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Görünən budur ki, Vətən 
müharibəsində düşmən üzərində parlaq 
qələbəmiz Azərbaycan ictimaiyyətində 
böyük ruh yüksəkliyi yaradıb. Ölkə 
vətəndaşları 44 günlük savaşda olduğu 
kimi, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
aparılan geniş tikinti-quruculuq işlərində 
də fədakarlıq nümunələri göstərirlər. 
Burada görülən işlərin həcmi və miqyası 
sadəcə hər kəsi heyran edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki. 
Qarabağdakı geniş bərpa, tikinti-
quruculuq işləri Prezident İlham Əliyevin 
təşəbbüsü və rəhbərliyilə aparılır. 
Burada bir-birindən iri, kreativ layihələr 
icra olunur. Bu böyük işlərin uğurla başa 
çatacağı heç kimdə şübhə doğurmur. 
Dövlətimizin məqsədi məcburi 
köçkün ailələrinin doğma torpaqlarına 
qayıtmalarına şərait  yaratmaqdır. 

Bu, əlbəttə, böyük və xeyirxah 
missiyadır. Bir anlığa təsəvvür edin. 
Otuz ilə yaxın doğma yurd həsrətilə 
alışıb yanan soydaşlarımızın doğma 
evlərinə qayıtmalarını təmin etməkdən 
yaxşı nə ola bilər?! Bu işə cavabdeh 
olan şəxslər öz məsuliyyətlərini yaxşı 
başa düşürlər. Təqdirəlayiq haldır ki, 
görülən işlərin sürəti keyfiyyətinə mənfi 
təsir göstərmir. 

Qarabağda yeni, modern 
infrastruktur yaradılır. Burada yüksək 
idarəetmə modeli tətbiq olunacaq. Milli 
Məclisin deputatı Tahir Rzayev dedi 
ki, möhtərəm Prezidentin liderliyilə 
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
qurulan “ağıllı kəndlər” və “ağıllı 
şəhərlər” Azərbaycanın yüksək kreativ 

idarəetmə modellərinə açıq olduğunu 
nümayiş etdirir. Qarabağ, bütövlükdə 
ölkəmiz faktiki olaraq regionda yeni 
texnologiyalar mərkəzinə çevrilir. 

Qazaxıstandan olan tanınmış 
şairə, Qarabağ həqiqətləri barədə rus 
dilində nəşr olunan bir neçə kitabın 
müəllifi Nasiha Qumarqızı bu günlərdə 
Şuşa şəhərini ziyarət edibdir. O, bu 
unudulmaz səfərlə bağlı təəssüratlarını 
bizimlə bölüşərkən dedi: 

– Şuşa hər bir azərbaycanlı üçün 
olduğu kimi, mənim üçün də olduqca 
doğma və məhrəmdir. Onun uzun illər 
boyu düşmən əsarətində qalması hər 
birimizin ürəyini sızladırdı. Ürək dolusu 
sevinə bilmirdik. Ən xoş anlarımızda 
belə gözümüzün biri gülürdüsə, o biri 
ağlayırdı. İndi, gözəl və bənzərsiz Şuşa 
azaddır!

Qazaxıstanlı şairə sonra bu sözləri 
əlavə edib dedi ki, insan yalnız şərəfli 
ölkədə ləyaqətli ömür sürə bilər. 
Azərbaycan bu gün dünyanın ən 
şərəfli ölkələrindən biridir. Bu ölkənin 
vətəndaşları həqiqətən çox xoşbəxt 
insanlardır. Mən dost və qardaş 
Azərbaycan xalqı ilə fəxr edirəm. 

Azərbaycan dövləti işğaldan azad 
edilmiş əraziləri yüksək dəqiqliklə 
düşünülmüş böyük bir proqram 
çərçivəsində qurur. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
bu il yanvarın 12-də yerli televiziya 
kanallarına müsahibəsində Qarabağda 
görülən tikinti-quruculuq işləri ilə 
bağlı demişdir: “Keçən il çox böyük 
proqram icra edilməyə başlanmışdır. 

