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Həmin gün:

 9 Prezident İlham Əliyev özünün rəsmi “Twitter” 
səhifəsində bildirib: “Rəşadətli Azərbaycan Ordusu 
Füzuli rayonunun Gecəgözlü, Aşağı Seyidəhmədli, 
Zərgər kəndlərini, Cəbrayıl rayonunun Bələnd, 
Papı, Tulus, Hacılı, Tinli kəndlərini işğaldan azad et-
mişdir. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ 
Azərbaycandır!”;

 9 Prezident İlham Əliyev “Twitter” səhifəsində 
yayımlanan digər bir paylaşımda diqqətə çatdırıb: 
“Rəşadətli Azərbaycan Ordusu Zəngilan rayonunun 
Mincivan qəsəbəsi, Xurama, Xumarlı, Sarıl, Babaylı, 
Üçüncü Ağalı, Hacallı, Qırax Müşlan, Üdgün, Turabad, 
İçəri Müşlan, Məlikli, Cahangirbəyli, Baharlı kəndlərini 

işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan Ordu-
suna! Qarabağ Azərbaycandır!”;

 9 Prezident İlham Əliyev Yaponiyanın “Nikkei” 
qəzetinə müsahibə verib;

 9 Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun Türkiyə 
Respublikasının Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğ-
lu arasında telefon danışığı olub. Nazirlər Qarabağda 
son döyüş vəziyyəti ətrafında fikir mübadiləsi aparıb-
lar;

 9 Müdafiə Nazirliyi cəbhədə son vəziyyətə dair 
məlumat yayıb: “Oktyabrın 20-si gün ərzində və 21-
nə keçən gecə cəbhənin Ağdərə, Füzuli-Cəbrayıl 
və Qubadlı istiqamətlərində döyüş əməliyyatları 
müxtəlif intensivliklə davam edib. Düşmən 
müdafiə mövqelərimizi atıcı silahlar, minaatan-
lar və toplardan atəşə tutub. Ordumuzun keçirdiyi 
əməliyyat nəticəsində cəbhənin Cəbrayıl və Qubadlı 
istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 18-
ci motoatıcı diviziyasının müdafiə olunan bölmələri 
şəxsi heyət və hərbi texnika baxımından itki verərək 
geri çəkilməyə məcbur edilib. 5-ci dağatıcı alayın 
müdafiə sahəsində düşmənin mövqeləri ələ keçiri-
lib, çoxlu sayda silah və sursat qənimət götürülüb. 
Alayın artilleriya rəisi, artilleriya divizion komandiri 
və 4-cü taborunun komandiri taborun şəxsi heyəti ilə 
birlikdə məhv edilib”.

*** 
 9 Beynəlxalq mətbuatında Ermənistanın işğalçı 

siyasətini pisləyən materialların verilməsi davam et-
dirilir:

 9 İsrailin  nüfuzlu ivritdilli “Israel HaYom” 
qəzetində “Dağlıq Qarabağ: Azərbaycan Ordusu 
hücuma keçir – ermənilər geri çəkilir” sərlövhəli 
məqalədə tanınmış israilli jurnalist Neta Bar yazıb: “Bu 
müharibədə yeni rekord vurulub, belə ki, Azərbaycan 
Ordusu Qarabağdan cənuba, İran sərhədi boyunca 
müdafiə xətlərini yarıb və şimala, Xankəndi şəhəri 
istiqamətində irəliləməyə real şəkildə nail olub”;

 9 Almaniyanın “Deutsche Welle” telekanalında 
“Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: Gəncədəki matəm və 
qəzəb” adı ilə reportaj yayımlanıb.

***
 9 Azərbaycanın Baş Prokurorluğun mətbuat 

xidmətindən bildirilib ki, Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya 
qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutma-
sı nəticəsində döyüş başlayandan indiyədək mülki 
şəxslərdən 63 nəfər həlak olub, 292 nəfər isə xəsarət 
alıb. Həmçinin Ermənistanın ordusunun intensiv 
ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 1981 ev, 90 
çoxmənzilli yaşayış binası və 386 mülki obyekt yarar-
sız vəziyyətə düşüb.

