
7 fevral 2021-ci il, bazar 5
Ölkə Prezidenti, Ali Baş Ko-

mandan İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə Azərbaycan Ordusu tərəfindən 
işğal altında olan tarixi torpaqla-
rımızın düşmən əsarətindən qısa 
zaman ərzində geri qaytarılması 
hazırda bu ərazilərdə bərpa prose-
sinin başlanmasına zəmin yara-
dıb. Əzəli yaşayış sahələrimizdə 
tariximizi, mədəniyyətimizi və 
iqtisadiyyatımızı yenidən can-
landırmaq üçün bu ərazilərə 
mərhələli şəkildə, sektorlar üzrə 
investisiya qoyuluşlarının və digər 
sərmayələrin cəlb edilməsi qarşıya 
mühüm vəzifə kimi qoyulub. 

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev yanvarın 26-da Rəşad 
Nəbiyevi nəqliyyat, rabitə və 
yüksək texnologiyalar naziri təyin 
olunması ilə əlaqədar videoformat-
da qəbul edərkən yuxarıda vurğu-
lanan məsələr barədə ətraflı danı-
şıb. Dövlətimizin başçısı işğaldan 
azad edilən ərazilərdə yaşıl enerji 
zonasının, günəş və külək enerjisi 
növlərinin yaradılması üçün hər 
cür imkanın mövcudluğunu, su 
resurslarımızın kifayət qədər 
geniş həcmli olmasını xatırlada-
raq, bu işlərə xarici tərəfdaşları, 
investorları cəlb etməyin, habelə 
yerli şirkətlərə şərait yaratmağın 
zəruriliyini də diqqətə çatdırıb. 

Dövlətimizin başçısı çıxı-
şında azad edilmiş torpaqlarda 
bərpa işlərinin aparılması zamanı 
mütləq yüksək texnologiyalardan 
istifadə olunmasının vacibliyini də 
xatırladıb. Ölkə rəhbəri hazırda 
minalardan təmizləmə prosesinin 
getdiyini qeyd edərək, bununla 
bərabər şəhərsalma layihələrinin 
hazırlandığını da diqqətə çatdırıb. 
Həmçinin, bu iş yekunlaşandan 
sonra artıq praktiki inşaat işlərinə 
start veriləcəyini, infrastruktur 
layihələri ilə yanaşı, nəqliyyat 
və texnologiyalar sahələrinin də 
diqqət mərkəzində saxlanılacağını 
vurğulayıb. 

Yeri gəlmişkən, Qarabağ-
da quruculuq işlərinin aparıl-
ması üçün 2021-ci ilin dövlət 
büdcəsində 2,2 milyard manat 
vəsaitin xərclənməsi nəzərdə 
tutulub. Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin 2020-ci ilin yekun-
larına həsr olunan videokonfrans 
şəklində keçirilən müşavirədə 
dediyi kimi: “Bizim planlarımız 
böyükdür. Müharibə başa çatıb. 
Bərpa işləri artıq başlanıb və bu, 
onu göstərir ki, bizim sözümüzlə 
əməlimiz arasında bu dəfə də heç 
bir fərq yoxdur. Biz demişdik ki, 
torpaqlar işğaldan azad olunan-
dan sonra bu torpaqları tezliklə 

bərpa edəcəyik. Mən bu yaxın-
larda demişdim ki, biz Qarabağ 
bölgəsində cənnət yaradacağıq və 
sözümdə dururam. Bizim hamı-
mızdan asılıdır ki, bu sözlər yerinə 
yetirilsin. Ona görə 2021-ci il bu 
baxımdan çox əlamətdar olmalıdır. 
Məhz 2021-ci ildə Azərbaycan 
xalqı və bütün dünya görəcək ki, 
bizim niyyətimiz həyatda öz əksini 
tapır, bizim planlarımız həyatda 

gerçəkləşir. Keçmiş köçkünlərə 
tezliklə öz doğma torpaqlarına 
qayıtmağı arzulayıram. Hər halda 
Azərbaycan dövləti əlindən gələni 
edəcək ki, bu gün daha da yaxın-
laşsın. Vahid Azərbaycan dövləti 
bundan sonra uğurla, inamla 
inkişaf edəcəkdir”.

