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Paradda 3 min nəfərdən artıq 
şəxsi heyətin, 150-dək hərbi texni-
kanın, o cümlədən, silahlanmaya 
yeni qəbul edilmiş çağdaş hərbi 
texnikanın, raket və artilleriya qurğu-
larının, hava hücumundan müdafiə 
sistemlərinin, eləcə də hərbi gəmi 
və katerlərin nümayişi qürurverici idi. 
Həmçinin Azərbaycan Ordusunun 
Vətən müharibəsi zamanı darmada-
ğın etdiyi düşməndən ələ keçirdiyi 
hərbi qənimətlərin bir qisminin də 
nümayişi çox anlamlı oldu. Şəxsi 
heyətin və hərbi texnikanın keçidi 
boyunca hərbi orkestrin “Azərbaycan 
fanfarası”nı ifa etməsi hərbi ovqata 
sənət xüsusi rəng qatır və gözəllik 
saçırdı. Hərb sənəti uğurlarımızla 
incəsənətimizin universal uyumunun 
təntənəsini yaşayırdıq.

Tarixi gün idi 10 dekabr! Bu 
günü bizə yaşadan müzəffər or-
dumuza, Ali Baş Komandanımıza, 
şəhidlərimizə, yaralı qazilərimizə, 
Azərbaycana xidmət edən hər kəsə 
çox minnətdarıq! Qardaşlığını, 
vəfalı dostluğunu, əsl qonşuluğunu, 
fədakar haqq-ədalət tərəfdarlığını heç 
zaman əskik etməyən Türkiyəmizə, 
qardaş ölkənin dövlətinə, xalqına 
minnətdarıq! Heç təsadüfi deyil ki, 
dövlət başçımız Zəfər paradındakı 
nitqində “Mən çox şadam ki, bu pa-
radda mənim dəvətimi qəbul edərək 
Türkiyə Cümhuriyyətinin Cümhurbaş-
qanı, əziz qardaşım Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan iştirak edir. Eyni zamanda, 
Türkiyədən gəlmiş böyük nümayəndə 
heyəti, türk əsgər və zabitləri iştirak 

edirlər. Bu, bir daha bizim birliyimi-
zi, dostluğumuzu və qardaşlığımızı 
göstərir,” – dedi.

Müharibənin ilk anlarından Cüm-
hurbaşqanı Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
başda olmaqla, qüdrətli qardaşımız 
Türkiyənin mənəvi, siyasi-diploma-
tik dəstəyini görmüşük. Bu dəstək 
bizə ruh yüksəkliyi verərkən, bir çox 
yabançı güclər üçün çəkindirici faktor 
oldu.

Baxmayaraq ki, bizim işimiz 
haqq işiydi, biz işğala məruz qal-
mış torpaqlarımızı azad edirdik, 
lakin həqiqətlərə siyasi cəhətdən 
kar, kor və lal olmağı üstün tutanlar 
Azərbaycanı durdurmaq istəyində idi. 
Türkiyə Azərbaycanın tək olmadığını, 
hər zaman Azərbaycanın yanında 
olduğunu cəsarətlə bildirdi. Bu, ruh 
birliyimizin, vəfalı qardaşlığımızın 
parlaq nümunəsi idi. Ona görə də, 
Zəfər paradında Türkiyənin dövlət 
başçısının böyük nümayəndə heyəti 
ilə iştirakı, türk hərbçilərinin nümunəvi 
keçid etməsi çox önəmli idi. Çətin 
gündə olduğu kimi, bayram günündə 
də birliyimizi bir daha həm öz xalqları-
mız, həm də, bütün dünya gördü.

Zəfər paradı bir tarixi mərhələnin 
tamamlanması, yeni mərhələyə keçi-

din bayram günü oldu. Hərb meyda-
nında mübarizə bitdi, amma siyasi 
mübarizəmiz, iqtisadi mübarizəmiz, 
diplomatik mübarizəmiz davam edir. 
Biz işğalçının 30 il müddətində bizə 
vurduğu ziyanları ödətməliyik. Xaraba 
qalmış yaşayış məntəqələrimizi bərpa 
etməliyik. Şəhid ailələrimizin, yaralı 
hərbçilərimizin qayğısına qalmalıyıq. 
Hərb meydanında nəyə qadir oldu-
ğumuzun parlaq təcəssümü olan 
Zəfər paradı ərəfəsində Prezidenin 
imzaladığı fərman və sərəncamlar 
bütün əməli fəaliyyət sahələri üzrə 
yol xəritəmizi də, vəzifələri də 
müəyyənləşdirmişdir. 

