
“İşğala baxmayaraq, Şuşa 
Azərbaycan ruhunu saxlaya bildi”

Prezident İlham Əliyev 
Şuşada Molla Pənah Vaqifin 
məqbərəsinin açılışında olarkən 
belə bir fikir səsləndirdi ki, 1982-ci 
ildə burada Vaqifin məqbərəsini 
inşa etdirmək sıradan hadisə 
deyildi. Belə ki, xanlıqlar dövrü-
nü tarixin qara ləkəsi kimi qəbul 
edən sovet ideologiyasının hökm 
sürdüyü bir dövrdə bu hadisə 
həqiqətən inqilab, oyanış idi. Bu 
sözləri bizimlə söhbətində fəlsəfə 
elmləri doktoru, professor Əlisa 
Əhmədov  bildirdi. Professor dedi:

– Bəli, bu, həqiqətən də 
inqilab idi. Əfsuslar olsun ki, 
Azərbaycan xalqı 30 ilə yaxın müddət ərzində 
öz torpaqları ilə yanaşı, mədəniyyətindən, 
tarixindən də uzaq düşmüşdü. Lakin işğal-
çı düşmən nə qədər çalışsa da, bu tarixi 
Azərbaycan torpağını özününküləşdirə bilmədi. 
Xüsusilə də, Şuşanı. Ölkə başçısının da dediyi 
kimi, Şuşanın işğalı xalqımızın böyük faciəsi idi, 

lakin bu şəhər işğala baxmayaraq, Azərbaycan 
ruhunu qoruyub saxlaya bildi. Dahi şair Xəlil Rza 
Ulutürkün dediyi kimi, “bu dünyada otun, suyun 
torpağın da yaddaşı var”. 

Bu gün biz qürur hissi ilə deyə bilərik ki, 
Azərbaycan xalqı tarixin böyük oyanışlarından 
birini yaşayır. Bildiyimiz kimi, Prezident İlham 
Əliyev avqustun 29-30-da Şuşa şəhərinə səfər 
edib. Səfər zamanı edilən açılışlar və təməli 
qoyulan layihələrə ümumi planda baxanda 
görürük ki, Şuşa təkcə sözdə deyil, reallıqda da 
zəngin Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi, eləcə 
də mərkəzidir. Sevindirici hal odur ki, Şuşada 
olarkən dövlət başçısına şəhərin baş planı 
təqdim edildi. Bu isə o deməkdir ki, bərpa və 

yenidənqurma işləri əvvəlkindən 
də sürətli davam etdiriləcək. 
Tezliklə torpaq həsrətini uzun 
illər köksündə gəzdirən şuşalılar 
öz doğma, tarixi yurdyerlərinə 
qayıdacaq,  keçmiş və müasir 
mədəniyyətlərin vəhdəti olan 
Şuşaya qovuşacaqlar.

Yeri gəlmişkən, qeyd edim ki, 
planları hazır olan və artıq dövlət 
başçısı tərəfindən təməli qoyulan 
yaşayış massivində yerləşən 
məhəllələr də tarixi orijinallığını 
itirmədən, müasir standartlara 
uyğun layihələndirilib. 

Prezident İlham Əliyev səfərin 
ikinci günündə Vaqif Poeziya günlərinin açılı-
şında iştirak etdi. Gələn il Şuşanın 270 illiyinin 
təntənəli şəkildə qeyd olunacağını bildirən dövlət 
başçısı, həm də ulu öndərlə birlikdə gəldiyi Şuşa 
səfərlərindən bəhs etdi. Qeyd etdi ki, təxminən 
40 il əvvəl ümummilli lider Heydər Əliyev Şuşa-
da Vaqifin poeziya gecələrində iştirak edərkən 

59 yaşı var idi. Bu gün isə ikinci dəfə Vaqifin 
məqbərəsinin açılış mərasimidir və onun da 59 
yaşı var. Bu sözləri dinləyərkən, istər-istəməz 
kövrəldim və ulu öndərin “mən ona özüm qədər 
inanıram, gələcəyinə böyük ümid bəsləyirəm” 
sözlərini xatırladım. Bəli, bizim canlı şahidi 
olduğumuz bu tarix bir liderin xalqı qarşısındakı 
borcunu yerinə yetirməsi ilə yanaşı, həm də bir 
oğulun ata vəsiyyətinə sadiqliyidir. O tarix ki, 
əsrlər keçsə də unudulmayacaq və millətimizin 
başını daim dik saxlayacaq!

