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Azərbaycan səmimi və dürüst olanlarla  

sıx münasibətlər qurulmasının tərəfdarıdır

Ən əsası, bəşəri irsin ermənilər 
tərəfindən vəhşicəsinə məhv 
edilməsinə vaxtında reaksiya 
verməməsi UNESCO-nun missi-
yasına kölgə salır. Bu gün yenə də 
Ermənistanın narazılığına adek-
vat reaksiya göstərməməsi ölkə 
ictimaiyyətində haqlı narazılığa səbəb 
olur.

Ermənilərin Azərbaycana qarşı 
təcavüzünün faciəli nəticələri təkcə 
tarixi ərazilərimizin zəbt edilməsi, 
insanların öz yurd-yuvasında qaçqına 
və məcburi köçkünə çevrilməsi ilə 
məhdudlaşmır, mənfur qonşularımız 
tarixi-mədəni, dini abidələrə, musiqi 
irsinə və etnik-mədəni dəyərlərə də 
ağır zərbələr vurublar. Xüsusilə də son 
30 illik işğala məruz qalmış ərazilərdə 
ermənilər türk-islam mədəniyyətinə aid 
dini-tarixi abidələr, xüsusən məscidlər, 
alban məbədləri, qədim məzarlıqlar, 
arxeoloji qazıntılar, muzeylər, kitab-
xanalar, rəsm qalereyaları, dövlət 
teatrlarını, musiqi məktəblərini tam 
və ya qismən dağıdıblar, zəbt edil-
miş muzeylərdən çoxsaylı qiymətli 
əşyaları, milyonlarla kitab və tarixi 
əlyazmaları Ermənistana daşıyıb 
və ya məhv ediblər. Ermənilər 30 
illik işğal zamanı təkcə türk-islam 
abidələrinə qarşı deyil, həmçinin 
xristian və xristianlığaqədərki abidələrə 
qarşı da vandallıq törədiblər. Bundan 
başqa, işğal müddətində Ermənistan 
ərazilərimizdə məqsədli şəkildə 
Azərbaycan izini itirməyə çalışaraq 
bütün toponimləri erməniləşdirmişdilər. 
Ermənilərin bu vandalizmi beynəlxalq 
hüquqa da zidd idi. Belə ki, ermənilərin 
Azərbaycanın işğal olunmuş tor-
paqlarında tarixi-dini abidələrə qarşı 
törətdikləri saxtakarlıq və cinayət 
əməlləri beynəlxalq səviyyədə təsbit 
olunmuş “Silahlı münaqişə baş 
verdikdə mədəni dəyərlərin qorunması 
haqqında” 1954-cü il Haaqa Konven-
siyasının, “Arxeoloji irsin mühafizəsi 
haqqında” 1992-ci il Avropa Konvensi-
yasının, “Mədəni sərvətlərin qeyri-qa-
nuni dövriyyəsi haqqında” Paris Kon-
vensiyasının və “Ümumdünya mədəni 
və təbii irsin mühafizəsi haqqında” 
UNESCO-nun 1972-ci il Konvensiyası-
nın tələblərini kobudcasına pozurdu.

Əlbəttə, xalqımızın milli-mənəvi 
yaddaşına güclü zərbə vurulma-
sı ilə Azərbaycan dövləti barışa 
bilməzdi və öz mövqeyini ən müxtəlif 
səviyyələrdə bildirirdi. Lakin, təəssüf 
ki, bir sıra beynəlxalq təşkilatlar 
kimi, UNESCO da erməni vandal-
lığına zəruri reaksiyanı vermirdi. 
Halbuki, Ermənistanın işğal olunmuş 