“Xalq qəzeti” 

Vətən savaşının iyirmi altıncı günü
Gerilir zorlu bir yay
Oku fırlatmak için.
Gece gökte doğar ay
Yükselip batmak için.

Sadəcə sətirlərdə, bir neçə 
dəqiqəlik videoçarxlarda deyil, keçdiyi 
ömür yolunun real süjetində həyatını 
Vətənə həsr etmiş Fərid Ələkbərov 
haqqındakı yazıya Hüseyn Nihal At-
sızın məhz bu misraları ilə başlamaq 
istədim.

… Şəhid mayor Fərid Ələkbərovun 
evinə gələnə qədər şəhərin mərkəzi 
küçələrində yüzlərlə üçrəngli bayraq 
gördük. Gedəcəyimiz məkanın ağır-
lığı ilə qarşılaşdığımız hər bayraq 
Vətən müharibəsini, qələbəmizi, iş-
ğaldan azad edilən torpaqları xatır-
ladır, 44 günlük şanlı tariximizi bizə 
yenidən yaşadırdı. Hələ yoldaykən 
foto müxbirimizə “Azərbaycan bayrağı 
Bakıya çox yaraşır” - demiş, bir neçə 
şəkil çəkməsini xahiş etmişdim. Hər 
şey elə məhz bu minvalla davam edir-
di... Ta ki...

Evə girəndə bizi Fəridin qardaşı 
Rüfət Ələkbərov qarşıladı. Doğrusu, 
bu, bizim üçün bir qədər təəccüblü 
oldu. Haqqında oxuduğum, şəkillərini 
gördüyüm Fərid Ələkbərov sanki qar-
şımızda idi. Öyrəndik ki, Rüfət və Fərid 
Ələkbərovların bir-birinə bu qədər çox 
oxşaması, onları görən hər kəsdə bu 
təəccübü yaşadır. “İlahi, bubayrağın 
qırmızısı niyə daha aldır? Mavisi daha 
azad, yaşılı daha müqəddəs...” Evə 
girər-girməz gördüyüm bayraq isə fik-
rimi tamamilə uzaqlara – Fəridin şəhid 
olduğu müqəddəs torpaqlara apardı. 
Duruxdum...

Bu yerdə Fəridin həyat yolundan 
bəhs etmək yerinə düşər. Fərid Ta-
hir oğlu Ələkbərov 1980-ci ildə Ba-
kıda anadan olub. 1996-cı ildə 190 
saylı orta məktəbi bitirdikdən sonra 
Türkiyənin İstanbul şəhərində “Kule-
li Askeri Lisesi”nə (hərbi lisey) daxil 
olub. 2000-ci ildə liseyi bitirdikdən 
sonra təhsilini Ankarada Quru Qoşun-
ları Məktəbinə daxil olmuş, 2004-cü 
ildə buradakı təhsilini tamamlayıb. Elə 
həmin il Dağ Komando Məktəbində, 
2005-ci ildə isə Artilleriya və Raket 
Məktəbində ixtisaslaşma kurslarını 

fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 
Hər şeydən əvvəl diqqətimi 16 yaşlı 

yeniyetmənin hərbi təhsil almaq üçün 
Türkiyəyə getməsi çəkdi. Soruşanda 
öyrəndim ki, hər şey Fərid hələ 12 
yaşında olarkən – Xocalı qətliamının 
yaşandığı vaxt başlayıb. Uşaqlığın ən 
çılğın illərində Fərid Xocalıda yaşa-
nanları eşitdikdən, gördükdən sonra 
əsgər olmaq istəmişdir. Valideynlərinin 
müqavimətinə rast gəlsə də, son-
da istəyinə çatan Fərid Ələkbərovun 
həyatında hərbi forma ilə yatıb-qalxa-
cağı, elə hərbi forma ilə də şəhadətə 
qovuşacağı yeni bir dövr başlayıb.

