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Şuşada keçirilən tədbirlər dünya mətbuatında
– Qarabağda, Şuşada həm
yerli, həm də beynəlxalq əhəmiyyətli
tədbirlərin keçirilməsi tarixi
Qələbəmizin təntənəsi dünyaya bir
mesajdır. Qələbəmizin yaratdığı
reallıqların qəbulu istiqamətində
mühüm uğurların əldə olunduğu bir
zamanda, xüsusilə, dünyanın müxtəlif
ölkələrində yaşayan və fəaliyyət
göstərən diaspor nümayəndələrimizin
qədim şəhərlərimizdən olan Şuşada bir araya gəlməsi möhtərəm
Prezidentimizin uzun illər boyu
həyata keçirdiyi siyasi kursun ən
böyük uğurlarından biridir. Dünya
azərbaycanlıları 30 ildən sonra Zəfər
yolu ilə gedərək Şuşanı görmək imkanı qazandılar və qısa müddətdə onun
əvvəlkindən də cazibədər olması
istiqamətində atılan addımların şahidi
oldular.
Qısa zaman ərzində Qarabağda, o cümlədən Şuşada aparılan
yenidənqurma, bərpa-quruculuq işləri
mədəniyyət paytaxtımıza gələnləri
heyran qoyur. Qarabağ, sözün əsl
mənasında, dirçəlir, özü də sürətlə
və planlı şəkildə. Həyata keçirilən
tədbirlər işğaldan azad edilmiş
ərazilərimizin əvvəlkindən də gözəl
olacağından xəbər verir. Dövlət
başçımız işğaldan azad edilmiş
ərazilərimizə səfər edərkən bu fikri
də xüsusi vurğulayır: “Hətta təbiət
də sevinir, bizimlə həmrəydir. Eyni
həmrəylik azad Qarabağımız, Şuşamız Zəfər qurultayının iştirakçılarını
qarşılayarkən nümayiş olundu”.
Belə tədbirlərin Şuşada
keçirilməsi bir daha bütün dünyaya
nümayiş etdirir ki, bu qədim şəhər
Azərbaycanın əzəli torpağıdır, Qarabağ Azərbaycandır! Artıq dünya birliyi
də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunduğunu qanunauyğun
və ədalətli sayır. Dünyanın aparıcı
kütləvi informasiya vasitələri Şuşanın tədricən beynəlxalq tədbirlərin
keçirildiyi məkana çevrilməsi barədə
məqalələr dərc edir, süjetlər nümayiş
etdirirlər. Qardaş Türkiyənin “Haber
Qlobal” telekanalında dövlət başçımızın Dünya Azərbaycanlılarının V
Qurultayındakı nitqindən bəhs edən
süjet diqqətimi cəlb etdi. Möhtərəm
Prezidentimizin qurultaydakı nitqi
tarixi çıxış kimi dəyərləndirilib. Qeyd
edilib ki, Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev Ermənistana təqdim
edilən beş təməl prinsipi əsasında
danışıqlara hazır olduğunu bildirib.
Prezident deyib ki, əgər bu çərçivələr
daxilində razılaşmalar əldə olunmazsa, Azərbaycan Ermənistanın ərazi
bütövlüyünü tanımayacaq.
Dövlət başçımızın mesajları dünyanın digər aparıcı kütləvi informasiya
vasitələrinin də diqqət mərkəzində
olub. Xarici ölkələrin mətbuatında
dərc olunan və televizya kanalların-

Hər bir tarixi hadisə özünün mahiyyəti ilə yanaşı, baş verdiyi
məkan sarıdan da maraq doğurur. Məhz bu baxımdan işğaldan
azad edilmiş Şuşada keçirilən tədbirlər beynəlxalq aləmdə böyük
əks-səda yaradır. İndiyədək Şuşada keçirilən Vaqif Poeziya Günləri,
dünya azərbaycanlılarının qurultayı, parlamentin komitə iclasları,
müxtəlif beynəlxalq görüş və konfranslar böyük maraqla izlənilib.
Bu tədbirlər həm Ermənistana, həm onun havadarlarına, həm də
dünya erməniliyinə göz dağıdır.
Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, hüquq üzrə
fəlsəfə doktoru Çingiz Qənizadə ilə söhbətimiz də bu barədə oldu. O
dedi:

