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01 yanvar
* Yeni ildən ATƏT-ə sədrlik edəcək Serbiyanın xarici işlər naziri İviç Daçiç bildirib ki,
onun sədrliyi dövründə əsas prioritet məsələ Ukrayna böhranı olacaq. Buradan aydın
olur ki, yeni sədr üçün Dağlıq Qarabağ münaqişəsi önəm daşımaycaq.
(www.musavat.com, 01.01.15).
* Avrasiya İqtisadi İttifaqı rəsmən fəaliyyətə başlayıb. Qurum Rusiya, Qazaxıstan,
Belarus, Ermənistandan ibarət formalaşıb. (www.musavat.com, 02.01.15).
* Milli Qəhrəmanlar Mehdi Abbasov və Mübariz Əhmədovun doğum günüdür.
Mehdi Yusif oğlu Abbasov 1960-cı il yanvarın 1-də Qərbi Azərbaycanın Amasiya
rayonu Yeniyol kəndində anadan olub. O, müharibə başlayanda yaşadığı Qazaxıstandan
Vətənə dönüb, 1991-ci ilin iyun ayında Xüsusi Təyinatlı Milis (Polis) Dəstəsində baş
leytenant rütbəsində rota komandiri kimi xidmətə başlayıb, Ağdam, Goranboy, Füzuli və
digər istiqamətlərdə rəşadətlə vuruşub, çoxlu sayda uğurlu əməliyyatlar keçirib, düşmənə
uğurlu zərbələr vurub, bu qəhrəmanlıqlarına görə “Mixaylo” ləqəbini qazanıb, 1992-ci il
yanvarın 13-də Məlikcan mövqeyi uğrunda döyüşdə qəhrəmanlıqla həlak olub. 1992-ci il
iyunun 6-da Milli Qəhrəman adına layiq görülüb.
Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. İsmayıllı rayonunun keçmiş Ruşan
kəndi, şəhərin küçələrindən biri onun adını daşıyır.
Mübariz Əlizadə oğlu Əhmədov 1963-cü il yanvarın 1-də Sabirabad rayonu Qaratəpə
kəndində anadan olub. O, könüllü olaraq cəbhəyə gedib, Ağdam, Dovşanlı, Xramort,
Qazançı, Əsgəran, Pircamal, Xanabad, Şuşa və digər döyüşlərdə sücaətlə vuruşub, 1992ci il sentyabrın 24-də Ağdamın Abdal-Gülablı kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə
qəhəmanlıqla həlak olub. 1994-cü il sentyabrın 16-da Milli Qəhrəman adına layiq
görülüb.
Sabirabad rayonu Qaratəpə kəndində dəfn edilib. Sabirabad şəhərində büstü qoyulub.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Mosesqex kəndində
yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağdam, Noyemberyan rayonunun Barekamavan
və Vosqepar kəndlərində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Qaymaqlı, Ağstafa
rayonunun Aşağı Əskipara kəndlərində yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun
Göyarx, Çiləbürt, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Ağdam rayonunun Yusifcanlı,
Mərzili, Sarıcalı, Cəvahirli, Kəngərli, Şıxlar, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli
rayonunun Horadiz, Qorqan, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri
yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan
atəşə tutublar.
02 yanvar
* Baş nazir Artur Rəsizadə 1994-cü il fevralın 1-dən 2010-cu il iyunun 12-dək həqiqi
hərbi xidmətdən ehtiyata və istefaya buraxılmış hərbi qulluqçulara istifadə edilməmiş
məzuniyyətə görə kompensasiyasının ödənilməsi barədə qərar imzalayıb.
(www.musavat.com, 02.01.15).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Barekamavan
kəndində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Qaymaqlı, Berd rayonunun Mosesqex
və Ayqepar kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağdam və Əlibəyli
kəndlərində yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Yarımca, Goranboy rayonunun
Tapqaraqoyunlu, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Mərzili, Cəvahirli, Kəngərli, Şuraabad,
Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki
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adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və
pulemyotlardan atəşə tutublar.
03 yanvar
* Ermənistanın elektron kütləvi informasiya vasitələri Azərbaycan tərəfinin guya təmas
xəttində təxribat törətməsi və itki verərək geri çəkilməsi ilə bağlı məlumat yayıblar.
Azərbaycan Müdafiə nazirliyi bu xəbəri təkzib edib. Nazirlikdən onu da bildiriblər ki,
“Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyyəti... torpaqlarımızın işğaldan azad
olunmasına ciddi hazırlaşır.” Digər xəbərlərə görə, cəbhənin Ağdam istiqamətində güclü
atışma olub. Düşmən mərmilərlə Ağdamın Çıraqlı kəndini atəşə tutub, binalara ziyan
dəyib. Çıraqlı kəndinə 11, Orta Qərvənd kəndinə 15 mərmi düşüb. (www.anspress.com,
03.01.15; (www.apa.az, 03.01.15).
* Azərbaycan əsilli Qazaxıstan müğənnisi Neyla Quliyeva bildirib: “Siyasətlə
maraqlanmıram. Ancaq açıq-aydın görünür ki, mənim Vətənim böyük haqsızlığa dözür.
Torpaqların 20 faizi işğal edilib... Ən böyük arzularımdan biri Qarabağda mahnı ifa
etməkdir.” (www.vesti.az, 03.01.15).
* Erməni tərəfi təmas xəttində itki verdiyini bildirib. Hərbi qulluqçular Karen
Qriqoryan və Vardan Mkrtçyan ölüb, Volodya Arutyunyan isə yaralanıb. Ermənilər
itkilərin Azərbaycan tərəfinin hücuma keçməsi nəticəsində baş verdiyini iddia edirlər.
(www.modern.az, 03.01.15).
* Rusiyalı politoloq Stanislav Tarasov bildirib: “Qarabağ hadisələrin episentrinə
çevrilir... Regional partlayış Qarabağda baş verə bilər və silahlı münaqişə yalnız
Qarabağda mümkündür” . (www.axar.az, 03.01.15.)
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Berkaber kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Qızılhacılı, Berd rayonunun Ayqepar kəndində
yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli və Koxanəbi kəndlərində yerləşən
mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Göyarx, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Ağdam
rayonunun Yusifcanlı, Mərzili, Kəngərli, Şuraabad, Sarıcalı, Baş Qərvənd, Xocavənd
rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Qorqan, Aşağı
Veysəlli, Aşağı Seyidəhmədli kəndləri yaxınlığında, həmçinin Xocavənd və Füzuli
rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi
avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
04 yanvar
* Müdafiə nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib: “Yanvarın 3-də Ermənistan silahlı
qüvvələrinin bölmələri iri çaplı silahlar, tank əleyhinə qumbaraatanlar, 60 və 62
millimetrlik minaatanlardan istifadə etməklə mövqelərimizi və cəbhəboyu yaşayış
məntəqələrini intensiv atəşə tutublar... Kəndlərin və dinc əhalinin atəşə məruz qalması
Azərbaycan tərəfini... adekvat və sərt tədbirlər görməyə məcbur edir... Biz
torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasına tam hazırıq və bu haqq savaşında qalib
gələcəyimizə əminik... (www.apa.az, 04.01.15) .
* Azərbaycan XİN mətbuat katibi Hikmət Hacızadə bildirib: “Ermənistan işğal
olunmuş Azərbaycan ərazilərindən öz işğalçı qüvvələrini çıxarmayaraq, regionda təhlükə
və gərginliyin artmasına və insan tələfatına rəvac verir”. (www.musavat.com, 04.01.15).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Berkaber kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Qızılhacılı, Noyemberyan rayonunun
Şavarşavan kəndində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Fərəhli, Berd rayonunun
Ayqepar və Mosesqex kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli və
Ağdam kəndlərində yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Çaylı, Göyarx, Çiləbürt,
Seysulan, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Mərzili,
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Kəngərli, Şuraabad, Şıxlar, Novruzlu, Qaraqaşlı, Cəvahirli, Xocavənd rayonunun
Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Qorqan, Aşağı Veysəlli, Aşağı
Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy,
Xocavənd və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

05 yanvar
* Müdafiə nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi, polkovnik Vaqif Dərgahlı bildirib:
“Son günlər Ermənistan silahlı birləşmələri iriçaplı silahlardan, xüsusilə bir neçə ildən
sonra ilk dəfə minaatanlardan istifadə edərək mövqelərimizi, yaşayış məntəqələrini atəşə
tutub... Azərbaycan buna cavab olaraq sərt tədbirlər görür və görəcək... Bunun
məsuliyyəti tamamilə erməni rəhbərliyinin üzərinə düşəcək... Müdafiə naziri bütün
orduya tapşırıq verib ki, işğalçı düşmən Azərbaycan torpaqlarında özünü rahat hiss
etməməli, torpaq hər an onların ayaqları altında od tutub yanmalıdır”. (www.trend.az,
05.01.15).
* Amerikalı ekspert Piter Teys bildirib: “2015-ci ildə yarana biləcək dördtərəfli
Azərbaycan – İran – Rusiya – Türkiyə strateji əməkdaşlığı Qarabağ münaqişəsinə
Bakının maraqlarına uyğun surətdə müsbət təsir edəcək”. (“Yeni Müsavat”, 06.01.15).
* Uğurlu Horadiz əməliyyatının növbəti ildönümü münasibəti ilə tədbir keçirilib.
Tədbir iştirakçıları Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət ediblər. Tədbirdə Üzeyir
Cəfərov, Tarıyel Qəhrəmanov, Şair Ramaldanov və digərləri çıxış ediblər. (“525-ci
qəzet”, 06.01.15).
* Milli Qəhrəmanlar Elgiz Kərimov, Şirin Mirzəyev, Naiq Yusifovun doğum
günüdür.
Elgiz Kərim oğlu Kərimov 1971-ci il yanvarın 5-də Bərdə şəhərində anadan olub. O,
1991-ci ildə könüllülərdən ibarət batalyonun tərkibində cəbhəyə gedib, Əsgəran
yaxınlığında döyüşdə xüsusi qəhərmanlıq göstərib, 1992-ci il martın 12-də Naxçıvanik
kəndi uğrunda gedən döyüşdə onlarla düşmən yaraqlısını məhv edib, lakin özü də həlak
olub. 1992-ci il iyunun 7-də Milli Qəhrəman adına layiq görülüb.
Bərdə şəhərində dəfn edilib.
Şirin Vəli oğlu Mirzəyev 1947-ci il yanvarın 5-də Xankəndi şəhərində anadan olub. O,
Leninqrad (Sankt-Peterburq) Ali Siyasi-Hərbi Məktəbi və Moskva Ali Siyasi
Akadmeyiasını bitirib, peşəkar hərbçi kimi SSRİ-nin müxtəlif yerlərində xidmət edib,
1991-ci ilin oktyabrında könüllü olaraq cəbhəyə gedib, Ağdamda ilk özünümüdafiə
batalyonunu yaradıb, az vaxtda cəsur sərkərdə kimi ad qazanıb, Ağdam-Ağdərə
istiqamətində çoxlu sayda uğurlu əməliyyatlar həyata keçirib, onlarla kəndi düşməndən
azad edib, 1992-ci il iyunun 18-də Ağdamın Əliağalı kəndi yaxınlığında maşınında
minaya düşüb və həlak olub. 1994-cü il sentyabrın 16-da polkovnik-leytenant Şirin
Mirzəyev Milli Qəhrəman adına layiq görülüb.
Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Bakı şəhərində adına küçə var, xidmət
etdiyi hərbi hissədə büstü qoyulub.
Naiq Nəsir oğlu Yusifov 1970-ci il yanvarın 5-də Tovuz rayonu Ağdam kəndində
anadan olub. O, 1990-cı ildə kəndlərində yaradılmış özünümüdafiə dəstəsinə yazılıb,
cəbhə boyu kəndlərin müdafiəsində sücaətlə vuruşub, 1992-ci il martın 24-də Koxanəbi
kəndinin müdafiəsində axıra qədər döyüşüb, son nəfəsində qumbaranı sinəsinə sıxaraq
partladıb, özü həlak olub, eyni zamanda ona yaxın erməni yaraqlısını da məhv edib.
1992-ci il iyunun 7-də Milli Qəhrəman adına layiq görülüb.
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Tovuz rayonu Ağdam kəndində dəfn edilib. Kəndin orta məktəbi onun adını daşıyır.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Berkaber,
Noyemberyan rayonunun Dovex kəndlərində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun
Qızılhacılı və Kəmərli kəndlərində, Berd rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə,
Çinari və Ayqepar kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Koxanəbi,
Ağbulaq, Əlibəyli və Hacıalılı kəndlərində yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun
Göyarx, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Mərzili,
Kəngərli, Şuraabad, Şıxlar, Novruzlu, Qaraqaşlı, Cəvahirli, Sarıcalı, Baş Qərvənd,
Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göygöl, Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl
rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi
avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
06 yanvar
* Uruqvayın xarici işlər naziri Luis Almaqro beynəlxalq birliyi Dağlıq Qarabağkı
qondarma rejimi tanımağa çağırıb. Azərbaycan XİN bu məsələ ilə bağlı araşdırmalara
başlayıb. (“525-ci qəzet”, 07.01.15.).
* Baş nazirin müavini, QMKİDK-nin sədri Əli Həsənov bildirib: “Erməni girovluğunda
olan Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin azad edilməsi ilə bağlı Azərbaycan
prezdenti İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq 7 beynəlxalq təşkilata, o cümlədən
BMT-nin baş katibinə, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı və ATƏT-in rəhbərlərinə,
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin sədrinə və digərlərinə rəsmi müraciət göndərmişik...
Ciddi bir cavab almamışıq.” (www.apa.az, 04.01.15)
* Amerikanın “The Hill” qəzetinin siyasi icmalçısı Raul Kontreras məqaləsində
bildirib: “Ermənistan işğal etdiyi ərazilərdə 1 milyona yaxın azərbaycanlını öz doğma
yurdlarından qovub və Xocalı şəhərinin dinc sakinlərinə qarşı qırğın törədib... Bu faciəyə
yalnız bir ad vermək olar – soyqırım”. (“525-ci qəzet”, 07.01.15.).
* ABŞ dövlət departamentinin sözçüsü Cen Psaki bildirib: “Dağlıq Qarabağda atəşkəsin
pozulması bizi narahat edir... Biz Azərbaycan və Ermənistanı regionda sülhə gətirəcək
danışıqlarda iştirak etməyə çağırırıq”. (“525-ci qəzet”, 07.01.15.).
* Ermənistan saytlarının məlumatına görə, yanvarın 5-dən 6-na keçən gecə qoşunların
təmas xəttində atışma zamanı 2 erməni hərbçisi öldürülüb. Ermənilər Azərbaycan
tərəfinin də itki verdiyini bildirilib. Azərbaycan tərəfi bunu təkzib edib. (“Ekspress”,
07.01.15).
* Azərbaycan Ordusunun giziri Şamo Məmmədov minaya düşərək yaralanıb. Hadisə
cəbhənin Ağdam rayonu istiqamətində baş verib. Yaralı gizir hospitala yerləşdirilib.
(“Ekspress”, 07.01.15).
* Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 2014-cü ilin
yekunlarına dair Hesabat hazırlayıb. Sənəd “Preambula”, “Hakimiyyət”, “Beynəlxalq
təşkilatlar”, “Cəmiyyət”, “Üzdəniraq “xalq diplomatiyası”, “Qarabağ Azadlıq Təşkilatı”,
“Nəticə” bölmələrindən ibarətdir. Sənəddə ötən il ərzində Qarabağ ətrafında gedən
proseslər, görülən işlər və sair məsələlər əhatə edilir, həmçinin Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli yollarına dair təkliflər irəli sürülür. Hesabatın tam mətnini veririk:
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 2014-cü ilin
yekunlarına dair Qarabağ Azadlıq Təşkilatının
HESABATI
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Preambula
Sənəd 2014-cü il ərzində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində müxtəlif
parametrlər üzrə baş verən hadisələri özündə əks etdirir. İl bütövlükdə konkret nəticələrin
əldə olunmaması baxımından uğursuz olub. Bu uğursuzluğun əsas səbəbi kimi
beynəlxalq təşkilatların, vasitəçi dövlətlərin qeyri-obyektiv mövqeyi, həmçinin
Azərbaycan hakimiyyətinin qətiyyətsizliyi, Azərbaycan cəmiyyətinin passivliyi göstərilə
bilər.
I
Hakimiyyət
Azərbaycan hakimiyyəti iki istiqamətdə işi davam etdirmiş və müəyyən müsbət
nəticələrə nail olmuşdur:
a)
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında obyektiv informasiyaların dünya
ictimaiyyətinə çatdıtılması üçün ciddi səylər göstərilib, müxtəlif ölkələrdə çoxsaylı
məlumatlandırma xarakterli tədbirlər keçirilib. Bəzi beynəlxalq təşkilatlarda, bir sıra
ölkələrin parlamentlərində Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı obyektiv qərar və qətnamələrin qəbuluna nail olunub. Ermənilər də
buna cavab olaraq qondarma “erməni soyqırımı” ilə bağlı qərar və qətnamələrin qəbuluna
çalışıblar. Bu yöndə iki ölkə arasında “yarışma”ya bənzər proses gedib.
Azərbaycanın danışıqlarda konkret şərtlə çıxış etməsi uğur kimi dəyərləndirilməlidir.
Beləki, prezident və xarici işlər naziri səviyyəsində belə bir şərt irəli sürülüb ki,
münaqişənin dinc vasitələrlə, danışıqlar yolu ilə nizama salınması prosesinin davam
etdirilməsi üçün Ermənistanın silahlı birləşmələri bütün işğal olunmuş ərazilərdən
çıxmalıdır.
Azərbaycan, Türkiyə, İran, Gürcüstan dövlətləri arasında prezidentlər, xarici işlər və
müdafiə nazirləri səviyyəsində daim fəaliyyət göstərən formatların yaradılması
Ermənistanın region proseslərindən təcrid olunması baxımından əhəmiyyətlidir.
Azərbayacan, Türkiyə, Gürcüstan arasında prezidentlər, xarici işlər və müdafiə nazirləri
səviyyəsində 3 daimi fəaliyyət göstərən format yaradılıb. Azərbaycan, Türkiyə, İran
arasında isə eyni format xarici işlər nazirləri səviyyəsində əldə olunub, prezidentlər və
müdafiə nazirləri arasında isə işlərin getdiyi görünür.
b)
Hakimiyyət münaqişənin hərbi yolla həllinə hazırlıq istiqamətində də səylərini
artırıb. 2013-cü ilin axırlarında ( oktyabrın 22-də) müdafiə naziri dəyişdirildikdən, Səfər
Əbiyevin yerinə Zakir Həsənovun təyin edilməsindən sonra bir sıra kadr dəyişiklikləri də
edilib. Bunların nəticəsində müəyyən müsbət meyllər müşahidə olunub.
İrimiqyaslı hərbi təlimlər keçirilib. Müdafiə nazirinin və digər yüksək rütbəli zabitlərin
cəbhə bölgələrinə, hərbi hissələrə səfərləri artıb. Müddətdən artıq hərbi xidmət keçənlərin
Orduya daha geniş miqyasda cəlb olunması müşahidə edilib. Son 1 il ərzində Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinə 10 min nəfərdən artıq adam, o cümlədən 300 qadın müddətdən artıq
həqiqi hərbi xidmətə qəbul edilib. Orduya xəstə çağırışçıların daxil olmaması üçün daxili
tibbi komissiyalar yaradılıb. Orta məktəblərdə hərbi hazırlıq dərslərinin səviyyəsinin
qaldırılması, ali məktəblərdə hərbi kafedraların bərpası istiqamətində müəyyən addımlar
atılıb. Orduda şəxsi heyyətin sosial-məişət problemləri ilə bağlı şikayətlər bir qədər
azalıb. Dövlət büdcəsində hərbi xərclər yenə də artırılıb, növbəti il üçün 3,3 milyard
manat (4,2 milyard dollar) müəyyən edilib.
Silahlı qüvvələrdə korrupsiya ən ağır problem olaraq qalıb. Hərbi hissələrdə çağırış,
yerləşdirmə, imtiyazlı şəraitin yaradılması, zabitlərin rütbə və vəzifə sahəsində
irəlilələməsi və sairlə bağlı korrupsiya faktları mövcuddur.
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Hərbi müttəfiqlərin qazanılması istiqamətində də iş görülüb. Türkiyə, İran, Pakistanla sıx
hərbi əməkdaşlıq münasibətləri yaranıb. Türkiyə, Gürcüstan Silahlı Qüvvələri ilə birgə
hərbi təlimlər keçirilib.
II
Beynəlxalq təşkilatlar
Beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə də ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə dair danışıqları davam etdirməyə çalışıblar. ATƏT-in Minsk qrupu
həmsədrləri regiona mütəmadi səfərlər edib, dünyanın müxtəlif yerlərində tərəflərin,
əsasən xarici işlər nazirləri səviyyəsində görüşlərini təşkil edib, tərəflər arasında etimad
mühitinin yaradılmasına xüsusi diqqət yetiriblər. Vasitəçi dövlətlər 2 illik fasilədən sonra
Azərbaycan və Ermənistan prezdentlərinin görüşlərini təşkil edə biliblər. Rusiya
prezdenti Vladimir Putinin təşəbbüsü ilə avqustun 10-da Soçi şəhərində prezidentlərin
üçtərəfli görüşü olub. Görüşün əsas səbəbi həmin ərəfədə cəbhə bölgəsində baş verən
kəskin qarşıdurma və geniş hərbi əməliyyatların yenidən başlanması təhlükəsi olub.
Prezident İlham Əliyev Rusiya prezdentinin iştirakı ilə keçirilən bu formatlı görüşdə ilk
dəfə Ermənistanı işğalçı dövlət adlandırıb, bu dövlətin silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş
torpaqlardan qeyd-şərtsiz çıxmasını tələb kimi irəli sürüb. İkinci görüş sentyabrın 4-də
NATO-nun Uelsdə keçirilən sammiti çərçivəsində ABŞ dövlət katibi Con Kerrinin
təşəbbüsü ilə baş tutub. Görüşdə prezdent İlham Əliyevin “münaqişənin həlli ilə bağlı ən
konstruktiv, müasir beynəlxaq münasibətlərin ruhuna uyğun variant” təkilf etdiyinə dair
Azərbaycan rəsmiləri tərəfindən məlumat yayılıb. Bu variantın nədən ibarət olması
açıqlanmayıb. Üçüncü görüş digər həmsədr ölkənin, Fransanın prezidenti Fransua
Ollandın təşəbbüsü ilə oktyabrın 27-də Parisdə keçirilib. Bu görüşlə bağlı diqqəti çəkən
məsələ Fransa prezdentinin tərəfləri tezliklə Böyük Sülh Sazişini hazırlayıb imzalamağa
çağırması olub. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə, Azərbaycan bu görüşdə münaqişənin həlli
üçün öz variantını açıqlayıb: ilkin mərhələdə 7 rayon boşaldılır, Laçın dəhlizindən
ermənilərin istifadə etməsi üçün şərait yaradılır, Mehri vasirəsi ilə Naxçıvana dəhliz
açılır; ikinci mərhələdə Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək status verilir;
bu şərtlər əsasında Böyük Sülh Sazişi imzalanır. Buradan Azərbaycanın Böyük Sülh
Sazişi dedikdə nəyi nəzərdə tutduğu anlaşılır. İlin sonu üçün daha iki təşəbbüs diqqəti
çəkib. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədr ölkələrin xarici diplomatiya idarələrinin
rəhbərləri birgə bəyanatla çıxış edərək tərəfləri yalnız sülh yolu ilə münaqişənin həllinə
çalışmağa çağırıblar. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Didier Burkhalter isə tərəfləri
Böyük Sülh Sazişi üzərində işləməyə çağırıb.
İl ərzində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlarda hər hansı ciddi
sənəd qəbul olunmayıb. Yalnız Avropa Şurası Parlament Assambleyasında
“Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və digər işğal olunmuş ərazilərində gərginliyin artması”
adlı məruzənin hazırlanması ilə bağlı qərar qəbul olunub və britaniyalı deputat Robert
Valter məruzəçi təyin edilib. Məruzənin hələlik adını irəliləyiş kimi qeyd etmək olar.
Çünki AŞPA – nın əvvəlki sənədlərində adətən “ ATƏT Minsk qrupunun məşğul olduğu
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi “ kimi qeyri – müəyyən ifadələr işlədilirdi.
BMT Baş Məclisinin iclasında qurumun 69 – cu sessiyasının gündəliyinə
“Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət haqqında“ məsələ salınıb. Lakin bu
məsələ hələlik müzakirə olunmayıb.Xatırladaq ki, bu bənd Azərbaycanın təşəbbüsü və
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının dəstəyi ilə ilk dəfə BMT Baş Məclisinin 54 – cü
sessiyasının gündəliyinə daxil edilib. Baş Məclis bəndlə əlaqədar 2 dəfə - 2006 – cı ildə
60/285 və 2008 – ci ildə 62/243 saylı qətnamələr qəbul edib. İşğal olunmuş ərazilərdə
narkotik maddələrin istehsalı və nəqli ilə bağlı məsələ, həmçinin radioaktiv tullantıların
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Ermənistandan gətirilərək işğal olunmuş ərazilərdə basdırılması da beynəlxalq
təşkilatların diqqətindən kənarda qalıb.
III
Region
ABŞ – ın timsalında Qərblə Rusiya arasında Cənubi Qafqaz və ətraf region uğrunda
mübarizə kəskin qarşıdurma həddinə çatıb. Bu mübarizədə sanksiyalar, separatçı
hərəkatların qızışdırılması, ideoloji təxribatlar, müxtəlif rəngli etiraz aksiyalarının təşkili
və digər formalardan geniş istifadə olunub. ABŞ Şərqə doğru irəliləyişi təmin etmək üçün
açıq hücuma keçib, Ukrayna, Gürcüstan, Moldovada qəti iddialarla çıxış edib, bu
ölkələrin Avropa İttifaqına inteqrasiyası istiqamətində konkret addımlar atıb, hər üç
ölkənin Avropa İttifaqına assosiativ üzvlüyünə dair qərarlar qəbul olunub. Rusiya bu
qarşıdurmada Avrasiya İqtisadi İttifaqının yaradılması yolunu tutub. Rusiya, Qazaxıstan
və Belarus prezidentləri belə bir ittifaqın yaradılması ilə bağlı müqavilə imzalayıb.
Müqavilə 2015 – ci il yanvarın 1- dən qüvvəyə minib. Ermənistan da bu müqaviləyə
qoşulub. Azərbaycan heç bir tərəfə qoşulmayıb, qarşıdurmanın hər iki tərəfi ilə eyni
məsafə saxlayaraq, balanslaşdırılmış mövqe tutub. Maraqlıdır ki, ABŞ Belarus,
Qazaxıstan və Ermənistanın Avrasiya İttifaqına girməsinə heç cür mənfi reaksiya
verməyib, Ukraynanın isə həmin İttifaqa gedən bütün yollarını bağlayıb, hətta faktiki
olaraq, hərbi qarşıdurma variantından da çəkinməyib. Azərbaycanın isə neytral mövqedə
qalmasına hər iki tərəf loyal yanaşıb.
IV
Cəbhə xətti
Azərbaycan qoşunları ilə Ermənistanın işğalçı qüvvələri arasındakı təmas xəttində
atəşkəs mütəmadi olaraq pozulub, lokal döyüşlər baş verib, bəzən kəskin qarşıdurmalar
qeydə alınıb. Atəşkəs rejiminin pozulması ilə bağlı qeyd olunmalıdır ki, ermənilər
statistikanın kobud şəkildə saxtalaşdırılması ilə məşğuldurlar. Məsələn, Azərbaycan
müdafiə nazirliyi atəşkəsin ermənilər tərəfindən gün ərzində orta hesabla 20 – 30 dəfə
pozulduğunu deyirlərsə, erməniıər Azərbaycan tərəfinin atəşkəsi gün ərzində guya 60 –
70 dəfə pozması ilə bağlı saxta məlumatlar verirlər. Bu məlumatların saxta olduğu adi
məntiqlə də aydın görünür.
Lokal döyüşlər intensiv şəkildə davam edib. Yanvar ayında cəbhənin Xocavənd,
Füzuli, Tərtər istiqamətlərində Ermənistanın diversiya – kəşfiyyat qrupları hücuma cəhd
göstəriblər. Bu cəhdlərin qarşısı alınıb, 10 nəfərə qədər erməni öldürüldüyü
bildirilib.Bəzi Ermənistan KİV – ləri ölən erməni əsgərlərinin onlarla olduğunu yazıb.
May ayında cəbhənin Tərtər, Füzuli istiqamətlərində kəskin qarşıdurma olub.Hər iki
tərəfin itkiləri ilə bağlı məlumat verilib. Avqust ayında cəbhənin Tərtər, Ağdam, Ağdərə,
Tovuz istiqamətlərində kəskin döyüşlər olub, Azərbaycan tərəfindən 18 nəfərin həlak
olduğu bildirilib. Ermənistan tərəfi itkiləri ilə bağlı məlumatı gizlədib, qeyri-rəsmi
məlumatlara, həmçinin erməni mətbuatının yazdığına görə düşmən, onlarla itki verib,
Azərbaycan bəzi istiqamətlərdə mövqe irəliləyişləri edib. Noyabr ayında Ağdam rayonu
ərazisində ermənilərin cəbhə xəttini keçmiş helikopteri vurulub, 3 heyət üzvü də
helikopterlə birlikdə məhv edilib. Dekabr ayında cəbhənin cənub istiqamətində
ermənilərin təxribat-diversiya qrupunun təmas xəttini keçmək cəhdinin qarşısı alınıb,
düşmən itki verərək geri çəkilib.
V
Cəmiyyət
Cəmiyyətin mövqeyində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bir qədər radikallaşma
müşahidə edilib. Daxili təşkilatlardan Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycanda Vətəndaş
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Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Cəmiyyəti (AVCİYA), Qarabağ Azadlıq Təşkilatı,
xaricdəki qurumlardan Avropa Azərbaycan Cəmiyyəti daha fəal olublar, Qarabağ
həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, ölkə daxilində prinsipial mövqenin nümayiş
etdirilməsi, orjinal və səmərəli mübarizə formalarının seçilməsi baxımından fəqrləniblər.
Azərbaycan Respublikasının Prezdenti yanında QHT-lə Dövlət Dəstəyi Şurasının yardımı
ilə ölkədə və xaricdə çoxlu sayda tədbirlər həyata keçirilib. Prezident
Administrasiyasından Ramiz Mehdiyev, Əli Həsənov, Novruz Məmmədov Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı operativ və konkret reaksiyalar veriblər. Deputatlardan
Bahar Muradova, Ziyafət Əsgərov, Aydın Mirzəzadə, Elman Məmmədov, Fazil Mustafa,
Vahid Əhmədov Dağlıq Qarabağ məsələsinin hərbi yolla həlli variantını daim gündəmdə
saxlayıblar. Ədalət partiyasının sədri, deputat İlyas İsmayılov belə bir tezislə çıxış edib ki,
“torpağı azad etməyin yeganə yolu müharibədir”. Deputatlar Fərəc Quliyev və İqbal
Ağazadə Qarabağ məsələsinin parlamentdə müzakirə olunmasını tələb ediblər.
Parlamentin sədri Oqtay Əsədov xarici qonaqlarla görüşlərdə Qarabağ məsələsindən söz
açıb, amma parlamentin iclaslarında Qarabağla bağlı hər hansı müzakirənin açılmasına,
fikrin səsləndirilməsinə imkan verməməyə çalışıb. Deputatlar Azay Quliyev, Qənirə
Paşayeva, Elxan Süleymanov beynəlxalq müstəvidə Qarabağ həqiqətlərinin təbliği,
müəyyən qərarların əldə olunması sahəsində ciddi işlər görüblər.
Partiya sədrlərinin fikirləri müxtəlif istiqamətli olub. İsa Qəmbər, Pənah Hüseyn,
Mirmahmud Mirəlioğlu, İlyas İsmayılov, Elçin Manafov Qarabağ münaqişəsinin hərbi
yolla həllini məqbul saydıqlarını, bu yöndə hakimiyyətlə müxalifətin birgə hərəkətinin
vacibliyini vurğulayıblar. Qüdrət Həsənquliyev fərqli mövqedən çıxış edərək, məsələni
Rusiyanın köməyi ilə həll etməyə çağırıb: “Qarabağ məsələsini həll etmək üçün Rusiya
ilə dil tapmalıyıq”. Əli Kərimli isə çıxış yolunu Qərbə inteqrasiyada görür: “Avropa
strukturları Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək verir, ona görə də Qarabağ
probleminin həlli ilk növbədə Qərbə inteqrasiyadan keçir” .
İçtimai rəyə təsir edə bilən politoloqlardan Vəfa Quluzadə, Rasim Musabəyov,
Elman Nəsirli, Mübariz Əhmədoğlu, Elxan Şahinoğlu, Azad İsazadə, Emin Həsənli,
Üzeyir Cəfərov müharibə variantının daim gündəmdə, hətta qaçılmaz olduğunu
bildiriblər. Mübariz Əhmədoğlu daha qabağa gedərək, ATƏT – in Minsk qrupu
həmsədrlərinin Azərbaycana buraxılmaması, Minsk qrupunun tam tərkibdə iclasının
çağırılmasını, Azərbaycanın ATƏT-i boykot etməsi təkliflərini irəli sürüb. Bir sıra
müharibə, Qarabağ təşkilatları, keçmiş döyüşçülər, hətta məhbuslar cəbhədə vəziyyət bir
qədər gərginləşən məqamlarda hakimiyyət orqanlarına müraciətlər edərək Orduya
səfərbər olunmaq istəklərini bildiriblər.
VI
Üzdəniraq “Xalq diplomatiyası”
“Xalq diplomatiyası” deyilən uzdəniraq proses əsasən sönüb. İl ərzində Azərbaycanda
“xalq diplomatiyası”nın ənənəvi formasına uyğun hər hansı bir tədbir baş tutmayıb.
“Xalq diplomatiyası” prosesinin bəzi fəal iştirakçıları, o cümlədən Leyla Yunus, Arif
Yunus, Rauf Mirqədirov həbs olunublar. Hakimiyyət bu yöndə daha konkret mövqe tutub.
Prezident Administrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri Əli Həsənov
konkret açıqlama ilə çıxış edib:”Bəzi QHT-lər “xalq diplomatiyası” adı altında işğalçı
Ermənistanın xüsusi xidmət orqanlarının nəzarəti altında olan erməni təşkilatları ilə
əməkdaşlıq əlaqaləri qurub, düşmən ölkənin maraqlarının ifadəçisinə çevriliblər”.
Azərbaycanda şərti olaraq “xalq dilomatiyasının” bir qolu kimi qəbul edilə biləcək bəzi
tədbirlər hakimiyyətin himayəsi altında davam etdirilib, bəzi beynəlxalq tədbirlərdə
Ermənistan nümayəndə heyyətlərinin iştirakına şərait yaradıb. Beləki, NATO Parlament
11

Assambleyasının, ATƏT Parlament Assambleyasının və Beynəlxalq Olimpiya
Komitəsinin Bakıda keçirilən toplantılarında erməni nümayəndə heyyətləri iştirak ediblər.
Digər tədbirlərə ermənilər ya dəvət olunmayıblar, ya da dəvət olunsalar da gəlməyiblər.
Məsələn, MDB Baş Qərargah rəislərinin Bakıda keçirilən toplantısında ermənilər
iştirakdan imtina ediblər və Ermənistan hakimiyyəti bunu Qarabağ Azadlıq Təşkilatı
tərəfindən yaradıla biləcək təhlükə ilə əsaslandırmağa çalışıb. Bu yöndə başqa bir uğur da
qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan nümayəndə heyyəti AVRONEST Parlament
Assambleyasının İrəvanda keçirilməsi nəzərdə tutulan iclasına qatılmaqdan imtina edib.
Azərbaycanın məlum “xalq diplomatları” ölkədən kənarda bəzi tədbirlərdə iştirak ediblər.
Ermənistanın tanınmış QHT rəhbəri Georgi Vanyanın təşəbbüsü ilə Gürcüstanda
azərbaycanlıların yaşadıqları Təkəli kəndində “Təkəli prosesi” deyilən tədbirlərə start
verilib. Bu prosesdə Azərbaycandan Zərdüşt Əlizadə, Əli Abbasov, Niyazi Mehdi,
Seymur Baycan və digərləri iştirak ediblər. Hazırda “Təkəli prosesi”nin zəifləməsi, hətta
iflasa uğraması ilə bağlı məlumatlar var. Digər hadisə azərbaycanlı və erməni “xalq
diplomatları”nın Tiflisdə imzaladıqları birgə bəyanat sayıla bilər. Bəyanatı Azərbaycan
tərəfindən Eldar Namazov, Zərdüşt Əlizadə, Arzu Abdullayeva, Əli Abbasov, Leyla
Əliyeva, erməni tərəfdən keçmiş milli təhlükəsizlik naziri David Şahnazaryan və digərləri
imzalayıb. Sənədi imzalayanlar Dağlıq Qarbağ münaqişəsinin tərəflərini sülh yoluna
üstünlük verməyə, amerikalı həmsədr Ceyms Uorlikin təkliflərinə əməl etməyə,
maksimalist tələblərdən imtina etməyə və sair etimad tədbirlərinə çağırıblar. Arzu
Abdullayeva daha bir təşəbbüslə çıxış edərək, Avstriyanın paytaxtı Vyanada azərbaycanlı
və erməni gənclərinin dostluq görüşünü təşkil edib.
VII
Qarabağ Azadlıq Təşkilatı
Qarabağ Azadlıq Təşkilatı (QAT) əsas məqsəd, vəzifə və prinsiplərinə uyğun olaraq
fəaliyyətini davam etdirib. Torpaqlarımız yalnız hərbi yolla azad edilə bilər, cəmiyyət
bunun üçün hazırlanmalı, hakimiyyət bu yola həvəsləndirilməli, bu yolda əngəl ola
biləcək bütün daxili və xarici maneələr aradan qaldırılmalı, kömək edə biləcək bütün
amillərdən istifadə olunmalıdır. Bu mənada zal və küçə tədbirlərinin hamısından, o
cümlədən bəyanat, müraciət, konfrans, kitab çapı, internet, piket, yürüş formalarından
istifadə olunub.
ATƏT Minsk qrupunun buraxılması tələbi ilə bəyanat və müraciətlərlə çıxış edilib,
həmçinin ATƏT-in Bakı ofisi qarşısında etiraz aksiyası keçirilib. Rusiyanın
Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında aksiya keçirilib. Aksiya iştirakçıları Rusiya
hökümətindən Dağlıq Qarabağla bağlı ədalətsiz mövqeyinə son qoyulmasını tələb edib.
Minsk qrupu həmsədrlərinin yarıtmaz və ermənipərəst mövqeyi, beynəlxalq təşkilatların
qeyri-obyektivliyi ilə bağlı dəfələrlə bəyanat verilib. Müharibənin başlanmasına maneə
olan daxili amillərlə bağlı, hökumətdən müharibənin başlamsı tələbi ilə dəfələrlə
bəyanatlar verilib, hakimiyyət orqanlarına müraciətlər göndərilib.
Ermənistan nümayəndələrinin Bakıda keçirilən beynəlxalq tədbirlərə qatılmasına qarşı
çıxışlar edilib. Bu çıxışların təsiri altında ermənilər bəzi tədbirlərə qatılmaqdan imtina
ediblər. Ermənilər il ərzində yalnız üç beynəlxalq tədbirdə iştirak edə biliblər. Bu üç
tədbirin-NATO Parlament Assambleyasının, ATƏT Parlament Assambleyasının və
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin toplantılarının keçirildiyi otellərin qarşısında, hava
limanında bir neçə gün ərzində etiraz aksiyaları keçirilib. Ermənistanın işğalçı qüvvələri
tərəfindən Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin girov götürülməsi, onlara işgəncələr
verilməsi, üzərlərində oyuncaq “məhkəmə prosesi” nin qurulması, Dilqəm Əsgərova
ömürlük, Şahbaz Quliyevə 22 il iş verilməsi, digər azərbaycanlı Həsən Həsənovun
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vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi ilə bağlı çoxlu sayda bəyanatlar verilib, müraciət edilib,
etiraz aksiyaları keçirilib. Bu məqsədlə QAT rəhbərləri Akif Nağı, Nəsib Cəfərov, Tahir
Bayramov, Rəhman Cəfərov, İlqar Əliyev, Elxan Rəhimli, girovların qohumları Sahib
Musayev, Mövlud Musayevin iştirakı ilə bir həftəlik aclıq aksiyası, BMT – nin Bakı
ofisinin qarşısında etiraz aksiyaları, o cümlədən QAT Qadınlar Şurasının üzvləri Fəridə
Əsgərova, Gültəkin Quliyeva, Nəcibə Qasımova, Növrəstə İbrahimova, Svetlana Şuşalı,
Mahirə Muradova və digərlərinin iştirakı ilə qadınların ayrıca etiraz aksiyası keçirilib.
QAT – ın Şəki, Zaqatala, Xaçmaz, Ağsu, Gəncə, Ağdam, Bərdə və digər şöbələri bu və
başqa tədbirlərdə fəal iştirak ediblər.
Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT –
lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə Türkiyə, İran və Gürcüstanda Qarabağ
həqiqətlərinin təbliği ilə bağlı görüş, konfrans və digər tədbirlər keçirib, bu ölkələrin
QHT – ləri, elm ocaqları, alimləri ilə əlaqələr yaradıb. Həm ölkə daxilində, həm də
ölkədən kənarda yayılması üçün Azərbaycan, türk, ingilis, rus, fars, ərəb, gürcü dillərində
“Qarabağ müharibəsi. Qısa tarix” , “Xocalı soyqırımı”, Qarabağ – Yaddaş kitabı” ,
“Quba məzarlığı – erməni cinayətlərinin qanlı izi” adlı kitablar hazırlanıb və çap olunub.
VIII
Nəticə
Beləliklə, ötən il ərzində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı baş verən hadisələrin
təhlili bəzi nəticə və qənaətlərə gəlməyə imkan verir.
1.Beynəlxalq təşkilatlar, vasitəçi dövlətlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli və
beynılxalq hüquq normaları çərçivəsində həlli üçün ciddi səy göstərməyiblər.Belə bir
qənaətə gəlmək olar ki, bir sıra böyük dövlətlər və onların nəzarətində olan beynəlxalq
təşkilatlar dünyanın müxtəlif yerlərində olan regional münaqişələrin həllində maraqlı
deyildirlər, çünki onlar həmin münaqişələrdən dünyanın idarə olunmasında, öz
maraqlarının təmin olunmasında köməkçi vasitə kimi istifadə edirlər.
2.Dünyanın bir sıra regionlarında, xüsusilə də Ukraynada baş verən hadisələrə
münasibət beynəlxalq təşkilatların, iri dövlətlərin ikili standartlar siyasətini aydın şəkildə
göstərdi. Ukraynaya qarşı Rusiyanın işğalçı hərəkətləri tanındı və pislənildi, Ukraynadakı
separatçı hərəkat pislənildi, Ukraynaya hər tərəfli dəstək verildi, Rusiyaya, onun
Ukraynanın şərqində yaratdığı separatçı rejimə qarşı sanksiyalar tətbiq olundu. Eyni
münasibət işğalçı Ermənistana və onun Dağlıq Qarabağda yaratdığı qondarma və
separatçı rejimə qarşı nümayiş etdirilmədi. Böyük Britaniyanın tərkibindəki Şotlandiya
və İspaniyanın Kataloniya əyaləti ilə bağlı referendum insidentləri separatçılığın bu gün
dünyada aktual olmadığını bir daha təsdiq etdi. Birinci halda referendumda iştirak
edənlərin əksəriyyəti müstəqilliyin əleyhinə səs verdi, ikinci halda isə referendumun
keçirilməsinə imkan verilmədi, təşkilatçılar adi sorğu ilə kifayətlənməli oldular.
Beynəlxalq təşkilatlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibətdə bu tendensiyanı da
nəzərə almalıdırlar.
3.Azərbaycan hakimiyyəti torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi üçün qaneedici
addımlar ata bilmədi, yarımçıq təşəbbüslərlə kifayətləndi. Hakimiyyət Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı şərtlər irəli sürdü, lakin o şərtlərin arxasından geri çəkildi, axıra
qədər şərtlərin üzərində dayana bilmədi. Cəbhə xəttində öz qüvvəsini bir neçə dəfə
nümayiş etdirdi, lakin xırda əməliyyatlardan o tərəfə keçə bilmədi. Düşmənin
torpaqlarımızı tərk edib getməsi, dünyanın səsimizi eşitməsi üçün 5-10 işğalçı erməni
əsgərinin öldürülməsi, bir helikopterin vurulması kifayət etmir, hər dəfə düşmənin
yüzlərlə əsgərini, onlarla hərbi texnikasını məhv etməliyik ki, məqsədimizə nail ola bilək.
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4. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə danışıqların davam etdirilməsinin heç bir
mənası yoxdur, həmsədrlər açıq-aşkar ermənipərəst mövqedən çıxış edirlər. Danışıqların
bu formatından imtina edilməlidir.
5. Azərbaycan cəmiyyəti Qarabağ məsələsi ətrafında birləşə bilər. Cəmiyyətin yalnız bu
məsələ ətrafında bir araya gələ biləcəyi aydın görünür. Cəmiyyətin bütün təbəqələrinin,
iqtidarın, müxalifətin, QHT-lərin, ictimai xadimlərin Qarabağ naminə birgə fəaliyyət
mexanizmi tapılmalı və tətbiq olunmalıdır. Bu yöndə iqtidarın daha təşəbbüskar olması,
ilk addımı atması səmərəli ola bilər. Ümumi mövqenin əldə olunması istiqamətində ilk
təşəbbüs kimi hakimiyyət və cəmiyyət səviyyəsində ermənilərlə “xalq diplomatiyası”nın
bütün formalarından imtina edilməlidir.
6. Silahli Qüvvələrə ictimai nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsinə ciddi ehtiyac var. Bu
günə qədər işləyən strukturların əməyini silmədən, bu sturukturların daha səmərəli
işləməsi, yenidən qurulması, cəmiyyətin və ordunun tam ürəkdən inandığı bir quruma
çevrilməsi üçün addımların atılması vacibdir.
7. Hakimiyyət və cəmiyyət səviyyəsində 2015-ci ilin “Qarabağ İli” elan olunmasını təklif
edirik. Bu il ərzində hakimiyyət və cəmiyyət səviyyəsində bütün imkanlar səfərbər
edilməli, çoxsahəli işlər həyata keçirilməli, torpaqlarımız nəyin bahasına olursa-olsun
işğaldan azad edilməlidir.
Sənəd Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Ali Məclisinin 20 dekabr 2014-cü il tarixli iclasında ilk
oxunuşda, QAT İdarə heyətinin 06 yanvar 2015-ci il tarixli iclasında isə yekun
variantında qəbul olunub. (www.moderator.az, 06.01.15; www.qat.az, 06.01.15; “Yeni
Müsavat”, 07.01.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Krasnoselsk rayonunun ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonunun ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə, İcevan rayonunun Paravakar kəndində yerləşən mövqelərdən Ağstafa
rayonunun Köhnəqışlaq, Noyemberyan rayonunun Dovex və Barekamavan kəndlərində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Qaymaqlı və Kəmərli, Berd rayonunun
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə və Mosesqex kəndində yerləşən mövqelərdən Tovuz
rayonunun Koxanəbi və Əlibəyli kəndlərində yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun
Göyarx, Çiləbürt, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Mərzili, Novruzlu, Qaraqaşlı, Cəvahirli,
Sarıcalı, Şıxlar, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli kəndləri
yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan
atəşə tutublar.
07 yanvar
* Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının təlimləri
keçirilib. Təlim zamanı hərbi hissələrin hazırlığı yoxlanılıb, şərti hədəflərə raket zərbələri
endirilib. Təlimləri müdafiə naziri Zakir Həsənov izləyib. (www.apa.az, 07.01.15).
* Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı İran İslam Respublikasının
Azərbaycandakı Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri Möhsün Pakayinlə görüşüb. Görüşdə iki
ölkə arasında rəsmi və qeyri-rəsmi səviyyələrdə münasibətlərin daha da yaxşılaşması, bu
münasibətlərin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllinə müsbət təsiri, QeyriHökumət Təşkilatlarının, elm və təhsil müəssisələrinin əməkdaşlığı və digər məsələlər
müzakirə olunub. QAT sədri Azərbaycanla İran arasında hərtərəfli əlaqələrin inkişaf
etdirilməsi, bu münasibətlərdə Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının rolunun artırılması, İranda
QAT –ın nümayəndəliyinin yaradılmasının vacibliyini vurğulayıb. Cənab səfir qoyulan
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məsələlərə müsbət yanaşdığını, bu əlaqələrə dəstək verməyə hazır olduğunu,
ümumiyyətlə ölkəsinin Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində istənilən dəstəyi verməyə
hazır olduğunu, bu yöndə konkret təkliflər verdiyini bildirib. (www.apa.az, 07.01.15;
“Yeni Müsavat”, 08.01.15).
* Ermənistanın işğalçı qüvvələri Ağdamın Mirəşelli kəndini atəşə tutub. Nəticədə yerli
sakinlərə məxsus yaşayış evlərinə və minik maşınlarına xeyli güllə dəyib. Eyni zamanda
rayonun Orta Qərvənd və Çıraqlı kəndləri də atəşə məruz qalıb. (“Bakı Xəbər”,
08.01.15).
* Mədəniyyət və Turizm nazirliyinin sifarişi ilə Cəfər Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm”
kinostudiyasında “Qara bağ” adlı qisametrajlı bədi filmin çəkilişinin başa çatdığı
bildirilib. Filmin rejissoru Amil Məmiyev, bədii rəhbəri Cəmil Quliyevdir. Film
məcburi köçkünlərin həyatını əks etdirir. (”Ekspress”, 08.01.15).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Berkaber,
Noyemberyan rayonunun Barekamavan kəndlərində yerləşən mövqelərdən Qazax
rayonunun Qızılhacılı və Qaymaqlı, Berd rayonunun Mosesqex kəndində yerləşən
mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağdam kəndində yerləşən mövqelərimizi, Tərtər
rayonunun Çiləbürt, Qızıl Oba, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Ağdam
rayonunun Yusifcanlı, Mərzili, Novruzlu, Qaraqaşlı, Cəvahirli, Şıxlar, Baş Qərvənd,
Şuraabad, Şirvanlı, Kəngərli, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun
Qaraxanbəyli, Qorqan, Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı, kəndləri
yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan
atəşə tutublar.
08 yanvar
* Ermənistanın sabiq baş naziri, müxalif Erməni Milli Konqresindən deputat Hrant
Baqratyan ermənilərin özlərinə saxta tarix yaratmaları, guya ilk xristian dövləti olmaları
ilə bağlı bildirib: “Bəzən biz din ilə dövləti dolaşıq salırıq, dərsliklərimizi və tariximizi
uydurma faktlarla doldururuq. Tarixi saxtalaşdırmaq olmaz. Məsələn, dünyada birinci
xristian dövləti Osroyena(Edessa) olub... Biz özümüz-özümüzü tərifləyə-tərifləyə hiss
etmirik ki, dünyada ən geridə qalmış dövlətlərdən biriyik.” (“Bakı Xəbər”, 09.01.15.).
* ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin Dağlıq Qarabağ məsələsi üzrə şəxsi nümayəndəsi
Anjey Kaspşikin mandatının növbəti dəfə uzadılmasına münasibət bildirən Qarabağ
Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı deyib: “Onun mandatının uzadılmasına heç bir
ehtiyac yoxdur... Onun nə işlə məşğul olduğu da məlum deyil... Anjey Kaspşik bu
vəzifəyə 1997-ci ildə təyin olunandan bəri hərdənbir formal monitoronq kecirir.
Gördüyünə də obyektiv qiymət vermir. Bir neçə dəfə olub ki, Kaspşikin gözü qarşısında
ermənilər atəşkəsi pozub, amma o, bu faktı deməkdən çəkinib... Onun mandatının
uzadılmasına dəyməz və bu vəzifə ləğv olunmalıdır.” (“Bakı Xəbər”, 09.01.15.).
* Prezident Administrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri Əli Həsənov
müsahibəsində bildirib: “ATƏT Minsk qrupu hər dəfə problemin konstruktiv həllini
tərəflərin üzərinə ataraq işğalın ömrünü uzadırlar... Beynəlxalq təşkilatlar, dünyada söz
sahibi olan fövqəldövlətlər... işğalçı Ermənistan və separatçı Dağlıq Qarabağ rejiminə
qarşı heç bir təsirli beynəlxalq tədbir görmür. Əksinə, bu rejimə çox vaxt himayədarlıq
edir.” (www.trend.az, 08.01.15).
* Hərbi ekspert Azad İsazadə müsahibəsində bildirib: “ Azərbaycan hərbi əməliyatları
başlayarsa, ən uzağı bir həftə-10 günə yekunlaşdırmalıdır. Çünki bu müddətdən sonra
Azərbaycan ciddi təzyiqlərlə üz-üzə qala bilər... Biz texniki-hərbi baxımdan müharibəyə
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hazırıq. Amma söhbət siyası vəziyyətdən gedir. Hərbi əməliyyatlara qərar veriləcəyi
halda siyasi təzyiqlərlə rastlaşacağımız qaçılmazdır.” (“Şərq”, 09.01.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Dovex kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Kəmərli, Berd rayonunun Ayqepar kəndində
yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndində yerləşən mövqelərimizi,
Tərtər rayonunun Çiləbürt, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Mərzili, Novruzlu, Cəvahirli,
Şıxlar, Şuraabad, Sarıcalı, Kəngərli, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli
rayonunun Qaraxanbəyli, Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və
pulemyotlardan atəşə tutublar.
09 yanvar
* Milli Məclisin vitse-spikeri Bahar Muradova müsahibəsində bildirib: “Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün bərpa olunması ilə bağlı iradəsini Amerika daxil, bir sıra beynəlxalq
dairələr qəbul etmək istəmir.” (“Yeni Müsavat”, 10.01.15.).
* Ermənilər İraq Ali İslam Şurasının rəsmi mətbu orqanı olan “əl-İstiqamə” qəzetində
dərc etdirdikləri məqalədə 20 Yanvar faciəsində öldürülmüş azərbaycanlıların
fotoşəkilini qondarma”erməni soyqırımı”nın qurbanları kimi təqdim ediblər. Eyni
fotoşəkil qondarma “erməni soyqırımı”nın 100 illiyi ilə bağlı yardılmış təşkilatın Qahirə
komitəsinin facebook səhifəsində də yerləşdirilib. (“Şərq”, 10.01.15.).
*Qarabağ Azadlıq Təşkilatı telekanallar və radioların yarıtmaz verlişləri ilə bağlı
bəyanat verib: Milli Televiziya və Radio Şurasının (MTRS) sədri Nuşirəvan
Məhərrəmovun özəl telekanalarla bağlı bildirdiyi iradlar, doğrudan da, tele və radio
məkanlarımızda vəziyyətin həddindən artıq ağır olduğunu bir daha göstərir. Cəmiyyətdə
televiziya və radiolardakı verlişlərin səviyyəsi ilə bağlı ciddi narazılıq, hətta qəzəb hissi
mövcuddur. Verilişlər bayağı, zərərli və primitivdirlər. Televizyaların və radioların
əksəriyyəti əxlaqsızlığı, eybəcərliyi, yad dəyərləri təbliğ etməklə məşğuldur.
Televiziyalara və radiolara heç bir nəzarət hiss olunmur, nə istəyirlər, onu da edirlər. Biz
hesab edirik ki, bu vəziyyətin yaranmasında Milli Televiziya və Radio Şurasının da
günahı vardır. Şura ya proseslərə nəzarət etməli, ya da gücsüzlüyünü etiraf etməlidir.
Vəziyyət nə yerə çaıtb ki, hər hansı telekanala Şuranın xırda bir iradı həmin telekanalın
ən kəskin əkshücumu ilə nəticələnir. Bunun günahı isə həmin telekanalın arxasında duran
dövlət məmurudur. Deməli, efirimizin bu vəziyyətə salınmasının məsuliyyəti dövlət
məmurlarımızın üzərinə düşür.
Biz, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı olaraq, hesab edirik ki, torpaqları işğal altında olan bir
ölkədə tele-radio məkanın bu vəziyyətə salınması ən ağır cinayətə bərabərdir və çox ağır
nəticələri ola bilər. Dünyanın bütün ölkələrində tele-radio verlişlərində müəyyən
proporsiya gözlənilir, hər dövlətin milli maraqları üstün tutulur. Bizdə bu proporsiyalar
kobud şəkildə pozulur. Məsələn, torpağı işğal altında olan bir ölkədə Qarabağ,
vətənpərvərlik məsələləri yox dərəcəsindədir. Bu vəziyyət dövlət səviyyəsində ciddi
müzakirə olunmalı, ciddi tədbirlər görülməlidir. İctimai, siyasi qurumlar, tanınmış
ictimaiyyət nümayəndələri , mətbuatın özü bu məsələyə biganə qalmamalı, səsini
qaldırmalıdır. Mətbuat azadlığı cinayət üçün azadlıq demək deyildir. Xalqın
mənəviyyatını korlamaq, əxlaqsızlığı təbliğ etmək, yad və zərərli dəyərləri cəmiyyətə
yeritmək ən ağır cinayətdir. Bu cinayətləri törədənlər cavab verməlidir. Kimisə hansısa
televiziyaya və ya radioya rəhbər təyin ediblərsə, yaxud özünə özəl tele – radio yaradıbsa,
bu o demək deyil ki, başına qohum - əqrabasını, dost – tanışını yığıb, ağlına gələni edə
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bilər. Hər kəs cəmiyyət, dövlət qarşısında öz məsuliyyətini dərk etməlidir. Müvafiq rəsmi
qurumlar da, tele – radio rəhbərləri də təcili tədbirlər görməlidirlər. Elə etməsinlər ki,
əlimizə dəyənək götürüb bu yaramazların dərsini vermək, bu cür yolla qayda – qanun
yaratmaq məcburiyyətində qalaq. c; “Şərq”, 10.01.15.).
* SOCAR Media İctimai Birliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən CBC-nin Ermənistanda
ən çox izlənilən telekanal olması ilə bağlı məlumat yayılıb. Ermənilər bu haqda internet
şəbəkələrində xəbər yayıb və “düşmən artıq evimizin içindədir” deyə narahatlıqlarını
bildiriblər. Həmin telekanal erməni dilində yayımlanır. (“525-ci qəzet”, 10.01.15.).
* Milli Qəhrəman Mətləb Quliyevin doğum günüdür.
Mətləb Kamran oğlu Quliyev 1959-cu il yanvarın 9-da Beyləqan şəhərində anadan olub,
uşaq vaxtı ailəsi ilə birlikdə Sumqayıt şəhərinə köçüb. O, 1992-ci ildə leytenant
rütbəsində Daxili qoşunlarda xidmətə başlayıb, cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində
cəsarətlə vuruşub, 1992-ci il avqustun 31-də Ağdam bölgəsində düşmənə qarşı döyüşdə
şəxsi sücaət göstərib, pulemyotla təkbaşına düşmənin üzərinə yeriyib, onlarla erməni
yaraqlısını məhv edib, özü də qəhrəmanlıqla həlak olub. 1992-ci il noyabrın 6-da Milli
Qəhrəman adına layiq görülüb.
Bakı şəhərində Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Sumqayıt şəhər 3 saylı orta məktəbi
onun adını daşıyır, məktəbin qarşısında büstü qoyulub. Yaşadığı binaya xatirə lövhəsi
vurulub, adına bulaq tikilib.
* İşğalçı Ermənistan ordusu Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Qızıl Oba, Goranboy
rayonunun Tapqaraqoyunlu, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Mərzili, Nəmirli, Cəvahirli,
Şıxlar, Şuraabad, Sarıcalı, Kəngərli, Qaraqaşlı, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli
rayonunun Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun
Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat
və pulemyotlardan atəşə tutublar.
10 yanvar
* Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında “Bu, artıq nə bizim üçün,
nə də vasitəçilər üçün sirr deyil ki, Ermənistan sülh istəmir. Ermənistan istəyir ki, bu
münaqişə öz həllini tapmasın və işğal edilmiş torpaqlardan çıxmaq istəmir. Baxmayaraq
ki, Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələrin dövlət başçıları dəfələrlə demişlər ki, statuskvo qəbuledilməzdir. Ancaq bu, sözlərdən başqa bir şey deyil. Sadəcə olaraq sözlərdir və
bu sözlərin arxasında heç bir ciddi siyasət dayanmır. Əgər status-kvo qəbuledilməzdirsə,
- bu, əlbəttə ki, qəbuledilməzdir, - onda bir tədbir görülməlidir. İşğalçı dövlətə təzyiq
göstərilməlidir. O, məcbur edilməlidir ki, işğal olunmuş torpaqlardan çıxsın. Yoxsa bu da
riyakarlığın bir növüdür. Bir bəyanat verilir, onun arxasında iş görülmür. Necə ki, BMT
Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə qəbul edib. Heç biri 20 ildən çoxdur ki, icra edilmir. Nə
üçün başqa yerlərdə qəbul edilmiş qətnamələr dərhal icra edilir, bizə gəldikdə icra
edilmir?! Bu, ədalətsizlikdir, bu, ikili standartlardır”. (www.musavat.com, 11.01.15.).
* Ermənilərin Qarabağa köçürülməsini sübut edən tarixi mənbələrdən biri “Marağa –
150” abidəsidir. Abidə Rusiya ilə İran arasında 1828-ci ildə bağlanmış Türkmənçay
müqaviləsindən sonra ermənilərin İran Marağasından Qarabağa köçürülməsinin 150 illiyi
ilə bağlı ermənilərin özləri tərəfindən 1978-ci ildə Qarabağda inşa edilib. XX əsrin
sonlarında Ermənistanın torpaqlarımıza qarşı növbəti ərazi iddiaları başlayanda “Marağa
– 150” abidəsi ermənilər tərəfindən qəsdən dağıdılıb.
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Abidənin qalıqları hazırda Tərtərin Şıxarx qəsəbəsindədir. Ermənilərin ərazi iddialarının
əsassızlığını sübut edən və siyasi əhəmiyyətə malik “Marağa – 150” abidəsinin hazırda
təmirə ehtiyacı var.
Erməni məkrini və yalanını ifşa etmək üçün tutarlı vasitə olan abidə mühüm siyasi
əhəmiyyətə malikdir. Bütün bunlara baxmayaraq Ermənistan bir dəfə də bu abidənin
varlığını dilə gətirmir. Çünki bu abidə ermənilərin bölgəyə gəlmə olduqlarını sübut edir.
(www.apa.az, 10.01.15).
* Milli Qəhrəmanlar Muxtar Qazımov və Eldar Məmmədovun doğum günüdür.
Muxtar Cahid oğlu Qasımov 1958-ci il yanvarın 10-da Beyləqan rayonu Kəbirli
kəndində anadan olub, uşaq axtı ailəsi ilə birlikdə ata-baba yurdları Ağdama köçüb. O,
Xankəndində həkim kimi çalışıb, müharibə başlayandan Ağdam hərbi hospitalında
xidmət edib, Naxçıvanik, Aranzəmin, Pircamal, Ağbulaq döyüşlərində hərbi həkim kimi
iştirak edib, 1992-ci il iyunun 16-da Naxçıvanik kəndi uğrunda gedən döyüşdə
qəhrəmanlıqla həlak olub. 1993-cü il fevralın 5-də Milli Qəhrəman adına layiq görülüb.
Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib.
Eldar Harun oğlu Məmmədov 1968-ci il yanvarın 10-da Bakı şəhərində anadan olub. O,
Bakıda C.Naxçıvanski adına Hərbi Məktəbi, Riqada Ali Hərbi-Siyasi Məktəbi bitirib,
SSRİ-nin müxtəlif yerlərində xidmət edib, Qarabağ müharibəsi başlayanda baş leytenant
Vətənə qayıdıb, Ağdərə, istiqamətində sücaətlə vuruşub, 1993-cü il fevralın 24-də
Kasapet uğrunda döyüşdə düşmənin əsas zərbəsini öz üzərinə götürüb, əsgərlərinin
mühasirəyə düşməsinə imkan verməyib, təkbaşına düşmənin xeyli canlı qüvvəsini məhv
edib və qəhrəmanlıqla həlak olub. 1994-cü ildekabrın 11-də Milli Qəhrəman adına layiq
görülüb. Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Ayqepar kəndində
yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndində yerləşən mövqelərimizi,
Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Çaylı, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Mərzili,
Cəvahirli, Şıxlar, Şirvanlı, Kəngərli, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli
rayonunun Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri
yaxınlığında, həmçinin Göygöl, Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və
pulemyotlardan atəşə tutublar.
11 yanvar
* QAT sədri Akif Nağı xalq artisti Rafiq Hüseynovun (Rəmiş) erməni dilində mahnı
oxuması faktı ilə bağlı bildirib: Bir çoxları bu məsələdə Rəmişin xalq artisti adının
alınıb-alınmamasını önə çəkir. Bunu alarlar-almazlar özləri bilərlər. Onsuz da bu ad o
qədər gözdən düşüb ki, kimsəyə şərəf gətirmir. Çox hörmətdən düşmüş bir addır. Lakin
istər xalq artisti olsun, istər adi vətəndaş olsun – kim olur-olsun, fərqi yoxdur, o, harda
olmasından asılı olmayaraq fikirləşməlidir ki, Azərbaycan vətəndaşıdır. Azərbaycana
qarşı ermənilər tərəfindən təcavüz, soyqırımı törədilib. 4 mindən artıq azərbaycamlı bu
gün də erməni əsirliyindədir. Onların arasında qadınlar, uşaqlar da var. Bunlar hər bir
azərbaycanlının yaddında, qəlbində, ruhunda olmalıdır. Hər bir azərbaycanlı işğaldakı
torpaqların azadlığı uğrunda çalışmalıdır. Gitara çalıb-oxumaqla, kef edib pul
qazanmaqla iş bitmir. Bu gün mənim hörmət etdiyim müğənnilər belə oxuduqları zaman
sifətlərində bir razılıq əlaməti görəndə mən bunu qəbul edə bilmirəm. Hesab edirəm ki,
bu gün hər bir müğənnimizin üzündə mahnı oxuduqları zaman belə bir hüzn, kədər
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olmalıdır. Aıx sən hardan özünü xoşbəxt hesab edə bilərsən ki, necə rahat hiss edə
bilərsən ki, dədənin, babanın məzarı düşmən tapdağı altındadır?
Rəmiş bu hərəkəri ilə çox böyük bir yanlışlığa yol veribdir. Özünə bəraət qazandırmağa
çalışmasın. Çıxıb desin ki səhv etmişəm, başa düşməmişəm, içkili olmuşam, özümdə
olmamışam. Azərbaycan xalqından, şəhidlərin ruhundan üzr istəyirəm. Onun yeganə yolu
budur. Başqa bir yolu yoxdur. (www.moderator.az, 12.01.15).
* Yeni Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Orxan Qafarlı müsahibəsində
bildirib: “Erməni məsələsi”ndə Azərbaycanla Türkiyə arsında fikir ayrılıığı var... Ankara
bu məsələdə yeni kurs, ermənilərlə yumşaq münasibət kursu müəyyənləşdirib... Baş nazir
Əhməd Davudoğlunun nəzarəti altında olan “Adil yaddaş” layihəsinə start verilib. Bu
məqsədə xidmət edən digər layihə “kultur diplomatiyası”dır. Bu lahiyəni Türkiyənin
mədəniyyət naziri Ömər Çelik elan edib. Layihəyə erməni gənclərinin Türkiyəyə
gətirilməsi, tanışlıq və bu kimi yaxınlaşma tədbirlərini əhatə edir... Türkiyə Ermənistanla
diplomatik əlqaləri bərpa etməyi də planlaşdırır...”Adil yaddaş” layihəsinə görə, Türkiyə
ermənilərlə birbaşa, yəni üçüncü tərəfin iştirakı olmadan danışıqlara keçməlidir.” (“Yeni
Müsavat”, 12.01.15.).
* Milli Qəhrəman Mirzə Quliyevin doğum günüdür. Mirzə Məcid oğlu Quliyev 1974cü il yanvarın 11-də Bərdə rayonu Saatlı kəndində anadan olub. O, 1992-ci ildən Sədərək,
Batabat, Ağdam, Füzuli, Tərtər, Ağdərə istiqamətlərində rəşadətlə vuruşub, PDM-lə
düşmənin bir neçə tankını və çoxlu sayda canlı qüvvəsini məhv edib. 1995-ci il aprelin 4də Milli Qəhrəman adına layiq görülüb. Hazırda kapitan rütbəsində Bakı şəhəri Nəsimi
rayon polis idarəsində cinayət axtarışı üzrə baş əməliyyat müvəkkili vəzifəsində çalışır.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Dovex,
Barekamavan, Şavarşavan, İcevan rayonunun Berkaber, Azatamut kəndlərində və adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Kəmərli, Qaymaqlı, Fərəhli,
Qızılhacılı, Cəfərli kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Tərtər
rayonunun Çiləbürt, Çaylı, Qızıl Oba, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Ağdam
rayonunun Yusifcanlı, Cəvahirli, Şıxlar, Şuraabad, Kəngərli, Qaraqaşlı, Baş Qərvənd
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və
pulemyotlardan atəşə tutublar.

12 yanvar
* Ermənistanın Gümrü şəhərində bir ailənin 6 üzvü- ər, arvad, onların oğlu, gəlin və iki
azyaşlı uşaq güllələnib. Onlardan 5 nəfər ölüb, 6 aylıq uşaq ağır vəziyyətdə xəstəxanaya
yerləşdirilib. Hadisənin 102 saylı Rusiya hərbi bazasının əsgəri Valeri Permyakov
tərəfindən törədildiyi bildirilib, onun tapılması üçün axtarış elan edilib. Bu hadisə ilə
bağlı Gümrüdə etiraz aksiyaları başlayıb. (www.anspress.com, 12.01.15.).
* Qarabağ Azadlıq Təşkilatı XX əsrin ilk soyqırımı, 1905-ci ildə azərbaycanlılara qarşı
erməni terror təşkilatları və silahlı dəstələri tərəfindən törədilən soyqırımın 110 illiyi ilə
bağlı beynəlxalq təşkilatlara, dövlətlərə, Azərbaycan hakimiyyəti və cəmiyyətinə
müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə göstərilir:
Haqq, ədalətin bərpa olunması, insanlığa qarşı cinayətlərin təkrar olunmaması, hər kəsin
həqiqəti bilməsi naminə Sizlərə müraciət edirik. Azərbaycan xalqı tarixi boyunca ayrıayrı dövlətlər, imperiyalar, ordular tərəfindən dəfələrlə işğala, təcavüzə məruz qalıb. Son
19

