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Əlbəttə, biz güclü ordu qur-
muşduq, təlimlər keçirirdik, mü-
asir silahlar əldə etmişdik ki, bu, 
müharibədə bizə Qələbə qazan-
mağa və əsgərlərimizin həyatını 
qorumağa kömək etdi. Bu silahlar 
olmasaydı, itkilərimizin sayı daha 
çox olardı. Ermənistan ordusu ilə 
müqayisədə bizim itkilərimiz 2.5-3 
dəfə az olmuşdur…”.

Azərbaycan Prezidentinin 
vurğuladığı kimi, Vətən 
müharibəsindəki qələbəmizdə 
döyüşçülərimizin vətənpərvərlik 
ruhunun son dərəcə yüksək 
olması ilə bərabər, Silahlı 
Qüvvələrin güc-qüdrəti də önəmli 
rol oynayıb. Çünki ordumuz ən 
müasir silahlarla, hərbi texnika 
və müdafiə təyinatlı qurğularla 

tam təchiz edilib. Silahlı 
Qüvvələrimizin hərbi-texniki 
və döyüş hazırlığının yüksək 
səviyyədə inkişafı istiqamətdə 
son 18 ildə uğurlu siyasət həyata 
keçirilib. Azərbaycan ən müasir 
silahları almaqla yanaşı, onların 
bir çoxunu özü istehsal etmək 
kimi mühüm vəzifəni də uğurla 
reallaşdırıb. 

Ordu quruculuğu istiqamətində 
həyata keçirilən sistemli və 
məqsədyönlü tədbirlərin 
nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan 
güclü orduya, təkmilləşmiş hərbi 
sistemə və inkişaf etmiş müdafiə 
sənayesinə malikdir. Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələri quruda, suda 
və havada döyüş tapşırığını 
yerinə yetirmək, ölkəni istənilən 
hücumdan müdafiə etmək 

qüdrətinə malikdir. 
Dövlətimizin başçısı 

Azərbaycan Ordusunun güc-
qüdrətinin indiki səviyyəyə 
çatmasının təsadüfi olmadığını 
da xüsusi vurğulayıb: “Ordu 
quruculuğu mənim fəaliyyətimdə 
həmişə birinci yerdədir. Hərbçilər 
də, Azərbaycan xalqı da bunu 
bilir. Həmişə demişəm ki, 
ordumuz üçün nə lazımdırsa, 
biz onu da edəcəyik. Biz güclü, 
iradəli ordu yaratmışıq. Bizim 
bütün silahlı birləşmələrimiz 
müasir standartlara cavab verir 
və müharibədə tapşırığı şərəflə, 
vicdanla, cəsarətlə yerinə yetirdi. 
İkinci Qarabağ müharibəsində 
əks-hücum əməliyyatı zamanı 
bizim Silahlı Qüvvələrimiz 
vahid komandanın rəhbərliyi 

altında əks-hücum əməliyyatını 
uğurla reallaşdırdı. Bütün silahlı 
birləşmələr arasında koordinasiya 
tam şəkildə təmin edildi”.

Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin 
sorğusunda Azərbaycanın 
Ermənistan üzərində qələbəsi ilə 
başa çatan Vətən müharibəsindən 
sonrakı dövr üçün respondentlərin 
əsas gözləntiləri ölkəmizin siyasi-
iqtisadi gücünün artacağı və 
regionda mövqeyinin güclənəcəyi, 
düşmən ölkə üzərində təsirinin 
daha da artacağı olub. Əslində, 
sorğu iştirakçılarında belə 
bir qənaətin formalaşması 
təbiidir. Çünki İkinci Qarabağ 
müharibəsindən ötən müddət 
ərzində Azərbaycan qalib 
ölkə kimi beynəlxalq aləmdə 
nüfuzunu daha da gücləndirib. 

