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“Erməni soyqırımı” 
uydurması real  
tarix kontekstində 

Böyük 24 aprel yalanı
(bax səhifə 7 )

(bax səhifə 8)

Makron prezident seçkilərinin ikinci turunu 
Fransanın gələcəyi ilə bağlı referendum adlandırıb

Fransada ikinci müddətə prezidentliyə namizədliyini irəli sürən Emmanuel 
Makron seçkiqabağı son müsahibəsində bildirib ki, aprelin 24-də keçiriləcək 
prezident seçkilərinin ikinci turu Fransanın gələcəyi ilə bağlı referendum olacaq.

Emmanuel Makron qeyd edib ki, 
2016-cı ildə ABŞ-da milyonlarla seçici sual 
verirdi ki, nəyə görə prezident seçkilərində 
səs verməlidirlər, lakin Donald Tramp 
seçildikdən bir gün sonra onlar peşman 
oldular.

 “Fransızlar öz dəyərlərinə və ölkənin 
gələcəyinə münasibətdə bir-birindən əsaslı 
şəkildə fərqlənən proqramlar arasında 
seçim etməli olacaqlar. Bu, Avropada qalıb-
qalmamaq arasında seçimdir. Avropa İttifa-
qının proqramlarından çıxmaqdan söhbət 
gedirsə, bu, Aİ-dən çıxmaq deməkdir”, - 
deyə E.Makron bildirib.

Fransa prezidenti vurğulayıb ki, 
seçkilərdə iştirak etməmək fransızlar üçün 
mənfi nəticələrə gətirib çıxara bilər.

Emmanuel Makron onun seçkidə qalib 
gələcəyini bildirən ictimai rəy sorğularının 
nəticələrini şərh edərkən qeyd edib ki, 
məsələni sorğular həll etmir, seçki günü 
səsverməyə gələnlər həll edirlər.

Sonuncu ictimai rəy sorğusunun 
nəticələrinə görə, seçicilərin 55,5 faizinin 
Emmanuel Makrona səs verəcəyi gözlənilir.  

“Xalq qəzeti”

Birliyimiz, həmrəyliyimiz bizi daha da gücləndirəcək!
Azərbaycan bundan sonra qalib 
dövlət kimi əbədi yaşayacaq!

Ölkə rəhbəri çıxışında 
Azərbaycan xalqının Vətən sava-
şında əldə edilən parlaq qələbədən 
sonra  müzəffər xalq kimi əbədi 
yaşayacağına, dövlətimizin qalib 
dövlət kimi tanınacağına əminliyini 
diqqətə çatdırıb və bunun Azərbaycan 
vətəndaşları, eləcə də xaricdə 
yaşayan soydaşlarımız üçün böyük 
xoşbəxtlik olduğunu deyib. Eyni za-
manda, sözlərinə bu tarixi missiyanı 
gerçəkləşdirən qəhrəman övladları-
mızın tarix, xalq, Vətən qarşısında 
misilsiz xidmətlər göstərdiklərini əlavə 
edib: “Müstəqillik dövründə yetişən 
gənclər, vətənpərvərlik ruhunda 
yetişən gənclər bu tarixi hadisəni, tari-
xi müjdəni Azərbaycan xalqına bəxş 
etmişlər”.

Prezident İlham Əliyev nitqində 
qurultayın Şuşada keçirilməsini 
şərtləndirən məsələyə də aydınlıq 
gətirib. Dövlətimizin başçısı ulu 
öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü 
ilə Dünya Azərbaycanlılarının ilk 

qurultayının 2001-ci ildə keçirildiyini, 
həmin toplantıda dahi şəxsiyyətin 
dərin məzmunlu çıxışında bir 
sıra mühüm məsələlərlə yanaşı, 
Qarabağ problemi ilə bağlı fikirlərin 
də diqqətə çatdırıldığını, dahi 
şəxsiyyətin Azərbaycanın öz ərazi 
bütövlüyünü gerçəkləşdirəcəyinə, 
işğal altında olan torpaqların 
düşməndən təmizlənəcəyinə, 
məcburi köçkünlərin öz dədə-baba 

torpaqlarına qaytarılacaqlarına 
əminliyini ifadə edən fikirlərini 
də xatırladıb. Ölkə rəhbəri ulu 
öndərin davamçıları, Azərbaycan 
Prezidenti tərəfindən bu sözlərin 
İkinci Qarabağ müharibəsində parlaq 
qələbəmizlə gerçəyə çevrildiyini, 
Dünya Azərbaycanlılarının indiki 
qurultayının mütləq Şuşada 
keçirilməsi zərurətinin də, bax, bu 
məqamla bağlı olduğunu qeyd edib: 

“Əminəm ki, qurultay iştirakçıları da 
buna çox müsbət yanaşıblar və böyük 
həvəslə Şuşaya, qədim Şuşaya, 
bizim mədəniyyətimizin paytaxtı 
olan Şuşaya gəlmişlər. Şuşa da öz 
doğmalarını bax, belə günəşli hava ilə 
qarşılayır və bu, bir daha onu göstərir 
ki, bura bizim tarixi torpağımızdır. 
Hətta təbiət, günəş də bizimlə 
həmrəydir”.

