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“Bu ilin payızında dövlət müstəqilliyimizin bərpasının 30- 
cu ildönümünü qeyd edəcəyik. Cümhuriyyətimizin isə 103 
yaşı bu ay tamam oldu. Bəs 28 May bayram günü Ağdam 
şəhərində neçə il keçirilib? Dövlət səviyyəsində: 1919, 1992, 
1993; xəlqi səviyyədə: 1920, 1991 və bəlkə orta sovet illərində 
gizli şəkildə, kiçik qruplarla... Üst-üstə üç il, beş il... Və budur, 
Ağdam azad olunub, müharibədən sonrakı ilk 28 May bayramı 
dövlət başçımız Ağdamda idi, şəhərin bərpasının təməl daşını 
qoyurdu! Bax, elə yalnız bu faktın özü bayrama bayram 
qatmaqdır!” Bu fikirləri Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin 
sədri Qənirə Paşayeva dövlət başçımızın Ağdam səfərinə 
münasibət bildirərkən dedi. Ağdamla bağlı fikirlərinə davam 
edən Q.Paşayeva bunları da dedi: 

– Ağdam 6 ay öncə azad olunub. 
Onillər ərzində qurulmuş və erməni 
işğalı dönəmində vandalcasına dağıdıl-
mış bir şəhərin xarabalıqları üzərində 
yeni bir şəhər inşa etmək çətin işdir. 
Özü də abad, yaşıl və planlı şəhər! 
Şəhərin baş planının qısa müddətdə 
hazırlanması da bir hadisədir. Bu 
hadisə özündə, siyasi iradə, mədəni 
səviyyə, iqtisadi güc və gələcəyə 
böyük baxış kimi amilləri yaradır. Bu 
amillərin hər hansı biri olmasaydı, 
28 May günü Ağdamda təməlqoyma 
mərasimi də olmazdı. Müzəffər Ali Baş 
Komandanın növbəti müzəffəriyyətidir 
bu!

Azad olunmuş ərazilərdə bərpa 
- quruculuq işləri sürətlə davam edir. 
İşlər başlayıb, işğaldan azad olun-
muş bütün ərazilər uyğun baş planlar 
əsasında bərpa olunacaq, yenidən 
qurulacaq. Dövlətlər var ki, bircə çox-
keçidli körpünü, bir şəhərciyi vaxtın-
da tikib-qurtara bilmir. Müharibədən 
çıxmış ölkə üçün bu, o qədər də asan 
məsələ deyil. Nəzərə alaq ki, biz, necə 
deyərlər, adi müharibə etməmişik, ağır 
işğala son vermişik. Müharibə bizim 
ərazilərdə, ərazilərimizin dərinliklərində 
gedib. Özü də, düşmən yalnız cəbhədə 
deyil, hər yerdə dağıntıya, ölümə 
çalışır, infra stukturları raket atəşinə 
tuturdu. Gəncə, Tərtər, Bərdə, Nax-
çıvan, Goranboy, Naftalan, Yevlax, 
Mingəçevir, Qəbələ, Xızı – hər tərəfə 
raket atırdı düşmən... İstifadəsi qada-
ğan edilmiş raketlər ölüm saçırdı. 

Beynəlxalq informasiya aləmində 
də hücum hücum ardınca davam edirdi 
və bütün basqılara, təhdidlərə baxma-
yaraq, yenə Azərbaycanın dövlət-xalq 
birliyi qalib gəldi. O yüksək zəfərin 
ardınca, azad olunmuş torpaqlarımız 
minalarla dolu, xarabazarlıq olaraq 
çıxdı qarşımıza. Düşmən düşmənçiliyi 
də ləyaqətlə apara bilməmişdi. İndi 

təsəvvür edin: ərazində müharibə 
gedə, şəhərlərin dağıla, torpağın mina-
lana... bunun üzərindən 6 ay kimi qısa 
bir zaman keçə və quruculuğa başla-
yasan. Bu unikal işdir! Qürur duyuruq!

