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– Qalibiyyətli Vətən müharibəsi 30 
ildən bəri pozulmuş sərhədlərimizin 
bərpa edilməsi ilə nəticələndi. Builki 
Novruz tonqalları artıq yurdumuzun hər 
yerində illər boyu yurd itkisi ilə simləmiş 
nisgili əvəz edən zəfər öyüncü, ürək 
açıqlığı ilə yandırılır. Yurdumuzun hər 
bucağından qanadlanan, qələbə sevinci 
ilə rövnəqlənən bayram şənlikləri 30 il 
idi ki, bu tonqallara həsrət qalmış Qara-
bağ obalarında artıq gur əks-səda verir. 

Prezident İlham Əliyev, birinci 
xanım Mehriban Əliyeva və qızları 
Leyla Əliyeva da işğaldan azad edilmiş 
torpaqlarımıza növbəti dəfə məhz Nov-
ruz şənlikləri ərəfəsində səfər etdilər. 
Bu səfər həm də Qarabağa Böyük 
qayıdış üçün aparılan ümumi hazır-
lıq tədbirlərinin yeni layihələrinə start 
verilməsi ilə əlamətdar oldu.

 Dövlət başçısı və ailə üzvləri 
əvvəlcə Füzuli və Xocavənd rayonla-
rında oldular. Səfər zamanı yolboyu 
videolentə alınan mənzərələr erməni 
vəhşiliyinin heç bir sərhəd tanımadığını 
təkcə Azərbaycan auditoriyasına deyil, 
həm də xarici aləmə yenidən nüma-
yiş etdirdi. Daşı daş üstə qalmayan 
evlərimiz, dağıdılmış infrastruktur, mina-
lanmış ərazilər, asfaltı itmiş yollarımız... 
Bütün bunları düşmən məqsədli şəkildə 
törədib. Erməni vandallar Qarabağı ona 
görə xaraba qoyublar ki, onu həqiqi 
sahibləri bir də ora qayıtmasınlar. 

 Qəsbkarlar həm də düşünüblər ki, 
guya, Qarabağ əbədi olaraq onların 
istifadəsinə keçib. Amma buna nailm 
ola bilməyiblər, çünki heç Ermənistanın 
özünə sahib çıxıb düz-əməlli quruculuq 
aparmağa güc və imkanları olmayıb. 
Azərbaycan isə torpaqlarımızı azad 
etmək üçün illər boyu ermənilərdən 
dinc yola gəlməyi gözləyib, onları 
yenidən qan tökülməməsinə çağırıb. 
Nəhayət, Azərbaycan əsgəri onun 
xilaskar yolunu səbirsizliklə gözləyən 
Qarabağa müzəffər yürüşü cəmi 44 
günə gerçəkləşdirdi. Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin qurub-yaratdığı, rəhbərlik 
Azərbaycan Ordusu 30 ildən sonra 
tarixi torpaqlarımızı düşmən tapdağın-
dan azad etdi. Allah bütün şəhidlərimizə 
rəhmət eləsin, qazilərimizə uzun ömür 
versin!

 Müsahibimiz daha sonra  Qarabağa 

Böyük qayıdışa geniş qapı açan yol-
nəqliyyat infrastrukturunun sürətlə 
bərpa edilməsi və genişləndirilməsi 
sahəsində bilavasitə dövlət başçısının 
rəhbərliyi ilə gerçəkləşdirilən layihələrin 
önəmindən danışdı:

– Prezident İlham Əliyevin səfər 
çərçivəsində əvvəlcə uzunluğu 13 
kilometr olan Füzuli-Hadrut, Hadrut-
Cəbrayıl-Şükürbəyli avtomobil yollarının 

təməlini qoydu. Uzunluğu 43 kilometr 
olacaq bu yol Hacıqabul-Mincivan-
-Zəngəzur dəhlizi avtomobil yoluna 
birləşəcək. Prezident İlham Əliyev 
Qarabağın həqiqi sahiblərinin həyata 
keçirdiyi bu layihənin əhəmiyyətindən 
danışaraq düşmənin də, onun bədnam 
himayədarlarının da, haqsevər dün-
yanın da eşidə biləcəyi səslə bəyan 
etdi: “Füzulidən Şuşaya yol çəkilir-
-Zəfər yolu çəkilir. Eyni zamanda, 
Bərdə--Ağdam yolunun çəkilişi yaxın 
gələcəkdə icra ediləcəkdir. Horadizdən 
Zəngilana qədər yol çəkiləcək. Bir 
sözlə, müharibədən dörd ay keçməsinə 
baxmayaraq, böyük quruculuq işləri 
başlamışdır”. 

