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Bu məqamda onu da qeyd edək 
ki, dövlətimizin  başçısı 44 gün-
lük Vətən müharibəsindən sonra 
düşməndən təmizlənən ərazilərə 
mütəmadi səfərlər edir, həmin 
 torpaqlarda tikinti, bərpa-quruculuq 
işləri ilə  yaxından tanış olur, qarşı-
da duran vəzifələrlə bağlı fikirlərini 
 bildirir. Prezident İlham Əliyev və bi-
rinci  xanım  Mehriban Əliyevanın Şuşa 
şəhərinə növbəti səfəri  zamanı “Otel 
və Konfrans Mərkəzi”nin təməlinin 
qoyulması, Xüsusi nümayəndəliyin 
yerləşəcəyi inzibati binada, Üzeyir 
Hacıbəylinin ev-muzeyində aparı-
lacaq işlərin nəzərdən keçirilməsi, 
həmçinin görkəmli bəstəkar Üzeyir 
Hacıbəylinin heykəlinin, Bülbülün ev-
muzeyinin, böyük şair Molla Pənah 
Vaqifin muzey-məqbərə komplek-
sinin və büstünün, bütün bunlarla 
bərabər “Qarabağ” hotelinin açılışı 
mərasimlərinin reallaşması bunun 
bariz ifadəsidir. 

Prezident İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyevanın avqus-
tun 29-da Şuşaya səfəri bir mühüm 
hadisə ilə də yadda qaldı. Uzun 
illərdən sonra işğaldan azad edilən 
Şuşa şəhərində böyük Azərbaycan 
şairi, dövlət xadimi, Qarabağ xa-
nının vəziri Molla Pənah Vaqifin 
məqbərəsinin önündə Vaqif Poeziya 
Günləri keçirildi. Tədbirin açılışında 
dövlətimizin başçısı çıxış edərək, 
Vaqifin məqbərəsinin də bütün digər 
tarixi abidələrimiz kimi, işğal edilmiş 
torpaqlarda erməni vandalizminə 
məruz qaldığını, indi isə bu abidənin 
tam bərpa edildiyini və ikinci açılışının 
keçirildiyini bildirdi. Ölkə rəhbəri dedi: 
“Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin 
Şuşada ucaldılması qərarını ulu 
öndər Heydər Əliyev vermişdir. Onun 
təşəbbüsü ilə 1982-ci il yanvarın 
14-də burada qarlı, şaxtalı havada 
bu məqbərənin açılışı olmuşdur. Bu, 
sıradan olan hadisə deyildi. Çünki o 
vaxt Şuşa Dağlıq Qarabağ Muxtar 
Vilayətinin bir hissəsi idi. Bildiyiniz 
kimi, uzun illər ermənilər Şuşaya iddia 
edirdilər, Şuşanı erməni şəhəri kimi 
qələmə verməyə çalışırdılar. Halbuki, 
bunun üçün heç bir tarixi, mədəni 
əsas yox idi. Onu da nəzərə almalı-
yıq ki, Molla Pənah Vaqif təkcə şair 
yox, eyni zamanda, Qarabağ xanının 
vəziri idi. Sovet dövründə sovet ide-
ologiyası, sovet hökumətinin tarixlə 
bağlı yanaşması belə idi ki, xanlıq-

lar tarixin qara ləkəsi kimi qələmə 
verilirdi. Bütün bunlara baxmaya-
raq, ulu öndərin iradəsi və qətiyyəti 
nəticəsində bu məqbərə ucaldılmışdır 
və bir daha Şuşanın Azərbaycan 
şəhəri kimi təsdiqi öz yerini tapmış-
dır”.

Azərbaycan Prezidenti nitqində 
Şuşa işğala məruz qalandan son-
ra bütün tarixi, mədəni abidələrin, 
o cümlədən, Vaqifin məqbərəsinin 
vandallar tərəfindən dağıdıldığını 
vurğulayaraq, bu şəhərin düşmən 
tərəfindən zəbt edilməsinin xalqı-
mızın böyük faciəsi olduğunu bir 
daha diqqətə çatdırdı. “Çünki Şuşa 
Azərbaycan mədəniyyətinin ocağı-
dır. Şuşanın Azərbaycan tarixində 
çox böyük rəmzi mənası var. Şuşa 
Qarabağın tacıdır. Şuşanın işğalından 
sonra digər rayonlar, digər şəhərlər 
işğala məruz qaldı. Çünki Şuşanın 
strateji əhəmiyyəti, əlbəttə ki, bizim 
üçün itirilmiş oldu və düşmən bundan 
istifadə edərək, ondan bir neçə gün 
sonra – 1992-ci ilin mayında Laçını 
da işğal etdi. Ondan bir il sonra– 
1993-cü ilin aprelində Kəlbəcəri işğal 
etdi və beləliklə, Dağlıq Qarabağ 
Muxtar Vilayəti ilə Ermənistan arasın-
da coğrafi bağlantı yaradıldı. Bizim 
məğlubiyyətimizin qaçılmaz olması 
göz qabağında idi, nəzərə alsaq ki, o 
vaxt Azərbaycanda hərc-mərclik döv-
rü idi, nizami ordu yox idi, vətəndaş 
qarşıdurması baş vermişdi”,– deyə 
ölkə rəhbəri o müdhiş günlərin acı 
mənzərəsini gözlərimiz önündə can-
landırdı. 

