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Ulu öndər, həmçinin Dağlıq 
Qarabağ probleminə hər zaman 
ikili standartlarla yanaşıldığını 
təəssüflə qeyd edərək, bundan 
ruhdan düşməməyi, haqq 
mübarizəsini ədalət zəfər çalana 
qədər geri çəkilmədən aparmağı 
xüsusi vurğulayıb. 

Ümummilli lider bütün 
varlığı ilə inanırdı və həmişə 
bildirirdi ki, “əgər ərazilərimiz 
sülh yolu ilə azad olunmasa, 
biz nəyin bahasına olursa-olsun 
torpaqlarımızı azad edəcəyik. 
Dünya bilməlidir, hamı bilməlidir 
və o cümlədən, Ermənistan 
tərəfi də bilməlidir ki, biz heç 
vaxt torpaqlarımızın bir metrini 
də, bir qarışını da heç kəsə 
verməyəcəyik. Dünya belə 
qalmayacaq. Heç kəs güman 
etməsin ki, torpaqlarımızın bir 
hissəsi– Dağlıq Qarabağ, yaxud 
başqa bir hissəsi zorla əlimizdən 
alına bilər. Xeyr, biz bununla heç 
vaxt razı ola bilmərik və heç vaxt 
razı olmayacağıq. Bizim xalqımız 
heç vaxt bununla razı ola bilməz, 
Azərbaycan Prezidenti heç vaxt 
bununla razı ola bilməz!”.

Dövlətimizin başçısı 
İlham Əliyev də bu qətiyyətlə 
doğma torpaqlarımızın erməni 
işğalından azad edilməsi uğrunda 
yorulmadan, usanmadan mübarizə 
apardı. Ölkəmizi 17 il ərzində 
həm iqtisadi, həm siyasi, həm 
də hərbi cəhətdən gücləndirdi, 
regionun lider dövlətinə çevirdi, 
nəhəng nəqliyyat-kommunikasiya, 
neft-qaz, enerji layihələrinin 
təşəbbüskarı kimi çıxış etdi. 
Bununla da Azərbaycanın 
Ermənistana və bütün dünyaya 
Cənubi Qafqazda ən güclü dövlət 
olduğunu göstərdi. 

Azərbaycan ötən müddətdə 
bütün beynəlxalq platformalarda 
torpaqlarının işğal olunması, 
Ermənistanın ölkəmizə qarşı 
təcavüzü, azərbaycanlıların etnik 
təmizləmə və soyqırımına məruz 
qalması həqiqətlərini qəbul etdirə 
bildi. Bəzi ölkələr bu faktları öz 
siyasi maraqları kontekstində 
rəsmi şəkildə bildirməyə 
çəkinsələr də, ümumilikdə, dünya 
ictimaiyyətində münaqişənin 
yaranma səbəbləri barədə aydın, 
dolğun təsəvvür formalaşdırıldı. 

Nəhayət, Ermənistan 
ordusunun ötən il sentyabrın 
27-də təxribat törədərək, 
ölkəmizə hücuma keçməsi, 
müxtəlif növ silahlarla, o 
cümlədən, ağır artilleriya ilə 
yaşayış məntəqələrimizi və 
hərbi mövqelərimizi bir neçə 
istiqamətdən atəşə tutması 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrini 

əks-hücum əməliyyatlarına 
başlamağa məcbur etdi. 
Prezident, Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə ordumuz 44 gün çəkən 
müharibənin gedişində möhtəşəm 
qələbə qazanaraq, dünya hərb 
tarixinə yeni şanlı səhifələr 
yazdı. Silahlı qüvvələrimiz döyüş 
meydanında Ermənistanın “güclü, 
məğlubedilməz” ordu mifini 
darmadağın etdi.

