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P rezident İlham Əliyev Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq 
Şurasının (Türk Şurası) martın 31-də videokonfrans 
vasitəsilə keçirilən qeyri-rəsmi Zirvə görüşündəki 

çıxışında Azərbaycanın Vətən müharibəsində tarixi Zəfər 
əldə etməsindən və dağıdılmış ərazilərdə artıq bərpa işlərinə 
başlanılmasından ətraflı bəhs edərək, 30 ilə yaxın müddət 
ərzində Ermənistanın ölkəmizin beynəlxalq birlik tərəfindən 
tanınan ərazilərini işğal altında saxladığını, bir milyondan 
çox azərbaycanlını öz doğma torpağından didərgin saldığını, 
xalqımıza qarşı etnik təmizləmə siyasəti apardığını, Xocalı 
soyqırımını törətdiyini bildirib. 

Dövlətimizin başçısı çıxışında 
beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanın 
mövqeyini daim dəstəklədiklərini, an-
caq bunun praktiki həyatda öz əksini 
tapmadığını, yəni, Ermənistanın işğa-
lı davam etdirdiyini xüsusi vurğulayıb: 
“BMT Təhlükəsizlik Şurası – dünya-
nın ali beynəlxalq qurumu 4 qətnamə 
qəbul etmişdir. Bu qətnamələrdə 
erməni silahlı qüvvələrinin işğal 
edilmiş torpaqlardan dərhal, tam 
və qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb 
edilirdi. Bu qətnamələr 1993-cü ildə 
qəbul edilmişdir və icrasız qalmışdı. 
Digər beynəlxalq təşkilatların qərar-
qətnamələri Azərbaycanın mövqeyini 
dəstəkləyirdi və bunun çox böyük si-
yasi və hüquqi mənası var idi. Halbu-
ki real, praktiki müstəvidə məsələnin 
həllinə xidmət etmirdi. ATƏT, Qoşul-
mama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatı, Avropa Parlamenti, Avropa 
Şurası Parlament Assambleyası və 
digər təşkilatlar Azərbaycanın haqlı 
mövqeyini müdafiə etmişdir”.

Prezident İlham Əliyevin 
çıxışında vurğuladığı kimi, bütün 
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 
qəbul edilən qərar və qətnamələrdə 
Qarabağın Azərbaycanın ayrıl-
maz hissəsi kimi tanınmasına, 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
dörd qətnaməsində erməni silahlı 
qüvvələrinin dərhal, tam və qeyd-
şərtsiz işğal edilən bu torpaqlar-
dan çıxarılması qeyd olunmasına 
baxmayaraq, 30 ilə yaxın bir dövrdə 
həmin qətnamələr kağız üzərində 
qalmışdı. Bununla bərabər, Minsk 
qrupu çərçivəsində danışıqlar 
da heç bir bir nəticə verməmiş, 
Ermənistan isə ardıcıl olaraq hərbi 
təxribatlar törətmişdi. 

Bütün bunlara son qoymaq 
üçün ordumuz ötən il  sentyabrın 
27-də işğalçı Ermənistanın növbəti 
hərbi təcavüzünün qarşısını 
almaq və təmas xətti boyunca sıx 
şəkildə yaşayan mülki əhalinin 
təhlükəsizliyini reallaşdırmaq 
məqsədilə özünümüdafiə hüququ 

çərçivəsində, beynəlxalq humanitar 
hüquqa əsaslanmaqla əks-hücum 
və cavab tədbirləri gerçəkləşdirdi. 
Silahlı Qüvvələrimizin döyüş 
qabiliyyəti və əzmi, maddi-texniki 
bazası, ordu-xalq-Prezident birliyi 
qısa müddətdə dövlətimizin ərazi 
bütövlüyünün təmin olunması 
istiqamətində möhtəşəm uğur-
ları şərtləndirdi. Prezident İlham 
Əliyevin Türk Şurasının sözügedən 
Zirvə görüşündə diqqətə çatdırdığı 
kimi, 44 gün davam edən II Qara-
bağ müharibəsi Azərbaycanın tam 
qələbəsi ilə nəticələndi. Azərbaycan 
öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, 
müharibə dövründə 300-dən çox 
şəhər və kənd döyüş meydanında 
azad olundu. Tarixi Azərbaycan 
şəhəri Şuşa noyabrın 8-də işğalçı-
lardan azad edildi və Ermənistan 
məcbur olub kapitulyasiya aktına 
imza atdı.