 Azərbaycan rəhbəri, faktiki olaraq, 
Ermənistan cəmiyyətinə və dünya 
ictimaiyyətinə çatdırdı ki, Qarabağ-
da törədilən vəhşiliyə və dağıntıların 
miqyasına baxmayaraq, Azərbaycan 
dövləti azərbaycanlıların öz dədə-baba 
torpaqlarına Böyük qayıdışını təmin 
etmək üçün hazırdır. Bunun üçün ölkə 
rəhbərliyinin siyasi iradəsi və dövlətin 
iqtisadi imkanları yetərincədir. Təməli 
qoyulan yollar da məhz bu ali məqsədə 
xidmət edir.

 Dövlətimizin başçısı ailə üzvləri 
ilə birgə Hünərli və Tuğ kəndlərində 
qədim Alban məbədlərini ziyarət 
etdilər. O məbədləri ki, ermənilər bu 
illər ərzində xislətlərinə uyğun şəkildə 
özününküləşdirmək üçün hər cür iyrənc 
üsula, tarixin saxtalaşdırılmasına əl 
atıblar, amma məqsədlərinə nail ola 
bilməyiblər. Prezident İlham Əliyevin 
mötəbər şahidliklə dediyi kimi, işğal 
dövründə məscidlərimizi təhqir edən, 
67 məsciddən 65-ni tamamilə dağıdan 
ermənilər qədim Alban məbədlərinə 
də güzəşt etməyiblər, onları da qədim 
qəbilə təfəkkürü ilə təhqirə məruz 
qoyublar. 

 Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev işğalçı Ermənistanın törətdiyi 
bu kütləvi vəhşilikləri bütün bunları 
dünyaya göstərməklə erməni vandal-
ların əməllərinə göz yuman məlum 
ünvanlara səslənirdi ki, ayılın, baxın-
görün kimlərə havadarlıq etmisiniz. 
Dövlətimizin başçısı onlara həm çağırış, 
həm də xəbərdarlıq etdi: “Hər kəs bunu 

görməlidir, bilməlidir. Əgər kimsə bun-
dan sonra bizə qarşı hansısa əsassız 
ittiham irəli sürmək istəsə, o, cavabını 
alacaq, necə ki, bu günə qədər alıb. 
Baxın, buraya baxın, erməni kilsəsi 
olsaydı, bunları yazardılar? Yazardılar 
bunları? ”Kamo”, “Artur”, nə bilim, “Mar-
ta”. Öz kilsələrini belə təhqir edərdilər? 
Bax, bu daşların hamısı saxtadır. Bu, 
erməni saxtakarlığıdır”.

 Şuşa şəhərinin Azərbaycan 
tarixindəki yerini, çağdaş önəmini 
qədərincə dəyərləndirən, bu şəhəri xü-
susi bir sevgi ilə himayə edən Prezident 
İlham Əliyev və ailəsi səfərin davamında 
bu şəhərdə gecələdilər, Novruz bay-
ramının ilk böyük təntənəsi olan axır 
çərşənbəni də bu şəhərdə qarşıladılar. 
Şəhərdə aparılan zəruri bərpa-abadlıq 
işləri ilə yerindəcə tanış olan ölkə rəhbəri 
yeni layihələrə də xeyir-dua verdi.

 Azərbaycan rəhbəri Qələbə 
sevinclərinin Novruz şənliklərinə qo-
vuşduğu müqəddəs bir məqamda bir 
daha dünyaya bəyan etdi ki. Qaraba-
ğın, onun tacı olan bu şəhərin əzəli 
sahibləri buraya əbədi qayıdıblar: 
“Ermənilər Şuşanı erməni şəhəri kimi 
qələmə vermək istəyirlər. Halbuki, 
Şuşanın təməlini qoyan Pənahəli xan 
olub və həmişə burada azərbaycanlılar 
yaşayıb. Yaxşı, erməni şəhəri idisə, 
niyə əl gəzdirməmisiniz? Şuşa kimi 
mənzərəsi, təbiəti olan şəhəri belə günə 
salmaq vəhşilikdir. Azərbaycanlıların 
evlərini dağıdıblar və hesab edirdilər 
ki, bu işğal əbədi olacaq. Biz işğala 
son qoyduq. Mən demişəm ki, Şuşa 
nəinki Azərbaycanın, dünyanın ən 
gözəl şəhərlərindən birinə çevriləcəkdir 
və buna nail olacağıq, 100 faiz. Bura 
Azərbaycan torpağıdır, Qarabağ torpa-
ğıdır. Bundan sonra Azərbaycan xalqı 
burada əbədi yaşayacaq”.

Milli Məclisin deputatı Ülvi Quli-
yev açıqlamasının sonunda bildirdi 
ki, doğrudan da, 44 günlük Vətən 
müharibəsi xalqımızın qələbəsi – Zəfəri 
ilə  yekunlaşdı, 30 illik həsrətimizə son 

qoyuldu, tarixi ədalət Prezident İlham 
Əliyevin siyasi iradəsi, Ordumuzun 
gücü və Xalqımızın birliyi hesabına 
bərpa olundu:

– Qarabağın həqiqi sahibləri tezliklə 
öz yurdlarına dönəcək, cənab İlham 
Əliyevin bəyan etdiyi kimi, “Azərbaycan 
xalqı burada əbədi yaşayacaq”. Artıq 
4 aydır ki, çoxillik münaqişənin son 
akkordu olan Vətən müharibəsinin 
aktiv fazası bitib. Dövlətimizin başçısı 
Böyük qayıdışa irimiqyaslı və sürətli 
start verib. Lakin Ermənistanda əks-
təbliğat davam etdirilməkdədir. Elə 
buna görə də, hər birimiz- ictimai-siyasi 
fəallar, yönümündən asılı olmayaraq 
siyasi partiya mənsubları, vətəndaş 
cəmiyyətinin nümayəndələri və ilk 
növbədə, jurnalistlər bütün həqiqətlərin, 
erməni vəhşiliyinin çılpaqlığı ilə dünya-
ya çatdırması üçün daha fəal olmalıyıq. 
Böyük qayıdışı tezləşdirmək naminə 
hər birimiz səfərbər olmalıyıq, imkan və 
bacarığımızı əsirgəməməliyik.

 Prezident İlham Əliyev səfər 
çərçivəsində Ermənistanda baş 
qaldırmaq istəyən revanşist ünsürlərə 
və onların dəmtutanlarına da növbəti 
xəbərdarlığını ucadan səsləndirdi: 
“Özlərini dövlət adlandırırdılar, dırnaq-
arası “Artsax dövləti” cəhənnəmə 
getdi. “Dövlət” idisə, bəs, niyə  daş-daş 
üstə qoyulmayıb? Çünki bilirdilər ki, 
bu torpaq onların deyil. Bu torpaq 
azərbaycanlıların torpağıdır”. 

 Dövlət başçısının bu ciddi xatırlat-
masından sonra Ermənistanda revanşa 
meyilli olan populist siyasətçilər də, 
onların himayədarları da, nəhayət, 
anlamalıdırlar ki, qalib ölkənin siyasi 
iradəsinin qarşısında boş xülyalarla 
yaşamaq əbəsdir, erməni cəmiyyətini 
isə daha dərin uçuruma yuvarlatmaq 
deməkdir. Azərbaycan rəhbərinin dediyi 
kimi: ali siyasi iradə və dəmir yumruq öz 
yerindədir. 

Hazırladı: Tahir AYDINOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

İndi bütün yollar Qarabağdan keçir...