Söhbəti qələmə aldı: 
İmran ƏLİYEV, 

“Xalq qəzeti”
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Azərbaycan müharibədə qazandığı 
zəfərin nəticələrini möhkəmləndirir

Bundan əlavə, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevə və birinci xanım Mehriban 
Əliyevaya Şuşa şəhərinin baş pla-
nı təqdim olunub. Şuşa şəhərinin 
baş planı hazırlanarkən onun tarixi 
əzəmətinin qorunması əsas götü-
rülüb. Mədəniyyət paytaxtımızda 
həyata keçirilən bütün layihələr 
tarixlə müasirliyin vəhdəti üzərində 
qurulacaq və tezliklə keçmişdə 
olduğu kimi, Şuşa dünyanın ən gözəl 
şəhərlərindən birinə çevriləcək. 
Əlamətdar hadisələrdən biri də budur 
ki, Vaqif Poeziya Günləri Şuşa işğal-
dan azad edildikdən sonra Heydər 
Əliyev Fondu tərəfindən ilk dəfə şairin 
doğma şəhərində yenidən təşkil 
olunub və Prezident İlham Əliyev və 
birinci xanım Mehriban Əliyeva Vaqif 
Poeziya Günlərinin rəsmi açılışında 
iştirak ediblər. Bütün bu təməlqoyma, 
açılış mərasimləri, stratetji-mədəni 
yol xəritəsini inamla addımlamaq onu 
deməyə əsas verir ki, Azərbaycan 
Cənubi Qafqazda təkcə hərbi qüdrəti 
ilə deyil, həm də mədəniyyəti, inkişafı, 
tərəqqisi ilə fərqlənir. 

Çox haqlı və yerində bir deyim 
var: tarixi qaliblər yazır. 44 günlük 
müharibədə çoxəsrlik dövlətçilik 
tarixinin ən parlaq və bənzərsiz 
qələbəsini qazanan Azərbaycan haqlı, 
güclü və qalib dövlət kimi möhtəşəm 
Zəfər salnaməsi yaradıb. Prezident, 
müzəffər Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin qətiyyətli siyasəti, dövlətimizin 
qüdrəti, xalqımızın həmrəyliyi, 
mübarizə əzmi və ordumuzun gücü 
sayəsində torpaqlarımızın işğaldan 
azad edilməsi, ərazi bütövlüyümü-
zün və tarixi ədalətin bərpa olunması 
şərəf və qürur tariximizdir. Bu qələbə, 
eyni zamanda, tarixi ədalətsizliklərin 
aradan qaldırılması, yeni reallıqların 
yaradılması və milli tərəqqinin gələcək 
konturlarının müəyyənləşdirilməsi 
baxımından da əlamətdardır. Xüsusi 
vurğulamaq gərəkdir ki, müzəffər Ali 
Baş Komandanımız çıxışları zamanı 
bildirir ki, Azərbaycanın qələbəsi necə 
möhtəşəm və əzəmətlidir. O deyir: 
“Bu gün qürur hissi ilə deyə bilərik 

