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Nədənsə Azərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsində əldə etdiyi triumfal qələbə ilə bağlı 

düşündükdə beynimizdə 44 rəqəminin simvolik mahiyyətini incələməyə meyillənirik. Əlbəttə, bəri 

başdan deyək ki, bütün rəqəmlər özünəməxsus enerjiyə malik olmaqla, həm də daxilində gizli məna 

və mahiyyət daşımaqdadır. 

Folklorda, numerologiyada 44 rəqəmini bir 

qədər sadələşdirsək (4+4)  nəticədə səkkiz alarıq ki, 

bu da rəhbərin yüksək idarəçilik qabiliyyətinin, 

təşkilatçılıq istedadının və hüdudsuz ambisiyalarının 

olduğunu göstərəcəkdir. 8 rəqəmi həm də özünü 

realizə etməyə istiqamətlənmə mənasını 

verməkdədir. 

Digər tərəfdən 44 rəqəmindəki dördlərdən hər 

birini də incələməyə ehtiyac duyulur. Numero-

logiyada bu, həm də insan taleyinə çevirilir. Belə 

olduqda, bu rəqəmlərin simvolikası 44 günlük zəfər 

qalibiyyətimizin başlıca tərəflərini açmağa yönlü 

olduğunu sübut edir [4]. Bu simvolikalar müstəvi-

sində  həm də Azərbaycan xalqının müdrikliyinə, 

qəhrəmanlığına, Milli Ordumuzun çevikliyinə, 

xalqımızın igid oğullarının şücaətinə söykənmiş 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş 

Komandan İlham Əliyevin fəaliyyətinin çeşidli 

tərəfləri əks olunmaqdadır. 

İlham Əliyev ölkə başçısı və Ali Baş Komandan kimi illərdir Vətənimizin bir hissəsini işğal 

etmiş erməni separatçılarının və terrorçularının Qarabağda  törətdiyi vəhşilikləri də yaxşı bilirdi. 

Çoxlu sayda görüşlərin, çıxışların, vədlərin, məkirli və səmərəsiz danışıqların, Minsk qrupundakı 

ABŞ, Fransa və Rusiyadan olan həmsədrlərin nəinki Qarabağ məsələsini həll etməyə, əksinə daim 

vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışdıqlarının da şahidi idi. İlham Əliyev Azərbaycan Prezidenti olaraq 

uzun müddət bu mənfurların törətdiklərini bilsə də, təmkinlilik nümayiş etdirir, Azərbaycanın 

qüdrətli dövlət kimi formalaşmasına səy göstərir, Vətənin hərbi potensialının güclənməsinə çalışır, 

müsəlləh ordu quruculuğunun həyata keçirilməsi yolunda əzmlə mübarizə aparırdı. 
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İlham Əliyev bu proseslər üzərində müşahidələr apararkən müvafiq nəticələrə gəlir və 

çevik qərarlar qəbul etməyi vacib hesab edirdi. Bu baxımdan 44 rəqəminin simvolikası Dövlət 

başçısının bütün fəaliyyəti, qəbul etdiyi qərarlarla uzlaşır, üst-üstə düşürdü. 44 rəqəmi 

numerologiyada öz kamil və bütöv sistemi ilə təsir bağışlamaqla Dövlətimizin və Ordumuzun igid 

döyüşçülərinin uğurları ilə də  uyğunluq təşkil etməkdədir. Dövlətimizin və xalqımızın yenilməzliyi, 

əsgərlərimizin igidliyi düşmənlərimizi, bütün ermənipərəst qüvvələri narahat edir, dinciliyini əlindən 

alırdı. 

 44 – dahilərin rəqəmidir. Bu dahiliyi Azərbaycanın müdrik Prezidenti Ermənistan – 

Azərbaycan müharibəsində nəyə qadir olduğu ilə  bütün dünyaya sübut etdi. 44 rəqəmi elə bir 

möhtəşəm rəqəmdir ki, xalqımız, ordumuz və Prezidentimiz 30 ildən üzü bəri gözlədiyimiz sədan 44 

gündə xülyadan həqiqətə, reallığa çevirdi. 

