
Azərbaycan Prezidenti avqustun 24-də BMT-nin respublikamıza 
yeni təyin olunmuş rezident əlaqələndiricisi xanım Vladanka 
 Andreyevanı qəbul etdi. Prezidentin rezident əlaqələndirici ilə 

görüşdə səsləndirdiyi fikirlər ölkəmizin dünya birliyinin məsuliyyətli 
və şərəfli üzvü olmasının daha bir yüksək ifadəsi oldu. Görüşdə yalnız 
faktlar, faktlara əsaslanan mülahizələr deyil, həm də Azərbaycan–BMT 
əməkdaşlığı sahəsindəki təcrübə, üzvlük, keçmişimiz xatırladıldı. Ölkəmiz 
BMT-yə üzvlüyünün bütün dövrlərində öz fəal mövqeyi ilə, beynəlxalq 
hüquq normalarına, ümumdünya nizamına töhfələri ilə seçilib. 

 BMT-yə 1992-ci ilin martında üzv 
olan Azərbaycan Respublikası 24 ok-
tyabr 2011-ci ildə BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilib. 
Bu, beynəlxalq birliyin böyük dəstəyi 
ilə–155 ölkənin bizim namizədliyimizi 
dəstəkləməsi sayəsində mümkün 
olub. Əlbəttə, bu miqyasda dəstək 
ciddi tərəfdaşlığın, dövlət etibarının, 
Azərbaycan  Prezidentinin siyasi 
iradəsinin, nüfuzunun təntənəsi idi. 
Respublikamız beynəlxalq nüfuz 
sahibidir və öz fəal xarici siyasəti ilə 
seçilir.

 Ölkəmiz BMT TŞ qeyri-daimi 
üzvlüyü müddətində də fəal mövqe 
tutub. Azərbaycan 2012-ci il mayın 
1-dən etibarən BMT TŞ-yə sədrlik 
edib. Azərbaycanın sədrliyi dövründə 
BMT TŞ 13 açıq, 16 qapalı iclas 
keçirib. Bu müddət ərzində BMT TŞ-
nin ikisi Sudandakı duruma, biri isə 
Qvineya – Bisaudakı hərbi çevrilişə 
aid olmaqla 3 qətnaməsi, eləcə 
də, mətbuat üçün 7 bəyanatı qəbul 
edilib. Azərbaycan BMT TŞ üzvlüyü 
dövründə önəmli məsələlərlə bağlı 
təşəbbüslər irəli sürüb, beynəlxalq 
birliyin gündəliyində duran, qlobal 
miqyaslı vacib məsələlərə toxunub. 

Ölkəmizin  
beynəlxalq gündəliyi

 Müvafiq xatırlatmalar edən dövlət 
başçımız bir neçə məqama xüsusi vur-
ğu etdi. Bu xüsusi vurğu Azərbaycan 
Respublikasının malik olduğu imkan-
ları, dövlətimizin etibarını, xalqımızın 
humanizmini, bunlardan irəli gələn 
Azərbaycan multikulturalizm, multi-
laterizm örnəyini bir daha açıqlamış 
oldu. İkinci ildir ki, dünya birliyinin 
əsas ortaq mövzusuna çevrilmiş 
COVID–19 mövzusu bu anlamda 
spesifikdir: “BMT-dən sonra ən böyük 
beynəlxalq təşkilat olan Qoşulmama 
Hərəkatının sədri kimi biz beynəlxalq 
münasibətlər sistemində mühüm 
rol oynayırıq və BMT Baş katibinin 
təşəbbüslərinə dəstək oluruq, xüsusilə 
COVID ilə mübarizə sahəsində. 
Bildiyiniz kimi, ötən ilin sonunda 
Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi 
bizim təşəbbüsümüzlə koronavirusa 
həsr olunmuş BMT Baş Assambleya-
sının xüsusi sessiyası keçirilmişdir və 
bu da bu xəstəliyə qarşı bizim qlobal 
mübarizəyə bir töhfəmiz idi. Həmçinin 
milli qisimdə 30-dan çox ölkəyə 
yardım göstərmişik. Maliyyə, humani-
tar yardımı göstərmişik, biz dəstəyə 
ehtiyacı olan ölkələrlə peyvəndləri 
paylaşmışdıq. Bu, bizim beynəlxalq 
birliyin məsul üzvü kimi gündəliyimizi 
nümayiş etdirir”. 