 Komitə sədri görkəmli Azərbaycan alimi, 
arxeoloq Məmmədəli Hüseynovun 1960-cı 
ildə aşkar etdiyi və ondan sonra tədqiqata 
cəlb olunmuş Azıx mağarası önündə Pre-
zidentin səsləndirdiyi fikirləri xatırladaraq 
dedi:

– Cənab Prezidentin həmin mağara önündə 
səsləndirdiyi fikirlərdə hər kəs üçün mesaj verdi-
yi aydın görünür: “Bu, dünyanın ən qədim in-
sanının yaşayış yerlərindən biridir, Azərbaycan 
tarixinə məxsusdur, bizim tarixi sərvətimizdir. 
Ermənistan bu mağarada qanunsuz olaraq 
işlər aparmışdır, xaricdən qanunsuz olaraq 
alimlər gətizdirmişdir. Onlar bu mağaraya, bizim 
tarixi irsimizə böyük ziyan vurmuşlar. Onlar bu 
ziyanın hamısını ödəyəcəklər. Onları məcbur 
edəcəyik.

...Biz bu zirvəni qət etmişik. Bütün zirvələri 
qət edəcəyik. Elə zirvə yoxdur ki, onu biz qət 
edə bilməyək. Gəlin, bir yerdə deyək: Azıx 
Azərbaycandır! Qarabağ Azərbaycandır!”

Tarixdə Azərbaycan olmuş, bu gün 
Azərbaycan olan, sonsuzadək Azərbaycan 
olacaq Qarabağa dövlət başçımızın səfəri, 
ziyarətlər, yüksələn bayrağımız, çəkilən yollar, 
təməlatmalar... bunlar dünəndən bugünə, 
bugündən böyük gələcəyə uzanan  qollardır, 
üfüqdür. Sanki tarixlə gələcəyin görüşü 
bugünlərdə olduğu qədər heç zaman belə 
əyani, belə böyük tabloda görünməmişdi. 
Qarabağ həqiqət meydanıdır: vandalizmlə 
mədəniliyin, yadelliliklə yurd yiyəliyinin, dağı-
dıcılıqla quruculuğun, cəhalətlə sivilizasiyanın, 
düşmənçiliklə dostluğun, uğursuzluqla uğurun, 
Şərlə Xeyirin... ermənilərlə azərbaycanlıların...

27 sentyabr 2020-ci il tarixindən bəri konkret 
həqiqət meydanı, müqayisə imkanı qazanmış 
beynəlxalq birlik dünya erməniliyinin üzsüzlüyü-
nü təkzibolunmaz şəkildə görməlidir və görür. 
Azərbaycan Prezidentinin düşünülmüş siyasəti 
ilə dünya həqiqətin sərt üzü ilə qarşılaşır. 
Azərbaycan Prezidentinin də vurğuladığı kimi, 
indi gəlsinlər, görsünlər, illər uzunu kimi müdafiə 
ediblər?!

Qənirə Paşayeva müzəffər ordunun Ali 
Baş Komandanının bu səfərdə səsləndirdiyi 
fikirlərdəki ən ümdə məqamları bu şəkildə 
sıraladı:

– 27 sentyabrda başlayan 44 günlük Vətən 
müharibəsi ilə Azərbaycan Ordusu öz şərəfli 
missiyasını yerinə yetirib; Qalib ordunun 