Numerologiyada 44 rəqəmindən bəhs edildikdə hansısa vacib məlumatın verilə biləcəyi 

nəzərdə tutulur. Və maraqlıdır ki, bizim yanaşmamızda bu da özünü yetərincə doğrultdu. 44 günün 

başa çatdığı gecədə bizə həm də müharibənin şanlı Azərbaycan ordusunun qalibiyyəti, Ermənistanın 

isə kapitulyasiyası  ilə sonuclanması haqqında məlumat verildi. 44 rəqəmi Dövlət içində stabillik, 

orduda dəmir qanun, əsgərlərimizdə qələbəyə inam, bacarıq, uğur, bütövlük, daxili intizam və s. 

simvolizə edirdi [6]. 

Biz 44 günlük zəfər qələbəsinin 44 günlük simvolik yozumuna ona görə belə nəzər salırıq ki, 

bu müharibə xalqların, orduların, Dövlət başçılarının gözü qarşısında separatçı Ermənistan 

rəhbərliyinin maymaq, biabırçı mübarizəsinin süqutunu nümayiş etdirdi. 

1988-ci ilin fevralından başlayan Qarabağ uğrunda məkirli “oyun” erməni siyasətinin iç üzü, 

dövlətçiliyinin mahiyyəti idi. Ermənilərin Qarabağda “miatsum” hərəkatı başlayandan Azərbaycan 

yazıçıları, dramaturqları, publisistləri, tarixçiləri, mədəniyyət xadimləri, arxeoloqları, etnoqrafları, bir 

sözlə, bütün sahələrdə çalışanların fəaliyyəti məhz bu hadisələrin etiologiyasının və morfologiyasının 

müxtəlif tərəflərini işıqlandırmağa, təhlil etməyə yönəlmişdi. Digər sənət sahibləri ilə yanaşı, bu 

sahədə Azərbaycan şairləri də yorulmadan qələm işlədirdilər. Ermənilərin mənfur xislətini bütün 

çılpaqlığı ilə göstərməyə çalışırdılar. 

Vətən müharibəsi dövründə isə sanki hamı böyük şairimiz Səməd Vurğunun dediyi kimi “Bilsin 

ana torpaq, eşitsin Vətən, Müsəlləh əsgərəm mən  də bu gündən!” – deyib, qələmini süngüyə çevirib, 

yağı düşmənin məğlubiyyətini yaxınlaşdıran, zəfərimizi vəsf   edən əsərlər yazdılar. 

44 günlük müharibə! Dünyaya, Türk tarixinə səs salan misli görünməmiş Triumf! Qalibiyyət! 

Bu qalibiyyətin memarı Azərbaycan xalqı, xilaskar Azərbaycan ordusu, yenilməz və qəhrəman 

Azərbaycanın Ali Baş Komandanı, Qələbəmizin istiqamətləndiricisi, ilhamvericisi İlham Heydər 

oğlu Əliyev! Tarixin yeni çaplı sərkərdəsi, Xalqımızın başını dünya xalqlarının sırasında ucadan uca 

edən Böyük Azərbaycanlı! 

Prezidentimizin fəxarətverici fəaliyyəti, Ali Baş Komandamızın gördüyü işlər, beynəlxalq 

aləmdə bizə başucalığı gətirən qərarları ona ümidi qırılmış xalqımıza ümidin qaytarılması, həm də 

Ümumxalq məhəbbəti qazandırdı... Ali Baş Komandamız İlham Əliyevə həsr olunan saysız-hesabsız 

şeirləri, poemaları, publisistik yazıları, kitabları oxuduqca, bəstəkarlarımızın manhılarını dinlədikcə 

qeyri-adi, köksə sığmayan qürur   hissi keçiririk [3, s. 103]. 