Bu işləri sadalamaq üçün çox vaxt 
lazımdır. Amma əsas məsələləri mən 
bir daha qeyd etməliyəm, Azərbaycan 
vətəndaşları görsün ki, müharibədən 
çıxmış ölkələrin təcrübəsinə nəzər 
saldıqda bu, doğrudan da miqyas 
baxımından tarix boyu ən genişmiqyaslı 
proqramdır. Bu proqramın qeyd 
etdiyiniz kimi, özəlliyi ondadır ki, biz heç 
kimdən yardım istəmədən və almadan 
öz vəsaitimiz hesabına bunu həyata 
keçiririk”. 

Dövlətimizin başçısı sonra bildirib 
ki, əfsuslar olsun ki, bu günə qədər 
düşmənin xaincəsinə yerləşdirdiyi 
minalar səbəbindən biz insanları 
itiririk. Müharibədən sonra 200-ə yaxın 
Azərbaycan vətəndaşı - mülki və hərbi 

vətəndaş ya həlak olub, ya da ki, ciddi 
yaralanıb. Ona görə də genişmiqyaslı 
qayıdış proqramı lazımi təhlükəsizlik 
tədbirləri ilə paralel həyata keçirilir. 

Prezident bu barədə danışarkən 
demişdir: “O sahələr təmizlənməli idi ki, 
artıq biz bu işlərə başlaya bilək. Digər 
tərəfdən, baş planı hazır olan şəhərlərin 
də minalardan təmizlənməsi prosesi 
sürətlə gedir, xüsusilə Şuşa və Ağdam 
şəhərlərində bu proses sürətlə gedir. 
İlk növbədə, biz bundan başqa elektrik 
təsərrüfatını yaratmalıydıq. Çünki azad 
edilmiş torpaqların, xüsusilə dağlıq 
ərazilərin relyefi belədir ki, əgər orada 
infrastruktur olmasa, hərbçilər üçün 
xidmət aparmaq çox çətin olacaq, bəlkə 
də mümkünsüz olacaq”. 

Hər bir məmləkət, ilk növbədə, abad 
və rahat yollardan başlayır. Azərbaycan 
dövləti hazırda işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə geniş yol infrastrukturu 
yaradır. Məlum olduğu kimi, təkcə 
Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Qubadlı - 
Ermənistanla həmsərhəd olan yerlərdə 
700 kilometrə yaxın yol çəkilibdir. Digər 
yollar, Füzuli-Şuşa yolu, Zəfər yolu bir 
ilə çəkilibdir. 

Ən son məlumatlara görə, 
Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş 
ərazilərinin sosial-iqtisadi inkişafında 
mühüm rol oynayacaq Xudafərin-
Qubadlı-Laçın avtomobil yolunun 
tikintisi davam edir. Xatırladaq ki, 
həmin yol başlanğıcını Hacıqabul-
Horadiz-Ağbənd-Zəngəzur dəhlizi 

magistral avtomobil yolunun Xudafərin 
su anbarının yaxınlığından keçən 
hissəsindən götürür.

Onun uzunluğu 56,4 kilometrdir. 
Sözügedən yolun Xanlıq yaşayış 

məntəqəsindən ayrılaraq Qubadlı 
şəhərinə qədər uzunluğu 14 kilometr 
olan yeni avtomobil yolunun da inşası 
icra olunur. Qeyd edilən yolların ümumi 
uzunluğu isə 70,4 kilometrdir.

Xudafərin-Qubadlı-Laçın avtomobil 
yolu 4 hərəkət zolaqlı olmaqla birinci 
texniki dərəcəyə uyğun olaraq 
inşa olunur. Belə ki, hazırda yolun 
genişləndirilərək profilə salınması və 
21,5 metr enində yeni torpaq yatağının 
inşası həyata keçirilir. Yolun layihə üzrə 
hərəkət hissəsinin eni 16,5 metr təşkil 
edəcək.

Artıq layihə üzrə 46 dairəvi, 12 
düzbucaqlı boru və 12 yeraltı keçid 
tikilib, 1 040 metr istinad divarı 
inşa olunub. Tikinti işlərinin gələn il 
yekunlaşdırılması üçün əraziyə lazımi 
sayda qüvvə cəlb olunub. İşğaldan 
azad olunan Zəngilan, Qubadlı və 
Laçın rayonlarının ərazisindən keçən 
bu avtomobil yolu Qubadlı və Laçın 
şəhərləri də daxil olmaqla, sözügedən 
rayonların 30-dan artıq yaşayış 
məntəqəsini əhatə edir.