ərazilərdə azərbaycanlılara məxsus 
maddi-mədəni irsi məhv etməsi yalnız 
Azərbaycana qarşı yönəlməmişdi. 
Bu, ümumbəşəri sivilizasiyaya qarşı 
törədilən vəhşilik, vandalizm aktı idi. 
Ancaq ermənilərin abidələrə qar-
şı apardıqları amansız müharibə 
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 
passiv və nəticəyə yönəlməyən 
reaksiya ilə qarşılanırdı. Xüsusilə də 
UNESCO-nun müxtəlif bəhanələrlə 
erməni vəhşiliyinə qiymət verməkdən 
yayınması böyük təəccüb və haqlı 
suallar doğururdu. Halbuki bu təşkilat 
Ermənistanın qanunsuz əməllərinə 
adekvat reaksiya verməli və bunları 
pisləməli idi. Çünki ortada bəşəri dəyər 
hesab edilən çoxsaylı vandalizm aktla-
rı var. Belə ki, 30 il işğal altında qalmış 
ərazilərdə Ermənistan tərəfindən 
927 kitabxana, 60-dan çox məscid, 
44 məbəd, 473 tarixi abidə, saray və 
muzeylər dağıdılıb, eləcə də 40 min 
muzey eksponatı qanunsuz olaraq da-
şınıb. Bununla əlaqədar, Azərbaycan 
tərəfi UNESCO rəhbərliyi qarşısında 
mütəmadi olaraq müvafiq tədbirlərin 
görülməsi ilə bağlı məsələ qaldır-
maqdadır. 44 gün davam etmiş İkinci 
Qarabağ müharibəsinin başa çatma-
sından sonra Azərbaycanın erməni 
vandalizmi ilə tanış olmaq məqsidilə 
göndərilən çoxsaylı dəvətinə müsbət 
reaksiya verməyən UNESCO 44 gün-
lük müharibədən sonra azad olunmuş 
ərazilərə gəlmək istədiyini bildirməsi, 
sözsüz ki, təşkilatın bitərəfliyini açıq-
aşkar pozur. 

Xüsusilə də, Azərbaycanın ha-
zırda etiraz etmədiyi, lakin yenə də 
Ermənistanın narazılıq etdiyi halda 
UNESKO-nun missiyasının hələ də 
azad olunmuş ərazilərə gəlib çıx-
maması birmənalı qiymətləndirilmir. 
Bu, açıq-aşkar nüfuzlu təşkilatın 

erməni dəyirmanına su tökməsi 
anlamına gəlir. Halbuki beynəlxalq 
qətnamə və qərarlara məhəl qoy-
mayan Ermənistanın işğalçı siyasəti 
nəticəsində dəymiş zərərin miqyasını 
qeydə almaqla UNESCO belə van-
dallığın bir daha təkrarlanmamasına 
öz töhfəsini vermiş olardı. Ermənilərin 
nazı ilə oynamaqla UNESCO ali 
beynəlxalq təşkilatın yox, hansısa 
qurama dövlətin şöbəsi olduğunu 
təsdiqləyir. UNESCO-da da gözəl 
bilirlər ki, Ermənistanın Azərbaycan 
torpaqlarında vandalizmi bəşər 
mədəniyyətinə qarşı təcavüzdür 
və dünya ictimaiyyəti bu vəhşiliyə 
adekvat reaksiya verməlidir. Amma 
UNESCO-dan bu adekvatlıq hələlik 
görünmür. 

Prezident İlham Əliyev BMT-nin 
Azərbaycanda yeni təyin olunmuş 
rezident əlaqələndiricisini qəbul 
edərkən bildirib ki, UNESCO-dan tarixi 
abidələrimizə erməni təcavüzkarları 
tərəfindən dəymiş ziyanı gəlib görməyi 
xahiş edirdik, lakin onlar imtina 
etdilər. “UNESCO rəsmiləri dedilər ki, 
UNESCO siyasi məsələlərə qarış-
mır. Lakin, müharibə bitdikdən sonra 
UNESCO tərəfindən onların gəlmək 
istədiyinə dair siqnallar aldıq. Əlbəttə, 
biz öz təəccübümüzü bildirdik. Çün-
ki demək olar, 30 il idi ki, biz onları 
çağıranda gəlmirdilər. Müharibədən 
sonra isə gəlməyə qərar verdilər. 
Buna görə biz buna razılaşdıq və 
mənim də bildiyim qədər son məlumat 
belə idi ki, missiya artıq yaradılıb, 
amma indi Ermənistan yenə etiraz 
edir. Buna görə yenə də missiya 
gecikir”. Halbuki Azərbaycan tərəfi 
dəfələrlə bəyan edib ki, Azərbaycan 
işğaldan azad olunmuş ərazilərində 
törədilən dağıntıların müvafiq şəkildə 
sənədləşdirilməsi üçün bu ərazilərə 

