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– Vətən müharibəsindəki zəfərdən 

sonra dövlət başçısının cəmiyyət 
qarşısında yeni hədəflər qoyması 
qürurverici bir faktdır. Xalqın topar-
lanaraq qələbə qazanmasının xəyal 
deyil, əlçatan, ünyetər hadisə olduğu-
nun sabitləşdiyi bir dövrdə yaşayırıq. 
Qüdrətli keçmişdən qüdrətli gələcəyə 
gedişin, hədəfyönlü addımların qaran-
tı dövlət – xalq birliyi, güclü lider – sö-
zübütöv Ali Baş Komandanın başçılıq 
etdiyi müzəffər ordudur! Azərbaycan 

Prezidenti öhdəsindən gəlinməsi 
mümkün olmayan öhdəliklərlə çıxış 
etməyən, dediyini edən liderdir.

 Prezidentin “CNN Türk”ə 
müsahibəsindəki önəmli 
məqamlardan söz açan 
həmsöhbətim dedi:

 – Müsahibədə belə bir məqam 
var: “Müharibənin ilk günlərində 
bəziləri düşünürdü ki, görən daya-
nacaqlarmı, dayanmayacaqlarmı, 
dayandıracaqlarmı, dayandırmaya-
caqlarmı, İlham Əliyev sona qədər 
gedəcəkmi, getməyəcəkmi? Amma 
müharibə davam etdikcə hər kəs 
gördü ki, öldü var, döndü yoxdu, sona 
qədər gedəcəyik”. Azərbaycan Prezi-
dentinin xarakteri, qətiyyəti, cəsarəti, 
vətəncanlılığı yalnız bu sitatdan belə 
çox aydın görünür. Çünki hər kəs 44 
günlük müharibənin düşmən üçün də, 
bizim üçün də nəticələrini bilir, görür... 
Baxırıq, görürük ki, 30 il ərzində 
beynəlxalq birliyin işğalla bağlı təsirli 
addımlar atmaması, ATƏT- in Minsk 
qrupunun fəaliyyətizliyi qarşılığında, 
bu durumla qətiyyən barışmayan 
respublikamızın öz torpaqlarını 
işğaldan qurtarması dövlət başçısının 
uzaqgörənliyi, Vətənə bağlılığı, prinsi-
piallığı, məqsədyönlü və düşünülmüş 
siyasəti ilə sıx bağlıdır.

 44 günlük müharibədən öncə 
olduğu kimi, Qələbəmizdən sonra da, 
son bir “ümid”lə, “bəlkə” ilə atəşkəsi 
pozan Ermənistanın qeyri-ciddi üzü 
(üzsüzlüyü!) bizə yaxşı tanışdır. 
Ancaq Ermənistan 30 illik səbrimizin, 
beynəlxalq vasitəçilərin səylərinə eti-
namızın dəyərini anlamalıdır. Yanlış 
dəyərləndirmənin sonda nə ilə bitdi-
yini erməni dövləti, cəmiyyəti mütləq 
görməlidir. Ermənistan hərbi – siyasi 
rəhbərliyi, “əvəzçıxma” xülyası ilə alı-
şıb - yananlar anlamalı, dərk etməlidir 
ki, hər səbatsız hərəkət növbəti 
zərbələrə əsas olacaq. Ermənistanın 
qırıq - sökük ordusu, “iki stulda eyni 
vaxtda oturmaq qabiliyyəti” və s. baş-
qatmadan başqa bir şey deyil.

 Ağır məğlubiyətə uğramış Pa-
şinyanı və onun partiyasını parla-
ment seçkisində qalib edən xalqın 
istək və arzularından söz açan 
Ə.Qoşalı dedi:

 – İlk növbədə “əvəzçıxma” 
azarkeşləri dəqiq “tərcümə” etməli, 
səlis oxumalıdır: erməni xalqı 
müharibəyə taqəti qalmadığını anlayır. 
Biz deyirik, qaxıl otur, oturduğun 
yerdə. Məğlubsan, məğlub yerində 
dur! Yoxsa, uğursuzluq bataqlığında 
hər çapalama uğursuz dövləti daha 
da dərinə aparacaq. Sakit davran-
mağı bacarmayan erməni cəmiyyəti 
anlamalıdır ki, iki üçtərəfli bəyanatın 

öhdəliklərini pozmaq, nadan çağırışlar 
etmək, müxtəlif təxribatlar törətmək 
onlara heç nə verməyəcək. Heç 
nə! Versə – versə, “endir o bayrağı 
dirəkdən, bük, qoy cibinə” tapşırığına 
növbəti və qaçılmaz dəvətə aparacaq.