Dağlarda, çöllərdə, meşələrdə – 
ən çətin şəraitlərdə hərbi təhsilini alan 
Fəridin hər dəfə səmaya baxdığı za-
man nələr düşündüyünü, qəlbindən 
nələrin keçdiyini təxmin etmək çətin 
deyil. Qəribəsi budur ki, yaşadığı 
çətinliklərdən, 24 illik xidmətində iş-
tirak etdiyi hərbi əməliyyatlar barədə 
heç vaxt danışmayan Fəridi tarix özü 
qəhrəmana çevirib. Qardaşı deyir ki, 
Fərid çətinliklə başa gəlsə də istəyinə 
nail olurdu. 

Dağda niçin bağrılır?
Feleğe çatmak için...

Vətən müharibəsinin səssiz 
qəhrəmanlarından olan Fərid 
Ələkbərov sentyabrın 27-də anasına 
Gəncəyə – təlimə getdiyini deyərək, 
ön cəbhəyə yola düşüb. O, ilk olaraq, 
Murov dağının yüksəkliklərinin işğal-
dan azad edilməsi əməliyyatında işti-
rak edib. Oradan əvvəlcə Cəbrayıla, 
sonra Füzuliyə qədər çətin dö-
yüş yolu keçib. Noyabrın 6-da isə 
qələbəmizin rəmzinə çevrilən Şuşa 
şəhərinin işğaldan azad edilməsi 
üçün canını ortaya qoymuş, 9 no-
yabrda Xankəndi istiqamətində gedən 
döyüşlərdə 17 nəfərlik şəxsi heyəti 
düşmən mühasirəsindən xilas etmək 
üçün özünü açıq hədəfə çevirmiş və 
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. 

Döyüş yoldaşları deyir ki, o, aya-
ğından qəlpə yarası almasına, qan 
itirməsinə baxmayaraq, yaralı aya-
ğını rezinlə sıxaraq, döyüşə davam 
edirdi. Dostları ona “arxa cəbhəyə 

gedib müalicə almalısan”, deyəndə, 
hirslənib onların bu təklifinə sərt reak-
siya göstərmişdi. Fərid Ələkbərov Şu-
şanın işğaldan azad edilməsindən bir 
gün sonra rəhbərlik etdiyi əsgərlərlə 
birlikdə mühasirəyə düşəndə çıxış 
yolunu özünü 17 cana, əslində isə 
Vətənə qurban verməkdə görüb. Ağ-
lımıza başqa nüans gəlir: Uzun illər 
müxtəlif xüsusi təlimləri peşəkarlıqla 
tamamlayan, çətin şəraitlərdə sağ 
qalmağı öyrənən, meşələri, dağları 
öz evi bilən Fərid istəsə oradan qaça, 
qurtara bilərdi. Ancaq o, qaçıb aradan 
çıxmağı qəbul etmirdi. Qardaşı Rüfət 
Ələkbərov deyir ki, o elə uşaqlıqdan 
hər zaman zəiflərin, köməyə ehtiyac 
duyanların yanında olar, zəif, çəlimsiz 
yoldaşları üçün özünü davaya atardı. 

Fərid Ələkbərov müharibədən 
on il əvvəl – 2010-cu ildə Qüsur-
suz xidmətə görə 3-cü dərəcəsini, 
2015-ci ildə 2-ci dərəcəsini, 2020-
ci ildə isə 1-ci dərəcəsini almışdır. 
O, həmçinin Silahlı Qüvvələrin 90, 
95 və 100 illiyi yubiley medalları 
ilə təltif edilmişdir. Fərid Ələkbərov  
2020-ci ildə Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 
“Vətən uğrunda”, “İgidliyə görə”, “Şu-
şanın azad olunmasına görə” me-
dalları ilə təltif olunmuşdur. Vətən 
müharibəsindən 2 il sonra – 2022-ci 
ildə aparılan tədqiqatlar nəticəsində, 
döyüş yoldaşlarının danışdığı real 
hadisələr və həqiqi faktlar təstiqini 
tapdıqdan sonra Fərid Ələkbərov 
Bayraq Ordeni ilə təltif olunmuşdur. 
Bayraq Ordeni 2 il sonra təkcə Fərid 
Ələkbərova verilmişdir.