Yeri gəlmişkən, erməni faşizmi 
Birinci Qarabağ müharibəsində və 
bu savaşdan ötən 30 ilə yaxın bir 
dövrdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 
dəhşətli vandallıqlar törədib, şəhər 
və kəndlərimizi xarabalığa çevirib, 
yeraltı və yerüstü sərvətlərimizi tala-
yıb, maddi-mədəni dəyərlərimizi yer 
üzündən silib. 

Bu məsələdə ən təəccüblü hal 
isə odur ki, o vaxtlar səsi çıxma-
yan, susan erməni mətbuatı Vətən 
müharibəsindəki haqlı, ədalətli 
qələbəmizdən ötən müddətdə 
Ermənistanın bu barbar əməllərindən 
utanc hissi keçirildiyi barədə yazılar 
verir. Məsələn, qonşu ölkədə kifayət 
qədər tanınan ictimai fəal və bloger, 
jurnalist Roman Baqdasaryan öz 
“YouTube” platformasında bütün 
dünyanı lərzəyə gətirəcək vandalizm 

faktlarını etiraf edir. Bir neçə dəqiqəlik 
çıxışında erməni ictimai fəal soydaş-
larının 30 il ərzində işğalda qalan 
Azərbaycan torpaqlarında dünyada 
analoqu olmayan vəhşiliklərə əl atdıq-
larını sübuta yetirir.

Roman Baqdasaryan 
Azərbaycanın qələbəsi ilə başa 
çatan 30 illik münaqişənin səbəbkarı 
kimi erməniləri ittiham edərək onları 
azərbaycanlılara qarşı qəddarlıqda, 
qeyri-insani münasibətdə, hərbi və 
mülki cinayətlər törətməkdə, vanda-
lizm və barbarlıqda günahlandırıb. O, 
ermənilərin işğal altında saxladıqları 
ərazilərdə tarixi-mədəni abidələrə, 
o cümlədən, qəbirstanlıqlara və 
məscidlərə qarşı bəşəri cinayətlər 
törətdiklərini etiraf edib. 

Erməni bloger çıxışında qeyd 
edib: “Ermənilər anlamalı idilər 
ki, işğal etdikləri ərazilərdəki 
qəbirstanlıqlarda məzarları açıb 
meyitləri çıxardaraq, onların 
ağzındakı qızıl dişləri oğurlayaraq, 
əridib külçə halında xammal kimi 
satanda bunun bədəlini bir gün 
ödəməli olacaqlar. Ermənistanda 
hakimiyyətdə olmuş Sarkisyan və 
Koçaryanın Azərbaycana qarşı 
yürütdüyü zorakı və vandal siyasətin 
sonu belə olmalı idi. Qırx dörd 
günlük müharibə zamanı dağıdılmış 
qəbirlərin və təhqir olunmuş insan 
cəsədlərinin canlı şahidi olan 
Azərbaycan əsgərinin qisasçılıq 
hissini başa düşmək lazımdır”.

Roman Baqdasaryan daha sonra 
vaxtilə işğal altındakı ərazilərdə 
mövcud olan məscidlərin və digər 
dini abidələrin yer üzündən silindi-
yini bildirərək, deyib: “Azərbaycan 
torpaqlarında bu sayda məscidlərin 
olmasını mən də bilmirdim. Yanlız 
müharibədən sonra xarici KİV-də 
yayımlanan materiallardan sonra an-
ladım ki, ermənilər məscidləri və dini 
abidələri viran qoyaraq yer üzündən 
siliblər. Buna görə ermənilər cavab 
verməli olacaqlar”.

Buradan aydın olur ki, ar-
tıq Ermənistan cəmiyyətində də 
həqiqətləri etiraf edən və erməni 
faşizminin iç üzünü göstərməkdə 
maraqlı olan qüvvələr yetişməkdədir. 
Onlar erməni faşizmindən 
çəkinmədən, hətta həyatlarını riskə 
qoyaraq həqiqətləri bütün dünyaya 
çatdırır, eyni zamanda, sərhədlərin 
demarkasiyası və delimitasiyasının, 
o cümlədən, ətrafdakı qonşularla 
normal münasibətlərin qurulmasının 
zəruriliyini vurğulayırlar. 

Beləliklə, bu gün bütün dünya 
Ermənistanın 30 ilə yaxın müddətdə 

Azərbaycanın işğal olunmuş tor-
paqlarında maddi-mədəni ter-
ror törətdiyindən xəbərdardır. 
Beynəlxalq aləm, eyni zamanda, 
düşmənin zəngin yeraltı və yerüstü 
sərvətlərimizi vəhşicəsinə istismar 
etdiyini, regionun meşə örtüyünün 
məqsədli şəkildə taladığını, münbit 
torpaqların, su ehtiyatlarının ekoloji 
və radioaktiv çirklənməyə məruz 
qoyduğunu bilir. Qarabağda belə bir 
acınacaqlı şəraitin aradan qaldırıl-
ması, əvvəlki vəziyyətə qaytarılması 
üçün isə bundan sonra hələ neçə illər 
lazım gələcək. 