ki, şəhidlərimizin qanını yerdə qoy-
madıq, ədaləti bərpa etdik, düşməni 
torpağımızdan qovduq və müzəffər 
xalq kimi dünya tarixinə öz adımızı 
yazdırdıq”. Həqiqətən də, bu gün dün-
yanın nüfuzlu ali hərbi məktəblərində 
və strateji tədqiqat mərkəzlərində 
öyrənilən İkinci Qarabağ müharibəsi 
tarixdə əbədi qalacaq. Çünki bu 
müharibə Azərbaycan xalqının Qurtu-
luş savaşı olması ilə yanaşı, ədalətin 
və iradənin təntənəsi, həmçinin 
dövlətimizin regionda təhlükəsizliyin 
təmin olunması üçün haqlı mübarizəsi 
və strateji qətiyyəti idi. Azərbaycan 
həm dövlətimizin gücünün, həm də 
xalqımızın həmrəyliyinin rəmzi olan 
“Dəmir yumruq” vasitəsilə təkcə işğalçı 
Ermənistanı məğlubiyyətə uğratmadı, 
həm də döyüş meydanında erməni 
faşizminin başını əzdi – belini qırdı, 
separatizmi məhv etdi, beynəlxalq 
birliyin bəzi üzvlərinin ikili standartlara 
əsaslanan siyasətini iflasa uğratdı. 
300-dən çox şəhəri, kəndi, qəsəbəni 
döyüş meydanında işğalçılardan azad 
edən Azərbaycan həm də mühüm 
bir beynəlxalq presedent yaratdı. Bu, 
bütün təzyiqlərə və ədalətsizliklərə 
baxmayaraq, bir dövlətin olduqca 
mürəkkəb beynəlxalq şəraitdə öz 
hərbi-siyasi qüdrəti vasitəsilə ərazi bü-
tövlüyünü bərpa etməsi, BMT-nin uzun 
illər ərzində kağız üzərində qalmış 
qətnamələrinin icrasını təmin etməklə 
hüququn təntənəsinə və ədalətin öz 
yerini tapmasına müvəffəq olmasıdır.

Prezident İlham Əliyev çıxışla-
rında da postmüharibə dövrünün 
reallıqlarına nəzər yetirərək bildirir 
ki, müharibədən sonrakı dönəmin 
gerçəklikləri tamamilə Azərbaycanın 
tarixi qələbəsinin nəticələrini əks 
etdirir. Belə ki, siyasi-diplomatik 
müstəvidə diktə edən tərəf məhz yeni 
reallıqlar yaratmış qalib və haqlı olan 
tərəf Azərbaycan dövlətidir. Yeddi 
rayonla yanaşı, Şuşa şəhərini, Had-
rutu, Xocavənd rayonunun 60 faizini, 
həmçinin Suqovuşan qəsəbəsini 
azad edən Azərbaycan istər Qarabağ 
bölgəsində, istərsə də Ermənistanla 
sərhəddə hakim strateji nöqtələrə 

malikdir. Məhz işğaldan azad edilmiş 
ərazilərin bərpası ilə əlaqədar nəhəng 
vəzifənin uğurla yerinə yetirilməsi, 
həmçinin regionda kommunikasi-
ya xətlərinin bərpası, o cümlədən 
Zəngəzur dəhlizinin açılması isə 
Azərbaycanın iqtisadi, siyasi gücü-
nün, strateji imkanlarının artmasını, 
çoxtərəfli əməkdaşlıq əlaqələrinin 
inkişafını və beynəlxalq münasibətlər 
sistemində yüksəlişini təmin edəcək. 
Bütün bunlar isə hazırkı reallıqların 
praqmatik siyasət həyata keçirən, stra-
teji avantajlara sahib olan Azərbaycan 
üçün mühüm perspektivlər vəd etdiyini 
göstərir.

Yeri gəlmişkən, postmüharibə 
dövrünün ən mühüm reallıqların-
dan biri də Prezident İlham Əliyevin 
müvafiq fərmanı əsasında iqtisadi 
rayonların yeni bölgüsünün aparılma-
sıdır. Əlbəttə, bu, təkcə iqtisadi-so-
sial məzmun daşımır, həm də tarixi, 
siyasi-strateji baxımdan çox mühüm 
əhəmiyyətə malikdir.

