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    Ermənistanın sentyabrın 27-də növbəti hərbi təxribatından 

sonra Azərbaycan Ordusunun 44 gün davam edən əks-hücum 

əməliyyatı noyabrın 10-da tarixi qələbəmizlə baĢa çatdı. Həmin 

gün Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistanın BaĢ naziri 

tərəfindən imzalanan birgə bəyanatla Silahlı qüvvələrimizin hərbi 

cəbhədəki möhtəĢəm qələbəsi diplomatik sahədə də 

rəsmiləĢdirildi. Beləliklə, xalqımızın 30 il çəkən torpaq həsrətinə 

son qoyuldu, ədalət bərpa edildi. Eyni zamanda, Prezident, Ali 

BaĢ Komandan Ġlham Əliyev qalib sərkərdə, Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələri güclü ordu, xalqımız isə böyük, məğrur, yenilməz 

olduğunu bir daha təsdiqlədi. Ġkinci Qarabağ müharibəsində 

Azərbaycanın qələbəsində dövlətimizin baĢçısının da dəfələrlə 

vurğuladığı kimi bizim birlikdə güclü olmağımız önəmli rol 

oynadı. BaĢqa sözlə, Xalq–Prezident–Ordu vəhdəti ərazi 

bütövlüyümüzün bərpasında, torpaqlarımızın iĢğaldan azad 

edilməsində mühüm əhəmiyyət daĢıdı. ġübhəsiz ki, dövlət 

baĢçımızın ölkəmizə rəhbərlik etdiyi 17 il ərzində cənab Ġlham 

Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə Azərbaycan bu qələbəyə, necə 

deyərlər, addım-addım yaxınlaĢırdı. MünaqiĢənin davam etdiyi 

illərdə cənab Prezident çox böyük uzaqgörənlik və təmkinlə həm 

diplomatik, həm də ordu quruculuğunda təxirəsalınmaz tədbirlər 

reallaĢdırırdı. ĠĢtirakçısı olduğu ən yüksək beynəlxalq 

mərasimlərin tribunalarından Qarabağ həqiqətlərini dünyaya 

bəyan edir, aparıcı dövlətlərin rəhbərlərinin diqqətinə bu bölgənin 

ölkəmizin əzəli torpaqğı olduğunu və iĢğaldan azad edilməsinin 

labüdlüyünü çatdırırdı. Eyni zamanda, Azərbaycan Ordusunun 

döyüĢ qabiliyyətinin yüksəldilməsi, ən müasir hərbi texnika ilə 

təchizatının təmin edilməsi üçün səylər göstərirdi. Yeri gəlmiĢkən, 

müharibənin davam etdiyi günlərdə dövlət baĢçısı xarici ölkələrin 

nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinə, telekanallarına verdiyi 

müsahibələri ilə də respublikamızın haqq səsini dünya 

ictimaiyyətinə tutarlı arqumentlərlə çatdırdı, həmçinin 
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Azərbaycanın beynəlxalq hüququn tələblərinə uyğun öz 

torpaqlarında savaĢ apardığını sübut etməklə ermənipərəst xarici 

dairələrin döyüĢlərin gediĢinə müdaxilələrinin qarĢısını böyük 

məharətlə aldı. Hərbi əməliyyatların aparılmasında Ali BaĢ 

Komandan Ġlham Əliyevin müntəzəm olaraq çatdırdığı qələbə 

xəbərləri, iĢğaldan azad olunan yaĢayıĢ məntəqələri, düĢmənin 

məhv edilən canlı qüvvəsi və hərbi texnikası barədə məlumatları 

ölkəmizin hər bir vətəndaĢında qürur, fərəh hissi doğurur, xalqın 

dövlətimizin baĢçısına, rəĢadətli ordumuza inamını gücləndirirdi. 

Erməni hərbi birləĢmələri üzərində qazanılan tarixi qələbədən 

sonra Azərbaycan Prezidenti, Ali BaĢ Komandan Ġlham Əliyevin 

iĢğaldan azad edilən ərazilərə – Füzuli və Cəbrayıl rayonlarına ilk 

səfəri də dövlətimizin baĢçısının sevinc hislərini, ilk növbədə, 

xalqla bölüĢmək arzusundan irəli gəlirdi. Onun həmin bölgələrdə 

yaĢayan əhali tərəfindən böyük coĢqu və izdihamla qarĢılanması 

isə xalqın öz liderinə, müzəffər sərkərdəsinə bəslədiyi ehtiramın 

təzahürüdür. 

Ölkə rəhbəri Füzuli, Cəbrayıl və Ağdam rayonlarına tarixi səfər 

etməklə ―Qarabağ Azərbaycandır və nida‖ ifadəsinin müəllifi kimi 

bir daha xalqa verdiyi bütün vədlərə sadiqliyini nümayiĢ etdirdi. 

Bununla da siyasətdə, diplomatiyada və hərbi strategiyada dövlət 

baĢçısının adı bu zəfərin müəllifi kimi tarixə əbədi yazıldı. 

Prezident Ġlham Əliyevin Füzuli və Cəbrayıl rayonlarına səfər 

zamanı ġuĢa Ģəhərinə yolun çəkiliĢinə baĢlanılması mühüm tarixi 

hadisə idi. Dövlətimizin baĢçısı çıxıĢında bununla bağlı dedi: 

―Məhz ġuĢa iĢğaldan azad olunandan sonra artıq düĢmən dərk etdi 

ki, bundan sonra bizə qarĢı müqavimət göstərmək heç bir 

əhəmiyyət kəsb etməyəcək. ġuĢa iĢğaldan azad olunandan bir gün 

sonra qəhrəman Azərbaycan Ordusu daha 70-dən çox yaĢayıĢ 

məntəqəsini iĢğalçılardan azad edib və əslində, bu, düĢmənə 

vurulan son zərbə idi. Təsadüfi deyil ki, noyabrın 10-da düĢmən 

faktiki olaraq kapitulyasiya aktını imzalamıĢdır. ġuĢanın iĢğaldan 
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azad edilməsi bizim gücümüzü göstərdi. Ordumuzun 

peĢəkarlığını, hərbçilərimizin cəsarətini, qəhrəmanlığını göstərdi. 

ġuĢanın götürülməsi çox böyük peĢəkarlıq, cəsarət tələb edən 

əməliyyat idi. Bu əməliyyat dünya hərb tarixində xüsusi yer 

tutacaqdır. Çünki bu əməliyyatı yalnız yüngül silahlarla 

silahlanmıĢ bizim qəhrəman hərbçilərimiz dağlardan, meĢələrdən, 

cığırlardan keçərək icra ediblər. ġuĢanın iĢğaldan azad edilməsi 

bizim Ģanlı Qələbəmizdir‖. 

   Füzuli–ġuĢa yolunun inĢasına baĢlanılması, eyni zamanda, 

Azərbaycan xalqının və Azərbaycan Prezidentinin yaradıcı 

ruhunun parlaq təzahürü idi. Otuz il ərzində bu torpaqları iĢğal 

altında saxlayan düĢmən həmin ərazilərdə nəinki daĢı daĢ üstə 

qoyub, əksinə, evləri, infrastrukturu dağıdıb, yeraltı və yerüstü 

sərvətləri talan edib. Bir sözlə, bir vaxtlar həyat qaynayan Füzuli 

və Cəbrayıl rayonlarında, eləcə də digər yaĢayıĢ sahələrində dədə-

baba torpaqlarından qovulan azərbaycanlıların ev-eĢikləri erməni 

vandalları tərəfindən yerlə-yeksan olunub. Bəli, bu, erməni 

xislətinin mahiyyətini, vandallığını, vəhĢiliyini göstərir. 

Dövlətimizin baĢçısı xalqa hər müraciətində haqqa, ədalətə 

söykənərək iĢğal altındakı bütün torpaqlarımızın tezliklə azad 

ediləcəyini, üçrəngli bayrağımızın bu ərazilərimizdə 

dalğalanacağını böyük inamla, əminliklə bildirirdi. Yağı 

tapdağından qurtulan yurd yerlərimizin xilası ilə bağlı qələbə 

müjdələri ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunu son 17 ildə 

bütün sahələrdə uğurla reallaĢdıran Prezident Ġlham Əliyevin ata 

vəsiyyətini yüksək səviyyədə yerinə yetirdiyinin təsdiqinə 

çevrilirdi. Ali BaĢ Komandan Qarabağın tacı, incisi olan ġuĢanın 

iĢğaldan azad edilməsi xəbərini isə ġəhidlər xiyabanından xalqa 

çatdırarkən bu fikri xüsusi vurğuladı: ―Fəxri xiyabanda ulu öndər 

Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdim, onun ruhu qarĢısında baĢ 

əydim. Ürəyimdə dedim, xoĢbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini 

yerinə yetirdim‖. 
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   Bu müharibə Azərbaycan Prezidenti, Ali BaĢ Komandan Ġlham 

Əliyevin müdrik və uzaqgörən siyasətçi olmaqla yanaĢı, həm də 

mahir sərkərdəlik bacarığını, çətin, ağır Ģəraitdə düzgün qərar 

vermək istedadını bir daha bütün dünyaya nümayiĢi etdirdi. 

Azərbaycan, Rusiya prezidentlərinin və Ermənistan baĢ nazirinin 

birgə bəyanat imzaladıqları gün dövlətimizin baĢçısı xalqa 

müraciətində məhz bu məsələni xüsusi vurğulayaraq bildirdi ki, 

―biz döyüĢ meydanında, siyasi müstəvidə, istənilən formatda 

gücümüzü göstərmiĢik, müstəqilliyimizi göstərmiĢik. Gün gələcək 

müharibə dövrünün ictimaiyyətə çatdırıla biləcək bəzi məqamları 

yəqin ki, açıqlanacaq. Ola bilsin ki, mən də hansısa məsələnin 

üstündən o pərdəni götürə bilərəm. Onda hər kəs görəcək ki, biz 

nə qədər böyük sınaqlardan çıxdıq, nə qədər böyük təzyiqlərə 

məruz qaldıq. Demək olar ki, hər gün bizə dayanın, dayanın, 

dayanın deyirdilər. Amma biz qabağa getdik. Çünki mən xalqın 

dəstəyini hiss edirdim, xalqın inamını görürdüm. Məni heç nə 

dayandıra bilməzdi. Çünki mən bilirdim ki, biz haqlıyıq. Biz öz 

ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik, öz torpaqlarımızı qaytarırıq‖. 

Bəli, cənab Prezidentin bəyan etdiyi kimi, doğrudan da, bu 

müharibədə qələbəmizin əsasında möhtərəm dövlət baĢçımızın 

qətiyyəti, müdrik siyasəti, Silahlı qüvvələrimizin güc-qüdrəti nə 

qədər mühüm əhəmiyyətə malik idisə, Xalq–Prezident–Ordu 

vəhdəti, birliyi də bir o qədər önəm daĢıyırdı. Ermənistanın 

kapitulyasiya aktına imza atması ilə Azərbaycan Vətən 

müharibəsindəki qələbəsini rəsmiləĢdirdi. Üçtərəfli bəyanatın 

Ģərtlərinə əsasən noyabr ayının 20-də iĢğaldan azad olunan 

Ağdam rayonu tamamilə Azərbaycan Ordusunun nəzarəti altına 

keçdi. Azərbaycanın Ağdam rayonunu hərbi əməliyyat 

keçirmədən, siyasi yolla iĢğaldan azad edərək öz yurisdiksiyasına 

qaytarması da tarixi qələbələrimizdəndir. Ağdamın siyasi yolla 

azad olunması böyük hərbi və diplomatik qələbəmizin nəticəsi idi. 

Noyabrın 20-də xalqa müraciətində Ağdamın iĢğaldan azad 
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olunması münasibətilə bütün ağdamlıları ürəkdən təbrik edən, 

onların artıq məcburi köçkün olmadıqlarını, doğma dədə-baba 

torpaqlarına qayıdacaqlarını bildirən dövlət baĢçımız qeyd etdi ki, 

əgər Azərbaycan Ermənistanı döyüĢ meydanında məğlub 

etməsəydi, iĢğalçı öz xoĢu ilə bizim torpaqlarımızdan 

çıxmayacaqdı: ―Ağdamın iĢğaldan azad edilməsi Ģanlı hərbi 

qələbə nəticəsində mümkün olmuĢdur. Əgər Azərbaycan 

Ermənistanı döyüĢ meydanında məğlub etməsəydi, Ermənistan öz 

xoĢu ilə bizim torpaqlarımızdan çıxmayacaqdı. Bunu deməyə əsas 

verən bir çox amillər var. Ġlk növbədə, o bölgələrdə – iĢğal edilmiĢ 

torpaqlarda qurulmuĢ istehkamlar, oraya böyük vəsait xərclənib. 

O istehkamlar elə qurulub ki, Azərbaycan ordusu oradan keçə 

bilməsin. Amma yenə də səhv etdilər. Bizim gücümüzü düzgün 

hesablaya bilmədilər. Bilmirdilər ki, bu gün Azərbaycan Ordusu, 

Azərbaycan vətəndaĢı nəyə qadirdir. Bilmirdilər ki, bizi o 

qələbəyə aparan həm gücümüzdür, texniki təchizatımızdır, həm də 

mənəvi ruhumuzdur. Bilmirdilər ki, Azərbaycan xalqı bütün bu 

illər ərzində bir arzu ilə yaĢayır ki, öz dədə-baba torpağına 

qayıtsın. Bütün bu amillər və digər amillər bu qələbəni 

Ģərtləndirdi‖. Ən əsası isə Azərbaycan Ordusu bir güllə belə 

atmadan, itki vermədən, yalnız Ermənistanı kapitulyasiyaya 

məcbur etməklə Ağdamı iĢğaldan azad etdi. DüĢmən BMT 

Təhlükəsizlik ġurasının 853 saylı qətnaməsinin tələblərini yerinə 

yetirməyə məcbur oldu. Üç ölkə arasında əldə edilən razılaĢma 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tam bərpa olunması baxımından 

tarixi əhəmiyyət daĢıyır, eyni zamanda, bəyanatla Qarabağa heç 

bir status verilməyəcəyi, Naxçıvanla Azərbaycanın quru 

əlaqəsinin reallaĢacağı, Naxçıvanın blokadadan çıxacağı, habelə 

qardaĢ Türkiyənin sülhməramlı prosesdə iĢtirak edəcəyi bildirilir. 

Ümumiyyətlə, böyük siyasi, diplomatik səy hesabına əldə edilən 

bütün bu uğurlar Azərbaycanın tarixi qələbəsi, iĢğalçı 
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Ermənistanın və dünya erməniliyinin isə ağır, ölümcül 

məğlubiyyətinin ifadəsidir. 

   Ekspertlərin fikrincə, üç dövlət baĢçısının imzaladığı birgə 

bəyanat Azərbaycan üçün milli təhlükəsizlik və milli həmrəylik 

məsələsi olaraq respublikamızın gələcək siyasi, sosial-iqtisadi 

inkiĢafını Ģərtləndirdi. Çünki ərazi bütövlüyümüzün iĢğalçı 

tərəfindən pozulması 30 il ərzində ölkəmizin sürətli tərəqqisinə 

mənfi təsir göstərirdi, məcburi köçkünlərimizin həyat tərzində 

natamamlıq kompleksi yaradırdı. Bu həssas məsələyə beynəlxalq 

təĢkilatların, nüfuzlu dünya dövlətlərinin lazımi qiymət 

verməmələri də münaqiĢənin birdəfəlik həllini ləngidirdi. 

Yuxarıda vurğulandığı kimi, cənab Prezidentin 17 il ərzində 

gərgin siyasi fəaliyyəti, xalqımızın sarsılmaz həmrəyliyi, rəĢadətli 

ordumuzun güc-qüdrəti, cəsarəti, nəhayət, öz müsbət nəticəsini 

verdi. Beləliklə, Qarabağın azadlığı uğrunda günbəgün 

möhkəmlənən və əvvəllər tarixin heç bir dönəmində bugünkü 

yekdilliyi fəth etməyən ümummilli həmrəyliyi Azərbaycanı 

Böyük Qələbəyə qovuĢdurdu. Bu uğur, bu qələbə naminə Vətən 

oğullarımız son nəfəsinədək vuruĢdu, canından belə keçdi, ġuĢa 

qalasını fəth etdi. Yeri gəlmiĢkən, burada mühüm bir məqamı da 

xatırlatmaq istərdim. MöhtəĢəm qələbəmizin əldə olunmasında 

Azərbaycanın mədəniyyət məbədi və incisi olan, Qarabağın 

simvolu sayılan ġuĢanın iĢğaldan azad olunması mühüm önəm 

kəsb etdi. Bu Ģəhərin yağı tapdağından xilas edilməsi Silahlı 

qüvvələrimizin yenilməzliyinin təsdiqinə çevrilməklə bərabər, 

düĢmənin əzmini, iradəsini sındırdı, iĢğalçının ―məğlubedilməz 

ordu‖ mifini tamamilə dağıtdı. 

 

Leyla  Qadir qızı Məcidova:  (Tarix üzrə fəlsəfə doktoru) 
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I HĠSSƏ. BĠRĠNCĠ  QARABAĞ MÜHARĠBƏSĠ 

     Birinci  Qarabağ müharibəsi 

         Birinci Qarabağ müharibəsi həm Azərbaycandan, həm də 

Ermənistandan təxminən 725.000 azərbaycanlının və 300.000-

500.000 erməninin köçürülməsi ilə nəticələndi. ―BiĢkek‖ 

protokolu döyüĢləri sona çatdırdı və Ermənistan Dağlıq Qarabağ 

və ətrafındakı azərbaycanlıların yaĢadığı Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, 

Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və Zəngilan rayonlarını iĢğal etdi. 
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―BiĢkek‖ protokolunun Ģərtləri münaqiĢəni dondurdu və sülh 

prosesi yaratmaq üçün beynəlxalq vasitəçilik cəhdləri ATƏT-in 

Minsk Qrupu tərəfindən 1994-cü ildə baĢladıldı. BMT 

Təhlükəsizlik ġurası 1993-cü ildə iĢğalçı qüvvələrin Dağlıq 

Qarabağ ətrafındakı ərazilərdən çəkilməsini tələb edən dörd 

qətnamə qəbul etdi. 2008-ci ildə BaĢ Assambleya erməni iĢğalçı 

qüvvələrinin dərhal geri çəkilməsini tələb edən bir qərar qəbul 

etdi. Buna baxmayaraq ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri 

Rusiya, Fransa və ABġ buna əleyhinə səs verdilər. AtəĢkəs dövrü 

və sülh danıĢıqları: Birinci Qarabağ müharibəsi nəticəsində öz 

torpaqlarının 20 faizini itirən Azərbaycan Respublikası əsasən 

1994-cü ildə imzalanmıĢ ―BiĢkek‖ protokolundan sonra 

Ermənistan Respublikası ilə BMT Təhlükəsizlik ġurasının iĢğalçı 

qüvvələrin qeyd-Ģərtsiz Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmasını 

nəzərdə tutan qərarlarının icra olunması üçün müxtəlif beynəlxalq 

qurumlar çərçivəsində uzunmüddətli diplomatik danıĢıqlar apardı. 

Beynəxalq təĢkilatların sülh platformaları ilə yanaĢı, Azərbaycan 

region ölkələrinin də münaqiĢənin həlli istiqamətindəki 

təĢəbbüslərində yaxından iĢtirak edirdi. 2011-ci ildə Rusiyanın 

təĢəbbüsü iə Kazanda keçirilən sammitdə Azərbaycan prezidenti 

Ġlham Əliyev Ermənistanın iĢğal etdiyi 7 rayonu Azərbaycana 

qaytarmağa hazır olduğunu bildirən ―Kazan‖ sənədini 

imzalamaqdan imtina etdi. Bunun səbəbi isə Azərbaycanın ətraf 

rayonlarla yanaĢı, Dağlıq Qarabağ bölgəsinin də Azərbaycandan 

kənarda istənilən statusunu istisna etməsi idi. Formal olaraq, 

2016-cı ildən sonra ―Madrid‖ prinsipləri, yaxud konfiqurasiyaları 

əsasında davam edən sülh danıĢıqları prosesi, 2018-ci ildə 

Ermənistan inqilabı nəticəsində hakimiyyətə gəlmiĢ Nikol 

PaĢinyanın "Qarabağ Ermənistandır və nöqtə" kimi populist 

bəyanatları və Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ ərazilərinə ardıcıl 

qanunsuz səfərləri kimi təxribatçı xarakter daĢıyan hərəkətləri ilə 

ciddi ölçüdə sarsıldı. 
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   Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Xarici ĠĢlər Nazirliyinin 1919-

cu il Paris Sülh Konfransında təqdim etdiyi xəritədə əks olunan 

ġuĢa, Qaryagin və Zəngəzur qəzaları. Təxribatçı əməllərin davamı 

qismində, 2019-cu ilin mart ayında Ermənistanın Müdafiə naziri 

David Tonoyan ABġ-da rəsmi səfərdə olarkən "yeni torpaqlar 

üçün yeni müharibə" çağırıĢı etdi. Tonoyanın bəyənatı təmas 

xəttində bir sıra hərbi təxribatlarla müĢayiət olundu. Ermənistan 

Qilahlı Qüvvələrinin bölmələri 2020-ci ilin iyul ayında 

Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində 

əlveriĢli mövqeləri ələ keçirmək məqsədilə artilleriya atəĢindən 

istifadə edərək hücuma keçməyə cəhd göstərsə də, müvəffəq ola 

bilmədi. 23 iyulda isə Ermənistan Silahlı Qüvvələri Rusiya ilə 

ortaq hava hücumundan müdafiə sistemi təlimlərinə baĢladığını 

elan etdi. Bunun ardınca, Azərbaycan ərazisində, Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələri və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin birgə iĢtirakı ilə 

sentyabr ayının əvvəlinə qədər davam edən bir sıra hərbi təlimlər 

keçirildi. Avqust ayında, təmas xəttinin Goranboy rayonu 

istiqamətində Ermənistan Silahlı qüvvələrinin diversiya-kəĢfiyyat 

qrupu təxribat törətməyə cəhd göstərmiĢ lakin görülən tədbirlər 

nəticəsində diversiya qrupu itki verərək geri çəkilmiĢ və qrupunun 

komandiri, baĢ leytenant Qurgin Alberyan əsir götürülmüĢdür. 

BirbaĢa hərbi təxribatlarla yanaĢı, Ermənistan tərəfindən 

beynəlxalq hüquqi prinsiplərə zidd olaraq Azərbaycan 

Respublikasının iĢğal altındakı ərazilərinə çox sayda YPG, PKK 

terrorçularının, o cümlədən, Beyrut limanında baĢ tutan 

partlayıĢlardan sonra minlərlə Livan ermənilərinin köçürülməsi 

münaqiĢəni daha da alovlandırdı. Situasiyanın gərginliyi 2020-ci 

ilin avqust ayının sonlarında Ermənistanın baĢ nazirinin həyat 

yoldaĢı Anna Hakobyanın Azərbaycanın iĢğal altındakı 

ərazilərində qeyri-leqal olaraq təĢkil olunmuĢ hərbi təlimdə 

iĢtirakını ictimailəĢdirməsi ilə pik həddə çatdı. Ermənistan 

tərəfinin bu qəbildən olan səmərəsiz və təhrikedici bəyanatları və 



AqĢin  Əliyev                                   Vətən  müharibəsi-Zəfər tarixi 

 

 
12 

 

hərəkətləri bir sıra tədqiqatçılar tərəfindən danıĢıqlar prosesindən 

tamamilə imtina olaraq qiymətləndirilmiĢdir. 

25 sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Ġlham Əliyevin BMT BaĢ Assambleyasının 75-ci sessiyasının 

ümumi debatlarında videoformatda çıxıĢında Ermənistanın 

təxribatları nəticəsində azərbaycanlı hərbçilərin və 76 yaĢlı mülki 

vətəndaĢın həlak olması, habelə mülki infrastruktura vurulan ciddi 

ziyan qeyd olunmuĢdur. O cümlədən, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti iyulun 17-dən etibarən sentyabr ayına 

qədər hərbi yük təyyarələri ilə Ermənistana min tondan artıq hərbi 

avadanlığın daĢındığını bildirmiĢdir. Sözügedən tədbirdə Türkiyə 

prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Azərbaycan və Gürcüstanın 

ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən çıxıĢlar etmiĢdir. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinin köməkçisi — Prezident 

Administrasiyasının Xarici Siyasət məsələləri ġöbəsinin müdiri 

Hikmət Hacıyev sentyabrın 27-də saat 06:00 radələrində 

Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin atəĢkəs rejimini kobud Ģəkildə 

pozması ilə bağlı bəyanat yaymıĢdır. Həmin gün Azərbaycan 

Silahlı qüvvələri erməni təxribatlarının qarĢısını almaq üçün əks-

həmlə əməliyyatlarına baĢlamıĢ və respublika ərazisində hərbi 

vəziyyət elan olunmuĢdur. Qarabağ müharibəsi 1980-ci illərin 

sonlarından 1994-cü ilin mayına kimi cənub-qərbi Azərbaycanda 

yerləĢən Qarabağ bölgəsində Ermənistan Respublikası tərəfindən 

dəstəklənən Qarabağın etnik ermənilərinin əksəriyyəti ilə 

Azərbaycan Respublikası arasında baĢ vermiĢ etnik və ərazi 

münaqiĢəsidir. Müharibə getdikcə keçmiĢ SSRĠ respublikaları 

olan Azərbaycan və Ermənistan, Dağlıq Qarabağın 

yüksəkliklərində uzun və elan edilməmiĢ müharibə aparırdı. 

Azərbaycan separatçı hərəkatı məhv etməyə çalıĢırdı. Yerli 

parlament özünü Ermənistanla birləĢdirilməyin lehinə səs verib, 

seçicilərin əksəriyyətinin müstəqilliyə səs versə də, Dağlıq 

Qarabağın azərbaycanlı əhalisi referendumu boykot etmiĢdi. 
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Ermənistan ilə birləĢmək istəyən separatçı hərəkatının tələbi 1988-

ci ildə yenidən, amma nisbətən dinc Ģəkildə baĢlasa da, növbəti 

aylarda SSRĠ dövlətinin dağılmasının yaxınlaĢması səbəbindən, 

fikir ayrılığı etnik azərbaycanlılar ilə ermənilər arasında getdikcə 

böyüyən Ģiddətli münaqiĢəyə çevrilmiĢ və nəticədə tərəflərin etnik 

təmizləmə iddialarına səbəb olmuĢdur. 

Tərəflər arasında etnik qruplararası qarĢıdurmalar Dağlıq Qarabağ 

Muxtar Vilayətinin parlamentinin 20 fevral 1988-ci ildə 

Ermənistan ilə birləĢmək qərarı verdikdən sonra baĢlamıĢdır. 

Azərbaycandan ayrılmaq haqqında bəyannamə bu torpaq 

münaqiĢəsinin son nəticəsi olmuĢdur. Azərbaycan SSR-dən 

müstəqilliyini elan etdikdən sonra Qarabağ ermənilərinin 

əksəriyyəti  Azərbaycandan çəkilmək qərarına gəlmiĢ və 

qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının müstəqilliyini elan 

etmiĢdirlər. Tərəflər arasında geniĢmiqyaslı döyüĢlər 1992-ci ilin 

qıĢında baĢlamıĢdır. Avropada Təhlükəsizlik və ƏməkdaĢlıq 

TəĢkilatı (ATƏT) kimi bir neçə təĢkilat, tərəflər arasındakı 

münaqiĢənin həllinin sonunu gətirmək istəsə də, cəhdlər uğursuz 

olmuĢdur. 1993-cü ilin yazında Ermənistan qüvvələrinin anklavın 

tərkibində olmayan torpaqları iĢğal etməsi, regiondakı digər 

ölkələrin müharibəyə qatılması üçün təhdid yaratmıĢdır. 1994-cü 

ildə müharibə baĢa çatana qədər ermənilər Qarabağın əksər 

hissəsini demək olar ki, tam nəzarətlərinə keçirib, əlavə olaraq 

anklavın tərkibində olmayan Azərbaycan torpaqlarının 9%-nə 

nəzarət edirlər. MünaqiĢə nəticəsində Azərbaycandan 230.000 

erməni, Ermənistan və Qarabağdan isə 800.000 azərbaycanlı 

məcburi köçkün olmuĢdur. 1991-1994-cü illərdə Qarabağda və 

dövlət sərhədində baĢ vermiĢ döyüĢ əməliyyatlarında 11.557 

Azərbaycan hərbçisi Ģəhid olub. Ən çoxsaylı itkilər 1992-1994-cü 

illərdə davam edən hərbi əməliyyatlar zamanı baĢ verib. Erməni 

qüvvələrinin əsas itkiləri Azərbaycan ordusunun 1992-ci ilin 

yayında həyata keçirdiyi uğurlu hücum əməliyyatları zamanı 
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qeydə alınıb. Azərbaycan ordusunun itkiləri isə əsasən Ağdam 

döyüĢlərində, habelə 1994-cü ilin qıĢ-yaz aylarında Kəlbəcəri geri 

almaq üçün təĢkil edilmiĢ hücum əməliyyatlarında baĢ verib. 

1994-cü ilin mayında Rusiyanın dəstəyi ilə atəĢkəs əldə 

olunmuĢdur. Daha sonra münaqiĢənin ATƏT-in prinsipləri 

əsasında sülh yolu ilə danıĢıqlar vasitəsilə həlli üçün ATƏT-in 

Minsk qrupu yaradılıb. 

 

2.Qarabağ məsələsinin bərpası 

     Sovetlər dövründə istənilən etiraz qətiyyətlə yatırılırdı. Lakin 

Stalinin ölümündən sonra ermənilərin narazılığı artdı. 1963-cü 

ildə 2500-ə yaxın Qarabağ erməniləri Qarabağı erməni nəzarəti 

altında qoymaq və ya Rusiyaya köçürmək üçün ərizə yazmıĢdı. 

Həmçinin 1963-cü ildə 18 erməni ölümü ilə nəticələnən 

Xankəndində Ģiddətli qarĢıdurmalar yaĢanmıĢdı. 1965-ci və 1977-

ci ildə Ermənistanla Qarabağı birləĢdirmək çağırıĢı ilə Ġrəvanda 

böyük nümayiĢlər keçirilmiĢdi. Sovet Ġttifaqının yeni baĢ katibi 

Mixail Qorbaçov, 1985-ci ildə hakimiyyətə gələn kimi Sovet 

sistemində islahatlar siyasətini həyata keçirməyə baĢladı. Bu 

siyasət əsas iki tərkib hissədən ibarət idi: perestroyka və qlasnost. 

Perestroyka daha çox iqtisadi islahatlar ilə əlaqəli olsa da, qlasnost 

və ya "mərdanəlik" Sovet sisteminin özü və onun liderləri 

haqqında Ģikayətlərin ifadə olunmasında Sovet vətəndaĢlarına 

məhdud azadlıq verirdi. 1987-ci ilin payızında bir çox narazı 

qüvvələr vəziyyətin dəyiĢdiyini hiss etdi. Oktyabrın əvvəlində 

Yerevanda ekologiyaya həsr olunmuĢ mitinqdə ilk dəfə olaraq 

DQMV-nin Ermənistan SSR-ə verilməsi barədə tələb səslənməyə 

baĢladı. Yerli mətbuat Azərbaycan rəhbərliyini bölgə 

iqtisadiyyatını gerilətməkdə, erməni mədəniyyətini 

sıxıĢdırılmaqda və Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında 
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ələqələri əngəlləməkdə ittiham etdi. Dağlıq Qarabağ və 

Ermənistanda muxtar vilayət statusunun dəyiĢdirilməsi üçün 75 

minə yaxın imza toplanmıĢdı. 1987-ci il dekabrın 1-də yazıçı Zori 

Balayan baĢda olmaqla heyət Dağlıq Qarabağın tarixi və müasir 

durumuna dair imzalar atılmıĢ vərəqələr və 84 sənədi görüĢ 

zamanı Politbüro üzvlüyünə namizəd Petr Demiçevə təqdim 

etmiĢdir. Moskvanın yeni siyasətindən xeyir güdən QMV Xalq 

Deputatları Soveti, 1988-ci il fevralın 20-də vilayətin Ermənistana 

birləĢdirilməsi təklifinin lehinə səs verdi. Azərbaycanlı deputatlar 

səsvermədə iĢtirak etmədi. 24 fevralda Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Bölgəsi Partiya katibi və Azərbaycan tərəfli Boris Kerkorov qəbul 

olunmuĢ qərarın təsdiqlənməsi üçün tələb olunan rəsmi möhürü 

oğurlamağa cəhd etmiĢdi. Fevralın 24-də Kevorkov vəzifəsindən 

kənarlaĢdırılaraq yerinə əhali arasında daha populyar olan Qenrix 

Poqosyan təyin olundu. Qarabağ erməni liderləri regionda nə 

erməni dilində dərsliklərin, nə də televiziya yayımın 

olmamasından Ģikayət edərək, Azərbaycanın Kommunist 

Partiyasının baĢ katibi Heydər Əliyevi regionun geniĢ 

"AzərbaycanlaĢdırma" cəhdində, Dağlıq Qarabağda yaĢayan 

azərbaycanlıların sayının və təsirinin artırılmasında ittiham 

etmiĢdi. 1988-ci ilə kimi Qarabağda erməni əhalisi ümumi əhali 

ilə müqayisədə təxminən 3/4 dəfə azalmıĢdı. 1988-ci ilin həmin 

fevral günlərində Sovet rəhbərləri  gördülər ki, vəziyyət 

gərginləĢməyə doğru gedir. Kommunist partiyasının daxilində 

açıq mübarizə gedirdi, Moskva rəhbərliyi üsyançıları vərdiĢ etdiyi 

gücün iĢlədilməsilə yatıra bilməyəcəyi qənaətinə gəldi. 

Qorbaçovsayağı dözümlülük prinsipini praktikada tətbiq etmiĢ 

Politbüro, Azərbaycan kompartiyası liderlərinə elan etdi ki, onlar 

münaqiĢəni yatırmaq üçün gücdən yox, yalnız "partiya xəttinə 

uyğun" inandırmaq kimi metoddan istifadə etməlidir. 

Bu hərəkata məĢhur erməni xadimləri rəhbərlik edirdi və onlar 

Rusiyada ziyalılar da dəstək verirdi. Jurnalist Tomas de Vaal qeyd 
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edir ki, dissident Andrey Saxarov kimi bəzi Rusiya ziyalıları 

erməniləri dəstəkləyirdi. Mixail Qorbaçovun iqtisadi məsələlər 

üzrə müĢaviri akademik Abel Aqanbekyan Parisdə "L’Humanite" 

qəzetinə verdiyi müsahibəsində DQMV-nin Ermənistana 

birləĢdirilməsinin iqtisadi cəhətdən daha sərfəli olmasını və bu 

məsələ üzərində xüsusi komissiyanın iĢlədiyini bəyan etmiĢdi. 

Bəyanatın elanından əvvəl ermənilər etiraza baĢlayaraq, Ġrəvanda 

iĢçilər nümayiĢlər edib anklavın Ermənistana birləĢməsini tələb 

edirdilər. Bu, Bakıda əks etirazlara səbəb oldu. Ġrəvanda 

nümayiĢlərdən sonra, 1988-ci il fevralın 26-da Qorbaçov Qarabağ 

hərəkatının iki rəhbəri olan Zori Balayan və Silva Kaputikyan ilə 

görüĢdü. Qorbaçov onlardan nümayiĢlərə görə bir aylıq 

moratorium istədi. Qorbaçov konkret vəd etməsə də, Kaputikyan 

eyni axĢam Ermənistana qayıtdı və xalq qarĢısında çıxıĢ edərək 

"ermənilər qələbə çaldı" deyə bildirdi. Svante Kornellə görə, bu 

Moskvaya təzyiq cəhdi idi. Martın 10-da Qorbaçov Sovet 

Konstitusiyasının 78-ci maddəsinə uyğun olaraq, respublikalar 

arasında sərhədlərin dəyiĢikliyinin mümkün olmadığını ifadə etdi. 

Qorbaçov Sovet Ġttifaqının bir sıra digər bölgələrində ərazi 

dəyiĢikliklər həsrətini və Qarabağda sərhədlərini yenidən 

çəkilməsini belə bir təhlükəli presedent olduğunu qeyd etdi. Lakin 

ermənilər hiddət ilə Kavburonun 1921-ci il qərarına baxırdı və 

onlar öz səylərini, öz müqəddəratını təyinetmə prinsipi ilə tarixi 

səhvin düzəliĢi (konstitusiyada verilən haqq) kimi görürdülər. 

Digər tərəfdən, azərbaycanlılar ermənilərin belə çağırıĢlarını 

ağlasığmaz sayırdı və özlərini Qorbaçovun mövqeyi ilə 

bərabərləĢdirdi. Erməni nümayiĢlərinin yeddinci günündə, 1988-ci 

il fevralın 19-da Bakıda ilk etiraz nümayiĢi keçirildi. Hadisələr 

baĢlayan zaman, tarixçi Süleyman Əliyarlı və Ģair Bəxtiyar 

Vahabzadə ilə birlikdə 1988-ci ildə "Azərbaycan" jurnalının 9-cu 

sayında dərc etdirdikləri "Dağlıq Qarabağ – uydurmalar və 

həqiqətlər" yazısında, Qarabağın tarixən Azərbaycan torpağı 
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olduğunu bəyan etmiĢdi. Mixail Qorbaçov isə tərəddüd edirək, öz 

mövqeyini 1988-ci il fevralın 26-da erməni yazıçıları Silva 

Kaputikyan və Zori Balayanla söhbətdə bildirdi. Qorbaçov dedi 

ki, status dəyiĢdirilməyəcək, lakin vilayət sakinlərinin qanuni 

tələbləri iqtisadiyyat və mədəniyyət sahəsində islahatlar 

keçirilməklə yerinə yetirilməlidir. Qarabağın Ermənistana 

verilməsi tərəfdarlarına qarĢı repressiyalar olmadı. 

 

3.Əsgəran və Sumqayıt 

   Əsgəran döyüĢü və Sumqayıt hadisələri (1988) Etnik daxili 

çəkiĢmələr tezliklə Qarabağda yaĢayan ermənilər və 

azərbaycanlılar arasında qarĢıdurma yaratdı. 1987-ci ilin 

sonlarında, azərbaycanlılar Ermənistanın Qafan və Meğri 

rayonunun kəndlərində evlərini, onların erməni qonĢuları arasında 

gərginliyin nəticəsində tərk etmək məcburiyyətində qaldı və 1987-

ci ilin noyabrında azərbaycanlılar iki yük dolu avtomobil ilə 

Bakının qatar stansiyasına gəlmiĢdilər. Sonrakı müsahibələrdə, iki 

kənd bələdiyyə baĢçıları bu cür gərgin zamanda mövcud vəziyyəti 

təkzib edib, belə sənədlərin məcburi sürgün anlayıĢı dəstək alması 

üçün demiĢdi. 1988-ci ilin 20 fevralında Xankəndi mərkəzi 

xəstəxanasında təcrübə keçən iki azərbaycanlı tələbə qız ermənilər 

tərəfindən zorlanmıĢdı. Ġki gün sonra azərbaycanlılar və ermənilər 

arasında birbaĢa qarĢıdurma atıĢmaya çevrildi. QarĢıdurmalar 

zamanı iki azərbaycanlı gənc həyatını itirdi. 1988-ci il fevralın 27-

də Sovet vitse-prokuroru Aleksandr Katayev Bakının mərkəzi 

televiziyasında danıĢarkən qeyd etdi ki, "Ağdam rayonunun iki 

sakini qətlə yetirilmiĢdir" və onların müsəlman adlarını 

açıqlamıĢdır. Əsgəran döyüĢü Sumqayıt qırğınları üçün 

müqəddimə idi. Qarabağ münaqiĢəsi artıq emosiyaları artırmıĢdı 

və fevralın 27-də baĢlayan etirazlar daha da çirkin oldu. 
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Etirazlarda Qafandan gələn azərbaycanlı qaçqınlar erməniləri 

"cinayət və vəhĢiliklər"də ittiham etmiĢdi.  Sovet mətbuatının bu 

iddiaları təkzib edib və danıĢanların çoxunu agent-provokator 

olmağında suçlayırdı. Bir neçə saatdan sonra, 1988-ci il fevralın 

27-dən 28-nə keçən gecə Sumqayıt Ģəhərində baĢ vermiĢ iğtiĢaĢlar 

nəticəsində 32 nəfər həlak oldu. Onlardan 26-sı erməni, 6-sı isə 

azərbaycanlı idi. Təxminən bütün Sumqayıtın erməni əhalisi bu 

hadisələrdən sonra Ģəhəri tərk etdi. Fevralın 28-də hər saatbaĢı 

respublikanın o dönəmki rəhbəri, Azərbaycan Kommunist 

Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 1-ci katibi Kamran Bağırovun 

sumqayıtlıları sakitliyə çağıran müraciəti yayılırdı. Ermənistan 

prezidentliyinə keçmiĢ namizəd Paruyr Hayrikyan 1988-ci ilin 

fevralında Sumqayıtın erməni sakinlərinə qarĢı basqınların 

təĢkilində sovet hakimiyyətini ittiham edirdi. O, Sumqayıt olayını 

Moskvanın təĢkil etdiyi bir hadisə adlandırıb. 1988-ci il martın 

23-də Sovet Ġttifaqının Ali Soveti ermənilərin Ermənistanla 

Dağlıq Qarabağla birləĢmə tələblərini rədd etdi. Ġrəvanda qərara 

etirazın qarĢısını almaq üçün qoĢunlar göndərildi. Qorbaçovun 

cəhdləri boĢuna idi - hər iki tərəf bərabər olaraq barıĢmaz qaldı. 

Ermənistanda Naxçıvan bölgəsində baĢ verən hadisələrin Dağlıq 

Qarabağda təkrar olunacağı barədə möhkəm inam var idi: SSRĠ 

qurulmazdan əvvəl, orada əhalinin 40%-i erməni idi, lakin 1980-cı 

illərdə erməni əhalisi faktiki olaraq qeyri-mövcud idi.[63] 1989-cu 

il dekabrın 1-də Ermənistanın Ali Soveti Moskvanın kursuna zidd 

olaraq Dağlıq Qarabağın Ermənistanın tərkibinə daxil edilməsini 

rəsmən dəstəklədi. 
 

 

4.Millətlərarası zorakılıq. Quqark qırğını 
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Ağcabədi rayonunun qaçqın düĢərgəsində məskunlaĢan Qarabağ 

qaçqınları, 1992-ci il. Qorbaçov tərəfindən kompromisə 

baxmayaraq, ermənilər məsələni sakitləĢdirmək üçün təkliflərdən 

imtina etdilər. Kompromisə 400 milyon rubl paketlik erməni 

dilində dərslik və Qarabağda televiziya veriliĢləri daxil idi. Eyni 

zamanda, Azərbaycan Ermənistana hər hansı bir ərazini güzəĢtə 

getməyin əleyhinə idi. 1988-ci il dekabrın 7-də Spitak 

zəlzələsində 25 min nəfər həlak olmuĢdu və Spitak və Leninakan 

(hazırkı Gümrü) Ģəhərinin məhvinə görə Ermənistanda Qarabağın 

köçürülmə çağırıĢları bir az azaldı. Lakin Moskva rəsmilərinin 

zəlzələ fonunda yeni formalaĢan Qarabağ Komitəsinin 11 

üzvünün, o cümlədən, Ermənistanın gələcək prezidenti Levon 

Ter-Petrosyanın həbsindən sonra münaqiĢə yenidən qızıĢdı. Belə 

hadisələr Ermənistan və rəsmi Moskva arasında münasibətləri 

soyuqlaĢdırdı: ermənilər Qorbaçova inamını zəlzələdə kömək 

səylərinin iradəsinə və onun Dağlıq Qarabağ üzrə barıĢmaz 

mövqeyinə görə itirmiĢdi. Ermənilərin iddia etdiyi Sumqayıt 

hadisələrindən sonra məcburi əhali mübadiləsi baĢ tutdu: 

Azərbaycanda yaĢayan ermənilər və Ermənistanda yaĢayan 

azərbaycanlılar evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalmıĢdı. 

Azərbaycan hökumətinin məlumatına görə 1988-ci ildə 27 və 29 

noyabrda 33 azərbaycanlı Spitak, Quqark və Stepanavanda, 1987-

1989 dövründə isə 216 nəfər öldürülmüĢdür. Azərbaycan Milli 

Məclisinin sabiq deputatı Arif Yunus qeyd edir ki, həmin ilin 

noyabr ayında 20 azərbaycanlı erməni kəndi Vartanda 

yandırılmıĢdı. Laki erməni mənbələrində 1988-1989-cu illərdə 

öldürülən azərbaycanlıların sayı 25 nəfərə kimi göstərilib. 

Millətlərarası münaqiĢə həm də Azərbaycanın Ģəhərlərinə, o 

cümlədən, 1988-ci ilin dekabr ayında Gəncə və Naxçıvanda 

yayılmıĢdı. Bu Ģəhərlərdə Sovet ordusunun ermənilərə yönəlmiĢ 

hücumlarını dayandırmaq üçün edilən cəhdləri nəticəsində 

yüzlərlə insan yaralanmıĢ və yeddi nəfər (onlardan dördü əsgər) 
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həlak olmuĢdur. MünaqiĢənin ilk iki ili ərzində həyatını itirən 

insanların sayı hesablamalarda fərqlənir. Azərbaycan hökuməti 

216 azərbaycanlının Ermənistanda öldürüldüyünü, tədqiqatçı Arif 

Yunus isə tək 1988-ci ildə həyatını itirənlərin 127 nəfər olduğunu 

iddia edir. 1989-cu ilin oktyabr ayında ―Time‖ jurnalının 

məqaləsində qeyd olunur ki, 1988-ci ilin fevral ayında hər iki 

tərəfdən 100 nəfər həlak olmuĢdur. 1988-ci ilin sonlarında 

Ermənistanda onlarla kəndlər 200000 azərbaycanlı və müsəlman 

kürdlərin tərk etdiyi səbəbə görə boĢ idi. Müsəlman kürdlər 

ermənilərə qarĢı silahlı münaqiĢəyə qoĢulmasalar da, erməni iĢğalı 

altında olan ərazilərdən qovulmuĢdular. 

 

 

 

5.Qara Yanvar - 1990-cı ildə Bakıda Sovet qoĢunları 

     Millətlərarası münaqiĢə hər iki ölkənin əhalisi arasında baĢ 

verirdi: Azərbaycanda ermənilər Ermənistana, Ermənistan 

azərbaycanlıları isə Azərbaycana qaçmağa məcbur olmuĢdular. 

Dağlıq Qarabağda vəziyyət Sovet hakimiyyətinin iradəsindən 

çıxmıĢdı: 1989-cu ilin yanvarında Moskvada mərkəzi hökumət 

müvəqqəti olaraq bölgəyə nəzarət edirdi və bu vəziyyət bir çox 

ermənilər tərəfindən yaxĢı qarĢılanmıĢdı. 1989-cu ilin 

sentyabrında Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin (AXC) rəhbərləri və 

onların artan tərəfdarları Ermənistana və DQMV-yə keçən dəmir 

yolunu blokada etməyi bacarmıĢdı. Bu, Ermənistanın 

iqtisadiyyatına ciddi dərəcədə sarsıdıcı zərbə yetirmiĢdi, çünki 

yük və malların 85%-i dəmir yolu vasitəsilə Ermənistana gəlirdi. 

Bəziləri iddia edir ki, bu, Ermənistanın Naxçıvan MSSR-ə qarĢı 

embarqosuna cavab idi.[65] Ermənistanda dəmir yolu xidmətinin 
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pozulmasından sonra erməni yaraqlıları Ermənistana daxil olan 

Azərbaycan qatar qruplarına hücumlar edirdi. 

1990-cı ilin yanvarında ermənilərin Bakıda sıxılması nəticəsində 

Qorbaçov asayiĢi bərpa etmək üçün fövqəladə vəziyyət elan etdi 

və DMV qoĢunlarını göndərməsini əmr etdi. Azərbaycanda artan 

müstəqillik hərəkatından əvvəl, Sovet rejimi dağılmağa yaxın 

olduğundan Qorbaçov hadisələri zorla idarə etmək üçün 

Azərbaycana Sovet qoĢunlarını göndərdi. 1990-cı il yanvarın 19-

dan 20-nə keçən gecə, saat 23:30-da Bakı Ģəhərinə keçmiĢ Sovet 

Ġttifaqının qoĢun hissələri fövqəladə vəziyyət elan edilmədən 

yeridilmiĢ, dinc əhaliyə divan tutulmuĢ, yüzlərlə insan qətlə 

yetirilmiĢ, yaralanmıĢ və itkin düĢmüĢdür. "ġit" təĢkilatının 

müstəqil hərbi ekspertlərinin hesabatı, hərbçilərin atəĢ iddialarını 

rədd edib, Bakı yollarında silahlanmıĢ insanların qurduğu 

barrikadalara aid heç bir dəlil tapmamıĢdı. Daha sonra komendant 

saatı elan olundu və MVD əsgərləri və güclənən Azərbaycan Xalq 

Cəbhəsi arasında Ģiddətli qarĢıdurmalar baĢ verdi. Bunun 

nəticəsində, Bakıda 120 azərbaycanlı və səkkiz MVD əsgəri həlak 

olmuĢdu. Bu müddət ərzində Azərbaycanın Kommunist Partiyası 

ləğv olunmuĢdu və gecikmiĢ əmr, əsasən Ģəhərin erməni əhalisinin 

qorunmasına yox, partiyanın hakimiyyətdə saxlanmasına 

hesablanmıĢdı. "Qara Yanvar" kimi adlanan bu hadisələr, 

Azərbaycan və mərkəzi hökumət arasında əlaqələri gərginləĢdirdi. 
 

 

6.Qazaxda döyüĢlər 

     Azərbaycanın Ermənistan ərazisində bir neçə anklavı vardır: 

Ģimal-qərbdə Yuxarı Əskipara, Barxudarlı və Sofulu və 

Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

Kərki ərazisi. Erkən 1990-cı illərdə Azərbaycanın Bağanis Ayrım 
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kəndi Ermənistan hərbçiləri tərəfindən gündəlik hücuma məruz 

qalırdı. Eyni zamanda, erməni qüvvələri Ermənistan ərazisində, 

Azərbaycan anklavlarına və Azərbaycanın Qazax və Sədərək 

rayonunda yerləĢən sərhəd kəndlərinə hücum edirdi. 1990-cı il 

martın 26-da erməni hərbçilər bir neçə maĢınla Bağanis kəndinin 

sərhədinə gəldi. Qaranlıqda onlar sərhədi keçib, Azərbaycanın 

Bağanis Ayrım kəndinə hücum etdi. Təxminən 20 ev yandırıldı və 

8-11 azərbaycanlı kəndli qətlə yetirilmiĢdir.  Bir ailənin üzvlərinin 

cəsədləri, o cümlədən, körpələr yanmıĢ evlərin xarabalıqlarında 

aĢkar edilmiĢdir. Sovet Daxili ĠĢlər Nazirliyinin qoĢunları Bağanıs 

Ayrıma çatanda, təcavüzkarlar artıq qaçmıĢdı. 18 avqustda çoxlu 

sayda erməni yaraqlılarının Azərbaycan sərhədinə yaxın 

toplanması müĢahidə edilirdi. Növbəti gün erməni silahlıları 

Azərbaycanın Yuxarı Əskipara, Bağanis Ayrım, AĢağı Əskipara 

və QuĢçu Ayrım kəndlərini raketli qumbaratan və hava 

toplarından istifadə edərək bombaladı. Ġrəvandan dörd 

helikopterlə gətirilən əlavə yardımın hesabına, erməni qüvvələri 

Yuxarı Əskipara və Bağanis Ayrımı ələ keçirə bildi. 

 

 

7.Çaykənd əməliyyatı 

     1991-ci ilin yazında Prezident Qorbaçov yeni ittifaq 

müqaviləsi əsasında SSRĠ-nin saxlanılmasına dair referendumun 

keçirilməsi nəzərdə tutulan ġura Müqaviləsi adlı xüsusi 

referendum keçirdi. Yeni seçilən, Sovet respublikalarında 

hakimiyyətə qeyri-kommunist liderlər, o cümlədən Rusiyada 

Boris Yeltsin (Qorbaçov Sovet Ġttifaqının prezidenti idi), 

Ermənistanda Levon Ter-Petrosyan və Azərbaycanda Ayaz 

Mütəllibov gəlmiĢdi. Azərbaycan rəhbərliyi referendumun 

keçirilməsinə razılıq verdi, Ermənistan isə beĢ digər müttəfiq 
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respublika ilə birlikdə boykot yolunu seçdi. Qarabağda bir çox 

erməni və azərbaycanlılar özlərini müdafiə etmək üçün silah 

yığmağa baĢlayırdı. Mütəllibov regionda erməni yaraqlılarını 

silahsızlaĢdırmaq üçün birgə hərbi əməliyyat baĢlanmasında 

Qorbaçovdan dəstək istəyirdi. Bunun nəticəsində, Çaykənd 

əməliyyatında Sovet Müdafiə və Daxili ĠĢlər nazirliklərinin, 

həmçinin Azərbaycan XTMD-nin 6 minlik qüvvəsi ermənilərin 

yaĢadığı rayonlara qarĢı yeridildi. Bu qüvvələrin 3 min nəfəri 

Azərbaycan Xüsusi Təyinatlı Milis Dəstəsinə məxsus idi və əsas 

ağırlıq da onların üzərinə düĢürdü. Çaykəndin azad edilməsi 

SSRĠ-nin rəhbəri Mixail Qorbaçov, SSRĠ müdafiə naziri, SSRĠ 

Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri, Azərbaycanın rəhbəri 

Ayaz Mütəllibov səviyyəsində müzakirə olunmuĢ, respublika 

rəhbərlərinin hamısı Xanlara (indiki Göygöl) gəlmiĢ və 1991-ci 

ilin aprelin 30-da baĢlamıĢ əməliyyat mayın 4-də tamamlanmıĢdı. 

Əməliyyat zamanı baĢ verən zorakılıq, ermənilər arasında 

Qarabağ münaqiĢəsinin yeganə həllini yalnız hərbi yolla inamını 

gücləndirdi. 

 

 

8.Sülh danıĢıqları üçün ilk cəhd. Jeleznovodsk Kommünikesi 

    Ġlk sülh vasitəçilik səylərinə cəhd 1991-ci ilin sentyabrnda, 

Rusiya prezidenti Boris Yeltsin və Qazaxıstan prezidenti 

Nursultan Nazarbayev tərəfindən edilmiĢdi. 20–23 sentyabrda 

Bakı, Gəncə, Xankəndi və Ġrəvanda sülh danıĢıqlarından sonra, 

tərəflər Rusiyanın Jeleznovodsk Ģəhərində Jeleznovodsk 

Kommünikesini yazmağa razılaĢdı. Müqaviləni Yeltsin, 

Nazarbayev, Mütəllibov və Ter-Petrosyan imzalamıĢdı. 

RazılaĢmaya baxmayaraq, erməni hərbi birləĢmələri Xocavənd və 

Hadrut rayonları ərazisində azərbaycanlı sakinlərə qarĢı hücumlar 
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etdi.[80] Nəticədə, bu rayonların azərbaycanlılar yaĢayan 

kəndlərinin əksəriyyəti iĢğal olundu; azərbaycanlı sakinlər isə öz 

torpaqlarını tərk etmək məcburiyyəti qarĢısında qaldılar.[80] 

1991-ci il 20 noyabrda Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndinin 

yaxınlığında, Ağdam rayonunun Mərzili kəndi ərazisində erməni 

hərbi dəstələri Azərbaycana məxsus hərbi helikopteri vurdu. 

1991-ci ilin sonlarında erməni hərbçiləri 1991-ci il may-iyul 

aylarında Azərbaycan OMON-u tərəfindən ələ keçirilən kəndlərə 

hücumlara baĢladı. ―Memorial‖ təĢkilatının verdiyi məlumata 

görə, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən edilən hücumlar 

nəticəsində keçmiĢ ġaumyan, Ağdərə, Əsgəran rayonlarında 

Azərbaycan kəndlərinin bir neçə min sakini evlərini tərk etmək 

məcburiyyətində qalmıĢdılar. Bəzi kəndlər hərbçilər tərəfindən 

yandırılmıĢdı. Mülki əhaliyə qarĢı ciddi zorakılıq halları (xüsusilə, 

MeĢəli kəndində) var idi. 1991-cı ilin payızın sonunda 

Azərbaycan tərəfi əks-hücuma baĢlayanda, Ermənistan 

Azərbaycan kəndlərini hədəfləməyə baĢladı. Memoriala görə, 

Malıbəyli və Yuxarı QuĢçular kəndlərinə ermənilər tərəfindən 

hücum edilmiĢ, evlər yandırılmıĢ və onlarla mülki əhali 

öldürülmüĢdür. Hər iki tərəf digər tərəfi kəndləri artilleriya 

mövqelərini əhatə edən strateji nöqtə kimi istifadə etməsində 

ittiham edirdi. Dekabrın 19-da Daxili ĠĢlər Nazirliyinin qoĢunları 

Dağlıq Qarabağ çəkilməyə baĢladı və bu proses 27 dekabrda baĢa 

çatdı. Sovet Ġttifaqının dağılması və Dağlıq Qarabağdan daxili 

qoĢunlar çıxarılandan sonra, münaqiĢə zonasında vəziyyət 

idarəolunmaz oldu. 

 

 

9.Silah vakuumu. Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın 

qadın əsgərləri 
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     1991-ci ilin payızında Sovet Ġttifaqının dağılmasından sonra, 

hər iki ölkə Qarabağ ərazisində yerləĢən hərbi anbarlardan silah 

götürmüĢdü. Ġlkin üstünlük Azərbaycanın xeyrinə idi. Soyuq 

müharibə zamanı Qafqazın müdafiəsi üçün Sovet hərbi 

doktrinasıda olan strategiyada qeyd olunurdu ki, NATO üzvü 

Türkiyənin qərbdən iĢğalı təqdirində, Ermənistan döyüĢ 

meydanına çevriləcək. Beləliklə, Ermənistan SSR-ində yalnız üç 

hərbi bölmə, Azərbaycanda isə ümumi beĢ hərbi bölmə və beĢ 

hərbi aerodrom var idi. Bundan baĢqa, Ermənistanda təxminən 

500, Azərbaycanda 10,000 dəmir yolu vaqonu sursat var idi. 

Sovet DĠN qüvvələri çəkilməyə baĢlayanda, onlar erməni və 

azərbaycanlılara geniĢ hərbi arsenal və zirehli maĢınlar verirdi. Üç 

il əvvəl Qorbaçov tərəfindən göndərilmiĢ hökumət qüvvələrinin 

əsgərləri Sovet Ġttifaqının digər respublikalarından idi və onların 

burada qalmaq üçün heç bir arzusu yox idi. Onların əksəri kasıb 

və gənc çağırıĢçılar idi. Onlar pul və hətta araq üçün silahlarını, 

hətta tanklarını və zirehli texnikasını hər iki tərəfə satırdı. 

