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Cənnət Qarabağı mənfur düşmənin tapdağından azad
etdiyimiz Vətən müharibəsi Xeyirin Şər, Haqqın Nahaq
üzərində qələbəsi oldu. Bu müharibə xalqımıza son 2 əsrdə
dünyanı məkrli yalanları ilə aldadan, soy-kökü bilinməyən,
faşizm kimi bütün dünyada lənətlənmiş ideologiyanı
dövlət siyasətinə çevirən, bayquş kimi xarabalıq axtaran
bir toplum üzərində illərdən bəri gözlədiyimiz qələbəni
qazandırdı.
Bu qələbənin ən parlaq
səhifəsi, bu hünərin zirvəsi isə
xalqımızın qədim mənəviyyat
beşiyi, yetirdiyi görkəmli simaları
ilə milli mədəniyyətimizin inkişafında yeni mərhələ yaradaraq
ölkəmizin mədəniyyət paytaxtı
statusu qazanmız Şuşa şəhərinin
namərd düşmənin caynağından
xilas edilməsi oldu.
Ulu Tanrının xalqımıza ən
qiymətli töhfələrindən olan Şuşanı babalarımız bu nadir təbiət
gözəlinin hüsnünə layiq şəkildə
tikib-qurmuşlar. Təbiət qalasını
insan əlləri ikiqat möhkəmləndirib,
alınmaz istehkama çevirib. Buna
görə də Azərbaycanda çox qalalar
olmasına baxmayaraq, ötənlərdə
xalqımız yalnız bu şəhəri
nəvazişlə “Qala” adlandırıb.
Şəhərin mövcudluğunun
ilk yarım əsrində bir nəfər də
erməninin olmadığı bu şəhərdə
xəyanətkar gəlmə xalq özünə yer
edəndən az sonra Şuşanın “qədim
erməni şəhəri” olmasından dəm
vurmuşlar. 1992-ci il mayın 8-də
Ermənistanın Şuşa qalasını işğal
etməsi dünyanın ermənipərəst
mərkəzlərinin xəyanətkar topluma
güclü dəstək verməsi nəticəsində
mümkün oldu.
Azərbaycana bu “səlib” basqısının nəticəsi olaraq Qarabağ
və onun tacı olan Şuşa son 3
onillikdə işğal altında qaldı. Lakin
ümummilli lider Heydər Əliyevin
zəkası və qüdrətinə qovuşmaqla xalqımız bir an da bu işğalla
barışmadı, “Ya Qarabağ, ya ölüm!”
hayqırtısına tapındı. Ulu öndərin
“Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız
isə, ümumiyyətlə, Azərbaycan
yoxdur” qənaəti sonrakı 27 ildə
uşaqlı-böyüklü bütün xalqımızın duyğu-düşüncələrinə hakim
kəsildi.
1992-ci il 8 mayda itirdiyimiz
Şuşa 28 il sonra 2020-ci il
8 noyabrda Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə işğaldan
azad edildi. Müzəffər Ali Baş
Komandan noyabrın 8-də gündüz
saatlarında gizli hazırlanmış və
məharətlə gerçəkləşdirilmiş Şuşa
əməliyyatının uğurlu sonluğu
barədə sevincli xəbəri xalqımıza çatdırdı. Dövlət başçısının
“Əziz Şuşa, sən azadsan! Əziz
Şuşa, biz qayıtdıq!” müjdəsi
xalqımızın 28 illik ağrılı həsrətinə
son qoymaqla yanaşı, artıq
düşmənin belinin sındırılıb onun
diz çökdürülməsini də dünyaya
bəyan etdi. Bəli, Şuşa Qarabağın
tacı olduğu kimi, onun azadlığı da
Qarabağ uğrunda mübarizənin
finişi kimi qəbul edildi.
Prezident İlham Əliyev Şuşanın azad edildiyi tarixi ölkəmizdə

Zəfər Günü elan etdi. Bir il
sonra Şuşada keçirilən qələbə
təntənəsində isə dövlətimizin başçısı bildirdi: “Bu gün biz Zəfər Gününü Şuşada, Cıdır düzündə qeyd
edirik. Bütün Azərbaycan bu şanlı
bayramı qeyd edir. Azərbaycan öz
ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, tarixi
ədaləti bərpa etdi. Biz düşməni

