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Editöre Mektup
AZERBAYCAN ŞEHİTLERİNİ ANMA GÜNÜ
MÜNASEBETİYLE
Reşad MAMMADOV
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi

Bugünlerde bütün dünyada Azerbaycan büyükelçilikleri, Azerbaycan
dernekleri ve bütün diaspora teşkilatları şehitlerimizle ile ilgili anma törenleri düzenlemektedir. Rusya İmparatorluğunun 1828 yılından itibaren
Azerbaycan’a ait toprakları işgal etmesi, Erivan Hanlığının işgali ve diğer
Azerbaycan Hanlıklarının işgali sırasında şehitlerimiz olmuştur. 1905 yılında şehitlerimiz olmuştur. 1918 yılında devletimizi kurarken hem Azerbaycan’dan hem Türk topraklarından beraber savaşırken şehitlerimiz olmuştur. 1990 yılında Sovyet Ordusunun Azerbaycan’a girmesi neticesinde
şehitlerimiz olmuştur. 1992 – 1994’üncü yıllar arasında 1.Karabağ Savaşı’nda 20.000’e yakın Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmiştir. Karabağ Savaşı esnasında da toprak, millet ve bayrak uğruna hayatını feda
eden, şehit olan Azerbaycanlılar vardır. Ve bugün sizin her birinize derin
minnetler duyduğumu belirtmek istiyorum ki bu milletimiz için önemli
günde sizler bizlerle birliktesiniz.
Azerbaycan bağımsızlığını hak ettikten sonra, 1991’inci yılda Azerbaycan topraklarının %20’si Ermeniler tarafından işgal edildi. 750.000 kişi,
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kendi insanından ve kendi topraklarından ayrılmak ve bugüne kadar göçmen ve kaçak ismiyle yaşamak durumunda kaldı. 1958 yılından itibaren
yaklaşık 250.000 Azerbaycan Türkü, şimdi Ermenistan olarak adlandırılan
eski topraklarımızdan ayrılmak zorunda bırakıldı. Kısacası yaklaşık 7 milyonluk nüfusu olan bir ülkede bir milyona yakın kişi kaçkın ve göçmen
olarak yaşamak zorunda kaldı.
Ermeniler, 9 ayrı bölgeden topraklarımıza saldırı başlatmışlardı. Bu savaşlar gösterdi ki, Ermenileri barış yolu ile durdurmak mümkün değildi.
Yaklaşık 30 sene MİNSK, AGİT gruplarının çabası da bir sonuç vermedi.
Zaman gösterdi ki Ermeniler, Azerbaycan’dan aldığı toprakları geri vermek
niyetinde değil. 1 milyon kaçkın ve göçmen, 30 sene kamplarda perişan
oldu.
Bu süre zarfında Azerbaycan öz ordusuna güvendi, öz kardeşlerine güvendi. Genç yaşta çocuklarımız Türk Harp Okullarında eğitim aldı. Bu
dönemde güçlü Azerbaycan ordusu, güçlü Azerbaycan ekonomisi kuruldu.
Güçlü Azerbaycan Ordusu sayesinde 2020 yılında Ermenilerin işgal ettiği
toprakları geri aldık.
Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev’in orduya verdiği emre göre topraklarımızı müdafaa etmeye başladık. Gencecik çocuklar o işgal altında
olan Karabağ topraklarının %20’sinin her karışını öz kanıyla sulamıştır.
Bu canların, bu genç insanların hayatı pahasına biz toprağımızı 44 günde
işgalden azat ettik. Artık Azerbaycan’ın kaçkını ve göçmeni yoktur. Azerbaycan anayasasına göre istediği yerde yaşama hakkına sahiptirler. Rusya,
Azerbaycan ve İşgalci Ermenistan’ın imzası ile bir beyanname imzalanmıştır. Bu imzalanmış beyanname esasen, Ermenistan ordusunun dağılmış
olduğunun bir kanıtıdır. Bu beyanname işgalci Ermenistan ordusunun
Azerbaycan’dan çıktığını gösterir. Daha sonra yapılmış olan beyanname
ise devletlerimizin sınırları ve devletlerin karşılıklı olarak birbirinin toprak
bütünlüklerini tanımaları ile ilgilidir.
Ancak, maalesef her zaman olduğu gibi işgalci Ermenistan, mağlup
olmuş ve ordusu dağılmış olsa bile yine de yenilgiyi kabul etmemeye de161
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vam etmektedir. Bununla birlikte, Karabağlılar küçücük bir yerde olsa da
vardırlar ve ülkelerinin sınırlarının ihlal edilmesini kabul etmiyorlar.
Azerbaycan sağlam bir orduya sahip güçlü bir devlettir. Azerbaycan
bölgeye sulh gelmesini istemektedir ve bölgeye sulh getirecektir. Yolların
açılması, ticaretin başlaması, komşularıyla sulh içinde olması, bölgeye yatırımların yapılması hedefleri vardır. Karabağ’da 300’den fazla köyümüz
yok oldu. Büyük şehirlerimiz, kentlerimiz yok oldu. Yaklaşık 70 camiden
60 tanesi yok oldu. Bütün tiyatrolarımız, müzelerimiz, abidelerimiz yok
oldu ama biz yemin ettik yollar yapacağız, havaalanları açacağız, bölgeyi
kalkındıracağız. 20 Ekim 2022 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bölgede havaalanı açılacaktır. Azerbaycan bölgede 3 milyar dolarlık
projeleri hayata geçirecektir.
Yakın zamanda yine saldırılar oldu ve yine Ermenistan cezasını aldı ve
yine saldırgan Ermenistan ordusu 200’den fazla insanının hayatını kaybetti. Maalesef Ermenistan’ın saldırılarında 79 genç insanımızı şehit verdik,
200’den fazla insanımız da yaralandı, Gazi oldu. Ama Ermeniler bilmediler
ki bu vatan şehitsiz olmaz. Devletimiz varsa şehidimiz de olacaktır. Allah
şehitlerimize rahmet eylesin. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Azerbaycan
devleti hiçbir şehidini unutmayacaktır. Allah şehitlerimize rahmet eylesin,
gazilerimize şifa versin.
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