Təminatsız silah anbarlarına görə, hər iki tərəf Qorbaçovun 

siyasətini münaqiĢə yaratmaqda ittiham edirdi. 1993-cü ilin 

noyabrnda Azərbaycan Xarici ĠĢlər Nazirliyinin məlumatına görə, 

azərbaycanlılarda silah vakuumu zamanı 286 tank, 842 zirehli 

texnikası və 386 ədəd artilleriya var idi. Qara bazar Qərbdən silah 

idxalını asanlaĢdırmağa kömək edirdi. Silahların əksəri Rusiya və 

ya keçmiĢ ġərq bloku ölkələrindən gəlsə də, hər iki tərəf bəzi 

improvizasiyalar edirdi. Azərbaycan Türkiyə, Ġsrail və bir çox 

ərəb ölkələrindən əhəmiyyətli hərbi yardım və sursat almıĢdı. 

Erməni diasporu müharibə zamanı Ermənistana əhəmiyyətli 

yardım məbləği göndərirdi və hətta 1992-ci ildə erməni lobbisinin 

təĢəbbüsü ilə ABġ Konqresi tərəfindən "Azadlığa Dəstək Aktı‖na 

qəbul edilən və Azərbaycana Amerikanın birbaĢa dövlət yardımını 

yasaqlayan 907-ci düzəliĢi qəbul edilmiĢdi. 



AqĢin  Əliyev                                   Vətən  müharibəsi-Zəfər tarixi 

 

 
26 

 

1991-ci il 26 dekabrda Qorbaçov SSRĠ rəhbərliyindən istefa 

verəndə, SSRĠ-yə daxil olan respublikalar öz müstəqilliyini elan 

etməyə baĢladılar və nəticədə Sovet Ġttifaqı 31 dekabr 1991-ci ildə 

mövcudluğunu dayandırdı. SSRĠ-nin süqutu Ermənistan və 

Azərbaycana tam miqyaslı müharibə üçün bütün maneələri aradan 

qaldırdı. Noyabrın 21-də Azərbaycan Milli Məclisi Qarabağın 

Muxtar Vilayət kimi statusunu ləğv etdi və vilayətin paytaxtını 

Xankəndi adlandırdı. Buna cavab olaraq dekabrın 10-da 

Qarabağda keçirilən referendumda (azərbaycanlı icması onu 

boykot etmiĢdi) ermənilərin əksəriyyəti Dağlıq Qarabağın 

müstəqilliyi lehinə səs verdi. 1992-ci il yanvarın 6-da 

separatistlərin idarə etdiyi "bölgə" Azərbaycandan öz 

müstəqilliyini elan etdi. Dağlıq Qarabağa Sovet daxili 

qoĢunlarının yeridilməsi müvəqqəti idi. 1992-ci ilin fevralında 

keçmiĢ Sovet dövlətləri Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) 

üzvləri oldular. Azərbaycan qoĢulmağa bitərəf olsa da, Ermənistan 

Türkiyənin mümkün iĢğal qorxusundan MDB-yə daxil olaraq 

təĢkilatın "kollektiv təhlükəsizlik çətiri" altına keçdi. 1992-ci ilin 

yanvar ayında MDB qüvvələri Xankəndində öz yeni qərargahını 

yaratdı. 

 

10.Ordu quruculuğu 

     Ermənilər və azərbaycanlılar arasında təsadüfi döyüĢlər 

Çaykənd əməliyyatından sonra Ģiddətini artırdı və hər iki tərəf 

minlərlə könüllüləri ordularına cəlb etməyə baĢladı. Ermənistanda 

bir çox Ģəxslər, tarixi erməni partizan dəstələrinin separatçı 

döyüĢçülərinə və XIX-XX əsrlərdə Osmanlı imperiyasına qarĢı 

mübarizə aparan Andranik Ozanyan və Qaregin Njde kimi 

Ģəxslərə sitayiĢ edirdi. 18-45 yaĢlı kiĢilərin hökumətin hərbi 

xidmətə çağırıĢı ilə yanaĢı, bir çox ermənilər mübarizə üçün 
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könüllü olub, cokat və ya polkovnik-leytenantın idarəçiliyi altında 

qırx nəfərlik dəstələr formalaĢdırırdı. Ġlkin mərhələdə onlar bir 

çox vaxt harada xidmət etmək məkanlarını özləri seçirdilər. Bir 

çox əsgərlər komandanlığa birbaĢa tabe olmurdu: onlar ölü 

əsgərlərin cəsədlərini soyurdu və zirehli nəqliyyat vasitələri üçün 

dizel yanacağı kimi malları qara bazarlarda satırdılar. Bir çox 

qadınlar da ordulara cəlb olunur, döyüĢlərdə iĢtirak edirdi və ilk 

yardım və döyüĢdə yaralı insanları evakuasiya etmək kimi 

köməkçi rollarda xidmət edirdilər. 

Azərbaycan ordusu da eyni Ģəkildə fəaliyyət göstərirdi. 

Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri təxminən 30.000 əsgərdən, 

10.000-ə yaxın OMON-dan və Xalq Cəbhəsinin bir neçə min 

könüllüsündən ibarət idi. Həmin dövrdə Surət Hüseynov 

Azərbaycan Ordusunun 709 saylı hərbi hissəsini yaratmıĢdı və 

Sovet ordusunun 23-cü motopiyada diviziyasının arsenalından 

çoxlu silah və nəqliyyat vasitələrini almıĢdı. Qarabağ 

müharibəsində Ġsgəndər Həmidovun "Bozqurd" briqadası da 

fəaliyyət göstərirdi. Azərbaycan hakimiyyəti Xəzər dənizinin 

sahilində neft aktivlərindən çıxan gəlir vasitəsilə digər ölkələrdən 

muzdlu döyüĢçülər də cəlb edirdi. Sovet Ġttifaqının keçmiĢ 

hərbçiləri hər iki tərəfə öz xidmətlərini təklif edirdi. Məsələn, 

Dağlıq Qarabağda beĢ il yaĢayan (1992–1997) keçmiĢ Sovet 

Generalı Anatoli Zineviç, Ermənistanın Azərbaycana qarĢı 

aqressiyasında iĢtirak edən ən yüksək rütbəli zabit idi. 

Müharibənin sonunda o, qondarma Dağlıq Qarabağ 

Respublikasının silahlı qüvvələrinin BaĢ Qərargah rəhbəri 

vəzifəsində çalıĢmıĢdır. 1993-1994-cü illər müddətində 

münaqiĢəyə cəlb olunan insan gücü və hərbi texnikanın təxmini 

hesablaması: 

Azərbaycan                                   Ermənistan 
Hərbi personal - 64,000              20,000 (8,000 + 12,000)[4] 

Artilleriya: 388[92]–395[93]              177-187 (160–170 + 17) 
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Tanklar 

436–458                                                    90-173 (77–160 + 13) 

Zirehli personal daşıyıcıları 

558–1,264                                         290-360(150–240 + 120) 

Zirehli döyüş nəqliyyat vasitələri 

389-480                                                    39–200 + ??? 

Döyüş təyyarələri 

63–170                                                     3 + ??? 

Helikopterlər 

45–51                                                     13 + ??? 

 

O dövrdə Ermənistanın Rusiya ilə müqavilələri (1997-ci və 2010-

cu ildən sonra imzalanıb) və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi 

TəĢkilatı (KTMT) olmadığından, Ermənistan özü Türkiyə ilə 

sərhədini qorumaq məcburiyyətində idi. Müharibə zamanı 

Ermənistan Respublikasının hərbi qulluqçuları və avadanlığın bir 

hissəsi Ermənistanın Türkiyə ilə sərhədini mümkün müharibədən 

mühafizə edirdi. Ümumi hərbi müqayisədə 17-32 yaĢ qrupunda 

Ermənistanda hərbi xidmət üçün uyğun kiĢilərin sayı 550 000 

nəfər, Azərbaycanda isə 1,3 milyon nəfər təĢkil edirdi. Hər iki 

tərəfdən kiĢilərin əksəri Sovet ordusunda, o cümlədən, SSRĠ-

Əfqanıstan müharibəsində xidmət etmiĢdi və münaqiĢəndən əvvəl 

hərbi təcrübəyə sahib idi. Qarabağ ermənilərin təxminən 60%-i 

Sovet ordusunda xidmət etmiĢdi. Əksər azərbaycanlılar isə Sovet 

ordusunda onların xidmət zamanı tez-tez ayrı-seçkiliyə məruz 

qaldığından, döyüĢ korpuslarından daha çox tikinti batalyonlarda 

iĢləyirdi. Azərbaycanda dəniz məktəbi, o cümlədən, iki zabit 

akademiyasının yaradılmasına baxmayaraq, əsgərlərin hərbi 

təcrübəsinin olmaması Azərbaycanın müharibəyə hazır 

olmamasının əsas amillərindən biri idi. Azərbaycan ordusuna 

Əfqanıstan komandiri Gülbəddin Hikmətyar tərəfindən yardım 
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edilirdi. Komandir Fazle Haq əsasən PiĢəvərdə könüllüləri cəlb 

edirdi və bir neçə dəstəni Azərbaycana göndərirdi. 

 

 

 

 

11.Xocalı soyqırımı. Ağdaban soyqırımı, və Qaradağlı 

soyqırımı 

Ağdamda Xocalı soyqırımının şahidi olan qaçqın: Xocalı 1991-cı 

ilin oktyabrından blokadada idi. Oktyabrın 30-da quru yolu 

əlaqəsi kəsilmiĢ və yeganə nəqliyyat vasitəsi olaraq helikopter 

əlaqəsi qalmıĢdı. Xocalıya sonuncu helikopter 1992-ci il yanvarın 

28-də gəlmiĢdi. ġuĢa Ģəhərinin səmasında mülki helikopterin 

vurulması və nəticədə 41 nəfərin faciəli surətdə həlak olmasından 

sonra isə bu əlaqə də kəsilmiĢdi. Yanvarın 2-dən Ģəhərə elektrik 

enerjisi verilmirdi. 1992-ci il yanvarın 2-də Ayaz Mütəllibov 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifəsini icarə etməyə 

davam etdi. Rəsmi olaraq yeni yaradılmıĢ Ermənistan 

Respublikası Dağlıq Qarabağda separatçılara açıq olaraq hər hansı 

bir silah, yanacaq, ərzaq və ya digər maddi-texniki təmin 

olunmasını təkzib edirdi. Lakin Ter-Petrosyan sonra 

separatçılarının maaĢlarının ödənilməsi və maddi-texniki təchizat 

ilə təmin edilməsini etiraf etsə də, müharibəyə öz hərbçilərinin 

göndərilməsini təkzib edirdi. Ermənistanı artıq Azərbaycan 

Respublikasının blokadası, həmçinin Azərbaycanın qonĢusu olan 

Türkiyənin təzyiqi altında idi. Fevralın əvvəli Azərbaycan 

kəndləri olan Malıbəyli, Qaradağlı və Ağdaban ermənilər 

tərəfindən iĢğal edildi və oranın əhalisi evlərindən qovuldu. 

Nəticədə ən azı 140 nəfər yaralanmıĢ və 99 nəfər həlak olmuĢdu. 

Ermənistanın Qarabağla əlaqəsi yalnız Laçın dəhlizi vasitəsilə ora 

daxil olan helikopterlər vasitəsilə idi. Bölgənin tək hava limanı 
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paytaxt Xankəndindən yeddi km məsafədə yerləĢən, əhalisi 

təxminən 6.000-10.000 nəfər olan Xocalı Ģəhəri idi. Bundan əlavə 

Xocalı Qrad raketlərinin artilleriya bazası kimi xidmət edirdi: 

Xankəndidə ermənilərin yaĢadığı çoxmərtəbəli binalara 400 Qrad 

raketləri atılmıĢdı. Fevralın sonunda erməni qüvvələri qarĢıdakı 

hücum barədə xəbərdarlıq etdi və Azərbaycana Xocalıda atəĢin 

dayandırması üçün ultimatum verdi. 

Fevralın sonunda Xocalı,əsasən, izolyasiya olunmuĢdu. Fevralın 

26-da erməni qüvvələri 366-cı motoatıcı alayın zirehli texnikası 

və hərbi heyətinin köməkliyi ilə Xocalıya hücum etdi. Azərbaycan 

tərəfinin və ―Human Rights Watch‖, Moskvada insan hüquqları 

təĢkilatı ―Memorial‖ və erməni komandiri Monte Melkonyanın 

bioqrafiyasında olan mənbələrin məlumatları əsasında, Qarabağ 

separatçıları Xocalını ələ keçirib, Ģəhərdən qaçan mülki əhalini 

öldürməkdə ittiham edilirdi.[102] Ġlkin olaraq erməni qüvvələri 

Ģəhərə hücum etmək və Ģəhər əhalisinin çıxıĢı üçün quru dəhlizi 

ayıracağını qeyd etmiĢdi. Nəticədə Ģəhərdə yanğınlar baĢ vermiĢ 

və fevralın 26-sı səhər saat 5 radələrində Ģəhər tam alova 

bürünmüĢdü. Belə bir vəziyyətdə erməni mühasirəsində olan 

Ģəhərdə qalmıĢ təqribən 2500 nəfər əhali yaxınlıqdakı 

azərbaycanlılar məskunlaĢan Ağdam rayonunun mərkəzinə 

çatmaq ümidi ilə Ģəhəri tərk etməyə məcbur olmuĢdur. Hava 

limanının enmə zolağı qəsdən məhv edilib yararsız günə qalmıĢdı. 

Azad dəhlizlə qaçan əhali Azərbaycanın Ağdam rayonuna yaxın 

ərazidə gülləyə tutulmuĢdur və nəticədə çoxlu sayda insan həlak 

olmuĢdur. Beynəlxalq qrumların vətəndaĢların qəsdən qırğını 

ittihamları ilə üzləĢən Ermənistan hökumət rəsmiləri soyqırımı 

təkzib edib, hücumu Xocalıdan gələn artilleriya atəĢinin 

susdurulması ilə əsaslandırmıĢdı. Britaniya jurnalisti Tomas de 

Vaalın fikrincə, faciə nəticəsində 485 insan (donma nəticəsində 

həlak olanlar da daxil) həlak olmuĢdu. Azərbaycan hakimiyyətinin 

rəsmi hesablamasında 25-26 fevralın hadisələri zamanı ölü sayı 
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613 nəfər idi, bunlardan da 63-ü uĢaq, 106-sı qadın, 70-i isə ahıl 

yaĢlı insanlar olmuĢdur. 8 ailə tamamilə məhv edilmiĢ, 25 uĢaq 

hər iki valideynini, 130 uĢaq valideynlərindən birini itirmiĢ, 487 

nəfər, o cümlədən 76 uĢaq yaralanmıĢdır. 1275 nəfər əsir 

götürülmüĢ, 150 Xocalı sakini itkin düĢmüĢdür. Dövlətin və 

əhalinin əmlakına 1 aprel 1992-ci il tarixinə olan qiymətlərlə 5 

mlrd. rubl dəyərində ziyan vurulmuĢdur. 1992-ci il 3 martda ―The 

Boston Globe‖ məlumat verirdi ki, münaqiĢənin son dörd ili 

ərzində 1000 nəfər öldürülmüĢdür. Xocalının meri Eldar 

Məmmədov 200 nəfər itkin, 300 nəfər girov və döyüĢlərdə 200 

nəfər yaralandığını bildirib. 1992-ci ildə hüquq müdafiə təĢkilatı 

―Helsinki Watch‖-ın hesabatında qeyd olunurdu ki, Azərbaycan 

OMON-u və "bəziləri- silahlı olan, hərbi formada olan Ģəxslər 

mülki Ģəxslərin arasında idilər", bu isə erməni separatçılarının 

onlara atəĢ atmasına səbəb ola bilərdi. Xocalı soyqırımından sonra 

Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin təzyiqi altında Ayaz Mütəllibov 

Azərbaycan Milli Məclisinə istefasını təqdim etmək 

məcburiyyətində qaldı.                              

 

12.ġuĢanın iĢğalı 

ġuĢaya gedən yol. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Albert 

Aqarunov erməni tankçısı Qaqik AvĢaryanı tankla burda 

vurmuĢdur. 13 fevral 1988-ci ildə ermənilər Xankəndiyə ilk 

hücumlarından birini edəndə azərbaycanlıların çoxu ġuĢaya pənah 

gətirdi. Martın 28-də Azərbaycan qüvvələri Xankəndiyə hücum 

etməyi planlaĢdırırdı və Canqasan kəndindən Kərkicahandan 

yuxarıda yerləĢən düĢmən mövqelərinə hücum etdi. Növbəti 

günün günorta çağı Azərbaycan hərbiçiləri Ģəhərə yaxın 

mövqelərə yerləĢsələr də, ermənilər tərəfindən hücumdan sonra 
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geriyə çəkildi. Xocalının zəbtindən sonrakı aylarda regionun 

sonuncu ġuĢa istiqamətində təslim olmayan azərbaycanlı 

komandirlər "Qrad" qurğularından istifadə edərək Xankəndiyə 

qarĢı geniĢ miqyaslı artilleriya hücumu etdilər. Aprelə qədər 

davam edən bombalama Xankəndində yaĢayan 50.000 nəfər 

sakinin böyük hissəsinin bunker və zirzəmilərdə qalmasına 

məcbur etdi. ġəhərin ucqar nöqtələrinin yaxınlığında Dağlıq 

Qarabağdakı erməni hərbi liderlər Ģəhəri tutmaq üçün hücum 

təĢkil etdilər. Mayın 8-də yüzlərlə erməni əsgəri tanklarla və 

vertolyotlarla ġuĢaya hücum etdi. ġəhərin küçələrində Ģiddətli 

döyüĢlər baĢ verdi və hər iki tərəfdən yüzlərlə adam həlak oldu. 

Sayca az olmalarına və daha zəif silahlanmalarına baxmayaraq, 

ermənilər mayın 9-da Ģəhəri elə kəçirib, azərbaycanlıların geri 

çəkilməsinə nail oldular. ġuĢanın iĢğalı qonĢu Türkiyədə böyük 

səs-küyə səbəb oldu. Ermənistan SSRĠ-dən ayrılıb müstəqilliyini 

elan etdikdən sonra Türkiyə ilə münasibətləri yaxĢılaĢsa da, 

Dağlıq Qarabağ regionunu iĢğalı Türkiyə və Ermənistan arasında 

münasibətləri zəifləĢdirdi. Türkiyənin baĢ naziri Süleyman 

Dəmirəl Azərbaycana kömək etməklə bağlı təzyiq altında 

olduğunu qeyd etmiĢdi. Buna baxmayaraq, Dəmirəl müharibəyə 

müdaxilə etməyə qarĢı olduğunu, Türkiyənin müharibəyə daxil 

olmasının daha böyük xristian-müsəlman münaqiĢəsinə səbəb ola 

biləcəyini bildirdi. Bunun nəticəsində, Türkiyə ordusunu 

Azərbaycana göndərməyib,əvəzində əhəmiyyətli hərbi yardım 

etdi. 1992-ci ilin may ayında MDB qüvvələrinin hərbi komandiri 

marĢal Yevgeni ġapoĢnikov Qərb dövlətlərinə, xüsusilə, ABġ-a 

Qafqazdakı münaqiĢəyə müdaxilə etməmək barədə xəbərdarlıq 

etdi. ġapoĢnikov "Bu yeni- Üçüncü Dünya müharibəsinin 
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baĢlanğıcı ola biləcəyini" bildirdi. ġamil Basayevin baĢçılıq etdiyi 

çeçen qüvvələri müharibədə iĢtirak edən hərbi birliklərdən biri idi. 

Azərbaycan polkovniki Azər Rüstəmova görə 1992-ci ildə ġamil 

Basayev və Salman Raduyevin baĢçılığı altında yüzlərlə çeçen 

döyüĢlərdə azərbaycanlılara əhəmiyyətli kömək göstərmiĢdi. Bəzi 

mənbələrə görə, ġamil Basayev ġuĢanı tərk edən sonuncu 

döyüĢçülərdən biri idi. Basayev qeyd edirdi ki, müharibə dindən 

çox, milliyyətçi xarakter daĢıdığından o, qüvvələrini geri çəkdi. 

 

13.Laçının iĢğalı. Laçın uğrunda döyüĢ 

    ġuĢanın iĢğalından sonra Azərbaycan Milli Məclisi Azərbaycan 

prezidenti vəzifəsini icra edən Yaqub Məmmədovu 

günahlandıraraq onu vəzifəsindən çıxmağa məcbur etdi. 

Mütəllibovun Xocalının itkisi haqqında hər hansı bir məsuliyyət 

daĢınmasında təsdiq edən faktlar aĢkar etmədiyindən, Ali Sovet öz 

qərarını ləğv etdi və 1992-ci il mayın 15-də o, vəzifəsinə qayıtdı. 

1992-ci il mayın 18-də erməni qüvvələri Ermənistanı və Dağlıq 

Qarabağı ayıran Laçın dəhlizinə hücum etdi. Laçın Ģəhəri zəif 

mühafizə olunduğundan, növbəti gün ərzində Ermənistan Silahlı 

Qüvvələri Ģəhəri ələ keçirdi və orada vuruĢan Azərbaycan 

hərbçilərini məğlub etdi. ġəhərin alınması quru marĢrutla 

Ermənistandan Qarabağın dağlıq bölgəsi olan Laçına qədər özünü 

təchizat edən karvanların hərəkətinə imkan yaradırdı. Laçının 

itkisi Mütəllibov rejiminə son zərbə oldu. Mütəllibovun 

qadağasına baxmayaraq, Azərbaycanda etiraz aksiyaları keçirildi 

və Xalq Cəbhəsi fəalları silahlı çevriliĢə nail oldular. Hökumət 

qüvvələri və Xalq Cəbhəsinin dəstəkçiləri arasında döyüĢlər siyasi 

müxalifətin Bakıda parlament binasının, hava limanının və 

prezident ofisinin ələ keçməsinə səbəb oldu. 1992-ci il iyunun 16-
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da Əbülfəz Elçibəy Azərbaycanın prezidenti seçildi və 

Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir çox siyasi fəalları 

deputat oldular. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin tərəfdarları 

Mütəllibovu Qarabağ müharibəsində zəif lider olmasında 

günahlandırırdı. Əbülfəz Elçibəy Rusiyadan yardım alınmasının 

əleyhinə idi. O, Türkiyə ilə yaxın əlaqələrinin tərəfdarı idi. 1992-

ci ilin may ayında döyüĢlər Naxçıvana da çatdı. 

 

 

14.GərginləĢmə. Goranboy əməliyyatı 

   Dağlıq Qarabağ üzərində nəzarətə həlledici zərbə vurmaq üçün 

1992-ci ilin yayında Azərbaycan irimiqyaslı hücum etdi. Bu 

hücum Azərbaycan Ordudunun ən uğurlu hərbi irəliləyiĢi idi. 

Goranboy əməliyyatından sonra müharibə daha Ģiddətli mərhələyə 

keçdi. Əməliyyatda 8000 Azərbaycan əsgəri, dörd əlavə batalyon, 

ən azı 90 tank, 70 piyada döyüĢ nəqliyyat vasitəsi və Mi-24 hərbi 

helikopterləri istifadə olunmuĢdu. 1992-ci il iyunun 12-də 

Azərbaycan ordusu Dağlıq Qarabağın mərkəzi olan Əsgəran 

rayonu istiqamətində geniĢ miqyaslı diversiya hücumuna baĢladı. 

4000 nəfərlik iki dəstə Əsgəranın Ģimal və cənub mövqelərinə 

hücum etdi. ġiddətli döyüĢlər nəticəsində azərbaycanlılar Əsgəran 

rayonunun bəzi yaĢayıĢ məntəqələrində nəzarəti ələ keçirdilər: 

Naxçıvanlı, DovĢanlı, Pircamal, Dəhrəz və Ağbulaq. 1992-ci il 

iyunun 13-də Azərbaycan hərbçiləri erməni könüllü dəstələri 

tərəfindən müdafiə edilən Goranboy rayonununda əks hücuma 

baĢladı. Bu üç günlük hücumun kod adı "Goranboy əməliyyatı" 

idi və əməliyyata Surət Hüseynov baĢçılıq edirdi. On beĢ saat 

Azərbaycan qüvvələrinə qarĢı Ģiddətli mübarizəsindən sonra, iki 

erməni dəstəsi geri çəkilməyə məcbur oldu. Azərbaycan 

Ermənistan qüvvələri tərəfindən nəzarət olunan Goranboy 
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rayonunun onlarla kəndini ələ keçirməyi bacardı və regiondan 

bütün mülki erməni əhalisi qaçdı. 1992-ci il iyulun 4-də 

azərbaycanlılar bölgənin ən böyük Ģəhəri olan Ağdərəni ələ 

keçirdi. 

Azərbaycanın hücum miqyasını görən Ermənistan hökuməti 

Azərbaycanı təhdid edib, birbaĢa müdaxilə və Qarabağda döyüĢən 

separatçılara kömək edəcəyini elan etdi. Goranboya hücum 

Ermənistan qüvvələrini Xankəndinin cənubuna doğru çəkilməyə 

məcbur etmiĢdi, hansı ki erməni komandirləri Ağdərə rayonunun 

mühüm Sərsəng su anbarına nəzarət edirdi. Dağlıq Qarabağın 

təxminən yarısı geri alındığından sonra, təxminən 30 000 erməni 

qaçqını Xankəndindən qaçmaq məcburiyyətində qalmıĢdı. 1992-ci 

il iyunun 18-də ermənilər nəzarət etdiyi ərazilərdə fövqəladə 

vəziyyət elan etdi. Avqustun 15-də Robert Koçaryan və daha 

sonra Serj Sarkisyanın baĢçılıq etdiyi qondarma DQR Dövlət 

Müdafiə Komitəsi yarandı. Komitəyə qismən səfərbərlik üçün 

çavuĢ və əsgərlər, 18-40 yaĢlı hərbi xidmətə mövcud kiĢilər, 50 

yaĢına kimi zabitlər və keçmiĢ hərbi təlimli qadınlar çağırıldı. 

Hərbi xidmətə çağırılanların sayı 15 000 nəfərdən artıq idi. Sürətli 

hərbi islahatlar ayrı-ayrı döyüĢən Ermənistan könüllü dəstələrini 

vahid DQR Müdafiə Ordusuna çevirdi. 1992-ci ildə Azərbaycanın 

zirehli qoĢunlarının hücumu erməni helikopterləri tərəfindən 

dayandırıldı. Ġddia olunur ki, Azərbaycanın zirehli qoĢunlarının 

ekipaj üzvlərinin çoxu, Gəncədə yerləĢən 104-cü qvardiya desant-

hücum diviziyasından olan ruslar idi. 1992-ci ilin payızında 

Azərbaycan ordusu ağır itkilər vermiĢdi. Qaçılmaz məğlubiyyət 

ilə üzləĢən Surət Hüseynov ordusundan qalan əsgərlərini 

Ağdərədən çıxardı. Sürət Hüseynov daha sonra qoĢunları Gəncəyə 

— 104-cü qvardiya desant-hücum diviziyasının hərbi bazasından 

sursat yığmaq üçün köçürdü. Növbəti ilin fevral-mart aylarında, 

DQR Müdafiə Ordusu gələcək Azərbaycan hərbi hücumlarının 

qarĢısını ala bildi. 
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15.Sülh danıĢıqlarının növbəti cəhdləri 

     Xocalı soyqırımı və Azərbaycan prezidenti Ayaz Mütəllibovun 

istefasından sonra sülh danıĢıqlarının yeni cəhdləri 1992-ci ilin 

birinci yarısında Ġran prezidenti HaĢimi Rəfsəncaninin təĢəbbüsü 

ilə keçirilirdi. Ġran diplomatları 1992-ci il mayın 7-də ikitərəfli 

danıĢıqlar üçün Tehrana Azərbaycan prezidentinin 

səlahiyyətlərinin icraçısı Yaqub Məmmədovu və Ermənistan 

prezidenti Levon Ter-Petrosyanı dəvət etdi. Məmmədov, Ter-

Petrosyan və Rəfsəncani beynəlxalq hüquq normalarına, 

sərhədlərin sabit olmaları haqqında razılığa gələrək və qaçqın 

böhranı ilə məĢğul olmaq üçün ―Tehran‖ kommunikesini 

imzalamıĢdılar. Lakin sülh səyləri növbəti gün Ermənistan 

qoĢunlarının ġuĢa Ģəhərini və 18 mayda tamamilə Laçın Ģəhərini 

ələ keçirməsinin uğursuzluğundan sonra pozuldu. 

1992-ci ilin yayında ATƏM (sonradan Avropa Təhlükəsizlik və 

ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı oldu) Helsinkidə 11 ölkədən təĢkil olunan 

Minsk qrupunu yaratdı. GörüĢ Fransa, Rusiya və ABġ-ın birgə 

baĢçılığı altında keçirilirdi. Lakin 1992-ci ildə, qrupun illik 

sammitində, təĢkilat problemi həll edə bilmədi. Sovet Ġttifaqı 

dağıldıqdan sonra bir çox yeni problemlər yaranmıĢdı: Yuqoslav 

müharibələri, Dnestryanı separatçı respublikası ilə Moldovanın 

müharibəsi, Çeçenistanda separatçı hərəkatı, Rusiya, Abxaziya və 

Osetiya ilə Gürcüstanın yeni mübahisələri gündəliyin əsas 

məsələlər idi. ATƏM atəĢkəsə nəzarət və humanitar yardım 

daĢınmaların, məcburi qaçqın göndərilməsini qorumaq üçün 

NATO və MDB sülhməramlılarının istifadəsini təklif edirdi. Bir 

neçə atəĢkəs iyun hücumundan sonra qüvvəyə minsə də, 

Ermənistan tərəfindən dəstəklənən Avropa sülhməramlı 

qüvvələrinin Qarabağda yerləĢmə planları alınmadı. Qarabağa 100 
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beynəlxalq müĢahidəçi göndərilməsi ideyası dəfələrlə qaldırılsa 

da, iyul ayında Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri arasında 

danıĢıqlar tamamilə pozulmuĢdu. Rusiya Qafqazda NATO-nun 

çoxmillətli sülhməramlı qüvvələrinin tam əleyhinə idi. 

 

16.Ağdərə və Xocavənd toqquĢmaları 

     1992-ci ilin iyunun sonunda Azərbaycan hərbçiləri Qarabağın 

cənub-Ģərqində yerləĢən Xocavənd Ģəhərinə yeni hücum 

hazırlayırdı. Hücum qüvvəsinə çoxlu tanklar, Xocavənd və 

Qırmızı Bazar yaxınlığında yerləĢən MaçkalaĢen və Cardar 

cəbhələrində zirehli döyüĢ maĢınları və zirehli piyada dəstələri 

daxil idi. Xocavəndin alay komandiri Monte Melkonyan ağır 

zirehli texnikanın olmamasına baxmayaraq, Azərbaycan qüvvələri 

tərəfindən təkrar hücum cəhdlərini zərərləĢdirməyi bacarmıĢdı. 

1992-ci il avqustun sonunda qondarma Dağlıq Qarabağ 

hökumətində siyasi gərginlik hökumət üzvlərinin avqustun 17-də 

istefa verməsi ilə nəticələndi. Hakimiyyət sonradan Dövlət 

Müdafiə Komitəsi tərəfindən çağırılan Ģuraya fərz edildi. Robert 

Koçaryanın baĢçılığı altında olan Ģuraya münaqiĢənin sonuna 

qədər müvəqqəti olaraq anklavın idarə edilməsi tapĢırıldı. Eyni 

zamanda Azərbaycan təyyarə hücumlarına baĢladı. QıĢ 

yaxınlaĢdıqca hər iki tərəf əsasən qaz və elektrik kimi resursları 

daxili istifadə üçün qoruyurdu. Qarabağda yaĢayan erməni 

sakinləri iqtisadi avtomobil yolunun açılıĢına baxmayaraq, 

Azərbaycanın tətbiq etdiyi iqtisadi blokadadan böyük əziyyət 

çəkirdi. Metsamor AES bağlandıqdan sonra Ermənistanın 

iqtisadiyyatı ərzaq və enerji çatıĢmazlığından çətinlik çəkirdi. 

Gürcüstanda Abxaziya və Osetiya separatçılarına qarĢı vətəndaĢ 

müharibələri baĢlamıĢdı, təchizat karvanlarına basqınlar edilmiĢdi 

və Ermənistandan Rusiyaya keçən neft kəməri dəfələrlə 
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dağıdılmıĢdı. 1991-1992-ci ilin qıĢı kimi 1992-1993-cü ilin qıĢı da 

çox soyuq idi: Ermənistan və Qarabağ ərazisində bir çox ailələr 

istilik və isti suyun olmamasından çətinlik çəkirdi. Erməni 

diasporası pul yığıb, Ermənistana təchizati yardım edirdi. Dekabr 

ayında Ermənistana Gürcüstanın Qara dəniz limanı olan Batumi 

vasitəsilə ABġ-dan iki daĢıma ilə 33,000 ton taxıl və 150 ton uĢaq 

qidası gətirilmiĢdi. 1993-cü ilin fevral ayında, Avropa Ġqtisadi 

Birliyi Ermənistana 4.5 milyon Avropa valyuta vahidi (ECU) 

yolladı. Ermənistanın cənub qonĢusu Ġran Ermənistana güc və 

elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi ilə iqtisadi yardım edirdi. 

Elçibəyin Ġran üçün təhlükəli olan Bütöv Azərbaycan ideyasını 

dəfələrlə gündəmə gətirməsi iki ölkə arasında münasibətlərində 

soyuqlaĢma yaratmıĢdı. Qaçqın və məcburi köçkün olan 

azərbaycanlılar Azərbaycan hökuməti və Ġran tərəfindən qurulan 

dərmə çatma düĢərgələrdə yaĢayırdı. Beynəlxalq Qırmızı Xaç 

azərbaycanlılara yorğan paylayaraq, dekabr ayında qaçqınlar üçün 

qida ayırmıĢdı. Azərbaycanın iqtisadiyyatı neft sənayesinin 

dayanmasından çətinlik çəkirdi. Ölkənin neft emalı zavodları tam 

gücü ilə iĢləmirdi və hasilat normaları hesablamalardan aĢağı idi. 

1965-ci ildə Bakıda neft yataqlarından ilə 21,5 milyon ton neft 

ixrac edilirdisə, 1988-ci ildə neft ixracının sayı demək olar ki, 3,3 

milyon aĢağı düĢmüĢdü. KöhnəlmiĢ Sovet emalı avadanlıqları və 

Qərb neft Ģirkətləri tərəfindən müharibə regionda investisiya 

istəksizliyi, Azərbaycana neftin istehsalında maneə olurdu.   

           

 

 

17.1993-cü ilin yayı - Kəlbəcər döyüĢü 

     Kəskin qıĢa baxmayaraq, yeni ili hər iki tərəf həvəslə 

gözləyirdi. Azərbaycan prezidenti Elçibəy Ermənistan prezidenti 

Ter-Petrosyanla münaqiĢənin həllinə optimist baxılmasını ifadə 
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etmiĢdi. Lakin belə ümidlər 1993-cü ildə puç oldu. Rusiya 

prezidenti Boris Yeltsin və ABġ prezidenti Corc Herbert Uoker 

BuĢun yeni atəĢkəs çağırıĢlarına baxmayaraq, bölgədə hərbi 

əməliyyatları yenidən qaynadı. Ermənistan Silahlı Qüvvələri 

1992-ci ilin payızından Qarabağın Ģimalında azərbaycanlıların 

idarə ətdiyi kəndlərə yeni hücumlar etdi. Hərbi məğlubiyyətlər 

Azərbaycanın daxilində gərginlik yaratmıĢdı. Çarəsiz qalan 

Azərbaycan ordusunun müdafiə naziri Rəhim Qazıyev və RövĢən 

Cavadovun briqadası kömək üçün Rusiyaya üz tutmuĢdu. Hərbi 

hissələrin yerləĢməsi haqqında ölkənin Daxili ĠĢlər naziri Ġsgəndər 

Həmidov və Qazıyev arasında siyasi gərginlik, fevralın 20-də 

Qazıyevin istefası ilə nəticələndi. Ermənistanda da eyni siyasi 

gərginlik yaranmıĢdı və ermənilərin prezident Ter-Petrosyana 

qarĢı narazılığı artırdı. 1992-ci ildə Kəlbəcər rayonunu tərk edən 

azərbaycanlı qaçqınlar ġimali Qarabağın qərbində yerləĢən 

bölgənin rəsmi sərhədləri xaricində idi. 1993-cü il mart ayında 

ermənilərin iĢğal etdiyi Tərtər rayonunun ərazisində Sərsəng su 

anbarı azərbaycanlılar tərəfindən hücuma məruz qalmıĢdı. Monte 

Melkonyanın döyüĢçüləri Kəlbəcəri iĢğal etmək niyyətində idi. 

Prezident Elçibəy iki ay müddətinə fövqəladə vəziyyət elan edib, 

universal çağırıĢ təqdim etdi. 

Azərbaycanlıların hərbi müxalifəti Melkonyanın döyüĢçülərinə bir 

neçə tərk edilmiĢ zirehli avtomobil və tankların ələ keçmə 

imkanını verdi. Aprel ayının 1-də, səhərə yaxın erməni və rus 

hərbi qoĢunları Ermənistan tərəfdən eyni vaxtda sərhəd boyu ağır 

artilleriya atəĢinin və zirehli texnikanın köməyi ilə 2000 nəfərdən 

çox canlı qüvvə ilə qəti hücuma keçdi. Söyüdlü, Dikyurd, Yellicə, 

Ayrım sərhəd məntəqələrində Azərbaycan ordusu onlardan qat-qat 

üstün qüvvələrin qarĢısında tab gətirməyib, döyüĢərək geriyə 

çəkilməyə məcbur oldu. Bunun nəticəsində, həmin mövqelər 

ermənilərin əlinə keçdi. Yalnız Zəylik istiqamətində ermənilərin 

hücumunun qarĢısı alındı. Zəylikdə olan Azərbaycan qüvvələri 
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son iki gün ərzində ermənilərin mövqelərinə və Basarkeçərə 200-

dək top mərmisi atmıĢdı. 3 apreldə artıq erməni qoĢunları 

Kəlbəcəri idarə edirdi. BMT Təhlükəsizlik ġurası Türkiyə və 

Pakistanın dəstəyi ilə 1993-cü il aprelin 30-da Kəlbəcərin iĢğalını 

pisləyən, erməni iĢğalçılarından dərhal həmin ərazini tərk etməyi 

tələb edən 822 №-li qətnamə qəbul etdi. ―Human Rights Watch‖ 

məcmuəsində qeyd edirdi ki, erməni qoĢunları Kəlbəcərə hücum 

edəndə müharibə qaydalarını dəfələrlə pozmuĢdu. Ermənilər 

mülki əhalini zorla öz evlərindən çıxarmıĢ, qəsdən atəĢ açılmıĢ və 

xeyli girov götürmüĢdür. Siyasi hadisələr Azərbaycanda da baĢ 

verirdi: Surət Hüseynovun tabeçiliyindəki silahlı birləĢmələr 

Gəncəbasar bölgəsində yerli hakimiyyət strukturlarını devirərək, 

Bakıya doğru hərəkət etməyə baĢladı. 9 iyun 1993-cü ildə 

Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev prezident Əbülfəz 

Elçibəyin dəvəti ilə Bakıya gəldi. Bunun ardınca Milli Məclisdə 

Gəncə hadisələri ilə bağlı gərgin müzakirələr baĢladı. 15 iyun 

1993-cü ildə isə Milli Məclisin iclasında prezident Əbülfəz 

Elçibəyin təklifi ilə deputat və Naxçıvan Ali Məclisinin sədri 

Heydər Əliyev parlamentin sədri seçildi. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Əbülfəz Elçibəy 1993-cü il iyunun 17-

dən 18-nə keçən gecə qəflətən, dövlət orqanlarının rəhbərlərinə 

xəbər vermədən Bakı Ģəhərindən Ordubad rayonunun Kələki 

kəndinə getdi. Bununla Əbülfəz Elçibəy Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti vəzifələrini icra etməsini qeyri-

mümkün etdi. 1 iyulda Surət Hüseynov Azərbaycanın baĢ naziri 

təyin edildi. Prezidenti vəzifəsini icra edən Əliyev Xalq 

Cəbhəsinin 33 könüllü batalyonunu etibarsız hesab edərək, ləğv 

etdi.  Heydər Əliyev 1998-ci il oktyabrın 11-də seçkilərdə səslərin 

76,1 faizini toplayaraq yenidən Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti seçildi. 
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18.Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan 

Yay toqquşmaları (1993) və Ağdam uğrunda döyüş: Azərbaycan 

xalqı yeni siyasi mənzərəyə öyrəĢərkən, ermənilər iyunun 12-da 

Mərzili mahalı yaxınlarında Azərbaycanın yüngül zirehli silahlar 

ilə silahlanmıĢ piyada dəstələri ilə atıĢmada ölən Monte 

Melkonyanın Ġrəvanda dövlət cənazəsində iĢtirak edirdilər. 

Erməni tərəfi Bakıdakı siyasi böhrandan istifadə edirdilər. 

Azərbaycan qüvvələri Qarabağ cəbhəsini demək olar ki, 

qorumurdu. Dörd ay siyasi qeyri-sabitlikdən sonra, Azərbaycan 

beĢ rayonunu və Dağlıq Qarabağın Ģimalını itirmiĢdi. Ġyunun 

sonunda azərbaycanlılar anklavın son nöqtəsi olan Xocavəndi 

itirmiĢdi. 1993-cü il iyulun 4-də erməni qüvvələri artilleriya ilə 

Ağdamı bombalayıb Ģəhərin əksər hissəsini məhv etmiĢdi və 

bunun nəticəsində əsgərlər və mülki vətəndaĢlar Ģəhərdən 

evakuasiya edildi. Ordunun dağılması ilə üzləĢən Heydər Əliyev 

de fakto Qarabağ hökuməti və Minsk Qrupu rəsmiləri ilə 

danıĢıqlar aparırdı. Avqustun ortalarında ermənilər Füzuli və 

Cəbrayıla qoĢun yeritdi. Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarının 

iĢğalını nəzərə alaraq Türkiyənin baĢ naziri Tansu Çillər 

Ermənistan hökumətinə Naxçıvana hücum etməsi barədə 

xəbərdarlıq etdi və ermənilərin Azərbaycan torpaqlarından 

çıxmasını tələb etdi. Bunun nəticəsində minlərlə türk əsgəri 

sentyabrın əvvəlində Türkiyə - Ermənistan sərhədinə göndərildi. 

Ermənistanda Rusiya tərəfli qüvvələr Türkiyənin hərəkətinə qarĢı 

idi və onların münaqiĢəyə qoĢulmasının əleyhinə idi. 

Sentyabrın əvvəllərində Azərbaycan ordusunda nizamsızlıq 

artmıĢdı. Ruslardan alınan əksər ağır silahlar döyüĢlər zamanı 

fəaliyyətdən çıxarılmıĢdı. 1992-ci il iyun hücumunda Ermənistan 

Silahlı Qüvvələri Azərbaycan tərəfindən onlarla tanklar, yüngül 

zirehli texnikalar və artilleriya ələ keçirmiĢdi. Məsələn, 1993-cü 

ildə Monte Melkonyan televiziyaya müsahibəsində qeyd edirdi ki, 
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təkcə Xocavənddə onun dəstəsi toplam olaraq 55 T-72, 24 BMP-

2, 15 APC; 1992-ci ildə Goranboy hücumunda 25 ədəd ağır 

artilleriya ələ keçirib və ya məhv etmiĢdir. Serj Sarkisyan Qarabağ 

silahlı qüvvələrinin o zaman hərbi lideri, müharibə zamanı toplam 

olaraq 156 tankın ələ keçirilməsini qeyd etmiĢdi. 1993-cü ilin 

yayında ermənilər küllü miqdarda Azərbaycan tərəfindən silah ələ 

keçirilməsinə görə Elçibəyi tərif edirdi. 

 

 

19.Səmada döyüĢlər 

     Əsas məqalələr: Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri, 

Ermənistan Hərbi Hava Qüvvələri, Qarakənd faciəsi, ġuĢa 

yaxınlığında Mi-8 vertolyotunun vurulması və An-2 təyyarəsinin 

vurulması (1991).Qarabağın səmalarında gedən döyüĢlərdə əsasən 

qırıcı və hücum vertolyotlarından istifadə olunurdu. Müharibədə 

hər iki tərəfin əsas nəqliyyat vertolyotu Mi-8 və Mi-17 idi. 

Ermənistanın hava qüvvələri cəmi iki Su-25 dəstəkləyən 

bombardmandan ibarət idi və Su-25-lərdən biri dost atəĢi zamanı 

məhv olmuĢdu. Ermənistanda bir neçə Su-22 və Su-17-lər olsa da, 

ölkənin köhnə uçuĢ aparatları müharibə dövründə ehtiyyatda 

qalmıĢdı. Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistan Azərbaycanın 

28 döyüĢ təyyarəsini və 19 hərbi helikopterini məhv etmiĢdi. 

Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri 45 qırıcıdan ibarət idi və bu 

qırıcılar əsasən keçmiĢ Sovet hərbi təcrübəli Rusiya və 

Ukraynadan gətirilən muzdlular tərəfindən idarə olunurdu. 

Muzdlular MiQ-25 və Su-24 kimi inkiĢaf etmiĢ təyyarələrlə və 

MiQ-21 kimi köhnə nəsil Sovet qırıcı bombardmanlarla ilə 

Qarabağa uçurdular. Muzdlulara 5000 Rusiya rublundan çox aylıq 

əmək haqqı ödənirdi və onlar tez-tez Xankəndini bombalamaq 

üçün Azərbaycanın hava bazalarından uçurdu. Ermənilərin 

müdafiə sisteminin quraĢdırılması Azərbaycanın hava hücum 

qabiliyyətinə ciddi maneə yaradırdı. Azərbaycan və Ermənistanın 
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ən çox istifadə etdiyi döyüĢ vertolyotu  Mi-24 Krokodil idi.  1993-

ci ilin oktyabr ayında Heydər Əliyev rəsmi olaraq prezident 

seçildi və itirilmiĢ ərazilərdən əlavə, ölkədə sosial nizamı bərpa 

etməyi vəd etdi. Həmin ay Azərbaycan MDB-yə qatıldı. QıĢ 

mövsümü əvvəlki il kimi oxĢar Ģəraitlərdə keçirdi: hər iki tərəf 

aylar əvvəl yığılan ərzaqlar ilə dolanırdı. Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsi ilə bağlı iki sonrakı BMT Təhlükəsizlik ġurasının 

qətnamələri oktyabr və noyabr ayında (874 və 884) qəbul edildi. 

Yanvarın əvvəllərində Azərbaycan qüvvələri və əfqan döyüĢçüləri 

Füzuli rayonunun bir hissəsini, o cümlədən, Ġran sərhədində 

Horadiz dəmir yolu qovĢağını ələ keçirsə də, Füzuli Ģəhərini geri 

ala bilməmiĢdi. 1994-cü il yanvarın 10-da Azərbaycan Ağdərə 

rayonunun Ģimal anklavını ələ keçirmək üçün hücuma baĢladı. 

Hücumda Azərbaycan ordusu Qarabağın Ģimalında və cənubunda 

bir neçə ərazini götürsə də, onları saxlaya bilmədi. Buna cavab 

olaraq, Ermənistan hərbi xidmətdə olan hərbiçiləri və Daxili ĠĢlər 

Nazirliyinin qoĢunlarını Azərbaycanı dayandırmaq üçün Qarabağa 

yolladı. Ermənistan hökuməti odusunun sıralarını gücləndirmək 

üçün, yaĢı 45-ə qədər olan kiĢilərin orduya çağırılması üçün 

fərman imzaladı. Bu dövrdə xidmətdə olan bir neçə Ermənistan 

əsgəri Azərbaycan qüvvələri tərəfindən əsir götürülmüĢdü. 

Azərbaycanın hücumlarında çarəsizlik artdıqca, ölkənin hərbi 

rəhbərləri heç bir hərbi təlim almayan 16 yaĢlı gənc oğlanları cəlb 

edib, onları səmərəsiz canlı sədd hücumlarında iĢtirak etməyə 

göndərirdi. QıĢda reallaĢan iki hücumda Azərbaycan tərəfi 

təxminən 5000 nəfər itki vermiĢdi. Bu döyüĢlərdə erməni tərəfinin 

itkisi isə bir neçə yüz nəfər idi. Azərbaycan əsas hücumları 

Kəlbəcər istiqamətində edib, bu yolla Laçın dəhlizində təhlükə 

yaratmaq istəyirdi. Azərbaycanın ilk hücumları nəticəsində Ömər 

aĢırımı alındı. Lakin müharibənin ən Ģiddətli toqquĢmaları daha 

sonra baĢ verdi. Kəlbəcər istiqamətində toqquĢmaların birində, 

Azərbaycanın uğursuz hücumu nəticəsində təxminən 1500 əsgər 
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həlak olmuĢdu. ġiddətli döyüĢlər nəticəsində ermənilər Ömər 

aĢırımını iĢğal etdi. 

 

 

20.1994-cü il atəĢkəsi. BiĢkek protokolu 

   Altı il gərgin döyüĢlərdən sonra hər iki tərəf atəĢkəsə hazır idi. 

Azərbaycan Ermənistan qüvvələrinin maneəsiz Bakıya yürüĢ 

planlarından xəbərdar olduğundan, ATƏT-in və ya Rusiyanın yeni 

atəĢkəs təklifinə ümid bağlayırdı. MünaqiĢənin son döyüĢləri 

ġaumyan yaxınlığında gedirdi və 1994-cü ilin əvvəllərində 

Goranboy rayonunun Gülüstan kəndində Azərbaycan və 

Ermənistan diplomatları atəĢkəsin detallarını həyata etmək üçün 

görüĢ keçirirdi. Mayın 5-də Rusiyanın vasitəçiliyi ilə bütün 

tərəflər hərbi əməliyyatları dayandırmağa razılaĢdı. Mayın 12-si 

saat 00:01-dan etibarən atəĢkəs rejimi barədə "BiĢkek protokolu" 

adlı sənəd imzalandı. Azərbaycanın müdafiə naziri Məmmədrəfi 

Məmmədov mayın 9-da, Ermənistanın müdafiə naziri Serj 

Sarkisyan mayın 10-da və Dağlıq Qarabağ qoĢunlarının 

komandanı Samvel Babayan mayın 11-də sənədi imzaladı. Ara-

sıra döyüĢlər rayonunun bəzi yerlərində davam etsə də, bütün 

tərəflər atəĢkəs Ģərtlərinə əməl edəcəyini bildirmiĢdi. 

KİV-lərin işıqlandırması: MünaqiĢəndən görüntülər hər iki 

ölkənin jurnalistləri tərəfindən iĢıqlandırılırdı: Vardan 

Hovhannisyanın ―Müharibədə və sülhdə insanların hekayəsi‖ 

2007-ci ildə Tribeka Film Festivalının ən yaxĢı yeni sənədli 

kinorejissor kimi mükafat qazanmıĢ, Çingiz Mustafayev, Salatın 

Əsgərova və Alı Mustafayev isə ölümündən sonra Azərbaycanın 

Milli Qəhrəmanı adına layiq görülmüĢdür. Cəbhə xəttində 

döyüĢləri çəkən jurnalist Dmitri Pisarenko qeyd edir ki, 

Ermənistan və Azərbaycan jurnalistləri öz hökumətlərinin rəsmi 

mövqeyini sədalandırırdı və "obyektivlik‖ ideologiyaya görə 
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qurban edilmiĢdir. Ermənistan hərbi komandanlığı 

azərbaycanlıların hücumlarlarından sonra müsahibələr verirdilər 

və onlar ağır artilleriya hücumlarının baĢlanmasında digər tərəfi 

tənqid edib, "kiçik saylı amma fəxrli ermənilərin mübarizəsini" 

vurğulayırdı. Buna baxmayaraq, Ermənistan qoĢunları belə 

hərəkətlərə haqq qazandırmamaq üçün Dağlıq Qarabağın 

xaricində olan kəndlərin ələ keçmə zamanı danıĢmaqdan imtina 

edirdilər. Ona görə də erməni jurnalistlər kifayət qədər yaradıcı 

ehtiyac hissini "erməni əks-hücumu" və ya "zəruri hərbi 

əməliyyat" kimi qeyd edirdilər. Bolqarıstan jurnalisti Tsvetana 

Paskaleva Çaykənd əməliyyatını iĢıqlandırdı. Bəzi xarici 

jurnalistlər əvvəllər SSRĠ-nin Soyuq müharibəni uduzmasını 

vurğulayıb, tədricən etnik münaqiĢələrin SSRĠ-ni bürüdüyünü, 

onlardan da biri olan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin olduğunu 

qeyd edirdilər. SSRĠ insan hüquqları müvəkkili Andrey Saxarov 

Qarabağ müharibəsini — "Qarabağ məsələsi Azərbaycan üçün 

ambisiya, Qarabağ erməniləri üçün həyat və ya ölüm məsələsidir" 

kimi qeyd etmiĢdi. 

 

 

21.Post-atəĢkəs zorakılıq və vasitəçilik 

     2014-cü il avqustun 10-da Ġlham Əliyev, Serj Sarkisyan və 

Vladimir Putin Moskvada bir araya gələrək görüĢdülər. Bu gün 

Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi keçmiĢ Sovet Ġttifaqında, Gürcüstanın 

Abxaziya və Cənubi Osetiya, Moldovanın Dnestryanı separatçı 

bölgələri ilə yanaĢı bir neçə dondurulmuĢ münaqiĢələrin biri 

olaraq qalır. Qarabağ qondarma hökumətin yurisdiksiyası altında 

qalsa da, de-fakto Dağlıq Qarabağ Respublikası özünün 

formalaĢmayan ordusunu saxlayır. KĠV-lərin məlumatında erməni 

və azərbaycanlıların müharibəsi dini qeyd olunsa da, dini 
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aspektləri elə də  əhəmiyyət qazanmamıĢ və Qarabağ 

münaqiĢəsinin əsası ərazi məsələsi kimi qalmıĢdır. 1995-ci ildən 

ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri münaqiĢənin həlli üçün 

Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri ilə vasitəçilik edir. 

Çoxsaylı təkliflər hər iki tərəflərə bir sıra güzəĢtlərin əsasında 

edilmiĢdir. Nəzərdə tutulan təkliflər arasında erməni qüvvələrinin 

Qarabağ ətrafındakı yeddi rayondan çəkilməsi, Azərbaycanın 

Türkiyəyə Ermənistan vasitəsilə ötürülən neft borusunun 

gəlirlərindən, o cümlədən, bəzi iqtisadi aktivlərin bölüĢməsi də 

var idi. Digər təkliflər də Azərbaycanın Qarabağa verilən 

muxtariyyətin tam müstəqilliklə əvəz olunmasının geniĢ formada 

təmin edilməsidir. Ermənistana həm də regionda böyük iqtisadi 

layihələrin, o cümlədən, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri və Bakı-

Tbilisi-Qars dəmiryolu xətti xaric edilməsi ilə təzyiq edilir. 

   Ermənistan keçmiĢ prezidenti Levon Ter-Petrosyanın sözlərinə 

görə Azərbaycana müəyyən Qarabağ əraziləri verərək, Qarabağ 

münaqiĢəsi 1997-ci ildə həll edilə bilərdi. Nəticədə sülh 

müqaviləsi bağlana bilərdi və Dağlıq Qarabağın statusu müəyyən 

olardı. Ter-Petrosyan qeyd edir ki, Qarabağ rəhbərliyinin 

yanaĢması maksimalistir və "onlar daha da çox Ģeyin əldə 

etməsini düĢünürdülər". Lakin əksər muxtariyyət təklifləri 

ermənilər tərəfindən müzakirə obyekti sayılmayaraq rədd 

edilmiĢdir. Eyni zamanda, Azərbaycan da məsələyə ciddi 

yanaĢaraq müntəzəm hərbi əməliyyatlarının hələ də qüvvədə 

olduğunu qeyd edirdi. 1998-ci il martın 30-da Robert Koçaryan 

prezident seçildi və münaqiĢənin həlli üçün müqavilə bağlama 

təkliflərini davam etdirmək cəhdlərini rədd etdi. 2001-ci ildə 
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Köçəryan və Heydər Əliyev Avropa Təhlükəsizlik və ƏməkdaĢlıq 

TəĢkilatı tərəfindən maliyyələĢdirilən sülh danıĢıqları üçün Ki 

Vestdə- Floridada görüĢdülər. Bir sıra Qərb diplomatları optimist 

atmosferi ifadə etsə də, ölkə əhalisini hazırlamaq üçün 

kompromislər uğursuz oldu və münaqiĢənin sülh yolu ilə həlli 

ümidinin qarĢısını aldı. DöyüĢlər nəticəsində təxminən bir 

milyona yaxın adam qaçqın və məcburi köçkün olmuĢdur. 

Azərbaycanda yaĢayan təxminən 400 000 erməni Ermənistana və 

ya Rusiyaya köçmüĢ və daha 30 000 insan Qarabağdan onlara 

qoĢulmuĢdur. Qarabağı tərk edənlərin çoxu müharibədən sonra 

qayıtmıĢdı. Təxminən 800000 azərbaycanlı döyüĢlər nəticəsində 

Ermənistan və Qarabağdan didərgin edilmiĢdir.[29] Qarabağda 

yaĢayan müxtəlif etnik qrupları da Azərbaycan və Ġran 

hökumətləri tərəfindən inĢa olunan qaçqın düĢərgələrində 

yaĢamağa məcbur edilmiĢdi. 

Dağlıq Qarabağ müharibəsi Azərbaycanda anti-erməni, 

Ermənistanda anti-azərbaycanlı münasibətinin yaranmasına səbəb 

olmuĢdur. Ermənistan Azərbaycanı 1998-ci ildən baĢlanılan və 

2005-ci ilin dekabrında tamamlanması iddia edilən Cuğa 

nekropolunda xaç daĢların məhv edilməsində suçlayır. 

Azərbaycan regionda Ermənistanın nəzarətini Ġkinci Dünya 

müharibəsi zamanı Sovet Ġttifaqının nasist iĢğalına bənzədib. 

