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Ötən əsrin 70-ci illərində 
Azərbaycanda başlanmış inkişaf 
Kəlbəcər rayonunun sosial-iqtisadi 
həyatında da öz əksini tapmağa 
başlamışdı. Belə ki, ümummilli 
lider Heydər Əliyev Azərbaycan 
KP MK-nın birinci katibi olduqdan 
sonra Kəlbəcərdə mühüm iqtisadi 
islahatlar  həyata keçirilmişdi. Ulu 
öndərin qəbul etdiyi qərarlardan 
sonra əvvəllər perspektivsiz hesab 
edilən Kəlbəcər rayonu sürətlə in-
kişaf etməyə başlamışdı. Əlbəttə, 
böyük siyasi xadim Heydər 
Əliyev Kəlbəcər rayonunun 
strateji əhəmiyyətini gözəl bilirdi. 
Ermənistanla sərhəd olduğun-
dan bir qala qapısı hesab olunur. 
Ərazisinin xeyli hissəsi sonralar 
Ermənistan adlanan dövlətin 
Göyçə mahalının Basarkeçər ra-
yonu ilə həmsərhəddir. Buna görə 
də, təsadüfi deyil ki, ermənilər 
hələ keçmiş SSRİ vaxtında 
Kəlbəcərə göz dikmiş və rayonu 
Ermənistana birləşdirmək planı 
hazırlamışdılar. Ümummilli lider 
Heydər Əliyev ötən əsrin 70- 80-ci 
illərində həmin bədnam planın 
qarşısını almış və Kəlbəcərin 
qədim Azərbaycan torpağı olduğu-
nu həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi 
layihələrlə isbatlamışdı.

Ancaq ermənilər öz məkrli 
planlarını 1993-cü ildə həyata 
keçirməyə müvəffəq olmuşdular. 
Ermənistan hərbi birləşmələrinin 
martın 27-də başlanan geniş-

miqyaslı hücumu aprelin 2-də 
Kəlbəcər rayonunun işğalı ilə 
başa çatmışdı. Kəlbəcərin işğa-
lı nəticəsində 511 nəfər həlak 
olmuş, 321 nəfər itkin düşmüş 
və girov götürülmüş, rayona 761 
milyon ABŞ dolları məbləğində 
ziyan dəymişdi. Azərbaycanın 
işğal edilmiş rayonları arasında 
ərazicə ən böyüyü olan Kəlbəcərin 
işğalı nəticəsində rayon mərkəzi, 
150-ə yaxın kəndi, həmçinin on-
larla tarixi-mədəniyyət abidəsi, bir 
muzey, “İstisu” sanatoriyası və s. 
Ermənistan tərəfindən xarabazara 
çevrilmişdi. 

Təsadüfi deyil ki, Kəlbəcər 
rayonunun işğalı o vaxt üçün 
Birinci Qarabağ müharibəsində 
Azərbaycanın ən böyük hərbi-
strateji məğlubiyyəti kimi 
qiymətləndirilmişdi. Belə ki, 
o zaman Dağlıq Qarabağın 
Ermənistana birləşdirilməsi faktiki 
olaraq başa çatmışdı. 

Kəlbəcərin azad olunması 
münasibətilə xalqa müraciətində 
Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər 
rayonunun işğal altına düşməsinin 
böyük faciə olduğunu xatırlatmış 
və 1992-ci ilin may ayında Şuşa 
və Laçın rayonlarının işğal altına 
düşməsindən sonra Kəlbəcərin 
də işğal altına düşməsinin 

Ermənistanla Dağlıq Qarabağ 
arasında coğrafi əlaqə yaratdığını 
diqqətə çatdırmışdı. Düşmənin 
məqsədinin məhz bundan ibarət 
olduğunu vurğulayan dövlət baş-
çısı əlavə etmişdi ki, Kəlbəcərin 
işğal altına düşməsindən sonra, 
demək olar, Ermənistanla Dağlıq 
Qarabağ arasında bir çox yollar 
vasitəsilə əlaqə yaradılmışdı. 
Prezident İlham Əliyev xüsusilə 
bildirmişdi ki, Kəlbəcərin işğalı və 
oraya silahlar, texnikalar, canlı 
qüvvərin yeridilməsi Ermənistanın 
sonrakı işğalçılıq siyasətinə də 
böyük üstünlüklər təmin etmişdi.