200 ildə isə biz özünün gücü olmayan, başqalarının əlində alətə çevrilən murdar və
eybəcər bir toplumun, ermənilrin və onlar üçün süni şəkildə Azərbaycan torpaqlarında
yaradılan yaramaz bir dövlətin, Ermənistanın təzyiq, təhdid, böhtan, işğal, terror siyasəti
ilə üz-üzə qalmışıq. Bu qırmızı-göy-narıncı bəla (bayraqlarının rəngi) Azərbaycanın
bütün işlərinə mane olur, əl ayağımızdan ağır daş kimi asılıb qalır. Bunlar bəşəriyyətin də
bədənində sağalmaz bir yaradırlar. Bu toplum bizə qarşı çox cinayətlər törədib,
torpaqlarımızı işğal edib, bu gün də işğal altında saxlayır.
Bu günkü müraciətimiz ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı 110 il əvvəl törətdikləri
ağır cinayət, soyqırım siyasəti ilə bağlıdır. Düz 110 il əvvəl, 1905-ci ilin fevral ayında
Azərbaycanın Bakı, Qarabağ, Naxçıvan, İrəvan, Zəngəzur və digər bölgələrində
erməni silahlı dəstələrinin, terror təşkilatlarının azərbaycanlılara qarşı törətdikləri kütləvi
qırğınlar XX əsrin ilk soyqırım cinayəti idi. XX əsrdə məhz azərbaycanlılar ilk olaraq
soyqırıma məruz qaldılar. Azərbaycanlılar 200 il əvvəl, 1805-1830-cu illərdə vətəni,
yurdu olmayan ermənilərə qucaq açdı, ən yaxşı yerlərində yerləşdirdi. Ermənilər 100 il
ərzində özlərinə yer etdikdən sonra öz nanəcibliyini etdilər, 1905-ci ildə azərbaycanlılara
qarşı ilk soyqırımı törətdilər.
Həmin vaxt erməni terror təşkilatları və silahlı dəstələri azərbaycanlılara qarşı soyqırım
siyasətini Rusiya imperiyasının dəstəyi ilə həyata keçirdi. Rusiya həmin ərazilərdə
azərbaycanlıların, müsəlmanların sayının azalmasında, ermənilər isə həmin ərazilərə
köçüb məskunlaşmaqda, saylarını artırmaqda maraqlı idilər. Erməni dəstələri 1905-ci il
fevralın 2-də Bakıda azərbaycanlıları qırmağa başladılar. Tezliklə qırğınlar kütləvi
xarakter alaraq Bakı ilə yanaşı, Qarabağ, Gəncə, Naxçıvan, İrəvan, Zəngəzur və digər
əraziləri əhatə etdi. Bu qırğınlar nəticəsində 50 mindən artıq azərbaycanlı qətlə yetirildi,
200-dən artıq yaşayış məntəqəsi dağıdıldı, yandırıldı. Ermənilər 100-ə qədər kəndi ələ
keçirərək məskunlaşdılar, bir çox yaşayış məntəqələrindən azərbaycanlılar tamamilə
çıxarıldılar, ya da sayları kəskin şəkildə azaldı. Bu əsl soyqırım idi. Azərbaycanlıları
yalnız azərbaycanlı, müsəlman olduqlarına görə məhv edirdilər.
Biz hesab edirik ki, dünya birliyi, beynəlxalq təşkilatlar 110 il əvvəl baş vermiş bu
dəhşətli hadisələrə qiymət verməli, azərbaycanlıları XX əsrdə soyqırıma məruz qalan ilk
xalq kimi tanımalıdır. Ermənilər isə XX əsrdə soyqırım törətmiş ilk xalq kimi tanınmalı,
onların hərəkətlərinə adekvat qiymət verilməlidir. Ermənilərin maskası çıxarılmalı,
onların yalançı “soyqırım” təbliğatına, kampaniyasına son qoyulmalı, dünya onların
həqiqi sifətini tanımalı, dəhşətli cinayətləri haqqında həqiqəti bilməlidir.
Azərbaycan hakimiyyəti, ictimai-siyasi qurumları, diaspor təşkilatları, tədqiqatçılar geniş
miqyasda fəaliyyət göstərməli, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 110 il əvvəl törətdikləri
soyqırım haqqında məlumatların dünyaya çatdırılması, ermənilərin dünyada ifşa
olunması üçün bütün vasitələrdən istifadə etməlidir. Biz susduqca, ermənilər daha da
həyasızlaşır, yalanlarını dünyaya qəbul etdirməyə çalışır və çox vaxt istəklərinə nail
olurlar. Biz erməni yalanlarını ifşa etməli, həqiqəti dünyaya çatdırmalıyıq. Dünya
həqiqəti bilməli, qərarını verməlidir. (www.moderator.az, 12.01.15; “Yeni Müsavat”,
13.01.15.).
* İsveçrə erməniləri birliyinin sədri Sarkis Şainyan bildirib: “İndi Ermənistanda cəmi
1,5 milyon adam qalıb... Əhalinin ölkəni tərk etməsində əsas səbəblərdən biri övladlarını
ordudan uzaqlaşdırmaqdır... Biz hər şeyə gedirik ki, övladlarımız orduda xidmət
etməsin... Gedin yoxlayın nazirlərdən, oliqarxlardan hansının uşağı, qohumlarının və
dostlarının uşağı əsgərlikdə xidmət edir?” (www.anspress.com, 12.01.15.).
* Böyük Britaniyanın “The Gardian” qəzeti “2015-ci il tətilləri üçün ən məcaralı yerlər”
başlıqlı məqalədə Dağlıq Qarabağı da qeyd edib. Məqalədə bu ərazinin “müstəqilliyi” və
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s. məsələlər vurğulanır. Səyahətləri bu ölkənin “Regent Holidays” şirkətinin həyata
keçirdiyi bildirilir. İngiltərənin bu şirkətinin saytında Dağlıq Qarabağ Ermənistan
kateqoriyasında verilir. (www.apa.az, 12.01.15).
* İşğalçı Ermənistan ordusunun əsgəri Misak Akopyan Azərbaycan tərəfindən açılan
atəş nəticəsində yaralanıb. Məlumatı erməni tərəfi yayıb. (www.virtualaz.org, 12.01.15).
* Milli Qəhrəman Nizami Məmmədovun doğum günüdür. Nizami Murad oğlu
Məmmədov 1958-ci il yanvarın 12-də Xankəndi şəhərində anadan olub. O, polis nəfəri
kimi 1988-ci ildən ən çətin bölgələrdə xidmət etmiş, Xankəndi, Şuşa, Kərkicahan,
Qaybalı və digər yerlərdə yerli özünümüdafiə dəstələrinin təşkilində fəal iştirak edib,
Malıbəyli, Daşaltı, Qaladərəsi əməliyyatlarında rəşadətlə vuruşub, 1992-ci il martın 29da qəhrəmanlıqla həlak olub. 1992-ci il oktyabrın 8-də Milli Qəhrəman adına layiq
görülüb. Bərdə rayonu Dəymədağlı kəndində dəfn edilib.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Paravakar, Berkaber,
Vazaşen, Azatamut, Noyemberyan rayonunun Dovex, Barekamavan, Şavarşavan,
Voskevan, Voskepar kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Ağstafa
rayonunun Köhnəqışlaq, Qazax rayonunun Qızılhacılı, Cəfərli, Kəmərli, Fərəhli,
Quşçuayrım, Aşağı Əskipara kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə, Berd rayonunun
Ayqepar və Mosesqex kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli və
Ağdam kəndlərində yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx,
Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Ağdam rayonunun Kəngərli, Yusifcanlı, Şıxlar,
Şuraabad, Mərzili, Cəvahirli, Şirvanlı, Xocavənd rayonunun Kuropatkino kəndləri
yaxınlığında, həmçinin Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
13 yanvar
* Ermənistanın Gümrü şəhərində bir ailənin üzvlərini qətlə yetirmiş rus əsgəri Valeri
Permyakov rus hərbçiləri tərəfindən saxlanılıb. O, qətli törətdiyini etiraf edib , hadisəni
əsəbi vəziyyətdə , su istəyib ala bilmədiyinə görə törətdiyini bildirib. Rusiya qatil əsgəri
Ermənistan hüquq - mühafizə orqanlarına verməkdən imtina edib. (www.virtualaz.org,
13.01.15.) .
* Müdafiə naziri Zakir Həsənov Niderlandın ölkəmizdəki səfiri Robbert Gabrielseni
qəbul edib. Görüşdə regiondakı hərbi - siyasi vəziyyət , iki ölkə arasında hərbi sahədə
əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. (“Ekspress” , 14.01.15.) .
*SİTM – nin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu növbəti mətbuat konfrasında bildirib:
“Satqınlığa , xəyanətə vərdiş etmiş Serj Sərkisyan 2014 – cü ildə həm Rusiyanın , həm
Avropa İttifaqının , həm də İranın qarşısında özünü ifşa etdi ... İş burasındadır ki ,
Ermənistanın da reytinqi Sərkisyanın reytinqinin taleyini yaşadı”. (“ 525-ci qəzet” ,
14.01.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Şavarşavan və
İcevan rayonunun Azatamut kəndlərində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Fərəhli
və Cəfərli kəndlərində, Berd rayonunun Ayqepar kəndində yerləşən mövqelərdən Tovuz
rayonunun Əlibəyli kəndində yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Çaylı,
Qızıl Oba, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Şıxlar, Şuraabad, Kəngərli, Qaraqaşlı, Mərzili,
Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qorqan, Aşağı
Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy,
Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
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14 yanvar
* Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi
Herbert Salberin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən bildirib: “Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli istiqamətində beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən,
Avropa İttifaqının və onun müxtəlif qurumlarının daha fəal addım atması vacibdir... Bu
vəziyyət yolverilməzdir.” (“525-ci qəzet” , 14.01.15.).
* ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsinin mandatına uyğun olaraq Füzuli rayonu Horadiz
kəndi yaxınlığındakı qoşunların təmas xəttində monitorinq keçirilib. Monitorinq zamanı
erməni tərəfinfən atəş açılıb. Azərbaycan tərəfi cavab atəşi açmayıb və monitorinqin başa
çatmasına şərait yaradıb. (www.apa.az, 14.01.15).
* ABŞ-ın “Startfor” mərkəzinin verdiyi proqnozlara görə, 2015-ci ildə Qarabağda
vəziyyət gərginləşəcək, Azərbaycan status-knovunu dəyişdirəcək, ön cəbhədə daha çox
fəallıq nümayiş etdirəcək, lakin cəbhədə gərginliyin genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlara
keçəcəyi ehtimalı çox azdır. (“Ekspress”, 15.01.15.).
* Rus hərbçisi Valeri Permyakovun bir erməni ailəsini güllələməsi, qatilin Ermənistana
verilməməsinə etiraz olaraq Gümrü şəhərində rus hərbi bazası qarşısında yürüş-mitinq
keçirilib. Aksiya iştirakçıları antirusiya şüarları səsləndirib, Rusiyanın bayrağını
tapdalayıblar. (“Yeni Müsavat”, 15.01.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Paravakar, Vazaşen
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq kəndində, Qazax
rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Berd rayonunun
Çinari kəndində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Koxanəbi və Ağbulaq
kəndlərində yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Goranboy rayonunun
Tapqaraqoyunlu, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Şıxlar, Şuraabad, Kəngərli, Cəvahirli,
Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qorqan, Aşağı
Seyidəhmədli, Qaraxanbəyli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında,
həmçinin Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
15 yanvar
* Azərbaycan Respublikasının Prezdenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Şurasının təşkilatçılığı ilə “ABŞ-da insan hüquqlarının vəziyyəti . Ölkənin
xarici siyasətinin paradoksları” mövzusunda dinləmələr keçirilib. Şuranın rəhbəri,
deputat Azay Quliyev giriş sözü ilə çıxış edərək tədbirin mahiyyətini açıqlayıb. Sonra
Elman Nəsirov, Zahid Oruc, Fərhad Məmmədov, Musa Qasımov, Azər Həsrət
məruzələrlə çıxış ediblər. Məruzələrin ətrafındakı müzakirələrdə Qüdrət Həsənquliyev,
Aydın Mirzəzadə, İlyas İsmayılov, Akif Nağı, Tahir Kərimli, Rauf Zeyni və digərləri
çıxış ediblər. (“Bakı Xəbər”, 16.01.15.).
* Müdafiə naziri Zakir Həsənov Hərbi Hava Qüvvələrinin döyüş hazırlığı vəziyyətini
yoxlayıb. Nazir döyüş texnikasına, vasitə və qurğularına baxış keçirib, şəxsi heyətin
təlim-döyüş vərdişlərini yüksək qiymətləndirib. . (www.virtualaz.org, 15.01.15.) .
* Türkiyədə fəaliyyət göstərən Tərəkəmə Qarapapaq Türklərinin Kultur və Sənət
Dərnəyinin başqanı Engin Aybirdi, üzvləri Mustafa Yıldız, Ülviyyə Hacı, Cengiz
Kuyumçu Qarabağ Azadlıq Təşkilatının ofisində olublar. Görüşdə Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi və digər problemlərlə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb, əməkdaşlıq üçün
əsas istiqamətlər müəyyən edilib. Sonda qonaqlar QAT sədri Akif Nağı və İdarə
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heyətinin üzvü Mehriban Abdullayevanı xatirə diplomları ilə təltif ediblər. Qonaqlara
isə Qarabağa dair kitablarlar hədiyyə edilib. (www.moderator.az, 15.01.15; www.qat.az,
15.01.15).
* Azərbaycan prezdenti İlham Əliyev Türkiyəyə rəsmi səfəri çərçivəsində həmkarı
Rəcəb Tayyib Ərdoğanla, baş nazir Əhməd Davudoğlu və digər rəsmilərlə görüşüb.
Səfər çərçivəsində Türkiyə- Azərbaycan Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının
iclası keçirilib. Dövlət başçılarının görüşündə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də müzakirə
olunub, münaqişənin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinin vacibliyi vurğulanıb. İki ölkə
arasında əməkdaşlığa dair sənədlər, birgə bəyanat imzalanıb. Dövlət başçıları qərara
alıblar ki, Çanaqqala zəfərinin 100 illiyini aprel ayının 24-də birlikdə, digər dövlət
başçılarının da iştirakı ilə qeyd etsinlər.
* QAT sədri Akif Nağı Azərbaycan Prezdenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Şurasının təşkilatçılığı ilə keçirilən “Amerika dinləmələri”ndə çıxış
edərkən bildirib: “ABŞ dünyada qalan yeganə imperialist dövlətdir. Bu dövlət öz
siyasətini bütün dünyada yürütməyə çalışır... Uqo Çavesin, Saddam Hüseynin və
digərlərinin başına gətirilənlər göstərir ki, ABŞ başqa dövlətləri idarə etmək üçün hər
vasitəyə əl atır. Ondan terrorçu dövlətdən qorxulan kimi qorxurlar... Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin bu günə qədər həll olunmamasının əsas günahkarlarından biri ABŞ-dır.”
(“Şərq”, 16.01.15.).
* Milli Qəhrəman Vasili Əliyevin doğum günüdür. Vasili Əhməd oğlu Əliyev 1959-cu
il yanvarın 15-də Qubadlı şəhərində anadan olub. O, 1988-ci ildən polis nəfəri kimi
döyüşlərdə fəal iştirak edib, Seytas, Novlu, Cibikli və digər kəndlər uğrunda sücaətlə
vuruşub, Qafan rayonu Novruzlu kəndi yaxınlığındakı yüksəklikdə yerləşdirilən erməni
toplarının məhv edilməsində xüsusi xidmət göstərib, 1992-ci il oktyabrın 20-də Topağac
yüksəkliyi uğrunda döyüşdə dəstəsi ilə birlikdə mühasirəyə düşüb, sona qədər vuruşub
düşmənin xeyli canlı qüvvəsini məhv edib və qəhrəmanlıqla həlak olub. 1993-cü il mayın
11-də Milli Qəhrəman adına layiq görülüb. Qubadlı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn
edilib. Qubadlı rayonu Mədəniyyət evi və Diləli-Müskanlı orta məktəbi onun adını
daşıyır.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Vazaşen kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, Berd rayonunun
Ayqepar kəndində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli və Hacıalılı
kəndlərində yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Göyarx, Goranboy rayonunun
Tapqaraqoyunlu, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Şıxlar, Şuraabad, Kəngərli, Cəvahirli,
Mərzili, Novruzlu, Şirvanlı, Sarıcalı, Baş Qərvənd, Xocavənd rayonunun Kuropatkino,
Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı,
Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd,
Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
16 yanvar
* Qarabağ Azadlıq Təşkilatı İdarə heyətinin üzvü Mahirə Muradova, mətbuat
xidmətinin əməkdaşları Əzizə Muradova, Ələsgər Hacıyev Bakı şəhəri, Nizami rayonu,
Rüstəm Rüstəmov küç, bina 24, mənzil 58 ünvanında yaşayan şəhid ailəsinə baş çəkiblər.
Ailə başçısı Səfər Bəyməmməd oğlu Lətifov 1994-cü ilin yanvar ayında Füzuli rayonu
ərazisində gedən döyüşlərdə həlak olub. Həyat yoldaşı Sahibə Lətifova bu illər ərzində
bütün əziyyətlərə dözüb, övladlarını çətinliklə böyüdüb, hazırda qızı, anası, nəvələri ilə
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birlikdə (cəmi 5 nəfər) acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırlar. Sahibə xanım binalara suvermə
şəbəkəsində texniki işçi kimi çalışır, 160 manat maaş alır, bir də şəhid ailəsi olduqları
üçün 200 manat vəsait alırlar, başqa gəlir yerləri yoxdur. Çox kasıb vəziyyətdə yaşayırlar,
ehtiyac üzündən banklara da borcları yaranıb. Yaşadıqları mənzil həm darısqal, həm də
miskin vəziyyətdədir, hec bir təmiri yoxdur.
Şəhid ailəsi ağır vəziyyətdədir, çıxılmazlıqdan bizə müraciət ediblər. Biz bu ailənin
vəziyyəti ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Səlim Müslümova, Nizami
rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Budaqova müraciət edirik ki, bu ailəyə kömək
etsinlər. Şəhid ailəsinə yardım etmək, kömək olmaq hamının borcudur. Şəhid ailəsinin bu
vəziyyətdə yaşaması hamımız üçün təhqirdir. (www.modern.az, 15.01.15; “Yeni
Müsavat”, 17.01.15.).
* Rusiyanın “Reqnum” informasiya agentliyinin baş redaktoru, ermənipərəstliyi ilə
tanınan Modest Kolerov ermənilərin antirusiya aksiyalarına münasibət bildirib:
“Ermənilər unutmasınlar ki, əgər Rusiya olmasaydı, onları öz qonşularından heç kim
qorumazdı... Onlar böyük rus döyüşçüləri və məmurları sayəsində dövlət və paytaxta
sahibdirlər... 70-ci illərdə ermənilər İrəvanın tarixindən müsəlman keçmişini silmək üçün
Sərdar sarayını dağıtdılar. Bir xalqın tarixini ədəbiyyat nümunələri müəyyən edir, amma
ermənilərdə bu, sadəcə olaraq, yoxdur. Öz mətbəxlərini isə tamamlə türk və
azərbaycanlılardan götürərək, hətta adlarını dəyişdirməyərək lülə-kabab, bastırma,
bozbaş, dolma, düşbərə, piti kimi eyni saxlayıblar. Tarixi sənədlərdən göründüyü kimi,
İrəvanın sadəcə 500 il yaşı var və o, 1918-ci ildə məhz Rusiyanın köməyi ilə
Ermənistanın paytaxtı olub. Buna qədər isə həmin ərazi İrəvan xanlığının mərkəzi idi...
Onların 19-cu əsrdə meydana çıxan Xaçatur Abovyana qədər heç bir yazıçısı olmayıb.”
(“Yeni Müsavat”, 17.01.15.).
* Rus əsgərinin erməni ailəsini qətlə yetirməsi ətrafında yaranmış vəziyyətlə bağlı
Ermənistan Helsinki Assosiasiyasının rəhbəri Zhanna Alexanyan bildirib ki, baş
verənlər Rusiyanın ağa, Ermənistana qul olduğunu göstərir.(“ Yeni Müsavat”, 17.01.15.).
* Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Vanadzor ofisinin hesabatinda göstərilir ki, ötən
il ərzində Ermənistan ordusunda 45 nəfər ölüb. Azərbaycanın müdafiə nazirliyinin
mətbuat xidmətinin rəisi Vaqif Dərgahlı ermənilərin itkilərinin daha çox olduğunu
bildirib. (www.apa.az, 16.01.15).
* Müdafiə nazirliyindən bildirilib ki, Azərbaycan hazırda 34 ölkə ilə hərbi əməkdaşlıq
edir, daha 26 ölkə ilə hərbi saziş imzalanması istiqamətində işlər gedir. (www.trend.az,
16.01.15).
* Ukrayna parlamentinin gömrük və vergi siyasəti komitəsinin sədri, milliyyətcə
azərbaycanlı olan deputat Roman Nəsirov müsahibəsində bildirib: “Azərbaycan
ərazilərini işğal etdiyi üçün müvafiq beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər Ermənistana
mütləq sanksiya tətbiq etməlidir... İşğal olunmuş ərazilər Azərbaycana qaytarılmalı və
münaqişəyə son qoyulmalıdır. (www.apa.az, 16.01.15).
* Milli Qəhrəman Rövşən Abdullayevin doğum günüdür. Rövşən Əbdülhüseyn oğlu
Abdullayev 1969-cu il yanvarın 16-da Lerik şəhərində anadan olub, sonralar ailəsi ilə
birlikdə Astaraya, oradan da Lənkərana köçüb. O, Sank-Peterburq Ali Hərbi-Siyasi
Məktəbini bitirib, gənc leytenant kimi 1991-ci ildə cəbhə bölgəsində xidmətə başlayıb,
Zəngilan istiqamətində sücaətlə vuruşub, düşmənin Qafan rayonu ərazisindəki bir neçə
strateji obyektinin məhv edilməsində xüsusi xidməti olub, 1992-ci il sentyabrın 13-də
Şayıflı kəndi yaxınlığındakı döyüşdə axıra qədər vuruşub və qəhrəmanlıqla həlak olub.
1995-ci il yanvarın 15-də Milli Qəhrəman adına layiq görülüb. Lənkəran şəhər
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qəbristanlığında dəfn edilib. Lənkəran şəhərində abidəsi qoyulub, Lerikdə Mədəniyyət
Evi və bir küçə onun adını daşıyır.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Berkaber kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Qızılhacılı kəndində, Berd rayonunun Çinari
kəndində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağbulaq və
Koxanəbi kəndlərində yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Göyarx, Çiləbürt, Çaylı,
Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Şıxlar, Kəngərli, Cəvahirli, Mərzili, Sarıcalı, Xocavənd
rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qorqan, Aşağı Seyidəhmədli,
Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd,
Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
17 yanvar
* Ermənistan müdafiə nazirliyinin verdiyi məlumata görə, işğalçı ölkənin əsgəri,
müddətdən artıq hərbİ xidmətçi Arman Arutyunyan güllə yarası alaraq ölüb. Hadisə
düçmənin Tavuş rayonu ərazisində baş verib. (www.anspress.com, 17.01.15.).
* Rusiyalı siyasi analitik Oleq Kuznetsov müsahibəsində erməni ailəsini güllələmiş rus
əsgərinin Ermənistana verilməsinə münasibət bildirərkən deyib: “Ermənistan Xocalıda
dinc sakinlərin qətlində günahkar olan cinayətkarları Azərbaycana təslim etmədikcə,
Permyakovun İrəvana təhvil verilməsini tələb etməyə heç bir mənəvi haqqı yoxdur...
Rusiya hərbi bazasının və sərhədçilərinin Türkiyə ilə sərhəddən çəkilməsi Ermənistanın
işğal etdiyi Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlar üzərində Azərbaycanın dərhal nəzarətini
bərpa etməsi deməkdir. Çünki Rusiyanın hərbi-texniki dəstəyi olmadan Ermənistan hərbi
əməliyyatlara heç bir ay da duruş gətirə bilməz.” (www.vesti.az, 17.01.15).
* Erməni vəkil Tamara Yayloyan bir ailəni qətlə yetirməkdə təqsirli bilinən rus əsgəri
Valeri Permyakovu müdafiə etməkdən imtina edib. O, bu qərarı emosiyalara
qapıldığına, onun uşaqları süngü ilə necə vurduğunu bildikdən sonra verib. (www.apa.az,
17.01.15).
* Rusiyanın “Exo Moskva” radiostansiyasının şərhçisi, nüfuzlu jurnalist Yuliya Latınina
müəllifi olduğu “Kod dostupa” verilişində Ermənistandakı 102-ci Rusiya hərbi bazasının
əsgərinin Gümrüdə bir erməni ailəsini güllələməsi hadisəsi ətrafında baş verənləri şərh
edərkən bildirib: “Ermənistan məsələsindən başlamaq istəyirəm. Mənim Ermənistanda nə
baş verdiyinə dair bir neçə sualım var. Xatırladıram ki, bizim, Rusiyanın satelliti olan
Ermənistan adında ölkə var. Üümumiyyətlə, bizim satellitlərimizi barmaqla saymaq olar,
özü də sapoqu çıxarmadan və hətta sol əldən əlcəyi çıxarmadan. Bu, Cənubi Osetiyadır,
hansı ki, biz onu HƏMAS-a çevirmişik; Abxaziyadır, hansı ki, situasiya tamamilə
fəlakətlidir; Dnestryanı bölgədə də fəlakətli situasiya hökm sürür, budur, bizim böyük
HƏMAS-a çevirdiyimiz Donbasda isə kifayət qədər anlaqsız lümpenlər ailələri
güllələyir, mənzillərini və maşınlarını əllərindən alır. Görürük ki, rollar son 20 ildə necə
dəyişib, çünki hələ 20 il əvvəl Ermənistan qabaqcıl, daha inkişaf etmiş ölkə kimi
görünürdü. Bütün bu 20 il ərzində Ermənistandan məhsuldar yaradıcı əhalinin böyük
hissəsi qaçıb getdi. Azərbaycan isə əksinə, neftin və kifayət qədər ağıllı siyasətin
sayəsində çox güclü inkişaf etdi və ayağa qalxdı. Və bu gün Ermənistan küncə sıxılıbsa
təbii ki, Azərbaycanı Dağlıq Qarabağı geri qaytarmaqdan saxlayan yeganə səbəb varRusiyanın Ermənistana yardımı.
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Və budur, bütün dövrlərdə bizim sadiq nökərimiz olan bu ölkə arxamızca itin quyruğu
kimi sürünür... 12 yanvarda çağırışçı əsgər Valeri Permyakov Gümrüdə ya Avetisyanlar
ailəsinin evinə girib, ya su içmək istəyib, ya güclü kayfda olub. (www.musavat.com,
18.01.15.).
* Moskvadakı Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru, politoloq Sergey Markov
bildirib: Rusiya dövləti və xalqı olmasaydı, bu gün Ermənistan mövcud olmazdı.
Rusiyanın köməyi və minlərlə rus əsgərinin həyatı hesabına Ermənistan dövlət olaraq
mövcuddur.” (www.musavat.com, 18.01.15.).
* Millət vəkili, QHT Şurasının sədri Azay Quliyev bildirib: "Ermənistan polisi
Gümrüdə dinc etirazçılara qarşı aşırı güc tətbiq edərək bir çoxunu həbs edib və bəzilərinə
isə cinayət işi açıb. Hələ də nə Avropa İttifaqı, nə ABŞ və nə də beynəlxalq hüquq
müdafiə təşkilatları bu zorakılığa münasibət bildirməyiblər.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Berkaber və Paravakar
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Qızılhacılı, Ağstafa rayonunun
Köhnəqışlaq kəndlərində, Noyemberyan rayonunun Barekamavan və Dovex kəndlərində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Kəmərli və Qaymaqlı kəndlərində yerləşən
mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Göyarx, Çaylı, Qızıl Oba, Goranboy rayonunun
Tapqaraqoyunlu, Ağdam rayonunun Şıxlar, Cəvahirli, Şuraabad, Novruzlu, Baş Qərvənd,
Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qorqan, Qaraxanbəyli,
Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin
Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
18 yanvar
* Köşə yazarı Elşad Paşasoy erməni ailəsini öldürən rus əsgəri ilə bağlı Ermənistanda
yaranan gərginliyə münasibət bildirərək yazıb: “Ən ideal variant ermənilərin Azərbaycan
və Türkiyədən əfv diləməsi olardı. Gümrüdəki rus buxovundan azad olmaları, normal
ölkəyə çevrilmələri üçün bu, onlara daha çox lazımdır.” (“Yeni Müsavat”, 19.01.15.).
* Türkiyə baş nazirinin məsləhətçisi, köşə yazarı, erməni icmasının rəhbərlərindən biri
Etyen Mahçupyan “TRT Türk” kanalına müsahibəsində bildirib” “Regionda vəziyyəti
qarışdıran Rusiyadır. Bütün münaqişələrin arxasında Rusiya dayanır... Moskva TürkiyəErmənistan münasibətlərinin yaxşılaşması yolunda dayanan ən böyük əngəldir... Qarabağ
problemi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü nəzərə alınmaqla... həll edilməli və TürkiyəErmənistan sərhədləri açılmalıdır.” (“Yeni Müsavat”, 19.01.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Berkaber və Paravakar
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Qızılhacılı, Ağstafa rayonunun
Köhnəqışlaq kəndlərində, Noyemberyan rayonunun Barekamavan, Dovex və Berdavan
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Qaymaqlı, Kəmərli kəndlərində və
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Göyarx, Çiləbürt, Ağdam
rayonunun Yusifcanlı, Şıxlar, Kəngərli, Cəvahirli, Mərzili, Sarıcalı, Qaraqaşlı, Xocavənd
rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Veysəlli,
Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Füzuli və Cəbrayıl rayonları
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat
və pulemyotlardan atəşə tutublar.
19 yanvar
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* Türkiyənin İğdır şəhərində azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz
Quliyevlə bağlı aksiya keçirilib. Azərbaycan Evi Dərnəyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən
aksiyada girovların azadlığa buraxılması tələbi ilə imzatoplama kampaniyasına
başlayıblar. İğdırda Sülh abidəsi qarşısında toplaşan aksiya iştirakçıları plakatlar qaldırıb,
şüarlar səsləndiriblər. Dərnəyinin rəhbəri Sərdar Ünsal və digərləri aksiya iştirakçıları
qarşısında çıxış ediblər. (www.apa.az, 19.01.15).
* Ermənistanın Gümrü şəhərində rus əsgəri Valeri Permyakovun güllələdiyi ailədən
sağ qalan 6 aylıq körpə Sergey Avetisyan xəstəxanada ölüb. Bu hadisə RusiyaErmənistan münasibətlərini bir daha gərginləşdirib, Gümrüdə etiraz dalğası güclənib.
Şəhərə xüsusi təyinatlı qüvvələr gətirilib. Rusiya prezdenti Vladimir Putinin bir gün
əvvəl telefonla Serj Sərkisyana başsağlığı verməsi də vəziyyəti düzəltməyib. O da qeyd
olunmalıdır ki, başsağlığı hadisədən 6 gün sonra verildi. (www.apa.az, 19.01.15).
* ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspşik Dağlıq Qarabağa gedib, orada
qondarma rejimin “xarici işlər naziri” Karen Mirzoyanla görüşüb. Görüşdə qoşunların
təmas xəttində keçirilən monitorinqlərlə bağlı müzakirələr aparılıb. (www.modern.az,
19.01.15).
* Milli Qəhrəman Şamay Çobanovun doğum günüdür. Şamay Məhiyəddin oğlu
Çobanov 1965-ci il yanvarın 19-da Qazax rayonu Ağköynək kəndində anadan olub. O,
1989-cu ildən polis nəfəri kimi Xeyrimli, Yuxarı Əskipara, Bağanıs Ayrım və digər
kəndlərin müdafiəsində fəal iştirak edib, 1990-cı il avqustun 19-da Yuxarı Əskipara
kəndi yaxınlığında sərnişin avtobusuna hücum edən erməni yaraqlılarının qarşısını kəsib,
dinc əhalinin xeyli hissəsini xilas edib və qəhrəmanlıqla həlak olub. 1992-ci il oktyabrın
8-də Milli Qəhrəman adına layiq görülüb.
Ağköynək kəndində dəfn edilib. Kəndin orta məktəbi onun adını daşıyır.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Ayqepar və Çinari
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli və Koxanəbi kəndlərində
yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Göyarx, Çiləbürt, Qızıl Oba, Goranboy
rayonunun Tapqaraqoyunlu, Ağdam rayonunun Şıxlar, Novruzlu, Baş Qərvənd,
Yusifcanlı, Sarıcalı, Qaraqaşlı, Füzuli rayonunun Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı
Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy,
Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
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20 yanvar
* Prezident İlham Əliyev başda olmaqla ölkə rəhbərliyi 20 Yanvar faciəsinin ildönümü
ilə bağlı Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib, “Əbədi məşəl” kompleksi önünə əklil qoyub,
şəhidlərin məzarları üzərinə qərənfillər qoyublar. Saat 12.00-da Bakı şəhərində
şəhidlərin xatirəsini yad etmək üçün bir dəqiqəlik sükut elan olunub. Partiyalar, ictimai
təşkilatlar, sadə vətəndaşlar kütləvi şəkildə Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər, ölkənin
bütün bölgələrində, çoxlu sayda xarici ölkələrdə anım mərasimləri keçirilib. (www.apa.az,
20.01.15).
* Qarabağ Azadlıq Təşkilatı üzvləri 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsini anmaq üçün
Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər, şəhidlərin məzarlarına gül qoyublar, şəhidlərin
ruhlarına dualar oxuyublar. QAT-çılar bu ilki ziyarətdə Şəhidlər Xiyabanına “Şəhidlər
ölməz, Vətən bölünməz! Ya Qarabağ, ya ölüm!” şüarları ilə daxil olublar. QAT sədri
Akif Nağı bildirib: “Burada uyuyanların hamısı Qarabağ şəhidləridir. Rus-sovet
qoşunlarının Bakıya müdaxiləsi və insanları kütləvi şəkildə qətlə yetirməsi Qarabağın
ermənilərə təhvil verilməsi planının tərkib hissəsi idi. Millətimiz Qarabağ naminə
şəhidlər verib. Qarabağın işğaldan azad olunması üçün yenə də şəhidlər verməliyik.
Yüzminlərin qanı bahasına olsa da, Qarabağ azad edilməlidir. Yalnız onda millətimiz tam
xoşbəxtliyinə qovuşacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yeni şəhidlərimizin
yolunu açsın.” (www.moderator.az, 20.01.15; www.qat.az, 20.01.15).
* Ermənistan tərəfi cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində intensiv atışmanın olduğunu,
1995-ci il təvəllüdlü erməni hərbçisi Suren Piliposyanın öldürüldüyünü bildirib.
Ermənilər guya Azərbaycanın 8 diversiya-kəşfiyyat qrupunun hücuma keçdiyini deyib.
Azərbaycan Müdafiə nazirliyi bu hücumla bağlı ermənilərin məlumatını təkzib edib.
(www.virtualaz.org, 20.01.15).
* “Global Firepower” saytı dünyanın ən güclü ordularının siyahısını hazırlayıb.
Siyahıya ABŞ başçılıq edir, ilk onluğa Rusiya, Çin, Hindistan, Türkiyə, Almaniya,
Yaponiya və digərləri daxiıldir. Siyahının 106 ölkəsinin içərisində Azərbaycan 50-ci
yerdədir, o, bu göstərici ilə Belarus (52), Gürcüstan (64), Qazaxıstanı (80) qabaqlayıb.
Bir çox ölkələrin, o cümlədən Ermənistanın adı siyahıda yoxdur. (www.anspress.com,
20.01.15.).
* Prezidenti İlham Əliyev Almaniyaya işgüzar səfəri çərçivəsində parlamentin
deputatları və Almaniya-Azərbaycan Forumunun üzvləri ilə görüşüb. Görüşdə bir sıra
məsələlər, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.
Prezident İlham Əliyev münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinin
vacibliyini vurğulayıb. (www.anspress.com, 20.01.15.).
* Milli Qəhrəman Səyavuş Həsənovun doğum günüdür. Səyavuş Həsən oğlu Həsənov
Şərur rayonu Yenicə kəndində anadan olub, xalq hərəkatında fəal iştirak edib, könüllü
batalyonun tərkibində Qazax, Goranboy, Gədəbəy, Şuşa və digər istiqamətlərdə sücaətlə
vuruşub, 1992-ci ildə polis sıralarına daxil olub. Polis dəstəsində Ağdərənin kəndlərinin
azad olunmasında fəal iştirak edib, 1992-ci il iyunun 25-də Qırmızıkənd istiqamətində
döyüşdə düşmənin bir tankını qumbara ilə sıradan çıxarıb və qəhrəmanlıqla həlak olub.
1992-ci il iyulun 21-də Milli Qəhrəman adına layiq görülüb.
Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Paravakar kəndində
yerləşən mövqelərdən Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq kəndində, Berd rayonunun Çinari
kəndində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Koxanəbi kəndində, Krasnoselsk
rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonunun
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ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Göyarx,
Çiləbürt, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Ağdam rayonunun Şıxlar, Yusifcanlı,
Sarıcalı, Qaraqaşlı, Kəngərli, Şuraabad, Cəvahirli, Xocavənd rayonunun Kuropatkino,
Füzuli rayonunun Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Veysəlli, Cəbrayıl rayonunun
Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Füzuli və Cəbrayıl rayonları
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat
və pulemyotlardan atəşə tutublar.
21 yanvar
* Prezident İlham Əliyev Almaniyaya səfəri çərçivəsində bu ölkənin kansleri Angela
Merkellə görüşüb. Görüşdə iki ölkə arsında əməkdaşlıq, enerji daşıyıcıları, həmçinin
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Görüşdən sonra keçirilən birgə
brifinqdə İlham Əliyev bildirib: “Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış
əraziləri 20 ildən artıqdır, Ermənistan tərəfindən işğal edilib... Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü mütləq təmin edilməlidir.” Angela Merkel isə vurğulayıb ki, “Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi yalnız sülh yolu ilə həll olunmalıdır.” (www.apa.az, 21.01.15).
* İşğalçı Ermənistanın diversiya- kəşfiyyat qrupları qoşunların təmas xəttini keçməyə
cəhd göstərib. Düşmən şiddətli atışmadan sonra geri çəkilib. Bir düşmən əsgəri- Naapet
Asatryan öldürülüb, digəri- Ovannes Qasparyan isə ağır yaralanıb. (www.apa.az,
21.01.15).
* Milli QHT Forumunun təşkilatçılığı ilə "Müasir dünya və ikili standartlar"
mövzusunda müzakirələr keçirilib. Milli QHT Forumunun sədri Rauf Zeyni deyib ki,
beynəlxalq aləmə inteqrasiya olan Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar qarşısında
götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirib. Hazırda Azərbaycanın dialoq mərkəzinə çevrildiyini
söyləyən R.Zeyni hesab edir ki, Birinci Avropa Olimpiya Oyunları zamanı Azərbaycan
dövlətinin və vətəndaş cəmiyyətinin uğurları beynəlxalq aləmə çatdırılmalıdır. "Müasir
dünyamızda ikili standartlarla üzləşirik. Bu gün BMT Təhlükəsizlik Şurasının Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 4 qətnaməsi yerinə yetirilmirsə, biz öz başımızın çarəsinə
baxmalıyıq. Beynəlxalq standartları yaradan böyük dövlətlər həmin standartlara əməl
etmirlər".
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov bildirib ki, XX əsrin əvvəllərində və əsrin
sonlarında da Azərbaycan ikili standartlarla üzləşib. 1990-cı ildə konqresmen olan ABŞın hazırkı dövlət katibi Con Kerri və digər konqresmenlərin 1990-cı il yanvarın 18-də
Azərbaycanda ermənilərin təzyiqlərlə üzləşməsi və Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın
tərkibində qalmasının yolverilməz olması barədə SSRİ rəhbərliyinə müraciət etdiyini
xatırladan Amaşov bunun özünün də ikili standartların təzahürü olduğunu vurğulayıb:
ABŞ-da qəbul edilmiş ədalətsiz 907-ci Düzəlişi xatırladan MŞ sədri hazırda
Azərbaycana qarşı təzyiq cəhdlərinin təsadüfi olmadığını dilə gətirib: "Çünki bu gün
Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatının 80 faizi Azərbaycanda cəmləşib. Qərb ölkələri bununla
barışa bilərmi? İkili standartlar var, biz nə etməliyik? Bir məqamı qeyd edim. 1990-cı
illərdə ABŞ-da azərbaycanlılar fəal olsaydılar, konqresmenlərə, senatorlarla müraciət
etsəydilər, bəlkə də fərqli mənzərə olardı. Bu gün müasir dünya Qərbdən idarə olunur.
Ona görə də fəaliyyətimizlə, uğurlarımızla bağlı dünya ictimaiyyətini daha çox
məlumatlandırmalıyıq".
Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı deyib ki, hazırda iki sivilizasiya, iki
dəyərlər toplusu arasında mübarizə gedir: "Yeni şərait SSRİ başda olmaqla sosialist
düşərgəsinin çökməsi ilə başladı. Qərbdə nəzəriyyəçilər yazdı ki, artıq Qərb və İslam
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dünyası arasında mübarizə başlayır. Bu gün Məhəmməd peyğəmbərin karikaturası
çəkilirsə, islama yönəlik addımlar atılırsa, bu, təsadüfi deyil".
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yaranmasında, Azərbaycan torpaqlarının işğalında
Rusiyanın rolunun böyük olduğunu vurğulayan A.Nağı hazırda Rusiyada hökumətlə bu
və ya digər dərəcədə bağlı olan şəxslərin əsl həqiqətləri dilə gətirdiklərini vurğulayıb:
"Bu şəxslər indi deyirlər ki, İrəvanı ermənilərə biz bağışlamışıq, ermənilər oğrudur, adları,
mətbəxi, hər şeyi azərbaycanlılardan oğurlayıb. Deməli, onlar əsl həqiqətləri bilirlər və
Ermənistandan, ermənilərdən bir az inciyən kimi hər şeyi ortaya qoyurlar".
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Qafar Çaxmaqlı isə erməni məsələsinin arxasında Qərbin
durduğunu bildirib: "Hələ XX əsrin əvvəlində Qərbdə Şərq məsələsi ortaya çıxdı.
Osmanlını zəiflətmək, ermənilərin timsalında forpost yaratmaq üçün hərəkətə keçdilər.
Ermənilərin Şərqi Anadoludan köçürülməsinin soyqırım kimi təqdim edilməsi də təsadüfi
deyil. Buna görə də ikili standartlarla rastlaşırıq".
* Norveçin təhsil, mədəniyyət, musiqi, siyasət, və din sahələrində fəaliyyət göstərən 25
qeyri-hökumət təşkilatını özündə birləşdirən Beynəlxalq və Çoxmədəniyyətli
Könüllülər Mərkəzi (SAİFF) “Qarabağa azadlıq” adlı bəyanat qəbul edib. Bu barədə
Mərkəzin rəhbəri Anna Opland Stenersen məlumat verib. Sənəddə Azərbaycan
torpaqlarının işğalı, maddi-mədəniyyət abidələrinin məhv edilməsi ilə bağlı məlumat
verilir, ərazilərin azad olunması tələb edilir. (“525-ci qəzet”, 22.01.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Şavarşavan,
İcevan rayonunun Berkaber, Azatamut və Paravakar kəndlərində yerləşən mövqelərdən
Qazax rayonunun Fərəhli, Qızılhacılı, Cəfərli, Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq
kəndlərində, Berd rayonunun Çinari və Ayqepar kəndlərində yerləşən mövqelərdən
Tovuz rayonunun Ağbulaq, Hacıalılı kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Göyarx,
Çiləbürt, Çaylı, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Şıxlar, Cəvahirli, Mərzili, Şuraabad, Baş
Qərvənd, Novruzlu, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz,
Qaraxanbəyli, Qorqan, Aşağı Veysəlli, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı,
Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göygöl, Goranboy,
Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

22 yanvar
* Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının
2014-cü ilin yekunlarına dair hesabat yığıncağı keçirilib.
Toplantını açıq elan edən Şura sədri, millət vəkili Azay Quliyev QHT-lərə dövlət dəstəyi
Konsepsiyasında göstərilən istiqamətlər üzrə rəhbərlik etdiyi qurumun 2014-cü ildə
vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı sahəsində həyata keçirdiyi fəaliyyətin uğurlu və
məhsuldar olduğunu deyib. Azay Quliyev Şuranın “Vətəndaş cəmiyyəti” jurnalının ötən
il ərzində 12 nömrəsinin çap olunduğunu və orada 600-ə yaxın QHT-nin fəaliyyətinin
işıqlandırıldığını bildirib. Azay Quliyev 2014-cü ildə yerli QHT-lərin 386 layihəsinə Şura
tərəfindən ümumilikdə 2.928.292 manat vəsaitin ayrıldığını və onların icrası çərçivəsində
640 təlimin, 287 seminarın keçirildiyini, 23 kitab, 20 broşür, 71 buklet, 8 film, 5 sayt
hazırlandığını deyib. Sonra Şuranın ötən ilki fəaliyyətindən bəhs edən video çarx
nümayiş etdirilib.Konfransda Şura Katibliyinin icraçı direktoru Fərasət Qurbanov
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qurumun 2014-cü il fəaliyyətinə dair təqdimatla çıxış edib və bütün sahələr üzrə
dəstəklənən layihələrə dair statistik göstəriciləri iştirakçılara çatdırıb.(Təqdimatla Şuranın
rəsmi saytı – www.cssn.gov.az vasitəsi ilə tanış ola bilərsiniz)
Konfransda çıxış edən Prezident Administrasiyasının İctimai-siyasi məsələlər şöbəsinin
müdiri Əli Həsənov bu gün vətəndaş cəmiyyəti institutlarının inkişaf dövrünü yaşadığını
və Şuranın Azərbaycan cəmiyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrildiyini
bildirib.Şuranın Azərbaycan prezidentinin onun qarşısına qoyduğu vəzifələrin
öhdəsindən layiqincə gəldiyini deyən Əli Həsənov 2008-2014-cü illərdə yerli QHT-lərin
layihələrinə bu qurumun 20 milyon manat maliyyə ayırdığını bildirib. Sonra QHT
rəhbərləri Rauf Zeyni, Akif Nağı, Azər Həsrət, Vüqar Qədirov, Ruslan Atakişiyev,
Radə Abbas, Şahlar Həsənov, Naibə Behbudova, Mirələkbər Seyidov, Əkbər
Baydəmirli, Aydınxan Əbilov və digərləri çıxış edərək ixtisaslaşmış QHT-lərin
yaradılması, webresurlarının davamlılığının qorunması və s. haqda təkliflərini
səsləndiriblər. Əli Həsənov konfransda irəli sürlən təkliflərə ayrılıqda münasibət bildirib
vəvətəndaş cəmiyyətinin Qarabağla əlaqədar fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq üçün
koordinasiyanı həyata keçirəcək QHT-nin müəyyənləşdirilməsinin vacib olduğunu deyib.
Şura sədri Azay Quliyev təklifi faydalı saydığını və QHT-lərin bununla bağlı
təşəbbüslərini müsabiqədən kənar olaraq dəstəkləməyə hazır olduqlarını qeyd edib.
(www.musavat.com, 22.01.15; “Bakı Xəbər”, 23.01.15.).
* Prezident İlham Əliyevin Almaniyanın kansleri Angela Merkellə görüşü, Almaniya
liderinin açıqlamalrı ilə bağlı yeni məlumat yayılıb. Angela Mergel birgə brifinqdə
vurğulayıb ki, Qarabağ münaqişəsi zonasında son zamanlar artan gərginliyə görə Rusiya
günahkardır. O, daha sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasında
vasitəçilik etmək istədiyini də bildirib: “Almaniya münaqişənin nizamlanmasında
vasitəçiliyə can atır” .(“Yeni Müsavat”, 23.01.15.).
* ABŞ-ın hazırkı dövlət katibi Con Kerri də daxil olmaqla bir qrup senatorun 1990-cı il
yanvarın 18-də SSRİ rəhbəri Mixail Qorbaçova ermənilərlə bağlı məktub yazmalarına
dair fakt ortaya çıxıb. Həmin məktubda göstərilir ki, guya Bakıda artıq 60 erməni
öldürülüb, əmlakları qarət edilib. Məktubda azərbaycanlıların guya ermənilərə qarşı 70 il
ərzində dəhşətli təzyiq siyasəti yeritdiyi, “Qarabağ xalq”nın Azərbaycanın tərkibində
qalmasının mümkünsüzlüyü vurğulanır və sovet rəhbərliyindən ermənilərin xilası üçün
addımların atılması xahiş olunur. Məktubu digər senatorlar Pit Uilson, Pol Seymak,
Lerri Breksler, Kleyborn Pell də imzalayıb. Yanvarın 19-da isə ABŞ Senatının xarici
işlər üzrə alt komissiyasının sədri, senator Kleyborn Pell SSRİ xarici işlər naziri Eduard
Şevardnadze ilə görüşüb və xahiş edib ki, Azərbaycanın “erməni Qarabağı” üzərində
gələcək nəzarətinə imkan verilməsin: “Sovet hökuməti Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın
tərkibindən çıxarmalıdır.” (“Yeni Müsavat”, 23.01.15.).
* Ermənistan mətbuatının yazdığına görə, işğalçı ordunun müqavilə əsasında xidmət
edən hərbçisi, 1980-cı il təvəllüdlü Arman Udumyan Azərbaycan əsgərləri tərəfindən
məhv edilib. Hadisə düşmən ölkənin Tavuş rayonu ərazisində baş verib. (www.apa.az,
22.01.15).
* Prezident İlham Əliyev Beynəlxalq Davos forumunda ikitərəfli görüşlər keçirib,
“Transtormasiya prosesində regionlar. Avrasiya” sessiyasında çıxış edib. Prezident
çıxışında Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən də danışıb, Ermənistanı işğalçılıqda ittiham
edib. (www.apa.az, 22.01.15).
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* Milli Qəhrəman Fəxrəddin Şahbazovun doğum günüdür. Fəxrəddin İbrahim oğlu
Şahbazov 1950-ci il yanvarın 22-də Bakı şəhərində anadan olub. O, Azərbaycan Dövlət
Televiziyasında operator kimi çalışıb, dəfələrlə cəbhə bölgəsində olub, qaynar
nöqtələrdən telereportajlar hazırlayıb, 1991-ci il noyabrın 20-də Xocavənd rayonu
Qarakənd kəndi yaxınlığında erməni terrorçularının vurduqları vertolyotda həlak olub.
1992-ci il dekabrın 4-də Milli Qəhrəman adına layiq görülüb. Bakı şəhərində Şəhidlər
Xiyabanında dəfn edilib.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Voskepar,
Voskevan, İcevan rayonunun Berkaber kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən Qazax rayonunun Aşağı Əskipara, Quşçu Ayrım, Qızılhacılı kəndlərində və
adsız yüksəkliklərdə, Berd rayonunun Ayqepar, Çinari kəndlərində və adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli, Koxanəbi və Muncuqlu
kəndlərində, Krasnoselsk rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən Gədəbəy rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Göyarx,
Çiləbürt, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Şıxlar, Cəvahirli, Qaraqaşlı, Şuraabad, Sarıcalı,
Novruzlu, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli,
Qorqan, Aşağı Seyidəhmədli kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göygöl, Goranboy,
Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

23 yanvar
* Millət vəkili, ATƏT PA-nın komitə sədri, büro üzvü Azay Quliyev Minsk qrupunun
formatının dəyişdirilməsi ilə bağlı təklif irəli sürüb: “Düşünürəm ki, Almaniyanın ATƏTin Minsk qrupu həmsədrliyinə gətirilməsi məsələsi qaldırılmalıdır... ATƏT PA-nın gələn
ay Vyanada keçiriləcək qış sessiyasında həm Almaniyanın, həm də Türkiyənin... Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin Minsk həlli prosesinə yaxından cəlb edilməsi və hazırda 3
ölkədən ibarət həmsədrlik institutunun dəyişdirilərək “Beşlik Sədrlər Şurası” ilə əvəz
olunması haqqında məsələ qaldırmağı planlaşdırıram. (“Yeni Müsavat”, 24.01.15.).
* ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspşik bildirib:
“Qoşunların təmas xəttində baş verənlər ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin, Minsk qrupu
həmsədrlərinin, həmçinin mənim narahatlığım üçün əsas yaradır. (www.apa.az, 23.01.15).
* İşğalçı Ermənistanın kəşfiyyat-təxribat qrupları cəbhə xəttini keçməyə cəhd
göstəriblər. Düşmənin cəhdlərinin qarşısı alınıb, şiddətli atışma olub. Düşmən tərəfin
verdiyi məlumata görə, işğalçı ordunun leytenantı Karen Qalstyan və əsgər Artak
Sərkisyan öldürülüb. (www.trend.az, 23.01.15).
* Milli Qəhrəman Hikmət Muradovun doğum günüdür. Hikmət Oqtay oğlu
Muradov 1969-cu il yanvarın 23-də Bakı şəhərində anadan olub. O, Kiyev Ali Mülki
Aviasiya İnstitunu bitirib, cəbhə bölgəsinə dəfələrlə uçuşlar edib, Xocalıya hərbi yüklərin
daşınmasında xüsusi xidmət göstərib, 1991-ci il oktyabrın 29-da Xanabad kəndi
yaxınlığında düşmənin atəşi nəticəsində təyyarəsi vurulub, təyyarəsi ilə birlikdə yerə
düşərək həlak olub. 1992-ci il noyabrın 25-də Milli Qəhrəman adına layiq görülüb. Bakı
şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Vaxtilə oxuduğu 190 saylı orta məktəbdə
xatirə lövhəsi vurulub.
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* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Berkaber, Vazaşen,
Paravakar kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun
Qızılhacılı, Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə, Berd
rayonunun Ayqepar, Mosesqex, Çinari kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən Tovuz rayonunun Hacıalılı, Əlibəyli, Ağdam, Koxanəbi kəndlərində və
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Göyarx, Çiləbürt, Çaylı,
Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Şıxlar, Qaraqaşlı, Şuraabad, Mərzili, Kəngərli, Xocavənd
rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Qorqan, Aşağı
Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy,
Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

24 yanvar
* Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, əldə olunan son
məlumatlara əsasən işğal olunmuş ərazilərdə yerləşən erməni bölmələrindən birinin
əsgəri Ermənistandan hərbi xidmətə çağırılmış Nikolay Martirosyan digər hərbi
qulluqçular tərəfindən məruz qaldığı təhqirlərə və zorakılığa dözməyərək qollarının
damarlarını kəsərək həyatına qəsd edib: “Digər bir fakt isə xidmətin çətinliyinə
dözməyən əsgər Vahan Şahanyanın həyatına qəsd etmək məqsədilə özünü hündür
qayadan atması olub.
Əsgər sağ qalsa da, ağır kəllə-beyin və aşağı ətrafın ikitərəfli sınığı diaqnozu ilə alayın
tibb məntəqəsinə yerləşdirilib. Əldə olunan başqa bir məlumata görə isə hərbi hissədəki
acınacaqlı vəziyyətə dözməyərək, qoşunların təmas xəttini keçməyə cəhd göstərən 2014cü ilin birinci çağırışında hərbi xidmətə gəlmiş erməni əsgərinin öz xidmət yoldaşları
tərəfindən arxadan atəş açılaraq öldürülməsi və dayaq məntəqəsində onun meyitinin
tələm-tələsik basdırılmasıdır”. (www.apa.az, 24.01.15).
* Amerikalı politoloq Pol Qobl bildirib: "Bu il münaqişənin həllində tərəqqi ilə bağlı
nikbin deyiləm. Düşünmürəm ki, Ermənistan bunu istəyir və Moskvanın Yerevanı buna
sövq etdiyini görmürəm. Kreml yalnız ona Azərbaycandan nə isə lazım olarsa,
Ermənistanı hərəkətə sövq edəcək.” (www.musavat.com, 24.01.15.).
* Prezident İlham Əliyev Davos Forumunun “Zorakı ekstremizmin öhdəsindən
gəlinməsi” mövzusunda sessiyasında çıxış edərkən beynəlxalq aləmdə təzahür edən terror
hallarına toxunub, terrorizmin müxtəlif təzahürləri ilə mübarizədə Azərbaycanın
üzləşdiyi problemlərdən danışıb. Prezident İlham Əliyev Ermənistan tərəfindən müxtəlif
dövrlərdə ölkəmizə qarşı 30-dan çox terror aktının həyata keçirildiyini, nəticədə 2000dən artıq soydaşımızın qətlə yetirildiyini bildirərək Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik
Şurasına sədrlik etdiyi dövrdə müzakirəyə çıxardığı iki məsələdən birinin terrorizm
mövzusuna həsr olunduğunu vurğulayıb. (www.apa.az, 24.01.15).
* Almaniya hökümətindən bildirilib ki, bu ölkə qondarma “erməni soyqırımı” iddialarını
tanımaq fikrində deyil. Bu məlumat Berlində çıxan “Tagesspiegel” qəzetində yer alıb.
Almaniya hökuməti Sol partiyanın sorğusunu cavablandırarkən bu mövqeni bildirib,
həmçinin bu işin tarixçilərə aid olduğunu və aprelin 24-də hansısa tədbir
keçirməyəcəklərini vurğulayıb. (“Bakı Xəbər”, 26.01.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Berkaber və Paravakar
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Qızılhacılı, Ağstafa rayonunun
Köhnəqışlaq, Berd rayonunun Ayqepar, Mosesqex kənlərində yerləşən mövqelərdən
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Tovuz rayonunun Hacıalılı, Əlibəyli, Ağdam, Noyemberyan rayonunun Voskepar,
Voskevan kəndlərində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Quşçu Ayrım
kəndlərində yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış, Tapqaraqoyunlu, Tərtər
rayonunun Göyarx, Çiləbürt, Qızıl Oba, Çaylı, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Şıxlar,
Cəvahirli, Mərzili, Şuraabad, Baş Qərvənd, Novruzlu, Sarıcalı, Kəngərli, Xocavənd
rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Aşağı Veysəlli, Aşağı Seyidəhmədli,
Aşağı Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun Mehdili, Cocuq Mərcanlı kəndləri
yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan
atəşə tutublar.

25 yanvar
* Azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin qondarma rejimin
“rəhbərləri”nə əfv ilə bağlı müraciət etməsi ehtimalına münasibətlər bildirilib. Erməni
tərəfi kəlbəcərli girovlarımız Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevə əfv ərizəsi yazdırmaq
istəyir. Belə bir ərizənin yazılması, şübhə yox ki, girovlarımıza qarşı irəli sürülən ağır
ittihamın qəbul edilməsi deməkdir.
Erməni vəkili Erik Beqlaryan adıçəkilən məsələni gündəmə gətirməklə qondarma
“DQR”ə legitimlik donu geydirmək və xarici ictimaiyyəti həqiqətən də belə bir qurumun
mövcudluğuna inandırmağa çalışır.
Maraqlıdır, əgər belə bir hal baş verərsə, yəni Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev əfv
ərizəsi yazarlarsa, azadlığa buraxıla bilərlərmi və bu addım hansı hüquqi nəticə doğura
bilər?
Hüquqşünas Müzəffər Baxış qondarma “DQR” rəhbərinə müraciət edərlərsə, azadlığa
çıxma ehtimalının ola biləcəyini dedi: “Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına
görə, Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev qondarma rejimin ”qanunları" ilə məhkum
olunublar.
Əgər onların “qanunları” ilə məhkum olunublarsa, onların Ermənistan prezidentinə
yazacaqları əfv ərizələrinin məncə, heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Ermənistan prezidenti
dedi ki, bu məsələdə biz onları mühakimə etmirik, onları qondarma “Dağlıq Qarabağ
Respublikası”nın qanunları ilə mühakimə edirlər. Saxta “DQR”in qondarma qanunlarında
elə bir qayda varsa, o zaman müraciət edib azad oluna bilərlər. Daha doğrusu, həmin o
“rəhbər” bunları əfv edə bilər".
Qarabağ Azadlıq Təşkilatının (QAT) sədri Akif Nağı isə bunu Ermənistanın növbəti
məkrli oyunu hesab etdiyini bildirdi: “Onların saxlanılması və ”məhkəmə prosesi"nin
qurulması oyundan başqa bir şey deyil. Ermənistan Dağlıq Qarabağda qurduğu qondarma
rejimi bu formada təbliğ etməyə çalışır. Beynəlxalq təşkilatlara, məhkəmələrə müraciət
olunsun və sairənin hamısı oyundur. Erməni vəkili guya canıyananlıq edib məsləhət
görür ki, əfvlə bağlı müraciət etsinlər. Əfvlə müraciət edilməsi qondarma rejimin
tanınması olacaq. Eyni zamanda mən əminəm ki, onların əfv müraciətinə müsbət cavab
verilməyəcək. Yəni ermənilər yenə oyun oynayır. Həm də onların əfv yazması olmayan
günahlarını boyunlarına alması deməkdir. Ona görə də bu, qətiyyən yol verilməzdir. Mən
onların müdafiəsi ilə bağlı toplantılarda da bir neçə dəfə demişəm ki, hansı formada
olursa olsun onlara çatdırmaq lazımdır ki, heç bir halda ona aldanmasınlar. Onsuz da əfv
ərizəsi çıxış yolu deyil və bir nəticəsi olmayacaq. Bu, ermənilərin məkrli oyunudur. Ona
görə də hesab edirəm ki, Şahbaz Quliyev və Dilqəm Əsgərov da ermənilərin bu oyununa
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getməməlidir. Bu vaxta qədər dözüblər, bundan sonra da dözməlidirlər. Onlar mütləq
azadlığa çıxacaqlar. Başqa variantı yoxdur".
Qeyd edək ki, bu günlərdə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov ənənəvi mətbuat
konfransında bildirib ki, Rusiya vətəndaşı olan Dilqəm Əsgərovun saxlanılması
məsələsini Ermənistanla müzakirə edəcək. Nazirin sözlərinə əsasən, dünyanın müxtəlif
ölkələrində saxlanılan bir çox Rusiya vətəndaşı var: “Məlumat almaq üçün onların taleyi
ilə daim maraqlanırıq. Saxlanılma səbəbləri haqqında informasiya, vətəndaşlarımıza qarşı
sürülən ittihamların ağırlığı, onların hansı şəraitdə saxlanılması, saxlanılan
vətəndaşlarımız barədə hansı planların mövcudluğu əsasında müvafiq qərar qəbul edirik”.
(“Yeni Müsavat”, 26.01.15.).
* Erməni əsilli fransız müğənnisi, erməni diasporunun fəal üzvü Şarl Aznaur bildirib:
“Soyqırımla bağlı baş verən hadisələr artıq məndə ikrah hissi oyadır. Bu işlərdən heç nə
qazana bilməyəcəyik... Bu şeylərlə haraya gedib çıxacağıq? Bütün bu müddət ərzində
əziyyət çəkən yenə də Ermənistandır. Ermənistan hər gün, hər saat boşalır... Bir az da
vaxt keçsin, Ermənistan boş bir balıqqulağına dönəcək ... Bunun kimə faydası var?
Ermənistan böyük təhlükə qarşısındadır, insanlarsa “genosid”ə ilişib qalıb. (“Yeni
Müsavat”, 26.01.15.).
* Azərbaycan Müdafiə nazirinin sabiq müavini, mühacirətdə olan polkovnik İsa
Sadıqov bir erməni ailəsinin rus əsgəri tərəfindən öldürülməsi nəticəsində yaranmış
vəziyyətlə bağlı erməni xalqına müraciətində bildirib: “Rusiya hərbi bazasının
Ermənistan ərazisində yerləşməsi dinc əhalinin təhlükəsizliyini şübhə altına alır... Nə
üçün Rusiyanın hərbi bazasının Qafqazda yerləşməsinə etiraz etməməliyik?... Gəlin
birlikdə bütün münaqişələrə son qoyaq. Biz mütləq surətdə Avropa ünsiyyət formasına
yiyələnməliyik. O zaman bütün problemlərin həlli yollarını tapa biləcəyik.”
(www.moderator.az, 25.01.15).
* Rusiya İslam Komitəsinin sədri, ilahiyyatçı, politoloq Heydər Camal jurnalistlərə
müsahibəsində bildirib: “Rusiya ermənilərdən regionda islamın və müsəlmanların
hökmranlığını neytrallaşdırmaq üçün bir alət kimi istifadə edib... Ermənilərlə sülh yolu
ilə razılığa gəlmək mümükün düyil. Azərbaycanın tək yolu Ermənistanın havadarlarının
öz promlemlərinə başı qarışan kimi hücuma keçməsidir. Burada, əlbəttə, Rusiya
Federasiyası nəzərdə tutulur... Qarabağ münaqişəsini yalnız hərbi yolla həll etmək olar.
Bu problemin heç bir siyasi və ya diplomatik həllindən söhbət gedə bilməz.”
(www.anspress.com, 25.01.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Paravakar, Berkaber,
Noyemberyan rayonunun Dovex və Barekamavan kəndlərində yerləşən mövqelərdən
Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq, Qazax rayonunun Qızılhacılı, Kəmərli və Qaymaqlı
kəndlərində, Berd rayonunun Ayqepar, Mosesqex, Çinari kənlərində və adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli, Ağdam, Ağbulaq,
Koxanəbi və Muncuqlu kəndlərində, Krasnoselsk rayonunun ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonunun ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Tərtər
rayonunun Göyarx, Çiləbürt, Yarımca, Çaylı, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Şıxlar,
Cəvahirli, Mərzili, Şuraabad, Qaraqaşlı, Novruzlu, Sarıcalı, Kəngərli, Xocavənd
rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Veysəlli, Aşağı
Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göygöl,
Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
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26 yanvar
* Cəbhənin Gədəbəy istiqamətində yanvarın 24-də ciddi döyüşlər olması ilə bağlı
məlumat verilib. Düşmənin hücumlarının qarşısı alınıb, geri oturdulub. Döyüşlərdə 3
hərbçimiz- Zaqataladan hərbi xidmətə cağırılmış əsgər Elşən Əfəndiyev, Sabirabaddan
hərbi xidmətə çağırılmış gizir Sənan Ağayev, Hacıqabuldan hərbi xidmətə çağırılmış
əsgər Vüqar Qasımov həlak olub, kapitan İlqar Əsədov və gizir Anar Əliyev
yaralanıblar. Müdafiə nazirliyindən o da bildirilib ki, yanvar ayı ərzində düşmən bir
neçə istiqamətdən təxribatlar törədib, cəbhə xəttini keçməyə cəhd göstərib. Yanvar ayı
ərzində düşmənin 17 hərbçisi öldürülüb, 20-dək yaralanıb. (“Yeni Müsavat”,
27.01.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Paravakar, Vazaşen,
Noyemberyan rayonunun Barekamavan, Voskevan, Şavarşavan kəndlərində yerləşən
mövqelərdən Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq, Qazax rayonunun Qaymaqlı, Kəmərli,
Quşçu Ayrım, Fərəhli kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə, İcevan rayonunun
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonunun Qaravəlilər
kəndində, Berd rayonunun Ayqepar, Mosesqex, Çinari kənlərində və adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli, Hacıalılı, Ağbulaq,
Ağdam, Koxanəbi kəndlərində, Krasnoselsk rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış, Tərtər rayonunun Göyarx, Çiləbürt, Ağdam
rayonunun Yusifcanlı, Şıxlar, Cəvahirli, Mərzili, Şuraabad, Qaraqaşlı, Novruzlu, Sarıcalı,
Kəngərli, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli kəndləri
yaxınlığında, həmçinin Göygöl, Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və
pulemyotlardan atəşə tutublar.

27 yanvar
* Azərbaycanın Xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov Polşanın Krakov şəhərində
ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Ceyms Uorlik (ABŞ), Pyer Andryu (Fransa), İqor
Popov (Rusiya ) və ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspşiklə görüşüb.
Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə danışıqlar prosesi və Minsk qrupunun fəaliyyət
planı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Elmar Məmmədyarov diqqəti cəbhə xəttində
ermənilərin vəziyyəti gərginləşdirməsinə yönəldib, Ermənistanın silahlı qüvvələrinin
işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılmalı olduğunu bir daha vurğulayıb, həmçinin
azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevın azad edilməsi məsələsini
həmsədrlərin qarşısında qaldırıb. (“Bakı Xəbər”, 28.01.15.).
* QAT sədri Akif Nağı ABŞ-ın dövlət katibi Con Kerrinin 1990-cı ildə SSRİ
rəhbərliyinə ünvanlanan məktubu imzalaması ilə bağlı fakta münasibət bildirərkən deyib:
“Bu adam ABŞ-ın dövlət siyasətini müəyyənləşdirən şəxsdir. Yadınızdadırsa, ABŞ
Brayzanın Azərbaycana səfir təyinatında ermənilərə güzəştə getdi. Onun səfirliyini təsdiq
etmədi... Kerrinin ermənipərəstliyini sübut edən istənilən qədər dəlil var. Şəxsi
mövqeyinə bir söz deyə bilmərik, ancaq dövlət katibi postunu tutursa, ya keçmiş
mövqeyindən imtina etməlidir, ya da istefa verməlidir. (“Bakı Xəbər”, 28.01.15.).
* İran İslam Respublikasının Xarici işlər naziri Məhəmməd Cavad Zərif işğalçı
Ermənistana səfəri çərçivəsində bu ölkənin xarici işlər naziri ilə görüşüb. Görüşdə Dağlıq
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Qarabağ münaqişəsi də müzakirə olunub, danışıqlar prosesi və cəbhə bölgəsindəki
vəziyyət nəzərdən keçirilib. İran rəsmisi bildirib ki, rəsmi Tehran məsələnin beynəlxalq
hüquq norma və prinsiplərinə uyğun şəkildə həllini istəyir. (“525-ci qəzet”, 28.01.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Paravakar, Vazaşen,
Noyemberyan rayonunun Barekamavan, Şavarşavan, Voskevan kəndlərində yerləşən
mövqelərdən Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq, Qazax rayonunun Qaymaqlı, Fərəhli,
Quşçu Ayrım, Aşağı Əskipara kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə, Krasnoselsk
rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonunun
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Çiləbürt,
Göyarx, Çaylı, Goranboy rayonunun Talış, Ağdam rayonunun Kəngərli, Yusifcanlı,
Şıxlar, Şuraabad, Mərzili, Cəvahirli, Sarıcalı, Novruzlu, Qaraqaşlı, Xocavənd rayonunun
Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qorqan, Aşağı Veysəlli, Aşağı Seyidəhmədli,
Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd,
Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
28 yanvar
* Politoloq Vəfa Quluzadə müsahibəsində bildirib: “Qarabağdakı hər dəfəki gərginlik
Rusiyanın Qərbə bir mesajıdır ki, sizin Azərbaycandakı maraqlarınızı və
kommunikasiyalarınızı dağıda bilərik... Rusiya- Amerika münasibətləri dəfələrlə
gərginləşəcək, Amerika və Avropa geri çəkilməyəcək. Ona görə də biz hər dəqiqə böyük
müharibəyə hazır olmalıyıq. Eyni zamanda Azərbaycanın daim öz müttəfiqləri iləAmerika, Avropa, Türkiyə ilə təmasları olmalıdır... Biz Rusiyanın Qarabağ məsələsinin
arxasında dayandığını, hər an bu münaqişəni alovlandırmağa hazır olduğunu dünyaya
bəyan etməliyik.” (“Yeni Müsavat”, 29.01.15.).
* İrəvanda övladlarını itirmiş əsgər anaları etiraz aksiyası keçirib. Onlar prezident
sarayı qarşısında toplaşaraq övladlarının ölümündə günahkar olanların cəzalandırılmasını
tələb ediblər. Aksiya iştirakçıları prezident Serj Sərkisyanın ünvanına təhqir və qəzəb
dolu şüarlar səsləndirib, şəklini ayaqlar altına ataraq tapdalayıblar. (“Yeni Müsavat”,
29.01.15.).
* Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Şurasının nəzdində yaradılan işçi qrup Ermənistan prezidenti Serj Sərkisyanın
hərbi cinayətkar kimi tanınması üçün internet vasitəsi ilə 100 min imza toplanılmasına
start verib. Bu imzaların BMT Təhlükəsizlik Şurasına ünvanlanacağı nəzərdə tutulur.
Kampaniyanın başlaması ilə bağlı tədbirdə işçi qrupunun üzvləri Şahin İsmayılov, Rauf
Zeyni, Azər Həsrət və digərləri çıxış ediblər. (www.apa.az, 28.01.15).
* Prezident Kitabxanasında “Erməni vandalizmi: əsirlikdə olan Azərbaycan abidələri”
adlı elektron layihənin təqdimatı keçirilib. Layihədə işğal altında olan abidələrimizin
şəkilləri, həmin abidələr haqqında məlumat və s. materiallar yer alıb. Məlumatlar
Azərbaycan və ingilis dillərində təqdim olunub.Kitabxananın müdiri Mayıl Əhmədov
tədbirdə çıxış edərək, layihə haqqında ətraflı məlumat verib. (“Ekspress”, 29.01.15.).
* Milli Qəhrəman Cəlil Səfərovun doğum günüdür. Cəlil Əziz oğlu Səfərov 1962-ci il
yanvarın 28-də Gürcüstanın Marneuli rayonu Leybəddin kəndində anadan olub, ailəsi ilə
birlikdə Sumqayıt şəhərinə köçüb. O, C.Naxçıvanski adına Hərbi Məktəbi, Vladiqafqaz
və Saratov şəhərlərində ali hərbi təhsil alıb, keçmiş SSRİ-nin müxtəlif yerlərində xidmət
edib, 1992-ci ildə Azərbaycana qayıdıb, Şuşa istiqamətində topçu zabit kimi sücaətlə
vuruşub, ad qazanıb, 1992-ci il mayın 15-də Turşsu-Zarıslı istiqamətindəki döyüşdə
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onlarla erməni yaraqlısını məhv edib və qəhrəmanlıqla həlak olub. 1992-ci il iyunun 7-də
Milli Qəhrəman adına layiq görülüb. Bakı şəhərində Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib.
Sumqayıt şəhərində 10 saylı orta məktəb onun adını daşıyır. Marneuli rayonu Leybəddin
kəndində abidəsi ucaldılıb.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Paravakar, Berkaber
kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Ağstafa rayonunun
Köhnəqışlaq, Qazax rayonunun Qızılhacılı kəndində və adsız yüksəkliklərdə, Berd
rayonunun Ayqepar, Çinari kənlərində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
Tovuz rayonunun Əlibəyli, Hacıalılı, Ağbulaq, Koxanəbi, Muncuqlu kəndlərində,
Krasnoselsk rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy
rayonunun Qaravəlilər kəndində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Tərtər
rayonunun Göyarx, Çaylı, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Ağdam rayonunun
Kəngərli, Yusifcanlı, Şıxlar, Şuraabad, Mərzili, Cəvahirli, Sarıcalı, Novruzlu, Xocavənd
rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy və Xocavənd rayonları ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan
atəşə tutublar.
29 yanvar
* Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda Azərbaycan, Türkiyə, Türkmənistan xarici
işlər nazirləri Elmar Məmmədyarov, Mevlüt Çavuşoğlu, Rəşid Meredov arasında
ikinci üçtərəfli görüş olub. Tərəflər qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib, üç
ölkənin əməkdaşlığına dair Çərçivə Proqramını qəbul edib, həmçinin üç ölkənin
prezidentlərinin görüşünə dair razılığa gəliblər. Hər üç ölkə bir-birinin müstəqilliyi,
suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət və dəstəklərini təsdiq ediblər. (“Şərq”,
30.01.15.).
* ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İviva Dacic bildirib: “ Madrid prinsipləri müəyyən
ərazilərin Azərbaycana qaytarılmasını nəzərdə tutur. Qoşunlar təbii ki, yeni təmas xətti
üzrə yerləşdirilməlidir.” (www.apa.az, 29.01.15).
* Cəbhə xəttində iki erməni hərbçisi yaralanıb. Hadisə cəbhənin Qazax-İcəvan
istiqamətindəki atışma zamanı baş verib. Erməni mətbuatı yaralananların 1987-ci il
təvəllüdlü Qrişa Otaryan və 1967-ci il təvəllüdlü Surik Movsisyan olduğunu bildirib.
(www.apa.az, 29.01.15).
* İrəvanda minlərlə orta və xırda iş adamı prezident Serj Sərkisyanın iqamətgahına
yürüş edib. Etirazçılar yeni iqtisadi qanunların ləğvini tələb edərək, Baqramyan
prospektini bağlayıblar. Etirazçıları prezident iqamətgahına yaxın buraxmayıblar. Baş
nazir Qvik Abramyan da onların tələblərinə məhəl qoymayıb, qarşılarına çıxmayıb.
(“Şərq”, 30.01.15.).
* Avropa Şurası PA-nın yeni qətnaməsi ilə Rusiya nümayəndə heyətinə tətbiq edilmiş
sanksiyaların müddəti uzadılıb. Ötən il Ukraynada hərbi əməliyyatlar və Krımın ilhaq
edilməsindən sonra Rusiya nümayəndə heyəti səsvermə hüququndan məhrum edilmişdi,
indi həmin vaxt aprel ayına qədər uzadılıb. Bu qərarın 160 nəfər lehinə, 40 nəfər əleyhinə
səs verib. Azərbaycan qərarın əleyhinə səs verib. Rusiya bu qərardan sonra ilin axrına
qədər Avropa Şurası PA-dan çıxdığını bildirb. (“Yeni Müsavat”, 30.01.15.).
* Cəbhənin Ağdam rayonu istiqamətində Silahlı Qüvvələrimizin mövqeləri üzərində
düşmənin pilotsuz uçan aparatı (PUA) Hərbi Hava Qüvvələrimiz tərəfindən məhv
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edilib. Düşmənin kəşfiyyat xarakterli uçuş etdiyi güman olunur. (www.trend.az,
29.01.15).
* ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin mandatına uyğun olaraq
Qazax rayonu Məzəm kəndi yaxınlığındakı qoşunların təmas xəttində monitorinq
keçirilib. Monitorinq zamanı ərazidən bir qədər aralı erməni tərəfi atəşkəsi pozaraq
mövqelərimizə atəş açıb. Buna baxmayaraq monitorinq başa çatdırılıb. (“Ekspress”,
30.01.15.).
* Müdafiə naziri Zakir Həsənovun göstərişinə əsasən nazirin şəxsi heyyət üzrə müavini
general-leytenant Kərim Vəliyev və Mənəvi-psixoloji hazırlıq və ictimaiyyətlə əlaqələr
idarəsinin rəisi, polkovnik Rüfət Əmirov şəxsi heyətin mənəvi-psixoloji hazırlığının
yoxlanılması məqsədilə cəbhəboyu zonada yerləşən hərbi hissələrdə olublar. (“Ekspress”,
30.01.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusunun əsgəri Aykaz Barseqyan turnikdən özünü asaraq
intihar edib. Hadisənin səbəbi açıqlanmır. (www.apa.az, 29.01.15).
* Fransanın prezidenti Fransua Olland Türkiyə hökümətini qondarma “erməni
soyqırımı”nı tanımağa çagırıb. O, bu məsələdə ermənilərlə həmrəy olduğunu, aprelin 24də tədbirlərə qatılmaq üçün hökmən İrəvana gedəcəyini bildirib. (“525-ci qəzet”,
30.01.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Paravakar və Berkaber
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq, Qazax rayonunun
rayonunun Ağdam və Koxanəbi kəndlərində, Krasnoselsk rayonunun ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonunun ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Göyarx, Çiləbürt, Goranboy
rayonunun Tapqaraqoyunlu, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Şuraabad, Baş Qərvənd,
Şıxlar, Cəvahirli, Novruzlu, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun
Qaraxanbəyli, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat
və pulemyotlardan atəşə tutublar.

30 yanvar
* İsrailin prezidenti Reuven Rivlin BMT tribunasından Holokostla bağlı çıxış edərkən
(28 yanvarda) soyqırım və qətliamlar sırasında Xocalı faciəsinin də adını çəkib: “Dünya
birliyinin soyqırıma qarşı mübarizəsi Bosniyada kifayət qədər effektli oldumu? Bu
mübarizə Xocalıda qətliamın qarşısının alınmasına təsir göstərə bildimi?” (“525-ci qəzet”,
31.01.15.).
* Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının (KTMT) baş katibi Nikolay
Bordyuja erməni jurnalistin təmas xəttindəki gərginliyə qurumun niyə reaksiya
verməməsi ilə bağlı sualını cavablandırarkən bildirib: “Siz istəyirsiniz ki, biz hərbi yolla
reaksiya verək? Xeyr, bu, mümkün düyil və KTMT-nin Nizamnaməsinə ziddir.”
(www.apa.az, 30.01.15).
* Kəlbəcərdə girov götürülən Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev, həmçinin qətlə
yetirilən Həsən Həsənovla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət olunub.
Bu təşəbbüslə Azərbaycan Hüquq İslahatları Mərkəzinin sədri, Vəkillər Kollegiyasının
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rəyasət heyətinin üzvü Anar Bağırov çıxış edib. O, bununla bağlı mətbuat konfransında
məlumat verib. (“525-ci qəzet”, 31.01.15.).
* İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Möhsün Pakayin müsahibəsində
bildirib: “Biz Qarabağ münaqişəsinin 20 ildən artıqdır davam etməsi və həllini
tapmamasına görə təəssüflənirik... Biz düşünürük ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
hərbi yolla həlli mümkün deyil. Müharibə regionda sabitliyin pozulmasına gətirib
çıxaracaq. Buna görə də iki ölkə arasında aparılan danışıqları dəstəkləyirik... Düzdür, biz
Minsk qrupunun Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün hər hansı bir iş görəcəyi ilə bağlı
nikbin deyilik. Düşünürük ki, əgər region ölkələri münaqişənin həlli üçün yaxından
əməkdaşlıq etsələr, bu daha yaxşı nəticələr verə bilər... Mənim məlumatım var ki, İran və
Azərbaycan parlamentləri Xocalı məsələsi... barədə müzakirələr aparırlar.” (“525-ci
qəzet”, 31.01.15.).
* Azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev, həmçinin ermənilər
tərəfindən qətlə yetirilən Həsən Həsənovla bağlı Kəlbəcər rayon prokurorluğunda
cinayət işi başlayıb. Cinayət işinin istintaqı baş prokurorluğun xüsusi nəzarətinə
götürülüb. (“Yeni Müsavat”, 31.01.15.).
* Avropa Şurası PA-nın son sessiyasında Rusiyaya qarşı sanksiyaları nəzərdə tutan
qətnamənin qəbulu ilə bağlı səsvermənin detalları məlum olub. Azərbaycanın bütün
deputatları qətnamənin əleyhinə səs verib, Türkiyə də bütövlükdə Rusiyanı dəstəkləyib,
nümayəndələrindən 2 nəfər sənədin leyhinə, 4 nəfər əleyhinə səs verib, ikisi isə bitərəf
qalıb. Ermənistanın 5 nümayəndəsindən isə 2 nəfər əleyhinə səs verib, 3 nəfər bitərəf
qalıb. Ekspertlər bunun Rusiyanı qəzəbləndirəcəyini güman edirlər. Ən maraqlısı isə odur
ki, bitərəf qalan erməni deputatlardan Ermine Naqdalyan nümayəndə heyətinin rəhbəri,
erməni parlamentinin vitse-spikeri və hakim Respublika partiyasının üzvüdür. (“Yeni
Müsavat”, 31.01.15.).
* Azərbaycanın şahmat komandası Ermənistanda keçiriləcək dünya çempionatında
iştirakdan imtina edib. Bu hərəkət Ermənistanın işğalçı siyasətinə etiraz kimi
dəyərləndirilir. Azərbaycan ictimaiyyəti belə bir mötəbər yarışın işğalçı ölkəyə
salınmasını düzgün hesab etmir. (www.apa.az, 30.01.15; www.qat.az, 30.01.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Dovex, İcevan
rayonunun Berkaber və Vazaşen kəndlərində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun
Kəmərli, Qızılhacılı kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə, Berd rayonunun Çinari,
Ayqepar və Mosesqex kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli və
Koxanəbi kəndlərində, Krasnoselsk rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən Gədəbəy rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Qızıl Oba, Ağdam rayonunun
Yusifcanlı, Şıxlar, Şuraabad, Novruzlu, Baş Qərvənd, Xocavənd rayonunun Kuropatkino,
Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Horadiz, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Aşağı Seyidəhmədli,
Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göygöl, Goranboy,
Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
31 yanvar
* Cəbhənin Qazax rayonu istiqamətində düşmənin təxribat cəhdinin qarşısı alınıb.
Cəbhə xəttini keçmək istəyən təxribat qrupunun 6 üzvü məhv edilib. Düşmən geri
çəkilməyə məcbur olub. Cəbhənin digər istiqamətində- Xocavənd rayonu ərazisində də
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düşmən atəşkəsi pozub, nəticədə əsgər Eşqin Allahverdiyev həlak olub.
(www.musavat.com, 31.01.15.).
* İşğalçı Ermənistanın müdafiə nazirliyində təcili müşavirə keçirilib. Müşavirədə
düşmənin son uğursuzluqları və son intihar hadisəsinin müzakirə olunduğu bildirilib.
Meyiti tapılan erməni əsgərinin öldürüldüyü ilə bağlı məlumatlar ortaya çıxıb, 4 hərbçi
həbs edilib. (www.musavat.com, 31.01.15.).
* Nyu-York Azərbaycanlıları Assosiasiyasının rəhbəri Ercan Yerdələnli yerli
mətbuatda çıxış edərək, ABŞ-ı Dağlıq Qarabağdakı və digər yerlərdəki separatçı
rejimlərin tanınmamasına dair qanun qəbul etməyə çağırıb. O, onu da xatırladıb ki, bu
yaxınlarda Virciniya Ştatından olan konqresmen Cerald Konnolli “Krımın işğalının
tanınmaması haqqında” qanun layihəsi təklif edib. QAT sədri Akif Nağı bu məsələyə
münasibətdə bildirib: “Azərbaycan tərəfi təcili olaraq həmin layihəni Azərbaycana yaxın
olan konqresmenlərə çatdırılmalıdır... Biz bu prosesin axarı ilə ABŞ-ın da nə dərəcədə
demokratiyaya sadiqliyini test edə bilərik.” (“Bakı Xəbər”, 02.02.15.).
* Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Yaşar Əliyev qurumun Təhlükəsizlik
Şurasının silahlı münaqişələrdə dinc vətəndaşların müdafiəsi məsələsinin müzakirəsinə
həsr olunmuş iclasında çıxış edib. O, digər məsələrlə yanaşı azərbaycanlı girovlar
Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev, həmçinin qətlə yetirilmiş Həsən Həsənovla bağlı
danışıb, günahkarları cəzalandırmağa, girovların azad edilməsinə yardımçı olmağa
çağırıb. (“Bakı Xəbər”, 02.02.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Paravakar,
Noyemberyan rayonunun Voskepar kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq, Qazax rayonunun Aşağı Əskipara
kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə, Berd rayonunun Çinari, Ayqepar və Mosesqex
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Koxanəbi, Ağdam və Əlibəyli
kəndlərində, Krasnoselsk rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən Gədəbəy rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Goranboy rayonunun
Tapqaraqoyunlu, Ağdam rayonunun Şuraabad, Baş Qərvənd, Sarıcalı, Cəvahirli, Kəngərli,
Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Qorqan, Horadiz, Aşağı
Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göygöl,
Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

01 fevral
* Ermənistanda fəaliyyət göstərən “Rejimsiz 100 il” adlı qurum maşınlarla
Azərbaycanın işğal altında olan Şuşa şəhərinə yürüş etməyə cəhd göstərib. Dağlıq
Qarabağdakı qondarma rejimin polis qüvvələri maşın karvanının qarşısını kəsib,
qarşıdurmada xəsarət alanlar olub, qurumun rəhbəri Jirayr Səfilyan və digərləri
saxlanılıb. Aksiya iştirakçıları Sərkisyan rejiminin əleydarlarıdır. (www.apa.az, 01.02.15).
* Tallində fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Müdafiə Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru,
Minsk qrupunun keçmiş amerikalı həmsədri Metyu Brayza “Trend”ə açıqlamasında
bildirib: “Daha vasitəçilərə ehtiyac yoxdur, Minsk qrupu danışıqlardan kənarlaşdırılmalı,
prezidentlərə vasitəçisiz danışmağa imkan verilməlidir... Tərəflər görüşlərin təşkili
məsələləri ilə məşğul olacaq xüsusi nümayəndələr təyin edə bilər. (www.trend.az,
01.02.15).
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* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Paravakar, Vazaşen və
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq, Qazax
rayonundakı adsız yüksəkliklərdə, Noyemberyan rayonunun Barekamavan və Şavarşavan
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Qaymaqlı, Fərəhli kəndlərində,
Berd rayonunun Ayqepar və Mosesqex kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz
rayonunun Ağdam və Əlibəyli kəndlərində, Krasnoselsk rayonunun ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonunun ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Goranboy
rayonunun Talış, Tapqaraqoyunlu, Ağdam rayonunun Şuraabad, Baş Qərvənd, Sarıcalı,
Cəvahirli, Yusifcanlı, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz,
Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin
Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

02 fevral
* Müdafiə naziri Zakir Həsənovun rəhbərliyi altında bütün qoşun növlərinin iştirakı ilə
irimiqyaslı əməliyyat-taktiki təlimləri başlayıb. Təlimlər 15 mindən artıq şəxsi heyət,
300-dək zirehli texnika, 200-dən artıq raket və aetilleriya qurğusu, 20-dən artıq aviasiya
vasitəsi və digər silah və sursat cəlb edilib. Təlimlərə həmçinin 5 min nəfərədək
ehtiyyatda olan hərbi vəzifəli dəvət olunub. (www.trend.az, 02.02.15).
* Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) və Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə
Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə hazırlanan “Azərbaycan Respublikasının Milli Atlası”
və “Cənubi Qafqaz: 1903-cü il” xəritəsinin təqdimatı keçirilib. Tədbirdə AMEA-nın
prezidenti Akif Əlizadə, Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənov,
Komitə sədri Qərib Məmmədov və digərləri çıxış ediblər. Çıxış edənlər bu cür obyektiv
xəritələrin erməni saxtakarlıqlarının ifşa edilməsində xüsusi əhəmiyyətini vurğulayıblar.
(“Ekspress”, 03.02.15.).
* Erməni politoloq İqor Muradyan İrəvanda keçirdiyi mətbuat konfransında Dağlıq
Qarabağdakı qondarma rejimin ona 2003-cü ildə verdiyi “Mesrop Maştos medalı”ndan
imtina etdiyini bildirib. O, bu addımı etirazçıların Dağlıq Qarabağa maşın yürüşünün
qarşısının alınması və digər amillərlə bağlı atdığını deyib, həmçinin vurğulayıb: “Dağlıq
Qarabağ müstəqil dövlət deyil, ona bu adı işğala legitimlik qazandırmaq üçün veriblər...
Onların heç bir legitimliyi olmayıb... O, heç kim tərəfindən müstəqil dövlət kimi
tanınmayıb və tanınmayacaq.” (“Şərq”, 03.02.15.).
* Mətbuat Şurası, ATXƏM və Milli QHT Forumunun birgə təşkilatçılığı ilə
“Azərbaycanlıların soyqırımı: XX əsrin insanlığa qarşı cinayətidir” adlı konfrans keçirib.
Tədbirdə Əflatun Amaşov, İlham İsmayılov, Rauf Zeyni, moldovalı hüquq
müdafiəçisi Aureliya Qriqoriu və digərləri çıxış edib. (“525-ci qəzet”, 03.02.15.).
* Milli Qəhrəman Akif Əkbərovun doğum günüdür. Akif Abbas oğlu Əkbərov 1952ci il fevralın 2-də Cəbrayıl rayonu Balyand kəndində anadan olub. O, polis (milis) nəfəri
kimi cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində rəşadətlə vuruşub, 1991-ci il avqustun 12-də
Kəlbəcər rayonu Sarı yer yüksəkliyi uğrunda döyüşdə 6 saat düşmənin hücumlarını dəf
edib, çoxlu sayda erməni yaraqlısını məhv edib və sonda qəhrəmanlıqla həlak olub. 1992ci il oktyabrın 8-də Milli Qəhrəman adına layiq görülüb. Beyləqan şəhərində dəfn edilib,
orada büstü qoyulub, şəhərin küçələrindən biri onun adını daşıyır.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Paravakar, Berkaber,
Vazaşen və Noyemberyan rayonunun Barekamavan kəndlərində yerləşən mövqelərdən
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Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq, Qazax rayonunun Qızılhacılı, Qaymaqlı kəndlərində və
adsız yüksəkliklərdə, Berd rayonunun Ayqepar və Mosesqex kəndlərində yerləşən
mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli və Ağdam kəndlərində, Krasnoselsk rayonu
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Çaylı,
Goranboy rayonunun Talış, Tapqaraqoyunlu, Ağdam rayonunun Sarıcalı, Yusifcanlı,
Novruzlu, Şıxlar, Kəngərli, Füzuli rayonunun Qorqan, Qaraxanbəyli, Aşağı Veysəlli,
Aşağı Seyidəhmədli kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy və Xocavənd rayonları
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat
və pulemyotlardan atəşə tutublar.
03 fevral
* Müdafiə naziri Zakir Həsənov ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi
Anjey Kaspşiki qəbul edib. Görüşdə qoşunların təmas xəttindəki mövcud vəziyyət,
keçirilən monitorinqlərin nəticələri, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı fikir
mübadiləsi aparılıb. (www.trend.az, 03.02.15).
* APA-nın monitoronqinə əsasən, yanvar ayı ərzində düşmən tərəfindən atəşkəs rejimi
714 dəfə pozulub, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 4 hərbçisi şəhid olub, 1 hərbçisi isə
mina partlayışından yaralanıb. İşğalçı ordunun 25-ə yaxın hərbçisi öldürülüb, 20-dən
artıq əsgəri isə yaralanaraq sıradan çıxarılıb. (www.apa.az, 03.02.15).
* Müdafiə nazirliyinin Mənəvi-psixoloji hazırlıq və ictimaiyyətlə əlaqələr idarəsinin
rəisi, polkovnik Rüfət Əmirov bildirib: “Bəzi özəl televiziya və radio kanalları gəncləri
işğal altında olan torpaqların təəssübünü çəkməyə yox, barlara çağırır... Mənasız, bayağı
şoular təşkil edərək kosmopolit düşüncə və əxlaq tərzini təbliğ edirlər... Vətənpərvərlik
tərbiyəsi sahəsində QHT-lərin əksəriyyətinin gördüyü işləri qənaətbəxş hesab etmək
olmaz. Halbuki onlar hərbi-vətənpərvərlik klublarının təşkili qayğılarını öz üzərlərinə
götürüb bu mühüm işə layiqli töhfələr verə bilərdilər.” (“Şərq”, 03.02.15; www.trend.az,
03.02.15).
* QAT sədri Akif Nağı müsahibəsində bildirib: “Azərbaycan höküməti 2 istiqamətdə iş
aparmalıdır. 1) Azərbaycan cəmiyyəti və ordu hərbi döyüşlərə hazırlanmalıdır. Bizim
mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, Qarabağ məsələsi danışıqlar yolu ilə öz həllini
tapmayacaq. Biz bunu hələ 1993-cü ildən deyirik. O vaxt beynəlxalq təşkilatlar yanlış
yanaşma ortaya qoydular. BMT, ATƏT, Avropa İttifaqı məsələni “Azərbaycan torpaqları
Ermənistan tərəfindən işğal edilib, həmin işğalın nəticələri aradan qaldırılmalı və digər
məsələlər həll edilməlidir” kimi qoysa indi vəziyyət bəlkə də başqa cür olardı. Məsələ
qoyuldu ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin hüquqları pozulur, onların statusları
genişləndirilməli və yerdə qalan məsələlər də o məsələyə uyğunlaşdırılmalıdır.
Problemi yeganə İslam Konfransı Təşkilatı düzgün qaldırdı. Azərbaycan həmin təşkilatın
üzvü idi. 1992-ci ildə qəbul etdikləri qətnamədə Azərbaycana qarşı Ermənistan təcavüzü
pislənildi və Azərbaycanın işğal edilmiş əraziləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
təmizlənməsi məsələsi qəbul edildi. Biz də işimizi bu cür qururuq. Necə edək ki, həm
cəmiyyətdə döyüş əhval-ruhiyyəsi olsun, həm də ordumuz daha güclü orduya çevrilsin?!
Ordu haqqında neqativ fikir formalaşdırmaq olmaz. Biz də həmişə bunun təbliğini
aparmışıq. 2) Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında fəal olmaq. Yəni
diplomatik üsul, danışıqlar yolu ilə... Xalq diplomatiyası isə dünyada istifadə edilən bir
formadır. Ancaq onun məqamı var. Məqamında istifadə edilməməsi əleyhimizə işləyə
bilər. Ermənilər düşünür ki, müharibənin birinci mərhələsində bizə qalib gəliblər.
Torpaqlarımızı işğal edib, orada məskunlaşıblar. İkinci mərhələdə isə onlar danışıqlar və
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gediş-gəlişin çox olmasına çalışırlar. Onların məqsədi odur ki, hökümətlər arasında
diplomatiya adı altında get-gəl çoxalsın, bu üsulla da həqiqət unudulsun. Ermənilər bütün
dünyaya və bizə deyir ki, hadisə baş verib, amma gəlin burdan başlayaq. Keçmişə
qayıtmayaq. Bu isə bizə sərf edən üsul deyil... Atəşkəsdən sonrakı 10 il ərzində vaxt
bizim xeyrimizə işləyib, indi isə əleyhimizədir. Həm cəmiyyət passivləşir, həm də baş
vermiş fakta uyğunlaşma, öyrəşmə gedir. O baxımından keçən hər il bizim əleyhimizə
işləyir. Sabah bizə Amerika və ya Avropa ölkələri deyə bilərlər ki, siz Laçın əhalisinin
ərazidən çıxarılmasını necə təsəvvür edirsiniz? Laçında bu gün 20-25 min erməni əhali
yaşayır və bu proses dayanmır.
Ancaq cəmiyyət heç vaxt birmənalı passivləşmir. Qarabağı görməyən gəncdə
vətənpərvərlik hissinin az olmasından ehtiyat etmək lazım deyil. Kollektiv şüur anlayışı
var. Biri var Xocalıda yaşayan insanların həmin faciəni danışması. Dövrü yaşayan insan
hadisə haqqında subyektv fikir yürüdür. Biri də var obyektiv, kollektiv yanaşma.
Hadisəni görməyən insanlar onu kitabdan, televiziyadan, internetdən görür. Orada bizim
mövqe vahid formada, kollektiv təqdim edilir. Bu kollektiv şüur adlanır. Gənclik həmin
kollektiv şüurla formalaşır. Bu gün güclü vətənpərvərlik hissi ilə böyüyən uşaqlar var.
Ona görə bu mənada narahat olmağa dəyməz. (www.1905.az, 03.02.15).
* Milli Qəhrəmanlar Şahin Tağıyev və Bəylər Ağayevin doğum günüdür.
Şahin Talıb oğlu Tağıyev 1949-cu il fevralın 3-də Tərtər şəhərində anadan olub. O,
təyinatla Rusiyanın Udmurtiya vilayətində çalışmış, ordu sıralarında zabit kursu keçmiş,
Bakıda Mayesiz Transformatorlar zavodunda mühəndis işləmiş, Qarabağ müharibəsi
başlayanda könüllü olaraq cəbhəyə getmiş, əvvəl sıravi, sonra “Qurtuluş” batalyonun
komandiri kimi Tərtər, Ağdərə və digər istiqamətlərdə rəşadətlə vuruşmuş, Ağdərə
şəhərinin azad olunmasında xüsusi fərqlənmişdir. 1992-ci il iyunun 23-də Milli
Qəhrəman adına layiq görülüb. Bir müddət Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədr müavini
olub, hazırda İsveçdə mühacir həyatı yaşayır.
Bəylər Tapdıq oğlu Ağayev 1969-cu il fevralın 3-də Qubadlı rayonu Qarağaclı
kəndində anadan olub. O, 1992-ci ildə təhsil aldığı İnşaat Mühəndislər İnstitutundan
könüllü olaraq cəbhəyə gedib, Laçın rayonu Şəfiyan, Fərəcan, Mazutlu, Türklər, Suarası
və digər kəndlərin müdafiəsində sücaətlə vuruşub, 1992-ci il avqustun 6-da Xanalılar
kəndi uğrunda komandiri olduğu bölüklə birlikdə sona qədər vuruşub, düşmənin xeyli
canlı qüvvəsini və texnikasını məhv edib, özü də qəhrəmanlıqla həlak olub. 1992-ci il
dekabrın 7-də Milli Qəhrəman adına layiq görülüb. Qarağaclı kəndində dəfn edilib.
Kəndin orta məktəbi onun adını daşıyır.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Paravakar, Vazaşen və
Noyemberyan rayonunun Barekamavan kəndlərində yerləşən mövqelərdən Ağstafa
rayonunun Köhnəqışlaq, Qazax rayonunun Qaymaqlı kəndlərində və adsız
yüksəkliklərdə, Berd rayonunun Çinari, Ayqepar və Mosesqex kəndlərində yerləşən
mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli, Ağdam, Koxanəbi və Ağbulaq kəndlərində,
Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy
rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun
Yarımca, Çiləbürt, Göyarx, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Ağdam rayonunun
Şuraabad, Baş Qərvənd, Qaraqaşlı, Yusifcanlı, Kəngərli, Füzuli rayonunun Horadiz,
Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında,
həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan
atəşə tutublar.
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04 fevral
* Qarabağ Azadlıq Təşkilatının təşəbbüsü ilə əsrin ilk soyqırımı -1905-ci il faciəli
hadisələrinin 110 illiyi ilə əlaqədar «Azərbaycan xalqına qarşı ilk soyqırımı»
mövzusunda Dəyirmi Masa keçirilib. Tədbirdə çıxış edən QAT sədri Akif Nağının
sözlərinə görə, ermənilər qondarma soyqırımın ildönümünü qeyd etməyə hazırlaşır.
Onun sözlərinə görə, onlara qarşı hər hansı soyıqırımı olmayıb: «Əslində isə 110 il əvvəl
ermənilər azərbaycanlılara qarşı soyğırımı törədib. Biz bunu dünyaya bəyan etməliyik.
Ermənilər gedib başqa ölkələrin rəhbərlərinin qapısında ağlayırlar ki, onlara yazıqları
gəlsin. Bir millət özünü bu qədər alçaltmaz».
Milli QHT Forumunun prezidenti Rauf Zeyni bildirib ki, ermənilər indiyə qədər
törətdikləri soqyqırımlar zamanı 2 milyon azərbaycanlını qətl edib. Onun sözlərinə görə,
bu soyqırımlara görə məhz ermənilər cavabdehdir.
Politoloq Mübariz Əhmədoğlu isə bildirib ki, ermənilərin mentalitetinə yaxşı bələd
olduğumuz üçün onlara lazımi cavabı verə bilmişik: «Ölkə başçısının Türkiyəyə səfəri
zamanı Çanaqqala zəfərinin Türkiyədə məhz aprelin 24-də qeyd olunması qərarlaşdırıldı.
Prezident İlham Əliyevin bu tədbirə qatılacaq ilə bağlı fikir bildirməsi ermənilərə
yetərincə zərbə vurdu».
Politoloq Elman Nəsirovun sözlərinə görə, ermənilər hazırda «erməni soyqırımı»nın 100
illiyini, biz isə onların törətdiyi soyqırımın 110 illyini qeyd edirik: «Bu gələn il də belə
olacaq. Təşəbbüsçüsü olduğumuz bu addım artıq Ermənistanda təşvişə səbəb olacaq».
Sonra çıxış edən jurnalist Qafar Çaxmaqlı deyib ki, ermənilərin bu mübarizədə bizdən
üstünlüyü onların öz günlərini simvollaşdıra bilməsindədir: «Biz isə bunu edə bilməmişik.
Türkiyədə də buna uzun müddət ciddi baxılmayıb. Lakin son vaxtlar Türkiyə və
Azərbaycanın birgə səyi nəticəsində uğurlu işlər alınıb. Biz iki dövlət birgə erməniləri diz
çökdürə bilərik. Hazırda petisiya məsələsi ortaya çıxıb. Ancaq bu işdə təkcə Sarkisyan
günahkar deyil. Cinayətlərdə digər ermənilər də iştirak edib».
İşğal Altında Olan Abidələrin Mühafizəsi İctimai Birliyinin rəhbəri Faiq İsmayılov
rəhbərlik etdiyi qurumun adından QAT sədri Akif Nağıya belə önəmli mövzu ətrafında
diskussiya təşkil etdiyinə görə dərin minnətdarlığını ifadə edib.
Yeni yaradılmış Qazilər.az saytının baş redaktoru Rey Kərimoğlu dünya birliyinə
ünvanlanan sənədlə tam razı olduğunu bildirib: «Bizə qarşı soyqırım bir neçə dəfə olub.
Bunun bir formulunu tapmalıyıq ki, hamısını bir terminlə ümumiləşdirilmiş şəkildə ifadə
edək».
AVCİYA-nın vitse-prezidenti Vəli Əlibəyov hazırda Azərbaycan tərəfinin soyqırım
məsələsində hücum mövqeyində olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə, müvafiq işlər
həyata keçirilməklə yanaşı, gənc nəsli maarifləndirmək də vacibdir.
Ehtiyatda olan hərbçi Mehdi Mehdiyev isə ermənilərin bütün istiqamətlər üzrə ideoloji
təxribatla məşğul olduğunu bildirib: «Bu yaxınlarda Ukraynada oldum. Ermənilər
tərəfindən bizə aid olan bütün mətbəx nümunələrinin özününküləşdirildiyini gördüm.
Musiqilərimizin də onlara məxsusluğunu iddia edirlər. Bu baxımdan da belə hücum
mövqeyində olmamız vacibdir.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovun çıxışı digərlərindən bir qədər sərt tonda olması ilə
fərqlənib: «Mən başa düşə bilmirəm, bizə qarşı soyqırım etmiş insanların məsuliyyətə
cəlb olunması istiqamətində niyə lazım olan addımları atmırıq? Axı həmin adamların
çoxu sağdı. Mən tələb edirəm ki, Xocalı abidəsinin ziyarət olunması rəsmi protokola
salınsın. Ermənilər bu addımı çoxdan atıblar. Yaxşı olar ki, bəzi məsələlərdə biz
təşəbbüslə çıxış edək, ermənilərin etdiklərini təkzib etməklə məşğul olmayaq. Xocalı
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faciəsinə aid bir abidəni biz Şəhidlər Xiyabanında da yerləşdirməliyik ki, oranı ziyarət
edənlər bundan da xəbərdar olsunlar.
Veteranlar Birliyi adından çıxış edən Kamil Şirinov da qəbul edilən sənədi
dəstəklədiyini bildirib: «Əvvəllər ermənilərlə açıq müstəvidə mübarizə aparmağa
gücümüz çatmırdı. Hazırda isə bizim müstəqil dövlətimiz var. Müdafiə olunmamalıyıq,
daim hücum etməliyik».
Sonra söz QHT səri Radə Abbasa verilib. O bildirib ki, uşağlığından ermənilərin bizim
millətə qarşı nə qədər terror törətdiyini eşidib: «Mən Üzeyir bəyin təklifini tam
dəstəkləyirəm. Bilmirəm bunu niyə ediblər, ancaq fakt ortadadır ki, Şəhidlər Xiyabanında
Qarabağda şəhid olanların məzarları görünmür. Əkilən ağaclar o qədər sıxdı ki, məzarlar
onların kölgəsində itir.
Bu anda Akif Nağı replika ilə çıxış edərək deyib ki, gəlin birlikdə gedək , həmin ağacları
çıxaraq: «Onda bu məsələ hökumətin də diqqətini cəlb edəcək».
Ehtiyatda olan polkovnik-leytenant Habil müəllimin isə təklifi qısa və maraqlı oluö: «Bu
hər birimizə aiddir, gəlin ermənilərlə kişi kimi vuruşaq».
Sonra söz Türkiyədə təhsil alan və diasporumuzun fəal üzvləri olan tələbələrə verilib.
Kahramanmaraşda təhsil alan gənclər bildiriblər ki, onların təhsil aldığı şəhərdə ermənilər
daha kompakt yaşayıb: «Biz bütün gücümüzlə çalışırıq ki, bu həqiqətləri Türkiyə
cəmiyyətinə də çatdıraq. Bizim problemimiz birdi və bunlar Türklər üçün yad mövzular
deyil. Bizim yerli bələdiyyə qarşısında qaldırdığımız məsələdən sonra təhsil aldığımız
şəhərdə Xocalı faciəsini özündə ifadə edəcək park salınıb. Bu yaxınlarda həmin parkın
açılışı olacaq. Rauf Zeyni də orda iştirak edəcək. Bir sözlə, erməni təbliğatına qarşı
mübarizədə fəal olmalıyıq. Çalışmalıyıq ki, bütün gənclərimiz bu işdə fəal olsun. Sənədi
dəstəkləyirik və söz veririk ki, bütün vasitələrdən istifadə edib onun yayılmasında
yaxından iştirak edək».
QHT rəhbəri İradə Rzazadə soyqırımla bağlı təbliğata ermənilərlə müqayisədə bir qədər
gec başladığımızın etiraf edilməsinin vacibliyini deyib: «Bizə bu sualı dünya ictimaiyyəti
də verə bilər. Biz bu suallara da cavab tapmalıyıq. Məsələn, deyə bilərlər ki, bu tədbirin
100 illiyini niyə qeyd etməyibsiniz?»
Tədbirin sonunda söz tanınmış tədqiqatçı Firdovsiyə Əhmədovaya verilib. O bildirib ki,
bu məsələlərdə elmi dəlillərlə silahlanmaq lazımdır: «Bizi çox sevindirir ki, artıq
alimlərimiz də bu mövzuya baş vurmaqda həvəslidir. Bu günlərdə 1905-ci il hadisələrilə
bağlı dissertasiya da müdafiə olundu. Ermənilərin yalanlarını ifşa etmək üçün bir qədər
çalışmaq kifayət edir. Bu yaxınlarda türkiyəli araşdırmaçı dostlardan biri ermənilərin
mühüm məsələdə danışdıqları yalanı ifşa etdi. Sən demə, onların mötəbər mənbə kimi
əsaslandığı adam ümumiyyətlə yoxdur. Yəni tarixdə belə adam olmayıb. Bir sözlə, onlar
yalandan böyük xariqələr yaratmağa qadir olan millətdir. Bu cür mübarizə metodları ilə
biz hər şeyə nail ola bilərik».
Sonda Rauf Zeyni bütün tədbir iştirakçılarını petisiyaların imzalanmasında fəallığa
çağırdı» İki petisiya var. Bütün vasitələrdən istifadə edin ki, biz tezliklə 100 min imzanı
yığa bilək. Sonda belə qərara gəlinib ki, tədbirin iştirakçıları adından dünyanın bütün
nüfuzlu təşkilatlarına müraciət olunsun. (www.apa.az, 04.02.15; “Yeni Müsavat”,
05.02.15; “Bakı Xəbər”, 05.02.15.).
* ABŞ-ın “Vaşinqton Tayms” qəzetinin təşkilatçılığı ilə “Xəzər dənizi hövzəsində
geosiyasət: ABŞ-Azərbaycan müttəfiqliyi nə üçün əhəmiyyətlidir?” mövzusunda
müzakirələr keçirilib. Tədbirdə “Vaşinqton Tayms” qəzetinin redaktoru Con Solomon,
Azərbaycanın ABŞ-dakı səfiri Elin Süleymanov, azərbaycanlı deputatlar Səməd
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Seyidov, Asim Mollazadə və digərləri iştirak edib. Müzakirələrdə əsasən Azərbaycanla
ABŞ arasındakı son gərginləşmələr müzakirə olunub. (“Yeni Müsavat”, 05.02.15.).
* Müdafiə nazirliyinin Gəncədə yerləşən N saylı hərbi hissənin əsgəri Çingiz
Tarverdiyevin başından güllə yarası ilə hospitala yerləşdirilməsi ilə bağlı məlumat
yayılıb. Hadisə ötən həftə baş verib. O, hərbi xidmətə Cəlilabad rayonundan çağırılıb.
Yaralı əsgər hal-hazırda koma vəziyyətindədir. Onun hansı şəraitdə yaralandığı məlum
deyil. Onun özünə qəsd etdiyi güman olunur. (“Yeni Müsavat”, 05.02.15.).
* Xarici işlər nazirliyinin məbuat katibi Hikmət Hacıyev “Sülh naminə musiqi (Music
for peace) adlı qeyri-hökümət təşkilatının Dağlıq Qarabağda fevralın 6-da konsert
vermək niyyəti ilə bağlı bildirib: “Bu aksiya sülhə deyil, işğal, təcavüz, qanlı etnik
təmizləmə və bir milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünün hüquqlarının
pozulmasının təşviqinə xidmət edir... Bu təşkilat bu kimi təxribatçı hərəkətlərdən
çəkinməlidir.” (“Şərq”, 05.02.15.).
* Hərbi ekspert Azad İsazadə bildirib: “hər bir atəşkəs pozuntusu müharibəyə çevrilə
bilər... Ona görə də cəmiyyət buna hazırlanmalıdır, sərhədyanı bölgələrdə iş aparılmalıdır.
(“Şərq”, 05.02.15.).
* ATƏT Minsk qrupunun amerikalı həmsədri Ceyms Uorlik azərbaycanlı girovlar
Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevlə bağlı APA-ya açıqlamasında bildirib: “Biz
aidiyyəti səlahiyyətli şəxsləri iki məhbusun Azərbaycan hökumətinə qaytarılmasına
çağırırıq.” . (www.apa.az, 04.02.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Paravakar, Berkaber və
Noyemberyan rayonunun Şavarşavan kəndlərində yerləşən mövqelərdən Ağstafa
rayonunun Köhnəqışlaq, Qazax rayonunun Fərəhli, Qızılhacılı kəndlərində və adsız
yüksəkliklərdə, Berd rayonunun Çinari, Ayqepar və Mosesqex kəndlərində yerləşən
mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli, Ağdam, Koxanəbi, Hacıalı və Ağbulaq
kəndlərində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Tərtər
rayonunun Çiləbürt, Ağdam rayonunun Şuraabad, Yusifcanlı, Kəngərli, Sarıcalı, Şıxlar,
Cəvahirli, Şirvanlı, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli,
Qorqan, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göygöl, Goranboy,
Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