Torpaqlarımızın azad edilməsi 
kənd təsərrüfatının inkişafına 
müsbət təsir göstərəcək. Ölkənin 
əkin dövriyyəsi artacaq, stra-
teji əhəmiyyətli su anbarlarının 
yerləşdiyi ərazilərin işğaldan azad 
edilməsi nəticəsində yüz min 
hektarlarla sahənin suvarılması 
reallaşacaq.

Keçən ilin yekunlarına həsr 
olunan müşavirədə  Prezident 
İlham Əliyev düşməndən 
təmizlənən Qarabağ bölgəsində 
çox böyük su mənbələri oldu-
ğunu və mənfur düşmənin bizi 
uzun müddət həmin mənbələrdən 
məhrum etdiyini vurğulayıb. 
Dövlətimizin başçısı daha sonra 
Sərsəng, Suqovuşan su anbar-
larının ermənilərin işğalı altına 
düşdüyündən bu bölgələrdə 
yüzlərlə subartezian quyusu qaz-
maq məcburiyyətində qaldığımızı 
da diqqətə çatdırıb. Ölkə rəhbəri 
deyib: “Bunun da böyük maliyyə 
yükü var – həm onların qazılma-
sında, həm də ki, istismarında, 
çünki enerji sərf olunur. Biz Suqo-
vuşan qəsəbəsini azad edəndən 
sonra artıq suyun axını təmin 
edilib, ancaq indi kanallar prob-
lemi üzə çıxıb. Çünki bu kanallar 
uzun illər ərzində istifadəsiz qalıb. 

Bizim digər çaylarımız oradan 
mənbə alır və o ərazidən keçir. 
Həkəri çayı, Bazarçay, Oxçuçay, 
Xaçınçay. Onların bir çoxu Araz 
çayına axır və çaylar boyu orada 
su anbarlarının tikilməsi nəzərə 
alınmalıdır”.

Azərbaycan Prezidenti bu ilin 
Dövlət İnvestisiya Proqramına və 
azad edilən torpaqlarda görüləcək 
işlərlə bağlı digər proqramlara bu 

məsələnin salınmasının vacibliyini 
bildirib. Dövlətimizin başçısı artıq 
kanalların layihələndirilməsinə və 
tikintisinə start verilməli olduğunu 
da qeyd edib: “Onsuz da münbit 
olan bu torpaqların suvarma suyu 
alandan sonra məhsuldarlığı daha 
da artacaq. Bu da o deməkdir 
ki, ərzaq təhlükəsizliyimizi böyük 
dərəcədə özümüz həll edəcəyik”.

Yeri gəlmişkən, azad edilən 
torpaqlarda üzümçülük, taxılçılıq, 
pambıqçılıq və heyvandarlığın 
inkişafı üçün çox böyük potensial 
var. Bu potensialdan düzgün ya-
rarlanmaqla, eyni zamanda, aqrar 
emal sənayesini genişləndirməklə 
kənd təsərrüfatının davamlı inkişa-
fı təmin olunacaq. 

Prezidentin tapşırığına uy-
ğun olaraq hazırda işğaldan 
azad edilən ərazilər üzrə Strateji 
Fəaliyyət Planı, habelə torpaq 
islahatının aparılması üçün yeni 

mexanizm və meyarlar işlənib 
hazırlanır və bütün ərazilərin, 
habelə şəhərlərin bərpasının 
vahid konsepsiya əsasında həyata 
keçiriləcəyi planlaşdırılır.

