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Azad edilmiş torpaqlar  

erməni vəhşiliyinin şahididir 
İşğaldan azad edilən Qarabağda 

erməni vandallarının illərlə törətdikləri 
vəhşi əməllər ürək ağrıdır. Viran 
qoyulan şəhər və kəndlərimiz, dağı-
dılan, təhqir edilən məscidlərimiz, yer 
üzündən silinən tarix və mədəniyyət 
abidələrimiz düşmənin faşist xislətindən 
xəbər verir, onun nə qədər barbar, vəhşi 
olduğunu göstərir.  

Erməni işğalçıları tərəfindən bütün 
bu dağıntılar, talan məqsədli şəkildə 
həyata keçirilib. Amansız düşmən 
Qarabağda azərbaycanlılara aid maddi-
mədəni irsi viran qoymaqla, yerlə bir 
etməklə soydaşlarımızın bu ərazilərdəki 
tarixiliyinin, mədəni kimliyinin itirilməsi, 
silinməsi məqsədi güdüb.   

Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən 
ən çox dağıdılan  mədəni irs nümunələri 
İslam dini abidələri – məscidlər, türbələr 
və digər inanc yerləri olub. Ermənilər 
məscidlərdə ev heyvanları saxlamaqla 
azərbaycanlılara qarşı öz nifrətlərini 
ifadə ediblər. İşğal olunan ərazilərdə 
yerləşən mədəni irsə, o cümlədən, xü-
susi əhəmiyyətə malik unikal abidələrə 
bu cür barbarcasına münasibət, 
əslində, dünya irsinə qarşı yönələn 
təhdiddir. Amma, təəssüf ki, beynəlxalq 
təşkilatlar, dünya birliyi tərəfindən bu 
cür vəhşiliyə susqunluqla yanaşılır. 
Təəccüblü hal isə odur ki, hazırda 
müəyyən dövlətlər erməni yalanlarına 
inanır, onların təkcə Azərbaycana yox, 
bütün dünyaya və insanlığa qarşı bəşəri 
cinayətlərinə qarşı biganə münasibət 
bəsləyirlər. 

İşğalçı bütün yaşayış 
məntəqələrimizi də vəhşicəsinə dağı-
dıb, salamat bir bina qoymayıb. Bütün 
infrastrukturu yerlə-yeksan edib. Erməni 
vandalizmi mağara və kurqanlardan 
yan keçməyib.  

Bir müddət bundan əvvəl düşmən 
dünya dövlətlərinə, havadarlarına 
üz tutub, azərbaycanlıların xristian 
məbədlərini dağıtdıqlarını bildirirdi. 
Əslində, əli hər yerdən üzülən işğalçı 
fikirləşirdi ki, bəlkə belə bir yalan, iftira 
ilə hansısa məqsədinə nail ola bilər. 
Digər tərəfdən, sözügedən xristi-
an məbədlərinin ermənilərə heç bir 
aidiyyatı yoxdur. Bu abidələr əsasən 
qədim tarixə malik Qafqaz Albaniyası 
dövlətinin tarixi irsidir, başqa sözlə, 
Azərbaycanın əzəli maddi-mədəniyyət  
xəzinəsidir.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
martın 15-də Füzuli və Xocavənd 
rayonlarında səfərdə olarkən Hünərli 
kəndindəki Alban məbədi ilə tanış olub, 
buradakı acınacaqlı vəziyyət barədə 
deyib: “Bura qədim Alban məbədidir, Al-
ban kilsəsidir, Hünərli kəndində yerləşir. 
Ermənilər bu kilsəni də erməniləşdirmək 
istəmişlər və burada erməni dilində 
yazılar yazmışlar, ancaq buna nail 
ola bilməmişlər. İndi əgər bu, erməni 
kilsəsi olsaydı, bunu belə vəziyyətdə 
qoyardılarmı? Tövləyə oxşayır, elə bil 
ki, tövlədir, zibilxanadır. Bu, bizim qədim 
tarixi abidəmizdir, udi qardaşlarımızın 
məbədidir. Onlar buraya da gələcəklər. 
Ermənilər necə ki, bizim məscidlərimizi 
təhqir ediblər, qədim Alban məbədini 
də təhqir etmişlər. Amma biz bərpa 

edəcəyik. Bütün bu yazılar saxta yazı-
lardır, sonradan yazılmış yazılardır”. 