“YAŞAT” Fondunun yaradılması, 
bundan öncə müharibədə müstəsna 
xidməti olanlar üçün ali ordenlərin, 
müxtəlif medalların və fəxri adın 
təsis edilməsi, yaralı hərbçilərimizin 
çağdaş tibbin ən son imkanları ilə 
müalicə edilməsi, itkin hərbçilərimizin 
tapılması, ev-eşiyi dağıdılmış mülki 
sakinlərin lazımı dövlət himayəsi 
ilə əhatə olunması kimi işlərin 
təxirəsalınmadan icra edilməsi və 
başqa önəmli addımlar dediklərimizə 
sübutdur. Yəni ali dövlət rəhbərliyi 
məşhur kəlamla desək, hansı işi nə 
vaxt, necə və nə müddət ərzində 

yerinə yetirmək lazım olduğunu ali 
səviyədə bilir. Dövlət – xalq birliyinin 
sarsılmazlığını, davamlılığını və öz 
çiçəklənmələri ilə yeniliklər vəd etdiyi-
ni görürürk.

Qürurla deyə bilərik ki, uzun illər 
qalib ədası ilə lovğalanan işğalçı 
ölkə Azərbaycandakı zəfər iqlimi-
nin ümumxalq səciyyəsi daşıması 
müqabilində, xaosdan, miskinlikdən, 
nihilizimdən əziyyət çəkir – sabaha 
ümidsiz şəkildə çapalayır. Ermənistan 
“qalib” ikən də, əslində, qalib ol-
mayıb. Üfürülmüş şar kimi, sabun 
köpüyü kimi aldadıcı qürrələnmə 
olub Ermənistanın qürrəsi... Çünki öz 
iddialarını tarixi fakt, qəbulu məcbur 
gerçəklik kimi təqdim edirdi yalançı, 
hiyləgər, saxtakar Ermənistan siyasi - 
hərbi rəhbərliyi.

Məsələn, Ermənistanın siyasi-
hərbi rəhbərliyi Azərbaycanın mülki 
şəxslərinin avtomobil nömrələrindən 
“sərgi” düzəltmişdi, erməni 
gənclərinin Kəlbəcərdə ən sevimli 
yeriydi orası, önündə şəkil çəkdirir, 
poz verirdilər. Təsəvvür edin: öz 
doğma yurd-yuvasından didərgin 
salınan, əsir-girov götürülən mülki 
əhalinin avtomobillərini qəsb edəsən, 
sonra da onların nömrəsindən sərgi 
düzəldib, önündə şənlənəsən... Bizim 
Zəfər paradındasa hərbi qənimət 
kimi götürülmüş, yaxud sıradan 
çıxarılmış Ermənistana məxsus hərbi 
texnikaların nömrələrindən “Qara-
bağ Azərbaycandır!” nəhəng lövhəsi 
düzəldilmişdi. Necədir? “Avtomobil 
nömrələri sərgisi” səviyyəsində 
belə cavabını öldürücü miqyas və 
dəyərində aldı işğalçı ölkə!

Silahlı qüvvələrinin xüsusi yetişdi-
rilmiş minlərlə üzvü öldürülmüş, şikəst 
edilmiş və 10 min civarında hərbi 
qulluqçusu fərari olmuş Ermənistan... 
Hərbi texnikasının (ən müxtəlif hesab-
lamalara görə) 65-80 faizini itirmiş 
Ermənistan Azərbaycanın dəmir 
yumruğunu hələ uzun müddət unut-
mayacaq!

Biz də unutmayacağıq – haqqın 
nazilsə də, üzülmədiyini!

Dövlətimiz var olsun!

Qənirə PAŞAYEVA, 
Milli Məclisin Mədəniyyət 

Komitəsinin sədri

Azərbaycanın dəmir yumruğu 
haqqı və ədaləti bərpa etdi

Dekabrın 10-da paytaxt Bakının Azadlıq meydanında Vətən 
müharibəsində qələbəmizə həsr olunmuş Zəfər paradı 
keçirildi. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevlə 

yanaşı, qardaş Türkiyənin Prezidenti cənab Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan da paradda iştirak və çıxış etdi.