 Söhbət məhz beynəlxalq 
gündəlikdən və beynəlxalq birli-
yin məsul üzvlüyündən gedir! Bu 

plandakı töhfələri ilə Azərbaycanın 
BMT üzvü olaraq göstərdiyi cəsarət, 
ləyaqət parlaq şəkildə görünür. Belə 
bir BMT üzvünün ərazisinin 20 faizi 
uzun illər başqa bir BMT üzvünün 
– Ermənistanın işğalı altında qa-
lınca məhz BMT- nin nüfuzu yerə 
düşmüş olurdu. Çünki 4 məlum 
qətnaməni BMT TŞ qəbul etmişdi: 
822 (30.04.1993), 854 (29.07.1993), 
874 (14.10.1993), 884 (24.11.1993). 
Bu qətnamələri 27 il sonra özü həyata 
keçirməli olan Azərbaycan Respubli-
kası bununla BMT- nin nüfuzunu da 
xilas etmiş oldu.

 Yəni, 27 sentyabr – 10 noyabr 
2020-ci il tarixində cərəyan edən 
qanlı müharibənin məsuliyyəti yalnız 
bu müharibənin əsas səbəbkarı olan  
işğalçı Ermənistanın üzərində deyil, 
Ermənistanı işğala sövq edən, onun 
beynəlxalq hüquq normalarına zidd 
hərəkət və hərəkətsizliklərinə göz 
yuman hər kəsin bu barədə məsuliyyət 
payı vardır. Belə məsuliyyət, ilk 
növbədə, BMT-yə aiddir. BMT TŞ-nin 
4 qətnaməsi nə üçün 27 il sonra və 
yalnız Azərbaycanın daxili imkan-
ları hesabına yerinə yetirilməliydi? 
BMT-nin 29 illik staja malik üzvü olan 
Azərbaycanın, bu icraatı 44 günə edə 
bilməsi (ədaləti, beynəlxalq hüququn 
normalarını bərpa edərək, BMT TŞ- 
nin qətnamələrini təkbaşına yerinə 
yetirməsi) bir həqiqətdir. Sual yaranır: 
Bəs, BMT dünyanın ən böyük, ən 
nüfuzlu təsisatı olaraq, öz qərarlarının 
icrasını “cırtdan” Ermənistandan 27 il 
keçəndən sonra deyil, elə  1993-cü il 
içində kəskin tələb edə, bunu təmin 
edə bilməzdimi? Təmin etsəydi, 
Qarabağ–bəşər mədəniyyəti, tari-
xi üçün önəmli coğrafiyalardan biri 
tarmar olmaz, müxtəlif müharibə 
cinayətlərinin qarşısı alınar, qurucu-
luq–abadlıq işləri daha tez, daha az 
itki ilə gerçəkləşərdi. Bundan yal-
nız Azərbaycan deyil, bütün bölgə, 
dünya birliyi qazanardı. Müharibəyə 
xərclənən zəruri xərclər digər sahələrə 
xərclənər, bununla bəşəri tərəqqiyə 

əlavə, yeni töhfələr verilmiş olardı. 
İşğalçılıq, terrorizm, bəşəri cinayətlər 
artmaz, mənfi pressedentlər çoxal-
mazdı. Bir sözlə, öz qətnamələrinin 
icrasını 27 il boyunca təmin edə 
bilməmiş BMT bundan sonrakı 
fəaliyyətində daha konkret, daha sö-
zübütöv, daha məqsədyönlü fəaliyyət 
göstərməklə dünya nizamına təsirli 
xidmət etmiş olacaqdır.

