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Rayonun həyatındakı 
müasirləşmə, hərtərəfli inkişaf, 
sosial xidmətdəki yeniliklər, za-
manın çağırışlarına uyğun davam 
etdirilən tərəqqi isə günün real-
lıqlarıdır. Yadımdadır, bir neçə il 
əvvəl Zaqatalada olan Prezident 
İlham Əliyev – o, vaxtaşırı bu 
rayona səfərlər edir – demişdi ki, 
ümumiyyətlə, Zaqatala rayonunun 
çox böyük sənaye, kənd təsərrüfatı 
potensialı var. Rayonun inkişafına 
xüsusi diqqət göstərilir: “Bu, mənim 
Prezident kimi, Zaqatala rayonuna 
səkkizinci səfərimdir və hər bir 
səfər zamanı önəmli obyektlərin 
açılışında iştirak etmişəm. Burada 

həm sosial obyektlər, həm sənaye 
müəssisələri istifadəyə verilib, 
Zaqatala aeroportu tikilib. Diaq-
nostika Mərkəzi, rayonun mərkəzi 
xəstəxanası, Olimpiya Kompleksi, 
məktəblər, zəlzələdən sonra 8 
mindən çox ev tikilib təmir edilmiş-
dir. Yollar salınır, istehsalat sahələri 
istismara verilir. Tütün fabrikinin 
yenidən qurulması nəticəsində 
həm istehsal gücü artıb, həm də 
indi bu müəssisədə son məhsul is-
tehsalını təmin etmək mümkündür. 
O cümlədən qızılgül sahəsində də 
yaxşı inkişaf var”.

Yəni Zaqatalanın hərtərəfli inki-
şafı təkcə yerli sakinlər, qonaqlar, 
mətbuat təmsilçiləri və turistlər 

tərəfindən deyil, ölkə rəhbərliyi, 
dövlət başçısı tərəfindən də 
yüksək qiymətləndirilir. Rayon icra 
hakimiyyətinin başçısı Mübariz 
Əhmədzadə ilə söhbətimizdə də 
bu məqam əsas mövzulardan 
biri oldu. Həmsöhbətim xüsusilə 
vuğrğuladı ki, bu gün zaqatalalılar 
təkcə rayonumuzun inkişafına və 
şöhrətinin daha geniş miqyasda 
yayılmasına çalışmırlar, onlar 
həm də gündən-günə çiçəklənən 
Azərbaycanın uğurlarına öz 
töhfələrini əlavə etmək üçün cidd-

cəhdlə səy göstərirlər. Özü də, 
uşaqlı- böyüklü, qocalı-cavanlı, 
qadınlı-kişili bütün sakinlərimiz 
belə düşünürlər. 

Rayon rəhbəri bu məqamda bir 
faktı fəxrlə yada salaraq əlavə etdi 
ki, zaqatalalı gənclər 44 günlük 
Vətən müharibəsində bundan 
qat-qat böyük uğurlara imza at-
salar da, yeniyetmə həmyerlimiz, 
Mosul kənd sakini, milli yığmanın 
üzvü İslam Rəhimovun Latviyada 
keçirilən cudo üzrə qitə çempio-
natında erməni idmançı Samvel 
Qriqoryanı məğlub edərək Avropa 
çempionu adını qazanması bütün 
zaqatalalıların böyük sevincinə 

səbəb oldu: “ İslam çempion adını 
avqustun on yeddisində qazan-
mışdı. Biz isə ayın 30-da onu 
möhtəşəm uğuru münasibətilə 
təbrik etdik. Həmyerlimizin həmin 
adı qazanması ölkəmizdə aparılan 
uğurlu idman siyasətinin parlaq 
nəticələrindən biridir”.