müstəqil və hərtərəfli beynəlxalq 
missiyanın göndərilməsində ən 
maraqlı tərəfdir. Lakin Ermənistanın 
qeyri-konstruktivlik nümayiş etdirərək 
Azərbaycanın UNESCO missiyası ilə 
bağlı bütün çağırışlarının qarşısını 
alıb, bu xoşagəlməz proses yenə də 
işə düşüb.

Prezident İlham Əliyevin dediyi 
kimi, hazırda bizim əsas narahat-
lığımız dağıdılmış, tamamilə viran 
qoyulmuş ərazilərin bərpasıdır. 
Dövlətimiz bu istiqamətdə böyük 
layihələr həyata keçirir. Bununla yana-
şı, rəsmi Bakı səbəbsiz təlaşa düşmüş 
bəzi beynəlxalq təşkilatlara da qarşı 
tolerantlıq nümayiş etdirir və huma-
nistlik prinsiplərindən irəli gələrək, 
zəruri addımların atılmasının mümkün-
lüyünü açıqlayır. Halbuki II Qarabağ 
müharibəsi zamanı, bəzi dövlət və 
beynəlxalq təşkilatlar kimi UNESCO 
da xristian abidələrinin taleyindən 
“narahatlığını” ifadə etməklə qeyri-
səmimiliyini büruzə vermişdi. Bütün 
dünya bilir ki, Azərbaycan multikultural 
və tolerant ölkə kimi öz ərazisində 
bütün mədəni və dini abidələrin, 
o cümlədən müsəlman, yəhudi və 
xristian abidələrinin müdafiəsini 
yüksək səviyyədə təmin edir və erməni 
işğalından azad olunmuş ərazilərdə 
xristian abidələrinin taleyi üçün heç 
bir narahatlığa əsas yoxdur. Baxma-
yaraq ki, Azərbaycan 30 il erməni 
işğalından şiddətli zərbə görmüş 
türk-islam mədəniyyətinin acınacaqlı 
vəziyyəti barədə bütün instansiyaları 
məlumatlandırmış və təcili tədbirlər 
götülməsi barədə müraciətlərinə 
müsbət cavab almamışdı. Bütün 
bunlara rəğmən bu gün rəsmi Bakı 
UNESCO-nun son istəyinə müsbət 
reaksiya verir, bu təşkilatla əməkdaşlıq 
etməyə hazır olduğunu bildirir. 
Əlbəttə ki, UNESCO Azərbaycanla 
əməkdaşlığını bundan sonra da inkişaf 
etdirmək istəyirsə, ilk növbədə sta-
tusundan irəli gələn prinsiplərə əməl 
etməlidir. Prezident İlham Əliyevin de-
diyi kimi, UNESCO öz beynəlxalq sta-
tusunu saxlamalıdır, çünki o hər hansı 
bir ölkənin filialı deyil: “Əgər bu yanaş-
ma bizim münasibətlərimizdə üstünlük 
təşkil edərsə, əməkdaşlıq olacaq. Əgər 
yox, olmayacaqsa, bu əməkdaşlığa 
yenidən baxmaq olar. Hər halda bizim 
niyyətimiz təmizdir. İkili standartlardan, 
islamofobiyadan, ayrı-seçkilikdən azad 
olan münasibətlər olmalıdır”. 