Beləliklə, uzun bir zaman 
ərzində sözügedən münaqişəni 
Minsk qrupu deyil, Azərbaycan özü 
həll etdi, buna güc yolu və siyasi 
vasitələrlə nail oldu, Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsi tarixə qovuşdu. 
Azərbaycan Ermənistanı döyüş 
meydanında əzərək, işğalçını təslim 
hesab olunan bəyanatı imzalamağa 
məcbur etdi. Bu bəyanat əsasında 
bizim digər rayonlarımız da siya-
si yolla Azərbaycana qaytarıldı. 
Beləliklə, məsələ hərbi-siyasi yollar-
la həllini tapdı. 

Burada bir məqamı da vurğula-
maq istərdik. Belə ki, torpaqlarımız 
Ermənistanın işğalı altında olduğu 
dövrdə bir çox siyasətçilər belə 
hesab edirdilər ki, sülhün qorunma-
sı üçün yeganə yol status-kvonun 
saxlanılmasından keçir. Lakin yuxa-
rıda vurğulandığı kimi, Azərbaycan 
status-kvonun güc yolu ilə, şücaət, 
müdriklik, siyasət, səylərin səfərbər 
olunması, Azərbaycan xalqının 
əzmkarlığı, həmrəyliyi, hökumətinin 
iradəsi, əsgərinin müzəffərliyi 
sayəsində dəyişdirdi. Şübhəsiz ki, 

Ermənistan hərb meydanında uduz-
masaydı, təslim aktına da könüllü 
imza atmayacaqdı...

Beləliklə, Azərbaycan Prezidenti, 
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə Silahlı Qüvvələrimiz 
döyüş meydanında cəsarət, ruh 
yüksəkliyi və peşəkarlıq göstərərək, 
ermənilərin onilliklər ərzində ordu-
larının məğlubedilməzliyi haqqında 
yaratdıqları mifi dağıtdı, cinayətkar 
rejimə son qoydu və erməni 
millətçilərinin üzdəniraq “artsax” 
xülyalarını pozdu. Müharibənin 
əvvəlində planlaşdırdığına nail olan, 
işğal olunmuş bütün yeddi rayo-
nunu qaytaran Azərbaycan dövləti 
və xalqı qələbə qazandı. Çünki 
haqq-ədalət və beynəlxalq hüquq 
ölkəmizin tərəfində idi. 

Azərbaycan Prezidenti çıxış-
larında dəfələrlə bəyan edib ki, 
dövlətimizin erməni xalqı ilə heç bir 
problemi yoxdur, davası işğalçılar-
la və cinayətkarlarladır. Ermənilər 
hazırda Azərbaycanın müxtəlif 
bölgələrində yaşadığı kimi, bundan 
sonra da təhlükəsizlik və ləyaqətli 
şəraitdə yaşaya bilərlər, onların 
güzəranları Azərbaycanın idarəçiliyi 
altında yaxşı olacaq. Deməli, 
Ermənistanın nicatı düşmənçilikdən, 
əsassız iddialardan əl çəkib, 
mehriban qonşu olmaqdan və 
Azərbaycanla əməkdaşlıqdan keçir. 

Onu da qeyd edək ki, erməni 
barbarları 30 il ərzində torpaqla-
rımızı işğal alında saxlamaqla, 
istismar etməklə, təbii resursları-
mızı oğurlamaqla, kəndlərimizi, 
şəhərlərimizi dağıtmaqla bərabər, 
həm də əraziləri minalayıblar. Bu, 
düşmənin vəhşiliyindən, faşist 
xislətindən xəbər verir. Ona görə 
də müharibədən sonra azad edilən 
torpaqlarda təəssüf ki, tez-tez 
bədbəxt hadisələr baş verir. Bu, 
əsasən mənfur düşmənin işğaldan 
sonra bütün yaşayış sahələrinin, 
infrastrukturun, təmas xəttinə yaxın 
olan ərazilərin, yolların, önəmli stra-
teji yüksəkliklərin minalanması ilə 
əlaqədardır. İşğalçının müharibədən 
sonra bu cür təhlükəli zonaların 
xəritəsini verməkdən belə imtina 
etməsi isə onun qəddarlığının bariz 
ifadəsidir.