 Ermənistan nə edir? – Fikir verin:
–mina xəritələrini yanlış verir;
–bəyanat(lar)ın öhdəliklərini 

yerinə yetirmir, o cümlədən Zəngəzur 
dəhlizinin açılmasını əngəlləməyə 
çalışır;

–bəyanatları tamamilə yanlış – 
“erməni budaq cümləsi” ilə “şərh” 
edir;

–yeni minalar basdırır, yaxud, 
buna cəhd edir;

–yenidən silahlanmağa çalışır;
–təxribatların miqyasını, coğrafiya-

sını genişləndirir;
–beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdır-

maq cəhdlərini davam etdirir və s.
 Yaxşı, bunlardan daha artığını 

zaman - zaman edən bir zehniyyət 
necə bir perspektiv düşünür? Ən 
ağır günlərdə geri addım atmayan bir 
dövlət və dövlət başçısı, Şuşada bay-
raq qaldırdıqdan sonra, qırıq - salxaq 
bir ordu qarşısında gerimi çəkilər? 
Absurddur. 

 Mülki əhalinin, şəhər və kəndlərin 
atəşə tutulması, müxtəlif müharibə 
cinayətləri, təcavüzkarlıq, beynəlxalq 
hüquqa sayğısızlıq, işğal bölgəsində 
bütün infrastrukturun dağıdılması, ta-
lan edilməsi, qətllər, soyqırımı aktları, 
bir sozlə, 30 illik bədnam tarixçədən 
sonra başına “dəmir yumruq” enən bir 
dövlət, daha yanlış yola vaxt, enerji 
sərf etməməlidir.

 Azərbaycanın postmüharibə 
dövründə Qarabağda işğal 
mədəniyyətsizliyindən quru-
culuq mədəniyyətinə, azad-
lıqdan abadlığa keçidi sürətlə 
həyata keçirdiyindən söz açan 
həmsöhbətim dedi:

 – Qarabağ nəinki işğal illərində, 
iğaldan öncə belə malik olmadığı 
infrastruktura, yeniliklərə səhnə 
olacaq. Ağılsız Ermənistanın iş-
ğal axmaqlıqları “ağıllı kənd”lərlə 
əvəzlənir – torpağın əsl sahibləri ilə 
yadellilərin fərqi belədir. Gələcəkdə 
Zəngəzuru da özümüz daha yax-
şı süsləyəcəyik. İrəvanın ruhunu 
erməni daha 100 il yaşasa belə, 
duya bilərmi? Yaxud Göyçəni ruhu-
na hopdura bilərmi? Hər torpağın, 
suyun, iqlimin öz anlayanı, sakini, 

ifadəçisi var. Səttar Bəhlulzadənin 
“Torpağın arzusu” əsəri yadınızda-
dırmı? Torpaq boş - boşuna arzularla 
“çıxış etmir”... Torpaq gülünü, çiçəyini, 
ağacını, mer - meyvəsini... oradakı 
insanları “düşünərək” üzə çıxarır. 
“Su səsə gələr” deyərlər. Deyərlər 
ki, hər insanın öz ulduzu, ağbuludu 
var və s... İnanıram ki, torpaq öz əsl 
sakinlərini duyur, çiçəyi ona görə 
açılır, ağacı ona görə boy verir, göyü 
ona görə ağ buludla dolur, quşu ona 

görə qanadlanır... Şəhərlərin də ruhu 
var, kəndlərin də, dağ başındakı 
tək evin, dərə dibindəki komanın 
da... Divardakı naxışın, xalçadakı 
ilmənin... Ermənilər elə bilir, İrəvanda 
yaşayırlarsa, İrəvanın ruhunu duya 
bilirlər. Erməni nə bilir Zəngəzurda, 
Göyçədə, başqa ərazilərdə qısalan 
ömürləri, artan neqativləri və s. nə 
ilə bağlıdır? Torpaq da, su da be-
zib qaraniyyətlilərdən. Torpaq da, 
su da azadlığa, aydınlığa çıxmaq, 
öz həqiqi sakinlərinə, sahiblərinə 
qovuşmaq istəyir. Kəlbəcərdə, 
Laçında 30 il qanunsuz yaşadıqları 
evlərdən çıxarkən, o evləri yandırıb 
- yaxan erməni zehniyyəti, bu gün 
Xankəndidə sata bilmədiyi evi yan-
dırır – sabah, birisigün Zəngəzurda, 
Göyçədə yanan evləri görsəniz, 
təəccüblənməyin.

