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Ötən ilin payızındakı Vətən 
müharibəsi günlərində türkiyəli 
 jurnalist-ekspert Mustafa Dəmirçi yazırdı: 
“İnanmaq olmur. Xalq həmin xalqdır, ölkə 
həmin ölkə, dövlət həmin dövlət. Bəs 
nə üçün müstəqilliyin şirinliyini yenicə 
dadmış Azərbaycan xalqı azadlığın ilk 
illərində ölkə iqtidarına inanmasa da, 
cəmi 19 ildən sonra hamı bir nəfər kimi 
ordunun və Prezidentin yanındadır?”

Mustafa Dəmirçi haqlı idi. Amma 
onun inana bilmədiklərinin səbəblərini 
mən xatırlatmaq istəyirəm: Çünki 
azadlığın ilk illərində ölkəmizə rəhbərlik 
edənlər xalqın inamından istifadə edərək 

hakimiyyətə gəlsələr də, ölkə əhalisinin 
etimadını doğrulda bilmədilər. Heydər 
Əliyev və İlham Əliyev isə hakimiyyətdə 
olduqları ilk illərdəcə xalqın etimadını 
doğruldaraq böyük nüfuz, reytinq, inam 
qazandılar. 

Əvvəlki rəhbərlər Gəncəyə – 
Azərbaycan Ordusunun üstünə öz ordu-
muzu göndərmişdilərsə, Heydər Əliyev 
güclü himayədarları olan Ermənistan 
ordusunun hücumlarının qarşısını böyük 
sərkərdəlik məharəti ilə almış, düşməni 
atəşkəsi imzalamağa razı salmış və 
möhtəşəm ordu quruculuğu prosesinə 
başlamışdı. Nəticə göz qabağındadır. 

Müstəqilliyin ilk illərindəki rəhbərlərimiz 
Türkiyə istisna olmaqla, bütün qon-
şularımızı Azərbaycanın düşməninə 
çevirmişdilərsə, İlham Əliev Ermənistan 
istisna olmaqla dünyanın bütün ölkələrini 
Azərbaycanın dostuna çevirdi və 44 
günlük müharibədə həmin uzaqgörənliyin 
nələrə qadir olduğunu çox yaxşı gör-
dük. Yəni dünyanın hər yerində ölkə 
rəhbərliyinin nüfuzunun azalması və ya 
çoxalması xalqın iradəsindən asılıdır. 

Hamının yadındadır, 44 günlük 
müharibənin Azərbaycanın tarixi qələbəsi 
ilə başa çatdığını xalqa söyləyən dövlət 
başçımız imzalanan sənədin məna 
və mahiyyətini izah etdikdən dərhal 
sonra demişdi ki, son illər ərzində 
ölkəmizdə aparılan işlər, mövcud olan 
gözəl ab-hava, xalq-iqtidar birliyi, si-
yasi münasibətlərin müsbət səviyyəyə 
qalxması, beynəlxalq arenadakı nüfu-
zumuz və fəaliyyətimiz – bütün bunlar, 
ordu quruculuğunu, təbii ki, qələbəmizi 
şərtləndirdi. Prezident xatırladır: “Mən 
bu günlərdə bir şeyə də fikir verdim. 
Hətta fərqli siyasi baxışlara malik olan 
insanlar, bizim işimizə tənqidi yanaşan 

insanlar, hətta bir çox hallarda əsassız 
tənqidlər ifadə edən insanlar bu dövrdə 
hesab edirəm ki, yüksək şüur nümunəsi 
göstərdilər. Mən həmişə deyirdim ki, 
siyasi müstəvidə fərqli baxışlar var, olma-
lıdır, bu, normaldır. Müxalifət olmalıdır, 
bu, normaldır. Hər bir demokratik ölkədə 
olduğu kimi, bizdə də, əlbəttə ki, bütün 
bu azadlıqlar var. Amma bir şey olmama-
lıdır – dövlətə müxalifətdə olmaq olmaz, 
dövlətçiliyə müxalifətdə olmaq olmaz”. 