(ardı 4-cü səhifədə)

Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhərində 
Dünya Azərbaycanlılarının V  Qurultayında 
çıxışı zamanı şəhidlərimizin qisasının 
döyüş meydanında alındığını, qanları-
nın yerdə qalmadığını, bunun onların 
yaxınları, qohumları, bütün Azərbaycan 
xalqı üçün təsəlli olduğunu bildirib. 
Dövlətimizin başçısı daha sonra Vətən 
müharibəsində parlaq qələbəmizlə azad 
edilən Qarabağda, Şuşada keçirilən bu 
tarixi toplantını Zəfər qurultayı adlan-
dırdığını da vurğulayıb: “İlk dəfədir ki, 
dünya azərbaycanlıları toplaşır, qurultay 
keçirir və ümumiyyətlə, Zəfər adı xalqımı-
za çox yaraşır. Siz buraya Zəfər yolu ilə 
gəlmisiniz, qurultayın adı Zəfər qurultayı-
dır. Hazırda ölkəmizin müxtəlif yerlərində, 
ilk növbədə, azad edilmiş ərazilərdə Zəfər 
muzeyləri inşa edilir”.

Azərbaycan bütün dünya azərbaycanlılarının 
tarixi Vətəni, doğma ata-baba ocağıdır.

Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider

Qarabağın sürətli bərpası ölkəmizin 
iqtisadi qüdrətinin nəticəsidir

Hazırda Qarabağ və Şərqi Zəngəzur 
iqtisadi rayonlarında 16 yol layihəsi yerinə 
yetirilir və rayondaxili yolların tikintisi aparılır, 
Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan ərazilərində 
780 kilometr uzunluğunda daxili yolların inşası 
sürətlə davam etdirilir. Yol tikintisi ilə bərabər, 

dəmiryol xətlərinin salınması da uğurla reallaş-
dırılır. Bərdə-Ağdam (47,1 kilometr) və Horadiz-
Ağbənd dəmir yolu xətlərinin (110,4 kilometr) 
tikintisi sürətlə həyata keçirilir.

(ardı 6-cı səhifədə)

Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı
Aprelin 23-də Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. 

Telefon danışığı əsnasında aprelin 6-da 
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl 
Mişelin təşəbbüsü və iştirakı ilə Brüsseldə 
keçirilmiş üçtərəfli görüş qeyd olunub və əldə 
edilmiş razılaşmalara uyğun olaraq praktiki 
və nəticəyönümlü işin aparılmasının önəminə 
toxunulub. 

Prezident İlham Əliyev Ermənistan və 
Azərbaycan arasında münasibətlərin nor-
mallaşdırılması, o cümlədən sərhədlərin 
demarkasiyası və delimitasiyası, iki ölkə 
arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması, 
nəqliyyat-kommunikasiya xətlərinin açılması 
məqsədilə verdiyi dəstəyinə və bu məsələləri 
daim diqqətdə saxladığına görə Avropa İttifaqı 
Şurasının Prezidenti Şarl Mişelə təşəkkürünü 
bildirib.   

Dövlətimizin başçısı Brüssel görüşü-
nün nəticələrinə uyğun olaraq Azərbaycan 
tərəfinin Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin 
delimitasiyası və demarkasiyası üzrə mil-
li komissiyanın və iki ölkə arasında sülh 
müqaviləsinin hazırlanması üzrə nümayəndə 
heyətinin tərkibini müəyyən etdiyini və qarşı 

tərəflə “Bakı-Yerevan” formatında danışıqlara 
hazır olduğunu vurğulayıb. Prezident İlham 
Əliyev sülh müqaviləsi üzrə danışıqlar üçün 
Azərbaycanın təqdim etdiyi beş prinsipin 
əsas götürüldüyünün vacibliyini vurğulayıb. 

Prezident Şarl Mişel Ermənistan və 
Azərbaycan arasında münasibətlərin normal-
laşdırılması və Cənubi Qafqaz regionunda 
davamlı sülhün təmin olunması məqsədilə 
səylərini bundan sonra da davam etdirəcəyini 
qeyd edib.

Söhbət zamanı minaların təmizlənməsi 
və birinci Ermənistan-Azərbaycan 
müharibəsindən etibarən itkin düşmüş hesab 
olunan 4000 nəfərə yaxın azərbaycanlının 
taleyinin müəyyən edilməsi məqsədilə Avropa 
İttifaqının ölkəmizə dəstək vermək niyyəti 
təqdir olunub. 

Danışıq əsnasında, həmçinin 
Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında 
əməkdaşlığın perspektivləri və qarşılıqlı 
maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir 
mübadiləsi aparılıb. 

Bu gün işğaldan azad edilən ərazilərin yenidən qurulması, həmin torpaqlar-
da ən müasir infrastrukturun yaradılması və mədəni-tarixi abidələrin bərpası 
istiqamətində genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilir. Bu çərçivədə icra olunan 
layihələr isə həmin yerlərin qısa müddət ərzində sülh və əməkdaşlıq bölgəsinə 
çevrilməsini, həmçinin iqtisadi inkişafını şərtləndirir.

Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 
tanımaqdan imtina edərsə, Azərbaycanın da 

analoji addım atmaq hüququ var  

Rusiyanın nüfuzlu 
"Natsionalnaya oborona" 
jurnalının baş redaktoru, 
məşhur hərbi ekspert İqor 
Korotçenko Trend-ə bil-
dirib ki, sülh müqaviləsi 

Ermənistanın Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünü və Qara-
bağın Azərbaycan olmasını 
tanımasını əks etdirməlidir.

(ardı 3-cü səhifədə)

 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dünya 
Azərbaycanlılarının V  Qurultayında çıxışı zamanı bildirib 
ki, əgər İrəvan sülh müqaviləsindən imtina etsə, onda 
biz də Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımayacağıq, 
bunu rəsmən bəyan edəcəyik.
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Vətən birdir və hamı bu Vətən uğrunda çalışmalıdır!
Azərbaycan bundan sonra qalib 
dövlət kimi əbədi yaşayacaq!

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Qarabağın işğaldan azad  
edilməsi tarixi missiya idi
Dövlətimizin başçısı nitqində vur-

ğuladığı kimi, Qarabağ münaqişəsinin 
həll edilməsinə, torpaqlarımızın erməni 
faşizminin əsarətindən xilas olun-
masına ölkə Prezidenti fəaliyyətində 
daim prioritet istiqamət kimi yanaşıb. 
Dövlətimizin başçısı istər işğal illərində, 
istərsə də postmünaqişə dövründə 
bu məsələnin ədalətli şəkildə real-
laşmasına bütün gücünü, bilik və 
bacarığını yönəldib. Əlbəttə, haqq 
mübarizəsində, qələbənin qazanıl-
masında xalq-Prezident birliyi, dün-
ya azərbaycanlılarının bu məqsəd 
ətrafında sıx birləşməsi başlıca amilə 
çevrilib, qarşıya qoyulan müqəddəs 
vəzifənin gerçəkləşdirilməsini 
şərtləndirib. Təbii ki, Prezident İlham 
Əliyevin ordu quruculuğunun sürətlə 
aparılmasını, silahlı qüvvələrimizin 
beynəlxalq standartlara uyğun qurul-
masını,  bununla bərabər, gənc nəslin 
vətənpərvərlik, düşmənə nifrət, Vətənə 
sədaqət ruhunda tərbiyə olunmasını, 
respublikamızın güclənməsi naminə 
davamlı iqtisadi islahatların reallaşdı-
rılmasını diqqətdə saxlaması xalqımızı 
qələbəyə, uğura addım-adım yaxın-
laşdırıb və nəhayət, 30 illik mənasız 
danışıqlar başa çatıb. Haqq-ədalət, 
beynəlxalq hüquq, BMT-nin məlum 
qətnamələri hərbi güc yolu ilə həllini 
tapıb. Azərbaycan bununla da bütün 
dünyaya böyük və güclü xalq olduğunu 
nümayiş etdirib, heç vaxt işğalla barış-
maq fikrinə düşmədiyini sübuta yetirib. 

Dövlətimizin başçısı çıxışında 
diqqətçəkən bir məqama da toxunub, 
Ermənistanın, nəhayət, XXI əsrdə 
qonşu dövlətin torpağının böyük 
hissəsini işğal altında saxlamağın 
mümkünsüzlüyünü anlayacağını 
vurğulayıb: “Ancaq əfsuslar olsun 
ki, həm Ermənistan rəhbərliyi, eyni 
zamanda, beynəlxalq ictimaiyyət, 
beynəlxalq təşkilatlar fərqli fikirdə idi 
və uzun sürən – 30 ilə yaxın davam 
edən danışıqlar, sadəcə olaraq, bu 
işğalı əbədiləşdirmək, Ermənistanın 
işğalçılıq siyasətini pərdələmək və 
bizi bu acı vəziyyətlə barışdırmaq 
məqsədi güdürdü. Əlbəttə, biz heç 
vaxt buna razı ola bilməzdik və 
Vətən müharibəsindəki göstərdiyimiz 
iradə, qətiyyət, döyüş meydanındakı 
qəhrəmanlıq bunu bir daha göstərdi”, 
–deyə, bildirib. 

Beləliklə, istər işğal dövründə, 
istərsə də müharibə günlərində 
Ermənistanla ədalətsizliyi bölüşən 
qüvvələrin hərəkətləri göstərdi ki, 
Azərbaycan təkcə qəsbkarla, dünya 
erməniliyi ilə deyil, həm də bu ölkənin 
himayədarları ilə müharibə aparıb və 
bu mübarizədə parlaq qələbə əldə edib. 
Bax, elə buna görə də dövlətimizin 
başçısının qurultayda xatırlatdığı kimi, 
savaşda tarixi əhəmiyyətə malik zəfər 
qazanılıb: “Biz sübut etmişik ki, ölümə 
getməyə hazırıq, öldü var, döndü yox-
dur. Müstəqillik dövründə vətənpərvərlik 
ruhunda yetişən gənclərimiz ölümə 
gedirdilər, bilərəkdən ölümə gedirdilər 
Vətən uğrunda”.