Dövlətimizin başçısının Türk 
Şurasının Zirvə görüşündə bütün 
bunlarla bağlı deyib: “Azad edilmiş 
torpaqlarda hər şey dağıdılıb. İndi 
jurnalistlər oraya gəlir, diplomat-
lar səfərlər edirlər. Görürlər ki, 

şəhərlər dağıdılıb, evlər dağıdılıb, 
kəndlər dağıdılıb, tarixi abidələrimiz 
dağıdılıb. Ağdamı xarici və yerli 
jurnalistlər Qafqazın Xirosiması 
adlandırıblar. Füzuli şəhəri işğaldan 
azad olunandan sonra bu şəhərdə 
bir salamat bina qalmamışdı ki, 
o binanın damında Azərbaycan 
bayrağı qaldırılsın. Ermənilər 
bütün şəhərlərimizi məhv ediblər, 
bütün tarixi abidələrimizi məhv 
ediblər, qəbiristanlıqları şumlayıb-
lar, qəbirləri dağıdıblar, 60-dan çox 
məscidi dağıdıblar və yarımçıq 
sökülmüş məscidlərdə inək və 
donuz saxlayıblar. Bu videokadrlar 
internetdə vardır. Yəni, bu, bütün 
müsəlman aləminə qarşı təhqirdir, 
cinayətdir və bütün dünya artıq bunu 
görür və görməlidir. Biz öz tarixi mis-
siyamızı icra etdik, erməni faşizmini 
məhv etdik. Hazırda bərpa işlərinə 
start verilib. Müharibədən sonra 
bir çox azərbaycanlı mülki şəxs və 
hərbçi minaya düşərək həlak olub 
və yaralanıb. Ermənistan bu günə 
qədər bizə mina xəritələrini vermir. 
Bu, növbəti hərbi cinayətdir. Ona 
görə minalardan təmizləmə işi daha 
çox vaxt aparacaq. Bu işlər başa 
çatmadan, əlbəttə ki, biz köçkün, 
qaçqın soydaşlarımızı o torpaqlara 
qaytara bilmərik”.

İşğaldan azad edilən ərazilərin 
minalardan təmizlənməsi  prosesi 
başa çatandan sonra kritik yol 
xəritələrinin bərpasına başlanacaq. 
Bu, yaşayış sahələri arası gediş-
gəlişi və digər vacib təminatların 
təchiz olunmasını asanlaşdıracaq. 
İçməli su, sanitariya və irriqasiya 
sistemlərinin yenidən qurulma-
sı prosesi isə insanların həyat 
səviyyəsinin yaxşılaşmasına və 
sonrakı mərhələdə iqtisadi baxım-
dan ailə-ev təsərrüfatlarının canlan-
masına töhfə verəcək. 

Bərpa ilə əlaqədar kompleks 

yanaşmanı təmin etmək üçün 
dörd mərhələdə fəaliyyətin re-
allaşdırılması nəzərdə tutulur. 
Bu, ilkin mərhələdə idarəetmə 
və təhlükəsizliyi, infrastruktur 
məsələlərinin həllini, növbəti 
mərhələlərdə isə sosial xidmətlərin 
fəaliyyətini, iqtisadiyyatın yenidən 
qurulması və inkişafını özündə 
ehtiva edir.

Azərbaycan Prezidentinin tapşı-
rığına uyğun olaraq, hər bir bölgənin 
təbii ehtiyatları, ənənəvi iqtisadiy-
yat sahələri, nəqliyyat qovşaqları 
nəzərə alınaraq, müvafiq iqtisadi 
rayonun profili, ixtisaslaşması 
nəzərdə tutulub. Həmçinin bu işlərin 
görülməsi zamanı dövlət vəsaitlərinə 
qənaət edilməsi və investisiyaların 
səmərəliliyinin artırılması məqsədilə 
ayrı-ayrı sahələr üzrə dövlət-özəl 
sektor tərəfdaşlığından geniş 
istifadə edilməsi, xüsusi güzəştli iqti-
sadi rejimin tətbiqi nəzərdə tutulur.

Erməni vandalları tərəfindən 

Qarabağın ekologiyasına, su 
təsərrüfatına, meliorasiya sisteminə 
ağır zərbə vurulub. Suqovuşan 
Hidroqovşağı və oradan su götürən 
Tərtərçay magistral kanalları ya-
rarsız hala salınıb. Bununla bağlı 
bərpa-quruculuq işlərinin aparılması 
üçün Tədbirlər Proqramı hazırlana-
raq, artıq hökumətə təqdim edilib. 