 Bugünlərdə qayınatam haq-
qın rəhmətinə qovuşdu. Göyçəli 
idi. Rəhmətliyin vəfatı xəbərini 
eşidincə, ağlıma gələn ilk fikir o 
oldu ki, “Göyçə, daha bir oğlun 
sənə qovuşmadan, sənin həsrətinlə 
gözlərini yumdu bu dünyaya”... Bəli, 
Göyçədən, Zəngəzurdan, İrəvandan 
torpaq gətirmək, oralardan su gətirib 
qəbrinə tökmək sözümüz olan neçə 
min doğması, əzizi var bu xalqın... 
Haqq sözlərimiz havadan asılı qal-
mayacaq... Hələliksə, Qarabağ və 
Zəngəzurun gündoğar hissəsində 
bərpa, yenidənqurma ilə bağlı gərgin 
iş aparılır. Bu işləri plan - proqramlı 
şəkildə, özü də, mümkün olan ən 
yüksək sürət və keyfiyyətlə həyata 
keçirməkdəyik.

 Quruculuqda Ermənistan bizimlə, 
əlbəttə, müqayisə oluna bilməz– 
quruculuq erməni cəmiyyətinin 
fitrətinə yaddır. Ermənistan istər 
öz ərazisində, istərsə Rusiya 
“sülhməramlıları”nın keçici ola-
raq yerləşdiyi torpaqlarımızda baş 
qatmaqdan, sürünməkdən, sakinləri 

zorən “məmnun” etməkdən artığını 
bacarmayacaq. Ermənistan bizim 
rəqibimiz deyil, Prezidentin xüsusi 
vurğuladığı kimi, bizim əsas rəqibimiz 
zamandır. Biz zamanla yarışırıq. Ya-
rış meydanımızda Ermənistan yoxdur. 
Ermənistan yalnız öz kecmiş izləri 
ilə görünür: torpağın altını üstünə 
çevirən, qəbirlərədək qazıb, dağı-
dan, ev-eşikləri soyub yağmalayan 
Ermənistan 30 il goreşənlik edib bura-
larda. Bu, hər addımda görünür... Elə 

bil, abad yer, şəhər – kənd görəndə 
başı ağrıyır bədbəxt uşağının. Belə 
bir zehniyyət gələcəkdə necə var ola 
bilər?!.

 İşğalçılıq, terrorçuluq, başqası-
nın malına - mülkünə, sərvətlərinə 
yiyələnmək... siyasəti iliyinə işləmiş 
bir cəmiyyət bizimlə hansı və necə 
bir “Sülh müqaviləsi”ni imzalayacaq? 
Görünür, Ermənistan, sözün bütün 
anlamlarında, sülhə hazır deyil. 
Ancaq, son 30 ildə formalaşmış 
siyasi, hərbi erməni miflərinin darma-
dağın edilməsi bugünkü və gələcək 
münasibətlərdə istirak edəcək əsas 
faktorlardan olacaq. Azərbaycan 
“dəmir yumruğ”u Ermənistan 
cəmiyyətinin ideoloji sütununu dar-
madağın edib. Erməni cəmiyyətinin 
qafasında çəpdişli çarxlar dolaşır ki, 
görəsən, İrana nota təqdim edən, Ru-
siya “sülhməramlıları”na xəbərdarlıq 
edən, şifahi xəbərdarlıqları rəsmi 
müstəviyə daşıyan və nəhayət, 
dövlət başçısının yeni müsahibəsi ilə 
yeni gündəm yaradan Azərbaycanın 
prinsipiallığını, qətiyyətini və bunu 
təqribən əldə edilən uğurları necə 
durdurmaq olar? 