da nümayiş etdirilən çoxsaylı materiallarda Şuşa qurultayının tarixi
əhəmiyyəti vurğulanır. Qeyd edilir ki,
bu qurultayda Azərbaycan diasporu
qarşısında yeni vəzifələr qoyulub,
xaricdəki azərbaycanlıların növbəti
beş ildə fəaliyyəti üçün “Yol xəritəsi”
müəyyənləşdirilib.
Prezident İlham Əliyevin qurultaydakı geniş əhatəli nitqində
səslənən fikirlər qardaş Türkiyənin ,
o cümlədən Anadolu Agentliyi, “TRT
AVAZ”, “Haber Global”, “TRT Haber”
və digər telekanallarda, “Sabah”,
“Hürriyyət” və s. qəzetlərdə, “aksam.
com”, “sondakika.com”, “cumhuriyet.
com” və başqa media qurumlarında geniş yer alır. Xüsusilə, dövlət
başçımızın Ermənistana növbəti dəfə
sərt xəbərdarlığı manşetə çıxarılıb.
Bununla yanaşı, qurultaydan bəhs
edən videomateriallar və fotolar da
təqdim olunub. İnformasiyalarda qeyd
olunub ki dünya azərbaycanlılarının
məhz Şuşada bir araya gəlmələri
Azərbaycan diasporunun gələcək
fəaliyyətini dinamik inkişafda saxlamaq üçün mənəvi stimul rolunu
oynayacaq.
İtaliya, Misir, Birləşmiş Ərəb
Əmirlikləri, Gürcüstan, Moldova,
Rumıniya, Livan, Küveyt və digər
dövlətlərin aparıcı kütləvi informasiya vasitələrində V qurultayın
geniş işıqlandırılması, Azərbaycan

 rezidentinin nitqindən sitatlar
P
verilməsi tarixi Qələbəmizdən
sonra Cənubi Qafqazda yaradılmış reallıqların qəbul edilməsi kimi
dəyərləndirilməlidir. Xarici KİV- lər
dövlət başçımızın nitqindən bəzi
məqamları olduğu kimi diqqətə
çatdırıblar: “Biz bu gün azad Qarabağda, azad Şuşada Dünya
Azərbaycanlılarının qurultayını
keçiririk. Bu qurultayın adı Zəfər
qurultayıdır və bu, təbiidir. Çünki tarixi
Zəfərdən sonra ilk dəfədir ki, dünya
azərbaycanlıları toplaşır və qurultay
keçirir” .
Xarici media vasitələrində ATƏTin Minsk qrupunun “fəaliyyəti” də
kəskin tənqid olunub. Bu, o deməkdir
ki, artıq dünya ictimaiyyəti də Minsk
qrupunun yararsız qurum olduğunu təsdiqləyir. Məsələn, Moldova
mediasında – “Tribuna”, “Noi”,
“TV 8” xəbər portallarında yayılan
məqalələrdə Prezident İlham Əliyevin
nitqinə istinad edilir. Dövlət başçımız
nitqində istər müharibədən, istərsə
də postmüharibə dövründə ölkəmizin
həyatında baş verən inkişafdan, dayanaqlı sabitlikdən və digər sahələrdəki
uğurlardan, eləcə də, Minsk qrupunun
fəaliyyətsizliyindən, ikili standartlarından söhbət açdı. Artıq bu qurum
tarixin arxivinə atıldı. Xarici media da
da bu mövzuya geniş yer verib. Qeyd
olunur ki, Minsk qrupu faktiki olaraq,