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev çıxışlarının birində bu barədə 
deyib: “Mən azad edilmiş ərazilərdə 
dəfələrlə olmuşam, maşınla yüzlərlə 
kilometr yol gedirsən və yalnız dağı-
dılmış kəndləri görürsən, heç yerdə 
bircə bina da yoxdur. Ağdamda bircə 
bina da yoxdur. Təkcə qismən da-
ğıdılmış bir məscid qalıb, ondan da 
ermənilər atəşin təshih edilməsi üçün 
oriyentir və müşahidə məntəqəsi 
kimi istifadə ediblər, oradan baxırlar-
mış ki, Azərbaycan qoşunları orada 
hərəkət edir, yoxsa yox? Füzulidə 
bircə bina da yoxdur. Hətta bayraq 
sancmağa yer yox idi. Biz bayrağı 
bayraq dirəyindən asdıq. Cəbrayılda 
da eyni vəziyyətdir. Zəngilanda, 
Qubadlıda bir neçə ev qalıb, onlarda 
da qanunsuz məskunlaşdırma aparıl-
mışdır…”.

Qarabağda bütün dağıntı-
lar məqsədli şəkildə edilib. Belə 
ki, erməni vandalları tərəfindən 
Ermənistan ərazisindəki tarixi 
torpaqlarımızda, Qarabağda və 
ətraf rayonlarda azərbaycanlılara 
aid tarixi miraslar viran qoyulmaq-
la azərbaycanlıların bu ərazidəki 
mədəni kimliyinin itirilməsi məqsədi 
güdülüb. Bu torpaqlarda bütün milli 
izlərimiz silinməyə çalışılıb.

Azərbaycanın qazandığı tarixi 
zəfərdən sonra bu bölgənin yeni inki-
şaf dövrü başlayıb. Naxçıvan ilə Ba-
kını bir-biri ilə birləşdirəcək Zəngəzur 
dəhlizinin bölgəyə gətirəcəyi rahatlı-
ğın və zənginliyin miqyasını təsəvvür 
etmək belə mümkün deyil. Yaran-
mış yeni reallıqlar Azərbaycan ilə 
birlikdə, eyni zamanda, Ermənistan 
üçün də yeni bir dövrün başlanğıcı-
dır. Zəngəzur dəhlizində fəaliyyətə 
başlayacaq dəmiryolu ilə ermənilər də 
rahatlıqla Rusiyaya və bütün dün-
yaya çıxış əldə edəcəklər. Beləliklə, 
ermənilər özləri özlərini saldıqları 
blokadadan xilas ola biləcəklər.

(ardı 2-ci səhifədə)

Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda tikinti, bərpa-quruculuq 
işləri sürətlə həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyev və 
birinci xanım Mehriban Əliyevanın avqustun 29-da Şuşaya 
səfəri zamanı həyata keçirilən təməlqoyma və açılış 
mərasimləri, reallaşdırılan digər tədbirlər bunu deməyə 
əsas verir. Bu, eyni zamanda, Qarabağın incisi olan bu 
şəhərin tez bir zamanda  tam bərpa olunacağı, sakinlərin 
öz dədə-baba ocaqlarında məskunlaşacaqları əminliyini 
möhkəmlədir. 

Vətən müharibəsindəki parlaq qələbə 
tarixdə bənzəri olmayan qələbədir. Azərbaycan 
xalqı buna layiq idi və biz qələbə əldə edərək 
düşməni öz doğma diyarımızdan qovduq, 
şəhərlərimizi azad etdik, doğma Şuşamızı azad 
etdik. Bu gün Şuşa artıq dirçəlir və Şuşanın 
dirçəlməsi üçün əməli addımlar atılır.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

44 günlük Vətən müharibəsi 
bizim şanlı tariximizdir

Prezident İlham Əliyev “Tokio-2020” 
Yay Paralimpiya Oyunlarında qızıl medal 

qazanan idmançımızı təbrik edib
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev “Tokio-2020” Yay 

Paralimpiya Oyunlarında qızıl medal qazanan idmançımızı təbrik edib.

Dövlətimizin başçısı bununla bağlı “Twitter”dəki hesabında paylaşım edib.
Paylaşımda deyilir: “Qızıl medalçımız Vəli İsrafilovu inamlı qələbəsi 

münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm!”