Uşaqlığı qayğısız, problemsiz 
keçməsinə baxmayaraq, gözünü 
Vətən sevdası bürüyən Fəridin keçdiyi 
– daha dəqiq desək, seçdiyi həyat yolu, 
elə anasının da dediyi kimi, onu əbədi 
səadətə, arzularına qovuşdurdu. Ailəsi 

düşünür ki, əgər Fərid özü heç vaxt 
getdiyi əməliyyatlardan, göstərdiyi 
şücaətlərdən danışmırdısa, onda biz 
də onun həmin düşüncəsinə hörmət 
etməliyik. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, 
tarix özü onu qəhrəman olaraq seçib. 
Özü danışmasa da, döyüş yoldaşları, 
əsgərləri Fərid Ələkbərovun bir zabit 
kimi Vətəninə necə ləyaqətlə xidmət 
etdiyindən bəhs edir, onun adını hər 
zaman uca tuturlar. Elə müharibədən 
əvvəl də, əsgərlərinə valideyn diqqəti 
göstərən Fərid deyirmiş ki, bir zabit ki, 
tabeliyində olan əsgərlərdən kömək 
qarşılığında nəsə umsun, onların 
gözlərinin içinə necə baxar? Ona necə 
əmr verər? 

Şükufə ana söhbət boyu bəzən 
qəhərlənsə də, ağlamamağa, başını 
dik tutmağa çalışdı. Deyir, “Vətən sağ 
olsun”. Vətən sağdır! Və bu Vətən sağ 
olduqca Fərid kimi qəhrəmanlar da 
əbədi sağ qalacaqlar.

Atsızın “Qəhrəmanların ölümü” 
adlı şeiri isə belə bitir:

İnsan büyür beşikte
Mezarda yatmak için.
Ve...
Kahramanlar can verir 
Yurdu yaşatmak için... 

İmran ƏLİYEV, “Xalq qəzeti”

İki il sonra bayrağa çatan mayor 

Zəfər bayrağı ilə  
“qayıdan” şəhidimiz...

İgid oğullarımız Zəfər bayrağını öz üzərlərinə çəkərək əbədi yuxuya daldılar. Onlar Vətən 
yolunda əbədiyyətə qovuşdular.

 Şəhidlik elə bir zirvədir ki, hər kəs bu uca 
məqama yetə, şanlı zəfər bayrağı ilə geri dönə 
bilməz. 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı 
“Başın sağ olsun, Vətən!” -deyərək canından 
keçən igidlərimizdən biri də Əmir Kazımovdur.

Əmir 1998-ci il yanvar ayının 29-da Bakı 
şəhərinin Şağan qəsəbəsində sadə, halal və 
inanclı bir ailədə anadan olub. Atası İlham kişi 
və anası Xuraman xanım ona uşaq yaşların-
dan Allahı sevməyi, mərd və ədalətli yaşamağı 
öyrədiblər.

Onun ən böyük arzusu gəmi kapitanı olmaq 
idi. 2015-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra 
arzusunu gerçəkləşdirmək üçün ali məktəbə 
sənəd verir. Qəbul oluna bilmir və 2016-cı ildə 

hərbi xidmətə yollanır. 2016-2017-ci illərdə 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin müddətli həqiqi 
hərbi xidmət qulluqçusu kimi “N” saylı hərbi 
hissədə xidmət edib. Manqa komandiri olub. 
2020-ci ilin payızında Vətən öz oğullarını doğma 
torpağımızı qorumağa səsləyəndə Əmir könüllü 
olaraq cəbhəyə yollanır. Talış və Suqovuşan 
kəndləri uğrunda gedən döyüşlərdə ilk gündən 
fəal iştirak edir.

2020-ci ilin 10 oktyabrında Suqovuşanın 
azad olunması zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalıb. 
52 gün nəşi axtarıldıqdan sonra döyüşçü yol-
daşları tərəfindən tapılaraq 27 noyabrda Şağan 
qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb. Ölümündən 
sonra o, “Vətən uğrunda”, “Cəsur döyüşçü”, 
“Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalları 
ilə təltif olunub.

