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Şuşa – 270

Şuşa Azərbaycan şəhəridir. Şuşanın təməlini hamımız yaxşı bilirik, 1752-ci ildə Pənahəli xan qoymuşdur
və gələn il biz Şuşanın 270-ci ildönümünü təntənəli
şəkildə qeyd edəcəyik. İşğala baxmayaraq, Şuşa
Azərbaycan ruhunu saxlaya 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. Danışıqlar yolu ilə yox,
Ermənistan tərəfindən edilə biləcək hansısa güzəşt
nəticəsində yox, döyüş meydanında, qan tökərək,
şəhidlər verərək, fədakarlıq göstərərək gəldik və öz
ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik və milli ləyaqətimizi
bərpa etdik.

A

zərbaycan Prezidenti, Qalib Ali Baş Komandan
İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi
Günü və Yeni il münasibətilə xalqa builki müraciəti
zamanı 2022-ci ili “Şuşa İli” elan etdi. 2022-ci il yanvarın
5-də isə Prezident bununla bağlı sərəncam imzaladı. Bu,
cənab İlham Əliyevin atdığı növbəti tarixi addımdır, zərbə
mesajıdır. Yəni, bu torpaq mənimdir, onun tarixini mən
bilirəm. Bu gününü də, gələcəyini də mən təmin edəcəyəm.
Qoy, bütün dünya bunu bilsin.
Bir sözlə, 270 il əvvəl Qarabağ xanı Pənahəli xanın əsasını
qoyduğu Şuşanın yubileyinin
keçirilməsi dosta sevinc, düşmənə
göz dağıdır. Əziz oxucular, hər bir
azərbaycanlı üçün böyük mənəvi
dəyəri olan Şuşa barədə mən də
danışmaq, qəlbimin ən sevgili
sözlərini dilə gətirmək istəyirəm.
Bunu həm də tarixi şəhərimiz olan
Şuşa, eləcə də onu bizə qaytaranlar qarşısında mənəvi borc hesab
edirəm. Əziz Şuşa, 270 yaşın
mübarək!
Qarabağdakı milli irsimizin
digər nadir nümunələrindən biri
də tarixə sahidlik edən, əsrlərin
sınağına dözümlə sinə gərən
tarixi-memarlıq abidələridir. Arran
memarlıq məktəbi üslubunda inşa
edilən məşhur Şuşa qalası, öz
möhtəşəmliyi ilə seçilən Yuxarı Gövhər ağa məscidi, qədim
qalalar, bürclər, binalar, küçələr,
bulaqlar, daşlar - tarixin yadigarları, Azərbaycan memarlığının ən
gözəl inciləridir. Şuşanın mədəni
sərvətləri təkcə bunlardan ibarət
deyil. Nəğmə, şeir bu torpağın hər qarışından baş qaldırır.
Azərbaycanın poeziya və musiqi
beşiyi olan bu şəhərə təbiət İlahi
bir gözəllik, baxdıqca doyulmaz bir
hüsn bəxş edib.
Vaxtilə Qafqazın bütün
adlı-sanlı türk xanəndə və
sazəndələrini bu şəhər yetişdirmişdi. Azərbaycan peşəkar
musiqisinin banisi, dahi bəstəkar
Üzeyir bəy Hacıbəyli, tarzən
Sadıqcan, Məşədi Zeynal, Məşədi
Cəmil Əmirov, Qurban Pirimov,
bəstəkar Fikrət Əmirov, Zülfüqar
bəy Hacıbəyov, Niyazi, Əfrasiyab
Bədəlbəyli, Soltan Hacıbəyov,
Əşrəf Abbasov, Zakir Bağırov,

Süleyman Ələsgərov və bir çox
başqaları Şuşanın dünya şöhrətli
yetirmələrindəndir. Şuşa adi bir
şəhər, bir rayon, bir torpaq deyil.
Şuşa bizim şah vüqarımız, şanlı
tariximiz, xan əmanətimiz, bəy
ləyaqətimiz– bütövlükdə, Qarabağ