Beynəlxalq təşkilatlar ölkəmizin 
haqq mübarizəsini dəstəkləyib. 
Bununla bərabər, Azərbaycan 
iqtisadiyyatı dinamik inkişaf yolu 
ilə sürətlə irəliləyib. Düşməndən 
təmizlənən torpaqlarda bərpa-
quruculuq işlərinə başlanılıb. Artıq 
bu istiqamətdə uğurlu nəticələr 
əldə olunub. 

Bu gün düşməndən azad 
edilən torpaqlarda minatəmizləmə 
əməliyyatları ilə paralel olaraq, 
əsas infrastruktur layihələri də 
reallaşdırılır. Ərazilərin elektrik 
təchizatı istiqamətində geniş 
miqyası tədbirlər həyata keçirilir. 
Yol infrastrukturunun yaradılması 
ilə bağlı bütün istiqamətlər üzrə 
işlər uğurla gedir. Bununla paralel 
olaraq 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. Həmin infrastruktur 
obyektlərinin bərpası üçün 
Tədbirlər Proqramı hazırlanaraq, 
yaxın vaxtlarda icrasına 
başlanılması nəzərdə tutulur. 

Füzuli və Zəngilan 
rayonlarında beynəlxalq hava 
limanlarının tikintisi də sürətlə 
aparılır. Yaxın gələcəkdə üçüncü 
hava limanının isə Laçın rayonu 
ərazisində salınacağı nəzərdə 
tutulur. 

Prezident İlham Əliyev bərpa 
olunan yaşayış sahələrində 
müasir iqtisadi və texnoloji 
innovasiyaların tətbiqini xüsusi 
diqqət mərkəzində saxlayır. Bu 
isə Qarabağın yaxın gələcəkdə 
“ağıllı region” kimi dünyada 
tanınacağına əlverişli şərait 
yaradır. Bu baxımdan Zəngilan 
rayonunun Birinci, İkinci və 
Üçüncü Ağalı kəndlərində ilk 
olaraq “ağıllı kənd” layihəsinin 
həyata keçirilməsi mühüm önəm 
daşıyır. 

Bütün bunlarla bərabər, 
onilliklərlə davam edən 
Ermənistan işğalı zamanı yerlə 
yeksan edilən tarixi, mədəni və 

dini irsimiz bərpa olunur.
Şuşa şəhərində reallaşdırılan 

geniş miqyaslı quruculuq 
işləri çərçivəsində məscidlər, 
tarixi abidələr, məqbərələr, 
ev-muzeyləri, eləcə də 
Qazançı kilsəsi bərpa edilir. Bu 
yenidənqurma işləri Şuşanın tarixi 
simasının bərpası məqsədilə 
məhz orijinal memarlıq üslubuna 
uyğun olaraq gerçəkləşdirilir. 

Yeri gəlmişkən, onu da 
vurğulayaq ki, Şuşadakı Qazançı 
kilsəsinin 200 metrliyində 
“İsgəndər M” raketinin qalıqlarının 
tapılması və xoşbəxtlikdən faciə 
baş verməməsi onu göstərdi ki, bu 
ölümcül silahla Ermənistan bütün 
şəhəri, o cümlədən “dəyər verdiyi” 
kilsəni belə məhv etməyə hazırdır.

Prezident İlham Əliyevin 
tarix və mədəniyyət abidələrinin 
bərpası ilə bağlı fəaliyyətinə 
münasibət bildirən respondentlərin 
73,9 faizi düşünür ki, Prezidentin 
Azıx mağarasına getməsi 
işğaldan azad edilmiş bütün 
ərazilərimizdəki tarix və 
mədəniyyət abidələrinin bərpa 
ediləcəyindən xəbər verir.