Sülhpərvər Azərbaycan
 Azərbayan sülhpərvər dövlətdir, 

Azərbaycan xalqı sülhpərvər xalqdır 
və bu xalqın, dövlətin öz  torpaqlarını 
sülh yolu ilə azad etmək üçün uzun 
illər necə səbrlə davrandığını unut-
maq olmaz. Belə olan halda işğal-
çılıqla regionun və özünün inkişa-
fını dalana dirəmiş Ermənistana 
münasibətdə BMT- nin bəlli bir yekun 
münasibəti, rəsmi açıqlaması olmalı-
dır. Öz xalqının inkişafını geri salmış, 
Azərbaycan xalqına zülm etmiş üzv 
ölkə haqqında münasibətsiz qalmaq, 
yaxud Azərbaycanla Ermənistanı 
bərabər tutmaq nə BMT-yə, nə də 
BMT TŞ daimi üzvlərinə yaraşmaz. 
Beynəlxalq təhlükəsizliyə zərbələr 
vurmuş Ermənistana yardımlar 
göstərən ölkələr, bu sırada BMT TŞ 
daimi üzvləri, əslində, Ermənistana 
cəzalar kəsməli, sanksiyalar tətbiq 
etməli deyildimi? Haqqı nahaqqa 
verməklə beynəlxalq təhlükəsizlik 
necə qoruna bilər?

 BMT-nin yeni rezident 
əlaqələndiricisi ilə görüşdə 
Azərbaycan Prezidentinin bölüşdüyü 
fikirləri bu ümumi mənzərəni aydın-
ladan məqam kimi gördüm. Necə 
deyərlər, bugünün sabahı da var. 
Hər ölkə Azərbaycan deyil, hər ölkə 
öz torpaqlarını azad etmək iqtida-
rında olmaya bilər – o zaman necə 
olsun? BMT-nin öz qətnamələrinin 
icrasına münasibətdə prinsipiallığı 
necə təmin olunmalıdır? Yaxud, 
postsavaş dövründə BMT hansı 
töhfələrlə, təsirli addımlarla seçilə 
bilər? İşğalın ağır izlərinin aradan 
qaldırılmasında Azərbayacanın haqq 
etdiyi hansı kömək BMT tərəfindən 
gerçəkləşəcək? Ermənistanın 
təzminat ödəməsi mexanizminin də 
məlum qətnamələr kimi, uzun illər 
vaxt almaması üçün dünya birliyi nə 
kimi məsuliyyət və imkanlar bölgüsü 
vəd edir? 1 milyon qaçqın və məcburi 
köçkün öz dədə - baba yurdlarına qa-

yıtmaq üçün BMT-dən, tərəqqipərvər 
dünyadan hansı dəstəyə ümid bağla-
ya bilər və s.? Suallar çox, cavablar 
o qədər də çox və dəqiq deyildir… 
Bu sözləri yazarkən unutmamışıq 
ki, BMT-nin öz məsuliyyət çərçivəsi 
var; lakin onu da unutmamışıq ki, 
ATƏT-in “sıfır fəaliyyətli” Minsk qru-
punun üç həmsədrinin üçü də, BMT 
TŞ-nin daimi üzvüdür… 4 məlum 

qətnaməni qəbul edənlərin sırasında 
o üç ölkə də vardı. Necə olur ki, öz 
qəbul etdikləri qətnamələrin icrası 
üçün yetərli mandata sahib ola-ola, 
BMT TŞ-nin məlum beşliyinin məlum 
üçlüyü 27 il ərzində heç bir əməli iş 
görmədi? 