İşğalçı illərdi ki, mülki 
əhalimizə qarşı törətdiyi müxtəlif 
təxribatlarla müharibənin ərazisini 
genişləndirməyə çalışırdı. Yeni 
bölgələr tutmaq, tapdaq altında 
saxlamaq iddiasını da gizlətmirdi. 
Azərbaycan isə hər dəfə 
düşmənin təxribatlarına layiqli 
cavab versə də, bu, ona dərs 
olmurdu. Lakin Vətən savaşında 
səbir kasası daşan Azərbaycan 
Ermənistana biabırçı məğlubiyyət 
yaşatdı. Əslində, işğalçı belə bir 
acı nəticəni gözləmirdi. Çünki 
Ermənistanın siyasi və hərbi 
rəhbərliyi ötən 30 il ərzində güclü 
ordu mifini yaradaraq əhalisini 
aldadırdı. Bu mifi Azərbaycan 
Ordusu Ali Baş Komandanın 
rəhbərliyi ilə darmadağın etdi və 
Ermənistanın qoruyub saxladığı 
status-kvo və təmas xəttini 
tamamilə dağıtdı. 

Beləliklə, silahlı qüvvələrimizin 
kompleks inkişafı və modernləş-
dirilməsi ilə bağlı son 17 ildə 
həyata keçirilən hərbi siyasətin 
səmərəliliyi döyüş meydanında 
təcəssümünü tapdı. Ordumuz 
düşmənin uzun illər ərzində 
qurduğu, keçilməz sayılan müdafiə 
xətlərini qəhrəmanlıqla yararaq, 
Ermənistanın hava hücumundan 
müdafiə sistemi və hərbi hava 
qüvvələrinı sıradan çıxararaq, 
ötən il noyabrın 10-da bu haqq 
savaşını tarixi qələbəmizlə 
başa çatdırdı. Nəticədə düşmən 
kapitulyasiya aktına imza atdı. 
Üçtərəfli bəyanatın şərtlərinə 
əsasən noyabr ayının 20-də 
Ağdam rayonu hərbi əməliyyat 
keçirilmədən, siyasi yolla işğaldan 
azad edilərək Azərbaycanın 
yurisdiksiyasına qaytarıldı. 

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev mayın 28-də Ağdam 
ictimaiyyətinin nümayəndələri 
ilə görüşündə bu məqamı 
xatırladaraq, ötən 17 il ərzində – 
2003-cü ildən 2020-ci ilə qədər 
ağdamlı məcburi köçkünlərlə 
mütəmadi görüşlər keçirdiyini 
və hər zaman onlara dogma 
yurdlarına qayıdacaqlarını 
əminliklə bildirdiyini diqqətə 
çatdırıb: “Ancaq görürdüm ki, son 
illər onların gözlərində ümidlər 

azalır. Görürdüm və bu da təbii idi. 
Çünki 30 ilə yaxın vaxt keçmişdi. 
Ancaq mən hər zaman əmin idim 
ki, bu, olacaq. Sadəcə olaraq, 
deyə bilmirdim. Sadəcə olaraq, 
deyə bilmirdim ki, nə vaxt olacaq, 
necə olacaq. Amma bilirdim ki, 
olacaq”, – deyə dövlətimizin 
başçısı vurğulayıb.

Prezident İlham Əliyev daha 
sonra müharibə dövründəki 
çıxışlarında və “Twit”lərində hər 
zaman həqiqətləri dediyinı və 
yazdığını vurğulayaraq, Ağdam 
şəhəri və kəndlərinin digər işğal 
altındakı ərazilərimizdən bir qədər 
gec azad olunması səbəbi ilə 
bağlı fikirlərini də bölüşüb. Ölkə 
rəhbəri Azərbaycan Ordusunun 
bu istiqamətdən hücuma 
keçəcəyi təqdirdə itkilərimizin çox 
olacağını qeyd edib: “Çünki onlar 
elə bir istehkam qurmuşdular, 
elə minalamışdılar ki, buradan 
bizim hücum etməyimiz, əlbəttə, 
böyük səhv olardı. Ancaq biz bu 
istiqamətdə kifayət qədər böyük 
hərbi qüvvə saxlamışdıq ki, erməni 
ordusunun əhəmiyyətli hissəsi, 
bax, burada olsun. Beləliklə biz 
onların manevr imkanlarını böyük 
dərəcədə məhdudlaşdırdıq. 
Onsuz da biz Ağdamı alacaqdıq. 