Xatırladım ki, işğaldan azad 
edilən ərazilərin bərpası zamanı 
hər bir iqtisadi rayonun təbii-iqlim 
şəraiti və profili nəzərə alınacaq. 
Həmin torpaqlarda heyvandarlıq, 
bağçılıq, tərəvəzçilik, üzümçülük 

və taxılçılıq sahələrinin inkişafı 
diqqətdə saxlanılacaq. 

Hazırda azad edilən 
ərazilərin yaşıl enerji zonasına 
çevrilməsi, həmin ərazilərdə su 
mənbələrindən istifadə edilərək 
su elektrik stansiyalarının tikintisi 
imkanları da təhlil edilir. 

“Azərbaycan Respublika-
sının işğaldan azad olunmuş 
ərazilərində müvəqqəti xüsusi 
idarəetmənin təşkili haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası 
 Prezidentinin 2020-ci il 29 oktyabr 
tarixli fərmanına uyğun olaraq, 
bu gün İqtisadiyyat  Nazirliyi 
yanında Əmlak Məsələləri 
Dövlət Xidməti tərəfindən inf-
rastruktur obyektlərinin, torpaq 
sahələrinin və digər daşınmaz 
əmlak obyektlərinin ilkin inven-
tarlaşdırılması həyata keçirilir və 
məlumatlar elektron informasiya 
sisteminə inteqrasiya edilir. 

Artıq 4 minə yaxın daşınmaz 
əmlak və 500-dən çox infrastruktur 
obyekti olmaqla, çöl inventarlaş-
dırma işləri tamamlanıb. Bununla 
yanaşı, 60 kilometrə yaxın avto-
mobil yolunun, 17 kilometrdən çox 
elektrik təchizatı xəttinin, 40 hektar 
kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq 
sahəsinin inventarlaşdırılması 
başa çatdırılıb. 

Ümumilikdə, 8 rayon üzrə 
75 yaşayış məntəqəsində işlər 

yekunlaşdırılıb, digər yaşayış 
məntəqələri üzrə davam etdirilir.

Bu məqamda ekspertlər 
tərəfindən səsləndirilən bir fikri 
də diqqətə yönəltmək istərdim. 
Belə ki, düşmən işğal dövründə 
Qarabağ ərazisində 250 min 
hektardan çox məhsuldar torpağın 
olmasına baxmayaraq, onun cəmi 
7 faizindən istifadə edilib. Əkin 
sahələrində məhsuldarlıq aşağı 
səviyyədə olub və hər hektardan 
cəmi 10-12 sentner taxıl götürü-
lüb. Halbuki bu rəqəm işğaldan 
əvvəl 21-25 sentner təşkil edib. 

Şübhəsiz ki, Azərbaycan 
işğaldan azad olunan torpaqlar-
da bu potensialdan üzümçülük, 
tütünçülük, pambıqçılıq, ba-
ramaçılıq, meyvə-tərəvəzçilik, 
bostançılıq və heyvandarlığın 
inkişafı üçün səmərəli istifadə 
etmək gücündədir. Eyni za-
manda, bölgədə emal və ərzaq 
sənayesinin inkişafı potensi-

alı da yetərincədir. Məsələn, 
ekspertlərin fikrincə, Zəngilan, 
Kəlbəcər, Qubadlı, Cəbrayıl, 
Xocalı, Laçın, Tərtər və Füzuli 
rayonlarında güclü arıçılıq və 
maldarlıq potensialı mövcuddur. 
Cəbrayıl və Kəlbəcər ərazilərində 
balıqçılıq sahəsini inkişaf etdirmək 
üçün əlverişli şərait var. İpəkçilik 
üzrə Cəbrayıl rayonu və Şuşa 
şəhəri, taxılçılıq üzrə Kəlbəcər, 

Cəbrayıl, Tərtər, Qubadlı, Füzuli 
və Xocavənd rayonlarını inkişaf 
etdirmək məqsədəuyğundur. Kənd 
təsərrüfatı məhsullarının emalı 
sahəsində Kəlbəcər, Tərtər və Fü-
zuli, gön-dəri emalı üzrə Ağdam, 
Cəbrayıl, Laçın və Füzuli rayonları 
geniş potensialı ilə diqqət çəkir.

