
Nəhayət ki, 44 günlük Vətən 
müharibəsi milyonların arzusunu, 
istəyini gerçəkləşdirdi, gözəl Qa-
rabağımızı, onun tacı olan Şuşanı 
özümüzə qaytardı. Azərbaycan Pre-
zidenti, müzəffər Ali Baş  Komandan 
İlham Əliyevin qətiyyəti, siyasi 
iradəsi, diplomatik səriştəsi, əsgər 
və zabitlərimizin şücaəti, məğrurluğu 
sayəsində tarixi Zəfər qazandıq. 
2020-ci il noyabrın 8-də Şuşa şəhəri 
işğalçılardan təmizləndi. O gündən 
qədim Susa işıqlı həyatına döndü.

29 il yarımdan sonra Şuşanın 
daşında, torpağında, suyunda , 
meşəsində Azərbaycan ruhu dola-
şırdı. Dahi Üzeyir bəyin, Natəvanın 
Cabbarın, Xanın, Bülbülün, yurdu 
indi azad nəfəs alır. Xalqımızın qürur 
yeri olan Cıdır düzü isə çal-çağırlı 
günlərinə qayıtdı.

Mayın 12 – 13-də burada 
möhtəşəm “Xarıbülbül” musiqi festivalı 
keçirildi. Festivalın keçirilməsi, bir növ, 
Qarabağın tarixi simasının, Şuşa-
nın mədəniyyət mərkəzi statusunun 
bərpasını təcəssüm etdirir.

Bəli, 29 il yarımdan sonra 
Azərbaycanın mədəniyyət paytax-
tı olan Şuşa cənab İlham Əliyevin 
təşəbbüsü, Heydər Əliyev Fondunun 
təşkilatçılığı ilə “Xarıbülbül” festivalına 
evsahibliyi etdi. Cıdır düzü öz iştirak-
çılarını könül xoşluğu ilə qarşıladı. 
Cənab İlham Əliyev, birinci xanım 
Mehriban Əliyeva, qızları Leyla və 
Arzu Əliyevaların bu möhtəşəm musi-
qi bayramında iştirak etmələri tədbiri 
daha da dəyərləndirdi.

Otuz illik fasilədən sonra bu il 
birinci dəfə keçirilən musiqi festiva-
lının şəhidlərimizin əziz xatirəsinə 
həsr olunması böyük əhəmiyyətə 
malikdir. Prezident İlham Əliyev açılış 
mərasimində vurğuladı: “Biz bu günü 
bizim qəhrəman hərbçilərimizə borc-
luyuq, Azərbaycan xalqına borcluyuq. 
Xalq birləşdi, xalq həmrəylik göstərdi, 
bir yumruq kimi birləşdi və bu 
Qələbəni Azərbaycan xalqı qazandı”.

Prezident İlham Əliyev hər il Şu-
şada “Xarıbülbül” musiqi festivalının 
keçiriləcəyini, eləcə də gələn il Şuşa-
nın 270 illik yubileyi qeyd olunacağını 
dedi.

Bildirdi ki, Pənahəli xan 1752-ci 
ildə Şuşanın təməlini qoyub və o vaxt-
dan işğal dövrünə qədər bu şəhərdə 

azərbaycanlılar yaşayıblar.
Şuşa Azərbaycan xalqının milli 

sərvətidir. Bu yaxınlarda Şuşanın 
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı 
elan edilməsi bunu bir daha göstərir. 
Ermənilər nə qədər çalışsalar da, 
Şuşadan Azərbaycan ruhunu silə 
bilmədilər.

30 ildən sonra bərpa edilən 
festival, sözün əsl mənasında, milli 
birlik, qürur, zəfər, ləyaqət bayramına 
çevrildi.

O da bəllidir ki, Ermənistanın 
rəsmi təbliğatı, xüsusi qurumları 
münaqişənin ilk günlərindən etibarən 
Azərbaycanda müxtəlif dini, etnik, 
linqvistik icmalar arasında təfriqə 
yaratmaq idi. Azərbaycan dövlətçiliyini 
zəiflətmək, parçalamaq üçün davamlı 
iş aparmış, bu məqsədlə mərkəzlər, 
təşkilatlar, KİV-lər qurulmuş, milyon-
larla vəsait xərclənmişdir. Bu işdə 
xaricdəki erməni lobbisi, onların 
havadarları da kifayət qədər fəaliyyət 
göstərmişlər.