Kəlbəcərin işğal olunmuş 
ərazisində bir çox tarixi abidələr 
düşmən əlində qalmış, 900 
kvadratmetr sahəsi olan Kəlbəcər 
tarix-diyarşünaslıq muzeyində 

və böyük kitabxanada saxlanılan 
bütün maddi-mənəvi dəyərlər 
ermənilər tərəfindən talan edilmiş-
di. Qafqaz Albaniyası dövründəki 
çoxsaylı abidələr işğalçılar 
tərəfindən ya mənimsənilmiş, 
ya da dağıdılmışdı. Kəlbəcərdə 
alban dövrünə aid xeyli tarixi 
abidə var. Bunlardan ən məşhuru 
Xudavəng məbəd kompleksidir. 
Bu abidə kompleksi Kəlbəcər 
rayonunun şərqində – rayonunun 
29 kilometrliyində yerləşir. Abidə 
kompleksi VI–VII əsrlərdə alban 
knyazı tərəfindən tikilmiş, XV 
əsrdə isə  alban knyazlığının dini 
məbədi olmuşdu. Ancaq 1993-cü 
ildə Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
Kəlbəcəri işğal etməsindən sonra 
Xudavəng monastır kompleksi 
dünyaya erməni abidəsi kimi 
təqdim olunmağa başlanmışdı. 
Lakin buradakı kitabələrdə qeyd 

olunan türk adları abidəni ucaldan-
ların etnik mənsubiyyətinin dəqiq 
göstəricilərindən biri sayılır. Ən 
əsası, hazırda Xudavəng monas-
trının dini varisləri geri qayıtmışdır. 
Belə ki, Alban-udin xristian icması 
artıq Xudavəng monastırında öz 
dini ayinlərini keçirirlər. Xatırladaq 
ki, Kəlbəcər rayonunun Vəng 
kəndi ərazisində də digər bir alban 
məbədi yerləşir. Qeyd etmək 
yerinə düşər ki, erməni vandalları 
Kəlbəcərin faydalı qazıntılarını da 
vəhşicəsinə istismar etmişdilər. 
2020-ci ilin noyabrında Kəlbəcəri 
tərk edərkən erməni vandalları 
özləri ilə götürə bilmədiklərini 
dağıtmaqla və obyektlərə od 
vurmaqla da dünya mətbuatının 
diqqət mərkəzinə düşmüşdülər. 

Kəlbəcərin işğalından son-
ra 3205 saylı iclasda BMT 
Təhlükəsizlik Şurası 822 
saylı qətnamə qəbul etmiş-
di. Qətnamədə bütün işğal-
çı qüvvələrin Kəlbəcər və 
Azərbaycanın digər işğal olunmuş 
rayonlarından dərhal çıxarılması 
tələb olunmuşdu. Lakin İkinci 
Qarabağ müharibəsinin başlan-
masına qədər həmin qətnamədən 
irəli gələn hər hansı öhdəlik yerinə 
yetirilməmişdi. Sonradan BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının Ağdam 
rayonunun azad edilməsi ilə 
bağlı 854-cü, Füzuli rayonunun 
azad edilməsi ilə bağlı 874-cü 
və digər işğal edilmiş rayonların 
azad edilməsi ilə bağlı 884-cü 
qətnamələri qəbul etmişdi. 

Lakin həmin qətnamələr də ka-
ğız parçası olaraq masada qalmış-
dı. Azərbaycan torpaqlarının iyirmi 

faizi, yəni Dağlıq Qarabağ ərazisi 
və bu əraziyə bitişik yeddi rayon 
Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 
işğalı altında qalmışdı. 1994-cü 
ildə tərəflərin atəşkəs razılaşma-
sından sonra ATƏT-in Minsk qru-
punun himayəsi altında, Rusiya, 
Fransa və ABŞ-ın həmsədrliyi ilə 
aparılan sülh danışıqları nəticəsiz 
yekunlaşmış, yalnız Azərbaycan 
xalqının böyük dəstəyi ilə Ali Baş 
Komandanın rəhbərliyi altında 
müzəffər ordumuz erməni işğalına 
soy qoymuş və qətnamələri yerinə 
yetirmişdi.