Bütün bunlarla bərabər, dağ-
mədən sənayesi üzrə Kəlbəcər 
və Zəngilan rayonlarında qı-
zıl, mis, gümüş, civə və xromit 
ehtiyatları, Cəbrayıl rayonunda 
yerləşən “Yəşəm” və “Xalse-
don” yataqları zərgərlik sahəsini 
inkişaf etdirməyə imkan verir. 
Eyni zamanda, Şuşa, Laçın və 
Kəlbəcərdə dağ turizmi, ekotu-
rizm, müalicəvi turizm, mədəni 
turizm üçün yararlı sayılan digər 
rayon və şəhərlərimizin potensia-
lından istifadə edərək Qarabağın 
iqtisadi dirçəlişinə töhfə vermək 
mümkündür. 

Sonda vurğulamaq istərdim ki, 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar 
Tədqiqatlar Mərkəzinin proqnozla-
rına əsasən, mövcud aqrar poten-
sialdan səmərəli istifadə erməklə 
və müasir texnologiyadan yarar-
lanmaqla Kəlbəcər rayonunda 
kənd təsərrüfatı infrastrukturunun 
bərpası, yeni əkin sahələri, bağ-
ların salınması, otlaq sahələrinin, 
eləcə də heyvandarlıq sektorunun 

inkişafı üçün zəruri infrastruk-
turun bərpası nəticəsində kənd 
təsərrüfatı istehsalının 2025-ci 
ildə 84,1 milyon manat, Qubadlıda 
65,1 milyon manat olacağı proq-
nozlaşdırılır. 

Kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin 
bərpasından sonra Cəbrayılda 
üzüm istehsalında təqribən 23 
faiz, arpa, buğda və dənli, dənli 
paxlalı bitkilərin əkinindən isə 
təqribən 1,5 faiz artım müşahidə 
olunacağı gözlənilir. 

Əsasən tütün və üzüm istehsa-
lı üzrə ixtisaslaşan Zəngilan rayo-
nunda tütünün istehsalının bərpa 
edilməsindən sonra ilk illərdə 
təqribən 22 faiz, üzümdə isə 
təqribən 13 faiz, digər bitkilərdən 
arpa, buğda və dənli, dənli paxlalı 
bitkilərin əkinindən isə təqribən 0,1 
faiz artım müşahidə ediləcək. 

Ağdam rayonunun isə 2025-
ci ildə ölkədəki kənd təsərrüfatı 
istehsalına birbaşa əlavə töhfəsi 
641 milyon manata çatacağı proq-
nozlaşdırılır.

Təbii ki, yuxarıda diqqətə 
çatdırılan proqnozlar sadəcə aqrar 
potensialı əhatə edir. Sonrakı 
dövrdə emal və dəyər zənciri üzrə 
aqro-sənaye potensialı da nəzərə 
alınarsa, ümumi daxili məhsulda 
və yeni iş yerlərinin yaradılmasıda 
daha yüksək göstəricilərin əldə 
olunmasının şahidi olarıq.

İqbal MƏMMƏDOV,  
Milli Məclisin deputatı,  

aqrar siyasət daimi 
komissiyasının üzvü

Azad edilmiş torpaqlarda kənd təsərrüfatının 
inkişafı üçün çox böyük potensial var 

Ermənistan tərəfindən 30 ilə yaxın müddətdə işğal 
altında saxlanılan Azərbaycanın tarixi ərazisi – Dağlıq 
Qarabağ bölgəsi tamamilə vandalizmə məruz qalıb, xalqı-
mıza məxsus çoxəsrlik qədim tarixi-dini abidələr dağıdıla-
raq yerlə-yeksan edilib, onların bir qismi saxtalaşdırılaraq 
erməniləşdirilib.