44 gün ərzində torpaqlarımızın 
işğaldan azad olunması üçün bütün 
etnik və dini icmaların nümayəndələri 
vahid amal, vahid bayraq altında 
birləşərək çiyin-çiyinə döyüşməklə bu 
təbliğatın, bu fəaliyyətin öz hədəfinə 
çatmadığını, mənasızlığını ortaya 
qoydu. Eyni zamanda, Azərbaycanda 
əsrlərlə mövcud olmuş tolerant 
mühitin, multikulturalizm ənənələrinin 
qorunmasına Prezident İlham Əliyevin 
hakimiyyəti illərində bu qədər diqqət 
ayrılmasının da nə qədər düzgün 
siyasət olmasını sübut etdi.

Qürur hissi ilə deməliyik ki, 
Vətən müharibəsindəki Qələbədə 

bütün icmaların payı, töhfəsi var-
dır. Ölkə başçısının tövsiyəsi ilə 
keçirilən builki “Xarıbülbül” festivalı 
həm də Azərbaycan multikulturalizm 
ənənələrinin simvoluna çevrildi.

Prezident İlham Əliyevin dediyi 
kimi, Vətən müharibəsi bir daha onu 
göstərdi ki, Azərbaycanda bütün 
xalqlar dostluq, qardaşlıq, həmrəylik 
şəraitində yaşayır, ölkəmizdə milli 
birlik, milli həmrəylik vardır. Bu, bütün 
dünyaya Şuşadan, qədim torpağı-
mızdan verilən mesaj idi. Cənab 
Prezident bir daha vurğuladı ki, ancaq 
çoxkonfessiyalı, çoxmillətli ölkələrdə, 

cəmiyyətlərdə inkişaf olur, birlik olur, 
milli həmrəylik olur, sülh olur.

“Xarıbülbül” festivalında xoş və 
yaddaqalan anlar yaşandı. Gənc mu-
ğam ifaçısı Kənan Bayramlı tərəfindən 
“Bayatı-Şiraz” muğamı üstündə Abbas 
Səhhətin “Vətən” şeiri ifa olunmuşdur. 
Bu musiqi parçası illər əvvəl “Qara-
bağ bülbülləri” ansamblı tərəfindən 
hazırlanaraq ifa edilmiş, filmlərdə, 
tədbirlərdə dəfələrlə səsləndirilmişdir 
və işğal illərində azərbaycanlılar 
üçün xüsusi rəmzi əhəmiyyətə malik 
olmuşdur.

On dörd yaşlı Kənan Bayramlı 
Şuşada, Cıdır düzündə elə zəngulə 
vurdu ki, əks-sədası illərlə düşmən 
əsarətində qalan qayalardan, dağ-
lardan eşidildi. Elə səs ki, hamını 
kövrəldib bütün diqqəti “Bayatı- 
Şiraz”a köklədi. Bu səsi eşitdikcə 
özümüzü Qarabağda, onun musiqi 
beşiyi Şuşada keçirilən “Xarıbülbül” 
festivalında hiss etdik.

Hər kəsi kövrəldən bu ifa Şuşaya 
Azərbaycan ruhunun, Azərbaycan 
mədəniyyətinin böyük qaydışının 
prelüdü də sayıla bilər.

Prezident İlham Əliyev 
Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli 
nümayəndələrinin Şuşaya qayıtma-
larını böyük qürur hissi ilə dilə gətirdi: 
“Bu gün Azərbaycan mədəniyyəti, 
Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli 
nümayəndələri Şuşaya qayıdıblar və 
bu qayıdış reallıqdır, bu reallıqla hər 
kəs hesablaşmalıdır”.

Ölkə başçısı bu qayıdışın digər 
bir simvolik başlanğıcını Ramazan 
bayramı ilə də bağladı. Bu, Gövhər 
ağa məscidində bayram namazının 
qılınmasıdır.

Erməni vandalları işğal etdikləri 
ərazilərimizdəki məscidləri, tarixi 
abidələri, demək olar ki, viran qoy-
muşdular. Hər kəs Qarabağda, Şu-
şada azan səsləri eşitmək arzusunda 
idi. Bu arzumuz da reallığa çevrildi. 
Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə 
məscidlərimizdə təmir-bərpa işlərinə 
başlandı.

İndi Şuşanın Yuxarı Gövhər ağa 
məscidində, işğaldan azad olunmuş 
digər ərazilərimizdə azan səsləri uca-
lır. Artıq məscidlərdə bayram namazı 
qılınır.