Əmir gülərüz, istiqanlı, xeyirxah bir gənc 
olub. Orta məktəb yoldaşları Əli və İmra-
nın sözlərinə görə, məktəbdə yaxşı oxuyar, 
dərslərinə həvəslə hazırlaşardı. Çox saf, təmiz 
qəlbli idi. Yaxınları, doğmaları indi də Əmirin 
yoxluğuna inana bilmirlər.

...Əmirin şəkillərinə baxdıqda sanki 
gözlərində doğma, azad olunmuş Qaraba-
ğı gördüm. Qəlbimdən dilimə bu sözlər axdı: 
Sən, şəhidim, çox qısa, amma, qürurlu bir 
ömür yaşadın. Müharibəyə, ölümün ağuşuna 
getdiyin zaman dediyin “Gəlişim də gedişim 
kimi möhtəşəm olacaq” sözlərin indi də bütün 
doğmalarının dilində əzbərdir. Sən yaxınlarının 
heç vaxt unuda bilməyəcəyi, zəfər bayrağına 
bürünərək son dönüşünü etdin.

Bu gün başımız uca, qürurla gəzə biliriksə, 
buna görə sənin kimi bir-birindən igid, qəhrəman 
oğullarımıza borcluyuq.

Mübarək, şərəfli adın qutlu olsun, igid 
şəhidim! 

Leyla HADİYEVA,  
tələbə-jurnalist 

Veteranlar Reabilitasiya mərkəzində
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 

tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyinin 
Əlilliyi olan şəxslərin Peşə–Əmək Reabilitasiyası 

Mərkəzində Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Qəzənfər 
Ağayev, Vətən müharibəsinin veteranları İlham Rüstəmov, 
Vidadi Ağagülov və I Qarabağ müharibəsi əlili İlham 
Məhərrəmovla görüş keçirilib.

Vətən müharibəsinin 
ikinci ildönümünə həsr olu-
nan görüşdə mərkəzdə peşə 
öyrənən müharibə əlilləri və 
əlilliyi olan digər şəxslər iştirak 
ediblər.

Mərkəzin direktoru Rəhilə 
Həsrətova Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
ordumuzun 44 günlük Vətən 
müharibəsində əldə etdiyi tari-
xi Zəfərdən bəhs edib. Vurğu-
layıb ki, hər birimiz bu böyük 
Qələbəyə öz töhfəsini vermiş, 
işğal altında olan torpaqları-
mızı azad edərkən döyüşlərdə 
şücaətlər göstərmiş əsgər və 
zabitlərimizlə qürur duyuruq.

Qonaqlara məlumat veri-
lib ki, mərkəzdə 15–29 yaşlı 
əlilliyi olan şəxslərin müxtəlif 
peşələr üzrə hazırlığı və reabi-
litasiyası həyata keçirilir. Bura-
da postmüharibə dövründə 56 
nəfər Vətən müharibəsi əlili də 
peşə əmək reabilitasiyasına 
cəlb edilib.

Qəzənfər Ağayev və digər 
müharibə veteranları keçdikləri 
döyüş yolundan danışıblar. 
Qanlı-qadalı keçən o günlərdə, 
torpağımızın azadlığı uğrunda 
döyüşlərdə iştirak etdiklərinə 
görə qürur duyduqlarını 
bildiriblər. Vətən uğrunda canla-
rından keçən cəsur oğullarımı-
zın xatirəsinin daima qəlblərdə 
yaşayacağı vurğulanıb.

Görüş zamanı iştirakçı-
ları maraqlandıran suallar 
cavablandırılıb, mərkəzdə 
peşə öyrənən gənclərin 
təqdimatında Vətənə, bay-
rağa, cəsur igidlərimizə həsr 
olunan şeirlər səsləndirilib, 
musiqilər ifa olunub.