Tarixi zəfər  xalq-iqtidar 
vəhdəti  sayəsində reallaşıb 
Prezident İlham Əliyev nitqində 

qurultay iştirakçılarının toplaşdığı 
Şuşanın işğaldan azad olunmasından 
bəhs edərkən, bu  şəhərin Azərbaycan 
Ordusunun şücaəti, misilsiz 
qəhrəmanlığı ilə geri alındığını bildirib. 
Ölkə rəhbəri çıxışının bu məqamında 
gənclərimizin  döyüşlərdə göstərdikləri 
fədakarlıqlara da diqqət çəkib,  İkinci 
Qarabağ müharibəsində həlak olan-
ların böyük əksəriyyətinin gənc nəslin 
nümayəndələri olduğunu vurğulayıb: 
“Onların heç biri Qarabağda olma-
mışdı, bu diyarı görməmişdilər, amma 
onların qəlbində yaşayan milli ruh, 
ədalət və Vətən sevgisi onları ölümə 
aparırdı...”. 

Ordumuzun müharibədə ləyaqətlə 
davrandığını deyən ölkə rəhbəri, eyni 
zamanda, xatırladıb ki, Azərbaycan 
Ermənistandan fərqli olaraq, XXI 
əsrdə necə savaş apardığını, 
döyüşlərdə müasir üsullara üstünlük 
verdiyini, mülki əhaliyə, infrastruktu-
ra  heç bir xətər yetirmədiyini, cəmi 
44 gün ərzində Ermənistan hərbi 
birləşmələrini tamamilə sıradan 
çıxardığını bütün dünyaya nümayiş 
etdirib. Bu uğur, zəfər isə xalqı-
mızın böyüklüyü, qələbəyə inamı, 
xalq-iqtidar vəhdəti və bütün dünya 
azərbaycanlılarının birliyi sayəsində 
reallaşıb. 

Beləliklə, Azərbaycan Vətən 
müharibəsi getdiyi günlərdə 300-dən 
çox şəhər və kəndi döyüş meydanında 
azad etdi. Noyabrın 8-də isə  Şuşa 
düşməndən təmizlənəndən sonra 
Ermənistan rəhbərliyinin müharibəni 
davam etdirməyə gücü çatmadı. Məhz 
buna görə də işğalçı ölkə uçurum 
kənarında qaldığını anlayıb   2020-ci il 
noyabrın 10-da kapitulyasiya aktı-
nı imzalamağa    məcbur oldu və 
Azərbaycan bir güllə belə atmadan 
düşməndən Ağdam, Kəlbəcər və La-
çın rayonlarını geri qaytardı. 

Uzun illər davam edən səmərəsiz 
danışıqlarla nəticəsiz qalan münaqişə, 
nəhayət, təkbaşına, heç bir vasitəçi 
olmadan hərbi-siyasi yolla aradan qal-
dırıldı. İşğalı əbədiləşdirmək üçün ya-
radılan və hər zaman qeyri-müəyyən 
vəziyyətdə olan Minsk Qrupunun isə 
heç bir əhəmiyyət daşımayan səfərləri 
başa çatdı. 

Qeyd edildiyi kimi, müharibə za-
manı ordusunda kütləvi fərarilik hökm 
sürən Ermənistan savaşda rüsvayçı 
məğlubiyyətlə üzləşdi, silah-sursatı-
nın, texnikasının böyük hissəsindən 
məhrum oldu,  dağıdıldı,  bir hissəsi 
də  Azərbaycan tərəfindən qənimət 
kimi  götürüldü. 

Erməni vandalizmi  
sərhəd tanımır

Azərbaycan Prezidenti nitqində 
erməni vandalizminin cinayət 
əməllərinə də toxundu. Dövlət başçısı 
istər 30 illik işğal dövründə, istərsə də 
müharibədən sonra qəsbkarın torpaq-
larımızı tərk edərkən törətdiyi barbar-
lıqlar haqqında ətraflı danışdı. Ölkə 
rəhbəri fikrinin təsdiqi üçün diqqəti 

Azərbaycanın qədim mədəniyyət pay-
taxtına yönəltdi: “Bu gün Şuşaya gələn 
hər bir insan, hər bir azərbaycanlı 
görür ki, Şuşa Azərbaycan şəhəridir. 
Əgər belə olmasaydı, Şuşa belə ağır 
vəziyyətdə olmazdı. Siz, indi buraya 
gələn qonaqlar müharibədən ilya-
rım keçəndən sonra gəlirsiniz. Əgər 
müharibədən dərhal sonra gəlsəydiniz, 
görərdiniz ki, nə vəziyyətdədir. Hələ də 
dağılmış vəziyyətdədir. Ancaq Şuşa 
bərpa olunur, Şuşa dirçəlir və Şuşanın 
dirçəlməsi ilə bağlı gedən işlər çox 
genişmiqyaslıdır və bu haqda sizə 
məlumat veriləcək”.