Qarabağda infrastruktur quruculu-
ğu işğalın ardınca başlasa da, məhz 
Ağdamda şəhərin təməlinin atılması 
bir başqa hadisədir. Ağdam Ağdam 
olduğu gün separatizm və işğalçı tör- 
töküntülərin tabutuna son mıx vurul-
muş olacaq.

Prezident nəyi, nə zaman, harda və 
necə etmək lazım olduğunu Ağdamın 
bərpasına münasibətlə bir daha sübut 
etdi: Ağdam şəhəri məhz Baş Plan 
əsasında yenidən qurulacaq. Ağdamın 
tanınmış şəxsləri Baş Planla tanış 
olacaq, onların təklifləri də nəzərə alı-
nacaq – bunun bildirilməsi çox önəmli 
məqamdır.

Ağdam şəhərinin yenidən quru-
luşuna 140 illik tarixə malik 1 saylı 
məktəbdən başlanması rəmzi məna 
daşıyır. Bu, gələcək nəsillərə isma-
rıcdır. Bu, tarixə, irsə xüsusi qayğının 
ifadəsidir. Biz, Ağdamın, Qarabağın 
gələcəyini təhsil, təlim-tərbiyə və elmlə 
sıx bağlılıqda görürük. Ağdamın, Qa-
rabağın, ümumən ölkəmizin gələcəyini 
savadlı gənc nəsillərin etibarlı əllərinə 
təslim edirik. Gələcək gənclərindir. 
O böyük, xoşbəxt gələcəyin qu-
ruculuğunda mədəniyyətə, tarixə, 
Azərbaycan həqiqətlərinə xüsusi önəm 
verilməsi – işğalın izlərini və zəfərimizi 
dərindən ehtiva edən muzeyin yara-
dılması dediklərimizə sübutdur. Nadir 
Çörək Muzeyi öz qapılarını yenidən 
işçilərin, heyranlarının, mütəxəssislər 
və turistlərin üzünə açacaq. Qapı o 
qapı, muzey o muzey olmayacaq, 
amma ruh eyni olacaq, qonaqpərvərlik, 
sənətpərvərlik, çörəyə, çörəkçiyə, alın 
tərinə sayğı, qayğı həminki olacaq... 
Şəhər yaşıl şəhər olacaq, ağıllı şəhər 
olacaq. Kənd təsərrüfatına əlçatan, 
Sənaye Parkından uzaq olmayan 
şəhər olacaq Ağdam şəhəri. Ağdamda 
yaşamaq bir qürur ünvanı olacaq. Ağ-
dama şahanə dönüş, bütün məkrli plan 
“usta”larının da çöküşü olacaq!

Həmsöhbətim dövlətimizin Qara-
bağla bağlı başladığı və gələcək üçün 
nəzərdə tutduğu abadlıq, quruculuq 
işlərindən söz açaraq dedi:

– Dövlətimizin Qarabağa ba-
xışının, quruculuq strategiyasının 
özünəməxsusluğu var. Bu strategi-
yada hər şəhərin, hər kəndin öz yeri 

var. Füzulidə beynəlxalq aeroport 
tikilir; Zəngilan mühüm beynəlxalq 
dəmiryol qovşağına sahib olacaq; 
Laçında da aeroport tikiləcək; Şuşa 
Mədəniyyət Paytaxtımızdır – şəhər 
haqqında ayrıca qanun artıq qəbul 
edilib; Kəlbəcər, yəqin dörd mövsüm 
turizmin, o cümlədən, müalicə turiz-
minin döyünən qəlbinə çevriləcək 
və s. Hər bir kənd, hər rayon, şəhər 
öz tarixinə, tarixcəsinə, sərvətlərinə, 
çağdaş həyatın tələblərinə uyğun 
yenidən şəkilləndiriləcək. 28 Mayda 
dövlət başçısının yeni təməllərini atdığı 
Ağdam şəhəri də öz şanlı qədim tarixi 
və bu günü ilə Qarabağın abadlığında 
özünəxas yerə, mövqe və rola sahib 
olacaq. Ağdam ruhlar şəhəri deyil artıq, 
ruh dirçəldən şəhər olacaq və sözün 
həm fiziki, həm mənəvi planında enerji 
qaynağına dönəcək.