―Xəzər Hərbi Tədqiqatlar Ġnstitutu‖ (Caspian Defense Studies 

Institute) bildirir ki, tərəflər arasında atəĢkəs müqaviləsinin 

imzalandığı vaxtdan keçən 22 il ərzində (1994-cü ilin 12 

mayından 2016-cı ilin 12 mayınadək) Azərbaycan–Ermənistan 

qoĢunlarının təmas xəttində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 2 
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min nəfərdən artıq hərbi qulluqçusu dünyasını dəyiĢib və ya 

yaralanıb. Sözügedən müddətdə ən azı 1008 Azərbaycan hərbi 

qulluqçusu həlak olub. Onların 873 nəfər Azərbaycan hərbçisi 

erməni gülləsindən dünyasını dəyiĢib, 135-dən artıq Azərbaycan 

hərbçisi isə mina partlayıĢından vəfat edib. Müvafiq dövrdə isə 

1205 hərbi qulluqçu cəbhə bölgəsində yaralanıb və ya xəsarət alıb. 

Belə ki, həmin dövrdə erməni gülləsindən yaralananların ümumi 

sayı isə 965 nəfərdən yuxarıdır. 240-dan artıq hərbi qulluqçu isə 

mina partlayıĢından yaralanıb. Bundan baĢqa, sözgüdən müddətdə 

cəbhə xəttində 90-dan artıq mülki vətəndaĢ həlak olub. Onlardan 

50 nəfəri erməni gülləsindən, 40 nəfəri isə mina partlayıĢından 

həlak olublar. Müvafiq dövrdə 140 mülki Ģəxs cəbhə xəttində 

yaralanıb və ya xəsarət alıb. Onlardan 80 nəfəri erməni 

gülləsindən yaralanıb, 60 nəfəri isə mina partlayıĢından xəsarət 

alıb. Qeyd edilən dövrdə Azərbaycanın 10 mülki vətəndaĢı girov 

götürülüb, sonradan qaytarılıb. Ġki azərbaycanlı (onlardan biri 

Rusiya vətəndaĢıdır) hazırda iĢğal altında olan Dağlıq Qarabağda 

qondarma məhkəmə prosesinə cəlb olunub. Sözügedən dövrdə 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 30-dan artıq hərbi qulluqçusu 

əsir götürülüb və onlardan 5-i 3-cü ölkəyə göndərilib, qalanları isə 

müxtəlif vaxtlarda Azərbaycana qaytarılıblar. Helsinki VətəndaĢ 

Assambleyasının Vanadzor Ofisi Ermənistan ordusunun atəĢkəs 

dövründə verdiyi itkilərlə bağlı geniĢ təhqiqat aparıb və 1994-cü 

ilin mayından 2017-ci ilin martına kimi 2500-dən çox erməni 

hərbçisinin döyüĢ və qeyri-döyüĢ Ģəraitində öldüyünü yazır. 

Ermənistan ordusu əsas itkilərini atəĢkəsin ilk illərində, xüsusən, 

1995 (344 nəfər) və 1997-ci (216 nəfər) illərdə verib. 
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22.Azərbaycana dəyən maddi ziyan 

     ĠĢğal nəticəsində Azərbaycana aid cəmi uzunluğu 25 min km 

olan avtomobil yolu, yenə cəmi uzunluğu 3984 m olan 160 körpü, 

14,5 min km uzunluğunda elektrik xətti, 2500 elektrik 

transformatoru, 2 min km qaz boru xətti, 160 su anbarı, 34-dən 

çox qaz dağıtım stansiyası erməni iĢğalçıları tərəfindən 

dağıdılmıĢdır. ĠĢğal edilmiĢ bölgələrdə cəmi 140 min Ģagirdin 

oxuduğu 600 məktəb, 53 min Ģagirdin təhsil adlığı 65 peĢə 

məktəbi, 2 yüksək ögrənim qurumu məhv edilib. 700 səhiyyə 

ocağı, 800 nəfərlik xəstəxana, poliklinikalar, doğum evləri, aptek 

binaları, təcili yardım xəstəxanaları dağıdılmıĢtır. Səhiyyə 

xidmətinə dəyən ümumi iqtisadi ziyan 1,2 milyard dollara 

yaxındır. Azərbaycana aid 903 dövlət qeydiyyatında olan, 1500 

dövlət qeydiyyatında olmayan tarix və mədəniyyət abidələri, 

minlərcə əsərin qorunduğu 26 müzey, 8 rəsm sərgisi, 4,6 milyon 

kitab və əlyazma saxlanan 927 kitabxana, 85 incəsənət məktəbi, 

20 mədəniyyət sarayı, 4 dövlət teatr binası ermənilər tərəfindən 

iĢgal edilib dağıdılmıĢdır. Müharibə nəticəsində Azərbaycan 

Respublikası milyardlarla dollar məbləğində ziyana məruz qalıb.  

Ziyanın məbləği müxtəlif mənbələrdə fərqli göstərilir.  BMT-nin 

1994-cü ildəki hesabatında isə iĢğal nəticəsində Azərbaycana 

dəyən ziyan 53.5 milyard ABġ dolları səviyyəsində təsbit 

olunmuĢdur. 

                    

23. Madrid prinsipləri və Praqa prosesi 
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     Müharibənin sonundan etibarən bir sıra təĢkilatlar münaqiĢə ilə 

bağlı qətnamələr qəbul etmiĢlər. 2005-ci il yanvarın 25-də AġPA-

nın qıĢ sessiyasında ―ATƏT-in Minsk Konfransının məĢğul 

olduğu Dağlıq Qarabağ bölgəsi üzərində münaqiĢə‖ adlı 1416 

(2005) saylı Qətnamə və 1690 (2005) saylı Tövsiyə qəbul 

olunmuĢdur. Assambleya bir üzv dövlət tərəfindən xarici ərazinin 

iĢğalının həmin dövlətin Avropa ġurasının üzvü kimi öz üzərinə 

götürdüyü öhdəliklərin ciddi Ģəkildə pozulması demək olduğunu 

xatırlatmıĢ və münaqiĢə ərazisindən köçkün düĢmüĢ Ģəxslərin öz 

evlərinə təhlükəsiz və ləyaqətlə qayıtması hüququnu bir daha 

təsdiq etmiĢdir. 14 mart 2008-ci il tarixində BMT BaĢ Məclisi 

özünün 62-ci sessiyasında Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ 

ərazilərində vəziyyətə dair A/RES/62/244 saylı qətnamə qəbul 

etdi. Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsi və 

ətrafındakı silahlı münaqiĢənin beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə 

təhlükə törətdiyindən ciddi narahatlıq keçirən BMT BaĢ Məclisi 

Azərbaycan Respublikasının suverenliyini və beynəlxalq 

səviyyədə tanınmıĢ sərhədlərinin toxunulmazlığına güclü 

dəstəyini bir daha təsdiq edərək, bütün erməni qoĢunlarının 

Azərbaycan Respublikasının bütün iĢğal olunmuĢ ərazilərindən 

dərhal, tam və qeyd-Ģərtsiz çıxarılmasını tələb etdi. Ġslam 

Konfransı TəĢkilatının 2008-ci il martın 13-14-də Seneqalın 

Dakar Ģəhərində keçirilmiĢ 11-ci Zirvə konfransında, eləcə də 

2009-cu il mayın 23-25-də Suriyanın DəməĢq Ģəhərində keçirilmiĢ 

ĠƏT Xarici ĠĢlər nazirlərinin 36-cı konfransı Azərbaycanın 

maraqlarına tam uyğun olan qətnamələr qəbul etmiĢ, qəbul edilən 

sənədlərdə üzv dövlətlər bir daha erməni təcavüzünü qətiyyətlə 

pisləmiĢ, Ermənistan silahlı qüvvələrinin iĢğal olunmuĢ 
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ərazilərdən dərhal və qeyd - Ģərtsiz çıxarılmasını tələb etmiĢlər. 

Buna cavab olaraq, Ermənistan rəhbərliyi Azərbaycanı "böyük 

beynəlxalq dəstək qazanmaq üçün Ġslamı istifadə etməsində" 

ittiham etmiĢdi. 2008-ci ildə "Moscow Defense Brief" jurnalı 

qeyd edir ki, Azərbaycan müdafiə xərclərinin sürətli artımı və 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yenidən silahlanması ilə hərbi 

balans artıq Azərbaycanın xeyrinə dəyiĢib. 2016-cı ildə 

―Eurasianet.org‖ saytının analitiki CoĢua Kuçera Pentaqonun 

yardım proqramlarının regionda uyğun balansı Azərbaycanın 

xeyrinə pozduğunu vurğulayır:  "Düzdür, Azərbaycanın aldığı 20 

milyon dollar region miqyasında kiçik görünür. Məsələn, 

Qırğızıstana həmin müddət ərzində eyni proqramlar çərçivəsində 

118 milyon dollar ayrılıb. Amma Dövlət Departamenti son 10 ildə 

Ermənistanla Azərbaycana oxĢar yardımı ciddi azaldır, ildə 2-4 

milyon dollara salıb və təxminən eyniləĢdirib. " 

 

24.ToqquĢmalar: Aprel döyüĢləri 

     2008-ci ilin əvvəlində Ermənistan və Azərbaycan arasında 

gərginlik artdı. Diplomatik xəttində Prezident Ġlham Əliyev 

Azərbaycanın lazım olsa, ərazi bütövlüyünü hərbi yolla almaq 

açıqlamalarını qeyd edirdi. Eyni vaxtda təmas xətti boyunca atəĢ 

insidentlərin sayı artırdı. 2008-ci ilin mart ayında Ermənistan 

silahlı qüvvələri Tərtərdə hərbi təxribat törətmiĢdir. Hər iki tərəf 

döyüĢün baĢlanmasında bir-birini ittiham etmiĢdi. Bundan əlavə, 

atıĢmalarda əvvəlki qarĢıdurmalarda snayper və ya pulemyot 

atəĢdən fərqli olaraq, ağır artilleriyadan istifadə olunmuĢdu. 18-19 
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iyun 2010-cu ildə toqquĢmalar Çaylı yaxınlığında da baĢ 

vermiĢdir. Gərginlik yenidən 12 noyabr 2014-cü il 13:45 

radələrində Ağdam rayonunun Kəngərli kəndi yaxınlığında 

Azərbaycan silahlı qüvvələri və Ermənistan silahlı qüvvələri 

arasında baĢ vermiĢ hadisədən sonra qızıĢdı. Nəticədə Azərbaycan 

Silahlı qüvvələrində müddətdən artıq hərbi xidmət keçən 

komandiri Ġlkin Muradov helikopterlərdən birini ĠQLA daĢınan 

zenit-raket kompleksi vasitəsi ilə məhv etdi. 

Bölgədə gərginlik 2016-cı il aprelin 1-dən 2-nə keçən gecədən 

baĢlayaraq Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələri arasında 

baĢ vermiĢ "Dördgünlük müharibə" adlandırılan hərbi 

münaqiĢədən sonra daha da artdı. DöyüĢlər Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələrinin qələbəsi ilə nəticələnmiĢ, Tərtər rayonunun TalıĢ 

kəndi ətrafındakı yüksəkliklər və Seysulan kəndi, Cəbrayıl 

rayonunun Lələtəpə yüksəkliyi və Cocuq Mərcanlı, Goranboy 

rayonunun Gülüstan kəndi və Tərtər rayonunun Madaqiz kəndi 

istiqamətində yollar düĢməndən azad olunmuĢdur. 2020-ci il 

iyulun 12-də Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin TavuĢ 

mərzi və Tovuz rayonu ərazilərində baĢ verən döyüĢlərdə 16 əsgər 

həlak olmuĢdur.[189] DöyüĢlərdən bir neçə saat sonra Bakıda 

Ģəhidləri qarĢılamaq üçün küçələrə çıxmıĢ insanlar daha sonra 

toplaĢıb, Ģəhərin mərkəzinə "Qarabağ bizimdir" Ģüarı ilə yürüĢ 

ediblər. 
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II FƏSĠL. ĠKĠNCĠ QARABAĞ MÜHARĠBƏSĠ 

1.44-günlük müharibə 

     27 sentyabr 2020-ci il səhər saatlarında Ermənistan Silahlı 

Qüvvələrinin geniĢmiqyaslı təxribat törədərək cəbhəboyu zonada 

yerləĢən Azərbaycan ordusunun mövqelərini və yaĢayıĢ 

məntəqələrini iriçaplı silahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı 

artilleriya qurğularından intensiv atəĢə tutması nəticəsində, 

Ermənistan ordusunun döyüĢ aktivliyinin qarĢısını almaq, mülki 

əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan 

ordusunun komandanlığı tərəfindən qoĢunların bütün cəbhə boyu 

sürətli əks-hücum əməliyyatı baĢlaması barədə qərar verilib. 

QarĢıdurmalar nəticəsində Ermənistanda hərbi vəziyyət və ümumi 

səfərbərlik, Azərbaycanda isə hərbi vəziyyət və komendant saatı, 

28 sentyabrda qismən səfərbərlik elan edilmiĢdir. QarĢıdurmalar 

qısa müddətdə sürətlə alovlanmıĢ və Ġkinci Qarabağ müharibəsinə 

çevrilmiĢdir. 

Çoxsaylı ölkələr və BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı münaqiĢəni 

kəskin Ģəkildə qınamıĢ və hər iki tərəfi gərginliyi azaltmağa və 

mənalı danıĢıqları təxirə salmadan davam etdirməyə çağırmıĢdır. 

Əfqanıstan, Ukrayna, Pakistan, Türkiyə və ġimali Kipr Türk 
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Respublikası isə Azərbaycana dəstək olduqlarını bildirmiĢdir.  29 

sentyabr tarixində BMT Təhlükəsizlik ġurası Dağlıq Qarabağdakı 

vəziyyətlə əlaqədar təcili iclas keçirmiĢdir. Rusiyanın vasitəçiliyi 

ilə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi tərəfindən dəstəklənən və 

həm Ermənistan, həm də Azərbaycan tərəfindən qəbul edilən 

humanitar atəĢkəs rəsmi olaraq 10 oktyabr tarixində qüvvəyə 

minsə də, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin mülki vətəndaĢları 

hədəfə alan terror aktları nəticəsində atəĢkəs yenidən pozulmuĢ, 

yaralıların və məhbusların mübadiləsi dayandırılmıĢdır. Davam 

edən müharibə ərzində 4 oktyabrda Cəbrayıl, 17 oktyabrda Füzuli, 

20 oktyabrda Zəngilan, 25 oktyabrda Qubadlı və 8 noyabrda ġuĢa 

Ģəhəri iĢğaldan azad edilmiĢdir. Moskvada imzalanan müqaviləyə 

əsasən, noyabrın 10-u Bakı vaxtı ilə saat 01:00-dan etibarən 

Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi zonasında atəĢin və hərbi 

əməliyyatların tam dayandırılması, 1 dekabradək Ermənistan 

qüvvələrinin Dağlıq Qarabağın ətrafında Ermənistan nəzarətindəki 

Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması və Naxçıvan Muxtar 

Respublikası ilə Azərbaycanın qərb rayonlarını birləĢdirən yeni 

nəqliyyat kommunikasiyaların inĢasının təmin edilməsi elan 

edilmiĢdir. 

2.Qayda pozuntuları 

     SSRĠ-nin dağılmasından sonra Ermənistan və Azərbaycan 

dərhal döyüĢlərdə iĢtirak etsələrdə də, 1993-cü ilin ortalarında hər 

iki ölkə Cenevrə konvensiyaları beynəlxalq hüquq müqavilələrini 

imzaladılar. Hər üç hökumət (qondarma Dağlıq Qarabağ da daxil 

olmaqla) müntəzəm vəhĢiliklər törətməkdə digər tərəfi ittiham 

edirdi. Bu insan hüquqları təĢkilatları və KĠV-lər tərəfindən 
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dəfələrlə təsdiq olunmuĢdur. Məsələn, Xocalı soyqırımı — 

"Human Rights Watch" və "Memorial" tərəfindən, Marağa 

qətliamı isə Britaniya təĢkilatı "Christian Solidarity International" 

və 1992-ci ildə Böyük Britaniya Lordlar palatasının vitse-spikeri 

Karolayn Koks tərəfindən təsdiqlənmiĢdir. 

Beynəlxalq qanunların olmaması hər iki tərəfdən müharibə 

cinayətlərinin törəməsinə imkan verirdi. Ölüsoyanlıq və 

maradyorluq (qulaq kimi bədən hissələri cəbhədən müharibə 

suvenirləri kimi gətirilirdi) qeyd olunurdu və hətta əsgərlər 

arasında lovğalıq yaradırdı. Müntəzəm mülki vətəndaĢlar 

tərəfindən deyil forma alan baĢqa bir təcrübə — ermənilər və 

azərbaycanlılar arasında məhbusların dəyiĢdirilməsi idi. Bir çox 

hallarda ailə üzvləri, əsgər və ya ön cəbhədə xidmət edən 

döyüĢçülərin əlaqəsi itəndə, onlar döyüĢ cəbhəsində əsgərləri 

girov götürüb, evlərinin sərhədində saxlayıb, məhbuslar ilə 

dəyiĢdirirdilər. Müharibə baĢa çatdıqdan sonra, hər iki tərəf əks 

tərəfi insanları əsir götürməkdə ittiham edirdi. Azərbaycan 

Ermənistanı 5000 azərbaycanlını, ermənilər isə Azərbaycanı 600 

nəfəri məhbus saxlamaqda ittiham edirdi. Qeyri-kommersiya 

qrupu "Helsinki Initiative 92" müharibədən sonra ġuĢa və 

Xankəndində iki həbsxanaları tədqiq etsə də, heç bir müharibə 

məhbusunun olmadığını qeyd etmiĢdi. OxĢar istintaq 

Azərbaycanda da eyni nəticəni vermiĢdi. Ġkinci Qarabağ 

müharibəsi, Vətən müharibəsi və ya "Dəmir Yumruq" əməliyyatı 

— Azərbaycan Silahlı Qüvvələri və Ermənistan Silahlı Qüvvələri 

arasında Dağlıq Qarabağda davam edən silahlı qarĢıdurma 

atəĢkəsdən sonra müĢahidə olunan ən gərgin və uzunmüddətli 
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döyüĢdür. Beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanın bir hissəsi kimi 

tanınan, lakin Ermənistan hökümətinin idarəetməsi altında 

yaradılan qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası ilə bağlı həll 

olunmamıĢ münaqiĢənin son gərginləĢməsidir. QarĢıdurmalar 27 

sentyabr 2020-ci il səhər saatlarında Birinci Qarabağ 

müharibəsindən sonra yaradılmıĢ təmas xətti boyunca baĢladı. 

Bunun ardınca Ermənistanda hərbi vəziyyət və ümumi səfərbərlik, 

Azərbaycan isə hərbi vəziyyət, komendant saatı və qismən 

səfərbərlik elan etdi. Türkiyə bu dəstəyin dərəcəsi mübahisəli olsa 

da, Azərbaycana hərbi dəstək verdi. Türkiyənin iĢtirakının 

münaqiĢədə Azərbaycanın mövqeyini artırmaqla və Rusiyanın 

bölgədəki təsirini kənarlaĢdırmaqla təsir dairəsini geniĢləndirmək 

cəhdi olduğu düĢünülür. Beynəlxalq ekspertlər müharibənin 

Azərbaycanın hücumu ilə baĢladığını və əsas məqsədin bölgənin 

müdafiəsi zəif olan cənub bölgələrini iĢğaldan azad etmək 

olduğunu iddia edirlər. Müharibə pilotsuz təyyarələrin, 

sensorların, ağır artilleriyanın və raket zərbələrinin istifadəsi, 

habelə dövlət təbliğatının və onlayn informasiya müharibəsində 

rəsmi sosial media hesablarının istifadəsi ilə yadda qalan oldu. 

Çoxsaylı ölkələr və BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı döyüĢləri kəskin 

Ģəkildə qınadı və hər iki tərəfi gərginliyi azaltmağa və mənalı 

danıĢıqları təxirə salmadan davam etdirməyə çağırdı. Rusiya, 

Fransa və ABġ-ın vasitəçiliyi ilə əldə olunan üç atəĢkəs də 

müharibəni dayandıra bilmədi. 

     Dağlıq Qarabağdakı ən böyük ikinci Ģəhər olan ġuĢanın azad 

edilməsindən sonra Ġlham Əliyev, Vladimir Putin və Nikol 

PaĢinyan arasında 10 noyabr 2020-ci il saat 00:00-dan (UTC+3) 
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etibarən bütün döyüĢ əməliyyatlarını dayandıran atəĢkəs bəyanatı 

imzalandı. Arayik Harutyunyan da döyüĢ əməliyyatlarının 

dayandığını təsdiqlədi. Müqaviləyə əsasən, Azərbaycan müharibə 

zamanı iĢğaldan azad etdiyi ərazilərə nəzarəti əlində saxladı. 

Ermənistan isə iĢğal altında olan digər ətraf əraziləri Azərbaycana 

qaytardı. Azərbaycan həmçinin Türkiyə və Ġranla həmsərhəd olan 

Naxçıvana dəhliz əldə etdi. Təxminən 2000 rus əsgəri Ermənistan 

və Dağlıq Qarabağ arasındakı Laçın dəhlizi boyunca ən azı 5 il 

müddətinə sülhməramlı qüvvələr olaraq yerləĢdirildi. 

 

3.Sovet dövrü 

     Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Sovet dövründə. Əsasən 

ermənilərin yaĢadığı bölgə Azərbaycan SSR tərkibində Muxtar 

Vilayət kimi idarə olunurdu. Sovet Ġttifaqı 1980-ci illərin 

sonlarında dağılmağa baĢlayarkən, Dağlıq Qarabağın statusu 

məsələsi yenidən gündəmə gəldi və 20 fevral 1988-ci ildə Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayətinin parlamenti bölgənin Azərbaycan 

SSR-dən Ermənistan SSR-ə verilməsini tələb edən bir qərar qəbul 

etdi. Azərbaycan bu tələbi bir neçə dəfə rədd etdi. Qısa müddət 

sonra 1988-1990-cı illər arasında Sumqayıt, Gəncə və Bakıdakı 

ermənilərə, Quqark və Xankəndindəki azərbaycanlılara qarĢı 

edilən hücumlarda sonra etnik zorakılıq baĢladı. Dağlıq Qarabağın 

muxtariyyəti ləğv edildikdən sonra, 10 dekabr 1991-ci il tarixində 

bölgədə müstəqillik referendumu keçirildi. Referendum bölgə 

əhalisinin 22,8%-ni təĢkil edən azərbaycanlılar tərəfindən boykot 

edildi. Səs verənlərin 99,8%-i lehinə səs verdi. 1992-ci ilin 
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əvvəllərində Sovet Ġttifaqının dağılmasından sonra bölgə birbaĢa 

müharibəyə baĢladı.     

4.Xronologiyası 

     Bu döyüĢlərdə Azərbaycan xeyli az itki ilə böyük irəliləyiĢlərə 

imza atdı. BaĢlanğıcda bir sıra kəndləri və strateji körpüləri 

iĢğaldan azad etdikdən sonra Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 

oktyabrın 22-də Qarabağın Ġranla cənub sərhədini tamamilə azad 

etdi və 23 oktyabrda Laçın dəhlizinə doğru irəliləməyə baĢladı. 

Laçın dəhlizi Qarabağdakı qondarma qurumla Ermənistanı 

birləĢdirən yeganə böyük (digərləri ilə müqayisədə) magistral yol 

idi. Ən yaxın coğrafi yeniləmələr göstərirdi ki, həmin gün 

Azərbaycan qüvvələri Laçın magistral yolunu kəsmək üçün yalnız 

10 km məsafədə idi. Magistral yola nəzarət Ermənistandan 

yanacaq, döyüĢ sursatı və hərbi möhkəmlətmə ehtiyatlarının 

qarĢısını alacaqdı. Azərbaycan ənənəvi olaraq gün ərzində hərbi 

karvanların qarĢısını almaq üçün artilleriya, minaatan və hətta 

birbaĢa atəĢ 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 ġuĢa Ģəhəri iĢğaldan azad 

edilmiĢdir. Moskvada imzalanan müqaviləyə əsasən, noyabrın 10-

u Bakı vaxtı ilə saat 00:00-dan etibarən Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsi zonasında atəĢin və hərbi əməliyyatların tam 

dayandırılması, 1 dekabradək Ermənistan qüvvələrinin Dağlıq 

Qarabağın ətrafında Ermənistan nəzarətindəki Azərbaycan 

ərazilərindən çıxarılması və Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə 

Azərbaycanın qərb rayonlarını birləĢdirən yeni nəqliyyat 
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kommunikasiyalarının inĢasının təmin edilməsi elan edilmiĢdir. 11 

dekabrda Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatların baĢa çatması və 

Rusiya Federasiyasının sülhməramlı əməliyyatlarının baĢladığı 

andan etibarən ilk dəfə atəĢkəs pozulub. Hadrutda atəĢkəs 

rejiminin pozulması ilə bağlı bir hal qeydə alınıb. Nəticədə 

Azərbaycan ordusunun bir hərbçisi yaralanıb. 

                                  

5.AtəĢkəs danıĢıqları 

      Hərbi əməliyyatlar zamanı tərəflər arasında Qarabağla bağlı 

danıĢıqlar davam edib. Oktyabrın 19-da "DQR" in rəhbəri Araik 

Arutyunyan PaĢinyana zəng edib. O, nəinki öz fikrini, həm də 

Qarabağ separatçılarının sabiq liderləri Arkadi Qukasyan və Bako 

Saakyanın, həmçinin Ermənistanın sabiq prezidentləri Levon Ter-

Petrosyan, Robert Koçaryan və Serj Sarkisyanın mövqelərini 

çatdırıb. Bundan sonra PaĢinyan Rusiyanın təkliflərinin məntiqinə 

uyğun olaraq, hərbi əməliyyatların dayandırılmalı olduğunu deyən 

Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə zəng edib. Təklifə görə 

Qarabağın statusu məsələsinin həlli təxirə salınır, keçmiĢ DQMV 

ətrafındakı rayonlar Azərbaycana təhvil verilir və o vaxt səslənən 

təklifə görə, keçmiĢ DQMV-nin sərhədləri boyu və Laçın 

dəhlizində Rusiya sülhməramlıları yerləĢdirilir. BaĢ nazir 

PaĢinyan bu variantı Qarabağ separatçılarının baĢçısına çatdırıb və 

Araik Arutyunyan razılaĢdığını bildirib. Bundan sonra PaĢinyan 

parlamentdənkənar qüvvələrin nümayəndələrinin iĢtirakı ilə 

müĢavirə çağırıb və qəbul etdiyi qərarı təqdim edib. GörüĢün bir 

çox iĢtirakçıları narazılıqla reaksiya veriblər, müĢavirədən sonra 
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isə bəziləri sosial Ģəbəkələrdə yazıblar ki, Qarabağ uğrunda 

ümumxalq mübarizəsini əngəlləyənlər xəyanətkardırlar, baĢqa 

adları yoxdur. Elə həmin gün PaĢinyan parlament fraksiyalarının 

nümayəndələrinin iĢtirakı ilə Təhlükəsizlik ġurasının (Tġ) iclasını 

da toplayıb. Ġclasda respublikanın prezidenti və bütün ermənilərin 

katolikosu da iĢtirak ediblər. 

Tġ-nin iclasından sonra PaĢinyan Putinə zəng edib və bu təklifə 

razı olduğunu bildirib. Putin cavab verib ki, bu məsələləri Ġlham 

Əliyevlə müzakirə edib nəticəsini PaĢinyana deyəcək. Növbəti 

gün səhər Bako Saakyan və Arkadi Qukasyan PaĢinyanla görüĢdə 

bildiriblər ki, Qarabağın statusu dəqiqləĢdirilmədən hər hansı 

saziĢə qarĢı çıxırlar. PaĢinyanın fikrincə, onlar bunu həm də 

Ermənistanın keçmiĢ prezidentlərinin adından bəyan ediblər. 

Oktyabrın 20-də Rusiya Prezidenti, ĢərtləĢdikləri kimi, zəng edib. 

O bildirib ki, Əliyev atəĢkəsə razıdır, lakin sülhməramlılar keçmiĢ 

DQMV — nin sərhədləri boyu deyil, faktiki təmas xəttinin 

uzunluğu boyu yerləĢdirilməlidir, çünki Hadrut və TalıĢ 

Azərbaycanın nəzarəti altındadır və onlar tutduqları mövqedən 

geri çəkilməyə razı deyillər. Bundan baĢqa, Ermənistan tərəfi 

öhdəlik götürməlidir ki, azərbaycanlılar ġuĢaya qayıdacaqlar. 

PaĢinyan bundan imtina edib. O deyib ki, Hadrutla razılaĢsa belə, 

ġuĢanın verilməsini təsəvvür edə bilmir. Rusiya Prezidenti 

təəccübləndi ki, PaĢinyan nə üçün azərbaycanlıların qayıtmasının 

əleyhinədir. PaĢinyan öz arqumentlərini təqdim etdi. Onun 

fikrincə bu halda Ģəhər əhalisinin əksəriyyəti azərbaycanlılar 

olardı və Azərbaycan tərəfi Xankəndinə yolu kimin və necə idarə 

etməsi məsələsini qaldırardı. PaĢinyan əmin olduğunu bildirib ki, 
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əgər ġuĢa ilə bağlı bu ssenariyə razılıq versəydi, Azərbaycan yeni 

Ģərt irəli sürərdi – ġuĢadan Qırmızı Bazar kəndinə gedən yola 

nəzarətlə bağlı. Bununla da atəĢkəsə nail olunmadı. 

9 noyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan, Rusiya və Ermənistanın 

dövlət baĢçıları tərəfindən atəĢkəs bəyanatı imzalanır. Bəyanatda 

10 Noyabr 2020-ci il tarixində Moskva vaxtı ilə 00:00-dan 

etibarən tam bir atəĢkəs və Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi 

bölgəsindəki bütün hərbi əməliyyatların dayandırılması elan edilir. 

Tərəflərin taktikası: Azərbaycan ordusu 44 günlük müharibə 

ərzində ―Harop‖ zərbə pilotsuz aparatlarından, o cümlədən Ġsraillə 

birgə Azərbaycanda istehsal olunan ―Zərbə‖ dronlarından və digər 

PUA-lardan, o cümlədən, ―Bayraktar TB2‖ zərbə pilotsuz 

təyyarələrindən geniĢ istifadə edib. Təkcə Bayraktar TB2 dronları 

vasitəsilə Azərbaycan Ermənistanın bir milyard dollar dəyərində 

hərbi texnikasını məhv edib. Azərbaycan pilotsuz An-2 

təyyarələrini Ermənistanın hava hücumundan müdafiə 

sistemlərinin mövqe rayonlarını aĢkarlamaq üçün fəal Ģəkildə 

tətbiq edirdi. Azərbaycan Ordusunun bu unikal fəndi dünya hərb 

tarixində yenilik kimi qəbul edilir. DöyüĢ əməliyyatlarının 

gediĢində Ermənistan Müdafiə Nazirliyi az qala hər gün 

―Azərbaycan qırıcı-bombardmançılarının vurulduğu‖ haqda 

raportlar verirdi. Hərbi əməliyyatların ilk 2-3 həftəsindən sonra 

onların ―vurduqları hərbi təyyarələrin‖ sayı onlarla ölçülürdü. 

Lakin daha sonra üzə çıxdı ki, Ermənistanın hava hücumundan 

müdafiə sistemləri Azərbaycanın pilotsuz An-2 təyyarələrini vurur 

və nəticədə öz mövqe rayonunu üzə çıxarır. Ardınca Azərbaycan 

Ordusu həmin hava hücumundan müdafiə sistemini məhv edir. 
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Dronlar həm düĢmənin texnikasına və canlı qüvvəsinə dəqiq 

zərbələrin endirilməsi, həm artilleriya atəĢini korreksiya etmək və 

kəĢfiyyat aparmaq məqsədləri ilə tətbiq olunub. Azərbaycan 

ordusu pilotsuz aparatlardan müxtəlif məqsədlər üçün istifadə 

edirdi. Onlar üç-dörd növ olurdu. Biriləri artilleriya atəĢlərini 

yönləndirirdi, PUA-lar gəlirdi və 4 dəqiqə sonra artilleriya 

ermənilərin mövqelərinə dəqiq zərbələr endirirdi. Rus hərbi 

ekspert Pavel Felqenhauer qeyd edir ki, təxminən bərabər hərbi 

vəziyyətlərə baxmayaraq, Azərbaycan ordusu qəti keyfiyyət 

texnoloji üstünlüyünə sahib idi. Bəzi mütəxəssislər isə 

Ermənistanın məğlub olmasında PUA-ların rolunun çox 

olmadığını, Ermənistanın itkilərinin əsasən ―sehrli texnologiya‖ 

deyil, düzgün olmayan təlim və pis ərazi səbəbindən baĢ verdiyini 

iddia edirlər. AtəĢkəs sonrası toqquĢmalar: Birgə bəyanatın 

imzalanmasından bir ay keçdikdən sonra Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin Xocavənd rayonu ərazisində diversiya-təxribat 

fəaliyyəti baĢ verib. Azərbaycanın müvafiq qurumları tərəfindən 

aparılan antiterror əməliyyatı nəticəsində Ermənistan vətəndaĢları 

olan 62 nəfərdən ibarət diversiya qrupunun üzvlərinin hamısı 

saxlanılıb. 

6.Ġtkilər 

Azərbaycan tərəfi: Azərbaycan Respublikası Müdafiə 

Nazirliyinin yaydığı məlumata əsasən Vətən müharibəsində 

Silahlı Qüvvələrimizin 2783 nəfər hərbi qulluqçusu həlak 

olmuĢdur. Onların sırasında 103 nəfər hərbi qulluqçunun DNT 

analiz metodu ilə Ģəxsiyyətinin müəyyən edilməsi üzrə iĢlər 

davam etdirilir. 100 nəfərdən artıq hərbi qulluqçumuz isə itkin 
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düĢmüĢ hesab olunur. Onların tapılıb ailələrinə məlumat verilməsi 

üçün zəruri təbdirlər görülür. Hazırda 1245 nəfər hərbi 

qulluqçunun tibb müəssisələrində müalicəsi davam edir.  

Ermənistan tərəfi: Oktyabrın 6-na Ermənistan tərəfinin 

məlumatlarına əsasən döyüĢlərdə 1120 hərbçi həlak olmuĢdur. 

Ġkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan ordusunun məhv etdiyi 

və ya qənimət kimi götürdüyü Ermənistana məxsus hərbi 

texnikanın dəyəri minimum qiymətləndirmə ssenarisi əsasında ən 

azı 3,8 milyard ABġ dolları dəyərindədir. 44 gün davam edən 

müharibə nəticəsində Ermənistan 10 ədəd S-300 və onun taktiki-

döyüĢ vasitələri, 366 tank, 352 müxtəlif çaplı top, 22 ədəd 

Pilotsuz UçuĢ Aparatı, 5 Su-25 təyyarəsi, 50 Tor, Osa, Kub, Kruq 

modelli zenit-raket kompleksindən məhrum olunub. Eyni 

zamanda döyüĢ əməliyyatları çərçivəsində xüsusi əhəmiyyətə 

malik 97 ədəd Qrad, 4 ədəd Smerç, 2 Uraqan, 1 Tos odsaçan, 1 

ədəd Yars, Toçka-U, ballistik raketlər, Elbrus raket kompleksləri 

də məhv edilib. Xüsusi müdafiə qabiliyyəti üçün mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən radiolokasiya stansiya və vasitələri, xüsusi 

döyüĢ qərargahları və silah-sursat anbarları da yox edilməklə 

Ermənistanın müharibə qabiliyyəti tamamilə məhv olunub. Məhv 

edilən hərbi texnikanın içərisində iqtisadi gücünün, hərbi 

imkanlarının və beynəlxalq qanunvericiliyin Ermənistanın əldə 

etməsinə heç bir halda imkan vermədiyi silah kompleksləri 

mövcuddur. Belə silahlara örnək olaraq, dəyəri yüz milyonlarla 

dollarla ölçülən S-300 sistemləri, satıĢı və istifadəsi qadağan 

olunan ballistik sistemləri, ―Elbrus‖ raket kompleksləri xüsusi 

qeyd olunmalıdır. Bu baxımdan, hərbi xərcləmələr üzrə 
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hesablamalar və iqtisadi göstəricilər Ermənistanın hazırkı hərbi 

büdcəsinin xərc istiqamətləri vasitəsi ilə hərbi infrastrukturu bərpa 

etməyə təxminən 38 il vaxt lazım olduğunu göstərir. 

 

7.Ġddialar 

    Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin coğrafiyası, tarixi və həssaslığı 

səbəbilə üçüncü tərəf və beynəlxalq aparıcı ölkələr tərəfindən, o 

cümlədən Suriya Ġnsan Haqları Monitorinq mərkəzi də daxil 

olmaqla çox sayda media təĢkilatları müxtəlif ittihamlar, iddialar 

və ifadələr irəli sürmüĢdür. 

İran və Rusiyanın iştirakı: MünaqiĢə əsnasında Azərbaycan və 

Ġran mətbuatı Rusiya silah-sursat və hərbi texnikasının Ġran 

üzərindən Ermənistana daĢındığını bildirdi. 29 sentyabrda Ġran 

Xarici ĠĢlər Nazirliyi bu iddiaları rədd etdi. Ertəsi gün Azərbaycan 

hökumətinə bağlı KĠV-lər hərbi texnikanın Ġran üzərindən 

Ermənistana aparıldığını göstərən videogörüntüləri paylaĢdı. 

Azərbaycanlı millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı Ġranın müxtəlif 

ölkələrdən Ermənistana silah daĢınması ilə məĢğul olduğunu 

bildirdi. Bundan sonra Sabir Rüstəmxanlı Azərbaycan 

parlamentində Ġsraildə Azərbaycan səfirliyinin açılmasını təklif 

etdi. Ġran Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsinin rəisi Mahmud Vaezi, 

Azərbaycan baĢ nazirinin müavini ġahin Mustafayevlə telefon 

danıĢığında iddiaları rədd etdi və bu Ģayiələrin iki ölkə arasındaki 

münasibətləri pozmağa yönəldiyini bildirdi. Əlavə olaraq, Ġran 

dövlətinə bağlı KĠV-lər kadrlarda əks olunan yük maĢınlarının 
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Ermənistan hökumətinin əvvəllər Rusiyadan aldığı Kamaz yük 

maĢınlarının daĢınmalarından ibarət olduğunu bildirdi. 

Əcnəbilərin, muzdluların və terror qruplaĢmalarının iĢtirakı YPG 

və PKK: MünaqiĢədən əvvəl türk mənbələri Ġraq və Suriyadan bir 

çox YPG və PKK üzvünün Azərbaycana qarĢı erməni milisləri 

yetiĢdirmək üçün Dağlıq Qarabağa köçürüldüyünü iddia etmiĢdir. 

30 sentyabrda Türkiyə mənbələri 300-ə yaxın PKK döyüĢçüsünün 

Ġran vasitəsilə Dağlıq Qarabağa köçürüldüyünü iddia etdi. 28 

sentyabrda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrindən verilən məlumata 

görə, erməni itkiləri arasında Suriyadan və Yaxın ġərqin müxtəlif 

ölkələrindən olan erməni mənĢəli muzdlular var. 30 sentyabr 

tarixində Hikmət Hacıyev "beynəlxalq ictimaiyyətin Ermənistanın 

terrorçu qüvvələrini Azərbaycana qarĢı istifadə etməsinə adekvat 

reaksiya verməli" olduğunu bildirdi. Lakin ―Washington Post‖ 

qəzetinin Ģərhçisinə görə, Türkiyənin keçmiĢdə PKK və YPG-nin 

fəaliyyəti ilə bağlı Ģübhəli açıqlamaları bu iddiaları da Ģübhə 

altında salıb. ―The Jerusalem Post‖ isə ―Daily Sabah‖ qəzetinin 

PKK və YPG-nin Qarabağdakı müdaxiləsinə dair xəbərlərin 

bəhanə olmasını və Türkiyənin bu bəhanədən istifadə edərək 

ġimali Ġraqı və Suriyanı bombalayaraq "zərərsizləĢdirəcəyini" 

iddia etdi.  

Erməni diasporu könüllüləri: Müharibənin ilk günlərindən 

etibarən, bir sıra beynəlxalq mətbuat orqanlarında, dünyanın 

müxtəlif ölkələrinin vətəndaĢları olan ermənilərin Qarabağdakı 

döyüĢlərdə iĢtirak etmək üçün Ermənistana yollandığına dair 

məqalələr dərc olundu. Əsasən Livan, Suriya, Fransa və bəzi Latın 

Amerikası  ölkələrində yaĢayan erməni əsilli vətəndaĢların erməni 
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diasporunun çağırıĢları ilə beynəlxalq hüquq prinsiplərinə zidd 

olaraq, döyüĢlərdə iĢtirakı məlum olmuĢdur. Bundan əlavə, 1 

oktyabr tarixində Suriya Ġnsan Haqları Monitorinq mərkəzi erməni 

əsilli suriyalı döyüĢçülərin Suriyadan Ermənistana aparıldığını 

təsdiqləyib.         

8.Kiber hücumlar 

     Kiber hücumlar nəticəsində sındırılan saytların interfeysi 

dəyiĢdirilərək Mübariz Ġbrahimovun fotoĢəkli və "Qarabağ 

Azərbaycandır və Nida iĢarəsi" sözləri istifadə edilmiĢdir. 

Azərbaycan hakerləri tərəfindən bir sıra erməni saytları 

sındırılaraq Prezident Ġlham Əliyevin beynəlxalq tribunada 

səsləndirdiyi "Qarabağ Azərbaycandır və Nida iĢarəsi", həmçinin 

"Əgər erməni əsgəri ölmək istəmirsə, rədd olsun Azərbaycan 

torpağından" fikirləri yerləĢdirilib. Erməni saytlarında 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz Ġbrahimovun fotoları da 

yerləĢdirilib. 27 sentyabr günorta saatlarında baĢlayan hücumlarla 

ümumilikdə 90 erməni saytı sındırılıb. Bu saytlar arasında 

Ermənistanın ən məĢhur xəbər və video portalları da yer alıb. 27 

sentyabr axĢam saatlarında baĢlayan 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 ĠĢlər Nazirliyinə aid 

xeyli məlumatlar var. Həmçinin mümkün erməni təxribatının 

qarĢısını almaq məqsədilə, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti, 

vətəndaĢlara sosial mediada, telefon mesaj bölməsində və ya e-
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poçt adreslərinə daxil olan heç bir linkə daxil olmamağı, heç bir 

faylı yükləməməyə çağırmıĢdır. Bu səbəbdən, Azərbaycan 

sərhədləri daxilində internetin sürəti yavaĢladılmıĢ, sosial 

medialara giriĢə qadağa qoyulmuĢdur. 29 sentyabr tarixində 

―Anti-armenia Team‖ haker qrupu tərəfindən Ermənistan silahlı 

qüvvələrinə məxsus 10 GB həcmində məxfi sənədlər ələ 

keçirilmiĢdir. 30 sentyabr tarixində azərbaycanlı hakerlər 

Ermənistanın ən məĢhur restoranlar Ģəbəkəsinin kameralarını ələ 

keçirib, Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin çıxıĢını 

yayımlayıblar. Ġlham Əliyevin çıxıĢını görən ermənilər təlaĢ və 

çaĢqınlıq içərisində qalıb. 3 oktyabr tarixində ―Anti-armenia 

Team‖ haker qrupunun hakerləri tərəfindən keçirilən kiber 

əməliyyat nəticəsində Ermənistanın Yüksək Texnologiyalar naziri 

Hakob Arshakyana məxsus kompüter ələ keçirilib. ―Karabakh 

Hacking Team‖ qrupundan olan bir neçə haker Ermənistan 

hökumətinin elektron sənəd dövriyyəsi sistemini sındırıb. 

Nəticədə 50 TB həcmində sənədlər əldə edilib.                                                                      

 

9.Daxili və ziyyət 

   Azərbaycan: 27 sentyabr səhər saatlarında Nəqliyyat, Rabitə və 

Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən verilən məlumatlara 

görə Ermənistanın törədə biləcəyi təxribatların qarĢısını almaq 

üçün ölkə üzrə internetin veriliĢində bir sıra məhdudiyyətlər tətbiq 

olunmuĢdur. Həmçinin Diasporla ĠĢ üzrə Dövlət Komitəsi xaricdə 

yaĢayan azərbaycanlılara müraciət edərək, sosial Ģəbəkədə, 

elektron media və digər kütləvi informasiya vasitələrində rəsmi 
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olmayan, dəqiqləĢdirilməmiĢ və qeyri-obyektiv məlumatlardan 

istifadə etməməyə çağırmıĢdır. 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 olunmuĢdur. VerilmiĢ sərəncama 

əsasən, Azərbaycan Respublikasının Daxili ĠĢlər naziri Vilayət 

Eyvazov hərbi vəziyyət dövründə komendant saatının tətbiq 

edildiyi ərazilərin komendantı təyin edilmiĢdir. Həmçinin 

Azərbaycan Hava Yollarının mətbuat xidməti 30 sentyabr 

tarixinədək Azərbaycan Respublikasının bütün hava limanlarının 

müntəzəm sərniĢin reysləri üçün bağlanacağını açıqladı. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev Azərbaycan 

Respublikasında qismən səfərbərlik elan edilməsi haqqında 

sərəncam imzalayıb və Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik 

və Hərbi Xidmətə ÇağırıĢ üzrə Dövlət Xidmətinə təsdiq edilmiĢ 

planlara uyğun olaraq hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik üzrə hərbi 

xidmətə çağırılmasını və hərbi-nəqliyyat vəzifəsindən irəli gələn 

tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etmək tapĢırılıb. Sərəncam 

28 sentyabrdan qüvvəyə minib. Azərbaycan Ordusunun 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi təxribatlarının qarĢısını 

uğurla alması, düĢmənə sarsıdıcı zərbələr endirməklə cəbhədə 

əldə etdiyi qələbələr Azərbaycan xalqı tərəfindən böyük sevinclə 

və ruh-yüksəkliyi ilə qarĢılanır. Azərbaycan vətəndaĢları, xaricdə 

yaĢayan azərbaycanlılar, eləcə də Türkiyə vətəndaĢları bu 

nailiyyətlərə görə Prezident, Ali BaĢ Komandan Ġlham Əliyevə 

çoxsaylı təbrik və minnətdarlıq məktubları göndərib. Azərbaycan 

Prezidenti, Ali BaĢ Komandan Ġlham Əliyevin ünvanına 

"ermənilərə qarĢı döyüĢ əmri" gözləyən minlərlə Türkiyə 
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vətəndaĢı məktub göndərib, qardaĢ ölkənin iĢğalçılardan azad 

olunması üçün daim hazır olduqlarını bildirib. Həmçinin 27 

sentyabrdan etibarən, Bakı Ģəhərinin küçələrində, yaĢayıĢ 

binalarının eyvanlarında, mağaza və digər obyektlərin 

fasadlarında üç rəngli Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Əhali 

cəbhədə qazanılan uğurlar və bəzi ərazilərin iĢğaldan azad 

edilməsinin Ģərəfinə evlərini bayraqlarla bəzəyir. Eyni zamanda 

avtomobillərdən də kiçik bayraqlar asılır. 30 sentyabr tarixində 

Gənclər və Ġdman Nazirliyi, AFFA ilə birlikdə "Biz birlikdə 

güclüyük" adlı bayraq aksiyası təĢkil edib. Aksiya könüllüləri 

paytaxt Bakı Ģəhərinin 3 fərqli hissəsində yüzlərlə bayraq 

paylayıb. Müdafiə Nazirliyi tərəfindən verilən məlumatlara görə 

sentyabrın 1-dən oktyabrın 1-dək Silahlı Qüvvələrə Yardım 

Fonduna 6.691.593 AZN və 5102 ABġ dolları vəsait daxil olub. 

Ermənistan: Ermənistan Mülki Aviasiya Komitəsi 27 sentyabr 

2020-ci il tarixdə qəbul edilmiĢ 1585№-li qərara uyğun olaraq 55 

yaĢdan aĢağı Ģəxslər üçün çağırıĢ elan edib. Bu çağırıĢlarla 

əlaqədər olaraq Ermənistanda 18 yaĢdan 55 yaĢınadək kiĢilər 

ölkəni yalnız ərazi hərbi komissarlıqlarının yazılı icazəsi ilə tərk 

edə bilərlər. 29 sentyabr tarixində Ermənistanın keçmiĢ müdafiə 

naziri Seyran Ohanyanın cəbhə xəttinə getməsi ilə əlaqədər 

olaraq, Ermənistanın keçmiĢ prezidenti Robert Köçəryan və 2008-

ci il seçki sonrası iğtiĢaĢ iddiasında ittiham olunan digər keçmiĢ 

məmurların məhkəməsi təxirə salındı. 1 oktyabr tarixində 

Ermənistanda Tik-Tok proqramına giriĢ qadağan edilib. Elə həmin 

gün Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti keçmiĢ yüksək 

rütbəli Ermənistan hərbi məmurunu Azərbaycan kəĢfiyyat 
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orqanlarına casusluq etməkdə Ģübhəli bilinərək həbs olunduğunu 

və xəyanətdə ittiham olunduğunu bildirdi. 2 oktyabr tarixində 

Ermənistan Dağlıq Qarabağa gedən bütün avtomobil yollarını 

bağlamıĢdır. Yollar sadəcə hərbi yerdəyiĢmə məqsədilə istifadə 

ediləcəkdi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bir sıra ön xətt 

bölmələrinin Ģəxsi heyətinin demoralizə olunması, bir çox hərbi 

qulluqçunun isə ümumiyyətlə döyüĢdən imtina etməsi səbəbilə 

Ermənistan Müdafiə Nazirliyi ölkə qadınlarına müraciət etməyə 

baĢlayıb. 2 oktyabr tarixində Ermənistan Müdafiə Nazirliyi 

tərəfindən qadın batalyonu yaradılıb və komplektləĢdirilməyə 

baĢlanılıb. 9 oktyabr tarixindən etibarən Ermənistanda 

səlahiyyətlilər Dağlıq Qarabağdakı münaqiĢənin artması 

səbəbindən sentyabrın 27-də tətbiq olunan hərbi vəziyyəti 

sərtləĢdiriblər və məhdudiyyətlər əlavə ediblər. Ermənistan 

Nazirlər Kabinetinin qərarına görə, ölkənin müdafiə qabiliyyətinə 

Ģübhə yaradan veriliĢlərin yayımlanması qadağandır. Dövlət və 

yerli idarəetmə orqanlarının vəzifəli Ģəxslərinə çıxıĢlar və nəĢrlər 

də daxil olmaqla hərbi vəziyyətin və dövlət təhlükəsizliyinin 

qanuni rejiminin təmin edilməsi ilə bağlı fəaliyyətləri tənqid edən, 

təkzib edən, effektivliyini Ģübhə ilə qarĢılayan və ya hər hansı bir 

Ģəkildə dəyərdən salan proqramları yayımlamaq qadağan edilib. 

                               

 

III FƏSĠL.  REAKSĠYALAR 

1.Azərbaycan 
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     Sentyabrın 30-da Ġlham Əliyev və birinci xanım Mehriban 

Əliyeva hərbi təxribat zamanı yaralanan və Müdafiə Nazirliyinin 

Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalında müalicə olunan hərbçilərlə 

görüĢü zamanı. Sentyabrın 27-də Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Ġlham Əliyevin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik ġurasının 

iclası keçirilib. Ġlham Əliyev öz çıxıĢında "Bildiyiniz kimi, bu gün 

səhər tezdən Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycana qarĢı 

növbəti hərbi təxribat törətmiĢdir. Bu təxribat nəticəsində 

itkilərimiz var, həm mülki əhali, həm də hərbçilər arasında. Mən 

Ermənistana xəbərdarlıq etmiĢdim. Tovuz hadisələrindən sonra bir 

neçə dəfə xəbərdarlıq etmiĢdim ki, əgər onlar öz çirkin 

əməllərindən əl çəkməsələr, peĢman olacaqlar. Biz onlara 2016-cı 

ildə, 2018-ci ildə, bu ilin iyul ayında dərs verdik. Amma görünür 

ki, bu onlar üçün dərs olmadı. Bu dəfə də dərs veririk və 

verəcəyik. Azərbaycan Ordusu bu hərbi təxribata cavab olaraq, 

hazırda əks-hücum əməliyyatı keçirir. Deyə bilərəm ki, əməliyyat 

uğurla keçirilir.  Eyni zamanda, ordumuza könüllü yazılanların 

sayı on minlərlə insanı əhatə edir. Bu, xalqımızın öz dövlətinə 

sadiqliyini göstərir. Onu deyə bilərəm ki, uğurlu əks-hücum 

əməliyyatı nəticəsində düĢmənin canlı qüvvəsinə və hərbi 

texnikasına böyük ziyan vurulmuĢdur. Əks-hücum nəticəsində 

Azərbaycanın iĢğal altında olan bir neçə yaĢayıĢ məntəqəsi 

iĢğalçılardan azad edilib. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan 

xalqını təbrik edirəm! Dağlıq Qarabağ bizim əzəli tarixi 

torpağımızdır. Güclü Azərbaycan ordusu güclü siyasi iradəyə 

əsaslanır. Mən Azərbaycan xalqına bu məlumatı verməklə bir 

daha demək istəyirəm ki, biz haqq yolundayıq, biz özümüzü 

müdafiə edirik. Biz öz torpağımızda özümüzü müdafiə edəcəyik 
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və iĢğal edilmiĢ torpaqlarımızı iĢğalçılardan azad edəcəyik." — 

ifadələrini dilə gətirmiĢdir. 29 sentyabr səhər saatlarında 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev Pakistanın Azərbaycanda 

yeni təyin olunmuĢ səfirinin etimadnaməsini qəbul edərkən 

Azərbaycan torpaq bütövlüyündən danıĢıb. Dövlət baĢçısı bildirib 

ki, Ermənistanın uzun illər ərzində təcavüzü və iĢğalı nəinki bütün 

infrastrukturun dağılmasına gətirib çıxarıb, Xocalı soyqırımından 

baĢqa, onlar mədəni soyqırım da törədiblər. Daha sonra, Almaniya 

Kansleri Angela Merkel və Ġlham Əliyev arasında baĢ tutan 

telefon zəngində, dövlət baĢçısı qeyd edib ki, Ermənistan baĢ 

nazirinin "Qarabağ Ermənistandır və nöqtə" bəyanatı danıĢıqlar 

prosesini mənasız edir və Ermənistan rəhbərliyinin 

Azərbaycandan dırnaqarası "Dağlıq Qarabağ respublikası" ilə 

danıĢıqlar aparması tələbi danıĢıqlar formatının dəyiĢdirilməsi 

cəhdi kimi qiymətləndirilməlidir. Dövlət baĢçısı eyni zamanda 

vurğulayıb ki, Ermənistanın hərbi təxribatı ilə bağlı hadisələrin 

gələcək inkiĢafına görə məsuliyyət Ermənistanın siyasi və hərbi 

rəhbərliyinin üzərinə düĢür. Azərbaycan Ordusu öz torpaqlarında 

vuruĢur və Ermənistan ordusu Azərbaycan torpaqlarında 

olmamalıdır. Sentyabrın 29-da ―Rossiya 1‖ telekanalında 

yayımlanan "60 dəqiqə" proqramında Azərbaycan Prezidenti 

Ġlham Əliyev aparıcıların suallarını cavablandırıb. O öz 

açıqlamalarında Türkiyə polemikasına qarĢı: "Hesab edirəm ki, 

Türkiyənin rolu regionda sabitləĢdirici xarakter daĢıyır. Türkiyə 

bizə qardaĢ 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 təĢəkkür edirik. Guya Türkiyənin münaqiĢə tərəfi kimi iĢtirak 
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etməsi barədə erməni tərəfin yaydığı bütün Ģayiələr təxribat 

xarakteri daĢıyır. Azərbaycan Ordusu öz xalqının və öz ərazisinin 

müdafiəsini təmin etmək üçün kifayət qədər hazırlıqlıdır." — deyə 

cavab verib. Aparıcının Suriya Milli Ordusunun Qarabağda 

döyüĢməsinə dair verdiyi suala isə: "Bu, növbəti feyk-nyusdur. Bu 

barədə heç bir fakt, heç bir sübut yoxdur və bunu erməni təbliğatı 

ortaya atıb. Azərbaycanın hazırlıqlı ordusu var, çox böyük 

səfərbərlik ehtiyatı var. Dünən mən qismən səfərbərlik elan 

etmiĢəm. Biz 2 milyon əhalisi olan Ermənistana qarĢı 10 milyon 

əhalidən 10 minlərlə ehtiyatda olanları orduya çağırırıq, bizim 

insan ehtiyatlarına ehtiyacımız yoxdur. Buna görə də biz özümüzü 

müdafiə etməyə və təcavüzkarı elə cəzalandırmağa qabilik ki, o, 

bir daha bizim tərəfə baxmağa cəsarət etməsin." — deyə bildirib 

və reportaj baĢa çatıb. 

Sentyabrın 30-da Ġlham Əliyev və Mehriban Əliyeva 

Ermənistanın sentyabrın 27-dən baĢlayan hərbi təxribatı zamanı 

yaralanan və Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Klinik 

Hospitalında müalicə olunan hərbçilərlə görüĢüblər. Hərbçilərlə 

görüĢ zamanı, "Mən demiĢdim ki, əgər bizə qarĢı törədilmiĢ hərbi 

təxribatlar təkrarlanarsa, Ermənistan peĢman olacaq və sözümün 

üstündə dururam. Bu gün döyüĢ meydanında əldə olunmuĢ 

üstünlük bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan 

zabiti öz vətəndaĢlıq borcunu Ģərəflə yerinə yetirir. Ermənistan 

iĢğalçılıq siyasətinə son qoymalıdır. Bunun əvəzinə Ermənistanın 

baĢ naziri bizə qarĢı Ģərtlər qoyur. Mən bir müddət bundan əvvəl 

demiĢdim ki, biz bu Ģərtləri rədd edirik. Bizim bir Ģərtimiz var, 

torpaqlarımızdan qeyd-Ģərtsiz, tam və dərhal çıxıb rədd 
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olmalıdırlar. Mən demiĢdim ki, Azərbaycan xalqı bu iĢğalla heç 

vaxt barıĢmayacaq." — deyə Ġlham Əliyev bildirib.  Ġlham Əliyev 

4 oktyabr xalqa müraciəti zamanı Qarabağdakı separatçıların 

lideri barədə danıĢıb: "Qondarma "Dağlıq Qarabağ 

respublikası"nın parlamentinin ġuĢaya köçürülməsi nə deməkdir? 

Yenə də Azərbaycan xalqını təhqir etmək cəhdidir. Cəbrayıla 

Ermənistandan yeni yolun çəkilməsi nə deməkdir? O deməkdir ki, 

orada qanunsuz məskunlaĢma aparılacaq. Artıq Livandan, baĢqa 

yerlərdən erməniləri gətirirlər, köçürürlər bizim qədim Ģəhərimizə. 

ġuĢada yerləĢdirirlər, televiziyada göstərirlər, beynəlxalq 

konvensiyaları pozurlar, Cenevrə Konvensiyasını tapdalayırlar. 