Ümummilli lider Heydər Əliyev 
Kəlbəcər sakinləri ilə çoxsaylı 
görüşlərinin birində əmin oldu-
ğunu bildirmişdi ki, xalqımız, 
o cümlədən, kəlbəcərlilər keç-
mişi təhlil edərkən ötən günləri 

dərin müzakirə edərək daha sıx 
birləşəcək, Azərbaycan torpaq-
larının Ermənistanın işğalından 
azad olunması üçün öz səylərini 
göstərəcəklər. Həmin görüşdə ulu 
öndər böyük əraziyə malik olan 
Kəlbəcərin Azərbaycanın gözəl və 
qiymətli guşələrindən biri oldu-
ğunu vurğulamış və respublika-
mızın ucqar dağ rayonu olmaqla 
bərabər, Kəlbəcərin ölkəmiz üçün 
həm də strateji əhəmiyyəti olan bir 
rayon olduğunu diqqətə çatdır-
mışdı: “Allah Kəlbəcərə hər cür 
nemətlər – gözəl təbiət, zəngin 
sərvətlər veribdir. Kəlbəcər məğrur 
dağları, gözəl meşələri, otlaqla-
rı, çəmənləri, obaları, bulaqları 
olan, vətənimizin təbiət gözəlliyini 
özündə əks etdirən bir parçasıdır. 
Kəlbəcərin həm yeraltı sərvətləri, 
həm də yerüstü sərvətləri 
Azərbaycanın milli sərvətlərinin 

bir hissəsidir”. Azərbaycanın bir 
neçə böyük çayının mənbəyi 
füsunkar təbiətə, zəngin mədəni 
irsə malik Kəlbəcər rayonunda-
dır. Onların arasında ən böyüyü 
uzunluğu 200 kilometrə çatan 
Tərtər çayıdır. Mənfur düşmən 
Azərbaycanı bu imkanlardan 
məhrum etmişdi. Çünki Tərtər çayı 
1970-ci illərdə ulu öndər Heydər 
Əliyevin təşəbbüsü ilə inşa edilmiş 
Sərsəng su anbarına axıdılır. 
Sərsəng su anbarı o vaxt Qaraba-
ğın Aran zonasında yerləşən 6-7 
rayonda suvarma işlərinin təmin 
edilməsi məqsədilə tikilmişdi. 
Ağdam, Goranboy, Yevlax, Bərdə, 
Tərtər və digər rayonlar oradan 
su götürürdü. Qarabağda yuva 
salmış xunta rejimi yayda suyu 
kəsir, qışda buraxırdı və bunun 
nəticəsində bütün torpaqları su 
basırdı. Məhz belə əməllərlə 
ermənilər Azərbaycana qarşı 
ekoloji terror həyata keçirirdilər. 44 
günlük İkinci Qarabağ müharibəsi 
ermənilərin mənfur əməllərinə son 
qoydu, Azərbaycan Ordusunun 
əks-hücumları qarşısında əzilən 
və darmadağın edilən Ermənistan 
Laçın, Ağdam kimi Kəlbəcəri də 
əsl sahibinə – Azərbaycana qay-
tarmağa məcbur oldu. 

Bu gün Azərbaycan hökuməti 
azad olunmuş ərazilərdə sürətli 
bərpa işləri həyata keçirir. Artıq 
Suqovuşan və Talış kəndlərinə 
gedən avtomobil yolu yenidən 
qurulmuşdur. Şuşa şəhərinə 
Füzulidən keçməklə yeni yol 
çəkilir. Ağdam və Kəlbəcər– 
Laçın istiqamətində də yolla-
rın bərpasına başlanılmışdır. 
Xüsusilə qeyd etmək lazımdır 
ki, Kəlbəcər rayonu yeraltı və 
yerüstü təbii sərvətlərlə zəngin 
olan ərazilərdən biridir. Ötən 
əsrin 50-ci illərindən başlayaraq 
burada aparılmış geoloji kəşfiyyat 
işləri nəticəsində çoxsaylı faydalı 
qazıntı yataqları aşkarlanmış, 
ehtiyatları hesablanaraq dövlət və 
sahə balanslarına qəbul edilmişdi. 
Doğrudur, işğaldan azad olunacaq 
ərazilərdəki, o cümlədən, Kəlbəcər 
rayonundakı mövcud yataqların 
ehtiyatları yenidən öyrəniləcək və 
qiymətləndirmə həyata keçiriləcək. 
Bununla belə, şübhə yoxdur ki, 
Kəlbəcər rayonunun malik olduğu 
potensialın ölkə iqtisadiyyatına 
verəcəyi fayda çox böyük ola-
caq. Heç kimə sirr deyil ki, geniş 
dağ düzənliyi üzərində yerləşən 
Kəlbəcər rayonunun ərazisində 
otuz mindən artıq bulaq var. 
Bununla yanaşı, zəngin meşələr 
diyarı olan Kəlbəcərdə yüzlərlə 
mineral bulaq  mövcuddur. Min 
bir dərdin dərmanı olan İstisuyun 
şöhrəti bütün dünyaya yayıl-
mışdır. Buna görə də, təsadüfi 
deyil ki, tanınmış geoloq V.Avix 
Kəlbəcər haqqında demişdir: 
“Kim Tərtərçay dərəsi boyunca 
seyr etməmişdirsə, İsveçrənin 
gözəlliyinə yalnız o, məftun ola 
bilər”.

