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Bu gün Türkiyə–Azərbaycan qardaşlıq münasibətlərinin
dünyada alternativi yoxdur. Biz, 44 günlük Vətən
müharibəsində də bunun əyani şahidi olduq. Müharibə
və postmüharibə dövründəki geostrateji vəziyyətlə bağlı
Türkiyə Prezidenti yanında Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət
Şurasının üzvü, sabiq millət vəkili, professor İsmayıl Safi
ilə həmsöhbət olduq.
– İsmayıl bəy, Vətən müharibəsində
Azərbaycanın parlaq qələbəsi regionda
yeni reallıqlar yaratdı. Sizcə, sülhə, iqtisadi inkişafa yönəlik bu prosesin gedişatında hansı irəlilləyişlər və maneələr
mövcuddur ?
– 2020-ci il sentyabrın 27-dən
etibarən 44 gün ərzində müstəqil
Azərbaycan Respublikasının yeni
şanlı səhifəsi yazılmağa başlandı.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
cəbhənin bütün istiqamətləri
üzrə düşmənə qarşı əks-hücum
əməliyyatları keçirməsi və parlaq
Qələbə qazanması ölkənizin müstəqillik
tarixində bir ilk oldu. İşğal altındakı
qardaş Azərbaycan türklərinin torpaqlarının öz doğma sahiblərinə qaytarılması ilə nəticələnən Vətən Müharibəsi
tariximizin ən parlaq səhifəsinə,
nəinki Azərbaycan xalqının, həm də
türkiyəlilərin və bütün Türk ellərinin
iftixar və qürur mənbəyinə çevrildi.
Azərbaycan xalqı öz liderinin –
müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin ətrafında sıx birləşərək bütün
dünyaya öz gücünü, mətinliyini, mübarizliyini nümayiş etdirdi. Azərbaycanın
qələbəsi nəticəsində Cənubi Qafqaz
regionunun xəritəsi BMT qətnamələrinə
və suveren dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipinə uyğun şəkildə dəyişdi.
Bunun özü yeni reallıqdır. Daha sonra
Ermənistanın terrorçu və aqressiv
ritorikasına böyük zərbə vuruldu. Özləri
haqqında yaratdığı qalib imici darmadağın oldu.
Azərbaycan–Türkiyə qardaşlıq
münasibətlərində tamamilə yeni səhifə
açıldı. 1918-ci ildən qəhrəman Qafqaz
İslam Ordusunun Azərbaycana yardıma gəlməsindən bu yana hələ bugünə
qədər onun bərabərində tutulacaq bir
birlik, qardaşlıq nümayiş etdirilməmişdi.
Lakin İkinci Qarabağ müharibəsində
Türkiyə hər an Azərbaycanın yanında olacağını bəyan etdi və oldu
da. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan ilk saatlardan Azərbaycanın
haqq işinə öz dəstəyini verdi. Onun
açıq, birmənalı və sərt açıqlamaları
Azərbaycan xalqını ruhlandırdı və
sevindirdi. Prezidentimiz çıxışlarında deyirdi ki, Azərbaycan haqlıdır,
Azərbaycan tək deyil və Türkiyə hər
zaman onun yanındadır. Bu, birliyimizin, qardaşlığımızın rəmzi idi.
Lakin biz görürük ki, Ermənistan
bütün bu olanlardan dərs almaq istəmir.
Müharibədən sonra, xüsusilə, Üçtərəfli
Bəyanatın şərtlərindən irəli gələn
müddəalara əməl etmək istəmir. Məlum
olduğu kimi, əgər bu müddəalara
əməl olunarsa, Cənubi Qafqaz regionunda yeni iqtisadi reallıqlar yaranar,
Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan və Ermənistan da, həmçinin
bu geoiqtisadi vəziyyətdən yararlana
bilər. Lakin Ermənistandakı revanşist
qüvvələr hələ də xülya, mif ardınca
getmək istəyindədirlər.
Lakin Azərbaycan Prezidenti nə
dedi ? Dedi ki, biz öz mövqeyimizi
dəfələrlə bildirmişdik. Mən bir neçə
dəfə öz sözümü açıq demişdim ki, biz
Bir ömür bəs etməz səni duymağa,
Yüz ömür, min ömür az olar, Vətən.
Yenə baş əyərik gözəlliyinə,
Yenə gül açılar, yaz olar, Vətən.
Z.Yaqub, “Vətən”

Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev işğaldan azad olunmuş
Laçına təkrar, Kəlbəcərə ilk dəfə
etdiyi səfər müddətində verilən
ismarıclar, açılışı olan tikililər,
müəssisələr, bir sözlə, səfərin hər
məqamı bir hadisədir! Özəlliklə,
işğaldan azad olunmuş torparlarımızda, mürəkkəb relyefə – dərin
dərələrə, yüksək dağlara malik
ərazilərimizdə böyük infrastuktur
layihələri icra etmək qürurvericidir. Sovet hökuməti özünün bütün
mövcudluğu dövründə Laçına,
Kəlbəcərə, külli – Qarabağa
təmin edə bilmədiklərini müstəqil
Azərbaycan dövləti çox qısa
müddətdə icra etməyə başlayıb.
Laçın, Kəlbəcər heç vaxt malik olmadıqlarına malik olacaq!
Kəlbəcərin, Laçının – bütöv Qarabağın 30 ilə yaxın davam etmiş
işğal illərində aldığı yaraları göz
önündə tutsaq, indi baş verənlər
qeyri - mümkünün mümkün olması
dərəcəsində işlərdir.
Dövlət başçımız deyir və əməl
edir. Onun sözünün qüdrətini
bilənlər bilir, bilməyənlər, yaxud
etiraf etməyən bədxahlar da,
“bunu da bacardı”, “bu da oldu”
şəklində düşünməyə məcburdur.
Prezidentin Kəlbəcərdə, Laçında
çıxışları, verdiyi ismarıclar məhz
Ali Baş Komandanın çıxışı,
ismarıcı idi. Azərbaycan Müdafiə
Nazirliyinin Qarabağda müvəqqəti
yerləşmiş “sülhməramlıları”na
rəsmi xəbərarlığından və Xarici
İşlər Nazirliyinin İran səfirini çağırıb, “nota” təqdim etməsindən,
üstəlik, Prezidentin “CNN
Türk”ə müsahibəsindən sonra
Kəlbəcər – Laçın səfəri və orada səsləndirilən fikirlər yerinə
düşdü. Prezident bölgədə hazırkı hərbi-siyasi durumu dəqiq
qiymətləndirdi, məğlubiyyətə

İranla, həm də Rusiya ilə əlaqə yarada
bilərlər. Prezident İlham Əliyevin qeyd
etdiyi kimi, ancaq çox təəssüflər olsun
ki, illərdir Ermənistanda, ermənilər
arasında ifrat millətçilik, türkofobiya,
azərbaycanofobiya, islamofobiya o
dərəcədə insanların və hakim dairələrin
beyinlərini zəhərləyib ki, onlar bunu
istəsələr də, dilə gətirə bilmirlər.
– Zəngəzur dəhlizinin açılması
hazırda ən aktual məsələlərdən biridir.

– Azərbaycan və Türkiyə dövlət başçıları arasında tarixi Şuşa Bəyannaməsi
imzalandı. Bu, regionda yeni ittifaq sayıla
bilərmi ?
– Bizim müttəfiqliyimiz onsuz da
ittifaq səviyyəsində idi. Bu müttəfiqlik
təbii əsaslara söykənirdi. Çünki biz
qardaş xalqlarıq, qardaş dövlətlərik.
Lakin 27 ildən sonra azad edilən tarixi
Şuşa şəhərində təntənəli şəkildə bu
bəyanatın imzalanması Azərabaycan