2019-cu ildən iflic olub. 1992-ci ildə
bu məsələni həll etmək üçün mandat
almış Minsk qrupu heç bir nəticə əldə
edə bilmədi. Bu qrupun, ümumilikdə,
“fəaliyyətinə” verdiyi təkliflərə nəzər
yetirərkən bir daha aydın olur ki,
həmin təşkilat münaqişəni nizamlamaq, problemi aradan qaldırmaq üçün
yox, sanki işğalı əbədiləşdirmək üçün
yaradılıbmış.
Dünya mediasında diqqət
çəkən məqamlardan biri də dövlət
başçımızın Ermənistandakı revanşist qüvvələrə xəbərdarlığı,
sülh müqaviləsi imzalanmasının
Ermənistan üçün son şans olduğu
barədə fikirləridir: “Ermənistanda
hərdən bir baş qaldıran revanşist qüvvələr bilməlidirlər ki, bu,
Ermənistan üçün yeganə çıxış
yoludur və bəlkə də son şansdır.
Əgər bundan imtina etsələr, onda
biz də Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımayacağıq, bunu rəsmən
bəyan edəcəyik. İkinci Qarabağ
müharibəsinin nəticələrini nəzərə
alaraq Ermənistan tərəfi yaxşı başa
düşməlidir ki, bu addım nəyə gətirib
çıxaracaq”.
“Reuters” və “İntefaks”
agentliklərinin, Birləşmiş Ərəb
Əmirliklərinin “Əl İttihad”, Küveytin “Bobian” qəzetlərinin, həmçinin
Livanın “IMLebanon”, “SouBeyrut”
və “Əl Nasra” portallarının yaydıqları xəbərlərdə də dövlət başçımızın
nitqindən irəli gələn bir sıra məsələlər
diqqətə çatdırılıb. Qeyd edilir ki, 44
günlük müharibədən sonra regionda yaranmış yeni vəziyyət diqqəti
cəlb edir. Həmçinin Azərbaycan
Prezidentinin nitqində erməni işğalı
zamanı Şuşada törədilən dağıntılardan, hazırda şəhərin yenidən
dirçəlişi istiqamətində çox geniş işlər
görüldüyündən, orada keçirilən qurultayın böyük tarixi mənası olduğundan
və bu gün Azərbaycanın yeni dövrə
qədəm qoyduğundan bəhs olunur.

Söhbəti qələmə aldı:
Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”

Şuşada ömrümün ən
şərəfli anlarını yaşadım
Beyləqanda 7 yaşayış məntəqəsini
əhatə edən 36 kilometrlik
avtomobil yolu yenidən qurulur

Xoşbəxtəm ki, “Xarıbülbül” V
Beynəlxalq Folklor Festivalının
iştirakçısı oldum. Uşaqlığımın Şuşa
ilə bağlı xoş təəssüratları ömrüm
boyu məni müşayiət edib. Şuşanın
işğaldan azad olunacağı günü mən də
bütün azərnaycanlılar kimi, həsrətlə
gözləmişəm. Həmin gün gəlib yetişdi.
2020-ci il noyabrın 8-də eşitdiyim
şad xəbərdən nə qədər sevindiyimi
təsəvvür etmək çətindir.
Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin Şuşaya hər səfərini televiziya vasitəsilə diqqətlə izləmişəm. Cənab Prezidentin “Şuşa, sən azadsan!” xitabı bilsəniz nə
qədər ruhumu təzələdi. Qalırdı bir mədəniyyət
paytaxtımıza səfər etmək. O da bu günlərdə
baş tutdu. Dedilər ki, “Xarıbülbül” festivalında
iştirak edəcək nümayəndələr arasında sənin də
adın var. Beləcə, mayın 12-də başlayan sayca
beşinci olan “Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor
Festivalına qoşulduq.
Festivalın başladığı gün Şuşaya yağış yağırdı. Cənab Prezident və birinci xanım Mehriban
Əliyeva da açılış mərasimində iştirak edirdilər.
İnanın ki, buraya toplaşanlara nə yağış, nə də
Şuşanın soyuğu təsir edirdi. Hamı festivalın
açılışını səbirsizliklə gözləyirdi.
Tezliklə musiqi sədaları Şuşanın dağlarında
əks-səda doğurdu. Festivalın açılış konserti
Fikrət Əmirov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı
və Rəqs Ansamblının ifasında “Vətən süitası” ilə
başladı. Sonra Əməkdar artistlər İlkin Əhmədov,
Babək Niftəliyev və Səbinə Ərəblinin ifasında
“Qarabağ şikəstəsi” səsləndirildi. Türkiyəni
festivalda Türk Dünyası Musiqi və Xalq Rəqsləri
Ansamblı təmsil edirdi. Ansamblın ifasında “Van
yöresi” xalq rəqsi maraqla qarşılandı.
Azərbaycanın Xalq artisti Polad Bülbüloğlu
“Çal oyna” xalq mahnısını, “Cəngi” Estrada
Folklor Rəqs Ansamblı “Tənzərə”, Əməkdar
artist Şirzad Fətəliyev və nəfəs alətləri qrupu
isə “Turacı” xalq rəqslərini ifa etdilər. Malinin
“Şeyx Tidiane Sek” etno-caz qrupu “Sanqa
Bo” kompozisiyasını, “Pakistan rəngləri” qrupu
“Bhanqra” rəqsini, Melitassi Gürcü Folklor