Şuşa – alınmaz qala götürüləndən 
sonra mənim göstərişimlə növbəti 
istiqamət Ağdam oldu. Mən indi 
bunu deyə bilərəm. Artıq biz elə bil 
ki, arxa hissədən gələrək erməni 
qruplaşmasını mühasirəyə alıb 
tam məhv edəcəkdik”.

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev sözügedən görüşdə erməni 
vandalizminin qurbanı olan Ağdam 
şəhərində aparılacaq bərpa-
quruculuq layihələri nəticəsində 
burada yüksək sosial şərait 
yaradılacağını da diqqətə çatdırıb: 
“Bu gün sizə təqdim ediləcək 
Ağdam şəhərinin Baş Planı bu 
sözümün təsdiqidir. Biz elə bir 
şəhər quracağıq, elə bir Ağdam 
quracağıq ki, bütün dünya üçün 
örnək olacaqdır”.

Dövlətimizin başçısının 
Ağdama səfəri çərçivəsində 
şəhərin Baş Planının hazır 
olması ilə artıq bərpa-quruculuq 
layihələrinin reallaşdırılmasına 
start verilib. Bərdə-Ağdam 
avtomobil yolunun, Ağdam 
şəhərinin bərpasının təməl 
daşının, şəhərdə inşa olunacaq 
ilk yaşayış binasının, 1 saylı 
məktəbin, sənaye parkının təməli 
qoyulub. 

Prezident İlham Əliyevə 
səfər çərçivəsində Ağdamda 
Zəfər və açıq hava altında İşğal 
muzeylərinin yaradılacağı barədə 
verilən məlumat da diqqət çəkib. 
Bildirilib ki, İtaliya şirkəti tərəfindən 
hazırlanan muzeylər kompleksinin 
konsepsiyasında əsas məqsəd 
30 illik işğal dövründə Azərbaycan 
xalqının keçdiyi çox çətin yolu 
göstərmək, erməni vandailizminin 
dəhşətlərini, silahlı qüvvələrimizin 
qəhrəmanlığını nümayiş etdirmək 
olub. 

Yeri gəlmişkən, dövlətimizin 
başçısı çıxışında Vətən savaşında 
Azərbaycanın müharibənin 
bütün qaydalarına riayət etdiyini, 
ancaq işğalçı orduya qarşı 
mübarizə aparıldığını, buna görə 
də Ermənistan tərəfində mülki 
vətəndaşlar arasında itkilərin 
həddindən artıq az olduğunu 
bildirib: “Ermənilərdən fərqli 
olaraq, soyqırımı törətməmişik 
və digər hərbi cinayətlər 
törətməmişik. Ancaq ermənilərin 
törətdikləri cinayətlər artıq 
bütün dünyaya bəllidir: Xocalı 
soyqırımı, digər kəndlərimizin 
sakinlərinin qətlə yetirilməsi, 
şəhərlərimizin dağıdılması. Baxın, 
görün, Ağdam şəhəri yoxdur, 

yoxdur. Bir bina da yoxdur. Bir 
Cümə məscidinin qalıqları qalıb. 
Onu da mən demişəm, onlar iki 
məqsəd üçün saxlamışdılar. Bir 
məqsəd o torpağa bağlı olan bir 
işarə idi. Yəni, artilleriya atəşinin 
tənzimlənməsi üçün lazım idi 
bu məntəqə, bu obyekt. İkinci 
məqsəd müşahidə məntəqəsi idi. 
Məscidin minarələrindən onlar 
müşahidə edirdilər...”.