Xalqımızı Yeni il münasibətilə
təbrik edən Ali Baş Komandan İlham Əliyev 2021-ci ili
ölkədə “Şuşa ili” elan etdi: “Mən
Şuşa şəhərini Azərbaycan
mədəniyyətinin paytaxtı elan
edirəm. Şuşa şəhəri buna layiqdir. Hesab edirəm ki, nəinki
Azərbaycanın, bölgənin mədəni
paytaxtı sayıla bilər”. Bundan
2 həftə sonra– yanvarın 14-də
Şuşa şəhərində üçrəngli bayrağımızı ucaldan dövlət başçısı
hərbçilərlə görüşdə çıxış edərkən
dedi: “Mən Şuşaya Qələbə yolu
ilə gəlmişəm. O yol indi açılıbdır, yol yox idi. Dağlardan,
meşələrdən, dərələrdən keçərək,
onlarla kilometr məsafəni qət
edərək qəhrəman Azərbaycan

Heç bir qüvvə bundan sonra bizi Şuşadan, Qarabağdan ayrı sala bilməz!
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
publikası Prezidentinin işğaldan
azad olunmuş ərazilərdə ilk xüsusi
nümayəndəsi məhz Şuşa rayonuna təyin edilmişdir.
Dövlət başçısı Şuşanın işğal
ildömümü ərəfəsində – 2021-ci
ilin 7 mayında isə Şuşa şəhərini
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan etdi. Həmin sənəddə
bildirilir ki, Şuşa şəhəri tarixən
Azərbaycanın tarixi-mədəni,
ictimai-siyasi həyatının mühüm

Mədəniyyət paytaxtımız Şuşanın mədəni
ənənələri davamlı olaraq dirçəldilir

doğma torpaqlarımızdan qovaraq
tarixi missiyamızı yerinə yetirdik. 44 gün ərzində Azərbaycan
Ermənistanın 30 il ərzində qurduğu bütün istehkamlarını, bütün
döyüş mövqelərini məhv edərək,
Ermənistan ordusunu məhv
edərək tarixi Zəfər çaldı”.
Ermənilər nə qədər çalışsalar da, Şuşanı erməni şəhəri
kimi təqdim edə bilməmişdilər.
Çünki bu şəhər Azərbaycanın
milli xüsusiyyətlərini özündə
cəmləşdirmişdi. Odur ki,
təxirəsalınmadan Şuşanın
bərpasına başlanıldı, qısa
müddət ərzində böyük işlər görüldü. Ən başlıcası isə, Şuşanın
mədəni həyatı özünə qaytarıldı.
Qələbədən sonrakı dövrdə çox
qısa müddətdə Şuşanı ölkənin
mərkəzi hissəsi ilə birləşdirən
Zəfər yolu çəkildi.

hərbçiləri yol boyunca kəndləri,
qəsəbələri düşməndən azad edib,
Şuşa şəhərinə yaxınlaşıb, Daşaltı
kəndini azad edib və ondan sonra
Şuşanı işğalçılardan azad edib”.
Müzəffər Azərbaycan Ordusunun şanlı Zəfərindən sonra, 39 il
əvvəl ulu öndər Heydər Əliyevin
iştirakı ilə böyük şairimiz Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin
açıldığı gündə – yanvarın 14-də
bu abidəni ziyarət edən ölkə
başçısı İlham Əliyevin tapşırığına
əsasən, burada təmir-bərpa və
yenidənqurma işlərinə start verildi.
Şəhərə, onun tarixi-mədəni irsinə
və təbiətinə vurulmuş zərərin
təxirəsalınmadan inventarizasiyası
aparıldı, bərpa işlərinə başlanıldı. Bərpa-quruculuq işlərinin
təşkilində çevikliyi və səmərəliliyi
təmin etmək üçün Şuşada dövlət
idarəetməsinə də böyük diqqət
yetirilmişdir. Azərbaycan Res-

Şuşa Realnı Məktəbi bərpa olunacaq
XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan maarifçilik
hərəkatının inkişafında 1881-ci ildə Şuşa şəhərində yaranan
yeni Realnı Məktəbin tarixi rolu olmuşdur. Dövrünün
nümunəvi maarif müəssisəsi olan Şuşa Realnı Məktəbində
riyaziyyat, tarix, ədəbiyyat, dil dərslərinin tədrisinə böyük
diqqət verilirdi. Bu tədris ocağında tanınmış ziyalılar
dərs deyirdi. Görkəmli maarifçilər, əslən Şuşadan olan
Həşim bəy Vəzirov, Mirzə Salah bəy Zöhrabbəyov, Yusif
bəy Məlikhaqnəzərov zamanın ən savadlı, sayılıb-seçilən
insanları olaraq məktəbin aparıcı müəllimləri hesab
edilirdilər. Bu müəllimlər Fransada, Rusiyada təhsil almış
görkəmli ziyalılar idi.