Proqramın əsas məqsədi uzun 
illər erməni təcavüzünə məruz 
qalan suvarılan torpaqların kənd 
təsərrüfatında istifadəsinə şərait 
yaratmaqdır. Sonrakı mərhələdə 
isə bu obyektlərin müasir səviyyədə 
yenidən qurulması və inkişafına nail 
olmaqdır. 

Hazırda işğaldan azad edilən 
ərazilərdə sektorlar üzrə investisiya 
qoyuluşu, həmçinin investorların 
cəlb edilməsi ilə bağlı məsələlər 
araşdırılır. Şuşa və bir neçə yaşayış 
məntəqəsi istisna olmaqla qalan 
bütün ərazilərin həm sosial şərtləri, 
həm də iqtisadiyyatının sıfırdan 

qurulması nəzərdə tutulur. Şübhəsiz 
ki, belə bir prosesin həmin ərazilərin 
reabilitasiyasından sonra həyata 
keçirilməsi məqsədəuyğun sayılır. 

Yeri gəlmişkən, bu gün 
 Prezident İlham Əliyevin tapşı-
rığına əsasən, Şuşa şəhərində 
bərpa və yenidənqurma tədbirləri 
davam etdirilir. İşğaldan azad 
edilmiş ərazilərində məsələlərin 
mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə 
bağlı Əlaqələndirmə Qərargahının 
nəzdində fəaliyyət göstərən 
İdarələrarası Mərkəzdən verilən 
məlumata görə, hazırda şəhərsalma 
prinsiplərinə uyğun olaraq 
bərpa və yenidənqurma işlərinin 
layihələndirilməsi üzərində iş aparı-
lır. Həmçinin şəhərdə yaşayış üçün 
yararsız, istismar müddəti başa 
çatmış və qəzalı vəziyyətdə olan 
bəzi binaların sökülməsi də həyata 
keçirilir.

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Artıq tam əminliklə demək olar ki, 
Dağlıq Qarabağ məsələsi, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi öz həllini tapmışdır. Dağlıq 
Qarabağ adında hazırda hər hansı bir ərazi 
vahidi yoxdur. Azərbaycan bu məsələni həll 
edib, tarixi Zəfər əldə edib və dağıdılmış 
ərazilərdə bərpa işləri başlayıb.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

 Prezidenti

Azərbaycan tarixi Zəfər əldə edib

Azərbaycanın şanlı qələbəsi Türk dünyasını daha da gücləndirdi

Azərbaycanın İkinci Qarabağ müharibəsindəki möhtəşəm 
qələbəsinə on milyonlarla soydaşımızın hərəsi bir 
formada münasibət bildirib. Xalq artisti, professor, “Şərəf” 

ordenli bəstəkar Tofiq Bakıxanovun münasibəti isə sadələıyinə, 
səmimiliyinə və qeyri-adiliyinə görə daha çox diqqət çəkir: “Mən 
elə bilirdim ki, Prezidentin “Şuşa düşməndən azad edildi!” – 
ifadəsindən sonra bu möhtəşəmlikdə xəbər eşidə bilməyəcəyəm. 
Amma sonra “Düşmən təslim aktına qol çəkdi” xəbərini də eşitdim. 
Mən elə bilirdim ki, “Prezident işğaldan azad edilmiş Ağdama 
getdi” –xəbəri qədər xoş əhval-ruhiyyəli məlumat ola bilməz. 
Amma Prezident sonra Şuşaya da getdi. Özü də bir neçə dəfə. 
İndi isə elə bilirəm ki, dövlət başçımızın Şuşada bayram tonqalı 
alovlandırmasından gözəl lövhə ola bilməz... Nə bilmək olar? 
Hər halda, Şuşada böyük müəllimimiz Üzeyir bəy Hacıbəylinin 
musiqisinin səsləndiriləcəyi günü görmək arzusundayam!”

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım 
Mehriban Əliyeva və qızları Leyla 
Əliyeva Şuşada Cıdır düzündə bay-
ram tonqalı alovlandıranda mərhum 
Xalq şairi Süleyman Rüstəmin “Gün 
o gün olsun ki...” şeirindəki bir bəndi 
xatırladım: 

Alınsın düşməndən intiqam, qisas,
Torpaq nəfəs alıb dincəlsin bir az.
Silinsin könüldən, ürəkdən ağrı
Bir də tapdanmasın Vətənin bağrı.

