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Bu gün Azərbaycan xalqı azad Qarabağda, 
Zəngəzurda bərpa işlərini uğurla həyata keçirir

Dekabrın 24-də isə dövlət başçısı Had-
rut və Şuşada olub. Şuşanın məşhur Cıdır 
düzündə çıxış edən Prezident bildirib ki, 
2003-cü ildə Prezident vəzifəsinə ilk dəfə 
seçiləndən bəri həmişə xalqın dəstəyini 
hiss edib. Bu dəstək nəticəsində o, bütün 
Azərbaycan xalqı ilə birgə böyük tarixi 
uğurlara imza atıb.

Prezident deyib ki, işğal altındakı 
torpaqlarımızın azad ediləcəyinə, bu 
torpaqlara qayıdacağımıza həmişə inanıb 
və buna xalqı da inandırıb. Son nəticə də 
belə olub. Bu gün Azərbaycan xalqı azad 
olunmuş ərazilərdə tikinti-quruculuq işləri 
aparır, məcburi köçkünlər evlərinə qayıda-
cağı günü gözləyir: “Azərbaycan xalqı bü-
tün bu illər ərzində mənə inanırdı. Baxma-
yaraq ki, həm ovaxtkı məcburi köçkünlər, 
həm ölkə ictimaiyyəti ildən-ilə davam edən 
mənasız danışıqlara nəzər salaraq gö-

rürdü ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli çətinləşir. 
Amma buna baxmayaraq, doğma xalqım 
mənim sözlərimə inanırdı. Mən deyirdim 
ki, gün gələcək Azərbaycan bayrağı işğal 
edilmiş torpaqlarda, o cümlədən Şuşada 
dalğalanacaq və bu müqəddəs günü biz 
şəhidlərimizin qanı-canı bahasına ya-
şadıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət 
eləsin”.

Azərbaycan lideri bu gün azad Qa-
rabağda, azad Zəngəzurda bərpa işləri 
görüldüyünü qeyd edib. Onun sözlərinə 
görə, bu torpaqların əsl sahibləri öz 
yurd-yuvalarına qayıdır və bundan sonra 
biz bu torpaqlarda əbədi yaşayacağıq: 
“Azərbaycan xalqı yaxşı bilir ki, mən 
ad günlərimi qeyd etmirəm. Adətən ad 
günlərimə təsadüf edən günlərdə han-
sısa sosial obyektlərin açılışında iştirak 
edirdim, məcburi köçkünlərlə, şəhid 

ailələri ilə görüşürdüm. Şəhid ailələri üçün 
inşa edilmiş yeni evlərin açılışlarında, 
yeni salınmış köçkün qəsəbələrində bu 
kateqoriyadan olan insanlarla görüşürdüm. 
50 illiyimi də məcburi köçkünlərlə bərabər 
qeyd etmişdim. 50 illiyimi Qarabağda – 
Ağcabədidə keçirdim, 60 illiyimi isə Qara-
bağda - bu dəfə Şuşada keçirirəm. Bu iki 
tarix arasında bir canlı bağlantı var. Ölkə 
ərazisində və bölgədə gedən proseslərə 
biz, sadəcə olaraq, seyrçi deyildik. Biz bu 
prosesləri böyük dərəcədə idarə edirdik. 
Biz bölgə gündəliyini formalaşdırırdıq. 
İkinci Qarabağ müharibəsində əldə edilmiş 
Zəfərdən sonra bizim gücümüz, nüfuzu-
muz, təsir dairəmiz daha da genişləndi”.

Prezident müzəffər Azərbaycan Ordu-
sunun Ali Baş Komandanı kimi Hadrutda 
yeni silahlı birləşmə olan Komando Briqa-
dasının hərbi hissəsinin açılışında iştirak 
edib. Artıq Hadrutda - Xocavənd rayonun-
da ordu quruculuğunda aparılan işlərin 
yeni mərhələsinə qədəm qoyulub: “Ondan 
sonra isə Şuşaya gəldim. Bu, mənim 
Şuşaya bu il yeddinci səfərimdir. Şuşa hər 
birimizi özünə çəkir. Düzdür, mən bura-
da – Şuşada müxtəlif tədbirlərin açılış-
larında iştirak etmişdim. O tədbirlər ki, 
Şuşanın Azərbaycan xalqına, Azərbaycan 
mədəniyyətinə məxsus olmasını bir daha 
təsdiqləyir. Amma, eyni zamanda, hər 
dəfə Şuşada hansısa tədbir nəzərdə 
tutulduqda böyük həvəslə, böyük sevgi 
ilə, məhəbbətlə Şuşaya gəlirdim və hesab 
edirdim ki, bu günü də mən məhz burada 
- Şuşada hər birimiz üçün əziz olan Cıdır 
düzündə qeyd etməliyəm və bunu edirəm”.

