
     – Mən ikinci dəfədir ki, bu binadayam. On
iki il bundan əvvəl binanın açılışında iştirak
etmişəm. Onu da bildirməliyəm ki, bu bina
mənim göstərişimlə inşa edilmişdir və ovaxtkı
məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuşdur,
Qarabağdan olan məcburi köçkünlərin təşkilatı
bu binada yerləşmişdi. İkinci dəfədir ki, bura-
dayam və artıq bu binada Qərbi Azərbaycan
İcması yerləşibdir. Bu gün biz bu binanın Qərbi
Azərbaycan İcmasına verilməsini qeyd edirik.
     Bildiyiniz kimi, avqust ayında Azərbaycan
Qaçqınlar Cəmiyyəti Qərbi Azərbaycan İcmasına
çevrilmişdir və mən hesab etdim ki, ən düzgün
yer, ən düzgün qərargah məhz bu bina olmalıdır.
Təkcə ona görə yox ki, bu, çox gözəl binadır,
dördmərtəbəlidir və burada fəaliyyət göstərmək
üçün bütün imkanlar var, Heydər Əliyev Mərkəzi
ilə, demək olar ki, üzbəüz yerləşir. Əsas səbəb
o idi ki, burada vaxtilə yerləşmiş Qarabağın
məcburi köçkünlər icması artıq öz torpaqlarına
qayıdır. Əminəm ki, gün gələcək və Qərbi
Azərbaycandan olan soydaşlarımız, onların ya-
xınları, uşaqları, nəvələri tarixi diyarımız olan
Qərbi Azərbaycana qayıdacaqlar. Mən əminəm
ki, bu gün gələcək və əminəm ki, Qərbi azər-
baycanlılar böyük coşqu və həvəslə öz doğma
torpaqlarına qayıdıb orada yaşayacaqlar.
    Bunu deməyə əsas verən bir çox amillər
var. Onlardan, yəqin ki, ən önəmlisi xalqımızın
tarixi yaddaşıdır. Bu gün Zəngilan rayonunun
Ağalı kəndinin nümunəsi bunu deməyə əsas
verir. Bu gün Zəngilan rayonunun Ağalı kən-
dində yaşayan insanların böyük əksəriyyəti,
eyni zamanda uşaqlar, gənclər onlar üçün

doğma olan o torpaqları heç vaxt görməmişlər.
Torpaq həsrəti və Vətən sevgisi onları oraya
getməyə vadar etdi. Onların arasında, hətta
Bakıdan, Sumqayıtdan gedənlər də az deyil.
Yəni bu, xalqımızın xüsusiyyətidir, torpaq
həmişə çəkir. Əminəm ki, Qərbi azərbaycanlılar
da bu fikirlə, bu arzu ilə yaşayırlar.
    Qərbi Azərbaycan bizim tarixi torpağı-
mızdır, bunu bir çox tarixi sənədlər təsdiqləyir,
tarixi xəritələr təsdiqləyir, bizim tariximiz
təsdiqləyir. Ancaq əfsuslar olsun ki, ermənilər
Qarabağdakı kimi, Qərbi Azərbaycanda da
bizim bütün tarixi, dini abidələrimizi yerlə-

yeksan ediblər, dağıdıblar, azərbaycanlıların
tarixi irsini silmək istəyiblər, ancaq buna nail
ola bilməyiblər. Çünki tarix var, sənədlər var,
xəritələr var. Bu binada nümayiş etdirilən,
XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edən xəritə bir
daha onu göstərir ki, Qərbi Azərbaycan tarixi
Azərbaycan diyarıdır, şəhərlərin, kəndlərin
adları Azərbaycan mənşəlidir və biz yaxşı
bilirik ki, indiki Ermənistan ərazisində tarix-
boyu Azərbaycan xalqı yaşayıb. İndi əsas
vəzifə ondan ibarətdir ki, dünya ictimaiyyəti
də bunu bilsin. Artıq bu istiqamətdə işlər
başlamışdır. Ancaq əminəm ki, İcma bu işləri

daha məqsədyönlü şəkildə və nəticəyə he-
sablanmış tərzdə aparacaqdır.
     Xalqımız əsrlərboyu öz hüquqlarını qorumaq
üçün, öz tarixi torpaqlarında yaşamaq üçün
böyük fədakarlıq göstərmişdir. Ancaq buna
baxmayaraq, tarixin müxtəlif vaxtlarında bizim
xalqımız öz doğma torpaqlarından məhrum
edilmişdir. XX əsr bu baxımdan xalqımız üçün
çox böyük faciələr gətirmişdir. 1918-ci ildə
təzə yaradılmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
özünün ilk qərarlarından birində bizim tarixi
şəhərimizi – İrəvanı Ermənistana faktiki olaraq
bağışlamışdır. Bu, bağışlanmaz bir addım idi,
bu, xəyanət idi və cinayət idi. Bunu biz hamımız
yaxşı bilirik, xalqımız da bunu bilməlidir. Biz
heç vaxt tariximizi təhrif etməməliyik.
     Tariximizdə şanlı səhifələr də olub, əfsuslar
olsun ki, qara səhifələr də olub. Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması, qısamüddətli
fəaliyyəti haqqında mən dəfələrlə öz fikirlərimi
bildirmişdim. Azərbaycan Demokratik Res-
publikasının qurucularının fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirmişdim. Bu, doğrudan da, dünya
miqyasında, müsəlman aləmində ilk respublika
idi, baxmayaraq ki, cəmi iki il yaşadı. Ancaq,
eyni zamanda biz bu tariximizin qara səhifələrini
də unutmamalıyıq, ört-basdır etməməliyik. Bi-
rincisi, tarixi həqiqət təhrif olunmuş formada
təqdim edilməməlidir. İkincisi, bu faciəvi
hadisə hamımız üçün dərs olmalıdır.
    O vaxt bu qərarı müxtəlif səbəblərlə izah
etməyə çalışanlar da olub, bu gün də var.
Ancaq hesab edirəm ki, heç bir izahat qəbul

Prezident İlham Əliyevin giriş nitqi

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev dekabrın 24-də Qərbi Azərbaycan
İcmasının inzibati binasında yaradılan şəraitlə
tanış olub və Qərbi Azərbaycandan olan bir
qrup ziyalı ilə görüşüb.
    Dövlətimizin başçısına binada yaradılan
şərait barədə məlumat verildi.
    Bildirildi ki, Qərbi Azərbaycan İcması
1989-cu ildən fəaliyyət göstərən “Azərbaycan
Qaçqınlar Cəmiyyəti” İctimai Birliyinin hüquqi
varisidir. Bu il avqustun 3-də İctimai Birliyin
adı dəyişdirilərək “Qərbi Azərbaycan İcması”na
çevrilib, İcmanın yeni Nizamnaməsi təsdiq
olunub. İcmada Müşahidə, Ağsaqqallar, Ziya-
lılar, Qadınlar və Qəyyumlar şuraları, İdarə
Heyəti, Nəzarət-Təftiş Komissiyası, Gənclər
Birliyi, xarici ölkələrdəki nümayəndəliklər
kimi strukturlar yaradılıb və seçkilər keçirilib.

    Məlumat verildi ki, təşkilat 1989-cu ildən
Qərbi Azərbaycan qaçqınlarının problemləri
ilə məşğul olan və 1988-1991-ci illərdə qaçqın
düşən azərbaycanlılar barədə faktların və sə-
nədlərin toplandığı və saxlandığı yeganə ictimai
qurumdur. 1988-1991-ci illərdə Qərbi Azər-

baycandan qovulmuş 50 mindən çox ailənin
20 minə qədərinə dəymiş ziyan hesablanıb və
hazırda bu işlər davam etdirilir. Həmin illərdə
Qərbi Azərbaycanda 300-ə yaxın yaşayış mən-
təqəsindən qovulan qaçqınların hər bir ailə
üzrə (ad, soyad, ata adı) dəqiq statistikası

aparılıb, 130 kəndin siyahısı tamamlanıb. Təş-
kilat Qərbi Azərbaycanda tarixi və mədəni ir-
simizin bütün nümunələrinin dəqiq siyahısının
hazırlanmasını davam etdirir.
    Diqqətə çatdırıldı ki, əvvəllər Bakıda Şuşa
Şəhər İcra Hakimiyyətinin və “Qarabağa dö-

nüş” İctimai Birliyinin yerləşdiyi bina İcmanın
istifadəsinə verildikdən sonra təmir edilib və
zəruri avadanlıqlarla təchiz olunub. Ümumi
sahəsi 1280 kvadratmetr olan dördmərtəbəli
binada 23 iş otağı, iclas və konfrans zalları,
habelə müxtəlif yardımçı otaqlar mövcuddur.
Binada Ulu Öndər Heydər Əliyevin, Azər-
baycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin
və birinci xanım Mehriban Əliyevanın fəa-
liyyətlərini, habelə Qərbi Azərbaycandan olan
görkəmli ziyalılar barədə məlumatları əks et-
dirən fotostendlər, Qərbi Azərbaycan abidə-
lərinə dair tablolar, 5 arxiv xəritəsi, Ulu
Öndərin və Prezident İlham Əliyevin Qərbi
Azərbaycanla bağlı nitqlərini əks etdirən vi-
deomateriallar nümayiş olunur. Binada, həm-
çinin Qərbi Azərbaycandan olan elm adam-
larının və ədiblərin bu yerlə bağlı elmi, bədii

və publisistik əsərləri sərgilənir.
    Bina ilə tanışlıqdan sonra Prezident İlham
Əliyev Qərbi Azərbaycandan olan bir qrup
ziyalı ilə görüşdü.
    Dövlətimizin başçısı görüşdə giriş nitqi
söylədi.
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edilən deyil, çünki ermənilər bu addımla ki-
fayətlənməmişlər. Əgər kimsə hesab edirdi
ki, İrəvanı orada yaşayan insanlardan xəbərsiz
öz doğma diyarından məhrum etməklə Er-
mənistan və ermənilər kifayətlənəcək, böyük
səhv edirdi və sonrakı tarix bunu bir daha
göstərdi. 1920-ci ildə sovet hökumətinin qərarı
və erməni millətçilərinin təkidi ilə bizim digər
tarixi torpağımız Zəngəzuru da Azərbaycandan
ayırıb Ermənistana birləşdirdilər. Bu, xalqımıza
qarşı növbəti cinayət idi. Bunun da məqsədi
tam aydın idi. Birincisi, erməni millətçiləri
sovet hökumətində mühüm vəzifələrdə idi.
Digər tərəfdən, Azərbaycanı Naxçıvandan və
Türkiyədən coğrafi nöqteyi-nəzərdən ayırmaq
üçün atılmış bir addım idi.
    Yəni görün, cəmi iki il ərzində xalqımızın
başına nə qədər böyük bəlalar gətirildi. Əgər
kimsə hesab edirdi ki, 1918-ci ildə İrəvanı
Ermənistana verməklə biz hansısa daha böyük
bəlalardan özümüzü sığortalamış ola bilərdik,
bax, Zəngəzurun Ermənistana verilməsi bir
daha onu göstərir ki, bu, çox yanlış, səhv
addım idi və dediyim kimi xəyanət idi. Hətta
səndən güclü olan qüvvə qarşısında heç vaxt
geri addım atmamalısan, hər zaman öz hüqu-
qunu qorumalısan, xüsusilə doğma torpağını
qorumalısan.
    Bununla Qərbi azərbaycanlıların faciələri
bitmədi. Hamımız yaxşı bilirik ki, 1948-
1953-cü illərdə xalqımız növbəti deportasiyaya
məruz qalmışdır. Bu, sovet hökumətinin Qərbi
azərbaycanlılara və bütövlükdə, Azərbaycan
xalqına qarşı törədilmiş növbəti cinayəti idi.
Bu, eyni zamanda böyük ədalətsizlik idi, vic-
dansızlıq idi. Çünki İkinci Dünya müharibəsi
cəmi 3 il idi ki, başa çatmışdır. Azərbaycan
xalqı böyük fədakarlıq göstərmişdir. Təkcə
sovet Azərbaycanından olan insanların 300
mini həlak olmuşdur. O vaxt sovet Ermənis-
tanında yaşamış on minlərlə azərbaycanlı da
həlak olmuşdur. Azərbaycan İkinci Dünya
müharibəsində faşizm üzərində əldə edilmiş
Qələbədə müstəsna rol oynamışdır. Azərbaycan
nefti olmasaydı, sovet dövləti heç vaxt qələbə
qazana bilməzdi. Bunu hər kəs bilir. Bu rə-
qəmlər dəfələrlə səsləndirilib. Benzinin, sürtkü
yağlarının və neftin təqribən 70, 80, 90 faizi
Azərbaycandan təchiz edilirdi. Bütün bunlara
baxmayaraq, xalqımıza qarşı növbəti cinayətin
törədilməsi, yenə də deyirəm, böyük vicdan-
sızlıqdır və saxta bəhanə adı altında xalqımız
növbəti deportasiyaya məruz qalmışdır.
    Nəhayət, 1980-ci illərin sonlarında sovet
hökuməti xalqımıza qarşı növbəti cinayət tö-
rətdi. Bu dəfə Ulu Öndər Heydər Əliyevin
hakimiyyətdən getməsindən istifadə edən həm
erməni millətçiləri, həm onların sovet höku-
mətindəki havadarları dərhal hərəkətə keçdilər.
Heydər Əliyev 1987-ci ilin noyabrında bütün
vəzifələrdən uzaqlaşdırılandan iki həftə sonra
erməni millətçiləri baş qaldırdılar. Sovet hö-
kuməti onlara dəstək oldu və həm Qarabağda,
həm ovaxtkı Ermənistan Respublikasında xal-
qımıza qarşı növbəti cinayət başlandı. Azər-
baycanlılar tarixi diyarı olan Qərbi Azərbay-
candan deportasiya edildi və biz bu tarixi
yaxşı bilirik, xatırlayırıq və azərbaycanlıların
yaşadıqları o məntəqələrin sayını da yaxşı
bilirik – 170-dən çox kənddə ancaq azərbay-
canlılar yaşayırdılar. Mən ovaxtkı Ermənistanı
nəzərdə tuturam, Ermənistan Respublikasını
nəzərdə tuturam, 90-a yaxın kənddə azər-
baycanlılar əksəriyyət təşkil edirdilər və bü-
tövlükdə, 300-dən çox şəhər və kənddə azər-
baycanlılar yaşamışlar. Onların hamısı 3 il
ərzində Ermənistandan zorla çıxarıldı, qovuldu,
bir çoxları öldürüldü, onlara işgəncələr verildi.
Bütün bu cinayətlər sovet hökumətinin gö-
zünün önündə baş vermişdi. Sonuncu kəndimiz
Nüvədi 1991-ci ilin avqustunda deportasiyaya
məruz qaldı. O da azmış kimi Qarabağda da
xalqımıza qarşı cinayət törədildi.
    Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun işğalı növ-
bəti faciəmiz idi. Yəni görün təkcə XX əsrdə
xalqımız nə qədər böyük bəlalarla üzləşmişdir.
Ancaq sınmadı, əyilmədi, inamını itirmədi,
güc topladı və nəticədə, istədiyinə nail oldu.
İki il bundan əvvəl biz öz tarixi missiyamızı
şərəflə yerinə yetirərək ədaləti bərpa etdik,
düşmənləri torpaqlarımızdan qovduq, Azər-
baycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etdik. Bu
gün azad edilmiş torpaqlarda yaşayırıq, qu-
ruruq, yaradırıq, dağıntıları aradan qaldırırıq
və dünyaya göstərməyə çalışırıq ki, gəlin,
baxın, gözlərinizi açın, bu vəhşilikləri törədən
sizin sevimli erməni xalqıdır. Bu cinayətləri
hansısa yad planetdən gələnlər yox, sizin se-
vimli və himayəniz altında olan erməni xalqı
törədib, məscidləri dağıdıb, tarixi abidələri
dağıdıb, qəbirləri dağıdıb, olmazın vəhşiliklər
edib. Eynisini onlar Qərbi Azərbaycanda da
ediblər. Sadəcə olaraq, dünya ictimaiyyəti