Şuşa, həqiqətən, Vətənin bağrı-
dır və ona görə də dövlət başçımız 
həmin şəhərdə olarkən möhtəşəm bir 
qətiyyətlə dedi ki, biz burada əbədi 
olaraq yaşayacağıq. Yəni, Vətənin 
bağrının bir daha tapdanmasına 
imkan verməyəcəyik. Dövlət başçımız 
təəssüf hissi ilə xatırlatdı ki, ermənilər 
30 il bizim torpaqlarımızı dağıdıblar: 
“Biz isə bu torpaqları bərpa edəcəyik, 
çünki bu torpaqların sahibləri bizik– 
Azərbaycan xalqıdır. Biz XXI əsrin 
müharibəsini aparmışıq, düşməni 
məhv etmişik. Erməni ordusu yoxdur, 
biz onu məhv etmişik”. Hələlik isə 30 il 
düşmən çəkmələrindən iyrənən torpaq 
nəfəs alıb, dincəlir bir az. 

Şuşada tonqal yandırılmasın-
dan on gün sonra – martın 31-də 
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq 
Şurasının videokonfrans formatında 

keçirilən qeyri-formal Zirvə görüşündə 
də Prezident İlham Əliyev erməni 
təxribatlarını, onlara verilən layiqli 
cavabları, düşmənin bütün cəhdlərinin 
puç edilməsi üçün həyata keçirdiyimiz 
siyasi-diplomatik mübarizəni, son 
anda isə əl atmaq məcburiyyətində 
qaldığımız hərbi əməliyyatları tam 
təfsilatı ilə xatırlatdı. 

Prezident qeyd etdi ki, ötən 
il sentyabrın sonlarında bizim 
hərbi mövqelərimiz və yaşayış 
məntəqələrimiz artilleriya atəşinə 
məruz qalmışdır və bunun nəticəsində 
bir neçə hərbçi və mülki şəxs həlak 
olmuşdur: “Biz təbii olaraq buna 
adekvat cavab verərək, əks-hücum 
əməliyyatı keçirib düşməni layiqincə 
cəzalandırdıq və 44 gün davam edən II 
Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın tam 
qələbəsi ilə nəticələndi. Azərbaycan öz 
ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, müharibə 
dövründə 300-dən çox şəhər və kənd 
döyüş meydanında azad edildi. Bizim 
tarixi şəhərimiz Şuşa noyabrın 8-də 
işğalçılardan azad edildi və Ermənistan 
məcbur olub kapitulyasiya aktına imza 
atdı”.

Azərbaycan üçün mühüm 
əhəmiyyət kəsb edən həmin günlərdə 
dövlətimizin və xalqımızın tək qalma-
ması üçün atılan addımları yüksək 
qiymətləndirən Prezident İlham 
Əliyev, ilk növbədə, qardaş Türkiyə 

Cümhuriyyətinin adını çəkdi: “Biz 
müharibənin ilk günündən qardaş 
Türkiyədən böyük dəstək aldıq. 
Mənim əziz qardaşım, Cümhurbaşqa-
nı Rəcəb Tayyib Ərdoğan sentyabrın 
27-də müharibə başlanan gün açıq 
şəkildə Azərbaycana dəstək ifadə 
etdi. Bu siyasi və mənəvi dəstəyin çox 
böyük əhəmiyyəti var idi. Əziz qarda-
şım bildirmişdi ki, Azərbaycan yalnız 
deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanında-
dır. Əlbəttə ki, bu, çox ciddi mesaj idi, 
ciddi siqnal idi. Bu, bizə imkan verdi 
ki, əks-hücum əməliyyatını uğurla 

keçirək, imkan verdi ki, hər hansı 
bir kənar qüvvə məsələyə müdaxilə 
etməsin”. 