Ümumiyyətlə, Qarabağ bir başqa 
Qarabağ olacaq. Qarabağımız “yaşıl 
enerji” zonası olacaq. Bütün şəhərlər 
“ağıllı şəhər” konsepsiyası əsasında 
qurulacaq. Qarabağ başdan-başa 
erməni vandalizminin izlərini daşıyır. 
Özümüzün də, başqalarının da bizi 
unutqan kimi xarakterizə etdiyini çox 
eşitmişik. Unutmağa haqqımız yoxdur. 
Bu, bir daha soyqırımlar, fəlakətlər 
yaşanmaması üçündür. Ermənilərin 
törətdiyi insanlıq suçlarını gələcək 
nəsillər də görməli, duymalı, bilməlidir. 
Yeni Ağdam şəhər muzeyində Xo-
calı soyqırımı, dinc sakinlərin qətlə 
yetirilməsi, şəhərlərimizin dağıdılma-
sı – bizim suyumuzu içib, çörəyimizi 
yeyənlərin iç üzü sərgilənməli, dün-
ya tərəfindən görülməlidir. Bizim 
qonaqpərvərliyimizdən quduranlar, tam 
əsassız yerə bizə nifrətlə böyüdülmüş 
ermənilər həqiqətlə üzləşməlidir. Çağ-
daş dünya insanı, mədəni millət, qədim 
xalq Ağdamda, müharibədə atəşkəs 
əldə edildikdən sonra yeni Xirosima, 
Naqasaki timsalı yaratmalıydımı? Belə 
qonşu, belə müharibə, belə vandal-
lıqmı olar? Çağdaş dünyada heç kəs 

belə alçaqlıq etməyib. Ermənistan həm 
indiki, həm gələcək nəsillər qarşısın-
da cavab verməlidir. Ağdam cavab 
meydanıdır, tarixi imtahan meydanıdır. 
Ağdam ağ günlərinə qayıtdıqca daha 
gur səslə soruşacaq, tələb edəcək. 
Ağdam Azərbaycanın, ağdamlılar 
azərbaycanlıların ümumi fikrini ifadə 
edəcək. Ermənistanın, ermənilərin ca-
vabı, ya üzr istəmək, təzminat ödəmək 
olmalıdır, ya da tarix səhnəsindən 
cəhənnəm olub getməldirlər. Ən adil 
seçənək budur. Mehriban qonşuluğu, 
birgəyaşayışı qəbul etməyənlərin əli ilə 
bölgəmizin daha bir faşizm görməsi, 
yaşaması ümumdünya fəlakəti olar.

Komitə sədri sonda Ağdamın 
gələcəyi ilə bağlı fikirlərini açıqladı:

– Ağdamın bu günü kimi gələcəyi 
də bir daha göstərəcək ki, Azərbaycan 
necə bir şanlı qələbə qazanıb. Bi-
zim qələbə ümumbəşəri mahiyyət 
daşıyır. Faşizm yalnız bir xalqa 
qarşı yönəlmir– zor gücünə yayılma, 
talan, vandallıq, başqalarına xas və 
aid olanların sıradan çıxarılması, 
özünü ari xalq hesab etmək, başqa-
larına haqq-hüquq tanımamaq – bu 
faşizmin üzüdür və Ermənistanın 
timsalında onun başını biz əzmişik! 
Bəli, böyük qələbə sayəsində bütün 
dünya ölkəmizin gücünə şahidlik etdi! 
“Uğurlarımızın əsasında güclü dövlət 
və müstəqil siyasət dayanır. Əgər biz 
güclü müstəqil dövlət qurmasaydıq, 
öz tarixi torpaqlarımızı işğalçılardan 
azad edə bilməzdik. Ancaq güclü 
və müstəqil Azərbaycan, sözün əsl 
mənasında, müstəqil siyasət aparan 
Azərbaycan bu tarixi missiyanı şərəflə 
yerinə yetirdi”. Və “Bundan sonra 
Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi 
inkişaf edəcək!”