AZƏRTAC

“Dövlət orqanlarında (qurumlarında) daxili 
idarəetmə proseslərinin elektronlaşdırılması 

tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 27 oktyabr tarixli 314 

nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-

nın 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 
tutaraq qərara alıram:

1. “Dövlət orqanlarında (qurumlarında) 
daxili idarəetmə proseslərinin elektronlaşdı-
rılması tədbirləri haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin   2018-ci il 27 oktyabr 
tarixli 314 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2018, № 10, maddə 2014; 2020,  
№ 4, maddə 399) aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

1.1. 8.1-ci bənd ləğv edilsin;
1.2. aşağıdakı məzmunda 10.3-2-ci bənd 

əlavə edilsin:
“10.3-2. bu Fərmanın 5-ci və 6-cı 

hissələrinə əsasən yaradılan daxili idarəetmə 
proseslərinin elektron sistemlərinin 
istifadəçiləri üçün elektron imza və Data 

Mərkəzindən istifadə ilə bağlı tarifləri 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə 
razılaşdırmaqla təsdiq etsin;”.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti:

2.1. “Dövlət orqanlarında (qurumlarında) 
daxili idarəetmə proseslərinin elektronlaş-
dırılması tədbirləri haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin  2018-ci il 27 ok-
tyabr tarixli 314 nömrəli Fərmanının 10.3-2-ci 
bəndində nəzərdə tutulmuş tapşırığın icrasını 
iki ay müddətində Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təmin etsin;

2.2. bu Fərmandan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 2 sentyabr 2021-ci il

Əlcəzair portalı Prezident  
İlham Əliyevin Şuşada Vaqif Poeziya 
Günlərinin açılışında iştirakından yazıb

Əlcəzairin “Əl Hərir” portalı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və 
birinci xanım Mehriban Əliyevanın işğaldan azad edilmiş Şuşa şəhərində 
Vaqif Poeziya Günlərinin açılışında iştirakından yazıb.

AZƏRTAC-a istinadla yayımlanan 
xəbərdə qeyd olunub ki, Azərbaycanın 
dövlət başçısı tədbirin açılışındakı çıxışında 
qədim mədəniyyət paytaxtı Şuşanın düşmən 
işğalından azad olunmasından, şəhərin 
dirçəldilməsindən, Heydər Əliyev Fondunun 
dahi şair Vaqifin vandal ermənilər tərəfindən 
dağıdılmış məqbərəsinin bərpasını öz 

təşkilindən bəhs edib.           

Materialda Prezident İlham Əliyev və 
birinci xanım Mehriban Əliyevanın Şuşada 
dahi Azərbaycan şairi və ictimai xadimi Molla 
Pənah Vaqifin muzey-məqbərə kompleksinin 
təmir-bərpa və yenidənqurma işlərindən son-
ra açılışında iştirak etdikləri də xatırladılıb. 

Xəbərdə, həmçinin tədbirdən silsilə 
fotoşəkillər də yer alıb.

Oqtay BAYRAMOV, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Qahirə



3 sentyabr 2021-ci il, cümə

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Erməni vandallarının xarabazara 

çevirdikləri əzəli-əbədi yurdlarımı-
zın bərpası, inkişaf axarına qovuş-
ması, sosial-iqtisadi dirçəlişi indi 
dövlətimizin qarşısında duran ən 
mühüm vəzifədir. Dövlətimizin başçısı 
hər zaman bütün məsələlərdə olduğu 
kimi, bu istiqamətdə də aydın planla-
ra, strateji hədəflərə malikdir.

Vətən müharibəsində rüsvayçı 
məğlubiyyətlə üzləşən Ermənistan 
ötən müddətdə faşist əməllərindən 
əl çəkmir, ardıcıl şəkildə təxribatlar 
törədir, Azərbaycanla sərhəd 
zolağında gərginliklər yaradır, 
sərhədlərin delimitasiya və 
demarkasiyası prosesini pozmağa 
çalışır. Düşmən təxribatlar 
davam etdirəcəyi halda yenidən 
Azərbaycanın “dəmir yumruğ”unun 
işə düşə biləcəyini təəssüf ki, anlamır.

Prezident İlham Əliyev çıxışlarının 
birində ötən illər ərzində Ermənistanın 
işğalçılıq siyasəti yürüdərək, böyük 
səhvə yol verdiyini, torpaqlarımızın iş-
ğaldan azad edilməsinin Azərbaycan 
xalqı üçün ümummilli məsələ ol-
duğunu vurğulayıb. Ölkə rəhbəri 
daha sonra bildirib: “İkinci Qarabağ 
müharibəsi bir daha Azərbaycan xal-
qının 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. Ermənistan isə 
məğlub edilmiş dövlətdir və bizim iş-
ğal altında olan torpaqlarda törədilmiş 
vəhşilik o erməni lobbi təşkilatlarının 
öz xalqı haqqında yaratdıqları mifolo-
giyaya da son qoydu. Çünki bu dağın-
tıları törədən vəhşidir. Bunun başqa 
adı yoxdur”.

Bu gün işğaldan azad olunmuş 
ərazilərdə quruculuq işləri intensiv 
şəkildə aparılır. Azərbaycan çox mü-
hüm təkliflərlə və təşəbbüslərlə çıxış 
edir və bu, xüsusən də, kommunika-
siyaların və yeni daşıma dəhlizlərinin 
açılması ilə bağlıdır. Layihənin həyata 
keçirilməsi ilə bağlı iş artıq başlayıb. 
Azərbaycan bu məqsədlə texniki və 
maliyyə imkanlarını səfərbər edib.

Hazırda düşmənin Azərbaycan 
torpağına vurduğu yaralar sağaldılır. 
Azad edilən ərazilərimizdə iqtisa-
di inkişafın formalaşması ilə bağlı 
sistemli və kompleks tədbirlər sürətlə 
həyata keçirilir. Bərpa-quruculuq 
işləri geniş miqyası ilə diqqət çəkir. 
Belə ki, eyni vaxtda həm dəyən ziyan 
qiymətləndirilir, həm minatəmizləmə 
prosesi aparılır, həm də infrastruktur 
layihələri reallaşdırılır. Bütün bun-
lardan sonra isə sosial obyektlərin, 
inzibati binaların inşası, nəhayət, 

məskunlaşmaya başlanılması 
nəzərdə tutulur. 

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

İnşa ediləcək “ağıllı kənd”lərdə 
sakinlərin enerjiyə tələbatı yalnız 
alternativ enerji mənbələri hesabına 
ödəniləcək. Eyni zamanda, texnoloji 
innovasiyanın tətbiqi istehsal, sosial 
xidmətlər, “ağıllı kənd təsərrüfatı” və 
alternativ enerji kimi sahələrin inkişa-
fını sürətləndirəcək. 

Prezident İlham Əliyev bu məsələ 
ilə bağlı deyib: “Zəngilan rayonunun 
üç kəndində – Birinci, İkinci, Üçüncü 
Ağalı kəndlərində bu layihə həyata 
keçiriləcək. Mən təlimat vermişdim ki, 
bu ilin sonuna qədər layihə tam başa 
çatsın. Yəni, orada, təqribən, 1000-ə 
yaxın insan yerləşəcək. Bütün lazımi 
infrastruktur qurulacaq, əkin sahələri 
bərpa ediləcək və insanlar oraya qa-
yıdacaqlar. Belə pilot layihələr çox ola 
bilər. Biz indi onun üzərində işləyərik”.

Yeri gəlmişkən, işğaldan azad 
edilmiş ərazilərdə ekoloji vəziyyətin 
bərpası üçün kompleks tədbirlərin 
görülməsi nəzərdə tutulub. Bu torpaq-
ların böyük potensialı hesabına “yaşıl 
enerji” zonasına çevrilməsi planlaşdı-
rılıb. Məsələn, Kəlbəcər–Laçın zona-
sında daim güclü küləklər müşahidə 
olunduğundan külək stansiyalarının, 
Zəngilan–Cəbrayıl zonasında isə il 
ərzində bol günəş şüalarının mövcud-
luğu günəş stansiyalarının tikilməsini 
zəruriləşdirib. Beləliklə, bütün bu təbii 
imkanlar Qarabağın yaxın gələcəkdə 
“yaşıl enerji” zonasına çevrilməsini 
şərtləndirib. 

Bu yaxınlarda Azərbaycan Pre-
zidenti İlham Əliyevin təsdiqlədiyi 
“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi 
inkişafa dair Milli Prioritetlər”də də 
qlobal iqlim dəyişikliklərinin miqyası-
nın azaldılması, təmiz ətraf mühitin 
təmin olunması və Azərbaycanın 
“yaşıl artım” ölkəsinə çevrilməsi kimi 
məsələlər yaxın onilliyin əsas strateji 
istiqaməti kimi göstərilib.

Beləliklə, Azərbaycan Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin vurğuladığı 
kimi, biz tezliklə doğma Qarabağımızı 
cənnətə çevirəcəyik. İşğaldan azad 
edilmiş ərazilərdə görülən işlərin, 
həyata keçirilən tədbirlərin sürətlə 
aparılması bunu deməyə əsas verir.

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

44 günlük Vətən müharibəsi 
bizim şanlı tariximizdir

Leyla Abdullayeva: Ermənistanın xarici işlər 
nazirinin diqqətinə çatdırırıq ki, hazırda tərəflərin 
imzaladığı bəyanatların icrasının zamanıdır

Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Rusiyanın RİA xəbər 
agentliyinə müsahibəsində rəsmi İrəvanın bu günədək sərgilədiyi ənənəvi 
beynəlxalq hüquqa zidd və Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını əks etdirən 
mövqeyini təkrar edib. Erməni xarici işlər naziri Azərbaycanın beynəlxalq 
sərhədləri çərçivəsindəki ərazilərində aqressiv separatçılığı qızışdırmaqla, 
bəhs etdiyi “sülh və təhlükəsizlik strategiyasının” saxtakarlıqdan başqa bir 
şey olmadığını və bu ölkənin hələ də təcavüz siyasətindən əl çəkmədiyini 
açıq şəkildə göstərir.

Bu fikirlər Azərbaycan Respublikası Xarici 
İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin 
rəisi Leyla Abdullayeva Ermənistan xarici 
işlər nazirinin RİA agentliyinə müsahibəsinə 
dair şərhində yer alıb. 