Şuşa Pənahəli xanın dövründən 
dini dəyərlərə xüsusi diqqət yetirilən 

məkan kimi tanınıb. Əfsuslar ol-
sun ki, ermənilər həmişə tarixi-di-
ni abidələrimizə qarşı vandalizm 
aktları ilə müşayiət olunub. İslamın 
Azərbaycan xalqının milli konsolidasi-
yasında, milli mədəniyyətinin qorun-
masında müstəsna yeri var.

Prezident İlham Əliyev çıxışın-
da dedi: “Biz öz dini, milli, mənəvi 
köklərimizə bağlı olan xalqıq. Əks-
təqdirdə, biz heç vaxt işğala son qoya 
bilməzdik.”

Beş il bundan əvvəl Cocuq 
Mərcanlı işğaldan azad olunandan 
sonra orada Prezident İlham Əliyevin 

göstərişi ilə Şuşa məscidinin bənzəri 
olan məscid inşa edilmişdi və həmin 
məscidin açılışındakı çıxışında o 
demişdi ki,gün gələcək biz Şuşada 
məscidləri bərpa edəcəyik və yeni 
məscidlər tikiləcəkdir.

Təqdirəlayiq haldır ki, cənab İlham 
Əliyevin iştirakı ilə Ramazan bayramı 
ərəfəsində – mayın 12-də Şuşada 
yeni möhtəşəm məscidin təməli 
qoyuldu. Cənab Prezident “Xan qızı” 
bulağında olarkən dedi: “Ermənilər 
tərəfindən qurudulmuş “Xan qızı 
Natəvan” bulağından bu gün su gəldi. 
Bütün bunlar böyük rəmzi məna daşı-
yır. Bax, bizim qayıdışımız budur”.

Ümumiyyətlə, Şuşanın Cıdır 
düzündə təşkil olunmuş möhtəşəm 
musiqi festivalı bir çox özəllikləri ilə 
yadda qaldı. İncəsənət xadimlərinin, 
ölkəmizdə yaşayan xalqların 
nümayəndələrinin musiqi töhfələri al-
qışlarla qarşılandı, xalqımızın birliyini 
bir daha nümayiş etdirdi.

Konsert bitəndən sonra Prezident 
İlham Əliyev birinci xanım  Mehriban 
Əliyeva festivalda iştirak edən 
incəsənət xadimləri ilə görüşdülər. 
Cıdır düzündə hamı birlikdə

“Qarabağ Azərbaycandır!”
“Yaşasın Şuşa!”
“Yaşasın Azərbaycan!”
söylədilər.
Şuşanın Cıdır düzündə təşkil 

olunmuş “Xarıbülbül” musiqi festivalı 
böyük atəşfəşanlıqla başa çatdı və 
hər kəsdə yüksək əhval-ruhiyyə, xoş 
ovqat yaratdı.

Musiqiçilərimizin çıxışlarından çox 
qürurlandım. Bir vaxtlar mən də Cıdır 
düzündən Şuşanı, Şuşanın əsrarəngiz 
təbiətini seyr etmişdim. Festivalı 
izləyərkən istər-istəməz böyük şai-
rimiz Səməd Vurğunun dillər əzbəri 
olan bu misralarını zümzümə etdim:

Könlüm keçir Qarabağdan,
Gah o dağdan, gah bu dağdan,
Axşam üstü qoy uzaqdan,
Havalansın Xanın səsi,
Qarabağın şikəstəsi.
Qoy, ruhumuza hopmuş bu mis-

ralar, muğam ustadlarımızın avazı 
ilə qovuşan “Qarabağ şikəstəsi” hər 
zaman ucadan səslənsin!

Sübhan QULİYEV,  
“Sumqayıt” qəzetinin  

baş redaktoru

“Könlüm keçir Qarabağdan…”

Otuz ilə yaxın idi ki, milli musiqimizin beşiyi olan Şuşanın 
nisgili ilə yaşayırdıq. Bu yerlərin bənzərsiz təbiəti, yaddaşlara 
həkk olunmuş tarixi və mədəniyyət abidələri, qalaları, gəlimli-
gedimli dünyamıza şahidlik etmiş füsunkar dağları, hər addımda 
çağlayan sərin bulaqları, laləli, xarıbülbüllü yamacları üçün 
çox darıxmışdıq. Çal-çağırlı, toy-büsatlı Cıdır düzü “Qarabağ 
bülbülləri”nin xoş avazla, cəh-cəhlə oxuduqları “Qarabağ 
şikəstəsi”nə, “Bayatı-Şiraz”a həsrət qalmışdı. Qədim Şuşanın 
göz oxşayan dağları, dərələri, yaylaqları, meşələri xəyalımızda 
dolaşırdı. Ancaq o yerlərə əlimiz çatmır, ünümüz yetmirdi. 
Qəhərdən boğulurduq…

Hamımız uşaqlar üçün gözəl bir 
dünya qurulmasına töhfələr verək

Bir körpənin dünyaya gəlişi təkcə onun 
ata-anasına deyil, nənə və babalarına, əmi-
dayısına, bütün qohum-əqrəbaya sevinc 
gətirir. Körpə əzizlənə-əzizlənə böyüyür. Yəni 
Azərbaycan ailəsində yaxşı nə varsa, hamısı 
uşaq üçün, onun xoşbəxt gələcəyi üçündür.