Açığı, dövlət başçısının bu 
mükəmməl sözlərinə nə isə əlavə 
etməyi doğru saymıram və məhz bu 
cümləni bu yazı üçün də ən yax-
şı ümumiləşdirmə hesab edirəm. 
Dövlətimiz var olsun!

Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

Respublika Günü münasibətilə 
dünyanın aparıcı ölkələrinin 
rəbrlərindən Prezident İlham 

Əliyevə təbrik məktubları hələ də 
gəlməkdədir. Bu isə o deməkdir 
ki, Azərbaycanın, onun liderinin 
regiondakı və dünyadakı mövqeyi, 
imici, beynəlxalq aləmdəki siyasi 
çəkisi getdikcə artmaqdadır. Dövlət 
başçımızın işğaldan azad olun-
muş ərazilərə mütəmadi səfərləri, 
düşmənin 30 il ərzində viran qoy-
duğu ərazilərdə abadlıq- quruculuq, 
tikinti–bərpa işlərinə start verməsi 
ölkəmizin dünya birliyindəki reytin-
qini daha da yüksəldir.

Möhtərəm Prezidentimizin Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 103-cü ildönümünü – Res-
publika Gününü Ağdamda keçirməsi mühüm 
əhəmiyyətə malikdir. Dövlətimizin başçısı mayın 
28- də Ağdam şəhərinin bərpasının təməl da-
şının qoyulması mərasimində iştirakı və rayon 
ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşü zamanı 
da bu məsələni xüsusi vurğuladı. Dedi ki, bu 
gün Respublika Gününü biz Ağdamda, Ağdam 
şəhərində qeyd edirik. Bunun çox böyük rəmzi 
mənası var. Ağdam şəhərinin Baş Planı bu gün 
təsdiq ediləcək. “Bu mərasim üçün, bu görüş 
üçün başqa vaxt da müəyyən oluna bilərdi. 
Ancaq mən hesab etdim ki, ən düzgün tarix 
bizim milli bayramımız olan Respublika Günü-
dür, müstəqillik günüdür” – deyən ölkə başçısı 
həmin gün Ağdamda olmağın müstəqilliyimizin 
nə qədər güclü olmasının göstəricisi olduğunu 
bildirdi. 

Təbii ki, güclü müstəqil dövlət qurmasay-
dıq, öz tarixi torpaqlarımızı şanlı ordumuzun 
gücü ilə işğalçılardan azad edə bilməzdik. 
Ərazilərimizin 30 il ərzində işğal altında sax-
lanılmasına baxmayaraq, qüdrətli ölkəmiz, 
sözün əsl mənasında, müstəqil siyasət aparan 
Azərbaycan bu tarixi missiyanı – düşməni diz 
çökdürməyi şərəflə yerinə yetirdi. Bu müddət 
ərzində Avropanın və Qərbin bəzi ermənipərəst 
qüvvələrinin, o cümlədən hələ də ölkəmizə 
qarşı qərəzli olan bəzi beynəlxalq təşkilatların 
təhdid və təzyiqlərinə baxmayaraq, dövlət baş-
çımızın polad iradəsi, düzgün müəyyənləşdirdiyi 

siyasi kurs onların xəbis niyyətlərini ürəklərində 
qoydu. Azərbaycan Ordusu düşməni darmada-
ğın edib 30 illik yurd həsrətini yox etdi.

