
“Qarabağ müharibəsində Qələbə Prezident 
İlham Əliyevin siyasətinin zəfəridir”

“Bir il əvvəl Münxen Təhlükəsizlik 
Konfransında Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev və Ermənistanın baş na-
ziri Nikol Paşinyan siyasi opponentlər 
kimi çıxış edirdilərsə, hər kəs öz 
ölkəsinin mövqeyini təmsil edirdisə, 
44 günlük müharibənin nəticələri isə 
hər şeyi yerbəyer etdi - Azərbaycan 
və Prezident İlham Əliyev hərbi və 
siyasi qələbə qazandılar, Paşinyan 
və Ermənistan isə təslim oldular. 
Azərbaycan beynəlxalq hüquq 
prinsiplərinə, BMT Nizamnaməsinin 
baza prinsiplərinə əsaslanaraq, 
ölkənin, ordunun, xalqın imkanlarına 
arxalanaraq bu məsələni həll etdi. 
İndi hər şey öz yerini aldı”, - deyə o 
bildirib.

Ekspert xatırladıb ki, hələ Münxen 
konfransından əvvəl Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev “Valday” 
beynəlxalq diskussiya klubunun XVI 
illik iclasının plenar sessiyasında çıxış 
edərkən Ermənistanın baş nazirinin 
populist fikirlərinə cavab olaraq bildir-
di: “Qarabağ Azərbaycandır və nida 
işarəsi”.

“İlham Əliyev bir Prezident və 
Ali Baş Komandan kimi təsdiq edib 
ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bugün-
kü reallıq məhz belədir. 44 günlük 
müharibənin nəticələri bütün dün-
yada Azərbaycana olan hörmət 
və nüfuzu əhəmiyyətli dərəcədə 
artırdı, çünki ölkənin öz ərazi 
 bütövlüyünü bərpa etməsi müasir 
tarixdə misli görünməmiş bir hal-
dır. Biz ATƏT-in Minsk qrupunun 
necə işlədiyini gördük, biz bu qanlı 
və uzun sürən münaqişənin siyasi 
həllinə dair müxtəlif formatlı təklifləri 

gördük. Biz erməni siyasətçilərinin 
kobudluğunu gördük, Paşinyanın 
hakimiyyətə gəlişindən sonra biz 
görünməmiş dərəcədə həyasızlıq, 
kobudluq və özünə arxayınlıq 
müşahidə etdik, Paşinyanın Şuşa 
şəhərində separatçı rejimin andiçmə 
mərasimindəki təhqiramiz rəqslərini, 
yeni müharibə baş verərsə, 

Azərbaycanın öz ərazilərinin daha 
xeyli hissəsini itirəcəyi barədə 
bəyanatını  xatırlayırıq. Ermənistanın 
Azərbaycanın əsas obyektlərinə pre-
ventiv zərbələr endirmək hüququna 
malik olduğunu deyən müdafiə naziri 
Tonoyanın da sözlərini xatırlayırıq. 
Bütün bunlar Azərbaycanın həyata 
keçirdiyi “Dəmir yumruq” əks-hücum 

əməliyyatı nəticəsində dağıldı”, - deyə 
İ.Korotçenko bildirib.

Politoloqun vurğuladığına görə, 
Azərbaycan bu yumruqla erməni 
təcavüzkarına sarsıdıcı zərbə 
endirdi və Ermənistan çox sayda 
ölü və yaralı itirərək təslim olmaq 
məcburiyyətində qaldı.

“Erməni əsgəri döyüş ruhunu 
itirdi. On min erməni fərarisi - ay 
yarım ərzində bu sayda fərari heç 
bir müharibədə görünməmişdi. Biz 
Azərbaycan Prezidenti və Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin siyasətinin 
zəfərini, Azərbaycan generalları-
nın hərb sənətinin zəfərini görü-
rük. Azərbaycanın İkinci Qarabağ 
müharibəsində qələbəsi tarixən 
əvvəlcədən müəyyən edilmişdi və 
qaçılmaz idi. Prezident İlham Əliyevin 
“Valday” Forumunda dediyi “Qarabağ 
Azərbaycandır və nida işarəsi” sözləri 
yalnız peyğəmbərcəsinə deyilmiş söz 
deyildi, bu, dediyinə cavabdeh olan, 
buna əməli işlərdə nail olan liderin 
sözləri idi”, - deyə İqor Korotçenko 
əlavə edib.