Yüz ilə yaxındır ki, bu dəhlizin olmaması
nəticəsində Azərbaycan torpaqları faktiki
olaraq iki hissəyə bölünmüşdür. Lakin
indi, bu dəhlizin yaradılması realdır. Bu
barədə nə deyə bilərsiniz ?
– Zəngəzur dəhlizi, həm də Türkiyə
və Azərbaycanın birbaşa, əlavə heç
bir ölkədən keçmədən əlaqələrinin
bərpasıdır. Bu əlaqə tarixən olub.
Zəngəzur qədim Azərbaycan, türk
torpağıdır. Bölgənin adı belə türk Zəngi
tayfalarıın adı ilə əlaqədardır. Sovet İttifaqı dönəmində, zorla Azərbaycandan
qoparılan bu torpaq Naxçıvan bölgəsini
faktiki olaraq təcrid vəziyyətə gətirmiş,
ana torpaqdan aralı salmışdır. Lakin
qalibiyyətin böyük cəhətlərindən
biri də budur ki, Zəngəzur dəhlizi
məsələsi gündəmə gəlmiş, danışıqlar
masası səviyyəsinə qaldırılmışdır.
Zəngəzur dəhlizi bütün Türk dünyasını
birləşdirəcək.
Azərbaycan Prezidentinin müvafiq fərmanına əsasən, Şərqi
Zəngəzur iqtisadi rayonunun yaradılması, ifadələrində mütəmadi olaraq
Şərqi və Qərbi Zəngəzur adını qeyd
etməsi göstərir ki, Azərbaycanın
artıq Zəngəzurla bağlı yeni, davamlı
və qətiyyətli siyasəti yaranmışdır.
Məlumdur ki, Şərqi Zəngəzur azad
edilsə də, onun qərbi Ermənistanın
tərkibindədir. Dəhliz də Zəngəzurun
qərb hissəsindən keçəcək. Bu baxımdan, Naxçıvanla Azərbaycanın
digər bölgələri arasında bufer zonaya çevrilən bu bölgədən nəqliyyat
dəhlizlərinin yaradılması mütləqdir.
Ümid edirəm ki, bu məsələ də tezliklə
yoluna qoyulacaq. Sadəcə olaraq İlham Əliyevin təbirincə desək,
Ermənistanda cəmiyyət və hakimiyyət,
təbii ki, indi çox çətin bir psixoloji
durumdadır. Çünki onların otuz il
ərzindəki ideoloji sütunları yıxıldı, mifologiya darmadağın edildi. Erməni ordusunun “müzəffər ordu” olması barədə
mifi 44 gün ərzində yerlə-yeksan
edildi. Onların ərazi iddiaları məhv
oldu. Bəli, bunu onlar dərk etməlidirlər.
Anlamalıdırlar ki, Azərbaycan həm
güclü dövlətdir, həm də Azərbaycanın
haqq işinin yanında hər zaman böyük
Türkiyə olacaqdır. Bu, dəyişməz
aksiomdur. Əlbəttə, Rusiyadan da
gözləntilər var. Əsas odur ki, üçtərəfli
Bəyanatın bütün müddəaları yerinə
yetirilsin. Çünki bu üçtərəfli Bəyanatı
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan
rəhbərləri imzalayıblar və şərtlərin
böyük qismi artıq gerçəkləşib. Amma
bəzi məsələlər var ki, hələ də açıqdır.
Gözlənti bundan ibarətdir.