Qarabağda, eyni zamanda, geniş 
dəmir yol şəbəkəsi yaradılır. Artıq 
Bərdə-Ağdam dəmir yolunun inşasına 
başlanılıb. Horadiz-Ağbənd-Zəngəzur 
dəhlizinin bir parçası olan dəmir yolunun 
inşası da uğurla davam edir. 

Hazırda Şuşa şəhərində böyük 
tikinti-quruculuq işləri görülür. 
İnfrastruktur layihələri ilə bərabər, 
Şuşada artıq yaşayış kompleksinin 
inşasına start verilib. Ağdamda, 
Cəbrayılda, digər rayonlarda məktəblər, 
xəstəxanalar, mədəniyyət müəssisələri 
inşa edilir. Eyni zamanda, Ağdam, 

Zəngilan, Hadrut, Daşaltı məscidlərinin 
təməli qoyulub və təmir işlərinə start 
verilib. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
kənd təsərrüfatı məhsullarının geniş 
istehsalı və emalını təşkil etmək 
istiqamətində də bütün lazımi işlər 
görülür. Kənd təsərrüfatı elmləri 
namizədi, qocaman alim Böyükkişi 
Quliyev bu barədə söz düşəndə dedi 
ki, Qarabağ torpaqları öz münbitliyi və 
məhsuldarlığına görə seçilir. Sovetlər 
dövründə bu torpaqlarda bol taxıl, 
üzüm, pambıq, tərəvəz və digər kənd 

təsərrüfatı məhsulları yetişdirilib, 
heyvandarlıq intensiv metodlarla inkişaf 
etdirilib. B.Quliyevin fikrincə, böyük 
potensiala malik ərazilərin yenidən əkin 
dövriyyəsinə qaytarılması ölkədə aqrar 
sektorun inkişafına güclü təkan verəcək. 

Tanınmış kulturoloq, tarix elmləri 
doktoru, professor Minaxanım 
Əsədli fəxrlə dedi ki, hamı kimi, o 
da Qarabağda görülən işlər barədə 
xəbərləri diqqətlə izləyir. Professorun 
sözlərinə görə, Qarabağla bağlı hər bir 
xoş müjdə insanın qəlbində xoş əhval-
ruhiyyə yaradır. 

Bəli, bu gün işğaldan azad edilmiş 
ərazilərimizdə bir-birindən gözəl və 
rahat yollar çəkilir, yaşayış binaları 
inşa olunur, iri aqroparklar salınır. 
Bütün bunlar çox sayda yeni iş yerləri 
deməkdir. Yaxın gələcəkdə məcburi 
köçkün ailələri öz doğma ata-baba 
yurdlarına qayıdacaqlar. Bununla da, 
qədim Qarabağ torpağının yeni büsatı, 
növrağı başlayacaq. 

Məsaim ABDULLAYEV,  
“Xalq qəzeti” 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə  
yeni inkişaf və tərəqqi modeli yaradılır 

Qarabağ uğrunda ağır döyüşlərdə zəfər qazanan Azərbaycan 
xalqı bu gün orada böyük həvəs və coşqu ilə düşmənin viran 
qoyduğu şəhər və kəndləri yenidən quraraq abadlaşdırmaqla 
məşğuldur. Bu, əslində doğma torpağı düşməndən azad etmək 
qədər hünərdir.