Mübariz müəllim xatırlatdı 
ki, gənclərin istənilən uğurunun 
təməlində dövlətin yetişməkdə 
olan nəslin inkişafına göstərdiyi 
qayğı və diqqət dayanır. 
Qətiyyətlə deyə bilərik ki, zaqa-
talalı uşaqlar da həmin qayğını 

yüksək səviyyədə görürlər. Yeri 
gəlmişkən, bu ilin noyabrında Ailə, 
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsi, Regional İnkişaf 
İctimai Birliyi və BMT-nin Uşaq 
Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə 
Bakıda keçiriləcək Azərbaycan 
Uşaqlarının V Ümumrespubli-
ka Forumunda iştirak edəcək 
nümayəndələrin seçimi məqsədilə 
avqustun 26-da Zaqatala rayo-
nunda da xüsusi tədbir təşkil 
olunub. Zaqatala Uşaq və Ailələrə 
Dəstək Mərkəzində keçirilən 
seçim mərhələsində sosial fəallığı 

ilə seçilən və fikirlərini sərbəst 
şəkildə ifadə etməyi bacaran 20 
namizəd uşaq iştirak edib. Seçim 
aparılarkən, ilk növbədə, uşaqların 
liderlik, təşəbbüslə çıxış etmək, in-
sanlarla ünsiyyət qurmaq, şəbəkə 
yaratmaq bacarıqlarına diqqət 
yetirilib, gələcək planları barədə 
fikirləri öyrənilib. Bütün bunlar isə 
Prezident İlham Əliyevin məsul 
şəxslərin qarşısına qoyduğu əsas 
vəzifələrdən biridir. 

Təbii ki, Zaqatala həm də 
ölkənin əsas kənd təsərrüfatı 
rayonlarından biridir. Ona görə də 
burada ənənəvi və ixracyönümlü 
kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalı daim diqqət mərkəzində 
saxlanılır. Kənd Təsərrüfatı 
naziri İnam Kərimovun avqustun 
20-də Zaqatalada məhsul yığı-
mının gedişini izləməsi, tədarük 
məntəqələrində məhsulun qəbul 
prosesi ilə tanış olması da bu 
rayondakı aqrar sektorun inkişafı-
nın diqqət mərkəzində saxlanılma-
sının göstəricisi idi. Xatırladaq ki, 
bu il rayonda 588,7 hektar sahədə 
tütün əkilib. Ötən il rayon üzrə orta 
məhsuldarlıq 11,7 sentner təşkil 
edib. Bu il məhsuldarlığın daha 
çox olacağı gözlənilir.

Nazirin aqrar sektor təmsilçiləri 
ilə keçirilən görüşündə tütünçü-
lüyün inkişafına dövlət dəstəyi 
mexanizmləri, fermerlərin davamlı 
şəkildə təlimlərə cəlb olunması, tü-
tün şitilçiliyinin təşkili, tütünçülükdə 
dəyər zəncirinin formalaşdırılma-
sı, keyfiyyətli məhsul istehsalı 
və digər mövzular ətrafında fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Bundan başqa, rayon 
fermerlərinin əsas fəaliyyət 
istiqamətlərindən olan fındıqçılı-
ğın inkişaf etdirilməsi məqsədilə 
həyata keçirilən tədbirlər də 

ürəkaçandır. İcra hakimiyyətində 
bildirildi ki, rayonda 20183,4 
hektar fındıq bağı mövcuddur, 
bunlardan 13183 hektarı bar verən 
bağlardır. Məhsulun erkən yığımı 
fındığın keyfiyyətinə mənfi təsir 
edir. Eyni zamanda, erkən yığım 
ağacların strukturunu zədələyir, 
nəticədə növbəti illərdə bağlarda 
orta məhsuldarlıq aşağı düşür. 
Bu səbəbdən Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi yerlərdə fındığın erkən 
yığımının mənfi təsirləri ilə 
bağlı fermerlər arasında davam-
lı maarifləndirmə işləri aparır. 
Görülən işlər nəticəsində fındıqçı-
lıq rayonlarında erkən yığım faizi 