bunu görmür, ya da ki, görmək istəmir. Necə
ki Qarabağda erməni vəhşilikləri faktiki olaraq
heç kim tərəfindən təsdiqlənmirdi. Halbuki
iki dəfə ATƏT-in faktaraşdırıcı missiyası o
vaxt işğal altında olan torpaqlara göndərilmişdi.
Ancaq onların məruzəsinə baxdıqda, yenə də
ikili standartlar görürük.
     Bir tərəfdən, o vəhşilikləri, dağıntıları, qa-
nunsuz məskunlaşmanı etiraf etməyə məcbur
oldular, digər tərəfdən, yenə də balanslı yanaşaraq
işğalçı ilə işğala məruz qalanı, necə deyərlər,
bir müstəviyə qoydular. Ona görə Qərbi Azər-
baycanda ermənilər tərəfindən törədilmiş da-
ğıntılar mütləq dünya ictimaiyyətinə çatdırıl-
malıdır. Əminəm ki, Qərbi Azərbaycan İcması
Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə bunu edəcək.
    Bütövlükdə, XX əsrdə xalqımızın çəkdiyi
əzablar haqqında dünya ictimaiyyətinə daha
geniş məlumat verilməlidir. Biz hər zaman
həqiqəti deyirik. Azad edilmiş torpaqlara
gələn 10 minlərlə xarici vətəndaş bu gün
artıq öz gözləri ilə görür ki, xalqımız hansı
vəhşiliklərə məruz qalıb. Bu gün orada gedən
genişmiqyaslı quruculuq işləri bir daha xal-
qımızın iradəsini göstərir. Yenə də deyirəm,
Ağalı kəndinin timsalında biz xalqımızın
tarixi yaddaşını görürük. Çünki oranı heç
vaxt görməyən uşaqlar, gənclər oraya qayı-
dıblar. Əminəm ki, biz eynisini Qərbi Azər-
baycanda da görəcəyik.
    Bu il başa çatır. İl ərzində bir çox önəmli
hadisələr baş vermişdir. Biz Azərbaycan-Er-
mənistan sərhədində məcburən hərbi əməliyyat
keçirməli olduq. Bu hərbi əməliyyat nəticəsində
bizim tarixi şəhərlərimiz bu gün artıq vizual
müşahidə yolu ilə gözümüzün önündədir. Bu
gün biz artıq Bala Göyçənin sahilindəyik. Bu
gün biz Göyçə gölünü binoklsuz görürük.
Birincisi, hesab edirəm ki, bu, ədalətlidir.
İkincisi, sentyabr toqquşmaları bizi gələcəkdə
böyük problemlərdən sığortalayacaq. Çünki
Ermənistanda revanşist qüvvələr baş qaldırır, –
istər iqtidarda, istər müxalifətdə, – faktiki
olaraq bizim üçün fərqi yoxdur. Çünki Ermə-
nistanda cəmiyyətin şüuru o qədər zəhərlənib,
Azərbaycanofobiya o qədər geniş vüsət alıb
ki, orada faktiki olaraq normal düşüncəyə
malik olan, – mən siyasi sahəni nəzərdə tutu-
ram, – qalmayıb. Ona görə onlar revanş fikri
ilə yaşayırlar. Onlar yenə də ümid edirlər ki,
kimsə gələcək onların əvəzinə bizimlə mü-
haribə aparacaq, onlar da hər zaman olduğu
kimi, hansısa himayədarın arxasında gizlənərək
yenə də bizə qarşı öz məkrli planlarını həyata
keçirəcəklər. Bax özümüzü bundan sığorta-
lamaq üçün biz mütləq Azərbaycan-Ermənistan
sərhədi istiqamətində daha əlverişli mövqelərə
sahib olmalı idik və buna nail olduq.
     Bu gün yerləşdiyimiz yüksəkliklərdən hətta
Naxçıvan dağları da görsənir. Yəni bu, doğrudan
da, tarixi nailiyyətdir. Qarabağın, Şərqi Zən-
gəzurun döyüş meydanında azad edilməsi tarixi
hadisədir və Azərbaycan durduqca Azərbaycan
tarixində qalacaq. Bu il əldə edilən həm hərbi,
həm siyasi uğurlarımız da gələcək üçün zəmin
yaradır. Həm qayıdış üçün, həm təhlükəsizlik
üçün, həm Azərbaycanı güclü dövlət kimi
qəbul etmək istəməyənlər üçün də bir dərs
oldu və bir daha göstərdi ki, bizi heç kim və
heç nə dayandıra bilməz. Mən bunu artıq bir
neçə dəfə demişəm, bu gün də demək istəyirəm.
Bu gün Laçın yolunda baş verən hadisələr
növbəti anti-Azərbaycan isterikasına səbəb
olub. Burada təkcə Ermənistan yox, bəlkə də,
onlardan daha çox onların xaricdəki havadarları,
onların arxasında dayanan dövlətlər yenə də
Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyası
başlamışdır və biz bu gün görüşdüyümüz
vaxtda BMT-də bizə qarşı növbəti təxribat ha-
zırlanır. Artıq bir neçə gündür ki, xüsusi can-
fəşanlıqla seçilən bəzi ölkələr bizə qarşı növbəti
çirkin planlarını həyata keçirmək əzmindədir.
Amma hələ ki, bir şey əldə edə bilmirlər, neçə
gündür, əlləşirlər. Gələn həftə də öz səylərini
göstərəcəklər. Yəni Laçın yolunda baş verən

hadisə gün kimi aydındır. Bu bizim legitim
hüququmuzdur. Bizim təbii sərvətlərimiz is-
tismar edilir, təbii sərvətlərimiz daşınır. O təbii
sərvətlərimizi istismar edənlər istənilən bey-
nəlxalq hüquqi normaya görə cinayətkardırlar.
Çünki bu bizim beynəlxalq birlik tərəfindən
tanınmış ərazimizdir və haqlı tələbimiz var ki,
bizim ictimaiyyət nümayəndələri və ilk növbədə,
ondan əvvəl dövlət qurumlarının nümayəndələri
monitorinq keçirməlidirlər. Baxmalıdırlar orada
hansı işlər baş verir və o qanunsuz fəaliyyət
dayandırılmalıdır. Bizim haqlı tələbimiz bundan
ibarətdir. Ancaq bu gün bu vəziyyət tamamilə
təhrif edilmiş tərzdə təqdim olunur. Yenə yalan,
yenə iftira, yenə böhtan, kim bunu edir, biz
hamımız yaxşı bilirik. Yenə də deyirəm, Er-
mənistan dövləti hazırda burada ilk sıralarda
deyil. Amma bu bizi heç nədən çəkindirməyə-
cək. Biz artıq bunu dəfələrlə sübut etmişik və
İkinci Qarabağ müharibəsi bunu göstərdi, mü-
haribədən keçən iki il bunu göstərdi. Heç kim
bizə təsir göstərə bilməz. Zənglər ola bilər,
hansısa bəyanatlar ola bilər, onlara əhəmiyyət
vermək lazım deyil. Sadəcə olaraq, siyasi nə-
zakət naminə biz bu zənglərə cavab veririk.
Ancaq bu bizim mövqeyimizi zərrə qədər də-
yişməyəcək.
     Hesab edirəm ki, Qərbi Azərbaycan İcmasının
bundan sonra daha mütəşəkkil formada fəaliyyət
göstərməsi hamımız üçün çox önəmlidir – həm
Qərbi Azərbaycandan olan insanlar üçün, həm
də bütün Azərbaycan xalqı üçün. Hesab edirəm
ki, biz bu işi bundan sonra daha məqsədyönlü
şəkildə aparmalıyıq. Yəni təşkilat qurulub, İcma
qurulub, dövlət orqanları öz dəstəyini göstərir
və göstərəcək. Əlavə göstərişlər mənim tərə-
fimdən veriləcəkdir. Ona görə hesab edirəm
ki, İcma bir neçə istiqamət üzrə öz işini davam
etdirməlidir. Əlbəttə ki, ölkə daxilində bu
İcmanın fəaliyyəti daha da gözəgörünən olma-
lıdır. Hər halda Azərbaycan çərçivəsində bu
İcmanın fəallığı çox önəmli ola bilər.
    Bununla bərabər, hesab edirəm ki, İcmanın
bundan az əhəmiyyət kəsb etməyən beynəlxalq
müstəvidə fəaliyyəti olmalıdır. Çünki biz bu
həqiqətləri dünya ictimaiyyətinin diqqətinə
çatdırmalıyıq, necə ki Qarabağ həqiqətlərini
çatdırmışdıq. Faktiki olaraq, biz 1990-cı illərin
əvvəllərində Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
təhrif edilmiş təsəvvürü tamamilə dəyişdirə
bildik. İnformasiya müharibəsi və İkinci Qa-
rabağ müharibəsi onu göstərdi ki, bu, az əhə-
miyyət kəsb etmir. Ona görə burada da İcmanın
xaricdəki fəaliyyəti xüsusi önəm daşımalıdır.
Sərgilər, təqdimatlar, beynəlxalq konfranslar
keçirilməlidir. Azərbaycan diaspor təşkilatları
ilə birlikdə aksiyalar keçirilməlidir. Bizim
bir çox ölkələrdə diaspor təşkilatlarımız var
və bu il biz Şuşada tarixi Azərbaycan diaspor
təşkilatlarının qurultayını keçirdik. Xarici
ölkə lərin siyasi dairələri, mətbuat və qanun-
vericilik orqanları ilə təmaslar qurulmalıdır.
Yəni biz haqlı olaraq öz hüququmuzu tələb
etməliyik. Bu bütün beynəlxalq konvensiya-
larda təsbit edilmiş hüquqdur.
    Qərbi azərbaycanlılar qanunsuz olaraq də-
fələrlə deportasiyaya məruz qalmış toplumdur.
Onların hüquqları bərpa edilməlidir və onlar
öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Mən
bunu deyəndə təxmin edirəm, yenə də Ermə-
nistanda növbəti dəfə isterika başlayacaq ki,
Azərbaycan gəldi bizi işğal etdi və sair. Yox.
Biz bunu sülh yolu ilə etmək istəyirik. Biz
hüquqlarımızı sülh yolu ilə təmin etmək istə-
yirik və yenə də deyirəm, bütün konvensiyalar
bu hüququ tanıyır. Ona görə buna nail olmaq
üçün biz, o cümlədən beynəlxalq müstəvidə
daha fəal olmalıyıq. Hesab edirəm ki, İcmanın
çox mötəbər bir rəqəmsal platforması olmalıdır,
bir portalı olmalıdır. Orada həm tarixi həqi-
qətlər, həm tarixi abidələrimiz, ermənilər tə-
rəfindən dağıdılan saraylar, məscidlər, şəhərlər,
Azərbaycan tarixi irsinin silinməsi ilə bağlı
olan faktlar öz əksini tapmalıdır. Məsələn,
indi bunu artıq dünyada da bilməyə başlayırlar