Prezident İlham Əliyev erməni 
barbarlığının, vandalizminin 
kökündə bir neçə məqsədi 
dayandığını, onlardan birinin 
Azərbaycana nifrət olduğunu 
diqqətə çatdırıb. Eyni zamanda, 
düşmənin xalqımızın mədəni 
irsini bu torpaqlardan silmək 
məqsədi güddüyünü və bununla 
da Azərbaycan əhalisinin doğma 
yurd-yuvasına qayıda bilməməsi 
üçün ağır vəziyyət yaratdığını 
vurğulayıb. Ölkə rəhbəri daha 
sonra deyib: “Ancaq onlar dərk 
edə bilmədilər ki, bizim üçün, 
xalqımız üçün torpaqlarımızın 
işğaldan azad edilməsi ümummilli 
məsələdir və heç vaxt biz 
bu vəziyyətlə barışmadıq və 
bunu açıq bəyan edirdik. İkinci 
Qarabağ müharibəsi bir daha 
Azərbaycan xalqının əzmini, 
iradəsini göstərdi, bütün dünyaya 
göstərdi və bu şanlı qələbə 
tarixdə əbədi qalacaqdır. Bundan 
sonra Azərbaycan dövləti qalib 
dövlət kimi inkişaf edəcək. 
Azərbaycan xalqı müzəffər xalq 
kimi yaşayacaq, qürur hissi ilə 
yaşayacaq...”.

Sonda onu da qeyd 
edək ki, Azərbaycanın 
Vətən müharibəsindəki tarixi 

qələbəsindən sonra Cənubi 
Qafqazda yeni geosiyasi reallıq 
yaranıb, bütün istiqamətlər 
üzrə inteqrasiya və inkişafın, 
xüsusən də uzunmüddətli sülh 
və təhlükəsizliyin əsası qoyulub. 
Ölkəmiz, sözün əsl mənasında, 
bölgənin yeni güc mərkəzinə 
çevrilib. Prezident İlham Əliyevin 
həyata keçirdiyi düşünülmüş 
və uzaqgörən, eyni zamanda, 
qətiyyətli siyasət nəticəsində 
Azərbaycan dövləti bu uğurlara 
nail olmağı bacarıb.

Hazırda düşməndən azad 
olunan torpaqlarda minatəmizləmə 
əməliyyatları ilə paralel şəkildə 
infrastruktur layihələri də 
reallaşdırılır. Ərazilərin elektrik 
təchizatı istiqamətində geniş- 
miqyası tədbirlər həyata keçirilir, 
həm xətlər çəkilir, həm də yeni 
yarımstansiyalar tikilir. Bu gün 
Şuşa şəhərinin elektrik enerjisi 
ilə təminatında heç bir problem 
yoxdur. İndi Daşkəsəndən 
Kəlbəcərə yeni ötürücü xətlər 
inşa edilir. Yol infrastrukturunun 
yaradılması ilə bağlı bütün 
istiqamətlər üzrə işlər uğurla 
gedir. Füzuli-Hadrut, Füzuli-
Cəbrayıl, Göygöl-Toğanalı-
Kəlbəcər avtomobil yollarının 
tikintisi sürətlə aparılır. Bununla 
bərabər Bərdə-Ağdam və Horadiz-
Zəngilan-Ağbənd dəmir yolu 
infrastrukturu da yaradılmaqdadır. 
Bu yol Zəngəzur dəhlizinə qədər 
uzanacaq və artıq işlər cədvəl 
üzrə görülür. 