Rusiyalı jurnalist və hərbi ekspert Münxen Təhlükəsizlik Konfransından və “Valday” beynəlxalq diskussiya 
klubunun XVI illik iclasından ötən bir ildə baş verənləri Azərbaycanın hərbi və siyasi qələbəsi kimi səciyyələndirir

2020-ci il fevralın 15-də Münxen Təhlükəsizlik 
 Konfransı çərçivəsində Ermənistan–Azərbaycan 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı panel müzakirələr 
 keçirilmiş, görüşdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan iştirak etmişdilər. 
O vaxtdan keçən bir il xalqımızın həyatında ən əlamətdar 
illərdən biri oldu. Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuz torpaqlarımızı 
erməni işğalından azad etdi. Rusiyalı jurnalist və hərbi eks-
pert, “Natsionalnaya oborona” jurnalının baş redaktoru İqor 
Korotçenko AZƏRTAC-ın müxbiri ilə söhbətində qeyd edib ki, 
Azərbaycan Prezidenti ilə Ermənistanın baş naziri arasında 
tarixi debatlardan keçən bir il ərzində Ermənistan–Azərbaycan 
münaqişəsinin həllində hər şey köklü surətdə dəyişib.

İşğaldan azad olunmuş ərazilərimiz 
Prezidentin daim diqqət mərkəzindədir 

Səfər zamanı Prezident və onun ailə 
üzvlərinin bərpa prosesində şəxsən iştirakı-
nın, işğalçı Ermənistan tərəfindən tamamilə 
talanıb viran edilmiş rayonlarımızda ağac 
əkmələrinin şahidi olduq. Bununla bir daha 
əmin oluruq ki, dövlətimiz, şəxsən Prezident, 
eləcə də Birinci vitse-prezident işğaldan 
qurtulmuş torpaqlarımıza yeni həyat verilməsi 
üçün əllərindən gələni edirlər. 

Xatırlatmaq yerinə düşər ki, Azərbaycan 
lideri bərpa işləri ilə bağlı bir sıra konkret 
addımlar atıb, sərəncamlar, fərmanlar imza-
layıb. Dövlət başçısının 19 yanvar 2021-ci 
il tarixli fərmanı ilə Qarabağ Dirçəliş Fondu 
yaradılıb. Bu fond da ərazilərimizin bərpası 
məqsədinə xidmət edir.

Fərmanda qeyd olunduğu kimi, Qara-
bağ Dirçəliş Fondu Azərbaycanın işğaldan 
azad edilmiş ərazilərinin bərpası və yenidən 
qurulması, dayanıqlı iqtisadiyyata və yüksək 
rifaha malik regiona çevrilməsi istiqamətində 
həyata keçirilən tədbirlərə maliyyə dəstəyi 
göstərəcək, sərmayələr cəlb edəcək, ölkə 
daxilində və xaricdə zəruri təşviqat işlərini 
həyata keçirəcək. Nizamnamə fondu 1 
milyon manat olan və dövlət büdcəsinin 
vəsaiti hesabına formalaşan fondun yerlərdə 
filialları və nümayəndəlikləri də fəaliyyət 
göstərəcək.

Cənab İlham Əliyev yanvarın 27-də Aydın 
Kərimovu Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi 
nümayəndəsi təyin olunması ilə əlaqədar 
videoformatda qəbul edərkən də ərazilərimizin 
bərpası ilə bağlı konkret tapşırıqlarını verib. Bu 
barədə dövlət başçısı indiyədək səfər etdiyi 
bütün rayonlarda – Cəbrayılda, Füzulidə, 
Ağdamda, Şuşada olarkən həmişə aydın və 
birmənalı mesajlar verib: ərazilərimiz bərpa 
olunmalı, köçkünlərimiz dədə-baba torpaqlarına 
qayıtmalıdırlar.

Ağdama bundan əvvəlki səfərində Prezi-
dent rayon üçün yeni dövrün başladığını bildir-
mişdi: “Bizim böyük planlarımız var. İşğal edil-
miş torpaqlarda hər şey dağıdılıb. Mənim Füzuli 
və Cəbrayıla səfərlərim mətbuat tərəfindən 
işıqlandırılıb... Mən orada o dağıntılar arasında 
Azərbaycan xalqına müraciət edərək demişdim 
ki, biz bu torpaqları, bu şəhərləri, bu kəndləri 
bərpa edəcəyik. Ermənilər hesab edirdilər ki, 
bu dağıntılardan sonra heç vaxt Azərbaycan 
əhalisi bu torpaqlara qayıtmayacaq. Səhv 
etdilər. Onlar bilmirlər ki, Azərbaycan xalqının 
ürəyində – bizim xalqımızın qəlbində doğma 
torpaqlar əbədi yaşayır və yaşayacaq. Bizim 
bütün köçkünlərimiz bu illər ərzində bir arzu ilə 
yaşayıblar ki, öz doğma torpaqlarına qayıtsın-
lar, dövlətin dəstəyi və köməyi ilə orada özləri 
üçün yeni həyat qursunlar”.