Heç kim unutmamalıdır ki, işğal za-
manı məhv edilmiş maddi-mədəniyyət 
abidələri tariximizin daş yaddaşı, milli 
sərvətimizdir. Bu abidələr təkcə maddi-
mədəniyyət deyil, həm də mənəviyyat 
tariximizin səhifələridir. Tariximizin daş-
laşmış yaddaşının gələcək nəsillərə 
ötürülməsi kimi strateji missiyanın 
layiqincə yerinə yetirilməsi üçün də 
Azərbaycan dövləti zəruri addımlar atır 
və bu mühüm prosesdə ikili stan-
dartlardan uzaq olan istənilən dövlət, 
təşkilat və şəxslə əməkdaşlığa hazır 
olduğunu vurğulayır. Müharibə artıq 
dünəndir, sabaha inamla baxmaq üçün 
bu gün reallıqlara uyğun qərarlar qəbul 
etmək və addımlar atmaq zəruridir. 
Azərbaycan məhz bu istiqamətdə 
hərəkət edir, bu yolda səmimi və 
sürüst olanlarla sıx münasibətlərin 
qurulmasının tərəfdarıdır.

Səbuhi MƏMMƏDOV, 
“Xalq qəzeti”

“Azərbaycan tarixinin  
ağrılı səhifəsi arxada qaldı...”

– Respublika Prezidentinin və  birinci xanı-
mın Azərbaycan ədəbiyyatının və incəsənətinin 
görkəmli nümayəndələri, Milli Məclisin depu-
tatları ilə birlikdə Molla Pənah Vaqifin büstü və 
məqbərəsinin, Bülbülün ev muzeyinin, Üzeyir 
Hacıbəylinin büstünün açılışlarında iştirakların-
dan fərəhləndik, sevindik. Dövlət başçımız çı-
xışında bildirdi ki, 44 günlük Vətən müharibəsi 
bizim şanlı tariximiz olaraq əbədi yaşayacaq. 
Çünki bu qələbə tarixdə bənzəri olmayan 
qələbədir. Azərbaycan xalqı buna layiq idi və 
biz qələbə əldə edərək düşməni öz doğma 
diyarımızdan qovduq, şəhərlərimizi azad etdik, 
doğma Şuşamızı azad etdik. Bu gün Şuşa 
artıq dirçəlir və Şuşanın dirçəlməsi üçün əməli 
addımlar atılır. 

 Prezident müharibədən sonra Şuşaya ilk 
dəfə bu il yanvarın 14-də gəldiyini təsadüfən 
seçmədiyini dedi: “Çünki o tarixdən 39 il 
əvvəl burada ulu öndərin iştirakı ilə Vaqi-
fin məqbərəsi açılmışdı və məhz yanvarın 
14-də mənim buraya gəlməyimin çox böyük 
rəmzi mənası var idi. Buraya ilk səfərimdə 
ilk göstərişlərdən biri də o oldu ki, Vaqifin 
məqbərəsi bərpa edilsin, çünki vandallar bu 
məqbərəni dağıtmışdılar, sökmüşdülər. Vaqifin 
içəridəki barelyefini, sinə daşını sökmüşdülər. 
Yəni, onlara xas olan vandalizm törətmişdilər, 
necə ki, azad edilmiş bütün başqa torpaqlarda 
biz bunun şahidiyik. Məqbərənin bərpasını 
Heydər Əliyev Fondu öz üzərinə götürdü və bu 
gün biz bu məqbərənin önündə Vaqif Poeziya 
Günlərinə start veririk. Vaqif Poeziya Günləri 
də bərpa edildi, “Xarıbülbül” festivalı da bərpa 
edildi. Bu ilin may ayında biz çox böyük coşqu 
ilə bu festivalı keçirdik və bu tarixi bərpa etdik”.