Xatırladaq ki, rayonun İstisu 
(Kəlbəcər) qəsəbəsində  keçmiş 
SSRİ-də ümumittifaq əhəmiyyətli 
1 və 2 nömrəli İstisu sanatori-
yaları fəaliyyət göstərirdi. Hər il 
orada 50 min nəfər müalicə olunur 
və istirahət edirdi. Müalicəvi 
əhəmiyyətinə görə Çexiyanın 
Karlovı–Vari suyundan üstün olan 
İstisuya şəfa tapmaq üçün müxtəlif 
ölkələrdən turistlər gəlirdi. Araşdır-
malara görə, İstisu mənbələrindən 
hər il 3 milyard 963 milyon litr su 
çıxır. Sudolduran sexlər isə bunun 
cəmi 22 milyon  litrindən istifadə 
edirdi. Bununla yanaşı, rayon 
ərazisində 4 mindən artıq bitki 
növü bitir ki, bunlardan da 200-ü 
dərman bitkisidir. 

Bütün bunlar belə deməyə 
əsas verir ki, Kəlbəcərin 
bərpasından sonra bu rayonun 
ölkə iqtisadiyyatına verəcəyi 
töhfə çox böyük olacaq və qədim 
Azərbaycan yurdu yenidən 
turistlərin sevdiyi ərazilərdən birinə 
çevriləcək. 

 “Xalq qəzeti”

28 il bundan əvvəl bu qədim Azərbaycan yurdu işğal olunmuşdu

Kəlbəcərin böyük iqtisadi potensialı bölgənin 
gələcək inkişafına etibarlı zəmin yaradır

İkinci Qarabağ müharibəsinin ən uğurlu nəticələrindən biri də Kəlbəcər rayonunun 
işğaldan azal edilməsi oldu. 1993-cü il aprelin 2-də Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş 
Kəlbəcər 2020-ci il noyabrın 10-da üç ölkənin dövlət başçıları tərəfindən imzalanmış 
bəyanata əsasən 25 noyabrda Azərbaycana təhvil verildi. Bu münasibətlə Prezident, Ali Baş 
Komandan İlham Əliyev müraciətində Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik etməklə yanaşı, 
bildirmişdi ki, Kəlbəcər rayonunun işğal altına düşməsi böyük faciə idi. Ancaq indi Kəlbəcər 
azaddır və uzun illərin həsrətinə son qoyuldu. Heç şübhə yoxdur ki,  işğaldan azad edilmiş 
digər rayonlarımız kimi, Kəlbəcər də tezliklə Azərbaycanın inkişaf etmiş güşələrindən birinə 
çevriləcək, erməni vandalizminin izləri ancaq tarixin arxivlərində qalacaq.

– Dünən videoformatda öz 
işinə başlamış Türkdilli Dövlətlərin 
Əməkdaşlıq Şurasının qeyri-formal 
Zirvə görüşündə də müzəffər ordu-
muzun tarixi qələbəsi haqqında geniş 
söhbət açıldı. Qazaxıstanın birinci 
Prezidenti –  Elbası, Türk Şurasının 
fəxri sədri Nursultan Nazarbayev, 
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan və digər liderlər çıxış 
edərək Türk Şurasının hazırkı sədri, 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi 
şanlı qələbə münasibətilə təbrik 
etdilər.