və sual olunur, – bu sualı biz qoymuşuq,
Azərbaycan nümayəndələri, bu məsələ ilə
məşğul olan insanlar qoyublar, – indi göstərin
görək İrəvanın tarixi mərkəzi haradır? Hara-
dadır İrəvanın tarixi mərkəzi? Əgər deyirsiniz
ki, guya bu, dünyanın ən qədim şəhəridir.
Haradadır bunun tarixi mərkəzi?
    İndi baxın, görün, Cənubi Qafqazın digər
ölkələrinə – Azərbaycanda, Gürcüstanda,
bizim şəhərlərimizdə, əksər şəhərlərdə tarixi
abidələr, tarixi mərkəzlər var. İstər Bakı olsun,
Gəncə olsun, Naxçıvan, Şəki, Qəbələ, digər
bütün şəhərlərdə. Bəs necə ola bilər ki,
İrəvanda tarixi mərkəz yoxdur? Qoy bu sadə
suala cavab versinlər. Cavab da gün kimi ay-
dındır. Ona görə ki, bu tarixi mərkəz Azər-
baycan xalqının tarixi irsi idi, hansı ki onlar
dağıdıblar. Şəhərsalma adı altında bütün tarixi
binalarımız, o cümlədən İrəvan qalası, Sərdar
sarayı dağıdılıb. Yəni bütün bunlar göstəril-
məlidir. Yəni siyasi və hüquqi tərəfdən başqa,
istənilən məsələdə bunun tarixi mahiyyəti də
əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə bizim işimiz
bu tarix üzərində qurulmalıdır.
    Hüquqi tərəfə gəldikdə, biz birlikdə fikir-
ləşməliyik, beynəlxalq hüquqşünaslar cəlb
edilməlidir. Azərbaycan dövləti burada da
kömək göstərəcək. Onlar bu qayıdış istəyini
və hüququnu beynəlxalq müstəvidə necə re-
allaşdırmaq lazımdır yolunu göstərəcəklər.
     Əlbəttə ki, bizim tarixi həqiqətlərlə bağlı
kitablarımız yenilənməlidir. Müəyyən dövrdə
kitablar dərc edilmişdir, o cümlədən tarixi şə-
hərlərimizin, kəndlərimizin adları ilə bağlı kitab
dərc edilmişdir. Siz o kitabın müəllifisiniz.
Mən onu görmüşəm. Amma onu indi Azər-
baycanda çox adam görübmü? Yox. Bilmirəm
o, hansı tirajla dərc edilib. Yəni siz təşəbbüs
olaraq bunu özünüz etdiniz, imkanınız çatan
tərzdə. Amma biz bunu dövlət səviyyəsində
etməliyik. O kitabça bütün dillərə tərcümə edil-
məlidir. Onun yanında həm də elektron daşıyıcısı
olmalıdır. Xarici dillərə tərcümə edilməlidir.
Yəni bu təbliğat işləri mütləq aparılmalıdır.
     Hesab edirəm ki, ildə bir dəfə, ya da iki
ildən bir Bakıda Qərbi Azərbaycanla bağlı bey-
nəlxalq konfrans keçirilməlidir. Biz özümüz
üçün dost saydığımız ölkələrdən alimləri, ar-
xeoloqları, tarixçiləri dəvət edəcəyik ki, mötəbər
bir beynəlxalq konfrans keçirək, bunu təqdim
edək. Yəni bir çox addımlar atılmalıdır ki, bu
mövzu gündəlikdən çıxmasın, əksinə, bu mövzu
beynəlxalq gündəliyə daxil edilsin. Çünki bu
gün Ermənistan monodövlətdir. Biz bunu de-
yəndə, haqlı olaraq dünya ictimaiyyətinə bildiririk
ki, bu, dözülməzdir. İndi Avrasiya məkanında,
yerləşdiyimiz regionda hansı ölkə monodöv-
lətdir? Bəs sual olunur nə üçün məhz Ermənistan
monodövlətdir? Cavab aydındır, ona görə ki,
imkan verməyiblər orada başqa xalqlar yaşasın.
O xalqları oradan müxtəlif yollarla çıxardıblar,
kimi öldürüblər, kimi hədələyiblər, kimin evini
yandırıblar. Beləliklə, bütün başqa millətləri
oradan qovub, başqasının torpağında özləri
üçün dövlət qurublar. Bu ərazidə heç vaxt Er-
mənistan olmayıb. İndiki Ermənistan bizim
torpağımızdır. Mən bunu dəfələrlə deyəndə,
mənə irad tuturlar, çalışırlar irad tutmağa ki,
mənim ərazi iddiam var. Mən bunu tarixi
həqiqət kimi deyirəm. Əgər kimsə başqa ver-
siyanı təsdiq edə bilsə, gəlsin təsdiq etsin.
    Erməni xalqı nə vaxt bizim torpaqlarımıza
köçürülüb? Hamımız yaxşı bilirik. Qarabağa
nə vaxt köçürülüb? Zəngəzura nə vaxt köçü-
rülüb? Kim tərəfindən köçürülüb? Necə kö-
çürülüb və hansı məqsədlə köçürülüb? Ha-
mısını yaxşı bilirik. Onların bizim ərazimizdə,
Cənubi Qafqazda heç vaxt dövləti olmayıb.
Əgər nə vaxtsa olubsa, – hələ bəlli deyil
kimin dövlətini onlar öz adlarına çıxmaq is-
təyirlər, – bu, başqa yerdə olub. Ona görə,
biz bunları mütləq məqsədyönlü şəkildə, təş-
kilatlanmış qaydada, düzgün formada təqdim
etməliyik. Əminəm ki, buna nail olacağıq.
    Mən bununla paralel olaraq hesab edirəm
ki, biz birgə səylərlə Qərbi Azərbaycana Qa-
yıdış Konsepsiyasını da işləməliyik. Qarabağ
münaqişəsi həll olunandan sonra indi bizim
gündəliyimizdə duran məsələ budur. Əlbəttə
ki, Qarabağ münaqişəsi həll olunmayana
qədər bu haqda danışmaq, bəlkə də, tez idi.
Ancaq məncə bu gün biz vaxt itirməməliyik.
Qayıdış Konsepsiyası hazırlanmalıdır. Yenə
də bu, necə deyərlər, sülhsevər konsepsiya
olmalıdır. Biz bütün beynəlxalq konvensiya-
larda bizə məqbul olan müddəaları götürüb
bunun əsasında öz hüququmuzu tələb etmə-
liyik. Qayıdış Konsepsiyası olmalıdır. Bizim
tarixi yaşayış yerlərinin bir çoxu, mütləq ək-
səriyyəti indi bomboşdur. Biz bunu bilirik.
Biz öz keçmişimizi yaxşı bilirik. Qərbi Azər-
baycandan olan hər bir insan öz ulu babalarının
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    Qərbi Azərbaycan İcmasının İdarə Heyə-
tinin sədri, Milli Məclisin deputatı Əziz Ələk-
bərov dedi:
    – Möhtərəm cənab Prezident.
    Möhtərəm Müzəffər Ali Baş Komandan.
    Qərbi Azərbaycan İcmasının rəhbərliyi və
bütün üzvləri adından Sizi ürəkdən salamlayır
və tarixi torpaqlarımız uğrunda mübarizə apar-
maq üçün bizə yaratdığınız hərtərəfli şəraitə
görə Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk.
    Möhtərəm cənab Prezident, bu gün Azər-
baycan xalqı, dünya azərbaycanlıları və bütün
Türk dünyası Sizinlə qürur duyur. Siz 44
günlük Vətən müharibəsi nəticəsində xalqımıza
Azərbaycan tarixinin son 270 ilində analoqu
olmayan möhtəşəm bir Zəfər yaşatdınız.
    Mən ona görə Azərbaycan tarixinin son
270 ilində deyirəm ki, düz 270 il bundan
əvvəl Azərbaycan xanlıqlara parçalandı və
bu parçalanma son iki yüz ildə xalqımızın
başına gələn bütün faciələrin başlanğıcı oldu.
Bu parçalanmadan az sonra ərazilərimiz ya-
dellilər tərəfindən işğal olundu, əhalimiz də-
fələrlə deportasiyalara, soyqırımlarına, etnik
təmizləmələrə məruz qaldı. Faciələrlə dolu
bu tarixi proses düz 200 il davam etdi. Yalnız
2020-ci il sentyabrın 27-də Sizin siyasi
iradəniz, diplomatik gücünüz və hərbi sər-
kərdəlik bacarığınızla bu 200 illik tarixi proses
durduruldu və geriyə sayım başladı. İlk növ-
bədə, 30 il işğal altında qalan torpaqlarımız
düşməndən azad edildi. Bu gün biz qətiyyən
şübhə etmirik ki, bu geriyə sayım 200 il
əvvəlki sıfır nöqtəsinə qədər davam edəcək
və biz Qərbi azərbaycanlılar da öz tarixi tor-
paqlarımıza qayıtmaq imkanı əldə edəcəyik.
    Möhtərəm cənab Prezident, uzun illər
Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyəti adı ilə fəa-
liyyət göstərən bir qurumun bu gün Qərbi
Azərbaycan İcması kimi fəaliyyətini davam
etdirməsi üçün göstərdiyiniz dəstəyə, yarat-
dığınız şəraitə görə bir daha Sizə təşəkkürü-
müzü bildiririk. Bu bizə tarixi torpaqlarımıza
qayıtmaq uğrunda apardığımız mübarizədə
yeni güc verir. Əslində, bu mübarizənin tə-
məlini 1997-ci il dekabrın 18-də imzaladığı
“Deportasiya haqqında” və 1998-ci il martın
26-da imzaladığı “Azərbaycanlıların soyqırımı
haqqında” tarixi fərmanları ilə Ulu Öndər
Heydər Əliyev qoymuşdur. Bu mübarizəni
davam etdirmək, sona çatdırmaq hər birimizin
vətəndaşlıq borcu və Ulu Öndərin ruhu qar-
şısında övladlıq borcumuzdur.
    Möhtərəm cənab Prezident, Qərbi Azər-
baycan İcması olaraq biz çiynimizi hansı ağır
və şərəfli yükün altına verdiyimizin fərqindəyik
və Sizi əmin edirik ki, Qərbi Azərbaycan hə-
qiqətlərinin öyrənilməsi, dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması, erməni saxtakarlıqlarının, erməni
yalanlarının sona qədər ifşası və son 200 ildə
Qərbi Azərbaycandan qovulmuş azərbaycan-
lıların, onların varislərinin hüquqlarının bey-
nəlxalq müstəviyə çıxarılması, bərpası və
bütün bu cinayətlərə görə Ermənistan dövlə-
tinin və erməni millətçilərinin beynəlxalq
məhkəmələrdə cəzalandırılması üçün mümkün
olan hər şeyi edəcəyik.
    Fürsətdən istifadə edərək, Qərbi Azərbaycan
torpaqlarına mənəvi qayıdışın təməlini qoyan
sərəncamlarınıza görə Sizə təşəkkür edirik.
Son il yarım ərzində Aşıq Ələsgərin 200 illik
yubileyi, Aşıq Ələsgərin Bakı şəhərində hey-
kəlinin ucaldılması, İrəvan Müəllimlər Se-
minariyasının və İrəvan Dövlət Azərbaycan
Dram Teatrının 140 illik yubileylərinin keçi-
rilməsi ilə bağlı sərəncamlarınız tarixi tor-
paqlarımızdakı mənəvi irsimizə sahib çıxmağın
parlaq nümunəsidir. Bu il Qərbi Azərbaycanda
daha bir təhsil ocağının – İrəvanda ilk dünyəvi
məktəb olan İrəvan qəza məktəbinin 190,
onun bazasında yaradılan İrəvan gimnaziya-
sının 140 illiyidir. O gimnaziyanın ki, 1918-ci
ildə onun sonuncu buraxılışını Azərbaycanın
böyük elm və dövlət xadimi Əziz Əliyev
qızıl medalla bitirmişdir.
    Möhtərəm cənab Prezident, bu gün xalqımız
üçün tarixi bir gündür. Qarabağımızı, Şərqi
Zəngəzurumuzu, Şuşamızı xalqımıza qaytaran,
xalqımıza qürur, dövlətimizə başucalığı gətirən
Müzəffər Ali Baş Komandanımızın ad günüdür.
Bu münasibətlə Qərbi Azərbaycan İcmasının
bütün üzvləri adından Sizi ürəkdən təbrik
edirik. Taleyinizin bu önəmli günündə vaxt
ayırıb bizimlə bir arada olduğunuz üçün Sizə
bir daha təşəkkürümüzü bildiririk.

     Sonda istəyirəm biləsiniz ki, bütün Azər-
baycan xalqı kimi, bütün dünya azərbaycanlıları
kimi, onların bir parçası olan biz Qərbi azər-
baycanlılar da bütün fəaliyyətinizdə son nəfə-
rimizə və son nəfəsimizə qədər yanınızdayıq.
    Sağ olun.