–Türkiyə müttəfiqliyini ən yüksək
səviyyədə rəsmiləşdirdi. Türkiyə ilə
Azərbaycan arasındakı əlaqələr
çoxşaxəlidir və bütün sahələri əhatə
edir. İki ölkə arasında imzalanmış
strateji əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım
haqqında müqavilə beynəlxalq aləmdə
bir daha təsdiqlədi ki, Türkiyə ilə
Azərbaycan daim hər sahədə çiyinçiyinədir. Beynəlxalq platformalarda
da iki ölkə sanki bir dövlət kimi hərəkət
edir və bir-birini dəstəkləyir. Ulu öndər
Heydər Əliyevin də dediyi kimi, “Bir
millət, iki dövlət” kəlamı həyatın bütün
sahələrində özünü təsdiq etməkdədir.
Şuşa Bəyannaməsi bir daha göstərdi
ki, gələcək bütün siyasi, hərbi, iqtisadi hərəkətlənmələrdə Türkiyə öz
ən yaxın müttəfiqi olan Azərbaycanı
birmənalı olaraq dəstəkləyəcək. Bunun özü də regionda yeni reallıqların
ərsəyə gəlməsinin sübutudur. Bizim bu
müttəfiqliyə dost və qardaş Pakistan da
qoşulmuşdur. Məlum olduğu kimi, hər
üç ölkənin parlamentləri səviyyəsində
də Bakı Bəyannaməsi imzalandı. Bakı
Bəyannaməsi Şuşa Bəyannaməsinin
prinsiplərini bir qədər də qüvvətləndirdi.
Bütün bu bəyanatlar yalnız və yalnız
birliyimizin xeyrinə olan addımlardır.
– İsmayıl bəy, Türkiyənin hakim
Ədalət və İnkişaf, Azərbaycanın Yeni
Azərbaycan partiyaları arasında da
əməkdaşlıq yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Bu barədə də fikirlərinizi bilmək
maraqlı olardı.
– Bəli, bizim hakim partiyaların
əlaqələri hər zaman yüksək olmuşdur.
Lakin son zamanlar bu əlaqələrdə də
yeni səhifələr açılıb. Türkiyənin Ədalət
və İnkişaf Partiyası – Yeni Azərbaycan
Partiyası əməkdaşlığı çərçivəsində
Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş
“Azərbaycan – Türkiyə, bir millət, iki
dövlət: Qarabağ zəfəri sonrası reallıqlar
və uydurma erməni soyqırımı açıqlamasının regionda sülhə və stabilliyə
təsirləri” mövzusunda keçirilən son
videokonfransda da bu barədə geniş
söhbət açılıb. Bu kimi konfranslar hakim AKP və YAP əməkdaşlığının daha
da güclənəcəyinə əminlik yaradır. İnanırıq ki, bu tədbirlərin nəticələrinin hər
iki partiya və ölkə üçün xeyirli olacaq,
iki ölkə arasındakı məsafə uzaq olsa
da, belə tədbirlərin ortaq məsələlərdə
könül və fikir birliyinin daha da
möhkəmləndirilməsində əhəmiyyəti
yüksələcək.
Müsahibəni qələmə aldı:

İsmayıl Safi: Zəngəzur dəhlizi
bütün Türk dünyasını birləşdirəcək

istəyirik Ermənistanla sülh müqaviləsi
imzalansın. Ermənistan və Azərbaycan
bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanısınlar
və sərhədlərin delimitasiyası, yəni,
müəyyən edilməsi prosesi də başlasın.
Ancaq bu günə qədər Ermənistandan
müsbət cavab almamışıq. Belə görünür
ki, Ermənistan buna hazır deyil, ya da
bunun əleyhinədir. Mən söylədim ki,
bu, böyük yanlışlıq olar və onlar özləri
də peşman olacaqlar. Azərbyacan
lideri qəti şəkildə bildirdi ki, əgər buna
etiraz edirlərsə, açıq söyləsinlər ki,
onlar Azərbaycanla sülh müqaviləsi
imzalamaq istəmirlər. Belə olan halda,
biz də öz siyasətimizi buna uyğun
şəkildə aparacağıq. Əgər Ermənistan
buna hazırdırsa, əgər Azərbaycanın
bütün dünya tərəfindən tanınan ərazi
bütövlüyünü tanımağa hazırdırsa,
onda, əlbəttə ki, bölgəyə uzunmüddətli
sülh gələcək. Biz bunu istəyirik və eyni
zamanda, buna nail olmaq üçün indi
konkret təkliflər də masa üzərindədir.
Yolların açılması, Zəngəzur dəhlizinin
yaradılması, bütün ticarət əlaqələrinin
bərpası, yəni Cənubi Qafqazda uzun
fasilədən sonra sülhün təmin edilməsi
bizim maraqlarımıza cavab verir.
– Sizcə vəziyyət yenidən mürəkkəbləşə
bilərmi ?
– Bu, Ermənistanın özünü necə
aparacağından asılıdır. Əlbəttə,
ermənilər revanşist mövqedə qalsalar, gələcəyə baxmasalar, vəziyyətin
mürəkkəbləşməsi istisna olmaya
bilər. Lakin Ermənistanın düşünə
bilən kəsimi yaxşı dərk edir ki, yeni
müharibəni nə Rusiya, nə Türkiyə, nə
də Azərbaycan istəyir. Əgər vəziyyət
mürəkkəbləşərsə, müharibə ehtimalı
artarsa, ermənilər üçün Azərbaycan
Ordusunu dayandırmaq mümkün
olmayacaq. Bu isə Ermənistanın bir
dövlət kimi tamamilə müflis, çarəsiz
vəziyyətə düşməsinə gətirib çıxarar.
Ermənistan tərəfi gec də olsa, bunu
dərk etməlidir. Çünki yeni iqtisadi, siyasi reallıqdan yaranan Zəngəzur dəhlizi
məsələsi onların da maraqlarına xidmət
edəcək. Onlar da dəmir yolu ilə həm