Zəfər paradı qüdrətimizi 
bütün dünyaya göstərdi

Bu fikri Milli Məclisin deputatı Emin 
 Hacıyev bildirib. Zəfər paradı bütün dünyaya 
Azərbaycan–Türkiyə dostluğunun sarsılmaz 
və əbədi olduğunu bir daha sübut etdi. Türkiyə 
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Zəfər para-
dında iştirakı tarixi hadisədir, – deyən deputat 
qeyd edib ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin 
“Bir millət, iki dövlət” şüarı böyük ideoloji gücə 
malikdir və əbədi birliyimizin ifadəsidir.

Bakının Azadlıq meydanında keçirilən 
Zəfər paradı həm də ordumuzun qüdrətini, 
Ermənistanın necə rəzil günə düşdüyünü 
bir daha nümayiş etdirdi. Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələri quruda və havada döyüş tapşırığını 
yerinə yetirmək, ölkəni istənilən hücumdan 
müdafiə etmək qüdrətinə malik olduğunu bir 
daha sübut etdi. Ordumuz Azadlıq meydanında 
qürurla addımladı. Azərbaycan əsgəri böyük ruh 
yüksəkliyi ilə bu paradda keçid etdi.

Bir məqamı da diqqətdən qaçırmayaq ki, 
Zəfər paradı Yerevanda 44 günlük müharibədə 
məhv edilmiş erməni hərbçilərinin ailələrinin 
etiraz aksiyaları fonunda keçirilirdi, bunun 
özü də müəyyən rəmzi xarakter daşıyır və 
Ermənistanın əbədi məğlubiyyətinə bir işarədir.

Deputat onu da bildirdi ki, Azərbaycanın 
müstəqil dövlətinin yaranma prosesi, məhz 
Azadlıq meydanından başlayıb. Biz yüzlərlə 
şəhidi bu meydandan əbədiyyətə yola salmışıq. 
Bu mənada Zəfər paradının, məhz Azadlıq mey-
danında baş tutması böyük rəmzi məna daşıyır. 

Eyni zamanda, 44 günlük müharibədə qazandı-
ğımız qələbə və möhtəşəm parad Ermənistan 
üçün böyük tarixi dərs oldu. Yəqin ki, onlar artıq 
heç bir vaxt heç bir ölkəyə qarşı torpaq iddiaları 
qaldırmaq, işğalçılıq siyasəti həyata keçirmək 
iddiasında olmazlar. Bu onlar üçün əbədi 
ibrətdir.

Bu gün dünya Azərbaycanın gücünü gördü. 
Özünə hörmət eləyən elə bir dövlət olmadı ki, 
haqlı mübarizəmizdə bizi dəstəkləməsin. Tarixi 
qələbəmizin zirvə nöqtəsini – Zəfər paradını re-
allaşdırmaqla biz həm də yeni tərəqqi dövrünə 
qədəm qoyduğumuzu bir daha sübut etdik.

Azərbaycan son dövrlərdə neçə-neçə iri 
regional layihənin müəllifi olub, böyük tədbirlərə 
uğurla ev sahibliyi edib. Artıq çoxdan sübut olu-
nub ki, ölkəmiz Cənubi Qafqazın lider dövlətidir. 
Azərbaycan olmadan bu regionda heç bir inki-
şafdan söhbət gedə bilməz. Qələbə sevincini, 
bu tarixi günləri bizə yaşadan müzəffər Ali Baş 
Komandana böyük minnətdarlıq hissimizi çatdı-
rır, Vətən müharibəsi şəhidlərinin ruhu qarşısın-
da baş əyir, qazilərimizə cansağlığı arzu edirik.

Dövr bizimdir, qələbə bizimdir, gələcək 
bizimdir!

Hazırladı: Əli NƏCƏFXANLI, 
“Xalq qəzeti”