05 fevral
* Bu günlərdə keçirilən tədbirlərdən birində şəhid ailələrinə və Qarabağa aid olan bir
neçə təşkilat Şəhidlər Xiyabanında yaranmış mənzərədən narazılığını ifadə edib.
Narazılıq bununla bağlıdır ki, Xiyabana gələn xarici və yerli qonaqlar yalnız 20 Yanvar
şəhidlərinin abidəsini görə bilir.
Həmin Xiyabanda dəfn olunan Qarabağ şəhidlərinin məzarları isə ətrafda əkilən ağacların
sıxlığı səbəbindən görünmür. Bəzi təşkilat rəhbərləri bildirir ki, bu proseslə bağlı onlar
narazılığını ağaclar əkilən vaxt edib, ancaq təəssüflər olsun, heç bir tədbir görülməyib.
Yaranmış vəziyyətlə bağlı sözügedən tədbirin təşkilatçısı olan Qarabağ Azadlıq
Təşkilatının sədri Akif Nağının fikirlərini öyrəndik. Akif bəy bildirdi ki, bu problem bir
neçə ildir onları narahat edir: "Mən düşünmürəm ki, bu, hansısa qurum tərəfindən
məqsədli şəkildə edilib. Ağac əkmək çox gözəl bir təşəbbüsdür. Çox vaxt biz ağacların
kəsilməsinə etiraz edirik, indi isə vəziyyət başqadır. Bir daha bildirirəm ki, bunu
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edənlərdə pis məqsəd axtarmaq lazım deyil. Sadəcə, onlar şəhərimizin ən çox ziyarət
edilən yerinin daha da gözəl görünməsini istəyiblər. Ağaclar əkiləndə etiraz bildirildi.
Şəhid ailələrinin hüquqlarını qoruyan bir təşkilat var, rəhbəri Allahverdi Nuriyevdir.
Həmin adamın oğlu şəhid olub. İlk dəfə o bizə müraciət etdi ki, məzarların ətrafında
əkilən ağaclar sıxdır, gələcəkdə həmin qəbirlər görünməyəcək. Biz də, öz növbəmizdə,
məktubla Hacıbala Abutalıbova müraciət etdik. Heç bir reaksiya verilmədi. Xaricdən
gələn qonaqlar da ağacların arxasında nəyin olması ilə bağlı suallar verir. Mən istərdim ki,
bu cür həssas məsələni mətbuat da öz diqqətində saxlasın. Ağacları seyrəltməklə heç nə
olan deyil. Çıxarıb Şəhidlər Xiyabanının başqa yerinə də əkmək olar. Biz bütün ağacların
məhv edilməsini də istəmirik. Elə edilməlidir ki, məzarlar aydın görünə bilsin". (“Bakı
Xəbər”, 06.02.15.).
* Rusiya Siyasi Tədqiqatlar Mərkəzi Şurasının sədri, hərbi ekspert, ehtiyatda olan
generel-leytenant Yevgeni Bujinski müsahibəsində bildirib: “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
artıq həll olunmalıdır... Ermənistan işğal altında saxladığı Azərbaycan torpaqlarını azad
etməlidir... ABŞ regiondakı status kvonun saxlanılmasının tərəfdarıdır. ABŞ-da və
Avropada güclü olan erməni lobbisinin bu işdə rolu böyükdür.” (www.apa.az, 05.02.15.).
* Azərbaycanlı girovların məsələsi xəbər verildiyi kimi, Azərbaycan Beynəlxalq
Diaspor Mərkəzi, Türkiyənin Əsassız Erməni İddiaları ilə Mübarizə Dərnəyinin və
Qarabağ Azadlıq Təşkilatının Türkiyə Təmsilçiliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Ankaradakı ofisi qarşısında Azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov
və Şahbaz Quliyevlə bağlı etiraz aksiyası keçirilib. Aksiyada bir çox tanınmış şəxslər, o
cümlədən CHP-dən olan millət vəkilləri Ali Özgündüz, Mustafa Balbay iştirak və çıxış
ediblər. Beynəlxalq Diaspor Mərkəzinin rəhbəri İsmayıl Ağayevin verdiyi məlumata
görə, həmin millət vəkilləri aksiyadan sonra parlamentin iclasında girovlarla bağlı
məsələni qaldırıblar, məsələ ətrafında müzakirə açılıb, digər millər vəkilləri də dəstək
veriblər və sonda girovların azadlığa çıxarılması üçün fəaliyyət göstərilməsi təklifi ilə
Türkiyə Xarici işlər nazirliyinə müraciət olunub. (www.qat.az, 05.02.15; “Yeni Müsavat”,
06.02.15.).
* Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimin əldəqayırma “prezidenti”nin “mətbuat katibi”
David Babayan bildirib ki, azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin
hər hansı birini Ramil Səfərovla dəyişdirə bilərlər. (www.modern.az, 05.02.15.).
* Azərbaycanın beş tanınmış jurnalisti “Qarabağ Uğrunda” Jurnalist Hərəkatı təsis
etdikləri barədə bəyanat yayıblar.
“Azadinform” İnformasiya Agentliyinin baş redaktoru Niyaz Niftiyev, Jurnalist Ekspert
Mərkəzinin rəhbəri Ceyhun Musaoğlu, “Qafqazinfo” saytının baş direktoru Elbrus
Ərud, Aznews.az saytının baş redaktoru Elçin Zahiroğlu və AzerFax.az sayıtnın baş
redaktoru Nicat Dağların təşəbbüsü ilə yaradılan hərəkat Ermənistanın işğalçı siyasətinə,
azərbaycanlıların öz torpaqlarından didərgin salınması faktına hüquqi qiymət verilməsi,
Xocalı soyqırımının dünya ölkələri tərəfindən tanıdılması istiqamətində fəaliyyət
göstərəcək.
Hərəkat region və Avropa ölkələrinin aparıcı KİV orqanlarının redaksiyalarında görüşlər
təşkil etməyi və həmin media qurumları ilə əməkdaşlıq quraraq Qarabağla bağlı yazıların
müxtəlif dillərdə dərc etdirməyi əsas hədəflərdən biri kimi müəyyənləşdirib.
Hərəkat eyni zamanda, “Qarabağ” futbol klubunun nüfuzlu beynəlxalq turnirlərdəki
çıxışı zamanı xarici mediada təbliğatın aparılmasına da diqqət yönəldəcək: “Öz
imkanlarımızı səfərbər edərək başladığımız bu işin düşmənlə informasiya müharibəsində
də üstünlüyümüzü təmin edəcəyinə şübhə etmirik. Hərəkatın təsisçiləri olaraq bütün
həmkarlarımızı bu işdə yaxından iştirak etməyə çağırırıq”. (www.apa.az, 05.02.15.).
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* SİTM-in rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu aylıq mətbuat konfransında bildirib:
“Qondarma “erməni soyqırımı” nın 100 illiyi ilə bağlı Ermənistanın aktivliyi və
məsuliyyətsizliyi əcaib, bəlkədə əxlaqsız vəziyyət yaradıb.” (“525-ci qəzet”, 06.02.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Şavarşavan,
Voskevan kəndlərində, İcevan rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, Berkaber və
Paravakar kəndlərində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə, Fərəhli, Quşçu Ayrım, Qızılhacılı və Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq
kəndlərində, Berd rayonunun Çinari, Mosesqex və Ayqepar kəndlərində yerləşən
mövqelərdən Tovuz rayonunun Koxanəbi, Ağdam, Əlibəyli kəndlərində və adsız
yüksəkliklərdə, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi,
Tərtər rayonunun Göyarx, Çaylı, Goranboy rayonunun Talış, Tapqaraqoyunlu, Ağdam
rayonunun Şuraabad, Yusifcanlı, Kəngərli, Sarıcalı, Şıxlar, Cəvahirli, Novruzlu,
Qaraqaşlı, Mərzili, Baş Qərvənd, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun
Horadiz, Qaraxanbəyli, Qorqan, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və
pulemyotlardan atəşə tutublar.
06 fevral
* Müdafiə naziri Zakir Həsənovun iştirakı ilə cəbhə zonasında yeni hərbi hissənin
açılışı olub. Yeni hərbi hissə müasir texnika və avadanlıqla təmin olunub. (www.apa.az,
06.02.15.).
* İşğalçı Ermənistanın bölmələri Tovuz rayonun sərhədyanı Əlibəyli kəndini iriçaplı
silahlardan güclü atəşə tutub. Nəticədə kənd sakini, 1982-ci il təvəllüdlü Xatirə Əliyeva
qolundan yaralanıb, bir ev tamamilə yanıb, 100-dək evə ziyan dəyib.
(www.anspress.com, 06.02.15.).
* Müdafiə nazirliyinin N saylı hərbi hissəsinin əsgəri Fərid Ağayev düşmənin atəşkəsi
pozması nəticəsində həlak olub. O, hərbi xidmətə Mingəçevir şəhərindən çağırılmışdı.
(www.anspress.com, 06.02.15.).
* Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbandyan Almaniyanın Münhen şəhərində
Minsk qrupu həmsədrləri ilə görüşüb. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama
salınması ilə bağlı müzakirələr olub. Erməni nazir azərbaycanlıları guya danışıqlar
prosesini pozmaqda ittiham edib. Həmsədrlər görüşdən sonra birgə bəyanatla çıxış edib,
tərəfləri cəbhə bölgəsində gərginliyi aradan qaldırmağa çağırıblar. (www.apa.az,
06.02.15.).
* Cəbhə xəttində təxribat yaradan iki erməni əsgərinin öldürülməsi ilə bağlı Ermənistan
mətbuatında məlumat yayılıb. Onlardan birinin 1990-cı il təvəllüdlü Şekspir Akopyan
olduğu bildirilib, digərinin adı göstərilməyib. (“Ekspress”, 07.02.15.).
* Beynəlxalq İnkişaf Araşdırmaları üzrə Məzun İnstitutunun (mərkəzi Cenevrədə) 2014cü ilə dair hazırladığı Müharibə Hesabatında Ermənistanın işğalçı olduğu göstərilib:
“Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan ərazilərinin yeddidə bir hissəsi
işğal edilib”. Hesabatın sözügedən bölməsi “Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın hərbi
işğalı” adlandırılıb. (www.trend.az, 06.02.15.).
* Prezident İlham Əliyev 51-ci Münhen Təhlükəsizlik Konfransında iştirak edib, enerji
təhlükəsizliyi ilə bağlı Dəyirmi Masada çıxıç edib. O, çıxışında Azərbaycanın enerji
təhlükəsizliyi məsələlərində oynadığı rolu diqqətə çatdırıb. (www.apa.az, 06.02.15.).
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* Milli Qəhrəman Mirəsgər Seyidovun doğum günüdür. Mirəsgər Mirabdulla oğlu
Seyidov 1970-ci il fevralın 6-da Babək rayonu Qaraxanbəyli kəndində anadan olub. O,
1990-cı ildən yerli özünümüdafiə batalyonunun tərkibində Naxçıvanın cəbhəboyu
kəndlərinin müdafiəsində sücaətlə vuruşub, cəsurluğu ilə ad qazanıb, 1992-ci il iyunun
14-də Yuxarı Buzqov kəndi yaxınlığında döyüşdə son gülləsinə qədər vuruşub, döyüş
yoldaşlarını xilas edərkən yaralanıb və şəhid olub. 1992-ci il dekabrın 18-də Milli
Qəhrəman adına layiq görülüb. Naxçıvan şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub.
Oxuduğu 15 saylı Naxçıvan şəhər orta məktəbi onun adını daşıyır.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Şavarşavan,
Voskevan, Dovex kəndlərində, İcevan rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə,
Berkaber və Paravakar kəndlərində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə, Fərəhli, Quşçu Ayrım, Qızılhacılı, Qaymaqlı və Ağstafa rayonunun
Köhnəqışlaq kəndlərində, Berd rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, Mosesqex
və Ayqepar kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Koxanəbi, Ağdam,
Əlibəyli, Muncuqlu kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə, Krasnoselsk rayonu
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonunun Qaravəlilər
kəndi və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun
Tapqaraqoyunlu, Ağdam rayonunun Şuraabad, Yusifcanlı, Kəngərli, Sarıcalı, Şıxlar,
Cəvahirli, Qaraqaşlı, Baş Qərvənd, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun
Horadiz, Qorqan, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Veysəlli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göygöl, Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl
rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi
avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
07 fevral
* Minsk qrupunun həmsədrləri ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İvitsa Daçiç və
təşkilatın baş katibi Lamberto Zanierlə görüş keçiriblər. Görüşdə AzərbaycanErmənistan qoşunlarının təmas xəttində vəziyyət müzakirə olunub, vəziyyətin
gərginləşməsi hallarının aradan qaldırılmasının zəruriliyi qeyd olunub. (“Bakı Xəbər”,
09.02.15.).
* ABŞ-ın Ermənistana yeni təyin olunmuş səfiri Riçard Millz bildirib: “Əsas
vəzifələrimizin biri Qarabağ probleminin həlli olacaq.” (www.musavat.com, 07.02.15.).
* Milli Qəhrəmanlar Mübariz İbrahimov, Nazim Quliyev və Firuddin Şamoyevin
doğum günüdür.
Mübariz Ağakərim oğlu İbrahimov 1988-ci il fevralın 7-də Biləsuvar rayonu Əliabad
kəndində anadan olub. O, Daxili Qoşunların Xüsusi təyinatlı bölüyündə xidmət edib,
əsgərliyini bitirdikdən sonra yenidən cəbhə bölgəsində hərbi xidmətə qayıdıb, gizir
rütbəsində bir sıra əməliyyatlarda iştirak edib, 2010-cu il iyunun 18-də Tərtər rayonu
Şiştəpə adlanan ərazidə düşmənin hücumunun dəf edilməsində cəsarətlə vuruşub, sonra
tək başına düşmən üzərinə yeriyərək onlarla erməni yaraqlısını məhv edib və
qəhrəmanlıqla həlak olub. Düşmənlərdən onun cəsədini yalnız 5 aydan sonra geri almaq
mümkün olub. 2010-cu il iyulun 22-də Milli Qəhrəman adına layiq görülüb. Bakıda
İkinci fəxri xiyabanda dəfn edilib. Biləsuvar rayonunda adına küçə və orta məktəb var.
Nazim Qabil oğlu Quliyev 1965-ci il fevralın 7-də Beyləqan rayonu Örənqala kəndində
anadan olub. O, 1988-ci ildən Füzuli ərazisində özünümüdafiə dəstəsinin tərkibində,
1991-ci ildən isə polis (milis) nəfəri kimi düşmənə qarşı rəşadətlə vuruşub, Cuvarlı, Tuğ,
Məlikcan, Arış, Divanallar kəndlərinin müdafiəsində xüsusi xidmət göstərib, 1992-ci il
yanvarın 9-da Köşbək kəndi yaxınlığında mühasirəyə düşmüş əsgərlərimizin və
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texnikanın xilas edilməsində sücaət göstərib və qəhrəmanlıqla həlak olub. 1992-ci il
oktyabrın 8-də Milli Qəhrəman adına layiq görülüb. Füzuli rayonunda dəfn edilib. Füzuli
rayonu Yuxarı Yağləvənd və doğulduğu Örənqala kənd orta məktəbləri onun adını
daşıyır.
Firuddin İsa oğlu Şamoyev 1962-ci il fevralın 7-də Qazax şəhərində anadan olub. O,
1991-ci ildən könüllü olaraq cəbhəyə gedib, 707 saylı hərbi hissənin minaatan bölüyünün
komandiri kimi rəşadətlə vuruşub, Bağanıs Ayrım, Məzəm, Quşçu Ayrım və digər
kəndlərin müdafiəsində fəal iştirak edib, 1992-ci il aprelin 13-də Quşçu Ayrım kəndi
yaxınlığında gedən ağır döyüşdə qəhrəmanlıqla həlak olub. 1992-ci il iyunun 7-də Milli
Qəhrəman adına layiq görülüb. Qazax şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Qazax
şəhərində orta məktəblərdən biri onun adını daşıyır.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Şavarşavan
kəndində, İcevan rayonunun Paravakar kəndndə yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, Fərəhli və Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq kəndlərində,
Berd rayonunun Mosesqex və Ayqepar kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz
rayonunun Ağdam, kəndində və adsız yüksəkliklərdə, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Çaylı,
Goranboy rayonunun Talış, Tapqaraqoyunlu, Ağdam rayonunun Şuraabad, Yusifcanlı,
Kəngərli, Sarıcalı, Şıxlar, Cəvahirli, Qaraqaşlı, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli
rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat
və pulemyotlardan atəşə tutublar.
08 fevral
* Prezident İlham Əliyev Münhen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində “Ukraynadan
əlavə-Avropada həll olunmamış münaqişələr” mövzusunda paneldə çıxış edərkən
bildirib: Erməni əsgəri Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisində nə edir? Erməni əsgər
Ağdamda nə axtarır? Əgər o, öldürülmək istəmirsə, qoy Ağdama getməsin... Mənim
Ermənistana mesajım budur: işğala son qoyun, siz işğala son qoyduğunuz andan etibarən
sülh, qarşılıqlı təmas və barışıq bərqərar olacaq.” (“Yeni Müsavat”, 09.02.15.).
* Müsavat partiyasının başqanı Arif Hacılı prezident İlham Əliyevin Münhendəki sərt
çıxışına münasibət bildirərkən deyib: “Biz hesab edirik ki, həm hərbi, həm də diplomatik
yolla Azərbaycanın dövlət suverenliyini bütün ərazisində təmin etmək üçün addımlar
atılmalıdır. (“Yeni Müsavat”, 09.02.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə, Çinari, Mosesqex və Ayqepar kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz
rayonunun Koxanəbi, Ağdam, Əlibəyli, Muncuqlu, Hacıalılı kəndlərində və adsız
yüksəkliklərdə, Krasnoselsk rayonu Cil kəndində yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Çiləbürt,
Qızıl Oba, Goranboy rayonunun Talış, Tapqaraqoyunlu, Ağdam rayonunun Şuraabad,
Yusifcanlı, Kəngərli, Sarıcalı, Şıxlar, Cəvahirli, Qaraqaşlı, Baş Qərvənd, Novruzlu,
Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qorqan, Aşağı
Seyidəhmədli, Qaraxanbəyli kəndləri yaxınlığında, həmçinin Xocavənd, Füzuli və
Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz
mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
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09 fevral
* Qarabağ döyüşçüsü, “Boz qurd” batalyonunun komandiri Nurəddin Xocanın milli
qəhrəmanlarla bağlı mətbuata verdiyi açıqlama yenidən gündəmə gəlib. Onun fikirlərinə
tərəf çıxanlar da var, amma əksəriyyət Nurəddin Xocanı “milli satqın”, “vətən xaini”
adlandırır.
Qarabağ döyüşçüsünün uzun müddətdir ki, davam edən əsas mübahisə doğuran fikri isə
budur: “Baş kəsmək qəhrəmanlıq deyil. Ümumiyyətlə, son vaxtlar qəhrəmanlıq yaman
dəbdədir. Mən Ramil Səfərovu qəhrəman saymıram. Əslində heç Mübariz İbrahimov da
qəhrəman deyil. Çünki nizamnaməni pozub, hərbi hissəni təhlükə altına qoyub”.
Qarabağ döyüşçüsünün dilindən bu sözləri eşitmək təəccüb və təəssüf doğurmaya bilməz.
Onun fikirlərindən belə çıxır ki, qəhrəmanlıq etmək üçün kimdənsə icazə və tapşırıq
almaq lazımdır.
Qarabağ Azadlıq Təşkilatının (QAT) sədri Akif Nağı Qarabağ döyüşçüsünün mövqeyinə
kəskin reaksiya verdi. QAT sədri bu cür fikirlərin yolverilməz olduğunu bildirdi: “Ramil
Səfərov və Mübariz İbrahimov çağdaş tariximizin qəhrəmanlarıdır. Eyni zamanda yaxın
keçmişə aid qəhrəmanlar barədə də bu cür fikirlər səsləndirilir. Kimlərsə öz subyektiv
fikirlərini qabartmağa çalışırlar. Hesab edirəm ki, bu yolverilməzdir. Xalqın süzgəcindən
keçən bir fikir var. Babək, Şah İsmayılla bağlı fikirlər formalaşıb. Xalqın Mübariz
İbrahimov və Ramil Səfərova münasibəti bütövlükdə müsbətdir. Geniş anlamda xalqımız
bu şəxsləri qəhrəman hesab edir. O demək deyil ki, ideallaşdırırlar. Bu ümumi bir fikirdir.
Amma deyə bilmərik ki, kimlərsə fərdi fikrə sahib ola bilməzlər. Fərqli düşünən insanlar
ola bilər. Bu şəxslərin iki çıxış yolu var: ya ümumi fikrə uyğunlaşmalı, ya da mövqelərini
qəlblərində saxlamalıdırlar. Fikirlərini ortaya çıxarıb, fərqli görünməyə çalışmağın heç
bir mənası yoxdur. Məqsəd gündəmə fərqli fikirlərlə gəlməkdir. Qışqırıb-bağırmağın
mənası yoxdur. Bizim insanların bəziləri təəssüf ki, gündəmə gəlmək üçün hansısa
qəhrəmanı yandırmaqla məşğuldurlar. Yanlış bir mövqedir. Onlara məsləhət görərdim ki,
fikirlərini özlərində saxlasınlar”.
QAT sədri belə fikirləri səsləndirən insanların məqsədlərindən də danışdı: “Başqa fikirlər
demək çətindir. Hansısa mərkəzə bağlı olmalarını, sifariş yerinə yetirmələrini deyə
bilmərəm. Bu bayağı bir yanaşma olardı. Hesab edirəm ki, bu insanlar gündəmə gəlmək
üçün bu cür fikirlərdən istifadə edirlər. Ancaq onlar ümumi rəyi dəyişə bilməzlər.
Cəmiyyəti parçalamaq gücündə deyillər. Çünki cəmiyyət qərarını verib. Bu qərarı fərdlər
dəyişə bilməz. Xüsusilə yüzilliklərlə olan tarixi dəyişmək mümkün deyil. Mübariz
İbrahimovla bağlı 3-4 ildir ki, bu cür mövqelər səslənir. Ramil Səfərovla bağlı 10 ildən
çoxdur belə fikirlər mövcuddur. Cəmiyyətin əksəriyyətinin fikrinə hörmətlə yanaşmaq
lazımdır”. (“Yeni Müsavat”, 10.02.15.).
* Prezident İlham Əliyevin Münhen Təhlükəsizlik Konfransındakı çıxışının bəzi digər
detalları da məlum olub : “... Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişənin 20 ildən
çox tarixi var... Ərazilərimizin 20 faizi işğal altındadır, Azərbaycanın tarixi hissəsi olan
Dağlıq Qarabağ zəbt edilib... İyirmi ildən artıqdır ki, Minsk qrupu fəaliyyət göstərir, lakin
heç bir nəticə hasil olmayıb. Düşünürəm ki, Ermənistana kifayət qədər beynəlxalq təzyiq
yoxdur... Təcavüzkara adekvat təzyiq göstərmək üçün vasitəçilərdə siyasi iradənin
olmaması bizim bu gün üzləşdiyimiz real vəziyyətə gətirib çıxarıb... Ermənistana dəstək
əsasən Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələr tərəfindən göstərilir. Bu da paradoksdur...
Ukrayna hadisələri ilə bağlı sanksiyalar tətbiq olunur... Sual ortaya çıxır: niyə
Ermənistana qarşı sanksiyalar tətbiq edilmir? Axı onlar da eyni şeyi ediblər.” (“Yeni
Müsavat”, 10.02.15.).
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* Rusiyanın Tomsk Dövlət Universitetinin magistr və aspirantlarının bir müddət əvvəl
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə səfər etmələri ilə bağlı məlumat yayılıb.
Azərbaycan XİN bununla əlaqədar Rusiya tərəfinə nota verib. Tomsk Dövlət
Universitetinin rektoru Eduard Qalanjiyski bu məsələyə görə üzrxahlıq edib və
məsələnin araşdırılacağını bildirib. (“Bakı Xəbər”, 10.02.15.).
* Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Herbert Salber
Ermənistana səfəri çərçivəsində bu ölkənin xarici işlər naziri Edvard Nalbəndyanla
görüşüb. Görüşdə təmas xəttindəki gərginlik müzakirə olunub. H.Salberinin ötən ayın
ortalarında Bakıda olduğuna görə bu dəfə ölkəmizə gəlməyəcəyi bildirilib. (“Şərq”,
10.02.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Mosesqex və Ayqepar
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağdam və Əlibəyli kəndlərində,
Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy
rayonunun Qaravəlilər kəndində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Tərtər
rayonunun Çiləbürt, Çaylı, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Ağdam rayonunun
Yusifcanlı, Kəngərli, Şıxlar, Mərzili, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli
rayonunun Horadiz, Qorqan, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun
Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat
və pulemyotlardan atəşə tutublar.
10 fevral
* ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin mandatına uyğun olaraq
Tərtər rayonu Seysulan kəndi yaxınlığındakı qoşunların təmas xəttində monitirinq
keçirilib və insidentsiz başa çatıb. (“525-ci qəzet”, 11.01.15.).
* Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Herbert Salber İrəvana
səfəri çərçivəsində Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimin “xarici işlər naziri” Karen
Mirzəyanla da görüşüb. Azərbaycan XİN mətbuat katibi Hikmət Hacıyev bildirib ki,
rəsmi Bakının bu görüşlə bağlı əvvəlcədən məlumatı olub və bu görüşə etiraz etməyib:
“Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı və erməni icmaları arasında
təmaslar olmalıdır. Avropa İttifaqı bu təmasların təşviq edilməsində öz rolunu oynaya
bilər.” (www.apa.az, 10.02.15.).
* QAT sədri Akif Nağı jurnalist Ramin Dekonun “FutQOLaktika” üçün suallarını
cavablandırıb.
Uzun, ensiz bir otaqdan keçib, hücrəsinə daxil oluruq. Masanın üstündə sənədlər, kağızlar
geninə-boluna səpilib. Cənubi Qafqazın 1903-cü ildəki ərazisini əyani şəkildə göstərən
böyük miqyaslı xəritəni başının üstündən asıb. Hətta uzaq məsafədən də Zəngəzur
mahalını, Qarabağ torpaqlarını rahatlıqla görmək olar. Bir sözlə, adamın gözünə girir.
Nəfəsimizi dərib, çox qısa və ümumi söhbətlərdən sonra Qarabağ Azadlıq Təşkilatının
sədri Akif Nağıyla müsahibəyə başlayırıq.
O, “FutQOLaktika”da bu cür performans nümayiş etdirdi...
- Akif bəy özünüzü necə hiss edirsiz? Formadasız?
- Yaş öz sözünü deyir. Tam formada olmasam da, düşmüş vəziyyətdə də deyiləm.
- Əvvəlki qədər fəal deyilsiz. Deyəsən, karyeranızın sonu yaxınlaşır...
- Kənardan belə görünə bilər. Ancaq düz deyirsiz. Bəzən yaxşı oynayan bir futbolçu
müəyyən bir zaman kəsiyində ya formadan düşür, ya baş məşqçi ona diqqət yetirmir, ya
da azarkeşlərdən gözlədiyi dəstəyi ala bilmir. Buna görə də bir az zəifləyir. Əslində onun
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yetərincə oynamağa gücü var, sadəcə motivasiya yoxdur. Bizsə 20 il öncə hansı həvəslə
mübarizə aparırdıqsa, indi də eləyik.
- Futbolçu istənilən klubda da oynaya bilər?
- Komandanın adından çox şey asılıdır. Maliyyə məsələləri, prestij olmalıdır. Belədə
daha yaxşı oyun sərgiləmək mümkündür.
- QAT-ın indiki durumundan razısız?
- Futbolçuların bir hissəsi kənara çəkilib, başqa bir qrup yaşlaşıb, ümidsizləşənləri də
bura əlavə edə bilərik. Ancaq biz əgər öz xəttimizi davam etdiririksə, oyun taktikamızda
hər hansı dəyişiklik yoxdursa, deməli, indiki heyət də yaxşıdır.
- Komandanın prezidenti maaşlarınızı vaxtında verir?
- Maaş bizim üçün önəmli deyil. Ancaq pul versəydilər yaxşı olardı. Əvvəldən də QAT
həvəskar komanda olub, peşəkara çevrilə bilməmişik.
- Buna görə siz əsas liqaya düşə, söz sahibi olan komandaya çevrilə bilmirsiz?
- Bizim oyunçular da istək, “Qarabağ” yanğısı olduğunu görə onlar dövlətdən
maliyyələşən başqa komandalarda top qovanların əksəriyyətindən daha yüksək səviyyədə
oynayırlar. Burada “kim daha çox iş görür” bölgüsü var.
- Torpaqlarımız geri qayıtsa siz Ermənistanda oynayarsız?
- Torpaqlarımız işğaldan azad edilərsə, iki ölkə arasında sülh olarsa Ermənistanda top da
qovaram, üstəlik, başqa şey də...
- Neftin qiymətinin düşməsi, rublun ucuzlaşması sizə də təsir edir?
- Təbii ki, bu dövlətdə yaşayırıqsa, cəmiyyətdə müəyyən proseslər gedirsə istər-istəməz
komandanın oyununa da təsir edir.
- Siz müstəqil oyunçusuz? Azarkeşlər arasında belə fikir də var ki, Akif Nağı idarə
edilən futbolçudu...
- Müstəqil olmaq nisbi anlayışdı. Ən güclü siyasi komandanın aparıcı oyunçuları, baş
məşqçiləri müəyyən mənada asılıdır, sizin sözünüzlə desək, idarə edilirlər. Kimisinin
Qərb, kimisinin Şərq, kimisinin də hakimiyyətin əlində vasitə olduğunu deyirlər.
Bunların hamısı söz-söhbətlərdir...
- Yaxşı, sualı bir az dəyişək. Akif Nağı haradan idarə olunur?
- Azarkeşlərin azacıq da vicdanları olsa görərlər ki, biz müstəqil oyunçularıq.
- Dediniz ki, müstəqil olmaq nisbi anlayışdı. Ümumiyyətlə, futbolçunun idarə
olunmasına, alətə çevrilməsinə necə baxırsız?
- Futbolçu maşın deyil ki, onu idarə etsinlər. Burada daha çox oyunçunun əqli səviyyəsi
yüksək olmalıdır. Bəzən elə məqam gəlir ki, ayaqla deyil, başla nəsə etmək lazımdır.
- Belə məqamlarda Akif Nağının başı onun köməyinə çatır?
- Əgər QAT əsas aparıcı komandalardan biri kimi indiyə qədər qalıbsa, deməli, bu bizim
həm başımızın, həm də vuran ayağımızın gördüyü işlərinin nəticəsidir.
- Əsas liqada oynayan hakimiyyətin hansı təmsilçisinə ötürmə etmək daha rahatdır?
- Konkret ad çəksək yanlışlıq olar. Hesab edirəm ki, Qarabağ məsələsinə kim həssaslıqla
yanaşırsa, diqqət göstərirsə əlaqə yaradıb onlara ötürmə edirik.
- Qarabağda döyüşməmisiz, ermənilərə qarşı top qovmamısız, ancaq bu adda
komanda da oynayırsız, üstəlik, əsas söz sahibisiz. Bu nonsens deyil?
- Yox, razı deyiləm. Bununla bağlı müəyyən diskomfort var. Sualınızın ikinci hissəsinə
gəlincə, onu deyə bilərəm ki, QAT təkcə Qarabağda döyüşənlərin, top qovanların
komandası deyil, bütün cəmiyyəti özündə birləşdirir. Burada rəhbər olmağa hər kəsin
şansı var.
- “Ya Qarabağ, ya ölüm” deyən Akif Nağı nədən Qarabağda top qovmayıb?
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- İki dəfə müraciət etmişəm. Birinci dəfə dedilər ki, elmi fondun məhv edilməməsi üçün
elmlər namizədi, elmlər doktoru cəbhəyə göndərilmir. Təkidlərdən sonra Qarabağa
yazdılar. Hətta məşqlərə də çıxdıq. Sonradan geri qaytardılar. Dedilər lazım olsa
çağırarıq, düşünürəm ki, gərək gedəydim.
- Ancaq getmədiniz...
- İstədim ki, hər şey qanunla həll edilsin. Rəsmi səviyyədə transfer olunmağımı gözlədim.
Bəziləri cibində veteran vəsiqəsi gəzdirir. “Döyüşmüşəm” deməyə mənim daha çox
haqqım çatır.
- Qarabağda olmadan, vuruşmadan “döyüşmüşəm” deməyə daha çox haqqınız
çatır?
- Sizin bu fikrinizlə razılaşıram. Özüm bu iddianı irəli sürmək istəmirəm, təvazökarlıqdan
uzaq olar. O qızğın dövrdə də, ondan sonrakı zamanda da çox iş görmüşəm.
- İndi, yoxsa əvvəllər oynamaq asan idi?
- İndi lap çətindir, azarkeşlərdə inam yoxdur, passivdirlər. Dünən güllənin qabağından
qaçmayan adam, bu gün polis dəyənəyindən qorxur.
- Əvvəllər başqa komandanın rəhbərliyi rəqib oyunçuya imitasiya etməyə imkan
verirdi. İndi isə deyir ki, açıq-aşkar bizə oynamalısan...
- Həmişə bu cür söz-söhbətlər olub. İdeal hava, şərait yoxdur. Hər bir komanda istənilən
vəziyyətdə yaxşı oynayıb nəticə göstərməyə çalışmalıdır.
- Topun qarşısında sınmayan futbolçular, pulun önündə əyildilər...
- Bəli. Çox təəssüf. Qələbə çalmaq üçün mənəvi amillərin rolu çox böyükdü və biz də bu
xəttin təmsilçiləri, davamçılarıyıq.
- Akif Nağı özünü “iqrok” sayırmı?
- Futbol oynayanda heç vaxt şikayətlər eşitməmişəm. Azarkeşlərin verdiyi qiymətə görə,
hesab edirik ki, düz yoldayıq. Yaxşı oyunçu olduğumu düşünürəm. (www.musavat.com,
10.02.15.)
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Paravakar kəndində
yerləşən mövqelərdən Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq və adsız yüksəkliklərdə,
Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy
rayonunun Qaravəlilər kəndində yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Göyarx,
Ağdam rayonunun Şuraabad, Baş Qərvənd, Kəngərli, Yusifcanlı, Şıxlar, Qaraqaşlı,
Novruzlu, Şirvanlı, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli,
Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun Mehdili
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və
pulemyotlardan atəşə tutublar.
11 fevral
* Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi
nümayəndəsi Herbert Salberin Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimin “xarici işlər
naziri” Karen Mirzəyanla görüşməsinə etiraz olaraq bəyanat verib: Qarabağ Azadlıq
Təşkilatı Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Herbert Salberin
Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimin “xarici işlər naziri” kimi təqdim olunan şəxslə
görüşünü qətiyyətlə pisləyir. Bu görüş separatçı və terrorçu rejimin təbliğinə və işğalçı
Ermənistanın maraqlarına xidmət edir. Bu qondarma rejimin hər hansı “nümayəndəsi” ilə
görüş İŞİD terror təşkilatının nümayəndəsi ilə görüşə bərabərdir. Avropa İttifaqı özünü
haqlı sayırsa onda gedib İŞİD-çilərlə də görüşsünlər.
Azərbaycanın torpaqları Ermənistan tərəfindən işğal olunub, hər hansı beynəlxalq
qurumun nümayəndəsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə yardım etmək istəyirsə,
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onda Ermənistanın yaratdığı qondarma qurumla deyil, işğalçının özü ilə görüşməli və
işğalçı hərəkətlərinə görə cavab tələb etməlidir. Biz Avropa İttifaqından atılan bu addıma
görə cavab verməsini, qondarma rejimin nümayəndəsini hansı keyfiyyət halında qəbul
etdiklərinə aydınlıq gətirilməsini, həmçinin bu cür görüşlərə son qoyulmasını tələb edirik.
Biz Azərbaycan hakimiyyətinin də bu məsələdə qətiyyətli mövqe tutmasını, Avropa
İttifaqının bu cür təşəbbüslərinə yol verməməsini tələb edirik. Bir daha bəyan edirik ki,
bu addımlar Azərbaycan XİN sözçüsünün dediyi kimi “icmalararası təmaslara” deyil,
qondarma rejimin təbliğinə xidmət edir. Bunu hər kəs bilməli və bu məkrli planın həyata
keçirilməsinə imkan verməməlidir. (www.qat.az, 11.02.15; www.musavat.com,
11.02.15.)
* Vətənpərvər rəssam, Əfqanıstan və Qarabağ müharibəsi veteranı Tərlan Eyvazovun
növbəti əsərlərindən biri dünya şöhrətli alim Xudu Məmmədova həsr olunmuşdur. Xudu
Məmmədovun irsini yaşadan tanınmış ziyalılar- Xudu Məmmədovun yaxın qohumu,
QAT Ağsaqqallar Şurasının üzvü, tanınmış neftçi-alim Yusif Səmədovun, QAT sədri
Akif Nağının, professor, Xudu Məmmədovun tələbəsi Valeh Baxşəlinin, Qarabağ
müharibəsi veteranı, keçmiş hərbçi və hüquqşünas Camal Əhmədovun və «Təzadlar»ın
baş redaktoru Asif Mərzilinin iştirakı ilə həmin əsər böyük alimin evində ailəsinə, həyat
yoldaşı Maya xanım Məmmədovaya təqdim edildi.
Təqdimetmə mərasimində çıxış edən Yusif Səmədov Xudu Məmmədovla bağlı uşaqlıq
və tələbəlik illərindən söz açdı, onun dünya elminə verdiyi töhfələrdən, bir şəxsiyyət kimi
bu günkü nəslə örnək olmasından, elmi fəaliyətindən danışdı, rəssam Tərlan Eyvazova
dərin minnətdarlığını bildirdi.
Təqdimetmə mərasimində söz sahibi olan rəssam T.Eyvazov Xudu Məmmədovun elmi
irsi ilə yaxından tanış olduğunu dilə gətirdi:
-Həmişə həyatda məhz Xudu Məmmədov kimi sadə və mənalı həyat sürmək üçün
çalışmışam… Xudu müəllimin elmlə sənətin vəhdətinə aid özünün rəsm əsərlərini
görmüşdüm. Həmişə arzı edirdim ki, bir gün yaradıcılığımda Xudu müəllimin portreti
fonunda həm də onun elmi fəaliyyətinin bu istiqamətini əsərimdə canlandırım… Nəhayət,
buna nail oldum. Yəqinki buna nə dərəcədə nail olduğumu bu əsəri seyr edənlər söyləyə
bilər. Böyük alimin ruhu şad olsun!
QAT sədri Akif Nağı Xudu müəllimin Qarabağ hadisələrindəki rolundan danışdı:
-Xudu müəllim Qarabağ hadisələri başlayanda bütün gücünü torpaqlarımızın müdafiəsinə
yönəltdi… Onun bir ayağı Bakıda-iş yerində olurdusa, bir ayağı da Ağdamda, döyüş
bölgələrində idi. O, ermənilərin Azərbaycana qarşı torpaq iddiaları ortaya çıxanda
mətbuatda bu iddiaların çürük və əsassız olduğunu, heç bir tarixi mənbəyə
əsaslanmadığını elmi cəhətdən sübut edirdi… Rəssam Tərlan Eyvazova dərin
təşəkkürümü bildirirəm ki, o, bir daha Xudu Məmmədovun adının əbədiləşdirilməsi
yolunda bu addımı atdı…
Professor Valeh Baxşəli:
-Xudu müəllim dünya elminə Azərbaycanın adını qızıl hərflərlə yazdı… Onun elmlə
sənətin vəhdətinə həsr olunmuş əsərlərini, rəsmlərini görəndə, musiqi təhlilinə baxanda
görürsən ki, o, bu xalqın tükənməz sərvəti kimi nə qədər ucalıqdadır… Bu əsər isə Xudu
müəllimin adını bir daha tarixləşdirən addımdır. Rəssama təşəkkürlər edirəm…
Keçmiş hərbçi Camal Əhmədov:
-Xudu müəllim əvəzsiz bir insan idi… O, hər birimizə örnək, arxa və dayaqdır. Biz indi
onu öz mənzilində yad edirik, haqqında danışırıq. Deməli, o, indi də bizimlədir, əbədi
yaşardır. Allah rəhmət eləsin! Rəssam Tərlan Eyvazova isə dərin təşəkkürümü bildirirəm
ki, belə bir əsəri yaradıb…
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Asif Mərzili:
-İnsan özündən sonra ikinci həyatını əməli, izi ilə yaşayır, əbədiyyət qazanır… Bu əsər
Xudu müəllimin həmin ikinci həyatının bir parçasıdır. Ruhu şad olsun! Rəssam Tərlan
Eyvazova mən də dərin təşəkkürümü bildirirəm…
Sonra Xudu Məmmədovun həyat yoldaşı Maya xanım Məmmədova rəssama və dəyərli
qonaqlarına bu gözəl hədiyyəyə görə dərin təşəkkürünü bildirdi. Bundan sonra çay
süfrəsi ətrafında görkəmli alim Xudu Məmmədovun barəsində xatirələr danışıldı, Xudulu
günlər xatırlandı…
Əsərin təqdimetmə törənində Xudusevərlərdən Nübar Məmmədova, Cəlil və Ramiz
Orucoğlu qardaşları da iştirak edirdi. (www.tezadlar.az, 11.02.15; www.qat.az,
11.02.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusunun iki təxribatçı qrupu təmas xəttini keçməyə cəhd
göstərib. Düşmənin cəhdinin qarşısı alınıb, zabit Tiqran Simonyan da daxil olmaqla bir
neçə nəfər məhv edilib, xeyli sayda yaralının olduğu da bildirilib. Erməni tərəfi cəbhənin
şimal hissəsində zabit Tiqran Simonyanın öldüyünü etiraf edib. (www.apa.az, 11.02.15.)
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Berkaber kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Qızılhacılı kəndində, Berd rayonunun Ayqepar
kəndində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndində yerləşən
mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Talış, Tərtər rayonunun Göyarx,
Çiləbürt, Qızıl Oba, Ağdam rayonunun Baş Qərvənd, Kəngərli, Yusifcanlı, Şıxlar,
Qaraqaşlı, Novruzlu, Sarıcalı, Mərzili, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli
rayonunun Qaraxanbəyli, Horadiz, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun Mehdili
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və
pulemyotlardan atəşə tutublar.
12 fevral
* Qarabağ Azadlıq Təşkilatı 3 məcburi köçkün ailəsinin ağır vəziyyəti ilə bağlı baş
nazirin müavini, QMKİDK-nin sədri Əli Həsənova müraciət edib. Müraciətdə göstərilir:
Ağır vəziyyətdə olan 3 məcburi köçkün ailəsi ilə bağlı Sizə müraciət edirik. Kəlbəcərdən
məcburi köçkün Gözəl Məmmədova, Ağdamdan məcburi köçkünlər Asəf Quliyev və
Tamilə Mirzəyeva 20 ildən artıqdır ki, Ağsu rayonu Meleoratorlar qəsəbəsindəki
“Qərənfil” uşaq bağçasında məskunlaşıblar. Gözəl Məmmədovanın həyat yoldaşı Əli
Məmmədov Qarabağ müharibəsində şəhid olub, ailə ananın himayəsində qalıb. Asəf
Quliyev atasını və anasını itirib, himayəsində 2 azyaşlı uşaq var. Tamilə Mirzəyeva
kimsəsiz, xəstə qadındır. Bu ailələr neçə illərdir ki, ağır, çətin vəziyyətdə yaşayırlar. İndi
onların yaşadıqları uşaq bağçası dövlət tərəfindən təmir olunur, uşaq bağçasının fəaliyyəti
bərpa olunur. Onlara uşaq bağçasının bir küncündə yaşayışa yararsız otaq təklif edir, ya
da başqa bir müvəqqəti yerə köçürmək istəyirlər. Bu variantların hər ikisi şəhid ailəsinə,
məzlum insanlara növbəti dəfə ədalətsizlik, haqsızlıq demək olacaq. Onlar ya bağça
uşaqlarının yanında rəzil vəziyyətdə yaşamalı, ya da növbəti dəfə köçkün həyatı
yaşayaraq, hansısa müvəqqəti, yararsız yerə sığınmalı olacaqlar.
Xahiş edirik bu insanların taleyinə biganə qalmayasız. Şəhid ailəsinə, yurdundan,
yuvasından didərgin düşmüş insanlara biganə münasibət heç kəsə başucalığı gətirmir. Biz
Sizin ağır qaçqın-köçkün yükünü öz çiyinlərinizdə daşıdığınızı, hər bir qaçqın-köçkünün
dərdinə ürəkdən yandığınızı, hər kəsə yardımcı olduğunuzu bilir və bu ailələrin taleyinə
də müdaxiə edəcəyinizə inanırıq. Bu ailənin hər üçü neçə illərdir ki, məcburi köçkünlər
üçün ev növbəsində dayanıblar. Xahiş edirik onların yeni tikilən evlərdə yerləşdirilməsi,
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onların əzab-əziyyətlərinə son qoyulması üçün tapşırıq verəsiniz. Bizim müraciətimizə
diqqətlə yanaşacağınıza inanır və əvvəlcədən təşəkkürümüzü bildiririk. (www.vesti.az,
12.02.15; www.qat.az, 12.02.15.).
* Prezident Administrasiyasının ictimai-siyasi işlər şöbəsinin müdiri Əli Həsənovla bir
qrup aparıcı partiya sədrləri arasında ikinci görüş keçirilib. Görüşdə partiya sədrlərindən
Mirmahmud Mirəlioğlu, Pənah Hüseyn, Fazil Mustafa, Qüdrət Həsənquluyev,
Sərdar Cəlaloğlu, Elşad Musayev, İqbal Ağazadə, Əhməd Oruc, Fərəc Quliyev və
digərləri iştirak edib. İştirakçılar ümummilli məsələlərdə əməkdaşlığa dair razılıq əldə
ediblər. (“Yeni Müsavat”, 13.02.15.).
* İranın Azərbaycandakı səfiri Möhsün Pakayin müsahibəsində bildirib: “Rəsmi
Tehranla Bakı arasında əməkdaşlığın möhkəmlənməsi regional münaqişələrin həlli üçün
zəmin yaradacaq. İran Qarabağ munaqişəsinin ədalətli və sülh yolu ilə həlli istiqamətində
prinsipial siyasətini davam etdirir. İki dost ölkə arasındakı əlaqələrin güclənməsi
regionda sülhün, ədalətin, sabitliyin və inkişafin yaranmasına səbəb olacaq.”
(www.trend.az, 12.02.15.).
* Hərbi prokurorluqdan verilən məlumata görə, ötən il dekabrın 26-da cəbhənin
Ağdam rayonu istiqamətində qoşunların təmas xəttini keçən ermənilərin kəşfiyyattəxribat qrupunun üzvü, peşəkar hərbi qulluqçu, çavuş Arsen Baqdasaryana qarşı
cinayət işi açılıb. O, təxribat törətmək cəhdində ittiham olunur. (www.apa.az, 12.02.15.).
* Londonda yerləşən Beynəlxalq Strateji Tədqiqatlar İnstitutu fevralın 10-da yayılan
hesabatında qeyd edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə görə Ermənistanla müharibə
vəziyyətində olan Azərbaycan ordusunu müasir avadanlıqlarla təchiz edir. Amma belə
müasir sistemlərin real faydası haqqında qəti fikir söyləmək hələ tezdir. Çünki ordu
çağırışçılar hesabına formalaşır:
“Hərbi hava qüvvələrində təlim və təchizat sarıdan problemlər var. Azərbaycan müdafiə
sahəsində NATO ilə əməkdaşlıq edir, həmçinin Türkiyə ilə yaxın hərbi əməkdaşlığa
malikdir. ABŞ Xəzərdə təhlükəsizlik sahəsində Azərbaycana dəstək verir”.
Azərbaycanla münaqişə vəziyyətində olan Ermənistan haqqında isə deyilir ki, bu ölkə bir
neçə keçmiş sovet respublikasının birləşdiyi Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi
Təşkilatının üzvüdür. Həmçinin Rusiya bu ölkədə saxladığı hərbi bazalar vasitəsilə
Ermənistana hava hücumundan müdafiə sahəsində dəstək verir: “Ordu hələ də
çağırışçılar hesabına formalaşır. Amma peşəkar zabitlərin sayı artır. Ordunun təchizatı
əsasən Rusiya istehsalı olan silahlarladır. Hərbi hava qüvvələrində təyyarələrin xidmətə
yaralılığı sahəsində suallar var".
Sənəddə iddia olunur ki, Azərbaycan ordusu 81 950, Ermənistan isə 49 100 nəfər canlı
qüvvəyə, müvafiq olaraq 300 min və 210 minlik ehtiyat qüvvəyə malikdir. Azərbaycanın
433 tankı, 381 PDM-i, 594 zirehli döyüş maşını, 545 artilleriya qurğusu, 44 döyüş
təyyarəsi, 90 döyüş vertolyotunun olduğu qeyd olunur. Ermənistanın isə 109 tankı, 196
PDM-i, 177 zirehli döyüş maşını, 232 artilleriya qurğusu, 32 döyüş təyyarəsi, 24 döyüş
vertolyotunun olduğu bildirilir. Həmçinin Azərbaycan hava hücumundan müdafiə
sistemlərinə görə də işğalçı ölkəni qabaqlayır.
Sənəddə erməni silahlı qüvvələrinin nəzarəti altında olan Dağlıq Qarabağda saxlanan
silahlar haqqında da qısa da olsa məlumat verilir. Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutunun
əməkdaşları erməni hərbi qüvvələrinin işğalı altında olan Azərbaycanın Qarabağ və ətraf
rayonlarında aşağıdakı silah və avadanlıqları müşahidə etdiklərini bildirirlər. Hesabat
müəllifləri müşahidələrinə əsasən qeyd edirlər ki, onların çoxu Ermənistana aid olan
silahlardır və təxminən aşağıdakılardan ibarətdir:
Əsas döyüş tankları: T-72
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Piyadaların döyüş maşını: BMP-1 və BMP-2
Artilleriya qurğuları: 232 ədəd (Onlardan: 122 mm-lik S1 və 152 mm-lik S3 özüyeriyən,
eyni kalibrdə D-30 və A36 amma daşınan toplar. 122 mm-lik BM-21 və 273 mm-lik
WM-80 raket atan qurğular.)
Tank əleyhinə raketlər: 9P148 Konkurs; 9P149 MT-LB Spiral
Hava hücumundan müdafiə vasitələri: SA-4 Ganef, SA-6 Gainful, SA-8 Gecko, SA-2
Guideline, SA-3 Goa, SA-16 Gimlet, SA-18 Grouse, ZSU-23-4, 23mm-lik ZU-23-2
Taktiki raketlər: SS-1C Scud B. (“Yeni Müsavat”, 13.02.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Təbriz Xəlil Rza oğlu Xəlilbəylinin doğum
günüdür. Təbriz Xəlilbəyli 1964-cü il fevralın 12-də Bakı şəhərində doğulmuşdur. 1991ci ildə könüllü olaraq cəbhəyə yola düşmüşdür. Dağlıq Qarabağın Xromort və
Naxçıvanik kəndləri uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərmiş, 31 yanvar 1992ci ildə qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Berkaber və Paravakar
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Qızılhacılı və Ağstafa rayonunun
Köhnəqışlaq kəndlərində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi,
Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Göyarx, Çiləbürt, Ağdam
rayonunun Yusifcanlı, Şıxlar, Şirvanlı, Sarıcalı, Xocavənd rayonunun Kuropatkino,
Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Veysəlli, Cəbrayıl
rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və Füzuli
rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi
avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
13 fevral
* Türkiyənin Kocaeli bölgəsinin tanınan qurumlarından olan Pusula Düşüncə Dərnəyi
“Anadoludan Qarabağa qədər erməni vəhşilikləri” adlı tədbir keçirib. Tədbirdə qurumun
başqanı Volkan Şenel, Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasyonunun təmsilçisi Anar
Əsəd, Gənc Kocaelilər Dərnəyinin başqanı Ayhan Varol, çoxlu sayda tarixçi və dərnək
təmsilçiləri iştirak edib. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının Türkiyə təmsilçiliyinin rəhbəri
Cafer Dal məruzə ilə çıxış edərək, ermənilərin Anadoluda, Qarabağda törətdikləri
qətliamlardan, vəhşiliklərdən, Xocalı soyqırımından danışıb, tədbir iştirakçlarının
suallarını cavablandırıb. Sonda qurum başqanı Volkan Şanel və başqan yardımcısı
Fikrət Kara tərəfindən iştirakçılara xatirə diplomları təqdim olunub. (www.moderator.az,
13.02.15; www.qat.az, 13.02.15.).
* Türkiyənin baş naziri Əhməd Davudoğlu ölkədəki qeyri-müsəlman azlıqları ilə
görüşündə bildirib: “Ermənistan Azərbaycanın bircə rayonundan çəkilsəydi, sərhədləri
aça bilərdik. Ancaq olmadı.” (“Yeni Müsavat”, 14.02.15.).
* Rusiya prezdentinin köməkçisi Sergey Qlazyov bildirib: “Bütün regional
münaqişələrin həlli yolu üç Cənubi Qafqaz respublikasının... Avrasiya İttifaqında
təmsilçiliyi ilə bağlıdır. Əgər bizim vahid iqtisadi məkanımız olarsa, o zaman heç bir
sərhəd olmayacaq... O cümlədən Dağlıq Qarabağ problemi yoluna qoyulacaq... Bu
mənada... üç Cənubi Qafqaz ölkəsi Avrasiya İqtisadi Birliyinə qoşulmadan regionda bu
gün mövcud olan problemlərin heç biri həllini tapmayacaq.” (“Yeni Müsavat”,
14.02.15.).
* Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Arzu Rəhimov
bildirib ki, qadınların və əcnəbilərin Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmətinə icazə
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verilən qanun qəbul olunub. O həmçinin orta məktəblərdə hərbi hazırlıq dərslərinin
keyfiyyətinin artırılması üçün tədbirlərin görüldüyünü deyib. (“Şərq”, 14.02.15.).
* ABŞ Nümayəndələr palatasının xarici işlər komitəsinin Avropa, Asiya və yeni təhdidlər
üzrə alt komitəsində “ Azərbaycan : ABŞ-ın energetika, təhlükəsizlik və insan hüquqları
məsələlərinə dair maraqları” mövzusunda dinləmələr olub. Dinləmələrə konqresmen
Dana Rorabaxer sədrlik edib, konqresmenlər Qreqori Miks, Maykl Törner, Mo
Bruks, Teodor Doyç, Uilyam Kitinqin, ekspertlər Riçard Kozlariç, Svante Kornell,
Odri Altştadt məruzə və tövsiyələrlə çıxış ediblər. Müzakirələrdə əsasən Azərbaycanın
ABŞ üçün önəmli yer tutması, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın
mövqeyinin müdafiə olunmasının zəruriliyi qeyd olunub. (“525-ci”, 14.02.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış, Tərtər rayonunun Göyarx, Çiləbürt,
Qızıl Oba, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Şıxlar, Sarıcalı, Kəngərli, Novruzlu, Mərzili,
Şuraabad, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Horadiz,
Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri
yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan
atəşə tutublar.
14 fevral
* İndoneziya Universiteti, Ədalət və Sülh üzrə Beynəlxalq Gənclər Cəmiyyəti, Həbibi
Mərkəzi və Abdurrahman Vahid Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə İndoneziya
Universitetində “Xocalıya ədalət, gələcək üçün ibrət” mövzusunda seminar keçirilib.
Ermənistan səfirliyinin seminarın keçirilməsinə mane olmaq cəhdlərinin qarşısı alınıb və
tədbir baş tutub. Tədbirdə İndoneziyanın dövlət və ictimaiyyət nümayəndələri,
diplomatik korpusun təmsilçiləri və digərləri iştirak ediblər. Azərbaycanın
İndoneziyadakı səfiri Tamerlan Qarayev və digərləri tədbirdə çıxış ediblər.
(www.apa.az, 14.02.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusunun əsgəri Arman Osipyan postlardan birində aldığı güllə
yarasından ölüb. Onun ölüm səbəbi bildirilməyib.
* Azərbaycanın gənclər və idman naziri Azad Rəhimov bildirib: “Bakıda keçiriləcək I
Avropa Oyunlarında iştirak etmək üçün Ermənistandan 30-50 arası idmançının gəlməsi
gözlənilir... Bütün idmançılar üçün ən yüksək səviyyədə təhlükəsizlik şəraiti təmin
olunub... Ona görə də hər hansı əlavə təhlükəsizlik tədbirlərinə ehtiyac yoxdur.”
(www.apa.az, 14.02.15.).
* Müdafiə Nazirliyi və Ağdam rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə
Ağdam rayonu ərazisində "Ordu xalqın dayağıdır!" mövzusunda tədbirlər keçirilib.
Tədbirlərdə icra hakimiyyətinin başçısı Raqub Məmmədov, hərbi hissələrin zabitləri
Həbib Məmmədov, Elvin Xəlilov və digərləri çıxış ediblər. Xidmətdə fərqlənən hərbi
qulluqçular və nümunəvi şagirdlər qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırılıb. (www.apa.az,
14.02.15.).
* QAT sədri Akif Nağı Azərbaycanın gənclər və idman naziri Azad Rəhimov Bakıda
keçiriləcək I Avropa Oyunlarına ermənilərin də dəvət olunmasına dair fikrinə münasibət
bildirib: “Doğrusu, mən Azad Rəhimovun məntiqini başa düşə, onun ermənilərin Bakıya
gəlişi ilə bağlı canfəşanlığını anlaya bilmirəm. Azərbaycanda bir çox nazirlik və komitə
olsa da, onlar işlərini elə təşkil ediblər ki, demək olar ki, ölkəmizdə həmin dövlət
qurumları ilə bağlı keçirilən heç bir tədbirə erməni təmsilçiləri gəlmir. A.Rəhimov isə bu
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məsələdə xeyli həvəsli görünür. Təbii ki, bu məsələdə QAT-ın mövqeyi hər zamankı
kimi dəyişilməzdir. Biz Azərbaycanın torpaqlarını işğal altında saxlayan ermənilərin
hansı adla olursa-olsun ölkəmizə gəlişinin əleyhinəyik və bunu doğru hesab etmirik.
Azərbaycan ermənilərin qarşıdakı olimpiyada da iştirakına imkan verməməli, açıq
şəkildə bəyan etməlidir ki, Ermənistan işğalçı olduğu üçün onun nümayəndələrinin
beynəlxalq tədbirdə iştirakı, ölkəmizə gəlişi yolverilməzdir. Bu, Azərbaycanın haqqıdır
və o, öz haqqından istifadə etməlidir”. (www.moderator.az, 14.02.15.).
* Milli Məclisdə “ABŞ- Azərbaycan münasibətləri: insan hüquqları, enerji və
təhlükəsizlik məsələləri” mövzusunda dinləmələr keçirilib. Dinləmələrdə iştirak edən
komitə sədrləri, millət vəkilləri, partiya və QHT rəhbərləri, ekspertlər bir sıra
məsələlərdən, o cümlədən ABŞ-ın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqeyindən,
ikili standartlar siyasətindən danışıblar. (“Bakı Xəbər”, 16.02.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Paravakar kəndində
yerləşən mövqelərdən Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq kəndində, Krasnoselsk rayonu
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu,
Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Şıxlar, Kəngərli, Cəvahirli, Baş Qərvənd, Xocavənd
rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Horadiz, Aşağı Əbdürrəhmanlı,
Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göygöl, Goranboy,
Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
15 fevral
* Almaniya, Fransa, Rusiya, Ukrayna və Belorus rəhbərləri Angella Merkel, Fransua
Olland, Vladimir Putin, Pyotr Poroşenko və Aleksandr Lukaşenkonun Minskdə
keçirilən iclasının qərarına əsasən Ukraynada döyüşən tərəflər arasında atəşkəs rejimi
qüvvəyə minib. Rusiyapərəst “Donetsk və Luqansk respublikaları”nın rəhbərliyi ilə rəsmi
Kiyev arasında razılıq əldə olunub. Vasitəçilik missiyasını Almaniya və Fransa həyata
keçirib. (“Yeni Müsavat”, 16.02.15.).
* “Yeni Müsavat” qəzetinin siyasi icmalında bildirilib: “Erməni tərəfi müharibəni udsa
da, sülhü uduzub və əgər iqtisadiyyatını tam çökdürəcək dağıdıcı müharibədən qaçmaq
niyyətində ciddidirsə, o zaman onun bircə yolu var- zəbt etdiyi əraziləri Rusiya xofuna
məhəl qoymadan və vaxt itirmədən boşaltmağa başlamaq”. (“Yeni Müsavat”, 16.02.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Voskepar
kəndində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Aşağı Əskipara kəndində yerləşən
mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Çiləbürt,
Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Kəngərli, Şirvanlı, Cəvahirli, Baş Qərvənd, Füzuli
rayonunun Qorqan, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri
yaxınlığında, həmçinin Göygöl, Goranboy, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və
pulemyotlardan atəşə tutublar.

16 fevral
* Prezident İlham Əliyev ölkədə səfərdə olan Minsk qrupu həmsədrləri Pyer
Andre(Fransa), İqor Popov(Rusiya ), Ceyms Uorlik(ABŞ), ATƏT-in fəaliyyətdə olan
sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspşiki qəbul edib. Görüşdə Qarabağ danışıqlarının
hazırkı vəziyyəti və perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Xarici işlər naziri
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Elmar Məmmədyarov da onlarla görüşüb. Həmsədrlər müdafiə naziri Zakir
Həsənovun da qəbulunda olublar. (www.apa.az, 16.02.15.).
* Prezident İlham Əliyev İranın xarici işlər naziri Məhəmməd Cavad Zərifi qəbul
edib. Görüşdə iki ölkə arasında əməkdaşlıq əlaqalərinin inkişafı, həmçinin Qarabağ
məsələsi ilə bağlı müzakirələr olub. İranlı qonaq daha sonra azərbaycanlı həmkarı Elmar
Məmmədyarovla görüşüb. M.C.Zərif E.Məmmədyarovla keçirdikləri birgə mətbuat
konfransında bildirib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində həllini istəyirlər, bu bütün region üçün çox vacibdir. E.Məmmədyarov isə
bildirib ki, Minsk qrupu həmsədrləri mənasız bəyanatlarla deyil, real işlə məşğul
olmalıdır. (“Bakı Xəbər”, 17.02.15.).
* Müdafiə nazirliyinin mənəvi-psixoloji hazırlıq və ictimaiyyətlə əlaqələr idarəsinin
rəisi, polkovnik Rüfət Əmirov bildirib: “Çox təəssüf ki, hazırkı mərhələdə mətbuatın və
özəl telekanalların fəaliyyəti ölkənin müharibə şəraitində olması ilə bir araya sığmır.”
(www.trend.az, 16.02.15.).
* Rusiyalı ekspert, Rusiya İctimai palatasının üzvü Sergey Markov bildirib: “İlk
növbədə Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlar geri qaytarılmalı, hərbi gərginlik
azaldılmalıdır. Ondan sonra xüsusi status ətrafında danışmaq olar. Ümid edirəm ki, 7
rayonun azad edilməsi ilə bağlı danışıqlar gedir... Münaqişənin ATƏT-in Minsk qrupu
formatında həllini görmürəm. Çünki orada ABŞ var və daim prosesi əngəlləməklə
məşğuldur... Düşünürəm ki, hər iki ölkə Avrasiya İttifaqında təmsil olunsa, münaqişənin
həllində böyük irəliləyiş əldə olunar. Mən demirəm ki, Rusiya Qarabağı Ermənistandan
alıb Azərbaycana verəcək, amma dialoq və sülh üçün daha münbit şərait yaradıla bilər.”
(“525-ci qəzet”, 17.02.15.).
* QAT sədri Akif Nağı diqqəti bir daha erməni idmançılarının I Avropa Oyunlarında
iştirakının mümkünsüzlüyünə çəkib: “Bizim bu məsələ ilə bağlı mövqeyimiz bəllidir.
Əgər erməni idmançıları Bakıya gələrsə, o zaman QAT olaraq onların bu tədbirdə
iştirakını əngəlləmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Bu günə qədər Bakıya erməni
idmançılarının gəlməsinə etiraz əlaməti olaraq zallara, idman mərkəzlərinə girməyimizə
kimsə mane ola bilməyib və bundan sonra da mane ola bilməyəcək. Belə olan halda
A.Rəhimov hansı təhlükəsizlik zəmanətindən danışır, bilmirəm”.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Voskevan
kəndində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Quşçu Ayrım
kəndində və adsız yüksəkliklərdə, Berd rayonunun Mosesqex kəndində və adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağdam və Muncuqlu
kəndlərində yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Göyarx, Çaylı, Ağdam rayonunun
Yusifcanlı, Kəngərli, Şıxlar, Cəvahirli, Şuraabad, Xocavənd rayonunun Kuropatkino,
Füzuli rayonunun Qorqan, Qaraxanbəyli, Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı
Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy,
Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
17 fevral
* ABŞ-ın Texas ştatının Nümayəndələr palatasının üzvü Jin Vu Xocalı faciəsinin 23-cü
ildönümü ilə əlaqədar qətnamə yayıb. Sənəddə ermənilərin Xocalıda törətdikləri qətliam
haqqında məlumat verilir, dinc əhalinin kütləvi qırğına məruz qaldığı göstərilir. Bu,
Texas ştatının parlamentində Azərbaycana dair qəbul edilən ikinci qətnamədir. (“Bakı
Xəbər”, 18.02.15.).
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* ABŞ dövlət katibinin müavini Viktoriya Nuland regiona səfəri çərçivəsində Bakıda
olub. Amerikalı diplomat prezident İlham Əliyev, xarici işlər naziri Elmar
Məmmədyarov, bəzi QHT nümayəndələri ilə görüşüb. O, danışıqların yekunları ilə bağlı
ABŞ səfirliyində keçirdiyi brifinqdə görüşlərdən razılığını bildirərək deyib: “Prezident
Əliyev və nazir Məmmədyarovla çox yaxşı, məzmunlu və səmimi görüşlərimiz oldu... Bu
gün bizə effektiv struktulaşdırılmış dialoq lazımdır. Mən çox şadam ki, prezident İlham
Əliyev bu cür dialoq formatının yaradılmasına razılıq verdi... Mən Bakıda atəşkəsə əməl
olunmasının vacibliyi barədə fikrimi bildirdim, bu fikri Ermənistanda da bildirəcəm...
Azərbaycanlı girovlar Azərbaycana qaytarılmalıdır və bu məsələni İrəvanda
qaldıracam.” . (“Yeni Müsavat”, 18.02.15.).
* ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıdan sonra İrəvanda olublar, xarici işlər
naziri Edvard Nalbəndyan və prezident Serj Sərkisyanla görüşüblər. Görüşdə Qarabağ
danışıqlarınıən hazırkı vəziyyəti müzakirə olunub. (www.apa.az, 17.02.15.).
* SİTM-in rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu “Qarabağ saatı” layihəsi çərçivəsində növbəti
açıqlamaları zamanı bildirib: “Son illərdə həmsədrlər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə
qarşı laqeydlik nümayiş etdirdilər. Hətta bəzən bunu aşkar şəkildə inkar etdilər.
Amerikalı həmsədr ermənidən artıq erməni olmaq kursunu götürmüşdü... AzərbaycanErmənistan sərhəddində “Sülh Evi”nin tikilməsi etimad mühitinin yaranmasına kömək
edə bilər.” (“Yeni Müsavat”, 18.02.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Çinari kəndində və adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Koxanəbi və Muncuqlu
kəndlərində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Tərtər
rayonunun Çiləbürt, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Kəngərli, Cəvahirli, Sarıcalı, Nəmirli,
Füzuli rayonunun Qorqan, Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və
pulemyotlardan atəşə tutublar.
18 fevral
* Müdafiə nazirinin şəxsi heyət üzrə müavini, general-leytenant Kərim Vəliyev və
Respublikanın hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev cəbhəyanı bölgələrdə yerləşən hərbi
hissələrə birgə səfər edib, hərbi qulluqçularla görüşlər keçiriblər. Görüşlərdə şəxsi
heyətin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması, hərbi intizam və hüquq qaydalarının
möhkəmləndirilməsi və digər məsələrlə bağlı söhbətlər aparılıb. (“Ekspress”, 19.02.15.).
* Minsk qrupunun həmsədrləri İrəvandan Xankəndinə gedərək, qondarma rejimin
rəhbərləri ilə görüşblər. Görüşdə qondarma rejimin rəhbəri Bako Saakyan Azərbaycana
qarşı sərsəm ittihamlar səsləndirib. (www.apa.az, 18.02.15.).
* ABŞ dövlət katibinin müavini Viktoriya Nuland Bakıdan sonra İrəvanda olub,
Ermənistanın terrorçu prezidenti Serj Sərkisyan, xarici işlər naziri Edvard Nalbəndyan,
həmçinin ictimai təşkilatların nümayəndələri ilə görüşüb, həmçinin qondarma “erməni
soyqırımı” abidəsini ziyarət edib. O, açıqlamalarında Ermənistanın demokratiya yolunda
irəliləməsindən, iqtisadi inkişafından danışıb. Amerikalı diplomat girovlarla bağlı
bildirib: “Ermənistan girovları Azərbaycan tərəfinə qaytarmalıdır. Girovların
saxlanılması dəhşətli cinayətdir. (www.apa.az, 18.02.15.).
* Azərbaycan Respublikasının Prezdenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Şurasının nəzdində yaradılmış işçi qrup “Sərkisyan hərbi cinəyatkar
kimi tanınsın!” tələbi ilə sosial şəbəklərdə 100 mindən artıq imza toplayıb. Şuranın sədri,
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millət vəkili Azay Quliyev bildirib ki, bu imzalar yaxın günlərdə BMT Təhlükəsizlik
Şurasına təqdim olunacaq. (“Ekspress”, 19.02.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Berkaber kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Qızılhacılı kəndində yerləşən mövqelərimizi,
Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Çaylı, Ağdam
rayonunun Yusifcanlı, Kəngərli, Sarıcalı, Qaraqaşlı, Xocavənd rayonunun Kuropatkino,
Füzuli rayonunun Horadiz, Qorqan, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göygöl, Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl
rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi
avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
19 fevral
* ATƏT PA-ın büro üzvü, komitə sədri Azay Quliyev qurumun qış sessiysında Minsk
qrupu həmsədrlik institutunun dəyişdirilməsini təklif edib: “Minsk qrupunun uğursuzluğu
bizi daha effektiv mexanizmlər və yeni yanaşmalar axtarmağa vadar edir... Hər şeydən
öncə biz həmsədrlik institutunun tərkibini nəzərdən keçirməli və formatı digər iştirakçı
dövlətlərin cəlb edilməsi ilə genişləndirməliyik. Bu baxımdan ən münasib ölkələrin
Almaniya və Türkiyə ola biləcəyinin nəzərə alaraq hər iki dövlətin cəlb edilməsi ilə biz
Minsk qrupunun hazırkı həmsədrlik institutunu “5-lik Sədrlər Şurası” ilə əvəzləyə bilərik.
ATƏT sədri İvica Dacic bu təklifin müzakirə olunacağını bildirib. (“Yeni Müsavat”,
20.02.15.).
* Xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov Gürcüstana səfəri çərçivəsində gürcü
həmkarı Tamar Beruçaşvili, Gürcüstanın prezdenti və baş naziri ilə görüşlər küçirib.
Görüşlərdə ikitərəfli əməkdaşlıq məsələləri, həmçinin regionda mövcud olan münaqişələr
müzakirə olunub. (“Ekspress”, 20.02.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Berkaber kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Qızılhacılı kəndində, Berd rayonunun Ayqepar
kəndində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndində yerləşən
mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış, Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Çiləbürt,
Göyarx, Qızıl Oba, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Kəngərli, Sarıcalı, Şıxlar, Şuraabad,
Baş Qərvənd, Qaraqaşlı, Mərzili, Füzuli rayonunun Qorqan, Horadiz, Qaraxanbəyli,
Alxanlı, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Aşağı Veysəlli, Cəbrayıl rayonunun
Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan
atəşə tutublar.
20 fevral
* Lent.az informasiya agentliyinin təşəbbüsü ilə nəşr edilən “Cəhənnəmdə böyük çığırtı”
kitabının təqdimatı keçirilib. Tədbirdə “APA Holdinq”in prezidenti Vüsalə Mahirqızı,
Prezident administrasiyasının sektor müdiri Vüqar Əliyev, 3 il əsirlikdə olmuş Müşviq
Əliyev, kitabın müəllifi Vüsalə Məmmədova və digərləri çıxış edib. Kitab əsirlikdə olan
xocalıların dedikləri əsasında tərtib olunub. (“525-ci qəzet”, 21.02.15.).
* ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin mandatına uyğun olaraq
Xocavənd rayonu Kuropakino kəndi yaxınlığındakı qoşunların təmas xəttində
monitorinq keçirilib və insidentsiz başa çatıb. (“Şərq”, 21.02.15.).
* ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri regiona səfərin yekunları ilə bağlı birgə bəyanat
veriblər. Sənəddə tərəflər gərginliyi azaltmağa çağırılır, həmçinin prezidentlərin növbəti
görüşünə hazırlıq getdiyi bildirilib. Həmsədrlər regionda kimlərlə görüşdüyünü
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sadalayarkən növbəti ciddi yanlışlığa və ya bilərəkdən olan “yanlışlığa” yol verərək,
“Dağlıq Qarabağın de-fakto rəhbərliyi” ifadəsini işlədiblər. (“Şərq”, 21.02.15.).
* Fransa Senatında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı konfrans keçirilib. Konfransda
senator Andre Rayxardin, səfirimiz Elçin Əmirbəyov, fransalı tarixçi Maksim Qoen
və digərləri çıxış edib. Maksim Qoen çıxışında bildirib ki, ermənilər Qafqazda problemli
bir icmadı, qonşu ölkənin ərazilərini işğal ediblər, Xocalı qətliamını törədiblər. Fransalı
tarixçi ermənilərin soyqırım iddialarının da uydurma olduğunu deyib.
(www.anspress.com, 20.02.15.)
* Xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov Gürcüstana səfəri çərçivəsində Marneuli
şəhərində azərbaycanlı əhalinin nümayəndələri ilə görüşüb. Görüşdə tanınmış ictimai
xadimlər Əlibaba Əsgərov, Zümrüd Qurbanlı, İsrafil Bayramov, Fərhad Xubanlı və
digərləri çıxış edərək bölgənin problemlərini diqqətə çatdırıblar. (“Ekspress”, 21.02.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Berkaber kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Qızılhacılı kəndində, Berd rayonunun Ayqepar
kəndində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndində yerləşən
mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Qızıl Oba, Ağdam
rayonunun Yusifcanlı, Sarıcalı, Mərzili, Şuraabad, Cəvahirli, Qaraqaşlı, Füzuli
rayonunun Qorqan, Horadiz, Alxanlı, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı,
Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və
Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz
mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
21 fevral
* İstanbulda İHH İnsani Yardım Fondunun təşkilatçılığı ilə Xocalı simpoziumu
keçirildi. Simpoziumun açılışında İHH İnsani Yardım Fondunun baş katibi Yavuz Dede,
Azərbaycan İstanbul Konsulu Kenan Mürsəlov, Azərbaycan Parlamenti Millət vəkilləri
Fazil Mustafa, İlyas İsmayılov, Türkiyə Respublikası Parlamenti Millət vəkilləri Yüksel
Özden, İbrahim Korkmaz və digərləri çıxış etdilər. Bundan sonraki iclaslarda araşdırmaçı
yazarlar Aygün Həsənoğlu, Gökmen Kılıçoğlu, Zəkəriyyə Bingöl, Kenan Alpay, Səfər
Qaraqoyunlu, Agil Elesker, Hatəm Cabbarlı, Xəlil Bal, QAT sədri Akif Nağı, millət
vəkilləri Fazil Mustafa, İlyas İsmayılov, Xocalı Hadisələrinin Şahidi Dürdanə Ağayeva
və digərləri mövzuyla əlaqədar dinləyiciləri bilgiləndirdilər.
Iclasın sonunda, İştirakçıların sualları cavablandırıldı.
Türkiyə nümayəndəsi Cəfər Dal, QAT idarə heyəti üzvü, Tahir Bayramov, QAT Ali
Məclisinin üzvü İlgar İbrahimov, tanınmış araşdırmaçı yazarlar Nevzat Çiçək, Mehmet
Ali Polat, Sevil Nuriyeva və çox sayda Türkiyə Parlamenti Millət Vəkilləri, Qeyri
Hökumət Təşkilatları, Türkiyə, Azərbaycan, Bolqarıstan, Qazaxıstan, Türkmənistan,
İndoneziya və İrandan Universitet tələbələrinin iştirakı diqqəti cəlbetdi.
Simpoziumun təşkilatçıları Simpoziumun Sonunda çıxışçılara təşəkkür plaketləri təqdim
etdilər.
QAT sədri Akif Nağı, İHH rəhbərlərinə Qarabağa dair Kitablar ve Qarabağ simvolu olan
plaket verdi.
QAT sədri Akif Nağı Simpoziumun əhəmiyyətinə görə mətbuata bildirib: Azərbaycan
torpaqlarını öz gücünə azad edəcək. Bu mübarizədə İslam və Türk Dünyasının, Xüsusilə
Türkiyənin dəstəyi həlledici rol oynayacaq. Bu və bunun kimi tədbirlər, Həm
məlumatlandırmaq baxımından, həm də Türk və İslam dünyasının güçlerini
birləşdirilməsi baxımından önəmlidir. (www.musavat.com, 21.02.15; www.qat.az,
21.02.15.)
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* Tanınmış israilli alim, professor Yair Auron Dağlıq Qarabağa qanunsuz səfər edib.
Yair Auron qondarma “erməni soyqırımı”na dair araşdırmaları, bu tarixə dair
saxtalaşdırmaları ilə tanınır. O, Xankəndində qondarma rejimin rəhbərləri ilə görüşüb.
(www.musavat.com, 21.02.15.)
* ABŞ Konqresinin erməni məsələləri üzrə komissiyasının həmsədri Frenk Palloninin
təşəbbüsü ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair xüsusi müzakirələr küçirilib.
Müzakirələrdə Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimin ABŞ-dakı “nümayəndəsi” Robert
Avetisyan, Ermənistan səfirliyinin nümayəndəsi Qraçya Taşçıyan, “Ay Dat”
komitəsinin Vaşiqton ofisinin icraçı direktoru Aram Ambaryan, həmçinin 60-dan çox
konqresmenin ofisinin nümayəndələri və digərləri iştirak edib. Müzakirələrdə ABŞ-ın
Dağlıq Qarabağa birbaşa yardımı, “öz müqəddaratını təyinetmə” hüququ, qondarma
rejimin “dünya tərəfindən tanınması” kimi məsələlər gündəmə gətirilib.
(www.musavat.com, 21.02.15.)
* İsveçrənin paytaxtı Bern şəhərində “Müharibə cinayətinin Xocalı şahidi. Ermənistan
müttəhim kürsüsündə” adlı kitabın təqdimatı keçirilib. Tədbirdə Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva, səfir Əkrəm Zeynallı, isveçrəli araşdırmaçıjurnalist, “Unudulmuş münaqişə” kitabının müəllifi Andre Vidmer, təqdim olunan
kitabın müəllifi Yan Pert və digərləri çıxış edərək Xocalı soyqırımı haqında ətraflı
məlumat veriblər. Tədbirdə həmçinin İsveçrənin dövlət təmsilçiləri, diplomatik korpus
nümayəndələri, diaspor fəalları, tələbələr iştirak ediblər. Tədbirin sonunda litvalı rejissor
Aleksandras Brokasın “Sonsuz dəhliz” filmi nümayiş etdirilib, Qarabağa, Xocalı
soyqırımına dair kitablar paylanıb. Tədbir Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin təşkilatçılığı
ilə baş tutub. . (www.apa.az, 21.02.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun
Çiləbürt, Göyarx, Çaylı, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Kəngərli, Sarıcalı, Şıxlar,
Şuraabad, Cəvahirli, Şirvanlı, Novruzlu, Füzuli rayonunun Qorqan, Horadiz,
Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında,
həmçinin Göygöl, Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan
atəşə tutublar.
22 fevral
* Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində İNDEX təşkilatının təşəbbüsü ilə Xocalı
soyqırımın ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdə qurumun rəhbəri Rəşad
Abdullayev, Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının ictimai-siyasi
məsələlər şöbəsinin müdiri, professor Əli Həsənov, Türkiyə parlamaentinin
Azərbaycanla dostluq qrupunun rəhbəri Necdet Ünüvar, Türkiyə prezdentinin mətbuat
katibi İbrahim Kalın və digərləri çıxış edib, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Xocalı
soyqırımı haqqında məlumat veriblər. (www.apa.az, 22.02.15.).
* İngiltərənin paytaxtı London şəhərində azərbaycanlı tələbələrin təşkilatçılığı ilə
kütləvi aksiya keçirilib. Tədbir iştirakçıları Londonun mərkəzində yerləşən Trafalqar
meydanından başlayaraq parlament binasının qarşısına qədər yürüş edib, əllərində
Ermənistanın işğalçı siyasətini, Xocalı soyqırımını əks etdirən plakatlar tutub, erməni
faşistlərinin cəzalandırılmasını tələb edən çağırışlar səsləndirib, kitab və broşürlar
paylayıblar. (www.anspress.com, 22.02.15.).
* Türkiyənin İstanbul şəhərində Turançı Hərəkat Platformasının təşkılatçılığı ilə
Xocalı soyqırımının ildönümünə həsr olunmuş yürüş- mitinq keçirilib. Yürüş
iştirakçıları yol boyu “ Xocalıya ədalət, Qarabağa azadlıq!” , “ Qarabağ türkündür, türkün
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qalacaq!” və digər şüarlar səsləndiriblər. Yürüşün sonunda Kadıköy meydanında mitinq
keçirilib. (www.apa.az, 22.02.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları Tahir Həsənov, Faiq Rəfiyev və Rövşən
Hüseynovun doğum günüdür.
Tahir Tofiq oğlu Həsənov 1970-ci il fevralın 22-də Bakı şəhərində doğulmuşdur. Tahir
Həsənov kəşfiyyat qrupuna rəhbərlik etmiş, Ağdərə, Başkənd, Meşəli, Çıldıran
döyüşlərində iştirak etmiş, qəhrəmanlıqla vuruşmuşdur. O, 1992-ci il sentyabrın 2-də
Çıldıran döyüşündə sona qədər vuruşmuş, sonda düşmənə əsir düşməmək üçün qumbara
ilə özünü partlatmış və bir neçə düşməni də məhv etmişdir.
Faiq Qəzənfər oğlu Rəfiyev 1955-ci il fevralın 22-də Füzuli rayonunun Sarıcıq kəndində
doğulmuşdur. O, Daxili İşlər Nazirliyinin zabiti kimi Axullu, Tuğ, Qaradağlı kəndlərinin
müdafiəsində fəal iştirak etmişdir. O, Koçbəy kəndini ermənilərdən azad edərkən
qəhrəmanlıqla vuruşmuş və 1992-ci il yanvarın 10-da həlak olmuşdur.
Rövşən Şəmil oğlu Hüseynov 1967-ci il fevralın 22-də Ağdam rayonunun Quzanlı
kəndində doğulmuşdur. Onun təşəbbüsü ilə 1992-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin
tələbələri dəstə düzəltdilər və cəbhəyə yola düşdülər. Rövşənin komandiri olduğu tələbə
tağımı Goranboy rayonu ərazisində Holandağ yüksəkliyi, Ergəc, Mənəşli, Buzluq
döyüşlərində qəhrəmanlıq göstərdi. O, 1992-ci il mayın 11-də Marquşevan uğrunda
gedən döyüşdə qəhrəmancasına həlak oldu.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Vazaşen kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, Berd
rayonunun Mosesqex kəndində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağdam
kəndində yerləşən mövqelərimizi, Ermənistanın Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış, Tapqaraqoyunlu, Ağdam rayonunun
Yusifcanlı, Sarıcalı, Şuraabad, Cəvahirli, Mərzili, Xocavənd rayonunun Kuropatkino,
Füzuli rayonunun Qorqan, Qaraxanbəyli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri
yaxınlığında, həmçinin Goranboy və Xocavənd rayonları ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan
atəşə tutublar.