Ələşrəf NİFTİYEV,  
Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər 

birliklərinin üzvü

Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah 
rəisi Quru Qoşunlarında olub

 Müdafiə nazirinin 
tapşırığına əsasən 
Müdafiə nazirinin birinci 
müavini – Azərbaycan 
Ordusunun Baş 
Qərargah rəisi general-
polkovnik Kərim Vəliyev 
Quru Qoşunlarında 
olub.

Müdafiə Nazirliyindən 
bildiriblər ki, Azərbaycan 
Ordusunun Baş Qərargah 
rəisi əvvəlcə Quru Qoşunları 
Komandanlığının qərargah 
binası, digər idarələrinin 
inzibati binalarında yaradılan 
şəraitlə tanış olub və 2021-ci 
ilin yekunlarına dair müşavirə 
keçirib.

Hərbi qulluqçular qarşısın-
da çıxış edən general-polkov-

nik K.Vəliyev qarşıdan gələn 
Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəyliyi Günü və Yeni 
il bayramı münasibətilə 
Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi 
adından şəxsi heyəti təbrik 
edib.

Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 
Komandanının ordu qarşı-
sında qoyduğu tapşırıqlar 
müşavirədə bir daha şəxsi 
heyətin diqqətinə çatdırılıb. 
Hərbi qulluqçuların döyüş 

hazırlığı və mənəvi-psixoloji 
vəziyyəti təhlil edilib, dö-
yüş qabiliyyətinin daha da 
yüksəldilməsi, şəxsi heyətin 
vətənpərvərlik ruhunda 
tərbiyə olunması, o cümlədən 
digər məsələlər barədə 
söhbətlər aparılıb.

Sonra Azərbaycan Or-
dusunun Baş Qərargah rəisi 
Əməliyyat (Komando) hərbi 
hissələrindən birində şəxsi 
heyətlə görüşüb. Müdafiə 
nazirinin tapşırıqlarını şəxsi 
heyətə çatdıran general-
polkovnik K.Vəliyev hərbi 
qulluqçuların peşəkarlıq 
səviyyələrinin daha da 
yüksəldilməsinin vacibliyini 
vurğulayıb.

“Xalq qəzeti”

Nizami Gəncəvinin müdrikliyinə açılan beş qapı 
Dekabrın 29-da Heydər Əliyev Sarayında Azərbaycanın 

dahi şairi və filosofu Nizami Gəncəvinin 880 illiyi ilə əlaqədar 
hazırlanmış “Beş qapı” tamaşası təqdim olundu. Tamaşa, 
sözün əsil mənasında, böyük mütəfəkkirin düşüncə dünyasına 
açılan beş həqiqət qapısı təsiri bağışlayırdı. Bu qapılardan 
böylanan gənc istedadlar da, açılan qapılardan xəyalən 
Nizaminin fəlsəfi dünyasını izləyən tamaşaçılar da böyük həyat 
həqiqətlərinə tapındılar.

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinin 
motivləri əsasında hazırlanan, 
Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi, Heydər 
Əliyev Sarayı və Azərbaycan Dövlət 
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin 
birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan tama-
şanın ssenari müəllifi Şahin Musaoğlu, 
bəstəkarı Tamilla Əhədova və quruluşçu 
rejissoru Əməkdar incəsənət xadimi 
Hafiz Quliyevdir.

Tamaşada səhnədə açılan hər 
qapı “Xəmsə”dəki bir poemanın möv-
zusuna uyğun məzmun və ideyaları 
özündə birləşdirən teatral, xoreoqra-
fik, pantomim elementlərdən ibarət 
səhnələrlə dahi Nizaminin qələmə 
aldığı həyat həqiqətlərini canlandırırdı. 
Nizami Gəncəvi irsindən, dühasından 
bəhrələnməklə, ayrı-ayrı poemalarda 

əks etdirilən hadisələrin beş 
qapı vasitəsilə müasir insanın 
düşüncə tərzinə uyğun açıl-
masına və təbliğinə yönələn 
müəllif ideyası çox maraqlı 
yanaşma təsiri bağışlayırdı. 