Dövlətimizin başçısı daha sonra 
ermənilərin bizim qədim torpaqlarımız-
da özləri üçün saxta tarix yaratmaq 
istəsələr də, buna nail ola bilmədiklərini, 
Azərbaycan tərəfindən ifşa olunduqları-
nı diqqətə çatdırıb: “Bu kilsənin – alban 
məbədinin bu vəziyyətdə olması bir 
daha erməni saxtakarlığını göstərir. 
Erməni kilsəsi olsaydı, bunu təmir 
etdirərdilər. Sonra da bəziləri bizə irad 
tuturlar ki, biz xristian abidələrinə yaxşı 
baxmırıq. Bunu ermənilər bu günə 
salıblar”.

Əslində, Qarabağdakı alban 
məbədlərinin ermənilərə heç bir 
aidiyyəti yoxdur. Çünki tarixdən bəllidir 
ki, 1828-ci ildə Cənubi Qafqazı işğal 
edən rus  imperiyası bu ərazilərdə də 
kök salıb. Bundan sonra düşmənin bu 
yerlərə kütləvi köçü başlayıb, 1836-cı 
ildə isə ermənilərin müraciəti əsasında 
tarixi cinayət törədilib: Çar hakimiyyəti 
Alban Katolikosluğunu erməni-qriqorian 
kilsəsinə birləşdirib. Beləliklə, Qaf-
qazın əsas sahibi olan alban xristian 
kilsəsi-alban izi erməni kilsəsinə tabe 
etdirilərək tarixdən silinib.

Azərbaycan hökumətinin rəsmi 
məlumatına əsasən, ölkəmizin 30 il 
ərzində işğal altındakı torpaqlarında 
403 tarixi-dini abidəsi olub. Onlardan 
67-si məscid, 144-ü məbəd, 192-si isə 
ziyarətgah kimi qeydə alınıb. 

Ermənilərin məscidlərimizə düşmən 
münasibəti, insanlıqla bir araya sığma-
yan vəhşi əməlləri işğaldan azad edilən 
kənd, qəsəbə və şəhərlərimizdə daha 
qabarıq nəzərə çarpır. Şuşa, Ağdam, 
Zəngilan və Qubadlıda içərisində donuz 
saxlanılan tarixi məscidlərimiz haq-
qında  yəqin ki, beynəlxalq ictimaiyyət 
xəbərdardır. Xocavənd rayonu 
ərazisində 1894-cü ildə tikilən Rus 

Pravoslav Kilsəsi də hazırda acınacaqlı 
vəziyyətdədir.  

Bu gün Dağlıq Qarabağ və ətraf 
rayonlarda 100-dən çox qədim alban 
dini abidəsi var. Ermənilər tərəfindən 30 
il ərzində “erməniləşdirmə” əməliyyatı 
aparılan həmin kilsə və monastırlar 
indi həyasızcaslna “qədim erməni 
abidələri” kimi təqdim edilir. Laçında 
yerləşən Ağoğlan, Kəlbəcər rayonunda 
Xudavəng və Gəncəsər, Xocavənddə 
Amaras, Ağdərədə Müqəddəs Yelisey 
monastır kompleksləri bunun bariz 
ifadəsidir.

Düşmən Qarabağda məzarlıqları 
demək olar ki, vəhşicəsinə dağıdıb, 
qəbirüstü abidələri, başdaşıları sındırıb.  

Bu qəbiristanlıqlar təkcə uluları-
mızın uyuduqları məbədgah deyildi. 
Həm də Qarabağ elinin, soy-kökünün 
tarixi idi. Bu tarix başdaşları və 
sinədaşlarındakı rəsmlərdə yaşayırdı. 
Bu tarix, eyni zamanda, babalarımızın 
mədəniyyətindən, məişətindən, adət-
ənənələrindən xəbər verirdi.  