23 Fevral
* Almaniyanın Köln şəhərinin mərkəzində, Dom kilsəsinin qarşısında AlmanAzərbaycan Mədəniyyət Evinin təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının ildönümünə həsr
olunmuş aksiya keçirilib. Aksiyada azərbaycanlılarla yanaşı türk icmasının da üzvləri
iştitak ediblər. Aksiya iştirakçıları Qarabağ, Xocalı həqiqətlərinə dair şüarlar səsləndirib,
plakatlar qaldırıb, kitablar paylayıblar. Aksiyada 250- dən çox adam iştirak edib.
Almaniyanın Bielefeld şəhərində 400 nəfərin iştirakı ilə yürüş- mitinq, daha sonra
Universtetdə beynəlxalq konfrans keçirilib.
Kanadada yaşayan azerbaycanlılar bu
olkənin parlamenti qarşısında aksiya keçiriblər, daha sonra plakatlarla küçələr boyunca
Ermənistan səfirliyininə doğru yürüş ediblər. (“Ekspress”, 24.02.15.).
* Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə, Bakı və Azərbaycan
arxiyepiskopu Aleksandr, Dağ yəhudiləri icmasının rəhbəri Melih Yevdayev, katolik
icmasının rəhbəri Ordinari Vladimir Fekete Xocalı soyqırımı ilə bağlı dünyanın dini
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liderlərinə, parlamentlərə, beynəlxalq təşkilatlara və İnsan Hüquqları üzrə Avropa
Məhkəməsinə birgə müraciət ünvanlayıblar. Müraciət müəllifləri Dağlıq Qarabağ
münaqiçəsi, Xocalı soyqırımı ilə bağlı ətraflı məlumat verir, təcavüzə son qoyulması,
işğalçı dövlətin cəzalandırılması üçün tədbirlər görülməsini xahiş edirlər. (“Yeni
Müsavat”, 24.02.15.).
* Milli Qəhrəman Ərəstun Mahmudovun doğum günüdür. Ərəstun İsfəndi oğlu
Mahmudov 1957-ci il fevralın 23-də İsmayıllı rayonu Pirəbilqasım kəndində anadan olub,
uşaq vaxtı ailəsi ilə birlikdə Bakı şəhərinə köçüb. O, Viborq şəhərində Mülki Aviasiya
Məktəbini bitirib, keçmiş SSRİ-nin müxtəlif yerlərində xidmət keçib, 1990-cı ildən
Qarabağda hərbi vertolyotun ekipaj üzvü kimi döyüşlərdə iştirak edib, 1992-ci il yanvarın
28-də Ağdam-Şuşa marşrutu üzrə növbəti uçuş zamanı düşmən raketi ilə vurulan
vertolyotda həlak olub. 1992-ci il noyabrın 25-də Milli Qəhrəman adına layiq görülüb.
Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Bakı şəhərində 220 saylı orta məktəb
onun adını daşıyır, yaşadığı binanın önünə xatirə lövhəsi vurulub.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Voskepar və
Voskevan kəndlərində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Aşağı Əskipara və
Ağbulaq kəndlərində, Berd rayonunun Çinari və Ayqepar kəndlərində yerləşən
mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağbulaq və Əlibəyli kəndlərində yerləşən mövqelərimizi,
Goranboy rayonunun Talış, Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Çaylı, Ağdam
rayonunun Yusifcanlı, Kəngərli, Qaraqaşlı, Mərzili, Cəvahirli, Xocavənd rayonunun
Kuropatkino, Füzuli rayonunun Qorqan, Horadiz, Qaraxanbəyli, Alxanlı, Aşağı
Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında,
həmçinin Göygöl, Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan
atəşə tutublar.
24 fevral
* ABŞ dövlət departamentinin mətbuat katibi Cen Psaki axırki azərbaycanlı girovlar
Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevlə bağlı münasibət bildirib: “ Biz hər iki girovun
Azərbaycan hökümətinə qaytarılmasını dəstəkləyirik... Bu kimi humanitar jestlər tərəflər
arasında gərginliyin azaldılmasında və inamın qurulmasında özünü göstərib.” Dağlıq
Qarabağdakı qondarma rejimin “ nümayəndəsi” David Babayan bildirib ki, girovların
qaytarılması mümkün deyil: “ Məsələ bağlanıb... Biz humanitar jest edərək açıq, şəffaf
məhkəmə işi aparmışıq.” (“525-ci qəzet”, 25.02.15.).
* İtaliyanın Milan səhərində çoxlu sayda avtobus, tramvay və trolleybus marşruta
“Xocalıya ədalət” şüarları ilə çıxıb. Bundan başqa şəhər sakinlərinə Xocalı soyqırımna
həsr olunmuş bukletlər paylanıb. Tədbir QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının yardımı ilə
həyata keçirilib. Azərbaycan Amerika Alyansının təşkilatçılığı ilə ABŞ-ın paytaxtı
Vaşinqton şəhərində Xocalını tanıtma kampaniyasına start verilib. Sloveniyanın Roqla
dağ xizək idman kompleksində “Xocalıya ədalət” marafonu keçirilib. Fransanın paytaxtı
Paris şəhərində, tarixi “Teatr Adyar” teatrında Xocalı soyqırımına həsr olunmuş klassik
musiqi konserti baş tutub. Ermənilərin tədbiri pozmaq, teatrın divarlarına antiazerbaycan
şüarları vurmaq cəhdləri baş tutmayıb. (“Şərq”, 25.02.15; “Ekspress”, 25.02.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları Əfqan Hüseynov və İnqilab İsmayılovun
doğum günüdür.
Əfqan Qaraxan oğlu Hüseynov 1963-cü il fevralın 24-də Bakı şəhərində anadan
olmuşdur. O, Milli Qvardiyanın tərkibində alay komandiri kimi bir sıra döyüşlərə başçılıq
etmiş, 1992-ci il noyabrın 1-də Qubadlı rayonunun Səfiyan və Quşçular kəndlərinin
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müdafiəsi zamanı qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur. Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında
dəfn edilmişdir.
İnqilab Ələkbər oğlu İsmayılov 1962-ci il fevralın 24-də Xocalıda anadan olmuşdur.
Xocalı və ətraf ərazilərdə düşmənə qarşı rəşadətlə vuruşmuşdur. O, 1992-ci il yanvarın
12-də Daşbaşı yüksəkliyinin müdafiəsində iştirak etmiş, düşmənə ağır zərbələr vurmuş və
qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur. Cəsədini döyüş meydanından çıxarmaq mümkün
olmamışdır.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Ağdam rayonunun
Yusifcanlı, Kəngərli, Qaraqaşlı, Cəvahirli, Sarıcalı, Şıxlar, Şuraabad, Xocavənd
rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl
rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və Füzuli
rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi
avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
25 Fevral
* ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Serbiyanın xarici işlər naziri İvitsa Daçiç BMT
Türkiyəəhlükəsizlik Şurasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çixiş edərkən
bildirib: “ Ötən il prezidentlər arasında 3 görüş keçirilib, bu görüşlərdən sonra cəbhə
xəttində vəziyyət gərginləşibsə, bu ciddi narahatlıq doğurur.” (www.apa.az, 25.02.15.).
* ABŞ-ın Azərbaycana təyin olunmuş yeni səfiri Robert Sekuta Şəhidlər xiyabanını
ziyarət edib. Səfirlikdən yayılan məlumatan görə, o, bu addımı “ öz hörmətini ifadə
etmək və
Azərbaycanın qəhrəmanlarını tanımaq” məqsədilə atıb. Səfir Milli
Qəhrəmanlar Əlif Hacıyev və Şingiz Mustafayevin məzarlarına da baş çəkib, gül qoyub.
(www.apa.az, 25.02.15.).
* Prezident İlham Əliyev Bakıda səfərdə olan Türkiyə xarici işlər naziri Mövlud
Çavuşoğlunu qəbul edib. M. Çavuşoğlu azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla
da görüşüb. Görüşlərdə ikitərəfli və regional əməkdaşlıq məsələləri, həmçinin Dağlıq
Qarabağ məsələsi müzakirə olunub. (“Ekspress”, 26.02.15.).
* Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan parlamentlərində çıxış edərkən Xocalı
soyqırımına görə Azərbaycana başsağlığı verib və bildirib: “Xocalıda qardaşlarımız
yandırılaraq qətlə yetirildi.” (“Ekspress”, 26.02.15.).
* Xocalı soyqırımının il dönümü ilə bağlı Türkiyə Azərbaycan Dərnəyi Türkiyə
parlamentində sərgi, Azərbaycan-Koreya Dostluq Cəmiyyəti Seul şəhərində təbliğat
kampaniyası, Avropa Azərbaycan Cəmiyyəti İtaliyanın paytaxtı Roma şəhərində
“Sonsuz dəhliz “ filminin nümayişini, İtaliyanın Milan şəhərində “Xocalıdakı qırmızı
mələk” tamaşasının premyerasını təşkil ediblər və digər tədbirlər keçirilib. ABŞ-ın
Corciya ştatının qubernatoru Natan Dil xüsusi bəyanatla çıxış edib. (“Ekspress”,
26.02.15.).
* İran Dövlət Teleradiosu-İRİB Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair danışıqlar prosesini
şərh edərkən bildirib: “Dağlıq Qarabağın referendum vasitəsi ilə Azərbaycandan
qoparılması ideyasının müəllifi məhz Amerika Birləşmiş Ştatları olub. Ruslar da
fransızlar kimi bu ideyanı bəyənirlər... Rusiya qədər ABŞ-da ermənipərəst mövqedə
dayanır... Qarabağın statusu məsələsində... Qərblə Rusiyanın ortaq məxrəcdən
uzaqlaşacağını düşünmək ən azı sadəlövhlük olardı.” (“Nəbz”, 26.02.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Sahil Məmmədovun doğum günüdür.
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Sahil Ələmdar oğlu Məmmədov 1964-cü il fevralın 25-də Qərbi Azərbaycanın Uluxanlı
(Masis) rayonu Yuxarı Necili (Nizami) kəndində anadan olmuşdur. O, Birinci Qarabağ
müharibəsində fəal iştirak etmiş, Zəngilan rayonu ərazisində zastava rəisi olmuş, Qazançı,
Ağkənd, Dərəli kəndlərinin müdafiəsində qəhrəmanlıqla vuruşmuş, Qazançı kəndinin
müdafiəsi zamanı ağır yaralanmışdır. Birinci qrup Qarabağ müharibəsi əlilidir, hazırda
DİN-nin Pasport, Viza və Qeydiyyat İdarəsində baş inspektor vəzifəsində çalışır.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə,
Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy
rayonunun Qaravəlilər kəndində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Tərtər
rayonunun Çiləbürt, Çaylı, Göyarx, Qızıl Oba, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Kəngərli,
Şıxlar, Şuraabad, Baş Qərvənd, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun
Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Veysəlli, Cəbrayıl rayonunun
Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göygöl, Goranboy, Xocavənd və Cəbrayıl
rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi
avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
26 Fevral
* Müdafiə nazirliyinin N saylı hərbi hissəsinin əsgəri Cavad Qocayev cəbhə bölgəsində
minaya düşərək həlak olub. O, həqiqi hərbi xidmətə Oğuz rayonundan çağırılmışdı.
(“Bakı Xəbər”, 27.02.15.).
* Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə AzərTac-ın adı dəyişdirilərək, Azərbaycan
Dövlət İnformasiya Agentliyi (ADİA) adlandırılıb. (www.apa.az, 26.02.15.).
* Xocalı soyqırımın ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycanın hər yerində anım mərasimləri
keçirilib. Prezident İlham Əliyev digər dövlət rəsmiləri ilə birlikdə “Ana Harayı”
abidəsini ziyarət edib. Ziyarətə Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu da
qatılıb. QAT , Müsavat, AXCP, KXCP və digər ictimai, siyasi qurumlar, yüzlərlə sadə
insanlar abidəni ziyarət ediblər. QAT sədri Akif Nağı ziyarətin sonunda bildirib: “Bütün
şəhidlərimizin, o cümlədən Xocalı şəhidlərinin xatirəsini yad etmək hər kəsin borcudur.
Biz şəhidlərin xatirəsini yad etməli, həmçinin Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması
üçün bütün imkanlardan istifadə etməliyik. Dünya həqiqəti ona görə bilməlidir ki,
ermənilərin iç üzünü tanısın və biz sabah torpaqlarımızı hərbi yolla işğaldan azad etməyə
başlayanda bizi qınamasın. Torpaqlarımız yalnız hərbi yolla işğaldan azad edilə bilər.
Azərbaycan hakimiyyəti ləngimədən müharibəni başlamalıdır. Heç bir bəhanə
müharibənin təxirə salınmasına əsas ola bilməz.” (www.qat.az, 27.02.15; “Yeni
Müsavat”, 27.02.15.).
* Milli Məclisin vitse-spikeri Ziyafət Əsgərov bildirib ki, Serj Sərkisyanın hərbi
cinayətkar kimi tanınması tələbi ilə toplanan 100 min imza BMT Təhlükəsizlik Şurasına
təqdim olunub. (“Bakı Xəbər”, 27.02.15.).
* Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə bildirib ki, Bakıda
keçirilməsi nəzərdə tutulan Birinci Avropa Oyunlarına gələcək bütün idmançıların, o
cümlədən “böyük ehtimalla tranzitlə Tiflidən gələcək erməni nümayəndə heyətinin
xərclərini də” ödəməyi Azərbaycan öz üzərinə götürüb. Onun dediyinə görə, yol xərcini
bir qayda olaraq ya təşkilatçı ölkə, ya da Beynəlxaq Olimpiya Komitəsi ödəyir. (“Yeni
Müsavat”, 27.02.15.).
* Dağlıq Qarabağdakı qondarma “məhkəmə”də azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov
və Şahbaz Quliyevin “apellyasiya işi”nə baxılıb. Azərbaycanlı girovlar onlara qarşı
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ittihamların uydurma olduğunu, özlərini təqsirli saymadıqlarını bildiriblər. Dilqəm
Əsgərov düşmənə meydan oxuyub: “Ya azadlığa buraxın, ya da güllələyin.” Şahbaz
Quliyev isə bildirib: “ Mən sərhədi keçməmişəm, doğma torpaqlarımıza baş çəkmişəm.”
(“Yeni Müsavat”, 27.02.15.).
* Erməni jurnalist və publisist Vaqe Avetyan “facebook” səhifəsində Xocalıya görə üzr
istəyib: “ Sizi əmin edirəm ki, əgər nə vaxtsa Ermənistanda qanuni xalq hakimiyyəti
olarsa, mənim ölkəm bu cinayətin araşdırılması və azərbaycanlıların qətlində əli olan
günahkarların məhkəmə qarşısına çıxması üçün əlindən gələni edəcək.” ( “ Ekspress”,
27.02.15.).
* Xocalı soyqrımının ildönümü ilə əlaqədar dünyada tədbirlər davam etdirilib. ABŞ- da
fəaliyyət göstərən Azərbaycanın Dostları Assambleyası Vaşinqtonda xüsusi mərasim,
Azərbaycan – Avstraliya- Türk Dostluq Cəmiyyəti Sidney şəhərində imzatoplama və
məlumatlandırma aksiyası, yerli gənclər Türkiyənin İstanbul şəhəri Taksim meydanında,
Əskişəhirdə və digər yerlərdə flaşmob və yürüşlər, “ Ana Vətən” Niderland
Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi Niderland rəsmi orqanlarına, həmçinin beynəlxalq
təşkilatlara ünvanlanmış məlumatlandırma aksiyaları, İsraildəki diaspor təşkilatları
Akko şəhərində anım mərasimi, Belçika- Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti Brüssel
şəhərində mitinq- yürüş və digər aksiyalar keçiriblər. ABŞ- ın Arizona ştatının senatı
Xocalı soyqırımının tanınmasına dair qətnamə qəbul edib. ABŞ- ın Pensilvaniya ştatının
qanunverici orqanı Xocalı qətliamını pisləyən qətnamə qəbul edib. Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin xarici işlər komissiyası Xocalı qətliamını pisləyən bəyənatla şıxış edib.
( “ Ekspress” , 27.02.15.).
* QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi və Belçikanın “ Klam” təşkilatının
təşkilatçılığı ilə Brüssel Kral Konservatoriyasında fransız bəstəkar Roman Zantenin
“ Xocalı qurbanlarının xatirəsinə” adlı əsərinin dünya premyerası keçirilib. Tədbirdə
Belçika senatının üzvləri, diplomatik korpusun nümayəndələri, Avropa Birliyinin
rəsmiləri, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, QHT təmsilciləri və digərləri iştirak edib.
Tədbirin açılışında bəstəkar Roman Zante, “ Klam” təşkilatının rəhbəri, pianoçu xanım
Merve Mersinligil, millət vəkili Azay Quliyev və digərləri çıxış ediblər. ( “ Ekspress” ,
27.02.15.).
* Qarabağ Azadlıq Təşkilatının Türkiyə Nümayəndəliyi və Türkiyə Azərbaycan
Dərnəkləri Federasiyası Türkiyə parlamentində Azərbaycanla Dostluq Qrupunun rəhbəri
Necdət Ünüvarla görüşüblər. Görüşdə QAT Türkiyə nümayəndəliyinin rəhbəri Cəfər
Dal, İdarə heyətinin üzvü Vural Qoç, TADEF başqanı Bilal Dindar və digərləri çıxış
edərkən Qarabağ münaqişəsi, Xocalı soyqırımı haqda ətraflı məlumat veriblər. Millət
vəkili Necdət Ünüvar öz növbəsində Türkiyə hökumətinin, parlamentinin gördüyü
işlərdən danışıb, hər zaman qardaş Azərbaycanın yanında olduqlarını vurğulayıb. Heyət
millət vəkilləri Sinan Oğan, Rəşad Doğru, Lütfü Türkkanla görüşüb, daha sonra
parlamentin Xocalı soyqırımı ilə bağlı iclasına qatılıb. (www.qat.az, 28.02.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Canbulaq (Canpolad) Rzayevin doğum günüdür.
Canbulaq (Canpolad) Yaqub oğlu Rzayev 1968-ci il fevralın 26-da Ağdam rayonu
Əhmədavar kəndində anadan olmuşdur. Leytenant C.Rzayev Xramort, Xanabad, Əsgəran,
Qarakənd, Gülablı kəndləri uğrunda gedən döyüşlərdə bir komandir kimi rəşadətlə
vuruşmuşdur. 1992-ci il fevralın 26-da C.Rzayev öz tankı ilə Xocalıda qətlə yetirilən
insanların köməyinə getdi, düşmənin atəş mövqelərini məhv edərək xeyli insanın xilas
olmasına şərait yaratdı, axıra qədər döyüşdü və şəhid oldu. Məzarı Ağdam şəhərinin
Şəhidlər Xiyabanındadır.
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* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Barekamavan
kəndində və İcevan rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
Qazax rayonunun Qaymaqlı kəndində və adsız yüksəkliklərdə, Krasnoselsk rayonu
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonunun Qaravəlilər
kəndində yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış, Tapqaraqoyunlu, Tərtər
rayonunun Çiləbürt, Çaylı, Göyarx, Qızıl Oba, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Şıxlar,
Şuraabad, Baş Qərvənd, Sarıcalı, Cəvahirli, Şirvanlı, Xocavənd rayonunun Kuropatkino
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göygöl, Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat
və pulemyotlardan atəşə tutublar.
27 Fevral
* QAT sədri Akif Nağı müsahibəsində bildirib: Akif bəy, Türkiyədən yeni
qayıtmısınız. Səfəriniz nə ilə bağlı idi? - Səfərdə məqsəd Türkiyədə kifayət qədər
tanınan İnsani Yardım Vəqfinin İstanbulda Xocalı soyqırımı ilə bağlı keçirdiyi
simpoziumda iştirak etməkdən ibarət idi. Simpoziumda maraqlı çıxışlar oldu, müzakirəyə
maraqlı məsələlər çıxarıldı. Həm Xocalı və Xocalı faciəsi barədə geniş məlumat verildi,
həm də üç paneldə müzakirələr aparıldı. Müzakirələrdə məsələlərə elmi yanaşma
sərgiləndi. Bir var, hamı Xocalıdan danışsın, faktları desin, bir də var həm Xocalı
soyqırımı, həm də bütövlükdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ən müxtəlif
aspektlərin elmi araşdırması ortaya qoyulsun, onun ətrafında müxtəlif müzakirələr
aparılsın. Hesab edirəm ki, simpozium bu baxımdan da fərqli və dəyərli idi. - Fevralın
25-də Bakıda rəsmi səfərdə olan Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu
Xocalı faciəsinin tanıdılması ilə bağlı işlərə Türkiyənin də ciddi dəstək verdiyini
bildirdi. Siz Türkiyədə olarkən bu dəstəyi hiss etdinizmi? - Türkiyə bu işə, həqiqətən
də, geniş miqyasda töhfə verir. Qardaş ölkədə həm dövlət səviyyəsində, həm də QHT-lər
səviyyəsində tədbirlər keçirilir, daha doğrusu, iş aparılır. Biz orda olarkən bunun
dayanmadan aparılan bir proses olduğunu gördük. Təsəvvür edin ki, ölkənin ən müxtəlif
yerlərindən ictimai təşkilatların, dərnəklərin, vəqflərin nümayəndələri bu gün Türkiyə
Böyük Millət Məclisində Xocalı soyqırımı ilə bağlı məsələnin müzakirəsi üçün
parlamentə dəvət olunub. Bizim Qarabağ Azadlıq Təşkilatının Türkiyə təmsilçisi Cəfər
Dal da bu tədbirə dəvət olunub. Böyük bir heyətin içərisində o da var. Görün, Türkiyə
dövləti səviyyəsində bu işə nə qədər diqqət yetirilir. Eyni zamanda, Türkiyənin ayrı-ayrı
yerlərində Xocalı soyqırımı ilə bağlı abidələrin, parkların, küçələrin açılması artıq ənənə
halını alıb. Qeyri-rəsmi qaydada isə təşkilatlar orada geniş şəkildə iş görürlər. Həmin
təşkilatlar ictimai rəyə Xocalı, Qarabağ məsələsini yeritmək istəyirlər. Onların məqsədi
ondan ibarətdir ki, Türkiyə cəmiyyətində təkcə yuxarıdan hansısa tədbirlər keçirilməsin.
Cəmiyyətin özündə Qarabağla, Xocalı ilə bağlı hansısa bir sosial sifariş olsun. QHT-lər
bələdiyyə, parlament və prezident seçkisində Qarabağ məsələsinə, Xocalı məsələsinə isti
yanaşan namizədlərin, siyasi qüvvənin seçicilərin rəğbətini qazanacaqlarını bilmələrini
istəyir. Ona görə də hesab eidrəm ki, Türkiyədə Qarabağ məsələsi, Xocalı soyqırımı
məsələsi ən müxtəlif səviyyələrdə çox ciddi şəkildə qoyulur və artıq bunun nəticələri də
hiss olunur. - Bəs, Azərbaycanın gördüyü işlər Sizi qane edirmi? - Azərbaycan Xocalı
faciəsinin tanıdılması yönündə çox ciddi iş aparır. Eyni zamanda, diaspor təşkilatları
bununla bağlı geniş şəkildə iş görürlər. Azərbaycanın daxilində elə bir müəssisə, elə bir
tələbə auditoriyası olmadı ki, bugünlərdə orada tədbir keçirilməsin. Geniş şəkildə
tədbirlər keçirildi. Bunlar hamısı ictimai rəyə, insanların şüuruna təsir edən məsələlərdi.
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Azərbaycandan xaricdə də geniş şəkildə həm rəsmi, həm də diaspor təşkilatları
səviyyəsində tədbirlər keçirirlər. Məsələn, biz Türkiyəyə çatanda, hava limanından
çıxanda küçə boyunca üzbəüz Xocalı soyqırımı plakatları asılmışdı. Hələ bu fevralın 20də idi. Hava limanına gələn, gedən, xarici və daxili qonaqlar hamısı bu plakatları
görürdülər. Başqa ölkələrdə də bu var. Sadəcə olaraq bütün fəaliyyətlər analiz olunmalı,
məqsədə yetişmək üçün nəyin çatmadığı nəzərə alınmalıdır. Miqyas, kəmiyyət genişdir.
Söz yox ki, kəmiyyət artmalıdır, aksiyalar daha da çox olmalıdır. Ancaq keyfiyyət
məsələsinə də diqqət yetirilməlidir. Hədəfə çatırıq, ya yox. - Sizcə, çatırıqmı? - Hesab
edirəm ki, artıq müəyyən mənada hədəfə çatırıq. Amma yenə də yüz faizlik hədəfə
çatmaq mümkün olsaydı, daha bundan sonra bizim əziyyət çəkməyimizə ehtiyac
qalmazdı. Hələlik istədiyimiz qərarları müəyyən parlamentlərdən ala bilmiriksə, hardasa
hələ də erməni yalanlarına inanırlarsa, demək, hələ hədəfə tam çata bilməmişik. Ancaq
hesab edirəm ki, dünya birliyinin Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanıyıb-tanımamasını
özümüzə böyük bir dərd etməli deyilik. Əsas məsələ, əsas məqsəd məlumatlandırmadır.
Bu məlumatlandırmanın nəticəsi olaraq müəyyən qərarların qəbul olunmasından, o
cümlədən soyqırımın tanınmasından daha vacib Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində
Xocalı soyqırımında iştirakı təsdiqlənmiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması bizim
hədəfə çatmağımız olacaq. - Xocalı faciəsinin dünya miqyasında birmənalı olaraq
qəbul olunmasının Dağlıq Qarabağ məsələsinin Azərbaycanın maraqları
çərçivəsində həllinə hansısa təsiri olacaqmı? - Əsas məqsəd o olmalıdır ki, dünya
həqiqəti, ermənilərin bizə təcavüz etdiyini, işğalçı hərəkətlər etdiyini bilsin, ermənilərin
iç üzünü, vəhşiliklərini tanısın. Ancaq mən inanmıram ki, onu tanıyandan sonra da
beynəlxalq təşkilatlar bizim barəmizdə obyektiv qərar qəbul etsinlər və Qarabağın
Azərbaycana qaytarılması istiqamətində addım atsınlar. Mən buna inanmıram. Çünki
beynəlxalq münasibətlər sistemi çox ədalətsiz şəkildə qurulub. Burdan ədalət gözləməyə
dəyməz. Biz torpaqlarımızı gec-tez işğaldan hərbi yolla azad etməliyik. Apardığımız
təbliğat işlərinin məqsədi ondan ibarət olmalıdır ki, dünya birliyi biz hərbi əməliyyatlara
başlayan anda bizim mövqeyimizi başa düşsün, bizi qınamasın və ən azı neytral qalsın.
Bizə qarşı hər hansı sanksiya tətbiq etmək təşəbbüsündə olmasınlar. Yəni, “Azərbaycan
hücuma keçdi” deyə səs-küy, qalmaqal salınmasın. Yəni, bu baxımdan hesab edirəm ki,
keçirilən tədbirlər əhəmiyyətlidir. - Bu gün (dünən-S.Həmid) həm də Kəlbəcərdə girov
götürülmüş iki soydaşımızın “apelyasiya məhkəməsi” başlayıb... - Ermənilər bu
qondarma məhkəməni fevralın 26-na - Xocalı faciəsinin ildönümü gününə təyin etməklə
öz məkrli, murdar niyyətlərini nümayiş etdirmiş oldular. Deməli, onlar öz mövqelərindən
geri çəkilməyiblər. Necə ki, 1988-ci il fevralın 27-28-də baş verən hadisələrə görə
azərbaycanlılardan qisas, intiqam almaq üçün 1992-ci ilin fevralın 26-da Xocalı
soyqırımını törətdilər, indi də həmin günə “məhkəmə” təyin etməklə demək istəyirlər ki,
biz hərəkətlərimizdən peşman deyilik. Ona görə də bizim nəyəsə ümid etməyimiz,
cəmiyyətlər arası dialoqun yaranmasına çalışmağımız əbəsdir. Ermənilər öz əməlləri ilə
bu çabaların faydasız olduğunu sübut edirlər. Girovlar məsələsinə ABŞ, Rusiya və Fransa
ilk gündən tam biganə münasibət bəslədilər. Son olaraq amerikalı həmsədr Ceyms Uorlik
açıqlama verdi ki, girovlar qaytarılmalıdır, bundan sonra ABŞ dövlət katibinin müavini
Viktoriya Nuland və Dövlət Departamentinin sözçüsü Cen Psaki nəhayət ki, bunu dilə
gətirdilər. Hər üçü təxminən belə bir açıqlama verib: “Biz girovların Azərbaycan
hökumətinə qaytarılmasına tərəfdarıq. Hesab edirik ki, bu, yaxşı bir humanitar jest
olardı”. Qeyri-insani, vəhşi ermənilərdən insani, humanitar akt gözləyirlər, özü də onu bu
şəkildə ifadə edirlər. Az qalırlar ki, ermənilərə bəraət qazandırsınlar. Təxminən deyirlər:
“Saxlamısan, yaxşı eləmisən. Amma mümkündürsə bir insanlıq elə, bir jest elə, onları
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qaytar”. Bax, bu artıq Azərbaycanı təhqir etməkdir. Dağlıq Qarabağdakı qondarma
rejimin nümayəndəsi Babayan buna cavab verərək dedi ki, bu məsələ bitib, girovların
geri qaytarılmasından danışmağa dəyməz, biz humanitar jest edib onların açıq
məhkəməsini keçirmişik. Guya bununla humanitar jest ediblər. Rusiyanın prezidenti
Vladimir Putin, xarici işlər naziri Sergey Lavrov da girovların qaytarılmasını istəmişdi.
Belə çıxır ki, Dağlıq Qarabağdakı bir ovuc erməni Amerikaya da, Rusiyaya da meydan
oxuyur. Amma əslində, bütün bunlar hamısı onların öz oyunlarıdır. Bu tərəfdən bizə bir
söz deyir, o biri tərəfdən isə Ermənistana deyirlər ki, işinizdə olun. Bax, məsələ bu
cürdür. (www.teleqraf.com, 27.02.15.).
* Qarabağ Azadlıq Təşkilatı erməni idmançılarının Birinci Avropa Oyunlarına dəvəti
və onların yol xərclərinin ödənilməsi ilə bağlı məsələyə qarşı bəyanat verib: Qarabağ
Azadlıq Təşkilatı Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulan Birinci Avropa Oyunlarında erməni
nümayəndə heyətinin iştirakı, həmçinin onların yol xərclərinin Azərbaycan tərəfindən
ödəniləcəyinə dair rəsmi Bakının açıqlamalarını qətiyyətlə pisləyir, bu mövqeni işğalçı
Ermənistan qarşısında təslimçilik kimi dəyərləndirir. İşğalçı Ermənistan nümayəndələrini
azərbaycanlı vergi ödəyicilərinin hesabına Bakıya gətirmək, onlara burada hər cür şərait
yaratmaq, üstəlik onların təhlükəsizliyi ilə bağlı hansısa əlavə öhdəliklər götürmək
mənəviyyatsızlıqdan başqa bir şey deyildir. Bu, işğalçı və onun havadarları qarşısında
qul, kölə psixologiyasının nümayiş etdirilməsidir. Bu, on minlərlə şəhidimiz, əsirlikdə
çürüyən insanlarımızın təhqir edilməsidir. Azərbaycan hakimiyyətindən suallarımıza
cavab verməsini tələb edirik: Əlləri Azərbaycan xalqının qanına batmış, torpaqlarımızı
işğal altında saxlayan eybəcər bir rejimin nümayəndələrinin Bakıda hansısa tədbirdə
iştirakını necə rəva görürsünüz? Xankəndidə azərbaycanlı girovların üzərində məhkəmə
qurulur, bütün Azərbaycan ələ salınır və yaxud cəhbə xəttində azərbaycanlı əsgər erməni
gülləsindən həlak olur və bütün bunlarla eyni vaxtda erməni idmançısı heç nə olmamış
kimi hansısa idman növündə çıxış edir, ya da erməni məşqçi Azərbaycanın paytaxtında
oturub sakitcə yemək yeyir, çay içir- bunu özünüzə nə cür təsəvür edir və özünüzə nə cür
sığışdırırsınız? Bunun rəzalət və zəlillikdən başqa bir adı var, ya yox?
Biz bu sualları təkcə hakimiyətə deyil, bütün Azərbaycan cəmiyyətinə, o cümlədən
idmançılara, idman sahəsində çalışan hər kəsə yönəldirik. Hər kəs öz imkanları daxilində
bu rəzalətin, təhqirin başımıza gətirilməsinə imkan verməmək üçün çalışmalıdır.
Biz öz növbəmizdə bildiririk ki, işğalçı Ermənistan bütün beynəlxalq tədbirlərdən, o
cümlədən idman tədbirlərindən təcrid edilməli, qovulmalıdır. Bu, Ermənistanın işğalçı
hərəkətlərinə görə cavab tədbiridir və heç kəs bizi hansısa saxta arqumentlərlə
inandırmağa çalışmasın. Biz Ermənistan nümayəndələrinin Bakıya gəlişinə imkan
verməyəcək, əgər gələrlərsə, onların dərhal rədd olub getmələri üçün bütün vasitələrdən
istifadə edəcəyik. (www.qat.az, 27.02.15; www.musavat.com, 27.02.15.).
* Ukraynanın Poltava şəhərində Ümumukrayna Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatı
(ÜAGT) tərəfindən “Xocalını hiss et” devizi altında aksiya keçirilib. Gənclər havanın
soyuq və yağışlı olmasına rəğmən aksiyanın devizinə uyğun olaraq simvolik şəkildə qolu
qısa, nazik geyimdə Xocalı haqqında xüsusi buraxılış olan qəzetləri insanlara paylayıblar.
Aksiya yerli əhali tərəfindən olduqca maraqla qarşılanıb, hətta bəzi insanlar havanın çox
soyuq olduğunu deyərək aksiya iştirakçılarından gödəkçələrini geyinmələrini istəyiblər.
ÜAGT Poltava nümayəndəliyi rəhbəri Qazax Nağı aksiyanın uğurla baş tutduğunu
deyib: “Düşünürəm ki, dünyanın hər bir yerində yaşayan azərbaycanlılar Xocalını qeyd
etməlidir, müxtəlif formalarda etirazlar olmalıdır. Biz də etirazın bu formasını seçdik.
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İnsanların payladığımız qəzetləri zibil qutularına atmamaları, oxumaları üçün çalışdıq.
Aksiyanı bu barədə uğurlu hesab edə bilərik”. ( www.musavat.com, 27.02.15.).
* Azərbaycan XİN mətbuat katibi Hikmət Hacıyev ATƏT- in Minsk qrupunun
tərkibinin dəyişdirilməsi ilə bağlı təkliflərə münasibət bildirib: “ Almaniya və Türkiyənin
Minsk qrupunun həmsədri olması hələlik gündəlikdə deyil. “ O, həmçinin işğalçı
Ermənistanın mayın 3- də Dağlıq Qarabağda qondarma “ parlament seçkiləri” keçirmək
niyyətini kəskin tənqib edib: “ Bu “seçki” lərin heç bir hüquqi qüvvəsi ola bilməz.”
( “525- ci qəzet” , 28.02.15.)
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə,
Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy
rayonunun Qaravəlilər kəndində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi,
Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Ağdam rayonunun
Yusifcanlı, Şıxlar, Şuraabad, Sarıcalı, Cəvahirli, Şirvanlı, Kəngərli, Qaraqaşlı, Mərzili,
Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı
Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy,
Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
28 Fevral
* Müdafiə naziri Zakir Həsənov cəbhə bölgəsində yerləşən hərbi hissədə olub,
komandir heyəti ilə görüş keçirib, döyüş hazırlığının vəziyyəti, müdafiə sistemi və digər
məsələlərlə bağlı müzakirələr aparıb. Müdafiə naziri şəxsi heyət qarşısında çıxış edərkən
bildirib: “Biz... silahlarımızı elə dərindən öyrənməliyik ki, xalqımızı qoruya bilək,
düşmənə dağıdıcı zərbə endirməklə torpaqlarımızı işğaldan azad edək. Artıq
torpaqlarımızın azad olunacağı gün yaxınlaşır.” (www.apa.az, 28.02.15.).
* ABŞ-ın Nyu-Cersi ştatından olan konqresmen Donald Peyn Xocalı soyqırımının il
dönümü ilə bağlı Konqresdə bəyanatla çıxış edib. O, çıxışında konqresmenləri Xocalıda
törədilən dəhşətli qətliamı tanımağa çağırıb. (www.apa.az, 28.02.15.).
* Ermənistan müdafiə nazirliyinin açıqlamasına görə, düşmən ordusunun əsgərləri
1979-cu il təvəllüdlü Artak Aqekyan və 1995-ci il təvəllüdlü Hayk Baroyan
öldürülüb. Hadisə Qarabağın şimal-şərqində baş verib. ( www.anspress.com, 28.02.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Elman Hüseynovun doğum günüdür.
Elman Süleyman oğlu Hüseynov 1952-ci il fevralın 28-də Tərtər rayonunun İlxıçılar
kəndində anadan olmuşdur. O, 1991-ci ilin noyabr ayında “Tərtər” özünü müdafiə
batalyonu yaradır və komandiri olur. O, öz batalyonu ilə Ağdərə, Seysulan, Çaylı,
Marquşevan, Marağa, Drambon, Sərsəng, Həsənqaya, Çıldıran və digər döyüşlərdə
rəşadətlə vuruşmuş, 1993-cü il yanvarın 14-də Vəng kəndi uğrunda döyüşdə
qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur. Tərtər rayonu Qaraqoyunlu kəndində dəfn edilmişdir.
Tərtər şəhərindəki küçələrdən biri onun adını daşıyır, Tərtər şəhərində büstü qoylub.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun
Çiləbürt, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Şıxlar, Sarıcalı, Cəvahirli, Kəngərli, Xocavənd
rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli,
Aşağı Veysəlli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy,
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Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
01 mart
* Amerikalı politoloq Pol Qobl bildirib: “Qərb Qarabağ münaqişəsinə daha böyük
diqqət ayırmalıdır. Əks halda, onun regionda mövqeyi zəifləyəcəkdir.” (“Bakı Xəbər”,
02.03.15.).
* Qarabağ döyüşçüsü Yuri Drobotov vəfat edib. O, Şuşa şəhərində, Daşaltıda, Laçın,
Kəlbəcər, Ağdam, Zəngilan ərazilərində hərbi əməliyyatlarda iştirak etmiş, iki ayağını
itirmişdi. O, tağım komandiri olmuş, qəhrəmanlıqla vuruşmuşdur. Həyatının son illərini
anası ilə birlikdə Buzovna qəsəbəsində yaşayırdı. (“Yeni Müsavat”, 02.03.15.).
* Türkiyədə keçirilən tədbirlərin birinin fasiləsində erməni ekspert yandırdığı siqareti
göstərərək, azərbaycanlı ekspert eşitsin deyə bərkdən bildirib ki, “öz istehsalımızdı,
tütünü Qubadlıda əkirik.” Azərbaycanlıların etirazı qalmaqala səbəb olub. (“Yeni
Müsavat”, 02.03.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış, Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun
Çiləbürt, Qızıl Oba, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Şıxlar, Baş Qərvənd, Cəvahirli,
Kəngərli, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli,
Alxanlı, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun Mehdili
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat
və pulemyotlardan atəşə tutublar.

02 mart
* Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan jurnalistlərin suallarını
cavablandırarkən bildirib: “Qarabağ məsələsində addım atılmadıqca, Ermənistanla
sərhədləri aça bilmərik...Rusiya və ABŞ istəsə, münaqişə çox tez həll edilə bilər. Putin,
Olland və Obama ilə söhbətlərimizdə onlar “maraqlandıq, maraqlanacağıq” deyirdilər,
hələ heç bir nəticə yoxdur.” ( “525- ci qəzet” , 03.03.15.)
* Müdafiə nazirliyinin Gəncədə yerləşən N saylı hərbi hissəsinin əsgəri, 1990-cı il
təvəllüdlü Vicay Pərvanayev kəskin ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişib. O, həqiqi
hərbi xidmətə Qusar rayonundan çağırılmışdı. (www.apa.az, 03.03.15.).
* Ermənistan hakimiyyəti qondarma “erməni soyqırımı”nın “100 illiyi” ilə bağlı
“ümumerməni bəyannaməsi” deyilən sənəd qəbul etmək istəyir. Erməni Milli
Konqresinin lideri, sabiq prezident Levon Ter-Petrosyan İrəvanda mitinqdə çıxış
edərkən bu təşəbbüsə qarşı çıxıb: “Bu bəyannamə Ermənistan üçün üzücü nəticələrə
səbəb olacaq... həmin bəyannamə Qarabağ nizamlanmasında və erməni-türk
münasibətlərində müəyyən maneələr törətməklə, bizə beynəlxalq aləmlə problemlər
yaradacaq.” ( “525- ci qəzet” , 03.03.15.).
* Müdafiə nazirliyindən fevralın 28-də məhv edilmiş erməni əsgərləri ilə bağlı əlavə
məlumat verilib. Məlumatda göstərilir ki, düşmənin təxribat qrupunun diversiya cəhdinin
qarşısı alınıb, qrupun rəhbəri və daha bir neçə hərbçi öldürülüb. ( “Şərq” , 03.03.15.).
* Milli Qəhrəman Məzahir Rüstəmovun doğum günüdür.
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Məzahir İzzət oğlu Rüstəmov 1960-cı il martın 2-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
O, 1992-ci ildə könüllü olaraq müharibəyə gedib, Gədəbəyin Şınıx bölgəsində bir zabit
kimi vuruşub, vzvod komandiri olub. Düzrəsullu, Mutudərə və digər kəndlərin
müdafiəsində iştirak edib. 1992-ci il avqustun 6-da ermənilərin Mutudərə kəndinə
hücumunun qarşısını almaq üçün döyüşə rəhbərlik edib, son nəfəsinə qədər döyüşüb,
sonda düşmənin əlinə keçməmək üçün özünü qumbara ilə partladaraq qəhrəmancasına
həlak olub. Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir. Oxuduğu 32 saylı
məktəb, Əhmədli qəsəbəsindəki küçələrdən biri onun adını daşıyır. Yaşadığı binaya
xatirə lövhəsi vurulmuşdur. Gədəbəy rayonunda abidəsi ucaldılmışdır
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonunun ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Tərtər
rayonunun Çiləbürt, Çaylı, Göyarx, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Şıxlar, Şuraabad,
Sarıcalı, Şirvanlı, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz,
Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında,
həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan
atəşə tutublar.
03 mart
* Türkiyənin Konya vilayətində Azərbaycan və Türkiyənin Hərbi Hava Qüvvələrinin
birgə təlimi başlayıb. “TURAZ Şahini-2015” adlandırılan təlimlərdə hər iki ölkənin
hərbi təyyarələri iştirak edir. Təlimlərin məqsədi qarşılıqlı uçuş bacarığı və vərdişlərini
inkişaf etdirməkdir. Təlimlər aprelin 13-dək davam edəcək. ( “525- ci qəzet” , 04.03.15.).
* ABŞ-ın Yuta ştatı da Xocalı soyqırımının tanınması ilə bağlı qərar qəbul edib. Bu
barədə ştatın qubernatoru Qeri R.Herbert Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş
konsulluğuna ünvanladığı məktubunda bildirib. Bununla, ABŞ-da Xocalı qətliamını
tanıyan ştatların sayı 17-yə çatıb. ( “525- ci qəzet” , 04.03.15.).
* SİTM-in direktoru Mübariz Əhmədoğlu bildirib: “Ermənistanın rəhbərliyi ifşa
olunmaqdan qorxaraq Fransa prezidenti Fransua Ollandın itkin düşənlərin siyahısını
hazırlamaq təklifini rədd edib... Həmsədrlər təxminən bir il əvvəl məcburi köçkünlərin öz
doğmalarının məzarını ziyarət etmək məsələsini gündəliyə gətirmişdilər. Ermənistan
bununla razılaşmadı... Fransa prezidenti prezidentlərin görüşündə 3 təklif irəli sürmüşdü:
hərbi gərginliyi azaltmaq, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi ilə birlikdə itkin düşənlərin
siyahısını hazırlamaq və Böyük Sülh Sazişinin hazırlanmasına başlamaq... Həmin
görüşdə razılaşdırılıb ki, əsir-girov və itkin düşmüş şəxslərlə bağlı məsələlərin həlli üçün
birbaşa əməkdaşlıq qurulsun və informasiya mübadiləsi aparılsın.” Xarici işlər
nazirliyinin mətbuat katibi Hikmət Hacıyev prezidentlərin 2014-cü il Paris görüşündə
belə bir razılığın əldə olunduğunu, lakin Ermənistanın bu razılaşmaya əməl etmədiyini
bildirib. ( “525- ci qəzet” , 04.03.15.).
* Alman politoloq və publisisti Rixard Kissler Güney Qafqazda sabitlik və təhlükəsizlik
mövzusunda keçirilən simpoziumda çıxışı zamanı Dağlıq Qarabağa səfər təəssüratından
da danışıb: “Mən Xocalıda oldum... Olduqca qəmli, ürək ağrıdan mənzərə idi. Hər yerdə
dağıntıların izləri görünürdü. Ara-sıra bura köçmüş ermənilərə də rast gəlirdik... Onlara
Xocalı hadisəsi ilə bağlı sual verdim... Onlar bu haqda eşitmək istəmədiklərini deyir, ya
da deyirdilər ki, azərbaycanlıları öz orduları qırıb... Əgər bir az qabağa Şuşaya getsək,
orada unudulmuş məscidi, dağıntılar içərisində kitabxanaları görə bilərsiniz. Bütövlükdə
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Dağlıq Qarabağda mən heç bir pozitiv iqtisadi inkişaf görmədim. Ora heç kim sərmayə
qoymur: ermənilərin buna pulu yoxdur, Rusiya da bu məsələyə qarışmır... Orada
ümidsizlik atmosferi hökm sürür.” ( “Yeni Müsavat” , 04.03.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusunun əsgəri, 1995-ci il təvəllüdlü Arsen Karapetyan Dağlıq
Qarabağda təmas xəttində aldığı güllə yarasından ölüb. Bu, son günlərdə öldürülən 4-cü
düşmən hərbçisidir. (www.modern.az, 03.03.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Mosesqex və Ayqedzor
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağdam və Muncuqlu kəndlərində,
Krasnoselsk rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy
rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy
rayonunun Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Çaylı, Göyarx, Ağdam
rayonunun Yusifcanlı, Şıxlar, Sarıcalı, Cəvahirli, Kəngərli, Şuraabad, Qaraqaşlı, Şirvanlı,
Mərzili, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli,
Qorqan, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Veysəlli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri
yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və
pulemyotlardan atəşə tutublar.
04 mart
* Müdafiə nazirliyinin mətbuat xidməti işğalçı Ermənistanın müdafiə naziri Seyran
Ohanyanın məhv edilmiş erməni hərbçilərinin dəfnində Azərbaycana qarşı hədə və
təhqirlə dolu bəyanatı ilə bağlı açıqlama verərək bildirib: “Biz erməni valideyinlərinə
müraciət edərək övladlarını mənasız xəyallar uğrunda ölümə yollamamağa çağırırıq.
Çünki son erməni işğalçısı Azərbaycan torpaqlarını tərk edənədək siz bundan da ağır
itkilərlə qarşılaşacaqsınız.” ( “Bakı Xəbər” , 05.03.15.).
* Avropa İttifaqının mətbuat xidmətindən bildiriblər: “Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
sülh yolu ilə nizamlanması Avropa İttifaqı üçün ən yüksək prioritetdir və mövcud statuskvo qəbuledilməzdir.” (www.trend.az, 04.03.15.).
* Azərbaycan MDB ölkələrinin Dəmir Yol Nəqliyyatı Şurasının Sərnişin təsərrüfatı
üzrə komissiyasının İrəvanda keçriləcək iclasında iştirakdan imtina edib. İclasın martın 6da keçirilməsi nəzərdə tutulub. ( “Bakı Xəbər” , 05.03.15.).
* Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı Akın Öztürk Azərbaycana səfərə gəlib.
Türkiyəli qonaqla Azərbaycanın müdafiə naziri Zakir Həsənov arasında görüş olub.
Görüşdə qarşılıqlı əməkdaşlıq, təcrübə mübadiləsi və digər məsələlər müzakirə olunub.
(www.apa.az, 04.03.15.).
* ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin mandatına uyğun olaraq
Goranboy rayonu Tapqaraqoyunlu kəndi yaxınlığındakı qoşunların təmas xəttində
monitorinq keçirilib və insidentsiz başa çatıb. ( “Şərq” , 05.03.15.).
* Milli Qəhrəman Elşad Əhədovun doğum günüdür
Elşad Saday oğlu Əhədov 1968-ci il martın 4-də Masallı rayonunun Təzə Alvadı
kəndində anadan olmuşdur. Həyatını Azərbaycan xalqının erməni təcavüzündən
qorunmasına sərf edən gənc zabitin döyüş yolu Füzuli rayonu ərazisindən başlayıb və
sonra Daşburun, Nərgiztəpə, Aşağı Veysəlli və Şişqayadan keçib və Beyləqanın
müdafiəsində böyük rol oynayıb. Elşad Əhədovun son döyüşü 1993-cü il dekabrın 11-də
Ağdaş yüksəkliyində olub. O, bu döyüşdə ağır yaralanır və həkimlərin səyinə
baxmayaraq, komandirin həyatını xilas etmək mümkün olmur, gözlərini əbədi yumur və
şəhidlik zirvəsinə ucalır.
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Elşad Əhədov Təzə Alvadı kəndində dəfn olunmuşdur.
Təzə Alvadı kənd orta məktəbi və parkı Qəhrəmanın adını daşıyır.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Krasnoselsk rayonunun ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonunun ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış, Tapqaraqoyunlu,
Tərtər rayonunun Çiləbürt, Çaylı, Göyarx, Qızıl Oba, Ağdam rayonunun Yusifcanlı,
Sarıcalı, Cəvahirli, Kəngərli, Şuraabad, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli
rayonunun Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri
yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və
pulemyotlardan atəşə tutublar.
05 mart
* Müdafiə naziri Zakir Həsənov ABŞ ın ölkəmizdəki səfiri Robert Sekutanı qəbul
edib. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, iki ölkə arasında əməkdaşlıq məsələləri
müzakirə olunub. Müdafiə naziri diqqəti Ermənistanın işğalçı hərəkətlərinə, danışıqların
düşmən ölkə tərəfindən qəsdən uzadılmasına yönəldib. Səfir həmsədrlər tərəfindən irəli
sürülən Böyük Sülh Sazişi ideyasının müsbət qarşılandığını deyib. (“Bakı xəbər”,
06.3.15.).
* İşğal nəticəsində itki və tələfatların qiymətləndirilməsi üzrə İşçi qrupunun
təşkilatçılığı ilə “ İşğal altındakı abidələrimiz: vurulmuş ziyanın qiymətləndirilməsi”
mövzusunda konfrans keçirilib. “Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində dövlət qeydiyyatında olan 901 tarixi abidə var. Bunlardan 609-u yerli
əhəmiyyətli, 285-i ölkə əhəmiyyətli və 13-ü beynəlxalq əhəmiyyətli abidədir. Muzeylərdə,
arxivlərdə, fondlarda, sərgilərdə, kolleksiyalarda, ibadət yerlərində, şəxsi mülklərdə
qorunan eksponat və digər əşyaları bura aid etmək olar”.
Bunu Azərbaycan Respublikası ərazilərinin Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğalı
nəticəsində itki və tələfatların qiymətləndirilməsi üzrə İşçi Qrupunun rəhbəri, deputat
Xanhüseyn Kazımlı konfransda bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu kateqoriyaya aid 26 muzey, şəkil qalereyası, fərdi şəxslərə aid
minlərlə eksponat torpaqlarımızın işğalı zamanı ermənilər tərəfindən mənimsənilərək
Ermənistana aparılıb: “Bir qismi isə Almaniya, Fransaya, ABŞ-ın iri şəhərlərində satışa
çıxarılıb, yaxud ermənilər üçün “nüfuzlu” bilinən şəxslərə hədiyyə edilib”.
X.Kazımlı qeyd edib ki, işğal altındakı abidələrdən təxminən 50 ədəd türbə, məscid 67,
ziyarətgah 92, 106 ədəd məbəd, 262 xalqımızın tarixini əks etdirən xatirə abidəsi,
arxeoloji abidələr 253, qalalar 39 və bu tipdən olan körpülər isə 32 ədəd təşkil edir:
“Bunların hər birinin beynəlxalq qiymətləndirmə əsasında və beynəlxalq ekspertlərin
iştirakı ilə dəyərləndirilməsi üçün fəaliyyət planı hazırlanıb. Memarlıq abidələri
içərisində ermənilər tərəfindən çox dağıntı və tələfatlara məruz qalan İslam dini
abidələridir. Bura məscidlər, türbələr, ziyarətgahlar və digər inanc yerləri daxildir. Dağlıq
Qarabağ və ətraf rayonların ərazilərində fəaliyyət göstərmiş 67 müsəlman məscidinin
Şuşada 13, Ağdamda 5, Füzulidə 16, Zəngilanda 12, Cəbrayılda 5, Qubadlıda 8, Laçında
8 və sairə 63-ü dağıdılıb, 4 məscid isə yararsız hala salınıb. Beynəlxalq təşkilatların
müdaxiləsi nəticəsində Ağdam Cümə Məscidinin, Şuşa şəhərindəki Aşağı Gövhərağa,
Yuxarı Gövhərağa və Saatlı məscidlərinin divarlarını qismən salamat saxlamaq mümkün
olub”.
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X.Kazımlı bildirib ki, ermənilər dini etiqadlara qarşı daha bir amansızlıq nümayiş
etdirərək, Ağdam Cümə məscidinin içərisində ev heyvanları, o cümlədən donuz
saxlamaqla azərbaycanlılara qarşı nifrətlərini nümayiş etdirirlər: “Onlar qəbiristanlıqların
mərmər daşlarını söküb, formalarını dəyişərək Xankəndi, Hadrut, Əsgəran, Laçın və
Martuni qəsəbələrində inşa etdikləri bağ və parklarda bəzək daşları kimi istifadə edirlər.
Bunun da nəticəsində yüzlərlə qəbiristanlıq dağıdılıb, minlərlə qəbirlər tanınmaz hala
salınıb”.
İşçi Qrupunun rəhbəri deyib ki, aparılan araşdırmalar nəticəsində Azərbaycanın işğal
altındakı ərazilərində dövlət qeydiyyatından kənarda qalmış daha 1500 İslam dini
abidələrinin - məscidlər, pirlər, ziyarətgahlar, həmçinin qəbiristanlıq abidələri, o
cümlədən türbələr, kurqanlar, siklop tipli memarlıq abidələri və antik qalaların mövcud
olduğu məlum olub. Onun sözlərinə görə, əldə olunan informasiyalar sübut edib ki,
həmin ərazilərdə İslam dininə məxsus abidələrin erməniləşdirilməsi, xrisitianlaşdırılması
istiqamətində işlərin görülməsi davam edir: “Buna misal olaraq Şuşa şəhərində 3, ŞuşaLaçın yolunda Fətiş bulağı ərazisində 1, Laçın şəhərində 2, Laçın rayonunun Zabux
kəndində 1, Şuşa-Xankəndi yolunda 2, Xankəndi şəhərində 4, Əsgəranda 2 və Ağdamın
Şahbulaq qəsrinin yanında 1 erməni kilsələri inşa edilib. Bundan başqa, Laçında
10,Kəlbəcərdə 7, Qubadlıda 3, Zəngilanda 2, Cəbrayılda 3, Füzulidə 2, Ağdərə, Əsgəran,
Hadrut və Martuni rayonlarında isə 15 alban dövrü məbədi təmir edilərək, onlara erməni
kilsəsi statusu verilib. Beləliklə, son 20 ildə işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində
erməni kilsələrinin sayı 58-ə çatdırılıb. Bu isə faktiki olaraq hazırda indiki Ermənistan
Respublikası ərazisində istifadə olunan kilsələrin sayından 2 dəfə çoxdur”. (“Bakı
Xəbər” , 06.03.15; www.apa.az, 05.03.15.) .
* Türkiyəli genetika mütəxəssisi, professor Osman Çatalok genetik araşdırmalardan
sonra belə bir qərara gəlib ki, ermənilərin 49 faizi türk- qıpçaq kökənlidir. Alim başqa bir
mövqeni də vurğulayır ki, “ Armenia” , “ Ermənistan” bütün tarix boyu coğrafi anlam
daşıyıb, bu adın etnik mənşə baxımından heç bir mənası yoxdur, bu ərazidə ən müxtəlif
tayfalar yaşayıb. (“Ekspress” , 06.03.15.) .
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Çinari və Ayqepar
kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağbulaq,
Əlibəyli və Muncuqlu kəndlərində, Krasnoselsk rayonunun ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonunun ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Tərtər
rayonunun Çiləbürt, Çaylı, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Sarıcalı, Cəvahirli, Kəngərli,
Şuraabad, Qaraqaşlı, Mərzili, Şıxlar, Şirvanlı, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli
rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat
və pulemyotlardan atəşə tutublar.
06 mart
* İşğalçı Ermənistan ordusunun kəşfiyyat-təxribat qrupu Ağdərə-Tərtər istiqamətində
mövqelərimizə basqın etməyə cəhd göstərib. Silahlı Qüvvələrimizin bölmələrinin əks
zərbələri nəticəsində düşmən itki verərək və silah-sursatını ataraq qaçmağa məcbur edilib.
Döyüşdə çavuş Dəyanət Zahidov sağ əlindən yüngül yaralanıb. ( www.apa.az,
06.03.15.).
* Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyevə Vatikana səfərləri çərçivəsində
Roma Papası Fransisklə görüşüblər. Görüşdə dinlərarası dialoq və münaqişələrin həlli
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ilə bağlı danışıqlar prosesi əsas müzakirə mövzuları olub. Azərbaycan rəhbərləri
Vatikanda digər rəsmi şəxslərlə də görüşüblər. ( www.apa.az, 06.03.15.).
* Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbəndyan İsrailə səfər edib. Ekspertlər
səfərin tam uğursuzluğa düçar olduğu qənaətindədir. O, İsrail real hakimiyyət
nümayəndələrindən heç biri ilə görüşə bilməyib, yalnız formal hakimiyyətə malik olan
prezident Reuven Rivlinin qəbuluna düşə bilib. ( “ Ekspress” , 07.03.15.) .
* Batum şəhərində Gürcüstan-Azərbaycan-Türkiyə biznes forumu keçirilib. Forumda
Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili, Azərbaycanın iqtisadiyyat və sənayə naziri
Şahin Mustafayev, Türkiyənin iqtisadiyyat naziri Nihat Zeybəkçi və digərləri çıxış
ediblər. Forum 3 ölkənin iqtisadi əməkdaşlığı, birgə fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən
edib. (“Ekspress” , 07.03.15.) .
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan və Krasnoselsk rayonları
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Qazax və Gədəbəy rayonları
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Göyarx,
Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Şıxlar, Baş Qərvənd, Cəvahirli, Kəngərli, Sarıcalı,
Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Aşağı Veysəlli, Aşağı
Əbdürrəhmanlı kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl
rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi
avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

07 mart
* Qarabağ döyüşçüsü, Sabirabad rayon sakini Cəbrayıl Həsənov Kür çayının
üzərindəki körpüdən özünü asaraq intihar edib. Üzərindən tapılan məktubda o, bu
addımı ehtiyac içərisində olduğundan, 4 banka kredit borclarını ödəyə bilmədiyinə görə
atdığını yazıb. (www.modern.az, 07.03.15.).
* Nazirlər kabinetinin 2014- cü ilə dair hesabatında göstərilib ki, 2013- cü illə
müqayisədə 2014- cü ildə istehsalı mənimsənilmiş müdafiə məmulatlarının çeşidlərinin
sayı 1,4 dəfə artıb. Bu cür məmulatların çeşidlərinin sayı ümumilikdə 900- ü ötüb.
( www.apa.az, 07.03.15.).
* Qarabağ partizanı, ömürlük həbsdə olan Məmməd Məmmədovun anası Təranə
Məmmədova müsahibəsində bildirib ki, “ Oğlunun yeganə “ cinayəti” Qarabağda
ermənilərə qarşı vuruşmaq üçün yaradılan “ Qarabağ partizanları” adlı qrupun üzvü
olması olub... Ona törətdiyi hərəkətə uyğun olmayan cəza verilib... Deyir ki, inşallah,
Qarabağ müharibəsi başlasa, birinci məni aparacaqlar... Bildirir ki,azad olunaramsa,
üzüm Qarabağa tərəf olacaq. Hər an döyüşə getməyə hazır olduğunu deyir.” (“Yeni
Müsavat” , 07.03.15. ).
* Azərbaycanlı millət vəkili Elxan Süleymanovun təşəbbüsü ilə Avropa Şurası
Parlament Assambleyasının Sədarət Komitəsində azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov
və Şahbaz Quliyevin məsələsi müzakirə olunub. İclasda Elxan Süleymanovun
hazırladığı və 24 ölkəni təmsil edən 46 deputat tərəfindən imzalanmış “ Dilqəm Əsgərov
və Şahbaz Quliyevin ədalətli məhkəmə hüququnun təmin edilməsinə dair” qətnamə
layihəsi nəzərdən keçirilib, qurumun Bürosunda baxılması və qərar qəbul edilməsi
tövsiyyə olunub. ( www.musavat.com, 07.03.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Hikmət Nəzərlinin doğum günüdür.
Hikmət Baba oğlu Nəzərli 1966-cı il martın 7-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. O,
1991-ci ilin dekabrında könüllülərdən ibarət Şıxov batalyonunun tərkibində Qarabağa
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yola düşmüş, Ağdam,Umudlu, Xocalı istiqamətində döyüşlərdə qəhrəmanlıqla
vuruşmuşdur. 1992-ci ilin fevralında Xocalı ətrafında düşmənlə son döyüşə girmiş, idarə
etdiyi hərbi maşınla düşmənin qarşısını kəsmiş, dinc sakinlərin təhlükəsiz yerə
aparılmasında şücaət göstərmişdir. Sonrakı taleyi ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Mosesqex kəndində
yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağdam kəndində və Krasnoselsk rayonunun
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonunun ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış,
Tapqaraqoyunlu, Gülüstan, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Ağdam rayonunun
Yusifcanlı, Cəvahirli, Kəngərli, Şuraabad, Qaraqaşlı, Novruzlu, Şıxlar, Şirvanlı,
Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı
Seyidəhmədli, Aşağı Veysəlli, Qorqan, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri
yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və
pulemyotlardan atəşə tutublar.

08 mart
* Erməni silahlı birləşmələri artıq toplardan da istifadə etməyə başlayıblar. Onlar
yüngül artilleriya silahlarından Ağcəbədi rayonu Yuxarı Qiyaməddinli kəndini atəşə
tutublar. Düşmən mərmilərindən biri kənd sakini İbrahim Şükürovun həyətinə düşüb.
Təsadüf nəticəsində ölən, yaralanan və dağıntı olmayıb. (www.anspress.com, 08.03.15.).
* Ermənistanın Şirak rayonu ərazisində hərbçi asılmış vəziyyətdə tapılıb. Onun Rusiya
hərbi bazasında müqavilə əsasında xidmət edən Artur Afyan olduğu məlum olub. O, bu
il fevralən 21-dən itkin düşmüş hesab edilirdi. (www.virtualaz.org, 08.03.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Voskevan
kəndində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndində və Krasnoselsk
rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun
Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Şuraabad,
Şıxlar, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli,
Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin
Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
09 mart
* Ermənistanın güləş üzrə yığma komandasının baş məşqçisi Levon Culafyan bildirib
ki, onlar Bakıda keçiriləcək Birinci Avropa Oyunlarında iştirak etmyəcəklər:
“İdmançılarımızın orada iştirakı ağılsızlıqdır və məqsədəuyğun deyil.” (“Bakı Xəbər”,
10.03.15.).
* Polşanın Azərbaycandakı səfiri Marek Tsalka bildirib: “Avropanın təhlükəsizliyi
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən asılıdır... Polşa həmişə Azərbaycanın
suverenliyi və müstəqilliyinin qorunmasına yardım edəcək. Polşa Avropa İttifaqı və
ATƏT-in üzvü kimi imkanları daxilində... Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa
edilməsinə yardım edəcək.” (“Yeni Müsavat”, 10.03.15.).
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* Erməni mətbuatında Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi əməkdaşlığın genişlənməsi,
2 ölkə arasında hərbi ittifaqın “yeni faza”ya keçməsinə dair təlaş dolu yazılar gedib.
Düşmən tərəfin yazdığına görə, Türkiyə Ordusunun briqada generalı Nevzat Taşdelerin
rəhbərliyi altında Azərbaycanda 50 türkiyəli hərbi təlimatçı fəaliyyət göstərir. Onlardan
bir neçəsi müdafiə naziri, baş qərargah rəisi və digərlərinin məsləhətçisi, xüsusi təyinatli
“Mavi beretlər”in təlimatçısı kimi çalışır. (“Yeni Müsavat”, 10.03.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Ağdam rayonunun
Yusifcanlı, Şıxlar, Sarıcalı, Cəvahirli, Kəngərli, Şuraabad, Mərzili, Xocavənd rayonunun
Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı
Veysəlli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy,
Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
10 mart
* Ermənistan Milli Olimpiya Komitəsi Birinci Avropa Oyunlarında iştirak etməklə bağlı
qərar qəbul edib. Komitədən o da bildirilib ki, idmançılara təzyiq göstərilməyəcək,
Bakıya getmək qərarını hər kəs özü verəcək. (www.anspress.com, 11.03.15.).
* Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimin “apellyasiya məhkəməsi” azərbaycanlı
girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevlə bağlı əvvəlki qərarı qüvvədə saxlayıb.
( “525- ci qəzet” , 11.03.15.).
* Azərbaycan Respublikası Hərbi prokurorluğu ötən il dekabrın 26-da cəbhənin Ağdam
hissəsində təmas xəttini keçən erməni kəşfiyyat-diversiya qrupunun üzvü Arsen
Baqdasaryanın işi üzrə istintaqı yekunlaşdırıb. İş Hərbi məhkəməyə göndərilib.
( “Ekspress” , 11.03.15.).
* Qarabağ Azadlıq Təşkilatının Tərtərdə yaşayan iki üzvü - Zülfüqar İbrahimov və
Vüqar Əliyev bu gün səhər qondarma ittihamla həbs olunublar. QAT sədri Akif Nağı bu
işin tam ədalətsizlik olduğunu və bununla bağlı Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova və Bas
prokuror Zakir Qaralova
müraciət etdiklərini bildirib. Müraciətdə göstərilir: Qarabağ Azadlıq Təşkilatının üzvləri
İbrahimov Zülfüqar Davud oğlu və Əliyev Vüqar Sabir oğlu bu gün səhər Tərtər
şəhərində Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin
əməkdaşları tərəfindən öz evlərində həbs ediliblər. Müəmmalı şəraitdə və şahidlərin
iştirakı olmadan onların evlərində axtarış aparıb, Zülfüqar İbrahimovun evindən odlu
silah, Vüqar Əliyevin evindən isə 2 ədəd patron “tapılıb”. Tam məsuliyyətlə Sizə
bildirirəm ki, bu, qurama bir işdir, rayon səviyyəsində hansısa məmurun intriqası və
qərəzindən başqa bir şey deyildir. Zülfüqar İbrahimov və Vüqar Əliyev nümunəvi,
qanuna tabe olan vətəndaşlardır, heç bir qrupla əlaqələri yoxdur, heç vaxt heç bir yabancı
və zərərli təbliğatla məşğul olmayıblar. Hesab edirik ki, bu yanlışlıq və ədalətsizlik
dərhal aradan qaldırılmalıdır. Hansısa məmurun bu cür qərəzli hərəkəti hakimiyyətin
imicinə də zərbə vurur, cəmiyyətdə, xüsusilə də cəbhəyanı ərazilərdə mənəvi-psixoloji
duruma mənfi təsir göstərir.
Xahiş edirik ki, bu məsələyə dərhal müdaxilə edəsiniz, iki Azərbaycan vətəndaşına qarşı
ədalətsizliyə imkan verməyəsiniz, haqq-ədalətin bərpa olunmasına yardım edəsiniz.
(www.musavat.com, 11.03.15; www.qat.az, 11.03.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Vüqar Mürsəlovun doğum günüdür.
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Vüqar Mirəzbər oğlu Mürsəlov 1963-cü il martın 10-da Cəlilabad rayonunun Göytəpə
şəhərində anadan olmuşdur. O, 1991-ci ildən başlayaraq Xüsusi Təyinatlı Milis
Dəstəsinin tərkibində Füzuli, Xanlar, Ağdam, Laçın, Şuşa, Goranboy, Ağdərə
bölgələrində rəşadətlə vuruşmuşdur. 1992-ci il iyunun 9-da Tərtər rayonu Cəmilli kəndi
istiqamətində gedən döyüşdə qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur. Bakı şəhərində Şəhidlər
Xiyabanında dəfn olunmuşdur. Göytəpə şəhərində oxuduğu məktəbə onun adı verilmiş,
şəhərin mərkəzində büstü qoyulmuş, Tərtər, Göytəpə və Cəlilabad şəhərlərində adına
küçələr vardır.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Paravakar kəndində
yerləşən mövqelərdən Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq kəndində və Krasnoselsk
rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonunun
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış,
Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Göyarx, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Şıxlar,
Sarıcalı, Kəngərli, Şuraabad, Baş Qərvənd, Mərzili, Cəvahirli, Xocavənd rayonunun
Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı
Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göygöl,
Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
11 mart
* Müdafiə nazirliyinin N saylı hərbi hissəsinin əsgəri Anar Bayramovun martın 7-də
avtomat silahdan atəş açılması nəticəsində öldürülməsi ilə bağlı məlumat yayılıb. Hadisə
ilə bağlı cinayət işi açılıb və şübhəli şəxs qismində çavuş Tural Bəyverdiyev saxlanılıb.
(“Yeni Müsavat”, 12.03.15.).
* QAT sədri Akif Nağı erməni idmançılarının Bakıda Birinci Avropa Oyunlarında
iştirakı ehtimalı ilə bağlı bildirib: İşğalçı dövlət Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi
yarışmada iştirak edə bilməz. A.Nağı təşkilatın buna imkan verməməyə çalışacağını
açıqladı. O, ermənilərin yarışmanın vaxtından əvvəl ölkəni tərk etməli olacaqlarını
vurğuladı: “Bizim mövqeyimiz birmənalıdır və Ermənistan idmançılarını Bakıya dəvət
edənlər də bunu düşünsünlər. Biz onların Bakıya gəlməsinin əleyhinəyik və ermənilərin
burada yerləşməsinə imkan verməyəcəyik. Əgər gizli şəkildə yerləşmə olacaqsa, onların
vaxtından qabaq getməsi üçün yarışlar pozulacaq. Ona görə də vaxtından əvvəl getməli
olacaqlar”.
A.Nağı aksiyalar və digər tədbirlər keçiriləcəyini, həbsdən qorxmadığını söylədi:
“Aksiyalar da olacaq, şəraitə uyğun tədbirlər də. Qeyri-standart yollardan istifadə
ediləcək. Mən həbsə hazıram. Amma Ermənistan işğalçı dövlətdir və dünya başa
düşməlidir ki, Azərbaycan torpaqlarını zəbt edənlər ölkəmizdə yarışa qatıla bilməz”.
(“Yeni Müsavat”, 12.03.15.).
* Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətlərindən daxil olan birgə
məlumatda qeyd olunur ki, respublikanın hüquq-mühafizə orqanları cinayətkarlıqla
mübarizə sahəsində Tərtər rayonunda növbəti xüsusi əməliyyat tədbiri həyata keçiriblər.
Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edən rayon sakini yetkinlik yaşına çatmayan oğlunun
radikal dini cərəyana cəlb olunmaqla Suriyaya göndərildiyini və orada qanunsuz silahlı
birləşmələrin tərkibində döyüşlərdə iştirak etdiyini bildirib. Aparılan araşdırmalarla
Tərtər ərazisində ayrı-ayrı vətəndaşların ölkə hüdudlarından kənarda qeyri-qanuni
fəaliyyət göstərən silahlı birləşmələrin sıralarına qoşulmasını təşkil edən, dini
dözümsüzlük və bölücülük təbliğatını aparan ekstremist yönümlü şəxslərdən ibarət
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mütəşəkkil cinayətkar dəstə müəyyən edilib. Nazirliyin xüsusi təyinatlı polis qüvvələri də
cəlb olunmaqla Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi, Tərtər Rayon Polis
Şöbəsi və prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən həmin dəstənin 4 üzvü - əvvəllər
məhkum olunmuş Zülfüqar İbrahimov, Mübariz Mirzəliyev, Şəmsəddin Abdullazadə
və Vüqar Əliyev saxlanılıblar.
Martın 10-da musavat.com Qarabağ Azadlıq Təşkilatına (QAT) istinadən təşkilatının iki
üzvünün həbsi barədə məlumat yaymışdı. Məlumatda bildirilirdi ki, QAT sədri Akif Nağı
həbslərin qanunsuzluğu ilə əlaqədar baş prokurora və daxili işlər nazirinə müraciət edib.
Rəsmi məlumatda adı keçən Zülfüqar İbrahimov və Vüqar Əliyev QAT üzvləridir və
onlar martın 10-u, səhər saatlarında saxlanılıb.
A.Nağı rəsmi müraciətində bildirib ki, təşkilat üzvlərinin təqsirinin olduğuna inanmır:
“Tam məsuliyyətlə sizə bildirirəm ki, bu, qurama bir işdir, rayon səviyyəsində hansısa
məmurun intriqası və qərəzindən başqa bir şey deyildir. Zülfüqar İbrahimov və Vüqar
Əliyev nümunəvi, qanuna tabe olan vətəndaşlardır, heç bir qrupla əlaqələri yoxdur, heç
vaxt heç bir yabançı və zərərli təbliğatla məşğul olmayıblar. Hesab edirik ki, bu yanlışlıq
və ədalətsizlik dərhal aradan qaldırılmalıdır. Hansısa məmurun bu cür qərəzli hərəkəti
hakimiyyətin imicinə də zərbə vurur, cəmiyyətdə, xüsusilə də cəbhəyanı ərazilərdə
mənəvi-psixoloji duruma mənfi təsir göstərir”.
QAT sədri Akif Nağı 11 martda “Yeni Müsavat”a dedi ki, hazırda atılacaq addımlarla
bağlı məsləhətləşmələr gedir: “Müəyyən addımlarımız olacaq. Bu gün vəkillə müqavilə
imzalanıb, ancaq onun təqsirləndirilənlərlə görüşü mümkün olmayıb. Saxlanılanların
qohumları Prezident Administrasiyasına və DİN-ə gedib, qəbula yazılıblar. Ancaq
ittihamları qəti şəkildə qəbul etmirik”.
A.Nağı onu da dedi ki, artıq deputatlar da məsələyə müdaxilə edib: “Zülfüqar İbrahimli
Böyük Quruluş Partiyasının üzvüdür, partiya sədri və deputat Fazil Mustafa da məsələyə
reaksiya verib. Həmçinin deputat İqbal Ağazadə də aidiyatı üzrə müraciətlər edib, hələ
bir nəticə yoxdur”.
Tərtərdə Suriyada hökumət qüvvələrinə qarşı vuruşmaq üçün dəstə toplamaqda şübhəli
bilinərək həbs edilən Vüqar Əliyev “Ümid” Partiyasının keçmiş üzvüdür. Xəbəri “Yeni
Müsavat” a açıqlamasında “Ümid” Partiyasının sədri İqbal Ağazadə verib.
İ.Ağazadənin sözlərinə görə, partiya sıralarından 2010-ci ildə tamamilə ayrılan Vüqar
Əliyev din yox, dünyəvi görüşləri ilə seçilirmiş: “Vüqar Əliyev ciddi karyerası olan bir
şəxsdi. O, Gənclər və İdman Nazirliyinin tərkibindəki qurumlardan birində beynəlxalq
əlaqələr üzrə katib olub. Eyni zamanda Avropa Şurasında Azərbaycan gəncliyini təmsil
edirdi – Avropa Şurasının milli komitəsində gənclər üzrə katib idi. O heç vaxt dindar
olmayıb, heç vaxt namaz qılmayıb. Onun çalışdığı ən son qurumlardan biri Avroatlantik
məkana inteqrasiya ilə bağlı bir QHT idi”.
İqbal Ağazadə bildirir ki, radikal dini qurumlara mənfi münasibəti ilə seçilən Vüqar
Əliyev yeznəsi vəhhabi olduğuna görə bacısını ondan boşatdırmışdı: “Bu gün keçirilən
əməliyyatda həbs edilən Zülfüqar İbrahimov Vüqar Əliyevin bacısını keçmiş qaynıdır.
Yeznəsi vəhhabilərə qoşulduğu üçün Vüqar bacısını belə bir adamla yaşamasına qarşı
çıxdı və onları ayırdı. Vüqar Əliyevin kiçik qardaşı isə 2003-cü ildə “Qarabağ
partizanları”nın tərkibində tutulmuşdu. Sonradan Vüqar Əliyev qardaşının da həmin
dəstədən tamamilə uzaqlaşdırdı. Ehtimal edirəm ki, onu yanlış informasiya ilə həbs
ediblər. Mən bu insanı 2003-cü ildən tanıyıram. Onun dinə münasibəti tamamilə fərqli
olub”. (“Yeni Müsavat”, 12.03.15.).
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* Azərbaycanın müdafiə naziri Zakir Həsənov Xorvatiyaya səfəri çərçivəsində
xorvatiyalı həmkarı və digər rəsmilərlə görüşüb. Görüşlərdə ikitərəfli əməkdaşlıq
məsələləri müzakirə olunub. ( www.apa.az, 11.03.15.).
* Pakistan prezidenti Məmnun Hüseyn Azərbaycana səfərə gəlib, azərbaycanlı həmkarı
İlham Əliyevlə görüşüb. Görüşdə ikitərəfli əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinin
zəruriliyi vurğulanıb. Pakistanlı qonaq xüsusi olaraq vurğulayıb: “Biz Dağlıq Qarabağ
məsələsində Sizi dəstəkləyirik və bunu gələcəkdə də, insallah, davam edəcəyik.” Daha
sonra iki dövlət arasında bir sıra sənəd, o cümlədən strateji əməkdaşlıq haqqqında birgə
bəyannamə imzalanıb. ( “Ekspress” , 12.03.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Çinari kəndində yerləşən
mövqelərdən Tovuz rayonunun Koxanəbi kəndində yerləşən mövqelərimizi, Goranboy
rayonunun Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Çaylı, Çiləbürt, Ağdam rayonunun
Şuraabad, Cəvahirli, Novruzlu, Kəngərli, Sarıcalı, Şıxlar, Yusifcanlı, Mərzili, Xocavənd
rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli,
Qorqan, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy,
Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

12 mart
* Müdafiə nazirliyindən verilən məlumata görə, martın 11-də axşam saatlarında
düşmənin kəşfiyyat-təxribat qrupu Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mövqelərinə
basqın etməyə cəhd göstərib. Şəxsi heyətin sayıqlığı nəticəsində düşmənin irəliləməsi
əvvəlcədən aşkar olunub. Şiddətli atışmada erməni tərəfi itkilər verərək geri çəkilməyə
məcbur edilib. Düşmənlə döyüşdə müddətdən artıq hərbi qulluqçu Anar Atayev həlak
olub. ( “525- ci qəzet” , 13.03.15.).
* Azərbaycan Müdafiə nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi, polkovnik Vaqif Dərgahlı
bildirib: “Avropa Oyunları zamanı cəbhədə bütün təxribatlara görə Ermənistanın hərbisiyasi rəhbərliyi məsuliyyət daşıyacaq. Əgər belə bir hal olarsa, tərəfimizdən görüləcək
cavab tədbirləri sərt və qətiyyətli olacaq.” ( www.trend.az, 12.03.15.).
* ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Belarusun paytaxtı Minskdə bir araya gəliblər.
Görüşdə danışıqlar prosesinin hazırkı vəziyyəti və perspektivləri, həmçinin xarici işlər
nazirlərinin yaxın vaxtlarda görüşünün təşkili imkanları ilə bağlı müzakirələr aparılıb.
( www.apa.az, 12.03.15.).
* Azərbaycan XİN mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Uruqvayın xarici işlər
naziri Rodolfo Nin Novoa bu ölkədə səfərdə olan azərbaycanlı deputatlar Muxtar
Babayev, Asim Mollazadə, Fuad Muradov və Aslan Cəfərovla görüşdə bildirilib:
“Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri yerinə
yetirilməlidir... Bir ölkə tərəfindən digər ölkənin ərazisinin silahlı işğalına yol
verilməməli və münaqişənin nizamlanmasında dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipi əsas
götürülməlidir.” Xatırlanmalıdır ki, bu ilin əvvəlində Uruqvayın əvvəlki xarici işlər naziri
Luis Almaqon dünya birliyinə Dağlıq Qarabağı “müstəqil dövlət” kimi tanımaqla bağlı
müraciət etmişdi. Bu il martın 1-də onu bu vəzifədə R.N.Novoa əvəz edib. ( www.apa.az,
12.03.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Çinari, Mosesqex
kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Koxanəbi,
Ağdam və Muncuqlu kəndlərində yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun
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Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Çaylı, Çiləbürt, Göyarx, Ağdam rayonunun Şuraabad,
Cəvahirli, Novruzlu, Kəngərli, Sarıcalı, Şıxlar, Qaraqaşlı, Yusifcanlı, Mərzili, Xocavənd
rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Aşağı Veysəlli, Aşağı Seyidəhmədli,
Qorqan, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göygöl, Goranboy,
Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
13 mart
* Müdafiə nazirliyinin N saylı hərbi hissəsinin əsgəri Orxan Quliyev düşmənin atəşkəsi
pozması nəticəsində həlak olub. (“Yeni Müsavat”, 14.03.15.).
* Prezident İlham Əliyev Bərdə şəhərinə səfəri çərçivəsində ASAN Xidmət mərkəzinin
açılışında çıxış edərkən bildirib: “Biz istənilən yolla öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa
edəcəyik, ASAN Xidməti Şuşada da yaradacağıq... Əsas məsələ ondan ibarətdir ki,
Ermənistan beynəlxalq hüquqa məhəl qoymur, qətnamələri icra etmir, belə olan halda biz
ancaq öz gücümüzə güvənməliyik və güvənirik.” (“Yeni Müsavat”, 14.03.15.).
* Xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov AŞPA-nın siyasi işlər və demokratiya
komitəsinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə məruzəçisi Robert Valteri qəbul edib.
Görüşdə danışıqların gedişi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Nazir Ermənistanın qeyrikonstruktiv mövqedə dayandığını, həmçinin Azərbaycanın konkret vaxt qrafiki
çərçivəsində sülh sazişi üzərində işə başlamağa hazır olduğunu bildirib. (“Şərq”,
14.03.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Dovex, İcevan
rayonunun Berkaber kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Qazax
rayonunun Kəmərli, Qızılhacılı kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə, Krasnoselsk rayonu
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış,
Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Çaylı, Qızıl Oba, Ağdam rayonunun Cəvahirli,
Novruzlu, Kəngərli, Sarıcalı, Şıxlar, Baş Qərvənd, Yusifcanlı, Xocavənd rayonunun
Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Aşağı Veysəlli, Aşağı Seyidəhmədli, Qorqan,
Aşağı Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin
Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
14 mart
* Müdafiə naziri Zakir Həsənov Sloveniyaya səfəri çərçivəsində bu ölkənin prezidenti,
müdafiə naziri, həmçinin ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşüb. Görüşlərdə ikitərəfli
hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Nazir Çepovan kəndində yerləşən
qardaşlıq qəbiristanlığında dəfn olunmuş Sovet İttifaqı və Sloveniyanın Qəhrəmanı
Mehdi Hüseynzadənin (Mixaylonun) məzarını ziyarət edib. ( www.apa.az, 14.03.15.).
* Pakistanın prezidenti Məmnun Hüseyn Azərbaycana səfəri çərçivəsində bildirib: “Biz
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəkləyir və həmişə
də dəstəkləyəcəyik.” ( www.apa.az, 14.03.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Paravakar,Vazaşen
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq kəndində və Qazax
rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, Berd rayonunun Çinari, Mosesqex
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Koxanəbi və Ağdam kəndlərində
yerləşən mövqelərimizi, Ermənistanın Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız
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yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Gülüstan,Tapqaraqoyunlu, Tərtər
rayonunun Çiləbürt, Ağdam rayonunun Şuraabad, Cəvahirli, Kəngərli, Sarıcalı, Şıxlar,
Yusifcanlı, Mərzili, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Aşağı
Seyidəhmədli, Qorqan, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin
Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
15 mart
* ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Sekuta jurnalistlərə açıqlamasında bildirib:
“ABŞ Dağlıq Qarabağ münaqişənin həlli üzrə Minsk qrupunun səylərini dəstəkləyir...
Problemin öz həllini tapması üçün tərəflərin siyasi iradəsi olmalıdır.” (“Yeni Müsavat”,
16.03.15.).
* Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbəndyan növbəti dəfə sərsəm fikirlər
səsləndirib: “Azərbaycan həmsədrlər tərəfindən verilən təkliflər əsasında münaqişənin
həlli prinsipinə qarşı çıxır... Bakı etibarın möhkəmləndirilməsi, münaqişənin həlli ilə
bağlı bütün təklifləri rədd edir.” (“Yeni Müsavat”, 16.03.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun
Çaylı, Çiləbürt, Göyarx, Ağdam rayonunun Şuraabad, Cəvahirli, Şirvanlı, Novruzlu,
Kəngərli, Şıxlar, Yusifcanlı, Mərzili, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli
rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göygöl, Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl
rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi
avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
16 mart
* İrəvanda Avronest Parlament Assambleyasının 4-cü sessiyası keçirilib. Azərbaycan
nümayəndə heyəti düşmən ölkədə keçirilən iclasda iştirakdan imtina edib. Sessiyanın elə
ilk günü Azərbaycan tərəfinin bu mövqedə haqlı olduğunu göstərib. Beləki təşkilatçılar
sessiya iştirakçılarının qondarma “erməni soyqırımı” abidəsini ziyarət etmələrinə nail
olublar. Ermənilər bununla qondarma “erməni soyqırımı”nı təbliğ etmək üçün istənilən
imkandan yararlandıqlarını göstəriblər. (“525-ci qəzet”, 17.03.15.).
* Demokratik İslahatlar partiyasının sədri, deputat Asim Mollazadənin rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti Latın Amerikasının bir sıra ölkələrində, o cümlədən Uruqvay, Çilidə
olublar, rəsmi və qeyri-rəsmi görüşlər keçiriblər. Bu görüşlərdə Azərbaycan, xüsusilə də
Qarabağ həqiqətlərinə dair məlumatlar verilib, əməkdaşlığın genişlənməsi istiqamətində
razılıq əldə olunub. (“Yeni Müsavat”, 17.03.15.).
* Stokholmdakı Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutu (SİPRİ) silah ticarətinə dair
növbəti hesabat dərc edib. Hesabatda Azərbaycanla bağlı göstərilir ki, Azərbaycan 20102014-cü illərdə silah idxalını əvvəlki 4 illə müqayisədə 249 faiz artırıb. Azərbaycan
silahın 85 faizini Rusiyadan alır Ermənistanın silah idxalı Azərbaycanın eyni
göstəricisinin yalnız 4 faizini təşkil edir. (“Bakı Xəbər”, 17.03.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Paravakar kəndində
yerləşən mövqelərdən Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq kəndində və Krasnoselsk rayonu
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonunun ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Gülüstan,
Tapqaraqoyunlu, Talış, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Çaylı, Göyarx, Ağdam rayonunun
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Yusifcanlı, Şıxlar, Şuraabad, Sarıcalı, Cəvahirli, Mərzili, Baş Qərvənd, Novruzlu,
Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Alxanlı, Aşağı
Seyidəhmədli, Aşağı Əbdülrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında,
həmçinin Göygöl, Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan
atəşə tutublar.
17 mart
* Türkiyənin Qars şəhərində Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan prezidentləri İlham
Əliyev, Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Georgi Marqvelaşvilinin iştirakı ilə TANAP qaz
kəmərinin təməlqoyma mərasimi keşirilib. Mərasimdə çıxış edən prezidentlər regionda
üçtərəfli əməkdaşlığın vacibliyini, səmərəsini və əbədiliyini vurğulayıblar. Prezident
İlham Əliyev çıxışında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə, Ermənistanın təcavüzkar
hərəkətlərinə də toxunub: “ İşğalçı Ermənistan dövləti yalan üzərində qurulub. Onların
tarixi də yalandır. Onların bizə qarşı sürdükləri iddialar da əsassızdır.” (“Bakı
Xəbər” ,18.03.15.)
* AVRONEST Parlament Assambleyasının İrəvanda keçirilən iclasında qondarma
“ erməni soyqırımı” nın 100 illiyi ilə bağlı qətnamə qəbul olunub. Sənəddə bu erməni
uydurmalarının tanınması təklif olunur. Xatırladılmalıdır ki, bir neçə gün əvvəl Avropa
parlamenti də ötən ilin yekunlarına dair hesabat sənədində ölkələri qondarma “ erməni
soyqırımı” nı tanımağa çağırıb. (“Şərq” , 18.03.15.)
* İşğalçı Ermənistanın terrorçu prezidenti Serj Sərkisyan AVRONEST Parlament
Assambleyasının İrəvandakı iclasında bildirib ki, Dağlıq Qarabağda millətlərin öz
müqəddəratını təyinetmə hüququ nəzərə alınmalıdır. Azərbaycan XİN mətbuat
xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev onun sərsəm fikrinə cavab olaraq bildirib:
“ Ermənistan silahlı qüvvələri işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən çıxarıldıqdan
sonra Azərbaycanın sərhədləri daxilində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin
erməni və azərbaycanlı icması öz müqəddəratını müəyyən edə bilər… Münaqişənin
həllinin yeganə yolu yalnız bundan ibarətdir… Ermənistan tərəfi nəhayət bu reallıqla
hesablaşmalıdır ki, işğal və təcavüz nəticəsində yaranmış status- kvonun “fait accompli”
prinsipi əsasında münaqişənin həlli kimi təqdim edilməsi beynəlxalq ictimaiyyət
tərəfindən heç vaxt qəbul edilə bilməz.” ( “ Şərq” , 18.03.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu Goranboy rayonunun Gülüstan, Tərtər rayonunun Çiləbürt,
Ağdam rayonunun Şuraabad, Cəvahirli, Şirvanlı, Nəmirli, Kəngərli, Şıxlar, Yusifcanlı,
Sarıcalı, Qaraqaşlı, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz,
Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Veysəlli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri
yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan
atəşə tutublar.
18 mart
* Prezident Administrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri, Prezdentin
köməkçisi Əli Həsənov Çin Xalq Respublikası Kommunist Partiyasının dəvəti ilə martın
15-18-də bu ölkədə səfərdə olub. Səfər zamanı bir sıra görüşlər keçirilib, iki ölkə arasında
əməkdaşlıq məsələlərinə dair müzakirələr aparılıb. Müzakirələrdə Dağlıq Qarabağ
münaqişəsindən də bəhs olunub. Əli Həsənov erməni təcavüzünün nəticələrinin aradan
qaldırılmasının Azərbaycan üçün prioritet məsələ olduğunu vurğulayıb. Ümumçin Siyasi
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Məşvərət Şurasının sədr müavini, Çin Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin
katibi Du Çinlin isə bildirib ki, ölkəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü daim dəstəkləyib
və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları əsasında həllinə
tərəfdardır. (“Bakı Xəbər” ,19.03.15.)
* Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbəndyan Avropa İttifaqının genişlənmə
və qonşuluq siyasəti üzrə komissarı Yohannes Han ilə birlikdə keçirdiyi mətbuat
konfransında bildirib: “Türkiyə hər zaman Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə
problem yaradıb... Əgər Ankara doğurdan da kömək etmək istəyirsə, Dağlıq Qarabağ
münqaişəsinin həlli prosesindən uzaq durmalıdır.” ( www.apa.az, 18.03.15.).
* Qarabağ Azadlıq Təşkilatının təşəbbüsü ilə “ATƏT-in Minsk qrupu: iflasa uğramış
vasitəçilik missiyası” mövzusunda Dəyirmi Masa keçirilib. Dəyirmi Masada QAT sədri
Akif Nağı, millət vəkili Fazil Mustafa, politoloqlar Mübariz Əhmədoğlu, Elman
Nəsirov, QHT rəhbərləri Faiq İsmayılov, Kamil Şirinov, Radə Abbas, Əlisəfa Mehdi,
Mehriban Abdullayeva, Mətanət Əsgərqızı, Habil Şirinov, Mahirə Əmirhüseynova,
Şərqiyyə Dadaşova, Fəridə Əsgərova, Yusif Səmədov və digərləri çıxış edib. Çıxış
edənlər Minsk qrupunun qeyri-obyektiv və səmərəsiz fəaliyyətini tənqid edib, bu
qurumun vasitəçiliyinə heç bir ehtiyacın olmadığını vurğulayıblar. Sonda Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə, Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədova, millət
vəkillərinə, XİN rəhbəri Elmar Məmmədyarova müraciət qəbul olunub. Müraciətdə
göstərilir: Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması məqsədilə yaradılmış ATƏTin Minsk qrupunun səmərəsiz fəaliyyətinin növbəti, 23-cü ili tamam olur. Bu qrupun,
onun üzərində yaradılmış həmsədrlik institutunun ötən illər ərzindəki fəaliyyəti tam iflasa
uğramışdır. Heç kəs üçün sirr deyil ki, Minsk qrupu, onun həmsədrləri bu illər ərzində
münaqişənin beynəlxalq hüquq norma və prinsipləri əsasında ədalətli həlli ilə məşğul
olmamış, mahiyyət etibarı ilə status-kvonun saxlanılmasına, Azərbaycan torpaqlarının
işğal altında qalmasına çalışmış, bununla da birmənalı şəkildə Ermənistanın maraqlarına
xidmət etmişlər.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən olan ABŞ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ilk
günlərindən ermənipərəst mövqe tutmuşdur. ABŞ Senatının 1989-cu il iyulun 19-da,
Senatın xarici əlaqələr komitisənin həmin il noyabrın 17-də, Senatın 1991-ci il iyulun 26da, ABŞ Konqresinin 1992-ci il oktyabrın 24-də qəbul etdiyi qətnamə və qərarlar bu
mövqeni aydın şəkildə formalaşdırmışdır. ABŞ rəhbərliyi bu gün də həmin mövqeni
davam etdirir. Rusiya Ermənistana öz ərazisi kimi baxır, orada hərbi bazasını
yerləşdirərək situasiyanın dəyişdirilməsinə, status-kvonun aradan qaldırılmasına imkan
vermir və faktiki olaraq özünü münaqişənin tərəfi kimi aparır. Fransa Ermənistanı bütün
məsələlərdə, o cümlədən saxta “erməni soyqırımı” məsələsində açıq şəkildə müdafiə
etdiyi kimi, Qarabağ məsələsində də ermənilərin tərəfindədir. Bu ölkədən Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hər hansı obyektiv mövqenin gözlənilməsi ağlasığan
deyildir.
Minsk qrupu həmsədrlərinin bu günə qədər irəli sürdükləri təkliflərin hamısı, o cümlədən
1997- 1998- ci illərdəki “ paket variantı” , “ mərhələli həll variantı” , “ümumi dövlət
variantı” , 2007- 2008- ci illərdəki “ Madrid prinsipləri” və onun “ təkmilləşdirilmiş
variantı” açıq şəkildə Ermənistanın maraqlarına cavab verir. Minsk qrupu həmsədrlərinin
2005- ci ildən aydın şəkildə sezilən və bu günə qədər davam edən yeni cəhdlərini isə qısa
şəkildə belə dəyərləndirmək olar ki, onlar Azərbaycanı “ baş vermiş reallıqlarla”
hesablaşmağa məcbur etməyə çalışır, münaqişənin “ ipso facto” prinsipi əsasında , yəni
“ baş vermiş reallıqlar” nəzərə alınmaqla “ həlli” nin əldə olunmasına cəhd edirlər. Bütün
bunlar bir daha göstərir ki, danışıqların bu formatda və bu prinsiplər əsasında davam
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etdirilməsinin heç bir mənası yoxdur, daha doğrusu bu prosesin davam etdirilməsi
Azərbaycana yaxşı heç nə vəd etmir.
Cəmiyyətdə bu məsələ ilə bağlı artıq ciddi narahatlıq var. Vəziyyətdən çıxış yolu kimi
müxtəlif təkliflər səsləndirilir.
Hörmətli cənab Prezident.
Yuxarıda deyilənləri, işğaldan həddindən çox vaxt keçdiyini, mənasız danışıqların heç bir
nəticə vermədiyini, cəmiyyətdə olan narahatlıqları nəzərə alaraq bəzi məsələlərlə bağlı
Sizə müraciət etməyi özümüzə borc bilirik:
1.
Beynəlxalq vasitəçilik missiyasının, o cümlədən Minsk qrupunun fəaliyyətinin
iflasa uğraması, heç bir müsbət nəticənin əldə olunmaması torpaqlarımızın yalnız hərbi
yolla işğaldan azad ediləcəyini qaçılmaz zərurətə çevirir. Azərbaycan bu yöndə prinsipial
və konkret addımlar atmalıdır.
2.
Hərbi yolun seçilməsi istiqamətində ilk addım olaraq Minsk qrupunun həmsədrlik
institunun ləğvi və ya onun formatının dəyişdirilməsini məqsədə uyğun hesab edirik.
Formatın dəyişdirilməsi üçün cəmiyyətdə səsləndirilən təkliflər, o cümlədən, Türkiyə və
Almaniyanın prosesə cəlb olunması da məqbul sayıla bilər. Lakin biz daha əsaslı və
radikal dəyişikliyin tərəfdarıyıq.
3.
Əsaslı və radikal dəyişiklik dedikdə iki variantı nəzərdə tuturuq:
a)
Danışıqlar prosesi BMT müstəvisinə keçirilir, vasitəçi ölkələr paritet əsasında
müsəlman və xristian ölkələrindən ibarət müəyyən edilir. Bu cür tərkibli vasitəşilər
qrupunun qərarlarının yerinə yetirilməsi üçün BMT çərçivəsində icra mexanizmi yaradılır
və qərarlar dərhal həyata keçirilir.
b)
Məsələni BMT müstəvisinə keçirmək mümkün olmasa, danışıqlar prosesi ATƏT
və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) birgə missiyasına həvalə edilə bilər. Danışıqlar
ATƏT və İƏT-in paritet əsasında təşkil edəcəkləri vasitəçi qrup tərəfindən aparılır. Bu
qrupun qərarlarının yerinə yetirilməsi üçün yenə də BMT çərçivəsində icra mexanizmi
yaradılır. ATƏT və ya bu tipli hər hansı digər regional qurumun Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı təkbaşına ədalətli qərar qəbul edəcəyinə artıq heç bir inam yoxdur.
Bu günə qədər yalnız İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının münaqişə ilə bağlı ədalətli və
obyektiv qərarlar və qətnamələrini müşahidə etmişik. Digər beynəlxalq və regional
qurumlardan yalnız BMT Baş Assambleyası 2008-ci il martın 14-də obyektiv qətnamə
qəbul edib, onu da müsəlman dövlətlərinin səs çoxluğu ilə keçirmək mümkün olmuşdu.
Xristian dövlətlərinin böyük əksəriyyəti, o cümlədən ABŞ, Rusiya, Fransa qətnamənin
əleyhinə səs vermişdilər. Xristian dövlətləri bu yanaşma ilə özləri özlərini inam və etimad
çərçivələrindən kənar qoyublar. Bundan sonra onlara inanmağa və etibar etməyimizə heç
bir əsas yoxdur.
4.
İşğal altında olan torpaqlarımızın taleyi ilə bağlı donuq, hərəkətsiz sükut
vəziyyətinə son qoyulmalı, ən müxtəlif səviyyələrdə, o cümlədən, Milli Məclisdə, Xarici
işlər nazirliyində geniş, hərtərəfli müzakirələr aparılmalı, sonda Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli yollarına dair ümumxalq referendumu keçirilməli, əldə olunan qərara
uyğun olaraq yol seçilməli, konkret addımlar atılmalıdır. Artıq gözləməyə vaxt yoxdur.
Torpaqlarımızı, Qarabağımızı nəyin bahasına olursa olsun, işğaldan azad etməliyik.
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Rafiq Nəsrəddinovun doğum günüdür.
Rafiq Hüseyn oğlu Nəsrəddinov 1961-ci il martın 18-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
O, 1992-ci ildə zabit kimi Milli Orduda xidmətə başlamış, tank hərbi hissəsinin qərargah
rəisi olmuş, Ağdərə rayonu istiqamətində bir sıra döyüşlərdə rəşadətlə vuruşmuşdur.
1992-ci il sentyabrın 6-da Ağdərə rayonunun Qızılqaya kəndi yaxınlığındakı döyüşdə son
nəfəsinədək vuruşmuş, qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur. Bakı şəhərində Şəhidlər
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Xiyabanında dəfn edilmişdir. Oxuduğu 39 saylı məktəb onun adını daşıyır. Məktəbdə
büstü qoyulmuş, yaşadığı binaya xatirə lövhəsi vurulmuşdur.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Paravakar kəndində
yerləşən mövqelərdən Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq kəndində və Krasnoselsk rayonu
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Gülüstan, Tərtər
rayonunun Çaylı, Qızıloba, Göyarx, Çiləbürt, Ağdam rayonunun Şuraabad, Cəvahirli,
Qaraqaşlı, Kəngərli, Sarıcalı, Şıxlar, Yusifcanlı, Mərzili, Xocavənd rayonunun
Kuropatkino, Füzuli rayonunun Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat
və pulemyotlardan atəşə tutublar.
19 mart
* Ermənilərin katolikosu II Qaregin jurnalistlərin suallarına cavab verərkən bildirib:
“Əgər Türkiyə “erməni soyqırımı”nı tanısa, təbii ki, biz buna sevinəcəyik. Ancaq bu
tanınmanın ardınca layiqli təzminat ödənilməlidir.” (www.musavat.com, 19.03.15.).
* Müdafiə nazirliyinin məlumatına görə, cəbhənin Ağdərə rayonu Talış kəndi
istiqamətində düşmənin təxribat cəhdinin qarşısı alınıb, düşmənin 20-ə qədər hərbçisi
məhv edilib və yaralanıb. Erməni tərəfi itkilərini etiraf edir, lakin 3 nəfərin öldüyünü, 4
nəfərin yaralandığını deyir. Tanınmış erməni jurnalisti Romella Mnasakanyan isə
bildirib ki, Ermənistan ordusu Ağdərənin Talış kəndində 10 nəfər itki verib.
(www.anspress.com, 19.03.15.).
* Prezident İlham Əliyev Novruz bayramı münasibəti ilə Bakıda keçirilən şənliklərdə
çıxışı zamanı bildirib: “Biz bütün qədim torpaqlarımıza-İrəvana, Göyçəyə, Zəngəzur
mahalına qayıdacağıq... Hər gün çalışmalıyıq ki, o günü yaxınlaşdıraq... Şəhidlərimizin
qanı yerdə qalmamalıdır və yerdə qalmır... Biz Xocalıdakı dəhşətlərə görə düşməndən
qisas almalıyıq.” ( www.apa.az, 19.03.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Paravakar və Vazaşen
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq kəndində və Qazax
rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun
Çaylı, Qızıloba, Göyarx, Çiləbürt, Goranboy rayonunun Talış, Tapqaraqoyunlu, Gülüstan,
Ağdam rayonunun Cəvahirli, Qaraqaşlı, Kəngərli, Sarıcalı, Şıxlar, Mərzili, Baş Qərvənd,
Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Alxanlı, Aşağı
Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında,
həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan
atəşə tutublar.