Azərbaycanda uşaq siyasətinin əsası 
ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 
qoyulub. Ulu öndərin yaratdığı və nəsillər üçün 
miras qoyduğu ənənələr bu gün də uğurla 
davam etdirilir.

Ulu öndərin siyasi kursuna sadiqliyini 
bütün sahələrdə nümayiş etdirən Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən uşaq hüquqlarının 
müdafiəsinə, sağlamlığına, təhsilinə, layiqli 
vətəndaş kimi hərtərəfli inkişafına yönələn 
siyasət yürüdülür, bu istiqamətdə uğurlu 
islahatlar aparılır. Möhtərəm Prezidentimiz 
İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında 
uşaqlara dövlət qayğısının gücləndirilməsi, 
uşaq problemlərinə vətəndaş cəmiyyəti 
qurumlarının diqqətinin artırılması və ölkənin 
uşaqlarla bağlı demoqrafik perspektivlərinin 
müəyyənləşdirilməsi məqsədilə 22 dekabr 
2008-ci il tarixdə imzaladığı sərəncamla 2009-
cu il ölkəmizdə “Uşaq ili” elan olunub. Xüsusi 
qayğıya ehtiyacı olan, valideyn himayəsindən 
məhrum olan uşaqlar xüsusilə, dövlətin 
diqqətindədir. Ölkəmizdə bir və ya hər iki 
valideyn qayğısından məhrum olan və internat 
müəssisələrində təhsil alan uşaqların sayı 
1991-ci ildə 955 olubsa, bu rəqəm illər ərzində 
kəskin şəkildə dəyişməsinə baxmayaraq , 
2017-ci ildə 639-a düşüb. 

Uşaqların himayədarı Birinci vitse-pre-
zident, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 
xanım Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi altında 
uşaqlarla bağlı davamlı olaraq həyata keçirilən 
layihə və proqramlar onların həyatında 
təsvirəgəlməz ölçüdə böyük rol oynayır. Hər bir 
uşağın qayğı ilə əhatə olunması Heydər Əliyev 
Fondunun əsas fəaliyyət prioritetlərindəndir.

Heydər Əliyev Fondunun “Yeniləşən 
Azərbaycana yeni məktəb”, “Təhsilə dəstək”, 
“Diabetli uşaqlara ən yüksək qayğı”, “Talasse-
miyasız həyat naminə” və bu kimi xeyli sayda 
layihələri uşaqlara təhsil, səhiyyə və digər 
sahələrdə dəstək və köməkdir. “Uşaq evləri 
və internat məktəblərinin inkişafı proqramı” və 
“Məktəbəqədər uşaq tərbiyə müəssisələrinin 
yenidən qurulması” layihələri çərçivəsində 
100-lərlə körpələr evi, uşaq bağçası və internat 
məktəbi əsaslı təmir olunaraq yenidən qurulub.

Təsadüfi deyil ki, uşaqlara ali münasibət 
Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində 
də geniş əksini tapıb. Uşaqların qayğısına 
qalmaq , onları müdafiə etmək ailənin borcu 
olduğu burada bir daha vurğulanıb. Dövlət 
bu borcun necə yerinə yetirilməsinə daim 
nəzarət edir. Azərbaycan Respublikasında 
1998-ci ildə BMT-nin uşaq hüquqları haqqın-
da Konvensiyasını özündə əks etdirən “Uşaq 
hüquqları haqqında” Qanun qəbul edilmişdir. 
Bu qanun davamlı olaraq günün reallıqları və 
sosial tələblər, sifarişlər çərçivəsində əlavə və 
dəyişikliklərlə zənginləşdirilir.

Təəssüf ki, hazırda dünyada milyonlarla 
uşağın hüququ tapdalanır, onlar zorakılığa, 
şiddətə, aclığa-susuzluğa məruz qalırlar. Uşaq-
lar müharibələrin qurbanına çevrilir, öldürülür, 

valideynsiz qalır, qaçqın həyatı yaşamağa 
məcbur olurlar...