44 günlük müharibədəki şanlı zəfərimizdən 
sonra Azərbaycanın nüfuzu daha da artdı. 
Bütün dünya Azərbaycan liderinin timsalında 
güclü, cəsarətli, iradəli bir rəhbər, Prezident, 
Ali Baş Komandan gördü. Eyni zamanda, 
həmin rəhbərin ətrafında birləşən, onunla 
həmrəy olan xalqımızı, güclü, qüvvətli ordu-
muzu bütün dünya tanıdı. Bu gün Azərbaycan, 
sözün əsl mənasında, Cənubi Qafqazın çox 
əhəmiyyətli bir ölkəsi olaraq əlaqələrini daha 
da möhkəmləndirir. Bu da respublikamızla 
əməkdaşlıqda maraqlı olan, Qarabağdakı qu-
ruculuq işlərində iştirak etmək istəyən ölkələrin 
sayını getdikcə artırır. Əlbəttə, bu, çox sevindi-
rici məqamdır. Dünyanın heç bir dövləti gücü və 
stabilliyi olmayan bir ölkə ilə əməkdaşlıq etmək 
istəməz. Bu gün Azərbaycan dünyanın maraq 
dairəsində olan bir ölkədir.

Artıq düşmənin yerlə-yeksan etdiyi 
ərazilərimzdə abadlıq işlərinə başlanılıb. Ağ-
dam şəhərinin bərpasının başlanğıcı xalqımız 
üçün unudulmaz olan bir gündə – Respublika 
Günündə baş verdi. Yenidənqurma və abadlıq 
işlərinin nəzərdə tutulmuş bütün detalları, plan-

ları Baş Plan əsasında icra ediləcək və Ağdam 
şəhəri yenidən qurulacaq.

Möhtərəm Prezidentimizin tapşırığına 
əsasən, Ağdam şəhərinin planına rayon 
ictimaiyyəti ilə bir yerdə baxılıb. Çünki Ağdam 
rayonunun kommunikasiya, yol xətləri, dəmir 
yolu və vacib strukturunu təşkil edən meliora-
siya xətləri bir-biri ilə vəhdət təşkil etməlidir. 
Ona görə də rayonun işğaldan azad olunmuş 
70 min 900 hektarlıq bu hissəsinə baxılmış, 
eyni zamanda, onun coğrafi şəraiti nəzərdən 
keçirilmiş, iqlim şəraiti nəzərə alınmışdır. 
Çünki, ilk növbədə, iqlim şəraitinə görə. burada 
hansı bitkilərin əkilməsi , hansı kənd təsərrüfatı 
məhsullarının yetişdirilməsi vacibdir. Bunun 
əsasında ictimaiyyətlə, rəhbərliklə bir yerdə 71 
kəndi daha rahat, daha uyğun qurmaq üçün 33 
kənd layihələndirilib. Bundan başqa, Prezident 
İlham Əliyevin sərəncamı ilə Ağdam Sənaye 
Parkının, yeni yaşayış binasının əsasının 
qoyulması, həmçinin tarixi abidələrin, qoruqla-
rın bərpasının diqqət mərkəzində saxlanılması 
xalıqın gələcəyə olan inamını daha artırdı. 

Həmin gün həyatımızın ən xoşbəxt, unudul-
maz günlərindən biri idi. Yeni Qarabağımızın, 
yeni Ağdamın təməli qoyulurdu. Bu, həm də 
Azərbaycanın gücünü, qüdrətini düşmənə, 
ermənipərəst qüvvələrə göstərən bir mesaj idi. 
Bu unudulmaz günü Azərbaycan xalqına, 30 
ildir ki, doğma ata-baba yurdlarının həsrəti ilə 
alışıb–yanan keçmiş məcburi köçkünlərə məhz 
xilaskar Prezidentimiz, müzəffər Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyev bəxş etdi. Ağdamın yenidən 
qurulması xalqın itməkdə olan inamını özünə 
qaytardı. 