20 mart
* Daşnaksütsun partiyasından deputat Aqvan Vardanyan bildirib: “Dağlıq Qarabağın
ətrafındakı ərazilərin təhvil verilməsi yalnız Azərbaycanın hücumunu coğrafi cəhətdən
yaxınlaşdıra bilər... Ərazini qaytarmaq- düşmənin hücumlarını yaxınlaşdırmaq deməkdir.”
(www.musavat.com, 20.03.15.).
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* Bir çox erməni portallarında Ermənistanın cəbhə bölgəsində daha çox itki verdiyi ilə
bağlı, hətta Kəlbəcər istiqamətində də itkilərin olduğuna dair məlumatlar verilib, rəsmi
İrəvan məlumatları gizlətməkdə ittiham olunub. (www.anspress.com, 20.03.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Vazaşen kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə və Berd
rayonunun Çinari kəndində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağdam kəndində
yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Gülüstan, Tapqaraqoyunlu, Tərtər
rayonunun Çiləbürt, Ağdam rayonunun Cəvahirli, Qaraqaşlı, Kəngərli, Sarıcalı, Şıxlar,
Şuraabad, Yusifcanlı, Füzuli rayonunun Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Qaraxanbəyli,
Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd,
Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

21 mart
* Azərbaycana qarşı aqressiv mövqeyi ilə seçilən, vaxtilə Şuşanın işğalına rəhbərlik
etmiş erməni general Arkadi Ter-Tadevosyan həyəcanlı bəyənatla çıxış edib:
“ Azərbaycan cəbhədə üstün tərəfdir… Erməni mövqelərini təcili şəkildə gücləndirmək
lazımdır. Güclənmə təkcə əsgərlərin sayını artırmaqla bitmir. Texniki cəhətdən də
gücləndirmək lazımdır.” ( www.anspress.com, 21.03.15.)
* Ermənistanın qatil müdafiə naziri Seyran Ohanyan Dağlıq Qarabağa gəlib. O, martın
19-da düşmənin daha çox itki verdiyi postlara baş çəkib, daha sonra Xankəndi
hospitalında yaralı əsgərlərlə görüşüb. (www.musavat.com, 21.03.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Dovex, İcevan
rayonunun Vazaşen, Berd rayonunun Mosesqex kəndlərində yerləşən mövqelərdən
Tovuz rayonunun Ağdam, Qazax rayonunun Kəmərli kəndində və Krasnoselsk rayonu
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Gülüstan,
Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Çaylı, Göyarx, Çiləbürt, Ağdam rayonunun Cəvahirli,
Qaraqaşlı, Kəngərli, Sarıcalı, Şıxlar, Şuraabad, Yusifcanlı, Mərzili, Novruzlu, Xocavənd
rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Veysəlli,
Qorqan, Qaraxanbəyli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin
Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

22 mart
* Müğənni Aygün Kazımova dünyanın ən məşhur musiqi yarışması “ Big Apple Music
Awards” da iştirakdan imtina edib. O, bu qərarını təşkilatçıların erməni olması ilə
əlaqələndirib: “ Mən bu yarışmadan imtina edirəm. Səbəb isə təşkilatçıların erməni
olmasıdır.” (www.anspress.com, 21.03.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusunun əsgəri Andranik Qriqoryan döyüş postunu tərk edərək
Azərbaycan tərəfinə keçib. Müqavilə ilə xidmət keçən, 1991- ci il təvəllüdlü erməni
əsgərinin Azərbaycan tərəfinə qaçmasını Ermənistan müdafiə nazirliyi də təsdiq edib.
(www.virtualaz.org, 22.03.15.).
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* İşğalçı Ermənistan ordusunun qoşunların təmas xəttində yerləşən hərbi hissələrindən
birinin əsgəri, 1992- ci il təvəllüdlü Ayk Marqaryanın meyiti aşkar edilib. Ermənistan
müdafiə nazirliyi əsgərin hansı şəraitdə öldüyünü açıqlamayıb. (www.anspress.com,
22.03.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları Əsəd Əsədov və İxtiyar Qasımovun doğum
günüdür. Əsəd Soltan oğlu Əsədov 1956-cı il martın 22-də Zəngilan rayonunun
Turabad kəndində anadan olmuşdur. Hərbi təyyarəçi kimi Qarabağ səmasında rəşadətlə
vuruşmuş, düşmənə ağır zərbələr vurmuşdur. 1991-ci il oktyabrın 29-da Dağlıq
Qarabağın Xanabad kəndi üzərində komandiri olduğu ekipaj düşmənlə son döyüşə girmiş
və qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur. Zəngilan rayonunda dəfn edilmişdir. Zəngilan rayonu
Turabad kənd orta məktəbi və Mincivan qəsəbəsindəki küçələrdən biri onun adını daşıyır.
İxtiyar Qasım oğlu Qasımov 1970-ci il martın 22-də Ağdam rayonunun Salahlı
kəndində anadan olmuşdur. 1992-ci ilin yanvarında könüllü olaraq cəbhəyə getmiş,
döyüşə kəşfiyyatçı kimi başlamışdır. Onun rəhbərliyi altında Dağlıq Qarabağın Qazançı
kəndində düşmənin 3 PDM-i, 1 PZM-i və onlarla canlı qüvvəsi məhv edilir. 1992-ci il
mayın 15-də Ağdamın Abdal-Gülablı kəndinin müdafiəsində xüsusi fərqlənir. 1992-ci il
iyulun 14-də Dağlıq Qarabağın Canyataq kəndinin müdafiəsi zamanı axıra qədər vuruşur,
təkbaşına düşmənin qarşısını saxlayır və qəhrəmanlıqla həlak olur. O, bu hərəkəti ilə
onlarla yaralı əsgərimizin həyatını xilas edir. Salahlı kənd qəbirstanlığında dəfn
edilmişdir. Salahlı kənd orta məktəbi onun adını daşıyır.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Paravakar kəndində
yerləşən mövqelərdən Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq kəndində və Krasnoselsk rayonu
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış, Tərtər
rayonunun Göyarx, Çiləbürt, Ağdam rayonunun Cəvahirli, Qaraqaşlı, Kəngərli, Sarıcalı,
Şıxlar, Şuraabad, Yusifcanlı, Mərzili, Novruzlu, Xocavənd rayonunun Kuropatkino,
Füzuli rayonunun Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Veysəlli, Qorqan, Qaraxanbəyli, Cəbrayıl
rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və Füzuli
rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi
avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
23 mart
* Müdafiə naziri Zakir Həsənov ön xətdəki hərbi hissələrdə görüşü zamanı bildirib:
“ Düşmən işğal altındakı torpaqlarımızda rahat oturmamalı, daim qorxu içərisində
yaşamalıdır. Torpaqlarımız azad edilməli, şəhidlərin qisası alınmalıdır… Biz gərək
işğalçıları öz torpaqlarımızdan qovaq. Biz buna qadirik və bunu edəcəyik… Biz elə ilk
zərbədən onların 70 faizini məhv edəcəyik.” (www.musavat.com, 23.03.15.).
* Bir gün əvvəl Azərbaycan tərəfinə keçmiş erməni əsgəri Andranik Qriqoryan
bildirib: “Mən 1991-ci ildə Martuni rayonunda anadan olmuş Andranik Qriqoryan
könüllü olaraq Azərbaycan tərəfinə keçmişəm. Bunun çox sadə bir səbəbi var. Mən
mənasız yerə ölməkdən qorxuram.” ( www.apa.az, 23.03.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Viktor Seryoginin doğum günüdür. Viktor
Vasiliyeviç Seryogin 1944-cü il martın 23-də Gürcüstanın Tiflis şəhərində anadan
olmuşdur. O, vertolyot heyəti tərkibində Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş, əhalinin
təhlükəli zonadan çıxarılmasında xüsusi fədakarlıq göstərmişdir. Vertolyot komandiri
kimi Ağdam, Şuşa, Ağdərə rayonlarında döyüş əməliyyatlarında fəal iştirak etmişdir.
1992-ci il yanvarın 28-də onun vertolyotu düşmən tərəfindən vurulur, o, alova bürünmüş
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vertolyotu Şuşa üzərindən uzaqlaşdırır, özü isə heyət üzvləri ilə birlikdə həlak olur. Bakı
şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan və Krasnoselsk rayonları
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Qazax və Gədəbəy rayonları
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Gülüstan,
Tərtər rayonunun Çaylı, Çiləbürt, Ağdam rayonunun Cəvahirli, Qaraqaşlı, Sarıcalı, Şıxlar,
Şuraabad, Yusifcanlı, Nəmirli, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun
Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Qorqan, Qaraxanbəyli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və
pulemyotlardan atəşə tutublar.
24 mart
* Erməni politoloqu Levon Melikşahnazaryan növbəti dəfə sarsaqlayaq özlərini ABŞ
və Rusiya orduları ilə müqayisə edib: “Dağlıq Qarabağ ordusunu ABŞ və Rusiya orduları
ilə müqayisə etmək olar... Bizimkilər ABŞ ordusu ilə də döyüşə, başağrısı ola bilərlər.”
(www.anspress.com, 24.03.15.).
* Müdafiə nazirliyindən bildirilib ki, düşmən son günlərdə bəzi iriçaplı silahlardan, o
cümlədən 60 və 62 millimetrlik minaatanlardan istifadə etməklə atəşkəsi pozur:
“ Düşmənin təxribatları davam edərsə, görüləcək adekvat tədbirlər daha sərt və
genişmiqyaslı olacaq.” ( www.apa.az, 24.03.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Paravakar və Berkaber
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq və Qazax rayonunun
Qızılhacılı kəndlərində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi,
Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Göyarx, Çaylı, Çiləbürt, Ağdam
rayonunun Cəvahirli, Sarıcalı, Şıxlar, Şuraabad, Kəngərli, Baş Qərvənd, Yusifcanlı,
Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı
Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Aşağı Veysəlli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göygöl, Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl
rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi
avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
25 mart
* İşğalçı Ermənistanın paytaxtında martın 18-23-də keçirilən beynəlxalq mediaforumun
iştirakçılarının Dağlıq Qarabağa qanunsuz səfər etmələri ilə bağlı məlumat yayılıb.
Qanunsuz səfər edənlərin sırasında ruminiyalı Yelena Dumitru, rusiyalı Aleksandr
Kolesniçenko, çexiyalı Monika Xorsakova və digər jurnalistlərin adları çəkilib. XİN
mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev onların barəsində müvafiq tədbirlərin
görüləcəyini deyib. ( www.apa.az, 25.03.15.).
* Martın 22-də Azərbaycan tərəfinə keçmiş erməni əsgəri Andranik Qriqoryanın
valideynləri “Azadlıq” radiosunun erməni bürosuna bildiriblər ki, onun hərbi xidmətdə
problemləri olub və başqa yerə keçmək istədiyini hərbi hissənin rəhbərliyinə bildirib.
(www.musavat.com, 25.03.15.).
* İşğalçı Ermənistanın prezidenti Serj Sərkisyan Çinə səfəri çərçivəsində bu ölkənin
rəhbəri Şi Cin Pinqlə görüşüb. İki ölkə arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə və
dərinləşdirilməsinə dair birgə bəyannamə imzalanıb. Əldə edilən razılaşmaya əsasən
Çin Ermənistana güzəştli kreditlər və hərbi-texniki yardımlar edəcək. Birgə bəyannamədə
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Ermənistan “Tayvanın müstəqilliyini” tanımadığını vurğulayıb. Sənəddə tərəflər Dağlıq
Qarabağ məsələsinin beynəlxaql hüquq normaları əsasında həllinin vacibliyini
vurğulayıblar. ( www.modern.az, 25.03.15; ( www.panarmenian.net, 25.03.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Voskevan,
Barekamavan, İcevan rayonunun Berkaber, Paravakar kəndlərində yerləşən mövqelərdən
Qazax rayonunun Quşçuayrım, Qaymaqlı, Qızılhacılı, Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq
kəndlərində, Berd rayonunun Ayqepar və Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən
Tovuz rayonunun Əlibəyli və Koxanəbi kəndlərində yerləşən mövqelərimizi, Goranboy
rayonunun Talış, Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Göyarx, Çaylı, Çiləbürt, Qızıloba,
Ağdam rayonunun Cəvahirli, Sarıcalı, Şıxlar, Şuraabad, Kəngərli, Şıxlar, Baş Qərvənd,
Yusifcanlı, Mərzili, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz,
Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Aşağı Veysəlli, Cəbrayıl
rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göygöl, Goranboy, Xocavənd və
Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz
mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

26 mart
* Ermənistan nazirlər kabinetinin iclasında Rusiyanın Gümrüdəki 102-ci hərbi
bazasına yeni ərazilərin verilməsi barədə qərar qəbul olunub. Ermənistan müdafiə naziri
Seyran Ohanyan Rusiya tərəfinin təqdim olunan ərazilərə investisiya yatıracağı və bir
neçə obyekt inşa edəcəyini bildirib. ( www.modern.az, 26.03.15.).
* Ermənistan ordusunun martın 19-dakı döyüş zamanı yaralanmış 20 yaşlı əsgəri
Samvel Hakopyan Xankəndi hospitalında ölüb. İrəvanda əsgər analarının növbəti
aksiyası keçirilib. Aksiya iştirakçıları əsgər ölümlərinə, əsgərlərin Azərbaycan tərəfinə
keçməsinə görə Ermənistan rəhbərliyini ittiham ediblər. (www.musavat.com, 26.03.15.).
* Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər erməni əsgərlərinin Azərbaycan
tərəfinə keçməsi hallarının artması ilə bağlı təkliflə çıxış edib: “Könüllü surətdə bizim
tərəfə keçənlər üçün, xüsusən Qarabağ erməniləri üçün “Peşmanlıq qanunu” qəbul
edilməli və geniş təbliğ olunmalıdır... Belə bir qanun Türkiyədə PKK üzvlərinə
münasibətdə tətbiq olunur.” (www.musavat.com, 26.03.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Voskepar,
İcevan rayonunun Berkaber, Paravakar kəndlərində yerləşən mövqelərdən Qazax
rayonunun Quşçuayrım, Qızılhacılı, Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq kəndlərində,
Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy
rayonunun Qaravəlilər kəndi və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy
rayonunun Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Ağdam rayonunun Cəvahirli,
Sarıcalı, Şıxlar, Şuraabad, Kəngərli, Novruzlu, Yusifcanlı, Mərzili, Füzuli rayonunun
Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin
Göygöl, Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan
atəşə tutublar.
27 mart
* Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu NTV kanalına müsahibəsində
bildirib: “Ermənistanla münasibətlərimizin normallaşması üçün ermənilər Azərbaycan
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torpaqlarından geri çəkilməlidir... İrəvan qonşu ölkələrlə münasibətləri barədə
düşünməlidir. Ermənistanın İranla enişli-yoxuşlu münasibətləri var. Bizimlə
münasibətləri də göz qabağındadır.” (www.musavat.com, 27.03.15.).
* Müdafiə nazirliyinin N saylı hərbi hissəsinin müddətdən artıq hərbi xidmətçisi Etibar
Kazımov cəbhənin Tərtər rayonu Qapanlı kəndi istiqamətində həlak olub. O, həqiqi
hərbi xidmətə Goranboy rayonundan çağırılmışdı. (www.musavat.com, 27.03.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Berkaber, Paravakar
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Qızılhacılı, Ağstafa rayonunun
Köhnəqışlaq kəndlərində və Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Ağdam
rayonunun Cəvahirli, Sarıcalı, Şıxlar, Şuraabad, Kəngərli, Novruzlu, Yusifcanlı, Mərzili,
Qaraqaşlı, Nəmirli, Şirvanlı, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun
Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Qorqan, Qaraxanbəyli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat
və pulemyotlardan atəşə tutublar.
28 mart
* Müdafiə nazirliyinin N saylı hərbi hissəsinin zabiti, baş leytenant, 1980-ci il
təvəllüdlü İqbal Əhmədov cəbhənin Ağdam istiqamətində şəhid olub. O, həqiqi hərbi
xidmətə Lənkəran rayonundan çağırılmışdı. ( www.qat.az, 29.03.15.).
* Türkiyə baş nazirinin müşaviri, erməni əsilli Etyen Mahçupyan Belçikanın Qent
şəhərində “Yeni Türkiyə” adı ilə keçirilən seminarda iştirak edərkən bildirib:”Mən
özümü daha çox osmanlı kimi hiss edirəm, nəinki erməni.” (www.musavat.com,
28.03.15.).
* ABŞ Konqresində 2016-cı ilin büdcəsindən Azərbaycana və Ermənistana yardım
ayrılması müzakirələri zamanı narazılıqlar yaranıb, bəzi ekspertlər Ermənistana, Dağlıq
Qarabağa yardımın əleyhinə olublar. Ekspert Luk Koffi bildirib:”Ermənistan ...
Azərbaycanın ərazilərini işğalda saxlayan bir ölkədir... ABŞ bu məsələyə çox ehtiyatla
yanaşmalıdır ki, Ermənistana ayrılan pullar ölkənin hərbi imkanlarının artırılmasına və ya
işğal etdiyi Dağlıq Qarabağa xərclənməsin... Cənubi Osetiya, Abxaziya, Krım, Donbas
Rusiya hərbçiləri tərəfindən işğal edilib. Bu ərazilərə isə ABŞ yardım ayırmır.”
(www.anspress.com, 28.03.15.).
* QAT Ali Məclisinin növbəti iclası keçirilib. İlk olaraq təşkilati məsələlərə baxılıb.
Qarabağ döyüşçüsü, batalyon komandiri Qələndər İsmayılov Ali Məclisə üzv seçilib.
İclasa sədrlik edən Fəridə Əsgərovanın giriş sözündən sonra QAT sədri Akif Nağı
geniş məruzə ilə çıxış edib, sonra müzakirələr aparılıb. Fəridə Əsgərova, Nəsib Cəfərov,
Mahirə Muradova, Vaqif Əlisoy, Polad Soltanov(Zaqatala), Arzu İsmayılov(Gəncə),
Məmmədəli Quliyev (Sumqayıt), Yusif Səmədov, Hüseyn Həsənov, Firidun
Məmmədov, Şahmar İbrahimov, Rəhman Cəfərov və digərləri çıxış edərək təkliflərini
veriblər.
Iclasda bir sıra məsələlərlə bağlı, o cümlədən ATƏT Minsk qrupunun fəaliyyətinə xitam
verilməsi, Birinci Avropa Oyunlarında ermənilərin iştirakının yolverilməzliyi, Türkiyə,
Iran və Gürcüstan QHT-ləri ilə əlaqələrin genişləndirilməsi ilə əlaqədar qərarlar qəbul
olunub. Ali Məclis üzvləri xüsusi olaraq qeyd ediblər ki, Azərbaycan hakimiyyəti
mənasız danışıqları dayandırmalı və dərhal işğalçı Ermənistana qarşı hərbi əməliyyatlara
başlamalı, təmas xəttindəki lokal döyüşləri irimiqyaslı hərbi əməliyyatlara çevirməlidir.
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Ali Məclisdə həmçinin 31 Mart Soyqırım, 2 Aprel Kəlbəcərin işğal günləri ilə bağlı anım
mərasimlərinin, Çanaqqala zəfərinin 100 illiyi ilə əlaqədar tədbirlərin reallaşdırılması,
iyun ayında QAT-ın Ümumrespublika Müşavirəsinin keçirilməsi ilə bağlı qərarlar qəbul
olunub. ( www.qat.az, 28.03.15; www.moderator.az, 28.03.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Anatoli Davidoviçin doğum günüdür. Anatoli
Nikolayeviç Davidoviç 1965-ci il martın 28-də Belorus Respublikasının Siutet şəhərində
anadan olmuşdur. Mayor Anatoli Davidoviç 1992-ci ilin iyununda Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinə daxil olmuş, 930 saylı hərbi hissədə atrilleriya qərargahının rəisi olmuş,
topçu mütəxəssislərin hazırlanmasında xidmət göstərmişdir. 1992-ci il iyunun 9-da
Ağdam ərazisində gedən döyüşlərdə rəşadətlə vuruşmuş, aldığı yaradan iyunun 13-də
vəfat edib. Doğma şəhərində dəfn edilmişdir.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Paravakar kəndində
yerləşən mövqelərdən Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq kəndində və Berd rayonunun
Ayqepar kəndində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndində yerləşən
mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış, Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Yarımca,
Çiləbürt, Qızıloba, Ağdam rayonunun Cəvahirli, Qaraqaşlı, Kəngərli, Şıxlar, Şirvanlı,
Novruzlu, Mərzili, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz,
Qorqan, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun Mehdili
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göygöl, Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl
rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi
avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

29 mart
* ABŞ-ın Nyu-Cersi ştatının Baş Assambleyası 31 Mart-Azərbaycanlıların Soyqırım
Günü ilə bağlı qətnamə qəbul edib. Sənəddə soyqırım hadisələri pislənilir, həmin tarixin
qeyd olunacağı təqdir edilir. (www.anspress.com, 29.03.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusunun Dağlıq Qarabağın şimal-şərqində yerləşən hərbi
hissələrindən birinin əsgəri Ovsep Andreasyan ölüb. Erməni KİV-lərinin yazdığına görə,
atəş Azərbaycan tərəfindən açılıb. ( www.modern.az, 29.03.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları Etibar İsmayılov və İlqar İsmayılovun doğum
günüdür. Etibar Bəylər oğlu İsmayılov 1964-cü il martın 29-da Ağcabədi rayonunun
Hindarx kəndində anadan olmuşdur. O, 1990-cı ildən başlayaraq torpaqlarımızın
müdafiəsində fəal iştirak edir, Ağdam özünümüdafiə batalyonunda vuruşur, Naxçıvanik,
Şelli, Xocavənd istiqamətlərində qəhrəmanlıq nümunələri göstərir. 1994-cü il yanvarın 4də Xocavənd rayonu Qarakənd kəndi istiqamətində kəşfiyyat qrupunun tərkibində
düşmənlə qeyri-bərabər döyüşə girir, axıra qədər vuruşur, güllələri qurtardıqdan sonra
son qumbrası ilə düşmən tankının altına atılır, düşmənin tankını sıradan çıxarır, canlı
qüvvələrini məhv edir, özü də qəhrəmanlıqla həlak olur və əsgər yoldaşlarının
mühasirədən çıxmasına şərait yaradır. Cəsədi döyüş meydanında qalmışdır. Hindarx orta
məktəbi onun adını daşıyır, məktəbin önündə büstü qoyulmuşdur.
İlqar Sədi oğlu İsmayılov 1959-cu il martın 29-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur. O,
Daxili İşlər Nazirliyinin kapitanı rütbəsində bir çox döyüşlərdə, o cümlədən, Şuşanın
Malibəyli, Meşəli kəndlərində, Ağdam rayonu ərazisindəki döyüşlərdə iştirak etmişdir.
Onun rəhbərliyi altında kəşfiyyat əməliyyatları həyata keçirilmiş, ermənilər tərəfində
döyüşən bir neçə xarici vətəndaş əsir götürülmüşdür. 1992-ci ilin payızında onun
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rəhbərlik etdiyi 128 nəfərlik dəstə düşmənə ağır zərbə vuraraq Laçın rayonu ərazisində
Qızartı yüksəkliyini ələ keçirmiş, igid komandir oktyabrın 1-də qəhrəmancasına həlak
olmuşdur. Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir. Bakı küçələrindən biri
onun adını daşıyır, 45 saylı orta məktəbin önündə büstü qoyulmuşdur.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Dovex kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Kəmərli kəndində yerləşən mövqelərimizi,
Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Gülüstan, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx,
Ağdam rayonunun Cəvahirli, Şıxlar, Şuraabad, Qaraqaşlı, Nəmirli, Şirvanlı, Yusifcanlı,
Mərzili, Füzuli rayonunun Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Qorqan, Cəbrayıl rayonunun
Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl
rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi
avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

30 mart
* Müdafiə nazirliyindən verilən məlumata görə, son iki gün ərzində cəbhə xəttində
ermənilərin bir neçə təxribat cəhdinin qarşısı alınıb, düşmən xeyli itki verərək geri
çəkilib. Erməni mətbuatında 7 nəfərin öldüyü, xeyli düşmən hərbçisinin yaralandığı
bildirilib. Azərbaycan tərəfi düşmənin itkilərinin deyilənlərdən qat-qat çox olduğunu
qeyd edib. ("525-ci qəzet", 31.03.15.).
* "Atlas" Araşdırmalar Mərkəzinin hazırladığı hesabatda bildirilib: "Azərbaycan
Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonları azad etməyə hazırlaşır… Bu plan Bakıda Avropa
Oyunlarından sonra reallaşa bilər. " ("Yeni Müsavat", 31.03.15.)
* Rusiya dövlət dumasının sədri Sergey Narışkin Irəvana səfər edib, orada qondarma
"erməni soyqırımı"nın 100 illiyi ilə bağlı tədbirlərə qatılıb. Dumanın spikerinə "erməni
soyqırımı"nın 100 illiyinin simvolunu əks etdirən hədiyyə də təqdim olunub.
(www.apa.az, 31.03.15.).
* Ermənilərin 1915- ci il hadisələri üçün Vatikandan xüsusi ayin istəmələrinə Papadan
rədd cavabı gəlib. Vatikanda aprelin 12-də ayin keçiriləcək, lakin bu ayinə ermənilərin
istədiklərinin əksinə olaraq “Yüz il qurbanları” adı verilməyəcək. ( www.trend.az,
30.03.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Ayqepar kəndində
yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndində və Krasnoselsk rayonu
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonunun ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Gülüstan,
Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Ağdam rayonunun Yusifcanlı,
Şıxlar, Şuraabad, Cəvahirli, Şirvanlı, Novruzlu, Xocavənd rayonunun Kuropatkino,
Füzuli rayonunun Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli kəndləri yaxınlığında, həmçinin
Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
31 mart
* Terrora və Soyqırıma qarşı QHT Koalisiyası 31 Mart- Soyqırım Günü ilə əlaqədar
Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib, şəhidlərin xatirəsinə dualar oxunub, məzarlarına gül
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qoyulub. Ziyarətdə Koalisiyaya daxil olan təşkilatların rəhbərləri Faiq İsmayılov, Radə
Abbas, Əlisəfa Mehdi, İradə Polad, Mahirə Əmirhüseynova, Mehriban Abdullayeva,
Şərqiyyə Dadaşova, Akif Nağı və təşkilat üzvləri iştirak ediblər. Koalisiya üzvləri
ziyarətin forması ilə bağlı yenilik ediblər. Ziyarətə Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin
məzarlarından başlanılıb, bütün məzarlar ziyarət olunub. Koalisiya üzvləri cəmiyyətə
müraciət edərək ziyarətin hər dəfə məhz bu formada edilməsini təklif ediblər.
Ziyarətdən sonra Soyqırım Gününə həsr olunmuş Dəyirmi Masa keçirilib. Dəyirmi
Masada bir sıra təkliflər irəli sürülüb. Xüsusi olaraq vurğulanıb ki, Qarabağ müharibəsi
şəhidlərinin məzarlarının sıx əkilmiş ağacların arxasında qalması yolverilməzdir. Bu, bir
anlaşılmazlıqdır. Həmin ağaclar çıxarılmalı, səliqə ilə başqa bir yerə köçürülməlidir. Bu
məsələ ilə bağlı geniş bir konfransın krçirilməsi, aidiyyəti orqanların qarşısında məsələ
qaldırılması ilə bağlı qərar qəbul edilib. ( www.qat.az, 31.03.15; "Yeni Müsavat",
01.04.15.).
* Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində sambo üzrə dünya kubokunda 3-cü yeri tutan
azərbaycanlı idmançı Bəxtiyar Abbasovun Ermənistan himni çalınarkən oturması ilə
bağlı əlavə məlumat verilib. Erməni idmançı 1-ci yer tutduğuna görə düşmən ölkənin
himni səsləndirilib, əslən Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndindən olan Bəxtiyar
Abbasov işğalçı bir ölkənin himninə ayaq üstə qulaq asmağı qəbul edə bilməyib.
Ermənilər bu aktla bağlı böyük hay-küy salıblar. Bəxtiyar Abbasov hərəkətinə haqq
qazandıraraq bildirib: “Bu qədər şəhid acısı daşıyan biri erməni himnini ayaq üstə dinləyə
bilərdimi? Əlbəttə ki, yox... Özüm qəsdən oturmuşam... Əgər hansısa azərbaycanlı ayaq
üstə durardısa, o, azərbaycanlı deyil.” ("Yeni Müsavat", 01.04.15.).
* Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi, tarix
elmləri doktoru, professor Əli Həsənov “Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və
soyqırımı siyasətinin mərhələləri” məqaləsində bildirib: Son iki əsrdə xalqımıza qarşı
erməni millətçiləri tərəfindən məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən etnik təmizləmə,
soyqırımı və təcavüzkarlıq siyasəti Azərbaycan tarixinin faciələrlə, o cümlədən qanlı
hadisələrlə dolu çox ağrılı mərhələlərini təşkil edir. Bu millətçi-şovinist siyasətin əsas
məqsədi azərbaycanlıları öz tarixi torpaqlarından qovmaqla əzəli Azərbaycan ərazilərində
ermənilərin uydurduqları “Böyük Ermənistan” dövləti yaratmaq olmuşdur.
Tarixi faktlar göstərir ki, strateji baxımdan mühüm əhəmiyyətə malik olan Azərbaycanın
Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsinə İrandan və Türkiyədən çoxlu sayda erməni əhalisinin
köçürülməsinə XIX əsrin əvvəllərində başlanmışdır. Bu dövrdə regionun zəngin təbii
sərvətləri üzərində nəzarəti ələ keçirmək istəyən çar Rusiyası XVIII əsrin sonu XIX əsrin
əvvəllərində Türkiyə və İrana qarşı müharibə apararkən “erməni amili”ndən siyasi alət
kimi istifadə etmişdir.
XIX əsrin əvvəllərində Qafqazdakı rus qoşunlarının baş komandanı P.D.Sisianov
Gəncəni tutduqdan sonra, 1805-ci il 22 may tarixli, 19 nömrəli raportunda yazırdı ki,
Qarabağ özünün coğrafi mövqeyinə görə Azərbaycanın, eləcə də İranın qapısı hesab
edilir, buna görə də onu itaətdə saxlamalı və burada mövqeyimizi möhkəmlətməyə daha
çox cəhd göstərməliyik.
Belə bir məqsəd tezliklə həyata keçirildi. 1805-ci il mayın 14-də Qarabağ xanı İbrahim
xanla general Sisianov arasında müqavilə imzalandı.Qarabağ xanlığı Rusiyanın tərkibinə
daxil olan kimi P.D.Sisianov dərhal Qarabağda çarizmin mövqeyini möhkəmlətmək üçün
Cənubi Qafqazın digər əyalətlərindən erməniləri bura köçürməyə başladı.
Qarabağ əhalisinin sayı və etnik tərkibi haqqında ətraflı məlumat verən mühüm sənəd
olan və çar məmurları Yermolov və Mogilyovski tərəfindən tərtib edilən “Qarabağ
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əyalətinin təsviri”nə görə, 1823-cü ildə Qarabağ əyalətində 20 min 95 ailə, o cümlədən
15 min 729 azərbaycanlı və 4 min 366 erməni ailəsi olmuşdur. Yəni, hələ 1823-cü ilə
qədər Qarabağa köçürülən ermənilərin hesabına əyalətdə erməni ailələrinin sayı artıb 4
min 366-ya çatmışdır.
Qarabağın dağlıq hissəsində erməni əhalisinin xeyli dərəcədə çoxaldılması XIX əsrin 20ci illərində, xüsusilə Cənubi Qafqazın Rusiya tərəfindən işğal edilməsindən sonra baş
vermişdir. 1804-1813-cü, 1826-1828-ci illər Rusiya-İran və 1828-1829-cu illər RusiyaTürkiyə müharibələrinin gedişində, həm də sonralar ermənilərin İran, Türkiyə və Cənubi
Azərbaycandan kütləvi surətdə Cənubi Qafqaza, o cümlədən Qarabağa köçürülməsi
nəticəsində burada onların sayı ilbəil artmağa başladı.
Çar Rusiyasının Qafqazı işğal etməsini N.N.Şavrov açıq söyləyir və bu məqsədlə həmin
əraziyə ilk dəfə başqa millətlərin köçürülməsini yazırdı: “Biz müstəmləkəçilik
fəaliyyətimizə Qafqaza rus əhalisinin deyil, xaricilərin köçürülməsindən başladıq.
Vətəndə arzuedilməz ünsürlər sayılan bu kolonistlərdən Tiflis və Yelizavetpol (Gəncə)
quberniyalarında koloniyalar yaratdıq. Onlara ən yaxşı torpaqlar ayrıldı və müxtəlif
imtiyazlar verildi”.
Qarabağın dağlıq hissəsinə əvvəlcə rəsmən 124 min, daha sonra isə qeyri-rəsmi olaraq
xeyli erməni köçürülmüşdür. Ümumiyyətlə, 1828-1830-cu illər ərzində Qarabağın dağlıq
hissəsinə 200 mindən çox erməni köçürülmüşdür. Bu faktları N.N.Şavrov belə təsvir edir:
“1828-1830-cu illər müharibəsi qurtarıqdan sonra biz 40 mindən çox İran və 84 min
Türkiyə ermənisini köçürüb onları, demək olar ki, ermənilər yaşamayan Yelizavetpol və
İrəvan quberniyalarında, Tiflis, Borçalı, Axalsix, Axalkələk qəzalarının ən yaxşı dövlət
torpaqlarında yerləşdirdik. Onların məskunlaşması üçün 200.000 desyatindən çox xəzinə
torpağı ayrılmış və habelə bu məqsədlə müsəlmanlardan 2 milyon manatlıqdan çox
xüsusi sahibkar torpağı satın alınmışdı. Həmin ermənilər Yelizavetpol quberniyasının
dağlıq hissəsi (Qarabağın dağlıq hissəsi nəzərdə tutulur) və Göyçə gölünün sahillərində
məkunlaşdırıldılar. Bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, rəsmi olaraq köçürülən 124 min
ermənidən başqa, buraya qeyri-rəsmi köçənlərlə birlikdə onların sayı 200 min nəfərdən
çoxdur”.
Bu fakt onu göstərir ki, köçürülən ermənilər, əsasən ermənilər yaşamayan və ya az
erməni yaşayan ərazilərdə yerləşdirildilər. Buradan belə məlum olur ki, XIX əsrin
əvvəllərinə, xüsusilə Türkmənçay müqaviləsinə qədər Azərbaycanın Gəncə və İrəvan
quberniyalarında ermənilərin sayı çox az olmuşdur.
Beləliklə, Türkmənçay müqaviləsindən sonrakı iki ildə çar Rusiyasının himayədarlığı
nəticəsində ermənilər Azərbaycanın müxtəlif yerlərində, o cümlədən Qarabağın dağlıq
hissəsində məskunlaşmağa nail oldular. Çarizmin ermənilərə olan bu himayədarlığı
sonrakı illərdə də özünü göstərirdi.
XIX əsrin sonu — XX əsrin əvvələrində Cənubi Qafqaza ermənilərin köçürülməsi davam
etdirildi. Təkcə 1896-cı ildən 1908-ci ilədək — 13 ildə Zaqafqaziyaya 400 min erməni
köçürülmüşdü. Bu barədə N.N.Şavrov yazır: “1896-cı ildə general-adyutant Şeremetyev
Zaqafqaziyada yaşayan ermənilər haqqında məlumatında onların sayının 900 min nəfər
olduğunu göstərmişdir. 1908-ci ildə isə onların sayı 1 milyon 300 min nəfərə çatmışdır,
yəni bu müddət ərzində ermənilər 400 min nəfərdən artıq çoxalmışlar. Hal-hazırda
Zaqafqaziyada yaşayan 1 milyon 300 min ermənidən 1 milyon nəfəri diyarın köklü
sakinləri deyil. Onları buraya biz köçürmüşük”.
Ümumiyyətlə, Qarabağın dağlıq hissəsinə ermənilərin köçürülməsi bölgədə demoqrafik
vəziyyətə ciddi təsir göstərdi. 1897-ci ildə əhalinin siyahıya alınması zamanı Qarabağda
yaşayan 54 min 841 ailədən 29 min 350-sinin azərbaycanlı, 18 min 616-sının isə erməni
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ailəsi olduğu bildirilir. 1917-ci ildə isə Qarabağda ermənilərin sayı gəlmələrin hesabına
artaraq ümumi əhalinin 46 faizini, azərbaycanlılar isə 51 faizini təşkil etmişdir.
1917-ci ilin “Kavkazski kalendar” məcmuəsinin yazdığına görə, Qarabağda 199 min
azərbaycanlı (58,3 faiz) və 142 min erməni (41,7 faiz) yaşayırdı. Göründüyü kimi, çar
Rusiyasının himayəsi sayəsində süni surətdə ermənilərin mərhələ-mərhələ köçürülüb
Qarabağda yerləşdirilməsinə baxmayaraq, azərbaycanlılar həmin torpaqların əzəli
sakinləri olmaqla yanaşı, bütün dövrlərdə çoxluq təşkil etmişlər. “Kavkazski kalendar”ın
salnamələrində verilən statistik məlumatlar sübut edir ki, Ermənistanın indiki ərazisində
də əvvəllər azərbaycanlılar ermənilərdən xeyli çox olmuşdur. Məsələn, 1886-cı ildə
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının Zəngəzur qəzasındakı 326 kənddən 154-ü
azərbaycanlı kəndi (45,7 faiz), 91-i kürd kəndi (27,8 faiz) və yalnız 81-i erməni kəndi
(24,8 faiz) olmuşdur.
1889-cu ildə Zəngəzur qəzasının azərbaycanlı əhalisi ermənilərdən 1500 nəfər çox
olmuşdur. 1897-ci ildə isə Zəngəzurun əhalisi 142 min nəfər olmuşdur ki, onlardan 71,2
mini (50,1 faiz) azərbaycanlı, 63,6 min nəfəri isə (44,8 faiz) erməni olmuşdur.
Ermənistan Mərkəzi Statistika İdarəsinin 1962-ci ildə nəşr olunmuş statistik
məcmuəsində göstərilir ki, 1831-ci ildə İrəvan şəhərinin 18 min 766 nəfər əhalisinin 15
min 992 nəfəri, 1866-cı ildə isə 27 min 246 nəfərdən 23 min 627 nəfəri azərbaycanlı
olmuşdur (yəni əhalinin 85,2 faizi).
Z.Kirokodyanın 1932-ci ildə İrəvanda nəşr olunmuş “Sovet Ermənistanının əhalisi 18311931″ kitabında da qeyd edilir ki, İrəvan quberniyasının İrəvan, Eçmiədzin, Yeni
Bəyazid, Aleksandropol qəzalarında, Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur və
Qazax-Dilican qəzalarında, Tiflis quberniyasının Lori-Pəmbək (Borçalı mahalı)
qəzasında 2310 yaşayış məntəqəsindən 2000-i azərbaycanlılara məxsus olmuşdur.
İrəvanda yaşayan 10 min nəfər əhalinin 7 min nəfəri azərbaycanlı olmaqla yanaşı, eləcə
də xanlığı idarə edən 40 nəfərin hamısı azərbaycanlılar olmuşdur.
İrəvan quberniyasının 1920-ci ilədək Azərbaycanın tərkibində olan qəzalarında, xüsusilə
İrəvan qəzasında azərbaycanlı əhalinin sayı xeyli çox olmuşdur. Məsələn, qəzada olan 99
min nəfərdən 62,6 mini azərbaycanlı (66 faiz), 36,4 min nəfəri erməni (34 faiz) olmuşdur.
İrəvan quberniyasının Eçmiədzin, Yeni Bəyazid, Sürməli qəzalarında isə azərbaycanlılar
əhalinin üçdə birini təşkil etmişdir. 1916-cı il yanvarın 1-nə olan məlumata görə, bu
ölkələrdə əhalinin etnik tərkibi yenə azərbaycanlıların xeyrinə çoxluq təşkil edirdi. İrəvan
qəzasında 74,2 min nəfər və ya 48 faiz, Zəngəzur qəzasında 119,5 min və ya 53,3 faiz,
Yeni Bəyazid qəzasında 50,7 min nəfər, Sürməli qəzasında 45 min nəfər azərbaycanlı
olmuşdur. Bu rəqəmlər əyani surətdə sübut edir ki, XIX və XX əsrlərin əvvəllərində
indiki Ermənistanın ərazisində yerli əhali olan azərbaycanlılar əksəriyyət təşkil etmişlər.
Erməni millətçiləri XIX əsrin sonlarında – 1885-ci ildə Marseldə “Armenakan”, 1887-ci
ildə Cenevrədə “Qnçaq”, 1890-cı ildə isə Tiflisdə “Daşnaksütyun” partiyalarını
yaratdılar. Bundan sonra, ermənilərin “Böyük Ermənistan” yaratmaq iddiaları yeni
mərhələyə qədəm qoydu.
XX əsrin əvvəllərində ermənilərin azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və
soyqırımı siyasəti
“Böyük Ermənistan” ideyası ilə yaşayan ermənilər öz məqsədlərinə çatmaq üçün xarici
himayədarların köməyi ilə müxtəlif vaxtlarda azərbaycanlılara və türklərə qarşı dəhşətli
terror və soyqırımı həyata keçirməklə etnik təmizləmə siyasəti aparmışlar. Belə ki,
Azərbaycan xalqı son 200 il ərzində erməni millətçilərinin davamlı olaraq etnik
təmizləmə, soyqırımı və təcavüzkarlıq siyasətinə məruz qalaraq, öz tarixi torpaqlarından
didərgin salınmış, qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmişlər. Çar Rusiyasının
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müstəmləkəçilik siyasətinin tərkib hissəsi olan köçürülmə prosesi bütün XIX əsr boyunca
davam etdirilmiş və nəticədə regionda demoqrafik vəziyyətə təsir göstərmişdir.
Ermənilərin bu bölgədə süni surətdə çoxaldılması onların XX əsrin əvvəllərindən
başlayaraq Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və təcavüzkarlıq siyasətinin baş
qaldırmasına səbəb olmuşdur.
XX əsrin əvvəllərində erməni millətçiləri “Daşnaksütyun” partiyasının proqramında irəli
sürülən “Böyük Ermənistan” ideyasını reallaşdırmaq istiqamətində fəaliyyətini
genişləndirərək öz tarixi torpaqlarında yaşayan azərbaycanlıları planlı surətdə doğma
yurdlarından qovmaqla etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətini həyata keçirməyə
başladılar. Belə ki, 1905-1906-ci illərdə ermənilər Bakıda, Gəncədə, Qarabağda,
İrəvanda, Naxçıvanda, Ordubadda, Şərur-Dərələyəzdə, Tiflisdə, Zəngəzurda, Qazaxda və
başqa yerlərdə dinc azərbaycanlılara qarşı qırğınlar törətmiş, əhali amansızlıqla qətlə
yetirilmiş, şəhər və kəndlər yandırılmış və dağıdılmışdır. Erməni silahlı dəstələri Şuşa,
Zəngəzur və Cəbrayıl qəzalarında, İrəvan və Gəncə quberniyalarında azərbaycanlılar
yaşayan 200-dən artıq yaşayış məntəqəsini viran qoymuş, on minlərlə soydaşımız öz
doğma yurdlarından qaçqın və məcburi köçkün düşmüşlər. Ermənilər 200 mindən artıq
azərbaycanlını (uşaq, qadın, qoca) fərq qoymadan qətlə yetirməklə həmin ərazilərdə çar
Rusiyasının onlara vəd etdiyi “Ermənistan dövləti”ni qurmaq üçün etnik təmizləmə
aparmışlar. Belə ki, Birinci Dünya müharibəsi illərində də çarizmin himayəsinə sığınan
ermənilər azərbaycanlılara qarşı qırğınları davam etdirməyə başladılar.
1917-ci ildə Rusiyada baş verən fevral və oktyabr hadisələrindən sonra “Daşnaksütyun”
partiyası və Erməni Milli Konqresi daha geniş fəaliyyətə başladılar. Eyni zamanda,
V.Lenin tərəfindən 1917-ci ilin dekabrında Qafqaz işləri üzrə müvəqqəti fövqəladə
komissar təyin edilən S.Şaumyan azərbaycanlıların kütləvi qırğınının təşkilatçısı və
rəhbərinə çevrildi.
Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən 1917-ci ilin əvvələrindən 1918-ci ilin mart ayına
qədər olan dövrdə İrəvan quberniyasında 197 kənd, Zəngəzur qəzasında 109, Qarabağda
157 kənd dağıdılmış, digər bölgələrdə 60 yaşayış məskəni məhv edilmiş, yandırılmış və
viran qoyulmuşdur.
1918-ci ilin əvvələrində yəni mart qırğını ərəfəsində bilavasitə Şaumyana tabe olan
erməni silahlı qüvvələrinin sayı 20 minə yaxın idi. Bolşeviklərin, o cümlədən Leninin
himayəsi altında Şaumyan Bakı Kommunasının rəhbəri oldu. Həmin il martın 30-da
erməni-bolşevik birləşmələri Bakı şəhərini gəmilərdən yaylım atəşinə tutdular. Bunun
ardınca isə silahlı daşnaklar azərbaycanlıların evlərinə hücum edərək amansız qətllər
törətdilər. Martın 31-də və aprelin ilk günlərində qırğınlar kütləvi xarakter aldı. Minlərlə
dinc azərbaycanlı yalnız milli mənsubiyyətinə görə məhv edildi. Həmin günlərdə ermənibolşevik birləşmələri Bakıda 12 min dinc azərbaycanlını qətlə yetirdilər. Bu qanlı
hadisələr zamanı insanlar evlərində diri-diri yandırılmış, eləcə də xüsusi işgəncələrlə və
amansızlıqla öldürülmüşdür.
Ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 1918-ci ilin ilk beş ayı ərzində Quba qəzasında
16 mindən çox insan xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmiş, 167 kənd dağıdılmışdır ki,
onlardan 35-i hazırda mövcud deyil. Erməni-daşnak dəstələrinin Quba qəzasında
azərbaycanlıları kütləvi şəkildə qətlə yetirmələrinə dair aşkar edilmiş faktlar son vaxtlar
bir daha sübuta yetirilmişdir. Belə ki, 2007-ci ildə Quba şəhərində kütləvi məzarlıqların
aşkar edilməsi erməni vandalizmini təsdiqləyən faktlardır. Məzarlığın tədqiqi zamanı
1918-ci ildə erməni silahlı birləşmələrinin Qubaya hücumu zamanı insanların hər cür
zorakılığa məruz qalaraq qəddarlıqla qətlə yetirilməsi və həmin məzarlığın sonradan
kütləvi şəkildə basdırılmış yerli sakinlərə məxsus olduğu müəyyən edilmişdir. Onu da
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qeyd emək lazımdır ki, Amazaspın rəhbərliyi ilə erməni hərbi birləşmələri Qubada türkmüsəlman əhalisi ilə yanaşı, yəhudilərə qarşı da qırğınlar törətmişlər. Aparılan tədqiqatlar
nəticəsində məlum olmuşdur ki, 1918-1919-cu illərdə Qubada ermənilər tərəfindən 3 min
nəfərə qədər yəhudi qətlə yetirilmişdir.
Bundan əlavə, Azərbaycanın yüzlərlə yaşayış məntəqəsi, o cümlədən Qarabağda 150-dən
çox kənd dağıdılmış və yandırılmış, eləcə də Şuşada azərbaycanlılara qarşı amansız
qırğınlar törədilmişdir.
Erməni daşnakları tərəfindən 1918-ci ilin mart-aprel aylarında Bakıda və digər
Azərbaycan ərazilərində 50 minə yaxın insan xüsusi işgəncələrlə qətlə yetirilmişdir.
Zəngəzur qəzasında 10 mindən çox, Şamaxı qəzasında 10 min 270 nəfər, şəhərlə birlikdə
isə 18 min 270 nəfər azərbaycanlı amansızlıqla öldürülmüşdür.
1918-1920-ci illərdə indiki Ermənistan ərazisində yaşamış 575 min azərbaycanlının 565
min nəfəri öldürülmüş və doğma torpağından didərgin salınmışdır. Bu rəqəmi
Z.Kirokodyan özünün “Sovet Ermənistanının əhalisi 1831-1931″ adlı kitabında təsdiq
edərək yazır ki, ”1920-ci ildə sovet hökumətinə daşnaklardan cəmi 10 min nəfərdən bir
qədər artıq türk (azərbaycanlı) əhali qalmışdır. 1922-ci ildə 60 min qaçqın geri
qayıtdıqdan sonra azərbaycanlılar burada 72 min 596 nəfər, 1931-ci ildə isə 105 min 838
nəfər olmuşdur”.
1919-cu ilin son iki ayında İrəvan quberniyasının Eçmiədzin və Sürməli qəzalarında 96
kənd, İrəvan qəzasının isə bütün kəndləri məhv edilmiş, İrəvan quberniyasında 132 min
azərbaycanlı qətlə yetirilmişdir.
Ümumilikdə, 1918-1920-ci illərdə ermənilər tərəfindən törədilmiş kütləvi qırğınların
Bakı, Quba, Şamaxı, Kürdəmir, Lənkəranla yanaşı, Şuşada, İrəvan quberniyası
ərazisində, Zəngəzurda, Naxçıvanda, Şərurda, Ordubadda, Qarsda və başqa bölgələrdə
amansız şəkildə davam etdirilməsi nəticəsində on minlərlə azərbaycanlı ən qəddar
üsullarla qətlə yetirilmiş, bir milyondan çox əhali öz doğma torpaqlarından didərgin
salınmışdır. Tarixi Azərbaycan torpaqlarında ermənilər tərəfindən bu vəhşiliklər
törədilərkən məktəblər, məscidlər yandırılmış, maddi-mədəniyyət nümunələri məhv
edilmişdir.
1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulduqdan sonra Fövqəladə
Təhqiqat Komissiyası yaradılmış və ermənilərin törətdikləri cinayətlər araşdırılmağa
başlanmışdır. Hökumətin qərarı ilə hər il (1919 və 1920-ci il martın 31-də Ümummilli
Matəm Günü kimi qeyd edilmişdir) mart ayının 31-nin Matəm Günü kimi qeyd edilməsi
qərara alınmışdı. Lakin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu bu işi başa çatdırmağa
imkan vermədi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradılarkən regionda mövcud olan
geosiyasi vəziyyət 1918-ci il mayın 29-da İrəvan şəhərinin ermənilərə siyasi mərkəz kimi
verilməsinə səbəb oldu. Beləliklə, 1918-ci ildə Azərbaycan torpaqlarında – keçmiş İrəvan
xanlığının ərazisində Ermənistan Respublikası yaradıldı.
Çar Rusiyasının müstəmləkəçilik siyasətinin tərkib hissəsi olan və bütün XIX əsr
boyunca davam etdirilmiş köçürülmə prosesi nəticəsində ermənilərin Qarabağın dağlıq
hissəsində süni surətdə çoxaldılması onların XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq
Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və təcavüzkarlıq siyasətinin baş qaldırmasına səbəb
olmuşdur. Ermənilərin ən böyük iddiası Qarabağı və Zəngəzuru ələ keçirmək idi.
Ermənistan hökuməti işğal planlarını həyata keçirmək məqsədilə oraya silahlı qüvvələr
göndərdi. Nəticədə, Qarabağ torpaqlarını ələ keçirməyə can atan erməni silahlı qüvvələri
yüzlərlə yaşayış məntəqəsini dağıtdı, minlərlə dinc azərbaycanlı əhalisini qəddarcasına
məhv etdi.
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1919-cu ilin yanvarında daşnak Ermənistan hökuməti Qarabağla əlaqədar Azərbaycana
qarşı ərazi iddiası irəli sürdü. Bununla da, Qarabağın dağlıq hissəsinin Ermənistana
birləşdirilməsi üçün ilk rəsmi cəhd edildi. Problemi dinc vasitələrlə həll etmək üçün
Azərbaycan hökuməti dəfələrlə təkliflərlə çıxış etsə də, daşnakların tutduğu mövqe bu
təkliflərin həyata keçməsinə mane oldu.
Ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlamağı və öz vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təmin
etməyi özünün başlıca vəzifəsi hesab edən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ermənistan
Respublikasının ərazi iddialarını qəti şəkildə rədd etdi. Azərbaycan parlamenti “Qarabağ”
məsələsini müzakirə edərək separatçılıq hərəkatının qarşısını almaq üçün əməli tədbirlər
həyata keçirməyə başladı. Bu məqsədlə Azərbaycan hökuməti 1919-cu il yanvarın 15-də
Şuşa, Cəbrayıl, Cavanşir və Zəngəzur qəzalarını Gəncə quberniyasından ayırıb, mərkəzi
Şuşa şəhəri olmaqla həmin qəzalardan ibarət Qarabağ general-qubernatorluğunu yaratdı
və Xosrov bəy Sultanov general-qubernator təyin edildi. Azərbaycan hökuməti ona
tapşırdı ki, orada qayda-qanun yaratsın və yerli hakimiyyəti təşkil etsin.
Azərbaycan hökumətinin gərgin səyi nəticəsində 1919-cu il noyabrın 23-də Tiflisdə ABŞ
nümayəndəliyinin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan respublikaları arasında
müqavilə imzalandı. İmzalanan müqaviləyə görə, toqquşmalar dayandırılmalı, mübahisəli
məsələlər, o cümlədən də sərhəd məsələləri danışıqlar yolu ilə həll edilməli idi. Lakin
Ermənistan tərəfi bu sazişi kobud surətdə pozmuş və Azərbaycan ərazilərinə öz
qoşunlarını göndərərək azərbaycanlılara qarşı dəhşətli qırğınlar törətmişdir. Bütün
bunlara baxmayaraq, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mövcud olduğu dövrdə
Ermənistanın Qarabağı diplomatik və hərbi vasitələrlə ələ keçirmək cəhdlərinin qarşısı
qətiyyətlə alındı. Lakin Xalq Cümhuriyyətinin süqutunda da az rol oynamayan
daşnakların bu ərazi iddiaları Azərbaycan sovetləşəndən sonra yenidən ortaya atıldı.
Cənubi Qafqazın sovetləşməsindən öz məqsədləri üçün istifadə edən ermənilər 1920-ci
ildə Zəngəzuru və Azərbaycanın bir sıra torpaqlarını Ermənistan SSR-in ərazisi elan
etdilər. Sonrakı dövrlərdə isə bu ərazilərdə tarixən yaşamış azərbaycanlıların deportasiya
edilməsi siyasətini daha da genişləndirdilər.
Bunun davamı olaraq Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsinə XIX əsrdə
köçürülən ermənilərə 1923-cü il iyulun 7-də muxtar vilayət statusu verildi ki, bu da Sovet
Rusiyasının himayəsi və iştirakı ilə həyata keçirildi. Bu hadisə təkcə Azərbaycanın
inzibati-ərazi bölgüsünün pozulması deyil, həm də ermənilərin ölkəmizə qarşı gələcək
ərazi iddiaları üçün bir vasitə oldu.
Sovet dövründə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsində yaşayan erməni
icması bütün siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni məsələləri əhatə edən muxtariyyətə malik
olsa da, Ermənistan öz ərazi iddialarını bir neçə dəfə ortaya atmış, ancaq istəyinə nail ola
bilməmişdir.Lakin, bunun əvəzində 1947-ci il dekabrın 23-də SSRİ Nazirlər Sovetinin
“Ermənistan SSR-dən kolxozçu və digər azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan SSR-in KürAraz ovalığına köçürülməsi haqqında” qərarına əsasən 1948-53-cü illərdə
azərbaycanlıların tarixi torpaqlarından, xüsusilə də İrəvan və onun ətraf rayonlarından
kütləvi şəkildə deportasiya olunması nəticəsində 150 minə yaxın soydaşımız zorakılıqla
Azərbaycanın aran rayonlarına köçürülmüşdür.
XX əsrin sonlarında ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və hərbi
təcavüzü
XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında ermənilər özlərinin yaxın və uzaq xaricdəki
himayədarlarının köməkliyi ilə “Böyük Ermənistan” ideyasını həyata keçirmək üçün
yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək yenidən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə
dair ərazi iddiaları irəli sürdülər.
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Hər dəfə Qarabağa dair ərazi iddiaları kənardan, məhz Ermənistanın təbliği, təhriki və
təzyiqi ilə ortaya atılırdı. Heç şübhəsiz, ermənilərin bu ərazi iddiaları birdən-birə deyil,
Yerevanda və Qərbdə olan himayədarları tərəfindən hələ xeyli əvvəl diqqətlə, eləcə də
hərtərəfli plan əsasında hazırlanmışdı. Sovet dövründə mərkəzi hakimiyyət orqanlarının
himayədarlığı ilə Azərbaycan əleyhinə məqsədyönlü şəkildə təbliğat kampaniyası
aparılmış və nəticədə, neqativ ictimai fikir formalaşdırılmışdı. Erməni ideoloqları və
onların ilhamvericiləri Azərbaycanın tarixi, sosial-iqtisadi inkişafı haqqında faktları açıqaşkar saxtalaşdıraraq bütün İttifaq miqyasında yaymışdılar.
1988-ci il hadisələri başlananda ilk vaxtlar vəziyyəti son dərəcə gərginləşdirməyə, ictimai
rəyi öz tərəflərinə çəkməyə çalışan erməni siyasətçiləri və onların Mərkəzdəki
himayədarları tərəfindən vilayətin iqtisadi geriliyi pərdəsi altında Dağlıq Qarabağın
Ermənistana birləşdirilməsi üçün uzun müddətdən bəri hazırlanmış plan üzrə Xankəndidə
və Yerevanda davamlı tətillər keçirilir, müəssisələr dayandırılır və kütləvi mitinqlər təşkil
edilirdi.
Lakin baş verən sonrakı hadisələr DQMV-nin sosial-iqtisadi geriliyi barədə erməni
siyasətçiləri və onların Mərkəzdəki himayədarlarının irəli sürdükləri bu saxta tezisin
yalnız bəhanə, əsas məqsədin isə Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiası olduğunu
göstərdi.
Artıq ilin ikinci yarısında vəziyyət o qədər mürəkkəbləşdi ki, DQMV-nin azərbaycanlı
əhalisinə qarşı silahlı təcavüz oldu. Belə ki, avqustun axırı və sentyabrın əvvəllərində
Kərkicahan və Xocalı üzərinə ermənilərin kütləvi hücumu baş verdi. Sentyabrın 18-də
ermənilər Xankəndidə yaşayan 15 minə qədər azərbaycanlını şəhərdən zorakılıqla
çıxardılar, onların evləri yandırıldı.
Dağlıq Qarabağda vəziyyətin belə bir gərgin anında Ermənistan SSR Ali Soveti 1989-cu
il dekabrın 1-də Azərbaycanın suverenliyini kobud surətdə pozaraq DQMV-nin
Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsi haqqında Konstitusiyaya zidd qərar qəbul etdi. DQMVnin müəssisələri Ermənistanın müvafiq nazirlik və idarələrinin tabeliyinə verildi. Birbaşa
Sovet rəhbərliyinin fəaliyyətsizliyi, bəzən isə açıq himayədarlığı sayəsində DQMV
iqtisadiyyatının və digər sahələrinin, faktiki olaraq, Azərbaycandan ayrılması və
Ermənistana birləşdirilməsi baş verdi. Bütün rayon partiya komitələri Ermənistan KP-nin
tərkibinə daxil edildi. DQMV ərazisində Ermənistanın bayrağı qaldırıldı. Sovet
rəhbərliyinin çox ciddi və bağışlanılmaz səhvləri və ermənipərəst siyasəti 1990-cı ilin
sonu – 1991-ci ilin əvvəllərində vəziyyətin getdikcə kəskinləşməsinə gətirib çıxardı,
DQMV və Azərbaycanın Ermənistanla həmsərhəd bölgələrində erməni təcavüzü daha
geniş miqyas aldı.
Bu illərdə Moskva-Bakı sərnişin qatarlarında, Tbilisi-Bakı, Tbilisi-Ağdam, Ağdam-Şuşa,
Ağdam-Xocalı marşrutları üzrə avtomobillərdə törədilən terror aktları nəticəsində
yüzlərlə azərbaycanlının həyatına son qoyuldu. Minlərlə azərbaycanlı Moskvanın hakim
dairələri tərəfindən himayə edilən ermənilərin işğalçılıq siyasətinin qurbanı oldu.
Təəssüf ki, hadisələrin başlanğıcında erməni separatçılarının qarşısının alınmaması
vəziyyəti get-gedə kəskinləşdirirdi. Nəticədə, ermənilər Azərbaycan hökuməti tərəfindən
nəzarət olunmayan vilayətdə Ermənistandan göndərilən silahlı dəstələr və hərbi
texnikanın köməyi ilə azərbaycanlılara qarşı daha qanlı cinayətlər törətdilər ki, bu da
münaqişənin böyüyüb irimiqyaslı müharibəyə çevrilməsinə səbəb oldu.
1991-ci ildən Qarabağın dağlıq hissəsində baş verən hadisələrin gərginliyi get-gedə
artırdı. Artıq ictimai-siyasi vəziyyət böyük fəlakətin yaxınlaşmasından xəbər
verirdi.1991-ci ilin iyun-dekabr aylarında erməni silahlı qüvvələrinin Xocavəndin
Qaradağlı və Əsgəran rayonunun Meşəli kəndinə hücumu nəticəsində 12 nəfər öldürüldü,
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15 nəfər isə yaralandı. Həmin ilin avqust və sentyabr aylarında Şuşa-Cəmilli, AğdamXocavənd və Ağdam-Qaradağlı avtobuslarının erməni silahlı dəstələri tərəfindən atəşə
tutulması nəticəsində 17 nəfər həlak oldu, 90 nəfərə qədər azərbaycanlı yaralandı.
1991-ci il oktyabrın sonunda və noyabr ayı ərzində Qarabağın dağlıq hissəsindəki 30-dan
çox yaşayış məntəqəsi, o cümlədən Tuğ, İmarət-Qərvənd, Sırxavənd, Meşəli, Cəmilli,
Umudlu, Qaradağlı, Kərkicahan və s. bu kimi digər strateji əhəmiyyətə malik kəndlərimiz
ermənilər tərəfindən yandırıldı, dağıdıldı və talan edildi.
Ümumiyyətlə, 1988-1991-ci illərdə, yəni hadisələrin başlanğıcından SSRİ-nin süqutuna
qədər olan dövrdə İttifaqın hakim dairələri tərəfindən himayə edilən Ermənistan
Azərbaycana qarşı açıq-aşkar təcavüzkarlıq siyasəti yeritmiş, nəticədə dinc sakinlər qətlə
yetirilmiş, yaşayış məntəqələri dağıdılmış, talan edilmiş və yandırılmışdır. Dağlıq
Qarabağ bölgəsində yaşayan ermənilərə Azərbaycandan ayrılaraq Ermənistanla
birləşməyin zəruriliyinə nail olmaq ideyasını süni surətdə qəbul etdirən təcavüzkar dövlət
buna nail olmaq üçün Dağlıq Qarabağdan 50 min azərbaycanlını soyqırımına və təcavüzə
məruz qoyub didərgin salmışdır. Bu illər ərzində Dağlıq Qarabağda ermənilər tərəfindən
törədilmiş 2559 toqquşma, 315 silahlı basqın, 1388 atəşə tutma halları qeydə alınmışdır
ki, bunların da nəticəsində 514 nəfər həlak olmuş, 1318 nəfər yaralanmışdır.
Eyni zamanda, bu dövrdə etnik təmizləmə nəticəsində Ermənistandakı 185 azərbaycanlı
kəndindən 250 min nəfərə qədər azərbaycanlı təcavüzə məruz qalaraq zorakılıqla doğma
yurdlarından qovuldu. Nəticədə, Ermənistanı azərbaycanlılardan təmizləmək aksiyası
həyata keçirilərək 216 azərbaycanlı vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş, minlərlə qadın, uşaq və
qoca bədən xəsarəti almış, on minlərlə ailənin əmlakı qarət olunmuşdur.
1992-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq Ermənistan ordusu bir-birinin ardınca yuxarı
Qarabağda azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış məntəqələrini də işğal etdi. Belə ki,
fevral ayının 12-də Şuşanın Malıbəyli və Quşçular kəndləri Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən zəbt olundu. Fevralın 13-dən 17-dək Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinə
silahlı hücum zamanı 118 nəfər (uşaq, qadın, qoca) əsir götürülmüş, 33 nəfər ermənilər
tərəfindən güllələnmiş, eyni zamanda, öldürülən və yaralı halda olanları bir yerdə
təsərrüfat quyusuna tökərək basdırmışlar. Əsir götürülənlərdən 68 nəfəri amansızlıqla
öldürülmüş, 50 nəfəri isə böyük çətinliklə əsirlikdən azad edilmişdir. Azad olunanların 18
nəfəri aldıqları sağalmaz yaralardan sonra vəfat etmişdir. Əsirlikdə saxlanılanlara qarşı
vəhşi, vandalizm hərəkətləri ilə davranılması, insanların başlarının kəsilməsi, diri-diri
basdırılması, dişlərinin zorla çıxarılması, ac-susuz saxlanılması, işgəncə verilərək
öldürülməsi insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayət hadisəsi idi. Qaradağlı kəndində 2
ailənin hər birindən 4 nəfər öldürülmüş, 42 ailə öz başçısını itirmiş, 140-a yaxın uşaq
yetim qalmışdır. Ümumilikdə, əhalisi ermənilər tərəfindən əsl soyqırımına məruz qalmış
bu kənddə 91 nəfər, yəni kənd sakinlərinin hər 10 nəfərindən biri qətlə yetirilmişdir.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Xankəndidə
yerləşən Sovet ordusundan qalmış 366-cı motoatıcı alayın 180 nəfər hərbi mütəxəssisi və
ağır texnikasının iştirakı ilə Xocalı şəhərinə hücum edərək şəhəri yerlə-yeksan etdilər.
Çoxsaylı ağır texnika ilə şəhər tamamilə dağıdıldı, yandırıldı və insanlar xüsusi
qəddarlıqla qətlə yetirildi. Bu soyqırımı nəticəsində rəsmi rəqəmlərə görə, 613 nəfər
öldürülmüşdü ki, onlardan 63 nəfəri uşaq, 106 nəfəri qadın, 70 nəfəri isə qoca idi. 8 ailə
tamamilə məhv edilmişdi. 487 nəfər şikəst olmuşdu ki, onlardan da 76-sı uşaqdır. Bundan
əlavə, 1275 nəfər əsir götürülmüş, 150 nəfər itkin düşmüşdür.
Xocalıya hücum zamanı 366-cı motoatıcı alayın 3-cü batalyonunda onlarca erməni zabiti
və giziri iştirak etmişdir. Xocalı soyqırımında izləri itirmək üçün 1992-ci il martın 2-də
sovetlərdən qalma 366-cı motoatıcı alay Gürcüstanın Vaziani şəhərinə köçürüldü, martın
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10-da isə həmin alay ləğv edilərək, şəxsi heyəti və hərbi texnikası başqa hərbi hissələrə
paylandı.
1992-ci il mayın 8-də İranın təşəbbüsü ilə Tehranda Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri
arasında üçtərəfli görüş keçirildi. Elə həmin gün Şuşa işğal edildi. Sonralar aydın oldu ki,
görüş zamanı Azərbaycan-Ermənistan sərhədi boyu və Qarabağın dağlıq hissəsində atəşin
dayandırılmasından erməni tərəfi, əslində, başqa məqsəd güdürmüş. Məhz bu görüş
Ermənistana beynəlxalq ictimaiyyətdən öz niyyətlərini gizlətmək üçün lazım idi.
Şübhəsiz ki, Ermənistan rəhbərliyi hazırlanmış hücum əməliyyatından əvvəlcədən
xəbərdar olmuşdur. Çünki Şuşanın işğalı Ermənistan rəhbərliyinin Tehranda danışıqlar
apardığı vaxtla üst-üstə düşür və bağlanan sülh müqaviləsi mürəkkəbin quruduğu ana
qədər qüvvədə qalmışdır. Bununla yanaşı, ermənilər, həmişə olduğu kimi, hücum
ərəfəsində bütün dünyaya Şuşadan Xankəndiyə güclü hücumlar edilməsi barədə
dezinformasiya yaymışdılar.
Beləliklə, ən müasir texnika hesabına 289 kvadratkilometr ərazisi, 24 000 nəfər əhalisi, 1
şəhər və 30 kənddən ibarət olan Şuşa rayonu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal
edildi. Şuşa uğrunda döyüşlərdə 195 nəfər şəhid oldu, 165 nəfər isə yaralandı, 58 nəfər
itkin düşdü. Bu hadisə mütəmadi şəkildə BMT Nizamnaməsini və ATƏT-in prinsiplərini
kobud şəkildə pozaraq Qarabağın dağlıq hissəsini zorla Ermənistana ilhaq etməyə çalışan
Ermənistan hökumətinin beynəlxalq hüquq normaları ilə bir araya sığmayan təcavüzkar
siyasət yeritdiyini bir daha təsdiq etdi. Şuşanın işğalı sonralar digər Azərbaycan
ərazilərinin itirilməsində əsas rol oynadı. Azərbaycanın qədim musiqi və mədəniyyət
mərkəzi Şuşa şəhərinin işğalından sonra, erməni hərbi qüvvələri Şuşa-Laçın yolunu
bağlayaraq birbaşa Ermənistan Respublikası ərazisindən Laçın şəhərini güclü top atəşinə
tutdular. Erməni hərbi qüvvələrinin məqsədi işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarında
möhkəmlənmək, Qarabağın dağlıq hissəsini Ermənistan Respublikasına birləşdirmək
üçün onların arasında dəhliz açmaq idi.
Şuşa işğal edildikdən az sonra, ermənilər qısa müddət ərzində, yəni mayın 18-də iki
respublikanın arasında yerləşən qədim Azərbaycan şəhəri Laçını da zəbt etdilər.
Nəticədə, 1385 kvadratkilometr ərazisi, 71 000 nəfər əhalisi və 120 kəndi olan Laçın
rayonu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan
Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməni icması, hətta istəsəydi belə, kənardan
çox böyük kömək olmadan Azərbaycan ərazilərini işğal edə bilməzdi. Beləliklə, “öz
müqəddəratını təyin etmək” ideyasını reallaşdırmaq adı altında Azərbaycanın Dağlıq
Qarabağ bölgəsınin Ermənistanla birləşdirən dəhliz silah gücünə ələ keçirildi. Laçının
işğalı müharibənin Dağlıq Qarabağ hüdudlarından çıxdığını və Ermənistanın hərbi
işğalçılıq niyyətinin böyük olduğunu göstərdi. Ermənilərin “humanitar dəhliz”
adlandırdığı bu yol ilə Dağlıq Qarabağa külli miqdarda silah, döyüş sursatı və hərbi
qüvvə gətirildi.
Nəticədə, mono-etnik dövlət yaratmağa nail olan Ermənistan silahlı qüvvələri ona
himayədarlıq edən dövlətlərin köməyindən istifadə edərək Dağlıq Qarabağ bölgəsinin
(4,4 min kvadratkilometr) hüdudlarından kənarda yerləşən və onun ərazisindən 4 dəfə
böyük olan Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan bölgələrini
işğal etdi. Bütün bu ərazilər ermənilər tərəfindən etnik təmizləməyə məruz qalmışdır.
Belə ki, Ermənistanın ərazi iddiası obyekti olan Dağlıq Qarabağın 120 min nəfərlik
erməni icmasının öz müqəddəratını təyin etmək cəhdi kimi qələmə verdiyi bu proses
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 1 milyondan çox azərbaycanlı əhalinin öz
torpağında qaçqın vəziyyətinə düşməsinə gətirib çıxardı.
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Hazırda Azərbaycan ərazisinin 20 faizdən çox hissəsi Ermənistan silahlı qüvvələrinin
işğalı altındadır. İşğal nəticəsində 900-ə yaxın yaşayış məntəqəsi, 22 muzey və 4 rəsm
qalereyası, tarixi əhəmiyyəti olan 9 saray, nadir tarixi əhəmiyyətli 40 min muzey sərvəti
və eksponatı, 44 məbəd və 9 məscid dağıdılmış, talan edilmiş və yandırılmışdır. Bundan
əlavə, 927 kitabxanada 4,6 milyon kitab və qiymətli tarixi əlyazmalar məhv edilmişdir.
Eyni zamanda, dövlət terrorizmi və soyqırımı siyasəti yeridən Ermənistan və işğal
olunmuş ərazilərdəki separatçı rejim tərəfindən ümumilikdə, müxtəlif səpkili (sərnişin
avtobuslarında, sərnişin və yük qatarlarında, Bakı Metropolitenində, hava nəqliyyatında,
sərnişin daşıyan dəniz bərəsində, yaşayış məntəqələrində, mülki və dövlət obyektlərində)
373 terror aktı törədilmişdir ki, nəticədə 1200 nəfər həlak olmuş, 1705 nəfər
yaralanmışdır.
Bütün dövrlərdə olduğu kimi, ermənilərin həyata keçirdiyi bu işğalçılıq siyasəti kütləvi
qırğınlarla müşayiət olunmuşdur. Belə ki, 1988-1993-cü illərdə Ermənistanın hərbi
təcavüzü nəticəsində 20 000 nəfərdən çox azərbaycanlı həlak olmuş, 100 000 nəfərdən
çoxu yaralanmış, 50 000 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarət alaraq əlil olmuşdur.
Münaqişə dövründə 4853 nəfər itkin düşmüş, onlardan 1357 nəfəri əsirlikdən azad
edilmiş, 783 nəfəri isə hələ də Ermənistanda əsirlikdədir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç
Komitəsinin məlumatına görə, 439 nəfər əsirlikdə öldürülmüşdür.
XX əsrin sonunda ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırımı bütün insanlığa və
bəşəriyyətə qarşı yönəldilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi qiymətləndirilir. Dünya
tarixində Xocalı faciəsi tarixi yaddaşlardan heç vaxt silinməyən Xatın, Xirosima,
Naqasaki, Sonqmi, Ruanda, Srebrenitsa və Xolokost kimi dəhşətli faciələrdən heç də geri
qalmır. Adıçəkilən hadisələr müharibələr tarixinə dinc əhalinin soyqırımı olaraq daxil
olmuş və bütün dünyada geniş əks-səda doğurmuşdur.
Bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən bu dəhşətli soyqırımının əsl mahiyyəti yalnız
ümummilli lider Heydər Əliyev 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə yenidən qayıtdıqdan
sonra açıqlanmış, 1994-cü ilin fevralında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət vermişdir. Bundan əlavə, ermənilərin
azərbaycanlılara qarşı zaman-zaman törətdikləri soyqırımı ilə əlaqədar ümummilli lider
Heydər Əliyevin 1998-ci il martın 26-da imzaladığı fərmanla 31 mart Azərbaycanlıların
Soyqırımı Günü elan edilmişdir.
Ümummilli liderin “1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki
tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyası haqqında” 1997-ci il 18 dekabr
tarixli fərmanı Ermənistan SSR ərazisindən azərbaycanlıların deportasiyasının hərtərəfli
tədqiq edilməsi, bu cinayətə hüquqi-siyasi qiymət verilməsi və onun beynəlxalq
ictimaiyyətə çatdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu fərmanlar təkcə
tariximizin qanlı səhifələrinin öyrənilməsi baxımından deyil, eləcə də erməni şovinizmi
və terrorizminin ifşa olunması baxımından da əhəmiyyətlidir.
Hazırda bu proses Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi
müəyyənləşdirilmişdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasəti
nəticəsində artıq bir sıra beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi sənədlərin bir çoxunda
Ermənistan işğalçı dövlət kimi göstərilmişdir.
Beynəlxalq hüquqa görə, soyqırımı sülh və insanlıq əleyhinə yönələn əməldir və ən ağır
cinayət hesab edilir. Bu barədə BMT Baş Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr tarixli 260 (III)
saylı qətnaməsi qəbul edilmiş və 1961-ci ildən qüvvəyə minən “Soyqırımı cinayətinin
qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında” Konvensiyada soyqırımı cinayətinin
hüquqi əsası təsbit olunmuşdur. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü zamanı həmin
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konvensiyada təsbit edilmiş soyqırımı cinayətini təşkil edən bütün əməllər
azərbaycanlılara qarşı tətbiq olunmuşdur.
Ermənistanın bu cinayətkar siyasətinin davamlılığını sübut edən faktlardan biri də budur
ki, təkcə XX əsrdə azərbaycanlılar 4 dəfə — 1905-1907-ci, 1918-1920-ci, 1948-1953-cü
və nəhayət, 1988-1993-cü illərdə erməni millətçiləri tərəfindən törədilən soyqırımı və
etnik təmizləmələrə məruz qalmışdır.
Bu işğalçı dövlətin yürütdüyü təcavüzkarlıq siyasəti 20 ildən artıqdır ki, dünya
ictimaiyyətinin gözü qarşısında baş verir. Ona görə də dövlətimiz bu konvensiyanı rəhbər
tutaraq Ermənistan Respublikasına qarşı BMT-nin beynəlxalq məhkəməsində iddia
qaldırmaq üçün bütün hüquqi əsaslara malikdir.
Münaqişənin nizama salınması prosesində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, ilk
növbədə, sülh variantına üstünlük verir. Lakin dövlət başçısı Azərbaycan xalqı və
dövlətinin bu işğal, etnik təmizləmə siyasəti və torpaqlarımızın müvəqqəti olaraq
itirilməsi ilə heç vaxt barışmayacağını bildirməklə yanaşı, öz torpaqlarımızı azad etmək
üçün bütün vasitələrdən istifadə olunacağını qətiyyətlə vurğulamışdır. ("Bakı Xəbər",
01.04.15.)
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Fəxrəddin Nəcəfovun doğum günüdür. Fəxrəddin
Vəliyəddin oğlu Nəcəfov 1967-ci il martın 31-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. O,
1991-ci ildə könüllü olaraq cəbhəyə getmiş, Goranboy, Ağdam istiqamətlərində rəşadətlə
vurşmuş, Dağlıq Qarabağın Canyataq və Gülyataq kəndləri yaxınlığındakı döyüşlərdə
xüsusi qəhrəmanlıq göstərmişdir. 1992-ci il sentyabrın 4-də Ağdərənin Çıldıran kəndi
istiqamətində gedən döyüşdə bölük komandiri kimi vuruşmuş, qəhrəmancasına həlak
olmuşdur. Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur. Nəsimi rayonunda 266
saylı məktəb onun adını daşıyır, məktəbin həyətində büstü qoyulmuşdur.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Çinari kəndində yerləşən
mövqelərdən Tovuz rayonunun Koxanəbi və Ağbulaq kəndlərində, İcevan rayonunun
Paravakar kəndində yerləşən mövqelərdən Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq kəndində və
Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy
rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun
Çiləbürt, Göyarx, Qızıloba, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Şıxlar, Şuraabad, Cəvahirli,
Novruzlu, Baş Qərvənd, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Aşağı
Seyidəhmədli kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl
rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi
avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
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1 aprel
* Rusiyanın paytaxtı Moskvada keçirilən sambo üzrə dünya kubokunun təltif
mərasimində azərbaycanlı idmançı Bəxtiyar Abbasovun Ermənistan himni çalınarkən
oturması ilə bağlı əlavə məlumat yayılıb. Məlumata görə, Avropa Sambo
Federasiyasından onun cəzalandırılacağı, 2 il müddətinə bütün yarışlardan
diskvalifikasiya ediləcəyi, aldığı bürünc medaldan məhrum ediləcəyi bildirilib. ("Bakı
Xəbər", 02.04.15.)
* İşğalçı Ermənistan ordusunun Azərbaycan tərəfinə keçmiş əsgəri Andranik
Qriqoryan videomüraciətində bildirib: “Mən bütün hərbi qulluqçuları Azərbaycan tərəfə
keçməyə çağırıram... Burada özümü çox yaxşı hiss edirəm... Əsgərlərin valideynlərini,
analarını, bacılarını Azərbaycan Respublikasına keçməyə çağırıram.” ("Yeni Müsavat",
02.04.15.)
* Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı ölüm həddinə çatdırılan, 7 nəfər ailə
üzvü ilə birlikdə küçədə qalan Gəncə şəhər sakini, Qarabağ əlili Kamran Məlikovun ağır
vəziyyəti ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Səlim Müslümova,
Fövqəladə Hallar naziri Kəmaləddin Heydərova və Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin
başçısı Elmar Vəliyevə müraciət edib. Müraciətdə göstərilir: Gəncə şəhər sakini, 2-ci
qrup Qarabağ müharibəsi əlili Kamran Qüdrət oğlu Məlikovun bizə ünvanlanmış ərizəsi
ilə bağlı Sizə müraciət edirik. Kamran Məlikov Qarabağ müharibəsində iştirak edib,
döyüşlərdə ağır yaralanıb, bir gözünü itirib və bu gün 7 nəfər ailə üzvü ilə birlikdə
küçələrdə qalıb, yaşamağa yeri, ailəsini saxlamağa imkanı yoxdur. Vəziyyət belə davam
edərsə, küçələrə düşüb dilənməkdən başqa yolu qalmayacaqdır. O,artıq özünü öldürmək
həddinə gəlib çatıbdır. Sabah o özünə qəsd edəcəksə, bunun məsuliyyəti hər birimizin
üzərinə düşəcək.
Vicdanı olan hər bir kəs Qarabağ əlilinin bu həddə çatmasına imkan verməməlidir.
Kamran Məlikov 2003-cü ilədək Gəncə şəhəri, Cavad xan küçəsi, 79 ünvanında, dörd
mənzilli binanın mənzillərindən birində yaşayıb. Həmin il zəlzələ nəticəsində bina uçub,
sakinlər müvəqqəti kirayə evlərində yerləşdiriliblər. Gəncə şəhər icra hakimiyyəti bir
müddət onların kirayə haqqını ödəyib, Gəncə şəhər icra hakimiyyəti və Fövqəladə Hallar
Nazirliyi onların evlə təmin olunacaqlarına söz verib. Lakin onlara ev verilməyib, kirayə
haqları da artıq 3 ildir ödənilmir. Aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət etmələrinə
baxmayaraq, heç kəs bu zavallı insanlara kömək etmək istəmir.
Qarabağ əlilinə bu münasibət dövlətçiliyimizə ağır zərbədir. Burada kimin bu işlə məşğul
olmalı olduğunu araşdırmağa ehtiyac yoxdur. Bu, Azərbaycan dövlətçiliyi məsələsidir,
hakimiyyətin və cəmiyyətin öz vətəndaşı, özü də Vətən, Torpaq qarşısında öz borcunu
yerinə yetirərkən sağlamlığını itirmiş vətəndaşı qarşısında borcu məsələsidir. Sizin
vətəndaşların, təşkilatların müraciətinə diqqətlə yanaşdığınızı bilir, ona görə də Sizə
müraciət edirik və xahiş edirik ki, məsələyə müdaxilə edəsiniz, Qarabağ əlilinin bu ağır
vəziyyətdən çıxmasına yardımcı olasınız, onun özünə qəsd etməsinə imkan verməyəsiniz.
Müraciətimizə diqqətlə yanaşacağınıza inanır və əvvəlcədən təşəkkürümüzü bildiririk.
Qarabağ əlilinin hazırkı vəziyyəti ilə bağlı şəkilləri də Sizə göndəririk. Kamran
Məlikovun əlaqə telefonu: 050 726 69 20. ( www.qat.az, 01.04.15; "Yeni Müsavat",
02.04.15.)
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Qorxmaz Eyvazovun doğum günüdür. Qorxmaz
Eyvazovun doğum günüdür. Qorxmaz Abış oğlu Eyvazov 1967-ci il aprelin 1-də Laçın
rayonunun Güləbird kəndində anadan olub. O, polis nəfəri kimi bir çox döyüşlərdə iştirak
etmiş, Qazdərəsi, Suarası, Mazutlu kəndlərindəki döyüşlərdə xüsusi fərqlənmiş, Qızartı
dağı uğrunda gedən döyüşlər zamanı onun bacarığı nəticəsində düşmənin bir tankı ələ
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keçirilib. Füzuli-Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə də qəhrəmanlıq göstərmişdir.
1994-cü il fevralın 10-da Cəbrayıl rayonu Cocuq Mərcanlı kəndi yaxınlığında gedən
döyüşdə düşmənin xeyli canlı qüvvəsini məhv edir, lakin özü də həlak olur. Sumqayıt
şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir. Laçın rayonu Güləbird xəstəxanası onun
adını daşıyır.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Göyarx, Ağdam rayonunun Şıxlar, Şirvanlı,
Şuraabad, Qaraqşlı, Sarıcalı, Mərzili, Cəvahirli, Xocavənd rayonunun Kuropatkino,
Füzuli rayonunun Horadiz, Qorqan, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl
rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və
Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz
mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
02 aprel
* Müdafiə naziri Zakir Həsənov bildirib: “Ermənistan itkiləri gizlətsə də, özlərinin
açıqladıqları rəsmi məlumatlara görə, 30 hərbçi itiriblər. Müxtəlif saytların itkilər barədə
yaydığı məlumatlarda isə bu rəqəm 50-yə gedib çıxır. Bu itki yalnız bu il baş verib. Mən
rəsmi olaraq deyirəm ki, bu il cəbhədə 8 hərbi qulluqçumuz şəhid olub.” ("525-ci qəzet",
03.04.15.)
* Könüllü olaraq Azərbaycan tərəfinə keçmiş erməni əsgər Andranik Qriqoryanın atası
Artur Qriqoryan bildirib: ”Andranikə hərbi hissədə əzab-əziyyət verirdilər, incidirdilər.
O, dözülməz vəziyyətə düşdüyü üçün döyüş mövqeyini tərk etdi və getdi.” ( www.apa.az,
02.04.15.).
* Fələstinin ölkəmizdəki səfiri Nasir Əbdül Kərim təmsil etdiyi dövlətin Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqeyini bir daha dilə gətirib: “Fələstin dövləti
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini tam dəstəkləyir... Dağlıq Qarabağ
Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazisidir... Azərbaycana dəstək əlaməti
olaraq Fələstinin Ermənistanla diplomatik əlaqələri yoxdur.” ("Bakı Xəbər", 03.04.15.).
* Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse-prezidenti və baş naziri, Dubay əmiri Şeyx
Məhəmməd bin-Rəşid əl-Maktum ölkəmizə səfərə gəlib, səfər çərçivəsində onunla
prezident İlham Əliyev arasında görüş olub. Görüşdə qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələləri
müzakirə olunub, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. İki ölkə
arasında müxtəlif məsələlərə dair sənədlər imzalanıb. ("Ekspress", 03.04.15.).
* Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan müdafiə nazirləri Zakir Həsənov, İsmət Yılmaz,
Mindia Canelidze arasında Tiflisdə üçtərəfli görüş keçirilib. Davamlı formatda növbəti
dəfə görüşən nazirlər üç ölkə arasında hərbi əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər.
Görüş iştirakçılarını Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili də qəbul edib və görüşdən
sonra bildirib: “Bizim birliyimiz olduqca əhəmiyyətlidir. Biz dostluq və əməkdaşlıq
əlaqələrimizi inkişaf etdirib möhkəmləndirməliyik.” Azərbaycanlı nazir Zakir Həsənov
nazirlərin birgə mətbuat konfransında bildirib: “Bu gün Ermənistan regionda yeganə
dövlətdir ki, Azərbaycan , Türkiyə, Gürcüstana qarşı təcavüzkar siasət həyata keçirir,
ərazi iddiaları irəli sürür. Biz bu məsələni xüsusilə diqqətdə saxlamalıyıq.” Nazirlər
arasında ikitərəfli görüşlər də olub. ("Ekspress", 03.04.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu Goranboy rayonunun Gülüstan, Tapqaraqoyunlu, Ağdam
rayonunun Şıxlar, Şirvanlı, Şuraabad, Qaraqşlı, Cəvahirli, Baş Qərvənd, Kəngərli,
Novruzlu, Yusifcanlı, Füzuli rayonunun Horadiz, Qorqan, Qaraxanbəyli, Aşağı
Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy,
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Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
03 aprel
* Nüvə proqramı ilə bağlı İran və “Altılıq ölkələri” (ABŞ, Rusiya, Fransa, İngiltərə,
Çin, Almaniya) arasında ilkin razılaşma əldə olunub. Bu ölkələrin xarici siyasət
qurumlarının rəhbərləri İsveçrənin Lozanna şəhərində prinsipial məsələləri razılaşdırıblar.
Yekun sənədin bu il iyunun 30- da imzalanması nəzərdə tutulur. İran nüvə proqramı ilə
bağlı şərtləri yerinə yetirəcəyini, əks tərəf isə sanksiyaların ləğvini öz üzərinə götürüb.
Ekspertlər razılaşmanın əldə olunmasını qlobal və regional təhlükəsizlik üçün
əhəmiyyətli hesab edirlər. ( “Yeni Müsava”, 04.04.15.).
* Milli Məclisin növbəti iclasında deputatlar bəzi təkliflər səsləndiriblər. Zahid Oruc və
İqbal Ağazadə Azərbaycan tərəfinə keçən erməni əsgərlərinə qaçqın statusu vermək, bu
tipli digər addımlar ataraq “ Dağlıq Qarabağ ermənilərini xilas etmək” yönündə təkliflər
veriblər. Fazil Mustafa, Qənirə Paşayeva Çanaqqala zəfərinin yüz illiyi ilə bağlı Bakıda
da tədbirlərin keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. ( “ Ekspress”, 04.04.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Ayqepar kəndində
yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndində, Noyemberyan rayonunun
Dovex kəndində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Kəmərli kəndində, Krasnoselsk
rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Ağdam rayonunun Şıxlar,
Şuraabad, Qaraqşlı, Sarıcalı, Novruzlu, Baş Qərvənd, Mərzili, Cəvahirli, Yusifcanlı,
Füzuli rayonunun Horadiz, Qorqan, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl
rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və
Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz
mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
04 aprel
* Azərbaycanın NATO Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri,
Milli Məclisin birinci vitse-spikeri Ziyafət Əsgərovun imzası ilə qurumun baş
katibliyinə etiraz məktubu göndərilib. Məktubda NATO PA-nın bu ilin iyun ayında
Ermənistanda “Rouz-Rout” seminarının keçirilməsinə etiraz bildirilib. Azərbaycanın
tələbinə Türkiyə, Balkan ölkələri və digərləri də dəstək veriblər. Azərbaycan belə
mötəbər bit tədbirin işğalçı Ermənistanda keçirilməsinin düzgün olmadığını vurğulayıb.
( www.apa.az, 04.04.15.).
* Azərbaycanlı alim, Türkiyənin Kayseri şəhərindəki Ərciyəz Universitetinin dosenti,
həmin Universitetin Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qafar Çaxmaqlının
“Sözdə “erməni soyqırımı”nın 100-cü ili” adlı kitabı çap edilib. Kitabda ilkin mənbələr
əsasında erməni yalanları ifşa edilir, bölgədə soyqırımın məhz ermənilər tərəfindən
törədildiyi göstərilir. Azərbaycanlı alim həmin Universitetdə erməni dilini,
ermənişünaslıq fənnini tədris edir. ( www.apa.az, 04.04.15.).
* Azərbaycan Ordusu ilk dəfə gecə və məhdud görmə şəraitində təlim uçuşları keçirib.
Təlimləri müdafiə naziri Zakir Həsənov müşahidə edib. Təlimlərdə iştirak edən Su-25,
MİQ-29 tipli təyyarələr havaya qalxma və enmə, şərti hava və yer hədəflərinin məhv
edilməsi, kiçik və orta hündürlükdə çətin pilotaj və döyüş manevrələri üzrə tapşırıqları
icra edib, silahların tətbiqinin əsas üsulları üzrə atışları yerinə yetiriblər.
(www.anspress.com, 04.04.15.).
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* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Paravakar kəndində
yerləşən mövqelərdən Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq kəndində və Krasnoselsk rayonu
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Çaylı,
Ağdam rayonunun Şıxlar, Şuraabad, Mərzili, Cəvahirli, Füzuli rayonunun Qorqan, Aşağı
Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy,
Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

05 aprel
* Türkiyə diasporu ABŞ-ın Vaşinqton, Nyu-York şəhərlərində və digər yerlərində
ermənilərin qondarma “soyqırımı” təbliğatına qarşı aksiyalara başlayıb. Aksiya
iştirakçıları müxtəlif yerlərdə 1915-ci il hadisələrinə dair həqiqəti əks etdirən plakatlar
vurub, proşur və bukletlər paylayıblar. ("Bakı Xəbər", 06.04.15.).
* Araşdırmaçı jurnalist Elşad Paşasoy bildirib: Çanaqqalada Osmanlı dövləti 45974
şəhid verib, 174634 isə yaralı olub. Ölən və yaralananların içərisində min nəfərdən artıq
(bəzi mənbələrə görə 3 min nəfərə yaxın) Azərbaycan əsgəri də olub. ("Yeni Müsavat",
06.04.15.).
* Ukrayna parlamentinin Odessadan seçilmiş deputatı Vitali Barvinenko qondarma
“erməni soyqırımı” ilə bağlı qanun layihəsi irəli sürüb. Onun təqdim etdiyi layihə
parlamentdə müzakirəyə çıxarıla bilər. ("Yeni Müsavat", 06.04.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları Şövqiyar Abdullayev və Etibar Hacıyevin
doğum günüdür.
Şövqiyar Cəmil oğlu Abdullayev 1969-cu il aprelin 5-də Göyçə mahalı Basarkeçər
rayonunun Nərimanlı kəndində anadan olmuşdur. O, 1992-ci ilin əvvəllərində
könüllü olaraq Milli Orduya yazılıb. Tank komandiri kimi Ağdamın Papravənd, Pircamal,
Aranzəmin, Abdal-Gülablı kəndləri, Ağdərə rayonu istiqamətində rəşadətlə vuruşmuşdur.
1992-ci il avqustun 27-də Dronbon kəndi yaxınlığında əsgər yoldaşlarını mühasirədən
çıxarmaq üçün qeyri-bərabər döyüşə girmiş və qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur. Bakı
şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir. Bakının küçələrində biri onun adını
daşıyır.
Etibar Firidun oğlu Hacıyev 1971-ci il aprelin 5-də Qərbi Azərbaycanın Zod
kəndində anadan olmuşdur. O, 1991-ci ilin oktyabr ayından başlayaraq könüllü
özünümüdafiə taburunun tərkibində Böyük Canbar, Kiçik Canbar, Buzlaq, Erkəc kəndləri,
Çəpərqaya yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşlərdə fədakarlıq göstərib. 1992-ci ilin iyunun
15-də Goranboy rayonunun Ağcakənd qəsəbəsinin azad edilməsi uğrunda gedən
döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olub. Göygöl rayonunda Şəhidlər Xiyabanında dəfn
edilmişdir. Göygöl rayonu Yeni Zod kəndinin küçələrindən biri onun adını daşıyır.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Paravakar kəndində
yerləşən mövqelərdən Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq kəndində yerləşən mövqelərimizi,
Goranboy rayonunun Gülüstan, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Ağdam rayonunun
Şıxlar, Şuraabad, Cəvahirli, Novruzlu, Sarıcalı, Yusifcanlı, Xocavənd rayonunun
Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qorqan, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli,
Aşağı Veysəlli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy
və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz
mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
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06 aprel
* Qarabağ Azadlıq Təşkilatının nəşr etdirdiyi “ Qarabağ gündəliyi” toplusunun 12- ci
sayı çapdan çıxıb. Nəşrin bu buraxılışında ötən ilin 2- ci yarısı ərzində Qarabağ ətrafında
baş verən hadisələr öz əksini tapıb. Topluda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin
uzun fasilədən sonra keçirilən görüşlərinə, cəbhə bölgəsində düşmənin təxribatçı
cəhdlərinin qarşısının alınmasına, ordu quruculuğunda müsbət dəyişikliklərə, beynəlxalq
təşkilatların ədalətsiz və ikili standartlar mövqeyinə xüsusi diqqət yetirilir. Kitab dövlət
orqanlarına, kitabxanalara, ictimai, siyasi qurumlara pulsuz paylanır. ( www.qat.az,
06.04.15.).
* Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov müsahibəsində bildirib: “Azərbaycanın arsenalında
olan ən müasir silahlar imkan verir ki, biz çox qısa müddətdə düşmənə sayı-hesabı
bilinməyən itkilər yaşadaq. Ermənilər o itkiləri yaşamaq istəmirsə, tezliklə torpaqlarımızı
boşaltsınlar. ("Yeni Müsavat", 07.04.15.).
* Prezident İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanına rəsmi səfər edib. Azərbaycan
prezdentini kral Salman bin Əbdüləziz Əl Səud hava limanında qarşılayıb, sonra iki
dövlət başçısı arasında görüş olub. Görüşdə qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə
olunub, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də diqqət mərkəzində olub. Səudiyyə Ərəbistanın
rəhbəri Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycanın ədalətli mövqeyini, ərazi bütövlüyünü
müdafiə etdiklərini və bundan sonra da müdafiə edəcəklərini vurğulayıb. Azərbaycan
prezdenti ölkənin digər şəxsləri ilə də görüşüb. Prezident İlham Əliyev daha sonra Ciddə
şəhərində bir sıra mühüm görüşlər keçirib, o cümlədən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının
(İƏT) baş katibi İyad bin Amin Mədəni ilə görüşüb. Bu görüşdə də Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ətrafında geniş müzakirələr olub. ("Ekspress", 07.04.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Paravakar kəndində
yerləşən mövqelərdən Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq kəndində, Berd rayonunun
Ayqepar kəndində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndində,
Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy
rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun
Gülüstan, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Çaylı, Ağdam rayonunun Şıxlar, Şuraabad,
Cəvahirli, Kəngərli, Şirvanlı, Sarıcalı, Yusifcanlı, Mərzili, Xocavənd rayonunun
Kuropatkino, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Aşağı Veysəlli, Cəbrayıl rayonunun
Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göygöl, Goranboy, Füzuli və Cəbrayıl rayonları
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat
və pulemyotlardan atəşə tutublar.
07 aprel
* İşğalçı Ermənistan ordusunun 43 yaşlı giziri Ayk Keşioğlyan öldürülüb. Erməni
mətbuatı gizirin Azərbaycan tərəfindən açılan atəşlə öldürüldüyünü bildirib.
( www.apa.az, 07.04.15.).
* Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İrana səfər edib, İranlı həmkarı Həsən
Ruhani ilə görüşüb. Görüşdə qarşılıqlı əməkdaşlıq, regional və digər problemlər
müzakirə olunub. Hər iki dövlət başçısı islam dünyasının birliyinin, problemlərin həlli
üçün birgə fəaliyyətin vacibliyini vurğulayıb. ("525-ci qəzet", 08.04.15.).
* SİTM-in rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu mətbuat üçün aylıq açıqlamasında bildirib:
“İranın Ermənistanın daxilindəki ekspertlərinin şərhlərində “gizli erməni xeyirxahı İran”
obrazı yaradılır... Lakin İranın indiki siyasəti fərqli məcrada inkişaf edir. Azərbaycan
torpaqlarının işğaldan azad olunmasında İranın siyasi iradəsinin ortada olduğunu ehtimal
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etməyə ciddi əsaslar var... Ermənistanın son illərdə apardığı siyasət İrana arxadan
zərbədir. İran erməniləri cəzalandırmq niyyətindədir.” ("525-ci qəzet", 08.04.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun
Çiləbürt, Ağdam rayonunun Şıxlar, Şuraabad, Cəvahirli, Novruzlu, Kəngərli, Sarıcalı,
Yusifcanlı, Mərzili, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz,
Qorqan, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında,
həmçinin Goranboy Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
08 aprel
* Azərbaycanın Xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov ölkəmizdə səfərdə olan
Avropa İttifaqı Qonşuluq siyasəti və genişlənmə üzrə komissarı Yohannes Hanla
görüşü zamanı bildirib: “Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün ilk növbədə statuskvo dəyişdirilməlidir, Ermənistanın silahlı qüvvələri işğal olunmuş Azərbaycan
ərazilərindən çıxarılmalıdır. ("Bakı Xəbər", 09.04.15.).
* İşğalçı Ermənistanın prezidenti Serj Sərkisyan “Rossiya-24” telekanlaına
müsahibəsində bildirib: “Erməni tərəfi əmindir ki, Minsk qrupunun həmsədr dövlətlərinin
başçılarının 6 bəyanatında və Azərbaycanla 7 ildir apardığımız danışıqlarda müzakirə
olunan sənəddə əksini tapmış prinsip və elementlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
üçün qarşılıqlı məqbul yoldur.” ("Yeni Müsavat", 09.04.15.).
* Ermənistan mətbuatının yazdığına görə, işğalçı ordunun 20 yaşlı hərbi qulluqçusu
Levon Mirzoyan cəbhə xəttində Azərbaycan tərəfindən açılan atəşlə öldürülüb.
( www.trend.az, 08.04.15.).
* Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbəndyan Moskvada rusiyalı həmkarı
Sergey Lavrovla görüşüb. Erməni nazir ənənəvi qərəzli mövqedən çıxış edərək,
Azərbaycanı danışıqlar prosesini pozmaqda ittiham edib. Rusiyalı nazir Sergey Lavrov
erməniləri bir daha sakitləşdirərək bildirib: “Biz ağlımıza da gətirmirik ki, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi qaynar fazaya keçə bilər.” ("Ekspress", 09.04.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Dovex kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Kəmərli kəndində, Berd rayonunun Mosesqex
kəndində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağdam kəndində yerləşən
mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Gülüstan, Tərtər rayonunun
Çiləbürt, Çaylı, Qızıloba, Ağdam rayonunun Şıxlar, Şuraabad, Cəvahirli, Novruzlu,
Qaraqaşlı, Yusifcanlı, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz,
Qorqan, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında,
həmçinin Goranboy Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan
atəşə tutublar.