Tamaşanın aktyor heyətinin 
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət 
və İncəsənət Universitetində 
aktyor sənəti ixtisası üzrə təhsil 
alan tələbələrdən ibarət olması 
da rəmzi məna daşıyırdı. Niza-
mi dühasının incilərinin məhz 
yeni püxtələşən aktyorların ifasında 
hazırlanıb təqdim olunması gənc nəslə 
mütəfəkkir şairin elmi-fəlsəfi mirasını 
ötürmək, daha canlı şəkildə çatdırmaq 
baxımından örnək olası mədəni-kütləvi 
tədbirlərdən oldu. Sabahın incəsənət 

nümayəndələrinin ilk böyük səhnə 
təcrübələri olmasına baxmayaraq, 
gələcəyin aktyor və aktrisaları öz rolları-
nın öhdəsindən məharətlə gəldilər.

Rahib QƏRİB, “Xalq qəzeti”

Hadrutda Komando Briqadasının 
yaradılması ölkəmizin ordu 

quruculuğunda mühüm yenilikdir

Demokratiya və İnsan Hüquqları 
Komitəsinin sədri, hüquq üzrə fəlsəfə 
doktoru Çingiz Qənizadə ilə söhbətimiz bu 
barədə oldu. Hüquq müdafiəçisi dedi ki, 
son illər respublikamızın  bir çox yerlərində 
yeni hərbi hissələrin, hərbi şəhərciklərin  
yaradılması ölkəmizin müdafiəsinin daha 
da gücləndirilməsi baxımından yüksək 
qiymətə layiqdir. İşğaldan azad edilmiş 
ərazilərimizdə yeni hərbi hissələrin yara-
dılması xüsusilə qeyd edilməlidir. Onların 
böyük əksəriyyəti yeni inşa edilmiş, bir 
hissəsi isə əsaslı təmir olunan  hərbi 
hissələrdir.  Bununla yanaşı, hərbçilərin 
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, 
mənzil –məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması 
da diqqət mərkəzində saxlanılan zəruri 
məsələlərdəndir. Möhtərəm  Prezidentimiz, 
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin də qeyd 
etdiyi kimi, bu  sahəyə  xüsusi diqqət 
yetirilməsi vacibdir. Çünki hərbçilərin 
xidmət şəraiti elə olmalıdır ki, onlar 
istənilən vəzifəni icra edə bilsin, hazırlıq  
və  məşq üçün yaxşı şəraitləri olsun. 

Ordu quruculuğu istiqamətində 
aparılan işlər arasında hərbi hissələrin 
yaradılması xüsusi yer tutur.  Təsadüfi 
deyil ki, bu gün Azərbaycanın bütün 
bölgələrində əksər hərbi hissələr bütün  
standartlara cavab verir. Prezident, Ali 
Baş Komandan İlham Əliyevin iştirakı ilə 
düşməndən azad edilmiş Xocavənd rayo-
nunun  Hadrut qəsəbəsində bugünlərdə  
belə hərbi hissələrdən birinin açılışı  oldu. 
Strateji əhəmiyyətə malik olan bu bölgədə  
yeni hərbi hissənin açılması  ordumu-
zun daha da gücləndirilməsi baxımın-
dan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Vətən  
müharibəsindən sonra ölkəmizdə ordu 
quruculuğu prosesinin  daha geniş vüsət 

aldığı, Silahlı Qüvvələrimizin  ən müasir 
silahlarla, texnikalarla təchizi bir daha öz 
təsdiqini tapdı. 

Ç.Qənizadə bildirdi ki, yeni hərbi 
hissənin açılışında iştirak edən 
dövlətimizin başçısı, müzəffər Ali Baş 
Komandan İlham Əliyev Hadrutda 
hərbi hissənin yaradılmasını yüksək 
qiymətləndirdi. Dedi ki, bu hərbi hissənin 
açılması və burada yeni hərbi birləşmənin 
– Komando Briqadasının yaradılma-
sı bizim üçün yenilik olmaqla yanaşı, 
həm də hərbi gücümüzün artırılmasının 
göstəricisidir. Bu briqadalar istənilən hərbi 
vəzifəni icra etməyə qadir olacaqlar. Bu-
rada Komando Briqadasının yaradılması 
ölkəmizin ordu quruculuğunda mühüm 
yenilikdir

