
Qələbə səninlədir, Azərbaycan Ordusu!
Tarixin səhifələrini vərəqlədikcə, 

Şuşa haqqında daha çox fakt, daha 
çox gerçəklik özünü göstərir. Uzun 
illər bu şəhər Azərbaycanın Qara-
bağ xanlığının paytaxtı olub. Elə 
Şuşa qalasının salınması da xanlı-
ğın dövrünə – 1750–1751-ci illərə 
təsadüf edir. Qarabağ xanı Pənah 
Əli xan Şuşanı paytaxt elan edib 
oranı möhkəmləndirmiş, qala-şəhərə 
çevirmişdi. Şəhər bir müddət Pənah 
Əli xanın şərəfinə “Pənahabad”, 
sonradan isə “Şuşa qalası” və “Şuşa” 

adlandırımışdı. Şəhərin Seyidli, 
Culfalar, Quyuluq, Çuxur məhəllə, 
Hacı Yusifli, Çöl qala, Qurdlar və s. 
olmaqla 17 məhəlləsi vardı. Xanlıq 
dövründə şəhərin ərazisi qısa müddət 
ərzində xeyli böyüyüb, təbii gözəlliyi 
artıb, hündür binaları və möhtəşəm 
qala divarları əzəmətli görünüşə malik 
olub. Şuşaya əbəs yerə mədəniyyət 
məbədi deyilmirdi, şəhərin özü boyda 
tarixi abidələri var. Ümumiyyətlə, 
şəhərdə 549 qədim bina, daş 
döşənmiş küçələr, 17 məhəllə bulağı 
və məscid, 6 karvansara, 3 türbə, 
2 mədrəsə, 2 qəsr və qala divarları 
mövcud idi. 

Qeyd edim ki, hələ XIX əsrin 
sonunda Şuşada 17 məscid 
fəaliyyət göstərib. Şəhərin tanınmış 
məscidlərindən Aşağı Gövhər ağa 
məscidi, Yuxarı Gövhər ağa məscidi, 
Culfalar, Hacı Yusifli, Köçərli, Mamay, 
Mərdinli, Quyuluq, Saatlı, Seyidli, Çöl 
Qala, Xoca Mərcanlı, Təzə məhəllə 
məscidləri və digərlərini qeyd etmək 
olar. Bundan əlavə, hər biri danışan 
sənət nümunəsi olan Xan, Qaxal 
mağaraları, Şuşa qalası, Xurşidba-
nu Natəvanın, artilleriya generalı 
Mehmandarovun, şair – rəssam Mir 
Möhsün Nəvvabın ev muzeyləri, İbra-
him xanın və onun qızı Qara Böyük-
xanımın qəsrləri, “Gəncə darvazaları”, 
əsas ticarət mərkəzi olan “Rastaba-
zar”, gözəl memarlıq üslubu ilə inşa 
olunan digər tikililəri ilə şəhər hər kəsi 
valeh edirdi. 

Üzeyir Hacıbəyov, Xan Şuşinski, 
Cabbar Qaryağdıoğlu, Rəşid Behbu-
dov, Qurban Pirimov, Seyid Şuşinski, 
Fikrət Əmirov, Süleyman Ələsgərov, 
Niyazi kimi incəsənət xadimlərinin 
Vətəni olmuş Şuşanı “Şərqin konser-
vatoriyası” da adlandırırlar.

Təəssüflər olsun ki, bu qədər 
özəlliyi ilə fərqlənən Şuşa tarix boyu 
bəlalardan da yan keçmədi. Müxtəlif 
dövrlərdə həmişə kimlərinsə göz 