İlk növbədə, qeyd etmək lazımdır 
ki, dövlət başçısının 7 iyul 2021-ci 
il tarixli həmin fərmanı ilə xalqımı-
za qarşı böyük bir tarixi ədalətsizlik 
aradan qaldırıldı. Məlumdur ki, 1921-ci 
ildə Rusiya Kommunist (bolşeviklər) 
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Qafqaz 
Bürosunun plenumunun iclas-protoko-
lunda “Dağlıq Qarabağ” ifadəsi yer al-
mışdı. Eyni zamanda, bunun əsasında 
süni bölgü aparılmış, 1923-cü il iyulun 
7-də Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 
yaradılmışdı. Dövlətimizin başçısının 
fərmanında “Qarabağ iqtisadi rayo-
nu” ifadəsinin yer alması ilə “Dağlıq” 
sözünün və bütövlükdə, süni bölgü-
nün üzərindən birdəfəlik xətt çəkildi. 
Yeni bölgü əsasında Şərqi Zəngəzur 
iqtisadi rayonunun yaradılması da 
mühüm tarixi və siyasi-strateji önəm 
daşıyır. Bununla yanaşı, Xankəndinin, 
Xocalının Qarabağ iqtisadi rayonuna 
daxil edilməsi Azərbaycanın suve-
renliyinin və ərazi bütövlüyünün qəti 
ifadəsidir. Yeni mərhələdə regional in-
kişaf kontekstində Qarabağın və Şərqi 
Zəngəzurun bərpası isə həm mühüm 

sosial-iqtisadi dividendlər vəd edir, 
həm də xalqımızın və dövlətimizin öz 
tarixi irsinə sahib çıxdığını, gələcək 
nəsillərə milli miras buraxdığını 
göstərir.

Rəsmi İrəvanın, təcavüzkar erməni 
millətçilərinin terrorçu siması və 
xarakterini əks etdirən məqamlardan 
biri də onların antihumanist davranışı 
ilə əlaqədardır. Sirr deyil ki, Birin-
ci Qarabağ müharibəsindən sonra 
Azərbaycan xalqının təxminən 4 
minə yaxın nümayəndəsi itkin dü-
şüb. Ermənilər isə onların nəşini bizə 
qaytarmayıblar, müxtəlif yalanlar 
və bəhanələrlə dünya ictimaiyyətini 
aldatmağa çalışmaqla qeyri-insani 
mövqe sərgiləyiblər. İşğalçını döyüş 
meydanında layiqincə cəzalandıran 
Azərbaycan isə həm də humanizm 
prinsipinə – özünün insanpərvərlik 
ənənələrinə sadiqlik nümayiş etdirir. 
Təkcə işğaldan azad edilmiş torpaqlar-
da bu günə qədər davam edən axtarış 
əməliyyatları nəticəsində 1600-dən 
çox erməni işğalçının cəsədi tapılıb.

Digər bir fakta nəzər yetirək. 
Azərbaycan dünyada tolerantlıq 
nümunəsi, multikulturalizm diyarı kimi 
tanınır, sivilizasiyalararası dialoqun 
inkişafına müstəsna töhfələr verir. 
Multikulturalizm həm cəmiyyətdə 
həyat tərzi, həm də dövlət siyasətidir. 
Azərbaycan nümunəsi milli və dini 
dözümlülüyü, mehriban və təhlükəsiz 
birgəyaşayışı əks etdirir. Ermənistan 
isə bütün bu dəyərlərə zidd yanaş-
ma və mövqe sərgiləyir. Faktlar bu 
ölkənin və rəsmi İrəvanın cinayətkar 
obrazını göstərir. Belə ki, uzun illər 
ərzində işğal altında saxladıqları 
ərazilərdə illeqal məskunlaşdırma 
aparan Ermənistan, həmçinin tarixi, 
dini-mədəni abidələrimizə qarşı van-
dalizm aktları törətməklə bəşəriyyətin 
mədəniyyət xəzinəsini – dünya 
mədəni irsini hədəfə alıb. Bu, sanki 
sivilizasiyadan uzaq vəhşi bir tayfa-
nın bütün insani və mədəni dəyərlərə 
qarşı hücumunu əks etdirir.