Rəqs Ansamblı “Svanuri” rəqsini təqdim etdi.
Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblı avar xalq
rəqsini, Tunisin “Yuma” dueti “Smek” kompozisiyasını, Özbəkistanın Baxor Dövlət Rəqs
Ansamblı isə “Bayot” xalq rəqsini təqdim etdilər.
Daha sonra Əməkdar mədəniyyət işçisi,
aşıq Samirə Əliyeva və aşıq Əli Tapdıqoğlu
“Qarabağ qaytağısı” saz havasını, Xalq artisti
Polad Bülbüloğlu və Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının “Xarıbülbül” rəqs ansamblı “Qarabağım” mahnısını səsləndirdilər
Açılış konserti Əməkdar artist Aybəniz
Haşımovanın və “Bülbüllər” qrupunun ifasında
“Vətəndən pay olmayır” mahnısı ilə başa çatdı.
Bəli, mənə festivalın açılış mərasimində
iştirak etmək nəsib oldu. Bu bir gündə Şuşanın
xoş havasını uddum, o dağların gözəlliyini seyr
etdim. Ömrümə Şuşa ilə bağlı bir xoş gün də
əlavə olundu.
Bu xoş anları bizə yaşadan möhtərəm
Prezidentimizə, Ali Baş Komandanımıza dərin
təşəkkürümüzü bildirir, şəhidlərimizə Allahdan
rəhmət, qazilərimizə can sağlığı arzulayıram.
Biz Şuşadan ayrılanda yağış hələ də davam
edirdi. Sanki Şuşa qayğıkeş Ana kimi, ardımızca su səpirdi.

Tofiq SALMANOV,
Səid Rüstəmov adına 13 nömrəli Uşaq
Musiqi Məktəbinin direktoru

Prezident İlham Əliyevin sərəncam və göstərişlərinə uyğun olaraq, respublikanın yol infrastrukturunun yenidən qurulması və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı irimiqyaslı layihələrin
icrası davam edir. Belə layihələrdən biri də Beyləqan rayonunda Gödəklər-Arısu-Qəhrəmanlı-Allahyarlı-Bünyadlı avtomobil yolunun əsaslı şəkildə yenidən qurulmasıdır.
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən verilən
məlumatda bildirilir ki, Agentlik tərəfindən Beyləqan rayonu
ərazisində 7 yaşayış məntəqəsini əhatə edən 36 kilometrlik avtomobil yolu IV texniki dərəcəyə uyğun inşa olunur. Torpaq yatağının eni 9, yolun hərəkət hissəsinin eni müvafiq olaraq 6 metr təşkil
edir.
Sözügedən avtomobil yolu uzun müddət istismar nəticəsində
deformasiyaya uğramışdır. Bu üzdən nəqliyyat vasitələrinin
hərəkətində çətinliklər yaratdığı üçün yolun əsaslı şəkildə yenidən
qurulmasına ehtiyac var idi.
Yenidənqurma işləri hazırda uzunluğu 8 km olan Allahyarlı
yolu istiqamətində aparılır. Görülən işlər çərçivəsində örtüyün
və yol geyiminin, həmçinin torpaq yatağının yararsız hissələri
qazılaraq çıxarılıb. Karxana çınqılı materialından torpaq yatağının
bərpası və qazılmış hissələrin doldurulması işləri görülüb. Torpaq
işləri aparılan hissələr profilə salınıb və kipləşdirilib.
Hal-hazırda suvarma və qrunt sularının ötürülməsi üçün 10
yeni suötürücü borunun tikintisi aparılır. Texnoloji ardıcıllığa uyğun
olaraq, daha sonra yeni yol əsasınin inşası, əsasın alt layının
tikintisi, son mərhələdə yeni asfalt-beton örtüyünün döşənməsi
işləri görüləcək.
“İnşaat Norma və Qaydaları”na əsasən asfaltlanma işləri bitən
kimi yolboyu avtonəqliyyat vasitələrinin normal hərəkətini təmin
etmək məqsədilə üfüqi nişanlanma xətləri çəkiləcək, yol nişanları,
zəruri yerlərdə avtobus dayanacaqları, km göstəriciləri quraşdırılacaq.
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin
birbaşa nəzarəti altında aparılan yenidənqurma işləri sözsüz
ki, təkcə 17 min əhalin yaşadığı yaşayış məntəqələrinə rahat
gediş-gəlişin təmin edilməsinə deyil, həm də kənd təsərrüfatının
inkişafına da şərait yaradacaq.