Jalə ƏLİYEVA, 
Milli Məclisin deputatı, professor

Ağdamın gələcəyi göstərəcək ki, 
Azərbaycan necə şanlı qələbə qazanıb

Ağdam dünyaya 
örnək olacaq

Qarabağa Böyük Qayıdışın 
irimiqyaslı startı Ağdamda verildi

Ötən yarım ildə Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi və bilavasitə nəzarəti 
ilə Qarabağın işğaldan azad olunmuş 
ərazilərində bir-birini tamamlayan iri-
miqyaslı layihələr uğurla gerçəkləşdirilir. 
Dövlət başçısı bu layihələrə start 
vermək üçün ardıcıl olaraq həmin 
bölgələrə gedir, erməni vandallarının 30 
il ərzində talan edib xarabazara çevirdiyi 
yaşayış məntəqələrində görülən işlərlə 
yerindəcə tanış olur. Bu səfərlərdən 
sonra ölkə rəhbəri bərpa prosesinin 
genişlənməsi və sürətlənməsi üçün 
lazımi göstərişlər verir, əlavə təbdirlər 
müəyyən edir.

Azərbaycanın işğaldan azad edil-
miş ərazilərində aparılan hazırlıq 
işləri əsaslıdır, tezliklə reallaşdırılacaq 
irimiqyaslı quruculuq layihələrinin əhatə 
dairəsi isə kifayət qədər genişdir. Hazır-
da bu ərazilərdə minalardan təmizləmə 
işləri davam etdirilir, zəruri yol-nəqliyyat, 
enerji şəbəkəsi yaradılır, sosial və iqti-
sadi infrastrukturlar sürətlə bərpa edilir. 
Ərazilərin bərpası, quruculuq işləri ən 
müasir texnologiyalar əsasında həyata 
keçirilir.

Prezident İlham Əliyevin mayın 
 28-də– Respublika Günündə Ağdama 
səfər etməsi böyük rəmzi məna daşı-
yırdı. Bununla çağdaş dövlətçiliyimizin 
bərpa edildiyi günün 103-cü 
ildönümündə Azərbaycan Prezidenti 
bütün dünyaya göstərdi ki, xalqımız 
Azərbaycan Xalq Cümhüriyyətinin ən 
böyük əmanəti olan Vətənimizin hər 
qarışını yurdsevərliklə yağılardan qo-
ruduğu, son 30 ildə isə üşləşdiyi məkrli 
işğaldan azad etdiyi kimi, onu daha 
möhtəşəm tikinti-quruculuq işləri apar-
maqla yenidən gülüstana çevirməyə 
də qadirdir. Elə bu məramla da ümum-
xalq bayramı günündə işğaldan azad 
olunmuş Qarabağımızın gözəl bir guşəsi 
olan Ağdamda tarixi anlar yaşandı, bu 
torpağın bərpası, ona həyatın qayıtması 
üçün təməllər atıldı. 

Səfər zamanı cənab Prezidentin 
iştirakı ilə Ağdam şəhərinin baş planının 
geniş təqdimatı oldu. Beləliklə, Qara-
bağa böyük qayıdışın irimiqyaslı startı 
Ağdamda verildi. Kompleks layihədən 
göründüyü kimi, Ağdamı çox gözəl 
gələcək, böyük inkişaf, coşğulu həyat 

gözləyir. Dövlətimizin başçısının dediyi 
kimi, Ağdam şəhəri bütün dünya üçün 
nümunə olacaq. Ağdamda bütün tarixi, 
dini, mədəni abidələr də tezliklə bərpa 
olunacaq. Ağdamı Qafqazın Xirosima-
sı adlandırırlar. Çünki şəhər tamamilə 
dağıdılıb. Cənab Prezidentin qeyd etdiyi 
kimi, bunu bizim qonşumuz olan, bizim 
çörəyimizi yeyən, bizim torpağımızda 
özünə yuva salan, ancaq bizə qarşı 
daim nifrət hissi ilə yaşayan, nankorluq 
edən ermənilər törədiblər. 