Eyni ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
gətirdiyi acıverici hadisələrdə olduğu kimi… 
Əfsuslar olsun ki, ölkəmizdə də torpaqlarımı-
zın 20 faizinin mənfur Ermənistan tərəfindən 
işğalı nəticəsində öldürülən, həm də xüsusi 
amansızlıqla qətlə yetirilən, doğma yurdundan 
didərgin düşüb qaçqına, məcburi köçkünə 
çevrilən minlərlə uşaq var idi. Münaqişənin 
davam etdiyi 30 il ərzində bu qəbildən olan 
uşaqlar hər zaman dövlətimizin diqqət və 
qayğısı ilə əhatə olunmuşdur. Onların mənəvi, 
fiziki sağlamlığı, təhsilləri üçün hər cür şərait 
yaradılıb. Ən ümdəsi isə qaçqın və məcburi 
köçkün uşaqlar bu illər ərzində əmin idilər ki, 
Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli siyasəti və 
qüdrətli ordumuzun şücaəti sayəsində tezliklə 
öz yurd-yuvalarına qayıdacaqlar və bir daha 
Azərbaycanda qaçqın, məcburi köçkün uşaqlar 
olmayacaq. 

Məlum olduğu kimi, ölkəmizin əks -- hü-
cum əməliyyatı ilə həyata keçirdiyi 44 gün-
lük müharibədə də Azərbaycan uşaqları 
məhrumiyyətlərə məruz qaldılar. Təəssüf 
ki, işğalçı Ermənistan ordusunun və onun 
rəhbərliyinin vandalizm siyasəti nəticəsində 
cəbhə bölgəsindən xeyli uzaqda yerləşən 
bölgələrimizin dinc sakinləri olan onlarca 
günahsız körpə qadağan edilmiş silahlardan, 
raketlərdən atılan atəşlər, həmin bölgələrin 
bombalanması nəticəsində həyatını itirdi, 
valideynindən məhrum oldu. Bütün bunlar 
əlbəttə ki, dünyanın və insanlığın üzqarasıdır 
və uşaq qatilləri, cinayətkarlar mütləq ədalət 
qarşısında cavab verməlidirlər

Hazırda dünyada 1 milyard uşaq yoxsulluq, 
240 milyon uşaq müharibə şəraiti, 575 milyon 
qız uşağı isə övlad ayrı-seçkiliyinin mövcud 
olduğu ölkələrdə yaşayır. Beynəlxalq “Save 
the Children” təşkilatının hesabatına görə, 1,2 
milyard uşaq 3 riskdən birinin, bütövlükdə 20 
ölkədə yaşayan 153 milyon uşaq sadalanan 
hər 3 risk faktorunun qurbanı olur.

Müharibə, aclıq, qorxu, ailəsizlik, təhsilsizlik 
və bunun fonunda böyüməyə çalışan 1 milyard 
uşaq! Sadə dillə desək, uşaqlığında bir dəfə də 
olsun, gəzintiyə çıxıb ən çox sevdiyi şokoladı 
yeməyən, ən çox arzuladığı oyuncağı əlinə ala 
bilməyən 1 milyard varlıq...

Əlbəttə, biz bütün bu faktları ürək ağrısı 
ilə qeyd edirik və dünya birliyini uşaqlarımız 
naminə sülhə, əmin-amanlığa dəvət edərkən, 
bu fidanlara qarşı hər növ zorakılığa son 
verməyə çağırırıq.

Sözümü böyük türk şairi Nazim Hikmətin 
bir məşhur şeirində qələmə aldığı arzularla 
bitirmək istəyirəm. Dünyanı bir günlük uşaqla-
ra versək, raketlər yerinə çərpələnglər uçsa, 
qurğuşunlar yerinə dondurmalar ərisə, bom-
baların atıldığı yerdə çiçəklər bitsə, boşa çıxan 
ümidləri partlayan şarlar əvəz etsə, uşaqlar 
bombaların səsinə deyil, bu şarların səsinə 
diksinsə... dünya nə qədər gözəl, nə qədər 
xoşbəxt olar. Elə deyilmi? 

Jalə ƏLİYEVA,  
Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq 

məsələləri komitəsi sədrinin müavini

Hər bir cəmiyyətdə insan hü-
quqlarına hörmət , əslində, saf, 
təmiz, sevimli, günahsız varlıqla-
ra -- uşaqlara münasibətdən baş-
layır. Məlumdur ki, uşaqlar fiziki 
və psixoloji cəhətdən müdafiəsiz 
olduqlarından onların xüsusi 
qayğı və münasibətə ehtiyacı var. 
Odur ki, uşaqların hüquqlarının 
qorunmasında birinci dərəcəli 
məsuliyyət ailənin üzərinə düşür.