Məktəbdə təhsil alan şagirdlər də, onlara dərs deyən müəllimləri kimi, sonradan
məşhur insanlar kimi tanınmışdılar. Əbdüləli
bəy Muxtarov, Həsən bəy Bağırbəyov,
İsmayıl bəy Şəfibəyov, Muxtar bəy Muradov,
Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Əbdürrəhim bəy
Haqverdiyev, Qara bəy Əliverdilər, Cabbar
bəy Vəlibəyov, Rüstəm bəy Axundov, Xan
Şuşinski fəaliyyətləri ilə dövrlərinin ən parlaq
şəxsiyyətləri kimi yadda qalıblar.
Mənim babam Adışirin Adıgözəlbəy
oğlu Fətəliyev də həmin məktəbdə təhsil
alıb, sonralar Şuşada “ Difai ” hərəkatının
fəal təşkilatçılarından olub. Təhsil ocağına
xüsusi qonaqlar maraq göstərib, xalqımızın
elmə - təhsilə olan həvəsinə daim heyranlıqlarını bildiriblər. Öz fəaliyyətini uğurla
zənginləşdirən, təhsil sistemində müstəsna
xidmətləri olan, Azərbaycan ədəbiyyatına,
mədəniyyətinə, elminə, məşhur yazıçılar,
ədiblər, elm adamları bəxş edən Realnı Məktəbin binası sonralar bir sıra təhsil
müəssisələrinin fəaliyyət göstərməsi üçün
gözəl məkana çevrilmişdir. Tarixi binada
1960-cı ilədək Şuşa Pedaqoji Texnikumu,
1960-cı ildən 1989-cu ilədək riyaziyyat
təmayüllü 2 nömrəli internat məktəbi fəaliyyət
göstərmişdir. 1989-cu ildən 1992-ci ilədək bu

binada Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Şuşa filialı yerləşmişdir.
30 ilə yaxın işğal altında qalmış torpaqlarımız 44 günlük Vətən müharibəsində Ali
Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi, müzəffər Milli Ordumuz, qəhrəman
oğullarımızın rəşadəti ilə azad olundu. Tarixi
abidələr şəhəri Şuşa işğal dövründə erməni
vandalizminin dağıntılarına məruz qalıb.
Ona görə də bu gün mədəniyyət paytaxtımız Şuşada böyük quruculuq və bərpa işləri
aparılır. Şuşada səfərdə olan Prezident
erməni vandalizminin qurbanı olan Şuşa
Realnı Məktəbinin dağıdılmış binası ilə tanış
olarkən dedi: “ Dünyada onlar kimi saxtakar
millət yoxdur. Bu bina da bərpa olunacaq.
Biz, bu torpaqların sahibləri artıq qayıtmışıq
və bu torpaq, bu səma bunu görür. Görür ki,
hər gün inkişafla daha bir addım atılır. Hər
gün daş üstə bir daş qoyulur. Biz azad edilmiş bütün torpaqları bərpa edəcəyik, bərpa
edirik, biz bu torpaqlara, doğma torpaqlarımıza əbədi qayıtmışıq və burada əbədi
yaşayacağıq. Qarabağ bizimdir ! Qarabağ
Azərbaycandır!”