 Həmsöhbətim bildirdi ki, ilk səfəri 
çərçivəsində Şuşanın bərpası ilə bağlı bütün 
lazımi göstərişlər verdiyini və 7 ay ərzində artıq 
çox böyük işlər görüldüyünü diqqətə çatdıran 
dövlət başçısı indi istifadə edilən Zəfər yolunun 
nə vəziyyətdə olduğunu xatırlatdı. Bildirdi ki, o 
vaxt biz Füzulidən təqribən iki saat yarıma – üç 
saata gəldik “Şaxtalı, qarlı hava idi, yol da yox 
idi, bir cığır idi, üstü buz, palçıq. İndi isə artıq 
asfalt yol tikilib və bu, elə Zəfər yoludur. Ma-
gistral yol da çəkilir. Füzuli şəhərindən tunellər 
daxil olmaqla, magistral yol tikilir, daha qısa yol 
olacaq. Şuşanın elektrik təsərrüfatı bərpa edil-
di, buraya yüksəkgərginlikli xətlər Füzulidən 
çəkildi, yarımstansiya tikildi... Düşmən Şuşanı 
tərk edərkən Şuşanın su xətlərini partlatmışdı. 
Şuşaya suyun verilməsini biz bərpa etdik. İndi 
iki mənbədən Şuşaya su gəlir. Şuşanın tarixi 
abidələrinin bərpasına start verildi. Vaqifin 
məqbərəsi artıq bərpa edildi”. 

 Ermənilər tərəfindən dağıdılmış Vaqifin 
büstünün bərpa edilməsi, üç məsciddə təmir-
bərpa işlərinin aparılmasından, Yuxarı Gövhər 
Ağa məscidinin təmirinin bitmək üzrə olmasın-
dan, Natəvan bulağının bərpasından söz açan 
Prezident Saatlı və Gövhər Ağa məscidlərinin 

təmirini Heydər Əliyev Fondunun öz üzərinə 
götürdüyünü vurğuladı. Fəxrlə “dünən Şuşanın 
dirçəlişinin növbəti mərhələsi idi” – dedi. Bu 
bütün vətəndaşlarımız üçün böyük uğurdur, 
böyük nailiyyətdir. Şəhidlərimizin ruhu sevinir.

 Arzu Bağırova görülən işlərin çox 
dəyərli və böyük olduğunu dedi:

 – “Xarıbülbül”, “Qarabağ” otelləri əsaslı 
təmirdən sonra öz qapılarını artıq qonaqların 
üzünə açıb. M.P.Vaqifin məqbərəsi, büstü 
yenidən açılıb, Üzeyir Hacıbəylinin abidəsi 
yenidən qoyulub, onun dağıdılmış evinin 
bərpası ilə bağlı göstəriş verilib, Polad Bülbü-
loğlu atasının evini bərpa edib, Bülbülün ev 
muzeyinin açılışı qeyd edilib. Bunlardan ən 
önəmlisi isə yeni yaşayış kompleksinin təməl 
daşı qoyulub. Sadaladıqlarım onu göstərir ki, 
Şuşanın dirçəldilməsi sürətlə gedir və şuşalılar 
çox tezliklə ata- baba yurdlarına, doğma el-
obalarına qayıdacaqlar.

 Diqqət yetirdiyim bir məqamı xüsusi 
vurğulamaq istəyirəm. Milli adət - ənənələrə, 
mentalitetimizə sadiq olan Azərbaycan Pre-
zidenti çıxışının sonunda hər kəsi kövrəltdi: 
“Əziz dostlar, təxminən 40 il bundan əvvəl, 
bax, bu yerdə atam durmuşdu, mən isə o 
tərəfdə durmuşdum. Şaxtalı, qarlı havada 
Vaqifin məqbərəsinin açılışı idi. Ondan sonra 
1982-ci il iyulun 29-da atamla bərabər ikinci 
dəfə Şuşaya gəlmişdim. O vaxt Vaqif Poeziya 
Günləri keçirilirdi. Bu gün isə ikinci dəfə Vaqifin 
məqbərəsinin açılışını biz qeyd edirik. Vaqif 
Poeziya Günləri keçirilərkən atamın 59 yaşı 
var idi. Bu gün mənim 59 yaşım var. Bəziləri 
hesab edə bilər ki, bu, təsadüfdür. Ancaq mən 
hesab edirəm ki, burada böyük rəmzi məna 
var, tarix təkrarlanır. Azərbaycan tarixinin qara 
səhifəsi artıq arxada qaldı və biz yenidən nəfəs 
almağa başlamışıq”.