Prezident İlham Əliyev də öz 
çıxışında bu uzun sürən münaqişə və 
onun qələbə ilə başa çatması haq-
qında danışdı. Əvvəlcə qeyd etdi ki, 
bu ilin sonuna qədər Türk Şurasına 
sədrlik Azərbaycan tərəfindən həyata 
keçiriləcək. İlin sonunda isə sədrlik 
qardaş Türkiyəyə təhvil veriləcək.

II Qarabağ müharibəsi haqqın-
da tədbir iştirakçılarına məlumat 
verən dövlət başçısı bildirdi ki, 30 ilə 
yaxın müddət ərzində Ermənistan 
Azərbaycanın beynəlxalq birlik 
tərəfindən tanınmış ərazilərinin 
təxminən 20 faizini işğal altın-
da saxlayıb. Bir milyondan çox 
azərbaycanlı öz doğma torpağından 
didərgin salınıb. Xalqımıza qarşı 
etnik təmizləmə siyasəti aparılıb. 

Ermənistan işğal etdiyi ərazilərdə 
Azərbaycan xalqına qarşı dəhşətli 
soyqırımı aktları törədib. 1992-ci il 
fevralın 25-dən  26-na keçən gecə 
törədilən Xocalı soyqırımı nəticəsində 
600-dən çox günahsız, dinc insan 
yalnız azərbaycanlı olduğuna görə 
vəhşicəsinə öldürülüb. Onların ara-
sında 106 qadın, 63 uşaq olub.

Təcavüzün nəticələrinin sülh yolu 
ilə, dinc vasitələrlə aradan qaldırıl-
ması üzrə uzun müddət danışıqlar 
aparılıb. Bu müddətdə beynəlxalq 
təşkilatlar Azərbaycanın mövqeyi-
ni dəstəkləyib. Ancaq bu dəstəyin 
praktiki həyatda əhəmiyyəti olma-
yıb, münaqişə öz həllini tapmayıb. 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul 
etdiyi 4 qətnamə Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin işğal edilmiş torpaq-
lardan dərhal, tam və qeyd-şərtsiz 
çıxarılmasını tələb etsə də, onlar icra 
edilməyib, kağız üzərində qalıb. Digər 
beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən, 
ATƏT, Qoşulmama Hərəkatı, İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Par-
lamenti, Avropa Şurası Parlament 
Assambleyası Azərbaycanın haqlı 
mövqeyini müdafiə ediblər. 1992-ci 
ildə yaradılmış ATƏT-in Minsk qrupu 
28 il ərzində fəaliyyət göstərsə də, 
nəticəsi olmayıb. Halbuki, Minsk 
qrupuna həmsədrlik edən ölkələr 

dünyanın aparıcı ölkələridir, nüvə 
dövlətləridir, BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının daimi üzvləridir. Əlbəttə ki, 
Ermənistana qarşı işğalla bağlı ciddi 
təzyiq göstərilsəydi və Azərbaycanın 
tələbi nəzərə alınıb sanksiyalar tətbiq 
edilsəydi, məsələ çoxdan sülh yolu ilə 
öz həllini tapa bilərdi.

Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, 
son vaxtlar Ermənistan faktiki olaraq 
danışıqlardan imtina etmişdi. Erməni 
rəhbərliyi Azərbaycana bir qarış belə  
torpağın qaytarılmayacağını bəyan 
etmişdi. Ermənistan rəhbəri iki il əvvəl 
bildirmişdi ki, “Qarabağ Ermənistandır 
və nöqtə”. Bizim mədəni paytaxtımız 
olan Şuşada qanunsuz xunta rejimi 
başçısının andiçmə mərasimi keçiril-
mişdi. Digər təxribatlar törədilmişdi.

Dövlət başçısının sözlərinə görə, 
nəhayət, sentyabrın sonlarında 
bizim hərbi mövqelərimiz və yaşayış 
məntəqələrimiz artilleriya atəşinə 
məruz qalıb, nəticədə bir neçə hərbçi 
və mülki şəxs həlak olub. Azərbaycan 
Ordusu buna adekvat cavab verərək, 
əks-hücum əməliyyatı keçirib, 
düşməni layiqincə cəzalandırıb 
və 44 gün davam edən II Qara-
bağ müharibəsi Azərbaycanın tam 
qələbəsi ilə nəticələnib. Azərbaycan 
öz ərazi bütövlüyünü bərpa edib, 
müharibə dövründə 300-dən çox 

şəhər və kənd döyüş meydanında 
azad edilib. Noyabrın 8-də Şuşa iş-
ğalçılardan azad edilib və Ermənistan 
rəhbəri kapitulyasiya aktına imza 
atmağa məcbur olub.