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Şuşa babalarımızın bugünkü
nəsillərə müqəddəs əmanətidir
2022-ci ilin “Şuşa İli” elan olunması dosta sevinc, düşmənə göz dağıdır
evimizin tacıdır. Şuşanı quranlar,
onu ərsəyə gətirənlər bu torpağın
qoruyucuları, əsl sahibləri idilər.
Bu şəhər ulu babalarımızın bizə
miras qoyduğu ən müqəddəs
əmanətlərdən biridir.
XX əsrin 90-cı illərində Qarabağın incisi Şuşanın başını qara
buludlar aldı. 1992-ci il fevralın
sonunda Xocalı şəhərində amansız qəddarlığını nümayiş etdirən
düşmən bir neçə ay sonra – mayın 8-də büllur şəhərimiz Şuşanı
işğal edib daşlara çaxdı, odlara
qaladı. Həmin dövrdə rəhbərlikdə
olanların səriştəsizliyi, xarici
siyasətdə yol verilən nöqsanlar, daxildə sabitliyin olmaması,
ordu quruculuğundakı boşluqlar,
hakimiyyət uğrunda çəkişmələr

Şuşanın işğalına şərait yaratdı.
Nə az-nə çox, 28 il Şuşasız qaldıq. Ürəklərində Şuşa həsrəti ilə
çoxları köçdü bu dünyadan. Hər
il qulaqlarımız bu alqışı eşitdi:
“İnşallah, gələn il Şuşada, Qarabağda görüşərik”…
Nəhayət, Prezident İlham
Əliyev Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək uğrunda
inadlı, ardıcıl mübarizəyə başladı.
Mübarizə yolu isə heç də hamar
deyildi. Bu, cənab İlham Əliyevə
vaxt, enerji, diplomatik hövsələ,
müxtəlif meydanlarda – həm siyasi
arenalarda, həm də informasiya cəbhəsində aparılan gərgin
mübarizə bahasına başa gəldi.
Bu mübarizənin sonu isə əlbəttə,
aydınlıq olmalı idi.

Şuşanın işğaldan azad
olunması uğrunda Azərbaycanın
müzəffər Ali Baş Komandanı
və əsgərinin həyata keçirdiyi
əməliyyat isə tarixdə əbədi qalacaq. Qarabağın tacı olan şəhər
təbii istehkam olduğundan ora
hərbi texnika, yaxud digər ağır
silahlarla girmək mümkün deyildi.
Ona sahib olmağın iki variantı vardı. Ya şəhərdəki düşmən
qüvvələrini hava zərbələri, top
atəşləri ilə məhv etmək, ya da
əlbəyaxa döyüş taktikasından
istifadə etmək. Komandanlıq birinci variantı seçmədi və alternativ
varianta üstünlük verdi.
Qəhrəman əsgər və
zabitlərimiz yüngül silahlarla qalın
meşələrdən, dərin dərələrdən

keçərək, qayalar, dağlar aşaraq
düşməni üzbəüz döyüşdə məhv
etdi. Noyabrın 8-də Azərbaycan
müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevdən belə bir müjdə aldı: “Əziz
Şuşa, sən azadsan, əziz Şuşa, biz
qayıtmışıq!”. İlahi, nə xoşbəxtdir
bu xəbəri xalqına çatdıran insan,
nə xoşbəxtdir bu müjdəni qalib
Komandandan duyan xalq. Şuşa
uğrunda canından keçən oğullar,
siz isə müasir Azərbaycan tarixinin unudulmazları sırasındasınız.
Müqəddəs şəhid, qazi adı hesabına bizə Şuşanı qaytardınız, mənfur
düşmənin murdar ayağını Şuşadan
birdəfəlik kəsdiniz.
O düşmən ki, bizim üçün
müqəddəs olan əfsanəvi Cıdır
düzündə yallı gedərək, qondarma

rejim üçün Şuşada parlament
binası tikməklə xalqımızın qüruru ilə oynayırdı. Artıq düşmən
bütün bunların cavabını döyüş
meydanında alıb. Axı, işğalçılıq siyasətinin gec-tez bir sonu
olacaqdı. