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Qalibiyyət dərsi

 
 
 

QALİBİYYƏT DƏRSİ

İstənilən müharibədə əsl qalibiyyət o zaman qazanılır ki, savaş meydanın-
da düşməni əzirsən, canlı qüvvəsini və texnikasını məhv edirsən, bütün çıxış yol-
larını kəsirsən, o da yenildiyini, tam məhv olacağını görüb səndən imdad dilə-
yir. Bu məqamda düşmən öz məğlubiyyətini etiraf, sənin qələbəni qəbul edirsə, 
ikiqat zəfər qazanırsan. Çünki bu zaman diz çökdürdüyün tərəfə şərtlərini ra-
hatca qəbul etdirirsən və beləliklə, hərbi zəfəri siyasi qələbəyə çevirirsən. Azər-
baycan işğal altındakı torpaqlarını azad etmək üçün Ermənistanla apardığı 44 
günlük müharibədə məhz belə parlaq tarixi hərbi-siyasi qələbə qazandı.

Düşmənin uzun illərdən bəri davam edən və səngimək bilməyən təxribat-
larına cavab olaraq Azərbaycan Ordusunun 2020-ci il sentyabr ayının 27-də baş-
lamış ildırımsürətli əks-hücum əməliyyatları Ermənistanın hərbi-siyasi böhranı 
və müharibədə tam məğlubiyyəti ilə nəticələndi. Bu müharibədə hərbi-siyasi və 
diplomatik məharəti ilə bir daha xalqın gözündə ən uca zirvələrə ucalmış dövlət 
başçımız İlham Əliyev haqqında, Ali Baş Komandanı ilə sarsılmaz birlik nüma-
yiş etdirən Azərbaycan xalqı, döyüş meydanında xarüqələr yaratmış Azərbaycan 
Ordusu, beynəlxalq arenada Azərbaycana birmənalı dəstək ifadə etmiş dostları-
mız barəsində çox yazılıb və yenə də yazılacaq. Yazılacaq və hər zaman “qalibiy-
yət”, “qələbə”, “zəfər” kimi xüsusi enerjisi olan sözlər Azərbaycan cəmiyyətinin 
dilinin əzbəri olacaq. Həmin sözlərin yaratdığı böyük mənalar bundan sonra da 
gedəcəyimiz yolların çıxış nöqtəsinə, müstəqil dövlətimizin daha da qüdrətlən-
məsi üçün görəcəyimiz möhtəşəm quruculuq işlərinin möhkəm bünövrəsinə 
çevriləcəkdir.

* * *
Azərbaycanda hər kəs gözəl bilir ki, qalibiyyətlə sona çatmış II Qarabağ 

savaşının, sözün həqiqi mənasında, Vətən müharibəsinin əsas qəhrəmanla-
rı Azərbaycan xalqı, rəşadətli Azərbaycan Ordusu, dövlətimizə, xalqa və silahlı 
qüvvələrə böyük məharətlə rəhbərlik etmiş ölkə Prezidenti, Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevdir. Müzəffər ordumuz işğal olunmuş əraziləri düşmən tapdağın-
dan azad etmək üçün ildırımsürətli müharibə aparmış, xalq və cəmiyyət yum-
ruq kimi birləşərək orduya dəstək vermişdir. Dövlət başçısı, Ali Baş Komandan 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
Vətən müharibəsi dövründə xarici kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibələri

İlham Əliyev eyni zamanda sinəsini şücaətlə irəli verərək böyük dövlətlərdən 
gələn siyasi təzyiqləri neytrallaşdırmış, ölkəmizə qarşı aparılan informasiya mü-
haribəsini zərərsizləşdirmişdir. 

Vətən müharibəsinin getdiyi gərgin günlərdə Prezident İlham Əliyev hər 
zaman olduğu kimi yenə də birmənalı olaraq Azərbaycan xalqının düşünən bey-
ni və danışan dili olmuşdur. Bu mənada Prezidentin xarici KİV nümayəndələrinə 
verdiyi 30-a yaxın parlaq müsahibənin, eləcə də xalq qarşısında etdiyi çıxışların 
milli yaddaşımızı yaşatmaq baxımından müstəsna tarixi əhəmiyyəti qeyd edil-
məlidir. Azərbaycanın dövlət başçısının yüksək intellektini, dərin politoloji bi-
liyini, zəngin siyasi təcrübəsini, parlaq diplomatik məharətini nümayiş etdirən 
həmin müsahibələrin bir əhəmiyyəti də ondadır ki, Prezident İlham Əliyev dün-
ya ictimaiyyətinə türk, rus və ingilis dillərində mövcud Azərbaycan gerçəkliyi, 
erməni işğalının miqyası, problemin həlli ilə bağlı diplomatik danışıqların tam 
effektsizliyi, əks-hücum əməliyyatlarının zəruriliyi, Qarabağ probleminin ma-
hiyyəti, Bakıya qarşı informasiya möhtəkirliyi və s. barədə qiymətli məlumat-
lar vermişdir. Dövlət başçısı dərin məzmunlu müsahibələri ilə erməni tərəfinin 
Qarabağ problemi ətrafına çəkdiyi yalanlar səddini dağıtmış, Yerevanı və onu 
himayə edən şər qüvvələri bütün dünyanın gözü qarşısında ifşa etmişdir.

Əslində tarixi nöqteyi-nəzərdən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin Ermənistan üzərində informasiya qələbəsindən bəhs edərkən 
2020-ci il fevralın 15-də keçirilən Münhen Təhlükəsizlik Konfransı xüsusi qeyd 
olunmalıdır. Həmin gün müasir Azərbaycan tarixinin ən həlledici günlərindən 
biri kimi yadda saxlanılmalıdır. Çünki məhz həmin gün Prezident İlham Əliyevin 
qazandığı növbəti mənəvi-intellektual zəfər Ermənistan üçün sonun başlanğıcı 
sayıla bilər. Bu, hamıya – Ermənistana və bütün dünyaya xəbərdarlıq idi ki, lap 
yaxın zamanlarda təcavüzkar Ermənistan diz çökdürüləcək. Terrorizmi dövlət 
siyasətinə çevirmiş işğalçı ölkə rəzil duruma salınacaq, erməniçiliyin yalanlar 
üzərində qurulmuş bütün cəfəng illüziyaları darmadağın ediləcək. Azərbaycanın 
dövlət başçısı II Qarabağ savaşında bu niyyətini təkcə döyüş meydanında deyil, 
həm də informasiya sahəsində böyük məharətlə gerçəkləşdirdi. Və bu məsələ-
də onun xarici ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi parlaq müsa-
hibələr də öz tarixi rolunu oynadı. Üz-üzə dayanan Həqiqət və Yalan savaşında 
AZƏRBAYCAN – yəni böyük hərflərlə HƏQİQƏT qalib gəldi.

Prezident İlham Əliyevin xarici mediaya müsahibələri Ali Baş Komandanın 
bütün cəbhələrdə apardığı döyüşə hazırlıq səviyyəsini dünyaya nümayiş etdirdi. 
Bu müsahibələr ilk növbədə Qarabağ probleminin mahiyyəti və erməni yalanla-
rı altında gizlədilmiş həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırdı. Müsahibələrdə 
bəyan edildi ki, işğalçı Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasətinin 
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davam etdiyi son 30 ildə ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazilərinin 
20 faizi işğal olunub, 1 milyona yaxın soydaşımız doğma yurd-yuvasından didər-
gin salınıb, düşmən işğalı altındakı ərazilərimiz talan edilib, bu ərazilərdə qey-
ri-qanuni məskunlaşdırılma aparılıb, tarixi və mədəni abidələr, dini ocaqlar da-
ğıdılıb. Bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan ötən dövrdə daim münaqişənin 
dinc yolla həllinə çalışıb. Ermənistan isə ərazilərimizin ilhaq edilməsi məqsə-
dilə işğalın nəticələrini möhkəmləndirmək istiqamətində məkrli addımlar atıb. 
Düşmən dövlət münaqişənin siyasi həlli əleyhinə yönələn təxribat xarakterli bə-
yanat və hərəkətlərə üstünlük verib, Azərbaycanın bütün cəbhə boyu əhalinin 
sıx məskunlaşdığı yaşayış məntəqələri və hərbi mövqelərini atəşə tutub. İşğalçı 
Ermənistan BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul edilmiş 4 qətnamə-
sini (822, 853, 874 və 884 saylı) qulaqardına vuraraq, işğalçı qoşunlarını Azər-
baycan ərazilərindən çıxarmaqdan imtina edib. Yerevan ATƏT-in Minsk qrupu-
nun Qarabağ  münaqişəsinin həlli üçün apardığı danışıqların da, faktiki olaraq, 
dalana dirənməsinə səbəb olub.

İşğalçı Ermənistanın 2020-ci ilin iyul ayında Tovuz rayonu ərazisində döv-
lət sərhəddini pozması, ardınca ölkəmizə təxribat qrupları göndərməsi Azərbay-
canın səbir kasasını daşırmışdır. Nəhayət, 2020-ci il sentyabrın 27-də işğalçının 
ölkəmizə qarşı genişmiqyaslı təcavüzündən sonra ordumuz əks-hücum əməliy-
yatı keçirməyə məcbur olmuşdur. Döyüşlər ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa 
edilməsi uğrunda Vətən müharibəsinə çevrilmişdir. Bütün bu həqiqətlər Prezi-
dentin bəhs olunan müsahibələrinin özəyini təşkil edir.

* * *
Sentyabrın 27-dən – ordumuzun əks-hücum əməliyyatlarına başladığı an-

dan bütün Vətən müharıbəsi boyu, 44 gün müddətində Azərbaycan həqiqətləri-
nin dünyaya çatdırılması ilə bağlı ölkə Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliye-
vin informasiya cəbhəsində misli görünməmiş fəaliyyəti onun digər sahələrdəki 
xidmətləri kimi tarixi rəşadət nümunəsidir. Döyüş əməliyyatları dövründə Pre-
zident İlham Əliyevin dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinə verdi-
yi və nadir bir silsilə təşkil edən müsahibələrdə 30 ildən çox davam edən Qa-
rabağ münaqişəsi və onun ikinci qaynar mərhələsi ətrafında beynəlxalq aləmi 
düşündürən, narahat edən zəruri və obyektiv, bəzən də qərəzli və bədxah su-
allara Azərbaycan dövlətinin adından verilən – münaqişənin mahiyyətini açıb 
göstərən, bu vaxtadək erməni yalan və böhtanları ilə pərdələnmiş həqiqətlərə 
işıq salan mötəbər, əhatəli və tarixi önəm daşıyan cavablar öz əksini tapmışdır.

Azərbaycan Prezidentinin bütün fəaliyyəti dövründə parlaq diplomatik 
uğurlarının miqyasından xəbəri olan istənilən şəxs ordumuzun getdikcə uza-
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naraq düyünə düşmüş Qarabağ münaqişəsini yaxın gələcəkdə hərbi yolla həll 
etməli olacağına inanırdı. Elə bir beynəlxalq və ya yerli tribuna yox idi ki, Prezi-
dent İlham Əliyev orada Ermənistanın işğalçılıq siyasətini, onun bu siyasətdən əl 
çəkmədiyini konkret faktlarla sübut etməsin. Bu ardıcıl, qətiyyətli diplomatik və 
informasiya savaşının davamı olaraq dövlət başçısı ordumuzun torpaqlarımızı 
işğaldan azad etdiyi günlərdə də mükəmməl gedişləri, məntiqli mühakimələri, 
sərrast həmlələri ilə dünyanın gözü qabağında təcavüzkar Ermənistanı və düş-
mən ölkənin sərsəm baş nazirini, sözün həqiqi mənasında, “mat” vəziyyətində 
qoyur, siyasi nokauta salırdı. Azərbaycan rəhbəri münaqişənin tarixi və mahiy-
yəti, döyüş əməliyyatlarının xarakteri və gedişi, Ermənistanla gələcək münasi-
bətlər və Qarabağın erməni icmasının taleyi ilə bağlı gündəmdə olan ən ciddi, 
obyektiv suallarla yanaşı, qərəzli və konyuktur atmacaların da cavabında Qara-
bağın tarixən Azərbaycan torpağı olduğunu, separatçıların bu ərazilərdə ikinci 
erməni dövləti yaratmaq avantürasını tarixi fakt və siyasi arqumentlərlə sübut 
edirdi.

Bundan əlavə, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı xarici 
jurnalistlərin suallarına cavablarında  apardığımız savaşın BMT-nin Ermənista-
nın işğal aktlarını təsdiqləyən, zorla tutulmuş əraziləri dərhal və qeyd-şərtsiz 
tərk etməsini bildirən qətnamələrinin tələblərini təcavüzkar dövlətə qəbul et-
dirmək məcburiyyətindən irəli gəldiyini əsaslandırır, ordumuzun, qarşı tərəf-
dən fərqli olaraq, müharibə qaydalarına tam əməl etdiyini, xarici muzdlulardan, 
kənar hərbi qüvvələrdən istifadə etmədiyini sübuta yetirirdi.

Bu açıqlamaların önəmli bir cəhəti isə Ermənistanın bütün sivil normala-
rı pozaraq işğalçılıq siyasətini hədsiz vəhşiliklər və müharibə cinayətləri törət-
məklə hələ də davam etdirməsinin bəşəriyyətə qarşı yolverilməz təhdidlər ol-
duğunu açıb göstərməkdən ibarət idi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bütün 
müsahibələrində yekun olaraq bildirirdi ki, işğalçı dövlət döyüş meydanında aş-
kar məğlubiyyətini etiraf edərək, öz quldur birləşmələrini tutduğu ərazilərdən 
çıxarmağa razılaşdığı anda müharibə dayandırılacaq.

Dövlətimizin başçısı həmin günlərdə dünyanın geniş əhatə dairəsi olan 
türk, rus, ingilis, fransız, ispan, alman, yapon, italyan dillərində yayılan 30-a 
yaxın aparıcı telekanal, qəzet və informasiya agentliklərinə türk, rus, ingilis 
dillərində ardıcıl müsahibələr verdi. Müharibənin gedişində işğalçının bir sıra 
xarici imperialist dairələrdə müdafiə edildiyi, Azərbaycana qarşı düşmənçilik 
siyasətinin körükləndiyi bir şəraitdə bu müsahibələrin yayılması beynəlxalq ic-
timaiyyətə Qarabağla bağlı əsl həqiqətləri çatdırmaq, bütün siyasi, diplomatik 
istiqamətlərdəki uğurları möhkəmləndirmək, haqq işimizə informasiya dəstəyi 
qazandırmaq məqsədi daşıyırdı.
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Yayımlandığı andan ciddi tarixi və informativ dəyər daşıyan bu parlaq mü-
sahibələr Qarabağ müharibəsi barədə 44 günlük döyüş əməliyyatları dövründə 
beynəlxalq aləmi düşündürən, narahat edən ən önəmli suallara Azərbaycan döv-
ləti adından onun Prezidentinin və Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanının 
verdiyi tutarlı cavablardır. Bu cavablarda illərdən bəri saxtalaşdırılmış, üstünə 
yalan pərdəsi çəkilmiş həqiqətlərə mötəbər, əhatəli şəkildə işıq salan, dünyaya 
Qarabağ gerçəklərini aydın şəkildə çatdıran tarixi həqiqətlər əksini tapıb.

Həmin müsahibələrin əksəriyyəti üçün ortaq bir cəhət onlarda münaqişə-
nin tarixi köklərinin, onun bir qərinəlik dövrdəki gedişinin, eləcə də II Qarabağ 
savaşının xronikal şərhinin, müharibənin hansı sonluqla başa çatacağı barədə 
mülahizələrin aparıcı yer tutmasıdır. Müsahibələrdə verilən suallar, qaldırılan 
məsələlər müxbirlərin təmsil etdiyi ölkənin və dairənin Qarabağ münaqişəsinin 
həllinə fərqli münasibətlərini ifadə etsə də, verilən cavablar Azərbaycan dövlə-
tinin haqlı və dəyişməz mövqeyini, onun liderinin dərin zəkasını və qətiyyətini,  
müdrikliyini və humanizmini bütün dünyaya göstərdi.

Bu müsahibələrin ərsəyə gəlməsi Azərbaycanın haqlı mövqeyinin inandı-
rıcılıqla beynəlxalq aləmə nümayiş etdirilməsi, dünya ictimai rəyində haqq işi-
mizə geniş dəstək qazandırılması baxımından əsl informasiya savaşı idi. Hərb 
müharibəsində “artilleriya hazırlığı” və “uzaqvuran atəş” hansı anlam daşıyır-
sa, informasiya müharibəsində də “məlumat hazırlığı” və “uzaqvuran söz” eyni 
önəmdə rol oynayır. Bu baxımdan döyüş meydanında ordumuzun sərrast artil-
leriya və hava atəşləri düşmənin illərdən bəri möhkəmləndiyi mövqelərə necə 
sarsıdıcı zərbələr vurub onu sürətlə geri oturdurdusa, Azərbaycan rəhbərinin 
bu müsahibələrdə endirdiyi “həqiqət  zərbələri” də işğalçı dövlətin beynəlxalq 
ictimai rəydə illərdən bəri quraşdırdığı “yalan, böhtan istehkamları”nı eyni qə-
tiyyət və ardıcıllıqla dağıdırdı.

Yəqin ki, tarixin heç bir dövründə dünyanın heç bir dövlət başçısı müha-
ribə zamanı dünya auditoriyası qarşısında nəinki bu həcmdə və bu səviyyədə, 
heç onun az bir qismi qədər də açıqlamalar verməyib. Azərbaycan rəhbərinin bu 
müsahibələri, eləcə də vaxtaşırı xalqa müraciətləri dövlət başçısı səviyyəsində 
öz ölkəsi və dünya ilə dialoq baxımından tarixi nadirlik və fenomenallıq təşkil 
edir. Həmin müsahibə və müraciətlərdəki açıqlamalar 44 gündə ölkəmizin apar-
dığı qalibiyyətli savaşın ən əhatəli xronikasını yaratmaqla, Vətən müharibəsinin 
ən mötəbər tarixi qaynağına və mükəmməl salnaməsinə çevrildi.

* * *
Azərbaycan Prezidentindən müsahibə alan KİV-lər fərqli ölkələrin fərqli 

informasiya siyasəti yürüdən və təbii ki, ölkəmizə də fərqli münasibət bəsləyən 
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dövlətlərin, dairələrin media qurumları olmuşdur. Ona görə də müsahibələrdə 
problemə fərqli yanaşma, fərqli niyyətlərin güdülməsi, müəyyən məqamlarda 
etik normaların pozulması və bəzi hallarda qərəzli sualların ortaya çıxması xa-
rakterik cəhət kimi görünürdü. Amma bütün hallarda dünyanın ən nüfuzlu te-
lekanallarına, qəzetlərinə və informasiya agentliklərinə verilən bu müsahibələr 
əhatə dairəsinə görə bütövlükdə beynəlxalq auditoriyaya ünvanlanırdı. II Qara-
bağ müharibəsinə münasibətini birbaşa Azərbaycan Prezidenti ilə dialoq şəklin-
də ifadə edən xarici KİV-lərin 18-nin telekanal olması çağdaş media sistemində 
canlı yayımın necə böyük önəm daşıdığının əyani sübutu oldu. Yerdə qalan xa-
rici kütləvi yayım vasitəsinin 5-i informasiya agentliyi, 2-si isə qəzetdir. Hazırda 
informasiya agentliklərinin və qəzetlərin belə aktual müsahibələrin video ver-
siyalarını da yayması Prezident İlham Əliyevlə müsahibələrin hamısının video 
formatında yayımlanmasını söyləməyə əsas verir.

Bu 30-a yaxın beynəlxalq media qurumunun 6-sı qardaş Türkiyəni 
(“TRT-Haber”, “CNN-Türk”, “Haber Global” TV, “Haber Türk” TV, “NTV”, “A Haber” 
TV), bu qədəri də qonşu Rusiyanı (“Rossiya-1” TV, “Pervıy kanal”, “RBK” TV, “RİA 
Novosti”, “TASS” İnformasiya Agentliyi, “İnterfaks” İnformasiya Agentliyi) təmsil 
edib. Bu da səbəbsiz deyildi.

Dost və qardaş Türkiyə münaqişənin əvvəlindən bəri olduğu kimi, indi 
daha artıq dərəcədə Qarabağ torpaqlarının azad edilməsi ilə ədalətin öz yerini 
tutmasında Azərbaycanın ən mötəbər, qətiyyətli arxa-dayağı oldu. Türkiyə me-
diası Vətən savaşımıza verilən media dəstəyinin önündə getməklə qanlı müba-
rizə günlərində haqq səsimizin bu ölkədə olduğu kimi, bütün dünyada da eşidil-
məsinə çox fəal şəkildə yardım göstərdi.

Rusiyanın 6 böyük media qurumunun Azərbaycan rəhbərinə geniş söz mey-
danı verməsi isə bu ölkənin Qarabağ münaqişəsinin, nəhayət, həll edilməsində 
qərarlı olmasının ifadəsi sayıla bilər. Ümumiyyətlə, həmin günlərdə Rusiyanın 
ermənipərəst KİV-lərinin, xüsusən bəzi telekanalların və aparıcıların Azərbay-
cana qarşı olduqca qərəzli, bəzən açıq düşmən münasibəti müqabilində nüfuzlu 
informasiya qurumlarının Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə antiazərbaycan 
əhval-ruhiyyəni dağıtmaq və əsl həqiqəti Rusiya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün 
geniş tribuna verməsi yüksək dəyərləndirilməlidir. Təsadüfi deyildir ki, dövlət 
başçısının ilk müsahibəsi “Rossiya-1” telekanalının “60 dəqiqə” proqramında 
oldu. Canlı yayımda efirə qoşulan Prezident İlham Əliyevin cavabları verilişin 
ermənipərəst mövqeyi ilə seçilən aparıcısı Olqa Skabeyevanın ikibaşlı suallarına 
sillə kimi dəydi. Azərbaycan Prezidentindən sonra efirə bağlanan Ermənistanın 
baş naziri Nikol Paşinyanın məntiqsiz cavabları isə tamaşaçılara “daldan atılan 
daş” misalını xatırlatdı.
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Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə ATƏT-in BMT mandatlı Minsk qrupunun 
Rusiyadan savayı, digər iki həmsədri olan ABŞ-ın 2 (“CNN İnternational”, “Fox 
News” TV) və Fransanın 2 (“France 24” TV,  “Figaro” qəzeti) media qurumunun 
Azərbaycan Prezidenti ilə müsahibə marafonuna qoşulması bu ölkələrin mü-
naqişənin həllinə ermənipərəst münasibətinin göstəricisi oldu. Amma ədalət 
naminə burada Fransanın “24 TV” kanalının cəbhədən və cəbhəyanı bölgələrdən 
hazırladığı obyektiv reportajı və həmin telematerialın müəllifinə erməni lobbisi-
nin insanlığa yaraşmayan münasibətini də qeyd etməliyik. Ümumən, Azərbayca-
nın haqlı mövqeyini müdafiə etməkdən uzaq olan ABŞ və Fransa mediası ölkə-
mizin apardığı haqq savaşına öz subyektiv maraqları baxımından yanaşdı.

Fransadan fərqli olaraq, Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həllinə nis-
bətən təmkin və anlayışla yanaşan Böyük Britaniyanın da iki telekanalı (“BBC 
News”, “Sky News” TV)  öz ölkəsindəki ermənipərəst dairələrin maraqları baxı-
mından verdiyi qərəzli suallara Azərbaycan rəhbərindən aydın, dolğun, obyektiv 
və qınayıcı cavablar aldı.

Yerdə qalan müsahibələrin 2-si ölkəmizlə dostluq, əməkdaşlıq xəttinə 
sadiq qalan İtaliyanın (“RAİ-1 TV, “La Repubblica” qəzeti”) payına düşür. Ümu-
mavropa televiziyası “Euronews” isə bir dəfə Prezident İlham Əliyevlə müsahib 
oldu. Bu müsahibələr serialında Almaniya mediasının bir teleyayımı (“ARD TV”) 
ifrat qərəzkarlığı, İspaniyanın informasiya agentliyi (“EFE”) isə nisbi neytrallığı 
ilə seçildi. Yaponiyanın populyar “Nikkei” qəzeti isə problemə xoşniyyətlə yana-
şaraq Qarabağ müharibəsi mövzusunda obyektiv mövqe tutmaqla öz ölkəsi ilə 
Azərbaycan arasında informasiya körpüsü saldı.

Ümumi tendensiyalardan göründüyü kimi, Azərbaycan dövlət başçısının 
xarici KİV-lərə verdiyi 30-a yaxın müsahibə 2020-ci ilin oktyabr-noyabr ayla-
rında dünya mediasının gündəmində əsas yer tutmuş Qarabağ mövzusuna ma-
raq göstərən ölkələr arasında dostlarımızın və bizə dost olmayanların kimliyini, 
onların Azərbaycanla bağlı hansı mövqe və istəkdə olduqlarını da aydın şəkildə 
ortaya qoydu. Bu məqamda ölkəmizin dostlarının və müttəfiqlərinin sayının çox 
olmasını qürurla qeyd etməyimiz çox vacibdir.

Doğrudan da xalqımız üçün Vətən müharibəsinə çevrilmiş II Qarabağ sa-
vaşı, Azərbaycan liderinin xarici KİV-lərə müsahibələrində ardıcıl olaraq vur-
ğulandığı kimi, ölkəmizin sülhsevər və humanist mövqeyinə, Prezident İlham 
Əliyevin qətiyyət və xoş məramına uyğun olaraq, işğal olunmuş ərazilərimizin 
böyük hissəsinin hərbi yolla azad olunmasından sonra düşmənin təslim olması 
və 3 rayonumuzun bir güllə atılmadan siyasi yolla geri qaytarılması ilə başa çat-
dı. Bu zəfər Silahlı Qüvvələrimizin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin nəzərdən 
keçirilən müsahibələrində bəyan etdiyi “Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə – 
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siyasi yolla həlli mümkün olmadı, biz onun müharibə yolu ilə həllinin mümkün 
olduğunu sübut edirik” hökmünün tamamilə həqiqət olduğunu bütün dünyaya 
nümayiş etdirdi.

* * *
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xarici mediaya verdiyi müsahibələr 

təkcə informativliyinə, siyasi-politoloji yükünə, Qarabağ probleminin ən müxtə-
lif nüanslarının izahına, müasir dünya və beynəlxalq hüququn önəmini qabart-
masına görə deyil, həm də dünya siyasətinin aparıcı tendensiyalarını əhatə etdi-
yinə, Cənubi Qafqazda yeni geosiyasətin konturlarını cızmasına, bölgədə etibarlı 
sülhün əldə olunması yollarını göstərdiyinə, əməkdaşlığın mümkün parametr-
lərinə toxunduğuna görə də ciddi araşdırma mövzusudur. Deyilənləri nəzərə 
alaraq bu müsahibələrdə toxunulmuş əsas məsələləri aşağıdakı kimi qruplaş-
dırmaq olar:

– Ötən illərin müzakirələrində Azərbaycanın əsas məqsədi Ermənistan 
rəhbərliyinin ərazilərin sülh yolu ilə boşaldılmasına hazır olub-olmamasını və 
hazır olduğu təqdirdə bunun nə vaxt baş verəcəyini müəyyən etmək idi;

– Ermənistanın hazırkı hökuməti ilə münaqişənin sülh yolu üzrə nizamlan-
ması perspektivləri tapılmadı. Çünki Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən verilmiş 
səmərəsiz və təhrikedici bəyanatlar, edilmiş hərəkətlər danışıqları mənasız etdi;

– Ermənistanın baş nazirinin “Qarabağ Ermənistandır”, Azərbaycanın qon-
darma “Dağlıq Qarabağ hökuməti” ilə danışıqlar aparmalı olduğunu deməsi, 
şəhərlərimizə, mülki vətəndaşlara ballistik raket zərbəsi vurmaq əmri verməsi, 
Azərbaycana aramsız hücumlar danışıqların bundan sonra da  aparılmasını mə-
nasız etdi;

– Azərbaycanla münasibətləri müharibə həddinə gətirib çıxarmış Ermənis-
tan baş naziri N.Paşinyan cəbhə bölgəsindən kənarda dinc əhaliyə qarşı törədil-
miş zorakılığa, hərbi cinayətlərin törədilməsinə görə birbaşa məsuliyyət daşıyır;

– Ermənistan hökuməti öz davranışı haqqında ciddi düşünməlidir və əgər 
atəşkəsin səmərəli olmasını istəyirsə, atəşkəsi pozmamalı, artıq işğaldan azad 
edilmiş əraziləri geri götürməyə cəhd göstərməməli, Azərbaycanın bütün işğal 
olunmuş ərazilərinin boşaldılması üçün üzərinə ciddi öhdəlik götürməlidir;

– Öncəki satus-kvo artıq mövcud deyil, təmas xətti yoxdur. İndi Ermənistan 
rəhbərliyi reallığa uyğun davranmalı, Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinin bo-
şaldılmasına başlanmalıdır;

– Bu gün Azərbaycanda minlərlə erməni əsilli insan yaşayır, Qarabağda ya-
şayan ermənilər Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Onların təhlükəsizliyi, hüquqları 
Azərbaycanın digər insanlarının hüquqları kimi tam təmin olunacaq;
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– Ermənistan əhalisinin isə 99 faizi etnik ermənilərdir. Orada heç bir milli 
azlıq yaşaya bilməz. Onlar bugünkü Ermənistan Respublikasının ərazisindən bir 
zamanlar yaşayan bütün millətləri qovublar. Ermənistan ərazisində – öz tarixi 
torpaqlarında yaşayan yüzminlərlə azərbaycanlı da həmin ərazilərdən qovulub, 
azərbaycanlıların bütün tarixi, dini abidələri dağıdılıb, Azərbaycan mədəniyyə-
tinin izləri silinib. Ermənilər azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə həyata ke-
çirib;

– Qarabağdakı ermənilər tam əmin ola bilərlər ki, Azərbaycan vətəndaşları 
olaraq onların təhlükəsizliyi təmin ediləcək. Cinayətkar xunta siyasi və hərbi ha-
kimiyyətdən kənarlaşdırılandan sonra ermənilər daha yaxşı yaşayacaqlar, digər 
vətəndaşlar kimi, onlara da bütün sosial və iqtisadi imtiyazlar şamil ediləcək;

– Azərbaycan dövləti həmişə humanizm prinsiplərinə sadiq olub və hazır-
da gedən hərbi əməliyyatlarda da bu, aydın görünür. Yəni Azərbaycan tərəfi mü-
haribədə uduzduqca quduzlaşan Ermənistan kimi dinc əhaliyə qarşı müharibə 
aparmır, yalnız işğalçı tərəfin hərbi hədəflərini vurur;

– Ermənistanın Yaxın Şərqdən və Avropadan muzdluları, terrorçu qrupları 
müharibəyə cəlb etməsi konkret faktlarla sübut olunub;

– Prezident Ərdoğanın dövründə Türkiyə Cümhuriyyəti daha qüdrətli döv-
lətə çevrilərək həm regionda, həm də dünyada öz şərtlərini diktə edir. Türkiyə 
ordusu NATO-da ikinci yeri tutur. Bu ordu istənilən hərbi-siyasi problemi həll 
edə bilər.

Söylənilən bu mülahizələrin təsdiqi olaraq 44 günlük savaş günlərində 
Prezident İlham Əliyevin müsahibələrində qabardılmış Azərbaycan həqiqətlə-
rinin dünyanın informasiya məkanında öz əksini necə tapdığını təsdiq edən nü-
munələrə nəzər salaq.

29 sentyabr, “Rossiya-1” TV-yə müsahibədən:
“Rossiya-1” telekanalında yayımlanan “60 dəqiqə” proqramında Azərbay-

can – Ermənistan təmas xəttində baş verən son hadisələrə həsr olunmuş veri-
lişdə Ermənistan rəhbərinin səsləndirilən suallara yalan, böhtan və saxtakarlıq 
üzərində qurulmuş, siyasi konstruktivlikdən uzaq cavablarını Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyev məharətlə alt-üst etdi və onu biabırçı vəziyyətə saldı, əslində, 
açıq şəkildə ifşa etdi. Nikol Paşinyanın həmin televiziya verilişindəki uğursuzlu-
ğu ölkəsinin cəbhədəki məğlubiyyətini tamamlayırdı. Təbii ki, Prezident İlham 
Əliyevin məntiqli cavablarını eşidən auditoriya ondan sonrakı “natiqin” – Nikol 
Paşinyanın heç erməni tamaşaçılarının da başa düşə bilməyəcəyi tərzdə danış-
dıqlarını ironiya ilə qarşılayırdı. Azərbaycanın dövlət başçısı geniş rusdilli au-
ditoriyaya malik telekanalın efir imkanlarından ustalıqla istifadə edərək dünya 
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ictimaiyyətinə növbəti dəfə xatırlatdı ki, Ermənistanın 27 sentyabr tarixli təxri-
batı yeni ərazilər işğal etmək üçün düşünülmüş qorxunc planın tərkib hissəsi idi.

Prezident İlham Əliyev qətiyyətlə söylədi ki, biz bu təxribatın qarşısını 
alarkən təcavüzkara adekvat cavab verməyə və beləliklə, öz xalqımızı, öz vətən-
daşlarımızı və torpağımızı müdafiə etməyə məcbur idik: “Beləliklə, artıq üçüncü 
sutkadır ki, şiddətli döyüşlər gedir, bu döyüşlər nəticəsində Azərbaycan Ordusu 
bir sıra yaşayış məntəqələrini işğaldan azad edib, həmçinin müxtəlif istiqamət-
lərdə strateji yüksəklikləri tutub”. Azərbaycan rəhbəri əlavə etdi ki, Silahlı qüv-
vələrimiz bu uğurlu əməliyyatlarla BMT Təhlükəsizlik Şurasının 27 ildən bəri 
kağız üzərində qalmış 4 qətnaməsini icra edir.

Həmin televiziya verilişində sualları cavablandıran iki şəxsin – Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinin və Ermənistanın baş nazirinin səsləndirdiyi fakt, 
arqument, fikir və mülahizələrə münasibət bildirən “Nasionalnaya oborona” jur-
nalının baş redaktoru İqor Korotçenkonun dedikləri də diqqətçəkəndir: “Mən 
Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin çıxışlarını diqqətlə dinlədim. İlham Əli-
yev qeyd-şərtsiz olaraq dəqiq, tamamilə məntiqli, düzgün, ardıcıl çıxış etdi. Bu, 
Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu məktəbidir. MDBMİ doğrudan 
da böyük kadrlar yetişdirir. Prezident Əliyev haqlıdır... Biz hamımız beynəlxalq 
hüququn tərəfdarıyıq. Beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən, döyüş əməliyyat-
ları Azərbaycanın ərazisində, Azərbaycan hərbi qüvvələri və erməni hərbi bir-
ləşmələri arasında aparılır”.

4 oktyabr, “Əl-Ərəbiyyə” TV-yə müsahibədən:
“Biz özümüzü müdafiə etməli idik. Biz məhz bunu etdik və ərazi bütövlü-

yümüz bərpa olunanadək bunu edəcəyik. Danışıqların formatı Azərbaycan və 
Ermənistandır, bu, iki ölkə arasında münaqişədir. Ermənistanın baş naziri bu 
formatın qəbuledilməz olduğunu və Azərbaycanın Ermənistanın özü də daxil 
olmaqla heç bir dünya ölkəsinin tanımadığı qondarma Dağlıq Qarabağ Respubli-
kası ilə danışıqlar aparmalıdır dedi. Bu, danışıqları pozmaq üçün qəsdən edilmiş 
bir hərəkət idi, çünki o, bilirdi ki, nə biz, nə də vasitəçilər bunu qəbul etməyə-
cək”. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bunları “Əl-Ərəbiyə” telekanalına mü-
sahibəsində bildirib.

Dövlət başçısı daha sonra əlavə edib: “Paşinyan dedi ki, “Qarabağ Ermə-
nistandır”. Bunu onun sələflərindən heç biri deməmişdi. Bu, danışıqların sonu 
deməkdir. Çünki danışıqların mahiyyəti ərazini sülh yolu ilə, danışıqlar vasitə-
silə Azərbaycana qaytarmaq və sonra Dağlıq Qarabağda azərbaycanlı və erməni 
icması arasında normal birgəyaşayışı təmin etməkdir. Çünki müharibədən əvvəl, 
Ermənistan bizim ərazilərimizi işğal etməzdən əvvəl, Dağlıq Qarabağ əhalisinin 
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25 faizi azərbaycanlılar idi. Lakin bu gün Dağlıq Qarabağla yanaşı, erməni əhali-
nin mövcud olmadığı, 700 mindən çox azərbaycanlının yaşadığı Dağlıq Qarabağ 
ətrafındakı yeddi rayon işğal altındadır. Onların hamısı didərgin düşüb, evlərinin 
hamısı dağıdılıb. Bütün tarixi abidələrimiz, o cümlədən məscidlərimiz erməni 
barbarları tərəfindən dağıdılıb və indi biz irəliləyişə yaxınlaşdığımız bir vaxtda, 
Ermənistan hökumətində dəyişiklik olur, siyasətlə heç bir əlaqəsi olmayan yeni 
insanlar, yeni komanda hakimiyyətə gəlir, bu destruktiv bəyanatları verir və ad-
dımları atır, bizə qarşı hərbi təcavüzə başlayır. Biz nə etməli idik? Biz özümüzü 
müdafiə etməli idik. Biz məhz bunu etdik və ərazi bütövlüyümüz bərpa olunana-
dək biz bunu edəcəyik”.

7 oktyabr, “Euronews” TV-yə müsahibədən:
Prezident İlham Əliyev “Euronews” televiziyasına verdiyi müsahibəsində 

bildirib ki, bu ilin iyulunda Tovuz bölgəsində Ordumuz yeni ərazilər işğal etmək 
istəyən erməniləri məğlub etdi: “Sonra avqustun 23-də onlar bizim mülki şəxs-
lərimiz və hərbçilərimizə qarşı terror aktları törətmək üçün diversiya qrupu 
göndərdilər. Bu da onlar üçün uğursuz oldu. Çünki diversiya qrupunun başçısı 
saxlanıldı və o, eynilə mənim indi dediklərimə dair ifadələr verir. Sentyabrın so-
nunda onlar bizim kəndlərimizə və şəhərlərimizə qarşı genişmiqyaslı hücuma 
keçdilər”.

Prezident fikrini davam etdirərək bildirib ki, çox acı məğlubiyyətlə üzləşən-
də onlar atəşkəs üçün yalvarırlar: “Atəşkəsi onlar özləri pozdular, Ermənistan 
qoşunlarının tam, dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən BMT Təhlükə-
sizlik Şurasının qətnamələrinə məhəl qoymurlar. Onlar status-kvonu dəyişməz 
olaraq saxlamaq istəyirlər. Minsk qrupunun həmsədrləri – ABŞ, Rusiya və Fran-
sa, onların prezidentləri dəfələrlə bəyanatlar veriblər ki, status-kvo qəbuledil-
məzdir. Ermənistan buna məhəl qoymadı, indi isə Azərbaycan özü status-kvonu 
dəyişir və düşünürəm ki, bu, münaqişənin ən tez zamanda həlli istiqamətində 
mühüm addım olacaq”.

Prezident İlham Əliyev müsahibəsində bəyan edir ki,  Azərbaycan indiyə-
dək heç bir təxribata əl atmayıb. Bu, hazırda da belədir. Sadəcə olaraq, dövləti-
miz öz maraqlarını müdafiə edir. Ölkəmizin rəhbəri bu dəfə də bildirib ki, “Dağ-
lıq Qarabağ tarixi Azərbaycan torpağıdır və bu, həqiqətdir. Ermənistanın baş 
naziri deyəndə “Qarabağ Ermənistandır”, bu, yalandır. Mən deyəndə ki, “Qara-
bağ Azərbaycandır”, bu, həqiqətdir. Bütün dünya Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın 
ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Tarixi ədalət bizim tərəfimizdədir. Çünki bu, bizim 
doğma, dədə-baba torpağımızdır… Biz haqq yolundayıq. Bizim işimiz haqq işidir. 
Biz zəfər çalacağıq! Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!”.
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7 oktyabr, “CNN Türk” TV-yə müsahibədən:
Prezident İlham Əliyev jurnalistin döyüş əməliyyatlarında son vəziyyət 

barədə sualına cavabında hazırda ordumuzun Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyü-
nün bərpası istiqamətində əks-həmlələri nəzərdə tutulan plan əsasında apardı-
ğını, artıq bir sıra ərazilərimizin işğaldan azad edildiyini vurğulayıb. Bildirib ki, 
bu, bir daha onu göstərir ki, xalqımız  işğalla heç vaxt barışmayacaq: “Biz bunu 
dəfələrlə demişik: Qarabağ bizim tarixi, əzəli torpağımızdır! Təəssüf ki, uzun 
müddət ərzində aparılan müzakirələr bir nəticəyə gətirib çıxarmadı. Belə olan 
halda, əlbəttə ki, Azərbaycan təkbaşına öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməli idi və 
bunu edir”.

Dövlət başçısı indiki müharibənin təsadüfən baş vermədiyi haqqında ət-
raflı danışıb, bunun məsuliyyətinin Ermənistanın üzərinə düşdüyünü bildi-
rib. O qeyd edib ki, işğalçı ölkənin baş naziri Nikol Paşinyan mənfur əməlləri 
ilə dəfələrlə sülh danışıqlarını pozub. Dağlıq Qarabağda “düşmənin qarşısının 
alınması” mexanizminin təkmilləşdirilməsi məsələsinin müzakirəsini aparıb, 
ayrı-ayrı vaxtlarda “Artsax Ermənistandır, nöqtə” kimi təcavüz xarakterli şüarlar 
səsləndirib. Eyni zamanda, Livandan olan erməni ailələrinin Şuşa şəhəri daxil 
olmaqla işğal olunan ərazilərdə məskunlaşmasına şərait yaratmaqla qanunsuz 
məskunlaşma siyasətini reallaşdırıb. Bütün bunlarla bərabər, Azərbaycanın yeni 
ərazilərini işğal etməyə hazırlaşıb.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ermənistan tərəfindən əvvəllər 
də əliyalın dinc əhaliyə qarşı belə vəhşiliklərin törədildiyini vurğulayaraq, əsas 
hədəfin bizim yaşayış məntəqələrimiz olduğunu bildirib. Eyni zamanda, erməni 
işğalçılarının atəş açmaqla Azərbaycan ictimaiyyəti, Azərbaycan vətəndaşları, 
eləcə də cəbhəboyu yerləşən kəndlərdə, şəhərlərdə yaşayan insanlar arasında 
təşviş yaratmaq məqsədi güddüklərini açıqlayıb: “Amma tam qətiyyətlə deyə 
bilərəm ki, – bu gün səhər mən bütün bölgələrdən, cəbhəyanı bölgələrdən mə-
lumat almışam, – Azərbaycan vətəndaşları cəsarət göstərirlər, hər kəs öz yerin-
dədir, ordumuza, dövlətimizə hər an dəstək verməyə hazırdırlar və bunu edirlər. 
Məncə, bu, Ermənistan ordusunun acizliyi və Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbər-
lərinin cinayətinin göstəricisidir”.

9 oktyabr, “Sky News” TV-yə (Böyük Britaniya) müsahibədən:
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Qarabağ problemi ilə bağlı prinsipial 

mövqeyini Böyük Britaniyanın məşhur “Sky News” televiziya kanalına müsahibə-
sində də bir daha səsləndirib, münaqişənin ədalətlə həll olunmasının vacibliyini 
vurğulayıb, ən əsası, Qərb tamaşaçısını maraqlandıran bir sıra suallara aydınlıq 
gətirib. Ölkə başçısı mümkün danışıqların şərtlərini açıqlayıb: “Ermənistanın 
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dəstəkləməkdən imtina etdiyi əsas prinsiplərdə torpaqların açıq-aydın necə geri 
qaytarılacağı göstərilir. Birinci mərhələdə Dağlıq Qarabağın cənub-şərq tərəfin-
də yerləşən beş Azərbaycan rayonu, sonra Dağlıq Qarabağ və Ermənistan arasın-
da yerləşən iki Azərbaycan rayonu qaytarılmalıdır. Sonra azərbaycanlılar Dağlıq 
Qarabağa qayıdırlar. Dağlıq Qarabağda 25 faiz azərbaycanlı əhali olub, onların 
da hüquqları təmin edilməlidir. Onlar yaşadıqları yerə – qədim Şuşa şəhərinə 
və digər yerlərə qayıdırlar və biz normal kommunikasiyaları bərpa edirik. Biz 
xalqlar arasında təmasları bərpa edirik. Bu, vasitəçilərin planıdır və biz bunu 
dəstəkləyirik”.

Prezident İlham Əliyev münaqişə ilə bağlı danışıqların real nəticə ilə ye-
kunlaşmasının vacib olduğunu bir daha vurğulayıb. Dövlət başçısının sözlərinə 
görə, Azərbaycan problemin danışıqlar vasitəsilə həllinin həmişə tərəfdarı olub, 
ancaq Ermənistan konstruktiv mövqe sərgiləməyib. Azərbaycan həmişə sülh 
yolu ilə həll istəyib: “Biz həll istəyirik, imitasiya yox, daha 30 il ərzində boş söz-
ləri yox, praktiki addımları, vaxt cədvəlini, insanlarımızın evlərinə nə vaxt qayı-
dacağını, onlar üçün təhlükəsizlik zəmanətinin nədən ibarət olacağını və bizim 
necə barışacağımızı bilmək istəyirik”. Azərbaycanın dövlət başçısı bu məqamda 
xarici auditoriyaya çox mühüm mesaj da ünvanlayıb: “Biz qonşuyuq. Biz əbədi 
olaraq düşmənçilik şəraitində yaşaya bilmərik. Bu, dayandırılmalıdır, lakin tarixi 
həqiqət və beynəlxalq hüquq əsasında dayandırılmalıdır”. Bu fikri vurğulamaqla 
Prezident İlham Əliyev ermənilərin uzun illərdir xarici audidoriyaya sırımağa 
çalışdıqları “Azərbaycanda ermənifobiya var” hay-küylü ittihamlarının üstündən 
qara xətt çəkmiş oldu.

9 oktyabr, “CNN International”  TV-yə müsahibədən:
Prezident İlham Əliyev müsahibəsində jurnalistin “Hazırda Sizin yürütdü-

yünüz kampaniyanın məqsədlərini açıq şəkildə bildirə bilərsinizmi?”–sualına 
cavabında Azərbaycanın məqsədinin xalqımızın torpağında yaşamaq hüququ-
nu müdafiə etməkdən ibarət olduğunu xatırladıb. Eyni zamanda, əlavə edib ki, 
sentyabrın 27-də Azərbaycanın hərbi mövqelərinə, şəhər və kəndlərimizə artil-
leriya atəşini Ermənistan açıb: “Biz cavab verməli idik, özümüzü müdafiə etməli 
idik. Bizim cavabımız Ermənistan üçün çox həssas və ağrılı oldu. Onlar çox ciddi 
məğlubiyyət acısını yaşadılar, onlar bizdən qaçdılar, biz ərazimizin bir hissəsini 
azad etdik, biz işğaldan azad olunmuş ərazilərə milli bayrağımızı sancdıq. Biz 
ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik və biz haqlıyıq. Biz öz torpağımızda savaşırıq, 
Ermənistan digər ölkənin torpağında vuruşur”.

Azərbaycan Prezidenti jurnalistin “Siz bütün Dağlıq Qarabağı, mübahisə 
predmeti olan bütün torpaqları geri götürmək niyyətindəsiniz? – sualına cava-
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bında isə bildirib ki, burada söhbət Dağlıq Qarabağ  və keçmiş Dağlıq Qarabağ 
Muxtar Vilayətinin ətrafındakı yeddi rayondan gedir. Çünki Ermənistan Dağlıq 
Qarabağı işğal etməklə bərabər, həm də muxtar vilayətin əhalisinin 25 faizini 
təşkil edən bütün azərbaycanlıları oradan qovub, eyni zamanda, Azərbaycanın 
əhalisinin sayı 700 min olan yeddi rayonunu işğal edib. Beləliklə, Azərbaycanın 
əsas məqsədi həmin ərazilərin işğalına son qoymaq və azərbaycanlı məcburi 
köçkünlərin öz əzəli yurdlarına qayıtmasına imkan yaratmaqdır. Dağlıq Qara-
bağa isə dəfələrlə rəsmi şəkildə bəyan edildiyi kimi, müharibə bitəndən, işğalçı 
qüvvələr çıxarıldıqdan sonra multietnik əhalisi olan istənilən digər ölkədə oldu-
ğu kimi, Dağlıq Qarabağdakı ermənilər və azərbaycanlılar bir-birinə yaxşı qonşu 
olaraq yanaşı yaşayacaqlar.

Dövlət başçısı bildirib ki, hazırda Azərbaycanda əmin-amanlıq şəraitində 
yaşayan minlərlə erməni var. Lakin bütün azərbaycanlılar Ermənistandan qovu-
lublar. Ermənistan əhalisi 99 faiz ermənilərdən ibarətdir. Onlar bizə qarşı etnik 
təmizləmə törədiblər. Erməni baş naziri yenə də yalan deyir. Çünki hazırda Dağ-
lıq Qarabağda əhalinin 95 faizi ermənilər deyil, əhalinin 100 faizi ermənilərdir. 
Orada yaşayan 25 faiz azərbaycanlı əhali Ermənistan rejimi tərəfindən etnik tə-
mizlənməyə məruz qalıb.

Prezident daha sonra beynəlxalq vasitəçilik haqqında fikirlərini də diqqətə 
çatdırıb. Bildirib ki, beynəlxalq vasitəçilik 28 ildir ki, mövcuddur. Belə ki, ATƏT-
in Minsk qrupu 1992-ci ildən bu yana faktiki olaraq passiv formada “fəaliyyət” 
göstərir. Bu vasitəçilik bu gün baş verənlərə gətirib çıxardı. Ermənistanı onlara 
məxsus olmayan əraziləri tərk etməyə məcbur etmək üçün yetərli iş görülmə-
di. Müsahibədə Azərbaycanın sülh danışıqlarının tərəfdarı olması, danışıqlar 
masasında konstruktivlik nümayiş etdirməsi, ABŞ, Rusiya və Fransa tərəfindən 
işlənilib hazırlanan prinsipləri əsas kimi dəyərləndirməsi, lakin Ermənistanın 
baş nazirinin bütün bunları rədd etməsi, “Qarabağ Ermənistandır” deyərək, for-
matın dəyişməsinə cəhd göstərməsi barədə də ətraflı danışılıb.

12 oktyabr, “Haber Global” TV-yə müsahibədən:
Prezident İlham Əliyev Türkiyənin “Haber Global” televiziya kanalına mü-

sahibəsində mövcud vəziyyətlə bağlı həqiqətlərdən ətraflı danışıb. Dövlətimizin 
başçısı əvvəlcə uzun illər ərzində Azərbaycana qarşı qara təbliğatın aparılma-
sından, bunun səbəblərindən biri kimi bəzi ölkələrdə erməni diaspor təşkilat-
larının geniş fəaliyyət göstərmələrindən, hədəflərinin mərkəzində isə respub-
likamızın dayanmasından bəhs edib. Onların bu çirkin niyyətlərində məqsədin 
Azərbaycanı ləkələmək, Azərbaycan haqqında yalanlar yaymaq və beləliklə, 
ölkəmizin imicinə zərbə vurmaq olduğunu vurğulayıb.
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Ölkə başçısı bildirib ki, Azərbaycan öz torpağının işğalçıdan geri alınması 
üçün vuruşur, mübarizə aparır. Əlbəttə, bu savaşın sona çatmasının bir yolu var: 
erməni əsgəri Azərbaycan torpaqlarından qeyd-şərtsiz çıxmalıdır. Yalnız bun-
dan sonra bu münaqişəyə son qoyula bilər. Prezident İlham Əliyev müsahibə-
sində əminliklə bildirib ki, əzəli torpaqlarımız işğaldan azad ediləndən sonra o 
yerlərdə sürətli bərpa, abadlıq-quruculuq işləri aparılacaq, şəhərlər salınacaq. 
Bütün ərazilərimiz cənnətə çeviriləcək, həmin yerlərə həyat qayıdacaq, uşaqla-
rın gülüşü eşidiləcək, üzlərə təbəssüm gələcək.

14 oktyabr, “France 24” TV-yə müsahibədən:
Prezident İlham Əliyev bu müsahibəsində Ermənistanın yeni hökumətinin 

hakimiyyətə gələndən sonra son iki il ərzində qondarma “Dağlıq Qarabağ Res-
publikasının hökumətini” danışıqlar masasına cəlb etməyə cəhd göstərdiyini 
diqqətə çatdırıb. Bunda məqsəd isə danışıqların formatını dəyişmək olub. Hal-
buki 20 ildən artıqdır ki, Minsk qrupu prosesi çərçivəsində aparılan danışıqlar 
Ermənistan və Azərbaycan arasında reallaşıb. Beləliklə, hər iki tərəfin huma-
nitar atəşkəs razılaşmasında formatın dəyişməzliyinə sadiqliyi ifadə etməsi də 
məsələnin əvvəlki mövcud çərçivədə həllinə yönəlib. Lakin indiki hərbi əməliy-
yatların gedişində Ermənistan tərəfindən bu razılaşma qəsdən pozulub. Azər-
baycan isə atəşkəs rejiminə sadiqlik nümayiş etdirib.

Dövlət başçısı müsahibəsində Azərbaycanın işğal olunan ərazilərdəki ya-
şayış sahələrində mülki şəxslərin heç vaxt atəşə tutulmadığını, hədəflərin yalnız 
hərbi qurğular olduğunu, ümumiyyətlə, ordumuz tərəfindən hərbi hədəflərin 
diqqətlə müəyyənləşdirildiyini diqqətə çatdırıb: “Biz yalnız insanlarımızın və 
əsgərlərimizin həyatına təhlükə olan hədəfləri vururuq. Lakin, əfsuslar olsun 
ki, ermənilər insanların yaşadığı şəhər yerlərində hərbi qurğuları yerləşdirmək 
taktikasından istifadə edirlər, biz də özümüzü müdafiə etməli idik. Lakin atəşkəs 
müəyyən olunandan bəri biz ona sadiq idik, ancaq Ermənistan atəşkəsi pozdu, 
odur ki, biz cavab verməli idik”.

Azərbaycan Prezidenti müsahibəsində jurnalistin toxunduğu bir məqama 
da münasibət bildirib: “Bizdə muzdlular yoxdur. Bu, bizim rəsmi bəyanatımızdır. 
Toqquşmalar başlayandan artıq 2 həftədən çox vaxt keçib və heç bir ölkə bizə 
buna dair bir dəlil belə təqdim etməyib. Bundan əlavə, bizim buna ehtiyacımız 
yoxdur. Bizim 100 mindən çox döyüşçüdən ibarət ordumuz var. Bizim hazırda 
döyüş meydanında etdiklərimiz ordumuzun öz torpaqlarını özünün azad et-
məyə qadir olduğunu göstərir”.
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15 oktyabr, “NTV”-yə (Türkiyə) müsahibədən:
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin NTV televiziyasına müsa-

hibəsində Azərbaycan Ordusunun, demək olar ki, hər gün uğurlu əməliyyatlar 
keçirdiyini, ərazi bütövlüyümüzün bərpası istiqamətində ordumuzun yeni-yeni 
uğurlar əldə etdiyini vurğulayıb: “Bizim uğurlu əməliyyatımız davam edir. Bu 
günə qədər, – əlbəttə ki, hər gün bu rəqəmlər dəyişir, – təqribən 40-a yaxın, ya da 
ki, 40-dan çox yaşayış məntəqəsi – şəhərlər və kəndlər işğalçılardan azad edil-
mişdir. Yaxın vaxtlarda növbəti sevincli xəbərlər, xoş xəbərlər gələcəkdir”.

Dövlət başçısı müsahibəsində ordumuzun hazırda əsas əməliyyatları şi-
mal, cənub istiqamətlərində apardığını, uğurlu əməliyyatlar nəticəsində strate-
ji əhəmiyyətə malik yüksəkliklərə nəzarət etdiyini, Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı terror həyata keçirdiyini, Gəncə ilə yanaşı, digər şəhər və kəndlərimizi 
bombaladığını, atəşkəsi bilərəkdən pozduğunu və bununla bizə yeni hücumlar 
təşkil etdiyini, eyni zamanda bölgədə hər hansı bir məsələnin həllində Türkiyə-
nin iştirakının zəruriliyini xüsusi vurğulayıb.

19 oktyabr, “TASS” İnformasiya Agentliyinə müsahibədən:
Prezident İlham Əliyev Rusiyanın “TASS” İnformasiya Agentliyinə video-

müsahibəsində jurnalistin “Siz necə hesab edirsiniz, əldə olunmuş atəşkəsin 
tamamilə yerinə yetirilməsinə qayıtmaq mümkündür, yoxsa həmin atəşkəs ta-
mamilə pozulub?”– sualına cavabında Azərbaycanın öz tərəfdaşları ilə əlaqələr 
çərçivəsində üzərinə götürdüyü öhdəliklərə sadiq qaldığını bildirib. Lakin bü-
tün bunlara baxmayaraq, təəssüf ki, Ermənistan atəşkəs rejimini kobud şəkildə 
pozub. Danışıqlardan heç 24 saat keçməmiş Gəncə şəhərinə hücum edib: “Gecə 
vaxtı – yatmış Gəncə şəhərinin yaşayış məhəllələrinə məqsədyönlü şəkildə zər-
bə endirildi. Birinci hücumdan sonra, – iki hücum olub, – həlak olanlar və yara-
lananlar hədsiz çox idi. Yəni, Ermənistan atəşkəsi nümayişkaranə şəkildə pozdu. 
Bu, çox alçaq cinayətdir. Bu, beynəlxalq terrorizmdir. Dünya birliyinin bu qanlı 
cinayəti bir səslə pisləməsi o deməkdir ki, bu, ermənilərə baha başa gələcək. 
BMT-nin Baş katibi də, Avropa İttifaqı da, bir çox ölkələr də bu beynəlxalq terro-
rizm aktını milli səviyyədə pisləyiblər”.

Videomüsahibədə Ermənistan-Azərbaycan arasında vəziyyətin hələ də 
qaynar fazada olmasının ölkəmizin təqsiri üzündən baş vermədiyi vurğulanıb. 
Eyni zamanda, Azərbaycanın nizamlama prinsiplərinə sadiqliyinin dəfələrlə xa-
tırladıldığı da qeyd edilib. Həm də bu prinsiplər çoxillik danışıqlar prosesində 
işlənərək hazırlanıb. Dövlətimizin başçısı əvvəlki açıq çıxışlarında, habelə bu 
günlərdə mətbuat nümayəndələri ilə müsahibələrində Ermənistanın danışıqlar 
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məcrasında özünü konstruktiv aparacağı halda, Azərbaycanın dərhal hərbi əmə-
liyyatları dayandırmağa hazır olduğunu diqqətə çatdırıb.

21 oktyabr, Yaponiyanın “Nikkei” qəzetinə müsahibədən:
Prezident İlham Əliyevin Yaponiyanın “Nikkei” qəzetinə verdiyi müsahibə-

də jurnalistin “Siz Vaşinqtonda keçiriləcək üçtərəfli formatda bəzi şərtlərlə da-
nışıqlara hazırsınızmı?”– sualına cavabında bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştat-
ları, Rusiya və Fransa Ermənistan-Azərbaycan arasında mövcud münaqişənin 
həll yolunu tapmaq üçün mandatı olan Minsk qrupunun üç həmsədr ölkələridir. 
Adları çəkilən ölkələrin nazirlərinin Vaşinqtonda görüşmələri də təbiidir. Çünki 
belə görüşlər indiyədək dəfələrlə olmuşdur.

Azərbaycan rəhbəri bildirib ki, Ermənistanın baş naziri “Qarabağ Ermə-
nistandır” bəyan edəndə, Azərbaycanın qondarma “Dağlıq Qarabağ hökuməti” 
ilə danışıqlar aparmalı olduğunu deyəndə, dinc Gəncə şəhərinə ballistik raket 
zərbəsi vurmaq əmri verəndə və respublikamızın digər yaşayış məntəqələrini 
gündəlik atəş altında saxlayanda danışıqları aparmaq üçün o qədər də imkan 
qalmır: 

“Buna görə də biz Ermənistan hökumətinə sübut etməli idik ki, artıq on-
lar bu cəzasız təcavüzkar addımları ata bilməzlər. Biz onların cəzasını yerində 
veririk, biz ərazilərimizi azad edirik, demək olar ki, hər gün mən Ermənistanın 
işğalından azad olunmuş yeni şəhər və kəndləri elan edirəm. Ermənistan döyüş 
meydanında çox acı məğlubiyyətlə üzləşir”.

Müsahibədə Minsk qrupu tərəfindən ötən 30 il ərzində heç bir nəticə əldə 
edilməməsi, eyni zamanda, Minsk qrupunun həmsədrlərinin də daimi üzvü ol-
duğu BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan tor-
paqlarından tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən 4 qətnaməsinin icrası-
na laqeyd münasibət bəslənilməsi də təəssüflə vurğulanıb.

Prezident İlham Əliyev müsahibəsində jurnalistin “Siz Türkiyənin Qafqaz-
dakı məsələlərlə bağlı daha çox söz sahibi və bu danışıqlar prosesində daha fəal 
olmağını istəyirsinizmi?” – sualına cavabında isə bunun qardaş ölkənin siya-
si gündəliyindən asılı olduğunu bildirib. Eyni zamanda, deyib: “Türkiyə bizim 
üçün qardaş ölkədir, ən yaxın müttəfiqimiz və dostumuzdur. Əlbəttə ki, Türkiyə 
de-fakto, həm də Minsk qrupunun üzvü olaraq hüquqi baxımdan artıq cəlb olu-
nub”.

28 oktyabr, “İnterfaks” İnformasiya Agentliyinə müsahibədən:
Prezident İlham Əliyev Rusiyanın “İnterfaks” İnformasiya Agentliyinə mü-

sahibəsində bildirib ki, Küveytin beynəlxalq aləmdə tanınmış ərazisi İraq tərə-
findən işğal ediləndə, hərbi cinayətlər törədiləndə, etnik təmizləmə aparılanda 
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qəsbkara qaşı sanksiyalar tətbiq edildi: “Ermənistana münasibətdə də bu cür 
sanksiyalar tətbiq edilməli idi. Mən əminəm ki, hətta bu sanksiyalardan biri 
tətbiq olunsa idi, münaqişə çoxdan həll edilərdi. Sadəcə, bu sanksiyaları tətbiq 
etmək üçün siyasi iradə və istək yox idi. Çox ehtimal ki, belə bir mövqeyə üstün-
lük verilirdi – təki vəziyyət daha da kəskinləşməsin, gəlin hər şeyi olduğu kimi 
saxlayaq”.

Jurnalistin “Erməni tərəfi tez-tez Azərbaycanın müxtəlif enerji infrastruk-
turunu – Mingəçeviri, qaz kəmərlərini, neft kəmərlərini atəşə tuturdu. Ümumiy-
yətlə, Siz necə hesab edirsiniz, bu, Azərbaycan neftinin və qazının dünya baza-
rına çatdırılması üçün müəyyən risklər yarada bilərmi?”– sualına cavabında isə 
Azərbaycan rəhbəri bu gün Azərbaycanın neft-qaz, eləcə də digər infrastruktu-
runun etibarlı şəkildə qorunduğunu, indiyədək bu öbyektlərə yönləndirilən ra-
ketlərin çoxunun elə havada məhv edildiyini diqqətə çatdırıb.

31 oktyabr, “ARD” TV-yə (Almaniya) müsahibədən:
Dövlət başçısı İlham Əliyevin Almaniyanın “ARD” televiziya kanalına müsa-

hibəsi zamanı xarici jurnalist birtərəfli və qərəzli mövqeyi ilə azad media prin-
siplərini kobud surətdə pozdu. Məsələn, müxbirin “İddia edirlər ki, Azərbaycan 
Ordusu tərəfindən döyüşlərdə kasetli raketlərdən istifadə olunur. Hətta bu barə-
də “Amnesty International” və “Human Rights Watch” təşkilatlarından bəzi də-
lillər var. Nəyə görə Siz bu növ silahlardan istifadə edirsiniz?” sualına cavabında 
dövlətimizin başçısı deyib: “Biz onlardan istifadə etmirik. Biz özümüzü müda-
fiə edirik. Biz “Amnesty International” və “Human Rights Watch” təşkilatlarını 
Azərbaycana dəvət etmişik. Əfsuslar olsun ki, onlar hadisələri yalnız Ermənis-
tan tərəfindən işıqlandırırlar. Onlar bura gəlmək üçün bizə müraciət etməyiblər. 
Ona görə bizdə onların qərəzliliyi ilə bağlı böyük şübhələr var”.

Həmin müsahibədə jurnalistin qərəzini ifadə edən sualına və suala Azər-
baycan Prezidentinin daha bir tutarlı cavabına nümunə:

Müxbir: – Biz orada, bu ərazidə olduqda bizdə bir sual ortaya çıxdı. Nəyə 
görə Qarabağ Azərbaycan üçün belə önəmlidir? Orada resurslar var, yoxsa bu, 
bir rəmzi məna daşıyır?

Azərbaycan Prezidenti: – Elzas və Lataringe sizin üçün önəmlidir? Bavari-
ya sizin üçün önəmlidir? Yaxud Reyn-Vestfaliya? Bu, bizim torpaqdır, beynəlxalq 
səviyyədə tanınan bizim ərazimizdir. Bu, resurslar məsələsi deyil. Əsas resurslar 
burada, Bakıdadır. Bu, ədalət məsələsidir, bu, milli qürur məsələsidir və bu, bey-
nəlxalq hüquq məsələsidir. Beynəlxalq hüquq və bütün beynəlxalq ictimaiyyət 
Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Biz ədaləti bərpa 
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edirik və biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının 27 il ərzində kağız üzərində qalan 
qətnamələrini icra edirik.

Müsahibədə verilən digər sualların, demək olar ki, hamısı işğalçının müda-
fiəsi yönündə idi. Lakin yuxarıda vurğuladığımız kimi, bütün bu ədalətsiz, haqsız 
yanaşmaları dövlətimizin başçısı təmkinlə, fakt və dəlillərlə ifşa etdi.

4 noyabr, “La Repubblica” qəzetinə (İtaliya) müsahibədən:
Prezident İlham Əliyev İtaliyanın “La Repubblica” qəzetinə verdiyi müsahi-

bədə də açıq şəkildə söylədi ki, bizim öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməkdən 
başqa heç bir fikrimiz, məqsədimiz olmayıb və yoxdur. Bizim vəzifəmiz Azər-
baycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək idi və biz bu vəzifəyə yaxınlaşırıq: “Biz 
ərazi bütövlüyünün bərpasını, demək olar ki, 30 il idi gözləyirdik. Bildiyiniz kimi, 
bütün bu müddət ərzində Azərbaycan danışıqlar prosesinə ciddi şəkildə sadiq 
olub. Lakin əfsuslar olsun ki, bu, hər hansı əhəmiyyətli nəticə vermədi. Bundan 
əlavə, son bir neçə ildə Ermənistan rəhbərliyi öz bəyanatları və əməlləri, o cüm-
lədən, hərbi təxribatları ilə bizi hər zaman təhrik edirdi”.

Dövlət başçısı Avropanın ən mötəbər mətbuat vasitələrindən biri olan “La 
Repubblica” qəzeti vasitəsi ilə bir daha dünya ictimaiyyətinə çatdırdı ki, 200 il 
əvvəl Dağlıq Qarabağda nəinki hansısa erməni yaşayış məntəqəsi, hətta heç er-
mənilərin özləri də yox idi. Prezident xatırlatdı ki, həmin ərazidə bəlkə də indi 
daha çox erməni məskunlaşıb. Çünki bütün azərbaycanlılar didərgin salınıblar. 
Onlar azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə həyata keçirdilər: “Bu, statistika-
dır, bizim deyil, sovet dövrünün statistikasıdır. 1970-ci illərin sonunda Dağlıq 
Qarabağ Muxtar Vilayətində müxtəlif millətlərdən olan neçə nəfər yaşayırdı? 
Əhalinin, demək olar ki, 25 faizi azərbaycanlılar idi, 40 min nəfər. Şuşada 98 faiz 
azərbaycanlılar məskunlaşmışdılar. Bu gün orada bir nəfər azərbaycanlı belə 
yoxdur. Xankəndidə çox sayda azərbaycanlı var idi. Hadrut rayonunda, digər ra-
yonlarda, soyqırımı törətdikləri Xocalıda 100 faiz azərbaycanlılar idi. Beləliklə, 
onların hamısı etnik təmizləməyə məruz qalıb, qətlə yetirilib, işgəncəyə məruz 
qalıb və didərgin salınıblar”.

5 noyabr, İspaniyanın “EFE” İnformasiya Agentliyinə müsahibədən:
Prezident İlham Əliyev İspaniyanın “EFE” İnformasiya Agentliyinə müsahi-

bəsində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı vəziyyəti çox aydın şəkildə 
və ciddi faktlara əsaslanaraq dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırıb. Müxbirin 
Ermənistanın Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyacağı təqdirdə Azərbayca-
nın reaksiyasının necə olacağı barədə sualına dövlətimizin başçısı belə cavab 
verib: “Ermənistan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımaq istəsəydi, bundan 
çox öncə tanıyardı. Nəyə görə əvvəl tanımadılar? Çünki onlar aydın başa düşür-

25
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dülər ki, bu, çox məntiqsiz addım nəticəsində danışıqlar tamamilə dayanacaq, 
danışılası bir şey qalmayacaq. Sonra nə sülh təşəbbüsü, nə əsas prinsiplər, nə də 
gələcək tənzimləmə – heç nə masa üzərində olmayacaq. Hesab edirəm ki, onlar 
bunu başa düşürlər”.

Azərbaycanın dövlət başçısı İham Əliyev müsahibəsində, həmçinin Ermə-
nistanın müharibənin əvvəlindən münaqişəni beynəlmiləlləşdirmək istəyindən, 
Azərbaycanın isə buna qarşı olduğundan da bəhs edib: “Mən dəfələrlə bütün 
ölkələrə demişəm, bu münaqişədən uzaq durun. Bu, bizim məsələmizdir, bu, 
ərazi bütövlüyü uğrunda bizim döyüşümüzdür. Münaqişəni beynəlmiləlləşdir-
mək üçün heç bir cəhd olmamalıdır. Lakin Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan və İra-
nın məsələ ilə bağlı mövqeyi göstərir ki, işğalçılıq siyasətinin davam etdirilməsi 
Ermənistan üçün tam iflas və təcridlə nəticələnib. Heç bir ölkə Ermənistanın 
mövqeyinə dəstək vermir və bu ölkənin qoşunlarını işğal etdiyi torpaqlardan 
çıxarmasını birmənalı zərurət kimi görür. Ermənistanı dəstəkləyənlər yalnız 
terror təşkilatları və Avropada fəaliyyət göstərən radikal mövqeli birliklərdir”.

9 noyabr, “BBC News”a müsahibədən:
“BBC News”un müxbiri ilə müsahibəsində dövlətimizin başçısının “Bu qırx 

gün ərzində mənim, bəlkə də, otuz müsahibəm olub. Onların hamısı çox aqres-
siv idi, sanki bu, müsahibə deyildi, sanki bir ittiham idi” deməsi “BBC News”un 
əməkdaşına bir mesaj idi. Çünki avropalı jurnalistin ilk sualından onun məqsədi 
aydın olmuşdu. O da dövlət başçımızın dediyi kimi, sanki, Ermənistan tərəfində 
heç nə baş vermədiyini düşünür, Paşinyanın nəyə görə Gəncəyə ballistik raket-
lərlə zərbə endirdiyi və 92 nəfər mülki şəxsin qətlə yetirilməsi ilə maraqlanmır-
dı. Azərbaycan rəhbərinin “Heç kim ondan soruşmur. Heç kim ondan silahları 
haradan əldə etdiyini soruşmur? Yalnız bizə hücum edirlər. Beynəlxalq media 
yalnız Azərbaycanı ləkələyir. Buna görə sizin “BBC”, sizin həmkarlarınız o ha-
disələrin orada “şahidi” olub,” - deməsi jurnalisti fakt qarşısında qoydu.

“BBC News”un müxbirinin suallarının əksəriyyəti Azərbaycana qara yax-
maq, işğalçı Ermənistana haqq qazandırmaq, şər-böhtan üzərində qurulduğun-
dan avropalı jurnalist daha çox ittihamçını xatırladırdı. Guya Azərbaycanda ya-
şayan ermənilərin çoxunun qorxu içərisində olduğunu deyən jurnalist onların 
tanınmamalarına görə soyadlarını dəyişdirdiklərini deməsinə və Dağlıq Qara-
bağdakı ermənilərin təhlükəsizliyinə necə əmin olacaqlarına dövlətimizin baş-
çısının verdiyi cavab jurnalisti mat vəziyyətinə saldı: “Ola bilsin ki, kimsə evlənib 
soyadını dəyişib. Bu, burada adət olunan təcrübədir. Amma xeyr! Burada yaşa-
yan çoxlu erməni var və biz onların erməni olduqlarını bilirik. Yeri gəlmişkən, 
mən sizə deyə bilərəm və bir çox insanlar bu barədə bilmirlər. Ermənistanın sa-
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biq müdafiə naziri Arutunyanın bacısı Azərbaycanda yaşayır. İstəsəniz onunla 
görüş təşkil edə bilərik. Bu, əslində qorxu deyil, bu, erməni təbliğatıdır”.

“BBC News”un müxbiri “zavallı erməni”lərin qayğısına qaldığını da büruzə 
verdi və təlaş içərisində bunun, guya, erməni vətəndaşlarına bir mesaj olduğunu 
dedi. Dövlətimizin başçısının isə cavabı bu dəfə də sərrast oldu: “Bizim onlarla 
təmaslarda heç bir yanlışlığımız yoxdur. Mən dəfələrlə demişəm və dediklərimin 
üstündə dururam. Biz ərazilərimizi işğal etmiş bu cinayətkar dəstələrdən tor-
paqları azad etdikdən sonra Dağlıq Qarabağdakı ermənilər qat-qat yaxşı yaşaya-
caqlar. Onların daha çox məvacibləri olacaq, çünki Azərbaycandakı məvaciblər 
daha yüksəkdir. Onların daha yüksək təqaüdləri olacaq, çünki Azərbaycanda 
təqaüdün məbləği Ermənistandan üç dəfə çoxdur. Onlar sosial müdafiə ilə təmin 
olunacaqlar. Biz bu ərazilərə böyük sərmayələr yatıracağıq, onlar yoxsulluqdan 
xilas olacaqlar...”

* * *
Çoxsaylı müsahibələr həm də Azərbaycanın dövlət başçısının yüksək po-

lemika mədəniyyətini nümayiş etdirmiş oldu. Məhz bu keyfiyyətləri sayəsində 
Prezident İlham Əliyev müsahibələrə heç də xoş niyyətlə qoşulmayan özündən-
razı və eqoist intervüyerləri asanlıqla məğlub edə bildi. Çünki artıq 1-2 sual-
dan sonra o, qarşısındakı şəxsin dürüst bilgilər almaq istəyən peşəkar jurna-
list, yoxsa tamam fərqli məqsədlər güdən şəxs olduğunu dəqiq müəyyən edərək 
müsahibənin gedişatını çox ustalıqla dəyişə bilirdi. Məsələn, oktyabrın 25-də 
Azərbaycan dövlət başçısı ilə müsahibəyə böyük hay-küylə başlayan ABŞ-ın “Fox 
News” televiziya kanalının aparıcısı artıq bir neçə sualdan sonra qarşısındakı 
şəxsin sıradan bir müsahib olmadığını görüb tədricən özünü yığışdırmağa baş-
ladı. Müharibə haqqında həqiqətlərin nə yerdə olduğunu bildiyi, İkinci Qarabağ 
müharibəsi öncəsi Ermənistanın törətdiyi bütün təhrikçi, pozucu və təxribatçı 
fəaliyyətlərdən xəbərdar olduğu halda Prezident İlham Əliyevlə müsahibədə ilk 
sualı “siz müharibəni başlamağa imkan axtarırdınız” kimi cəfəngiyyatları dilə 
gətirirsə, deməli, bu şəxsin məramı təməlindən düz deyil. Ona görə də Prezident 
adama ən incə üsullarla mesaj verir ki, yanaşmanız kökündən yanlışdır.

Ümumiyyətlə, Prezident İlham Əliyevin xarici KİV-lərə verdiyi sanballı 
müsahibələrdən danışarkən bu sorğuları aparan bir çox jurnalistlərin qərəzli 
və media etikasına uyğun olmayan davranış sərgiləmələrini ayrıca qeyd etmə-
liyik. Bəzən müsahibə zamanı sualların qoyuluşu o qədər bəsit, o qədər ədalət-
siz, o qədər qərəzli və biryönlü, o qədər ermənisayaq, o qədər açıq-aşkar saxta 
və həqiqəti tam tərsinə çevirən, o qədər təxribat xarakterli olurdu ki, bunlara 
hirslənməmək, hövsələdən çıxmamaq adama mümkünsüz görünürdü. Amma 
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Prezident İlham Əliyev təmkinini pozmadan, səsinin sakit ahəngini dəyişmədən, 
yüksək dözüm və nəzakət nümayiş etdirərək həmin suallara da məntiqlə cavab 
verirdi, sərrast cavablar, məhz təmkinli tərzdə ifadə edildiyi üçün daha effektli 
alınırdı. Bu baxımdan Prezidentin “Fox News” televiziya kanalına müsahibəsi ol-
duqca xarakterikdir. Müsahibədən bəhs edən akademik Rafael Hüseynov qeyd 
edir ki, bu müsahibə Prezident İlham Əliyevin bir dövlət başçısı, diplomat, mü-
sahib kimi məharətlərindən daha birini də üzə çıxardı ki, ona qarşı əks ovqata 
köklənmiş rəqibi hansısa məqamda dəqiq zərbə ilə ən zəif, ən göynədən nöqtə-
sindən vurmağı ustalıqla bacarır və həmin andan söhbətin məcrası da dəyişir.

Müsahibənin ilk dəqiqələrindən anlaşılır ki, “Fox News”un müxbiri həm 
xeyli təcrübəli (özü bildirir ki, 30 il Avropada işləyib), həm də siyasi debatları 
siyasi döyüşə çevirməkdə səriştələri olan yetərincə hazırlıqlı mütəxəssisdir və 
onu Prezident İlham Əliyevlə müsahibəyə hansısa qüvvələrin sifarişi ilə, öz ağır 
artilleriyaları kimi çıxarıblar. Başlanğıcdanca aydın olur ki, bunlar tərəfsiz bir 
jurnalistin sualları deyil, Azərbaycanı sırf erməni mövqeyindən dalana dirəmək, 
məsələlərin tam ermənisayaq qoyuluşu ilə hücum çəkmək məqsədli bir  müsa-
hibədir. Sualların da hər biri həmsöhbəti çətinə salmaqdan və tamaşaçı auditori-
yasında rəy formalaşdırmaqdan ötrü ciddi şəkildə hazırlanıb, daha kəskin, daha 
iynəli və məhkumedici səslənmələri üçün məxsusi redaktədən keçirilib.

Prezident İlham Əliyevsə öz ampluasındadır.
İlk dəqiqələrdəncə bütün sualların düşmənçi qərəz və erməni kəsafəti ilə 

doluluğunu duyur, lakin təmkinini pozmadan, təbəssümünü də əskiltmədən su-
allara bir-bir dəqiq, etiraz yeri qoymayan, yalanları, iftiraları dərhal, yerindəcə 
ifşa edən obyektiv, məntiqli, hər eşidəni inandıran cavablarını verir…

…Aparıcı növbəti həmləsini edir və qara eynəkli bir sualın içərisində bir 
neçə ittiham, tənqid, həm də qarayaxma var. Sual uzun deyil, vur-tut yarım 
dəqiqə ola-olmaya. Amma bir qısa suala bu qədər qınayıcı çalarlar sığışdırılıbsa, 
mətn bir daha göstərir ki, bu sualların hər biri cidd-cəhdlə hazırlanıb. Sual eşidi-
lincə belə təsəvvür yaranır ki, sanki azı 4-5 uzantısı olan qısa sualın altından çıxa 
bilməkçün uzun cavab verməyə ehtiyac duyulacaq. Lakin Prezident İlham Əliyev 
elə həmin sualın səsləndiyi vaxta tam tən gələn saniyələr ərzində öz cavabını ve-
rir və müxbirin nəzərincə, guya sualın ən effektli hissəsi olacaqmış kimi görünən 
son müddəanın da əsassızlığını rahatlıqla rədd edir.1

Görünür, aparıcı bircə şeyi nəzərə almayıb: müsahibə verən şəxsin siyasi 
yetkinliyini, onun siyasi intellekti və diplomatik təcrübəsini. Məhz bu məqam 
nəzərdən qaçırıldığı üçün qara niyyətli aparıcı öz məqsədinə nail ola bilmir.

1 Rafael Hüseynov. Millətin iki Ordusu / 525-ci qəzet, 2020, 28 oktyabr, səh. 7.
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Bu dramatik situasiyanı təhlil edən akademik Rafael Hüseynovun fikrincə, 
korrupsiyadan, insan hüquqlarından, söz azadlığından bəhs edən aparıcı kön-
töy sualını, yəqin ki, Prezident İlham Əliyevin həyat yoldaşının ölkənin Birinci 
vitse-prezidenti olması eyhamı ilə ailə idarəçiliyi məsələsi üzərinə gətirir. Əv-
vəlki ittihamları arqumentli cavabı ilə dəf etdiyi kimi, Prezident İlham Əliyev 
eyni ailədən olan üzvlərin siyasətdə, dövlət işində görünməsinin normal bir hal 
olduğunu dərk etmək üçün müxbirə uzağa getməməyi, öz ölkəsinə nəzər sal-
mağı təklif edir: “Korrupsiya var və biz buna qarşı mübarizə aparırıq. Biz geniş 
iqtisadi islahatlar proqramı təqdim etmişik.

...Ailə idarəçiliyinə gəlincə, mən bir daha sizin öz ölkənizə diqqət çəkmək 
istəyirəm: orada mühüm vəzifələri ata və oğul tutmuşdu – Buş ailəsi, Klinton 
ailəsi, ər və arvad, Kennedi ailəsi və bir çox başqa ölkələrdə də belə. Beləliklə, bu, 
ABŞ-da baş verənlərdən fərqlənmir”.

Lakin müxbir əl çəkmir, iddia edir ki, belə hallar Amerikada da varsa, orada 
onların hamısı demokratik və şəffaf şəkildə seçilmişdir. 

Və müsahibədəki həmin həlledici dönüş məqamı yetişir. 
Bayaqdan durmadan hücuma keçən aparıcının öz ölkəsini demokratiya ör-

nəyi kimi göstərməsinin heç də həqiqət olmadığını Prezident İlham Əliyev bircə 
istehzalı cümləsiylə ortaya qoyur: “Bəli, xüsusilə ABŞ Ali Məhkəməsinin qərarı 
ilə seçilmiş Buş”…

Və Prezident İlham Əliyevin rişxəndli cümləsinin müqabilində aparıcının 
reaksiyası artıq məğlubiyyətin ifadəsidir, “haqlısınız” anlamındadır: 

“Siz Amerika siyasətini bilirsiniz, cənab Prezident!”.2 
Dövlət başçısının “BBC News”un əməkdaşı ilə müsahibəsi də müxbirin 

qeyri-peşəkarlığı və etik qaydaları gözləyə bilməməsi səbəbindən çox drama-
tik keçmişdir. Burada Prezident xüsusi hazırlaşdırılaraq məkrli tapşırıqla gəlmiş 
müxbirin istifadə etməyə çalışdığı üsulun onun özünə qarşı yönəlməsinə nail ol-
muşdur. Sanki müsahibəyə nə üçün gəldiyini unudan “BBC” müxbiri nədən gəldi 
suallar verir, Azərbaycana əsassız ittihamlar yağdırır, arada demokratiya dərsi 
vermək niyyətinə düşür. Amma Prezident onu dərsini bilməyən aciz şagird halı-
na gətirir, ona və onun havadarlarına töhmətli dərs verməyə başlayır. Qarşıdakı 
qaçmaq, sualdan yayınmaq istəyir, amma bu, heç vəchlə alınmır.

Sual verən guya narahatdır ki, münaqişə bitəndən sonra ermənilər Dağlıq 
Qarabağa qayıdacağı təqdirdə onlar zəruri hüquq və azadlıqlarla təmin oluna-
caqmı? Bu sualla əslində açıq şəkildə deyir ki, sizin ölkədə bu azadlıqlar yoxdur 
və “fağır ermənilər” də sizinlə birgə yaşamalı olacaqsa, onlar da belə dəyərlərə 
eyni dərəcədə tamarzı qalacaqlar. Əslində bu, sual deyil, ağır ittihamdır və ona 

2 Rafael Hüseynov. Millətin iki Ordusu / 525-ci qəzet, 2020, 28 oktyabr, səh. 7. 
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görə də Prezident İlham Əliyev müxbirə cavabını sualla başlayır, qarşısındakının 
cavab verə bilmədiyi sadə, amma ifşaedici suallarla davam edir:

“– Siz hesab edirsiniz ki, insanların bu haqları yoxdur? Nəyə görə siz Azər-
baycanda insanların azad mediaya və müxalifətə malik olmadığını düşünürsü-
nüz?

– Çünki mənə bu barədə müstəqil mənbələrdən məlumat veriblər.
– Hansı müstəqil mənbələrdən?
– Bir çox müstəqil mənbələrdən.
– Deyin mənə, hansılardır?
– Əlbəttə ki, mən onların adlarını çəkə bilmərəm.
– Əgər siz onların adlarını deyə bilmirsinizsə, bu o deməkdir ki, siz bir he-

kayə uydurursunuz”.
“BBC News”un müxbiri ilə müsahibədə diqqət çəkən məqamlardan biri də 

Prezident İlham Əliyevin ölkədə kütləvi informasiya vasitələrinin vəziyyəti ilə 
bağlı suallarına cavabı oldu. Müxbir öz vəzifəsini unudaraq ittihama əl atır, döv-
lət başçısının dediyi kimi, bəzən prokuror kimi çıxış edirdi. Lakin cavabını yerin-
dəcə alırdı. Avropalı müxbirin sadaladığı “faktların” feyk-xəbər olduğunu onun 
diqqətinə çatdıran ölkə başçısı Azərbaycanda azad medianın və azad internetin 
olduğunu bildirdi.

Almaniyanın “ARD” televiziya kanalına müsahibə zamanı oxşar və əsassız 
suallar verən, “mən bəzi türk əsgərləri ilə söhbət etdim,” - deyən müxbiri Prezi-
dent İlham Əliyevin məsuliyyətə dəvət etməsi çox ibrətamizdir. Yəni jurnalistin 
“deyəcəyəm, keçəcək” zənni ilə dilə gətirdiyi sözünə əsaslanaraq onu müşkülə 
salan Prezident əslində televiziya əməkdaşına həqiqət və məsuliyyət dərsi keç-
miş oldu.

Fransanın “Figaro” qəzetinin müxbiri qərəzini elə söhbətin əvvəlində 
göstərdi. İlk sualdaca “sentyabrın 27-də Dağlıq Qarabağa qarşı hücuma keçmisi-
niz,” – deyən jurnalist bir az da irəli gedərək “Onlar Gəncəni ona görə bombard-
man ediblər ki, Gəncədə Türkiyənin bir neçə F-16 qırıcı təyyarəsi var idi və bu 
F-16 qırıcı təyyarələrdən biri erməni təyyarəsini vurub.” – deməklə jurnalistika-
nın haqqında dönə-dönə danışılan Qərb standartlarını ayaq altına aldı. Növbəti 
suallar da ağ yalanlar üzərində quruldu: “Türkiyənin müdaxiləsini və Türkiyə-
dən müxalif Suriya döyüşçülərini qəbul etməklə, Siz yerli bir münaqişənin regi-
onal müharibəyə çevrilməsindən qorxmursunuz?”, “Mən xatırlayıram ki, 1990-
cı illərin əvvəllərində Bakıda antierməni ruhu var idi. Ona görə də ermənilər 
inanmırlar, deyirlər ki, yaşaya bilməzlər, Azərbaycan ərazisində yaşamaq üçün, 
həyatları üçün qorxurlar”, “Bu, mənim sonuncu sualımdır. Cənab Prezident, Siz 
qorxmursunuz ki, bir müddətdən sonra Türkiyə Prezidenti Ərdoğan Şimali Kipr 
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məsələsinə diqqətini cəmləmək üçün öz dəstəyini və Qafqazdakı siyasətini da-
yandırar?”, “Beləliklə, Siz düşünmürsünüz ki, Türkiyənin Mərkəzi Asiyanın türk 
xalqları ilə birbaşa əlaqəyə sahib olmaq üçün Ermənistanı silmək planı var?”. 
Bütün bu ittiham, yalan dolu suallara səbrlə və faktlarla verilən cavablar Qərb 
mediasının acınacaqlı vəziyyətinin təzahürü oldu.

* * *
Zəfərlə sona yetmiş II Qarabağ müharibəsi artıq tarixə qovuşub. Amma bu 

müharibə bir həqiqəti təsdiq etdi ki, müasir döyüşlər təkcə hərb meydanında 
getmir, həm də informasiya məkanına da birmənalı şəkildə sirayət edir. İşğalçı 
Ermənistan uzun illər siyasi-diplomatik və informativ təxribatlara əl ataraq bey-
nəlxalq ictimaiyyətə həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar ötürərək hər addım-
da Azərbaycanı ittiham etməyə çalışmışdır. Ona görə də Vətən müharibəsində 
Azərbaycan informasiya savaşına da kifayət qədər diqqət yetirərək bu sahədə 
Ermənistanı darmadağın etmişdir. Şübhəsizdir ki, bu prosesdə ölkə Prezidenti, 
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin ard-arda verdiyi tarixi müsahibələr həlledici 
rol oynamışdır. O səbəbdən də həmin müsahibələr 44 günlük müharibənin ba-
rometri kimi tarixdə qalacaq, xalqımızın və dövlətimizin öz suverenliyi uğrunda 
apardığı mübarizəsinin Zəfər salnaməsi kimi tarixin yaddaşına həkk olunacaq-
dır. 

Həmin Zəfərin ən parlaq səhifəsi isə həm döyüş əməliyyatlarına, həm də 
informasiya müharibəsinə məharətlə komandanlıq etmiş dövlət başçısı, Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ona görə ki, 
İlham Əliyev öz xalqına bu Zəfəri qazandırmaqla onu çətin tarixi sınaqlardan 
çıxarmış, döyüş ruhunu yüksəltmiş, milli heysiyyətini qorumuş və şərəfini daha 
da ucaltmışdır. Yalnız amalı millətə, onun suveren dövlətinə xidmət etmək olan 
bir ÖLKƏ RƏHBƏRİ öz xalqı üçün bu möhtəşəm tarixi addımı ata bilərdi.

Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin çoxsaylı müsahibələri içərisində ta-
rix üçün ibrətamiz olan, bir növ, həyat və qalibiyyət dərsi olan çox düşündürü-
cü bir məqam var: “Rossiya Seqodnya” Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi media 
qrupunun baş direktoru D.Kiselyov dövlət başçısına sual verir ki, “Cənab Prezi-
dent, bu müharibə öz qəddarlığına görə artıq tarixə düşüb və Siz bu müharibə-
nin tarixinin bir hissəsisiniz. Siz tarixdə necə qalmaq istərdiniz?”  Azərbaycanın 
dövlət başçısı və Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev suala belə 
cavab verir: “Hər bir müharibə qəddarlıq, qurbanlar, insanların iztirabları, yaxın 
adamların itirilməsi deməkdir. Fərq ondadır ki, Azərbaycan xalqı üçün bu müha-
ribə azadlıq müharibəsi, Ermənistan üçün isə işğalçılıq müharibəsidir. Tarixdə 
rol məsələsinə gəldikdə isə, bilirsiniz, mən əvvəllər heç vaxt, indi isə xüsusən 
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bu barədə düşünməmişəm. Mənim əsas amalım Azərbaycan xalqının etimadını 
doğrultmaq, bu vəzifədə olduğum bütün illər ərzində verdiyim vədləri yerinə 
yetirmək və ölkəni öz inkişaf yolu ilə aparmaq, onun ərazi bütövlüyünü təmin 
etməkdir”.

Tarix sübut edir ki, mürəkkəb siyasi şəraitdə ölkəyə rəhbərlik edən lider 
öz gücünü ictimai amallardan alır. XXI əsr tariximizə Qarabağ Zəfərinin Müzəf-
fər Komandanı kimi düşmüş Prezident İlham Əliyev üçün bu amallar xalqın eti-
madını doğrultmaq, ölkəsinin ərazi bütövlüyünü təmin etmək, onu daim inkişaf 
etdirib müasir, qüdrətli bir dövlətə çevirməkdir! Bu gün Prezident İlham Əliyevi 
bir dövlət başçısı kimi öz xalqına sevdirən, bütün sahələrdə onun QALİBİYYƏTİ-
NİN təminatçısı olan və bütün dünyanın gözündə cazibədar edən məhz həmin 
işıqlı amallardır.

İşçi qrup
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
“Rossiya-1” telekanalının “60 dəqiqə” proqramında 

sualları cavablandırıb

Sentyabrın 29-da “Rossiya-1” telekanalında yayımlanan “60 dəqiqə” proq-
ramında Azərbaycan-Ermənistan təmas xəttində baş verən son hadisələrə həsr 
olunan veriliş efirə gedib.

Verilişdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri 
Nikol Paşinyan aparıcıların suallarını cavablandırıblar.

Verilişin aparıcıları birinci olaraq sualları Azərbaycan Prezidenti İlham Əli-
yevə ünvanlayıblar.

Aparıcı: Cənab Prezident, sağ olun ki, bu müsahibəni verməyə razılaşmısı-
nız. İndi birbaşa cəbhədə nələr baş verir, artıq aviasiyadan istifadə edilməsi barədə 
məlumat alınır.

Prezident İlham Əliyev: Cəbhədə vəziyyət gərgindir. Ermənilərin sent-
yabrın 27-də səhər başladıqları hərbi təxribat nəticəsində Azərbaycanın yaşa-
yış məntəqələri və bizim döyüş mövqelərimiz şiddətli artilleriya atəşinə məruz 
qalıb. Bu təcavüz nəticəsində Azərbaycanın 11 dinc sakini, o cümlədən 2 uşaq 
həlak olub, hərbi qulluqçular arasında da həlak olanlar var. Biz təcavüzkara 
adekvat cavab verməyə və beləliklə, öz xalqımızı, öz adamlarımızı və torpağı-
mızı müdafiə etməyə məcbur idik. Beləliklə, artıq üçüncü sutkadır ki, şiddət-
li döyüşlər gedir, bu döyüşlər nəticəsində Azərbaycan Ordusu bir sıra yaşayış 
məntəqələrini işğaldan azad edib, həmçinin müxtəlif istiqamətlərdə strateji 
yüksəklikləri tutub. Bu gün vəziyyət elədir ki, fəal döyüş əməliyyatları aparılır.

Aparıcı: İlham Heydər oğlu, xahiş edirəm Türkiyənin rolunu izah edin. Anka-
ra Prezidentin və Xarici İşlər nazirinin şəxsində rəsmən bəyan edib ki, döyüş mey-
danında Sizə kömək edəcək.

Prezident İlham Əliyev: Hesab edirəm ki, Türkiyənin rolu regionda 
sabitləşdirici xarakter daşıyır. Türkiyə bizə qardaş ölkə və bizim müttəfiqimiz-
dir. Ermənistanın Azərbaycana hücum etməsini dünya ictimaiyyətinin bildiyi ilk 
saatdan etibarən Türkiyə dövlət başçısı və digər rəhbərlər səviyyəsində birmə-
nalı olaraq Azərbaycanı dəstəklədiyini, beynəlxalq hüququ dəstəklədiyini bildi-
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rib. Ona görə ki, Ermənistan 30 ilə yaxın müddətdə Azərbaycan ərazisini işğalda 
saxlamaqla beynəlxalq hüququ kobud şəkildə pozur. Türkiyənin rolu, əslində, 
məhz bundan ibarətdir, başqa heç bir rolu yoxdur. Türkiyə bizə mənəvi dəstək 
göstərir və biz Türkiyə rəhbərliyinə, Türkiyə Prezidentinə və türk xalqına bizim-
lə həmrəy olduğuna və bizi dəstəklədiklərinə görə təşəkkür edirik. Guya Tür-
kiyənin münaqişə tərəfi kimi iştirak etməsi barədə erməni tərəfin yaydığı bütün 
şayiələr təxribat xarakteri daşıyır, indiki dildə desək bu, feyk-nyusdur. Türkiyə-
nin münaqişədə iştirakı barədə heç bir sübut yoxdur və buna zərurət yoxdur. 
Azərbaycan Ordusu öz xalqının və öz ərazisinin müdafiəsini təmin etmək üçün 
kifayət qədər hazırlıqlıdır.

Aparıcı: İlham Heydər oğlu, beləliklə, Siz belə bir informasiyanı təsdiq etmir-
siniz, üstəlik onu təkzib edirsiniz ki, bir saat bundan əvvəl Türkiyə Hərbi Hava Qüv-
v ələri Ermənistan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarəni vurub. Söhbət F-16 və 
SU-25 təyyarələrindən gedir.

Prezident İlham Əliyev: Bizim bu barədə məlumatımız yoxdur. Lap yaxın 
vaxtda mənə məruzə ediblər ki, informasiya məkanında belə bir xəbər yayılıb. 
O, heç nə ilə təsdiq edilməyib. Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin F-16 təyyarələri 
döyüş əməliyyatlarında heç bir şəkildə iştirak etmir. Bilirsiniz ki, bu gün müasir 
texnologiyaları nəzərə alsaq nəyisə gizlətmək çox çətindir. Çünki obyektiv müşa-
hidə formaları var, peyk müşahidələri var və ona görə də bunun növbəti təxribat 
olmasını yoxlamaq çox asandır. Erməni tərəfin bu cür yalan xəbərlər yaratmaqda 
məqsədi bizə aydındır. Əvvəla, öz ərazi bütövlüyünün bərpası vəzifəsini hazırda 
şərəflə yerinə yetirən Azərbaycan Ordusunun döyüş qabiliyyətini süni şəkildə 
azaltmaq, həmçinin belə təsəvvür yaratmaq ki, münaqişə genişlənir, ona üçün-
cü ölkələr qoşulur və beləliklə, öz təxribatına haqq qazandırmaq üçün mümkün 
qədər çox ölkə cəlb etməyə çalışmaq. Buna görə sizə məsuliyyətlə bəyan edirəm 
ki, Türkiyə münaqişə tərəfi deyil, münaqişədə heç bir şəkildə iştirak etmir və 
buna zərurət yoxdur.

Aparıcı: İlham Heydər oğlu, Sizin ölkəniz Ermənistan tərəfindən bir neçə 
rayonun azad edilməsini nəzərdə tutan Kazan formuluna və ya hər hansı başqa 
formula tərəf meyil etməyə hazırdırmı? Prinsip etibarilə indi nə etmək olar? Otuz 
il ərzində Qarabağ münaqişəsinin gah alovlanması, gah da közərməsi şəraitində 
necə dönüş etməli? Nə etməli?

Prezident İlham Əliyev: Bilirsiniz, Azərbaycan danışıqlarda həmişə 
konstruktivlik nümayiş etdirib. Vasitəçilik missiyası üçün cavabdeh olan Minsk 
qrupunun həmsədrləri də bunu təsdiq edə bilərlər. O cümlədən son iki ildə mən 
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dəfələrlə və başqa məsul şəxslər səviyyəsində bəyan etmişik ki, biz illər boyu 
işlənib hazırlanmış, Minsk qrupunun və onun həmsədrlərinin danışıqlar pro-
sesi üçün əsas hesab etdikləri nizamlama prinsiplərinə sadiqik. Üstəlik son iki 
ildə və bundan əvvəl də dəfələrlə bəyan etmişik ki, biz danışıqların formatına 
da sadiqik. Danışıqlar Ermənistan ilə Azərbaycan arasında aparılır. Münaqişənin 
yalnız iki tərəfi var. Bəzən münaqişədən söhbət gedəndə bütün tərəflər haqqın-
da danışırlar. Bu, düzgün anlayış deyil. Bütün tərəflər yoxdur, yalnız iki tərəf 
var - Ermənistan və Azərbaycan. Lakin son illər ərzində, Ermənistandakı indiki 
hakimiyyətin törətdiyi Soros çevrilişindən sonra nələr baş verib? Ermənista-
nın baş naziri açıq-aşkar bəyan edir ki, “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə”. Belə 
olan halda hansı danışıqlar prosesindən söhbət gedə bilər. Axı, ATƏT-in Minsk 
qrupu tərəfindən işlənib hazırlanmış prinsiplərin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 
keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ətrafındakı ərazilər Azərbaycana veril-
məlidir. Lakin Ermənistanın baş naziri deyir ki, “Qarabağ Ermənistandır” və 
üstəlik, deyir ki, biz danışıqları Dağlıq Qarabağın oyuncaq rejimi ilə aparmalı-
yıq. Beləliklə, danışıqların artıq 20 ildən bəri mövcud olan formatını dəyişməyə 
çalışır. Deməli, Ermənistan bilərəkdən danışıqlar prosesini pozur, qəbuledilməz 
tələblər irəli sürür və əgər Minsk qrupu son vaxtlar nizamlamaya kimin əngəl 
olması barədə daha fəal danışmağa başlayırsa, sentyabrın 27-də, bundan əvvəl 
isə iyulun 12-də olduğu kimi, təxribatlar törədirlər. Bizim dövlət sərhədindəki 
mövqelərimizə hücum edilib. Sonra avqustun 23-də Ermənistanın təxribat qru-
pu tutulub, bu qrupun başçısı təmas xəttində saxlanılıb. Bütün bunlar Azərbay-
canı təqsirləndirmək, sonra üçüncü tərəfləri cəlb etmək və beləliklə, danışıqlar 
prosesini pozmaq üçün edilir. Ona görə ki, erməni tərəfi status-kvonu saxlamaq 
istəyir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri isə Rusiya, Fransa və ABŞ-ın dövlət 
başçılarının şəxsində dəfələrlə bəyanatlar veriblər ki, status-kvo qəbuledilməz-
dir. Bu isə o deməkdir ki, işğal altında olan ərazilər Azərbaycana qaytarılmalıdır. 
Biz danışıqlara sadiqik, lakin Ermənistan tərəfindən tamamilə əks hərəkətlər 
görürük.

Aparıcı: Cənab Prezident, xahiş edirəm deyin, bazar günü nə baş verib, bu 
qədər genişmiqyaslı və qanlı qarşıdurmaya təhrik edən nə olub?

Prezident İlham Əliyev: Bilirsinizmi, bazar günü baş verən hadisələrə 
Ermənistan artıq bir neçə ay idi ki, hazırlaşırdı. Əgər siz onların hərəkətlərinin 
və bəyanatlarının xronologiyasını izləsəniz aşkar görərsiniz ki, onlar bu təxriba-
ta şüurlu şəkildə gedirdilər. Bu yaxınlarda, BMT Baş Assambleyasının tribuna-
sından çıxış edərkən mən açıq demişəm ki, Ermənistan müharibəyə hazırlaşır və 
onu dayandırmaq lazımdır. İyul ayında onlar bizim dövlət sərhədindəki yaşayış 
məntəqələrimizə silahlı hücum etdilər. Bu, münaqişə zonasından uzaq bir yerdir. 
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O vaxt bir dinc sakin və bir neçə hərbi qulluqçu həlak oldu. Döyüşlər dörd gün 
davam etdi və Ermənistan ərazisində bizim heç bir hərbi hədəfimiz olmayıb və 
yoxdur. Buna görə də Ermənistan silahlı qüvvələri bizim ərazidən çıxarılandan 
dərhal sonra qarşılıqlı razılaşmaya əsasən atəş dayandırıldı. Daha sonra mənim 
dediyim kimi, təxribat qrupu bizim ərazimizə soxuldu, həmin qrup neytrallaşdı-
rıldı. Sonra erməni tərəfi açıq-aşkar, nümayişkaranə şəkildə əslən Livandan olan 
ermənilərin Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində və qədim Şuşa şəhərində 
məskunlaşdırılmasını elan edir, bu da müharibə cinayətidir. Bu, Cenevrə Kon-
vensiyasının pozulması deməkdir. Bunu nümayişkaranə şəkildə edirlər. Sonra 
onlar Şuşada – Azərbaycan mədəniyyətinin qədim incisində cinayətkar Dağlıq 
Qarabağ rejiminin qondarma başçısının qondarma inauqurasiyasını keçirir-
lər. Bütün bunlar bizə qarşı şüurlu provokasiyalar, bizi münaqişəyə cəlb etmək 
və cavab hərəkətlərinə təhrik etməkdir. Biz təmkin, konstruktivlik və sağlam 
düşüncə nümayiş etdirdik, lakin onların niyyətləri baş tutmayanda bu cür cəhd 
göstərdilər. Üstəlik, daha bir səbəb Ermənistanda mövcud olan daxili siyasi böh-
randır. Axı, bu gün Ermənistanda Soros rejimi mövcuddur. Belarusda baş tutma-
yan çevriliş iki il bundan əvvəl Yerevanda baş tutdu. Bu gün Paşinyanın şəxsində 
Ermənistanın rəhbəri Sorosun əlaltısıdır. Bu adam çoxlu vədlər verib və bu vəd-
ləri yerinə yetirə bilmir, əslində, ölkə böhran içindədir. 

Beləliklə, ona bir xarici amil, necə deyərlər, qarışıqlıq lazım idi ki, əhali-
nin diqqətini yayındırsın, o da bunu edə bildi. Onlar növbəti dəfə bizə hücum 
etməzdən düz iki gün əvvəl Ermənistanın əsas müxalifət partiyasının lideri həbs 
edildi. Yəni, Paşinyanın diktator, despotik rejimi öz ölkəsindəki bütün müxalifəti 
məhv edirdi və indi Azərbaycan xalqına qarşı yenidən təcavüz nümayiş etdirir.

Aparıcı: Sizin mövqeyiniz aydındır. Çox sağ olun. Mümkündürsə lap qısa ca-
vab verin: hə, ya yox. İndi cəbhədə Suriyadan olan muzdlular varmı?

Prezident İlham Əliyev: Yoxdur. Bu, növbəti feyk-nyusdur. Suriyadan heç 
bir muzdlu yoxdur. Bu barədə heç bir fakt, heç bir sübut yoxdur. Bunu erməni 
təbliğatı ortaya atıb və müxtəlif saytlarda, müxtəlif kütləvi informasiya vasitələ-
rində dövr edir. Buna heç bir ehtiyac yoxdur. Azərbaycanın hazırlıqlı ordusu var, 
çox böyük səfərbərlik ehtiyatı var. Dünən mən qismən səfərbərlik elan etmişəm. 
Biz 2 milyon əhalisi olan Ermənistana qarşı 10 milyon əhalidən 10 minlərlə ehti-
yatda olanları orduya çağırırıq, bizim insan ehtiyatlarına ehtiyacımız yoxdur. 
Buna görə də biz özümüzü müdafiə etməyə və təcavüzkarı elə cəzalandırmağa 
qabilik ki, o, bir daha bizim tərəfə baxmağa cəsarət etməsin.

Aparıcı: Çox sağ olun! İlham Əliyev bizimlə Bakıdan əlaqədə idi. Sizə cansağ-
lığı arzulayırıq, görüşənədək! Çox sağ olun!
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Prezident İlham Əliyev: Sağ olun! Görüşənədək!

* * *
Beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında çıxış edərkən indiyədək dəfələrlə rəzil 

duruma düşən Nikol Paşinyan bu dəfə də ənənəsini pozmadı. Verilişin aparıcı-
larının sualları qarşısında aciz qalan Ermənistanın baş naziri yenə də çıxışında 
heç bir fakta əsaslanmayan yalan və uydurmalar söylədi.

Sonra müzakirələrdə siyasi və hərbi ekspertlər iştirak etdilər.

“Natsionalnaya oborona” jurnalının baş redaktoru İqor Korotçenko:

- Mən Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin çıxışlarını diqqətlə dinlədim. 
İlham Əliyev şərtsiz olaraq dəqiq, tamamilə məntiqli, düzgün, ardıcıl çıxış etdi. Bu, 
MDBMİ məktəbidir. MDBMİ doğrudan da böyük kadrlar yetişdirir. İndi isə deyilən-
lərin mahiyyətinə gələk. Prezident Əliyev haqlıdır və tamamilə ədalətli olaraq dedi 
ki, peyk, elektron, kəşfiyyat texnologiyalarının müasir inkişaf səviyyəsini nəzərə 
alsaq, Azərbaycan ərazisinə doğrudan da türk qırıcıları göndərilsəydi bu faktı giz-
lətmək mümkün deyildi. Bunu peyk kəşfiyyatı olan istənilən ölkə aşkar edə bilər. Bu 
gün isə Dağlıq Qarabağ bölgəsi dünyanın bütün aparıcı ölkələrinin sıx müşahidəsi 
altındadır. Həmkarlarımın diqqətini bir məqama çəkmək istərdim. Biz hamımız 
beynəlxalq hüququn tərəfdarıyıq. Beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən, döyüş 
əməliyyatları Azərbaycanın ərazisində, Azərbaycan hərbi qüvvələri və erməni hər-
bi birləşmələri arasında aparılır.

AZƏRTAC 
29.09.2020

(https://azertag.az/xeber/Azerbaycan_Prezidenti_Ilham_Aliyev_Rossiya_1_telekanalinin_60_
deqiqe_proqraminda_suallari_cavablandirib___YENILANIB_2__VIDEO-1599129)
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Prezident İlham Əliyevin  
“Əl-Cəzirə” televiziya kanalına müsahibəsi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də 
“Əl-Cəzirə” televiziya kanalına müsahibə verib. 

Jurnalist: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, “Əl-Cəzirə”yə müsahibə 
verdiyiniz üçün Sizə təşəkkür edirəm!

Prezident İlham Əliyev: Sizi görməyə çox şadam.

- Ermənistan və Azərbaycan arasında hazırkı münaqişə 20 ildən artıqdır ki, 
başlayıb. Müəyyən irəliləyişlər və geriləmələr olmuşdur, lakin bu vaxta kimi sülhə 
nail olunmamışdır. Niyə görə bu münaqişə bu qədər uzun çəkir?

- Əsas səbəb odur ki, Ermənistan sülh istəmir. Onlar bizim torpaqları 
həmişəlik işğal altında saxlamaq istəyirlər. Onlar status-kvonu dəyişmək istə-
mirlər və bu da münaqişənin bu qədər uzun çəkməsinin səbəbidir. Əgər Ermə-
nistan iradə göstərsəydi və əsas beynəlxalq təşkilatların qətnamələrinə uyğun 
şəkildə davransaydı, münaqişə uzun illər bundan əvvəl həll edilmiş olardı. Çünki 
1993-cü ildə Ermənistan ərazilərimizin bir hissəsini işğal etdikdə BMT Təhlükə-
sizlik Şurası qoşunların bizim ərazilərdən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılması 
ilə bağlı dörd qətnamə qəbul etdi. Lakin bu qətnamələr kağız üzərində qalmaq-
dadır. Həll yolunun tapılması üçün vasitəçilik aparmaq məqsədilə Minsk qrupu 
artıq 28 ildir ki, fəaliyyət göstərir və heç bir nəticə yoxdur. Qeyd etdiyim kimi, 
əsas səbəb Ermənistanın mövqeyidir, ikinci səbəb Birləşmiş Millətlər Təşkilatı-
nın Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icrasına başlamaq üçün vasitəçilər 
tərəfindən təkid göstərilməməsi və təzyiqin olmamasıdır. Bir çox hallarda mən 
bu məsələni qaldırmışam və demişəm ki, Ermənistanı qətnamələrin tələblərinə 
əməl etməyə məcbur etmək və torpaqlarımızın boşaldılmasına başlamaq üçün 
ona qarşı beynəlxalq sanksiyalar tətbiq olunmalıdır. Lakin mənim müraciətlə-
rimə müvafiq şəkildə cavab verilməmişdir və indi baş verənlər Ermənistanın 
destruktiv siyasətinin nəticəsidir.

- Beləliklə, Siz deyirsiniz ki, Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə narahatlıq do-
ğuran hüquqi məsələlərə görə beynəlxalq səviyyədə layiq olduğu dəstəyi almır?
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- Beynəlxalq hüququn normaları və beynəlxalq təşkilatların qərar və qət-
namələri baxımından bizim çox geniş dəstəyimiz var. Dediyim kimi, beynəlxalq 
ali orqan olan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Ermənistanın qoşunlarının geri 
çəkilməsini tələb edən qətnamələr qəbul etmişdir. Birləşmiş Millətlər Təşki-
latının Baş Assambleyası eynisini edib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulma-
ma Hərəkatı, Avropa Parlamenti kimi digər beynəlxalq təşkilatlar və başqaları 
eynisini edib, lakin bu, kifayət etmir. Beləliklə, münaqişənin həlli üçün hüquqi 
çərçivəmiz var, lakin təcavüzkara kifayət qədər praktiki təzyiq yoxdur. Beləliklə, 
biz burada beynəlxalq hüquq və reallıqda baş verənlər arasında ziddiyyət görü-
rük. Ermənistan tərəfindən beynəlxalq hüquqa və normalara açıq şəkildə məhəl 
qoyulmaması beynəlxalq hüququn işləmədiyinin və ya selektiv üsulla işlədi-
yinin yaxşı göstəricisidir. Bildiyiniz kimi, bəzi hallarda Təhlükəsizik Şurasının 
qətnamələri bir neçə gün, bəlkə də bir neçə saat ərzində icra olunur. Lakin bizə 
gəldikdə qətnamələr uzun illərdir ki, kağız üzərində qalıb. Beləliklə, təcavüzkara 
praktiki təzyiqin olmaması münaqişənin nəyə görə bu qədər uzun çəkməsinin 
səbəblərindən biridir.

- Siz Ermənistanı bu müharibəni, bu münaqişəni başlamaqda günahlandı-
rırsınız. Bir çoxları iddia edə bilər ki, Ermənistan öz cari ərazisini və 2018-ci il-
dəki məxməri inqilabdakı qələbəni nəzərə alaraq münaqişənin başlamasına risk 
etməzdi. Buna Siz nə deyərdiniz?

- Bu cür təhlillərin səbəbinin nə olduğunu bilmirəm. Lakin biz burada nə 
görürük, biz yerlərdə nə baş verdiyini görürük. Əgər son iki ildə “inqilab”dan 
sonra Ermənistanın nə etdiklərinə və nə bəyan etdiklərinə nəzər salsaq görərik 
ki, onlar bizi həmişə təhrik ediblər və yeni müharibəyə başlamağı hədəfə alıblar 
və bunun səbəbi danışıqları tamamilə pozmaq idi. Onlar Azərbaycana qarşı bir 
neçə hərbi təxribat törədiblər. İyulun 12-də onlar münaqişə regionundan çox 
uzaqda olan Tovuz rayonunda, Azərbaycanın qərbində, Ermənistan-Azərbay-
can sərhədindəki kəndlərimizə və hərbi mövqelərimizə hücum ediblər. Onla-
rın bunu nə üçün etdiklərini başa düşmək çox çətin idi. Onlar ağır artilleriya 
ilə bizə hücum etdilər. Hərbi qulluqçular arasında ilk itkiləri Azərbaycan tərəfi 
verdi. Bizim dörd hərbi qulluqçumuz və 76 yaşlı bir kəndli dərhal öldürülmüş-
dür. Beləliklə, biz cavab tədbiri görməli idik. Cavab verdikdən və onlar acı məğ-
lubiyyətlə üzləşdikdən sonra geri çəkildilər, atəşkəs üçün yalvarmağa başladılar. 
Onda da mən dedim ki, bizim Ermənistanın ərazisində heç bir hərbi məqsədlə-
rimiz yoxdur. Biz onları geri oturdan kimi və onlar istədiklərini həyata keçirə 
bilmədiklərini başa düşən kimi toqquşmalar dayandı. Toqquşmalar yalnız dörd 
gün davam etdi. Sonra avqustun 23-də Ermənistan ordusu tərəfindən ərazimizə 
daxil olmaq və terror aktlarını törətmək üçün göndərilmiş diversiya qrupu dağı-
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dılmışdır və bu diversiya qrupunun başçısı yaxalanmışdır. Hazırda o, istintaq 
altındadır. O, mülki vətəndaşlarımıza və hərbi qulluqçularımıza qarşı terror akt-
ları törətmək üçün göndərildiyini bildirən ifadələr verir. Bunu biz etməmişdik, 
bunu onlar etdilər. Sonra sentyabrın 27-də baş verənlər bu siyasətin məntiqi 
davamıdır. Bundan əlavə, biz onların bəyanatlarına, söylədiklərinə nəzər salsaq, 
onların bizi təhrik etməsi açıq-aşkar görünür. Bir il bundan əvvəl Ermənistanın 
baş naziri “Qarabağ Ermənistandır” bəyan etmişdir və bu bəyanat danışıqları 
tamamilə mənasız edir. Çünki danışıqlar masasında olan əsas məsələlərdən biri 
işğal edilmiş ərazilərin Azərbaycana qaytarılmasıdır. Əgər o, “Qarabağ Ermə-
nistandır” deyir və onun anlayışına görə Qarabağ təkcə keçmiş Dağlıq Qarabağ 
muxtar vilayəti deyil, buraya bütün işğal olunmuş ərazilər daxildir. Bu, onların 
bu əraziləri geri qaytarmaq istəmədikləri, bu, danışıqların sonu deməkdir.

- Ermənistan nəyə görə risk edib təxribata əl atıb?

- Birincisi, hesab edirəm ki, onlar danışıqlar prosesini tamamilə məhv 
etmək istəyirdilər. Sonra onlar etdikləri kimi, buna görə bizi günahlandırmaq və 
“baxın, Azərbaycanla danışıqlar aparmaq mümkün deyil” söyləmək istəyirdilər. 
Hesab edirəm ki, səbəblərdən biri də onların daxili çətinlikləri ola bilər. Çün-
ki biz indi Ermənistanda baş verənləri bilirik. Onlar çox ciddi siyasi böhrandan 
əziyyət çəkirlər. Hücuma keçməmişdən iki gün əvvəl əsas müxalifət partiyasının 
rəhbəri həbs edilmişdir. Sabiq iki prezident barədə cinayət araşdırması aparılır. 
Faktiki olaraq, Ermənistanda diktatura rejimi yaradılmışdır. İnqilabdan sonra 
baş nazirin verdiyi bütün vədlər kağız üzərindədir. Heç nə icra edilməmişdir. 
Orada adambaşına görə pandemiya ilə əlaqədar vəziyyət dünyada ən pis vəziy-
yətlərdən biridir. Beləliklə, diqqəti yayındırmaq lazım idi və o, bunu edə bildi. 
İndi isə o, nə etməyə çalışır? Guya Azərbaycanın təcavüzü qarşısında cəmiyyə-
ti bir araya gətirmək və öz şəxsi hakimiyyətini gücləndirmək istəyir. Beləliklə, 
onların fikrincə, hər şey çox məntiqlidir, lakin onlar çox böyük səhv etdilər. Bun-
dan əlavə, təcavüzdən bir neçə gün əvvəl mən BMT Baş Assambleyasında çıxış 
etdim və dedim ki, onlar müharibəyə hazırlaşırlar və onları dayandırmaq lazım-
dır. Bu da baş verdi.

- Bundan əvvəl Siz dediniz ki, Ermənistan ordusu işğal etdikləri ərazilərdən 
qeyd-şərtsiz çıxmalıdır, indi regionda hansı məqsədləriniz var?

- Kim, biz?

- Bəli, Azərbaycan olaraq.
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- Bizim mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalır. Mənim tələb etdiklərim tama-
milə beynəlxalq hüquqa müvafiqdir, çünki bütün dünya Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünü tanıyır və dünyanın heç bir ölkəsi “Dağlıq Qarabağ respublikası”-
nı tanımır. Mənim söylədiyim sözlər demək olar ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası-
nın qətnamələrinin mətnidir. Onlar bizim ərazilərimizi tərk etməlidir və yalnız 
ondan sonra müharibə dayanacaq, münaqişəyə son qoyulacaq. Ola bilsin müəy-
yən müddət keçdikdən sonra Ermənistan və Azərbaycan xalqları sülh şəraitin-
də birlikdə yaşaya biləcəklər. Bu, bizim mövqeyimizdir və o, dəyişməzdir. Bu, 
tarixi həqiqətə, beynəlxalq hüquqa və həmçinin düşünürəm ki, regionumuzdakı 
bu günün siyasi və geosiyasi reallıqlarına əsaslanır. Hesab edirəm ki, Ermənis-
tan hökuməti özlərinin qlobal arenada “əhəmiyyətinə”, onlara göstərilə biləcək 
mümkün beynəlxalq dəstəyə həddindən artıq böyük qiymət veriblər və bizi təh-
rik etməklə, bizə hücum etməklə böyük səhvlərə yol veriblər. İndi də onlar ciddi 
məğlubiyyət acısını yaşayırlar.

- Siz Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla danışıqlar masasına getməyi 
qəbul edərdinizmi?

- Əslində danışıqlar dayanıb. Çünki onun “Qarabağ Ermənistandır” ifa-
dəsindən sonra mən danışıqlar üçün heç bir imkanın olmadığını dedim. Lakin 
Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistan hakimiyyətinin yeni olduğunu, ola 
bilsin emosiyalarına və sözlərinə tam hakim ola bilmədiyi üçün məndən xahiş 
edərək deyirdilər ki, Azərbaycan daha çox anlayış göstərsin. Mən dedim ki, yaxşı, 
gəlin cəhd edək. Biz sülh yolunu tapmaq istəyirik, ona görə də biz uzun illər-
dir ki, gözləyirdik və bu yayındırıcı yanaşma olmasaydı, yəqin danışıqlar davam 
edəcəkdi. Bu bəyanatdan sonra mənim Ermənistanın baş naziri ilə görüşüm 
oldu. Lakin görüşlər tamamilə mənasız idi, rəsmi xarakter daşıyırdı. O, mənə 
əraziləri geri qaytarmayacaqlarını deyirdi. Əgər onlar bunu etmək istəmirlərsə, 
əgər onlar neçə illər ərzində Minsk qrupu tərəfindən hazırlanmış prinsiplərə 
qarşı çıxırlarsa və danışıqları məhv edirlərsə, bundan sonra nədən danışmaq 
olar ki? Danışıqlar birtərəfli qaydada aparıla bilməz. Bizim tərəfdaşımız olmalı-
dır. Lakin Ermənistanın simasında bizim hələ danışıqlarda tərəfdaşımız yoxdur.

- Onda danışıqlar masasına qayıtmaq üçün Azərbaycanın ilkin şərti kimi Er-
mənistanın işğal olunmuş ərazilərdən çıxmasını deyə bilərikmi?

- Əslində, Ermənistanın baş naziri bizə qarşı ilkin şərtlər irəli sürüb. Yeri 
gəlmişkən, düşünürəm ki, bu da növbəti təxribatdır. Bir neçə ay öncə o, Azər-
baycan üçün yeddi ilkin şərt irəli sürmüşdü. Əslində, o, öz gündəliyini bizə və 
Minsk qrupuna diktə etmək istəyirdi. Bu ilkin şərtlərdən biri də ondan ibarət 
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idi ki, Azərbaycan “Dağlıq Qarabağ hökuməti” ilə danışıqlar aparmalıdır. Bunu 
təkcə biz yox, həm də Minsk qrupu rədd etdi. Çünki bu, iyirmi ildən çox müddət 
ərzində hazırlanmış danışıqların formatını tamamilə dəyişir. Danışıqlar Ermə-
nistan və Azərbaycan arasında aparılır. Beləliklə, o, bizə qarşı ilkin şərtlər irəli 
sürür və biz onları rədd etdik. Onun bunu etmə səbəbi ondadır ki, o, danışıqların 
dayanmasını və status-kvonun dəyişməz olaraq saxlanmasını istəyirdi. Bizə gəl-
dikdə, biz həmişə danışıqlara hazırıq. Biz heç vaxt danışıqlardan imtina etməmi-
şik. Əvvəlki illərdə danışıqlar prosesində çətin vaxtlar yaşamışıq. Heç də hər şey 
rəvan getmirdi. Lakin Ermənistanın əvvəlki rəhbərləri ilə bizim prosesimiz olub 
və biz mərhələli yanaşmanı işləyib hazırlamışdıq. Əks halda, biz bu qədər uzun 
illər bu prosesdə iştirak etməzdik. Bu, faydasız vaxt deyildir. Hesab edirəm ki, 
biz çox böyük irəliləyişə nail olmuşduq. Mən bu prosesdə 2003-cü ildən bəri işti-
rak edirəm. Mən Ermənistanın iki sabiq prezidenti ilə işləmişdim. Biz irəliləyişə 
nail olduq, bu, asan deyildi. Bizdə çox müxtəlif fikirlər var idi, lakin biz mərhələli 
şəkildə irəliləyirdik və indiki məqamda əldə etdiklərimizi işləyib hazırlamışdıq. 
Paşinyan hakimiyyətə gəldikdən sonra nəinki ondan əvvəl olanları məhv etdi, 
o, ondan əvvəl sanki Ermənistanın mövcud olmadığı və indi yeni Ermənistanın 
yaradıcısı kimi davranmaq istəyirdi. O, işlənilmiş bütün prinsipləri məhv etdi. 
Buna görə bütün məsuliyyət onun və onun hökumətinin üzərindədir.

Yeri gəlmişkən, Ermənistanda rasional insanlar bunu başa düşür. Onlar 
Ermənistan əhalisinə xəbərdarlıq edərək bu şəxsin onların ölkəsini fəlakətə 
apardığı ilə bağlı bəyanatlar verirlər. Danışıqlarda belə davranmaq olmaz, Azər-
baycanı belə təhrik etmək olmaz.

Digər bir təxribat Azərbaycanın qədim Şuşa şəhərində qondarma “Dağlıq 
Qarabağ lideri”nin qondarma “andiçmə” mərasiminin təşkil olunması idi. Heç 
bir digər qondarma “Dağlıq Qarabağ lideri” bunu etməmişdir. O, bunu nəyə görə 
etdi? Azərbaycanlıların hisslərini təhqir etmək üçün. Sonra onlar qondarma 
“Dağlıq Qarabağın parlamenti”ni Xankəndidən Şuşaya köçürməyi qərara aldılar. 
Nə üçün? Azərbaycanlılara qarşı daha bir təhqir. Onlar işğal olunmuş ərazilər-
də Livandan olan erməniləri açıq şəkildə məskunlaşdırır və bunu televiziyada 
nümayiş etdirirlər. Bu, Cenevrə Konvensiyasının kobud şəkildə pozulmasıdır və 
burada məqsəd onların bizə qarşı nifrətini nümayiş etdirmək idi. Onun etdiyi 
hər şey danışıqlar prosesini məhv etmək məqsədini daşıyırdı. Lakin indi onlar 
danışıqların aparılması üçün yalvardıqda, Paşinyan dünya liderlərinə dəfələrlə 
zəng etdikdə və Azərbaycandan şikayət etdikdə, hesab edirəm, bu liderlər ona 
deməlidirlər ki, sən danışıqlar prosesini pozdun, sən Azərbaycanı təhrik etdin, 
sən azərbaycanlıların hisslərini təhqir etdin. Ona görə sən bunun üçün məsu-
liyyət daşımalısan. Erməni xalqı, - mən bir neçə gün bundan əvvəl Ermənistan 
xalqına müraciət etdim, - buna görə onu məsuliyyətə cəlb etməlidir. Bizim ermə-
ni xalqı ilə problemimiz yoxdur. Onlar bizim vətəndaşlarımızdır. Azərbaycanda 
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minlərlə erməni yaşayır və Dağlıq Qarabağda yaşayanları da öz vətəndaşlarımız 
hesab edirik. Biz onları Azərbaycanda bir çox digər millətlərin və etnik azlıqların 
nümayəndələri kimi bizimlə birlikdə yaşamağa dəvət edirik. Buna görə Ermə-
nistan bu təhrikedici bəyanatları səsləndirməkdən tamamilə çəkinməlidir, onlar 
“Qarabağ Ermənistan deyil” kimi yeni bəyanatla çıxış etməlidir və sonrasına biz 
baxarıq.

- Beləliklə, bu siyasi dalanda Rusiya vasitəçiliyi Azərbaycan üçün 
məqbuldurmu?

- Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa ilə birlikdə vasitəçi olan 
ölkələrdən biridir. Bu prosesdə iştirak etdiyim 17 il ərzində hər üç ölkə proses-
də eyni dərəcədə iştirak edib. Prosesdə kifayət qədər yüksək səviyyədə koor-
dinasiya var. Əlbəttə ki, Rusiyanın xüsusi mövqeyi var, çünki o, regionda Azər-
baycana qonşu ölkədir, onun Ermənistanla dövlət sərhədi yoxdur. Lakin buna 
baxmayaraq, Rusiya Azərbaycan və Ermənistanla yaxşı münasibətləri və tarixi 
münasibətləri olan bir ölkədir. Buna görə əlbəttə ki, vasitəçilik etmək üçün onla-
rın rolu və bacarığı obyektiv səbəblərə görə regiondan uzaqda yerləşənlərlə və 
ola bilsin, son onillikdə burada nələrin baş verdiyini tam şəkildə bilməyənlərlə 
müqayisədə çox yüksəkdir.

Ona görə də düşünürük ki, üç ölkə birlikdə işləməyə davam etməlidir, 
əgər onların hamısı neytrallığı qorusa. Bu, mühümdür. Son günlərdə əks-tə-
sir göstərən, neytrallıq mövqeyində müəyyən dəyişikliyi nümayiş etdirən bəzi 
bəyanatlar görməyimiz bizi narahat edir. Hər bir ölkənin öz mövqeyi ola bilər, 
bu, normaldır. Lakin əgər siz belə həssas məsələdə vasitəçisinizsə, bu mövqedən 
çıxış etməlisiniz. Əgər milli mövqeyinizdən çıxış etmək istəyirsinizsə, onda siz 
Minsk qrupunun həmsədrliyindən çıxmalısınız, istədiyinizi deyin, kimi istəyir-
sinizsə onu günahlandırın, baş verənlərlə bağlı sübutu olmayan xəbərlər verin 
və sözsüz ki, heç kim etiraz etməyəcək. Lakin əgər siz vasitəçisinizsə, neytral 
olmalısınız, vasitəçi olmalısınız. Əks halda, vasitəçilik bizim tərəfimizdən qəbul 
edilməyəcək.

- Beynəlxalq ictimaiyyət atəşkəs çağırışları edir. Lakin həm Azərbaycan, həm 
də Ermənistan tərəfinin son bəyanatlarını nəzərə alaraq, Siz atəşkəslə bağlı bey-
nəlxalq ictimaiyyətin çağırışlarına məhəl qoymamaq seçimini edirsiniz?

- Xeyr, biz buna göz yummuruq. Lakin atəşkəs birtərəfli qaydada əldə oluna 
bilməz. Bu günlərdə mənə zəng vuran liderlərə bu mesajı çatdırmağa çalışıram 
ki, başlayan Azərbaycan tərəfi olmayıb. Biz özümüzü müdafiə etməli idik. Əgər 
biz bu dəfə etdiyimiz kimi cavab verməsəydik, bu gün mülki şəxslərimiz arasında 
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yüzlərlə itki olacaqdı. Hələ də itkilərimiz çoxdur. Bu səhər mən məlumat aldım 
ki, mülki şəxslər arasında 19 itkimiz var, onlardan 2-si uşaqdır. Mülki insanları-
mız arasında 54 yaralı var. Ermənilərin artilleriya hücumu nəticəsində 300-dən 
çox evə ziyan dəyib və ya tamamilə dağılıb. Onlar bizim kəndlərə, insanlarımı-
za hücum edir, bacardıqları qədər çox azərbaycanlı öldürmək istəyirlər. Dünən 
onlar Ermənistan ərazisindən uzaq məsafəli raketlərdən istifadə etməyə başla-
dılar. Bununla da onlar istifadə etdikləri bu silahları Azərbaycan üçün qanuni 
hədəfə çevirirlər və biz bu hədəfləri məhv etməliyik. Sonra isə onlar bizi günah-
landıracaqlar ki, biz Ermənistan ərazisinə hücum edirik. Onlar bunu istəyirlər. 
Onlar münaqişəyə üçüncü tərəfləri cəlb etmək istəyirlər ki, bu tərəflər onları 
müdafiə etsinlər və onlar üçün daha 30 illik qanunsuz işğalı təmin etsinlər. Atəş-
kəs – yaxşı, bəs, hansı şərtlərlə? Şərtlər belə olmalıdır ki, onlar ərazilərdən çıx-
malıdırlar. Mən 2 gün bundan əvvəl dedim ki, qoy onlar çıxmağa başlasınlar, qoy 
çıxmaqla bağlı bizdə cədvəl olsun, qoy onlar üzərlərinə vasitəçilər tərəfindən 
təsdiq olunmuş ciddi öhdəliklər götürsünlər, atəşkəs rejiminə əməl etsinlər və 
əlbəttə ki, biz də eyni şeyi edəcəyik. Bu hərbi toqquşma bizim nəyimizə lazım-
dır? Bizə torpaqlarımızın sülh yolu ilə geri qayıtması lazımdır. Biz sülh yolu ilə 
həllə istəkli olduğumuzu 28 il ərzində nümayiş etdirdik. Bu 28 il ərzində toqquş-
maların olduğu vaxtlar oldu və ən böyüyü indidir. Daha biri 4 il bundan əvvəl 
olmuşdu. Beləliklə, bu, bizim mövqeyimizdir və Ermənistan tərəfdən siyasi və 
hərbi təxribatlar barədə dediklərimi nəzərə alsaq, düşünürəm ki, bu, tamamilə 
ağlabatandır.

- Sonuncu münaqişəyə baxdıqda, Azərbaycan Ordusu cəbhədə müəyyən irə-
liləyişə nail olub və xüsusilə Füzuli rayonu ətrafında bəzi kəndləri geri alıb. Bu, 
o deməkdir ki, Azərbaycan geri qaytardığı həmin ərazilərdən geri çəkilməyə 
hazırlaşmır?

- Xeyr, əlbəttə ki, xeyr! Çünki bu ərazilər bizə məxsusdur. Bu ərazilər qədim 
torpaqlarımızdır. Bu ərazilər bizim insanların əsrlərboyu yaşadığı ərazilərdir və 
onlar ermənilər tərəfindən işğal olunub və dağıdılıb. Füzulidə, Ağdamda və Azər-
baycanın başqa şəhər və kəndlərində, işğal olunmuş ərazilərin cənub-şərqində 
baş verənlərlə bağlı internetdə şəkillər var. Onların bir neçə qanunsuz yaşayış 
məntəqələrinin olduğu Laçın və Kəlbəcər rayonlarında da dağıntılar var, lakin 
bu ərazidə olduğu qədər ağır deyil. Bu, bizim torpağımızdır. Biz onu geri almışıq, 
biz onu güc yolu ilə geri qaytarmışıq, biz onları itkilər verərək geri qaytarmı-
şıq, biz heç vaxt bundan geri dönməyəcəyik. Biz orada yaşayacağıq. Bizim həmin 
ərazilərdən güclə çıxarılmış insanlarımız bu gün, demək olar ki, 30 ildir bir arzu 
ilə, bir amalla yaşayır – geri qayıtmaq. Mən sizə 2016-cı ilin aprelində yenə də 
erməni təcavüzü nəticəsində əks-hücuma keçməklə ərazilərimizin bir hissəsi-
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ni azad etməyimizlə bağlı əyani bir nümunə göstərə bilərəm. Kəndlərimizdən 
biri ermənilər tərəfindən dağıdılmışdı və azərbaycanlılar geri qayıda bilmirdilər, 
çünki ermənilərin mövqeləri dağlarda idi. Biz qaçqınlar üçün yeni kənd tikdik və 
hətta heç vaxt o torpağı görməyənlər, ondan sonra dünyaya gələnlər belə hamısı 
Cocuq Mərcanlıya qayıtdı. Mən demişdim ki, Cocuq Mərcanlı ləyaqətimizin rəm-
zidir, iradəmizin rəmzidir və Cocuq Mərcanlı bizim qayıdışımızın rəmzidir. Mən 
demişdim ki, qayıdışımız indi başlayır. Mən əminəm ki, o ərazilərdən köçürülən-
lərin hamısı geri qayıdacaq. Geri qayıtmağa yol yoxdur, çünki hər şey dağılıb. Hər 
şey. Bir tikili belə qalmayıb. Hər şey dağılıb. Sözsüz ki, biz kömək edib şəhərləri, 
kəndləri yenidən quracağıq, onların əvvəlki adlarını qaytaracağıq. Çünki ermə-
nilər bizə qarşı mədəni soyqırımı törədiblər. Onlar işğal olunmuş ərazilərdə 
bütün məscidləri dağıdıblar. Onlar məscidlərdə donuz və inək saxlamaqla bütün 
müsəlmanları təhqir edirlər. Onlar şəhərlərimizin, kəndlərimizin adlarını dəyiş-
diriblər. Bütün adlar qaytarılacaq. Biz öz torpaqlarımıza geri qayıdacağıq. Bu, 
bizim qanuni hüququmuzdur. Bu, bizim üçün tarixi vəzifədir və əminəm ki, biz 
buna nail olacağıq.

- Qafqaz çox mürəkkəb regiondur, təkcə coğrafi nöqteyi-nəzərdən deyil, həm 
də mədəniyyət, etnik mənsubiyyət və sosial quruluş nöqteyi-nəzərdən. Siz xalqların 
öz müqəddəratını təyin etmək hüququna inanırsınızmı?

- Bilirsiniz, bu, erməni təbliğatının əsas etibarilə beynəlxalq hüquq üzrə 
mütəxəssis olmayan sadə insanlardan ibarət beynəlxalq ictimai rəyi çaşdır-
maq üçün tez-tez istifadə etdiyi məqamdır. Lakin beynəlxalq hüququn Helsinki 
Yekun Aktında əks olunan əsas prinsiplərinin çox aydın izahı var ki, orada ərazi 
bütövlüyü prinsipi üstündür. Öz müqəddəratını təyinetmə beynəlxalq hüququn 
mühüm prinsiplərindən biridir. Lakin əgər biz geriyə baxıb BMT Nizamnamə-
sinə, Helsinki Yekun Aktına nəzər salsaq görərik ki, öz müqəddəratını təyinetmə 
ölkələrin ərazi bütövlüyünə ziyan vurmamalıdır. Başqa bir mühüm məqam odur 
ki, ölkənin ərazi bütövlüyü güc yolu ilə dəyişdirilə bilməz, ölkə əhalisinin razılı-
ğı olmadan dəyişdirilə bilməz. Ona görə də Dağlıq Qarabağ məsələsində sözsüz 
ki, öz müqəddəratını təyinetmə ermənilərin etmək istədikləri şəkildə işləmir. 
Başqa bir arqument odur ki, erməni xalqı artıq öz müqəddəratını təyin edib. 
Onların müstəqil Ermənistan dövləti var. Bu gün ermənilər hər yerdə yaşayırlar. 
Onlar Fransada yaşayırlar, onlar Amerikada yaşayırlar, onlar Rusiyada yaşayır-
lar, onlar Yaxın Şərqdə yaşayırlar. Qoy, onlar öz müqəddəratlarını həmin ölkələr-
də istəsinlər. Əgər ermənilər özlərinə məxsus olmayan torpaqları istəsəydilər və 
sadəcə olaraq, əksəriyyət olduqlarına görə həmin torpaqları istəsəydilər, həmin 
ölkələrin rəhbərliklərinin reaksiyası necə olardı? Bu, onların uzun illər istifadə 
etdikləri taktikadır - gəlmək, dəstək istəmək, torpaq istəmək və sonra özlərinin 
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qondarma qədim tarixləri barədə feyk xəbərlər hazırlamaqla və həmin torpaq-
ları özləri üçün tələb etməklə ərazinin tarixi kimliyini dəyişməyə başlamaq. Qoy 
Dağlıq Qarabağa öz müqəddəratını təyinetmə vermək istəyən ölkələr öz torpaq-
larının bir hissəsini Dağlıq Qarabağdan olan ermənilərə versinlər, onları qəbul 
etsinlər və orada onlara öz müqəddəratını təyinetmə hüququ versinlər. Onda 
baxaram onların reaksiyası necə olacaq.

- Hazırda vəziyyət necədir? Ruslar, iranlılar, türklər, fransızlar, amerikalılar 
münaqişə ilə bağlı narahatlığını ifadə edirlər. Bu münaqişə nə vaxtsa regional ola 
bilərmi?

- Mən belə düşünmürəm. Zənnimcə, bunun üçün əsas yoxdur və biz bu 
münaqişənin regional münaqişəyə çevrilməsinin qəti olaraq əleyhinəyik. Ermə-
nistanın etmək istədiyi məhz budur. Ona görə də onlar Azərbaycana bəzi xarici 
dəstəklə bağlı feyk xəbərlər icad edirlər. Lakin, eyni zamanda, onlar özləri xari-
ci dəstək istəyirlər. Ona görə də mən elə hiss edirəm ki, hazırda, döyüş mey-
danında çox ciddi məğlubiyyətlə üzləşdikləri bir vaxtda, onların əsas hədəfi bu 
münaqişəni regional münaqişəyə çevirməkdir. Lakin mən əminəm ki, qeyd etdi-
yiniz ölkələr heç vaxt bunun olmasına imkan verməyəcəklər. Çünki regionumuz-
da təhlükəsizlik bütün region ölkələrinin maraqlarına xidmət edir və qeyd etdi-
yiniz ölkələr arasında Türkiyə, Rusiya, İran region ölkələridir. Digər ölkələrin 
bura ilə, regionla əlaqəsi yoxdur. Onlar region ölkələri deyil. Onların danışıqlara 
şərait yaratmaqla bağlı mandatı var, çünki bu, 1992-ci ildə baş verib. Biz, şəxsən 
mən Minsk qrupunun belə tərkibdə olmasına görə cavabdeh deyilik. Sözsüz ki, 
əgər biz sülhə şərait yarada biləcək hər hansı kontakt qrupunun tərkibi ilə bağlı 
bu gün qərar versəydik, əlbəttə, tərkib tamamilə fərqli olardı. Mən konkretləşdir-
mək istəmirəm, lakin bəzi ölkələrin qərəzli davranışı səbəbindən həmin qrup-
da yeri olmazdı. Beləliklə, biz, xüsusilə region ölkələrinin münaqişədən kənar 
durması, heç bir halda münaqişəyə müdaxilə etməməsi üçün əlimizdən gələni 
etməliyik və Ermənistana xəbərdarlıq etməliyik – işğalı dayandır. İşğalı dayandır 
və onda siz xeyrini görəcəksiniz. Onda siz uzun illər ərzində bu təcavüz səbə-
bindən Ermənistan rəhbərliyinin Ermənistanı məhrum etdiyi iqtisadi, investi-
siya, enerji və nəqliyyat sahələrində regional layihələrə inteqrasiya edəcəksiniz. 
Beləliklə, biz bu münaqişənin mümkün qədər tez bir zamanda dayanması, həllin 
mümkün qədər tez tapılması üçün əlimizdən gələni etməliyik. Biz “bunu dayan-
dırın, biz işləyəcəyik, danışıqlar aparacağıq, yardım edəcəyik” kimi bəyanatlara 
qulaq asmaq mövqeyində deyilik. Biz bunu dəfələrlə eşitmişik. Bizim daha 30 il 
gözləməyə vaxtımız yoxdur. Münaqişə indi həll olunmalıdır. Ermənistana kömək 
etmək istəyənlər onların, belə demək mümkünsə, yaxın tərəfdaşları qoy onlara 
kömək etmək üçün desinlər ki, əraziləri tərk edin, iradənizi nümayiş etdirin, atə-
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şi dayandırın, deyin ki, bu gün, ya sabah, bir həftəyə mən Ağdamı tərk edəcəyəm, 
növbəti dəfə, növbəti həftə Füzulini tərk edəcəyəm, növbəti həftə Kəlbəcəri tərk 
edəcəyəm və s. və biz dayanarıq. Bu, çox ədalətli mövqedir. Bu, müharibəyə deyil, 
sülhə istiqamətlənmiş mövqedir.

- Ankaranın bu münaqişəyə hərbi nöqteyi-nəzərdən öz təyyarələri və sair ilə 
cəlb olunmasına dair Ermənistanın iddiaları barədə nə deyə bilərsiniz?

- Bu, yalan məlumatdır. Bunun sübutu yoxdur. Mən bununla bağlı artıq 
bəyanatlar vermişəm. Türkiyə bizim qardaş ölkəmizdir. Ermənistanın hücumu-
nun ilk günündən, ilk saatından Türkiyə Azərbaycana tam dəstəyini ifadə etdi. 
Qardaşım, Prezident Ərdoğan dəfələrlə çox mühüm bəyanatlar verib. Dünən 
parlamentin açılış sessiyasında çıxış edərkən o, daha bir mühüm bəyanat verdi 
ki, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır və Azərbaycan tək deyil. Biz bu dəstəyi hiss 
edirik. Biz türk qardaşlarımıza, Prezidentə və digər rəsmi şəxslərə çox minnət-
darıq. Lakin Türkiyə heç bir şəkildə münaqişəyə cəlb olunmayıb. Ermənistanın 
artıq mediada yer almayan feyk xəbərlərindən biri odur ki, Türkiyəyə məxsus 
F-16 təyyarəsi Ermənistanın Su-25 təyyarəsini vurub. Bu, feyk xəbərdir. Sübut 
haradadır? Sübut yoxdur. Yerə enən və havaya qalxan hər bir təyyarə kompüter-
dədir. Hər kəs nə baş verdiyini görə bilər. Mən təəccüblənirəm, niyə Minsk qru-
punun həmsədr ölkələri – Fransa, ABŞ, Rusiya buna münasibət bildirmir. Onlar 
bu feyk xəbərə münasibət bildirmir. Onların bəziləri Azərbaycan və Türkiyənin 
buraya terrorçular dəvət etməsi kimi başqa feyk xəbərlərə münasibət bildirir.

- Mən məhz bu barədə soruşmaq istəyirdim, cənab Prezident. Ermənistan, 
həmçinin Türkiyəni suriyalı müxalif döyüşçüləri Azərbaycana gətirməkdə ittiham 
edir.

- Bu, tamamilə feyk xəbərdir. Eynilə Türkiyəyə məxsus F-16-nın onların 
Su-25-ni vurması kimi feyk xəbərdir. Onların Su-25 təyyarəsi qəzaya uğrayıb. 
Mənə məlumat verilmişdi ki, o, pilotun təcrübəsizliyi ucbatından dağa çırpılıb.

- Amma onlar bunu sübut etmək üçün dəlillərinin olduğunu deyirlər.

- Qoy göstərsinlər. Haradadır dəlil? Təkcə Ermənistan deyil, əfsuslar olsun, 
mən dünən eşitdim ki, Fransa prezidenti də bəyanat verib. O, ayın 27-də axşam 
mənə zəng vurmuşdu, mən ona bunun səhv, yanlış olduğunu dedim. O, bu bəya-
natı heç bir dəlil olmadan verib. Qoy o, bizə dəlil versin, sübut versin. Yalnız söz-
lərdir. Biz də çox söz deyə bilərik, amma demirik, məsuliyyətli davranırıq. Azər-
baycanda hər hansı xarici ölkənin iştirakına dair heç bir dəlil belə yoxdur. Biz 
nə ediriksə, özümüz edirik. Bizim qabil ordumuz var. Ordumuzda kifayət qədər 
insan var, ehtiyatımızda kifayət qədər insan var. Mən qismən səfərbərlik elan 
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etmişəm. Bu, bizə ehtiyac olacağı təqdirdə ehtiyatda olan on minlərlə adamı cəlb 
etməyə imkan verəcək. Beləliklə, bizim buna ehtiyacımız yoxdur. Ermənistanın 
buna ehtiyacı var, çünki Ermənistan əhalisinin sayı azalır, cəmi 2 milyon nəfərdir. 
Ona görə də onlar özləri Yaxın Şərqdən insanları cəlb edirlər və bizim sübutu-
muz var, təkcə erməni əsilliləri deyil. Yeri gəlmişkən, Yaxın Şərqdən gələnlərin 
erməni əsilli olması və ya qeyri-erməni əsilli olmasının heç bir fərqi yoxdur. Əgər 
kimsə xaricdən muzdlu kimi döyüşməyə gəlirsə, bununla beynəlxalq səviyyədə 
məşğul olunmalıdır. Bu ittihamlar tamamilə əsassızdır. Biz onları rədd edirik və 
dəlillərin ortaya qoyulmasını tələb edirik.

- Siz də Ermənistanın gətirdiyi əcnəbi muzdlularla bağlı dəlilləri ortaya 
qoyacaqsınızmı?

- Bizdə artıq bəzi kəşfiyyat məlumatları var və bundan əlavə dünən mənə 
göstərdilər ki, internetdə videolar var, Yaxın Şərqdən olan insanlar erməni 
əsgərləri ilə birlikdə oturub, onların formasını geyiniblər, onlarda Ermənistan 
milli bayrağı var, onlar birlikdə oturub müzakirə aparırlar. Səsi yoxdur, lakin 
düşünürəm ki, bu, yetərlidir. Onlar buna görə məsuliyyət daşımalıdırlar.

- Diplomatiya nə vaxtsa işləyə bilərmi? Yoxsa, sizin üçün yeganə həll 
müharibədir?

- Mən artıq demişəm ki, Ermənistan beynəlxalq hüquqa əməl etsə, əra-
zilərin bir hissəsindən vaxt cədvəlinə müvafiq olaraq dərhal çıxmağa başlasa, 
- əlbəttə ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməliyik, - diplomatiya 
işləyə bilər. Yeri gəlmişkən, Ermənistanda bu hökumət hakimiyyətə gəlməmiş-
dən əvvəl biz danışıqlar masasındakı məsələləri müzakirə edəndə ilk bənd o idi 
ki, münaqişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü əsasında həll olunmalıdır. Bu, bərpa 
olunmalıdır. Bizim tələbimiz budur və düşünürəm ki, bunu tələb etməyə haqqı-
mız var.

- Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, “Əl-Cəzirə”yə müsahibə verdiyiniz 
üçün çox sağ olun!

- Təşəkkür edirəm!

AZƏRTAC 
03.10.2020

(https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyevin_Al_Cezire_televiziya_kanalina_musahibesi_
YENILANIB_VIDEO-1602507)

 



49

Prezident İlham Əliyevin “Əl-Ərəbiyə” televiziya kanalına müsahibəsi

 
 

Prezident İlham Əliyevin  
“Əl-Ərəbiyə” televiziya kanalına müsahibəsi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 4-də 
“Əl-Ərəbiyə” televiziya kanalına müsahibə verib. 

- Əvvəllər soyuq müharibə olmuş bu münaqişə indi Azərbaycanı və Ermənis-
tanı alova bürüyüb. Bu müharibə keçmişdən qaynaqlanır və indi artilleriya mər-
milərinin səsi eşidilir. Dağlıq Qarabağ yenidən gündəmə gəlib, müharibə Qarabağ-
dan və beynəlxalq tərəflərin müdaxilələrindən kənara doğru genişlənir, regional 
müharibəyə çevrilməklə bağlı xəbərdarlıqlar mövcuddur. Münaqişənin həll yolu, 
beynəlxalq müdaxilələr bizim Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əli-
yev ilə müzakirəmizin mövzusu olacaq. Canlı yayımımıza Bakıdan Prezident İlham 
Əliyev qoşulur. Xoş gəlmisiniz, cənab Prezident!

- Təşəkkür edirəm!

- Cənab Prezident, biz son günlərdə inkişaf edən hadisələrdən, Ermənistan və 
Azərbaycan arasında olan böhrandan başlayacağıq. Bu eskalasiyanın başlanğıcı 
necə oldu?

- Sentyabr ayının 27-də Ermənistan bizim hərbi mövqelərimizə və mülki 
şəxslərimizə hücum etdi. Mülki şəxslərimiz bu hücumdan əziyyət çəkmişdir. 
Mülki şəxslərimiz arasında qurbanlar var. Bu səhərə olan məlumata əsasən 22 
mülki şəxs öldürülmüş və 73-ü yaralanmışdır. Əfsuslar olsun ki, bu gün bizdə 
yenə sadə kəndlilərimiz arasında onlarla yaralı və qətlə yetirilənlər var. Biz 
cavab tədbiri görməli idik və bizim cavabımız adekvat olmuşdur. Biz əks-hücu-
ma başladıq və bu əks-hücum nəticəsində Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilə-
rində yerləşən Ermənistanın atəş mövqelərini susdura bildik. Biz ərazilərin bir 
qismini, bir neçə kəndi azad edə bildik və bu gün biz 27 il Ermənistanın işğa-
lı altında olan Cəbrayıl şəhərini azad etdik. Bizim uğurlu hərbi əməliyyatımız 
davam edir. Biz torpaqlarımızı azad etmək və ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək 
üçün tamamilə qətiyyətliyik.
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- Prezident Əliyev, açıq-aşkar görünür ki, Azərbaycan və Ermənistan arasın-
da hadisələrin gedişi nəzarətdən çıxır, bu hərbi əməliyyatların genişlənməsinin hər 
hansı bir həddi varmı?

- Hadisələrin nəzarətdən çıxdığını düşünmürəm, vəziyyət Azərbaycan 
Ordusunun nəzarəti altındadır. Biz hazırda hücum əməliyyatını həyata keçiririk, 
bizim məqsədimiz ərazilərimizi azad etməkdir. Mən vasitəçilərə təklif etdim və 
Ermənistan xalqına da müraciət etdim ki, işğala görə öz hökumətini məsuliy-
yətə cəlb etsinlər və işğalı dayandırsınlar. Ermənistan buna razı olarsa, demək 
olar ki, 30 il ərzində qanunsuz olaraq öz nəzarətində saxladığı işğal edilmiş əra-
ziləri boşaltmağa başlasa, müharibə dayanacaq. Bizə müharibə lazım deyil. Biz 
1992-ci ildən bəri danışıqlar prosesində iştirak edirdik. Demək olar ki, bu 30 il 
ərzində danışıqlar masasında sıfır irəliləyiş olmuşdur. Ermənistan ərazilərimiz-
dən qoşunların tam, dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının qətnamələrini icra etmək istəmirdi. Əksinə, onların hər-
bi-siyasi rəhbərliyi yeni torpaqları işğal etməyə cəhd edirdi. Onlar Azərbaycana 
qarşı hücuma keçməyə cəhd edirdilər və iyul ayında onlar faktiki olaraq yeni 
hərbi hücuma keçdilər. Beləliklə, biz özümüzü, insanlarımızı müdafiə etməli idik 
və dünyanın bütün ölkələri tərəfindən tanınan, Azərbaycanın beynəlxalq səviy-
yədə tanınan ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməli idik.

- Prezident Əliyev, əgər Ermənistan Sizin təqdim etdiyiniz bu təşəbbüsə cavab 
verməsə, bu eskalasiya davam edəcək və mülki şəxslərin həyatı üçün qorxular ola-
caq və bunun bədəli çox yüksək olacaq.

- Ermənistan təkcə mülki əhalinin yaşadığı kəndləri ağır artilleriyadan isti-
fadə etməklə atəşə tutmaqla yox, eyni zamanda, işğal olunmuş ərazilərdə əcnə-
bilərin qanunsuz məskunlaşmasını təmin etməklə Cenevrə Konvensiyanı kobud 
şəkildə pozur. Biz ərazilərimizin azad olunmasını istəyirik, biz iki ölkə arasında 
olan münaqişənin həllini tapmağa imkan yaratmaq üçün mandatı olan vasitə-
çilərə çox güvənirdik. Lakin danışıqlar masasında konstruktiv yanaşma nümayiş 
etdirmək əvəzinə, Ermənistan iyul ayında bizə qarşı hərbi hücuma keçdi və biz 
onlara adekvat cavab verdik. Onlar terror aktları törətməyi planlaşdıran diversi-
ya qrupunu göndərdilər və bu diversiya qrupunun başçısı yaxalanmışdır. İndi o, 
ifadə verir və sentyabr ayında onlar bizim kəndlərimizi və şəhərlərimizi artille-
riya bombardmanına tutdular. Münaqişə bölgəsinə yaxın yaşayan sıravi azərbay-
canlıların 500-dən çox evi tamamilə dağıdılmışdır və ya onlara ziyan dəymişdir. 
Buna görə Ermənistan bu təcavüzkar hərəkətləri dayandırmalıdır, onlar qoşun-
larının bizim ərazilərimizdən çıxarılmasını üzərlərinə öhdəlik götürməlidirlər. 
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Onlar işğal olunmuş ərazilərdən qoşunların çıxarılması ilə bağlı vaxt cədvəlini 
bizə təqdim etməlidirlər. Onların “Qarabağ Ermənistandır” deyən baş naziri indi 
deməlidir ki, “Qarabağ Ermənistan deyil” və bundan sonra əlbəttə ki, biz bu düş-
mənçiliyə son qoymağa və atəşkəs rejimini bərpa etməyə hazır olacağıq.

- Lakin Prezident Əliyev, “Əl-Ərəbiyə” vasitəsilə Ermənistan prezidenti danı-
şıqlar haqqında danışdı və o dedi ki, münaqişə danışıqlar yolu ilə həll olunmalıdır. 
Siz buna nə cavab verərdiniz?

- Mən razıyam. Mən həllin danışıqlar vasitəsilə olduğunu düşünürəm. Lakin 
danışıqların məğzi olmalıdır. Ermənistanın “Qarabağ Ermənistandır” deməsi, - 
onların baş naziri bunu söyləyib, - münaqişənin həlli prinsiplərini faktiki olaraq 
məhv etdi. Çünki həmsədr ölkələri Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa 
olan ATƏT-in Minsk qrupu - onlar danışıqlar zamanı illər ərzində münaqişənin 
həlli üçün prinsipləri hazırlayıblar və regionumuzda dayanıqlı sülhə nail olmaq 
üçün birinci addım işğal olunmuş ərazilərin boşaldılmasıdır. İki il bundan əvvəl 
dövlət çevrilişi və Corc Soros tərəfindən maliyyələşdirilmiş “inqilab” nəticəsində 
hakimiyyətə gəlmiş Ermənistanın baş naziri “Qarabağ Ermənistandır” deyəndə 
o danışıqların məğzini məhv edir. Danışılası heç bir şey qalmır. Buna görə Ermə-
nistanda hakimiyyətdə olan baş nazir öz destruktiv davranışı, hərbi toqquşma-
ya gətirib çıxarmış hərəkətləri barədə ciddi şəkildə düşünməlidir. Biz 28 ildir 
ki, danışıqlar prosesində idik və mənim Ermənistanın iki sabiq prezidenti ilə 
danışıqlar təcrübəm var idi. Biz həll yolunu tapmaq üçün nisbətən məqbul şəkil-
də işləyirdik, biz kiçik addımlar atırdıq. Biz vasitəçilərlə birlikdə münaqişənin 
həlli üçün əsas prinsipləri işləyib hazırlayırdıq. Sonra iki il bundan əvvəl siyasi 
həyatda heç bir təcrübəsi olmayan, bütün həyatı boyu hətta kiçik bir şirkətin 
rəhbəri olmayan, geosiyasət, beynəlxalq münasibətlər haqqında heç bir anlayışı 
olmayan, küçədən olan bir şəxs hakimiyyətə gəlir və öz ölkəsini dağıtmağa baş-
layır. İndi Ermənistan böhran vəziyyətindədir. O, əsas siyasi partiyanın rəhbərini 
həbs edir. O, mənim müxtəlif dövrlərdə danışıqlar üzərində çalışdığım iki sabiq 
prezidentə qarşı cinayət araşdırmasına başlayır. O, tamamilə despotik bir rejim 
yaradır və danışıqları məhv edir və biz nə etməliyik? O, azərbaycanlılara qarşı 
təhqiramiz bəyanatlar verir, o, təhrikedici addımlar atır və vasitəçilərin özlərini, 
yumşaq desək, bu qəribə davranış çox çaşdırmışdır. O, danışıqlar prosesini məhv 
edir. Ona görə mən hesab edirəm ki, danışıqlara geri qayıtmaq üçün birinci 
Ermənistanın baş naziri “Qarabağ Ermənistan deyil” deməlidir, çünki “Qarabağ 
Ermənistandır” ifadəsi yalandır, Qarabağ Azərbaycandır! O, torpaqların sahibi 
olan bizə onların qaytarılmasını təmin edən iyirmi il ərzində işlənib hazırlanmış 
prinsiplərə sadiq qaldığını deməlidir. Bu çirkin hərbi hücuma keçdikdən sonra 
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o, bizə şəhərlərimizdən qoşunların çıxarılması üzrə vaxt cədvəlini verməlidir və 
belə olan halda biz savaşı dayandırmağa hazırıq. Əks halda, biz bunu güc yolu 
ilə edəcəyik, biz ərazi bütövlüyümüzü güc yolu ilə bərpa edəcəyik və ona yerini 
göstərəcəyik.

- Prezident Əliyev, tərcümə olduğuna görə müdaxilə edə bilmirdim, lakin ca-
vabınızla bağlı şərh vermək istədiyim üç məsələ var. Birincisi, Siz Ermənistanın 
böhran vəziyyətində olduğunu dediniz. Lakin biz erməni xalqının öz rəhbərliyini 
dəstəklədiyini görürük və onlar ölkə rəhbərliyinin onları necə müdafiə etməsini 
alqışlayırlar. İkincisi odur ki, Ermənistanın “Qarabağ Ermənistan deyil” demə-
si ərazilərdən çıxması üçün yeganə şərtdir, yoxsa danışıqlar masasına qayıtmaq 
üçün başqa şərtlər və ya ilkin şərtlər var? Üçüncüsü, vasitəçilərin haqqında danış-
dığı və ya çaşqınlıq yaşadığı ölkələr hansılardır?

- Ölkələr haqqında artıq mən dedim, ATƏT-in Minsk qrupu. ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədr ölkələri Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransadır. Bu 
qrupun nümayəndələri ilə son illər ərzində təmaslarımda bizim fikir mübadilə-
si aparmaq imkanımız oldu və nə mən, nə də onlar danışıqların irəli aparılma-
sı üçün nəyin edilməsinin mümkün olduğunu bilmirdik. Çünki bildiyiniz kimi, 
danışıqlar prinsipləri və danışıqlar formatı müəyyən olunmuşdur. Bu, Azərbay-
can tərəfindən birtərəfli qaydada müəyyən olunmamışdır. Bu, vasitəçilər tərəfin-
dən təklif olunmuşdur və iki ölkə - Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən qəbul 
olunmuşdur. Danışıqların formatı Azərbaycan və Ermənistandır, bu, iki ölkə ara-
sında münaqişədir. Ermənistanın baş naziri bu formatın qəbuledilməz olduğu-
nu və Azərbaycanın Ermənistanın özü də daxil olmaqla heç bir dünya ölkəsinin 
tanımadığı qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası” ilə danışıqlar aparılmalıdır 
dedi. Bu, danışıqları pozmaq üçün qəsdən edilmiş bir hərəkət idi, çünki o, bilirdi 
ki, nə biz, nə də vasitəçilər bunu qəbul etməyəcək. Vasitəçilər - Rusiya, Ame-
rika Birləşmiş Ştatları və Fransa bunu rədd etdilər. Sonra o dedi ki, “Qarabağ 
Ermənistandır”. Bunu onun sələflərindən heç biri əvvəllər deməmişdi. Onların 
heç biri. Çünki bu, danışıqların sonu deməkdir. Çünki danışıqların mahiyyə-
ti ərazini sülh yolu ilə, danışıqlar vasitəsilə Azərbaycana qaytarmaq və sonra 
Dağlıq Qarabağda azərbaycanlı və erməni icması arasında normal birgəyaşayışı 
təmin etməkdir. Çünki müharibədən əvvəl, Ermənistan bizim ərazilərimizi işğal 
etməzdən əvvəl, Dağlıq Qarabağ əhalisinin 25 faizi azərbaycanlılar idi. Lakin bu 
gün Dağlıq Qarabağla yanaşı, erməni əhalinin mövcud olmadığı, 700 mindən çox 
azərbaycanlının yaşadığı Dağlıq Qarabağ ətrafındakı yeddi rayon işğal altındadır. 
Onların hamısı didərgin düşüb, evlərinin hamısı dağıdılıb. Bütün tarixi abidələ-
rimiz, o cümlədən məscidlərimiz erməni barbarları tərəfindən dağıdılıb və indi 
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biz irəliləyişə yaxınlaşdığımız bir vaxtda Ermənistan hökumətində dəyişiklik 
olur, siyasətlə heç bir əlaqəsi olmayan yeni insanlar, yeni komanda hakimiyyətə 
gəlir, bu destruktiv bəyanatları verir və addımları atır, bizə qarşı hərbi təcavüzə 
başlayır. Biz nə etməli idik? Biz özümüzü müdafiə etməli idik. Biz məhz bunu 
etdik və ərazi bütövlüyümüz bərpa olunanadək biz bunu edəcəyik.

- Prezident Əliyev, Rusiya və Fransa Türkiyə üzərindən Suriyadan gələn 
muzdlularla bağlı sizə qarşı ittihamlar irəli sürür. Siz buna necə cavab verərsiniz?

- Biz bunu tamamilə rədd edirik. Son on gün ərzində, ötən həftə Fransa 
Prezidenti mənə iki dəfə telefon zəngi edib. Mən ona dedim ki, bizə dəlil verin. 
Bizim ərazimizdə guya suriyalı döyüşçülərin olmasına dair heç bir dəlil yoxdur. 
O, mənə sentyabrın 27-də zəng edəndə mən ondan soruşdum və o vaxtdan bu 
yana məndə heç bir dəlil yoxdur. Əgər belə dəlilləri varsa, niyə bizə təqdim etmə-
dilər? Sonra o, mənə bir neçə gün əvvəl zəng edəndə bu məsələni yenidən qal-
dırdı. Dedi ki, onlarda kəşfiyyat məlumatı var. Mən dedim onu bizimlə paylaşın. 
Heç bir dəlil və sübut təqdim etmədən ölkəni ittiham etmək doğru deyil və bu 
gün mən bu qəbuledilməz ittihamla bağlı Fransadan bir dəlil belə almamışam. 
Azərbaycan torpağında əcnəbi döyüşçülər yoxdur və mən Fransa Prezidentinə 
dedim ki, bizim ordumuz, demək olar ki, yüz min nəfərdən ibarətdir. Bizim indi 
döyüş zonasında etdiyimiz internetdə göstərilir. Bizim müasir dronlarımızın 
erməni tanklarını və hava hücumuna qarşı sistemlərini necə dağıtdığını hər kəs 
görə bilər. Ordumuz bir kəndin ardınca o birini azad edir. Uzun illər ərzində işğal 
altında olan torpaqlarda bayrağımız qaldırılır. Beləliklə, bu ittihamlar tamamilə 
əsassızdır.

Sizə deyə biləcəyim digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, ermənilər başqa 
bir feyk xəbər yayıblar ki, Türkiyəyə məxsus F-16 Ermənistanın Su-25 təyyarə-
sini vurub. Bu, feyk xəbər idi. Bu feyk xəbər mediaya təqdim olundu. Siyasətçilər, 
avropalı siyasətçilər bu feyk məlumatı istifadə etməyə başladılar və indi sübut 
olunanda ki, bu, baş verməyib, heç kim üzr belə istəmədi. Mən bizi ittiham edən-
lərdən üzrxahlıq tələb edirəm. Mən onlardan məsuliyyətli olmağı, söylədiklərinə 
nəzarət etməyi tələb edirəm. Biz ittihamlara dözəcək ölkə deyilik. Biz təhqirə 
dözəcək ölkə deyilik. Əgər biz düşündüyümüzü deməyə başlasaq, zənnimcə, 
həmin ölkələrdə çoxlu çaxnaşma olacaq. Onlar Azərbaycandan əl çəkməlidirlər, 
onlar regiondan əl çəkməlidirlər. Biz burada öz torpağımızdayıq. Bizim torpağı-
mız işğal olunub. Əgər Fransa Dağlıq Qarabağ üçün öz müqəddəratını təyinet-
mə istəyirsə, qoy onlar demək olar ki, sakinlərinin yarısı ermənilərdən ibarət 
olan Marsel şəhərini onlara versinlər və onlara Dağlıq Qarabağ respublikası 
elan etməyə icazə versinlər və qoy onlara müstəqillik versinlər. Qoy Korsikaya 
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müstəqillik versinlər, qoy basklara müstəqillik versinlər. Niyə onlar bizdən Dağ-
lıq Qarabağ üçün müstəqillik tələb edirlər? Onların bunu bizdən tələb etməyə nə 
haqqı var? Onlar bu ittihamları dayandırmalıdırlar. Azərbaycana hücum etməyi 
və nüfuzumuza xələl gətirməyi dayandırmalıdırlar. Əgər biz muzdlular və ter-
rorçular barədə danışmağa başlasaq, düşünürəm ki, bizi günahlandıranlar özlə-
ri çox utancverici vəziyyətə düşəcəklər. Yaxşı olar ki, onlar bizi günahlandırmaz-
dan əvvəl güzgüyə baxsınlar.

- Bəziləri hesab edir ki, bu böhran genişlənsə, sizin torpaqlarınız savaş mey-
danına çevriləcək və bu, sizin xeyrinizə olmayacaq. Bu, bir növ sizin torpağınızda 
marionetlər müharibəsinə bənzəyir. Siz qorxmursunuz ki, bu, regionlar arasında 
mübarizə olar?

- Xeyr, marionetlər müharibəsi yoxdur. Azərbaycan müstəqil ölkədir. Bizim 
müstəqilliyimiz bütün beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınır. Azərbaycanın 
beynəlxalq arenada çox güclü mövqeyi var. Mən bizim nailiyyətlərimizlə bağlı 
sizə cəmi iki misal gətirə bilərəm. Bir neçə il bundan əvvəl 155 ölkənin dəstəyi ilə 
Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasına seçildi. Bu, bizim müstəqil siyasətimiz 
sayəsində və ölkəmizin beynəlxalq ictimaiyyətin çox məsuliyyətli üzvü olması 
sayəsində oldu. Keçən il biz Bakıda 120 ölkənin iştirakı ilə Qoşulmama Hərə-
katının sammitini keçirdik və Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi üzə-
rinə götürdü. Bu şərəfli vəzifə 120 ölkənin yekdil qərarı ilə Azərbaycana həvalə 
oldu. Marionet ölkə bu dəstəyi ala bilərmi? Marionet ölkələr miskindir. Heç kim 
onlara hörmət etmir. Heç kim onlara diqqət yetirmir. Bu gün Azərbaycanın sözü 
dünya üçün əhəmiyyət kəsb edir. Bu gün regionda Azərbaycan olmadan heç bir 
siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat layihəsi həyata keçirilə bilməz və bizə marionet 
deyənlər özləri marionetdir. Qoy onlar güzgüyə baxsınlar. Onlar ölkələrə yuxa-
rıdan aşağı baxmağa öyrəşiblər. Biz belə vəziyyətdə deyilik. Biz öz ləyaqətimizi 
müdafiə edirik, biz öz müstəqilliyimizi müdafiə edirik. Dünyada heç bir ölkənin 
bizim işlərimizə müdaxilə etməyə haqqı yoxdur və onlar bunu başa düşməlidir-
lər. Öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək Azərbaycanın maraqlarına xidmət edir. 
Azərbaycanın bir milyon insanı öz doğma torpaqlarına qayıdacağı vaxtı gözləyir 
və biz hökumət olaraq bunu təmin edəcəyik. Biz insanlarımızı öz vətəninə qay-
taracağıq, şəhərlərimizi bərpa edəcəyik, kəndlərimizi bərpa edəcəyik. Biz işğal 
olunmuş bütün ərazilərdə Azərbaycan bayrağını qaldıracağıq.

- Prezident Əliyev, Avropa deyir ki, sizinlə Ermənistan arasında olan bu böh-
ranın hərbi həll yolu yoxdur. Siz Avropanın bu mövqeyinə necə cavab verərdiniz?
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- Mən çox eşidirəm münaqişənin hərbi yolla həlli yoxdur. Birincisi, mən 
bununla razı deyiləm. İkincisi, yaxşı, əgər hərbi həll yolu yoxdursa, bizə qey-
ri-hərbi həll yolu verin, bizə diplomatik həll verin. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qətnamələrinə əməl edin. Onlar dünyanın ən ali beynəlxalq qurumu tərəfindən 
qəbul olunub və bu qətnamələr erməni qoşunlarının işğal olunmuş ərazilərdən 
heç bir şərt olmadan çıxarılmasını tələb edir. Biz 1992-ci ildən bu yana danışıq-
lar aparırıq və bu 28 il ərzində hər hansı diplomatik həll olubmu? Vasitəçilər və 
ya digər beynəlxalq təşkilatlar bizə siyasi həll təqdim ediblərmi? Xeyr. Onlar bu 
münaqişəni dondurulmuş etdilər. Lakin o dondurulmuş deyil. Biz nə qədər göz-
ləməliyik? Daha 30 il? Ermənilər bizim torpağımızda oturmağa və bizim insan-
larımıza öz evlərinə geri qayıtmağa icazə verməməyə nə qədər davam edəcək-
lər? Əgər beynəlxalq ictimaiyyət beynəlxalq qətnamələrin yerinə yetirilməsini 
təmin edə bilmirsə, Azərbaycan bunu özü edəcək. Bu da baş verir. Mən bir daha 
münaqişənin həllinə kömək etmək istəyən bütün tərəflərə, həmçinin Ermənis-
tan rəhbərliyinə deyirəm ki, nə qədər gec deyil işğala indi son qoyun. Bəyanat 
verin ki, siz həll prinsiplərini qəbul edirsiniz, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 
qəbul edirsiniz, işğal olunmuş bütün ərazilərdən çıxmaqla bağlı bizə vaxt cədvəli 
verəcəksiniz və Azərbaycan ərazisində “Qarabağ Ermənistandır” deyən Ermə-
nistanın baş naziri Azərbaycan xalqı qarşısında üzr istəməli və deməlidir “Qara-
bağ Ermənistan deyil” və onda biz dayanarıq.

- Prezident Əliyev, son olaraq, Ermənistanın ünvanına dediklərinizdən son-
ra bizim xəbər kanalı vasitəsilə erməni xalqı və Ermənistandakı bütün rəsmilərə 
demək istədiyiniz başqa bir şey varmı?

- Bilirsiniz, bir neçə gün əvvəl mən Ermənistanın hücumu nəticəsin-
də yaralanmış Azərbaycan əsgərlərinə baş çəkdim və onlarla söhbət edərkən 
mən erməni xalqına müraciət etdim. Mən başa düşdüm ki, onlar üçün mənim 
dediklərim adi bir şey deyil. Bu, bəlkə də onların eşitmək istədiyi yeganə şey 
deyildi. Çünki onlar az qala ermənilər tərəfindən öldürülmüşdülər və onla-
rın qarşısında əyləşərkən, onlara və bizim üçün belə qəhrəmanlar yetişdirmiş 
valideynlərinə minnətdarlığımı ifadə edərkən mən dedim ki, müraciətim həm 
də erməni xalqınadır. Öz hökumətinizi etdiklərinə görə məsuliyyətə cəlb edin, 
övladlarınızı Azərbaycana göndərməyin, öz övladlarınızı işğal olunmuş ərazilərə 
göndərməyin. Bu gün qondarma “Dağlıq Qarabağ ordusu”nun 90 faizi Ermənis-
tan vətəndaşlarından ibarətdir. Bu işğala son qoyun. Azərbaycan ərazisini tərk 
edin. Öz torpağınızda yaşayın və onda bizdə sülh olacaq. Biz yenidən Azərbaycan 
və erməni xalqlarının əvvəlki normal əlaqələrini bərpa etməyə çalışacağıq. Biz 
çalışarıq. Bu, asan olmayacaq, lakin biz çalışarıq qonşu olaq, yanaşı yaşayaq. Bu, 



56

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
Vətən müharibəsi dövründə xarici kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibələri

necə deyərlər, mənim erməni xalqına sözümdür. Ermənistan hökumətinə deyəsi 
sözüm yoxdur. Mən onların nə etməli olduğunu artıq dedim. Əgər onlar atəşkəs 
istəyirlərsə, mən artıq dedim, bizim qarşımızda üzr istəyin, bizə çıxmaqla bağlı 
vaxt cədvəli verin, sadəcə sözlər yox ki, biz bunu dayandıracağıq və danışıqlar 
aparacağıq. Bu, işləməyəcək. Onların hansı ərazini nə vaxt azad edəcəkləri ilə 
bağlı vaxt cədvəli - birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Bizim müqəddəs Şuşa 
torpağında öz bandası ilə rəqs etməklə və “Qarabağ Ermənistandır” deməklə 
azərbaycanlıların hissələrini təhqir etmiş Ermənistanın baş naziri üzr istəməli 
və deməlidir ki, “Qarabağ Ermənistan deyil”. Mənim sözüm budur.

- Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, bizə Bakıdan qoşulduğunuza görə 
təşəkkür edirik!

- Təşəkkür edirəm!

AZƏRTAC 
04.10.2020

(https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyev_Al_Arebiye_televiziya_kanalina_musahibe_
verib__YENILANIB__VIDEO_-1603771)



57

Prezident İlham Əliyevin Türkiyənin “TRT Haber” televiziya kanalına müsahibəsi

 
 

Prezident İlham Əliyevin Türkiyənin  
“TRT Haber” televiziya kanalına müsahibəsi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 5-də Tür-
kiyənin “TRT Haber” televiziya kanalına müsahibə  verib.

- Cənab Prezident və Ali Baş Komandan İlham Əliyev, “TRT Haber”ə xoş gəldi-
niz! Zaman ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm! İşğal altındakı torpaqlarınızdan bu 
günədək nə qədəri geri alınıb. Hərəkat bu anda hansı mərhələdədir və planladığı-
nız çərçivədə gedirmi?

- Bəli, hər şey plan üzrə gedir. Bu günə qədər qarşımızda duran bütün 
vəzifələr icra edilmişdir. Azərbaycan Ordusu uğurla irəliyə gedir. Bir çox yaşa-
yış məntəqələri, bir şəhər, bir neçə kənd işğaldan azad edildi. Hazırda müxtəlif 
istiqamətlərdə şiddətli döyüşlər gedir. 

Bildiyiniz kimi, dünən Cəbrayıl şəhəri işğaldan azad edildi və Cəbrayıl 
rayonunun bir neçə kəndi də işğaldan azad edildi. Ümid edirəm ki, bundan sonra 
da Azərbaycan Ordusu öz missiyasını uğurla icra edəcək və Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü bərpa olunacaq. Bizim əsas məqsədimiz bundan ibarətdir. Bu məqsəd 
tarixi ədaləti təmin edəcək. Eyni zamanda, bu beynəlxalq qanunlara da hörmət 
əlaməti kimi qəbul edilməlidir. Çünki Dağlıq Qarabağ və işğal edilmiş digər tor-
paqlar Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır. Beynəlxalq hüquq baxımından da bu 
torpaqlar Azərbaycan dövlətinə məxsusdur.

- Atəşkəs çağırışlarına cavab verərkən heç bir ölkə liderinə zəng etmədiyinizi, 
sadəcə, danışmaq istəyənlərlə vəziyyəti dəyərləndirdiyinizi bildirdiniz. Ermənista-
nın baş naziri Paşinyanın isə adəti üzrə yalvardığını, bir çox dövlət başçısına zəng 
etdiyini vurğuladınız. Keçmiş təcrübələriniz əsasında bu dəfə başqa ölkələrin atəş-
kəs çağırışlarının nəticə verəcəyini düşünürsünüzmü?

- Atəşkəs müəyyən şərtlərlə təmin edilməlidir. Çünki bu günə qədər bizə 
ünvanlanan çağırışlar, sadəcə bundan ibarətdir ki, atəşkəsi təmin edin, mühari-
bəyə ara verin, ondan sonra müzakirələr davam etsin. Hansı müzakirələr davam 
edəcək, müzakirələr nəyin əsasında davam edəcək, bunlar bizə deyilmir. Biz bu 
müzakirələrdə artıq 30 ilə yaxındır ki, iştirak edirik və ümidlərlə iştirak edir-
dik. Əgər ümidlərimiz olmasaydı, təbii ki, bu müzakirələrdə iştirak etməzdik. 
Hər zaman müzakirələr mövcud olan prinsiplər əsasında gedirdi. Bu prinsip-
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lərin arasında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası məsələsi vardır. İşğal 
altında olan bölgələrin mərhələli şəkildə azad edilməsi, bizə qaytarılması, ondan 
sonra da sülhün təmin olunması məsələsi müzakirə mövzusu idi. Amma bugün-
kü Ermənistan bütün əvvəldən, bəri başdan əldə edilmiş prinsipləri pozaraq 
bizə qarşı yeni hücum təşkil etdi. Təbii ki, biz əks-hücum əməliyyatına keçib 
öz torpaqlarımızı Azərbaycan əsgərinin gücü ilə azad edirik. Ona görə, sadəcə, 
atəşkəsin bərpa edilməsi məsələsi müzakirə mövzusu ola bilməz. Bizim tələb-
lərimiz var. Mən bunu artıq rəsmən bəyan etmişəm. Bizə çox ciddi zəmanətlər 
verilməlidir. Beynəlxalq vasitəçilər bizə bu zəmanətləri təsdiq etməlidirlər. Eyni 
zamanda, Ermənistanın işğal edilmiş torpaqlardan çıxmaq qrafiki, yəni cədvəli 
bizə verilməlidir, hansı gün hansı bölgədən çıxacaq. Təbii ki, o zaman müharibə 
dayanacaq. Çünki biz istəyirik ki, bu məsələ sülh yolu ilə həll olunsun, amma həll 
olunsun. Bəzi vasitəçilər istəyirlər ki, sadəcə atəşkəs olsun. Atəşkəs isə 1994-cü 
ildən qüvvədədir. Bu illər ərzində niyə bu məsələ həll olunmadı? Birləşmiş Mil-
lətlər Təşkilatının qərarları niyə icra edilmədi? Təcavüzkar dövlətə sanksiyalar 
niyə tətbiq edilmədi? Bütün bu suallar havada qalır. Bu suallara cavab yoxdur. 
Bu gün Azərbaycanın şanlı Ordusu öz uğurlu əməliyyatlarını keçirərkən, bizim 
dədə-baba torpaqlarımızı azad edərkən bu çağırışlar gəlir ki, nəbadə irəliyə 
getməyin, ara verin. Müharibənin öz qaydaları, öz qanunları var. Hər günün öz 
əhəmiyyəti var, önəmi var. Biz ara versək, qarşı tərəf toparlanacaq, əlavə qüv-
və yığacaq. Onsuz da onların çıxışlarında göstərilir ki, Ermənistanın xaricində 
yaşayan erməniləri də onlar bu müharibəyə cəlb edirlər. Beləliklə, bu müharibə-
ni regional müstəvidən çıxarıb qlobal müharibəyə çevirmək istəyirlər. Ona görə 
bizim atəşkəslə bağlı sözümüz birdir. Biz buna hazırıq. Amma müəyyən şərtlər 
var ki, onları da mən açıqlamışam.

- Açıqlamısınız. Zəmanət verilirsə dediniz, hansı zəmanəti nəzərdə 
tutursunuz?

- Birinci zəmanət. Ermənistanın baş naziri bir il bundan əvvəl bizim tor-
paqlarımızda demişdi ki, “Qarabağ Ermənistandır”, Azərbaycan xalqından üzr 
istəməlidir. İkincisi, o deməlidir ki, Qarabağ Ermənistan deyil. Üçüncüsü, Azər-
baycanın ərazi bütövlüyünə hörmət etməlidir. Dördüncüsü, bəyan etməlidir ki, 
hansı gündə, hansı bölgədən Ermənistan silahlı qüvvələri çıxır. Bu şərtlər Minsk 
qrupunun həmsədrləri tərəfindən təsdiq edilməlidir. O halda təbii ki, atəşkəs 
bərpa olunacaq və beləliklə, bu məsələ müzakirə yolu ilə həll olunacaq, Azər-
baycan xalqı öz doğma torpaqlarına qayıdacaq. Amma biz bilməliyik ki, bu, nə 
zaman olacaq. Çünki biz 30 ildir ki, gözləyirik, 30 il bizə verilən vədlər, deyilən 
sözlər həyatda reallaşmır, gerçəkləşmir. Azərbaycan xalqı artıq buna dözə bilmir, 
Azərbaycan dövləti dözə bilmir. Bizə konkret, real tarix deyilməlidir ki, onlar nə 
zaman hansı bölgədən çıxacaqlar.
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- İndi dediyiniz 30 il ərzində bu günə qədər bir çox söz verildi. Bundan sonra 
veriləcək sözə necə güvənəcəksiniz?

- Elə onun üçün mən söyləyirəm ki, sözdən başqa, bizə konkret tarix veril-
məlidir. Əgər o tarixdə, - bilmirəm veriləcək, verilməyəcək, - veriləcək tarixdə 
Ermənistan silahlı qüvvələri bəlli olan bölgələrdən çıxmazsa, o zaman biz də 
atəşkəsə riayət etməyəcəyik.

- Qarşıdurmalar daha böyük müharibəyə, böyük regional böhrana yol aça 
bilərmi? Narahatlığınız varmı?

- Bunu onsuz da Ermənistan istəyir. Onların çirkin əməlləri buna hesab-
lanıb. Biz hesab edirik ki, buna yol vermək olmaz. Bu müharibə Azərbaycanla 
Ermənistan arasında olan müharibədir. Bu müharibəni biz başlamamışıq. Biz 
bu müharibənin səbəbkarı deyilik. Biz, sadəcə olaraq, özümüzü müdafiə edirik 
və öz torpaqlarımızı geri istəyirik. Bizim Ermənistan torpaqlarında gözümüz 
yoxdur. İyul ayında Ermənistan-Azərbaycan sərhədində ermənilər tərəfindən 
başlanan qarşıdurmalar nəticəsində Azərbaycan Ordusu Ermənistan torpağına 
keçmədi, halbuki ora keçə bilərdik. Onlara çox güclü zərbələr endirdik və onlar 
da geri çəkildi. Bizim qarşımızda heç bir maneə, heç bir əngəl yox idi. Biz onu 
etmədik. Çünki mən söylədim ki, bizim Ermənistan Respublikasının torpaqla-
rında hər hansı bir hərbi hədəfimiz yoxdur. Ermənistan isə bu gün Azərbayca-
na Ermənistan ərazisindən hücum edir. Bax, dünən Gəncəyə zərbələr Ermə-
nistan ərazisindən vuruldu, Mingəçevirə zərbələr vuruldu. Bizim orada böyük 
stansiyamız var. Mərmilərdən biri stansiyanın yanına düşdü. Doğrudur, onların 
mərmiləri elə mərmilərdir ki, - siz mühümmat deyirsiniz mərmilərə, - onların 
bəziləri partlamadı. Bəzilərini isə bizim hava hücumundan müdafiə qurğuları-
mız havada məhv etdi. Onlar bizi bu təxribata çəkirlər ki, biz də Ermənistana 
hücum edək, Ermənistana zərbələr endirək. Ondan sonra da çıxıb bütün dün-
yaya desinlər ki, Azərbaycan bizə hücum edir, gəlin Ermənistanı xilas edin, yəni 
Ermənistan canını qurtarır.

- Ermənistanın beynəlxalq hüquqla çərçivələnmiş sərhədlərində bu hücumlar 
davam edərsə, vaxt gələrsə, yenə bugünkü mövqeyinizi qoruyacaqsınız, yoxsa..?

- Bunu demək hələ tezdir. Biz qarşıdurmaların gedişinə baxacağıq. Hər 
halda, bizə vurulan hər bir zərbənin mənbəyi bizim üçün qanuni hədəfdir, legi-
tim hədəfdir. Biz bu hədəfləri vurmağa məcbur olacağıq. Bu gün Azərbaycan 
Ordusu yalnız hərbi hədəfləri vurur. Bu, videogörüntülərdə artıq hər kəs üçün 
aydındır, hər kəs bunu görə bilir. Biz yalnız Ermənistanın işğalçı ordusuna qarşı 
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döyüşürük. Mülki əhaliyə qarşı heç vaxt döyüşməmişik. Bu gün də etmirik və 
etməyəcəyik.

- Qaşaltı Qaraqoyunluda gördüm, ikisi uşaq olmaqla, beş Azərbaycan vətən-
daşı qətlə yetirildi. Azərbaycan Ordusunun 27 sentyabr erməni hücumlarına cavab 
verməsi ilə başlayan hərəkatın son hədəfi artıq bəllidir: Dağlıq Qarabağın Ermə-
nistanın işğalından qəti şəkildə azad edilməsi, təmizlənməsi, boşaldılması. Siz ilk 
gündən etibarən dediniz ki, bundan sonra döyüşlər ancaq Azərbaycanın işğal al-
tındakı torpaqlarından Ermənistanın qeyd-şərtsiz çıxması ilə dayandırılacaq. Hələ 
də eyni mövqedəsiniz, düzgünmü anlayıram?

- Bəli, mənim mövqeyimdə hər hansı bir dəyişiklik yoxdur. Biz bu məsələni 
tarixi ədalət əsasında həll etməliyik. Tarixi ədalət onu deyir ki, Qarabağ qədim 
Azərbaycan torpağıdır və bütün tarixi sənədlər, bütün tarixi abidələrimiz bunu 
göstərir. Eyni zamanda, biz həmişə müzakirə masasında çox müsbət davranış 
nümayiş etdirmişdik və müzakirə masasında olan təkliflər də bu məsələnin 
həllini mümkün edir. Orada göstərilir ki, mərhələli həll olmalıdır. İlk mərhələdə 
ermənilər beş bölgədən çıxır, sonrakı mərhələdə daha iki bölgədən çıxır, ondan 
sonra vaxtilə Dağlıq Qarabağın ərazisindən qovulmuş azərbaycanlılar Dağlıq 
Qarabağa qayıdır, o cümlədən Şuşaya qayıdır, iki toplum çərçivəsində artıq həyat 
bərpa edilir, Ermənistan-Azərbaycan arasındakı sərhəd açılır, ticarət başlanır, 
ondan sonra insanlar bir-biri ilə təmasa girirlər və beləliklə, sülh gələcək. Yəni 
bu, bizim mövqeyimizdir və bu, beynəlxalq vasitəçilərin, həmsədrlərin də müna-
sibətidir. Ermənistan bunu qəbul etmir. Bundan əlavə Ermənistanın müdafiə 
naziri bir neçə ay öncə demişdir ki, biz yeni torpaqlar uğrunda yeni müharibəyə 
başlamalıyıq.

- Qısa adı ATƏT olan Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının 
Minsk qrupunun 3 həmsədr ölkəsi var – Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fran-
sa. Sizə atəşkəs çağırışı etdilər. Cavabınız dəyişdimi? Şərtiniz yerinə yetirilmədiyi 
təqdirdə, yəni işğal altındakı torpaqlardan ermənilərin çəkilmədikləri müddətdə 
hər hansı atəşkəs ehtimalı varmı?

- Bizim mövqeyimizdə hər hansı bir dəyişiklik yoxdur. Mən bunu sizə bu 
gün bir daha dedim. Hətta biz ona da hazırıq ki, əgər bizə erməni silahlı qüvvələ-
rinin torpaqlarımızdan çıxarılması tarixləri verilərsə, o zaman atəşkəs üzərində 
çalışmaq olar. Amma onu da bilməliyik ki, atəşkəsi bərpa etmək o qədər də asan 
məsələ deyil. Çünki atəşkəs birtərəfli bərpa edilmir və bu anda çox ciddi şiddətli 
döyüşlər gedir. Hər iki tərəf yerlərdə olan əsgər və zabitlərə təlimat verməlidir. 
Biri buna əməl edəcək, o biri əməl etməyə bilər. Yəni o, çox çətin bir proses-
dir. Ancaq əgər o çıxma tarixi bizə verilərsə təbii ki, biz bu təlimatı verəcəyik. 
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O zaman Minsk qrupunun həmsədrləri və digər ölkələr, mümkün olan ölkələr 
buna qoşularsa, atəşkəs bərpa oluna və beləliklə, bu döyüşlərə son qoyula bilər.

- Mümkün olan ölkələr deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz?

- Türkiyəni. Türkiyə güclü bir dövlətdir, dünya miqyasında böyük potensi-
ala malik olan ölkədir, bizim qonşumuzdur, Ermənistanın qonşusudur, Cənubi 
Qafqazın qonşusudur. Ona görə təbii ki, Türkiyə bu işlərdə fəal olmalıdır və mən 
fürsətdən istifadə edərək, bizim bütün türk qardaşlarımıza öz adımdan, Azər-
baycan xalqı adından təşəkkürümü bildirmək istəyirəm, başda əziz qardaşım, 
cənab Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan olmaq şərtilə. Türkiyənin ilk saatlardan 
bizə göstərdiyi dəstək xüsusi önəmə malikdir. Bu, təkcə öz qardaşlarına verilən 
dəstək deyil. Odur ki, biz - bütün Azərbaycan xalqı buna görə dərin təşəkkür his-
si ilə yaşayırıq. Eyni zamanda, bu döyüşlərin daha böyük müstəviyə çıxmaması 
üçün Türkiyənin qəti münasibəti çox önəmlidir. Çünki Türkiyə dedi ki, biz Azər-
baycanın yanındayıq, sona qədər Azərbaycanın yanındayıq. Azərbaycan haqq 
yolundadır, haqq-ədalət Azərbaycanın tərəfindədir və bu, bir çox başqa aktorla-
ra da xəbərdarlıq oldu. Ona görə bundan sonrakı sülh prosesində Türkiyə müt-
ləq olmalıdır. Təbii ki, sülh prosesi başlanacaq, müharibə daim aparıla bilməz və 
bu, nə qədər tez olsa, o qədər də yaxşıdır. Məhz, bizim fikrimiz bundan ibarətdir 
və beləliklə, artıq bu bölgədə uzunmüddətli dayanıqlı sülh təmin edilə bilər.

- Cənab Prezident, Minsk qrupunun həmsədrləri deyərkən Fransanı ayrı bir 
yerə qoyursunuz.

- Fransa özünü ayrı yerə qoyur, mən qoymuram. Bütün prosesdə biz həm-
sədrlərə eyni gözlə baxmışıq və mən dəfələrlə rəsmi çıxışlarımda demişdim ki, 
hər bir ölkə ilə Azərbaycanın ayrı münasibətləri var, təbii ki, bu münasibətlərin 
səviyyəsi fərqlidir. Amma, eyni zamanda, bu məsələdə biz bu ölkələri bir-birin-
dən ayırmırıq və bu ölkələr deməliyəm ki, bütün proses boyunca son olaylara 
qədər vahid bir mövqedən çıxış edirdi, bitərəf idi, yəni tərəf tutmurdu. Halbuki 
biz bilirdik ki, bəlkə də bunların ürəyində tərəftutma var. Bu da təbiidir. Amma 
rəsmi addımlarda və bizimlə təmaslarda heç zaman bunu göstərmirdilər.

- Fransa prezidenti Makronu üzr istəməyə dəvət etdiniz.

- Bəli, təbii, çünki bizə qarşı ittiham irəli sürdü. Olmayan şeyləri üstümüzə 
atdı. Bu, bizim ölkəmiz üçün qəbuledilməzdir.

- Hansı ittihamları?
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- Deyib ki, Azərbaycan Türkiyə ilə birlikdə bölgəyə terrorçuları gətirib. 
Onun açıqlamasında bu, var. Ondan sonra bir açıqlamasında demişdir ki, “Azər-
baycan Dağlıq Qarabağı fəth etmək istəyir və biz buna icazə vermərik”. Dağlıq 
Qarabağ bizim torpağımızdır. Bir dövlət öz torpaqlarını fəth edə bilərmi? Yəni 
həmsədr bilmirmi ki, bu torpaqlarda qanunsuz olaraq ermənilər oturub bizim 
bütün tarixi abidələrimizi, məscidlərimizi, qəbirlərimizi, evlərimizi yerlə-yek-
san ediblər. Ağdamın, Füzulinin görüntülərinə baxın. Bizim yarıdağılmış məs-
cidlərimizdə donuz, inək saxlayır. Bütün müsəlmanları təhqir edir. Görmürlər-
mi bunu? Ona görə “Azərbaycan Dağlıq Qarabağı fəth etmək istəyir və biz buna 
icazə vermərik” sözləri qəbuledilməzdir. Ona görə Fransa özü-özünü artıq bu 
bərabər üçlüyün xaricinə qoyur və biz buna səssiz qala bilmərik.

- Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının bu məsələ ilə bağlı ta-
rixi qərarları var.

- Təbii, özü səs vermişdi. Özü 1993-cü ildə səs vermişdi, yəni öz səsinə hör-
mət etsin.

- İcazənizlə, daha bir neçə sualım olacaq. İstər cəbhə xəttinə uzanan quru 
yolları üzərində, istər olduğumuz şəhər və kəndlərə baxdığımızda, istərsə də pay-
taxt Bakıda dünən axşam gördük ki, Azərbaycan bayrağının yanında Türkiyənin 
bayrağı dalğalanır. Evlərdə, iş yerlərində, avtomobillərdə, hər yerdə. Türkiyədə də 
bənzər bir mənzərə var, bəlkə xəbərlərdə görmüsünüz. Cəbrayıldakı zəfərdən son-
ra Türkiyənin dörd bir yanında küçələrə axışıb qardaş Azərbaycana böyük dəstək 
nümayişləri var idi.

- Doğrudur. Biz qürur duyuruq. Bu, təbiidir. Bizim qardaşlığımız əbədidir 
və bizim qardaşlığımız bütün sınaqlardan keçib. Bilirsiniz ki, Türkiyə ilə Azər-
baycan arasındakı münasibətlər dünya ölkələri üçün örnəkdir. Mən dəfələrlə 
bu mövzu ilə bağlı öz sözlərimi demişdim. Əziz qardaşım, Türkiyə Prezidenti 
Rəcəb Tayyib Ərdoğanla təşkil olunan birgə mətbuat konfranslarında dəfələrlə 
demişəm ki, bu gün dünya miqyasında Türkiyə və Azərbaycan qədər bir-birinə 
yaxın olan ikinci ölkə yoxdur və bu, sadəcə olaraq, söz deyildi. Bu, ürəkdən gələn 
duyğulardır. Bizim birliyimiz bizim tariximizə əsaslanır, ortaq etnik köklərə, 
dilimizə, dinimizə, qardaşlığımıza əsaslanır. Əziz qardaşım Tayyib bəylə tarixi 
xidmətimiz odur ki, biz çox güclü bir təməl üzərində müasir Türkiyə-Azərbay-
can birliyini yaratdıq. Türkiyə bayraqları onsuz da Azərbaycanda hər yerdə var, 
Azərbaycan bayraqları da Türkiyədə. Biz bir-birimizi bir-birimizdən ayırmırıq, 
birlikdəyik. Bu hadisələr bir daha onu göstərdi ki, bizi ən çox dəstəkləyən, birin-
ci dəstəkləyən Türkiyə olmuşdur, birmənalı şəkildə, qəti şəkildə. Türkiyə Pre-
zidentinin çox cəsarətli və qəti açıqlamaları bir çox ölkələrə xəbərdarlıq oldu 
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- kənarda durun, qarışmayın, Azərbaycan tək deyil, Türkiyə yanındadır və Azər-
baycan da hər zaman Türkiyənin yanındadır! Bütün mövzularda, bütün kür-
sülərdə biz bir-birimizi dəstəkləyirik və bizim birliyimiz əbədi olmalıdır.

- Bu arada, Pakistanı da xatırlatmaq istəyirəm. Onların da bayraqlarını hər 
bir yerdə görürəm. Rusiya harada durur Sizcə? Çünki Rusiya xüsusi bir önəmə 
sahibdir.

- Mən fürsətdən istifadə edərək, bizim digər dost-qardaş ölkələrə də təşək-
kürümü bildirmək istəyirəm. Türkiyədən sonra bizə ikinci dəstək verən ölkə 
Pakistan oldu, ondan sonra Əfqanıstan oldu, ondan sonra daha bir neçə ölkə bizə 
öz dəstəyini göstərdi. Onların hər birinə, o ölkələrin prezidentlərinə təşəkkürü-
mü bildirirəm. Bu çətin dönəmdə təbii ki, onların həmrəyliyi, dəstəyi bizim üçün 
çox önəmlidir və bizə mənəvi güc verir.

Rusiya bizim qonşumuzdur. Rusiya ilə münasibətlərimiz uğurla inkişaf edir. 
Bu gün bir çox sahələrdə Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər çox yük-
sək səviyyədədir. Hər iki ölkə bu münasibətlərə strateji tərəfdaşlıq münasibət-
ləri kimi yanaşır və bu, birgə imzalanmış müqavilələrdə də öz təsdiqini tapır. Bu 
məsələ ilə bağlı Rusiya çox məsuliyyətli və böyük ölkə kimi davranır. Rusiyadan 
müsbət mesajlar gəlir və hər hansı bir tərəfi dəstəkləmək müzakirə mövzusu 
deyil. Halbuki Ermənistan buna çox ümid edirdi. Ermənistanın bu toqquşmanı 
bölgənin xaricinə çıxarmaq məqsədi də Rusiyanı buraya cəlb etməkdir. Ermənis-
tan Azərbaycana hazırda Ermənistan ərazisindən niyə hücum edir? Məhz ona 
görə ki, biz də hücum edək, o da Rusiya ilə, başqa ölkələrlə birgə iştirak etdiyi 
Kollektiv Təhlükəsizlik Təşkilatı Müqaviləsinin baş katibliyinə müraciət etsin və 
desin ki, Azərbaycan bizə hücum edir, gəlin bizə yardım edin. İyul ayında, niyə 
onlar bu təxribatı Ermənistan-Azərbaycan sərhədində törətdilər? Tovuz Qara-
bağ bölgəsindən uzaq məsafədə yerləşir. Orada onların hansı hədəfləri var idi 
- bir hədəfi ki, biz hücum edək, biz dövlət sərhədini keçək, - mən dedim bizdə 
belə bir fürsət var idi, - və ondan sonra müraciət etsin o təşkilata ki, gəlin bizimlə 
bərabər Azərbaycana qarşı vuruşun. Yəni Rusiyanı bu işlərə cəlb etmək istəyir 
və bu, növbəti təxribatdır, mən əminəm ki, buna müvəffəq olmayacaq.

- İyul ayında Ermənistan Tovuza hücum edərkən daha başqa bir şeyi hədəflə-
miş ola bilərdimi? Misal üçün, hədəfdə enerji təhlükəsizliyini zəiflətmək ola bilər-
dimi? TANAP, Bakı-Tbilisi-Ceyhan xətləri ağlıma gəlir.

- Bəli, təbii ki, o da ola bilərdi. Bir neçə hədəfi var idi. Çünki ondan öncəki 
dönəmdə bəyan etmişdilər ki, əgər Dağlıq Qarabağ ətrafında döyüşlər olarsa, 
onlar bizim strateji infrastruktur layihələrimizi vurmağa hazırdırlar - Səngə-
çal Neft-Qaz Terminalı və boru xətti. Ona görə Tovuz bölgəsində hücumun bir 
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məqsədi də o idi ki, onlar test edirdilər, haraya qədər girə bilərlər. Çünki orada 
onların əsas məqsədi dövlət sərhədini keçmək, Azərbaycan torpaqlarını işğal 
etmək və həmin TANAP boru xəttinə yaxınlaşmaq, yaxud da ki, onu nəzarətə 
almaq idi. Ancaq bu, alınmayanda geri çəkildilər, bütün vasitəçilərdən imdad 
dilədilər. Mən də söylədim ki, Ermənistan torpaqlarında bizim hədəfimiz yoxdur. 
Ona görə dörd gündən sonra hücum dayandı.

Başqa bir səbəb ola bilər. Mən bununla bağlı öz fikirlərimi bildirmişdim. 
Hazırda Ermənistanda çox dərin böhran yaşanır, həm siyasi, həm iqtisadi. Bu 
böhran nəticəsində Ermənistanda siyasi əlaqələr pozulub. Çünki indi Paşinyan 
hakimiyyəti əsas müxalifət liderlərini həbsə atdırır. Misal üçün, əsas müxalifət 
partiyasının sədrini deputat toxunulmazlığından məhrum etdi, həbsə atdı. İki 
keçmiş prezidentə qarşı cinayət işi açıldı. Söz azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı 
yoxdur. Konstitusiya Məhkəməsini zor gücü ilə məhv etdi, öz adamlarını gətirdi. 
Ona görə Ermənistanın daxilində artıq çox ciddi bir narahatlıq var. Paşinyan icti-
mai fikri yayındırmaq üçün bu hücumu təşkil edir. Rusiyanı cəlb etmək, strateji 
infrastrukturumuzu məhv etmək, daxildəki vəziyyəti sabitləşdirmək və Azər-
baycan torpaqlarının bir qismini işğal etmək və ondan sonra müzakirələrdə öz 
mövqeyini gücləndirmək.

- Hörmətli Prezident, icazənizlə son iki sualımı vermək istərdim. İndi bu 
cür münaqişə, savaş və böhranların olduğu bölgələrdə qara təbliğat da meyda-
na çıxır. Ermənistan hücumlarını başladığı gündən etibarən bu mövzuda - qara 
təbliğat mövzusunda nə kimi müşahidələriniz oldu. Dəyərləndirmənizi xahiş edə 
bilərəmmi?

- Bilirsiniz, Azərbaycana qarşı qara təbliğat bir dəqiqə, bir saniyə dayanmır. 
Bunun bir neçə səbəbi var. Birincisi, erməni lobbisi bizə qarşı daim hərəkətdədir. 
Azərbaycanı qaralamaq, bizim üstümüzə ləkə atmaq, bizim imicimizi korlamaq 
səyləri dayanmır. Dünyanın bir çox ölkələrində erməni lobbiləri var. Bu, heç kəs 
üçün sirr deyil. Müntəzəm olaraq mütəmadi qaydada bizə hücum edirlər. Olma-
zın yalanlarını, iftiralarını uydururlar. Bu münaqişə dönəmində təbii ki, ermə-
ni lobbisi bütün gücünü səfərbər edib və bizə qarşı yeni qara təbliğat səylərini 
ortaya qoyubdur. Ancaq bizə yapışmır. Mən demişəm, dəlil verin, sübut verin, 
fakt verin. O cümlədən Fransa prezidentinə, - o, mənə telefonla iki dəfə zəng 
etmişdi, - dedim ki, fakt verin. Sentyabrın 27-dən artıq 8 gün keçir.

- Makron nə deyir?

- Heç nə demir, deyir ki, bizdə kəşfiyyat məlumatı var. Dedim verin bizə, 
haradadır bu kəşfiyyat məlumatı? Yoxdur bu, ola da bilməz.
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- Sizin kəşfiyyatınız Ermənistanla bağlı nə deyir?

- Hansı mövzuda?

- Əlinizdəki kəşfiyyat materiallarında, Ermənistandakı xarici güclərdən bəhs 
edilir. Livandan, Suriyadan gələn...

- Bizdə təbii ki, belə məlumatlar var və bu məlumatlar əsaslıdır, artıq onlar 
dəqiqləşdirilir. Biz çox məsuliyyətli dövlət olduğumuz üçün rəsmi bəyanatlarda 
buna toxunmuruq. Təbii ki, mediada, ondan sonra siyasətçilər, politoloqlar ara-
sında belə məlumatlar dolaşır. Amma biz bunu gərək təsdiqləyək. Bizdə əvvəl-
dən kəşfiyyat məlumatı var idi ki, Dağlıq Qarabağa terrorçular gətirilib yetişdi-
rilir, onlara təlim keçilir.

- Hansı terror qruplaşmaları?

- PKK terror qruplaşmaları. Bu barədə çoxlu məlumatlar var idi. Hələ bir 
neçə il bundan öncə biz bu məsələni beynəlxalq platformalarda qaldırırdıq. 
Onlar təlim alır və istisna edilmir ki, bu gün də var. Sadəcə olaraq, mənim əlimdə 
yüzdə yüz fakt olandan sonra bunu deyəcəyəm. Bu gün ehtimal çox böyükdür. 
Amma Ermənistandan və bəzi başqa ölkələrdən fərqli olaraq biz 100 faiz təs-
diqini tapmamış məlumatı ortaya atmırıq.

Bir misalı da gətirə bilərəm, bizə qarşı iddia qaldırdı ki, Türkiyənin F-16 
təyyarəsi Ermənistanın SU-25 təyyarəsini vurdu. Dedim ki, sübut verin. Bizdə 
məlumat var, bunu bütün bu qara təbliğatın üzvləri ortaya atdılar. İndi özləri 
gördülər ki, bu, yoxdur. Amma bir adam bizdən üzr istədimi? Xeyr! Bizə böhtan 
atdılar, ləkə vurdular, ondan sonra gördülər ki, bu, yalandır. Amma üzr istə.

- Bəli, silahlı pilotsuz uçuş aparatlarının Azərbaycan Ordusunun sərəncamı-
na verilməsi yanılmıramsa, bu hərəkatın gedişinə çox təsir etdi.

- Doğrudur. Bunun çox böyük təsiri var. Maşallah, bu silahlı uçuş aparat-
ları dünyanın ən yüksək səviyyəsində olan aparatlardır və onların Azərbaycan 
Ordusunda olması bizim ordumuzu böyük dərəcədə gücləndirmişdir. Bu apa-
ratlar bizə böyük imkanlar yaratdı və eyni zamanda, canlı qüvvə itkisinin çox 
da böyük olmamasına gətirib çıxardı. Çünki əgər bu imkanlar bizdə olmasaydı, 
Ermənistanın Dağlıq Qarabağda və işğal edilmiş torpaqlarda 30 il ərzində qur-
duğu istehkamları, tankları, topları, yaylım atəş qurğularını məhv etmək daha 
çətin ola bilərdi. Daha çox insan həlak ola bilərdi. Ona görə bu mükəmməl tex-
noloji intellektual məhsul Türkiyə xalqının potensialını göstərir. Biz o ölkəyik ki, 
bizim Türkiyə kimi müttəfiqimiz var. Biz çox xoşbəxt ölkəyik ki, bizim Türkiyə 
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kimi müttəfiqimiz, qardaşımız var. Əlbəttə ki, Türkiyənin bizə göstərdiyi mənəvi 
dəstək, eyni zamanda, Türkiyə müdafiə sənayesinin məhsullarının bizdə olması 
bizi gücləndirir və bunu bütün dünya görür. Bu gün Türkiyə Ordusu NATO-da 
ikinci ordudur. Heç kim türk ordusunun qabağında dura bilməz. Bunu hər kəs 
gördü, hər kəs anladı. Biz də Türkiyə Ordusunun daha kiçik modelini qururuq və 
inşallah bərabər quracağıq. Bizim də qarşımızda bölgədə heç kim dura bilməz. 
Bizim və Türkiyənin işi haqq işidir. Biz özümüzü müdafiə edirik, öz vətəndaşla-
rımızı müdafiə edirik, öz ərazi bütövlüyümüzü saxlamaq istəyirik. Bizim başqa 
ölkənin torpağında gözümüz yoxdur. Amma bizə mənsub olan bizə qalmalıdır. 
Otuz ildir ki, ermənilər bizim qədim torpağımızı istismar edirlər. İnsanlara o 
torpaqlara qayıtmağa icazə vermirlər. Beynəlxalq vasitəçilər biganə qalır, məhəl 
qoymur. Belə olan halda Azərbaycan özü bunu edəcək.

- Gəncəyə hücumda bir erməni vətəndaşınızın yaralandığı məlumatını pay-
laşdım. Bu arada, cəbhədə gecə və gündüz müşahidə aparmaq imkanımız oldu, 
komandirlər Sizin onlara telefonla zəng etdiyinizi bizə söylədilər.

- Bəli, təbii ki, bu, Ermənistanın terrorçu ölkə olmasını bir daha göstərir. 
Yəni, bu Cenevrə Konvensiyasına daban-dabana zidd olan bir hərəkətdir. Yəni, 
mülki əhalini, şəhərləri vurmaq qəbuledilməzdir. Gəncə şəhəri döyüş bölgəsi 
deyil. Gəncə şəhərinin içərisində hər hansı bir top, tank yoxdur. Niyə bunu vurur-
san? Yəni, nifrətə görə. Azərbaycana, Türkiyəyə qarşı nifrət onların qanındadır. 
Əfsuslar olsun ki, Ermənistanın gənc nəsli də bu nifrət əsasında tərbiyə edilir. 
Ancaq bu, bizi yolumuzdan döndərə bilməz. Bilirsiniz, Tərtər şəhərini demək 
olar ki, dağıdıblar. Tərtər şəhərində bizim vətəndaşlar kişi kimi, mərd-mərdanə 
durublar. Deyiblər ki, öldü var, döndü yoxdur, torpağımızdan heç yerə getməyə-
cəyik. Nə qədər mərmi düşüb? Gün var idi ki, təkcə Tərtər şəhərinə iki min mər-
mi düşdü. O da balaca bir şəhərdir, böyük şəhər deyil.

O ki qaldı, mənim komandirlərə telefonla zəng etməyimə, təbii ki, onlar 
tarixi ədaləti bərpa edirlər. Onlar öz həyatlarını risk altında qoyurlar. Onlar qəh-
rəmandırlar və onlar torpaqlarımızı xilas edirlər, azad edirlər, qaytarırlar. Mada-
gizin işğaldan azad edilməsi çox böyük strateji önəm daşıyır. Qəsəbə o qədər 
böyük olmasa da, bunun strateji önəmi çox böyükdür. Oranı götürmək çox çətin 
bir işdir. Bunu hər bir hərbçi deyər. İnanılmaz çətin bir işdir. Amma o götürüldü, 
Madagizdə indi Azərbaycan bayrağı qaldırıldı və həmin gün o qəsəbəyə tarixi 
adı qaytarıldı – Suqovuşan. Bu, bizim tarixi adımızdır.

Cəbrayıl şəhərini götürmək böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Çünki bir daha 
demək istəyirəm ki, bu 30 il ərzində, atəşkəs rejimi dönəmində orada bir neçə 
xətt istehkam quruldu, özü də çox möhkəm. Bir də ki, o bölgənin relyefi də təbii 
istehkamdır. Yəni Dağlıq Qarabağ dağlarda yerləşir. Yəni biz aşağıdan yuxarıya 
gedirik. Bunun nə qədər çətin olduğunu hər kəs anlayar. Ona görə Azərbaycan 
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əsgəri, Azərbaycan zabiti, generalı şücaət, rəşadət, cəsarət göstərir, canı, qanı 
bahasına ərazi bütövlüyümüzü təmin edir. İnşallah sona qədər irəliyə gedəcəyik.

- Qarabağ, işğal edilən torpaqlar yenidən Azərbaycana qaytarılandan sonra 
orada yaşayan ermənilərə nə deyəcəksiniz?

- Mən artıq öz sözümü dedim. Mən bir neçə gün bundan öncə bizim yaralı 
əsgərlərimizin yanına getdim, hərbi hospitalda onlarla görüşdüm. Onlara təşək-
kürümü bildirdim və eyni zamanda, onlarla görüş əsnasında erməni xalqına 
müraciət etdim. Anlayırdım ki, onların yanında bunu demək o qədər də asan 
deyil, çünki onlar ermənilər tərəfindən vurulub. Amma dedim ki, bizim erməni 
xalqı ilə işimiz yoxdur. Erməni xalqı öz hökumətini məsuliyyətə cəlb etməlidir. 
Öz hökumətinin yarıtmaz, çirkin siyasətinin nəticəsində bu döyüşlər baş verdi. 
Bizim mövqeyimiz dəyişməzdir. Torpaqlarımız azad olunandan, işğala son qoyu-
landan sonra Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər və oraya qayıdacaq azərbay-
canlılar bir yerdə yaşayacaqlar. İki toplum çərçivəsində, bir ölkə ərazisində. 
Bu gün Azərbaycanda minlərlə erməni var. Siz də qeyd etdiyiniz kimi, Gəncədə 
Ermənistanın hücumu nəticəsində yaralanmış insanlardan biri də milliyyət-
cə ermənidir. Burada ermənilər yaşayır. Onlara söz deyən yoxdur. Onlar bizim 
vətəndaşlarımızdır. Bizim erməni xalqı ilə heç bir problemimiz yoxdur. Erməni 
xalqı öz hakimiyyətinin əsiridir. Təəssüflər olsun ki, Paşinyan hakimiyyəti iqti-
dara gələndə çox vədlər verdi. Biz də ümid edirdik ki, artıq o köhnə kriminal 
rejim tarixə atıldı. Amma bunun yerinə yeni rejim gəldi, o rejim ki, artıq öz xalqı-
nı bəlaya saldı. O rejim ki, indi bizim mülki insanlarımızı, əsgərlərimizi öldürür. 
Mən tam əminəm ki, erməni və Azərbaycan xalqları barışacaq. Bu gün bir çox 
ölkələrdə ermənilər və azərbaycanlılar bir yerdə yaşayırlar. Gürcüstanda, orada 
300 minə yaxın azərbaycanlı, 200 minə yaxın erməni var. Bəzən onlar bir kənd-
də yaşayırlar. Onların arasında problem yoxdur. Türkiyədə, Rusiyada, - Rusiya 
vətəndaşı olan azərbaycanlıların sayı 700 minə yaxındır, - bir yerdə yaşayırlar. 
Heç bir problem yoxdur. Nə üçün burada yaşamasınlar? Onsuz da yaşayıblar 
bir yerdə. Mənim xatirəmdədir, 1982-ci ildə mərhum atamla birlikdə Dağlıq 
Qarabağa - Şuşaya getmişdik. Bizim böyük şairimiz Vaqifin məqbərəsi açılır-
dı. Bu məqbərənin açılışı mərasimində erməni və Azərbaycan şairləri şeirlər 
deyirdilər, Azərbaycan dilində, erməni dilində. O bir dostluq bayramı idi. Yəni o, 
mənim şahidi olduğum mənzərədir. Bizim Bakı şəhərində ermənilər yaşayırdı. 
Yəni, bizim heç bir problemimiz yox idi. Biz istəyirik ki, yenə də birlikdə yaşayaq. 
Yenə də Ermənistanla yaxşı qonşular kimi yaşayaq. Dağlıq Qarabağda yaşayan 
ermənilər bizim vətəndaşlarımızdır. Biz onları belə tanıyırıq. Ümid edirəm ki, bu 
işğalçı siyasətə son qoyulandan sonra bizim xalqlarımız barışacaq.
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- Mərhum atanızın sizə Dağlıq Qarabağla bağlı vəsiyyəti olubmu, olubsa nə 
idi?

- Atamın yolu mənim üçün bir işıq yoludur. Onun siyasətini davam etdir-
mək mənim onun oğlu kimi və Prezident kimi borcumdur. Mən ilk dəfə prezident 
seçiləndə andiçmə mərasimində dedim ki, Heydər Əliyev yolu ilə gedəcəyəm, 
bu yoldan dönməyəcəyəm və bu yolun Azərbaycan üçün yeganə yol olduğunu 
demişdim. Bütün sahələrdə - istər xarici siyasət sahəsində, istər iqtisadiyyat, 
sosial, o cümlədən Dağlıq Qarabağ məsələsində bu yola sadiqəm. Çünki ona da 
təzyiqlər olmuşdur. Onun dövründə də təzyiqlər olmuşdu ki, Dağlıq Qarabağa 
müstəqillik verin, Dağlıq Qarabağ sizdən ayrıldı, sizdən qopdu. O, təzyiqlərə tab 
gətirdi, dözdü. Azərbaycan xalqının maraqlarına zidd olan heç bir sənədə qol 
qoymadı. Çünki o xalqımızın Lideri idi. Qarabağ məsələsində mənim də mövqe-
yimdə heç vaxt tərəddüd olmamışdır. Mən 17 il bundan əvvəl nəyi demişəmsə, 
bu gün də deyirəm - Dağlıq Qarabağ bizim torpağımızdır, Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü təmin edilməlidir! Mən heç zaman imkan verməyəcəyəm ki, tarixi 
Azərbaycan torpaqlarında ikinci erməni dövləti yaradılsın. Bütün imkanlardan 
istifadə edib öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Biz buna yaxınlaşırıq.

-Bir millətin iki dövlətindən Azərbaycanın Prezidenti cənab İlham Əliyevə 
çox təşəkkür edirəm. Belə bir vəziyyətdə, müharibə şəraitində bizi qəbul etdiniz. 
Bir Ali Baş Komandan olaraq, sağ olun.

- Mən təşəkkür edirəm və şadam ki, bizim söhbətimizin sonunda siz ata-
mın çox məşhur kəlamını yada saldınız, Heydər Əliyevin sözləridir və indi bütün 
Türkiyə-Azərbaycan üçün bir işıq yoludur - Bir millət, iki dövlət. Türkiyə-Azər-
baycan - tək millət, iki dövlət.

- Çox təşəkkür edirəm.

- Sağ olun. Təşəkkürlər.

AZƏRTAC 
05.10.2020

(https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyev_Turkiyenin_TRT_Haber_televiziya_kanalina_
musahibe_verib_YENILANIB__VIDEO-1604007)
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Prezident İlham Əliyevin Rusiyanın  
“Pervıy Kanal” televiziyasına müsahibəsi 

Prezident İlham Əliyev oktyabrın 6-da Rusiyanın “Pervıy Kanal” televiziya-
sına müsahibə verib. 

- Mənim adın Yevgenidir, “Pervıy kanal”ın müxbiriyəm. Çox sağ olun!

Prezident İlham Əliyev: Çox yaxşı. Sağ olun!

- İlham Heydər oğlu, Siz dəfələrlə bəyan etmisiniz ki, budəfəki hücum əmə-
liyyatının məqsədi Qarabağı geri qaytarmaqdır. “Qarabağ bizim torpağımızdır və 
biz oraya qayıdacağıq”, - bu, Sizin sözlərinizdir. Bu, tamamilə birmənalı mövqedir. 
Lakin qarşı tərəfin mövqeyi də bundan az birmənalı deyil – “Bir qarış belə tor-
pağı verməyəcəyik”. Beləliklə, qeyri-müəyyənliyə gedən yol alınır. Sizin fikrinizcə, 
Azərbaycan və Ermənistanın danışıqlar masası arxasında əyləşməsi üçün nə baş 
verməlidir?

- İlk növbədə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə - erməni işğal-
çı qüvvələri Azərbaycanın ərazilərini ələ keçirdikləri dövrdə qəbul edilmiş 4 
qətnaməsi yerinə yetirilməlidir. Bu qətnamələrdə təcavüzkara çox dəqiq siq-
nal göndərilir. Orada yazılıb ki, işğal olunmuş ərazilərin dərhal, qeyd-şərtsiz və 
tamamilə qaytarılması təmin edilməlidir. O vaxtdan 27 il keçib. Erməni tərə-
fi həmin qətnamələri yerinə yetirmir, onlara məhəl qoymur və hər vasitə ilə 
münaqişəni mümkün qədər çox, mümkün qədər uzun müddətə dondurmağa 
çalışır. Status-kvonun qəbuledilməz və dəyişdirilməli olması barədə beynəlxalq 
ictimaiyyətin, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələrin 
bütün çağırışları havada qalır. Buna görə ermənilərin mövqeyi tarixi yalana, bey-
nəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin pozulmasına əsaslandığı halda, bizim 
mövqeyimiz beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, tarixi ədalətə əsasla-
nır. Əminəm ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri Ermənistan tərəfin-
dən yerinə yetirilən, Ermənistan öz qoşunlarının işğal edilmiş ərazilərdən çıxa-
rılmasına razılıq verən kimi hər iki tərəf qısa müddətdə razılığa gələ bilər. Bu 
razılıq Qafqazda sülhü bərqərar edər.
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- Bir həftədən çoxdur döyüşlər gedir və istər bir tərəfin, istərsə də digər tərə-
fin yaydığı videolardan aydın görünür ki, döyüşlər intensiv, itkilər çox ağırdır. Siz 
Azərbaycan tərəfindən həmin rəqəmləri göstərə bilərsinizmi?

- Ermənistan tərəfindən və Dağlıq Qarabağ tərəfindən artilleriya atəşləri 
nəticəsində bu gün səhərə olan məlumata görə, bizim tərəfdən 27 dinc sakin 
həlak olub, 170-dən çox dinc sakin müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb, 800-dən çox 
ev dağıdılıb. Qarşıdurmanın budəfəki eskalasiyası sentyabrın 27-də başlanıb. 
O vaxt Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən bizim yaşayış məntəqələrinə, 
habelə döyüş mövqelərimizə artilleriya atəşləri başlanıb, nəticədə bu hücumun 
elə ilk dəqiqələrində dinc sakinlər və hərbi qulluqçular həlak olub. Biz adek-
vat tədbirlər görməyə məcbur olduq, operativ surətdə əks-hücuma keçdik. Bu 
əks-hücum nəticəsində düşmənin çox sayda atəş nöqtələrini, döyüş mövqelərini 
susdurduq, şimal və cənub istiqamətlərində işğal altında olan ərazilərin bir his-
səsini azad etdik, bununla da Azərbaycanın bir sıra yaşayış məntəqələri, orada-
kı vətəndaşlar bu gün artıq normal şəraitdə yaşaya bilərlər, çünki ermənilərin 
artilleriya atəşləri artıq oraya çatmır. Lakin son günlərdə Azərbaycan ərazilə-
rinə artilleriya atəşləri Ermənistan tərəfindən uzaqvuran artilleriya vasitəsilə 
aparılır, “Toçka U” və “Elbrus” kimi ölümsaçan sistemlərdən istifadə edilir, bu, 
Cenevrə konvensiyalarının çox kobud şəkildə pozulmasıdır, cinayətdir, müha-
ribə cinayətidir. Bu gün səhərdən münaqişə zonasının bilavasitə yaxınlığında 
yerləşən Tərtər şəhərinin atəşə tutulması yenidən davam edir. Əhalisinin sayına 
görə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin əhalisi də atəşə tutulub. 
Mingəçevirdə bizim ən böyük elektrik stansiyasının ərazisinə bir raket düşüb, 
10-dan çox şəhərimiz, yüzlərlə kəndimiz şiddətli artilleriya bombardmanına 
məruz qalır. Bu, erməni tərəfin köhnə taktikasıdır. Onlar hər dəfə döyüş mey-
danında məğlubiyyətə uğrayanda dinc əhaliyə ziyan vurmağa və beləliklə, Azər-
baycan Ordusunun əks-hücumunu dayandırmağa çalışaraq belə alçaq hərəkət-
lərə əl atırlar. Lakin onlar bu əks-hücumu dayandıra bilmirlər və bilməyəcəklər.

- Hərbi itkilər barədə danışmaq olarmı?

- Hərbi itkilər. . . Bu gün bununla bağlı informasiya məxfidir. Azərbaycan 
ictimaiyyətinə bu barədə döyüş əməliyyatlarının fəal fazası başa çatandan sonra 
məlumat veriləcək.

- Siz Türkiyəni Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında iştirak et-
məyə çağırırsınız. Sizin fikrinizcə, bu iştirak hərbi, yoxsa siyasi səylər mənasında 
məhz nədən ibarət olmalıdır?
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- Mən bu barədə dünən bəyan edərkən onu nəzərdə tutmuşam ki, Ermə-
nistanın təcavüzkar hərəkətləri davam edir, Ermənistan hər vasitə ilə çalışır 
ki, bu münaqişəyə mümkün qədər çox ölkə cəlb edilsin. Mən müsahibələrimin 
birində belə siyasətin yolverilməz olduğunu demişəm. Münaqişə Ermənistanın 
və Azərbaycanın hüdudlarından kənara çıxmamalıdır. Əslində, münaqişə hətta 
Ermənistan ərazisinə də çıxmır. Odur ki, Ermənistan ərazisindən artilleriya atəş-
lərinə baxmayaraq, biz Ermənistan ərazisinə heç bir zərbə endirmirik, Ermə-
nistan ərazisinə keçmirik, hərçənd bunun üçün hər cür imkanımız var. Erməni 
tərəfi bu qarşıdurmaya KTMT-ni cəlb etməyə çalışır. Uğursuz cəhddir. O, Avropa 
ölkələrini cəlb etməyə çalışır. Mahiyyət etibarilə bu münaqişəni beynəlmiləlləş-
dirməyə çalışır. Müvafiq surətdə biz belə yanaşmanın yolverilməz olması barədə 
öz mövqeyimizi bildiririk.

Türkiyənin cəlb edilməsi barədə mənim bəyanatıma gəldikdə isə mən, 
təbii ki, yalnız siyasi nizamlanmanı, münaqişədən sonrakı dövrdə nizamlamanı 
nəzərdə tutmuşam. İndiki anda Türkiyə bununla bağlı heç bir faktla təsdiqlən-
məmiş müxtəlif şayiələrə və insunasiyalara baxmayaraq, əsla münaqişəyə cəlb 
edilmiş tərəf deyil. Məsələn, guya Türkiyəyə məxsus F-16 təyyarəsinin Ermənis-
tana məxsus Su-25 təyyarəsini vurması barədə xəbər həm Rusiya, həm də Avro-
pa KİV-lərində yayılıb. Heç bir sübut yoxdur. Məlum olub ki, görünür, erməni 
pilot, sadəcə, peşəkar baxımdan o qədər də hazırlıqlı olmayıb və dağa çırpılıb. 
Bax, bu cür feyk xəbərlər yayılır. Bunun nə məqsədlə edildiyini bilmirəm. Güman 
edə bilərəm, lakin bu feyk xəbərlər üçün heç bir əsas yoxdur. Beləliklə, hərbi 
qarşıdurma fazası başa çatanda biz, təbii ki, danışıqlar masası arxasına qayıda-
cağıq. Yeri gəlmişkən, döyüş əməliyyatlarının lap əvvəlindən Azərbaycan deyir-
di ki, biz danışıqlar prosesindən çıxmırıq, biz siyasi nizamlamaya ümid edirik, 
lakin bu, nizamlama olmalıdır. Biz daha 30 il gözləyə bilmərik ki, Ermənistana 
nə vaxt müvafiq təsir göstəriləcək. İndiki vasitəçilik missiyasının 28 il ərzində 
heç bir nəticəyə gətirib çıxarmaması, fəaliyyətsizliyə, mövcud vəziyyətə gətirib 
çıxarması nəzərə alınmaqla biz, əlbəttə, praqmatik yanaşmanı əsas götürməliyik 
- eskalasiyanın azalması, möhkəm sülhün bərqərar olması, əməkdaşlığın inkişafı 
üçün regionda baş verən hadisələrə kimin real müsbət təsir göstərə biləcəyini 
nəzərə almaqla, şübhəsiz, fəal döyüş əməliyyatları başa çatandan sonra həyata 
keçiriləcək vasitəçilik missiyasında Türkiyənin böyük ölkə kimi, bizim qonşu-
muz, Cənubi Qafqazda qonşumuz kimi iştirak etməyə tamamilə haqqı var. Əlbət-
tə, hesab edirəm ki, bunlar, ilk növbədə, Türkiyə və Rusiyadır.

- Siz Avropa ölkələri barədə danışdınız. Fransa prezidentinə çox sərt cavab 
verdiniz. Onu guya Azərbaycan Ordusu tərəfindən vuruşan muzdlular barədə de-
diyi sözlərə görə üzr istəməyə çağırdınız. Bu gün Siz bir daha təsdiq edə bilərsi-
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nizmi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində muzdlular Azərbaycan tərəfində iştirak 
etmirlər?

- Mən bütün bu günlər ərzində bu barədə deyirəm. Belə informasiya tul-
lantılarına görə heyrətlənirəm və Fransa prezidenti ilə telefon söhbətlərimdə 
mən bizim mövqeyimizi kifayət qədər əsaslandırılmış şəkildə müdafiə etmişəm. 
Əvvələn, sübutlar təqdim etməsini, əgər belə sübutlar yoxdursa, onda Azərbay-
can xalqından üzr istəməsini xahiş etmişəm. İkincisi, mən demişəm ki, bizim 
muzdlulara ehtiyacımız yoxdur. Bu gün Azərbaycan Ordusu güclü ordudur. 
Bütün beynəlxalq reytinqlərə görə o, dünyanın ən güclü 50 ordusunun siyahısı-
na daxildir. Ehtiyatda olanları, döyüşə hazır olan digər hərbiləşdirilmiş dəstələri 
nəzərə almasaq, bizim nizami orduda 100 min döyüşçümüz var. Bu gün Azər-
baycan Ordusu bizim əraziləri azad edir. Döyüş əməliyyatları yerindən çəkilmiş 
videolarda bizim artilleriyanın, pilotsuz uçuş aparatlarının necə işləməsi, azər-
baycanlı əsgər və zabitlərin işğaldan azad edilmiş torpaqlarda bayraqlarımızı 
necə ucaltmaları görünür. Buna görə də bu ittihamlar əsassızdır, biz onları qətiy-
yətlə rədd edirik və bu cür şayiələrin, yoxlanılmamış məlumatların ictimai rəylə 
necəsə manipulyasiya etməsinə yol verə bilmərik. Qoy, sübutlar təqdim etsinlər. 
Bu gün fəal döyüş əməliyyatlarının onuncu günüdür, bizə heç bir sübut təqdim 
edilməyib.

- Döyüş əməliyyatlarının başa çatdığını və Azərbaycanın öz qarşısına qoy-
duğu məqsədlərə nail olduğunu fərz etsək, Qarabağda yaşayan ermənilərin sayını 
nəzərə almaqla onları hansı gələcək gözləyir? Onların aqibəti necə olacaq?

- Bu mövzuda əvvəl də, eskalasiyaya qədər də, eskalasiya dövründə də 
dəfələrlə danışmışam. Elə dünən Türkiyə telekanalına müsahibədə demişəm 
ki, biz Qarabağ ərazisində yaşayan ermənilərə öz vətəndaşlarımız kimi baxırıq. 
Hesab edirik ki, münaqişə nizamlanandan, işğala son qoyulandan sonra Dağlıq 
Qarabağın erməni və azərbaycanlı əhalisi uzun illər boyu olduğu kimi birlikdə 
yaşamalıdır. 1980-ci illərin sonunda münaqişə başlayanda Dağlıq Qarabağ əra-
zisində əhalinin 75 faizi erməni, 25 faizi isə azərbaycanlı idi. Onların cinayətkar 
rejiminin başçısının qondarma “inauqurasiyası”nı keçirdikləri və Azərbaycan 
xalqını təhqir etdikləri Şuşa şəhərinin əhalisinin 98 faizi azərbaycanlılar idi. 
Şuşa şəhərinin əsası azərbaycanlı Pənahəli xan tərəfindən qoyulub. Bu qədim 
Azərbaycan şəhərindən bütün azərbaycanlılar qovulub. Odur ki, münaqişə başa 
çatandan və dinc yolla nizamlamadan sonra, yeri gəlmişkən, bu məqam Madrid 
Prinsipləri adlanan baza prinsiplərində əks etdirilib, – azərbaycanlı əhali işğal 
olunmuş ərazilərə qayıtmalıdır. Orada dəqiq yazılıb ki, köçürülmüş bütün şəxs-
lərin öz yaşayış yerlərinə qayıtmaq hüququ var. Beləliklə, sülh sazişi əldə edilən-
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dən sonra, - bunun baş verəcəyinə ümid edirəm, - azərbaycanlılar Dağlıq Qara-
bağa qayıdacaq və orada əvvəl yaşadıqları kimi yaşayacaqlar. Mənim mövqeyim 
həmişə belə olub ki, biz 1980-ci illərin sonunda münaqişə başlayana qədər 
mövcud olmuş ab-havanı qaytarmalıyıq. Düşünürəm ki, bu, mümkündür. Ermə-
ni cəlladların Xocalıda törətdiklərindən, dinc əhalini məhv etmələrindən, bizim 
tarixi, dini abidələri dağıtmalarından, bu ərazilərdə azərbaycanlıların tarixi irsi-
ni yerlə-yeksan edəndən sonra bu, asan olmayacaq. Lakin hesab edirəm ki, biz 
buna çalışmalıyıq. Döyüş əməliyyatları günlərində mənim Ermənistan xalqına 
və hazırda Dağlıq Qarabağda yaşayanlara müraciətim dəfələrlə səslənib. Mən 
erməni xalqını öz hökumətinin başına ağıl qoymağa, erməni anaları öz uşaqları-
nı işğal edilmiş ərazilərə göndərməməyə çağırmışam. Ona görə ki, yəqin indi heç 
kəs üçün gizli deyil, qondarma “Dağlıq Qarabağ ordusu” yoxdur. “Dağlıq Qarabağ 
ordusu” deyilən ordunun 90 faizi Ermənistan vətəndaşlarından ibarətdir. Mən 
bu cür çağırışlar etmişəm. Erməni tərəfindən bu günlərdə nifrətdən, təcavüz-
dən, hədə-qorxulardan və tamamilə qeyri-adekvat hərəkətlərdən başqa çağırış-
lar eşitməmişəm. Bizim mövqeyimiz belədir, biz münaqişənin dinc yolla nizam-
lanmasının tərəfdarıyıq. İnanıram ki, Ermənistan tərəfinin siyasi iradəsi olarsa, 
biz buna nail ola bilərik.

- İlham Heydər oğlu, bütün müharibələr, hər bir müharibə gec-tez sülhlə başa 
çatır. Siz həmin anı necə təsəvvür edirsiniz?

- Bilirsiniz, bu barədə danışmaq çətindir, ona görə ki, bizim xalqımız o 
qədər müsibətlər görüb, erməni işğalçılar bu xalqa o qədər əzab-əziyyət verib ki, 
indi həmin məqamı bir mənzərə şəklində təsəvvür etmək çox çətindir. 30 ildən 
çoxdur ki, bizdə sülh yoxdur. Son iyirmi ildən artıq müddətdə malik olduğumuz 
vəziyyət atəşkəs olub. Lakin hamı başa düşürdü ki, bu atəşkəs davamlı deyil, 
möhkəm deyil. Buna görə Rusiya, ABŞ və Fransa prezidentlərinin şəxsində Minsk 
qrupunun həmsədrləri bir neçə il bundan əvvəl bəyanatlarla çıxış ediblər, sta-
tus-kvonun qəbuledilməzliyi, onun dəyişdirilməli olması barədə bir neçə bəya-
nat qəbul edilib. Onlar çox gözəl başa düşürdülər və başa düşürlər ki, bu atəşkəs 
çox amanabənddir, davamlı deyil. Bugünkü eskalasiya bunu bir daha təsdiq edir. 
Buna görə də sülh barədə danışmalı olsaq mən, ilk növbədə, onu genişəhatə-
li, uzunmüddətli, dünyanın aparıcı ölkələri tərəfindən, həm Azərbaycan, həm 
də Ermənistan üçün məqbul olan ciddi zəmanətlər şərti ilə əbədi nizamlama 
kimi görürəm. Bu ölkələrin tərkibinin Minsk qrupunun və onun həmsədrlərinin 
bugünkü tərkibindən fərqli ola biləcəyini istisna etmirəm. Ona görə ki, Minsk 
qrupu 1992-ci ildə tamamilə başqa geosiyasi reallıq şəraitində yaradılmışdı. O 
dövrdə SSRİ yenicə dağılmışdı və səmimi desəm, bu qrupun hansı əsasla yara-
dılmasını o qədər də başa düşmürəm. Ona görə ki, bu və ya digər birliyin, yaxud 
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müvəqqəti formatın yaradılması müəyyən prinsipə əsaslanmalıdır. Buna görə, 
sizinlə əvvəl danışdığımız mövzuya qayıdaraq düşünürəm ki, region dövlətləri 
bu məsələdə fəal iştirak etməli, beynəlxalq təşkilatlar zəmanət verməli və əlbət-
tə, azərbaycanlılar hüquqa görə onlara məxsus olan torpaqlara qayıtmalıdırlar.

- Daha bir dəqiqləşdirici sual. Sizin fikrinizcə, konfiqurasiya necə ola bilər?

- Yəqin ki, bu barədə danışmaq hələ tezdir. Fikrimcə, bu barədə danışmaq 
hadisələri bir qədər qabaqlamaq deməkdir. Sadəcə istəyirəm ki, qonşularımız və 
tərəfdaşlarımız mənim mövqeyimi bilsinlər. Düşünürəm ki, regional əməkdaşlıq 
çox sahələrdə özünü kifayət qədər göstərib. Son illərə diqqət yetirsək görmək 
olar ki, Azərbaycan öz qonşuları ilə birlikdə əməkdaşlığın möhkəm regional for-
matının yaradılması üzərində çox fəal iş aparıb. Bu, siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, 
energetika sahələrində və hər hansı başqa sahələrdə əməkdaşlığa aiddir. Uzun 
illərdən sonra, praktiki olaraq, müstəqillik dövrünün əvvəlindən başlayaraq beş 
Xəzəryanı ölkə arasında Xəzər dənizinin hüquqi statusunun nizamlanmasına 
dair Konvensiya imzalamaqla əldə etdiyimiz nailiyyətlərə baxmaq kifayətdir. 
Əvvəlcə həmin ölkələrin bəziləri ilə razılığa gələ bilmirdik, lakin sonra biz xoş 
məram göstərərək razılığa gəldik və bunun üstünlüklərini gördük. Bu gün böyük 
dövlət olan Rusiya ilə digər böyük dövlət, NATO-nun üzvü olan Türkiyə arasın-
da əməkdaşlıq NATO ölkələri ilə Türkiyənin əməkdaşlığından qat-qat səmimi, 
möhkəm və səmərəlidir. Məsələn, NATO üzvü olan digər ölkə Türkiyəni daim 
nədəsə günahlandırır. Bunlar yeni geosiyasi reallıqlardır, 1992-ci ildə bunlar yox 
idi. Dünya dəyişib. Dünya gözümüzün qabağında dəyişir. Biz bunu əsas götürmə-
liyik, filan ölkənin həll potensialına malik olması barədə hansısa ehkamları, fər-
ziyyələri və ya sabitləşmiş fikirləri yox. Bu gün münaqişənin fəal fazaya keçdiyi 
və Ermənistanın baş nazirinin, - mən bunu görürəm, - öz telefon zəngləri ilə dün-
ya liderlərini bezdirdiyi bir vaxtda kimin nizamlama potensialına malik olması 
aşkar görünür. Bax, nizamlama potensialına malik olan, ləyaqətinə, ədalətlili-
yinə, səmimiyyətinə görə Azərbaycanın hörmət etdiyi ölkələr uzunmüddətli sül-
hün qarantları olacaqlar.

- Müsahibəyə və ətraflı cavablara görə çox sağ olun!

- Sağ olun!

AZƏRTAC 
06.10.2020

(https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyev_Rusiyanin_Perviy_Kanal_televiziyasina_
musahibe_verib_YENILANIB_VIDEO-1606881)
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Prezident İlham Əliyevin  
“CNN Türk” televiziyasına müsahibəsi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 7-də CNN-
Türk televiziyasına müsahibə verib.

- Cənab Prezident İlham Əliyev, “CNN Türk”ə xoş gəldiniz! Azərbaycanın ta-
rixi günlər yaşadığı bir zamanda bu müsahibəni verdiyiniz üçün təşəkkür edirik! 
Mən vaxt itirmədən dərhal suallarıma keçirəm. Əvvəlcə əməliyyatlarda son vəziy-
yət necədir, planlaşdırıldığı kimi irəliləyirmi? İşğal altındakı nə qədər torpaq azad 
olundu?

- Hər şey plan üzrə gedir. Bu gün Azərbaycan Ordusu öz ərazi bütövlüyü-
nü bərpa edir. Əməliyyat uğurla davam edir. Artıq bir şəhər və bir çox kənd-
lər işğaldan azad edilib. Bu, bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı işğalla 
heç vaxt barışmayacaq. Biz bunu dəfələrlə demişik: Qarabağ bizim tarixi, əzəli 
torpağımızdır! Təəssüf ki, uzun müddət ərzində aparılan müzakirələr bir nəti-
cəyə gətirib çıxarmadı. Belə olan halda, əlbəttə ki, Azərbaycan təkbaşına öz ərazi 
bütövlüyünü bərpa etməli idi və bunu edir.

Bildiyiniz kimi, erməni silahlı qüvvələri keçən ayın 27-də bizə qarşı yeni 
hücuma keçdilər və bizim bir çox şəhərlərimiz, kəndlərimiz atəş altındadır. Bu 
günədək bizim mülki şəxslər arasında 30-a yaxın itkilərimiz, şəhidlərimiz var. 
Ermənistan silahlı qüvvələri bizim şəhərlərimizi, kəndlərimizi atəşə tutur və 
minə yaxın ev ya dağıdılıb, ya da ki, böyük ziyan görüb. Lakin hər şey plan üzrə 
gedir və ümid edirəm ki, qarşıda duran vəzifələr icra olunacaqdır.

- Yenə də əməliyyat zonasındakı proseslərə qayıtmaq istəyirəm, cənab Əli-
yev. Bildiyimiz kimi, Ermənistan ordusu münaqişə xəttinin kənarındakı Azərbay-
can şəhərlərini ballistik raketlərlə hədəfə almağa başlayıb. Xüsusilə, Azərbaycanın 
ikinci böyük şəhəri olan Gəncədəki yaşayış məntəqələrini, Mingəçevirdəki elektrik 
stansiyasını ballistik raketlərlə hədəfə aldı. Sizcə, bunun məqsədi nə idi?

- Məncə, Ermənistan ordusunun acizliyi və Ermənistanın hərbi-siyasi rəh-
bərlərinin cinayəti. Çünki mülki şəxslərə zorakılıq göstərmək, onlara qarşı atəş 
açmaq, ballistik raketlərlə mülki şəhərləri dağıtmaq müharibə cinayəti sayı-
lır. Bu, onu göstərir ki, Ermənistan döyüş meydanında bizim qarşımızda dura 
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bilmir. Döyüşü uduzur və bizi dayandırmaq, eyni zamanda, mülki əhaliyə qar-
şı maksimum dərəcədə cinayət törətmək üçün belə çirkin əməllərə əl atır. Siz 
də qeyd etdiyiniz kimi, Gəncə, Mingəçevir döyüş bölgəsindən uzaqda yerləşən 
şəhərlərdir. Eyni zamanda, döyüş bölgəsinə yaxın olan şəhərlərimiz hər gün 
atəşə tutulur. Ən yaxın bölgə Tərtər bölgəsidir və Tərtər şəhərinə gündə min-
dən iki minə qədər mərmi düşür və bunun əsas məqsədi mülki şəxslərə qarşı 
törədilən zorakılıqdır. Bu, bir daha Ermənistanın faşist mahiyyətini göstərir, reji-
min faşist mahiyyətini göstərir. Ancaq bu, Azərbaycan xalqını qorxutmur, bunun 
heç bir təsiri yoxdur. O bölgələrdə, o şəhər və kəndlərdə yaşayan soydaşlarımız 
orada möhkəm dayanıblar. Onların bir sözü var ki, Vətən sağ olsun, torpaqlar 
tezliklə işğaldan azad edilsin. Onlar sona qədər o yerlərdə qalacaq və ordumuza 
mənəvi dəstək verəcəklər.

- Ermənistanın mülki yaşayış məntəqələrini atəşə tutmağa davam edəcəyi 
təqdirdə hazırkı mövqeyinizdə bir dəyişiklik olacaqmı?

- Xeyr, bizim mövqeyimizdə heç bir dəyişiklik olmamalıdır. Bizim müba-
rizəmiz erməni xalqı ilə deyil. Mən bunu artıq bir neçə dəfə açıqlamışam. Bizim 
mübarizəmiz haqq mübarizəsidir. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək istə-
yirik, bunu edirik və bu işlərdə, bu istiqamətdə uğurlar əldə etmişik. Azərbaycan 
heç vaxt mülki əhaliyə, yəni, mülki şəxslərə qarşı müharibə etməyib. Mən artıq 
bu günlərdə də demişəm, bizim erməni xalqı ilə heç bir işimiz yoxdur. Azərbay-
canda minlərlə erməni yaşayır və onlar bizim vətəndaşlarımızdır. O cümlədən 
bu gün Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər də bizim vətəndaşlarımızdır. Bizim 
bütün hədəflərimiz hərbi hədəflərdir. Hərbi hədəfləri məhv etmək üçün bizim 
tam hüququmuz var. Çünki bu hərbi obyektlər bizim ordumuza, şəhərlərimizə 
böyük ziyan vurub. Ona görə bizim borcumuzdur ki, onları məhv edib əhalimizin 
təhlükəsiz həyatını təmin edək.

- Ermənistanın ballistik raketlərlə mülki yaşayış məntəqələrini atəşə tut-
ması, əslində, müharibə cinayəti, Cenevrə Konvensiyasına zidd bir hərəkətdir. Bu 
baxımdan müharibə cinayətlərinə dair BMT qarşısında bir təşəbbüs irəli sürməyi 
düşünürsünüzmü? Hadisə yerlərində bu cinayətlərin törədilməsinə dair sübutlar 
toplayırsınızmı?

- Təbii ki, toplayırıq. Onların bütün hərbi cinayətləri artıq qeydə alınır. 
Amma təəssüf ki, beynəlxalq ictimaiyyət bundan əvvəlki dövrdə Azərbaycana 
və xalqımıza qarşı edilən müharibə cinayətlərinə səssiz qalmışdır. Xocalı qətlia-
mı dünyanın gözü önündə baş vermiş soyqırımıdır. Amma Ermənistanın ovaxtkı 
hərbi-siyasi rəhbərliyi buna görə məsuliyyətə cəlb edilmədi. Bizim şəhərlərimi-
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zin, kəndlərimizin dağıdılması, bir milyondan çox məcburi köçkünün yaranma-
sı - bütün bunlara görə beynəlxalq ictimaiyyət hər hansı bir hərəkətə keçmədi. 
Ona görə də, bu məsələ uzun illərdir öz həllini tapmır. Çünki işğalçı ilə işğala 
məruz qalan arasında heç bir fərq qoyulmur. Bu gün də erməni silahlı qüvvələri-
nin bizim şəhərlərimizi və kəndlərimizi atəşə tutması, özü də ballistik raketlərlə 
atəşə tutması müharibə cinayətidir. Buna görə, əlbəttə ki, Ermənistan rəhbərliyi 
məsuliyyət daşımalıdır və daşıyacaqdır.

- Bu günə qədər Sizə bir neçə dəfə atəşkəs çağırışı edildi. Siz bunlara şəxsən 
cavab verdiniz. Amma münaqişənin 30 illik tarixinə nəzər salarkən bu çağırışların 
nəticə verəcəyini düşünürsünüzmü?

- Hesab edirəm ki, bu çağırışlar, sadəcə, atəşkəs çağırışları olmamalıdır. Biz 
dəfələrlə demişik ki, işğalçı dövlətə, Ermənistana sanksiyalar tətbiq edilməli idi. 
Əgər vaxtında sanksiyalar tətbiq edilsəydi, bəlkə də bu məsələ çoxdan həll olu-
nardı. Ermənistana qarşı çox ciddi təzyiq göstərilməliydi, sözdə deyil, əməldə. 
Amma təəssüf ki, bu, olmadı. Ona görə bu proses 30 il çəkdi. Otuz il heç bir nəticə 
verməyən danışıqlar artıq mənasını itirməkdədir. Bundan əlavə, son dönəmdə 
Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi həm təcavüzkar hərəkətlərlə, eyni zaman-
da, aqressiv bəyanatlarla danışıqlar prosesini məhv etdi. Yəni, ona çox böyük 
zərbə vurdu. “Qarabağ Ermənistandır” demək, əslində, müzakirələrə son qoy-
maq deməkdir. Çünki müzakirələrin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, işğal 
edilmiş torpaqlar tədricən, mərhələli qaydada Azərbaycana qaytarılmalıdır. Bu, 
əsas prinsiplərdə təsbit olunub. “Qarabağ Ermənistandır” demək faktiki olaraq 
bu prosesə son qoyur. Buna oxşar digər açıqlamalar olubdur. Sonra iyul ayın-
da Ermənistan Azərbaycana dövlət sərhədi istiqamətində hücum etdi, bir çox 
hərbçi və bir mülki şəxs həlak oldu. Ona görə atəşkəsin bərpası şərtlərlə təmin 
edilməlidir. İlk növbədə, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş torpaqlar-
dan çıxış təqvimi, yəni, çıxış cədvəli bizə təqdim edilməlidir. Bu məsələ ilə bağlı 
biz Minsk qrupuna artıq öz mövqeyimizi çatdırmışıq. Ümid edirəm ki, bizim bu 
çağırışlar, bu təkliflər cavabsız qalmayacaq.

- Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Minsk qrupundan söz 
düşmüşkən, düşünürəm Fransanı da ayrıca qeyd etmək lazımdır. Fransanın bu 
məsələdəki mövqeyi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?

- Mən artıq bu məsələ ilə bağlı bir neçə dəfə açıqlamalar verdim. Biz hər 
zaman Minsk qrupunu bir qrup kimi qəbul edirdik və bu gün də belədir. Hesab 
edirdik ki, bu qrupa həmsədrlik edən ölkələr bitərəf qalmalıdır, heç bir tərəfi 
dəstəkləməməlidir. Çünki əks təqdirdə onların vasitəçilik missiyası sual altı-
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na düşür. Son hadisələrə qədər onlar neytrallığı az-çox saxlamağa müvəffəq 
olmuşdular. Biz bilirik ki, bu ölkələrdə erməni lobbisi güclüdür. Erməni lobbilə-
ri o ölkələrin hökumətlərinə də təsir edə bilər və edir. Bu gün biz görürük ki, 
müxtəlif ölkələrdə yaşayan ermənilər təşkilatlanmış qaydada Azərbaycana qarşı 
qara təbliğat kampaniyası aparırlar. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu günlərdə bəzi 
ölkələr tərəfindən birtərəfli mövqe sərgiləndi, tərəftutma halları baş verdi. Bu 
da qəbuledilməzdir. Buna görə biz öz sözümüzü demişik. Əgər vasitəçilər vasitə-
çi kimi qalmaq və bu məsələ ilə bundan sonra məşğul olmaq istəyirlərsə, onlar 
daha məsuliyyətli olmalıdır və heç bir tərəf tutmamalıdır. Çalışmalıdırlar ki, bu 
məsələnin həllinə hesablanmış addımlar atsınlar və münaqişə tezliklə həll olun-
sun. Ondan sonra atəşkəs bərpa edilsin və uzunmüddətli sülh olsun.

- Fransa prezidenti Emmanuel Makronun nə üçün üzr istəməsinin gərəkliyini 
söylədiniz?

- Siz də bilirsiniz ki, bizə qarşı ittihamlar səsləndi. Rəsmi açıqlamalarda 
səsləndi ki, sanki Azərbaycanla Türkiyə birlikdə bölgəyə terror qruplarının 
nümayəndələrini gətirib. Halbuki bunun heç bir sübutu yoxdur. O açıqlamalar-
dan artıq on gün keçir. Bu günə qədər bizə heç bir sübut verilməyib. Bu, bizə 
qarşı edilən haqsızlıqdır. Bu, yalan məlumat əsasında ifadə edilən açıqlamadır. 
Bu ya yoxlanılmamış, təsdiqini tapmamış məlumat əsasında deyildi, ya da ki, bu 
qəsdən deyildi. Bunu mən deyə bilmərəm. Hər halda, hər bir ölkə özünü müda-
fiə etməlidir. Bizə qarşı edilən haqsızlıq təbii ki, biz tərəfdən cavablandırılır. Biz 
buna səssiz qala bilmərik. Eyni zamanda, başqa bir açıqlama da olmuşdur ki, 
“Azərbaycan Dağlıq Qarabağı fəth etmək istəyir”. Bu da beynəlxalq qanunlara 
tamamilə zidd olan bir açıqlamadır. Çünki Dağlıq Qarabağ bizim torpağımızdır. 
Bir ölkə öz torpağını necə fəth edə bilər? Bu cür sözlər Minsk qrupunun mandatı-
na tamamilə zidd olan açıqlamalardır. Biz, sadəcə olaraq, istəyirik ki, 30 ilə yaxın 
öz yurdlarından didərgin salınmış məcburi köçkünlərimiz öz evlərinə qayıtsın-
lar, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilsin. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
başqa ölkələrin ərazi bütövlüyü qədər əhəmiyyətlidir .

- Qara təbliğatdan söz düşmüşkən, Azərbaycan əks-hücumu başlayandan 
bəri Azərbaycana qarşı, xüsusilə sosial mediada qara təbliğat aparılır. Bununla 
bağlı nə deyə bilərsiniz? Əlinizdə buna dair nə kimi faktlar var?

- Bilirsiniz, bizə qarşı qara təbliğat uzun illər ərzində aparılır. Bunun 
bir neçə səbəbi var. Onlardan biri də odur ki, Azərbaycan dünya miqyasında 
müstəqil siyasət aparır. Bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan xalqının 
maraqları dayanır. Biz başqa ölkələrin əlində alət olmamışıq, olmaq da istəmirik 
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və olmayacağıq. Bugünkü Azərbaycanın inkişafı, bütün istiqamətlər üzrə əldə 
edilmiş inkişaf göstərir ki, Azərbaycan haqq yolundadır. Baxın, bizim beynəlxalq 
əlaqələrdə böyük uğurlarımız var. Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında məsu-
liyyətli və etibarlı ölkə kimi tanınır. Biz hazırda Birləşmiş Millətlər Təşkilatından 
sonra ikinci böyük beynəlxalq təsisata, Qoşulmama Hərəkatına sədrlik edirik. 
Biz 120 ölkənin dəstəyi ilə buna nail ola bilmişik. Azərbaycan bu gün Avropa ilə 
Asiya arasında həm siyasi, həm coğrafi, həm də enerji körpüsüdür. Yəni bütün 
bu uğurları, o cümlədən müstəqil siyasət sayəsində əldə etmişik. Bu, bəzi ölkələ-
rin xoşuna gəlmirdi, bəzi ölkələr Azərbaycana yuxarıdan aşağı baxmağa çalışır-
dılar. Ancaq bizim qətiyyətli mövqeyimiz buna imkan vermədi. Ona görə bizə 
olan təzyiqlərin səbəblərinin biri də məhz budur ki, müstəqil siyasət aparırıq, 
öz yolumuzla gedirik, heç kimin sözü ilə oturub-durmuruq, heç kimin qarşısında 
baş əymirik. Digər səbəblər də var. Bu, çox uzun bir söhbətdir, ayrı müsahibənin 
mövzusu ola bilər. Bu hadisələr baş verən kimi dərhal bizə qarşı müntəzəm ola-
raq qara təbliğat aparanlar, qeyri-hökumət təşkilatları və bəzi ölkələrin dairələ-
ri, media nümayəndələri hərəkətə keçdilər ki, Azərbaycanın imici ləkələnsin, 
bizə böhtan atılsın, bizim haqqımızda olmayan yalanlar uydurulsun və beləlik-
lə, informasiya məkanında bu münaqişə ilə bağlı yanlış bir rəy, yanlış bir fikir 
yaradılsın.

Biz, əlbəttə ki, bizə ünvanlanan bu ittihamlarla təkbaşına mübarizə apa-
raraq müəyyən uğurlar əldə etmişik. Ancaq bizim də imkanlarımız məhduddur. 
Bir çox hallarda bizim səsimiz eşidilmir. Bizə beynəlxalq platforma verilmir. Bey-
nəlxalq media qurumları daha çox Ermənistanın tərəfini tuturlar və münaqişə 
ilə bağlı yalan məlumatlar yayırlar. Ona görə, fürsətdən istifadə edərək qardaş 
Türkiyənin media mənsublarına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, onlar bu 
günlərdə bütün dünyaya bu savaşla bağlı həqiqətləri çatdırır, canlı efirdə məlu-
matlar verirlər - dağıdılmış şəhərlər, düşən raketlər, Gəncə şəhəri, Mingəçevir 
şəhəri, Tərtər şəhəri. Yəni daha çox Türkiyə media qurumları tərəfindən verilən 
bu məlumatlar dünyada bu münaqişə ilə bağlı daha ədalətli fikrin yaranmasına 
xidmət göstərir.

- Cənab Əliyev, əməliyyat başlanmazdan bir neçə gün əvvəl ABŞ-da - Nyu-York-
da BMT Baş Assambleyasında iştirak edən liderlərə çağırış etdiniz, dünyaya çağı-
rış etdiniz. Həmin çıxışınızda bəzi terrorçu qrupların Ermənistana göndərildiyini 
açıqladınız və bu məsələyə diqqəti yönəltdiniz. Xüsusilə də bu məsələyə diqqət yeti-
rilməsini vurğuladınız. Bu açıqlamanızdan üç gün sonra Ermənistan Azərbaycana 
hücuma başladı. İndi bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanın əlində hansı kəşfiyyat mə-
lumatları var?
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- Mən o çıxışımda, eyni zamanda, bildirmişdim ki, Ermənistan yeni müha-
ribəyə hazırlaşır. Bizdə olan məlumat onu göstərir və Ermənistan dayandırılma-
lıdır. O ki qaldı, Ermənistanda terror təşkilatlarının düşərgələrinin mövcudluğu-
na, bu məlumatlar bizdə əvvəldən də olub.

- Bunlar hansı terror qruplarıdır?

- İlk növbədə, PKK terror qruplarının düşərgələri Azərbaycanın Ermənis-
tan tərəfindən işğal edilmiş torpaqlarında mövcud idi. Bizdə olan yeni kəşfiyyat 
məlumatları, - bunların bir hissəsi artıq mətbuata da açıqlandı, - onların danışıq-
ları, onların təmasları haqqında artıq sənədlər və audioməlumat var. Bu, bizdə 
heç bir şübhə doğurmayan bir məsələ idi. Çünki Ermənistan terrorçu ölkədir. 
Birinci Qarabağ müharibəsi dönəmində bizə qarşı onlarla terror aktı törədil-
mişdir - metrolarda, avtobuslarda, gəmilərdə. Hesab edirəm ki, erməni terroru 
dünyada məşhur olan bir mənfur fakt kimi dünya tərəfindən qəbul edilməlidir. 
Fransa aeroportunda 1980-ci illərdə terror aktını törədən şəxs sonra Ermənis-
tana verildi, daha sonra sərbəst buraxıldı və o, qəhrəman hesab olundu. Ona 
görə bu gün də müxtəlif ölkələrdən Ermənistana terrorçular axışır. Bizdə olan 
məlumata görə, bəzi Yaxın Şərq ölkələrindən, orada yaşayan ermənilər və digər 
qeyri-millətlərdən olan insanlar Ermənistana axışır ki, Azərbaycana qarşı bu 
haqsız müharibəyə qoşulsunlar.

- ATƏT-in Minsk qrupu mövzusuna təkrar qayıtmaq istəyirəm. Onun həmsədr-
lərindən biri də Rusiyadır. Rusiyadan bölgədə hansı gözləntiləriniz var?

- Rusiya da ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi təbii ki, vasitəçilik 
missiyasını icra edir. Bu məsələ ilə bağlı bizdə hər hansı problem yoxdur. Eyni 
zamanda, bu üç həmsədr arasında Rusiya tək ölkədir ki, bizimlə qonşudur. Təbii 
ki, Rusiya ilə bizim uzun tarixi münasibətlərimiz var. İndiki dönəmdə Rusiya həm 
Ermənistanla, həm də Azərbaycanla əlaqələrini inkişaf etdirir. Bu, çox önəmli 
faktdır. Ona görə nə ikitərəfli formatda, nə də ki, Minsk qrupu çərçivəsində hər 
hansı bir problem yoxdur. Bu hadisələr dönəmində də Rusiyanın mövqeyi məsu-
liyyətli mövqedir.

- Cənab Prezident, İran bu məsələdə hansı mövqedədir?

- İran rəsmiləri Azərbaycanın haqq işini dəstəklədilər. Bir-iki gün bundan 
əvvəl İranın rəsmi şəxsləri açıqlamalar vermişlər ki, işğala son qoyulmalıdır, 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir və bizim köçkünlərimiz öz tor-
paqlarına qayıtmalıdırlar. Bu da ədalətli mövqedir.
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- Yaxşı, bəs, bu prosesdə ABŞ Prezidenti Donald Trampla hər hansı təmasları-
nız oldumu? Siz ABŞ-ın bu prosesdə olmasının vacibliyini düşünürsünüzmü?

- Amerika da Minsk qrupunun həmsədridir. Digər iki həmsədrlə birlikdə bu 
işlərdə iştirak edir. Amerika Prezidenti ilə mənim hər hansı bir təmasım olma-
mışdır. Ancaq Amerikanın yüksəksəviyyəli rəsmiləri bu işlərlə, bu hadisələrlə 
bağlı təbii ki, öz fikirlərini bildirmişdilər. Eyni zamanda, hörmətli Donald Tramp 
da bu məsələ ilə bağlı açıqlama vermişdir. Hesab edirəm ki, tam, məntiqli bir 
açıqlama idi. Amerika ilə bizim ikitərəfli formatda əlaqələrimiz uğurla inkişaf 
edir. Bir çox sahələrdə biz tərəfdaş kimi fəaliyyət göstəririk. Təbii ki, Amerika 
superdövlət kimi, bu məsələ ilə də bağlı öz sözünü deyir. Biz Amerikanın mövqe-
yindən də razıyıq.

- İyul ayında Ermənistan Tovuz şəhərinə hücum etdi. İndi bu əməliyyat vax-
tı yenə də mülki yaşayış məntəqələrini vurur. Bunu Ermənistanın Azərbaycanı 
təxribata çəkmək üçün etdiyini bir qədər əvvəl demişdiniz. Təxribata çəkməkdən 
başqa, bu məntəqələrin, xüsusilə də Tovuz şəhərinin, Mingəçevirdəki elektrik stan-
siyasının hədəfə alınması, bu kimi hədəflərin vurulması, əslində, regiondakı enerji 
təhlükəsizliyini də təhlükə altına alırmı? Bu, enerji xətlərinin hədəfə alınması an-
lamına gəlirmi? Xüsusilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərini, TANAP layihəsini 
nəzərdə tuturam. Bunlarla bağlı nə deyə bilirsiniz?

- Təbii, bu da Ermənistanın hədəflərindən biridir. Bunu onlar gizlətmirdilər 
və eyni zamanda, bu hadisələrə qədər Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən verilən 
açıqlamalarda göstərilmişdir ki, onlar bizim strateji enerji infrastrukturumuzu 
vurmaq fikrindədirlər. Boru xətlərini, eyni zamanda, Səngəçal neft-qaz termi-
nalını, hansı ki, dünya miqyasında ən böyük neft-qaz terminallarından biridir. 
Əslində, Tovuz hadisələrinin səbəblərindən biri də məhz bu idi - yeni Azərbay-
can torpaqlarını işğal etmək, ondan sonra müzakirə masasında öz mövqelərini 
gücləndirmək, eyni zamanda, bizim strateji enerji xətlərimizə ya yaxınlaşmaq, 
ya da ki, onları nəzarət altına almaq və ondan sonra bizə diktə etmək. Bu, erməni 
dövlətinin planlarında hər zaman olan bir məsələdir. Onlar bunu gizlətmirlər. 
Mingəçevir elektrik stansiyasının vurulması da bu planın bir tərkib hissəsidir. 
Çünki Mingəçevir stansiyası nəinki Azərbaycanın, bütün Cənubi Qafqazın ən 
böyük stansiyasıdır. Baxmayaraq ki, biz son illər ərzində bir çox stansiyalar inşa 
etmişik, bu gün Mingəçevir bizim ən böyük stansiyamızdır və ölkəmizin böyük 
hissəsinin elektrik enerjisini təmin edir. Əgər o sıradan çıxsaydı, təbii ki, enerji 
məsələlərində müəyyən problemlər yarana bilərdi. Bu gün Azərbaycan həm xam 
neft, həm təbii qaz, həm də elektrik enerjisi ixrac edir. Yəni, bizdə istehsal olu-
nan elektrik enerjisinin artıq hissəsini ixrac edirik. Bu, bizim iqtisadi potensialı-
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mıza hesablanan bir addım idi və bir daha Ermənistanın, Ermənistan rejiminin 
cinayətkar mahiyyətini bütün dünyaya göstərir.

- Cənab Əliyev, Dağlıq Qarabağda nə qədər Azərbaycan əhalisi yaşayır?

- Dağlıq Qarabağda bu gün bir dənə də azərbaycanlı yoxdur, hamısı qovul-
du. Həm Dağlıq Qarabağ ərazisindən, həm də ki, Dağlıq Qarabağın, - Dağlıq Qara-
bağ bir muxtar vilayət idi sovetlər dönəmində, - ətrafındakı 7 rayondan da bütün 
azərbaycanlı əhali qovuldu. Sovetlər dönəmində, 1980-ci illərin sonunda Dağlıq 
Qarabağın əhalisinin yüzdə 25-i azərbaycanlılar idi. Şuşa şəhərinin əhalisinin 98 
faizi azərbaycanlılardan ibarət idi. Şuşa bizim qədim tarixi şəhərimizdir. Birinci 
mərhələdə bütün azərbaycanlılar Şuşadan, sonra Xankəndidən, digər şəhər və 
kəndlərdən, daha sonra Dağlıq Qarabağın ətrafında olan yeddi bölgədən qovul-
du. Bu gün Dağlıq Qarabağda və işğal altındakı ətraf bölgələrdə Azərbaycan əha-
lisi yoxdur. Biz indi qayıdacağıq. Biz dörd il bundan əvvəl artıq qayıdışa başla-
mışıq. Ancaq indiki toqquşmalar başa çatandan sonra biz əlbəttə ki, o bölgələrə 
qayıdacağıq.

- Azərbaycanlılar işğal altındakı Qarabağ torpaqlarından qovuldu dediniz. 
Amma hazırda Azərbaycanın digər torpaqlarında da çoxlu sayda erməni əhali ya-
şayır. Bununla bağlı nə söyləyərdiniz?

- Bu da təbiidir. Çünki Azərbaycanda bir çox millətlər yaşayır, bir ailə kimi 
yaşayır və Azərbaycan dünya miqyasında multikultural ölkə kimi tanınır. Bunu 
həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, eyni zamanda, humanitar sahədə fəaliyyət 
göstərən digər beynəlxalq təşkilatlar qeyd edirlər. Azərbaycan tolerantlıq, milli, 
dini dözümlülük məkanıdır. O cümlədən bizdə bu gün minlərlə erməni yaşayır, 
onlar bizim vətəndaşlarımızdır. Onlar da başqa millətlər kimi normal yaşayır-
lar. Əlbəttə, bu müharibə, münaqişə başa çatandan sonra mən əminəm ki, bu 
gün Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər də bizimlə bərabər yaşayacaqlar. Azər-
baycan çoxmillətli ölkədir, tarixən belə olub. Hesab edirəm ki, bu, bizim böyük 
üstünlüyümüzdür.

Amma Ermənistanda heç bir başqa millət yaşamır. Ermənistan dünya 
miqyasında çox nadir ölkələrdəndir ki, orada əhalinin yüzdə doxsan doqquzu 
ermənilərdir. Bütün digər millətlər oradan qovuldu. İlk növbədə, azərbaycanlı-
lar qovuldu, ondan sonra digər millətlər qovuldu. Ermənistan monodövlətdir və 
bu, bir daha onu göstərir ki, irqçi dövlətdir. Heç bir başqa millətin nümayəndəsi 
orada yaşaya bilmir. Ya o əziyyətə dözməyərək özü oradan çıxır, ya da ki, zor 
gücü ilə çıxarılır.
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- Cənab Prezident, bir neçə sualım qaldı, icazənizlə, onları da söyləyim. Bir 
daha əməliyyat zonası ilə bağlı mövzuya qayıdası olsaq, xüsusən pilotsuz uçuş apa-
ratlarının və silahlı pilotsuz uçuş aparatlarının Azərbaycan Ordusunun arsenalına 
daxil edilməsi necə bir fərq yaratdı?

- Çox böyük fərq yaratdı. Türkiyə istehsalı olan silahlı pilotsuz uçuş aparat-
ları çox müasir, çağdaş texnologiyalar əsasında yaradılmış silah növüdür və dün-
yada cəmi bir neçə ölkə var ki, belə imkanlara malikdir. Bu da Türkiyənin həm 
texnoloji, həm iqtisadi, həm intellektual potensialının təzahürüdür. Əlbəttə ki, 
belə imkanların bizdə olması işimizi asanlaşdırır və insanlarımızın, əsgərlərimi-
zin həyatını xilas edir. Çünki onlar olmasaydı, havadan vurulan həmin tankları, 
topları və digər erməni texnikasını biz gərək yerdən vuraydıq. O da çox böyük 
insan itkisinə gətirib çıxara bilərdi. Bu aparatlar insan itkisinin yüksək rəqəm-
lərlə ölçülməməsi üçün bizə böyük üstünlük verir. Eyni zamanda, onların texno-
logiyası mükəmməldir.

- Hava hücumundan müdafiə sistemlərindən söz düşmüşkən, Ermənistan 
tərəfində xüsusən Rusiyadan alınan müasir hava hücumundan müdafiə sistemləri 
var – S-300-lər kimi. Həmçinin Azərbaycan Ordusunda da müdafiə sistemləri var, 
ancaq bu silahlar yoxdur. Sizcə bu, ikili standart yaradırmı?

-  Xeyr, bizdə S-300 hava hücumuna qarşı qurğular var, biz onları Rusiyadan 
almışıq. Rusiyadan bir çox silahlar almışıq. Burada heç bir məhdudiyyət yoxdur. 
Ona görə ikili standartlardan danışa bilmərəm. Yalnız bir fərq ondadır ki, biz 
bunu pulla alırıq və bu da çox bahalı sistemlərdir. Ermənistan isə bir çox hallar-
da pulsuz alır. Yəni, hədiyyə kimi, ya da ki, kredit şəklində alır. Amma o kredit 
kağız üzərində qalır, qaytarılmır. Təbii ki, bu bahalı silahlar Ermənistana pulsuz 
verilməsəydi, Ermənistanın buna sahib olması müzakirə mövzusu ola bilməzdi 
və bu münaqişə çoxdan çözülərdi. Çünki Ermənistanın silahlanması və pulsuz 
silahlanması onlarda bir əminlik yaratdı ki, bu torpaqları işğal altında əbədi sax-
laya bilərlər. Yəni, fərq bundadır. Ancaq bizim imkanımız var ki, Rusiyadan silah-
lar alaq. Biz başqa ölkələrdən də silahlar alırıq. Bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir 
məhdudiyyət yoxdur. Bəzi ölkələr var ki, onlar bizə embarqo qoyublar, ancaq 
bu, bizə o qədər də böyük problem yaratmır. Çünki indi silah bazarı daha çox 
şaxələnmiş bazardır, coğrafiyası da genişlənir. Mən bu yaxınlarda demişəm, bu 
gün Türkiyənin müdafiə sənayesi o qədər sürətlə inkişaf edir ki, ümid edirəm, 
gələcəkdə bizim Türkiyə silahları ilə təchizatımız daha da yüksək səviyyəyə 
qalxacaqdır.
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- Bizim burada diqqətimizi çəkən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Hara 
getsək - Bakıda və ya münaqişə bölgəsindəki şəhərlərdə, Tərtərdə, hər yerdə Azər-
baycan bayraqlarının yanında Türkiyə bayraqlarını da görürük. Bununla bağlı nə 
söyləmək istərdiniz.

- Bu, əslində, hər zaman belə idi. Çünki Türkiyə bizim üçün təkcə müttəfiq 
və ən yaxın ölkə deyil. Türkiyə bizim üçün qardaş ölkədir, necə ki, Azərbaycan 
Türkiyə üçün. Türkiyə bayrağı bizim üçün əziz bayraqdır, Azərbaycan bayrağı 
qədər əzizdir. Ancaq təbii ki, bu münaqişə, bu döyüşlər zamanı Türkiyənin dəqiq 
mövqeyi, cənab Prezident, mənim qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğanın açıqlama-
ları, Azərbaycana göstərilən dəstək, Türkiyədən gələn məktublarda insanların 
“Azərbaycan tək deyil” sözləri, əlbəttə ki, Türkiyəyə olan məhəbbəti daha da 
artırdı. Siz də bunun şahidisiniz ki, bütün bölgələrdə Türkiyə və Azərbaycan 
bayraqları bir yerdə dalğalanır. Eyni zamanda, bu gün Türkiyədə də Türkiyə 
ilə Azərbaycan bayraqları bir yerdə dalğalanır. Mənə göstərilən o videokadrlar 
da bizi çox duyğulandırır, çox məmnun edir ki, bizim türk qardaşlarımız orada 
avtomobilləri, binaları Türkiyə və Azərbaycan bayraqları ilə bəzəmişlər. Yəni bu, 
əsl qardaşlıq, həmrəylik rəmzidir. Azərbaycanı Türkiyə qədər dəstəkləyən ikinci 
ölkə yoxdur. Dünyada Türkiyəni də Azərbaycan qədər dəstəkləyən ikinci ölkə 
yoxdur. Bu, bizim böyük sərvətimizdir.

- Son sualımı ünvanlayacam, cənab Prezident. Hazırda qarşınızda mənim ye-
rimə Ermənistanın baş naziri Paşinyan olsaydı, ona nə söyləyərdiniz?

- Əslində, mənim ona sözüm yoxdur. Çünki mən onunla dəfələrlə görüş-
müşdüm. İki il bundan əvvəl o, hakimiyyətə gələndən sonra bizim ilk təmasları-
mızda hesab edirəm ki, aramızda çox yaxşı söhbət olmuşdu. Mənim də ümidlə-
rim var idi ki, o, yeni baş nazir kimi Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə düzəlişlər, 
dəyişikliklər edəcək, anlayacaqdır ki, bu münaqişə həll olunmasa bölgəyə sülh 
gəlməyəcək, çevriliş zamanı hakimiyyətə gəlmiş, böyük vədlər vermiş bir insan 
kimi o vədləri tuta bilməyəcək, yerinə yetirə bilməyəcək. Çünki əgər Azərbaycan 
ilə Ermənistanın əlaqələri normallaşmasa, Ermənistanın iqtisadi inkişafından 
danışmağa dəyməz. Ümid edirdim ki, o, bunu anlayır və Ermənistandan gələn 
ilk mesajlar çox müsbət idi. Biz də təmkin göstərdik, onların xahişini nəzərə 
alaraq atəşkəs rejimini möhkəmləndirdik və demək olar ki, son iki il ərzində 
atəşkəs rejimi möhkəm saxlanılan rejim idi. Bunu Minsk qrupunun həmsədrlə-
ri də öz açıqlamalarında qeyd etmişlər. Ancaq sonra nəyi gördük? Onu gördük 
ki, o, bizi aldatdı. Amma hesab edirəm ki, siyasətdə bu, çox yanlış bir yoldur. 
Aldatmaq olmaz. Bizim sözümüz imzamız qədər keçərlidir. Ancaq bizə verilən 
sözlər yalan çıxdı və onun tərəfindən “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə” deməsi 
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müzakirələrə faktiki olaraq son qoydu. Ondan sonra digər təxribatçı açıqlama-
lar, o cümlədən Azərbaycan Dağlıq Qarabağla, yəni qondarma “Dağlıq Qarabağ 
respublikası” ilə danışıqlar aparmalıdır kimi bəyanatlar verildi. Bu da danışıq-
lar formatına vurulan zərbə idi. Təkcə biz yox, Minsk qrupu da bunun əleyhinə 
çıxmışdır. Sonra iyul ayında Tovuzda hərbi təxribat törətdilər, avqustda təxribat 
qrupunu göndərdilər və keçən ay artıq genişmiqyaslı hücum həyata keçirdilər. 
Ona görə mən ona bütün sözlərimi demişdim. Mənim sözüm erməni xalqınadır 
ki, onlar öz hökumətini məsuliyyətə cəlb etsinlər, onlardan atəşin dayandırılma-
sını, işğala son qoyulmasını tələb etsinlər, öz övladlarını, öz uşaqlarını müha-
ribəyə göndərməsinlər, Azərbaycana göndərməsinlər. Çünki bu gün qondarma 
“Dağlıq Qarabağ respublikasının ordusu”nun 90 faizini Ermənistan vətəndaşları 
təşkil edir. Yəni, “Dağlıq Qarabağ ordusu” anlayışı yoxdur. Nə üçün Ermənistan-
da doğulmuş bir insan gəlib Azərbaycan torpaqlarında bizə qarşı vuruşmalıdır? 
Ona görə mənim sözüm erməni xalqınadır ki, bu gün Azərbaycanda ermənilər 
rahat yaşayır, bundan sonra da yaşayacaqlar. Onların normal yaşaması üçün 
Azərbaycan dövləti hər şeyi edir. Ermənistan rəhbərliyinə bir sözüm var ki, siz 
işğal edilmiş torpaqlardan nə qədər tez çıxsanız, sizin üçün o qədər də yaxşı 
olacaq.

- Cənab Prezident, bu tarixi günlərdə, döyüşlərin davam etdiyi bir vaxtda çox 
önəmli açıqlamalar verdiniz. Müsahibə üçün bir daha CNN Türk televiziyası adın-
dan çox təşəkkür edirəm!

- Mən də sizə təşəkkür edirəm, CNN Türk televiziyası, demək olar ki, hər 
gün gözəl reportajlar yayımlayır. Studiyalarda canlı müzakirələr təşkil edilir, bu 
müzakirələrə önəmli insanlar qatılır. Azərbaycana göstərilən birmənalı dəstəyə 
görə kanalınıza təşəkkürümü bildirirəm. Türkiyənin bütün media toplumuna 
təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar bu ağır günlərdə bizimlə bir yerdədirlər.

- Çox sağ olun, bir daha təşəkkür edirəm!

- Sağ olun, təşəkkür edirəm!

AZƏRTAC 
07.10.2020

(https://azertag.az/xeber/Azerbaycan_Prezidenti_Ilham_Aliyev_CNN_Turk_televiziyasina_
musahibe_verib__YENILANIB_VIDEO-1606339)
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Prezident İlham Əliyevin  
“Euronews” televiziyasına müsahibəsi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 7-də “Euro-
news” televiziyasına müsahibə verib.

- İndi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bizimlə bağlantıdadır. Vaxt ayırdı-
ğınıza görə təşəkkür edirəm! Atəşkəsin əldə olunması və gərginliyin deeskalasiyası 
ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin güclü və davamlı təzyiqi var. Döyüşlər davam 
edir, hətta daha da gərginləşir. İndi Sizin münaqişədə məqsədiniz nədən ibarətdir?

- Atəşkəs birtərəfli qaydada əldə oluna bilməz. Bu, ikitərəfli qərar olmalıdır 
və həm də yerində həyata keçirilməlidir. Bildiyiniz kimi, sentyabrın 27-də Ermə-
nistan bizə hücum etdi, bizim hərbi mövqelərimizə hücum etdi, infrastruktura 
ziyan vurdu, mülki şəxslərə hücum etdi. İndiyədək, demək olar ki, 30 mülki şəx-
simiz Ermənistanın hücumu, o cümlədən ballistik mərmi və kasetli bombalarla 
törədilmiş hücum nəticəsində həlak olub.

Bizim əks-hücumumuz uğurlu oldu. Biz işğal olunmuş ərazilərimizin bir 
hissəsini azad etməyə müvəffəq olduq. Bizim əsas məqsədimiz Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsidir. Ermənistan qoşunlarının işğal olunmuş 
ərazilərdən çıxarılması ilə bağlı bizə vaxt cədvəli verməlidir və bu cədvəl vasitə-
çi ölkələr olan Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən təsdiqlənməlidir. Düşü-
nürəm ki, bundan sonra atəşkəsin əldə olunmasına cəhd göstərilməlidir.

- Sizin qeyd etdiyiniz ölkələr dəfələrlə atəşkəsə çağırış ediblər. Niyə bu, baş 
vermir? Niyə Siz bunun dərhal baş verməsi üçün çalışmırsınız?

- Çünki biz dəfələrlə hücuma məruz qalmışıq. Son üç ayda Azərbaycana üç 
hücum edilib. Biri iyulda Ermənistan-Azərbaycan sərhədində, Dağlıq Qarabağ 
regionundan uzaqda olub və Ermənistanın məqsədi Azərbaycanın yeni əra-
zilərini işğal etmək idi. Onlar bunu etməyə müvəffəq olmadılar. Ordumuz onla-
rı məğlub etdi. Sonra avqustun 23-də onlar bizim mülki şəxslərimiz və hərb-
çilərimizə qarşı terror aktları törətmək üçün diversiya qrupu göndərdilər. Bu 
da onlar üçün uğursuz oldu. Çünki diversiya qrupunun başçısı saxlanıldı və o, 
eynilə mənim indi dediklərimə dair ifadələr verir. Sentyabrın sonunda onlar 
bizim kəndlərimizə və şəhərlərimizə qarşı genişmiqyaslı hücuma keçdilər. Sizə 
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deyə bilərəm ki, bu günə qədər 900 ev tamamilə dağılıb və ya zərər çəkib, mül-
ki şəxslər arasında çox sayda tələfat və yaralı insanlar var. İndi Ermənistan çox 
acı məğlubiyyətlə üzləşəndə onlar atəşkəs üçün yalvarırlar. Atəşkəsi onlar özlə-
ri pozdular, Ermənistan qoşunlarının tam, dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını 
tələb edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə məhəl qoymurlar. Onlar 
status-kvonu dəyişməz olaraq saxlamaq istəyirlər. Minsk qrupunun həmsədrlə-
ri - ABŞ, Rusiya və Fransa, onların prezidentləri dəfələrlə bəyanatlar veriblər ki, 
status-kvo qəbuledilməzdir. Ermənistan buna məhəl qoymadı, indi isə Azərbay-
can özü status-kvonu dəyişir və düşünürəm ki, bu, münaqişənin ən tez zamanda 
həlli istiqamətində mühüm addım olacaq.

- Cənab Prezident, bu münaqişənin hər iki tərəfində mülki şəxslər qətlə yeti-
rilib. Siz bunu öz məqsədlərinizlə necə uyğunlaşdırırsınız?

- Əlbəttə, biz təəssüflənirik ki, mülki şəxslər qətlə yetirilir. Sözsüz ki, bu 
hücumu biz törətməmişik, hücumun mənbəyi olmamışıq. Çünki bu, sentyabrın 
27-də səhər onların etdiyi ilk iş oldu. Onlar bizim şəhər və kəndlərimizə hücum 
etdilər və biz cavab verməli olduq. Lakin bizim cavabımız əsasən və başlıca 
olaraq onların hərbi mövqelərinə, tanklarına və silahlarına oldu. Bizim döyüş 
meydanında etdiklərimiz internetdə var. Bizim dronlarımız və digər avadanlıq-
larımız yalnız işğal olunmuş ərazilərdə hərbi hədəfləri məhv edir. Əfsuslar ki, 
Ermənistan yerlərdə daha çox adamın olması üçün mülki şəxslərdən istifadə 
edir. Çünki onların demoqrafik vəziyyəti çox pisdir və bizdə, sadəcə, silahların 
yanında mülki şəxslərin olması ilə bağlı videolar var və əlbəttə ki, əgər şəxs 
oradadırsa...

- Sözünüzü kəsdiyimə görə üzr istəyirəm, cənab Prezident. Ermənistan deyə 
bilər ki, bu döyüşdə onlar tərəfdən mülki şəxslər qətlə yetirilib və onlar bu zorakı-
lığın niyə yenidən sentyabrın 27-də alovlandığını mübahisə edərlər. İcazə verin, 
Xarici İşlər nazirinizin ötən il verdiyi vədi qeyd edim. Deyilmişdi ki, xalqları sül-
hə hazırlamaq üçün konkret tədbirlərin görülməsi vacibdir. Bizim hazırda gör-
düklərimiz bunun əksidir. Siz mülki şəxslərin əzablarını necə məhdudlaşdırmağa 
çalışırsınız?

- Bilirsiniz, biz müharibənin başlanmasına görə məsul deyilik. Dediyim 
kimi, biz Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində yerləşən Ermənistan ordu-
sunun fiziki hücumuna məruz qalmışdıq. Bundan əlavə, Ermənistandakı indi-
ki rejim danışıqlar prosesini məhv etmək üçün hər bir şeyi etmişdir. Düz bir il 
bundan əvvəl Ermənistanın baş naziri Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisində 
keçirilən aksiyada “Qarabağ Ermənistandır” bəyan etmişdir. Bu bəyanat fakti-
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ki olaraq danışıqlar prosesini məhv etdi. Çünki danışıqlar masasında olan və 
münaqişənin həlli üçün əsas təşkil edən prinsiplər işğal altındakı ərazilərin 
Azərbaycana qaytarılmasını tələb edir. Ermənistanın baş naziri Azərbaycana bir 
santimetr torpağın belə qaytarılmayacağını, “Qarabağ Ermənistandır” deyəndə, 
onlar Cenevrə Konvensiyasının kobud pozuntusu sayılan əcnəbi şəxslərin işğal 
olunmuş ərazilərdə məskunlaşmasını təşkil edəndə danışıqlar prosesini məhv 
edirlər. Bundan sonra bizi buna görə günahlandırmaq üçün onlar bizə üç dəfə 
- iyul, avqust və sentyabr aylarında hücum edirlər. Biz onları döyüş meydanın-
da məğlub etdikdə onlar Azərbaycanı dayandırmaq üçün hər kəsə zəng edir və 
hər kəsə yalvarırlar. Biz dayanmaq istəyirik, lakin biz işğalın dayanmasını istəyi-
rik. Buna görə Ermənistanın ünvanına əsas mesaj ondan ibarət olmalıdır ki, biz 
Ermənistanın torpağında deyilik, biz öz torpağımızdayıq. Bizim torpağımız 27 il 
ərzində...

- Ermənistan Türkiyənin burada ciddi təsir göstərdiyini, o cümlədən hərbi 
yardım kimi məsələlərdə sizi təchizatla təmin etdiyini deyəcək. Siz Türkiyənin bu 
münaqişədə ölkənizə nə dərəcə təsir göstərdiyini və hərəkətlərinizi sürətləndirdi-
yini deyə bilərsiniz?

- Bu, tamamilə yanlış informasiyadır. Türkiyə bizim üçün güclü müttəfiq, 
tərəfdaş və qardaş ölkədir. Əlbəttə ki, onların verdiyi bəyanatlar onların mövqe-
yini ifadə edir və biz bu dəstəyə görə Türkiyə hökumətinə, Türkiyə Preziden-
tinə və Türkiyə xalqına minnətdarıq. Lakin Türkiyə heç bir digər şəkildə bu 
münaqişəyə cəlb olunmayıb. Ermənistan mediaya belə feyk xəbərlər yaymaq-
la Azərbaycan Ordusunun bacarığını azaltmaq istəyir. Biz özümüz savaşırıq. 
Bəli, biz Türkiyədən silahlar alırıq, lakin biz təkcə onlardan almırıq. Bizim əsas 
silah təchizatçımız Türkiyə deyil. Yəqin bu barədə hər kəs bilir. Beləliklə, bizim 
müasir türk avadanlığını, o cümlədən döyüş dronlarını almağımız faktı heç kim 
üçün problem olmamalıdır. Çünki Ermənistan silahları pulsuz əldə edir. Biz 
onlara görə pul ödəyirik, Ermənistan pulsuz alır. Türkiyə heç bir digər şəkildə 
münaqişəyə cəlb olunmayıb.

- Biz burada silahlar və döyüş barədə danışmağa davam edirik. Diplomatiya 
Sizin üçün hələ də bir seçim yoludurmu? Bu münaqişədən fərqli çıxış yolunu tap-
maq üçün Siz Ermənistanın baş naziri ilə bir araya gəlib danışıqları apararsınızmı?

- Sizə deyə bilərəm ki, prezidentlik müddətimdə Ermənistanın iki sabiq 
prezidenti və indiki baş naziri ilə bəlkə də onlarca danışıq aparmışam. Əvvəlki 
debatlar ərzində biz danışıqlar masasında əsaslı irəliləyişə nail olmuşduq. Biz 
bugünkü münaqişənin həlli üçün prinsipləri işləyib hazırlamışdıq. Biz konstruk-
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tiv idik. Danışıqlar 1992-ci ildən bəri davam edirdi. Təsəvvür edirsiniz? Demək 
olar ki, 30 il müddətində biz ümidlərlə yaşayırdıq. Vasitəçilər bizə “bir az göz-
ləyin, Ermənistan tərəfindən daha konstruktiv yanaşma olmalıdır” deyirdilər. 
Lakin iki il bundan əvvəl dövlət çevrilişi nəticəsində bu baş nazir hakimiyyətə 
gələndən sonra danışıqlar prosesini tamamilə məhv etdi. Mənim onunla dəfələr-
lə görüşlərim olmuşdur, lakin bu görüşlər tamamilə mənasız idi. O, mənə əra-
ziləri geri qaytarmayacaqlarını dedi, onlar Dağlıq Qarabağın Ermənistana bir-
ləşməli olduğunu deyirdi. Beləliklə, bunlar mənim üçün tamamilə qəbuledilməz 
tələblər idi və onlar vasitəçilər üçün də qəbuledilməz idi. Ermənistan hökumə-
ti mövqeyini dəyişməlidir, maksimalist mövqeyindən çəkinməlidir, “Qarabağ 
Ermənistandır” deməyi dayandırmalıdır. Çünki bu, həqiqət deyil, danışıqlar pro-
sesini məhv edir və əlbəttə ki, biz geriləyirik. Yeri gəlmişkən, sabah bizim Xarici 
İşlər nazirimiz Minsk qrupunun səfirləri ilə görüşmək üçün Cenevrədə olacaq. 
Mən bildiyim qədər, Ermənistanın xarici işlər naziri oraya ayın əvvəlində getmə-
li idi, lakin o, buna məhəl qoymadı. O, orada deyil. Bizim Xarici İşlər nazirimiz 
oradadır. Bu, kimin danışıqlar aparmaq istədiyini, kiminsə, sadəcə, Azərbaycanı 
günahlandırmaq istədiyini nümayiş etdirir.

- Prezident İlham Əliyev, “Euronews”un xüsusi buraxılışında bizə qoşulduğu-
nuz üçün Sizə təşəkkür edirəm. Bizə vaxt ayırdığınız üçün çox sağ olun!

- Təşəkkür edirəm!

AZƏRTAC 
07.10.2020  

(https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyev_Euronews_televiziyasina_musahibe_verib_
YENILANIB_VIDEO-1606849)
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Prezident İlham Əliyevin “CNN International” televiziya 
kanalının “Connect the World” verilişində  

müsahibəsi yayımlanıb

Oktyabrın 9-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
“CNN International” televiziya kanalının “Connect the World” verilişində müsa-
hibəsi yayımlanıb. 

- Mən Ermənistan prezidenti ilə danışdım və o, mənə dedi ki, bu münaqişə 
əvvəlki toqquşmalardan kəskin şəkildə fərqlənir. Çünki Türkiyə Azərbaycana açıq 
şəkildə dəstək göstərir. Üstəlik, o, mənə dedi ki, Türkiyə öz zabitləri, generalları, 
muzdluları, terrorçu cihad döyüşçüləri ilə Dağlıq Qarabağda döyüşmək üçün Azər-
baycana minlərlə adam gətirib. Türkiyə öz hərbi gücü ilə guya müəyyən beynəlxalq 
logistik strukturları qorumaq üçün orada olduğunu deyir. Azərbaycanda hazırda 
hər hansı bir türk qüvvələri və ya türk avadanlığı varmı?

- Bəli, türk avadanlığı var. Türk qüvvələri yoxdur. Səmimi desəm, Ermənis-
tan prezidentinin dünyaya mesaj ünvanlamaq üçün CNN vasitəsilə şayiə yaymaq 
məqsədilə bu imkandan istifadə etməsi məni təəssüfləndirir. Mən bunu başqa 
cür adlandıra bilmirəm, çünki sizin mənə təqdim etdiyiniz kimi, onun dedikləri, 
mən onun dediklərini görməmişəm, lakin mənim sizdən eşitdiklərim tamamilə 
yanlışdır, bu, yanlış informasiyadır. Türkiyə bizə dəstək göstərir, lakin bu, siya-
si dəstəkdir, bu, diplomatik dəstəkdir. Bu dəstək olmasaydı, Türkiyə Prezidenti 
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın “Azərbaycan tək deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanında-
dır” ifadəsi ilə bu çox açıq mövqe olmasaydı, çox güman ki, bu gün Ermənistan öz 
məqsədinə nail olmuş olardı. Bu da münaqişənin coğrafiyasının genişlənməsi və 
mümkün qədər çox ölkənin bu münaqişəyə cəlb olunmasından ibarətdir ki, bu 
ölkələr döyüş meydanında onlara kömək etsinlər. Mən, həmçinin Ermənistanın 
prezidentinə 1990-cı illərin əvvəlində Ermənistan bizim torpaqları işğal etdikdə 
onun arxasında kimin durduğunu xatırlatmaq istəyirəm. Bizim torpaqlarımızı 
işğal etmək üçün onlara kimlərin kömək göstərdiyinə dair bizdə kifayət qədər 
sübut var. Buna görə Ermənistan tərəfindən “Azərbaycana kimsə kömək edir” 
demək tamamilə səhv və yanlış informasiyadır, biz bunu rədd edirik.

- Siz dediniz ki, Azərbaycanda türk avadanlığı var, hansı növ türk avadanlığı 
var cənab Prezident?
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- Silahlar, türk silahları. Təkcə türk silahları yox, rus, İsrail, Belarus, Ukray-
na silahları və sair. Çünki bu gün bizdə hərbi texnikanın satınalma coğrafiyası 
daha da genişlənir və biz bunlara görə pul ödəyirik. Ermənistanın silahları necə 
və haradan əldə etməsinə nəzər salsanız görərsiniz ki, onlarda olan silahlara 
görə onlar ödəniş etmək imkanında deyillər. Çünki bu, milyardlarla dollardır və 
kasıb ölkə üçün bu, mümkünsüzdür. Onlar öz müttəfiqlərindən silahları pulsuz 
əldə edirlər, biz silahlara ödəniş edərək onları alırıq.

- Yaxşı, icazənizlə Sizə bu sualı verim. Biz ən azından sizin bazalarınızın bi-
rində türk F-16 qırıcı təyyarəsinin olmasına dair peyk təsvirlərini görmüşük. Siz 
F-16 qırıcı təyyarələr almamısınız. Beləliklə, Azərbaycan üçün güclü dəstəyi nəzər-
də tutan F-16 qırıcı təyyarələrin yerdə olması doğrudurmu?

- Siz yerdə dedikdə mən sizinlə razıyam. F-16 qırıcı təyyarələr Azərbay-
canda hərbi təlimlərdə iştirak etmək üçün gəlmişdi. Keçən il Azərbaycan və 
Türkiyənin birgə 10 hərbi təlimi olmuşdur. Türkiyə bizim müttəfiq ölkədir və 
burada hərbi təlimlərin, o cümlədən Hərbi Hava Qüvvələrinin iştirakı ilə hərbi 
təlimlərin keçirilməsi adət olunan haldır. Yeri gəlmişkən, bu il pandemiya səbə-
bindən bizdə yalnız iki hərbi təlim keçirilmişdir. Onlardan biri Ermənistanın 
bizə hücum etməsindən əvvəl baş vermişdir. Beləliklə, F-16 qırıcı təyyarələr 
yerdədir, onlar uçuş etmirlər, onlar heç bir şəkildə hər hansı bir döyüşdə iştirak 
etmirlər. Yeri gəlmişkən...

- Siz F-16 qırıcı təyyarələrin istifadə olunmamasını birmənalı şəkildə 
deyirsiniz?

- Mən bunu birmənalı şəkildə deyirəm və hətta sizə bir erməni feyk xəbəri 
haqqında da söyləmək istəyirəm. Toqquşmaların ilk günlərində onlar türk F-16 
qırıcı təyyarəsinin erməni Su-25 təyyarəsini vurduğunu demişdilər. Bu, feyk 
xəbərdir və bizi bunda günahlandıranlar indi bizdən üzr istəməlidirlər, çünki 
hər kəs bunun feyk xəbər olduğunu bilir. F-16 qırıcı təyyarələr buradadır, lakin 
onlar sizin də düzgün qeyd etdiyiniz kimi, yerdədir.

- Bu uzunmüddətli münaqişənin 1990-cı illərdən bəri həll yolunu axtaran 
ATƏT-in Minsk qrupuna Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya həmsədrlik 
edirlər. Fransanın xarici işlər naziri xüsusi olaraq xəbərdarlıq etmişdir ki, Tür-
kiyənin Azərbaycanın arxasında durması bu münaqişənin beynəlxalq münaqişəyə 
çevrilməsini risk altına atır. Siz deyirsiniz ki, Türkiyə sizə dəstək göstərir, lakin bu 
dəstəyin münaqişənin daha da pisləşməsinə gətirib çıxaracağını deyən fransızlara 
sözünüz nədir?
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- Mən bununla razı deyiləm. Dediyim kimi, Türkiyə regionda və xüsusilə 
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı vəziyyətdə sabit-
ləşdirici rol oynayır. Hər bir ölkənin tərəfdaşı və ya müttəfiqi ola bilər. Azər-
baycan və Azərbaycan xalqı Türkiyə kimi tərəfdaşa, müttəfiqə və qardaş ölkəyə 
malik olmaqdan çox xoşbəxtdir. Biz Ermənistanın Fransanı özünə müttəfiq 
hesab etməsinə etiraz bildirmirik və Fransa hazırda Ermənistana ən çox dəstək 
göstərən ölkədir. Eyni zamanda, biz görürük ki, müttəfiqlərin seçilməsi ölkələ-
rin özündən asılıdır. Məsələn, Fransanın xarici işləri naziri Rusiyanın Ermə-
nistana pulsuz silah verərək onu dəstəkləməsindən narahat deyil və o, bunun 
münaqişəni beynəlxalq bir münaqişəyə çevirəcəyini düşünmür. Lakin Türkiyə 
legitim, siyasi dəstəyini ifadə etdikdə bu, narahatçılıq yaradır. Səmimi desəm, 
bir NATO ölkəsinin digər NATO ölkəsinə qarşı belə hərəkət etməsini başa düşə 
bilmirəm. NATO-ya üzv ölkələr müttəfiq olmalıdırlar, lakin biz bunu görmürük.

- Hazırda sizin yürütdüyünüz kampaniyanın məqsədlərini açıq şəkildə bəyan 
edə bilərsinizmi?

- Bizim məqsədimiz xalqımızı, ölkəmizi və öz torpağımızda yaşamaq 
hüququmuzu müdafiə etməkdən ibarətdir. Sentyabrın 27-də Azərbaycanın hər-
bi mövqelərinə, şəhər və kəndlərimizə artilleriya atəşi açan Ermənistan olmuş-
dur. Toqquşmalar gedən günlərdə Ermənistan ordusu tərəfindən 31 nəfər mülki 
şəxs qətlə yetirilmişdir, demək olar ki, 200 nəfər yaralanmışdır, mindən çox ev 
dağıdılmış və ya onlara ciddi ziyan dəymişdir. Biz cavab verməli idik, özümüzü 
müdafiə etməli idik. Bizim cavabımız Ermənistan üçün çox həssas və ağrılı oldu. 
Onlar çox ciddi məğlubiyyət acısını yaşadılar, onlar bizdən qaçdılar, biz ərazimi-
zin bir hissəsini azad etdik, biz işğaldan azad olunmuş ərazilərə milli bayrağımı-
zı sancdıq. Biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik və biz haqlıyıq. Biz öz torpağı-
mızda savaşırıq, Ermənistan digər ölkənin torpağında vuruşur.

- Hərbçilər arasında nə qədər itkiniz var?

- Hərbçilər arasında itkilərə gəldikdə, mən artıq bu barədə demişəm. Biz 
toqquşmaların aktiv fazası bitəndən sonra bu məlumatı açıqlayacağıq.

- Siz bütün Dağlıq Qarabağı, mübahisə predmeti olan bütün torpaqları geri 
götürmək niyyətindəsiniz?

- Biz Dağlıq Qarabağdan və sabiq Dağlıq Qarabağ muxtar vilayətini əhatə 
edən yeddi rayondan danışırıq. Çünki Ermənistan nəinki təkcə Dağlıq Qarabağı 
işğal edib və muxtar vilayətin əhalisinin 25 faizini təşkil edən bütün azərbaycan-
lıları oradan qovub, eyni zamanda, əhalisinin sayı 700 min olan Azərbaycanın 
yeddi rayonunu işğal edib. Beləliklə, bizim əsas məqsədimiz bu əraziləri azad 
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etmək və azərbaycanlı məcburi köçkünlərin geri qayıtmasına imkan yaratmaq-
dır. Dağlıq Qarabağa gəldikdə, biz hesab edirik ki, - bu, dəfələrlə rəsmi şəkildə 
bəyan olunmuşdur, - müharibə bitəndən, işğalçı qüvvələr çıxarıldıqdan sonra 
multietnik əhalisi olan istənilən digər ölkədə olduğu kimi, Dağlıq Qarabağdakı 
ermənilər və azərbaycanlılar yan-yana yaşayacaq və əminəm ki, bir gün onlar 
bir-birinə yaxşı qonşu olacaqlar.

- Ermənistan prezidenti sizin qoşunların Dağlıq Qarabağdan çıxarılması ilə 
bağlı vaxt cədvəlinin müəyyən olunmasına dair tələbinizin münaqişənizin “Dağlıq 
Qarabağ respublikası” ilə olduğu üçün onlara təqdim edilməli olduğunu mənə de-
yib. O təkid edir ki, Dağlıq Qarabağda ermənilərin min illər boyu yaşadığına görə 
əhalinin 95 faizi ermənilər olub. Siz deyirsiniz ki, Qarabağ Azərbaycandır, lakin 
etnik ermənilərin qorxularına dair nə deyə bilərsiniz?

- Əvvəla...

- Bir dəqiqə cənab, Azərbaycan hökuməti torpaqları geri götürsə, onlar etnik 
təmizləməyə məruz qala bilərlər.

- Mən başa düşürəm. Bu gün Azərbaycanda minlərlə erməni ölkəmizin 
müxtəlif şəhərlərində, əsasən paytaxt Bakıda yaşayır. Bizim ikinci ən böyük 
şəhərimiz olan Gəncəyə hücum üçün ermənilərin istifadə etdiyi uzunməsafəli 
dağıdıcı mərmilərdən biri olan “Smerç” erməni qadının evinə düşüb. Beləliklə, 
bu gün Azərbaycanda sülh və ləyaqət içində yaşayan minlərlə erməni var. Lakin 
bütün azərbaycanlılar Ermənistandan qovulmuşdur. Ermənistan əhalisi 99 faiz 
ermənilərdən ibarətdir. Onlar bizə qarşı etnik təmizləmə törədiblər. Erməni pre-
zidenti yenə də yalan deyir. Bu gün Dağlıq Qarabağda əhalinin 95 faizi ermənilər 
deyil, əhalinin 100 faizi ermənilərdir. Çünki orada yaşayan 25 faiz azərbaycanlı 
əhali Ermənistan rejimi tərəfindən etnik təmizlənməyə məruz qalmışdır.

Mən təəssüf edirəm ki, belə mühüm vəzifə tutan şəxs yalanlar yayır. İnter-
netə baxın. XIX əsrin əvvəlində Azərbaycanın Qarabağ xanı ilə rus generalı ara-
sında imzalanmış Kürəkçay sülh müqaviləsinə baxın. Erməni əhalisi haqqında 
heç bir şey deyilmir. Erməni əhali bizim torpağımıza Rus-İran müharibələrindən 
sonra Rusiya imperiyası tərəfindən regionun dini tərkibini dəyişdirmək məqsə-
dilə köçürülüb. Bu, tarixi faktdır. Ermənistan prezidentinin dedikləri isə feykdir, 
tamamilə feykdir.

- Mən qeyd etməliyəm, Sizin dediyinizə görə, Ermənistan prezidenti yalan və 
feyk məlumatlar yayır, o, Azərbaycanın və Sizin haqqınızda eyni şeyləri deyib.

- İnternetə baxın, sənədlərə baxın. Siz kimin doğru danışdığını və kimin 
yalan danışdığını görəcəksiniz.
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- Mən deməliyəm, hazırda hər bir tərəf bir-birini təhqir edir. Azərbaycan bey-
nəlxalq vasitəçiliyi necə qəbul edərdi və hərbi əməliyyatı dayandırardı? Sizin bu 
barədə son sözünüz nədir?

- Bizdə 28 ildir ki, beynəlxalq vasitəçilik var. ATƏT-in Minsk qrupu 1992-ci 
ildən bu yana 28 ildir ki, faktiki olaraq passiv formada “fəaliyyət” göstərir. Bu 
vasitəçilik heç nəyə gətirib çıxarmadı. Bu vasitəçilik bu gün baş verənlərə gətirib 
çıxardı. Bu vasitəçilik Ermənistanı onlara məxsus olmayan əraziləri tərk etməyə 
məcbur etmək üçün yetərli olmadı.

- Siz bununla bağlı Vaşinqtonla təmasda olmusunuzmu? Tramp administra-
siyası Sizə nə deyir? Əlbəttə ki, ABŞ Minsk qrupunun həmsədrlərindən biridir.

- Bizim ABŞ-la çoxşaxəli münasibətlərimiz var. Münasibətlərimiz bir çox 
sahələrdə çox uğurla inkişaf edir. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinə gəlincə, Minsk qrupunun həmsədri olan 3 ölkənin vasitəçilik 
etmək üçün eyni hüququ və eyni məsuliyyəti var. Bu ölkələrdən nümayəndələr 
gələndə, onlar hamısı birlikdə gəlir, 3 ölkənin nümayəndələri. Ona görə də onların 
fəaliyyətində heç bir fərq yoxdur. Lakin sözsüz ki, biz başa düşürük, bəzi ölkələr 
daha çox ermənipərəstdir, bəzi ölkələr hətta həddindən çox ermənipərəstdir.

- Sizdən soruşa bilərəm siz Vaşinqtonda kiminlə danışırsınız? Dövlət Depar-
tamenti, yoxsa Tramp administrasiyası ilə? Məsələn, Ermənistan prezidenti bizə 
Robert Obraynla danışdıqlarını söylədi.

- Düşünürəm ki, bu günlər ərzində Ermənistanın baş nazirinin danışmadı-
ğı yeganə insan hansısa uzaq adada qəbilə başçısıdır. O, hər kəsə zəng edib. O, 
Prezident Putinə 5 dəfə zəng edib. O, Prezident Makrona, bilmirəm, deyəsən 4 
dəfə zəng edib. Kansler Merkelə zəng edib. Yalnız qəbilə başçısı qalıb. Mən ona 
məsləhət görürəm ona zəng edib Azərbaycandan şikayət etsin ki, o, Azərbayca-
nın dağıtdığı yazıq, zavallı Ermənistana kömək etmək üçün öz qəbiləsindən bəzi 
adamları göndərsin.

- Sual bu deyildi, cənab. Sual belə idi ki, Siz Vaşinqtonda kiminlə danışırsınız? 
Dövlət Departamenti, yaxud Tramp administrasiyası ilə?

- Biz administrasiya ilə danışırıq. Biz Dövlət Departamenti ilə danışırıq. 
Əslində, onlar bizimlə əlaqə saxladılar. Mən Xarici İşlər Nazirliyimizə, Administ-
rasiyama bizə zəng edən, mövqeyini ifadə etmək istəyən və necə irəliləməklə 
bağlı fikirlərini ifadə edən hər kəslə təmasda olmaları üçün göstərişlər ver-
mişəm. Lakin faktiki olaraq bunun Dövlət Departamenti və ya Ağ Ev olmasının 
heç fərqi yoxdur. Çünki bizim üçün bu, istənilən halda ABŞ administrasiyasıdır.
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- Sizin fikrinizcə, Vaşinqtonun mövqeyi necədir?

- Vaşinqtonun mövqeyi digər həmsədrlərin mövqeyindən fərqlənmir. Onlar 
həllin əsaslanmalı olduğu prinsipləri dəstəkləyirlər. Bu prinsiplərin əleyhinə 
olan Ermənistandır. Həmin prinsiplərdə deyilir ki, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 
ərazilər vaxtında Azərbaycana qaytarılmalıdır. Siz mənim qrafiklə bağlı bəyana-
tıma istinad edəndə, sənədlərdə olan məhz budur. Bunu mən icad etməmişəm. 
Qarşı çıxan Ermənistandır.

- Gəlin, onda Rusiyanın mövqeyinə nəzər salaq. Çünki indi müzakirə etdiklə-
rimizdən Vaşinqtonun mövqeyinin necə olması mənim üçün aydın olmadı. Gəlin, 
Rusiyanın mövqeyinə nəzər salaq. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov dedi ki, “Biz re-
giondakı vəziyyətdən çox narahatıq. Hesab edirik ki, tərəflər atəşi dayandırmalı və 
danışıqlar masasına gəlməlidirlər”. Onlar sizin danışıqlar masasına oturmağınızı 
xahiş edirlər. Rusiya Prezidenti döyüşü faciə adlandırdı. Bildiyimə görə, çərşənbə 
günü Siz Vladimir Putinlə şəxsən danışdınız. O, Sizə nə dedi? Rusiya üçün burada 
qırmızı xətt haradadır?

- Mən Prezident Putinə oktyabrın 7-də onu ad günü münasibətilə təbrik 
etmək üçün zəng etdim. Mən bunu hər il edirəm. Eləcə də o. Hər il biz bir-biri-
mizi ad günü münasibətilə təbrik edirik. Onun ad gününün bu hadisələrlə üst-
üstə düşməyi bir təsadüf idi. Ona görə də əlbəttə ki, biz bu məsələni müzakirə 
etdik və bizim mətbuat xidmətimiz bununla bağlı press-reliz yayıb. Düşünürəm 
ki, mənim mətbuatda açıqlanandan daha çox nə isə deməyim doğru olmaz.

- Kaş ki, deyərdiniz. Siz Moskvanın sülh danışıqları üçün müraciətini səciy-
yələndirməyə hazırsınızmı?

- Biz sülh danışıqlarının tərəfdarıyıq. İcazə versəniz, sizə cəmi iki misal 
gətirərdim. Azərbaycan danışıqlar masasında konstruktiv tərəfdaşdır. Biz düşü-
nürük ki, ABŞ, Rusiya və Fransa tərəfindən işlənib hazırlanmış prinsiplər həll 
üçün əsas olmalıdır. Ermənistan prezidenti bunları rədd edir. Üzr istəyirəm, 
Ermənistanın baş naziri bunları rədd edir. Çünki Ermənistanda hakimiyyətdə 
olan və mənim danışıqlar apardığım şəxs prezident deyil, baş nazirdir. Beləliklə, 
o dedi ki, “Qarabağ Ermənistandır”. Bu, danışıqları mənasız edir. Siz necə “Qara-
bağ Ermənistandır” deyə və əraziləri geri qaytarmaqla bağlı danışıqlar apara 
bilərsiniz? O dedi ki, Azərbaycan Ermənistanla deyil, Dağlıq Qarabağla danışıq-
lar aparmalıdır. Bu, formatın dəyişməsidir. Əgər Ermənistanın baş naziri uçduğu 
göylərdən yerə qayıtsa, biz danışıqlara hazırıq.

- Başa düşdüyüm qədərilə, Rusiyanın mövqeyi belə deyil. Onlar deyir hər iki 
tərəf atəşi dayandırmalı və danışıqlar masasına gəlməlidir.
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- Atəşi başlayan ilk olaraq dayanmalıdır və biz də danışıqlar masasına 
qayıtmaq üçün eynisini edərik. Paşinyan rejimi danışıqları pozmaq üçün əlindən 
gələni etdi. Onlar bu bəyanatı verdilər, onlar iyulda bizə hücum etdilər, avqust-
da bizə hücum etdilər, sentyabrda bizə hücum etdilər. Onlar danışıqları pozmaq 
üçün hər şeyi edir. Biz hazırıq, onlar isə yox.

- Əgər Siz dayanmasanız və onlar dayanmasa, sonra nə olacaq? Bu, bir çoxla-
rının daha genişmiqyaslı regional müharibəyə çevriləcəyi ilə bağlı narahat olduğu 
münaqişəni haraya aparacaq?

- O, daha da gərginləşməməlidir. Mən bütün ölkələri bu vəziyyətdən kənar 
qalmağa çağırmışam. Bu, bizim Ermənistanla ikitərəfli məsələmizdir. Vasitəçilər 
var, onların mandatı var. Onların mandatı yerdə müdaxilə etmək deyil. Onların 
mandatı həll yolunu tapmaq üçün şərait yaratmaqdır. Əminəm ki, onlar mandat-
ları çərçivəsində davam edəcəklər. Ermənistanın bu münaqişəni beynəlmiləl-
ləşdirmək cəhdi çox səmərəsiz, destruktiv və bir çox ölkələr üçün təhlükəlidir. 
Ermənistan başa düşməlidir ki, işğal əbədi olaraq davam edə bilməz. Status-kvo 
dəyişdirilməlidir. Yeri gəlmişkən, prezidentlər, Fransanın sabiq prezidentləri, 
ABŞ-ın sabiq prezidentləri və Rusiya Prezidenti hamısı vəzifədə olarkən bəya-
nat vermişdilər ki, status-kvo qəbuledilməzdir və dəyişdirilməlidir. Mən bunu 
dəstəkləyirəm, Ermənistan isə buna qarşı çıxır.

- Mən “Amnesty International”ın yeni hesabatı ilə bağlı münasibətinizi öy-
rənmək istəyirəm. Hesabatda iddia edilir ki, onlar Azərbaycan qüvvələrinin İs-
rail istehsalı olan M095 DPICM kasetli mərmiləri atdığını müəyyən ediblər. CNN 
nə bu iddiaları, nə də partlayışların videosunu müstəqil olaraq yoxlaya bilməz. 
“Amnesty”nin iddialarına necə cavab verərdiniz?

- Mən deyərdim ki, ermənipərəst və anti-Azərbaycan mövqeyinə görə sizin 
adını çəkdiyiniz təşkilatla bizim heç bir təmasımız yoxdur. Birincisi, bu, səhvdir, 
yanlışdır. İkincisi, mən onlara tövsiyə edərdim ki, kasetli bombaların bizim mül-
ki şəxslərimizə qarşı necə istifadə olunduğuna baxsınlar. Onların “Smerç”dən, 
“Elbrus”dan, “Toçka U”dan, ballistik raketlərdən bizim şəhərlərimizə qarşı necə 
istifadə etdiyinə baxsınlar - Gəncə, Goranboy, Naftalan, Yevlax və digər şəhərlər 
Ermənistanın bombardmanı altındadır. Niyə “Amnesty International” yalnız bir 
tərəfi görür və ya görmək istəyir? Niyə onlar digər tərəfi görmürlər? Sual budur.

- İcazə verin, bununla bağlı deyim. Siz qəti şəkildə deyirsiniz ki, kasetli silah-
lar Azərbaycan qüvvələri tərəfindən istifadə olunmayıb? Əgər belədirsə, müstəqil 
müşahidəçilərin bunu yoxlamasına icazə verməyə hazırsınızmı?
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- Bəli, biz bunu etməyə hazırıq. Biz, həmçinin Ermənistanın nə etdikləri-
ni görmək üçün Ermənistanın müstəqil müşahidəçilərə necə icazə verəcəyinə 
də baxmağa hazırıq. Bu, birtərəfli deyil, ikitərəfli qaydada olmalıdır. Biz özü-
müzü müdafiə edirik. Biz bunu etməliyik. Lakin bizim hədəflərimiz yalnız hərbi 
obyektlərdir. Biz məhv etdiklərimizin demək olar ki, hamısını çox müasir ava-
danlıqlardan istifadə etməklə məhv edirik. Siz bunu internetdə tapa bilərsiniz. 
Bu, Türkiyənin tamamilə yeni, mükəmməl, heyrətamiz qırıcı dronlarıdır, tankla-
rı, topları, hərbi mövqeləri məhv edən digər avadanlıqlarıdır. Məqsədimizə çat-
maq üçün bizim dediyiniz silahlardan istifadə etməyə ehtiyacımız yoxdur. Bizim 
hədəfimiz mülki şəxslər deyil. Bizim hədəfimiz işğalçılardır. Biz torpağımızı 
kimə məxsusdursa onlara qaytarmalıyıq.

- Beləliklə, sözlərə əlavə ediləsi bir şey yoxdur. Mən Sizdən konkret olaraq 
soruşuram. Siz kasetli silahların Azərbaycan qüvvələri tərəfindən istifadə olundu-
ğunu qəti şəkildə inkar edirsiniz, elədirmi?

- Bəli, mən bunu inkar edirəm. Mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Siz bu sualı 
Ermənistan prezidentinə vermisinizmi?

- Həmin vaxt bizdə belə məlumat yox idi.

- Məsələ də elə bundadır. Məsələ də elə bundadır ki, siz məndən soruşur-
sunuz. Ondan soruşun. Soruşun ondan. Qoy “Amnesty International” ondan nə 
etdiklərini soruşsun.

- Biz mütləq ondan bəyanat verməsini xahiş edəcəyik. Mən Sizdən soruşuram.

- Ondan soruşun, mən artıq cavab verdim. Artıq cavab verdim. Xeyr! Ondan 
soruşun.

- Soruşaram. Təşəkkür edirəm, cənab!

AZƏRTAC 
09.10.2020

(https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyevin_CNN_International_televiziya_kanalinin_
Connect_the_World_verilisinde_musahibesi_yayimlanib_VIDEO-1609125)
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Prezident İlham Əliyevin  
“Sky News” televiziya kanalına müsahibəsi

Oktyabrın 9-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Sky 
News” televiziya kanalında müsahibəsi yayımlanıb.

- Skynews-a müsahibə verməyə razılaşdığınız üçün çox sağ olun Prezident 
Əliyev! Fransa prezidenti bu günlərdə atəşkəsin razılaşdırılacağına və Sizin danı-
şıqları bərpa edəcəyinizə əmin kimi görünür. Bunun başvermə ehtimalı varmı və 
hansı şərtlər əsasında?

- Bu, Ermənistanın mövqeyindən asılıdır. Azərbaycan həmişə danışıqlar 
prosesini dəstəkləmişdir. Səmimi söyləsəm, ATƏT-in Minsk qrupunun yaradıl-
masından bəri 28 il müddətində biz danışıqlarda iştirak edirik. Bizim ümidləri-
miz var idi və indi də ümidlərimiz var ki, danışıqlar irəliləyişə və münaqişənin 
siyasi həllinə gətirib çıxaracaqdır. Lakin əfsuslar olsun ki, Ermənistanın mövqeyi 
əksinə idi. Onlar danışıqlardan bu prosesi sonsuz etmək üçün yalnız bir bəhanə 
kimi istifadə edirdilər. Başqa sözlə, onlar həmişə status-kvonu möhkəmləndir-
mək, status-kvonu dəyişməz olaraq saxlamaq və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qətnamələrinə və danışıqlar masasında olan və ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən 
işlənib hazırlanmış prinsiplərə əsasən qaytarmalı olduqları torpaqları qaytar-
mamağı istəyirdilər. Buna görə ümid edirəm ki, Ermənistan döyüş meydanında 
bu acı məğlubiyyətlə üzləşəndən sonra onlar daha məntiqli olacaq və vasitə-
çilərin məsləhətlərinə qulaq asacaqlar, danışıqlar masasında səmimi olacaqlar. 
Danışıqlar münaqişənin siyasi həllinə və işğal olunmuş ərazilərin boşaldılması-
na gətirib çıxarmalıdır.

- Biz hansı ərazilərdən danışırıq? Biz, sadəcə, Dağlıq Qarabağdan danışırıq, 
yoxsa onların təhlükəsizlik zonası adlandırdıqları işğal olunmuş yeddi Azərbay-
can rayonundan danışırıq? Çünki aydındır ki, Siz bu torpaqların hamısını geri ala 
bilməyəcəksiniz.

- Bizim ərazi bütövlüyümüz bütün dünya tərəfindən tanınır. Bütün ölkələr 
Dağlıq Qarabağın da daxil olduğu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. 
Ermənistanın mövqeyi, əslində, yenə də bir bəhanə idi ki, onlar Dağlıq Qaraba-
ğın ətrafında olan bu yeddi rayonu özlərinin təhlükəsizlik zonası adlandıraraq 
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onları işğal altında saxlamaq üçün bir bəhanə kimi istifadə edirdilər. Lakin bu 
günün toqquşmaları göstərir ki, müasir dünyada təhlükəsizlik zonası yoxdur. 
Müasir hərbi avadanlıq hətta uzun məsafələrə belə təhlükəsizliyi təmin etmir. 
Təhlükəsizlik siyasi yollarla təmin olunmalıdır. Buna görə biz həmişə deyirdik 
ki, siyasi həll bütün tərəflər üçün - azərbaycanlılar, ermənilər, ərazidə yaşayan 
digər millətlər üçün təhlükəsizlik qarantiyalarını təmin edəcək. Ermənistanın 
dəstəkləməkdən imtina etdiyi əsas prinsiplərdə torpaqların açıq-aydın necə geri 
qaytarılacağı göstərilir. Birinci mərhələdə Dağlıq Qarabağın cənub-şərq tərəfin-
də yerləşən beş Azərbaycan rayonu, sonra Dağlıq Qarabağ və Ermənistan arasın-
da yerləşən iki Azərbaycan rayonu qaytarılmalıdır. Sonra azərbaycanlılar Dağlıq 
Qarabağa qayıdırlar. Dağlıq Qarabağda 25 faiz azərbaycanlı əhali olub, onların 
da hüquqları təmin edilməlidir. Onlar yaşadıqları yerə - qədim Şuşa şəhərinə 
və digər yerlərə qayıdırlar və biz normal kommunikasiyaları bərpa edirik. Biz 
xalqlar arasında təmasları bərpa edirik. Mən əminəm ki, insanlar yavaş-yavaş 
barışacaqlar. Bu, vasitəçilərin planıdır və biz bunu dəstəkləyirik.

- 25 faiz azərbaycanlı əhalinin Dağlıq Qarabağa qayıtmasına icazə verilsə, 
siz Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyarsınız?

- Xeyr! Heç vaxt! Bu məsələ heç vaxt danışıqlar masasında olmamış-
dır. Bizim mövqeyimiz çox aydın idi ki, Azərbaycan heç vaxt Dağlıq Qarabağın 
müstəqilliyini tanımayacaq. Çünki bu, bizim qədim torpağımızdır. Dağlıq Qara-
bağın tarixi indi yaxşı məlumdur. İkincisi, bu, Azərbaycanın tərkib hissəsidir və 
biz kiçik sayda olan insanlara nəyə görə müstəqillik verməliyik? Azərbaycan 
dünyadakı bütün ölkələr kimi multietnik ölkədir. Milli azlıqlar Azərbaycanda və 
dünyanın bir çox ölkələrində sülh və ləyaqət içində yaşayırlar. Milli azlıq olmaq 
o demək deyil ki, sizin ayrılmağa, separatizmə hüququnuz var. Separatizm bey-
nəlxalq ictimaiyyət üçün böyük təhlükədir və dünyanın bütün ölkələri separa-
tizmi qınayır. Bizə qarşı edilənlər Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin separatizmi 
və Azərbaycana qarşı Ermənistan dövlətinin hərbi təcavüzü idi. Bu da bizim 
indi üzləşdiyimiz vəziyyətə gətirib çıxarıb. İşğal, bir milyon azərbaycanlı köç-
kün, azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə, dağıdılmış şəhər və kəndlər. İndi 
biz ərazilərimizi azad etdikdə orada baş verənlərə dair videolar mövcuddur. Hər 
şey məhv edilib, sanki Stalinqraddır, İkinci Dünya müharibəsindən sonra Sta-
linqradın vəziyyətindən daha da pisdir.

- Lakin Siz regionun paytaxtı olan Stepanakertə qarşı elə bunu edirsiniz. Siz 
bunu Şuşaya qarşı edirsiniz, hansı ki, dünən bir yox, iki dəfə atəşə tutulmuşdur. 
Oradakı kilsəyə iki dəfə zərbə vurulmuşdur və açıq-aydın idi ki, orada mülki şəxslər 
və jurnalistlər özlərinə sığınacaq tapmışdılar.
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- Birincisi, bu Ermənistan tərəfindən təxribat idi. Biz heç vaxt keçmişdə 
belə şeylər etməmişik. Bizdə Bakının mərkəzində erməni kilsəsi var. Siz buraya 
gələ və ya kimisə göndərə bilərsiniz....

- Xeyr, xeyr! Ermənilər öz kilsələrini atəşə tutmazlar ki? Bu, necə ola bilər?

- Bu, bizi belə tərzdə təqdim etmək üçün çox güman ki, onların təxribatıdır. 
Lakin mən sizə deyə bilərəm ki, onlar bizim şəhərləri atəşə tuturlar. Ermənista-
nın bombardmanı nəticəsində 31 nəfər mülki şəxsimizin öldüyünü bilirsinizmi? 
170 yaralı var və mindən çox ev tamamilə dağıdılıb və ya onlara ziyan dəyib və 
bu da Ermənistanın bizim mülki şəxslərimizə qarşı hücumu nəticəsində olub. 
Onlar ballistik mərmilərdən istifadə edirlər. Ballistik mərmilərdən.

- Lakin Siz bunu Dağlıq Qarabağda öz mərmilərinizlə edirsiniz. Sizin çox 
müasir dron texnologiyanız var ki, o, Sizə hədəf aldıqlarınızı dəqiqliklə görməyə 
imkan verir. Beləliklə, nəyə görə mülki obyektlərə zərbə vurulur?

- Xeyr, xeyr! Biz heç vaxt mülki şəxslərə hücum etmirik. Bizim Dağlıq Qara-
bağ ərazisində etdiklərimiz ondan ibarətdir ki, biz onların tanklarını, silahlarını, 
artilleriya sistemlərini hədəfə almışıq və həmçinin biz onların hərbi infrastruk-
turunu hədəf almışıq. Bu hərbi infrastrukturun bəzən şəhər mərkəzində yer-
ləşməsi bizim günahımız deyil. Lakin biz heç vaxt qəsdən mülki şəxsləri hədəf 
almamışıq. Bəli, bizim müasir silahlarımız var, lakin onların heç də hamısı müa-
sir deyil. Bəzi səhvlər ola bilər. Ona görə bizim tərəfdən mülki şəxslərin qəs-
dən hədəf alınması heç vaxt baş verməmişdir. Əksinə, təmas xəttinə çox yaxın 
yerləşən Tərtər şəhəri bombardmana məruz qalır. Gündə şəhərə 2000 mərmi 
düşür. Demək olar ki, məhv edilib. Heç kim bunun haqqında danışmır. Ona görə 
xahiş edirəm ki, gəlin, bu məsələdə ədalətli olaq. Biz bunu başlamamışıq və 
bizim mülki şəxsləri hədəfə almağa ehtiyacımız yoxdur. Bizə ərazilərimiz lazım-
dır. Müharibə bitdikdən sonra yanbayan yaşayacağımız mülki şəxsləri nəyə görə 
hədəfə alaq ki? Dağlıq Qarabağdakı erməni əsilli insanlar oradakı kriminal reji-
min girovlarıdır. Əminəm ki, müharibə bitdikdən sonra onlar bizimlə sülh və 
ləyaqət içində yanbayan yaşayacaqlar.

- Siz qeyd etmisiniz ki, Ermənistanın öz qoşunlarını çıxarmasını görmək istə-
yirsiniz. Lakin Siz, eyni zamanda, onu da söyləmisiniz ki, orada sülhməramlıları 
qəbul etməyə hazır deyilsiniz. Onda Siz erməni həmkarlarınızı necə əmin edə bilər-
siniz ki, bütün torpaqları geri götürməyəcəksiniz?
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- Siz mənə sülhməramlıları görmək istəmədiyimi nə vaxt söylədiyimi desə-
niz sizin sualınıza cavab verərəm. Amma mən bunu heç vaxt deməmişəm. Bu, 
yanlış informasiyadır, üzr istəyirəm. Mən heç vaxt deməmişəm...

- Lakin Siz bu ərazidə sülhməramlıları qəbul etməyə hazırsınızmı?

- Sülhməramlılar ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən münaqişənin həlli üçün 
işlənib hazırlanmış əsas prinsiplərdə təmin edilən ünsürlərdən biridir və sülh-
məramlılarla bağlı bənd var. Lakin biz bu bəndə çatmamışıq ki, onu lazımi şəkil-
də müzakirə edək, çünki tezdir. Çünki biz ilk olaraq əsas məsələni - işğalı, əra-
zilərin boşaldılmasını həll etməliyik və azərbaycanlılar oraya qayıdandan sonra 
əlbəttə ki, sülhməramlılar gəlməlidirlər. Bu, razılaşma çərçivəsindədir. Əgər bu, 
hər iki tərəfdən imzalansa, onda hər iki tərəf bu sülhməramlıların kim olacağını 
seçəcək. Beləliklə, biz buna qarşı deyilik. Lakin biz faktiki olaraq bu bəndlə bağlı 
danışıqların aktiv fazasında deyilik.

- Sizin danışıqlarla bağlı şərtləriniz sonuncu genişmiqyaslı hərbi əməliyyat-
lar başlamamışdan əvvəl dəyişməz olaraq qaldığı kimi görünür. Mənə maraqlı-
dır, əgər danışıqlar əvvəllər heç vaxt uğurlu olmayıbsa nəyə görə silahlar indi işə 
düşüb?

- Bilirsiniz, danışıqlar 1992-ci ildən aparılır. Həmin vaxtdan bəri sıfır irə-
liləyiş olub. Ermənistan həmişə danışıqları pozmaq üçün bəzi manipulyasiya 
alətlərindən istifadə edirdi. Bu il iyuldan başlayaraq onlar bizə qarşı 3 dəfə hər-
bi hücuma keçdilər. İyulda onlar Ermənistanla Azərbaycan arasındakı sərhəddə, 
Qarabağ regionundan uzaqda bizim mülki şəxslərimizə və hərbi mövqelərimizə 
hücum etdilər. Bu, 4 gün davam etdi, biz onları geri oturtduq. Onlar ərazi işğal 
edə bilmədilər və biz dayandıq, çünki bizim Ermənistan tərəfdə heç bir hərbi 
məqsədimiz yoxdur. Avqustun 23-də onlar terror aktı törətmək üçün diversiya 
qrupu göndərdilər, qrupun rəhbəri saxlanıldı və o, ifadə verir. Sentyabrın sonun-
da onlar bizim şəhərlərimizi artilleriya bombardmanına tutdular və günahsız 
insanları öldürdülər. Biz cavab verməli olduq. Biz onları geri oturtmalı idik və 
bunu da etdik. Ona görə də biz danışıqların tərəfdarıyıq. Mən sizə iki misal çəkə 
bilərəm. Ötən il Ermənistanın baş naziri elan etdi ki, “Qarabağ Ermənistandır”. 
Bu, nə deməkdir? Bu, son deməkdir.

Mən ondan bunun nə demək olduğunu soruşdum.

- Nəyi nəzərdə tuturdu?
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- O dedi ki, bu, o deməkdir ki, IV əsrdən bu yana orada erməni kilsələri, 
erməni əhalisi olub. Sovet İttifaqı qurulandan Dağlıq Qarabağda etnik erməni 
əhali azərbaycanlılardan daha çox olub.

- Bilirsiniz, o, yumşaq desək, həqiqəti söyləmir. O ərazidə ermənilərin məs-
kunlaşması XVIII əsrin sonunda, XIX əsrin əvvəlində azərbaycanlı İbrahim xanla 
rus generalı tərəfindən imzalanmış Kürəkçay müqaviləsindən sonra başlayıb. 
Həmin müqavilə nəticəsində Qarabağ xanlığı Rusiyanın bir hissəsi oldu və Rusi-
ya başladı...

- Üzr istəyirəm.

- Bu, məhz belə olub. Ermənilər Dağlıq Qarabağa belə gəliblər. Bu, cəmi iki 
əsrdən azdır. O, IV əsrdən danışır.

- Siz bu əsrin əvvəlindən hakimiyyətdəsiniz və bu məsələ ilə bağlı heç bir irə-
liləyiş yoxdur. Erməniləri günahlandırmaq asandır, lakin Siz siyasi cəhətdən bunu 
həll edə bilmədiyiniz üçün əsgərlərinizin indi cəbhə xəttində öldüyünə görə şəxsən 
öz üzərinizə məsuliyyəti götürürsünüzmü?

- Bizim əsgərlərimiz öz torpağımız uğrunda həlak olurlar. Bizim əsgərlə-
rimiz tarixi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış Azərbaycan torpağında həlak 
olurlar. Erməni əsgərlər hansı torpaqda ölürlər? Onlar Füzulidə ölürlər, Cəb-
rayılda ölürlər, onlar Azərbaycanın digər ərazilərində ölürlər. Onların orada nə 
işləri var? Siz Paşinyandan soruşmalısınız onun əsgəri orada nə edir? Qondar-
ma “Dağlıq Qarabağ ordusu”nun 90 faizi Ermənistan vətəndaşlarından ibarət-
dir. Onlar bizim torpağımızdadırlar. Xəritəyə baxmaq kifayətdir. Bizim üçün bu, 
Vətən müharibəsidir. Biz özümüzü müdafiə edirik. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü 
bərpa etmək istəyirik ki, bir milyon köçkünün geri qayıtmasına imkan yaradaq. 
Bizim etdiyimiz budur. Biz 28 il idi səbirlə inanırdıq ki, danışıqlar irəliləyişə gəti-
rib çıxaracaq. Nəticədə hazırkı vəziyyət yarandı. Biz təcavüzkarı geri oturdub 
cəzalandıranda, bilirsiniz ki, siyasi cəhətdən hücuma məruz qaldıq. Mən əsas 
prinsipləri qəbul etdim, Paşinyan isə rədd etdi. Mən Ermənistanla Azərbaycan 
arasında olan danışıqların formatını qəbul edirəm. Paşinyan isə deyir ki, yox, 
Azərbaycan Dağlıq Qarabağla danışıqlar aparmalıdır. Bu, təkcə mənim tərəfim-
dən deyil, Minsk qrupu tərəfindən də qəbuledilməzdir. Beləliklə, hazırda baş 
verənlərə görə onu günahlandırmaq lazımdır.

- Fransızlar və ruslar deyirlər onlarda kəşfiyyat məlumatı var ki, Sizin cəb-
hə xəttində suriyalı muzdlulardan istifadə olunur. Siz bunu qəti şəkildə inkar 
edirsiniz?
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- Tamamilə qəti şəkildə. İndiyə kimi mənə bu kəşfiyyat məlumatını təs-
diqləyən bir sənəd belə təqdim olunmayıb. Qoy onlar bu kəşfiyyat materia-
lını mənə göstərsinlər. Bu ittihamlar səsləndiriləndən sonra bizim kəşfiyyat 
nümayəndələri təmaslar qurdular. Öz həmkarları ilə bu təmaslar zamanı heç 
bir dəlil təqdim olunmadı. Əgər dəlil varsa, niyə qəzetlərdə yoxdur, niyə sizin 
kanalınızda yoxdur? Bu dəlil haradadır? Göstərin onu mənə. Dəlil yoxdur. Bizim 
muzdlulara ehtiyacımız yoxdur. Bizim yaxşı hazırlanmış, yaxşı təlim keçmiş yüz 
min döyüşçümüz var. Bizim müasir avadanlığımız var. Bizim öz torpağımızı azad 
etmək üçün bütün lazımi hərbi komponentlərimiz var. Bizim etdiyimiz məhz 
budur. Bu, feyk xəbərdir.

- Sonuncu sual. Siz bu mərhələdə danışıqlara yenidən başlamaq üçün masaya 
hansı xoşməramlı jestlə gələ bilərsiniz?

- Biz artıq bunu etdik. Yeri gəlmişkən, kimin danışıqların əleyhinə olma-
sı ilə bağlı sizə bir söz də deyə bilərəm. Hələ bu müharibə başlamazdan əvvəl 
Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Minsk qrupunun həmsədrlə-
ri ilə görüşmək üçün Cenevrəyə dəvət olunmuşdular. Ermənistanın xarici işlər 
nazirinin oktyabrın əvvəlində səfər edəcəyi gözlənilirdi, bizim xarici işlər naziri-
nin oktyabrın 8-də səfər edəcəyi gözlənilirdi. Beləliklə, Ermənistanın xarici işlər 
naziri buna məhəl qoymadı, getmədi. Bizim xarici işlər naziri dünən Cenevrədə 
həmsədrlərlə görüş keçirdi. Biz Ermənistan və Azərbaycan xarici işlər nazirləri 
arasında görüşün Rusiyada təşkil olunması ilə bağlı Rusiyadan təklif alanda razı-
laşdıq. Beləliklə, bizim xarici işlər naziri bir saat əvvəl Moskvaya çatıb. O, rusi-
yalı həmkarı ilə görüşəcək, mən proqramın necə olacağını, onun Ermənistanın 
naziri ilə görüşüb-görüşməyəcəyini bilmirəm, lakin o, oradadır. Biz sülh yolu ilə 
həll istəyirik, amma həll. Biz həll istəyirik, imitasiya yox, daha 30 il ərzində boş 
sözləri yox, praktiki addımları, vaxt cədvəlini, insanlarımızın evlərinə nə vaxt 
qayıdacağını, onlar üçün təhlükəsizlik zəmanətinin nədən ibarət olacağını və 
bizim necə barışacağımızı bilmək istəyirik. İki millət barışmalıdır. Biz qonşuyuq. 
Biz əbədi olaraq düşmənçilik şəraitində yaşaya bilmərik. Bu, dayandırılmalıdır. 
Lakin tarixi həqiqət və beynəlxalq hüquq əsasında dayandırılmalıdır.

- Dağlıq Qarabağda fəaliyyət göstərən jurnalistlərlə bağlı sual. Sizin sözçü-
nüz deyib ki, onlar Azərbaycan ərazilərində qanunsuz olduqlarına görə hədəf ob-
yektləridir. Siz də belə hesab edirsiniz?

- Bizim mövqeyimiz çox ədalətli və aydındır. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın 
tərkib hissəsidir. Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, əgər hər hansı əcnəbi 
vətəndaş, - təkcə jurnalist deyil - Dağlıq Qarabağa səfər etmək istəyirsə xahiş 
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edirik bizə məlumat versin. Biz hər hansı xüsusi münasibət gözləmirik. Sadəcə 
olaraq, bizə məlumat verin ki, belə bir şəxs səfər etmək istəyir. Bizdə belə bir 
məlumat olanda, ərazi bütövlüyümüzə belə bir hörmət əlaməti olanda, biz heç 
vaxt etiraz etmirik. Bu prosedur olmadan oraya gedənlər Xarici İşlər Nazirliyimi-
zin qara siyahısına salınır və onların Azərbaycana girişinə qadağa qoyulur. Əgər 
həmin adamlar bizim xarici işlər nazirinə məktub yazırlarsa ki, biz səhv etmişik 
və ya gələn dəfə sizə məlumat verəcəyik, biz onları qara siyahıdan çıxarırıq. Bu, 
ədalətlidir. Bizim ehtiyacımız olan yeganə şey hörmətdir. Ona görə də mən für-
sətdən istifadə edərək hadisələri işıqlandırmaq üçün oraya səfər etmək istəyən 
jurnalistlərə mesaj vermək istərdim. Xahiş edirəm e-mail vasitəsilə bizim Xarici 
İşlər Nazirliyimizə məlumat verin və oraya gedin. Heç bir problem yoxdur.

- Yəni, Siz onları hədəfə almayacaqsınız?

- Biz heç vaxt belə etmirik, heç vaxt. Niyə də etməliyik? Biz jurnalistlərin 
gəlməyində maraqlıyıq. Mən hər gün televiziyadayam, hər gün müsahibələr 
verirəm, çünki biz mövqeyimizi çatdırmaq istəyirik, gördüyümüz işi diqqətə çat-
dırmaq istəyirik. Biz təcavüzkar deyilik, biz təcavüzə məruz qalmışıq. Təcavüz-
kar Ermənistandır. Biz ərazilərin geri qaytarılmasını istəyirik. Bu qədər!

- Prezident Əliyev, bu gün bizimlə söhbət etdiyinizə görə təşəkkür edirəm!

- Çox sağ olun!

AZƏRTAC 
09.10.2020

(https://azertag.az/xeber/Azerbaycan_Prezidenti_Ilham_Aliyevin_Sky_News_televiziya_
kanalina_musahibesi_VIDEO-1609257)
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Prezident İlham Əliyevin Rusiyanın  
“RBK” televiziya kanalına müsahibəsi

Oktyabrın 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ru-
siyanın RBK televiziya kanalına müsahibə verib. Oktyabrın 11-də həmin televizi-
ya kanalında dövlətimizin başçısının müsahibəsi yayımlanıb.

- Əvvələn, çox sağ olun ki, bizimlə müsahibəyə razılıq vermisiniz. Söhbətə 
başlamazdan əvvəl mən RBK-nın prinsipləri barədə danışmaq istərdim. Bir neçə 
gün bundan əvvəl Ermənistanın baş naziri ilə böyük müsahibə gedib, indi isə bu-
rada - Azərbaycanda, Bakıdayıq və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə söhbət 
edəcəyik. Daha bir remarka. Mən ilk sualı verməzdən əvvəl hər iki tərəfdən həlak 
olanların bütün doğmalarına başsağlığı vermək istəyirəm. Müharibənin heç kimə 
lazım olmaması və müharibəsiz də ötüşməyin mümkünlüyü barədə çox eşitmişəm. 
Lakin bundan sonra ən çətini və yəqin ki, ən maraqlısı başlanır. Danışıqlar başa ça-
tıb. Siz Moskvada baş verənləri necə qiymətləndirirsiniz? Bütün bunların nə demək 
olduğunu anlamaq bizim üçün çox vacibdir.

- Moskvada baş verənləri bütövlükdə müsbət qiymətləndirirəm. Ona görə 
ki, danışıqların yekunları ilə bağlı yayılmış bəyanatda humanitar mülahizələrə 
əsasən atəşkəs rejiminin elan edilməsi bildirilir. Prinsipial əhəmiyyətli bir 
məqam da odur ki, bu, Azərbaycanın mövqeyi idi. Mən şadam ki, həmin mövqe 
bu sənəddə öz əksini tapıb. Ermənistan ilə Azərbaycan arasında substantiv 
danışıqlar başlanır, həmçinin danışıqların formatının dəyişməz qalması təs-
diqlənir. Ermənistanın yeni hakimiyyəti bu iki mövqeyi pozmağa çalışırdı. Ona 
görə ki, heç kəs üçün sirr deyil, İrəvandan səslənən bəyanatlar mahiyyət etiba-
rilə uzun illər ərzində işlənib hazırlanmış danışıqlar prosesini, o cümlədən baza 
prinsiplərini, danışıqların formatını pozmağa yönəlmişdi. Buna görə prinsipial 
əhəmiyyətli məqam odur ki, Ermənistan tərəfi anlamağa məcbur oldu ki, baza 
prinsipləri nizamlama üçün əsasdır, həmin prinsiplərdə isə münaqişənin necə 
nizamlanmalı, Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinin hansı ardıcıllıqla qayta-
rılmalı olduğu dəqiq göstərilib. İkincisi, danışıqların formatı dəyişməz qalır. Bu, 
o deməkdir ki, danışıqlar yalnız Azərbaycan ilə Ermənistan arasında aparılırdı, 
aparılır və aparılacaq. Ermənistan rəhbərliyinin bu məsuliyyəti Dağlıq Qarabağ-
da mövcud olan oyuncaq rejimin üzərinə qoymaq üçün göstərdiyi bütün cəhdlər 
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uğursuz oldu. Beləliklə, əminəm ki, bundan sonra Paşinyandan “Qarabağ Ermə-
nistandır” sözlərini bir daha eşitməyəcəyik. Həmçinin onun belə bəyanatlarını 
eşitməyəcəyik ki, Azərbaycan danışıqları qondarma “Dağlıq Qarabağ respubli-
kası”nın qondarma “rəhbərliyi” ilə aparmalıdır. Əgər o, belə bəyanatlar verərsə, 
bu, o demək olacaq ki, o, həm vasitəçilərə, həm də Moskvada bu mətni razılaş-
dırmış öz nümayəndə heyətinə hörmətsizlik edib və mahiyyət etibarilə, o, danı-
şıqlar prosesini yenidən pozur. Bu dəfə həmin bəyanatlar nəyə gətirib çıxardı? 
Zənnimcə, bunu hamı aşkar görür, lakin düşünmürəm ki, o, ikinci dəfə həmin 
səhvi təkrarlayar.

- Atəşkəs nə qədər davam edəcək? Bu atəşkəsin amanabəndliyini Siz necə qiy-
mətləndirirsiniz? O, nədən asılı olacaq?

- İndiki eskalasiyaya qədər atəşkəs uzun müddət, onilliklər boyu davam 
etdi. Təmas xəttində müəyyən toqquşmalar olub, bu il iyul ayında dövlət sər-
hədində erməni tərəfinin təxribatları olub. Lakin son 30 ilə yaxın müddətdə bu 
qədər genişmiqyaslı əməliyyatlar olmayıb. Buna görə hər şey erməni tərəfindən 
asılı olacaq. Əvvələn, o, atəşkəsə riayət edəcəkmi? Ona görə ki, bu gün səhər və 
dünən, yəni, bu gecə və səhər mənim aldığım məlumata görə, erməni qüvvələri 
bir neçə istiqamətdə genişmiqyaslı əks-hücum cəhdləri göstərib, Hadrutu geri 
almağa, Cəbrayıl rayonunda, şimal istiqamətində bizim azad etdiyimiz əraziləri 
geri almağa cəhd göstərib. Yəni, onlar Moskvada tərəflərin razılığa gələ biləcə-
yini başa düşdüklərindən itirdiklərini və onlara məxsus olmayanları maksimum 
həcmdə özlərinə qaytarmağa çalışıblar. Buna görə də atəşkəs rejiminin möh-
kəmliyinin əsas amili bu olacaq ki, Ermənistan bu ərazilərin bizdə olması ilə, 
onun həmin əraziləri bir daha heç vaxt görməyəcəyi ilə barışmalı və bunu hərbi 
yolla geri almağa heç bir cəhd göstərməməlidir.

Bundan heç də az əhəmiyyətli olmayan ikinci amil indicə haqqında danışdı-
ğım məsələdir. Biz danışıqlar masası arxasında Ermənistan tərəfindən konstruk-
tiv yanaşma görməliyik, yəqin etməliyik ki, onlar danışıqlar prosesini imitasiya 
etmək cəhdlərindən əl çəkiblər, təhrikçi əməllərdən, bəyanatlardan çəkiniblər 
və nizamlama yolunun tapılması məqsədinə sadiqdirlər. Son bir il ərzində ermə-
ni tərəfindən gördüklərimiz məhz danışıqlar prosesini pozmağa və məsuliyyəti 
Azərbaycanın üzərinə qoymağa yönəlmişdi. Buna görə də baxarıq, biz öz bəya-
natlarımıza sadiqik, Azərbaycan öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri həmişə yerinə 
yetirən ölkədir. Mən həmişə demişəm ki, bizim imzamız da sözümüz kimi əhə-
miyyətlidir. Lakin atəşkəs birtərəfli proses deyil və biz baxarıq, görək erməni 
tərəfi özünü necə aparır.
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- Danışıqlara başlamaq üçün Azərbaycanın irəli sürdüyü şərtlərdən biri 
konkretlik idi. Deyilirdi ki, erməni tərəfi qoşunların çıxarılması üçün konkret plan 
təqdim etməlidir. Bu, Ermənistanın razılaşıb-razılaşmamasından asılı olmayaraq 
danışıqların indi başlanması deməkdirmi?

- Bilirsinizmi, biz bunu əsas götürmüşük ki, əlbəttə, münaqişəni siyasi 
yolla həll etməyə üstünlük verilməlidir və uzun illər boyu bizim bütün fəaliy-
yətimiz buna yönəlmişdi. Bu səbəbdən, dünən və bu gecə Moskvada aparılmış 
məsləhətləşmələr çərçivəsində biz onlardan danışıqlar masası arxasında tam 
təslim olmalarını tələb etmədik. Başa düşürük ki, Paşinyan rejimi yetərincə zəif-
ləyib. Bu rejim daxili siyasi səbəblərə görə eskalasiyadan əvvəl də zəifləmişdi. 
İndi daha çox zəifləyib. Mən hesab etmirəm ki, indi Ermənistanda bir inqilab 
baş verməsi və qatı millətçilərin, radikalların, azərbaycanofobların hakimiy-
yətə gəlməsi Azərbaycanın xeyrinə olar. Buna görə biz razılaşdırılmış bəyanat 
çərçivəsində konkret tarixlər göstərilməsini təkid etmədik. Lakin, şübhəsiz ki, 
bu, erməni işğalçı qüvvələrinin bizim ərazilərdən razılaşdırılmış şəkildə çıxarıl-
masını nəzərdə tutur. Bəyanatda substantiv danışıqlara, yəni baza prinsiplərinə 
istinad edilir, orada isə hər şey konkret yazılıb: beş rayon nə vaxt azad ediləcək, 
daha iki rayon nə vaxt azad ediləcək.

- Danışıqlar nə vaxt başlanacaq, bu barədə artıq anlaşma varmı?

- Biz sabah başlamağa hazırıq. Buna görə hər şey ATƏT-in Minsk qrupu-
nun fəaliyyətindən, onların iş qrafikindən asılıdır. Bizim tərəf dərhal başlamağa 
hazırdır. Yeri gəlmişkən, deməliyəm ki, bəyanatın mətni ilə əlaqədar Azərbaycan 
tərəfinin bütün istəkləri nəzərə alınıb. Bəyanatın ilkin variantı tamam fərqli idi. 
Dünən mən onu görəndə dedim ki, bu, bizim üçün münasib deyil. Sənədi həddən 
artıq qəlizləşdirmək, ağırlaşdırmaq, danışıqlar prosesinin son mərhələsində 
müəyyən edilməli olan elementləri oraya inkorporasiya etməyə çalışmaq lazım 
deyil. Onu maksimum sadələşdirmək lazımdır. Yadımdadır ki, orada olmayan-
ları nəzərə aldıq, danışıqlara dərhal başlamaq bəndinin daxil olunmasını xahiş 
etdik. Yəni biz mümkün qədər tez nizamlamada maraqlıyıq. Ona görə ki, nizam-
lama bizim vətəndaşların, qaçqınların, daxili köçkünlərin öz evlərinə qayıtmala-
rına imkan verəcək.

- Burada olduğum iki gün ərzində başa düşdüyümə görə Azərbaycanda bu 
əhval-ruhiyyədədirlər ki, biz axıradək getməliyik. İndi azərbaycanlılara necə izah 
etməli ki, Bakı yenidən danışıqlara razılıq verib?
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- Biz axıra qədər gedəcəyik. Biz dayanmamışıq. Əgər erməni tərəfi atəşkəs 
rejiminə sadiq olarsa, onda, dünən dediyim kimi, siyasi nizamlama mərhələsi 
başlanacaq, danışıqlara məcburetmə fazası başa çatacaq. Buna görə biz istənilən 
halda axıra qədər gedəcəyik. Bizim məqsədimiz dəyişməz qalır. Azərbaycanın 
bütün dünya birliyi tərəfindən tanınmış ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi, 
azərbaycanlıların əvvəlki, ənənəvi yaşadıqları yerlərə, o cümlədən Şuşaya, Dağ-
lıq Qarabağdakı digər yaşayış məntəqələrinə və əlbəttə, keçmiş DQMV-nin inzi-
bati hüdudlarından kənardakı bütün başqa ərazilərə qaytarılması. Buna görə 
bizim məqsədimiz dəyişməz qalır. Sadəcə, bu məqsədə doğru necə getməliyik? 
Biz həmişə siyasi yolla getməyə çalışmışıq, həmişə də eşitmişik ki, hərbi həll yox-
dur. Biz sübut etdik ki, bu, belə deyil. Biz döyüş meydanında göstərdik ki, bu, belə 
deyil. Göstərdik ki, hərbi tərkib hissəsi olmasa, bu danışıqlar daha 30 il davam 
edərdi. O vaxta qədər nələr baş verərdi? Qanunsuz məskunlaşdırma. Bu, bey-
nəlxalq cinayətdir, Cenevrə konvensiyalarının pozulmasıdır. Təəssüf ki, buna heç 
kəs – nə Minsk qrupu, nə Avropa İttifaqı, nə də BMT reaksiya vermədi. Azərbay-
canın tarixi irsinin dağıdılması, bizim mədəni, tarixi, dini abidələrin məhv edil-
məsi, toponimlərin dəyişdirilməsi, rayonlarımızın inzibati sərhədlərinin dəyiş-
dirilməsi, bizim dağların, çayların və şəhərlərin adlarının dəyişdirilməsi. Yəni, 
biz daha 30 il gözləməli olardıq, sonra da bizə deyərdilər ki, bilirsiniz, iş belə 
gətirib, bununla barışın. Bizə belə də deyirdilər. Buna görə düşünürəm ki, hərbi 
yol və ya onun birinci mərhələsi sona çatıb, indi biz siyasi nizamlama mərhələ-
sinə çatmışıq. Məhz bu mərhələ bizim axıra qədər getməyimizi və hüquqa görə 
bizə məxsus olanı almağımızı təmin edəcək. Ona görə düşünürəm ki, Azərbay-
can cəmiyyəti dünən və bu gecə baş verənləri çox düzgün qəbul edəcək və bizim 
siyasətimizi bundan sonra da dəstəkləyəcək. Çünki biz həmişə xalqa həqiqəti 
demişik. Həmişə xalqın mənafelərini müdafiə etmişik. Döyüş meydanında baş 
verənlər bunu bir daha hamıya sübut etdi.

- Siz bütün bu hadisələrə qədər Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ilə 
bir neçə dəfə görüşmüsünüz. Bu hadisələrdən sonra Siz onunla bir masa arxasına 
əyləşməyə və ya danışmağa hazırsınızmı?

- Bilirsinizmi, böyük etimad bəsləmədiyin adamla danışmaq çətindir. 
Mən onun sələfləri, müharibə cinayətkarları hesab etdiyim adamlarla danı-
şıqlar aparmağa məcbur idim. Çünki onlar Xocalıda qanlı soyqırımı törədiblər, 
onlar Azərbaycanın dinc əhalisini məhv etməkdə, bizim tarixi və mədəni irsi-
mizin dağılmasında təqsirkardırlar. Lakin mən məcbur idim. Ona görə ki, biz 
bu münaqişənin nizamlanması yolunu tapmalı idik. Ermənistanda yeni iqtidar, 
yeni rəhbərlik hakimiyyətə gələndə əvvəlcə onlarla əlaqələrimiz çox ümidverici 
idi. Mən bir dəfə bu barədə danışmışam, təkrarlamaq istəmirəm. Lakin sonra 
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tamam əks hadisələr baş verdi, yəni, biz özümüzü aldadılmış hiss etdik. Biz başa 
düşürük ki, rəqiblə danışıqlar aparırıq, lakin hətta rəqiblə, düşmənlə də müna-
sibətdə vicdanlı qalmaq, heç olmasa öz qarşısında vicdanlı olmaq, öz sözünə 
hörmət etmək lazımdır. Bunlar baş verəndə təbii ki, bizim bu mənasız fəaliyyəti 
davam etdirmək istəyimiz aradan qalxdı. Opponentin hər kəlməsi yalandırsa, 
onun yalanları dünya KİV-lərində yayılırsa, bütün dünyaya translyasiya edilir-
sə, onunla nə barədə danışmaq olar? Yəqin onlar öz ölkələrində yalan danışma-
ğa adət ediblər. Lakin internet dövründə tarix barədə, münaqişənin mahiyyəti 
barədə yalan danışanda bu yalan çox tezliklə ifşa olunur. Buna görə mən belə 
imkanı istisna etmirəm, lakin bunun üçün müəyyən şərait lazımdır. İndiki mər-
hələdə mən bunu səmərəli hesab etmirəm. Əksinə, Ermənistan rəhbərliyində, 
nəhayət, başa düşməlidirlər ki, Azərbaycanla ultimatumlar, təhqirlər və şantaj 
dilində danışmaq olmaz. Mən istər ölkə daxilində, istərsə də xüsusən xaricdə 
heç kəslə bu tonda ünsiyyəti özümə heç vaxt rəva görməmişəm. Lakin Paşinyan 
bizə 7 ultimatum təqdim edəndə, o, azərbaycanlıların hisslərini təhqir edəndə 
buna görə cəzalandırılmalı idi və biz bunu etdik. Qoy o, Putinə təşəkkür etsin ki, 
Rusiya növbəti dəfə Ermənistanı xilas etməyə gəldi.

- Siz indicə Rusiyanın rolu barə də danışdınız. Yəni bu danışıqlarda Rusiyanın 
rolu həqiqətən həlledici olub?

- Əlbəttə, Minsk qrupunun həmsədri kimi Rusiya ATƏT tərəfindən üç ölkəyə 
verilmiş hüquq və səlahiyyətlərə malikdir. Lakin sözsüz ki, Rusiya bizim qonşu-
muz kimi, həm Azərbaycanla, həm də Ermənistanla ortaq tarixə malik olan bir 
ölkə kimi, əlbəttə, xüsusi rol oynayır. Şübhəsiz, bu rol xalqlarımızın tarixinə və 
qarşılıqlı əlaqələrinə, həmçinin Rusiyanın dünyada və əlbəttə, bizim regionda 
sanbalına və roluna əsaslanır. Buna görə, əlbəttə, münaqişənin nizamlanmasına 
təsir göstərmək üçün Rusiyanın imkanları bu obyektiv səbəblərə görə hər hansı 
başqa ölkənin imkanları ilə müqayisəyəgəlməz dərəcədə çoxdur. Buna görə biz 
dəfələrlə Rusiya rəhbərliyinə müraciət etmişik ki, Rusiya rəhbərliyi Ermənis-
tana siyasi təsir göstərmək vasitələrindən istifadə etsin, erməni tərəfini inan-
dırsın ki, işğala son qoyulmalıdır. Bu mövzu dəfələrlə müzakirə edilib və sizə 
deyə bilərəm ki, rusiyalı həmkarımla bütün çoxsaylı görüşlərimdə bu mövzu 
ya müfəssəl, ya o qədər də ətraflı olmayan formada müzakirə edilib, lakin belə 
olmadı. Axı, gizli deyil ki, bu gün Ermənistan Rusiyadan 100 faiz asılı vəziyyət-
dədir. Onun təhlükəsizliyi Rusiya tərəfindən təmin edilir, pulsuz silahlanması 
Rusiya tərəfindən təmin edilir. Biz Ermənistana məxsus, bəlkə də milyardlarla 
dollar dəyərində texnikanı iki həftə ərzində məhv etdik. Onlarda bu pullar hara-
dandır? Onların pulu yoxdur. Bütün bunlar Rusiyadan pulsuz göndərilir. Qaz təc-
hizatı Rusiyadan güzəştli qiymətlərlə təmin olunur, elektrik enerjisi də müəyyən 
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dərəcədə güzəştlə verilir. Dəmir yolları, rabitə, hərbi baza. Hətta Ermənistanın 
Türkiyə və İranla sərhədini rusiyalı sərhədçilər qoruyur. Əgər belə olmasaydı, 
sərhəd boş qalardı. Ermənistana təsir göstərmək üçün daha hansı ölkənin bu 
qədər vasitələri var? Heç bir ölkənin. Bəlkə də dünyada başqa elə iki ölkə yox-
dur ki, onlardan biri digərindən bu qədər tam asılı olsun. Buna görə əminəm 
ki, Rusiya tərəfindən təkid göstərilsə, bizim status-kvonu dəyişməyimiz, təmas 
xəttini yarıb keçməyimiz nəticəsində İrəvanın ayılması nəzərə alınmaqla Rusiya 
qısa müddətdə Ermənistanı inandıra bilər: təkcə hərbi qarşıdurma baxımından 
deyil, bütövlükdə Ermənistanın gələcəyi üçün indiki vəziyyətdən yeganə çıxış 
yolu Azərbaycanla münaqişənin həllini tapmaqdır. Bu həll isə çox sadədir - onlar 
bizim ərazidən getməli, öz qoşunlarını çıxarmalı, bizim insanlar oraya qayıtmalı 
və biz yenidən yanaşı yaşamağa çalışmalıyıq.

- İndi başqa ölkə - Türkiyə haqqında soruşmaq istəyirəm. Bu günlər ərzində 
Azərbaycanı və şəxsən Sizi dəfələrlə bunda ittiham ediblər ki, əslində, bu münaqişə 
ilə bağlı bütün məsələləri Türkiyənin hakimiyyət orqanları idarə edirlər. Dünən, bu 
gecə biz Türkiyəni danışıqlar masası arxasında görmədik. Nə üçün?

- Bu, onu göstərir ki, bütün bu fikirlər yalan idi, bu, qəsdən ortaya atılmış 
məsələ idi, burada bir neçə məqsəd vardı. Əvvələn, Türkiyəni daha da iblisləş-
dirmək. Təəssüf ki, Qərbdə bu məqsəd müasir siyasi modanın hansısa norma-
sına çevrilir. Bu, tamamilə əsassızdır. Türkiyə öz maraqlarını güdür, öz həyatını 
yaşamaq hüququnu qoruyur. Prezident Ərdoğanın dövründə Türkiyə Qərbin 
itaətkar müttəfiqi olmağa son qoyub. O, həm öz regionunda, həm də dünyada 
öz şərtlərini diktə edir. Türkiyə ilə hesablaşırlar. Türkiyənin nüfuzu artıb. Tür-
kiyə ordusu NATO-da ikinci yeri tutur. O, istənilən hərbi-siyasi problemi həll edə 
bilər. Buna görə, əlbəttə, Qərb tərəfindən bu cür açıq təzyiq göstərilir. Bu təz-
yiq hətta Türkiyəyə münasibətdə hansısa çox qəribə və mənfi emosional fonla 
bağlıdır. Yəni, birinci səbəb Türkiyəni iblisləşdirmək istəyidir. İkinci səbəb Azər-
baycanın potensialını, o cümlədən hərbi-texniki potensialını azaltmaq və belə 
təsəvvür yaratmaq cəhdidir ki, hərbi məsələni Türkiyə və ya onun təsiri altın-
da olan başqa birisi həll edib. Xeyr, biz öz torpaqlarımızı özümüz azad etmişik. 
Belə adlandırılan “müzəffər erməni ordusu” haqqında mif puç oldu, əslində, belə 
ordu yox idi. Münaqişənin tarixinə dərindən bələd olanlar çox gözəl bilirlər ki, 
bizim torpaqlarımız, o cümlədən sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayı tərə-
findən işğal edilib. Xankəndidə yerləşən bu alaydakı hərbi qulluqçuların məncə 
70 faizi erməni mənşəli idi. Yəni bu, şəxsi heyəti ermənilərdən ibarət olan sovet 
silahları, sovet komandanlığı idi. Onlar həm etnik təmizləmələrdə, həm də soyqı-
rımında fəal rol oynayırdılar.
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- Siz yəqin ki, 1990-cı illərin əvvəllərindəki hadisələri nəzərdə tutursunuz...

- Şübhəsiz. 366-cı alayın dəstəyi və fəal iştirakı olmasaydı, Ermənistan 
bizim əraziləri tuta bilməzdi. Ona görə bundan sonra belə bir mif yarandı ki, 
erməni ordusu müzəffərdir, Azərbaycan Ordusu onun qarşısında dayana bilməz. 
Buna görə bu mifi saxlamaq lazım idi, amma Azərbaycan tərəfindən acı məğlu-
biyyətə uğradıldığını etiraf etmək görünür, Ermənistan cəmiyyəti və Ermənis-
tan rəhbərliyi üçün çox ağır idi. Üçüncüsü, onlara dünya arenasında Azərbay-
canın rolunu və əhəmiyyətini azaltmaq lazım idi. Bunu etmək isə çox çətindir. 
Ona görə ki, bu gün dünya ölkələri ilə Azərbaycanın çoxşaxəli iqtisadi və siyasi 
əlaqələri var. Bu gün biz 120 ölkəni birləşdirən Qoşulmama Hərəkatına rəhbər-
lik edirik və yekdilliklə seçilmişik. Əgər bizim ölkəmiz müstəqil potensiala malik 
olmasaydı, bu cür hörmət qazana bilərdikmi? Buna görə Azərbaycanın Türkiyə 
tərəfindən idarə edilməsi və bizim onun iradəsini yerinə yetirməyimiz barədə 
bütün insunasiyalar tamamilə yalandır. Bu, həm də Türkiyə-Azərbaycan qardaş-
lığını pozmağa və ya müəyyən qədər zəiflətməyə yönəlib, lakin baş tutmayacaq. 
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan və Türkiyə ətrafında bütün bu informasiya hay-küyü 
üçün əsas olsaydı, bugünkü bəyanat olmazdı. Bu bəyanat mənimlə razılaşdırılıb, 
başqa heç kimlə. Əgər bizi kimlərsə idarə etsəydi, onda yəqin ki, məsələ belə tez-
liklə həll edilməzdi. Hazırda Türkiyə dünyada və regionda sabitləşdirici rol oyna-
yır. Türkiyə rəhbərliyinin, şəxsən Prezidentin və digər rəsmi şəxslərin eskalasiya 
dövründə fəal və çox dəqiq mövqeyi, əslində, üçüncü ölkələrin bu münaqişəyə 
müdaxiləsinin qarşısını aldı. Buna görə hesab edirəm ki, Türkiyənin rolu yalnız 
müsbətdir və o, bizim regionda, o cümlədən münaqişənin həllində daha böyük 
rol oynamalıdır.

- İndi Rusiyada çoxları “Türkiyə daha böyük rol oynamalıdır” frazasını eşidə-
cəklər. Bu sözlərin arxasında hansı məna var? Siz nəyi nəzərdə tutursunuz?

- Fikrimcə, bu barədə danışmaq hələ tezdir, çünki mən Azərbaycan tərəfin 
mövqeyini bildirirəm. Lakin yaxın vaxtlarda müsahibələrimin birində demişəm 
ki, Minsk qrupu neçə illər bundan əvvəl – 1992-ci ildə, tamamilə başqa geosi-
yasi reallıqlar şəraitində formalaşıb. Əgər biz vasitəçilərin təmas qrupunu bu 
gün formalaşdırsaydıq, onun tərkibi fərqli olardı. Bu qrupun tərkibi münaqişə 
tərəflərinin niyyətlərini və istəklərini əks etdirməlidir. Minsk qrupunun tərkibi 
isə praktiki olaraq bunları əks etdirmir. Yeni təmas qrupunun və ya hansısa işçi 
qrupun, – onu necə adlandırmaq vacib deyil, – tərkibi regionda mövcud qüvvələr 
tarazlığını, region ölkələrinin mövcud maraqlarını əks etdirməli və nəticəyə 
istiqamətlənməlidir. Əks halda, bunun nə mənası var? Bunun heç bir mənası 
yoxdur. Əgər biz münaqişəni həll etmək istəyiriksə, o, yeni format çərçivəsində 
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həll olunmalıdır. Baxın, son vaxtlar bir sıra qaynar nöqtələr barəsində ölkələrin 
mövqelərini razılaşdırmaq üçün nə qədər yeni əməkdaşlıq formatı yaradılıb - 
üçtərəfli, dördtərəfli. Axı, onlar indi yaradılır, hansısa ehkamlar əsasında deyil, 
real qüvvələr nisbəti əsasında yaradılır. Buna görə burada əsla şübhə ola bilməz 
ki, Türkiyə münaqişənin nizamlanması işində mühüm rol oynamalıdır və oyna-
yacaq. Bunun hansı formada - hüquqi, yoxsa de-fakto həyata keçirilməsi artıq 
texniki məsələdir.

- Rusiyanın rolu barədə. Mən Bakıda gəzəndə çoxlu Azərbaycan bayrağı gör-
düm, bir qədər az, lakin yenə də çox sayda Türkiyə bayrağı gördüm və bircə dənə 
də Rusiya bayrağı görmədim. Bu, o deməkdirmi ki, Azərbaycanda Rusiyanın təsiri 
azalıb və ya Azərbaycanda insanların Rusiyaya münasibəti dəyişib?

- Düşünmürəm ki, münasibət dəyişib. Türkiyə bayraqlarının çox olması 
təbiidir. Biz qardaş xalqlarıq. Bu gün Türkiyə ilə Azərbaycan arasında etimad, 
qarşılıqlı dəstək və münasibətlərin səviyyəsi elədir ki, mənim fikrimcə, dün-
yanın hər hansı başqa, hətta ən yaxın ölkələri arasında elə səviyyə yoxdur. Bu, 
reallıqdır və bu reallığı biz yaratmışıq – Türkiyənin və Azərbaycanın rəhbərliyi. 
Özü də məsələ bizim ortaq köklərimizlə və ortaq tariximizlə bağlı deyil. Dün-
yada Türkiyə və Azərbaycan kimi etnik kökləri yaxın olan, lakin öz aralarında 
döyüşən xalqlar var. Bu, sizə də çox yaxşı məlumdur. Yaxud bir-biri ilə intriqa 
aparırlar. Buna görə Azərbaycanda Türkiyə bayraqlarının olması reallıqdır və 
əgər siz Türkiyəyə getsəniz orada da çox yerlərdə Azərbaycan bayraqlarını 
görərsiniz.

Rusiyaya münasibət məsələsinə gəldikdə isə sizə bir fakt göstərə bilərəm. 
Pandemiyaya qədər bizdə Azərbaycana səfər edən Rusiya vətəndaşlarının sayı 
hər il təxminən 15-20 faiz artırdı. Keçən il bu göstərici bir milyona yaxın olub. 
Mən həmişə demişəm, rusiyalıları buraya cəlb edən təkcə bizim mətbəximiz, tək-
cə çimərliklər, təkcə tarix deyil, həm də odur ki, onlar burada özlərini rahat hiss 
edirlər. Öz mühitlərində olduğu kimi hiss edirlər, burada insanlarla rus dilində 
danışırlar. Yəqin bilirsiniz ki, bizdə, Azərbaycanda təhsilin rus dilində olduğu 
neçə məktəb var. Onların sayı 300-dən çoxdur. Heç yerdə belə deyil. Rusiya ali 
məktəbləri, onların filialları. Rusiyanın musiqi, teatr kollektivləri pandemiyaya 
qədər, demək olar ki, hər həftə burada olurdu. Buna görə də Rusiyaya və Rusi-
ya Federasiyasında yaşayan ruslara Azərbaycanda yalnız müsbət münasibət 
var. Siz artıq bir neçə gündür ki, buradasınız və erməni işğalı amilinin insanla-
rın ovqatına nə dərəcədə təsir göstərdiyini bilirsiniz. İnsanlar hər bir sözü, hər 
bir jesti, hər bir mimikanı duyurlar. Əlbəttə, açıq deməliyəm, bu müddətdə, bu 
günlər, bu həftələr ərzində bəzi Rusiya kanallarında qatı antiazərbaycan təbli-
ğatını, tok-şouların iştirakçılarının saxtakarlığını, manipulyasiyasını, iştirakçılar 
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heyətinin tarazlaşdırılmış olmamasını görəndə, Rusiyanın aparıcı telekanalla-
rında Azərbaycan xalqı, Azərbaycan Prezidenti təhqir ediləndə, əlbəttə, bunlar 
Rusiyanın nüfuzunu artırmır. Mən bu məsələni Rusiya rəhbərliyinin diqqətinə 
çatdırmışam. O mənada yox ki, bunlar bizi narahat edir, Azərbaycan cəmiyyəti 
və ictimai fikri Azərbaycanın daxilində formalaşır. O mənada ki, belə münasibət 
haçansa bizim planlarımızda müəyyən çətinliklərə gətirib çıxara bilər. Rusiya ilə 
biz qarşılıqlı əlaqələri daha da inkişaf etdirməyi planlaşdırırıq. Hazırda biz iqti-
sadi və digər sahələrdə əməkdaşlıq üzrə beş yol xəritəsi üzərində fəal iş aparırıq. 
Siyasi baxımdan çox yaxşı məsələlər var. Lakin bu müddətdə Rusiya mediasında 
üzləşdiyimiz informasiya hücumu, əlbəttə, ictimai fikirdə Rusiyaya münasibətə 
böyük ziyan vurub. Düşünürəm ki, bu vəziyyəti qaydaya salmaq üçün vaxt və hər 
iki tərəfin rəhbərliyinin səyləri lazım gələcək.

- Sizə daha iki sualım var. Yadınızdadırmı, sentyabrın 27-də gecə və ya səhər 
çağı cavab verməyə başlamaq lazım olması, bu müharibəyə başlamaq lazım olma-
sı barədə qərar necə qəbul edildi?

- Qərarlar, praktiki olaraq, avtomatik rejimdə qəbul edilir. Azərbaycan 
Ordusunun hərbi qulluqçuları üçün müəyyən təlimatlar var. Düşünürəm ki, bun-
lar hər orduda var. Təhlükə halında, hücum halında sən necə hərəkət etməlisən. 
Yəni burada necə hərəkət etmək barədə tərəddüd etmirdik. Xüsusən ona görə 
ki, biz bu hücumu gözləyirdik. Eskalasiyadan bir neçə gün əvvəl mən bu barədə 
BMT-nin kürsüsündən danışmışdım. Mənim çıxışımın mətninə baxa bilərsiniz. O 
vaxt mən demişdim ki, Ermənistan müharibəyə hazırlaşır. Ermənistanı dayan-
dırmaq lazımdır. Bunun üçün dəlillər çox idi. Əvvələn, Ermənistanın müdafiə 
nazirinin keçən il Amerikada verdiyi bəyanat. Özü də o, bəyan etmişdi ki, Ermə-
nistan yeni ərazilər üçün yeni müharibəyə hazırlaşır. Sonra Paşinyanın “Qarabağ 
Ermənistandır” məzmunlu bəyanatları və sair. Daha sonra Livandan olan ermə-
nilərin nümayişkaranə şəkildə Şuşada məskunlaşdırılmasından ibarət təhrik-
çi hərəkətlər müharibə cinayətidir. Daha sonra Şuşada, yeri gəlmişkən, işğalçı 
rejimin orada mövcud olduğu müddətdə ilk dəfə qondarma “andiçmə” mərasi-
mi keçirməklə Azərbaycan xalqının təhqir edilməsi. Qondarma “Dağlıq Qarabağ 
respublikası”nın parlamentini Xankəndidən Şuşaya köçürmək cəhdi və bir sıra 
başqa əməllər. Bütün bunlar bizə qarşı təxribat idi. Sonra iyul hadisələri. Bizim 
hərbi mövqelərimizə təxribatçı hücumlar. Elə ilk saatlarda biz dörd hərbi qulluq-
çumuzu, sonra bir mülki vətəndaşımızı itirdik. Sonra avqust hadisəsi. Goranboy 
rayonunda təmas xəttindən keçmiş təxribat qrupunun başçısı indi ifadə verir. 
Biz gözləyirdik, biz hazır idik. Təbii ki, qərar, o cümlədən mənim tərəfimdən 
avtomatik rejimdə, heç bir tərəddüdsüz qəbul edildi. Biz təcavüzkarı yerində 
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oturtmalı idik. İyul ayında Azərbaycan cəmiyyəti bunun davam etdirilməsini 
tələb edirdi. Yəqin ki, siz bunu bilirsiniz.

- Bəli, mitinq olmuşdu.

- Bəli. İyul ayında mitinqdə səslənən əsas şüar belə idi: “Ali Baş Komandan, 
bizə silah ver!” İnsanlar belə deyirdilər. İyul ayında biz Ermənistanla dövlət sər-
hədini rahatca keçərək Ermənistan Respublikasının geniş ərazilərini tuta bilər-
dik, amma biz bunu etmədik.

- Bu hadisələr Qarabağda olmamışdı.

- Tamamilə doğrudur. Biz bunu etmədik. Orada heç bir çətinlik yox idi və 
biz bunu indi göstərdik, 30 il ərzində ciddi eşelonlaşdırılmış müdafiə xəttini qır-
dıq, orada relyef özü müdafiə üçün münasibdir. Biz aşağıdan yuxarıya getdik, 
beton plitələri sındırdıq, Azərbaycan Ordusunun qeyri-adi səyləri, əsgərlərimi-
zin və zabitlərimizin qəhrəmanlığı lazım gəldi. Oradan Ermənistanın istənilən 
nöqtəsinə keçmək bizim üçün çox asan idi. Lakin mən bunu dayandırdım, dedim 
ki, yox, biz bunu etməyəcəyik, biz onlar deyilik. Biz Ermənistanın beynəlxalq 
aləmdə tanınmış ərazisinə keçməyəcəyik və biz sərhədə qədər getdik, oraya 
soxulmuş işğalçıları qovduq və dayandıq. Yəni bundan sonra biz təcavüzka-
rı cəzalandırmalı idik ki, o, bir də bizim tərəfə baxmağa belə cəsarət etməsin. 
Biz bunu etdik, baxın, görün indi Paşinyan necə rəzil vəziyyətdədir. Alçalır, zəng 
edir, yalvarır, daha kimlərə zəng etmir. Avropa İttifaqı hökumətlərinin başçıla-
rına. Bəs, o, nə tələb edir? Onların “Dağlıq Qarabağ respublikası”nı tanımasını 
tələb edir. Yəni bu, Ermənistan rəhbərliyinin tamamilə qeyri-adekvat olmasına 
dəlalət edir. Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında sazişlər var, - onlardan biri 
2 il bundan əvvəl paraflanıb, - orada deyilir ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanın əra-
zi bütövlüyünə, suverenliyinə və sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət edir. 
Avropa İttifaqının üzvü olan yeddi ölkə ilə bizim strateji tərəfdaşlığımız haqqın-
da sənədlər var. Bu ölkələrin hamısı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. 
“Dağlıq Qarabağ respublikası”nın tanınmasını siyasətdən və beynəlxalq sahədə 
hər hansı biliklərdən tamamilə uzaq olan adam tələb edə bilər. Görün, onlar nə 
həddə çatıblar. Biz onları cəzalandırmalı idik. Biz onlara yerlərini göstərməli 
idik ki, bizimlə belə danışmaq olmaz, bu, onlara asan başa gəlməyəcək. Belə də 
oldu. O, anaların göz yaşlarına, cəbhəyə göndərdikləri Ermənistanın günahsız 
gənc vətəndaşlarının ölümünə görə cavab verəcək.

- Azərbaycanın qaytardığı ərazilərlə bağlı vəziyyət necə olacaq, orada indi 
nə edəcəklər?
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- Biz köçkünlərimizi öz evlərinə qaytaracağıq. Bu insanların sevinci-
ni, Cəbrayıl, Füzuli, Tərtər rayonlarının, Hadrutun təqribən 30 ildən sonra öz 
torpaqlarına qayıdacaq sakinlərinin sevincini təsəvvür edə bilərsiniz. Budur, 
azad edilmiş ərazilərdən çəkilmiş videokadrları nümayiş etdiririk. Bu kadrlar-
dan görünür ki, orada hər şey dağıdılıb. Biz bunu bilirdik. Bu, Stalinqraddan da 
betərdir. Dağıdılmayanların isə hamısı oğurlanıb, qarət edilib. Başa düşürsünüz-
mü, onlar hətta pəncərə çərçivələrini də, unitazları da oğurlayıblar. Bu, sadəcə, 
dövlət siyasəti dərəcəsinə çatdırılmış quldurluqdur. Ona görə də biz bu əraziləri 
bərpa edəcəyik.

- Təzədən tikəcəksiniz?

- Təzədən, əlbəttə. Biz kömək edəcəyik. Biz məcburi köçkünlər üçün tikin-
ti proqramına əsasən təkcə bu il 7 min mənzil istifadəyə verəcəyik. Təsəvvür 
edirsinizmi? Orta hesabla hər mənzildə 5 nəfər nəzərdə tutulsa, biz bir ildə 35 
min nəfəri yerləşdirəcəyik. Yəni bu, kiçik və ya hətta bizim şəraitdə orta ölçü-
dən böyük bir şəhər deməkdir. Zərər çəkmiş 300 mindən çox köçkünü artıq 
yerləşdirmişik. Köçkünlər üçün şərait yaratmaq məqsədilə biz hər il büdcədən 
külli məbləğdə vəsait ayırırıq. Hər bir köçkün hər ay dövlətdən müavinət alır. 
Demək istəyirəm ki, orada biz bu işləri görəcəyik. Biz Cəbrayılı təzədən tikəcə-
yik. Bütün kəndləri yenidən quracağıq. Orada yaşayacaq insanlar tikinti işlərinə 
cəlb ediləcəklər. Onlar öz evlərini bərpa etmək üçün məvacib alacaqlar. Oraya 
həyat qayıdacaq, oraya uşaqların gülüşü qayıdacaq. İnsanlar rahat nəfəs alacaq, 
hiss edəcəklər ki, ləyaqətlərini özlərinə qaytarıblar. İllər boyu azərbaycanlıla-
rın bu vəziyyətdə necə yaşamalarını təsəvvür edin. Təmas xəttində binoklla 
baxanda bizim dağıdılmış şəhərləri görərkən mənim keçirdiyim hissləri təsəv-
vür edin. Qoy, erməni tərəfi fikirləşsin. O, indi bunun nə demək olduğunu başa 
düşməyəcək. Lakin əvvəl düşünmək lazım idi, azərbaycanlıların hisslərini təhqir 
etmək lazım deyildi. Biz xeyirxah, sülhsevər xalqıq. Lakin biz öz ləyaqətimizi 
tapdalamağa, bizi təhqir etməyə imkan verməyəcəyik. Paşinyan Şuşada, Cıdır 
düzündə sərxoş halda rəqs edəndə özünə bu gün baş verənlər barəsində hökm 
imzalamışdı.

- Siz özünüz həmin ərazilərə getməyə hazırlaşırsınızmı?

- Əlbəttə. 2016-cı ildə biz Cocuq Mərcanlını işğaldan azad edəndə mən 
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinə müraciət 
edib dedim ki, bu kəndin sakinlərindən öyrənin, onlar oraya qayıtmaq istəyir-
lərmi? Ona görə ki, çox illər keçib, onların çoxu Bakıdadır, çoxlarının işi, uşaq-
ları, məktəbləri var, çoxları Azərbaycanın digər regionlarında yaşayır. İş yerini 
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dəyişmək, xüsusən hər şeyin dağıdıldığı yerə dəyişmək o qədər də asan məsələ 
deyil. Bilirsinizmi, bir müddətdən sonra mənə bildirdilər ki, həmin adamlar növ-
bəyə düzülüblər. Hətta heç vaxt orada olmamış, sonradan doğulmuş gənclər də. 
Hamısı xahiş edirdi ki, tezliklə oraya qaytarılsınlar və biz bir ildən az müddətdə 
150 evdən ibarət qəsəbə saldıq, orada məktəb, tibb müəssisəsi, məscid və bütün 
infrastruktur obyektləri tikdik, qaz, yol çəkdik. Bu, bizim qayıtmağımızın rəmzi 
oldu. Mən oraya gedəndə və bu insanların üzündəki fərəhi, sevinc göz yaşları-
nı görəndə bir daha özümə dedim ki, biz hökmən öz evlərimizə qayıdacağıq və 
əlbəttə, oranı bərpa edəcəyik. Bu illər ərzində əziyyət çəkmiş, öz doğma yurdla-
rının həsrəti ilə dünyasını dəyişmiş insanların ruhu şad olsun, onların övladları 
isə həyatlarının qalan hissəsini xoşbəxt yaşasınlar.

- Çox sağ olun!

- Sağ olun!

AZƏRTAC 
10.10.2020

(https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyev_Rusiyanin_RBK_televiziya_kanalina_
musahibe_verib__YENILANIB_VIDEO-1610419)
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Prezident İlham Əliyevin Türkiyənin  
“Haber Global” televiziya kanalına müsahibəsi

- “Haber Global” yayımına xoş gəldiniz. Son dərəcə önəmli bir qonağımız var. 
Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Vətən müharibəsi aparır. Beləliklə, döyüş meydanında 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sürətli, amma təmkinli irəliləyişi var. Bir atəşkəs 
prosesi, atəşkəsdən dərhal sonra Ermənistanın xüsusilə dünən törətdiyi hücum-
lar nəticəsində gərgin diplomatik proseslər, əməliyyat meydanında və masada 
hərəkətlilik. Təbii ki, bunları ən yaxından izləyən şəxs hazırda bu gərginlik ara-
sında bizə vaxt ayıran Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevdir. Xoş gördük, 
cənab Prezident!

- Sağ olun!

- İlk olaraq, dünənki hücumla, əməliyyat meydanında və masadakı son və-
ziyyətdən başlamaq istərdim. Bir tərəfdən, gərgin diplomatik fəaliyyət həyata ke-
çirdiyinizi bilirik. İşinizin çox olduğu bir vaxtda bizə vaxt ayırdığınız üçün Sizə bir 
daha təşəkkür edirəm. 

Dünən bir çox yerdə bunun qarşılığını gördük, bir hücum, mülki əhaliyə qarşı 
bir hücum. Amma xüsusilə xarici mətbuatda tam əksinə bir yanaşma var, diaspo-
run bir təbliğat müharibəsi var. Əvvəlcə, mövcud vəziyyətlə bağlı həqiqətlərdən 
danışa bilərsinizmi?

- Əlbəttə, biz qara təbliğatla uzun illərdir ki, üzləşirik. Bunun bir neçə səbə-
bi var, onlardan biri də bəzi ölkələrdə erməni diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti-
dir. Onların fəaliyyətinin hədəfində Azərbaycan dayanır. Azərbaycanı ləkələmək, 
Azərbaycan haqqında yalanlar yaymaq və beləliklə, ölkəmizin imicinə zərbə 
vurmaq məqsədləri daim onların gündəliyində olan məsələlərdir.

Son döyüşlərlə əlaqədar da erməni diaspor təşkilatları və onların havadar-
ları, dünya erməniliyi Azərbaycana qarşı mətbuat savaşına başlamışdır. Bunun 
nəticəsidir ki, bu gün dünya mətbuatında bir çox hallarda təhrif edilmiş məlu-
matlar yer alır. Ona görə Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdır-
maq üçün bizim böyük səylər göstərməyimiz gərəkdir. Bu baxımdan Türkiyə-
nin mətbuat nümayəndələrinə xüsusi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki 
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demək olar, hər gün gecə-gündüz Türkiyənin aparıcı televiziya kanalları, digər 
mətbu orqanları bu münaqişə ilə bağlı həqiqətləri dünyaya çatdırır.

Atəşkəs rejimi tətbiq olunandan sonra Ermənistan demək olar ki, dərhal 
öz çirkin əməllərini davam etdirmişdir. Biz bir müddət ara vermişdik, çünki biz 
sözümüzə sadiqik. Bir halda ki, bu atəşkəs haqqında açıqlama verilmişdir, biz 
ümid edirdik ki, bundan sonra Dağlıq Qarabağ məsələsi siyasi yollarla həll edilə-
cək. Çünki hesab edirdik ki, hərbi mərhələ artıq başa çatıb, təcavüzkar döyüş 
meydanında dərsini alıb və bundan sonra reallıqlarla hesablaşıb, diplomatik 
müstəvidə müsbət yanaşma göstərəcək. Ancaq təəssüf ki, biz bunu görmədik və 
saat 12-dən qüvvəyə minməli olan atəşkəs Ermənistan tərəfindən pozulmuşdur.

Bildiyiniz kimi, ondan sonra gecə saatlarında mülki şəxslərə qarşı dəhşət-
li cinayət törədilmişdir. Gəncə şəhəri bombardman edilmişdir. Şəhər “Toçka-U” 
raketləri ilə atəşə məruz qalmışdır və bunun nəticəsində mülki vətəndaşlar 
həlak olmuş və yaralanmışlar.

Bu, erməni faşizminin eybəcər sifətinin növbəti təzahürüdür. Artıq dünya 
erməniliyi, Ermənistanın havadarları, onların hamiləri və islamofob dairələr bu 
cinayəti gizlədə bilməyəcəklər. Çünki artıq hər şey göz qabağındadır. Dünən o 
hadisə yerində təşkil olunan mətbuat açıqlamaları və bu gün oraya gedən xarici 
səfirliklərin nümayəndələri öz gözləri ilə hər şeyi görürlər. Bir daha görürlər ki, 
bu münaqişənin səbəbkarı kimdir. Kim təcavüzkar siyasət aparır, kim mülki əha-
liyə qarşı cinayət törədir. Ermənistan dövləti terror dövlətidir, faşist dövlətidir 
və insanlığa qarşı törədilmiş bu cinayət bunu bir daha göstərdi.

- İndi diqqət yetirdiyiniz bu amil çox əhəmiyyətlidir. Biz Türkiyənin terror-
la mübarizəsində də bir çox istiqamətdə əməliyyat zonasında fəaliyyət göstərdik. 
Misal üçün, bizim şəhərlərimizə də PKK-dan bəzi raket atışları, top atışları olurdu. 
Bilirdik ki, bunu terror təşkilatı törədir. Dünən yayımlarımızda da mən ifadə et-
dim, insanlığa, vicdana, məntiqə sığmayan bir cavab. Daha əvvəl Siz xalqa müra-
ciətinizdə də ifadə etmişdiniz, xüsusilə Rusiyaya edilən telefon zəngləri var, atəşkəs 
edək deyə. Atəşkəs əldə olundu, hansı məntiqlə və nə üçün bu hücum törədilir? Bu 
sualı necə cavablandırarsınız?

- Burada, ilk növbədə, Ermənistanın terror mahiyyətini nəzərə almaq 
lazımdır. Çünki onlar döyüş meydanında məğlub olurlar, uduzurlar. Müzəffər 
Azərbaycan Ordusu hər gün yeni hərbi uğurlara imza atır. Hər gün, demək olar 
ki, ya hansısa bir şəhər, ya kənd işğaldan azad edilir, yaxud da bu kəndlərin əra-
zisi nəzarət altına alınır. Bu gün deyə bilərəm ki, bir neçə yaşayış məntəqəsi 
indi bizim tam nəzarətimiz altındadır. Sadəcə olaraq, o yaşayış məntəqələrinə 
biz hələ girməmişik, çünki hərbi nöqteyi-nəzərdən buna ehtiyac yoxdur. Ancaq 
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müəyyən müddətdən sonra biz növbəti elanlar edəcəyik. Ona görə bütün cəbhə-
boyu istiqamətlərdə Ermənistan məğlubiyyətə uğrayır və belə olan halda öz 
heyfini, öz acısını, öz məğlubiyyətini mülki şəxslərdən çıxmaq istəyir. Bu, onla-
rın xislətidir. Çünki Xocalı soyqırımını törədənlər məhz Gəncəyə o hücumu da 
törətmişlər.

Gəncəyə bu hücumun səbəbkarı Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi-
dir. Bizdə olan məlumata görə, bu qərar şəxsən Paşinyan tərəfindən verilmiş-
dir. Bizdə dəqiq məlumat var ki, Paşinyan hazırda çox ağır psixoloji sarsıntılar 
keçirir. Onun mənəvi-psixoloji durumu çox gərgindir və qeyri-adekvat qərar-
lar verir. Məsələn, Hadrutu yenə işğal altına salmaq üçün onlar bir neçə dəfə 
cəhdlər göstərdilər. Mənə bu səhər verilən məlumata görə, bu gecə Ermənis-
tandan gəlmiş özəl komando qruplarından ibarət olan böyük bir qrup Had-
rutu yenidən işğal etməyə çalışıb. Halbuki strateji nöqteyi-nəzərdən bunun 
Ermənistan üçün o qədər də böyük önəmi yoxdur. Sadəcə olaraq, gedib orada 
selfi çəkdirmək, yaxud da ki, öz əhalisinə bir hesabat vermək üçün. Azərbay-
can Ordusu o qrupu zərərsizləşdirdi və orada bu gecə Ermənistanın verdi-
yi qurbanlar sırf Paşinyanın məsuliyyətsiz və yırtıcı siyasətinin qurbanlarıdır. 
 Bu, onların taktikasıdır. Çünki onlar öyrəşiblər ki, dünya meydanında 
onlara daim dəstək veriləcək. Dünya erməniliyi, onların havadarları, islamofob 
dairələr, təəssüf ki, dünyada kifayət qədər güclü mövqelərə malikdirlər. Onlar 
hər zaman Ermənistanı və onların bizə qarşı təcavüzkar siyasətini dəstəkləyir-
dilər, onları müdafiə edirdilər. Azərbaycan haqqında olmazın yalanlar yayırdılar, 
azərbaycanlıları təcavüzkar kimi göstərmək istəyirdilər. Ancaq bugünkü dün-
yada, internet dövründə bunu etmək onlar üçün artıq çox çətindir. Çünki artıq 
qeyri-ənənəvi mətbuat vasitələri var, internet var və məlumatın çatdırılması o 
qədər də çətin məsələ deyil. Ona görə bu gün onlar informasiya mübarizəsində 
də əvvəlki mövqelərə sahib deyillər. Biz isə haqq yolundayıq. Həm beynəlxalq 
hüquq baxımından, həm tarixi ədalət baxımından biz haqlıyıq. Biz öz torpağı-
mızdayıq, öz torpağımızda vuruşuruq. Erməni əsgəri bizim torpaqlarımızdan 
çıxarsa, bu münaqişəyə də son qoyulacaq.

- Beynəlxalq ictimaiyyət dediniz, gözlədiyiniz, xüsusilə bu hücumdan sonra 
Qərbdə elə də çox səs eşidilmədi. Gözlədiyiniz etirazı aldınızmı? Dünən cənab Hacı-
yevin attaşelərlə keçirdiyi toplantıda da şahid olduğumuz bir məqam var. Üç dəfə 
dedi ki, bir sual verin, açıqlayaq, həqiqətləri sizə izah edim. Cavab gəlmədi.

- Biz çox da gözləmirdik, buna heç ehtiyac da yoxdur. Çünki bu uzun illər 
ərzində biz gördük ki, həqiqəti eşitmək istəmirlər, yaxud da ki, həqiqəti pər-
dələmək istəyirlər, məlumatları, gerçək faktları təhrif edirlər. Bunun da səbəb-
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ləri kifayət qədər çoxşaxəlidir. Ona görə, bizim əsas işimiz ondan ibarət idi ki, 
bu məsələni həll edək, tarixi ədaləti, öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edək. Bunu 
etmək üçün bizdə kifayət qədər güc var.

Əlbəttə ki, ilk günlərdən, ilk saatlardan qardaş Türkiyədən göstərilən 
dəstək, mənim qardaşım hörmətli Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğandan səslənən 
dəqiq açıqlamalar, eyni zamanda, digər yüksəksəviyyəli şəxslərin açıqlamaları 
həm Azərbaycana mənəvi dəstək verdi, eyni zamanda, bütün dünyaya göstərdi 
ki, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Əgər belə olmasaydı, ola bilərdi ki, artıq 
Ermənistan-Azərbaycan arasında olan bu münaqişə daha da geniş coğrafiyaya 
sıza bilərdi.

- Dayanıqlı bir atəşkəs gözləyirsinizmi? Daim pozulur, Moskvadakı 11 saat 
yarımlıq toplantıdan sonra buna nail olundu. Dünən biz jurnalistlər burada şahid 
olduq ki, Bakı böyük səbir göstərir.

- Bəli, biz səbir göstəririk. Əlbəttə ki, Gəncə belə vəhşi atəşə məruz qal-
dıqda bu, hər bir azərbaycanlını hiddətləndirir və adekvat cavab tələb olunur. 
Amma biz cavabı döyüş meydanında veririk. Dünən itirilmiş qurbanlarımızın 
qisasını biz döyüş meydanında aldıq. Bizim münasibətimiz belədir: biz heç vaxt 
mülki şəxslərlə müharibə aparmamışıq, bu gün də aparmırıq. Bu, Azərbaycanı 
Ermənistandan fərqləndirən cəhətlərdən biridir. Ona görə dayanıqlı atəşkəsin 
təmin edilməsi üçün ilk növbədə, Ermənistan anlamalıdır ki, artıq işğaldan azad 
edilmiş torpaqları onlar görməyəcəklər, onlar oraya qayıtmayacaqlar. Bu, onlar 
üçün tamamilə qeyri-mümkündür. Kim nə deyirsə-desin, kim onları necə dəstək-
ləyirsə dəstəkləsin, bu, olmayacaq. Biz bu torpaqlara gəldik, bu, bizim dədə-baba 
torpaqlarımızdır. Bizi oradan heç bir qüvvə çıxara bilməz. Bunu nə qədər tez 
anlasalar, onlar üçün o qədər də yaxşı olacaq. Çünki dayanıqlı atəşkəs üçün hər 
iki tərəfin buna sadiq olması lazımdır. Biz buna sadiqik. Biz günorta saat 12-dən 
qüvvəyə minmiş atəşkəsə riayət etmişdik, amma görəndə ki, Ermənistan bunu 
pozur, təbii ki, biz buna səssiz qala bilməzdik. Biz də özümüzü müdafiə etməli-
yik və beləliklə, demək olar ki, atəşkəs qüvvəyə mindi, amma real həyatda baş 
vermədi.

- Çəkilməklə bağlı siqnal alırsınızmı, ən azından həmin nöqtədə? Torpaqları-
mızdan çəkilməklə bağlı.

- Yox, biz belə bir siqnal almırıq və heç kim də bizə belə bir siqnal verə bil-
məz. Bu, beynəlxalq hüquqa və tarixi ədalətə ziddir. Belə bir siqnal olmamışdır. 
Siqnallar var ki, dayandırın. Siqnallar var ki, daha irəli getməyin. Siqnallar var 
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ki, atəşkəs təmin edilsin. Biz də deyirik ki, yaxşı, atəşkəs təmin edilsin, ancaq 
bununla bərabər gərək məsələ sülh yolu ilə həll edilsin.

Moskvada əldə edilmiş razılaşma, hesab edirəm ki, bizim maraqlarımıza 
tam cavab verir. Çünki ilk növbədə, orada göstərilir ki, həlak olanların cəsədlə-
rinin, əsirlərin humanitar əsaslarla dəyişdirilməsi nəzərdə tutulur. Biz bunu ilk 
gündən istəyirdik. Ancaq Ermənistan buna getmirdi. Bundan başqa çox önəmli 
siyasi məqamlar var. Onlardan biri danışıqların, müzakirələrin bərpa edilməsi, 
baza prinsipləri əsasında substantiv danışıqların davam etdirilməsidir. Baza 
prinsipləri isə bizim maraqlarımıza cavab verir. Çünki orada işğal edilmiş tor-
paqlardan erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması nəzərdə tutulur. Orada göstə-
rilir ki, birinci mərhələdə beş rayondan, ikinci mərhələdə daha iki rayondan 
erməni silahlı qüvvələri çıxarılır. Ondan sonra təbii ki, bütün məcburi köçkünlər 
əvvəlki dövrdə yaşadıqları bölgələrə qayıdırlar. Bu da o deməkdir ki, bizim məc-
buri köçkünlərimiz Şuşaya da, Xankəndiyə də qayıdacaqlar və ondan sonra, yəni, 
bu məsələnin siyasi həlli təmin edilə bilər.

Digər məsələ, - Ermənistan buna hər zaman o qədər yaxşı baxmırdı, - odur 
ki, müzakirələrin formatı dəyişməz olaraq qalır. Ermənistan rəhbərliyi və baş 
nazir Paşinyan hər zaman deyirdi ki, Azərbaycan qondarma “Dağlıq Qarabağ 
respublikası” ilə danışıqlar aparmalıdır. Biz isə buna etiraz edirdik. Oraya belə 
bir bəndin salınması yenə də bizim maraqlarımıza cavab verir.

Ona görə artıq hərbi mərhələdən diplomatik siyasi mərhələyə keçid üçün 
bütün imkanlar, bütün zəmin var. Qaldı ki, Ermənistan bu atəşkəsə əməl etsin. 
Ümid edirəm ki, Azərbaycanın müzəffər Ordusunun dünən və bu gecə yeni uğur-
lu əməliyyatları onları buna məcbur edəcək.

- Siz sentyabrın 27-dən bəri, bu Vətən müharibəsi başladığı andan etibarən 
yeni bir formatdan, Türkiyənin öz mövqeyini daha fəal qoymasından, bu məsələnin 
Rusiya və Türkiyə ilə birlikdə həll oluna biləcəyindən bəhs edirsiniz. Amma Türkiyə 
Lavrovun açıqlamasında yox idi. Sanki bundan sonra ATƏT-in Minsk qrupunda 
müzakirələrin yenə davam edəcəyinə yönəlik bir açıqlama etdi. Türkiyə necə, nə 
şəkildə, nə vaxt masada olacaq? Ya da bu barədə danışıldımı?

- Əlbəttə ki, bu, bizim mövqeyimizdir. Mən bunu bir neçə dəfə açıqlamı-
şam. Bir daha demək istəyirəm ki, mütləq Türkiyə bu məsələnin siyasi yollar-
la həll olunmasında fəal rol oynamalıdır. Mən onu da bilirəm, Türkiyənin bəzi 
mətbuat orqanlarında yazılır ki, nə üçün Türkiyə Moskvada olmamışdı. Təbii 
ki, bu, indiki mərhələdə nəzərdə tutulmurdu. Heç Türkiyə qarşısında da belə 
bir vəzifə durmurdu. Bu, danışıqlar prosesi deyil. Bu, sadəcə olaraq, humanitar 
əsaslarla tətbiq olunan atəşkəsdir. Yəni, bu, danışıqların keçirilməsi üçün təşkil 
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edilmiş tədbir deyildi. Danışıqlar bu günə qədər Minsk qrupu çərçivəsində apa-
rılır. Ancaq bu danışıqların səmərəsi və heç bir nəticəsi yoxdur. Otuz ilə yaxındır 
ki, bir santimetr torpaq bizə müzakirə yolu ilə qaytarılmadı. Ona görə mən də 
tam haqlı olaraq dedim, bir halda ki, Minsk qrupu 1992-ci ildə formalaşdı və o 
zaman hansı əsaslarla formalaşdı, bu haqda bizdə heç bir məlumat yoxdur. Əgər 
Minsk qrupunun tərkibinə baxsanız görərsiniz ki, orada bu bölgədən uzaqlarda 
yerləşən ölkələr, bu bölgə ilə heç bir əlaqəsi olmayan ölkələr, münaqişə ilə heç 
vaxt maraqlanmayan ölkələr də var. Onların orada mövcudluğu formal xarak-
ter daşıyır. Yaxşı, biz əgər bu münaqişənin həll olunmasını istəyiriksə, - amma 
biz istəyirik, - elə ölkələr olmalıdır ki, onların gücü də olsun, təsiri də olsun və 
bu tərkib birtərəfli olmasın. İndi Minsk qrupunun həmsədrlərinin ölkələrində 
erməni diasporlarının fəaliyyətinə diqqət yetirin. Hər üç ölkədə erməni diaspor 
təşkilatları böyük siyasi imkanlara malikdir. O siyasi imkanlar nəticəsində onlar 
o ölkələrin vəzifəli şəxslərinə təsir edirlər. Yəni, bu, nə qədər ədalətlidir? Nə 
üçün Türkiyə də həmsədr olmasın, onsuz da Minsk qrupunun üzvüdür. Ona görə 
bizim siyasətimizdə tam məntiq və nəticəyə hesablanmış yanaşma var.

Geosiyasi reallıqlar dəyişib. 1992-ci illə bugünkü vəziyyəti müqayisə etmək 
olmaz. Bu gün Türkiyə nəinki bölgədə, dünya miqyasında güc mərkəzidir. Bunu 
Qərbdə bir çoxları qəbul etmək istəmirlər, bu, onları qıcıqlandırır. Onlar öyrə-
şiblər, təəssüf ki, keçən əsrdə bəzi hallarda onların sözü Türkiyə siyasətində çox 
böyük dəyər təşkil edirdi. Ancaq bu gün Türkiyə tam müstəqil siyasət aparır və 
dünya miqyasında gücə çevrilibdir. Hansı məsələ bizim bölgəmizdə Türkiyəsiz 
həll olundu? Baxın, Suriyada, Liviyada, Orta Şərqdə, bizim bölgədə Türkiyə söz 
sahibidir və bu, reallıqdır. Onunla hesablaşmaq lazımdır.

İndi müzakirələr nə zaman başlayacaq, mən bunu deyə bilmərəm. Çünki 
Ermənistan bir halda ki, bu atəşkəsi pozur, inanmıram danışıqlarda da səmimi 
olsun. Ancaq istənilən halda de-yure, ya da de-fakto Türkiyə mütləq bu proble-
min həllində olmalıdır və onsuz da var. Çünki bu gün sirr deyil ki, biz Türkiyə 
ilə müntəzəm olaraq məsləhətləşmələr aparırıq. Bu proseslər başlayandan - 27 
sentyabrdan bu günə qədər biz daim əlaqədəyik. Türkiyənin yüksək səviyyəli 
vəzifəliləri bir çox ölkələrin dövlət və hökumət başçıları ilə sıx təmasdadırlar. 
Ona görə bu, artıq reallıqdır. Sadəcə olaraq, biz de-fakto reallığı de-yure reallığa 
çevirməliyik.

- İndi “Nə üçün o həmsədrlik sistemində Türkiyə olmasın, olmalıdır” ifadəsini 
işlətdiniz. Bunu bir qədər də aydınlaşdırmaq üçün soruşacağam, amma Sizə isti-
nad edərək. Ötən gün xalqa müraciətinizdə eynilə bu ifadələri işlətdiniz – biz artıq 
status-kvonu dəyişdirdik, təmas xətti deyə bir şey yoxdur, təmas xəttini yardıq. Yeni 
müzakirədə həm Türkiyənin iştirakı, həm də bu dediyiniz sözlər barədə bir qədər 
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ətraflı bəhs etsək, tam olaraq nəyi nəzərdə tutursunuz? Bundan sonra Bakı tərəfin-
dən necə bir status-kvo qurulacaq?

- Bilirsiniz, biz status-kvo ilə əlaqədar uzun illər çox böyük səy göstərdik ki, 
həmsədrlərdən bununla bağlı bir açıqlama gəlsin. Nəhayət, təqribən 7-8 il bun-
dan əvvəl Amerika, Rusiya və Fransa prezidentləri səviyyəsində bir neçə dəfə 
belə bir açıqlama verildi - status-kvo qəbuledilməzdir və dəyişdirilməlidir. Biz də 
bunu alqışladıq. Mən də bir neçə dəfə bununla bağlı açıqlama verdim ki, bu, çox 
müsbət bir yanaşmadır. Yəni bu, nə deməkdir, o deməkdir ki, erməni silahlı qüv-
vələri torpaqlarımızdan çıxmalıdır. Status-kvonun dəyişdirilməsini Ermənistan 
etməlidir. Çünki biz Ermənistan torpaqlarını işğal etməmişik. Biz status-kvonu 
necə dəyişdirə bilərik? Bu Ermənistan tərəfinə, bir mesaj, bir siqnal idi. Ancaq 
təəssüf ki, bu açıqlama və açıqlamalar, - bir neçə dəfə belə açıqlamalar verildi, - 
havada qaldı. Ondan sonra biz nə eşitməyə başladıq? Son dönəmdə artıq həmin 
həmsədrlər bu ifadədən geriyə addım atdılar. İndi nə deyirlər? İndi deyirlər ki, 
status-kvo dayanıqlı deyil. Amma bu, böyük bir fərqdir. Status-kvo dəyişməli-
dir, yəni ki, Ermənistan, sən torpaqlardan çıxmalısan. Status-kvo dayanıqlı deyil, 
yəni sabit deyil o deməkdir ki, sadəcə olaraq, onlar bunu fakt kimi göstərirlər. 
Ona görə belə olan halda, status-kvonu Azərbaycan özü dəyişdirdi, döyüş mey-
danında dəyişdirdi. Artıq status-kvo yoxdur. Artıq Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl, Had-
rut rayonlarının yaşayış məntəqələri və kəndlər azad edildi. Hansı status-kvo-
dan söhbət gedə bilər? Söhbət gedə bilməz. Təmas xətti? Təmas xətti yoxdur. 
Aydın məsələdir ki, mövcud olan təmas xətti çox böyük hərbi biliklər əsasında 
yaradılmışdır. Ermənistanın o zaman heç bir hərbi bilikləri yox idi. Bunu biz açıq 
etiraf etməliyik. Yəni Ermənistanın nüfuzunun az olması onlar üçün çox ciddi bir 
problem yaradır. Onlar üçün təmas xətti çox qısa olmalı idi, düz olmalı idi. Onu 
da etdilər. Onların buna ağlı çatmazdı. Onlara məsləhət verənlər bunu etdilər. 
Əgər o əvvəlki təmas xəttinə baxsanız, bu üfüqi-şaquli formadadır. Belə, düz. 
Yəni, onu müdafiə etmək çox asandır. Onların mövqeləri əsasən təpələrdə idi. 
Onlara müdaxilə etmək, yəni, istehkamları yarmaq çox çətin bir iş idi. İndi bu 
təmas xətti yoxdur. Biz onu bir neçə yerdən - şimaldan, cənubdan, ondan sonra 
şərqdən yardıq. Artıq hansı təmas xəttindən söhbət gedə bilər? Yoxdur! Azər-
baycan Ordusunun xilaskarlıq missiyası davam edir. Hər gün biz yeni mövqeləri 
azad edirik. O mövqelər şərt deyil ki, kənd olsun, yaxud da ki, şəhər olsun. Təpə 
olsun, dağ olsun – o, kənddən, şəhərdən daha önəmlidir. Şəhərlərə biz onsuz da 
qayıdacağıq. Bizim üçün əsas məsələ strateji yüksəklikləri almaqdır. İndi Had-
rutun bütün ətrafı bizim nəzarətimizdədir. Şəhərdə də biz varıq. Amma şəhərə 
girək-girməyək o başqa məsələdir. Bizim qarşımızda indi belə bir siyasi vəzifə 
yoxdur ki, mütləq bu gün oranı elan edək, sabah oranı elan edək. Yoxdur. Bəzi 
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hallarda biz kəndləri, şəhərləri azad edirik, bir gün, iki son sonra açıqlama veri-
rik. Bunun da taktikası var.

Bir daha deyirəm, status-kvo yoxdur, təmas xətti yoxdur. Ermənilərin öz 
orduları haqqında uzun illər uydurduğu yenilməz ordu əfsanəsi yoxdur. Biz 
göstərdik kim kimdir. Ona görə bu reallıqlarla gərək həm Ermənistan hesablaş-
sın, onların havadarları hesablaşsın, bütün dünya hesablaşsın. Bizə dur deyənlər 
bilməlidirlər ki, yaxşı, biz dura bilərik, biz də istəmirik ki, qan tökülsün. Amma 
ondan sonra gərək siyasi proses başlasın. Siyasi proses başlamasa, biz durmaya-
cağıq. Mən demişəm, biz sona qədər gedəcəyik, sona qədər. Amma necə? Hərbi 
yolla, yaxud da ki, siyasi yolla, o, başqa məsələdir. Biz istəyirik ki, hərbi mərhələ 
dursun, qan tökülməsin, şəhidlər olmasın və sülh yolu ilə öz torpaqlarımızı azad 
edək.

- İşin siyasi və hərbi tərəfi bir tərəfə. Bu gün biz, daha doğrusu, Bakıya gəl-
diyimiz andan etibarən oranı tərk etmək məcburiyyətində qalmış insanlarla gö-
rüşdük, aralarında xocalılılar, cəbrayıllılar var idi. Azərbaycan dövlətinin, Sizin 
köməyinizlə tikilən qəsəbələrə getdik. Hər kəsin üzündə bu ifadə var idi: Sizə, döv-
lətə böyük minnətdarlıq hissi duyurlar. “Biz burada heç bir şeyə ehtiyacımız ol-
madan yaşayırıq, lakin biz öz torpaqlarımıza dönmək istəyirik” deyirlər. Xüsusilə 
cəbrayıllılar, “İşğaldan azad edilən torpaqlarda nə edəcəksiniz?” sualına, “Təki bir 
damımız olsun, kifayətdir” deyirlər. Bəs, Siz nə edəcəksiniz o insanlar üçün? O tor-
paqlarda yeni inşaat işləri aparılacaq?

- Biz orada nəinki damlar, biz orada şəhərlər quracağıq, biz oraya həyatı 
qaytaracağıq. Biz bütün dağılmış yerləri bərpa edəcəyik. Ora indi bizim ordu-
muzun nəzarətindədir. Artıq işğaldan azad edilmiş torpaqların bəzilərinə bizim 
mətbuat nümayəndələri də gedirlər. Bəzilərində isə hərbçilər özləri videoya 
çəkirlər, görürlər ki, orada bir dənə də salamat bina yoxdur. Yəni, bu, faşistlərin 
əməlləridir. Dünya bunu görməlidir və görəcək. Görün, indi Ağdam, Füzuli nə 
gündədir?! Bizim bütün kəndləri dağıdıblar. Elə ediblər ki, azərbaycanlılar daha 
heç zaman oraya qayıtmasınlar, qayıda bilməsinlər. Amma Azərbaycan xalqı-
nın iradəsini bilmirlər. Biz Cocuq Mərcanlını təqribən 8 aya qurduq. O kənd ki, 
biz 2016-cı ildə işğaldan azad etdik, 6-7-8 aya artıq oranı biz inşa etdik və indi 
orada insanlar yaşayırlar, qazı da, suyu da, elektriki də, məscidi də, xəstəxanası 
da, məktəbi də, evlər də var, hər şey var. Bir də ki, kənd təsərrüfatı üçün onla-
ra avadanlıq vermişik və indi o kənd dirçəlib. Bütün o torpaqları biz cənnətə 
çevirməliyik. Onsuz da oranın mənzərəsi cənnətdir və uzun illər erməni tapda-
ğının altında olmasına baxmayaraq, o torpaq canlanacaq, oraya həyat qayıdacaq, 
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uşaqların gülüşü gələcək, insanların təbəssümü qayıdacaq. Azərbaycan vətən-
daşları o torpaqlarda ləyaqətlə yaşayacaqlar.

Bizim məcburi köçkünlərimiz bilirlər ki, mənim üçün, Prezident üçün onla-
rın problemi bir nömrəli problemdir. Siz də bilirsiniz ki, biz onlar üçün nə qədər 
böyük yardımlar edirik. Bu il biz 7 min ailəyə yeni mənzillər veririk. Təqribən 
35 min insan bir il ərzində dövlət tərəfindən pulsuz mənzil alır. Hər ay dövlət 
onların hər birinə müavinət verir. Ona görə, təbii ki, onlar dövlətin qayğısından 
razıdırlar. Mənim onlarla keçirdiyim görüşlərdə onlar hər zaman təşəkkürlərini 
bildirirlər və deyirlər ki, burada hər şey yaxşıdır, biz bu yeni evlərdə yaşayırıq, 
belə şəraiti görməmişik, amma bizi ora qaytarın, biz oraya getmək istəyirik və 
gedəcəklər.

Ona görə biz indi artıq o bölgələrin inkişaf planları üzərində işləməliyik, 
müvafiq göstərişlər artıq verilibdir. Planlama hazırlanacaq ki, o bölgələrə Azər-
baycan əhalisi qayıtsın və maksimum qısa müddət ərzində artıq onlar oraya 
yerləşsinlər.

- Cənab Prezident, bu qədər sıx qrafikinizin, diplomatik gərginliyin arasında 
bizə vaxt ayırdığınız üçün Sizə çox təşəkkür edirik!

AZƏRTAC 
12.10.2020

(https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyev_Turkiyenin_Haber_Global_televiziya_
kanalina_musahibe_verib___YENILANIB_VIDEO-1611137)



126

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
Vətən müharibəsi dövründə xarici kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibələri

 
 

Prezident İlham Əliyevin Türkiyənin  
“Haber Türk” televiziya kanalına müsahibəsi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 13-də Tür-
kiyənin “Haber Türk” televiziya kanalına müsahibə verib. Oktyabrın 14-də hə-
min televiziya kanalında dövlətimizin başçısının müsahibəsi yayımlanıb. 

- Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev ilə birlikdəyik. Cənab Prezident, 
bir yandan cəbhədə, bir yandan diplomatiyada sıx qrafikiniz var. “Haber Türk”ə 
vaxt ayırdığınız üçün Sizə çox təşəkkür edirəm!

- Sağ olun!

- Cənab Prezident, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında Moskvada 11 saat 
yarım davam edən bir görüş keçirildi. Ancaq bu görüşdən sonra Ermənistan xüsusi 
qəddarlıqla Gəncə şəhərini atəşə tutmağa, mülki şəxsləri hədəfə almağa başladı. 
Burada diqqət çəkən məqam Ermənistanın öz ərazisindən Azərbaycanı hədəfə al-
masıdır. Ermənistan diplomatiya sahəsində belə bir görüş keçirilərkən bu cür hü-
cuma niyə ehtiyac hiss etdi? Dünya ictimaiyyətindən bu məsələdə istədiyiniz dəstə-
yi gördünüzmü, Sizə gələn mesajlar oldumu?

- Ermənistanın bu çirkin siyasəti anlaşılandır. Çünki onlar hər zaman döyüş 
meydanında məğlubiyyətə uğrayanda belə çirkin əməllərə əl atırlar. Mülki şəxs-
lərə, əliyalın insanlara qarşı qəddarlıq göstərmək onlar üçün adi bir şeydir. Azər-
baycan xalqı bunu Xocalı soyqırımının timsalında görmüşdür. Bu dəfə də bütün 
cəbhəboyu Azərbaycan Ordusu uğurlu əməliyyat keçirərək bir neçə şəhər və 
kəndimizi işğaldan azad etmişdir və işğaldan azadetmə əməliyyatımız uğurla 
davam edir. Bu gün səhər mənə verilən məlumata görə, Azərbaycan Ordusu bu 
istiqamətdə daha böyük uğurlara imza atdı. Bu məsələ ilə bağlı lazım olan vaxt-
da açıqlama veriləcək.

Ermənistanın bu xain hücumunun səbəbi odur ki, onlar bu münaqişənin 
coğrafiyasını genişləndirmək, üzv olduğu Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi 
Təşkilatını münaqişəyə cəlb etmək istəyirlər. Məhz buna görə Ermənistan ərazi-
sindən Azərbaycan torpaqlarını, mülki şəxsləri atəşə tuturlar və bizi cavab atə-
şinə təhrik edirlər. Fəqət mən demişdim ki, bizim qisasımız döyüş meydanında 
olacaq. Biz heç zaman mülki şəxslərə qarşı heç bir addım atmırıq və bizim bütün 



127

Prezident İlham Əliyevin Türkiyənin “Haber Türk” televiziya kanalına müsahibəsi

hədəflərimiz hərbi hədəflərdir. Əməliyyatın ilk günlərindən bütün hərbi hədəf-
lər bir daha nəzərdən keçirildi və bizim dəqiq, sərrast atışlarımız bu hədəflə-
ri məhv etdi. Erməni ordusuna çox böyük zərər vuruldu, 200-dən çox tank, 2 
“S-300” hava hücumuna qarşı qurğu, bir çox başqa texnika məhv edildi, 33 tank 
və digər texnika qənimət kimi götürüldü.

Bu, Ermənistanın növbəti terror aktıdır. Ancaq bu terror aktı Azərbaycan 
xalqının iradəsini qıra bilməz. Biz düşmənə qarşı daha böyük əzmlə, iradə ilə 
vuruşacağıq, daha əzmlə, iradə ilə öz torpaqlarımızı azad edəcəyik və Azərbay-
can bayrağını işğal edilmiş bütün torpaqlarda qaldıracağıq.

O ki qaldı, beynəlxalq təşkilatların və beynəlxalq ictimaiyyətin buna reak-
siyasına, Türkiyə hər zaman olduğu kimi, bizi bir daha bu məsələ ilə bağlı açıq 
və birmənalı dəstəklədi. Əziz qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğanın açıqlamaları, 
digər yüksək səviyyəli vəzifəlilərin açıqlamaları bir daha qardaşlıq mövqeyinin 
təzahürü idi. Pakistan və onun Baş Naziri çox böyük həmrəylik göstərərək çox 
müsbət açıqlama vermişdir, digər ölkələr də vermişdir. Ancaq deyə bilmərəm ki, 
bu, dünya miqyasında geniş vüsət almışdır. Halbuki hər kəs üçün bu, gün kimi 
aydındır. Atəşkəs rejimi haqqında açıqlama verilir, ondan bir gün keçməmiş belə 
namərd hücum təşkil edilir. Bu, bir daha onu göstərir ki, atəşkəsi kim istəmir.

Mən demişdim, bizim hədəfimiz, bizim məqsədimiz işğal edilmiş bütün tor-
paqlara Azərbaycan vətəndaşlarını qaytarmaqdır. Bildirmişdim, atəşkəs imkan 
verəcək ki, bu məsələ artıq hərbi müstəvidən siyasi müstəviyə, diplomatik 
müstəviyə keçsin. Bu məsələ diplomatik müstəvidə danışıqlar masası arxasında 
həll olunsun və Ermənistan hələ də işğal altında olan digər torpaqlardan çəkil-
sin, Azərbaycan vətəndaşları oraya qayıtsın və sülh yaransın. Ancaq görünür ki, 
Ermənistanın planları tam başqa imiş. Onlar hesab edirmişlər ki, bu atəşkəsdən 
istifadə edərək, bunu istismar edərək öz hərbi məğlubiyyətlərini bir qədər azal-
da bilərlər, vaxt qazana bilərlər, yeni qüvvələr səfərbər edə bilərlər və beləliklə, 
Azərbaycana qarşı hücumları davam etdirə bilərlər. Amma onlar yanıldılar. Mən 
demişdim ki, əgər Ermənistan müsbət davranış göstərməsə peşman olacaq və 
haqlı idim.

- Cənab Prezident, Sizin Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan 
xarici işlər naziri 11 saat yarım davam edən bir görüş keçirdilər. Siz, bu görüş da-
vam edərkən açıqlama verdiniz, bir şərtiniz var idi, bizə bir təqvim versinlər. Yəni 
Ermənistanın Qarabağdan çəkilməsi üçün bir təqvim verilsin. Moskvadakı görüşdə 
bir təqvim, ya da Qarabağın gələcəyinə dair Moskvanın ortaya qoyduğu bir layihə, 
bir plan oldumu?
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- Xeyr, təqvim verilmədi, biz də çox israr etmədik. Çünki Moskva anlaşma-
sında, açıqlamasında bizi qane edən, bizim maraqlarımıza cavab verən mad-
dələr bizi təmin etdi. Onu da bildirməliyəm ki, Moskva müzakirələrinin uzun 
çəkməsinin səbəbi o idi ki, bizim üçün məqbul olmayan bəzi maddələr o açıqla-
maya salınmalı idi. Bizim bundan xəbərimiz yox idi. Bizim Xarici İşlər nazirimiz 
Moskvaya gələndə və artıq müzakirə masasına əyləşəndə hər iki nazirə təkliflər 
verildi. Təbii ki, mənimlə əlaqə saxlanıldı və biz müntəzəm olaraq əlaqədə idik. 
Mən bizim şərtlərimizi demişdim və o şərtlərdən kənarda hər hansı bir razılaş-
ma mümkün deyildi.

Ona görə biz vəziyyəti nəzərə alaraq, təqvimlə əlaqədar mövqeyimizi bir 
qədər yumşaltdıq. Ancaq bu, o demək deyil ki, bu təqvim olmayacaq, bu, olacaq. 
Ancaq nə zaman? Artıq müzakirə prosesi çərçivəsində. O açıqlamada göstərildi 
ki, müzakirələr baza prinsipləri, yəni Madrid prinsipləri əsasında bərpa edilir ki, 
o da işğal altındakı torpaqlarımızın Azərbaycana qaytarılmasını təsbit edir. Eyni 
zamanda, danışıqlar formatı dəyişməz olaraq qalır. Yəni, danışıqlar Ermənistan 
və Azərbaycan arasında aparılacaq. Qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın 
hər hansı bir nümayəndəsinin bu danışıqlarda iştirakı müzakirə mövzusu deyil. 
Bunlar bizi qane etdi. Bizim təxminimiz ondan ibarət idi ki, artıq dərhal danı-
şıqlar başlasın və təqvim məhz bu danışıqlar çərçivəsində bizə təqdim edilsin. 
Bu təqvim bizi qane etməlidir. Yəni, bu, çox uzunmüddətli proses ola bilməz. 
Biz otuz il gözləmişik. Artıq Azərbaycan xalqının səbri tükənibdir. Əgər danı-
şıqlar bərpa edilərsə, əminəm ki, bu təqvim bizə veriləcək. Ancaq Ermənistanın 
bu anlaşmanı, bu açıqlamanı pozması göstərir ki, onların niyyəti, sadəcə olaraq, 
vaxt qazanmaq və Azərbaycana öz hücumunu davam etdirməkdir.

- Cənab Prezident, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi ilə bağlı Ermənistanın 
cəhdləri var. Ermənistan Fransada, Rusiyada, hətta erməni diasporunun güclü 
olduğu digər ölkələrdə siyasi təzyiq formalaşdırmağa çalışır. Qarabağın işğaldan 
azad edilməsi məsələsində Siz qətiyyətlisiniz. Qarabağ işğaldan azad edildikdən 
sonra Sizin necə bir modeliniz var? Bir muxtar bölgə, müstəqil bir struktur, necə 
bir proses olacaq Qarabağla bağlı?

- Birincisi, onu deməliyəm ki, Ermənistanın hazırda göstərdiyi cəhdlər 
yersizdir və onların özləri üçün zərərlidir. Çünki birinci növbədə heç bir ölkə 
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan və beynəlxalq hüquq baxımından Azərbay-
cana mənsub olan Dağlıq Qarabağa müstəqillik verməyəcək, onu tanımayacaq. 
Belə olan halda, bu cəhdlər səmərəsiz qalacaq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
bütün dünya tərəfindən tanınıb. Baxın, Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələr, 
onlar bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyır. Avropa İttifaqı ilə bizim “Tərəfdaşlıq 
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prioritetləri” adlı sənəd paraflanmışdır. Orada Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, 
suverenliyinə, sərhədlərimizin toxunulmazlığına dəstək göstərilir. Yəni, mən 
inanmıram ki, hər hansı bir ölkə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanısın. Çünki 
bundan heç bir saat keçməmiş bu ölkə ilə biz bütün diplomatik əlaqələrimizi 
kəsərik. Bu, mütləqdir. Ona görə Ermənistanın bu cəhdləri, sadəcə olaraq, daxilə, 
yəni, öz ictimaiyyətinə hesablanıb ki, sanki bunlar da hər hansı bir diplomatik 
fəaliyyətdədirlər.

O ki qaldı, sülhdən sonrakı dönəmə, bizim mövqeyimizdə hər hansi bir 
dəyişiklik yoxdur. Bizim mövqeyimiz həm tarixi ədalətə, beynəlxalq hüquqa 
və dünyada mövcud olan müsbət təcrübəyə əsaslanır. Yəni, birinci mərhələdə 
işğal olunmuş rayonlardan erməni silahlı qüvvələri çıxarılır. Prinsip etibarilə bu 
məsələ artıq Minsk qrupu çərçivəsində təsbit edilib, - beş rayon, ondan sonra iki 
rayon, ondan sonra Dağlıq Qarabağın özündən, Şuşadan, Xankəndidən, - orada 
bir çox kəndlərdə azərbaycanlılar yaşayıb, - Azərbaycan vətəndaşları oraya qayı-
dır və Dağlıq Qarabağın gələcəyi ilə əlaqədar müzakirələr davam edir. Ancaq yeni 
bir şəraitdə, yeni bir iqlim çərçivəsində. Artıq biz sülhə daha da yaxınlaşacağıq. 
Ona görə orada yaşayan ermənilərlə əlaqədar bizim mövqeyimizdə dəyişiklik 
yoxdur. Azərbaycan çoxmillətli dövlətdir. Azərbaycanın müxtəlif yerlərində, ilk 
növbədə, Bakı şəhərində minlərlə erməni yaşayır və onlar bizim vətəndaşımız-
dır. Bizim ölkəmizdə bir çox millətlər yaşayır və bu, ölkəmizin gücünü artırır. 
Ona görə Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər narahat olmasınlar. Biz onların 
canını o kriminal xunta rejimindən qurtarandan sonra onlar daha yaxşı yaşa-
yacaq, daha güvənli, daha təhlükəsiz şəraitdə yaşayacaq və onların rifahı daha 
da artacaq. Çünki orada indi səfalət hökm sürür. Biz oraya sərmayə də yatırarıq, 
biz orada sosial proqramlar da icra edərik, iş yerlərinin yaradılması ilə əlaqədar 
proqramlarımız olacaqdır. Bütün bunlar orada yaşayan ermənilər və oraya qayı-
dacaq azərbaycanlılar üçün yeni bir mərhələ olacaq. Bizim mövqeyimiz bun-
dan ibarətdir. Ermənistanın mövqeyi isə azərbaycanlıları oradan qovmaq, etnik 
təmizləmə aparmaq, Azərbaycanın tarixi-dini abidələrini yerlə-yeksan etmək və 
ondan sonra elan etmək ki, bu, qədim Ermənistan torpağıdır. Halbuki ermənilər 
oraya çar Rusiyası tərəfindən XIX əsrin əvvəlində köçürülüb. Bu, tarixdir. Bu 
tarixi biz bilirik. Ona görə bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir. Azərbaycan xalqı 
bu mövqeyi bilir və bunu dəstəkləyir.

- Cənab Prezident, bu fikirlərinizdən başa düşdüyüm qədər, Siz, təkcə əmə-
liyyatı deyil, əməliyyat sonrasını da izah etdiniz, mərhələ-mərhələ konsepsiyasın-
dan bəhs etdiniz. Ancaq bilirik ki, münaqişə dövründə çox böyük kədər yaşandı, 
Qarabağda 30 min Azərbaycan türkü həlak oldu, şəhid oldu. Yenidən o coğrafi-
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yada xalqlar birlikdə yaşaya biləcəkmi? Yaxud, ermənilər və Azərbaycan türkləri 
ayrı-ayrı rayonlarda yaşayacaqlar? Necə bir planlaşdırma olacaq?

- Bilirsiniz, Azərbaycan xalqı çox xeyirxah xalqdır. Məhz ona görə Azər-
baycanda onlarla digər xalqların nümayəndələri yaşayırlar, sülh, ləyaqət içində 
yaşayırlar. Odur ki, mən tam əminəm, ermənilər və azərbaycanlılar o bölgələrdə 
bir yerdə yaşaya bilərlər. Necə ki, bu gün Azərbaycanın digər yerlərində, necə 
ki, məsələn Gürcüstanda. Gürcüstanda 300 mindən çox azərbaycanlı və təqri-
bən 200 minə yaxın erməni əhali var. Bəzi kəndlərdə onlar bir yerdə yaşayırlar, 
bir kənddə. Onların arasında hər hansı bir problem yoxdur. Onlar normal qonşu 
kimi yaşayırlar, Rusiyada da, Ukraynada da, digər ölkələrdə də. Niyə də bunu 
burada edə bilmərik?

Mən hesab edirəm ki, biz buna hazır olmalıyıq. Biz xalqlarımızı buna 
hazırlamalıyıq. Mənim bu gün sizə dediyim sözlər Azərbaycan xalqı tərəfindən 
qəbul edilir və dəstəklənir. Bu, eyni zamanda, bu gün Dağlıq Qarabağda yaşayan 
ermənilərə də mənim müraciətimdir. Onlar bilsinlər ki, Azərbaycan xalqı onla-
rın düşməni deyil. Sadəcə olaraq, Azərbaycan xalqı öz dədə-baba torpaqlarında 
yaşamaq istəyir. Buna Azərbaycan xalqının haqqı var. Onlar da yaşasınlar, biz də 
yaşayaq. Amma bizi qovsunlar, onlar yaşasınlar, bu, ədalətli deyil. Biz buna heç 
vaxt razı ola bilmərik.

Əlbəttə ki, hər bir müharibə sülh ilə nəticələnir. Ona görə, indi biz mühari-
bədən sonrakı mərhələyə də baxmalıyıq. Əgər hər iki tərəfdə güclü siyasi iradə 
olarsa və beynəlxalq təşkilatlar bu məsələdə bizə kömək edərsə, hesab edirəm 
ki, buna nail olmaq mümkün olacaq. O qədər də asan olmayacaq. Ancaq biz çalış-
malıyıq ki, buna nail olaq.

- Cənab Prezident, hazırda Ermənistan Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini 
atəşə tutur. Azərbaycan isə əməliyyat zamanı yalnız hərbi obyektləri hədəfə alır, 
ancaq Qarabağ bölgəsindəki ərazilərdə əməliyyat həyata keçirir. Amma Ermənis-
tan Gəncəni, Mingəçeviri, Bərdəni, mülki əhalinin yaşadığı digər yerləri hədəfə alır. 
Bundan məqsəd panika, xaos və qorxu yaratmaqdırmı? Siz hazırda Azərbaycan 
xalqının bu psixologiyasını necə görürsünüz?

- Siz haqlısınız, məqsəd budur, panika yaratmaq, xaos yaratmaq, qorxu 
yaratmaq. Bu gün Azərbaycan tam başqa bir ölkədir. Bu gün yeni nəsil yetişib. 
Müstəqillik şəraitində yeni vətənpərvər, həm mənəvi, həm də fiziki cəhətdən 
güclü insanlar yetişibdir. Eyni zamanda, yaşlı nəsil də bu gün tam başqa bir dün-
yagörüşünə malikdir. Dövlətimizin güclü iradəsi var, güclü ordumuz var. Məhz 
buna görə bu xain hücumlar bizim iradəmizi qıra bilmədi. Erməni vəhşiliyin-
dən ən çox zərər çəkən Tərtər şəhəridir. Tərtər şəhərinə minlərlə mərmi düşüb. 
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Tərtər balaca bir şəhərdir, Gəncə kimi böyük şəhər deyil. Bu gün səhər mənə 
verilən məlumata görə, 100-dən çox mərmi səhər saat 7-dən indi saat 10-un 
yarısıdır, 2 saat yarım ərzində mindən çox mərmi Tərtər şəhərinə düşüb. Amma 
tərtərlilər bir dağ kimi, bir yumruq kimi dayanıblar, heç bir yerə getmirlər və 
deyirlər, öldü var, döndü yoxdur. Həmçinin Ağdamda da, Goranboyda da, Ağca-
bədidə də, cəbhə xəttinə yaxın olan bütün başqa bölgələrdə də belədir. Onlar 
düşmənlə üz-üzə yaşamağa öyrəşiblər. 2016-cı ildə, məşhur Aprel döyüşlərin-
dən sonra mən erməni vəhşiliyindən zərər çəkmiş bölgələrə getdim və bir kənd-
də oldum. O kənddən erməni mövqelərinə məsafə 100-150 metr idi. Bizim hərb-
çilər mənə dedilər ki, oraya getməyin. Getməyin, ora təhlükəlidir. Dedim, orada 
bizim insanlar yaşayır, onlar üçün təhlükəli deyilmi? Onlar nə qədər cəsarətli, nə 
qədər qürurlu insanlardır ki, orada düşmənin atəşi altında yaşayır, qurur, övlad-
larını böyüdür. Azərbaycan xalqı, bax, bu xalqdır!

Ona görə bu xain hücumlar bizi zərrə qədər də yolumuzdan döndərə bil-
məz. Ermənistanın digər bir məqsədi bizi dayandırmaqdır. Onlar zənn edirlər 
ki, bu xain zərbələr bizi dayandıracaq. Bizi heç kim dayandıra bilməz. Çünki biz 
haqq yolundayıq, bu yolu davam edirik və uğurla davam edirik. Bayrağımızı qal-
dırırıq, torpaqlarımızı azad edirik və sona qədər bu yolu gedəcəyik!

- Cənab Prezident, Minsk qrupu ilə bağlı. Münaqişənin 30 ildir davam etmə-
sinə baxmayaraq, bir həll yolu tapılmadı. Dünən bir media qurumuna müsahibə-
nizdə formatın yenidən nəzərdən keçirilə biləcəyini, daha doğrusu, tərkibin dəyişə 
biləcəyini dediniz. Bu tərkib necə olmalıdır? Türkiyə masada rol almalıdırmı? Çün-
ki səhər saatlarında Rusiyadan bir açıqlama gəldi, Türkiyənin o masada olması çox 
da arzu edilmir. Bu məsələyə necə baxırsınız? Bir də bununla bağlı daha bir sual 
vermək istəyirəm. Cənab Prezident, Rusiya bu prosesdə Qarabağa sülhməramlılar 
göndərmək istəyərsə, Sizin buna münasibətiniz necə olar? Səhv etmirəmsə, bir me-
dia qurumunda belə bir sual ilə qarşılaşmışdınız?

- İlk növbədə, onu bildirməliyəm ki, sülhməramlıların bölgəyə göndəril-
məsi hər iki ölkənin - Ermənistanın və Azərbaycanın razılığı əsasında olmalıdır. 
Həmçinin sülhməramlıların göndərilməsi və sülhməramlıların tərkibi. Yəni ora-
da kim olacaq, hansı ölkələr olacaq? Əgər hər hansı bir ölkə veto qoyarsa, təbii 
ki, bu, olmayacaq. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, hər kəs anlamalıdır bu gün 
sülhməramlıların göndərilməsi deyəndə Azərbaycan torpaqlarından, suveren 
Azərbaycan ərazisindən söhbət gedir. Bizim icazəmiz olmadan hər hansı ölkə 
sülhməramlılarını bizim torpağımıza göndərə bilməz. Bu, qanuna ziddir. Bu, 
beynəlxalq hüquqa ziddir. Bu, qəbuledilməzdir.
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Ona görə bizdə belə bir narahatlıq yoxdur. Belə səylər, belə istəklər ola 
bilər. Mən bunu istisna etmirəm. Ancaq bütün məsələlər masa üzərində olmalı-
dır. Onu da bildirməliyəm ki, müzakirə mövzusu olan baza prinsiplərində sülh-
məramlıların göndərilməsi ən son mərhələdə nəzərdə tutulur. Yəni, ilk növbədə, 
bayaq qeyd etdiyim məsələlər həll edilməlidir - torpaqların boşaldılması, məc-
buri köçkünlərin qaytarılması, sərhədlərin açılması, nəqliyyat və ticarət əlaqələ-
rinin qurulması. Ondan sonra sülhməramlıların gətirilməsi də istisna deyil. 
Ancaq nəzərə alsaq ki, bu 30 illik müzakirə müddətində biz müsbət nəticəyə 
yaxınlaşmadıq və bu məsələ heç müzakirə də olunmayıb. Ona görə bu məsələ ilə 
bağlı hər hansı bir fərziyyə, istək ola bilər. Ancaq Azərbaycanın razılığı olmadan 
bu, mümkün deyil.

O ki qaldı, Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə əlaqədar məsələyə, mən artıq bir 
neçə dəfə demişəm ki, Minsk qrupu 1992-ci ildə yaradıldı. O zaman hansı əsas-
lar buna səbəb oldu biz bilmirik. O qrupda elə ölkələr var ki, heç bu bölgə ilə 
maraqlanmırlar. Heç bu bölgədə onların hər hansı maraqları da yoxdur, təsiri 
də yoxdur. Ona görə əgər bu münaqişənin həll edilməsini istəyirlərsə, - biz bunu 
istəyirik, - elə ölkələr olmalıdır ki, onlar real həyatda sülhün təmin olunmasına 
xidmət edə bilsinlər.

Təbii ki, biz qardaş Türkiyəni bu prosesdə görürük. Biz bunu alqışlayırıq. 
Biz bilirik ki, Minsk qrupu ATƏT tərəfindən qurulmuşdur və ATƏT-in öz qay-
daları var. O qrupun tərkibinin dəyişdirilməsinin yəqin ki, hüquqi prosedur-
ları var. Biz o dərinliyə getmək istəmirik. Ona görə mən demişəm ki, de-yure, 
ya da de-fakto, fərq etməz. Əsas odur ki, Türkiyə bu masada olsun. Onsuz da 
var. Çünki əziz qardaşım, hörmətli Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qarabağ məsələsi ilə 
bağlı hörmətli Putinlə dəfələrlə görüşmüşdür, dəfələrlə danışmışdır. Artıq uzun 
illərdir, yəni, on ildən çoxdur ki, bu məsələ Türkiyə-Rusiya gündəliyində duran 
bir məsələdir. Mənim bundan xəbərim var. Həm Türkiyə Prezidenti, həm Rusiya 
Prezidenti bu haqda mənə demişdilər. Onsuz da Türkiyə var. İndi daha çox, daha 
böyük həcmdə, daha böyük miqyasda var.

Bilirsiniz ki, Türkiyənin Xarici İşlər naziri cənab Mövlud Çavuşoğlu cənab 
Lavrovla, Türkiyənin Müdafiə naziri cənab Hulusi Akar cənab Şoyqu ilə tele-
fonla danışırlar. Kim deyə bilər ki, Türkiyə prosesdə yoxdur. Türkiyə yoxdursa, 
nə üçün danışırsınız? Türkiyə var. Biz də əlimizdən gələni edəcəyik ki, bundan 
sonra da olsun. Çünki Türkiyənin burada iştirakı olmasa, bu məsələ həll edilə 
bilməz. Bunu hər kəs anlamalıdır. O ki qaldı, yenə də deyirəm, bu məsələnin for-
mal tərəfinə, bu formal tərəf qala bilər, Minsk qrupu da qala bilər, onsuz da 30 
il ərzində bir nəticə hasil etmədi. Ancaq bu məsələ nə qədər tez həll olunarsa, o 
qədər də tez Minsk qrupuna ehtiyac qalmayacaq.
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- Cənab Prezident, bir tərəfdən Ermənistanın baş naziri Paşinyan əməliyyat-
dan əvvəl Şuşada rəqs etdi, xalqını coşdurmağa çalışdı. Bir tərəfdən də mühari-
bədə məğlub olduqca Türkiyəni ittiham etməyə başladı. Türkiyəni buraya əcnəbi 
döyüşçüləri gətirməkdə günahlandırdı. Eyni zamanda, beynəlxalq medianın da 
bu mövzuya çox yer ayırdığını gördük. Həmçinin Amerikadakı bir qəzetdə əcnəbi 
döyüşçülərin, Türkiyə təyyarələrinin Azərbaycanda olduğu xəbərləri yayımlandı. 
Siz Paşinyanın o rəqsini necə dəyərləndirirsiniz, bu gün hazırkı durum ortadadır. 
İkincisi, Türkiyənin mövqeyi və bu təyyarələr mövzusu ilə bağlı fikirlərinizi bilmək 
istərdim.

- Paşinyanın sərxoş vəziyyətdə rəqsi və digər təhqirləri, həqarəti Azərbay-
can xalqını haqlı olaraq hiddətləndirdi. Biz onun bu hərəkətlərinin heyfini bu 
gün döyüş meydanında alırıq, əvəzini çıxırıq. Azərbaycan əsgəri döyüş meyda-
nında göstərir ki, kim haqlıdır, kim haqsızdır. Biz gücümüzü, xalqımızın iradəsini 
döyüş meydanında göstəririk. Paşinyanın digər təxribatları da cavabsız qalmır 
və qalmayacaq. Azərbaycan xalqının ləyaqəti bərpa olunur. Şəhidlərimizin qanı 
yerdə qalmır və qalmamalıdır. Bu gün azad etdiyimiz şəhərlər, kəndlər Paşinya-
na və onun kimilərə bizim ən gözəl cavabımızdır. O, artıq anladı ki, kim kimdir. 
Mən ona xəbərdarlıq etmişdim. Mən ona demişdim ki, bu yol sizi fəlakətə apa-
racaq. Mən demişdim ki, Azərbaycan xalqının ləyaqəti ilə oynamasın, diqqətli 
olsun, ehtiyatlı olsun. O zənn edirdi ki, dünya erməniliyi onu müdafiə edəcək, 
o zənn edirdi ki, böyük dövlətlər gəlib onun yerinə vuruşacaq, bu gün də bunu 
istəyir. O, Rusiyanın Prezidenti hörmətli Vladimir Putinə bir gündə telefonla 
dəfələrlə zəng etmişdir. O, telefon zənglərinin bir hissəsi mətbuata verildi, bir 
hissəsi isə verilmədi. Bizdə məlumat var ki, bu son atəşkəsdən sonra da Paşin-
yan Putinə telefonla zəng etmişdir. Onun bu hərəkətləri, əlbəttə, göstərir ki, bu 
adam panikaya qapılıb, təşviş içindədir, özünü itirib. Azərbaycan Ordusu döyüş 
meydanında düşmənə elə sarsıdıcı zərbələr endirir ki, artıq onlar qeyri-adekvat 
duruma düşüblər. Bu, məsələnin bir tərəfi.

O ki qaldı, Türkiyənin burada iştirakı, yaxud da ki, hansısa xarici güclərin 
buraya gətirilməsi, bu, tamamilə yalandır. Türkiyə F-16-ları ilə əlaqədar məsələyə 
mən artıq münasibət bildirdim. Türkiyə F-16-ları buradadır. Onlar təlim zamanı 
gəlmişdilər, təlimdən və erməni hücumlarından sonra burada qaldılar. Amma 
onlar yerdədir, havada deyil. Onlardan heç biri bu savaşda iştirak etməyib. Tür-
kiyədən heç bir insan bu savaşda iştirak etmir. O ki qaldı, əcnəbi insanlara, o da 
yalandır. O, bizə atılan iftiradır, böhtandır. Bizə bir dənə də sübut gətirilmədi. 
Sadəcə olaraq, Fransadan və Rusiyadan belə açıqlamalar verildi, vəssalam.

- Konkret sübut ortaya qoyuldumu?
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- Sübut, dəlil yoxdur. Heç bir açıqlama verilmir. Bizim kəşfiyyata heç bir 
məlumat verilmir.

Mən sizə indi deyə bilərəm ki, kəşfiyyat orqanlarımız bizə böhtan atan 
ölkələrlə əlaqədə olublar, deyiblər ki, bizə dəlil, sübut verin. Vermirlər. Sözdür. 
İndi mətbuatda kim yazırsa yazsın, o bizi maraqlandırmır. Onsuz da Qərb medi-
ası hər zaman Ermənistanın tərəfini tutub və bizə bundan əvvəlki dövrdə də 
hər zaman çox mənfi münasibət bəsləyib. Ona görə bu iftiralara biz öyrəşmi-
şik. Ancaq rəsmi şəxslərin açıqlamaları qəbuledilməzdir. Ya bunu sübut et, ya da 
ki, öz sözlərini geri götür. Belə bir şey yoxdur. Buna ehtiyac yoxdur. Azərbaycan 
kifayət qədər güclü orduya malikdir ki, bu məsələləri özü həll etsin.

Bir də ki, əcnəbi vətəndaşların iştirakına gəldikdə, baxsınlar Ermənistana, 
orada nə qədər əcnəbi terrorçular var. PKK-nın düşərgələri var orada. O cüm-
lədən Dağlıq Qarabağda PKK-nın düşərgələri var. Biz bu bölgəni işğalçılardan 
təmizləyəndən sonra o düşərgələri də məhv edəcəyik. Nə qədər əcnəbi bu gün 
bizə qarşı bu döyüşlərdə iştirak edir. Orada öldürülən terrorçuların üzərindən 
Kanada pasportları, Livan pasportları çıxıb. Onlar erməni əsillidir, ya da ki, 
erməni əsilli deyil, bu, başqa məsələdir. Başqa ölkənin vətəndaşı gəlib bizə qarşı 
müharibə aparır. Bunlar muzdlulardır.

Bir də deyirlər ki, Türkiyə Azərbaycana hərbi yardım edir. Bilirsiniz, Türkiyə 
bizim qardaşımızdır. Bizim qardaşlıq münasibətlərimiz artıq böyük sınaqlardan 
çıxıbdır. Biz Türkiyədən hərbi texnika alırıq, ancaq biz başqa ölkələrdən də alı-
rıq. Biz Rusiyadan, İsraildən, Belarusdan, İrandan, Ukraynadan, Şərqi Avropa 
ölkələrindən, o cümlədən Türkiyədən alırıq. Türkiyənin indi inkişaf etmiş hərbi 
sənaye kompleksi var. Niyə almayaq? İndi baxın, Ermənistan nə edir? Biz pulla 
alırıq. Məndə tam siyahı var, o, sonra dərc ediləcək. Amma bir neçə məsələyə 
diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Bu iki həftə ərzində Ermənistanın 200-dən çox 
tankı məhv edildi, 33 tank qənimət götürüldü. Yəni, 233 erməni tankı bizdədir. 
Ondan sonra iki S-300 qurğusu məhv edildi. Hər birinin qiymətini hər kəs bilir. 
Ondan sonra hava hücumundan müdafiə sistemləri – OSA-35 məhv edildi. TOR, 
KUB, KRUQ, karqo avtomaşınları, tank əleyhinə silahlar. Əgər hamısını hesabla-
san, ancaq məhv edilən və qənimət götürülən texnika 1-2 milyard dollar dəyə-
rindədir. Sual olunur, kasıb Ermənistan, sən bu pulu haradan tapdın? Sən bunu 
pulla aldınmı? Xeyr. Sənə verdilər. Kim verdi, onu hər kəs bilir. Verirlər və davam 
edir. Tovuz bölgəsində toqquşmadan sonra, iyulun 16-da münaqişə dayandı, iyu-
lun 17-dən başlayaraq hər gün karqo təyyarələri Ermənistana silah daşıdı. Baxın, 
Ermənistanın dövlət büdcəsində bu maddələr var? Yoxdur. Ermənistanın valyu-
ta ehtiyatı 1,5 milyard dollardır. Vəssalam. Onun başqa pulu yoxdur. Xarici dövlət 
borcu təqribən 8 milyard dollardır. Yəni, bu ölkə iflasa uğrayıb. Haradandır bu 
qədər ancaq məhv edilmiş, hələ nə qədər məhv ediləcək texnika? Əgər müharibə 



135

Prezident İlham Əliyevin Türkiyənin “Haber Türk” televiziya kanalına müsahibəsi

davam edərsə, biz onların bütün ordusunu məhv edəcəyik, bütün ordusunu! Ona 
görə onlar müharibəni nə qədər tez dayandırsalar, o qədər də tankları, topları 
qoruya bilərlər. Hələ Ermənistan ərazisində nə qədər var. Rusiyanın Ermənis-
tanda hərbi bazası var, 5 min əsgər var orada. Türkiyənin Azərbaycanda hərbi 
bazası var? Yoxdur. Ermənistanın İranla və Türkiyə ilə sərhədini Rusiya sərhəd-
çiləri mühafizə edir. Azərbaycan sərhədində Türkiyə sərhədçiləri var? Yoxdur. 
Ona görə bizi heç kim ittiham etməsin. Yoxsa biz, necə deyərlər, açarıq sandığı, 
tökərik pambığı, belə bir atalar sözü var.

- Cənab Prezident, PKK-nın Qarabağda düşərgələrindən bəhs etdiniz. Düşər-
gələrin hansı bölgələrdə olduğu bəllidirmi?

- Bizdə bu barədə kəşfiyyat məlumatı var. Bu barədə mən daha ətraflı 
açıqlama vermək istəmirəm. Daha çox dağlıq bölgəsindədir. Çünki işğal edilmiş 
torpaqların bir hissəsi dağlıq ərazidir, bir hissəsi isə düzənlikdir. Onlar daha 
çox meşələrdə və dağlıq ərazilərdə yerləşiblər. Bu məsələ ilə bağlı biz dəfələr-
lə beynəlxalq təşkilatlarda öz sözümüzü demişik. Hətta mən əvvəlki vəzifəmdə 
olarkən, - deputat kimi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin rəhbəri idim, - orada da məsələ qaldırmışdım. Avropa 
deputatlarının diqqətini cəlb etmişdim bu işlərə ki, onlar Ermənistana sanksiya 
tətbiq etsinlər. Yəni, Ermənistan terrorçu ölkədir, terroru təşviq edən ölkədir. 
Ona görə belə kəşfiyyat məlumatları var. Eyni zamanda, Rusiyanın xarici kəş-
fiyyat idarəsinin açıqlamasında da bu, deyilmişdi. Amma nədənsə o açıqlama 
heç bir mətbuatda yer almadı. Həmin açıqlamada deyildi ki, Azərbaycanda əcnə-
bi adamlar vuruşur. Eyni açıqlamada Ermənistanın adı çəkilməsə də, PKK-nın 
da döyüşdüyü bildirilib. Aydındır ki, PKK Azərbaycanda ola bilməz. Amma niyə 
Qərb mətbuatında bu barədə bir kəlmə də yoxdur? Ört-basdır etmək istəyirlər, 
diqqətdən kənarda saxlamaq istəyirlər. Amma bütün bu torpaqlarda Azərbay-
can bayrağı dalğalanandan sonra orada bir dənə də terrorçu sağ-salamat qala 
bilməz.

- Cənab Prezident, indi enerji ilə bağlı təhlükəsizlik məsələsi müzakirə olu-
nur. Ermənistan TANAP, ya da Türkiyəyə gedən boru xətlərini hədəfə alan hücum-
lar etdi. Bunun təhlükəsizliyini necə təmin edəcəksiniz? Avropada enerjiyə ehtiyac 
var, avropalı dostlar buna necə baxırlar?

- Onlar bir qədər narahatdır. Amma biz təbii ki, bunu nəzərə alırıq. Çünki 
Ermənistandan hər şey gözləmək olar. Elə Tovuz bölgəsində iyul ayında baş ver-
miş toqquşmaların səbəblərindən biri də o idi. O boru xəttinə yaxınlaşmaq, ya da 
ki, onu nəzarət altına almaq. Məhz elə ona görə onlar bizim ərazimizə girib yeni 
torpaqlar işğal etmək istəyirdilər. Ancaq bunun acı nəticəsini yaşadılar. 2006-
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cı ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan istismara veriləndən bu günə qədər boru xətlərinin 
təhlükəsizliyi ilə bağlı Azərbaycan ərazisində bir dənə də problem olmamışdır, 
bir dənə də, nə texniki problem, nə də ki, hansısa bir təxribat. Çünki Azərbaycan 
ərazisində bizim kifayət qədər inkişaf etmiş müdafiə sistemimiz var. Monitorinq 
aparılır, fiziki müdafiə və elektron vasitələrlə. Boru xəttinin yerin altında, dərin-
də yerləşməsi təbii ki, bunu havadan da müəyyən dərəcədə mühafizə edir. Ancaq 
əgər Ermənistan bu çirkin planları, yəni, boru xətlərinin sıradan çıxarılması 
planlarını həyata keçirərsə, onlar üçün cavab çox ağır olacaq. Biz bu barədə artıq 
xəbərdarlıq etmişik. Hesab edirəm ki, gələn il TANAP-dan qaz alacaq Avropa 
ölkələri də onları xəbərdar etməlidir. Çünki TANAP təkcə bizim layihəmiz deyil. 
TANAP-ın başqa səhmdarları var, TAP-ın Avropa səhmdarları var. Bu, Avropanın 
enerji təhlükəsizliyi üçün müstəsna əhəmiyyət daşıyan bir layihədir. Ona görə 
hamımız maraqlı olmalıyıq ki, bu layihəyə hər hansı bir ziyan dəyməsin.

- Cənab Prezidentim, daha bir sual vermək istəyirəm. İndi Paşinyan özünü iti-
rib, təkcə özünü deyil, eyni zamanda, Ermənistan xalqını da təhlükəyə atıb. Ermə-
nistanda yaşayan 3 milyon insan təhlükə altındadır. Avropadakı ermənilərdən, ya 
da oradakı iş adamlarından vasitəçi olan, deyən ki, erməni xalqının günahı yoxdur, 
bu, dəlidir, bununla bağlı bir telefon zəngi, danışmaq istəyən olubmu?

- Xeyr, bununla bağlı bizə heç bir telefon zəngi olmamışdır, heç bir mesaj 
göndərilməmişdir. Ancaq bu, gözlənilən idi. Bilirsiniz, hər bir rəhbər, hər bir 
idarəçi təcrübəyə malik olmalıdır. Biliklər öz yerində, təcrübə, idarəetmə təcrü-
bəsi. İndi bəzi ölkələrdə hakimiyyətə gəlmiş insanların heç bir təcrübəsi yoxdur. 
O, heç kiçik bir kolxoza da başçılıq etməmişdir. Heç kiçik bir firmaya, dükana da 
başçılıq etməmişdir. Onun tabeliyində bəlkə heç beş nəfər də olmayıb. Sən ölkə-
ni necə idarə edə bilərsən? Ölkəni idarə etmək çətin məsələdir, xüsusilə bizim 
bölgəmizdə. Oturuşmuş Avropa ölkələrində bu, o qədər də çətin məsələ deyil. 
Çünki ölkələr var ki, heç bilmirlər onun başçısı kimdir. Heç insanları maraqlan-
dırmır, onlar öz həyatını yaşayır, sistem oturuşub, hər şey artıq sistem altındadır. 
Amma bizim bölgəmizdə ölkəni idarə edən insandan çox şey asılıdır - insanların 
həyatı, təhlükəsizliyi, rifahı, beynəlxalq imici. Paşinyan küçədən gələn bir adam-
dır. Kim idi o? Heç kim. Bir yazar idi, heç yazar da deyil, bir qəzetin müxbiri idi. 
Küçədən gəldi rəhbər oldu. Nə etdi ondan sonra? Ermənistanı fəlakətə aparır. 
Baxın, Ermənistanda bu gün diktatura tam hökm sürür. İki keçmiş prezidentin 
hər birinə cinayət işi açıldı. Biri iki ilə yaxın həbsdə oturdu, sonra onu burax-
dı, amma cinayət işi qalır. O birisinə də ölkə xaricinə çıxma qadağası qoyulub. 
Bu toqquşmalardan iki gün öncə əsas müxalifət partiyasının sədrini həbsə atdı. 
Ondan sonra Konstitusiya Məhkəməsini darmadağın etdi, qovdu. Konstitusiya 
Məhkəməsinin sədrini şantaj etdi, həbslə hədələdi və zorla öz adamlarını oraya 
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yerləşdirdi. Jurnalistləri, media nümayəndələrini həbslərdə çürüdür. Biri aclıq 
elan etdi və orada öldü. Beynəlxalq müstəvidə, ənənəvi müttəfiqlərlə problem 
yaşandı. Rusiya ilə, Belarus ilə, digər ənənəvi müttəfiqlərlə problem yaratdı. 
İndi Paşinyanın ən çox ümid bəslədiyi Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təş-
kilatıdır. Rusca buna ODKB deyirlər. ODKB-nin Nizamnaməsində yazılıb ki, əgər 
hər hansı bir ölkəyə xaricdən hücum olarsa digər ölkələr bunun gərək canını 
qurtarsın. Amma ODKB-nin baş katibi erməni idi, keçmiş rejimin adamı idi. Onu 
həbsə atdı. Yəni, o təşkilatı da təhqir etdi. Nə qədər belə şeylər etdi. Artıq hər kəs 
bilir ki, Paşinyan Sorosun bir məhsuludur. Bu, Soros tərəfindən idarə olunan bir 
adamdır. Postsovet məkanında baş vermiş çevrilişlər, “inqilablar” bir mənbədən 
qaynaqlanır. Soros artıq ümumi bir anlayış oldu. Mən tək onu nəzərdə tutmu-
ram. Budur, Paşinyanın da Sorosla şəklini internetdə axtarın. Durublar qol-qola, 
bədənləri də bir-birinə yapışıb. Çox eybəcər bir fotoşəkildir. Odur onun atası. 
Ona görə Soros onu idarə edir. Ermənistanda baş vermiş bu hadisələr Sorosun 
növbəti məğlubiyyətidir.

2005-ci ildə onlar Azərbaycanda bunu etmək istədilər - narıncı inqilab. 
Amma mən durdum onların qabağında, əzdim onları, qovdum buradan, sonra 
Soros fondlarını da bağlatdım. Digər qeyri-hökumət təşkilatlarını da buradan 
rədd etdim. Dedim ki, biz özümüz bilərik. Gedin, başqa yerdə inqilab edin. Amma 
onlar Ermənistanda oturuşdu, qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə oraya pul-
lar gətirildi, insanlar yetişdirildi. Bu gün Paşinyan komandasının 90 faizi Soros, 
“Transparency International”, “Amnesty International”, “Human Rights Watch” 
və bu kimi çirkin təşkilatların nümayəndələridir. Ona görə mən bu yaxınlarda 
rus kanallarının birinə müsahibə verəndə dedim ki, bu gün bizim məqsədimiz 
Paşinyana problem yaratmaq deyil. O, nə qədər çox qalsa, bizim üçün o qədər də 
yaxşıdır. Yəni başa düşürsünüz nəyə görə.

- Cənab Prezident, sonuncu sual. Əslində, planımda yox idi, amma bunu da 
soruşmaq istəyirəm. Bundan sonrası necə davam edəcək? Türkiyədən çox ciddi ic-
timai dəstək var, yəni ictimaiyyət deyərkən, insanlar, hər kəs Sizin çıxışlarınızı iz-
ləyir və dəstək verir. Amma 15 gündür mən Azərbaycandayam, Bərdədə, Mingəçe-
virdə, Gəncədəyəm. İnsanların Sizə möhtəşəm dəstəyi var. Getdiyimiz hər yerdə evi 
dağılan insanlardan soruşuram, “Eybi yox, evim dağılsın, evim, avtomobilim yan-
sın, vacib deyil, amma Qarabağ alınsın” deyirlər. Möhtəşəm bir dəstək var. Bunu 
hər bir insandan soruşduğumuz zaman görürük. Burada ən böyük dəstək də Sizə 
var. Müxalifətdən də var, iqtidardan da var. Bundan sonrakı proses necə davam 
edəcək? Necə bir proses gözləyirsiniz? Sizcə, bu proses nə qədər davam edər? Siz 
təcrübəli bir atanın oğlusunuz. Qafqazın və bu bölgənin ən təcrübəli siyasi xadimi 
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Heydər Əliyevin oğlusunuz. Qarabağ, Türkiyə və bu bölgə ilə əlaqədar Sizə söylədi-
yi və yadınızda qalan bir cümlə, bir fikir varmı?

- Bilirsiniz, evləri dağılmış insanların problemlərini biz həll edərik. Onlar 
heç narahat olmasınlar. Özü də qısa müddət ərzində. Yadımdadır, 2016-cı ilin 
aprel ayında Ermənistan bizə hücum edəndə bizdə təqribən 1000-dən çox ev 
dağılmışdı və mən o evlərin sahibləri ilə görüşlər əsnasında demişdim ki, nara-
hat olmayın, biz bütün bu evləri bərpa edəcəyik. Ondan təqribən 8 ay sonra yenə 
onların yanına, Ağdam və digər cəbhəyanı bölgələrə getdim, evlərinin açarlarını 
onlara təqdim etdim.

İlyarım əvvəl Şamaxı şəhərində zəlzələ oldu, minlərlə ev dağıldı. Getdim 
oraya dedim ki, narahat olmayın, bütün evlər bərpa ediləcək. Onu da etdik. 
Bir neçə ev qalıb, onları da bərpa edəcəyik. Bizdə təqribən 10 il bundan əvvəl 
daşqın oldu, böyük bir ərazi su altında qaldı. Təxminən 5 mindən çox ev uçub 
dağılmışdı. Hamısı dövlət tərəfindən bərpa edildi. Mənim yanaşmam belədir 
ki, əgər sənin 100 kvadratmetrlik evin var idisə, sən 120-150 kvadratmetrlik 
ev alacaqsan. Əgər sənin evin daxma idisə, sən gözəl təmirli yeni ev alacaqsan. 
Ona görə mülkiyyətini, evlərini itirmiş insanlara yardım ediləcək. Ondan başqa, 
bizim kəndlərdə bir çoxları ev heyvanlarını da itirdilər. Bu, onlar üçün qazanc 
mənbəyidir. Mən artıq tapşırıq verdim, hesablamalar aparılır, kim nə qədər ev 
heyvanı itirib o da veriləcək. Biz bu məsələni mütləq həll edəcəyik və Azərbay-
can xalqı da bilir ki, o hansısa sığorta şirkətinə gedib müraciət etməyəcək, onu 
get-gələ salmayacaqlar, hansısa məmur ona problem yaratmayacaq, çünki bu, 
mənim şəxsi nəzarətimdədir. Bunu hər kəs bilir və mənim tapşırıqlarımı yerinə 
yetirəcəklər.

Bu hadisə Azərbaycan xalqının nə qədər böyük xalq olduğunu bir daha 
göstərir. Deyir ki, evim də batsın, malım da batsın, təki Qarabağ alınsın və biz 
hamımız bu amalla yaşayırıq, hamımız. Biz bu nisgili, bu həsrəti 30 ildir yaşa-
yırıq, 30 il. Buna son qoyulmalı idi, yoxsa yox? Buna son qoyuruq və qoyacağıq.

Ona görə bu məsələ ilə bağlı indiki mərhələdə yalnız irəli getməliyik. Biz 
Ermənistana şans verdik. Biz bu atəşkəsə razı olmaya da bilərdik. Deyərdik ki, 
biz razı deyilik. Kim bizi məcbur edə bilərdi?! Heç kim. Biz bunu etdik ki, bu 
tərəfdən də, o tərəfdən də insanlar ölməsinlər. Onlar da yazıqdırlar. Onları da 
qovurlar. İndi bizim Müdafiə Nazirliyi videokadrlar yayıb, zəncirlə bağlayırlar 
erməni əsgərlərini, zəncirlə, dəmirə bağlayırlar, bir-birinin ayağına bağlayırlar 
ki, qaçmasınlar. Neçə dənə belə meyit çıxdı. Dəhşətdir, bunlar adam deyil. Bir də 
son günlərdə erməni əsgərlərinin arxasınca cəza taborları gəlir. Əgər kimsə geri 
qaçarsa, o, orada vurulur, yəni, belə vəhşilik, belə faşizm.
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Biz bu nisgillə yaşadığımız üçün istəyirik ki, oraya qayıdaq, ancaq sülh yolu 
ilə. Ona görə Ermənistana şans verdik, atəşkəsi qoru, onu pozma, masa arxası-
na otur, bu məsələni həll et, torpaqlarımızı bizə ver. Sənin torpağın bizə lazım 
deyil. Bizim Ermənistan torpağında gözümüz yoxdur. Sizə də söylədim, oradakı 
ermənilər harada yaşayıblar, orada da yaşayacaqlar, bizim onlarla heç bir prob-
lemimiz yoxdur. Yəni, bu mərhələ üçün bizim siyasətimiz bundan ibarətdir sona 
qədər.

O ki qaldı, artıq müharibə başa çatandan sonra, əlbəttə ki, nəinki bölgə, 
dünya dəyişəcək. Artıq dəyişir. Hər kəs bizim gücümüzü gördü. Bizimlə hesab-
laşmaq səviyyəsi daha da artacaq. Onsuz da müəyyən regional məsələlərdə 
Azərbaycanın rolu çox önəmlidir, o daha da artacaq. Təbii ki, Türkiyə-Azərbay-
can birliyi daha da möhkəm olacaq. Bu da həm Türkiyə, həm Azərbaycan üçün 
həyati əhəmiyyət, önəm daşıyır. Türkiyə-Azərbaycan birliyi bölgəyə sabitlik, 
sülh gətirir. Çünki bizim niyyətimiz öz maraqlarımızı təmin etməkdir.

Bu gün Türkiyə bölgədə və yeni coğrafiyada çox önəmli sabitləşdirici rol 
oynayır. Əziz qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bu toqquşmaların ilk saatların-
da verdiyi dəstək sabitliyi qorudu. Bəziləri bəlkə bunu anlamırlar. Əgər o sözlər 
olmasaydı, əgər mənim qardaşım deməsəydi ki, Azərbaycan tək deyil, Türkiyə 
Azərbaycanın yanındadır, bəlkə də burada vəziyyət qarışardı. Bəlkə də başqa 
kimsə burada, necə deyərlər, bulanıq suda balıq tutmağa çalışacaqdı. Ona görə 
bundan sonra bu bölgədə biz yeni bir strateji mənzərə, strateji baxış yaratmalı-
yıq. Artıq bu barədə düşünməyə başlayırıq, ancaq hadisələri qabaqlamaq istə-
mirik. Qoy, bunu həll edək, bu iş bitsin, ərazi bütövlüyümüz bərpa edilsin, ondan 
sonra Azərbaycanın yeni dövrü başlanacaq, bölgənin yeni dövrü başlanacaq, 
güclər nisbəti dəyişəcək və hesab edirəm ki, Türkiyə və Azərbaycanın gücü daha 
da möhkəm olacaq.

- Cənab Prezident, çox təşəkkür edirəm! Sıx iş rejimində, xüsusilə bir tərəfdən 
cəbhədən xəbərlər gəlir, bir tərəfdən diplomatik proseslər içərisindəsiniz. Amma 
təbii ki, Sizinlə söhbət edərkən, bu reportaj əsnasında gördüm ki, Siz, əslində, Er-
mənistan ictimaiyyətinin daxilində danışılanları da çox yaxşı izləyirsiniz. Bizə vaxt 
ayırdığınız üçün “Haber Türk” adından çox təşəkkür edirəm, cənab Prezident!

- Sağ olun! Mən təşəkkür edirəm! Çox sağ olun!

AZƏRTAC 
14.10.2020

(https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyev_Turkiyenin_Haber_Turk_televiziya_kanalina_
musahibe_verib__YENILANIB_VIDEO-1612137)
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Prezident İlham Əliyevin  
“France 24” televiziya kanalına müsahibəsi

Oktyabrın 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
“France 24” televiziya kanalına müsahibə verib. 

 - Salam, “France 24”ün müsahibə rubrikasına xoş gəlmisiniz! Bu gün biz 
Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərindəyik və mən Azərbaycan Prezidenti İlham Əli-
yevin yanındayam. Prezident Əliyev, bizim suallarımızı cavablandırmağa razılıq 
verdiyiniz üçün çox sağ olun! Əlbəttə ki, mən Sizdən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
haqqında soruşacağam. Humanitar atəşkəs kimi nəzərdə tutulan atəşkəs barədə 
razılıq imzalandıqdan bəri zorakılıq və müharibə davam etmişdir. Bu gün Sizdən 
soruşuram, bu atəşkəs rəsmən artıq etibarsız, bitmiş və ləğv edilmiş hesab olunur?

- Bu, Ermənistanın davranışından asılıdır, çünki biz həmişə öhdəliyimizə 
sadiq qalırıq. Bildiyiniz kimi, humanitar zəmində atəşkəsin elan olunması qərarı 
Rusiyadan gəlmişdir və biz bunu dəstəklədik. Çünki düşünürəm ki, ölmüş əsgər-
lərin cəsədlərini və girovları mübadilə etmək, fəaliyyəti danışıqlar masasında 
davam etdirmək üçün bu, doğru qərar idi. Çünki Moskvada elan olunmuş bəyan-
namədə faktiki olaraq danışıqların əsas prinsiplər çərçivəsində aparılacağı 
təmin edilmişdir. Bu, həmişə bizim mövqeyimiz olub. Ermənistan tərəfi həmişə 
prosesi pozmağa və danışıqlar masasına yeni yanaşmaları tətbiq etməyə çalışır-
dı. Bunlar bizim tərəfimizdən və Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən rədd 
edilmişdir. Digər məsələlərlə birlikdə bəyannamənin ən mühüm hissəsi ondan 
ibarətdir ki, danışıqların formatı dəyişməz olaraq qalacaq. Bu, çox önəmlidir. Ola 
bilsin, bunun geniş beynəlxalq auditoriya üçün nə anlam daşıması o qədər aydın 
deyil. Mən, əlbəttə, bu barədə daha ətraflı məlumat verəcəyəm. Çünki Ermənis-
tanda yeni hökumət hakimiyyətə gələndən sonra son iki il ərzində fəaliyyətlə-
rindən biri qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikasının hökumətini” danışıqlar 
masasına cəlb etmək və beləliklə də danışıqların formatını dəyişmək idi. Çünki 
iyirmi ildən artıqdır ki, danışıqlar Minsk qrupu prosesi çərçivəsində Ermənistan 
və Azərbaycan arasında aparılır. Odur ki, qondarma “Dağlıq Qarabağ respubli-
kası hökumətini” danışıqlara cəlb etmək səyləri formatı dəyişdirmək cəhdləri 
idi. Beləliklə, hər iki tərəf formatın dəyişməz olaraq qalmasına sadiq qaldıqda, 
bu, hər şeyin əvvəllər razılaşdırılmış çərçivədə olacağı deməkdir. Biz atəşkəs 
rejiminə əməl edirdik. Lakin bildiyiniz kimi, Ermənistan atəşkəsi kobud şəkildə 



141

Prezident İlham Əliyevin “France 24” televiziya kanalına müsahibəsi

pozdu və bu, təkcə Gəncədə baş verməyib. Gəncədə mülki vətəndaşlara hücum 
onların təcavüzkar siyasətini əks etdirir. Həmçinin onlar atəşkəsi hər gün pozur-
lar. Bu gün mənə məlumat verilmişdir ki, bu səhər saat 7-dən 9-a qədər onlar 
Tərtər və Ağdam şəhərlərini 150 dəfədən çox artilleriya atəşinə tutublar. Əfsus-
lar olsun ki, bu gün Tərtərdə mülki şəxslər arasında bir nəfər həlak olub.

- Lakin Azərbaycan da atəşi davam etdirib, elə deyilmi? Dünya Dağlıq Qara-
bağdakı Stepanakertdə mülki şəxslərin artilleriya atəşinə tutulması görüntülərini 
görüb.

- Atəşkəs elan olunandan bəri Azərbaycan tərəfindən bütün artilleriya atə-
şi dayandırılmışdır. Bu, birincisi. İkincisi, biz işğal olunmuş ərazilərdə istənilən 
şəhərdə və ya kənddə qəsdən mülki şəxsləri heç vaxt atəşə tutmuruq. Bizim 
hədəflərimiz yalnız hərbi qurğular idi. Bizim hərbi hədəflərimiz çox diqqətlə 
müəyyən olunmuşdur. Odur ki, biz yalnız insanlarımızın və əsgərlərimizin həya-
tına təhlükə olan hədəfləri vururuq. Lakin əfsuslar olsun ki, ermənilər insanların 
yaşadığı şəhər yerlərində hərbi qurğuları yerləşdirmək taktikasından istifadə 
edirlər, biz də özümüzü müdafiə etməli idik. Lakin atəşkəs müəyyən olunandan 
bəri biz ona sadiq idik, ancaq Ermənistan atəşkəsi pozdu, odur ki, biz cavab ver-
məli idik.

- Beləliklə, Siz deyirsiniz ki, atəşkəs müəyyən olunandan sonra Azərbaycan 
tərəfindən heç bir zərbə endirilməmişdir? Hətta hərbi hədəflərə də?

- Xeyr, hərbi hədəflərə zərbələr endirilmişdir. Biz bunu təkzib etmirik. Lakin 
bu təbiidir, çünki biz özümüzü müdafiə etməli idik. Atəşkəsə birtərəfli qaydada 
nail olmaq mümkün deyil. Əks halda, Ermənistan üstünlüyə malik olacaq və öz 
məqsədinə çatacaq. Əslində, onlar elə bunu etməyə çalışırlar. Onlar azad edilmiş 
əraziləri geri götürməyə cəhd edirlər. Xüsusilə onlar Hadrut şəhərini geri götür-
məyə cəhd ediblər. Lakin uğursuzluğa düçar oldular. Mənim onlara məsləhətim 
belədir və mən artıq Ermənistan hökumətinə və həmçinin Ermənistan xalqına 
açıq şəkildə mesajımı ünvanlamışam ki, onlar azad edilmiş əraziləri geri götür-
mək cəhdlərini dayandırmalıdırlar. Bu, yalnız yeni qurbanlara səbəb olacaq və 
qan tökülməsinə gətirib çıxaracaqdır.

- Bəs, Dağlıq Qarabağdakı kilsələrin bombardman edilməsi görüntüləri barə-
də nə deyə bilərsiniz? Əlbəttə ki, onlar hərbi hədəflər deyil.

- Bəli, siz haqlısınız. Biz bu məsələni araşdırırıq. Onu qeyd etmək istəyirəm 
ki, Azərbaycan dini tolerantlıq səviyyəsi çox yüksək olan bir ölkədir və bu, bütün 
aparıcı beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfin-
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dən qeyd olunmuşdur. Zati-müqəddəsləri, Vatikanın rəhbəri, Roma Papası Fran-
sisk Bakıya səfəri zamanı açıq şəkildə demişdir ki, Azərbaycanda mədəniyyət-
lərarası və dinlərarası dialoqun səviyyəsi çox yüksəkdir. Siz yəqin ki, Bakının 
mərkəzində olan, tərəfimizdən bərpa edilmiş erməni kilsəsini görmüsünüz. Biz 
onu erməni xalqının mirası kimi qoruyuruq. Biz bu kilsədə erməni dilində 5000-
dən artıq qədim kitab saxlayırıq. Lakin Ermənistan bizim məscidlərimizə nə 
edib? Onlar Ağdamın, Füzulinin və Şuşanın məscidlərinə nə ediblər? Demək olar 
ki, onlar nəinki onları dağıdıblar, orada heyvan saxlayırlar. Onlar orada donuz 
saxlayırlar və bununla təkcə bizim deyil, bütün müsəlmanların hisslərini təhqir 
edirlər.

Mən demirəm ki, biz bunu qisas almaq üçün etmişik. Xeyr. Biz bu məsələni 
araşdırmalıyıq. Biz nə baş verdiyindən əmin deyilik. Bizi günahlandırmaq üçün 
bunun ermənilər tərəfindən törədilə biləcəyinə dair şübhələrimiz var. Əgər 
bu, Azərbaycan hərbi birləşmələri tərəfindən törədilibsə, bu, səhv olub. Bizim 
hədəflərimiz arasında heç bir tarixi və ya dini hədəf yoxdur.

- Mən indi Sizdən diplomatik proses barədə soruşmaq istəyirəm. ATƏT-in 
Minsk qrupu, hazırkı həmsədrlər olan Fransa, ABŞ və Rusiya ilə vasitəçilik da-
vam edir. Sizcə Fransanın bu danışıqlarda həmsədr qalması ilə bağlı bu struktur 
qalmalıdır?

- Bilirsiniz ki, toqquşmaların əvvəlindən biz bəzi ziddiyyətli bəyanatlar və 
bəzi mesajlar alırıq. Lakin düşünürəm ki, qarşılıqlı diplomatik səylərimiz sayə-
sində vəziyyəti nəzarət altında saxlamağa müvəffəq olmuşuq. Bildiyiniz kimi, 
Prezident Makron mənə bir neçə dəfə telefonla zəng edib və bizim sonuncu söh-
bətimiz çox müsbət idi. Biz münaqişənin siyasi həll yolunun tapılması səylərinə 
sadiqik. Mənə məlumat verildi ki, Fransa həmsədr olaraq neytral qalacaq, çünki 
bu, həmsədrin mandatıdır. Bu səhər mənə məlumat verildi ki, Fransanın Xarici 
İşlər naziri bəyanat verib ki, Fransa Minsk qrupunun həmsədri olduğuna görə 
neytral olmalıdır. Biz bu mövqeyi tam dəstəkləyirik və bizim mövqeyimiz hər 
zaman belə olub ki, bütün həmsədrlər neytral olmalıdır, onlar tərəf tutmamalı-
dırlar. Çünki bu, onların mandatına ziddir. Hər bir ölkənin milli səviyyədə müttə-
fiqləri, dostları var, bəzi ölkələrlə daha fəal, bəzi ölkələrlə daha az fəal əlaqələri 
var. Bu, normaldır və heç kim buna etiraz etmir. Lakin əgər bəzi ölkələrin vasitə-
çilik mandatı varsa, əlbəttə, əminəm ki, hər iki tərəf – Ermənistan və Azərbaycan 
neytrallıq gözləyir və hazırda biz bu neytrallığı görürük. Ona görə də, düşünürəm 
ki, sizin indi qeyd etdiyiniz məsələ bitib, beləliklə, biz həmin səhifəni bağlamışıq.

- Əvvəlki müsahibələrinizdə Suriyadan 300 döyüşçünün Sizin tərəfinizdə vu-
ruşmaq üçün gətirildiyinə dair açıqlamasından sonra Siz Emmanuel Makrondan 
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üzrxahlıq tələb etmişdiniz. Siz onunla sonuncu dəfə söhbət edən zaman bu məsələ 
haqqında - onun muzdluların Sizin tərəfinizdə döyüşməyi ilə bağlı ittihamı barədə 
danışdınızmı?

- Bəli, əlbəttə ki. Biz bu barədə danışdıq və mən hələ də dəlil gözləyirəm. 
Mənə heç bir dəlil təqdim olunmayıb. Bizim digər rəsmilərə heç bir dəlil təqdim 
olunmayıb. Mən Fransa Prezidentindən dəlil təqdim etməyi və danışmaq, bu 
məlumatı mübadilə etmək üçün müvafiq dövlət qurumlarının rəhbərləri arasın-
da təmaslar təşkil etməyi xahiş etdim. Bu təmas baş tutdu və sizə deyə bilərəm 
ki, bizə heç bir dəlil təqdim olunmayıb. Ona görə əgər heç bir dəlil yoxdursa, 
düşünürəm ki, bu şayiələr də keçmişdə qalmalıdır. Bizdə muzdlular yoxdur. Bu, 
bizim rəsmi bəyanatımızdır. Toqquşmalar başlayandan artıq 2 həftədən çox vaxt 
keçib və heç bir ölkə bizə buna dair bir dəlil belə təqdim etməyib. Bundan əlavə, 
bizim buna ehtiyacımız yoxdur. Bizim 100 mindən çox döyüşçüdən ibarət ordu-
muz var. Bizim hazırda döyüş meydanında etdiklərimiz ordumuzun öz torpaqla-
rını özünün azad etməyə qadir olduğunu göstərir.

- Fransanın Xarici İşlər naziri Jan-İv Le Drian deyib ki, Türkiyənin hərbi iş-
tirakı mövcuddur və bu da münaqişənin beynəlmiləlləşdirilməsinə gətirib çıxara 
bilər. O, bu məsələdə səhv edir?

- Bəli, o, bu məsələdə səhv edir. Türkiyənin hərbi iştirakı daha bir feyk 
xəbərdir. Türkiyənin hərbi iştirakı yoxdur. Biz Türkiyə istehsalı olan hərbi ava-
danlıqlardan istifadə edirik, bu, doğrudur. Lakin biz Rusiya istehsalı olan hər-
bi avadanlıqlardan, İsrail istehsalı olan hərbi avadanlıqlardan, digər ölkələrin 
istehsalı olan hərbi avadanlıqlardan istifadə edirik. Bunu pulsuz əldə edən Ermə-
nistandan fərqli olaraq biz bu hərbi avadanlıqları alırıq. Siyasi müstəvi istisna 
olmaqla, Türkiyə heç bir halda prosesdə iştirak etmir. Burada Türkiyə qoşunları 
yoxdur. Türkiyənin F-16-ları buradadır, lakin onlar burada birgə hərbi təlimdən 
sonra qalıblar. Yeri gəlmişkən, ötən il biz hava qüvvələri də daxil olmaqla, Tür-
kiyə ilə 10 birgə hərbi təlim keçirmişik. Bu il pandemiya səbəbindən biz cəmi 2 
təlim keçirdik. Belə alındı ki, hərbi təlimdən sonra bu toqquşma baş verdi. Belə-
liklə, biz F-16-ları yerdə saxlamağı qərara aldıq və onlar yerdədir, havada deyil.

- Siz Türkiyə istehsalı olan neçə dron cəlb etmisiniz?

- Hədəflərimizə çatmağımız üçün kifayət qədər varımızdır. Zənnimcə, məni 
başa düşə bilərsiniz ki, bu, mənim açıqlamamağa üstünlük verdiyim məlumatdır.

- Lakin onlar bu münaqişədə öz sözünü deyirlər?
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- Əlbəttə, onlar çox müasir, inkişaf etmiş silahlardır. Sizə deyə bilərəm ki, 
təkcə Türkiyədən əldə etdiyimiz dronlar vasitəsilə biz Ermənistanın bir milyard 
dollar dəyərində hərbi texnikasını məhv etmişik, yalnız dronlar vasitəsilə. Əlbət-
tə, bildiyiniz kimi, biz başqa mənbələrdən olan dronlardan da istifadə edirik. Biz 
artilleriyadan istifadə edirik, geniş çeşiddə hərbi avadanlıqdan istifadə edirik. 
Lakin təkcə dronlar Ermənistana 1 milyard dollar ziyan vurub. Bu, onlar üçün 
ciddi ziyandır. Mənə maraqlıdır onlar bütün bu avadanlığı almaq üçün bu qədər 
pulu haradan tapıblar, çox güman ki, onu pulsuz əldə ediblər.

- Təəssüf ki, biz burada yekunlaşmalıyıq. Əlbəttə, Sizə verə biləcəyimiz o qə-
dər çox suallarımız var idi. Prezident İlham Əliyev, bu gün suallarımıza cavab ver-
diyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm! Bizə baxan tamaşaçılara da təşəkkür edirəm. 
Qarşıda yayımlanacaq beynəlxalq xəbərlərə baxmaq üçün “France 24”ü izləməyə 
davam edin.

- Təşəkkür edirəm!

- Təşəkkür edirəm! Sizinlə söhbət etmək çox maraqlı idi.

AZƏRTAC 
15.10.2020

(https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyev_France_24_televiziya_kanalina_musahibe_
verib_YENILANIB__VIDEO-1613181)
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Prezident İlham Əliyevin Türkiyənin  
“NTV” televiziyasına müsahibəsi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 15-də Tür-
kiyənin NTV televiziyasına müsahibə verib.

- Cənab Prezident, əvvəlcə NTV adından Sizə çox təşəkkür edirəm! Belə bir 
tarixi dövrdə - həm bölgə üçün, həm Azərbaycan üçün əhəmiyyətli günlərdə bu sıx 
qrafikinizdə bizi qəbul etdiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm!

- Sağ olun!

- Birinci sualım cəbhə xətti ilə bağlı olacaq, cənab Prezident. İşğal altındakı 
ərazilərin sentyabrın 27-dən bəri nə qədəri geri alındı? Çünki son iki gündə gözəl 
xəbərlər gəlməyə başladı.

- Bəli, xəbərlər gəlir. Azərbaycan Ordusu demək olar ki, hər gün uğurlu 
əməliyyatlar keçirir. Bu əməliyyatlar haqqında ictimaiyyətə də məlumat verilir. 
Bizim əsas məqsədimiz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməkdir. Ona görə döyüş 
meydanında da əsas hədəf strateji yüksəklikləri işğalçılardan azad etmək və 
böyük əraziləri nəzarət altına almaqdır.

Dünən mənim tərəfimdən verilən açıqlama Azərbaycan xalqını növbəti 
dəfə sevindirdi. Füzuli rayonunun 3, Xocavənd rayonunun 5 kəndi işğalçılardan 
azad edildi. Onu da deyim ki, həm şimal, həm cənub və həm də şərq istiqamətlə-
rində strateji yüksəkliklər artıq bizim nəzarətimizdədir.

Bizim uğurlu əməliyyatımız davam edir. Bu günə qədər, - əlbəttə ki, hər gün 
bu rəqəmlər dəyişir, - təqribən 40-a yaxın, ya da ki, 40-dan çox yaşayış məntəqə-
si, - şəhərlər və kəndlər işğalçılardan azad edilmişdir. Yaxın vaxtlarda növbəti 
sevincli xəbərlər, xoş xəbərlər gələcəkdir.

- Zənnimcə, Xankəndinə yaxınlaşdınız.

- Biz əsas əməliyyatları indi şimal, cənub istiqamətlərində aparırıq. Bildi-
yiniz kimi, Cəbrayıl şəhərinin işğaldan azad edilməsi çox uğurlu əməliyyat nəti-
cəsində baş vermişdir. Cəbrayıl rayonunun kəndlərinin böyük qismi artıq bizdə-
dir. Eyni zamanda, Füzuli rayonunun bir çox kəndlərini işğalçılardan azad etdik. 
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Əminəm ki, yaxın zamanlarda Füzuli rayonundan da çox yaxşı xəbərlər gələcək. 
Eyni zamanda, şimal istiqamətində Suqovuşan qəsəbəsinin işğalçılardan azad 
edilməsi də çox uğurlu əməliyyat nəticəsində baş vermişdir. O da strateji əhə-
miyyətə malikdir. Çünki orada həm yüksəkliklər böyük əraziyə nəzarət etməyə 
imkan yaradır, həm də orada çox önəmli su anbarı yerləşir. Eyni zamanda, Ermə-
nistan bizə qarşı, su terroru təşkil etmişdir və bizim yüz mindən çox hektar tor-
pağımızda su yox idi. Biz artezian quyuları qazmalı idik. İndi Suqovuşan qəsəbə-
sində yerləşən anbar bizim nəzarətimizə keçəndən sonra artıq böyük bir əraziyə 
su verilir.

Ona görə biz əməliyyatımızı tədricən, vahid bir planlama əsasında aparırıq. 
Bütün hədəflər seçilib. Ermənistan tərəfi, sadəcə olaraq, bu reallıqla hesablaş-
malı və təcavüzünü dayandırmalıdır, atəşkəsə əməl etməlidir və qalan torpaq-
lardan da öz xoşu ilə çıxmalıdır ki, qan tökülməsin və bundan sonra bu məsələ 
sülh yolu ilə həll edilsin.

- Cənab Prezident, soruşmaq istərdim, hələ də atəşkəsdən söhbət getməsi 
mümkündürmü? Gördüyümüz kimi, Ermənistan atəşkəsə əməl etmir, - Gəncəyə 
hücum zamanı mən də Gəncədə idim, - əməl edəcək kimi də görünmür. Bu atəşkəs 
Azərbaycan Ordusunun sürətini azaltdımı? Bu barədə nə deyə bilərsiniz?

- Bilirsiniz, biz vasitəçilərə çox böyük bir jest etdik. Çünki bilirsiniz ki, ilk 
günlərdən bizə atəşkəslə bağlı müxtəlif yerlərdən mesajlar gəlirdi. Təbii ki, dün-
yanın öz qaydaları var, müharibənin öz qaydaları, öz qanunları var. Əgər sənə 
kimsə hücum edirsə, sən öz torpaqlarını, öz əhalini müdafiə etməlisən. Bildiyiniz 
kimi atəşkəs rejiminin tətbiq edilməsinin əsas səbəbi humanitar məsələlərdir. 
Bu istiqamətdə müəyyən işlər aparıldı. Biz cəsədlərin dəyişdirilməsi istiqamə-
tində çox önəmli addımlar atdıq. Beynəlxalq Qırmızı Xaç və Qızıl Aypara təşki-
latını bu işlərə cəlb etdik. Ancaq təəssüf ki, Ermənistan bu atəşkəsdən istifadə 
edərək, bunu istismar edərək bizə yeni hücumlar təşkil etdi. Təkcə Gəncə şəhəri 
deyil, digər şəhər və kəndlərimiz də bombalandı. Bu, müharibə cinayətidir, bu, 
terror aktıdır. Ermənistan terror ölkəsi kimi bir daha öz sifətini bütün dünya-
ya göstərdi, eyni zamanda, döyüş meydanında da. Atəşkəsdən sonra onlar bu 
imkanlardan istifadə etmək istədilər və Hadruta iki-üç dəfə hücum etdilər, Had-
rutu yenidən işğal etməyə çalışdılar. Amma buna nail ola bilmədilər və orada çox 
böyük canlı qüvvə və texnika itirdilər. Digər istiqamətlərdə - Cəbrayıl rayonun-
da, Cəbrayılın cənub istiqamətində Araz çayı boyunca bizə qarşı yenə hücumlar 
təşkil edilmişdir. Bütün bu hücumlar təbii ki, dəf edildi. Bütün bunlar onu göstə-
rir ki, Ermənistan danışıqlar masası arxasında da səmimi deyil. Ona görə əgər 
Ermənistanda bu çirkin siyasət davam edərsə, onlar özləri peşman olacaqlar. 
Mən bu döyüşlərin ilk saatlarından onlara və erməni xalqına müraciət edərək 
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demişdim ki, bu torpaqlardan sülh yolu ilə çıxın, qan tökülməsin, insanlar həlak 
olmasın. Ancaq təəssüf ki, Ermənistan buna əməl etmir. Bu gün döyüş meyda-
nında Ermənistan ordusunun tam darmadağın olmasında əsas günahkar Ermə-
nistanın hərbi-siyasi rəhbərliyidir.

- Qarabağ probleminin həllində Türkiyənin də iştirakının vacibliyinə dair Si-
zin açıqlamanız var. Dünən cənab Ərdoğan ilə Putinin danışığından sonra Minsk 
qrupu və ikitərəfli əlaqələr çərçivəsində həllə dair Ankarada açıqlama verildi. 
Ancaq dünən Sergey Lavrov etiraz etdi, dedi ki, Türkiyə ilə biz - Rusiya Qarabağ 
məsələsində fərqli mövqelərdəyik. Nə düşünürsünüz? Rusiya nə üçün Türkiyənin 
prosesə daxil olmasına, - bunu Siz də dəstəkləyirsiniz, - etiraz edir? Bu mövqe ilə 
nə demək istəyir?

- Onu onlardan soruşsanız daha yaxşı olar. Mən onların bu  açıqlamalarını 
şərh etmək istəməzdim. Sadəcə olaraq biz mövcud reallıqları gərək nəzərdən 
keçirək. Bu reallıqlar, həqiqi vəziyyət ondan ibarətdir ki, bu gün Türkiyənin işti-
rakı olmadan bu bölgədə hər hansı bir məsələ həll edilə bilməz. Bunu artıq son 
illərin tarixi göstərmişdir. Bu, kiminsə xoşuna gələ bilər, gəlməyə bilər, bu, fakt-
dır, bu, gerçəkdir. Təbii ki, Türkiyə Azərbaycanın, Ermənistanın və digər Cənubi 
Qafqaz ölkəsi olan Gürcüstanın qonşusu olaraq bu bölgədə fəal rol oynayır. Bu, 
Türkiyənin haqqıdır. Bu, tarixən belə olubdur. Biz tarixi yaxşı bilirik.

Ona görə bu döyüşlərin ilk saatlarından onu hərbi müstəvidən siyasi 
müstəviyə, siyasi prosesə çevirmək üçün biz çox açıq və dəqiq mövqeyimizi bil-
dirdik ki, Türkiyə mütləq bu işlərdə olmalıdır. Əgər olarsa, o zaman bu döyüşlər 
daha tez bir vaxtda dayanacaq və sülh prosesi başlayacaq. Mən onu da bildir-
mişdim ki, faktiki olaraq Türkiyə prosesdə var. Çünki dünən cənab Ərdoğanın 
və cənab Putinin danışığı bunu göstərir. Eyni zamanda, ondan əvvəlki günlərdə 
Türkiyənin və Rusiyanın Xarici İşlər nazirlərinin, Müdafiə nazirlərinin də telefon 
danışıqları olub. Onlar Qarabağ mövzusunu müzakirə edirlər.

Ona görə bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir ki, Türkiyə mütləq olmalıdır. 
Hansı statusda olacaq, bu, texniki məsələdir. De-fakto artıq Türkiyə var. Onsuz da 
Türkiyə Minsk qrupunun üzvüdür. Minsk qrupu da otuz il ərzində bir nəticəyə 
nail olmadı, otuz il ərzində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dörd qətnaməsinin 
icra olunmasına kömək etmədi. Bu vəziyyət faktiki olaraq münaqişənin dondu-
rulmasına gətirib çıxardı. Ancaq nəticə etibarilə iyul ayında bizə edilən hücum, 
avqust ayında erməni təxribatçı qrupunun bizə göndərilməsi və nəhayət, sent-
yabr ayında genişmiqyaslı hücum göstərdi ki, bu münaqişə dondurulmuş məsələ 
deyil.
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Biz mövqeyimizdə qalırıq və əlbəttə, ümid edirik ki, bu məsələ tez bir 
zamanda masa arxasında həll edilsin. Türkiyə mütləq bu işlərdə fəal rol oyna-
malıdır və əminəm ki, oynayacaqdır.

- Yenə həmin açıqlamada dedi ki, əgər iki ölkə - Azərbaycan və Ermənistan 
qəbul edərsə, təmas xəttinə, yəni cəbhə xəttinə rus hərbi müşahidə heyətini gön-
dərə bilərik. Siz buna necə yanaşırsınız? Hərbi baxımdan belə bir müşahidə heyəti 
yaradılacaqsa hansı ölkələr olmalıdır? Bu barədə nə deyə bilərsiniz?

- Bilirsiniz, bu məsələ - sülhməramlı qüvvələrin bölgəyə gətirilməsi baza 
prinsiplərində təsbit olunub. Yəni, baza prinsipləri arasında bu da var. Amma bu 
məsələ prosesin son mərhələsində öz həllini tapmalı idi. Nəzərə alsaq ki, baza 
prinsipləri razılaşdırılmayıb, hələ ki, onlar, sadəcə olaraq, müzakirə mövzusu-
dur, indidən bu məsələyə fikir bildirmək, bilmirəm, nə dərəcədə düzgün ola bilər.

Bir də ki, bu məsələ Ermənistan-Azərbaycan arasında geniş müzakirə 
olunmadığı üçün sülhməramlı qüvvələrin kimdən təşkil edilməsi, hansı ölkələr 
orada olmalıdır, bunun tərkibi necə olacaq, bu, heç müzakirə olunmayıb. Ona 
görə indiki şəraitdə - münaqişənin fəal mərhələsi hələ ki, davam edir, bu, hesab 
edirəm ki, bir qədər tezdir. Əlbəttə ki, bu işdə Azərbaycanın sözü mütləq nəzərə 
alınmalıdır və alınacaq. Çünki hər kəs bilməlidir ki, bu gün münaqişə Azərbay-
canın torpaqlarında gedir. Beynəlxalq hüquq baxımından bu, bizim torpağımız-
dır, tarixi ədalət baxımından bu, bizim torpağımızdır və Azərbaycana hər hansı 
bir başqa ölkənin silahlı qüvvələrinin gətirilməsi Azərbaycanın razılığı olmadan 
mümkün deyil.

- Ona görə soruşdum, misal üçün Türkiyə və Rusiya Suriyada müəyyən böl-
gələrdə müəyyən əməkdaşlıq edirlər, hərbi heyətlər, müşahidəçilər patrul xidməti 
həyata keçirir. Bəlkə gələcəkdə belə bir format təklif edilərsə, bu barədə nə deyə 
bilərsiniz?

- İndidən bu barədə bir şey söyləmək istəməzdim. Çünki mən hadisələri 
qabaqlamaq istəmirəm. Hər bir məsələnin həlli üçün münasib zaman olmalı-
dır, münasib vəziyyət yetişməlidir. Bu, nə zaman olacaq, biz bunu deyə bilmə-
rik, olacaqmı, olmayacaqmı deyə bilmərik. Amma bir şey qətidir, artıq bu hər-
bi qarşıdurma başa çatandan sonra təbii ki, sülhü təmin etmək üçün müəyyən 
beynəlxalq cəhdlər də olmalıdır. Bu cəhdlər hansı cəhdlər olacaq, siyasi cəhdlər, 
hərbi sahədə hansısa bir təkliflər, bunu biz nəzərdən keçirməyə hazırıq. Təbii 
ki, azad edilmiş ərazilərə qayıdacaq Azərbaycan əhalisi də sülh şəraitində yaşa-
malıdır. Onların təhlükəsizliyi təmin edilməlidir. Bax, Ermənistanın Ermənistan 
ərazisindən Gəncə şəhərinə törətdiyi o xain hücum göstərir ki, bu terrorçu dövlət 
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hər şeyə əl ata bilər. Ona görə təbii ki, bu məsələ beynəlxalq müstəvidə müzakirə 
edilməlidir. Ancaq bunun nə zaman olacağı haqqında bir şey deyə bilmərəm.

- Cənab Prezident, Türkiyə ilə müəyyən çərçivələrdə hərbi razılaşmalar var. 
Bu razılaşmalar çərçivəsində, ya da yeni razılaşmalara əsasən Azərbaycanda bir 
Türkiyənin hərbi bazasının qurulması fikrinə necə baxırsınız? Belə bir fikriniz 
varmı?

- Bu haqda bu günə qədər bizim ikitərəfli əlaqələrdə məsələlər müzakirə 
olunmamışdır. Bizim Türkiyə ilə çox geniş hüquqi sənədlər bazası var. Yəni, 
bir çox sahələrdə bizim imzaladığımız müqavilələr qüvvədədir, o cümlədən bu 
müqavilələrdə hərbi sahədə işbirliyi və qarşılıqlı yardım haqqında da maddələr 
var. Bu, bizim haqqımızdır. Əgər belə bir vəziyyət, Azərbaycan üçün çox ciddi 
təhlükə yaranarsa, təbii ki, Türkiyə bizim müttəfiqimizdir və biz bu imkanlar-
dan istifadə edə bilərik. Amma Türkiyənin hərbi bazasının Azərbaycanda yara-
dılması haqqında hər hansı bir müzakirə olmamışdır. Bizim hərbi sahədə işbir-
liyimiz ildən-ilə güclənir. Təkcə keçən il 10 birgə hərbi təlim keçirilmişdir. Bu 
il koronavirusa görə bir az ara verildi. Yalnız iki dəfə təlim keçirilmişdir. Ancaq 
bu təlimlər də bizim bölgəmizdə böyük narahatlıq yaratdı. Hesab edirəm ki, bu 
narahatlığın heç bir səbəbi, heç bir əsası yoxdur. Çünki bu təlimlər hər hansı bir 
ölkəyə qarşı hazırlıq xarakterli təlimlər deyil. Bu təlimlər bizim hərbi sahədə 
işbirliyimizin möhkəmləndirilməsi, Azərbaycan Ordusunun təkmilləşdirilməsi, 
Türkiyə Ordusunun standartlarına yaxınlaşması və Türkiyənin hərbi quruculuq 
sahəsində müsbət təcrübəsinin öyrənilməsi mənasını daşıyır. Ona görə Türkiyə-
nin hərbi bazası ilə bağlı sentyabrın sonundan bu günədək beynəlxalq mediada 
kifayət qədər çox məlumatlar gedir. Bunun heç bir əsası yoxdur. Türkiyə-Azər-
baycan işbirliyi o qədər güclüdür, o qədər genişşaxəlidir ki, biz istənilən anda 
bir-birimizin yanındayıq. Baza olsa da, olmasa da, biz Türkiyəyə güvənirik, Tür-
kiyə isə bizə güvənir.

- Problemin həllində Siz ya sülh yolu ilə müzakirə tərəfdarısınız, ya da mü-
haribə apararaq bu işi həll edəcəksiniz deyirsiniz. Ruslar, Moskva isə dünən hərbi 
həlli qəbul etmirik dedi. Bunu necə dəyərləndirirsiniz, yəni əməliyyatı dayandırın 
deyirsə, dayandıracaqmısınız?

- Bilirsiniz, biz artıq bir neçə dəfə bu məsələ ilə bağlı öz mövqeyimizi açıq-
ladıq. Mən də bunu söylədim, yenə də mən öz fikrimdə qalıram ki, demək olar 
bütün yerlərdən bizə ünvanlanan mesajlar, təkcə bu dövrdə deyil, bundan əvvəl-
ki dövrdə də bu məsələnin hərbi həlli yoxdur. Biz də buna necə deyərlər, vax-
tından əvvəl heç bir reaksiya vermirdik. Onlar belə söyləyir, söyləsinlər, onların 
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fikri budur, bizim də fikrimiz odur ki, bu, sülh yolu ilə həll olunsun. Ancaq həll 
olunsun. Amma biz nə gördük, bu 30 il heç bir nəticə vermədi. Otuz il ərzində bu 
atəşkəs rejimində Ermənistan işğal edilmiş torpaqlarda güclü mühəndis-isteh-
kam qurğuları qurmuşdur. Bu gün Azərbaycan Ordusunun peşəkarlığı və cəsarə-
ti nəticəsində biz o istehkamları yarırıq. Otuz il ərzində Ermənistan sülhə yox, 
bu torpaqları daim işğal altında saxlamağa səy göstərmişdir. Çünki əgər sən sül-
hə meyilli olsaydın, niyə Füzulidə, niyə Cəbrayılda, yaxud da ki, Ağdam istiqamə-
tində bu istehkamları qurursan? Qurursan ki, daim bu torpaqları öz nəzarətin 
altında saxlayasan. Yəni, bu sülh, atəşkəs prosesi buna gətirib çıxardı. Ondan 
sonra Ermənistan rəhbərliyi daha da azğınlaşdı. Baxın, Paşinyan nələr söylə-
yirdi, onun müdafiə naziri nə söyləyirdi? Müdafiə naziri söyləyirdi ki, biz Azər-
baycanla yeni müharibə aparacağıq, yeni torpaqlar uğrunda yeni müharibə. Bu, 
bizə qarşı açıq hədə idi. Paşinyan deyirdi ki, “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə”. 
Yəni ki, bir santimetr torpaq bizə verilməyəcək. O zaman hansı sülh yolları ilə 
bunun həlli mümkündür? Mən isə deyirdim ki, biz indi məsələnin hərbi yollarla 
həlli prosesindəyik. Biz istəyirik ki, bu proses nə qədər tez olsa bitsin və ondan 
sonra diplomatik proses başlasın. Yəni, bizim yanaşmamız budur ki, bu məsələ 
hərbi-siyasi yollarla çözülsün. Tək hərbi yolla həll edilə bilməz. Mən bunu qəbul 
edirəm. Çünki fəal toqquşma prosesindən sonra tərəflər gərək sülh müqavilə-
si haqqında düşünsünlər və bunu etsinlər. Yəni, siyasi yollar olacaq. Ona görə 
hərbi-siyasi yol ən məqbul yoldur. Biz hərbi yolu dayandırmaq istəyirik. Ancaq 
Ermənistan hələ də düşünür ki, itirilmiş, yəni, bizim azad etdiyimiz torpaqları 
geri qaytaracaq. Ona görə döyüş meydanında da bizə daim hücum edir.

- Cənab Prezident, o zaman bunu anlayıram ki, qarşı tərəf masaya oturmağa 
razı olana qədər siz cəbhədə irəliləyəcəksiniz.

- Biz irəliləyəcəyik. Bir də ki, onlar gərək atəşkəsə riayət etsinlər. Çünki 
onlar atəşkəsi pozdular. Günorta saat 12-dən atəşkəs elan edildi. Biz bütün hər-
bi birləşmələrimizə çox ciddi əmr verdik ki, atəşkəsə riayət edin, dayandırın. 
Halbuki bunu etmək o qədər də asan deyil. Biz saat 12-də dayandıq, amma onlar 
dayanmadı. Ondan sonra təqribən 1 saat ərzində biz yenə də özümüzü müda-
fiə etmək üçün hərəkətə keçdik və yenə də bir neçə kəndi azad etdik. Ona görə 
Ermənistan nəhayət anlamalıdır ki, bu yolla o, heç nəyə nail olmayacaq. Yalnız 
atəşkəsə onlar əməl etməlidirlər. Hesab edirəm Ermənistan rəhbərliyi bu məsələ 
ilə bağlı yeni bir açıqlama verməlidir ki, onlar atəşkəsə sadiqdir və buna əməl 
edirlər. O zaman biz də dayanaq. Amma əlbəttə proses daha illər boyunca davam 
edə bilməz. Ondan sonra bizə təqvim verilməlidir. Biz Moskva görüşlərində təq-
vim üçün o qədər də israr etmədik. Çünki bir gün ərzində bunu razılaşdırmaq 
çətin bir işdir. Biz bunu anlayırıq. Ancaq sülh prosesi başlanan kimi gündəlik-
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də duran ilk məsələ təqvim məsələsidir. Tarixlər verilməlidir. Hansı tarixlərdə 
qalan torpaqlardan erməni silahlı qüvvələri çıxır və biz bu torpaqlara giririk. 
Əks təqdirdə, biz davam edəcəyik, dediyim kimi sona qədər.

- Yəni bunu başa düşürük, əgər Ermənistan hücumları dayandırarsa, atəş-
kəs həyata keçərsə yeni bir müzakirə prosesi başlayır və zəmin formalaşdırılacaq. 
Moskvadakı müzakirədə başa düşdüyümüz qədər Minsk 2007, 2009, 2012 Madrid 
prinsiplərindən bəhs olunmadı. Amma o prinsiplərin ilk maddəsi, səhv etmirəmsə, 
yeddi rayondan geri çəkilməklə bağlı idi.

- Bəli, doğrudur.

- Siz o prinsipləri hələ də gündəmdə saxlayırsınızmı, yoxsa, onları yeniləmək 
lazımdır?

- Yox, onları gündəmdə saxlayırıq. Mən bunu artıq açıqlamışam. Biz Mad-
rid prinsipləri adlandırılan təməl prinsiplərə sadiqik. Çünki bu prinsiplər bizim 
maraqlarımıza cavab verir. Onsuz da Ermənistan bu prinsipləri qəbul etmədiyi 
barədə artıq açıqlama vermişdir. Mənə verilən məlumata görə, Ermənistanın baş 
naziri dünən, ya ondan əvvəlki gün belə bir açıqlama vermişdi ki, bu, onlar üçün 
keçərli deyil. Yəni, kim danışıqlar prosesini pozur? Ermənistan. Biz indi tor-
paqlarımızı azad edirik. Biz bayrağımızı artıq şəhərlərimizi əhatə edən dağlara 
sancırıq, şəhərlərimizdə mövcud olan binalara sancırıq, biz zəfər marşındayıq. 
Belə olan halda baza prinsiplərinə sadiqlik göstərmək çox böyük siyasi iradə və 
məsuliyyət tələb edir. Ona görə biz bu baza prinsiplərinə sadiqik. Siz dediyiniz 
kimi orada göstərilib ki, 5 rayon birinci mərhələdə, ondan sonra 2 rayon, ondan 
sonra Dağlıq Qarabağın gələcəyi ilə bağlı söhbət aparılacaq. Azərbaycan köçkün-
ləri Dağlıq Qarabağa, o cümlədən Şuşaya qayıtmalıdırlar, - çünki Şuşanın əhali-
sinin 98 faizi azərbaycanlılar idi, - Xankəndiyə qayıtmalıdırlar və ondan sonra 
necə ki, Azərbaycanın başqa yerlərində, Bakıda, başqa şəhərlərdə azərbaycanlı 
və erməni əhali bir yerdə yaşadıqları kimi orada da bir yerdə yaşayacaqlar. Bizim 
mövqeyimiz budur. Ermənistanın mövqeyi isə azərbaycanlıları oradan qovmaq, 
- necə ki, bunu etdilər, - sonra azərbaycanlılara imkan verməmək ki, qayıtsınlar, 
- orada etnik təmizləmə siyasətinin nəticələrini möhkəmləndirmək, bizim tarixi, 
dini, mədəni abidələrimizi yerlə-yeksan etmək, azərbaycanlıların mədəni irsini 
silmək və ondan sonra bu torpaqları erməniləşdirməkdir. Bax, onların yanaşma-
sı budur, bizim yanaşmamız isə budur.

- Daha fərqli bir sualım da var. Dünən Paşinyan bir açıqlama verdi, Azərbay-
can Ordusu şimaldan və cənubdan irəliləyir, Sizin də söylədiyiniz kimi. Dedi ki, biz, 
əslində, bir taktika olaraq oradan çəkildik. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
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- Bu, Paşinyanın növbəti yalanıdır. Bilirsiniz, hər bir məsuliyyətli adam 
gərək yalan danışmasın. Hər bir insan. Xüsusilə siyasətçi, xüsusilə ölkə başçısı. 
Bu, heç bir insana yaraşan deyil. Onun isə bütün əməli, bütün sözü yalandır - 
tarixlə bağlı, bu münaqişə ilə bağlı, bu gün baş verən hadisələrlə bağlı. O, əgər 
bunları bilmirsə, o zaman necə ali baş komandan olur? Əgər real durumu ona 
demirlərsə, o zaman o, öz hərbi rəhbərlərinə irad tutmalıdır. Əgər bilib yalan 
danışırsa, - mən daha çox bu versiyaya inanıram, – o zaman bu, böyük ayıbdır.

Bu gün Azərbaycan Ordusu bütün istiqamətlər üzrə erməni ordusuna çox 
sarsıdıcı zərbələr endirib. Mən bəzi açıqlamalar da verdim və bu rəqəmlər hər 
gün dəyişir. Dünənə olan dəqiq məlumata görə, 200 erməni tankı məhv edildi, 
33 erməni tankı qənimət götürüldü, - Ermənistanın əlində bir dənə də olsun 
Azərbaycanın hərbi texnikası yoxdur, - 33 tank, özü də saz vəziyyətdə, indi bizim 
ordumuzdadır. Ondan sonra 2 ədəd S-300 hava hücumuna qarşı müdafiə siste-
mi məhv edildi, 35 ədəd OSA hava müdafiə sistemi məhv edildi, KRUQ KUB və 
başqa texnikalar. Beləliklə, erməni ordusunun texniki təchizatı çox sarsıldı, yəni 
çökür. Biz irəliləyirik, hər dəfə yeni torpaqları azad edirik və bu, reallıqdır. Yaxın 
vaxtlarda yeni açıqlamalar olacaq və bu onları daha da sarsıdacaq. Erməni xalqı 
da həqiqəti bilməlidir. Ən dəqiq məlumatı biz veririk. Ona görə erməni xalqı əgər 
real vəziyyəti öyrənmək istəyirsə bizə qulaq assın, bizi eşitsin.

- Cənab Prezident, başa düşdüyümə görə otuz illik problem həll ediləcəkmi? 
Mənə elə gəlir ki, həll ediləcək, amma mən Sizdən soruşmaq istəyirəm. 1990-cı il-
lərdən bəri davam edən bu işğal problemi bu dəfə həll ediləcəkmi, yoxsa, hər kəs bir 
nöqtədə duracaq, bir status-kvo formalaşacaq və o status-kvo davam edəcəkmi? 
Tam həll reallaşacaqmı, reallaşmayacaqmı? Bəlkə erkən bir sualdır, amma nə deyə 
bilərsiniz?

- Məncə artıq həll edilir. Hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlar və bu 
məsələ ilə yaxından məşğul olan ölkələr bunu görürlər və bu, yeni reallıqdır. Bu 
yeni reallığı biz təşkil etdik və bu məsələ həll olunur. Çünki baza prinsiplərin-
də göstərilmişdir ki, birinci mərhələdə 5 rayon bizə qaytarılır. Onlardan artıq 
2 rayonun böyük qismi, tam deyil hələ, amma böyük qismi artıq bizdədir. Əgər 
Ermənistan yenə də mənfi davranış nümayiş etdirərsə, ümid edirəm ki, yaxın 
gələcəkdə digər rayonlar da bizdə olacaq. Bu, məsələnin həlli deyilmi? Yəni, biz, 
əslində, baza prinsiplərini döyüş meydanında həyata keçiririk, gerçəkləşdiririk. 
Minsk qrupu buna nail ola bildimi? Xeyr, ola bilmədi. Ona görə bu məsələnin 
həlli, bir daha demək istəyirəm ki, hərbi-siyasi yollarla mümkündür. Hərbi yol 
hazırda baş verir, biz istəyirik ki, nə qədər tez olursa-olsun, bitsin, ondan sonra 
siyasi proses başlansın və baza təməl prinsipləri də əsas olsun.
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Məsələnin həll edilməməsinin səbəbi, ilk növbədə, beynəlxalq təşkilatların 
öz qərarlarına hörmətsiz yanaşmasıdır. Çünki Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
Təhlükəsizlik Şurası bildiyiniz kimi, 1993-cü ildə 4 qətnamə qəbul etmişdir və 
orada göstərilir ki, erməni silahlı qüvvələri torpaqlarımızdan qeyd-şərtsiz, yəni 
heç bir şərt qoymadan çıxmalıdır, tam həcmdə. Amma bu, icra edildi? Edilmə-
di. Sonra Minsk qrupu yaradıldı, ondan bir il öncə yaradıldı, 28 il ötdü, bir şey 
oldu? Olmadı. Yəni, bizə elə gəldi ki, sanki beynəlxalq təşkilatlar münaqişənin 
bu vəziyyətdə saxlanmasına tərəfdardırlar ki, necə var elə də qalsın. Azərbay-
can köçkünləri əbədi olaraq belə vəziyyətdə qalsın. Ermənistan işğal edilmiş 
torpaqlarda daha da möhkəmlənsin. Bilirsiniz, orada qanunsuz məskunlaşma 
aparılırdı. Qanunsuz! Bu, hərbi cinayətdir. Bu, Cenevrə Konvensiyasına zidd 
olan məsələdir. Onlar erməniləri Suriyadan Dağlıq Qarabağa, Şuşaya köçürürlər, 
onlara imkan yaradırlar, pul verirlər və artıq bunu televiziyalarda açıq nümayiş 
etdirirlər. Yəni, bu, beynəlxalq müstəvidə qəbul edilmiş cinayətdir. Onların istəyi 
budur ki, vaxt keçsin, Azərbaycan xalqı bu torpaqlardan əlini üzsün. O torpaqları 
görməyən yeni nəsil yetişəcək və o nəsil oraya qayıtmaq istəməyəcək. Azərbay-
can bu vəziyyətlə barışacaq, bununla paralel olaraq, ermənilər başqa ölkələrdən 
oraya gətiriləcək, orada erməni əhalisi çoxalacaq, sabah da deyəcəklər ki, “bilir-
siniz, artıq reallıq budur, barışın”. Bu idi onların məqsədi və təəssüf ki, onların 
hamiləri, onların havadarları bu işlərdə onlara yardımçı olmuşlar. Biz bu məkrli, 
çirkin planları məhv etdik. Biz yeni reallıq yaratdıq. Bu gün gərək hər kəs bu 
reallıqla razılaşsın və barışsın.

- Mən Sizə bir mesaj da gətirdim. Tərtərdə bombardman zamanı sığınaca-
ğa girmişdik. Bir vətəndaş vardı, məcburi köçkün, oradan köçmüş. Reportaj ha-
zırlayarkən dedi ki, artıq mən köçkün deyiləm. Dedi ki, mən azad bir vətəndaşam, 
Suqovuşandan gəlmişdi. Dedi, əgər Prezidentlə qarşılaşsanız, ona hörmətimizi, 
sevgimizi və salamlarımızı çatdırın. Anladığımıza görə, regionda balanslar artıq 
dəyişib. Yəni əvvəlki balanslar – status-kvo yoxdur. Daha da dəyişəcək. Həm dünya-
ya, həm də Türkiyəyə hansı mesajlar vermək istərdiniz?

- İlk növbədə, istəyirəm ki, həmin vətəndaşa sizin televiziya vasitəsilə öz 
sözlərimi deyim. Mən şadam ki, bu gün onun kimi bu sözləri deyən minlərlə insan 
var. Onlar sevincdən göz yaşları tökürlər, deyirlər ki, mən artıq köçkün deyiləm. 
Mən bu köçkünlük vəziyyətindən canımı qurtarmışam. Bilirsiniz, mənə minlərlə 
məktub gəlir. Bu məktubları oxuyanda, sözün düzü, mən də bəzi hallarda sevinc 
göz yaşlarımı saxlaya bilmirəm. O məktublarda o qədər səmimi, o qədər isti, o 
qədər qürurverici sözlər yazılır və mənə mesaj kimi çatdırılır. O məktubları oxu-
yanda bir daha görürəm ki, Azərbaycan xalqı nə qədər böyük xalqdır. Uzun illər 
belə vəziyyətdə yaşamaq, ancaq ümidlərlə yaşamaq, ümidlərlə ki, gün gələcək və 
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onlar öz dədə-baba ocağına qayıdacaqlar. Bu, doğrudan da böyük fədakarlıqdır. 
Mən çox xoşbəxtəm ki, bu qələbə sevincini biz hamımız bizim insanlara bəxş edə 
bildik.

Bir daha demək istəyirəm, məna artıq bunu demişəm, orada hər şey dağı-
lıb. İnşallah, bu hərbi toqquşma başa çatandan sonra siz də, biz hamımız da - 
bütün insanlar gedib görəcəklər ki, ermənilər orada hansı vəhşiliyi törədiblər. 
Bütün şəhərlər darmadağın edilib, yəni, Stalinqraddan da pis mənzərə. Evlər 
dağıdılmış, bizim bütün əmlak talan edilmiş, çərçivələr, qapılar sökülmüş, yəni 
talançılıq. Heç nə yoxdur. İndi Füzulinin kəndlərindən bizim əsgərlərimiz xəbər 
verir, materiallar göndərir. Füzuli şəhəri də artıq bizim gözümüzün qabağında-
dır. Orada bir dənə də salamat bina tapmaq mümkün deyil. Yəni, bu vəhşiliyi 
törətdilər. Amma köçkünlərimiz bilirlər ki, biz o şəhərləri, kəndləri bərpa edəcə-
yik. Evləri inşa edəcəyik. Onlar oraya qayıdacaq və sülh, əmin-amanlıq şəraitin-
də öz dədə-baba torpaqlarında yaşayacaqlar.

O ki qaldı, bölgədə mövcud olan duruma, təbii ki, durum dəyişir. Əgər son 
illər ərzində bizim bölgəmizdə daha geniş mənada dəyişən mənzərəyə nəzər 
salsaq, görərik ki, bir çox yeniliklər var. Əvvəllər sanki bir doqmalar var idi - 
bu ölkələr müttəfiqdir, bu ölkələr müttəfiq deyil, yaxud da ki, bunlar bir-birinə 
qarşıdır. Ancaq indi bu dəyişdi. Misal üçün NATO üzvü olan Türkiyə indi Rusiya 
ilə çox səmərəli əməkdaşlıq edir, həm Suriyada, həm Liviyada, başqa yerlərdə və 
eyni zamanda, artıq danışdığımız kimi bizim bölgəmizdə. Bu, bir yenilikdir. Bunu 
10 il bundan əvvəl kimsə desəydi bəlkə də inanmazdıq. Eyni zamanda, NATO-
nun daxilində bəzi ölkələr arasında münasibətlər o qədər də səmimi deyil. Bu 
da bir yenilikdir. Orada sanki həmrəylik pozulur. Avropa İttifaqı ilə əlaqədar olan 
hadisələr. Kimin ağlına gələ bilərdi ki, Böyük Britaniya Avropa İttifaqından çıxa-
caq və ondan sonra bir böhran yaranacaq. Heç kimin ağlına gələ bilməzdi. Yəni, 
ənənəvi fərziyyələr artıq yoxdur. Hansı ölkə buna daha tez uyğunlaşsa, o ölkə də 
öndə olacaq.

Bizim siyasətimiz hər zaman praqmatik olub - real durumu düzgün təhlil 
etmək, öz maraqlarımızı düzgün təsbit etmək. Bu maraqlara necə nail olacağıq, 
bunu düşünmək, taktikamızı yaratmaq, strateji baxış çərçivəsində taktiki gediş-
lərdə düzəlişlər etmək. Ancaq bununla bərabər prinsipial mövqeyimizdən dön-
məmək. Bu siyasət bu gün bizə uğur gətirir. Mən hesab edirəm ki, Türkiyə və 
Azərbaycan dünyanın yeni nizamına daha tez hazır olmuş ölkələr sırasındadır. 
Eyni zamanda, Türkiyə bu gün dünya miqyasında böyük güc kimi dünyanın yeni 
nizamının formalaşmasında çox fəal rol oynayır. Təkcə bizim regionda deyil, 
dünyada.

O ki qaldı, bizim regionumuza, artıq Türkiyə-Azərbaycan birliyi bir reallıq-
dır. Bununla hər kəs barışmalıdır. Nə qədər çox vaxt keçsə, bizim birliyimiz daha 
da güclənəcək. Çünki Türkiyənin potensialı, Azərbaycanın təbii resursları, bizim 
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aramızda olan nəqliyyat layihələri, Türkiyə və Azərbaycan vasitəsilə Avropanın 
enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, eyni zamanda, Orta Asiyadan, Əfqanıs-
tandan Azərbaycan və Türkiyə ərazilərindən yeni nəqliyyat layihələrinin icra 
edilməsi - bütün bunlar yenilikdir. Yeni bir nəqliyyat xəritəsi mövcuddur. Yeni 
enerji xəritəsi mövcuddur. Mən gələcəyi çox nikbin görürəm. Mən əminəm ki, 
biz istədiyimizə nail ola biləcəyik. Çox şadıq ki, bizim Türkiyə kimi qardaş ölkə-
miz var, güclü dövlət var, sözünü deyən, maraqlarını müdafiə edən, heç kimdən 
çəkinməyən və irəliyə gedən. Bu, bizim gücümüzü artırır. Türkiyə üçün Azərbay-
can, Azərbaycan üçün Türkiyə bir nömrəli müttəfiqdir. Bu, böyük sərvətdir. Bu 
hadisələr bizim əlaqələrimizi daha da möhkəmləndirdi.

- Cənab Prezident, sonuncu sualım olacaq, çox qısa. Bu dəfə dayanmayacağıq 
deyirsiniz və bizim şərtlərimiz işğal altındakı torpaqlar azad edilənə qədər gedə-
cəyik deyirsiniz. Sizi səhv anlamadım ki?

- Yox, doğru anladınız. O mənada ki, bizim son hədəfimiz dəyişməz olaraq 
qalır. Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar, dünya birliyi tərəfindən tanınan əra-
zi bütövlüyü təmin edilməlidir. Biz döyüş meydanında dayanmağa hazırıq. Əgər 
Ermənistan buna hazır olarsa və bizə təqvim verilərsə, biz sabah dayanmağa 
hazırıq. Ancaq proses olaraq biz dayanmayacağıq. Biz istəyirik ki, artıq hərbi 
proses siyasi prosesə çevrilsin. Ermənistan buna hazırdırsa və beynəlxalq təş-
kilatlar, böyük ölkələr Ermənistanı inandıra bilərlərsə, bu, daha tez bir zamanda 
olacaq. Yox, o zaman Azərbaycan Ordusunun zəfər yürüşü davam edəcək.

- Cənab Prezident, mən 1993-cü ilin ilk aylarında burada cəbhə bölgəsində 
idim. 1994-cü ildə rəhmətlik dövlət başçısı cənab Heydər Əliyev ilə görüşdüm. Ba-
kıda bura o zaman yox idi, deyəsən.

- Eləmi? Görüşdünüz? Bu, yox idi, bu, sonra inşa edildi.

- Bu gün də Sizinlə görüşdüm, yəni, iki dövlət başçısı ilə görüşdüm. 1993-cü 
ildə cəbhədəki vəziyyətlə indiki vəziyyət çox fərqlidir, xeyli çox fərqlidir. Bunu da 
gördük.

- Doğrudur.

- Sizə çox təşəkkür edirəm. Sonda bir mesajınız, ya da ki, sözləriniz varsa, onu 
da eşitmək istəyirəm. Qəbul etdiyiniz və suallarımızı cavablandırdığınız üçün həm 
NTV, həm də öz adımdan çox təşəkkür edirəm.
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- Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm, NTV–nin bütün əməkdaşlarına 
salamlarımı çatdırın. Azərbaycanda türk kanalları əvvəllər də izlənilirdi, bu 
dövr də, demək olar ki, daha geniş auditoriyaya malikdir. Mən özüm də hər səhər 
tezdən televizoru açanda, o cümlədən türk kanallarına da baxıram, o cümlədən 
NTV-yə. Bu günlər ərzində Türkiyə mətbuatında və Türkiyə cəmiyyətində bizə 
göstərilən dəstək və həmrəylik əsl qardaşlıq təzahürüdür. Biz bir daha gördük 
ki, atamın məşhur kəlamı “Bir millət, iki dövlət”, sadəcə olaraq, kəlam deyil, bu, 
gerçəkdir. Bu reallığı biz yaratdıq.

Bilirsiniz, dünyada bir çox ölkələr var ki, o ölkələrin xalqları bir-birinə 
yaxındır - etnik, dini, mədəniyyət, dil baxımından. Ancaq bu, o demək deyil ki, 
o ölkələr arasında möhkəm işbirliyi, qardaşlıq olsun. Belə misallar çoxdur, siz 
də bunu yaxşı bilirsiniz. Bizim üstünlüyümüz odur ki, Türkiyə və Azərbaycan 
prezidentləri - əziz qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə birlikdə bu təməl - ortaq 
tarix, etnik köklər və dil üzərində elə bir möhkəm bina inşa etdik ki, bu, əbədi 
qalacaq. Bizdən sonra gələn nəsillər də hərəsi bu binanın üstünə bir daş qoyar-
sa, bu möhtəşəm bir bina olacaq - Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı binası. Mən 
bütün qardaşlarıma, Türkiyədə yaşayan bütün insanlara Azərbaycan xalqı adın-
dan dərin təşəkkürümü bildirirəm. Biz gördük ki, biz tək deyilik. Qardaşım Tay-
yib bəyin dediyi kimi, Azərbaycan hər zaman bilməlidir və bilir ki, Türkiyə onun 
yanındadır və bu, bizə güc verir.

Eyni zamanda, onu da bir daha demək istəyirəm, bu gün başqa ölkələrin bu 
işlərə qarışmamasının əsas səbəbi də ilk saatlardan hörmətli Prezident Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın açıqlamalarıdır ki, Azərbaycan tək deyil, Türkiyə Azərbayca-
nın yanındadır, işin sonuna qədər də yanında olacaq.

Bir daha təşəkkür edirəm və bütün türk qardaşlarıma xoşbəxtlik, rifah 
arzulayıram.

- Çox təşəkkür edirəm, cənab Prezident!

- Sağ olun!

AZƏRTAC 
15.10.2020

(https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyev_Turkiyenin_NTV_televiziyasina_musahibe_
verib__YENILANIB_VIDEO-1614267)
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Prezident İlham Əliyevin Rusiyanın  
“Ria Novosti” agentliyi üçün “Rossiya Seqodnya” 

Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi media qrupunun  
baş direktoru Dmitri Kiselyova müsahibəsi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 15-də Ru-
siyanın Ria Novosti agentliyi üçün “Rossiya Seqodnya Beynəlxalq İnformasiya 
Agentliyi” media qrupunun baş direktoru Dmitri Kiselyova müsahibə verib. 

- Cənab Prezident, Azərbaycan üçün və bütün dünya üçün bu qədər çətin 
bir vaxtda Sizə suallar verməyə yaratdığınız imkana görə Sizə ürəkdən təşəkkür 
edirəm! Beləliklə, icazənizlə, birinci sualı verim. Siz sentyabrın 27-dən başlanmış 
hərbi əməliyyatların nəticələrini necə qiymətləndirirsiniz? Sizin hesablamalara 
görə tərəflərin itkiləri nə qədərdir və əsirlər çoxdurmu?

- Sentyabrın 27-də Azərbaycan Ermənistan silahlı qüvvələrinin növbəti 
hücumuna məruz qalıb. Bu, son üç ay ərzində birinci hücum deyildi. İyul ayın-
da dövlət sərhədində buna bənzər, lakin nisbətən kiçik miqyaslı hadisə baş ver-
mişdi. O vaxt həmin hücum dəf edildi. Sonra avqust ayında Azərbaycanın dinc 
əhalisinə və hərbi qulluqçularına qarşı terror aktları törətmək üçün Ermənistan 
tərəfindən təxribat qrupu göndərildi və bu qrupun başçısı saxlanıldı. Hazırda o, 
ifadə verir. Sentyabrın sonunda bizim yaşayış məntəqələrimiz yenidən artilleri-
ya atəşlərinə məruz qaldı. Elə ilk saatlarda bizdə həm dinc əhali, həm də hərbi 
qulluqçular arasında tələfat oldu. Bu günə qədər bizdə dinc əhali arasında 43 
nəfər həlak olan və 200-dən çox yaralı var, təmas xəttinə yaxın kəndlərdə və 
şəhərlərdə 2 minə yaxın ev ya tamamilə dağıdılıb, ya da zərər çəkib. Təəssüf ki, 
atəşkəs parametrləri razılaşdırıldıqdan sonra da Ermənistan tərəfindən artil-
leriya atəşləri davam edir, o cümlədən Gəncə şəhərinin vəhşicəsinə bombard-
man edilməsi nəticəsində 10 nəfər dinc sakin həlak olub və 40-a yaxın adam 
yaralanıb.

Döyüş meydanında itkilərə gəldikdə isə bizdə olan məlumata görə ermə-
ni tərəfin itkiləri bizim itkilərdən xeyli çoxdur. Biz hərbi qulluqçular arasın-
da itkilərimizi münaqişənin qaynar fazası başa çatandan sonra elan edəcəyik. 
Döyüş əməliyyatlarının nəticələrinə gəldikdə, onlar Azərbaycan Ordusu üçün 
çox uğurludur. Biz düşmənin dərin eşelonlaşdırılmış müdafiə xəttini yarmağa 
nail olduq. Bəzi sahələrdə hətta 4 müdafiə xətti vardı. Lakin ərazinin relyefi, dağ 
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relyefi, əlbəttə, müdafiə olunmaq üçün əks-hücumla müqayisədə daha müna-
sibdir. Bu günə qədər onlarca yaşayış məntəqəsi, o cümlədən Cəbrayıl şəhəri və 
Cəbrayıl rayonunun kəndlərinin çox hissəsi, Füzuli rayonunun kəndlərinin əksə-
riyyəti, strateji əhəmiyyətli Suqovuşan qəsəbəsi işğaldan azad edilib. Biz işğal-
çıları Murovdağ silsiləsindəki strateji yüksəkliklərdən çıxarmışıq və ölkəmizin 
ərazi bütövlüyünün bərpası üzrə uğurlu əməliyyatı davam etdiririk.

- Cənab Prezident, Suriyadan və ya Liviyadan olan muzdluların Azərbaycan 
Ordusu tərəfində iştirak etməsi barədə müxtəlif mənbələrdən xəbərlər eşidirik. 
Buna nə dərəcədə inanmaq olar?

- Bu mövzuda dəfələrlə danışmışam. Azərbaycanda hər hansı xarici hərbi 
iştiraka ehtiyac yoxdur. Bizim orduda 100 mindən çox döyüşçü var. Zərurət yara-
narsa, səfərbərlik hesabına bu rəqəm bir neçə dəfə artırıla bilər. Bu gün malik 
olduğumuz silahlı dəstələr onların qarşısına qoyulan istənilən vəzifəni yerinə 
yetirməyə tam qadirdir. Erməni hərbi texnikasının məhv edilməsi kadrları inter-
netdə əlçatandır. Əlbəttə, heç bir muzdlunun bu dərəcədə ixtisası və belə texniki 
imkanları yoxdur. Biz təkcə pilotsuz zərbə uçuş aparatları vasitəsilə düşmənin 1 
milyard dollardan artıq dəyərində hərbi texnikasını məhv etmişik. Buraya bizim 
malik olduğumuz başqa vasitələr daxil deyil. Azərbaycan Ordusunun potensi-
alı məlumdur. Bizim nəyə malik olduğumuz heç kəs üçün sirr deyil. Buna görə 
bizim əlavə hərbi qüvvələrə ehtiyacımız yoxdur. Azərbaycan beynəlxalq terro-
rizmə qarşı həmişə ardıcıl mübariz olub. Əlbəttə, hansısa terror təşkilatlarının 
bizim ərazimizdə yuva salmalarına, xüsusən bizim xalqımız və qonşularımız 
üçün təhdid mənbəyi olmalarına heç vaxt imkan verməyəcəyik. Biz buna heç 
vaxt imkan verməyəcəyik. Azərbaycan ərazisində indiki hərbi toqquşmalarda 
iştirak edən xarici silahlı dəstələrin mövcudluğu barədə heç kəs bizə heç bir 
sübut təqdim etməyib. Bizim rəsmi mövqeyimiz belədir ki, bizdə heç bir əcnəbi 
muzdlu yoxdur.

- Cənab Prezident, 10 oktyabr tarixli Moskva razılaşmalarında nizamlama-
nın baza prinsiplərinin adları çəkilir. Zəhmət olmasa, bu prinsipləri açıqlayın, Siz 
onları necə başa düşürsünüz?

- Bu prinsiplər uzun illər ərzində, deyərdim ki, 10 ildən artıq müddətdə 
işlənib hazırlanıb. Ermənistanın əvvəlki rəhbərliyi ilə iş prosesində biz mövqelə-
rimizin razılaşdırılması istiqamətində çox fəal irəliləyirdik. Bu, çox mürəkkəb 
məsələ idi. Danışıqlar istənilən halda, xüsusən belə mühüm məsələdə mürək-
kəb prosesdir. Buna baxmayaraq, hər iki tərəf siyasi nizamlama yolu ilə getmək 
arzusu nümayiş etdirirdi. Lakin təəssüf ki, Ermənistanın indiki rəhbərliyi haki-
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miyyətə gələndən sonra erməni tərəfi o vaxta qədər əldə edilənlərin hamısını 
sadəcə kənara atdı. Üstəlik, danışıqların formatını dəyişməyə, qondarma “Dağlıq 
Qarabağ respublikası”nın qondarma “hakimiyyət orqanları”nı danışıqlara cəlb 
etməyə cəhd göstərildi. Bu cəhd həm bizim tərəfimizdən, həm də ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrləri tərəfindən rədd edildi.

Baza prinsiplərinə gəldikdə, orada hər şey dəqiq yazılıb. Azərbaycanın işğal 
edilmiş rayonlarının mərhələli şəkildə azad olunması nəzərdə tutulur. Birinci 
mərhələdə işğal edilmiş ərazilərin cənub-şərq hissəsindəki 5 rayon, ikinci mər-
hələdə Dağlıq Qarabağ ilə Ermənistan arasında yerləşən ərazilər – Laçın və Kəl-
bəcər rayonları işğaldan azad edilməli, bütün kommunikasiyalar, o cümlədən 
Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin digər hissələrində yerləşən kommunikasi-
yalar açılmalı, qaçqınlar və məcburi köçkünlər əvvəlki yaşayış yerlərinə qayta-
rılmalıdır. Bu, azərbaycanlı köçkünlərin həm Şuşa ərazisinə, həm də keçmiş Dağ-
lıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin digər rayonlarının ərazisinə qaytarılmasını və 
Dağlıq Qarabağın tərəflər arasında razılaşdırılmalı olan qəti statusunun müəy-
yən edilməsinə dair danışıqları nəzərdə tutur. Qısa desək, Azərbaycanın həmişə 
hörmətlə yanaşdığı baza prinsipləri bunlardır və onları biz hazırlamışıq. Lakin 
Ermənistanın yeni hakimiyyət orqanları dəfələrlə bəyan ediblər ki, bu prinsip-
lər onlar üçün qəbuledilməzdir, onlar bircə qarış belə torpağı qaytarmayacaqlar. 
Bunu Ermənistanın baş naziri deyirdi. Ermənistanın müdafiə naziri deyirdi ki, 
Ermənistan yeni ərazilər üçün yeni müharibəyə hazırlaşır. Bizim ünvanımıza 
daim hədələr və təhqirlər səslənirdi, nəticəsi də bax bu cür qarşıdurma oldu. 
Düşünürəm ki, erməni tərəf vəziyyəti, yaranmış yeni vəziyyəti ayıq şəkildə qiy-
mətləndirməli və atəşkəs rejiminə sadiq olmalıdır. Halbuki, o, bir neçə saatdan 
sonra gecənin bir aləmində dinc Gəncə şəhərini bombalayaraq atəşkəsi vəhşicə-
sinə pozub.

- Cənab Prezident, kompromislər barədə danışmalı olsaq, hər halda, Siz hansı 
kompromislərə hazır olardınız? Elə bir hədd varmı ki, Siz heç bir halda həmin həd-
dən artıq geri çəkilməzsiniz?

- Bizim mövqeyimiz həmişə çox konstruktiv, ardıcıl olub. Bu mövqe həm də 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi, Ermənistan qüvvələrinin bizim əra-
zilərdən dərhal, tamamilə və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən 4 qətnamə-
nin yerinə yetirilməsi baxımından beynəlxalq hüququn normalarına əsaslanıb. 
Bizim mövqeyimiz həmişə praqmatik yanaşmaya əsaslanıb. Düşünürəm ki, 
danışıqlar masası üzərində olan variantlar bunu aşkar göstərir. “Qırmızı xətlərə” 
gəldikdə isə biz bunu çox dəqiq bəyan etmişik və Minsk qrupunun həmsədrləri 
bunu yaxşı bilirlər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü heç bir şərtlə pozula bilməz. 
Azərbaycan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinə heç bir şərtlə razılıq verməyəcək. 
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Lakin, eyni zamanda, bizim təklifimiz buna əsaslanırdı ki, gələcəkdə Dağlıq Qara-
bağ ərazisində erməni icması və Azərbaycan icması dinc yanaşı yaşamalıdır. Yeri 
gəlmişkən, Azərbaycanın digər yaşayış məntəqələrində, o cümlədən çoxminlik 
erməni icmasının mövcud olduğu Bakıda, Rusiyada, Gürcüstanda, digər ölkələr-
də ermənilərlə azərbaycanlılar bəzən bir kənddə yaşayır və işləyir, onların ara-
sında heç bir ziddiyyət yaranmır. Buna bizdə nə üçün nail olmaq mümkün deyil? 
Biz bu əzmdəyik. Lakin əlbəttə, etnik təmizləmələrin nəticələri aradan qaldırıl-
malıdır və bizim bütün məcburi köçkünlər öz evlərinə qayıtmalıdırlar. Prinsip 
etibarilə mən sizə mümkün kompromislərə bizim yanaşmamızı baza prinsiplə-
rindən bir qədər geniş açıqladım.

- Cənab Prezident, bu müharibə öz qəddarlığına görə artıq tarixə düşüb və Siz 
artıq bu müharibənin tarixinin bir hissəsisiniz. Siz tarixdə necə qalmaq istərdiniz?

- Bilirsiniz, hər bir müharibə qəddarlıq, qurbanlar, insanların iztirabları, 
yaxın adamların itirilməsi deməkdir. Fərq ondadır ki, Azərbaycan xalqı üçün bu 
müharibə azadlıq müharibəsi, Ermənistan üçün isə işğalçılıq müharibəsidir. Heç 
kəs üçün gizli deyil və bu faktı artıq beynəlxalq vasitəçilər də bilir ki, qondarma 
“Dağlıq Qarabağ ordusu” yoxdur. Bu gün erməni tərəfin belə adlandırdığı birləş-
mədəki hərbi qulluqçuların 90 faizi Ermənistan vətəndaşıdır. Onlar hərbi xid-
mətə Ermənistanın hərbi komissarlıqları tərəfindən çağırılır və Azərbaycanın 
işğal edilmiş ərazilərinə - Ağdama, Füzuliyə, Cəbrayıla, Kəlbəcərə, Qubadlıya, 
Laçına, Zəngilana göndərilir. Sual olunur: onlar orada nə edirlər? Bu gün Ermə-
nistanın işğalçı qüvvələri Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə tanınmış ərazilərin-
dədir. Buna heç nə ilə haqq qazandırmaq olmaz- istər beynəlxalq hüquq baxı-
mından, istərsə də bəşəri əxlaq baxımından. Başa düşürsünüzmü, 30 il ərzində 
azərbaycanlıların öz əzəli torpaqlarına buraxılmaması siyasətini yürütmək 
mümkün deyil. Axı, erməni əhalisi bu ərazilərdə heç vaxt yaşamayıb. Başqa bir 
məsələ də var ki, orada hər şey dağıdılıb, oraya qayıtmaq üçün çox böyük qüvvə 
və vaxt sərf etmək lazımdır. Ermənilərin bu siyasətinə heç cür haqq qazandır-
maq olmaz. Ona görə ki, bizim hərbi qulluqçular Azərbaycan torpağında döyü-
şür və həlak olur. Erməni hərbi qulluqçular isə onların hökumətinin işğal altında 
saxlamaq istədiyi torpaqda həlak olurlar.

Tarixdə rol məsələsinə gəldikdə isə, bilirsiniz, mən əvvəllər heç vaxt, indi 
isə xüsusən bu barədə düşünməmişəm. Mənim əsas amalım Azərbaycan xalqı-
nın etimadını doğrultmaq, bu vəzifədə olduğum bütün illər ərzində verdiyim 
vədləri yerinə yetirmək və ölkəni inkişaf yolu ilə aparmaq, onun ərazi bütövlü-
yünü təmin etməkdir. Mənim rolumun gələcəkdə necə qiymətləndiriləcəyi isə 
artıq bizim nəyə nail olacağımızdan, Azərbaycan xalqının iradəsindən asılı ola-
raq müəyyən ediləcək. Ona görə düşünürəm ki, bu məsələni o adamların müla-
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hizəsinə saxlamaq lazımdır ki, onların fikri məndən ötrü bu və ya digər qərarla-
rın, o cümlədən Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı qərarların qəbul edilməsində 
həmişə əsas olub.

- Cənab Prezident, sağ olun! Mən nəzərdə tutduğum sualların hamısını ver-
dim. Bəlkə Siz daha nə isə əlavə etmək istərdiniz?

- Mən bu fürsətdən istifadə etmək istərdim. Yeri gəlmişkən, öz sözlərimi 
çoxmilyonluq Rusiya auditoriyasına çatdırmaq üçün bu imkana görə təşəkkü-
rümü bildirirəm. Sadəcə istərdim ki, Azərbaycanın mövqeyini anlayanlar çox 
olsun. Ona görə ki, bəzən bu münaqişə, onun tarixi, bugünkü vəziyyəti ilə bağlı 
müxtəlif fikirlər olur. Sadəcə, faktlara istinad etməklə, əslində, nələr baş vermiş 
olduğunu və indi nələr baş verdiyini tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istə-
yirəm. XIX əsrin əvvəlində Qarabağ və Şuşa xanı İbrahimxəlil, - onun statusu 
məhz belə olub, - Qarabağ xanlığının Rusiyanın tərkibinə daxil olması barə-
də general Sisiyanovun şəxsində çar Rusiyası ilə müqavilə bağlayıb. Kürəkçay 
müqaviləsi adlanan bu sənədin mətni internetdə yerləşdirilib. Onunla hər kəs 
tanış ola bilər. Bu müqavilədə Qarabağ xanlığının erməni əhalisi barədə bircə 
kəlmə də deyilməyib. Erməni əhalisinin bu regiona kütləvi şəkildə köçürülməsi 
1813-cü və 1828-ci illərdə iki Rusiya-İran müharibəsindən sonra başlanıb və o 
vaxtdan müasir İran ərazisindən və qismən Şərqi Anadoludan ermənilərin Qara-
bağ regionuna kütləvi şəkildə köçürülməsi başlanıb. Bu, həmin torpağın tarixən 
kimə məxsus olması barədə.

Rusiya imperiyası dağılandan sonra, 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyəti və müstəqil erməni dövləti yaradıldı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
bütün bu ərazilər çərçivəsində yaradılmışdı. Üstəlik, Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yəti onun yaradılmasının elan edilməsinin ertəsi günü İrəvan şəhərinin paytaxt 
kimi Ermənistana verilməsi barədə qərar qəbul etdi. Bu da tarixi faktdır. 1921-
ci ildə Qafqaz Bürosu Dağlıq Qarabağın, bəzi yalançı tarixçilərin dedikləri kimi 
Azərbaycana verilməsi haqqında deyil, onun Azərbaycanın tərkibində saxlanıl-
ması haqqında qərar qəbul etdi. Bu regionun tarixi belədir. SSRİ-nin dağılması 
mərhələsində nələr baş verdiyi isə, düşünürəm ki, hamıya məlumdur. Əslində 
SSRİ-nin dağılması da Dağlıq Qarabağda separatizmdən başlandı. Bu, bir növ 
tətik oldu. Axı çoxları həmin mitinqləri, onları kimin təşkil etməsini, bu hadisələ-
rin arxasında kimlərin dayandığını unudur. Mən tez-tez deyirəm ki, Paşinyan 
Sorosun məhsuludur. Düşünürəm ki, hamı mənimlə razılaşar. Lakin Soros artıq 
şəxsiyyət deyil. Bu, anlayışdır və mən bunu əsla istisna etmirəm ki, o vaxt böyük 
ölkəni dağıtmaq üçün bu cür vasitələr işə salınmışdı. Onu daxildən partlatmaq, 
nifaq toxumu səpmək, xalqları bir-birinə qarşı qızışdırmaq və dövlətləri parçala-
maq - yeri gəlmişkən, belə də oldu. Buna görə də, sadəcə, bu tarixi faktları Rusiya 
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ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq və demək istərdim ki, Azərbaycan və Rusi-
ya çoxəsrlik dostluq, əməkdaşlıq, qarşılıqlı anlaşma telləri ilə bağlıdır. Əminəm 
ki, heç bir qüvvə buna təsir göstərə bilməz. Doğrudur, müxtəlif istiqamətlərdən 
nifaq salmaq, müəyyən etimadsızlıq yaratmaq cəhdlərini görürük. Lakin həm 
Rusiya, həm də Azərbaycan rəhbərliyinin ardıcıl siyasəti sayəsində biz nəinki 
geriləmirik, biz irəliyə gedirik. Bu gün Rusiya və Azərbaycan bir-birini strateji 
tərəfdaşlar adlandırır. Bizim ölkələrimiz arasında qarşılıqlı əlaqələrin səviyyəsi 
hər hansı qonşular üçün nümunə ola bilər. Əminəm ki, münaqişənin hərbi fazası 
başa çatandan və siyasi nizamlamaya keçəndən sonra, - əgər Ermənistan tərəfi 
itirdiklərini və ona mənsub olmayanı güclə qaytarmaq cəhdlərindən əl çəkərsə, 
biz bunu etməyə günü sabah hazırıq, - inanıram ki, Rusiya bizim regionda sabit-
ləşmə işində aparıcı rol oynamaqda davam edəcək. Buna görə sizin kanalınız 
vasitəsilə bütün rusiyalıları səmimi salamlamaq, onlara ən xoş arzularımı çatdır-
maq istərdim. Keçən il bir milyon rusiyalı Azərbaycana səfər edib. Ümidvaram 
ki, pandemiyadan sonra bu dinamika bərpa olunacaq. Rusiyalı qonaqlarımıza 
həmişə şadıq. Onlar da bilirlər ki, Azərbaycana gələndə özlərini evlərində oldu-
ğu kimi hiss edirlər.

- Cənab Prezident, bu səmimi müsahibəyə görə çox sağ olun!

- Sağ olun!

AZƏRTAC 
15.10.2020

(https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyev_Rusiyanin_Ria_Novosti_agentliyi_uchun_
Rossiya_Seqodnya_Beynelxalq_Informasiya_Agentliyi_media_qrupunun_bas_direktoru_Dmitri_

Kiselyova_musahibe_verib_YENILANIB_VIDEO-1614747)
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Prezident İlham Əliyevin Türkiyənin 
“A Haber” televiziya kanalına müsahibəsi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 16-da Tür-
kiyənin “A Haber” televiziya kanalına müsahibə verib.

- “A Haber” ekranlarından hər kəsə salamlar. Bütün dünyanın gözü Qara-
bağ bölgəsindədir. Otuz ildir erməni işğalı altındakı Qarabağda hazırda böyük 
bir faciə yaşanır. Çünki ermənilər humanitar atəşkəsə baxmayaraq, xüsusilə 
mülki şəxsləri və Azərbaycan Ordusunu hədəfə almağa davam edirlər. Təbii ki, 
Azərbaycan Ordusu da bu hücumları cavabsız qoymur və erməni ordusuna ağır 
zərbələr vurulur.

Bəs, bölgədə son durum necədir, bundan sonra nələr yaşanacaq? Bu du-
rumla bağlı Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab 
İlham Əliyevin fikirlərini öyrənəcəyik.

Cənab Prezident, bizi qəbul etdiyiniz üçün sağ olun, xüsusilə “A Haber” adın-
dan çox təşəkkür edirik!

- Sağ olun, təşəkkür edirəm!

- Cənab Prezident, təbii ki, müsahibəmizə bölgədəki vəziyyətlə başlaya-
cağıq. Dünən Ermənistan yenə mülki şəxsləri hədəfə aldı. Tərtərdə bir məzar-
lıq hədəfə alındı və 3 azərbaycanlı qardaşımız şəhid oldu. Siz bu hücumu necə 
dəyərləndirirsiniz?

- Bu, erməni faşizminin növbəti təzahürüdür. Onlar adətən döyüş mey-
danında məğlubiyyətə uğrayanda mülki şəxslərə atəş açırlar. Bunu biz birinci 
Qarabağ savaşında da gördük. Məhz Xocalı soyqırımını törədənlər bizim həmin 
mənfur qonşularımızdır.

Bu dəfə də görəndə ki, artıq döyüş meydanında Azərbaycan Ordusu qarşı-
sında acizdirlər və işğal edilmiş torpaqlarda bizə qarşı müqavimət göstərə bil-
mirlər, onlar yenə də mülki vətəndaşları hədəfə aldılar və namərd hücum nəticə-
sində bizim insanlarımız həlak oldular, həm Gəncədə, həm də dünən Tərtərdəki 
qəbiristanlıqda. Bu insanların dəfn mərasimində iştirak etdikləri bir yerdir, hər 
bir insan üçün müqəddəs bir yer sayılır. Ancaq bizim mənfur qonşularımız üçün 
müqəddəs anlayışı görünür ki, yoxdur. Bu, insanlığa qarşı cinayətdir, bir daha 
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Ermənistanın yırtıcı xislətini göstərir. Ancaq bir də onu göstərir ki, bu namərd 
hücumlar bizi yolumuzdan döndərə bilməz, Azərbaycan xalqının iradəsini qıra 
bilməz. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bundan sonra da bərpa etməyə davam 
edəcəyik.

- Təbii ki, Azərbaycan mülki şəxslər məsələsində olduqca diqqətli, çox dəqiq 
davranır. Bu ana qədər bir erməni mülki şəxsin belə burnu qanamadı. Ancaq in-
diyədək 46 azərbaycanlı qardaşımız şəhid oldu. Qərbə baxdığımız zaman, Qərb bu 
qətliamlara münasibətdə niyə səssizdir?

- Təəssüf ki, mülki şəxslər arasında insan itkisi davam edir, artıq 47 nəfər 
oldu və 222 mülki şəxs yaralandı, 2 minə yaxın ev ya tamamilə dağıldı, ya da ki, 
böyük ziyan gördü. Mən bunu demişdim, biz bu insanların qisasını döyüş mey-
danında alacağıq. Biz heç zaman mülki şəxslərə qarşı atəş açmamışıq, bu gün 
də açmırıq, baxmayaraq ki, Gəncəyə, Tərtərə hücumlar oldu. Bu gün səhər saat 
6-dan 8-ə qədər, - indi saat 9:10-dur, - Tərtər, Ağdam, Goranboy və digər rayon-
lara 220-dən çox mərmi düşüb. Yəni, bu namərd hücumlar davam edir. Onların 
əsas hədəfi mülki şəxsləri öldürmək, Azərbaycan əhalisi arasında panika, qorxu 
yaratmaq, bizi dayandırmaq və öz çirkin niyyətlərinə çatmaqdır. Ancaq görürlər 
ki, bu, alınmır və nə qədər mərmi düşürsə-düşsün Azərbaycan vətəndaşları öz 
torpağında qürurla yaşayırlar və bütün bu çətinliklərə dözürlər. Onları birləş-
dirən bir amal var – Qarabağın qaytarılması, Azərbaycan bayrağının işğal edil-
miş bütün torpaqlarda qaldırılması və ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsidir.

O ki qaldı, toxunduğunuz ikinci məsələyə - niyə Qərb səssiz qalır? Biz bunu 
birinci Qarabağ savaşında gördük. Ermənistan bizə təcavüz etdi, Ermənistan 
bizim torpaqlarımızı işğal etdi, Ermənistan bizim xalqımıza qarşı soyqırımı 
törətdi, ancaq sanksiyalar Azərbaycana tətbiq edildi. O zaman – 1992-ci ildə, 
1993-cü ildə Qərb mətbuatında belə bir təsəvvür yarandı ki, sanki Azərbaycan 
işğalçıdır, Azərbaycan təcavüzkardır, Ermənistan isə bu təcavüzün qurbanıdır. 
Bu gün də bunu az miqdarda, az həcmdə görürük. Çünki artıq həqiqəti danmaq, 
gizlətmək mümkün deyil.

- Cənab Prezident, 1993-cü ildə, xüsusilə noyabr ayında yenə o dönəmdə atəş-
kəs elan edilmişdi. Atəşkəsi yenə Ermənistan pozmuşdu, qətliamlar törətmişdi. İndi 
baxdığımız zaman atəşkəsi pozan yenə Ermənistandır. Bu atəşkəslə Azərbaycan 
Ordusunun irəliləyişinin dayandırılmasımı istənilir?

- Bilirsiniz, bu, onların taktikasıdır. Atəşkəsi istəyən Ermənistan oldu. Onlar 
görəndə ki, artıq döyüş meydanında işğal edilmiş torpaqları qoruya bilmirlər, 
onları saxlaya bilmirlər, onlar atəşkəs üçün müraciət etdilər. Bizə də belə müra-
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ciət gəldi, - bilirsiniz ki, Rusiya bu missiyanı öz üzərinə götürmüşdür, - biz də 
dedik ki, humanitar məqsədlər üçün, cəsədlərin dəyişdirilməsi, əsirlərin dəyiş-
dirilməsi üçün atəşkəs elan oluna bilər. Amma, eyni zamanda, Moskva açıqlama-
sında bu, göstərildi ki, müzakirələr mahiyyət üzrə bərpa edilməlidir. Həmçinin 
müzakirələrin formatı da dəyişməz qalmalıdır. Ancaq görünür ki, onlar bu atəş-
kəsdən istifadə etmək istəyiblər, bir gün keçməmiş Gəncəyə bu namərd hücumu 
təşkil etdilər. Ondan sonra bizim digər şəhərlərimizi vurmağa başladılar və fak-
tiki olaraq bu atəşkəsi kobudcasına pozdular. Ona görə bu, onların taktikasıdır. 
Görünür, onlara bu atəşkəs ona görə lazım idi ki, öz qüvvələrini toparlasınlar, 
səfərbərlik tədbirləri görülsün və bizə yeni hücum təşkil edilsin. Çünki bu atəş-
kəsdən sonra onlar Hadrut qəsəbəsini yenə də işğal altına almaq istədilər, üç 
dəfə oraya hücum etdilər. Amma üç dəfə də məğlub oldular. Onların niyyəti iti-
rilmiş və onlara mənsub olmayan torpaqları yenə də qaytarmaq və beləliklə, öz 
işğalçılıq siyasətini davam etdirməkdir.

- Bu arada, “Hadrut hələ də bizdədir”, - deyə hazırda yalan təbliğat aparılır, 
qəbul edə bilmirlər.

- Bəli, bu günə qədər bu yalan təbliğatı aparırlar. Hadrutda artıq neçə 
gündür ki, Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Hadrutun ətrafındakı yüksəkliklə-
rin, təpələrin mütləq əksəriyyəti bizim nəzarətimizdədir. Əgər Hadrut götürül-
məsəydi, Xocavənd rayonunun kəndləri də götürülə bilməzdi, o zaman Füzuli 
rayonunun kəndləri də götürülə bilməzdi. Biz ancaq Hadrut istiqamətindən ora-
ya irəlilədik.

- Cənab Prezident, humanitar atəşkəsin tətbiq edildiyi tarixdən etibarən xü-
susilə İrəvanın hava limanına Rusiyadan, İrandan karqo təyyarələri ilə davamlı 
olaraq raketlər göndərilir. Bununla da, əslində, cinayət törədilir. Bu barədə, xü-
susilə İran Prezidenti Ruhani ilə sərhəd qapısının bağlanması ilə bağlı danışdınız, 
Rusiya ilə də danışdınız, raketlərin göndərilməsi barədə. Bu silahlar ödənişsiz veri-
lir. Bu baxımdan İran və Rusiyaya nə demək istərdiniz?

- İrandan Ermənistana silahların göndərilməsi ilə əlaqədar bizdə hər hansı 
bir məlumat yoxdur. Əksinə, deyə bilərəm ki, İran və Gürcüstan öz hava məka-
nını və quru yollarını Ermənistana silahların daşınmaması üçün bağladı. Buna 
görə biz İran və Gürcüstan hökumətlərinə bir daha təşəkkürümüzü bildirmək 
istəyirik. Bizdə olan məlumata görə, Gürcüstan ərazisindən bu gün mülki təy-
yarələrlə, eyni zamanda, karqo təyyarələri ilə qaçaq yolla silah göndərilir.

Ermənistan bu yaxınlarda bir təyyarə satın almışdır. Bizdə olan məlu-
mata görə, təqribən 30-40 milyon dollara almışdır. Bu təyyarəni alan Rusiya-
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da yaşayan zəngin erməni iş adamlarıdır, Karapetyan, Abramyan və başqaları. 
Onlar Rusiyada yaşayan erməniləri bizə qarşı vuruşmaq üçün Qarabağa muzdlu 
kimi göndərirlər. Eyni zamanda, bu “İl-76” təyyarəsinin alınması Ermənistana 
imkan verdi ki, o silahları qaçaq yollarla Ermənistana gətirsin. Çünki hər dəfə 
hərbi təyinatlı məhsullar göndəriləndə bu, bəyan edilir. Onların bəyanatlarında 
isə bu, mülki karqodur. Amma onun içərisində tank əleyhinə “Kornet” və “Kon-
kurs” silahları, “İqla” hava hücumuna qarşı silahlar, eyni zamanda, bizdə olan 
məlumata görə, Rusiyada qaçaq yollarla alınmış raketlər göndərilir. Ona görə 
biz Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatına rəsmən müraciət etdik ki, bu məsələni 
araşdırsın, bunu dayandırsın. Bu, beynəlxalq cinayət sayılır. Bu qaçaq silahların 
Ermənistana göndərilməsi qəbuledilməzdir.

Rusiya rəsmi orqanları tərəfindən də bizə açıqlama verildi ki, Rusiya Ermə-
nistana silah göndərmir. Ona görə bizim fikrimizcə, bu silahları Rusiyada yaşayan 
erməni iş adamları, zəngin iş adamları qanunsuz yollarla bəzi hərbi zavodlardan 
alıb Ermənistana göndərirlər. Bu istiqamətdə araşdırmalar davam etdirilir.

- İndi isə, cənab Prezident, cəbhəyə “gedəcəyik”. Təbii ki, Azərbaycan və Tür-
kiyə xalqları cəbhədən gözəl xəbərlər, gözəl müjdələr gözləyirlər. Mən xəritəni 
göstərmək istəyirəm, təbii ki, 18 min kvadratkilometrlik bir ərazidən bəhs edirik. 
Bu ərazi otuz ildir ki, işğal altındadır. Bu bölgələrin bu günə qədər neçə min kvad-
ratkilometrlik sahəsi azad edilib? Hazırda Azərbaycan Ordusu irəliləyir, böyük 
zərbələr vurur. Deyirik ki, bu günə qədər erməni ordusu öz gücünün yarısını itirib. 
Rəqəm olaraq erməni ordusu nə qədər itkiyə uğradıldı? Bununla bağlı bir rəqəm 
öyrənə bilərikmi, cənab Prezident?

- Azad edilmiş torpaqları hesablamaq o qədər də çətin məsələ deyil, halbu-
ki hər gün bu, dəyişir. Dünən mən yeni altı kəndin işğaldan azad edilməsi xəbə-
rini Azərbaycan xalqına çatdırdım. Ondan əvvəlki gündə daha çox sayda kənd-
lər azad edildi. Bu proses davam edir. Demək olar ki, hər gün biz yeni əraziləri 
işğaldan azad edirik, hər gün yeni strateji yüksəklikləri azad edirik. Ona görə bu 
rəqəmlər dəyişir. Ancaq bu gün rəsmi qaydada verilən məlumat deməyə əsas 
verir ki, hansı bölgələr azad edildi.

İndi bu xəritədə, misal üçün, Hadrut yoxdur. Artıq Hadrut bizdədir. Füzu-
linin ətrafında kəndlərin mütləq əksəriyyəti bizdədir. Artıq Füzuli bizim gözü-
müzün qabağındadır. Ondan sonra cənub istiqamətində də irəliləmişik. Şimalda 
Murovdağ mövqeləri bizdədir, Suqovuşan bizdədir. Yəni, bütün istiqamətlər üzrə 
böyük uğurlar əldə etdik və bu proses davam edir. Hesab edirəm və əminəm ki, 
Azərbaycan xalqı bunu diqqətlə izləyir. Xüsusilə o kəndlərin sakinləri ki, o kənd-
lər işğaldan azad edilir, onlar üçün əlbəttə, bu, tarixi günlərdir.
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- Yəni, orta hesabla təxminən neçə min kvadratmetr olur?

- Bunu demək istəməzdim. Çünki bu, hər gün dəyişən rəqəmdir. Ancaq 
bizim məqsədimiz ərazi bütövlüyümüzü tam bərpa etmək və Azərbaycan bayra-
ğını işğal edilmiş bütün torpaqlarda qaldırmaqdır.

- Bəs, erməni itkiləri ilə bağlı rəqəmin nə qədər olduğunu deyə bilərsiniz?

- Bu rəqəmlər də hər gün dəyişən bir statistikadır. Yalnız 200-dən çox tank 
məhv edildi, 33 tank qənimət kimi götürüldü, onlar bizdə saz vəziyyətdədir. 
Hava hücumuna qarşı 35 OSA sistemi məhv edildi. Hava hücumuna qarşı çox 
müasir iki S-300 sistemi məhv edildi.

- Çox qiymətli, bahalıdır.

- Bəli, çox qiymətli, ondan sonra TOR, o da çox bahalı, o da hava hücumu-
na qarşı sistemdir. Təqribən 170 karqo maşını ya məhv edildi, ya da bizdədir. 
Həmçinin 16 komanda mərkəzi məhv edildi. Bizim hesablamalarımıza görə, bu 
günlər ərzində Ermənistan ordusuna təxminən 2 milyard dollar ətrafında ziyan 
dəydi və bu, davam edir. Mən demişəm və Ermənistan rəhbərliyinə də müraciət 
etmişəm, siz atəşkəsə əməl edin, bizə təqvim verin, torpaqlarımızdan çıxın, bu 
müharibə dayansın, siz də indi qalan silahlarınızı xilas edin. Yoxsa belə gedərsə, 
biz onların bütün silahlarını məhv edəcəyik.

- Ermənistanın insan itkisi nə qədərdir, cənab Prezident?

- İnsan itkisi barədə onların verdiyi rəqəmi, - mən mətbuatda gedən rəqə-
mi deyirəm, - təqribən 600-dən çoxdur. Amma bizdə olan məlumata görə, onlar-
da itki bundan bir neçə dəfə çoxdur.

- Yəni, Ermənistan az göstərməyə çalışır?

- Təbii.

- Amma cəbhədə vəziyyət fərqlidir.

- İndi əgər 200 tank məhv edilibsə, bu tankın içində olan əsgərlərin sayına 
baxın, artıq neçəyə çatır. Ondan sonra döyüş meydanlarında, komanda mərkəz-
lərində, digər qurğularda. O görüntülər var, onların texnikası necə məhv edi-
lir, ona görə hansısa konkret rəqəm demək istəməzdim. Çünki mən hər zaman 
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dəqiq rəqəmlərə sadiqəm, yoxlanılmamış rəqəmləri səsləndirmək istəmirəm. 
Amma təbii ki, 600-dən daha çoxdur.

- Yəni, Ermənistanın silahlarının yarısına yaxını yox edildi deyə bilərikmi, cə-
nab Prezident?

- Biz bilmirik, onlarda nə qədər silah var. Amma bir sual ortaya çıxır ki, 
onlar bu silahları hansı pulla alıblar? Ermənistanın büdcəsi də, valyuta ehtiyat-
ları bəllidir. Təkcə 17-18 gün ərzində onların 2 milyard dollarlıq silahları məhv 
edilib və hələ də silahları var. Məhv edilmiş bu silahlar yalnız işğal edilmiş tor-
paqlardadır. İndi Ermənistan ərazisində nə qədər silahlar var? Baxın, bunlarda 
nə qədər silah var? Haradan aldılar bunu, haradan bu pulu tapdılar? Təbii ki, 
bunlarda bu qədər pul yoxdur. Deməli, bunu havayı aldılar.

- Cənab Prezident, 18 oktyabr önəmli bir gündür. Azərbaycanın müstəqillik 
günüdür. Azərbaycan xalqı bu tarixdə Sizdən bir müjdə gözləyir, İnşallah. Qara-
bağla bağlı bir müjdəniz olacaqmı? Buradan “A Haber” ekranlarından bütün Tür-
kiyəyə və azərbaycanlı qardaşlarımıza o müjdəni bölüşmək istərdinizmi?

- Bilirsiniz, bu, doğrudan da tarixi bir gündür. Çünki Azərbaycan XX əsrdə 
ikinci dəfə müstəqilliyə qovuşdu. Müstəqilliyin ilk illəri bizim üçün çox ağır keç-
di, faciəvi keçdi. Biz müstəqilliyimizi itirə bilərdik. Necə ki, 1920-ci ildə itirdik, 
cəmi iki il çəkdi. Ondan sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etdi. Bu dəfə 
də Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, eyni zamanda, Azərbaycanın daxilində 
gedən çarpışmalar böyük böhrana səbəb oldu. Yalnız 1993-cü ildə ulu öndər 
Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra vəziyyət sabitləşdi, sabitlik təmin 
edildi və Azərbaycan inamla inkişaf yoluna qədəm qoydu.

Ona görə 18 oktyabr tarixi bizim üçün çox əziz bir tarixdir. Ancaq bu müd-
dətdə - bu 17-18 gün ərzində mən heç zaman bizim ordu qarşısında bu tarixdə 
bunu alacaqsan, o tarixdə bunu alacaqsan vəzifəsi qoymamışam. Çünki mühari-
bənin öz qaydaları, öz qanunları var. Bizim üçün əsas məsələ ərazi bütövlümüzü 
bərpa etməkdir. Nə zaman müjdə veriləcək - 17-dəmi, 18-dəmi, 19-damı, bu, o 
qədər önəmli deyil. Önəmli odur ki, biz bunu edək, buna nail olaq. Eyni zamanda, 
biz bəzi kəndlər haqqında məlumatı bu gün də verə bilərik və bəlkə də olacaq. 
Ancaq ən önəmlisi strateji yüksəklikləri götürməkdir. Çünki bu yüksəklikləri 
götürərkən biz daha böyük əraziyə nəzarət edirik. Bundan sonra Azərbaycan 
Ordusunun əks-hücum əməliyyatının daha da uğurlu olmasına şərait yaradırıq.

- Qarabağın qəlbi, gözü Şuşadır. Azərbaycanlıların gözü-qulağı Şuşadan 
gələcək xəbərdədir. İstiqaməti Şuşa olaraqmı verdiniz, inşallah?
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- İstiqamət hər tərəfdir. İşğal edilmiş torpaqların hər bir qarışı, hər bir 
şəhər bizim üçün doğmadır, əzizdir. Mənim üçün hər bir kəndin dəyəri, qiyməti o 
biri kəndlə müqayisədə, o biri şəhərlə müqayisədə eynidir, bərabərdir. Ancaq siz 
də yaxşı bilirsiniz ki, Şuşanın Azərbaycan xalqının qəlbində xüsusi yeri var. Bu, 
bizim tarixi şəhərimizdir, qədim mədəniyyət ocağıdır. Şuşa Azərbaycan xalqına 
bir çox istedadlı, dahi şəxslər bəxş edibdir. Əlbəttə ki, Şuşasız bizim işimiz yarım-
çıq olar. Təbii ki, müzakirələr prosesində də hər zaman bu məsələ gündəlikdə 
idi.

Bilirsiniz, bundan əvvəlki dövrdə danışıqlar masasında bir çox məsələlər 
var idi. Bəzi təkliflər ondan ibarət idi ki, yaxşı, Azərbaycan bu beş rayonu alsın, 
bununla kifayətlənsin. Qalanlar da qalsın, yəni hər şeyi siz almaq istəyirsiniz, 
belə şey olmur, kompromis olmalıdır və sair. Ancaq mən heç vaxt buna getmə-
mişəm. Beş rayonu alıb qalan rayonları sonraya, qeyri-müəyyən vaxta saxlayıb, 
məsələni bitmiş hesab etmək heç cür düzgün olmazdı. Ona görə müxtəlif mər-
hələlərdə vasitəçilər və bəzi beynəlxalq təşkilatlar təəccüb edirdilər ki, nə üçün 
İlham Əliyev buna razılaşmır. Axı, ona deyirik ki, indi beş rayon, halbuki Ermə-
nistan indi görünür o beş rayonu da vermək istəmirdi. Ancaq belə təkliflər olub. 
Amma mənim mövqeyim hər zaman belə olub ki, Şuşasız bizim işimiz yarım-
çıq olar. Ona görə təbii ki, Şuşanın işğaldan azad edilməsi bizim hədəflərimizin 
arasında xüsusi yer tutur. Biz buna çalışmalıyıq, biz buna nail olmalıyıq. Bu, nə 
zaman olacaq?

- Yaxındamı, cənab Prezident?

- Onu, yəni, yaxın gələcək göstərər.

- İnşallah. Yəqin ki, Qarabağı azad etmək rəhmətlik atanızın vəsiyyətidir. Və-
siyyətini də yeri gəlmişkən Sizdən öyrənmək istərdik. Vəsiyyətini hazırda həqiqətən 
yerinə yetirirsiniz. Sizi də, Azərbaycan xalqını da Türkiyə xalqı adından təbrik edi-
rik. Atanızın vəsiyyəti barədə nə söyləmək istəyirsiniz?

- Bilirsiniz, mən hər zaman çalışmışam ki, atamın yoluna sadiq olum. 2003-
cü ildə ilk dəfə Azərbaycan xalqı mənə etimad göstərəndə seçkilərdən əvvəl mən 
demişdim ki, əgər siz mənə bu inamı, etimadı göstərsəniz, mən Heydər Əliyev 
siyasətinə sadiq olacağam, bütün istiqamətlər üzrə onun yolu ilə gedəcəyəm. 
Şadam ki, sözümə sadiq oldum, sözümü tutdum. Bu gün Azərbaycanın sürətli və 
uğurlu inkişafı, beynəlxalq müstəvidə böyük hörmətə malik olması, ölkə daxilin-
də sosial, iqtisadi, digər problemlərin həlli, böyük layihələrin həyata keçirilməsi, 
əlbəttə ki, Heydər Əliyev yolunun davamıdır.
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Təbii ki, dünya dəyişir. Dünyadakı güclər nisbəti də dəyişir. Bugünkü dünya 
2003-cü ildəki dünya ilə əlbəttə ki, müqayisə edilə bilməz. Ancaq bizim stra-
teji hədəflərimiz dəyişməz olaraq qalır. O da müstəqilliyi möhkəmləndirmək, 
müstəqil siyasətə sadiq olmaq, heç vaxt heç kimdən asılı olmamaq, heç kimin 
qarşısında baş əyməmək, öz qürurumuzu saxlamaq, qorumaq və ərazi bütöv-
lüyümüzü bərpa etməkdir. Yəni, qısa desəm, atamın vəsiyyəti bundan ibarətdir.

Əlbəttə ki, ərazi bütövlüyümüzün bərpası bizim üçün bir nömrəli vəzifədir. 
Biz buna nail olmaq üçün böyük səy göstərdik - siyasi, iqtisadi, diplomatik, hər-
bi. Bizim ordumuz faktiki olaraq yenidən quruldu. Bu gün ordumuzun potensi-
alı bütün dünyanın gözü önündədir. Mənə verilən məlumata görə, inkişaf etmiş 
bəzi ölkələrin hərbi mütəxəssisləri də artıq bizim təcrübəmizi öyrənirlər. Mən 
əminəm ki, bu təcrübə kitablarda da, tədqiqatlarda da əksini tapacaq. Ona görə 
atamın yoluna sadiq qalaraq bu şərəfli missiyanı icra edirik. İnşallah, sona qədər 
başa çatdıracağıq.

- Azərbaycan çox güclü bir ordu yaratdı. Birinci Qarabağ müharibəsində 
hava qüvvələri belə yox idi, ancaq indi artıq güclü bir hava qüvvələri, güclü bir 
ordu var. Təbii ki, “TB2” silahlı pilotsuz uçuş aparatları da bölgədə böyük bir güc 
oldu. Türkiyədən satın aldınız və hazırda istifadə edirsiniz. Silahlı pilotsuz uçuş 
aparatları müharibənin gedişini necə dəyişdirdi?

- Çox dəyişdirdi. Çünki bilirsiniz, Ermənistan 30 il ərzində işğal edilmiş o 
bölgələrdə bütün təmas xətti boyunca çox güclü istehkam qurmuşdu. Çox böyük 
mühəndis-istehkam işləri görmüşdü. Bəzi yerlərdə onların dörd müdafiə xətti 
var. Böyük xəndəklər qazıldı, digər mühəndislik işləri görüldü. Çox böyük beton 
plitələri vardır, sığınacaqlar vardır, bunkerlər vardır. Bir də bölgənin relyefi elə-
dir ki, o, təbii istehkamdır. Çünki o dağlıq ərazidir və biz aşağıdan yuxarı gedi-
rik. Hər bir ordu üçün bu, böyük çətinlikdir. Çətin bir iş və çox riskli bir işdir. 
Ona görə bizim bu istiqamətdə gördüyümüz işlər, əlbəttə ki, böyük qəhrəmanlıq 
tələb edirdi və biz düşmənin texnikasını dəqiq məhv etmək üçün mütləq pilot-
suz uçuş aparatlarına möhtac idik. Çox şadıq ki, qardaş Türkiyənin inkişaf etmiş 
hərbi sənaye kompleksi bu gözəl SİHA-ları və İHA-ları istehsal etməyə başla-
mışdır. Azərbaycan Türkiyənin xaricində ilk ölkələrdəndir ki, bu SİHA-ları ala 
bildi. Mən artıq bunu söyləmişəm, yalnız Türkiyə istehsalı olan SİHA-larla bir 
milyard dollar dəyərində olan erməni hərbi texnikası məhv edildi. Qalan bir mil-
yardı da bizim hərbi vasitələrlə məhv edildi. Yəni, bu, müharibənin gedişatını 
çox dəyişdirdi.

- Bölgədə tunellərdən, laylı müdafiədən bəhs etdiniz. Əslində, biz onu Suri-
yadakı əməliyyatlarda görmüşdük. Bunlar PKK, PYD-nin istifadə etdiyi üsullardır. 
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Otuz ildir bölgədə eyni üsuldan istifadə edilir. Bu baxımdan orada PKK-nın, PYD-
nin bir dəstəyi varmı?

- Ola bilər. Bizdə bu toqquşmadan da əvvəl məlumat var idi ki, PKK-çılar 
orada düşərgə qurmuşlar. Çünki bilirsiniz, Dağlıq Qarabağ nəzarətsiz bir ərazi 
idi. Orada hər hansı bir beynəlxalq nəzarət mexanizmi yox idi. Çünki indi Ermə-
nistan da, Azərbaycanda bir çox beynəlxalq təşkilatların üzvüdür. Orada nəzarət 
mexanizmləri də var, monitorinq də var. Bu isə boz bir sahə, yəni nəzarətsiz bir 
sahədir. Ona görə orada qaçaqmalçılıq, narkotik ticarəti, qanunsuz silahlı birləş-
mələrin təlimləri və PKK düşərgələri də mövcud idi. İstisna edilmir ki, onlar da 
bu istehkamların qurulmasında rol oynayır.

- Bölgədə neçə dənə PKK düşərgəsi var?

- Onu biz deyə bilmərik. Çünki onlar bir yerdə dayanmırlar, onlar yerləri-
ni dəyişirlər. Amma kifayət qədər çox idi. Hər halda bu məlumat bizdə bu son 
toqquşmadan əvvəl də var idi. Bu gün erməni tərəfindən vuruşan, öldürülən 
insanlar arasında şübhəli insanlar da var. Hər halda Kanada pasportlu, Livan 
pasportlu insanlar var. Şəxsiyyətini müəyyən etmək mümkün olmayan insanlar 
var. Amma dəqiqdir ki, onlar erməni əsgəri deyil. Yəni, onlar muzdlulardır.

- Bölgədə xüsusilə Ermənistan öz ərazilərindən raket hücumları həyata ke-
çirir. Öz ərazisindən hücumlara davam edərsə, Sizin üçün Ermənistan ərazilərinə 
əməliyyat haqqı yaranarmı?

- Xeyr, bizim belə fikrimiz yoxdur. Mən bunu dəfələrlə demişəm, bizim 
Ermənistan ərazisində hər hansı bir hərbi hədəfimiz yoxdur. Hərbi əməliyyat-
ları Ermənistan ərazisinə keçirmək fikrimiz də yoxdur. Bizim başqa ölkələrin 
torpağında gözümüz yoxdur. Biz, sadəcə olaraq, ölkə hüdudları çərçivəsində, 
beynəlxalq təşkilatlar və dünya birliyi tərəfindən tanınmış qanuni Azərbaycan 
torpaqları çərçivəsində bu əməliyyatları aparırıq. Bu günə qədər biz Ermənistan 
ərazisinə keçməmişik.

Onu da bildirməliyəm ki, iyul ayında Ermənistan-Azərbaycan sərhədində 
bizə qarşı hücum təşkil edilmişdir. Ermənistan silahlı qüvvələri Tovuz bölgə-
sinə və onun müəyyən yerlərinə girə bilmişdir. Biz onları oradan rədd etdik, öz 
torpaqlarımızı qoruya bildik. Onları sərhəddən kənara atdıq. Ondan sonra da 
sərhədi keçə bilərdik. Yəni, bizim qarşımızda hər hansı bir ciddi maneə yox idi. 
Onsuz da bu döyüş də onu göstərdi ki, əgər burada biz keçə bilmişiksə, orada 
daha asandır. Çünki orada bu istehkamlar yoxdur. Amma bunu etmədik. Çün-
ki biz hesab etdik ki, bu, düzgün olmaz. Biz öz torpağımızda özümüzü müdafiə 
edirik və işğalçıları öz torpaqlarımızdan qovmalıyıq. Ancaq, eyni zamanda, əgər 
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onlar Ermənistan ərazisindən bizə qarşı “Toçka-U”, “İsgəndər”, “Skad” və başqa 
çox təhlükəli silahlardan istifadə etməyi davam edəcəklərsə, - necə ki, Gəncə-
ni onlar Ermənistanın Vardenis rayonundan vurdular, - bu, bizim üçün legitim, 
qanuni hərbi hədəflər olacaq. Bunu hər kəs bilsin.

- Türkiyədən və Pakistandan Sizə dəstək mesajları gəlir. Xüsusilə Prezident 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan “Hər cür dəstəyi verməyi hazırıq” dedi. Bu baxımdan Tür-
kiyə və Pakistandan hərbi dəstək istəyəcəksinizmi?

- Xeyr. Bizim belə bir fikrimiz yoxdur. Türkiyə və Pakistan bizə ilk dəstək 
olan ölkələrdir. Onlardan sonra bu ölkələrin sayı artdı. Ondan sonra Əfqanıstan 
bizə açıq dəstək göstərdi. Bosniya və Herseqovina, ondan sonra digər ölkələr 
dəstək göstərdilər. Ən çox dəstək göstərən qardaş Türkiyə olmuşdur. Mənim 
qardaşım, hörmətli Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilk saatlardan çox dəqiq 
və çox qəti mesajlar verdi ki, Azərbaycan tək deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanın-
dadır. Bu, bizi daha da ruhlandırdı. Ancaq hərbi dəstəkdən söhbət gedə bilməz. 
Buna ehtiyac yoxdur. Bu gün Ermənistanın baş naziri tərəfindən uydurulan yan-
lış məlumat, əlbəttə ki, beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmağa yönəlib. Misal üçün, 
dünən Rusiya televiziyasına verdiyi açıqlamasında demişdir ki, Azərbaycan 
tərəfində Türkiyə vuruşur, Pakistan vuruşur, Suriyadan, Liviyadan olan əsgərlər 
vuruşur. Bunlar hamısı yalandır. Bu yalanı ifşa etmək o qədər də çətin məsələ 
deyil.

Toqquşmaların ilk günündə demişdilər ki, Ermənistanın Su-25 təyyarəsini 
Türkiyənin F-16 təyyarəsi vurmuşdur. Biz dedik ki, sübut verin. Verə bilmədilər. 
Sonra hər kəs gördü ki, bu, yalandır. İndi bunu artıq demirlər. İndi yeni yalan 
ortaya atırlar ki, guya Pakistan və türk əsgərləri bizimlə bərabər vuruşurlar. 
Sübutlar versinlər. Yoxdur, bu. Sadəcə olaraq, Ermənistan tərəfi birinci növbədə 
istəyir ki, Azərbaycan Ordusunun gücünü pərdələsin. Guya ki, Azərbaycan tək-
başına bunu edə bilməzdi. İkincisi, onun daha bir yalanı odur ki, guya bu toqquş-
ma artıq bölgədən çıxıb, daha qlobal bir toqquşmaya çevrilib. Bu da yalandır. 
Bizim Türkiyədən, Pakistandan və başqa qardaş ölkələrdən aldığımız dəstək 
yalnız mənəvi və siyasi dəstəkdir.

- Cənab Prezident, Türkiyə və Azərbaycanın dostluğu, əlaqələri, yaxınlığı 
kimləri narahat edir?

- Bizi istəməyənləri. Türkiyənin gücünün artırılmasını istəməyənlər.

- Kimlər?
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- Yəni, bunların kimlər olduğu bəllidir. Bir çox ölkələrdə belə dairələr var. 
Bu, islamofob dairələrdir. Təəssüf ki, bu gün Avropada islamofobiya artır. Kasıb 
ölkələrdən gələn qaçqınlara olan münasibət də göz qabağındandır. Ona görə 
islamofob partiyalar bu gün bir neçə Avropa ölkəsində parlamentdə yer alırlar. 
Radikal faşist partiyalar daha çox səs qazanırlar. Bu, çox təhlükəli bir meyildir. 
İlk növbədə, Avropa üçün təhlükəli meyildir. Çünki bu, irqçiliyə, ayrı-seçkiliyə, 
ksenofobiyaya, islamofobiyaya şərait yaradan bir meyildir. Eyni zamanda, isla-
mofob qüvvələrlə yanaşı, Türkiyənin gücündən narahat olan dairələr var. Çünki 
bugünkü Ərdoğan Türkiyəsi 20 il əvvəlki Türkiyə deyil. Bunu biz də bilirik, Tür-
kiyədə yaşayan qardaşlarımız da bilirlər. Bu gün Türkiyə dünyada söz sahibidir. 
Heç kim Türkiyəyə nəyi isə diktə edə bilməz, nəyi isə məcbur edə bilməz. Tür-
kiyə öz maraqlarını, öz müttəfiqlərinin maraqlarını dünyada layiqincə müdafiə 
edir, öz təhlükəsizliyini bildiyi kimi təmin edir, beynəlxalq aləmdə söz sahibidir. 
Bölgədə Türkiyənin iştirakı, razılığı olmadan hər hansı bir məsələ həll edilə bil-
məz. Suriya, Liviya, ondan sonra Aralıq dənizi – bütün bunlar onu göstərdi. Ona 
görə bunlar Türkiyənin gücünü istəməyən və bundan narahat olan qüvvələrdir. 
Bu, təbiidir.

- Cənab Prezident, birlikdən qüvvət doğar dediniz. Türkiyənin güclü olması 
nə üçün önəmlidir?

- Türk dünyası üçün ona görə ki, bu, böyük bir gücdür və bizi gücləndirir. 
Mən bunu dəfələrlə demişəm. Türkiyədə də demişəm, Azərbaycanda da. Əziz 
qardaşım Prezident burada olanda demişəm ki, Türkiyə-Azərbaycan birliyi böl-
gə üçün sabitlik gətirir. Əgər toqquşmaların ilk saatlarında Türkiyədən bu dəqiq 
mesajlar gəlməsəydi, bəlkə də bu işlərə başqaları qarışa bilərdi. Türkiyənin bu 
mesajları hər kəsə “dur” dedi. Azərbaycan tək deyil. Türkiyə işin sonuna qədər 
Azərbaycanın yanındadır. Əlbəttə ki, bu gün Azərbaycan-Türkiyə birliyi artıq çox 
ciddi geosiyasi amilə çevrilibdir və bu, müsbət amildir. Bizim birliyimiz hər hansı 
bir ölkənin maraqlarına qarşı deyil. Biz, sadəcə olaraq, öz maraqlarımızı müda-
fiə edirik, öz yolumuzu davam etdiririk. Heç kim bizim işimizə qarışmasın, heç 
kim bizim daxili məsələlərimizə burnunu soxmasın. Biz bunu istəyirik. Türkiyə 
bu günə qədər kimin işinə qarışıb? Heç kimin. Azərbaycan kimin işinə qarışıb? 
Heç kimin. Sadəcə, biz deyirik ki, bizə də dəyməyin, kənarda durun. Dost olaq, 
tərəfdaş olaq, işbirliyi edək. Amma sizinki sizdə, bizimki bizdə. Biz bunu istəyi-
rik və buna haqqımız çatır.

- Qarabağ probleminin həllində Türkiyəsiz bir masadan həll yolu tapılarmı?
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- Əslində, de-fakto Türkiyə artıq masadadır. Mən bunu söyləmişəm. Bu, 
reallıqdır. Bu gün Türkiyə digər bölgədə yerləşən ölkələrlə bu məsələni danışır, 
müzakirə edir. Siz də bilirsiniz, Rusiya və Türkiyə prezidentləri arasında tele-
fon danışığı olub. Xarici İşlər nazirlərinin, Müdafiə nazirlərinin danışıqları olub-
dur. Eyni zamanda, iranlı həmkarları ilə Türkiyənin yüksək vəzifəli şəxslərinin 
əlaqələri olubdur, digər ölkələrlə. Ona görə Türkiyə de-fakto buradadır. Sadəcə 
olaraq, Minsk qrupu 1992-ci ildə təşkil olunduğu üçün, - onsuz da Türkiyə Minsk 
qrupunun üzvüdür, - o zaman bilmirəm hansısa səbəblərə görə həmsədr olmadı. 
Yəni, biz çox istərdik ki, bəri başdan Türkiyə həmsədr olsun. Ancaq o zaman Tür-
kiyə özü bunu etmədi. Özü istəsəydi, məncə olardı. Çünki ona görə mən deyirəm, 
bugünkü Ərdoğan Türkiyəsi ilə o Türkiyə arasında böyük fərq var. Əgər həmsədr 
olsaydı, o zaman təbii ki, bu məsələ çoxdan həll olunardı. Ona görə biz deyirik ki, 
Türkiyəsiz bu məsələ həll olunmaz. Mən demirəm ki, Minsk qrupu artıq tarixdə 
qalsın. Yox, qoy onlar da çalışsınlar. Halbuki 30 il ərzində bir nəticəyə gəlmədilər. 
Amma Türkiyəni bu prosesdən kənardan saxlamaq həm düzgün deyil, həm də 
ki, mümkün deyil.

- Cənab Prezident, Minsk qrupunun həmsədri Fransanın münasibətini necə 
dəyərləndirirsiniz?

- Bilirsiniz, Fransanın son açıqlamaları hesab edirəm ki, müsbət açıqla-
malardır. Eyni zamanda, mənim Fransa Prezidenti ilə son telefon danışığım da 
çox müsbət olubdur. Təbii ki, Fransa həmsədr kimi bitərəf olmalıdır. Mən bunu 
demişdim. Hər bir ölkənin başqa ölkə ilə xüsusi əlaqələri ola bilər. Yəni milli 
səviyyədə hər bir ölkə sərbəstdir. Heç kim buna bir irad tuta bilməz. Ancaq həm-
sədrlik artıq başqa bir mexanizmdir. Bu, həmsədr olan ölkələrin üzərinə böyük 
məsuliyyət qoyur. Ona görə onlar bu mandat çərçivəsində gərək bitərəf olsunlar. 
Hesab edirəm ki, bu günə Fransanın addımları və yanaşması müsbətdir.

- Rusiya Xarici İşlər naziri Lavrov bir açıqlama verdi. Açıqlamasında Qa-
rabağ bölgəsinə hərbi müşahidəçilər göndərə biləcəklərini söylədi. Buna razılıq 
verərsiniz?

- Bilirsiniz, eyni zamanda, Rusiyanın Prezident ofisində deyildi ki, bu, hər 
iki tərəfin – Azərbaycanın və Ermənistanın razılığı əsasında ola bilər. Yəni bu, 
əslində, hər şeyi özü deyən bir məsələdir. Hər iki tərəf buna razılıq verməlidir, 
bu, birincisi. İkincisi, təməl prinsipləri arasında, - mən artıq bu məsələ ilə bağlı 
fikirlərimi bildirmişəm, - sülhməramlı qüvvələrin bölgəyə göndərilməsi məsələ-
si var, ancaq ən son mərhələdə. Torpaqlar işğaldan azad edilir, beş rayon, ondan 
sonra iki rayon, daha sonra Dağlıq Qarabağ ərazisinə və Şuşaya Azərbaycan əha-
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lisi qayıdır. Ondan sonra sülhməramlı qüvvələr gəlir. Ona görə bu gün bu haqda 
danışmaq tezdir. Üçüncüsü, hansı ölkələr bu sülhməramlı qüvvələrin içində ola-
caq? Bu da hər iki tərəf arasında razılaşdırılmalıdır. Bu məsələ ilə bağlı müza-
kirələr prosesində hər hansı bir müzakirə olmamışdır. Hesab edirəm ki, Rusiya 
Prezident ofisindən verilən açıqlama tamamilə əsaslıdır. Hər iki tərəf buna razı 
olmalıdır. Bunun razılığı və bunun təqvimi verilməlidir. Bu gün fəal münaqişələr 
gedə-gedə bu haqda danışmaq bir qədər tezdir.

- Təbii! Ermənistanın işğal etdiyi Qarabağda zəngin yeraltı qaynaqlar var. 
Bilirik ki, Kəlbəcərdə zəngin qızıl yataqları var. Əslində Ermənistanın əsl dərdi qızıl 
yataqlarıdırmı?

- Odur. Amma əsas onların bizə olan əzəli nifrətidir. Ermənistan faşizm 
siyasəti aparır, Türkiyəyə, Azərbaycana nifrəti aşılayır, uşaqlara türkləri düşmən 
kimi qələmə verir. Öz əhalisinin beyinlərini zəhərləyir. Yəni Ermənistanın işğal-
çılıq siyasətinin təməlində bu dayanır. Əsas məsələ budur. Digər bölgələrin həm 
bitkiçilik, həm heyvandarlıq üçün çox münbit, çox gözəl torpağı var. Onlar bunu 
istismar edirlər. Kəlbəcərin qızıl yataqları. Onlar qanunsuz olaraq oranı istismar 
edirlər. Biz bütün o işdə onlara yardımçı olan və oraya investisiya yatıran şirkət-
lərə məktub göndərmişdik. Mən bu toqquşmadan əvvəl verdiyim açıqlamalarda 
demişdim ki, bütün bu xarici şirkətlərə son xəbərdarlıq edirik - ya dayandırın 
bu fəaliyyəti, ya da biz sizi məhkəməyə verəcəyik. Məhkəmədə bizim sözümüz 
keçəcək. Çünki bu, qanunsuzdur. Oradan çıxarılan qızılları Ermənistan aparır 
xaricə satır və pul qazanır. Orada çıxan təbii qaynaqları, bizim torpaqdan əldə 
edilmiş məhsulu onlar Ermənistana daşıyırlar. Ona görə burada bir çox hədəflər 
var. Əsas məqsəd bu torpaqları əbədi Ermənistanın tapdağı altında saxlamaqdır. 
Onlar buna da nail ola bilmədilər.

- Cənab Prezident, Paşinyanın atası Sorosdur dediniz.

- Doğrudur.

- İndi Azərbaycan bölgədə Soroslamı mübarizə aparır?

O cümlədən Sorosla. Əslində, mən dedim ki, Soros deyəndə, təkcə Corc 
Sorosu nəzərdə tutmuram. Bu, bir anlayışdır. Bu, bir hərəkətdır, bu, dağıdıcı bir 
hərəkətdir, bu, yırtıcı bir hərəkətdir. Bu, müstəmləkəçi bir hərəkətdir. Paşinyanın 
Sorosla o fotoşəklinə baxın, necə eybəcər fotoşəkildir. O, internetdə var. Durub-
lar, bədənləri də yapışıb bir-birinə. Yəni utancverici bir şəkildir, ikisi də gülür, 
ikisinin də üzündə təbəssüm. Bu şəkil faktiki olaraq Paşinyanın kim olduğunu 
göstərir. Çünki Ermənistanda çevrilişin təşkil edilməsində Soros qruplarının 
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böyük rolu oldu və Paşinyan, əslində, hər zaman anti-Rusiya mövqeyində olub. 
Onun partiyasının adı ermənicə “Yolka”dır. Onu tərcümə etsək “Çıxış” demək-
dir. Haradan çıxış? Rusiya ilə birlikdə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşki-
latından və Avrasiya Birliyindən. O millət vəkili olarkən hər zaman Rusiyanın 
əleyhinə idi, anti-Rusiya mövqeyində idi. Ona görə mən təəccüb edirəm ki, bu 
günə qədər Rusiyada bəzi siyasi dairələr onun tərəfini tuturlar. Axı o, ruspərəst 
qüvvələrə qarşı inqilab etdi, ruspərəst prezidentləri həbsə atdı, ruspərəst ana 
müxalifət partiyasının sədrini həbsə atdı. Hər şeyi Rusiyanın əleyhinə etdi, Rusi-
yanın “Qazprom” şirkətinə, dəmir yolu şirkətinə cinayət işi açdı. Kollektiv Təh-
lükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının, - hansı ki, NATO tipli bir təşkilatdır, - erməni 
əsilli sədrini həbsə atdı. Yəni bu, Sorosun sözü ilə oturub-duran bir adamdır. Bir 
də ki, onun komandasına baxın, onların hamısı Soros Fondunun, Açıq Cəmiyyət 
Təşkilatının, “Amnesty International”ın nümayəndələridir. Yəni, Soros Ermənis-
tanda hakimiyyətə gəldi, amma iflasa uğradı.

- Cənab Prezident, Türkiyədən hərbi baza istəyiniz oldumu? Bu məsələ ilə 
bağlı bir açıqlama verdiniz, Türkiyə hərbi baza yarada bilər dediniz. Bu məsələ ilə 
bağlı bir danışıq apardınızmı?

- Xeyr, bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir danışıq olmamışdır, heç zaman 
olmamışdır və bu gün də belə bir məsələ yoxdur. Onsuz da Türkiyə ilə hərbi sahə-
də bizim işbirliyimiz gündən-günə möhkəmlənir. Mən bunu artıq demişəm, bir 
daha demək istəyirəm ki, keçən il 10 birgə hərbi təlim keçirilmişdir, həm hava-
dan müdafiə, eyni zamanda, özəl komandalar, digər sahələr üzrə. Ona görə bu 
işbirliyi ən yüksək səviyyədədir və bazanın Azərbaycanda yaradılması məsələsi 
heç zaman müzakirə mövzusu olmamışdır.

- Cənab Prezident, Azərbaycan cəbhədə status-kvonu dəyişdi dediniz. Sizə 
təqdim edilən status-kvo nə idi və bundan sonra Azərbaycanın yeni status-kvosu 
nə olacaq?

- Status-kvo artıq yoxdur. Mən bu haqda öz sözlərimi dedim və bu, reallıq-
dır. Status-kvo nə idi? Torpaqların işğal altında saxlanılması demək idi. Baxma-
yaraq ki, Minsk qrupunun həmsədrləri bununla əlaqədar hələ 10 il bundan öncə 
çox müsbət açıqlama vermişdirlər ki, status-kvo qəbuledilməzdir. Praktik addım 
atılmamışdır və biz 30 il bu status-kvonun dəyişdirilməsini gözlədik ki, müza-
kirə prosesi nəticəsində buna nail ola bilərik. Amma olmadı. Ona görə döyüş 
meydanında biz bunu artıq məhv etdik. O artıq yoxdur. İndi Cəbrayıl şəhəri biz-
dədir, Cəbrayıl rayonunun kəndlərinin böyük hissəsi bizdədir. Füzuli rayonunun 
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kəndlərinin də mütləq əksəriyyəti bizdədir. İndi biz Füzuli şəhərini də görürük. 
Hadrut bizdədir, Suqovuşan bizdədir.

- İndi Füzuli şəhərinin mərkəzini görə bilirsinizmi?

- Görürük, əlbəttə, görürük!

- İnşallah, yaxın zamanda oradan bir müjdə gələcək deyirsiniz.

- İnşallah! Yəni hansı status-kvodan söhbət gedə bilər. Status-kvo da yox-
dur, təmas xətti də yoxdur. Onu da biz yardıq. Yəni, 30 il sülh yolu ilə müzakirə 
prosesi çərçivəsində edə bilmədiyimizi bax, bu günlər ərzində biz etdik.

- Cənab Prezident, Sizdən bir şeyi də soruşmaq istəyirəm. Müharibə hələ da-
vam edir. Bu müharibədə Sizi ən çox kədərləndirən, ən çox sevindirən hadisələri 
soruşacağam. Yeri gəlmişkən, rəmzi bir foto, Gəncədə 4 yaşındakı Bəxtiyarın yaralı 
halda ikən gülümsəməsi. Bu foto bütün dünyaya əsl simvol oldu. Müsahibə aldıq, 
özü də nə dedi, dörd yaşındakı ağlı ilə dedi: “Qarabağ bizimdir, Azərbaycanındır!”

- Bəli!

- Cənab Prezident, Sizə ən çox təsir edən, kədərləndirən, ən çox sevindirən 
nələr oldu?

- Ən çox kədərləndirən bizim itkilərimizdir. Həm mülki vətəndaşlar arasın-
da, həm də əsgərlər arasında. Gənc əsgərlərimiz fədakarlıq, rəşadət göstərərək 
doğma torpaqları uğrunda şəhid olurlar. Bu, böyük faciədir, xalqımız üçün, onla-
rın yaxınları üçün, valideynləri üçün böyük faciədir. Ona görə də hər bir azər-
baycanlının həlak olması mənim üçün ən böyük üzüntüdür, istər mülki vətən-
daş olsun, istər hərbçi olsun, fərq etməz, onların hamısı bizim soydaşlarımızdır, 
bizim övladlarımızdır, qardaşlarımızdır.

Ən çox sevindirən isə Azərbaycan xalqının iradəsidir. Çünki mərmi altında 
yaşayan insan yerindən tərpənmir. Tərtəri Ermənistan Stalinqrada çevirir, ikin-
ci Ağdama, Füzuliyə çevirmək istəyir. Niyə sən bu mülki şəhəri atəşə tutursan? 
Bax, o dəfn mərasimi olsun. Bu gün səhər iki saat ərzində 200-dən çox mərmi 
atıldı. Niyə? Tərtərdə nə var? İnsanlar yaşayır. Yəni, bu erməni faşizmidir. Bir 
də ki, qorxutmaq istəyir. Bir də ki, fikri gedir 1990-cı illərə ki, onlar bizə hücum 
edirdilər, bizim ordumuz onların qabağında dura bilmirdi və bizim vətəndaşlar 
o bölgələri tərk edirdilər, qaçqın və məcburi köçkünə çevrilirdilər. O fikirlə yaşa-
yırlar. Amma bilməlidirlər ki, indiki Azərbaycan o Azərbaycan deyil. İndiki Azər-
baycan güclü dövlətdir və özünü qoruya bilən bir dövlətdir. Bizim insanlarımız 
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mərmi altında yaşayır, oranı tərk etmir, evləri yanır, malları batır, amma deyirlər 
ki, təki “Vətən sağ olsun!” Bax, məni ən çox sevindirən budur. Eyni zamanda, 
bununla bərabər, bizim bayrağımızı işğaldan azad edilmiş torpaqlarda görmə-
yimdir. Məni ən çox sevindirən, bax, bunlardır.

- Cənab Prezident, Türkiyədə 83 milyon nəfər hər namazdan sonra Azərbay-
can üçün dua edir. Bu duaları hiss edirsiniz. Buradan türk xalqına nə demək, nə 
mesaj göndərmək istəyərsiniz?

- Təbii ki, görürəm. Bu dualar və Azərbaycan xalqının duaları, bizim digər 
ölkələrdə yaşayan dostlarımızın, qardaşlarımızın duaları bizi qoruyur. Çünki biz 
haqq yolundayıq. Biz öz torpağımız uğrunda vuruşuruq. Ermənistan tərəfindən 
aparılan müharibə şər qüvvələrin müharibəsidir. Biz hər zaman Türkiyədən 
dəstək görmüşük, dəstək hiss etmişik. Son illər ərzində Türkiyə və Azərbaycan 
rəhbərliyi bizim ölkələrimizi bir-birinə o qədər güclü tellərlə bağlayıb ki, bu bir-
lik, bu qardaşlıq sarsılmazdır. Bu günlərdə Türkiyədən mənə çoxlu məktublar 
gəlir. Yazırlar ki, “Cənab Prezident, mən də gəlməyə hazıram, mən də kömək 
etməyə hazıram”. Bunlar bizi çox duyğulandırır, çox sevindirir. Bizim birliyimiz 
bir daha bu çətin dönəmdə özünü büruzə verir. Ona görə bütün türk qardaşla-
rımıza dərin təşəkkürümü bildirirəm. Biz onların dəstəyini hiss edirik, görürük, 
bu dəstək bizə əlavə güc verir, bizim iradəmizi gücləndirir. Mənim əziz qarda-
şım, hörmətli Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan demişdi ki, “Azərbaycan tək deyil, 
Türkiyə Azərbaycanın yanındadır”. Bu, əslində, bizim birliyimizi təsvir edən ən 
gözəl ifadədir, ən gözəl kəlamdır.

- Cənab Prezident, mən də son olaraq Rəcəb Tayyib Ərdoğanı necə tərif edə-
cəyinizi soruşmaq istərdim.

- Rəcəb Tayyib Ərdoğan mənim qardaşımdır. Bizim çox yaxın münasibə-
timiz var. Həm prezidentlər kimi, həm də iki insan kimi. Ona mənim çox böyük 
hörmətim var. O, dünya lideridir. O, Türkiyəni böyük zirvələrə qaldırdı. Türkiyə-
ni ucaltdı. Türkiyəni ləyaqətli, qürurlu dövlət kimi bütün dünyaya tanıtdırdı. Ona 
qarşı çox böyük ədalətsizliklər, haqsızlıqlar edilir, həm bəzi ölkələr tərəfindən, 
həm də təəssüf ki, Türkiyənin içində də bəzi siyasi qüvvələr tərəfindən. Təbii ki, 
mən bu işlərə qarışa bilmərəm. Amma bir insan kimi buna biganə qala bilmərəm. 
Çünki onun Türkiyə üçün gördüyü işlər genişmiqyaslıdır və bu gün Türkiyəni 
onun kimi sevən, onun maraqlarını müdafiə edən, öz sinəsini irəli verən ikinci 
bir insan yoxdur Türkiyədə. Bunu hər kəs bilməlidir. Azərbaycanda bunu hər 
kəs bilir. Türkiyədə də bir çoxları bilir, amma bilməyənlər üçün də mən demək 
istəyirəm ki, onlar da görsünlər. Çünki siyasi mübarizə hər yerdə var. Bir də milli 
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məsələ var. Milli məsələdə hər hansı bir siyasi mübarizə olmamalıdır. Biz təh-
did qarşısında birləşməliyik. Bu gün Türkiyəyə də hər tərəfdən hücum edirlər. 
Ona tab gətirmək, onun qarşısında sipər kimi dayanmaq çox böyük cəsarət tələb 
edir. Böyük peşəkarlıq, bilik, iradə tələb edir. Mənim qardaşım, bax, belə insan-
dır və mən onu yaxından tanıdığım üçün bunu tam səmimiyyətlə deyə bilərəm. 
Ona bundan sonra da müvəffəqiyyətlər diləmək istəyirəm. Onun sözləri, onun 
addımları, onun varlığı bütün türk dünyası üçün önəmlidir və türk dünyasının 
birləşməsi, işbirliyinin dərinləşməsi istiqamətində biz bundan sonra da böyük 
səylər göstərəcəyik.

- Son sual, cənab Prezident, Türkiyə ilə bir ürək olmaq lazım olduğunu dedi-
niz. Bu baxımdan Türkiyədə müxalifətdən Sizə dəstək mesajları gəldimi?

- Belə səylər oldu. Belə mesajlar gəldi. Bilirsiniz, mən elə insanam ki, hər 
şeyi necə var elə də deyirəm. Bu məsələdə diplomatiyaya ehtiyac yoxdur. Mənim 
üçün Türkiyədə əsas məsələ mənim qardaşıma olan münasibətdir. Kim ona yaxşı 
münasibət bəsləyir, o, mənim ürəyimdədir. Kim ona haqsız münasibət bəsləyir, 
kim ona qarşı çıxır, mənim ürəyimdə onlar üçün yer yoxdur. Dəstək göstərmək 
istəyən hər kəsə mən, əlbəttə ki, təşəkkürümü bildirirəm. Ancaq hesab edirəm, 
hər kəs bilməlidir ki, bu gün Ərdoğan olmasaydı, Türkiyənin başı böyük dərd-
də ola bilərdi. Bunu hər kəs bilsin, hər kəs anlasın. Bunu mən adi bir Azərbay-
can vətəndaşı kimi deyirəm. Bunu siz bu gün 10 milyon Azərbaycan vətənda-
şından eşidə bilərsiniz. Türkiyə-Azərbaycan birliyi möhkəmlənir. Ona görə bu 
birliyi təmin edən insanlar da gərək lazımi dəstək alsınlar hər bir yerdə, milli 
məsələlərdə. O ki qaldı, partiyalar arasındakı məsələlərə, o, başqa bir işdir. Milli 
məsələ var, milli məsələdə hər kəs gərək vətənpərvər olsun.

- Çox təşəkkür edirəm, cənab Prezident, bizə vaxt ayırdınız, suallarımızı 
cavablandırdınız.

AZƏRTAC 
16.10.2020

(https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyev_Turkiyenin_A_Haber_televiziya_kanalina_
musahibe_verib_YENILANIB_VIDEO-1615239)
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Prezident İlham Əliyevin Rusiyanın  
“TASS” İnformasiya Agentliyinə videomüsahibəsi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 19-da Rusi-
yanın TASS informasiya agentliyinə videomüsahibə verib. 

- Hər vaxtınız xeyir. Biz Bakıdayıq və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə 
görüşürük. Mən, Yuliya Şarifulina TASS agentliyi adından cənab Prezidentə Dağlıq 
Qarabağ ətrafında vəziyyətlə bağlı bir neçə sual verəcəyəm.

- Salam, cənab Prezident!

Prezident İlham Əliyev: Salam!

- Sağ olun ki, bizi qəbul etməyə razılıq vermisiniz. Aydındır ki, son vaxtlar Siz 
kütləvi informasiya vasitələrinə çoxsaylı müsahibələr vermisiniz. Lakin vəziyyət 
sürətlə dəyişir. Biz bunu hər gün müşahidə edirik. Biz bəlkə də hələ zamana uyğun 
olmayan və Sizin ölkənin mövqeyini daha yaxşı anlamaqda bizim auditoriyaya 
kömək edəcək bəzi baza məsələləri üzərində daha ətraflı dayanmaq istərdik. Biz 
hamımız Moskvada 11 saatlıq danışıqlar marafonunun şahidləri olduq. Siz necə 
hesab edirsiniz, əldə olunmuş atəşkəsin tamamilə yerinə yetirilməsinə qayıtmaq 
mümkündür, yoxsa həmin atəşkəs tamamilə pozulub?

- Biz öz tərəfdaşlarımızla əlaqələr çərçivəsində üzərimizə götürdüyümüz 
öhdəliklərə sadiqik. Həm əvvəldən, həm də münaqişənin nizamlanmasına dair 
danışıqlar prosesində biz həmişə həm beynəlxalq hüquqa, həm də münaqişə-
nin dinc yolla həllinə sadiqliyimizə, o cümlədən Moskva danışıqlarından sonra 
Azərbaycanın öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əsaslanmışıq, həmin öhdəlikləri 
yerinə yetirməyə çalışırdıq və hazırlaşırdıq. Lakin təəssüf ki, Ermənistan atəşkəs 
rejimini kobud şəkildə pozdu. Danışıqlardan sonra heç 24 saat keçməmiş Gəncə 
şəhərinə hücum edildi. Gecə vaxtı - yatmış Gəncə şəhərinin yaşayış məhəllələ-
rinə məqsədyönlü şəkildə zərbə endirildi. Birinci hücumdan sonra, - iki hücum 
olub, - həlak olanlar və yaralananlar hədsiz çox idi. Yəni, Ermənistan atəşkəsi 
nümayişkaranə şəkildə pozdu. Beləliklə o, vasitəçilərə hörmətsizlik, Moskvada 
belə uzun danışıqlardan sonra öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə hörmətsiz-
lik göstərdi. Bundan əvvəl, həlak olanların cəsədlərinin, əsirlərin və girovların 
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mübadiləsi məqsədilə atəşkəsin şərtləri razılaşdırıldıqdan sonra Ermənistan 
döyüş meydanında da atəşkəs rejimini pozurdu. Lakin görünür, onlar bununla 
kifayətlənmədi və Gəncə şəhərinə hücum etdilər. Yeri gəlmişkən, yaxın vaxtlar-
da, iki gün bundan əvvəl onlar eyni cür hərəkət etdilər. Yenə gecə vaxtı. Bu, çox 
alçaq cinayətdir. Bu, beynəlxalq terrorizmdir. Dünya birliyinin bu qanlı cinayəti 
bir səslə pisləməsi o deməkdir ki, bu, ermənilərə baha başa gələcək. BMT-nin 
Baş katibi də, Avropa İttifaqı da, bir çox ölkələr də bu beynəlxalq terrorizm aktı-
nı milli səviyyədə pisləyiblər.

Vəziyyətin hələ də qaynar fazada olması bizim təqsirimiz deyil. Mən 
dəfələrlə demişəm ki, Azərbaycan nizamlama prinsiplərinə sadiqdir. Bu prin-
siplər çoxillik danışıqlar prosesində işlənib hazırlanıb. Mən öz açıq çıxışlarım 
və bu günlərdə mətbuat nümayəndələri ilə əlaqələrim çərçivəsində təsdiq 
etmişəm ki, əgər Ermənistan danışıqlar məcrasında özünü konstruktiv aparar-
sa, biz günü sabah hərbi əməliyyatları dayandırmağa hazırıq. Lakin Yerevandan 
eşitdiyimiz bəyanatlar ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən hazırlanmış baza prin-
siplərinə tamamilə ziddir. Ermənistan rəhbərliyi lap yaxın vaxtlarda baza prin-
siplərini faktiki olaraq təkzib edən çox təhlükəli bəyanatlarla çıxış edib. Prinsip 
etibarilə, Ermənistanın yeni rəhbərliyinin bütün fəaliyyəti danışıqlar prosesinin 
pozulmasına yönəlib. Bu prosesi zəiflətməyə yox, məhz pozmağa. Mən onların 
çoxsaylı bəyanatları, təhrikçi hərəkətləri və Azərbaycanın dinc əhalisinə hücum-
ları barədə danışmışam. Buna görə də, əgər erməni tərəfi nəhayət başa düşsə 
ki, hərbi təxribatlar yolu onları fəlakətə aparır, biz hərbi əməliyyatları yenidən 
dayandırmağa və məsələni danışıqlar masası arxasında həll etməyə hazırıq.

- Sizin ölkəniz hərbi xətt üzrə təcili görüş keçirilməsinin zəruri olması fikrinə 
razıdırmı? Rusiya bunu deyir. Yəni, əgər Sizin ölkə razıdırsa, onda həmin görüş 
hansı formatda, hansı tərəflərin iştirakı ilə keçirilə bilərdi?

- Bilirsinizmi, indiki halda birinci dərəcəli məsələ Ermənistan və Azərbay-
can rəhbərliklərinin siyasi iradəsidir. Bizim tərəfdən bu iradə var. Mən bu gün öz 
mövqeyimizi bir daha təsdiq edirəm. Özü də bunu elə bir vaxtda təsdiq edirəm 
ki, işğal altında olan ərazilərdə daha 13 yaşayış məntəqəsinin azad olunması bu 
gün elan edilib. Elə bir vaxtda ki, erməni ordusu, əslində, fiaskoya uğrayır. Azər-
baycan döyüş meydanında öz üstünlüyünü nümayiş etdirir. Lakin bununla belə 
biz, qan tökülməsinin davam etməsini istəmədən, insanların həyatını qoruyub 
saxlamağı arzu edərək bu məsələni siyasi yolla həll etməyə hazırıq.

Hərbçilər arasında əlaqələr məsələsinə gəldikdə isə bu məqamlar baza 
prinsiplərində dəqiq müəyyən edilib və biz baza prinsiplərinə sadiqik, onların 
barəsində danışmışam, zənnimcə, təkrarlamağın mənası yoxdur. Bunlar Ermə-
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nistan tərəfindən işğal edilmiş ərazilərin qaytarılması, Dağlıq Qarabağın gələ-
cəyinə dair danışıqlar, qaçqınlar və məcburi köçkünlərin əvvəlki yaşayış yerlə-
rinə, o cümlədən Dağlıq Qarabağa, Şuşaya qaytarılmasıdır. Bütün bunlar baza 
prinsiplərində yazılıb. Ermənistan tərəfi də müxtəlif mərhələlərdə bütün bun-
lara razılıq verib. Buna görə indi sizin müraciət etdiyiniz məsələ baza prinsiplə-
rində razılaşmanın sonundadır. İşğala son qoyulması ilə bağlı bütün məsələlər 
nizamlandıqda xarici sülhməramlı qüvvələrin iştirakı nəzərdə tutulurdu. Lakin 
nizamlanması tələb edilən əsas məsələlər razılaşdırılmadığına görə, tərəflər bu 
məsələyə hələ də başlamayıblar. Buna görə həmin qüvvələrin kimlərdən ibarət 
olacağı, orada hansı beynəlxalq qurumların, hansı ölkələrin təmsil olunacağı 
barədə dəqiq anlayış yox idi. Odur ki, bütün bu məsələlər müzakirə edilmirdi. 
Lakin aydın idi ki, sülhməramlı qüvvələrin tərkibi Azərbaycan və Ermənistan ilə 
razılaşdırılmalıdır. Həmin qüvvələrin dislokasiya yerləri də müəyyən edilməmiş-
dir. Ona görə, bu gün təmas xəttinin olmadığı, status-kvonun pozulduğu, - onu 
biz pozmuşuq və bunu Rusiya, ABŞ və Fransa dövlət başçılarının bəyanatları, 
status-kvonun qəbuledilməz olması barədə dövlət başçılarının dəfələrlə səslən-
dirdiyi bəyanatları çərçivəsində etmişik. Biz bu bəyanatları eşitmişik, lakin onla-
rın implementasiyasını görməmişik. Buna görə biz özümüz onu implementasiya 
etdik. Yəni, status-kvo yoxdur, təmas xətti yoxdur. Hərbi müşahidəçilər texniki 
baxımdan necə və harada yerləşdirilə bilər? Axı, döyüş meydanında vəziyyət hər 
gün dəyişir. Hansısa xarici müşahidəçilər oraya gələndə harada dayanacaqlar? 
Haradasa dağlarda, vadilərdə, körpülərin üstündə? Yəni, bütün bunlar çox ətraflı 
işlənib hazırlanma tələb edir. Bu, öz hərbi kontingentini oraya göndərməyi lazım 
bilənlər üçün böyük riskdir. Ona görə də bütün bunlar - sülhməramlıların tərki-
bi, mandatı, müddəti, məqsədləri razılaşdırılmalıdır. Əlbəttə, bütün bunlar baza 
prinsipləri çərçivəsində olmalıdır, həmin prinsipləri isə artıq dediyim kimi, biz 
qəbul edirik, amma erməni tərəfi təkzib edir.

- Lakin hər halda, vəziyyət tələb edərsə, Sizin ölkəniz rusiyalı hərbi müşahi-
dəçilərin yeridilməsinə razılaşarmı? Əgər rusiyalılar olmasa, bu missiyada daha 
hansı ölkələr iştirak edə bilərdi? Siz hansı ölkələrin iştirakına qəti etiraz edərdiniz?

- Bilirsiniz, ABŞ və Fransa kimi Rusiya da ATƏT-in Minsk qrupunun həm-
sədridir və bu mandat çərçivəsində ölkələr öz arasında çox sıx qarşılıqlı fəaliy-
yət göstərir. İndi, münaqişənin qaynar fazası dövründə mən həm Qərb mətbua-
tında, həm də Rusiya mətbuatında müşahidə edirəm ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi 
həmin ölkələr arasında fikir ayrılığı doğurmayan yeganə məsələdir. Yəqin ki, bu, 
həqiqətən belədir. Ona görə ki, haraya baxsaq hər yerdə sanksiyalar, qarşıdur-
malar, narazılıqlar və sair, özü də qarşılıqlı. Buna görə, əlbəttə, mən əminəm ki, 
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həmsədrlik formatı çərçivəsində bu məsələ həmin ölkələr arasında razılaşdırıl-
malıdır. Bu məsələ razılaşdırılandan sonra tərəflərə təqdim edilməlidir. Yəni, 
bütün bunlar baza prinsiplərində də nəzərdə tutulmuşdur. Ona görə sülhmə-
ramlıların və ya indi adlandırmaq istədikləri kimi desək, müşahidəçilərin kim-
lər olacağını biz müəyyən etməyəcəyik. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun həmsəd-
rləri təklif edəcəklər. Azərbaycan və Ermənistan isə öz tərəflərindən bu və ya 
digər ölkəyə veto qoya, ya da razılaşa bilər. Buna görə mən düşünmürəm ki, bu 
məsələnin birtərəfli qaydada həlli hansısa hərbi kontingentin müəyyən edilməsi 
üçün üç həmsədr ölkə arasında əməkdaşlığın ruhuna uyğun olardı. Ən başlıcası, 
onlar harada olacaq? Budur məsələ. 

İş onda deyil ki, Azərbaycan razılaşacaq və ya razılaşmayacaq. Biz man-
datı - onun, necə deyərlər zaminini, funksiyalarını, yerləşdiyi məkanı, fəaliyyə-
tini bilməliyik. Onlar dağlarda və ya boş bir sahədə dayanıb kimin haraya atəş 
açmasını müşahidə edəcəklər? Əvvələn, bu, təhlükəlidir. İkincisi, məsələn, atəş-
kəsi kimin pozduğunu müşahidə etmək üçün hətta onu kimin pozduğu müəy-
yən edilsə belə, sonra nə olsun? Həmin insanları məsuliyyətə cəlb edəcəklər? 
Hansısa cinayət işləri açılacaq? Buna görə, ilk növbədə, baza prinsiplərinin imp-
lementasiyası qaydası müəyyən edilməlidir. Erməni tərəfi, baş nazirin şəxsin-
də bu prinsiplərə sadiqliyini dəqiq təsdiq etməlidir. Erməni tərəfi isə baş nazi-
rin şəxsində hər şeydən danışır, amma bu barədə danışmır. Rusiya KİV-lərinin 
nümayəndələri ilə bizim paralel əlaqələrimiz çərçivəsində mən aydın demişəm 
ki, biz işğala son qoyulmasını, erməni və azərbaycanlı əhalinin əvvəlki yaşayış 
yerlərində birgə yaşamasını, azərbaycanlıların Şuşaya, keçmiş Dağlıq Qarabağ 
Muxtar Vilayətinin digər yaşayış məntəqələrinə qaytarılmasını nəzərdə tutan 
baza prinsiplərinə sadiqik. Ermənistanın baş naziri yalnız təyini-müqəddərat 
barədə danışır. Yəni o, bu prinsipləri qəbul etmir, daha əvvəl özünün “Qarabağ 
Ermənistandır və nöqtə” kimi və digər səmərəsiz bəyanatları ilə əslində, danı-
şıqlar prosesini pozub. Onda bizə nə təklif edilir? 30 il mövcud olmuş və heç bir 
nəticəyə gətirib çıxarmamış status-kvoya yenidən qayıtmaq? Əgər biz görsək ki, 
erməni tərəfi deyir: bəli, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq, ikincisi, 
biz baza prinsiplərinə sadiqik, üçüncüsü, biz işğal edilmiş ərazilərdən öz qoşun-
larımızı çıxarmağa razıyıq. Bax, onda gəlin müşahidəçilər məsələsini müzakirə 
edək. Mənim fikrimcə, bu məsələ tezliklə razılaşdırıla bilər. Lakin bunlar olma-
dıqda, bizə mahiyyət etibarilə nə təklif edilir? Dayanmaq? Bizim ərazilərimizin 
işğaldan azad olunmasını davam etdirməmək? Bizə təklif edirlər ki, Ermənista-
na güzəştə gedək, birtərəfli güzəştə, lakin əvəzində bizə heç nə təklif edilmir. Bu, 
ədalətsizlikdir. Hesab edirəm ki, Azərbaycana münasibətdə bu, düzgün olmayan 
yanaşmadır. Qoy, erməni tərəfi desin, qoy, Ermənistanın çox danışmağı xoşlayan 
və çox vaxt danışdıqları ölkəsinə çox baha başa gələn baş naziri desin ki, bəli, 
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torpaqlar işğaldan azad ediləcək, qoşunlar çıxarılacaq. Mən qoşunların işğal 
edilmiş ərazilərdən çıxarılması qrafikinin verilməsini də təklif etmişdim. Sonra 
biz Moskvada birgünlük danışıqlar çərçivəsində bunu etməyin texniki baxımdan 
mümkün olmadığını başa düşdük və bu mövqedən geri çəkildik. Bununla belə, 
biz Ermənistan tərəfinin öz qoşunlarını işğal altında olan ərazilərdən çıxarma-
ğa hazır olmasını eşitmədik. Bu, baş verən kimi belə adlandırılan müşahidəçilər 
məsələsinə baxıla bilər.

- Prinsip etibarilə nizamlamanın ardıcıllığı barədə danışmalı olsaq, Azər-
baycanda yeddi rayonun mərhələli şəkildə Azərbaycana qaytarılması, lakin Qara-
bağın qəti statusu müəyyən edilənə qədər Laçın dəhlizinin Ermənistanın nəzarəti 
altında saxlanılması şərti ilə nizamlamaya başlamağa razıdırlarmı?

- Bilirsiniz, axı bütün bunlar baza prinsiplərində yazılıb və biz bunu qəbul 
etmişik. Bizim mövqeyimiz həmişə çox konstruktiv olub və biz həmişə demişik 
ki, bəli, biz anlayırıq, insanlar arasında əlaqə olmalıdır və Laçın dəhlizi baza prin-
siplərinin tərkib hissəsidir. Bununla bərabər, axı baza prinsiplərində yazılıb ki, 
təkcə Laçın dəhlizi deyil, bütün kommunikasiyalar, həmçinin Azərbaycanın əsas 
hissəsi ilə Naxçıvan arasında kommunikasiyalar açılır. Erməni tərəfi bu dəhlizin 
təhlükəsizliyinə zəmanət təqdim etməli idi. Ermənistanla Azərbaycan arasında 
sərhəddə kommunikasiyalar açılır. Həmçinin nəzərdə tutulurdu ki, Ermənistan 
Rusiya Federasiyasının ərazisinə maneəsiz yerüstü keçmək imkanına malik ola-
caq. Hazırda Ermənistan bu imkandan məhrum deyil, lakin bunu Azərbaycan 
ərazisindən keçməklə etmək qat-qat rahatdır və bu, hava şəraitindən, dağlarda 
qar yağmasından və sair məsələlərdən asılı deyil. Yəni, bütün bunlar Azərbay-
can ərazilərinin işğaldan azad edilməsini, azərbaycanlı məcburi köçkünlərin 
qovulduğu bütün torpaqlara, təkcə yeddi rayona deyil, həm də Dağlıq Qaraba-
ğın ərazisinə, - münaqişə başlayana qədər orada yaşayan bütün əhalinin 25 faizi 
azərbaycanlılar idi, - qaytarılmasını nəzərdə tutan kompromis paketinin bir his-
səsidir. Əlbəttə, Dağlıq Qarabağ ilə Ermənistan arasında Laçın dəhlizi vasitəsilə 
maneəsiz gediş-gəliş də nəzərdə tutulurdu. Biz bu mövqeyimizi bir daha təsdiq 
edirik.

- Cənab Prezident, sirr deyil ki, Rusiya Yaxın Şərqdən, xüsusən Suriya və Livi-
yadan münaqişə zonasına silahlılar gətirilməsi barədə xəbərlərə görə narahatlığı-
nı bildirib. Siz bunu necə şərh edərdiniz?

- Mən bu barədə dəfələrlə açıq demişəm ki, bu cür narahatlıqlar əsassızdır. 
İndiyə qədər bizə heç bir tərəf heç bir fakt təqdim etməyib. Bu cür bəyanatlar 
təkcə Rusiya tərəfindən deyil, Fransa tərəfindən də səslənirdi və biz xahiş etdik 



185

Prezident İlham Əliyevin Rusiyanın “TASS” İnformasiya Agentliyinə videomüsahibəsi

ki, bizim hansısa terrorçuları dəvət etməyimizə dair konkret faktlar, konkret 
sübutlar təqdim edilsin. İndiyə qədər bizə sözlərdən başqa heç bir fakt təqdim 
edilməyib. Nə Prezident kimi mənə, nə bizim xüsusi xidmətlərin rəhbərlərinə, 
nə də Müdafiə Nazirliyinin rəhbərlərinə heç bir fakt təqdim edilməyib. Yaxşı, 
əgər belə faktlar varsa, əgər bunu bəyan edirlərsə, nə üçün bizə faktlar təqdim 
edilmir. Hansısa qəzet məqalələrinə istinad edirlər. Bilirsiniz, indi nə istəsən 
yazmaq olar. Ona görə biz bu yanaşmanı əsla qəbul etmirik və bəyənmirik. Bu, 
birincisi.

İkincisi, mən artıq demişəm ki, Azərbaycan Ordusu həm döyüş meydanın-
da, həm də texniki təchizat baxımından üstünlüyünü göstərib. Biz Ermənistanın 
işğal edilmiş ərazilərdə yerləşən əsas hərbi-texniki potensialını praktiki olaraq 
məhv etmişik. Mən bu rəqəmləri göstərmişəm. 230-dan çox tank əsasən pilot-
suz uçuş aparatları vasitəsilə, habelə tank əleyhinə müasir mübarizə sistemləri 
– bunu gizlətmirəm, özü tuşlanan “Spike” raketləri vasitəsilə məhv edilib. Biz 
dünənə qədər 36 tankı qənimət götürmüşük, çoxlu sayda digər texnikanı, o cüm-
lədən ən müasir “S-300” zenit-raket komplekslərini, bir neçə işəsalma qurğu-
sunu, 40-a yaxın OSA zenit-raket kompleksi qurğusunu, TOP qurğularını məhv 
etmişik. Prinsip etibarilə onlar pilotsuz uçuş qurğularına qarşı işləməlidirlər, 
lakin PUA-lar onları məhv edib. Məgər bunları Suriyanın harasındansa gəlmiş 
terrorçular ediblər? Yaxud bu gün, bizim Ordumuz əraziləri azad edərkən kim 
orada həmin terrorçuları görüb? Bunlar bizim əsgərlər və zabitlərdir. Bizim ehti-
yatda olanları saymasaq, Azərbaycanın nizami ordusunda 100 min döyüşçümüz 
var. Biz hətta səfərbərlik elan etməmişik – nə üçün? Bizə lazım deyil. Biz qis-
mən səfərbərlik elan etdik, neçə nəfər cəlb etməyimiz barədə rəqəmlər göstər-
mək istəmirəm. Lakin onlardan əsasən azad edilmiş ərazilərin monitorinqinin 
və həmin ərazilərə nəzarətin təmin olunması üçün istifadə edirik. Biz ehtiyatda 
olanları döyüşə buraxmırıq, hazırda onlar bizim azad etdiyimiz ərazilərdə yerlə-
şirlər ki, erməni tərəfin təxribat cəhdlərinin qarşısını alsınlar. Buna görə faktlar 
yoxdur, zərurət yoxdur. Yalnız qeybətlər, şayiələr var. Açıq deyim, mən təəssüf-
lənirəm ki, belə söz-söhbətlər yayılır, bununla da Azərbaycana qara yaxmağa 
cəhd göstərilir. Eyni zamanda, erməni tərəfin alçaldılmış vəziyyətdə olması bizə 
aydındır. Onlar bütün bu illər ərzində qürrələnir, özlərinin “məğlubedilməz 
ordusu” ilə lovğalanırdı. Biz onları torpaqlarımızdan elə qovduq ki, dabanlarına 
tüpürüb qaçdılar. Belə halda onlar, əlbəttə, güman etmək və ya təsəvvür etmək 
istəyirlər ki, bunu edən Azərbaycan Ordusu deyil, hansısa terrorçular və ya 
hansısa ölkələrdir. Bizim tərəfimizdən heç bir ölkə münaqişəyə cəlb edilməyib, 
bizim tərəfimizdə heç bir terrorçu yoxdur. Qarşı tərəfə, erməni tərəfinə gəldikdə 
isə biz Rusiya tərəfinə belə bir narahatlığımızı çatdırmışdıq ki, qarşıdurmanın 
aktiv fazasında Rusiya şəhərlərindən Ermənistan ərazisinə külli miqdarda silah 
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keçirilir. Bizdə bu barədə məlumatlar var, uçuşların xəritələri var, silahların tip-
ləri var. Bütün bunlar Rusiya tərəfinə çatdırılıb. Əlbəttə, bu, bizim cəmiyyətdə 
çoxlu suallar və müəmmalar doğurur. Bax, vəziyyət belədir. Zəruri hallarda biz 
bu müddətdə Rusiya tərəfindən Ermənistana göndərilmiş silahların nomenkla-
turunu, bunların hansı nəqliyyat vasitələri ilə, hansı aviaşirkətlər tərəfindən çat-
dırılması barədə məlumatları dərc edə bilərik. Bunlar indi əsasən qeyri-qanuni 
şəkildə çatdırılır. Biz ICAO-ya rəsmən müraciət etmişik. Azərbaycan Xarici İşlər 
Nazirliyi ICAO-ya müraciət edib ki, müəyyən şirkətlərin nəqliyyat vasitələri ilə 
humanitar yüklər və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yükləri adı altında Ermənis-
tana ölümsaçan silahlar çatdırılır, - yeri gəlmişkən, bütün bu məlumatlar bizdə 
də var, mətbuatda da. Həm Gürcüstan, həm də İran öz hava məkanını hərbi yük-
lər üçün bağladıqlarına görə, bu cür qaçaqmalçılıq metodlarından istifadə edilir. 
Biz Rusiya tərəfinə bildirmişik ki, bu işlərin qaçaqmalçılıq yolu ilə görüldüyünü 
güman edirik. Ona görə ki, Rusiyanın, həmçinin Fransa və ABŞ-ın da ATƏT-in 
Minsk qrupunun həmsədri və bitərəfliyi saxlamalı olan ölkə kimi münaqişənin 
aktiv fazası dövründə erməni tərəfini silahlandırmasına inanmağımız çətindir. 
Bizdə olan məlumata görə, bu sxemdə erməni mənşəli rusiyalı iri sahibkarların 
əli var, bu məsələdə beynəlxalq sanksiyalar tətbiq edilmiş məşhur silah alverçilə-
rinin əli var. Bizim Rusiyaya müraciətimiz, o cümlədən bu məsələnin araşdırıl-
masına yönəlmişdi. Ona görə ki, əgər Rusiya silahları qaçaqmalçılıq yolu ilə, necə 
deyərlər, kəş üsulu ilə nağd pulla ödənilir və daşınırsa, araşdırmaq lazımdır, bu, 
necə ola bilər? Bizim bu cür narahatlığımız var və bizim narahatlığımız faktlara 
əsaslanır. “Terrorçular” məsələsinə gəldikdə isə bunlar hamısı əsassız sözlərdir.

- İlham Heydər oğlu, amma 26 il ərzində dünya hər halda başa düşməyib 
ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında Qarabağ üzrə yekun razılaşma necə gö-
rünə bilərdi. Siz bunu necə görürsünüz, hər halda sülh naminə hansısa güzəştlər 
mümkündürmü?

- Bilirsiniz, mən yenə də demək istəyirəm ki, Minsk qrupunun həmsədrləri 
heç bir nəticəyə nail olmasalar da, - buna görə də haqlı olaraq Azərbaycan ictima-
iyyətinin tənqidinə məruz qalırlar, - lakin mən son 17 ildə bu məsələ ilə praktik 
surətdə gündəlik rejimdə məşğul olan və bu illər ərzində vaxtının çox hissəsini 
məhz həll yolu tapmağa sərf etmiş bir insan kimi deməliyəm ki, Minsk qrupu səy 
göstərib, təkliflər verib, fəaliyyətsiz qalmayıb. Buna görə də mən bu cür əsassız 
ittihamları rədd edirəm. Bu, belə deyil. Ermənistanın keçmiş rəhbərliyi, bun-
dan əvvəlki iki prezidenti ilə mənim əlaqələrim dövründə biz irəliyə çox böyük 
addımlar atmışdıq. Biz razılaşdırılması, ümumiyyətlə, qeyri-mümkün görünən 
məsələlərin razılaşdırılmasında irəliyə getmişdik. Bütün bunlar nəticəyə nail 



187

Prezident İlham Əliyevin Rusiyanın “TASS” İnformasiya Agentliyinə videomüsahibəsi

olmaq istəyi və güzəşt yolu ilə nizamlanmaya doğru getmək arzusu əsasında idi. 
Müəyyən mərhələdə, nizamlamaya həddən artıq yaxınlaşdığımız vaxtda ermə-
ni tərəfinin geriyə addım atması başqa bir məsələdir. Bu, artıq faktdır, hərçənd 
onlar həmişə bizi bunda ittiham etməyə çalışırdılar. Lakin son anda onlar Kəl-
bəcər və Laçının qaytarılmasından imtina etdilər. Çünki digər beş rayon çoxdan 
razılaşdırılmışdı. Biz artıq Kəlbəcər və Laçının nə vaxt qaytarılacağı məsələsini 
müzakirə edirdik. Yəni, biz müddəti müzakirə edirdik. Bu məsələnin həll oluna-
cağına nə mənim, nə də Minsk qrupunun şübhəsi yox idi. Düşünürəm ki, Minsk 
qrupunun o vaxt bu məsələdə iştirak edən sabiq həmsədrləri bunu təsdiqləyə 
bilərlər. Lakin sonra erməni tərəfi bir addım geri çəkildi və Kəlbəcərlə Laçının 
qaytarılması məsələsi həll edilməmiş qaldı. Başqa sözlə desək, elə mexanizm 
təklif olunurdu ki, bu iki rayon həmişəlik ermənilərin nəzarəti altında qalmalı 
idi və mən bununla qətiyyən razı ola bilməzdim.

Odur ki, mən yenə də sizin sualınıza qayıdıram, Minsk qrupu nizamlama 
üçün bünövrə yaradıb. Buraya ərazilərin işğaldan azad edilməsi, məcburi köç-
künlərin qaytarılması, kommunikasiyaların açılması, azərbaycanlı və erməni 
icmalarının birgə yaşayışı daxildir. Bu, beynəlxalq hüququn və ümumiyyət-
lə, bəşəri əxlaqın normalarına tamamilə uyğun gəlir. Çünki Ermənistan pre-
zidentlərindən biri ermənilərin və azərbaycanlıların milli uyuşmazlığından 
danışarkən, o, bir daha özünün faşist mahiyyətini nümayiş etdirib. Niyə azər-
baycanlılar və ermənilər Rusiyada sakit yaşaya, ümumi biznesə, qarışıq ailəyə 
sahib ola bilirlər? Niyə bəzi gürcü kəndlərində ermənilər və azərbaycanlılar bir 
yerdə yaşayır, həm müsəlman, həm də xristian bayramlarını qeyd edirlər? Niyə 
Azərbaycanda minlərlə erməni bizim vətəndaşlarımız kimi layiqli həyat yaşa-
yır? Buna görə də bu cür faşist niyyətli tezislər, əlbəttə ki, nizamlamaya kömək 
etmirdi. Beləliklə, sadaladığım bütün bu baza prinsipləri, üstəgəl kommunikasi-
yaların açılması nizamlamanın əsasıdır. Minsk qrupunun həmsədrləri də Azər-
baycanın mövqeyini dəstəkləyirlər, lakin Ermənistanın indiki rəhbərliyi başqa 
yolla getdi. Baş nazir bəyan edirdi ki, Azərbaycana bircə qarış da torpaq ver-
məyəcəklər. Onlar qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın xəritələrini dərc 
edib, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin hüdudlarından kənarda olan 
yeddi rayonun hamısını da oraya daxil ediblər. Onlar bizim bütün şəhərlərimi-
zin, kəndlərimizin adlarını dəyişiblər. Bizim döyüş meydanında gördüklərimiz, 
sadəcə, onların 30 il ərzində qurduqları müdafiə xəttini yarıb keçmək deyildi. 
Biz gördük ki, onlar bu əraziləri verməyə hazırlaşmırdılar. Ona görə ki, orada o 
qədər iş görülmüşdü, mühəndis kommunikasiyalarına, möhkəmlədici qurğulara 
o qədər sərmayə qoyulmuşdu ki, bu, onların həmin torpaqlardan çıxıb getməyə 
hazırlaşmadıqlarını göstərirdi. Münaqişənin qaynar fazası başa çatdıqdan sonra 
biz onların orada nələr tikdiyi barədə tam informasiya təqdim edəcəyik. Buna 
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görə bir daha demək istəyirəm ki, indi baş verənlərin bütün təqsiri şəxsən Paşin-
yanın üzərindədir. Bu insan, sadəcə, təsadüfən hakimiyyətə gəlməyib, o, həm 
Azərbaycan xalqına, həm də erməni xalqına həddən artıq iztirab və qəm-qüssə 
gətirib. O, Sorosun əlaltısıdır. Bu insan əvvəllər həmişə Ermənistanın Rusiya ilə 
əməkdaşlığının əleyhinə çıxış edirdi. Onun partiyası “Çıxış” adlanırdı – Kollektiv 
Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından çıxış, Avrasiya İqtisadi Birliyindən çıxış. 
Paşinyanın bütün komandası praktik olaraq Qərbin, Soros Fondunun, “Amnesty 
International”, “Transparency”, “Human Rights Watch”, “Freedom House”un 
maliyyələşdirdiyi qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrindən ibarətdir. 
Bu gün Ermənistan hakimiyyətində təmsil olunan insanlar vaxtilə Rusiya səfirli-
yinə yumurta atır, “Rusiyalı işğalçılar, rədd olun” şüarları ilə çıxış edirdilər. Buna 
görə də mən, düzünü desəm, Rusiyanın siyasi isteblişmentinin müəyyən hissəsi-
nin bu cinayətkar terrorçu rejimi dəstəkləməsinə təəccüblənirəm. Onların gecə 
vaxtı Gəncə şəhərinə ballistik raketlərdən zərbə endirməsi, özü də mümkün 
qədər daha çox insanı məhv etmək üçün yaşayış massivlərinə bilərəkdən zərbə 
endirməsi qanlı cinayətdir. Onlar bu cinayətə görə hazırda döyüş meydanında 
cavab verirlər. Əgər ağıllarını başlarına yığmasalar, onların sonu çox acınacaq-
lı olacaq. Buna görə də sualınıza qayıdıram, biz baza prinsiplərinə tərəfdarıq, 
hesab edirəm ki, nizamlama mümkündür. Lakin bunun üçün erməni tərəfi elə 
indi, nə qədər ki, gec deyil, nə qədər ki, qarşımızda diz çöküb bu prinsipləri qəbul 
etmək və münaqişəni qaynar fazadan siyasi nizamlama mərhələsinə keçirmək 
üçün onun hələ vaxtı var.

- Sonda məntiqə uyğun olardı soruşum ki, Siz Rusiya Federasiyasının vasitə-
çiliyi ilə Ermənistandan olan həmsöhbətinizlə görüşmək üçün Moskvaya gəlməyə 
hazırsınızmı?

- Bilirsiniz, mən Moskvada çox olmuşam. İndiki halda mən belə dəvət alma-
mışam, ona görə bu sual mənə aid deyil. Dəfələrlə şəxsən Prezident Vladimir 
Vladimiroviç Putin və ondan əvvəl Dmitri Anatolyeviç Medvedev Ermənistan və 
Azərbaycan rəhbərləri arasında üçtərəfli görüşlər keçiriblər. Lakin Ermənistan-
da hakimiyyət şərti Sorosun əlinə keçəndən sonra bu cür əlaqələr dayandırıl-
dı. Rusiya münaqişənin nizamlanmasında həmişə mühüm rol oynayıb və mən 
bu barədə demişəm, bunun üçün həm tarixi, həm də coğrafi xarakterli obyektiv 
səbəblər var. Səbəblərdən biri də budur ki, Rusiya onilliklərboyu bizim region-
da aktiv fəaliyyət göstərir və qarşılıqlı əlaqələr yüksək səviyyədədir. Buna görə 
də biz hər cür əlaqəyə hazırıq, yeri gəlmişkən, Xarici İşlər nazirlərinin görüşü-
nün təşkil olunması barədə təklif gələn kimi biz dərhal razılaşdıq. Bu da bizim 
mövqeyimizin göstəricisidir. Axı, o vaxt Azərbaycan Ordusu strateji ərazilərin 
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bir hissəsini artıq uğurla azad etmişdi və bu, münaqişənin təqribən on gündən 
çox davam etdiyi vaxt baş vermişdi. Kimin nəyə qadir olması praktik olaraq artıq 
hamıya aydın idi. Döyüş əməliyyatlarının sonrakı gedişatını təxmin etmək, yəqin 
ki, çox çətin deyildi. Lakin buna baxmayaraq, biz vaxtı uzatmadıq və ya imtina 
etmədik. Biz dedik, bəli, biz hazırıq. O vaxt Rusiya Prezidenti ilə söhbət zamanı 
dedim ki, mən naziri göndərirəm, yeri gəlmişkən, Xarici İşlər naziri həmin vaxt 
Cenevrədə idi, Minsk qrupu ilə danışıqlar aparırdı. Münaqişənin qaynar faza-
sında bizim nazir Cenevrədə idi, erməni nazir isə oraya gedib çatmadı, hərçənd 
o da, orada olmalı idi. Buna görə biz qarşıdurmaya son qoymaq və nizamlama 
yollarını tapmaq üçün Moskvada və ya hər hansı başqa bir yerdə görüşməyə 
həmişə hazırıq. Biz də sülh istəyirik, lakin Ermənistandan fərqli olaraq, biz öz 
qanuni ərazilərimizi də istəyirik.

- Cənab Prezident, müsahibəyə görə sağ olun!

- Siz sağ olun!

AZƏRTAC 
19.10.2020 

(https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyev_Rusiyanin_TASS_informasiya_agentliyine_
videomusahibe_verib___YENILANIB_VIDEO-1617767)
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Prezident İlham Əliyevin Yaponiyanın  
“Nikkei” qəzetinə müsahibəsi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 21-də Ya-
poniyanın “Nikkei” qəzetinə müsahibə verib.

- Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında soruşmaq istəyirəm. Azərbaycanın və 
Ermənistanın xarici işlər nazirləri cümə günü Vaşinqtona səfər edəcəklər. Bu görüş-
dən nə gözləyirsiniz? Siz üçtərəfli formatda bəzi şərtlərlə danışıqlara hazırsınızmı?

- Bilirsiniz ki, əslində, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransa Ermə-
nistan və Azərbaycan arasında olan münaqişənin həll yolunu tapmaq üçün man-
datı olan Minsk qrupunun üç həmsədr ölkələridir. Ona görə bizim nazirlərimizin 
bu üç paytaxtda görüşməsi təbiidir. Bu cür görüşlər əvvəllər dəfələrlə olmuşdur. 
Bilirsiniz ki, Moskvaya da səfər edilmişdir, orada da görüş olmuşdur. Beləliklə 
bu, münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması üzrə danışıqların davamıdır. Əlbət-
tə ki, indi yerdə vəziyyət dəyişmişdir. Satus-kvo artıq mövcud deyil. Təmas xətti 
də mövcud deyil. Buna görə, əlbəttə, mən hesab edirəm ki, indi Ermənistan rəh-
bərliyi daha da məntiqli davranmalıdır və işğal edilmiş ərazilərin boşaldılması-
na sadiq olmalıdır. Beləliklə, bu müzakirələrdə bizim əsas məqsədimiz Ermənis-
tan rəhbərliyinin ərazilərimizin boşaldılmasına hazır olub-olmamasını və hazır 
olduğu təqdirdə bunun nə vaxt baş verəcəyini müəyyən etməkdir.

- Prezident Putin Sizi də Moskvaya dəvət edib?

- Xeyr.

- Dəvət olunsaydınız, getməyə hazırsınızmı?

- Mən dəfələrlə Prezident Putin tərəfindən dəvət olunmuşam və Moskvaya 
dəfələrlə səfər etmişəm. Bəzi illərdə hətta il ərzində bir neçə dəfə səfər etmişəm. 
Odur ki, bu yüksəksəviyyəli təmasların tərəfdaş və qonşu ölkələr arasında olma-
sı adət edilmiş bir haldır. Həmçinin Prezident Putin də Azərbaycana dəfələrlə 
səfər edib.
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- Əgər cümə günü nazirlərin görüşündə hər hansı bir irəliləyiş olsa, Moskva-
da Ermənistanın baş nazirinin qatılacağı üçtərəfli görüş keçirilə bilərmi?

- Bəli, əlbəttə ki, bu, mümkündür, çünki bu növ görüşlər əvvəllər də olmuş-
dur. Əgər belə bir görüş olsa, bu, gündəliyin nədən ibarət olduğundan asılı olacaq-
dır. Əfsuslar olsun ki, Ermənistanın bu hökuməti ilə münaqişənin sülh yolu üzrə 
nizamlanması perspektivləri çox uzaqdır. Çünki Ermənistan rəhbərliyi tərəfin-
dən verilmiş çox səmərəsiz və təhrikedici bəyanatlar, edilmiş hərəkətlər, əslində, 
danışıqları mənasız etmişdir. Çünki danışıqlar masasında əsas mövzu həmişə 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə müvafiq olaraq Azərbaycanın işğal 
olunmuş ərazilərinin boşaldılması idi. Ermənistanın baş naziri “Qarabağ Ermə-
nistandır” bəyan edəndə, Azərbaycanın qondarma “Dağlıq Qarabağ hökuməti” 
ilə danışıqlar aparmalı olduğunu deyəndə, dinc Gəncə şəhərinə ballistik raket 
zərbəsi vurmaq əmri verəndə və Azərbaycanın digər şəhərlərinə gündəlik ola-
raq hücum edəndə, danışıqları aparmaq üçün o qədər də imkan qalmır. Buna 
görə də biz Ermənistan hökumətinə sübut etməli idik ki, artıq onlar bu cəzasız 
təcavüzkar addımları ata bilməzlər. Biz onların cəzasını yerində veririk, biz əra-
zilərimizi azad edirik, demək olar ki, hər gün mən Ermənistanın işğalından azad 
olunmuş yeni şəhər və kəndləri elan edirəm. Ermənistan döyüş meydanında çox 
acı məğlubiyyətlə üzləşir. Buna görə də, əlbəttə ki, onlar daha məntiqli davran-
malıdırlar və birmənalı olaraq ərazilərin işğaldan azad edilməsi baş verir. Biz 
buna sülh danışıqları vasitəsilə nail olmaq istəyirdik. Lakin Ermənistanın qey-
ri-konstruktiv mövqeyi və təhrikedici addımlarına görə bu, mümkün olmamış-
dır. Buna görə biz indi döyüş meydanında ərazilərimizi azad edirik.

- Siz ikinci atəşkəsin artıq uğursuz olduğunu, yaxud bitdiyini və döyüşün da-
vam etdiyini deyərdiniz?

- Atəşkəsə nail olmaq üçün ikinci cəhd ona görə uğursuz oldu ki, atəşkəs 
qüvvəyə mindikdən 2 dəqiqə sonra onlar atəşkəsi pozdular, onlar yenə də bizim 
dinc şəhərlərimizə hücum etdilər. Bu səhər saat 6-dan 8-ə qədər onlar dinc əha-
linin yaşadığı və ən çox ziyan görən Tərtər şəhərinə 100-dən çox raket atıblar. 
Onlar bizim hərbi mövqelərimizə hücum edirlər. Onlar artıq azad edilmiş əra-
ziləri yenidən geri götürmək istəyirdilər. Bildiyiniz kimi, birinci atəşkəs cəh-
dindən sonra 24 saatdan az müddətdə onlar Ermənistan ərazisindən ballistik 
raketlə Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri Gəncəyə hücum etdilər. Bu da hərbi 
cinayətdir və Ermənistan hökuməti buna görə məsuliyyət daşıyacaq. Beləliklə, 
onlar atəşkəsi pozublar.

Mən həmişə demişəm ki, atəşkəsə birtərəfli qaydada nail olmaq mümkün 
deyil. Əgər bizə hücum olunursa, biz nəinki özümüzü müdafiə etməliyik, eyni 
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zamanda, əks-hücuma da keçməliyik. Sizə deyə bilərəm ki, onlar ikinci dəfə 
atəşkəsi pozandan sonra biz Zəngilan şəhərini və bir çox kəndləri azad etdik. 
Beləliklə, döyüş meydanında nə qədər çox vaxt keçirsə, biz bir o qədər də əra-
ziləri azad edirik. Ona görə Ermənistan hökuməti öz davranışı haqqında ciddi 
düşünməlidir və əgər atəşkəsin səmərəli olmasını istəyirsə, birincisi, atəşkəsi 
pozmamaq, ikincisi, artıq işğaldan azad edilmiş əraziləri geri götürməyə cəhd 
etməmək və işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərinin boşaldılması üçün üzərinə 
ciddi öhdəlik götürməlidir.

- Hələ ki, atəşkəs əsirlərin və cəsədlərin mübadiləsi də daxil olmaqla humani-
tar məqsədlər üçün elan edilmişdir. Sizcə bu atəşkəsin, - ola bilsin başqa atəşkəs də 
olacaqdır, - əsirlərin mübadiləsindən sonra bitəcəyi deməkdir? Yəni, bu, qüvvədə 
olacaq əsaslı atəşkəs, yoxsa, müvəqqəti atəşkəs olacaqdır?

- Bəli, atəşkəs humanitar zəmində elan olunmuşdur. Bildiyiniz kimi, Mos-
kva bəyannaməsində substantiv danışıqlara və danışıqlar formatının dəyişməz 
olaraq qaldığına da istinad var idi. Bu isə Ermənistan tərəfindən qondarma 
“Dağlıq Qarabağ hökumətini” danışıqlara cəlb etmək cəhdlərinin artıq olmaya-
cağı deməkdir. Bu, bizim tərəfimizdən və Minsk qrupu tərəfindən rədd edilmiş-
dir. Buna görə, əlbəttə, əgər Ermənistan danışıqlara sadiq qalarsa və əraziləri 
boşaltmaq üçün üzərinə ciddi öhdəlik götürərsə, - hansını ki, onlar hələ də elan 
etməyiblər, - bu halda bu atəşkəs uzunmüddətli olacaqdır. Çünki biz bu problemi 
sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Lakin, əgər onlar resurslarını səfərbər etmək, 
əlavə əcnəbi hərbi yardım almaq və bizə qarşı yeni hücuma keçmək üçün bu 
atəşkəsdən istifadə etməyə cəhd göstərəcəklərsə, əlbəttə, bu atəşkəs uzun müd-
dət davam etməyəcəkdir. Bu, onlardan asılıdır.

- Beləliklə, danışıqlar masasına oturmaq üçün hər hansı danışıqları aparma-
dan öncə əvvəlcədən Ermənistandan ən azından yeddi rayonun bəzilərini boşalt-
mağa razılaşmağı tələb edəcəksiniz?

- Onlar bu əraziləri boşaldacağına dair üzərilərinə ciddi öhdəlik götürməli-
dirlər. Çünki bu, Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə iki ölkə arasında razılaşdırılmış 
əsas prinsiplərin bir hissəsidir. Əsas prinsiplərdə deyilir ki, işğal olunmuş əra-
zilər Azərbaycana qaytarılmalıdır, bizim qaçqın və məcburi köçkünlərimiz işğal 
olunmuş bütün ərazilərə qayıtmalıdırlar, o cümlədən Dağlıq Qarabağın ərazi-
sinə, o cümlədən qədim Azərbaycan şəhəri olan Şuşanın ərazisinə. Buna görə 
Ermənistan hökuməti bu prinsiplərə sadiq olduğunu, bu əraziləri boşaldacağını 
açıq şəkildə bəyan etməlidir və bundan sonra əlbəttə ki, danışıqlar başlayacaq-
dır. Biz indi birinci olaraq ərazilərin boşaldılması və sonra danışıqların başlanıl-
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ması ilə bağlı ilkin şərti irəli sürmürük. Biz hazırda Ermənistan tərəfindən, bu 
zorakılığa və dinc əhaliyə qarşı hərbi cinayətlərin törədilməsinə görə məsul olan 
şəxsdən, şəxsən baş nazirdən tələb edirik ki, o, Ermənistanın işğal olunmuş əra-
ziləri boşaldacağını desin. Bundan sonra əlbəttə ki, münaqişənin nizamlanması 
döyüş meydanından danışıqlar masasına keçəcəkdir.

- Ermənistan desə ki, onlar ilkin olaraq beş rayonu boşaltmağa hazırdır, Siz 
danışıqlara getməyə hazır olarsınızmı?

- Azərbaycanın bütün rayonları boşaldılmalıdır. Bütün. Əlbəttə ki, biz vaxt 
çərçivəsindən danışa bilərik və əsas prinsiplərdə vaxt çərçivəsi ilə bağlı müəyyən 
fikirlər var idi. Hansı mərhələdə rayonların birinci, hansı mərhələdə rayonların 
ikinci hissəsi boşaldılacaq. Beləliklə, bunu müzakirə etmək olar. Lakin aydındır 
ki, işğal olunmuş bütün ərazilər qaytarılmalıdır.

- Bu, əvvəlcədən elan olunmalıdır.

- Bütün azərbaycanlılar öz qədim torpaqlarına qayıtmalıdır.

- Rusiyanın müşahidəçi qruplarının göndərilməsinə dair təklifinə və ya bey-
nəlxalq müşahidəçilərlə bağlı nə deyərdiniz?

- Beynəlxalq müşahidəçilər və ya sülhməramlı qüvvələr əsas prinsiplərin 
bir hissəsidir. Lakin bu, sonuncu hissəsidir, ünvanlanmalı olan ən son məsələlər-
dən biridir və əlbəttə ki, hər iki tərəf, - Azərbaycan və Ermənistan bu beynəlxalq 
müşahidəçilərin və ya sülhməramlıların kim olacağına razılaşmalıdır. Buna 
görə, biz danışıqlar çərçivəsində bu məsələni ciddi müzakirə etməmişik. Hesab 
edirəm ki, Minsk qrupunun həmsədrləri olan üç ölkə, əlbəttə, öz adından bu 
müşahidəçilərin tərkibi, sayı, onların nə zaman və hara göndəriləcəyi ilə bağlı 
təkliflərini verəcəklər.

Çünki bu, həm də texniki nöqteyi-nəzərdən vacibdir. Çünki indi döyüş əmə-
liyyatlarının aktiv fazasıdır. Bu müşahidəçilər və ya sülhməramlılar harada yer-
ləşdiriləcək? Onların həyatı risk altında ola bilər. Onların mandatı necə olacaq? 
Onlara mandatı kim verəcək? Aydındır ki, biz bu barədə danışanda, Azərbaycan 
ərazisi barədə danışırıq. Bu, Ermənistanın ərazisi deyil. Ona görə də, əlbəttə ki, 
bununla bağlı həlledici sözü biz deməliyik. Bu səbəbdən, sözsüz ki, bütün bu 
məsələlərlə məşğul olmaq lazımdır. Prinsipcə, biz bunu inkar etmirik. Lakin söz-
süz ki, vaxtı gələndə biz öz şərtlərimizi irəli sürəcəyik.

- Minsk qrupundan söz düşmüşkən, Türkiyə Minsk qrupunu tənqid edərək 
ona ağılsız deyir. Siz bununla razılaşardınız?
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- Mən bu yaxınlarda demişdim ki, Minsk qrupu 30 il ərzində heç bir nəticə 
əldə etmədi. Eyni zamanda, mən dedim ki, biz Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə 
keçmiş Ermənistan hökumətləri ilə irəliləyişə nail ola bilmişdik. Böyük olma-
sa da, hər halda irəliləyiş idi. Lakin əgər 30 il ərzində bir ölkələr qrupu nəticə 
əldə edə bilmirsə, bu, özü hər şeyi göstərir. Həmçinin Minsk qrupunun həm-
sədrləri BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləridir. Bu ölkələrin iştirakı və 
bu ölkələrin səsverməsi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan qoşunlarının 
Azərbaycan torpaqlarından tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən 4 qət-
namə qəbul edib. Bu qətnamələrə niyə əməl edilmədiyi sual olunur. Çünki Minsk 
qrupunun həmsədrləri və daimi üzvlər eyni ölkələrdir. Beləliklə, bu, açıq sualdır.

- Siz Minsk qrupunun həmsədrləri arasında Rusiyanın vasitəçi kimi, aparıcı 
vasitəçi kimi rolu barədə nə deyə bilərsiniz? Siz deyə bilərsiniz ki, Rusiya ədalətli 
olub?

- Bilirsiniz, Minsk qrupunun üç həmsədrinin eyni hüquqları və eyni man-
datı var. Odur ki, mənim bildiyimə görə bu ölkələr arasından lider seçilməyib. 
Onların hamısı bərabərdir və biz onlara vasitəçi kimi baxırıq. Əgər hər hansı bir 
ölkə vasitəçi rolunu üzərinə götürürsə, bu ölkə neytral olmalıdır. Əgər o, neytral 
deyilsə, vasitəçi ola bilməz. Neytrallıq səviyyəsi, əlbəttə ki, münasib zamanda 
ünvanlanacaq başqa bir məsələdir. Lakin düşünürəm ki, Minsk qrupunun həm-
sədrləri zorakılığı dayandırmaq və 28 il ərzində yerinə yetirilməyən mandatı 
yerinə yetirmək üçün xüsusilə indi, Ermənistanın döyüş meydanında, demək 
olar ki, məğlub olduğu bir vaxtda öz rollarını oynayacaqlar.

- Siz Türkiyənin Qafqazdakı məsələlərlə bağlı daha çox söz sahibi və bu danı-
şıqlar prosesində daha fəal olmağını istəyirsinizmi?

- Bu, sözsüz ki, Türkiyənin siyasi gündəliyindən asılıdır. Mən Türkiyənin 
adından danışa bilmərəm. Demək istədiyim odur ki, əlbəttə, biz Türkiyənin regi-
onal məsələlərdə fəal iştirakına hər zaman güclü dəstək veririk. Faktiki olaraq, 
bu iştirak açıq-aşkardır. Türkiyə indi təkcə bizim regionumuzda deyil, Qafqazda 
deyil, daha geniş coğrafiyada və dünyada mühüm rol oynayır. Bu, reallıqdır və 
bu, bizim üçün çox yaxşı reallıqdır. Çünki Türkiyə bizim üçün qardaş ölkədir, ən 
yaxın müttəfiqimiz və dostumuzdur. Əlbəttə ki, Türkiyə de-fakto, həm də Minsk 
qrupunun üzvü olaraq hüquqi baxımdan artıq cəlb olunub. Mən bir dəfə müsahi-
bələrimdən birində demişdim ki, Türkiyə hətta həmsədr də ola bilərdi. Əgər biz 
həmsədrləri bu gün seçsəydik, Azərbaycan sözsüz ki, Türkiyənin namizədliyini 
dəstəkləyərdi və əminəm, Türkiyə həmsədr olmaqda israr edərdi. Əfsuslar olsun 
ki, 1992-ci ildə bu, baş vermədi. Beləliklə, bu, hüquqi tərəfdir. Praktiki tərəfdən, 
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bildiyiniz kimi, Türkiyə və Rusiyanın prezidentləri, Xarici İşlər nazirləri, Müdafiə 
nazirləri görüşüblər, söhbət aparıblar, bu məsələni müzakirə ediblər. Ona görə 
də, Ermənistanın dediyi kimi, əgər kimsə deyirsə ki, Türkiyə orada olmamalıdır, 
bu, Ermənistanın işi deyil, Türkiyə artıq oradadır və cəlb olunmalıdır, çünki o, 
sabitlik gətirəcək. Həmçinin düşünürəm ki, Türkiyə Qafqazın 3 ölkəsi ilə sərhədi 
olan yeganə ölkədir. Başqa heç bir ölkənin onların hər üçü ilə sərhədi yoxdur. 
Əlbəttə ki, Türkiyə fəal şəkildə cəlb olunmalıdır, Türkiyə cəlb olunub və biz bunu 
möhkəm dəstəkləyirik.

- Beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir. 
Lakin, eyni zamanda, orada çox sayda erməni əhalisi var. Siz zəmanət verə bilərsi-
nizmi ki, Azərbaycan nəzarəti geri qaytarandan sonra erməni əhali orada təhlükə-
siz şəraitdə və bərabər hüquqlarla yaşaya biləcək?

- Bəli, sözsüz ki. Mən münaqişənin bu aktiv fazası ərzində artıq dəfələrlə 
bununla bağlı bəyanatlar vermişəm ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan həmin ermə-
nilər bizim vətəndaşlarımızdır. Onların təhlükəsizliyi, hüquqları Azərbaycanın 
digər insanlarının hüquqları kimi tam təmin olunacaq. Sizə deyə bilərəm ki, 
hazırda azərbaycanlıların olmadığı Ermənistandan fərqli olaraq, bu gün Azər-
baycanda minlərlə erməni əsilli adam var və Ermənistan əhalisinin 99 faizi etnik 
ermənilərdir. Beləliklə, orada heç bir milli azlıq yaşaya və sağ qala bilməz. Onlar 
bugünkü Ermənistan Respublikasının ərazisində bir zamanlar yaşayan bütün 
millətləri qovublar. Ən böyük icma azərbaycanlılar idi. XX əsrin əvvəlində İrəvan 
şəhərinin əhalisinin 70 faizi azərbaycanlılar idi. Ermənilər bizim bütün tarixi, 
dini abidələrimizi dağıdıblar. Onlar təkcə İrəvanda deyil, bugünkü Ermənista-
nın bir çox başqa regionlarında da Azərbaycan mədəniyyətinin izlərini siliblər. 
Yeri gəlmişkən, 1918-ci il mayın 28-də yaradılmış Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yəti, əfsuslar olsun ki, mayın 29-da, - bu, haqq qazandırılması mümkün olma-
yan böyük bir səhv idi, - İrəvanı paytaxt kimi Ermənistana verməyi qərara aldı. 
Beləliklə, onlar bizim bütün dini və mədəni irsimizi dağıdıblar. Onlar bizim məs-
cidlərimizi, abidələrimizi dağıdıblar. Burada - Bakının mərkəzində isə çox sayda 
erməni kitablarının olduğu erməni kilsəsi var. Bu gün Bakıda və Azərbaycanın 
başqa yerlərində çox sayda, minlərlə erməni yaşayır. Sizin orada yaşayan çox 
sayda erməni ilə bağlı dediyiniz məqama gəlincə, bizdə olan məlumata görə, 
keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti də daxil olmaqla, işğal edilmiş ərazinin 
real əhalisi təqribən 65 min nəfərdir. Bu, böyük icma deyil. Lakin müharibədən 
əvvəl, 1990-cı illərin əvvəlində Dağlıq Qarabağda, əsasən Şuşada, həmçinin 
Xankəndidə, ermənilərin törətdiyi soyqırımının qurbanı olan Xocalı şəhərində 
və bir çox başqa şəhərlərdə 40 mindən çox azərbaycanlı yaşayırdı. Ermənilər 
bizə qarşı etnik təmizləmə həyata keçiriblər. Biz bunu heç vaxt etməmişik. Hətta 
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bu toqquşmalar zamanı biz eyni yolla cavab verməmişik. Biz nə Dağlıq Qara-
bağ ərazisinə, nə də Ermənistan ərazisinə ballistik raketlərlə hücum etməmişik. 
Mən demişdim ki, biz qisas alacağıq, lakin biz qisası döyüş meydanında alacağıq. 
Beləliklə, Dağlıq Qarabağdakı ermənilər tam əmin ola bilərlər ki, Azərbaycan 
vətəndaşları olaraq onların təhlükəsizliyi təmin ediləcək. Dağlıq Qarabağdakı 
cinayətkar xunta kənarlaşdırılandan sonra onlar daha yaxşı yaşayacaqlar. Onlar 
ləyaqətlə yaşayacaqlar, sülh şəraitində yaşayacaqlar və ölkəmizdəki istənilən 
başqa insanlar üçün etdiyimiz kimi, biz onlar üçün də bütün sosial və iqtisadi 
imtiyazları təmin edəcəyik.

- Dağlıq Qarabağı geri qaytarandan sonra Siz Madrid prinsiplərində qeyd 
olunduğu kimi, onların öz müqəddəratını təyinetmə hüququna hörmət edəcəksi-
nizmi və referenduma razılıq verəcəksinizmi?

- Xeyr, əlbəttə ki, xeyr. Dağlıq Qarabağda heç bir referendum olmayacaq. Biz 
bununla heç vaxt razılaşmayacağıq. Biz danışıqlar zamanı buna razılıq vermədik 
və indi ərazinin böyük bir hissəsini geri aldığımız bir vaxtda bundan söhbət gedə 
bilməz. Öz müqəddəratını təyinetməyə gəldikdə, ermənilər artıq öz müqəddə-
ratlarını təyin ediblər. Onların müstəqil Ermənistan dövləti var. Təsəvvür edin, 
əgər ermənilər yaşadıqları hər yerdə öz müqəddəratlarını təyin etsələr nə baş 
verər, dünyada neçə kiçik Ermənistan olar. Bu, əks təsir verən yanaşmadır. Öz 
müqəddəratını təyinetmə beynəlxalq hüququn mühüm amilidir. Lakin o, Azər-
baycanın ərazi bütövlüyünü pozmamalıdır. Öz müqəddəratını təyinetmənin 
müxtəlif növləri var, icmaların müxtəlif növləri var. Məsələn, mədəni muxtariy-
yət ola bilər. Biz Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində bu nümunələri görürük ki, 
insanların öz bələdiyyələrində, öz icmalarında müəyyən hüquqları var. Azərbay-
canın istənilən yerində olduğu kimi, əlbəttə, Azərbaycanda yaşayan ermənilə-
rin də bu formada təmasları ola bilər. Lakin biz heç vaxt Azərbaycan ərazisində 
ikinci Ermənistan dövlətinin yaradılmasına icazə verməyəcəyik. Bundan söhbət 
gedə bilməz. Bir sözlə, referendum olmayacaq, heç vaxt!

- Döyüş meydanından danışarkən, Ermənistanın Liviyada, Suriyada yaşayan 
erməniləri cəlb etdiyinə dair məlumatlar var. Eyni zamanda, QHT, dəqiq desək, Su-
riya İnsan Haqlarının Müşahidəsi Qrupu iddia edir ki, Suriyadan çox sayda etnik 
türkmən döyüşçü hazırda Sizin qüvvələrinizlə birlikdə döyüş meydanındadır. Bu, 
doğrudur, ya yox?

- Xeyr, bu, doğru deyil. İlk növbədə, mən bildirmək istərdim ki, Ermə-
nistanın Yaxın Şərqdən muzdluları və döyüşçüləri cəlb etməsi faktı sirr deyil. 
Hətta Ermənistanın baş naziri bunu etiraf edib. Lakin o bildirib ki, onlar köklü 
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ermənilərdir. Birincisi, heç kim bilmir onlar köklü ermənilərdir, ya yox. Bizdə 
məlumat var ki, başqa millətlərin nümayəndələri hazırda Ermənistan tərəfdən 
döyüşür. İkincisi, əgər insan etnik ermənidirsə və başqa ölkənin vətəndaşıdırsa, 
bu, o demək deyil ki, o, muzdlu deyil. Döyüş meydanında zərərsizləşdirilənlər 
arasında Livan pasportu olan, Kanada pasportu olan insanlar var. Bizdə Fransa, 
ABŞ vətəndaşlarının, erməni əsilli, lakin bu ölkələrin vətəndaşları olan şəxslərin, 
keçmiş sovet ölkələrinin vətəndaşlarının, Yaxın Şərq ölkələrinin vətəndaşları ilə 
birlikdə bizə qarşı döyüşməsinə dair dəlillər var. Ermənistan birinci Qarabağ 
müharibəsində muzdlulardan istifadə edirdi. Bu, sirr deyil. Onlardan bəziləri 
Azərbaycan tərəfindən zərərsizləşdirilib və ermənilər onların şərəfinə böyük 
abidələr ucaldıblar, beynəlxalq terrorçuların şərəfinə abidələr. Bu, Ermənistanın 
terrorçu dövlət olduğunu göstərir.

Azərbaycana gəlincə, birincisi, Suriya İnsan Haqlarının Müşahidəsi Qrupu 
adlandırılan QHT etibarlı təşkilat deyil. Biz onların Suriyadakı müharibə ilə bağ-
lı yaydığı çox sayda feyk xəbərləri bilirik. Bu, siyasi motivasiyalı olan “QHT”yə 
etibar, etimad yoxdur. Birincisi, biz kimin maliyyələşdirdiyini yoxlamalı, sonra 
bu şayiələrin arxasında kimin durduğunu öyrənməliyik. İkincisi, bizə heç bir 
ölkə tərəfindən bir dəlil belə təqdim olunmayıb. Yalnız şayiələr, yalnız əsassız 
bəyanatlar. Mən sübut tələb etdim. Dedim yaxşı, biz artıq 20 gündən çoxdur ki, 
münaqişənin aktiv fazasındayıq, sübutlar haradadır? Bizə dəlil təqdim edin. Heç 
bir sübut yoxdur. Ona görə də, bu şayiələrə son qoyulmalıdır. Azərbaycan özü 
döyüşür. Bizim heç bir xarici döyüşçüyə ehtiyacımız yoxdur. Bizim kifayət qədər 
insanlarımız, nizami ordumuzda kifayət qədər əsgər və zabitlərimiz var. Əha-
limizin sayı 10 milyon nəfərdir. Əgər bizim əlavə döyüşçüyə ehtiyacımız olsa, 
səfərbərlik elan edərik, cəlb edərik. Beləliklə, buna ehtiyac yoxdur. Bu, tamamilə 
yanlış məlumatdır.

- Sizin dəfələrlə dediyiniz kimi, heç bir mücahid, hətta heç bir türkmən yoxdur?

- Xeyr, başqa ölkələrdən gəlmiş Azərbaycan əsilli insanlar ola bilər. Biz bunu 
istisna etmirik. Çünki bizdə çox sayda könüllülər var. İnsanlar könüllü şəkildə öz 
ölkələrini müdafiə etmək istəyə bilər. Biz istisna edə bilmərik ki, başqa ölkələr-
dən Azərbaycan əsilli insanlar gəlir. Lakin bu, təqdim olunduğu kimi deyil ki, 
Azərbaycan döyüşmək üçün terrorçuları dəvət edib. Bu, yanlış məlumatdır.

- Siz Azərbaycan əsilli həmin könüllülərdən xəbərdarsınız?

- Mən dedim ki, istisna etmirəm. Ola bilər. Lakin biz xaricdə yaşayan azər-
baycanlılardan gəlib tarixi Vətəni uğrunda döyüşmək üçün çox sayda müraciət, 
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çox sayda məktub alırıq. Lakin bizim mövqeyimiz belədir ki, buna ehtiyacımız 
yoxdur. Döyüş meydanında kifayət qədər insanımız var.

- Yaponiya şirkətləri Azərbaycanın neft kəməri layihələrinə qoşulub. Onlar 
burada investordur. Sizin kəmərlərin təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlığınız varmı? 
Bu yaxınlarda, bu il ərzində açılması planlaşdırılan TAP kəmərinin təxirə salınma-
sı riski varmı?

- Xeyr, TAP kəməri ilə bağlı hər şey qrafikə uyğun gedir. Bu, artıq edilib. TAP-
ın rəsmi açılışı ola bilsin ki, ayların deyil, əlavə bir neçə həftənin işidir. Kəmər-
də hər şey hazırdır. Bakıdan Avropaya tarixi kəmər tamamlanıb. Bizim digər 
kəmərlərimizə, xüsusilə neft-qaz kəmərlərinə gəlincə, Azərbaycan ərazisində 
bütün bu illər ərzində, Bakı-Tbilisi-Ceyhanın istismara verildiyi 2006-cı ildən bu 
yana bizdə heç bir hadisə baş verməyib. Bizim kəmərlərimiz bizim ərazimizdə 
lazımi qaydada qorunur. Lakin, əlbəttə, biz Ermənistanın rəsmi nümayəndələ-
rindən hədələr eşitmişik ki, onlar bizim kəmərlərimizə hücum edəcəklər, neft-
qaz nəqli üçün mühüm olan Səngəçal terminalına hücum edəcəklər. Lakin bu da 
onların terrorçu xislətinin bir hissəsidir. Çünki onlar açıq şəkildə bəyan edirlər 
ki, mülki infrastruktura hücum edəcəklər. Əlbəttə ki, əgər onlar bunu etsə, peş-
man olacaqlar. Çünki bizim tərəfimizdən və həmçinin enerji təhlükəsizliyinin bir 
hissəsini Azərbaycandan təmin edən ölkələr tərəfindən sərt şəkildə cəzalandırı-
lacaqlar. Həmin ölkələrin reaksiyası necə olacaq? Bu kəmərlərə milyardlarla dol-
lar investisiya yatırılıb. Beynəlxalq banklar, Dünya Bankı, Avropa Yenidənqurma 
və İnkişaf Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, Avropa İnvestisiya Bankı və başqaları kimi 
bütün aparıcı beynəlxalq banklar investisiya yatırıb. Ona görə də, Ermənistan 
rəhbərliyi bu cür variant barədə yaxşı düşünməlidir. Əlbəttə, qeyd etdiyim kimi, 
Azərbaycan özü onları sərt şəkildə cəzalandıracaq və mən düşünmürəm ki, onlar 
bunu, daha bir müharibə cinayətini etməyə cürət göstərəcəklər.

- Sizinlə görüşmək imkanımız çox nadir hallarda olduğundan, icazə verin, 
ümumilikdə, ölkənin gələcəyi ilə bağlı bir neçə sual verim.

- Bəli, buyurun.

- Azərbaycan dünyada sənaye üsulu ilə neft istehsal edən ilk ölkədir.

- Bəli, doğrudur.

- Sizcə, ölkə postneft dövrünə necə keçəcək? Yaponiya şirkətlərinin bunda iş-
tirakına dair Sizin hansısa gözləntiləriniz varmı?

- Bəli, əlbəttə ki, bizim iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi ilə bağlı gündə-
liyimiz var və bu proses uğurla davam edir. Hətta baxmayaraq ki, bu il ümumi 
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daxili məhsulumuz aşağı düşür - çox ciddi deyil, indiyədək geriləmə 4 faizdən 
aşağı olub. Bəzi başqa ölkələrlə müqayisədə bu, pis nəticə deyil. Lakin qeyri-neft 
sənayesinə gəldikdə, bizdə artım var. Bu, onu göstərir ki, bizim şaxələndirmə 
proqramımız çox uğurla icra olunur. Sənaye, biznes imkanları, turizm, innova-
siya sektoru və kənd təsərrüfatı, əlbəttə ki, pandemiyadan əvvəl sürətlə inki-
şaf edirdi. Əlbəttə ki, əsas məsələyə gəlincə, biz indi Azərbaycanın öz ərazilərini 
azad etdiyini görürük. Biz, ilk olaraq, on minlərlə hektar torpağı su ilə təchiz 
edəcək çox mühüm su anbarını azad etdik. Ermənistan faktiki olaraq bizə qarşı 
ekoloji terror törədib. Onlar Tərtər çayının qabağını bağlayırdılar və beləliklə, 
yüz minlərlə hektar torpaq su ilə təchiz olunmurdu. Onlar bunu yayda, insanla-
rın ehtiyacı olanda bağlayırdılar və qışda açırdılar, bu isə daşqına səbəb olurdu. 
Beləliklə, Ermənistanın terrorçu xisləti hər addımdadır. Biz əraziləri geri qayta-
randan sonra, - bu, müxtəlif məhsullar becərmək, mal-qara saxlamaq üçün çox 
münbit torpaqlardır, - əlbəttə ki, bu, kənd təsərrüfatımızın inkişafına yeni təkan 
verəcək. Biz ərazilərin azad edilməsi ilə əlaqədar kənd təsərrüfatımızın gələcək 
inkişafını artıq planlaşdırmağa başlamışıq. Əlbəttə, düşünürük ki, insan kapita-
lına investisiyalar bizə inkişaf üçün yaxşı imkanlar yaradacaq. Çünki bir gün neft 
və qaz tükənəcək, baxmayaraq ki, bizim ehtiyatlarımız çox böyükdür. Biz böyük 
həcmdə təbii qaz ixrac etməyə yenicə başlamışıq və neft istehsalı sahəsi qarşı-
dakı onilliklərdə, ümumilikdə, sabit olacaq. Lakin, əlbəttə ki, qeyri-neft sektoru 
prioritetdir.

Yaponiya şirkətlərinə gəlincə, onlar burada enerji sahəsində çox fəaldırlar. 
Yaponiya banklarından alınan kreditlərlə biz Bakıda iki böyük elektrik stansiya-
sı tikmişik. Onların gücü 800 meqavata yaxındır. Beləliklə, bu elektrik stansiya-
ları istehlakımızın və ixracımızın əhəmiyyətli hissəsini təmin edir. Yeri gəlmiş-
kən, biz həm də elektrik enerjisini ixrac edirik. Biz Yaponiya şirkətlərini hazırda 
prioritetlərdən biri olan bərpaedilən enerji sahəsində görmək istəyirik. Biz artıq 
bəzi investorlarla ilkin razılaşmalar imzalamışıq. Beləliklə, əminik ki, çox ümid-
verici olan və xüsusilə Abşeron yarımadasında günəş və çoxlu külək sayəsin-
də potensialı olan bu sahədə və bir çox başqa sahələrdə əməkdaşlıq olacaq. Bu 
gün Yaponiya şirkətləri ilə avadanlıq, maşınqayırma, texnologiya, eləcə də kənd 
təsərrüfatı sahələrində əməkdaşlığımız var. Biz Yaponiya ilə Azərbaycan arasın-
dakı iqtisadi əməkdaşlığın səviyyəsindən məmnunuq.

- Siyasi islahatlar barədə nə deyə bilərsiniz? Əsasən Qərb ölkələri tərəfindən 
tənqidlər var ki, Siz özünüz atanızdan sonra hakimiyyətə gəlmisiniz, indi xanımı-
nız Birinci vitse-prezidentdir. Siz demokratiyanı təşviq etməyə, müxalifətə haki-
miyyətə yol açmağa hazırsınızmı?

- Düşünürəm ki, ölkədə demokratik inkişaf müsbət məcrada gedir. Azər-
baycanda bütün əsas azadlıqlar təmin olunub, siyasi fəaliyyət azadlığı, media 
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azadlığı, ifadə azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı, dini etiqad azadlığı. Bunun-
la bağlı məhdudiyyət yoxdur. Yeri gəlmişkən, bizdə internet azaddır. Bizi tənqid 
etməyə çalışanlar şayiələr yaymaqdan, Azərbaycanın guya demokratiya sahə-
sindəki çatışmazlıqlarını siyasi məqsədlər üçün, siyasi təzyiq məqsədilə istifadə 
etməkdənsə, məzmuna baxmalıdırlar. İndi mən yeni siyasi islahatlar proqramı-
nı təqdim etmişəm, o, bütün siyasi partiyaların mütləq əksəriyyəti tərəfindən 
dəstəklənib. Yeri gəlmişkən, bu, toqquşmalardan əvvəl olub. İndi, əlbəttə ki, 
siyasi partiyaların mütləq əksəriyyəti işğal olunmuş ərazilərin qaytarılması ilə 
bağlı mənim yürütdüyüm siyasəti tam dəstəkləyir. Cəmi iki partiya bu proses-
də iştirak etmir. Cəmi iki partiya Azərbaycanın milli maraqlarının əleyhinə çıxış 
edir. Bunlar Xalq Cəbhəsi partiyası və Müsavat partiyasıdır. Yeri gəlmişkən, bu 
iki partiya mənim siyasi dialoqla bağlı təklifimi qəbul etmədi. Mən bu təklifi bir 
neçə ay bundan əvvəl etmişdim. Mən demişdim ki, bizim normal dialoqa ehti-
yacımız var, hökumətlə müxalifət arasında, aparıcı partiya ilə digər partiyalar 
arasında normal, sivil münasibətlərə ehtiyacımız var. İndi zənnimcə, 50 və ya 
ondan da çox partiya bunu dəstəklədi. Biz siyasi dialoqun çox aktiv fazasındayıq.

Yalnız iki partiya, birbaşa maliyyələşdirməsi kənardan gələn, həmişə Azər-
baycanın milli maraqlarına qarşı çıxan, Ermənistanın ərazilərimizi işğal etdiyi 
zaman - 1992-1993-cü illərdə hakimiyyətdə olduqları üçün ərazilərimizin iti-
rilməsinə görə məsuliyyət daşıyan bu iki partiya, Xalq Cəbhəsi və Müsavat. Əra-
zilərin itirilməsinə görə məsuliyyət daşıyan o insanlar bu gün həmin partiya-
ların, demək olar ki, 30 ildir rəhbərləridir. Heç kim demokratiyadan danışmır, 
heç kim onların bu vəzifədə, demək olar ki, 30 il ərzində necə qaldıqları barədə 
danışmır. Buna görə bizi tənqid etmək istəyənlər yaxşı olardı ki, güzgüyə baxsın-
lar. Bizim gözümüzün önündə, beynəlxalq ictimaiyyətin gözü önündə dırnaqa-
rası demokratiyalarda nümayişlərin necə dağıdıldığını, insanların mitinqlərdə 
necə öldürüldüyünü, yaralandığını, xəsarət aldıqlarını görürük. Biz bunları hər 
həftə görürük. Etirazçıları dağıtmaq üçün polisin itlərdən və atlardan necə isti-
fadə etməsini görürük. Siz bunu Azərbaycanda görməyəcəksiniz, heç vaxt. Buna 
görə bizi tənqid edənlər, yaxşı olardı ki, öz işləri ilə məşğul olsunlar. O ki qaldı, 
sizin mənim atamın davamçısı kimi dediklərinizə, bəli, bu, həqiqətdir. Lakin mən 
atamın xələfi olmamışdan əvvəl uzun illər idi, 1995-ci ildən 2003-cü ilə kimi 
parlamentin üzvü idim. 1997-ci ildən bəri mən Milli Olimpiya Komitəsinin pre-
zidentiyəm. Mən aparıcı siyasi partiya olan Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr 
müavini və sədrin birinci müavini olmuşdum və Baş Nazir olmuşdum. Beləlik-
lə, mənim siyasi karyeram beynəlxalq müşahidəçilərə məlumdur və əlbəttə ki, 
onlar bunun onların təqdim etmək istədiyi kimi olmadığını bilirlər. Xələf olmaq 
haqqında danışdıqda, niyə heç kim Buş ailəsi, onların bir-birinin necə davamçısı 
olması haqqında danışmır? Niyə heç kim Klinton ailəsi haqqında, xanımın dövlət 
katibi və sonra da prezident namizədi olması haqqında danışmır və bunun kimi 
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bir çox hallar var. Bu məsələni qaldırmazdan əvvəl, qoy, onlar özlərinə baxsın-
lar. Xanımıma gəldikdə, mənim xanımım 2005-ci ildən bəri parlamentin üzvü 
olmuşdur. O, sosial və humanitar sahələrlə bağlı olan məsələlərdə çox fəal idi. O, 
Qafqazda ən böyük qeyri-hökumət təşkilatı olan Heydər Əliyev Fondunun pre-
zidenti olub və olmağa davam edir. Onun azərbaycanlılar arasında güclü dəstəyi 
var. Siz küçədə istənilən şəxsdən soruşa və onların onu necə sevdiyini və dəstək-
lədiyini görə bilərsiniz. O, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini olub və 
olmağa davam edir. Buna görə də onun siyasi karyerası qəfil baş verən hadisələr-
dən ibarət olmamışdır. Sizə deyə bilərəm ki, mən ona bu vəzifəni təklif etdikdə, 
o, bunu o qədər də sevinclə qarşılamamışdır. Sizə deyə bilərəm ki, ola bilsin mən 
bunu ilk dəfə deyirəm, onu inandırmaq üçün çoxlu vaxtım getdi və mənim arqu-
mentlərim var idi və o, istəmirdi. O, tamamilə sosial və humanitar məsələlərlə 
məşğuldur və on minlərlə insana yardım edir. Lakin o, bunu hər hansı bir piarsız, 
reklamsız və elansız edir. Beləliklə, o, xalqımızın qürur duyduğu bir şəxsdir.

- Siz söz azadlığı və interneti qeyd etdiniz. Lakin sosial şəbəkə sistemlərində 
bəzi məhdudiyyətlər var.

- Bunlar müvəqqəti məhdudiyyətlərdir. Bu məhdudiyyətlər toqquşma-
lar başladıqdan sonra tətbiq olunmuşdur. Biz xalqımıza elan etdik ki, bu, milli 
təhlükəsizlik məsələləridir, çünki biz belə bir vaxtda informasiya sistemimi-
zi erməni təxribatından qorumalıyıq. Beləliklə, bu, müvəqqəti səciyyə daşıyır. 
Toqquşmaların aktiv fazası bitən kimi bütün bu məhdudiyyətlər aradan qaldı-
rılacaqdır. Lakin sizə deyə bilərəm ki, internetin əhatə dairəsi çox yüksəkdir və 
azərbaycanlıların 80 faizdən çoxu internet istifadəçiləridir. Beləliklə, bu, yalnız 
müvəqqəti xarakter daşıyır.

- Zati-aliləri, icazə verin, söhbətimizi sonuncu sualla yekunlaşdırım. Gəlin, 
ümidverici bir məqamla bitirək. Sizin münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasına 
ümidiniz varmı? Sülh Ermənistan və Azərbaycana nə verə bilər? Çünki Ermənistan 
dənizə çıxışı olmayan ölkədir, sərhəd burada qapalıdır, Türkiyə tərəfində sərhəd 
qapalıdır, onların iqtisadiyyatı tənəzzülə uğrayır. Sülh iki ölkəyə nə verə bilər?

- Bəli, əlbəttə ki, sülh regiondakı vəziyyəti tamamilə dəyişəcək. Üç Qafqaz 
ölkəsinin əməkdaşlıq edəcəyi vaxtı görməyi ümid edirəm. İndi məsələn, Azər-
baycan və Gürcüstan arasında əməkdaşlıq səviyyəsi çox yüksəkdir. Biz strateji 
tərəfdaşıq və bizim Gürcüstanın hazırkı hökuməti ilə mükəmməl əlaqələrimiz 
var. Biz bir-birimizi dəstəkləyirik, biz yaxşı qonşu və dostuq. Baxın, biz birlikdə 
nə qədər layihə icra etmişik, neftin nəqli, qazın nəqli, elektrik enerjisinin nəqli, 
dəmir yolu bağlantısı, Bakı-Tbilisi-Qars, Bakı-Tbilisi Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzu-
rum, TANAP və bir çox başqa layihələr. Azərbaycan, zənnimcə, Gürcüstanda Tür-
kiyə ilə birlikdə birinci və ya ikinci ən böyük investordur. Birinci və ya ikinci ən 
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böyük vergi ödəyicisidir. Yeri gəlmişkən, 1990-cı illərin ortalarında, boru kəmə-
rinin tikintisi məsələsi müzakirə olunanda Qərbdən bu boru kəmərinin Ermənis-
tandan keçməsi ilə bağlı bəzi təkliflər var idi. Lakin belə olan halda Ermənistan 
əraziləri boşaltmalı idi və belə olduqda boru kəməri Azərbaycandan Ermənis-
tana, sonra Naxçıvana və oradan Türkiyəyə keçə bilərdi. Bu, ən qısa marşrut idi. 
Xəritəyə baxsanız, siz boru kəmərinin keçdiyi marşrutu görəcəksiniz. Ermənis-
tandan yan keçmək üçün o, bu cür çəkilib. Lakin ermənilər düşünürdü ki, biz bu 
boru kəmərini inşa edə bilməyəcəyik. Ona görə onlar yox dedilər. Hesab edirəm 
ki, indi onlar buna çox peşmandırlar. İşğala görə onlar dalana dirəniblər. Onlar 
hesab edirdilər ki, biz boru kəmərlərini, dəmir yollarını inşa edə bilməyəcəyik. 
Onlar həmişə Qars-Gümrü dəmir yolunun istismarını dəstəkləyirdilər. Bu dəmir 
yolu mövcud idi, lakin Ermənistanın işğalına görə bizim qardaş Türkiyə onu 
bağlamışdır. Beləliklə, əslində, Ermənistanın dənizə çıxışı var, lakin Azərbayca-
na qarşı təcavüzə və Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarına görə onların Türkiyə ilə 
sərhədi yoxdur. Bəlkə siz bilmirsiniz, lakin onların konstitusiyasında Türkiyəyə 
qarşı ərazi iddiaları yer alır. Türkiyə kimi qüdrətli ölkəyə qarşı ərazi iddialarına 
indiki vaxtda malik olmaq üçün gərək ağılsız olasan. Lakin bu, onların ideologi-
yasının mahiyyətidir. Danışıqlar aparılan zamanı əvvəlki Ermənistan hökumə-
tinə mesajlar göndərilmişdir ki, onlar işğala son qoyduğu təqdirdə Azərbaycan 
Dağlıq Qarabağda müxtəlif sosial və iqtisadi layihələri icra edə bilər. Bu mesajlar 
Minsk qrupunun həmsədrləri vasitəsilə Ermənistanın əvvəlki prezidentlərinə 
göndərilmişdir və onlar bunları rədd etmişdir. Bu gün Dağlıq Qarabağda insanlar 
yoxsulluq içində yaşayırlar. Bilirsiniz, orada tam işsizlik, yoxsulluq hökm sürür 
və infrastruktur dağıdılıb. Biz sərmayə yatırmağa hazır idik. Lakin biz dedik ki, 
əraziləri boşaldın və biz sizə kömək edərik. Bu gün biz özümüz əraziləri azad 
etdikdə, əlbəttə ki, biz o insanlara, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə və 
sözsüz ki, bu ərazini yenidən qurmaq üçün qayıdacaq azərbaycanlılara kömək 
edəcəyik. Lakin əgər Ermənistan konstruktiv addımlar atsa və əraziləri boşaltsa, 
əlbəttə ki, biz bütün kommunikasiyaları açacağıq. Mən bilirəm, həmçinin Tür-
kiyə hökumətinin mövqeyi barədə də eşitmişəm ki, onlar da Ermənistanın əra-
ziləri boşaltdığı təqdirdə kommunikasiyaları açacaqlar. Onda Cənubi Qafqazda 
vəziyyət tamamilə dəyişəcəkdir.

- Cənab Ərdoğan bu niyyəti barədə Sizə bir şey deyibmi?

- Ola bilsin biz bunu birbaşa müzakirə etməmişik. Lakin əlbəttə, biz bili-
rik ki, belə bir mövqe var. Ermənistan-Türkiyə sərhədi işğala görə bağlıdır. İşğa-
la son qoyulsa, sərhəd açılacaq. Bu, Türkiyə hökumətinin rəsmi mövqeyidir və 
ermənilər bunu bilirlər. Türkiyə və Azərbaycanla münasibətləri normallaşdır-
madan Ermənistanın gələcəyi yoxdur. Çünki bazar kiçikdir və daha da kiçilir, 
əhali azalır, miqrasiya çox yüksəkdir. Bizdə olan məlumata görə, bu gün Ermə-
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nistanda real əhalinin sayı iki milyondan azdır, iki milyondan az və o, daha da 
azalacaq, çünki iş yoxdur, xüsusilə indi, onlar, necə deyərlər, işğal olunmuş çox 
məhsuldar torpaqlardan məhrum olduqda. Siz səmadan çəkilmiş təsvirlərə bax-
sanız, onların bizim torpaqlardan qeyri-qanuni məhsullar üçün necə istifadə 
etdiklərini görərsiniz. Onlar nəinki bizim torpağımızdan, Kəlbəcərdə bizim qızıl 
mədənlərindən istifadə edirlər. Fəaliyyətlərini dayandırmadığı təqdirdə, orada 
bizim məhkəməyə verəcəyimiz əcnəbi şirkətlər var. Yeri gəlmişkən, onlar istə-
nilən halda tezliklə fəaliyyətlərini dayandıracaqlar. Beləliklə, bu mühüm kənd 
təsərrüfatı seqmentindən məhrum olduqlarına görə onlar hətta daha çox prob-
lemlərdən əziyyət çəkəcəklər və tənəzzülə uğrayacaqlar, biz isə inkişaf edəcəyik. 
Bizim əhalimiz artır. Türkiyənin əhalisi 83 milyondur, Azərbaycanın əhalisi 10 
milyondur, Ermənistanın əhalisi isə iki milyondan azdır. Onlar məntiqli olma-
dığı təqdirdə, işğala son qoymadığı təqdirdə burada 10 il, 20 il, 50 ildən sonra 
necə yaşayacaqları haqqında düşünməlidirlər. Onlar artıq bu təcavüzə son qoy-
malıdırlar. Biz döyüş meydanında onlara kimin kim olduğunu göstərdik. Onların 
“cəsur ordusu” haqqında bütün mifləri, sadəcə, bir növ feyk idi. Onların ordusu 
qaçır. Biz onları məğlub edirik. Biz onlara qalib gəlirik və onlar bizim torpaqlar-
dan çıxana kimi bunu etməyə davam edəcəyik.

- Bu imkana görə çox sağ olun! Bakıda olmaq həmişə bizdə məmnunluq hissi 
oyadır.

- Təşəkkür edirəm!

AZƏRTAC 
22.10.2020 

(https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyev_Yaponiyanin_Nikkei_qezetine_musahibe_
verib_YENILANIB_VIDEO-1621147)
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Prezident İlham Əliyevin Fransanın  
“Figaro” qəzetinə müsahibəsi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Fransanın “Figaro” 
qəzetinə müsahibə verib.

- Cənab Prezident, birinci sualım belədir, nəyə görə Siz sentyabrın 27-də 
Dağlıq Qarabağa qarşı hücuma keçmisiniz və bu hərbi hücumun siyasi məqsədləri 
nədir?

- Biz sentyabrın 27-də Dağlıq Qarabağa qarşı hərbi hücuma keçməmişik, 
Ermənistan Azərbaycana qarşı hərbi hücuma keçmişdir. Bu hərbi hücumun ilk 
saatlarında bizim mülki şəxslər və hərbi qulluqçularımız arasında qurbanları-
mız olmuşdur. Bu, üç ay müddətində Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı 
üçüncü hərbi təxribat idi. Onlar birinci dəfə bizə Qarabağ bölgəsindən uzaq-
da olan Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində hücum etdilər. Beynəlxalq 
müşahidəçilərin yekdil rəyi ondan ibarət idi ki, Ermənistan bizə qarşı hücum 
etmişdir. Onlar yeni əraziləri işğal etmək istəyirdilər. Onlar bizim Ermənistanla 
dövlət sərhədindən bir neçə kilometr məsafədə yerləşən strateji enerji infrast-
rukturu üzərində nəzarəti ələ keçirmək istəyirdilər. Yəqin, sizin də bildiyiniz 
kimi, Trans-Adriatik boru kəməri demək olar ki, tamamlanıb. Cənub Qaz Dəhli-
zi təkcə Azərbaycanın deyil, həm də Avropanın enerji təhlükəsizliyi layihəsidir. 
Hesab edirik ki, Ermənistanın məqsədlərindən biri bu boru kəməri üzərində 
nəzarəti ələ keçirmək və bizi, ola bilsin Avropa istehlakçılarını şantaj etmək idi. 
Onlara ciddi cavab verildi. Biz onların geriyə çəkilməsinə nail olduq. Lakin əfsus-
lar olsun ki, növbəti ay - avqust ayında onlar azərbaycanlılara qarşı terror aktla-
rı törətməyi planlaşdıran diversiya qrupunu göndərdilər. Bu sabotaj qrupunun 
başçısı bizim hərbi qulluqçular tərəfindən saxlanılmışdır və o ifadə verir. Belə-
liklə bu, danışıqları pozmaq və Azərbaycana hücum etmək üçün qəsdən edilən 
bir cəhddir. Bu hücumu etməklə Ermənistanın güddüyü siyasi məqsədlərə gəlin-
cə, bunlar status-kvonun dəyişməz olaraq qalmasından, bu eskalasiyaya görə 
günahı bizim üstümüzə atmaqdan, danışıqların tamamilə pozulmasından, üçün-
cü ölkələri münaqişəyə cəlb etməkdən və münaqişəni beynəlmiləlləşdirməkdən 
ibarət idi. Biz onlara yalnız adekvat cavab verdik. Bunun nəticəsində biz Azər-
baycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazilərinin bir hissəsini azad etdik və 
azad etməyə davam edirik.
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- Azərbaycanın nəinki təkcə boru kəmərlərinin habı, eyni zamanda, internet 
fiberoptik xətlərinın habı olmaq missiyası var. Eşitmişəm adı Neqsol olan Azərbay-
can şirkəti Avropa və Mərkəzi Asiya arasında internet üzrə bağlantı rolunu oyna-
maq istəyir. Siz Azərbaycan üzərindən Avropadan Mərkəzi Asiyaya birbaşa bağ-
lantını nəzərdə tutan bu layihənin hələ də mümkün olduğunu və ya qeyri-mümkün 
olduğunu düşünürsünüz?

- Biz sizin də doğru qeyd etdiyiniz kimi, nəinki enerji üzrə, eyni zamanda, 
daşımalar üzrə artıq regional haba çevrilmişik. Hazırda biz Xəzər dənizinin digər 
tərəfində - şərq hissəsindəki və Avropadakı tərəfdaşlarımıza mühüm nəqliyyat 
şəbəkəsini təmin edirik. Bizim infrastruktura yatırdığımız sərmayələr nəqliyyat 
üzrə çox geniş beynəlxalq əməkdaşlıq formatının yaradılması ilə nəticələnmiş-
dir. Əlbəttə ki, hər şey enerji infrastrukturu ilə başladı, Azərbaycandan keçən 
neft və qaz kəmərləri artıq çox mühüm enerji təhlükəsizliyi mənbəyinə çevrilib. 
Neft kəmərlərinə gəlincə, biz artıq Mərkəzi Asiyadan nefti Azərbaycan ərazisin-
dən Avropaya nəql edirik.

İnternet bağlantısına gəldikdə isə biz IT sektoruna böyük sərmayələr yatı-
rırıq. Azərbaycanda internetdən istifadə təqribən 80 faizdir, yəni, əhalinin 80 
faizi internet istifadəçisidir. Bizim bu sahədə çox inkişaf etmiş şirkətlərimiz, özəl 
şirkətlərimiz var. Odur ki, sizin qeyd etdiyiniz şirkət, mənim bildiyimə görə öz 
planı olan və regiona investisiya yatıran özəl şirkətdir. Düşünürəm ki, onların 
hədəfi kommersiya cəhətdən gəlirli layihələri həyata keçirməkdir. Əlbəttə ki, 
coğrafi və infrastruktur nöqteyi-nəzərdən Azərbaycan bu gün çox vacib regional 
tərəfdir.

- Növbəti sualım belədir. Bir aydan çox davam edən toqquşmalardan sonra 
cəbhədə hazırda həyata keçirilən hərbi əməliyyatların necə olduğunu bizə təsvir 
edə bilərsinizmi?

- Toqquşmalar bir aydan azdır ki, davam edir və uğurlu əks-hücum nəticə-
sində Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərin, şəhər və kəndlərin bir hissəsini azad 
edə bilmişdir. Biz hər gün azad edilmiş yeni şəhər və kəndlər haqqında məlumat 
veririk. Bu, asan deyil, çünki otuzillik işğal müddətində Ermənistan işğal edilmiş 
ərazilərdə çox möhkəm istehkamlar qurmuşdur. Odur ki, təmas xəttini keçmək 
asan deyildi. Lakin biz bunu etdik, müxtəlif istiqamətlərdə - şimalda, cənubda. 
Bu, Azərbaycan Ordusunun yüksək səviyyəli bacarığını və potensialını nümayiş 
etdirir. Biz Ermənistanı döyüş meydanında məğlub edirik və onlar bizdən qaç-
maq məcburiyyətindədirlər. Beləliklə, biz artıq İranla beynəlxalq sərhədimizi 
bərpa etmişik. Bu sərhədin 130 kilometrdən çox hissəsi işğal altında idi. Belə-
liklə, biz döyüş meydanında çoxlu işlər görmüşük və bu, davam edir. Ermənistan 
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atəşkəsi iki dəfə pozmuşdur. Əgər onlar atəşkəsi pozmasaydılar, - onlar birinci 
dəfə oktyabrın 10-da atəşkəsi kobud şəkildə pozaraq gecə vaxtı Gəncə şəhə-
rinə ballistik raket atıblar və ikinci dəfə bunu oktyabrın 17-də ediblər, - bu gün 
toqquşmalar dayanardı, siyasi həllə üstünlük verilmiş olardı. Bu, bizim mövqeyi-
mizdir. Onlar dayanmasa, biz torpaqlarımızı azad etməyə davam edəcəyik.

- Onlar Gəncəni ona görə bombardman ediblər ki, Gəncədə Türkiyənin bir 
neçə F-16 qırıcı təyyarəsi var idi və bu F-16 qırıcı təyyarələrdən biri erməni təy-
yarəsini vurmuşdur. Onlar buna görə Gəncəni bombardman etdiyini deyirlər.

- Bu, feyk xəbərdir. Hesab edirəm ki, indi hər kəs bunun Ermənistan tərə-
findən feyk xəbər olduğunu başa düşür. Türkiyənin F-16 qırıcı təyyarələri ona 
görə buradadırlar ki, toqquşmalar başlamadan öncə onlar birgə hərbi təlimdə 
iştirak edirdilər və onlar yerdədilər, onlar səmada deyillər. Ermənistanın Su-25 
təyyarəsi dağa çırpılmışdır və onlar bunu guya Türkiyə F-16 qırıcı təyyarəsi 
tərəfindən vurulduğu kimi qələmə verməyə çalışırdılar. Lakin bu, münaqişənin 
ilk günlərində, sentyabrda baş vermişdir. Lakin onlar oktyabrın 10-da ballistik 
raketlərlə Gəncəyə hücum ediblər. Bu, birincisi. İkincisi, ballistik raket Ermə-
nistanın ərazisindən buraxılmışdır və böyük ölkələr buna asanlıqla nəzarət edə 
bilərlər. Onlar raketin haradan buraxıldığını və raketin hədəfinin nədən ibarət 
olduğunu bilirlər. Raketin hədəfi mülki şəxslərə zərbə endirmək idi. Onlar Gəncə 
şəhərində insanların yaşadığı ərazini vurublar. Beləliklə, bu, beynəlxalq terror 
əməli idi, bu, Ermənistanın hərbi cinayət siyasətinin daha bir təzahürü idi. Gən-
cəyə edilən bu hücumlara haqq qazandırmaq olmaz və onlar buna görə məsuliy-
yət daşıyacaqlar.

- Türkiyənin müdaxiləsini və Türkiyədən müxalif Suriya döyüşçülərini qə-
bul etməklə Siz yerli bir münaqişənin regional bir müharibəyə çevrilməsindən 
qorxmursunuz?

- Əvvəla, Türkiyə əsla münaqişəyə cəlb edilməyib. Türkiyənin iştirakı-
na dair heç bir dənə də sübut yoxdur. Ermənistanın Azərbaycana qarşı hücum 
həyata keçirdiyi ilk saatlardan Türkiyə, Türkiyənin Prezidenti və digər yüksək 
səviyyəli rəsmilər Azərbaycana güclü siyasi dəstəyi, beynəlxalq hüququn norma 
və prinsiplərinə dəstəyi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan qoşunlarının 
ərazilərimizdən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən qətnamələrinin 
icrasına dəstəyi ifadə ediblər və ifadə etməyə davam edirlər. Deməli, bu, birin-
cisi. İkincisi, Azərbaycan tərəfində heç bir əcnəbi döyüşçü yoxdur. Bu, başqa 
bir feyk xəbərdir. Bu, bəzi ölkələrin bəzi rəsmiləri tərəfindən yayılmışdır. Lakin 
bu vaxtadək, toqquşmalar başlayandan sonra iyirmi gündən çox bir müddətdə 
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bizə nə Fransadan, nə də Rusiyadan heç bir dəlil təqdim olunmamışdır. Çünki 
bu bəyanatı Fransa və Rusiya rəsmiləri vermişdir və biz onlardan sübut tələb 
etmişdik. Biz dəlilləri tələb etmişdik. Yalnız sözlər. Heç bir sübut yoxdur, heç bir 
dəlil yoxdur. Digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, bizə bizimlə birgə vuruşacaq 
əcnəbilər lazım deyil, çünki bizim 100 min nəfərdən ibarət nizami ordumuz var. 
Bizim müasir avadanlığımız var, bizim 30 ildir ki, işğaldan əziyyət çəkən moti-
vasiyalı insanlarımız var. Biz hətta tam səfərbərlik belə elan etməmişik. Bizə 
döyüşdə əlavə insan lazım olsa, biz daha çoxlarını çağırarıq. Odur ki, bu, Azər-
baycanı təcavüzkar kimi təqdim etmək üçün daha bir cəhddir və həmçinin onla-
ra döyüş meydanında qalib gələn Azərbaycan Ordusunun potensialını azaltmaq 
üçün Ermənistanın cəhdidir.

- Cənab Prezident, dediniz ki, Sizin çox müasir avadanlığınız var, bu, doğru-
dur. Sizin bütün növ dronlarınız var, bəziləri Türkiyədən gəlir, həmçinin effektiv 
kamikadze dronları İsraildən, ərəb ölkələrindən gəlir. Beləliklə, İsrailin hərbi ava-
danlığının yardımı Sizin üçün çox önəmlidirmi və onlar Sizə hərbi irəliləyişi əldə 
etməyə imkan verirlərmi?

- Biz hərbi avadanlığı bir çox ölkələrdən alırıq. Bizə hərbi avadanlığı ən çox 
təchiz edən Türkiyə və İsrail deyil. Bu, Rusiyadır. Lakin Ermənistandan fərqli ola-
raq, biz Rusiyadan aldığımız silahlara görə pul ödəyirik. Ermənistan Rusiyadan 
silahları pulsuz əldə edir. Biz, həmçinin İrandan, Ukraynadan, Belarusdan silah 
alırıq. Əlbəttə ki, bizim bu gün ordumuza ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməyə 
kömək edən müasir silahları almaq imkanımız var. Bizim ərazi bütövlüyümüz öz 
tərəfimizdən bərpa olunur. Təbii ki, bizim regionda istənilən ölkə silah alır. Dün-
yada heç də bütün ölkələr özlərini 100 faiz hərbi avadanlıqla təchiz edə bilmir. 
Beləliklə, burada qəribə olan bir şey yoxdur. Əlbəttə ki, biz silahlara görə ödəniş 
edirik, biz yaxşı silahları alırıq və onlar bizə yerində kömək edir. Lakin ərazilər 
dronlar vasitəsilə işğaldan azad edilmir. Ərazilər əsgərlər, orada öz vəzifəsini 
yerinə yetirən insanlar tərəfindən azad edilir.

- İran hərbi əməliyyatlar zamanı döyüşlərin sərhəddə keçirilməsi ilə bağ-
lı şikayət etmişdir. Bu mübahisəni İranla həll etmisinizmi, İran rəhbərləri ilə 
danışmısınızmı?

- Bəli, biz bunu etmişik. Mənim bildiyimə görə İranın rəhbərləri, həm də 
Ermənistan tərəfi ilə danışmışlar. Çünki toqquşmalar İranla sərhəd olan Araz 
çayının yaxınlığında gedirdi və təsadüfən silahların bəziləri sərhədi keçmişdir. 
Lakin bu gün biz Azərbaycan-İran sərhədini erməni işğalçılarından tamamilə 
təmizlədiyimizi elan etdik. Buna görə orada artıq heç bir toqquşmalar baş ver-
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mir və Araz çayının o biri tərəfində - İranda olan qardaşlarımız üçün artıq heç 
bir narahatlıq olmayacaq.

- Bu müharibəni durdurmaq üçün mümkün ən yaxşı vasitəçi kimdir? Bu, Ru-
siyadırmı? Mümkün ən yaxşı vasitəçi Rusiyadırmı?

- Bizim üç vasitəçimiz var. ATƏT onlara mandat verib. Rusiya, Fransa, 
Amerika Birləşmiş Ştatları. Onlar 28 ildir ki, heç bir nəticə olmadan vasitəçilik 
etməyə və tərəflərə həll yolunu tapmağa kömək etməyə çalışırlar. Bu üç ölkə, 
eyni zamanda, BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləridir, daimi üzvləridir. Bu üç 
ölkə mənim istinad etdiyim və erməni qoşunlarının çıxarılmasını tələb edən 
həmin qətnamələri qəbul etmişdir. Lakin əfsuslar olsun ki, onlar işğal olunmuş 
əraziləri boşaltmaq və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə əməl etmək 
üçün Ermənistana kifayət qədər beynəlxalq təzyiq göstərməyiblər. Buna görə 
Ermənistanın hərbi hücumundan sonra biz özümüzü müdafiə etməli idik və 
ədaləti güc yolu ilə bərpa etməli idik. Biz bunu da uğurla edirik.

Bu 3 vasitəçinin hər biri mühümdür. Mən müşahidə edirəm, görürəm və 
bilirəm ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində onların çox nadir yekdil yanaşmaları 
olur. Bu, bəlkə də onların maraqlarının üst-üstə düşdüyü yeganə məsələdir.

- Cənab Prezident, Siz hansı torpağı geri almaq istəyirsiniz ki, ondan sonra 
bu müharibəyə son qoymağa hazır olasınız?

- Biz bu gün dayanmağa hazırıq. Mən bunu oktyabrın 10-dan – Moskvada 
hər iki tərəf atəşkəslə bağlı razılığa gələndən bəri deyirdim. Mən demişdim ki, 
problemin həllinin hərbi hissəsi nə qədər tez qurtarsa, bir o qədər yaxşıdır. Biz 
danışıqlar masasına keçmək istəyirik. Lakin əfsuslar olsun ki, Ermənistan atəş-
kəsi kobud şəkildə pozdu və Gəncəyə hücum etdi. Oktyabrın 17-də onlar növbəti 
atəşkəs qüvvəyə minəndən 2 dəqiqə sonra onu pozdular. Ona görə də, əgər onlar 
bu gün dayansalar, biz dayanarıq və qalan işlər diplomatlar tərəfindən görülər. 
Əgər onlar dayanmasalar, biz işğal edilmiş bütün əraziləri azad etmək üçün sona 
qədər gedəcəyik.

- Beləliklə, bu, münaqişədən çıxmaq üçün Sizin planınızdır, Azərbaycanın 
planıdır.

- Bəli. Əgər onlar indi dayansalar və konstruktiv davransalar, əgər onlar 
Fransa, Rusiya və ABŞ tərəfindən işlənib hazırlanmış və Azərbaycanın sadiq 
olduğu əsas prinsiplərə açıq şəkildə sadiq olsalar, onda əlbəttə, hər şey daya-
nar və biz danışıqlar masasına geri qayıdarıq. Yeri gəlmişkən, mən 17 ildir ki, 
bu prosesin içindəyəm. Mən Ermənistanın iki əvvəlki prezidenti ilə işləmişəm 
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və biz böyük olmasa da, irəliləyiş əldə etmişdik. Biz mütəmadi olaraq görüşür-
dük. Moskvada, Parisdə, Vaşinqtonda mütəmadi görüşlər olurdu. Lakin Paşinyan 
hakimiyyətə gələndən sonra o, təkcə bəyanatları ilə deyil, həm də hərbi təxri-
batları ilə danışıqlar prosesini pozmaq üçün faktiki olaraq hər şeyi etdi. Artıq 
hakimiyyətə gələndən 2 il və daha artıq müddətdə proses yoxdur. Əlbəttə, mən 
düşünürəm ki, siyasi həll mümkündür. Lakin Ermənistan hökuməti başa düş-
məlidir ki, indi onlar diktə etmək vəziyyətində deyillər. Çünki status-kvo artıq 
mövcud deyil, təmas xətti artıq mövcud deyil. Biz yerində yeni reallıq yaratdıq 
və onlar bunu nəzərə almalıdırlar.

- Sizin Qarabağın gələcəyi ilə bağlı baxışınız necədir?

- Mən bunu dəfələrlə açıq şəkildə ifadə etmişəm və indi sizə deyə bilərəm, 
həmçinin mən vasitəçilər, Minsk qrupunun həmsədrləri vasitəsilə əvvəlki Ermə-
nistan hökumətinə bizim gələcəyi necə görməyimizlə bağlı müəyyən mesajlar 
vermişəm. Biz Qarabağı insanların ləyaqət və sülh içində, azərbaycanlı və ermə-
ni icmalarının yanaşı yaşadığı Azərbaycanın çiçəklənən, təhlükəsiz ərazisi kimi, 
bizim Azərbaycanın bütün digər yerlərində etdiyimiz kimi, inkişaf etdirməyi 
planlaşdırdığımız ərazi kimi görürük. Sizə deyə bilərəm ki, bizim çox əhəmiyyət-
li iqtisadi nailiyyətlərimiz var. Bizdə yoxsulluq səviyyəsi çox aşağıdır, təxminən 5 
faizdir. Ermənistanda bu, 50 faizə yaxındır. Həmçinin bizdə işsizlik səviyyəsi çox 
aşağıdır. Pandemiyadan əvvəl bu, 5 faizə yaxın idi, indi 7 faizdir. Lakin bu amilin 
geniş vüsət aldığı Dağlıq Qarabağla müqayisədə fərq gecə ilə gündüz qədərdir. 
Beləliklə, biz orada yaşayan ermənilər və oraya qayıdacaq azərbaycanlılar üçün 
daha yaxşı həyat təmin edə bilərik. Mən əminəm ki, iki millət, iki xalq barışa-
caq. Çünki XXI əsrdə özünü təcrid etmək, etnik təmizləmə aparmaq və de-fak-
to vəziyyəti ayrılmağa çevirməyə çalışmaq mümkün deyil. Bu, mümkün deyil. 
Ermənistan da daxil olmaqla indiyədək heç kim “Dağlıq Qarabağ respublikası”nı 
tanımayıb. Əminəm ki, heç kim onu tanımayacaq. Ona görə də Qarabağın gələ-
cəyi üçün, təkcə Dağlıq Qarabağ üçün deyil, bütün Qarabağ üçün, - bu, Azərbay-
canın böyük regionudur, - ən yaxşı yol sülh şəraitində, harmoniyada yaşamaq və 
yenidən yaxşı qonşu olmağa çalışmaqdır – ermənilər və azərbaycanlılar. Mənim 
planım bundan ibarətdir.

- Mən xatırlayıram ki, 1990-cı illərin əvvəllərində Bakıda antierməni poqrom-
ları var idi. Ona görə də ermənilər inanmırlar, deyirlər ki, yaşaya bilməzlər, Azər-
baycan ərazisində yaşamaq üçün, həyatları üçün qorxurlar.

- Münaqişə Ermənistandakı millətçilər tərəfindən maliyyələşdirilən Dağlıq 
Qarabağdakı separatçılar Azərbaycandan ayrılmaq üçün plana start verəndən 
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sonra başladı. Sovet İttifaqı vaxtında onlar bunu qanuni baxımdan edə bilmir-
dilər. Ona görə də onlar Dağlıq Qarabağ ərazisində və Ermənistan ərazisində 
poqromlara başladılar. Müharibə və toqquşmaların ilk qurbanları Dağlıq Qara-
bağdakı azərbaycanlılar oldu. Dağlıq Qarabağda, əsasən Şuşada, eləcə də paytaxt 
Xankəndidə yaşayan 40 min azərbaycanlı tamamilə etnik təmizləməyə məruz 
qaldı. Sonra Ermənistanda yaşayan 250 min azərbaycanlı, - onların çoxu qətlə 
yetirildi, - hamısı etnik təmizləməyə məruz qaldı, qovuldu. Həmin toqquşmalar 
hər yerdə - İrəvanda, Ermənistanın başqa şəhərlərində, Dağlıq Qarabağda baş 
verirdi. Ona görə də bu, insanların barışa bilməməsi üçün bir növ səbəb olmama-
lıdır. Avropada Fransa və Almaniya arasında neçə dəfə müharibə baş verib? Neçə 
dəfə digər ölkələr müharibə edib? 30 və ya 40 milyon adamın ölümünə səbəb 
olmuş İkinci Dünya müharibəsi var idi. Lakin 20 ildən sonra Qərbi Almaniya və 
Sovet İttifaqı arasında yaxşı münasibətlər quruldu və indi heç kim bunu xatırla-
mır. Sivil dünyada bu, belə olmalıdır. Problem ondadır ki, Ermənistanda nifrət 
aşılanır. Onlar Türkiyəyə və Azərbaycana qarşı tarixi nifrət aşılayırlar. Ermənis-
tanın sabiq prezidenti Köçəryan açıq şəkildə bəyan etdi ki, azərbaycanlılar və 
ermənilər birlikdə yaşaya bilməzlər. Lakin baxın, onlar məsələn, Gürcüstanda 
necə birlikdə yaşayırlar. Gürcüstanın bəzi kəndlərində azərbaycanlılar və ermə-
nilər yanaşı yaşayırlar. Rusiyada da eyni şəkildə. Azərbaycanda minlərlə erməni 
yaşayır. Niyə bu, Dağlıq Qarabağda mümkün deyil? Düşünürəm ki, müharibənin 
vurduğu yaraları siyasi müdriklik, siyasi iradə ilə sağaltmaq lazımdır. Münaqişə-
nin bu aktiv, qaynar fazası dayanandan sonra hər iki tərəfin bu yaraları sağalt-
maq məqsədilə hər şeyi etmək üçün böyük töhfə verməsinə ehtiyac var.

- Bu, mənim sonuncu sualımdır. Cənab Prezident, Siz qorxmursunuz ki, bir 
müddətdən sonra Türkiyə Prezidenti Ərdoğan Şimali Kipr məsələsinə diqqətini 
cəmləmək üçün öz dəstəyini və Qafqazdakı siyasətini dayandırar?

- Türkiyə və Azərbaycan qardaş ölkələrdir və bizim qardaşlığımız bir çox 
vəziyyətlərdə sınaqdan keçib. Bu konkret məsələdə Türkiyə Prezidenti Azər-
baycana güclü dəstəyini açıq şəkildə ifadə etdi. O dedi ki, Azərbaycan tək deyil, 
Türkiyə onun yanındadır. Beləliklə, bu, çox güclü siyasi dəstəkdir və biz buna 
görə çox minnətdarıq. Bu, birincisi. İkincisi, demək istəyirəm ki, biz döyüş mey-
danında nə ediriksə özümüz edirik. Bəli, müasir silahlarla, müasir avadanlıqla, 
lakin Vətənimizi azad edən Azərbaycan əsgərləri və zabitləridir. Bizim Türkiyə 
ilə münasibətimizin böyük tarixi və daha da parlaq gələcəyi var. Zənnimcə, Tür-
kiyənin Cənubi Qafqazın hər üç ölkəsi - Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla 
sərhədi olan dünyada yeganə ölkə kimi bu prosesə cəlb edilmək üçün legitim 
hüququ var. Çünki qonşu olaraq, region üçün sabitliyi, təhlükəsizliyi təmin edə 
bilən və təmin edən, gündəliyi çox aydın ölkə olaraq o, beynəlxalq hüququ müda-
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fiə edir. Beynəlxalq hüquq deyir ki, bizim ərazilərimiz işğal altındadır. Beləliklə, 
o, nəyi səhv edir? O, sadəcə olaraq, beynəlxalq hüququn təmin olunmasını tələb 
edir. Ermənistan bunu etmək istəmir. Ermənistan Livandan erməniləri qanun-
suz köçürməklə, azərbaycanlılara qarşı hərbi əməliyyatlarla, bizim tarixi və dini 
irsimizi dağıtmaqla 30 ildən çoxdur ki, torpaqlarımızı işğal altında saxlamaq 
istəyir. Türkiyənin rolu çox müsbətdir. Ermənistanla müharibə dayanandan və 
siyasi nizamlama həyata keçiriləndən sonra əminəm ki, Türkiyənin rolu çox 
mühüm və müsbət olacaq.

- Beləliklə, Siz düşünmürsünüz ki, Türkiyənin Mərkəzi Asiyanın türk xalqları 
ilə birbaşa əlaqəyə sahib olmaq üçün Ermənistanı silmək planı var?

- Xeyr, bu, yenə də erməni fobiyaları və erməni təxribatlarıdır. Mənim Paşin-
yan hakimiyyətə gəlməzdən əvvəl Ermənistan liderləri ilə müzakirə etdiyim 
sülhməramlı planda kommunikasiyalara açıq-aydın istinad var idi. Sülh sazişi 
imzalanandan sonra bütün kommunikasiyalar açılır, o cümlədən Azərbaycanın 
Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın əsas hissəsi arasında. Beləliklə, 
Türkiyənin, Azərbaycanın və Mərkəzi Asiyanın quru əlaqəsi olacaq. Bu gün biz-
də bu, yoxdur. Lakin Türkiyənin həmin regionla Azərbaycan vasitəsilə əlaqəsi 
var. Biz bir neçə il bundan əvvəl Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu çəkdik. Belə-
liklə, Türkiyə malları Gürcüstan, Azərbaycan və Xəzər dənizi vasitəsilə Mərkəzi 
Asiyaya və əks istiqamətdə daşınır. Lakin Türkiyədən Naxçıvana, Ermənistana, 
Azərbaycana yol daha qısadır. Ona görə də məsələ onda deyil ki, Türkiyənin belə 
əlaqəsi yoxdur və dediyiniz kimi, kimsə fikirləşir ki, onlar buna sahib olmaq 
üçün Ermənistanı silmək istəyirlər. Onlar buna sahibdirlər, biz buna sahibik. 
Biz daha birinə sahib olacağıq. Lakin bu, yenə də sülh planının bir hissəsidir, 
bütün kommunikasiyalar açılacaq. Düşünürəm ki, Ermənistan hökuməti əhalini 
Türkiyə ilə qorxutmağa çalışmamalı, türk və Azərbaycan xalqlarına qarşı nifrəti 
dayandırmalıdır.

- Qafqaz regionunda digər xristian ölkəsi olan Gürcüstanla münasibətləriniz 
necədir?

- Bəli, bizim Gürcüstanla münasibətlərimiz mükəmməldir. Biz bir-birimi-
zi strateji tərəfdaş adlandırırıq. Azərbaycan Gürcüstanda birinci və ya ikinci ən 
böyük investor, yaxud birinci və ya ikinci ən böyük vergi ödəyicisidir. Mən birin-
ci və ikinci deyirəm, çünki bir il Türkiyə olur, bir il Azərbaycan. Bizim Türkiyə, 
Gürcüstan və Azərbaycan arasında üçtərəfli əməkdaşlıq formatımız var. Bizim 
prezidentlər səviyyəsində sammitlərimiz, nazirlər səviyyəsində, o cümlədən 
müdafiə, xarici işlər və iqtisadiyyat nazirləri səviyyəsində görüşlərimiz olub. 
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Bizim bütün əsas nəqliyyat və enerji kommunikasiyamız Gürcüstan ərazisin-
dən keçir. Gürcüstanda böyük azərbaycanlı icmamız var, 300 minə yaxın adam. 
Ona görə də münasibətlər mükəmməldir və düşünürəm ki, Türkiyə ilə münasi-
bətlərimiz kimi, Gürcüstanla münasibətlərimiz də mehriban qonşuluğun yaxşı 
nümunəsi ola bilər. Yeri gəlmişkən, Gürcüstanın xristian, Azərbaycanın müsəl-
man ölkəsi olması faktının heç bir fərqi yoxdur. Biz bu regiona bu nöqteyi-nəzər-
dən baxmırıq.

- Layihələri icra edərkən Siz dini nəzərə almırsınız?

- Xeyr, bizim Konstitusiyamıza əsasən din dövlətdən ayrıdır. Azərbaycan 
dünyəvi ölkədir. Biz öz dinimizə hörmət edirik. Biz Azərbaycanda yaşayan bütün 
digər millətlərin dinlərinə hörmət edirik. Düşünürəm ki, Azərbaycanda dini har-
moniyanın ən yaxşı göstəricisi Roma Katolik Kilsəsinin başçısı, Zati-müqəddəs-
ləri Papa Fransiskin sözləri ola bilər. Bir neçə il bundan əvvəl Bakıda olanda o, 
ictimaiyyətə bəyanatla çıxış edərək Azərbaycanın mədəniyyətlərarası və dinlə-
rarası dialoqdakı rolunu yüksək qiymətləndirdi. Azərbaycanda müxtəlif dinlərin 
bütün nümayəndələri, o cümlədən ermənilər sülh və harmoniya şəraitində yaşa-
yırlar. Bakının mərkəzində bizim tərəfimizdən bərpa olunmuş və hökumətimiz 
tərəfindən qorunan erməni kilsəsi var. Bizim işğal olunmuş torpaqlardakı məs-
cidlərimiz isə dağıdılıb. Ermənilər bizim məscidlərimizdə donuz saxlayırlar. Bu 
yaxınlarda internetdə videolar var idi. İnternetdə Zəngilan rayonunda bir kən-
din azad edilməsindən sonra donuzların məscidimizdə necə gəzdiyini göstərən 
görüntülər var idi. Azərbaycan tolerant, dünyəvi ölkədir və gələcəkdə də belə 
olmağa davam edəcək.

- Təşəkkür edirəm, çox yaxşı müsahibə idi, cənab Prezident!

- Təşəkkür edirəm!

AZƏRTAC 
24.10.2020

(https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyevin_Fransanin_Figaro_qezetine_musahibesi_
VIDEO-1622843)
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Prezident İlham Əliyevin ABŞ-ın  
“Fox News” televiziya kanalına müsahibəsi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Amerika Birləşmiş 
Ştatlarının “Fox News” televiziya kanalına müsahibə verib.

- Sabahınız xeyir!

- Sizin də sabahınız xeyir!

- Mən 30 il Avropada işləmişəm. Mən heç vaxt Sizin ölkənizdə olmamışam. 
Buna görə təəssüflənirəm. Bu səhvi gələcək aylarda səfər etməklə düzəltməli 
olacağam.

- Ümid edirəm ki, gələcəkdə bizi də ziyarət etmək üçün vaxtınız olacaq.

- Mən də ümid edirəm. Ölkəniz gözəldir. Mən Formula 1-i sevirəm, Zaha Ha-
didin memarlıq üslubunu sevirəm, kinoları sevirəm. Siz paytaxtınızı müasirləşdir-
məklə gözəl iş görmüsünüz.

- Təşəkkür edirəm!

- Mən Sizin bir çox müsahibələrinizi dinləmişəm. Siz müsahibələrdə regionun 
üzləşdiyi mürəkkəb məsələləri təfərrüatı ilə və səlis izah edirsiniz. Mən kifayət qə-
dər açıq, qısa və mahiyyət üzrə suallar verməliyəm ki, onlara mümkün qədər çox 
cavab ala bilək. Mən tamamilə anlayıram ki, bunlar 100 illər bundan öncəyə təsa-
düf edən mürəkkəb məsələlərdir.

- Mən Amerika auditoriyasına nəyin baş verdiyini, nəyə görə baş verdiyini 
və bizim gələcəkdə nələri görmək istəyimizi izah etməyə çalışacağam.

- Çox gözəl. Biz bunda çox maraqlıyıq. Bir çox məlumatlara görə, sentyabrın 
27-də - müharibənin bu ən son mərhələsində Dağlıq Qarabağ regionunda nisbi 
sülh var idi, müəyyən növ diplomatik çərçivə var idi, insanlarda bu münaqişənin 
həll edilməsi ilə bağlı ideya var idi, lakin Sizin qüvvələr döyüşlərə başladı. Nəyə 
görə Siz indi hərəkətə keçməyə qərar verdiniz?



214

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
Vətən müharibəsi dövründə xarici kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibələri

- Sentyabrın 27-də döyüşlərə başlayan Azərbaycan olmamışdır. Bu vaxta 
kimi heç bir ölkənin rəsmi nümayəndəsi bu məsələni bizim qarşımızda qaldır-
mayıb. Sentyabrın 27-də hücuma keçən Ermənistan olmuşdur və məqsəd danı-
şıqlar prosesini tamamilə pozmaq idi. Onlar az və ya çox eyni hərəkəti iyul ayında 
da etmişdilər. O zaman onlar Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində bizim 
qüvvələrimizə hücum etdilər. Onlar acı məğlubiyyətlə üzləşdilər. Sonra onlar 
avqustda hərbi mövqelərimizə nüfuz etmək, mülki şəxslərimizə və hərbi qulluq-
çularımıza hücum etmək üçün diversiya qrupu göndərdilər. Sentyabrın 27-də 
onlar ağır silahlarından artilleriya bombardmanına başladılar və hücumun ilk 
saatlarında bizdə mülki şəxslər və hərbi qulluqçular arasında qurbanlar olmuş-
dur. Bu vaxta kimi mülki şəxslər arasında 63 nəfər öldürülmüşdür və demək olar 
ki, 300 nəfər mülki şəxs yaralanmışdır. Beləliklə, bu hücuma başlayan Ermənis-
tan idi, biz özümüzü müdafiə etməli və cavab verməli idik. Bizim cavabımız çox 
adekvat olmuşdur və nəticədə biz işğal olunmuş ərazilərin mühüm hissəsini 
azad edə bildik.

- Lakin kimin atəşi birinci açmasından asılı olmayaraq, hər iki tərəf bu dövr-
də dərhal döyüşə başladı. Sonra Siz dediniz ki, bu ərazidən erməni qüvvələrini 
çıxarmaq istəyirsiniz və bu, münaqişəni həll etmək üçün yeganə cavab ola bilər. 
Sentyabrın 27-sinə qədər olan aylarda Azərbaycanda gedən müharibə haqqında 
çoxlu söhbətlər gəzirdi. Siz etiraf etməlisiniz ki, müharibəni başlamaq imkanını 
axtarırdınız.

- Mənim dediyim BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun idi. 
1993-cü ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 
qəbul edilmiş qətnamələrdə Ermənistandan açıq şəkildə tələb olunurdu ki, 
qoşunlarını Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən tam, qeyd-şərtsiz və dər-
hal çıxarsın. Əfsuslar olsun ki, 27 il ərzində bu qətnamələr icra edilməmişdir. 
Odur ki, biz erməni qoşunlarının Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış 
ərazilərdən çıxarılmasını istədiyimizi deyəndə mən hüquqi nöqteyi-nəzərdən 
haqlıyam və mənim dediklərim Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik 
Şurasının qətnamələrinə uyğundur.

- Cənab Prezident, hüquqi müstəvi və reallıqlar var. Dağlıq Qarabağda və re-
gionda reallıq ondan ibarətdir ki, 1980-ci və 1990-cı illərin bütün keşməkeşli yol-
larından keçdikdən sonra indi ora prinsip etibarilə erməni əhalisindən ibarətdir. 
Əgər siz oraya daxil olsanız, yenə də erməniləri çıxarıb, azərbaycanlıları geri gətir-
məlisiniz və yenə məcburi köçkünlər olacaq. Masada diplomatik plan var, Dağlıq 
Qarabağın müstəqilliyinin saxlanılması, Ermənistanın Dağlıq Qarabağ ətrafında 
yeddi rayonun geri qaytarması. Siz diplomatiya yolunu nəzərdən keçirirsinizmi?
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- Diplomatik həll yolu ilə bağlı sizin dedikləriniz doğru deyil. Çünki vasitə-
çilər tərəfindən - Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransadan Dağlıq Qara-
bağa müstəqillik verilməsi ilə bağlı bizə heç bir plan təqdim olunmayıb. Bu 
qədər. Sülh planında təklif var idi ki...

- Muxtariyyət.

- Xeyr, xeyr. Əsla. Sülh planında təklif, bənd var ki, Dağlıq Qarabağın ətrafın-
da yerləşən işğal olunmuş bütün ərazilərin, - bu o ərazilərdir ki, orada azərbay-
canlılar yaşamışdır və 700 mindən çox azərbaycanlı bu ərazilərdən etnik təmiz-
ləməyə məruz qalmışdır, - Azərbaycana qaytarılması deyilir. Sizin haqqında 
danışdığınız reallıqlar, Ermənistanın təcavüzkar separatizmi və azərbaycanlıla-
rın etnik təmizlənməsi nəticəsində yaranmış reallıqlardır. Bütün azərbaycanlılar 
Dağlıq Qarabağdan qovulmuşdur, müharibədən əvvəl orada 40 min azərbaycan-
lı var idi, Dağlıq Qarabağ ətrafında olan yeddi rayondan bütün azərbaycanlılar 
- 700 min nəfər qovulmuşdur. Mənim dediyim....

- Cənab Prezident, 1994-cü ildə Siz müharibədə məğlub oldunuz. İndi 2020-
ci ildə isə Siz müharibədə qalib gəlmək üçün müharibəyə yenidən başlamaq 
istəyirsiniz.

- Biz müharibədə məğlub olmamışdıq. Biz döyüşü uduzmuşduq. Bu da 
obyektiv səbəblər üzündən olmuşdur. Birincisi, Azərbaycanda daxili qeyri-sabit-
lik var idi, Ermənistan da bundan sui-istifadə etdi.

- Lakin mənim sualım odur ki, niyə 2020-ci ildə Siz müharibəyə yenidən baş-
lamaq istəyirsiniz? 20 il idi ki, sakitlik idi.

- İkincisi bu, Ermənistana açıq xarici dəstək üzündən baş vermişdir. Biz 
müharibəyə başlamamışıq. Biz sadəcə, cavab verdik və biz bunu Birləşmiş Mil-
lətlər Təşkilatının Nizamnaməsi əsasında edirik. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı-
nın Nizamnaməsi hər bir ölkənin özünümüdafiə hüququnu təmin edir. Bizim 
etdiyimiz odur ki, biz özümüzü müdafiə edirik və biz Azərbaycanın beynəlxalq 
səviyyədə tanınan ərazilərini erməni işğalından azad edirik. Bundan artıq heç 
bir şey etmirik. Erməni xalqına gəldikdə, mən dəfələrlə demişəm ki, Dağlıq 
Qarabağda yaşayan ermənilər bizim vətəndaşlarımızdır, biz onların qeydinə 
qalacağıq. Onlar oraya qayıdacaq azərbaycanlılarla yanaşı, ləyaqət, sülh içində 
yaşayacaqlar.

- Cənab Prezident, nəyə görə Siz qeyd etdiyiniz kimi, BMT-nin, Rusiyanın, 
İranın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Avropa İttifaqının, NATO-nun çağırışlarına 
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müqavimət göstərirsiniz? Atəşkəs üçün çağırışlara nəyə görə müqavimət göstə-
rirsiniz və faktiki olaraq elan olunmuş atəşkəsi pozursunuz? Mən bilirəm ki, bu 
gün Dövlət Katibi Pompeo da cəsədlərin, yaralıların mübadiləsi üçün atəşkəs tələb 
edəcəkdir. İndi atəşkəs üçün yaxşı vaxt deyilmi?

- Biz atəşkəsə hazır idik. Oktyabrın 10-da Moskvada bizim Xarici İşlər nazi-
rimiz, Ermənistanın Xarici İşlər naziri və Rusiyanın Xarici İşlər naziri atəşkəs 
barədə birgə bəyanat verdilər. Lakin növbəti gün ermənilər Ermənistan ərazi-
sindən Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhərinə, toqquşmaların baş verdiyi ərazi-
dən çox uzaqda yerləşən Gəncəyə ballistik raketlə hücum edərək 10 mülki şəx-
si qətlə yetirmiş və 30-dan çoxunu yaralamışlar. Sonra Gəncəyə ikinci ballistik 
raket hücumu oldu və 15 insan qətlə yetirildi. Beləliklə, Ermənistan...

- Lakin Siz də atəşkəsi pozmusunuz.

- Xeyr, xeyr. Biz, sadəcə, cavab verdik. Çünki biz atəşkəs barədə iki dəfə razı-
laşmışdıq. Birinci dəfə ermənilər gecə vaxtı, gecə saat 1-də yatan şəhərə ballistik 
raket atdılar. İkinci dəfə atəşkəs yalnız iki dəqiqə davam etdi və Ermənistan onu 
pozdu. Azərbaycanın atəşkəsi pozması barədə sübut yoxdur.

- İcazənizlə belə bir sual verim. Bu gün Dövlət Katibi Sizin Xarici İşlər naziri-
nizə sual versə ki, siz həqiqətən də atəşkəsi istəyirsiniz, daha bir cəhd istəyirsiniz? 
Siz daha bir dəfə cəhd edərsiniz?

- Bəli, biz hazırıq. Mən bunu dəfələrlə açıq demişəm. Biz bu gün atəşkəsi 
razılaşdırmağa hazırıq. Lakin eyni zamanda, Ermənistan, onun baş naziri demə-
lidir ki, onlar Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransa tərəfindən işlənib 
hazırlanmış əsas prinsiplərə sadiqdir. İki gün bundan əvvəl Ermənistanın baş 
naziri dedi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin diplomatik həlli yoxdur.

- Bununla bağlı müəyyən şərtlər olmalıdır. Siz heç bir əlavə şərtsiz atəşkəsə 
sadiq olarsınızmı?

- Biz atəşkəs istəyirik, biz torpaqlarımızın qaytarılmağını istəyirik. Ermə-
nistan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə, ABŞ, Fransa və Rusiyanın 
təqdim etdiyi sülh planına uyğun olaraq torpaqları boşaldacağına dair öhdəlik 
götürməlidir. Lakin o, bunu demir.

- Cənab Prezident, Sizin ordunuzun hədsiz dərəcədə mülki əraziləri, evləri, 
yaşayış məntəqələrini, mağazaları hədəfə alması ilə bağlı ittihamlara necə cavab 
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verərdiniz? Hətta Sizin yüksək texnologiyalı silahlarınızla çox mühüm bir kilsə də 
vurulub, son həftələrdə minlərlə adam ölüb və ya yaralanıb.

- Biz mülki şəxslərə hücum etmirik. Ermənistanın Gəncə şəhərinə qarşı 
onlarca adamın həlak olduğu ballistik raketlərlə törətdiyi amansız hücumdan, 
terror aktından sonra biz açıq şəkildə dedik ki, qisas alacağıq, lakin döyüş mey-
danında. Biz mülki şəxslərə hücum etmirik. Biz dini məkanlara hücum etmirik. 
Şuşada kilsədə baş verənlər ya səhv olub, - mən artıq buna açıq şəkildə münasi-
bət bildirmişəm, - ya da bu, bizi günahlandırmaq üçün ermənilərin özləri tərə-
findən törədilib.

- Lakin, cənab Prezident, biz Dağlıq Qarabağın paytaxtının görüntüləri olan 
videoları, səhnələri görmüşük, orada bütün əhali zirzəmilərdə yaşamaq məcburiy-
yətindədir, hər 20 dəqiqədən bir artilleriya səsləri eşidilir, mülki şəxslərin yaşadığı 
şəhər dağılıb. Siz bütün şəhəri hərbi hədəf adlandıra bilməzsiniz.

- Qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın paytaxtı Xankəndidə hərbi 
hədəflər olub və bizim oraya hücumlarımız yalnız oktyabrın 9-dan əvvəl olub. 
Ondan sonra biz Dağlıq Qarabağda heç bir mülki şəxsə və ya şəhərə hücum 
etməmişik. Lakin onlar hücum ediblər. Siz onların Gəncədə etdiklərinin şəkillə-
rini görmüsünüzmü?

- İcazə verin, aydınlıq gətirim, Siz sentyabrın 27-dən oktyabrın 9-dək mülki 
şəxsləri hədəfə alırdınız?

- Xeyr, biz qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın paytaxtı Xankəndi-
də hərbi infrastrukturu hədəfə alırdıq, çünki hərbi bazalar, hərbi infrastruktur 
şəhərdə yerləşir.

- Sizin Türkiyə istehsalı olan dronlarınız, İsrail istehsalı olan hərbi avadan-
lığınız, Rusiya istehsalı olan yüksək texnologiyalı avadanlığınız var. Necə ola bilər 
ki, Siz bundan istifadə edirsiniz və eyni zamanda, mülki şəxsləri vurmursunuz?

- Xeyr, bizim dronlarımız, - bu şəkillərin çoxu internetdə var, baxa bilərsi-
niz, - Ermənistan tanklarını və başqa silahları necə məhv edir. İndiyədək bizim 
dronlarımız 230-dan çox tankı məhv edib. Biz onların 6 ədəd S-300 hava hücu-
mundan müdafiə sistemini, yüzlərlə zirehli texnikasını məhv etmişik. Biz dron-
lardan mülki şəxslərə qarşı istifadə etmirik. Bu, yanlış məlumatdır.

- Gəlin, əsgərlər, döyüşdə olan qoşunlar barədə danışaq. Fransadan, Rusiya-
dan olan çoxsaylı mənbələr, həmçinin “New York Times”ın müstəqil jurnalistləri 
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qətiyyətlə iddia edirlər ki, Türkiyə tərəfindən toplanmış və gətirilmiş yüzlərlə suri-
yalı silahlı Sizin müharibədə döyüşür. Niyə Sizin müharibədə - Azərbaycanda Tür-
kiyənin dəstəklədiyi suriyalı silahlılar döyüşür?

- Bu, daha bir feyk xəbərdir. Mən təəssüf edirəm ki, Rusiya və Fransa, yeri 
gəlmişkən, açıq şəkildə buna münasibət bildirən yeganə ölkələr belə məsuliy-
yətsiz bəyanatlar verdilər. Mən sübutlar, dəlillər tələb etdim və hələ də tələb 
edirəm. Müharibə 20 gündən çoxdur ki, yenidən başlayıb, indiyədək nə Rusiya, 
nə də Fransa tərəfindən bizə heç bir dəlil və ya sübut təqdim olunmayıb.

- Dəlil “New York Times”dadır. Sizi beş gün əvvəlki məqaləyə yönləndirə 
bilərəm. Orada deyilir ki, Azərbaycanda qətlə yetirilmiş 57 suriyalı döyüşçü Tür-
kiyə sərhədinin o biri tərəfində geri qaytarılaraq Suriyada dəfn olunub. Ailələrinin 
hamısı təsdiqləyiblər ki, onlar Sizin ordunuzla birlikdə döyüşmək üçün Azərbayca-
na getmişdilər.

- Siz Prezident Trampın “New York Times”ı necə adlandırdığını bilirsiniz, 
xatırlayırsınız? Feyk xəbərlər. Bu, feyk xəbərdir. Heç bir dəlil, heç bir sübut yox-
dur. Bizə dəlil verin, sadəcə....

- Maraqlıdır, Sizin yüz min əsgəriniz var. Suriyadan bir neçə qeyri-mütəşəkkil 
silahlı nəyinizə lazımdır?

- Bəli, tamamilə doğrudur.

- Sual olunur niyə?

- Bizim onlara ehtiyacımız yoxdur. Mən elə bu barədə danışıram. Nizami 
orduda 100 min əsgər, üstəgəl bir neçə gün ərzində biz bəlkə də bundan 3 dəfə 
çox əsgər cəlb edə bilərik, üstəgəl müasir avadanlıq. Bizim heç bir muzdluya 
əsla ehtiyacımız yoxdur. Bu, sadəcə, ölkəmizin nüfuzuna xələl gətirmək və döyüş 
meydanında əsgərlərimizin mərdliyinin əhəmiyyətini azaltmaq məqsədi daşı-
yan feyk xəbərdir.

- Cənab Prezident, gəlin bunun zamanı məsələsinə qayıdaq. Niyə biz hərbi 
əməliyyatları indi görürük? Niyə toqquşmalar görürük? Sizin hökumətinizi, Prezi-
dent olaraq Sizi tənqid edənlər deyirlər ki, Siz bu müharibədən ölkənizin daxilində-
ki problemlərdən, sosial məsələlərdən, iqtisadi tənəzzül, korrupsiya, COVID-19-dan 
diqqəti yayındırmaq üçün pərdə kimi istifadə edirsiniz. Siz, sadəcə, ola bilsin ki, 
bundan bir çox müxtəlif məsələlərdən narazı olan kütlənin diqqətini vətənpərvər 
döyüşə çəkmək üçün istifadə edirsiniz.
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- Xeyr, xeyr. Bu, tamamilə yanlışdır. Birincisi, bizim iqtisadi göstəricilərimiz 
dünyada ən yaxşılardan biridir. On ay ərzində Azərbaycanda iqtisadi geriləmə 4 
faizdən azdır. Siz bunu öz ölkəniz və ya Avropa ölkələri ilə müqayisə edə bilərsi-
niz. Azərbaycanda işsizlik səviyyəsi 7 faizdir. Bunu öz ölkənizlə müqayisə edin. 
Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsi 5 faizdir. Yenidən bunu müqayisə edin. Bizim 
ciddi sosial problemimiz yoxdur. COVID-19-la bağlı Azərbaycan Ümumdün-
ya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən nümunə kimi göstərilir. Biz 30-dan çox ölkəyə 
dəstək - maliyyə dəstəyi, humanitar dəstək göstərmişik. İqtisadiyyatımız sabit-
dir. İqtisadiyyatımız davamlıdır. Sizin dediyiniz kimi, bəzi daxili problemləri 
ört-basdır etmək üçün müharibəyə başlamağa ehtiyac yoxdur. Bu, qarşı tərəfdə 
belədir. Hazırda tamamilə iqtisadi və sosial problemlərin içində olan Ermənis-
tanın diqqəti yayındırmağa ehtiyacı var. Aparıcı müxalifət partiyasının liderini 
həbs edən Ermənistanın baş naziridir. O, iki sabiq prezidenti təqib edir.

- Lakin, cənab Prezident, biz bilirik ki, Sizin hökumətiniz daxilində insan haq-
larının pozulması, söz azadlığının sıxışdırılması ilə bağlı bəzi ittihamlar var, xüsu-
silə, korrupsiya və həm hökumətdə, həm də bir çox korporativ strukturlarda ailə 
idarəçiliyi ilə bağlı. Bu, ictimaiyyətinizin, ya da ictimaiyyətinizin bəzi üzvlərinin, 
bəzi insanların yol verdiyi qanun pozuntuları hesab olunan hallardan diqqətini 
yayındırmaq üçün deyil?

- Xeyr, korrupsiya var və biz buna qarşı mübarizə aparırıq. Biz geniş iqti-
sadi islahatlar proqramı təqdim etmişik. Son vaxtlarda bir çox insanlar, bir çox 
hökumət rəsmiləri və yüksək rütbəli rəsmilər korrupsiya ittihamı ilə həbs olu-
nublar. Korrupsiya hər yerdə var və biz bununla mübarizə aparırıq. Ailə idarə-
çiliyinə gəlincə, mən bir daha sizin öz ölkənizə diqqət çəkmək istəyirəm, orada 
mühüm vəzifələri ata və oğul tutmuşdu. Buş ailəsi, Klinton ailəsi, ər və arvad, 
Kennedi ailəsi və bir çox başqa ölkələrdə. Beləliklə, bu, ABŞ-da baş verənlərdən 
fərqlənmir.

- Lakin onların hamısı demokratik və şəffaf şəkildə seçilmişdilər.

- Bəli, xüsusilə ABŞ Ali Məhkəməsinin qərarı ilə seçilmiş Buş.

- Siz Amerika siyasətini bilirsiniz, cənab Prezident.

- Bilirəm. Mən hazırlıqlı adamam.

- Gəlin indi ABŞ-a keçək. Siz bu gün və gələcəkdə Dövlət Katibi Pompeonun nə 
etməyini görmək istəyərdiniz? Dövlət Katibi Pompeo və ABŞ-la bağlı bəzi tənqidlər 
səsləndirilib ki, onlar kifayət qədər bu məsələ ilə məşğul olmayıblar. Bilirəm ki, 
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Rusiya kifayət şəkildə cəlb olunub. Türkiyə müxtəlif yollarla cəlb olunub, hətta İran 
yardım təklif edir. ABŞ kifayət qədər iş görübmü? Siz ABŞ-ın daha çox iş görməsini 
görmək istəyərdinizmi? Siz rəsmi Vaşinqtonun nə etməyini istəyərdiniz?

- Düşünürəm ki, ABŞ Minsk qrupunun üç həmsədrindən biri olaraq tərəf-
lərə razılığa gəlməyə yardım etmək üçün ATƏT-in mandatına sahibdir. Razılaş-
ma beynəlxalq hüquqa əsaslanmalıdır. Bu, mənim nə istədiyimə, ya da Ermə-
nistanın baş nazirinin nə istədiyinə əsaslanmamalıdır. O, beynəlxalq hüquqa 
əsaslanmalıdır. Dağlıq Qarabağ ABŞ və bütün başqa ölkələr tərəfindən Azərbay-
canın ayrılmaz hissəsi kimi tanınıb. Mən Dövlət Katibi Pompeodan nə gözləyə 
bilərəm – birincisi, baş nazir Paşinyanın nümayəndəsinə desin ki, “diplomatik 
həll yoxdur” kimi bəyanatlar yanlış və təhlükəlidir. İkincisi, Ermənistanın baş 
nazirinin “Qarabağ Ermənistandır” kimi bəyanatları təhlükəli və yanlışdır. Onlar 
məntiqli olmalıdırlar. Onlar işğal olunmuş ərazilərdən çıxmaqla bağlı bizə vaxt 
cədvəli verməlidirlər. Onlar ermənilərlə azərbaycanlılar arasında Dağlıq Qara-
bağ ərazisində sülh şəraitində birgəyaşayışa razılıq verməlidirlər və münaqişə-
ni beynəlmiləlləşdirmək cəhdlərinə son qoymalıdırlar. Onlar Rusiyadan birbaşa 
hərbi iştirakı xahiş etməyə son qoymalıdırlar. Bu, səmərəsizdir. Bütün bu vaxt 
ərzində Ermənistan baş nazirinin bütün cəhdləri Rusiyadan Azərbaycana qarşı 
döyüşmək üçün qoşun göndərməyi xahiş etmək olub. Bu, çox təhlükəlidir.

- Bu məsələ ilə bağlı Dövlət Katibi Pompeonun tənqidi fikirləri var. O, açıq şə-
kildə deyir ki, əlbəttə, ABŞ-ın və Türkiyənin bir çox sahələrdə ortaq maraqları var. 
O deyir ki, Türkiyənin Sizin səylərinizi dəstəkləməyi problemə səbəb olur, məsələni 
daha da alovlandırır. Sizin buna münasibətiniz necədir?

- Türkiyə Azərbaycana siyasi dəstək verir. O, bizim ən yaxın müttəfiqimiz 
və dostumuzdur. Biz qürurlu və xoşbəxtik ki, belə böyük ölkə bizim tərəfdaşı-
mızdır. Hər bir ölkənin dostu və müttəfiqlərinin olmasına haqqı var. Ermənista-
nın öz müttəfiqləri var.

- Ancaq Türkiyə müharibəyə çağırış edir. Türkiyə deyir ki, hərbi yol lazımdır.

- Xeyr, qətiyyən! Buna dair heç bir dəlil belə yoxdur. Türkiyə yalnız siya-
si dəstək verir və bu, kifayətdir. Çünki Türkiyə deyəndə ki, onlar Azərbaycanın 
yanındadırlar və Azərbaycan tək deyil, ola bilsin, bu, münaqişəyə müdaxilə 
etmək və öz maraqlarını təmin etmək istəyən hər kəsə bir mesajdır.

- Bir müddət əvvəl Sizinlə söhbət edərkən mühüm bir fikir irəli sürmüşdünüz, 
Dövlət Katibi Pompeo ilə müzakirələrinizdə demişdiniz ki, diplomatik həll var. Siz 
bu böhranın diplomatik həllinin olduğuna inanırsınızmı?
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- Bəli, inanıram. Əks halda mən 17 il ərzində danışıqlarda iştirak etməz-
dim. Siz deməyə çalışırsınız ki, müharibəni mən başlamışam. Əgər müharibəyə 
mən başlamışamsa, niyə 17 il gözləyirdim. Azərbaycan Ordusu artıq azı 10 ildir 
ki, yaxşı hazırlaşıb. Ona görə də, diplomatik həll masa üzərindədir. Ermənistan 
Dağlıq Qarabağ ətrafındakı əraziləri boşaltmalıdır. Azərbaycanlılar həmin əra-
zilərə qayıtmalıdırlar, sonra ermənilərlə sülh və ləyaqət şəraitində yaşamalıdır-
lar. Bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir.

- Beləliklə, Siz deyirsiniz ki, diplomatik həll üzərində hərbi həll elementi var?

- Mən dedim, arzu edirəm ki, hərbi həll bu gün dayansın və biz danışıqlar 
masasına keçək. Əfsuslar olsun ki, bu hərbi amil çoxlu ziyan və qurbanlara səbəb 
olur. Ona görə də, substantiv danışıqlara, – bütün bu illər ərzində Ermənistanın 
etmək istədiyi kimi imitasiyaya yox, - substantiv danışıqlara nə qədər tez başla-
saq, həll yolu bir o qədər tez tapılar. Həll yolu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə 
əsaslanır.

- Ölkənizin, regionun hüdudlarından kənarda olan bəzilərinin narahatlıqla-
rı var. Bəlkə də bu, Sizi də narahat etməlidir ki, mövcud hüdudda olan münaqişə 
regional problemə çevrilə bilər. Türkiyənin real maraqları var, Rusiyanın real ma-
raqları var, İranın real maraqları var. Siz həm iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən 
nüfuzu olan bir ölkə kimi başlamasına rəvac verdiyiniz bu regional burulğanda 
mövqeyinizin itirilməsini riskə atmırsınızmı?

- Münaqişə ərzində bizim bütün səylərimiz aktiv fazaya mümkün qədər tez 
son qoymaq məqsədi daşıyıb. Biz münaqişə genişlənsin deyə münaqişənin hər 
hansı formada beynəlmiləlləşdirilməsinin tamamilə əleyhinəyik. Ermənistanın 
etmək istədiyi məhz budur. Qeyd etdiyim kimi, onlar Rusiyadan münaqişə bölgə-
sinə hərbçilər göndərməyi xahiş etdilər. Bu, tamamilə səmərəsiz və beynəlxalq 
hüquqa ziddir. Biz başqa ölkələrin müdaxilə etməsini istəmirik.

- Lakin Ermənistanda artıq Rusiyanın hərbi bazası var, bu, qeyri-qanuni deyil.

- Bəli, o, Ermənistandadır, Dağlıq Qarabağda yox. Onlar ruslardan Dağlıq 
Qarabağa qoşun göndərmələrini xahiş edirdilər. Biz bu barədə bilirik. Ona görə 
də bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, bütün region ölkələri və bütün ölkələr 
münaqişədə birbaşa iştirakdan kənarda qalmalıdırlar. Kömək etmək istəyənlər 
və mandatı olanlar, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistanı inandır-
malıdırlar ki, - ümidvaram ki, bu gün Vaşinqtonda bu, baş verəcək, - təcavüzə 
son qoysun, atəşkəsə sadiq olsun və torpaqları boşaldacaqlarına dair öhdəlik 
götürsün. Onlar bunu etmirlər.
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- Körfəz müharibəsi zamanı belə fikir var idi ki, bütün bunlar neftə görədir. 
Döyüş bölgəsinin təqribən 50-60 mil yaxınlığında Sizin neft kəmərləriniz, enerji 
kəmərləriniz var. Siz çox mühüm enerji kəmərləri və qovşaqlarının bu və ya digər 
dərəcədə zərər çəkə biləcəyindən narahatsınızmı? Faktiki olaraq bu, bəlkə də, Sizin 
ordunuzu bu müharibəni aparmağa vadar edir?

- Əslində, biz narahatıq. Çünki biz Ermənistanın yüksək rütbəli rəsmilə-
rinin bəyanatlarını eşitmişik ki, onlar bizim strateji neft infrastrukturumuza, o 
cümlədən kəmərlərə və Bakının Səngəçal qəsəbəsində ən böyük neft-qaz termi-
nalına hücum edəcəklər. Belə bir hadisə Ermənistanın bizə hücum etdiyi vaxt, 
iyul toqquşmaları zamanı Avropanın enerji təhlükəsizliyini təmin etməli olan 
qaz kəmərinin 15 kilometrliyində baş vermişdi. Beləliklə, Azərbaycandan Avro-
paya və dünyaya neft-qaz təchizatını pozmaq Ermənistanın planları idi.

- Beləliklə, hazırda Sizin etdikləriniz bu cür təhdidlərə son qoymaq, iqtisadi 
maraqlarınızı müdafiə etmək üçündür?

- Xeyr, biz özümüzü müdafiə edirik. Bilirsiniz ki, bizim Bakıdan Aralıq dəni-
zinə neft kəmərimiz 2006-cı ildə istismara verilib və heç bir fasilə olmadan işlə-
yir. Bizim Azərbaycandan Türkiyəyə qaz kəmərimiz 2007-ci ildə istismara veri-
lib. Azərbaycanı avropalı istehlakçılarla birləşdirən böyük kəmərin yəqin ki, bir 
neçə aya, hətta daha tez açılması planlaşdırılır. Ona görə də, kəmər artıq qorun-
duğu halda, niyə biz kəməri qorumaq üçün müharibəyə başlamalıyıq. Kəməri 
dayandırmaq və Azərbaycana iqtisadi ziyan vurmaq istəyən Ermənistandır.

- Siz Prezident Trampın və onun administrasiyasının münaqişə ilə bağlı söy-
lədiklərindən məmnunsunuzmu? O, Türkiyəni tənqid edib. Açığı, o, hər iki tərəfi 
tənqid edib. O, ABŞ-dakı çox böyük erməni diasporunu öz tərəfinə çəkmək istəyir. 
Burada siyasi elementlər də var. Sizcə, ABŞ öz rolunun öhdəsindən yaxşı gəlir?

- Düşünürəm ki, Prezident Trampın münaqişənin həlli ilə bağlı gördüyü 
işlər beynəlxalq münasibətlərə tam uyğundur. Biz bununla bağlı onun mövqe-
yini, şəxsi fikirlərini tam dəstəkləyirik. Biz görürük ki, ABŞ-ın mövqeyi balans-
laşdırılmışdır və bu, belə də olmalıdır. Çünki ABŞ vasitəçidir. Prezident Trampın 
Türkiyə ilə bağlı tənqidi fikirlərinə gəlincə, yeri gəlmişkən, mən bunu mətbuatda 
görməmişəm. Lakin onun fikirləri konstruktiv olub. ABŞ tərəf tutmur. Eləcə də 
digər həmsədrlər tərəf tutmamalıdırlar. Biz çox böyük erməni icmasının təkcə 
Amerikada deyil, həmçinin Fransa və Rusiyada daxili siyasətə təsirinin olduğu-
nu, çoxlu lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul olduğunu, indi Azərbaycan əleyhinə var 
gücü ilə fəaliyyət göstərdiyini və onların göstərə biləcəyi təzyiqin səviyyəsini 
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başa düşürük. Lakin, eyni zamanda, Prezident Trampın açıq siyasəti burada - 
Azərbaycanda təkcə mənim tərəfimdən deyil, xalqımız tərəfindən də dəstəklənir.

- Cənab Prezident, Siz siyasəti bilirsiniz və hesab edirəm ki, Amerika siyasətini 
də bilirsiniz. On gündən sonra mühüm prezident seçkisi keçiriləcək. Vaşinqtondakı 
diplomatiyaya qarşı olan ovqatı müəyyən edərkən, Sizcə “bəlkə diplomatik uğur 
ola bilər” ideyası Vaşinqtondakı siyasətçilərin ağlındadır və bunu nəzərə alaraq, 
prosesi irəli aparmaq üçün hər hansı motivasiyanı normal qəbul edirsiniz?

- Düşmənçiliyə son qoymaq üçün istənilən motivasiya bizim tərəfimizdən 
dəstəklənir. Düşünürəm ki, bu gün Vaşinqtondakı görüşün çox yaxşı nəticəsi 
onda ola bilər ki, Ermənistan sülh yolu ilə həllə sadiq olsun, bizə hücum etməyi 
dayandırsın və qoşunları geri çəkəcəyinə dair öhdəlik götürsün.

Sizcə bu diplomatik cəhd ABŞ-da prezident seçkilərinə dair siyasət ilə 
əlaqəlidir?

- Mən bilmirəm. Hesab edirəm ki, Amerika seçiciləri səslərini Amerika üçün 
ən yaxşı nədir yanaşmaları və ehtimalları əsasında verəcəklər. Düşünmürəm 
ki, Qarabağ münaqişəsi amerikalıların narahat olduğu bir məsələdir. Ola bilsin 
onların əksəriyyəti, hətta bu haqda bilmirlər. Lakin, əlbəttə ki, Amerika super 
gücdür, o, bu münaqişənin həllində çox mühüm söz sahibidir. Bizim mövqeyimiz 
ondan ibarətdir ki, Amerika vasitəçi olaraq bitərəf olmağa davam etməlidir, yenə 
də və daha da çox hər iki tərəfi ortaq qərara yaxınlaşdırmağa çalışmalıdır.

- Növbəti iki dəqiqədə müsahibəni yekunlaşdıracağımıza görə icazə verin, 
bununla bağlı bir söz deyim. Nəyə görə bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarını maraq-
landırmalıdır? Hesab edirəm Siz, çox güman ki, haqlısınız. Amerikalıların əksə-
riyyəti Dağlıq Qarabağı xəritədə tapa bilməzlər. Lakin Sizin üzləşdiyiniz strateji 
məsələlər, siyasi, mədəni, demoqrafik məsələlər var. Əgər indi ABŞ insanları ilə da-
nışsaydınız və desəydiniz ki, bağışlayın, bilirəm ki, Sizi qarşıda prezident seçkiləri 
gözləyir, beysbol üzrə final yarışları gözləyir, lakin Siz bu məsələyə də diqqət yetir-
məlisiniz. Siz onlara nə deyərdiniz və biz nəyə görə bu məsələ ilə maraqlanıb, onu 
nəzərdən keçirməliyik?

   - Mən deyərdim ki, Azərbaycan həmişə Amerika Birləşmiş Ştatlarının 
həqiqi tərəfdaşı olub. Biz beynəlxalq terrorçuluqla mübarizədə bir yerdəyik, biz 
Əfqanıstanda bir yerdəyik, biz hərbi qulluqçularımızı Əfqanıstanda saxlayırıq 
və bununla sülhməramlı əməliyyatlara öz töhfəmizi veririk. Bizim gündəliyi-
mizdə enerji təhlükəsizliyi kimi mühüm məsələ var. Amerika Birləşmiş Ştatla-
rı Azərbaycanın enerji təchizatı marşrutlarını şaxələndirmək səylərini həmişə 
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dəstəkləmişdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının güclü dəstəyi ilə biz önəmli 
layihələri tamamlaya bilmişik. Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatlarının çox 
güclü tərəfdaşlıq münasibətləri var. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanı dost 
hesab edir və biz həqiqətən də dostuq. Ona görə burada sülhün olması Ameri-
ka Birləşmiş Ştatlarının marağındadır. Azərbaycan müstəqilliyini gücləndirərək 
müstəqillik yolunda irəliləməyə davam edir. Biz Avropa ilə Asiya arasında nəq-
liyyat, enerji qovşağında yerləşirik. Bizim siyasi önəmimiz artır. Buna görə Azər-
baycan Birləşmiş Ştatlar üçün, Birləşmiş Ştatlar isə Azərbaycan üçün mühüm 
tərəfdaşdır.

- Beləliklə, Sizin ölkənizdə, regionunuzda sabitlik, siyasi, iqtisadi və sair nöq-
teyi-nəzərdən 3-5 min mil məsafədə bizim üçün də yaxşı ola bilər.

- Bəli, Amerika super gücdür. Məsafənin heç bir fərqi yoxdur. Hesab edirəm 
ki, müasir, dünyəvi, dost müsəlman ölkəsi bizim dostlarımız üçün də böyük bir 
aktivdir. Müstəqilliyin lap ilk illərindən bəri Amerika Birləşmiş Ştatları həmişə 
Azərbaycanı dəstəkləmişdir. Sizə deyə bilərəm ki, bu gün bizim ikitərəfli əmək-
daşlığımız bəlkə də, ən yüksək səviyyədədir. Ümid edirik ki, bu gün Vaşinqtonda-
kı görüş Ermənistanı təcavüzü dayandırmağa, işğalı dayandırmağa inandırmaq 
üçün önəmli olacaqdır və sonra da torpağımıza sülh gələcəkdir.

- Bu müsahibənin əvvəlində dediyiniz kimi, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Er-
mənistanı çox dəstəkləyirlər.

- Bəli.

- Orada xristian dininə, kilsələrə dəstək var. Diaspora görə uzun illər bundan 
öncə Türkiyənin onlara verdiyi cəzaya görə dəstək var. Siz bilirsiniz ki, Amerika 
Birləşmiş Ştatlarında ermənilərə qarşı yaxşı emosional münasibət var.

- Bəli, mən bunu bilirəm. Mən əvvəl də demişəm ki, biz bilirik, ölkələrin 
daxili siyasəti var və erməni lobbi təşkilatları fəaliyyət göstərir. Lakin beynəlxalq 
münasibətlərə aid məsələlərə baxdıqda prinsiplər olmalıdır. Bu emosiyalar, hiss-
lər, xoş məramın digər ifadəsi, - bunlar fərqlidir, - ailədə nahar yeməyində ola 
bilər. Lakin beynəlxalq münasibətlərdə Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanı-
nan və Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş əraziləri var. İşğala son qoyulma-
lıdır. Amerikada, Fransada, Rusiyada yaşayan erməniləri, varlı insanları Dağlıq 
Qarabağdakı ermənilər, onların yoxsulluq içində necə yaşaması maraqlandırmır.

- Yəqin ki, bu məsələdə onlar Sizinlə razılaşmazlar, lakin bu normaldır. İki 
yekun sual. Gəlin prezident siyasətinə qayıdaq. Sabiq vitse-prezident Co Bayden 10 
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gün müddətində yeni seçilmiş prezident ola bilər. O, vitse-prezident olanda onunla 
hər hansı bir təmaslarınız olubmu? Sizin fikrinizcə, Bayden administrasiyası regi-
onunuzdakı münaqişəyə necə münasibət göstərəcək?

- Bəli, mən vitse-prezident Baydenlə dörd il bundan əvvəl Vaşinqtonda Pre-
zident Obama tərəfindən təşkil olunan Nüvə Sammitində görüşmüşəm. Mənim 
cənab Baydenlə ikitərəfli görüşüm olub. Mən onun regional məsələlərə dərindən 
cəlb olunduğunu gördüm. Biz ikitərəfli münasibətlərimizin bir çox məsələlərini, 
əlbəttə, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasını da müza-
kirə etdik. Sizə deyə bilərəm ki, Obama administrasiyası Dağlıq Qarabağ məsələ-
sində çox fəal idi. Buna görə mən əminəm ki, cənab Bayden və onu dəstəkləyən 
insanlar bu haqda yaxşı məlumatlıdırlar. Beləliklə, mənim onunla görüşümdən 
çox yaxşı xatirələrim var.

- Sizcə o, Sizin mövqeyinizi dəstəkləyəcək? Yoxsa o, Ermənistanı dəstəkləyə-
cək? Çox güman ki, o, müharibəyə qarşı çıxacaq. Yəqin ki, o, atəşkəs üçün, diploma-
tiya üçün çağırış edəcək. Sizcə, bu, normal yanaşma olacaq?

- Hesab edirəm, bizim müzakirə etdiklərimizi Amerikada, Fransada və 
Rusiyada erməni lobbi təşkilatlarını nəzərə alaraq Azərbaycan üçün ən yax-
şı vəziyyət ondan ibarət olardı ki, bu üç ölkənin rəhbərləri münaqişə ilə bağlı 
bitərəf qalsınlar və tərəf tutmasınlar. Əslində, onların mandatı da onlardan bunu 
tələb edir. Onlar tərəf tutsalar, vasitəçi ola bilməzlər. Biz ABŞ-ın xarici siyasət 
komandasından gələcəkdə də bitərəf və obyektiv olmağı gözləyirik.

- Yekun olaraq, cənab Prezident, Sizin gələcək üçün proqnozunuz nədir? Mən 
regionunuzu, ölkənizi, Ermənistanı nəzərdə tuturam. Ötən əsrin 80-ci illərinin so-
nunda, 90-cı illərinin əvvəlində dəhşətli hadisələr baş vermişdi, 10 minlərlə insan 
qətlə yetirilmişdi. Bəs, indi necə? Əlavə on minlərlə insan öldürüləcək? Daha çox 
dağıntılar olacaq? Siz hadisələrin gələcək inkişafını necə görürsünüz?

- İndi nəyin baş verəcəyini proqnozlaşdırmaq çətindir. Bu, təkcə bizdən 
asılı deyil. Çünki müharibəni bir ölkə aparmır. Bu, birtərəfli proses deyil. Lakin 
mən sizə regionu necə görmək istədiyimi deyə bilərəm. Mən Cənubi Qafqaz 
regionunun dərindən inteqrasiya olunmasını, digər Cənubi Qafqaz ölkəsi olan 
Gürcüstanla strateji münasibətlərimizin gələcəkdə müəyyən vaxtda Azərbaycan 
və Ermənistan arasında münasibətlər üçün müəyyən mənada örnək ola bildiyi-
ni görmək istəyirəm. Çünki bütün müharibələr dayanır və sülh gəlir. Biz bilirik 
necə...

- Siz bu münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasını mümkün hesab edirsiniz?



226

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
Vətən müharibəsi dövründə xarici kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibələri

- Bəli, əlbəttə ki.

- Siz diplomatik cavabın tapılmasının mümkün olduğunu hesab edirsiniz?

- Mən tamamilə əminəm. Lakin bu Ermənistan tərəfinin iradəsindən asılı 
olacaqdır. İkinci Dünya müharibəsindən sonra nə baş verdi. Almaniya və Amerika 
Birləşmiş Ştatları biri-birilərini öldürürdülər. Sovet İttifaqı və Almaniya bir-bi-
rilərini öldürürdülər. On milyonlarla insan öldürülmüşdür. Lakin indi baxın, bu, 
artıq yaddaşda deyil. Bu, düşmənçiliyə təhrik etmir. Nəyə görə ermənilər və 
azərbaycanlılar Gürcüstanda, Rusiyada, Ukraynada, bir çox digər ölkələrdə bir-
likdə yaşadığı kimi, Dağlıq Qarabağ regionunda birlikdə yaşaya bilməzlər?

- Beləliklə, hər iki tərəfin hüquqlarını tanıyan sülh ola bilər?

- Bəli. Elədir ki, var. Bu, məntiqli baza əsasında, Azərbaycanın ərazi bütöv-
lüyü çərçivəsində və Azərbaycanın erməni əhalisinin hüquq və maraqlarının 
tam müdafiəsi ilə olmalıdır. Hesab edirəm ki, bunu etmək mümkündür.

- Cənab Prezident, bu uzun müsahibəyə görə çox sağ olun! Əminəm ki, bu, 
nəinki təkcə məni, Amerika ictimaiyyətini də məlumatlandıracaq.

AZƏRTAC 
25.10.2020

(https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyevin_ABS_in_Fox_News_televiziya_kanalina_
musahibesi_VIDEO-1623599)
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Prezident İlham Əliyevin İtaliyanın 
“Rai-1” televiziya kanalına müsahibəsi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 26-da İtali-
yanın Rai-1 televiziya kanalına müsahibə verib.

- Hər vaxtınız xeyir, cənab Prezident. Xahiş edirəm deyin, yeni sülh barışığı, 
bu yeni atəşkəs qüvvədə olacaqmı? Səhv etmirəmsə, bu, artıq üçüncü atəşkəsdir.

- Hər şey Ermənistanın özünü necə aparacağından asılı olacaq. Ona görə 
ki, ilk iki atəşkəs məhz Ermənistan tərəfindən pozulub. Humanitar mülahizələrə 
əsaslanan birinci atəşkəsdən sonra 24 saat ərzində Ermənistan atəşkəsi pozdu. 
Özü də vəhşicəsinə, gecə vaxtı Gəncə şəhərinə ballistik raket atmaqla. Birinci 
atəşlər nəticəsində 10 nəfər həlak oldu, xeyli insan yaralandı. Sonra onlar daha 
bir dəfə, yenə gecə vaxtı Gəncəyə zərbə endirdilər. Bu dəfə qurbanların sayı daha 
çox oldu. Ona görə də biz cavab verməyə məcbur idik.

İkinci atəşkəsə gəldikdə isə bizdə atəşkəsin Ermənistan tərəfindən pozul-
masının xronologiyası var. Onlar təyin edilmiş atəşkəs saatından düz 2 dəqiqə 
sonra atəşkəsi pozdular. Bu gün saat 08.00-dan yeni atəşkəs qüvvəyə minib. İndi 
Bakıda səhər saat 10.00-dır. Saat 8-dən təxminən 3-4 dəqiqə sonra Tərtər şəhə-
rinə yenidən bir neçə mərmi atılıb. Biz buna cavab vermirik. Ümid edirik ki, bu, 
təsadüfən olub. Lakin əgər bu, davam etsə, təbii ki, biz adekvat cavab verməyə 
məcbur olacağıq.

- Cənab Prezident, sentyabrın axırlarında Sizin hərbi əməliyyatlara başlama-
ğınıza, əslində, nə səbəb olmuşdu? Nə üçün belə oldu?

- Bu, siyasi və hərbi xarakterli hadisələrin gedişi ilə bağlıdır. Əsas səbəb 
ondan ibarətdir ki, Ermənistan danışıqlar prosesini hər vasitə ilə pozmaq istə-
yirdi. Ermənistanın yeni hökuməti dəfələrlə bəyan etmişdi ki, baza prinsipləri 
ondan ötrü qəbuledilməzdir, o, işğal edilmiş ərazilərin bircə qarışını belə qay-
tarmağa hazırlaşmır. Bu isə baza prinsiplərinə ziddir. Baş nazir bəyan edirdi ki, 
Azərbaycan danışıqları Ermənistan ilə deyil, qondarma “Dağlıq Qarabağın” rəh-
bərləri ilə aparmalıdır. Bu, həm bizim üçün, həm də ATƏT-in Minsk qrupu üçün 
qəbuledilməz idi. Baş nazir, həmçinin bəyan edirdi ki, “Qarabağ Ermənistandır 
və nöqtə”. Bununla da o, danışıqlar prosesini tamamilə pozmuş oldu. Son bir ildə 
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praktiki olaraq, danışıqlar aparılmayıb və Ermənistan bunun təqsirini bizim 
üzərimizə yıxmaq üçün üç dəfə təxribat cəhdi göstərdi - iyul ayında sərhəddə, 
avqust ayında təxribat qrupu göndərildi və sentyabr ayında bizim dinc şəhərlər 
atəşə tutuldu. Onlar yəqin düşünürdülər ki, biz bu dəfə də təmkin göstərəcəyik, 
lakin belə olmadı. Biz onlara elə cavab verdik ki, indi onlar təəssüflənirlər.

- Elə isə Siz öz hərbi əməliyyatlarınızı hansı şərtlər daxilində dayandırmağa 
razı olacaqsınız? Siz dəfələrlə demisiniz ki, Ermənistan tərəfindən konstruktiv ya-
naşma zəruridir. Konstruktiv yanaşma necə olmalıdır?

- Konstruktiv yanaşma ondan ibarət olmalıdır ki, onlar baş nazirin şəxsin-
də açıq bəyan etməlidirlər ki, baza prinsiplərini qəbul edirlər. Baza prinsipləri 
isə keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ətrafında yerləşən yeddi rayo-
nun Azərbaycana qaytarılmasını və azərbaycanlı məcburi köçkünlərin Dağlıq 
Qarabağ ərazisinə, o cümlədən Azərbaycanın qədim Şuşa şəhərinə qayıtmala-
rını nəzərdə tutur. Prinsip etibarilə bu yanaşmalar BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
dörd qətnaməsinə əsaslanır, həmin qətnamələr də praktiki olaraq, bunu tələb 
edir. Lakin Ermənistanın baş naziri deyəndə ki, onlar bircə qarış belə torpağı 
bizə verməyəcəklər, Ermənistanın müdafiə naziri bəyan edəndə ki, Ermənistan 
yeni ərazilər uğrunda yeni müharibəyə başlayacaq və bizə qarşı təcavüz həya-
ta keçiriləndə, bu, əlbəttə, konstruktiv yanaşma deyil. O deməlidir ki, bəli, işğal 
edilmiş ərazilər Azərbaycana qaytarılacaq, bəli, azərbaycanlılar Dağlıq Qaraba-
ğa, o cümlədən Şuşaya qayıdacaqlar, bax, onda biz çox tezliklə razılığa gələrik.

- Cənab Prezident, bir məsələ çox mübahisəlidir. Bəzi ölkələr, təkcə Ermə-
nistan deyil, o cümlədən Fransa da Sizi və Türkiyəni Suriyadan minlərlə muzdlu-
nun Türkiyədən keçməklə Qarabağa göndərilməsində ittiham edirlər. Siz bu cür 
ittihamlara necə cavab verərsiniz, Azərbaycan ərazisində türkiyəli döyüşçülərin 
və Türkiyəyə məxsus hərbi təyyarələrin olması barədə ittihamlara Siz necə cavab 
verərsiniz?

- Mən bu suala bir neçə dəfə cavab vermişəm, bir də cavab verərəm. 
Əvvələn, bizə bu cür əsassız ittihamları cəmi iki ölkə təqdim edib – Fransa və 
Rusiya. Fransa Prezidentin şəxsində, Rusiya isə Xarici Kəşfiyyat İdarəsinin rəh-
bərinin şəxsində. Hərbi əməliyyatlar başlanandan dərhal sonra bizə bu cür 
ittihamlar təqdim edilib. Lakin artıq bir aya yaxın vaxt keçib, bizə heç bir dəlil, 
heç bir sübut təqdim edilməyib. Üstəlik, ilk dəfədir deyirəm, mən Fransa tərəfə 
müraciət etmişəm ki, müvafiq xidmətlərin müvafiq rəhbərləri görüşsünlər, söh-
bət etsinlər və bizə sübutlar təqdim etsinlər. Bizə heç nə təqdim edilməyib. Ona 
görə bütün bunlar insunasiyadır. Bütün bunlar Azərbaycana qara yaxmaq cəh-
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didir. Mən təəssüflənirəm ki, bu cür əsassız ittihamlar həmsədr ölkələrdən daxil 
olur. Onlar obyektiv olmalıdırlar. Axı, biz Rusiyadan Ermənistana nə qədər silah 
göndərilməsi barədə hər gün danışmırıq. Axı, biz demirik ki, bu gün kənardan 
kömək olmasa Ermənistan işğal edilmiş ərazilərdə bircə gün də dayana bilməzdi. 
Həm siyasi dəstək, həm hərbi, həm də mənəvi dəstək, özü də bunlar bitərəfliyə 
riayət etməli olan ölkələr tərəfindən gəlir. Buna görə biz bu insunasiyaları qətiy-
yətlə rədd edirik, buna ehtiyac yoxdur. Bizim nizami ordunun 100 min döyüş-
çüsü var. Zərurət yaranarsa, biz ümumi səfərbərlik elan edərik. Yeri gəlmişkən, 
Ermənistandan fərqli olaraq, biz bunu elan etməmişik. Ona görə bütün bunlar 
yalan və böhtandır. Əməliyyatlarda Türkiyə qoşunlarının iştirakına gəldikdə isə 
bu da yalandır. Heç bir sübut yoxdur. Türkiyənin F-16 təyyarəsinin Azərbaycan 
ərazisində olması onun nəticəsi olub ki, münaqişə ərəfəsində bizdə birgə hər-
bi təlimlər keçirilib. Axı, biz demirik ki, Ermənistan ərazisində Rusiyanın neçə 
MiQ-29, Su-30 təyyarəsi var. Axı, biz demirik ki, Ermənistanda, Gümrüdəki baza-
da Rusiyanın 5 minlik qoşunu var və bizdə olan məlumata görə oradan vaxtaşı-
rı olaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinə təchizat göndərilir və bizim barəmiz-
də deyilənlərdən fərqli olaraq, bunlar faktdır. Ona görə də bizi ittiham etmək 
istəyənlərə təklif edirəm ki, yalan informasiyaya əsaslanan bu cür tez-tələsik 
nəticələr çıxarmazdan əvvəl özlərinə baxsınlar.

- Cənab Prezident, sonuncu sual bu və ya digər dərəcədə bizim ölkəyə - İtali-
yaya da aiddir. Siz yəqin bilirsiniz ki, Avropada ərazi mübahisələrinin və ya regi-
onal separatizmin dinc yolla nizamlanmasına dair çoxlu uğurlu nümunələr var. 
Belə nümunələrdən biri bizdə - İtaliyadadır. Bu, Alto-Adice (Zyudtirol) regionudur. 
Sizə elə gəlmirmi ki, İtaliya Qarabağın statusunun həll edilməsi üçün öz təcrübəsi 
ilə konkret kömək edə bilərdi. Xüsusən ona görə ki, İtaliya həm Sizinlə, həm də Er-
mənistanla çox səmimi, sıx, güclü siyasi, mədəni əlaqələrə malikdir.

- Bəli, mən hesab edirəm ki, İtaliya münaqişənin nizamlanması işində çox 
mühüm rol oynaya bilər. Qeyd etməliyəm ki, Minsk qrupu yaradılan vaxt, çoxdan, 
təqribən 30 il bundan əvvəl bu Minsk qrupunun rəhbəri məhz İtaliya nümayən-
dəsi, italiyalı diplomat idi. Bu, həmsədrlər təsisatı yaradılandan əvvəl idi. Həm-
sədrlər təsisatı yaradılandan sonra Minsk qrupu, əslində, ölkələr qrupu kimi heç 
bir fəaliyyət göstərməyib, çünki həmsədrlər bu fəaliyyəti özlərinin inhisarına 
götürüblər. Bunun nəyə gətirib çıxardığını görürük. 28 il ərzində heç bir irəlilə-
yiş olmayıb, heç bir nəticə yoxdur, yalnız vədlər, yalnız bürokratik prosedurlar 
var və bu gün bizə belə gəlir ki, əslində, həmsədrlərin fəaliyyəti münaqişənin 
həllinə deyil, onun dondurulmasına yönəlmişdi. İtaliyada mövcud olan modelə 
gəldikdə isə biz onu öyrənmişik. Biz Aland adaları modelini, muxtar qurumların 
digər uğurlu təcrübələrini də öyrənmişik. Ermənistandan fərqli olaraq, Azər-
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baycan çoxmillətli dövlətdir. Yəqin siz bilirsiniz, Ermənistanda əhalinin 99 faizi 
ermənilərdir. Buna görə çox müsbət olan bu özünüidarə təcrübəsi bizim halda 
da tətbiq edilə bilərdi. Yeri gəlmişkən, mənim bildiyimə görə 1990-cı illərin orta-
larında bu cür təkliflər olub. Hətta qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələ-
rindən, politoloqlardan ibarət qruplar sizin ölkəyə də, haqqında danışdığınız 
regiona da, Aland adalarına da səfər edirdilər. Lakin Ermənistan bunu həmişə 
qəti surətdə rədd edirdi. Onlar hesab edirdilər ki, dünyanın aparıcı ölkələrinin 
hərbi, siyasi, iqtisadi dəstəyinə güvənərək bizim əraziləri əbədi işğal edə bilə-
cəklər, lakin onlar kobud səhv edirdilər. Bu gün biz özümüzün haqlı olmağımızı 
döyüş meydanında sübut edirik. Biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini 
həyata keçiririk və beynəlxalq hüququ bərpa edirik.

- Cənab Prezident, ən sonuncu sual: bir ildən sonra biz bu münaqişədə han-
sı səviyyədə olacağıq? Münaqişənin həlli olacaqmı? Yoxsa bu, münaqişənin həlli 
olacaq?

- Bilirsiniz, bu bir ay ərzində mən, demək olar ki, hər gün xarici kütləvi 
informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə ünsiyyətdə oluram və Azərbaycan 
xalqına öz müraciətlərimdə bizim mövqeyimizi həmişə dəqiq şərh edirəm. Biz 
Qarabağ regionunun, – təkcə Dağlıq Qarabağın deyil, həm də Aran Qarabağın, 
çünki Qarabağ Azərbaycanın böyük bir hissəsidir, - gələcəyini həm oraya qayıt-
malı olan azərbaycanlıların, həm də hazırda orada yaşayan ermənilərin dinc 
yanaşı yaşayacaqları firavanlaşan, dinc bir ərazi kimi görürük. Bizim mövqe-
yimiz bundan ibarətdir. Hesab edirəm ki, tərəflərin qarşılıqlı xoş məramı olsa 
buna nail olmaq mümkündür. Ona görə ki, axı, bu gün Bakıda və Azərbaycanın 
digər şəhərlərində minlərlə erməni yaşayır. Həm Rusiyada, həm də Gürcüstanda 
azərbaycanlılar və ermənilər biznesə malikdirlər, qarışıq ailələr var. Buna görə 
də düşünürəm ki, barışıq mümkündür, sadəcə, Ermənistan rəhbərliyi işğalçı 
siyasətdən imtina etməlidir. Əgər belə olsa biz öz investisiyalarımızla və ölkənin 
yenidən qurulması üzrə təcrübəmizlə bu regionu dünyanın ən firavan regionla-
rından birinə çevirə bilərik. Lakin bundan ötrü müharibənin nəticələri aradan 
qaldırılmalıdır. İşğal aradan qaldırılmalıdır, azərbaycanlılar əsrlərboyu yaşadıq-
ları torpaqlara qayıtmalı və erməni əhali ilə qonşuluqda, razılıq şəraitində yaşa-
malıdırlar. Bu, asan olmayacaq, buna vaxt lazım gələcək. Lakin Avropa ölkələri-
nin vuruşduğu İkinci Dünya müharibəsindən sonra ölkələrin necə barışdığını 
bilirik – bugünkü qonşular o vaxt çox insanı qətlə yetiriblər. Lakin bu, daim yad-
daşda yer tutmamalı, nifrət doğurmamalıdır. Erməni ideoloqları bu gün bununla 
məşğuldurlar. Xoş məram göstərilməlidir. Əgər belə olsa, mənim dediyim olacaq. 
Əgər olmasa, biz hər bir halda bu torpaqları qaytaracağıq. Döyüş meydanında 
bugünkü vəziyyət də bunu göstərdi. Biz onları nəyin bahasına olsa, qaytaracağıq. 
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Ya dinc yolla, ya da müharibə yolu ilə, lakin qaytaracağıq. Buna görə düşünürəm 
ki, Ermənistan rəhbərliyi bu barədə ciddi düşünməli və düzgün addım atmalıdır.

- Cənab Prezident, çox sağ olun və italyanlar demişkən, bono fortuno!

- Siz də sağ olun! Təşəkkür edirəm!

- Xudahafiz!

- Xudahafiz!

AZƏRTAC 
27.10.2020

(https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyev_Italiyanin_Rai_1_televiziya_kanalina_
musahibe_verib_YENILANIB_VIDEO-1625115)
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Prezident İlham Əliyevin Rusiyanın  
“İnterfaks” agentliyinə müsahibəsi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 28-də Rusi-
yanın İnterfaks agentliyinə müsahibə verib.

- Cənab Prezident, sağ olun ki, gərgin iş qrafikinizdə bizim agentliyimizə mü-
sahibə üçün vaxt tapmısınız. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Dağlıq Qarabağda 
əks-hücuma başlamasının dünən düz bir ayı tamam oldu. Siz ötən ayı münaqişənin 
hərbi-siyasi nizamlanması baxımından necə qiymətləndirirsiniz?

- Azərbaycan Ordusu döyüş meydanında özünün üstünlüyünü sübut etdi. 
İşğal edilmiş ərazilərin xeyli hissəsi bu bir ay ərzində azad olundu. Erməni tərəfi-
nin təqribən 30 il ərzində işğal olunmuş torpaqlarda möhkəmləndirilmiş rayon-
lar yaratmasını nəzərə alsaq, orada bir neçə müdafiə xətti var idi. Ərazinin relye-
fi də erməni tərəfi üçün daha əlverişlidir, çünki ora dağlıq ərazidir və bizim hərbi 
qulluqçular əks-hücum əməliyyatlarını həyata keçirərkən həm mühəndis qur-
ğularını, həm də dağlıq relyefi adlamalı olurdu. Buna görə də bütün bu amillər 
nəzərə alınmaqla, ölkəmizin ərazilərinin xeyli hissəsi bir ay ərzində azad edildi 
və bu, göstərir ki, Azərbaycan Ordusunun dünyada ən yaxşı döyüş qabiliyyətinə 
malik ordulardan biri hesab edilməsi əbəs deyildi. Ölkələrin hərbi potensialının 
dəyərləndirilməsi ilə məşğul olan qurumların vaxtaşırı dərc etdiyi reytinqlərə 
əsasən, Azərbaycan Ordusu dünyanın aparıcı 50 ordusu sırasındadır. Həm peşə-
karlıq, həm təlim, həm döyüş qabiliyyəti, ən başlıcası mənəvi döyüş ruhu, əlbət-
tə ki, Azərbaycan Ordusunun texniki təchizatı da çox cəhətdən bizim uğuru-
muza kömək edib. Biz Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı şəhərlərini, Xocavənd 
rayonunun bir hissəsini azad etmişik. Azərbaycan Ordusunun uğurlu fəaliyyəti, 
uğurla irəliləməsi davam edir. Bu bir ay ərzində mən dəfələrlə demişəm ki, biz 
bu münaqişənin nizamlanmasının hərbi mərhələdən siyasi mərhələyə keçmə-
sini istəyirik. Lakin təəssüf ki, erməni tərəfi atəşkəs rejimini artıq üçüncü dəfə 
kobud şəkildə pozaraq, bizim azad etdiyimiz əraziləri yenidən işğal etməyə cəhd 
göstərərək qarşıdurmanı davam etməyə doğru yönəldir. Buna görə sizin sualı-
nıza bir daha cavab verirəm - hərbi-siyasi nizamlama yeganə mümkün yoldur. 
Biz istərdik ki, hərbi faza danışıqlar masası arxasında başa çatsın, Azərbaycan 
ərazilərinin bundan sonra da işğaldan azad olunması məsələləri həll edilsin.
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- Cənab Prezident, Siz artıq qeyd etdiniz ki, Bakı hərbi fazanı maksimum tez 
bir müddətdə başa çatdırmaqda maraqlıdır. Sizin fikrinizcə, hazırda hərbi faza nə 
qədər uzun müddət davam edə bilər və Bakı yalnız Dağlıq Qarabağın ətrafındakı 
yeddi rayonla kifayətlənməyə hazırdırmı?

- Bu ay ərzində mən Azərbaycan xalqına müraciətlərimdə, habelə çoxsaylı 
müsahibələrimdə dəfələrlə demişəm ki, biz istənilən anda, günü bu gün dayan-
mağa hazırıq. Lakin bunun üçün erməni tərəfi işğal edilmiş ərazilərin qalan 
hissəsindən qoşunlarını çıxarmaq barədə öhdəlik götürməlidir. Buna görə də 
hərbi qarşıdurmanın nə qədər uzun müddət davam edəcəyini qabaqcadan deyə 
bilmərəm. Bu, erməni tərəfindən asılıdır. Artıq dediyim kimi, onların bizim tor-
paqlarımızı yenidən işğal altına qaytarmaq üçün göstərdiyi daimi cəhdlər fias-
koya uğrayıb. Düşünürəm ki, onların hərbi yolla heç nəyə nail olmayacaqlarını 
anlamaları üçün bu, kifayətdir. Lakin təəssüf ki, onlar dediyim kimi, atəşkəs reji-
mini artıq üç dəfə kobud şəkildə pozmaqla siyasi müstəvidə qeyri-konstruktiv 
yanaşma nümayiş etdirirlər. Bunu nəzərə alaraq biz, əlbəttə, gələcək fəaliyyə-
timizi planlaşdıracağıq. İşğal edilmiş ərazilər məsələsinə gəldikdə, şübhəsiz, 
azərbaycanlılar əvvəl yaşadıqları bütün işğal olunmuş ərazilərə qayıtmalıdırlar. 
Mənim yanaşmam həmişə belə olub. Azərbaycanlılar təkcə Dağlıq Qarabağın 
hüdudlarından kənarda, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin hüdudların-
dan kənarda yerləşən işğal edilmiş yeddi rayona deyil, o cümlədən əsrlərboyu 
yaşadıqları ərazilərə, torpaqlara qayıtmalıdırlar - ilk növbədə, Şuşaya, Xankən-
diyə və azərbaycanlıların əsrlərboyu məskunlaşdığı digər torpaqlara. Mən onu 
da demişəm ki, nizamlama barədə bizim təsəvvürümüz Dağlıq Qarabağın ermə-
ni və azərbaycanlı əhalisinin birgə yaşamasından ibarətdir. Tarixən iş elə gəti-
rib ki, artıq 200 ildir erməni əhalisi bu torpaqlarda yaşayır. Ermənilərin Şərqi 
Anadoludan və İrandan köçürülməsi tarixini biz hamımız bilirik. Lakin iş belə 
gətirib. Onlar 200 ildir orada yaşayırlar. Erməni əhalinin bundan sonra da orada 
yaşaması barədə bizim heç bir planımız yoxdur. Əksinə, mən həmişə demişəm 
ki, Azərbaycanda erməni millətindən olan minlərlə vətəndaş yaşayır. Qonşu 
ölkələrdə də ermənilər və azərbaycanlılar birgə yaşayır və öz aralarında yaxşı 
dolanırlar. Bu, Dağlıq Qarabağda niyə mümkün olmasın? Bizim təsəvvürümüz 
belədir. Azərbaycanlılar əvvəl yaşadıqları bütün ərazilərə qayıtmalıdırlar. Ermə-
ni əhali də həmin torpaqda yaşamalıdır, özü də mehriban qonşuluq şəraitində. 
Biz müharibənin vurduğu yaraları sağaltmağa çalışacağıq.

- Yəni, belə çıxır ki, erməni hərbçilər işğal edilmiş bütün ərazilərdən çıxarıl-
mayınca Bakı dayanmayacaq.

- Biz Ermənistan tərəfindən onların yüksək rəhbərliyinin şəxsində öhdəlik 
almalıyıq ki, qoşunları işğal olunmuş ərazilərdən çıxaracaqlar. Hələlik biz bunu 
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eşitməmişik. Erməni rəhbərliyindən bu cür öhdəlik alınandan və bu, ATƏT-in 
Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən təsdiq ediləndən dərhal sonra biz 
hərbi əməliyyatları dayandırmağa hazırıq. Bu şərtlə ki, erməni tərəfi də onları 
dayandırsın. Çünki atəşkəs üç dəfə pozulub və hər üçü erməni tərəfin təqsiri 
üzündən baş verib. Bilirsiniz ki, dünən kasetli raketlərlə atəşlər nəticəsində Bər-
dədə dörd dinc vətəndaş, o cümlədən 7 yaşlı qız həlak olub. Bərdə münaqişə 
zonası deyil. Yəni bu, Vaşinqtonda razılaşdırılmış atəşkəsin kobud şəkildə pozul-
masıdır. Bundan əvvəl Moskvada razılaşdırılmış atəşkəs elə ertəsi gün ermə-
nilər tərəfindən Ermənistan ərazisindən Gəncəyə ballistik raket atılması yolu 
ilə pozuldu. Bunun nəticəsində 10 nəfər həlak oldu. Gəncəyə ballistik raketlərlə 
ikinci hücum nəticəsində bu dinc şəhərdə daha çox, ümumilikdə isə 30-a yaxın 
insan həlak oldu. Ona görə də atəşkəsə riayət edilməməsi bizim təqsirimiz deyil. 
Buna görə erməni tərəfi indiyə qədər işğal altında saxladıqları ərazilərdən çıxa-
caqları barədə öhdəlik götürməlidir. Buraya Ağdam rayonunun bir hissəsi, Laçın 
rayonu bütünlüklə və Kəlbəcər rayonunun bir hissəsi daxildir. Təbii ki, o halda 
biz siyasi nizamlamaya keçməyə hazırıq. Siyasi nizamlama çox aspektləri əhatə 
edəcək. Baza prinsipləri bizim tərəfimizdən qəbul edilib, ermənilər tərəfindən 
rədd edilib. Lakin Ermənistanın baş nazirinin dünənki təcavüzkar bəyanatı onu 
göstərir ki, onlar vasitəçilərə bir söz deyir, özləri isə tamam başqa iş görürlər.

- Cənab Prezident, Siz yerində qeyd etdiniz ki, Bakı baza prinsiplərinə əsasən 
sadiqdir. Bu prinsiplərin birinci bəndi Dağlıq Qarabağ ətrafındakı beş rayonun 
azad edilməsi barədə idi. Lakin hazırda beş rayondan dördü bilavasitə Azərbaycan 
Ordusu tərəfindən demək olar ki, azad edilib. Belə çıxır ki, minimum baza prinsip-
ləri ya aktual deyil, ya da onlara müəyyən düzəliş edilməsinə ehtiyac var.

- Bu, yenə də erməni tərəfin davranışından asılı olacaq. Bilirsiniz ki, sabah 
Cenevrədə Azərbaycanın və Ermənistanın Xarici İşlər nazirləri arasında danı-
şıqlar olmalıdır. Erməni tərəfin baza prinsiplərinə nə dərəcədə sadiq olduğu-
nu orada görəcəyik. Bundan sonra biz həmin prinsiplərin hazırda nə dərəcədə 
aktual olub-olmadığını artıq özümüz qiymətləndirəcəyik. Hərçənd, bu bir ay 
ərzində mən dəfələrlə bəyan etmişəm ki, Azərbaycan bütövlükdə bu prinsiplə-
ri qəbul edib, əlbəttə, orada bizi qane etməyən müəyyən məqamlar var. Birin-
ci mərhələdə beş rayonun qaytarılmasının nəzərdə tutulmasına gəldikdə isə, 
əlbəttə, indi bu, artıq aktual deyil. Ona görə ki, baza prinsiplərində ərazilərin 
qaytarılmasının növbəliliyi müəyyən edilmişdi. Birinci mərhələdə beş rayon, 
Kəlbəcər və Laçın rayonları ikinci mərhələdə. Sonra isə artıq azərbaycanlıların 
Dağlıq Qarabağ ərazisinə qaytarılması. Prinsip etibarilə, bütün məcburi köçkün-
lərin əvvəlki yaşayış yerlərinə qaytarılması. Buna görə də biz birinci mərhələni 
praktiki olaraq başa çatdırmışıq. Bu səbəbdən əgər indi erməni tərəfi baza prin-
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siplərinə sadiq olduğunu bildirərsə, biz dərhal hazırda işğal altında olan Laçın, 
Kəlbəcər rayonlarının və Ağdam rayonunun bir hissəsinin Azərbaycanın nəzarə-
tinə verilməsi barədə danışacağıq. Beləliklə, biz müəyyən dərəcədə vasitəçilərin 
də işlərini asanlaşdıracağıq. Ona görə ki, mühüm bəndlərdən biri artıq həyata 
keçiriləcək və bizim hansısa ikinci mərhələni gözləməyimiz lazım olmayacaq. O 
mərhələ dərhal başlamalıdır. Əgər biz siyasi nizamlama barədə razılığa gəlsək, 
erməni qoşunları Kəlbəcər və Laçın rayonlarından, habelə Ağdam rayonunun 
bir hissəsindən dərhal çıxarılmalıdır.

- Siz artıq XİN rəhbərlərinin sabahkı görüşü mövzusuna toxundunuz, bütöv-
lükdə Bakının gözləntilərini təsvir etdiniz. Lakin dəqiqləşdirmək istərdim, hər hal-
da, Bakı güman edir ki, erməni tərəfi konstruktivlik nümayiş etdirəcək və danışıq-
lar mücərrəd, uzun-uzadı deyil, daha konkret xarakter daşıyacaq.

- Düşünürəm ki, bəli, hər halda, biz buna ümid edirik. Hərçənd, erməni 
tərəfin aqressiv davranışı və onların beynəlxalq hüququ kobud şəkildə pozması, 
Cenevrə konvensiyalarını pozması və hərbi cinayətlər törətməsi, əlbəttə, onların 
nizamlama məsələsini konkret müzakirə etməyə hazırlaşmasından xəbər ver-
mir. Ona görə ki, dinc şəhərlərə kasetli raketlərlə və döyüş sursatları ilə hücum-
lar hərbi cinayətdir. Ermənilərin atəşləri nəticəsində bizim 69 dinc vətəndaşımız 
həlak olub, 300-dən çox adam yaralanıb. Budur, erməni faşizminin siması. Lakin, 
eyni zamanda, düşünürəm, döyüş meydanında Ermənistanı məğlub etməyimiz 
hər halda onlardan ötrü ciddi siqnal olmalıdır ki, onlar daha imitasiya fəaliyyəti 
apara, bizi, Minsk qrupunun həmsədrlərini aldada, mahiyyət etibarilə məsələ-
nin konkret müzakirəsindən yaxa qurtara bilməzlər. Danışıqlar prosesinə gəl-
dikdə isə, son bir il ərzində, hətta bir ildən də çox müddətdə praktiki olaraq bu 
proses aparılmayıb. Bu, 1994-cü il atəşkəs anından sonra ilk dəfə idi. Ona görə 
ki, o vaxtdan bəri danışıqlar prosesi müxtəlif intensivliklə gedir, tərəflər baza 
prinsiplərinin bəndlərini razılaşdırırdılar. Axı, bu prinsiplər göydən düşməyib. 
Bu prinsiplər Minsk qrupu tərəfindən, onun həmsədrləri tərəfindən təklif edil-
miş və münaqişə tərəfləri onları razılaşdırmışdılar. Əlbəttə, proses ləng gedirdi, 
lakin ümumiyyətlə, müəyyən tərəqqi vardı. Amma Ermənistanda yeni hökumət 
hakimiyyətə gələndən sonra birinci ildə onlar bizə və bildiyimə görə vasitəçilərə 
də vədlər verirdilər, ikinci ildə isə artıq açıq şəkildə özlərinin əsl niyyətlərini 
nümayiş etdirdilər ki, onlar bircə qarış belə torpaq verməyəcəklər və üstəlik, 
bizi yeni ərazilər uğrunda yeni müharibə ilə hədələyirdilər. Yeri gəlmişkən, bu 
sözləri onların müdafiə naziri deyib. Hazırda o, müdafiə naziri kimi həm öz 
xalqının, həm də dünya ictimaiyyətinin nəzərində tamamilə hörmətdən düşüb. 
Mən təəccüblənirəm, necə olub ki, belə alçaldıcı məğlubiyyətdən sonra o, indiyə 
qədər istefa verməyib.
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- Cənab Prezident, Siz qeyd etdiniz ki, Ermənistanın baş naziri son vaxtlar çox 
davakar bəyanatlar verir, bəyanatların ritorikasının özü davakardır. Lakin bütöv-
lükdə, onun sonuncu bir neçə bəyanatını izləsək, əvvəlcə o deyirdi ki, bu münaqişə-
nin diplomatik nizamlanması yolu yoxdur. İki gün bundan əvvəl deyib ki, Ermənis-
tan ağrılı güzəştlərə hazırlaşmalıdır. Lakin dünən ritorika dəyişdi, Sizin dediyiniz 
kimi, daha davakar oldu. Siz necə hesab edirsiniz, bu, nə ilə bağlıdır?

- Bunu şərh etmək mənim üçün çətindir. Yəqin ki, Ermənistanın baş naziri-
nin başına nələr gəldiyini qiymətləndirməkdən özümü saxlayacağam. Yəqin ki, 
bu cür hərbi məğlubiyyət onun vəziyyətinə təsir göstərib. Əks halda, bu cür qey-
ri-ardıcıllığı necə izah etmək olar. Axı, bu qeyri-ardıcıl bəyanatlar və hərəkətlər, 
ilk növbədə, ölkənin rəhbəri kimi onun özü üçün tamamilə irrasional və zərər-
li, həm də onun ölkəsi üçün təhlükəli və zərərlidir. Çoxları sual verir, bu hərbi 
toqquşmalar nə üçün məhz indi baş verdi? Nə üçün əvvəl olmadı? Hətta Azər-
baycana qərəzli münasibət bəsləyənlər və Ermənistanı açıq dəstəkləyənlər də 
özlərinə bu sualı verməyə məcburdurlar. Axı, 1994-cü il atəşkəs anından 26 il 
keçib. Bütün bu illər ərzində toqquşmalar olub, qurbanlar olub, lakin belə miq-
yasda olmayıb. Birdən-birə nə baş verib? Axı, Azərbaycanda heç nə dəyişməyib. 
Mən 17 il nizamlamaya dair danışıqlar aparmışam. Ermənistanın əvvəlki iki pre-
zidenti ilə biz baza prinsiplərinin razılaşdırılması üzrə kifayət qədər ciddi yol 
keçmişik. Buna görə də obyektiv müşahidəçilərə aydındır ki, təqsir bizdə deyil, 
təqsir Ermənistanın baş nazirinin bu cür qeyri-adekvat, irrasional, təhlükəli 
davranmasındadır. Ermənistanın əvvəlki rəhbərlərindən heç biri Azərbaycan 
xalqının ünvanına bu cür təhqiramiz çıxışları özünə rəva görmürdü. Onların heç 
biri cinayətkar Dağlıq Qarabağ rejiminin başçısı üçün Şuşada inauqurasiya təşkil 
etməyi özünə rəva görmürdü. Onların heç biri Cenevrə Konvensiyasını nüma-
yişkaranə şəkildə pozmaqla lovğalanmır, Livan ermənilərinin Dağlıq Qarabağ-
da, o cümlədən Şuşada məskunlaşdırılmasını nümayiş etdirmirdi. Onların heç 
biri qondarma “Dağlıq Qarabağ parlamenti”ni Xankəndidən Şuşaya köçürməyə 
hazırlaşmırdı və sair və ilaxır. Yəni bütün bunlar baş nazir Paşinyanın düşünül-
məmiş və təhlükəli fəaliyyətinin nəticələridir. Onun ölkə daxilindəki bəyanatla-
rını şərh etməyəcəyəm. Lakin onun nizamlama ilə bağlı məsələlərdə etdikləri 
Ermənistan üçün çox təhlükəlidir. Bu gün Ermənistan bunu aydın görür. Buna 
görə düşünürəm ki, Minsk qrupunun həmsədrləri sabah Ermənistanın xarici 
işlər nazirinin qarşısında məsələni dəqiq qoymalıdırlar. Başa düşürəm, o, çətin 
vəziyyətdədir. O, öz rəhbərinin qeyri-adekvat davranışına görə cavab verməli 
olur. Həqiqətən o, acınacaqlı vəziyyətdədir. O, necəsə vəziyyətdən çıxmalı, sizin 
qeyd etdiyiniz kimi, bu qeyri-ardıcıl hərəkətləri izah etməli olacaq. Paşinyan gah 
ağrılı güzəştlərdən danışır, gah deyir ki, məsələnin diplomatik həlli yoxdur, son-
ra deyir ki, kompromisə getməyə hazırdır, daha sonra deyir ki, Qarabağı axıra 
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qədər müdafiə edəcək, gah deyir ki, Qarabağ Ermənistandır, sonra deyirdi ki, 
biz danışıqları Dağlıq Qarabağla aparmalıyıq. Yəni, bir-birini tamamilə qarşılıqlı 
istisna edən qeyri-adekvatlıq palitrası. Buna görə də düşünürəm ki, sabah bu 
məsələlərin çoxu aydınlaşacaq.

- Siz artıq Minsk qrupunun fəaliyyətinə toxundunuz. Mən belə bir aspekti 
dəqiqləşdirmək istərdim. Siz Azərbaycan xalqına sonuncu müraciətinizdə vasitə-
çiləri onların faktiki fəaliyyətsizliyinə görə kifayət qədər sərt tənqid etdiniz. Bu, o 
deməkdirmi ki, Bakı Minsk qrupunun formatının dəyişdirilməsində israr edəcək? 
Bunu nə üçün soruşuram? Ötən həftə Prezident Putin Minsk qrupunun formatına 
yenidən baxılmasının mümkünlüyünü istisna etməyib.

- Bu bir ay ərzində mən Minsk qrupunun fəaliyyəti barədə dəfələrlə danış-
mışam və Azərbaycan xalqına müraciətimdə dediklərim əsl həqiqətdir. Axı, hər 
bir struktur, necə adlanmasından, kimlərdən ibarət olmasından asılı olmayaraq, 
əgər qarşısına qoyulmuş məsələni yerinə yetirmirsə, özünün səmərəsiz oldu-
ğunu etiraf etməlidir. Axı, qarşıya qoyulmuş vəzifə yerinə yetirilməyib. Hər-
çənd, mən özümün bəzi müsahibələrimdə demişəm ki, Minsk qrupu tərəfindən 
nizamlamaya yönəlmiş cəhdləri tamamilə inkar edə bilmərəm. Ona görə ki, 
hər halda baza prinsipləri Minsk qrupu tərəfindən işlənib hazırlanmışdı. Onlar 
işləyirdilər, variantlar təklif edirdilər. Təkliflərin bəziləri ilə biz razılaşmırdıq, 
bəziləri ilə erməni tərəfi razılaşmırdı. Yəni, bu proses Paşinyan Ermənistanda 
hakimiyyətə gələnədək davam etdi. Lakin səmərəlilik, nəticəlilik baxımından, 
əlbəttə, Minsk qrupu özünü doğrultmadı. Mən həmsədrlərin fəaliyyətini nəzər-
də tuturam. Özü də əgər Minsk qrupunun həmsədrləri hansısa başqa ölkələr 
olsaydı, bunu hələ onunla izah etmək olardı ki, o ölkələrin dünyada kifayət qədər 
təsir qüvvəsi yoxdur, hətta BMT Təhlükəsizlik Şurasının onların özlərinin qəbul 
etdikləri qətnamələrini reallaşdırmaq üçün kifayət qədər nüfuzu yoxdur. Lakin 
Minsk qrupunun həmsədrləri BMT Təhlükəsizlik Şurasının üç daimi üzvü, üç 
nüvə dövləti olduğu halda onların Ermənistana təzyiq göstərməsinin mümkün 
olmaması, əlbəttə, çoxlu suallar doğurur. Qrupun tərkibi məsələsinə gəldikdə, 
mən bu barədə artıq demişəm ki, Minsk qrupu 1992-ci ildə yaranıb. Onun necə 
yaradıldığını bilmirəm. Üzvlərin seçilməsinin hansı prinsiplərə əsaslanması da 
mənə məlum deyil. Ancaq mən onu da demişəm ki, əgər bu gün biz hansısa təmas 
qrupu yaratsaydıq, onun tərkibi, əlbəttə, tamam başqa olardı. Orada regionda öz 
mövqeləri olan, potensialı olan, dünyada nüfuza malik olan ölkələr olardı. Əlbət-
tə, düşünürəm ki, hazırda həmsədr olan ölkələr də bəlkə qala bilərdi. Lakin bu 
sual, əlbəttə, mənə aid deyil. Ona görə ki, Minsk qrupunun və onun həmsədrləri-
nin formalaşması mexanizmi və proseduru ATƏT-in səlahiyyətlərinə aiddir. Mən 
hesab edirəm ki, münaqişəni nizamlamaq üçün biz formal məsələlərdən yapış-
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mamalıyıq. Minsk qrupu indiki kimi öz işini davam etdirə bilər. Ancaq praktiki 
olaraq siyasi nizamlama səviyyəsinə çıxmaq üçün region ölkələri arasında regio-
nal əməkdaşlığın hansısa yeni mexanizmləri barədə düşünmək lazımdır. Fikrim-
cə, Prezident Putin bu barədə danışanda yəqin ki, o da bunları nəzərdə tuturdu.

- Yeri gəlmişkən, bəzi ekspertlər bununla əlaqədar 2+2 formulunu təklif edir-
lər. Bu formul, belə deyək, rəsmi Bakı üçün nə dərəcədə məqbuldur?

- İki tərəf Ermənistan və Azərbaycandır. Bəs o biri iki tərəf kimlərdir?

- Türkiyə və Rusiya.

- Bu, bizim üçün məqbul olardı. Ona görə ki, həm Rusiya, həm də Tür-
kiyə bizim qonşularımızdır. Bu ölkələrlə sıx qarşılıqlı münasibətlərimiz var. 
Bu ölkələrin öz aralarında yaxşı əməkdaşlıq potensialı var. Təkcə son illərin 
tarixinə baxmaq kifayətdir. Türkiyə və Rusiya həm ikitərəfli gündəlikdəki bir 
çox məsələlər barəsində, həm də regional təhlükəsizlik məsələlərində qarşılıq-
lı anlaşmanın yüksək səviyyəsinə nail olublar. Bunu Suriyada da, Liviyada da, 
beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə ilə bağlı məsələlərin həllində də görürük. 
Enerji layihələri, iqtisadi, investisiya xarakterli layihələr də öz yerində. Əvvəllər, 
hələ bu münaqişə kəskinləşənə qədər mən hər zaman deyirdim ki, biz Türkiyə 
ilə Rusiyanın yaxınlaşmasını həmişə alqışlamışıq. Hesab edirəm ki, bu, regio-
nal təhlükəsizliyin mühüm amilidir. Erməni separatizminin və ekstremizminin 
bizdən ötrü, - təkcə bizdən ötrü deyil, regiondan ötrü, - əsas təhlükə olduğunu 
nəzərə alsaq, hesab edirəm ki, Türkiyə ilə Rusiyanın səylərini birləşdirməsi regi-
onun xeyrinə olardı, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi yolla nizamlanmasını 
sürətləndirə bilərdi.

- Cənab Prezident, Siz dəfələrlə demisiniz ki, münaqişənin nizamlanmasında 
irəliləyiş olması üçün vasitəçilər Ermənistana qarşı hansısa formada sanksiyalar 
tətbiq etməlidirlər. Sizin fikrinizcə, bu sanksiyalar nədən ibarət ola bilər?

- Bəli, siz haqlısınız. Mən bu barədə danışmışam. Özü də təkcə indi yox. 
Mən bu barədə çoxdan danışıram. Lakin təəssüf ki, mənim çağırışlarım cavabsız 
qalır. Hansı sanksiyalar tətbiq edilə bilərdi? O sanksiyalar ki, Ermənistanı BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirməyə və işğal edilmiş əra-
zilərdən qoşunları çıxarmağa məcbur etsinlər. Məsələn, İraq Küveyti işğal edən-
dən sonra İraqa qarşı tətbiq edilmiş sanksiyaları götürmək olar. Axı, beynəlxalq 
hüquq baxımından təxminən eyni hadisə baş verib. Küveytin beynəlxalq aləmdə 
tanınmış ərazisi İraq tərəfindən işğal edilmişdi, hərbi cinayətlər törədilmişdi, 
etnik təmizləmə aparılmışdı. Yalnız dünya birliyinin vaxtında reaksiya verməsi 
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nəticəsində bu işğal dayandırıldı, özü də qısa vaxtda. Daha sonra İraqa iqtisadi 
sanksiyalar tətbiq edildi, silah satışına embarqo qoyuldu, İraqın ərazisi uçuşla-
rın qadağan edildiyi zonaya çevrildi, insanlığa qarşı cinayətlər törətmiş hərbi 
canilər məhkəməyə cəlb edildi, mühakimə olundu. Ermənistana münasibətdə 
də bu cür sanksiyalar tətbiq edilməli idi. Mən əminəm ki, hətta bu sanksiyalar-
dan biri tətbiq olunsa idi, münaqişə çoxdan həll edilərdi. Sadəcə, bu sanksiyaları 
tətbiq etmək üçün siyasi iradə və istək yox idi. Çox ehtimal ki, belə bir mövqeyə 
üstünlük verilirdi - təki vəziyyət daha da kəskinləşməsin, gəlin hər şeyi olduğu 
kimi saxlayaq.

- Münaqişə donduruldu?

- Əlbəttə, donduruldu. Hərçənd, hamı başa düşürdü ki, bu, əbədi davam 
edə bilməz. Hamı bunu hələ 10 il əvvəl başa düşürdü. Rusiya, ABŞ və Fransa 
prezidentləri bəyanatlarla çıxış ediblər, özü də dəfələrlə. Onlar aydın şəkildə 
deyirdilər ki, status-kvo qəbuledilməzdir. Yaxşı, biz bunu alqışladıq. Yadımdadır, 
bu, bizdə bəyənildi və mən də bunu şərh etdim. Bəs sonra nə oldu? Sonra bu 
tezisdən tədricən uzaqlaşmağa başladılar, onu artikulyasiya etmədilər və yeni 
tezis fikirləşib tapdılar ki, status-kvo davamlı deyil. Axı, bunlar tamamilə fərqli 
məsələlərdir. Axı, biz bunu gözəl başa düşürük. Deməli, həmsədr ölkələr Ermə-
nistana hətta hər hansı siyasi təzyiq göstərmək cəhdindən də geri çəkildilər. 
Status-kvonun davamlı olmadığını hamı bilirdi. Son hadisələr də bunu göstər-
di. Buna görə bir daha deyirəm, münaqişəni tezliklə həll etmək üçün, - hələ gec 
deyil, - sanksiyalar lazımdır. Düşünürəm ki, həmsədr ölkələr təcavüzkarı işğal 
olunmuş torpaqlardan getməyə məcbur etmək üçün ona hansı sanksiyalar tət-
biq edilə biləcəyi barədə ciddi fikirləşməlidirlər.

- Siz necə hesab edirsiniz, bir ay davam edən hərbi faza müddətində həmsədr 
ölkələr bitərəfliyi tam qoruyub saxlaya biliblərmi?

- Bilirsinizmi, mən bu barədə öz mülahizələrimi bildirmişəm və demişəm 
ki, əlbəttə, hər bir ölkənin, o cümlədən Azərbaycanın da öz xarici siyasət priori-
tetləri ola bilər. Biz bəzi ölkələrlə daha sıx münasibətdəyik, bəziləri ilə münasi-
bətlərimiz o qədər də sıx deyil, bəzi ölkələrlə münasibətlərimiz tarixi amillərə, 
başqaları ilə münasibətlərimiz daha praqmatik amillərə əsaslanır. Buna görə də 
həmsədr ölkələrdə çox strukturlaşdırılmış və fəal erməni icmalarının mövcud 
olmasına biz həmişə anlaşıqlı münasibət bəsləmişik. Amerikada da, Fransada 
da, Rusiyada da. Biz hətta bu vəziyyəti təhlil edəndə onların qərarların qəbulu-
na daha çox harada təsir etmək imkanını müəyyənləşdirməkdə çətinlik çəkirik. 
Buna görə biz həmin amili həmişə nəzərə almışıq və indi də nəzərə alırıq. Birinci 
mərhələdə, hərbi toqquşmaların ilk günlərində bəzi sapmalar bizdə bitərəfliyə 
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şübhə oyadırdı, indi isə düşünürəm ki, bütün bunlar qaydaya düşüb. Həmsədr 
ölkələrin ali rəhbərliyi ilə mənim əlaqələrim, habelə əminəm, - Azərbaycanın 
aldığı beynəlxalq dəstək, - indi gördüyümüz bitərəfliyə gətirib çıxarıb. Bir daha 
deyirəm, kimin ürəyində nə varsa, bu, bizim işimiz deyil. Lakin beynəlxalq 
hüququn normalarına və bitərəfliyə riayət edilməsi baxımından, əlbəttə, vasitə-
çilər buna əməl etməlidirlər. Əks halda onlar, sadəcə, vasitəçi olmaq imkanını 
itirərlər.

- Nizamlamaya qərəzsiz yanaşmalıdırlar.

- Tamamilə doğrudur. Ona görə ki, vasitəçi qərəzsiz olmalıdır. O, emosiya-
larını evdə qoymalı, ya da ikitərəfli formatı tərk etməli, nizamlama çərçivəsində 
isə ona ATƏT-in verdiyi mandatı və münaqişəni Azərbaycanın və ya Ermənis-
tanın istəyinə uyğun şəkildə deyil, beynəlxalq hüququn tələb etdiyi qaydada 
nizamlamaq arzusunu əsas götürməlidir.

- Siz nisbətən yaxın vaxtlarda bəyan etmisiniz ki, Dağlıq Qarabağda heç 
bir referendum olmayacaq. Bu, prinsip etibarilə təzə reallıqdır. Bu, o deməkdir-
mi ki, məsələn, Azərbaycan öz mövqeyini dəyişib və ya ilkin mövqeyini bir qədər 
sərtləşdirib.

- Bilirsinizmi, artıq 17 ildir ki, mən bu barədə danışıram, vasitəçilər də 
bunu bilirlər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri mənim mövqeyimi bilirlər. 
Bu illər ərzində mən neçə həmsədrin dəyişdiyini, həmsədr qismində neçə dip-
lomatın dəyişdiyini artıq xatırlamıram. Lakin onlar hamısı təsdiq edə bilər, mən 
həmişə demişəm ki, Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda tanınmış ərazilərində 
heç vaxt heç bir referendum olmayacaq. Üstəlik, əgər baza prinsiplərinə nəzər 
salsaq, orada da referendum sözü yoxdur. Orada iradə ifadəsi ilə bağlı, təyi-
ni-müqəddərat ilə bağlı müəyyən ifadələr var. Lakin biz həmişə demişik ki, bəli, 
təyini-müqəddərat beynəlxalq hüququn mühüm prinsipidir, ancaq o, ölkənin 
ərazi bütövlüyünü poza bilməz. İkincisi, ölkənin ərazi bütövlüyü həmin ölkənin 
razılığı olmadan dəyişdirilə bilməz. Ona görə də indiki halda bir müsahibəmdə 
dediyim sözlər mənim mövqeyimi tamamilə əks etdirir, bu, sirr deyil. Təbii ki, 
mən indi də eyni mövqedəyəm, biz Azərbaycan ərazisində ikinci erməni dövlə-
ti yaradılmasına imkan verməyəcəyik. Əgər kimsə ermənilər üçün ikinci dövlət 
yaratmaq istəyirsə, qoy, öz ərazisinin bir hissəsində yaratsın.

- Cənab Prezident, son vaxtlar Ermənistanın rəhbərləri tez-tez, bilmirəm 
bunu necə adlandıraq, şantaja başlayır, bəyan edirlər ki, əgər hərbi faza davam 
etsə, Ermənistan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyacaq. Bu halda onlar özləri 
onu hələ indiyə qədər tanımayıblar. Hələlik yalnız bəyan edirlər. Lakin bununla 



241

Prezident İlham Əliyevin Rusiyanın “İnterfaks” agentliyinə müsahibəsi

belə, onlar ümidlərini itirmirlər ki, hansısa ayrı-ayrı ölkələr, beynəlxalq təşkilatlar 
müxtəlif ifadələrlə, xilas olmaq və sair xatirinə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini 
tanıyacaqlar. Siz necə hesab edirsiniz, Yerevan tərəfindən belə tanıma nə dərəcə-
də gözlənilir və bu, münaqişənin nizamlanmasında hansı nəticələrə gətirib çıxara 
bilər?

- Sizin bu sualınız Ermənistanın indiki hakimiyyət orqanlarının qeyri-ardı-
cıl və qeyri-səmimi olmasına bir daha dəlalət edir. Ona görə ki, onlar özləri Dağ-
lıq Qarabağın müstəqilliyini tanımadığı halda, istəyirlər ki, başqa ölkələr bunu 
etsinlər. Vəziyyət kəskinləşəcəyi halda onların Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini 
tanıyacaqları barədə daimi şantaj və hədələri yenə də küy-kələk oldu. Hərbi qar-
şıdurma bir aydan çoxdur ki, davam edir. Bəs nə üçün onlar indiyə qədər Dağ-
lıq Qarabağın müstəqilliyini tanımayıblar? Bunu etmək çox asandır. Qoy bəyan 
etsinlər ki, onu tanıyırlar. Onların siyasətinin bütün mahiyyəti də məhz bunda-
dır. Onlar onilliklər boyu həmişə cəhd ediblər, - təəssüf ki, bəzən başqa ölkələ-
rin arxasında gizlənməyə nail olublar, - onların problemlərini onların əvəzinə 
başqa ölkələr həll etsinlər. Müasir erməni dövlətinin ideologiyası da, əslində, 
bundan ibarətdir. Bu ideologiyanın çox dərin tarixi kökləri var. Bütün tarixboyu 
belə olub. Son 200 ilin tarixini, Qafqazın tarixini izləsək, onların ucbatından neçə 
müharibə baş verməsini, onların başqa ölkələr üçün neçə təxribat yaratması-
nı görərik. Sonra isə kolluğa qaçaraq və kimlərinsə arxasında gizlənərək başqa 
xalqların qanının axıdılmasının və qarşıdurmanın bəhrələrini görürdülər. Onla-
rın Qafqaza gəlib çıxmalarının tarixini biz çox gözəl bilirik. Qafqaz regionunda 
tarixən erməni etnosu olmayıb. Onlar buraya necə gəlib çıxıblar – məhz belə yol-
la, hiyləgərliklə, məkrliliklə, necə deyərlər, ilanı başqasının əli ilə tutmaq cəhdlə-
ri ilə. Onlar indi də eyni hərəkətləri edirlər. Buradan mən onlara, necə deyərlər, 
cavab çağırışı edirəm – Dağlıq Qarabağı tanıyın. Bu gün tanıyın. Yeri gəlmişkən, 
bu barədə nisbətən yaxın vaxtlarda demişəm, qoy, bu gün tanısınlar. Lakin başqa 
ölkələrin bunu etməsini xahiş etmək yenə də Ermənistan rəhbərliyinin qeyri- 
adek vatlığından və onun siyasi savadının çox aşağı səviyyədə olmasından xəbər 
verir. Ona görə ki, əgər Ermənistan rəhbərliyi beynəlxalq siyasətin əsaslarından 
azacıq da olsa, baş çıxarsaydı, anlayardı ki, bu gün, biz Dağlıq Qarabağ ilə vahid 
dövlət çərçivəsində və digər beynəlxalq strukturlar çərçivəsində BMT-yə daxil 
olanda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün dünya tərəfindən hamıya məlum 
fakt kimi etiraf edilib. Axı Qoşulmama Hərəkatı - 120 ölkə Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünü birmənalı şəkildə dəstəkləyib. Avropa İttifaqına 27 ölkə daxildir. 
Avropa İttifaqı ilə bizim imzaladığımız sənəddə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, 
sərhədlərin toxunulmazlığı və suverenliyi dəstəklənib. Bunlar təqribən 150 ölkə 
deməkdir. Buraya İslam Əməkdaşlıq Təşkilatını da əlavə etsək, - düzdür, orada 
Qoşulmama Hərəkatının üzvləri olanlar da var, olmayanlar da, - budur dünya 
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birliyi. Ermənistanın ucbatından, onun istəyinə görə, onun Dağlıq Qarabağı tanı-
maq şıltaqlığına görə Azərbaycan ilə münasibətləri korlamaq, özü də, sadəcə, 
korlamaq deyil, deyərdim ki, bu, hər hansı ölkə ilə diplomatik münasibətləri 
dərhal pozmağa gətirib çıxarar. Kim belə addım atacaq? Sadəcə, heç kim bunu 
etməyəcək. Xüsusən ona görə ki, ermənilər özləri onu tanımırlar. Özü də elə bir 
vaxtda ki, onlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə əsasən təcavüzkar-
dırlar. Buna görə də deyərdim ki, bu hərəkət onların növbəti ləyaqətsiz cəhdidir, 
yenə başqasının hesabına öz istəklərinə nail olmağa çalışırlar.

- Siz çox yaxşı dediniz. Rusiya münaqişə zonasına hərbi müşahidəçilər gön-
dərilməsini təklif etmişdi. Baş nazir Paşinyan, prinsip etibarilə sülhməramlıların 
münaqişə zonasına daxil olmalarına razılaşdı və bunların rusiyalı sülhməramlılar 
olmasını istisna etmədi. Yəni, bir növ kazus alınır: hərbi müşahidəçilər, yoxsa sülh-
məramlılar? Ümumiyyətlə, bu məsələ barədə rəsmi Bakının mövqeyi necədir?

- Bu bənd baza prinsiplərində əks olunub. Lakin biz onu heç vaxt ciddi 
müzakirə etməmişik. Ona görə ki, sadəcə, biz həmin bəndə çatmamışıq. Regio-
na sülhməramlıların göndərilməsi nizamlamanın sonuncu mərhələsində, işğa-
lın nəticələri aradan qaldırılanda, işğal edilmiş ərazilər qaytarılanda, qaçqınlar 
Dağlıq Qarabağa qayıdanda planlaşdırılırdı. Bəli, erməni və azərbaycanlı əhali-
nin birgə yaşamasını təmin etmək üçün birinci mərhələdə ayırıcı qüvvələr lazım 
olacaq. Lakin baza prinsiplərində həmin qüvvələrin hansı müddətə göndərilə-
cəyi, onların hansı ölkələrdən olacağı barədə göstərişlər yox idi. Yəni, sadəcə, 
ona görə ki, biz o bəndə çatmamışdıq. Biz əvvəlcə sazişin əsas bəndlərini razı-
laşdırmalı idik. Ermənistanın baş nazirinin münaqişə zonasında sülhməramlılar 
olmasını istədiyini bəyan etməsinə gəldikdə isə, əvvələn, bu, onun işi deyil. Ona 
görə ki, biz münaqişə zonası deyəndə başa düşmək lazımdır ki, bu, Azərbaycanın 
ərazisidir. Əgər biz Azərbaycanla Ermənistanın sərhədində sülhməramlılardan 
danışırıqsa, bu, başqa məsələdir. Bəli, amma indi, mən belə başa düşürəm ki, 
Azərbaycan ərazisi haqqında danışırlar. Buna görə də, təbii ki, həlledici sözü biz 
deməliyik, çünki bu mövzu geniş müzakirə edilməyib. Məncə, bu barədə danış-
maq hələ tezdir. Lakin öz tərəfimdən qeyd etmək istərdim ki, bu barədə danışan-
da, əvvələn, başa düşmək lazımdır ki, ehtimal edilən müşahidəçilərin mandatı 
necə olacaq, onlar harada dislokasiya ediləcək. Başa düşmək lazımdır ki, təmas 
xətti yoxdur, buna görə də dislokasiya yerləri harada olacaq.

Ermənistan beynəlxalq hüququ pozur, atəşkəsi pozmaqda davam edir, 
bizim şəhərlərimizi atəşə tutur. Bu yaxınlarda “Euronews” kanalında bir repor-
taj verilirdi. Orada raketin necə uçması aydın görünürdü. Özü də raket hərbi 
mövqelərə deyil, bizim şəhərlərə uçur. Buna görə də sülhməramlılar harada 
yerləşəcək, onların mandatı necə olacaq, şəxsi heyəti, sayı, silahları, funksiyaları 
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nə olacaq, onların təhlükəsizliyini kim təmin edəcək? Buna görə də bütün bu 
məsələlərin çox diqqətlə öyrənilməsi tələb olunur və yalnız bundan sonra deyə 
bilərik ki, bəli, biz buna razıyıq və ya razı deyilik. Ona görə bu sual hələ tezdir.

- Bütövlükdə, indiki vaxtda Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya hərbçiləri 
atəşkəsin monitorinqinin hər hansı mexanizmini müzakirə edirlərmi?

- Xeyr. İndi belə müzakirələr aparılmır.

- Siz Ermənistanın baş naziri ilə Qarabağ barəsində danışıqlar aparılması 
üçün Moskvaya gəlməyə hazırsınızmı və hansı şərtlərlə?

- Mən belə dəvət almamışam. Üçtərəfli görüşlərdə dəfələrlə iştirak etmişəm, 
lakin Ermənistanın, Azərbaycanın və Rusiyanın rəhbərlərinin - prezidentlərinin 
iştirakı ilə. Amma Paşinyan Ermənistanda hakimiyyətə gələndən sonra bu cür 
görüşlər olmayıb. Ermənistanın əvvəlki prezidentləri ilə belə görüşlər olub. Mən 
həmin görüşlərdən heç vaxt boyun qaçırmamışam. Hesab edirdim ki, bu görüş-
lər çox müsbətdir. Ona görə ki, Rusiya Minsk qrupunun həmsədri kimi nizamla-
mada xüsusi rol oynayır. Çünki Rusiya həm də tarixən istər Ermənistanla, istərsə 
də Azərbaycanla həmişə sıx əlaqə saxlayır və bu gün siyasi, iqtisadi qarşılıqlı 
əlaqələr baxımından Rusiya Azərbaycanla və Ermənistanla çox fəal əməkdaşlıq 
edir, bizim qonşumuzdur. Buna görə, əlbəttə, belə görüşlərin çoxu Rusiya ərazi-
sində keçirilib. Paşinyanın dövründə isə belə görüşlər olmayıb. Ermənistan rəh-
bərliyinin qeyri-adekvatlığını nəzərə alsaq, indi həmin görüşlərin nə dərəcədə 
səmərəli olacağını bilmirəm. Lakin əgər belə təklif daxil olarsa, biz ona həmişə 
müsbət mövqedən baxmışıq və baxacağıq.

- Yəni belə dəvət olarsa, Siz gəlməyə hazırsınızmı?

- Bəli. Özü də, siz dediyiniz kimi, heç bir şərtsiz. Buna sübut odur ki, sabah 
bizim Xarici İşlər nazirləri Cenevrədə, yenə hər hansı şərtlər olmadan görüşə-
cəklər. Üstəlik, demək istəyirəm ki, hələ münaqişə başlayan vaxt bizim Xarici 
İşlər naziri, - onun Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşmək üçün Cenevrəyə 
səfəri planlaşdırılmışdı, - o, oraya getdi. Ermənistanın xarici işlər naziri isə bir 
həftə əvvəl, oktyabrın əvvəlində oraya getməli idi, imtina etdi. Humanitar atəş-
kəs məsələsini razılaşdırmaq üçün xarici işlər nazirlərinin görüşü barədə Mos-
kvadan təklif alınanda da bizim Xarici İşlər naziri Cenevrədən oraya uçdu. Yəni, 
biz heç bir şərt qoymuruq. Amma mən yenə çox şübhə edirəm ki, Ermənistanın 
indiki hakimiyyəti nizamlanma üzrə konstruktiv işə qabil olsun.
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- Erməni tərəfin bəyanatlarına qayıtsaq, baş nazir Paşinyan daim deyir ki, 
Türkiyənin xüsusi təyinatlıları, türkiyəli hərbçilər Azərbaycana, belə deyək, sadə-
cə, kömək etmirlər, onlar hərbi fazaya fəal cəlb ediliblər. İndi belə fikirlər də əlavə 
olunub ki, münaqişənin hərbi fazasının həllində pakistanlı xüsusi təyinatlılar Azər-
baycana fəal kömək edirlər. Siz bu bəyanatları necə şərh edərdiniz və ümumiy-
yətlə, Sizin fikrinizcə, hazırda nizamlamada Türkiyənin rolu nədən ibarətdir və 
perspektivdə bir rol nədən ibarət ola bilər?

- Bu, Paşinyanın növbəti yalanıdır. Onu da deməliyəm ki, Ermənistanın 
əvvəlki prezidentləri ilə mənim ünsiyyətim zamanı buna oxşar heç bir hal olma-
yıb. Bəli, biz düşmənlərik, biz bir-birimizə qarşı müsbət əhvalda ola bilmərik, 
lakin danışıqlar masası arxasında heç vaxt belə ağ yalan olmayıb. Sadəcə, belə 
insunasiyalar da olmayıb. Bunlar hamısı yalandır. Burada Türkiyənin heç bir 
xüsusi təyinatlısı yoxdur. Bu barədə dəfələrlə demişəm, buna ehtiyac da yoxdur. 
İndi onun ağzı o qədər qızışıb ki, guya hansısa pakistanlı xüsusi təyinatlılar var. 
Yeri gəlmişkən, buna görə məncə etiraz notası da alıb. Bu, cəfəngiyatdır, belə şey 
yoxdur. Bu, əvvələn, üçüncü tərəfləri münaqişəyə cəlb etmək, münaqişəni bey-
nəlmiləlləşdirmək və özünün alçaldılmış vəziyyətini ört-basdır etmək cəhdləri-
dir. Guya döyüş meydanında vuruşan Azərbaycan deyil, Türkiyənin və Pakistanın 
xüsusi təyinatlılarıdır. O, cəfəngiyat danışır. Bu yaxınlarda deyib ki, guya Azər-
baycanın Suriyadan gətirdiyi terrorçular Rusiya ərazisinə soxulub və Qroznıda 
terror aktı törədiblər. Başa düşün, bu ki, tamamilə cəfəngiyatdır. Rusiyanın xüsu-
si xidmət orqanları bu terror aktını kimin təşkil etdiyini yəqin ki, bilirlər. Bun-
dan əvvəl Paşinyan deyirdi ki, Türkiyənin F-16 təyyarəsi Ermənistana məxsus 
Su-25 təyyarəsini vurub. Hamı bilir ki, bu, yalandır. Bütün bunları həm Rusiya, 
həm də digər həmsədr ölkələr izləyirlər. İndi biz texnologiyalar əsrində yaşayı-
rıq. Heç nəyi gizlətmək mümkün deyil. O deyəndə ki, Gəncəyə ballestik raketləri 
Ermənistan atmayıb, bu, sadəcə, axmaqlıqdır. Ona görə ki, hər hansı ballestik 
raketin buraxılması izlənilir. Bu raketin haradan buraxılmasını, ona hansı döyüş 
tapşırığı verilməsini Rusiya da çox gözəl bilir, Amerika da, Fransa da. Bu döyüş 
tapşırığının hədəfi yaşayış məhəlləsi idi. İkinci dəfə də yaşayış məhəlləsi oldu. 
Gəncədə bizim heç bir hərbi bazamız, heç bir hərbi şəhərciyimiz yoxdur. Axı, 
o, yalan deyir. Bu dəhşətli dağıntı kadrlarını biz yox, yüzlərlə xarici jurnalist 
çəkəndə, xarici diplomatlar birbaşa dağıntılar yerindən müsahibə verəndə də 
Paşinyan yalan deyir. Deyir ki, bunu edən Ermənistan deyil. Bəs kimdir? Biz özü-
müz Gəncəyə zərbə endirmişik? Yalançılığın, ən başlıcası, axmaqlığın dərəcəsini 
təsəvvür edirsinizmi? Bunu hər bir adekvat insan başa düşməli idi, bunu gizlət-
mək mümkün deyil. Buna görə də onun pakistanlı, türkiyəli xüsusi təyinatlılar 
barəsində dedikləri növbəti sərsəmlikdir. Sabah deyər ki, biz ərazilərimizi azad 
etmək üçün buraya marslıları gətirmişik. Ondan nə desəniz gözləmək olar.
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- Hər halda, münaqişənin nizamlanmasında Türkiyənin sonrakı rolunu 
dəqiqləşdirmək istərdim.

- Bəli, nizamlamada Türkiyənin rolunu görürük, səmərəli roldur. Türkiyə 
bizə qardaş dövlətdir. Türkiyə dünyada yeganə ölkədir ki, Cənubi Qafqazın üç 
ölkəsi ilə onun dövlət sərhədləri var. Hazırda Türkiyə təkcə regional problemlər-
lə bağlı bir sıra məsələlərdə deyil, həm də qlobal planda həlledici söz sahibidir. 
Türkiyə həm də tamamilə müstəqil xarici siyasət yürüdür. Mənim bildiyimə görə 
bu da, hamıya komanda verməyə adət edənləri çox qıcıqlandırır. Türkiyə bizim 
etibarlı tərəfdaşımız, Azərbaycanın dostu, həm də Rusiya ilə çox sıx münasibət-
ləri olan ölkə kimi, zənnimcə, hökmən mühüm rol oynayacaq. O, artıq indi həmin 
rolu oynayır. Rusiya və Türkiyə prezidentləri, bu ölkələrin Xarici İşlər nazirləri, 
Müdafiə nazirləri daim əlaqə saxlayırlar, bu məsələləri müzakirə edirlər. Bu, onu 
göstərir ki, Türkiyə artıq cəlb olunub, Ermənistanın nə qədər xoşuna gəlməsə 
də. Lakin, mən əminəm, Ermənistan bunu etiraf etməyə və bununla razılaşmağa 
məcbur olacaq.

- Cənab Prezident, hər halda belə bir risk varmı ki, Azərbaycan ilə Ermənis-
tan arasında münaqişə genişlənərək daha böyük regional münaqişəyə çevriləcək, 
ona iri dövlətlər də qoşulacaq?

- Səmimi desək, bunu tam istisna edə bilmərəm. Lakin öz tərəfimdən 
deməliyəm ki, biz buna gətirib çıxara biləcək hər hansı hərəkətlər etməyəcəyik. 
Bu münaqişəni beynəlmiləlləşdirə biləcək heç bir təxribat olmayacaq. Bu, bizə 
lazım deyil. Son bir ayda dəfələrlə demişəm ki, biz bunun əleyhinəyik. Bütün 
ölkələri təmkin nümayiş etdirməyə, müdaxilə etməməyə çağırmışam. Mən 
şadam ki, belə də olur. Hərçənd Ermənistanın münaqişəni beynəlmiləlləşdirmək 
üçün daimi cəhdləri, Ermənistan rəhbərliyinin Rusiyadan az qala Ermənistan 
tərəfində döyüşmək üçün Rusiya qoşunlarını göndərmək barədə daimi xahişləri 
məhz mənim dediyim ilanı özgə əli ilə tutmaq məsələsidir. Buna görə əminəm 
ki, region ölkələri, həm Rusiya, həm Türkiyə, həm İran, həm də Gürcüstan, - 
təbii ki, Azərbaycanın bu ölkələrlə etimada əsaslanan sıx tarixi, mədəni, siyasi 
münasibətləri var, - təcavüzkarın dəyirmanına su tökən hər hansı hərəkətlərdən 
çəkinəcəklər.

- Bu yaxınlarda Prezident Putin bəyan etdi ki, indiki eskalasiyanın gedişində 
hər iki tərəfdən ölənlərin ümumi sayı təqribən beş min nəfərdir. Siz də olan rəqəm-
lər də belədir, yoxsa onlar bir qədər fərqlənir?

- Mən demişdim ki, biz həlak olan hərbi qulluqçuların sayını münaqişə, 
müharibə başa çatandan sonra açıqlayacağıq. Müharibə başa çatdıqdan sonra. 
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Dinc sakinlərə gəlincə, biz məlumatları dərc edirik. Mən sizə dedim: 69 nəfər 
həlak olan və 300-dən çox yaralı var. İtkilərə gəlincə, mən bizim fərziyyələrə 
görə Ermənistanın hansı itkiləri ola biləcəyini deyə bilərəm.

- Maraqlı olardı.

- Baxın, hətta tam riyazi cəhətdən. 256 tank məhv edilib, bu, dünənki gün 
üçün olan məlumatdır. Hər gün bu rəqəm artır. Hesablayın, orada hərəsində 3-4 
nəfər var. Bu, artıq təxminən min nəfər. Sonra 50-dən çox piyadaların döyüş 
maşını məhv edilib. Orada təxminən neçə nəfərin olduğu aydındır. Yüzlərlə 
artilleriya topları. Hər birində bir neçə nəfər. 6 ədəd S-300 qurğusu, 40-a yaxın 
“Osa”, “TOR”, “KRUQ”, “KUB” zenit-raket kompleksləri. 400, bəlkə də 400-dən çox 
yük maşını, onların böyük hissəsi məhv edilib, həm hərbi qulluqçularla, həm 
də döyüş sursatı ilə birgə. Əgər bunları hesablasaq, hələ nə qədər səngərlərdə 
məhv edilib. Axı, biz bu səngərləri, təmas xəttini keçmişik. Bu kadrlar internetdə 
var. Yəni, bizim məlumata görə, təkcə erməni tərəfinin itkisi 5 min və daha çox 
ola bilər, yaralananlar isə müharibədə bir qayda olaraq, 2-3 dəfə çox olur. Bizim 
itkilərə gəlincə, mən yenə dedim ki, biz onları sonra açıqlayacağıq. Lakin demə-
liyəm ki, onlar xeyli azdır. Silahlı toqquşmanın xarakteri, mürəkkəb relyef və 
ermənilərin 30 il ərzində qurduqları istehkamlar nəzərə alınarsa, hesab edirəm 
ki, hər bir insan həyatı dəyərlidir, lakin bütün bunlarla bərabər, bizim itkilərimiz 
minimaldır.

- Bu mövzunu davam etdirmək istərdim. Bəzi hərbi ekspertlər hesab edir-
lər ki, Azərbaycan, belə deyək, hərbi əməliyyatların aktiv fazasında pilotsuz uçuş 
aparatlarından fəal istifadə edilməsi hesabına həlak olanların sayını minimuma 
endirməyə müvəffəq olub. Hətta bəziləri, elə ABŞ-dan olan hərbi ekspertlər he-
sab edirlər ki, bu, XXI əsrdə döyüş əməliyyatlarının aparılmasının yeni modelidir. 
Əks-hücum aparılarkən dronların xeyrinə seçim edilməsi nə ilə bağlı idi?

- Bilirsiniz, Azərbaycan Ordusunun arsenalı təkcə dronlardan ibarət deyil, 
bizdə Rusiya, Belarus, İsrail istehsalı olan müasir hava hücumundan müda-
fiə sistemləri, bir neçə çarpaz hava hücumundan müdafiə sistemləri var. Onlar 
Ermənistan ərazisindən göndərilən raketlərin çox hissəsini vurur. Təəssüf ki, 
biz həmin raketlərin hamısını vura bilmirik. Bizdə ən müasir zirehli texnika var, 
modernləşdirilmiş “T-72” tankları, ən müasir “T-90” tankları, piyadaların döyüş 
maşınları və sair, müasir uzaqvuran artilleriya silahları var. İndi bu, heç kəs üçün 
sirr deyil. “Polonez”, “Lora”, “Ekstra”, “Qasırğa” raketləri və sairə. Yəni, biz ordu-
muzun silahlanmasına birtərəfli yanaşmamışıq. Lakin müharibə aparılmasının 
müasir metodları, əlbəttə, 1990-cı illərdə olan metodlardan fərqlənir. Buna görə 
də pilotsuz aviasiya bizim döyüş qabiliyyətimizin mühüm amilidir, xüsusən, bu 
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cür möhkəmlənmiş rayonların olması nəzərə alınmaqla. İnanın ki, hətta bizim 
internetdə nümayiş etdirdiyimiz kadrlar da, əslində, baş verənlərlə müqayisə-
də çox cüzi hissədir. Bunlar bizim göstərə bildiklərimizdir. Aşkar görünür ki, 
onlar orada qazılıb yerləşdirilib. Sanki hansısa gəmiricilərdir. Onlar orada hər 
yeri qazıblar. Aralarında yollar olan, uzunluğu kilometrlərlə ölçülən tunellər var. 
Siçovul yuvalarına oxşayır. Səs eşidən kimi oraya girirlər. Hər bir artilleriya topu-
nun “siçovul yuvası” var. Buna görə müasir texnika olmasa, bunları məhv etmək 
çox çətin olardı və bu, çox böyük insan tələfatına gətirib çıxarardı. Biz neçə 
“Qrad” qurğusunu məhv etmişik. İndiki halda pilotsuz aviasiya - həm Türkiyə 
dronları, həm də İsrail dronları, əlbəttə, bizə çox kömək edir. Biz azı altı ədəd 
“S-300” zenit-raket kompleksini məhv etmişik. Üstəgəl müasir pilotsuz uçuş 
aparatları. Onlar özləri zərbə endirir, özləri kəşfiyyat aparır, həm də zərbə vuran 
artilleriyanın koordinatlarını verirlər. Buna görə, əlbəttə, bu, bizim uğurumuzun 
mühüm amilidir. Lakin dediyim kimi, torpaqlarımızı Azərbaycan əsgərləri və 
zabitləri azad edirlər, bu torpaqlarda bayrağımızı qaldırırlar. Buna görə bütün 
bunlar bizim sərvətimizdir və təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Ordusu ən yüksək 
döyüş qabiliyyətli ordulardan biri hesab edilir. Mən bilirəm ki, bu müharibədən 
sonra bu təcrübə öyrəniləcək. Ümumiyyətlə, bu təcrübə hərbi quruculuq üzrə 
gələcək fəaliyyəti planlaşdıran çox ölkələr üçün, hətta bizim üçün də faydalı ola-
caq. Bu yaxınlarda Müdafiə Nazirliyində hərbçilərlə müşavirə keçirirdim, orada 
dedim ki, biz uğurlarımızla yanaşı, nöqsanlarımızı da təhlil etməliyik və gələcək-
də hərbi texnika alanda indi bizə lazım olan, amma, sadəcə, anbarlarda qalmış 
texnikanı almamaq təcrübəsini əsas götürməliyik.

- İstifadə edilməmiş qalıb?

- Bəli.

- Cənab Prezident, Siz qeyd etdiniz ki, eskalasiyanın indiki fazasında erməni 
tərəfinin dinc şəhərləri atəşə tutması halları tez-tez baş verib. Gəncənin iki dəfə 
şiddətli atəşə tutulması, Bərdənin dünən atəşə tutulması, həlak olanların ümumi 
sayı 70 nəfərə yaxındır, - bu, döyüş əməliyyatları zonasından kənarda yaşayan şəxs-
lər üçün lap çoxdur, - və 300-dən çox yaralı. Lakin, eyni zamanda, Bakıdan daim 
bəyanatlar səslənir ki, beynəlxalq birlik bu atəşlərə görə Ermənistanı lazımınca 
qınamır. Yəni, beynəlxalq birlik həm Bakıya, həm də Yerevana dinc vətəndaşların 
atəşə tutulmasını dayandırmaq kimi çağırışlar etməklə kifayətlənir. Lakin Bakı-
nın Ermənistanın əməllərini ittiham etməsi beynəlxalq birlik tərəfindən lazımınca 
qarşılanmır?

- Bəli, bu, belədir. Lakin bu, bizim üçün yenilik deyil. Bütün bu işğal illəri 
ərzində Ermənistanın qınanması nədən ibarət olub? Məgər bu, ittiham idimi, 



248

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
Vətən müharibəsi dövründə xarici kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibələri

xeyr! Məgər kimsə Ermənistanı işğala görə qınayıbmı? Bəli, 1993-cü ildə BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri qəbul edilib. Bəli, sonra biz öz səylərimiz-
lə BMT Baş Assambleyasının və Qoşulmama Hərəkatının qətnamələrinin qəbul 
edilməsinə nail olduq. Hətta Avropa Parlamentinin də. Lakin onlar, əlbəttə, 
nizamlama üçün hüquqi baza yaratdılar, amma ittihamları eşitmədik. Hətta atəş-
kəsin Ermənistan tərəfindən pozulması aydın olduqda belə. Moskvada atəşkəs 
əldə olunmasından heç bir gün keçməmiş onlar Gəncəyə zərbə endirdilər. İndi 
də, Vaşinqtonda atəşkəs razılaşdırıldıqdan bir gün sonra, özü də bunun üçün 
onlar yalvarırdılar. Axı, atəşkəs barədə yalvaran onlar idi. Moskvada da, indi də 
Fransa tərəfinin fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş atəşkəs pozulub. Bir gün keç-
mədi, onlar Bərdəni atəşə tutdular. Buna qədər isə onlar Tərtərdə dəfn mərasi-
mini atəşə tutmuşdular. Orada 4 nəfər həlak olmuşdu. Bu, qeyri-insani əməllər 
onu göstərir ki, baxın, görün, biz kiminlə vuruşmağa məcburuq. Onlar üçün nə 
əxlaq normaları var, nə şərəf, nə ləyaqət. Ümumiyyətlə, müharibənin necə apa-
rılması barədə anlayışları yoxdur. Ona görə də onlar müharibəni belə aparır-
lar. Bilirsinizmi, hətta hər bir rəqibə, düşmənə də müəyyən dərəcədə hörmət 
etmək lazımdır, çünki qaydalar, o cümlədən müharibənin aparılması qaydaları 
var. Erməni tərəfi üçün bu qaydalar yoxdur. Ona görə də biz Ermənistanın pis-
lənəcəyinə o qədər də ümid etmirdik. Bizi qardaş Türkiyə dəstəkləyir. Bizi Pakis-
tan, Türkiyə Prezidenti, Pakistanın Baş Naziri açıq dəstəkləyirlər. Onlar dəfələrlə 
bizi dəstəklədiklərini ifadə ediblər. Bizi çox ölkələr dəstəkləyir. Lakin biz dünya 
birliyi dedikdə, nə üçünsə həmişə Qərb dünyası başa düşülür. Bax, oradan biz 
həmrəylik gözləmirdik və gözləmirik.

- Bundan başqa, erməni tərəfi tez-tez Azərbaycanın müxtəlif enerji infrast-
rukturunu – Mingəçeviri, qaz kəmərlərini, neft kəmərlərini atəşə tuturdu. Ümu-
miyyətlə, Siz necə hesab edirsiniz, bu, Azərbaycan neftinin və qazının dünya baza-
rına çatdırılması üçün müəyyən risklər yarada bilərmi?

- Əgər onlar vəd etdiklərini reallaşdıra bilsələr, konkret olaraq, Səngəçal 
terminalını və ya bizim neft və qaz kəmərlərimizi bombalaya bilsələr, bu, əlbəttə, 
risklərlə bağlı olacaq. İndiki halda düşünürəm ki, onları qınayacaqlar, çünki bu 
neft və qaz əsasən avropalı istehlakçılara lazımdır. Sirr deyil ki, Azərbaycandan 
çəkilən qaz kəməri müəyyən dərəcədə, çox yox, müəyyən dərəcədə bəzi Avropa 
ölkələrinin enerji təhlükəsizliyinə şərait yaradır və yaradacaq.

- Avropanın cənubu.

- Neftin göndərilməsi məsələsinə gəldikdə bu gün Avropa İttifaqının üzvü 
olan bəzi ölkələr özlərinin ehtiyaclarının təxminən 40-50 faizini Azərbaycan 
nefti hesabına təmin edirlər. Yəni, əgər bu neft-qaz kəmərləri ilə bağlı bir hadisə 
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baş versə, Ermənistan ciddi beynəlxalq təzyiqlə üzləşəcək. Lakin bu da onları 
dayandırmır. Axı, onlar Bakı-Novorossiysk neft kəmərini bombalamağa cəhd 
göstərmişdilər. Bu neft kəməri Azərbaycan ilə Rusiyanı bağlayır. Həmin Rusiyanı 
ki, Ermənistan ondan həmişə hansısa xüsusi münasibətlər tələb edir, əvəzində 
heç nə vermədən. Heç nə. Əsla. İstər tarixi baxımdan, istər beynəlxalq arenada 
dəstək mənasında. Əlbəttə, indi Sorosun komandasından başqa bir əməl göz-
ləmək çətindir. Buna görə də Mingəçeviri, elektrik stansiyasını bombalamağın 
məqsədi Azərbaycanın enerji sistemini dağıtmaqdır. Bu, əlbəttə, müəyyən dərə-
cədə təsir göstərər, lakin biz artıq şaxələnmiş enerji təchizatı şəbəkəsi, yeni 
elektrik stansiyalarını yaratmışıq. Ona görə də bu, məhz erməni tərəfin yırtıcı 
mahiyyətini göstərir. Başqa məsələdir ki, biz həmin raketlərin çoxunu havada 
məhv etmişik. Bir hissəsi tutulub, bir hissəsi partlamayıb. Bu da onların hərbi 
potensialından xəbər verir. Amma, əlbəttə, belə bir təhdid var və biz ona adek-
vat reaksiya verməliyik. Mən həmişə demişəm, bu gün də deyirəm, Bərdə şəhə-
rinin vəhşicəsinə bombardman edilməsinə, orada 7 yaşlı qızın həlak olmasına 
və bir neçə uşağın zərər çəkməsinə baxmayaraq, biz onların tayı deyilik. Biz 
onlara döyüş meydanında cavab verəcəyik. Biz yeni torpaqların azad edilməsi 
ilə, bayrağımızı yeni şəhərlərə sancmaqla cavab verəcəyik. Biz şəhərləri, mülki 
şəxsləri bombalamayacağıq. Sizə lap yaxın vaxtlara aid bir nümunə göstərim. 
Artıq çoxdandır ki, həlak olanların cəsədlərinin və hərbi əsirlərin dəyişdirilmə-
si barədə söhbət gedir. Prinsip etibarilə bu mövzu Moskvada səslənib. Bu ayın 
10-da humanitar mülahizələrə əsasən biz Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə 
dəfələrlə müraciət etmişik ki, gəlin, mübadiləni təşkil edək. Özü də, tam təfər-
rüatı ilə deyim, mən həlak olmuş erməni hərbçilərinin cəsədləri barədə tapşı-
rıq vermişəm ki, onları maksimum dərəcədə refrijiratorlarda (soyuducularda), 
soyuq yerlərdə saxlasınlar, biz hamımız bilirik, insanların cəsədləri qalanda nə 
hala düşür.

- Cəsədlərin parçalanmaması üçün.

- Bəli, tamamilə doğrudur. Hər dəfə erməni tərəfi imtina edir. Hər dəfə 
bəhanələr gətirirdilər ki, gəlin, bunu döyüşlər gedən yerdə edək. Başa düşür-
sünüzmü, bu, mübadiləni aparacaq insanların, mülki şəxslərin həyatını təhlükə 
altına qoymaq deməkdir. Biz deyirik yox, axı, bizim dövlət sərhədimiz var. Gəlin, 
bunu Tovuz rayonunda, Qazax rayonunda edək. Gəlin, orada edək. Deyirlər, yox, 
yalnız burada. Buna görə dünən mən qərar qəbul etmişəm ki, Ermənistanın 
həlak olmuş hərbi qulluqçularının cəsədlərinin çox hissəsi birtərəfli qaydada 
Ermənistana verilsin. Üstəgəl daha iki mülki şəxsi – bu ahıl insanları da verə-
cəyik. Dünən biz bunu etməyə çalışdıq, onları maşınlarla sərhəd tərəfə yola sal-
dıq. ATƏT-in ofisini, Qırmızı Xaç Komitəsini bu işə cəlb etdik, lakin erməni tərəfi 
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onları qəbul etmir. Onlar həlak olmuş insanlarının cəsədlərini qəbul etmirlər. 
Ümumiyyətlə, bu, nə deməkdir, bunu necə izah edəsən? Ümumiyyətlə, bu, han-
sı insani əxlaq normalarına sığır? Biz hər halda cəsədləri verəcəyik. İndi mül-
ki şəxslərin və həlak olanların cəsədlərinin Gürcüstan ərazisindən çatdırılması 
üzərində işləyirik. Əgər onlar bu cəsədləri qəbul etməsələr, mən heç bilmirəm 
nə edək?! Görün, biz kiminlə vuruşuruq. Başa düşürsünüz? Bunu hamı başa 
düşməlidir. Onların bütün saxta, yalvarış dolu bəyanatlarını da. Onların ah-vayı, 
ağlamaları – bunlar hamısı yalançı göz yaşlarıdır. Biz onları yaxşı tanıyırıq. Buna 
görə Rusiya ictimaiyyəti onların yalanlarına, böhtanlarına aldanmamalıdır. Bəli, 
aydındır ki, onlar Rusiya Federasiyasında inteqrasiya ediblər. Təkcə orada yox, 
Fransada da, Amerikada da. Onlar mediada da yer tutub, ictimai fon yaradırlar. 
Lakin insanlar bizim kiminlə vuruşduğumuzu başa düşməlidirlər. Anlamalıdır-
lar ki, biz haqlıyıq. Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Onlar bizim torpaqda ölürlər.

- Cənab Prezident, Siz dəfələrlə vurğulamısınız ki, hərbi faza gec-tez başa ça-
tacaq. Bununla əlaqədar Sizə iki sualım var. Birincisi, Siz bütün rayonların işğal-
dan azad edilməsindən, yəni, həm Dağlıq Qarabağın, həm də yeddi rayonun qay-
tarılmasından sonra Azərbaycanın iqtisadi potensialını necə qiymətləndirirsiniz? 
Bu, Azərbaycanın iqtisadi artım sürətinə necə təsir göstərə bilər?

- Bunu demək çətindir. Bilirsinizmi, bu barədə müxtəlif ehtimallar var. 
Əlbəttə, böyük ərazilərin öz nəzarətimizə qaytarılması artım üçün, inkişaf üçün, 
ilk növbədə, kənd təsərrüfatının və turizmin inkişafı üçün böyük potensialdır. 
Ona görə ki, Qarabağ regionu ölkəmizin ən gözəl və bərəkətli regionlarından 
biridir. Həm təbii faydalı qazıntılarla, həm qızılla, sink və qurğuşunla zəngindir. 
Yeri gəlmişkən, Ermənistan Kəlbəcərdə bir neçə xarici şirkətlə bərabər qızılın 
qanunsuz hasilatını həyata keçirir. Lakin biz, əlbəttə, onların hamısını müvafiq 
hüquqi prosedurlar vasitəsilə məsuliyyətə cəlb edəcəyik. Ona görə də bu regi-
onun perspektivi Azərbaycanın davamlı inkişafı üçün, ilk növbədə, ərzaq təh-
lükəsizliyi məsələlərinin həlli üçün çox vacib olacaq. Amma anlamaq lazımdır ki, 
birinci mərhələdə bu, çox böyük maliyyə məsrəfləri tələb edəcək.

- Bərpa işləri.

- Bəli, əlbəttə. Çünki, hətta bizim göstərdiyimiz kadrlardan da görünür ki, 
orada bircə ev də qalmayıb. Biz Füzuli şəhərini işğaldan azad edəndə orada bir-
cə salamat bina tapa bilmədik. Təsəvvür edirsinizmi? Bütün şəhərdə, halbuki 
orada 10 minlərlə insan yaşayırdı. Bircə bina da qalmayıb. Mənə zəng vurdu-
lar, dedim ki, bayrağı dirək üzərində qaldırın. Görün, onlar nə ediblər. Ağdamın, 
Cəbrayıl rayonunun xarabalıqlarına baxın. Hər şey dağıdılıb. Elə bil buradan 
vəhşilər keçiblər. Elə bil bunlar insan deyilmiş. Onlar hər şeyi söküb-dağıdıblar. 
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Evlərin damlarını, pəncərə çərçivələrini, hətta unitazları da. Bu, sadəcə, quldur-
luqdur. Buna görə qarşıda bizi çox böyük xərclər gözləyir. İnfrastruktur, yollar, 
kommunikasiyalar, yaşayış yerləri, inzibati binalar. Buna görə də bu, yəqin ki, 
birinci mərhələdə ümumi daxili məhsulun həcminə, inşaat sektoruna çox müs-
bət təsir göstərəcək.

- İnşaat sektoruna.

- Bəli, sözsüz. Bir də, əlbəttə, məşğulluq məsələsinə. Tikinti materialları 
istehsalı ilə bağlı olan hər şeyə. Lakin bu, milyardlarla məsrəf demək olacaq. Biz 
dəymiş ziyanı hesablayacağıq. Mən artıq komanda vermişəm, işğaldan azad edil-
miş ərazilərdə xüsusi müvəqqəti komendaturalar yaradılmasına dair təlimatlar 
vermişəm. Cəmi bir neçə gün bundan əvvəl bu cür tapşırıq verilib. Biz hər şeyi 
inventarlaşdıracağıq, orada qalanların uçotunu aparacağıq, bizə vurulmuş ziya-
nın həcmini qiymətləndirəcəyik və təbii ki, bundan sonra artıq bizim vətəndaş-
ların oraya qayıdacağı mərhələdə müvafiq hüquqi prosedurlar aparılacaq, biz 
təcavüzkarı məsuliyyətə cəlb edəcəyik. Odur ki, perspektivdə, fikrimcə 5-10 il 
ərzində bu, qeyri-neft sektorunun inkişafına yaxşı təkan verəcək, qısamüddətli 
perspektivdə isə bu, məsrəf tələb edəcək. Lakin, başa düşürsünüzmü, Qarabağı 
bərpa etmək, onu yer üzündə ən gözəl və həyat üçün rahat guşələrdən birinə 
çevirməkdən bizi dayandıra biləcək maddi maneə yoxdur.

- Nəhayət, sonuncu sual. Siz Qarabağ münaqişəsi başa çatandan, nizamla-
nandan sonra bizim regionda vəziyyətin geosiyasi inkişafını və qüvvələr nisbətini 
necə görürsünüz?

- Zənnimcə, vəziyyət, əlbəttə, münaqişədən əvvəlki kimi olmayacaq. Biz 
regionda geosiyasi düzümü çox cəhətdən dəyişmişik. O, artıq dəyişib və bir çox 
stereotiplər keçmişdə qalıb. Məsələn, Rusiya və NATO arasındakı qarşıdurma 
kimi. Siz indi baxın, Rusiya və NATO-nun üzvü olan Türkiyə daha çox səmimi və 
etimada əsaslanan əlaqələrə malikdirlər, nəinki Türkiyə ilə NATO üzvü olan hər 
hansısa başqa ölkə. Bunlar əvvəl yox idi, bunlar yeni reallıqlardır. Buna görə də, 
bax, belə dəqiq strukturlaşdırılmış stereotip geosiyasi təfəkkür də ikinci plana 
keçir. Mən hesab edirəm ki, bu, müsbət amildir. Çünki reallıqları əsas götürmək 
lazımdır, reallıqları isə siyasətçilər öz fəaliyyətləri ilə yaradırlar. Düşünürəm 
ki, bu gün bizim regionda regionun gündəliyini müəyyən edən, əməkdaşlığa 
istiqamətlənən aparıcı siyasi xadimlər arasında çox müsbət əməkdaşlıq for-
matı yaranır. Çünki bu gün Türkiyə, İran, Rusiya və Azərbaycan arasında həm 
üçtərəfli, həm də ikitərəfli formatlarda fəal əməkdaşlıqdan danışmaq olar. Bizim 
üçtərəfli formatımız mövcuddur. Düşünürəm ki, gün gələcək, biz artıq dörd-
tərəfli formatda da fəaliyyət göstərəcəyik. Bu, həm tarixi, həm iqtisadi, həm 
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nəqliyyat, həm geosiyasi və ən başlıcası, bu regionda təhlükəsizliyin möhkəm-
ləndirilməsi baxımından təbii olacaq. Buna görə Ermənistan bundan sonra da 
Qafqazın bədənində yad cisim kimi qalmamalıdır. Ermənistan buraya onsuz da 
hamıdan sonra gəlib və erməni dövləti onlara tarixən heç vaxt məxsus olmadıq-
ları torpaqlarda süni şəkildə yaradılıb. Mən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
İrəvanı Ermənistana necə verməsini dəfələrlə demişəm. Bu, tarixi faktdır. 1918-
ci il mayın 29-da, Cümhuriyyətin yaranması elan ediləndən bir gün sonra İrəvan 
verilib. Özü də müzakirələr zamanı qanunverici orqanının İrəvandan olan depu-
tatları bunun əleyhinə idilər, lakin onların fikrini heç kim nəzərə almadı. Bax, 
beləcə İrəvanı götürüb veriblər. Buna görə də, necə deyərlər, olan olub, keçən 
keçib. İndi Ermənistan yad cisim olmamalı və işğala son qoymalı, Azərbaycan 
ilə, Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmalıdır. Bu, onlara yalnız fayda gətirə 
bilər, başa düşürsünüzmü, yalnız fayda. Bütün kommunikasiyalar açılacaq, onlar 
inteqrasiyalı enerji, nəqliyyat layihələrinin bir hissəsi, ümumi təhlükəsizlik sis-
teminin bir hissəsi olacaqlar. Baxın, bu gün Türkiyə Rusiyadan S-400 zenit-raket 
kompleksləri alır. Bu, tamamilə yeni təhlükəsizlik sistemidir. Bu, sadəcə, hava 
hücumundan müdafiə kompleksinin alınması deyil, yeni təhlükəsizlik, qarşılıq-
lı etimad sisteminə bir addım yaxınlaşmaqdır. Bunu qarşılıqlı etimad olmadan 
əldə etmək mümkün deyil. Biz Rusiyadan S-300-ləri çoxdan almışıq. Bu da qar-
şılıqlı etimad amilidir. Buna görə regionun belə konfiqurasiyası hamının xey-
rinədir. Amma Ermənistan başa düşməlidir ki, o, artıq yolun kənarındadır. Artıq 
ondan ötrü heç kim vuruşmayacaq. Bəs sonra? Əgər o, bizimlə qarşıdurmaya 
davam edərsə, əgər bundan sonra da Türkiyəyə ərazi iddiaları irəli sürərsə, başa 
düşməlidir ki, bizim qarşımızda necə dura bilər. Lakin biz qarşıdurma istəmi-
rik, biz sülh istəyirik, onların bizə və xalqımıza gətirdiyi bütün ağrı-acılara və 
faciələrə baxmayaraq. Buna görə də düşünürəm ki, geosiyasi reallıqlar müsbət 
istiqamətdə inkişaf etməlidir. Hər halda biz öz tərəfimizdən hər şeyi edəcəyik ki, 
bu, belə olsun.

- Bütün suallarımıza ətraflı cavab verdiyinizə görə bir daha sağ olun!

- Sağ olun!

AZƏRTAC 
28.10.2020

(https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyev_Rusiyanin_Interfaks_agentliyine_musahibe_
verib_YENILANIB_VIDEO-1626291)
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Prezident İlham Əliyevin Almaniyanın  
“ARD” televiziya kanalına müsahibəsi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 28-də Al-
maniyanın ARD televiziya kanalına müsahibə verib.

- Sentyabrın 27-də müharibə başladı. Sizin, “kim birinci atəş açdı” sualına 
cavabınız nədir?

- Cavab, Ermənistandır və bizim sübutlarımız var. Çünki mülki şəxslər və 
hərbçilər arasında ilk qurbanlar azərbaycanlılar idi. Bu, bizə qarşı ardıcıl surət-
də üçüncü hərbi təxribat idi. Birinci, iyul ayında törədildi. O zaman onlar Ermə-
nistan-Azərbaycan sərhədinə hücum etdilər. Bizim mülki şəxslər və hərbi qul-
luqçular arasında itkilərimiz olmuşdur. İkinci cəhd avqust ayında baş vermişdir. 
Ermənistan diversiya qrupu göndərmişdir, onun başçısı tərəfimizdən saxlanıl-
mışdır və o, ifadə vermişdir ki, mülki şəxslərə hücum etmək üçün göndərilmiş-
dir. Üçüncü dəfə sentyabrın 27-də onlar təmas xəttinə yaxın yerləşən bəzi şəhər 
və kəndləri ağır artilleriya bombardmanına tutdular. Biz cavab verdik və bu, belə 
başlamışdır.

- Siz çox tutarlı və sərt cavab verdiniz. Nə üçün bu dəfə belə etdiniz? Bu, İsrail 
və Türkiyə dronlarına görə Azərbaycan Ordusunun üstün qüvvəyə malik olduğu 
üçün baş verdi?

- İsrail dronları bizdə artıq uzun illərdir ki, var. Yeri gəlmişkən, onların 
bəziləri Ermənistanın işğal olunmuş bəzi torpaqlarımızın işğaldan azad edil-
məsi zamanı başladığı təxribata qarşı 2016-cı ildə istifadə olunmuşdur. Lakin o 
toqquşma Ermənistan dayandığına görə bir neçə gün davam etdi. Onlar bu dəfə 
də dayansaydılar, biz də dayanardıq. Lakin onlar dayanmadılar. Onlar bizə böyük 
ziyan vurmaq istəyirdilər. Onlar təmas xəttindən çox uzaqda yerləşən şəhərlərə 
raket atmağa başladılar və bizim mülki şəxslər arasında çoxlu qurbanlarımız var 
- bu vaxtadək 69 nəfər. Odur ki, biz özümüzü, xalqımızı müdafiə etməli və cavab 
verməli idik. Bizim cavabımız sərt idi, amma onlar buna layiq idilər.
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- Başa düşdüyümə görə Siz xüsusilə cənubda müəyyən torpaqları azad etmi-
siniz, lakin, eyni zamanda, Dağlıq Qarabağa yaxın, şimalda da. Bu müharibə nə 
qədər davam edəcək?

- Bu, Ermənistandan asılıdır. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Biz bu gün 
dayanmağa hazırıq. Yeri gəlmişkən, bizim üç dəfə atəşkəsə razı olmağımız faktı 
hərbi toqquşmaları dayandırmaq və bu məsələni danışıqlar masasında, siyasi 
yolla həll etmək iradəmizi nümayiş etdirir. Lakin Ermənistan üç dəfə atəşkəsi 
kobud şəkildə pozmuşdur.

- Onlar da eyni sözləri deyirlər.

- Bəli, əlbəttə ki, onlar deyirlər. Lakin baxın, görün nələr baş verib. Okt-
yabrın 10-da humanitar atəşkəs elan olunmuşdu. Növbəti gün onlar Ermənis-
tan ərazisindən Gəncəyə ballistik raket atdılar. Yəqin ki, siz bunun səbəb olduğu 
dağıntıları görmüsünüz və 10 mülki şəxs öldürülmüşdür. Onlar deyirlər ki, bunu 
onlar etməyiblər. Lakin bu, açıq-aydındır, çünki ballistik raketlərin buraxılışı 
peyk vasitəsilə müşahidə edilir. Beləliklə, Minsk qrupunun üç həmsədr ölkəsi, 
əlbəttə ki, bunu kimin etdiyini bilirlər. İkinci dəfə onlar eyni şeyi etdilər. Onlar 
atəşkəs elan olunduqdan 2 dəqiqə sonra onu pozdular. Üçüncü dəfə isə onlar 
dünən Bərdəyə kasetli raket atanda bunu etdilər. Dörd nəfər öldürülmüşdür, 
onların arasında yeddi yaşlı bir qız var. Beləliklə, bunu onlar ediblər. Bunu 
bizim etdiyimizə dair heç bir sübut yoxdur. Bizim etdiyimiz bunun əksidir. Mən 
demişdim ki, biz eyni qaydada cavab verməyəcəyik. Biz onlara döyüş meydanın-
da cavab verəcəyik. Biz şəhərlərə, mülki şəxslərə hücum etmirik, yalnız döyüş 
meydanında cavab veririk. Əlbəttə, biz özümüzü müdafiə etməliyik. Əgər onlar 
hücum edirlərsə, əgər onlar itirdikləri mövqeləri geri almaq istəyirlərsə, biz 
sakit dura bilmərik. Biz özümüzü müdafiə etməliyik. Biz nə qədər çox müdafiə 
olunuruqsa, daha çox əraziləri azad edirik.

- Bu, eyni ilə onların iddia etdiyi məsələlərdir. Onlar iddia edirlər ki, Siz ka-
setli raketlərdən istifadə edirsiniz. Hətta Sizin orada və Dağlıq Qarabağda kaset-
li raketlərdən istifadə etdiyinizə dair “Amnesty International” və “Human Rights 
Watch” təşkilatlarından bəzi dəlillər var idi. Nəyə görə Siz bu növ silahlardan isti-
fadə edirsiniz?

- Biz onlardan istifadə etmirik. Biz özümüzü müdafiə edirik. Biz “Amnesty 
International” və “Human Rights Watch” təşkilatlarını Azərbaycana dəvət etmi-
şik. Əfsuslar olsun ki, onlar hadisələri yalnız Ermənistan tərəfindən işıqlandı-
rırlar. Onlar bura gəlmək üçün bizə müraciət etməyiblər. Ona görə bizdə onların 
qərəzliliyi ilə bağlı böyük şübhələr var.
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- Lakin mənim indi bildiyimə görə onlar gəlirlər. “Human Rights Watch” təş-
kilatı gəlir, mənə deyiblər.

- Onlar bizim “Nəyə görə buraya gəlmirsiniz?” dediyimizə görə gəlirlər. Biz 
onlara “xahiş edirik, buraya gəlin” müraciətini etdikdən sonra onlar gəlməyə 
razılıq verdilər. Lakin onlar birinci növbədə niyə gəlmədilər?

- Onlar mənə gəlmək istədiklərini deyiblər. Bir neçə dəfə müraciət ediblər, 
lakin Siz onlara girişə icazə verməyibsiniz.

- Xeyr. Bu, mümkün deyil. Çünki biz elə dünən onların nəyə görə gəlmədik-
lərini, qoyun, gəlsinlər Gəncəyə, Tərtərə getsinlər demişik. Ermənilərin hücum 
etdiyi insanlarla görüşsünlər. Yenə də ballistik mərminin buraxılışı peykdən 
görünür. Heç kim deyə bilməz ki, biz Dağlıq Qarabağda və ya Ermənistanda mül-
ki şəxslərin yaşadığı istənilən yerə ballistik raket atmışıq.

- Gəlin, yenə Sizdən kasetli silahlarla bağlı soruşum. Çünki Sizin də bildiyiniz 
kimi bu, çox ciddi mövzudur. Mən “Human Rights Watch” təşkilatının araşdırma-
sına baxdım və sübut ondan ibarət idi ki, çox maraqlıdır, onların şəkilləri var idi, 
onlarda hətta silahın adı da var idi. Onların dediyinə görə, onun adı İsrail istehsalı 
olan LAR 160 kasetli bomba idi. Bu faktları həqiqətən də mübahisə predmetinə 
çevirirsiniz?

- Bəli, əlbəttə ki. Bununla bağlı heç bir sübut yoxdur. Mən istərdim ki, onlar 
buraya gəlsinlər və o dəlilləri təqdim etsinlər. Eyni zamanda, Gəncəyə, Tərtərə, 
Bərdəyə getsinlər və ermənilərin hansı növ silahlardan istifadə etdiklərini gör-
sünlər. Qərəzsiz olsunlar...

- Onlar burada silah tapsalar, Siz onların araşdırmasına güvənərsiniz?

- Onlar bunu etməlidirlər. Çünki onların “yox” demək imkanı yoxdur. Qoyun, 
onlar desinlər. Çünki bu vaxtadək “Human Rights Watch” və “Amnesty Interna-
tional” təşkilatları Azərbaycana qarşı çox aqressiv idi. Onlar heç vaxt Ermənis-
tanda insan haqlarının pozulması ilə bağlı heç bir şərh verməyiblər. Ermənistan 
həbsxanasında jurnalist öləndə onlar sakit idilər. Ermənistanın əsas müxalifət 
partiyasının rəhbəri həbs edildikdə onlar səssiz idilər. Sabiq prezidentlərin 
məhkəmə işi gedəndə onlar səssiz idilər. Onlar görmək istəmirlər. Çünki onların 
təşkilatlarında erməni əsilli insanlar var və bu təşkilatlardan əsasən Azərbay-
canın imicinə xələl gətirmək üçün istifadə olunur. Lakin buna baxmayaraq, biz 
onları dəvət etdik, qoyun, onlar gəlsinlər və gördüklərini desinlər.



256

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
Vətən müharibəsi dövründə xarici kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibələri

- Əslində, Siz heç vaxt BMT-nin kasetli silahları haqqında konvensiyasını im-
zalamayıbsınız. Nəyə görə, bu, Sizin üçün problemdir? Əslində, Siz ondan istifadə 
edə bilərdiniz.

- Ermənistan onu imzalayıb?

- Xeyr, lakin biz indi Ermənistandan deyil, Azərbaycandan danışırıq.

- Biz münaqişə haqqında danışırıq. Bizim hansısa konvensiyanı imzalama-
ğımız və ya imzalamamağımız faktı bizim o silahdan istifadə etməyimiz və ya 
etməməyimiz anlamına gəlmir. Bizim kifayət qədər silah-sursatımız var. Bizim 
müasir silahlarımız var və biz onları döyüş meydanında nümayiş etdiririk. Bizim 
etdiklərimiz budur, biz əraziləri bombalarla azad etmirik, biz əraziləri, kəndləri, 
şəhərləri bir-birinin ardınca işğaldan azad edən və Azərbaycan bayrağını ucal-
dan döyüşçülərimizlə azad edirik. Bu, belə edilir.

- Bu mövzuya gəlmişkən, yeddi rayonun hamısını azad etmək, bundan sonra 
danışıqları aparmaq və Dağlıq Qarabağın muxtariyyət zonası ilə bağlı bir razılığa 
gəlmək məqsəd deyilmi?

- Biz bunu təklif etdik. Lakin ermənilər bunu həmişə rədd ediblər. Minsk 
qrupunun həmsədrləri mənim dediklərimi təsdiqləyə bilərlər. Biz həmişə təklif 
edirdik, biz həmişə sülh planına, belə adlandırılan əsas prinsiplərə sadiq idik. Bu 
prinsiplər Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinin mərhələlərlə boşaldılmasını 
nəzərdə tuturdu. Birinci mərhələdə beş rayon, ikinci mərhələdə iki rayon. Lakin 
indi bu beş rayonun demək olar ki, hamısı işğaldan azad edilib. Buna görə Ermə-
nistan həmişə buna qarşı olub. Səmimi söyləsək, əraziləri azad etdikdən sonra 
döyüş meydanında gördüklərimiz, orada qurulmuş istehkam qurğuları, - onlar 
bəlkə də bu qurğulara yüz milyonlarla dollar xərcləyiblər, - göstərir ki, onlar bu 
ərazilərdən çıxmağı planlaşdırmayıblar. Çünki əgər ərazilərdən çıxmağı plan-
laşdırsaydılar, bu qədər çox sərmayə yatırmazdılar. Müasir avadanlıq, müasir 
silahlar, müasir istehkam texnologiyası ilə təchiz olunmuş bir neçə müdafiə səd-
di var idi. Buna görə danışıqlar masasında onların bütün davranışı vasitəçiləri 
və bizi aldatmaq cəhdindən ibarət idi. Onlar danışıqları sonsuz edirdilər və vaxt 
qazanmaq istəyirdilər, onlar 27 il ərzində buna nail ola bildilər. Buna görə, biz 
əsas prinsiplərə sadiqik. Yeddi rayon bizə qaytarılmalıdır. Ermənilər heç vaxt bu 
rayonlarda yaşamayıblar. Üstəgəl, Dağlıq Qarabağdan qovulmuş azərbaycanlılar, 
- müharibədən əvvəl Dağlıq Qarabağda Azərbaycan əsilli 40 min insan var idi, - 
oraya qayıtmalıdır və plan belə icra olunmalıdır.

- Azərbaycanın heç bir təsiri olmadan muxtar rayon?
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- Bu, müzakirələrin bir hissəsi idi. Lakin biz bununla bağlı yekun razılığa 
gəlmədik.

- Lakin Siz buna razılaşardınız?

- Biz bunu indi müzakirə etməliyik. Çünki indi ortada yeni reallıq var. Biz 
həmişə eşitmişik ki...

- Siz orada - muxtar regionda hansı təsirə malik olmaq istəyirsiniz? Bu, 
özü-özlüyündə ziddiyyət təşkil edir.

- Xeyr. Əvvəla, biz heç bir muxtar rayon razılığına gəlməmişik. Bu, birincisi. 
Biz bu razılığa gəlməmişik. Biz bunu təklif edəndə ermənilər bunu rədd edir-
dilər. Onlar bizim razı olmadığımız müstəqillik tələb edirdilər. İndi ortalıqdakı 
reallıqlar dəyişib. Biz dəfələrlə eşitmişik ki, reallıqlar var və siz onları nəzərə 
almalısınız. Yaxşı. Biz dəyişdik reallıqları. İndi onlar bunları nəzərə almalıdır və 
bu, 27 il ərzində bizim onlara təklif etdiklərimiz ola bilsin, artıq öz qüvvəsini 
itirib. Ona görə indi biz müzakirələr aparmalıyıq və yeri gəlmişkən, Ermənis-
tan hazır olduğu təqdirdə biz danışıqların yeni mərhələsinə başlamaq və danı-
şıqlar masasında Dağlıq Qarabağın gələcəyini müzakirə etmək üçün Xarici İşlər 
nazirimizi sabah Cenevrəyə göndərməyə hazırıq. Lakin bunun üçün Ermənistan 
dayanmalıdır. Onlar bu aylar ərzində həmişə bizim azad etdiyimiz əraziləri geri 
almaq istəyiblər və bu da onların məğlubiyyətinin əsas səbəbidir.

- Biz orada, bu ərazidə olduqda bizdə bir sual ortaya çıxdı. Nəyə görə Qa-
rabağ Azərbaycan üçün belə önəmlidir? Orada resurslar var, yoxsa bu, bir rəmzi 
məna daşıyır?

- Elzas və Lataringe sizin üçün önəmlidir? Bavariya sizin üçün önəmlidir? 
Yaxud Reyn-Vestfaliya? Bu, bizim torpaqdır, beynəlxalq səviyyədə tanınan bizim 
ərazimizdir. Bu, resurslar məsələsi deyil. Əsas resurslar burada, Bakıdadır. Bu, 
ədalət məsələsidir, bu, milli qürur məsələsidir və bu, beynəlxalq hüquq məsələ-
sidir. Beynəlxalq hüquq və bütün beynəlxalq ictimaiyyət Dağlıq Qarabağı Azər-
baycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Biz ədaləti bərpa edirik və biz BMT Təh-
lükəsizlik Şurasının 27 il ərzində kağız üzərində qalan qətnamələrini icra edirik.

- Siz qəbul edirsiniz ki, bu regionda insanların əksəriyyəti dünya üzrə əksər 
tarixçilərin dediyi kimi, ermənilər olub?

- Tarixə gəlincə, sizə deyə bilərəm ki, ermənilər bu regiona XIX əsrin 
əvvəlində Qarabağ xanlığı ilə Rusiya imperiyası arasında sülh sazişindən, - onu 
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İbrahim Xəlil xan və rus generalı Sisianov imzalamışlar - sonra köçürülüb və ya 
gətirilib.

- Onlar orada əsrlərboyu yaşamırlar?

- Xeyr, xeyr. Onlar Dağlıq Qarabağa 1805-ci, 1813-cü, 1828-ci illərdə imza-
lanmış Kürəkçay, Gülüstan və Türkmənçay sülh sazişlərindən sonra köçürülməyə 
başlayıblar. İnternetdə görə bilərsiniz. Bu sazişlərdə ermənilər qeyd olunmur. 
Ermənilər sonradan Çar Rusiyası tərəfindən Şərqi Anadolu və İrandan regionun 
etnik və dini tərkibini dəyişdirmək məqsədilə gətiriliblər.

- Belə çıxır ki, tarixçilərin, Qafqaz regionu üzrə ekspertlərin əksəriyyəti səhv 
edirlər?

- Bəli, əlbəttə. Çünki sənədlərə baxın. Tarixçilər, hansı tarixçilər? Müxtəlif 
tarixçilər var və bəzən tarix siyasi üstünlüklərlə motivasiya olunur. Lakin həmin 
sənədlərə baxın, internetdə var və siz görə bilərsiniz. Əgər siz erməni əhali ilə 
bağlı hər hansı qeyd tapsanız, deyərsiniz ki, mən səhv edirəm. Beləliklə, bu, belə 
olub. Lakin digər məsələ ondan ibarətdir ki, bəli, onlar 200 il ərzində orada yaşa-
yıblar və “Qarabağ” sözü Azərbaycan sözüdür, erməni sözü deyil. Siz bilirsiniz 
onlar Dağlıq Qarabağın qondarma paytaxtını necə adlandırırlar? Stepanakert. 
Bilirsiniz kimin şərəfinə adlandırılıb? Stepan Şaumyanın. Erməni əsilli rus bol-
şeviki Stepan Şaumyan 1918-ci ildə azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törətmiş 
cinayətkar dəstənin rəhbəri idi. Əgər bu, qədim Ermənistan ərazisi idisə, niyə 
Qarabağ adlandırılır? Niyə paytaxt şəhər hansısa qədim adla deyil, Stepanakert 
adlanır? Çünki onlar orada 200 il yaşayıblar. 1978-ci ildə orada yaşayan ermə-
nilər Dağlıq Qarabağa gəlişlərinin 150 illiyi münasibətilə abidə ucaltdılar. Bu, 
tarixdir. Lakin bir daha deyirəm, onlar 200 il boyunca yaşayıblar və biz onların 
yaşamağını istəyirik. Mən dəfələrlə demişəm ki, biz azərbaycanlıların geri qayıt-
mağını və ermənilərin 200 il boyunca tarixən yaşadıqları ərazidə yaşamağını 
istəyirik, nəyin bahasına olursa-olsun.

- Buna baxmayaraq, bu insanlar Sizin hərbi əməliyyatlara, dedikləri kimi et-
nik təmizləməyə məruz qalırlar?

- Xeyr, əsla. Biz etnik təmizləməyə məruz qalmışıq. Onlar Dağlıq Qarabağı 
və 7 ətraf rayonu işğal edəndə, bu 7 rayonda, o cümlədən Dağlıq Qarabağın bir 
hissəsi olan Şuşada 750 min azərbaycanlı etnik təmizləməyə məruz qaldı. Etnik 
təmizləməyə məruz qalan biz olmuşuq. Biz ermənilərə qarşı etnik təmizləmə 
aparmamışıq və bunu indi də etməyi planlaşdırmırıq. Çünki mən demişəm ki, 
biz birlikdə yaşamalıyıq. Bu, asan olmayacaq. Lakin biz öyrənməliyik.
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- Lakin indi orada, son bir neçə həftədə mülki şəxslər qətlə yetirilib?

- Azərbaycanın da mülki şəxsləri qətlə yetirilib – 69 nəfər.

- Orada da.

- Bəli. Çünki bu, müharibədir. Lakin 69 mülki şəxs münaqişə zonasından 
uzaqda olan Gəncədə və digər ərazilərdə qətlə yetirilib, 300-dən çox mülki şəxs 
yaralanıb. Bu, müharibədir. Əfsuslar olsun ki, bu, olur.

- Mən 5 il İsraildə yaşamışam. Yaxşı bilirəm ki, İsrail dronları çox dəqiqdir. 
Demək istəyirəm, mənim anladığım qədəri ilə bu, dron vasitəsilə edilməyib?

- Xeyr.

- Necə olub ki, Dağlıq Qarabağda kilsəyə zərbə endirilib.

- Artıq qeyd etdiyim kimi, bu, ehtimal ki, bizim artilleriyanın səhvi olub və 
ya, ikinci variant o ola bilər ki, ermənilər bizi günahlandırmaq üçün bunu özləri 
ediblər.

- Xristianlar öz kilsələrinə atəş açıblar?

- Lakin bu, kiçik ziyan idi. Dağılmayıb. Siz oranın şəkillərini görmüsünüz? 
Kiçik ziyandır. Kilsə dağılmayıb. O, maksimum iki həftəyə təmir edilə bilər. Ona 
görə də, bizdə şübhə var ki, bu, bizi günahlandırmaq üçün onların özləri tərə-
findən törədilmiş ola bilər. Bakıdakı erməni kilsəsinə baxın. Biz onu qoruyub 
saxlayırıq. Biz onu bərpa etmişik.

- Belə bir şeyi uydurmaq üçün müsəlmanların məscidi dağıtmasını təsəvvü-
rünüzə gətirə bilərsiniz?

- Mən bilmirəm. Ola bilsin. Ola bilsin ki, bu, baş versin, niyə də yox. Burada, 
Bakıdakı erməni kilsəsi bizim tərəfimizdən qorunub saxlanıb. Biz onu dağıtma-
mışıq. Biz onu qoruyuruq. Biz orada minlərlə erməni kitabı saxlayırıq. Onlar isə 
işğaldan azad edilmiş Zəngilanda məsciddə donuz saxlayırdılar. Fərq bundadır.

- Mən bildiyimə görə, oktyabrın 1-də Azərbaycanda bir nəfər sülh tələb et-
diyinə görə həbs olunub. Bəzi insan haqları ekspertləri, müdafiəçiləri deyirlər ki, 
Siz bu müharibəyə həm də xalqı ətrafınızda birləşdirmək, demokratiya və insan 
haqları ilə bağlı ölkədəki problemlərdən diqqəti yayındırmaq üçün başlamısınız.
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- Bu, tamamilə yanlış qiymətləndirmədir. Birincisi, mənim həbs olunan hər 
hansı şəxs barəsində məlumatım yoxdur. Əgər, adını deyə bilərsinizsə, əgər, siz-
də adı varsa, mənə deyin. Sizdə adı var?

- Hazırda məndə adı yoxdur, öyrənərəm.

- Öyrənəndə mənə deyərsiniz. Beləliklə, biz bu sualı etibarsız hesab edə 
bilərik, çünki sizdə ad yoxdur və məndə də bu məlumat yoxdur. Diqqətin yayın-
dırılmasına gəlincə, diqqəti yayındırmağa ehtiyac yoxdur. Bizim siyasi sistemi-
miz səmərəlidir. Bu toqquşmadan əvvəl, hətta bizdə parlament seçkiləri keçi-
rilməzdən əvvəl, mən siyasi əməkdaşlığın bir növ yeni prosesinə start verdim. 
Biz praktiki əməkdaşlığa başlamaq, düşmənçiliyə son qoymaq və ən azı bir-biri-
mizlə danışmağa başlamaq üçün bütün siyasi partiyalara açıq müraciət etdik və 
iki partiyadan başqa bütün digər partiyalar, onların 50-si bunu dəstəklədi. Biz 
müasir, yeni siyasi prosesə başladıq. Hazırda parlamentimizdə çox sayda müxa-
lifət üzvü var. Siyasi proses çox səmərəlidir.

- Azərbaycanda bir çox müxalifət üzvləri də həbsdə deyilmi?

- Xeyr, həbsdə olanlar törətdikləri cinayətlərə görə həbs ediliblər. Burada 
siyasi ittiham irəli sürülmüş heç kim yoxdur və müxalifət...

- Nə cür cinayətlər? Öz fikirlərini ifadə etməklə bağlı?

- Xeyr, müxtəlif cinayətlər. Hər hansı digər cinayət kimi. Mən dəqiq hansı 
olduğunu bilmirəm, amma bu, sadəcə olaraq, adi cinayətlərdir. Beləliklə, bizim 
bu cür səbəbimiz yoxdur. İkincisi, pandemiya dövründə bizim iqtisadi göstəri-
cilərimiz ən yaxşılardan biridir. İqtisadiyyatımız cəmi 3,9 faiz azalıb. Bu, bəzi 
Avropa ölkələrində olduğundan xeyli aşağıdır. Azərbaycanda yoxsulluq səviyyə-
si 5 faizdir, xeyli aşağı. İşsizlik səviyyəsi 7 faizdir, xeyli aşağı. Bizim konvertasiya 
oluna bilən valyuta ehtiyatlarımız xarici borcumuzdan 6 dəfə çoxdur. Bizdə daxi-
li problemlər yoxdur, niyə mən buna başlamalıyam.

- Siz Azərbaycanı demokratiya nümunəsi adlandırardınız?

- Xeyr, heç vaxt. Siz öz ölkənizi demokratiya nümunəsi adlandırarsınız?

- Müəyyən mənada, bəli.

- Lakin siz müxalifətin nümayişlərinə qadağa qoyursunuz.
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- Xeyr, belə deyil.

- Bəli, bəli. Nümayiş keçirmək istəyən ekstremist - adını unutmuşam. Siz 
onlara qadağa qoydunuz.

- Mən bu barədə bilmirəm. Demək istəyirəm ki, hətta koronavirus dövründə 
də etirazlar keçirirdilər.

- Xeyr, koronavirus dövründən əvvəl idi. Biz nümunə deyilik və özümüzü 
bu cür göstərmirik. Lakin özlərini sanki belə göstərən ölkələr var, amma onlar 
etirazçıları qətlə yetirirlər. Siz “sarı jiletlilərin” etirazlarında neçə nəfərin qətlə 
yetirildiyini bilirsinizmi? Bilirsiniz, 10-dan çox adam qətlə yetirilib.

- Amma biz Fransa barədə danışmırıq.

- Xeyr, gəlin, Avropa barədə danışaq.

- Azərbaycan barədə...

- Xeyr, gəlin özlərini guya demokratmış kimi aparanlardan danışaq. Biz 
özümüzü elə aparmırıq. Bəli, bizim çatışmazlıqlarımız var.

- Mən cənab Makrondan bu barədə soruşaram.

- Lakin etirazçılar qətlə yetirilirlər, küçədə etirazçıları qətlə yetirirlər – 10 
nəfər qətlə yetirilmişdi. Biz sizin Avropada etirazçıları necə döydüyünüzə baxı-
rıq, siz onları atlarla döyürsünüz, itləri gətirirsiniz və bu, demokratiya hesab 
olunur.

- Hazırda gəldiyim ölkə - Türkiyə bu hərbi əməliyyatlarda, bu müharibədə 
Sizin üçün nə dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir? Burada türk əsgərləri var idi. Dünən 
biz onlardan bəziləri ilə söhbət etdik. Onlar Türkiyədən olduqlarını dedilər.

- Siz əsgərlərlə danışmısınız?

- Bəli.

- Döyüş meydanında?

- Xeyr, döyüş meydanında yox.

- Bəs harada?



262

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
Vətən müharibəsi dövründə xarici kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibələri

- Bakı şəhərində.

- Onlar burada, Bakıda döyüşürlər?

- Xeyr, xeyr. Bununla belə, onlar buradadırlar.

- İndi burada alman əsgərləri də ola bilər.

- Siz birgə hərbi təlimlər keçirirsiniz...

- Bəli, bəli, keçiririk.

- Əgər, bu münaqişəyə üçüncü ölkə cəlb olunsa, Siz Türkiyədən kömək 
gözləyərsiniz?

- Biz hər hansı üçüncü ölkənin cəlb olunmasını istəmirik. Hansısa ölkənin 
cəlb oluna biləcəyini biz görmürük. Çünki bizi əhatə edən ölkələr bizim tərəfdaş-
larımız və dostlarımızdır. Biz bilirik ki, ermənilər onların bəzilərini bu döyüşə 
cəlb etmək istəyirlər, lakin, əminəm, bu, baş verməyəcək. Bu, bizimlə Ermənis-
tan arasında olan döyüşdür və hər kəs ondan uzaqda durmalıdır. Türk əsgərlər 
burada ola bilər, bəli. Ötən il biz 10 birgə hərbi təlim keçirmişik. Lakin bizim 
başqa ölkələrlə də çoxlu təlimlərimiz olur. Biz NATO-nun Sülh Naminə Tərəfdaş-
lıq Proqramının bir hissəsiyik. Burada qəribə heç nə yoxdur. Siz onları Bakıda 
görmüsünüz, onları döyüşdə görməmisiniz.

- Türkiyəyə məxsus F-16-lar burada - Azərbaycanda olduğuna görə özünüzü 
daha təhlükəsiz hiss edirsiniz?

- Türkiyənin F-16-ları bura təlimlə bağlı gəlib və ermənilər bizə qarşı hücu-
ma keçdiklərinə görə burada qalıblar. Onlar həmrəylik əlaməti olaraq buradadır. 
Onlar heç bir döyüşdə iştirak etmir. Onların burada iştirakı planlaşdırılmır.

- Atəşkəs 3 dəfə pozulub. Onlardan biri Fransa, biri Rusiya, biri isə ABŞ-la da-
nışıqlar nəticəsində elan edilmişdi. Bu müharibəni hansı beynəlxalq güc dayandıra 
bilər?

- Düşünürəm ki, bunu Ermənistan dayandırmalıdır. Beynəlxalq güc – sizin 
qeyd etdiyiniz bu üç ölkə Minsk qrupunun həmsədrləridir. Onlar dünyanın apa-
rıcı ölkələri, BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləridir, daimi üzvləri. Bu ölkələr 
Ermənistan qoşunlarının çıxarılmasını tələb edən 4 qətnamə qəbul edib. Lakin 
bu ölkələr bu qətnamələrin icrası üçün heç nə etməyiblər. Bu qətnamələr kağız 
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üzərində qalıb. Bu, onu göstərir ki, bu vasitəçilik səmərəli olmayıb. Lakin, eyni 
zamanda, biz daha güclü ola biləcək bəzi başqa ölkələr barədə düşünməyə bil-
mərik. Ona görə də, müharibəni dayandırmağın yeganə yolu ondan ibarətdir ki, 
Ermənistan dayansın, öz məğlubiyyətini qəbul etsin, bizim qələbəmizi qəbul 
etsin və sonra ərazilərin bir hissəsini boşaltmaq barədə öhdəlik götürsün. Biz 
istənilən halda onları azad edəcəyik. Biz əks-hücuma başlayanda onlar inanmır-
dılar. Biz dedik – biz azad edəcəyik, bunu indi dayandırın. Onlar hətta biz Füzuli-
ni geri qaytarandan sonra da dayana bilərdilər. Dayanmadılar.

- Sizdə elə bir hiss varmı ki, onlar bu münaqişədə həqiqətən də maraqlı 
deyillər?

- Siz kimi nəzərdə tutursunuz?

- Məsələn, həmin üç ölkə.

- Xeyr, məndə belə bir hiss yoxdur. Çünki əgər onlar maraqlı olmasaydılar, 
vasitəçi olmazdılar. Onların ATƏT-dən mandatı var.

- Lakin vasitəçilik uğurlu olmadı?

- Bəli, uğurlu olmadı, çünki onlar Ermənistana sanksiya tətbiq etmədilər. 
Mən bu məsələni dəfələrlə qaldırmışam. Ermənistana qarşı sanksiya tətbiq 
olunmalı idi, necə ki, Səddam Hüseyn Küveyti işğal edəndə İraqa qarşı sanksi-
yalar tətbiq edilmişdi, dərhal. İraqa qarşı ciddi sanksiyalar var idi. Əgər eyni şey 
Ermənistana edilsəydi, onda onlar qüvvələri geri çəkərdilər.

- Deməli, onlar göz yumdular?

- Bəli, onlar göz yumdular. Mən deyərdim ki, göz yummadılar, onlar hər 
zaman deyirdilər ki, hərbi həll yoxdur. Onlar bu vəziyyətin bu və ya digər dərə-
cədə eyni qaydada davam etməsini istəyirdilər. Düşünürəm ki, münaqişənin 
dondurulmuş kimi görünməsi onları qane edirdi. Onlar düşünürdülər ki, bu, 
həmişəlik dondurula bilər və onlar yalnız bəzi etimad yaratma tədbirləri, bəzi 
monitorinqlər barədə düşünməyə çalışırdılar ki, heç bir toqquşma olmasın. 
Amma onlar ATƏT-in qərarına uyğun olaraq öz mandatlarını icra etmədilər. 
Onlar Ermənistanı məcbur etməli idilər. Düşünürəm, bu ölkələrin hər biri Ermə-
nistana birtərəfli qaydada elə bir mesaj verə bilər ki, o, ona qulaq asmalı olar. 
Lakin onlar etmədilər.

- Siz onlara qulaq asırsınız?
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- Mən hər bir tərəfdaşa qulaq asıram. Lakin bu, mənim qulaq asdıqdan son-
ra nə etməyimdən asılıdır. Lakin mən qulaq asıram.

- İki gün əvvəl radioda Sizin Ermənistanın bu müharibəni aparmaq üçün 
pulu haradan aldığını soruşduğunuzu eşitdim. Cavab nədir?

- Heç bir cavab yoxdur. Mən bir aydır bu sualı verirəm. Biz ilkin hesablama 
aparmışıq.

- Mənə elə gəlir ki, bu sualı davamlı olaraq verən şəxsdə müəyyən mənada bir 
cavab olmalıdır.

- Cavabım olsaydı, soruşmazdım. Hələ də soruşuramsa, o deməkdir ki, 
cavab almamışam. Biz məhv etdiklərimiz barədə minimum ilkin hesablama 
aparmışıq, yeri gəlmişkən, mən bizim məhv etdiklərimizin hamısını açıqlama-
mışam. Bu, olacaq. Bizim məhv etdiyimiz və qənimət kimi götürdüyümüz sursa-
tın dəyəri 2,7 milyard dollardır. Bu pul haradan gəlir? Ermənistan kasıb ölkədir. 
Onun büdcəsi 2 milyard dollardan azdır. Onun xarici borcu 8 milyard dollardır.

- Onları Rusiya dəstəkləyir.

- Bu, sizin fikrinizdir?

- Bu, rəsmidir. Sirr deyil. Başqa kimsə var?

- Bəlkə də, mən bilmirəm. Beləliklə, mən soruşuram, amma heç bir cavab 
verilmir. Ona görə də, soruşmağa davam edəcəyəm.

- Zati-aliləri, cənab Prezident, müsahibəyə görə çox sağ olun!

- Təşəkkür edirəm!

AZƏRTAC 
31.10.2020

(https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyevin_Almaniyanin_ARD_televiziya_kanalina_
musahibesi_VIDEO-1629817)
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Prezident İlham Əliyevin İtaliyanın  
“La Repubblica” qəzetinə müsahibəsi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 2-də İtaliya-
nın “La Repubblica” qəzetinə müsahibə verib.

- Cənab Prezident, Siz artıq qələbəni dadmısınız?

- Bizim vəzifəmiz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək idi və biz 
bu vəzifəyə yaxınlaşırıq. Biz ərazi bütövlüyünün bərpasını, demək olar ki, 30 il 
idi gözləyirdik. Bildiyiniz kimi, bütün bu müddət ərzində Azərbaycan danışıqlar 
prosesinə ciddi şəkildə sadiq olub. Lakin əfsuslar olsun ki, bu, hər hansı əhəmiy-
yətli nəticə vermədi. Bundan əlavə, son bir neçə ildə Ermənistan rəhbərliyi öz 
bəyanatları və əməlləri, o cümlədən hərbi təxribatları ilə bizi hər zaman təhrik 
edirdi. Sonuncusu sentyabrın 27-də baş verdi. Biz cavab verməli olduq və bizim 
cavabımız Ermənistan üçün çox həssas idi. Biz qələbədən danışarkən qarşımıza 
belə bir hədəf qoymamışdıq. Biz onu danışıqlar masasında həll etmək istəyir-
dik. Lakin biz bunu döyüş meydanında etməyə hər zaman hazır idik və bunu da 
edirik.

- Putin müdaxilə etmək istəmir. Beləliklə, Siz maneəsiz hərəkət edə bilərsiniz?

- Əslində, mən dəfələrlə vəziyyəti şərh etmişəm ki, eyni zamanda, BMT Təh-
lükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan Minsk qrupunun həmsədrləri – üç ölkə 
1993-cü ildə Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan ərazilərindən dərhal, tam və 
qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən qətnamələr qəbul ediblər. Ona görə də, bu 
ölkələr özləri həll üçün qanuni baza yaradıblar. Lakin Ermənistan bu qətnamələ-
ri yerinə yetirmədi. Mənim istinad etdiyim başqa bir məqam ondan ibarətdir ki, 
vasitəçilər vəziyyətlə bağlı necə fikirdə olmaqlarından, bizimlə və ya Ermənis-
tanla əlaqələrinin nə dərəcədə yaxın olmağından asılı olmayaraq neytral olma-
lıdırlar. Lakin onlar neytral olmasalar, vasitəçi ola bilməzlər. Ona görə də, bizim 
yerində bu və ya digər dərəcədə gördüyümüz neytrallıq, düşünürəm ki, işlərin 
necə getməsinin yeganə yoludur. Odur ki, bu, bizim üçün yaşıl işıq deyildi. Biz 
sentyabrın 27-də Ermənistanın hücumunadək nə edəcəyi barədə 100 faiz təsəv-
vürümüz olmadan cavab verdik, biz ölkəmizi qorumaq, insanlarımızı qorumaq 
və ədaləti bərpa etmək üçün doğru olduğunu düşündüyümüzü etdik.
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- Rəsmi Ankaranın dəstəyi Sizin fəaliyyətiniz üçün nə dərəcədə səmərəlidir?

- Çox səmərəlidir. Bu dəstək lap əvvəldən, sentyabrın 27-də başlayan 
toqquşmaların ilk saatlarından gəldi. Türkiyə Prezidenti çox aydın bəyanatla 
çıxış etdi ki, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır və bu, siyasi və mənəvi dəstəyin 
çox mühüm göstəricisi idi. Mən dəfələrlə o fakta diqqət çəkmişəm ki, bu, yalnız 
siyasi və mənəvi dəstəkdir, lakin bu, kifayət idi. Çünki Türkiyə kimi güclü ölkə bu 
məsələ ilə bağlı mövqeyini açıq şəkildə bəyan edəndə, həm də bütün dünyaya 
mesaj göndərir ki, Azərbaycan doğru işi görür. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü 
bərpa edir, Azərbaycan öz ərazisində döyüşür, biz təcavüzkar deyilik, biz başqa 
ölkələrə hücum etmirik. Ona görə də, toqquşmaların ilk saatlarında başlayan və 
indiyədək davam edən bu siyasi dəstək münaqişənin həlli üçün mühüm əhəmiy-
yət kəsb edir.

- Sizin ordunuzla birlikdə Ermənistana qarşı döyüşən mücahidlərin mövcud-
luğu barədə Prezident Makron, Rusiyanın Xarici İşlər nazirinin söylədikləri barədə 
nə deyə bilərsiniz? Bu, doğrudur?

- Bu müddət ərzində, bir aydan çox vaxtda mən artıq dəfələrlə bu məsələyə 
diqqət çəkmişəm və demişəm ki, bu, doğru deyil. Bu, doğru məlumat deyil. Mən 
bilmirəm bu məlumat niyə yayılmışdı və hələ də yayılır. Birincisi, bizə bununla 
bağlı heç bir dəlil, heç bir sübut təqdim olunmayıb. Hamısı sözlər idi və bu sözlər 
münaqişənin ilk günlərində söylənmişdi. Siz Prezident Makronun bununla bağlı 
bəyanatına istinad etdiniz. Bu, yalnız münaqişənin ilk günlərində idi. O vaxtdan 
bu yana biz bu cür bəyanatlar eşitməmişik. Bu, birincisi. Heç bir sübut, heç bir 
dəlil. İkincisi, ehtiyac yoxdur. Mən dəfələrlə demişəm ki, bizim 100 min döyüşçü-
sü olan ordumuz var, nizami ordu. Tam səfərbərlik elan etsək, bundan bir neçə 
dəfə çox adam səfərbər edə bilərik. Bizim müasir silahlarımız var. Mükəmməl 
texnologiyamız var və bizim çox yüksək döyüş ruhumuz var. Ona görə də, buna 
ehtiyac yoxdur. Lakin əfsuslar olsun ki, digər tərəfdə baş verənlərə məhəl qoyul-
mur. Bizdə əcnəbilərin Ermənistan tərəfindən döyüşdüyünə dair kifayət qədər 
dəlillər var. Onlar erməni əsilli olduqlarını deyirlər, lakin birincisi, bunun heç 
bir fərqi yoxdur. Çünki əgər əcnəbi vətəndaş bir ölkə tərəfindən digər ölkəyə 
qarşı döyüşürsə, o, muzdludur. Bundan əlavə, onların hamısının erməni olma-
sına dair bizdə 100 faiz dəlil yoxdur. Biz başqalarının olduğunu bilirik. Bilirik 
ki, PKK oradadır. Bilirik ki, Yaxın Şərqdən bəzi terrorçular qondarma “Dağlıq 
Qarabağ ordusu”na qoşulublar. Ona görə də, əfsuslar olsun ki, bu məsələ qətiy-
yən müzakirə mövzusu deyil. Bu, Azərbaycana qarşı qəsdən törədilmiş hücum 
barədə siyasi hücum təəssüratı yaradır. Bundan əlavə, ermənilərin bu yalan 
bəyanatdan sui-istifadə etmələrinin səbəbi odur ki, bizim onları döyüş meyda-
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nında məğlub etdiyimizi qəbul etmək onlar üçün yəqin ki, çox ağrılıdır. Onlar 30 
il ərzində özlərini elə göstərirdilər ki, məğlubedilməz orduları var. Onlar 30 il 
ərzində bizim əraziləri təkbaşına işğal etdiklərini deyirdilər, baxmayaraq ki, biz 
bunun doğru olmadığını bilirik. Beləliklə, biz onlara kimin kim olduğunu sübut 
etdik. Biz sübut etdik ki, onların “guya məğlubedilməz ordusu” əfsanədir, mifdir 
və bunu qəbul etmək onlar üçün çox ağrılıdır. Lakin onlar artıq öz məğlubiy-
yətlərini etiraf ediblər. Baş nazir Paşinyan Prezident Putinə məktub göndərərək 
hərbi yardım xahiş edib. Bu, onların hərbi məğlubiyyətlərini və bizim qələbəmi-
zi qəbul etmələri deməkdir.

- 98 faiz ermənilərin məskunlaşdığı ərazidə mümkün qələbəni qazanmağın 
Sizin üçün hansı çətinliyi olacaq?

- Bu ərazidə bəlkə də indi daha çox erməni məskunlaşıb, çünki bütün azər-
baycanlılar didərgin salınıblar. Onlar azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə 
həyata keçirdilər. Bu, statistikadır, bizim deyil, sovet dövrünün statistikasıdır. 
1970-ci illərin sonunda Dağlıq Qarabağ muxtar vilayətində müxtəlif millətlər-
dən olan neçə nəfər yaşayırdı? Əhalinin, demək olar ki, 25 faizi azərbaycanlı-
lar idi, 40 min nəfər. Şuşada 98 faiz azərbaycanlılar məskunlaşmışdılar. Bu gün 
orada bir nəfər azərbaycanlı belə yoxdur. Xankəndidə çox sayda azərbaycanlı 
var idi. Hadrut rayonunda, digər rayonlarda, soyqırımı törətdikləri Xocalıda 100 
faiz azərbaycanlılar idi. Beləliklə, onların hamısı etnik təmizləməyə məruz qalıb, 
qətlə yetirilib, işgəncəyə məruz qalıb və didərgin salınıblar. Təəssüflər olsun ki, 
heç kim Ermənistanı bunda günahlandırmayıb. Biz Ermənistana qarşı hər hansı 
sanksiyaları görmədik, bizə hər hansı ciddi informasiya dəstəyi görmədik. Belə-
liklə, bu, edildi və onlar yerində reallıq yaratdılar. Bu, birincisi. İkincisi, 200 il 
bundan əvvəl orada, ümumiyyətlə, erməni yox idi. Çünki mən Qarabağ xanının 
Rus imperiyası ilə imzaladığı müqavilələrə dəfələrlə istinad etmişəm. Həmin 
müqavilədə - 1805-ci il Kürəkçay müqaviləsində etnik ermənilər barədə heç nə 
deyilmir. Etnik ermənilər bu regiona onun dini və etnik tərkibini dəyişdirmək 
məqsədilə Şərqi Anadoludan və İrandan çar Rusiyası tərəfindən gətirilmişdilər. 
Beləliklə, bu, tarixi hissəsidir. İndi sizin sualınıza gələk. Mən dəfələrlə demişəm 
ki, Dağlıq Qarabağda yaşayanların hamısı orada sülh və ləyaqət içində yaşama-
ğa davam edəcəklər. Ermənilər bizim vətəndaşlarımızdır. Azərbaycanın müxtəlif 
yerlərində, əsasən, Bakıda minlərlə erməni yaşayır. Dağlıq Qarabağda yaşayan 
ermənilər əmin ola bilərlər ki, onların təhlükəsizliyi təmin ediləcək, onların 
maddi vəziyyəti daha yaxşı olacaq və onlar bu gün Dağlıq Qarabağdakı xunta 
rejiminin basqısı altında olduğundan daha yaxşı həyat sürəcəklər.

- Üç atəşkəs artıq pozulub. Sülh danışıqlarının heç bir nəticə vermədiyi görü-
nür. Buna görə kim günahkardır?
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- Ermənistan. Xronologiyaya nəzər salın. Birinci atəşkəs Moskvada razılaş-
dırılmışdı, 24 saatdan da az vaxt ərzində onlar Ermənistan ərazisindən ballistik 
raketlə Gəncəyə hücum etdilər. Bu, sübut olunub. Rusiya, Fransa, Amerika Birləş-
miş Ştatları və bir çox başqa ölkələr ballistik raketin haradan buraxılmasını aşkar 
edə bilərlər. Odur ki, onlar raketin Ermənistandan buraxıldığını bilirlər. Paşinyan 
bunu onlar etməyiblər dedikdə yalan danışırdı. Bu, 24 saatdan az müddətdə baş 
vermişdir və onlar gecə çox namərdcəsinə hücum etdilər, onlar bilərəkdən yaşa-
yış yerinə hücum etdilər və bu iki hücum nəticəsində demək olar ki, 30 günahsız 
insan, o cümlədən uşaqlar öldürülmüşdür. İkinci atəşkəs elan olunduqdan beş 
dəqiqədən sonra onlar tərəfindən pozulmuşdur və üçüncü atəşkəsi onlar Bər-
dəyə hücum etməklə pozdular. Beləliklə, bunu edən biz deyildik. Biz nə etməli 
idik? Onlar bizi öldürdükdə oturub gözləməli idik? Əlbəttə ki, biz cavab verdik 
və bunu etməyə davam edəcəyik. Onlara atəşkəs təcavüzlərini davam etdirmək, 
bizim azad etdiyimiz torpaqları geri alıb və yenidən işğal etməyə cəhd etmək 
üçün lazım idi. Onlar mülki şəxslərə hücum etməklə Azərbaycanda, həmçinin 
xaos və panika yaratmaq istəyirdilər. Lakin onlar Azərbaycan xalqının ruhunu 
düzgün hesablaya bilməmişdilər. Bəli, biz bu namərd hücumlardan əziyyət çək-
dik. Bu vaxtadək 91 nəfər mülki şəxs öldürülüb və 400-dən çox adam yaralanıb. 
Lakin bu, bizim iradəmizi sındırmadı. Əksinə, bu, bizi daha da güclü etdi.

- Üç həftə bundan qabaq görüşdüyüm baş nazir Paşinyana cavabınız nə olar? 
O dedi ki, Dağlıq Qarabağda yeni soyqırımının olmasından qorxur.

- Tamamilə yalandır. Onların bütün tarixi yalandır. Bunun heç bir əlaməti 
yoxdur. Mən dedim ki, Azərbaycanda minlərlə erməni yaşayır. Ermənistanda və 
ya Dağlıq Qarabağda yaşayan heç bir azərbaycanlı yoxdur. Ermənistan əhalisinin 
99 faizi etnik ermənilərdir. Regionumuzda bir millətin belə üstünlük təşkil etdi-
yi başqa bir ölkə tapa bilərsinizmi? Bu, monorespublikadır. Nəyə görə? Çünki 
onlar ya hər kəsi qovublar, ya da başqa millətlər orada yaşaya bilmir. Azərbaycan 
multietnik, çoxkonfessiyalı ölkədir. Buna görə dırnaqarası soyqırımı haqqında 
danışmaq tamamilə qəbuledilməzdir və bu, onların təqdim etmək istədiyi daha 
bir feykdir, necə ki, onlar bunu həmişə edirlər. Onlar həmişə özlərini əziyyət 
çəkən, həmişə ağlayan, həmişə köməyə ehtiyacı olan insanlar kimi təqdim etmək 
istəyirlər. Lakin, baxın, bu gün nələr baş verir. O, Prezident Putinə gündə beş dəfə 
zəng edir, o, Prezident Makrona ola bilsin bir qədər az zəng edir, amma yenə də 
zəng edir, o, hər kəsə zəng edir. O, Avropa liderlərinə zəng edir. O, Dağlıq Qara-
bağın tanınmasını xahiş edir, lakin başa düşmür ki, Azərbaycanın ərazi bütöv-
lüyü ilə bağlı Avropa İttifaqının vahid mövqeyi var. Ona görə müəyyən dəstəyi 
əldə etmək üçün o, hər bir feyk üsuldan istifadə etməyə çalışır. Odur ki, dediyim 
kimi bu, tamamilə yalandır. Mən dediyim sözlərə cavabdehəm, Dağlıq Qarabağ-
da yaşayan ermənilər əmin ola bilərlər ki, onların təhlükəsizliyi təmin olunacaq.
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- İtaliya ilə Sizin xüsusi tərəfdaşlığınız var. Siz bizim birinci neft və qaz təchi-
zatçımızsınız. Müharibə daha çox qanın tökülməsinə səbəb olarsa, bunun tərəfdaş-
lığa təsir etməyindən qorxmursunuz?

- Mən belə hesab etmirəm. Birincisi, mən düşünürəm ki, müharibə nə 
qədər tez qurtarsa, bir o qədər də yaxşı olar. Biz belə bir təklif irəli sürdük və 
bizim təklifimiz çox konstruktiv idi. Bu bir aydan çox müddətdə mən dəfələrlə 
demişəm və bir daha təkrar edə bilərəm ki, Ermənistanın baş naziri yerdə qalan 
ərazilərin boşaldılacağına dair üzərinə öhdəlik götürsə, biz bu gün dayanmağa 
hazırıq. Hələ ki, o, üzərinə belə bir öhdəlik götürməyib. Kompromislər haqqın-
da ona sual verildikdə o, həmişə öz müqəddəratını təyinetmədən danışır. Lakin 
öz müqəddəratını təyinetmə onların getməli olduğu kompromis deyil. Onların 
kompromisi BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin və əsas prinsiplərin 
icrasına müvafiq olaraq işğal olunmuş bütün ərazilərin boşaldılması olmalıdır. 
Əsas prinsiplərdə deyilir ki, əvvəlcə beş rayon, sonra da iki rayon boşaldılma-
lıdır. Biz artıq dörd rayonu birtərəfli qaydada azad etmişik. Buna görə də o, 
deməlidir ki, qoşunlarını Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının işğal altında 
qalmış ərazilərindən geri çəkəcəkdir. Lakin o, bəyanat vermir. Bu, onu göstərir 
ki, o, müharibənin dayanmasını istəmir. Biz hazırıq, bu, birincisi. Mən bunun 
bizim tərəfdaşlarla hər hansı mürəkkəblik yaradacağını düşünmürəm. İtaliya 
ilə bizim xüsusi münasibətlərimiz var. Biz Strateji Tərəfdaşlıq Sənədi adlanan 
sənədi imzalamışıq. Mən pandemiyadan əvvəl İtaliyaya rəsmi səfər etmişdim, o, 
çox uğurlu olmuşdur və biz böyük planlarla geriyə, evə döndük. Mən əminəm ki, 
biz bu planları icra edəcəyik, baxmayaraq ki, pandemiya onlara bir az müdaxilə 
etdi. Lakin bu planlar əsasən enerji sektoru ilə əlaqəli deyildi. Düşünürəm ki, biz 
enerji istiqamətində bütün planlaşdırdıqlarımızı icra etdik. Hesab edirəm ki, bu 
gün İtaliya neft təchizatına görə bizim üçün əsas ticarət tərəfdaşıdır və tezliklə 
biz TAP-ın açılışını qeyd edəcəyik və bununla da Cənub Qaz Dəhlizi tamamlan-
mış olacaqdır. Üstəgəl, bir çox italyan şirkəti uzun illərdir ki, Azərbaycanda uğur-
la fəaliyyət göstərir. Biz podratçı qismində daha çox italyan şirkətlərini dəvət 
etməyi planlaşdırırıq. Yeri gəlmişkən, burada onlar neft-kimya məhsulları üzrə 
bir çox önəmli layihələri tamamlamışdılar və biz Prezident Mattarella ilə birlik-
də açılış mərasimində iştirak etmişik. Buna görə mən əminəm ki, bu münaqişə 
bizim təkcə İtaliya ilə münasibətlərimizə yox, heç bir ölkə ilə münasibətlərimizə 
təsir etməyəcək. Mən bundan əminəm.

AZƏRTAC 
04.11.2020

(https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyev_Italiyanin_La_Repubblica_qezetine_
musahibe_verib_VIDEO-1633025)



270

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
Vətən müharibəsi dövründə xarici kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibələri

 
 

Prezident İlham Əliyevin İspaniyanın  
“EFE” İnformasiya Agentliyinə müsahibəsi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 4-də İspani-
yanın EFE informasiya agentliyinə müsahibə verib.

- Sabahınız xeyir, cənab Prezident. Bizimlə söhbət etmək, bizə müsahibə ver-
mək üçün vaxt ayırdığınıza görə təşəkkür edirik.

- Bu imkana görə təşəkkür edirəm.
- Hazırda Dağlıq Qarabağdakı müharibənin altıncı həftəsi başlayır. Cəbhə-

də hazırda vəziyyət necədir?
- Cəbhədəki vəziyyət Azərbaycan Ordusunun üstünlüyünü göstərir. Biz 

bir-birinin ardınca kəndləri, şəhərləri azad edirik. Döyüş meydanındakı bu müd-
dət ərzində Azərbaycan, demək olar ki, 30 il işğal altında olan ərazisinin böyük 
hissəsini azad edib. Azərbaycan Ordusunun uğurlu hücum əməliyyatı davam 
edir. Bu, bir daha onu göstərir ki, biz güclü ölkəyik və öz torpağımızda döyü-
şürük. Biz Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazisini, Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünü bərpa edirik. Yeri gəlmişkən, biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
Ermənistan qoşunlarının bizim ərazilərimizdən çıxarılmasını tələb edən, lakin 
Ermənistan tərəfindən, demək olar ki, 30 il ərzində əməl olunmayan qətnamələ-
rini icra edirik.

- Siz işğal olunmuş 7 rayonun - 5 üstəgəl 2 azad edilməsini istəyirsiniz. Siz 
onlardan artıq neçəsini azad etmisiniz?

- Faktiki olaraq, işğal olunmuş rayonlardan 5-dən 4-ü artıq ya tamamilə, 
ya da qismən azad edilib. Bu gün biz işğal altında olan digər rayonların işğaldan 
azad edilməsinin aktiv mərhələsindəyik. Qeyd etdiyim kimi, biz BMT Təhlükə-
sizlik Şurasının qətnamələrini icra edirik və yeri gəlmişkən, biz artıq əsas prin-
siplərin bir hissəsini yerinə yetirmişik. Çünki ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən 
təklif olunan həll üçün əsas prinsiplər faktiki olaraq Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərinin boşaldılmasını tələb edirdi. Əfsuslar olsun ki, Ermənistan könüllü 
şəkildə bunu etmək istəmirdi, ona görə də biz onları bunu etməyə məcbur etmə-
li olduq.



271

Prezident İlham Əliyevin İspaniyanın “EFE” İnformasiya Agentliyinə müsahibəsi

- Hər iki tərəf artıq 3 humanitar atəşkəslə bağlı razılığa gəlib. Lakin onlar 
heç bir neçə dəqiqə də belə çəkməyib. Nəyə görə müharibəni üç dəfə durdurmaq və 
danışıqlara başlamaq mümkün olmamışdır?

- Düşünürəm, bu atəşkəslərin işləməməsinin səbəblərindən biri ondan 
ibarət idi ki, Ermənistan artıq bizim tərəfimizdən azad edilmiş əraziləri geri 
almağa cəhd göstərirdi. Başqa sözlə, onları yenidən işğal etmək istədilər. Ona 
görə də onlar sizin doğru olaraq qeyd etdiyiniz kimi, humanitar məqsədlərlə 
elan olunmuş bu atəşkəsdən resursları səfərbər etmək və yeni hücuma keçmək 
üçün istifadə etmək istədilər. Onlar bunu edə bilməyəndə, Ermənistan ərazi-
sindən Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncəyə ballistik raketlə hücum 
etdilər. Onlar bunu iki dəfə etdilər. Lakin birinci dəfə oktyabrın 10-da, atəşkəs 
elan olunandan dərhal sonra etdilər və bunun nəticəsində 10 mülki şəxs həlak 
oldu, onlarla adam yaralandı. Beləliklə, onlar birinci atəşkəsi kobud şəkildə 
pozdular. İkinci atəşkəs də elan olunan vaxtdan təxminən 5 dəqiqə sonra onlar 
tərəfindən pozuldu və üçüncü atəşkəsi onlar dinc şəhər olan Bərdəyə hücum 
etməklə pozdular. Orada 21 nəfər mülki şəxs qətlə yetirildi, 70 nəfər yaralandı. 
Beləliklə, hər 3 dəfə bu, Ermənistanın bizə qarşı məqsədli şəkildə təcavüzkar 
hücumu idi və biz cavab verməli və özümüzü müdafiə etməli olduq.

- Siz dediniz ki, Ermənistan qoşunlarının çıxarılması ilə bağlı konkret təq-
vim istəyirsiniz. Ermənistan dedi ki, kompromisə hazırdır, ancaq təslim olmağa, 
həmin əraziləri təslim etməyə yox. Siz də kompromisə hazırsınız? Bu kompromis 
necə olacaq?

- İlk növbədə, bizim mövqeyimiz, demək olar ki, bu 40 gün ərzində artıq 
dəfələrlə bəyan edilib. Mən dəfələrlə demişəm ki, bizim vəzifəmiz Azərbayca-
nın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək, bir milyon azərbaycanlı qaçqın və məc-
buri köçkünü öz doğma torpaqlarına, onların əsrlərboyu yaşadıqları ərazilərə 
geri qaytarmaq və bundan sonra həmin ərazidə Azərbaycan əhalisi və erməni 
icması arasında sülh şəraitində birgəyaşayışı təmin etməkdir. Bizim mövqeyi-
miz sağlam düşüncəyə, humanitar zəminə əsaslanır və beynəlxalq ictimaiyyət 
tərəfindən dəstəklənir. Beləliklə, bu, çox açıq-aşkardır. Ermənistan kompro-
misdən danışanda konkret heç nə demir. Onlar yalnız öz müqəddəratını təyi-
netmədən danışırlar, amma öz müqəddəratını təyinetmə onlar tərəfdən kom-
promis deyil. Onlar öz mövqelərində daha dəqiq olmalıdırlar, çünki hazırda o, 
çox qeyri-müəyyəndir. Ona görə də biz Ermənistan qoşunlarının işğal olunmuş 
ərazilərdən çıxması üçün vaxt cədvəli tələb etdik və biz bunu toqquşmaların ilk 
günündən tələb etdik. Beləliklə, əgər Ermənistan bizə qulaq assaydı və məntiqlə 
davransaydı, bu gün biz hazırda qarşılaşdığımız vəziyyətdə olmazdıq. Müharibə 
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bəlkə də bir ay əvvəl bitərdi. Ona görə də Ermənistan tərəfdən kompromis çox 
dəqiq olmalıdır. Hələ də işğal altında olan Ağdam rayonunun bir hissəsini, Kəl-
bəcər və Laçını boşaltmaq üçün vaxt cədvəli bizə təqdim edilməlidir, Ermənista-
nın baş naziri bunu şəxsən bəyan etməlidir. Lakin onlar nəinki bizə vaxt cədvəli 
vermirlər, onlar həmin əraziləri boşaldacaqlarını demirlər. Sentyabrın 27-dən 
bu yana bütün bu vaxt ərzində Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi ərazilərin 
boşaldılacağı barədə heç vaxt heç nə deməyib. Belə olan halda, onlar 7 rayonun 
qaytarılmasını təmin etmək üçün bu prinsipləri işləyib hazırlamış Minsk qru-
punun həmsədrlərinə faktiki olaraq hörmətsizlik nümayiş etdirirlər və faktiki 
olaraq daha çox eskalasiyaya gətirib çıxarırlar. Beləliklə, biz Ermənistanın baş 
nazirinin Kəlbəcər, Laçın və Ağdamın qalan hissəsini boşaldacaqlarını açıq şəkil-
də deməyini gözləyirik.

- Əgər belə olmasa, Sizin üçün yalnız hərbi variant mövcuddur?

- Başqa yol qalmır, bilirsiniz, başqa variant yoxdur. Biz hərbi əməliyyat-
ları davam etdirmək istəmirik və mən dəfələrlə demişəm və bu gün də təkrar 
edə bilərəm, əgər Ermənistanın baş naziri şəxsən özü, bu qan tökülməsinə görə 
məsuliyyət daşıyan şəxs belə bir bəyanat versə, biz dərhal dayanmağa hazırıq, 
dərhal. Mən sözünə əməl edən insanam və biz bunu edərik. Lakin o, bunu demir. 
O, vaxt qazanmaq istəyir, daha çox hərbi yardım əldə etmək üçün atəşkəs istəyir, 
Azərbaycana qarşı yeni hücumlar etmək və bizim azad etdiyimiz əraziləri geri 
almaq üçün bu atəşkəsdən istifadə etmək istəyir. Onun niyyəti bundan ibarətdir.

- Siz hazırda cənab Paşinyanla bir masa arxasında oturmağa hazırsınız, yox-
sa bunun bir mənası yoxdur?

- Xeyr, bunun qətiyyən heç bir mənası yoxdur. Son iki il ərzində mənim 
onunla çoxsaylı görüşlərim olub, lakin onların hamısı tamamilə səmərəsiz və 
mənasız olub, ilk görüşlər istisna olmaqla. O, mənə söz vermişdi ki, əgər Azər-
baycan dırnaqarası “inqilab”dan sonra ona vaxt versə, o, yaxşı hazırlaşacaq, 
Ermənistanda siyasi cəhətdən öz mövqeyini gücləndirəcək və sonra əsas prin-
sipləri yerinə yetirmək üçün konstruktiv şəkildə işləməyə hazır olacaq. Bu, onun 
Ermənistanda rəhbərliyinin ilk aylarında mənə söylədikləri idi. Lakin bir ildən 
sonra o, tamamilə fərqli sözlər dedi. O dedi ki, Azərbaycana qaytarılası bir santi-
metr belə torpaq yoxdur. Dedi ki, “Qarabağ Ermənistandır”. Dedi ki, Azərbaycan 
Dağlıq Qarabağdakı qondarma qurumun dırnaqarası “rəhbərliyi” ilə danışıqlar 
aparmalıdır. Beləliklə, o, danışıqlar prosesini pozmaq üçün hər şeyi etdi. Ona 
görə də hazırda mən onunla görüşməkdə bir məna görmürəm. Bu yaxınlarda 
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bizim xarici işlər nazirlərimiz Cenevrədə görüşüblər və mən düşünürəm ki, 
hazırda bu, təmaslar üçün doğru formatdır.

- Siz dediniz ki, demək olar 30 il ərzində Minsk qrupu işğal edilmiş ərazilərin 
qaytarılması üçün heç nə etməmişdir və ya bu istiqamətdə heç bir irəliləyişə nail 
olmamışdır. Hazırda ABŞ, Rusiya və Fransadan gözləntiniz nədir?

- Bəli, siz haqlısınız. Mən demişəm ki, Minsk qrupu heç bir nəticə əldə 
etməyib. Lakin mən, eyni zamanda, demişəm ki, onların fəaliyyətinə tamamilə 
göz yuma və onları yalnız tənqid edə bilmərəm. Çünki hazırda masada olan əsas 
prinsiplər Minsk qrupunun köməyi ilə işlənib hazırlanmış prinsiplərdir. Beləlik-
lə, onlar işlədilər, çalışdılar. Lakin onlar əraziləri boşaltması ilə bağlı Ermənista-
na təzyiq göstərmək üçün əllərində olan bütün alətlərdən istifadə etmədilər. Bu 
ölkələrdən hər birinin birtərəfli qaydada Ermənistana təsir etmək üçün kifayət 
qədər vasitələri var, istər hərbi dəstək olsun, istər siyasi dəstək, iqtisadi dəstək, 
diaspor dəstəyi və s. Lakin onlar əllərində olan bu alətlərdən istifadə etmədilər, 
onlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olaraq özlərinin qəbul etdikləri 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icrasında israr etmədilər. Ona görə 
də nəticənin olmaması faktı, əlbəttə ki, onların bacarmadığından çox istəmədiyi-
ni nümayiş etdirir. Əgər onlar bacarmadılarsa, kim bacarar? BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının 3 daimi üzvü kiçik, yoxsullaşmış, asılı Ermənistana təsir edə bilmir? 
Onlar, sadəcə olaraq, istəmədilər. Onlar vəziyyətin sabit olmasını istəyirdilər, 
bu, doğrudur. Onlar sülh ssenarisini istəyirdilər. Lakin onlar görəndə ki, demək 
olar 30 ildir sülh ssenarisi yoxdur və Ermənistanın yeni hökuməti bəyanatlar və 
əməllərlə prosesi faktiki olaraq məhv edir, düşünürəm ki, onlar hərəkətə keç-
məli idilər. Mən dəfələrlə onların liderləri, yüksək rütbəli rəsmiləri ilə danışaraq 
çağırış etmişəm ki, Ermənistana təzyiq göstərin, sanksiya tətbiq edin. Əgər sank-
siya tətbiq etmək istəmirsinizsə, ən azı bunu dilə gətirin, elan edin ki, sanksiya-
lar tətbiq olunacaq, əks halda, bu təcavüzkara təzyiq göstərmək üçün başqa heç 
bir mexanizm olmayacaq. Beləliklə, düşünürəm, bu gün onlar dərk ediblər ki, 
uzun illər “münaqişənin hərbi həlli yoxdur” deməklə səhv ediblər. Biz bu reallığı 
dəyişdik. Hərbi həll yolu var. Lakin bizim bu gün danışdığımız ondan ibarətdir 
ki, gəlin, hərbi həllin həmin səhifəsini bağlayaq və siyasi həllə keçək. Beləliklə, 
hərbi-siyasi həll üstünlük təşkil etməlidir. Əgər Ermənistanın baş naziri mənim 
artıq ondan tələb etdiyimi desə, biz bu gün dayanmağa hazırıq. İndi sülh prosesi 
artıq qismən yerinə yetirilmiş əsas prinsiplərin qalan hissəsinin icrasına əsas-
lanmalıdır. Bizə Kəlbəcər, Laçın və Ağdamın bir hissəsinin boşaldılması ilə bağlı 
dəqiq vaxt cədvəli lazımdır. Bundan sonra düşünürəm ki, regiona sülh gələcək.



274

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
Vətən müharibəsi dövründə xarici kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibələri

- Mən Sizdən “Amnesty International”ın faktiki olaraq hər iki tərəfin kasetli 
bombalardan istifadə etməsinə dair bəyanatları ilə bağlı soruşmaq istəyirəm. Siz 
də, rəsmi İrəvan da qeyd edirsiniz ki, tərəflər mülki əhaliyə qarşı fosfor tərkibli 
sursatdan istifadə edir. Siz beynəlxalq konvensiyalarla qadağan edilən silahlardan 
istifadə edirsiniz?

- Biz qadağan olunmuş silahlardan istifadə etmirik. Bizim ərazi bütövlü-
yümüzü bərpa etmək üçün kifayət qədər sursatımız var. Bu, birincisi. İkincisi, 
biz mülki şəxslərə hücum etmirik. Oktyabrın 10-dan sonra Dağlıq Qarabağdakı 
şəhərlərə hücum etmirik. Ondan əvvəl, bəli, bunu qəbul edirik. Lakin bu, ona 
görə oldu ki, Ermənistan ordusunun hərbi hissələrinin və infrastrukturunun 
çoxu Dağlıq Qarabağın dırnaqarası “paytaxtı” olan Xankəndidə cəmləşmişdi. Ona 
görə də biz bunu etməli idik. Biz təhlükəsizliyimizi təmin etmək və əməliyyatı-
mızın daha səmərəli olması üçün həmin mühüm hərbi obyektləri vurmalı idik. 
Lakin humanitar atəşkəs elan olunandan sonra, - bunu dəfələrlə elan etmişik, - 
biz heç vaxt insanların yaşadığı heç bir şəhəri və ya kəndi vurmamışıq. Buna zidd 
olaraq ermənilər nə etdi. Onlar Ermənistan ərazisindən Gəncəyə ballistik raket 
atdılar və bu, sübuta yetirilib. Baxmayaraq ki, Ermənistanın baş naziri bunu 
onların etmədiyini dedi. Lakin bu, gülüncdür. Çünki ballistik raketin buraxılışı 
peyklər vasitəsilə müşahidə olunur. Hər kəs onun haradan buraxıldığını və onun 
hədəfinin nə olduğunu bilir. Gəncədə mülki şəxslərin yaşadığı əraziləri qəsdən 
iki dəfə vurdular. Onlar Bərdəyə çox dağıdıcı “Smerç” raketləri ilə iki dəfə zər-
bə endirdilər və yalnız bir hücum nəticəsində 21 insan öldürülmüş və 70 insan 
yaralanmışdır. Bir çox hücumlar olmuşdur. Onlar Tərtərdə dəfn mərasiminə zər-
bə vurdular, bu, tamamilə insan davranışının bütün normalarından kənar bir 
şeydir. İnsanlar dünyasını dəyişmiş şəxsi dəfn edəndə onlar qəbiristanlığı vur-
dular və dörd nəfər qətlə yetirildi. Onların kasetli bombalardan istifadə etmələ-
ri beynəlxalq media və QHT-lər tərəfindən təsdiq olunmuşdur. Əminəm ki, bu 
barədə ilk dəfə məlumat verən oranı ziyarət etmiş beynəlxalq media olmuşdur. 
“Amnesty International” və “Human Rights Watch” təşkilatlarının bu halları təs-
diq etməkdən savayı başqa bir seçimi yox idi. Lakin sual orasındadır ki, nə üçün 
onlar birinci növbədə Azərbaycana gəlmədilər? Nə üçün onlar yalnız Ermənis-
tan tərəfindən işləyirdilər? Yalnız beynəlxalq media, Qərb mediası ermənilərin 
istifadə etdiyi kasetli bombaları göstərdikdən sonra bu iki QHT bunu təsdiq etdi. 
Onların bunu təsdiq etməsi yaxşı haldır, lakin səmimi desəm, bunun açıq-aşkar 
olmasını nəzərə alaraq onların bu məsələni necə təsdiq etməməsini də təsəvvü-
rümə gətirə bilmirəm.

- Rusiya, Sergey Lavrov dünən dedi ki, Dağlıq Qarabağda təqribən iki min 
muzdlu döyüşür. Bununla bağlı nə deyərdiniz?
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- Mən bu ittihamlara, bu əsassız ittihamlara dəfələrlə cavab vermişəm. 
Səmimi desəm, təəssüflənirəm ki, bitərəf olmalı, onlara ATƏT tərəfindən veril-
miş mandata əsasən hərəkət etməli olan ölkələrin yüksək səviyyəli rəsmiləri 
təsdiqini tapmamış bu əsassız dırnaqarası “informasiya”dan və şayiələrdən isti-
fadə edirlər. Bu, birincisi. İkincisi, bizdə heç bir muzdlu yoxdur. Mən bu haqda 
dəfələrlə demişəm. Bizim onlara ehtiyacımız yoxdur. Bizim 100 min döyüşçüdən 
ibarət ordumuz var, biz tam səfərbərlik elan etsək, bundan bir neçə dəfə çox top-
laya bilərik. Lakin biz Ermənistandan fərqli olaraq bunu etmirik. Bizim tərəfi-
mizdə hər hansı bir əcnəbi döyüşçünün vuruşması ilə bağlı heç bir sübut yoxdur. 
Bu bir aydan çox müddət ərzində bizə heç bir sübut, heç bir sənəd, heç bir dəlil 
təqdim edilməmişdir. Yalnız bəyanatlar. Bəs, onda nə üçün onlar Ermənistan 
tərəfində baş verənləri, Ermənistan tərəfindən neçə muzdlunun döyüşdüyünü 
görmürlər? Nə üçün bizi ittiham etməyə çalışan nə Rusiya, nə də Fransa bunun 
haqqında heç nə deməyib? Bizdə artıq əcnəbi pasportları olan zərərsizləşdiril-
miş insanların siyahısı var. Amerikalı, fransalı, kanadalı, livanlı, iraqlı, postsovet 
məkanı ölkələrindən, onlarla Gürcüstandandır. Bəli, onlar o ölkələrdə yaşayan 
ermənilərdir, lakin bu, heç bir fərq etmir. Əgər onlar başqa ölkələrin vətəndaş-
larıdırsa, onların orada olması qanunsuz hesab edilir. Bu vaxtadək bu məsələ 
barədə heç nə deyilməmişdir, amma bizim sübutlarımız var. Bizim əlimizdə 
pasportlar var. Bizim sübutumuz var, video var. Bunun haqqında heç nə deyil-
məyib. Bu, bizim tərəfimizdən qəbul edilə bilməyən selektiv bir yanaşmadır, bu, 
vasitəçilərin mandatına uyğun deyil. Mən dəfələrlə demişəm, vasitəçilər bitərəf 
olmalıdırlar. Əgər onlar tərəf tuturlarsa, bu, onların işidir, lakin onda vasitəçilik-
dən çıxmalıdırlar. Hər bir ölkənin istənilən ölkəyə yaxşı və ya pis münasibəti ola 
bilər. Biz müəyyən səbəblər üzündən bəzi ölkələr tərəfindən ermənilərə qarşı 
xüsusi hisslərin olduğunu başa düşürük. Bunu öz ölkələrinin adından deyirlərsə, 
biz buna etiraz etmirik. Lakin əgər siz vasitəçisinizsə, xahiş edirəm, bitərəf olun 
və ittihamlardan uzaq durun. Əgər biz bizi muzdlularla bağlı ittiham edənləri 
dünyanın müxtəlif yerlərində nə etdikləri haqqında ittiham etməyə başlasaq, bu, 
çox uzun bir məsələ olacaq. Biz bunu etmirik. Buna görə biz tərəfdaşlarımızdan 
eynisini gözləyirik.

- Türkiyənin Sizə nəinki siyasi, eyni zamanda, hərbi dəstək də göstərdiyini 
söyləyənlərə nə deyərdiniz?

- Mən deyərdim ki, bu növbəti təxribat, növbəti feyk xəbərdir. Türkiyədən 
heç bir hərbi dəstək yoxdur. Biz Türkiyədən yalnız müasir hərbi avadanlıq alırıq. 
Bu, həqiqətdir. Bu, dünyada istənilən ordunun paxıllıq edə biləcəyi yeni müa-
sir avadanlıqdır. Türkiyənin hərbi sənaye kompleksi, həqiqətən də, möcüzələr 
göstərir. Bu avadanlıq bizə döyüş meydanında çox kömək edir. Lakin biz onu 
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alırıq, biz müqavilələr imzalayırıq, hər şey şəffafdır, hər şey qanunidir. Biz başqa 
ölkələrdən də silah alırıq. Nəyə görə heç kim bizim Rusiyadan nə qədər silah aldı-
ğımızdan danışmır? Yalnız Türkiyə. Çünki Türkiyə əfsuslar olsun ki, indi müxtə-
lif avropalı siyasətçilərin hücumuna məruz qalır. Türkiyəni qaralamaq cəhdləri 
var. Türkiyəni şantaj etmək, ona təzyiq göstərmək cəhdləri var. Bu, tamamilə 
qəbuledilməzdir. Bizim əsas silahlarımız Rusiyadan gəlir. Biz başqa ölkələrdən 
də silah alırıq. Yalnız Türkiyənin adı hallanır. Bu, birincisi. İkincisi, Türkiyənin 
bizə hərbi dəstək göstərdiyini həmişə deməyə davam edənlər nəyə görə vasitəçi, 
Minsk qrupunun həmsədri olan Rusiyanın Ermənistana hərbi dəstək göstərdiyi-
ni demirlər? Bizim əlimizdə sübutlar var, bu 40 gün ərzində Ermənistanın hansı 
məbləğdə silahla təchiz edildiyi ilə bağlı məlumatı Rusiya rəsmilərinə təqdim 
etmişik. Niyə heç kim bu barədə danışmır? Gəlin, bunun haqqında danışaq, gəlin, 
ədalətli olaq. Buna görə birincisi, bu, səhv məlumatdır. İkincisi, biz Türkiyə hər-
bi avadanlığını alırıq və almağa davam edəcəyik. Üçüncüsü, bu məsələ ilə bağlı 
heç bir ikili standart olmamalıdır. Yeri gəlmişkən, Azərbaycana Türkiyə tərəfin-
dən hərbi dəstək göstərildiyini deyənlər, hesab edirəm, bu absurd ittihamlardan 
çəkinməlidirlər.

- Açıq-aydındır ki, Türkiyənin regionda marağı var, necə ki, Rusiyanın və 
İranın var. Ermənistan Rusiyaya öz təhlükəsizliyinin təmin olunmasının müm-
künlüyü barədə müraciət etmişdir. Siz müharibənin beynəlmiləlləşdirilməsindən 
qorxursunuz?

- Ermənistan lap əvvəldən elə bunu etmək istəyirdi və biz həmişə buna 
qarşı idik. Mən dəfələrlə bütün ölkələrə demişəm, bu münaqişədən uzaq durun. 
Bu, bizim məsələmizdir, bu, ərazi bütövlüyü uğrunda bizim döyüşümüzdür. 
Münaqişəni beynəlmiləlləşdirmək üçün heç bir cəhd olmamalıdır. Lakin Ermə-
nistan bunun üçün hər şeyi etdi. Ermənistanın baş nazirinin Rusiya Prezidentinə 
göndərdiyi məktub təkcə onların öz məğlubiyyətini artıq qəbul etdiyini, bizim 
döyüş meydanında onlara qalib gəldiyimizi göstərmir, eyni zamanda, onu göstə-
rir ki, onlar münaqişəni beynəlmiləlləşdirmək istəyirlər, onlar Rusiyanı birba-
şa müharibədə iştiraka sürükləmək istəyirlər, bu da tamamilə qəbuledilməzdir. 
Mənim bildiyimə görə, bu, Rusiya tərəfindən rədd edilmişdir və Rusiyanın xarici 
işlər naziri bununla bağlı bəyanat vermişdir. Ola bilsin, bunu lap dəqiqliklə ifadə 
etmirəm, lakin belə bir mesaj var idi ki, döyüş Azərbaycanın ərazisində aparı-
lır. Əgər Azərbaycan, əgər istənilən ölkə Ermənistana hücum etsə, onda Rusi-
ya öhdəliyini yerinə yetirməlidir. Lakin döyüş bizim torpağımızda gedir. Hesab 
edirəm ki, bu cəhdlər tamamilə faydasızdır. Rusiyanın mövqeyi xarici işlər nazi-
ri tərəfindən ifadə olunmuşdur. İranın da mövqeyi ifadə edilmişdir. Yəqin siz 
ölkələrin ərazi bütövlüyünün təminatına dair İranın münaqişənin həll edilmə-
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si ilə bağlı planını eşitmisiniz. Bu yaxınlarda İranın Ali Rəhbəri Ermənistanın 
Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazilərini boşaltmalı olduğu ilə 
bağlı bəyanat vermişdir. Bu, iki qonşu ölkənin reaksiyasıdır. Türkiyənin mövqeyi 
yaxşı bəllidir. Türkiyə həmişə beynəlxalq hüququ və BMT Təhlükəsizlik Şurası-
nın qətnamələrini dəstəkləyir. Həmçinin Gürcüstan da dəfələrlə Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünü dəstəkləmişdir. Bu, bizim qonşuların mövqeyidir. Ermənistan 
təcrid olunub. Onlar münaqişəni beynəlmiləlləşdirmək istəyirlər, onlar dəstək 
qazanmaq üçün bəzi feyk xəbərlərdən və tarixdən olan bəzi feyk məlumatlardan 
istifadə etmək istəyirlər. Lakin Ermənistan üçün ən yaxşı hərəkət öz məğlubiy-
yətini, bizim qələbəmizi qəbul etmək və yerdə qalan torpaqları boşaldacaqları-
na dair üzərinə öhdəlik götürməkdən ibarətdir.

- Əgər onlar Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyarlarsa, Sizin buna reak-
siyanız necə olardı?

- Bilirsiniz, onlar müstəqilliyi tanımaq istəsəydilər, uzun müddət bundan 
öncə tanıyardılar. Nəyə görə əvvəl tanımadılar? Çünki onlar aydın başa düşür-
dülər ki, bu, çox məntiqsiz addım nəticəsində danışıqlar tamamilə dayanacaq-
dır. Odur ki, onlar bunu etsələr, danışılası bir şey qalmayacaq. Sonra nə sülh 
təşəbbüsü, nə əsas prinsiplər, nə də gələcək tənzimləmə, heç nə masa üzərində 
olmayacaq. Hesab edirəm ki, onlar bunu başa düşürlər. Onlar həmişə bundan 
bizi qorxutmaq üçün bir alət kimi istifadə etmək istəyirdilər və deyirdilər Azər-
baycan bunu etsə, biz müstəqilliyi tanıyacağıq. Mən bu müharibə günlərində 
dəfələrlə demişəm və indi də deyirəm, Ermənistanın baş naziri, bu gün Dağlıq 
Qarabağı tanı, bunu et, cəsarətini göstər, sözünün bir məna daşıdığını göstər, bu 
gün Dağlıq Qarabağı tanı. Yenə də siz görəcəksiniz ki, onlar bunu etməyəcəklər. 
Çünki onlar qorxaqdırlar, onlar yalnız dinc vətəndaşlara qarşı vuruşa bilirlər və 
onlar gücümüzü, birliyimizi görüb qaçırlar.

- Siz indi regionun muxtariyyətini qəbul etməyə hazırsınız?

- Bu, əsas prinsiplər üzərində gələcək danışıqların bir hissəsi olmalıdır. 
Çünki əsas prinsiplərin birinci hissəsində işğal olunmuş ərazilərdən - 5 üstə-
gəl 2 rayondan vaxt cədvəlinə müvafiq olaraq qoşunların çıxarılması tələb olu-
nurdu. Sonra təhlükəsizlik, sülhməramlı əməliyyatlar, Dağlıq Qarabağın statusu 
kimi əsas prinsiplərin başqa elementləri də var idi. Biz həmişə bunu müzakirə 
etməyə çox açıq idik. Biz dəfələrlə onlara müxtəlif yolları təklif etmişdik, lakin 
onlar bunları rədd etmişlər. Biz onlara Azərbaycan daxilində muxtariyyət təklif 
etdik, biz onlara mədəni muxtariyyət təklif etdik. Biz dedik ki, dünyada, Avro-
pada, Skandinaviya, Alan Adaları timsalında, İtaliyada Cənubi Tirol timsalında 
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və bir çox başqa yerlərdə yaxşı nümunələr var. Lakin onlar hər şeyi rədd etdilər. 
Onlar yalnız müstəqillik tələb edirdilər və istəyirdilər ki, biz bu müstəqilliyi tanı-
yaq. Bunu etməklə onlar, əslində, bizim bunu heç vaxt etməyəcəyimizi bilərək 
münaqişəni dondurmaq üçün hər şeyi edirdilər. Mən bilirəm, biz birincisi 
münaqişənin bu qaynar fazasını bitirməliyik, danışıqlar masasına qayıtmalıyıq, 
Ermənistan mənim artıq dediyim öhdəlikləri üzərinə götürməlidir və sonra biz 
gələcəkdə nə baş verəcək onun haqqında danışa bilərik. Bu məsələ ilə bağlı indi 
heç nə deyə bilmərəm.

- Çox sağ olun, cənab Prezident! Mən bizə vaxt ayırdığınız üçün Sizə minnət-
darlığımı bildirirəm.

- Suallarınıza, Azərbaycana marağınıza görə çox sağ olun!

AZƏRTAC 
05.11.2020

(https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyev_Ispaniyanin_EFE_informasiya_agentliyine_
musahibe_verib_VIDEO-1634371)
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Prezident İlham Əliyevin “BBC News”a müsahibəsi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 6-da “BBC 
News”a müsahibə verib. 

- Prezident Əliyev, BBC News-da bizimlə söhbət etmək üçün vaxt ayırdığınıza 
görə Sizə təşəkkür edirəm! Dağlıq Qarabağın və ətraf yeddi rayonun hər bir qarışı 
uğrunda savaşmaq niyyətindəsiniz?

- Bizim mövqeyimiz lap əvvəldən çox aydın idi. Biz hazırıq və hələ də 
Ermənistan tərəfi işğal olunmuş ərazilərin boşaldılmasına dair üzərinə öhdəlik 
götürəcəyi təqdirdə istənilən vaxt dayanmağa hazırıq. Mən bunu müharibənin 
əvvəlindən deyirəm, əgər Ermənistanın baş naziri işğal olunmuş əraziləri boşal-
dacağına dair ictimaiyyət qarşısında üzərinə öhdəlik götürərsə, biz dayanarıq. 
Lakin bu vaxtadək artıq 40 gün keçib, onun bunu deməsinə dair heç bir əlamət 
yoxdur.

- Bu, o deməkdir ki, Siz sona qədər döyüşəcəksiniz?

- Ermənistan işğal olunmuş ərazilərdən qoşunların çıxarılması ilə bağlı 
üzərinə öhdəlik götürməsə biz sona qədər vuruşacağıq. Hesab edirəm ki, Ermə-
nistan böyük bir səhv edir, çünki lap əvvəldən bizə qulaq assaydılar, müharibə 
uzun müddət bundan öncə dayanardı və biz artıq danışıqlar masası arxasında 
olardıq.

- Lakin cənab Prezident, Siz bir ultimatum verirsiniz, Siz deyirsiniz ki, onlar 
bütün bu əraziləri qaytarmağa razılaşmalıdır və yalnız sonra danışıqlar ola bilər. 
Bu danışıqlar üçün böyük bir ilkin şərtdir.

- Xeyr, heç də belə deyil. Çünki mənim dediyim əsas prinsiplərə əsaslanır 
və əsas prinsiplərdə Dağlıq Qarabağın ətrafındakı ərazilərin boşaldılması çox 
aydın qeyd olunub. Bu, Ermənistan üçün çox aydın mesajdır. Əfsuslar olsun 
ki, Ermənistan Minsk qrupunun həmsədrləri və əvvəlki Ermənistan rəhbərliyi 
tərəfindən işlənib hazırlanmış əsas prinsiplərlə razılaşmadı. Bu əsas prinsiplər-
də deyilir ki, onlar birinci mərhələdə işğal olunmuş 5 rayonu boşaltmalıdırlar, 
ikinci mərhələdə isə 2 rayonu boşaltmalıdırlar. Lakin beş rayondan dördü artıq 
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azad edilib. Əgər onlar bunu etsələr, Ağdamın bir hissəsini, Kəlbəcəri və Laçını 
nə vaxt boşaldacaqlarını açıq bəyan etsələr, biz dayanarıq.

- Bu ərazilər bizim beynəlxalq auditoriya üçün tanış olmadığına görə aydın-
laşdırmaq istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, Ermənistan rəhbərliyi Dağlıq Qarabağdan 
kənardakı əraziləri boşaltmağa razılaşsa, Siz dayanarsınız və döyüşməzsiniz?

- Elədir ki, var. Bu, mənim dəfələrlə vurğuladığım mövqedir. Eyni zamanda, 
bu, danışıqlar masasında olan bütün məsələlər deyil. Əlbəttə ki, bundan son-
ra biz azərbaycanlı məcburi köçkünlərin Dağlıq Qarabağa qayıtmaları üzərində 
işləyəcəyik. Çünki müharibədən əvvəl, 1990-cı illərdə Dağlıq Qarabağda 40 min 
azərbaycanlı yaşayırdı və bu da oradakı əhalinin 25 faizi idi. Ermənilər onların 
hamısını qovdular, etnik təmizləmə törətdilər və sonra “müstəqillik” elan etdilər.

- Lakin Siz Dağlıq Qarabağ üzərində nəzarəti güc yolu ilə ələ keçirsəniz, Sizin 
də eynilə eyni şeyi törədəcəyinizlə bağlı qorxular var. Ermənistan öz insanlarının 
etnik təmizləməyə məruz qalacağından çox ciddi qorxduğunu ifadə etmişdir.

- Bu, əsassız ittihamdır. Birincisi, əgər bu məsələ Ermənistanı həqiqətən 
də narahat edirsə, nəyə görə onlar əsas prinsiplərlə razılaşmırlar? Çünki əsas 
prinsiplər təsdiqlənsə və Ermənistan mənim onlardan dəfələrlə tələb etdiyim 
öhdəliyi üzərinə götürsə, onda hər şey dayanacaq.

- Siz onlardan Dağlıq Qarabağı boşaltmalarını tələb etmirsiniz? Siz onlardan 
yalnız ətraf rayonları tələb edirsiniz?

- Biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul olunmuş qətnamələ-
rinin icra olunmasını tələb edirik. Bu qətnamələrdə Ermənistan qoşunlarının 
işğal edilmiş ərazilərdən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb olunur. 
Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinə gəlincə, onlar orada yaşamağa davam edə-
cək, onlar bizim vətəndaşlarımızdır və mən dəfələrlə bu mövqeyi ifadə etmişəm.

- Prezident Əliyev, ermənilərin orada Sizin vətəndaşlarınız kimi yaşayacaq-
larını deyirsiniz. Siz bu yaxınlarda demisiniz və mən burada Sizdən sitat gətirirəm: 
“onlar çıxmasalar, biz onları iti qovan kimi qovacağıq”. Bu bəyanatla insanlar çə-
tin ki, özlərini təhlükəsiz hiss etsinlər.

- Xeyr! Xahiş edirəm, mənim bəyanatlarıma dəqiqliklə yanaşın. Mən bunu 
dedikdə bizim əraziləri işğal etməyə davam edənləri nəzərdə tuturdum. Mən 
Ermənistanın hərbi-siyasi rejimini nəzərdə tuturdum. Mən Dağlıq Qarabağın 
dırnaqarası “hökumətini”, bu cinayətkar xuntanı nəzərdə tuturdum, hansı ki, 
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yeri gəlmişkən, artıq qaçıb gedib. Mənə məlumat verilib ki, Dağlıq Qarabağın 
dırnaqarası “rəhbəri” artıq Yerevandadır. Mən erməni xalqını yox, onları nəzər-
də tuturdum.

- Onda Siz Dağlıq Qarabağda erməni vətəndaşlara qarşı heç bir etnik təmiz-
ləmənin aparılmayacağına dair mütləq zəmanət verirsiniz?

- Bəli! Biz ermənilər deyilik. Onlar bizə qarşı etnik təmizləmə törədiblər. 
Onlar Dağlıq Qarabağdan və ətraf yeddi rayondan bütün azərbaycanlıları qovub-
lar. Ermənistanın etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bizim bir milyon qaçqın 
və məcburi köçkünümüz var. Lakin biz eyni qaydada davranmayacağıq. Biz qisas 
almayacağıq. Mən dəfələrlə demişəm, hətta onlar Gəncəni bombalayanda, hətta 
onlar Bərdəni bombalayanda, onlar başqa şəhərləri bombalayanda və 92 insanı, 
mülki şəxsi öldürdükdə mən dedim ki, biz qisasımızı döyüş meydanında alaca-
ğıq. Buna görə bu rəsmi mövqeyi, Azərbaycanda yaşayan minlərlə ermənini və 
heç kimin onları etnik təmizləmədiyini nəzərə alaraq, biz bunu orada nə üçün 
etməliyik ki?

- Burada, Azərbaycanda yaşayan ermənilərlə bağlı. Bizə verilən məlumata 
görə, onların çoxu qorxu içində yaşayır, ermənilər kimi açıq tanınmağı istəmədik-
lərinə görə soyadlarını dəyişiblər. Dağlıq Qarabağdakı ermənilər özlərinin təh-
lükəsiz olacaqlarına necə əmin ola bilərlər ki?

- Xeyr, bu, yanlış məlumatdır.

- Bu məlumat burada yaşayan insanlardan daxil olur.

- Ola bilsin ki, kimsə evlənib soyadını dəyişib. Bu, burada adət olunan təc-
rübədir. Amma xeyr. Burada yaşayan çoxlu ermənilər var və biz onların erməni 
olduqlarını bilirik. Yeri gəlmişkən, mən sizə deyə bilərəm və bir çox insanlar bu 
barədə bilmirlər. Ermənistanın sabiq müdafiə naziri Arutunyanın bacısı Azər-
baycanda yaşayır. İstəsəniz onunla görüş təşkil edə bilərik. Bu, əslində, qorxu 
deyil, bu, erməni təbliğatıdır.

- Prezident Əliyev, əgər təbliğat varsa, aydındır ki, hər iki tərəfdə təbliğat var. 
Dövlət dialoqu çərçivəsində burada ermənilərə qarşı institusional mesajlar səslə-
nir, insanlarda digər tərəfə qarşı nifrət aşılanır. Siz onların, həqiqətən də, birgə 
yaşaya biləcəklərini gözləyirsiniz?

- Nəyə görə onlar dünyanın digər yerlərində birgə yaşaya bilirlər? Siz qon-
şu Gürcüstanda ermənilərin və azərbaycanlıların bir yerdə, eyni kənddə yaşadığı 
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kəndlərin olduğunu bilirsiniz? Onlar Rusiyada, Ukraynada bir yerdə yaşayırlar, 
onlar Azərbaycanda bir yerdə yaşayırlar, dünyanın bir çox digər yerlərində. Dün-
yadakı vəziyyəti indi müşahidə etsəniz, Qərbdə bəzi ermənipərəst mitinqlərdən 
başqa ermənilər və azərbaycanlılar arasında vəziyyət sakitdir. Nəyə görə onlar 
orada yaşaya bilərlər, lakin burada yaşaya bilməzlər?

- Dağlıq Qarabağ üzərində nəzarəti ələ keçirsəniz, həqiqətən də, bir ermə-
ninin Dağlıq Qarabağda qalacağını və Azərbaycan qanunları ilə yaşayacağını 
gözləyirsiniz?

- Hesab edirəm ki, bu, mümkündür. Bir Prezident kimi, mən bu gün deyirəm 
və dəfələrlə demişəm ki, biz yanaşı yaşamaq istəyirik. Əgər biz yanaşı yaşamaq 
istəməsəydik, nəyə görə mən bunu deməliyəm ki? Bildiyiniz kimi, bu gün Azər-
baycan Ordusu döyüşdə qalib gəlir. Bu gün biz şəhərləri, kəndləri bir-birinin 
ardınca azad edirik. Azərbaycanda istənilən şəxs prinsip etibarilə deyə bilər, 
baxın, onlar Xocalıda soyqırımı törətdilər, onlar azərbaycanlıları doğma torpaq-
larından qovdular, onlar bizim bütün şəhərləri və kəndləri məhv etdilər.

- Ermənilər də, əlbəttə, iddia edirlər ki, onlar da qovulublar, onlar da illərlə 
qətliamların qurbanları olublar.

- Onlar haradan qovulublar? Haradan? Onlar qovulmayıblar. Biz ermənilərə 
qarşı etnik təmizləmə törətməmişik. Xeyr, ermənilər Azərbaycanda yaşayırlar. 
Onlar bizi nəinki Dağlıq Qarabağdan qovublar, erməni əhalisinin heç vaxt yaşa-
madığı Dağlıq Qarabağla inzibati sərhəddə yerləşən yeddi rayondan qovublar. 
Onlar şəhərlərin, kəndlərin adlarını dəyişiblər.

- Prezident Əliyev, dinə gəldikdə, Ermənistanda kilsəyə hücum olub.

- Bu, Ermənistanda olmayıb.

- Üzr istəyirəm, cənab Prezident, Dağlıq Qarabağda hücum olub. Eyni gündə 
kilsə iki dəfə mərmi atəşinə tutulub. Siz həmin gün dediniz ki, ola bilsin, bu, səhvdir. 
Siz dediniz ki, araşdırma aparacaqsınız. Araşdırmanın nəticəsi nədir?

- Bu məsələni araşdırmaq üçün biz orada olmalıyıq. Araşdırmaq üçün. Mən 
dəfələrlə demişəm, bu, ya bizim artilleriyanın səhvidir, ya da bu, ermənilərin 
özləri tərəfindən qəsdən edilmiş bir təxribatdır.

- Onlar öz kilsəsini atəşə tutublar?
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- Bəli, elədir ki, var.

- Onlar, əlbəttə ki, bunu inkar edirlər.

- Bəli, əlbəttə ki, onlar bunu inkar edirlər. Onlar hər şeyi inkar edirlər. Onlar 
Ermənistan ərazisindən Gəncəyə ballistik raketlə zərbə endirildiyini inkar edir-
lər. Ermənistanın baş naziri bunun yanlış məlumat olduğunu demişdir. Buna 
baxmayaraq, sizin ölkəniz, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Rusiya, onlar bal-
listik raketin haradan buraxıldığını asanlıqla aşkar edə bilərlər.

- Kilsəyə gəldikdə...

- Kilsəyə gəldikdə. Mən bunun ya səhv olduğunu, ya da onların bunu qəs-
dən etdiklərini demişəm. Çünki həmin kilsənin mənim gördüyüm təsvirlə-
ri bunun çox kiçik bir zərər olduğunu göstərir. Bu zədəni maksimum iki həftə 
ərzində təmir etmək olar. Bu, birincisi. İkincisi, siz burada, Bakıdasınız. Yəqin 
ki, siz şəhər mərkəzində bizim bərpa etdiyimiz erməni kilsəsini görmüsünüz. 
Biz orada minlərlə erməni kitabı saxlayırıq. Əgər biz ermənilərin dediyi kimi 
kilsələri dağıdırıqsa, nəyə görə buradakı kilsəni dağıtmamışıq?

- Siz birmənalı şəkildə öz qüvvələrinizin kilsəyə hücum etmədiyini deyə 
bilərsiniz?

- Mən birmənalı şəkildə dəfələrlə demişəm. Bu ya bizim artilleriyanın 
səhvidir...

- Beləliklə, Siz bunu edə bilərdiniz?

- Kim? Siz kimi nəzərdə tutursunuz?

- Sizin qüvvələriniz bunu edə bilərdi.

- Bu, yalnız səhv nəticəsində ola bilərdi. Çünki hərbi hədəf yox idi. Kilsə 
hərbi hədəflər arasında deyil. Bizim Xankəndi şəhərində, - ermənilər onu Stepa-
nakert adlandırırlar, - hərbi hədəflərimiz var idi. Bizim Şuşada hərbi hədəfləri-
miz var idi və biz bu hərbi hədəflərə zərbələr endiririk, çünki onlar bizə hücum 
ediblər. Yəqin ki, bu, səhv olub.

- Eyni gündə iki dəfə səhv edə bilərdiniz? Kilsəyə iki dəfə zərbə endirilib.
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- Nəyə görə yox? İşğal olunmuş ərazilərdə Azərbaycan məscidlərinin şəkil-
lərini görmüsünüz? Onlar hamısı dağıdılıb. Onlar bizim məscidlərdə donuz sax-
layırlar. Azad edilmiş Zəngilandakı məsciddən bu yaxınlarda çəkilmiş videogö-
rüntüdə onların orada donuz saxladıqları göstərilir.

- Siz öz ordunuzun hərbi üstünlüyü haqqında danışarkən fikir irəli sürmüsü-
nüz, yüz min insanınız var, Sizin İsraildən, Türkiyədən alınan ən müasir avadan-
lığınız var, xüsusilə türk dronları. Sizin sərəncamınızda olan bütün bu imkanları 
nəzərə alaraq, kilsənin atəşə tutulması ilə bağlı iki dəfə səhvə yol verilə bilər?

- Əlbəttə ki, ola bilər. Çünki bu məsələni araşdırmaq üçün bizim orada 
olmamız lazımdır. Biz orada olanda onu təmir edəcəyik.

- Lakin bu...

- Biz onu bərpa edəcəyik, siz bunu görəcəksiniz. Biz Şuşaya geri qayıdanda 
onu bərpa edəcəyik.

- Bu, o demək deyil ki, bu silahların bu dərəcədə qeyri-dəqiq olması və belə 
səhvlərə asanlıqla yol verməsi ehtimalına görə Siz onları mülki yerlərdə istifadə 
etməməlisiniz?

- Biz onlardan mülki yerlərdə istifadə etmirik. Biz onlardan hərbi infrast-
rukturu məhv etmək üçün istifadə edirik.

- Prezident Əliyev...

- Xankəndi şəhəri hərbi obyektlərlə dolu idi. Şuşa şəhəri hərbi obyektlərlə 
doludur. Biz onlardan fərqli olaraq mülki şəxslərə hücum etmirik. Onlar qəsdən 
mülki yaşayış yerlərini dağıdırlar, ballistik raketlərlə Gəncəyə hücum etdilər.

- Prezident Əliyev, icazə verin, bizim BBC həmkarlarımızın nə gördüklərini 
Sizə deyim. Bu, şayiə deyil. Bu, BBC həmkarlarımız tərəfindən çəkilmişdir, onların 
gördükləridir. Onlar oktyabrın biri, ikisi və üçü Stepanakertdə və Dağlıq Qarabağ-
da olublar. Onlar şəhərin, o cümlədən təcili tibbi yardım mərkəzinin xaotik mər-
mi atəşinə tutulmasını, yaşayış binasının dağıdılmasını, insanlar qaçmağa cəhd 
göstərəndə onların başlarının üstündə dronun olmasını, bir az sonra yaxınlıqda 
əlavə mərmi atəşlərinin açılmasını görüblər. Onlar bunu aydın hərbi hədəflər ol-
madan şəhərin sistemsiz mərmi atəşinə tutulması kimi xarakterizə etdilər. Bu, şa-
yiə deyil. Bu, BBC-nin şahid olduğu və lentə aldığı hadisədir.
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- Mənim sizin şahid olduqlarınızla bağlı şübhələrim var. Şübhələrim var.

- Lakin Prezident Əliyev, onlar orada idilər.

- Nə olsun ki, onlar orada idilər? Bu, heç nə demək deyil. Bu, feyk xəbər ola 
bilər. Bizim hərbi...

- Bu nəyə görə feyk xəbər olsun ki? Nəyə görə oraya gedən istənilən jurnalist 
feyk xəbərləri yayımlamağı qərara alsın ki?

- Münaqişəyə qərəzli mövqeyinə görə, beynəlxalq mediada Azərbaycana 
qarşı qarayaxma təbliğatına görə.

- Deməli, Sizi heç bir yanlışlıqda günahlandırmaq olmaz? Hər şey feyk 
xəbərdir?

- Əlbəttə, bu, feyk xəbərdir. Biz Qərb mediasını yaxından müşahidə edirik 
və bu qırx gün ərzində mənim bəlkə də, otuz müsahibəm olub. Onların hamısı 
çox aqressiv idi, sanki bu, müsahibə deyildi, sanki bir ittiham idi. Ermənistan 
tərəfində heç nə baş vermir. Heç kim Paşinyandan nəyə görə Gəncəyə ballistik 
raketlərlə zərbə endirdiyini soruşmur. Nəyə görə o, 92 nəfəri qətlə yetirib? Nəyə 
görə o, Tərtərdə dəfn mərasiminə hücum edib? Nəyə görə onlar 21 insanı qətlə 
yetirərək və 70 nəfəri yaralayaraq Bərdəyə hücum etmək üçün kassetli bom-
balarla “Smerç”dən istifadə ediblər? Heç kim ondan soruşmur. Heç kim ondan 
silahları haradan əldə etdiyini soruşmur? Yalnız bizə hücum edirlər. Beynəlxalq 
media yalnız Azərbaycanı ləkələyir. Buna görə sizin BBC, sizin həmkarlarınız o 
hadisələrin orada “şahidi” olub. Mən buna inanmıram.

- Onlar bunu lentə alıblar. Əlbəttə ki, hər iki tərəfdə mülki şəxslərin qətlə yeti-
rildiyini qeyd etmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hər iki tərəf xaotik atəş açmışdır. 
Biz özümüz burada ballistik raketin istifadə edildiyi Gəncə hücumunun fəsadları-
nın şahidi olmuşuq. Beləliklə, bu tərəfdə də itkilərin olması şübhə doğurmur.

- Təşəkkür edirəm!

- Lakin eynilə, Siz kassetli silahlardan danışdıqda, sübut var ki, Siz də mülki 
yerlərdə, Stepanakertin küçələrində kassetli silahlardan istifadə etmisiniz və bu, 
“Human Rights Watch” təşkilatı tərəfindən geniş şəkildə sənədləşdirilmişdir, şəkil-
lər çəkilmişdir, videolar çəkilmişdir, şahidlər ifadə vermişdir. Onların hadisə yerinə 
getmək imkanı var idi. Nəyə görə Siz o dərəcədə qeyri-dəqiq ola bilən kassetli silah-
lardan mülki yerlərdə istifadə edirsiniz?
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- Biz onlardan istifadə etmirik. Bu, növbəti bir feyk xəbərdir. Ermənistan 
kassetli bombalardan istifadə edir.

- Deməli, hər şey feyk xəbərdir?

- Əlbəttə ki. Niyə də yox? Biz feyk xəbərlərlə on illərdir üzləşirik.

- Lakin Siz etiraf edirsiniz ki....

- Heç bilirsiniz, Britaniya mətbuatında Azərbaycan haqqında nə qədər feyk 
xəbər dərc edilmişdi? Minlərlə.

- Lakin Prezident Əliyev, Siz müharibə apardığınızı, irəli getdiyinizi eti-
raf edirsiniz. Sonra isə digər tərəfdən bizə bu silahlardan istifadə etmədiyinizi 
deyirsiniz.

- Xeyr, istifadə etmirik. Çünki biz döyüş meydanında döyüşürük. Biz erməni 
ordusuna qarşı döyüşürük. Biz mülki şəxslərə qarşı döyüşmürük. Bunun heç bir 
mənası yoxdur, çünki bizim vəzifəmiz torpaqları azad etməkdi və biz kəndləri, 
şəhərləri bir-birinin ardınca azad edirik. Biz kassetli bombalardan istifadə etmi-
rik, bizim buna ehtiyacımız yoxdur. Bizim kifayət qədər başqa alətlərimiz var...

- Beləliklə “Human Rights Watch” təşkilatı tərəfindən aşkar edilmiş sübutlar 
da feykdir?

- Əlbəttə ki. Çünki “Human Rights Watch” təşkilatı Azərbaycana qarşı çox 
qərəzli mövqeyinə, hətta jurnalistlərin həbsxanalarda öldüyü zaman, hətta əsas 
müxalifət partiyasının rəhbəri həbsxanada olduqda belə Ermənistanda heç bir 
yanlışlıq görmədiyinə görə bunlar barədə heç bir məlumat vermir. Onlar yalnız 
bizə qarşı məlumat verirlər. Buna görə də biz “Human Rights Watch” təşkilatı ilə 
əməkdaşlığı beş-altı il bundan əvvəl dayandırdıq. Yalnız indi bu müharibə başla-
yanda biz onları bura gəlməyə və öz gözləri ilə görməyə dəvət etdik. Biz onların 
bu halları təsdiqləməsini istəyirdik, çünki onlar üçün “yox” demək imkanı yox 
idi. Buna görə biz onları dəvət etdik. Beləliklə, bu təşkilata Azərbaycanda etimad 
yoxdur.

- Prezident Əliyev, bu tərəfdə neçə nəfər mülki şəxs öldürülüb? Onların sayı 
nə qədərdir?
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- Paşinyan rejimi tərəfindən 92 mülki şəxs öldürülmüşdür, 405 nəfər yara-
lanmışdır, demək olar ki, 3 min ev ya dağıdılmışdır, ya da ciddi zərər görmüşdür. 
Beləliklə bunlar faktlardır və siz oraya gedib onları yoxlaya bilərsiniz.

- Biz cəbhə xəttini özümüz gedib görmək istəyirik və sonuncu dəfə buraya 
səfər etdikdə, bizim oraya müstəqil səfər etmək üçün qarşımız alınmışdır. Bizə bu 
dəfə oraya gedə biləcəyimizə dair təminat verə bilərsinizmi?

- Bəli, hesab edirəm ki, bu, mümkündür. Ancaq sizi qorumaq üçün təhlükə-
sizlik tədbirləri görülməlidir. Lakin düşünürəm ki, bu, mümkündür. Bu, ümumi 
durum və hərbi vəziyyət haqqında qanunvericiliklə tənzimlənir. Ona görə, bu 
səfər müvəqqəti qaydalara uyğun olmalıdır.

- Beləliklə, biz cəbhə xəttində sərbəst hərəkət edə bilmərik?

- Cəbhə xətti dedikdə nəyi nəzərdə tutursunuz? Döyüşlərin baş verdiyi 
yerə getməyi?

- Bəli.

- Orada jurnalistlər olublar.

- Lakin onlar sərbəst hərəkət etməyiblər.

- “Sərbəst” dedikdə nəyi nəzərdə tutursunuz?

- Hökumətin müşahidəçiləri olmadan sərbəst hərəkət etmək. Öz istəyinə görə 
hərəkət etmək. Biz başqa münaqişələrdə bunu edirik. Biz haraya getmək istədiyi-
mizi qərarlaşdırırıq, biz öz seçimlərimizi edirik, oraya gedirik və hadisələri lentə 
alırıq.

- Mən bu barədə əmin deyiləm. Düşünürəm ki, belə bir imkanın olub-ol-
madığını səlahiyyətli orqanlarla dəqiqləşdirmək lazımdır. Əcnəbi jurnalistləri 
müşahidə edənlərin yalnız bir məqsədi var - onları qorumaq və onların hara 
gedə biləcəyi və hara gedə bilməyəcəyi barədə onlara məlumat vermək. Lakin 
gizlədiləsi bir şey yoxdur. Siz bizim dağıdılmış kəndləri görə bilərsiniz. Siz 
Gəncədə olmusunuz. Yəqin ki, siz Bərdəyə də gedə bilərsiniz. Buna görə bizim 
gizlədiləsi bir şeyimiz yoxdur. Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Erməni ordusu 
bizim torpağımızdadır, onlar təcavüzkardır və biz təcavüzün qurbanı olmuşuq. 
Lakin bu gün biz qisasımızı alırıq. Bu gün biz onlara yerini göstəririk və dediyim 
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kimi, onlar qalan əraziləri könüllü olaraq boşaltmasalar, biz onları axıra qədər 
qovacağıq.

- Bu, erməni vətəndaşlarına çox dəhşətli bir mesaj kimi səslənir.

- Xeyr, niyə? Biz erməni vətəndaşları haqqında artıq danışdıq. Bizim onlarla 
təmaslarda heç bir yanlışlığımız yoxdur. Mən dəfələrlə demişəm və dediklərimin 
üstündə dururam. Biz ərazilərimizi işğal etmiş bu cinayətkar dəstələrdən tor-
paqları azad etdikdən sonra Dağlıq Qarabağdakı ermənilər qat-qat yaxşı yaşaya-
caqlar. Onların daha çox məvacibləri olacaq, çünki Azərbaycandakı məvaciblər 
daha yüksəkdir. Onların daha yüksək təqaüdləri olacaq, çünki Azərbaycanda 
təqaüdün məbləği Ermənistandan üç dəfə çoxdur. Onlar sosial müdafiə ilə təmin 
olunacaqlar. Biz bu ərazilərə böyük sərmayələr yatıracağıq, onlar yoxsulluqdan 
xilas olacaqlar...

- Onların Azərbaycanda insanların eşitdiyi, lakin malik olmadığı bütün insan 
haqları olacaqmı? Onların tamamilə azad mediası olacaqmı? Onların səsini qal-
dırmağa icazəsi olan müxalifəti olacaqmı? Onlar burada, Azərbaycanda insanla-
rın malik olmadığı şeylərə malik olacaqmı?

- Siz hesab edirsiniz ki, insanların bu haqları yoxdur? Nəyə görə siz Azərbay-
canda insanların azad mediaya və müxalifətə malik olmadığını düşünürsünüz?

- Çünki mənə bu barədə müstəqil mənbələrdən məlumat veriblər.

- Hansı müstəqil mənbələrdən?

- Bir çox müstəqil mənbələrdən.

- Deyin mənə, hansılardır?

- Əlbəttə ki, mən onların adlarını çəkə bilmərəm.

- Əgər siz onların adlarını deyə bilmirsinizsə, bu, o deməkdir ki, siz bir 
hekayə uydurursunuz.

- Siz deyirsiniz ki, media dövlət nəzarəti altında deyil?

- Xeyr. Əsla yox.

- Fəal azad müxalif media var?
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- Əlbəttə ki.

- Mən bunu harada görə bilərəm?

- Siz bunu internetdə görə bilərsiniz. Siz bunu hər yerdə görə bilərsiniz.

- Qəzetlərdə yox.

- Niyə? Siz bunu qəzetlərdə görə bilərsiniz. Sizdən soruşa bilərəmmi, siz 
burada kimi müxalifət adlandırırsınız?

- Burada müxalifətin olmasına icazə varmı?

- Bəli, icazə var.

- QHT-lər təqiblərə məruz qalır, jurnalistlər təqiblərə məruz qalır.

- Xeyr, əsla!

- Tənqidçilər həbsxanadadır.

- Xeyr, əsla!

- Bunların heç biri həqiqət deyil?

- Tamamilə feykdir. Tamamilə. Bizim azad mediamız var. Bizim azad inter-
netimiz var. İndi hərbi vəziyyətə görə bizim bəzi məhdudiyyətlərimiz var, lakin 
əvvəllər heç bir məhdudiyyət yox idi. Azərbaycanda internet istifadəçilərinin 
sayı 80 faizdən çoxdur. Siz internetin azad olduğu, senzuranın olmadığı və 80 
faiz internet istifadəçilərinin olduğu bir ölkədə medianın məhdudlaşdırılmasını 
təsəvvürünüzə gətirə bilərsiniz? Bizim “Facebook”da milyonlarla insanımız var. 
Bizdə azad medianın olmadığını necə deyə bilərsiniz? Bu, yenə də qərəzli yanaş-
madır. Bu, Qərb auditoriyasında Azərbaycan haqqında bir fikir formalaşdırmaq 
cəhdidir. Bizim müxalifətimiz var, bizim QHT-lərimiz var. Bizdə azad siyasi fəa-
liyyət var. Bizdə azad media var. Bizdə söz azadlığı var. Əgər siz bu sualı qaldırdı-
nızsa, mən də sizə bir sual verə bilərəmmi? Siz cənab Assanjla baş verənləri necə 
qiymətləndirirsiniz? Bu, sizin ölkədə azad mətbuatın təzahürüdür?

- Biz burada mənim ölkəmi müzakirə etmək üçün deyilik.

- Xeyr, gəlin müzakirə edək. Gəlin, müzakirə edək.
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- Yox, Prezident Əliyev.

- Ermənilərin burada azad mətbuatının olmayacağı ilə bağlı məni ittiham 
etmək əvəzinə, gəlin, Assanj barədə danışaq. Bağışlayın, o, Ekvador səfirliyində 
neçə il keçirdi və nəyə görə? O, indi haradadır? Jurnalist fəaliyyətinə görə siz 
həmin şəxsi girov saxladınız, əslində, mənəvi və fiziki olaraq onu öldürdünüz. 
Bunu siz etmisiniz, biz yox. İndi o həbsxanadadır. Siz bu işlərlə məşğul olduğu-
nuz halda, sizin azad mətbuat haqqında danışmağa mənəvi haqqınız yoxdur.

- Münaqişəyə qayıdaraq...

- Bəli, yaxşı olardı ki, münaqişəyə qayıdasınız, çünki bu, sizin xoşunuza 
gəlmir. Sizin xoşunuza yalnız ittiham etmək, hücum etmək gəlir. Amma güzgü-
yə baxın. Mən dəfələrlə demişəm, buraya gəlməmişdən və bizə mühazirə oxu-
maqdan əvvəl baxın. Siz sualınızla məni ittiham edirsiniz. Bu, sual deyil, bu, itti-
hamdır. Siz prokuror kimi danışırsınız. Niyə? Əgər siz bu qədər demokratik və 
obyektivsinizsə, nəyə görə Assanjı həbsxanada saxlayırsınız? Nə üçün? Siz onu 
jurnalist fəaliyyətinə görə həbsxanada saxlayırsınız.

- Mən onu həbsxanada saxlamıram, Prezident Əliyev.

- Bu, sizin xoşunuza gəlmir.

- Bu, xoşa gəlmək məsələsi deyil.

- Siz buna öyrəşməmisiniz.

- Bu, bizim müsahibənin mövzusu deyil.

- Çünki siz ancaq hücum etməyə adət etmisiniz.

- Bu, bizim müsahibənin mövzusu deyil.

- Bu, müsahibənin mövzusu deyil, amma siz bunu qaldırırsınız.

- Siz bu məsələni qaldırdınız.

- Xeyr, siz qaldırdınız.

- Siz Asanj məsələsini qeyd etdiniz.
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- Siz dediniz ki, əgər ölkənizdə azad media yoxdursa, ermənilər müxalifət-
siz sizin ölkədə necə yaşaya bilərlər? Bu, sizin sözlərinizdir, ittihamdır.

- Prezident Əliyev, Siz suala cavab verdiniz. Münaqişə mövzusuna qayıdaraq, 
Sizin dediyiniz kimi 40 gündür ki, toqquşma davam edir, Siz münaqişənin nə qədər 
davam etməsini gözləyirsiniz? Qışda da döyüşlər gedəcək?

- Heç kim bilmir. Yenə də, bizim söhbətimizin əvvəlinə qayıdaraq, əgər 
Paşinyan bu gün “mən əsas prinsipləri qəbul edirəm və mən Ağdamın bir hissə-
sini, Kəlbəcəri və Laçını bir həftə və ya iki həftə içində boşaldacağam” desə, biz 
dərhal dayanarıq.

- Lakin onun Sizə Dağlıq Qarabağda yerdə qalan ərazilərin boşaldılması ilə 
bağlı təminat verməyə ehtiyacı yoxdur. Siz kənarda qalan ərazilərdən danışırdınız. 
Mən Sizin mövqeyinizi başa düşmək üçün çox aydın olmalıyam.

- Bəli, bu, əsas prinsiplərdir. Əsas prinsiplərdə bizdə çox aydın mənzərə 
yaranır. Yeddi rayonun boşaldılması, sonra azərbaycanlı məcburi köçkünlərin 
qayıtması, sonra Azərbaycan vətəndaşlarının, köçkünlərin Dağlıq Qarabağa 
qayıtması.

- Beləliklə, o, Dağlıq Qarabağı da Sizə verməlidir?

- O azərbaycanlıların oraya geri qayıtmasına imkan verməlidir. Geri qayıt-
masına. Şuşaya.

- Beləliklə, Sizin Dağlıq Qarabağı nəzarət altında saxlamağınıza ehtiyac 
yoxdur?

- Siz “nəzarət altında” deməklə nəyi nəzərdə tutursunuz?

- Sizə Dağlıq Qarabağ üzərində fiziki olaraq nəzarəti ələ keçirmək və Dağlıq 
Qarabağın müdafiə qüvvələrini geri çəkmək, orada olan erməniləri geri çəkmək 
lazımdır, yoxsa mülki şəxslərinizin geri qayıtmasına icazə verilsəydi, bu, Sizi qane 
edərdi?

- Ermənistanın qəbul etmədiyi əsas prinsiplərdə, - onlar faktiki olaraq eti-
barsızdır, çünki Ermənistan onları qəbul etməyib, - bir müddəa var ki, azərbay-
canlılar oraya qayıdacaqlar, sülh, təhlükəsizlik şəraitində, təhlükəsizlik təmina-
tı ilə orada yaşayacaqlar. Biz orada hansı idarəçilik formasının olacağını dəqiq 
müəyyənləşdirmək üçün danışıqlar prosesində o qədər irəliyə getməmişik. 
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Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, bələdiyyə idarəçiliyi, yaxud ermənilər 
üçün mədəni muxtariyyət kimi müəyyən özünüidarə səviyyəsi olmalıdır. Lakin 
biz o qədər irəliyə getməmişik. Əgər Paşinyan mənim əvvəldən, biz Füzulini azad 
edəndə tələb etdiyimi etsəydi, onda müharibə dayanardı və indi biz danışıqlar 
masasında necə irəli getmək barədə danışardıq. Lakin o, bu öhdəliyi götürmür. 
Ona görə də, bu cür davam etsə, biz davam edəcəyik. Başqa yol yoxdur. Biz ölkə-
nin bütün dünya tərəfindən tanınan ərazi bütövlüyünü bərpa edənə kimi, sona 
qədər gedəcəyik.

- Prezident Əliyev, Siz artıq əhəmiyyətli dərəcə də irəliləmisiniz və Dağlıq Qa-
rabağ yaxınlığında əraziləri qaytarmısınız. Mülki şəxsləri nə vaxt geri qaytarmağa 
başlamağı planlaşdırırsınız?

- İlk növbədə, bizim Ermənistan dövlətinin Azərbaycana və vətəndaşla-
rımızın əmlakına vurduğu ziyanı qiymətləndirməyə ehtiyacımız olacaq. Çünki 
azad edilmiş ərazilərdə, demək olar ki, hər şey dağıdılıb. Mən dəfələrlə demişəm 
ki, on minlərlə insanın yaşadığı böyük şəhər olan Füzulidə biz bayraq sancmaq 
üçün bina tapa bilmədik. Beləliklə, biz onu dirəyə taxdıq. Ona görə də, biz, ilk 
növbədə, dəymiş ziyanı qiymətləndirəcəyik. Biz ekologiyamıza, infrastruktu-
rumuza, evlərini itirmiş mülki şəxslərimizə və dövlətimizə, tarixi irsimizə dəy-
miş ziyanı qiymətləndirmək üçün beynəlxalq ekspertləri dəvət edəcəyik. Çünki 
bütün məscidlər, bütün muzeylər dağıdılıb. Bu, birincisi. Bundan sonra, əlbəttə 
ki, məhkəmə iddiaları olacaq, Ermənistan dövlətinə qarşı məhkəmə iddiaları və 
biz artıq buna hazırlaşırıq. İkincisi, bizim insanların orada yaşaması üçün azı 
ilkin şərait yaratmağa ehtiyacımız olacaq. Biz tikinti materialları tədarük etməli, 
infrastruktura investisiya yatırmalıyıq.

- Beləliklə, Siz düşünürsünüz ki, bunun üçün real olaraq illər lazımdır?

- Bilirsiniz, bütün işğal dövründə biz artıq 300 min qaçqın və məcburi köç-
künü yerləşdirmişik. Son illər ən güclü təsir bağışlayan illər olub, çünki təkcə 
bu il biz 7 min köçkün ailəsini yerləşdiririk. Beləliklə, düşünürəm ki, biz ildə 7 
mindən 10 minədək ailəni köçürə bilərik. Lakin, əlbəttə ki, bunun üçün bizim 
infrastruktura ehtiyacımız var. Biz bunu hər şeyin hazır olduğu Bakıda edirik. 
Lakin hər şeyin dağıdıldığı həmin ərazilərdə bizim elektrik stansiyalarına, yol-
lara, su təchizatına ehtiyacımız var. Beləliklə, bütün bunlar vaxt aparacaq. Mən 
bilmirəm bu, nə qədər vaxt aparacaq. Lakin biz bunu maksimum qısa zamanda 
həyata keçirmək üçün əlimizdən gələni etməyə çalışacağıq.
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- Prezident İlham Əliyev, icazənizlə sonda bir və ya iki qısa sual verim. Azər-
baycanın çox güclü müttəfiqi olan Türkiyə Sizə böyük dəstək verib. Siz Prezident 
Ərdoğanla nə dərəcədə tez-tez danışırsınız?

- Çox tez-tez. Xüsusilə indi, həftədə bir neçə dəfə.

- Bəs gündə?

- Gündə yox, amma ehtiyac olsa, gündə bir neçə dəfə ola bilər. Biz qardaşıq, 
dostuq. Dediyiniz kimi, böyük dəstək, siz haqlısınız. Lakin mən dəqiqləşdirmək 
istəyirəm, bu, siyasi dəstək və mənəvi dəstəkdir. Başqa heç nə.

- Burada istifadə olunan dronları idarə edən türk pilotlar varmı?

- Xeyr.

- Beləliklə, onlar Sizin qüvvələriniz tərəfindən istifadə olunur?

- Bəli, hər şey bizim qüvvələrimiz tərəfimizdən istifadə olunur. Təkcə Tür-
kiyə istehsalı olan dronlar deyil, İsrail istehsalı olan dronlar, Rusiya istehsalı olan 
hərbi avadanlıq və bunu pulsuz əldə edən Ermənistandan fərqli olaraq bizim 
aldığımız və pul ödədiyimiz digər ölkələrin istehsalı olan hərbi avadanlıqlar. Hər 
şey bizim tərəfimizdən edilir.

- Türkiyənin birbaşa hərbi iştirakını istəyə biləcəyiniz günü gözləyirsinizmi? 
Biz Ermənistanın artıq Rusiyaya müraciət etdiyini və onun nə etməyə hazır oldu-
ğunu soruşduğunu görmüşük. Sizcə Türkiyənin daha çox cəlb olunmağı xahiş edə-
cəyiniz gün gələcəkmi?

- Mən çox irəliyə baxmaq istəmirəm. Çünki bu, döyüş meydanındakı vəziy-
yətdən asılı olacaq. Bu, Ermənistanın davranışından və digər ölkələrin davra-
nışından asılı olacaq. Çünki mən bir çox hallarda demişəm ki, biz münaqişənin 
beynəlmiləlləşdirilməsinin əleyhinəyik. Biz bütün ölkələrdən, qonşu ölkələrdən, 
qonşu olmayan ölkələrdən bu münaqişədən uzaqda durmağı xahiş etmişik. Biz 
beynəlxalq səviyyədə tanınan torpağımızda döyüşürük. Bu, bizim mövqeyimiz-
dir. Mən düşünürəm ki, hazırda baş verənlər davam edəcək, beləliklə, Türkiyə-
nin hər hansı hərbi iştirakına ehtiyac olmayacaq. Lakin uzun illər bundan əvvəl 
Türkiyə ilə təcavüz olacağı təqdirdə həm də hərbi dəstəyi təmin edən sənəd 
imzalamışıq. Beləliklə, bizim Türkiyə ilə bu və ya digər dərəcədə Ermənistanla 
Rusiyanın malik olduğu kimi eyni formatımız, qanuni bazamız var. Əgər Azər-
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baycan təcavüzlə üzləşsə və Azərbaycan görsə ki, Türkiyənin hərbi dəstəyinə 
ehtiyac var, onda biz variantı nəzərdən keçirəcəyik.

- Prezident Əliyev, icazənizlə mən daha iki sualla bağlı yardımınızı xahiş edə-
cəyəm. Münaqişənin indi yenidən alovlanmasının və Sizin belə güclü irəliləməyini-
zin səbəblərindən biri kimi Türkiyənin çox güclü dəstək verdiyini, bunun həqiqətən 
də həlledici olduğunu iddia edənlərə nə deyərdiniz. Əminəm ki, belə iddiaları 
eşitmisiniz.

- Xeyr, qətiyyən. Yeri gəlmişkən, Türkiyənin hərbi iştirakı haradadır? Bunu 
kim təsdiqləyə bilər? Hər hansı türk əsgərini kim görüb?

- Yerində iştirak deyil, güclü siyasi dəstək, daimi bəyanatlar, çox güclü regio-
nal gücdən çox güclü dəstək. Bu, burada amil deyil?

- Bəli, bu, amildir. Lakin bu amil münaqişə başlayandan sonra çox mühüm 
əhəmiyyət kəsb etdi. Çünki əgər münaqişənin xronologiyasına nəzər salsanız, 
bu bəyanatlar Ermənistan bizə hücum edəndən və biz cavab verəndən saatlar-
la sonra başladı. Amma Türkiyənin Azərbaycana siyasi dəstəyi hər zaman olub. 
Bu, qəfildən baş vermədi. Bu, hər zaman belə olub. Niyə münaqişə başladı? Mən 
sizə deyə bilərəm. Çünki Ermənistan danışıqları pozmaq istəyirdi. Onlar iyulun 
12-də dövlət sərhədində bizə hücum etdilər və bizim ərazimizə daxil oldular. 
Biz cavab verməli olduq. Həmin toqquşma 4 gün davam etdi və biz onları Azər-
baycandan sıxışdırıb çıxarandan sonra dayandıq və dövlət sərhədini keçmədik. 
Sonra avqustun ortasında onlar diversiya qrupu göndərdilər, o, təmas xəttini 
keçdi, həmin qrupun başçısı saxlanıldı və mülki şəxslərə qarşı terror hücumları 
planlaşdırdıqlarını etiraf etdi. Sonra sentyabrın 27-də onlar bizim şəhərlərimizi 
artilleriya atəşinə tutmağa başladılar, bizim mülki şəxslər və hərbçilər arasın-
da ilk qurbanlarımız ilk saatlarda, bəlkə də ilk dəqiqələrdə oldu. Onlar bizi ağır 
artilleriyadan atəşə tutdular. Beləliklə, bu, belə başladı. Niyə başladı?

- Prezident Əliyev, üzr istəyirəm. Bilirəm Siz bizə tarixini danışmaq istəyirsi-
niz, lakin Sizinlə iki məqama aydınlıq gətirmək istəyirəm. Siz hərbçilər arasında 
itkiləri qeyd etdiniz. Niyə Siz hərbi itkilərinizlə bağlı rəqəmləri açıqlamırsınız? Siz 
narahatsınız ki, insanlar bu müharibədə nə qədər gənc insanın həlak olduğunu 
görsə, dəstək zəifləyə bilər?

- Xeyr, qətiyyən. Birincisi, bizdə çox deyil. Əgər siz müharibənin miqyası-
na və bizim Ermənistanın 30 il ərzində tikdiyi istehkamları, bütün mövqeləri 
dağıtmalı olduğumuza baxsanız, bizim itkilərimiz minimaldır. Əlbəttə ki, biz bu 
cür danışa bilmərik. Hər bir insanın həyatı qiymətsizdir. Lakin bizim itkilərimiz 
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Ermənistanınkından xeyli aşağıdır. Çünki bizim hərbi imkanlarımız daha yaxşı-
dır və bizim minimum itki verməyə imkan yaradan müasir silahlarımız var, xüsu-
silə həmin dronlar. Çünki həmin dronlar olmasaydı, bütün o tanklar və toplar 
çox sayda adamı öldürərdi. Səbəb o deyil ki, biz düşünürük ictimaiyyətin dəstə-
yini almarıq, əksinə. Yaxın qohumlarını, oğullarını, qardaşlarını itirən insanlar 
bizdən dayanmamağı xahiş edirlər. Təsəvvürünüzə gətirə bilərsiniz? Hər gün 
mən minlərlə məktub alıram, minlərlə məktub. O məktubların heç birində mən 
“Dayanın” sözünü görməmişəm. Onlar deyirlər, mən oğlumu itirmişəm, qarda-
şımı itirmişəm, həyat yoldaşımı itirmişəm, xahiş edirik, sona kimi gedin. Xahiş 
edirik, sona kimi gedin. Çünki bizim xalqımız bu vəziyyətdə, demək olar ki, 30 il 
yaşayıb.

- Prezident Əliyev, amma demək olar belə çıxmır ki, Sizin bu müharibədən 
başqa yolunuz yoxdur, Siz hər sonuncu qarışı geri almaq üçün döyüşməlisiniz?

- Bəli, mənim dediyim məhz budur. Lakin, eyni zamanda, mən əvvəldən 
demişəm ki, əgər Paşinyan şəxsən özü, xarici işlər naziri deyil, şəxsən özü desə 
ki, Ermənistan Ağdamdan, Kəlbəcərdən, Laçından, boşaltmalı olduqları 3 qalan 
rayondan qoşunlarını çıxarır və bizə vaxt cədvəli versə, biz dərhal dayanarıq. 
Biz bu müharibəni davam etdirmək istəmirik. İstəmirik. Biz dayanmaq istəyirik. 
Mənim indi dediyim lap əvvəldən dediklərimdir. Məni tanıyan insanlar bilirlər 
ki, mən sözümə əməl edən insanam. Mən nə deyirəmsə, onu edirəm. Əgər Paşin-
yan bunu bu gün desə, sizə söz verirəm ki, biz dərhal dayanarıq. Amma o, bunu 
etmir. O, bunu etmir. O, geri almaq istəyir. O, öz qüvvələrini yenidən qruplaşdır-
maq, daha çox insan səfərbər etmək üçün bu atəşkəs imkanından istifadə etmək 
istəyir. Qeyd etdiyiniz ki, indi o, hərbi dəstək üçün Prezident Putinə məktub gön-
dərib, bununla da öz məğlubiyyətini etiraf edib. Əgər o, məğlubiyyətini etiraf 
edibsə, niyə demir ki, əraziləri boşaldacaq? Bu ərazilər Ermənistana məxsus 
deyil. Bu, bizim torpaqlarımızdır. Onlar bu əraziləri bizə geri qaytarmalıdırlar. 
Əgər onlar bunu etməsələr, dediyim kimi, biz sona qədər gedəcəyik. Dayanma-
ğın yolu yoxdur.

- Siz bilirsiniz Sizin qüvvələrinizin fəaliyyəti nəticəsində Dağlıq Qarabağda 
neçə mülki şəxs həlak olub?

- Xeyr, bilmirik. Biz Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatını 
eşitmişik. Biz bu rəsmi məlumata inanmırıq.

- Onlar 45 mülki şəxs deyir.
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- Bəli, bilirəm 45, ya 47 - biz bilmirik. Mən bilmədiyim bir şeyi deyə bil-
mərəm. Lakin mən düşünürəm ki, bu, çox şişirdilib. Çünki biz onların kəndlərinə 
hücum etməmişik. Biz onların şəhərlərinə hücum etməmişik.

- Hörmətli Prezident Əliyev, onların kənd və şəhərlərinə hücumlarla bağlı 
sənədli sübutlar var.

- Mən hələ bitirməmişəm. Biz Xankəndiyə hücum etmişik, çünki Xankəndi 
hərbi istehkamlarla dolu idi, biz onları məhv etməli idik.

- Mülki şəxslərin evləri dağılıb.

- Müharibə vaxtı bu, bəzən baş verir. Belə olur. Biz o qədər dəqiq deyilik, 
əgər onların artilleriyası düz evin yanındadırsa. Bu, Gəncədə olduğu kimi deyil 
ki, onlar bəlkə də 20-30 kilometr radiusunda heç bir hərbi obyektin olmadığı 
mülki obyektə qəsdən ballistik raketlərlə hücum etdilər.

- Mülki şəxslərin ölümü ilə bağlı məlumatlar Sizi narahat edirmi?

- Bəli, əlbəttə. Mən təəssüf edirəm. Təəssüf edirəm ki, bu, baş verib. Mən 
qohumlarını itirən hər kəsə başsağlığı verirəm. Mən Dağlıq Qarabağdakı mülki 
şəxsləri nəzərdə tuturam. Lakin yenə də münaqişənin miqyasını nəzərə alaraq, 
yenə də hər bir insanın həyatı qiymətsizdir deyərək, itkilər yenə də çox aşağıdır. 
Bu, onu göstərir ki, biz mülki şəxslərə qarşı döyüşmürük. Bilirsiniz onlar 1990-cı 
illərdə müharibədə neçə mülki şəxsi qətlə yetiriblər? Minlərlə, minlərlə. Xocalı 
soyqırımında onlar 63-ü uşaq, 106-sı qadın olmaqla, 613 günahsız insanı qətlə 
yetiriblər, onların yalnız azərbaycanlı olduqlarına görə. Xocalı soyqırımı çox yax-
şı tanınan sübuta yetirilmiş faktdır.

- Siz bu qışda Dağlıq Qarabağda humanitar fəlakət təhlükəsinin olmasını qə-
bul edirsiniz? Siz yaxınlaşırsınız və tezliklə ərazini mühasirəyə almaq mövqeyində 
ola bilərsiniz. İçəridəki mülki şəxslərin taleyi necə olacaq?

- Bu sual mənə yox, Paşinyana verilməlidir ki, dayansın və mən necə dayan-
mağı deyirəm.

- Lakin Siz onları təcrid edə bilərsiniz. Əgər Sizin qüvvələriniz onları təcrid 
etsə, onlar necə sağ qalacaq?

- Biz onların qayğısına qalacağıq. Onların qayğısına qalacağıq. Buna qətiy-
yən şübhə olmasın. Biz onları hər şeylə - ərzaqla, su ilə, hər şeylə təmin edəcəyik. 
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Buna şübhə olmasın. Münaqişənin ilk saatlarında bizim bütün hərbi komandir-
lərimiz məndən birbaşa göstəriş alıblar ki, mülki şəxslərin qayğısına qalınma-
lıdır. Siz bizim Hadrutda tapdığımız yaşlı iki adam haqqında əhvalatı bilirsiniz? 
Onların qohumları və hərbçilər onları, sadəcə olaraq, tərk edərək qaçmışdılar. 
Bir qadın və bir kişi, təxminən 90 yaşlarında. Biz onları buraya, Bakıya gətirdik, 
xəstəxanaya yerləşdirdik və onları Ermənistana təhvil verdik. Bilirsiniz nə baş 
verdi? Həmin yaşlı kişi artıq sərhəddə, Qazaxda, buradan uzaqda olanda, ermə-
nilər onu qəbul etməkdən imtina etdilər. Onlar dedilər ki, o, xəstədir, tezliklə 
öləcək, biz onu istəmirik. Bilirsiniz? Onlar məhz belə etdilər. Həmin şəxs Qırmızı 
Xaçın himayəsi altında xəstəxanaya yerləşdirildi və qadın onlara təhvil verildi. 
Əfsuslar olsun ki, kişi öldü. Biz mülki şəxslərlə bu cür davranırıq. Ona görə də, 
hazırda Dağlıq Qarabağda yaşayan həmin mülki şəxslər tam əmin ola bilərlər 
ki, biz onların qayğısına qalacağıq və onlar Azərbaycanın himayəsi altında daha 
yaxşı yaşayacaqlar.

- Lakin onların təxminən 90 mini artıq qaçıb. Görünür Sizin təminatlarınız 
onları sakitləşdirmir.

- Bizdə olan məlumata görə, Dağlıq Qarabağda yaşayan real əhali 60-70 min 
nəfər olub. Bütün bu rəqəmlər çox şişirdilib. Ona görə də, mən şübhə edirəm ki, 
90 min nəfər qaça bilər, çünki maksimum 70 min nəfərdir.

- Prezident Əliyev, Sizə uzunmüddətli perspektivlə bağlı sual verə bilərəm? 
Cənubi Qafqazın gələcəyini necə görürsünüz? Buraya sülhün gəlməyini necə gö-
rürsünüz? Demək istəyirəm ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında nə vaxtsa sül-
hün olacağı günü görürsünüzmü?

- Bəli, əgər mənim mövqeyimi soruşursunuzsa, düşünürəm ki, bu, müm-
kündür. Lakin bu, təkcə məndən asılı deyil. Bu, yalnız Ermənistan tərəfindən 
asılıdır. Müharibənin bu 40 günü ərzində mən dəfələrlə demişəm ki, Cənubi 
Qafqazın 3 ölkəsinin birlikdə işləyəcəyi günü görmək arzusundayam, necə ki, 
məsələn, biz yaxın strateji tərəfdaşımız və dostumuz olan Gürcüstanla edirik. 
Baxın, biz onlarla neçə layihə həyata keçirmişik, bizim əlaqələrimiz necə yaxın-
dır. Bu əlaqələr tarixi irsə, praqmatizmə, maraqlarımızın balansına əsaslanır. 
Niyə Ermənistan təcrid olunub? İşğal səbəbindən. Əgər siz, məsələn, bizim enerji 
və nəqliyyat layihələrimizin xəritəsinə baxsanız görərsiniz ki, onlar Ermənistan-
dan yan keçir. Bizim resurslarımızı beynəlxalq bazarlara nəql etməyimiz üçün 
ən qısa yol Ermənistandan keçir və biz 1990-cı illərdə bunu onlara təklif etmişik. 
Biz dedik - əraziləri boşaldın, gəlin, Ermənistan ərazisindən keçməklə Naxçıvan 
və sonra Türkiyəyə daxil olan kəmər tikək, onda biz bütün ölkələrin maraqlarını 
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birləşdirərik, regionun bütün ölkələrini müəyyən mənada bir-birindən asılı edə-
rik və bu, sülhün təminatı olar. Onlar dedilər – yox. Mən Minsk qrupu həmsədrlə-
ri vasitəsilə, - onlar bunu təsdiqləyə bilərlər, - dəfələrlə maliyyə yardımı, Dağlıq 
Qarabağda sosial proqramlar, büdcəmizdən maliyyələşmə təklif etmişəm, əgər 
onlar əraziləri boşaltsalar. Onlar deyiblər – yox. Mən Dağlıq Qarabağa muxta-
riyyət, dünyada mümkün olan ən yüksək muxtariyyət təklif etmişdim. Ermənis-
tan dedi – yox. Onlar hər şeyə “yox” deyiblər. Beləliklə, indi baş verənlər onların 
günahıdır. Yeri gəlmişkən, onların Qarabağ klanı tərəfindən devrilmiş ilk pre-
zidenti məqalə dərc etdirərək deyib ki, - bu, 1990-cı illərin ortalarında olub, - 
azərbaycanlılar indi bizə təklif etdiklərini bir daha təklif etməyəcəklər.

- Siz indi Dağlıq Qarabağ üçün muxtariyyət statusunu qəbul edərsiniz?

- İndi mən bu barədə danışmamağa üstünlük verirəm. Çünki indi yerində 
vəziyyət dəyişib. Lakin mən bunu dəfələrlə təklif etmişdim və ermənilər bunu 
rədd etdilər.

- Beləliklə, Siz indi Dağlıq Qarabağ üçün nə istəyirsiniz?

- Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir. O, hər hansı başqa rayon 
kimi Azərbaycanın bir hissəsi olaraq qalacaq. Bu, yenə də Ermənistan hökumə-
tinin necə davranacağından asılı olacaq. Onların məntiqli olması üçün hələ də 
çox gec deyil. Onların danışıqlar masasında daha çox şey əldə etmələri üçün 
hələ də çox gec deyil. Çünki biz digər şəhər və kəndlərə nəzarəti ələ keçirəndən 
sonra danışılacaq bir şey qalmayacaq. Beləliklə, onlar vaxt itirirlər. Əgər onlar 
məntiqli davransalar, biz bəzi özünüidarəetmə formaları üzərində işləyə bilərik. 
Biz bunun əleyhinə deyilik. Lakin onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozma-
malıdır. Onlar İtaliya, İsveç və Finlandiya kimi Avropa ölkələrinin öz aralarında 
sahib olduğu ən yaxşı təcrübəyə əsaslanmalıdır. Niyə bundan fərqli olmalıdır? 
Sonra əlbəttə ki, regiona sülh gələcək. Zənnimcə, səmimi desək, Ermənistanın 
bu baş naziri ilə sülh üçün hər hansı imkanın olduğunu düşünmürəm. Ermənis-
tanda hökumət dəyişməli, məntiqli insanlar, qan axıdılması və hərbi cinayətlərlə 
əlaqəsi olmayan insanlar gəlməlidirlər və sonra düşünürəm ki, birgə addımlarla 
biz Cənubi Qafqazda Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan arasında Sovet İtti-
faqı dövründə mövcud olmuş əməkdaşlığın yeni formatını yarada bilərik. Bizim 
dost münasibətlərimiz var idi. Biz birlikdə yaşayırdıq.

- Sülh naminə Sizin təklif edə biləcəyiniz hər hansı bir kompromis varmı? Si-
zin indi verməyə hazır olduğunuzu söyləyə biləcəyiniz nəsə varmı?
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- Digər tərəf kompromis arzulamadığı halda, mən kompromis təklif edə 
bilmərəm. Bilirsiniz, bu müddət ərzində Ermənistanın baş naziri də bir neçə 
dəfə xarici jurnalistlərə müsahibə verib. Rusiya televiziyasında bir veriliş var. 
Onlar eyni sualı mənə də, ona da verdilər. Məndən kompromis barədə soruşan-
da, mən sizə söylədiyimi dedim. Ondan 3 dəfə kompromis barədə soruşanda o 
dedi – Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər üçün öz müqəddəratını təyinetmə. 
Amma bu, kompromis deyil. Onlar hansı kompromisə getməyə hazırdırlar? Yeri 
gəlmişkən, bu gün onların kompromisə getmək imkanları azalır. Çünki biz həmin 
əraziləri güc yolu ilə geri qaytarırıq. Bizim kompromis hələ də masanın üzərin-
dədir. Lakin əgər biz bütün əraziləri geri qaytarsaq, 100 faiz zəmanət yoxdur ki, 
bu, masada olacaq. Onda biz nə barədə danışacağıq? Beləliklə, hazırda Ermə-
nistanın baş naziri üçün, onun özü üçün ən yaxşısı odur ki, mənə qulaq assın, 
açıq şəkildə desin ki, “Biz Ağdamı, Kəlbəcəri və Laçını boşaldırıq”, biz dayana-
rıq, atəşkəs olar, əgər onlar onu yenidən pozmasalar və biz sizin qeyd etdiyiniz 
məsələlərə - status, muxtariyyət, mədəni muxtariyyət, icma və digərlərinə geri 
qayıdarıq. Biz ədalətli ola bilərik. Mən həmişə xalqımıza düz danışıram. Bu gün 
vəziyyət dəyişib. Ona görə də, mənim bir il bundan əvvəl, iki il bundan əvvəl 
onlara təklif etdiyim, ola bilsin ki, etibarsızdır. Lakin bu barədə danışmaq tezdir.

- Sizin sülh yolu ilə həllə ümidiniz varmı?

- Bəli, ümidim var. Çünki indi mənim ümidim bizim döyüş meydanında-
kı uğurumuza əsaslanır. Mənim ümidim Ermənistanın konstruktiv mövqeyinə 
əsaslanmır. Çünki bizim döyüş meydanında gördüklərimiz, Füzulidə, Cəbra-
yılda gördüklərimiz, biz gördük ki, onlar əraziləri boşaltmağı planlaşdırmırdı-
lar. Onlar bizə yalan danışırdılar. Onlar Minsk qrupunun həmsədrlərinə yalan 
danışırdılar. Çünki onlar o istehkamlara o qədər vəsait yatırıblar ki, oraları heç 
vaxt boşaltmazdılar. Buna görə Füzuliyə nəzarəti ələ almaq bizim çox vaxtımızı 
apardı. Sonra biz Araz çayı boyu Ermənistanla dövlət sərhədinə doğru hərəkət 
edəndə bir neçə kənddə çox şiddətli toqquşmalar oldu. Bu müdafiəni yarmaq bir 
neçə gün vaxtımızı aldı.

- Prezident Əliyev, icazənizlə mən Sizə BBC-nin Azərbaycan xidməti adından 
sual vermək istəyirəm. Əgər öz dilinizdə cavab verməyə şad olsanız, düşünürəm ki, 
onlar çox şad olarlar. Bu münaqişədən sonra burada, Azərbaycan xalqı üçün necə 
gələcək görürsünüz. Bəziləri deyər ki, bilirəm Siz razılaşmazsınız, lakin bəziləri 
deyər ki, bu, hələ də tam azadlığı, tam insan haqları olmayan cəmiyyətdir. Əgər 
münaqişə bitərsə, Siz sülhün dividend gətirəcəyini görürsünüzmü? Düşünürsünüz-
mü ki, cəmiyyət onları düşündürən Dağlıq Qarabağ məsələsini geridə qoyacaq? 
Burada hansı gələcəyi görürsünüz.
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- Mən hesab edirəm ki, ölkəmizin gələcəyi çox parlaq olacaq. Biz son illər 
ərzində çox böyük uğurlara imza atmışıq. Ölkəmizin həm siyasi, həm iqtisa-
di sahələrdə uğurları bu gün beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də qəbul edilir. 
Beynəlxalq arenada böyük uğurlar əldə edilib. Azərbaycan bu gün çox güclü bir 
ölkəyə çevrilib. Ölkə daxilindəki bütün məsələlər öz həllini tapır. Əlbəttə ki, Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ölkəmizə yeni nəfəs verəcək. İnsanlar, ilk növbə-
də, öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaqlar, öz yaxınlarının qəbirlərini ziyarət 
edə biləcəklər. Azərbaycan dövləti mütləq bu işlərdə onlara maksimum kömək 
göstərəcək. Biz işğaldan azad edilmiş torpaqları yenidən quracağıq, evlər, inzi-
bati binalar, məktəblər tikiləcək. Beləliklə, ölkəmiz üçün yeni bir dövr başlana-
caq. Bu yeni dövr böyük imkanlar açacaq, təkcə iqtisadi sahədə yox, eyni zaman-
da, siyasi münasibətlər sahəsində hesab edirəm ki, müsbət meyillər daha da 
güclənəcək. Azərbaycan beynəlxalq arenada öz rolunu daha da artıracaq. Azər-
baycana olan hörmət daha da artacaq ki, biz güclü dövlət kimi öz ərazi bütövlü-
yümüzü, ədaləti və beynəlxalq hüququ bərpa edirik. Beləliklə, ölkəmizin gələ-
cək inkişafı əminəm ki, çox uğurlu olacaq. Biz bu günə qədər qarşımızda duran 
bütün vəzifələrə uğurla çatmışıq. Bəyan etdiyim bütün hədəflərə çatmışıq. Ərazi 
bütövlüyümüzün bərpası, torpaqlarımızın qaytarılması mənim Prezident kimi 
başlıca vəzifəm idi. Mən şadam ki, bu vəzifənin öhdəsindən də şərəflə gəlirəm 
və Azərbaycan xalqının dəstəyi, zəhməti və cəsarəti hesabına biz torpaqlarımızı 
qaytarırıq. Azərbaycan xalqının fədakarlığı bir daha onu göstərir ki, biz böyük 
xalqıq, biz birlik nümayiş etdirmişik və bu birlik bizi daha da gücləndirəcək, 
ölkəmizi daha da qüdrətli ölkəyə çevirəcəkdir.

AZƏRTAC 
09.11.2020

(https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyev_BBC_Newsa_musahibe_verib_
VIDEO-1637413)
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