Azərbaycanın 44 gündə 
qalmayan haqq səsi

 BMT-nin Azərbaycan rezi-
dent əlaqələndiricisi ilə görüşdə 
 Prezidentin ötən il baş vermiş 44 
günlük müharibəyə xüsusi vurğu 
etməsi çox əlamətdardır. Xanım 
Vladanka Andreyevanın diqqətinə 
çatdılrıldı ki, 44 günlük müharibənin 
(eləcə də, 30 ilə yaxın davam 
edən işğalın) bütün məsuliyyəti, 
ilk növbədə, Ermənistanın üzərinə 
düşür. Onunla yanaşı, Ermənistanı 
BMT qətnamələrini icraya vadar edə 
bilməyənlərin üzərinə məsuliyyət 
düşür. Heç kəsə sirr deyil ki, işğalçı-
ya qarşı vaxtında sanksiyalar tətbiq 
edilsəydi, müharibə baş verməzdi. 

Məsələn, BMT Qaçqınlar 
Şurasını, UNESCO- nu heç olmazsa, 
postsavaş dövründə işlərinin 
başında görmək haqqımız vardır. 
Bilirik ki, dövlətimiz Ermənistanın 
işğal etdiyi ərazilərdəki tarixi 
abidələrimizə dəymiş ziyanla tanış 
olmaq üçün UNESCO missiyasını 
bölgəyə dəvət etsə də qurum ötən 
illər ərzində bundan imtina etdi. Bu 
imtinanı normal məntiqlə izah etmək 
olmur. Müharibə dövründə əsassız 
iddialarla, bəhanələrlə öz missiyasını 
bölgəyə göndərməkdən yayınan 
UNESCO indi bölgəyə gəlmək istəyir. 
Xeyir ola? – Bəlkə, ədalətli olmağa 
başlayıblar? Əsla! Bu istəklər növbəti 
ikili standart tətbiqatıdır. Onlar bu 
dəfə “zərər görmüş erməni abidəsi” 
izi axtarırlar. İşə baxın ki, Azərbaycan 
dövləti savaş sonrası missiyasının 
gəlməsinə də etiraz etmir. Bu qiymətli 
münasibətin BMT nəzdində bir dəyər 
tapmasını gözləyə bilərikmi? İşğala 
qiymət vermə, özün öz mandatını 
poz, məsələn, Ermənistanın dağıtdığı 
abidələrə məhəl qoyma… nəhayət, 
Azərbaycan öz qüdrətini göstərib, 
qızıl ləyaqətli müharibə ilə haqq-
ədaləti bərpa etdikdən sonra, sən gəl 
qaşınmayan yerdən qan çıxarmaq 
istə…

 ...İndi müharibə bitib, artıq 
gələcəyə baxılmalıdır. O gələcək, 
o baxış dağıdılmış, viran qoyulmuş 
Azərbaycan şəhər və kəndlərinin 
bərpasından keçir. 

Əkbər QOŞALI, 
Milli Məclisin Mədəniyyət 

komitəsinin eksperti

Şuşa yenidən qurulur, ona  
təzə həyat, yeni nəfəs verilir

Azərbaycan bu gün bütün imkan-
ları səfərbər edir ki, erməni işğalından 
azad olunan torpaqlarda çox tez bir 
zamanda həyat canlansın. Hazırda 
dövlət başçısı İlham Əliyev və Birin-
ci vitse-prezident  Mehriban xanım 
Əliyevanın rəhbərliyi ilə nəhəng 
quruculuq işləri aparılır. Qarabağı, 
Şərqi Zəngəzuru, dağıdılmış şəhərləri, 
rayonları, kəndləri xarabaya çevrilmiş 
halda görmək hər bir azərbaycanlı 
üçün üzücüdür. 44 günlük Vətən 
müharibəsi dövründə əsgərlərimizə 
yardım aparanda, o ərazilərin necə vi-
ran edildiyini öz gözlərimlə görmüşəm. 
Biz fəxr etməliyik ki, Azərbaycan 
qurucu bir dövlətdir. Erməni işğalın-
dan azad olunmuş ərazilərin yenidən 
bərpası üçün həyata keçirilən layihələr 
bunun bariz nümunəsidir. Biz doğma 
torpaqlarımızı yenidən öz əvvəlki 