09 aprel
* Azərbaycan müdafiə nazirliyi növbəti dəfə irimiqyaslı əməliyyat-taktiki təlimlərə
başlayıb. Müdafiə naziri Zakir Həsənov səhra şəraitində yerləşdirilən hərbi hissələrin və
texnikanın vəziyyəti ilə tanış olub, onların hazırlıq səviyyəsini yoxlayıb. ( www.trend.az,
09.04.15.).
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* Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev bildirib:
“Azərbaycana qarşı işğal və təcavüz nəticəsində yaranan status-kvonu saxlamağa çalışan
Ermənistana münasibətdə sülhə məcburetmə mexanizmləri, o cümlədən sanksiyaların
tətbiqi ciddi şəkildə nəzərdən keçirilməlidir. ("Bakı Xəbər", 10.04.15.).
* BBC tele-radio qurumunun müxbiri Reyhan Demitrie işğal altındakı Dağlıq Qarabağa
səfər edib, oradan geniş reportaj hazırlayıb. Jurnalst reportajında bəzi maraqlı məqamları
qeyd edib: “Bir neçə il əvvəl bərpa olunmuş aeroportda oturacaqlar boşdur. Oraya heç bir
uçuş həyata keçirilmir. Burada təyyarələrin Azərbaycan tərəfindən vurulması risqi var.”
("Şərq", 10.04.15.).
* Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı I qrup Qarabağ əlili Kamran
Məlikovun ağır vəziyyəti, bir sıra nazirlərin və Gəncə şəhər icra başçısının biganə
münasibəti ilə bağlı prezident İlham Əliyevə müraciət göndərib. Həm prezidentin
elektron ünvanına, həm də poçtla göndərilən müraciətdə göstərilir: Birinci qrup Qarabağ
müharibəsi əlili Kamran Qüdrət oğlu Məlikovun ağır vəziyyəti ilə bağlı Sizə müraciət
edirik. O, hazırda Gəncə şəhərində yaşayır, Qarabağ müharibəsində bir gözünü itirib, o
biri gözü də sürətlə görmə qabiliyyətini itirir, indi də ağır qaraciyər xəstəliyinə tutulub,
təcili tibbi yardım göstərilməsə, tezliklə dünyasını dəyişəcək. Onun 2008-ci ilə qədər
yaşadığı ev də zəlzələ nəticəsində dağılıb, 7 nəfərdən ibarət ailəsi ilə birlikdə evsizeşiksiz qalıb.
Onun özü də, biz də dəfələrlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirinə, Fövqəladə
Hallar nazirinə, Səhiyyə nazirinə, Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısına müraciət
etmişik. Amma heç bir nəticəsi olmayıb.
Ölkədə çox böyük məmur haqsızlığı hökm sürür. Sizin rəqibiniz müxalifət partiyaları
deyil, Sizin rəqibiniz, daha doğrusu düşməniniz harınlamış nazirlər, icra başçıları, hüquq
mühafizə orqanlarının rəhbərləridir. Nazirlərin, icra başçılarının, hüquq mühafizə
orqanları rəhbərlərinin xeyli hissəsi Sizin də dəfələrlə vurğuladığınız kimi özlərini
“xalqın xidmətçisi” seyil, ağası, özü də qəddar, amansız ağası hesab edir, haqsızlıq edir,
heç kəsin müraciətinə, şikayətinə məhəl qoymurlar. Onlar bununla xalqı narazı salır,
hakimiyyətə balta vururlar. Siz dayanmadan çalışır, ölkənin inkişafı, dövlətin güclənməsi
istiqamətində işlər görürsünüz. Biz Sizin bütün sahələrdə, o cümlədən torpaqlarımızın
azad olunması üçün diplomatik səylərinizi, ordu quruculuğunu müsbət dəyərləndiririk.
Bu harınlamış məmurlar isə öz hərəkətləri ilə hər şeyin üstündən xətt çəkirlər.
Biz hər işdən ötəri Sizə müraciət etməli deyilik. Amma məmurların yarıtmaz fəaliyyəti
bizi buna məcbur edir. Xahiş edirik ki, Vətən qarşısında öz borcunu yerinə yetirərək əlil
olmuş bir vətəndaşın taleyinə müdaxiə edəsiniz, onun faciəli vəziyyətdən xilas olmasına
kömək edəsiniz. Müraciətimizə diqqətlə yanaşacağınıza, Allaha xatir daha bir savab iş
görəcəyinizə inanır və əvvəlcədən təşəkkür edirik. (www.qat.az, 09.04.15;
www.musavat.com, 09.04.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Çinari, Ayqepar
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli və Koxanəbi kəndlərində,
İcevan rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Qazax rayonu
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimiz mövqelərimizi, Goranboy
rayonunun Gülüstan, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Çaylı, Qızıloba, Göyarx, Ağdam
rayonunun Şıxlar, Şuraabad, Cəvahirli, Qaraqaşlı, Yusifcanlı, Mərzili, Şirvanlı, Baş
Qərvənd, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qorqan, Aşağı
Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında,
həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız
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yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan
atəşə tutublar.
10 aprel
* Prezident Ilham Əliyev bu ilin birinci rübünün yekunlarına dair Nazirlər Kabinetinin
iclasında çıxış edərkən bildirib: "Biz Ermənistana qarşı daha da fəal mübarizə
aparmalıyıq… Onları bütün beynəlxalq və regional layihələrdən təcrid etmişik… Indiki
Ermənistan bizim tarixi torpaqlarımızdır… Biz mütləq o torpaqlara qayıdacağıq, başqa
cür mümkün deyil. Bu, bizim strateji hədəfimizdir… Ermənistan sülh istəmir, statuskvonun dəyişməz qalmasına çalışır. " ("Ekspress",11.04.15.).
* Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bütün qoşun növlərinin cəlb olunması ilə aprelin 5dən başlanan irimiqyaslı birgə təlimlərin gecə vaxtı döyüş atışı mərhələsi keçirilib.
Təlimləri müdafiə naziri Zakir Həsənov izləyib. Təlim zamanı motoatıcı və tank
bölmələri, raket və artilleriya qurğuları, zenit-kompleksləri, təyyarə və helikopterlər
döyüş atışlarını və raket buraxılmasını, o cümlədən bombalamanı həyata keçiriblər.
( www.trend.az, 10.04.15.).
* ABŞ-ın “New York Times” qəzetinin müxbiri Set Küqel Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərinə qanunsuz səfər edib, Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejim haqqında, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qərəzli məqalə hazırlayıb. ("Ekspress", 11.04.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusunun əsgəri Artur Arakelyan bədbəxt hadisə nəticəsində
ölüb. Bu haqda erməni mətbuatı məlumat verib. ( www.apa.az, 10.04.15.).
* Quba şəhərində “Azərbaycan və Şərqi Anadolunun türk-müsəlman əhalisinin
soyqırımı” mövzusunda II beynəlxalq elmi konfrans keçirilib. Konfransda prezident
İlham Əliyevin müraciəti oxunub, Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, Almaniya,
Fransa, Qazaxıstan və digər ölkələrdən alimlər iştirak edib.” ("Ekspress", 11.04.15.).
* Bakıda “Saxta erməni soyqırımı : uydurma və gerçəklik” mövzusunda beynəlxalq
konfrans keçirilib. Tədbirdə deputat, hüquq elmləri doktoru Aytən Mustafayeva giriş
sözü ilə çıxış edib, daha sonra tədqiqatçılar Alev Kılıç, Fuad Axundov, Aureliya
Qriqoriu və digərləri çıxış ediblər. (www.apa.az, 10.04.15. ).
* Amerikalı ekspert Cek Malkey “ The National İnterest” jurnalında məqaləsində yazıb:
“ Mənim fikrimcə, 2015- ci ilin ən qaynar nöqtəsi Dağlıq Qarabağ olacaq... Dağlıq
Qarabağ Azərbaycanın torpaqlarıdır... Bakı öz torpaqlarını geri istəyir... Oradakı əhali
Ermənistanın dəstəyi ilə yaradılan “ DQR” tərəfindən idarə olunur... Azərbaycan da,
Ermənistan da müharibəyə hazırlaşır... Ermənilər ciddi müdafiə sistemi yaradıb... Bu gün
Azərbaycan ordusu malik olduğu texnika ilə erməni piyada qoşunlarını ərazidən asanlıqla
çıxara bilər... Azərbaycanın texnikası hamısı birdən işə salınsa..., Ermənistanın... müdafiə
xəttini darmadağın etmək üçün kifayətdir... Ermənistan və Qarabağdakı qondarma rejim
Azərbaycanla müqayisəyə gəlməz dərəcədə zəifdir.” (www.publika.az, 10.04.15; “ Yeni
Müsavat”, 11.04.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Yelmar Edilovun doğum günüdür. Yelmar Şahmar
oğlu Edilov 1946-cı il aprelin 10-da Ağdam rayonunun Əlimədədli kəndində anadan
olmuşdur. O, 1991-ci ildə ətraf kəndlərin əhalisi ilə birlikdə Kolanı özünümüdafiə dəstəsi
yaradıb, Qazançı, Sırxavənd, Manikli kəndləri uğrunda gedən döyüşlərdə rəşadətlə
vuruşub. 1993-cü ilin iyununda Şahbulaq yüksəkliyi uğrunda döyüşə rəhbərlik edir,
yüksəkliyi ələ keçirir, lakin əlavə kömək gəlmədiyinə görə geri çəkilməli olur. 1994-cü
ilin aprelində “Çərik” istiqamətində düşmənin hücumunun qarşısını alır, düşmənin iki
tankını və onlarla canlı qüvvəsini məhv edirlər. Həmin döyüşdə komandir Yelmar Edilov
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həlak olur, lakin düşmənin irəliləməsinə imkan vermirlər. Bakı şəhərində İkinci Fəxri
Xiyabanda dəfn edilmişdir.
* İşğalçı Ermənistan ordusu Goranboy rayonunun Talış, Tərtər rayonunun Çiləbürt,
Göyarx, Ağdam rayonunun Şıxlar, Şuraabad, Novruzlu, Qaraqaşlı, Cəvahirli, Kəngərli,
Sarıcalı, Yusifcanlı, Mərzili, Füzuli rayonunun Horadiz, Qorqan, Qaraxanbəyli, Aşağı
Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy,
Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
11 aprel
* Ermənilərin Rusiyada fəaliyyət göstərən “Comedy Woman” konsert qrupunun may
ayında Bakıya nəzərdə tutulan səfəri ləğv edilib. Bu səfərə Azərbaycanda ciddi etirazların
olması öz nəticəsini verib. QAT, deputatlar Fazil Mustafa, Zahid Oruc, “Bakılı
oğlanlar” klubunun rəhbəri Tahir İmanov və digərləri bu səfərə etirazlarını
bildirmişdilər. (www.anspress.com, 11.04.15; www.qat.az, 11.04.15.).
* QAT sədri Akif Nağı müsahibəsində bildirib: “Beynəlxalq hüquq normalarına görə,
işğal olunmuş ərazilərdə demoqrafik vəziyyəti dəyişmək yolverilməzdir. Buna görə də
məsələni dəqiqləşdirmək üçün missiya təşkil edilməlidir və həmin missiya işğal olunmuş
ərazilərə əhalinin qanunsuz köçürülməsi ilə bağlı məsələni araşdırmalıdır. Bu
araşdırmanın nəticəsinə uyğun olaraq da müvafiq addımlar atılmalıdır. Belə bir cəhd
2005 və 2010-cu illərdə oldu. Xüsusi araşdırıcı missiya təşkil olundu. Minsk qrupunun
həmsədrləri də 2010-cu ildəki araşdırmada iştirak etdilər. Onlar əsasən Dağlıq Qarabağ
ətrafındakı ərazilərdə araşdırma aparırdı. Araşdırma nəticəsində bəlli oldu ki, bəzi
ərazilərdə ermənilərin məskunlaşması həyata keçirilib. Fakt ortadadır. Ermənistanın
qanunsuz hərəkətləri göz qabağındadır. Amma buna uyğun qərarlar qəbul olunmadı və bu
gün də olunmuş deyil. Ona görə də Azərbaycan öncə dəqiqləşdirmə aparmalı, daha sonra
müvafiq addımlar atmalıdır. Mən işğal edilmiş ərazilərdə 50 min nəfərə qədər erməninin
məskunlaşdırıldığını güman etmirəm. Ermənistanın verdiyi rəsmi statistikaya görə guya
Dağlıq Qarabağda 137 min erməni yaşayır. Amma ora səfər edən beynəlxalq
müşahidəçilərin, ekspertlərin, nümayəndələrin fikirlərinə görə, orada cəmi 50-60 mindən
çox insan yaşamır. Yəni ermənilərin təqdim etdiyi rəsmi statistikada rəqəmlər süni
şəkildə şişirdilib. Bu səbəbdən də həmin rəqəmin dəqiqləşdirilməsi vacibdir. Məsələ
bundadır ki, əgər belə bir köçürmə prosesi varsa, bu o deməkdir ki, ermənilər həmin
ərazilərdə öz hüquqlarını tətbiq etməyə çalışırlar. Bu əraziyə sahib olmalarının
beynəlxalq birlik tərəfindən qəbul edilməsinə səy göstərirlər. Əgər bu faktın üzərindən
Azərbaycan da, beynəlxalq təşkilatlar da sükutla keçirsə, bu, ermənilərin iddiasının təmin
olunması deməkdir. Azərbaycan əsla buna imkan verməməlidir. 90-cı illərin ortalarında
R.Köçəryan deyirdi ki, Dağlıq Qarabağın əhalisini yaxın 10 ildə 300 minə çatdırmağı
planlaşdırırıq. Onlar bu arzularını yerinə yetirə bilmirlər. Çünki insanlar oradan qaçır.
Onlar şərait olmadıqlarına, Azərbaycanın öz torpaqlarını azad edəcəyinə əmin
olduqlarına və s. amillərə görə Dağlıq Qarabağda yaşamaq istəmirlər. Fəqət bir daha
deyirəm ki, Azərbaycan işğal edilmiş ərazilərə ermənilərin köçürülməsinə imkan
verməməlidir. Beynəlxalq təşkilatlardan məsələni araşdırmaq üçün müvafiq komissiya
yaradılmasını təkidlə tələb etməlidir. Həmin qurum gedib məsələni yerindəcə
araşdırmalıdır və ermənilərin oradan çıxarılmasına nail olmalıdır”. (www.moderator.az,
11.04.15.).
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* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Ayqepar kəndində
yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndində, İcevan rayonunun Paravakar
kəndində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq
kəndində və Qazax rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi,
Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Çaylı, Göyarx, Ağdam
rayonunun Şıxlar, Şuraabad, Novruzlu, Qaraqaşlı, Cəvahirli, Yusifcanlı, Mərzili, Şirvanlı,
Baş Qərvənd, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qorqan,
Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndləri yaxınlığında,
həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan
atəşə tutublar.
12 aprel
* Roma Papası I Fransisk Vatikanda qondarma “erməni soyqırımı”nın 100 illiyinə həsr
olunmuş dini ayində çıxış edərkən bildirib: ““Tanrı, erməni və türk xalqlarının yenidən
anlaşmalarına yardım etsin. Dağlıq Qarabağda sülhü artırsın... “Erməni soyqırımı” XX
əsrin ilk soyqırımı kimi qəbul edilməlidir.” Mərasimdə Ermənistanın terorçu prezidenti
Serj Sərkisyan da iştirak edib. Türkiyə XİN Papanın bu müraciətinə sərt reaksiya verib:
Papanın tarixi və hüquqi gerçəklərdən uzaq bəyanatı qəbuledilməzdir.” .
(www.musavat.com, 12.04.15; www.qat.az, 12.04.15.).
* Ötən ilin iyul ayında Kəlbəcərdə həlak olmuş Həsən Həsənovun anım mərasimi
keçirilib. “20 yanvar” metrostansiyasının yaxınlığındakı “Şəhidlər” abidəsinin önünə
toplaşan ziyarətçilər Həsənin Binəqədi rayonundakı qəbri üstünə yollanıblar. Mərasimə
gələnlər arasında Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı, Cəbrayıl rayon İcra
Hakimiyyəti başçısı Mahmud Quliyev, “125-lər” siyasi klubunün üzvləri, YAP-ın
Cəbrayıl şöbəsinin sədri Arif Fərzəliyev, müharibə veteranı Vaqif Əlisoy və Həsəni çox
sevən Cəbrayıl gəncləri vardı.
Şəhid Həsən Həsənovun məzarı başına yığışanlar onun vətənpərvərliyindən danışdılar,
yaxınları göz yaşları axıtdı… Hər addımda onu yaşatmağa çalışan qardaşı Nail bəy
kimi...
Hər kəsin əlindən səbr diləməkdən başqa bir şey gəlmir...Biz də Modern.az olaraq
şəhidimizin valideynlərinə, həyat yoldaşı Vüsalə xanıma, qızları Özləm və Ləmana,
onun ölümü ilə heç cür barışmayan qardaşı Nail bəyə başınız sağ olsun, Vətən sağ olsun
deyirik... (www.modern.az, 12.04.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Vazaşen kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Çaylı,
Ağdam rayonunun Şıxlar, Şuraabad, Sarıcalı, Kəngərli, Nəmirli, Yusifcanlı, Mərzili,
Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Xocavənd rayonunun Kuropatkino
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və
pulemyotlardan atəşə tutublar.
13 aprel
* Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğunun mətbuat xidmətlərindən
yayılan məlumata görə, Slovakiyanın keçmiş parlament sədri Frantişek Mikloşko
barəsində cinayət işi açılıb və o, beynəlxalq axtarışa verilib. O, Azərbaycanın işğal
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olunmuş ərazilərinə qanunsuz səfərlərdə, həmçinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə
qarşı qərəzli mövqe tutmaqda ittiham olunur. ("Bakı Xəbər",14.04.15.).
* Ötən il dekabrın 26-da cəbhənin Ağdam rayonu istiqamətində təmas xəttini keçən
erməni kəşfiyyat-təxribat qrupunun üzvü Arsen Baqdasaryana qarşı Gəncə şəhərində
məhkəmə prosesi başlayıb. O, törətdiyi cinayəti etiraf edib, həmçinin bir sıra
bəyanatlarla çıxış edib, o cümlədən bildirib ki, “Ermənistan azərbaycanlıların torpağını
geri qaytarmalıdır.” ("Bakı Xəbər",14.04.15.).
* Gürcüstan vətəndaşı, yazıçı David Turaşvili Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə
etdiyi müraciət əsasında “arzuolunmaz şəxslər” siyahısından çıxarılıb. O, Azərbaycanın
işğal olunmuş ərazilərinə “təsadüfü səfər” etdiyini bildirib və səhvini etiraf edib.
("Ekspress",14.04.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Dovex və
İcevan rayonunun Vazaşen kəndlərində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Kəmərli
kəndində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış,
Tərtər rayonunun Çiləbürt, Çaylı, Ağdam rayonunun Şuraabad, Cəvahirli, Sarıcalı,
Kəngərli, Yusifcanlı, Mərzili, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı
Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy,
Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
14 aprel
* Rusiyalı siyasi ekspert, “Exo Moskvı” radiosunun baş redaktoru Aleksey Venediktov
müsahibəsində bildirib: “Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsi müzakirə
olunarkən... oranı tərk etməyə məcbur qalmış insanların marağı nəzərə alınmalıdır. İlk
növbədə Dağlıq Qarabağda və ətraf rayonlarda yaşamış azərbaycanlılar öz evlərinə
qayıtmalıdırlar... Ancaq bundan sonra digər problemləri müzakirə etmək olar...
Ermənistan Rusiyanın imtiyazlı əməkdaşıdır.” (www.apa.az, 14.04.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Alı Mustafayevin doğum günüdür. Alı Mustafa
oğlu Mustafayev 1952-ci il aprelin 14-də Qazax rayonunun Qazaxbəyli kəndində anadan
olmuşdur. O, çevik, qorxmaz bir telejurnalist idi, tez-tez müharibənin qaynar
nöqtələrində olur, reportajlar hazırlayırdı. 1991-ci il noyabırın 20-də növbəti dəfə qaynar
nöqtəyə yollandı, onun uçduğu vertolyot düşmən terrorçuları tərəfindən vuruldu, o dövlət
və hökümət adamları, xarici müşahidəçilərlə birlikdə həlak oldu. Bakı şəhərində Şəhidlər
Xiyabanında dəfn edilmişdir. Bakıda 202 saylı orta məktəb, küçələrdən biri onun adını
daşıyır.
* İşğalçı Ermənistan ordusu Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Gülüstan, Tərtər
rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Ağdam rayonunun Şuraabad, Cəvahirli, Kəngərli, Şıxlar,
Yusifcanlı, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli,
Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin
Göygöl, Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

15 aprel
* Soyqırıma və Terrora qarşı QHT Koalisiyasına daxil olan təşkilatlar Şəhidlər
Xiyabanında Çanaqqala savaşının 100 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirdilər. Tədbir
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yürüşlə başladı, Qarabağ döyüşçüləri, məcburi köçkünlər, ziyalılar, gənc vətənsevərlər
Azərbaycan və Türkiyə bayraqları, “Çanaqqala zəfəri-100”, “Çanaqqala zəfərini
Qarabağa daşıyaq!” şüarları yazılmış plakatlarla Əbədi Məşələ doğru irəlilədilər. Sonra
Türkiyədə “Çanaqqala-100” tədbirlərinə qatılacaq hərbi geyimli yeniyetmələr Şəhidlər
Xiyabanından torpaq götürdülər. Bu torpağın Çanaqqala məzarlığına səpiləcəyi nəzərdə
tutulur.
Daha sonra mərasim iştirakçıları Türk Şəhidliyi abidəsi qarşısında mitinq keçirdilər.
Koalisiyaya daxil olan təşkilatların rəhbərləri Akif Nağı, Faiq Ismayılov, Radə Abbas,
Füzuli Rzaquliyev, Mehdi Mehdiyev və digərləri çıxış edərək Çanaqqala döyüşünün
bütün türk dünyası üçün önəmindən, Qarabağın işğaldan azad olunması üçün türk və
islam dünyasının birliyinin vacibliyindən danışdılar.
Sonda mərasim iştirakçılarının bir qrupu Türkiyə səfirliyinə yönəldi, Atatürkün abidəsi
ziyarət olundu. Koalisiya üzvlərini və Türkiyəyə gedəcək gəncləri səfir Ismayıl Alpər
Coşqun qəbul etdi, səfirliyin binasında səmimi bir söhbət oldu, Çanaqqala zəfərinin 100
illiyi ilə bağlı Koalisiya üzvlərinin Türkiyə rəhbərliyinə ünvanlanmış müraciəti səfirə
təqdim olundu. (www.qat.az, 15.04.15.).
* Türkiyənin baş naziri Əhməd Davudoğlunun erməni əsilli baş müşaviri Etyen
Mahçupyan bildirib: “Bosniya və Afrikada baş verən soyqırımlar qəbul edilərkən 1915ci ildə ermənilərə qarşı törədilənlərə soyqırım deməmək imkansızdır... Əsas məsələ
yaşanmış hadisələri etiraf etməkdir... Roma Papası bunu etiraf etməklə düz addım atdı”.
Erməni müşavir bu sözlərindən sonra vəzifəsindən azad edilib, səbəb kimi isə yaşının çox
olması göstərilib. ("Ekspress",16.04.15.).
* Baş nazirin müavini, QMKİDK-nin sədri Əli Həsənov İranın kooperasiya, əmək və
sosial rifah naziri Əli Rəbii ilə görüşündə bildirib: “İran işğalçı Ermənistana təzyiqi
artırmalıdır... Çünki yaxın dostdan, qonşudan umacaq həmişə böyük olur.” (www.apa.az,
15.04.15.).
* Vatikandan bildirilib ki, Roma Papası I Fransisk Ermənistanda qondarma "erməni
soyqırımı"nın 100 illiyinə həsr olunmuş tədbirlərə qatılmayacaq. ( "Ekspress",16.04.15.).
* Goranboy rayonu Zeyvə kənd sakini, 1993-cü il təvəllüdlü Nurlan Kərimov
qoşunların təmas xəttinə yaxın ərazidə minaya düşüb. O,xəstəxanaya çatdırılıb, həyatl
xilas edilib, lakin sol ayağı kəsilib. ("Yeni Müsavat",16.04 .15).
* Avropa Parlamentinin Brüsseldə keçirilən plenar iclasında qondarma "erməni
soyqırımı"na dair qətnamə qəbul edilib. Qətnamə layihəsi Avropa Liberal
Demokratlar Alyansı adından bir neçə deputat- Jan-Mari Kavada, Marye de Sarnez,
Xuan Karlos, Giraute Vidal, Ivan Yakovçiç, Xavyer Nart, Frederik Reis, Pavel
Teliçka tərəfindən təqdim olunub. Sənəddə bütün Avropa ölkələrinin anım
mərasimlərinə qoşulması, Türkiyənin "soyqırımı" tanıması təklif olunur. Bütün çıxış
edənlər Türkiyənin ünvanına əsassız ittihamlar səsləndirib. Fransall deputat Jan-Mari
Kavada isə daha irəli gedərək, Türkiyə prezidentini guya "qətlə yetirilən ermənilərin
ruhu qarşısında baş əyməyə çağırıb. Yalnız Avropa komissiyası adından çıxış edən
qurumun vitse-prezidenti Kristina Georgiyeva "soyqırım"ifadəsini işlətməyib, bu
məsələdə ehtiyyatlı olmağa çağırıb. Onun çıxışı bir neçə deputatın qəzəbinə səbəb olub.
(www.apa.az, 15.04.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu Goranboy rayonunun Talış, Gülüstan, Tərtər rayonunun
Çiləbürt, Göyarx, Çaylı, Ağdam rayonunun Şuraabad, Yusifcanlı, Xocavənd rayonunun
Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl
rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və Füzuli
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rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi
avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

16 aprel
* Ermənistanın işğalçı qüvvələrinin atəşkəsi pozması nəticəsində gizir Şahmurad
Əlizadə həlak olub. Hadisə cəbhənin Ağdam rayon ərazisində baş verib. ("Bakı
Xəbər" ,17.04.15.).
* Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib: "1915-ci ildə heç bir soyqırım
olmayıb… Türkiyənin üzərində "soyqırım" ləkəsi və kölgəsi yoxdur… 1915-ci il
hadisələri zamanı türklər ermənilərdən daha çox əziyyət çəkiblər. "
("Ekspress",17.04.15.).
* Gürcüstan parlamentində qondarma " erməni soyqırımı" ilə bağlı verilən təkliflər
qarşıdurmaya səbəb olub. Erməni deputat Samvel Petrosyan qondarma " erməni
soyqırımı" nın tanınması təklifi ilə çıxış edib. Onun təklifi azərbaycanlı depututlar Azər
Süleymanov (M.Saakaşvilinin partiyasından müxalif deputat) və Mahir Dərziyev
(hakim partiyadan deputat) kəskin etirazla qarşılanıb. Bir sıra gürcü deputatlar, o
cümlədən müxalifətçi deputat Nuqzar Tsiklauri təklifin əleyhinə çıxıb. Parlamentin
spikeri David Usupaşvili çıxışları dayandırıb və bildirib ki, bu məsələ müzakirə
olunmayacaq. ("Yeni Müsavat", 17.04.15.).
* Milli Qəhrəman Rizvan Teymurovun doğum günüdür. Rizvan Rəhman oğlu
Teymurov 1967-ci il aprelin 16-da Şuşa rayonunun Quşçular kəndində anadan olub. O,
1991-ci ildən Xüsusi Təyinatlı Milis Dəstəsinin tərkibində fədakarlıqla vuruşmuş, Dağlıq
Qarabağın Qaradağlı, Sırxavənd, Umudlu, Meşəli, Cəmilli kəndlərində, habelə
Xankəndində erməni quldurlarının zərərsizləşdirilməsində və tərksilah edilməsində
qəhrəmanlıq nümunəsi göstərmişdir. Xankəndi və Kərkicahan ətrafındakı döyüşlərdə
rəşadətlə vuruşmuşdur. O, 1991-ci il dekabrın 9-da Kərkicahan yaxınlığındakı döyüşdə
qəhrəmanlıqla həlak olub. Şuşa rayonu Quşçular kəndində dəfn olunmuşdur. Bakının
Nizami rayonunda küçələrin biri onun adını daşıyır.
* İşğalçı Ermənistan ordusu Goranboy rayonunun Talış, Gülüstan, Tərtər rayonunun
Çiləbürt, Göyarx, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Cəvahirli, Sarıcalı, Şirvanlı, Şıxlar,
Mərzili, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Veysəlli,
Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və
Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz
mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

17 aprel
* İsveç parlamentində azərbaycanlılara qarşı ermənilər tərəfindən törədilən soyqırım
aktları törədilməsi ilə bağlı konfrans keçirilib. Azərbaycan Kültür Cəmiyyəti,
Azərbaycan-Türk Birliyi dərnəyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə “Qarabağ
“ Cəmiyyətinin təmsilçisi Aida Əmir Haşimi, Türkiyənin Girəsun Universitetinin
rektoru Aygün Attar, “Qarabağ “ Cəmiyyətinin rəhbəri Abdulla Əmir Haşimi və
digərləri çıxış ediblər. ("525-ci qəzet", 18.04.15.).
* Rusiyanın Azərbaycan mənşəli aktirisası Səbinə Əhmədovanın Moskvada ermənilər
tərəfindən çəkilən qondarma “soyqırım”a həsr olunmuş filmdə yer aldığına dair məlumat
yayılıb. “Yaşaya bilmədiyim həyat” adlı film erməni yalanlarının təbliğinə yönəlib. Bu
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aktirisanın özünü azərbaycanlı-erməni-yəhudi kimi təqdim etdiyi bildirilib. O, 1981-ci ilə
Bakıda anadan olub, ata tərəfdən erməni qarışığı var, anası isə yəhudidir.
(www.modern.az, 17.04.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Dovex kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Kəmərli kəndində və Berd rayonunun Çinari
kəndində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağbulaq kəndində yerləşən
mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Çiləbürt,
Göyarx, Çaylı, Ağdam rayonunun Şuraabad, Cəvahirli, Sarıcalı, Şıxlar, Yusifcanlı,
Mərzili, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Aşağı
Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında,
həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan
atəşə tutublar.
18 aprel
* Belorusun prezdenti Aleksandr Lukaşenko qondarma “erməni soyqırımı”
tədbirlərində iştirakdan imtina edib, Ermənistanın İrəvana getmək dəvətini rədd edib.
(www.anspress.com, 18.04.15.).
* Ermənistanda hərbiçilərin olduğu yük maşını qəzaya düşüb. Qəza nəticəsində sürücü
Artyom Torosyan ölüb, 9 hərbçi xəsarət alıb. Hadisə Spitak-İrəvan yolunda baş verib.
(www.musavat.com, 18.04.15.).
* Şimali Kiprin Doğu Akdeniz Universitetində ermənilər tərəfindən “Acı, tatlı eşq” adlı
qərəzli tamaşanın oynanılması cəhdi etiraz doğurub. Tamaşa göstərildiyi vaxt 300- dən
çox azərbaycanlı tələbə Universtetin həyətində etiraz aksiyası keçirib. Polis etirazçıların
qarşısını alıb, tamaşanın axıra qədər oynanılmasına şərait yaradıb, bir neçə azərbaycanlı
tələbə polis bölməsinə aparılıb, onlara hədə-qorxu gəliblər. (www.musavat.com,
18.04.15.).
* Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Kocaeli bölgəsində çıxış edərkən
bildirib: “ Ermənistan saxta “erməni soyqırımı” iddialarından əl çəksə və Qarabağın
işğaldan azad olunması məsələsində müsbət addımlar atsa, onlarla hər cür əməkdaşlığa
hazırıq... ABŞ, Rusiya, Fransa həmsədr ölkələr kimi öz üzərinə düşəni etmir. Beynəlxalq
aləmdə Azərbaycanın haqq mövqeyi dəstəklənmir.” (www.modern.az, 18.04.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları Rasim İbrahimov və Fariz Mədətovun doğum
günüdür.
Rasim Səxavət oğlu İbrahimov 1962-ci aprelin 18-də Bakı şəhəri Əzizbəyov (Xəzər)
rayonu Çilov adasında anadan olub. O, zabit kimi Almaniyada, Azərbaycanın müxtəlif
rayonlarında xidmət keçib. 1991-ci ildə Füzuli rayonunda özünümüdafiə taboru yaradır,
komandirlik edir. Füzuli rayonunun müdafiəsində rəşadətlə vuruşub. 1992-ci il iyunun
26-da Tuğ kəndi uğrunda ağır döyüşə girib, düşmənə ağır zərbə vurub, ermənilər əlavə
qüvvə gətirdikdən sonra mühasirəyə düşüblər, yaralanıb lakin döyüşə axıra qədər
rəhbərlik edib. Son nəfəsində düşmən əlinə düşməmək üçün özünü qumbara ilə partladıb
və həlak olub. Cəsur komandirin son sözləri belə olub: “Azərbaycan zabiti heç vaxt
düşmənə təslim olmayacaq”. Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Vaxtilə
təhsil aldığı 131 saylı orta məktəb onun adını daşıyır, Çilov adasında abidəsi ucaldılıb,
adına bağ salınıb.
Fariz Əlövsət oğlu Mədətov 1972-ci il aprelin 18-də Yevlax rayonunun Varvara
kəndində anadan olub. O xüsusi təyinatlı hərbi hissənin tərkibində Qubadlı, Füzuli,
Kəlbəcər, Tərtər istiqamətlərində döyüşlərdə rəşadətlə vuruşmuşdur. O, cəsur kəşfiyyatçı
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kimi ad çıxartmış, mühüm hərbi tapşırıqları yerinə yetirmişdir. Dəfələrlə yaralanmış,
amma Milli Ordunun sıralarında qalmışdır. 1996-cı ildə yaraları incitdiyinə görə Ordu
sıralarından tərxis olunmuşdur. Hazırda kapitan rütbəsində Yexlax polis orqanlarında
çalışır.
* İşğalçı Ermənistan ordusu Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Qızıloba, Ağdam
rayonunun Şuraabad, Cəvahirli, Sarıcalı, Şıxlar, Baş Qərvənd, Yusifcanlı, Mərzili,
Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli,
Aşağı Əbdürrəhmanlı, Alxanlı, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında,
həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan
atəşə tutublar.

19 aprel
* ABŞ- ın Los- Ancele şəhərində Loyala Marymound Universtetində Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı konfrans keçirilib. Konfrans ABŞ-ın beyin mərkəzləri tərəfindən
təşkil olunub. Tədbirdə Almaniya parlamentinin üzvü və ATƏT Parlament
Assambleyasının sədr müavini Doris Barnet, azərbyacanlı deputat Asim Mollazadə,
ekspetlər, diplomatlar cıxış ediblər. Tədbir QHT Şurasının dəstəyi ilə baş tutub. ("Yeni
Müsavat", 20.04.15.).
* Azərbaycan Milli Qəhrəmanı Tofiq Hüseynovun doğum günüdür. Tofiq Mirsiyab
oğlu Hüseynov 1954-cü il aprelin 19-da Xocalı şəhərində anadan olmuşdur. Xocalı şəhər
orta məktəbində hərbi hazırlıq müəllimi işləmiş, kapitan rütbəsinə qədər çatmışdır. O,
1991-ci ildə Xocalı özünü müdafiə taborunun komandiri olmuş, “Mixaylo” ləqəbi ilə
tanınmışdır. O, rəhbərlik etdiyi taborla birlikdə Meşəli, Naraguğ, Mehdikənd və digər
istiqamətlərdə qəhrəmanlıqla vuruşmuş, düşmənin hərbi texnikalarını məhv etmişdir.
Mehdikənd əməliyyatı zamanı düşmənin artilleriyası, “Alazan” qurğusu məhv edilmiş,
xeyli erməni öldürülmüş, 10 nəfər əsir götürülmüşdür. Bu əməliyyata görə ona mayor
rütbəsi verilmişdir. O, 1992-ci il fevralın 26-da düşmənlə axıra qədər vuruşdu, dinc
əhalinin xeyli hissəsinin təhlükəsiz yerə çıxmasını təmin etdi. O, axırıncı gülləsinə qədər
vuruşmuş, sonda qumbara ilə özünü partlatmış, 10 nəfərə yaxın ermənini də məhv
etmişdir. Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.
* İşğalçı Ermənistan ordusu Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Çaylı, Ağdam
rayonunun Şuraabad, Cəvahirli, Novruzlu, Yusifcanlı, Mərzili kəndləri yaxınlığında,
həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan
atəşə tutublar.

20 aprel
* Türkiyənin Kocaeli Universitetində “Erməni yalanları və Qarabağ həqiqətləri”
mövzusunda konfrans keçirilib.
Türkiyə Azərbaycan Dərnəklər Federasyonu (TADEF) və Kocaeli Universitetinin birgə
təşkılatçılığıyla qondarma “erməni soyqırımı” nın yüz illiyiylə bağlı saxta erməni
təbliğatının ifşasına həsr olunmuş konfrans keçirilib. Konfrasda Universitetin müəllim –
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tələbə heyəti, tədqiqatçı alimlər iştirak ediblər. Kofransa həmçinin Kocaeli Valisinin
Müavini Adnan Çimən, və diğər rəsmilər qatılıb.
Universitetin Tarix Bölümünün başqanı, Doç. Dr. Esma Torun konfransı giriş sözüylə
açıb, iştirakçılara tədbirin mahiyətiylə bağlı məlumat verib. TADEF Başqanı Bilal
Dündar, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı sədri Akif Nağı, Tarix elmləri doktoru, prof. Haluk
Səlvi məruzələrlə çıxış ediblər. Bilal Dündar bildirib: “Biz keçmişimizi öyrənməsək,
gərçəkləri ortaya çıxartmasaq, irəliyə gedə bilmərik”. Akif Nağı ise vurğulayıb:
“Ermənilər 1915-ci ilde Osmanlı Dövlətində soyqırım törətməyə cəhd ettilər, rusların
köməyilə, təkçə Vanda 100 mindən artıq, adamı qətlə yetirdilər. Osmanlı hökuməti,
onların qarşısını aldı, başqa yerlərə köçürməyə məcbur oldu. Nəticədə ermənilər Osmanlı
Dövlətində törədəbilmədikləri qətliamı, üç il sonra 1918-ci ildə Azərbaycanda törətdilər.”
Daha sonra çıxış edən, Haluk Səlvi deyib: 1915-ci ildə Osmanlı Hömküməti, Erməniləri
köçürmək zorunda qaldıkda orada cəmisi 600 min erməni yaşıyırdı. Köçürülmə vaxtı 55
min erməninin öldüyü məlumdur, onlardan da 30 mini xəstəlikdən dünyasını dəyişib.”
Müzakirələrdə Qarabağ Azadlıq Təşkilatının Türkiyə Nümayəndəliyinin rəhbəri Cafər
Dal, Pusula Düşüncə dərnəyinin başqanı, doktor doçent Volkan Şenel, ictimai fəal Eyüp
Ufuk Mansuroğlu, Azərbaycanlı tələbələr və diğərləri iştirak etdilər.
Sonda valiliyin rəsmisi Adnan Çimən məruzəçilərə xatirə plaketləri təqdim etdi.
(www.musavat.com, 21.04.15.).
* Moskva meriyası erməni diasporunun qondarma “soyqırım”la bağlı Türkiyənin
Rusiyadakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirilməsinə dair müraciətinə rədd cavabı
verib. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Soçi yerli hakimiyyət orqanları da qondarma
“erməni soyqırımı”na dair reklam lövhələrini şəhərdən yığışdırıb. ("525-ci qəzet",
21.04.15.).
* İranın müdafiə naziri Hüseyn Dehqan Azərbaycana səfəri çərçivəsində bir sıra
görüşlər keçirib. Onu prezident İlham Əliyev qəbul edib, həmçinin azərbaycanlı həmkarı
Zakir Həsənovla görüşüb. Görüşlərdə ikitərəfli əməldaşlıq məsələləri müzakirə olunub.
("Ekspress", 21.04.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Rəfael Həbibovun doğum günüdür. Rəfael Hacı
Şərafət oğlu Həbibov 1964-cü aprelin 20-də Şirvan şəhərində anadan olmuşdur.
Leytenant Rəfael Həbibov Əfqanıstanda döyüş yolu keçib, 1992-ci ildə Milli Ordunun
sıralarına daxil olub, Qarabağın Təzəkənd, Narışlar, Zod, Ala Qaya, Çərəkdar, Ağdaban,
Çapar kəndləri uğrunda döyüşlərdə rəşadətlə vuruşmuş, Kəlbəcər döyüşündə düşmənin
bir zirehli maşınını heyəti ilə birlikdə məhv etmişdir. 1992-ci il iyulun 7-də Kəlbəcər
yaxınlığında döyüşdə qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur. Şirvan şəhər qəbirstanlığında dəfn
edilimişdir. Oxuduğu 14 saylı məktəb onun adını daşıyır, məktəbin qarşısında büstü
qoyulmuşdur.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Dovex kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Kəmərli kəndində yerləşən mövqelərimizi,
Goranboy rayonunun Talış, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Çaylı, Ağdam rayonunun
Şuraabad, Cəvahirli, Sarıcalı, Şıxlar, Yusifcanlı, Füzuli rayonunun Aşağı Seyidəhmədli,
Qorqan, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy,
Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
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21 aprel
* Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu və Dövlət
İdarəçilik Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə “Qarabağ tədqiqatları” mövzusunda
konfrans keçirilib. Tədbirdə Akademiyanın rektoru akademik Urxan Ələkbərov,
deputat Fəttah Heydərov, akademik İsa Həbibbəyli və digərləri çıxış ediblər. ("525-ci
qəzet", 22.04.15.).
* Cəbhənin Tərtər istiqamətində işğalçı erməni birləşmələri ilə döyüş toqquşması baş
verib. Nəticədə düşmənin 5 hərbçisi məhv edilib, 10 nəfər yaralanıb. (www.trend.az,
21.04.15.).
* İranın Azərbaycandakı səfiri Möhsün Pakayin bildirib ki, Azərbaycanla İran arasında
müştərək müdafiə komissiyası yaradılacaq: “Komissiyaya hər iki ölkənin müdafiə
nazirləri rəhbərlik edəcək. Komissiya təhlükəsizlik məsələləri, regionun təhlükəsizliyi və
sair istiqamətlərdə fəaliyyət göstərəcək.” ("Yeni Müsavat", 22.04.15.).
* Türkiyənin baş naziri Əhməd Davudoğlu 1915-ci il hadisələri ilə bağlı ermənilərə
başsağlığı verib: “Mən köçürmə nəticəsində həyatını itirən Osmanlı ermənilərini
hörmətlə yad edir, övladlarının və nəvələrinin acılarını paylaşıram, nəvələrinə
başsağlığımızı təqdim edirik.” ("Şərq", 22.04.15.).
* Türkiyənin Sakarya Universitetində erməni iddialarına qarşı konfrans keçirilib.
Sakarya Universiteti Azərbaycan Tələbə Birliyi və Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri
Federasiyasının (TADEF) təşkilatçılığı ilə Sakarya Universitetində 1915-ci il hadisələrinə
dair erməni iddiaları ilə bağlı elmi konfrans keçirilib. Konfransa Sakarya Valisinin
Müavini Mehmet Ünal, Sakarya Şəhər Şurası Sədri Ahmet İşgüzar, Diasporla İş Üzrə
Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Kənan Məmmədov, HaberAzerbaycan.com Rəhbəri Anar
Əsədov, Azərbaycandan gəlmiş QHT rəhbərləri Naibə Behbudova, Dilbər Sultanova,
İradə Polad, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının (QAT) Türkiyə nümayəndəliyinin Sədri
Cafər Dal, sədr müavini Eyyüb Mansuroğlu, Sakarya Universitetində təhsil alan yerli
tələbələrlə yanaşı, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Əfqanıstanlı tələbələr qatılıblar.
Konfransda TADEF Rəhbəri Bilal Dündar, QAT Sədri Akif Nağı, Sakarya Universiteti
müəllimlərindən Prof. Dr. Abubekir Sofuoğlu, Prof. Dr. Recai Coşkun məruzələrlə
çıxış ediblər. Bilal Dündar məruzəsində bildirib: Kimlərsə soyqırımdan danışmaq
istəyirlərsə Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalına və Xocalıda törətdikləri Soyqırıma
baxsınlar. Amma onlar heç nəyi görmək istəmədikləri kimi, 1915 ci il hadisələrinə dair
erməni yalanlarını yenidən gündəmə gətirərək dünya ictimaiyyətini aldadırlar.
QAT Sədri Akif Nağı isə vurğulayıb: İlk öncə biz özümüz bu həqiqətləri bilməli,
daxilimizdə hər kəsə çatdırmalı, sonra dünyanın bilməsinə çalışmalıyıq. Ermənilərlə
yumşaq davranmağın mənası yoxdur, əksinə onlarla sərt davranmalı, bütün yalan
təbliğatlarını, təşəbbüslərini boğmağı bacarmalıyıq.
Prof. Dr. Abubekir Sofuoğlu: Qərb sözdə “erməni soyqırımı” iddiaları ilə bağlı qərəzli
mövqe tutur, həqiqətin ortaya çıxmasında maraqlı olmadığını göstərir.
Prof. Dr. Recai Coşkun: Mən Türkiyə ilə Azərbaycan əlaqələrinin inkişafından qürur
duyuram. Bu gün Azərbaycanın Türkiyəyə yatırdığı sərmayəsi Ermənistanın büdcəsinə
bərabərdir. Belə olan halda biz Ermənistan ilə hər hansı bir imzalanmış protokolu qəbul
edərək qardaş Azərbaycanın maraqlarını təhlükə altına ata bilmərik.
Məruzələrdən sonra konfrans iştirakçılarının sualları cavablandırıldı. Daha sonra çıxış
edənlərə xatirə plaketləri verildi. (www.musavat.com, 22.04.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Çaylı, Yarımca,
Ağdam rayonunun Şuraabad, Sarıcalı, Kəngərli, Cəvahirli, Şıxlar, Baş Qərvənd,
Novruzlu, Yusifcanlı, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz,
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Qorqan, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Veysəlli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və
pulemyotlardan atəşə tutublar.

22 aprel
* Avstriya parlamenti qondarma “erməni soyqırımı”nın tanınması ilə bağlı qərar
qəbul edib. Sənəddə göstərilir: “Ankara etiraf etməlidir ki, Osmanlı imperiyası
ermənilərə qarşı soyqırım törədib.” (www.apa.az, 22.04.15.)
* Fransa tarixçisi və hüquqşünası Jorj de Malevilin 1988-ci ildə nəşr olunmuş “1915-ci
il erməni faciəsi” adlı əsərinin Azərbaycan nəşri təqdim olunub. Kitab deputat Cavanşir
Feyziyev tərəfindən tərcümə olunub. Tədbirdə millət vəkilləri Musa Qasımlı, Fuad
Muradov, səfir Paskal Mönye və digərləri iştirak ediblər. ("525-ci qəzet", 23.04.15.).
* Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Ermənistandan olan deputat qondarma
“erməni soyqırımı” və İŞİD-in qurbanları ilə bağlı bir dəqiqəlik sükut təklifi verib.
Türkiyədən CHP-li deputat, İsmət İnönünün nəvəsi Gülsüm Bilgəhan və HDP (Kürd
partiyası) millət vəkili Nəzmi Gürün o biriləri ilə birlikdə ayağa qalxıblar. Azərbaycanlı
deputatlar, CHP-nin keçmiş lideri Dəniz Baykal, AKP, MHP millət vəkilləri 1 dəqiqəlik
sükuta qatılmayıblar. ("Şərq", 23.04.15.).
* Türkiyənin Kocaeli Bölgəsində İzmit Bələdiyyəsi tərəfindən ucaldılan Xocalı
Şəhidləri Abidəsinin açılışı oldu. Abidə Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının
(TADEF) təşəbbüsü ilə ortaya gəlmiş və İzmit Bələdiyyəsi tərəfindən icra edilmişdir.
Abidə Xocalı Şəhidlərinin qətliamı anını və Azərbaycan Türkiyə qardaşlığını əks etdirir.
Mərasimin əvvəlində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakçılara
göndərdiyi müraciəti oxundu. Daha sonra İzmit Bələdiyyəsi Başqanı Dr. Nevzat Doğan,
TADEF Rəhbəri Bilal Dündar, Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsi Sədr Müavini Valeh
Hacıyev, Kocaeli Böyükşəhər Bələdiyəsi Başkan Vəkili Zəkəriya Özak və digərləri
çıxış etdilər. Çıxış edənlər Azərbaycan ilə Türkiyə münasibətlərindən söz açaraq, iki ölkə
arasındaki mövcud tarixi qardaşlığından danışdılar. Xocalı abidəsinin önəmini
vurğulayan çıxışçılar gələcək nəsillərin də bu Soyqırımı və Azərbaycan həqiqətlərini
dünya ictimaiyyətinə çatdırmada önəmli rol oynayacaqlarını dedilər, Xocalı Şəhdilərinin
ruhlarına dualar oxudular.
Mərasimdə həmçinin Azərbaycanın İstanbuldakı Konsulu Rəşad Eyvazov,
HaberAzerbaycan.com Xəbər Portalının Rəhbəri Anar Əsədov, Azərbaycandan gəlmiş
QHT rəhbərlərindən Akif Nağı, Dilbər Sultanova, Naibə Behbudova, İradə Polad,
Qarabağ Azadlıq TəşkilatınınTürkiyə Nümayəndəliyinin Başkanı Cafer Dal, Başkan
Yardımcısı Eyüp Mansuroğlu, İctimai fəallar Eldar Acalov, İlhan İşbaşı, Aliq Bağırov,
Aysel Hüseynova, Sakarya və Kocaeli Universitetində təhsil alan azərbaycanlı
tələbələrlə yanaşı Özbək, Qazax, Qırğız, Türkmən, Əfqan, Latış və digər ölkələrdən bir
çox tələbələr də iştirak ediblər.
QAT Sədri Akif Nağı mətbuat üçün açıqlamasında bildirib: Xocalıf aciəsinin bütün Türk
Dünyasının ümumi dərdinə çevrilməsi, Türkiyə üçün xüsusi önəm daşıması bu gün bir
daha nümayiş etdirildi. Şəhidlərimizin qisasının alınması hər birimizin müqəddəs
borcudur.
TADEF Sədri Bilal Dündar bütün iştirakçılara müraciət edərək mərasimdə iştirak
etdiklərinə görə təşəkkürünü bildirdi, bu yolda sona qədər gedəcəklərini vurğuladı.
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Abidənin açılış mərasimindən sonra daha bir mühim hadisə baş verdi. İzmitin ən
görkəmli və önəmli yerlərindən birində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin adına
böyük parkın açılışı oldu. Parkda ağaclar əkildi, ətrafda abadlıq işləri aparıldı. Burada da
Kocaeli Bölgəsinin və İzmit Şəhərinin Rəhbərləri iştirak edib çıxış edərək İlham Əliyevin
Türk Dünyası üçün gördüyü böyük işlərdən danışdılar. (www.qat.az, 23.04.15.)
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Allahverdi Bağırovun doğum günüdür. Allahverdi
Teymur oğlu Bağırov 1946-cı il aprelin 22-də Ağdam şəhərində anadan olub. O, 1988-ci
ildə ermənilərin Qarabağa təcavüzünün ilk günlərindən Xalq hərəkatına qoşulub, 1990-cı
ilin yanvarında könüllülərdən ibarət “Vətən oğulları” batalyonunu yaradıb, düşmənə qarşı
rəşadətlə vuruşub. O, 1992-ci ildə Qarakənd əməliyyatına başçılıq edib, ermənilərin bir
neçə dayaq məntəqəsini məhv edib, Xocalı faciəsi zamanı yüzlərlə dinc əhalini xilas edib,
çoxlu sayda insanı əsirlikdən geri alıb. Onun rəhbərlik etdiyi batalyon 1992-ci il iyunun
12-də Aranzəmin, Naxçıvanik, Dəhraz, Mirkənd, Pircamal kəndlərini düşməndən azad
edib. Döyüşdən sonra döyüşçü məntəqələrini yoxlayıb geri qayıdarkən mindiyi maşında
minaya düşüb və həlak olub. Ağdam şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Koxanəbi kəndində yerləşən
mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Yarımca,
Ağdam rayonunun Şuraabad, Sarıcalı, Cəvahirli, Kəngərli, Şıxlar, Yusifcanlı, Xocavənd
rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qorqan, Qaraxanbəyli, Aşağı
Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy,
Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

23 aprel
* Avropa Şurası PA-nın plenar iclasında Dağlıq Qarabağ, Cənubi Osetiya, Abxaziya,
Dnestryanı region, Krım və Ukraynanın şərqindəki münaqişələr, habelə Şimali Kiprdəki
problemlə məşğul olacaq Alt Komitə yaradılıb. Komitənin münaqişələrin həlli ilə məşğul
olacağı nəzərdə tutulur. ("Şərq", 24.04.15.).
* Müdafiə naziri Zakir Həsənov Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin tibb komandanı, korpus
generalı Ömər Paçı qəbul edib. Görüşdə qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə
olunub. ("525-ci qəzet", 24.04.15.).
* Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT –lərə Dövlət Dəstəyi Şurası
Katibliyinin icraçı direktoru Fərasət Qurbanov müsahibəsində bildirib: “Türkiyənin bir
neçə STK-na ümumi maraqlarımız, xüsusilə də Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı
layihələrin maliyələşməsinə dəstək veririk. Türkiyənin iri şəhərlərində və Avropada...
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair bir sıra tədbirlər, sərgilər təşkil olunub.” ("525-ci
qəzet", 24.04.15.).
* Rusiya liberal- demokrat partiyasının lideri Vladimir Jirinovski Dövlət Dumasının
iclasında erməni yalanlarına qarşı sərt çıxış edib. Dumada qondarma “erməni
soyqırımı”nın 100 illiyi ilə bağlı bəyanat layihəsi müzakirə olunarkən o, erməniləri
yalançılıqda ittiham edib, onlara münasibətdə “qardaş xalq” ifadəsinin işlədilməsinin
düzgün olmadığını, 90-cı illərdə ən çox rusun məhz Ermənistandan qovulduğunu və sair
sərt ifadələri bildirib. ("Yeni Müsavat", 25.04.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Gülüstan, Tərtər
rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Çaylı, Qızıloba, Ağdam rayonunun Şuraabad, Sarıcalı,
Cəvahirli, Şirvanlı, Şıxlar, Baş Qərvənd, Yusifcanlı, Xocavənd rayonunun Kuropatkino,
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Füzuli rayonunun Horadiz, Qorqan, Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndləri yaxınlığında,
həmçinin Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

24 aprel
* Türkiyənin Çanaqqala bölgəsində Çanaqqala zəfərinin 100 illiyinə həsr edilmiş
möhtəşəm mərasim keçirilib. Tədbirdə dünyanın 90 ölkəsindən nümayəndələr, o
cümlədən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, İraq prezidenti Fuad Məsum, İngiltərə
şahzadəsi Çarlz, Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdimuhəmmədov və digərləri,
ümumilikdə, 17 prezident, 3 parlament sədri, 5 baş nazir, 28 nazir qatılıb. Azərbaycandan
müdafiə naziri Zakir Həsənov da tədbirdə iştirak edib. Tədbirdə Rusiya parlament sədri
Sergey Narışkinlə təmsil olunub. ("Yeni Müsavat", 25.04.15.).
* Ermənistanda qondarma “erməni soyqırımı”nın 100 iliyi ilə bağlı tədbir keçirilib.
Tədbirdə iştirak etmək üçün İrəvana yalnız Rusiya, Fransa, Serbiya və Yunan Kiprin
liderləri gəlib. Vladimir Putin və Fransua Olland çıxışlarında erməni yalanlarına şərik
olublar. Almaniya prezidenti Yoahim Qauk da “soyqırım” ifadəsini işlədib. ("Yeni
Müsavat", 25.04.15.).
* ABŞ prezidenti Barak Obama 1915-ci il hadisələri ilə bağlı bu dəfəki çıxışında da
“soyqırım” ifadəsini işlətməyib. (www.apa.az, 25.04.15.)
* Türkiyənin baş naziri Rəccəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə ermənilərinin patriarxı Aram
Atəşyana göndərdiyi məktubunda bildirib: “Birinci dünya müharibəsi şərtlərində
həyatını itirən bütün Osmanl ermənilərini hörmətlə anırıq, onların övladlarına və
nəvələrinə başsağlığı veririk.” Bu məktub İstanbuldakı Məryəm Ana erməni kilsəsində
mərasim zamanı oxunub. Mərasimdə ilk dəfə dövlət rəsmisi, Avropa Birliyi üzrə nazir
Volkan Bozkır iştirak edib. ("Ekspress", 25.04.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Ayqepar kəndində
yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndində, İcevan rayonunun Paravakar
kəndində yerləşən mövqelərdən Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq kəndində yerləşən
mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Çaylı, Ağdam rayonunun Şuraabad,
Sarıcalı, Cəvahirli, Şirvanlı, Şıxlar, Yusifcanlı, Kəngərli, Xocavənd rayonunun
Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qorqan, Qaraxanbəyli, Aşağı Veysəlli kəndləri
yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan
atəşə tutublar.

25 aprel
* Gürcüstan tarixçisi Quram Marxuliyanın “Azərbaycanlıların soyqırımı” kitabının
Tiflisdə təqdimatı keçirilib. Kitab Azərbaycan, gürcü və rus dillərində hazırlanıb. Müəllif
geniş arxiv materiallarından istifadə edib. Təqdimatda Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri
Azər Hüseyn, həmçinin elm və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib.
(www.anspress.com, 25.04.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Albert Aqarunovun doğum günüdür. Albert
Aqarunoviç Aqarunov 1969-cu il aprelin 25-də Bakı şəhərində anadan olub. Qarabağ
müharibəsi başlayandan sonra könüllü olaraq cəbhəyə yollanır, tank komandiri təyin
edilir və Şuşada döyüşlərə başlayır. Onun tankçı ekipajı tezliklə bütün cəbhə xəttində
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şöhrət qazanır, Xankəndi, Daşaltı, Cəmilli istiqamətlərində düşmənə ağır zərbələr vurur,
onlarla yaraqlını və xeyli hərbi texnikanı məhv edir. 1992-ci il mayın 8-də Şuşa uğrunda
gedən döyüşlərdə düşmənin 2 tankını və digər texnikalarını məhv edir, lakin qeyribərabər döyüşdə qəhrəmanlıqla həlak olur. Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn
edilib. Vaxtilə təhsil aldığı 154 saylı məktəb onun adını daşıyır, məktəbin önündə büstü
qoyulub.
* İşğalçı Ermənistan ordusu Goranboy rayonunun Talış, Tapqaraqoyunlu, Gülüstan,
Ağdam rayonunun Şuraabad, Sarıcalı, Cəvahirli, Şirvanlı, Şıxlar, Yusifcanlı, Mərzili,
Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Qorqan, Qaraxanbəyli, Aşağı
Seyidəhmədli, Aşağı Veysəlli kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd,
Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

26 aprel
* Özünü talışların lideri kimi təqdim edən Əlikram Hümbətovun qondarma “erməni
soyqırımı”nın 100 illiyi ilə bağlı ermənilərə müraciət göndərdiyi məlum olub. O,
müraciətində növbəti dəfə sərsəm fikirlər səsləndirib: “Biz talışlar sizinlə birlikdə
kədərlənirik... Qoy bizim erməni-talış dostlğumuzun təntənəsini qeyd edəcəyimiz gün
tezliklə gəlib çatsın. Talış xalqı bu gün sizinlədir, bizim qardaş erməni xalqımız! Yaşasın
erməni-talış dostluğu! Yaşasın Böyük Ermənistan! Biz talışlar bu qəbildən olan
vəhşiliklərdən xəbərdarıq... Azərbaycan Respublikasında bizimlə də belə davranıblar.” .
("Yeni Müsavat", 27.04.15.).
* Fransanın prezidenti Fransua Olland İrəvanda qondarma “erməni soyqırımı”nın 100
illiyi tədbirində iştirak etdikdən sonra Bakıya gəlib, prezident İlham Əliyevlə aralarında
görüş olub. Görüşdə əsas məsələ kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunub,
sonra təhsil nazirləri arasında əməkdaşlığa dair sənəd imzalanıb. ("Yeni Müsavat",
27.04.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu Tərtər rayonunun Göyarx, Xocavənd rayonunun
Kuropatkino, Füzuli rayonunun Aşağı Seyidəhmədli kəndləri yaxınlığında, həmçinin
Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

27 aprel
* BBC tele-radio kanalının müxbiri Reda El Mavinin Dağlıq Qarabağa qanunsuz səfər
edərək qərəzli reportaj hazırladığı barədə məlumat yayılıb. Azərbaycan XİN bu məsələ
ilə bağlı etirazını bildirib. ("Bakı Xəbər", 28.04.15.).
* Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi, tarix
elmlər doktoru Əli Həsənov “Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, saxta “erməni
soyqırımı” və Qərbin ikili standartlar siyasəti” adında məqalə ilə çıxış edib. Məqalədə
ermənilərin həqiqi siması ifşa edilir, tarixi həqiqət ortaya gətirilir, beynəlxalq təşkilatların
qərəzli mövqeyi tənqid olunur. ("Bakı Xəbər", 28.04.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mikayıl Cəbrayılovun doğum günüdür. Mikayıl
Əhəmdiyyə oğlu Cəbrayılov 1952-ci il aprelin 27-də Şəki rayonun Oxut kəndində anadan
olub. O, milis zabiti kimi 1990-cı ildə Qarabağa ezam olunur, Cəmilli kəndinin
müdafiəsində fəal iştirak edir. Mikayıl Cəbrayılov 1990-cı il dekabrın 15-də başçılıq
etdiyi dəstə ilə birlikdə Cəmilli-Kosalı yolunda erməni yaraqlılarının pusqusuna düşür,
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düşmənlə axıra qədər vuruşur, yaralansa da döyüş meydanını tərk etmir, düşmənin
qarşısını kəsərək, yaralıların təhlükəsiz yerə çıxarılmasını təmin edir, sonda
qəhrəmanlıqla həlak olur. Şəki rayonun Oxut kəndində dəfn edilib. Şəki şəhərində
küçələrin biri onun adını daşıyır.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Paravakar kəndində
yerləşən mövqelərdən Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq kəndində və Krasnoselsk rayonu
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış,
Tapqaraqoyunlu, Gülüstan, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Ağdam rayonunun
Kəngərli, Qaraqaşlı, Şıxlar, Sarıcalı, Novruzlu, Yusifcanlı, Mərzili, Xocavənd rayonunun
Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və
pulemyotlardan atəşə tutublar.

28 aprel
* Prezdent İlham Əliyev Bakıda keçirilən III Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumunda
çıxış edərkən bildirib: “ Əgər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi indiyə qədər həll olunsaydı,
biz bu gün digər münaqişələri görməzdik.” Forumun işində dünyanın sabiq dövlət
başçıları, diplomatları, tanınmış ekspertlər iştirak edir. Foruma həmçinin Almaniyanın
kansleri Angela Merger, İngiltərənin baş naziri Devid Kemeron və digərləri
müraciətlərini göndərib. ( “Bakı Xəbər”, 29.04.15.).
* Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov bildirib: “İlk növbədə Ermənistan işğal
etdiyi torpaqlardan çıxmalıdır. Ondan sonra atacağımız addımları müəyyənləşdirəcəyik.”
( “Şərq”, 29.04.15.)
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış, Gülüstan, Tərtər rayonunun Çiləbürt,
Göyarx, Çaylı, Ağdam rayonunun Şuraabad, Şıxlar, Cəvahirli, Sarıcalı, Yusifcanlı,
Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı
Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy,
Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
29 aprel
* ABŞ- ın Nevada ştatının qanunverici orqanı Azərbaycana dəstək verən qətnamə qəbul
edib. Sənəddə Azərbaycanın mövqeyi müdafiə olunur, iki ölkə arasında əməkdaşlığın
vacibliyi vurğulanır. (“ Bakı Xəbər”, 30.04.15.).
* Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Herbert
Salber ilə görüşündə bildirib: “Avropa İttifaqının Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə
bağlı konkret mövqe nümayiş etdirməməsini təəssüflə qeyd edirik.” ( www.apa.az,
29.04.15.).
* Müdafiə naziri Zakir Həsənov Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin hərbi hissələrində olarkən
bildirib: “Düşmənə qəti və sarsıdıcı zərbələr endirməklə onu işğal olunmuş torpaqlarımızı
qeyd- şərtsiz tərk etməyə məcbur etməliyik. Biz qısa müddətdə buna nail olacağıq.”
(“Yeni Müsavat”, 30.04.15.).
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* Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə sabiq xüsusi nümayəndəsi, hazırda İsveçin
Əfqanıstandakı səfiri Piter Semnebi öz müraciətinə əsasən Azərbaycan XİN- in
arzuolunmaz şəxslər siyahısından çıxarılıb. O, müraciətində Dağlıq Qarabağa xüsusi
təmsilçi olarkən qanunsuz səfər etdiyinə görə peşman olduğunu bildirib. Azərbaycan
XİN onun səhvini etirafını nəzərə alaraq güzəştə gedib. (“Ekspress”, 30.04.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Dovex kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Kəmərli kəndində və Berd rayonunun Çinari
kəndində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağbulaq kəndində yerləşən
mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış, Tapqaraqoyunlu, Gülüstan, Tərtər rayonunun
Çiləbürt, Göyarx, Çaylı, Qızıloba, Ağdam rayonunun Şuraabad, Şıxlar, Cəvahirli,
Sarıcalı, Yusifcanlı, Şirvanlı, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun
Horadiz, Qorqan, Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy,
Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

30 aprel
* Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov bildirib: İşğalçı Ermənistan ordusunun itkiləri əvvəllər
də çox olub, indi də kifayət qədərdir... Ermənistanın öz istəyi ilə Azərbaycan
torpaqlarından çıxması, sülhə imza atması qeyri-mümkündür. Çünki Ermənistan özbaşına
deyil,... Moskva tərəfindən idarə olunur.” (“Nəbz”, 01.05.15.).
* Ermənistanın “Epress” saytı 1988-ci ildə Ermənistanın Quqark rayonunda
azərbaycanlılara qarşı törədilən vəhşilikləri təsdiq edən yazı verib. Məqalənin müəllifi
jurnalist Mane Papyan faktları ortaya çıxarıb. O, hadisələrin baş verdiyi kəndlərə gedib
və hadisə şahidləri ilə söhbət edib. Şahidlər azərbaycanlılara qarşı törədilən haqsızlıqları
təsdiq ediblər. Məsələn, həmin vaxtlar Kirovakanda (Vanadzor) prokuror işləmiş Qriqori
Şahverdiyanın arxivində olan sənədlərə görə, 1988-ci ilin mart-noyabr ayları ərzində
Quqark rayonunda 624 azərbaycanlı əsassız olaraq işdən çıxarılıb. “Qarabağ”
komitəsinin keçmiş üzvü Artur Sakuns etiraf edib ki, erməni dəstələri hücum edib
azərbaycanlıları döyürdülər. Qriqori Şahverdiyanın sözlərinə gprə, həmin günlərdə
Kirovakan şəhərində 7 azərbaycanlı öldürülüb, o cümlədən Telman Hüseynovu balta ilə
doğrayıblar. Şaumyan kəndində məktəb direktorunun müavini işləmiş Rima Sərkisyan
deyir ki, bir azərbaycanlı şagirdi qayadan atdılar. Kəndin Samvel adlı sakini dağlara
qaçmış azərbaycanlıları gedib orada tapıb qırdıqlarını etiraf edib. Rima Sərkisyan onu
da xatırlayır ki, azərbaycanlılardan biri qaçıb məktəbə giribmiş, ermənilər onu tutaraq
yandırıblar. Kəndin digər sakini Stepan Ayvazyan bildirib ki, Kirovakandan gələn
ermənilər azərbaycanlıları öldürür, sonra izi itirmək üçün yandırırdılar. (“Bakı Xəbər”,
01.05.15.).
* ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri Parisdə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər
nazirləri Elmar Məmmədyarov və Edvard Nalbəndyanla ayrılıqda görüşüblər.
Görüşlərdə danışıqların hazırkı vəziyyəti, prezidentlərin mümkün görüşü və digər
məsələlər müzakirə olunub. (“ Ekspress”, 01.05.15.).
* Amerikalı həmsədr Ceyms Uorlik bildirib: “Ermənistan Dağlıq Qarabağda sülhə
hazırdır... Ermənistan idmançılarının Bakıda I Avropa Oyunlarında iştirakı Qarabağ
münaqişəsinin həllinə dair sülh danışıqlarında inam və etibar yaratmağa kömək edəcək.”
(“ Ekspress”, 01.05.15.).
* İşğalçı Ermənistanın terrorçu prezidenti Serj Sərkisyan bildirib ki, İrəvan rəsmən
Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimi tanımır və bu tanıma sülh danışılarına mənfi təsir
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edə bilər: “Əgər danışıqlar davam etdirilməsə, böyük ehtimalla hərbi əməliyyatlar
genişlənəcək. Biz isə müharibə istəmirik. Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
olunmasını istəyirik.” (“ Ekspress”, 01.05.15.).
* Müdafiə naziri Zakir Həsənov Türkiyə Quru Qoşunları Qərargahının rəisi, korpus
generalı İhsan Uyarı qəbul edib. Görüşdə əməkdaşlıq məsələləri, birgə təlimlərin
keçirilməsi və digər məsələlər müzakirə olunub. ( www.apa.az, 30.04.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Dovex kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Kəmərli kəndində, Berd rayonunun Çinari və
Mosesqex kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağbulaq, Ağdam
kəndlərində yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış, Tapqaraqoyunlu,
Gülüstan, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Çaylı, Qızıloba, Ağdam rayonunun
Şuraabad, Şıxlar, Cəvahirli, Sarıcalı, Yusifcanlı, Şirvanlı, Baş Qərvənd, Xocavənd
rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qorqan, Aşağı Əbdürrəhmanlı
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və
pulemyotlardan atəşə tutublar.