Qəbiristanlıqlar bütün zamanlarda, 
bütün dövrlərdə müqəddəs yer sayılıb. 
Fatehlər, hökmdarlar ayaq basdıq-
ları torpaqlarda nəyə əl vursalar da, 
nəyi dağıtsalar, xaraba qoysalar da 
məzarlıqlara xətər yetirməyiblər. Onlar 
başdaşılarındakı yazılarla, rəsmlərlə 
ömrün vəfasızlığının, çərxi-dövranın 
amansızlığının göstəricisi olan bu dilsiz, 
səssiz-səmirsiz məkanın nizamına 
toxunmayıblar. Amma barbar, vəhşi 
ermənilər  üçün bunun sən demə, heç 
bir fərqi yox imiş…

Fikrimin təsdiqi olaraq bir fakta 
diqqəti yönəltmək istərdim. Erməni 
faşistləri Ağdam şəhəri Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin işğalı altında olduğu 
zaman görkəmli şairə Xurşidbanu 
Natəvanın məqbərəsinə qarşı vəhşilik 
əməlləri törədiblər, şairənin dəfn edildiyi 

məzar tamamilə dağıdılıb, sümükləri 
qəbrindən çıxarılaraq aparılıb.

Məqbərəyə qarşı həyata keçirilən 
vandalizm barədə  Xurşidbanu 
Natəvanın soyundan olub, onun adını 
daşıyan, İsrailin tanınmış hüquq eksper-
ti Natəvan Rəşidova Katsman açıq-
lamasında nəinki ulu nənəsinin– dahi 
şairənin məzarına, eləcə də Qarabağ 
ərazisindəki bütün qəbirlərə qarşı 
həyata keçirilən erməni vandalizminin 
cəzasız qalmayacağını vurğulayıb. Bil-
dirib ki, məzarın qazılıb, məhv edilməsi 
sadəcə vəhşilikdir: “Növbəti erməni 
cinayətinin, vandalizm aktının şahidi 
oluruq. Azərbaycan ədəbiyyatının, 
mədəniyyətinin parlaq siması, Şuşa 
xanının qızı Natəvanın məzarından 
sümüklərinin barbarcasına çıxarılıb, 
məhv edilməsi məni çox kədərləndirir. 
Tək ona görə yox ki, dahi şairin so-
yundanam və onun adını daşıyıram. 
Hər şeydən öncə söhbət bir insanın 
məzarından, ruhuna qarşı sayğısızlıq-
dan gedir. Bu fakt nəinki beynəlxalq 
hüququn kobud şəkildə pozulmasından, 
eləcə də mənəvi dəyərlərin, insani 
duyğuların kasadlığından xəbər verir. 
İstənilən şəxsin məzarının vəhşiliklə 
məhv edilməsi Allah qarşısında günah-
dır”.

İsrailin tanınmış hüquq eksper-
ti daha sonra qeyd edib ki,  erməni 
vəhşiləri sümükləri qəbirdən çıxar-
maqla tariximizi məhv etmək məqsəd 
güdüblər. Qalıqları Azərbaycana geri 
qaytarmaq üçün əlimizdən gələni etmək 
məcburiyyətindəyik. Haaqa Konven-
siyası, humanitar hüquq normaları 
sərt şəkildə pozulub. Daim mədəni 
abidələrin qorunması üçün durmadan 
çalışan YUNESCO-nu da bu dəhşətli 
fakt barədə məlumatlandırmaq lazım-
dır. Natəvan kimi şəxsiyyətin xatirəsinə 
qarşı törədilmiş bu cinayət cəzasız 
qalmamalıdır. Bu konvensiyalardan bir 
bəndi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. 
İstənilən ərazidə müharibə baş verərsə, 
mədəni, tarixi abidələr toxunulmaz 
qalmalı, qorunmalıdır. Bu halda nəinki 
abidələr qorunmayıb, hətta məhv 
olunması üçün vəhşi düşmən bütün 
imkanlarını səfərbər edib…”.