Bir sözlə, doğma yurd-
yuvalarından didərgin düşən 
soydaşlarımız bu gün Böyük 
Qayıdışın astanasındadırlar. 
Dövlətimizin başçısı İlham 
Əliyev işğaldan azad edilən 
rayonlara səfərləri zamanı etdiyi 
çıxışlarda səsləndirdiyi fikirlərdə 
də bu məqam xüsusi yer tutur. 
Azərbaycan Prezidenti vurğuladığı 
kimi, necə birlik, həmrəylik 
göstərib torpaqlarımızı azad 
etdik, həmin birlik sayəsində də 
bərpa, quruculuq işlərini həyata 
keçirəcəyik. Ərazilərimiz bərpa 
planına uyğun olaraq yenə də 
əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq, 
torpaqların potensial imkanından 
istifadə edilməklə regional inkişaf 
proqramlarının uğurlu icrası daha 
da sürətlənəcək, Qarabağ cənnət 
məkana çevriləcək.

Sorğuda iştirak edənlərin 
68,9 faizi dövlətimizin başçısını 
Azərbaycan mədəniyyəti və tarixi 
ilə bağlı ulu öndər Heydər Əliyev 
siyasətinin layiqli davamçısı kimi 
görür. Respondentlərin 67,8 
faizinin fikrincə, Prezidentin 
Şuşada Natəvanın abidəsinin 
açılışında iştirak etməsi, Vaqifin 

büstünü və məqbərəsini ziyarət 
etməsi Qarabağa, eyni zamanda, 
bu əzəli, əbədi torpağımızın tarixi 
mədəniyyətinə, irsinə xüsusi 
diqqətinin təzahürüdür. 

Onu da qeyd edək ki, sorğuda 
iştirak edən 67,2 faiz respondent 
belə bir qənaətdədir ki, bu, 
Azərbaycanın tarixi-mədəni irsinə 
hörmətin, sevginin və qayğının, 
61 faizi isə Azərbaycanın öz tarixi 
və əzəli ərazilərinə sahibliyinin 
göstəricisidir.

Bax, elə buna görə də sorğuda 
iştirak edən respondentlərin 
81,8 faizi postmüharibə dövrü 
üçün Qarabağda Böyük Qayıdış 
planları (təşəbbüsləri) ilə bağlı 
verilən qərarları (mesajları) 
müsbət qiymətləndirib. 

Nəhayət, sorğuda diqqətçəkən 
bir məqama da toxunmaq istərdik. 
Prezidentin Qələbə tonqalını 
Şuşada Cıdır düzündə qalamasını 
73, 9 faiz respondent qələbə, 
72 faizi şəhidlərimizin qanı 
ilə qazanılmış Şuşa zəfərinin 
təntənəsi/qələbə simvolu, 65,2 
faizi Şuşanın Azərbaycanın 
mənəvi-mədəni paytaxtı 
olmasının dünyaya nümayişi, 
64,7 faizi vətənpərvərlik, 62,2 
faizi torpaq və bayraq sevgisi, 
58,9 faizi Prezidentin dəyər və 
ənənələrimizə sadiqliyi, 58,9 
faizi milli birlik, 58,4 faizi ərazi 
bütövlüyü, 57,4 faizi həmrəylik, 
54,3 faizi tarixi irsin xilası, 
49,6 faizi Qarabağda bərpa və 
quruculuq strategiya və planları 
kimi dəyərləndirib və bununla 
dövlətimizin başçısının dünyaya 
mesajlar verdiyini bildirib.

Respondentlərin sorğuda 
Prezidentin Qələbə tonqalını 
Şuşada Cıdır düzündə qalamasını 
belə yüksək dəyərləndirmələri 
təsadüfi deyil. Çünki bu şəhər 
Qarabağın, Azərbaycanın incisidir, 
mədəniyyət beşiyidir, mədəniyyət 
paytaxtıdır. Dövlətimizin 
başçısının vurğuladığı kimi, bu 
şəhər, bu möhtəşəm qala bizi–
xalqımızı dinimizə, milli, mənəvi 
köklərimizə bağlayır. Deməli, 
Azərbaycan xalqı öz kökünə bağlı 
xalqdır. Əks-təqdirdə, biz heç vaxt 
işğala son qoya bilməzdik.