Qələmə aldı: 
Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

Mədəniyyət paytaxtımız Şuşada 
qısa vaxtda böyük işlər görülüb

İndi isə Şuşanın dirçəlişinin növbəti 
mərhələsi başlayıb. Molla Pənah Vaqifin 
məqbərəsi və büstünün yenidən açılması, 
Üzeyir Hacıbəylinin abidəsinin yenidən qoyul-
ması, Üzeyir bəyin dağıdılmış evinin, Bülbü-
lün evinin bərpası, “Qarabağ” otelinin əsaslı 
təmirdən sonra öz qapılarını yenidən qonaqla-
rın üzünə açması qısa vaxtda görülən böyük 
işlərdir. Ən vacib məsələ isə dövlət başçımı-
zın da söylədiyi kimi, baş plan əsasında yeni 
yaşayış kompleksinin təməlinin qoyulmasıdır. 
Bu, o deməkdir ki, artıq Şuşa sakinləri qısa 
vaxtda doğma şəhərə qayıdacaqlar. Ali Baş 
Komandanın da söylədiyi kimi, biz bundan 
sonra Şuşada əbədi yaşayacağıq. 

Şuşada Vaqif Poeziya günlərinin 40 
ildən sonra bərpası Azərbaycan xalqı üçün 
çox əlamətdar hadisədir. Biz buna yalnız 
ədəbiyyat hadisəsi kimi yanaşmırıq. Vaqif 
Poeziya günlərinin bərpası Azərbaycan xalqı 
üçün həm mənəvi, həm də siyasi baxımdan 
vacibdir. Burada ilk növbədə söhbət hələ 40 il 
əvvəl Sovet hökumətinin etirazına baxmaya-
raq, ulu öndər Heydər Əliyevin təkidi ilə ucal-
dılan, 30 il əsarətdə erməni işğalında qalan 
və bu gün müstəqil Azərbaycan tərəfindən 
bərpa olunan tarixi məqbərədən gedir. 

Digər bir vacib məsələ, təbii ki, 
abidənin mədəniyyət paytaxtımız Şuşa-
da yerləşməsidir. Vaqif Poeziya Günləri 
artıq yalnız ədəbiyyatsevərlərin təşkil et-
diyi tədbir olmayacaq. Bu, bütün dünya 
azərbaycanlılarının milli qürur bayramı kimi 
qeyd olunacaq. Biz hər dəfə Vaqif Poeziya 
Günlərini qeyd edərkən böyük Qələbəmizi 
xatırlayacaq və xatırladacağıq. 

Biz may ayında “Xarıbülbül festivalı”nı 
bərpa edəndə də eyni məqsəd və vəzifələri 
qarşımıza qoyduq – həm ənənələrimizi qoru-
yuruq, həm də şanlı tariximizi əbədi yaşada-
cağıq. Prezident İlham Əliyevin də söylədiyi 
kimi, bu Qələbə tarixdə bənzəri olmayan 
qələbədir. Azərbaycan xalqı buna layiq idi.

Könül NURULLAYEVA, 
Milli Məclisin deputatı

Avtomobil yollarının tikintisinə 
xüsusi önəm verilir. Naxçıvan 
Muxtar Respublikasına çıxışa 
imkan verən Zəngəzur nəqliyyat 
dəhlizinin Azərbaycan tərəfindəki 
Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–Ağbənd 
hissəsinin layihəsi hazırlanır və pa-
ralel olaraq tikintisi aparılır. Bununla 
bərabər, Böyük Qayıdış proqramı 
çərçivəsində müasir texnologiyala-
ra əsaslanan “Ağıllı şəhər”, “Ağıllı 
kənd” layihələrinin icrası da diqqətdə 
saxlanılır.