Yeni yaradılmış hərbi hissənin mü-
hüm əhəmiyyət kəsb etdiyni vurğulayan 
Ali Baş Komandan bunu  işğaldan azad 
edilmiş ərazidə – Xocavənd rayonunda 
açılması ilə əlaqələndirdi.  Dövlət başçı-
mız  hərbçilərin xidmət şəraitinin yaxşı-
laşdırılması ilə yanaşı, onların məişət-
mənzil problemlərinin həllinin daim diqqət 
mərkəzində saxlanıldığını  da diqqətə çat-
dırdı. Xatırlatdı ki, 20 il orduda qüsursuz 
xidmət etmiş hərbçilərə dövlət tərəfindən 
mənzillər verilir və bu günə qədər 2200-
dən çox hərbçi dövlət tərəfindən mənzillə 
təmin olunmuşdur. Bu ilin sonuna 
qədər 130 hərbçi ailəsinə yeni mənzillər 
veriləcəkdir. Yəni, ordu dövlət tərəfindən, 
Prezident, Ali Baş Komandan tərəfindən 
daim diqqətlə əhatə olunub. Bu diqqət və 
qayğının nəticəsində bu gün Azərbaycan 
Ordusu dünyada məhz müzəffər, döyüş 
meydanında qalib gəlmiş ordu kimi tanınır.

Ç.Qənizadə Hadrut əməliyyatının 

İkinci Qarabağ müharibəsində xüsusi 
əhəmiyyətə malik  olduğunu xatırlatdı: 
“Bunu dövlət başçımız da bildirdi. Dedi 
ki,  bu strateji qəsəbəni işğaldan azad 
etmək bizim gələcək planlarımıza əlavə 
dəstək verdiyinə görə xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edirdi. Çünki əgər biz Hadrutu 
işğalçılardan azad etməsəydik, gələcək 
əməliyyatlarımız daha böyük çətinliklərlə 
üzləşə bilərdi. Təsadüfi deyil ki, işğaldan 
ilk azad edilmiş şəhər olan Cəbrayıldan 
sonra ikinci böyük yaşayış məntəqəsi 
Hadrut olmuşdur”.

Müzəffər Azərbaycan Ordusu ötən 
il oktyabrın 9-da bu qəsəbəni işğalçılar-
dan azad etdi.  Qəsəbəni əhatə edən 
dağları görən hər kəs bu döyüşlərin nə 
qədər çətin  olduğunu dərk edər. Ona 
görə də Hadrut əməliyyatı  çətin olduğu 
qədər də şərəflidir. Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin  xatırlatdığı kimi, mənfur 
düşmən 30 il ərzində işğal altında olan 
bütün torpaqlarda güclü istehkamlar, 
bir neçə xətdən ibarət müdafiə sədləri 
qurmuşdu. Eyni zamanda, Qarabağ və 
Şərqi Zəngəzur bölgəsinin təbii relyefi də 
düşmən üçün əlverişli idi. Çünki onlar  bu 
dağlarda, təpələrdə yerləşərək,  böyük 
hərbi üstünlüyə malik idilər. Ona baxmaya-
raq, bizim hərbçilərimizin peşəkarlığı,  fizi-
ki gücü, mənəvi hazırlığı, vətənpərvərliyi, 
fədakarlığı bu şərəfli Qələbəmizə nail 
olmaq üçün əlverişli  imkan yaratdı. 

İndi həmin ərazilərdə Azərbaycan 
bayrağı dalğalanır. Yeni yaradılmış hərbi 
hissə bu ərazilərin müdafiəsində mühüm 
rol oynayacq.

Söhbəti qələmə aldı:  
Əliqismət BƏDƏLOV, “Xalq qəzeti”

Başa çatmaqda olan ilin parlaq 
uğurları hər birimizi çox sevindirir

2021-ci il başa çatmaq üzrədir. Azərbaycan xalqı 
möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin müdrik liderliyi ilə 
2021-ci ildə ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi həyatın bütün 
sahələrində bir-birindən parlaq uğurlar, qələbələr əldə 
edibdir. 

Biz bu il böyük ruh 
yüksəkliyilə şanlı Vətən 
müharibəsinin birinci ildönü-
münü qeyd etmişik. Bu, böyük 
xoşbəxtlikdir. Azərbaycan xalqı 
yağı düşməni doğma torpaq-
larından qovaraq tarixi ədaləti 
bərpa etmişdir. 

Bizə bu səadəti Ali Baş 
Komandan İlham Əliyev və 
rəşadətli Azərbaycan Ordusu-
nun igid əsgər və zabitləri bəxş 
etmişlər. Biz bu tarixi Zəfəri 
həm də şəhid və qazilərimizin 
böyük dastanlara çevrilən 
ölməz qəhrəmanlığı, böyük 
hünəri hesabına əldə etmi-
şik. Bir ağsaqqal kimi, bütün 
şəhidlərimizə Allahdan rəhmət 
diləyir, qazilərimizin hər birinin 
tezliklə tam sağalmalarını 
arzulayıram. 