dikdiyi məkana çevrilən alınmaz 
qala-şəhər ermənilərin xain plan-
ları ilə işğal olundu. Bu işğal özü 
ilə barbarlıq, vəhşilik, nankorluq da 
gətirdi. Qarabağın gözəllik sim-
volunun çöhrəsinə 8 may 1992-ci 
ildən etibarən qara buludlar çökdü. 
Şuşanın könüllüləri, yerli əhalisi hər 
şeyə rəğmən ermənilərin və onların 
havadarlarının hücumları qarşı-
sında mərdliklə vuruşurdu. Bütün 
çətinliklərə baxmayaraq, ölkəmiz 
üçün strateji əhəmiyyətini nəzərə 
alan döyüşçülər əsil qəhrəmanlıq 
göstərərək alınmaz qala Şuşanı 
qorumağa çalışırdılar. Lakin Şuşa 
xəyanətin qurbanı oldu... Qarabağın 
göz bəbəyinin işğalı nəticəsində 
22 təhsil müəssisəsi, 8 mədəniyyət 
evi, 14 klub, 20 kitabxana, 7 
məktəbəqədər uşaq-tərbiyə oca-
ğı, onlarca xəstəxana, 2 kinoteatr, 
tarixin yadigarlarını qoruyb saxlayan 
3 muzey, Şərq musiqi alətləri fabriki 
və digər obyektlər dağıdıldı, minlərlə 
yaşayış evi viran qoyuldu, talandı.

O qara günlərdən – qanlı tarixdən 

keçən 28 il ərzində təkcə şuşalıların 
ürəyində deyil, bütün Azərbaycanın 
qəlbində sönməz Şuşa yanğısı, Cıdır 
düzü həsrəti var. Şuşa da o vaxtdan 
öz sakinlərindən ayrı boynu bükük, 
xarı bülbülü solğun, səması qara 
buludlar içində qalıb. Lakin biz heç 
zaman torpaqlarımızın işğaldan azad 
olunacağına olan inamımızı itirmədik. 
Çünki arxalanacağımız güclü ordu-
muz və bu inamı öz sözləri, gördüyü 
işləri ilə dəfələrlə təsdiq edən Pre-
zidentimiz İlham Əliyev var. Dövlət 
başçısının qeyd etdiyi bir sitatı xatır-
latmaq istəyirəm: "Azərbaycanın işğal 
altında qalan torpaqlarını nə yolla 
olursa, olsun azad etmək imkanları 
böyükdür". Tarix göstərdi ki, bu sözlər 
həqiqətdir. 

2016-cı ilin şanlı Aprel döyüşləri, 
ardınca 2018-ci ilin Günnüt 
əməliyyatı, 2020-ci ilin iyul ayında 
başlayan Tovuz döyüşləri zamanı 
qüdrətli Azərbaycan Ordusunun 
şücaəti göstərdi ki, igidlərimiz 
tərəfindən Lələtəpəyə  sancılan 
bayrağımız tezliklə Şuşada 

 dalğalanacaq! Artıq o günlər uzaqda 
deyil, biz Şuşaya da, Kəlbəcərə də, 
Laçına da çox yaxınıq. İgid oğulları-
mızın qəhrəmanlığı nəticəsində bu 
günlərdə Füzuliyə, Cəbrayıla, tarixi 
Xudafərin körpüsünə, Zəngilana 
əzəmətli üçrəngli bayrağımız sancıl-
dı. Vətən torpaqları mənfur düşmən 
tapdağından təmizləndi. Azərbaycan 
Ordusu yeni tarix yazır. Növbəti 
qələbə xəbərinin Şuşadan gələcəyini 
gözləyirik. Prezident İlham Əliyev 
deyib: “İşğal edilmiş torpaqların hər 
bir qarışı, hər bir şəhər bizim üçün 
doğmadır, əzizdir. Mənim üçün 
hər bir kəndin dəyəri, qiyməti o biri 
kəndlə müqayisədə, o biri şəhərlə 
müqayisədə eynidir, bərabərdir. An-
caq siz də yaxşı bilirsiniz ki, Şuşanın 
Azərbaycan xalqının qəlbində xüsusi 
yeri var. Bu, bizim tarixi şəhərimizdir, 
qədim mədəniyyət ocağıdır. Şuşa 
Azərbaycan xalqına bir çox istedadlı, 
dahi şəxslər bəxş edibdir. Əlbəttə ki, 
Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olar". 