kifayət qədər azalıb.
Zaqatalanın ənənəvi aqrar 

sahələrindən biri də arıçılıq-
dır. Cari ilin ötən dövrü ərzində 
Zaqatala rayonu üzrə Elektron 
Kənd Təsərrüfatı İnformasiya 
Sistemində 34 min 37 arı ailəsi 
qeydiyyata alınıb. Hazırda ra-
yonda 1482 təsərrüfatçı arıçılıqla 
məşğul olur. Arıçılığın inkişafına 
dövlət dəstəyinin nəticəsidir ki, bu 
ilin ötən dövründə rayonda arıçılıq 
təsərrüfatlarının sayı əvvəlki illə 
müqayisədə 37 təsərrüfat, arı 
ailələrinin sayı isə 2020 ailə artıb. 
Fermer Mövləddin Qurbanəliyevin 
arıçılıq təsərrüfatı bu sahədə 
özünəməxsus uğurlar qazanıb. 
Bundan başqa, Qafqazda ilk dəfə 
olaraq Zaqatala rayonu ərazisində 
dağlıq zonada damazlıq arı ailələri 
üçün təcrid zonası yaradılıb. 
Təcrid zonasında hazırda yüzədək 
arı ailəsi saxlanılır, zonada əldə 
olunan məhsuldarlıq 30 kiloq-
ramın üzərindədir. Təsərrüfatda 
arılara qulluq sırf orqanik isteh-
salın tələblərinə uyğun aparılır. 
Qeyd edildi ki, rayonun arıçılıq 
təsərrüfatlarında il ərzində 300 
tonadək bal, 40 ton mum, 500 

kiloqram çiçək tozu, 200 kiloqram 
vərəmum, 15 kiloqramadək arı 
südü və digər məhsullar istehsal 
olunur. Rayonun təbii iqlim şəraiti 
arıçılıq məhsulları istehsalının 
artırılmasına imkan verir.

Rayonun ixracyönümlü kənd 
təsərrüfatı sahələrindən biri də 
baramaçılıqdır. Zaqatala bu il 
yaş barama istehsalının həcminə 
görə respublikada ilk yerlərdən 
birini tutur. Kümdarlar 2021-ci 
ildə 43,4 ton yaş barama istehsal 
edərək qəbul məntəqələrinə təhvil 

veriblər. Ötən il Zaqatalada müasir 
standarlara cavab verən barama-
qurutma müəssisəsi inşa olunub. 
Bu il həmin məntəqədə ilk dəfə 
məhsul tədarükü həyata keçirilib.

Söylədiyimiz faktlar və 
rəqəmlər bu ilin göstəriciləridir. 
Ancaq fermerlərin gördüyü bəzi 
işlər gələn ilin məhsulu üçündür. 
Məsələn, öyrəndik ki, gələn ilin ta-
xıl məhsulu üçün bu ilin payızında 
11 min hektaradək sahədə payız-
lıq dənlilərin səpini proqnozlaşdırı-
lır. Qısa müddətdə təsərrüfatlarda 
iki min hektara yaxın sahədə yay 
şumu qaldırılıb və bu iş davam 
etdirilir. Səpin aparılacaq sahələrin 
şumlanmasına 72 şum traktoru 
cəlb olunub. 

Zaqatala Dövlət Aqrar İnkişaf 
Mərkəzinin bitkiçilik sektorunun 
müdiri Vaqif Şabanov söylədi ki, 
payızlıq bitkilərin səpininə sent-
yabrın üçüncü ongünlüyündə 
başlamaq nəzərdə tutulur. Xatır-
ladaq ki, builki mövsümdə zaqa-
talalı fermerlər 11 min 396 hektar 
taxıl sahəsindən 38 min 916 ton 
məhsul götürüblər. Hər hektara 
görə orta məhsuldarlıq 34,1 sent-
ner olub.Taxıl istehsalı əvvəlki illə 

müqayisədə 3,8 min tondan çox 
artıb.

Məlum olduğu kimi, ölkədə 
aqrar sektorun daha da inkişafını 
təmin etmək üçün atılan addım-
lardan biri də sahibkarlığın inkişaf 
etdirilməsi və həmin proqram 
çərçivəsində sahibkar qadınların 
fəaliyyətinin stimullaşdırılmasıdır. 
Zaqatalada da bu istiqamətdə 
müvafiq işlər görülür. Rayon 
icra hakimiyyətində öyrəndik ki, 
avqustun son günlərində Koreya 
Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentli-
yinin Azərbaycan ofisi tərəfindən 
həyata keçirilən “CIAT Payla-
şımdır” Proqramı çərçivəsində 
Zaqatala şəhərində 13 saylı Ərazi 
Vergilər Baş İdarəsinin dəstəyi 
ilə “Sahibkar qadınların vergi 
biliklərinin artırılması” mövzu-
sunda növbəti təlim keçirilib. Bu 
tədbirə təkcə zaqatalalılar deyil, 
ümumiyyətlə, bölgəni təmsil edən 
50-dən artıq qadın sahibkar qadın 
qatılıb. Təlimlərdə sahibkarların 
sualları cavablandırılıb, onları 
maraqlandıran məsələlərlə bağlı 
müzakirələr aparılıb.