Xalq düşmənə birlik, iradə, əzmkarlıq 
və milli ruh sayəsində qalib gəldi 

Dövlət başçısı dekabrın 10-da Bakının 
Azadlıq meydanında Vətən müharibəsindəki 
şanlı qələbə ilə bağlı Zəfər paradında da 
bu barədə danışaraq bildirdi ki, Azərbaycan 
bu illər ərzində daim güc toplayıb. Əsgər və 
zabitlərimiz illərlə peşəkarlıq səviyyələrini 
artırıblar. Nəticədə milli və döyüş ruhu 
yüksəlmiş ordumuz böyük qəhrəmanlıq 
göstərib və düşmən üzərində tarixi qələbə 
qazanıb. Prezident İlham Əliyev dedi: “Biz 
haqlı idik, haqq-ədalət bizim tərəfimizdə idi. 
Bizim əsgər və zabitlərimiz hücuma keçəndə 
bir amalla yaşayırdı ki, öz doğma torpaqlarını 
işğalçılardan azad etsinlər. Noyabrın 10-da 
Ermənistan məcbur olub kapitulyasiya aktına 
imza atıb. Bu kapitulyasiya aktına görə, bir 
güllə atmadan Kəlbəcər, Laçın və Ağdam 
rayonları Azərbaycana qaytarıldı, Azərbaycan 
bayrağı orada qaldırıldı. Bu, onu göstərir ki, 
biz müharibəni həm döyüş meydanında, həm 
siyasi müstəvidə qazanmışıq”.

Amma danışıqların davam etdiyi dövrdə 
ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədrlər 
Azərbaycanı məğlubiyyətlə barışmağa 
çağırıblar. Prezident Zəfər paradındakı 
çıxışında bəyan etdi ki, xüsusilə bu məsələ 
ilə məşğul olan vasitəçilər dəfələrlə deyiblər 
ki, münaqişənin hərbi həlli yoxdur: “Amma 
biz sübut etdik ki, münaqişənin hərbi həlli 
var. Əks-təqdirdə, bu nə hərb, nə sülh 
vəziyyəti bundan sonra da 30 il davam edə 
bilərdi. Biz buna nə qədər dözə bilərdik? 
Biz nə qədər səbr göstərə bilərdik? Mən 
dəfələrlə demişdim ki, Azərbaycan xalqının 
səbri tükənib və əgər Ermənistan işğal 
edilmiş torpaqlardan öz xoşu ilə çıxmasa, 
biz onları oradan qovacağıq, onlar rədd 
olmalıdırlar bizim torpaqlarımızdan! Mən 
bunu müharibədən əvvəl və müharibə 
dövründə demişəm, xalqa müraciətlərimdə 
demişəm, xarici mətbu orqanlara verdiyim 
müsahibələrdə demişəm. Demişəm ki, 
Ermənistan bizim torpaqlarımızdan öz xoşu 
ilə rədd olmalıdır. Əks-təqdirdə sona qədər 
gedəcəyik və sona qədər getdik”. 

Amma mənfur düşmən özünün 
çirkin əməllərindən qalmadı, döyüş 

meydanında məğlubiyyətə uğrayarkən 
Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı 
hərbi cinayətlər törətdi, cəbhə xəttindən 
uzaqdakı şəhərlərimizi ballistik raketlərlə, 
fosforlu, kasetli bombalarla atəşə tutdu. 
Bu atəşlər nəticəsində 100-ə yaxın mülki 
vətəndaşımız həlak oldu. Onların arasında 
uşaqlar, qadınlar və qocalar da vardı. Dörd 
yüzdən çox mülki vətəndaş yaralandı, 
beş mindən çox ev dağıdıldı. Ancaq 
bu zərbələr Azərbaycan vətəndaşlarını 
qorxutmadı, insanlar yaşadıqları əraziləri 
tərk etmədilər. Dedilər ki, öldü var, döndü 
yoxdur. Eyni zamanda, bütün ölkə bir 
nəfər kimi, Prezident İlham Əliyevə 
dəstək olub, müharibənin qələbə ilə ilə 
başa çatdırılması üçün hər cür çətinliyə 
sinə gərdi. Bu barədə Azərbaycan lideri 
dedi ki, yaralı əsgər və zabitlərimiz hərbi 
hospitallarda, xəstəxanalarda həkimlərdən 
xahiş edirdilər ki, bizi tezliklə sağaldın, 
qayıdaq döyüş meydanına, biz öz 
missiyamızı başa vurmalıyıq. Azərbaycan 
xalqı öz böyüklüyünü göstərdi, yüksək 
mənəvi ruhunu göstərdi. Bu qələbənin 
səbəbkarı da Azərbaycan xalqıdır. Biz birlik, 
iradə, əzmkarlıq, milli ruh göstərərək tarixi 
missiyamızı yerinə yetirdik.

Prezident onu da qeyd etdi ki, indi bizim 
üçün yeni dövr başlayır – quruculuq dövrü. 
Mənfur düşmən işğal edilmiş bütün yaşayış 
məntəqələrimizi yerlə-yeksan edib. Bütün 
binalar, tarixi abidələr, məscidlər, qəbirlər, 
məzarlıqlar dağıdılıb. Dövlət başçısı onların 
hamısının bərpa ediləcəyini və artıq bərpa 
işlərinə başlandığını bəyan etdi. 