Bəli, Şuşasız bizim işimiz yarım-
çıq qalar və dünya şahiddir ki, türk 
oğlu işini yarıda qoymaz! İnşallah, 
müzəffər ordumuzun Şuşaya daxil 
olduğu günü də görəcəyik. Bu, 50 mil-
yon azərbaycanlının istəyidir. İnamlı 

ordumuz! 

Aydın TAĞIYEV, 
Mədəniyyət Nazirliyinin 

Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-
Metodiki və İxtisasartırma 
Mərkəzinin sektor müdiri 

Zəfər yürüşün uğurlu 
olsun, yenilməz Ordumuz!

Azərbaycan Ordusunun sentyabrın 27-dən başladığı 
haqq mübarizəsi, işğalda olan torpaqlarımızın  azadlığı 
uğrunda əks-hücum əməliyyatı yüksək səviyyədə 

və tam üstünlüklə davam edir. Ordumuz yeni tarix yazır. Bu 
günlərdə bütün xalqımızın qəlbinin döyündüyü tək məbəd 
Qarabağdır. Bir həsrətimiz də Qarabağın göz bəbəyi Şuşadır. O 
Şuşa ki, Azərbaycanın ən qədim tarixini özündə yaşadır, milli 
mədəniyyətimizin mərkəzi, poeziyamızın, musiqimizin beşiyi he-
sab edilir. Bu qədim şəhər həm də Şərq ölkələrinin mədəniyyət 
mərkəzlərindən biri kimi özünün milli memarlıq üslubu ilə seçilir, 
orta əsrlər şəhərsalma sənətinin qiymətli abidələrinin mərkəzidir. 

Biz – sənət adamları 
Prezidentimizlə fəxr edirik

Cənab Prezidentimizin qətiyyətli çıxışı Milli 
Ordumuzda da böyük ruh yüksəkliyi yaradır, 
əsgər və zabitlərimizi döyüşlərə daha əzmlə 
girməyə səsləyir. 

Mən rəssamam. Bilirəm ki, bu gün minlərlə 
mənim kimi sənətçilər ordusu Prezidentimizi 
dəstəkləyir və onunla fəxr edir. Döyüş mahnı-
ları yazılır, gözəl rəsm əsərləri yaradılır. Bunlar 
hələ başlanğıcdır. Bilirsiniz, bu döyüşlər 
sənətçilərimizə nə qədər qəhrəmanlıq 
 mövzuları verir. 

Mən Xudafərinin azad olunduğu anları 
televiziyadan diqqətlə izlədim. Bu xəbəri 
Prezidentimizə verən döyüşçümüzün 
çöhrəsindəki qürur məni valeh etdi. Rəssam 
kimi deyə bilərəm ki, bizim rəssamlar 
Xudafərinlə bağlı möhtəşəm əsərlər yarat-
mışlar. Bu günlər mən də həmin hərbçimizin 
obrazını yaratmaq barədə düşünürəm və 

Azərbaycan Ordusunun qəhrəmanlığı haq-
qında yaradacağım silsilə əsərlər arasında 
Xudafərin körpüsünün də olacağı şübhəsizdir.

Mədəniyyət xadimləri və yaradıcı şəxslər 
müharibənin ilk günlərindən xalqa müraciət 
etdi. Həmin müraciətdən bu sözləri xatırlat-
maq istərdim: “Biz Azərbaycan mədəniyyətinin 
təmsilçiləri hazırda cəbhə bölgəsində, xalqı-
mızın əzəli torpaqlarında Ermənistan tərəfinin 
təxribatlarının davam etdiyi bu çətin günlərdə 
Azərbaycan xalqını milli və dövlət maraq-
larının qorunmasında həmrəylik nümayiş 
etdirməyə, rəsmi olmayan, dəqiqləşdirilməmiş 
məlumatlara inanmamağa, Ali Baş Koman-
danımızın, rəşadətli ordumuzun ətrafında sıx 
birləşməyə çağırırıq”. Bu müraciəti digər sənət 
adamları kimi, mən də imzalamışam.