Qarabağın su təsərrüfatı, 
meliorasiya sistemi demək olar ki, 
tamamilə dağıdılmış vəziyyətdədir. 
Suqovuşan Hidroqovşağı və 
oradan su götürən Tərtərçay 
magistral kanalları işləksiz 
haldadır. Bütün bu infrastruktur 
obyektlərinin bərpası üçün 
Tədbirlər Proqramı hazırlanaraq, 
yaxın vaxtlarda icrasına 
başlanılması nəzərdə tutulur. 

Düşməndən təmizlənən 
ərazilərdə infrastrukturun 
yenidən qurulması və əhalinin 
işlə təmin olunmasına dövlət 
investisiyası ilə yanaşı, yerli və 
xarici investisiya da cəlb edilir. 
Böyük quruculuq layihələrinə 
dost ölkələrin qoşulması siyasəti 
isə Azərbaycanın beynəlxalq 
aləmdə mövqeyini daha da 
möhkəmləndirir. 

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Qırx dörd günlük müharibə bizim 
gücümüzü göstərdi, silahlı qüvvələrimizin 
rəşadətini göstərdi, qəhrəmanlığını 
göstərdi, xalqımızın birliyini göstərdi. Biz bir 
yumruq kimi birləşərək düşmənə sarsıdıcı 
zərbələr endirdik, düşməni torpağımızdan 
qovduq. Qırx dörd günün hər bir günü 
qəhrəmanlıq dastanıdır, hər bir günü bizim 
üçün əzizdir, doğmadır. Çünki hər gün 
biz irəli gedirdik, hər gün. Bir gün də geri 
addım atmamışıq. Düşmən müharibənin son 
mərhələsində panikaya, isterikaya qapılaraq 
öz məğlubiyyətini artıq dərk etməyə 
başlamışdı. Bir daha gördü ki, Azərbaycan 
qarşısında onlar duruş gətirə bilməyəcəklər.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Dövlətçilik ənənələrimizi daim uca tutan ulu öndər Heydər Əliyev istər keçmiş sovet 
dönəmində, istərsə də müstəqillik illərində bügünkü Azərbaycanda dinamik iqtisadi 
tərəqqinin, milli mənəvi-dəyərlərə bağlılığın və ictimai şüurun formalaşmasının 

əsasını qoyub. Dahi şəxsiyyət bütün bunlarla yanaşı, daim erməni millətçiləri və 
separatçıları ilə ciddi mübarizə aparıb, torpaq iddialarının qarşısını alıb, onlara və 
havadarlarına tanınmış sərhədlər çərçivəsində olan ərazimizin bir qarışının belə heç vaxt 
verilməyəcəyini qəti şəkildə bildirib: “Dünya da görür ki, Ermənistan Azərbaycana təcavüz 
edir. Azərbaycana qarşı olan bu təcavüz ədalətsizlikdir.  

“Biz elə bir Ağdam 
quracağıq ki, bütün dünya 
üçün örnək olacaqdır”

Mən Ağdamda 
doğulmuşam, 
uşaqlığım, gəncliyim 

o şəhərdə keçib. Orada təhsil 
almışam. Ağdam Qarabağın 
gözü idi. Bu şəhər işğaldan 
əvvəl ildən-ilə gözəlləşir, 
yenilənirdi. Şəhərdə 
mədəniyyət, təhsil sürətlə 
inkişaf edirdi. İşğaldan sonra 
iki dəfə orada olmuşam. 
Haqlı olaraq, Ağdamı 
“ruhların şəhəri” adlandırırlar. 
Təsəvvür edə bilməzsiniz ki, 
insan öz doğma yurdunu belə 
bərbad vəziyyətdə görəndə 
hansı ağrılı hissləri keçirə 
bilər. 