 Müharibə vaxtı müharibə, sülh 
vaxtı sülh ləyaqəti göstərə bilməyən 
Ermənistanın baş naziri telefon 
nömrəsini dəyişməlidir. Ötən ilin sent-
yabr ayının sonu, oktyabrın əvvəlləri, 
eləcə də, sonrakı günlər telefondan 
asılı qalan Paşinyanın nömrəsini 
ekranda görən hansı dovlət başçısı 
o nömrəyə cavab verəcək? Sadə 
suallara sadə cavablar var, əslində. 
Amma, biz indi cavab axtaran deyil, 
sual verənik. Zəhmət çəksin, hərb 
cəbhəsində məğlub olduqdan sonrakı 
ilk seçkidə qalib olan Paşinyan ritorik 
və digər alqoritmli suallara cavab 
arasın...

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

“Prezident İlham Əliyevin “CNN Türk” telekanalına müsahibəsi 
məzmunca ümumiləşdirici və istiqamətvericidir. Yəni, bu, özündən 
öncəki (ən azı, ötən ilin iyulundan bəri olan) müsahibələri də  xatırladan, 
onların ən ümumi cəhətlərini özündə birləşdirən və ismarıcları ilə 
istiqamətverici, aydınlaşdırıcı bir sənəddir. Müsahibənin suallarını, 
cavablarını zəruri edən səbəblər və telekanalın məhz “CNN Türk” olması 
təsadüfi deyil. Prezidentin ötən il Tovuz hadisələrindən sonra, yaxud 
44 günlük Vətən müharibəsindən az öncə, elə müharibənin gedişindəki 
müsahibələrini xatırlayan hər kəs təsdiq edə bilər ki, həmin müsahibələr 
sonrakı hadisələrə dair hansı təsəvvürləri yaradırdı, özündə hansı dərin 
ismarıclar ehtiva edirdi və hadisələrin gedişi o təsəvvür və ismarıcları 
necə təsdiq etdi...” Bu fikirləri Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin 
eksperti Əkbər Qoşalı dövlət başçısının “CNN Türk”ə müsahibəsinə 
münasibət bildirərkən dedi. O, fikirlərinə davam etdi:

Ermənistan hakimiyyəti öz 
ölkəsini uçuruma doğru aparır

1993-cü il avqustun 23-də isə 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin hü-
cumu nəticəsində Füzuli şəhəri da-
xil olmaqla, rayonun 78 kəndindən 
58-i işğal olunmuşdur.

Prezident, Ali Baş Koman-
dan  İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
rəşadətli Ordumuz tərəfindən 
2020-ci ilin payızında Füzuli rayonu 
işğaldan azad edildi. Ermənilər iş-
ğal etdikləri ərazilərdə, o cümlədən 
Füzulidə hər şeyi, bütün tikililəri, 
eləcə də tarixi və dini abidələri 
yerlə-yeksan etmiş, daş üstdə daş 
qoymamışdılar. 

Füzuli rayonu da tarixi, dini 
abidələrlə zəngin bir bölgə olub. 
Tariximizin müxtəlif dövrlərində 
yaradılmış bu abidələrin demək 

olar ki, əksəriyyəti erməni van-
dalları tərəfindən darmadağın 
edilmişdir. Bu abidələr sırasına 
rayonun Babı kəndində yerləşən 
səkkizguşəli Şeyx Babı Yaqub 
(XIII əsr) türbəsini, Aşağı Veysəlli 
kəndində XIV əsrə aid Mirəli 
türbəsini, Əhmədalılar kəndində 
orta əsr qəbiristanlığının ərazisində 
sənduqə formalı qəbir daşının 
üzərindəki türbəni, XIX əsrə aid 
olduğu söylənilən Cəlil türbəsini və 
s. aid etmək olar. 

Karvansara 1681-ci ildə Füzuli 
rayonundakı Qarğabazar kəndinin 
mərkəzində, çox da hündür 
olmayan bir təpənin üstündə inşa 
olunmuşdur. Karvansara tikilisinin 
eni 23,7 metr, uzunluğu isə 34,7 

metrdir. Qarğabazar kəndində tikil-
diyi üçün o, Qarğabazar karvansa-
rası adı ilə tanınır. Bu tarixi abidəyə 
bəzən Şah Abbas karvansarası da 
deyirlər. 