Yəqin ki, bu sitatdakı “hər hansı bir 
kənar qüvvə” ifadəsi diqqətli oxucu-
ların nəzərindən yayınmadı. Yayına 
da bilməzdi. Çünki dövlət başçımız 
həmin məsələni daim xatırladır 
və deyirdi ki, əgər xarici müdaxilə 
olmasa, Azərbaycan Dağlıq Qara-
bağ məsələsini qısa müddət ərzində 
həll edə bilər və belə də oldu: “Bu 
dəstəyə görə qardaş Türkiyəyə və 
onun hörmətli Cümhurbaşqanı Rəcəb 
Tayyib Ərdoğana dərin təşəkkürümü 
bildirmək istəyirəm. Müharibə 
dövründə və müxtəlif dövrlərdə Pre-
zident Ərdoğanın və Türkiyənin digər 
rəsmi şəxslərinin çoxsaylı bəyanatları 
məsələnin həllində xüsusi önəmli 
rol oynamışdır. Məni və Azərbaycan 
xalqını Şuşanın azad olunması ilə 
əlaqədar ilk təbrik edən Prezident 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan olmuşdur”. 

Bizim üçün maraqlı olan 
məqamlardan biri də türk dövlətləri 
rəsmilərinin bu qələbədən son-
ra yaranan yeni reallıqlardan və 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 
bərpasından məmnun olduqlarını dilə 
gətirmələri idi. Məsələn, müasir türk 
dövlətlərinin ağsaqqalı olan Nursultan 

Nazarbayev xatırlatdı ki, biz hamı-
mız bu prosesləri həyəcanla izləyir 
və nəticələri gözləyirdik: “Əlbəttə ki, 
Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü 
bərpa etməsi və Rusiyanın dəstəyi ilə 
Bakı və Yerevan arasında imzalanmış 
sülh razılaşması Böyük İpək Yolunun 
çiçəklənməsi üçün yeni imkanlara 
yol açır və Çinin “Bir kəmər, bir yol” 
təşəbbüsündən istifadə etməklə Xəzər 
dənizinin rolunu artırır”.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan isə Azərbaycan Ordusu-
nun düşmən üzərindəki qətiyyətli 
qələbəsini özünəməxsus şəkildə ifadə 
edərək ded ki, qırx dörd gün davam 
edən, dastana bənzər mübarizədən 
sonra 30 illik işğal sona çatıb, Dağlıq 
Qarabağ Ana Vətənlə yenidən qovu-
şub: “Ancaq deməliyəm ki, Qarabağ 
bölgəsindəki 67 məsciddən 63-ü 
dağıdılıb, həmçinin kilsələr də yerlə-
yeksan edilib”.

Qardaş ölkənin Prezidenti 
Qarabağdakı türk irsinin bərpası və 
qorunması üçün Türkiyənin bütün 
imkanları ilə Azərbaycanın yanında 
olacağını vurğuladı və qarşıda duran 
digər vəzifələrdən də danışdı: “Eyni 
qaydada bu addımı atarkən tezliklə 
Azərbaycanın bu bölgəsini inkişaf 
etdirmək üçün bütün məcburi köç-

kün qardaşlarımızın yenidən doğma 
torpaqlarına qayıtmalarına önəm 
verirəm. Arzum odur ki, ən qısa 
zamanda – Ramazan bayramından 
sonra qardaşımla birgə Şuşanı ziyarət 
edək, inşallah, burada yeni bir bayram 
yaşayaq”.

Özbəkistan Prezidenti Şavkat 
Mirziyoyev isə Azərbaycan xalqını və 
dövlət başçımızı Qələbə münasibətilə 
təbrik edərək, “Qarabağın qaytarılma-
sı və tarixi ədalətin bərpası” ifadələrini 
dilə gətirdi. Bəlkə də “Qarabağın 
qaytarılması” ifadəsi “İşğaldan azad 
edilməsi” ifadəsinə nisbətən daha 
münasibdir. Çünki ermənilər təkbaşına 
qalsaydılar, Qarabağı işğal edə 
bilməzdilər. Havadarları Qarabağın 
bizdən alıb onlara verilməsini təmin 
etmişdilər və indi İlham Əliyev Qa-
rabağın Azərbaycana qaytarılmasını 
təmin etdi. 

Dost ölkənin Prezidenti xatırlat-
dı ki, Özbəkistan bu prosesə töhfə 
vermək üçün hazırdır: “Biz qədim 
abidələrin, məscidlərin, mədəni 
maarifləndirmə məkanlarının bərpası 
haqqında danışmışıq. Biz hazırda bu 
istiqamətdə fəaliyyətimizi azərbaycanlı 
həmkarlarımızla davam etdiririk”.