 Biz sənətçilər, mədəniyyətimizin beşiyi 
olan Şuşanın işğaldan azad olunacağı günü 
səbirsizliklə gözləyirik. Şuşa, əsl mənada, 
sənət məbədidir. Burada mədəniyyətimizin 
görkəmli nümayəndələri yetişiblər. Şuşa 
Natəvan, Üzeyir bəy, Mir Möhsün Nəvvab 
kimi görkəmli şəxsiyyətlərin yurdudur. Cənab 
Prezident də dedi ki, Şuşasız bizim işimiz 
yarımçıq olar. Şuşa bizim mədəniyyətimizin 
tacıdır. İnanırıq ki, bu tac tezliklə öz sahibinə–
Azərbaycan xalqına qaytarılacaq.

Cənab Prezident çıxışlarında vurğulayıb 
ki, “Azərbaycan xalqı öz çoxminillik tarixində 
bütün müharibə və döyüşlərdə böyük şücaət 
nümayiş etdirmiş, ən çətin mərhələlərdə ona 
qarşı həyata keçirilən təcavüzkar fəaliyyətlərin 
qarşısını qəhrəmanlıqla almışdır”. Biz də 
əminik ki, erməni təcavüzünün də qarşısı alı-
nacaq və Azərbaycanın haqq işi qalib gələcək.

Cəlil HÜSEYNOV,  
Xalq rəssamı, professor

Möhtərəm Prezidentimiz, Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyevin xalqa müraciətlərini 
dinlədikcə milyonlarla azərbaycanlı kimi, 

mənim də qəlbimdə qürur hissi oyanır. Çünki bu 
müraciətlərin hər kəlməsində bir bütövlük, yağı 
düşmənlə müharibədə həlledici qələbəyə dərin 
inam hissi var. Prezidentimizin bu sözlərinə 
diqqət yetirin: “Müzəffər Azərbaycan Ordusu 
gedən döyüşlərdə düşmənləri bizim torpağı-
mızdan qovur və qovacaqdır. Mən demişəm 
ki, öz xoşları ilə bizim torpaqlarımızdan çıxmasalar, biz onları iti qovan kimi 
qovacağıq və qovuruq. Müzəffər Azərbaycan Ordusu hər gün yeni strateji 
məntəqələri, yeni yüksəklikləri, yeni yaşayış məntəqələrini işğalçılardan azad 
edir. Bizim qisasımız döyüş meydanındadır”. 

olan xalq yenilməzdir

Bu xəbərlər qəlbimi riqqətə gətirdi. Bu, 
son dərəcə böyük uğurdur. Cəbrayıl, Füzuli 
şəhərləri, Hadrut qəsəbəsi, onlarla kəndin 
və strateji əhəmiyyətli yüksəkliyin ardınca 
Zəngilan şəhərinin düşməndən təmizlənməzi 
Milli Ordumuzun möhtəşəm yürüşündən xəbər 
verir. Bu, həmçinin o deməkdir ki, Böyük 
Qələbə yaxında, lap yaxındadır! 

Mənim yaşım səksəni ötüb. Elmdə, şəxsi 
həyatımda xeyli uğurlarım olub. Amma, 
heç vaxt son günlər ərzində olduğu qədər 
ürəkdən sevinməmişdim. Bu sevincin mənbəyi 
xalqımızın əzəli torpaqlarını yağı düşməndən 
azad edən Ali Baş Komandan İlham Əliyev, 
yenilməz Milli Ordumuzdur. Mən möhtərəm 
Prezidentimlə, xalqımın igid əsgər və zabitləri 
ilə sonsuz qürur duyuram. Qəlbimdən bir nida 
qopur: Allah sizi qorusun! 

Möhtərəm Prezidentimiz xalqa 
müraciətində qeyd etdi ki, Azərbaycan 
olduqca mənfur bir düşməndən öz doğma 
torpaqlarını azad edir. Ermənilər, həqiqətən, 
talançı və barbardırlar. Onlar işğal olunmuş 
və artıq azad edilmiş torpaqlarda bir dənə 
də salamat bina qoymayıblar. Bütün binalar 
sökülüb, talan edilib, tarixi abidələrimiz, 
məscidlərimiz, qəbirlərimiz dağıdılıb, təhqir 
edilib. Hətta faşistlər belə vəhşiliyi özlərinə 
rəva bilməyiblər. Tarix erməni militaristlərini 
mütləq lənətləyəcək! 