Ermənilərin bütün bu vandal, barbar 
əməlləri dövlətimizin gücü ilə aradan 
qaldırılacaq, dağıdılan maddi-mədəni 
irsimiz yenidən bərpa olunacaq. Pre-
zident İlham Əliyevin işğaldan azad 
edilən rayonlara səfərləri zamanı etdiyi 
çıxışlarda səsləndirdiyi fikirlərdə də bu 
məqam xüsusi yer tutur. Dövlətimizin 
başçısının   vurğuladığı  kimi, necə 
birlik, həmrəylik göstərib torpaqlarımı-
zı azad etdik, həmin birlik sayəsində 
də bərpa, quruculuq işlərini həyata 
keçirəcəyik. Ərazilərimiz bərpa pla-
nına uyğun olaraq yenə də əvvəlki 
vəziyyətinə qayıdacaq, torpaqların 
potensial imkanından istifadə edilməklə 
regional inkişaf proqramlarının uğurlu 
icrası daha da sürətlənəcək, Qarabağın 
yaraları sağaldılacaq, bu ərazilər cənnət 
məkana çevriləcək.

V.BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

İşğaldan azad edilən Qarabağda erməni vandallarının illərlə 
törətdikləri vəhşi əməllər ürək ağrıdır. Viran qoyulan şəhər və 
kəndlərimiz, dağıdılan, təhqir edilən məscidlərimiz, yer üzündən 
silinən tarix və mədəniyyət abidələrimiz düşmənin faşist xislətindən 
xəbər verir, onun nə qədər barbar, vəhşi olduğunu göstərir.  

Prezident İlham ƏLİYEV: 

Qalib sərkərdə Şuşada
S. Fətəliyeva bildirib ki, Prezident İlham 

Əliyev həmin bölgələrə müzəffər ordunun 
və dövlətin qalib sərkərdəsi kimi səfər etdi. 
Onun sözlərinə görə, səfər zamanı bir sıra 
infra struktur layihələrinin, quruculuq işlərinin 
təməli atıldı, Ali Baş Komandan tərəfindən 
Hadrut qəsəbəsində dövlət bayrağımız 
ucaldıldı: “Məlumdur ki, 30 ilə yaxın müddət 
ərzində bu torpaqları işğal altında saxlayan 
düşmən dövlət siyasəti dərəcəsinə çatdırılan 
terror hərəkətləri törədib, həmin ərazilərdə 
daşı daş üstə qoymayıb, evləri, infrastrukturu 
dağıdıb, yeraltı və yerüstü sərvətləri talan 
edib. 

Bir sözlə, bir vaxtlar həyat qaynayan ra-
yonlarda dədə-baba torpaqlarından qovulan 
azərbaycanlıların ev-eşikləri erməni vandal-
ları tərəfindən yerlə-yeksan olunub. Bəli, bu, 
erməni xislətinin mahiyyətini, vandallığını, 
vəhşiliyini göstərir. Amma ermənilərdən 
fərqli olaraq ordumuz mülki insanları qətlə 
yetirməyib, yaşayış məntəqələrini dağıt-
mayıb, humanizm prinsipləri ilə yanaşıb. 
Hadrut qəsəbəsinin timsalında da bunu 
görmək olar. Bu, bizim bir xalq olaraq mənəvi 
keyfiyyətlərimizin göstəricisidir. 

Azərbaycan Ordusundan fərqli olaraq, 
Ermənistan tərəfi isə azərbaycanlı mülki 
əhalini hərbi hədəf kimi seçiblər. Biz bu 
qanlı cinayətlərə 1992-ci ildə Qaradağlıda, 
Xocalıda, Ağdabanda, Ballıqayada, 1993-cü 
ildə Başlıbeldə, 2020-ci ildə isə Gəncədə, 
Bərdədə, Tərtərdə və digər ərazilərdə şahid 
olmuşuq. Azyaşlı uşaqları, qadınları, qocaları 
qətlə yetirmək təcavüzkar Ermənistan üçün 
əsas məqsədlərdən biri olub”.