Vüsalə FƏTƏLİYEVA,
Şuşa RİH başçısının müavini

mərkəzlərindən biri olmuşdur.
1977-ci ildə xalqımızın ümummilli
lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü
ilə “Şuşa şəhərinin tarixi hissəsini
tarix-memarlıq qoruğu elan etmək
haqqında” qərar qəbul edilmişdir. Həmin qərar nəticəsində
Şuşada abidələrin qorunması, görkəmli mədəniyyət və
incəsənət xadimlərinin xatirələrinin
əbədiləşdirilməsi istiqamətində
əhəmiyyətli addımlar atılmışdır.
Nahaq yerə bu şəhəri Qafqazın konservatoriyası adlandırmırlar. Ötən əsr boyu Şuşa
Azərbaycanın mədəni həyatında
çox əhəmiyyətli rol oynayıb. Sovet
dövründə burada keçirilən respublika əhəmiyyətli mədəni tədbirlər
öz populyarlığı ilə seçilərdi.
“Xarıbülbül” musiqi festivalına
müxtəlif ölkələrdən gələn sənət
adamları bu gün də həmin tədbiri
xoş xatirələrlə yad edirlər. Vaqif
Poeziya Günləri də yaddaşımızdan silinməyib.
Şəhərin azad edilməsindən
sonra onun tarixi-mədəni
ənənələri də ardıcıl olaraq
dirçəlir. Şəhərin ağır günlərində
burada keçirilmiş “Xarıbülbül”
festivalı yenidən Şuşaya qayıtdı.
2021-ci ilin yanvarında Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın
Mədəniyyət naziri Anar Kərimovla
videogörüşdə Şuşada yenidən
“Xarıbülbül” festivalının
keçirilməsinin vacibliyini bildirdi.
2021-ci il mayın 12-də və 13-də
işğaldan sonra Şuşada ilk dəfə
“Xarıbülbül” festivalı düzənləndi.
Tədbirdə Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların musiqi

kollektivləri çıxış etdilər, xalq və
klassik musiqi nümunələrindən
ibarət konsert proqramı təqdim
olundu.
Ötən ilin bu vaxtı Şuşada
keçirilən “Xarıbülbül” musiqi festivalı Prezident İlham Əliyevin çıxışı
ilə başladı. Həmin anı ölkəmizin
tarixində əlamətdar gün kimi
dəyərləndirən dövlət başçısı uzun
fasilədən sonra hər birimiz üçün
müqəddəs olan Şuşada – Cıdır
düzündə “Xarıbülbül” festivalının keçirilməsi münasibətilə
Azərbaycan xalqını ürəkdən
təbrik etdi. Ölkə rəhbəri vurğuladı
ki, biz bu günü 30 il səbirsizliklə
gözləmişik, 30 il Şuşa həsrətilə
yaşamışıq.
Azərbaycan mədəniyyətinin
incisi olan Şuşada keçirilmiş
möhtəşəm “Xarıbülbül” festivalı da
məhz xalqımızın tarixi Qarabağ
qələbəsinə layiq bir təntənə oldu.
2020-ci il dekabrın 5-də Bakıda
Azadlıq meydanında keçirilən
Zəfər paradından 5 ay sonra–
2021-ci il mayın 12-də Şuşada
təşkil olunan mədəniyyət bayramı
“Xarıbülbül” festivalı çağdaş tariximizin ən önəmli, nadir, yaddaqalan hadisələrindən biri oldu.
Zəfər paradı Vətən
müharibəsində işğalçı
Ermənistanın üzərində çalınan
Qələbənin – Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü bərpa etməsinin
şərəfinə ümummilli siyasi təntənə
idisə, milli mədəniyyətimizin
paytaxtı sayılan Şuşada keçirilən
musiqi festivalı da işğaldan azad
edilmiş torpaqlarımızın əzəli
Azərbaycan ərazisi olduğunu

təsdiqləyən beynəlmiləl mədəni
aksiya oldu.
Bu festival və ondan 2 ay 18
gün sonra təşkil olunan Vaqif
poeziya bayramı xalqımızın hər
bir övladına ürəkdolusu sevinc
yaşatdı, bütün ölkəmizi xoşbəxtlik
duyğuları ilə coşdurdu. Hər birimiz
üçün xoş olan anların, bütövlükdə,
xalqımız üçün də xoşbəxt günə
çevrilməsi tarixi ədalətin təzahürü
oldu.
Avqustun 29-da isə Şuşada
Molla Pənah Vaqifin muzeyməqbərə kompleksinin təmirbərpa və yenidənqurmadan sonra
açılışı oldu. Prezident İlham Əliyev
və Birinci vitse-prezident Mehriban
Əliyeva açılış mərasimində
iştirak etdilər. Avqustun 30-da
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyeva Vaqif Poeziya Günləri
çərçivəsində Heydər Əliyev Fondu
tərəfindən təşkil edilən “Qarabağ Azərbaycan mədəniyyətinin
incisidir” və “Yenidən doğma
diyarda. Qarabağın sənət inciləri”
sərgiləri ilə tanış oldular. Heydər
Əliyev Fondu tərəfindən Vaqif
Poeziya Günləri çərçivəsində
Şuşada “Yaddaş. Fotoqrafik tarix”
sərgisi də təşkil edildi. Fotosərgi
Azərbaycanın qədim tarixini,
zəngin mədəniyyətini, gözəl
təbiətini, ənənələrini təcəssüm
etdirdi.
Göründüyü kimi, torpaqlarımız
erməni işğalından azad olunduqdan sonra Şuşa öz mədəni
inkişafının yeni dövrünə qədəm
qoyub. Xalqımıza məxsus tarixi abidələrin bərpası, ənənəvi