Ermənistanın hərbi təcavüzü əkin sahələrimizə, ərzaq 
istehsalına da mənfi təsir göstərib. Bu təcavüz unikal və 
təmizqanlı məşhur Qarabağ damazlıq atları üçün ciddi 
təhdidlərə səbəb olub, təmas xəttində yerləşən kəndlərdə 
xeyli sayda iri və xırdabuynuzlu heyvan tələf edilib, yem 
ehtiyatları yandırılıb, on minlərlə hektar əkin sahələrində 
yığım məhdudlaşdırılıb, kənd təsərrüfatı texnikası sıradan 
çıxarılıb. 

Müzəffər ordumuzun zəfər yürüşü, düşmənin sonadək bütün 
torpaqlarımızdan qovulması, xalqımızın ləyaqət və qürur simvolu Şuşanın 
işğaldan azad edilməsi, uzun illər düyünə düşmüş və region üçün təhlükə 
mənbəyi olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uğurla və ədalətlə həll edilməsi 
həm də yaşadığımız bölgədə sülhə və təhlükəsizliyə əvəzsiz töhfədir. 

Şamaxı: Azərbaycanın nəyə 
qadir olduğunu dünyaya sübut 
edənlərə ehtiram göstərilir

Vətən müharibəsində torpaqlarımızın 
işğaldan azad edilməsi, ərazi bütövlüyümüzün 
bərpa olunması xalqımızın milli qürur məsələsinə 
çevrildi. 44 günlük müharibənin hər günü, işğalda 
olan hər bir rayon və şəhərimizin azad olunması 
müasir tariximizin qəhrəmanlıq səhifəsidir. Bu 
qəhrəmanlıq səhifəsini öz şücaəti, cəsarəti və 
milli ruhu ilə yazan Azərbaycan əsgəri, bütün 
dünyaya gəncliyimizin gücünü, intellektini, 
yenilməzliyini, döyüş ruhunu göstərdi. 

Bu, onu göstərdi ki, Azərbaycan müstəqillik 
dövründə dövlətçilik dəyərlərinə bağlı, tarixi yad-
daşı qoruyub saxlayan, Vətəninə, doğma torpa-
ğına bağlı gənclər yetişdirmişdir. Milli mədəniyyət 
beşiyimiz, Qarabağın qızıl tacı olan Şuşa 
Azərbaycan əsgərinin, Azərbaycan gənclərinin 
qanı-canı bahasına işğaldan azad edilmişdir. 
Onlar bütün dünyaya Azərbaycan gəncinin nəyə 
qadir olduğunu göstərdilər. 

Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyev çı-
xışlarının birində demişdir: “Müasir, vətənpərvər 
və mənəvi cəhətdən sağlam, yeni nəsil ölkəmizin 
gələcəyini müəyyən edəcək. Ölkəmizin 
müstəqilliyi, firavanlığı onlardan asılı olacaq. 
Onlar milli maraqları bizim qədər, heç nəyə 
baxmadan müdafiə etməlidir. Heç bir təzyiqə, 
hədə-qorxuya, əsassız ittihamlara baxmayaraq, 
Vətən məhəbbəti və milli dəyərlər onlar üçün hər 
şeydən üstün olmalıdır”. 

Azərbaycanın bugünkü gəncləri 
müstəqilliyimizin yaşıdlarıdır. Onlar Vətənin 
məşəqqətli və gözəl günlərinin şahidi, yeni tarixin 
müəllifləridir. 

Respublikamızın digər rayonlarında oldu-
ğu kimi, Şamaxıdan da minlərlə gənc Vətən 
müharibəsində iştirak edərək, öz şücaətləri 
ilə düşmənə meydan oxumuşdur. Preziden-
tin çağırışına cavab olaraq, düşmənə qəzəb 
hissi ilə kükrəyən Şamaxı gəncləri cəbhəyə 
böyük ruh yüksəkliyi ilə yollanmış, döyüşlərdə 
qəhrəmancasına iştirak etmişlər. Şamaxı rayo-
nundan Vətən müharibəsində 43 nəfər şücaət 
göstərərək, şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır.