Nə üçün dünya birliyi, böyük güclər 
vaxtında təcavüzkara, “dur”, demədi? 
Axı, Ermənistan çox azğınlaşmışdı. İndi 
Azərbaycan dövləti ona layiq olduğu yeri 
göstərir. Ulu Yaradanın haqq və ədalət 
divanından heç kim qurtula bilməz!

Azərbaycanın döyüş meydanında 
üstünlüyü artıq heç kimə sirr deyil. Biz haqq 
yolundayıq. Bizim işimiz haqq işidir. Biz öz 
torpağımızda vuruşuruq, şəhidlər veririk, öz 
ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik. 

Dövlətimizn başçısı demişdir: “Biz döyüş 
meydanında güc göstərərək status-kvonu 
dəyişdirdik. Mən bunu bu toqquşmalardan 
əvvəl demişdim, bir neçə dəfə demişdim, 
bu gün əfsuslar olsun ki, beynəlxalq 
münasibətlərdə beynəlxalq hüquq işləmir. 
Əgər işləsəydi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
dörd qətnaməsi çoxdan icra edilərdi”. 

Mən zərrə qədər şübhə etmirəm ki, 
rəşadətli Azərbaycan Ordusu ən yaxın günlər 
ərzində düşmən qoşunlarını darmadağın 
edərək üçrəngli bayrağımızı Şuşada, 
Xankəndidəki ən uca zirvələrə sancacaq. 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tamamilə 
təmin olunacaq. Bununla da, Azərbaycan 
torpaqlarında tarixi ədalət bərpa olunacaq! 

Bir məqamı da vurğulamaq istərdim. 
Bu gün Azərbaycanın bütün uğurları xalqla 
dövlətin vəhdətindən qaynaqlanır. Xalq öz 
liderinə inanır, ona güvənir və ondan güc, 
ilham alır. Bəli, güclü, qətiyyətli lideri olan xalq 
yenilməzdir. Zamanın sınağından çıxan bu 
müdrik həqiqəti Azərbaycan bir daha sübut 
etdi! 

Qoy bu birliyimiz heç vaxt zəifləməsin, 
əksinə, daha da güclənsin və möhkəmlənsin! 
Xalqımız hər zaman azad, qürurlu və rifah 
içində yaşasın. Amin! 

Babakişi QULİYEV, 
Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

Bu il oktyabrın 20-də Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edərək bildirib 
ki, Azərbaycan xalqı öz torpağında vuruşur, öz torpağını 
qoruyur və işğalçıları artıq qovur və bundan sonra da 
qovacaq. Bəli, Azərbaycan Qarabağ cəbhəsində tarix 
yazır. Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban Əliyeva Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd, Zəngilan 
rayonlarının bir sıra kəndlərinin və Zəngilan şəhərinin 
işğaldan azad olunması xəbəri ilə xalqımızı təbrik edib. 

Bundan başqa, 6-cı və 7-ci dağatıcı 
alayların müdafiə sahələrində düşmən 
bölmələrinin şəxsi heyəti arasında ölən və 
yaralananlar var. Məhv edilənlər arasında 
alay komandirinin müavini Vahan Sarkis-
yan da var. Döyüşlərdə 3 ədəd artilleriya 
qurğusu, bir necə minaatan, şəxsi heyətlə 
birlikdə 3 ədəd yük avtomobili sıradan 
çıxarılıb.

Müdafiə Nazirliyindən, həmçinin 
bildiriblər ki, qoşunlarımız dünən bütün 
cəbhə boyu əməliyyat şəraitinə nəzarət 
edib. Oktybrın 21-də Ağdərə,  Füzuli–

Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində 
döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə 
davam edib.

Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüş 
əməliyyatları zamanı Azərbaycan Ordusu 
tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin 556-cı 
alayının taboru məhv edilib.