Prezident sonra Azərbaycan 
və Rusiya prezidentləri, eləcə də 
Ermənistanın baş naziri arasında 
bəyanat imzalandığını, nəticədə 
üç rayonumuzun siyasi yollarla 
Azərbaycana qaytarıldığını söylədi 
və ölkəmizə mənəvi dəstək olmuş 
qardaş Türkiyəyə, digər ölkə və 
təşkilatlara təşəkkürünü bildirdi.

Azad edilmiş torpaqlarda hər 
şeyin dağıdıldığını deyən Ali Baş 
Komandan 60-dan çox məscidin viran 
qoyulduğunu, məscidlərdə inək və 
donuz saxlanıldığını və bunun bütün 
müsəlman aləminə qarşı təhqir oldu-
ğunu bildirdi: “Biz öz tarixi missiyamı-
zı icra etdik, erməni faşizmini məhv 
etdik. Hazırda bərpa işlərinə start ve-
rilib… Yeni imkanlar yarandı... Bu gün 
biz artıq Zəngəzur dəhlizi üzərində 
çox fəal çalışırıq. Naxçıvanda keçiril-
miş zirvə görüşündə mən demişdim 
ki, vaxtilə Zəngəzuru Azərbaycandan 
alıb Ermənistana birləşdirmək türk 
dünyasının coğrafi parçalanması idi. 
Çünki əgər xəritəyə baxsaq, görərik 
ki, sanki bizim bədənimizə xəncər 
saplanmışdır, türk dünyası parçalan-
mışdır. Qədim Azərbaycan torpağı 
olan Zəngəzur indi türk dünyasının 
birləşməsi rolunu oynayacaq. Çünki 
Zəngəzurdan keçən nəqliyyat, kom-
munikasiya, infrastruktur layihələri bü-
tün türk dünyasını birləşdirəcək, eyni 
zamanda, digər ölkələr üçün əlavə 
imkanlar yaradacaq, o cümlədən, 
Ermənistan üçün. Ermənistanın 
hazırda onun müttəfiqi olan Rusiya ilə 
dəmir yolu əlaqəsi yoxdur. Bu dəmir 
yolu əlaqəsi Azərbaycan ərazisindən 
yarana bilər. Ermənistanın onun qon-
şusu olan İranla dəmir yolu əlaqəsi 
yoxdur. Naxçıvan vasitəsilə bu dəmir 
yolu təmin edilə bilər. Azərbaycan 
Naxçıvan Muxtar Respublikası 
vasitəsilə Türkiyə ilə birləşir, Orta 
Asiya Avropa ilə birləşir. Yəni, yeni 
nəqliyyat dəhlizi yaranmaqdadır. Artıq 
Azərbaycan bu işlərə start vermişdir”.

Söhbəti yazdı:  
Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

TDƏŞ-in Zirvə görüşündə 
Azərbaycan həqiqətləri

Prezident İlham Əliyev bütün 
müstəvilərdə Azərbaycanın milli və mənəvi 
dəyərlərini layiqli şəkildə  müdafiə edir. 
Azərbaycan xalqı üçün yeni olmayan bu 
məqam keçirilən zirvə görüşündən də yan 
ötmədi. Diqqət çəkən məsələlərdən biri 
də budur ki, müzəffər Ali Baş Komandan 
çıxışında azad olunan torpaqların işğal 
tarixindən və baş verən hadisələrdən də 
geniş və ətraflı bəhs etdi.  Otuz ilə yaxındır 
işğal altında saxladıqları torpaqları nəinki 
geri qaytarmaq  istəməyən, hətta yeni ərazi 
iddiaları irəli sürən Ermənistan rəhbərliyi 
elə zənn edirdi ki, Azərbaycan xalqı 
bu təhqirlərə dözəcək və onların bütün 
şərtləri qəbul olunacaq. Videokonfrans 
zamanı Ermənistan baş nazirinin “Qarabağ 
Ermənistandır və nöqtə” ifadəsini və 
Ermənistan müdafiə nazirinin müharibədən 
əvvəl yeni torpaq iddialarını xatırladan 
Prezident İlham Əliyev bir daha təkrar etdi 
ki, biz şanlı Zəfər qazanmışıq və bütün bu 
cəfəngiyyatlar qondarma kriminal-xunta 
rejimi kimi birdəfəlik iflasa uğradı. 