gözəlliyinə, əzəmətinə qaytaracaq, bu 
torpaqları əkib-becərəcəyik, yaşa-
yacaq, yaradacağıq. Sözsüz ki, bu 
gün Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda 
aparılan bərpa və quruculuq işləri 
dövlətimizin qüdrətindən, ölkə başçısı-
nın əzmindən xəbər verir.

Ulu öndər Heydər Əliyevin vaxtilə 
söylədiyi “Şuşasız Qarabağ, Qarabağ-
sız isə ümumiyyətlə, Azərbaycan yox-
dur” – deyimi bu gün öz təsdiqini tapır. 
Biz avqustun 30-da dövlət başçısı 
İlham Əliyevin və Birinci vitse - prezi-
dent Mehriban xanım Əliyevanın işti-
rakı ilə Şuşada keçirilən Vaqif Poeziya 
Günlərini televiziyadan qürurla seyr 
etdik. Şuşanı Qarabağın tacı adlandı-
ran Prezidentimizin “Şuşa təkcə şuşa-
lılar üçün yox, bütün azərbaycanlılar 
üçün, Vətənini, millətini sevən hər bir 
vətəndaşımız üçün əziz bir şəhərdir”– 
deməsi hər kəsin ürəyində Qarabağın 
mirvarisi olan ulu şəhərə doğmalığı, 
məhəbbəti bir daha artırdı. Dövlət 

başçımız Şuşanın təməlininin 1752-ci 
ildə Pənahəli xan tərəfindən qoyuldu-
ğunu xatırladaraq dedi ki, gələn il biz 
Şuşanın 270-ci ildönümünü təntənəli 
şəkildə qeyd edəcəyik: “İşğala baxma-
yaraq, Şuşa Azərbaycan ruhunu sax-
laya bildi. Şuşaya gələn hər bir insan 
bunu görür. Hətta dağılmış vəziyyətdə, 
hətta işğal dövründə vandalizmə 
məruz qalmış şəkildə Şuşa öz ruhunu, 
öz qamətini saxlaya bildi, əyilmədi, 
sınmadı, bizi gözləyirdi, biz gəlməli 
idik və biz gəldik. Müzəffər xalq kimi 
gəldik”. 

Nə gözəl ki, bu gün Şuşa yenidən 
qurulur, ona istəyimizə uyğun və 
yaraşan yeni həyat, yeni nəfəs verilir. 
Təməlqoyma mərasimləri, bir sıra 
sosialyönümlü obyektlərin açılışı 
hər kəsdə ruh yüksəkliyi yaradır. 
Dövlət başçımızın və birinci xanı-
mın Azərbaycan ədəbiyyatının və 
incəsənətinin görkəmli nümayəndələri, 
Milli Məclisin deputatları ilə birlikdə 

Molla Pənah Vaqifin büstü və 
məqbərəsinin, Bülbülün ev muzeyinin, 
Üzeyir Hacıbəylinin büstünün açılışla-
rında iştiraklarından onlar kimi biz də 
qürur duyduq, fərəhləndik, köksümüz 
sevincdən qabardı. Qürur duydu-
ğum, qeyd etmək istədiyim daha bir 
məqam var. Yazıçılar Birliyinin sədri 
Anarın payızda Şuşada yazıçıların 
növbəti qurultayının keçirilməsinə 
dair Prezidentdən razılıq alması-
nın orada iştirak edən ədəbiyyat 
nümayəndələrinin böyük sevincinə 
səbəb olması nə qədər xoş oldu. 