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Prezident İlham Əliyevə inam rifah və  
əmin-amanlığın başlıca təminatıdır 

Milli birlik və 
həmrəyliyin nümayişi 

Şuşada mayın 12-13-də keçirilmiş "Xa-
rıbülbül" musiqi festivalını mən də böyük 
həvəslə izlədim. Vətənini, torpağını sevən hər 
bir azərbaycanlıda belə bir möhtəşəm tədbiri 
izləmək hədsiz fəxarət hissi doğurdu.

Uzun illərdən sonra Cıdır düzündə ke-
çirilmiş "Xarıbülbül" musiqi festivalı Heydər 
Əliyev Fondu tərəfindən təşkil olunmuşdur. 
Bu, əlbəttə, təkcə musqi festivalı deyildi, 
düşmən üzərində qələbəmizin sevinc dolu 
anları idi. 

Festivalda Azərbaycanda yaşayan 
müxtəlif xalqların musiqi kollektivlərinin ifasın-
da folklor nümunələrindən, xalq və klassik 
musiqidən ibarət proqramın səsləndirilməsi 
Vətənimizin necə tolerant bir ölkə olduğunu 
göstərdi.

Uzun müddətdən sonra Şuşada belə 
bir möhtəşəm tədbirin keçirilməsi, həm də 
Azərbaycan mədəniyyətinin işğaldan azad 
olunmasının bir nümunəsi idi.

Festival Azərbaycan xalqının milli birlik və 
həmrəyliyini nümayiş etdirdi. Eyni zamanda, 
fbu tədbir dünya ictimaiyyətinə bu torpaqların 
əsl sahibinin kim olduğunu göstərdi. Festiva-
lın proqramı və formatı milli birlik, həmrəylik, 
əzmkarlıq, tarixi və milli ənənələrə sədaqət 
kimi dəyərlər üzərində qurulmuşdu.

Festivalda Azərbaycanda 
yaşayan müxtəlif xalqların mədəniyyətini, 
musiqi və rəqs ənənələrini nümayiş etdirən 
çıxışlar Azərbaycanda dini və etnik tolerant-
lığın yüksək səviyyədə qorunmasının təsdiqi 
idi. Tolerantlıq, həqiqətən bizim xalqımızın 
mühüm dəyərlərindən biridir.

Cənab Prezident festivaldakı çıxışın-
da tarixdən də danışdı, dünyada gedən 
proseslərə də toxundu, Azərbaycanın 
gələcəyə necə hazırlaşdığını, beynəlxalq 
münasibətləri, dövlətlər, xalqlar arasında 
əlaqələri necə gördüyünü də açıqladı. Qeyd 
etdi ki, biz bütün dünyaya buradan – Şuşa-
dan, qədim torpağımızdan mesaj veririk ki, 
ancaq çoxkonfessiyalı, çoxmillətli ölkələrdə, 
cəmiyyətlərdə inkişaf olur, birlik olur, milli 
həmrəylik olur, sülh olur. Hesab edirəm ki, 
cənab Prezidentin bu fikirləri festivalın əsas 
hədəfini kifayət qədər dəqiq ifadə edir.

Şükür Tanrıya ki, biz bu günü də gördük. 
Dünyada Şuşa kimi gözəlliyi olan şəhər 
görməmişəm. Bu günləri bizə bəxş edən 
əsgərlərimiz sağ olsun, şəhidlərimizin ruhu 
şad olsun. Ən böyük minnətdarlıq isə bizim 
cənab Prezidentimizə düşür.