Düşünürəm ki, bu il yad-
daşlarda, ilk növbədə işğaldan 

azad edilmiş ərazilərdə böyük 
tikinti-quruculuq işləri ilə yadda 
qalacaq. Həqiqətən, cənab 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
bu gün Qarabağda böyük 
layihələr həyata keçirilir. Bu 
işlərin miqyası və sürəti hər 
kəsi heyran edir. 

Yeri gəlmişkən, 2021-ci 
il qubalılar üçün xüsusilə 
əlamətdar olmuşdur. Belə ki, 
bu il dekabrın 6-da Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev, birinci xanım 
Mehriban Əliyeva və qızları 
Leyla Əliyeva Quba rayonuna 
səfər etmişlər. Dövlətimizin 
başçısı səfər çərçivəsində 
bir çox istehsal, sosial, təhsil 
obyektlərinin açılışında iştirak 
etmişdir. 

Prezident İlham Əliyev 
Qubanın ən ucqar yaşa-
yış məntəqələrindən olan 

Qonaqkənd qəsəbəsinə səfər 
etmiş, burada sakinlər ilə 
səmimi söhbətlər aparmışdır. 
Bu tarixi görüş sakinlərdə bö-
yük ruh yüksəkliyi yaratmışdır. 

Dövlət başçımız dəfələrlə 
söyləyib ki, o, öz xalqından 
daim güc, qüvvət, enerji alır. 
Mən də, öz növbəmdə demək 
istəyirəm ki, biz, ölkə sakinləri 
də möhtərəm Prezidentimizdən 
güc və qüvvət alırıq. Bizim hər 
birimiz cənab İlham Əliyevin 

müdrik rəhbərliyi altında bun-
dan sonra da Azərbaycanın 
inkişaf və tərəqqi etməsi üçün 
əlimizdən gələni etməyə 
hazırıq. 

Bir məqamı da vurğula-
maq istəyirəm. Əvvəlki illərdə 
olduğu kimi, bu il də Prezident 
İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 
ölkəmizdə vətəndaş rifahının 
təminatı, həssas əhali qrup-
larının sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi istiqamətində 
ciddi işlər görülüb. Əmək 
haqları, pensiyalar, sosial 
müavinətlər artırılıb. 

Bəli, Azərbaycan dövləti 
iqtisadi cəhətdən gücləndikcə, 
əhalinin maddi durumunun 
daha da yaxşılaşdırılması üçün 
konkret addımlar atır. Ölkə 
vətəndaşları dövlətin qayğısını 
daim hiss edərək bundan razı 
qalırlar. Allah Prezidentimizi və 
xalqımızı qorusun! 

İldırım MƏMMƏDOV,  
Quba Rayon Ağsaqqallar 

Şurasının sədri 

Dövlətimizin başçısı 
tədbirdə dərin məzmunlu 
çıxış edib. Mən cənab İlham 
Əliyevin çıxışını televiziya-
dan böyük məmnuniyyətlə 
izlədim. Qeyd etmək lazımdır 
ki, Prezident İlham Əliyevin 
çıxışında səslənən olduqca 
dəyərli fikir və mülahizələr 
ölkə ictimaiyyətinin ən müxtəlif 
təbəqələrinin nümayəndələri 
tərəfindən dərin maraqla qar-
şılanıb. 

Dövlətimizin başçısı 
yeni açılan hərbi hissənin 
əhəmiyyəti barədə danışarkən 
demişdir: “Bu hərbi hissənin 
açılması çox böyük əhəmiyyət 
daşıyır. Çünki bu hərbi hissə 

işğaldan azad edilmiş ərazidə 
- Xocavənd rayonunda açılır 
və ordumuzun sərəncamına 
verilir. Hərbçilərin xidmət 
şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə 

yanaşı, onların məişət-mənzil 
problemlərinin həlli də həmişə 
diqqət mərkəzində idi. Bildiyi-
niz kimi, 20 il orduda qüsursuz 
xidmət etmiş hərbçilərə mənim 
fərmanımla dövlət tərəfindən 
mənzillər verilir və bu günə 
qədər 2200-dən çox hərbçi 
dövlət tərəfindən mənzillə 
təmin olunmuşdur. Bu ilin so-
nuna qədər 130 hərbçi ailəsinə 
yeni mənzillər veriləcəkdir. 
Yəni, ordu dövlət tərəfindən, 
Prezident, Ali Baş Koman-
dan tərəfindən daim diqqətlə 
əhatə olunub. Bu diqqət və 
qayğının nəticəsində bu gün 
Azərbaycanın müzəffər Ordusu 
dünyada məhz müzəffər, dö-

yüş meydanında qalib gəlmiş 
ordu kimi tanınır”.