Amma, bu günlər mən də minlərlə 
ağdamlı kimi sevinc içərisindəyəm. 
Ağdamın işğaldan azad olunduğunu 
görəndə sevincimin həddi-hüdudu 
olmadı. Hər parçası bir tarix olan 
daşına, kəsəyinə əl vurmaq, illərdir 
vəhşi ermənilər tərəfindən yerlə-
yeksan edilən tarixi, dini abidələrimizi 
ziyarət etmək və sair anları yaşamaq 
nə qədər çətin olsa da, böyük 
xoşbəxtlikdir. Bu sevinci bizə yaşadan 
möhtərəm Prezidentimiz, müzəffər 
Ali Baş Komandan İlham Əliyevə, 
rəşadətli Azərbaycan Ordusuna 
minnətdarıq.

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev 
daim çıxışlarında bu əminliyi ifadə 
edirdi ki, gün gələcək bütün işğal 
altında olan torpaqlarımızda üçrəngli 
bayrağımız dalğalanacaq. Həmin gün 
gəldi. Azərbaycan Ordusu xalqımızın 

vaxtilə itirilmiş qürurunu özünə 
qaytardı, 30 ilə yaxın dövrün acısına, 
nisgilinə son qoydu, torpaqlarımızı 
tarixi sahibinə qaytardı. 

Cənab İlham Əliyevin işğaldan 
azad edilmiş ərazilərimizə ardıcıl 
səfərləri, hər dəfə diplomatik korpus 
nümayəndələrini, yerli və xarici 
jurnalistləri bu torpaqları ziyarət 
etməyə çağırması erməni vəhşiliyinin 
ağır nəticələrini gözlə görüb dünyaya 
çatdırmaq mesajıdır.

Bu dəfə isə cənab Prezident 
Pespublika Gününü bayram etdiyimiz 
anlarda Ağdamda idi və böyük qürur 
hissi ilə mənim doğma şəhərimin 
dağılmış ərazisində düşmənə 
mesajlar verirdi. Ən xoş olan anlardan 
biri cənab Prezidentin şəhərin 
bərpasının təməl daşının qoyulması 
mərasimində iştirak etməsi idi. Bəli, 
Ağdam şəhəri yenidən öz doğma 
gözəlliyini özünə qaraytaracaq. 

Cənab Prezident Ağdam ictimaiyyəti 
ilə görüşündə dediyi bu sözlərə diqqət 
çəkmək istərdim: “İşğal dövründə 
Ağdam şəhərinin dağıntılarını, o 
şəhərin bir hissəsini mən təmas 
xəttində dəfələrlə olarkən binokl ilə 
görürdüm. Hər dəfə, bax, təmas 
xəttində olarkən və bu dağıntıları 
uzaqdan seyr edərkən öz-özümə 
deyirdim ki, biz mütləq qayıdacağıq. 
Nəyin bahasına olursa-olsun 
qayıdacağıq. Tarixi ədaləti bərpa 
edəcəyik. Düşməni torpağımızdan 
qovacağıq və buna nail olduq”. 

Bəli, cənab Prezident, biz yaxşı 
bilirik ki, bu qələbə Sizin müdrik 
siyasətiniz nəticəsində mümkün 
olmuşdur. Bu möhtəşəm qələbəyə 
görə bütün ağdamlılar Sizə dərin 
minnətdarlıqlarını bildirirlər. 

Mən Birinci Qarabağ müharibəsi 
illərində polis sistemində müxtəlif 
vəzifələrdə çalışmışam. Minlərlə 
qarabağlı kimi o ağrılı günlərin 
şahidiyəm. Ancaq Qarabağı xilas 
edə bilmədik. Siyasi çəkişmələr, 
hakimiyyət uğrunda mübarizə hər 
şeyi alt-üst elədi. 