Sevinc xanım qeyd edib ki, müharibə 
dövründə Ermənistan hakimiyyəti öz xal-
qını da aldatmaqla məşğul olub. Belə ki, 
Azərbaycan öz torpaqlarını azad etsə də, 
erməni tərəfi bunu inkar edirdi, öz əhalisinə, 
guya, üstünlüyün onlarda olduğunu bildirirdi. 
Bunu Hadrut qəsəbəsi ilə bağlı da demək olar. 
Amma erməni yalanları tezliklə ifşa olundu.

 Prezidentin Şuşaya növbəti səfəri də 
əlamətdar oldu. Belə ki, bu səfərin xalqımı-
zın milli bayramı olan Novruz ərəfəsində, 
İlaxır çərşənbədə səfər etməsinin böyük 
əhəmiyyəti var. Artıq bundan sonra arzu-
ladığımız kimi, Novruz bayramını Şuşada 
qeyd edəcəyik. Eyni zamanda, səfər zamanı 
dövlətimizin başçısı Şuşada bərpa-quruculuq 
işləri ilə tanış oldu. Bütün bunlar onu deməyə 

əsas verir ki, Prezident İlham Əliyevin və 
Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev Fondu-
nun rəhbəri Mehriban xanım Əliyevanın xü-
susi diqqəti nəticəsində Şuşa şəhəri tezliklə 
dirçələcək, o cümlədən, tarixi, mədəni və dini 
abidələrimiz bərpa olunacaq.

“Vətən müharibəsi dövründə biz xalq 
olaraq çox güclü həmrəylik nümayiş etdir-
dik. Siyasi baxışlarından, mövqeyindən və 
əqidəsindən asılı olmayaraq, hər kəs bir 
amal uğrunda birləşmişdi. Təbii ki, biz buna 
Prezidentimizin həyata keçirdiyi islahat-
lar nəticəsində nail olduq. Genişmiqyaslı 
islahatların tərkib hissəsi kimi demokratik, 
siyasi islahatlar ölkəmizdə həmrəyliyimizin 
və birliyimizin güclənməsində mühüm rol 
oynadı. Bundan sonrakı mərhələdə isə 
cənab Prezidentin tövsiyəsinə uyğun olaraq, 
qələbəmizi siyasi yollarla möhkəmləndirmək, 
erməni faşizmini və vandalizmini ifşa etmək 
üçün beynəlxalq müstəvidə fəaliyyətimizi 
gücləndirməliyik. Eyni zamanda, Prezi-
dentin Hadrut qəsəbəsində dediyi kimi, biz 
azərbaycanlılar bundan sonra öz dədə-baba 
torpaqlarımızda əbədi yaşayacağıq. Bütün 
dağılmış şəhərləri, kəndləri yenidən quraca-
ğıq, həyat qayıdacaq, insanlar qayıdacaq və 
biz bütün dünyaya bir daha xalqımızın bö-
yüklüyünü göstərəcəyik”, – deyə S.Fətəliyeva 
vurğulayıb.

Hazırladı:  
Əliqismət BƏDƏLOV,  

 “Xalq qəzeti”

“Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 
günlük Vətən müharibəsində torpaqlarımızın erməni işğalından azad edilməsi 
tariximizə qızıl hərflərlə yazılıb. Qarşımızda duran  əsas vəzifə işğaldan azad 
olunmuş torpaqlarımızın bərpası, quruculuq işlərinin həyata keçirilməsidir. 
Cənab Prezident müharibədən sonra azad olunmuş ərazilərə şəxsən səfərlər 
edir, həmin torpaqlardan qarşıda duran vəzifələrlə bağlı öz mesajlarını verir. 
Bu baxımdan, Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın 
Füzuli və Xocavənd rayonlarına, Şuşa şəhərinə  səfəri böyük əhəmiyyət kəsb 
edir”… Bu fikirləri Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası 
əlaqələr komitəsi sədrinin  müavini Sevinc Fətəliyeva deyib.