***
    Qərbi Azərbaycan İcmasının Müşahidə
Şurasının sədri, Riyaziyyat və Mexanika İns-
titutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü
Misir Mərdanov dedi:
    – Möhtərəm cənab Prezident.
    Hörmətli tədbir iştirakçıları.
     Sabahınız xeyir olsun, hər birinizi ürəkdən
salamlayıram. Cənab Prezidentin bu gün burada
qeyd etdiyi kimi, XX əsrdə Qərbi Azərbaycanda
yaşayan soydaşlarımız erməni vəhşilikləri nə-
ticəsində etnik mənsubiyyətlərinə görə dörd
dəfə öz dədə-baba yurdlarından didərgin sa-
lınmışlar. Sonuncu – 1988-ci il deportasiya-
sından sonra bu insanların ictimai-mədəni bir-
liyinə nail olmaq məqsədilə Azərbaycan Qaç-
qınlar Cəmiyyəti yaradıldı. Həmin cəmiyyətin
bazasında yenidən təşkil edilmiş Qərbi Azər-
baycan İcmasının fəaliyyətə başlaması müna-
sibətilə bütün soydaşlarımıza gözaydınlığı ver-
mək istəyirəm, gözünüz aydın olsun.
    Bu arzumuzun reallaşmasına böyük qayğı
göstərən, bu gün – dekabrın 24-də burada iş-
tirakı ilə tədbirimizin və İcmanın mahiyyətini
dəfələrlə yüksəldən cənab Prezidentə sonsuz
minnətdarlığımızı bildiririk.
    Əslində, onilliklər ərzində öz doğma tor-
paqlarını tərk etməyə məcbur olmuş Qərbi
azərbaycanlılar müxtəlif qurumlarda birləşərək
daim öz etirazlarını və tələblərini bildirmiş,
bu məsələyə beynəlxalq səviyyədə diqqət
cəlb etməyə dəfələrlə cəhdlər göstərmişlər.
Ötən müddətdə neçə-neçə kütləvi informasiya
vasitəsi, qəzetlər, saytlar yaradılmış, dədə-
baba yurdumuzun tarixinə, adət-ənənələrinə
və digər məsələlərə həsr edilmiş yüzlərlə mə-
qalə, onlarla kitab yazılmışdır.
    Ancaq nəyi, necə və nə vaxt etmək lazım
olduğunu hamıdan yaxşı bilən cənab Prezident
30 ilə yaxın Ermənistanın işğalı altında olan
əzəli torpaqlarımız azad edildikdən sonra bu
İcmanın vahid bir qurumda birləşməsini məs-
ləhət görüb, əslində, İcmaya sahib çıxaraq
onun fəaliyyətinə şərait yaradıb, məhz indi
bu işin vacib olduğunu nümayiş etdirib.
    Həqiqətən, son 500 illik, bəlkə də, daha
böyük tariximizin ən mühüm hadisələrindən
biri olan bu şanlı Qələbə Müzəffər Ali Baş
Komandanın qətiyyətini, əzmkarlığını, hər-
bi-siyasi iradəsini bütün dünyaya bir daha
nümayiş etdirdi. Xalqımız bu Qələbəni ümum-
xalq bayramı kimi dəyərləndirmiş, sıravi əs-
gərdən Ali Baş Komandana kimi hamı bir-
birini ürəkdən təbrik etmişdir.
    Bugünkü imkandan istifadə edərək xalqı-
mızın inamını özünə qaytaran, Azərbaycan
dövlətinin və xalqının qüdrətini, sarsılmaz
iradəsini, Ordumuzun gücünü beynəlxalq sə-
viyyədə nümayiş etdirən möhtəşəm Qələbə
münasibətilə İcmamız adından cənab Prezidenti
ürəkdən təbrik edirəm.
    Bu Qələbə Azərbaycanı sonsuz məhəbbətlə
sevən Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
azadlıq ideallarının parlaq təzahürü kimi, xü-
susilə əhəmiyyətlidir. Onun vəsiyyətlərini re-
allaşdıran, Azərbaycanı dünya siyasətinin
bütün labirintlərindən yüksək məharətlə ke-
çirərək bizə Qələbə sevincini yaşadan, ölkəmizi
dünyada qalib dövlət, xalqımızı isə məğrur
xalq kimi tanıdan Müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevə minnətdarlığımızı bildiririk.
    Möhtərəm cənab Prezident.
    Təxminən, bir il bundan əvvəl Siz sadə
əməyimi yüksək qiymətləndirərək məni Və-
tənin ali mükafatlarından olan 1-ci dərəcəli
“Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif et-
mişdiniz. Bugünkü görüşümüzdən istifadə
edərək yüksək diqqətinizə görə Sizə dərin
minnətdarlığımı çatdırır və bildirmək istəyirəm
ki, bütün xalqımız kimi, mən də Sizin rəhbərlik
etdiyiniz bu qalib Vətənə xidmət etməkdən
böyük məmnunluq hissi keçirirəm və ömrümün
sonuna kimi bu dövlətə, xalqa, ölkəyə sədaqətlə
qulluq etməyə söz verirəm.
    Sizə məlumat vermək istərdim ki, bu
sahədə apardığınız və müdrik siyasətdən ruh-
lanaraq bu il “Qərbi Azərbaycan həqiqətləri”
adlı tarixi mənbələrə əsaslanan kitabı başa
çatdırıb oxuculara təqdim etmişəm.

    Hörmətli tədbir iştirakçıları, çıxışımın so-
nunda əmin olduğumu bildirmək istəyirəm
ki, cənab Prezidentin müdrik rəhbərliyi ilə
yaxın gələcəkdə xəyallarda yaşatdığımız re-
allıqlara qovuşacaq, öz doğma torpaqlarımıza
gedib dədə-babalarımızın məzarlarını, oradakı
müqəddəs abidələri ziyarət edə biləcəyik. Bu
yolda hamımıza uğurlar arzulayıram. Bir daha
təşəkkür edirəm.

***
    Qərbi Azərbaycan İcmasının Qadınlar Şu-
rasının sədri, Milli Məclisin deputatı Məlahət
İbrahimqızı dedi:
    – Zati-aliləri, möhtərəm cənab Prezident.
    İcazə verin, Sizi Qərbi Azərbaycan İcma-
sının Qadınlar Şurası və erməni təcavüzü nə-
ticəsində öz doğma torpaqlarından didərgin
düşmüş çoxsaylı qaçqın bacı və analarımız
adından salamlayım. Bu ali məclisdə çıxış
etmək, sözsüz ki, mənim üçün böyük şərəfdir,
amma Sizin, Zati-alinizin, Müzəffər Ali Baş
Komandanın qarşısında çıxış etmək bir o
qədər çətin və məsuliyyətlidir.
    Möhtərəm cənab Prezident, Azərbaycan
xalqı hələ də Müzəffər Sərkərdəliyinizlə 44
günlük Vətən müharibəsində qazandığımız
möhtəşəm Zəfərin tükənməz sevincini yaşayır
və bundan sonra da daim bu sevinclə yaşaya-
caq. Sizin sarsılmaz və qətiyyətli siyasi ira-
dənizin rəmzi olan və dünya hərb tarixinə
“Dəmir yumruq” əməliyyatı kimi yazılmış
Vətən müharibəsində rəşadətli Milli Ordu-
muzun qəhrəmanlığı və xalqımızın milli birliyi
ilə bir neçə əsrlik tarixi olan dünya erməniliyi
əbədi məğlubiyyətə düçar oldu və 30 il düşmən
tapdağında olan Qarabağ azad edilərək məcburi
köçkün soydaşlarımızın doğma yurdlarında
hüquqları bərpa olundu.
    Qürur hissi ilə deməliyik ki, gələcək nəsillər
üçün tükənməz mənəvi sərvət olan bu Zəfərlə
Siz tarixi ədaləti bərpa etdiniz, xalqımızı dün-
yaya qalib, şərəfli və qürurlu məğlubedilməz
bir xalq kimi tanıtdınız. Sizə sonsuz təşəkkür
edirik, möhtərəm cənab Prezident.
    Minnətdarlıqla deməliyik ki, Sizin fəaliy-
yətiniz boyu Azərbaycanın milli maraqları
naminə qəbul etdiyiniz qərarlar xalqımızın
rifahını, dövlətimizin güc və nüfuzunu dünyada
ildən-ilə daha da artırır.
    Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin bütün
vəsiyyətlərini sədaqətlə həyata keçirərək,
müasir dövrün çağırışlarına cavab verən uzaq-
görən siyasətiniz sayəsində və zəngin dövlət
idarəetmə təcrübənizlə Azərbaycan bu gün
tarixinin intibah dövrünü yaşayır. Ötən illər
ərzində Siz təkcə Qarabağ uğrunda mübarizə
aparmadınız, ən mötəbər kürsülərdə, ən mü-
rəkkəb məqamlarda İrəvanın, Zəngəzurun və
Göyçənin Azərbaycanın tarixi torpaqları ol-
duğunu və Azərbaycan xalqının bu tarixi əda-
lətsizliklə heç vaxt barışmayacağını dünyaya
bəyan etdiniz.
    Müdrikliklə səsləndirdiyiniz və bu gün
dillər əzbəri olan “nəyi, necə və nə vaxt
etmək lazımdır... bunu mən bilirəm” kimi
dərin mənalı fikirləriniz Qərbi Azərbaycan
İcmasının da fəaliyyətinin yol xəritəsidir.
    Həyata keçirdiyiniz məqsədyönlü siyasətin
nəticəsidir ki, Qarabağın azad olunması uğ-
runda bir yumruq olan dünya azərbaycanlıları
zaman-zaman etnik təmizləməyə, soyqırımına,
deportasiyaya məruz qalmış minlərlə qaçqın
soydaşımızın tarixi Azərbaycan torpaqları
üzərində itirilmiş hüquqlarının bərpası üçün
Müzəffər Ali Baş Komandanın əmrini gözləyir.
Əminik ki, Sizin prinsipiallığınız, müdrik və
uzaqgörən diplomatiyanızla, dövlətimizin
gücü və milli birliyimizlə xalqımız haqlı mü-
barizəsində öz məqsədinə qovuşacaq.
    Möhtərəm cənab Prezident, özümə borc
bilərək böyük ehtiramla deməliyəm ki, res-
publikamızın Birinci vitse-prezidenti möhtərəm
Mehriban xanım Əliyevanın yorulmaz fəa-
liyyəti və uğurlu mədəniyyət diplomatiyası
ilə xalqımızın qədim, eləcə də ümumtürk və
ümumbəşər mədəniyyətinə çoxsaylı töhfələr
bəxş olunub və Azərbaycan bu gün bu qədim
və zəngin mədəniyyəti ilə dünyanın tolerantlıq
mərkəzi kimi təbliğ edilir və təqdir edilir.
     Ərazi bütövlüyümüz və torpaqlarımızın
azadlığı uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizin
ailələrinə, qazilərə və müharibə veteranlarına
göstərilən ən yüksək dövlət qayğısı məhz Sizin
və möhtərəm Mehriban xanım Əliyevanın
nəcib və humanist əməllərinizin sübutudur.

    Möhtərəm cənab Prezident, Azərbaycan
xalqı qarşısında misilsiz və fədakar xidmət-
lərinizlə Siz bugünkü və gələcək nəsillər üçün
örnək olmaqla dünya azərbaycanlılarının,
eləcə də hər bir Qərbi azərbaycanlının iftixarı,
qüruru, dayağı və güvənc yerisiniz.
    Bu ali məclisdə Sizi bir daha əmin etmək
istərdik ki, Qərbi Azərbaycan İcmasının, eləcə
də İcmanın Qadınlar Şurasının hər bir üzvü
Sizin müqəddəs siyasi kursunuzu var qüvvəsi
ilə dəstəkləyəcək və qəsb edilmiş tarixi Azər-
baycan torpaqları üzərində xalqımızın itirilmiş
hüquqlarının bərpası yolunda müsəlləh əsgə-
riniz olacaq.
    Diqqətinizə görə çox sağ olun. Allah Sizi
qorusun! Allah Sizin ailənizi qorusun!

***
    Qərbi Azərbaycan İcmasının Ağsaqqallar
Şurasının sədri, Milli Məclisin deputatı aka-
demik Əhliman Əmiraslanov dedi:
    – Möhtərəm cənab Prezident.
    Mən də bu təbriklərə qoşularaq Sizi doğum
gününüz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik
edirəm, Sizə uzun ömür, möhkəm cansağlığı
və gələcək fəaliyyətinizdə bol-bol uğurlar ar-
zulayıram. Bu gün Qərbi Azərbaycandan de-
portasiya olunmuş insanların varislərinin bir
araya gələrək Qərbi Azərbaycan İcmasını
təsis etməsi, mən hesab edirəm, tarixi bir ha-
disədir. İcmanın yaradılmasının ilk mərhələ-
sindən başlamış bu günə qədər Sizin diqqət
və qayğınızın şahidiyik. Sizin üçün özəl olan
bu gündə Qərbi Azərbaycan İcmasına gəl-
məyiniz və bizimlə bir arada olmağınız bu
diqqət və qayğının bariz nümunəsidir. Mən
bu qayğıya, bu diqqətə görə Qərbi Azərbaycan
İcmasının ağsaqqalları və ziyalıları adından
Sizə dərin təşəkkürümü və səmimi minnət-
darlığımı bildirirəm.
    Möhtərəm cənab Prezident, Qərbi Azər-
baycan İcmasının, Siz də öz çıxışınızda qeyd
etdiyiniz kimi, ən ümdə amalı tarixi Qərbi
Azərbaycan torpaqları olan Göyçəyə, İrəvana
qayıtmaqdır. Bu gün Qərbi Azərbaycan İc-
masının və bizim Qərbi Azərbaycandan olan
və Azərbaycanın elmi-mədəni, ictimai-siyasi
həyatında böyük xidmətlər göstərmiş çoxlu
sayda ağsaqqallarımız var və İcmaya axın bu
gün də davam edir. Burada qeyd olunduğu
kimi, möhtərəm cənab Prezident, Sizin Mü-
zəffər Ali Baş Komandan kimi rəşadətli Azər-
baycan Ordusuna rəhbərliyiniz sayəsində qəh-
rəman Ordumuz torpaqlarımızı işğaldan azad
etdi, ərazi bütövlüyümüz bərpa olundu. Bu
möhtəşəm tarixi Qələbə Qərbi azərbaycanlıların
da öz doğma torpaqlarına qayıtmaq hüququ
yaratdı, onlarda qayıtmağa ümid yaratdı.
    Möhtərəm cənab Prezident, Qərbi Azər-
baycandan deportasiya olunmuş insanlara
münasibət müxtəlif dövrlərdə eyni olmayıb.
Məhz müxtəlif dövrdə siyasi hakimiyyətin
onlara ögey münasibəti nəticəsində bu insanlar
böyük məhrumiyyətlərə düçar olublar, itkilər
veriblər. Bu da bir tarixi faktdır ki, yalnız
Ulu Öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə gəl-
dikdən sonra, eləcə də hakimiyyətinin bütün
dövrlərində bu insanlara diqqət, qayğı olub
və onların bir çox problemlərinin həll edilməsi
istiqamətində uğurlu addımlar atılıb.
    Bu böyük faciəyə hüquqi-siyasi qiymət də
vaxtilə verilməyib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin
Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə gəl-
dikdən sonra imzaladığı fərmanlardan sonra
bu deportasiya və soyqırımına hüquqi-siyasi
qiymət verilib, bu hadisələrin, bu faciənin sis-
temli araşdırılması və geniş miqyasda icti-
mailəşdirilməsi üçün ciddi addımlar atılıb.
    Bütün bunlara baxmayaraq, möhtərəm cə-
nab Prezident, Qərbi Azərbaycandan olan zi-
yalılar Azərbaycanın elm, təhsil, səhiyyə, mə-
dəniyyət, incəsənətinə çox böyük töhfələr ve-
riblər. Mən bu gün böyük qürur hissi ilə
həmin ziyalılardan böyük ictimai-siyasi xadim,
dövlət xadimi Əziz Əliyevin, akademiklərdən
Mustafa bəy Topçubaşovun, Heydər Hüsey-
novun, Zərifə xanım Əliyevanın, Həsən Əliyevin,
Cəlal Əliyevin, böyük ustad Aşıq Ələsgərin,
böyük bəstəkarımız Səid Rüstəmovun, böyük
ədəbiyyatşünaslarımızdan Cəfər Xəndanın,
Mirəli Seyidovun və rejissorumuz Hüseyn
Seyidzadənin adını çəkmək istərdim. Bu gün
də bu insanlar qədirbilən Azərbaycan xalqı
tərəfindən böyük ehtiramla xatırlanır.
    Möhtərəm cənab Prezident, Sizin qüdrətiniz