Su aydınlıqdır, deyiblər. Günəş 
isə həyatın əbədiliyini təmin edən 
gücdür. Elə bu yazının sonunda 
da Zaqatalada su ilə bağlı həyata 
keçirilən bir tədbiri yada salmaq 
istəyirik. Maraqlı məqam isə odur 
ki, rayonun Zəyəm kəndinə içməli 
su çəkilməsi Gündoğar ölkənin – 
Yaponiya hökumətinin dəstəyi ilə 
reallaşdırılıb. Xatırladaq ki, Yapo-
niyanın Azərbaycandakı səfirliyi ilə 
Zaqatala Rayon İcra Hakimiyyəti 
arasında əməkdaşlıq 2007-ci 
ildən uğurla davam etdirilir. Dost 
ölkənin qrant yardımı proqramı 
çərçivəsində indiyədək bu rayonda 
məktəb tikintisi, tibb və ekologi-
ya, su təchizatı və digər sahələri 
əhatə edən 10-dək layihə realla-
şıb. Artıq bu layihələrin sonuncusu 
da həyata keçirilib. “Zaqatala 
rayonunun Zəyəm kəndində içməli 
su təchizatı sisteminin inşası” 
layihəsi üzrə ayrılan 54 min 453 
ABŞ dolları qrant bu kəndin iki min 
nəfərədək sakininin su problemini 
həll edib.

... Bəlkə bu da bir bəxtdir. 
Bölgənin ən gözəl rayonlarından 
biri haqqında qələmə aldığımız 
sətirlər yağışla başlandı, içməli su 
ilə tamamlandı. Arzu edirik ki, Za-
qatalanın yağışı xeyirli, suyu sərin, 
qonaqları isə daha çox olsun!

İlqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Zaqatala: Hər addımda 
inkişaf, hər sahədə uğur var

…Milli Hidrometeorologiya Departamentinin payızın 
ilk ayının ilk günlərində havanın dəyişəcəyi barədə 
verdiyi proqnoz özünü doğrultdu. Zaqatalaya yağış yağdı. 
İnsanların da, təbiətin də aylarla gözlədiyi bu yağmurun 
və küləyin tamamilə fəsadsız ötüşməsi hamının sevincinə 
səbəb oldu. Çünki yağışdan əvvəl deyilirdi ki, bu qədər 
davam edən istilərdən sonra mütləq leysanlar olacaq, 
çaylar daşacaq və sairə. Ancaq havanın dəyişməsi 
Zaqatalanı bir qədər də gözəlləşdirdi. Dağlar yuyundu, 
ağaclar gözəlləşdi, insanlar rahat nəfəs aldı, qurumaqda 
olan çaylara su gəldi, təbiət sevindi. 

Qarabağın mədəni həyatı yenidən canlanmaqdadır
Ermənistan tərəfindən işğala məruz 

qalmış ərazilərimizdə məhvə məhkum 
edilmiş maddi-mədəniyyət abidələri tari-
ximizin daş yaddaşı kimi, əvəzolunmaz 
milli sərvətlərimiz kimi yenidən bərpa edi-
lir. Bu abidələr təkcə maddi-mədəniyyət 
nümunələri deyil, həm də mənəviyyat 
tariximizin parlaq inciləridir. Qarabağın 
tarixi abidələrinin darmadağın edilməsi 
isə mədəniyyət və mənəviyyat tariximizin 

daşlaşmış yaddaşının silinməsi kimi ağ-
rılı-acılıdır. İndi başlıca vəzifə Qarabağın 
mədəni həyatını özünə qaytarmaq, bu 
işdə Prezidentimizə dəstək olmaqdır.