Anar TURAN, “Xalq qəzeti”

Avropa Komissiyası:

Ticarət sazişi Azərbaycanla
iqtisadi əlaqələri yaxşılaşdıra bilər

A

vropa İttifaqı
ilə Azərbaycan
arasındakı
ticarət müqaviləsi
iqtisadi əlaqələrin
genişləndirilməsində,
ölkənin iqtisadiyyatının
şaxələndirilməsi və qeyrienerji sektoruna daha
çox xarici investisiyaların
cəlb edilməsində səylərin
artırılmasında əhəmiyyətli
rol oynaya bilər.
Avropa Komissiyası
bildirib ki, Azərbaycanın
Ümumdünya Ticarət
Təşkilatına (ÜTT) üzv olmaq
üçün davamlı səyləri iqtisadi
əlaqələrin genişləndirilməsi,
xarici investisiyaların cəlb
olunması istiqamətində
önəmli məqsədlərin reallaşdırılmasına kömək edəcək:
"Koronavirus pandemiyası
Aİ ilə Azərbaycan arasındakı ticarətə mənfi təsir
göstərdi. 2020-ci ildə ikitərəfli
ticarət təxminən 36 faiz
azalıb. Buna baxmayaraq,
ticarətin strukturunda xüsusi
dəyişikliklər baş vermədi və
Azərbaycan daha çox Aİ-yə
neft və qaz ixrac edir. Hesab
edirik ki, ticarətin bərpasına
diqqət yetirmək lazımdır ki,
bu da açıq və şəffaf ticarət
siyasətini davam etdirməklə

asanlaşdırılacaq. Aİ ilə
Azərbaycan arasında yeni
müqavilə bağlamaq üçün
davam edən danışıqların
əsasını təşkil edən mühüm
elementlər mövcuddur. Yeni
müqavilə ilə bağlı danışıqlar 2017-ci ildə başlayıb.
Yeni sənəd imzalandıqdan
sonra mövcud 1999-cu il
Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq
Sazişini əvəz edəcək.
Pandemiyadan sonra Aİ ilə
Azərbaycan arasında ticarət
əlaqələrinin qısa və ya orta
müddətli perespektivlərdə
imzalayacağımıza ümid
etdiyimiz yeni bir müqavilə ilə
gücləndiriləcəyinə inanırıq.
Yeni sazişdə hansı sahə və
xidmətlərin əhatə ediləcəyini
söyləmək indi çətin olsa

Avqustun 22-də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin
(QMİ) sədri, Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Rusiya
Federasiyasının Qroznı şəhərinə yola düşüb. İdarənin
mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, səfərin əsas
məqsədi bu gün, avqustun 23-də Çeçenistan Respublikasının birinci prezidenti, Rusiya Qəhrəmanı Əhməd Kadırovun anadan olmasının 70-ci ildönümü münasibətilə
keçiriləcək tədbirdə iştirak etməkdir.

Azərbaycan torpaqların azadlığından abadlığına doğru inamla irəliləyir
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bu məqamda öz aydın cavabına
qovuşur. Müharibə ilə islah edirik,
danışıqlarla diktə edirik!
Müharibədən əvvəl əldə edilmiş
iqtisadi nəticələrlə bu gün tikirik,
qururuq. Məğlub ölkə hələ ayılmayıb, hələ eşələnir, hələ içəridə
bir-biri ilə didişir. Azərbaycan isə
torpaqların azadlığından abadlığına doğru hər gün irəliləyir.
Torpaq yolu, körpü, tunel, dəmir
yolu, hava limanı... bizi kimsə
dayandıra bilməz! Yolumuz açıqdır!
İndi Ermənistan adlanan əzəli
Azərbaycan torpaqlarında tıxanmış
yolları, kommunikasiyaları da açacaq, açdıracağıq! Torpaq bizimdir,
tarix bizimdir, gələcək də bizim
olmalıdır. Ermənistan müvəqqəti
narahatlıqdır.
Prezident Kəlbəcərdə dedi:
“Ermənistan ordusunu məhv
edərək qayıtdıq, Ermənistan
faşizminin başını əzərək qayıtdıq,
erməni cəlladlarını cəzalandıraraq
qayıtdıq, şəhidlərimizin qanını
alaraq qayıtdıq. Qayıtmışıq, bu
gün burada durmuşuq və əbədi
duracağıq!” – Bu qüruru yaşadan
dövlətimizə, dövlət başçımıza,
ordumuza çox minnətdarıq! Bu
sözlər, qətiyyətin ifadəsidir, siyasi
və hərbi – strateji ortamın bizim
nəzarətimizdə olmasının ifadəsidir
və Ermənistanda cücərdilməyə
başlanan “əvəzçıxma” meyillərinə
verilən aydın cavabdır, ismarıcdır.
Kəlbəcər, Laçın 90-cı illərdəki
Kəlbəcər, Laçın deyil! Talanmış
ola bilər, ancaq siyasi iradə, hərbi
güc, dövlət – xalq birliyi dövlət
sərhədlərinin etibarlı qorunmasını
təmin etmək gücündədir. Qarabağda məskunlaşmış ermənilərin
isə tək bir yolu var: Azərbaycan

Respublikasının şəxsiyyət
vəsiqəsini əldə edərək, yaşamaq! Əks təqdirdə – separatçılıq,
oyun oynamaq, hoqqa çıxarmaq
onların həyatını qaraldacaq, bir də
Azərbaycan üzü görməyəcəklər.
Bəli, müzəffər ordumuz öz Ali
Baş Komandanının başçılığı ilə
işğalçının “qalib ədası”nı sıfırlayıb, “qüdrətli erməni ordusu
mif”ini sıradan çıxarıb, erməni
generallarının, “Ermənistanın Milli
Qəhrəmanları”nın yaxasındakı
qiymətli metaldan hazırlanmış
orden - medalların bir qara qəpiyə
dəymədiyini sübut edib. Hamıya məlum dünya erməniliyinin
davamlı, arasıkəsilməz dəstəyi,
ATƏT-in həmsədr ölkələri başda
olmaqla, davamlı, arasıkəsilməz
siyasi, hərbi dəstək və s. işğalçının haqq etdiyi “dəmir
yumruğu” yeməsinin qarşısını
ala bilmədi. Azərbaycan Ordusu
yalnız “keçilməz Ohonyan xətti”ni
keçməyib, “tovariş – müsyö – ser”
siyasi – diplomatik xəttini də keçib!
“İskəndər – M” daxil olmaqla, nə
qədər silah-sursatın nümunələri
“Hərbi Qənimətlər Parkı”mızdadır.
Cəmi 44 gün ərzində 10 min
fərarisi olan Ermənistan ordusunun
mənsubları, o fərarilərin qoyub

da, sənəd bu istiqamətin
genişləndirilməsi üçün
düzgün zəmin yaradılmasını
təmin edəcək ".
Avropa Komissiyası
vurğulayıb ki, yeni sazişin,
əsasən, ticarət, ticarətdəki
texniki maneələr, xidmətlər,
kapital axını, rəqabət,
energetika, xammal, dövlət
müəssisələri, dövlət satınalmaları, intellektual mülkiyyət
hüquqları, sanitar və fitosanitar tədbirlər, gömrük
əməkdaşlığı və davamlı
inkişaf kimi sahələrdə
beynəlxalq səviyyədə
tanınan ÜTT qaydalarına
əsaslanan qaydaları ehtiva
etməsi gözlənilir.