01 may
* Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin (DAK) Azərbaycan nümayəndəliyinin
təşkilatçılığı ilə “Güney Azərbaycanda erməni vəhşiliyi” mövzusunda dəyirmi masa
keçirilib. Tədbirdə nümayəndəliyin rəhbəri Səttar Rəhimli, qurumun üzvləri Qulamrza
Səbri, Əlyar Səfərli, Paşa Qəlbinur və digərləri çıxış ediblər. Çıxışçılar erməni
dəstələrinin törətdikləri vəhşilikləri diqqətə çatdırıblar. (“ 525-ci qəzet”, 02.05.15.).
* Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Dağlıq Qarabağda mayın 3-də keçiriləcək qondarma
“parlament seçkiləri” ilə bağlı bəyanat verib: Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Ermənistanın
işğal olunmuş ərazilərindəki 3 may növbəti “seçki” oyunbazlığını beynəlxalq təşkilatların
ermənipərəst mövqeyinin nəticəsi kimi dəyərləndirir. Dağlıq Qarabağda heç bir legitim
qurum yoxdur, orada işğalçı Ermənistanın yaratdığı qondarma və quldur rejim fəaliyyət
göstərir. Ermənistan bu rejimin adından vaxtaşırı müxtəlif oyunbazlıqlar, o cumlədən
“seçki” oyunbazlıqları həyata keçirməklə işğalçı hərəkətlərinə bəraət qazandırmağa
çalışır.
Beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Minsk qrupu Ermənistanın bu hərəkətlərinə göz
yumur, müşahidəçi mövqeyində qalır, Ermənistanın bu “şıltaqlıqları” nın qarşısını almaq
üçün konkret addim atmır, bayağı və mənasız bəyanatlarla kifayətlənir, bununla da
Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə, erməni təcavüzunə dəstək verir. Minsk qrupunun
həmsədrləri son bəyantları ilə bu qondarma “seçkilər” in, erməni oyunbazlıqlarının
qarşısını almaq üçün heç nə etmək istəmədiklərini bir daha göstərdilər.
Biz hesab edirik ki, ermənilərin bu oyunbazlıqları davam etdirməsinin məsuliyyəti həm
də Azərbaycan hakimiyyətinin üzərinə düşür. Azərbaycan hakimiyyəti bütün işləri
kənara qoyub, yalnız Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli ilə məşğul olmalıdır. Hər kəs
anlamalıdır ki, Ermənistanın hər bu cür oyunbazlığı Qarabağı bizdən uzaqlaşdırır,
torpaqlarımızın azadlığı işini çətinləşdirir. Artıq gözləməyə vaxt, istifadə etməyə başqa
vasitə qalmayıbdır. Yeganə yol torpaqlarımızın hərbi yolla işğaldan azad edilməsdir.
Ordumuzun gücü ilə bağlı bəyanatlardan işə keçmək lazımdır.
Beynəlxalq təşkilatların ədalətsiz mövqeyi , ermənipərəst siyasəti bizə başqa yol
qoymur. Azərbaycan hərbi əməliyyatlara başlamalı, öz gücü ilə ərazi bütövlüyünü və
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suverən hüquqlarını bərpa etməlidir. Erməni işğalından və oyunbazlıqlarından qurtulmaq
üçün başqa yolumuz yoxdur.
Ya Qarabağ, ya ölüm! ( www.qat.az, 01.05.15; www.teleqraf.az, 01.005.15.).
* Azərbaycan XİN mətbuat katibi Hikmət Hacıyev ermənilərin Dağlıq Qarabağda
mayın 3-də keçirmək istədikləri qondarma “parlament seçkiləri” və bu “seçkiləri”
izləmək fikrində olan “müşahidəçilər”lə bağlı bildirib: Bu “seçkilər” tam qanunsuzdur,
heç bir hüquqi əsası yoxdur... Müşahidəçi qismində qatılacaq şəxslər barəsində isə tədbir
görüləcək, hətta cinayət işi açılacaq.” ( www.apa.az, 01.05.15.).
* ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri və Avropa İttifaqı Dağlıq Qarabağda
keçiriləcək qondarma “parlament seçkiləri”ni pisləyən bəyanatla çıxış ediblər.
Bəyanatlarda ermənilərin qanunsuz hərəkətləri yumşaq şəkildə tənqid olunur: “Bu
seçkilərin konstitusional və hüquqi əsası yoxdur... Bu prosedurlar... danışıqlar prosesinə
təsir edə bilməz”. Bu qeyri-müəyyən və yayğın ifadələr Avropa İttifaqının bəyanatında
yer alıb. (“ Ekspress”, 02.05.15.).
* Milli Məclisin üzvü, ATƏT PA-nın Siyası məsələlər və təhlükəsizlik komitəsinin sədr
müavini Azay Quliyev ermənilərin 3 may qondarma seçkiləri ilə bağlı bildirib:
“Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində yaradılmış qondarma
rejimin “seçki” adı altında hər hansı hərəkəti siyasi şoudur, özünü xatırlatmaqdan başqa
bir şey deyil və buna görə də heç kim tərəfindən ciddi qəbul edilmir.” (“Yeni Müsavat”,
02.05.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Baxşeyiş Paşayevin doğum günüdür. Baxşeyiş
Xanəhməd oğlu Paşayev 1936-cı il mayın 1-də Ağdam rayonunun Əhmədavar kəndində
anadan olub. O, “Qarabağ müdafiə şahinləri” dəstəsinin sıralarında müharibənin ilk
günlərindən döyüşə atılmış, Xramort, Fərrux, Aranzəmin, Naxçıvanik, Xanabad
döyüşlərində qəhrəmanlıq göstərmişdir. Şuşakənd ərazisində ermənilərin döyüş
nöqtələrinin məhv edilməsi, Xocalı faciəsi zamanı əhalinin çıxarılmasında xüsusi
fədakarlıq nümayiş etdirmişdir. O, döyüşçülər arasında “ağsaqqal” adı ilə tanınır, mahir
atıcı və gözəl kəşfiyyatçı idi. 1992-ci il iyulun 12-də düşmənin Xanabad kəndinə
hücumunun qarşısı alınır və Baxşeyiş Paşayevin dəstəsi əkshücuma keçərək ermənilərin
7 postunu ələ keçirir, lakin özü də qəhrəmanlıqla həlak olur. Ağdam rayonu Şəhidlər
Xiyabanında dəfn edilmişdir.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Barekamavan,
İcevan rayonunun Paravakar və Vazaşen kəndlərində yerləşən mövqelərdən Qazax
rayonunun Qaymaqlı kəndində, adsız yüksəkliklərdə və Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq
kəndində yerləşən mövqelərimizi, Berd rayonunun Ayqepar, Mosesqex, Çinari
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli, Ağdam, Koxanəbi,
Ağbulaq kəndlərində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi,
Goranboy rayonunun Talış, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Yarımca, Ağdam
rayonunun Şuraabad, Kəngərli, Qaraqaşlı, Şıxlar, Yusifcanlı, Füzuli rayonunun Horadiz,
Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında,
həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan
atəşə tutublar.
02 may
* Müdafiə naziri Zakir Həsənov 1941-1945-ci illər müharibəsinin iştirakçıları ilə
görüşündə bildirib: “Düşmən ordusunda acınacaqlı vəziyyət hökm sürür... Silahlı
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qüvvələrimiz işğal altındakı torpaqların azad olunmasına hazırdır.” (www.musavat.com,
02.05.15.).
* Vaşinqtondakı Karnegi Fondunun Qafqaz üzrə eksperti Tomas de Vaal ermənipərəst
mövqedən çıxış edərək “Reddit” sosial şəbəkəsində bildirilib: “Mən elə bilirəm ki, biz
aprelin 25-dən sonra yeni dünyada yaşayırıq... Əgər Türkiyə öz keçmişinə və milli
azlıqlarına qarşı daha açıq olsa, bu, erməni məsələsinə də pozitiv təsirini göstərər.”
(www.musavat.com, 02.05.15.).
* ABŞ dövlət departamentinin nümayəndəsi Jeff Ratke AzərTac-ın Dağlıq Qarabağda
keçiriləcək qondarma 3 may “seçkiləri” ilə bağlı sualına cavab verərkən bildirib: “ABŞ
Dağlıq Qarabağı müstəqil, suveren ölkə kimi tanımır və bununla əlaqədar olaraq mayın
3-də keçiriləcək “seçkiləri”n nəticələrini Dağlıq Qarabağın hüquqi statusuna təsir
göstərən nəticələr kimi qəbul etməyəcək.” ( www.apa.az, 02.05.15.).
* Tanınmış diplomat, dövlət xadimi, Azərbaycan prezidentinin xarici siyasət üzrə sabiq
müşaviri Vəfa Quluzadə vəfat edib. O, müxtəlif illərdə məsul vəzifələrdə çalışıb, Dağlıq
Qarabağ danışıqlarının iştirakçısı olub, son illərdə siyasi ekspert kimi fəaliyyət göstərib.
(www.musavat.com, 02.05.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Barekamavan,
Dovex, İcevan rayonunun Vazaşen kəndlərində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, Qaymaqlı, Kəmərli kəndlərində, Berd rayonunun
Ayqepar, Mosesqex, Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli,
Koxanəbi, Ağbulaq, Ağdam kəndlərində yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun
Talış, Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Yarımca, Çiləbürt, Göyarx, Qızıloba, Ağdam
rayonunun Şuraabad, Cəvahirli, Şıxlar, Yusifcanlı, Kəngərli, Baş Qərvənd, Qaraqaşlı,
Qiyaməddinli, Füzuli rayonunun Horadiz, Alxanlı, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli,
Aşağı Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin
Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
03 may
* Prezident İlham Əliyev “Rossiya-24” telekanalına müsahibə verərkən bildirib:
“Ermənistan tərəfinin bütün cəhdləri satus-kvonun saxlanılmasına yönəlib...
Ermənistanda faşistlərlə əməkdaşlıq edən erməni terrorçularını “qəhrəman” səviyyəsinə
qaldırırlar.” (“Bakı Xəbər”, 04.05.15.).
* Türkiyənin sabiq prezidenti Abdulla Gül Bakıda səfərdə olarkən bildirib: “Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həllinin bu qədər uzanması çox təhlükəlidir... Özəllikcə bu
münaqişənin həllinin iki yolu var. Dünya praktikasına da nəzər yetirsək görərik ki, buna
bənzər münaqişələr ya müharibə, ya da siyasi yolla həll olunur.” (“Yeni Müsavat”,
04.05.15.).
* Ermənistan rejimi Dağlıq Qarabağda qondarma “parlament seçkiləri” keçirib.
“Seçkiləri”n nəticələri ilə bağlı məlumat hələlik verilməyib. Erməni lobbisinin müxtəlif
ölkələrdən buraya “müşahidəçilər”in gəlməsini təşkil etdiyi bildirilib. ( www.qat.az,
04.05.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Barekamavan,
Dovex, İcevan rayonunun Vazaşen kəndlərində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, Qaymaqlı, Kəmərli kəndlərində, Berd rayonunun
Ayqepar, Mosesqex, Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli,
Koxanəbi, Ağbulaq, Ağdam kəndlərində yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun
Talış, Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Yarımca, Çiləbürt, Göyarx, Qızıloba, Ağdam
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rayonunun Şuraabad, Şıxlar, Yusifcanlı, Kəngərli, Baş Qərvənd, Qaraqaşlı, Qiyaməddinli,
Füzuli rayonunun Horadiz, Alxanlı, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı
Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy,
Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
04 may
* Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan Silahlı
qüvvələrinin rəhbərlərinin ilk birgə görüşü keçirilib. Görüşdə Azərbaycanın müdafiə
naziri Zakir Həsənov, Türkiyə Baş qərargahının rəisi Necdət Özəl, Gürcüstan silahlı
qüvvələrin baş qərargah rəisi Vaxtanq Kapanadze iştirak edib. Görüşdə üçtərəfli
formatda hərbi əməkdaşlıq, regionda stabillik və təhlükəsizlik məsələləri mzakirə olunub.
Görüşün sonunda müzakirələrin yekunlarına dair protokol imzalanıb, həmçinin 3 ölkənin
silahlı qüvvələrinin əməkdaşlığına dair Koordinasiya qrupunun yaradılması qərara alınıb.
(“Ekspress”, 05.05.15.).
* NATO, Ukrayna, Gürcüstan, Çexiya xarici siyasət qurumları Dağlıq Qarabağda
keçirilən “seçkiləri” tanımadıqları barədə bəyanatlarla çıxış ediblər. Erməni mənbələrinin
yazdığına görə, qondarma “seçkiləri” guya 100-ə yaxın “müşahidəçi” izləyib. Əslində
çox az sayda, özü də erməni lobbisinin təsiri altında olan şəxslər oraya gəliblər, həm də
özlərinin şəxsi təşəbbüsü ilə gəliblər, heç bir beynəlxalq qurumu və ya ölkəni təmsil
etmirlər. ( www.apa.az, 04.05.15; “Ekspress”, 05.05.15.).
* Elşad Eyvazlının “Böyüməyən uşaqlar” kitabının təqdimatı keçirilib. Kitabda Xocalı
soyqırımı uşaqların dili ilə təqdim olunub. Tədbirdə yazıçılar Anar, Rəşad Məcid, millət
vəkili Fazil Mustafa və figərləri çıxış ediblər. (“Şərq”, 05.05.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Ayqepar və Mosesqex
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli və Ağdam kəndlərində,
Noyemberyan rayonunun Dovex kəndində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun
Kəmərli kəndində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi,
Goranboy rayonunun Talış, Gülüstan, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Ağdam
rayonunun Şuraabad, Şıxlar, Yusifcanlı, Mərzili, Xocavənd rayonunun Kuropatkino,
Füzuli rayonunun Horadiz, Qorqan, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl
rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və Füzuli
rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi
avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
05 may
* Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının Hüquqi və
Siyasi Məsələlər Komissiyasının Bakıda keçirilən iclasında Ermənistan nümayəndə
heyəti iştirak etməyib. Qurumun baş katibi Asəf Hacıyev bildirib ki, ermənilər müxtəlif
tələblər irəli sürüblər və təhlükəsizliklə bağlı bəhanə gətirərək iştirakdan imtina ediblər.
(“Bakı Xəbər”, 06.05.15.).
* İranın Azərbaycandakı səfiri Möhsün Pakayin müsahibəsində bildirib: “Dağlıq
Qarabağ Respublikası adında ölkə yoxdur və İran İslam Respublikası belə “ölkə” tanımır.
Təbii ki, orada keçirilən “seçkiləri” də qəbul etmirik... İran tərəfi hər zaman Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmasını
istəyib... ATƏT Minsk qrupunun fəaliyyəti İranı qətiyyən qane etmir. ( www.apa.az,
05.05.15.).
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* Ermənistan parlamentinin sədri Halust Saakyan Cənubi Osetiya parlamentinin sədri
Anatoli Bibilovu qəbul edib. Cənubi Osetiya separatçılarının nümayəndəsi həmçinin
Ermənistandan Dağlıq Qarabağa qanunsuz səfər edib. Ermənistanın bu hərəkəti
Gürcüstanda ciddi narazılıq doğurub, Gürcüstanın xarici işlər naziri Qiqi Qiqiadze etiraz
bəyənatı ilə çıxış edib. ( www.trend.az, 05.05.15.).
* Erməni kəşfiyyatçısı Arsen Baqdasaryanın işi ilə bağlı məhkəmə prosesi başa çatıb.
Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi onu Azərbaycana qarşı təxribat törətmək və digər
cinayət cəhdlərində təqsirli bilib. O, məhkəmənin qərarı ilə 15 il müddətə azadlıqdan
məhrum edilib. (“Ekspress”, 06.05.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları İlham Əliyev, Qasım Rzayev, Pərviz Səmədov
və Elşad Yəhyayevin doğum günüdür.
İlham Müzəffər oğlu Əliyev 1961-ci il mayın 5-də Gədəbəy şəhərində anadan olub. O,
milis zabiti kimi 1990-cı ildən cəbhənin Qazax istiqamətində ermənilərə qarşı döyüşlərdə
iştirak edir, qəhrəmanlıqla vuruşur. 1990-cı il avqustun 19-da onun rəhbərlik etdiyi 11
nəfərlik dəstə Aşağı Əskipara kəndinə soxulmuş erməni yaraqlıları ilə qeyri-bərabər
döyüşə girir, düşmən ağır itki verərək geri çəkilir, lakin qəhrəman komandir də həlak
olur. Gədəbəy şəhərində dəfn olunub, şəhərdəki 1 saylı orta məktəb onun adını daşıyır,
məktəbin önündə büstü qoyulub.
Qasım Qara oğlu Rzayev 1970-ci il mayın 5-də Tovuz rayonu Əlibəyli kəndində anadan
olub. O, 1990-ci ildə könüllü özünümüdafiə dəstəsinin tərkibində, sonra isə Milli
Ordunun sıralarında düşmənə qarşı vuruşub, Əlibəyli, Muncuqlu, Koxa-Nəbi, Ağdam,
Hacalı kəndlərinin müdafiəsində fədakarlıq göstərib. 1992-ci il fevralın 11-də “Qan
çanağı” deyilən yerdə kiçik bir dəstə ilə düşmənin artıq qüvvəsinə qarşı döyüşə girib,
düşmənin 1 PDM-i və ondan artıq qüvvəsini məhv edərək hücumun qarşısını alıb. 1992ci il mayın 14-də növbəti döyüş zamanı onun idarə etdiyi və mərmiatan qurğu
quraşdırılmış maşın düşmən topları tərfindən vuruldu, o, qəhrəmanlıqla həlak oldu.
Əlibəyli kənd qəbirstanlığında dəfn edilib, Hacalı kənd orta məktəbi onun adını daşıyır.
Pərviz Əbdüləhəd oğlu Səmədov 1970-ci il mayın 5-də Gəncə şəhərində anadan olub.
O, 1992-ci ilin fevralında könüllü olaraq Ağdam bölgəsinə gəlir və kəşfiyyat bölüyünün
komandiri kimi fəaliyyətə başlayır. Şelli, Naxçivanik, Aranzəmin, Pircamal kəndləri
uğrunda gedən döyüşlərdə sücaət göstərir. Onun dəstəsi düşmənin çoxlu sayda sursat
anbarı, strateji obyektləri və canlı qüvvəsinin yerləşdiyi sığınacaqları məhv edib. 1992-ci
il mayın 15-də Ağdamın Gülablı kəndi uğrunda güdən döyüşlərdə düşmənin canlı
qüvvəsini məhv edir, həmçinin düşmən tərəfindən vurlmuş “Təcili yardım”
vertolyotunun ekipajını xilas edir. Lakin özüdə düşmən gülləsinə tuş gələrək həlak olur.
Gəncə şəhərində dəfn edilib. Şəhərin küçələrindən biri onun adını daşıyır.
Elşad Məmmədhənifə oğlu Yəhyayev 1966-cı il mayın 5-də Şəki şəhərində anadan
olub. O, milis leytenantı kimi Sırxavənd, Naxçıvanik, Papravənd kəndlərində rəşadətlə
vuruşub. O, 1992-ci il iyunun 20-də Naxçıvanik kəndini düşməndən təmizləmək məqsədi
ilə keçirilən əməliyyatda tağım komandiri kimi iştirak edir, əməliyyatda iştirak edən
digər hərbi dəstənin mühasirədən çıxmasını təmin edir, özü isə qəhrəmanlıqla həlak olur.
Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Şəkidəki 12 saylı orta məktəb onun
adını daşıyır, Bakıdakı 56 saylı məktəbdə isə büstü qoyulub.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Vazaşen kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, Berd
rayonunun Ayqepar, Mosesqex və Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz
rayonunun Əlibəyli, Ağdam və Koxanəbi kəndlərində yerləşən mövqelərimizi, Goranboy
rayonunun Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Yarımca, Çiləbürt, Göyarx, Qızıloba,
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Ağdam rayonunun Şuraabad, Şıxlar, Yusifcanlı, Kəngərli, Qaraqaşlı, Füzuli rayonunun
Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun
Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl
rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi
avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
06 may
* “Bakı Xəbər” qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev yazısında bildirib: “Hələ bəlli
deyil ki, Azərbaycan sonda Dağlıq Qarabağ problemini hansı yolla həll edəcək- müharibə,
ya danışıqlar yolu ilə... Hər ikisində işimizi yüngülləşdirən ən tutarlı faktor dünyada
Azərbaycanın dostlarının, müttəfiqlərinin sayca mümkün qədər çox olmasıdır.” (“Bakı
Xəbər”, 07.05.15.).
* Amerikalı ekspert Qlen Nozern “The Hill” qəzetindəki məqaləsində bildirib: “Bir
vaxtlar Azərbaycanın klassik musiqi səhnəsi və Orta Şərqdə ilk operanın vətəni olan
Şuşanın işgalı və dağıdılmasından 23 il keçir... Bu şəhər erməni işğalı və sistemli etnik
təmizlənməsinə məruz qalıb... 1992-ci ilədək Azərbaycanın ən məşhur şəhərlərindən olan
Şuşanın əhalisinin 92 faizi azərbaycanlı olub... Mən Amerika Azərbaycanlıları
Şəbəkəsinin üzvü olaraq, 400 min Amerika Azərbaycanlıları və 40 milyondan çox dünya
azərbaycanlıları adından Amerika Birləşmiş Ştatlarını BMT TŞ-nin 4 qətnaməsinin və
Baş Assambleyasının digər qətnamələrinin yerinə yetirlməsi üçün ciddi addımlar atılması
istiqamətində öz təsir gücündən istifadə etməyə çağırıram.” (“Bakı Xəbər”, 07.05.15.).
* Baş nazirin müavini, QMKİDK-nin sədri Əli Həsənov Minsk qrupu həmsədrlərinin
ünvanına kəskin ittihamla çıxış edib: “ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan üç
dövlət son 20 ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində heç bir addım
atmayıblar... Bizim problemlərin səbəbkarı Rusiya, ABŞ və Fransadır... ABŞ, Rusiya və
Avropa bölgənin 3 müsəlman ölkəsi olan Azərbaycan, Türkiyə və İranın yaxınlaşmasının
qarşısını almağa çalışırlar.” (“525-ci qəzet”, 07.05.15.).
* Hakim AKP-nin Ərzurumdan millət vəkilliyinə namizədi, parlament seçkilərinə
qatılmaq üçün daxili işlər naziri vəzifəsindən istefa verən Əfqan Ala Türkiyədə səfərdə
olan azərbaycanlı jurnalistlərlə olan görüşündə bildirib: “Bütün dünya bilsin ki,
Azərbaycana qarşı edilən hərəkət Türkiyəyə, Türkiyəyə qarşı edlən hərəkət Azərbaycana
qarşı edilən hərəkətdir... Soyqırım görmək istəyənlər Xocalıya, Avropanın mərkəzindəki
Bosniyaya baxsınlar.” ( www.apa.az, 06.05.15.).
* Müdafiə naziri Zakir Həsənov İstanbul şəhərində keçirilən “İDEF- 2015” beynəlxalq
müdafiə sənayesi sərgisində iştirak edib, müxtəlif ölkələrin bu sahədə əldə etdikləri
nailiyyətlərlə tanış olub. Nazir Zakir Həsənov həmçinin Türkiyənin müdafiə naziri İsmət
Yılmaz, Baş Qərargah rəisi Necdət Özəl və digər yüksək rütbəli hərbçilərlə görüşüb.
( www.trend.az, 06.05.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Ayqepar və Mosesqex
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli və Ağdam kəndlərində,
Noyemberyan rayonunun Dovex kəndində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun
Kəmərli kəndində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi,
Goranboy rayonunun Talış, Gülüstan, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Ağdam
rayonunun Şuraabad, Şıxlar, Yusifcanlı, Mərzili, Xocavənd rayonunun Kuropatkino,
Füzuli rayonunun Horadiz, Qorqan, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı
Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy,
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Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
07 may
* Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini Novruz Məmmədov bildirib: “ ABŞda bəzi dairələr hesab edirlər ki, Azərbaycanın dövlət və milli maraqları onların müəyyən
etdiyi çərçivələrdən kənara çıxmamalıdır, ... Dağlıq Qarabağın taleyi isə hətta ölkəmizin
maraqlarına zidd olsa belə, Azərbaycanın hüdudlarından kənarda hazırlanmış ssenarilər
üzrə həll olunmalıdır.” (“Ekspress”, 08.05.15.).
* İşğalçı Ermənistanın terrorçu prezidenti Serj Sərkisyan ABŞ-a işgüzar səfərə gedib.
Onun ilk görüşü Senatda olub. Görüşdə senatorlar Con Makkeyn, Cek Rid, Robert
Menendes, Mitç Makkonel iştirak ediblər. Bundan sonra S.Sərkisyan amerikalı həmsədr
Ceyms Uorliklə görüşüb. Daha sonra o, ABŞ- ın erməni icmasının Vaşinqtonda təşkil
etdiyi saxta “ soyqırımın” 100 illiyi tədbirinə qatılıb. Tədbirdə ABŞ- ın vitse- prezidenti
Co Bayden də iştirak edib. S. Sərkisyanın səfərinin əsas məqsədi bu tədbirdə iştirak olub.
(“Yeni Müsavat”, 08.05.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Çinari və Mosesqex
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Koxanəbi və Ağdam kəndlərində,
Noyemberyan rayonunun Dovex kəndində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun
Kəmərli kəndində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi,
Goranboy rayonunun Talış, Gülüstan, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Ağdam rayonunun
Sarıcalı, Şuraabad, Cəvahirli, Kəngərli, Şıxlar, Yusifcanlı, Mərzili, Xocavənd rayonunun
Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qorqan, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl
rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və
Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz
mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

08 may
* Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan tarixçilərlə görüşündə bildirib: “Rusiya
prezidentinin qondarma “eməni soyqırımı” ilə bağlı İrəvanda keçirilən tədbirlərə
qatılmasına görə Rusiya ilə münasibətlərə yenidən baxa bilərik... Putinlə telefonla
danışdım, incidiyimi söylədim... Daha əvvəl fərqli addımlar atıldı. İrəvana gedildi, futbol
matçı izlənildi (Abdulla Gülün səfəri nəzərdə tutulur. Q.G.). Bunlar münasibətlərin
istiləşdiyini və yumşaldığı mesajı kimi görünür. Amma bu İrəvanın əlini gücləndirdi.
Daha sonra üzərimizə sərt gəlindi.” (“525-ci qəzet”, 09.05.15.).
* Gürcüstanın paytaxtı Tiflisdə keçirilən karate üzrə 6-cı dünya çempionatında
azərbaycanlı və erməni idmançılar arasında kütləvi dava düşüb. Hadisə idmançımız
Turqut Həsənovun erməni idmançısı üzərində qələbəsindən sonra baş verib.
Azərbaycan idmançılarının qarşısında davam gətirməyən ermənilər meydandan qaçıblar.
(“Yeni Müsavat”, 09.05.15.).
* Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində daha bir erməni əsgəri
öldürülüb. Dağlıq Qarabağda 1995-ci il təvəllüdlü əsgər Arutyun Qrayroviç döyüş
postunda olarkən ölümcül güllə yarası alıb. (“Şərq”, 09.05.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Vazaşen kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, Berd
rayonunun Ayqepar, Mosesqex və Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz
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rayonunun Əlibəyli, Ağdam və Koxanəbi kəndlərində yerləşən mövqelərimizi, Goranboy
rayonunun Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Yarımca, Çiləbürt, Göyarx, Qızıloba,
Ağdam rayonunun Şuraabad, Şıxlar, Yusifcanlı, Kəngərli, Qaraqaşlı, Baş Qərvənd,
Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun
Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl
rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi
avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
09 may
* Almaniyanın “Berlin TV” kanalı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı geniş reportaj
yayımlayıb. Verilişdə Qarabağ münaqişəsinə dair həqiqətlər yer alıb, BMT TŞ
qətnamələrinin yerinə yetirilmədiyi vurğulanıb. Veriliş boyu millət vəkili Azay Quliyev,
Milli Məclisin sədr müavini Bahar Muradova, məcburi köçkün Ərşad Piriyevin fikir
və münasibətləri səsləndirilib. (www.musavat.com, 09.05.15.).
* Azərbaycan Xarici işlər nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev Avropa İttifaqı
“Şərq Tərəfdaşlığı” ölkələrinin Brüsseldə keçirilən ticarət nazirlərinin birinci qeyri-rəsmi
görüşündə çıxış edərkən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində istehsal olunan
məhsulların Avropaya qeyri-qanuni şəkildə idxal hallarından narahatlığını bildirib və bu
halların qarşısının alınması üçün Avropa İttifaqının zəruri addımlar atmalı olduğunu
vurğulayıb. ( www.apa.az, 09.05.15.).
* Bir qrup jurnalist, deputat və QHT rəhbəri Xocavənd rayonu ərazisində olub. Onlar
əsgərlərlə, yerli əhali ilə görüşüb, mənəvi-tərbiyəvi söhbətlər aparıblar. Səfərdə
jurnalistlər Elşad Eyvazlı, Elşad Paşasoy, deputat Rövşən Rzayev və digərləri iştirak
ediblər. Layihə Parlament Jurnalistlər Birliyi tərəfindən həyata keçirilib.
(www.musavat.com, 10.05.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Talış, Tərtər rayonunun
Çiləbürt, Göyarx, Qızıloba, Ağdam rayonunun Şuraabad, Şıxlar, Yusifcanlı, Kəngərli,
Qaraqaşlı, Baş Qərvənd, Mərzili, Qiyaməddinli, Cəvahirli, Sarıcalı, Novruzlu, Füzuli
rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl
rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və Füzuli
rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi
avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
10 may
* Azərbaycan prezidentinin hərbi məsələlər üzrə keçmiş müşaviri Tofiq Ağahüseynov
müsahibəsində bildirib: “Azərbaycan Milli Ordusu bu gün ərazilərinin azad edilməsi
vəzifəsinin öhdəsindən asanlıqla gələ bilər... Lakin Rusiya bu işə mane ola bilər. Hələki,
aydın deyil, Azərbaycan hərbi yola əl atsa, Rusiya özünü necə aparacaq.”
(www.musavat.com, 10.05.15.).
* Argentinanın “Clarin” qəzetinin beynəlxalq siyasət bölməsinin redaktoru Marselo
Kantelmi Dağlıq Qarabağa qanunsuz səfər edərək “Dağlıq Qarabağa, heç kimin
tanımadığı ölkəyə səfər” adlı məqalə yazıb, məqalə qəzetin 25 aprel tarixli sayında çap
olunub. Azərbaycanın Argentinadakı səfiri Məmməd Əhmədzadə həmin qəzetə məktub
ünvanlayıb, məqalə qəzetin 8 may tarixli sayında verilib. Məqalədə argentinalı müəllifin
bəzi faktları verməklə özü də istəmədən Ermənistanın işğalçı siyasətini ifşa etdiyi qeyd
olunur, lakin bəzi faktların təhrif olunması, həmçinin qanunsuz səfər tənqid olunur.
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Argentinadakı erməni mətbuatı dərhal argentinalı jurnalistin müdafiəsinə qalxıb.
(www.musavat.com, 10.05.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Namiq Abdullayevin doğum günüdür. Namiq
Vahid oğlu Abdullayev 1974-cü il mayın 10-da Ağcabədi rayonu Avşar kəndində anadan
olub. O, 1992-ci ilin dekabrında cəbhəyə gedir və atasının döyüşdüyü taborun tərkibində
vuruşur. 1993-cü il fevralın 9-da Xocavənd rayonu ərazisində onun döyüşdüyü tabor
düşmənlə ölüm-dirim savaşına girir, xeyli əsgər yoldaşları həlak olur, düşmən tanklarının
qarşısını almaq getdikcə çətinləşir, bu vəziyyətdə igid əsgər qumbaraları sinəsinə sıxaraq
öndə gələn düşmən tankının altına atılır, düşmən tankını partladır, digər tankların da
irəliləməsinin qarşısını alır. O, Avşar kəndində dəfn edilib, kəndin orta məktəbi onun
adını daşıyır.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Göyarx, Ağdam rayonunun Şuraabad, Şirvanlı,
Şıxlar, Qaraqaşlı, Mərzili, Cəvahirli, Sarıcalı, Mərzili, Xocavənd rayonunun Kuropatkino,
Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Qorqan, Cəbrayıl
rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və
Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz
mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
11 may
* Prezident İlham Əliyev Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patruşevi
qəbul edib. Görüşdə regional təhlükəsizlik məsələləri, qarşılıqlı maraq doğuran digər
məsələlər müzakirə olunub. (“ Bakı Xəbər”, 12.05.15.).
* Türkiyənin paytaxtı Ankarada Azərbaycan və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin
nümayəndələrinin iştirakı ilə terrorçuluğa qarşı mühazirə çərçivəsində təlimlərə start
verilib. Təlimlərin mayın 15- dək davam edəcəyi nəzərdə tutulur. (“Yeni Müsavat”,
12.05.15.).
* Ermənilərin katalikosu II Qaregin “ Amerikanın səsi” radiosuna müsahibə verərkən
bildirib ki, Eçmiədzin kilsəsi Türkiyəyə qarşı müsadirə edilmiş kilsə əmlakının
qaytarılması ilə bağlı tələb irəli sürə bilər. (www.anspress.com, 11.05.15.).
* İran Xarici işlər nazirliyinin mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəhbəri
Mərziyyə Əfqam həftəlik brifinqdə bildirib: “ İran İslam Respublikası Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü və suverənliyini tanıyır və buna hörmətlə yanaşır… Rəsmi Tehran
Dağlıq
Qarabağda
keçirilən
qondarma
parlament
seçkilərini
tanımır.”
(www.anspress.com, 11.05.15.).
* Azərbaycanın Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov Boloniya sisteminə dair mayın 14- 15də İrəvanda keçirilməsi nəzərdə tutulan IV Forumda iştirakdan imtina edib. Ermənistanın
təhsil naziri Armen Aşotyan bildirib ki, dünyanın 147 ölkəsindən nümayəndələr dəvət
olunub. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan dəvətə müsbət cavab verməyib, Türkiyə isə
nazir səviyyəsində təmsil olunacaq. ( www.virtualaz.org, 11.05.15.).
* Xocavənd rayon icra hakimiyyətinin binasında idmançılar Şəhriyar və Bəxtiyar
Abbasov qardaşları ilə görüş keçirilib. Görüşdə icra başçısı Eyvaz Hüseynov , rayon
ictimaiyyətinin nümayəndələri, gənclər və digərləri iştirak edib. Xatırladaq ki, Bəxtiyar
Abbasov Moskvada keçirilən sambo yarışında erməni himni çalınarkən ayağa
durmamışdır. Görüşdə qardaşların idman və döyüş yollarından danışılmış , sonda onlar
Fəxri fərmanla təltif olunmuşlar. ( www.modern.az, 11.05.15.).
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* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Vazaşen kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, Berd
rayonunun Ayqepar, Mosesqex və Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz
rayonunun Əlibəyli, Ağdam və Koxanəbi kəndlərində yerləşən mövqelərimizi, Goranboy
rayonunun Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Yarımca, Çiləbürt, Göyarx, Qızıloba,
Ağdam rayonunun Şuraabad, Şıxlar, Yusifcanlı, Kəngərli, Qaraqaşlı, Baş Qərvənd,
Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı,
Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd,
Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
12 may
* ABŞ dövlət katibi Con Kerri Rusiyaya səfər edib. Rusiyanın Soçi şəhərində Con
Kerri ilə Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında görüş olub. Görüşdə əsas məsələ
kimi Ukraynadakı vəziyyət müzakirə olunub, tərəflərin açıqlamalarına görə, bu məsələdə
ciddi irəliləyiş əldə olunmayıb. (“ Bakı Xəbər”, 13.05.15; www.apa.az, 13.05.15.).
* Qarabağ Azadlıq Təşkilatı erməni məktəbliləri və idmançılarının Bakıya səfər
ehtimalı, həmçinin atəşkəsin növbəti ildönümü ilə bağlı bəyanat qəbul edib. Bəyanatda
göstərilir: Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bu ilin iyul ayında Bakıda keçiriləcək kimya
olimpiadasına erməni məktəblilərinin dəvət olunmasına qəti etiraz edir. İşğalçı
Ermənistan rejiminin öz məkrli niyyətlərini həyata keçirmək üçün indi də məktəblilərdən
istifadə etmək cəhdini erməni həyasızlığının son həddi kimi dəyərləndiririk. Xocalıda,
Qaradağlıda, Meşəlidə, Ağdabanda azərbaycanlı uşaqları qətlə yetirən, uşaqları snayper
gülləsi, bombalı oyuncaqlarla öldürən bu uşaq qatillərinin bu gün “uşaq diplomatiya”sını
işə salmağa mənəvi
haqqı yoxdur. İşğalçı, terrorçu, vəhşi ermənilərin “uşaq
diplomatiyası” arxasında gizlənməsinə imkan verilməməlidir.
Biz erməni idmançılarının Bakıda keçiriləcək Birinci Avropa Oyunlarında iştirakı ilə
bağlı da öz mövqeyimizdə qalırıq. Birinci Avropa Oyunlarının Bakıda keçirilməsi böyük
hadisədir. Biz bu və ya digər beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etməyimizi alqışlayırıq.
Lakin bu tədbirlərdə ermənilərin iştirakı yolverilməzdir. Bir daha bildiririk ki, istər “uşaq
diplomatiyası”, istərsə “idman diplomatiyası” Ermənistanın işğalçı hərəkətlərinin örtbasdır edilməsi, işğal faktının unutdurulması üçün bir vasitədir.
Biz Azərbaycan hakimiyyətindən lüzumsuz, mənasız tolerantlıq, liberallıq jestlərinə son
qoymağı, ermənilərin məkrli niyyətlərinə imkan verməməyi tələb edirik. Bu cür humanist
hərəkətlərlə ermənilərin yumşalacağına, əsassız iddialarından imtina edəcəyinə,
beynəlxalq təşkilatların ədalətli mövqe tutacağına inanmaq sadəlövhlük və özümüzü
aldatmaqdan başqa bir şey deyil. Əksinə, hər bu cür jestimizdən sonra ermənilər daha da
azğınlaşır, daha barışmaz mövqe tutur.
Azərbaycan hakimiyyəti, cəmiyyəti, Bakıda keçirilən tədbirlərin konkret təşkilatçıları
beynəlxalq birliyi başa salmalıdırlar ki, Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarını işğal
etdiyinə, hələ də işğal altında saxladığına görə, bu işğalçı rejimin hər hansı bir
nümayəndəsi bizdə keçirilən tədbirlərə qatıla bilməz. Bunun günahı Ermənistanın üzərinə
düşür. Ermənistan işğalçı hərəkətləri ilə özünü Azərbaycanla düşmən vəziyyətinə gətirib
və ümumiyyətlə, özünü bütün beynəlxalq hüquq normalarından kənarda qoyub. Biz bu
həqiqətləri kar və kor beynəlxalq təşkilatların nəzərinə bir daha çatdırırıq. Beynəlxalq
təşkilatlar, böyük güclər əgər doğrudan da Azərbaycanla Ermənistan arasında
münasibətlərin normallaşmasını istəyirlərsə, buna erməni nümayəndələrini zorla
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Azərbaycanda keçirilən tədbirlərə qatmaq yolu ilə deyil, Ermənistanı beynəlxalq hüquq
müstəvisinə qaytarmaq, işğalçı hərəkətlərdən imtina etdirməklə nail olmaq olar.
Biz bir daha Azərbaycan hakimiyyətindən, beynəlxalq təşkilatlardan, tədbirlərin konkret
təşkilatçılarından işğalçı Ermənistanın hər hansı nümayəndəsinin, o cümlədən “idmançı
və məktəbli” adı altında gələn erməni emissarlarının Bakıdakı tədbirlərə qatılmasına
imkan verməmələrini tələb edirik. Əks halda, biz onların gəlişi və tədbirlərdə iştirakını
istənilən vasitələrlə əngəlləyəcək, onların dərhal rədd olub getmələrinə nail olacağıq. Baş
verə biləcək bütün hadisələrin məsuliyyətini tədbirlərin təşkilatçıları daşıyır.
Biz bu bəyanatı Azərbaycan xalqının başını aşağı edən, şərəfsizlik dövrünü yaşadan, milli
qürurumuza öldürücü zərbə endirən atəşkəs rejiminin növbəti ildönümü günündə qəbul
edir və Azərbaycan hakimiyyətini bu şərəfsizliyə son qoymağa, dərhal hərbi
əməliyyatları başlamağa çağırırıq. Torpaqlarımız Avropa Oyunları, “xalq diplomatiyası”
oyunbazlıqları ilə deyil, silah gücünə azad olunacaq. Biz Azərbaycan hakimiyyətini
qorxaqlıqda və cəsarətsizlikdə ittiham edirik. Əgər qorxaq deyillərsə, müharibəni
başlasınlar. Biz bu gün münaqişənin “müharibə və ya sülh” yolu ilə həlli seçimi
qarşısında deyil, “müharibə və ya şərəfsizlik” seçimi qarşısındayıq. Biz ya sərəfsizlik
yolunu davam etdirməli, ya da müharibə yolunu seçməli, bir nəfər kimi hərbə
qalxmalıyıq: ya hamımız qırılmalı, ya da torpaqlarımızı azad etməliyik! Başqa yol
yoxdur!
Ya Qarabağ, ya ölüm! ( www.qat.az, 12.05.15; www.moderator.az, 12.05.15.).
* Fransa Senatının Fransa- Qafqaz Dostluq Qrupunun sədri, senator Natali Qule “Le
Huffington Post” qəzetinə müsahibəsində bildirib: “ Azərbaycan gənc ölkədir,
Ermənistanın Rusiyanın oyuncağı olduğu bir vaxtda Azərbaycan bizim Cənubi Qafqazda
tərəfdaşımızdır... Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsini və ətraf 7 rayonu
işğal edib.” ( www.apa.az, 12.05.15.).
* Azərbaycan –Türkiyə birgə taktiki təlimləri başlayıb. Bakıda və Naxçıvanda iki
ölkənin silahlı qüvvələrinin qoşun növlərinin cəlb olunması ilə təlimlərin mayın 16-na
qədər davam edəcəyi nəzərdə tutulur. (“Yeni Müsavat”, 113.05.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Göyarx, Ağdam rayonunun Şuraabad,
Şirvanlı, Şıxlar, Qaraqaşlı, Mərzili, Cəvahirli, Sarıcalı, Mərzili, Xocavənd rayonunun
Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Qorqan,
Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd,
Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

13 may
* Rusiyalı politoloq, Moskva Karnegi Mərkəzinin eksperti Aleksey Malaşenko
müsahibəsində bildirob: " Azərbaycanla Ermənistan arasında münaqişənin 20 ildən çox
davam etməsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinin olmadığını göstərir…
Dağlıq Qarabağ heç bir zaman Ermənistanın tərkib hissəsi olmayacaq." ( www.apa.az,
13.05.15.).
* Ermənistanda əsgər anaları etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiya iştirakçıları prezident
iqamətgahı qarşısında toplaşaraq əsgər ölümlərinə son qoyulmasını, günahkarların
cəzalandırılmasını tələb ediblər. Polis onları döyərək ərazidən uzaqlaşdırıb.
("Şərq",14.05.15.).
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* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Ayqepar kəndində
yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndində, Krasnoselsk rayonu
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Göyarx, Ağdam
rayonunun Sarıcalı, Şuraabad, Cəvahirli, Şıxlar, Şirvanlı, Qaraqaşlı, Mərzili, Xocavənd
rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qorqan, Qaraxanbəyli, Aşağı
Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy,
Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

14 may
* Prezident İlham Əliyev Bakıda səfərdə olan Vyetnamlı həmkarı Çionq Tan Şanqla
görüşüb. Görüşdə qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub, prezidentlərin
iştirakı ilə əməkdaşlığa dair sənədlər imzalanıb. Görüşdən sonra keçirilən birgə mətbuat
konfransında prezident İlham Əliyev bildirib: “Beynəlxalq hüququn fundamental prinsipi
ölkələrin ərazi bütövlüyüdür. Bu məsələdə beynəlxalq birlik vahid mövqe nümayiş
etdirməlidir. Burada heç bir ayrı seçkiliyə yol verilməməlidir. Bütün ölkələrin ərazi
bütövlüyü eyni yanaşma ilə tənzimlənməlidir.” ("525-ci qəzet", 15.05.15.).
* İstanbulda məşhur fransız yazıçısı Pyer Lotinin “Ermənistandakı qətliamlar və
türklər” adlı kitabı çapdan çıxıb. Müəllifin saxta “erməni soyqırımı” iddialına qarşı 1918ci ildə çap etdirdiyi əsər indi türk, fransız və ingilis dillərində təkrar nəşr edilib. ("525-ci
qəzet", 15.05.15.).
* İspaniya Senatı qondarma “erməni soyqırımı”nın tanınması ilə bağlı təqdim olunmuş
qanun layihəsini rədd edib. Səsvermə zamanı 130 nəfər layihənin əleyhinə, 14 nəfər
lehinə səs verib, 68 nəfər bitərəf qalıb. Layihənin əleyhinə səs verən senator Jose Maria
Çinquillo çıxışında bildirib: “Biz parlament olaraq tarixçilərin və ya məhkəmənin yerinə
qərar verə bilmərik. Bu soyqırımı 22 ölkənin tanıdığını deyənlər bilsinlər ki, 168 ölkə də
tanımayıb.” ("Ekspress", 15.05.15.).
* Azərbaycanda səfərdə olan İranın Radio və Televiziya Təşkilatının sədr müavini
Məhəmməd Əxgəri bəzi iddialara cavab olaraq bildirib: “İranda erməni dilində
televiziya kanalı fəaliyyət göstərmir... Bu səfərdə qərara alındı ki, media sahəsində
əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün hər iki ölkədən işçi qrupu formalaşdırılsın.
("Ekspress", 15.05.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Vazaşen kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, Berd
rayonunun Ayqepar, Mosesqex və Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz
rayonunun Əlibəyli, Ağdam və Koxanəbi kəndlərində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu,Tərtər
rayonunun Yarımca, Çiləbürt, Göyarx, Qızıloba, Ağdam rayonunun Şuraabad, Şıxlar,
Yusifcanlı, Kəngərli, Qaraqaşlı, Baş Qərvənd, Füzuli rayonunun Horadiz, Qorqan, Aşağı
Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında,
həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan
atəşə tutublar.
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15 may
* Təxris Olunmuş Hərbçilərin Gəncləri Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri,
politoloq Emin Həsənli bildirib: “Qərb dövlətləri obyektiv mövqe nümayiş etdirsə,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi qısa zamanda həllini tapar... Əks halda, danışıqların heç bir
nəticəsi olmayacaq.” ("525-ci qəzet", 16.05.15.).
* Amerikalı həmsədr Ceyms Uorlik İtaliya hökuməti ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə
dair müzakirələr aparıb. Bu haqda həmsədrin özü twitter səhifəsində məlumat verib: “Bu
gün İtaliya hökuməti ilə müşavirə oldu. Minsk qrupunun bütün üzvləri danışıqlar
prosesinə yardım edir.” ("Yeni Müsavat", 16.05.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Ayqepar və Mosesqex
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli və Ağdam kəndlərində,
Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy
rayonu Qaravəlilər kəndində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy
rayonunun Talış, Gülüstan, Tərtər rayonunun Çaylı, Çiləbürt, Ağdam rayonunun Şıxlar,
Yusifcanlı, Kəngərli, Mərzili, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun
Horadiz, Qorqan, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat
və pulemyotlardan atəşə tutublar.

16 may
* NATO Parlament Assambleyasının Budapeştdə keçirilən növbəti sessiyasında
Azərbaycan nümayəndə heyəti Ermənistana qarşı sanksiya tətbiq olunması təklifi ilə
çıxış edib. Bu haqda nümayəndə heyətinin üzvü, millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev
məlumat verib. ( www.apa.az, 16.05.15.).
* Müdafiə naziri Zakir Həsənov "Hərb elminin inkişaf perspektivləri" mövzusunda
keçirilən elmi- praktiki konfransda çıxış edərkən bildirib: "Ordumuzun təminatında ən
müasir, keyfiyyətli döyüş silahı və texnikası var." Konfransda həmçinin Rabitə və
texnologiyalar naziri Əli Abbasov, siyasi elmlər doktoru Elman Nəsirov, millət vəkili
Aydın Mirzəzadə və digərləri çıxış ediblər. (www.musavat.com, 16.05.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Dovex kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Kəmərli, Berd rayonunun Çinari və Mosesqex
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Koxanəbi və Ağdam kəndlərində,
Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy
rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun
Talış, Gülüstan, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Ağdam rayonunun Sarıcalı, Şuraabad,
Cəvahirli, Şıxlar, Yusifcanlı, Kəngərli, Mərzili, Xocavənd rayonunun Kuropatkino,
Füzuli rayonunun Horadiz, Qorqan, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və
pulemyotlardan atəşə tutublar.
17 may
* Laçın alayının keçmiş komandiri Arif Paşa müsahibəsində bildirib: “Həmin dövrdə
Azərbaycan Ordusunun əsas zabit heyəti Rusiyaya bağlı idi. Bunun nəticəsində
torpaqlarımız işğal olundu. Mən də 30 aprel 1992-ci il tarixli 251 nömrəli sərəncamla
Laçın alayının komandiri vəzifəsindən kənarlaşdırıldım. Yerimə Azərbaycanı Rusiyanın
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təsir dairəsində görmək istəyənlər gəldilər... Torpaqlarımızı müharibə ilə azad edə bilərik.
("Yeni Müsavat", 18.05.15.).
* Rusiyalı siyasi ekspert Andrey Piontkovski erməni mətbuatına müsahibəsində
bildirib: " ermənistan müstəqil xarici siyasət yürütmək imkanından məhrumdur. Onun
xarici siyasətini Moskva müəyyən edir." ("Yeni Müsavat",18.05.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Şahlar Şükürovun doğum günüdür. Şahlar Əvəz
oğlu Şükürov 1952-ci il mayın 17-də Kəlbəcər rayonu Zülfüqarlı kəndində anadan olub.
O, milis (polis) mayoru kimi tez-tez döyüş bölgələrində olur, xüsusi əməliyyatların
keçirilməsində iştirak edirdi. 1990-cı il iyulun 11-də hərbi qulluqçuların müşayəti ilə
Tərtər-Kəlbəcər yolunda hərəkət edən maşın karvanı düşmənin qəfil hücumuna məruz
qaldı, qeyri-bərabər döyüşdə polis zabiti qəhrəmanlıqla həlak oldu.
Bakıda Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib, Qobustan rayonu Sündü kənd orta məktəbi
onun adını daşıyır.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Vazaşen kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, Berd
rayonunun Ayqepar və Mosesqex kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun
Əlibəyli və Ağdam kəndlərində yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun
Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Yarımca, Göyarx, Çiləbürt, Ağdam rayonunun
Şuraabad, Şıxlar, Yusifcanlı, Kəngərli, Qaraqaşlı, Baş Qərvənd, Füzuli rayonunun
Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun
Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd və Füzuli rayonları
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat
və pulemyotlardan atəşə tutublar.
18 may
* Qarabağ Azadlıq Təşkilatının üzvləri və Laçın rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri
Laçının işğal günündə Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etdilər, bütün Qarabağ şəhidlərinin, 20
Yanvar şəhidlərinin məzarları, Türk Şəhidliyi abidəsi, 2 dəfə Sovet Ittifaqı qəhrəmanı
Həzi Aslanovun abidəsi ziyarət olundu, ruhlarına dualar oxundu, məzarları üzərinə güllər
qoyuldu.
QAT sədri Akif Nağı çıxış edərkən bildirdi: " Torpaqlarımızın işğalından çox vaxt keçib,
torpaqların işğalına bu qədər dözmək şərəfsizlikdir. Torpaqlarımız yalnız hərbi yolla azad
edilə bilər. Ya müharibəni başlayıb, nə qədər qanlar bahasına olursa olsun, torpaqlarımızı
işğaldan azad etməliyik, ya da şərəfsizliyi boynumuza alıb, şərəfsiz həyat yolunu davam
etdirə bilərik. Biz hakimiyyətdən də, cəmiyyətdən də müharibə yolunun seçilməsini tələb
edirik. Hamımız qırılaq, amma torpaqlarımızı azad edək! " (www.moderator.az,
18.05.15; "Yeni Müsavat", 19.05.15.).
* Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Yəmən hadisələri ilə bağlı bəyanat verib. Bəyanatda
göstərilir: Qarabağ Azadlıq Təşkilatı daha bir islam ölkəsində- Yəməndə yaranmış ağır
vəziyyətlə bağlı narahatlığını bildirir. Çox çətinliklə müstəqilliyinə qovuşmuş, Qərbin
müstəmləkə əsarətindən xilas olmuş, cəmisi 20-25 il əvvəl bütövlüyünü böyük zəhmətlər
hesabına bərpa etmiş bir xalqı yenidən dəhşətli əzablara, qardaş qırğınına düçar edirlər.
Bütün mənfur işlərin arxasında ABŞ və onun müttəfiqləri dayanır. ABŞ imperializmi
müxtəlif bəhanələrdən istifadə edərək, dünyanın hər yerində münaqişə ocaqları yaradır,
həmin əraziləri öz nəzarətində saxlamaq, onların təbi ehtiyatlarını, yerüstü və yeraltı
sərvətlərini talan etmək üçün bu münaqişələrdən vasitə kimi yararlanır. Yəməndə də eyni
hadisə baş verir. Təəssüf ki, burada ABŞ Səudiyyə Ərəbistanı başda olmaqla bəzi ərəb
ölkələrindən də alət kim istifadə edir. Biz Yəməndəki hadisələri, insanların kütləvi
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şəkildə qırılmasını bir daha təəssüf və kədər hissi ilə qeyd edir və hesab edirik ki, Yəmən
xalqı heç bir kənar müdaxilə olmadan özü öz problemlərini həll etməlidir. ABŞ və digər
xristian ölkələri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı tutduqları qərəzli və qeyri-obyektiv
mövqeni burada da nümayiş etdirir. Misirdə, Səudiyyə Ərəbistanda və digər müsəlman
ölkələrində siyasi liderlərə, dini xadimlərə çıxarılan ölüm hökmlərinin məsuliyyəti də
ABŞ-ın üzərinə düşür. Biz daha bir müsəlman ölkəsinin Azərbaycanın Qarabağ faciəsini,
Xocalı soyqırımını yaşamasını istəmirik. Biz hesab edirik ki, Yəməndə hadisələrin
nizama salınması üçün İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı təşəbbüs etməli, kənar müdaxilələrə
yol verilməməlidir. İslam dünyası öz problemlərini, o cümlədən Qarabağ kimi
problemləri, həmçinin Yəmən problemini özü və öz gücünə həll etməlidir. Buna islam
dünyasının gücü də, müdrikliyi də çatar. (www.qat.az, 18.05.15; www.fakt-xeber.az,
18.05.15.).
* Meksikanın paytaxtı Mexikoda “Dost ölkələrin mədəniyyət yarmarkası” adlı
beynəlxalq tədbirdə erməni təxribatının qarşısı alınıb. Tədbirdə Azərbaycan da təmsil
olunub, ölkəmiz üçün ayrılan hissədə mədəniyyət nümunələri, həmçinin erməni
təcavüzünü əks etdirən kitablar, broşurlar, xəritələr yerləşdirilib. Ermənistan isə onlar
üçün ayrılmış yerdə bir sıra saxta materiallar, o cümlədən qondarma “Böyük Ermənistan
xəritəsi” yerləşdiriblər. Azərbaycan tərəfinin etirazından sonra bu saxta materiallar
təşkilatçılar tərəfindən yığışdırılıb. ("525-ci qəzet", 19.05.15.).
* Bakıda III Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu öz işinə başlayıb.
Azərbaycan Respublikasının hamiliyi ilə keçirilən forumun əsas tərəfdaşları qismində
UNESKO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, Avropa Şurası, İSESCO və digər nüfuzlu
qurumlar çıxış edir. Tədbiri giriş sözü ilə prezident İlham Əliyev açıb, forumun
əhəmiyyəti, Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətlər, işğal problemi və digər məsələləri
qeyd edib. İSESCO-nun baş direktoru Əbdüləziz Osman əl-Tüveycri çıxışında xüsusi
olaraq vurğulayıb: “Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi Ermənistan, Fələstin İsrail,
Mərakeşin adaları İspaniya tərəfinən işğal edilib.” Forumda müxtəlif ölkələrdən 500-dən
artıq nümayənədə iştirak edib. ("Ekspress", 19.05.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Barekamavan,
İcevan rayonunun Vazaşen, Paravakar, Berkaber kəndlərində yerləşən mövqelərdən
Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq, Qazax rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə,
Qaymaqlı, Qızılhacılı kəndlərində, Berd rayonunun Ayqepar və Mosesqex kəndlərində
yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli və Ağdam kəndlərində yerləşən
mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış, Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Yarımca,
Göyarx, Çiləbürt, Çaylı, Ağdam rayonunun Şıxlar, Yusifcanlı, Kəngərli, Baş Qərvənd,
Qiyaməddinli, Sarıcalı, Novruzlu, Cəvahirli, Füzuli rayonunun Alxanlı, Qaraxanbəyli,
Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Veysəlli kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy,
Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

19 may
* Azərbaycan Xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov Avropa Şurasının nazirlər
komitəsinin Brüsseldə keçirilən 125-ci toplantısında çıxış edərkən bildirib: “BMT
Təhlükəsizlik Şurasının müvaviq qətnamələrində açıq şəkildə tələb olunduğu kimi,
Ermənistan qoşunlarının işğal edilmiş ərazilərdən çıxarılması mühüm etimad quruculuğu
tədbiri ola bilər.” ("525-ci qəzet", 20.05.15.).
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* SİTM-nin direktoru, politoloq Mübariz Əhmədoğlu “Qarabağ saatı” layihəsi
çərçivəsində növbəti açıqlaması zamanı bildirib: “Ermənistanı işğalçılıqdan çəkindirmək
üçün region və regionda marağı olan dövlətlərin region üzrə vahid strategiyasının olması
vacibdir... ATƏT-in Minsk qrupu Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etmək gücündə
deyil... Həmsədrlərin indiki tərkibi ATƏT Minsk qrupunu nüfuzsuz quruma çevirib.”
(“ Bakı Xəbər”, 20.05.15.).
* Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimin rəhbəri Bako Saakyan Fransada olub, bir sıra
görüşlər keçirib. O, həmçinin işğal altında olan Şuşa şəhəri ilə Fransanın Villerban
şəhərinin “qardaşlaşması sazişi”ni imzalayıb. Məlumata görə, Villerban şəhərində çox
sayda etnik erməni yaşayır və onlar şəhər rəhbərliyinin siyasətinə təsir edə bilirlər. (
www.vesti.az, 19.05.15.).
* Azərbaycan Milli Qəhrəmanı Fikrət Hacıyevin doğum günüdür. Fikrət Əli oğlu
Hacıyev 1964-cü il mayın 19-da Goranboy rayonu Qızıl Hacılı kəndində anadan olub. O,
1991-ci ilin sonuda könüllü olaraq cəbhəyə gedir, yerli özünümüdafiə batalyonunun
tərkibində Şəfəq, Zeyvə, Qaraçinar və digər məntəqələrin müdafiəsində fədakarlıqla
döyüşür. 1992-ci il mayın 4-də Talış kəndi istiqamətində “Yaltaxıl” adlanan ərazinin
düşməndən azad olunmasında iştirak etdi, səhərisi gün ermənilər həmin əraziyə böyük
qüvvə ilə əkshücuma keçdilər, Fikrət Hacıyev qeyri-bərabər döyüşdə axıra qədər vuruşdu
və qəhrəmanlıqla həlak oldu. Qızıl Hacılı kənd qəbristanlığında dəfn edilib. Ballıqaya
kənd orta məktəbi onun adını daşıyır. Goranboy şəhərində büstü qoyulub.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Ağdam rayonunun
Şuraabad, Şirvanlı, Qaraqaşlı, Sarıcalı, Cəvahirli, Şıxlar, Mərzili, Xocavənd rayonunun
Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qorqan, Aşağı Seyidəhmədli, Qaraxanbəyli,
Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd,
Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
20 may
* Prezident İlham Əliyev mayın 21-22-də Avropa İttifaqı “Şərq Tərəfdaşlığı”
proqramının üzvü olan ölkələrin Riqa sammitində iştirakından imtina edib. Azərbaycanı
həmin tədbirdə Prezident Administrasiyasının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz
Məmmədov və xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov təmsil edəcək. Diplomatik
mənbələrdən alınan məlumata görə, bu addım Avropa parlamentinin antiazərbaycan
mövqeyinin güclənməsi, hətta Avropa parlamenti tərəfindən Azərbaycana qarşı qərəzli
qətnamə qəbul ediləcəyi ehtimalı ilə bağlıdır. ( www.apa.az, 21.05.15.).
* Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimin nümayəndəsi Bako Saakyanın 17-19 may
2015-ci il tarixdə Fransaya səfəri ilə əlaqədar Fransanın Azərbaycandakı səfiri Paskal
Monye Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Xarici işlər nazirinin müavini Xələf Xələfov
səfirə nota təqdim edib. Notada həm bu səfərə, həm də fransalı deputatların bu il mayın
3-də Dağlıq Qarabağda keçirilən “seçki” oyunlarında “müşahidəçi” kimi iştiraklarına
etiraz bildirilib. ( www.apa.az, 20.05.15.).
* Qarabağ müharibəsinin və 20 Yanvar hadisələrinin iştirakçısı, Cəlilabad şəhər sakini
Mirtahir Mürsəlov özünü polis idarəsinin qarşısında yandırıb. O, xəstəxanaya çatdırılsa
da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Onun özünə qəsd etməsinə səbəb rayon
rəhbərliyinin biganə münasibəti olub. ("Yeni Müsavat", 21.05.15.).
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* NATO Parlament Assambleyasının bu günlərdə Budapeştdə keçirilən yaz sessiyasında
Ermənistan lağ obyektinə çevrilib. Ukrayna məsələsi, Krımın ilhaqı ilə bağlı məsələ
müzakirə olunarkən Ermənistan nümayəndə heyətinin başçısı bildirib ki, onun ölkəsi
Moskvanın siyasətini tənqid edə bilməz, çünki “Rusiya Ermənistanın təhlükəsizlik
qarantı, ümumiyyətlə, strateji müttəfiqidir.” Onun bu çıxışı gülüş hədəfinə çevrilib və
yerlərdən bildiriblər ki, “onda sizin burda nə işiniz var?” ("Yeni Müsavat", 21.05.15.).
* Ermənistan prezidentinin binası qarşısında əsgər analarının növbəti aksiyası keçirilib.
Aksiya iştirakçıları əsgər ölümlərinə son qoyulmasını, ölüm hadisələrində günahı
olanların cəzalandırılmasını tələb ediblər. ("Ekspress", 21.05.15.).
* QAT sədri Akif Nağı son vaxtlar məmur laqeydliyi səbəbi ilə intihar edən müharibə
iştirakçılarının sayına, problemin mahiyyətinə diqqət çəkdi. A.Nağı erməni gülləsinin
bacarmadığını məmur laqeydliyinin bacardığını, ermənilərin öldürə bilmədiyi qazilərin
məmur biganəliyi nəticəsində öldüyünü vurğuladı:
“Təəsüflər olsun ki, ermənilərin öldürə bilmədiyi döyüşçülərimizi məmur laqeydliyinin
öldürdüyü, intihara vadar etdiyi bir həqiqətdir. Bu gün ölkə məmurları öz biganəlikləri,
etinasızlıqları ilə müharibə əlillərini, müharibə veteranlarını ölümə təhrik edir. Halbuki,
bu insanların problemlərini dinləmək, bu problemləri həll etmək mümkündür. Bu gün
məmur özbaşınalığı, məmur harınlığı ölkəmiz üçün çox ciddi təhlükəyə çevrilib.
Bu təhlükənin qarşısı alınmasa, qarşıda daha ciddi problemlərlə üzləşəcəyimiz
şübhəsizdir”. ( www.moderator.az, 20.05.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Kərəm Mirzəyevin doğum günüdür. Kərəm Ərşad
oğlu Mirzəyev 1960-cı il mayın 20-də Qubadlı rayonu Xanlıq kəndində anadan olub. O,
1990-cı ildə Daxili İşlər Nazirliyində xidmətə başlayıb və milis (polis) zabiti kimi
Qubadlı rayonunun Novlu, Seytas, Yuxarı və Aşağı Cibikli, Əyin, Əliquluuşağı və digər
kəndlərin müdafiəsində fəal iştirak edib, 1991-ci ildə polis yoldaşları ilə birlikdə
düşmənin Gorus rayonu Şurnuxu kəndində geniş əməliyyat keçirib, düşmənin 5 strateji
postunu, xeyli canlı qüvvəsi və texnikasını məhv edib. 1992-ci ilin aprel ayında “Laləzar”
əməliyyatını həyata keçirib, qaniçənliyi ilə tanınan Karenin dəstəsini məhv edib, özünü
öldürüblər. 1992-ci il oktyabrın əvvəlində Laçın rayonunun Mazutlu kəndi yaxınlığında
kiçik dəstə ilə ermənilərə qarşı ağır döyüşə girib, döyüş 2 gün davam edib, sonda bir polis
nəfəri ilə düşmənin qarşısını kəsib döyüş yoldaşlarının mühasirədən çıxmasına şərait
yaradıb, özü isə qəhrəmanlıqla həlak olub.
Qubadlı rayonu Xanlıq kəndində dəfn edilib. Xanlıq kənd orta məktəbi onun adını
daşıyır.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun İcevan
rayonunun Vazaşen kəndlərində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə, Berd rayonunun Ayqepar, Mosesqex, kəndlərində yerləşən
mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli, Ağdam kəndlərində yerləşən mövqelərimizi,
Goranboy rayonunun Gülüstan, Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Yarımca, Çiləbürt,
Göyarx, Ağdam rayonunun Şuraabad, Şıxlar, Yusifcanlı, Kəngərli, Qaraqaşlı, Füzuli
rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat
və pulemyotlardan atəşə tutublar.
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21 may
* Avropa Birliyi və “Şərq Tərəfdaşlığı” proqramına üzv ölkələrin Riqa sammiti öz
işinə başlayıb. Sammitdə Azərbaycan Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Novruz
Məmmədov və xaici işlər naziri Elmar Məmmədyarovla təmsil olunub. Almaniya
kansleri Angela Merkel sammitin açılışında çıxış edərkən bildirib: “Biz Avropa
İttifaqına üzvlük yolu axtarmayan və Avrasiya İttifaqında da özü üçün rol görməyən
Azərbaycanın mövqeyinə hörmət edirik.” Tədbirin ilk günündə o da məlum olub ki,
Ermənistan və Belorus toplantının yekun sənədində “Krımın ilhaqı” ifadəsinin yer
almasına qarşı çıxıblar. ("Yeni Müsavat", 22.05.15.).
* İşğalçı Ermənistanın müdafiə nazirinin birinci müavini David Tonoyan bildirib ki,
Birinci Avropa Oyunları keçirilən vaxt onlar tərəfindən atəşkəsin pozulmasına guya
imkan verməyəcəklər. Ekspertlər bunu ermənilərin növbəti riyakarlığı kimi dəyərləndirir.
("Şərq", 22.05.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Ağdam rayonunun
Şuraabad, Şirvanlı, Qaraqaşlı, Sarıcalı, Cəvahirli, Şıxlar, Mərzili, Xocavənd rayonunun
Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qorqan, Aşağı Seyidəhmədli, Qaraxanbəyli,
Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd,
Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
22 may
* ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin mandatına uyğun olaraq
Füzuli rayonu Horadiz kəndi yaxınlığındakı qoşunların təmas xəttində növbəti
monitorinq keçirilib. Monitorinq zamanı hər hansı insident qeydə alınmayıb. ("525-ci
qəzet", 23.05.15.).
* Qarabağ Azadlıq Təşkilatı erməni idmançıların Bakıya gəlmək niyyəti ilə bağlı
bəyanat verib. Bəyanatda göstərilir: Qarabağ Azadlıq Təşkilatı erməni idmançılarının
Bakıda keçiriləcək Birinci Avropa Oyunlarında iştirakına dair Ermənistan tərəfinin
yaydığı məlumatlarla əlaqədar bir daha etirazını bildirir. Bir daha xəbərdarlıq edirik ki,
işğalçı Ermənistanın hər hansı nümayəndəsinin, o cümlədən idmançılarının Azərbaycana
səfəri yolverilməzdir. Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal etməklə beynəlxalq
hüquq normalarını pozmuş, özünü bütün bəşəri dəyərlərdən kənarda qoymuşdur.
Ermənistanın Azərbaycanda keçirilən hər hansı tədbirdə təmsil olunmağa mənəvi haqqı
yoxdur. Onlar işğalçı, terrorçu hərəkətləri ilə bu haqqı çoxdan itiriblər.
Biz Beynəlxalq Olimpiya Təşkilatından, Birinci Avropa Oyunlarının təşkilatçılarından,
Azərbaycan hakimiyyətindən bir daha tələb edirik ki, ermənilərin Bakıya səfərinə imkan
verməsinlər. Biz öz növbəmizdə ermənilərin öz murdar, xəstə nəfəsləri ilə Birinci Avropa
Oyunlarının sağlam mühitini korlamamaları üçün bütün vasitələrdən istifadə edəcəyimizi
bildiririk. Ermənilərə isə bildiririk ki, bəsdir bu qədər həyasızlıq etdikləri, Bakıya gəlmək
fikirlərindən daşınsınlar. Onları Bakıda gözləmirlər, onlar arzuolunan qonaq deyillər. Nə
qədər həyasız olasan ki, bunu başa düşməyəsən. Bu cür həyasızlıq ancaq ermənilərdə ola
bilər. Bir daha xəbərdarlıq edirik: murdar ayaqlarınız Bakıya dəyməsin!
Biz ermənilərin Bakıya dəvət olunmasında, gələrlərsə qarşılanmasında, onlara xidmət
göstərilməsində iştirakı olmuş və olacaq hər kəsi şəhidlərimizin ruhları qarşısında
lənətləyirik. Bu cür şəxslərin hər birini şərəfsiz hesab edirik. Biz hər kəsi ermənilərin
gəlişinə fəal etiraz etməyə, gəlməmələri, gələrlərsə dərhal rədd olub getmələri üçün səy
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göstərməyə, çalışmağa, hərəkət etməyə çağırırıq. Bu, hər birimizin şərəf işidir. (
www.qat.az, 22.05.15.).
* ABŞ-ın Konnektikut ştatı Nümayəndələr Palatası Xocalı qətlimaı ilə bağlı bəyanat
qəbul edib. Sənəd Nümayəndələr Palatasının üzvləri Co Areşimoviç, Kevin Rayan və
Karolin Simmaonsun təşəbbüsü ilə irəli sürülüb. Sənəddə yüzlərlə dinc əhalinin qətlə
yetirlməsi pislənib. Ştatın bu qurumu ardıcıl olaraq 3-cü ildir ki, bu məzmunda sənəd
qəbul edir. ( www.apa.az, 22.05.15.).
* ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Serbiyanın xarici işlər naziri İvista Daçiç ATƏT
Minsk qrupu həmsədrləri İqor Popov ( Rusiya), Pyer Andre ( Fransa) və Ceyms
Uorliki ( ABŞ) qəbul edib. Görüşdə danışıqların hazırki vəziyyəti müzakirə olunub,
İvitsa Daçiç həmsədrlərə gördükləri işə görə təşəkkür edib. ("525-ci qəzet", 23.05.15.).
* Avropa İttifaqının "Şərq tərəfdaşlığı" Proqramı çərçivəsində Riqada keçirilən 4- cü
toplantı başa çatıb. Sammitdə Avropa İttifaqına daxil olan dövlətlərin, həmçinin tərəfdaş
ölkələrin rəhbərləri iştirak edib. Tədbirə yalnız Azərbaycan və Belarus prezidentləri
qatılmayıb, xarici işlər nazirləri səviyyəsində təmsil olunublar. Sammitin yekun
bəyannaməsi çətinliklə qəbul olunub. Belarus və Ermənistan sənəd layihəsindən " Krımın
ilhaqı" ifadəsinin çıxarılmasını tələb ediblər. Tələb yerinə yetirilmədiyinə görə, sənədi
xüsusi rəylə imzalayıblar. Azərbaycan nümayəndələri sənədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ilə bağlı bəndin salınmasını təklif ediblər. Uzun müzakirələrdən sonra bu təklif də nəzərə
alınmayıb. Nümayəndə heyətinin üzvü Novruz Məmmədov mətbuat üçün açıqlamasında
bildirib ki, sənədi imzalayıblar, lakin bir azdan fərqli mövqeləri ilə bağlı xüsusi məktub
göndərəcəklər. ("Ekspress", 23.05.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mərifət Nəsibovun doğum günüdür. Mərifət
Əhməd oğlu Nəsibov 1972-ci il mayın 22-də Qazax rayonu Məzəm kəndində anadan
olub. O, 1990-cı ildə könüllü olaraq Milli Orduya yazılmış, işğalçı Ermənistanla sərhəd
kəndlərin müdafiəsində fədakarlıqla vuruşmuşdur. 1992-ci il yanvarın 28-də Qazax
rayonu Quşçu Ayrım kəndinin müdafiəsində qəhrəmancasına həlak olmuşdur.
Qazax rayonu Məzəm kəndində dəfn edilib, rayon mərkəzində adına bulaq tikilib.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış, Gülüstan, Tərtər rayonunun
Çiləbürt, Çaylı, Göyarx, Ağdam rayonunun Şuraabad, Şıxlar, Sarıcalı, Cəvahirli,
Yusifcanlı, Mərzili, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Aşağı
Seyidəhmədli, Qaraxanbəyli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında,
həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan
atəşə tutublar.
23 may
* Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov bildirib: “Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsini nə olursa olsun, həll edəcək... Ermənistan rəhbərliyinə də sağlam
düşüncəli insanlar gələcək və onlar başa düşəcəklər ki, qonşularla yaxşı münasibətlər
ölkənin uğurunun təminatıdır... Əminliklə deyirəm ki, münaqişə yaxın gələcəkdə həll
olunacaq.” ( www.apa.az, 23.05.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Yusif Mirzəyevin doğum günüdür. Yusif Vəli oğlu
Mirzəyev 1958-ci il mayın 23-də Babək rayonu Böyükdüz kəndində anadan olub. O,
1991-ci ildə könüllü olaraq cəbhə bölgəsinə yollanıb, Goranboy, Ağdərə istiqamətlərində
rəşadətlə vuruşub. O, 14 nəfərlik dəstəsi ilə bütün əməliyyatlarda iştirak edirdi,
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Ağdərənin 17 kəndinin azad edilməsində müstəsna xidmətləri olub. 1993-cü il fevralın
19-da Ağdərədə gedən qeyri-bərabər döyüşlərin birində cəbhə yoldaşlarını mühasirədən
çıxararkən qəhrəmancasına həlak olub. Naxçıvan şəhər Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib.
Naxçıvan şəhərində orta məktəblərdən biri və Bakının 44 saylı orta məktəbi onun adını
daşıyır, məktəbin qarşısında büstü qoyulub.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Vazaşen kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, Berd
rayonunun Ayqepar, Mosesqex kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun
Əlibəyli, Ağdam kəndlərində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Gülüstan, Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun
Yarımca, Çiləbürt, Göyarx, Ağdam rayonunun Şuraabad, Şıxlar, Yusifcanlı, Kəngərli,
Qaraqaşlı, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl
rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və
Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz
mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
24 may
* Millət vəkili Fazil Mustafa müsahibəsində bildirib: “Krım məsələsində Avropa İttifaqı
ilə əks mövqedə duran Ermənistanın hərəkətlərinin pislənməməsi və hətta onların xeyrinə
saxta soyqırımın tanınması ilə bağlı qərarlar çıxarılması bu qurumun fiaskosu idi və artıq
bu mərhələdən sonra Avropa İttifaqı ilə bizim çox az ortaq uzlaşma nöqtəmiz qalıb.
("Yeni Müsavat", 25.05.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Çinari kəndində yerləşən
mövqelərdən Tovuz rayonunun Koxanəbi kəndində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış, Gülüstan, Tərtər
rayonunun Çaylı, Çiləbürt, Göyarx, Ağdam rayonunun Şuraabad, Sarıcalı, Cəvahirli,
Şıxlar, Yusifcanlı, Mərzili, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun
Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Qaraxanbəyli, kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy,
Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
25 may
* Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov Moskvaya işgüzar səfəri
çərçivəsində rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov, həmçinin Rusiya Dumasının sədri Sergey
Narışkinlə görüşüb. Görüşlərdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər, xüsusilə də Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələ müzakirə olunub. Görüşdən sonra Rusiya və
Azərbaycan xarici işlər nazirlikləri arasında 2015- 2016- cı illər üçün məsləhətləşmələr
planı imzalanıb. Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov bildirib ki, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı "razılaşma üçün real baza var,… indi bu qarşılıqlı anlayışın konkret
məzmuna çevrilməsinə ehtiyac var.” Elmar Məmmədyarov isə vurğulayıb ki, "problem
var və onu həll etmək lazımdır, bunun vaxtı çoxdan yetişib. " ("525-ci qəzet" ,26.05.15.).
* Azərbaycan Xarici Işlər Nazirliyi "Şərq Tərəfdaşlığı" proqramının Riqada keçirilən
zirvə toplantısının yekun bəyənnaməsi ilə əlaqədar xüsusi rəyini Avropa Ittifaqının
rəhbərliyinə göndərib. Sənəddə göstərilir ki, Avropa Ittifaqı tərəfindən BMT
qətnamələrinə ciddi riayət olunmalıdır. ( www.apa.az, 25.05.15.).
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* Ermənilər işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərində yanğın törədiblər. Yanğın Tərtər
rayonu Qapanlı kəndi ilə üzbəüz ərazilərdə baş verib. Azərbaycan yanğınsöndürənləri
alovun Qapanlı tərəfinə keçməsinin qarşısını alıblar. ( www.apa.az, 25.05.15.).
* Azərbaycanın Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimovun verdiyi məlumata görə,
Ermənistan televiziyası da Bakıda keçiriləcək I Avropa Oyunlarının yayım hüququnu
alıb. ("Şərq", 26.05.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Ayqepar kəndində
yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndində, Krasnoselsk rayonu
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Çaylı, Çiləbürt, Göyarx,
Ağdam rayonunun Şuraabad, Sarıcalı, Cəvahirli, Şıxlar, Yusifcanlı, Xocavənd rayonunun
Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Qaraxanbəyli, Cəbrayıl
rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göygöl, Goranboy, Xocavənd,
Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

26 may
* ABŞ prezidenti Barak Obama 28 May Respublika Günü münasibəti ilə Azərbaycan
prezidenti İlham Əliyevə göndərdiyi təbrik məktubunda bildirib: “Amerika Birləşmiş
Ştatları Azərbaycanın təhlükəsizliyinə, demokratik və iqtisadi inkişafına güclü dəstək
verir. Biz bunu ikitərəfli münasibətlərimizi, bir çox sahələrdə tərəfdaşlığımızı, o
cümlədən Dağlıq Qarabağ münqaişəsinin sülh yolu ilə həllini... dəyərləndirdiyimiz üçün
edirik.” ("525-ci qəzet" ,27.05.15.).
* Ermənistan milli olimpiya komitəsinin baş katibi Qraçhya Rostomyan keçirdiyi
mətbuat konfransında bildirib ki, Bakıda keçiriləcək Birinci Avropa Oyunlarında
Ermənistan 25 idmançı ilə (yunan-roma güləşi, sərbəst güləş, cüdo, atıcılıq, boks, sambo
növləri üzrə) təmsil olunacaq. O da məlum olub ki, bir sıra tanınmış erməni idmançıları
Bakıya getməkdən imtina ediblər. ("525-ci qəzet" ,27.05.15.).
* Qarabağ Azadlıq Təşkilatının təşəbbüsü ilə ənənəvi, XIV “Qarabağ dünən, bu gün və
sabah” elmi-praktiki konfransı keçirilib. QAT sədri Akif Nağı konfransı giriş sözü ilə
açaraq bildirib: “Konfrans 14-cü dəfədir ki, hər il “Respublika Günü” münasibəti ilə
keçirilir. Konfransın əsas məqsədi Qarabağın tarixi, mədəniyyəti, Qarabağ münaqişəsi,
münaqişənin həlli yolları, erməni işğalı, terrorçuluğu, saxtakarlığının ifşasına dair elmi
araşdırmaların aparılması, həqiqətlərin Azərbaycan cəmiyyəti və dünya birliyinə
çatdırılmasından ibarətdir. Biz erməni işğalının nəticələrinin aradan qaldırılması,
torpaqlarımızın işğaldan azad olunması üçün bütün sahələrdə, o cümlədən, elm,
informasiya, təbliğat cəbhələrində yorulmadan mücadilə aparmalıyıq.”
QAT Ağsaqqallar Şurasının üzvləri Nadir Ağayev, Şahmar İbrahimov çıxış edərək
konfransın işinə uğurlar arzulayıblar. Daha sonra fəlsəfə elmləri doktoru, professor Əli
Abasovun moderatorluğu ilə öz işinə başlayan Konfransda tarix elmləri doktoru Qasım
Hacıyevin “Tarix – tarixdir, tarixi saxtakarlıq isə bütün dəyərlərə hörmətsizlik (Erməni
saxtakarlıqları)”, tarix elmələri doktoru Kərim Şükürovun “Azərbaycanda erməni
qırğınları və deportasiyaları” haqqında baxışların tənqidi təhlili”, tarix elmləri doktoru
İsmayıl Musanın “İkinci Moskva konfransında (26.II. – 16. III.1921) Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü məsələsi ətrafında diplomatik çəkişmələr”, siyasi elmlər doktoru Elman
Nəsirovun “Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və informasiya
təhlükəsizliyi problemi”, politoloq Mübariz Əhmədoğlunun ““Erməni soyqırımı”-nın
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müasir mərhələdə əsas təyinatı və erməni işğalları”,tarix elmələri doktoru Cəmil
Həsənlinin “1915-ci il: “ermənilərin soyqırımı” mifi, yoxsa sənədlərdə gizlədilmiş türk
həqiqətləri”, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Firdovsiyyə Əhmədovanın ““Erməni
məsələsi”ndən Rusiya necə faydalandı”, iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Şamil
Mehdinin “Tarixi şansdan istifadə edə biləcəyikmi?”, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Akif
Nağının “Qarabağ münaqişəsi regional və beynəlxalq təşkilatların sənədlərində”, tarix
üzrə fəlsəfə doktoru İlqar Niftəliyevin “Армянские добровольческие дружины в
годы Первой мировой войны (1914-1916 гг.)”, fəlsəfə elmləri doktoru Əli Abasovun
“Война России в Украине и риски ее разрастания на Южный Кавказ”,tarix üzrə
fəlsəfə doktoru Havva Məmmədovanın “Andranikin Zəngəzurda və Yuxarı Qarabağda
törətdiyi qanlı qırğınlar haqqında” , siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Əhmədovun
“Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü: beynəlxalq təşkilatlar və böyük dövlətlərin
mövqeyi” və digərlərinin məruzləri dinlənilib, müzakirələr aparılıb.
Konfransın gedişində təqdim olunan məqalələrin daxil edildiyi “Qarabağ dünən, bu gün
və sabah” kitabının 14-cü buraxılışı, həmçinin Qarabağ Azadlıq Təşkilatının nəşr
etdirdiyi “Qarabağ gündəliyi” toplusunun 12-ci cildi təqdim olunub, tədbir iştirakçılarına
paylanıb. ( www.qat.az, 26.05.15; www.moderator.az, 26.05.15.).
* Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Milli Azlıqların Monitorinqi Qrupu “Qafqazplyus”
veb saytı- www.kavkazplus.com hazırlayıb və istifadəyə verib. Saytda ingilis, rus, gürcü
və Azərbaycan dillərində materiallar yerləşdirilir. Sayt siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət,
elm və digər bölmələrdən ibarətdir. Eyni zamanda saytın içərisində Qarabağ və Abxaziya
münaqişələri ilə bağlı ayrıca səhifə yaradılıb. Burada əsasən gürcü dilində hər iki
münaqişə ilə bağlı obyektiv informasiyalar yerləşdirilib. Münaqişələrlə bağlı məlumatlar
gürcü cəmiyyətinin və mətbuatının artıq ciddi marağına səbəb olub. Saytın işini Elbrus
Məmmədov, Sabir Mehdiyev, həmçinin digər azərbaycanlı və gürcü fəallar həyata
keçirirlər. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı onların informasiya ilə təmin olunmasına yardım
edir. QAT-ın gürcü dilində hazırladığı yazılı materiallar artıq həmin saytda yerləşdirilib. (
www.apa.az, 26.05.15.).
* Azərbaycan müdafiə nazirliyi döyüşə hazırlıq vəziyyətini yoxlamaq məqsədilə
əməliyyat-texniki, taktiki və taktiki- xüsusi intensiv təlimlər keçirib. Təlimlər döyüş
atışları ilə tam müharibə vəziyyətinə yaxın elementlərlə icra olunub. ("Şərq" ,27.05.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Vazaşen kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, Berd
rayonunun Mosesqex kəndində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağdam
kəndində yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Gülüstan, Talış, Tərtər
rayonunun Yarımca, Çiləbürt, Göyarx, Qızıloba, Ağdam rayonunun Şuraabad, Şıxlar,
Yusifcanlı, Kəngərli, Qaraqaşlı, Baş Qərvənd, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli,
Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin
Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
27 may
* Prezident İlham Əliyev 28 May Respublika Günü münasibəti ilə keçirilən rəsmi
qəbulda çıxış edərkən bildirib: “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yalnız Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü çərçivəsində həll olunacaq və Dağlıq Qarabağa heç vaxt müstəqillik
verilməyəcək.” ("Bakı Xəbər" ,28.05.15.).
* İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Küveytdə
keçirilən 42-ci iclasında İƏT-in baş katibi tərəfindən siyasi və digər məsələlər üzrə
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hesabatlar təqdim olunub. Siyasi hesabatın 40-cı bəndi “Ermənistan Respublikasının
Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü” adlanır. Burada erməni təcavüzü pislənilir,
Ermənistanın işğalçı qüvvələrinin Azərbaycanın bütün ərazilərindən çıxarılmasının
vacibliyi vurğulanır, hər bir üzv dövlətdən bu istiqamətdə fəallıq göstərməsi istənilir.
("Bakı Xəbər" ,28.05.15.).
* İşğalçı Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbəndyan Livanda və Suriyada
olub. Suriyada prezident Bəşər Əsədlə görüşüb. Görüşdə qarşılıqlı dəstək məsələləri
müzakirə olunub. ("Şərq" ,28.05.15.).
* Ermənistanda prezident binasının qarşısında əsgər anaları növbəti aksiya keçiriblər.
Onlar övladlarının Dağlıq Qarabağa göndərilməsinə etiraz ediblər. ("Şərq" ,28.05.15.).
* Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimin “Artsax TV” kanalı Qubadlıda həyət
evlərinin, Kəlbəcərdə xəstəxananın tikilməsi ilə bağlı görüntülər yayımlayıb. Qubadlının
Xanlıq kəndindəki evləri “Tufenkyan fondu”, Kəlbəcərdək iki mərtəbəli xəstəxana
binasını isə “K-Telekom” mobil operator şirkəti maliyyələşdirir. ("Şərq" ,28.05.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Maşallah Abdullayevin doğum günüdür. Maşallah
Babakişi oğlu Abdullayev 1950-ci il mayın 27-də Goranboy rayonu Kəpənəkçi kəndində
anadan olub. O, 1991-ci ildə yerli özünümüdafiə batalyonu yaratdı, Zeyvə, Todan və
digər kəndlərin müdafiəsində fədakarlıqla vuruşdu, Ağcakəndin azad edilməsində xüsusi
qəhrəmanlıq göstərdi. O, 1992-ci ildə briqada komandirinin müavini kimi Tərtər,
Goranboy, Ağdərə ərazilərində düşmənə qarşı qəhərmanlıqla vuruşmuşdur. Bu gün də
rayonun ictimai həyatında fəal iştirak edir.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Ayqepar kəndində
yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndində, Krasnoselsk rayonu
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Çaylı, Çiləbürt, Göyarx,
Qızıloba, Ağdam rayonunun Şuraabad, Şıxlar, Yusifcanlı, Baş Qərvənd, Sarıcalı,
Cəvahirli, Qiyaməddinli, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun
Qaraxanbəyli, Alxanlı, Aşağı Əbdürrəhmanlı Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun
Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göygöl, Goranboy, Xocavənd, Füzuli və
Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz
mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
28 may
* Rusiyalı hərbi ekspert Pavel Felqenqauer erməni mediasına müsahibəsində bildirib:
“Qarabağ indi Rusiya üçün birinci yerdə deyil. Kremlin Qafqazla bağlı hazırda yalnız bir
hədəfi var – vəziyyətin gərginləşməsinə imkan verməmək. Bu, Moskva üçün ən pis
variant olardı. Bizim artıq pulumuz, artıq ordumuz yoxdu ki, o halda müdaxilə edək...
Vəziyyətin kəskinləşməsi Moskvanın iradəsi kənarında da baş verə bilər... Hazırda
Moskva üçün prioritet Dağlıq Qarabağ yox, Ukrayna məsələsidir, Qərblə, Çinlə
münasibətləridir.” (www.musavat.com, 28.05.15.).
* Ermənilər işğal altındakı ərazilərdə yanğınları davam etdirirlər. Bu dəfə Ağdamın
işğal altında olan Baş Qərvənd kəndi ərazisinə od vurublar. Güclü yanğın zamanı
minaların partlaması da müşahidə edilib. ( www.apa.az, 28.05.15.).
* Qarabağ Azadlıq Təşkilatının rəhbərliyi 28 May Respublika Günü münasibəti ilə
Bakının mərkəzində ucaldılmış Azərbaycan Xalq Cümhurriyəti abidəsini ziyarət edib.
Ziyarət iştirakçıları abidənin önünə güllər qoyublar, dövlət himnini oxuyublar. QAT sədri
Akif Nağı, QAT Ali Məclisinin üzvü, səhra komandiri Qələndar İsmayılov, Qarabağ
döyüşçüsü Solmaz Alıyeva, təqdiqqatçı alim Nazim Tapdıqoğlu və digərləri abidə
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önündə çıxış edərək Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tariximizdəki yerindən,
əhəmiyyətindən,
M.Ə.Rəsulzadənin,
Ə.M.Topçubaşovun,
F.X.Xoylunun,
N.B.Yusifbəylinin, X.B.Sultanovun və digərlərinin xidmətlərindən danışıblar. QAT
sədri Akif Nağı xüsusi olaraq vurğulyıb: “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti o dövrün ağır
şəraiti, imkanların azlığına, hərbi qüvvənin zəifliyinə baxmayaraq ərazi bütövlüyünü
qorudu, düşmənlərə bir qarış torpağı da güzəştə getmədi. Yenicə yaradılmış hərbi
hissələrimiz Qarabağda erməni təcavüzünün qarşısını aldı, düşməni darmadağın edərək
sərhədlərimizdən qovdu. Bu, bir örnək olmalıdır, çox tezliklə nəyin bahasına olursa
olsun, torpaqlarımızı işğaldan azad etməliyik.” ( www.qat.az, 28.05.15; www.teleqraf.az,
28.05.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə, Ayqepar və Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun
Muncuqlu, Əlibəyli və Ağbulaq kəndlərində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış, Tərtər rayonunun Çaylı, Çiləbürt,
Göyarx, Ağdam rayonunun Şuraabad, Şıxlar, Yusifcanlı, Sarıcalı, Cəvahirli, Kəngərli,
Qaraqaşlı, Mərzili, Şirvanlı, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun
Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri
yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və
pulemyotlardan atəşə tutublar.
29 may
* Mədəniyyət və Turizm nazirliyindən bildirilib ki, BMT-nin Dünya Turizm
Təşkilatlarının İcraiyyə Şurası Azərbaycanın təklifi əsasında “Münaqişə zonalarının
turizm məkanı kimi istifadəsinin qarşısının alınması”na dair qərar qəbul edib. Nazir
Əbülfəz Qarayev toplantıda çıxış edərkən bildirib: “Bu qərar Dünya Turizm Təşkilatının
qəbul etdiyi Qlobal Turizm Etik Kodeksinin prinsiplərinə əsaslanır”. (www.musavat.com,
29.05.15.).
* Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mühəndis-istehkam birləşmələrinin taktiki-xüsusi
təlimləri keçirilib. Təlim rəhbələri və komandanlıq tərəfindən şəxsi heyətin gələcək
döyüş əməliyyatlarına praktiki hazırlığı, bacarıq və verdişləri qiymətləndirilib. (
www.apa.az, 29.05.15.).
* Azərbaycan sosial-demokrat partiyasının sədri Araz Əlizadə bildirib ki, Sosialist
İnternasionalının İrəvanda keçiriləcək (7-8 iyunda) iclasında iştirak etməyəcək: “İşğal
olunmuş Azərbaycan torpaqları azad olunmayınca ayağım Ermənistana dəyməyəcək” (
www.modern.az, 29.05.15.).
* Bir qrup Qarabağ müharibəsi veteranı toplantı keçirib. Toplantıda Füzuli Rzaquliyev,
Camal Əhmədov, Vaqif Əlisoy, Arif Paşa, Etimad Əsədov, Rey Kərimoğlu, Firidun
Məmmədov, Tərlan Eyvazov, Üzeyir Cəfərov iştirak ediblər. Görüşdə birgə fəaliyyət
göstərməklə bağlı ilkin razılıq əldə olunub. ( www.modern.az, 29.05.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu Goranboy rayonunun Gülüstan, Tapqaraqoyunlu, Tərtər
rayonunun Yarımca, Göyarx, Ağdam rayonunun Şuraabad, Şıxlar, Yusifcanlı, Kəngərli,
Qaraqaşlı, Baş Qərvənd, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli,
Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd,
Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
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30 may
* Braziliya parlamentində qondarma “erməni soyqırımı”nın tanınması ilə bağlı qətnamə
qəbul olunub. Bu qondarma “soyqırımı” tanıyan 24-cü ölkədir. ( www.panarmenian.net,
30.05.15.).
* Parisdə fəaliyyət göstərən Azərbaycanlıların Dostları Assosiasiyası Fransanın 4 yerli
hakimiyyət orqanın Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimlə müqavilələr imzalamasını
qətiyyətlə pisləyib. Assosiasiyanın sədri, Fransa parlamentinin deputatı Jan Fransua
Manselin imzaladığı bəyanatda deyilir: “Bu, səhv bir addımdır... Belə bir “hökumət”
mövcud deyildir... Bu Fransa dövlətini sarsıtmağa yönəlmiş bir addımdır.” ( www.apa.az,
29.05.15.).
* Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Ali Məclisinin toplantısı keçirilib. İclasa QAT Ağsaqqallar
Şurasının üzvü Nadir Ağayev sədrlik edib. Əvvəlcə dövlət himni oxunub, şəhidlərin
xatirəsi yad edilib.
Sonra təşkilati məsələlərə baxılıb. Qarabağ döyüşçüləri Murad Məhərrəmli, İlham
Əbilov, Fəxrəddin Alıyev, ehtiyatda olan polkovnik Yusuf Cəfərov, jurnalist Sevinc
Axundova Ali Məclisə, bir müddət mühacirətdə olaraq Vətənə qayıtmış Barat İmani,
səhra komandiri Qələndar İsmayılov İdarə heyətinə üzv seçiliblər.
Daha sonra QAT sədri Akif Nağı geniş məruzə ilə çıxış edib. Məruzə ətrafında Qələndar
İsmayılov, Nəsib Cəfərov, Cəfər Həşimov, Mahirə Muradova, Tahir Məmmədli,
Elxan Rəhimli və digərləri çıxış ediblər. Müzakirə olunan məsələlərlə bağlı qərarlar
qəbul olunub. İki məsələ ilə bağlı ayrıca sənəd qəbul edilib.
Erməni idmançılarının Bakıya gözlənilən səfəri ilə bağlı qəbul olunmuş bəyanatda
vurğulanır: İstənilən erməni nümayəndəsinin, o cümlədən erməni idmançısının Bakıda
tədbirə qatılması adi məsələ deyil. Bu, erməni siyasətinin tərkib hissəsidir. Bu siyasətlə
Ermənistan rəhbərliyi və onların havadarları işğal faktını unutdurmağa çalışırlar. Bakıya
gələn erməni idmançısı idmançı deyil, terrorçudur, işğalçıdır, işğalçı Ermənistan
rejiminin nümayəndəsi, erməni təbliğatının daşıyıcısıdır. Ona görə də onların gəlişinə heç
bir halda yol vermək olmaz. Hər kəs bu səfərin qarşısını almaq üçün əlindən gələni
etməlidir. İclasda erməni idmançılarının Bakıya girişinə imkan verməmək üçün fəaliyyət
planı qəbul edilib.
Ali Məclisin qəbul etdiyi digər sənəddə isə göstərilir ki, indi Qarabağda müharibəni
başlamaq üçün əlverişli şərait yaranıb: Rusiya çətin durumdadır, başı Ukrayna məsələsinə
qarışıb, Qərbin sanksiyaları ilə bağlı ciddi problemlər yaşayır; Ermənistan Rusiya ilə
daha çox yaxınlaşıb, Avrasiya İttifaqına üstünlük verib, ona görə də Qərbin ciddi
dəstəyinə ümid edə bilməz; Türkiyə kifayət qədər güclü və iddialıdır, Azərbaycana ciddi
dəstək vermək niyyətindədir; İranın sanksiyaların ləğvindən sonra Ermənistanla əlaqələrə
ehtiyac yoxdur; Azərbaycan hərbi və iqtisadi cəhətdən güclüdür.
Bütün bu amillər müharibəni başlamağı mümkün və vacib edir. ( www.qat.az, 30.05.15;
www.musavat.com, 31.05.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Aytəkin Məmmədovun doğum günüdür. Aytəkin
İsrayil oğlu Məmmədov 1967-ci il mayın 30-da Gədəbəy rayonu Göyəli kəndində anadan
olub. O, 1991-ci ilin fevral ayında Xüsusi Təyinatlı Milis Dəstəsinə daxil olub, Xanlar
(Göygöl) rayonu kəndlərinin düşməndən müdafiə olunmasında fəal iştirak edib, həmin
ilin aprel ayında rayonun Quşçu kəndinin müdafiəsində axıra qədər iştirak edib,
pulemyotçu kimi düşmənin bütün hücumlarının qarşısını alıb, düşməni geri çəkilməyə
məcbur edib, həmin döyüşdə qəhrəmanlıqla həlak olub. Göyəli qəbristanlığında dəfn
edilib, kəndin orta məktəbi onun adını daşıyır, büstü qoyulub.
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* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə, Ayqepar və Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun
Muncuqlu, Əlibəyli və Ağbulaq kəndlərində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış, Tərtər rayonunun Çaylı, Çiləbürt,
Göyarx, Ağdam rayonunun Şuraabad, Şıxlar, Yusifcanlı, Sarıcalı, Baş Qərvənd,
Kəngərli, Qaraqaşlı, Mərzili, Şirvanlı, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli
rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat
və pulemyotlardan atəşə tutublar.
31 may
* Köşə yazarı Elşad Paşasoy bildirib: “Şuşanın işğalı zamanı güllələnmiş heykəllər
(Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül, Natəvanın heykəlləri) İncəsənət Muzeyinin həyətindən
çıxarılmalıdır. Onları paytaxtda gediş-gəlişin gur yerlərindən birinə qoymaq olar, üzərinə
bir lövhə yazmaqla. Erməni vandallığını ifşa etmək üçün bundan yaxşı fürsət?... Hələ
İŞİD olmadığı vaxtda erməni İŞİD-çilərin əclaflığına hədəf olan heykəlləri niyə
gizlədirik?” ("Yeni Müsavat" ,01.06.15.).
* Fransa xarici işlər nazirliyinin sözcüsü Roman Nadal keçirdiyi mətbuat konfransı
zamanı bildirib: “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Fransanın mövqeyi aydın və
dəyişilməzdir. Biz Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımırıq və özünü oranın hakim
dairələri kimi təqdim edən şəxslərlə heç bir əlaqəmiz yoxdur.” O, bunu jurnalistin Dağlıq
Qarabağda mayın 3-də keçirilən qondarma “seçkilər”, həmçinin oradakı qondarma
qurumun nümayəndələrinin Fransaya səfəri ilə bağlı sualını cavablandırarkən deyib.
("Yeni Müsavat" ,01.06.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Yevgeni Karlovun doğum günüdür. Yevgeni
Nikolayeviç Karlov 1960-cı il mayın 31-də Rusiyanın Tula vilayəti Dubovka qəsəbəsində
anadan olub. O, təyyarəçi kimi hərbi xidməti Azərbaycanda keçirib, Azərbaycan xalqının
erməni işğalçılarına qarşı müharibəsində könüllü iştirak edib, Ağdam, Ağdərə, Füzuli
istiqamətlərində döyüşlərdə dəfələrlə fədakarlıq göstərib, 1992-ci il aprelin 11-də Füzuli
istiqamətlərində gedən döyüşdə qəhrəmanlıqla həlak olub. Doğulduğu Dubovka
qəsəbəsində dəfn edilib.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Berkaber kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Qızılhacılı kəndində, Krasnoselsk rayonu
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Göyarx, Ağdam
rayonunun Şuraabad, Şıxlar, Şirvanlı, Qaraqaşlı, Sarıcalı, Cəvahirli, Mərzili, Xocavənd
rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qorqan, Qaraxanbəyli, Aşağı
Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy,
Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
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01 iyun
* Müdafiə naziri Zakir Həsənov Qırğızıstana rəsmi səfəri zamanı qardaş ölkənin
müdafiə naziri Abibilla Kundayberdıyevlə, baş nazir Temir Sarıyevlə görüşüb.
Görüşlərdə ikitərəfli əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində nizamlanmasının vacibliyi
vurğulanıb. ("Ekspress" ,02.06.15.).
* ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Serbiyanın xarici işlər naziri İvitsa Daçiç regiona
səfəri çərçivəsində Azərbaycanda olub, prezident İlham Əliyev, xarici işlər naziri Elmar
Məmmədyarov, parlamentdə təmsil olunan partiya nümayəndələri ilə görüşüb.
Görüşlərdə bir sıra məsələlər, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunub.
("Ekspress" ,02.06.15.).
* Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanın xüsusi təyinatlıları Türkiyədə birgə təlimlərə
başlayıblar. “Qafqaz qartalı” adlanan təlimlərdə birgə əməliyyatların keçirilməsi
vərdişləri məşq edilir. Təlimlərin iyunun 10-a qədər davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.
("Ekspress" ,02.06.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Araz Səlimovun doğum günüdür. Araz Bahadır
oğlu Səlimov 1960-cı il iyunun 1-də Xocalı şəhərində anadan olub. O, 1990-cı ildə
könüllü olaraq Xocalı batalyonuna yazılıb, pulemyotçu kimi dəfələrlə ermənilərin
hücumlarının qarşısını alıb, 1992-ci il fevralın 26-da öz pulemyotu ilə düşmənə qarşı son
gülləsinə qədər vuruşub, onlarla dinc əhalinin düşmən caynağından xilas olmasına şərait
yaradıb. Erməni yaraqlıları onun izinə düşərək ələ keçirib və Əsgəranda vəhşicəsinə qətlə
yetiriblər. Ağdam şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Vazaşen kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, Berd
rayonunun Mosesqex kəndində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağdam
kəndində yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış, Tapqaraqoyunlu,
Gülüstan, Tərtər rayonunun Yarımca, Göyarx, Çiləbürt, Qızıloba, Ağdam rayonunun
Şuraabad, Şıxlar, Qaraqaşlı, Kəngərli, Baş Qərvənd, Yusifcanlı, Füzuli rayonunun
Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun
Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl
rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi
avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

02 iyun
* Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə məruzəçisi Robert
Valterin Türkiyə vətəndaşlığı alması ilə bağlı məlumat yayılıb. Türkiyənin xarici işlər
naziri Mövlud Çavuşoğlu bildirib ki, “onun özü Türkiyə vətəndaşı olmaq istədi və biz də
bu prosesi sürətləndirdik.” ("Yeni Müsavat" ,03.06.15.).
* Qarabağ döyüşçülərinin koordinasiya şurasının işçi qrupu qarşıdan gələn Birinci
Avropa Oyunları və Qarabağ müharibəsi ilə bağlı səngər yoldaşlarına müraciət
ünvanlayıblar. Müraciətdə deyilir: “Bilirsiniz ki, iyunun 12-də Azərbaycanda Birinci
Avropa Oyunları start götürəcək. Bu beynəlxalq yarışmada Azərbaycan torpaqlarının 20
faizini işğal eləmiş, qız gəlinlərimizin əsir götürmüş, yurdumuzu viran qoymuş, minlərlə
günahsız insanı vəhşicəsinə qətlə yetirmiş Ermənistan idmançıları da iştirak edəcək... Biz
Qarabağ döyüşçülərinin koordinasiya şurasının yaradılması ideyasının müəllifləri də
erməni idmançılarının Bakıya gəlməsinə etiraz edirik. Bundan narazıyıq! Amma
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unutmayaq ki, bu bir beynəlxalq idman yarışmasıdır, sülhün, barışın rəmzidir, bunun da
öz qaydaları, şərtləri var. Bu yarışlar Azərbaycan üçün, ələlxüsus da, Qarabağ
probleminin həlli yolunda diplomatik üstünlüklər əldə etmək üçün çox böyük siyasi
imkanlar yaradır... Biz bütün bunları nəzər alıb, ermənilərin Bakıya gəlişinə mane olacaq
heç bir addım atmırıq və atılacaq addımlara da qoşulmuruq. Əksinə bütün Qarabağ
döyüşçülərini dövlətimiz və xalqımız naminə bu beynəlxalq idman yarışlarında səbirli,
təmkinli və ayıq-sayıq olmağa çağırırıq! ( www.moderator.az, 02.06.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Dovex kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Kəmərli kəndində, Berd rayonunun Çinari
kəndində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Koxanəbi kəndində, Krasnoselsk
rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış,
Gülüstan, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Ağdam rayonunun Şuraabad, Şıxlar, Kəngərli,
Cəvahirli, Sarıcalı, Mərzili, Yusifcanlı, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli
rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat
və pulemyotlardan atəşə tutublar.