Beləliklə, reallıqlar aydındır: 
qalib Azərbaycan postmüharibə 
mərhələsində tarixi, siyasi, strateji 
və mədəni əhəmiyyətə malik olan 
addımlarla qələbənin nəticələrini 
möhkəmləndirir, həm öz milli tərəqqisi, 
həm də regional təhlükəsizlik və 
əməkdaşlıq kontekstində yeni 
perspektivlər yaradır. Bu isə ölkəmizin 
qarşısında duran yeni strateji 
vəzifələrə – milli hədəflərə çatmağa 
etibarlı zəmin – əlverişli şərait yaradır. 
Necə deyərlər, bizi qarşıda milli birlik 
sayəsində fəth olunacaq yeni strateji 
zirvələr gözləyir!

Adil ƏLİYEV, 
Milli Məclis sədrinin müavini

Ali Baş Komandan İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident 
 Mehriban xanım Əliyevanın Şuşa şəhərinə budəfəki 

səfəri hər birimizi fərəhləndirdi. Dövlət başçımızın Şuşada dahi 
Azərbaycan şairi və ictimai-xadimi Molla Pənah Vaqifin muzey-
məqbərə kompleksinin təmir-bərpa və yenidənqurma işlərindən 
sonra açılışını etməsi, Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin 
inkişafında böyük xidmətlər göstərmiş, Xalq artisti Bülbülün 
ev-muzeyinin, Şuşa şəhərində görkəmli Azərbaycan bəstəkarı 
Üzeyir Hacıbəylinin heykəlinin açılışında, daha sonra “Otel və 
Konfrans Mərkəzi”nin təməlinin qoyuluşunda iştirak etməsi bu 
dəfəki səfərin əhəmiyyətini son dərəcə artırdı. 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə erməni vandalizminə məruz 
qalan mədəniyyət abidələrimizin bərpa edilməsi təkcə bir nəslin 
tarixini deyil, eləcə də mədəniyyət işığında yoğrulan ruhumuzu da 

yenidən canlandırır. Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu oyanışın şahidi oluruq. 
Azərbaycan xalqı tarixin müxtəlif dövrlərində bu oyanışı yaşayıb. 20 
Yanvar hadisəsindən sonra meydanlara axın edən milyonlarla soyda-
şımız bu gün azad və əbədi bizə məxsus olan Şuşa şəhərinə sancılan 
üçrəngli  bayrağın kölgəsindədir.

Şuşa milli mədəniyyətimizin tacıdır

Biz sənət adamları Şuşanın 
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı 
elan edilməsi ilə bağlı Prezidentin 
sərəncamını böyük ruh yüksəkliyi ilə 
qarşıladıq. Şuşa, əslində, işğaldan 
əvvəl də milli mədəniyyətimizin beşiyi 
idi. Burada festivallar, poeziya günləri 
keçırılir, müxtəlif rəsm sərgiləri təşkil 
olunurdu.

Budur, Şuşa yenidən öz tarixi 
ənənələrini davam etdirir. Cənab 
Prezident və birinci xanım Mehriban 
Əliyeva səfər zamanı Vaqif Poeziya 
Günlərinin açılış mərasimində iştirak 
etmişlər. M.P. Vaqifin yenicə bərpa 
olunmuş məqbərəsi önündə çıxış 
edən dövlət başçımız hələ 1982-ci 
ildə ulu öndərlə birgə bu məqbərənin 
açılış mərasimində və Vaqif Poeziya 
Günlərində iştirak etdiyini xatırladı. Bəli, 
o günləri mən də xatırlayıram və bu 
gün sənab Prezidentin yenidən Vaqif 
Poeziya Günlərində iştirakı qürurverici 
anlar idi.