Zəngilanda ermənilərin
törətdiyi ekoloji terror
“Ermənistan işğal dövründə işğal altında olan torpaqların ekologiyasına
da böyük zərər vurmuşdur və mən həmin rəqəmləri səsləndirmişdim.
Əlli-altmış min hektar meşə ilə örtülü sahə tamamilə məhv edilmişdir.
Biz bunu peyk vasitəsilə müşahidə edirdik. Xüsusilə Kəlbəcər, Laçın,
Zəngilan və Qubadlı rayonlarında meşələrin kütləvi surətdə qırılması
prosesi gedirdi. Yəni, bu, faktiki olaraq vəhşilik və talançılıqdır.
Ermənistanın işğal dövründə çirkin əməllərini təsvir etmək üçün,
hesab edirəm ki, bu iki ifadə ön planda olmalıdır – vəhşilik və talançılıq.
Zəngilanda da bu mənfur işlər görülmüşdür və bunun nəticəsində
təbiətə çox böyük ziyan vurulmuşdur”. Bunu Prezident İlham Əliyev
Vahid Hacıyevi Prezidentin Zəngilan rayonunda xüsusi nümayəndəsi
təyin olunması ilə əlaqədar videoformatda qəbul edərkən demişdir.
Erməni qəsbkarları Qarabağda,
o cümlədən, Zəngilanda illər ərzində
yeraltı və yerüstü sərvətlərimizi talan
etməklə, təbiətin “ağciyəri” hesab
edilən meşələrimizi, təbii abidələri
məhv etməklə, su ehtiyatlarını
çirkləndirməklə, flora və faunaya
zərər yetirməklə ekosistemin mühüm
halqalarını, qida zəncirini dağıtmaqla tapdaq altında olan ərazilərimizi
bərbad günə qoymuşdular. Zəngilan
ərazisində yerləşən daxili suların mikroflora və mikrofaunasını tamamilə
məhv edib, suları ağır metallarla
çirkləndirib, istifadəyə yararsız hala
salıb. Bir sözlə, Zəngilanın təbiəti
viran qoyulub. Ermənistanın təcavüzü
nəticəsində bu ərazilərin ekologiyasına vurulan ziyanın bərpası üçün hələ
çox zaman tələb olunacaq.
Hər kəs yaxşı bilir ki, Avropada
ərazisinə görə ikinci ən böyük çinar

meşəsi Zəngilan rayonunda olub –
Bəsitçay Təbiət Qoruğu. Həmin qoruğun böyük hissəsi məhv edilib. Cənab
Prezident bildirib ki, Zəngilanda
olarkən o kəsilmiş ağacların
kötüklərini, eyni zamanda, yandırılmış

ağacları da görmüşəm.
Bəsitçay Təbiət Qoruğunun
bərpasına başlanılmışdır. Dövlət
başçımız Zəfərdən sonra ilk dəfə
Zəngilanda olanda orada ağaclar
əkmişdir.
Eyni zamanda, Ermənistan
Zəngilandakı qızıl və digər qiymətli
metallar yataqlarını da vəhşicəsinə istismar etmişdir. Buradakı Vejnəli qızıl
yatağı vəhşicəsinə istismar olunmuşdur. Oradan qanunsuz çıxarılan qızıl
xaricə aparılıb satılmışdır.
Cənab Prezident bəyan edib

ki, bir cinayət də cavabsız qalmayacaq. Vejnəli qızıl yatağının xarici
vətəndaşlar tərəfindən, o cümlədən
erməni əsilli xarici vətəndaşlar
tərəfindən qanunsuz istismar edilməsi
onlara baha başa gələcək. Biz o
adamların adlarını bilirik. Biz onları