Xalqımızın Qarabağa qayıdışı əbədi xoşbəxtlikdir

Doğrudan da, bir qərinəlik 
müddətdə düşmən tapdağında 
inləmiş, xarabalığa çevrilmiş cənnət 
Qarabağın mənfur yağıdan xilas 
edilməsi hər bir soydaşımızın ən 
böyük arzusunun, ən başlıca istəyinin 
gerçəkləşməsi anlamında ümum-
milli bir xoşbəxtlikdir. Xalqımız öz 
tarixinin ən möhtəşəm zəfərini təkcə 
qəsdimizə durmuş ermənilər üzərində 
deyil, həm də düşməni bu haqsızlığa 
təhrik etmiş, onun ədalətsizliklərinə 
və vəhşiliklərinə uzun müddət 
göz yummuş güclü havadarları 
ilə dirənişdə də qazanmışdır. Bu, 
təcavüzkar Ermənistanı məğlubiyyətə 
uğratmış, Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyünü bərpa etmiş Qələbə 
olmaqla yanaşı, həm də Cənubi 
Qafqaz regionunda sülhə və sabitliyə 
qapı, əməkdaşlığa meydan açmış 
beynəlxalq bir nailiyyətdir.

Azərbaycan lideri İlham Əliyevin 
17 illik mübarizəsi, daxili və xarici 
siyasətdə yaratdığı yetərli təminatlar 
nəticəsində əldə edilmiş bu xoşbəxtlik 
ötən hər gün xalqımıza yeni 
töhfələrini bəxş edir, hər birimizə 
davamlı xoş əhval gətirir. Qarabağa 
Böyük Qayıdış yolunda atılan hər 
uğurlu addım yüz minlərlə soyda-
şımızın doğma ocağına dönəcəyi 
günü durmadan yaxınlaşdırır. Bü-
tün bunları görmək və duymaqdan 
əlavə, həm də bu prosesi yaxından 
izləmək imkanı ikiqat xoşbəxtlikdir. Bu 
baxımdan mayın əvvəllərində Şuşada 
keçirilən “Xarıbülbül” festivalında və 
bugünlərdə Ağdam şəhərinin baş 

bərpa layihəsinin rayonun özündə 
təşkil edilən təqdimatında iştirak 
etməyimi taleyimin ən yüksək bəxşişi 
hesab edirəm.

Azərbaycanın mədəni paytaxtı 
statusunu milli mədəniyyətimizə 
misilsiz xidmətləri ilə qazanmış bir 
şəhərin– Şuşanın düşmən tapdağın-
da olması ötən 28 ildə mənə də bir 
sənətkar kimi hədsiz kədər və nisgil 
yaşatmışdı. Böyük Üzeyir Hacıbəyli 
başda olmala, yurdumuza bir çox 
görkəmli müsiqiçilər bəxş etmiş bir 
məkanın vəhşi düşmənin əlində 
qalmasını düşünmək ölümdən betər 
idi. Qarabağın baş qapısı sayılan 
Ağdam isə mənim işıqlı aləmə göz 
açıb böyük dünyaya pərvazlandığım 
bir şəhərdir. Onun da acı aqibətinə 
daim hədsiz yanıb-yaxılmışam. 
Amma biz həmişə ulu öndər Heydər 
Əliyevin Qarabağsız Azərbaycan, 
Şuşasız Qarabağ yoxdur!” hökmünə, 
Prezident İlham Əliyevin “Biz Asğ-
dama da, Şuşaya da, Laçına da... 
işğal altında olan bütün torpaqları-
mıza qayıdacağıq!” vədinə inanaraq 
toxtaqlıq tapmış, dözüm qazanmışıq. 
Cənnət Qarababağa dönəcəyimizə 
ötən illərdə zərrə qədər də şübhəmiz 
olmamışdı.