Zirvə görüşü zamanı istər Prezident 
İlham Əliyevin, istərsə də, dost ölkə 
rəhbərlərinin çıxışlarından aydın şəkildə 
anlamaq olur ki, Azərbaycanın həm döyüş 
meydanında, həm də siyasi arenada 
qazandığı  bu tarixi zəfər, təkcə ölkəmizin 
deyil, ümumilikdə türk dünyasının inkişaf 

yoluna işıq tutacaq. İşğaldan azad edilən 
torpaqlarda iqtisadiyyat bərpa ediləcək 
bölgədə turizm imkanları yaradılacaq və 
beləliklə, bu ərazilər bütövlükdə  regionun 
və türk dünyasının çiçəklənməsinə böyük 
töhfələr verəcək. 

Məlum olduğu kimi, ermənilər 
Qarabağda türk-müsəlman irsini məhv 
etməyə çalışırdı. Bu təkcə xalqımıza 
qarşı deyil, ümumilikdə türk-müsəlman 
dünyasına qarşı törədilmiş cinayət idi. 
Torpaqlarını işğaldan azad etməklə 
Azərbaycan, umumilikdə, türk-müsəlman 
aləminə xidmət göstərmişdir.

Qeyd olunan məsələlərdən biri də 
Zəngəzur dəhlizi ilə Naxçıvan və bilavasitə 
Türkiyə ilə əlaqənin yenidən bərpa edilməsi 
idi. Düşünürəm ki, bu məsələ  əldə olunan 
zəfərin ən önəmli nəticələrindən biridir. 
Çünki bu dəhliz türk dünyasını yenidən 
birləşdirir. Azərbaycan bu yolla Orta Asiya 
ilə birləşir. Bu dəhliz digər qonşu ölkələr 
üçün də yeni imkanlar yaradacaq. Yeni 
ticarət əlaqələrinin yaranması üçün mühüm 
əhəmiyyət kəsb edəcək Zəngəzur dəhlizi, o 
cümlədən, kommunikasiya və infrastruktur 
layihələri bu bölgəyə bir canlanma 
gətirəcək.

Söhbəti qələmə aldı:  
İmran ƏLİYEV,  

“Xalq qəzeti” 

 Şuranın hazırki sədri, Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti İlham Əliyev konfransındakı çıxışını 
bütövlükdə 2-ci Qarabağ müharibəsində qazandığımız 
tarixi zəfərə həsr edib. Prezident İlham Əliyev qeyd 
edib ki, dost və qardaş ölkə rəhbərləri bu məsələnin 
mahiyyətini dərindən bilməlidirlər. Bir sıra önəmli 
məsələlərə toxunan ölkə başçısı, müharibə zamanı 
Azərbaycana mənəvi  və siyasi dəstəyini əsirgəməyən  
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana xüsusi 
təşəkkürünü bildirib...

Bu barədə danışan veteran jurnalist və naşir Hacı 
Mehman Fərzullayev dedi:

Yeni yaranmış imkanlar türk 
dünyasının birləşməsinə xidmət edəcək 

Azərbaycanın II Qarabağ müharibəsində parlaq qələbəsi dost və qardaş 
ölkələr tərəfindən böyük qürur hissi ilə qarşılandı və alqışlandı. 30 ilə 
yaxın davam etmiş erməni işğalına birdəfəlik son qoyulması Azərbaycan 
xalqı qədər qardaş ölkələri də sevindirdi. Bu da təbiidir. Çünki Azərbaycan 
xalqının işğalçılar üzərində qələbəsi tarixi ədalətin, eləcə də beynəlxalq 
hüququn bərpası demək idi. 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra bu 
barədə həm də xarici ölkələrin mətbuatında geniş yazılar verilir, Azərbaycan 
Ordusunun istifadə etdiyi hərbi taktika dünyanın aparıcı dövlətlərinin hərbi 
akademiyalarında öyrənilir. Beynəlxalq tədbirlərdə bu şanlı qələbədən 
danışılır. 

Bu fikirləri bizimlə söhbətində Milli Məclisin deputatı Əziz Ələkbərli 
bildirdi: 