03 iyun
* QAT sədri Akif Nağı Qarabağ döyüşçülərinin erməni idmançılarının Bakıya
gözlənilən səfəri ilə bağlı verdikləri bəyanata münasibət bildirib: “Bir qrup Qarabağ
döyüşçüsü (Füzuli Rzaquliyev, Etimad Əsədov, Rey Kərimoğlu və digərləri) döyüş
yoldaşlarına müraciət ediblər ki, ermənilər Birinci Avropa Oyunlarında iştirak etmək
üçün Bakıya gəlirlər, onlarla işiniz olmasın, etiraz-filan etməyin, çünki onların gəlişi
Qarabağ məsələsinin həllinə çox müsbət təsir edəcək.
Çox təəssüf edirəm ki, döyüşçülər də bu cür öz sifətlərini itirirlər, nəisə əldə eləmək üçün
bu cür riyakarlığa gedirlər. Qarabağda bu cür adamlara “girəvə zəlilləri” deyirdilər.
Bu gözlənilməz hadisə, cəmiyyətə arxadan zərbə mənə ötən əsrin 80-ci illərinin sonu -90cı illərinin əvvəlini xatırlatdı. Xatırlayırsınız, hakimiyyət xalqı muştulıqlayırdı ki,
“ermənilər Bakıya qayıdır, nə qədər çox erməni gəlsə, Qarabağ məsələsi o qədər tez həll
olunar”. Əhalidən “quş tüfəngləri”ni də yığır, ermənilərin qarşısında yalın əllə
qoyurdular. Deyirdilər ki, Moskva belə məsləhət bilib. İndi də deyirlər ki, Avropa,
Amerika belə məsləhət bilir. O vaxt Qarabağda mövqelərimizi ititdik, indi də Bakıda
mövqelərimzi itirməyə başlamışıq. O vaxt Qarabağı itirəcəyimizə inanmırdılar, indi
Bakını itirəcəyimizə inanmırlar. İnanın! Bu gün idmançılar, sabah şagirdlər, o birisi gün
hərbi nazir, bir gün isə terrorçu Sərkisyan Bakıya təşruf buyuracq. Bu gedişlə buna əmin
ola bilərsiniz.
Bir hadisə də yadıma düşdü. O vaxt Politexnik İnstitutunda işləyirdim. Bir müəllim
yoldaşımız çox çalışırdı ki, vəzifəyə getsin. 1988-ci ilin dekabrında gəldi ki, bəs məsələ
həll olundu, Mərkəzi Komitədən demişdilər ki, Spitak zəlzələsində ölənlərlə bağlı
Ermənistana pul keçir, getdim keçirdim (kvitansiyanı bizə göstərdi), yaxın günlərdə filan
rayona “birinci katib” gedirəm. Hamı təəccüblə ona baxdı ki, bu qədər adamımızı
qırıblar, qovublar, bu nə hərəkətdi? İndi də həmin vəziyyətdi, balaca bir vəzifə, ya da
başqa bir şey almaq üçün insanlarımız bu cür eybəcərliklərə gedirlər. Bu adamlar özlərini
elə göstərirlər ki, guya hakimiyyətə xidmət edirlər, əslində hakimiyyətə deyil, özlərinə,
öz nəfslərinə qulluq edirlər.
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Mən bununla kimisə ittiham etmək fikrində deyiləm. Sadəcə, istəyirəm insanlar gedən
proselərin mahiyyətini başa düşsünlər. Ermənilər hesab edirlər ki, müharibənin 1-ci
mərhələsini udublar, Qarabağın xeyli hissəsini ələ keçiriblər. İndi də ikinci mərəhələdə
həmin “qələbəni” möhkəmləndirmək istəyirlər. Bunun üçün isə “xalq diplomatiyası”
deyilən oyunlardan, o cümlədən Bakıya səfərlərdən istifadə edirlər. Qoy hər kəs bilsin,
ermənilərlə “xalq diplomatiyası” oyunları, hər hansı erməninin Bakıya istənilən səfəri
Qarabağı bizdən bir az da uzaqlaşdırır.
Mən Qarabağ döyüşçülərinin bu müraciətini yersiz və zərərli hesab edirəm. Və erməni
idmançılarının bu səfərinə hamını fəal etiraz etməyə, ən müxtəlif aksiyalar keçirməyə
çağırıram. Hamının sözü bir olmalıdır: “Erməni! Sən idmançı deyilsən! Sən işğalçısan,
terrorçusan! Rədd ol!” ( www.qat.az, 03.06.15; www.moderator.az, 03.06.15; “Yeni
Müsavat”, 04.06.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Vazaşen kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, Berd
rayonunun Mosesqex və Ayqepar kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun
Ağdam və Əlibəyli kəndlərində yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış,
Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Yarımca, Çiləbürt, Göyarx, Qızıloba, Ağdam
rayonunun Şuraabad, Şıxlar, Qaraqaşlı, Kəngərli, Baş Qərvənd, Yusifcanlı, Füzuli
rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl
rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və
Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz
mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
04 iyun
* İrəvanda prezident binasının qarşısında əsgər anaları növbəti aksiya keçiriblər. Polis
etirazçılara müdaxilə edib, onları döyərək dağıdıblar. (“Ekspress”, 05.06.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Berkaber kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Qızılhacılı kəndində, Berd rayonunun Çinari
kəndində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Koxanəbi kəndində, Krasnoselsk
rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış,
Gülüstan, Tərtər rayonunun Çaylı, Çiləbürt, Göyarx, Ağdam rayonunun Şuraabad, Şıxlar,
Yusifcanlı, Cəvahirli, Sarıcalı, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı
Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy,
Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
05 iyun
* Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qəbələdə yerləşən N saylı hərbi hissəsində əsgər
Nazim Məmmədov dünyasını dəyişib. Ölüm faktı bədbəxt hadisə zamanı baş verib. (
www.modern.az, 05.06.15.).
* ATƏT sədrinin mandatına uyğun olaraq Ağdam rayonu Qaradağlı kəndi yaxınlığındakı
qoşunların təmas xəttində monitorinq keçirilib. Monitorinq insidentsiz başa çatıb. (
www.apa.az, 05.06.15.).
* Dağlıq Qarabağkı qondarma rejimin “mülki aviasiya idarəsinin rəisi” Dmitri
Adbaşyan bildirib: “Stepanakert (Xankəndi) aeroportu istənilən vaxt uçuşlara və
təyyarələri qəbul etməyə başlaya bilər, lakin bunun üçün Azərbaycanın icazəsi lazımdır.”
( www.virtualaz.org, 05.06.15.).
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* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Cavanşir Rəhimovun doğum günüdür. Cavanşir
İzzət oğlu Rəhimov 1973-cü il iyunun 5-də Qax rayonu Qaşqaçay kəndində anadan olub.
O, 1992-ci ildə Milli Ordunun sıralarında hərbi xidmətə başlayıb, hərbi vertalyotun bort
atıcısı olub, dəfələrlə düşmənə qarşı hava döyüşlərində sücaət göstərib, sərrast atəşlə
düşmənin onlarla canlı qüvvəsini məhv etmiş, çoxlu sayda hərbi obyektlərini dağıtmışdır.
O, 1992-ci il avqustun 6-da düşmənə qarşı 2 hərbi uçuşda iştirak etmiş, gərgin döyüşdə
yaralanmış lakin komandirin təkidinə baxmayaraq yenidən səmaya qalxmış və bu son
döyüşdə qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur. Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib.
Bakının Suraxanı rayonundakı 146 saylı məktəb onun adını daşıyır, Qaraçuxur Qəsəbə
parkında büstü qoyulub.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Vazaşen kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, Berd
rayonunun Ayqepar, Mosesqex və Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz
rayonunun Əlibəyli, Ağdam və Koxanəbi kəndlərində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Tərtər
rayonunun Yarımca, Çiləbürt, Göyarx, Ağdam rayonunun Şuraabad, Kəngərli, Qaraqaşlı,
Şıxlar, Baş Qərvənd, Yusifcanlı, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı
Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy,
Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
06 iyun
* Fransanın “Contrepoints” portalında “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: Fransa vasitəçi
kimi rolunu yerinə yetirməlidir” adlı məqalə yerləşdirilib. Məqalədə Azərbaycanın
torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal olunması, beynəlxalq təşkilatların qeyriobyektiv mövqeyi, Azərbaycan cəmiyyətinin narazılığı və digər məsələlər əks olunur.
(www.anspress.com, 06.06.15.).
* ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Serbiyanın xarici işlər naziri İvica Daçiç regiona
səfəri çərçivəsində İrəvanda olarkən terrorçu prezident Serj Sərksiyan, xarici işlər naziri
Edvard Nalbəndyan, Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimin rəhbəri Bako Saakyan və
digərləri ilə görüşüb. O, mətbuat üçün açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycan tərəfi Minsk
qrupunun genişləndirilməsi təklifini verir, bu, yalnız tərəflərin razılığı ilə mümkün ola
bilər. ( www.modern.az, 06.06.15.).
* Türkiyədə iyunun 7-də keçiriləcək parlament seçkilərində 6 erməninin namizədliyi
irəli sürülüb. Onlardan biri AKP (jurnalist Markar Yesayan), biri CHP-dən (Selina
Özüzündur), dördü Xalq Demokrat Partiyasından (Karo Palyan və d.) irəli sürülüb.
(www.musavat.com, 06.06.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları Faiq Ağayev, Zabit Quliyev, Mövsüm
Məmmədov və Vəzir Sədiyevin doğum günüdür.
Faiq Alış oğlu Ağayev 1969-cu il iyunun 6-da Ağdam rayonu Papravənd kəndində
anadan olub. O, 1990-cı ilin sentyabr ayından Ağdam rayonunun milis (polis) alayının
tərkibində düşmənə qarşı vuruşub, Dağlıq Qarabağın bütün kədlərinin müdafiəsində
xüsusi sücaət göstərib. 1991-ci il dekabrın 23-də Meşəli kəndi ermənilərin hücumuna
məruz qaldı, Faiq Ağayev kiçik bir dəstə ilə kəndin kənarında mövqe tutur, düşmənin
qarşısını alır, həlak olur, ölümü ilə dinc əhalinin kəndi tərk etməsinə şərait yaradır.
Ağdam rayonu Papravənd kəndində dəfn edilib.
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Zabit Adil oğlu Quliyev 1975-ci il iyunun 6-da Kürdəmir rayonu Ərəbxana kəndində
anadan olub. O, 1993-cü ilin sentyabrında Milli Ordunun tərkibində düşmənə qarşı
vuruşub, Füzuli, Ağdam, Ağdərə, Tərtər bölgələrində qəhrəmanlıq nümunələri göstərib,
sərrast atəşlə düşmənin ağır texnikasını sıradan çıxartmaqda ad qazanmışdı, təkcə
Tərtərin Seysulan kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənin 4 tankını vurub. Hazırda
Vətənə, Xalqa xidmətini davam etdirir.
Mövsüm Şahin oğlu Məmmədov 1967-cil iyunun 6-da Xocalı rayonu Kosalar kəndində
anadan olub. O, 1992-ci ildə milis (polis) sıralarına daxil olmuş, Meşəli, Kocalar və digər
kəndlərin müdafiəsində fəal iştirak etmişdir. 1992-ci il ərzində Xocalının müdafiəsində
fədakarlıqla vuruşmuş, dinc əhalinin xilas edilməsində xüsusi sücaət göstərmişdir.
Hazırda Daxili işlər nazirliyinin orqanlarında fəaliyyətini davam etdirir, polis polkovnikleytenantıdır.
Vəzir İsa oğlu Sədiyev 1961-ci il iyunun 6-da Borçalının Aşağı Qullar kəndində anadan
olub. O, peşəkar zabit kimi Sovet ordusunuda xidmət edib, Artilleriya və raket qoşunları
tərkibində hərbi hissənin qərargah rəisinin müavini olub, 1992-ci ilin avqustunda Milli
Ordumuza qayıdıb, mayor rütbəsində Artilleriya və Hərbi Hava Qüvvələri sistemində
çalışıb, Laçın, Qubadlı, Füzuli, Ağdərə istiqamətlərində fəal iştirak edib, əsl hərbçi kimi
ad çıxarıb. O, 1993-cü il fevralın 19-da Ağdərənin Aterk kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə
qəhrəmanlıqla həlak olub. Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Vazaşen və Paravakar
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə və
Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq kəndində, Noyemberyan rayonunun Dovex kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Kəmərli kəndində, Berd rayonunun Ayqepar,
Mosesqex və Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli,
Ağdam, Koxanəbi və Ağbulaq kəndlərində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış, Tərtər rayonunun Yarımca, Çiləbürt,
Göyarx, Ağdam rayonunun Şuraabad, Cəvahirli, Qaraqaşlı, Şıxlar, Yusifcanlı, Füzuli
rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat
və pulemyotlardan atəşə tutublar.
07 iyun
* Beynəlxalq Avrasiya Hərəkatının lideri, Kremlin ”danışan dil”lərindən sayılan
Aleksandr Duqin erməni KİV-lərinə müsahibəsində bildirib: “Azərbaycan Avrasiya
İqtisadi İttifaqına daxil olarsa, o zaman Qarabağ mövzusu tamam başqa anlam
qazanacaq... Azərbaycan Avrasiya Birliyinə üzv olmalıdır ki, Qarabağ məsələsi
çözülsün... Əgər bu baş verməsə, Qarabağ münaqişəsi, ümumiyyətlə, yoluna
qoyulmayacaq, yeni qanlar axacaq, yeni müharibələr olacaq.” (www.musavat.com,
07.06.15.).
* İşğalçı Ermənistan qüvvələri yenidən cəbhə xəttində yanğın törədiblər. Yanğın Tərtər
rayonu Qapanlı kəndi ilə üzbəüz əraziləri əhatə edib. (www.anspress.com, 07.06.15.).
* BMT Baş Assambleyasının 3 iyun tarixli sessiyasında gürcü qaçqın və məcburi
köçkünlərin Abxaziya və Cənubi Osetiyaya qayıtmaq hüquqları ilə bağlı qətnamə qəbul
olunmasına dair məlumat yayılıb. Qətnamənin lehinə 75, əleyhinə 16 səs verilib.
Əleyhinə səsverənlərin içərisində Rusiya, Ermənistan, Belorus, Kuba, Venesuela və d.
olub. Qətnamə qaçqın və məcburi köçkünlərin maneəsiz öz evlərinə qayıtmaq
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hüquqlarını nəzərdə tutur. Gürcüstan hökümətinin məlumatlarına görə ölkədə 400 min
qaçqın və məcburi köçkün var, BMT-nin hesablamasına görə isə bu rəqəm 262 min
nəfərdir. ( www.panarmenian.net, 07.06.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Vazaşen kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, Berd
rayonunun Ayqepar, Mosesqex və Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz
rayonunun Əlibəyli, Ağdam və Koxanəbi kəndlərində yerləşən mövqelərimizi, Goranboy
rayonunun Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Yarımca, Çiləbürt, Göyarx, Qızıloba,
Ağdam rayonunun Şuraabad, Kəngərli, Qaraqaşlı, Şıxlar, Baş Qərvənd, Yusifcanlı,
Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı,
Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd,
Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən
üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

08 iyun
* Türkiyədə keçirilən parlament seçkilərində AKP qalib gəlib, lakin təkbaşına hökumət
formalaşdırmaq üçün lazım olan 276 yeri ala bilməyib, 258 yerlə kifayətlənib. CHP 25
faizlə 2-ci, MHP 16 faizlə 3-cü, kürdlərin HDP-si isə 13 faizlə 4-cü olub. Bu vəziyyətdə
koalisiya hökumətinin yaradılması zərurəti gündəmə gəlib. On faizlik barajı ilk dəfə
keçən HDP bəyan edib ki, “onların nəticəsi Türkiyədəki ermənilər və yezidlər daxil etnik
azlıqların qələbəsidir.” Parlamentə 3 erməni də- AKP-dən Markar Eseyan, CHP-dən
Selina Doğan, HDP-dən Karo Palyan düşüb. ("Yeni Müsavat" ,09.06.15.).
* Müdafiə naziri Zakir Həsənov ANS telekanalına 7 iyun tarixli müsahibəsində
bildirib: “Gecə-gündüz hərbi təlimləri davam etdiririk... Burada əsas məqsəd Azərbaycan
Ordusunu müharibəyə hazırlaşdırmaqdır.” ("Yeni Müsavat" ,09.06.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Ayqepar kəndində
yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndində, Krasnoselsk rayonu
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Göyarx, Ağdam
rayonunun Şuraabad, Şirvanlı, Qaraqaşlı, Şıxlar, Sarıcalı, Cəvahirli, Mərzili, Xocavənd
rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli,
Qorqan, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy,
Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

09 iyun
* Minsk qrupunun amerikalı həmsədri Ceyms Uorlik İrəvana səfər edib. O, Twitter
səhifəsində bildirib ki, səfər çərçivəsində Qarabağa dair danışıqlar aparacaq. ("Şərq"
,10.06.15.).
* Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Birinci Avropa Oyunları çərçivəsində digər ölkələrlə
yanaşı Ermənistan bayrağının da Bakıda qaldırılmasına, erməni idmançılarının Bakıya
gözlənilən səfərlərinə qarşı etiraz aksiyası keçirib. Aksiya iştirakçıları hesab edirlər ki,
erməni bayrağının Bakıda qaldırılması bütün Azərbaycana, şəhidlərin ruhuna təhqirdir.
Erməni bayrağı dərhal endirilməli və məhv edilməlidir. Aksiyada xüsusi olaraq
vurğulanıb ki, heç bir beynəlxalq hüquq, beynəlxalq təşkilat qarşısında götürülən öhdəlik
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erməni idmançılarının Bakıya gəlməsi üçün əsas ola bilməz. Bu gələnlər idmançı
deyildirlər, terrorçu, işğalçı Ermğnistan rejiminin nümayəndələri, işğal və terror
təbliğatçılarıdırlar.
Aksiya iştirakçıları " Erməni! Sən idmançı deyilsən! Sən işğalçısan, terrorçusan! Rədd
ol! " yazılmış plakatlar qaldırmış, şüarlar səsləndirmiş, Serj Sərkisyan, Seyran Ohanyan,
Bako Saakyan, Levon Ter- Petrosyan, Robert Koçaryan kimi hərbi canilərin, uşaq
qatillərinin şəkillərini, Ermənistan bayrağını əvvəlcə ayaqlar altına atmış, sonra
yandırmışlar.
Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bu aksiya ilə bütün Azərbaycan cəmiyyətinə müraciət edib,
hər yerdə erməni hərbi canilərinin şəkillərinin, erməni bayraqlarının yandırılmasına
çağırıb. ( www.qat.az, 09.06.15; www.moderator.az, 10.06.15.).
* Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının
sədri, millət vəkili Azay Quliyev bildirib: “Avropa Oyunları bizim üçün bir imkandır.
Bundan faydalanaraq Qarabağ problemini çox incə şəkildə qonaqların diqqətinə
çatdırmalıyıq” ("Ekspress" ,10.06.15.).
* Türkiyənin İstanbul şəhərində Avropa Birliyi, Norveç XİN və Norveç Helsinki
komitəsinin təşkilatçılığı ilə Dağlıq Qarabağ, Abxaziya və Cənubi Osetiya münaqişələri
ilə bağlı müzakirələr keçirilib. Toplantıda Cənubi Qafqaz respublikalarından ekspertlər,
QHT rəhbərləri iştirak ediblər. Tədbirin konkret iştirakçıları və məzmunu ilə bağlı
məlumat verilməyib. ("Yeni Müsavat" ,10.06.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Ayqepar, Mosesqex
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli, Ağdam kəndlərində,
Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy
rayonunun Qaravəlilər kəndində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi,
Goranboy rayonunun Talış, Tapqaraqoyunlu, Gülüstan, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Çaylı,
Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Mərzili, Şıxlar, Baş Qərvənd, Kəngərli, Xocavənd
rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Qorqan, Horadiz, Aşağı
Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında,
həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan
atəşə tutublar.

10 iyun
* Qarabağ Azadlıq Təşkilatı (QAT) ermənilərin Bakıya gəlməsinə etiraz olaraq
aksiyaların keçirilməsinə başlayıb. İyunun 10-da QAT aksiya keçirməyə cəhd etsə də,
alınmayıb. Otuza yaxın QAT üzvü “Rədd olsun ermənilər!” şüarı ilə aksiya keçirməyə
cəhd etsə də, buna imkan verilməyib. QAT üzvləri erməni vəhşilikləri ilə bağlı
hazırladıqları müraciətləri ətrafda olan insanlara paylayaraq dağılışıblar.
“Erməni idmançılarının Bakıya gəlməsinə şərait yaradılmasını qınayırıq”,- deyən QAT
sədri Akif Nağı növbəti aksiyaların anonsunu verib: “Ermənistan Azərbaycanın
torpaqlarının böyük bir hissəsini hələ də işğalda saxladığı bir vaxt da beynəlxalq tədbirlər
adı altında ”gediş-gəliş" yaradılmasını düzgün hesab etmirik. Erməni idmançılarının
Azərbaycana gəlməsinə şərait yaradanları qınayaraq QAT-ın bütün rayon şöbələrinə
etiraz aksiyaları keçirmələri haqqında tapşırıq vermişik. Bizim ermənilərlə bir hesabımız
var, o da döyüşərək torpaqlarımızı azad edib, şəhidlərimizin qisasını almaqdır".
Akif Nağı qeyd edib ki, paytaxtın Nizami rayonu ərazisində aksiya keçirməyə cəhd
ediblər: “Qara Qarayev" və “Koroğlu” metrostansiyası yaxınlığında aksiya keçirməyə
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cəhd etdik. Ancaq həddindən artıq nəzarət nəzarət olduğuna görə, imkan vermədilər. Ona
görə ümumi mövqeyimizi bildirdik, qrup-qrup müəyyən adamlara etirazla bağlı vərəqələr
payladıq. Aksiyanı növbəti dəfə üçün təxirə saldıq. Nə qədər ki, erməni buradadır, etiraz
aksiyaları keçiriləcək. Yaxın günlərdə həm Bakıda, həm bölgələrdə aksiyalar keçirəcəyik
və işğalçı Ermənistanın bayraqları yandırılacaq".
Akif Nağı qeyd edib ki, onların keçirdikləri aksiyaların zəif olmasının səbəbi aksiyalara
QAT üzvlərindən başqa, digər vətəndaşların qatılmamasıdır. O, qəzet vasitəsi ilə ölkə
əhalisinə müraciət də edib: “Bütün vətəndaşlarımıza, Azərbaycanı düşünən insanlara,
Qarabağ qazilərinə, şəhid ailələrinə, məcburi köçkünlərə müraciət edirik. Vətənpərvər
insanlara müraciət edirik. Vətəndaşların öz vəzifə borcunu və əsl simasını ortaya
qoyacağı məqamdır. Gücü, imkanı çatan formada hər kəs etiraz etsin, ya təkbaşına, ya
bizim təşkilatla birgə. Bu, şərəf məsələsidir. İşğalçı Ermənistanın idmançıları buraya
gəlirsə, heç nə olmamış kimi yarışlarda iştirak edirlərsə, deməli şərəfsizliyi boynumuza
alırıq. Etiraz aksiyaları vətəndaşların öz borcunu yerinə yetirdiyini və şərəfli vətəndaş
olduğunu göstərir. İstərdim ki, vətəndaşlar ermənilərə qarşı etiraz aksiyaları keçirsinlər.
biz QAT olaraq öz imkanlarımız daxilində aksiyalar keçiririk”.
Qeyd edək ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı iyunun 9-da da Birinci Avropa Oyunları
çərçivəsində digər ölkələrlə yanaşı, Ermənistan bayrağının da Bakıda qaldırılmasına,
erməni idmançılarının Bakıya gözlənilən səfərlərinə qarşı etiraz aksiyası keçirib. Aksiya
iştirakçıları hesab edirlər ki, erməni bayrağının Bakıda qaldırılması bütün Azərbaycana,
şəhidlərin ruhuna təhqirdir. Erməni bayrağı dərhal endirilməli və məhv edilməlidir.
paytaxtda keçirilən aksiyada xüsusi olaraq vurğulanıb ki, heç bir beynəlxalq hüquq,
beynəlxalq təşkilat qarşısında götürülən öhdəlik erməni idmançılarının Bakıya gəlməsi
üçün əsas ola bilməz: “Bu gələnlər idmançı deyil, terrorçu, işğalçı Ermənistan rejiminin
nümayəndələri, işğal və terror təbliğatçılarıdır. Aksiya iştirakçıları ”Erməni! Sən idmançı
deyilsən! Sən işğalçısan, terrorçusan! Rədd ol!",- yazılmış plakatlar qaldırıb, mış, şüarlar
səsləndirib, Serj Sərkisyan, Seyran Ohanyan, Bako Saakyan, Levon Ter- Petrosyan,
Robert Koçaryan kimi hərbi canilərin, uşaq qatillərinin şəkillərini, Ermənistan bayrağını
əvvəlcə ayaqlar altına atıb, sonra yandırıb. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bu aksiya ilə bütün
Azərbaycan cəmiyyətinə müraciət edib, hər yerdə erməni hərbi canilərinin şəkillərinin,
erməni bayraqlarının yandırılmasına çağırıb",- deyə QAT-ın aksiya ilə bağlı mediaya
yaydığı xəbərdə bildirilir. ( www.teleqraf.az, 10.06.15; "Yeni Müsavat" ,11.06.15.).
* İşğalçı Ermənistan qüvvələri cəbhə xəttində yenidən yanğın törədiblər. Yanğın
Ağdam rayonu ərazisində başlayıb, sonra Azərbaycanın nəzarətində olan Çıraqlı və
Mirəşelli kəndləri istiqamətində yayılıb, Baş Qərvənd və Mirəşelli kəndlərinin
qəbirstanlığını bürüyüb. ("Bakı Xəbər" ,11.06.15.).
* Rusiya Dövlət Dumasının deputatı, Rusiya- Azərbaycan parlamentlərarası dostluq
qrupunun rəhbəri Dmitriy Savelyev Rusiya mətuatına müsahibəsində bildirib: “Dağlıq
Qarabağ ətrafında olan yeddi rayon dərhal Azərbaycana qaytarılmalıdır. Hesab edirəm ki,
bu məsələ Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin görüşü zamanı müzakirə ediləcək.
Qarabağ münaqişəsi yaxın və ortamüddətli perspektivdə həll oluna bilər... Qarabağ defakto olaraq Azərbaycanın tərkibinə qayıtmalıdır.” ("Ekspress" ,11.06.15.).
* Erməni idmançılarının bir qrupu Birinci Avropa Oyunlarında iştirak etmək üçün
Bakıya gəlib. Onları xüsusi nəzarət altında Atletlər kəndinə aparıblar. ("Şərq" ,11.06.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları Bəxtiyar Allahverdiyev və Şikar Aslanovun
doğum günüdür.
Bəxtiyar Əzizağa oğlu Allahverdiyev 1974-cü il iyunun 10-da Bakı şəhərində anadan
olub. O, 1992-ci il Milli Ordunun sıralarında hərbi xidmətə başlayıb, Füzuli, Murovdağ
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əməliyyatlarında, Qubadlının müdafiəsində, 1994-cü ildə Tərtər və Ağdərə istiqamətində
ağır döyüşlərdə iştirak edib, qəhrəmanlıqla vuruşub. Hazırda polis sıralarında çalışır.
Şikar Davud oğlu Aslanov 1970-ci il iyunun 10-da Cəbrayıl rayonunun Süleymanlı
kəndində anadan olub. O, 1990-cı ildən Cəbrayıl rayonunda milis (polis) sıralarına daxil
olub, doğma rayonun və yaxın ərazilərin müdafiəsində fəal iştirak edib, 1992-ci ilin iyun
ayında Sur kəndi uğrunda döyüşlərdə xüsusi fərqlənib, idarə etdiyi Döyüş maşını ilə
düşmənin bir neçə atəş nöqtəsini məhv etməklə döyüşün taleyini həll edib. O, 1992-ci il
iyulun 2–də “Şayaq” əməliyyatı zamanı başından yaralanır və həlak olur. Doğulduğu
Süleymanlı kəndində dəfn edilib, kəndin orta məktəbi onun adını daşıyır.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Vazaşen kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, Berd
rayonunun Ayqepar, Mosesqex və Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz
rayonunun Əlibəyli, Ağdam və Koxanəbi kəndlərində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış, Tərtər rayonunun
Çiləbürt, Yarımca, Göyarx, Ağdam rayonunun Şuraabad, Yusifcanlı, Şıxlar, Qaraqaşlı,
Kəngərli, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl
rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və
Cəbrayıl rayonlarının ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz
mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

11 iyun
* Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri, prezidentin köməkçisi Əli Həsənov
Birinci Avropa Oyunları ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib: “ Dağlıq
Qarabağ əhalisi faktiki olaraq Ermənistandakı bəzi separatçı rəhbərlərin, separatçı
düşüncəli şəxslərin girovuna çevrilib...Avropa Oyunları Azərbaycan və erməni
xalqlarının yaxınlaşmasında pozitiv rol oynayacaq.” (“Yeni Müsavat”, 12.06.15. ).
* Gənclər və İdman naziri, Birinci Avropa Oyunları Təşkilat Komitəsinin icraçı
direktoru Azad Rəhimov keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib: “ Beynəlxalq təşkilatın
üzvü olan ölkələr keçirilən yarışlarda iştirak etmək hüququna malikdir. Ermənilərin
təhlükəsizliyinə təminat verilməsi ilə bağlı məktub yazılıb və onlar da iştirak ediblər.
2016- cı il iyul ayında Formula- 1 yarışları keçiriləcək. Orda ermənilər iştirak etməyəcək.
Amma şahmat yarışlarına gələcəklər. Amma İslam Oyunlarında ermənilər iştirak
etməyəcək.” (“Yeni Müsavat”, 12.06.15.).
* İşğalçı Ermənistan qüvvələrinin Dağlıq Qarabağdakı postlarından birində müddətdən
artıq hərbi xidmətçi, 1995- ci il təvəlüdlü Edqar Melkonyan öldürülüb. Onun hansı
şəraitdə öldürülməsi ilə bağlı məlumat verilməyib. (“525- ci qəzet” , 12.06.15.).
* Milli Qəhrəman İsrafil Şahverdiyevin doğum günüdür. İsrafil Şahverdi oğlu
Şahverdiyev 1952-ci il iyunun 11-də Laçın rayonu Unannovu kəndində anadan olub. O,
milis (polis) zabiti kimi Qarabağ müharibəsində fəal iştirak etmiş, onun bacarığı
nəticəsində erməni casusları zərərsizləşdirilmiş, Salatın Əsgərovanın qatillərinin ələ
keçiriməsində müstəsna rol oynamışdır. Onun rəhbərlik etdiyi rota 1992-ci ilin
sentyabrında Hocaz yüksəkliyi və Hocaz kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə xüsusi fəallıq
göstərmiş, 1994-cü ilin yanvarında Füzuli rayonunun Horadiz qəsəbəsi və daha 4 kəndini
düşməndən azad etmişdir. Cəsur komandir 1994-cü il yanvarın 13-də Füzulinin kəndləri
uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla həlak olub.
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Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanınında dəfn edilib. Laçın rayonu orta məktəblərindən biri
onun adını daşıyır.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Ayqepar, Mosesqex
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli, Ağdam kəndlərində,
Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy
rayonunun Qaravəlilər kəndində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi,
Goranboy rayonunun Talış, Tapqaraqoyunlu, Gülüstan, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Çaylı,
Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Mərzili, Şıxlar, Baş Qərvənd, Kəngərli, Xocavənd
rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Qorqan, Horadiz, Aşağı
Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında,
həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də üzbəüz mövqelərimizi avtomat və
pulemyotlardan atəşə tutublar.
12 iyun
* Ermənistanın “armenianreport.com” saytında Birinci Avropa Oyunlarnda iştirak
etmək üçün Bakıya gəlmiş erməni idmançılarının adından yazı verilib. Yazıda erməni
idmançıları QAT sədri Akif Nağıya və bütün Azərbaycan xalqına qarşı təhqiramiz və
hədələyici ifadələr işlədirlər: Akif Nağının və digərlərinin etirazlarına baxmayaraq biz
Bakıya gəldik, burada təhlükəsizliyimizi axmaq azərbaycanlılar yüksək səviyyədə təşkil
edirlər. Akif Nağının gücü çatırsa, bizə nəisə eləsin. Heç çata da bilməz. Necəki Qarabağı
almışıq, burda da qələbələr qazanacağıq və sair. Qeyd edək ki, yazı az müddət səhifədə
qaldı. İndi nə həmin yazı, nə də saytın özü açılır.
Qarabağ Azadlıq Təşkilatı hesab edir ki, bu cür yazılar tək deyil, ermənilər yazır və
düşünürlər ki, azərbaycanlıları növbəti dəfə aldatdıq, beynəlxalq tədbirlərin çətiri altında
Bakıya gedirik, Qarabağı fəth etmişik, indi də Bakını ələ keçirəcəyik. Hər kəs tam əmin
ola bilər ki, Serj Sərkisyandan tutmuş, sıravi erməni dığasına qədər hamısı belə
düşünürlər. Ona görə də biz bir daha Azərbaycan hakimiyyətinə, cəmiyyətinə müraciət
edirik ki, bu murdar toplumun, erməni itlərinin nazı ilə az oynasınlar, tezliklə rədd olub
getmələrinə nail olsunlar. Biz Azərbaycanın nüfuzu naminə buradan hansısa erməninin
başının və ya qulağının kəsilib getməsini istəmirik. Bizim səbrimizlə oynamayın.
Ermənilər adam deyillər, adam kimi danışmağı, münasibəti başa düşmürlər. Bunu bu
yazılar ilə bir daha sübut etdilər.(www.qat.az, 12.06.15; www.moderator.az, 12.06.15.).
* Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitorinq komissiyası “ Azərbaycanda
demokratik institutların fəaliyyəti” adlı sənəd qəbul edib. Sənəddə “ Ermənistan Dağlıq
Qarabağı işğal edib” ifadəsi işlədilib. Sənəd qətnamə layihəsi kimi AŞPA- nın 22- 26
iyunda keçiriləcək yay sessiyasında səsverməyə çıxarılacaq. (www.anspress.com,
13.06.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Çinari kəndində yerləşən
mövqelərdən Tovuz rayonunun Koxanəbi kəndində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış, Gülüstan, Tərtər
rayonunun Çiləbürt, Çaylı, Göyarx, Ağdam rayonunun Şuraabad, Şıxlar, Cəvahirli,
Sarıcalı, Yusifcanlı, Mərzili, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun
Qaraxanbəyli, Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun
Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl
rayonlarının ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də üzbəüz
mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
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13 iyun
* Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Birinci Avropa Oyunları çərçivəsində digər ölkələrlə
yanaşı Ermənistan bayrağının Bakıda qaldırılmasına, Tbilisi prospektində yerləşən
Heydər Əliyev adına İdman Sarayında baş tutacaq yarışlarda ermənilərin çıxışına etiraz
olaraq aksiya keçirib. Aksiya iştirakçıları " Erməni! Sən idmançı deyilsən! Sən
işğalçısan, terrorçusan! Rədd ol! " yazılmış plakatlar qaldırıb, şüarlar səsləndiriblər.
Aksiya polis müdaxiləsinə məruz qalıb və QAT-ın 6 üzvü həbs edilib. Başda Akif Nağı
olmaqla, Tahir Bayramov, Sevinc Axundova, Nəsib Cəfərov, Cəfər Həşimov, Hüseyn
Hüseynov saxlanılaraq 20-ci polis bölməsinə aparılıblar. Onlar polis bölməsində 8 saat
saxlanıldıqdan sonra sərbəst buraxılıblar.( www.qat.az, 13.06.15.).
* Birinci Avropa Oyunları çərçivəsində Bakıya gəlmiş Türkiyə və Rusiya prezidentləri
Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Vladimir Putinlə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev
arasında ikitərəfli görüşlər olub. Rusiya və Türkiyə prezidentləri də öz aralarında
görüşüblər. Görüşlərdə ikitərəfli və regional məsələlərin, o cümlədən Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin müzakirə olunduğu bildirilib. (www.musavat.com, 13.06.15.).
* Türkiyə baş nazirinin müavini Bülənt Arınç erməni sevgisindən danışıb: “ Erməni
vətəndaşlarımız da bu ölkənin bir parçasıdır. Siz olmasanız biz əksik qalarıq...Biz
Ermənistanla münasibətlərin yaxşı olmasını və sərhədlərin açılmasını arzulayırıq.”
(www.anspress.com, 13.06.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Ayqepar, Çinari
kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli,
Koxanəbi və Muncuqlu kəndlərində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Çaylı,
Göyarx, Ağdam rayonunun Şuraabad, Şıxlar, Cəvahirli, Sarıcalı, Kəngərli, Qaraqaşlı,
Şirvanlı, Yusifcanlı, Mərzili, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun
Qaraxanbəyli, Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri
yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də üzbəüz mövqelərimizi
avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
14 iyun
* Ermənilər Ağdam rayonunun işğal altında olan Sarıcalı, Kəngərli və Qaraqaşlı
kəndlərinə od vurublar. Yanğın qısa vaxtda genişlənərək 10 hektarlarla ərazini əhatə
edib. (www.apa.az, 14.06.15.).
* ATƏT Minsk qrupunun amerikalı həmsədri Ceyms Uorlik Bakıda Zəngilandan olan
məcburi köçkünlərlə görüşüb. Amerikalı həmsədr növbəti dəfə sərsəmləyib: “ Biz ümid
edirik ki, Zəngilandan olan insanlar doğma yurd- yuvalarına qayıda və ermənilərlə birgə
yaşaya biləcəklər.” (www.trend.az, 14.06.15.).
* ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Ceyms Uorlik ( ABŞ), İqor Popov ( Rusiya ),
Pyer Andre ( Fransa) QMKİDK- nin sədri, baş nazirin müavini Əli Həsənovla
görüşüblər. Görüşdə danışıqların hazırki vəziyyəti müzakirə olunub.(www.apa.az,
14.06.15.).
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Vazaşen kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, Berd
rayonunun Ayqepar, Mosesqex və Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz
rayonunun Əlibəyli, Ağdam və Koxanəbi kəndlərində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki
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adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Ağdam
rayonunun Şuraabad, Şıxlar, Cəvahirli, Sarıcalı, Qaraqaşlı, Şirvanlı, Mərzili, Xocavənd
rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli,
Qorqan, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göygöl, Goranboy,
Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən də üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
15 iyun
* Ermənistanın Gümrü şəhərində rus hərbi bazasında rus hərbçisi İvan Novikov güllə
ilə öldürülüb, daha bir nəfər hərbçinin yaralandığı da bildirilib. Qətllə bağlı bir nəfər
saxlanılıb, həmin şəxsin müqavilə əsasında xidmət keçən əsgər olduğu deyilib.
(www.anspress.com, 15.06.15.).
* Ermənilər növbəti dəfə yanğın törədərək, Ağdamın işğal altındakı Uzundərə və
Gülçülük sovxozu deyilən əraziləri yandırıblar. (www.anspress.com, 15.06.15.).
* ATƏT Minsk qrupunun keçmiş amerikalı həmsədri Cozef Pressel erməni portalına
müsahibəsində bildirib: “Qarabağ məsələsi 20 il öncə, mən həmsədr olarkən harada idisə,
indi də oradadır... Rusiya indi konflikdə əsas oyunçudur ki, bu da çox pisdir.”
(www.musavat.com, 15.06.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Şakir Salahovun doğum günüdür. Şakir Şamil oğlu
Salahov 1966-cı il iyunun 15-də Xocalı rayonu Cəmilli kəndində anadan olub. O, 1990-ci
il Cəmilli kəndində yaradılan polis bölməsində fəaliyyət göstərib, Cəmilli və Kosalar
kəndlərinin müdafiəsində fəal iştirak edib, 1991-ci ilin fevralında Cəmilli kəndinə hücum
edən erməni quldurlarına qarşı ölüm-dirim savaşına girib, onlarla düşməni məhv edib,
1991-ci il “Darlı” adlanan yerdə düşmənin üstün qüvvələrinə qarşı döyüşdə
qəhrəmancasına vuruşub, 1992-ci il yanvarın 28-də ermənilərin vurduğu vertolyotda
şəhid olub. Bərdə şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib.
* İşğalçı Ermənistan ordusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Vazaşen kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, Berd
rayonunun Çinari, Mosesqex və Ayqepar kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz
rayonunun Koxanəbi, Ağdam və Əlibəyli kəndlərində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış, Tapqaraqoyunlu,
Tərtər rayonunun Yarımca, Çiləbürt, Göyarx, Ağdam rayonunun Şuraabad, Qaraqaşlı,
Yusifcanlı, Füzuli rayonunun Horadiz, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı
Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy,
Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
16 iyun
* Qarabağ Azadlıq Təşkilatı erməni idmançılarının Birinci Avropa Oyunlarını tərk
edərək rədd olub getmələri tələbində israrlıdır. QAT üzvləri iyunun 10-dan aksiyalara
başlayıb, bir neçə dəfə erməni bayrağı yandırılıb, iyunun 13-də erməni güləşçilərinin
çıxış etdikləri idman arenasının qarşısında sərt etiraz aksiyası keçiriblər, erməni bayrağını
yandırmağa cəhd göstəriblər. Polis aksiyanın qarşısını xüsusi qəddarlıqla alıb, aksiya
iştirakçıları döyülüb, erməni bayrağının yandırılmasına imkan verilməyib, aksiya
iştirakçılarından 6 nəfər- Akif Nağı, Nəsib Cəfərov, Sevinc Axundova, Tahir Bayramov,
Cəfər Həşimov, Hüseyn Hüseynov polis bölməsinə, sonra isə polis idarəsinə aparılıb,
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onlar təzyiq və təhqirlərə məruz qalıblar. QAT mətbuat xidmətinin əməkdaşı Sevinc
Axundovanın əlindən fotoaparat alınıb, bütün şəkillər silinib.
Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bütün təzyiqlərə baxmayaraq etirazlarını davam etdirir. QATın “Hərəyə bir erməni bayrağı yandıraq!” çağırışına cavab olaraq növbəti aksiya
Müşfiqabad qəsəbəsində keçirilib, QAT-çıların iştirakı ilə erməni bayrağı yandırılıb.
Laçınlıların məskunlaşdığı Ağcabədinin Taxta Körpü deyilən ərazisində müəllim Zaur
Mirzəyev təkbaşına erməni bayrağını yandırıb və QAT-a üzv olmaq üçün ərizəsini
göndərib. Bu aksiyalar davam etdiriləcək. Biz erməni bayrağını yandırmaqla düşmənə,
işğalçıya nifrətimizi bildiririk. Bu nifrət heç vaxt zəifləməyəcək, hətta torpaqlarımızı
azad etdikdən sonra da sönməyəcəkdir. Bu nifrəti ermənilər öz əməlləri ilə qazanıblar.
Ermənistan işağalçıdır, işğalçı ölkənin nümayəndəsinə, o cümlədən idmançısına
Azərbaycanda yer yoxdur, rədd olub getsinlər. (www.qat.az, 16.06.15;
www.moderator.az, 16.06.15.).
* Erməni siyasi ekspert Armen Badalyan İrəvanda açıqlama verərkən bildirib: “Bu gün
Ermənistanda Dağlıq Qarabağa mənfi münasibət var... Əgər siz Şuşanın üzərində
Azərbaycan bayrağını görsəniz, Yerevanda yüz minlik nümayiş gözləməyin. Ola bilər
daşnaklar mitinq keçirər, bir neçə yüz insan toplaşar, lakin Qarabağ qələbəsinin mənası
tamamilə itirilib.” (“Bakı Xəbər”, 17.06.15.).
* Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Böyük Palatası Laçından olan azərbaycanlı
məcburi köçkünlərin- Çıraqovlar ailəsinin şikayəti üzrə işlə bağlı müsbət qərar çıxarıb.
Qərarda azərbaycanlı köçkünlərin mülkiyyət və kompensasiya almaq hüququ tanınıb,
Ermənistanın Laçını işğal etməsi əks olunub. (“Şərq”, 17.06.15.).
* Ermənistanın təhsil naziri Armen Aşotyan məktəblilərin Bakıda keşiriləcək 47-ci
Beynəlxalq Kimya Olimpiadasında iştirakından imtina etdiklərini bildirib. O, bir müddət
əvvəl Olimpiadada mütləq iştirak edəcəklərini, nümayəndə heyətinə özünün rəhbərlik
edəcəyini bildirmişdi, indi gəlməyəcəklərinin səbəbini rəsmi Bakının təhlükəsizlik
təminatı verməməsi ilə izah edir. (“Ekspress”, 17.06.15.).
* İşğalçı Ermənistan odusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Vazaşen kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, Berd
rayonunun Ayqepar, Mosesqex və Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz
rayonunun Əlibəyli, Ağdam və Koxanəbi kəndlərində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış, Tərtər rayonunun
Çiləbürt, Göyarx, Yarımca, Ağdam rayonunun Şuraabad, Şıxlar, Kəngərli, Yusifcanlı,
Qaraqaşlı, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl
rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və
Cəbrayıl rayonlarının ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz
mövqelərimizi avtomat və plemyotlardan atəşə tutublar
17 iyun
* Almaniya Xristian-Demokrat Birliyinin və Xristian-Sosialistlər Birliyi Partiyasının
üzvü, parlamentin deputatı Tobias Zek “TV Berlin” kanalına müsahibəsində bildirib:
“Biz Dağlıq Qarabağın Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunması ilə
razılaşmırıq... Almaniyanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağ bölgəsinin
ilhaqına son qoyulmalıdır.” (“525-ci qəzet”, 18.06.15.).
* Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı Avropa İttifaqının dəvətilə Brüsseldə bu
qurumun keçirdiyi “Liberal demokratik perspektivdə Şərq Tərəfdaşlığının gələcəyi”
mövzusunda müzakirələrdə çıxış edərkən bildirib: “Ölkədə demokratik dəyərlərin
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təşəkkül tapması,... azad seçkilərin keçirilməsi,..regionda demokratik inkişaf yolunda
əsas əngəl olan Qarabağ probleminin ədalətli həlli bu yolla reallaşa bilər.” (“Yeni
Müsavat”, 18.06.15.).
* “Hərəyə bir erməni bayrağı yandıraq!” çağırışına cavab olaraq QAT-ın Şəki
şöbəsinin təşəbbüsü ilə erməni bayrağı yandırılıb. Aksiya iştirakçıları bildiriblər: “Bu gün
hərəyə bir erməni bayrağı yandırırıq, sabah müharibədə hərəyə bir erməni öldürəcək,
işğalçıların kökünü kəsəcək, torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik. Düşmənə nifrət,
düşmənə ölüm! Hər kəsi müqəddəs savaşa səfərbər olmağa çağırırıq!” QAT İdarə
heyətinin üzvü Mahirə Muradovanın təşəbbüsü ilə Maştağada da erməni bayrağı
yandırılıb, erməni idmançılarının Bakını tərk etmələri tələb olunub. (www.qat.az,
17.06.15; www.musavat.com, 17.06.15.).
* İşğalçı Ermənistan odusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Vazaşen kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, Berd
rayonunun Ayqepar, Mosesqex və Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz
rayonunun Əlibəyli, Ağdam və Koxanəbi kəndlərində yerləşən mövqelərimizi, Goranboy
rayonunun Talış, Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Yarımca,
Qızıloba, Ağdam rayonunun Şuraabad, Şıxlar, Kəngərli, Yusifcanlı, Qaraqaşlı, Baş
Qərvənd, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı
Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy,
Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.

18 iyun
* Ermənistanın işğalçı qüvvələri cəbhənin Tərtər istiqamətində yenidən yanğın
törədiblər. Düşmən keçmiş Ağdərə rayonunun işğal altında olan Qızılova kəndinə od
vurub. Alov genişlənərək Tərtərin Qarağacı, Qapanlı, Qaradağlı kəndlərinə doğru
irəliləyib. Yanğınsöndürənlər və yerli camaat yanğının yaşayış məntəqələri və əkin
sahələrinə keçməsinə imkan verməyiblər. (“525-ci qəzet”, 19.06.15.).
* İrəvanda prezident binasının qarşısında əsgər analarının növbəti aksiyası keçirilib.
Polis aksiya iştirakçılarına zor tətbiq edib, bir neçə nəfər saxlanılıb. (“Şərq”, 19.06.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Səfiyar Behbudovun doğum günüdür. Səfiyar
Abuzər oğlu Behbudov 1967-ci il iyunun 18-də Bərdə rayonu Mollalar kəndində anadan
olub. O, 1992-ci ildə Bərdə özünümüdafiə batalyonuna daxil olub, bölmə komandiri kimi
Tərtər, Ağdam, Əsgəran istiqamətlərində döyüşlərdə rəşadətlə vuruşub. O, 1992-ci il
martın 11-də Əsəgəran istiqamətində öz döyüş maşını ilə düşmənə qarşı hücuma keçir,
düşmənin qüvvələrini dağıdaraq mühasirədə olan döyüşçüləri xilaş edir, sonra Əsgərana
doğru irəliləyir, bu döyüşdə ağır yaralanır və əsir düşür, düşmənin bütün işgəncələrinə
baxmayaraq heç bir sirr vermir. Ermənilər onun ayaqlarını məftillə bağlayıb üstünə neft
töküb yandırıblar. Onun yanmış cəsədini sonradan geri almaq mümkün olub. Bərdə
rayonu Mollalar kəndində dəfn edilib. Oxuduğu 6 saylı orta məktəb onun adını daşıyır.
* İşğalçı Ermənistan odusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Vazaşen kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, Berd
rayonunun Ayqepar, Mosesqex və Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz
rayonunun Əlibəyli, Ağdam və Koxanəbi kəndlərində yerləşən mövqelərimizi, Goranboy
rayonunun Talış, Tərtər rayonunun Çiləbürt, Göyarx, Ağdam rayonunun Şuraabad,
Şıxlar, Kəngərli, Yusifcanlı, Qaraqaşlı, Baş Qərvənd, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli,
Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında,
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həmçinin Göygöl, Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və
pulemyotlardan atəşə tutublar.
19 iyun
* SİTM-in direktoru, politoloq Mübariz Əhmədoğlu “Qarabağ saatı” layihəsi
çərçivəsində etdiyi növbəti açıqlamalar zamanı bildirib: “Avropa liderlərinin
Azərbaycana təzyiqi erməni faktoru ilə əlaqəlidir və məqsəd Dağlıq Qarabağ
münqaişəsinin tənzimlənməsinə imkan verməməkdir... Azərbaycan Ordusunun
güclənməsi Minsk qrupunun ermənipərəst mövqeyini dağıtmağa başlayıb, vasitəçiləri
ədalətli olmağa təhrik edir.” (“525-ci qəzet”, 20.06.15.).
* Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Şurası İçərişəhərdə Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü haqqında
guşə yaradıb, elektron məlumat lövhəsi və monitor yerləşdirib. Guşənin yaradılmasında
məqsəd Birinci Avropa Oyunlarının iştirakçılarına, digər qonaqlara Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı obyektiv informasiyanın verilməsidir. Burada sənədli filmlər
nümayiş etdirlir, kitab və broşurlar paylanılır. (“Ekspress”, 20.06.15.).
* İrəvanda NATO Parlament Assambleyasının seminarı keçirilib. Azərbaycan orada
iştirakdan imtina edib. Tədbirdə çıxış edən çexiyalı deputat Milan Sarapatki ermənilərin
işğalçı hərəkətlərini ittiham edərək bildirib ki, ermənilər işğal etdikləri əraziləri
qaytarmalıdırlar. O, erməni tərəfinə sualla müraciət edib: “İşğal etdiyiniz əraziləri niyə
qaytarmırsınız?” (www.musavat.com, 19.06.15.).
* ATƏT Minsk qrupunun keçmiş fransalı həmsədri Jak For NATO PA-nın İrəvanda
keçirilən seminarında çıxış edərkən bildirib: “Dağlıq Qarabağı Azərbaycana qaytarmaq
mümkün deyil... Qarabağın Azərbaycanın bir hissəsi olması artıq mümkün deyil...
Qarabağın erməni əhalisi öz statusunu dəyişmək istəmir.” (“Ekspress”, 20.06.15.).
* Mətbuatda Rusiyanın Azərbaycana silahlar satması ilə bağlı məlumatlar yayılıb.
Rusiyanın “Uralvaqonzavod” Dövlət Konsernindən bildirilib ki, Azərbaycanın sifariş
etdiyi 100 ədəd T-90 S tankının hamısı artıq ünvanına çatdırılıb. Həmin müəssisənin
rəsmisi onu da bildirib: Azərbaycan tankçıları qısa müddətdə T-90-ların istismarını
mənimsədilər... Hətta təlimlərdə onlardan istifadə ediblər.” Başqa bir rəsmi məlumata
görə, Azərbaycanın Rusiyaya sifariş verdiyi 9K-123 “Xrizantema-9” tank əleyhinə
özüyeriyən raket kompleksinin ilk partiyası da artıq Bakıya təhvil verilib. (“Yeni
Müsavat”, 20.06.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Səfa Axundovun doğum günüdür. Səfa Fətulla oğlu
Axundov 1958-ci il iyunun 19-da Masallı rayonunda anadan olub. O, təyyarəçi zabit kimi
keçmiş SSRİ-nin bir çox yerlərində çalışmış, həm də ictimai fəaliyyətlə məşğul olmuş,
Riqada “Azəri” cəmiyyəti, sonra isə “Müsəlman Liqası”nın yaradıcılarından olmuş,
1989-cu ildə Vətənə qayıtmış, erməni işğalçılarına qarşı döyüş vertolyotunda
vuruşmuşdur. O, bütün təhlükəli uçuşlarda iştirak edir, daha çox döyüş məntəqələrinə
silah, sursat daşıyır və oradan dinc əhalini çıxarırdı. 1992-ci il yanvarın 28-də onun
uçduğu vertolyot Şuşaya yaxınlaşarkən vuruldu, Səfa və 2 nəfər digər ekipaj üzvü
vertolyotu çətinliklə şəhərdən uzaqlaşdırır, daha çox itginin qarşısını alır, özləri də
qəhrəmanlıqla həlak olurlar. Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Cəlilabad
şəhərinin mərkəzində büstü qoyulub, rayon mədəniyyət evi və küçələrdən biri onun adını
daşıyır.
* İşğalçı Ermənistan odusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Ayqepar kəndində
yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndində, Krasnoselsk rayonu
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ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu,
Tərtər rayonunun Göyarx, Ağdam rayonunun Şuraabad, Şirvanlı, Qaraqaşlı, Sarıcalı,
Cəvahirli, Şıxlar, Baş Qərvənd, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun
Qaraxanbəyli, Horadiz, Qorqan, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl
rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və
Cəbrayıl rayonlarının ərazisindəki adsız yüksəkli klərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz
mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
20 iyun
* Erməni enerji eksperti Ara Marcanyan NATO Parlament Assambleyasının İrəvanda
keçirilən seminarında çıxış edərkən bildirib: “90-cı illərdə Ermənistanda enerji
böhranının əsas səbəbi Türkiyə və Azərbaycanın Ermənistana qarşı həyata keçirdiyi
blokada olub... Bu gün də Türkiyə, Azərbaycan və müəyyən qədər Gürcüstan tərəfindən
Ermənistana qarşı blokada siyasəti tətbiq olunur. Ermənistanın bu blokada nəticəsində bu
günə qədərki iqtisadi zərəri və itkisi 20 milyard avrodan çoxdur.” (www.musavat.com,
20.06.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Vüqar Hüseynovun doğum günüdür. Vüqar Tofiq
oğlu Hüseynov 1969-cu il iyunun 20-də Cəbrayıl rayonu Daşkəsən kəndində anadan olub.
O, 1990-cı ildə Xüsusi Təyinatlı Milis (polis) Dəstəsinə daxil olub, Xocalı, Goranboy,
Çaykənd istiqamətlərində rəşadətlə vuruşub. 1991- ci il iyulun 20-də Goranboy
rayonunun Buzluq kəndi uğrunda gedən döyüşdə düşmənin üstün qüvvələrinin dəf
edilməsində xüsusi fədakarlıq göstərib və qəhrəmanlıqla həlak olub.
Doğulduğu Daşkəsən kəndində dəfn edilib. Oxuduğu orta məktəb onun adını daşıyır.
* İşğalçı Ermənistan odusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Berkaber kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Qızılhacılı kəndində, Berd rayonunun Ayqepar
kəndində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndində, Krasnoselsk rayonu
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Talış,
Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Göyarx, Ağdam rayonunun Şuraabad, Şirvanlı,
Qaraqaşlı, Sarıcalı, Cəvahirli, Şıxlar, Mərzili, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli
rayonunun Qaraxanbəyli, Horadiz, Qorqan, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun
Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göygöl, Goranboy, Xocavənd, Füzuli və
Cəbrayıl rayonlarının ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz
mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
21 iyun
* Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində yanğınlar törətməkdə davam edir.
Düşmən bu dəfə Ağdamın və keçmiş Ağdərə rayonunun işğal olunmuş ərazilərini
yandırıb. Alovun böyük ərazini əhatə etdiyi müşahidə olunub. (“Yeni Müsavat”,
22.06.15.).
* ABŞ senatoru Con Makkeyn Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada keçirilən
Təhlükəsizlik Forumunda sualları cavablandırarkən bildirib: “Ermənistanla bağlı durum
məlumdur. Bu ölkə Rusiyadan tam asılıdır. O ki qaldı Azərbaycana, təəssüflə
bildirməliyəm ki, Putunin (Rusiya prezidenti) növbəti hədəfi Azərbaycandır və biz bunu
gözləyirik. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, tərəflər özləri
münaqişəni həll etməli və yaxınlıq göstərməlidirlər. ABŞ olaraq, biz sülh naminə atılan
istənilən addımı alqışlyırıq.” (“Yeni Müsavat”, 22.06.15.).
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* İşğalçı Ermənistan odusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Ayqepar kəndində
yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndində, Krasnoselsk rayonu
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Tərtər rayonunun Göyarx, Ağdam
rayonunun Şuraabad, Şirvanlı, Qaraqaşlı, Sarıcalı, Cəvahirli, Şıxlar, Mərzili, Baş
Qərvənd, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Horadiz,
Qorqan, Aşağı Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Alxanlı, Cəbrayıl rayonunun
Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl
rayonlarının ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz
mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
22 iyun
* Prezident İlham Əliyev Ramazan ayı münasibəti ilə müsəlman ölkələrinin
ölkəmizdəki səfirlərini qəbul edib və çıxış edərkən bildirib: “Ermənistan beynəlxalq
hüquq normalarını açıq şəkildə pozur...İşğal olunmuş torpaqlarda bütün binalar dağıdılıb,
erməni vəhşiləri məscidlərimizi də dağıdıb, yerlə-yeksan ediblər... İslam həmrəyliyi
möhkəmlənməli, müsəlman ölkələri bir-birinə daha böyük dəstək verməlidir. (“525-ci
qəzet”, 23.06.15.).
* Kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyov üzərində işlədiyi “Qafqaz triosu” adlı filmlə
bağlı “The New Times” nəşrinə verdiyi müsahibəsində bildirib: “Mən əminəm ki, biz
erməni xalqı ilə düşmən deyilik və gec-tez mütləq barışacağıq. Ermənistan və
Azərbaycan xalqları baş verənlərə görə günahkar deyillər.” (“Yeni Müsavat”, 23.06.15.).
* İşğalçı Ermənistan odusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Paravakar kəndində
yerləşən mövqelərdən Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq kəndində, Berd rayonunun
Ayqepar kəndində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndində,
Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy
rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun
Tapqaraqoyunlu, Talış, Tərtər rayonunun Göyarx, Ağdam rayonunun Şuraabad, Şirvanlı,
Qaraqaşlı, Sarıcalı, Cəvahirli, Şıxlar, Mərzili, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli
rayonunun Qaraxanbəyli, Horadiz, Qorqan, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun
Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl
rayonlarının ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz
mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
23 iyun
* Ermənistanda elektrik enerjisinin qiymətlərinin artırılmasına qarşı İrəvanda, Gümrüdə
və digər yerlərdə kütləvi aksiyalara start verilib. Aksiyalarda minlərlə etirazçı iştirak
edir. Aksiya iştirakçıları artıq siyasi tələblər də irəli sürür, prezident Serj Sərkisyanın
istefasını tələb edirlər. Polis aksiyaya müdaxilə edib, 30- a qədər etirazçı yaralanıb, 200dən artıq həbs edilib. ("Yeni Müsavat",24.06.15.).
* BMT baş katibi Pan Gi Mun Avropa Şurası Parlament Assambleyasının
Strasburqda keçirilən yay sessiyasında çıxışı zamanı azərbaycanlı deputat Sevinc
Fətəliyevanın Ermənistana qarşı hansı ölçülərin götürülə biləcəyi, ermənilərin BMT
qətnamələrini yerinə yetirməmələri ilə bağlı sualına cavab verməkdən yayınıb, işğal
faktını deməkdən çəkinib və qeyri-müəyyən fikirlə kifayətlənib: “Azərbaycanla
Ermənistan arasındakı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yalnız sülh yolu ilə həll oluna bilər...
Burada əsas ideya tərəflər arasında dialoqun aparılması və davamlı həllin əldə edilməsi
üçün səylərin davam etdirilməsidir.” ("Yeni Müsavat",24.06.15.).
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* Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı
həmməruzəçisi Tadeuş İvinski qurumun sessiyasında çıxış edərkən bildirib:
“Azərbaycanın 20 faiz ərazisi işğal olunub, 1 milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkünü
var” ("Şərq",24.06.15.).
* İşğalçı Ermənistan odusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Vazaşen və Berkaber
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə və
Qızılhacılı kəndində, Noyemberyan rayonunun Barekamavan və Voskepar kəndlərində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Qaymaqlı və Aşağı Əskipara kəndlərində, Berd
rayonunun Ayqepar, Mosesqex, Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz
rayonunun Əlibəyli, Ağdam, Koxanəbi, Ağbulaq kəndlərində, Krasnoselsk rayonu
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu,
Tərtər rayonunun Göyarx, Çiləbürt, Yarımca, Ağdam rayonunun Şuraabad, Kəngərli,
Qaraqaşlı, Şıxlar, Yusifcanlı, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Horadiz, Aşağı
Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göygöl,
Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
24 iyun
* Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında həmməruzəçilər Pedro
Arqamunt ve Tadeuş İvinskinin hazırladıqları “Azərbaycanda demokratik institutların
fəaliyyəti” adlı məruzə ilə bağlı 13801 saylı Qətnamə qəbul edilib. Sənəddə Azərbaycan
insan haqları, demokratiyanın inkişafı və sair məsələlərlə bağlı qərəzli tənqidə məruz
qalıb. Sənəddə həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ədalətsiz mövqe yer alıb.
Onun ilkin variantında "Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ və digər 7
rayon" ifadəsi yer alırdı. Bu variant AŞPA- nın Monitorinq komissiyasında bir neçə gün
əvvəl bəyənilmişdi və ermənilərin narazılığına səbəb olmuşdu. Sessiyada ermənilərin
havadarlarının səyi nəticəsində bu ifadə çıxarıldı və qeyri- müəyyən “Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin nəticələri" cümləsi ilə əvəzləndi. Bu ifadənin çıxarılması ilə bağlı təklifin
müəllifləri Peter Omzigt, Mailis Reps, Bernar Paskye, Andreas Qros, Röne Ruke və
erməni deputat Arpin Hovanesyan olublar. Azərbaycanda yaxşı tanınan Andreas Qros
bir daha antiazərbaycan mövqeyini nümayiş etdirib. ("Yeni Müsavat", 25.06.15.).
* Milli Ordunun kiçik çavuşları Musa Musayev və Tural Yolçuyevin itkin düşməsi ilə
bağlı məlumat yayılıb. Onların cəbhənin Qazax rayonu istiqamətində azaraq düşmən
tərəfə keçməsi güman edilir. Ermənistan tərəfi onlarla bağlı heç bir məlumatlarının
olmadığını bildiriblər. ("Ekspress", 25.06.15.).
* Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əlif Hacıyevin doğum günündür. Əlif Lətif oğlu
Hacıyev 1953-cü il iyunun 24-də Xocalı şəhərində anadan olub. O, 1974-cü ildən Daxili
İşlər nazirliyi orqanlarında işləmiş, 1990-cı ildə Xocalı hava limanı daxili işlər bölməsinə
rəis təyin edilmiş, erməni təxribatçılarına qarşı cəsarətlə mübarizə aparmış, Xocalı
aeroportunu ermənilərin nəzarətindən tamamilə çıxartmışdı, 1992-ci il fevralın 25-dən
26-na keçən gecə səhərə qədər rəhbərlik etdiyi kiçik dəstə ilə erməni-rus qüvvələrinə
qarşı rəşadətlə vurşmuş, misilsiz qəhrəmanlıqlar göstərmiş, əsil cəngavər kimi son
nəfəsinə qədər vurşmuş və döyüş meydanında şəhid olmuşdur.
Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib, Bakının küçələrindən biri onun adını
daşıyır.
* İşğalçı Ermənistan odusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Ayqepar və Mosesqex
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli və Ağdam kəndlərində,
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Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy
rayonunun Qaravəlilər kəndində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi,
Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Talış, Gülüstan, Tərtər rayonunun Çaylı, Çiləbürt,
Ağdam rayonunun Nəmirli, Kəngərli, Şıxlar, Yusifcanlı, Mərzili, Xocavənd rayonunun
Kuropatkino, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Qorqan,
Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göygöl, Goranboy,
Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
25 iyun
* Qarabağ Azadlıq Təşkilatının çəkdiyi “Yaddaş” sənədli filminin Beynəlxalq Mətbuat
Mərkəzində təqdimatı keçirilib. Film Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyələşdirdiyi “Qarabağ
həqiqətlərinin əks olunduğu CD və DVD-lərin, çap materiallarının hazırlanması və
yayılması, Türkiyə, İran və Gürcüstan QHT-ləri ilə bu sahədə əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi” adlı layihə çərçivəsində hazırlanıb. Filmin ideya müəllifi Akif Nağı, ssenari
müəllif və rejissoru Elxan Xanəlizadədir, yaradıcı heyətə həmçinin Firizə
Əsədullayeva, Heyran Muradova, Əzizə Muradova və digərləri daxildirlər.
Azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində hazırlanan iyirmi dəqiqəlik filmdə Qarabağ
müharibəsi, ermənilərin saxtakarlığı, təcavüzü, vəhşikləri, terror aktları, Xocalı
soyqırımının qurbanları, həmçinin bu soyqırımı törədənlərlə bağlı məlumat verilir. Filmin
məqsədi Qarabağ müharibəsi, Azərbaycana qarşı erməni təcavüzü haqqında məlumatın
dünya birliyinə çatdırılmasıdır. Filmi, başqa cür desək, “Qarabağ müharibəsinə dair qısa
məlumat kitabı” kimi də təqdim etmək olar.
QAT sədri Akif Nağının aparacılığı ilə başlayan tədbirdə filmin rejissoru Elxan
Xanəlizadə, ekspertlər Mübariz Əhmədoğlu, Firdovsiyyə Əhmədova, Rauf Zeyni,
Emin Həsənli, Gülbala Mustafayev, Əvəz Həsənov, Qafar Çaxmaqlı, Mehriban
Abdullayeva, Əlisafa Mehdi və digərləri çıxış ediblər. Çıxışlarda filmin əhəmiyyəti,
dəyərli məqamları, dünya birliyinə effektiv çatdırılma formaları qeyd olunub. Akif Nağı
təklif edib ki, filmin nüsxələri QHT Şurası və digər qurumlar vasitəsilə Birinci Avropa
Oyunlarının iştirakçılarına, rəhbər heyətlərinə, turistlərə çatdırılsın, həmçinin
Azərbaycanın televiziyaları vasitəsi ilə vaxtaşırı nümayiş etdirilsin. O, belə bir təklif də
irəli sürüb ki, Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində və digər yerlərdə keçirilən tədbirlər bu
filmin nümayişi ilə başlanılsın, həmçinin xarici tədbirlərdə iştirak etmək üçün gedən hər
kəs də bu filmi özü ilə götürsün, imkan daxilində həmin tədbirlərdə göstərilməsinə nail
olsun.
Təqdimatda ictimai-siyasi xadimlər, QHT nümayəndələri, ekspertlər, QAT üzvləri,
müharibə veteranları, məcburi köçkünlər, qaçqınlar və digərləri iştirak ediblər, film
barəsində fikirlərini, rəylərini söyləyiblər. Sonda filmin DVD nüsxələri tədbir
iştirakçılarına paylanıb. (www.qhtxeber.az, 25.06.15; “Yeni Müsavat”, 26.06.15.).
* Ermənistanda elektrik enerjisi tariflərinin artırılmasına qarşı başlayan etiraz
aksiyaları fasiləsiz davam edir. Bəzi ekspertlər bu hərəkatın Qərb tərəfindən
istiqamətləndirildiyini deyir, hərəkatı “Elektromaydan” adlandırırlar. Övladları
müharibədə ölmüş əsgər anları da aksiyaya qoşulublar. Bu aksiyalara Dağlıq Qarabağ
ermənilərindən də dəstək var. ABŞ-ın Ermənistandakı səfirliyi, ATƏT və Avropa
Birliyinin İrəvan nümayəndəlikləri aksiya iştirakçılarına qarşı güc tətbiqini pisləyən
bəyanatlar verib, tərəfləri dialoqa çağırıblar. Aksiyaları hansı siyasi partiyanın təşkil
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etdiyi məlum deyil, qeyri- hökumət təşkilatları, gənclər daha fəal görünürlər. (" Yeni
Müsavat" ,26.06.15.).
* İyunun 23- də itkin düşmüş Azərbaycan hərbçiləri Musa Musayev və Tural
Yolçuyevin meyitləri düşmən tərəfdə minalanmış ərazidə aşkar edilib. Beynəlxalq
Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə meyitlər həmin ərazidən götürülüb. (" Bakı
Xəbər" ,26.06.15.).
* Prezident İlham Əliyev Ordu Günü münasibətilə Hərbi Dəniz Qüvvələri bazasının
açılışında iştirak edib. O,mərasimdə çıxış edərkən bildirib: " Ən böyük problemimiz
torpaqlarımızın işğal altında qalmasıdır… Əminəm ki, Azərbaycan xalqı öz tarixi
torpaqlarını geri qaytaracaq… Ermənilər ölmək istəmirlərsə, torpaqlarımızdan rədd olub
getməlidirlər… Mən əminəm ki, güclənən Azərbaycan ərazi bütövlüyümüzü bərpa
edəcəkdir və bizim milli bayrağımız Şuşada, Xankəndində qaldırılacaq. Hər bir
Azərbaycan vətəndaşı bu müqəddəs günü öz işi ilə yaxınlaşdırmalıdır. " (" Bakı Xəbər"
,26.06.15.).
* İşğalçı Ermənistan odusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Vazaşen kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, Berd
rayonunun Ayqepar, Mosesqex və Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz
rayonunun Əlibəyli, Ağdam və Koxanəbi kəndlərində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Gülüstan,
Tərtər rayonunun Yarımca, Göyarx, Çiləbürt, Ağdam rayonunun Şuraabad, Kəngərli,
Qaraqaşlı, Şıxlar, Baş Qərvənd, Yusifcanlı, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Horadiz,
Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin
Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə
yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
26 iyun
* Avropa Oyunlarında Azərbaycana 16-cı qızıl medalı qazandıran boksçu Elvin
Məmişzadə bildirib: “Bu gün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Günüdür. Buna görə
qələbəmi ilk növbədə ailəmə, sonra isə səngərdə olan yoldaşlarımıza həsr edirəm.”
(www.anspress.com, 26.06.15.).
* Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Anna Brasser son günlər
Ermənistanda baş verən hadisələrlə bağlı narahatlığını bildirib: “Ermənistanda etiraz
edənlərə qarşı sərt davranış yolverilməzdir... Mən Ermənistandakı nümayəndəmizlə
söhbət etdim, İrəvanda insan haqlarının pozulması ilə bağlı məlumat aldım və bunun
gələcəkdə Ermənistanın AŞPA-da qalıb-qalmayacağına təsir edəcəyini diqqətə
çatdırdım.” Ermənistanda iyunun 19-da “Talana yox!” şüarı ilə başlayan etiraz aksiyaları
davam edir. (www.anspress.com, 26.06.15.).
* Müdafiə naziri Zakir Həsənov ANS TV-ə müsahibəsində bildirib: “Torpaqlarımız
nəyin bahasına olursa olsun azad edilməlidir... Biz güclü texnikamız vasitəsi ilə
düşmənin səngərlərində nə baş verdiyini bilirik. Bizim kəşfiyyat məlumatlarımız
genişdir... Ermənistan 2015-ci ildə döyüş şəraitində 60-a yaxın hərbi qulluqçu itirib... Biz
hərbi qulluqçuları bütün təsərrüfat işlərindən uzaqlaşdırdıq. Onların vaxtı ancaq döyüş
hazırlığına sərf olunmalıdır. İyirmi minə yaxın mülki şəxs işə cəlb olunub.
(www.anspress.com, 25.06.15.).
* Milli Qəhrəman Zakir Məcidovun doğum günüdür. Milli Qəhrəman Zakir Nüsrət
oğlu Məcidov 1956-cı il iyunun 26-də Neftçala rayonu Həsənabad kəndində anadan olub.
O, aviasiya zabiti olaraq 1992-ci ildə “N”saylı hərbi hava hissəsində hərbi vertolyot
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komandiri təyin edilmiş, Ağdərə isitiqamətində hərbi əməliyyatlarda dəfələrlə şücaət
göstərmiş, Aterk kəndində ermənilərin qərargahını darmadağın etmiş, düşmənin xeyli
texnikasını sıradan çıxarmış, 1992-ci il avqustun 6-da düşmənin Kasapet yüksəkliyindəki
3 mövqeyini dağıtmış, 4-cü dəfə havaya qalxaraq döyüşə girmiş və qəhrəmanlıqla həlak
olmuşdur. Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib.
* İşğalçı Ermənistan odusu düşmən ölkənin Berd rayonunun Ayqepar və Mosesqex
kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli və Ağdam kəndlərində,
Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy
rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun
Talış, Tapqaraqoyunlu, Gülüstan, Tərtər rayonunun Qızıloba, Çaylı, Çiləbürt, Ağdam
rayonunun Nəmirli, Kəngərli, Şıxlar, Mərzili, Təzəkənd, Yusifcanlı, Qiyaməddinli,
Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Horadiz, Aşağı
Seyidəhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Qorqan, Alxanlı kəndləri yaxınlığında, həmçinin
Göygöl, Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının ərazisindəki adsız
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan
atəşə tutublar.
27 iyun
* İşğalçı Ermənistan tərəfinin yaydığı məlumata görə, iyunun 26-da Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin atəşi ilə erməni hərbçisi Aram Yepremyan ölüb. Hadisə cəbhənin
Naxçıvan istiqamətində baş verib. Düşmən hadisənin atışma nəticəsində baş verdiyini
bildirib. (www.turan.az, 27.06.15.).
* Müdafiə naziri Zakir Həsənov bildirib: “Azərbaycan dövlətinin sülhsevər siyasəti
nəticə vermir, çünki erməni tərəfi beynəlxalq səviyyədə qəbul edilən qərar və
qətnamələrin tələblərini yerinə yetirmir". (www.musavat.com, 27.06.15.).
* Milli Qəhrəmanlar Yavər Əliyev, Malik Əsədov, Ruslan Muradovun doğum
günüdür.
Yavər Yaqub oğlu Əliyev 1956-cı il iyunun 27-də Bakı şəhərində anadan olub. Aviasiya
zabiti olaraq hərbi vertolyotun ikinci pilotu, sonra isə komandiri kimi Qarabağ
müharibəsində rəşadətlə vuruşub, MDB hərbi hissələrindən Azərbaycana hərbi
vertolyotların gətirilməsində müstəsna xidmətləri olub, 1992-ci il fevralın 29-da növbəti
uçuşu zamanı düşmən tərəfindən vurulmuş, qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur. Bakı
şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Oxuduğu 235 saylı məktəb onun adını
daşıyır.
Malik Hamil oğlu Əsədov 1962-ci il iyunun 27-də Yevlax rayonu Havarlı kəndində
anadan olub. 1990-cı ildən başlayaraq Xocalı, Əsgəran, Ağdam, Şuşada gedən
döyüşlərdə iştirak edib, 1992-ci il yanvarın 18-də Şuşa rayonu Nəbilər kəndi yaxınlığında
rəhbərlik etdiyi 6 nəfərlıik bölüklə düşmənin onqat artıq qüvvəsinə qarşı döyüşə girib,
sonda tək qalır, lakin axıra qədər vuruşur, düşmənin kəndə girməsinə imkan vermir və
qəhrəmancasına həlak olur. Havarlı kəndində dəfn edilib, kənd orta məktəbi onun adını
daşıyır. Həmin məktəbdə və Mingəçevir şəhərində büstləri qoyulub.
Ruslan Həmid oğlu Muradov 1973-cü il iyunun 27-də Mingəçevir şəhərində anadan
olub. O, 1992-ci ildə Milli Ordu sıralarına daxil olub, Ağdam və Ağdərə istiqamətlərində
döyüşlərdə iştirak edib, Papravənd kəndinin müdafiəsində xüsusi fədakarlıq göstərib,
1992-ci ilin avqustunda düşmən tərəfindən vurulmuş təyyarənin heyətinin xilas edilməsi
əməliyyatına rəhbərlik edib, 1992-ci il avqustun 22-də Gülyataq kəndinin azad edilməsi
uğrunda döyüşdə qəhrəmancasına həlak olub. Mingəçevir Şəhidlər Xiyabanında dəfn
edilib. Oxuduğu orta məktəb onun adını daşıyır. Məktəbdə büstü qoyulub.
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* İşğalçı Ermənistan odusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Berkaber kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Qızılhacılı kəndində, Krasnoselsk rayonu
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Gülüstan, Tərtər
rayonunun Göyarx, Ağdam rayonunun Şuraabad, Şıxlar, Şirvanlı, Qaraqaşlı, Mərzili,
Sarıcalı, Yusifcanlı, Cəvahirli, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun
Qaraxanbəyli, Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Qorqan, Cəbrayıl rayonunun Mehdili
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat
və pulemyotlardan atəşə tutublar.

28 iyun
* İşğalçı Ermənistanın müdafiə nazirliyindən bildirilib ki, iyunun 25-26-da Naxçıvan
istiqamətində başverən atışmada ölən hərbçi Aram Yepremyandan başqa daha iki erməni
hərbçisi yaralanıb. Onlar müqavilə əsasında hərbi xidmət keçirlər. Yaralıların hər ikisi
Sisyanda hərbi hospitala yerləşdiriliblər. Düşmən tərəfi Azərbaycanın da itkilər verdyini
bildirib. Azərbaycan müdafiə nazirliyi ermənilərin bu iddasını təkzib edib. (www.apa.az,
28.06.15.).
* Müdafiə naziri Zakir Həsənov N saylı hərbi hissədə yeni binaların, o cümlədən əsgər
yataqxanası, yeməkxana, hamam-çamaşırxana kompleksinin açılışında iştirak edib.
Nazir yeni binalrın şəraiti ilə tanış olub, əsgərlərlə, həmçinin müqavilə əsasında çalışan
mülki şəxslərlə söhbət edib. (www.musavat.com, 28.06.15.).
* Milli Qəhrəman Ənvər Fərəcovun doğum günüdür. Ənvər Səyyad oğlu Fərəcov
1952-ci il iyunun 28-də Goranboy rayonu Sarov kəndində anadan olub. O, milis zabiti
kimi 1991-ci ildən rayonun Todan milis (polis) bölməsinin rəisi təyin edilir, bütün
döyüşlərdə fəal iştirak edir, 1991-ci il avqustun 18-də rəhbərlik etdiyi kiçik dəstə ilə
düşmənə zərbə vurur, polis əməkdaşlarını mühasirədən çıxarır, həmin il sentyabrın 11-də
polis əməkdaşları ilə birlikdə Erkəc, Mənəşli, Buzluq kəndlərini düşməndən müdafiə
edir, düşmənin üstün qüvvələrini dəf edirlər, lakin qəhrəman zabit özüdə həlak olur.
* İşğalçı Ermənistan odusu düşmən ölkənin İcevan rayonunun Berkaber kəndində
yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Qızılhacılı kəndində, Krasnoselsk rayonu
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizi, Goranboy rayonunun Gülüstan, Tərtər
rayonunun Göyarx, Ağdam rayonunun Şuraabad, Şıxlar, Şirvanlı, Qaraqaşlı, Sarıcalı,
Cəvahirli, Şıxlar, Yusifcanlı, Mərzili, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, Füzuli
rayonunun Qaraxanbəyli, Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Qorqan, Cəbrayıl rayonunun
Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göygöl, Goranboy, Xocavənd, Füzuli və
Cəbrayıl rayonlarının ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz
mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
29 iyun
* İranın Azərbaycandakı səfiri Möhsün Pak Ayin bildirib: “İki dost və qardaş ölkənin
əlaqələrinin inkişafında parlaq gələcəyi görürəm... Gömrük, yükdaşıma, ticarət tarifləri,
sığorta, viza, azad iqtisadi müştərək layihələrin icrası sahəsində problemlərin aradan
qaldırılması üçün uğurlu addımlar atılır.” (" Bakı Xəbər" ,30.06.15.).
* Politoloq Elxan Şahinoğlu müsahibəsində bildirib: “Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həlli ilə bağlı ABŞ və Rusiya arasında heç bir ciddi fikir ayrılığı yoxdur... Həm ABŞ,
181

həm də Rusiya üçün münaqişənin dondurulmuş vəziyyətdə qalması sərfəlidir.” ("Yeni
Müsavat" ,30.06.15.).
* Ermənistanın terrorçu müdafiə naziri Seyran Ohanyan bildirib: “Avropa Oyunları
bitəndən sonra ( Oyunlar iyunun 28-də başa çatıb) Azərbaycan sərhəd ərazisində və
Qarabağda vəziyyəti kəkinləşdirə bilər. Məncə, Oyunlardan sonra Azərbaycan bu
ərazilərdə gərginliyi artıracaq.” ("Şərq" ,30.06.15.).
* Milli Televiziya və Radio Şurasının (MTRŞ) şöbə müdiri Təvəkkül Dadaşov efirdə
şou proqramlarının çoxluğu ilə bağlı narazılığı bildirib: “Apardığımız monitorinqlərin
nəticələri açıqlandıqdan sonra bəzi telekanallar öz efirlərində hərbi-vətənpərvərlik
mövzularına düzəlişlər etdilər. Lakin ciddi irəliəyiş yoxdur. Bu şou verlişlərin yerinə
daha çox hərbi-vətənpərvərlik proqramları yayımlanmalıdır.” ("Şərq" ,30.06.15.).
* Milli Qəhrəmanı Elxan Zülfüqarovun doğum günüdür. Elxan Qaçay oğlu
Zülfüqarov 1954-cü il iyunun 29-da Füzuli rayonu Üçbulaq kəndində anadan olub. O,
1992-ci ildə Milli Ordu sıralarına qoşulub, bölmə komandiri kimi Laçın, Qubadlı,
Zəngilan, Füzuli bölgələrində vuruşub, erməni və rus dillərini bildiyinə görə kəşfiyyatda
xüsusi xidmətlər göstərib, 1994-cü il yanvarın 4-də əldə etdiyi kəşfiyyat məlumatları
Füzuli rayonunun 19 kəndinin azad edilməsində əvəzsiz rol oynayıb, 1994-cü il yanvarın
5-də Şükürbəyli kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla həlak olub.
Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib.
* İşğalçı Ermənistan odusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Voskepar
kəndində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Aşağı Əskipara kəndində, Berd
rayonunun Ayqepar, Mosesqex və Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz
rayonunun Əlibəyli, Ağdam və Koxanəbi kəndlərində yerləşən mövqelərimizi, Goranboy
rayonunun Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Göyarx, Yarımca, Çiləbürt, Ağdam
rayonunun Şıxlar, Qaraqaşlı, Sarıcalı, Kəngərli, Yusifcanlı, Füzuli rayonunun
Qaraxanbəyli, Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri
yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının
ərazisindəki yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və
pulemyotlardan atəşə tutublar.
30 iyun
* Qarabağ Azadlıq Təşkilatı (QAT) İdarə Heyətinin iclasında hazırkı vəziyyət, bir sıra
digər məsələlər, xüsusi olaraq isə Birinci Avropa Oyunlarının yekunları müzakirə olunub.
I Avropa Oyunlarının yekunlarına dair çıxışlarda, müzakirələrdə və qərarda bu
beynəlxalq tədbirin əhəmiyyəti, yüksək təşkilatçılıq, Azərbaycanın təbliği,
idmançılarımızın nailiyyətləri müsbət qiymətləndirilib, böyük hadisə kimi
dəyərləndirilib. Eyni zamanda ermənilərin bu tədbirə dəvət olunması, onların iştirakı ilə
bağlı keçirilən etiraz aksiyalarının qarşısının qəddarlıqla alınması, QAT üzvlərinə zor
tətbiq olunması pislənilib.
QAT-ın mətbuat xidməti xəbər verir ki, ermənilərin bu tədbirə dəvət olunmasının çox
yanlış addım olduğu qeyd olunub.
“Onsuz da beynəlxalq təşkilatlar və ermənilər Azərbaycanın bu jestini dəyərləndirmək
səviyyəsində deyildirlər. Onlar Azərbaycanın bu hərəkətini zəiflik və təslimçilik əlaməti
kimi qəbul edirlər. Bir sıra beynəlxalq və regional təşkilatların, bəzi Avropa dövlət
başçılarının, həmçinin ermənilərin, işğalçı Ermənistanın rəhbərinin Oyunlar zamanı və
sonra verdikləri bəyanatlar dediklərimizi təsdiq edir. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan
hakimiyyəti və cəmiyyəti bu məsələdə səhvə yol verdi və bu səhv bir daha təkrar
olunmamalıdır. Biz düşmənə qarşı prinsipial mövqeyimizdən geri çəkilməməliyik.
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Düşmən həmişə düşməndir, onlara bizim ölkəmizdə yer yoxdur, rədd olub getməlidirlər.
Bu Oyunlar cəmiyyətin birliyini nümayiş etdirdi. Məhz bu birliyə söykənərək,
cəmiyyətimizi müharibəyə hazırlamalı, hər kəs bu yöndə öz vəzifəsini yerinə
yetirməlidir” - deyə, QAT-ən sənədində deyilir.
Təşkilat hesab edir ki, Azərbaycan I Avropa Oyunları ilə həm də dünyaya öz bacarığını,
gücünü nümayiş etdirdi: “Azərbaycan güclü və qüdrətli bir dövlətdir. Ona görə də
hakimiyyət ləngimədən hərbi əməliyyatlara, müharibəyə başlamalı, torpaqlarımızı
işğaldan azad etməlidir. Bu, bütün vicdanlı azərbaycanlıların tələbidir! Bizim başqa
tələbimiz yoxdur, heç bir sosial-iqtisadi, siyası tələbə yer yoxdur! Yalnız bir tələbimiz
var: “Müharibə! Ya Qarabağ, ya ölüm!” (www.moderator.az, 30.06.15; “Yeni Müsavat”,
01.07.15.).
* Moskva və bütün Rusiyanın patriarxı Kiril Ermənistandakı aksiyalar və antirus
əhvalının güclənməsi ilə bağlı bildirib: “Erməni dövlətinin yaranması anından başlayaraq
biz pravoslav olmayan bu xalqı müdafiə edirik... Bu dövlət Rusiyasız heç vaxt mövcud
ola bilməzdi. İndi isə hər şeyin sürətlə dəyişməsinin və bizim etdiyimiz xeyirxahlığın bu
cür həyasızcasına unudulmasının şahidiyik.” (“Şərq”, 01.07.15.).
* İşğalçı Ermənistan odusu düşmən ölkənin Noyemberyan rayonunun Voskepar
kəndində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Aşağı Əskipara kəndində, Berd
rayonunun Ayqepar, Mosesqex və Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz
rayonunun Əlibəyli, Ağdam və Koxanəbi kəndlərində yerləşən mövqelərimizi, Goranboy
rayonunun Talış, Tərtər rayonunun Göyarx, Yarımca, Çiləbürt, Qızıloba, Ağdam
rayonunun Şıxlar, Qaraqaşlı, Sarıcalı, Kəngərli, Yusifcanlı, Baş Qərvənd, Füzuli
rayonunun Qaraxanbəyli, Horadiz, Aşağı Seyidəhmədli, Alxanlı, Aşağı Əbdülrəhmanlı,
Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göygöl, Goranboy,
Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən üzbəüz mövqelərimizi avtomat və pulemyotlardan atəşə tutublar.
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