Bütün işğal olunmuş ərazilərdə 
olduğu kimi, Ağdamda da bizim bütün 
maddi-mənəvi sərvətimiz məqsədyönlü 
şəkildə dağıdılıb, talan edilib. Tarixi-
dini abidələrimiz sökülüb. Ermənilərin 
məqsədi bu idi ki, Azərbaycan xalqının 
mədəni irsini bu torpaqlardan silsinlər. 
Ancaq çox yanıldılar. Onlar dərk edə 
bilmədilər ki, bizim üçün, xalqımız üçün 
torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi 
ümummilli məsələdir və heç vaxt biz bu 
vəziyyətlə barışmarıq.

Müzəffər Ali Baş Komandanızımın 
rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz Qara-
bağımızı düşmən işğalından azad etdi. 
İkinci Qarabağ müharibəsi bir daha 
Azərbaycan xalqının əzmini, iradəsini 
sübut etdi, bütün dünyaya göstərdi və 
bu şanlı qələbə tarixdə əbədi qalacaq. 
Bundan sonra Azərbaycan dövləti qalib 
dövlət kimi inkişaf edəcək. Azərbaycan 
xalqı müzəffər xalq kimi yaşayacaq, 
qürur hissi ilə yaşayacaq. Bütün Qa-
rabağ torpağımız dirçələcək, cənnətə 
çevriləcək.

Fatma YILDIRIM, 
Milli Məclisin deputatı 

Hacı söylədi ki, müharibədən çox 
danışılıb, Hələ çox danışmaq olar. 
Lakin indi əsas diqqət bundan sonrakı 
mərhələdə işğaldan azad edilən ərazilərdə 
Azərbaycanın görəcəyi bərpa-quruculuq 
işlərinə yönəlməlidir. Bildiyiniz kimi, bərpa 
işləri müharibənin davam etdiyi günlərdən 
etibarən işğaldan azad edilən ərazilərin 
təhlükəsizliyi tam təmin edildikdən sonra 
başlanmışdır. Nəzərə alsaq ki, düşmən 
yaşayış naminə zəruri olan bütün sahələri, 
infrastrukturu dağıtmışdı, əlbəttə, belə 
olan halda öncə, məhz bu istiqamətdə 
işlər görülməli idi. Mina təhlükəsizliyi təmin 
edilən, ordumuz irəlilədikcə arxa cəbhəyə 
çevrilən hər qarış torpağımız qısa zaman 
kəsiyində elektrik və su ilə təchiz olundu. 
Əraziyə mütəxəssislər cəlb edildi. 

Və nəhayət, 44 günlük müharibənin 
bitməsi, Azərbaycanın mütləq, danılmaz 
zəfər qazanması ilə bu torpaqlardakı 
yenidənqurma işləri geniş vüsət aldı. 
Bölgəyə yerli və xarici şirkətlər cəlb edildi. 
Daha əvvəl dünyanın müxtəlif ölkələrində 
uğurlu bərpa layihələri hazırlayıb, həyata 
keçirən təcrübəli və nüfuzlu şirkətlər 

dəvət olundu. Böyük qayıdış üçün 
nəzərdə tutulan, Azərbaycanın qədim 
tarixə malik torpaqlarını müasir dünya ilə 
ayaqlaşdıracaq bərpa planları Ağdamı 
da, sözün əsl mənasında, regionun ən 
gözəl şəhərlərindən birinə çevirəcək. Yeri 
gəlmişkən, şəhərin baş planı səfər zamanı 
dövlət başçısına təqdim edildi. 

Ali Baş Komandanın bütün çıxışları 
xalq üçün təsirli olur. Müharibə zamanı 
dünyaya, beynəlxalq ictimaiyyətə qətiyyətli 
açıqlamalar verən, xarici media qurum-
larına Azərbaycanın haqq işini layiqincə 
çatdıran Prezident İlham Əliyev xalqa 
hər müraciətində insanları sevindirməyi 
bacarırdı. Ölkə başçısının Ağdam səfəri 
zamanı çıxışı da belə təsirli anlardan 
biri ilə əlamətdar oldu. Düşünürəm 
ki, bu çıxışı dinləyən, oxuyan hər bir 
azərbaycanlı İlham Əliyevin “hər dəfə 
sərhəd bölgəsində olarkən və bu dağıntıla-
rı uzaqdan izləyərkən öz-özümə deyirdim 
ki, biz mütləq qayıdacağıq” – sözlərindən 
mütəəssir oldu.