Prezident İlham Əliyev daha 
sonra qurultay nümayəndələrinə 
ermənilərin işğal dövründə bütün 
yaşayış sahələrimizə, o cümlədən 
Şuşaya düşmən münasibəti barədə 
məlumat verdi. Ölkə rəhbəri həmin vaxt 
şəhərdə cəmi 1800 nəfər yaşadığını, 
bunun 90 faizini hərbçilər və onların 
ailə üzvlərinin təşkil etdiyini bildirdi. 
Dövlətimizin başçısı həmçinin ermənilər 
tərəfindən Şuşada heç bir tikinti-quru-
culuq işlərinin görülmədiyini, əksinə, 
vəhşicəsinə tarixi binaların tamamilə 
dağıdılıb xaraba qoyulduğunu,  17 
bulağın qurudulduğunu, məscidlərin 
təhqir edildiyini, söküldüyünü, sarayla-
rın, necə deyərlər, iz-tozunun silinməyə 
çalışıldığını qeyd etdi. 

Azərbaycan Prezidenti  nitqində 
vurğuladığı kimi, Ermənistan iş-
ğal dövründə Qarabağ və Şərqi 
Zəngəzur iqtisadi rayonlarında təbii 
sərvətlərimizi talamaqla bərabər, 
kənd və şəhərlərimizi də Yer üzündən 
silib. Tamamilə dağılan Ağdam xarici 
ekspertlər, jurnalistlər tərəfindən Xiro-
simaya bənzədilib. Bütün infrastruktur 
sistemi dağıdılıb, yaşayış evləri, inzi-
bati binalar sökülərək, daşları satılıb. 
Mədəni-tarixi abidələr xaraba qoyulub. 
Məzarlıqlardakı qəbirlər qazılaraq, 
dünyasını dəyişən insanların qızıl 
dişləri çıxarılıb. Vətən müharibəsindən 
sonra hər bir xarici qonaq bütün bu 
rəzilliyin, vəhşiliyin, barbarlığın şahidi 
olub. 

Bax, elə bu erməni rəzilliyinə görə, 
dövlətimizin başçısı qurultayda haqlı 
olaraq bildirdi ki, Azərbaycan İkinci 
Qarabağ müharibəsində təkcə işğal-
çını yox, faşizmi də məhv edib. Vətən 
savaşı günlərində də düşmən cəllad 
xarakterini bir daha biruzə verərək, 
şəhərlərimizi ballistik raketlərlə atəşə 
tutub, dinc sakinlərimizi qətlə yetirib.  
“Tocka-U”, “SCUD”, “İskəndər-M” silah-
ları ilə Şuşada böyük dağıntılar törədib.  

“Ermənistan İkinci Qarabağ 
müharibəsinin tarixçəsini  
yaddan çıxarmamalıdır”
Prezident İlham Əliyev nitqində 

Azərbaycanın parlaq qələbəsi 
ilə Cənubi Qafqazın erməni 
faşizmindən xilas olunduğuna bax-
mayaraq, Ermənistanda hələ də onun 
təzahürlərinin  nəzərə çarpdığını, 
işğalçı ölkə, bəzi dövlətlərin müəyyən 
dairələri və dünya erməniliyi tərəfindən 
respublikamızın hədələndiyini bildirib: 
“Amma İkinci Qarabağ müharibəsinin 
tarixçəsi onların yadından çıxmama-
lıdır. Biz gücümüzü artırmışıq. İlyarım 
ərzində ordu quruculuğu sahəsində 
çox böyük işlər görüldü. Bu işlərin bir 

hissəsi ictimaiyyətə təqdim edildi, bir 
hissəsi, əlbəttə ki, təqdim edilə bilməz. 
Ancaq hər kəs bilməlidir, bu gün 
Azərbaycan Ordusu istənilən vəzifəni 
icra edə bilər. Həm döyüş qabiliyyəti, 
həm milli ruh, həm mənəvi ruh, silah-
sursat, texnika, yeni döyüşkən hərbi 
birləşmələrin yaradılması - bütün 
bunları biz məhz ona görə edirik ki, 
erməni faşizminin hələ də təzahürləri 
var və biz hər an erməni faşizmini,- 
əgər bir daha baş qaldırsa, - əzməyə 
hazır olmalıyıq və hazırıq. Ermənistan 
bunu yaxşı bilir, yaxşı başa düşür və 
heç vaxt bunu unutmamalıdır”.

Dövlətimizin başçısının vurğula-
dığı kimi, İkinci Qarabağ savaşından 
sonra da ordu quruculuğu uğurla 
davam etdirilib. İşğaldan azad olunan 
ərazilərimizdə yeni hərbi hissələr, 
hərbi şəhərciklər salınıb. Bu sahəyə 
xüsusi önəm verilməsi hərbçilərin 
xidmət şəraitini daha da yaxşılaşdır-
maq, bütün bölgələrdə əksər hərbi 
hissələri standartlara uyğun qurmaq 
məqsədi daşıyıb.    