Şuşanın əzəli görkəmi özünə qayıdır

 Prezident İlham Əliyevin, Birin-
ci vitse-prezident Mehriban xanım 
Əliyevanın və qızları Leyla Əliyevanın 
martın 16-da Şuşaya növbəti səfərlərini 
də yüksək diqqət və maraqla izlədim. 
Səfər zamanı ölkə rəhbərinin şəhərin 
mədəni irsinin bərpası ilə bağlı bir sıra 
tapşırıqlar verməsi Şuşanın yenidən öz 
gözəl ab-havasına qovuşması baxımın-
dan olduqca əhəmiyyətlidir. 

Erməni vandalları tərəfindən 
darmadağın edilmiş Molla Pənah 
Vaqifin muzey-məqbərə kompleksində 
bərpa işlərinin başlanması və bu tarixi 
məkanın əvvəlki görkəminə qaytarıl-
ması ilə bağlı Prezidentin tapşırıqlarını 
təqdir edirik. Onun “Ulu öndər Heydər Əliyev 
burada olarkən həm açılışda, həm də Vaqif po-
eziya günündə iştirak edib. Tarixi bərpa edirik. 
Bu layihəni Heydər Əliyev Fondu öz vəsaiti he-
sabına icra edəcək, Heydər Əliyev Fonduna xas 
olan zövqlə, Mehriban xanımın rəhbərliyi ilə.”– 
söyləməsi bizi xəyalən də olsa, ulu öndərin 
iştirak etmiş olduğu həmin tarixi anlara qaytardı. 

Səfər zamanı Şuşa Xalça Muzeyi, “Qara-
bağ” mehmanxanası, XIX əsrə aid Karvansaray 
Tarix-Memarlıq Kompleksi, vaxtilə öz ad-sanı ilə 
məşhur olan “Şuşa” sanatoriyasının vəziyyəti 
ilə tanışlıq bir daha erməni vandallığını dün-
yaya nümayiş etdirdi. Göründüyü kimi, işğal-
çılar tarixi-mədəni irsimizə qənim kəsilmişlər. 
Lakin artıq işğal dövrü bitdi. Və bu gün tarixi 
zəfərdən sonra Azərbaycan xalqı və dövləti 
həmrəy şəkildə azad edilmiş doğma yurdları-
mızı bərpa etmək əzmindədir. O yollar, o yurd 
yerləri yenidən bərpa ediləcək, Vətən həsrəti 
ilə yaşayan şuşalılar öz evlərində çıraqlarını 
yandıracaqlar. Bir sözlə, Qarabağ hər mənada 
Azərbaycanın ən gözəl, səfalı bölgələrindən 
birinə çevriləcək. 

 Qarabağda mədəniyyət tariximizdə xüsusi 
önəm kəsb edən hər bir mədəni abidə, hər bir 
muzey, hər bir tarixi küçə bərpa ediləcək, Şuşa 
da əsl simasına qovuşacaq. 

Bu istiqamətdə atılan addımlara Prezi-
dent İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevanın xüsusi diqqətlə 
yanaşması tariximizə, mədəni irsimizə olan eh-
tiram, xalqımızın minilliklər ərzində bizə əmanət 
qoyduğu mədəni irsə böyük sevgidən qaynaqla-
nır. Şuşanın azad edilməsi ilə bağlı Prezidentin 
keçən ilin noyabrında etdiyi tarixi çıxışı zamanı 
“ Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik” ifadəsi bu 
gün öz təsdiqini tapmaqdadır. 

Biz də “Şuşa” Humanitar Kollecinin kol-
lektivi olaraq, doğma şəhərimizdə fəaliyyət 
göstərəcəyimiz günü səbirsizliklə gözləyir, 
bundan sonra, məhz Şuşada təhsil və 
mədəniyyətimizə töhfə verməyi arzu edirik.

Azər SƏFİXANLI,  
Şuşa Humanitar Kollecinin Tədris işləri 

üzrə direktor müavini

Şuşa Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi, musiqi 
və mənəvi dünyamızın ruhudur. Uzun illər idi ki, 
mədəniyyətimizə Üzeyir Hacıbəyli, Xan Şuşinski, 
Cabbar Qaryağdıoğlu, Xan qızı Natəvan və yüzlərlə 
tarixi şəxsiyyət, mədəniyyət xadimləri bəxş etmiş bu 
əziz şəhərimizdən uzaq düşmüşdük, şuşalı günlərimizlə 
bağlı söhbətlərdə həmişə bir nisgil var idi. Lakin 
yurdumuza, doğma Qarabağımıza  qovuşacağımıza 
inanır və bu günü inamla, ümidlə gözləyirdik. Vətən 
müharibəsində müzəffər Azərbaycan Ordusunun 
zəfəri və şücaəti sayəsində  mədəniyyətimizin tacı 

olan Şuşanın azad edilməsi şanlı tariximizə böyük hərflərlə yazıldı. Şuşanın 
azad edilməsi bizim üçün  doğma şəhərimizin yenidən bərpası, ruhumuzun 
dirçəldilməsi deməkdir. Odur ki, Prezident İlham Əliyevin Şuşaya tarixi səfəri 
ictimaiyyət tərəfindən böyük sevinc və qürurla qarşılandı. Hətta təkcə şuşalılara 
deyil, ümumilikdə xalqımıza  sevincdən, yurd sevgisindən doğan kövrək anlar 
yaşatdı. 

Azərbaycanda bütün dinlərə hörmət və qayğı ilə yanaşılır
Ölkəmizin coğrafi mövqeyi, 

əhalisinin etnik tərkibi, sosial və iqti-
sadi inkişafının xüsusiyyətləri burada 
müxtəlif dini təriqətlərin mövcudlu-
ğuna şərait yaratmışdır. Respubli-
kamızda İslam, xristianlıq, iudaizm, 
bütpərəstlik, zərdüştilik və digər dini 
cərəyanlar yayılmışdır. Azərbaycan 
əhalisinin 95 faizindən çoxu islam 
dininə etiqad edir, lakin ölkəmizdə 
müxtəlif dini konfessiyalar da azad və 
sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərir.

Azərbaycan ərazisində müxtəlif 
dinlərə məxsus olan tarixi abidələr bir 
daha sübut edir ki, ölkəmizdə tarixən 
bütün dinlərə hörmətlə yanaşılır.

Ermənilər hərbi təcavüz 
nəticəsində ilk insan məskənlərindən 
olmuş məşhur Azıx və Tağlar mağa-
ralarını, Qaraköpək, Üzərliktəpə kur-
qanlarını hərbi məqsədlərlə istifadə 
edərək qəsdən dağıdıblar. Xocalı, 
Ağdam, Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl 
rayonlarındakı kurqanlarla yanaşı, 
işğal olunmuş Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, 
Qubadlı, Zəngilan, Füzuli rayonlarının 
ərazilərindəki qəbiristanlıqlar, türbələr, 
məzarüstü abidələr, məscidlər, 
məbədlər, Qafqaz Albaniyasına 
məxsus abidələr və digər milli-mədəni 

nümunələrimiz məhv edilib.
Onu da qeyd etmək yerinə düşər 

ki, Azərbaycanda xristianlığın tarixi 
Alban kilsəsindən başlayır və Qafqaz 
Albaniyasının ərazisi ilk xristian 
icmalarının yarandığı məkanlardan 
sayılır. XIX əsrin birinci yarısından 
başlayaraq çar Rusiyasının müxtəlif 
bölgələrindən sürgün edilən, habelə 
başqa səbəblərə görə köçürülən 
xristianlığın pravoslav və katolik 
qollarına etiqad edən insanların 
Azərbaycanda məskunlaşması 

ölkəmizdə əsasən xristianlığın 
pravoslav, katoliklik və protestantlıq 
(lüteranlıq) qollarının daha geniş 
fəaliyyət göstərməsinə səbəb olmuş-
dur. XIX əsrin ortalarında Bakıda 
katolik kilsəsi fəaliyyət göstərməyə 
başlamışdır. Almanların və polyakla-
rın Cənubi Qafqaza köçürülməsi isə 
ölkəmizdə lüteranlığın yaranmasına 
səbəb olmuşdur.