Artıq üçonillikdə gözlədiyimiz gün 
nəinki gəlib, hətta Qarabağda çıraq-
larımızın yandırılması isə ilə bağlı ar-
zularımızın xeyli hissəsi sürətlə, qar-
şısıalınmaz şəkildə gerçəkləşir. İllər 
boyu bayramlarda, yurd itkisi ilə bağlı 
anım mərasimlərində biz müsiqiçilərin 
bir-birimizə, eləcə də sənətsevərlərin 

bizə ən böyük arzusu belə olmuşdu: 
“Gün o gün olsun ki, Şuşada “Xarı-
bülbül” şənliyinə yığışaq!”. Yaranmış 
çətin, dolaşıq vəziyyətdə bizim bu ar-
zumuz bəzilərinə gerçək görünməsə 
də, müzəffər Ali Baş Komandanımız 
İlham Əliyev böyük inam və qətiyyətlə 
bizi bu müqəddəs diləyimizə 
qovuşdurdu. 44 günlük Vətən 
müharibəsində Füzuli, Cəbrayıl, Qu-
badlı, Zəngilan, Suqovuşan, Hadrut, 
Şuşa rəzil düşməndən azad edilıdi. 
Məğlub edilmiş Ermənistan ordusu 
Ağdam, Laçın və Kəlbəcəri döyüşsüz 
tərk etməyə məcbur oldu.

Artıq Qarabağ tarix boyu oldu-
ğu kimi, yenə də bizimdir və dövlət 
başçısı İlham Əliyevin təntənə ilə 
bəyan etdiyi kimi, əbədi bizim ola-
caq! “Əziz Şuşa, biz gəlmişik! Əziz 
Şuşa sən azadsan!”– deyən qalib 
Ali Baş Komandan İlham Əliyev bu 
müqəddəs məkanı Azərbaycanın 
mədəni paytaxtı elan etdi. Möhtərəm 
Prezidentin xoş məramı və bilavasitə 
iştirtakı ilə Şuşada, bu şəhərin dünya-
ya açılan möcüzəli eyvanı olan Cıdır 
düzünadə on illərin ən böyük arzusu 
gerçəkləşdi: 29 ildən sonra burada 
möhtəşəm “Xarıbülbül” təntənəsi ke-
çirildi. Bu, Qarabağ Zəfərinin şərəfinə 
qurulmuş beynəlmiləl bir müsiqi 
şənliyi idi. Bu o demək idi ki, Şuşaya 
həqiqi sahibləri əbədi qayıdıblar.

Bugünlərdə isə Qarbağda 
qələbəmizin səhərsi günündən baş-
lamış bərpa prosisinin ilk irimiqyaslı 
layihəsinə, ayrıca bir şəhərin-- Ağda-
mın bərpasının Baş Planının icrasına 

start verildi. Prezident İlham Əliyevin 
iştirakı ilə rayonun özündə, erməni 
vandallarının tarmar etdiyi şəhərdə 
bu möhtəşəm layihənin layiqli 
təqdimatı keçirildi. Qarabağı, Ağ-
damı düşməndən xilas etmiş dövlət 
başçısı yerli ictimaiyyətin və tanınmış 
ziyalıların iştirakı ilə təqdim edilən 
baş planda nəzərdə tutulan əsas 
tədbirlərin təməlini qoydu. Bərdə–
Ağdam magistralının çəkilişinə start 
verildi. Ağdamın ilk sivil məktəbinin, 
yaşayış evinin, Zəfər muzeyinin 
özülü qoyuldu. İri yaşıllıq zonasın-
da ilk ağaclar basdırıldı. Qarabağ 
xanlarından yadigar qalmış “İmarət” 
kompleksinin bərpasına və İşğal 
müzeyi yaradılmasına qərar verildi. 
Bu isə bütün dünyaya demək idi ki, 
Qarabağın, onun döyünən ürəyi olan 
Ağdamın həqiqi sahibləri bu yerə də 
həmişəlik qayıdıblar!

Şuşadakı “Xarıbülbül” festiva-
lında və Ağdamda bərpa prosesinə 
start verilməsi mərasimlərində 
iştirak etməyimi taleyimin ən qiymətli 
hadisələri hesab edirəm. Həmin 
günlərin hər anını xalqımızla birlikdə 
şənlənməyimiz isə əsl ümummmili 
xöşbəxtlik aktlarıdır. Bu hadisələr 
Azərbaycan xalqının yurdsevərliyini, 
öz şəhərini-kəndini yenidən dikəldib 
əvvəlkindən də gözəl edəcəyini dost-
larımıza və düşmənlərimizə qətiyyətlə 
bəyan etdi. 

Qədim filosof nə qədər haqlı imiş: 
hamının taleyinə cavabdeh olduğu-
nu bilən hökmdar öz əməli ilə eyni 
vaxtda bütün xalqını xöşbəxt edə 
bilərmiş. Azərbaycan xalqının şəriksiz 
lideri Prezident, Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin Qarabağ Zəfəri və Bö-
yük Qayıdışla xalqımıza bəxş etdiyi 
xoşbəxtliyin ömrü isə birgünlük- beş-
günlük deyil– əbədidir!