Hadrut qəsəbəsində bir müddət 
bundan əvvəl yeni hərbi hissənin 
açılması da bunun bariz ifadəsidir. 
Yeri gəlmişkən, həmin hərbi hissənin 
açılması bu bölgə üçün strateji 
əhəmiyyət daşıyır. Əvvəla ölkənin 
təhlükəsizliyini qoruyur, digər tərəfdən 
azad edilən keçmiş Dağlıq Qarabağ 
Muxtar Vilayətinə aid ərazidə yerləşir. 
Eyni zamanda, bu hərbi hissənin 
fəaliyyətə başlaması Azərbaycanın 
müharibədən sonra ordu quruculuğu 
prosesini dayandırmadığını və orduya 
ayrılan xərclərin azalmadığını, əksinə, 
artırıldığını göstərir.   

Müharibədən sonra imzalanan 
yeni kontraktlar da uğurla icra edilir. 
Belə ki, yeni müqavilələr əsasında 
artıq Azərbaycan Ordusunun təchizatı 
üçün respublikaya ən müasir silahlar, 
texnikalar gətirilir və dünya da bundan 
xəbərdardır. 

Prezident İlham Əliyev  Hadrutda 
yeni hərbi hissənin açılışı mərasimində 
bununla bağlı deyib: “Biz bunu heç 
vaxt gizlətmirdik və işğal dövründə 
hərbi paradlarda dəfələrlə nümayiş 
etdirmişdik. Həm hərbi texnikanın 
alınması, həm hərbi xərclərin artı-
rılması, eyni zamanda, hərbçilərin 
maaşlarının artırılması, – bütün bunlar 
göz qabağındadır, - onu göstərir ki, 
müharibə başa çatsa da, ordu qurucu-
luğu prosesi dayanmayacaq. Əksinə, 
müharibə təcrübəsi bizə göstərdi ki, 
güclü yerlərimiz haradadır və qüsur-
larımız haradadır. Müharibə dövründə 
qüsurlarımız çox deyildi, amma 
olub. Ona görə müharibə bizim üçün 
əvəzolunmaz təcrübə idi. Müharibədən 
sonra həm müasir tələbələrə cavab 
verən silah-sursat, texnikalar alınır, 
eyni zamanda, yeni silahlı birləşmələr 
yaradılır...”. 

Prezident İlham Əliyev çıxışında 
vurğulayıb ki, Hadrutda fəaliyyətə 
başlayan hərbi hissədə yeni hərbi 
birləşmənin nümayəndələri, komando 
qüvvələri yerləşir. Komando Briqa-
dasının yaradılması Azərbaycan 
üçün yenilikdir. Respublikamızın 
digər ərazilərində də artıq komando 
briqadaları yaradılır və bu briqadalar 
istənilən hərbi vəzifəni icra etməyə 
qadirdir. 

Yeri gəlmişkən, bir müddət bundan 
əvvəl Kəlbəcər və Laçın rayonların-
da hərbi obyektlərin də istifadəyə 
verilməsi Vətən müharibəsindən sonra 
ordu quruculuğu ilə bağlı görülən işlər 
sırasında xüsusi önəm daşıyır. Bu, 
Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 
Komandanı İlham Əliyevin yüksək 
dağlıq ərazilərdə xidmət edən hərbi 
qulluqçuların sosial-məişət şəraitinin 
daha da yaxşılaşdırılmasına göstərdiyi 
diqqət və qayğının bariz ifadəsidir.   

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Bundan sonra Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi 
əbədi yaşayacaq, bundan sonra bizim dövlətimiz qalib 
dövlət kimi yaşayacaq. Bu, böyük xoşbəxtlikdir - hamımız 
üçün, Azərbaycanda yaşayanlar, Azərbaycan vətəndaşları 
üçün, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün. Bu tarixi 
missiyanı həyata keçirən bizim qəhrəman övladlarımız 
tarix qarşısında, xalq qarşısında, Vətən qarşısında misil-
siz xidmətlər göstərmişlər. Müstəqillik dövründə yetişən 
gənclər, vətənpərvərlik ruhunda yetişən gənclər bu tarixi 
hadisəni, tarixi müjdəni Azərbaycan xalqına bəxş etmişlər.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bu gün Azərbaycan Ordusu 
istənilən vəzifəni icra edə bilər

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 
böyük elmi işçisi, mexanika üzrə fəlsəfə doktoru  
Emin Bağırov vurğuladığı bu məqamla bağlı 
daha sonra deyib:

– Bütün bunları nəzərə alan dövlətimizin 
başçısı Prezidentlik fəaliyyətinə başladığı ilk 
günlərdən ordu quruculuğuna prioritet vəzifə 
kimi yanaşıb. Silahlı qüvvələrimizin müa-
sir hərbi texnika və silah-sursatla təchizatı, 
təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədilə 
zəruri hərbi infrastrukturun yaradılması, 
hərbçilərin sosial-məişət və xidmət şəraitinin 
yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlərin 
gerçəkləşdirilməsini daim diqqətə saxlayıb.  