Doğrudan da, müharibə günlərində 
bütün dünya gördü ki, milli məsələlərdə 
biz hamımız birləşə bilirik. Dövlət 
başçımızın dediyi kimi, bu fakt bi-
zim gələcəyimiz üçün çox önəmlidir. 
Prezident cəbhədəki uğurlar barədə 
danışarkən dəfələrlə deyib ki, mənim 
qətiyyətimi xalqın mövqeyi qat-qat 
artırırdı: “Çünki mən xalqın dəstəyini 
hiss edirdim, xalqın inamını görürdüm. 
Məni heç nə dayandıra bilməzdi… Bu 
müharibə bütün dünyaya Azərbaycan 
xalqının nə qədər böyük xalq olduğunu 
göstərdi – yenilməz xalq, dəmir iradəli 
xalq, müzəffər xalq, müzəffər ordu-
muz! Fəxr edirik xalqımızla, ordumuzla! 

Əminəm, hər bir Azərbaycan vətəndaşı 
hesab edir ki, onun həyatında bu 
günlər, bu dəqiqələr ən xoşbəxt günlər, 
dəqiqələrdir”.

Burada xüsusilə vurğulanmalı başqa 
bir məqam da var. Belə ki, bəzən kütləvi 
informasiya vasitələrində yazırlar ki, 
Azərbaycan xalqı öz torpaqlarını düşmən 
tapdağından azad etdi. Elə deyil, əziz 
həmkarlar! Bizim əsarətdə qalan torpaq-

larımızı Azərbaycanda yaşayan bütün 
xalqların təmsilçiləri birlikdə azad etdilər. 

Bu məsələni daim diqqət mərkəzində 
saxlayan və həmişə daha uca səslə 
söyləyən dövlət başçımız xatırladır: 
“Ölkəmizdə yaşayan bütün millətlərin 
nümayəndələri, bütün dini konfessiyala-
rın nümayəndələri cəsarət göstərərək, 
düşmənlə vuruşaraq Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünü bərpa etdilər. Bu, 
bizim böyük sərvətimizdir, böyük 
dəyərimizdir. Mən bunu dəfələrlə 
demişəm. Ermənistan bu xoşbəxtlikdən 
məhrumdur”.

Əlavə edək ki, işğalçı ölkədə 
ermənilərdən başqa heç bir xalqın 
təmsilçisi yaşamır. Avrasiya məkanında, 
bizim bölgədə başqa belə ölkə tap-
maq mümkün deyil. Çünki heç kim 
orada yaşaya bilmir. Ya ermənilər 
onları qovurlar, azərbaycanlılar kimi 
etnik təmizləməyə məruz qoyurlar, ya 
da ki, başqa millətin nümayəndələri 
orada yaşaya bilmir, sıxışdırmalara 
dözməyərək çıxıb gedirlər. Bizim üstün-
lüyümüz isə çoxmillətli, çoxkonfessiyalı 

olmağımızdır. Bu müharibədə də bütün 
xalqların nümayəndələri birlik göstərdilər, 
qəhrəmanlıq göstərdilər və əslində, bu 
müharibə bir çox məsələlərə bir daha 
aydınlıq gətirdi.

Dövlət başçımız ölkədə hökm sürən 
sabitlik və əmin-amanlıq məsələsini, az 
qala bütün çıxış, nitq və müsahibələrində 
xüsusi olaraq qabardır. O, yerli mətbuata 
verdiyi müsahibələrindən birində demiş-
dir ki, bu gün Azərbaycan dünyada sa-

bitlik adası kimi tanınır. Bu, bizim böyük 
üstünlüyümüzdür. Bu, bizə imkan verir 
ki, Azərbaycan islahatlar yolu ilə uğurla 
getsin: “Bu, bizə imkan verir ki öz iqtisadi 
imkanlarımızdan istifadə edib, xalqımızın 
rifah halının yaxşılaşmasına yönəlmiş 
növbəti addımlar atılsın. Bu, bizə imkan 
verir ki, Azərbaycan xalqı bundan sonra 
da sülh və  əmin-amanlıq şəraitində 
yaşasın”.