tədbirlərin yenidən və daha
möhtəşəm şəkildə qeyd olunması
qayıdışımızın təntənəsinə çevrilib. Şuşada keçirilən tədbirlər
Azərbaycanın dünyaya ucalan
səsidir. 2021-ci il iyunun 15-də
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin və Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın orada
Şuşa Bəyannaməsini imzalaması
şəhərin tarixinin ən unudulmaz
hadisələrindən biri olmaqla onun
adını dünya siyasi tarixinə də həkk
etdi.
Azərbaycanın BMT-yə daxil olmasının 30 illiyi, Dünya
Azərbaycanlılarının V Qurultayı,
beynəlxalq kulinariya festivalı
kimi siyasi, ictimai və mədəni
tədbirlərin bu şəhərdə keçirilməsi
onun xalqımız üçün müstəsna
önəmindən irəli gəlir. Bu ilin martında Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti
Təşkilatına (TÜRKSOY) üzv
ölkələrin Mədəniyyət Nazirlərinin
Daimi Şurasının Türkiyənin Bursa
şəhərində keçirilən iclasında Şuşa
şəhərinin 2023-cü il üçün “Türk
dünyasının mədəniyyət paytaxtı”
seçilməsi isə göstərir ki, bu şəhər
eyni dərəcədə türk dünyası üçün
də xüsusi önəm daşıyan bir
mədəniyyət ünvanıdır.
Şuşa günbəgün libasını dəyişir,
yeni muzeylər açılır, sərgilər keçirilir, mədəni tədbirlər təşkil olunur.
Bu, mədəniyyət paytaxtımızın öz
funksiyasını böyük uğurla yerinə
yetirəcəyinə inam yaradır. Dünyanın ən gözəl bölgəsini– aranlı-yaylaqlı, dağlı-dənizli, min bir sərvətli
cənnətmisal ərazisini min illər
boyu özündən də güclü yağılardan
qoruyub müqəddəs Vətən etmiş
xalqımız bu gün daha artıq hünərli
olduğunu namərdlər dünyasına bir
daha sübut edir.
Mədəniyyət paytaxtımız Şuşada təşkil edilən “Xarıbülbül” musiqi
festivalı, Vaqif Poeziya Günləri,
dünya azərbaycanlılarının qurultayı, parlamentin komitə iclasları,
müxtəlif beynəlxalq görüş və
konfranslar kimi nüfuzlu məclislər,
toplantılar xalqımıza məhz bu
qeyrətin, bu qüdrətin şərəfinə qurulan ümummilli təntənə yaşadır.
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dünya qarşısında ifşa edəcəyik və
bizə təzminat ödəyəcəklər. Vurulmuş ziyanın təzminatını mütləq
ödəyəcəklər.
Ermənistandan gələn Oxçuçay
Zəngilan rayonundan keçib, Araz çayına tökülür. İllərdir ki, mis kombinatının bütün axıntıları təmizlənmədən
Oxçuçaya ötürülürdü. Bu, böyük
cinayətdir, ekoloji terrordur.
Dövlət başçımız demişdir: “Birinci
olaraq erməni ekoloqları bu məsələni
qaldırmışdılar. Onlar qeyd edirdilər ki,
burada təbii fəlakət baş verir. Əlbəttə
ki, onlar Azərbaycana, necə deyərlər,
xoş münasibət göstərən adamlar
deyildilər, onlar hesab edirdilər ki, bu
torpaqlar Ermənistanın əlində əbədi
olacaq. Ona görə məsələ qaldırmışdılar və əvvəlki rəhbərliyi, kriminal
xunta rejimini - Serjik Sarkisyanı və
onun qohumlarını ittiham etmişdilər.
Onların da əlində sübutlar var. Amma
bir addım atıldı? Yox”.
Ermənistan ordusunun əsgərləri
tərəfindən qəsdən törədilmiş yanğınlar nəticəsində otlaq, biçənək və
yaşıllıqlar, həmçinin meşə sahələri
yanaraq məhv olmuş, torpağın üst
münbit qatı yararsız hala düşmüşdür.
Yanğınlar zamanı heyvanat aləminin
bir qismi məhv olmuş, digər qismi isə
qonşu areallara qaçaraq özlərinə sığınacaq tapmışdır.
Artıq bu terror davam etməyəcək.
Çünki, 2020-ci il oktyabrın 20-də
Zəngilan müzəffər ordumuz
tərəfindən düşmən tapdağından azad
edilib. İşğaldan azad olunan ərazilər
də ölkəmizin digər guşələri kimi
günü-gündən inkişaf edəcək, təbiəti
çiçəklənəcək, ekoloji tarazlıq bərpa
olunacaq, cəmiyyətin davamlı inkişafı
təmin ediləcək.
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