“Xalq qəzeti”

Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə
Çeçenistanda səfərdədir

Laçın və Kəlbəcər: yeni hədəflər

məhkum Ermənistana və onun
ziyanlı havadarlarına ünvanlanmış
ismarıclar dövlətimizin əldə etdiyi
nəticələri, malik olduğumuz gücü
və gələcəkyönümlü planlarımızı
ifadə edir. Bu planların detalları
tam olaraq açılmasa da, hədəf,
yön, yol aydındır: Azərbaycan öz
haqq – hüquqlarını bir kimsəyə
güzəştə getməyəcək, haqqımıza girənlərin cəzası ağır olacaq!
Tikəcək, quracaq, xarüqələr yaradacağıq!
Kəlbəcər və Laçının mürəkkəb
relyefi məlumdur. Nəzərə alsaq ki, bu mürəkəb relyef orada
müdafiə olunan üçün əlverişli,
üzüyuxarı əks - hücumda olan
tərəf üçün çox əlverişsiz idi. 44
günlük müharibədə (Ağdam da
daxil olmaqla), məhz Laçın və
Kəlbəcərin genişmiqyaslı döyüşlər
olmadan azad edilməsi, bu anlamda, yüksək dəyərə malikdir.
Azərbaycan Prezidentinin diplomatik hünəri, şanlı ordumuzun
gücü, 44 gündə əldə edilmiş uğurlu
hərbi nəticələr işğalçını (və onun
havadarlarını!) məcbur etdi ki,
anlaşmaya gəlsin, üç rayonu tərk
etsin. Biz Kəlbəcərdə döyüşlərin
ilk günlərində irəliləyişlərə nail olmuşduq – Murov dağı və ətrafında
strateji yüksəklikləri azad edib,
düşmənin Basarkeçər – Kəlbəcər
yolundan istifadəsinin qarşısını almış, bir sözlə, düşmənin
hərəkətlərini məhdudlaşdırmışdıq.
Ordumuzun igid aslanları
düşmənin təsəvvür etmədiyi uğurlar qazanmışdı, ancaq o uğurları
Kəlbəcərin bütün ərazisi boyu
davam və inkişaf etdirmək çoxsaylı
itkilər olmadan qeyri-mümkün idi.
Hərbi-siyasi yolun təntənəsi məhz
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getdiyi hərbi təyinatlı texnikaların
hazırkı vəziyyətini, koordinatlarını internetdən izləyə bilər:
Azərbaycan Respublikası, Bakı
şəhəri, Xətai rayonu, 8 Noyabr
prospekti, Xəzər sahili, “Hərbi
Qənimətlər Parkı”... Orta hesabla
hər günə 227 fərari, bir o qədər də
zərərsizləşdirilmiş hərbçi “istehsal” edən Ermənistan ordusunun
mənsubları, Ermənistanın
hərbi-siyasi rəhbərliyi hələ də
düşünə-düşünə qalıb: 44 gündə
Azərbaycan Ordusunda bir
əsgər belə fərarilik etməyib! Bəs
bu fərq necə yarandı? – Cavabı Kəlbəcərdə verildi: “Erməni
generalları “tuşonka” satandır”.
Prezidentin bu mövzuda möhür
sözlərindən biri də, “Fərarilər, satqınlar, cəlladlar, qorxaqlar – onlar
ancaq əliyalın əhali ilə müharibə
apara bilərlər” oldu.
Azərbaycan lideri, guya,
“ermənilər qədim tarixə və
mədəniyyətə malikdir, Qafqazda mədəniyyət ocağıdır” mifinin
nə qədər mənasız olduğunu da
Kəlbəcərdə həqiqətlərin dili ilə
ifadə etdi: yerlə-yeksan olunmuş
şəhər və kəndlər, dağıdılmış
qəbirlər, sökülmüş dini ibadət
yerləri – düşmənin əsl simasını
göstərir. Belə “mədəniyyət”, belə
“qədimlik”, belə “ocaq”mı olur?..
Başqa bir məsələ: işğal dövründə
ölkəmizin təbii sərvətlərini, o
cümlədən, qızılımızı talayan
xarici şirkətlərin cinayətləri, bu
sırada ekoloji cinayətləri barədə
Prezidentin təsbitləri və yol
xəritəmizi göstərməsi də Kəlbəcər
– Laçın açıqlamalarının ən təsirli
məqamları sırasındadır: “Bu
şirkətlərin iki yolu var – ya təzminat