mərd əsgəri ona verilən tapşırıqların peşəkar 
icrasını təmin edib. Azərbaycan Ordusu və 
Azərbaycan xalqı məhz tarixi ədaləti bərpa 
edib; Azərbaycan Ordusu mülki əhaliyə qarşı 
müharibə aparmayıb; Hadrut qəsəbəsinin 
işğaldan azad olunması Vətən müharibəsində 
əldə olunan qələbədə böyük rol oynayıb; 
Qələbənin təməlində uğurlu hərbi strategiya du-
rub; Hadrut əməliyyatı dünyanın hərb elmində 
xüsusi yer tutacaq (“Bütövlükdə 44 günlük şanlı 
müharibəmiz, bizim Zəfərimiz bu gün dünyanın 
aparıcı ali məktəblərində öyrənilir və artıq hərbi 
ekspertlər, mütəxəssislər, hətta bir çox ölkələrin 
siyasətçiləri bizim müharibədən bəhs edərək 
bildirirlər ki, bu, XXI əsrin müharibəsidir”). 
Ərazilərimizdə işğalçıların 30 illik  davranışının, 
onların törətdiyi əməllərin tək bir adı var: 
vəhşilik! “İşğaldan azad olunmuş ərazilər rəsmi 
İrəvanın vandalizm siyasətinin sübutudur. 
Dağıntılar əsasən müharibədən sonrakı dövrdə, 
torpaqlarımız işğal altında olan zaman baş ve-
rib”; İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə infrast-
ruktur layihələr fasiləsiz icra olunur; Müharibə 
Azərbaycan və Ermənistan arasında olan fərqi 
bir daha dünyaya aşkar şəkildə nümayiş etdirib. 
Azərbaycan burada yaşayan bütün xalqların 
tarixinə, dininə və mədəniyyətinə hörmət edən 
məmləkət, Ermənistan isə monoetnik dövlətdir. 
Tarixi faktların saxtalaşdırılması rəsmi İrəvanın 
dövlət siyasətidir...

İndi bütün yollar Qarabağdan keçir, 
 Qarabağda çəkilir. Bunu isə qarşı tərəfin 
görməməsi mümkünsüzdür!

Təqdim etdi: 
Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

Novruz bayramı ərəfəsində 
şəhid ailələri ziyarət olunub

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiya İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika 

Komitəsi və “Zəfər” Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai 
Birliyinin nümayəndələri Novruz bayramı ərəfəsində 
torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda şəhid 
olmuş əməkdaşların ailələri ilə görüşüblər. Onlar şəhid 
ailələrinin qayğıları ilə maraqlanıblar.

Nazirlikdən AZƏRTAC-a bildirilib ki, görüşdə şəhidlik 
zirvəsinə ucalmış nazirlik əməkdaşları haqqında xoş 
təəssüratlar bölüşülüb, onların müharibədəki igidlik və 
şücaətlərindən danışılıb. Qeyd olunub ki, hər bir şəhidimiz xalqı-
mızın qəlbində əbədi yaşayacaq.

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiya İşçiləri Həmkarlar 
İttifaqı Respublika Komitəsinin nümayəndələri Vətən uğrunda 
canlarından keçmiş şəhidlərin məzarlarını da ziyarət ediblər.

Həmçinin müharibədə yaralanan və ailələrində yaralı 
olan əməkdaşlara da baş çəkilib. Onlar səhhətlərində yara-
nan problemlərlə əlaqədar müayinədən keçirilib, müalicə və 
əməliyyata ehtiyacı olanlar müəyyən edilib. Yaralıların müalicəsi 
üçün zəruri tədbirlər görülməkdədir.

Novruz bayramı ilə əlaqədar ailələrə bayram sovqatı və 
maddi yardım təqdim olunub.

Qeyd edək ki, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi və onun tabeli qurumları, həmçinin həmkarlar təşkilatı 
şəhid ailələri, müharibə veteranları və Vətənin müdafiəsi za-
manı sağlamlıq imkanları məhdudlaşmış şəxsləri daim diqqətə 
 saxlayır.

Daha 50 şəhid ailəsi və müharibə 
əlili mənzillə təmin edilib

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyindən verilən məlumatda bildi-
rilir ki, Ramana qəsəbəsindəki yaşayış 
kompleksində şəhid ailələri və müharibə 
əlillərinə daha 50 mənzilin təqdim olunması 
mərasimində nazir müavini Hidayət Abdul-
layev, Milli Paralimpiya Komitəsinin vitse-
prezidenti, paracüdo üzrə ikiqat Paralimpiya, 
ikiqat dünya və yeddiqat Avropa çempionu 
İlham Zəkiyev, şəhid ailələrinin təmsilçiləri və 
müharibə əlilləri iştirak ediblər.