yaşadıqları yerləri yaxşı bilir. İndi müxtəlif
yollarla bu informasiyanı əldə etmək olar.
Azərbaycanlıların yaşadıqları yerlərin əksə-
riyyətində heç kim yaşamır. Ermənistanda,
bütövlükdə, indi depopulyasiya dövrü hökm
sürür. İnsanlar oradan gedir. Həm təbii artım
yoxdur, eyni zamanda dözülməz siyasi və-

ziyyət, repressiyalar, faktiki olaraq diktatura
və iqtisadi çətinliklər onları buna vadar edir.
Bizim kəndlərimiz dağıdılır. Biz buna dözə
bilmərik. Ona görə biz Qayıdış Konsepsiyası
üzərində işləməliyik. Bu, çox sanballı sənəd
olmalıdır. Əlbəttə ki, mütləq digər təkliflər
də olacaq. Mən, sadəcə olaraq, bu gün bu

görüş əsnasında gələcək fəaliyyətinizlə bağlı
öz fikirlərimi bölüşmək istərdim.
    Əlbəttə ki, mən sizdən də təkliflər gözlə-
yəcəyəm. İcma həm öz imkanları daxilində,
həm də Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə bu
işlərə, necə deyərlər, böyük yer verməlidir.
Əminəm ki, biz buna nail olacağıq.

    Bir daha onu da bildirməliyəm ki, bu yer
İcma üçün təsadüfən seçilmədi, rəmzi mənası
var. Bu binada yerləşmiş qarabağlılar artıq
Qarabağa ya qayıdıblar, ya da qayıtmağa
hazır laşırlar. Burada yerləşən Qərbi azərbay-
canlılar da qayıdacaqlar, İnşallah.
    Sonra çıxışlar oldu.
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və apardığınız uğurlu xarici və daxili siyasət
sayəsində biz əminik ki, Qərbi azərbaycanlı-
ların da tarixi torpaqlarına qayıdacağı gün
uzaq deyil. Bu gün biz Qarabağdayıq, Şuşa-
dayıq, Laçındayıq, Kəlbəcərdəyik. Növbəti
ünvanımız, növbəti hədəfimiz isə tarixi tor-
paqlarımız – Qərbi Azərbaycandır.
    Fürsətdən istifadə edərək mənim fəaliy-
yətimi yüksək qiymətləndirdiyinizə və Azər-
baycanın ən ali ordenlərindən biri olan 1-ci
dərəcəli “Vətənə xidmət ordeni” ilə təltif et-
diyinizə görə Sizə dərin təşəkkürümü, səmimi
minnətdarlığımı bildirir, bundan sonrakı fəa-
liyyətimdə də Vətənə, dövlətimizə, Ulu Öndər
Heydər Əliyevin siyasi kursuna sədaqətlə
xidmət edəcəyimi bir daha vurğulayıram.
    Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.

***
    Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Univer-
sitetinin rektoru, professor Gülçöhrə Məm-
mədova çıxış edərək dedi:
    – Möhtərəm cənab Prezident.
    Bizimlə görüşdüyünüz, zaman ayırdığınız
üçün Sizə dərin minnətdarlığımızı bildirirəm.
Bu görüş Sizin böyük Azərbaycanın bir parçası
olan qədim İrəvan, Göyçə, Zəngəzur, Ağbaba
torpaqlarına, o torpaqların insanlarına olan
diqqətinizin və qayğınızın təzahürüdür. Sizinlə,
ölkəmizin Prezidenti ilə, Müzəffər Ali Baş
Komandanla görüşmək hər birimiz üçün
böyük şərəfdir və bütün ömürboyu yadımızda
qalacaq bir hadisədir.
    Ölkəmizin iqtisadi və sosial inkişafı, bey-
nəlxalq nüfuzunun artması, xalqımızın rifahının
yüksəlməsinə və daha gözəl gələcəyinin təmin
edilməsinə xidmət edən siyasətiniz bütün
Azərbaycan vətəndaşlarının dərin rəğbətini
qazanmışdır. Respublikamızın bütün bölgə-
lərində məskunlaşmış Qərbi azərbaycanlılar
da Sizin rəhbərliyinizlə əldə edilən böyük
uğurlardan, Azərbaycanın qüdrətinin artma-
sından fərəhlənir, qürur hissi keçirirlər.
    Qərbi Azərbaycan zəngin tarixi, mədəniy-
yəti, adət-ənənəsi olan tarixi Azərbaycan
bölgə sidir. Bu bölgənin dərin kökləri və özü-
nəməxsus siması olan memarlığı, xalq sənəti,
musiqi ənənələri formalaşmışdır. Dağlıq əra-
zilərin sərt iqlim şəraiti, böyük zəhmət tələb
edən təsərrüfat həyatı bu torpaqlarda yaşayan
insanların xarakterinə də öz təsirini göstər-
mişdir. Zəhmətkeşlik, dözümlülük, vətənpər-
vərlik, dilinə, dininə, milli-mənəvi dəyərlərinə,
adət-ənənələrinə sadiqlik Qərbi azərbaycan-
lılara xas olan cəhətlərdir. Elmə, təhsilə böyük
həvəs və hörmət, mütərəqqi mədəniyyətə rəğ-
bət bölgənin insanları arasında görkəmli si-
yasətçilərin, elm və mədəniyyət xadimlərinin
yetişməsinə səbəb olmuşdur. XX əsrdə erməni
millətçilərinin torpaqlarımızın mənimsənil-
məsinə yönəlmiş düşmənçilik siyasəti Qərbi
azərbaycanlıların Vətənə məhəbbətini, vətən-
pərvərlik hisslərini daha da artırmışdır. Sovet
hakimiyyəti tərəfindən həyata keçirilən de-
portasiyalar Qərbi azərbaycanlıları öz yurd-

yuvalarından didərgin salmış və çoxsaylı
insan tələfatı ilə nəticələnmişdir. Bu çətinliklər
bizi daha da möhkəmləndirmiş, milli təəs-
sübkeşliyimizi və dövlətçilik məfkurəmizi
gücləndirmişdir.
     Qərbi azərbaycanlılar böyük Heydər Əliyev
şəxsiyyətinə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi sovet
dövründən dərin məhəbbət bəsləmişlər, ona
millətin atası və xilaskarı kimi baxmışlar. 1970-
80-ci illərdə Ermənistanda məruz qaldıqları
təzyiqlərə yalnız Heydər Əliyevin nüfuzuna
və siyasətçi kimi qüdrətinə arxalanaraq davam
gətirmişlər. Heydər Əliyevin sovet hökumətinin
rəhbərliyindən getməsi Qərbi azərbaycanlıların
sonrakı acı taleyinin başlanğıcı oldu.
    Möhtərəm cənab Prezident, 44 günlük Və-
tən müharibəsi günlərində bütün xalqımız
yumruq kimi birləşərək bir arzu ilə, bir ümidlə
yaşayırdı. Ali Baş Komandanın şəhərlərimizin
və kəndlərimizin bir-birinin ardınca düşmən-
lərdən təmizlənməsi və nəhayət, əziz Şuşamızın
azad olunması barədə Zəfər müjdələrini eşi-
dərək həyatımızın ən fərəhli anlarını yaşayırdıq.
Bu zaman biz həmişə olduğu kimi, Sizinlə
idik, Sizin hər bir sözünüz bizim ürəyimizdə
əks-səda doğururdu. Düşünürəm ki, bu anlar,
bu günlər Prezidentlə xalqın bir olmasının ən
gözəl, ən parlaq nümayişi idi. Qərbi Azər-
baycan əsilli vətəndaşlarımız Birinci Qarabağ
müharibəsində olduğu kimi, Vətən mühari-
bəsində də iştirak etdilər, Vətənimizin qo-
runması üçün, torpaqlarımızın azad edilməsi
üçün əllərindən gələni əsirgəmədilər.
    Qərbi azərbaycanlılar heç zaman öz doğma
torpaqlarını unutmamışlar. Böyük Azərbaycan
xalqının bir hissəsi olaraq biz öz kiçik vətə-
nimizin həsrətini həmişə çəkmişik. 44 günlük
müharibənin Zəfəri – işğal altında olan Qa-
rabağın, Şərqi Zəngəzurun azad edilməsi bizi
öz torpaqlarımıza bir qədər də yaxınlaşdırdı.
İndi biz Kəlbəcər dağlarında, Zəngilanda da-
yanıb öz torpaqlarımızı, öz kəndlərimizi, el-
obalarımızı görə biləcəyik.
     Möhtərəm cənab Prezident, böyük Qələbənin
əldə edilməsinə görə bütün xalqımız Sizə –
Ali Baş Komandana və rəşadətli Ordumuza
minnətdardır. Siz ölkəyə rəhbərlik etdiyiniz
dövrdə öz siyasətinizlə bu Qələbəni günbəgün
yaxınlaşdırmısınız. Sizin Ulu Öndərin ideya-
larına sadiqliyiniz, müdrikliyiniz, cəsarətiniz,
iradəniz bu Zəfəri təmin etmişdir, əminik ki,
bundan sonra da bütün müqavimət cəhdlərini
dəf edərək ölkəmizi yeni qələbələrə aparacaq.
     Möhtərəm cənab Prezident, Qərbi Azərbaycan
İcmasına bu qədər böyük önəm verdiyiniz üçün
Sizə öz adımdan, həmkarlarımız adından dərin
minnətdarlığımızı bildirirəm. Sizin proqram
çıxışınızda biz artıq gələcək fəaliyyətimiz üçün
istiqamətlərimizi müəyyənləşdirdik.
    Sizi əmin etmək istəyirəm ki, burada olan
və olmayan hər bir kəs əlindən gələni edəcək,
heç nəyi, canını əsirgəməyəcək ki, Sizin de-
diklərinizi həyata keçirsin və Vətənimizin
Qərbi Azərbaycan kimi gözəl, böyük bir his-

səsinə, tarixi hissəsinə bizim qayıdışımızı
təmin etsin.
    Sizə təşəkkür edirəm və Sizi ad gününüz
münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
    Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
    Gülçöhrə Məmmədova: Cənab Prezident,
biz Sizinlə fəxr edirik, biz Sizinlə, doğrudan
da, ürəkdən fəxr edirik. Sizi ad gününüz mü-
nasibətilə, hörmətli Mehriban xanımı da
Sizinlə bir yerdə, bütün doğmalarınızı təbrik
edirəm və Sizə uzun, sağlam, xoşbəxt və qə-
ləbələrlə dolu ömür arzulayıram. Çox sağ
olun.
    Prezident İlham Əliyev: Sağ olun, çox
sağ olun.