Dövlət başçısı budəfəki səfəri zamanı da 
qeyd etdi ki, əslində, bərpa işlərinə başlanılıb. 
Artıq Füzulidən Şuşaya yeni yolun çəkilişi 
uğurla davam edir. Bir sıra yerlərdə infrastruktur 
qurulmasına start verilib. Bunun üçün baş plan 
hazırlanır, mütəxəssislər cəlb olunub. İnfrast-
ruktur layihələri planlı şəkildə icra ediləcək, 
inzibati binalar, sosial obyektlər, yollar və digər 
lazımi işlər görüləcək. İnanırıq ki, Azərbaycan 
Prezidentinin rəhbərliyi və qayğısı sayəsində 
bütün azad olunmuş rayon və kəndlərimiz 
tamamilə yenidən qurulacaq. 

Hüseynbala MİRƏLƏMOV,  
yazıçı-dramaturq

Azərbaycan ikinci Qarabağ müharibəsində şanlı qələbə qazandıqdan 
sonra Prezident İlham Əliyev azad olunmuş ərazilərə dəfələrlə səfər 
edib və hər dəfə də bütün rayonlarımızın bərpa olunacağını, onların 

əvvəlki simalarının qaytarılacağını bəyan edib. Fevralın 14-də dövlət başçısı 
birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva ilə birgə yenidən 
Füzuli, Zəngilan, Laçın və Cəbrayıl rayonlarına səfər edib. Azərbaycanın 
Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi “Instagram” səhifəsində bu 
səfərlə bağlı görüntülər paylaşıb. 

Ermənistanın iqtisadi cinayətləri 
Düşmən işğal etdiyi əraziləri tərk 

edərkən, böyük enerji potensialını- 13 
su elektrik stansiyasını da məhv edib. 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
yanvarın 6-da ötən ilin yekunlarına 
həsr olunan müşavirədə bununla bağ-
lı deyib: “Biz o stansiyaları yenidən 
quracağıq. Ona görə ərazilərin 
bərpası proqramında bu məsələ üçün 
vəsait ayrılmalıdır. Mütəxəssislər 
yerində baxmalıdırlar, təkliflər 
verməlidirlər. Əlbəttə ki, bu stansiya-
ların nə vaxt işə düşəcəyi ardıcıllığı 
müəyyən edilməlidir. Çünki hələ ki, 
orada əhali yoxdur. Bu stansiyaların 
işə düşməsi oraya əhalinin qaytarıl-
ması və iqtisadi-sənaye fəaliyyətinin 
bərpası ilə uzlaşmalıdır. Amma bu 
işlər mütləq indidən görülməlidir. 
Bütün bu bölgə dünya üçün yaşıl 
enerji zonası kimi bir nümunə olacaq. 
Biz dünyaya göstərəcəyik ki, nəinki 
bu əraziləri bərpa etdik, - mən buna 
şübhə etmirəm, - həm də  dünyanın 
ən gözəl məkanlarından birinə 
 çevirdik...”.

Qeyd edək ki, Ermənistan işğal 
dövründə həmin ərazilərdəki su elekt-
rik stansiyalarından böyük həcmdə 
enerji alıb. Ermənistanın İstehlakçı 
Konsaltinq Mərkəzinin rəhbəri Karen 
Çilingəryanın bildirdiyinə görə, 
təkcə bu il ərzində Qarabağdan 
Ermənistana 330 milyon kVt/saat 
elektrik enerjisinin ötürülməsi nəzərdə 
tutulurmuş.

Bütün bunlarla bərabər, Qarabağ-
dakı meşələr talan edilib, ermənilərin 
qanunsuz gəlir mənbəyinə çevrilib. 
Ermənistan mətbuatında gedən 
məlumata görə, o torpaqların böyük 
hissəsi kriminal rejimin başçıları 
tərəfindən zəbt olunub. Ermənistanın 
keçmiş prezidentləri Koçaryan 
və Sarkisyanın həmin torpaq 
sahələrindən hər il böyük gəlir əldə 
ediblər. 