Mən rəssamam və cənab 
Prezidentin və Mehriban xanım 
Əliyevanın Heydər Əliyev Fondu 
tərəfindən Şuşada təşkil edilən 
sərgilərlə tanış oluqları anları daha 
diqqətlə izlədim. “Qarabağ Azərbaycan 
mədəniyyətinin incisidir” adlı sərginin 
açılış mərasimində dövlət başçımız 
buradakı bütün eksponatlara tamaşa 
etdi. Şuşa Rəsm Qalereyasında 
keçirilən bu sərgi bir daha göstərir ki, 
Qarabağ Azərbaycan incəsənətinin 

və mədəniyyətinin mərkəzi kimi qədim 
tarixə sahibdir. Ancaq işğal dövründə 
talan edilən muzeylərdə Azərbaycana 
məxsus qiymətli tarix və mədəniyyət 
nümunələri, məşhur Azərbaycan 
xalçaları və görkəmli şəxsiyyətlərimizin 
xatirə əşyaları, həmçinin digər dəyərli 
eksponatlar olub. Məhv edilən həmin 
xəzinələr təkcə Azərbaycanın yox, həm 
də dünya mədəniyyətinin nümunələri 
idi. Burada nümayiş etdirilən əsərlərdə 
əsas ilham mənbəyi Qarabağdır. 
Azərbaycanın tarixi diyarı olan Qarabağ 
uzun illər ərzində özünəməxsus 
atmosferi ilə fərqli nəsillərdən və 
cərəyanlardan olan rəssamların və 
heykəltəraşların dünyagörüşünə böyük 
təsir edib.

Sərgidə Böyükağa Mirzəzadə, 
Toğrul Nərimanbəyov, Maral 
Rəhmanzadə, Nadir Əbdürrəhmanov, 
Mikayıl Abdullayev, Ucal Haqverdiyev, 
Müseyib Əmirov və digər görkəmli 
rəssamlarımızın əsərləri yer alıb. 
Burada Qarabağın mənzərələri, 
ədibləri, xalçası, atı, muğamı, Vətən 
müharibəsində tarixi qələbəmiz və s. 
mövzulara geniş yer verilib. Məlumat 
verildi ki, altmışdan çox əsərin nümayiş 
olunduğu sərgidə xalq rəssamları 
Altay Hacıyevin “Məclisi-üns”, Səttar 
Bəhlulzadənin “Yuxarı Daşaltı”, 
Əməkdar rəssam İnna Kostinanın 
“Qarabağın zənginliyi”, Leyla Əliyevanın 
“Xarıbülbül” əsərləri, Faiq Hacıyevin 
“Qarabağ atı”, Orxan Nəbizadənin 

“Qarabağ gözəli” kimi heykəltəraşlıq 
nümunələri və digər əsərlər maraq 
doğurur.

Şuşadakı Xalçaçılıq Qalereyasında 
“Yenidən doğma diyarda. Qarabağın 
sənət inciləri” sərgisi də maraqla 
qarşılandı. Heydər Əliyev Fondunun 
təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Milli Xalça 
Muzeyinin təqdim etdiyi sərgidə xovlu 
və xovsuz xalçalar, xalça məmulatları, 
milli tikmə və geyim dəstləri, bədii 
metal nümunələri nümayiş olunur. 
Sərgidə, həmçinin Milli Azərbaycan 
Tarixi Muzeyinin kolleksiyasına daxil 
olan xalça nümunələri də yer alıb.Sərgi 
qədim torpağın ruhunu, əsrlərlə burada 
yaşayıb-yaradan insanların həyat və 
məişətini, estetik zövqünü, sənətkarların 
bədii dünyagörüşünü duymağa, həmin 
tarixi dövrlərə səyahət etməyə imkan 
yaradır.

Əlbəttə, mən inanıram ki, bundan 
sonra da Şuşada belə tədbirlər tez-
tez təşkil olunacaq və biz də öz 
əsərlərimizlə həmin sərgilərdə iştirak 
edəcəyik. 

Şuşa milli mədəniyyətimizin tacıdır. 
Bütün görülən tədbirlər, aparılan bərpa 
işləri onu göstərir ki, bu tac dünyanın 
hər yerində bərq vuracaq.