Təqribən 400 nəfər müqaviləli 
hərbi qulluqçudan ibarət taborun şəxsi 
heyətinin əksəriyyəti sıradan çıxarılıb. 
Hərbi hissə yenidən komplektləşdirilməsi 
üçün Ermənistanın Ararat şəhərinə 

qayıdıb. Məlum olub ki, alay koman-
diri qalan şəxsi heyəti yenidən döyüşə 
göndərməkdən imtina etdiyinə görə 
tutduğu vəzifədən azad olunub. Döyüşə 
getməkdən imtina etdikləri üçün hərbi 
qulluqçuların çoxu cinayət məsuliyyətinə 
cəlb olunublar.

Döyüş meydanlarında uduzan 
Ermənistan hərbçiləri Azərbaycanın 
yaşayış məntəqlərini atəşə tutmaqda 
davam ediblər. Dünən səhər saatlarından 
başlayaraq, Ermənistan silahlı qüvvələri 
Tərtər şəhəri və rayonun ərazisini artille-
riya qurğularından atəşə tutub.

Ermənistan rəhbərliyi yalan və 
saxta məlumatlar yaymaqda davam 
edir. Ermənistan müdafiə nazirliyi guya 
döyüşlərin Xudafərin istiqamətində 
getməsi barədə məlumat yayıb. 
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə 
Nazirliyi bu xəbəri təkzib edib. 

Məlumatda deyilir ki, Xudafərin 
istiqamətində ermənilərin hərbi 
üstünlüyə malik olması barədə xəbər 
cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyil və bu 
məlumatın şərh olunmasına heç ehtiyac 
da yoxdur. Həmçinin qeyd olunub ki, 
məlumat Ermənistan ictimaiyyətində 
hökm sürən qorxunun qismən azaldılma-

sına hesablanmış dezinformasiyadır.
Yeri gəlmişkən, Ermənistan tərəfinin 

Azərbaycana məxsus hərbi təyyarənin 
guya vurulması barədə yaydığı məlumat 
da yalandır və erməni hərbi təbliğat maşı-
nının növbəti uydurmasıdır.

Dünən rəsmi saytlarda yayılan son 
məlumatlara görə, düşmən cəbhənin 
bir çox istiqamətlərindən müdafiə 
mövqelərimizi atıcı silahlar, minaatanlar 
və toplardan atəşə tutub.

Azərbaycan Ordusunun keçirdiyi 
əməliyyat nəticəsində cəbhənin Cəbrayıl 
və Qubadlı istiqamətlərində Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin 18-ci motoatıcı divi-
ziyasının müdafiə olunan bölmələri şəxsi 
heyət və hərbi texnikada itki verərək geri 
çəkilməyə məcbur edilib.

“Sputnik Armeniya” saytı yazır ki, 
Azərbaycan Ordusunun əks-hücum 
əməliyyatları nəticəsində işğalçılar Laçın 
və Xankəndidən qaçırlar. Saytın yaydığı 
informasiyada erməni qadın deyib ki, 
uşaqlarını Yerevana göndərib. Ermənistan 
KİV-in məlumatında isə bildirilib ki, 
Qarabağdan qaçan ermənilərə Yerevanda 
pulsuz tibbi xidmət göstərilir.

Məsaim ABDULLAYEV, 
“Xalq qəzeti” 

Azərbaycan Ordusunun uğurlu 
hərbi əməliyyatları davam edir

Qarabağ cəhhəsində Azərbaycan Ordusunun müzəffər yürüşü dünən 
də davam edib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu il 
oktyabrın 20-dən 21-ə keçən gecə 5-ci dağatıcı alayın müdafiə sahəsində 
düşmənin mövqeləri ələ keçirilib, çoxlu sayda silah və sursat qənimət kimi 
götürülüb. Alayın artilleriya rəisi, artilleriya divizion komandiri və 4-cü 
taborunun komandiri şəxsi heyəti ilə birlikdə məhv edilib.

22 oktyabr 2020-ci il, cümə axşamı6

User
Машинописный текст
Xalq qəzeti 2020.- 22 oktyabr.- S.6.

User
Машинописный текст