Sevindirici haldır ki, ölkəmizin bu 
reallıqları beynəlxalq aləmdə də layiqli 
qiymətini alır. Məsələn, heç kəsin yadın-
dan çıxmayıb, bir müddət əvvəl dünya 
mətbuatında belə bir fikir yayılmışdı: 
“Azərbaycan dünyada əhalinin dövləti 
idarə edən siyasətçilərə ən çox etimad 
göstərdiyi top –20 ölkə arasındadır.” 
Fikrimizi bir az da dəqiqləşdirsək, qeyd 
etməliyik ki, Dünya İqtisadi Forumunun 
“Qlobal rəqabətlilik 2017-2018” hesabatı-
nın “Siyasətçilərə ictimai etimad” adlanan 
kateqoriyası ilə bağlı hesabatda  
(hesabat 2019-cu ildə mətbuat üçün 
açıqlanmışdı) Azərbaycanın dünyada 
20-ci yerə yüksəlməsi birbaşa əhali və 
biznes nümayəndələri arasında apa-
rılan sorğulara əsaslanır. Bu isə onu 
göstərir ki, obyektiv sorğu nəticəsində 
Azərbaycanda iqtidarla xalq arasında 
böyük etimadın olduğu təsbit edilib. Belə 
bir etimad isə inkişafı, ictimai-siyasi və iq-
tisadi sabitliyi, ən başlıcası isə cəbhədəki 
möhtəşəm qələbəni şərtləndirir.

Fikirlərimizi dövlət başçımızın məhz 
bu məzmunda olan çıxışından seçdiyi-
miz sitatla tamamlayırıq: “Xalq –  iqtidar 
birliyi hər bir ölkənin inkişafı üçün 
əsas şərtdir. Sabitliyin qorunmasının 
təminatçısı Azərbaycan xalqıdır. Son 
prezident seçkilərində mənə göstərilən 
böyük etimad dediyim sözlərin məntiqi 
sübutudur. Sabitlik olmayan yerdə ölkələr 
dağılır, insanlar əziyyət çəkir, fəlakətlər 
baş verir. Biz bunu yaxın tarixdə görü-
rük. Ona görə Azərbaycanda sabitliyin 
möhkəmləndirilməsi hər bir vətəndaşın 
işi olmalıdır...”

İttifaq MİRZƏBƏYLİ, 
 “Xalq qəzeti”

Şuşada beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi 
şəhərin strateji əhəmiyyətini gücləndirəcək

Şuşa yenidən qurulur və 
əvvəlki tarixi və strateji mövqeyini 
möhkəmləndirir. Qürur mənbəyimiz 
olan bu şəhər uzun müddət Qaraba-
ğın əsas iqtisadi mərkəzlərindən he-
sab olunub. Həm şəhər, həm də eyni 
adlı rayon sənaye, kənd təsərrüfatı və 
xüsusən emaledici sektorların inkişafı 
üzrə fərqlənib. 

Ötən əsrin əvvəllərində Şuşada 
1700-ə yaxın ticarət obyekti qeydə 
alınıb ki, bu da şəhərin hələ bir əsr 
öncə xüsusi iqtisadi potensiala malik 
olduğunu göstərir. Qeyd edim ki, 
20,9 min hektar yararlı torpağı olan 
Şuşada kənd təsərrüfatında heyvan-
darlıq daha çox inkişaf edib. 1992-ci 
ildə, Şuşa işğal olunmamışdan öncə 

şəhərdə şərq musiqi alətləri fabriki, 
istehsalat kombinatı, Bakı “Radi-
oquraşdırma” İstehsalat Birliyinin 
müəssisəsi, Qarabağ ipək kombina-
tının toxuculuq sexi və digər istehsal 
müəssisələri var idi. Şuşada, eyni 
zamanda, inşaat materialları isteh-
salı üzrə də müəssisələr fəaliyyət 
göstərirdi. Turizm Şuşanın iqtisadiy-

yatında xüsusi yer tuturdu. Turşsu 
yaylaqları, Səkili bulağı, İsa bulağı, 
Şəmilin bulağı, Cıdır düzü turizm 
baxımından xüsusi üstünlüyə malik 
idi. 1992-ci ilədək Turşsu istirahət və 
müalicə zonası fəaliyyət göstərirdi.