Dövlətimizin başçısı səfər 
çərçivəsində Əhmədbəyli- Füzuli-
Şuşa Zəfər yolunda son tamamlama 
işlərinin, həmçinin Füzuli Beynəlxalq 
Hava Limanında aparılan tikintinin 
gedişi ilə tanış olarkən, bu mühüm 

obyektlərin inşasının Qarabağ və 
Şərqi Zəngəzurun dirçəldilməsində 
mühüm rol oynayacağını bildirdi. 
Dövlətimizin başçısının “Qarabağın 
hava qapısı” adlandırdığı Füzuli 
Beynəlxalq Hava Limanının salın-
ması isə, sözün əsl mənasında, 
misli görünməmiş hadisədir. Bu, 
düşməndən azad olunmuş torpaq-
larımızda yenidənqurma və tikinti 
işlərinin aparılmasının prioritet 
istiqamət olduğunu göstərir. 

Qeyd edim ki, Füzuli aeroportu 
işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin 
dirçəldilməsində və inkişafında 

mühüm xidmət göstərəcək. Belə ki, 
hava limanı yükdaşımalar, xüsusən 
də beynəlxalq yükdaşımalar üçün 
vacib kompleks rolu oynayacaq. 
Eyni zamanda, Qarabağ torpağına 
xarici turistlərin gediş-gəlişini asan-
laşdıracaq. İşğaldan azad olunan 
ərazilərimizin sənaye potensialını 
da nəzərə alsaq, sözügedən hava 
limanı, həmçinin Qarabağ və Şərqi 
Zəngəzurda istehsal olunacaq 
sənaye məhsullarının dünya ba-
zarlarına çıxarılması və bütövlükdə 
regionun ixrac imkanlarının 
genişləndirilməsi baxımından da 

mühüm önəm daşıyacaq. 
Prezident İlham Əliyev və bi-

rinci xanım Mehriban Əliyevanın 
Şuşa səfəri də Azərbaycanın bu 
mədəniyyət paytaxtında bərpa, 
tikinti-quruculuq işlərinin necə geniş 
miqyas aldığını göstərdi. Belə ki, 
səfər çərçivəsində şəhərdə “Otel və 
Konfrans Mərkəzi”nin təməli qoyuldu, 
Xüsusi nümayəndəliyin yerləşəcəyi 
inzibati binada aparılan bərpa 
işlərinin gedişi ilə maraqlanıldı, Üzeyir 
Hacıbəylinin ev-muzeyində aparı-
lacaq işlər nəzərdən keçirildi. Eyni 
zamanda, görkəmli bəstəkar Üzeyir 
Hacıbəylinin heykəlinin, Bülbülün 
ev-muzeyinin, dahi şair Molla Pənah 
Vaqifin muzey-məqbərə kompleksinin 
və büstünün, həmçinin “Qarabağ” 
otelinin açılışı mərasimləri reallaşdı. 

Qarabağın incisinin-Azərbaycanın 
mədəniyyət paytaxtının tezliklə 
yenidən tikilib-qurulacağı, abadlaş-
dırılacağı, dünyanın ən möhtəşəm 
şəhərlərindən birinə çevriləcəyi, 
Prezident İlham Əliyevin ötən il 
noyabrın 8-də xalqımızı Şuşanın 
işğaldan azad edilməsi münasibətilə 
təbrik edərkən dediyi “Əziz Şuşa, 
biz səni dirçəldəcəyik!” sözlərinin 
gerçəkləşəcəyi bu gün heç kimdə 
şübhə doğurmur. Dövlətimizin baş-
çısının qətiyyəti, prinsipiallığı, verdiyi 
vədə hər zaman sadiq olmağı bu 
əminliyi ifadə edir. Ölkə rəhbəri İlham 
Əliyev və birinci xanım Mehriban 
Əliyevanın Şuşa şəhərinə səfərində 
də bunun bir daha şahidi olduq. 