Prezident İlham Əliyevin bu məsələyə 
xüsusi önəm verməsinin ən başlıca səbəbi 
torpaqlarımızın işğal altında saxlanılması ilə 
bağlı idi. Başqa sözlə, Azərbaycan əzəli-əbədi 
yurdlarımızın düşmən əlində olması ilə heç 
vaxt barışmırdı. Ya sülh, ya da müharibə yolu 
ilə olursa-olsun, ərazilərimizin geri qaytarılması 
qarşıda mühüm, birinci dərəcəli vəzifə kimi da-
yanırdı. Vətən müharibəsinin gedişində bu, özü-
nü qabarıq büruzə verdi. Qırx dörd gün ərzində 
silahlı qüvvələrimiz düşmən istehkamlarını, 
maneələrini qəhrəmanlıqla yarıb, möhtəşəm 
zəfər əldə etdi. Bütün dünya Azərbaycan Ordu-
sunun nəyə qadir olduğunu gördü. 

Savaşda acı məğlubiyyətlə üzləşən 
Ermənistan müharibədən ötən müddətdə hələ 
də özünə gələ, yaşadığı rüsvayçılıqdan dərs 
çıxara bilmir. Revanşistlər ölkənin ağır sosi-
al-iqtisadi durumdan xilas olması,   əhalinin 
güzəranını yaxşılaşması barədə demək olar 
ki, düşünmürlər. Erməni cəmiyyətinin müəyyən 
hissəsinin işğalçı iddialardan əl çəkməyə, sülhə 
gəlməyə gücü çatmır. Bunu nəzərdə tutan 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dünya 
Azərbaycanlılarının V Qurultayındakı nitqində 
deyib: “Həm döyüş qabiliyyəti, həm milli ruh, 
həm mənəvi ruh, silah-sursat, texnika, yeni 
döyüşkən hərbi birləşmələrin yaradılması - bü-
tün bunları biz məhz ona görə edirik ki, erməni 
faşizminin hələ də təzahürləri var və biz hər an 
erməni faşizmini,- əgər bir daha baş qaldırsa, - 
əzməyə hazır olmalıyıq və hazırıq. Ermənistan 
bunu yaxşı bilir, yaxşı başa düşür və heç vaxt 
bunu unutmamalıdır”.

Yeri gəlmişkən, onu da xatırladım ki, İkinci 

Qarabağ müharibəsi başa çatandan indiyədək 
işğalçı tərəfin ard-arda aşkar-gizli törətdiyi 
müxtəlif cinayətləri Azərbaycan Ordusu cavab-
sız qoymayıb, düşməni yerinə oturdub. 

Göründüyü kimi, Ermənistan istər işğal 
dövründə, istərsə də Vətən müharibəsindən 
ötən bir ildən çox bir müddətdə vəhşi 
əməllərindən əl çəkməyib, vaxtaşırı ərazi iddi-
aları səsləndirib. Bütün bunlar isə Azərbaycanı 
daim ayıq-sayıq dayanmağa, müdafiə sistemini 
möhkəmlətməyə, hərbi quruculuğu davam 
etdirməyə vadar edib. 

Vətən müharibəsində parlaq qələbəmizdən 
irəli gələn inam hissi, savaşda əldə edilən 
zəngin döyüş təcrübəsi, ötən müddətdə ordu 
quruculuğunun müasir beynəlxalq prinsiplər 
əsasında gerçəkləşdirilməsi nəticəsində 
dövlətimizin başçısının vurğuladığı kimi, 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri İkinci Qarabağ 
müharibəsi dövründə olduğundan daha güclü 
orduya çevriləcək. 

Sonda qeyd edim ki, dövlətimizin baş-
çısı qurultaydakı nitqində səsləndirdiyi 
fikirlərlə Ermənistana və havadarlarına bir 
daha mesaj ünvanlayıb: Azərbaycan bundan 
sonra da ərazisini qorumaq üçün ordusunu 
gücləndirəcək, müasirləşdirəcək, istənilən 
təhdid və təzyiq qarşısında qəti sözünü 
deyəcək.

Söhbəti qələmə aldı:  
V.BİNYATOĞLU, “Xalq qəzeti”

V qurultay xalqımızın sarsılmaz 
birliyi barədə dünyaya mesajdır 

Bəli, bu gün Azərbaycan yeni dövrə qədəm 
qoyub. Prezident İlham Əliyev öz çıxışında 
vurğulayıb: “Biz 30 il işğal edilmiş ölkə kimi 
yaşamışıq. Bu, bizim üçün çox ağır idi - mənim 
üçün Prezident kimi, hər bir vətəndaş üçün, 
sizin üçün – xaricdə yaşayan azərbaycanlılar 
üçün. Bu gün alnımız açıqdır, bu gün üzümüz 
gülür, bu gün başımız dikdir və həmişə belə 
olacaq. Mən tam əminəm ki, bundan sonra 
Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi əbədi 
yaşayacaq, Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi 
əbədi yaşayacaq. Biz öz torpağımızdayıq. Bu 
torpaqda möhkəm dayanmışıq və heç kim heç 
vaxt bu torpaqlardan bizi tərpədə bilməz”.