Bunlara söz deyən var? TapĢırıq vermiĢəm bütün bizim xarici 

diplomatik orqanlara. Məsələ qaldırın, BMT-də, ATƏT-də, 

Avropa Ġttifaqında, baĢqa təĢkilatlara, deyin ki, bu, qanunsuzdur! 

Qanunsuz məskunlaĢma cinayətdir! Buna reaksiya oldu? Minsk 

qrupu bir açıqlama verdimi? Vermədi! Avropa Ġttifaqı verdimi? 

Vermədi! Dedi ki, bu bizi maraqlandırmır. Maraqlandırmırsa, indi 

də maraqlandırmasın. Ġndi nə əl-ayağa düĢmüĢünüz? Ġndi nə 

hoqqalardan çıxırsınız? Azərbaycana qarĢı iftiralar irəli sürülür, 

bəzi ölkələr, Avropa ölkələri bizi ittiham edirlər. Getsinlər 

güzgüyə baxsınlar. Bu ittihamların heç bir əsası yoxdur ki, kimsə 

imkan verməz Azərbaycan Dağlıq Qarabağı fəth etsin. Özünə 

andiçmə mərasimi keçirmiĢdi. Baxım görüm andiçmə mərasimini 

harada keçirəcək? Yas mərasimi keçirəcək! Ġndi qaçıb siçan kimi 

gizlənib, çıxsın ortalığa! Sentyabr hadisələrindən qabaq demiĢdim 

Ermənistana "gəl təkbətək vuruĢaq, baxaq kim kimdir". Ġndi nə 

oldu? Ġndi PaĢinyan hər gün dünya liderlərinə zəng edir. Mən heç 

kimə zəng etməmiĢəm. Heç bir liderə zəng etməmiĢəm. 
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Təmaslarım olub, mənə zəng ediblər. Dağlıq Qarabağ bizimdir, 

bizim torpağımızdır, biz oraya qayıtmalıyıq, qayıdırıq və 

qayıdacağıq!",-deyə Prezident əlavə edib. 

 

2.Ermənistan 

     27 sentyabr tarixində Ermənistanın BaĢ naziri Nikol PaĢinyan 

Azərbaycan hakimiyyətini geniĢ miqyaslı bir təxribatda ittiham 

etmiĢdir. O bildirdi ki, "Azərbaycan rəhbərliyinin son dövrlərdəki 

təcavüzkar bəyanatları, Türkiyə ilə geniĢ miqyaslı birgə hərbi 

təlimlər, habelə ATƏT-in monitorinq təkliflərini rədd etməsi" bu 

müharibəyə əvvəldən hazırlaĢdığının göstəricisidir.  28 sentyabr 

tarixində Ermənistan Respublikası Xarici ĠĢlər Nazirliyi müharibə 

haqqında rəsmən açıqlama vermiĢdir. Həmçinin Ermənistanın 

Rusiyadakı səfiri Vardan Toqyanyan Ermənistanın yeni silah 

təchizatı üçün Rusiyaya müraciət edəcəyini bildirib. 30 sentyabrda 

BaĢ nazir Nikol PaĢinyan Ermənistanın rəsmi olaraq Dağlıq 

Qarabağı müstəqil bir ərazi olaraq tanınmasını düĢündüyünü 

bildirdi. Həmin gün Ermənistan Xarici ĠĢlər Nazirliyi Türkiyə 

Hərbi Hava Qüvvələrinin Dağlıq Qarabağ ərazisində cəbhə boyu 

təxribat xarakterli uçuĢlar həyata keçirdiyini bildirdi. 1 oktyabr 

tarixində Arayik Harutyunyan ermənilərin uzunmüddətli 

müharibəyə hazırlaĢmalarının lazım olduğunu bildirdi. 3 oktyabr 

tarixində Ermənistan Xarici ĠĢlər Nazirliyi beynəlxalq ictimaiyyəti 

"bölgədə sülh və təhlükəsizliyin bərpası" üçün Qondarma Dağlıq 

Qarabağ Respublikasının müstəqilliyini tanımağa çağırdı.               

8 oktyabr tarixində Ermənistan Prezidenti Armen Sarkisyan 
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ölkənin Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisini vəzifəsindən azad 

etmiĢdir. 1 oktyabr tarixində Ġsrailin Azərbaycana silah satıĢını 

iddia edən Ermənistan Ġsraildəki səfirini geri çağırmıĢdır.               

8 oktyabr tarixində Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin 

direktoru Ermənistan prezidentinin əmri ilə iĢdən azad 

olunmuĢdur. Elə həmin gün Ermənistan Müdafiə Nazirliyi 

―Novaya qazeta‖nın müxbiri Ġlya Azarın Dağlıq Qarabağa 

akkreditasiyasız daxil olaraq ġuĢa və Laçında reportaj apardığını 

bildirərək jurnalın akkreditasiyasını ləğv etmiĢdir. 

 

3.Beynəlxalq 

    Türkiyə. Türkiyənin Müdafiə naziri Hulusi Akar Azərbaycanın 

tərəfində olduğunu bildirib və Ermənistanın mövqeyinin Qafqazda 

sülh və sabitliyin ən böyük əngəli olduğunu vurğulayıb. Ədalət və 

ĠnkiĢaf Partiyasının sözçüsü Ömər Çelik də rəsmi "Twitter" 

səhifəsində etdiyi paylaĢımda Ermənistanın Azərbaycana qarĢı 

hücumlarını sərt Ģəkildə qınayıb. Türkiyə Prezidentinin sözçüsü 

Ġbrahim Kalın məsələ ilə bağlı rəsmi "Twitter" səhifəsində 

Türkiyənin bu hücumlara qarĢı Azərbaycanın yanında olduğunu 

bildirib. "Erməni xalqını onları fəlakətə aparan hökumətlərinə və 

onları bir kukla kimi oynadanlara qarĢı çıxmağa, gələcəklərinə 

sahib çıxmağa dəvət edirəm. Bütün dünyaya iĢğala və zülmə qarĢı 

verdikləri mübarizədə Azərbaycanın yanında olmağa çağırıram. 

30 ilə yaxındır məsələyə etinasız yanaĢan ATƏT-in Minsk 

qrupunun həmsədr ölkələri həll üçün fəaliyyətdən, təəssüf ki, çox 

uzaqdır. Ermənistan bölgədə sülh və sabitliyin önündəki ən böyük 
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təhdid olduğunu növbəti dəfə göstərib. Türk milləti hər zaman 

olduğu kimi bu gün də bütün imkanları ilə azərbaycanlı 

qardaĢlarımızın yanındadır", — deyə Türkiyə prezidenti Rəcəb 

Tayyib Ərdoğan öz çıxıĢında vurğulayıb. Türkiyənin xarici iĢlər 

naziri Mövlud ÇavuĢoğlu, həmçinin Ədalət və ĠnkiĢaf Partiyası 

(AKP) sədrinin müavini Numan KurtulmuĢ Azərbaycanın 

Ankaradakı səfirliyini ziyarət ediblər. Onlar Azərbaycanın 

Türkiyədəki səfiri Xəzər Ġbrahimlə görüĢüblər. Nazir səfirlikdəki 

çıxıĢında deyib: "Bu problemin həlli çox sadədir. Bunun üçün 

Ermənistan iĢğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından çıxmalıdır. 

Ermənistan torpaqlardan çəkilməyənədək problem həll 

olunmayacaq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı BMT-nin 

qərarı mövcuddur. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri 

münaqiĢənin həlli üçün heç bir konkret addım atmayıb". 

    ABġ. ABġ Dövlət katibinin birinci müavini Stiven Biqan 

Azərbaycan Xarici ĠĢlər naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan 

Xarici ĠĢlər naziri Zöhrab Mnatsakanyanla əlaqə saxlayaraq hər 

iki tərəfi dərhal hərbi əməliyyatları dayandırmağa, vəziyyəti daha 

da gərginləĢməmək üçün aralarındakı mövcud birbaĢa 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 baĢqa bir suveren dövlət 

olan Azərbaycanın suveren ərazisinə soxulub və iĢğal edib". O 

qeyd edib ki, ABġ-ın əsas siyasəti bütün millətlərin müstəqilliyini, 

suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləmək və qorumaqdır. 
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Rusiya. Rusiya Xarici ĠĢlər Nazirliyi Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsinin tərəflərini dərhal atəĢi dayandırmağa çağırıb. 

"DanıĢıqlar, ilk növbədə, Ermənistanın təqsiri üzündən 

pozulduğuna görə müharibənin bərpası labüddür. Ermənistan 

rəhbərlərinin mövqeyi açıq-aĢkar danıĢıqları pozmağa yönəlmiĢdi. 

Hərbi əməliyyatların baĢlaması yalnız vaxt məsələsidir. Hamının 

yekdil fikrincə, Dağlıq Qarabağ uğrunda döyüĢ əməliyyatları 

aparmaq Azərbaycanın haqqıdır, çünki dünyanın bütün ölkələri 

Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanıyır, BMT də 

bu mənada qəti mövqeyini dəfələrlə ifadə edib. Rusiya da 

dəfələrlə bildirib ki, Ermənistan KTMT çərçivəsində müttəfiqdir, 

amma Dağlıq Qarabağ Ermənistana aid deyil, odur ki, Qarabağ 

ərazisindəki hərbi əməliyyatlarla bağlı Rusiya vasitəçilikdən 

savayı, hər hansı öhdəlik daĢımır" — deyə Siyasi AraĢdırmalar 

Ġnstitutunun direktoru Sergey Markov ―Report Ġnformasiya 

Agentliyi‖nin Rusiya bürosuna açıqlamasında dilə gətirib. 

Fransa. Fransa Ġrəvan və Bakını hərbi əməliyyatları dərhal 

dayandırmağa və danıĢıqları yenidən baĢlamağa çağırıb. Fransa 

Xarici ĠĢlər Nazirliyinin sözçüsü etdiyi açıqlamada "Fransa 

qarĢıdurmadan son dərəcə narahatdır" ifadəsini iĢlətmiĢdir. 

Gürcüstan. Prezident Salome ZurabiĢvili tərəfləri barıĢığa 

çağırmıĢ, bölgədə sülh və əmin-amanlığın qorunmasını 

dəstəklədiyini bildirmiĢdir. Gürcüstan parlamentinin deputatı 

Ruslan Hacıyev öz çıxıĢında "Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 

bərpasının tez bir zamanda Gürcüstanın ərazi bütövlüyü 

məsələsinin həllinə yol açacağına inandığını" bildirmiĢdir. 

Gürcüstan Respublikasının 3-cü Prezidenti Mixail SaakaĢvili öz 
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Facebook səhifəsində "Mənim mövqeyim ərazi bütövlüyü 

prisipinə əsaslanır, yəni Dağlıq Qarabağ Azərbaycan 

Respublikasının suveren ərazisidir və heç bir Ģey onu 

dəyiĢdirməyəcək" fikrini ifadə etmiĢdir. 

Almaniya. Almaniya Xarici ĠĢlər naziri Hayko Maas bildirmiĢdir 

ki, Ermənistan və Azərbaycan detallı danıĢıqların lehinə güc 

tətbiqindən dərhal imtina etməlidir və o, münaqiĢənin hər iki 

tərəfini dərhal bütün hərbi əməliyyatların dayandırmasına 

çağırmıĢdır. Həmçinin kənd və qəsəbələrin atəĢə tutulmasından da 

olduqca narahat olduğunu bildirmiĢdir. 

Ġran. Ġran Xarici ĠĢlər nazirinin sözçüsü Səid Xətibzadə, Ġranın 

hərbi toqquĢmaları diqqətlə izlədiyini, Tehranın Azərbaycan və 

Ermənistan arasında atəĢkəs əldə olunması üçün vasitəçilik 

etməyə hazır olduğunu bildirib. Ġranın Ali Rəhbərinin Ərdəbil 

vilayəti üzrə nümayəndəsi Seyid Həsən Amili Azərbaycan xalqını 

qələblərlə bağlı təbrik edir, Dağlıq Qarabağın tam azad 

olunmasını arzulayır. 29 sentyabr tarixində Ġran rəsmisi 

vurğulayıb: "Son günlərdə bəzi Ģəxslər virtual məkanda Ģəkillər və 

videolar yayaraq, ġərqi Azərbaycan vilayətinin sərhəd-keçid 

məntəqələri vasitəsi ilə Rusiya hərbi texnikasının "Kamaz" yük 

maĢınlarında Ermənistana göndərildiyini iddia ediblər, ancaq 

həqiqət budur ki, bu avtomobillərlə heç bir hərbi texnika 

daĢınmayıb. Sosial Ģəbəkələrdə yayılan görüntülər Ermənistanın 

Rusiyadan aldığı və Ġran ərazisindən keçən yük maĢınlarına aiddir. 

Lakin bir daha qeyd edirəm ki, həmin yük maĢınlarında heç bir 

hərbi texnika yoxdur. Bununla belə, hər hansı anlaĢılmazlığın və 

ya mümkün sui-istifadə hallarının qarĢısının alınması məqsədilə, 
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Rusiyaya məxsus yük maĢınlarının Norduz gömrüyündən 

Ermənistana hərəkəti dayandırılıb. Hazırda həmin yük maĢınları 

müvafiq və dəqiq yoxlamalar aparılması üçün Norduz 

gömrükxanasının dayanacağına yerləĢdirilib". 

Pakistan. Pakistan Xarici ĠĢlər Nazirliyi: Ermənistan vəziyyətin 

daha da gərginləĢməməsi üçün hərbi əməliyyatını 

dayandırmalıdır. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağla bağlı mövqeyini 

dəstəkləyirik və bu, yekdilliklə qəbul edilmiĢ BMT Təhlükəsizlik 

ġurasının qərarlarına uyğundur. Pakistanın Azərbaycandakı 

səfirliyindən verilən məlumata görə Pakistan Senatı erməni 

qüvvələrinin Azərbaycanın mülki obyektlərinə və hərbi 

mövqelərinə mənfur və provokativ təcavüzü Ģiddətli Ģəkildə 

pisləndiyini və qınanıldığını bildirib: "Biz Azərbaycanın öz ərazi 

bütövlüyünü və xalqını süveren bir dövlət olaraq qorumaq 

haqqını, eləcə də BMT Təhlükəsizlik ġurası səviyyəsində Dağlıq 

Qarabağla bağlı haqlı mövqeyini tam Ģəkildə dəstəkləyirik. 

Beynəlxalq ictimaiyyət və BMT müdaxilə etməli və Ermənistanın 

regional sülhü və təhlükəsizliyi ciddi Ģəkildə təhdid edən 

gərginliyə əl atmasını dayandırmalıdır. ĠĢğal olunmuĢ Azərbaycan 

torpaqlarının azad olunması üçün erməni qüvvələrinin dərhal 

Dağlıq Qarabağdan çıxması və BMT Təhlükəsizlik ġurasının 

müvafiq qətnamələrində göstərildiyi kimi münaqiĢənin sülh yolu 

ilə həll olunması tələb olunur". Senator Sehar Kamran da bu çətin 

gündə Azərbaycan xalqının yanında olduğunu bildirib: "Təmas 

xətti boyunca erməni qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın mülki 

əhalisinin hədəf alınması BMT Təhlükəsizlik ġurasının 

qətnamələrinin və beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin 



AqĢin  Əliyev                                   Vətən  müharibəsi-Zəfər tarixi 

 

 
81 

 

kobud Ģəkildə pozulmasıdır. Beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə 

ciddi təsirləri ola biləcəyi üçün hər hansı bir hərbi gərginliyin 

qarĢısının alınması vacibdir". 

Qazaxıstan. Qazaxıstan Xarici ĠĢlər Nazirliyi vəziyyəti 

sabitləĢdirmək, güc tətbiqindən imtina etmək və danıĢıqlara 

baĢlamaq üçün bütün tədbirləri görməyə çağıraraq, münaqiĢənin 

beynəlxalq təĢkilatlar platformasında sülh yolu ilə həll olunmasına 

köməyini təklif etdiyini bildirib. 

Əfqanıstan. Əfqanıstanın Xarici ĠĢlər Nazirliyi Dağlıq Qarabağ 

bölgəsindəki gərginliklə bağlı bəyanat yayıb. "Dağlıq Qarabağ 

bölgəsi beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanın bir hissəsi kimi 

tanınıb. Əfqanıstan Dağlıq Qarabağdakı iĢğala son qoyulmasını 

tələb edir və bu baxımdan Azərbaycan xalqı və hökuməti, 

dünyanın digər dövlətlər tərəfindən göstərilən səyləri dəstəkləyir", 

— deyə XĠN-in bəyanatında vurğulanıb. 

Bolqarıstan. Bolqarıstanın sabiq prezidenti, ―Nizami Gəncəvi 

Beynəlxalq Mərkəzi‖nin Qəyyumlar Ģurasının üzvü Rosen 

Plevneliyev Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi çərçivəsində hərbi 

əməliyyatların bərpa olunmasından narahatlığını bildirib: "Mən 

Ermənistanın Azərbaycana hücumunu pisləyirəm, bu, təxribatdır. 

Mən tərəfləri Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin beynəlxalq hüquq və 

BMT Təhlükəsizlik ġurasının qətnamələrinə uyğun, ərazi 

bütövlüyünün və dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığı əsasında 

tənzimlənməsinə qayıtmağa çağırıram". 

Bosniya və Herseqovina. Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət 

Heyətinin boĢnak üzvü ġefik Djaferoviç və Demokratik Fəaliyyət 



AqĢin  Əliyev                                   Vətən  müharibəsi-Zəfər tarixi 

 

 
82 

 

Partiyasının lideri Bakir Ġzetbegoviç, Azərbaycana dəstək 

verdiklərini, Ermənistanı qınadıqlarını və vəziyyəti 1992–1995-ci 

illər arasında Bosniya müharibəsi ilə müqayisə etdiklərini söylədi. 

Bakir Ġzetbegoviç digər bir açıqlamasında: "Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünü qorumaq üçün hər cür haqqı olduğunu və 1990-cı 

illərdən bəri qovulan azərbaycanlıların öz yurd-yuvalarına 

qayıtmalarının qarĢısını alan Ermənistan silahlı qüvvələrinin həm 

də mülki əhalisinə qarĢı kütləvi cinayətlərin təkrarlanmasına yol 

verməməsi" üçün bu döyüĢün mühüm olduğunu bildirdi. 

Ġsrail. Yisrael Beiteinu partiyasının lideri, ölkənin keçmiĢ xarici 

iĢlər və müdafiə naziri Aviqdor Liberman yerli "Vesti" nəĢrinə 

açıqlamasında: "QarĢıduran tərəflərin hər birinin bu çoxdankı 

münaqiĢəyə, onun səbəb və hərəkətverici amillərinə dair öz 

görüĢləri olduğunu baĢa düĢürəm. Tarixdən gördüyümüz kimi 

hələ Sovet Ġttifaqı yaranandan əvvəl də Dağlıq Qarabağ əsasən 

Azərbaycanın tərkibində olub. Ermənistan baĢ naziri vəzifəsində 

Dağlıq Qarabağdakı klanlarla bağlı olmayan ilk Ģəxs olan Nikol 

PaĢinyanın seçilməsindən sonra müsbət dəyiĢiklik olacağına 

bəslənən ümidlər özünü doğrultmadı. ĠrəliləyiĢ əldə etmək bir 

kənara, PaĢinyan daha da sərt mövqe tutaraq "Dağlıq Qarabağ 

Ermənistandır və nöqtə‖,- deyə məlum bəyanat verdi", — deyən 

partiya lideri beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən 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, Ġsrail dövlətinin mənafeyi baxımdan 

bizim mövqeyimiz tamamilə birmənalıdır. Ötən müddət ərzində 



AqĢin  Əliyev                                   Vətən  müharibəsi-Zəfər tarixi 

 

 
83 

 

Ġsrail hökumətinin baĢında kimlərin durmasına, xarici iĢlər naziri 

kim olmasına baxmadan bu mövqe ardıcıl olaraq həyata keçirilib. 

Azərbaycan və ona münasibət məsələsinə dair Ġsrail siyasi 

rəhbərliyində yekdillik var. Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 

dəstəkləyir və bu ərazi bütövlüyü bərpa olunmadan regionda 

məsələnin həllinin mümkün olmadığını düĢünürük. Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyü tarixi, beynəlxalq, milli mənafe baxımdan Ġsrailin 

rəsmi mövqeyidir", — deyə bildirib. 

Malayziya. "Malayziya sentyabrın 27-dən Dağlıq Qarabağ 

bölgəsində hərbi əməliyyatların bərpasından sonra təhlükəsizlik 

baxımından vəziyyətin gərginləĢməsinə görə dərin narahatlığını 

bildirir. Malayziya hərbi əməliyyatlar nəticəsində həlak olan dinc 

sakinlərə görə dərin təəssüf hissi keçirir. Malayziya beynəlxalq 

ictimaiyyətin Ermənistan və Azərbaycanın maksimum dərəcədə 

təmkinli olmaları və iki qonĢu arasında gərginliyin azaltmaq üçün 

konkret addımlar atması çağırıĢlarını dəstəkləyir. Malayziya 

tərəfləri dialoq və diplomatiya yolu ilə münaqiĢənin sülh yolu ilə 

həllinə üstünlük verməyə davam etməyə çağırır", — deyə 

Malayziya Xarici ĠĢlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilib. 

Macarıstan. Macarıstan Xarici ĠĢlər və Ticarət Nazirliyinin 

verdiyi bəyanatda qeyd olunur ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın 

beynəlxalq səviyyədə tanınmıĢ sərhədləri daxilində yerləĢir: 

"Macarıstan beynəlxalq hüququn ümumi prinsipi kimi dövlətlərin 

ərazi bütövlüyü və suverenliyini dəstəkləyir. Macarıstan 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ətrafında 

eskalasiyanın azaldılması və münaqiĢənin ATƏT Minsk qrupu 
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həmsədrlərinin məĢvərətləri çərçivəsində danıĢıqlar yolu ilə 

həllinə çağırıĢları dəstəkləyir". 

Yaponiya. Yaponiya Xarici ĠĢlər Nazirliyi verdiyi bəyanatda 

münaqiĢədən narahat olduğunu bildirib və tərəfləri dialoqa daxil 

olaraq məsələni sülh yolu ilə həll etməyə çağırıb. 

 

4.Diasporlar 

Azərbaycan diasporu. Oktyabrın 5-də Fransanın Nant Ģəhərində 

fəaliyyət göstərən "Qarabağ" Azərbaycan məktəbində 2020-ci ilin 

27 sentyabr tarixindən baĢlayaraq Ermənistanın geniĢ miqyaslı 

hərbi təxribatlarına qarĢı əks-hücum əməliyyatlarına baĢlayan 

Azərbaycan dövlətinə və ordusuna dəstək məqsədilə tədbir 

keçirilib. Ġstanbulun Beyazıt meydanında Azərbaycana dəstək 

aksiyası. Oktyabrın 6-da Türkiyənin Ġstanbul və Konya 

Ģəhərlərində Azərbaycan dövlətinə dəstək məqsədilə mitinq 

keçirilib. Oktyabrın 6-da Kanadanın Kalqari Ģəhərində 

Azərbaycana dəstək məqsədilə həmrəylik yürüĢü keçirib. 

Oktyabrın 8-də "EskiĢehirspor" stadionunda baĢ tutan aksiyada 

EskiĢehir Azərbaycanlıları Dərnəyi, Humanitar Yardım Fondu 

(ĠHH) və digər qeyri-hökümət təĢkilatlarının rəhbərləri və üzvləri 

iĢtirak ediblər. Oktyabrın 9-da Londonda yaĢayan azərbaycanlılar 

tərəfindən təĢkil edilən aksiyada "Qarabağ Azərbaycandır!" 

banneri ən mərkəzi küçələrindən biri olan parlament meydanında 

yerləĢdirilib. Oktyabrın 11-də Gürcüstanın Marneuli rayonunda 

müstəqil Azərbaycan dövlətinə dəstək məqsədilə izdihamlı mitinq 

keçirilib. Oktyabrın 12-də Nürnberqdə yaĢayan azərbaycanlılar 



AqĢin  Əliyev                                   Vətən  müharibəsi-Zəfər tarixi 

 

 
85 

 

Gəncə Ģəhərindəki terror aktına etiraz aksiyası keçirib. Oktyabrın 

13-də Ġtaliyanın Milan Ģəhərində Ermənistanın iĢğalçı siyasətinə 

etiraz və müstəqil Azərbaycan dövlətinə dəstək məqsədilə aksiya 

keçirilib. Oktyabrın 14-də Finlandiyanın Helsinki Ģəhərində 

"Ermənistan dövlətinin mülki Azərbaycan əhalisinə qarĢı 

təcavüzünə "dayan" deyək" adlı aksiya kecirilib. Oktyabrın 16-da 

Almaniyanın Köln Ģəhərində Alman-Azərbaycan Dostluq 

Cəmiyyəti tərəfindən icazəli aksiya təĢkil edilib. Ġsrailin Petax-

Tıkva Ģəhərindəki Azərbaycan diasporu Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin Azərbaycana qarĢı iĢğalçı, təcavüzkar və terrorçu 

siyasətinə etiraz əlaməti olaraq aksiya keçirib. Oktyabrın 17-də 

Almaniya Azərbaycanlıları Alyansının təĢkilatçılığı ilə Berlin 

Ģəhərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncəyə növbəti raket 

zərbələri endirməsi nəticəsində mülki Ģəxslərin, azyaĢlı uĢaqların 

həlak olmasına, mülki obyektlərə ciddi ziyan dəyməsinə etiraz 

olaraq 10 mindən çox azərbaycanlının iĢtirakı ilə aksiya təĢkil 

edilib. Alman Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətininn təĢkilatçılığı ilə 

Almaniyanın Hannover Ģəhərinin "Kröpcke" meydanında baĢ 

tutan Gəncə terrorunda həlak olanların xatirəsini anım 

mərasimində azərbaycanlı icmanın üzvləri iĢtirak edib. Oktyabrın 

17-də Ġzmirdə fəaliyyət göstərən Can Azərbaycan Platforması adı 

altında birləĢən qeyri-hökumət təĢkilatlarının birgə təĢkilatçılığı 

ilə Fransa Respublikası Konsulluğunun qarĢısında Gəncədə 

törədilən terror aktlarına etiraz keçirib. Avstriyanın Vyana 

Ģəhərindəki Azərbaycan diasporu iĢğalçı Ermənistan ordusunun 

Azərbaycana qarĢı təcavüzünə, Azərbaycan ərazisindəki növbəti 

hərbi təxribatlarına etiraz olaraq Vyananın Helden Platz 

meydanında icazəli aksiya keçirib. Oktyabrın 18-də Azərbaycanın 
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Müstəqillik günü münasibətilə ABġ-da Ġllinoys Ģtatının Çikaqo 

Ģəhərinin meriyası qarĢısında Azərbaycan himninin sədaları 

altında Azərbaycan bayrağı havaya qaldırılıb. Oktyabrın 18-də 

Kanadanın Toronto Ģəhərində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 

bərpa edilməsi uğrunda Azərbaycanın mübarizəsini dəstəkləyən 

həmrəylik yürüĢü keçirib. Böyük Britaniyadakı Azərbaycan 

diasporunun üzvləri London Ģəhərində 18 oktyabr Azərbaycanın 

Müstəqillik günü münasibətilə avto-yürüĢ keçirib. Oktyabrın 18-

də Niderlanddakı Azərbaycan diasporu Haaqada Niderland 

Parlamentinin yaxınlığında icazəli aksiya keçirib. Oktyabrın 18-də 

Türkiyənin Antalya Ģəhərində Ermənistan ordusunun 

Azərbaycanın ikinci Ģəhəri olan Gəncədə yaĢayıĢ məntəqələrini 

raket atəĢinə tutması nəticəsində mülki Ģəxslərin, o cümlədən 

azyaĢlı uĢaqların və qadınların həlak olmasına etiraz əlaməti 

olaraq mitinq keçirilib. Oktyabrın 20-də Türkiyənin Kastamonu 

Universitetində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr Azərbaycana 

dəstək olmaq üçün Cümhuriyyət meydanına toplaĢıblar. Oktyabrın 

21-də PolĢanın Vrotslav Ģəhərinin azərbaycanlı icmasının 

təĢəbbüsü ilə Vrotslav Ģəhərinin bələdiyyə binasının qarĢısında 

icazəli etiraz aksiyası keçirilib. Oktyabrın 21-də Qayanada 

yaĢayan yeganə azərbaycanlı Təranə Qədirova ailəsi ilə birlikdə 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinə dünyanın 

ikili münasibət göstərməsinə etiraz edib. Oktyabrın 22-də 

Amerika-Azərbaycan Musiqi Fondunun təĢəbbüsü ilə ABġ-ın 

Texas Ģtatının Dallas Ģəhərinin mərkəzində "Qarabağ 

Azərbaycandır!" Ģüarının yazıldığı reklam lövhəsi quraĢdırılıb. 

ABġ-ın Pensilvaniya Ģtatında yaĢayan azərbaycanlı icmasının 
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təĢəbbüsü ilə Prezident Donald Trampın qatıldığı mitinqdə 

Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyən Ģüarlar qaldırılıb. 

Oktyabrın 23-də azərbaycanlı gənclərin təĢəbbüsü ilə PolĢanın 

Katovitse Ģəhərində Teatr binasının qarĢısında erməni təcavüzünü 

və Gəncə terrorunu pisləyən icazəli aksiya keçirilib. Aksiya 

yekunlaĢan anda ermənilər azərbaycanlılara qarĢı təxribat törədib, 

onlara hücum çəkərək fiziki güc tətbiq ediblər. YaranmıĢ 

qarĢıdurma zamanı ermənilər azərbaycanlılara pnevmatik 

silahlardan atəĢ açıblar. Oktyabrın 23-də Macarıstanda yaĢayan 

azərbaycanlılar BudapeĢt Ģəhərinin mərkəzində yerləĢən "Szent 

Ġstvan Basilica" kilsəsinin qarĢısında icazəli aksiya keçirib. 

Oktyabrın 24-də ġotlandiyanın Edinburq Ģəhərində yerləĢən Skot 

abidəsinin qarĢısında Azərbaycana dəstək aksiyası keçirilib. 

Aksiyada ġotlandiyanın Edinburq, Qlazqo və Aberdin 

Ģəhərlərində yaĢayan azərbaycanlılar iĢtirak ediblər. Oktyabrın 24-

də Estoniyanın Tallin Ģəhərində yaĢayan soydaĢlarımız ĠRS-

Azərbaycan Gənclər TəĢkilatının təĢəbbüsü ilə Azadlıq 

meydanında icazəli etiraz aksiyası keçirib. Oktyabrın 26-da ABġ-

ın Mayami, Minneapolis, San-Fransisko və Solt-Leyk-Siti 

Ģəhərlərində etiraz aksiyası keçirilib. Oktyabrın 26-da Ġsveç 

Azərbaycanlıları Birliyinin təĢkilatçılığı ilə Ermənistanın Gəncə 

Ģəhərində törətdiyi terror aktlarına etiraz əlaməti olaraq Stokholm 

Ģəhərinin əsas mərkəzi "T-Central"dan (Ahleans) baĢlayaraq 

səssiz yürüĢ keçirilib. Oktyabrın 26-da Danimarkada yaĢayan 

azərbaycanlılar Kopenhagen Ģəhər bələdiyyəsinin binası 

qarĢısındakı "Radhuspladsen" meydanında icazəli aksiya keçirib. 

Oktyabrın 27-də Londonda yaĢayan azərbaycanlılar Böyük 
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Britaniyanın baĢ naziri Boris Consonun ofisinin qarĢısında icazəli 

aksiya keçirib. Oktyabrın 27-də Lüksemburqda yaĢayan 

azərbaycanlılar Ģəhərin mərkəzində yerləĢən Place d'Armes 

meydanında icazəli aksiya keçirib. Oktyabrın 27-də Kanadanın 

Edmonton Ģəhərində Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin 

(AzCSE) təĢkilatçılığı ilə Gəncə terroru qurbanlarının anım 

mərasimi keçirilib. Oktyabrın 28-də Avstraliyanın Sidney və 

Brisben Ģəhərlərində Gəncə terroruna etiraz aksiyası keçirilib. 

Oktyabrın 28-də "Azəri" Yeni Zelandiya-Azərbaycan Dostluq 

Cəmiyyətinin təĢkilatçılığı ilə Yeni Zelandiyanın paytaxtı 

Vellinqton Ģəhərində yerli ictimaiyyəti Ermənistanın Azərbaycana 

qarĢı təcavüzü barədə məlumatlandırmaq üçün plakatlar asılıb. 

Oktyabrın 29-da Ġsveçrədə yaĢayan Azərbaycan icmasının 

nümayəndələri erməni təxribatına və Ermənistan ordusunun 

Azərbaycanın cəbhə bölgəsindən uzaqda yerləĢən Ģəhər və 

rayonlarını ağır artilleriya atəĢinə tutmasına etiraz olaraq Cenevrə 

Ģəhərində, Millətlər sarayının qarĢısında dinc aksiya keçirib. 

Oktyabrın 29-da ABġ-ın Texas Ģtatının Hyuston Ģəhərində 

yaĢayan azərbaycanlılar Ermənistan ordusunun Azərbaycanın 

Bərdə və Gəncə Ģəhərlərində, eləcə də digər yaĢayıĢ 

məntəqələrində törətdikləri terror aktlarını dünya ictimaiyyətinə 

çatdırmaq məqsədi ilə Hyuston Ģəhər meriyasının binası 

qarĢısında icazəli aksiya keçirib. Oktyabrın 30-da Ġtaliyada 

yaĢayan və təhsil alan azərbaycanlılar, eləcə də türk icmasının 

nümayəndələri Venesiya Ģəhərində Gəncə və Bərdədə Ermənistan 

ordusunun terror aktları törətməsini, mülki Ģəxslərin, o cümlədən 

azyaĢlı uĢaqların və qadınların qətlə yetirilməsini yaĢadıqları 
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cəmiyyətə çatdırmaq üçün aksiya keçiriblər. Noyabrın 1-də 

Ġsveçrənin Sürix Ģəhərində azərbaycanlılar Ermənistan ordusunun 

mülki əhaliyə qarĢı törətdiyi terror aktlarına etiraz olaraq icazəli 

aksiya keçirib. Noyabrın 2-də Oslo Ģəhərində yaĢayan 

azərbaycanlılar Norveç parlamenti — Stortingetin binası 

qarĢısında erməni terrorunu pisləyən icazəli aksiya keçirib. 

Noyabrın 2-də Alberta Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin 

(ALACS) təĢkilatçılığı ilə Kanadanın Kalqari Ģəhərində 

Ermənistanın Azərbaycana qarĢı təcavüzü barədə yerli 

ictimaiyyəti məlumatlandırmaq məqsədilə dinc etiraz yürüĢü 

keçirilib.  Noyabrın 3-də Belçikanın Ham Ģəhərində Azərbaycanın 

Gəncə və Bərdə Ģəhərlərində, eləcə də digər yaĢayıĢ 

məntəqələrində terror qurbanlarının xatirəsi yad edilib.  Noyabrın 

4-də Ġordaniyadakı Azərbaycan diasporunun təĢəbbüsü ilə 

Əmman Ģəhərində Ermənistan ordusunun Azərbaycanın Gəncə və 

Bərdə Ģəhərlərində, eləcə də digər yaĢayıĢ məntəqələrində 

törətdiyi terror aktları nəticəsində həlak olan mülki vətəndaĢların 

xatirəsi yad edilib. 

Ermənistan diasporu. Oktyabrın 11-də ABġ-ın VaĢinqton, San-

Fransisko, Nyu-York, Boston və digər yerlərində daha kiçik 

etirazlarla birlikdə, Los-Anceles Ģəhərinin erməni icması Türkiyə 

konsulluğunun önündə 100.000 nəfərlik etiraz yürüĢü keçirib. 

Oktyabrın 28-də Fransanın cənub qərbində yerləĢən Ġsere 

Ģəhərində ermənilər yolu bağlayaraq nəqliyyatın hərəkətini 

dayandırıblar. Lion və Marsel Ģəhərlərinə gedən yolda tıxac 

yaranıb. Tıxacda qalanlarla aksiya iĢtirakçıları arasında 

qarĢıdurma yaranıb. Bununla kifayətlənməyən 300–400 civarında 
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olan erməni aksiyaçıları iĢə gedən türklərə hücum ediblər. 

Nəticədə biri ağır olmaqla, dörd nəfər türk əsilli Fransa vətəndaĢı 

yaralanıb.Los-Ancelesdə isə Ermənistana dəstək aksiyası keçirilib. 

Ġdman. UEFA-nın Ġcraiyyə Komitəsi Azərbaycan və 

Ermənistanda UEFA bayrağı altında oyunların keçirilməsinə 

qadağa qoydu. Qurum Dağlıq Qarabağda yaranmıĢ vəziyyətlə 

əlaqədar bu addımı atıb. Hər iki ölkə təmsilçilərinin qeyri-

müəyyən müddətə qədər evdə oynamaması qərara alınıb. 

Vəziyyətə nəzarət edən UEFA-nın bu qərarı Avro 2020-nin 

növbəti ilin yayında baĢ tutacaq final mərhələsi oyunlarının 

Bakıda keçirilməsinin planlaĢdırılmasına təsir etmir. 

MəĢhur Ģəxslər. MəĢhur Ģəxslər müharibədə müxtəlif mövqeləri 

tutublar. Azərbaycan tərəfini futbolçular Məsut Özil və 

Ronaldinyo, akyorlar Çak Norris, Tamər Qaradağlı, Sinan Akçıl 

və Kənan Ġmirzaloğlu, aktrisa Bergüzar Korel, aparıcı Acun 

Ilıcalı, müğənnilər Tarkan, Serdar Ortaç və Hadisə, biokimyaçı 

Əziz Sancar, Ermənistanı isə aktyorlar ġon Penn və Mel Gibson, 

televiziya Ģəxsiyyəti Kayli Cenner, UFC döyüĢçüsü Ronda Rauzi 

və digərləri dəstəkləyib. Müğənni Elton Con və repçi Kardi B isə 

müharibədə bitərəf olduqlarını qeyd ediblər. 

 

5.TəĢkilatlar 

Avropa Ġttifaqı. Avropa Ġttifaqı Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi 

tərəflərini döyüĢ əməliyyatlarını dayandırmağa, gərginliyi 

azaltmağa və atəĢkəsə ciddi əməl etməyə çağırıb. Həmçinin 
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Avropa Ġttifaqı Xarici ĠĢlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali 

nümayəndəsi Cozef Borrellin bəyanatında ATƏT-in Minsk qrupu 

həmsədrlərinin rəhbərliyi altında Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin 

həlli üzrə heç bir ilkin Ģərt qoyulmadan danıĢıqlara dərhal 

qayıtmağın zəruriliyi vurğulanmıĢdır. 

BMT. BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının BaĢ katibi Antoniu 

QuterreĢ "hər iki tərəf dərhal döyüĢləri dayandırmalı, gərginliyi 

azaltmalı və təxirə salınmadan mənalı danıĢıqlara qayıtmalıdır" 

sözləri ilə çıxıĢ edib. TəĢkilat 29 sentyabrda vəziyyətlə bağlı 

qapalı formada təcili müzakirə aparacağını açıqlayıb. 

GUAM. Avropada Təhlükəsizlik və ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı hər iki 

tərəfi hərbi əməliyyatları dayandırmağa və danıĢıqlara qayıtmağa 

çağırdı. 

Türk ġurası. Türk ġurasının BaĢ katibi Bağdad Amreyev 

Azərbaycan Respublikasının iĢğal olunmuĢ ərazilərindəki hərbi 

qarĢıdurmadan dərin narahatlığını bildirdi. Türk ġurası 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və beynəlxalq səviyyədə 

tanınmıĢ sərhədlərinin toxunulmazlığını qorumağa çağırdı və 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ 

bütün ərazilərindən dərhal, qeyd-Ģərtsiz və tam çıxarılmasını tələb 

etdi. 
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IV HĠSSƏ.  HƏRBĠ ƏMƏLĠYYATLAR VƏ TORPAQLARIN 

AZAD EDĠLMƏSĠ 

1.”Dəmir yumruq” əməliyyatı Füzulinin azad edilməsi 

Füzuli əməliyyatı — 2020-ci ilin 27 

sentyabrından baĢlamıĢ 17 oktyabr 

tarixinə kimi davam edən, 

Azərbaycan Respublikasının Füzuli 

rayonu və Füzuli Ģəhəri uğrunda 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri və 

Ermənistan Silahlı Qüvvələri 

arasında baĢ verən döyüĢlər, Ġkinci 

Qarabağ müharibəsində olan 

döyüĢlərdən biri.  Füzuli rayonunun 18 kəndi, üstəlik Cəbrayıl və 

Xocavənd rayonunun bir sıra yaĢayıĢ məntəqələri Azərbaycan 

ordusu tərəfindən azad edilir. Füzuli əməliyyatı Azərbaycan 

Ordusunun Ġkinci Qarabağ müharibəsində cənub-Ģərq cəbhəsində 

baĢ vermiĢ ən əhəmiyyətli döyüĢlərdən biri olub. 

Tarixi: Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Tərtər rayonunun 

Qapanlı, Ağdam rayonunun Çıraqlı və Orta Qərvənd, Füzuli 

rayonunun Alxanlı və ġükürbəyli, Horadiz, Əhmədalılar, 
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Qazaxlar, Mirzənağılı və Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı 

kəndi 27 sentyabr 2020-ci il saat 06:00 radələrində iriçaplı 

silahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğuları 

vasitəsilə intensiv atəĢə tutulmuĢdur. Bunun nəticəsində 

Azərbaycanın mülki əhalisi arasında həlak olan və yaralananlar 

olub və mülki infrastruktur obyektlərinə ciddi ziyan dəyib. Həmin 

gün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə aid Ģəxsi heyət və tank 

bölmələrinin raket-artilleriya qoĢunlarının bölmələri, cəbhə 

aviasiyası və pilotsuz uçuĢ aparatlarının dəstəyi ilə Dağlıq 

Qarabağ ətrafı təmas xəttinin əsasən, Ģimal, Ģimal-Ģərq və cənub-

Ģərq istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin ön xətdə və 

müdafiənin dərinliyində yerləĢən xeyli sayda canlı qüvvəsi, hərbi 

obyektləri və döyüĢ texnikası aĢkar edilərək məhv edilmiĢdir. 

Aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı Füzuli rayonunun 

Qaraxanbəyli, Qərvənd, Horadiz, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, AĢağı 

Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı və Nüzgar 

kəndləri iĢğaldan azad edilmiĢdir. 3 oktyabr tarixində Azərbaycan 

Ordusu tərəfindən həyata keçirilən əks-hücum əməliyatı cəbhənin 

cənub-Ģərq cəbhəsində Cəbrayılın Mehdili, Çaxırlı, AĢağı 

Maralyan, ġəybəy və Quycaq kəndlərinin, Füzulinin isə AĢağı 

Əbdürrəhmanlı kəndinin tamamilə iĢğaldan azad ediməsi ilə 

nəticələnir. Bununla belə əməliyyatların keçirildiyi ərazilər 

Azərbaycan ordusunun irəliləməsi ilə yüksək dağlıq ərazilərə 

keçməsi və düĢmən tərəfindən Füzulinin təmas xəttində bir neçə 

müdafiə xətti qurması Füzuli Ģəhərinin azad edilməsini yubadırdı. 

Bu istiqamətdən irəliləməyin cətinliyi nəzərə alınaraq 

əməliyyatların istiqaməti dəyiĢdirilir. 9 oktyabr tarixində 

Azərbaycan ordusu Xocavənd rayonunun Sor kəndi və Hadrut 
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qəsəbəsini, Cəbrayıl rayonunun QıĢlaq, Qaracallı, Əfəndilər, 

Süleymanlı, Füzuli rayonunun Yuxarı Güzlək, Gorazıllı kəndlərini 

iĢğaldan tam azad edir. DüĢmən 10 oktyabr tarixində Hadrut 

istiqamətindəki Tuğ kəndindən və Cəbrayıl istiqamətindəki 

Arakul və Banazur kəndlərindən hücuma keçməyə çalıĢır. Lakin 

Azərbaycan ordu bölmələrinin gördüyü tədbirlər nəticəsində 

düĢmən çoxsaylı canlı qüvvə və hərbi texnika itirərək geri 

çəkilmək məcburiyyətində qalır. 14 oktyabr tarixində Azərbaycan 

ordusu hücumu davam etdirərək Füzuli rayonunun Qaradağlı, 

Xatınbulaq, Qarakollu və Xocavənd rayonunun Bulutan, 

Məlikcanlı, Qırmızıqaya, Təkə, Tağaser kəndlərini iĢğaldan azad 

edir. Növbəti gün ordu irəliləməni davam etdirərək üç rayon 

ərazisindən Füzuli Ģəhərinin Ģərq istiqamətdə bir neçə kəndini 

azad edir. ġəhər uğrunda keçən döyüĢlərin son fazasından öncə 16 

oktyabr tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Xocavənd 

rayonunun Ağbulaq, Axullu və Xırmancıq kəndlərini iĢğaldan 

azad edir. ġəhərin azad olunmasından öncə artıq Ģəhər bir necə 

istiqamətdə Azərbaycan ordusu tərəfindən mühasirəyə alınır. 

Nəhayət, 16 oktyabrdan 17-nə keçən gecə Ģəhər uğrunda Ģiddətli 

döyüĢ baĢlayır. DüĢmən xeyli canlı qüvvə və texnika itkisi verərək 

ərazini tərk etmək məcburiyyətində qalır. Nəticədə Füzuli 

rayonunun Qoçəhmədli, Çimən, Musabəyli, Pirəhmədli, Dədəli, 

ĠĢıqlı, Cuvarlı kəndləri və Füzuli Ģəhəri iĢğaldan tam azad edilir. 

Əməliyyatlar nəticəsində Ermənistan ordusunun mühəndis-

istehkam rəisi, polkovnik AĢot Qazaryan məhv edilmiĢdir. 

Nəticəsi: Əməliyyat nəticəsində Ermənistan ordusu xeyli canlı 

qüvvə və texnika itirir. Üstəlik Füzulinin təmas xəttində yerləĢən 
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bir neçə müdafiə xəttinin yarılması Azərbaycan Ordusunun cənub 

cəbhəsi boyunca irəliləməsi üçün geniĢ imkanlar yaradır. Cəbhə 

xəttinin Azərbaycanın bu istiqamətdə olan yaĢayıĢ 

məntəqələrindən uzağa keçməsi, onları asanlıqla düĢmən hədəfi 

olmasından qoruyur.       

                        

2.Gəncənin bombalanması 

Tarix: 4 oktyabr 2020 (saat 

10:00), 8 oktyabr 2020, 11 oktyabr 

2020, 17 oktyabr 2020, Vaxt: 

02:00 (UTC+04:00),Yeri - Gəncə, 

Azərbaycan, Ölənlərin sayı - 27, 

Yaralılar - 125. Gəncə 

bombalanmaları və ya Gəncəyə 

raket hücumları. 2020-ci ilin 

oktyabr ayında Azərbaycanın Gəncə Ģəhərinin Ermənistan Silahlı 

Qüvvələri tərəfindən 5 dəfə ayrı-ayrı zamanlarda bombalanması. 

Bombalanmalar 2020-ci il Qarabağ döyüĢləri dövründə baĢ 

vermiĢdir.Ġlk hücum 4 oktyabrda baĢ vermiĢ və 1 mülki Ģəxsin- 

Əliyev Tunar QoĢqar oğlunun ġəhid olması, 30-dan çox mülki 

Ģəxsin yaralanması ilə nəticələnmiĢdir. Bu raket hücumu 

müharibənin getdiyi Dağlıq Qarabağ bölgəsindən kənara edilən ilk 

ciddi hücum idi. Ġkinci raket hücumu isə 5 oktyabrda baĢ 

vermiĢdir. Hücum nəticəsində 3 mülki Ģəxs yaralanıb. Üçüncü 

raket hücumu oktybarın 8-də baĢ vermiĢdir. Həlak olan və 

yaralanan olmamıĢdır. Dördüncü raket hücumu isə 11 oktyabrda 
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baĢ vermiĢ və nəticədə 10 mülki Ģəxs Ģəhid olmuĢ və 40-dan çox 

insan yaralanmıĢdır. Bu hücum imzalanan atəĢkəsdən bir gün 

sonra baĢ vermiĢ və atəĢkəsin pozulması ilə nəticələnmiĢdir. 

Mülki Ģəxsləri hədəf alan beĢinci raket hücumu isə 17 oktyabrda 

baĢ vermiĢdir. Hücum nəticəsində hamısı mülki Ģəxslər olmaqla 

16 nəfər Ģəhid olmuĢ, 55 nəfər isə yaralanmıĢdır. Hücumlar 

zamanı Ģəhərin infrastrukturuna, yaĢayıĢ binaları da daxil olmaqla, 

digər binalara, avtomobillərə ziyan dəymiĢdir. Ermənistanın mülki 

Ģəxslərə raket hücumlarından həyatını itirənlər və yaralananlar 

arasında azyaĢlılar da vardır. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi 

Hikmət Hacıyev bu hücumu "Azərbaycan xalqına qarĢı Xocalı 

soyqırımından bəri Ģahidi olduğumuz bir soyqırım aktı" 

adlandırıb. Ortada olan sübutlara baxmayaraq, Ermənistan tərəfi 

hücumların onun tərəfindən edilməsini inkar etmiĢdir. Qondarma 

Dağlıq Qarabağ rəhbərliyi isə yalnız birinci hücumun 

məsuliyyətini öz üzərinə götürmüĢdür. Raket hücumları BMT, 

Avropa Ġttifaqı və Türkiyə tərəfindən qınanmıĢdır. 

Zəmin: 9 oktyabr 2020-ci ildə Moskvada Rusiya, Azərbaycan və 

Ermənistanın xarici iĢlər nazirləri arasında Dağlıq Qarabağ 

məsələsi ilə bağlı üçtərəfli danıĢıqlar baĢladı. Müzakirələrdə 

Sergey Lavrov, Ceyhun Bayramov və Zohrab Mnatsakanyan 

iĢtirak etdi. GörüĢ Rusiya Xarici ĠĢlər Nazirliyinin "Qəbullar 

Evində" keçirildi. DanıĢıqların nəticələrinə əsasən, birgə bəyanatı 

elan olundu. 

Bəyanatda deyilirdi: ―Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin 

müraciətinə cavab olaraq Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və Ermənistanın baĢ naziri 
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Nikol PaĢinyanın razılaĢmasına əsasən, tərəflər aĢağıdakı 

addımların atılması barədə razılığa gəldilər: 

1. 2020-ci ilin 10 oktyabr tarixi, saat 12:00-dan etibarən 

humanitar məqsədlərlə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin 

vasitəçiliyi və onun kriteriyalarına uyğun olaraq, hərbi əsirlər və 

digər saxlanılan şəxslər və ölənlərin meyitlərinin dəyişdirilməsi 

üçün atəşkəs elan olunur; 

2. Atəşkəs rejiminin konkret parametrləri əlavə olaraq 

razılaşdırılacaq; 

3. Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası ATƏT-in 

Minsk Qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə tənzimlənmənin 

əsas prinsipləri əsasında münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə həlli 

məqsədilə substantiv danışıqlara başlayırlar; 

4. Tərəflər danışıqlar formatının dəyişilməzliyini təsdiq edirlər”. 

AtəĢə tutulma. Bu hadisədən sonra iĢğalçı Ermənistan silahlı 

qüvvələri beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il 

tarixli Cenevrə Konvensiyaları və onların Əlavə Protokollarını, 

habelə 10 oktyabr 2020-ci il tarixdə saat 12:00-dan etibarən elan 

edilmiĢ humanitar atəĢkəs rejiminin tələblərini pozaraq, 

Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla yaĢayıĢ 

məntəqələrini ağır artilleriyadan atəĢə tutdu. Saat 07:00-da BaĢ 

Prokurorluğun yaydığı açıqlamada qeyd olunub ki, düĢmənin 

silahlı qüvvələrinin 11.10.2020-ci il tarixdə gecə saat 02 

radələrində cəbhə zonasından kənarda yerləĢən, Azərbaycan 

Respublikasının ikinci böyük Ģəhəri olan Gəncənin mərkəzi 
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hissəsində yerləĢən çoxmənzilli yaĢayıĢ binasını raket atəĢinə 

tutması nəticəsində 5 nəfər həlak olub, 28 nəfər yaralanıb, 

çoxsaylı mülki infrastruktur obyektlərə külli miqdarda ziyan 

dəyib. Açıqlamada Ermənistan silahlı qüvvələrinin ―Toçka-U‖ 

raket sistemindən istifadə edərək Gəncədə insanların sıx yaĢadığı 

məntəqəni atəĢə tutduğu bildirilmiĢdir. 

 

3.Hücumlar. 

1-ci hücum. Oкtyabrın 4-də OTR-21 TOÇKA ballistiк raкetindən 

Gəncə Ģəhəri birinci dəfə vuruldu. Azərbaycan tərəfi hücuma görə 

məsuliyyəti Ermənistanın daĢıdığını bildirsə də, Ermənistan tərəfi 

ittihamaları rədd elədi. Hücuma görə məsuliyyəti rəsmi olaraq 

Dağlıq Qarabağın rəsmiləri üzərinə götürdülər. Onlar hədəfin 

mülкi insanlar yox, Ģəhərdə olan hərbi təyinatlı binalar, habelə 

Gəncə Beynəlxalq Aeroportu olduğunu bildirdilər. Azərbaycan 

tərəfi isə Gəncədə,ümumiyyətlə, hərbi təyinatlı binaların 

olmadığını bildirdi. Hadisə yerində olan rus jurnalisti və hava 

limanının direktoru Kovid-19 pandemiyasına görə martdan bəri 

çalıĢmayan hava limanının vurulması xəbərini yalanladı.. Hücum 

nəticəsində bir nəfər öldü, 30 nəfər isə yaralandı. 

2-ci hücum. Oкtyabrın 5-də Gəncəyə növbəti raket hücumu 

reallaĢıb. Bu zaman Ermənistan ərazisindən atılan raket Gəncənin 

"Grand Qafqaz" Ticarət Kompleksinə düĢüb. Nəticədə 3 mülki 

Ģəxs müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb.  
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                                          3-cü hücum. 20 oktyabrda 

imzalanmıĢ atəĢkəsdən sonra, 

yerli vaxtla 02:00-da Azərbaycan 

Müdafiə Nazirliyi bildirdi ki, 

Ermənistanın Berd rayonunda 

yerləĢən Erməni Silahlı Qüvvələri 

Gəncəni Skad ballistik 

raketlərindən atəĢə tutmuĢdur. 

Raket insanlar yaĢayan binaya tuĢ gəlmiĢ və onu tamamilə 

dağıtmıĢdır. Qısa müddət sonra axtarıĢ və xilasetmə komandaları 

hadisə yerinə çatmıĢdır. Hücum nəticəsində Ģəhərdəki 

infrastruktura mühüm ziyan dəymiĢdir. Ümumilikdə, 31 mənzil 

tamamilə dağıdılmıĢ, hadisə yerində və onun yaxınlığındakı 

obyektlərə və avtomobillərə ciddi ziyan dəymiĢdir. Hücumdan 

ümumilikdə 205 nəfərin yaĢadığı 95 mənzil təsirlənmiĢdir. 

Ermənistan hücum üçün məsuliyyəti inkar etmiĢdir. Hücum 

nəticəsində 10 nəfər həlak olmuĢ və 40 nəfər yaralanmıĢdır. 

Qurbanlar arasında qadınlar və uĢaqlar da var idi. 

 4-ci hücum. 17 oktyabrda, təxminən yerli vaxtla 01:00-da 

Azərbaycanın rəsmi dairələri bildirdilər ki, Erməni Silahlı 

Qüvvələri ―Skat‖ ballistik raketləri ilə Gəncəni atəĢə tutmuĢdurlar. 

Jurnalistlər Ģəhərdə 3 güclü partlayıĢ səsinin eĢidildiyini 

bildirmiĢdirlər. RĠA Novosti agentliyinin müxbirinə görə, ballistik 

raketlər əhalinin sıx yaĢadığı əraziyə düĢmüĢdür. Bu zaman xeyli 

sayda müxtəlif yaĢayıĢ evləri və digər tikililər ziyan görmüĢdür. 

Ġlk raket Ģəhər binasından cəmi 2 km uzaqlığa düĢmüĢ, ikinci 

raket isə Ģəhərin qərbində olan Kəpəz bölgəsinə düĢmüĢdür. 
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"Dojd" kanalının müxbiri Vasili Polonski raketlərin düĢdüyü 

yerlərin yaxınlığında heç bir hərbi, o cümlədən hər hansısa vacib 

obyektlərin olmadığını bildirmiĢdir. Yerli səlahiyyətli Ģəxslərin 

bildirdiklərinə görə, 20 ev dağıdılmıĢ və xeyli sayda mülki Ģəxs bu 

dağıntıların altında qalmıĢdır. Azərbaycan Respublikasının axtarıĢ 

və xilasetmə komandaları, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin 

iĢçiləri hadisə yerinə gəlmiĢ və dağıntılar altında qalan Ģəxsləri 

olduqları yerdən çıxarmağa baĢlamıĢdırlar. Ermənistan hücumun 

onun tərəfindən edildiyini inkar etmiĢdir. Hücum nəticəsində 15 

nəfər həlak olmuĢ, 55 nəfər yaralanmıĢdır. 

Azərbaycanın cavabı. 14 oktyabr tarixində Azərbaycan bildirdi 

ki, 3-cü hücuma cavab olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 

Kəlbəcər bölgəsində yerləĢən 3 R-17 Elbrus taktiki raketini məhv 

etmiĢdir. Ġddiaya görə, bu raketlər Azərbaycanın Gəncə və 

Mingəçevir Ģəhərlərini hədəfə alırmıĢ. Ermənistan tərəfi 

Ermənistan daxilindəki bölgələrin vurulmasını qəbul etsə də, 

Azərbaycana edilən hücumları özünün etməsini inkar etdi. 3 gün 

sonra Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyev bildirdi ki, Azərbaycan 

qüvvələri 4-cü hücuma cavab olaraq Füzuli Ģəhərini və onun bir 

çox kəndini iĢğaldan azad etmiĢdir.                             

 

4.Ölkədaxili reaksiyalar 

    Hücumlar Azərbaycan hökuməti tərəfindən güclü formada 

qınanmıĢdır və üçüncü hücum Azərbaycan xalqına qarĢı soyqırım 

aktı kimi qiymətləndirilmiĢdir. Azərbaycan prezidenti Ġlham 

Əliyev üçüncü hücumu müharibə cinayəti adlandırmıĢ, atəĢkəsin 
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pozulması kimi qiymətləndirmiĢ və uyğun cavabın veriləcəyini 

bildirmiĢdir.  O həmçinin dördüncü hücumu da müharibə cinayəti 

adlandırmıĢ və uyğun cavabın veriləcəyinə söz vermiĢdir. Əliyev 

əlavə etmiĢdir ki, beynəlxalq ictimaiyyətin reaksiya 

göstərməyəcəyi təqdirdə, Azərbaycan Ermənistanı 

cəzalandıracaqdır. Azərbaycanın ombudsmanı Səbinə Əliyeva 

Ermənistanı terrorizmi dəstəkləməkdə ittiham etmiĢdir. 

Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev ―Tvitter‖də iĢğalçı 

Ermənistan tərəfindən atəĢə məruz qalmıĢ Gəncədən fotolar 

paylaĢmıĢdır. Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, Ermənistanın dövlət 

səviyyəsində terror siyasəti davam edir. Ermənistanın cəzasız 

qalması onu müharibə və hərbi cinayətlərə təĢviq edir. Humanitar 

atəĢkəsdən sui-istifadə edərək, Ermənistan Gəncənin əhalisi sıx 

olan yaĢayıĢ hissəsini atəĢə tutdu. Azərbaycan Xarici ĠĢlər 

Nazirliyinin bəyanatı: " Rusiya Federasiyasının vasitəçiliyi ilə baĢ 

tutmuĢ Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası 

Xarici ĠĢlər nazirlərinin Moskva görüĢü nəticəsində 10 oktyabr 

2020-ci il tarixi saat 12:00-dan etibarən humanitar atəĢkəsə riayət 

olunması razılığının əldə olunmasına baxmayaraq, Ermənistan 

silahlı qüvvələri bu razılığı kobud Ģəkildə pozmağa davam edir. 

Humanitar atəĢkəsin müəyyən olunduğu vaxtdan dərhal sonra 

Azərbaycanın Ağdam və Tərtər rayonları Ermənistan silahlı 

qüvvələri tərəfindən artilleriya atəĢinə tutulub. Bir neçə saat sonra 

isə Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhənin Hadrut və Cəbrayıl 

istiqamətlərində hücum cəhdi göstərib. SuqovuĢan ərazisində 

erməni əsgərlərinin cəsədlərini yığan və üzərinə aydın Ģəkildə ağ 

bayraq sancılan sanitar maĢının Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən atəĢə tutulması nəticəsində bir tibbi xidmət qulluqçusu 
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ağır yaralanıb. 11 oktyabr gecə saatlarında Azərbaycanın ikinci 

böyük Ģəhəri olan və cəbhə bölgəsindən xeyli kənarda yerləĢən 

Gəncə Ģəhəri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən raket atəĢinə 

məruz qalıb. Bu hücum nəticəsində 7 mülki Ģəxs həlak olub, 

aralarında azyaĢlı uĢaqlar olmaqla, 34 nəfər yaralanıb. Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin humanitar atəĢkəs razılığından sonra dinc 

insanları və Ģəhərləri atəĢə tutması barbarçılığın növbəti bariz 

nümunəsidir və Ermənistan rəhbərliyinin atəĢkəs çağırıĢlarının 

riyakarlıqdan baĢqa bir Ģey olmadığını göstərir. Ermənistanın 

Azərbaycana qarĢı təcavüzkar siyasəti çərçivəsində dinc insanları, 

evləri, mülki obyektləri, tibb iĢçilərini məqsədli atəĢə tutması 

ölkənin beynəlxalq hüququn fundamental normalarına, o 

cümlədən beynəlxalq humanitar hüquq və Cenevrə 

Konvensiyalarına məhəl qoymadığını, öz öhdəliklərini 

aĢkarcasına pozduğunu və adi humanizm prinsiplərindən çox uzaq 

olduğunu növbəti dəfə nümayiĢ etdirir. Ermənistanın bu 

təcavüzkar əməllərini qətiyyətlə pisləyir və beynəlxalq 

ictimaiyyəti iĢğalçı Ermənistanı beynəlxalq hüquqa və beynəlxalq 

öhdəliklərinə riayət etməyə məcbur etmək üçün qətiyyətli 

addımlar atmağa çağırırıq. Bölgədə yaranmıĢ vəziyyətin tam 

məsuliyyəti Ermənistan siyasi-hərbi rəhbərliyinin üzərindədir. 

Beynəlxalq səviyyədə: Beynəlxalq səviyyədə, 3-cü və 4-cü 

hücumlar Türkiyə tərəfindən qınandı və sonuncusu müharibə 

cinayəti adlandırıldı. Azərbaycandakı Qətər, Ġsveçrə, Malayziya 

və Britaniya səfirləri 3-cü hücuma görə, təəssüf etdiklərini ifadə 

etdilər və baĢsağlığı verdilər. Avropa Ġttifaqı 4-cü hücumu 

qınamıĢdır və BMT-nin baĢ katibi Antoniu QuterreĢ bunu 
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qəbuledilməz adlandırdı. 16 oktyabr tarixində BirləĢmiĢ Krallıqda 

yaĢayan azərbaycanlılar, Ġran azərbaycanlıları və türklər 

―Amnesty International‖ın Londondakı mərkəzi qarĢısında 

toplaĢaraq Erməni Silahlı Qüvvələrinin Gəncə, Mingəçevir, Tərtər 

və digər mülki Ģəxslər yaĢayan Ģəhərlərə raket hücumlarını 

qınayan etiraz yürüĢü etdilər. Növbəti gün ABġ azərbaycanlıları 

Çikaqoda etiraz yürüĢü edərək raket hücumlarını qınadılar. 

Sonrakı günlərdə Britaniya azərbaycanlıları Londondakı 

Azərbaycan səfirliyinin qarĢısında hücumlar zamanı həyatını 

itirənləri anarkən[68], Gürcüstan azərbaycanlıları Tiflisdəki 

parlament binasının qarĢısında yürüĢ etdilər. Eyni gündə Rusiya 

azərbaycanlıları Moskvadakı Azərbaycan səfirliyinin giriĢ 

qapısının bir hissəsini 17 oktyabr hücumunda həyatını itirən 

Ģəxslərin xatirəsinə həsr etdilər. 

5.Bərdənin bombalanması 

      Ermənistan Silahlı Qüv-vələrinin 

bölmələri tərəfindən 2020-ci il 

oktyabrın 27-də Bərdə rayonunun 

Qarayusifli kəndinə, oktyabrın 

28-də isə Bərdə Ģəhərinə olan 

raket hücumları. Hücumlar 

nəticə-sində 27 nəfər öldü, 70 nə-

fərdən artıq insan yaralandı. 27 

sentyabr 2020-ci il ta-rixdən 

Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri beynəlxalq hüququn 

norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyaları 

və onların Əlavə Protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik ġurasının 
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qərar və qətnamələrini, habelə elan edilmiĢ humanitar atəĢkəs 

rejiminin tələblərini kobud Ģəkildə pozaraq Azərbaycanın dinc 

əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüĢ əməliyyatlarının aparıldığı 

bölgəyə aidiyyəti olmayan Ģəhər və rayonlarımıza raket və ağır 

artilleriya zərbələri endirir. 

2020-ci il oktyabrın 28-də saat 13 radələrində düĢmənin silahlı 

birləĢmələri tərəfindən Bərdə Ģəhərinin dinc sakinlərinin sıx 

hərəkətdə olduğu və ticarət obyektlərinin kompakt yerləĢdiyi 

əraziyə hər birinin içərisində 72 ədəd 9N235 saylı, ümumilikdə 

144 bombacıq olan ―Smerç‖ tipli əməliyyat-taktiki təyinatlı 

9M525 gəlpəli böyük dağıdıcı qüvvəyə malik ballistik ―claster‖ 

tipli 2 ədəd raket zərbələrinin endirilməsi nəticəsində 5-i qadın 

olmaqla, 21 nəfər həlak olmuĢ, 8-i uĢaq, 15-i qadın olmaqla 70 

Ģəxs isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almıĢdır. Bundan 

baĢqa, raket zərbələrinin təsirindən 30-dan artıq mülki 

infrastruktur obyektinə, dinc sakinlərə məxsus 20-dən artıq fərdi 

yaĢayıĢ evlərinə və 22 nəqliyyat vasitəsinə xüsusilə külli miqdarda 

ziyan dəymiĢdir. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1-ci 

(cinayətkar birlik–təĢkilat tərəfindən qəsdən adam öldürmə), 

120.2.4-cü (xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla 

qəsdən adam öldürmə), 120.2.12 (milli, irqi, dini ədavət və ya 

düĢmənçilik niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə), 100.2 (təcavüzkar 

müharibəni aparma) və digər maddələri ilə cinayət iĢi baĢlanaraq 

ibtidai istintaqın aparılması BaĢ Prokurorluğun Ġstintaq Ġdarəsinə 

həvalə edilmiĢdir. Azərbaycan Respublikasının BaĢ Prokurorluğu 

bəyan edib ki, Ermənistanın iĢğalçı və təcavüzkar mahiyyətinin 

beynəlxalq müstəvidə bir daha ifĢa edilməsi, beynəlxalq və milli 
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qanunvericiliyə əsasən təqsirkar Ģəxsərin məsuliyyətə cəlb 

edilməsi və sanksiyaların tətbiq olunması məqsədilə beynəlxalq 

qurumlara müraciət edilməklə mümkün olan bütün tədbirlər 

görüləcək. 

Zəmin: 2020-ci il sentyabrın 27-dən Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələri və Ermənistan Silahlı Qüvvələri arasında Dağlıq 

Qarabağda davam edən müharibə. Bu müharibə 1995-ci ildən 

sonra müĢahidə olunan ən gərgin döyüĢlərdir. Müharibə zamanı 

dəfələrlə 1949-cu il Cenevrə Konvensiyalarının əsas norma və 

prinsipləri pozularaq müharibə zonasından uzaqıda olan yaĢayıĢ 

məntəqələridə hücumlara məruz qaldı. 

Hücumlar: 27 oktyabr hücumu. 5 nəfər öldü, 13 nəfər isə 

yaralandı. Ölənlərin siyahısı: 

1959-cu il təvəllüdlü Aybəniz ƏĢrəf qızı Əhmədova 

1961-ci il təvəllüdlü Almaz Salah qızı Əliyeva (2020-ci il 

oktyabrın 27-də xəsarət almıĢ, 2020-ci il oktyabrın 28- ) 

1970-ci il təvəllüdlü Ofeliya Məcid qızı Cəfərova 

1980-cı il təvəllüdlü Ehtiram Xəlil oğlu Ġsmayılov 

2013-cü il təvəllüdlü Aysu RövĢən qızı Ġsgəndərova 

28 oktyabr hücumu 

Oкtyabrın 28-də saat 13:40 radələrində Ermənistan Silahlı 

Qüvvələri tərəfindən Bərdə Ģəhərinə növbəti hücumlar baĢ verdi. 

Hücumlardan dərhal sonra Prezident Administrasiyasının xarici 

siyasət məsələləri Ģöbəsinin müdiri Hiкmət Hacıyev özünün 

―Twitter‖ hesabında "Ötən gün кlaster silahları ilə Bərdədə mülкi 

Ģəxslərin ölümündən heç br dərs çıxarılmadı. Ermənistan hərbi 
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iĢğala və müharibə cinayətinə son qoymalıdır" yazdı. Bir müddət 

sonra isə hücumların Ermənistan ərazisində "SMERCH" Reaкtiv 

Yaylım AtəĢ Sistemindən reallaĢdırıldığı müəyyən olundu. 

22 nəfər öldü, 60 nəfər isə yaralandı. Ölənlərin siyahısı: 

1940-cı il təvəllüdlü Yalçın Rizvan oğlu Ġsgəndərov 

1947-ci il təvəllüdlü Ağamoğlan Bəylər oğlu Quliyev 

1950-ci il təvəllüdlü Hümbət Süleyman oğlu Süleymanov 

1961-ci il təvəllüdlü Solmaz Sədrəddin qızı Qasımova 

1969-cu il təvəllüdlü Fazil Hacı oğlu Hacıyev 

1969-cu il təvəllüdlü Leyla Elmir qızı Mustafayeva 

1971-ci il təvəllüdlü Məhərrəm Ənvər oğlu Mustafayev 

1972-ci il təvəllüdlü Çərкəz Xanlar oğlu Mirzəliyev 

1972-ci il təvəllüdlü GülĢən Mehrab qızı Hüseynova 

1975-ci il təvəllüdlü Mirsaqi Yusif oğlu Əhmədov 

1977-ci il təvəllüdlü Ġntiqam Ələmdar oğlu Xıdırov 

1983-cü il təvəllüdlü Əsgər Mahir oğlu Allahverdiyev 

1984-cü il təvəllüdlü Ruslan Məhəmməd oğlu Abbasov 

1986-cı il təvəllüdlü Sadiq Sahib oğlu Əliyev 

1988-ci il təvəllüdlü Fuad Ġsa oğlu Ġsmayılov 

1990-cı il təvəllüdlü Amil Fazil oğlu Cəfərov 

1990-cı il təvəllüdlü Dəyanət Tahir oğlu Kazımov 

1990-cı il təvəllüdlü Vasif Vaqif oğlu Ġsmayıllı 

1991-ci il təvəllüdlü RəĢaf Vaqif oğlu ġəfiyev 

1995-ci il təvəllüdlü Tüкəzban Çərкəz qızı Mirzəliyeva 

1995-ci il təvəllüdlü Niftalı Səlim oğlu PaĢayev 

 

6.Cəbrayılın azad edilməsi 
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 Cəbrayıl uğrunda döyüĢlər. 1993-

cü ildə Ermənistan Silahlı 

Qüvvələri tərəfindən iĢğal edilmiĢ 

Cəbrayıl rayonunun iĢğaldan azad 

edilməsi məqsədilə Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələri tərəfindən 2020-

ci il sentyabrın 27-də baĢladılan 

hərbi əməliyyatlar. 

Arxa plan: Cəbrayıl rayonu 1993-cü il avqustun 23-də 

Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən iĢğal edilmiĢdi. ĠĢğal 

zamanı Cəbrayıl rayonu 1 Ģəhər, 4 qəsəbə və 97 kənddən ibarət 

idi. 1994-cü il 5 yanvar tarixində Horadiz əməliyyatı zamanı 

Cocuq Mərcanlı kəndi iĢğaldan azad edilmiĢdir. 2016-cı il Aprel 

döyüĢləri zamanı Azərbaycan Ordusunun əks hücumu nəticəsində 

Lələtəpə yüksəkliyi iĢğaldan azad edilmiĢdir. Və Cocuq Mərcanlı 

kəndi Azərbaycan Ordusu nəzarətinə keçmiĢdir. 

DöyüĢlər: 27 sentyabr - Saat 07:30-da Azərbaycanın Müdafiə 

Nazirliyi tərəfindən sentyabrın 27-də saat 06:00 radələrində 

Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəbhəboyu zonada yerləĢən 

Azərbaycan Ordusunun mövqelərini və yaĢayıĢ məntəqələrini 

iriçaplı silahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya 

qurğularından atəĢə tutması, Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı, 

Füzuli rayonun Mirzənağılı, Qazaxlar, Əhmədalılar və Horadiz 

Ģəhəri də daxil olmaqla yaĢayıĢ məntəqələrinin intensiv atəĢə 

tutulması nəticəsində mülki əhali arasında ölən və yaralananların 

olduğu bildirildi. Bir saat sonra Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi 

tərəfindən verilən açıqlamada isə Füzuli-Cəbrayıl istiqamətində 
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Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin atəĢ nöqtələrinin susdurulduğu və 

onların döyüĢ fəaliyyətinin qarĢısının alındığı bildirildi. Həmin 

gün saat 14:00-da baĢ tutan brifinq zamanı isə Azərbaycanın 

Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Anar Eyvazov Cəbrayıl rayonunun 

Böyük Mərcanlı və Nüzgar kəndləri də daxil olmaqla altı yaĢayıĢ 

məntəqəsinin iĢğaldan azad edildiyini bildirdi. 

1-ci həftə (28.09–04.10): Sentyabrın 28-də saat 18:00 radələrində 

Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Cəbrayıl rayonunun Cocuq 

Mərcanlı kəndini atəĢə tutması nəticəsində 2006-cı il təvəllüdlü 

H.Ġ. Həziyev baĢ nahiyəsindən qəlpə yarası alaraq xəstəxanaya 

yerləĢdirildi. Sentyabrın 29-da saat 17:00–18:00 radələrində isə 

Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi cəbhənin Füzuli-Cəbrayıl 

istiqamətində Azərbaycan Ordusu tərəfindən Ermənistan 

Ordusunun daha 4 tankının məhv edildiyini bildirdi. Həmçinin 

Azərbaycan Ordusu tərəfindən keçirilən cəza tədbirləri 

nəticəsində iĢğal altında olan Cəbrayıl rayonu istiqamətində 

yerləĢdirilən Ermənistan Ordusunun 18-ci motoatıcı diviziyasının 

artilleriya rəisi Karen Babayan məhv edildi. 

2-ci həftə (05.09–11.10): Oktyabrın 5-də Cəbrayıl rayonunun 

ġıxalıağalı, Sarıcallı və Məzrə kəndləri iĢğaldan azad olundu. 
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   3-cü həftə (12.09–18.10): 

Azərbaycanı və Ġranı birləĢdirən, 

27 il davam edən iĢğaldan azad 

edilən Xudafərin körpüsü 

Oktyabrın 15-də Azərbaycan 

Ordusu tərəfində iĢğaldan azad 

edildi. 

Oktyabrın 17-də saat 11:11 radələrində Cəbrayıl rayonu 

istiqamətində Azərbaycan Ordusunun mövqelərinə hava zərbələri 

endirməyə cəhd edən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus 1 

ədəd Su-25 təyyarəsi Azərbaycan Hava Hücumundan Müdafiə 

QoĢunları bölmələrinin dəqiq atəĢi ilə məhv edildi. Oktyabrın 18-

də saat 07:00 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələri Cəbrayıl 

Ģəhərinin ətraf ərazilərini, eləcə də bu rayonun Araz çayı boyu 

yerləĢən və iĢğaldan azad olunmuĢ kəndlərini gecə ərzində 

minaatan və artilleriya qurğularından atəĢə tutdu. Saat 12:30 

radələrində isə cəbhənin Cəbrayıl istiqamətində Azərbaycan 

Ordusunun mövqelərinə aviazərbələr endirməyə cəhd göstərən 

Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Su-25 hücum təyyarəsi 

Azərbaycan Hava Hücumundan Müdafiə QoĢunlarının bölmələri 

tərəfindən məhv edildi. Saat 16:45-də Azərbaycan Prezidenti 

Ġlham Əliyev özünün rəsmi "Twitter" hesabında paylaĢım etdi — 

"Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qədim Xudafərin körpüsünün 

üzərində Azərbaycan bayrağını qaldırdılar. EĢq olsun Azərbaycan 

xalqına! Qarabağ Azərbaycandır!". Bir müddət sonra isə Ġlham 

Əliyev özünün rəsmi "Twitter" hesabında Xudafərin körpüsündə 

dalğalanan Azərbaycan bayrağının videosunu paylaĢdı. 
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4-cü həftə (19.09–25.10): 

Oktyabrın 19-da Azərbaycan 

Prezidenti Ġlham Əliyev özünün 

rəsmi "Twitter" hesabında 

paylaĢım etdi — "Cəbrayıl 

rayonunun Soltanlı, Əmirvarlı, 

MaĢanlı, Həsənli, Əlikeyxanlı, 

Qumlaq, Hacılı, Göyərçin 

Veysəlli, Niyazqulular, Keçəl Məmmədli, ġahvəlli, Hacı 

Ġsmayıllı, Ġsaqlı kəndləri azad edilmiĢdir. Qarabağ 

Azərbaycandır!". 

Nəticə: Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev Cəbrayıl Ģəhərində 

Azərbaycan bayrağını qaldırır. Cəbrayıl rayonunun ərazisində 44 

gün davam edən döyüĢlər nəticəsində 1 Ģəhər (Cəbrayıl) və 80 

kənd (Nüzgar və Böyük Mərcanlı (27.09); AĢağı Maralyan, 

Çaxırlı, Mehdili, Quycaq və ġəybəy (03.10); Cəfərabad, Çərəkən, 

DaĢkəsən, Dəjəl, Horovlu, Karxulu, Mahmudlu, ġükürbəyli və 

Yuxarı Maralyan (04.10); Məzrə, Sarıcallı və ġıxalıağalı (05.10); 

Əfəndilər, Qaracalı, QıĢlaq və Süleymanlı (09.10); DoĢulu 

(15.10); Xudafərin (18.10); Alıkeyxalı, Əmirvarlı, Göyərçin 

Veysəlli, Hacıismayıllı, Hacılı, Hasanlı, Ġsaqlı, Keçəl Məmmədli, 

MaĢanlı, Niyazqulular, Qumlaq, Soltanlı və ġahvəlli; Ağtəpə, DaĢ 

Veysəlli, Fuğanlı, Həsənqaydı, Ġmambağı, SafarĢa və Yarəhmədli 

(20.10); Balyand, Papı, Tinli və Tulus (21.10); Dərzili, 

Məstalıbəyli, Sirik və ġıxlar (22.10); Dağ Tumas, MinbaĢılı, 

Nüsüs, Veysəlli və Xələfli (23.10); Dağ MaĢanlı, Çələbilər, 

Hovuslu, Kürdlər, Sofulu və QovĢudlu (26.10); Çullu, Qaraağac, 
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Qazanzəmi, QuĢçular və Xanağabulaq (28.10); Qurbantəpə, 

ġahvələdli, Xubyarlı və Xudaverdili (30.10); Çaprand, Hacı Ġsaqlı 

və QoĢabulaq (02.11); Kavdar və Mirək (04.11); Yanarxac və 

Yuxarı Məzrə (07.11) iĢğaldan azad edildi. Bununlada Cəbrayıl 

rayonunun ərazi bütövlüyü 27 ildən sonra bərpa edildi. 

DöyüĢlərdən sonra: Noyabrın 10-da Azərbaycanın müharibədə 

qalib gəlməsindən altı gün sonra, noyabrın 16-da Azərbaycan 

Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva iĢğaldan 

azad olunan Cəbrayıl rayonuna gəldi. Ġlham Əliyev, Cəbrayıl 

Ģəhərində və Xudafərin körpüsündə Azərbaycan bayrağını 

qaldırdı. 

 

7.Hadrutun azad olunması 

   Hadrut döyüĢləri - Ġkinci 

Qarabağ müharibəsi zamanı 

2020-ci il oktyabrın əvvəlində 

Azərbaycanın Xocavənd 

rayonunda yerləĢən və birinci 

Dağlıq Qarabağ müharibəsi 

zamanı Ermənistan qoĢunları 

tərəfindən iĢğal edilmiĢ Hadrutda 

və ona bitiĢik kənd və yüksəkliklərdə baĢ verən döyüĢlərdir. 

 



AqĢin  Əliyev                                   Vətən  müharibəsi-Zəfər tarixi 

 

 
112 

 

DöyüĢlər: Azərbaycan ordusu 

cənub cəbhəsində irəliləyərək 

düĢmənin gözləmədiyi istiqamətə-

Hadruta yönəldi. Hadrutun azad 

edilməsi böyük ölçüdə 

müharibənin taleyini həll edən 

əməliyyat idi. Çünki məhz 

Hadrutu azad edəndən sonra 

Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlıları həmin istiqamətdən 

ġuĢaya doğru irəliləməyə baĢladı. Hansı ki, düĢmən ġuĢaya 

hücumun bu istiqamətdən olacağını heç ağlına da gətirməmiĢdi və 

onlar hücumu iki istiqamətdən-Laçın dəhlizindən və Qırmızı 

Bazar istiqamətindən gözləyirdi. Oktyabrın 7-dən baĢlayaraq ağır 

artilleriya döyüĢləri baĢladı, oktyabrın 9-də isə Azərbaycan 

qoĢunları qəsəbə yaxınlığında yerləĢən strateji əhəmiyyətli 

kəndləri və yüksəklikləri nəzarət altına aldılar. Əvvəlcə hər iki 

tərəf qəsəbəyə nəzarət etdiyini bəyan edirdi. Hadrutun azad 

edilməsi barədə ziddiyətli məlumatlar yayılırdı. Çünki qəsəbənin 

ətrafındakı hakim yüksəkliklər düĢmənin nəzarətində olduğu 

halda xüsusi təyinatlılar düĢmən müdafiəsinin dərinliklərinə 

sızaraq Hadruta daxil olmuĢdu. Digər qruplar isə Hadruta cənub 

istiqamətindən gələn yolları (Cəbrayıl və Xocavənd 

istiqamətindən) nəzarətə götürmüĢdü. Əməliyyatın sonrakı 

gediĢində Hadrut ətrafındakı yüksəkliklər də azad edildi və 

təxminən 2-3 gün davam edən döyüĢlərdən sonra qəsəbə tamamilə 

Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçdi.[1] Bitərəf mənbələr 

bildiriblər ki, Azərbaycan qüvvələri 14 və ya 15 oktyabrda 

Hadrutu tam ələ keçiriblər. Qəsəbənin Ģimalında və qərbində 
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oktyabrın 30-dək digər kəndlər və yüksəkliklər uğrunda yeni 

döyüĢlər baĢ verib. 

 

8. Zəngilanın azad edilməsi 

Zəngilan döyüĢü və ya digər adı 

ilə Zəngilan uğrunda döyüĢlər — 

1993-cü ildə Ermənistan Silahlı 

Qüvvələri tərəfindən iĢğal 

edilmiĢ Zəngilan rayonunun azad 

edilməsi üçün Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələri tərəfindən 

2020-ci il oktyabrın 18-də 

baĢladılan hərbi əməliyyatlar. 

Zəngilan döyüĢləri, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Sərhəd 

QoĢunlarının Komandanlığı altında aparıldı və qısa müddət 

ərzində Zəngilan Ģəhəri azad edildi. 

Arxa plan: Zəngilan rayonu 1993-cü il oktyabrın 30-da 

Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən iĢğal edilmiĢdi. Rayon 

iĢğal edilərkən, 1 Ģəhər, 5 qəsəbə və 79 kənddən ibarət idi. 2020-ci 

il sentyabrın 27-də baĢlayan Ġkinci Qarabağ Müharibəsi zamanı 

Zəngilan rayonundan Ģərqdə yerləĢən Cəbrayıl rayonunda düĢmən 

qüvvələrinə sarsıdıcı zərbə vurulması və 30-dan çox yaĢayıĢ 

məntəqəsinin iĢğaldan azad edilməsi, Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələrinin Zəngilan rayonunun inzibati hüdudlarına çatmasına 

Ģərait yaratdı. 

 



AqĢin  Əliyev                                   Vətən  müharibəsi-Zəfər tarixi 

 

 
114 

 

DöyüĢlər: Oktyabrın 20-də Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev 

xalqa müraciəti zamanı Zəngilan rayonunun Havalı, Zərnəli, 

Məmmədbəyli, Həkəri, ġərifan, Birinci Muğanlı və Zəngilan 

Ģəhərinin iĢğaldan azad edildiyini bildirdi. 

Nəticə:Zəngilan döyüĢü nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 

tərəfindən Zəngilan rayonunun 1 Ģəhəri, 4 qəsəbəsi və 49 кəndi 

iĢğaldan azad edildi. ĠĢğaldan azad edilən yaĢayıĢ məntəqələri: 

ġəhər: Zəngilan Ģəhəri (20.10); 

Qəsəbələr: Həкəri qəsəbəsi (20.10); Mincivan qəsəbəsi (21.10); 

Ağbənd qəsəbəsi (22.10); Bartaz qəsəbəsi (09.11); 

Kəndlər: Havalı, Məmmədbəyli, Muğanlı, ġərifan və Zərnəli 

(20.10)[5]; Babaylı, Baharlı, Cahangirbəyli, Hacallı, Ġçəri MüĢlan, 

Məliкli, Qıraq MüĢlan, Sarıl, Turabad, Üçüncü Ağalı, Üdgün, 

Xumarlı və Xurama (21.10); Bartaz, Çöpədərə, Dəlləкli, 

Əmirxanlı, Gənliк, Kənd Zəngilan, KolluqıĢlaq, MalatкeĢin, 

Qaradərə, Qarqulu, Tatar, Tiri və Vəliqulubəyli (22.10); 

Mirzəhəsənli və Vənədli (23.10); Birinci Alıbəyli, Ġкinci Alıbəyli, 

Rəbənd və Yeniкənd (26.10); Birinci Ağalı və Ġкinci Ağalı 

(28.10); Aladin və Vecnəli (30.10); Böyüк Gilətağ və Dərə 

Gilətağ (02.11); MəĢədiismayıllı və ġəfibəyli (04.11); BeĢdəli 

(07.11); Ġsgəndərbəyli, Qaragöz və Sobu (09.11); 

 

9.Qubadlının azad olunması 
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Qubadlı döyüĢü və ya digər adı ilə 

Qubadlı uğrunda döyüĢlər — 

1993-cü ildə Ermənistan Silahlı 

Qüvvələri tərəfindən iĢğal edilmiĢ 

Qubadlı rayonunun azad edilməsi 

məqsədilə Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələri tərəfindən 2020-ci il 

oktyabrın 22-də baĢladılan hərbi 

əməliyyat sürətlə davam etdi. 

Arxa plan: Qubadlı rayonu, Ermənistan Silahlı Qüvvələri 

tərəfindən 1993-cü ilin avqust ayında iĢğal edilmiĢdi. Rayon iĢğal 

edilərkən, 1 Ģəhər və 93 kənddən ibarət idi. 2020-ci il sentyabrın 

27-də baĢlayan Ġkinci Qarabağ Müharibəsi zamanı, rayonun 

Ģərqində yerləĢən Cəbrayıl rayonunda düĢmən qüvvələrinə 

sarsıdıcı zərbə vurulması və cənubda yerləĢən Zəngilan rayonunda 

qısa müddətdə aparılan uğurlu əməliyyatlar Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələri bölmələrinin Qubadlı rayonunun inzibati hüdudlarına 

çıxmasına Ģərait yaratdı. 

Nəticə: Qubadlının azad edilməsi üçün aparılan hərbi əməliyyatlar 

zamanı Qubadlı rayonunun 1 Ģəhəri və 41 кəndi iĢğaldan azad 

edildi. ĠĢğaldan azad edilən yaĢayıĢ məntəqələri: ġəhər: Qubadlı 

Ģəhəri (25.10); 

Kəndlər: AlaqurĢaq, Kürd Mahruzlu, Muğanlı və Zilanlı (23.10); 

Çaytumas, Əfəndilər, Mollabürhan, Padar, Sarıyataq, Yusifbəyli 

və Xanlıq (26.10); Əbilcə, Qiyaslı və Qilican (28.10); Kavdadıq, 

Məmər və Mollalı (30.10); ĠĢıqlı, Milanlı və Muradxanlı (02.11); 

 



AqĢin  Əliyev                                   Vətən  müharibəsi-Zəfər tarixi 

 

 
116 

 

BaĢarat, Qaracallı və QaraкiĢilər (04.11); Balasoltanlı, Mərdanlı 

və Qəzyan (07.11); AĢağı Mollu, Yuxarı Mollu və Xociк (09.11); 

Ballıqaya, Boyunəкər, Çərəli, Hal, Həmzəli, Mahruzlu, 

Qaraimanlı, Qaraqoyunlu, Tinli, UlaĢlı, Xəndəк və Xocahan 

(09.11);                                       

 

10. Ġnsansız hava  maĢınları  - Ermənilərə kabus 

 Zəmin: Birinci Qarabağ müharibəsi nəticəsində öz torpaqlarının 

20 faizini itirən Azərbaycan Respublikası, Ermənistan 

Respublikası ilə BMT Təhlükəsizlik ġurasının iĢğalçı qüvvələrin 

qeyd - Ģərtsiz Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmasını nəzərdə 

tutan qərarlarının icra olunması üçün müxtəlif beynəlxalq 

qurumlar çərçivəsində uzunmüddətli diplomatik danıĢıqlar apardı. 

Sülh danıĢıqları prosesi 2018-ci ildə Ermənistan inqilabı 

nəticəsində hakimiyyətə gəlmiĢ Nikol PaĢinyanın "Qarabağ 

Ermənistandır və nöqtə" kimi populist bəyanatları və 

Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ ərazilərinə ardıcıl qanunsuz səfərləri  

kimi təxribatçı xarakter daĢıyan hərəkətləri ilə ciddi ölçüdə 

sarsıldı. Təxribatçı əməllərin davamı qismində, 2019-cu ilin mart 

ayında Ermənistanın müdafiə naziri David Tonoyan ABġ-da 

rəsmi səfərdə olarkən, "yeni torpaqlar üçün yeni müharibə" 

çağırıĢı etdi. Tonoyanın bəyənatı təmas xəttində bir sıra hərbi 

təxribatlarla müĢaiyət olundu. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 

bölmələri 2020-ci ilin iyul ayında Azərbaycan-Ermənistan dövlət 

sərhədinin Tovuz istiqamətində əlveriĢli mövqeləri ələ keçirmək 

məqsədilə artilleriya atəĢindən istifadə edərək hücuma keçməyə 
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cəhd göstərsə də, müvəffəq ola bilmədi. Bunun ardınca, avqust 

ayında təmas xəttinin Goranboy rayonu istiqamətində Ermənistan 

Silahlı Qüvvələrinin diversiya-kəĢfiyyat qrupu təxribat törətməyə 

cəhd göstərmiĢ,lakin görülən tədbirlər nəticəsində diversiya qrupu 

itki verərək geri çəkilmiĢ və qrupun komandiri baĢ leytenant 

Qurgin Alberyan əsir götürülmüĢdür. BirbaĢa hərbi təxribatlarla 

yanaĢı, situasiya 2020-ci ilin avqust ayında Ermənistanın baĢ 

nazirinin həyat yoldaĢı Anna Hakobyanın Azərbaycanın iĢğal 

altındakı ərazilərində qeyri-leqal olaraq təĢkil olunmuĢ hərbi 

təlimdə iĢtirakını ictimailəĢdirməsi ilə daha da gərginləĢdi. 

Ermənistan tərəfinin bu qəbildən olan səmərəsiz və təhrikedici 

bəyanatları və hərəkətləri bir sıra tədqiqatçılar tərəfindən 

danıĢıqlar prosesindən tamamilə imtina olaraq 

qiymətləndirilmiĢdir. 25 sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin BMT BaĢ 

Assambleyasının 75-ci sessiyasının ümumi debatlarında 

videoformatda çıxıĢında Ermənistanın təxribatları nəticəsində 

azərbaycanlı hərbçilərin və 76 yaĢlı mülki vətəndaĢın həlak 

olması, habelə mülki infrastruktura vurulan ciddi ziyan qeyd 

olunmuĢdur. O cümlədən, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

iyulun 17-dən etibarən sentyabr ayına qədər hərbi yük təyyarələri 

ilə Ermənistana min tondan artıq hərbi avadanlığın daĢındığını 

bildirmiĢdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin köməkçisi 

— Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri 

Ģöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev sentyabrın 27-də saat 06:00 

radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin atəĢkəs rejimini 

kobud Ģəkildə pozması ilə bağlı bəyanat yaymıĢdır. Həmin gün 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri erməni təxribatlarının qarĢısını 
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almaq üçün əks-həmlə əməliyyatlarına baĢlamıĢ və respublika 

ərazisində hərbi vəziyyət elan olunmuĢdur. 

Ġfadənin yaranması: Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin uğurlu 

hərbi əməliyyatlarının fonunda, 4 oktyabr tarixində Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev xalqa müraciət etdi. 

Müraciətdə Cəbrayıl Ģəhərinin və Cəbrayıl rayonunun 9 kəndinin 

iĢğaldan azad olunması ictimaiyyətə elan olunmuĢ, erməni 

tərəfinin davamlı hərbi təxribatları və hərbi cinayətləri, həmçinin 

münaqiĢənin diplomatik həllinin vurğulanmıĢdır. Müraciət zamanı 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti demiĢdir: "Ġndi biz 

göstərdik kim-kimdir. Ġti qovan kimi qovuruq onları! Azərbaycan 

əsgəri onları iti qovan kimi qovur! ĠĢğal edilmiĢ torpaqlarda 

Azərbaycan bayrağı qaldırılır! Onların səngərlərində Azərbaycan 

əsgəri dayanır! Onların postları bizim əlimizdədir! Onların 

tanklarını biz sürürük! Onların digər silahlı texnikaları bizim 

əlimizdədir, yük maĢınları bizim əlimizdədir! Biz xilaskar 

missiyamızı icra edirik və edəcəyik!."                          

“ Ġti qovan” (Pilotsuz uçuĢ aparatı) 

― Ġti Qovan" PUA 22 oktyabr 2020-ci ildən etibarən Müdafiə 

Sənayesi Nazirliyinin müəssisələrində yeni növ zərbə tipli, böyük 

dağıdıcı gücə malik ―Ġti qovan‖ Pilotsuz UçuĢ aparatlarının 

seriyalı istehsalına baĢlanılmıĢdır. 21 noyabr 2020-ci ildə Praqa 

Ģəhərində keçirilən cüdo üzrə Avropa çempionatında brünc medal 

qazanan Məmmədəli Mehdiyev tatamini tərk edərkən "Ġti qovan 

kimi" ifadəsini səsləndirmiĢdir.  
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OxĢar hadisələr: 1991-cı ildə 

Azərbaycan Respublikası Daxili 

ĠĢlər Nazirliyi polis polkunun 

komandiri Fətulla Hüseynov 

erməni əsirinə "Əgər bizlə insan 

kimi yaĢamayacaqsınızsa, sən 

öləsən, it kimi sizi qıracağıq!" 

demiĢdir. "Zərbə‖ PUA gecə və gündüz, istənilən hava Ģəraitində 

sərbəst Ģəkildə düĢməni izləmək və ona zərbə endirmək imkanına 

malikdir. Həmçinin partladıcı gücə malik yeni aparat qəlpəli 

fuqaslı piyada əleyhinə, müxtəlif texnikaya və canlı qüvvəyə qarĢı 

effektivdir. Aparat əməliyyat baxımından xüsusi avadanlıqlarla 

təchiz edilmiĢ yüksək keçid qabiliyyətinə malik "K1-Zərbə‖ 

istənilən zaman düĢmənə sarsıdıcı zərbə endirə bilər.  

A – HAROP - IAI Harop və ya 

IAI Harpy 2 — Ġsrail Aerokosmik 

Sənayesi tərəfindən istehsal edilən 

kamikadze dron. Anti-radiasiya 

kateqoriyasına aiddir. Hədəfin 

yaydığı radiodalğalara kilidlənərək 

özünü həmin hədəfə vurur. Həm 

avtonom olaraq özününün radar 

siqnallarını qəbul edən sensorları 

vasitəsilə hədəfi tapır və məhv edir, yaxud da yerüstü idarəetmə 

mərkəzindən idarə olunur. Əgər hədəf aĢkarlanmazsa, dron özü 

avtomatik olaraq bazaya qayıdır. Dron dizayn olunarkən radar 

ölçüsünün kiçik olması nəzərdə saxlanılıb. Bu cür kiçik dronlar 
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düĢmənin əsas hava hücumundan müdafiə sistemlərinə demək olar 

ki, görünməz olduqlarına görə onlardan asanlıqla yayınırlar və 

buna görə də onlar döyüĢdə ilk sırada göndərilirlər. Beləliklə, 

düĢmənin radar bazalarını, hava hücumundan müdafiə sistemlərini 

yararsız vəziyyətə saldıqdan sonra digər dost təyyarələr düĢmən 

hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən vurulmaq riski 

daha az Ģəkildə düĢmən ərazisində əməliyyatlara baĢlayırlar. 

Ümumiyyətlə  IAI Harop havada 6 saat qala bilər və maksimal 

uçuĢ məsafəsi 1000 kilometrdir. Harop özünün əvvəlki versiyası 

sayılan IAI Harpy-nin daha böyük versiyasıdır. Harop yerüstü 

baza və dənizdən buraxıla bilməklə yanaĢı, lazım olarsa havadan 

buraxılmaq üçün də modifikasiya edilə bilər. Öncələr qeyd 

olunduğu kimi Haropun iki növ idarəetmə üsulu vardır: Avtonom 

və ya bazadan idarəedilmə. Harop avtonom rejimdə özünün radar 

tapma sensorları vasitəsilə düĢmən radarlarının yaydığı siqnallara 

kilidlənə bilir. Bununla yanaĢı o, baza tərəfindən elektro-optik 

sensorları vasitəsilə hərəkətdə və yaxud da sabit vəziyyətdə olan 

hədəfə yönəldilə bilər. Xatırladaq ki, 2016-cı ilin aprel 

döyüĢlərində Azərbaycan ordusu tərəfindən Haroplardan məhz bu 

üsulla istifadə edilmiĢdi. Nəticədə bir çox hədəf dəqiqliklə məhv 

edilmiĢdir. Bunlara Ermənistandan Qarabağ zonasına göndərilən 

könüllü, birinci Qarabağ müharibəsi veteranlarını daĢıyan avtobus 

da daxildir. 5 hərbçi yerindəcə öldü, 2-si isə sonradan xəstəxanada 

keçindi. DüĢmən Harop hücumunu aĢkarlayıb radarın siqnal 

yaymaması üçün söndürsə belə, Haropun elektro-optik 

sensorlarının sayəsində o hədəfi vizual olaraq izləyir və vurur. 

Əgər hədəf müəyyən olunmazsa Harop avtonom olaraq bazaya 
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qayıdır. HHM qüvvələri əsasən nisbətən iri hədəflərə - DöyüĢ 

təyyarələrinə və idarəolunmaz raketlərə qarĢı hesablandığına görə 

bu cür kiçik hədəflərə qarĢı preventiv tədbirlər görməkdə çətinlik 

çəkirlər. IAI daha kiçikölçülü əməliyyatlar üçün 2015-ci ildə 

Haropun daha kiçik versiyasını hazırladı. Təqribi məlumata görə 

yeni kiçik dron Haropun 1/5 həcmində olacaq və daha kiçik – 3-4 

kiloqramlıq əsas döyüĢ baĢlığı daĢıyacaqdır. Bu dron daha ucuz 

olmaqla yanaĢı tez-tez itən hədəflərə qarĢı və zaman 

məhdudiyyətli əməliyyatlarda istifadəsi nəzərdə tutulur. 

Tarixçə: Türkiyənin hələ 2005-ci ildə Haroplarla maraqlandığına 

aid məlumatlar var. 2005-ci ilin oktyabrnıda MBDA Ģirkəti 

Haropu ―Ağ ġahin‖ adı altında Böyük Britaniyanın Müdafiə 

Nazirliyinin ―Gəzən Sursat‖ tenderinə təqdim etdi. Lakin Müdafiə 

Nazirliyinin qərarına görə tenderi Britaniya Ģirkəti qazandı. 2007-

ci ilin avqust ayında Hindistan Hava Qüvvələri 100 milyon dollar 

müqabilində Harop sistemlərini alacağını bildirdi. Harop ilk dəfə 

açıq ictimaiyyətə Hindistanda keçirilən ―Aero India 2009‖ 

Ģousunda göstərildi. 2018-ci ilin aprelində, Azərbaycan Ordusu 

tərəfindən IAI Harop üçün çəkilən bir filmdə IAI sistemləri 

müĢahidə edildi və nəticədə Ermənistan hökuməti Ġsraili 

Azərbaycan ordusuna etdiyi təchizata görə tənqid etdi. 2020-ci 

ildə, Azərbaycan Prezidentinin məsləhətçisi Hikmət Hacıyev, 

Haropun Ġkinci Qarabağ müharibəsindəki effektivliyini yüksək 

qiymətləndirdi. 

Döyüşlərdə: Ġlk dəfə Aprel döyüĢlərində Azərbaycan ordusu 

tərəfindən istifadə olunmuĢdur. Erməni əsgərlərini ön cəbhəyə 

daĢıyan avtobuslar Harop vasitəsilə məhv edilmiĢdir. 
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İstifadəçilər: Ġsrail, Hindistan, Azərbaycan, Almaniya, Türkiyə, 

Sinqapur. 

Xarakteristikalar: Ekipaj: 0, Uzunluq: 2.5 metr, Qanad ölçüsü: 3 

metr, Məsafə: 1000 kilometr, Sürət: 185 kilometr/saat, Havada 

qalma müddəti: 6 saat, Ümumi çəkisi: 135 kiloqram, DöyüĢ 

baĢlığı: 23 kiloqram 

 

 

 

 

11.AtəĢkəs 

Dağlıq Qarabağ atəĢkəs bəyanatı 

— Azərbaycan Prezidenti Ġlham 

Əliyev, Ermənistan 

Respublikasının BaĢ Naziri Nikol 

PaĢinyan və Rusiya 

Federasiyasının Prezidenti 

Vladimir Putin tərəfindən 

imzalanmıĢ üçtərəfli atəĢkəs 

bəyanatıdır. Ġlk razılığa gəlmək 

cəhdləri: Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin sözlərinə görə, 19-20 

oktyabr tarixlərində həm Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyev, 

həm də Ermənistanın baĢ naziri Nikol PaĢinyanla bir sıra telefon 

danıĢıqları aparıb. O zaman Azərbaycanın silahlı qüvvələri 
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Qarabağın cənub hissəsi üzərində nəzarəti bərpa edir və Putin 

ümumiyyətlə Əliyevi hərbi əməliyyatların dayandırıla biləcəyinə 

inandıra bilir. Bununla birlikdə, Əliyev tərəfindən bir Ģərt olaraq 

qaçqınların, o cümlədən ġuĢa Ģəhərinə qayıtması irəli sürülür. 

Erməni tərəfi üçün bu Ģərt qəbuledilməz olur və PaĢinyan Putinə 

birbaĢa bunu Ermənistanın və Qarabağın mənafeləri üçün bir 

təhdid olaraq gördüyünü söyləir: ―Xeyr, biz buna razı ola 

bilmərik, mübarizə aparacağıq‖ Daha sonra Putinin sözlərinə görə 

vəziyyət elə inkiĢaf etməyə baĢlayır ki, Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələri ġuĢanı nəzarətə götürür və erməni tərəfi üçün kritik bir 

vəziyyət yaranır. Artıq bir neçə saat ərzində Xankəndinin 

itirrilməsi mümkün idi və bu Ģərtlərdə döyüĢlərin dərhal 

dayandırılması erməni tərəfinin maraqlarına uyğun idi.  

Bəyanatın məzmunu: 10 noyabr 2020-ci il tarixində üç ölkənin 

dövlət baĢçıları tərəfindən bəyanat imzalanır. Bəyanatda 10 

Noyabr 2020-ci il tarixində Moskva vaxtı ilə 00:00-dan etibarən 

tam bir atəĢkəs və Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi bölgəsindəki bütün 

hərbi əməliyyatların dayandırılması elan edilir. 

1.Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında tam atəşkəsdən və bütün 

hərbi əməliyyatlar dayandırıldıqdan sonra 10 noyabr 2020-ci il 

tarixində Moskva vaxtı ilə 00:00-dan etibarən Azərbaycan və 

Ermənistan öz mövqelərində dayanırlar. 

2.Ağdam rayonu 20 noyabr 2020-ci il tarixinədək Azərbaycana 

qaytarılır. 

3.Rusiya sülhməramlı kontingenti Dağlıq Qarabağdakı təmas xətti 

boyunca və Laçın dəhlizi boyunca yerləşdirilir. 
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4.Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingenti erməni silahlı 

qüvvələrinin geri çəkilməsinə paralel olaraq yerləşdirilir. 

5.Münaqişə tərəfləri tərəfindən razılaşmanın həyata keçirilməsinə 

nəzarətin effektivliyini artırmaq üçün atəşkəsə nəzarət etmək 

məqsədi ilə sülhməramlı mərkəz yerləşdirilir. 

6.Ermənistan Respublikası 2020-

ci il noyabrın 15-dək Azərbaycan 

Respublikasına Kəlbəcər 

rayonunu, 2020-ci il dekabrın 1-

dək Laçın rayonunu qaytarır, 

Dağlıq Qarabağın Ermənistanla 

əlaqəsini təmin edəcək və Şuşa 

şəhərindən keçməyəcək Laçın 

dəhlizi Rusiya sülhməramlılarının 

nəzarərinə keçir (eni 5 km). Üç il ərzində Laçın dəhlizi boyunca 

Xankəndi ilə Ermənistan arasında rabitə təmin edən yeni bir 

nəqliyyat marşrutunun inşası üçün bir plan müəyyən ediləcək və 

bu marşrutu qorumaq üçün sonra burada Rusiya sülhməramlı 

kontingenti yenidən yerləşdiriləcək. Azərbaycan hər iki 

istiqamətdə vətəndaşların, nəqliyyat vasitələrinin və malların 

Laçın dəhlizi boyunca hərəkətinin təhlükəsizliyinə zəmanət verir. 

7.Məcburi köçkünlər və qaçqınlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı İdarəsinin nəzarəti altında 

Dağlıq Qarabağ ərazisinə və ona bitişik ərazilərə qayıdırlar. 

8.Hərbi əsirlərin və digər saxlanılan şəxslərin və ölülərin 

cəsədlərinin mübadiləsi aparılır. 
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9.Bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri blokadadan 

çıxarılır. Ermənistan Azərbaycanın qərb bölgələri ilə Naxçıvan 

Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsinə zəmanət verir. 

Nəqliyyat nəzarəti Rusiya Federasiyası Federal Təhlükəsizlik 

Xidmətinin Sərhəd Xidmətinin orqanları tərəfindən həyata 

keçirilir. 

10 noyabr 2020-ci il tarixində yayımlanan ilk bəyanatın mətni 

(son versiyadan olan fərqlər qalın rəngdədir): 

1.10 noyabr 2020-ci il tarixində Moskva vaxtı ilə 00:00-dan 

etibarən tam bir atəşkəs və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

bölgəsindəki bütün hərbi əməliyyatların dayandırılması elan 

edilir. Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası 

tutduqları mövqelərində qalırlar. 

2.Ağdam bölgəsi və Ermənistan tərəfinin Azərbaycanın Qazax 

rayonu istiqamətdə nəzarətdə saxladığı ərazilər 20 noyabr 2020-

ci il tarixinədək Azərbaycan Respublikasına qaytarılır. 

3.Dağlıq Qarabağdakı təmas xətti boyunca və Laçın dəhlizi 

boyunca Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingenti 1,960 

atıcı silahlı hərbi qulluqçu, 90 zirehli personal daşıyıcısı, 380 

ədəd avtomobil və xüsusi texnikası yerləşdirilir. 

4.Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingenti Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin geri çəkilməsinə paralel olaraq yerləşdirilir. 

Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingentinin qalma 

müddəti 5 ildir, tərəflərdən heç biri müddətin bitməsinə altı ay 

qalmış bu müddəanın tətbiqinə xitam vermə niyyətini ifadə 
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etmədiyi halda qalma müddəti avtomatik beş illik müddətə 

artırılır. 

5.Münaqişə tərəfləri tərəfindən razılaşmanın həyata keçirilməsinə 

nəzarətin effektivliyini artırmaq üçün atəşkəsə nəzarət etmək 

məqsədi ilə sülhməramlı mərkəz yerləşdirilir. 

6.Ermənistan Respublikası, Kəlbəcər rayonunu 15 noyabr 2020-ci 

ilədək, Laçın rayonunu isə 1 dekabr 2020-ci il tarixinədək 

Azərbaycan Respublikasına qaytaracaqdır. Dağlıq Qarabağın 

Ermənistanla əlaqəsini təmin edəcək və Şuşa şəhərini əhatə 

etməyəcək Laçın dəhlizini (eni 5 km) nəzarətində saxalyacaq. 

7.Üç il ərzində Laçın dəhlizi boyunca Xankəndi ilə Ermənistan 

arasında rabitə təmin edən yeni bir nəqliyyat marşrutunun inşası 

üçün bir plan müəyyən ediləcək və bu marşrutu qorumaq üçün 

sonra burada Rusiya sülhməramlı kontingenti yenidən 

yerləşdiriləcək. Azərbaycan hər iki istiqamətdə vətəndaşların, 

nəqliyyat vasitələrinin və malların Laçın dəhlizi boyunca 

hərəkətinin təhlükəsizliyinə zəmanət verir. 

8.Məcburi köçkünlər və qaçqınlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı İdarəsinin nəzarəti altında 

Dağlıq Qarabağ ərazisinə və ona bitişik ərazilərə qayıdırlar. 

9.Hərbi əsirlərin və digər saxlanılan şəxslərin və ölülərin 

cəsədlərinin mübadiləsi aparılır. 

10.Bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri blokadadan 

çıxarılır. Ermənistan Azərbaycanın qərb bölgələri ilə Naxçıvan 
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Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqələrini təmin edir. 

Nəqliyyat nəzarəti Rusiya Federasiyası Federal Təhlükəsizlik 

Xidmətinin Sərhəd Xidmətinin orqanları tərəfindən həyata 

keçirilir. 

Bəyanatın Ģərtlərinin pozulması: Bəyanatın 6-cı maddəsinə əsasən 

Ermənistan Respublikası 2020-ci il noyabrın 15-dək Kəlbəcər 

rayonununu Azərbaycan Respublikasına qaytarmalı olur. Lakin 15 

noyabr tarixində bu müddətin daha 10 gün uzadıldığı məlum olur. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət 

Hacıyev brifinqdəki çıxıĢı zamanı Ermənistan tərəfinin müraciəti 

ilə Kəlbəcərlə bağlı əlavə 10 gün vaxt verilib. Bundan bir gün 

öncə isə Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevlə telefon 

danıĢığı baĢ tutur. Rusiya sülhməramlılarının baĢ leytenantı Oleq 

Kovalenkonun sözlərinə görə rus qoĢunları Vəngdə iki post 

yerləĢdirəcəklər. Postlardan biri ərazinin giriĢində, digəri isə 

Xudavəng monastrının önündə olacaqdır. 

2020-ci ilin 26 noyabrında iĢğaldan azad olunmuĢ Xocavənd 

rayonunun Sor kəndində Müdafiə Nazirliyinin həmin ərazidə 

xidmət aparan hərbçilərinə ermənilərin qəfil hücumu nəticəsində 3 

hərbi qulluqçumuz öldürülüb, 2 nəfər yaralanır. 8 dekabrda 

Hadrud kəndi yaxınlığında bir əsgər Ģəhid oldu və bir Azercell 

əməkdaĢı isə rabitə və ötürmə avadanlığı quraĢdırarkən ağır 

yaralanmıĢdır. Dekabrın 10-da Xocavənd rayonunun Köhnə 

Tağlar və Çaylaqqala kəndlərində gizlənən erməni terrorçuları 

Azərbaycan ordusunun əsgərlərinə və mülki Ģəxslərə hücum 

etdilər. Nəticədə insanlar öldürülür və yaralanır. Bundan sonra rus 
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sülhməramlıları kəndlərə daxil olur. Rus sülhməramlıları kəndlərə 

nəzarət etməyə baĢlayır. Bu 10 noyabrda imzalanan Dağlıq 

Qarabağ atəĢkəs bəyanatının ilk maddəsini pozur. 2020-ci ilin 27 

dekabr saat 15:30 radələrində Xocavənd rayonunun Ağdam kəndi 

istiqamətində qanunsuz erməni silahlı qrupu və ya ərazidə qalmıĢ 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqlarından ibarət 6 nəfərlik 

dəstə Azərbaycan Ordusunun bölmələrinə hücum edib. Nəticədə 

Azərbaycan Ordusunun bir nəfər hərbi qulluqçusu Ģəhid olmuĢ, 

daha bir əsgər isə yaralanmıĢdır. Cavab tədbirlər nəticəsində 

qanunsuz erməni hərbi dəstəsinin altı üzvü məhv edilmiĢdir. 

Azərbaycan Respublikasının  

Xarici ĠĢlər Nazirliyi 

Ermənistan Respublikası 

Xarici ĠĢlər 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 iĢğaldan azad edilmiĢ 

ərazilərində Ermənistan tərəfindən məqsədyönlü Ģəkildə 

yerləĢdirilmiĢ 62 nəfərdən ibarət erməni terrorçu-diversant qrupu 

saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib‖ deyə vurğulanır. Azərbaycan 

hüuqu mühafizə orqanlarının verdiyi məlumata görə istintaq 

zamanı erməni terrorçu-diversiya qrupunun üzvləri 26 noyabr 

2020-ci il tarixində, yəni Azərbaycan Respublikası və Rusiya 
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Federasiyası Prezidentləri və Ermənistan BaĢ nazirinin imzaladığı 

üçtərəfli bəyanatla əldə edilmiĢ atəĢkəsin qüvvəyə minməsindən 

sonra Azərbaycan ərazilərinə göndəriliblər. 

Bəyanatın mətnində edilən 

dəyiĢiklik: 10 noyabr tarixində 

Rusiya Federasiyası Prezidentinin 

saytında yayımlanan bəyanatın 

mətnində PaĢinyan tərəfindən 

əvvəllər sitat gətirilən bəyanatda 

yer alan Azərbaycanın Qazax 

rayonundakı erməni qüvvələri 

tərəfindən iĢğal olunan ərazilərin 

Azərbaycana təhvil verilməsi ilə bağlı ifadə yoxdur. Ayrıca 

erməni tərəfinin Laçın dəhlizini nəzarətdə saxlaması ifadəsi 

orijinal versiyasından çıxarılır, bunun əvəzinə ―Laçın dəhlizi 

sülhməramlı qüvvələrin nəzarəti altına keçir‖ kimi yazılmıĢdır. 

Üçüncü dəyiĢiklik Naxçıvan və Azərbaycanın qərb bölgələri 

arasında nəqliyyat əlaqələrindəki ifadələrə aiddir. Son versiyada 

isə yalnız Ermənistandan gələn təhlükəsizlik zəmanətlərindən 

bəhs edilir. Orijinal versiya isə bəzi erməni siyasətçiləri tərəfindən 

Naxçıvana nəqliyyat dəhlizinə xüsusi (əslində, xarici ərazi) status 

verilmək kimi yozulur. Rusiya Prezidentinin Mətbuat Katibi 

Dmitri Peskov diqqəti Kremlin veb saytında dərc olunan 

versiyaya yönəltməyə çağırdı. 