Uzun fasilədən sonra Vaqif Poe-
ziya Günlərinin keçirilməsinin tarixi, 
mədəni, ədəbi əhəmiyyəti olduqca 
böyükdür. Məlum tarixi dönəmdən 
sonra “Xarı bülbül” festivalı və Vaqif 
Poeziya Günlərinin keçirilməsi hər biri-
miz üçün bayramdır. Şuşa müqəddəs 
ziyarətgahdır. 39 ildən sonra Şuşaya 
Ali Baş Komandan, Prezident kimi 
gedən cənab İlham Əliyev bu tarixi 
şəhərimizi Azərbaycanın mədəniyyət 
paytaxtı elan etməklə yanaşı, həm də 
onu bir müqəddəs ziyarətgah olaraq 
da dəyərləndirdi.

İnanırıq və sevinirik ki, çox tezliklə 
Şuşada əvvəlkindən də gözəl yaşa-
yış məhəllələri tikiləcək və öz doğma 
evlərindən didərgin düşən şuşalılar, 
eləcə də bütün qarabağlılar, şərqi 
zəngəzurlular el-obalarına qayıda-
caq və burada yaşayışlarına davam 
edəcəklər. Qarabağda yeni dövr baş-
layır: abadlıq, quruculuq, yeniləşmə, 
müasirləşmə dövrü. Qarabağ öz tarixi, 
mədəniyyəti, musiqisi, qan yaddaşı 
ilə yenidən doğulur, dirçəlir. Şükür bu 
günə!

Səlim MƏMMƏDOV,  
Abşeron rayonu, Masazır 5 saylı 

məktəbin direktoru

Şuşa dünyanın ən gözəl 
şəhərlərindən biri olacaq

Bu şəhərin əsrarəngiz gözəlliyi insanı, 
həqiqətən, məftun edirdi. Dahi Üzeyir bəyin, 
Bülbülün, Natəvanın ev muzeylərinə, bu-
radakı məscidlərə baş çəkməmiş Şuşanı 
tərk etməzdim. Biz Qubadlı – Laçın yolu ilə 
Şuşaya gələrdik. Yolüstü Turşsuda daya-
nardıq. Buradan da Şuşaya qalxardıq. Yaz 
aylarından birində Şuşaya qalxanda təpənin 
üstündə xeyli insan toplandığını gördük. So-
ruşduq ki, nə edirsiniz? Dedilər ki, indilər qırx-
buğum çıxan vaxtdır. Bu bitki can dərmanıdır. 
Şuşalılar qırxbuğum yığmağa çıxıblar. 

Bu təpədən Şuşanın göz oxşayan 
mənzərəsi açılırdı. Cıdır düzü, yaşıl meşələr 
aydın görünürdü. Əsrarəngiz mənzərəni seyr 
etdikdən sonra enirdik Şuşanın daş döşənmiş 
küçələrinə. Bir vaxtlar bu küçələrdə kimlər 
dolaşmayıb? Üzeyir Hacıbəyli, Natəvan 
xanım, Bülbül, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, 
Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Xan Şuşinski, 
Süleyman Ələsgərov... daha kimlər, kimlər. 

Burada bir texnikum da var idi–Kitabxa-
naçılıq Texnikumu. Hər dəfə Şuşaya gələndə 
bu tədris ocağına baş çəkərdim. Orada 
Azərbaycan mədəniyyət xadimləri çalışır-
dılar. Yaxın dostum, Bərdədən olan tələbə 
yoldaşım Nazim Vəliyev burada müəllim idi. 

Onunla Şuşanın tarixi və müasir durumu ilə 
bağlı maraqlı söhbətlərimiz olardı. İndi həmin 
texnikumun adı dəyişdirilib, Şuşa Humanitar 
Kolleci adı ilə Bakıda fəaliyyət göstərir. Xalça 
Muzeyinin Şuşa filialından da əsər-əlamət 
qalmayıb. Bir sözlə, vaxtilə gördüyüm Şuşa 
özgə bir aləm idi.