Bundan əlavə, Ermənistan 
işğal altında saxladığı torpaqlar-
da yetişdirilən 200 min tona yaxın 
buğdanı da demək olar ki, pulsuz 
əldə edirmiş. İndi isə nəinki Qarabağ-
dan enerji və buğda almaq mümkün 
olacaq, əksinə, Ermənistan orada 
qalan erməniləri də təmin etmək 
məcburiyyətində qalıb.

Açıqlanan məlumatlardan aydın 
olur ki, 2018-ci ildə Qarabağdan 
Ermənistana 17 milyon kVt/saat 
elektrik enerjisi ixrac olunub. Bundan 
bir il sinra isə bölgədəki SES-lərdə 
475 milyon kVt/saat elektrik ener-
jisi istehsal edilib ki, bunun da 85 
milyon kVt/saatı Ermənistana ixrac 
olunub. Maraqlıdır ki, Ermənistan 
rəsmilərinin “ucuz” adlandırdığı bu 
enerjinin Qarabağdan məhz neçəyə 
alındığı heç zaman açıqlanmır. Eyni 
gizlilik Qarabağdan daşınan digər 
sərvətlərə, məhsullara – buğdadan 
tutmuş, üzümə, nara, mis və qızıl-
gümüşə də aiddir. 

Ermənistanın təcavüzkar siyasəti 
nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatın-
da mühüm rol oynayan meliorasiya və 
su təsərrüfatı fonduna da külli miqdarda 
ziyan dəyib. İşğal altında ərazilərdə 125 
min 800 hektar suvarılan torpaq sahəsi, 
eləcə də 9 su anbarı, 7 su tutarı, 6 min 
426 suvarma şəbəkəsi, 2 hidroqovşaq, 
330 kilometr kollektor-drenaj şəbəkəsi, 
7 min 860 hidrotexniki qurğu, 88 nasos 
stansiyasına ciddi ziyan dəyib, yararsız 
hala düşüb. 

Erməni iqtisadçı-ekspertləri 
tərəfindən işğalçı ölkənin acı 
məğlubiyyətdən sonra iqtisadi 
vəziyyətinin daha da ağırlaşdığı 
bildirilir. Ermənistan Maliyyə Nazir-
liyinin hesabatında deyilir ki, ötən il 
ölkə iqtisadiyyatı 7,5 faiz kiçilib. Eyni 
zamanda, 2020-ci ildə iqtisadi aktivlik 
göstəricisi 2019-cu illə müqayisədə 
10,3 faiz azalıb. Bu fonda Mərkəzi 
Bankın bütün müdaxilələrinə baxma-
yaraq, milli valyuta 10 faizdən çox 
dəyərdən düşüb.

Bundan əlavə, Ermənistanın ümu-
mi dövlət borcu bu ilin əvvəlinə 2019-
cu ilin eyni göstəricisinə nisbətən 
647,2 milyon dollar artaraq 7 milyard 
968,5 milyon dollar təşkil edib. Eyni 
zamanda, dram ifadəsində milli borc 
il ərzində 652,3 milyard dram artaraq 
2020-ci ilin sonunda 4 trilyon 164,3 
milyard dram səviyyəsinə yüksəlib.

Hökumət borclarının strukturun-
da, 2020-ci ilin sonunda respublika-
nın xarici dövlət borcu 2019-cu ilin 
sonuna nisbətən 298 milyon dollar 
artaraq 5 milyard 593,2 milyon dollar 
təşkil edib. Ermənistanın 2020-ci ilin 

sonunda daxili borcu 378,6 milyon 
dollar artaraq 1 milyard 915,3 milyon 
dollar təşkil edib.

Eyni zamanda, əhalinin aldığı 
xarici valyuta qismindəki istiqraz-
lar 1 milyard 834,8 milyon dollara 
çatıb. Bu sahədə gəlir indeksi 80,6 
milyon dollar təşkil edib. “Fitch 
Ratings” agentliyinin proqnozu-
na görə, Ermənistanın milli borcu 
2019-cu ilin sonunda ÜDM-in 53,5 
faizindən 2020-ci ilin sonunda 63,9 
faizinə qədər artıb. Halbuki BVF-nin 
proqnozlarına görə, Ermənistanın 
milli borcu orta müddətdə ÜDM-
in 60 faizi keçmiyəcəkdi. Fondun 
ehtimallarına görə, yalnız 2021-ci ilin 
sonuna Ermənistanın dövlət  borcu 
70 faizə yaxınlaşacaqdı. Amma 
hadisələr daha sürətlə inkişaf etdi. 
Bu isə Ermənistan iqtisadiyyatının 
defolt vəziyyətə düşdüyünün əyani 
göstəricisidir.