Leyla Abdullayeva bildirib: “Ermənistanın 
yeni xarici işlər nazirinin diqqətinə çatdırırıq 
ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü beynəlxalq 
hüququn tələblərinə uyğun olaraq təmin edib 
və hazırda tərəflərin imzaladığı bəyanatların 
icrasının zamanıdır. Bu reallığı dərk etmək 
Ermənistan tərəfinin maraqlarına uyğundur, 
çünki ölkə, nəhayət, yalan və xülyalara son 
verərək, gələcək inkişaf və tərəqqiyə köklənə 
bilər.

Ölkəmiz dəfələrlə beynəlxalq hüquq 
prinsipləri əsasında münasibətləri normal-
laşdırmaq tərəfdarı olduğunu bəyan edib. 
Ermənistan tərəfinin revanşist bəyanat 
və davranışları isə bu ölkənin hələ də 
beynəlxalq hüquq prinsiplərinə əsaslanan 
qonşuluq siyasətinə hazır olmadığını nüma-
yiş etdirir”. 

AZƏRTAC

Rəşad MAHMUDOV: Şuşa tarixiliklə müasirliyin 
qovuşduğu mədəniyyət paytaxtımızdır

Qəsbkarın ələ keçirdiyi 
Qarabağın, Şərqi Zəngəzurun 
hər daşı, qayası kimi, Şuşa da 
uzun illər Azərbaycan ruhunu 
itirmədi. Bax, bu ruh, bu doğmalıq 
hesabına Vətən müharibəsinin son 
günlərində belə neçə-neçə əsgər və 
zabitimizin əfsanəvi qəhrəmanlığı, 
misilsiz şücaəti ilə bu müqəddəs 
şəhər yad, murdar nəfəslərdən 
təmizləndi. Prezident İlham Əliyev 
hələ savaşın şiddətlə getdiyi vaxt 
ordumuzun addım-addım Şuşaya 
doğru irəlilədiyini, bu yoldan heç 
vaxt, heç vədə geri çəkilməyəcəyini 
dedi və Türkiyə mətbuatına verdiyi 
müsahibələrin birində “Şuşa azad 
edilmədən bu əməliyyat tamamlanmış 
sayılmaz, yarımçıq qalar”, – söylədi.

Nəhayət, o əziz, unudulmaz tarixi 
günə qovuşduq. Dövlətimizin başçısı 
ötən il noyabrın 8-də xalqımızı 
Şuşanın işğaldan azad edilməsi 
münasibətilə təbrik edərək, belə 
bir müjdəni verməyinin həyatında 
bəlkə də ən xoşbəxt günlərdən biri 
olduğunu diqqətə çatdırdı: “Böyük 
fəxarət və qürur hissi ilə bəyan 
edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan 
azad edildi! Şuşa bizimdir! Qarabağ 
bizimdir! Bu münasibətlə bütün 
Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik 

edirəm. Bütün şuşalıları ürəkdən 
təbrik edirəm.

İyirmi səkkiz il yarım işğal altında 
olan Şuşa azad edildi! Şuşa indi 
azaddır! Biz Şuşaya qayıtmışıq! Biz 
bu tarixi qələbəni döyüş meydanında 
qazandıq. 2020-ci il noyabrın 
8-i Azərbaycan tarixində əbədi 
qalacaqdır. Bu tarix əbədi yaşayacaq. 
Bu, bizim şanlı qələbəmizin, 
zəfərimizin günüdür!”

Bu fikirləri Milli Məclisin 
deputatı, YAP İdarə Heyətinin üzvü 
Rəşad Mahmudov söyləyib. O, 
daha sonra deyib:

“Bu gün Şuşa yenə də işğaldan 
əvvəlki xoş çağlarını yaşayır, 
sevincli, fərəhli neçə-neçə sabahların 
ümidi ilə tikilir, qurulur, bütün 
dünyaya, beynəlxalq ictimaiyyətə 
Azərbaycanın maddi-mədəniyyət 
məbədgahı olduğunu göstərir. 
İyirmi səkkiz il ərzində başından 
duman, çən əskik olmayan bu 
mədəniyyət paytaxtımızda indi 
abadlıq-quruculuq, bərpa işləri 
getdikcə geniş vüsət alır, burada 
Üzeyir bəy Hacıbəylinin, Xurşidbanu 
Natəvanın və Bülbülün ev-muzeyləri, 
görkəmli şair Molla Pənah Vaqifin 
məqbərəsi kimi müqəddəs ocaqlar 
yenə də ziyarətgahlara dönür, erməni 

vandallarının qurbanına çevrilən 
tarixi, mədəni abidələrə yenidən 
nəfəs verilir, Şuşa “Xarıbülbül” 
festivalı, Vaqif Poeziya Günləri kimi 
möhtəşəm mərasimlərə evsahibliyi 
edir”.