***
    Qərbi Azərbaycan İcmasının Müşahidə
Şurasının üzvü, Xalq şairi Vahid Əziz çıxış
edərək dedi:
    Dərdlərini el danışsın, mən yazım,
    Yuxusunu gün soruşsun, mən yozum.
    Yadındamı, Göyçə gölüm, Arazım,
    O tayın da, bu tayın da Vətəndir.
    Möhtərəm cənab Prezidentimiz, düşmən
üzərində möhtəşəm Zəfər çalmış qəhrəman
Ordumuzun dəmir yumruqlu Ali Baş Ko-
mandanı.
    Aşıq Ələsgərimizin məzarı, ulularımızın
narahat yatdıqları viran edilmiş yurd-yuva
yerlərimizin torpaqları, müqəddəs ziyarət yer-
lərimiz və məscidlərimizin bünövrələri, Göyçə
gölünün Vətəni olan o tayı və bu tayı bizim
yolumuzu gözləyir. Bu gün Sizin rəhbərliyi-
nizlə keçirilən bu mübarək tədbirdə sadala-
dığım yerlərin gözlərinə bir ümid işığı, ger-
çəkləşməkdə olan arzuların nuru səpilir.
    Bu tədbirdə mənim də iştirakımı, fikir söy-
ləməyimi rəva bildiyiniz üçün Zati-alilərinizə
dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Qeyd edirəm
ki, bu, təkcə mənim deyil, bizim də ailəmiz
kimi doğma tarixi dədə-baba torpaqlarından
didərgin salınmış yüz minlərlə həmyerlilərimin,
Ərmən dağlarının ətəklərində dünyaya gəlmiş
insanların dualarının əks-sədasıdır. Bu insanlar
fürsət düşdüyü zaman mənə bu minnətdarlığı
da çatdırmağı tövsiyə etdilər.
    Möhtərəm Ali Baş Komandanımız, cənab
Prezident, mən Sizin Fərmanınızla “Azər-
baycanın Xalq şairi” kimi yüksək ada layiq
görülmüş ilk Qərbi Azərbaycan vətəndaşıyam,
ilk Ermənistan vətəndaşıyam.
    Zati-aliləri, mən ona görə Ərmən dağları,
ona görə Ermənistan deyirəm ki, o torpaqlar
Ərmən dağı ilə bağlıdır, ermənilərin adı ilə
bağlı deyil. Hələ Nizami Gəncəvi “Xosrov
və Şirin” əsərində yazırdı: “Yay gələndə Şi-
ringilin el-obası Ərmən dağlarına köçərdi”.
Mənə elə gəlir ki, biz Ermənistan sözünü “e”
ilə deyil, “ə” hərfi ilə deməliyik. Çünki camaat
bilsin ki, bu, Ərmən dağlarıdır və mənim,
hətta bununla bağlı şeirlərim də var.
    Möhtərəm cənab Prezident, Ali Baş Ko-
mandanlığınızın bayrağı altında düşmən üzə-
rində möhtəşəm Qələbə xalqımızın və Ordu-

muzun Vətən sevgisi ilə yanaşı, Sizə olan
böyük inamının və ehtiramının parlaq təzahürü
oldu. Bu Zəfəri təmin etməklə Siz yalnız
BMT-nin nüfuzunu itirmiş dörd qətnaməsinin
deyil, bizə düşmən kəsilmiş çox güclü döv-
lətlərə rəhbərlik edənlərin dərsini verdiniz.
Bu gün əsası qoyulan Qərbi Azərbaycan İc-
masının yaradılması ilə Siz hələ 1947-ci ilin
dekabrında Stalinin erməni millətçilərinin fət-
vasına tabe olaraq imzalamış olduğu o mənfur
didərginlik fərmanının üstündən qələm çək-
diniz! Bu, böyük bir Zəfərdir, böyük bir Qə-
ləbədir və buna heç kəs cəsarət edə bilməzdi.
    Bu gün Qərbi Azərbaycandan didərgin sa-
lınmış insanlar və dünyasını dəyişənlərin
ruhları, uğrunda cəsarətlə vuruşduğunuz Qərbi
Zəngəzura qədəm qoyacaqları günlərə böyük
inam, həyəcan və Vətən sevgisi ilə silahlanmış
halda baxırlar. Dəfələrlə adını çəkdiyiniz Bazar
Çayın doğulduğum Dərələyəzin Paşalı böl-
gəsindəki Herher kəndiylə arası cəmi ikisaatlıq
yoldur. Əhd eləmişəm, möhtərəm Prezidenti-
miz, İnşallah, biz o torpaqlara qayıdacağıq və
mən doğulduğum Herher kəndindəki viran
edilmiş evimizin yerində məscid tikdirəcəyəm
və onun adını “Zəfər məscidi” qoyacağam.
    Fürsətdən istifadə edib bir-iki təklif demək
istərdim. Çünki bu gün Azərbaycanda bir
neçə qəzet çıxır ki, bunları Qərbi azərbay-
canlılar yaradıblar. “Zəngəzur”, “Dərələyəz”
qəzeti və başqaları var. Bildiyim qədər, “Qərbi
Azərbaycan” televiziyası var, Əziz müəllim
bunu bilir. Mənə belə gəlir ki, biz bütün bun-
ların hamısını bu İcmanın ətrafına yığmalıyıq.
Dövlət tərəfindən vəsait ayrılmalıdır ki, bunlar
birbaşa işləyə bilsinlər. Çünki informasiya
çox güclü vasitədir və mənə belə gəlir ki,
bizim İcmamızın təkcə Azərbaycan dilində
deyil, ingilis, alman, ərəb dillərində, başqa
dillərdə mütləq bir qəzeti olmalıdır.
     Başqa bir təklifim də var. Mənə belə gəlir
ki, Azərbaycan Respublikasında Qərbi Azər-
baycan adlı ensiklopediya baş redaksiyası ya-
radılmalıdır. Ermənistanda, Qərbi Azərbaycan-
da, – biz oraya nə vaxt qayıdacağıq, ola bilər
bir ilə, beş ilə, on ilə, zaman keçir, – və nə
qədər ki, bu gün həyatda Qərbi Azərbaycandan
gələn informasiya daşıyıcıları var, burada oturan
hörmətli alimlərimiz hamısı bu işə cəlb olun-
malıdır. Qərbi Azərbaycanda, Ərmən dağlarının
ətəyində olan hər bir qəbrin, hər bir daşın, hər
bir məscidin hamısının adları bir-bir çəkilməlidir.
Məsələn, Həsən Mirzənin 5-6 cildlik “Dərələyəz”
kitabı, müəyyən xəritələr var.
    Diqqətinizə görə minnətdaram. Məni sevən,
şeirlərimi əzbərləyən Qərbi azərbaycanlılar
adından Sizin ad gününüzü, doğum gününüzü
təbrik edirik.
    Cənab Prezident, mənim həmyerlilərim
bayaq dedilər, Qərbi azərbaycanlılar hər zaman
Sizin yanınızda olacaqlar.

***
    Çıxışlardan sonra dövlətimizin başçısı ye-
kun nitqi söylədi.

     – Çox sağ olun. Burada səslənən bütün tək-
liflər, əlbəttə ki, geniş təhlil ediləcək və mən,
hətta səslənməyən təklifləri də gözləyəcəyəm.
Onu da bildirməliyəm ki, mən də hesab edirəm,
fəaliyyət daha məqsədyönlü olmalıdır. Bu gün
fərdi qaydada fəaliyyət göstərən, məsələn, qəzet
redaksiyaları, ictimai birliklər artıq bir yerə yı-
ğılmalıdır. Necə ki Qərbi Azərbaycan İcması
yaradıldı, o vaxta qədər də ayrı-ayrı qurumlar
var idi, ictimai təşkilatlar var idi, qeyri-hökumət
təşkilatları var idi, bizim tövsiyəmizlə artıq bir
yerə cəmləşdi və bu, daha məqsədyönlü fəaliyyət
olacaq. O cümlədən bütün informasiya resurs-
ları – qəzetlər, informasiya portalları, mən de-
diyim kimi, rəqəmsal platforma və sair məq-
sədyönlü şəkildə vahid konsepsiya və siyasət
çərçivəsində iş aparılmalıdır və bunun əsas
hədəfi bizim qayıdışımızdır. İndi Qarabağ üzrə
Böyük Qayıdış Proqramı icra edilir. İnşallah,
vaxt gələcək, biz ikinci Böyük Qayıdış Pro -
qramını da işləyəcəyik.
    Fürsətdən istifadə edərək mənim haqqımda
dediyiniz bütün xoş sözlərinizə görə təşək-
kürümü bildirmək istəyirəm. Mən əvvəlki
dövrdə, adətən, 24 dekabr günündə məcburi
köçkünlərlə bir yerdə olurdum, doğum günümü
heç vaxt qeyd etməmişəm, ancaq ailə üzvlə-
rimlə qeyd etmişəm. Hesab edirəm ki, bugünkü
gün istisna deyil, yenə də ailə üzvlərimlə bir-
likdə qeyd edirəm.
    Əlli yaşım olanda Ağcabədidə məcburi
köçkünlərlə bir yerdə idim və onlara demişdim
ki, gün gələcək, siz məni öz doğma diyarınızda
qəbul edəcəksiniz, qarşılayacaqsınız, mən
sizin diyarınıza qonaq gələcəyəm və o gün
gəldi. O gündən doqquz il sonra biz artıq Şu-

şada idik, bayrağımız da Şuşada dalğalanırdı.
Altmış yaşımı Cıdır düzündə qeyd etmişəm,
ondan əvvəl azad edilmiş Hadrutda hərbi his-
sənin açılışında iştirak etmişəm. Bu il dekabrın
24-ü üçün, əlbəttə ki, bəzi fikirlərim var idi.
Bu da bir rəmzi məna daşımalı idi. Hesab
etdim ki, ən düzgün tədbir, bax bizim bugünkü
tədbirimiz olmalıdır.
    Bir şeyi də deməliyəm. Qarabağ torpaqları
işğal altında olanda illər keçdikcə cəmiyyətdə
və ilk növbədə, məcburi köçkünlər arasında
müəyyən bədbinlik əhvali-ruhiyyəsi yayılırdı,
yəni artıq bunun təzahürləri görünməkdə idi.
Mənim köçkünlərlə onlarca görüşlərim olub
və son illər görürdüm ki, onların ümidləri tü-
kənir və bu təbiidir, mən bunu təbii qəbul
edirdim. Təbii ki, onlara deyə bilməzdim ki,

nə vaxt, necə və nə olacaq. Çalışırdım onları
inandırım ki, gün gələcək. Ancaq o təbii idi,
çünki otuz ilin həsrəti istər-istəməz hər bir
insana mənfi təsir göstərmişdir. Artıq iki ildir
ki, biz müzəffər xalq kimi yaşayırıq. Bu gün
bir daha demək istəyirəm, əsas məsələ ondadır
ki, biz gərək inamımızı itirməyək. Biz inanırdıq
ki, qayıdacağıq, mən bir gün də o inamı itir-
məmişdim, inanmalıyıq və bu müqəddəs günü
yaxınlaşdırmaq üçün iş görməliyik, fəaliyyətdə
olmalıyıq. Onda istədiyimizə nail olacağıq.
    İşğal dövründə, hətta bir çox hallarda
məndə də artıq belə bir fikir formalaşmışdı
ki, dünyada ədalət yoxdur. Əminəm ki, Azər-
baycan xalqının mütləq əksəriyyəti bu fikrə
şərik idi. Çünki bu dərəcədə ədalətsizliyi tə-
səvvür etmək çətin idi. Yəni biz haqlı ola-ola

bizə qarşı bu qədər ədalətsizliyin göstərilməsi
heç bir çərçivəyə sığmırdı. Ancaq inam və
ədalətə inam insanların öz əllərindədir. Biz
ədaləti öz gücümüzlə, şəhidlərimizin qanı-
canı bahasına, qazilərimizin fədakarlığı, bütün
xalqımızın, Ordumuzun birliyi sayəsində qa-
zanmışıq, ədaləti bərpa etmişik, dünya miq-
yasında fövqəladə bir nümunə göstərmişik.
Həm bizim hərbi əməliyyatımız bu gün dün-
yanın aparıcı ali hərbi məktəblərində öyrənilir,
həm də xalqımızın iradəsi, əzmkarlığı, əyilməz
ruhu dillər əzbəri olubdur.
     İkinci Qarabağ müharibəsindən keçən bu
iki ildən bir qədər çox vaxt ərzində mənim
xarici həmkarlarımla çoxlu görüşlərim olub və
deyə bilərəm ki, onların mütləq əksəriyyəti so-
ruşurdu, bu necə oldu, siz bu Qələbəyə necə
nail oldunuz? Mən də deyirdim ki, bunu izah
etmək üçün gərək siz bizim həyatımızı yaşa-
yasınız, bu otuz ili yaşayasınız. Mən bunu necə
təsvir edə bilərəm? İnam, birlik, ədalətə inam,
gücünə inam! Ona görə, bu tarixi Zəfəri qazanmış
xalq kimi biz dünya miqyasında, doğrudan da,
tamamilə yeni bir vəziyyət yaratdıq. İnamını
itirmiş xalqlar da bu gün inanırlar, bizə oxşamaq
istəyirlər, bizim kimi hərəkət etmək istəyirlər,
bizimlə məsləhətləşirlər.
    Ona görə bu gün burada sizinlə bərabər 24
dekabr gününü qeyd edərkən mən bir daha
demək istəyirəm ki, biz də, Qərbi azərbay-
canlılar da heç vaxt inamı itirməməliyik. İnan-
malıyıq və eyni zamanda addımlar atmalıyıq,
fəal olmalıyıq, işləməliyik. Gün gələcək, biz
Qərbi Azərbaycanda da belə gözəl məclis ke-
çirəcəyik və bu günü xatırlayacağıq. Sağ olun.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyevin yekun nitqi
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    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev dekabrın 24-də Özbəkistan
Respublikasının Baş nazirinin müavini, in-
vestisiya və xarici ticarət naziri Cəmşid Xo-
cayevi qəbul edib.
    Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında
ikitərəfli münasibətlərin inkişafı baxımından
2022-ci ilin də çox uğurla başa çatdığını bil-
dirərək bu il Özbəkistana 3 dəfə səfər etdiyini
xatırlatdı. Prezident İlham Əliyev bu səfərlər
zamanı keçirilən görüşlərdə əməkdaşlığımızın
genişlənməsi ilə bağlı müəyyən edilmiş bütün
sahələr üzrə qarşıya qoyulan məqsədlərə çat-
maqdan məmnunluğunu ifadə etdi və 2023-cü
ildə də əlaqələrimizin inkişaf dinamikasının
saxlanılacağına əminliyini bildirdi. Dövləti-
mizin başçısı sənaye, kənd təsərrüfatı, hər-
bi-texniki, nəqliyyat, təhsil sahələrində və
digər sahələrdə əməkdaşlığın gələcək inkişafı
üçün yaxşı zəmin yaradıldığını vurğuladı.
    Cəmşid Xocayev, ilk növbədə, Özbəkistan
Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin salamlarını
və ad günü münasibətilə təbriklərini dövləti-

mizin başçısına çatdırdı, Azərbaycan və Öz-
bəkistan dövlət başçıları arasında şəxsi əla-
qələrin münasibətlərimizin inkişafında rolunu

xüsusi olaraq qeyd etdi, belə bir əlamətdar
gündə Azərbaycan Prezidentinin qəbulunda
olmaqdan böyük şərəf hissi duyduqlarını dedi.