Ötən il Ermənistanın xarici 
ticarət dövriyyəsi 12,4 faiz, ixrac 
5,2 faiz, idxal 15,9 faiz azalıb. 
İqtisadi vəziyyətin pisləşməsi dövlət 
büdcəsinə vergi gəlirlərinin azalma-
sına gətirib çıxarıb. Bu isə dövlətin 
2021-ci ildə vətəndaşların əməkhaqqı 
və təqaüdlərini ödəmək üçün əlavə 
kredit yükünün altına girməli olacağı 
deməkdir. 

Ermənistanda uzun illər ərzində 
ilk dəfə büdcə balansı pozulub. Belə 
ki, ötən il büdcə kəsirləri kapital 
qoyuluşunu üstələyib. Bu il üçün 
büdcə kəsiri 342 milyard dram (dövlət 
büdcəsinin təxminən 18,5 faizi, və 
yaxud təxminən 700 milyon dollar) 
olması, kapital xərcləri isə 215 mil-
yard dram (400 milyon dollardan çox) 
olacağı proqnozlaşdırılır. 

Ekspertlər bildirirlər ki, 
Ermənistandakı təhlükəsizlik riskləri, 
hökm sürən siyasi qeyri-müəyyənlik, 
iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi və 
ölkədən kapital axını yeni fəlakətlərə 
səbəb olacaq. Böhranlı iqtisadi 
vəziyyətdə dövlət məcburən öz 
kapital qoyuluşlarını azaltmalıdır. Bu 
isə digər investorları ehtiyatlı olmağa 
sövq edəcək, nəticədə “investisiya 
aclığı”nı gücləndirəcək.

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Azərbaycanın parlaq qələbəsi ilə başa çatan Vətən 
müharibəsindən sonra düşmən ölkədə açıqlanan 
məlumatlardan aydın olur ki, işğalçı respublika 30 ildən 

çox bir müddət ərzində Qarabağ torpaqlarından kifayət qədər 
yüksək həcmdə gəlir əldə edib. Təkcə bu bölgədə çıxarılan mis, 
qızıl, digər filizlər Ermənistanın emal zavodlarını xammalla təchiz 
edən əsas mənbələrdən biri olub.

Laçınlılar hədsiz qürur hissi keçirirlər

 Artıq biz məcburi köçkün deyilik. 
Məlum olduğu kimi, 1992-ci ildə Laçın işğal 
olunandan sonra rayonumuzun əhalisi 
ölkənin 58 bölgəsində məskunlaşmışdır. 28 
il məcburi köçkün həyatı yaşayan laçınlılar 
üçün ulu öndər Heydər Əliyevin və onun 
ləyaqətli davamçısı İlham Əliyevin qayğısı 
sayəsində bütün çətinliklər arxada qaldı.

Mən rayonun təhsil şöbəsinə rəhbərlik 
edirəm. Biz nə qədər çətin olsa da, 
dövlətimizin qayğısı sayəsində rayonun 
təhsil strukturunu qoruyub saxlaya bildik. 
Qarşıda bizi xoş günlər gözləyir. Cənab 
Prezidentimizin rəhbərliyi ilə o torpaqlarda 
çox işlər görəcəyik. Təhsil sahəsində də 
görüləsi işlərimiz çoxdur. İşğaldan əvvəl 
rayonumuzda 101 ümumtəhsil məktəbi, 5 
məktəbdənkənar təhsil müəssisəsi var idi. 
Bu gün isə Laçının 104 ümumtəhsil məktəbi 
və 2 məktəbdənkənar təhsil müəssisəsi 
respublikanın müxtəlif bölgələrində fəaliyyət 
göstərir. Bunlardan 82-si tam orta, 22-si isə 
ümumi orta məktəbdir. Bu məktəblərin 51-i 
Bakı və Sumqayıt şəhərlərində, Abşeron 
rayonu ərazisində, 26-sı isə laçınlı məcburi 
köçkünlərin kompakt məskunlaşdığı 
Ağcabədi rayonunun Taxtakörpü ərazisində, 
14-ü Bərdə rayonunda, qalan 13 məktəb isə 
respublikanın digər bölgələrindədir. Bütün 
bu səpələnmələrə baxmayaraq, nəzarət 
mexanizmini həyata keçirmək üçün əlimizdən 
gələni etmişik. 