Bu Qələbənin dəyəri rəqəmlə, kiloqramla, məsafə ilə ölçüyə gəlməz. Onun dəyəri tamamilə 

başqa ölçü vahidləri ilə  ölçülə bilər. Bu Qələbədə Azərbaycan Türkünün “Mən”i ortaya çıxdı. O, 

nəyin bahasına olursa olsun Torpağımızın bir qarışına belə göz dikənin gözünün oyulması, şah 
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damarının sındırılması əsrlərdən üzü bəri bəbəyimiz kimi  qədrini bildiyimiz bu Ulu Vətənin 

bir ovucunun belə mənfur düşmənin əlində qalmayacağının mümkünsüzlüyü ön planda dayandı. 

Nəticədə daim varlığı, qüruru, mərdliyi ilə öyünən Azərbaycan türkünün “Mən”liyi geri qaytarıldı, 

dünya xalqları arasında qeyrətimiz bərq vurdu, şücaətimiz işıq saçdı. Düşmənlərinmiz xar oldu, 

dostlarımız bizimlə öyündü. 

44 günlük müharibənin səsi bütün dövlətləri və kontinentləri dolaşdı, bürüdü,dünyanı silkələdi. 

NATO-nun hərbi rəhbərləri Azərbaycan ordusunda tətbiq olunan ildırım sürətli döyüş 

strategiyasından və taktikasından, düşmənə qarşı əldə bıçaqla döyüşən xüsusi təyinatlılarımızın 

şücaətindən danışdı. Bunu qeyrətli Azərbaycan xalqı, Yenilməz Azərbaycan ordusu, Qəhrəman 

Azərbaycan əsgəri, Qalibiyyətimizin memarı Ali Baş Komandan İlham Əliyev etdi. Bütün dünyaya 

özünun müdrik sərkərdə və dünyaçaplı qeyrətli siyasi rəhbər olduğunu sübut etdi. 

44 günlük müharibədəki triumfal qalibiyyət 30 ilə yaxın vaxt apardı. Bu müddət ərzində 

itirdiklərimizdə, uğrusuzluqlarımız da az olmadı. Dağ vüqarlı şəhid oğullarımız terrorçu, separatçı 

erməni qarşısında boyun əymədi. İlham Əliyev isə  xalqın qələbəyə olan ümidini göyərtdi.  

Nədənsə biz 44 günlük zəfər triumfundan bəhs etdikdə içimizdə İlham Əliyevi böyük rus 

yazıçısı Maksim Qorkinin Danko obrazı isə müqayisə etməyə meyilli oluruq. O da Danko kimi 

ürəyini məşələ  çevirib, öz xalqını və ordusunu ardınca apara bildi. Nəhayət tunelin lap sonunda işıq 

göründü. Qorkinin əsərinin məzmununda belə bir yer var: “Onları Danko apardı. Hamısı da 

dostcasına onun ardınca gedir, hamısı ona inanırdı. Bu, çox çətin bir yol idi! Bu yol çox qaranlıq idi. 

Bu yoldakı bataqlıq hər addımda öz ac ağzını açıb insanları udurdu, ağaclarsa bu insanların yolunu 

sanki nəhəng divarlar kimi kəsirdi. Ağacların budaqları bir-birinə ilan kimi elə dolaşmışdı, elə 

sarmaşmışdı ki irəli getmək mümkün deyildi. Belə vəziyyətdə irəliyə atılan hər addım qan bahasına 

başa gəlirdi. Bu yol çox  uzun idi... Danko irəlidə çox böyük qurur və inamla addımlayırdı...” [2 , s. 

46]. 

M.Qorkinin adını çəkdiyimiz əsərində yer almış fraqmentləri nəzərdən keçirərkən. İlham 

Əliyev Prezidentlik kürsüsünə əyləşdiyi dövrdən başlayaraq onun Qarabağ məsələsi ilə bağlı 

fəaliyyəti bəzi naşılar tərəfindən tənqid olunur, problem həllini tapmadığına görə onu daha çox qınaq 

obyektinə çevirirdilər. O isə hər dəfə xalqımız qarşısında və dünya tribunalarından çıxış edərkən 

Qarabağ məsələsinin həllinin onun siyasi doktrinasında ən vacib məsələ olduğunu vurğulayır və 

bunun zamana ehtiyacının olmasını ön plana çəkirdi. 44 günlük zəfər müharibəsi  isə göstərdi  ki, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti doğrudan da problemin bütün zəncirlərini, həlqələrini, uyğun 

taktiki gedişlərini müdrik Dövlət rəhbəri və Ali Baş Komandan kimi ən incə məqamlarına nəzər 

salmaqla daim diqqət mərkəzində saxlayır, Ordumuzun triumfu üçün ən əlverişli məqam gözləyirdi. 