Reaksiyalar: Gürcüstan. Gürcüstan prezidenti Salome ZurabiĢvili 

atəĢkəslə bağlı hər iki ölkəni təbrik edib və Cənubi Qafqazda yeni 

eranın baĢlamasına ümidli olduğunu bildirib. Ġran. Ġran müqaviləni 
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xoĢ qarĢılayıb və tərəflər arasında sülhün saxlanılması üçün son 

mərhələ olacağına ümidini ifadə edib. Türkiyə. Türkiyə xarici 

iĢlər naziri Mövlud ÇavuĢoğlu Azərbaycanı təbrik edib. Böyük 

Britaniya. Ġngiltərə Xarici ĠĢlər Naziri Dominik Raab razılaĢmanı 

alqıĢlayır və hər iki tərəfi mübahisənin qalıcı həllinə çalıĢmağa 

davam etməyə çağırır                     

 

12.Bakı Qələbə paradı 

2020-ci il dekabrın 10-da Bakıda 

Azadlıq Meydanında Qələbə 

Paradı və ya Zəfər Paradı. Ġkinci 

Qarabağ Müharibəsində (Vətən 

Müharibəsində) Azərbaycanın 

qələbəsi Ģərəfinə Bakıda keçirilən 

tarixi hərbi parad. Paradda 3000 

Azərbaycan əsgəri və zabiti ilə 

yanaĢı türk əsgər və zabitləri də iĢtirak etmiĢdir. Paradı 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali BaĢ Komandanı Azərbaycan 

Prezidenti Ġlham Əliyev və fəxri qonaq qismində dəvət olunmuĢ 

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan qəbul etmiĢdir. Parada 

Müdafiə Nazirliyinin ġəxsi Heyət BaĢ Ġdarəsinin rəisi və müdafiə 

nazirinin müavini general-leytenant Kərim Vəliyev komandanlıq 

etmiĢdir. ġuĢa Ģəhəri azad edildikdən sonra, Azərbaycan hərbçiləri 

tərəfindən Ģəhər üzərində qaldırılan Zəfər bayrağı parada 

gətirilmiĢdir. Müharibə zamanı qənimət kimi ələ keçirilmiĢ 

Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus hərbi texnikanın bir qismi 
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nümayiĢ olunmuĢdur. Azadlıq Meydanında keçirilən hərbi 

paradda 150-dək hərbi texnika, o cümlədən silahlanmaya yeni 

qəbul edilmiĢ müasir hərbi texnika, raket və artilleriya qurğuları, 

hava hücumundan müdafiə sistemləri, eləcə də hərbi gəmi və 

katerlər nümayiĢ etdirilmiĢdir. Türkiyə Respublikasının prezidenti 

Rəcəb Tayyib Ərdoğanla yanaĢı, tədbirdə yerli və xarici rəsmi 

qonaqlar, diplomatik korpusların nümayəndələri də iĢtirak 

etmiĢdilər. Hərbi parad Bakı sakinlərində böyük maraq 

doğurmuĢdu, Ģəhərin müxtəlif yerlərində toplaĢan insanlar 

qadağalara və COVID-19 ilə əlaqəli qaydalara baxmayaraq paradı 

yaxından izləməyə çalıĢmıĢdılar. Qələbə Paradının ssenari 

müəllifi və aparıcısı, Əməkdar incəsənət xadimi, Prezidentin fərdi 

təqaüdçüsü, polkovnik Abdulla Qurbani olmuĢdu. 

Tarixi: 27 sentyabr 2020-ci il 

səhər saatlarında Ermənistan 

Silahlı Qüvvələrinin 

geniĢmiqyaslı təxribat törədərək 

cəbhəboyu zonada yerləĢən 

Azərbaycan ordusunun 

mövqelərini və yaĢayıĢ 

məntəqələrini iriçaplı silahlar, 

minaatanlar və müxtəlif çaplı 

artilleriya qurğularından intensiv atəĢə tutması nəticəsində, 

Ermənistan ordusunun döyüĢ aktivliyinin qarĢısını almaq, mülki 

əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan 

ordusunun komandanlığı tərəfindən qoĢunların bütün cəbhə boyu 

sürətli əks-hücum əməliyyatı baĢlaması barədə qərar verilmiĢdir. 
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QarĢıdurmalar nəticəsində Ermənistanda hərbi vəziyyət və ümumi 

səfərbərlik, Azərbaycanda isə hərbi vəziyyət və komendant saatı, 

28 sentyabrda qismən səfərbərlik elan edilmiĢdir. QarĢıdurmalar 

qısa müddətdə sürətlə alovlanmıĢ və Ġkinci Qarabağ müharibəsinə 

çevrilmiĢdir. Ermənistan respublikası ilə 44 gün davam edən 

müharibə ərzində 4 oktyabrda Cəbrayıl, 17 oktyabrda Füzuli, 20 

oktyabrda Zəngilan, 25 oktyabrda Qubadlı və 8 noyabrda ġuĢa 

Ģəhəri iĢğaldan azad edilmiĢdir. Moskvada imzalanan müqaviləyə 

əsasən, noyabrın 10-u Bakı vaxtı ilə saat 01:00-dan etibarən 

Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi zonasında atəĢin və hərbi 

əməliyyatların tam dayandırılması, 1 dekabradək Ermənistan 

qüvvələrinin Dağlıq Qarabağın ətrafında Ermənistan nəzarətindəki 

Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması və Naxçıvan Muxtar 

Respublikası ilə Azərbaycanın qərb rayonlarını birləĢdirən yeni 

nəqliyyat kommunikasiyalarının inĢasının təmin edilməsi elan 

edilmiĢdir. 2020-ci il noyabrın 20-də Ağdam, noyabrın 25-də 

Kəlbəcər, dekabrın 1-də Laçın rayonları azad edilmiĢdir                                

Prada hazırlıq: Dekabrın 

əvvəlində- 10 dekabr tarixində 

Azərbaycanın paytaxtı Bakının 

Azadlıq Meydanında bir zəfər 

paradının keçiriləcəyi məlum oldu. 

Belə ki, Ġkinci Qarabağ 

müharibəsi bitdikdən sonra 

Prezident Ġlham Əliyev Bakıda 

Qələbə Paradının keçirilməsi 

haqda tapĢırıq vermiĢdir. Bu məqsədlə Müdafiə Nazirliyi hərbi 
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paradın hazırlıqlarına baĢlamıĢdır. Hərbi paradla əlaqəli 

texnikanın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bəzi küçə və 

prospektlərdə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaĢdırılmıĢdı. Dekabrın 

5-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri parad üçün təlim məĢqlərinə 

baĢladı. 

Dekabrın 8-də Azadlıq meydanında keçiriləcək hərbi paradın 

məĢq prosesinə 3000 nəfərdən artıq Ģəxsi heyət, 150-dək hərbi 

texnika, o cümlədən silahlanmaya yeni qəbul edilmiĢ müasir hərbi 

texnika, raket və artilleriya qurğuları, hava hücumundan müdafiə 

sistemləri, eləcə də hərbi gəmi və katerlər cəlb edilmiĢdir. 

Həmçinin paradın məĢq prosesində Vətən müharibəsi zamanı 

Azərbaycan Ordusunun darmadağın etdiyi Ermənistan Silahlı 

Qüvvələrindən ələ keçirdiyi hərbi qənimətlərin bir qismi də 

göstərilmiĢdir. Hazırlıq zamanı Bakı üzərində Azərbaycan Hava 

Qüvvələrinə məxsus təyyarələrin və helikopterlərin təlim uçuĢları 

həyata keçirilmiĢdir. Dekabrın 9-da Paradda iĢtirak etmək üçün 

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bakıya gəldi. Onunla 

bərabər Türkiyədən böyük rəsmi heyyət gəlmiĢdi. Türkiyə 

Prezidentini onun həyat yoldaĢı Əminə Ərdoğan, xarici iĢlər naziri 

Mövlud ÇavuĢoğlu, hakim Ədalət və ĠnkiĢaf Partiyasının mətbuat 

katibi Ömer Çelik, partiyanın sədr müavini Mahir Ünal, prezident 

administrasiyasının mətbuat katibi Ġbrahim Kalın və Türkiyə 

Prezident Administrasiyasının Ġctimaiyyətlə əlaqələr 

departamentinin direktoru Fahrettin Altun müĢayiət edirdi.                                                   
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Paradın keçirilməsi: Gneral-

leytenant Kərim Vəliyevin 

rəhbərlik etdiyi Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Bayrağı, 

Zəfər Bayrağı və Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələri qoĢun növlərinin 

bayraqlarının keçidi. ―Dəmir 

yumruq‖ əməliyyatında - 

Azərbaycanın Ġkinci Qarabağ 

müharibəsində Qələbəyə həsr olunmuĢ Zəfər paradına müdafiə 

nazirinin müavini, ―Zəfər‖ ordenli general - leytenant Kərim 

Vəliyev komandanlıq edirdi. Paradda Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Ġlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, Türkiyə 

Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və xanımı 

Əminə Ərdoğan iĢtirak edirdilər. Paradı polkovnik Abdulla 

Qurbani apararaq onu açıq elan etdi. Ardından Hərbi orkestr 

―Azərbaycan fanfarası‖nı ifa etdi. Paradın hərbi dirijoru 

Azərbaycanın Əməkdar Artisti, Silahlı Qüvvələrin hərbi orkestr 

xidmətinin hazırkı rəisi olan Yusif Axundzadənin oğlu polkovnik-

leytenant Rüfət Axundzadə idi. Müdafiə naziri general-polkovnik 

Zakir Həsənov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı 

Qüvvələrin Müzəffər Ali BaĢ Komandanı Ġlham Əliyevə və 

Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana 

raport verdi. Dövlət baĢçıları əsgərləri salamladılar. Hərbi orkestr 

Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət himnlərini ifa etdi. 

                        

 

 



AqĢin  Əliyev                                   Vətən  müharibəsi-Zəfər tarixi 

 

 
135 

 

                     13. “Dəmir yumruq” hərbi əməliyyatı 

   30 ildir həsrətində olduğumuz 

Qarabağın iĢğaldan azad 

olunmasına yönəlik fəaliyyətimiz, 

sentyabr ayının 27-dən baĢlayan 

―Dəmir Yumruq‖ əməliyyatı –  44 

günlük Vətən Müharibəsi noyabr 

ayının 10-da Azərbaycan-

Ermənistan arasında bəyanatın 

imzalanması ilə nəticələndi. Belə ki, müzəffər Azərbaycan Ordusu 

erməni silahlı qüvvələri və Qarabağda formalaĢan terror 

qruplaĢmalarını darmadağın etdi.  Qalibiyyətimizin rəmzi olaraq 

10 dekabr tarixində möhtəĢəm Zəfər paradının keçirilməsi isə 

Azərbaycanın dövlətçilik tarixində yaĢadığı və bütün dünyaya 

təntənəli Ģəkildə nümayiĢ etdirdiyi müzəffər Azərbaycan 

Ordusunun gücünü və qürurunu bir daha sübut etdi. 

 ―Dəmir yumruq‖ əməliyyatı adı ilə 

Azərbaycanın yeni tarixinə yazılan 

Vətən Müharibəsində rəĢadətli 

ordumuzun Müzəffər Ali BaĢ 

Komandan Ġlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə qazandığı böyük 

qələbə müasir Azərbaycan 

dövlətinin hərbi qüdrətinin və 

Azərbaycan xalqının qələbə əzminin əyani təsdiqidir. Eyni 

zamanda bu parad qüdrətli ordu ilə yanaĢı, Azərbaycanın iqtisadi 

və siyasi iradəsini də bütün dünyaya nümayiĢ etdirdi. Son 17 il 
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ərzində Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin artması güclü ordu 

quruculuğuna da böyük dərəcədə təsir etdi. Bilirsiniz ki, uzun 

illərdir dövlət büdcəsindən ən çox vəsait məhz müdafiə xərclərinə 

ayrılır. Bu da öz məntiqi nəticəsi ilə yekunlaĢdı. Bu gün qürurla 

deyə bilirik ki, Azərbaycan ordusu dünyanın ən güclü orduları 

sırasındadır. Hərbçilərimizin psixoloji hazırlığı, vətənpərvərlik 

hissi, döyüĢ ruhu çox yüksəkdir və keçirilən paradda nəinki biz, 

bütün beynəlxalq ictimaiyyət bir daha bunun canlı Ģahidi oldu. 

Paradda Azərabaycan Silahlı Qüvvələrinin üç min nəfərlik Ģəxsi  

heyəti ilə yanaĢı türk hərbçilərinin də iĢtirakı, habelə Türkiyə 

Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın həyat yoldaĢı ilə birlikdə 

iĢtirak etməsi, onun  Qarabağın iĢğaldan azad olunması ilə bağlı 

təbriki, qədim, əbədi və əzəli torpaqlarımızda Azərbaycan 

bayrağının dalğalanmasını qeyd etməsi, ordumuzun gücünü 

vurğulaması Ulu Öndər Heydər Əliyevin ―Ġki dövlət bir millət‖ 

Ģüarının bir daha öz təsdiqini tapmasının, Azərbaycan-Türkiyə 

münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğunun 

göstəricilərindəndir. Paradın açılıĢı zamanı Prezident Ġlham 

Əliyevin ―Vətən müharibəsinin ilk günlərindən, daha doğrusu, ilk 

saatlarından biz Türkiyənin dəstəyini hiss edirdik‖. ―Mənim 

qardaĢım demiĢdir ki, bu müharibədə Azərbaycan haqlıdır, 

demiĢdir ki, Azərbaycan tək deyil və Türkiyə hər zaman 

Azərbaycanın yanındadır‖ sözləri iki ölkə arasında birliyin, 

qardaĢlığın təzahürüdür. Qədim köklərə malik bu iki dövlətin bir 

amal ətrafında birləĢməsi haqqın, ədalətin bərpasında 

Azərbaycana, Azərbaycan xalqına böyük kömək oldu. Bu gün 

Azərbaycan xalqının dəmir yumruq kimi bir olmasının nəticəsidir 

ki, Azərbaycanın Ali BaĢ Komandanı həmin dəmir yumruğu 
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hədəfli olaraq düĢmənin baĢına zərbə kimi endirdi. Qürurlu və 

güclü xalqımız Ali BaĢ Komandan, Prezident Ġlham Əliyevin 

ətrafında bundan sonra da sıx birləĢərək Yenilməz Azərbaycan 

Sərkərdəsi ilə birgə yeni, Ģanlı tariximizin yazılmasını davamlı 

edərək, daha böyük Azərbaycan uğrunda mübarizliyini əzmlə 

davam etdirəcəkdir. 

 

                                            14.Prezidentlərin çıxıĢı  

  Qələbə Paradı zamanı Azərbaycan 

Prezidenti Ġlham Əliyev və Türkiyə 

Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 

fəxri tribunadan paradı izləyirdilər. 

Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali 

BaĢ Komandanı Ġlham Əliyev 

paradda çıxıĢ etdi. Ġlham Əliyev 

çıxıĢı zamanı indiki Ermənistanda 

yaĢayan yüz minlərlə azərbaycanlının "ata-baba yurdlarından 

qovulduğunu" dedi və Zəngəzur, Göyçə və Ġrəvanın 

"Azərbaycanın tarixi torpaqları" olduğunu bildirdi. Prezident 

müharibə baĢlamazdan üç gün əvvəl BMT BaĢ Assambleyasında 

"Ermənistanın yeni bir müharibəyə hazırlaĢdığını və bunların 

qarĢısı alınmalı" çıxıĢını etdiyini söylədi. 2020-ci ildə 

Ermənistanın iyul, avqust və sentyabr aylarında Azərbaycana 

qarĢı üç hücuma baĢladığını qeyd etdi. Bütün bunlara cavab olaraq 

"Azərbaycan əsgərlərinə hücum" əmri verdiyini bildirdi. Daha 
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sonra Əliyev ġuĢa döyüĢünü xatırladı və bunu "tarixi hadisə" 

adlandırdı. Sonda prezident Əliyev Azərbaycan ordusunun 

Ermənistanı məğlub etdiyini və Ermənistan Ordusunun demək 

olar ki, "yox olduğunu və məhv edildiyini" bildirdi və "Erməni 

faĢizmi yenidən ayağa qalxarsa, nəticə eyni olacaq" bildirdi. 

ÇıxıĢını isə "Qarabağ Azərbaycandır və nida" sözləri ilə bitirdi. 

Sonra Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 

çıxıĢ etdi. Türkiyə Prezidenti çıxıĢında əvvəlcə müharibə zamanı 

öldürülən və ya yaralanan Azərbaycan əsgərlərinə Allahdan 

rəhmət dilədi, sonra Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərindən 

danıĢdı. Daha sonra "Qarabağa qətliam və göz yaĢından baĢqa heç 

bir Ģey gətirməyənlər ağıllarını baĢlarına yığmalıdırlar" və erməni 

siyasətçilərin "sülh və sabitliyə doğru cəsarətli addımlar" atmaları 

lazım olduğunu da əlavə etdi. Ərdoğan daha sonra "Əhməd 

Cavadın, Nuru PaĢanın və Mübariz Ġbrahimovun ruhları sevinirdi" 

deyə bildirdi. O, "siyasi və hərbi sahədə mübarizənin fərqli 

cəbhələrdə davam edəcəyini" də vurğuladı. 

Hərbi texnikanın keçidi: Daha 

sonra hərbi texnikaların keçidi 

baĢladı. Vətən müharibəsində 

Qələbəyə həsr olunan Zəfər 

paradına Hərbi Dəniz 

Qüvvələrinin və Dövlət Sərhəd 

Xidməti Sahil Mühafizəsinin 

döyüĢ gəmiləri və katerləri 

dənizdən dəstək verdi. Dənizdə fəxri keçid edən hərbi gəmilərimiz 

yüksək döyüĢ hazırlığı nümayiĢ etdirdi. ―Dəmir yumruq‖ 
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əməliyyatının – Vətən müharibəsinin qazilərinin hərbi maĢınlarda 

Zəfər paradında tribuna önündən keçidi oldu. Azadlıq meydanına 

44 günlük Vətən müharibəsində düĢməndən qənimət götürülmüĢ 

hərbi texnikaların bir qismi gətirildi. DöyüĢlərdə qənimət 

götürülmüĢ istifadəyə yararlı texnikalar - ―KamAZ‖ markalı 

avtomobilin qoĢqusunda D-30, ―Ural‖ markalı avtomobilin 

qoĢqusunda D-20 topları, qoĢqu üzərində zenit qurğuları, 

―ġĠLKA‖, ―OSA-1T‖, ―KUB‖ zenit-raket kompleksləri, 

piyadaların döyüĢ maĢınları (PDM), ―T-72‖ tankları, eləcə də 

istifadəyə yararsız texnikalar - zirehli ―UAZ Patriot‖, ―UAZ 

Hunter‖ minik, ―ZĠL-131‖, ―Ural‖, ―KamAZ‖ markalı yük 

avtomobilləri, 122 millimetrlik ―Qvozdika‖ özüyeriyən artilleriya 

qurğusu, BM-21 ―Qrad‖ qurğuları, PDM-1 və PDM-2 texnikaları, 

T-72 tankları nümayiĢ etdirildi. Bundan sonra xüsusi təyinatlı 

avtomobil, zirehli texnika və silah sistemləri kolonu Azadlıq 

meydanına daxil oldu. Kolona ―Qarabağ‖ ordenli general-

leytenant Nizam Osmanov baĢçılıq edirdi. Azadlıq meydanında 

keçid edən, üzərində 12,7 millimetrlik NSV pulemyotları, tank 

əleyhinə idarə olunan ―SPIKE-ER‖, ―NLOS‖, ―LAHAT‖ 

raketləri, 120 millimetrlik ―SPEAR‖ minaatanlar quraĢdırılan 

―SandCat-Stormer‖ zirehli idarəetmə, çevik hərəkət maĢınları, 

piyada daĢıyan zirehli maĢınlar, ―Kobra‖ və ―BTR-82A‖ zirehli 

transportyorları, PDM-2 və PDM-3 texnikaları, ―T-72‖, ―T-90S‖ 

tankları Azərbaycan Ordusunun hərbi qüdrətini nümayiĢ etdirirdi. 

   Paradda Ermənistan Silahlı Qüvvələrindən müsadirə edilmiĢ 

hərbi texnikanın nömrələri yerləĢdirilmiĢ "Kamaz" markalı maĢın 

keçdi. Paneldə ―Qarabağ Azərbaycan!‖ yazısı var idi. Daha sonra 
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Azadlıq meydanında Hava Hücumundan Müdafiə silahları 

sistemləri kolonunun keçidi oldu. Kolona Müdafiə nazirinin 

müavini – Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı, ―Zəfər‖ ordenli 

general-leytenant Ramiz Tahirov baĢçılıq edirdi. Tribuna önündən 

modernləĢdirilmiĢ ―OSA-1T‖, ―S-125 TM‖, ―BUK-MB‖, 

―Ġldırım‖ zenit-raket komplekslərinin, ―S-300 Favorit‖ 

sistemlərinin keçidi oldu. Ardınca Vətən müharibəsində 

Qələbənin əldə edilməsində çox mühüm rol oynayan ―Orbiter-

1KM‖ - ―Ġti qovan‖, ―Orbiter-2B‖, ―Orbiter-3B‖, ―Orbiter-4‖, 

―Aerostar–BP‖, ―Heron‖ pilotsuz uçuĢ aparatları (PUA), eləcə də 

ən müasir PUA-lar - ―Bayraktar-TB2‖, habelə ―Hermes-450‖, 

―Hermes-900‖, ―Quzğun‖ və ―Harop‖ PUA-ları nümayiĢ olundu. 

Ardınca Azadlıq meydanına artilleriya silahları sistemlərinin 

kolonu daxil oldu. Kolona ―Zəfər‖ ordenli general-mayor Ağamir 

Sultanov baĢçılıq edirdi. Meydanda özüyeriyən haubitsa və 

artilleriya qurğuları - 152 millimetrlik ―Akasiya‖, 152 millimetrlik 

―MSTA-S‖, 203 millimetrlik ―Pion‖, eləcə də 220 millimetrlik 

―TOS-1A‖ ağır odsaçan, tank əleyhinə ―Xrizantema-S‖ 

kompleksləri, ―DANA‖ özüyeriyən top-haubitsaları, ―Qrad‖, 

―RM-70/85‖, ―BM-21‖, ―Smerç‖ yaylım atəĢli reaktiv sistemləri, 

―TR-300 Qasırğa‖, ―Ekstra‖ taktiki, ―Polonez‖ və ―LORA‖ 

əməliyyat-taktiki raket sistemlərinin keçidi oldu. 

Nəhayət, sonda Azadlıq meydanı üzərində Azərbaycan Hərbi 

Hava Qüvvələrinə məxsus döyüĢ təyyarələrinin və helikopterlərin 

uçuĢu baĢladı. ―Qarabağ‖ ordenli polkovnik Həsən Əlövsətovun 

rəhbərlik etdiyi ―MĠ-17‖ hərbi nəqliyyat-desant helikopterləri 

cütlüyü Azərbaycan və Türkiyə respublikalarının dövlət 
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bayraqları ilə Bakı buxtasının üzərindən uçaraq Zəfər paradının 

iĢtirakçılarını salamladı. Bunun ardınca Vətən Müharibəsi 

Qəhrəmanı, polkovnik-leytenant RəĢad Nadirovun baĢçılığı ilə 

―MĠ-35‖ hücum helikopterləri qrupunun uçuĢu oldu. Polkovnik-

leytenant Rəhim Quluzadənin baĢçılığı ilə ―LAHAT‖ və 

―SPAYK‖ uzunmənzilli raketləri ilə silahlanmıĢ ―MĠ-17‖ 

helikopterlərinin və ―Qarabağ‖ ordenli polkovnik Zaur 

Rüstəmovun rəhbərliyi ilə ―MĠQ-29‖ çoxməqsədli qırıcı 

təyyarələr qruplarının uçuĢları da maraqla qarĢılandı. Zəfər 

paradında döyüĢ təyyarə və helikopterlərinin çıxıĢını müasir 

silahlarla təchiz olunmuĢ ―Su-25‖ hücum və hava dəstək 

təyyarələr qrupu tamamladı. Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı 

general-mayor Namiq Ġslamzadənin baĢçılıq etdiyi qrupu səmada 

Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağının təsvirini yaratdı.                                     

  Ġzdiham: Bakı sakinlərinin Parad 

iĢtirakçısını salamlaması. Hərbi 

parad Ģəhərin müxtəlif yerlərində 

toplaĢan və paradı yaxından 

izləməyə çalıĢan bakılılarda böyük 

maraq doğurdu. COVID-19 əlaqəli 

karantin tədbirlərinə baxmayaraq, 

Bakı sakinləri hərbi paradı izləmək 

üçün Nizami küçəsi və Sahil bağı 

ətrafındakı Azadlıq meydanına getməyə çalıĢırdılar. Lakin bunun 

qarĢısı polislər tərəfindən alındı, onlar insanların Bakı Bulvarına 

girməsinə icazə vermədilər. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin 

rəsmiləri Ģəhərin mərkəzinin bağlanmadığını və Kukla Teatrının 
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yaxınlığındakı paradı izləmək üçün insanların toplandığını 

bildirib. Bakı Ģəhər BaĢ Polis Ġdarəsi daha sonra ―hadisəyə nəzarət 

və pandemiyanın yayılmasının qarĢısını almaq və ərazidə sıxlığın 

qarĢısını almaq üçün lazımi tədbirlər görüldüyünü‖ qeyd etmiĢdir. 

Əhaliyə toplaĢmamaq barədə rəsmi xəbərdarlıq da edilməmiĢdi. 

BBC-nin Azərbaycan müxbirinin verdiyi məlumata görə, Bakı 

sakinləri paradın yaxın vaxtlarda baĢlanmasına baxmayaraq, 

Neftçilər prospektindən Azadlıq meydanına axın edirdilər. 

 

ġəkil.Xüsusi təyinatlı  Qüvvələrin hərbi qulluqçuları Qələbə paradında 

Beynəlxalq reaksiyalar: Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi, Ankara 

Bələdiyyə BaĢçısı Mansur YavaĢ və Türkiyə Böyük Millət 

Məclisinin sədri Mustafa ġentop Azərbaycanı parad münasibətilə 

təbrik etdilər. Ġsrailli opera müğənnisi Camellia Loffe parkda 

Azərbaycan musiqisindən ibarət konsert təĢkil etdi və bu 

müddətdə musiqiçilər öz çıxıĢlarını Bakıda Zəfər Paradına həsr 

etdilər. Zəfər Paradı Ermənistanda səs-küyə səbəb oldu. 

MöhtəĢəm qələbə paradı erməni siyasətçilər və dövlət adamları 

tərəfindən erməni xalqı üçün böyük biabırçılıq günü hesab edildi. 

                                         

14.Anım  günü 
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Azərbaycan Respublikasında 

2020-ci il sentyabrın 27-dən 

noyabrın 10-a qədər davam edən 

Ġkinci Qarabağ müharibəsində 

həyatını itirən Ģəhidlərin 

xatirəsinin anılması. Anım Günü 

müharibənin baĢlandığı gün-

sentyabrın 27-də keçirilir. Anım 

Günü Prezident Ġlham Əliyevin 

2020-ci il dekabrın 2-də imzaladığı "Azərbaycan Respublikasında 

Anım Gününün təsis edilməsi haqqında" sərəncama əsasən qeyd 

edilir.                                             

Tarixi: Ġkinci Qarabağ müharibəsində həlak olan Ģəhidlərin 

xatirəsinin rəmzi olan Xarıbülbül (simvol). 27 sentyabr 2020-ci il 

səhər saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin geniĢmiqyaslı 

təxribat törədərək cəbhəboyu zonada yerləĢən Azərbaycan 

ordusunun mövqelərini və yaĢayıĢ məntəqələrini iriçaplı silahlar, 

minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv 

atəĢə tutması nəticəsində, Ermənistan ordusunun döyüĢ 

aktivliyinin qarĢısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin 

etmək məqsədilə Azərbaycan ordusunun komandanlığı tərəfindən 

qoĢunların bütün cəbhə boyu sürətli əks-hücum əməliyyatı 

baĢlaması barədə qərar verilmiĢdir. QarĢıdurmalar nəticəsində 

Ermənistanda hərbi vəziyyət və ümumi səfərbərlik, Azərbaycanda 

isə hərbi vəziyyət və komendant saatı, 28 sentyabrda qismən 

səfərbərlik elan edilmiĢdir. QarĢıdurmalar qısa müddətdə sürətlə 

alovlanmıĢ və Ġkinci Qarabağ müharibəsinə çevrilmiĢdir. 
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Ermənistan respublikası ilə 44 gün davam edən müharibə ərzində 

4 oktyabrda Cəbrayıl, 17 oktyabrda Füzuli, 20 oktyabrda 

Zəngilan, 25 oktyabrda Qubadlı və 8 noyabrda ġuĢa Ģəhəri 

iĢğaldan azad edilmiĢdir. Moskvada imzalanan müqaviləyə 

əsasən, noyabrın 10-u Bakı vaxtı ilə saat 01:00-dan etibarən 

Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi zonasında atəĢin və hərbi 

əməliyyatların tam dayandırılması, 1 dekabradək Ermənistan 

qüvvələrinin Dağlıq Qarabağın ətrafında Ermənistan nəzarətindəki 

Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması və Naxçıvan Muxtar 

Respublikası ilə Azərbaycanın qərb rayonlarını birləĢdirən yeni 

nəqliyyat kommunikasiyalarının inĢasının təmin edilməsi elan 

edilmiĢdir. 2020-ci il noyabrın 20-də Ağdam, noyabrın 25-də 

Kəlbəcər, dekabrın 1-də Laçın rayonları azad edilmiĢdir. 

Anım Gününün təsis edilməsi. Prezident Ġlham Əliyev Ġkinci 

Qarabağ müharibəsi bitdikdən sonra Vətən müharibəsinin 

baĢladığı günü "Anım Günü" kimi qeyd etmək barədə sərəncam 

vermiĢdir. 2020-ci il dekabrın 2-də Ġlham Əliyev Azərbaycan 

Respublikasında ―Anım Gününün təsis edilməsi haqqında‖ 

sərəncam imzalamıĢdır. Sərəncamda qeyd olunur ki, "Dövlət 

Vətən müharibəsində iĢtirak etmiĢ Azərbaycanın mübariz oğul və 

qızlarının Ģücaətini yüksək qiymətləndirir, bütün Ģəhidlərimizin 

ruhuna ehtiram göstərilir,onların xatirəsini uca tutur. Vətən 

müharibəsində qəhrəmancasına döyüĢmüĢ, Azərbaycan Bayrağını 

iĢğaldan azad edilən torpaqlarımızda dalğalandırmıĢ, ölkəmizin 

ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiĢ əsgər və 

zabitlərimizə, bütün Ģəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq, 
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Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 

32-ci bəndini rəhbər tutaraq, qərara alıram: 

1. Hər il sentyabrın 27-si Azərbaycan Respublikasında Anım 

Günü kimi qeyd edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan 

irəli gələn məsələləri həll etsin.[25]ğ 

 

 

15.AtəĢkəsə nəzarət üzrə Rusiya-Türkiyə Birgə Monitorinq 

Mərkəzi 

AtəĢkəsə nəzarət üzrə Rusiya-

Türkiyə Birgə Monitorinq 

Mərkəzi. Ġkinci Qarabağ 

müharibəsi bitdikdən sonra 

Qarabağ ərazisində atəĢkəsin 

təmin edilməsi üçün yaradılan 

Türkiyə - Rusiya birgə monitorinq 

mərkəzi. 2020-ci il noyabrın 10-da 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və Ermənistanın BaĢ Naziri 

Nikol PaĢinyan Qarabağda hərbi əməliyyatların tamamilə 

dayandırılması barədə ortaq bəyanat imzaladılar. Bəyanatda 

bölgədə atəĢkəsi təmin etmək üçün sülhməramlıların da 

yerləĢdirilməsi nəzərdə tutulurdu. 
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Noyabrın 11-də isə Rusiya və Türkiyə Müdafiə nazirləri 

Azərbaycanda Rusiya-Türkiyə Birgə Monitorinq Mərkəzi 

(RTBMM) yaratmaq üçün anlaĢma memorandumu imzaladılar. 

Baxmayaraq ki, Rusiya rəsmiləri Türkiyənin sülhməramlı 

əməliyyatlara qatılmasının Dağlıq Qarabağa təsir etməyəcəyini 

bildirmiĢdilər.  Noyabrın 16-da Türkiyə hökuməti Böyük Millət 

Məclisinə Azərbaycanda sülhməramlıların yerləĢdirilməsi ilə bağlı 

qanun layihəsini təklif etdi. Türkyə parlamenti, ertəsi gün Türkiyə 

Silahlı Qüvvələrinə Azərbaycana əsgər göndərmək üçün bir illik 

səlahiyyət verərək bu vəsatəti təsdiqlədi. Bununla da Azərbaycan 

ərazisində Türkiyə hərbi qüvvələrinin yerləĢdirilməsinə rəsmi 

razılıq verdi və monitorinq mərkəzinin yaradılması prosesinə start 

verildi. Rusiya tərəfi Monitorinq Mərkəzinin Qarabağdan kənarda 

Bərdədə yerləĢdirilməsini təklif etsə də, Azərbaycanın təkidi ilə 

mərkəzin Ağdam Ģəhərində açılması qərarı verildi. 2021-ci il 

yanvar ayının 30-da atəĢkəsə nəzarət üzrə Rusiya-Türkiyə Birgə 

Monitorinq Mərkəzi fəaliyyət göstərməyə baĢlamıĢdır. 

Tarixi: 2020-ci il noyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti Ġlham 

Əliyev və Ermənistanın BaĢ Naziri Nikol PaĢinyan Qarabağda 

hərbi əməliyyatların tamamilə dayandırılması barədə ortaq 

bəyanat imzaladılar. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin sözlərinə 

görə, Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri iĢğal etdikləri 

mövqelərdə dayanacaq və bölgədə rus sülhməramlıları 

yerləĢdiriləcək. Dağlıq Qarabağda atəĢkəsə nəzarət etmək üçün 

ortaq Rusiya-Türkiyə mərkəzinin yaradılması barədə 

memorandum Hulusi Akarla Rusiya Müdafiə Naziri Sergey ġoyqu 

arasındakı video əlaqə yolu ilə aparılan danıĢıqların nəticələrinin 
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ardından noyabrın 11-də imzalanmıĢdır. Baxmayaraq ki, Rusiya 

rəsmiləri Türkiyənin sülhməramlı əməliyyatlara qatılmasının 

Dağlıq Qarabağa təsir etməyəcəyini bildirmiĢdilər.  Noyabrın 16-

da Türkiyə hökuməti Böyük Millət Məclisinə Azərbaycanda 

sülhməramlıların yerləĢdirilməsi ilə bağlı qanun layihəsini təklif 

etdi. Türkyə parlamenti, ertəsi gün Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə 

Azərbaycana əsgər göndərmək üçün bir illik səlahiyyət verərək bu 

vəsatəti təsdiqlədi. Bununla da Azərbaycan ərazisində Türkiyə 

hərbi qüvvələrinin yerləĢdirilməsinə rəsmi razılıq verdi və 

monitorinq mərkəzinin yaradılması prosesinə start verildi. Rusiya 

tərəfi Monitorinq Mərkəzinin Qarabağdan kənarda Bərdədə 

yerləĢdirilməsini təklif etsə də, Azərbaycanın təkidi ilə mərkəzin 

Ağdam Ģəhərində açılması qərarı verildi. 

AçılıĢı: AtəĢkəsə nəzarət üzrə Rusiya-Türkiyə Birgə Monitorinq 

Mərkəzi   Ağdamda açılan atəĢkəsə nəzarət üzrə Rusiya-Türkiyə 

Birgə Monitonrinq Mərkəzi yanvarın 30-dan etibarən fəaliyyət 

göstərməyə baĢlamıĢdır. Ağdamın iĢğaldan azad olunmuĢ Mərzili 

kəndi yaxınlığında yerləĢən Türkiyə-Rusiya Birgə Monitorinq 

Mərkəzinin açılıĢında yüksək çinli rəsmilər iĢtirak etmiĢdilər. 

AçılıĢda Azərbaycan Müdafiə naziri Zakir Həsənov, Türkiyə 

Müdafiə nazirinin müavini Yunus Əmrə Qaraosmanoğlu və 

Rusiya Müdafiə nazirinin müavini Aleksandr Fomin öz ölkələrini 

təmsil ediblər. Zakir Həsənov, Yunus Əmrə Qaraosmanoğlu və 

Aleksandr Fomin əvvəlcə Mərkəzin önündəki rəmzi qırmızı lenti 

kəsiblər. Sonra Azərbaycan, Türkiyə və Rusiyanın dövlət himnləri 

səsləndirilib. Sonra Ģəxsi heyətlə və ərazi ilə tanıĢlıq həyata 
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keçirilib. AçılıĢ tədbiri Azərbaycan, Türkiyə və Rusiya 

rəsmilərinin ağacəkmə mərasimi ilə yekunlaĢıb. 

Mərkəzdə Ģərait: Türkiyə-Rusiya Birgə Mərkəzinin ümumi 

sahəsi 4 hektara yaxındır. Ərazidə 65 ədəd modul tipli xidməti, 

inzibati və yaĢayıĢ otaqları var. Bütün otaqlar zəruri avadanlıqlar, 

su, elektrik və istiliklə təmin olunub. Bundan əlavə hər iki tərəfin 

istifadəsi üçün ayrı və ümumi monitorinq mərkəzləri, brifinq zalı, 

100 nəfərlik yeməkxana, tibb məntəqəsi, camaĢırxana, bərbər, 

dərzi, mağaza da var. Ərazidə su stansiyası, transformator, 

generator, avtomobil dayanacağı, açıq havada iki ədəd idman 

Ģəhərciyi, eləcə də iki ədəd qapalı idman zalı, ərzaq və soyuducu 

anbarlar yerləĢir. Bütün əraziyə, perimetr boyu hasar çəkilib, 4 

ədəd müĢahidə nəzarət qülləsi quraĢdırılıb, sutkalıq mühafizə 

təĢkil olunub. ġəxsi heyətin istirahətinin təĢkili üçün zəruri 

avadanlıqla tam təmin edilmiĢ istirahət otaqları da hazırlanıb. 

ġəxsi heyət: AçılıĢ mərasimindən sonra Rusiya və Türkiyə 

hərbçiləri paritet əsasla Mərkəzdə fəaliyyətlərini davam etdirirlər. 

Birgə Mərkəzin mühafizəsi Azərbaycan Ordusunun hərbi 

qulluqçuları tərəfindən həyata keçirilir. Monitorinq Mərkəzində 

həm Türkiyə və Rusiya tərəfdən 60 hərbi qulluqçu xidmət 

göstərəcək. Monitorinq Mərkəzi Qarabağda atəĢkəs rejiminin 

monitorinqini pilotsuz aparatalar vasitəsilə həyata keçirəcək. 

Monitorinq mərkəzi açılanda ilk vaxtda Türkiyə tərəfdən bir 

general və 38 hərbçinin xidmət edəcəyi bəlli olmuĢdur. 

Monitorinq mərkəzinin Türkiyəli Ģəxsi heyətinə general-mayor 

Abdullah Katırcı, Rusiyalı Ģəxsi heyətinə isə general-mayor 

Viktor Fedorenko rəhbərlik edir. Moskva bəyanatı (2021): 
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Moskva bəyanatı və ya Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 

Ermənistan Respublikasının BaĢ naziri və Rusiya Federasiyasının 

Prezidentinin bəyanatı — Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev, 

Ermənistan Respublikasının BaĢ Naziri Nikol PaĢinyan və Rusiya 

Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin tərəfindən imzalanmıĢ 

üçtərəfli bəyanatıdır. 

 

 

 

16. Ermənistanda aksiyalar – PaĢinyanın əleyhinə etirazlar. 

PaĢinyan əleyhinə etirazlar - 

Azərbaycan və Ermənistan arasında 

imzalanan sülh müqaviləsinə etiraz 

olaraq 10 noyabrdan baĢlayan 

hökumət əleyhinə aksiyalar. 

Etirazlar Ermənistanın BaĢ Naziri 

Nikol PaĢinyanın xalqına müraciəti 

zamanı Azərbaycanla sülh 

bağlandığını və iĢğal edilmiĢ torpaqları Azərbaycana 

qaytarılacağını deməsindən sonra baĢlandı. Etirazçılar bu 

bəyanatdan sonra küçələrə axıĢdılar və torpaqların Azərbaycana 

qaytarılmamasını tələb etdilər. 17 müxalifət partiyası BaĢ nazir 

Nikol PaĢinyan tərəfindən Qarabağa dair üçtərəfli bəyanatın 

imzalanmasına etiraz olaraq 10 noyabrdan bəri Yerevanda 

mitinqlər keçirir. Müxalifət PaĢinyanın istefasını, xilasetmə 
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komitəsinin yaradılmasını və bəyanatın bəzi müddəalarında 

dəyiĢiklik edilməsini tələb edir. 

Xronologiya: 10 noyabr -  Etitazçılar Ermənistan parlament 

binasına hücum edilblər. Parlament binasının qarĢısında Ararat 

Mirzoyanın mühafizəçiləri ilə etirazçılar arasında insident olub. 

Etirazçılar həmin an avtomobilində olan Parlamentin Spikerini 

avtomobilindən çıxararaq ölümcül Ģəkildə döyüblər. Nikol 

PaĢinyan ―Facebook‖ səhifəsində iqamətgahında oğurluq 

olduğunu, kompüter, ətir və saatının oğurlandığını yazmıĢdı. O, 

bu məlumatı ―Təbii ki,Vətən uğrunda‖ sözləri ilə paylaĢmıĢdı. 11 

noyabr - Etirazçılar Ġrəvandaki Soros fondunun ofisinə basqın 

edərək buranı dağıdıblar. Daha sonra polis qüvvələri ilə etirazçılar 

arasında qarĢıdurma olub. Polis aksiya iĢtirakçılarına qarĢı güc 

tətbiq edib. Etirazçılıran bir çoxu həbs edilib. "Çiçəklənən 

Ermənistan" partiyasının lideri Qaqik Tsarukyan da Ermənistanın 

Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə aparılıb. 2 dekabr - Nikol PaĢinyan 

üçün doğma olan Ġcevan Ģəhərində ona qarĢı aksiya keçirilib. 

Aksiya iĢtirakçıları Nikol PaĢinyanın istefasını tələb ediblər. 

Aksiya zamanı polislərlə etirazçılar arasında qarĢıdurma baĢ verib. 

VətəndaĢlar hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaĢlarını 

PaĢinyanı müdafiə etməməyə çağırıblar. Hüquq-mühafizə 

orqanlarının əməkdaĢları isə buna cavab olaraq bir neçə nəfəri 

nəzarətə götürüblər. 3 dekabr - Dekabrın 2-də müxalifətin 

Yerevanın mərkəzində keçirdiyi son yürüĢdə ―DaĢnakstyun‖, 

―Vətən‖ və ―Çiçəklənən Ermənistan‖ partiyalarının üzvləri iĢtirak 

ediblər. Etirazçılar "Xain PaĢinyan" Ģüarları səsləndirib, bir daha 

baĢ nazirin istefasını tələb ediblər. Nikol PaĢinyanın yerinə 
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müxalifətin vahid namizədi sabiq BaĢ nazir və Müdafiə naziri 

Vazgen Manukyan olub. Vazgen Manukyan PaĢinyanın 

devriləcəyi təqdirdə Ermənistan keçid hökumətinin BaĢ naziri 

vəzifəsinə vahid namizəd olacaq. 5 dekabr - 5 dekabrda Ġrəvanda 

müxalifət mitinq keçirərək BaĢ nazir Nikol PaĢinyan və 

komandasına 8 dekabr günortadan əvvəl istefa vermək tələbini 

irəli sürüb. 8 dekabr - Müxalifət bölgələrdə və paytaxtda hərəkəti 

iflic etməyə hazırlaĢır. Günorta saat 12-dən baĢlayaraq, 

hakimiyyət əleyhdarları Ġrəvan və müxtəlif bölgələrdə trafikin 

çökməsinə səbəb ola biləcək küçələri bağlamaq niyyətindədirlər. 

Növbəti aksiyalardan biri Ermənistan Milli Təhlükəsizlik 

Xidmətinin binası önündə keçirilib. NümayiĢçilər özləri ilə 

simvolik olaraq saat və ətir gətirərək PaĢinyanı daha çox itirdiyi 

bu əĢyaların maraqlandırdığını bildiriblər. Mitinqlərdə ictimai-

siyasi Ģəxslər, fəallar, vəkillər və baĢqaları iĢtirak edirlər. Polis 

küçələri bağlamağa çalıĢan mitinq iĢtirakçılarını saxlayıb. 

Analizi: Rusiya XĠN-in Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər 

Ġnstitutunun aparıcı elmi iĢçisi Sergey Markedonov deyir ki, Nikol 

PaĢinyan ona etibar etməkdən imtina edən erməni cəmiyyətinin 

böyük hissəsinin gözündə legitimliyini itirib. Amma eyni 

zamanda, qanuni yolla hakimiyyətə gəlmiĢ hazırkı BaĢ nazirin 

legitimliyi ilə qanuniliyi arasında açıq-aydın boĢluq müĢahidə 

edilir. Hakimiyyət orqanları — parlament, hökumət, məhkəmələr 

onun tərəfdarlarının əlində olduğu üçün legitim prosedurlara əməl 

etməklə onu hakimiyyətdən uzaqlaĢdırmaq asan olmayacaq. 

Ermənistanın ilk prezidenti Levon Ter-Petrosyanın fikrincə, 
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münaqiĢə tərəflərinin iradəsindən asılı olmayaraq, bu mübarizə 

hər hansı bir təxribata görə vətəndaĢ müharibəsinə çevrilə bilər.                

 

17.Vətən muharibəsi memorial kompleksi. 

   Vətən Müharibəsi Memorial Kompleksi — Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 03 dekabr 2020 -ci il tarixli Sərəncamı 

ilə Azərbaycan xalqının Vətən müharibəsində göstərdiyi misilsiz 

qəhrəmanlığın və qazandığı möhtəĢəm tarixi zəfərin nümayiĢ 

etdirilməsi, Ģəhidlərimizin əziz xatirəsinin əbədiləĢdirilməsi 

məqsədilə Bakı Ģəhərində yaradılması nəzərdə tutulan abidə-

kompleks. 

Zəfər Muzeyi — Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 03 

dekabr 2020 -ci il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan xalqının Vətən 

müharibəsində göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlığın və qazandığı 

möhtəĢəm tarixi zəfərin nümayiĢ etdirilməsi, Ģəhidlərimizin əziz 

xatirəsinin əbədiləĢdirilməsi məqsədilə Bakı Ģəhərində 

yaradılması nəzərdə tutulan abidə-kompleks.  

Zəfər bayrağı: — 8 noyabr 2020-

ci il Ermənistanın iĢğalından azad 

olunduqdan sonra Azərbaycan 

Ordusu əsgərləri tərəfindən ġuĢa 

Ģəhəri icra hakimiyyəti binası 

üzərinə qaldırılan bayraq. Bu 

bayraq Azərbaycanın Ġkinci 

Qarabağ müharibəsində Zəfər  
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Bayrağı elan olunub. ġuĢa Ģəhəri azad edildikdən sonra 

Azərbaycan Xüsusi Təyinatlı Qüvvələri hərbiçiləri tərəfindən 

sancılan bayraq Azərbaycannın Ġkinci Qarabağ müharibəsində 

qələbəsinin əsas simvoludur. Zəfər bayrağı 2020-ci il 10 dekabrda 

keçirilən Qələbə Paradında nümayiĢ olunmuĢdur. Bayraq 

meydana ġuĢa azad olunandan sonra Ģəhərin ilk komendantı təyin 

edilən Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı, general-mayor Zaur 

Məmmədovun rəhbərlik etdiyi qrup tərəfindən gətirilmiĢdir. Zəfər 

bayrağı Azərbaycan Respublikasının rəsmi simvollarından biridir. 

Hazırda Müdafiə Nazirliyində saxlanılsa da, gələcəkdə 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ġlham Əliyevin 03 dekabr 

2020 -ci il tarixli Sərəncamı ilə yaradılacaq Vətən müharibəsi 

memorial kompleksinin və Zəfər muzeyində nümayiĢ olunacaq.                                                                 

Tarixi: 2020-ci il sentyabrın 27-

dən noyabrın 10-dək Azərbaycan 

və Ermənistan arasında Ġkinci 

Qarabağ müharibəsi olmuĢdur. 

Noyabrın 25-də Kəlbəcər, dekabrın 

1-də Laçın rayonları Ermənistan 

respublikası ilə 44 gün davam edən 

müharibə Azərbaycanın inamlı 

qələbəsi ilə bitmiĢdir. Müharibə 

ərzində Azərbaycan tərəfi 4 oktyabrda Cəbrayıl rayonunu, 17 

oktyabrda Füzuli rayonunu, 20 oktyabrda Zəngilan rayonunu, 25 

oktyabrda Qubadlı rayonunu azad etmiĢdir. Bu müharibə ərzində 

Azərbaycan ordusunun ən müvəfəqiyyətli əməliyyatı 8 noyabrda 
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ġuĢa Ģəhərinin iĢğaldan azad edilməsi olmuĢdur. Məhz ġuĢa 

əməliyyatı müharibənin bitməsində mühüm amil olmuĢdur. 

Bayrağın sancılması: ġuĢa 

Ģəhərinin azad edilməsi 

əməliyyatı çərçivəsində 

Azərbaycan Xüsusi Təyinatlı 

Qüvvələri 7 noyabrda Ģəhərin 

qayalıqlarını dırmaĢaraq yüngül 

silah-sursat ilə ġuĢaya daxil 

olmuĢdur. Onlar tezliklə erməni 

qoĢunlarını Ģəhərdən qovmuĢ və 

8 noyabrda Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev Azərbaycan 

qüvvələrinin ġuĢanı iĢğaldan azad etdiyini bəyan etmiĢdir.  ġəhər 

azad edildikdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ģəhər icra 

hakimiyyəti binası üzərində Azərbaycan bayrağını qaldırmıĢdılar. 

Noyabrın 10-u Bakı vaxtı ilə saat 01:00-dan etibarən Dağlıq 

Qarabağ münaqiĢəsi zonasında atəĢin və hərbi əməliyyatların tam 

dayandırılması, 1 dekabradək Ermənistan qüvvələrinin Dağlıq 

Qarabağın ətrafında Ermənistan nəzarətindəki Azərbaycan 

ərazilərindən çıxarılması ilə nəticələnən bəyanatla müharibə 

bitmiĢdir. 

Zəfər Günü — Azərbaycan Respublikasında Ġkinci Qarabağ 

müharibəsində qələbə Ģərəfinə qeyd edilən gün. Prezident Ġlham 

Əliyevin 2020-ci il dekabrın 3-də imzaladığı "Azərbaycan 

Respublikasında Zəfər Gününün təsis edilməsi haqqında" 

sərəncama əsasən qeyd edilir.        
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V HĠSSƏ.  TƏLTĠFLƏR, MEDLLAR VƏ DƏRƏCƏLƏR 

    Azərbaycanda yeni Vətən Müharibəsi ilə bağlı orden və 

medallar və fəxri ad təsis edilib. Milli Məclisin iclasında ―Vətən 

Müharibəsində qələbə münasibətilə‖ Azərbaycan Respublikasının 

orden və medallarının təsis edilməsi ilə əlaqədar ―Azərbaycan 

Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi haqqında‖ 

qanununda dəyiĢiklik layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Qanun 

layihəsində aĢağıdakı dəyiĢikliklər nəzərdə tutulur: 

1.1. 1-ci maddədə ―Azərbaycan Respublikasının ən yüksək təltifi 

– ―Heydər Əliyev‖ ordeni;‖ hissəsindən sonra aĢağıdakı 

məzmunda yeni hissələr əlavə edilsin: 

―Zəfər‖ ordeni; 

―Qarabağ‖ ordeni. 

1.2. 2-ci maddəyə ―Qızıl Ulduz‖ medalı;‖ hissəsindən əvvəl 

―Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı‖ medalı;‖ hissəsi və ―Ġgidliyə 

görə‖ medalı hissəsindən sonra aĢağıdakı yeni hissələr əlavə 

edilsin: 

―Cəsur döyüĢçü‖ medalı; 

―DöyüĢdə fərqlənməyə görə‖ medalı; 

―SuqovuĢanın azad olunmasına görə‖ medalı; 

―Cəbrayılın azad olunmasına görə‖ medalı; 

―Xocavəndin azad olunmasına görə‖ medalı; 

―Füzulinin azad olunmasına görə‖ medalı; 

―Zəngilanın azad olunmasına görə‖ medalı; 

―Qubadlının azad olunmasına görə‖ medalı; 
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―ġuĢanın azad olunmasına görə‖ medalı; 

―Kəlbəcərin azad olunmasına görə‖ medalı; 

―Ağdamın azad olunmasına görə‖ medalı; 

―Laçının azad olunmasına görə‖ medalı; 

―Vətən müharibəsi iĢtirakçısı‖ medalı; 

―Vətən müharibəsində arxa cəbhədə xidmətlərə görə‖ medalı;. 

Layihə birinci oxunuĢda  qəbul edilib. 

Bundan baĢqa, Milli Məclisin plenar iclasında Azərbaycan 

Respublikasının ―Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adı haqqında 

Əsasnamə‖ təsdiq edilib. Əsasnamədə qeyd olunub ki, 

Azərbaycan Respublikasının ―Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı‖ 

Azərbaycan Respublikasının ən ali fərqlənmə dərəcəsidir. ―Vətən 

Müharibəsi Qəhrəmanı‖ adının xüsusi fərqlənmə niĢanı – ―Vətən 

Müharibəsi Qəhrəmanı‖ Azərbaycan Respublikasının medalıdır. 

―Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı‖ medalının təsviri qanunla 

müəyyən olunur. 

―Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı‖ medalı döĢün sol tərəfinə, digər 

orden və medallardan yuxarıda taxılır. ―Vətən Müharibəsi 

Qəhrəmanı‖ adı almıĢ Ģəxsə aĢağıdakılar təqdim edilir: 

– ―Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı‖ medalı; 

– ―Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı‖ adının verilməsi haqqında 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın 

(qurumun) aktı. 

―Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı‖ eyni Ģəxsə bir dəfə verilir. ―Vətən 

Müharibəsi Qəhrəmanı‖ adı almıĢ Ģəxslər qanunla 

müəyyənləĢdirilmiĢ güzəĢtlərdən istifadə edir. ―Vətən Müharibəsi 

Qəhrəmanı‖ adı almıĢ Ģəxslər həmin addan Azərbaycan 

Respublikasının fəxri adları üçün müəyyən olunmuĢ qaydada 

məhrum edilir. 
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Azərbaycan Respublikasının "Cəsur döyüĢçü" medalının 

əsasnaməsi Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 26 noyabr 

tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiĢdir(295). Əsasnamədə deyilir: 

Maddə 1. Təltif edilən Ģəxslər: 

"Cəsur döyüĢçü" Azərbaycan Respublikasının medalı ilə 

Azərbaycan Respublikasının iĢğal edilmiĢ ərazilərinin azad 

olunması zamanı müstəqil və ya digər qoĢun növləri ilə birlikdə 

strateji və ya xüsusi əhəmiyyətli ərazilərin tutulması üzrə döyüĢ 

tapĢırıqlarını uğurla yerinə yetirmiĢ, havada və yerdə düĢmənin 

əsas qruplaĢmalarını və texnikasını məhv etməklə qoĢunlarımızın 

döyüĢ qabiliyyətinin qorunub saxlanılmasında fərqlənmiĢ 

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları 

təltif edilir. 

Maddə 2. Təltif edən orqan: "Cəsur döyüĢçü" Azərbaycan 

Respublikasının medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci maddəsində 

göstərilən Ģəxslər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 

109-cu maddəsinin 23-cü bəndinə uyğun olaraq təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası; "Cəsur döyüĢçü" Azərbaycan 

Respublikasının medalı döĢün sol tərəfinə, Azərbaycan 

Respublikasının digər orden və medalları olduqda, "Ġgidliyə görə" 

medalından sonra taxılır. 

 Medalın əsasnaməsi(296) 

Təsviri: Medalın təsviri Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 26 

noyabr tarixli qanunu ilə təsdiq edilmiĢdir. 

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri: 

"Cəsur döyüĢçü" Azərbaycan Respublikasının medalı (bundan 

sonra – medal) diametri 38 mm olan, bürüncdən tökülmüĢ və qızıl 

suyuna çəkilmiĢ səkkizguĢəli lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi: 

2.1. Medalın ön tərəfində səkkizguĢəli lövhə dekorativ naxıĢla 

bəzədilmiĢ zolaq ilə konturlanmıĢdır. 
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2.2. Konturun içərisində xarici və daxili çevrələrlə konturlanmıĢ 

dairəvi lövhə yerləĢdirilmiĢdir. 

2.3. Xarici və daxili çevrələrin arasında yuxarı qövs boyunca 

"CƏSUR DÖYÜġÇÜ" sözləri yazılmıĢ, aĢağı qövs boyunca milli 

ornamentlər təsvir olunmuĢdur. 

2.4. Daxili çevrənin içərisində iki kəsiĢən qılınc və qalxandan 

ibarət kompozisiya təsvir olunmuĢdur. 

2.5. Kompozisiyadan sol və sağ tərəflərdə iki səkkizguĢəli ulduz 

həkk olunmuĢdur. 

2.6. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi: 

Medalın arxa tərəfi hamar səthlidir, mərkəzində medalın seriyası 

və nömrəsi həkk olunmuĢdur. 

Maddə 4. Medalın elementləri: 

4.1. Medal paltara bərkidilmək üçün elementi olan 37 mm x 24 

mm ölçülü beĢbucaqlı xara lentə iki halqa və ilgək vasitəsilə 

birləĢdirilir. 

4.2. Tünd qırmızı rəngli xara lentin sol və sağ kənarlarından 3 mm 

aralı, hər birinin eni 4 mm olan iki Ģaquli ağ zolaq təsvir 

olunmuĢdur. 

4.3. Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, 

eyni xara lentdən üz çəkilmiĢ 37 mm x 10 mm ölçülü qəlib əlavə 

olunur. Medalın təsviri (297)              
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   1. Cəsur döyüĢçü medalı. 

   2020-ci il noyabrın 20-də Azərbaycan Respublikasının 
Milli Məclisində Vətən Müharibəsində qələbə 
münasibətilə Azərbaycan Respublikasının orden və 
medallarının təsis edilməsi ilə əlaqədar "Azərbaycan 
Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi 
haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 
qanununun layihəsi təqdim edilmiş  və birinci oxunuşda 
təsdiqlənmişdir. Azərbaycan Respublikasının "Cəsur 
döyüşçü" medalının əsasnaməsi Azərbaycan 

Respublikasının 2020-ci il 26 noyabr tarixli Qanunu ilə təsdiq 

edilmiĢdir.
 
Əsasnamədə deyilir: 

Maddə 1. Təltif edilən Ģəxslər: "Cəsur döyüĢçü" Azərbaycan 

Respublikasının medalı ilə Azərbaycan Respublikasının iĢğal 

edilmiĢ ərazilərinin azad olunması zamanı müstəqil və ya digər 

qoĢun növləri ilə birlikdə strateji və ya xüsusi əhəmiyyətli 

ərazilərin tutulması üzrə döyüĢ tapĢırıqlarını uğurla yerinə 

yetirmiĢ, havada və yerdə düĢmənin əsas qruplaĢmalarını və 

texnikasını məhv etməklə qoĢunlarımızın döyüĢ qabiliyyətinin 

qorunub saxlanılmasında fərqlənmiĢ Azərbaycan Respublikası 

Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları təltif edilir. 