    Prezident İlham Əliyev salamlara və
təbrikə görə minnətdarlığını bildirdi, onun
da salamlarını Şavkat Mirziyoyevə çatdırmağı
xahiş etdi.
    Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi
və Vətən müharibəsində əldə olunan Qələbə
münasibətilə dövlətimizin başçısını təbrik
edən Cəmşid Xocayev vurğuladı ki, bu bütün
Türk dünyasının Qələbəsidir. Qonaq dövlə-
timizin başçısının rəhbərliyi ilə Azərbaycanın
iqtisadi inkişafını və əldə etdiyi nailiyyətləri
xüsusi qeyd etdi.
    Görüşdə ikitərəfli münasibətlərin inkişafı
barədə fikir mübadiləsi aparıldı, ticarət döv-
riyyəsinin artdığı qeyd olundu, birgə inves-
tisiya fondunun yaradılması istiqamətində
dövlət başçıları arasında müvafiq razılığa
əsasən həyata keçirilən iş barədə danışıldı.
    Söhbət zamanı nəqliyyat, istehsalat ko o -
perasiyası, energetika, yüngül sənaye, xüsusilə
ipəkçilik və pambıqçılıq sahələrində əməkdaş -
lıq məsələləri müzakirə olundu.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev Özbəkistanın Baş nazirinin müavinini qəbul edib

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti

Vladimir Putinin dəvəti ilə MDB dövlət başçılarının iclasında iştirak etmək üçün dekabrın

26-da Sankt-Peterburq şəhərinə işgüzar səfərə gəlib.

    Sankt-Peterburq şəhərinin Pulkovo-2 hava limanında dövlətimizin başçısını Sankt-

Peterburq şəhərinin qubernatoru Aleksandr Beqlov, Leninqrad vilayətinin qubernatoru

Aleksandr Drozdenko və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar.

***

    Dekabrın 26-da Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində MDB dövlət başçılarının

iclası keçirilib.

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iclasda iştirak edib.

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi qarşıladı.

    Sonra birgə foto çəkdirildi.
AZƏRTAC

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində keçirilən
MDB dövlət başçılarının iclasında iştirak edib 

     Otuz il işğal altında qalan torpaqlarımızın Prezident, Müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə azad edilməsi
ölkə qarşısına yeni hədəflər qoyub, yeni üfüqlər açıb. Uzun
illərdir, torpaq həsrəti ilə yaşayan məcburi köçkünlər Vətən
müharibəsində qazanılan şanlı Qələbə nəticəsində, nəhayət, ar-
zularına qovuşdular. İndi Qarabağımızda, Şərqi Zəngəzurumuzda
sürətli bərpa-quruculuq işləri görülür, müasir infrastruktur
layihələri həyata keçirilir. Düşmənin viran qoyduğu şəhər və
kəndlərimiz müasir layihələr əsasında yenidən qurulur. Qarabağ
və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları üzrə Prezidentin xüsusi
nümayəndəliklərinin yaradılması məhz bu çağırışlardan irəli
gəlib, regionların idarəetməsinin yeni və effektiv üsulu kimi
artıq özünü təsdiqləməkdədir. Dekabrın 21-də Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin səkkizinci sessiyasının Vasif
Talıbovun Ali Məclisin sədri vəzifəsindən azad olunması ilə
bağlı qərarı da muxtar respublika həyatında yeni dövrün əsasının
başlanğıcı kimi qəbul olunur. Növbəti gün dövlətimizin başçısının
Sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə Azərbaycan
Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəliyi institutu yaradılıb və
səlahiyyətli nümayəndə təyin olunub.
     Muxtar respublikada Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətli
nümayəndəliyi institutunun yaradılması və səlahiyyətli nüma-
yəndənin təyin olunması heç də o demək deyil ki, Naxçıvanın
muxtar respublika statusu ləğv edilməlidir. Əksinə, Prezidentin
səlahiyyətli nümayəndəsinin təyin olunması Naxçıvanda ida-
rəetmə üsulunun səmərəliliyinin artırılmasına, region iqtisa-
diyyatının daha da inkişafına, islahatların sürətlə və uğurla
həyata keçirilməsinə vəsilə olacaq, müasir həyat standartlarına
əsaslanan yüksək sosial rifah cəmiyyətinə keçidlə nəticələnəcək.
Bu, həmçinin muxtar respublikaya yerli və xarici investorların
cəlb edilməsi prosesini aktivləşdirəcək. Bir sözlə, ölkəmizin
digər bölgələri kimi, Naxçıvanın da davamlı inkişaf proseslərindən
kənarda qalmamasına rəvac verəcək.

Muxtar respublikanın dirçəlişi və inkişaf mərhələsinə 
qədəm qoyması dövlətimizin başçısının genişmiqyaslı

fəaliyyətinin nəticəsidir

    Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş
inkişaf konsepsiyasının ardıcıl şəkildə həyata keçirilməsi
ölkə mizin digər bölgələrində olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar
Respublikasında da davamlı və tarazlı inkişafı təmin edib,
sosial infrastruktur təminatının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə
şərait yaradıb. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Naxçıvanla
bağlı planları, arzuları var idi: “İstəyirəm ki, mənim arzum,
istəklərim, Azərbaycan dövləti haqqında, müstəqil Azər-
baycanın gələcəyi haqqında və Azərbaycanın ayrılmaz
hissəsi olan Naxçıvan haqqında planlarım, arzularım
yerinə yetirilsin”. Əminliklə söyləmək olar ki, bu gün Ulu
Öndərin bütün arzuları kimi, Naxçıvanla bağlı istəkləri də
yerinə yetib. Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafı,

əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, in-
frastrukturun qurulması məsələləri daim Prezident İlham
Əliyevin diqqət mərkəzində olub. Təsadüfi deyil ki, Prezident
İlham Əliyev dövlət başçısı olduğu dövrdə muxtar respub-
likaya 15 dəfə səfər edib. Dövlətimizin başçısı bu səfərlər
çərçivəsində 100-ə yaxın təhsil, səhiyyə, idman və mədəniyyət
müəssisəsinin, istehsal sahəsinin və hərbi təyinatlı obyektin
açılışlarında iştirak edib. Naxçıvanda aparılan abadlıq-qu-
ruculuq işləri, müasir infrastrukturun yaradılması, nəqliy-
yat-kommunikasiya xətlərinin çəkilişi işləri bilavasitə Pre-
zident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı ilə həyata keçirilib.
Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan Prezidenti tərəfindən
Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının
sürətləndirilməsi məqsədilə müxtəlif illərdə sərəncamlar
imzalanıb. Xatırladaq ki, təkcə 2012-2018-ci illərdə ayrı-
ayrı layihələr istisna olmaqla muxtar respublikanın sosial-
iqtisadi inkişafının daha da sürətləndirilməsi üçün Naxçıvan
Nazirlər Kabinetinə, ümumilikdə, 40 milyon manata yaxın
vəsait ayrılıb.
    Hər bir ölkənin inkişafı onun yollarından başlayır. Prezident
İlham Əliyev tərəfindən təsdiqlənən və ölkəmizdə 2004-cü
ildən uğurla icrasına başlanılan regionların sosial-iqtisadi in-
kişafına dair Dövlət proqramlarına uyğun olaraq, ölkəmizdə,
o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında avtomobil
yollarının tikintisi və yenidən qurulması istiqamətində ardıcıl
məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilib. 2010-cu ildə uzunluğu
87 kilometr olan Naxçıvan-Sədərək, 2012-ci ildə 34 kilometrlik
Naxçıvan-Culfa və 2014-cü ildə isə uzunluğu 88,8 kilometr
olan Naxçıvan-Şahbuz-Batabat magistral avtomobil yollarının
istifadəyə verilməsi bunun əyani təzahürüdür. Hələ 2018-ci
ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Culfa-Ordubad

magistral avtomobil yolunun tikintisi məqsədilə Prezident
İlham Əliyev tərəfindən müvafiq Sərəncam imzalanıb və
bunun üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Ka-
binetinə 30 milyon manat ayrılıb. Bu mühüm avtomobil yolu

2021-ci il mayın 10-da məhz
dövlət başçımızın iştirakı ilə is-
tifadəyə verilib.

Bundan əlavə, muxtar respub-
lika əhalisinin daimi elektrik ener-
jisi, içməli su və suvarma suyu
ilə təmin olunması istiqamətində
də tədbirlər davam etdirilib. Gö-
rülən işlər nəticəsində muxtar res-
publikada yeni elektrik stansiyaları
inşa edilib. Əgər 2003-cü ilin so-
nuna Naxçıvanda 1 elektrik stan-
siyası fəaliyyət göstərirdisə, indi
bu rəqəm 10-a yaxındır.

Naxçıvanda həyata keçirilən
investisiyatutumlu layihələrdən
biri də gücü 36 meqavat olan

Ordubad Su Elektrik Stansiyasıdır. Stansiyanın tikintisinə
indiyədək dövlət büdcəsindən, ümumilikdə, 15 milyon manat
ayrılıb. Eyni zamanda muxtar respublikada aqrar sahədə
aparılan uğurlu islahatların davam etdirilməsinin vacibliyi
nəzərə alınaraq pivot layihə çərçivəsində min hektar əkin sa-
həsində müasir suvarma – yağışyağdırma sistemlərinin qu-
raşdırılması işlərinin davam etdirilməsi məqsədilə Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 5 milyon manat
vəsait ayrılıb.
    Dövlətimizin başçısının Naxçıvan Muxtar Respublikasına
qayğısını əks etdirən daha bir fakt dövlət büdcəsindən hər il
muxtar respublikaya dotasiyanın ayrılmasıdır. Qeyd etmək
yerinə düşər ki, gələn il üçün muxtar respublikaya ayrılacaq
dotasiya builki ilə müqayisədə bir qədər də artırılaraq 482,4
milyon manat nəzərdə tutulub.
     Beləliklə, Dövlət proqramlarının uğurlu icrası Naxçıvanda
bütün sahələrin inkişafına təkan verib. Belə ki, 2003-cü ildən
ötən dövrdə muxtar respublikada ümumi daxili məhsul is-
tehsalının həcmi 16, sənaye məhsulunun həcmi 56 dəfə,
kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi isə 7,5 dəfə artıb.
Görülən işlər, həyata keçirilən layihələr və açılan yeni müəs-
sisələr muxtar respublikada əhalinin məşğulluğunun təmin
olunmasında da müsbət təsir göstərib. Belə ki, qeyd olunan
dövr ərzində muxtar respublikada 78 min 500-dən çox yeni
iş yeri açılıb.
    Bütün bunlar onu göstərir ki, Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının inkişafı, əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması
bilavasitə Prezident İlham Əliyevin adı ilə bağlıdır. Dövlətimizin
başçısının Naxçıvanda istifadəyə verilən bütün mühüm yeni
obyektlərin – yolların, turizm obyektlərinin, təhsil, səhiyyə

  Son illər dünyada gedən proseslərə, o cümlədən iqtisadi tənəzzül, COVID pandemiyası, ölkələrarası toqquşmalar və
digər problemlərə baxmayaraq, Azərbaycan sabit ada kimi öz inkişafının yeni mərhələsində inamla addımlayır. Ölkə iq-
tisadiyyatında davamlı dinamik inkişaf özünü açıq şəkildə göstərir. Ən qürurverici hal ondan ibarətdir ki, özünün
dayanıqlı davamlı inkişafını təmin edən Azərbaycanın bu sürətli tərəqqisindən digər ölkələr də faydalanmaqdadır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası sürətli inkişafın yeni mərhələsinin astanasında

Ardı 6-cı səhifədə
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    Sonra səhnəyə çıxan layihə rəhbəri, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar
artisti Teymur Əmrah Naxçıvan torpağının yetirdiyi dahi şəxsiyyətlərin ölkəmizin
mədəniyyətinə qazandırdığı töhfələrdən danışıb.
    Əməkdar  artist bir-birinin ardınca repertuarında yer alan, dillər əzbəri olan
“Bir uzaq yaşıl ada”, “Bağışla”, “Əlvida”, “Gecələr bulaq başı” mahnılarını ifa
edib. Bənzərsiz səsi, özünəməxsus təqdimatı olan müğənninin ifası dinləyicilərə
xoş anlar yaşadıb. Sonda Teymur Əmrah naxçıvanlı tamaşaçılara göstərdikləri
sevgi və qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edib.
    Konsert Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Tural Nəcəfovun
ifasında Müslüm Maqomayevin “Azərbaycan” mahnısı ilə sona çatıb.
    Qeyd edək ki, çoxsaylı müraciətlər nəzərə alınaraq Naxçıvan Dövlət Filar-
moniyasının  Estrada Ansamblının dekabrın 27-də eyni məkanda  ikinci konserti
təşkil olunacaq.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat xidməti

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada 
Ansamblı konsert proqramı ilə çıxış edib

    Şüvəlan qəsəbəsindəki
Ağır Atletika Akademi-
yasının yarış zalında qa-
dınlar, kişilər və veteranlar
arasında ağır atletika üzrə
ölkə kuboku keçirilib. Ya-
rışda 100-dən çox atlet
öz qüvvəsini sınayıb. Azərbaycan Res-
publikasının Əməkdar məşqçisi Şəfi
Hüseynovun rəhbərliyi ilə Naxçıvan
Atletika Federasiyasının 2 idmançısı
medallar uğrunda mübarizə aparıb. Kör-
pücük üzərinə çıxan hər iki təmsilçimiz
ümidləri doğruldub. 
    Həsən Babayev 96 kiloqram çəki
dərəcəsində öz bacarığını nümayiş et-
dirib. Birdən 109 kiloqram, təkanla qal-
dırmada isə 133 kiloqramlıq çəkini ram
edərək toplamda 242 kiloqram nəticəyə
nail olan idmançı ikinci yerə sahib çıxıb.
Bununla da 15 yaşlı idmançımız bö-

yüklərlə mübarizə apar-
masına baxmayaraq, gü-
müş medal qazanmağa
müvəffəq olub. Həsən
Babayev bu göstərici ilə
yeniyetmələrin son ölkə
çempionatındakı nəticə-

sini (toplamda 216 kiloqram) geridə
qoyub. 
    Digər təmsilçimiz Gülcahan Əliyeva
qadınların yarışında 55 kiloqram çəki
dərəcəsi üzrə bürünc medal qazanıb.
İdmançı birdən 53 kiloqram, təkanla
qaldırmada isə 70 kiloqramlıq çəkini
ram edərək toplamda 123 kiloqram nə-
ticəyə nail olub. Bu, öncəki yarışla mü-
qayisədə toplam nəticənin 18 kiloqram
artması deməkdir. 
     Yarışda ilk üç yeri tutan atletlər dip-
lom və medallarla mükafatlandırılıblar.