Qarabağın azad edilməsindən danışdıqda o, deyirdi: “Mən hər şeyin vaxtını yaxşı bilirəm”. Həmin 

məqam da məhz 2020-ci ilin 27 sentyabrında yarandı. Prezident özünə, dəmir yumruğuna, siyasi 

iradəsinə inanırdı. Az keçmədi ki, 10 noyabr 2020-ci ildə Ermənistan siyasi rəhbərliyi, Ermənistan 

hakimiyyəti, ordusunun əksəriyyətini terrorçular və separatçılar təşkil edən muzdlular Azərbaycan 

ordusu qarşısında diz çökdürüldü. 44 günlük müharibə şanlı və yenilməz Azərbaycan ordusunun gücü 

qarşısında can verdi. Bu qələbənin memarı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş 

Komandan Ümumilli Lider Heydər Əliyevin oğlu İlham Əliyev oldu.  

Poeziyamızda bu qələbənin hər məqamı təqdir olundu, şəninə misralar dil açdı. Hissimizi 

ovsunladı.İstedadlı şairimiz İlham Qəhrəmanın bayatılarından biri, fikrimizcə, bu zəfərin mahiyyətini 

olduqca görümlü əks etdirməkdədir: 
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Telini dara bəri, 

Ağ ilə qara bəri. 

Varmı elə bir dəyər, 

Zəfərin bərabəri?!      [1, s. 59]. 

 

Doğrudan da bu 44 günlük Zəfərin tayı-bərabəri yox idi! 

Beləliklə, yenə də 44 rəqəminin özündə daşıdığı hədsiz enerjiyə, pozitiv gücə qayıdıram. 

Yuxarıda söylədiklərimin təsdiqləyici tərəfinə dönürəm. 44 rəqəmi Ustad rəqəmi, Dahi rəqəmidir. 

İlham Əliyev 44 günlük müharibənin əvəzsiz strateqi və bacarıqlı taktikidir. 44 rəqəmi özündə 

məsuliyyət, liderlik, ədalətsizliyə qarşı mübarizə, istedadının realizasiyasına çalışan, ən çətin 

mübahisəli məsələlərin praqmatik rakursdan həllini bacaran şəxsiyyətin dəyanətini ortaya 

qoymaqdadır. 44 rəqəmi göstərir ki, belə insanlar özlərini heç zaman məsuliyyətdən kənarda qoymur, 

onlar üzərinə düşən bütün vəzifələri tələb olunandan da artıq yerinə yetirirlər [5]. 

Onu da qeyd edək ki, vaxtı ilə bütün dünyada məlum olan klassik, yaxud Pifaqor məktəbi vardı. 

Bu məktəbin banisi Pifaqor deyirdi:“Dünya rəqəmlərin gücü üzərində qurulub”. Pifaqor məktəbi buna 

görə də rəqəmlərin xüsusi ezoterik təfəkkür dünyasına aparan biliklərin ilk və ən mühüm pilləsidir. 

Odur ki, biz 44 günlük müharibəyə hansı rakursdan yanaşsaq, orada xalqımızın, ordumuzun, 

Prezidentimizin, Ali Baş Komandanımızın uğularını görürük! 44 günlük Zəfər triumfun mübarək, 

Azərbaycan xalqı! Azərbaycan dövləti! Azərbaycan ordusu! Azərbaycan əsgəri! Azərbaycan 

Prezidenti! Qarabağ – Azərbaycandır! 
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