Azərbaycan Ordusunun işğalçı 
və terrorçu Ermənistan üzərindəki 
tarixi qələbəsinə Türk Şurasının baş 
katibi Bağdad Amreyevin verdiyi 
qiymət isə daha məmnunedici hisslər 
yaradırdı: “ Ötən il türk dünyası üçün 
həqiqətən də məhsuldar və hətta 
Zəfər ili olub. Türk dünyası önəmli 
uğurlarına, ən başlıcası Azərbaycan 
ərazilərinin işğaldan azad olunmasına, 
Azərbaycanın suverenliyinin və ərazi 
bütövlüyünün bərpa edilməsinə görə 
daha da güclənib”.

Bəli, Azərbaycan istənilən 
fəaliyyəti, dostluq və əməkdaşlıqda 
nümayiş etdirdiyi sədaqəti, qətiyyəti 
ilə tək özünü deyil, tərəfdaşlarını da 
gücləndirir, onların həqiqi söz sahibinə 
çevrilməsinə zəmin yaradır. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Bütün çağırışlara və çətinliklərə baxmayaraq,   
 2020-ci ilin gündəliyi zəngin olub. Ötən il türk dünyası üçün 
həqiqətən də məhsuldar və hətta Zəfər ili olub. Türk dünyası 
önəmli uğurlarına, ən başlıcası Azərbaycan ərazilərinin 
işğaldan azad olunmasına, Azərbaycanın suverenliyinin və ərazi 
bütövlüyünün bərpa edilməsinə görə daha da güclənib.

Bağdad AMREYEV
Türk Şurasının baş katibi

Müharibə dövründə və müxtəlif dövrlərdə Prezident 
Ərdoğanın və Türkiyənin digər rəsmi şəxslərinin çoxsaylı 
bəyanatları məsələnin həllində xüsusi önəmli rol oynamışdır. 
Türk Şurası sentyabrın 28-də... Azərbaycana dəstək xarakterli 
açıqlama vermişdir. Ondan sonra müharibə dövründə bir neçə 
dəfə buna oxşar açıqlamalar verilmişdir. Türk Şurasına biz 
təşəkkürümüzü bildiririk.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Ermənilər Qarabağda türk– 
müsəlman irsini məhv ediblər 

Qarabağda dini və tarixi abidələrimizin ermənilər tərəfindən 
vandalizmə məruz qalması, həm də türk – müsəlman irsinin 
məhv olmasına hesablanıb. Onlar təkcə Azərbaycana deyil, 
ümumilikdə, İslam dünyasının dəyəri olan mədəni və dini irsə də 
ziyan vurublar. 

Ermənilərin Qarabağda qəsdən məscidlərin, tarixi və mədəni 
abidələrin dağıdılmasında məqsədi bütün İslam və türk dünyası-
na ziyan vurmaq olub. Bu vəhşi barbarlar təkcə Qarabağda olan 
67 məsciddən 63-nü tamamilə dağıdıblar.

Ermənilər Qarabağda tarixi, dini abidələrimizi təkcə 
dağıtmaqla kifayyətlənməyib, onları təhqir etməkdən 
də çəkinməyiblər. Onlar xalqımıza, eləcə də tarixi, dini 
abidələrimizə bu cür münasibət bəsləməklə bir daha türk 
birliyinə, türk xalqına olan düşmən hisslərini ortaya qoymuş 
oldular. Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etməklə təkcə 
özünün deyil, bütün İslam dünyasının dəyəri olan mədəni və 
dini abidələrini müdafiə etdi. Ancaq nədənsə əksər müsəlman 
ölkələri bu məsələdə hələ də susmaq mövqeyini seçiblər.

Erməni faşizminin qarşısını alan Azərbaycan türk və 
müsəlman dünyası qarşısında tarixi xidmət göstərmiş oldu. 
Çünki, işğaldan azad olunan torpaqlarda dağıdılan, məhv edilən 
məscid və tarixi abidələr yenidən qurulacaq və təmir olunacaq.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Ermənilər Qarabağda tarixi abidələrimizi, 
məscidlərimizi məhv etməklə yanaşı, həm də dini 
abidələrimizi təhqir ediblər. Bütün bu vandalizmin 
əsas səbəbi isə İslam və türk dünyasına olan 
nifrətin təzahürü idi. Ancaq Azərbaycan torpaqlarını 
işğaldan azad etməklə erməni faşizminin qarşısını 
alaraq, həm də türk dünyası qarşısında tarixi 
xidmət göstərmiş oldu.
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