Bu gün Azərbaycan tarixi ədaləti bərpa 
edib. Biz öz torpaqlarımıza qayıtmışıq. İndi 

isə bu qayıdışın, otuz il əvvəl öz doğ-
ma torpaqlarından, ata-baba evlərindən 
didərgin düşən, kökləri Qarabağa bağlı 
olsa da, bu torpaqları heç vaxt görməyən, 
uzun illər qaçqın, məcburi köçkün 
statusu ilə yaşamağa məcbur qalmış 
vətəndaşların geri dönüşü mərhələsinin 
başlanması üçün lazımi işlər sürətlə da-
vam etdirilir. 

Həmsöhbətimiz sözlərinə əlavə etdi 
ki, Ağdam səfəri bu mənada olduqca 
əlamətdar tarixi bir hadisə ilə yadda qaldı: 

– Ağdama səfər edən ölkə Prezidenti 
yeni layihələrlə tanış oldu. Burada bir çox 
obyektin təməlqoyma mərasimində iştirak 
edən İlham Əliyev Ağdam şəhərinin Baş 
Planını təsdiqlədi. Həmin plan işğal-
dan azad edilən ərazilərdə təsdiqlənən 
birinci baş planı idi. Bu da, öz növbəsində 
quruculuq işlərinin həlledici mərhələyə 
qədəm qoyduğunu göstərir. Ümid edirik ki, 
nəzərdə tutulan bütün işlər bundan sonra 
da öz həllini tapacaqdır.

Söhbəti qələmə aldı:  
İmran ƏLİYEV, “Xalq qəzeti”

Hazırda ölkəmizin qarşısında duran 
əsas vəzifələrdən biri ötən ilin payızında 
işğalçı Ermənistanla aparılan 44 günlük 
Vətən müharibəsində mənfur düşməndən 
xilas edilən ərazilərə böyük qayıdışı təmin 
etməkdən ibarətdir. Qarabağ savaşı başa 
çatan ilk günlərdən işğaldan azad olunmuş 
ərazilərdə kommunikasiyaların bərpası 
və zəruri infrastrukturun yaradılması 
tədbirlərinə başlanıb.

Ağdam Birinci Qarabağ müharibəsindən – torpaqlarımızın işğal 
edilməsindən sonra ən çox dağıntıya məruz qalmış şəhərlərimizdən biridir. 
Bu torpaqlardan Azərbaycan xalqının tarixi, mədəni, dini irsini silməyə çalışan 
ermənilər işğaldan sonrakı otuz ildə Ağdamda bir salamat bina belə saxla-
mamış, şəhəri tamamilə dağıtmışdılar. Xüsusi diqqət edilməli məsələ odur ki, 
bütün bunlar İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə törədilən dağıntılar deyil. 
Düşmən amansızlıqla işğal etdiyi ərazilərdə bizim maddi sərvətlərimizi dağıt-
dı, talan etdi. İndi biz Ağdamın hər qarışında düşmənin Azərbaycana, xalqı-
mıza qarşı olan nifrətinin təzahürlərinin şahidi oluruq. Lakin Prezident İlham 
Əliyevin Respublika Günündə Ağdama olan səfəri Azərbaycanın bu qədim 
şəhərinin yenidən əvvəlki parlaq günlərinə qaytarılacağını göstərdi. Bu fikirləri 
ölkə başçısının Ağdam səfəri ilə bağlı bizimlə təəssüratlarını bölüşən veteran 
jurnalist, publisist, naşir Hacı Mehman Fərzullayev bildirdi.

İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə 
təsdiqlənmiş ilk baş plan