Maddə 2. Təltif edən orqan "Cəsur döyüĢçü" Azərbaycan 

Respublikasının medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci maddəsində 

göstərilən Ģəxslər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 

109-cu maddəsinin 23-cü bəndinə uyğun olaraq təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası: 

 "Cəsur döyüĢçü" Azərbaycan Respublikasının medalı döĢün sol 

tərəfinə, Azərbaycan Respublikasının digər orden və medalları 

olduqda, "Ġgidliyə görə" medalından sonra taxılır. 

— Medalın əsasnaməsi 
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Medalın təsviri Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 26 noyabr 

tarixli qanunu ilə təsdiq edilmiĢdir. 

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri: 

 "Cəsur döyüĢçü" Azərbaycan Respublikasının medalı (bundan 

sonra – medal) diametri 38 mm olan, bürüncdən tökülmüĢ və qızıl 

suyuna çəkilmiĢ səkkizguĢəli lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi: 

2.1. Medalın ön tərəfində səkkizguĢəli lövhə dekorativ naxıĢla 

bəzədilmiĢ zolaq ilə konturlanmıĢdır. 

2.2. Konturun içərisində xarici və daxili çevrələrlə konturlanmıĢ 

dairəvi lövhə yerləĢdirilmiĢdir. 

2.3. Xarici və daxili çevrələrin arasında yuxarı qövs boyunca 

"CƏSUR DÖYÜġÇÜ" sözləri yazılmıĢ, aĢağı qövs boyunca milli 

ornamentlər təsvir olunmuĢdur. 

2.4. Daxili çevrənin içərisində iki kəsiĢən qılınc və qalxandan 

ibarət kompozisiya təsvir olunmuĢdur. 

2.5. Kompozisiyadan sol və sağ tərəflərdə iki səkkizguĢəli ulduz 

həkk olunmuĢdur. 

2.6. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi: 

 Medalın arxa tərəfi hamar səthlidir, mərkəzində medalın seriyası 

və nömrəsi həkk olunmuĢdur. 

Maddə 4. Medalın elementləri 

 4.1. Medal paltara bərkidilmək üçün elementi olan 37 mm x 24 

mm ölçülü beĢbucaqlı xara lentə iki halqa və ilgək vasitəsilə 

birləĢdirilir. 

4.2. Tünd qırmızı rəngli xara lentin sol və sağ kənarlarından 3 mm 

aralı, hər birinin eni 4 mm olan iki Ģaquli ağ zolaq təsvir 

olunmuĢdur. 

4.3. Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, 

eyni xara lentdən üz çəkilmiĢ 37 mm x 10 mm ölçülü qəlib əlavə 

olunur. 
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2.DöyüĢdə fərqlənməyə görə medal. 

2020-ci il noyabrın 20-də Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisində Vətən 

Müharibəsində qələbə münasibətilə Azərbaycan 

Respublikasının orden və medallarının təsis 

edilməsi ilə əlaqədar "Azərbaycan Respublikasının 

orden və medallarının təsis edilməsi haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyiĢiklik 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi təqdim edilmiĢ və birinci 

oxunuĢda təsdiqlənmiĢdir. Azərbaycan 

Respublikasının "DöyüĢdə fərqlənməyə görə" medalının 

əsasnaməsi Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 26 noyabr 

tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiĢdir. Əsasnamədə deyilir: 

Maddə 1. Təltif edilən Ģəxslər: "DöyüĢdə fərqlənməyə görə" 

Azərbaycan Respublikasının medalı ilə döyüĢ Ģəraitində 

tapĢırıqların icrası zamanı və həyat riski ilə əlaqəli xüsusi 

əməliyyatlar zamanı göstərilən fərqlilik, cəsarət və fədakarlıq, 

habelə döyüĢ tapĢırıqlarının uğurla yerinə yetirilməsinə kömək 

edən bacarıqlı, təĢəbbüskar və qətiyyətli hərəkətlər nümayiĢ etmiĢ, 

eləcə də döyüĢ tapĢırıqlarının uğurla yerinə yetirilməsi zamanı 

tabeçilikdə olan bölməyə peĢəkarlıqla rəhbərlik etmiĢ Azərbaycan 

Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları təltif edilir. 

Maddə 2. Təltif edən orqan: "DöyüĢdə fərqlənməyə görə" 

Azərbaycan Respublikasının medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci 

maddəsində göstərilən Ģəxslər Azərbaycan Respublikası 

 



AqĢin  Əliyev                                   Vətən  müharibəsi-Zəfər tarixi 

 

 
162 

 

Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndinə uyğun olaraq 

təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası: 

 "DöyüĢdə fərqlənməyə görə" Azərbaycan Respublikasının medalı 

döĢün sol tərəfinə, Azərbaycan Respublikasının digər orden və 

medalları olduqda, "Cəsur döyüĢçü" medalından sonra taxılır. 

— Medalın əsasnaməsi 

Təsviri: Medalın təsviri Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 26 

noyabr tarixli qanunu ilə təsdiq edilmiĢdir.[4] 

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri: 

"DöyüĢdə fərqlənməyə görə" Azərbaycan Respublikasının medalı 

(bundan sonra – medal) bürüncdən tökülmüĢ və qızıl suyuna 

çəkilmiĢ, biri digərindən kiçik olmaqla, biri digərinin üzərində 

yerləĢdirilmiĢ, guĢələrinin araları birləĢən qövsvarı xətlərlə 

konturlanmıĢ iki səkkizguĢəli ulduz formalı 42 mm ölçülü 

lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi: 

2.1. Medalın ön tərəfində səkkizguĢəli ulduz formalı lövhənin 

üzərində xarici və daxili çevrələrlə konturlanmıĢ dairəvi lövhə 

yerləĢdirilmiĢdir. 

2.2. Xarici və daxili çevrələrin arasında yuxarı qövs boyunca 

"DÖYÜġDƏ FƏRQLƏNMƏYƏ GÖRƏ" sözləri yazılmıĢdır. 

2.3. Daxili çevrənin içərisində yerləĢən, üzəri relyefli xətlərlə 

iĢlənmiĢ dairəvi lövhənin mərkəzində ikitərəfli hamar Ģüalı 

səkkizguĢəli ulduz həkk olunmuĢdur. 

2.4. Lövhənin aĢağı hissəsinin mərkəzində səkkizguĢəli ulduz 

vardır. SəkkizguĢəli ulduz ilə "DÖYÜġDƏ FƏRQLƏNMƏYƏ 

GÖRƏ" sözləri arasında kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir 

olunmuĢdur. 

2.5. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi: 
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Medalın arxa tərəfi hamar səthlidir, mərkəzində medalın seriyası 

və nömrəsi həkk olunmuĢdur 

Maddə 4. Medalın elementləri: 

4.1. Medal paltara bərkidilmək üçün elementi olan 37 mm x 50 

mm ölçülü beĢbucaqlı xara lentə iki halqa və ilgək vasitəsilə 

birləĢdirilir. 

4.2. Qızılı rəngli xara lentin mərkəzində 5 mm enində tünd qırmızı 

rəngli Ģaquli zolaq təsvir olunmuĢdur. Xara lentin sol və sağ 

kənarlarından mərkəzə doğru, biri digərindən 3 mm aralı, 3 mm 

enində tünd qırmızı və 2,5 mm enində yaĢıl rəngli Ģaquli zolaqlar 

vardır. 

4.3. Xara lentin yuxarı hissəsinə üzərində milli ornamentlər təsvir 

olunmuĢ 40 mm x 5,5 mm ölçülü lövhə bərkidilmiĢdir. 

4.4. Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, 

eyni xara lentdən üz çəkilmiĢ 37 mm x 10 mm ölçülü qəlib əlavə 

olunur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SuqovuĢanın azad olunmasına görə medal. 
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   2020-ci il noyabrın 20-də Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisində Vətən 

Müharibəsində qələbə münasibətilə Azərbaycan 

Respublikasının orden və medallarının təsis 

edilməsi ilə əlaqədar "Azərbaycan Respublikasının 

orden və medallarının təsis edilməsi haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyiĢiklik 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi təqdim edilmiĢ və birinci 

oxunuĢda təsdiqlənmiĢdir. Azərbaycan 

Respublikasının "SuqovuĢanın azad olunmasına görə" medalının 

əsasnaməsi Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 26 noyabr 

tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiĢdir. Əsasnamədə deyilir: 

Maddə 1. Təltif edilən Ģəxslər:  "SuqovuĢanın azad olunmasına 

görə" Azərbaycan Respublikasının medalı ilə Azərbaycan 

Respublikasının SuqovuĢan kəndinin iĢğaldan azad edilməsi 

uğrunda aparılmıĢ döyüĢ əməliyyatlarında iĢtirak etmiĢ 

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları 

təltif edilir. 

Maddə 2. Təltif edən orqan : "SuqovuĢanın azad olunmasına görə" 

Azərbaycan Respublikasının medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci 

maddəsində göstərilən Ģəxslər Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndinə uyğun olaraq 

təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası: "SuqovuĢanın azad olunmasına görə" 

Azərbaycan Respublikasının medalı döĢün sol tərəfinə, 

Azərbaycan Respublikasının digər orden və medalları olduqda, 

"DöyüĢdə fərqlənməyə görə" medalından sonra taxılır. 

 Medalın əsasnaməsi: 
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Təsviri: Medalın təsviri Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 26 

noyabr tarixli qanunu ilə təsdiq edilmiĢdir. 

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri: "SuqovuĢanın azad olunmasına 

görə" Azərbaycan Respublikasının medalı (bundan sonra – medal) 

bürüncdən tökülmüĢ və qızıl suyuna çəkilmiĢ, diametri 36 mm 

olan dairəvi lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi: 

2.1. Medalın ön tərəfinin kənarları bəzəkli naxıĢlarla 

konturlanmıĢdır. 

2.2. Bəzəkli konturdan medalın daxilinə doğru, xarici və daxili 

çevrələrlə konturlanmıĢ dairəvi lövhə təsvir olunmuĢdur. Xarici və 

daxili çevrələrin arasında, yuxarı qövs boyunca "SUQOVUġAN", 

aĢağı qövs boyunca "3 OKTYABR 2020" sözləri yazılmıĢdır. 

2.3. "3 OKTYABR 2020" sözlərindən sol və sağ tərəflərdə, 

aĢağıdan yuxarıya doğru dəfnə çələngləri təsvir olunmuĢdur. 

"SUQOVUġAN" sözü ilə dəfnə çələnglərinin arasında iki 

səkkizguĢəli ulduz və kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir 

olunmuĢdur. Daxili çevrənin içərisində, doğan günəĢ Ģüaları 

fonunda at belində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağını 

aparan Azərbaycan əsgəri təsvir olunmuĢdur. 

2.4. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi: 

3.1. Medalın arxa tərəfində xarici və daxili çevrələrlə 

konturlanmıĢ lövhənin üzərində qövs boyunca "SUQOVUġANIN 

AZAD OLUNMASINA GÖRƏ" sözləri yazılmıĢdır. Lövhənin 

aĢağı hissəsinin mərkəzində səkkizguĢəli ulduz, ulduzla sözlərin 

arasında isə kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir olunmuĢdur. 

3.2. Medalın arxa tərəfinin mərkəzində medalın seriyası və 

nömrəsi həkk olunmuĢdur. 

3.3. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 4. Medalın elementləri: 
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4.1. Medal paltara bərkidilmək üçün elementi olan, 37 mm x 50 

mm ölçülü beĢbucaqlı xara lentə iki halqa və ilgək vasitəsilə 

birləĢdirilir. 

4.2. Xara lentin mərkəzində 10 mm enində qızılı rəngli Ģaquli 

zolaq, qızılı rəngli zolaqdan sol və sağ kənarlara doğru ardıcıl 

olaraq 8 mm enində bir göy rəngli və 5.5 mm enində bir qızılı 

rəngli Ģaquli zolaqlar təsvir olunmuĢdur. 

4.3. Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, 

eyni xara lentdən üz çəkilmiĢ 37 mm x 10 mm ölçülü qəlib əlavə 

olunur. 

 

                        4. “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalı 

2020-ci il noyabrın 20-də Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisində Vətən 

Müharibəsində qələbə münasibətilə Azərbaycan 

Respublikasının orden və medallarının təsis 

edilməsi ilə əlaqədar "Azərbaycan Respublikasının 

orden və medallarının təsis edilməsi haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyiĢiklik 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi təqdim edilmiĢ və birinci 

oxunuĢda təsdiqlənmiĢdir.Azərbaycan Respublikasının 

"Cəbrayılın azad olunmasına görə" medalının əsasnaməsi 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 26 noyabr tarixli Qanunu 

ilə təsdiq edilmiĢdir. Əsasnamədə deyilir: 

Maddə 1. Təltif edilən Ģəxslər: 

"Cəbrayılın azad olunmasına görə" Azərbaycan Respublikasının 

medalı ilə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayonunun 

iĢğaldan azad edilməsi uğrunda aparılmıĢ döyüĢ əməliyyatlarında 
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iĢtirak etmiĢ Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi 

qulluqçuları təltif edilir. 

Maddə 2. Təltif edən orqan: "Cəbrayılın azad olunmasına görə" 

Azərbaycan Respublikasının medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci 

maddəsində göstərilən Ģəxslər Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndinə uyğun olaraq 

təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası: "Cəbrayılın azad olunmasına görə" 

Azərbaycan Respublikasının medalı döĢün sol tərəfinə, 

Azərbaycan Respublikasının digər orden və medalları olduqda, 

"SuqovuĢanın azad olunmasına görə" medalından sonra taxılır.  

Medalın əsasnaməsi 

Təsviri: Medalın təsviri Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 26 

noyabr tarixli qanunu ilə təsdiq edilmiĢdir.(5) 

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri: ―Cəbrayılın azad olunmasına 

görə‖ Azərbaycan Respublikasının medalı (bundan sonra – medal) 

bürüncdən tökülmüĢ və qızıl suyuna çəkilmiĢ, diametri 36 mm 

olan dairəvi lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi: 

2.1. Medalın ön tərəfinin kənarları bəzəkli naxıĢlarla 

konturlanmıĢdır. 

2.2. Bəzəkli konturdan medalın daxilinə doğru, xarici və daxili 

çevrələrlə konturlanmıĢ dairəvi lövhə təsvir olunmuĢdur. Xarici və 

daxili çevrələrin arasında, yuxarı qövs boyunca ―CƏBRAYIL‖, 

aĢağı qövs boyunca ―4 OKTYABR 2020‖ sözləri yazılmıĢdır. 

2.3. ―4 OKTYABR 2020‖ sözlərindən sol və sağ tərəflərdə, 

aĢağıdan yuxarıya doğru dəfnə çələngləri təsvir olunmuĢdur. 

―CƏBRAYIL‖ sözü ilə dəfnə çələnglərinin arasında iki 

səkkizguĢəli ulduz və kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir 

olunmuĢdur. Daxili çevrənin içərisində, doğan günəĢ Ģüaları 

fonunda at belində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağını 

aparan Azərbaycan əsgəri təsvir olunmuĢdur. 
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2.4. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi: 

3.1. Medalın arxa tərəfində xarici və daxili çevrələrlə 

konturlanmıĢ lövhənin üzərində qövs boyunca ―CƏBRAYILIN 

AZAD OLUNMASINA GÖRƏ‖ sözləri yazılmıĢdır. Lövhənin 

aĢağı hissəsinin mərkəzində səkkizguĢəli ulduz, ulduzla sözlərin 

arasında isə kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir olunmuĢdur. 

3.2. Medalın arxa tərəfinin mərkəzində medalın seriyası və 

nömrəsi həkk olunmuĢdur. 

3.3. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 4. Medalın elementləri: 

4.1. Medal paltara bərkidilmək üçün elementi olan, 37 mm x 50 

mm ölçülü beĢbucaqlı xara lentə iki halqa və ilgək vasitəsilə 

birləĢdirilir. 

4.2. Xara lentin mərkəzində 10 mm enində qızılı rəngli Ģaquli 

zolaq, qızılı rəngli zolaqdan sol və sağ kənarlara doğru ardıcıl 

olaraq 8 mm enində bir göy rəngli və 5.5 mm enində bir qızılı 

rəngli Ģaquli zolaqlar təsvir olunmuĢdur. 

4.3. Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, 

eyni xara lentdən üz çəkilmiĢ 37 mm x 10 mm ölçülü qəlib əlavə 

olunur. 

 

 

 

5.“Xocavəndin azad olunmasına görə” medalı 
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2020-ci il noyabrın 20-də Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisində Vətən 

Müharibəsində qələbə münasibətilə Azərbaycan 

Respublikasının orden və medallarının təsis 

edilməsi ilə əlaqədar "Azərbaycan Respublikasının 

orden və medallarının təsis edilməsi haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyiĢiklik 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi təqdim edilmiĢ və birinci 

oxunuĢda təsdiqlənmiĢdir. Azərbaycan Respublikasının 

"Xocavəndin azad olunmasına görə" medalının əsasnaməsi 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 26 noyabr tarixli qanunu 

ilə təsdiq edilmiĢdir. Əsasnamədə deyilir: 

Maddə 1. Təltif edilən Ģəxslər: "Xocavəndin azad olunmasına 

görə" Azərbaycan Respublikasının medalı ilə Azərbaycan 

Respublikasının Xocavənd rayonunun iĢğaldan azad edilməsi 

uğrunda aparılmıĢ döyüĢ əməliyyatlarında iĢtirak etmiĢ 

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları 

təltif edilir. 

Maddə 2. Təltif edən orqan: "Xocavəndin azad olunmasına görə" 

Azərbaycan Respublikasının medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci 

maddəsində göstərilən Ģəxslər Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndinə uyğun olaraq 

təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası: "Xocavəndin azad olunmasına görə" 

Azərbaycan Respublikasının medalı döĢün sol tərəfinə, 

Azərbaycan Respublikasının digər orden və medalları olduqda, 

"Cəbrayılın azad olunmasına görə" medalından sonra taxılır.  

Medalın əsasnaməsi: 
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Təsviri: Medalın təsviri Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 26 

noyabr tarixli qanunu ilə təsdiq edilmiĢdir. 

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri: "Xocavəndin azad olunmasına 

görə" Azərbaycan Respublikasının medalı (bundan sonra – medal) 

bürüncdən tökülmüĢ və qızıl suyuna çəkilmiĢ, diametri 36 mm 

olan dairəvi lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi: 

2.1. Medalın ön tərəfinin kənarları bəzəkli naxıĢlarla 

konturlanmıĢdır. 

2.2. Bəzəkli konturdan medalın daxilinə doğru, xarici və daxili 

çevrələrlə konturlanmıĢ dairəvi lövhə təsvir olunmuĢdur. Xarici və 

daxili çevrələrin arasında, yuxarı qövs boyunca "XOCAVƏND", 

aĢağı qövs boyunca "9 OKTYABR 2020" sözləri yazılmıĢdır. 

2.3. "9 OKTYABR 2020" sözlərindən sol və sağ tərəflərdə, 

aĢağıdan yuxarıya doğru dəfnə çələngləri təsvir olunmuĢdur. 

"XOCAVƏND" sözü ilə dəfnə çələnglərinin arasında iki 

səkkizguĢəli ulduz və kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir 

olunmuĢdur. Daxili çevrənin içərisində, doğan günəĢ Ģüaları 

fonunda at belində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağını 

aparan Azərbaycan əsgəri təsvir olunmuĢdur. 

2.4. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi: 

3.1. Medalın arxa tərəfində xarici və daxili çevrələrlə 

konturlanmıĢ lövhənin üzərində qövs boyunca "XOCAVƏNDĠN 

AZAD OLUNMASINA GÖRƏ" sözləri yazılmıĢdır. Lövhənin 

aĢağı hissəsinin mərkəzində səkkizguĢəli ulduz, ulduzla sözlərin 

arasında isə kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir olunmuĢdur. 

3.2. Medalın arxa tərəfinin mərkəzində medalın seriyası və 

nömrəsi həkk olunmuĢdur. 

3.3. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 4. Medalın elementləri: 
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4.1. Medal paltara bərkidilmək üçün elementi olan, 37 mm x 50 

mm ölçülü beĢbucaqlı xara lentə iki halqa və ilgək vasitəsilə 

birləĢdirilir. 

4.2. Xara lentin mərkəzində 10 mm enində qızılı rəngli Ģaquli 

zolaq, qızılı rəngli zolaqdan sol və sağ kənarlara doğru ardıcıl 

olaraq 8 mm enində bir göy rəngli və 5.5 mm enində bir qızılı 

rəngli Ģaquli zolaqlar təsvir olunmuĢdur. 

4.3. Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, 

eyni xara lentdən üz çəkilmiĢ 37 mm x 10 mm ölçülü qəlib əlavə 

olunur. 

 

6. “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı 

2020-ci il noyabrın 20-də Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisində Vətən 

Müharibəsində qələbə münasibətilə Azərbaycan 

Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi 

ilə əlaqədar "Azərbaycan Respublikasının orden və 

medallarının təsis edilməsi haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyiĢiklik edilməsi 

barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi 

təqdim edilmiĢ və birinci oxunuĢda təsdiqlənmiĢdir. 

Azərbaycan Respublikasının "Füzulinin azad olunmasına görə" 

medalının əsasnaməsi Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 26 

noyabr tarixli qanunu ilə təsdiq edilmiĢdir. Əsasnamədə deyilir: 

Maddə 1. Təltif edilən Ģəxslər:  "Füzulinin azad olunmasına görə" 

Azərbaycan Respublikasının medalı ilə Azərbaycan 

Respublikasının Füzuli rayonunun iĢğaldan azad edilməsi uğrunda 
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aparılmıĢ döyüĢ əməliyyatlarında iĢtirak etmiĢ Azərbaycan 

Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları təltif edilir. 

Maddə 2. Təltif edən orqan: "Füzulinin azad olunmasına görə" 

Azərbaycan Respublikasının medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci 

maddəsində göstərilən Ģəxslər Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndinə uyğun olaraq 

təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası: "Füzulinin azad olunmasına görə" 

Azərbaycan Respublikasının medalı döĢün sol tərəfinə, 

Azərbaycan Respublikasının digər orden və medalları olduqda, 

"Xocavəndin azad olunmasına görə" medalından sonra taxılır. 

Medalın əsasnaməsi. Medalın təsviri:  Azərbaycan 

Respublikasının 2020-ci il 26 noyabr tarixli qanunu ilə təsdiq 

edilmiĢdir. 

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri: "Füzulinin azad olunmasına 

görə" Azərbaycan Respublikasının medalı (bundan sonra – medal) 

bürüncdən tökülmüĢ və qızıl suyuna çəkilmiĢ, diametri 36 mm 

olan dairəvi lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi: 

2.1. Medalın ön tərəfinin kənarları bəzəkli naxıĢlarla 

konturlanmıĢdır. 

2.2. Bəzəkli konturdan medalın daxilinə doğru, xarici və daxili 

çevrələrlə konturlanmıĢ dairəvi lövhə təsvir olunmuĢdur. Xarici və 

daxili çevrələrin arasında, yuxarı qövs boyunca "FÜZULĠ", aĢağı 

qövs boyunca "17 OKTYABR 2020" sözləri yazılmıĢdır. 

2.3. "17 OKTYABR 2020" sözlərindən sol və sağ tərəflərdə, 

aĢağıdan yuxarıya doğru dəfnə çələngləri təsvir olunmuĢdur. 

"FÜZULĠ" sözü ilə dəfnə çələnglərinin arasında iki səkkizguĢəli 

ulduz və kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir olunmuĢdur. 

Daxili çevrənin içərisində, doğan günəĢ Ģüaları fonunda at belində 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağını aparan Azərbaycan 

əsgəri təsvir olunmuĢdur. 
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2.4. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi: 

3.1. Medalın arxa tərəfində xarici və daxili çevrələrlə 

konturlanmıĢ lövhənin üzərində qövs boyunca "FÜZULĠNĠN 

AZAD OLUNMASINA GÖRƏ" sözləri yazılmıĢdır. Lövhənin 

aĢağı hissəsinin mərkəzində səkkizguĢəli ulduz, ulduzla sözlərin 

arasında isə kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir olunmuĢdur. 

3.2. Medalın arxa tərəfinin mərkəzində medalın seriyası və 

nömrəsi həkk olunmuĢdur. 

3.3. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 4. Medalın elementləri: 

4.1. Medal paltara bərkidilmək üçün elementi olan, 37 mm x 50 

mm ölçülü beĢbucaqlı xara lentə iki halqa və ilgək vasitəsilə 

birləĢdirilir. 

4.2. Xara lentin mərkəzində 10 mm enində qızılı rəngli Ģaquli 

zolaq, qızılı rəngli zolaqdan sol və sağ kənarlara doğru ardıcıl 

olaraq 8 mm enində bir göy rəngli və 5.5 mm enində bir qızılı 

rəngli Ģaquli zolaqlar təsvir olunmuĢdur. 4.3. Medala paltarın 

yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, eyni xara lentdən üz 

çəkilmiĢ 37 mm x 10 mm ölçülü qəlib əlavə olunur.   

          

 

 

 

 

7. “Zəngilanın azad olunmasına görə” medalı 
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2020-ci il noyabrın 20-də Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisində Vətən 

Müharibəsində qələbə münasibətilə Azərbaycan 

Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi 

ilə əlaqədar "Azərbaycan Respublikasının orden və 

medallarının təsis edilməsi haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyiĢiklik edilməsi 

barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi 

təqdim edilmiĢ və birinci oxunuĢda təsdiqlənmiĢdir. 

Azərbaycan Respublikasının "Zəngilanın azad olunmasına görə" 

medalının əsasnaməsi Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 26 

noyabr tarixli qanunu ilə təsdiq edilmiĢdir. Əsasnamədə deyilir: 

Maddə 1. Təltif edilən Ģəxslər: "Zəngilanın azad olunmasına görə" 

Azərbaycan Respublikasının medalı ilə Azərbaycan 

Respublikasının Zəngilan rayonunun iĢğaldan azad edilməsi 

uğrunda aparılmıĢ döyüĢ əməliyyatlarında iĢtirak etmiĢ 

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları 

təltif edilir. 

Maddə 2. Təltif edən orqan: "Zəngilanın azad olunmasına görə" 

Azərbaycan Respublikasının medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci 

maddəsində göstərilən Ģəxslər Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndinə uyğun olaraq 

təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası: "Zəngilanın azad olunmasına görə" 

Azərbaycan Respublikasının medalı döĢün sol tərəfinə, 

Azərbaycan Respublikasının digər orden və medalları olduqda, 

"Füzulinin azad olunmasına görə" medalından sonra taxılır. 

Medalın əsasnaməsi. 

Medalın təsviri: Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 26 noyabr 

tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiĢdir. 
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Maddə 1. Medalın ümumi təsviri: ―Zəngilanın azad olunmasına 

görə‖ Azərbaycan Respublikasının medalı (bundan sonra – medal) 

bürüncdən tökülmüĢ və qızıl suyuna çəkilmiĢ, diametri 36 mm 

olan dairəvi lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi: 

2.1. Medalın ön tərəfinin kənarları bəzəkli naxıĢlarla 

konturlanmıĢdır. 

2.2. Bəzəkli konturdan medalın daxilinə doğru, xarici və daxili 

çevrələrlə konturlanmıĢ dairəvi lövhə təsvir olunmuĢdur. Xarici və 

daxili çevrələrin arasında, yuxarı qövs boyunca ―ZƏNGĠLAN‖, 

aĢağı qövs boyunca ―20 OKTYABR 2020‖ sözləri yazılmıĢdır. 

2.3. ―20 OKTYABR 2020‖ sözlərindən sol və sağ tərəflərdə, 

aĢağıdan yuxarıya doğru dəfnə çələngləri təsvir olunmuĢdur. 

―ZƏNGĠLAN‖ sözü ilə dəfnə çələnglərinin arasında iki 

səkkizguĢəli ulduz və kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir 

olunmuĢdur. Daxili çevrənin içərisində, doğan günəĢ Ģüaları 

fonunda at belində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağını 

aparan Azərbaycan əsgəri təsvir olunmuĢdur. 

2.4. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi: 

3.1. Medalın arxa tərəfində xarici və daxili çevrələrlə 

konturlanmıĢ lövhənin üzərində qövs boyunca ―ZƏNGĠLANIN 

AZAD OLUNMASINA GÖRƏ‖ sözləri yazılmıĢdır. Lövhənin 

aĢağı hissəsinin mərkəzində səkkizguĢəli ulduz, ulduzla sözlərin 

arasında isə kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir olunmuĢdur. 

3.2. Medalın arxa tərəfinin mərkəzində medalın seriyası və 

nömrəsi həkk olunmuĢdur. 

3.3. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 4. Medalın elementləri: 

4.1. Medal paltara bərkidilmək üçün elementi olan, 37 mm x 50 

mm ölçülü beĢbucaqlı xara lentə iki halqa və ilgək vasitəsilə 

birləĢdirilir. 
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4.2. Xara lentin mərkəzində 10 mm enində qızılı rəngli Ģaquli 

zolaq, qızılı rəngli zolaqdan sol və sağ kənarlara doğru ardıcıl 

olaraq 8 mm enində bir göy rəngli və 5.5 mm enində bir qızılı 

rəngli Ģaquli zolaqlar təsvir olunmuĢdur. 

4.3. Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, 

eyni xara lentdən üz çəkilmiĢ 37 mm x 10 mm ölçülü qəlib əlavə 

olunur.  

                

8.“Qubadlının azad olunmasına görə” medalı 

2020-ci il noyabrın 20-də Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisində Vətən 

Müharibəsində qələbə münasibətilə Azərbaycan 

Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi 

ilə əlaqədar "Azərbaycan Respublikasının orden və 

medallarının təsis edilməsi haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyiĢiklik edilməsi 

barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi 

təqdim edilmiĢ və birinci oxunuĢda təsdiqlənmiĢdir. Azərbaycan 

Respublikasının "Qubadlının azad olunmasına görə" medalının 

əsasnaməsi Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 26 noyabr 

tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiĢdir. Əsasnamədə deyilir: 

Maddə 1. Təltif edilən Ģəxslər: "Qubadlının azad olunmasına 

görə" Azərbaycan Respublikasının medalı ilə Azərbaycan 

Respublikasının Qubadlı rayonunun iĢğaldan azad edilməsi 

uğrunda aparılmıĢ döyüĢ əməliyyatlarında iĢtirak etmiĢ 

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları 

təltif edilir. 
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Maddə 2. Təltif edən orqan: "Qubadlının azad olunmasına görə" 

Azərbaycan Respublikasının medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci 

maddəsində göstərilən Ģəxslər Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndinə uyğun olaraq 

təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası: "Qubadlının azad olunmasına görə" 

Azərbaycan Respublikasının medalı döĢün sol tərəfinə, 

Azərbaycan Respublikasının digər orden və medalları olduqda, 

"Zəngilanın azad olunmasına görə" medalından sonra taxılır.  

Medalın əsasnaməsi. 

Təsviri:  Medalın təsviri: Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiĢdir. (4) 

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri: 

"Qubadlının azad olunmasına görə" Azərbaycan Respublikasının 

medalı (bundan sonra – medal) bürüncdən tökülmüĢ və qızıl 

suyuna çəkilmiĢ, diametri 36 mm olan dairəvi lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi: 

2.1. Medalın ön tərəfinin kənarları bəzəkli naxıĢlarla 

konturlanmıĢdır. 

2.2. Bəzəkli konturdan medalın daxilinə doğru, xarici və daxili 

çevrələrlə konturlanmıĢ dairəvi lövhə təsvir olunmuĢdur. Xarici və 

daxili çevrələrin arasında, yuxarı qövs boyunca "QUBADLI", 

aĢağı qövs boyunca "25 OKTYABR 2020" sözləri yazılmıĢdır. 

2.3. "25 OKTYABR 2020" sözlərindən sol və sağ tərəflərdə, 

aĢağıdan yuxarıya doğru dəfnə çələngləri təsvir olunmuĢdur. 

"QUBADLI" sözü ilə dəfnə çələnglərinin arasında iki səkkizguĢəli 

ulduz və kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir olunmuĢdur. 

Daxili çevrənin içərisində, doğan günəĢ Ģüaları fonunda at belində 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağını aparan Azərbaycan 

əsgəri təsvir olunmuĢdur. 

2.4. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi: 
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3.1. Medalın arxa tərəfində xarici və daxili çevrələrlə 

konturlanmıĢ lövhənin üzərində qövs boyunca "QUBADLININ 

AZAD OLUNMASINA GÖRƏ" sözləri yazılmıĢdır. Lövhənin 

aĢağı hissəsinin mərkəzində səkkizguĢəli ulduz, ulduzla sözlərin 

arasında isə kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir olunmuĢdur. 

3.2. Medalın arxa tərəfinin mərkəzində medalın seriyası və 

nömrəsi həkk olunmuĢdur. 

3.3. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 4. Medalın elementləri: 

4.1. Medal paltara bərkidilmək üçün elementi olan, 37 mm x 50 

mm ölçülü beĢbucaqlı xara lentə iki halqa və ilgək vasitəsilə 

birləĢdirilir. 

4.2. Xara lentin mərkəzində 10 mm enində qızılı rəngli Ģaquli 

zolaq, qızılı rəngli zolaqdan sol və sağ kənarlara doğru ardıcıl 

olaraq 8 mm enində bir göy rəngli və 5.5 mm enində bir qızılı 

rəngli Ģaquli zolaqlar təsvir olunmuĢdur. 

4.3. Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, 

eyni xara lentdən üz çəkilmiĢ 37 mm x 10 mm ölçülü qəlib əlavə 

olunur.  

                    

 

 

9. ġuĢanın azad olunmasına görə” medalı 
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2020-ci il noyabrın 20-də Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisində Vətən 

Müharibəsində qələbə münasibətilə Azərbaycan 

Respublikasının orden və medallarının təsis 

edilməsi ilə əlaqədar "Azərbaycan Respublikasının 

orden və medallarının təsis edilməsi haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyiĢiklik 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi təqdim edilmiĢ və birinci 

oxunuĢda təsdiqlənmiĢdir. Azərbaycan 

Respublikasının "ġuĢanın azad olunmasına görə" medalının 

əsasnaməsi Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 26 noyabr 

tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiĢdir.  Həmin qanunda deyilir: 

Maddə 1. Təltif edilən Ģəxslər: "ġuĢanın azad olunmasına görə" 

Azərbaycan Respublikasının medalı ilə Azərbaycan 

Respublikasının ġuĢa Ģəhərinin iĢğaldan azad edilməsi uğrunda 

aparılmıĢ döyüĢ əməliyyatlarında iĢtirak etmiĢ Azərbaycan 

Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları təltif edilir. 

Maddə 2. Təltif edən orqan: "ġuĢanın azad olunmasına görə" 

Azərbaycan Respublikasının medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci 

maddəsində göstərilən Ģəxslər Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndinə uyğun olaraq 

təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası: "ġuĢanın azad olunmasına görə" 

Azərbaycan Respublikasının medalı döĢün sol tərəfinə, 

Azərbaycan Respublikasının digər orden və medalları olduqda, 

"Qubadlının azad olunmasına görə" medalından sonra taxılır. 

Təsviri: Medalın təsviri: Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiĢdir.(4) 
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Maddə 1. Medalın ümumi təsviri: "ġuĢanın azad olunmasına görə" 

Azərbaycan Respublikasının medalı (bundan sonra – medal) 

bürüncdən tökülmüĢ və qızıl suyuna çəkilmiĢ, diametri 36 mm 

olan dairəvi lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi: 

2.1. Medalın ön tərəfinin kənarları bəzəkli naxıĢlarla 

konturlanmıĢdır. 

2.2. Bəzəkli konturdan medalın daxilinə doğru, xarici və daxili 

çevrələrlə konturlanmıĢ dairəvi lövhə təsvir olunmuĢdur. Xarici və 

daxili çevrələrin arasında, yuxarı qövs boyunca "ġUġA", aĢağı 

qövs boyunca "8 NOYABR 2020" sözləri yazılmıĢdır. 

2.3. "8 NOYABR 2020" sözlərindən sol və sağ tərəflərdə, 

aĢağıdan yuxarıya doğru dəfnə çələngləri təsvir olunmuĢdur. 

"ġUġA" sözü ilə dəfnə çələnglərinin arasında iki səkkizguĢəli 

ulduz və kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir olunmuĢdur. 

Daxili çevrənin içərisində, doğan günəĢ Ģüaları fonunda at belində 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağını aparan Azərbaycan 

əsgəri təsvir olunmuĢdur. 

2.4. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi: 

3.1. Medalın arxa tərəfində xarici və daxili çevrələrlə 

konturlanmıĢ lövhənin üzərində qövs boyunca "ġUġANIN AZAD 

OLUNMASINA GÖRƏ" sözləri yazılmıĢdır. Lövhənin aĢağı 

hissəsinin mərkəzində səkkizguĢəli ulduz, ulduzla sözlərin 

arasında isə kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir olunmuĢdur. 

3.2. Medalın arxa tərəfinin mərkəzində medalın seriyası və 

nömrəsi həkk olunmuĢdur. 

3.3. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 4. Medalın elementləri: 

4.1. Medal paltara bərkidilmək üçün elementi olan, 37 mm x 50 

mm ölçülü beĢbucaqlı xara lentə iki halqa və ilgək vasitəsilə 

birləĢdirilir. 
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4.2. Xara lentin mərkəzində 10 mm enində qızılı rəngli Ģaquli 

zolaq, qızılı rəngli zolaqdan sol və sağ kənarlara doğru ardıcıl 

olaraq 8 mm enində bir göy rəngli və 5.5 mm enində bir qızılı 

rəngli Ģaquli zolaqlar təsvir olunmuĢdur. 

4.3. Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, 

eyni xara lentdən üz çəkilmiĢ 37 mm x 10 mm ölçülü qəlib əlavə 

olunur.            

 

 

10. “Kəlbəcərin azad olunmasına görə” medalı 

―Kəlbəcərin azad olunmasına görə" medalı — Vətən 

müharibəsində qələbə münasibətilə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti tərəfindən 2020-ci il 26 

noyabr tarixli 204-VIQD nömrəli Qanunu ilə təsdiq 

edilmiĢ Azərbaycanın dövlət təltifi. ―Kəlbəcərin azad 

olunmasına görə‖ Azərbaycan Respublikasının 

medalı ilə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər 

rayonunun iĢğaldan azad edilməsi uğrunda aparılmıĢ 

döyüĢ əməliyyatlarında iĢtirak etmiĢ Azərbaycan 

Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları təltif edilir. 

Təltif edilən Ģəxslər ―Kəlbəcərin azad olunmasına görə‖ 

Azərbaycan Respublikasının medalı ilə Azərbaycan 

Respublikasının Kəlbəcər rayonunun iĢğaldan azad edilməsi 

uğrunda aparılmıĢ döyüĢ əməliyyatlarında iĢtirak etmiĢ 

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları 

təltif edilirər. 
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Təltif edən orqan: ―Kəlbəcərin azad olunmasına görə‖ Azərbaycan 

Respublikasının medalı ilə Vətən Müharibəsində qələbə 

münasibətilə Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının 

təsis edilməsi ilə əlaqədar ―Azərbaycan Respublikasının orden və 

medallarının təsis edilməsi haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyiĢiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti təltif edir. 

Taxılma qaydası: ―Kəlbəcərin azad olunmasına görə‖ Azərbaycan 

Respublikasının medalı döĢün sol tərəfinə, Azərbaycan 

Respublikasının digər orden və medalları olduqda, "ġuĢanın azad 

olunmasına görə" medalından sonra taxılır. 

Medalın ümumi təsviri: ―Kəlbəcərin azad olunmasına görə‖ 

Azərbaycan Respublikasının medalı bürüncdən tökülmüĢ və qızıl 

suyuna çəkilmiĢ, diametri 36 mm olan dairəvi lövhədən ibarətdir. 

Medalın ön tərəfi: Medalın ön tərəfinin kənarları bəzəkli 

naxıĢlarla konturlanmıĢdır. Bəzəkli konturdan medalın daxilinə 

doğru, xarici və daxili çevrələrlə konturlanmıĢ dairəvi lövhə təsvir 

olunmuĢdur. Xarici və daxili çevrələrin arasında, yuxarı qövs 

boyunca KƏLBƏCƏR, aĢağı qövs boyunca 15 NOYABR 2020 

sözləri yazılmıĢdır. 15 NOYABR 2020 sözlərindən sol və sağ 

tərəflərdə, aĢağıdan yuxarıya doğru dəfnə çələngləri təsvir 

olunmuĢdur. KƏLBƏCƏR sözü ilə dəfnə çələnglərinin arasında 

iki səkkizguĢəli ulduz və kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir 

olunmuĢdur. Daxili çevrənin içərisində, doğan günəĢ Ģüaları 

fonunda at belində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağını 

aparan Azərbaycan əsgəri təsvir olunmuĢdur. Bütün elementlər və 

yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Medalın arxa tərəfi: Medalın arxa tərəfində xarici və daxili 

çevrələrlə konturlanmıĢ lövhənin üzərində qövs boyunca 

―KƏLBƏCƏRĠN AZAD OLUNMASINA GÖRƏ‖ sözləri 

yazılmıĢdır. Lövhənin aĢağı hissəsinin mərkəzində səkkizguĢəli 
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ulduz, ulduzla sözlərin arasında isə kompozisiyanı tamamlayan 

xətlər təsvir olunmuĢdur. Medalın arxa tərəfinin mərkəzində 

medalın seriyası və nömrəsi həkk olunmuĢdur. Bütün elementlər 

və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Medalın elementləri: Medal paltara bərkidilmək üçün elementi 

olan, 37 mm x 50 mm ölçülü beĢbucaqlı xara lentə iki halqa və 

ilgək vasitəsilə birləĢdirilir. Xara lentin mərkəzində 10 mm enində 

qızılı rəngli Ģaquli zolaq, qızılı rəngli zolaqdan sol və sağ 

kənarlara doğru ardıcıl olaraq 8 mm enində bir göy rəngli və 5.5 

mm enində bir qızılı rəngli Ģaquli zolaqlar təsvir olunmuĢdur. 

Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, eyni 

xara lentdən üz çəkilmiĢ 37 mm x 10 mm ölçülü qəlib əlavə 

olunur. 
 

11. “Ağdamın azad olunmasına görə” medalı 

2020-ci il noyabrın 20-də Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisində Vətən 

Müharibəsində qələbə münasibətilə Azərbaycan 

Respublikasının orden və medallarının təsis 

edilməsi ilə əlaqədar "Azərbaycan Respublikasının 

orden və medallarının təsis edilməsi haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyiĢiklik 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi təqdim edilmiĢ və birinci 

oxunuĢda təsdiqlənmiĢdir. Azərbaycan 

Respublikasının "Ağdamın azad olunmasına görə" 

medalının əsasnaməsi Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 26 

noyabr tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiĢdir.  Əsasnamədə deyilir: 

Maddə 1. Təltif edilən Ģəxslər: "Ağdamın azad olunmasına görə" 

Azərbaycan Respublikasının medalı ilə Azərbaycan 
Respublikasının Ağdam rayonunun iĢğaldan azad edilməsi 
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uğrunda aparılmıĢ döyüĢ əməliyyatlarında iĢtirak etmiĢ 

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları 

təltif edilir. 

Maddə 2. Təltif edən orqan: "Ağdamın azad olunmasına görə" 

Azərbaycan Respublikasının medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci 

maddəsində göstərilən Ģəxslər Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndinə uyğun olaraq 

təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası: "Ağdamın azad olunmasına görə" 

Azərbaycan Respublikasının medalı döĢün sol tərəfinə, 

Azərbaycan Respublikasının digər orden və medalları olduqda, 

"Kəlbəcərin azad olunmasına görə" medalından sonra taxılır. 

Medalın əsasnaməsi. 

Təsviri: Medalın təsviri: Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiĢdir. 

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri: "Ağdamın azad olunmasına 

görə" Azərbaycan Respublikasının medalı (bundan sonra – medal) 

bürüncdən tökülmüĢ və qızıl suyuna çəkilmiĢ, diametri 36 mm 

olan dairəvi lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi: 

2.1. Medalın ön tərəfinin kənarları bəzəkli naxıĢlarla 

konturlanmıĢdır. 

2.2. Bəzəkli konturdan medalın daxilinə doğru, xarici və daxili 

çevrələrlə konturlanmıĢ dairəvi lövhə təsvir olunmuĢdur. Xarici və 

daxili çevrələrin arasında, yuxarı qövs boyunca "AĞDAM", aĢağı 

qövs boyunca "20 NOYABR 2020" sözləri yazılmıĢdır. 

2.3. "20 NOYABR 2020" sözlərindən sol və sağ tərəflərdə, 

aĢağıdan yuxarıya doğru dəfnə çələngləri təsvir olunmuĢdur. 

"AĞDAM" sözü ilə dəfnə çələnglərinin arasında iki səkkizguĢəli 

ulduz və kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir olunmuĢdur. 

Daxili çevrənin içərisində, doğan günəĢ Ģüaları fonunda at belində 
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Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağını aparan Azərbaycan 

əsgəri təsvir olunmuĢdur. 

2.4. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi: 

3.1. Medalın arxa tərəfində xarici və daxili çevrələrlə 

konturlanmıĢ lövhənin üzərində qövs boyunca "AĞDAMIN 

AZAD OLUNMASINA GÖRƏ" sözləri yazılmıĢdır. Lövhənin 

aĢağı hissəsinin mərkəzində səkkizguĢəli ulduz, ulduzla sözlərin 

arasında isə kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir olunmuĢdur. 

3.2. Medalın arxa tərəfinin mərkəzində medalın seriyası və 

nömrəsi həkk olunmuĢdur. 

3.3. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 4. Medalın elementləri: 

4.1. Medal paltara bərkidilmək üçün elementi olan, 37 mm x 50 

mm ölçülü beĢbucaqlı xara lentə iki halqa və ilgək vasitəsilə 

birləĢdirilir. 

4.2. Xara lentin mərkəzində 10 mm enində qızılı rəngli Ģaquli 

zolaq, qızılı rəngli zolaqdan sol və sağ kənarlara doğru ardıcıl 

olaraq 8 mm enində bir göy rəngli və 5.5 mm enində bir qızılı 

rəngli Ģaquli zolaqlar təsvir olunmuĢdur. 

4.3. Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, 

eyni xara lentdən üz çəkilmiĢ 37 mm x 10 mm ölçülü qəlib əlavə 

olunur.  

 

 

12. Laçının azad olunmasına görə medalı 



AqĢin  Əliyev                                   Vətən  müharibəsi-Zəfər tarixi 

 

 
186 

 

   2020-ci il noyabrın 20-də Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisində Vətən 

Müharibəsində qələbə münasibətilə Azərbaycan 

Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi 

ilə əlaqədar "Azərbaycan Respublikasının orden və 

medallarının təsis edilməsi haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyiĢiklik edilməsi 

barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi 

təqdim edilmiĢ və birinci oxunuĢda təsdiqlənmiĢdir. 

Azərbaycan Respublikasının "Laçının azad olunmasına görə" 

medalının əsasnaməsi Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 26 

noyabr tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiĢdir.  Əsasnamədə deyilir: 

Maddə 1. Təltif edilən Ģəxslər: "Laçının azad olunmasına görə" 

Azərbaycan Respublikasının medalı ilə Azərbaycan 

Respublikasının Laçın rayonunun iĢğaldan azad edilməsi uğrunda 

aparılmıĢ döyüĢ əməliyyatlarında iĢtirak etmiĢ Azərbaycan 

Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları təltif edilir. 

Maddə 2. Təltif edən orqan: "Laçının azad olunmasına görə" 

Azərbaycan Respublikasının medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci 

maddəsində göstərilən Ģəxslər Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndinə uyğun olaraq 

təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası: 

"Laçının azad olunmasına görə" Azərbaycan Respublikasının 

medalı döĢün sol tərəfinə, Azərbaycan Respublikasının digər 

orden və medalları olduqda, "Ağdamın azad olunmasına görə" 

medalından sonra taxılır. Medalın əsasnaməsi. 

Təsviri: Medalın təsviri: Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiĢdir. 
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Maddə 1. Medalın ümumi təsviri: "Laçının azad olunmasına görə" 

Azərbaycan Respublikasının medalı (bundan sonra – medal) 

bürüncdən tökülmüĢ və qızıl suyuna çəkilmiĢ, diametri 36 mm 

olan dairəvi lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi: 

2.1. Medalın ön tərəfinin kənarları bəzəkli naxıĢlarla 

konturlanmıĢdır. 

2.2. Bəzəkli konturdan medalın daxilinə doğru, xarici və daxili 

çevrələrlə konturlanmıĢ dairəvi lövhə təsvir olunmuĢdur. Xarici və 

daxili çevrələrin arasında, yuxarı qövs boyunca "LAÇIN", aĢağı 

qövs boyunca "1 DEKABR 2020" sözləri yazılmıĢdır. 

2.3. "1 DEKABR 2020" sözlərindən sol və sağ tərəflərdə, 

aĢağıdan yuxarıya doğru dəfnə çələngləri təsvir olunmuĢdur. 

"LAÇIN" sözü ilə dəfnə çələnglərinin arasında iki səkkizguĢəli 

ulduz və kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir olunmuĢdur. 

Daxili çevrənin içərisində, doğan günəĢ Ģüaları fonunda at belində 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağını aparan Azərbaycan 

əsgəri təsvir olunmuĢdur. 

2.4. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi: 

3.1. Medalın arxa tərəfində xarici və daxili çevrələrlə 

konturlanmıĢ lövhənin üzərində qövs boyunca "LAÇININ AZAD 

OLUNMASINA GÖRƏ" sözləri yazılmıĢdır. Lövhənin aĢağı 

hissəsinin mərkəzində səkkizguĢəli ulduz, ulduzla sözlərin 

arasında isə kompozisiyanı tamamlayan xətlər təsvir olunmuĢdur. 

3.2. Medalın arxa tərəfinin mərkəzində medalın seriyası və 

nömrəsi həkk olunmuĢdur. 

3.3. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 4. Medalın elementləri: 

4.1. Medal paltara bərkidilmək üçün elementi olan, 37 mm x 50 

mm ölçülü beĢbucaqlı xara lentə iki halqa və ilgək vasitəsilə 

birləĢdirilir. 
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4.2. Xara lentin mərkəzində 10 mm enində qızılı rəngli Ģaquli 

zolaq, qızılı rəngli zolaqdan sol və sağ kənarlara doğru ardıcıl 

olaraq 8 mm enində bir göy rəngli və 5.5 mm enində bir qızılı 

rəngli Ģaquli zolaqlar təsvir olunmuĢdur. 

4.3. Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, 

eyni xara lentdən üz çəkilmiĢ 37 mm x 10 mm ölçülü qəlib əlavə 

olunur. 

 

 

13. “Vətən müharibəsi  iĢtirakçısı” medalı 

2020-ci il noyabrın 20-də Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisində Vətən 

Müharibəsində qələbə münasibətilə Azərbaycan 

Respublikasının orden və medallarının təsis 

edilməsi ilə əlaqədar "Azərbaycan 

Respublikasının orden və medallarının təsis 

edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyiĢiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun 

layihəsi təqdim edilmiĢ və birinci oxunuĢda təsdiqlənmiĢdir. 

Azərbaycan Respublikasının "Vətən müharibəsi iĢtirakçısı" 

medalının əsasnaməsi Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 26 

noyabr tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiĢdir. Əsasnamədə deyilir: 

Maddə 1. Təltif edilən Ģəxslər: "Vətən müharibəsi iĢtirakçısı" 

Azərbaycan Respublikasının medalı ilə Azərbaycan 

Respublikasının iĢğal edilmiĢ ərazilərinin azad olunması uğrunda 

Vətən müharibəsində iĢtirak etmiĢ, aparılan döyüĢ 

əməliyyatlarının uğurla nəticələnməsinə töhfə vermiĢ Azərbaycan 

Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları və mülki 

iĢçiləri, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən 
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etdiyi orqanın (qurumun) ön cəbhədə fədakarlıq göstərmiĢ 

əməkdaĢları və mülki iĢçiləri təltif edilir. 

Maddə 2. Təltif edən orqan: "Vətən müharibəsi iĢtirakçısı" 

Azərbaycan Respublikasının medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci 

maddəsində göstərilən Ģəxslər Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndinə uyğun olaraq 

təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası: "Vətən müharibəsi iĢtirakçısı" 

Azərbaycan Respublikasının medalı döĢün sol tərəfinə, 

Azərbaycan Respublikasının digər orden və medalları olduqda, 

"Laçının azad olunmasına görə" medalından sonra taxılır.  

Medalın əsasnaməsi. 

Təsviri: Medalın təsviri: Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiĢdir. 

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri: "Vətən Müharibəsi iĢtirakçısı" 

Azərbaycan Respublikasının medalı (bundan sonra – medal) 

bürüncdən tökülmüĢ və qızıl suyuna çəkilmiĢ, guĢələrinin ətrafı 

üçbucaq formalı xətlərlə, guĢələrinin arası qövsvarı xətlərlə 

konturlanmıĢ, guĢələri ikitərəfli hamar Ģüalı, guĢələrinin arası 32 

ədəd qısa ikitərəfli hamar Ģüalı diametri 42 mm olan səkkizguĢəli 

ulduz formalı lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi: 

2.1. Medalın ön tərəfində ulduzun üzərində xarici və daxili 

çevrələrlə konturlanmıĢ dairəvi lövhə yerləĢdirilmiĢdir. Xarici və 

daxili çevrələrin arasında qırmızı minalı fonda yuxarı qövs 

boyunca "VƏTƏN MÜHARĠBƏSĠ ĠġTĠRAKÇISI" sözləri 

yazılmıĢdır, aĢağı qövs boyunca mərkəzdən sol və sağ tərəflərə 

doğru dəfnə çələngləri təsvir olunmuĢdur. Yazı ilə çələnglərin 

arasında, sol və sağ tərəflərdə iki səkkizguĢəli ulduz təsvir 

olunmuĢdur. 

2.2. Daxili çevrənin içərisində səthi relyefli xətlərlə iĢlənmiĢ 

dairənin mərkəzində qoĢa xətlərlə konturlanmıĢ səkkizguĢəli 
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ulduz formalı lövhə, lövhənin mərkəzində isə ikitərəfli hamar 

Ģüalı səkkizguĢəli ulduz təsvir olunmuĢdur. 

2.3. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi: 

Medalın arxa tərəfi hamar səthlidir, mərkəzində medalın seriyası 

və nömrəsi həkk olunmuĢdur. 

Maddə 4. Medalın elementləri : Medalın paltara bərkidilmək üçün 

elementi vardır.  

 

14.“Vətən müharibəsində arxa cəbhədə xidmətlərə görə” 

medalı 

2020-ci il noyabrın 20-də Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisində Vətən 

Müharibəsində qələbə münasibətilə Azərbaycan 

Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi 

ilə əlaqədar "Azərbaycan Respublikasının orden və 

medallarının təsis edilməsi haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyiĢiklik edilməsi 

barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi 

təqdim edilmiĢ və birinci oxunuĢda təsdiqlənmiĢdir. 

Azərbaycan Respublikasının "Vətən müharibəsində 

arxa cəbhədə xidmətlərə görə" medalının əsasnaməsi Azərbaycan 

Respublikasının 2020-ci il 26 noyabr tarixli Qanunu ilə təsdiq 

edilmiĢdir. Əsasnamədə deyilir: 

Maddə 1. Təltif edilən Ģəxslər: "Vətən müharibəsində arxa 

cəbhədə xidmətlərə görə" Azərbaycan Respublikasının medalı ilə 

Azərbaycan Respublikasının iĢğal edilmiĢ ərazilərinin azad 

olunması və dövlət sərhədlərinin mühafizəsi zamanı arxa cəbhədə 
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döyüĢ təminatı tapĢırıqlarının yerinə yetirilməsində fərqlənmiĢ 

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları 

və mülki iĢçiləri, habelə fədakar əməyinə görə müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) 

əməkdaĢları təltif edilir. 

Maddə 2. Təltif edən orqan: "Vətən müharibəsində arxa cəbhədə 

xidmətlərə görə" Azərbaycan Respublikasının medalı ilə bu 

Əsasnamənin 1-ci maddəsində göstərilən Ģəxslər Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndinə 

uyğun olaraq təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası: "Vətən müharibəsində arxa cəbhədə 

xidmətlərə görə" Azərbaycan Respublikasının medalı döĢün sol 

tərəfinə, Azərbaycan Respublikasının digər orden və medalları 

olduqda, "Vətən müharibəsi iĢtirakçısı" medalından sonra taxılır.   

Medalın əsasnaməsi. 

Təsviri:  Medalın təsviri Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

26 noyabr tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiĢdir. 

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri: "Vətən müharibəsində arxa 

cəbhədə xidmətlərə görə" Azərbaycan Respublikasının medalı 

(bundan sonra – medal) bürüncdən tökülmüĢ və qızıl suyuna 

çəkilmiĢ, xarici və daxili çevrələrlə konturlanmıĢ, diametri 38 mm 

olan dairəvi lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi: 

2.1. Medalın ön tərəfində daxili və xarici çevrələrin arasında 

yuxarı qövs boyunca "VƏTƏN MÜHARĠBƏSĠNDƏ" sözləri, 

aĢağı qövs boyunca "ARXA CƏBHƏDƏ XĠDMƏTLƏRƏ 

GÖRƏ" sözləri yazılmıĢdır. 

2.2. Daxili konturun mərkəzdən yuxarı hissəsində Ģaquli 

vəziyyətdə biri digərindən kiçik olmaqla bir-birinin üzərinə iki 

oval formalı lövhə yerləĢdirilmiĢdir. Altdakı ovalın üzərində 

doğan günəĢ Ģüaları təsvir olunmuĢdur. Kiçik ovalın üzərində tünd 

yaĢıl minalı fonda alov təsvir olunmuĢdur. 
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2.3. Daxili çevrə ilə oval lövhənin arasında sol və sağ tərəflərdə 

aĢağıdan yuxarıya doğru oval lövhəni əhatə edən dəfnə çələngləri 

təsvir olunmuĢdur. 

2.4. Bütün elementlər və yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi: Medalın arxa tərəfi hamar səthlidir, 

mərkəzində medalın seriyası və nömrəsi həkk olunmuĢdur. 

Maddə 4. Medalın elementləri: 

4.1. Medal paltara bərkidilmək üçün elementi olan 37 mm x 50 

mm ölçülü tünd yaĢıl rəngli beĢbucaqlı xara lentə iki halqa və 

ilgək vasitəsilə birləĢdirilir. 

4.2. Medala paltarın yaxasına bərkidilmək üçün elementi olan, 

eyni xara lentdən üz çəkilmiĢ 37 mm x 10 mm ölçülü qəlib əlavə 

olunur. 