Prezident sonra vurğuladı 
ki, Hadrut əməliyyatı İkin-
ci Qarabağ müharibəsində 
xüsusi əhəmiyyətə malik olan 
bir əməliyyat idi. Bu strateji 
qəsəbənin işğaldan azad 
edilməsi Azərbaycan Ordusu-

nun gələcək planlarına əlavə 
dəstək verdi. Təsadüfi deyil ki, 
işğaldan ilk azad edilmiş şəhər 
olan Cəbrayıldan sonra ikinci 
böyük yaşayış məntəqəsi Had-
rut oldu. Müzəffər Azərbaycan 
Ordusu ötən il oktyabrın 9-da 
bu qəsəbəni işğalçılardan azad 
etdi. 

Hadrutun azad edilməsi 
çətin və şərəfli missiya idi. 
Prezident İlham Əliyevin vur-
ğuladığı kimi, mənfur düşmən 
30 il ərzində işğal altında 
olan bütün torpaqlarda güclü 
istehkamlar, bir neçə xətdən 
ibarət müdafiə sədləri qurmuş-
du. Lakin bizim hərbçilərimizin 
peşəkarlığı, mənəvi hazırlığı, 
vətənpərvərliyi, fədakarlığı 
əməliyyatın uğurla başa çat-
ması üçün imkan yaratdı.

Bir daha qeyd etmək 
istəyirəm ki, Hadrut əməliyyatı 
Azərbaycan əsgərinin yüksək 
səriştə və sonsuz qələbə 
əzmini nümayiş etdirdi. 
Rəşadətli Azərbaycan Ordu-
su əzəli torpaqlarımızı azad 
edərək tarixi ədaləti bərpa etdi. 

Sərraf ORUCOV,  
Birinci Qarabağ 

müharibəsi veteranı

Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş 
ərazilərində 2021-ci ilin əvvəllərindən 
başlanmış genişmiqyaslı bərpa-quruculuq 
işləri uğurla davam etdirilir. Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev şanlı Zəfərlə 
başa çatmış 44 günlük Vətən müharibəsi 
dövründə qələbənin təmin olunmasında, 
Azərbaycana qarşı aparılan böyük 
informasiya müharibəsinə cəsarətlə sinə 
gərilməsində olduğu kimi, bu gün aparılan 
bərpa işlərinə də şəxsən rəhbərlik edir. 
Dövlət başçısı son aylarda, demək olar ki, 
bütün azad olunmuş ərazilərimizə gedib, 
aparılan bərpa işləri ilə yerində tanış olub, hazır obyektlərin açılışını 
edib, yeni tikintilərin təməlini qoyub.

Ərazi bütövlüyünün bərpası məsələsi torpaqları işğala məruz 
qalmış dövlətlər üçün tarix boyu ən vacib vəzifələrdən biri olub. 
Belə dövlətlərdə qarşıya qoyulan əsas vəzifələrdən biri ordu 
quruculuğunun inkişafına xüsusi önəm vermək, Silahlı Qüvvələrin 
müasir silah-sursatla təminatı və  torpaqları düşməndən azad etməyə 
qadir ordu yaratmaqdır.  Bu məqsədin reallaşdırılması  dövləti 
qaliblər sırasına çıxarır, onun xalqını daha məğrur edir. Belə bir qürur 
doğuran taleyi indi Azərbaycan yaşayır. Düşmənə qalib gələrək, ərazi 
bütövlüyünü təmin edən xalqımız son 200 illik tarixinin ən şərəfli 
səhifələrini yazır. Hazırda ordu quruculuğu prosesi uğurla davam 
etdirilir.

Məlum olduğu kimi, bu il dekabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyev, 
birinci xanım Mehriban Əliyeva və oğulları Heydər Əliyev Xocavənd 
rayonunun Hadrut qəsəbəsinə səfər edib, burada hərbi hissənin 
açılışında iştirak ediblər. 

Hadrut əməliyyatı Azərbaycan əsgərinin 
yüksək qələbə əzmini nümayiş etdirdi 
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