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

18 may 2022-ci il, çərşənbə

Zəngilanda Azərbaycan xalqının milli mədəniyyətini əks etdirən tarixi
abidələr var, Azərbaycan xalqının həyatını əks etdirən tarixi hadisələr baş veribdir. Zəngilanda keçmiş əsrlərdə də xalqımızın çox hörmətli, dəyərli insanları
yaşayıblar, yaradıblar və beləliklə də, Zəngilan həm öz təbiətinə görə, həm o torpaq üzərində yaşayan insanların qurduqlarına, yaratdıqlarına görə və bugünkü
nəsillərə çatdırdıqları irsə görə Azərbaycanın qiymətli bir diyarıdır, qiymətli bir
hissəsidir.
Heydər ƏLIYEV
Ümummilli lider

Zəngilan – tarixə sirdaşlıq
edən füsunkar diyarımız
Bir zaman ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən Zəngilan haqqında deyilən
müdrik kəlamlar tarixin keçmiş və gələcəyini özündə əks etdirir, xalqımızın qəlbinə
yol açır, yaddaşlara əbədi həkk olunur. Bu kəlamlar yüksək zəka və istedad sahibi
olan ziyalı insanlara ümiddoğrulducu nəfəslə səsləndirilib.
Azərbaycan vətəndaşları öz liderinin –
möhtərəm Prezidentimiz, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşərək
bütün dünyaya öz gücünü, mətinliyini,
mübarizliyini nümayiş etdirdi. Azad edilmiş
bütün torpaqlarda 44 günlük müharibənin
bizə məlum hər bir anını – məqamını yaşatdı. Hazırda Prezidentimizin müdrik siyasəti
nəticəsində ölkəmizin haqlı mövqeyini dünya
birliyi dəstəkləyir.