Azər VERDİYEV, 
politoloq, İkinci Qarabağ 

müharibəsi qazisi

Ermənistanın 30 ilə yaxın işğal altında saxladığı, mədəni irsini talan 
etdiyi, tarixi abidələrini dağıtdığı Qarabağ Azərbaycan mədəniyyətinin 
beşiyidir. Zəngin mədəni irsə malik Qarabağ Azərbaycana Pənahəli 
xan Cavanşir, Xurşidbanu Natəvan, Üzeyir Hacıbəyli, Molla Pənah Va-
qif, Bülbül, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev kimi böyük şəxsiyyətlər və 
mədəniyyət xadimləri bəxş edib. Təsadüfi deyil ki, ənənəvi Qarabağ 
atüstü oyunu Çövkən, əsasən Qarabağda formalaşan Azərbaycan mu-
ğamı və Azərbaycan xalçası UNESCO-nun müvafiq siyahılarına daxil 
olunub. Lakin vəzifəsi davamlı sülh dialoqunun və qarşılıqlı anlaşmanın, 
eləcə də bəşəriyyətin intellektual və mənəvi həmrəyliyinin əsasının qu-
rulmasına yardım etmək olan UNESCO-nun tarixi abidələrimizə erməni 
təcavüzkarları tərəfindən dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi təklifinə 
vaxtında müsbət reaksiya verməməsi və müharibənin bitməsindən 
sonra azad olunmuş ərazilərə gəlmək istəyini açıqlaması, lakin bunun 
təxirə salınması əlbəttə ki, təəccüb doğurur. 

“Avqustun 30-da Şuşada Vaqif Poeziya günlərinin keçirilməsi 
Azərbaycanın mədəniyyət, ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin, eləcə də diğər 
vətəndaşlarımızın böyük sevincinə səbəb oldu. Həmin gün bütün vətəndaşların 
nəzərləri televiziya vasitəsilə Şuşaya yönəlmişdi. Zarafat iş deyil. 30 ilə  yaxın 
davam etmiş işğaldan azad olunan Şuşada millətim qürurla, fəxrlə dövlət 
 başçısının və birinci xanımın ətrafına toplaşıb bu möhtəşəm tədbiri qeyd edirdi. 
 Bütün dünyaya mesaj ötürülən bu toplantı, erməniyə və onun havadarlarına göz 
dağı oldu, desəm, heç yanılmaram”. Bu sözləri “Regional Hüquqi və İqtisadi 
Maarifləndirmə” İctimai Birliyinin sədri Arzu Bağırova Şuşada keçirilən Vaqif 
 Poeziya Günləri ilə bağlı söhbətində bildirdi. O, fikirlərinə davam edərək dedi:

Biz bu gün mədəniyyət paytaxtımızı dirçəldirik. Bu il yanvarın 14-də  Prezident 
İlham Əliyevin Şuşaya səfəri zamanı verdiyi tapşırıqların hər biri icra olun-
maqdadır. Şəhərin baş planı da hazırdır. Az vaxtda Şuşada çox böyük işlər 
görülməkdədir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın  
Şuşaya hər səfərində tam fərqli inkişafın şahidi oluruq. Şəhərin infrastrukturu-
nun inkişafı tarixi abidələrimizin bərpası ilə paralel aparılır. Ermənilər tərəfindən 
gülləbaran edilmiş dahi şəxsiyyətlərimizin – Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin, 
Bülbülün büstləri bu gün Şuşanın mərkəzi meydanındadır. 

Azərbaycan Qarabağın bərpasında da 
gücünü bütün dünyaya nümayiş etdirir

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın 
Şuşa şəhərinə səfəri bir daha göstərdi ki, Azərbaycan Vətən 
müharibəsində olduğu kimi, Qarabağın bərpasında da gücünü 
bütün dünyaya nümayiş etdirir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 
genişmiqyaslı bərpa-quruculuq işləri sürətlə həyata keçirilir, 
Ermənistanın işğalı zamanı yerlə-bir edilən şəhər və kəndlərimiz, 
dağıdılan tarixi, mədəni və dini irsimiz bərpa olunur. 
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