 Prezident İlham Əliyev Zəfər para-
dında müharibədən sonrakı dövrün bir 
növ anonsunu verdi: “İndi isə bizim üçün 
yeni dövr başlayır – quruculuq dövrü. 
Mənfur düşmən işğal edilmiş bütün tor-
paqları yerlə-yeksan edib. Bu məlumat 
artıq hər kəsdə var, videogörüntülər var. 
Azad edilmiş ərazilərə mənim səfərlərim 

bunu göstərir. Bütün binalar, bütün tarixi 
abidələr, məscidlər, qəbirlər, məzarlıqlar 
mənfur düşmən tərəfindən dağıdılıb. Biz 
onların hamısını bərpa edəcəyik. Artıq 
bərpa işləri başlanmışdır”.

Bərpa işlərində mədəniyyət işçilərinin 
üzərinə mühüm vəzifələr düşür. 
Məlumat üçün bildirək ki, erməni işğal-
çıları tərəfindən talan edilmiş regionun 
muzeylərində  Azərbaycan xalqının tarixi 
və mədəniyyəti ilə bağlı qiymətli əşyalar, 
rəssamlıq və mədəniyyət əsərləri, dünya 

şöhrətli xalçalar, Azərbaycanın görkəmli 
şəxsiyyətlərinin xatirə əşyaları və digər 
qiymətli eksponatlar toplanmışdı. İşğal 
olunmuş ərazilərdə Azərbaycanın 
mədəni irsini təşkil edən mədəniyyət 
obyektləri xüsusi qəddarlıqla məhv edil-
mişdir. Ələ keçirdikləri ərazilərdə 12 mu-
zey, 6 rəsm qalereyası, tarixi əhəmiyyətli 
9 saray qarət edilmiş və yandırılmışdır. 
Nadir tarixi əhəmiyyətli 40 min mu-
zey eksponatı talan olunmuşdur. İşğal 
olunmuş ərazilərdə qalan 152 ibadət 
yeri, məbəd, o cümlədən 62 məscid 
erməni təcavüzünün güdazına getmişdir. 
Dağıdılan və yandırılan 927 kitabxanada 
4,6 milyon kitab və əlyazma nümunələri 
məhv edilmişdir. Ekspertlərin fikrincə, 
Dağlıq Qarabağ bölgəsində və ətraf ra-
yonlarda Azərbaycanın milli mədəniyyət 
ocaqlarına erməni təcavüzkarlarının 
vurduqları ziyanı dəqiq hesablamaq 
mümkün deyil.

Muzeylərimiz işğal dövründə 
 dağıdılıb, eksponatları xarici ölkələrə 
satılıb, bəzilərinin mahiyyəti tamamilə 
özgələşdirilib. Elə Şuşa şəhərindəki 
muzeyləri yada salaq: Tarix-diyarşünas-
lıq muzeyi, Şuşa Tarix Muze yi, Xalça Mu-
zeyinin Şuşa filialı, Üzeyir Hacıbəyovun, 
Bülbülün, Mir Möhsün Nəvvabın, Xurşi-
danu Natəvanın ev muzeyləri, Qarabağ 
Dövlət Tarix Muzeyi, Qarabağ Ədəbiyyat 

Muzeyi. Bunların hər biri bizim mənəvi 
sərvətimizdir. Talan və məhv edilmiş 
sərvətlər nəinki Azərbaycanın, həm də 
bütün dünya sivilizasiyasının misilsiz 
mədəniyyət nümunələridir.

Şuşanın mədəni həyatı yenidən 
özünə qaytarılır. “Xarıbülbül” festivalı 
böyük uğurla keçirildi. Cənab Prezident 
və birinci xanım Mehriban Əliyeva bu 
tədbirdə iştirak etdilər. Şuşada sərgilər 
keçirilir, Vaqif Poeziya Günləri yenidən 
bərpa olundu. Dövlət başçımız və birinci 
xanım bu tədbirlərdə də yaxından iştirak 
etdilər. Bülbülün ev muzeyinin bərpadan 
sonra açılışı oldu. Üzeyir bəyin və 
Bülbülün heykəlləri yenidən öz əvvəlki 
vəziyyətinə gətirildi. Bir sözlə, Şuşa 
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtına 
çevrilməkdədir.

Prezidentin tapşırığı ilə işğaldan azad 
edilmış ərazilərdə açıq havada Zəfər 
muzeylərinin yaradılmasına başlanılmış-
dır. 