Zərifə HÜSEYNOVA,  
“Xalq qəzeti”

30 illik işğal dövründə Qarabağda  təkcə torpağın üstü deyil, qədim mədəni irsin ən 
mötəbər saxlancı olan altı da dağıntıya məruz qalıb. Düşmənin qazdığı səngərlər, çoxqatlı 
müdafiə istehkamları, mina və mərmi partlayışları arxeoloji əhəmiyyətli landşaftı da 
dağıdıb. Dünyada ən qədim insan məskənlərindən sayılan Azıx mağarasında və digər 
arxeoloji məkanlarda erməni vandallarının tarixi saxtalaşdırmaq üçün apardıqları qeyri-
elmi, təhrifedici və dağıdıcı “tədqiqatlar”, hətta qazıntı ərazisində qumbara partlatması 
regionun tarixi-mədəni irsində acı izlər buraxıb.

AMEA-nın Arxeologiya, Etnoqrafiya və 
Antropologiya İnstitutu  Qarabağ və Şərqi 
Zəngəzur işğaldan azad edildikdən sonra 
bölgədə uzun illər yarımçıq qalmış arxeolo-
ji axtarışları yeni üsullarla davam etdirmək, 
düşmənin bu sahədə ziyanlı fəaliyyətinin 
nəticələrini aradan qaldırmaq üçün kompleks 
fəaliyyət planı hazırlayıb. 

İnstitutun baş direktoru, tarix elmləri dok-
toru, professor Abbas Seyidov Qarabağ 
layihələri ilə bağlı qəzetimiz üçün açıqlama-
sında bildirdi:

– Təbii ki, bu gün elmi axtarışlarda əsas 
diqqətimiz işğaldan azad edilmiş ərazilərə 
yönəlib. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altın-
da şanlı ordumuzun parlaq qələbəsi arxeo-
loqların üzərinə yeni vəzifələr qoyub. Sovet 
dövründə Qarabağın müxtəlif bölgələrində 
– Füzuli, Zəngilan, Cəbrayıl, Kəlbəcər ra-
yonlarında arxeoloji axtarışlar aparılıb. Azıx, 
Üzərliktəpə, Leylatəpə, Qaraköpəktəpə, 
Şərifan və s. abidələrdə aparılan tədqiqatlar 
uğurlu olmuşdu. 30 il müddətində düşmənin 
amansız dağıntılar törətdiyi bu ərazilərdəki 
tarixi abidələrdə, arxeoloji dəyəri olan ünvan-
larda yeni tədqiqatların başlanmasına ciddi 
ehtiyac var. 

Hazırda institutumuzda işğaldan azad 
edilmiş bölgələrdəki arxeoloji qazıntıların 
aparılmasının zəruri olduğu abidələr haq-
qında əhatəli məlumat bazası yaradılır. 
Ərazilər minalardan təmizləndikdən sonra 
geniş tədqiqatlara start veriləcək. Qara-
bağ bu gün başdan-başa yenidən qurulur. 
Hələlik ANAMA əməkdaşlarının tam olaraq 
təmizlədiyi ərazilərə ekspedisiyalar təşkil 
edirik. Nəzərə alaq ki, abidələrin əksəriyyəti 
dağ ətəklərində, şəhərdən kənarda, 
təpəliklərdədir və bu ərazilər hələ tam mina-
lardan təmizlənməyib.

Qarabağ ərazisində aparılacaq arxeoloji 
qazıntı və tədqiqatlar haqqında təbii ki, müva-
fiq iş planlarımız var. Abidələrin bir neçəsinin 
turizm nöqteyi-nəzərindən muzey şəklində 
sərgilənməsi, arxeoloji materialların nüma-
yiş olunması nəzərdə tutulur. Təkliflərimizi 
müvafiq qurumlarla müzakirə etməkdəyik. 
Layihələrdən bir neçəsi bəyənilib. Qarabağ 
və Şərqi Zəngəzurda yeni aşkar edilmiş bir 
çox arxeoloji material Bakıya gətirilməyəcək, 
yerində sərgilənəcək. Regiona  gələn turistlər 
həm qazıntı yerləri ilə, həm də muzeylərlə 
əyani tanış olacaqlar. Nümunə olaraq Alma-
niyanın Neandertal muzeyini göstərə bilərik. 
Eyni modelin tətbiqi nəzərdə tutulur. 