Memarlıq üslubuna görə Qar-
ğabazar karvansarası Alban dövrü 
memarlıq ənənələrinə bənzəyir. 
Girişin sağ və sol tərəflərində 
gözətçi otaqları qarşısında iki 
böyük sal daş vardır. Görünür, 
gözətçilər həmin daşların üstündə 
dayanıb, karvansaraya daxil olan 
karvanların yüklərinə baxırmışlar. 
Karvansara ölkənin daşınmaz tarixi 
abidələrindən hesab edilirdi.

İşğaldan sonra ermənilər bu 

tarixi-memarlıq abidəsini mal 
tövləsinə çevirmişdilər.

Qiyasəddin məscidi 
 Qarğabazarı kəndində, Şah Abbas 
karvansarasından yuxarı, qayanın 
üstündə yerləşir. Yerli əhali onu Şah 
Abbas məscidi adlandırmışdır. Hacı 
Qiyasəddin ağa Dizaği 1633-cü 
ildə Dizaq mahalının Qarğabazarı 
kəndində doğulmuşdur. Sayılıb- 
seçilən Hacı Qiyasəddin Qarğaba-
zarı kəndinin kəndxudası olmuşdur. 
Deyilənlərə görə o, quruculuğu və 
xeyirxahlığı ilə seçilib. O, hicri-
qəməri 1095-ci (miladi 1683/84) 
ildə doğma kəndlərində məscid 
tikdirmişdir. Həmin məscidin qapı 

çatı üzərindəki kitabədə yazılıb: “Bu 
məscidi Böyük Allahın mərhəmətli 
bəndəsi Hacı Qiyasəddin tikdirib. 
h. t. 1095”. Bu da miladi tarixi ilə 
1683-1684-cü illərə təsadüf edir. 

Hacı Qiyasəddin məscidi eyvan-
sızdır. Tamamilə yerli daş material-
ları ilə bir zaldan ibarət tikilmişdir. 
Dam örtüyü tağtavan şəkilindədir. 
Giriş qapısı nəzərə alınmasa 
burada ağac materialından istifadə 
olunmamışdır. Məscid kəndin 
mərkəzindəki sal qayalı təpənin 
üstündə inşa edilmişdir. Həmin 
məbəd Hacı Qiyasəddin məscidi 
adlanır. Tarixi abidə kimi qorunur.

Füzuli şəhərindəki Hacı Ələkbər 
məscidi memar Kərbalayı Səfixanın 
ilkin işlərindəndir. Məscidin giriş 
qapısı üzərindəki daş kitabədə 
“Memar Kərbalayı Səfixan Qara-
bağinin işidir” – sözləri yazılmışdır. 
Kitabədə məscidin tikilmə tarixi də– 
hicri tarixi ilə 1307-ci il göstərilir. Bu 
tarixi miladi təqviminə çevirəndə 
1889-1890-cı illərə uyğun gəlir. Bu 
dini ocaq Hacı Ələkbər məscidi 
adlandırılmışdır. Hacı Ələkbər 
xeyriyyəçi olub. O, bu məscidin in-
şası üçün vəsait ayırıb və Şuşadan 
ustalar dəvət edib. Xeyirxah işlərinə 
hörmət və ehtiram əlaməti olaraq 
yerli camaat Hacı Ələkbər bəyi öz 
tikdirdiyi məscidin ibadət zalının 
sol pəncərələrindən birincisinin 
qənşərində dəfn etmişdir.

1993-cü ilin avqustunda Füzuli 
şəhərinin Ermənistan tərəfindən 
işğalı zamanı Hacı Ələkbər məscidi 
yararsız hala düşmüşdür.

Aşağı Veysəlli kəndində təpə 
üzərində ucalan qülləvari türbə 
xalq arasında Mirəli türbəsi adı ilə 
tanınır. Türbənin iç quruluşu ikiqatlı 
olub yeraltı sərdabə və yerüstü 
kameradan ibarətdir.

Üzərində kitabə və ornament 
olmasa da inşaat texnikası və 
həcm-məkan quruluşuna görə, 
onun Elxanilər dövründə -- XIII 
əsrin sonu XIV əsrin əvvəllərində 
tikildiyi şübhə doğurmur.