Zəfər paradında bir daha dünyaya 
çatdırıldı ki, Azərbaycan xalqı qələbə ruhu 
ilə yaşayır, 44 günlük müharibədə zəfər 
çaldığı kimi, tikinti-bərpa işlərini də çox qısa 
müddətdə başa çatdıracaq. Biz də inanırıq ki, 
bu işlər Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi 
ilə uğurla həyata keçiriləcək. Bu ruhu biz 
Zəfər paradında əyani şəkildə gördük. 

Ələşrəf  NİFTİYEV,  
Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər 

birliklərinin üzvü

Dövlətimizin başçısı, müzəffər Ali Baş 
Komandanımız cənab İlham Əliyevin 
Zəfər paradındakı çıxışı keçilmiş qısa 

tarixi dövrün – Vətən müharibəsi dövrünün, 
rəşadətli ordumuzun gücünün dərin və fərəhli 
təhlili kimi səciyyələnir, həm də bundan sonrakı 
fəaliyyətimizin Yol Xəritəsi sayılır.

Azərbaycan Vətən müharibəsində qalib gəldi. Bu 
qələbə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin böyük 
siyasi və diplomatik məharəti, Azərbaycan Ordusunun 

rəşadəti sayəsində əldə olundu. Təsadüfi deyildir ki, ölkəmiz 
Ermənistanla danışıqların davam etdiyi bütün 30 il ərzində 
silahlı qüvvələrini möhkəmləndirir, ən müasir silah-sursat 
alır, müdafiə sənayesini yaradır, mütəmadi olaraq təlimlər 
keçirərək ordunun döyüş qabiliyyətini artırırdı. Bu barədə 
Prezident İlham Əliyev çıxışlarında dönə-dönə söz açıb. 

Dövlətimiz daim xalqın yanındadır

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə bu istiqamətdə tədbirlər sistemində 
daim ünvanlılıq prinsipinə əməl edilib, 
aztəminatlı, ailə başçılarını itirən, 
eləcə də şəhid ailələri, müharibə 
əlilləri, xüsusi qayğıya ehtiyacı olanlar 
dövlətin diqqət və qayğısı ilə əhatə 
olunub. 44 günlük müharibədən 
əziyyət çəkən, erməni faşistlərinin 
mülki əhalini hədəfə alması 
nəticəsində yararsız hala düşmüş 
yaşayış məntəqələrinin bərpası da 
dövlət hesabına həyata keçirilir. 

2020-ci il sentyabrın 27-dən 
başlayaraq, Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin ölkəmizin ərazisinə 
təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə 
dəymiş ziyanın ödənilməsi ilə bağlı 
əlavə tədbirlər haqqında Prezident 
İlham Əliyevin 14 dekabr 2020-ci 

il tarixli sərəncamı insan amilinə 
verilən dəyərin bariz nümunəsidir. 
Dövlətimizin başçısı bir daha göstərdi 
ki, o, hər zaman xalqının yanındadır. 
Biz regionlarda baş vermiş daşqın-
lar, zəlzələlər və yanğınlar zamanı 
da bunun şahidi olmuşduq. Bu 
hadisələrdən ziyan çəkən əhalinin 
qarşılaşdığı problemlər dövlət hesabı-
na aradan qaldırıldı. 

Dövlət başçımızın 14 dekabr 
2020-ci il tarixli sərəncamında qeyd 
edilir ki, “2020-ci il sentyabrın 27-dən 
başlayaraq, Ermənistan Respubli-
kası silahlı qüvvələrinin Azərbaycan 
Respublikasının ərazisinə təcavüzü 
nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət 
əmlakına, o cümlədən infrastruktur 
obyektlərinə, habelə sahibkarlıq 
fəaliyyəti subyektlərinə dəymiş 

ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan 
qaldırılması ilə bağlı tədbirlər haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2020-ci il 6 noyabr tarixli 
2292 nömrəli Sərəncamı ilə yaradıl-
mış Dövlət Komissiyası tərəfindən 
təxirə salınmadan iş aparılır. Mülki 
əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən, 
infrastruktur obyektlərinə, habelə 
sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə 
dəymiş ziyanın dövlət vəsaiti hesabı-
na aradan qaldırılmasına dair müvafiq 
təkliflər hazırlanır.