Nazir müavini yeni mənzillə təmin edilən 
şəhid ailələrini və müharibə əlillərini bu 
münasibətlə və qarşıdan gələn Novruz bayra-
mı münasibətilə nazirliyin rəhbərliyi adından 
təbrik edib, onlara xoş arzularını çatdırıb. 
Qeyd edib ki, Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən şəhid ailələrinə, 
müharibə əlillərinə 2018-ci ildə 626 ədəd, 
2019-cu ildə bundan 50 faiz çox olmaqla 934 
ədəd, 2020-ci ildə isə əvvəlki ilə nisbətən 
70 faizə qədər çox olmaqla 1572 mənzil və 
fərdi ev verilib. Dövlət başçısının 25 yanvar 
2021-ci il tarixli Sərəncamı ilə yaxın 5 ildə 
bu kateqoriyadan olan 11 min şəxs mənzillə 
təmin ediləcək.

H.Abdullayev diqqətə çatdırıb ki, 2021-ci 
ilin planı üzrə artıq 140 mənzil şəhid ailələri 
və müharibə əlillərinə verilib. İndiyədək isə 

şəhid ailələri və müharibə əlillərinə 9300-dək 
mənzil və fərdi ev verilib. Həmçinin müharibə 
əlillərinin minik avtomobilləri ilə təminatı 
tədbirləri də uğurla davam edir. Nazirlik 
tərəfindən onlara 2018-ci ildə 265 avtomo-
bil, 2019-cu ildə 600, 2020-ci ildə 400 və 
ümumilikdə indiyədək 7200-dən çox avtomo-
bil verilib.

Nazir müavini postmüharibə dövründə 
şəhid ailələri, müharibə iştirakçıları, müharibədə 
yaralanmış hərbçilər, müharibə əlilləri, erməni 
terrorundan zərər çəkənlərlə bağlı çevik və 
genişmiqyaslı sosial dəstək tədbirlərini də 
qeyd edib. Bu tədbirlərin artıq 20 mindən 
çox vətəndaşı əhatə etdiyini diqqətə çatdırıb. 
İ.Zəkiyev şəhid ailələri və müharibə əlillərinin 
dövlət başçısı tərəfindən daim diqqət və qayğı 
ilə əhatə olunduqlarını vurğulayıb. O bu gün 
yeni mənzillər verilməsinin bunun daha bir 
təzahürü olduğunu deyib.

Yeni mənzillə təmin olunan şəhid ailələri 
və müharibə əlilləri onlarla bağlı həyata 
keçirilən geniş sosial dəstək tədbirlərindən, 
bu gün onlara yeni mənzillər verilməsindən 
razılıqla bəhs edərək, göstərilən yüksək 
qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə 
minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.

“Xalq qəzeti”

Şuşa – doğma diyarım mənim

Prezidentin rəhbərliyi altında müzəffər 
ordumuz Şuşanı düşmən işğalından azad 
edəndən sonra bu şəhərin bərpasına hazırlıq 
işləri görülməyə başlanıldı. Ölkə başçımız 
Şuşaya ilk səfərində güllələnmış heykəlləri öz 
doğma ünvanına qaytardı. Bu dəfə Şuşada 
olarkən dediyi sözləri xatırlatmaq istərdim: 
“Keçən dəfə yanvar ayında gəlmişdik. 
Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin və Bülbülün 
büstlərini Şuşaya qaytardıq. Bu gün bir daha 
Şuşaya gəlmək insana böyük zövq verir. Sol 
tərəfdə Şuşanın qarlı, dumanlı dağlarıdır. 
Vaqifin məqbərəsində tezliklə bərpa işləri 
başlanacaq. 

Məqbərənin əvvəlki görkəmi bərpa 
ediləcək. Bu gün bərpa işlərinə start 
veriləcək. Məscidlərin bərpası ilə bağlı artıq 
müvafiq göstərişlər verildi. İlkin araşdırmalar 
başlanıldı və yaxın gələcəkdə layihə təqdim 
ediləcək”.

Bəli, Şuşa bərpa olunur, yenilənir, tarixi 
görkəmini özünə qaytarır. 

Mənim çalışdığım Şuşa Dövlət Musiqili 
Dram Teatrının binası da bərbad günə qoyu-
lub. Bu teatrın çox şərəfli tarixi var. 1992-ci 
ildən teatrımız da köçkünlük ömrü yaşayır. 
Və inanırıq ki, tezliklə öz doğma ünvanımıza 
qayıdağıq. 