Müzəffər Azərbaycan Ordusu Fü-
zulini işğaldan azad edəndən sonra 
Ali Baş Komandan,  Prezident İlham 
Əliyev Füzuli şəhərində olarkən 
bu xarabalığa çevrilmış yerləri 
görəndən sonra demişdir: “Bura 
Füzuli şəhəridir. Amma şəhərdən 

əsər-əlamət qalmayıb. Şəhər yoxdur, 
dağıdılıb. Ermənilər dağıdıblar. İşğal 
dövründə gəlib bizim binalarımızı 
söküb, binaların daşlarını, damlarını 
aparıblar, oğru kimi, talançı kimi. 
Bunlar, Füzuli şəhərinin qalıqlarıdır. 
Bu gün də Ermənistanı müdafiə 
edən xarici dairələr gözlərini açıb 
baxsınlar onların vəhşiliyinə. Onlar 
kimi müdafiə edirlər?!”

 Bu şəhərdə rayonun işğaldan 
azad edilmiş kəndləri də, burada-
kı yerlə-yeksan edilmış tarixi-dini 
abidələr də tezliklə bərpa ediləcək 
və məcburi köçkünlər öz doğma 
yurdlarına dönəcəklər.

M.MEHDİYEV, 
 “Xalq qəzeti”

Füzuli rayonundakı tarixi və dini 
abidələrimizi ermənilər yer üzündən siliblər 

Füzuli rayonu Azərbaycanın iri yaşaış bölgələrindən 
biridir. Əsası 1827-ci ildə qoyulmuş Qarabulaq 
yaşayış məskəninin əsasında 1930-cu ildə 

rayon təşkil olunmuş və Qaryagin adlandırılmışdır. 
Rayon mərkəzi Qaryagin qəsəbəsi olmaqla, Qozluçay, 
Köndələnçay, Arazboyu və Füzuli – Ağdam magistral 
yolunun hər iki ətrafında olan kəndləri əhatə etmişdir. 
1959-cu ildə böyük şairimiz Məhəmməd Füzulinin 400 illik 
yubileyi münasibətilə rayonun adı Füzuli olmuşdur. 

Vətən müharibəsindəki qələbəmizə 
həsr olunmuş rəsm sərgisi 

Ağdamda Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Rəssamlar 
İttifaqı, Ağdam Rayon İcra Hakimiyyəti və 
Heydər Əliyev Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Vətən 
müharibəsindəki qələbəmizə həsr olunmuş rəsm 
sərgisi açılıb.

Sərgidə Azərbaycan 
Rəssamlar İttifaqının fəxri 
üzvləri Elnurə və Aygün 
İsgəndərova bacılarının əl 
işləri sərgilənir. Qarabağ 
zəfərinə həsr olunmuş 
"Milli-mənəvi dəyərlərimiz" 
adlı dekorativ-tətbiqi sənət 
nümunələrindən ibarət ilk 
fərdi yaradıcılıq sərgisində 
rəssamların 50-yə yaxın 
əsəri nümayiş olunur. Sərgi, 
şəhid ailələri və media 
nümayəndələrinə təqdim 
olunub. Ağdam rayonundakı 
Heydər Əliyev Mərkəzində 
baş tutan sərgi-tədbirdə 27 
şəhidin anası üçün xüsusi 
diplom və hədiyyələr təqdim 
olunub.

Azərbaycan Rəssamlar 
İttifaqının üzvü Aygün 
İsgəndərova jurnalistlərə 
açıqlamasında bildirib ki, bu 
tədbir Qarabağ zəfərinə həsr 

olunmuş ilk fərdi yaradıcılıq 
sərgisidir.

Xalq rəssamı Arif Hüsey-
nov belə sərgilərin gənclərin 
maariflənməsinə və yaradı-

cılığına müsbət təsir xidmət 
etdiyini deyib: “Mən istərdim 
ki, Azərbaycanın bütün 
bölgələrində belə sərgilər 
təşkil olunsun”.

Üzeyir Hacıbəylinin Şuşadakı 
dağıdılmış ev muzeyi erməni 

vandallığının nişanəsidir

Üzeyir bəyin buradakı ev muzeyi erməni 
vandalları tərəfindən bərbad günə qoyulub.