İstifadəyə verilən “Qarabağ” 
hoteli və təməli qoyulan “Otel və 
Konfrans Mərkəzi” Şuşa şəhərində 
daxili və gəlmə turizmin inkişafına 
xüsusi töhfə verəcək. Eyni zamanda, 
yaxın zamanlarda Şuşada daha çox 
yerli və beynəlxalq tədbirlərin təşkili 
mümkün olacaq. Bu da strateji baxım-
dan şəhərin əhəmiyyətini daha da 
gücləndirəcək. 

Bu gün Şuşa yeni inkişaf çağını 
yaşayır. Bərpa və yenidənqurma 
mərhələsi yeni iqtisadi inkişaf dövrü 
ilə əvəzlənir.

Vüqar BAYRAMOV, 
Milli Məclisin deputatı

Şuşanın mədəni ruhunu görüb 
hiss etmək özgə bir aləm idi

Bu fikirlər “Söz” ədəbi-bədii yara-
dıcılıq layihəsinin rəhbəri, şair-publi-
sist Nigar Həsənzadəyə məxsusdur.

Nigar xanım qeyd etdi ki, Şuşaya 
səfərimizin hər addımında xalqımı-
zın əzmkarlığı, ordumuzun qüdrəti 
ilə fəxr edirdik. Şuşada aparılan 
yenidənqurma işləri, icra edilən böyük 
layihələr, ədəbi-mədəni məkanların 

bərpası, xüsusilə, Molla Pənah 
Vaqifin muzey-məqbərə komplek-
sinin təmir-bərpa və yenidənqurma 
işlərindən sonra açılışı çox əlamətdar 
idi. Heydər Əliyev Fondunun 
təşkilatçılığı ilə Şuşada keçirilən Vaqif 
Poeziya Günləri ədəbiyyat tariximizdə 
mühüm iz buraxacaq. Poeziya günləri 
çərçivəsində müxtəlif tədbirlər keçiril-

di. Tədbirlər Şuşanın mədəni ruhunun 
dirçəlməsinə xidmət etdi.

Şair bildirdi ki, Şuşanın torpağına 
ayağımızı qoyar-qoymaz bütün tədbir 
iştirakçıları, elə bil, özlərini doğma 
evində hiss etdilər, qəribə hisslər 
keçirdlər: “Bir qədər yuxu kimi idi. 
Əlimi o torpağa vurduqca uşaqlıq 
illərimə qayıdaraq mərhum nənəm 

Dilbər Həsənzadəni xatırladım. Sanki, 
onunla söhbət edirdim. Ona hesabat 
verirdim. Bizim Şuşaya qayıtdığımızın 
hesabatını verirdim. Nə qədər onun 
kimi narahat ruhlar var idi ki, artıq 
onlar şaddırlar. Ordumuzun, Prezi-
dentimizin sayəsində şaddırlar. Bizim 
şəhidlərimizin çöhrəsi gözümüzün 
önündən getmirdi. Bu anları bizə 
bəxş edən igid müzəffər ordumuzun 
müharibə ərzində keçdiyi şərəfli 
döyüş yolu, atdığı mətin addımlar 
gözümüzün önüdə canlandı.

Biz Cıdır düzünə getdik, o dağla-
rın, meşələrin içindən əsgərlərimizin 
necə keçdiklərini, Şuşaya necə 
daxil olmaqlarını, sadəcə, heyrətlə 
təsəvvür etdik. Azərbaycan Ordusu 
Şuşa əməliyyatı ilə, sözün həqiqi 
mənasında, tarix yazıb. Bu nöhtəşəm 
əməliyata dövlət başçımızın təbirincə 
desək, filmlər çəkilməli, əsərlər yazıl-
malıdır. Əsas odur ki, bu qəhrəmanlıq 
əbədiləşdirilsin. Yaradana sonsuz 
şükürlər olsun ki, bizə bu xoşbəxtliyi 
nəsib etdi. Var olsun, müzəffər 
Azərbaycan Prezidenti, var olsun, 
Azərbaycanın rəşadətli ordusu! 