Zəngin Zəngilan
Əziz həmvətənlərim, Zəngilana aid tarixi
keçmişə malik mədəniyyət abidələrinin bir
neçəsini xatırlatmaq istərdim. Elimizin dəyərli
ziyalılarının ətrafında yaşayaraq, özüm də
bu ocağın istisindən qaynaqlanaraq və elmi
potensialı olan ziyalı üçün zəruri keyfiyyətləri
axtararaq, bu mühitdə böyüyən xalqımızın
övladı kimi sadəcə öz fikrimi bildirmək
istəyirəm. Orta əsrlərə aid mənbələrdə
Zəngilan rayonu haqqında maraqlı məlumatlar
vardır. Bu barədə araşdırmalar aparılmış,
elmi-publisistik məqalələr yazılmışdır.
Qeyd edək ki, Zəngilanın cənub hissəsində
hazırda İran İslam Respublikası, tarixən
Qərbi Azərbaycan, şimalda Qubadlı, şərqdə
Cəbrayıl rayonlarıdır. Ərazidən Araz, Həkəri,
Oxçu, Bəsit çayları axır. Sobu qalasından
başlayan və Baharlı kənd ətrafı Bəsit çayına
tökülən Yeməzli, Xəştab tərəfdən başlayan
Gilətağ Şamlı, Vənətli kəndindən keçərək
Xumarlı yaxınlığında Həkəriyə qarışan Dərə
çayı axır. Zəngilan diyarının şərqlə qərbi
birləşdirən, hələ lap qədimlərdən ticarət yolu
üzərində yerləşməsi haqqındakı həqiqətlər bir
çox tarixi mənbələrdə öz əksini tapmışdır. XIIIXIV əsrlərdə yaşayan məşhur coğrafiyaşünas
və tarixçi Həmdullah bin Əbu Bəkir bin
Əhməd bin Nəsr Musatovfi Qəzvıni (12801349-cu illər) “Zeyl-e Tarix-e qozide” tarixi
salnaməsində Zəngilanın əsasının 636-cı
(637) ildə qoyulduğunu yazmışdır. Həmdullah
Qəzvini 1340-cı ildə başa çatdırdığı “Qəlblərin
əyləncəsi”(“Nüzhət əl-qulub”) əsərində buranın
türkdilli xalqların yaşadığı məkan olduğu ilə
bağlı fikirlər söyləmişdir.
Tədqiqatçılarımızın bir çoxunun
Zəngilanın tarixi keçmişi haqqında maraqlı
araşdırmaları var. Coğrafiya elmləri doktoru,
professor Xostan Vəliyevin, coğrafiya
elmləri doktoru, professor Zahid Səttar
bəy oğlu Məmmədovun ”Böyük Qafqazın
təbii sərvətləri”, “Elmi-pedaqoji tərəqqiyə
həsr edilən ömür” kitabı, nasir, publisist
”Baharlılar” haqqında yazan Məhəmməd
Baharlı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Baba Məhərrəmlinin “Elmi axtarışlar”
monoqrafiyası, tarixçi alim, jurnalist,Qarabağ
müharibəsi veteranı Lətif Babayevin və
başqalarının kitablarında Zəngilan haqqında
monoqrafiya və məqalələrində Azərbaycanın
bu qədim yurduna aid maraqlı araşdırmalar
var.
Azərbaycan Elmlər Akademiyası Tarix
İnstitutunun Arxeologiya şöbəsi tərəfindən
1974-cü ildə aparılmış tədqiqat nəticəsində
Zəngilan rayonunun Şərfan kəndində Həkəri
çayının sağ sahilində yerləşən türbənin
bizə gəlib çatmış sərdabə hissəsi əsasında
Şəhri-Şərifan (və ya Şəriban) abidəsi aşkar
olunmuşdur. Bu abidənin böyük bir hissəsini
vaxtilə Həkəri çayı yuyub aparmışdır. Yaşlı
nəsillərin söylədiyi rəvayətlərə görə, PirçivanŞuşa-Zəngəzur qəzası adlanan karvan
yolu buralardan keçərmiş. Deyilənlərə görə,
dağətrafı oğuz tayfaları karvanlara qoşularaq
onlarla bərabər yola düşərdilər.

Baharlının baharı
Zəngilan dağlarının sinəsinə sığınmış
gözəl el-obalardan biri də Baharlı kəndidir.
Təbiətinə görə Baharlı kəndi Tanrının xalqımıza bəxş etdiyi tarixi və coğrafi baxımdan
gözəl bir məkandır. Baharlı Bəsitçayın Araza
qovuşduğu yerdə yerləşir. Dünyada ikinci, Avropada isə birinci olan Çinar meşələri
buradadır. Baharlılar tayfası da bu el-obada
yaşayıblar. Baharlı, həmçinin görkəmli elm,
maarif, mədəniyyət xadimləri, hüquqşünasları,
adlı-sanlı hərbçiləri, vətənpərvər insanları ilə
tanınır. Dərsliklərimizdə “Baharlılar” haqqında
yazılıb. Qədim türk boylarından olan Yıvada
Baharlılardan bəhs edilib. Baharlı kəndinin adı
“Qarabağda İbrahimxəlil xanın “ vəziri olan
“Mirzə Vəli bəy Baharlının” nəsli ilə əlaqəlidir.
Azərbaycan ərazisi bineyi-qədimdən türk
tayfalarının vətəni olub. Azərbaycan türklərinin
çox qədim tarixi bəzi erməni və ermənipərəst
qruplarda qıcıq yaratmağa səbəb olmuşdur.
Azərbaycanın keçmişini öz erməni ehtirası ilə
mənimsəmək fikrinə düşən bədnam qonşularımız həmişə tarixi sübutlarla ifşa olunmuşlar.
Lakin Ermənistanın ekoloji və iqtisadi terroru
işğalda olan Zəngilan diyarının ərazisində ətraf
mühitə, yeraltı və yerüstü təbii sərvətlərə,çinar
meşələrinə böyük zərbə vurmuşdur. Bəşər
tarixində Azərbaycan ərazisi həm də tarixicoğrafi mövqeyinə görə də hər zaman diqqət
mərkəzində olmuşdur. Ticarət və diplomatiya
yolu kimi tanınan “İpək yolu” beynəlxalq ticarət
yolları içərisində özünəməxsus yer tutmuşdur.
Vaxtilə Azərbaycandan keçən bu yol burada
yaşamış insanların yaddaşlarında da öz izini
qoymuşdur.
Zəngilan rayonu respublikanın dağətəyi
ərazisində yerləşməklə, kənd təsərrüfatı və
sənaye sahələrində də inkişaf etmişdir. Rayon,
həmçinin soda, molibden, qızıl, qranit və digər
yeraltı təbii sərvətləri ilə də zəngindir.
Ulu öndər Heydər Əliyev zəngilanlılara
qayğı göstərərək, problemlərini dünya
ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırdı və həlli yollarını müəyyənləşdirdi. Bu gün fəxrlə qeyd edirik
ki, ulu öndərin layiqli davamçısı, Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu
otuz il düşmən tapdağında olan torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsinə nail olmuşdur.
Yəni Zəngilan da öz övladlarının əli ilə yenidən
qurulur və abadlaşdırılır. Biz zəngilanlılar fəxr
edirik ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə
yaradılan ilk “ağıllı kənd” də məhz Zəngilanın
qismətinə düşüb. Zəngilanlılar daim dövlət
başçımızın və ordumuzun yanındadır. Qarabağ
Azərbaycandır!

Eldəniz VƏLIYEV,
Azərbaycan Televiziya və Radio
Verilişləri QSC-nin aparıcı mütəxəssisi

Yanvar-aprel aylarında əsas kapitala
3,67 milyard manat vəsait yönəldilmişdir
2022-ci ilin yanvar-aprel aylarında
əsas kapitala 3 milyard 678 milyon
manat vəsait yönəldilmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsi bildirib ki, neftqaz sektoruna yatırılmış investisiyaların həcmi
29,9 faiz azalmış, qeyri neft-qaz sektoruna
yönəldilən vəsaitin həcmi isə 17,9 faiz artmışdır. İstifadə olunmuş vəsaitin 2 milyard 77,5
milyon manatı və ya 56,5 faizi məhsul istehsalı
sahələrinə, 1 milyard 370,3 milyon manatı
(37,2 faizi) xidmət sahələrinə, 230,2 milyon
manatı (6,3 faizi) isə yaşayış evlərinin tikintisinə
sərf olunmuşdur. Əsas kapitala yönəldilmiş
vəsaitlərin 2 milyard 689,6 milyon manatını və
ya 73,1 faizini daxili vəsaitlər təşkil etmişdir.
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 2 milyard
725,4 milyon manatı və ya 74,1 faizi bilavasitə
tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsinə
sərf olunmuşdur.
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin ümumi
dəyərində müəssisə və təşkilatların vəsaitləri

52,8 faiz, büdcə vəsaitləri 34,0 faiz, əhalinin
şəxsi vəsaitləri 7,4 faiz, sair vəsaitlər 4,2 faiz,
bank kreditləri isə 1,6 faiz təşkil etmişdir.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