Muzeyin yerləşdiyi bina XIX əsrdə tikilmiş, 
1959-cu ildə ev-muzeyi olaraq fəaliyyətə 
başlamışdır. 1978-ci ildə təmir edilən muze-
yin həyətində bulaq kompleksi də istifadəyə 
verilmişdi.

1992-ci ilə kimi fəaliyyət göstərən mu-
zeyin 1700-ə yaxın eksponatı olub. İşğal 
zamanı Üzeyir Hacıbəyliyə aid edilən yalnız 
136 şəxsi əşya xilas edilə bilib, qalanları 
ermənilər tərəfindən məhv edilib. 

Ü. Hacıbəylinin anadan olmasının 
ildönümləri, yubileyləri muzeydə mütəmadi 
surətdə dövlət səviyyəsində qeyd olun-
muşdur. Ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyev dəfələrlə bu muzeydə olmuş, onun 
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmişdir. 1985-
ci ildə Üzeyir Hacıbəylinin100 illik yubileyi 
UNESCO tərəfindən geniş qeyd olunmuş, 
dünyanın bir çox ölkəsindən gəlmiş qonaq-
lar Ü. Hacıbəylinin Şuşadakı ev-muzeyini 
ziyarət etmiş, burada böyük yubiley tədbirləri 
keçirilmişdir.

1992-ci ilin may ayının 8-də Şuşa 
şəhərinin erməni təcavüzkarları tərəfindən 
işğalından sonra muzey fəaliyyətini dayandır-
mışdır. Ü. Hacıbəylinin ev-müzeyinin direk-
toru Nəsibə Əliqızının fədakarlığı və Şuşa 

şəhər mədəniyyət şöbəsinin müdiri Zahid 
Abbasovun yaxından köməyi sayəsində mu-
zeyin eksponatlarının bir hissəsinin düşmən 
əlinə keçməsinə yol verilməmişdir. Muzeyin 
eksponatlarından şəxsən Ü. Hacıbəyliyə 
məxsus əşyalar Bakıya gətirilmişdir. Hazırda 
onlar Ü. Hacıbəylinin Bakıdakı ev-muzeyinin 
fondlarında saxlanılır. Şuşadan gətirilmiş 
eksponatlar aşağdakilardan ibarətdir: 
Üzeyir bəyin şəxsi əşyaları, uşaqlığ papağı, 
kostyumu, eynəyi, paltosu, Qori semina-
riyasında çaldığı skripka, yazı ləvazimatı, 
mürəkkəbqabı, qələmdan, şəxsi albomu, 
şəkilləri, anası Şirinbəyim xanımın gəlinlik 
paltarı, Ü. Hacıbəylinin həyat və yaradıcılığı-
na həsr olunmuş və muzeyə yadigar verilmiş 
kitablar. Bakıya gətirilən eksponatlardan biri 
də müzeyin həyətindəki Üzeyir bəyin çox 
sevdiyi armud ağacının dibindən götürülmüş 
bir ovuc Şuşa torpağıdır.

Evin ikinci mərtəbəsinə qalxan taxta 
pilləkənlər, eyvan, dam, tavan tamamilə da-
ğılıb, otaqları kol-kos basıb, bu müzeyə daxil 
olanlar bildirirlər ki içəri keçmək mümkün 
deyil. Birinci mərtəbənin ön divarı isə ortadan 
parçalanıb, hər an uça bilər.

Evin qabağındakı daş qalağının içindən 
gipsdən hazırlanma lövhə tapılıb. Bu, Koroğ-
lunun təsviri olan barelyefin bir parçasıdır. 
Daş qalağını təmizləyərkən nə vaxtsa ev 
muzeyinin üzərinə vurulmuş qranit lövhənin 
qalıqları da aşkar edilib. 

Bu daş qalıqları erməni işğalının izlərini 
əks etdirir və Qarabağın ermənilər tərəfindən 
işğalından təkcə insanların deyil, tarixi 
abidələrin də necə zərər çəkdiyini görmək 
olur.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

“Üzeyir ömrü” filmindən də bildiyimiz kimi, dahi bəstəkarın evi Xan 
qızının qonşuluğunda yerləşib. Həmin filmdəki yelləncək səhnəsi də 
muzeyin qarşısındakı bağda çəkilib.
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