Allahverdi HAXVERDİYEV,  
YAP Qubadlı rayon təşkilatının sədri

Ötən il noyabrın 8-də Ali Baş Komandan 
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər 
ordumuz Şuşanı işğaldan azad etdi. 
Prezidentimiz İlham Əliyev Şuşa azad 
olunandan sonra üç dəfə bu şəhərdə 
olmuşdur. Hər dəfə dövlət başçımızın 
böyük qürurla səsləndirdiyi “Əziz Şuşa, sən 
azadsan! Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq! Əziz 
Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik! Şuşa bizimdir! 
Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!” 
--sözləri bizlərə həqiqətən mənəvi ruh verir.

Bakıda daha bir 
həyət abadlaşdırılıb

Nərimanov rayonunda növbəti “Bizim həyət” sakinlərin 
istifadəsinə verilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyətindən 
verilən məlumata görə, Heydər Əliyev Fondunun 

vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri 
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "Bizim 
həyət" layihəsi çərçivəsində növbəti abadlaşdırılmış həyət 
sakinlərin istifadəsinə verilib.

Yenilənmiş həyət Nərimanov rayo-
nu, Aşıq Alı küçəsi 5, 7/19, İzzəddin 
Həsənoğlu küçəsi 21 və Fətəli Xan 
Xoyski küçəsi 118, 120/23 nömrəli 
ünvanlarda 1100 nəfər sakinin yaşa-
dığı binaları əhatə edir.

“Bizim həyət” layihəsinin əsas 
məqsədi Bakı həyətlərinin abadlaşdı-
rılması, şəhər ekologiyasının sütunu-
nu təşkil edən yaşıllıqların bərpası, 
sağlam həyat tərzinin formalaşdı-
rılması, sakinlər üçün təhlükəsiz və 
rahat yaşam şəraitinin yaradılmasıdır.

Abadlaşdırılan növbəti həyətdə əlil 
və sağlamlıq imkanları məhdud olan 
insanların rahat hərəkəti nəzərə alı-
nıb, bütün yaş qrupları üzrə uşaqların 
inkişafı üçün əlverişli şəraitin yara-
dılması, gənclərin asudə vaxtlarının 
səmərəli keçirmələri və onlarda siste-
matik idmanla məşğulolma refleksinin 
yaradılması məqsədilə müxtəlif idman 
qurğuları, futbol və şahmat meydan-
çaları, uşaqlar üçün oyun meydança-
ları salınıb. Yeni həyətin ərazisində 
4 ədəd söhbətgah inşa edilib, yeni 
oturacaqlar, tullantılar üçün qutular 
quraşdırılıb.

Sakinlərin istək və maraqları 
nəzərə alınaraq, həyətdə yeni işıqlan-
dırma dirəkləri, təhlükəsizlik kame-
raları, yanğın hidrantları quraşdırılıb, 
binaların fasadları, dam örtükləri və 
giriş hissələri tam təmir olunub, blok-
lara elektromaqnit kartla giriş sistemi 
tətbiq edilib. Həyətin ərazisindəki 
mövcud yaşıllıqların bərpası ilə 
yanaşı, əlavə olaraq xüsusi karantin 
rejiminin qaydalarına riayət etməklə 
35 ədəd ağac əkilib və 1500 kv.metr 
ərazidə yaşıllıq zolağı salınıb.

Yenilənmiş həyətdə karantin 
dövrünün tələblərinə uyğun olaraq tib-
bi-profilaktik tədbirlər həyata keçirilib, 
dezinfeksiya dispenserləri qoyulub, 
karantin rejimi qaydalarına riayət 
olunması ilə bağlı maarifləndirici 
lövhələr quraşdırılıb.

Həmin layihənin Bakının bütün 
rayonlarında həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulur. Bununla əlaqədar, 
paytaxtımızın abadlaşdırılmaya ehti-
yacı olan həyətləri haqqında məlumat 
və tövsiyələrin IDEA İctimai Birliyinə 
təqdim edilməsi xahiş olunur.

“Xalq qəzeti”                 
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