Erməni vandalları 1992 ci ildən bu 
şəhərin taleyinə özgə bir “ovqat” qatmışdılar. 
Evlər, mədəniyyət müəssisələri, məscidlər 
darmadağın edilmişdi. Ermənistanın baş 
naziri Paşinyan elə güman edirdi ki, bu 
şəhər elə ermənilərə qalacaq. Cıdır düzündə 
Azərbaycan musiqisinə qol açıb oynayanda, 
bəlkə heç ağlına da gətirmirdi ki, bir gün 
Şuşanın həqiqi sahibləri qayıdacaq və öz 
yurdlarına sahib çıxacaqlar.

İşğaldan əvvəl Şuşa ilə bağlı bütün te-
leviziya verilişlərini izləyirdim. Ulu öndərin Şu-
şada Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin açılış 
tədbirinə də televiziya vasitəsilə baxmışdım. 
Amma Nazim müəllim bu tədbirin canlı şahidi 
olduğu üçün onun dediklərini xatırladıram: 
“Heydər Əliyevin Şuşaya gəldiyi maşın Xan 
qızı bulağının qarşısında dayandı. Sərt yoxuş 
və şaxtalı hava şəraitində camaat köməkləşib 
maşını yuxarı çıxardı. Şuşa sakinləri, yerli 
camaatın köməyilə maşın "Güllü bağ”ın qar-
şısına gəldi və oradan şəhərin içərisinə doğru 
– “Meydan bulağı”na tərəf üz tutdu. Havanın 
sərt olmasına baxmayaraq, tədbirə çoxlu 
adam gəlmişdi. Camaat evlərdə, eyvanlarda, 
yolların kənarında dayanaraq onu salamla-
yırdılar. Ulu öndərin əyləşdiyi maşın şəhərin 
küçələrindən keçərək Cıdır düzünə gedib 
çıxdı. Ümummilli lider toplaşanların alqışları 
altında Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinə 
gəldi, onun açılışını bildirən qırmızı lenti 
kəsdi. İçəri daxil olub Vaqifin məzarını ziyarət 
etdi. Məqbərənin qarşısında böyük tədbir 

keçirildi. Yadımdadır ki, həmin tədbirdə şair 
və yazıçılardan Süleyman Rüstəm, Mirzə 
İbrahimov, Bəxtiyar Vahabzadə, Məmməd 
Araz, Cabir Novruz, Nəbi Xəzri, Söhrab 
Tahir, Qabil, Fikrət Sadıq, Xəlil Rza, Anar, 
Elçin, Nəriman Həsənzadə, mədəniyyət və 
incəsənət xadimləri Süleyman Ələsgərov, 
Niyazi, Zeynəb Xanlarova, Lütfiyar İmanov, 
Arif Babayev, Teymur Mustafayev, Ədalət 
Nəsibov, Amaliya Pənahova, Lətif Kərimov, 
Əlabbas Qədirov ... iştirak edirdilər”.

İndi Şuşa azad nəfəs alır. Öz taleyinin 
sahibinə çevrilib. Bu, hər bir azərbaycanlı 
üçün qürurverici faktdır. 

Təsadüfi deyil ki, müharibə günlərində 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xarici 
mediaya verdiyi müsahibələrinin birindən 
belə bir məqamı xatırlayıram: “Paşinyan 
Şuşada, Cıdır düzündə sərxoş halda rəqs 
edəndə özünə bu gün baş verənlər barəsində 
hökm imzalamışdı”.

Bəli, Şuşa işğaldan azad olundu. 
 Prezident İlham Əliyev işğaldan azad 
edilmiş Şuşada bir neçə dəfə olub. Martın 
16-da Şuşa şəhərinə birinci xanım Meh-
riban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva ilə 
səfər edən Prezident İlham Əliyev çıxışında 
son dəfə buraya yanvar ayında gəldiklərini, 
Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin və Bülbülün 
büstlərini Şuşaya qaytardıqlarını qeyd etdi. 
Şuşadakı yenidənqurma və bərpa işlərinə 
toxunan dövlət başçısı məscidlərin bərpası 
ilə bağlı artıq müvafiq göstərişlərin verildiyini 
bildirdi. Budur, artıq Şuşa yenidən qurulur, ta-
rixi abidələr, mədəniyyət müəssisələri bərba 
edilir.