Ölkə rəhbərinin tapşırığı ilə Şamaxı Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı və rayonun rəhbər 
vəzifəli şəxsləri şəhid ailələrini ziyarət etmiş, 
onları narahat edən məsələlərlə maraqlanmış 
və problemlərinin həlli barədə müvafiq tapşı-
rıqlar vermişdir. Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı 
Tahir Məmmədov və hüquq-mühafizə orqan-
larının rəhbərləri Şamaxı rayonu II Çaylı kənd 
sakini, Vətən müharibəsi qazisi Cavadov Yusif 
Əfqan oğlunu ziyarət etmiş, onu narahat edən 
problemlərlə maraqlanmışlar. Mənzilinin təmir 
olunmasını xahiş edən qazinin evinin tez bir 
zamanda təmirinə başlanılmışdır. 

Qazinin valideynləri dövlət başçısı İlham 
Əliyevin şəhid ailələri və müharibə əlillərinin 
rifahının yaxşılaşdırılması məqsədilə imzaladığı 
fərman və sərəncamlardan məmnun qaldıq-
larını, vətəndaşlara göstərilən qayğıya görə 
Prezidentimizə və Birinci vitse-prezident Mehriban 
xanım Əliyevaya minnətdarlıqlarını bildirmişlər. 

İlqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Alban-udi xristian dini icmasının üzvləri 
Laçında “Ağoğlan” monastırını ziyarət ediblər

 � Alban (Qafqaz) Apostol Müstəqil 
Kilsəsinin varisi olan Azərbaycan Alban-udi dini 
icmasının nümayəndələri fevralın 6-da Laçın 
rayonu ərazisində yerləşən qədim alban məbədi 
“Ağoğlan” monastırını ziyarət ediblər.

AZƏRTAC-ın bölgə müx-
biri xəbər verir ki, ziyarətə Al-
ban-udi xristian dini icması ilə 
yanaşı, Vətən müharibəsinin 
iştirakçıları olan udi gəncləri 
də qatılıb.

Dini icmanın sədr müavini 
Rafik Danakarinin rəhbərliyi 
ilə “Ağoğlan” məbədində ayin 
icra olunub, şamlar yandırılıb.

Ayindən sonra Ra-
fik Danakari jurnalistlərə 
açıqlamasında bu günün udi 
icması üçün müqəddəs gün 
olduğunu bildirib: “Biz 180 
ildən sonra ilk dəfə “Ağoğ-
lan” məbədinə gəldik. Ona 
görə ki, bu məbədi bizim ulu 
babalarımız ziyarət ediblər. 
Biz də bu gün həm icma 
nümayəndələri, həm də 
Vətən müharibəsində iştirak 
edən əsgərlərlə bura gəlib 
ziyarət etdik, dualar oxu-
duq, şam yandırdıq. Allaha 
şükürlər etdik ki, müharibə 
bitdi, torpaqlarımız işğaldan 

azad olundu. Biz Qarabağ 
müharibəsində şəhid olanlar 
üçün dualar oxuduq, yaralıla-
rın şəfa tapmasını arzuladıq”.

İcmanın sədr müavini 
Azərbaycanın multikultural 
ölkə olmasını bu gün dünya-

ya bir daha sübut etdiklərini 
vurğulayıb. O qeyd edib ki, 
Azərbaycanda olan bütün 
məscidlər, kilsələr və sina-
qoqlar Azərbaycan xalqının 

irsidir. “Ağoğlan” məbədində 
ermənilərin işğal müddətində 
etdikləri dəyişiklərə də toxu-
nan sədr müavini monastırın 
mehrabının təhrif edildiyini 

diqqətə çatdırıb: “Alban 
məbədlərində mehrab 3, 
erməni kilsələrində isə 5-6 
pilləkən hündürlüyündə olur. 
Ermənilər burada dəyişiklik 
edərək mehrabı daha hündür 
ediblər. Bundan başqa, xaç 
daşlarını dəyişiblər. Divarlara 
erməni xaçları çəkiblər. Lakin 
binanın özünün konstruksi-
yası göstərir ki, bura alban 
məbədidir”.