Görkəmli Azərbaycan musiqiçisi 
Qurban Pirimovun Ağdam rayonundakı 
ev muzeyi, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı 
və Xocalı rayonlarının tarix-diyarşü-
naslıq muzeyləri də dağıdılmışdır. 
Erməni təcavüzkarlarının qarət etdikləri 
muzeylərdə Azərbaycan xalqının tarixi 
və mədəniyyəti ilə bağlı qiymətli əşyalar, 
rəsm və heykəltəraşlıq nümunələri, dün-
ya şöhrətli Azərbaycan xalçaları, xalça 
məmulatları, görkəmli şəxsiyyətlərimizin 
xatirə əşyaları, digər qiymətli materiallar 
olmuşdur.

Şuşa, Laçın və Qubadlı rəsm qalere-
yalarının Azərbaycanın görkəmli rəssam 
və heykəltəraşlarının əsərlərindən ibarət 
fondları da dağıdılmışdır. Onların da 
fəaliyyətləri bərpa ediləcək.

Təbii-coğrafi baxımdan respublikamı-
zın ən zəngin bölgələrindən olan Ağdam 

həm də xalqımızın çoxəsrlik tarixini 
özündə əks etdirən müxtəlif tarixi-mədəni 
abidələr diyarıdır. Aparılan arxeoloji 
tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunub 
ki, bu yerlərdə insanlar təxminən 8-10 
min il bundan əvvəl məskunlaşmışlar.

Ağdam şəhərində Üzərliktəpə abidəsi, 
Kəngərlidəki XIV əsrin  yadigarı– daş 
abidələr, Papravənddəki Xanoğlu türbəsi, 
Xan qızı Natəvanın və oğlu nun şərəfinə 
tikilmiş türbə, Şahbulaq qalası kimi tarixi-
memarlıq nümunələri dağıdılıb məhv 
edilmişdir. Buradakı abidələr müxtəlif 
dövrləri əks etdirən nadir nümunələr idi. 
Bu maddi-mənəvi sərvətlər qruplaşdı-
rılaraq "Azərbaycan Respublikasının 
ərazilərində dövlət mühafizəsinə götürül-
müş daşınmaz mədəniyyət abidələrinin 
əhəmiyyət dərəcəsinə görə bölgüsü" adlı 
kitaba daxil edilmişdir.

Kəlbəcərin, Füzulinin, Cəbrayılın, 
Zəngilanın və Qubadlının mədəni həyatı 
yenidən canlandırılacaq.

Kəlbəcərdə alban dövrünə aid xeyli 

tarixi abidə var. Bunlardan ən məşhuru 
Xudavəng məbəd kompleksidir. Bu 
kompleks Kəlbəcər rayo nunun şərqində 
– rayonun mərkəzinin 29 kilometrliyində 
yerləşir. Kəlbəcədəki digər qədim alban 
abidələri – "Laçın qaya", "Lev", "Uluxan", 
"Qalaboyu", "Comərd”...yenidən bərpa 
ediləcək. Muzeylər və tarixi abidələr 
xalqımızın tarıxi yaddaşıdır, ona görə də 
biz bu yaddaşı yenidən bərpa etməliyik. 
Bu işlərə artıq start verilmışdir.

Erməni vandalları, demək olar ki, 
bütün tarixi, mədəni və dini abidələrimizi 
bərbad günə qoyublar. “Erməni vandaliz-
mi: əsirlikdə olan Azərbaycan abidələri” 
adlı elektron layihədə toplanılmış 
materiallarda dünyaya özlərini mədəni 
xalq kimi göstərməyə çalışan ermənilərin 
əsl siması əyani şəkildə görünür. Cənab 
 Prezidentin tapşırığı ilə Qarabağın 
mədəni həyatı bərpa olunacaq.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Bu günlər Qarabağda bərpa-quruculuq işləri sürətlə 
davam etməkdədir. Azərbaycanı qalib dövlətə çevirən 
Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev ölkəmizin tarixində 
yeni reallıqlar yaratdı. Otuz il davam edən işğala 44 gün ərzində 
son qoyuldu və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olundu. 
Bu, tarixdə analoqu olmayan bir qələbə idi. 
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