Bütün laçınlılar kimi, biz təhsil işçiləri də 
bu günlər sevinc içərisindəyik. Bu sevinci 
bizə yaşadan, 28 illik həsrətimizə son qoyan 
möhtərəm Prezidentimiz, Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevdir.

Laçın özünün təhsil ənənələri olan bir 
rayondur. Hələ 1918-ci ildə müstəqilliyimiz 
elan olunanda ilk nazirlərdən ikisi Laçından 
olmuşdur. Belə ki, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin ilk hərbi naziri Xosrov bəy 
Sultanov və maarif naziri Nurməhəmməd 
bəy Şahsuvarov Laçından idilər. 
Laçınlılar hər zaman dövlətə sadiq olmuş, 
vətənpərvərlikləri ilə yanaşı, elmə, təhsilə 
yüksək töhfələr vermişlər.

Böyük qayıdışla bağlı planlarımız, 
layihələrimiz, təbii ki, çoxdur. İnşallah onları 

uğurla həyata keçirəcəyik. Hər zaman 
fərqli regionlarda təlimlərə qoşulmuşuq, 
konfranslarda iştirak etmişik. Belə möhtəşəm 
tədbirlərin Laçında, Şuşada, eləcə də 
işğaldan azad edilmiş digər bölgələrimizdə 
olması barədə xəyallarımız, Allaha şükürlər 
olsun ki, gerçəkləşdi. Həm də çox qısa bir 
zamanda. Əgər fikir verdinizsə, müharibədə 
döyüşənlərin və şəhid olanların böyük 
bir qismi o torpaqları heç görməyənlərdir. 
Bu sevgini onlara aşılayan müəllimlərdir, 
təhsil işçiləridir. Ən azı valideynləri qədər, 
məcburi köçkün rayonunun müəllimləri də 
təhsil verməklə yanaşı, öncə vətənpərvər 
bir vətəndaş yetişdiriblər. Vətən üçün son 
damla qanına qədər vuruşmağa hazır olan 
o qəhrəmanların arxasındakı gözəgörünməz 
qəhrəmanlar onların valideynləri və 
müəllimləri idi.

 Hazırda rayonumuzdakı 2360 nəfər 
müəllim və məktəblərimizdə təhsil alan 
13615 nəfər şagirdimiz – hamı bir nəfər kimi 
Ali Baş Komandanın əmri ilə doğma yurda 
qayıdacağı günü böyük ümid və səbirsizliklə 
gözləyir. Yaşadığımız bu illərdə aldığımız 
dərs bizə torpağın, yurdun dəyərini bir daha 
öyrətdi.

Hələ Laçının işğaldan azad olunması ilə 
bağlı cənab Prezidentin xalqa müraciətini 
böyük sevinc hissi ilə dinlədik. Dövlət 
başçımızın sözlərini xatırlatmaq istərdim: 
“Böyük sevinc hissi ilə bildirirəm ki, Laçın 
rayonu işğaldan azad olundu. Bütün 
Azərbaycan xalqını bu münasibətlə ürəkdən 
təbrik edirəm. Laçın rayonunun işğaldan 
azad olunması tarixi hadisədir. Özü də bir 
güllə atmadan biz Laçın rayonunu qaytardıq. 
Düşməni buna məcbur etdik”.

Yaxşı bilirik ki, cənab Prezidentin tapşırığı 
ilə Laçın rayonunun dağıdılmış bütün 
infrastrukturu, o cümlədən məktəblərimiz 
bərpa ediləcək, yeni məktəblər inşa 
olunacaq. Bir sözlə, Laçında təhsil 
problemləri əsaslı şəkildə həll olunacaq. 
Dağlar qoynunda yerləşən doğma yurdumuz 
daha da gözəlləşəcək, orada həyat yenidən 
qaynayacaq.

Nicat HƏSƏNOV,  
Laçın Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri

Bu günlər Laçın rayonunun məcburi 
köçkünləri hədsiz qürur hissi keçirirlər. 
Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin, Birinci 
vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın Laçın 
rayonuna səfəri azad olunmuş torpaqlarımıza 
böyük qayıdışın tezliklə reallaşacağına 
ümidlərimizi artırdı. Fevralın 14-də Prezident 
İlham Əliyev Laçında Azərbaycan bayrağını 
qaldırdı. Bu çox qürurverici anlar idi. Biz laçınlılar 
bunu səbirsizliklə gözləyirdik.
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