Sərəncama əsasən, Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin təcavüzü 
nəticəsində dağıdılmış və ya qəzalı 
vəziyyətə düşmüş yaşayış evləri üzrə 
məişət əşyalarına dəymiş ziyanla 
bağlı isə hər bir ailəyə 6 min manat, 
şəxsi əşyalara dəymiş ziyanla bağlı 
isə hər bir ailə üzvünə 1500 manat 
məbləğində, digər ziyan dəymiş 
yaşayış evləri üzrə hər bir ailəyə min 
manat məbləğində maddi yardım 
ödəniləcək.

Ümumiyyətlə, şəhid ailələri, 
müharibə əlilləri, veteranlar, hərbi 
qulluqçuların, aztəminatlı ailələrin 
sosial müdafiəsinin təmin edilməsi, 
onların rifahının yüksəldilməsi və 
problemlərinin həlli dövlət siyasətinin 
mühüm tərkib hissəsini təşkil edir. 
İndiyədək Azərbaycan dövləti şəhid 

ailələri, müharibə əlilləri və bu kateqo-
riyadan olan digər şəxslərə maliyyə 
dəstəyinin göstərilməsi, mənzillərlə, 
minik avtomobilləri ilə təminatı, 
müalicəsi, sosial durumunun yax-
şılaşdırılması istiqamətində ardıcıl 
tədbirlər həyata keçirilib və bu gün də 
davam etdirilir.

Möhtərəm Prezidentimizin tapşı-
rığına əsasən, şəhid ailələri, əlillər 
və müharibə veteranları hərtərəfli 
sosial təminat sistemi ilə əhatə 
olunublar. Bu qəbildən olan insanlar 
Prezidentin aylıq təqaüdü və digər 
sosial ödənişlərlə təmin edilməklə 
yanaşı, onların rifahının yaxşılaşdı-
rılmasına xidmət edən bir çox sosial 
proqramlar da həyata keçirilir. Mənzil 
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehti-
yacı olan şəhid ailələri və Qarabağ 
müharibəsi əlillərinə mütəmadi olaraq 
bütün infrasrtuktura malik mənzillərin 
və fərdi evlərin, habelə müharibə 
əlillərinə avtomobillərin verilməsi 
Vətənin müdafiəsi uğrunda canından 
keçən və sağlamlığını itirən insanla-
ra göstərilən qayğının göstəricisidir. 
İndiyədək bu kateqoriyadan olan 
şəxslərə 9 minə yaxın mənzil və fərdi 
ev, habelə 7 mindən çox avtomobil 
verilmişdir. Bu proqram hazırda uğur-
la davam etdirilir.

Prezident İlham Əliyevin 
“Azərbaycan Respublikasının ərazi 
bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar 
yaralananların və şəhid ailələrinin 
təminatına dəstək fondunun (“ YAŞAT” 
Fondu) yaradılması haqqında” 
fərmanı bu qəbildən olan insan-
ların sosial müdafiəsinin daha da 
gücləndirilməsi istiqamətində atılan 
daha bir qətiyyətli addım oldu. 

“YAŞAT” Fondunun yaradılması 
dövlətimizin humanizm prinsiplərinə, 
əhalinin sosial təminatının və rifahının 
daha da yaxşılaşdırılması siyasətinə 
sadiqliyinin, ölkəmizin ərazi bütövlü-
yünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi 
müəyyən olunmuş hərbi qulluq-
çulara və şəhidlərin ailə üzvlərinə 
həssas münasibətin növbəti əyani 
təzahürüdür. 

Vətən uğrunda canlarını qur-
ban verənlər, bu yolda sağlamlığını 
itirənlər heç vaxt unudulmurlar.

Səhər İSMAYILOVA, 
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 

Başçısı Aparatının sektor müdiri, 
politoloq

Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasi kursun 
prioritetini insan amili təşkil edir. Son 17 il ərzində dövlət 
başçımızın əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, xüsusilə 
aztəminatlı ailələrin həyat tərzinin yaxşılaşdırılması istiqamətində 
həyata keçirdiyi tədbirlər, qəbul etdiyi qərarlar bir daha təsdiqlədi 
ki, sosial siyasət daim dövlətin diqqət mərkəzindədir. Bu gün 
bütün dünyada koronavirus kabusunun yaratdığı iqtisadi və 
maliyyə böhranına baxmayaraq, ölkəmizdə əhalinin həyat tərzinin 
daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər diqqətdən 
kənarda qalmayıb. 
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