Ramiz QULİYEV,  
Bakı Musiqi Akademiyasının 

professoru, Xalq artisti, Dövlət 
mükafatı laureatı

Qədim filosoflardan biri “Hamını eyni vaxtda xoşbəxt etmək 
mümkündürmü?”– sualına cavabında deyib: “Bunu yalnız 
hamının taleyinə cavabdeh olduğunu bilən hökmdar öz 

xalqını hamılıqla sevindirən əməli ilə edə bilər”. Prezident, Ali 
Baş Komandan İlham Əliyevin əmri və rəhbərliyi ilə Azərbaycan 
Ordusunun 30 ildən bəri ümummilli faciəmizə çevrilmiş Qarabağın 
işğalına son qoyması xalqımızı hamılıqla xoşbəxtliyə qovuşduran 
məhz belə bir tarixi əməldir.

Müasirliklə qədimiliyin vəhdəti

O deyib ki, bəzi Avropa dövlətlərinin və 
strukturlarının buna göz yumması, əvəzində 
Azərbaycana qarşı qərəzli bəyanatlar 
səsləndirməsi onların məsələyə ikili yanaşması-
nın təzahürüdür. Amma kimin nə deməsindən, 
nə etməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycan 
dövləti torpaqlarını azad etdikdən sonra planlı 
şəkildə bərpa, quruculuq və abadlıq işlərini 
davam etdirir. 

Bir zamanlar “Qafqazın Xirosiması” ad-
landırılan Ağdamda Prezident İlham Əliyevin 
28 May günündə start verdiyi quruculuq işləri 
şəhəri, rayonu bölgənin ən inkişaf etmiş 
mərkəzlərindən birinə çevirəcək. Burada istər 
sosial-iqtisadi, istər mədəniyyət, təhsil, istərsə 
də digər istiqamətlər üzrə çox nəhəng layihələrə 
imza atılmaqdadır. 

Ağdamın sahibləri qayıdıb və öz qayıdı-
şı ilə də xarabazara çevrilmiş ərazini inkişaf 
etdirməkdədir. Gözünü onun-bunun torpaqla-
rından çəkə bilməyən bədnam  ermənilər 30 
il ərzində normal dövlət qura bilmədilər. 30 il 
əvvəl havadarlarının dəstəyi ilə qonşunun torpa-
ğını işğal edən, onun maddi-mədəni sərvətlərini, 
daşını, torpağını talan edən ermənilər bu haq-

sızlığın cavabını və qarşılığını aldılar. Ağdamda 
aparılan quruculuq işləri göstərir ki, prosesin 
sonunda müasirliklə qədimilik vəhdət təşkil 
edəcək. 

Ekspert qeyd edib ki, quruculuq və 
abadlıq işlərinin sonunda biz öz qədimiliyi,  
abidələrinin müxtəlifliyi ilə tarixin dərinliklərindən 
xəbər verən Ağdamla müasir dünyanın in-
kişaf modellərini özündə birləşdirən şəhəri 
görə biləcəyik. Ağdam müharibədən əvvəlki 
əzəmətinə, şöhrətinə qaytarılacaq. İşğaldan 
azad edilmiş digər ərazilərimizdə olduğu kimi, 
Ağdamda da aparılan işlər, şəhərin təsdiq 
olunmuş baş planına əsasən həyata keçirilən 
tədbirlər onun inkişafında yeni mərhələnin 
başlanğıcı olacaq. Ağdamın bu inkişafı, bu 
əzəməti dostlara sevinc, düşmənlərə kin, həsəd 
nəsib edəcək. Dövlət başçısının Ağdam səfərini, 
burada bir sıra müəssisələrin təməlqoyma 
mərasimini 28 May tarixində gerçəkləşdirməsini 
müsəlman Şərqində ilk Cümhuriyyəti quran 
qeyrətli babalarımızın da arzusunun, istəyinin 
reallaşması idi. 

Anar Əli, “Xalq qəzeti”

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ağ-
dama səfəri, Qarabağdakı quruculuq işlərinə 
start verməsi, oradakı çıxışında səsləndirdiyi 
mesajlar yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin 
diqqətini cəlb edib. 44 günlük müharibədə 
məğlub olan, bundan dərs çıxarmayaraq, 
sərhəd pozuculuğundan əl çəkməyən 
ermənilərin Ağdamda törətdikləri vəhşiliyin, 
dağıntının miqyası yoxdur...

Bu fikirləri  Müasir İnkişaf Birliyinin sədri, 
siyasi şərhçi Mübariz Göyüşlü bildirib.
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