ödəyəcəklər, ya da beynəlxalq
məhkəməyə veriləcəklər”.
Nəhayət, infrastruktur layihələri,
açılış olan ünvanlar bərpa, quruculuq işlərinin miqyasını, genişliyini
ifadə etməkdədir:
– Kəlbəcər və Laçın rayonlarında, Zəngəzurun gündoğar
hissəsində aparılan işlər –
yarımstansiya fəaliyyətə başladı,
Prezident su elektrik stansiyasının
tikintisi ilə tanış oldu, ən önəmlisi,
Laçın rayonunda ilk Beynəlxalq
hava limanının, iki tunelin təməli
qoyuldu.
– 700 kilometr uzunluğunda
yolların çəkilişi prosesi –qışa
qədər işin təqribən 80 faizi
görüləcək. Heç kəsə sirr deyil ki,
bu, bizə imkan verəcək ki, hərbi
baxımdan bu bölgələrdə daha da
möhkəmlənək...
Ayrıca, ali dövlət rəhbərliyinin
pilot layihələr çərçivəsində
Kəlbəcər və Laçın ərazisində arıçılıqla, heyvandarlıqla məşğul olan
sakinlərlə görüşməsi, onlara xeyir-

QMİ-nin
sədri, Qafqaz
Xalqları Ali Dini
Şurasının sədri,
Şeyxülislam
Allahşükür
Paşazadə Qafqaz Xalqları Ali
Dini Şurasının
üzvləri – Rusiya
Federasiyası
Şimali Qafqaz
regionunun
müftiləri ilə
görüşüb.
Səmimi dostluq
şəraitində keçən görüşdə
Çeçenistan Respublikasının
birinci prezidenti Əhməd
Kadırovun məzarını birgə
ziyarət etdikdən sonra
Şuranın iclasını keçirmək
qərarlaşdırılıb.
AZƏRTAC

dua verməsi səfərin yaddaqalan,
səmimi məqamlarından idi.
Və sonda: “Biz Zəngəzurda
yerləşmişik və orada
möhkəmlənirik. Bu, bizim torpağımızdır”! “Biz harada lazım bilsək,
orada da duracağıq”! “Zəngəzur və
Göyçə mahalından zorla qovulan
vətəndaşlarımızın tam haqqı var ki,
gedib öz dədə-baba torpaqlarında
yaşasınlar”!
Göyçəyə qayıdış bir sonrakı
mərhələdə gerçəkləşəcək (inşallah), hələliksə, yalnız mənən
deyil, dünya birliyinin qəbul etdiyi
hüquqlarla da bizim olan – işğaldan
azad etdiyimiz Zəngilanda bir neçə
aydan sonra artıq birinci qrup keçmiş köçkünlər yerləşəcək! Ağılsız
Ermənistanın talan etdiyi yerlərdə
“ağıllı kənd”lər möcüzəvi sayılacaq
qədər qısa müddətdə salınır, tikilir!
Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli və
Xocavənd rayonlarında da pilot kəndlər seçilib. Xatırladaq
ki, Ağdam şəhərinin baş planı
təsdiqlənib, digər şəhərlərin baş
planının təsdiqlənməsi yaxın aylarda gerçəkləşəcək.
Hər şey yaxşı olacaq!
Dövlətimiz zaval görməsin!

Əkbər QOŞALI,
Milli Məclisin Mədəniyyət
komitəsinin eksperti