Qarabağın milli-mənəvi irsi bərpa olunur

Vətən müharibəsində əldə olun-
muş şanlı Zəfər  Azərbaycan dövləti 
və xalqı üçün yeni bir gələcək, yeni bir 
inkişaf mərhələsi olub. Qələbəni təmin 
edən amillərdən danışarkən bir çox 
məqama toxunmaq gərəkdir. Möhtərəm 
Prezidentimizin  dövlətin iqtisadi gü-
cünü qalibiyyət formuluna çevirmə 
bacarığı, diplomatik müstəvidə qazanıl-
mış uğurlar, bir zamanlar nəinki haqq 
səsi eşidilməyən, hətta məruz qaldığı 
soyqırımlarına belə etinasız yanaşılan 
Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasi-
yası, bir sıra aparıcı təşkilatlarda uğurlu 
təmsilçilik və rəhbərlik bu qələbənin 
əsas şərtləri kimi qəbul  edilməlidir. 
Bununla yanaşı, qələbəmizin təmin 
edilməsində xalqımızın birliyi, həmrəyliyi, 
milli-mənəvi dəyərlərimiz, multikultural 
cəmiyyətimizdə əsas amillərdən olmuş-
dur.

Milli-mənəvi dəyərlərimiz Azərbaycan 

xalqının sərvətidir. Xalqımızın sarsılmaz 
birliyi məhz milli-mənəvi dəyərlərimizə 
söykənir, – desək yanılmarıq. 2020-ci ilin 
sentyabrın 27-də Ali Baş Komandanımı-
zın əmri ilə erməni təxribatlarına qarşı 
aparılan əks-həmlə əməliyyatları başla-
nan kimi xalqımız bir yumruğa çevrilməyi 
bacardı. Siyasi mənsubiyyətindən, 
dini, milli fərqlərindən, dünyanın hansı 
nöqtəsində yaşamasından asılı olmaya-
raq, hər bir azərbaycanlı  qələbə uğrun-
da mübarizəyə qoşuldu. Azərbaycanda 
yaşayan bütün dini konfessiyalar, icma-
lar, etnik azlıqlar, əksər siyasi partiyalar, 
qeyri-hökumət təşkilatları dövlətin, ölkə 
Prezidentinin ətrafında sıx birləşdiyini, 
Qarabağın azadlığı uğrunda ortaya 
qoyulan bu iradəni dəstəklədiyini bəyan 
etdi. 

Bir xalqın, bir millətin öz haqq savaşı 
uğrunda “dəmir yumruq” kimi düşmənə 
qarşı birləşməsi uğurların  təminində 

əhəmiyyətli rol oynadı. Hər zaman qürur-
la səsləndirdiyimiz çoxmillətli, dini azad-
lıqlara malik ölkə olmağımız bir daha 
əyani şəkildə öz üstünlüyünü ortaya qoy-
du. Düşmənə qarşı səngərdə birləşən 
və Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda 
canını qurban  verən  oğullarımız məhz 
milli-mənəvi dəyərlərimizin bizə verdi-
yi gücün, qüvvənin sayəsində  dövlət 
başçımızın “Mən hər bir azərbaycanlının 
Prezidentiyəm!”, “Biz bilrlikdə güclü-
yük!” və “Qarabağ Azərbaycandır!” 
şüarlarını özləri üçün həyat fəlsəfəsinə 
çevirdilər. Belə bir gücün qarşısında isə 
heç bir düşmən davam gətirə bilməzdi, 
elə gətirmədi də. Bu birlik, bu inam 
Azərbaycanın qəti və şanlı Zəfəri ilə 
nəticələndi.

Torpaqlarımız işğaldan azad olun-
duqdan sonra bir həqiqətin də şahidi 
olduq. Düşmənlərimiz ötən 30 ilə yaxın 
müddətdə Azərbaycan xalqının milli 
dəyərlərinə qarşı da vandal münasibət 
bəsləyib, milli keçmişimizi özündə əks 
etdirən tarixi, dini abidələrimizə qarşı 
soyqırımı həyata keçiriblər. Düşməndən 
azad olunan Ağdam “Qafqazın Xiro-
siması” adlandırılmaqdadır. Bir faktı 
diqqətə çatdırmaq lazımdır ki, 1990-cı 
illərin əvvəlinə kimi nəinki respublikamız-
da, hətta Ümumittifaq səviyyəsində öz 
mədəniyyəti, tarixi, sənayenin inkişafı, 
abadlığı ilə göz oxşayan Ağdam rayonu 
ermənilər tərəfindən yerlə-yeksan edilib. 