 

15. Vətən müharibəsi iĢtirakçıları və Ģəhidləri. 

    Ġkinci Qarabağ müharibəsi Ģəhidlərinin siyahısı. Bu siyahı 

Ġkinci Qarabağ müharibəsində Ģəhid olan Azərbaycan əsgər, gizir 

və zabitlərinin məlumatlarını əks etdirir. 

Rütbələr üzrə siyahı: 

     Polkovnik -3, Polkovnik-leytenant -23, Mayor – 49, Kapitan -

54, BaĢ leytenant -103, Leytenant -118,  Kiçik leytenant -5, BaĢ 

gizir -33,  Gizir -183, Kiçik gizir -58,  BaĢ çavuĢ – 25, ÇavuĢ – 

69, Kiçik çavuĢ -92,  BaĢ əsgər - 7, Əsgər - 1898, Mülki qulluqçu 

– 3. 

Cəmi: 2802 nəfər. O cümlədən, 1 kapitan-leytenant, 1 baĢ 

miçman,  5 miçman, 1 kiçik miçman, 1 matros. 
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Respublika üzrə Vətən müharibəsi Ģəhidləri. 

    Ġkinci Qarabağ müharibəsi Ģəhidlərinin siyahısı. Bu 

siyahı  Ġkinci Qarabağ müharibəsində Ģəhid olan Azərbaycan 

əsgər, gizir və zabitlərinin məlumatlarını əks etdirir.  

Rütbələr üzrə siyahı: 

Rütbəsi ġəhid sayı 

 Polkovnik 3 

 Polkovnik-

leytenant 
23 

 Mayor 49 

 Kapitan 54* 

 BaĢ leytenant 103 

 Leytenant 118 

 Kiçik leytenant 5 

 BaĢ gizir 33** 

 Gizir 183*** 

 Kiçik 

gizir 
58**** 

 BaĢ çavuĢ 
25 

 ÇavuĢ 
69 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0kinci_Qaraba%C4%9F_m%C3%BCharib%C9%99si
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:07_ba%C5%9F_gizir.png?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OR-8_AZE_ARMY.svg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OR-7_AZE_ARMY.svg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OR-6_AZE_ARMY.svg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:03_%C3%A7avu%C5%9F.png?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:07_ba%C5%9F_gizir.png?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OR-8_AZE_ARMY.svg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OR-7_AZE_ARMY.svg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OR-6_AZE_ARMY.svg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:03_%C3%A7avu%C5%9F.png?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:07_ba%C5%9F_gizir.png?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OR-8_AZE_ARMY.svg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OR-7_AZE_ARMY.svg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OR-6_AZE_ARMY.svg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:03_%C3%A7avu%C5%9F.png?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:07_ba%C5%9F_gizir.png?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OR-8_AZE_ARMY.svg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OR-7_AZE_ARMY.svg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OR-6_AZE_ARMY.svg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:03_%C3%A7avu%C5%9F.png?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:07_ba%C5%9F_gizir.png?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OR-8_AZE_ARMY.svg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OR-7_AZE_ARMY.svg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OR-6_AZE_ARMY.svg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:03_%C3%A7avu%C5%9F.png?uselang=az
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 Kiçik 

çavuĢ 
92 

 BaĢ əsgər 7 

 Əsgər 1898***** 

Mülki qulluqçu 3 

Cəmi 2802 (yenilənir) 

O cümlədən 

* 1 kapitan-leytenant 

** 1 baĢ miçman 

*** 5 miçman 

**** 1 kiçik miçman 

***** 1 matros 

 

               

 

 

 

16.Vətən Müharibəsi Qəhrəmanlarının siyahısı 2020-ci il. 

Sıra Foto 

Vətən 

Müharibəsi 

Qəhrəmanı 

Təltif 

tarixi 

  Hərbi  

rütbəsi 

https://az.wikipedia.org/wiki/Kapitan-leytenant
https://az.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9F_mi%C3%A7man
https://az.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%A7man
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Ki%C3%A7ik_mi%C3%A7man&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Matros
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:02_ki%C3%A7ik_%C3%A7avu%C5%9F.png?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:01_ba%C5%9F_%C9%99sg%C9%99r.png?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:02_ki%C3%A7ik_%C3%A7avu%C5%9F.png?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:01_ba%C5%9F_%C9%99sg%C9%99r.png?uselang=az
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1 

 

Ġlham Ġsmayıl oğlu 

Mehdiyev  

09.12.2020 
general-

leytenant 

2 

 

Hikmət Ġzzət oğlu 

Mirzəyev  

09.12.2020 
general-

leytenant 

3 

 

Namiq Sərəfruz 

oğlu Ġslamzadə  

09.12.2020 
general-

mayor 

4 

 

Zaur Sabir oğlu 

Məmmədov  

09.12.2020 
general-

mayor 

5 

 

Kənan Əlihüseyn 

oğlu Seyidov  

09.12.2020 
general-

mayor 

6 

 

Ələkbər 

Məhəmməd oğlu 

09.12.2020 polkovnik 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lham_Mehdiyev
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lham_Mehdiyev
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Hikm%C9%99t_Mirz%C9%99yev
https://az.wikipedia.org/wiki/Hikm%C9%99t_Mirz%C9%99yev
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Namiq_%C4%B0slamzad%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Namiq_%C4%B0slamzad%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Zaur_M%C9%99mm%C9%99dov
https://az.wikipedia.org/wiki/Zaur_M%C9%99mm%C9%99dov
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/K%C9%99nan_Seyidov
https://az.wikipedia.org/wiki/K%C9%99nan_Seyidov
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fl%C9%99kb%C9%99r_Cahangirov
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fl%C9%99kb%C9%99r_Cahangirov
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ilham_Mehdiyev_hd.png?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HikmatMirzayev.jpg?uselang=az
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Namiq_%C4%B0slamzad%C9%99.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zaur_Mammadov_at_the_Victory_Parade_2020_in_Baku.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ilham_Mehdiyev_hd.png?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HikmatMirzayev.jpg?uselang=az
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Namiq_%C4%B0slamzad%C9%99.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zaur_Mammadov_at_the_Victory_Parade_2020_in_Baku.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ilham_Mehdiyev_hd.png?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HikmatMirzayev.jpg?uselang=az
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Namiq_%C4%B0slamzad%C9%99.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zaur_Mammadov_at_the_Victory_Parade_2020_in_Baku.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ilham_Mehdiyev_hd.png?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HikmatMirzayev.jpg?uselang=az
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Namiq_%C4%B0slamzad%C9%99.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zaur_Mammadov_at_the_Victory_Parade_2020_in_Baku.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ilham_Mehdiyev_hd.png?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HikmatMirzayev.jpg?uselang=az
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Namiq_%C4%B0slamzad%C9%99.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zaur_Mammadov_at_the_Victory_Parade_2020_in_Baku.jpg?uselang=az
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Cahangirov  

7 

 

Babək Mürsəl oğlu 

Ələkbərov  

09.12.2020 polkovnik 

8 

 

Telman Əsgər oğlu 

Hüseynov  

09.12.2020 polkovnik 

9 

 

Raqif Ġbadulla oğlu 

Ġsrayılov  

09.12.2020 polkovnik 

10 

 

Babək Vahid oğlu 

Qurbanov  

09.12.2020 polkovnik 

11 

 

Nizami Bəydəmir 

oğlu Mövlanov  

09.12.2020 polkovnik 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fl%C9%99kb%C9%99r_Cahangirov
https://az.wikipedia.org/wiki/Bab%C9%99k_%C6%8Fl%C9%99kb%C9%99rov
https://az.wikipedia.org/wiki/Bab%C9%99k_%C6%8Fl%C9%99kb%C9%99rov
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Telman_H%C3%BCseynov_(polkovnik)
https://az.wikipedia.org/wiki/Telman_H%C3%BCseynov_(polkovnik)
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Raqif_%C4%B0sray%C4%B1lov
https://az.wikipedia.org/wiki/Raqif_%C4%B0sray%C4%B1lov
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Bab%C9%99k_Qurbanov_(h%C9%99rbi%C3%A7i)&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Bab%C9%99k_Qurbanov_(h%C9%99rbi%C3%A7i)&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Nizami_M%C3%B6vlanov
https://az.wikipedia.org/wiki/Nizami_M%C3%B6vlanov
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Telman_H%C3%BCseynov.jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Raqif_%C4%B0sray%C4%B1lov.jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Nizami_M%C3%B6vlanov.jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Telman_H%C3%BCseynov.jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Raqif_%C4%B0sray%C4%B1lov.jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Nizami_M%C3%B6vlanov.jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Telman_H%C3%BCseynov.jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Raqif_%C4%B0sray%C4%B1lov.jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Nizami_M%C3%B6vlanov.jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Telman_H%C3%BCseynov.jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Raqif_%C4%B0sray%C4%B1lov.jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Nizami_M%C3%B6vlanov.jpg
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12 

 

Zaur Ġsmayıl oğlu 

Nudirəliyev  

09.12.2020 

polkovnik 

(ölümünd

ən sonra) 

13 

 

Vüsal Eynulla oğlu 

Sultanov  

09.12.2020 polkovnik 

14 

 

Zəfər Qəzənfər 

oğlu Yusibov  

09.12.2020 polkovnik 

15 

 

Zaur Ġlham oğlu 

Zeynalov  

09.12.2020 polkovnik 

16 

 

Zaur Hikmət oğlu 

Quliyev  

09.12.2020 

1-ci 

dərəcəli 

kapitan 

https://az.wikipedia.org/wiki/Zaur_Nudir%C9%99liyev
https://az.wikipedia.org/wiki/Zaur_Nudir%C9%99liyev
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%BCsal_Sultanov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%BCsal_Sultanov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C9%99f%C9%99r_Yusibov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C9%99f%C9%99r_Yusibov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaur_Zeynalov_(h%C9%99rbi%C3%A7i)&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaur_Zeynalov_(h%C9%99rbi%C3%A7i)&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Zaur_Quliyev
https://az.wikipedia.org/wiki/Zaur_Quliyev
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Zaur_Nurid%C9%99liyev.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:First_Class_Captain_Zaur_Guliyev_at_the_Victory_Parade_2020_in_Baku_2.jpg?uselang=az
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Zaur_Nurid%C9%99liyev.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:First_Class_Captain_Zaur_Guliyev_at_the_Victory_Parade_2020_in_Baku_2.jpg?uselang=az
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Zaur_Nurid%C9%99liyev.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:First_Class_Captain_Zaur_Guliyev_at_the_Victory_Parade_2020_in_Baku_2.jpg?uselang=az
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Zaur_Nurid%C9%99liyev.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:First_Class_Captain_Zaur_Guliyev_at_the_Victory_Parade_2020_in_Baku_2.jpg?uselang=az
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17 

 

Əfqan Ağasəf oğlu 

Abdurahmanov  

09.12.2020 

polkovnik

-leytenant 

(ölümünd

ən sonra) 

18 

 

Səxavət Mamed 

oğlu BaxıĢov  

09.12.2020 
polkovnik

-leytenant 

19 

 

Ceyhun Fikrət oğlu 

Camalov  

09.12.2020 
polkovnik

-leytenant 

20 

 

Ramiz Sübhan oğlu 

Cəfərov  

09.12.2020 

polkovnik

-leytenant 

(ölümünd

ən sonra) 

21 

 

Orxan Nadir oğlu 

Əkbərov  

09.12.2020 

polkovnik

-leytenant 

(ölümünd

ən sonra) 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Ffqan_Abdur%C9%99hmanov
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Ffqan_Abdur%C9%99hmanov
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C9%99xav%C9%99t_Bax%C4%B1%C5%9Fov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C9%99xav%C9%99t_Bax%C4%B1%C5%9Fov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Ceyhun_Camalov
https://az.wikipedia.org/wiki/Ceyhun_Camalov
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Ramiz_C%C9%99f%C9%99rov_(polkovnik-leytenant)
https://az.wikipedia.org/wiki/Ramiz_C%C9%99f%C9%99rov_(polkovnik-leytenant)
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Orxan_%C6%8Fkb%C9%99rov
https://az.wikipedia.org/wiki/Orxan_%C6%8Fkb%C9%99rov
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:%C6%8Ffqan_Abdur%C9%99hmanov.jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Ceyhun_Camalov.jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:%C6%8Ffqan_Abdur%C9%99hmanov.jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Ceyhun_Camalov.jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:%C6%8Ffqan_Abdur%C9%99hmanov.jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Ceyhun_Camalov.jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:%C6%8Ffqan_Abdur%C9%99hmanov.jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Ceyhun_Camalov.jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:%C6%8Ffqan_Abdur%C9%99hmanov.jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Ceyhun_Camalov.jpg
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22 

 

Anar Vaqif oğlu 

Əliyev  

09.12.2020 

polkovnik

-leytenant 

(ölümünd

ən sonra) 

23 

 

Xaliq Arif oğlu 

Ġbrahimov  

09.12.2020 
polkovnik

-leytenant 

24 

 

Füzuli ġiraslan 

oğlu Ġmrəliyev  

09.12.2020 
polkovnik

-leytenant 

25 

 

Faiq Qaçay oğlu 

Qasımov  

09.12.2020 

polkovnik

-leytenant 

(ölümünd

ən sonra) 

26 

 

Ramiz Vaqif oğlu 

Qasımov  

09.12.2020 

polkovnik

-leytenant 

(ölümünd

ən sonra) 

27 

 

Elnur Cəfrov oğlu 

Qebedov 
09.12.2020 

polkovnik

-leytenant 

https://az.wikipedia.org/wiki/Anar_%C6%8Fliyev_(polkovnik-leytenant)
https://az.wikipedia.org/wiki/Anar_%C6%8Fliyev_(polkovnik-leytenant)
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Xaliq_%C4%B0brahimov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Xaliq_%C4%B0brahimov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%BCzuli_%C4%B0mr%C9%99liyev&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%BCzuli_%C4%B0mr%C9%99liyev&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Faiq_Qas%C4%B1mov_(polkovnik-leytenant)
https://az.wikipedia.org/wiki/Faiq_Qas%C4%B1mov_(polkovnik-leytenant)
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Ramiz_Qas%C4%B1mov_(polkovnik-leytenant)
https://az.wikipedia.org/wiki/Ramiz_Qas%C4%B1mov_(polkovnik-leytenant)
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AnarEliyev.jpg?uselang=az
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Faiq_Qas%C4%B1mov_(polkovnik-leytenant).jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Ramiz_Qas%C4%B1mov_(polkovnik-leytenant%C4%B1).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AnarEliyev.jpg?uselang=az
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Faiq_Qas%C4%B1mov_(polkovnik-leytenant).jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Ramiz_Qas%C4%B1mov_(polkovnik-leytenant%C4%B1).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AnarEliyev.jpg?uselang=az
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Faiq_Qas%C4%B1mov_(polkovnik-leytenant).jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Ramiz_Qas%C4%B1mov_(polkovnik-leytenant%C4%B1).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AnarEliyev.jpg?uselang=az
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Faiq_Qas%C4%B1mov_(polkovnik-leytenant).jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Ramiz_Qas%C4%B1mov_(polkovnik-leytenant%C4%B1).jpg
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28 

 

Anar Mehman oğlu 

Mirzəyev  

09.12.2020 
polkovnik

-leytenant 

29 

 

RəĢad Soltanağa 

oğlu Nadirov  

09.12.2020 
polkovnik

-leytenant 

30 

 

Vüqar Əhməd oğlu 

Ağayev  

09.12.2020 

mayor 

(ölümünd

ən sonra) 

31 

 

Mirdamət Səristan 

oğlu Bağıyev  

09.12.2020 mayor 

32 

 

Elbrus Eyvaz oğlu 

Bayramov  

09.12.2020 

mayor  

(ölümünd

ən sonra) 

33 

 

Amid Rəbbil oğlu 

Heydərov  

09.12.2020 

mayor  

(ölümünd

ən sonra) 

34 

 

Saleh Valeh oğlu 

Həsənov  

09.12.2020 mayor 

https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Anar_Mirz%C9%99yev&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Anar_Mirz%C9%99yev&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C9%99%C5%9Fad_Nadirov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C9%99%C5%9Fad_Nadirov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/V%C3%BCqar_A%C4%9Fayev
https://az.wikipedia.org/wiki/V%C3%BCqar_A%C4%9Fayev
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Mirdam%C9%99t_Ba%C4%9F%C4%B1yev&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Mirdam%C9%99t_Ba%C4%9F%C4%B1yev&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Elbrus_Bayramov
https://az.wikipedia.org/wiki/Elbrus_Bayramov
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Amid_Heyd%C9%99rov
https://az.wikipedia.org/wiki/Amid_Heyd%C9%99rov
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Saleh_H%C9%99s%C9%99nov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Saleh_H%C9%99s%C9%99nov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
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35 

 

ġahin Yusif oğlu 

Hüseynquliyev  

09.12.2020 mayor 

36 

 

Zaur Rahat oğlu 

Hüseynov  

09.12.2020 mayor 

37 

 

ġixamir Oruc oğlu 

Qaflanov  

09.12.2020 

mayor 

(ölümünd

ən sonra) 

38 

 

Anar Misir oğlu 

Qasımov  

09.12.2020 mayor 

39 

 

Röyal Ġlham oğlu 

Quliyev  

09.12.2020 mayor 

40 

 

Səfər Qurban oğlu 

Qurbanov  

09.12.2020 mayor 

https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9Eahin_H%C3%BCseynquliyev&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9Eahin_H%C3%BCseynquliyev&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Zaur_H%C3%BCseynov_(leytenant)
https://az.wikipedia.org/wiki/Zaur_H%C3%BCseynov_(leytenant)
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eixamir_Qaflanov
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eixamir_Qaflanov
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Anar_Qas%C4%B1mov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Anar_Qas%C4%B1mov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%B6yal_Quliyev&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%B6yal_Quliyev&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C9%99f%C9%99r_Qurbanov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C9%99f%C9%99r_Qurbanov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Zaur_H%C3%BCseynov_(%C5%9F%C9%99hid).jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:%C5%9Eixamir_Qaflanov.jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Zaur_H%C3%BCseynov_(%C5%9F%C9%99hid).jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:%C5%9Eixamir_Qaflanov.jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Zaur_H%C3%BCseynov_(%C5%9F%C9%99hid).jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:%C5%9Eixamir_Qaflanov.jpg
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41 

 

Elçin ElĢən oğlu 

Mansurov  

09.12.2020 

mayor 

(ölümünd

ən sonra) 

42 

 

Anar Ġbrahim oğlu 

Məmmmədov  

09.12.2020 mayor 

43 

 

Ġlqar Rəhman oğlu 

Orucov  

09.12.2020 mayor 

44 

 

Gündüz Ağəmməd 

oğlu Səfərli  

09.12.2020 mayor 

45 

 

Elvin Sərraf oğlu 

Səfərov  

09.12.2020 mayor 

46 

 

Elnur Ramiz oğlu 

ġirinov  

09.12.2020 mayor 

47 

 

Anar Mehman oğlu 

ġükürov  

09.12.2020 

mayor 

(ölümünd

ən sonra) 

https://az.wikipedia.org/wiki/El%C3%A7in_Mansurov
https://az.wikipedia.org/wiki/El%C3%A7in_Mansurov
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Anar_M%C9%99mm%C9%99dov_(V%C9%99t%C9%99n_M%C3%BCharib%C9%99si_Q%C9%99hr%C9%99man%C4%B1)&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Anar_M%C9%99mm%C9%99dov_(V%C9%99t%C9%99n_M%C3%BCharib%C9%99si_Q%C9%99hr%C9%99man%C4%B1)&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0lqar_Orucov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0lqar_Orucov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%BCnd%C3%BCz_S%C9%99f%C9%99rli&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%BCnd%C3%BCz_S%C9%99f%C9%99rli&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Elvin_S%C9%99f%C9%99rov_(V%C9%99t%C9%99n_M%C3%BCharib%C9%99si_Q%C9%99hr%C9%99man%C4%B1)&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Elvin_S%C9%99f%C9%99rov_(V%C9%99t%C9%99n_M%C3%BCharib%C9%99si_Q%C9%99hr%C9%99man%C4%B1)&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Elnur_%C5%9Eirinov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Elnur_%C5%9Eirinov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Anar_%C5%9E%C3%BCk%C3%BCrov
https://az.wikipedia.org/wiki/Anar_%C5%9E%C3%BCk%C3%BCrov
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:El%C3%A7in_Mansurov.jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:El%C3%A7in_Mansurov.jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:El%C3%A7in_Mansurov.jpg
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48 

 

RəĢad Arif oğlu 

Abdullayev  

09.12.2020 

kapitan 

(ölümünd

ən sonra) 

49 

 

Nihad Akif oğlu 

Babayev  

09.12.2020 

kapitan 

(ölümünd

ən sonra) 

50 

 

Qəzənfər Kərim 

oğlu Bağırlı  

09.12.2020 kapitan 

51 

 

Nicat Mehman oğlu 

Bədəlov 

09.12.2020 kapitan 

52 

 

Fərid Vaqif oğlu 

Əliyev  

09.12.2020 kapitan 

53 

 

Ceyhun Aydın oğlu 

Həsənov  

09.12.2020 

kapitan 

(ölümünd

ən sonra) 

https://az.wikipedia.org/wiki/R%C9%99%C5%9Fad_Abdullayev_(kapitan)
https://az.wikipedia.org/wiki/R%C9%99%C5%9Fad_Abdullayev_(kapitan)
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Nihad_Babayev_(kapitan)
https://az.wikipedia.org/wiki/Nihad_Babayev_(kapitan)
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Q%C9%99z%C9%99nf%C9%99r_Ba%C4%9F%C4%B1rl%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Q%C9%99z%C9%99nf%C9%99r_Ba%C4%9F%C4%B1rl%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicad_B%C9%99d%C9%99lov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicad_B%C9%99d%C9%99lov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C9%99rid_%C6%8Fliyev_(_V%C9%99t%C9%99n_M%C3%BCharib%C9%99si_Q%C9%99hr%C9%99man%C4%B1)&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C9%99rid_%C6%8Fliyev_(_V%C9%99t%C9%99n_M%C3%BCharib%C9%99si_Q%C9%99hr%C9%99man%C4%B1)&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Ceyhun_H%C9%99s%C9%99nov_(V%C9%99t%C9%99n_M%C3%BCharib%C9%99si_Q%C9%99hr%C9%99man%C4%B1)
https://az.wikipedia.org/wiki/Ceyhun_H%C9%99s%C9%99nov_(V%C9%99t%C9%99n_M%C3%BCharib%C9%99si_Q%C9%99hr%C9%99man%C4%B1)
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:R%C9%99%C5%9Fad_Abdullayev_XTQ.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nihad_Babayev.jpg?uselang=az
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Ceyhun_H%C9%99s%C9%99nov.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:R%C9%99%C5%9Fad_Abdullayev_XTQ.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nihad_Babayev.jpg?uselang=az
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Ceyhun_H%C9%99s%C9%99nov.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:R%C9%99%C5%9Fad_Abdullayev_XTQ.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nihad_Babayev.jpg?uselang=az
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Ceyhun_H%C9%99s%C9%99nov.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:R%C9%99%C5%9Fad_Abdullayev_XTQ.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nihad_Babayev.jpg?uselang=az
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Ceyhun_H%C9%99s%C9%99nov.jpg
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54 

 

Ramazan Ġzzət oğlu 

Hudulov  

09.12.2020 kapitan 

55 

 

RəĢad Məzahir 

oğlu Qasımlı  

09.12.2020 kapitan 

56 

 

Cavid Hilal oğlu 

Mahmudov  

09.12.2020 

kapitan 

(ölümünd

ən sonra) 

57 

 

Veysəl 

Yadullayeviç 

Musibov  

09.12.2020 

kapitan 

(ölümünd

ən sonra) 

58 

 

Surxay Əbdül oğlu 

Noçuyev  

09.12.2020 

kapitan 

(ölümünd

ən sonra) 

https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Ramazan_Hudulov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Ramazan_Hudulov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/R%C9%99%C5%9Fad_Qas%C4%B1ml%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/R%C9%99%C5%9Fad_Qas%C4%B1ml%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Cavid_Mahmudov
https://az.wikipedia.org/wiki/Cavid_Mahmudov
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Veys%C9%99l_Musibov
https://az.wikipedia.org/wiki/Veys%C9%99l_Musibov
https://az.wikipedia.org/wiki/Veys%C9%99l_Musibov
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Surxay_No%C3%A7uyev
https://az.wikipedia.org/wiki/Surxay_No%C3%A7uyev
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AZE_Air_Force.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Veysel_Musibov.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Surxay_No%C3%A7uyev.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AZE_Air_Force.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Veysel_Musibov.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Surxay_No%C3%A7uyev.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AZE_Air_Force.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Veysel_Musibov.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Surxay_No%C3%A7uyev.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AZE_Air_Force.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Veysel_Musibov.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Surxay_No%C3%A7uyev.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AZE_Air_Force.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Veysel_Musibov.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Surxay_No%C3%A7uyev.jpg?uselang=az
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59 

 

Ġsmayıl 

Məhəmməd oğlu 

Səmədov  

09.12.2020 

kapitan 

(ölümünd

ən sonra) 

60 

 

Renat Gülməmməd 

oğlu ġıxnəbiyev  

09.12.2020 kapitan 

61 

 

Qəzənfər Mahmud 

oğlu Ağayev  

09.12.2020 
baĢ 

leytenant 

62 

 

Ġzzət Zakir oğlu 

Balacayev  

09.12.2020 
baĢ 

leytenant 

63 

 

Cavid Ədalət oğlu 

Behbudov  

09.12.2020 
baĢ 

leytenant 

64 

 

Valeh Vahid oğlu 

Bədəlov 

09.12.2020 

baĢ 

leytenant 

(ölümünd

ən sonra) 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0smay%C4%B1l_S%C9%99m%C9%99dov
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0smay%C4%B1l_S%C9%99m%C9%99dov
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0smay%C4%B1l_S%C9%99m%C9%99dov
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Renat_%C5%9E%C4%B1xn%C9%99biyev&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Renat_%C5%9E%C4%B1xn%C9%99biyev&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Q%C9%99z%C9%99nf%C9%99r_A%C4%9Fayev_(V%C9%99t%C9%99n_M%C3%BCharib%C9%99si_Q%C9%99hr%C9%99man%C4%B1)&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Q%C9%99z%C9%99nf%C9%99r_A%C4%9Fayev_(V%C9%99t%C9%99n_M%C3%BCharib%C9%99si_Q%C9%99hr%C9%99man%C4%B1)&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0zz%C9%99t_Balacayev&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0zz%C9%99t_Balacayev&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Cavid_Behbudov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Cavid_Behbudov&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Valeh_B%C9%99d%C9%99lov
https://az.wikipedia.org/wiki/Valeh_B%C9%99d%C9%99lov
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:%C4%B0smay%C4%B1l_S%C9%99m%C9%99dov.jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Valeh_B%C9%99d%C9%99lov.jpeg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:%C4%B0smay%C4%B1l_S%C9%99m%C9%99dov.jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Valeh_B%C9%99d%C9%99lov.jpeg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:%C4%B0smay%C4%B1l_S%C9%99m%C9%99dov.jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Valeh_B%C9%99d%C9%99lov.jpeg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:%C4%B0smay%C4%B1l_S%C9%99m%C9%99dov.jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Valeh_B%C9%99d%C9%99lov.jpeg
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65 

 

Azad Arif oğlu 

Hümbətov  

09.12.2020 

baĢ 

leytenant 

(ölümünd

ən sonra) 

66 

 

Adil Asəm oğlu 

Ġbrahimli  

09.12.2020 

baĢ 

leytenant 

(ölümünd

ən sonra) 

67 

 

ġahin Hüseynbala 

oğlu Allahyarov  

09.12.2020 

baĢ gizir 

(ölümünd

ən sonra) 

68 

 

Sübhan Rahim oğlu 

Cəbrayılov  

09.12.2020 

baĢ gizir 

(ölümünd

ən sonra) 

69 

 

YaĢar Əhəd oğlu 

Hüseynov  

09.12.2020 baĢ gizir 

70 

 

Camal Vidadi oğlu 

Ġsmayılov  

09.12.2020 

baĢ gizir 

(ölümünd

ən sonra) 

https://az.wikipedia.org/wiki/Azad_H%C3%BCmb%C9%99tov
https://az.wikipedia.org/wiki/Azad_H%C3%BCmb%C9%99tov
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Adil_B%C4%B0brahimli&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Adil_B%C4%B0brahimli&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eahin_Allahyarov
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eahin_Allahyarov
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCbhan_C%C9%99bray%C4%B1lov
https://az.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCbhan_C%C9%99bray%C4%B1lov
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Ya%C5%9Far_H%C3%BCseynov
https://az.wikipedia.org/wiki/Ya%C5%9Far_H%C3%BCseynov
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Camal_%C4%B0smay%C4%B1lov
https://az.wikipedia.org/wiki/Camal_%C4%B0smay%C4%B1lov
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
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71 

 

Mehrab Söhrab 

oğlu Niftəliyev  

09.12.2020 

baĢ gizir 

(ölümünd

ən sonra) 

72 

 

Azər Nazim oğlu 

Yusifli  

09.12.2020 

baĢ gizir 

(ölümünd

ən sonra) 

73 

 

Ġntiqam Bayram 

oğlu Əsgərli  

09.12.2020 

gizir 

(ölümünd

ən sonra) 

74 

 

Elyar Arif oğlu 

Vəliyev  

09.12.2020 

gizir 

(ölümünd

ən sonra) 

75 

 

Orxan RövĢən oğlu 

Cabbarov 

09.12.2020 

kiçik gizir 

(ölümünd

ən sonra) 

76 

 

YaĢar Mirağa oğlu 

Əhmədov  

09.12.2020 kiçik gizir 

77 

 
Əli RəĢid oğlu 

09.12.2020 kiçik gizir 

https://az.wikipedia.org/wiki/Mehrab_Nift%C9%99liyev
https://az.wikipedia.org/wiki/Mehrab_Nift%C9%99liyev
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99r_Yusifli
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99r_Yusifli
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ntiqam_%C6%8Fsg%C9%99rli
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ntiqam_%C6%8Fsg%C9%99rli
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Elyar_V%C9%99liyev
https://az.wikipedia.org/wiki/Elyar_V%C9%99liyev
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Orxan_Cabbarov
https://az.wikipedia.org/wiki/Orxan_Cabbarov
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Ya%C5%9Far_%C6%8Fhm%C9%99dov_(V%C9%99t%C9%99n_M%C3%BCharib%C9%99si_Q%C9%99hr%C9%99man%C4%B1)&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Ya%C5%9Far_%C6%8Fhm%C9%99dov_(V%C9%99t%C9%99n_M%C3%BCharib%C9%99si_Q%C9%99hr%C9%99man%C4%B1)&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C6%8Fli_H%C3%BCseynov_(V%C9%99t%C9%99n_M%C3%BCharib%C9%99si_Q%C9%99hr%C9%99man%C4%B1)&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Az%C9%99r_Yusifli.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elyar_V%C9%99liyev.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OrxanCabbarov.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Az%C9%99r_Yusifli.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elyar_V%C9%99liyev.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OrxanCabbarov.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Az%C9%99r_Yusifli.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elyar_V%C9%99liyev.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OrxanCabbarov.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Az%C9%99r_Yusifli.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elyar_V%C9%99liyev.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OrxanCabbarov.jpg?uselang=az
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Hüseynov  

78 

 

Nail Nəriman oğlu 

Ġbrahimli  

09.12.2020 

kiçik gizir 

(ölümünd

ən sonra) 

79 

 

Amin Tacəddin 

oğlu Novruzov  

09.12.2020 

kiçik gizir 

(ölümünd

ən sonra) 

80 

 

Fəqan Amil oğlu 

Zalov  

09.12.2020 

kiçik 

miçman 

(ölümünd

ən sonra) 

81 

 

Azər Rizvan oğlu 

Abdullazadə 

09.12.2020 əsgər 

82 

 

Murad Ġlyas oğlu 

Əflətov  

09.12.2020 əsgər 

83 

 

Vüsal ElĢən oğlu 

Yaqubov  

09.12.2020 əsgər 

             

https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C6%8Fli_H%C3%BCseynov_(V%C9%99t%C9%99n_M%C3%BCharib%C9%99si_Q%C9%99hr%C9%99man%C4%B1)&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Nail_%C4%B0brahimli
https://az.wikipedia.org/wiki/Nail_%C4%B0brahimli
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Amin_Novruzov_(V%C9%99t%C9%99n_M%C3%BCharib%C9%99si_Q%C9%99hr%C9%99man%C4%B1)
https://az.wikipedia.org/wiki/Amin_Novruzov_(V%C9%99t%C9%99n_M%C3%BCharib%C9%99si_Q%C9%99hr%C9%99man%C4%B1)
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C9%99qan_Zalov
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C9%99qan_Zalov
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Az%C9%99r_Abdullazad%C9%99&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Az%C9%99r_Abdullazad%C9%99&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/Murad_%C6%8Ffl%C9%99tov
https://az.wikipedia.org/wiki/Murad_%C6%8Ffl%C9%99tov
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://az.wikipedia.org/wiki/V%C3%BCsal_Yaqubov
https://az.wikipedia.org/wiki/V%C3%BCsal_Yaqubov
https://az.wikipedia.org/wiki/9_dekabr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amin_Tac%C9%99ddin_oglu_Novruzov.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zalov_Feqan.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amin_Tac%C9%99ddin_oglu_Novruzov.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zalov_Feqan.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amin_Tac%C9%99ddin_oglu_Novruzov.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zalov_Feqan.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amin_Tac%C9%99ddin_oglu_Novruzov.jpg?uselang=az
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zalov_Feqan.jpg?uselang=az
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                           17. 44 günlük müharibənin nəticəsi 

      Sentyabrın 27-də əks-həmlə ilə 

baĢlanan və Vətən müharibəsi 

kimi xarakterizə edilən Ġkinci 

Qarabağ müharibəsi cəmi 44 gün 

çəkdi. Ay yarım ərzində 

Ermənistan, Qarabağ, xaricdə 

yaĢayan ermənilərdən, PKK, 

PYD/YPG, ASALA və Yaxın 

ġərqin digər terror təĢkilatlarından ibarət iĢğalçı və cinayətkar 

ordunun qarĢısında sinəsini sipər etmiĢ Ģanlı Azərbaycan Ordusu 

elə bir zəfər salnaməsi yazdı ki, bu barədə xarici ölkələrin 

qərargahlarına, hərbi təhsil və hərbi-tədqiqat müəssisələrində, 

hərb tarixi dərsliklərində bundan sonra çox yazılacaq və 

tədqiqatlar aparılacaq. Bu müddət ərzində düĢmənə sarsıdıcı zərbə 

vurmaqla yerdə və havada üstünlük qazanan Silahlı Qüvvələrimiz 

―məğlubedilməz erməni ordusu‖ mifini dağıtdı və Ermənistan 

hakimiyyətini 44 gün ərzində 3 dəfə atəĢkəs dilənməyə və 

nəhayət, təslim olmağa vadar etdi. Ġkinci Qarabağ Müharibəsi 

aĢağıdakı nəticələrlə tamamlanıb: 

- Hərbi əməliyyatların deskalasiyası və iĢğal altında olan 

ərazilərin deokkupasiyasının həyata keçirilməsi. ĠĢğal 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 edilmiĢ ərazi bütövlüyü 

təmin ediləcək. 

- 10 noyabr Bəyannaməsi Azərbaycanla Ermənistan arasındakı 

Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin beynəlxalq, dövlətlərarası 

xarakterini bir daha təsdiqləmiĢ oldu. Ermənilərin onu 1988-1991-

ci ildə SSRĠ-nin tərkibində olduğu kimi daxili münaqiĢə 

formasında saxlamaq cəhdləri birdəfəlik aradan qalxdı. Dağlıq 

Qarabağın statusu məsələsi danıĢıqların predmetindən çıxmıĢ 

oldu, orada yaĢayan ermənilərə öz müqəddəratını təyinetmə 

prinsipinin heç daxili aspekti də Ģamil edilməyəcək. Onlar adi 

Azərbaycan vətəndaĢına verilən hüquqlardan yararlanmalı 

olacaqlar. 

- MünaqiĢənin tənzimlənməsinin beynəlxalq hüquqi bazası 

yenilənməlidir. Azərbaycan BMT Tġ-nın 4 qətnaməsini təkbaĢına 

icra etdi və bu istiqamətdə BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsini 

əldə rəhbər tutaraq fərdi qaydada həmin qətnamələrin tələblərini 

yerinə yetirmiĢ oldu. BMT Tġ-da 10 noyabr Bəyanatının 

müddəalarına uyğun yeni qətnamə qəbul edilməli və onun 

bazasında ATƏT-in Minsk Qrupu yeni sülh müqaviləsi 

hazırlamalıdır. Bundan əlavə, Azərbaycanın öz daxili 

qanunvericiliyində bir sıra dəyiĢikliklər olmalıdır. Bu xüsusən də 

konseptual sənədlərimizlə (Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyası, 

Hərbi Doktrina və s.) daha sıx bağlıdır. 

- Ġran Ġslam Respublikası ilə dövlət sərhəddimizin 132 km-lik 

hissəsi iĢğaldan azad edilib və orada sərhəd zastavaları qurulub. 

Uzun müddət həmin istiqamətdə transmilli cinayətkarlığın bəzi 

təzahürləri geniĢ inkiĢaf etmiĢ və kriminal iĢbirliyi formasında 

həyata keçirilmiĢdir. Artıq həmin ərazilər öz həqiqi sahibinin 

nəzarətindədir. 

- Dəhlizlərin mübadiləsi ideyası gerçəkləĢəcək. Bu, Azərbaycanla 

Naxçıvan, Ermənistanla Xankəndi arasında birbaĢa quru yolunun 

olması deməkdir. Ermənistana yalnız Laçın dəhlizi vasitəsilə və 
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qarĢıdan gələn 3 il ərzində o istiqamət üzrə inĢası nəzərdə tutulan 

yolla Azərbaycana daxil olmağa icazə verildiyi halda, 

Azərbaycana isə həm Laçın, həm də ölkəmizin digər qərb 

rayonları vasitəsilə Naxçıvana çıxıĢ imkanı verilir. ġübhəsiz, 

Azərbaycandan Naxçıvana, oradan isə Türkiyəyə çıxıĢ, 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 etmiĢdir. Strateji əhəmiyyətə malik 

olan bu plana 1992-ci ilin yayında (o zaman Azərbaycan ġuĢanı 

və Laçını itirmiĢdi) Azərbaycan, Ermənistan, Ġran, hətta Rusiya 

mənfi münasibət bildirmiĢdir. Qeyd edilən plan ABġ və 

Türkiyənin maraqlarına cavab verirdi. P.Qoblın bu planına əsasən, 

o vaxt ―Penzoyl‖ neft Ģirkətinə yaxın olan ABġ prezidenti ata BuĢ 

Azərbaycan neftini məhz həmin dəhlizlə keçirməklə Ġranın 

Ermənistana çıxıĢını əngəlləməyə, Ermənistanı bu layihəyə 

qoĢmağa və Rusiyanın təsirindən xilas etməyə çalıĢıb. Türkiyəyə 

isə bayaq dediyimiz üstünlük veriləcəkdi. 

- ĠĢğaldan azad edilmiĢ ərazilər qeyri-qanuni iqtisadi 

fəaliyyətlərdən, cinayətkar qruplaĢmalardan (terrorçulara orada 

təlim düĢərgələrinin salınması, narkotiklərin becərilməsi və 

trafiki, Rusiyadan 1992-1996-cı illərdə qanunsuz yolla gətirilmiĢ 

1 milyard dollar dəyərində silahların iĢğal altında olan ərazilərdə 

gizlədilməsi və s.) və məskunlaĢmalardan (Suriya, Livan və s. 

Yaxın ġərq ölkələrindən erməni və kürd ailələrini burada 

yerləĢdirməklə həmin əraziləri erməniləĢdirmək və 

kürdləĢdirmək) azad edilərək Azərbaycana qaytarılır. Həmin 

ərazilərin təbii ehtiyatlarının istismarından, yaxın gələcəkdə isə 

azad edilmiĢ ərazilərimizin reaksiya potensialından ökəmizin və 

xalqımızın rifahı üçün istifadə ediləcək və Ermənistan son 27 il 

ərzində ölkəmizə vurduğu ziyanı ödəməli olacaq. Bu günlərdə 

Ermənistanın keçmiĢ baĢ prokuroru, Ermənistanı Avropa Ġnsan 
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Hüquqları Məhkəməsində təmsil etmiĢ Gevork Kostanyan deyib 

ki, ―biz bu razılaĢma 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 iĢlər görülür. 

Prezident Ġlham Əliyevin noyabrın 6-da imzaladığı, "Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisinə təcavüzü nəticəsində 

mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən infrastruktur 

obyektlərinə, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə dəymiĢ 

ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması ilə bağlı 

tədbirlər haqqında" sərəncama uyğun olaraq Dövlət Komissiyası 

və müxtəlif regionlar üzrə 9 iĢçi qrupu yaradılıb. Həmin qruplar 

artıq yerlərdə iĢə baĢlayıb. Təzminatın məbləğinin artacağı istisna 

edilmir. 

- DüĢüncə psixologiyasının dəyiĢməsi (məğlub ölkədən qalib 

millətə çevrilmək). 44 günlük müharibə Azərbaycan xalqının 

qürurunu, mənliyini və Ģərəfini özünə qaytardı. Xalqımızım və 

ordumuzun milli vətənpərvərlik ruhu və mənəvi-psixoloji 

vəziyyəti yüksək səviyyədədir. Müasir döyüĢ sirlərinə dərindən 

bələd olan, döyüĢ meydanında intizamlı savaĢ aparan, beynəlxalq 

qaydaları əldə rəhbər tutan qalib bir Azərbaycan Ordusu haqqında 

stereotip formalaĢmaqdadır. Apardığı peĢəkar əməliyyatlarla 

dünya qərargahlarını Ģoka salan Müzəffər Azərbaycan Ordusunun 

beynəlxalq reytinqdə irəliləyəcəyi heç Ģübhə doğurmur. Bu uğur 

beynəlxalq miqyasda bundan sonra aparılacaq sülhə məcburetmə 

əməliyyatlarında Azərbaycan Ordusunun potensialından və 

təcrübəsindən geniĢ yararlanmağa imkan verəcək və BÜTÜN 

DÜNYA YENĠ AZƏRBAYCANLA HESABLAġMAQ 

MƏCBURĠYYƏTĠNDƏ QALACAQ. Artıq Ermənistanın bir 

dövlət kimi gələcək mövcudluğu diasporaya deyil, məhz 

Azərbaycana göstərəcəyi hörmət və səmimiyyətdən asılı olacaq. 



AqĢin  Əliyev                                   Vətən  müharibəsi-Zəfər tarixi 

 

 
213 

 

   44 günlük müharibənin erməni milli Ģüurunda radikal 

dəyiĢikliyə yol açacağı inkar edilmir. Onlar üçün qonĢulara ərazi 

iddiaları irəli sürüb kimlərinsə çirkin geosiyasi planlarnın alətinə 

çevrilməkdənsə, normal və müstəqil dövlət kimi öz maraqlarını 

təmin etmək məqsədilə ətraf ölkələrlə etibarlı və qarĢılıqlı 

mənfəətə söykənən əməkdaĢlıq yolu seçmək daha perspektivlidir. 

Nə Soros, nə də hansısa tarixi müttəfiq balaca Ermənistanı triumf 

ölkəyə çevirmək iqtidarında deyil. MĠATSUM, BÖYÜK 

ERMƏNĠSTAN, TSEXAKRON, ARMENĠZM kimi millətçi-

faĢıst ideologiyalar Ermənistana yol göstərmək iqtidarında deyil. 

Artıq onun GÜCLÜ AZƏRBAYCANA və QÜDRƏTLĠ 

TÜRKĠYƏYƏ qarĢı oynamaq halı qalmayıb. Bu iki nəhəng 

məngənə arasında köhnə düĢüncə tərziylə yaĢamaq qeyri-mümkün 

və potensial özünəqəsd siyasətidir. Ərköyün, təxribatçı və forpost 

Ermənistandan, müstəqil, sağlam, etibarlı və tərəfdaĢ ölkəyə 

çevrilmək zamanıdır.  
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 15."Prezident Ġlham Əliyev: "Füzuli Ģəhəri və daha 7 kənd iĢğaldan azad edilib"". 

apa.az (azərb.). 17 October 2020. 

16. "Ermənistan ordusunun daha bir yüksək rütbəli hərbçisi məhv edildi". qafqazinfo.az 

(azərb.). 17 oktyabr 2020. Ġstifadə tarixi: 17 oktyabr 2020. 

 17.Füzulinin təmas xəttində yerləĢən bir neçə müdafiə xəttinin yarılması strateji 

nöqteyi-nəzərdən bizə növbəti üstünlüklər verir‖ 

  

                                             Gəncənin bombalanması 

 

1.Ermənilər Gəncədə dinc sakinləri öldürdü. 

2. ―Bu, Azərbaycan xalqına qarĢı soyqırımdır‖ - Prezidentin köməkçisi[ölü k 

3. Gəncənin atəĢə tutulması nəticəsində 5 nəfər həlak olub - BaĢ Prokurorluq 

4. Gəncə ―Toçka-U‖ raket sistemindən atəĢə tutulub‖ – Açıqlama 

5. Gəncə niyə raket atəĢinə tutuldu?" (azərb.). BBC Azerbaijani Service. 4 October 

2020. Ġstifadə tarixi: 16 October 2020. 

6. "Latest events in Azerbaijan's Ganja shock UK's ambassador" (ingilis). Trend News 

Agency. 13 October 2020. Ġstifadə tarixi: 15 October 2020. 

7. "Swiss ambassador calls to stop violence, after seeing Armenia's attack on Ganja" 

(ingilis). Trend News Agency. 13 October 2020. Ġstifadə tarixi: 15 October 2020. 

8. "No: 241, 11 October 2020, Press Release Regarding Armenia's Attacks on Ganja" 

(ingilis). Ministry of Foreign Affairs (Turkey). 11 October 2020. Ġstifadə tarixi: 15 

October 2020. 

 

Cəbryılın azad olunması 

 

1.Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi (27.09.2010). "Ermənistan Silahlı Qüvvələri bütün 

cəbhə boyu geniĢmiqyaslı təxribat törədib". www.mod.gov.az ( (azərb.)). 2020-10-18 

tarixində [URL arxivləĢdirilib]. Ġstifadə tarixi: 18.10.2020. 
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2. Prezident Ġlham Əliyev: Zəngilan Ģəhəri və rayonun 6 kəndi, Füzuli, Cəbrayıl, 

Xocavənd rayonlarının 18 kəndi iĢğaldan azad edilib". www.azertag.az (Azərbaycan 

Dövlət Ġnformasiya Agentliyi) (azərb.). 20.10.2020. Ġstifadə tarixi: 20.10.2020. 

                    

Hadrutun azad edilməsi 

 

1.https://virtualaz.org/cemiyyet/176754 

 

 

            Zəngilanın azad edilməsi. 

 

1.Prezident Ġlham Əliyev: Müzəffər Azərbaycan Ordusu daha 48 кəndi və 1 qəsəbəni 

iĢğaldan azad edib". www.mod.gov.az (Müdafiə Nazirliyi) (azərb.). 09.11.2020. Ġstifadə 

tarixi: 09.11.2020. 

2.Xəbərlər Ģöbəsi (07.11.2020). "Füzulinin 6, Cəbrayılın 2, Qubadlının 3, Zəngilanın 1 

кəndi iĢğaldan azad olunub". www.report.az ("Report" Ġnformasiya Agentliyi) (azərb.). 

Ġstifadə tarixi: 07.11.2020. 

 3."Prezident Ġlham Əliyev: Müzəffər Azərbaycan Ordusu daha 48 кəndi və 1 qəsəbəni 

iĢğaldan azad edib". www.mod.gov.az (Müdafiə Nazirliyi) (azərb.). 09.11.2020. Ġstifadə 

tarixi: 09.11.2020. 

 

Qubadlınınn azad edilməsi 

 

1.Xəbərlər Ģöbəsi (25.10.2020). "Qubadlı Ģəhəri iĢğalçılardan azad edilib". 

www.report.az ("Report" Ġnformasiya Agentliyi) (azərb.). Ġstifadə tarixi: 25.10.2020. 

2. Xəbərlər Ģöbəsi (23.10.2020). "Ġlham Əliyev: "Qubadlının 4 кəndi iĢğaldan azad 

edilib"". www.report.az ("Report" Ġnformasiya Agentliyi) (azərb.). Ġstifadə tarixi: 

23.10.2020. 

3. Xəbərlər Ģöbəsi (26.10.2020). "Prezident Zəngilan, Cəbrayıl və Qubadlı rayonlarının 

iĢğaldan azad edilmiĢ кəndlərinin adlarını açıqladı". www.report.az ("Report" 

Ġnformasiya Agentliyi) (azərb.). Ġstifadə tarixi: 26.10.2020. 

4. "Prezident Ġlham Əliyev: Müzəffər Azərbaycan Ordusu daha 48 кəndi və 1 qəsəbəni 

iĢğaldan azad edib". www.mod.gov.az (Müdafiə Nazirliyi) (azərb.). 09.11.2020. Ġstifadə 

tarixi: 09.11.2020. 

 

Ġnsansız Ġtiqovan 

 

1."Azərbaycanda PUA-ya "Ġti qovan" adı verildi - Fotolar". Qafqazinfo. 22 October 

2020. 

 ""Ġti qovan" PUA-ların istehsalı davam edir (FOTO)". Trend Ġnformasiya Agentliyi. 22 

October 2020. 

2. "Ġlham Əliyev: "Onları iti qovan kimi qovuruq"". modern.az. modern.az. Ġstifadə 

tarixi: 7 oktyabr 2020. 
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 3."Azerbaycan CumhurbaĢkanı Aliyev: Azerbaycan askeri onları köpek gibi kovuyor". 

www.tgrthaber.com.tr. www.tgrthaber.com.tr. Ġstifadə tarixi: 7 oktyabr 2020. 

 

Harop 

 

1. Israel special - IAI's Harop ups the stakes on SEAD missions". Archived from the 

original on 2020-10-31.Israeli-made kamikaze drone spotted in Nagorno-Karabakh 

conflict 

 

AtəĢkəs və bəyənatın imzalanması. 

 

1.Президент Алиев: в урегулировании нагорно-карабахского конфликта 

поставлена точка 

 2.Война будет приостановлена: Пашинян сообщил о трудном для него решении 

 3.Заявление Президента Российской Федерации 

4. Путин высоко оценил действия Пашиняна в критической для Армении 

ситуации 

 5.Ermənistanın xahiĢi ilə Kəlbəcərin boĢaldılması üçün əlavə 10 gün vaxt verilib, 

Ağdam və Laçının boĢaldılması üçün verilən vaxt isə qüvvəsində qalır 

 6.Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Ġlham Əliyevə telefonla zəng edib 

 7.Kəlbəcərdəki monastrı ruslar qoruyacaq 

 8.Ermənilərin hücumu zamanı 4 hərbçimiz Ģəhid olub[ölü keçid] 

 9.Карта игры российских миротворцев в Карабахе 

 10.Müdafiə Nazirliyi: DüĢmən Xocavənddə Azərbaycan Ordusuna hücum etdi 

 11.XĠN: 62 nəfərdən ibarət erməni terrorçu-diversant qrupu atəĢkəsin qüvvəyə 

minməsindən sonra Azərbaycan ərazilərinə göndərilib 

 12.Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра 

Республики Армения и Президента Российской Федерации 

 13.Соглашение по Карабаху. Что получают и теряют стороны Почему в Ереване 

недовольны условиями и кому согласованные условия выгодны 

 14.http://georgiatoday.ge/news/22992/Georgian-President-on-Nagorno-Karabakh-

Deal%3A-New-Era-Starts-in-the-Caucasus 

 15.https://ifpnews.com/iran-welcomes-cessation-of-hostilities-in-karabakh 

 16."ÇavuĢoğlu Azərbaycanı təbrik etdi". azerbaycan24.com (azərb.). 10 November 

2020. 

 

Zəfər paradı 

 

1.Baku preparing for grandiose Victory Parade – VIDEO". Azerbaycan24 (ingilis). 3 

December 2020. Ġstifadə tarixi: 10 December 2020. 

2. "Zəfər paradında əsgərlərin marĢı, yeni silah və hərbi texnika - Ģəkillərdə". BBC 

Azerbaijani Service (azərb.). 10 December 2020. Ġstifadə tarixi: 10 December 2020. 



AqĢin  Əliyev                                   Vətən  müharibəsi-Zəfər tarixi 

 

 
226 

 

3. "Bakıda "Zəfər Paradı" keçirildi". Amerikanın Səsi (azərb.). Voice of America. 10 

December 2020. Ġstifadə tarixi: 10 December 2020. 

 

Anım günü 

 

1. Prezident Ġlham Əliyev Azərbaycanda Anım Gününün təsis edilməsi haqqında 

Sərəncam imzalayıb 

 

Zəfər muzeyi 

1.https://president.az/articles/48457 

 

 

Medallar 

1https://president.az/articles/49221 

2.Vətən Müharibəsində qələbə münasibətilə" Azərbaycan Respublikasının orden və 

medallarının təsis edilməsi ilə əlaqədar "Azərbaycan Respublikasının orden və 

medallarının təsis edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyiĢiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında". 

meclis.gov.az. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi. 20 noyabr 2020. 20 noyabr 

2020 tarixində arxivləĢdirilib. Ġstifadə tarixi: 25 dekabr 2020. 

3. Milli Məclis qələbə münasibətilə orden və medalların təsis olunması layihəsini birinci 

oxunuĢda təsdiqlədi". report.az. 20 noyabr 2020. 20 noyabr 2020 tarixində 

arxivləĢdirilib. Ġstifadə tarixi: 25 dekabr 2020. 

3 ""Cəsur döyüĢçü" Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında əsasnamə". 

president.az. 1 dekabr 2020. Ġstifadə tarixi: 25 dekabr 2020. 

4 ""Cəsur döyüĢçü" Azərbaycan Respublikası medalının təsviri". President 

 

3. ""DöyüĢdə fərqlənməyə görə" Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

əsasnamə" (PDF). Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi. 26 noyabr 2020. Ġstifadə 

tarixi: 25 dekabr 2020. 

4. ""DöyüĢdə fərqlənməyə görə" Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

əsasnamə" (PDF). Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi. 26 noyabr 2020. Ġstifadə 

tarixi: 25 dekabr 2020. 

5.SuqovuĢanın azad olunmasına görə" Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

əsasnamə". president.az. 1 dekabr 2020. Ġstifadə tarixi: 25 dekabr 2020. 

6.""SuqovuĢanın azad olunmasına görə" Azərbaycan Respublikası medalının təsviri". 

president.az. 1 dekabr 2020. Ġstifadə tarixi: 25 dekabr 2020. 

7. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının "Cəbrayılın azad 

olunmasına görə" medalı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Sərəncamı". president.az. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi 

internet saytı. 24 dekabr 2020. 

https://president.az/articles/48457
https://president.az/articles/49221
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8. ""Cəbrayılın azad olunmasına görə" Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

əsasnamə" (PDF). Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi. 26 noyabr 2020. Ġstifadə 

tarixi: 25 dekabr 2020. 

9.""Cəbrayılın azad olunmasına görə" Azərbaycan Respublikası medalının təsviri" 

(PDF). Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi. 26 noyabr 2020. Ġstifadə tarixi: 25 

dekabr 2020. 

10. ""Xocavəndin azad olunmasına görə" Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

əsasnamə". president.az. 1 dekabr 2020. Ġstifadə tarixi: 25 dekabr 2020. 

11. ""Xocavəndin azad olunmasına görə" Azərbaycan Respublikası medalının təsviri". 

president.az. 1 dekabr 2020. Ġstifadə tarixi: 25 dekabr 2020. 

12.."Füzulinin azad olunmasına görə" Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

əsasnamə". president.az. 1 dekabr 2020. Ġstifadə tarixi: 25 dekabr 2020. 

13."Füzulinin azad olunmasına görə" Azərbaycan Respublikası medalının təsviri". 

president.az. 1 dekabr 2020. Ġstifadə tarixi: 25 dekabr 2020. 

14."Zəngilanın azad olunmasına görə" Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

əsasnamə". president.az. 1 dekabr 2020. Ġstifadə tarixi: 25 dekabr 2020. 

15."Zəngilanın azad olunmasına görə" Azərbaycan Respublikası medalının təsviri". 

president.az. 1 dekabr 2020. Ġstifadə tarixi: 25 dekabr 2020. 

16."Qubadlının azad olunmasına görə" Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

əsasnamə". president.az. 1 dekabr 2020.. tarixi: 25 dekabr 2020. 

17."Qubadlının azad olunmasına görə" Azərbaycan Respublikası medalının təsviri". 

president.az. 1 dekabr 2020. Ġstifadə tarixi: 25 dekabr 2020. 

18."ġuĢanın azad olunmasına görə" Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

əsasnamə". president.az. 1 dekabr 2020. Ġstifadə tarixi: 25 dekabr 2020. 

19."Kəlbəcərin azad olunmasına görə" Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

əsasnamə". president.az. 1 dekabr 2020. Ġstifadə tarixi: 25 dekabr 2020. 

20."Ağdamın azad olunmasına görə" Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

əsasnamə". president.az. 1 dekabr 2020. Ġstifadə tarixi: 25 dekabr 2020. 

21."Ağdamın azad olunmasına görə" Azərbaycan Respublikası medalının təsviri". 

president.az. 1 dekabr 2020. Ġstifadə tarixi: 25 dekabr 2020. 

22."Laçının azad olunmasına görə" Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

əsasnamə". president.az. 1 dekabr 2020. Ġstifadə tarixi: 25 dekabr 2020. 

23."Laçının azad olunmasına görə" Azərbaycan Respublikası medalının təsviri". 

president.az. 1 dekabr 2020. Ġstifadə tarixi: 25 dekabr 2020. 

24."Vətən müharibəsi iĢtirakçısı" Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

əsasnamə". president.az. 1 dekabr 2020. Ġstifadə tarixi: 25 dekabr 2020. 

25."Vətən müharibəsi iĢtirakçısı" Azərbaycan Respublikası medalının təsviri". 

president.az. 1 dekabr 2020. Ġstifadə tarixi: 25 dekabr 2020. 

26."Vətən müharibəsində arxa cəbhədə xidmətlərə görə" Azərbaycan Respublikasının 

medalı haqqında əsasnamə". president.az. 1 dekabr 2020. Ġstifadə tarixi: 25 dekabr 2020. 

27."Vətən müharibəsində arxa cəbhədə xidmətlərə görə" Azərbaycan Respublikası 

medalının təsviri". president.az. 1 dekabr 2020. Ġstifadə tarixi: 25 dekabr 2020. 
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