Rəşad Mahmudov açıqlamasının 
davamında bildirib ki, Prezident İlham 
Əliyev və birinci xanım Mehriban 
Əliyevanın avqustun 29-da Şuşaya 
səfəri zamanı bunun bir daha şahidi 
olduq. Həmin gün “Otel və Konfrans 
Mərkəzi”nin təməlinin qoyulması, 
Xüsusi nümayəndəliyin yerləşəcəyi 
inzibati binada, Üzeyir Hacıbəylinin 
ev-muzeyində aparılacaq işlərin 
nəzərdən keçirilməsi, eyni zamanda, 
görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin 
heykəlinin, Bülbülün ev-muzeyinin, 
dahi şair Molla Pənah Vaqifin muzey-
məqbərə kompleksinin və büstünün, 
həmçinin “Qarabağ” hotelinin açılış 
mərasimlərinin reallaşması bu 
şəhərin tez bir zamanda tam bərpa 
olunacağından, sakinlərin öz dədə-
baba ocaqlarında az vaxtdan sonra 
məskunlaşacaqlarından xəbər verir.

Prezident İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyevanın Şuşaya 
səfərindən bir gün sonra – avqustun 
30-da isə böyük şairimiz, dövlət 
xadimi, Qarabağ xanının vəziri Molla 

Pənah Vaqifin məqbərəsinin önündə 
Vaqif Poeziya Günlərinin açılışı 
keçirildi. Bu tədbir ölkəmizin şanlı 
tarixinə əlamətdar, unudulmaz hadisə 
kimi yazıldı. Dövlətimizin başçısının 
mərasimdəki çıxışında vurğulandığı 
kimi, ulu öndərin iradəsi və qətiyyəti 
nəticəsində ucaldılan bu məqbərəyə 
yeni nəfəs, yeni ruh verilməklə 
Şuşanın Azərbaycanın tarixi, əzəli-
əbədi şəhəri olması öz təsdiqini tapdı. 
Bununla da dünyada heç vaxt haqq-
ədalətin itmədiyi, bəzən bu yolda 
uzun illər mübarizə aparılsa da sonda 
halal uğura, möhtəşəm qələbəyə nail 
olunduğu gerçəkləşdi.

Deputat sonda diqqətə çatdırıb 
ki, bu gün təkcə dünyada deyil, 
həm də Azərbaycanda mədəni irsin 
yaşadılmasına böyük diqqət və 
qayğı göstərməklə nüfuzlu təşkilat 
kimi tanınan Heydər Əliyev Fondu 
Şuşada aparılan təmir-bərpa işlərində 
fəal iştirak edir. Fondun erməni 
vandalizmi nəticəsində dağıdılaraq, 
bərbad hala salınan böyük şair 
Vaqifin məqbərəsinin yenidən 
dirçəldilməsində misilsiz xidmət 
göstərməsi də bunun bariz ifadəsidir.

Şuşa şəhəri az vaxtdan sonra 
burada reallaşacaq beynəlxalq 
mərasimlərə də evsahibliyi etməsi ilə 
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı 
kimi böyük nüfuz qazanacaq. Hələlik 
isə şəhər günbəgün dəyişir, tarixiliyini 
qorumaqla bərabər, müasirləşir. 
Prezident İlham Əliyevə və birinci 
xanım Mehriban Əliyevaya səfər 
çərçivəsində Şuşanın baş planının 
təqdim olunması da bu şəhərin 
daha möhtəşəm mənzərəyə sahib 
olacağından, təbii gözəlliyin insan 
əllərinin yaratdığı ecazkar fonla 
qovuşacağından xəbər verir.

“Xalq qəzeti”

Şuşa işğal altında qaldığı illərdə xalqımız bu doğma şəhərin 
nə vaxtsa yağı tapdağından xilas ediləcəyi ümidini itirmirdi. 
Təkcə şuşalılar deyil, bütün xalqımız Qarabağın incisi sayılan 
bu ecazkar məkanın, eləcə də, Azərbaycanın düşmən əsarətində 
qalan hər qarış torpağının azad olunacağına qəlbən inanırdı. Bu 
qəti əminliyi, ümidi Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
yürütdüyü müdrik siyasəti ilə Azərbaycanın qüdrətli dövlət kimi 
dünyada getdikcə artan nüfuzu, silahlı qüvvələrimizin yenilməz 
hərbi gücə çevrilməsi və xalqımızın dövlətimizin başçısının 
ətrafında sıx birləşməsi kimi amillər yaratmışdı.

“Əməkdaşlıq Bəyannaməsi”nə 
uyğun olaraq neft hasilatı artırılacaq

N eft İxrac edən Ölkələr Təşkilatına (OPEC) üzv və qeyri-üzv 
ölkələrin nazirlərinin 20-ci iclasında, iyul ayında qəbul edilmiş 
“Əməkdaşlıq Bəyannaməsi”nə uyğun olaraq gündəlik neft 

hasilatının oktyabrda 400 min barrel artırılması barədə əldə edilmiş 
razılaşmaya Azərbaycan da öz dəstəyini ifadə edib. 

Energetika Nazirliyindən bildiriblər ki, Yeni 
“Əməkdaşlıq Bəyannaməsi” Azərbaycanda 
gündəlik xam neft hasilatının oktyabrda 
daha 7 min barrel artırılaraq 640 min barrelə 
çatdırılmasını, ixtisarla bağlı öhdəliyin isə 78 
min barrel həcmində olmasını nəzərdə tutur.