Cənab Prezident budəfəki səfərində 
Şuşanın mədəniyyət ocaqlarında, otellərində 
oldu, onların hər birinin yüksək səviyyədə 
bərpa ediləcəyini bir daha vurğuladı. Bu 
şəhərdə erməni vandallarının törətdikləri 
vəhşilikləri, böyük dağıntıları yenidən 
nəzərdən keçirdi. Pənahəli xanın sara-
yını ermənilər bərbad günə qoyublar. Bu 
mənzərəni görən dövlət başçımız dedi: “Azad 
edilmiş torpaqlar erməni vəhşiliyinin şahididir. 
Dünya tarixində buna oxşar vəhşilik bəlkə də 
olmamışdır. Gələsən, başqasının torpağında 
yaşayasan, sonra fürsətdən istifadə edib 
buradan yerli əhalini qovasan, öldürəsən, 
yandırasan, soyqırımı törədəsən. Sonra 
da o xalq ki, sənə qucaq açıb, səni qəbul 
edib, sənə burada yaşamağa imkan verib, 
onun tarixi abidəsini bax, bu günə qoyasan. 
Vəhşilik. Mən deyəndə ki, sanki vəhşi qəbilə 
keçib buradan, bax, bu mənzərəni nəzərdə 
tuturam”.

Bəli, Şuşa öz sakinlərini gözləyir. Biz qayı-
dacağıq və bu şəhərin yenidən qurulmasının, 
onun mədəni həyatının bərpa edilməsinin 
iştirakçısı olacağıq.

Teymur MƏMMƏDOV,  
Suşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının 

aktyoru, Əməkdar artist

Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban 
Əliyevanın Novruz bayramı qarşısında işğaldan azad 
edilmiş ərazilərə səfəri və Novruza qapı açan ilaxır 

çərşənbəni Qarabağın tacı Şuşada qeyd etmələri builki 
bayram təntənələrini tarixi Qələbəmizin Şuşa zirvəsindən 
müjdələdi. Milli Məclisin deputatı Ülvi Quliyev də dövlət 
rəhbərlərinin Qarabağa növbəti səfəri ilə bağlı təəssüratına 
bu məqamdan başladı:

Novruz şənliklərini Qələbəmizin  
Şuşa zirvəsindən müjdələyən səfər

“Martın 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci 
xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Füzuli və Xocavənd  rayonlarında, 
ertəsi günü isə Şuşada oldular. Müzəffər Ali Baş Komandan yenə çox önəmli 
ismarıclar verdi. Uğursuz dövlət olan Ermənistanda daxili didişmə tərəflərinin 
Azərbaycandan əvəzçıxma çağırışlarının səsləndiyi bir vaxtda bu səfər, verilən 
 ismarıclar özlüyündə bir hadisə və köksümüzü qabardan, başımızı ucaldan 
 qürurumuzdur!” Bu fikirləri Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədri Qənirə 
 Paşayeva dövlət başçısının ailə üzvləri ilə işğaldan azad edilmiş torpaqlara 
yenidən səfərinə münasibət bildirərkən dedi.

Mən də bütün şuşalılar kimi cənab  Prezidentin 
Şuşaya səfərlərini böyük həyəcanla izləyirəm. 
Dövlət başçımızın bizim doğma şəhərimizlə bağlı 
dediyi hər kəlmə bizim üçün çox əzizdir. Bu 
dəfə də Prezidentimizin Şuşanın tarixi abidələri, 
məscidləri və digər görməli yerlərində olduğu 
anlar bizi Şuşalı günlərimizə qaytarıdı. 

Prezident İlham 
Əliyevin xüsusi diqqət 
və qayğısı nəticəsində 
şəhid ailələrinin, 
müharibə əlillərinin 
mənzil və fərdi evlə 
təminatı proqramı 
2018-ci ilə nisbətən 
bu il 5 dəfəyə yaxın 
genişlənəcək. 2021-ci 
ildə onlara 3 minədək 
mənzil və fərdi ev 
verilməsi nəzərdə 
tutulub.
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