 Prezident İlham Əliyev Had-
ruta səfəri zamanı dağıdılmış dini 
abidələrə baş çəkmiş, oradakı 
vəziyyətlə tanış olarkən demişdir:  
“Azad edilmiş torpaqlarda 62 məscid 
var idi, cəmi ikisi qalıb, yarıdağılmış. 
Özü də onlardan müxtəlif məqsədlər 
üçün istifadə ediblər. Alban kilsəsini 
də bu günə qoyublar. Bəlkə burada 
da heyvan saxlayıblar. Orada da 
dəmir-dümür saxlayıblar, orada o 
dəmir-dümürlərin bir hissəsi qalıb. 
Ona görə hər kəs bunu görməlidir, 
bilməlidir. Əgər kimsə bundan sonra 
bizə qarşı hansısa əsassız ittiham 
irəli sürmək istəsə, o, cavabını ala-
caq, necə ki, bu günə qədər alıb”.

Prezident Hünərli kəndindəki 
abidə ilə tanışlıq zamanı bildirmiş-

dir ki, bura qədim Alban məbədidir, 
Alban kilsəsidir, Hünərli kəndində 
yerləşir. Ermənilər bu kilsəni də 
erməniləşdirmək istəmişlər və burada 
erməni dilində yazılar yazmışlar, 
ancaq buna nail ola bilməmişlər. 
İndi əgər bu, erməni kilsəsi olsaydı, 
bunu belə vəziyyətdə qoyardılarmı? 
Tövləyə oxşayır, elə bil ki, tövlədir, 
zibilxanadır. Bu, bizim qədim ta-
rixi abidəmizdir, udi qardaşlarımı-
zın məbədidir. Onlar buraya da 
gələcəklər. Ermənilər necə ki, bizim 
məscidlərimizi təhqir ediblər, qədim 
Alban məbədini də təhqir etmişlər. 
Amma biz bərpa edəcəyik”.

Əlbəttə, bu, Azərbaycanda apa-
rılan multikultural siyasətin dava-
mı olacaq. Azərbaycan dövlətinin 
tolerantlıq prinsiplərinə hər zaman 
sadiq olması müxtəlif dini təriqətlərə, 
dini abidələrin və məbədlərin qorun-
ması və bərpasına, bu istiqamətdə 
təşkil etdiyi beynəlxalq konfrans və 
tədbirlərə münasibətində, həmçinin 
milli qanunvericilik aktlarında 
aydın şəkildə görünür. Prezident 
İlham Əliyev respublikada fəaliyyət 
göstərən bütün dini konfessiyala-
rın bayramlarında və əlamətdar 
günlərində müsəlmanlara, xristian-
lara və yəhudilərə birgə müraciətlər 
edir, bayramlarda insanları təbrik 
edir, tolerantlıq mühitinin daha da 
möhkəmləndirilməsi üçün dövlət 
səviyyəsində həyata keçirilən 
tədbirlərin icrasını nəzarətdə saxla-
yır.

Bu gün qloballaşma dövründə 
multikultural əlaqələr və təmaslar 
dünya siyasi mənzərəsinin vacib 
amillərindən birinə çevrilib. 

Rafiq NOVRUZOV, 
 Bakı Slavyan Universitetinin 

prorektoru, professor

Ölkəmizdə multikulturalizm dövlət siyasəti 
kimi qəbul edilib və etnik-mədəni, dini, 
həmçinin bir çox digər müxtəlifliklər multikul-
turalizm siyasəti vasitəsilə çox uğurla aradan 
qaldıraraq inkişaf etdirilir. Bu gün fəxarət 
hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycan hazır-
da haqlı olaraq dünyanın multikulturalizm 
mərkəzlərindən biri hesab olunur. Azərbaycan 
hökuməti dini konfessiyaların hər birinə 
lazımi kömək, o cümlədən, maliyyə dəstəyi 
göstərir. Dövlətin və ölkə rəhbərliyinin Azərbaycanda mövcud 
olan bütün dinlərə göstərdiyi qayğı, diqqət, dinlərarası əlaqələrin 
təkmilləşməsinə və münasibətlərin qarşılıqlı hörmət və əməkdaşlıq 
əsasında qurulmasına səbəb olur.
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