Təqdim etdi:  
Anar TURAN,“Xalq qəzeti”

Şuşa milli  
mədəniyyətimizin tacıdır
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci 

xanım Mehriban Əliyeva Şuşa şəhərinə növbəti dəfə səfər ediblər. 
Dövlətimizin başçısı burada çox sayda açılışlar etmiş, yeni sosial 

və mədəniyyət obyektlərinin təməlqoyma mərasimlərində iştirak etmişdir. 
Azərbaycan Prezidentinin və birinci xanımın milli mədəniyyətimizin beşiyi 
olan Şuşaya səfəri ölkə ictimaiyyətində böyük ruh yüksəkliyi yaratmışdır. 
Turizm və Menecment Universitetinin professoru, kulturologiya elmləri 
doktoru Minaxanım Əsədli bu barədə fikirlərini bizimlə bölüşərkən demişdir:

– Möhtərəm Prezidentin və birinci  xanımın 
Şuşaya hər bir səfəri qəlbimizi sonsuz fərəh 
hissilə doldurur. Budəfəki səfər də çox 
əlamətdardır və çox sayda açılış mərasimləri 
ilə yadda qalacaq. Burada bir neçə tədbiri 
xatırlatmaq istərdim. 

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva Şuşada “Qarabağ” hoteli-
nin açılışında iştirak ediblər. Dahi Azərbaycan 
şairi Molla Pənah Vaqifin muzey-məqbərə 
kompleksinin və böyük müğənni Bülbülün 
ev-muzeyinin bərpadan sonra açılışı olub. 
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Meh-
riban Əliyeva Şuşada Üzeyir Hacıbəylinin 
heykəlinin açılışında iştirak ediblər. Şuşada 
“Otel və Konfrans Mərkəzi”nin təməli qoyu-
lub. Şəhərdə yeni yaşayış massivi salınacaq. 
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Meh-
riban Əliyeva təməlqoyma tədbirində iştirak 
ediblər. Fikir verin, qısa müddət ərzində nə 
qədər böyük işlər görülüb. Bütün bunlara 
görə hər bir Azərbaycan ziyalısı kimi, mən 
də möhtərəm Prezidentə və birinci xanıma 
sonsuz minnətdarlığımı bildirirəm. 

Şuşa bizim üçün son dərəcə əziz 
yerdir. Şuşa milli mədəniyyətimizin və 
mənəviyyatımızın tacıdır. Onun hər bir 
azərbaycanlının qəlbində xüsusi yeri var. 
Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi, Şuşanın 
qeyri-adi aurası var, buradan ayrılıb getmək, 
ondan doymaq olmur.

Mənə elə gəlir ki, Prezident İlham Əliyev 
Şuşanı xüsusi bir məhəbbətlə sevir və onun 
dünyanın ən cazibədar məkanına çevrilməsi 
üçün çalışır. Düşünürəm ki, bu gözəl və 
bənzərsiz şəhərdə görülən işlər milli intibahı-
mızın parlaq mərhələsi olacaq. 

Bəli, Şuşa bizim zəngin mədəniyyətimizi 
özündə ehtiva edir. Belə ki, xalqımızın 
mədəniyyət tariximizin bir çox parlaq səhifələri, 
məhz bu şəhərlə bağlıdır. Şuşa Azərbaycana 
çox sayda görkəmli sənət və elm xadimləri 
bəxş edib. Şuşa həm də Azərbaycan xalqının 
qəhrəmanlıq səhifəsidir. Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin parlaq liderliyi ilə Azərbaycan 
Ordusu burada şanlı tarix yazıb. Bu mənada, 

Şuşa bizim milli ruhumuzun təntənəsidir. Bu-
günkü və gələcək nəsillər Şuşanın qəhrəman 
fatehləri ilə fəxr edəcəklər.