Qeyd edək ki, erməni 
vandalizminin qurbanı olan 
abidələrimizdən biri də 
“Ağoğlan” monastırıdır. Bu 
monastır Ağoğlan çayının 
sahilində, Laçın şəhərinə ya-
xın ərazidə, Kosalar kəndində 
yerləşir və V-VI əsrlərə aid 

bazilikadır. 
VII əsrdə ərəb istilasının 

başlanmasınadək Laçın 
ərazisi Alban dövlətinin 
tərkibində olub. Abidə 
müxtəlif vaxtlarda uçqun və 
dağıntılara məruz qaldığın-
dan IX əsrdə yenidən inşa 
edilərək forma etibarilə mo-
nastır üslubuna uyğunlaşdırı-
lıb. Bu abidə təmir edilərkən 
bünövrələri olduğu kimi 
saxlanılıb, divarları yenilənib.

Laçın rayonu 1992-ci 
ildə Ermənistan tərəfindən 
işğal olunduqdan son-
ra burada Azərbaycan 
türklərinin minilliklər ərzində 
yaratdığı tarixi və mədəni 
abidələr erməni vandalizmi 
nəticəsində yerlə-yeksan 
edildi. Azərbaycanın qədim 
türk boylarına, həmçinin 
Alban dövlətinə aid abidələri 
dağıdıldı. Alban kilsələri 
ciddi saxtakarlıqlara məruz 
qalaraq erməni kilsələrinə 
çevrildi. “Ağoğlan” monas-
tırı da belə saxtakarlığa 
uğradı. Ermənilər monastırı 
özününküləşdirmək üçün 
onun memarlıq quruluşu 
və interyerinə qeyri-qanuni 
olaraq dəyişiklik ediblər. 

“National Geographic” Azərbaycanın azad 
edilmiş əraziləri barədə material dərc edib 

 �  ABŞ-ın nüfuzlu “National Geographic” jurnalı 
Azərbaycanın erməni işğalından azad edilmiş ərazilərinə həsr 
olunmuş məqalə dərc edib.

Azərbaycanlı fotoqraf Rəna 
Əfəndinin fotosessiyası əsasında 
hazırlanan məqalədə qeyd olunur 
ki, münaqişə dövründə baş ver-
miş zorakılıq aktları çoxillik dinc 
birgəyaşayış ənənələrini pozub və 
bir milyondan çox insanın doğma 
yurdlarını tərk etməsinə gətirib 

çıxarıb.
Ötən ilin sentyabrında 

Azərbaycan işğal altında olan 
ərazilərə nəzarətini bərpa etmək 
məqsədilə əks-həmlə əməliyyatına 
başladı. İkinci Qarabağ müharibəsi 
44 gün davam etdi və Azərbaycana 
öz hərbi nailiyyətlərini saxlamağa 

imkan verən sazişin imzalanması 
ilə başa çatdı: “Otuz il ərzində 
ilk dəfə azərbaycanlılar itirilmiş 
yurdlarına qayıda biləcək. Amma 
hələlik bölgə hərbçilərin nəzarəti 
altındadır. Ən pisi odur ki, döyüş 
əməliyyatları getməmiş rayonlar-
da belə həyat üçün zəruri olan 
bütün hər şey dağıdılıb. Məcburi 
köçkünlərin böyük əksəriyyəti, 
əsasən yaşlılar doğma yurdlarına 
qayıtmağı gözləyir”.
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