 Xatırladaq ki, “OPEC+” ölkələri 
nazirlərinin iyul ayında keçirilmiş 19-cu 
iclasında avqustdan etibarən gündəlik 
xam neft hasilatının hər ay 400 min barrel 
artırılmasına, 5,8 mln barrel həcmində 
ixtisarların isə 2022-ci ilin sentyabrında 
başa çatdırılmasına və gələn ilin mayından 
etibarən neft hasilatının baza səviyyəsinə 

qismən düzəlişlər edilməklə “Əməkdaşlıq 
Bəyannaməsi”nin müddətinin 2022-ci ilin 
sonunadək uzadılmasına dair qərar qəbul 
edilmişdir. 

Bu qərarın qüvvədə olduğu müddətdə 
Azərbaycan gündəlik xam neft hasilatını hər 
ay, təxminən, 7 min barrel artırmaq, müvafiq 
olaraq da ixtisarlarla bağlı öhdəliklərini 
azaltmaq imkanı əldə etmiş olur.

OPEC və qeyri-OPEC ölkələri nazirlərinin 
növbəti iclasının isə 2021-ci ilin 4 oktyabr 
tarixində keçirilməsi qərara alınıb. 

Samirə ƏLİYEVA,  
“Xalq qəzeti”      

Bakıda Azərbaycan və Türkiyə 
hərbçiləri birgə təlim-məşqlərə başlayıb

Azərbaycan Respublikası ilə 
Türkiyə Respublikası arasında 
bağlanmış hərbi sahədə 

əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən 
hər iki qardaş ölkənin hərbçiləri Bakıda 
birgə təlim-məşqlərə başlayıblar.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Azərbaycan 
və Türkiyə hərbçilərinin iştirakı ilə 

keçirilən məşqlərin əsas məqsədi döyüş 
əməliyyatlarının aparılması zamanı iki ölkə 
ordularının bölmələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi, komandirlərin hərbi 
qərar qəbuletmə və bölmələri idarəetmə 
vərdişlərinin inkişaf etdirilməsidir. Məşqlərdə, 
həmçinin sualtı hücum və sualtı müdafiə 
əməliyyatlarının aparılması tapşırıqları da 
icra ediləcək.

İkitərəfli birgə məşqlər sentyabrın 12-dək 
davam edəcək.

Türk Şurasına üzv olan və müşahidəçi dövlətlərin media orqanlarının 
əməkdaşları Gəncədə raket atılmış ərazilərə baş çəkiblər

Türk Şurasına üzv olan və 
müşahidəçi dövlətlərin media 
orqanlarının əməkdaşları 
sentyabrın 2-də Gəncəyə səfər 
ediblər.

Qonaqlar ötən ilin oktyabrında 
Gəncədə erməni terroru nəticəsində 
çoxlu sayda mülki şəxsin öldüyü, 
yaralandığı və böyük dağıntıların 
yarandığı əraziyə gəliblər. Məlumat 
verilib ki, işğalçı Ermənistanın 
silahlı qüvvələri 44 günlük Vətən 
müharibəsində beynəlxalq hüququn 
norma və prinsiplərini, 1949-cu 
il Cenevrə konvensiyalarını və 
onların əlavə protokollarını, habelə 
özlərinin israrlı xahişləri əsasında 
Moskvada keçirilmiş görüşün yekunu 
olaraq razılaşdırılmış humanitar 
atəşkəs rejiminin tələblərini pozaraq 
Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən 

hədəfə almaqla yaşayış məntəqələrini 
ağır artilleriyadan atəşə tutub.

Düşmənin Azərbaycanın ikinci 
böyük şəhəri, yarım milyon əhalisi 
olan və münaqişə zonasından 

100 kilometrdən artıq məsafədə 
yerləşən Gəncə şəhərinə raket 
hücumları nəticəsində aralarında 
qadın və uşaqlar da olmaqla 26 
mülki şəxs həlak olub, 142 nəfər isə 

 yaralanıb. Şəhərdə mülki infrastruk-
tur obyektlərinə, tarix-mədəniyyət 
abidələrinə, o cümlədən, nəqliyyat 
vasitələrinə külli miqdarda ziyan 
dəyib.

Qeyd olunub ki, əhalinin sıx 
yaşadığı ərazilərə “Toçka-U”, 
“Smerç”, “Skad” və digər raketlərlə 
gecə saatlarında hücumun həyata 
keçirilməsi çoxlu sayda dinc insanın 
qətlə yetirilməsi məqsədi daşıyıb. 
Baxmayaraq ki, dinc vətəndaşların 
məqsədyönlü şəkildə hədəfə alınması 
insanlığa qarşı cinayətdir, Ermənistan 
beynəlxalq hüquqa məhəl qoymadan 
müharibə cinayətlərini davam etdirib.

Nümayəndə heyətinin üzvləri 
həlak olan dinc sakinlərin xatirəsinə 
ehtiram əlaməti olaraq, erməni terroru 
nəticəsində dağıdılmış yaşayış bina-
sının ətrafına gül dəstələri düzüblər.
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