Ağdam Dram Teatrının gözoxşayan bi-
nası dağıdılıb. XVIII əsrin abidəsi sayılan  
Pənahəli xanın İmarət Sarayı, divanxa-
nası, məzarı dağıdılıb, yerlə-yeksan  edi-
lib. Dünya ictimaiyyəti bu faktları gözardı 
etməməlidir. Ağdam rayonunda yerləşən 
Şahbulaq abidə kompleksi, tarixi hamam 
məhəlləsi, Cümə məscidi, Qarağacı 
qəbiristanlığı erməni faşizminin güda-
zına  gedib. Qarağacı qəbiristanlığında 
məzarlar açılıb, təhqir olunub. Bu, bir 
daha ermənilərin hansı alçaqlığa malik 
olduğunu ortaya qoymaqdadır.

Təəssüfləndirici haldır ki, Ağdamla 
yanaşı, digər rayonlarımızda da eyni 
analoji vəziyyət hökm sürür. Ermənilər 
işğal altında saxladıqları Zəngilan, 
Cəbrayıl rayonlarında dağıntılar 
törətməklə yanaşı, ekoloji tarazlığın 
pozulması üçün də bütün yollara baş 
vurublar. Zəngilanın dünyada ikinci, 
Avropada isə birinci tarixi və nadir çinar 
meşəsi qırılıb, ağacların kökləri yandı-
rılıb. Bu, bəşəri cinayətdir. Oxçu çayına 
axıdılan zəhərli maddələr nəticəsində 
suyu yararsız hala salınıb. 

Ermənilər ötən 30 il ərzində İslam 
dininə mənsub tarixi abidələrlə yana-
şı, həm də xristian-alban məbədlərini 
də ya yerlə-yeksan etməyə, ya da 
özününküləşdirməyə çalışıblar. Həmin 
tarixi abidələrdən Azərbaycanın izini 
silməyə çalışanlar elə dərk ediblər ki, 
bununla da özlərinə saxta tarix düzəldə 

biləcəklər. Amma bu, mümkün de-
yil. Çünki həmin ərazilər, orada olan 
abidələr və o abidələrin xüsusiyyətləri, 
tikilişləri birmənalı şəkildə Azərbaycan 
tarixinin bir hissəsidir.

Hazırda Azərbaycanın qəlbi 
Qarabağla, Vətən müharibəsi Zəfəri 
ilə döyünür. Necə ki, 2020-ci ilin 
sentyabrında hər bir azərbaycanlı 
ölkə Prezidenti İlham Əliyevin bir 
çağırışı ilə müsəlləh əsgərə çevrilərək 
torpaqlarımızı işğaldan azad etmək üçün 
əlinə silah aldı, bu gün də hər birimiz 
bu qələbənin möhkəmlənməsi üçün 
çalışmalıyıq. Nəzərə almalıyıq ki, artıq 
işğaldan azad edilən rayonlarımızın, 

şəhər və kəndlərimizin yenidən 
qurulması prosesinə başlanılıb. 
Yeni mərhələdə bu regionlarımız 
bərpa olunub  dirçəldiləcək, kənd 
təsərrüfatının, sənayenin inkişafına 
zəmin yaradılacaq. Bununla bağlı 
mühüm layihələr həyata keçirilməkdə, 
proqramlar qəbul olunmaqdadır. İnanırıq 
ki, qısa zaman kəsiyində Qarabağ və 
ətrafındakı rayonlarda həyat yenidən 
canlanacaq və öz doğma yurd-
yuvalarına qayıdan vətəndaşlarımız 
rahat yaşayış şəraiti ilə təmin ediləcək.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan ərazisini 30 ilə yaxın işğal altında saxla-
yan Ermənistan bu torpaqları yalnız talan etməyib, tarixdə  
görünməmiş vəhşiliklərə imza atıb. İşğalçılar tarixi ərazilərimizi 
erməniləşdirməyə cəhd edərək xalqımızın milli-mənəvi 
dəyərlərinə qarşı əsl soyqırımı həyata keçiriblər, tarixi-di-
ni abidələrimizə qarşı vandallıq törədiblər. Erməniləşdirə 
bilmədiklərini isə ya dağıdıblar, ya da təhqir ediblər.
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