Çingiz FƏRZƏLİYEV,  
Azərbaycan Milli İncəsənət 

Muzeyinin direktoru, Əməkdar 
incəsənət xadimi, rəssam

Şuşanın dirçəldilməsi üçün atılan 
əməli addımlar ictimaiyyəti sevindirir 

– Azərbaycan lideri 44 
günlük Vətən müharibəsindən 
sonra Ermənistanın iş-
ğalından azad edilmiş 
ərazilərimizin bərpası və 
yenidən qurulması işlərinə 
böyük diqqət və qayğı ilə ya-
naşır. Şuşa şəhərinə isə Qa-
rabağın tacı kimi xüsusi qayğı 
göstərilir. Avqustun  29-da 
Prezident İlham Əliyevə 
və birinci xanım Mehriban 
Əliyevaya Şuşa şəhərinin baş 
planının təqdim olunması, 
eləcə də, burada görülən 
işlər bu qayğının bariz 
nümunəsidir. İndi Azərbaycan 
xalqı üçün xüsusi əhəmiyyəti 
olan Şuşa şəhərinin bu baş 
plan əsasında qurulacağı 
bəllidir və inanırıq ki, bərpa-
quruculuq işlərindən sonra ta-
rixi şəhərimiz özünün gözəlliyi 
ilə dünyanı daha çox heyran 
qoyacaq.

Şuşanın baş planı 
hazırlanarkən onun tarixi 
əzəmətinin qorunması əsas 
götürülüb. Mədəniyyət pay-
taxtımızda həyata keçirilən 
bütün layihələr tarixlə müasir-
liyin vəhdəti üzərində quru-
lacaq. Baş planda Şuşada 
orta, yüksək və qarışıq sıxlıqlı 
yaşayış binalarının inşa 
edilməsi, şəhər mərkəzinin, 
yeni tikiləcək və qorunub 
saxlanılacaq tarixi bina-

lar və abidələrin yerləri öz 
əksini tapıb. Şəhərdə ümumi 
sahəsi 46.765 kvadratmetr-
lik yeni yaşayış massivi 6 
məhəllədən ibarət olacaq. 
Yaşayış massivində 25 
binanın tikilməsi planlaşdırılır. 
Avqustun 29-da təməli qoyul-
muş 1-ci məhəllədə 3, 4 və 5 
mərtəbəli binalar Şuşaya xas 
memarlıq üslubu ilə tikiləcək.

Avqustun 30-da Vaqif 
Poeziya Günlərinin Prezident 
İlham Əliyevin təşəbbüsü 
ilə yenidən bərpası ölkə 
ictimaiyyətinin böyük 
sevincinə səbəb oldu. Bu, 
Şuşanın işğaldan azad 
edilməsindən sonra baş 
tutan ilk poeziya məclisi idi. 
Tədbir Heydər Əliyev Fondu 
tərəfindən təşkil olunmuşdu.

Dövlət başçısı açılış 
mərasimindəki çıxışında bil-
dirdi ki, Vaqifin məqbərəsinin 
Şuşada ucaldılması qərarını 
ulu öndər Heydər Əliyev 
vermişdir. Onun təşəbbüsü ilə 
1982-ci il yanvarın 14-də bu-
rada qarlı, şaxtalı havada bu 
məqbərənin açılışı olmuşdur. 
Bu, sıradan bir hadisə deyildi. 
Çünki o vaxt Şuşa Dağlıq Qa-
rabağ Muxtar Vilayətinin bir 
hissəsi idi və ermənilər Şuşa-
ya iddia edir, Şuşanı erməni 
şəhəri kimi qələmə verməyə 
çalışırdılar. Amma ulu öndər 

Heydər Əliyevin iradəsi və 
qətiyyəti nəticəsində bu 
məqbərə ucaldılmış və Şuşa-
nın Azərbaycan şəhəri olması 
bir daha təsdiqini tapmışdır.

Təəssüf ki, Şuşa işğala 
məruz qalandan sonra bütün 
tarixi, mədəni abidələr, o 
cümlədən, Vaqifin məqbərəsi 
vandallar tərəfindən dağıdılıb. 
Şuşanın işğalından sonra 
digər rayonlar və şəhərlər də 
işğala məruz qalıb. Ancaq 
Azərbaycan xalqı heç vaxt bu 
işğalla barışmayıb. Ümum-
milli lider Heydər Əliyev də, 
Prezident İlham Əliyev də 
həmişə vurğulayırdılar ki, 
işğal edilmiş bütün torpaq-
ları, o cümlədən, Şuşanı, 
nəyin bahasına olursa-olsun, 

işğalçılardan azad edəcəyik. 
30 ilə qədər davam edən da-
nışıqlar prosesi heç bir nəticə 
vermədikdə, Azərbaycan 
məsələni müharibə yolu ilə 
həll etdi.

Şuşanın tarixi haqqında 
danışan Prezident İlham 
Əliyev qeyd etdi ki, şəhərin 
təməli 1752-ci ildə Pənahəli 
xan tərəfindən qoyulub. Onun 
sözlərinə görə, hətta işğal 
dövründə vandalizmə məruz 
qalmış şəkildə də Şuşa öz 
ruhunu, öz qamətini saxlaya 
bilib, əyilməyib, sınmayıb: 
“Biz gəldik. Müzəffər xalq 
kimi gəldik. Danışıqlar yolu ilə 
yox, Ermənistan tərəfindən 
edilə biləcək hansısa güzəşt 
nəticəsində yox, döyüş mey-
danında qan tökərək, şəhidlər 
verərək, fədakarlıq göstərərək 
gəldik, öz ərazi bütövlüyü-
müzü bərpa etdik və milli 
ləyaqətimizi bərpa etdik”.

Hazırda isə Şuşanın 
dirçəldilməsi üçün əməli ad-
dımlar atılır və bu, ictimaiyyəti 
sevindirir. İnanırıq ki, tezliklə 
şəhər doğma sakinlərini öz isti 
qoynuna alacaq və bir daha 
ayrılıq, həsrət olmayacaq. 

Söhbəti yazdı:  
Paşa ƏMİRCANOV,  

“Xalq qəzeti”

Cənab Prezident İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevanın Şuşaya növbəti səfərini 
televiziya vasitəsilə diqqətlə izlədim. Bundan əvvəl mən bu 

şəhərdə böyük uğurla keçirilmiş “Xarıbülbül” musiqi festivalında 
iştirak etmişdim. Doğrusu, hələ də festivalın təsiri altındayam. 
Dövlət başçımızın həmin festivalın açılış mərasimindəki nitqi 
Şuşanın xoşbəxt gələcəyinə təminat idi. Bəli, cənab Prezident 
Şuşanın bərpası üçün qarşıya qoyulmuş bütün planların icrasına 
şəxsən özü nəzarət edir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva ilə birgə Şuşaya səfəri, 
həmişəki kimi, yenə də zəngin oldu. Səfər zamanı Prezident Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa Zəfər yolunda 
son tamamlama işləri, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının tikintisi, Şuşada Xüsusi nümayəndəliyin 

yerləşəcəyi inzibati binada bərpa işləri ilə tanış oldu, Şuşa şəhərində dahi Azərbaycan şairi Molla Pənah 
Vaqifin büstünün, eləcə də, dahi şairin muzey-məqbərə kompleksinin təmir-bərpa və yenidənqurma 
işlərindən sonra açılışında, görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin heykəlinin açılışında iştirak 
etdi, Üzeyir Hacıbəylinin Şuşa şəhərindəki ev-muzeyində aparılacaq işlərlə tanış oldu, “Otel və Konfrans 
Mərkəzi”nin təməlini qoydu. Səfərlə bağlı fikirlərini bildirən YAP Səbail rayon təşkilatının sədr müavini, 
iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Arzuman Muradlı dedi:
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