– Ötən illərdə işğalçıların Qarabağda  bu 
ərazilərə “sahiblik” missiyası ilə apardıqları 
arxeoloji qazıntılar tarixi saxtalaşdırmaq ba-

xımından hamımızda qəzəb və məyusluq ya-
radırdı.

– Ermənilərin Azərbaycanın işğal altında 
qalmış Qarabağ abidələrində qanunsuz ar-
xeoloji qazıntılar aparmaları hamıdan çox, biz 
arxeoloqları narahat edirdi. Biz əlimizdə olan 
üsullarla buna etiraz edir, icazəsiz, özbaşına 
qazıntıların dayandırılmasını tələb edirdik. 
2003-cü ildən başlayaraq bu qanunsuz qa-
zıntılar intensiv xarakter almışdı. O vaxtdan 
ermənilərin arxeoloji ekspedisiyası Şuşa və 
ətrafında, Azıx mağarası düşərgəsində, Lex 
qalası ətrafında, Xocalıda, Xankəndidə, Şah-
bulaq yaxınlığındakı antik və ilk orta əsrlərə 
aid yaşayış yerində, Boyəhmədli kəndindəki 
Gavurqalada, bəzi məlumatlara görə, Ağ-
damın Boyəhmədli, Paprəvənd kəndləri 
ərazisindəki kurqanlarda qanunsuz qazıntılar 
aparıb. 

Artıq regionun tarixi-mədəni irsinə nəzarət 
öz əlimizdədir. Azıx kəndindəki evlərin 
birindən əsgərlərimizin aşkar etdiyi və Azıx 
mağarasından tapılan 89 qutu material insti-
tutumuza gətirilib. 

İşğal dövründə ermənilər Azıx mağarasın-
da xarici ölkələrin “alimləri” ilə birlikdə arxeoloji 
qazıntı işləri apardılar. Bu zaman Azıx mağa-
rası dağıntıya məruz qalıb. Erməni vandalları 
mədəni təbəqəni dağıtmaq üçün mağaranın 
içində qumbara da partladıblar. 2016-cı ildə 
orada aparılan saxta qazıntılarla bağlı kitab 
nəşr edilib. Bu kitab da azərbaycanlı alimlərin 
vaxtilə apardığı qazıntı işləri əks olunan 
mənbələrdən köçürmə idi. Biz Azıx mağara-
sında yeni üsullarla tədqiqatlar apararaq yeni 
bir kitab çap etmək istəyirik. 

AMEA Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antro-
pologiya İnstitutunda işğaldan azad olunmuş 
ərazilərdəki tarixi-arxeoloji abidələrdə sis-
temli arxeoloji tədqiqatlara hazırlıq işi gedir. 
Qarabağla bağlı iş planında ən möhtəşəm 
abidələrdə arxeoloji qazıntı işlərinin aparılma-
sı nəzərdə tutulub. Qarşıda geniş kəşfiyyat-
axtarış işlərinin aparılması durur. İşğal 
dövründə düşmənin daha çox saxtalaşdırdığı, 
özününküləşdirməyə çalışdığı ən qədim dövr, 
antik və orta əsr abidələrimizin, Alban-xristian 
irsimizin tədqiqi böyük önəm daşıyır. 

Tədqiqatları istiqamətləndirmək, gö-
rülən işləri ciddi nəzarətdə saxlayıb 
sistemləşdirmək, nəticələr haqqında nəşrlərin 
intensivliyini təmin etmək üçün AMEA-nın 
nəzdində xüsusi Qarabağ bölməsinin yaradıl-
ması məqsədəuyğun olardı. Tədqiqatlara xari-
ci ölkə mütəxəssislərinin də cəlb olunmasının 
zəruriliyinə diqqət yetirilməlidir. Araşdırmalar 
üçün kompleks ekspedisiyaların yaradılması, 
heyətə arxeoloq, etnoqraf, memar, antropo-
loq, topoqraf və başqa mütəxəssislərin daxil 
edilməsi də vacibdir.

Söhbəti çapa hazırladı:  
Tahir AYDINOĞLU, “Xalq qəzeti”

Qarabağda arxeoloji 
axtarışlara start verildi
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