Və bu gün biz yenidən doğma 
torpaqlarımıza qayıdırıq. Bu dəfə 

Prezidentimizin Ağdama səfəri 
bu yerlərin həyatında yeni dövrün 
başlandığından xəbər verir. Dövlət 
başçımız şəhər 1 saylı məktəbin yeni 
binasının, Ağdam Sənaye Parkının 
təməlqoyma mərasimlərində, 
Pənahəli xanın sarayının yerləşdiyi 
imarət kompleksində olub. Cənab 
Prezidentin Ağdamdakı çıxışından 
bir məqamı da xatırlatmaq istərdim: 
“Otuz il bizə meydan oxuyan, bizim 
əsəblərimizlə oynayan, xalqımızı 
təhqir edən, özündən uydurma 
qəhrəman düzəldən düşmən diz 
çökdü bizim qabağımızda, ağ bayraq 
qaldırdı, təslim oldu və kapitulyasiya 
aktına imza atdı. Biz Ağdamı bir güllə 
atmadan, bir şəhid vermədən azad 
etdik və bu gün buradayıq və bundan 
sonra əbədi burada olacağıq”.

Cənab Prezident, Siz 
haradasınızsa, orada quruculuq, 
inkişaf var. Əminik ki, Ağdam Sizin 
rəhbərliyinizlə yenidən qurulacaq 
və bu şəhər əvvəlkindən də gözəl 
olacaq.

Sadir MƏMMƏDOV,  
ehtiyatda olan polkovnik,  

Bakı Slavyan Universitetinin 
dosenti, hüquq elmləri üzrə 

fəlsəfə doktoru 

Ağdam şəhərinin Baş Planının 
təsdiqlənməsi böyük quruculuq 
işlərinin başlanğıcıdır 

Azad edilmiş torpaqlarda, əslində, bərpa 
və yenidənqurma işləri bir müddət öncə 
başlayıb, ancaq Baş Planın təsdiqlənməsi 
şəhər və rayonlarımızın daha qısa zaman 
ərzində bərpa və yenidən qurulmasına, 
bu yerlərdə həyatın daha tez bir zamanda 
canlanmasına imkan verəcək. Eyni 
zamanda, həmin torpaqlarda bütün yaşayış 
məntəqələri “ağıllı şəhər” və “ağıllı kənd” 
konsepsiyaına uyğun şəkildə qurulacaq ki, 
bu da bir vaxtlar əsasən aqrar yöndə tanınan 
rayonarlarımızda sənayenin inkişafını 
şərtləndirəcək. 

Ağdamda Sənaye Parkının yaradılması 
da məhz bundan xəbər verir. Nəzərə alsaq 
ki, sənaye parkına sənaye sektorunun fərqli 

sahələri üzrə sərmayənin cəlb edilməsi 
nəzərdə tutulur, bu konteksdə işğaldan azad 
edilmiş ərazilərimizdə dörd iqtisadi mərkəzin 
formalaşdırılması həyata keçiriləcək və bu 
da, sənaye də daxil olmaqla, fərqli sektorların 
inkişafına əlverişli zəmin yaradacaq.

“Ağıllı şəhər” və “ağıllı kənd” modeli 
həm kommunal xidmətlərə çıxış imkanlarını 
artıracaq, həm də sosial xidmətlərə 
əlçatanlığı genişləndirəcək. Bu baxımdan, 
işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə qurulan 
inkişaf modeli sonrakı mərhələdə Azərbaycan 
iqtisadiyyatına daha böyük töhfə verəcək.

Vüqar BAYRAMOV,  
Milli Məclisin deputatı 

Ağdam ölkəmizdə iqtisadi 
potensialının böyüklüyünə görə seçilən 
rayonlardan biridir. Torpaq sahəsinin 
92 faizindən çoxu məhsuldar olan bu 
rayon, eyni zamanda, güclü sənaye 
potensialına malikdir. Bu konteksdə həm 
Ağdam, həm işğaldan azad edilmiş digər 
ərazilərimizin Baş Planının hazırlanması 
və artıq Ağdamın Baş Planının 
təsdiqlənməsi düşməndən təmizlənən 
ərazilərimizdə böyük quruculuq işlərinin 
başlanmasından xəbər verir.

Ağdam – doğma şəhərim, 
səni dirçəldəcəyik!