Azərbaycan qədim və şanlı tarixinin ən 
şərəfli günlərini yaşayır. Ali Baş Koman-
dan, Prezident İlham Əliyevin liderliyi ilə 44 
günlük Vətən müharibəsində parlaq qələbə 
əldə etməklə xalqımız regionda tarixi ədaləti 

bərpa edibdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, son 
onillər ərzində dünyada çox az ölkəyə öz 
ərazi bütövlüyünü bərpa etmək səadəti nəsib 
olubdur. Azərbaycan xalqı bunu öz müdrik 
liderinin ətrafında bir yumruq kimi sıx birləşərək 
əldə edib. Azərbaycanın başı ucadır. Dünya-
dakı dostlarımız bunu görür və sevincimizi 
bölüşürlər. 

Növbəti qurultay xalqımızın mənəvi bir-
liyini, həmrəyliyini daha da gücləndirəcək. 
Dünyanın hər yerindən Şuşaya təşrif buyuran 
soydaşlarımız tarixi Cıdır düşündə bir araya 
gəliblər. Onların hər biri Vətəndə, onun gözəl və 
qənirsiz bir parçası olan Şuşada olmaqdan çox 
məmnundurlar. Cəmi iki il bundan əvvəl belə 
bir xoşbəxtliyin baş verəcəyini təsəvvür etmək 
belə çətin idi. İki bundan əvvəl  bu arzu bizə 
xəyal kimi görünürdü. Bu gün isə Şuşa azaddır, 
xoşbəxtdir. 

Bu gün Şuşanın bütün şəhid fatehlərinin və 
qəhrəman müdafiəçilərinin ruhu şaddır. Onların 
arasında milliyyətcə yəhudi olan Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı Albert Aqarunov da var. Birinci 
Qarabağ müharibəsində olduğu kimi, İkinci Qa-
rabağ müharibəsində də ölkəmizin yəhudi əsilli 
gəncləri fədakarcasına vuruşublar. 

Azərbaycanda bu gün bütün xalqlar, eləcə 
də yəhudilər sülh və əmin-amanlıq içində yaşa-
yıb yaradırlar. Bura hər bir vətəndaşın doğma 
vətənidir. Bizim gücümüz tarixin ən ağır sınaqla-
rından üzağ çıxan mətin və sarsılmaz dostluğu-
muzdadır. Bu dostluğu biz ata-balarımızdan bir 
qiymətli əmanət olaraq almışıq və göz bəbəyi 
kimi qoruyacağıq. 

Anatoli RAFAİLOV, 
Milli Məclisin deputatı

Bu günlərdə Şuşada keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının V Qurultayının çox 
böyük tarixi mənası var. Müstəqillik tariximizdə ilk dəfə qurultay düşməndən 
azad edilmiş Qarabağda, xalqımızın musiqi beşiyi olan Şuşada keçirilir. Bu, hər 
birimizi çox qürurlandırır. Bu möhtəşəm hadisə bütün dünyaya mesajdır. Yəni, 
dünyada yaşayan azərbaycanlılar öz milli dövlətinin ətrafında sıx birləşiblər və 
həmrəydirlər. Şuşada keçirilən qurultay dünya azərbaycanlılarına torpaqlarımı-
zın azad olunması sevincini yaşamaq, doğma torpaqları canlı görmək, eləcə də, 
erməni vandalizminin dəhşətlərini bütün dünyaya çatdırmaq imkanı qazandırıb. 

Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhərində keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının V Qurul-
tayındakı nitqində bir çox mühüm məsələlərlə yanaşı, diqqətçəkən bir məqama da toxu-
nub. Dövlətimizin başçısı çıxışında Azərbaycanın İkinci Qarabağ müharibəsində Cənubi 
Qafqazı faşizmdən xilas etdiyini bildirərək, hələ də işğalçı ölkədə  faşizm təzahürlərinin 
nəzərə çarpdığını, revanşistlərin baş qaldırmağa cəhd göstərdiklərini, Ermənistanda 
bəzi dairələrin və dünya erməniliyinin, həmçinin xarici ölkələrdə yaşayan ermənilərin 
respublikamıza hədə-qorxu gəldiklərini diqqətə çatdırıb. Ölkə rəhbəri deyib: “Amma İkin-
ci Qarabağ müharibəsinin tarixçəsi onların yadından çıxmamalıdır. Biz gücümüzü artır-
mışıq. İlyarım ərzində ordu quruculuğu sahəsində çox böyük işlər görüldü. Bu işlərin bir 
hissəsi ictimaiyyətə təqdim edildi, bir hissəsi, əlbəttə ki, təqdim edilə bilməz. Ancaq hər 
kəs bilməlidir, bu gün Azərbaycan Ordusu istənilən vəzifəni icra edə bilər...”.
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