 Budəfəki səfərində dövlət başçımız 
Bülbülün ev muzeyinin bərpadan sonrakı 
açılış mərasimində iştirak etmiş, Üzeyir 
Hacıbəylinin ev muzeyinin bərpası vəziyyəti 
ilə tanış olmuşdur. Məscidlərin bərpası işləri 
davam etdirilir. Şuşadakı Qazançı kilsəsinin 
təmirinə başlanılması, əslində, Azərbaycan 
tolerantlığının nümunəsidir.

 “Mənfur düşmən gəlib bizim torpağımızı 
zəbt edib, insanları qovub, tarixi abidələrimizi 
dağıdıb, söküb, vandallıq edib, barbarlıq 
edib”—deyə, dövlət başçısı bildirib.

Eyni zamanda, Prezident ermənilərin 
törətdikləri vəhşiliklərə toxunaraq onların 
bu coğrafiyaya gələrək yerli əhaliyə qarşı 
xəyanət etdiyini pislədi. Qeyd etdi ki, dün-
ya 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 ta-
rixi abidəsini bax, bu günə qoyasan. Vəhşilik. 
Mən deyəndə ki, sanki vəhşi qəbilə keçib bu-
radan, bax, bu mənzərəni nəzərdə tuturam.

Doğrudan da, gözəl mənzərəsi, təbiəti 
olan şəhəri belə bərbad günə salmaq 
vəhşilikdir. Eyni zamanda, dövlət başçısının 
dediyi kimi, Azərbaycan Şuşanı nəinki res-
publikamızın, ümumilikdə, dünyanın ən gözəl 
şəhərlərindən, mədəni mərkəzlərindən birinə 
çevirəcək. 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Beynəlxalq təşkilatlar bəşəri tərəqqiyə və 
təhlükəsizliyə töhfə verə bilərlər 

Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev Fondunun 
rəhbəri Mehriban xanım Əliyeva növbəti dəfə Şuşada olmuş, bir sira tədbirlərdə 
iştirak etmişlər. Dövlət başçısı və birinci xanım Vaqif Poeziya Günlərində,  Bülbülün 
ev muzeyinin açılışında, sərgilərdə iştirak etmiş, Şuşanın gözəlləşməkdə olan ab-
havasına yeni çalarlar qatmışlar. Dövlət başçımızın bu səfərini televiziya vasitəsilə 
izlədikcə işğaldan əvvəl Şuşada olduğum anları bir daha xatırladım. 

Neçə illərdir ki, İran yolu ilə Naxçıvana – ata yurdum  Culfaya 
gedəndə Arazboyu kəndlərimizin viran olmuş evlərini, pəncərə 
yerlərində tüstü izlərini, dağıldılmış dəmir yollarını seyr etmək mənə 
çox ağır gəlirdi. 44 günlük Vətən müharibəsi nə qədər fəxr ediləsi, 
qürur duyulası məqamlara yol açdı. Şükür olsun bu günə, eşq olsun 
Azərbaycan Prezidentinə ki, artıq xarabalığa çevrilmiş şəhər, rayon 
və kəndlərimizdə “ağıllı şəhər”, “ağıllı kənd” layihəsi çərçivəsində 
abadlıq – quruculuq işlərinə start verilib. İl yarımdan çox pandemiya 
şəraitində yaşadığımıza baxmayaraq, bu işlərin həyata keçirilməsi 
məhz dövlət başçısının iradəsi, istəyi, qətiyyəti və nüfuzu sayəsində 
baş tutur. 
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