Xəbərlər şöbəsi

Atletlərimiz Azərbaycan kubokunun 
mükafatçıları sırasında

İtmişdir
Naxçıvan şəhərinin Qaraxanbəyli kəndində Zamanov Şəh-

riyar Allahyar oğlunun adına verilmiş JN-805A nömrəli, 10304005
kodlu “Torpağın mülkiyyətə verilməsinə dair şəhadətnamə” itdi-
yindən etibarsız sayılır. 

***
Culfa Rayon Vergilər Şöbəsində qeydiyyatdan keçmiş Al-

lahverdiyev Hicran Kamil oğluna məxsus 0600227602 nömrəli
VÖEN itdiyindən etibarsız sayılır. 

***
Naxçıvan şəhəri, Qaraxanbəyli kənd sakini Orucov Rəsul

Eldar oğlunun adına verilmiş JN-1753A nömrəli “Torpağın mül-
kiyyətə verilməsinə dair şəhadətnamə” itdiyindən etibarsız sayılır. 

***
Babək rayonunun Xalxal kəndində yaşayan Hüseynov Yavər

Fazil oğluna məxsus traktor, kombayn və digər mexaniki nəqliy-
yat vasitələrini idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsi itdiyindən
etibarsız sayılır. 

***
Şərur rayonunun Çərçiboğan kənd sakini Novruzova Səma

Səyavuş qızının adına “Naxçıvan” Universiteti tərəfindən veril-
miş tələbə bileti itdiyindən etibarsız sayılır.

***
Türkiyə Respublikasının vətəndaşı Hasan İcikə Türkiyə Res-

publikasının Naxçıvandakı Baş Konsulluğu tərəfindən verilən
U26067944 nömrəli pasport itdiyindən etibarsız sayılır.

Bildiriş
“Yusif Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Tələbə” İdman klubu” İctimai Birliyi ləğv prosesində olunduğunu

elan edir. 
Qeyd edək ki, kreditorlar tələblərini İctimai Birliyin Naxçıvan Dövlət Universitetinin şəhərciyindəki ünvanına bildirə bilərlər.

    Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü
və qarşıdan gələn Yeni il bayramı münasibətilə
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komi-
təsinin Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsində “Açıq
qapı” günü təşkil olunub.
    Gömrük əməkdaşlarının övladları üçün keçirilən
tədbir çərçivəsində uşaqlar valideynlə-
rinin iş fəaliyyəti ilə tanış olub, göm-
rükçü peşəsinə dair bilik və dünyagö-
rüşlərinin artırılması istiqamətində rən-
garəng maarifləndirici proqramlarda iş-
tirak ediblər.
    Gömrükçü övladlarına əvvəlcə ki-
noloji xidmət itləri və onların axtarış
qabiliyyətləri nümayiş etdirilib. Xidməti
itlər uşaqlar tərəfindən əl baqajında
gizlədilmiş şərti predmetləri aşkarla-
yıblar. Sonra xidməti itlərin itaət təlimləri
və bala itlərin yetişdirilməsi üzrə məşq-
lərdən nümunələr göstərilib.
    Hədəflərin müəyyənləşdirilməsi mərkəzində
uşaqlar müşahidə kameralarının görüntüləri ilə
gömrük orqanlarının infrastrukturu, fəaliyyəti, və-
təndaşların və nəqliyyat vasitələrinin keçidi ilə
vizual tanış olub, elektron xəritə üzərində iki
gömrük orqanı arasında daşınan mallara GPS qur-
ğuları vasitəsilə nəzarət, gömrük nəzarətindən
keçən baqajların rentgen təsvirlərinin analizi pro-
seslərini izləyiblər.
    Baş İdarənin foyesində quraşdırılmış “İdman
nailiyyətləri” guşəsi ilə tanışlıq zamanı məlumat
verilib ki, 20 ildən artıqdır ki, Azərbaycan Res-
publikasının gömrük orqanları arasında xalqımızın
Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan ol-
masının ildönümlərinə həsr olunan futzal üzrə
ənənəvi çempionat keçirilir. “Naxçıvan” komandası
çempionatın ən titullu komandasıdır və bu vaxta
qədər yarışlarda, ümumilikdə, 14 dəfə qalib olub.
    Uşaqlar 2005-ci ildən fəaliyyət göstərən “Göm-
rük tarixi” muzeyi ilə də tanış olublar. Diqqətə

çatdırılıb ki, muzeyin kolleksiyasının
əsas hissəsini qaçaqmalçılıq yolu ilə
gömrük sərhədindən keçirilərkən sax-
lanılmış Azərbaycan və dünya xalqlarının
tarixi, mədəni sərvətlərinə aid nümunələr
təşkil edir. Onların böyük bir qismi za-
man-zaman növündən, təyinatından asılı
olaraq muxtar respublikada fəaliyyət
göstərən muzeylərə və aid dövlət təşki-
latlarına təhvil verilib.

Tədbirin ikinci hissəsi akt zalında da-
vam etdirilib. Naxçıvan Baş Gömrük

İdarəsinin rəisi vəzifəsini müvəqqəti icra edən,
gömrük xidməti polkovniki Vüqar Əliyev dövlə-
timiz tərəfindən gələcəyimiz olan uşaqların hərtərəfli
inkişafı, onların sağlam və vətənpərvərlik ruhunda
böyüməsi üçün yaradılan şəraitdən danışıb. Nax-
çıvan gömrüyündə ilk dəfədir, təşkil olunan “Açıq

qapı” gününün məhz bu amala xidmət etdiyi vur-
ğulanıb.
    Gömrükçü övladları tədbirin proqramına uyğun
olaraq vətənpərvərlik ruhunda şeirlər səsləndi-
riblər.
    Sonra gələcəyimiz olan uşaqlara diqqət və qay-
ğını əks etdirən film, gömrük xidmətinin müxtəlif
sahələrinə dair maarifləndirici videoçarx nümayiş
etdirilib. Uşaqlar gömrük sərhədini keçən vətəndaş
və gömrükçü qismində metal detektordan istifadə
etməklə yoxlama həyata keçiriblər.
    Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü
və qarşıdan gələn Yeni il bayramı münasibətilə
uşaqlara hədiyyələr təqdim edilib, çay süfrəsi
təşkil olunub. 
    Tədbirin sonunda xatirə şəkli çəkdirilib.
    Qeyd edək ki, “Açıq qapı” günü tədbirləri
Naxçıvandakı gömrük postlarında da təşkil olu-
nub.

Xəbərlər şöbəsi

Naxçıvan gömrüyündə “Açıq qapı” günü 
təşkil olunub

və digər sosialyönümlü müəssisələrin açılışlarında şəxsən
iştirakı bunu deməyə əsas verir.
    Lakin bəzi insanların dövlətimizin başçısının diqqət və
qayğısı, bəzi hallarda bilavasitə rəhbərliyi ilə muxtar respub-
likada həyata keçirdiyi işləri öz adına çıxarmağa çalışması,
bu işlərdən nüfuzlarını artırmaq naminə istifadə etməsi böyük
təəssüf doğurur. Bütün bunlar qəbuledilməz olmaqla yanaşı,
həm də dərin ikrah hissi doğurmaqdadır.

Korrupsiya və rüşvətxorluq hallarına qarşı mübarizə 
tədbirləri diqqət mərkəzində saxlanılır

    Ümumiyyətlə, geniş kontekstdən baxanda, ölkəmizdə
həyata keçirilən islahatlar uğurlu inkişafa mane olan prob-
lemlərin aradan qaldırılmasında mühüm rol oynayır. Bu ba-

xımdan korrupsiya və rüşvətxorluq hallarına qarşı mübarizə
tədbirlərinin gücləndirilməsi də Azərbaycan dövləti tərəfindən
vacib məsələ kimi diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu gün
ölkə mizdə korrupsiyaya qarşı mübarizə dövlət siyasətinin
prioritet istiqamətini təşkil edir. Dünyada bir çox dövlətlərin
daxili probleminə çevrilən bu bəlaya qarşı Azərbaycanda da
ciddi tədbirlər görülür, sərt qərarlar qəbul edilir. Prezident
İlham Əliyev də çıxışlarında korrupsiyaya və rüşvətxorluğa
qarşı mübarizədə daha sərt tədbirlərin görüləcəyini, heç kimə
güzəşt olunmayacağını bəyan edir, bundan sonra da bu sahədə
ciddi mübarizə aparılacağını bildirir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə Azərbaycan Prezi-
dentinin səlahiyyətli nümayəndəliyi institutunun yaradılması,
səlahiyyətli nümayəndə təyin olunması, eyni zamanda hazırkı

dövrədək muxtar respublikada müşahidə olunan korrupsiya,
rüşvətxorluq, qeyri-şəffaflıq və digər neqativ halların aradan
qaldırılmasında da mühüm rol oynayacaq, Naxçıvanın sürətli
və hərtərəfli inkişafını təmin edəcək.
    Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikası inkişafının yeni
mərhələsinin astanasındadır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə inkişafının ən yüksək dövrünü yaşayan müstəqil Azər-
baycanın digər bölgələri kimi, Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının da daha sürətli tərəqqisi üçün yeni imkanlar yaran-
maqdadır. Artıq start götürən əsaslı islahatlar prosesi muxtar
respublikanın daha sürətli inkişafını, bu qədim diyarda sosi-
al-iqtisadi həyatın canlanmasını və vətəndaşların rifah halının
yüksəlməsini qısa müddətdə təmin edəcək.

AZƏRTAC

Gənc boksçular arasında Azərbaycan birinciliyinə
yekun vurulub. Oğlan boksçularla yanaşı, yeniyetmə
və gənc, həmçinin qadın boksçular arasında 7 çəkidə
ölkənin ən güclüləri müəyyənləşib. Naxçıvan Boks Fe-
derasiyasının idmançıları Lalə Namazlı qadınlar arasında
63 kiloqram çəki dərəcəsi üzrə ikinci, Gülay Hümbətova
isə qızlar arasında 54 kiloqram çəki dərəcəsi üzrə
üçüncü yerə layiq görülüblər. Bu göstəricilər Naxçıvan
boksu tarixində qadın idmançıların qazandığı ən yüksək
nəticədir. 

    Qazaxıstanın Karaqanda şəhərində isə boks üzrə beynəlxalq turnirə yekun vurulub. Azərbaycan
millisi Qazaxıstan, Kuba, Gürcüstan, Tacikistan, Qırğızıstan və Kambocadan 150-dək idmançının
qatıldığı yarışı 5 qızıl, 2 gümüş və 5 bürünc medalla başa vurub. Bu nəticə ilə yığmamız komanda
hesabında birinci yeri tutub. Qazaxıstan ikinci, Kuba üçüncü olub. 

Naxçıvan boks məktəbinin yetirmələri Tayfur (60 kiloqram) və Sərxan Əliyev (71 kiloqram)
qardaşları isə milli komandamızın heyətində yer alıb. Mübarizəyə ¼ final mərhələsindən qoşulan hər
iki boksçu qazaxıstanlı rəqiblərini məğlub ediblər. Yarımfinalda Sərxan Əliyev millimizin üzvü Rəşid
Həsənova, Tayfur Əliyev isə Ruslan Kuzembayevə (Qazaxıstan) məğlub olaraq bürünc medalla kifa-
yətləniblər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidməti

Boksçularımızın növbəti uğurları

Yeni yaradılan ansamblın 23 dekabrda Naxçıvan Dövlət Milli Dram Teatrında
təqdim etdiyi möhtəşəm konsert proqramında səslənən bir-birindən dəyərli
musiqi nömrələri tamaşaçılar üçün yaddaqalan olub. Azərbaycan Respublikasının
Əməkdar artisti Teymur Əmrahın layihə rəhbəri olduğu konsert proqramında
əvvəlcə Tofiq Quliyevin “Naxçıvani”  mahnısı ifa olunub. Azərbaycan Respub-
likasının Əməkdar artistləri Tural Nəcəfov, Gülyanaq Fərzəliyeva, Mübariz
Əsgərov, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Zülfüqar Mahmudov,
Nərmin Hüseynova Müslüm Maqomayevin, Emin Sabitoğlunun, Cahangir Ca-
hangirovun, Ramiz Mirişlinin, Oktay Kaziminin, Sərxan Sərxanın, Elza İbrahi-
movanın və digər bəstəkarların ölümsüz mahnılarını səsləndiriblər. Böyük şövq
və istəklə təqdim edilən ifalar tamaşaçıların gur alqışları ilə müşayiət olunub.