Burada belə bir faktı da burada xatır-
latmağı özümə borc bilirəm. Məlumdur ki, 
1982-ci ilin 14 yanvarında Şuşada Molla 
Pənah Vaqifin məqbərəsinin və Poeziya 
evinin təntənəli açılış mərasimi keçirilib. 
Azərbaycanın o vaxtkı rəhbəri Heydər Əliyev 
mərasimdə iştirak edib. Soyuq, qarlı bir 
gündə keçirilən açılış mərasiminə Şuşaya 
görkəmli sənət adamları toplaşıblar.

Bu möhtəşəm tədbir milli mədəniyyət 
və sənət bayramına çevrilib. Ulu öndərin 
Şuşadakı həmin tədbirdə iştirakı son dərəcə 
əhəmiyyətli tarixi hadisə idi. Hər dəfə o 
unudulmaz anları əks etdirən kadrları televi-
ziyadan izləyəndə adamın qəlbi sevincdən 
köksünə sığmır.

Bu günlərdə isə yenidən Şuşada “Vaqif 
pozeiya günləri” keçirildi. Bir-birindən gözəl 
şeirlər dinlənildi. Bundan sonra Şuşada əbədi 
olaraq bu torpağın sahibi olan Azərbaycan 
xalqının dilində ən gözəl şeirlər və musiqilər 
eşidiləcək. 

Söhbəti qələmə aldı: 
M.HACIXANLI,  

“Xalq qəzeti”

T ürk dünyasının ən böyük simalarından olan Mustafa Kamal 
Atatürk çıxışlarından birində demişdi ki, xalqın orduya və 
dövlətə inamı, ən çətin məqamda belə ordunun və dövlətin 

yanında olması göydən düşmür və ya elə-belə yaranmır: “Bunu 
siyasətçilərin fəaliyyəti, qətiyyəti, xalqa və dövlətə sədaqəti, ən 
başlıcası isə ədaləti formalaşdırır”. Biz böyük paşamızın həmin 
arqumentinin təsdiqini son otuz ildə Azərbaycan reallıqları fonunda 
dəfələrlə gördük. 

Xalq – iqtidar birliyi zəfərin mühüm şərtidir

Bu günlər ərzində mən gördüm ki, milli məsələlərdə biz hamımız birləşə 
bilirik. Bu da bizim gələcəyimiz üçün çox önəmlidir. Çünki biz hamımız 
istəyirik ki, Azərbaycan inkişaf etsin, hamımız istəyirik ki, daha güclü 
ölkə olsun. Gücümüzü göstərmişik – döyüş meydanında, siyasi müstəvidə, 
istənilən formatda.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Yaxın zamanlarda Şuşada daha çox yerli və beynəlxalq 
tədbirlərin təşkili mümkün olacaq ki, bu da strateji ba-
xımdan şəhərin əhəmiyyətini daha da gücləndirəcək. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 
birinci xanım Mehriban Əliyevanın Şuşa şəhərinə səfəri 
çərçivəsində “Otel və Konfrans Mərkəzi”nin təməlinin 
qoyulması və yenidənqurma işləri yekunlaşan “Qarabağ” 
hotelinin açılış mərasimi bunu deməyə əsas verir.    

Düşünürəm ki, Şuşa səfərində mənim kimi 
həmkarlarım da duyğulu anlar yaşadılar. Gedərkən yol 
boyu hər kəs o gözəlliyi gördü, duyğulandı, keçmişə 
qayıtdı. Biz birinci və ikinci Qarabağ müharibələrini 
yaşadıq. Birincidə məğlub olduq, itirdik, qaçqın və 
məcburi köçkünə çevrildik, ikincidə isə qalib gəldik, tarixi 
ədaləti bərpa eləyə bildik. Bu gün Şuşanı azad görmək, 
keçmişdəki kimi mədəni üstünlüyünü hiss etmək qürur-
verici idi.
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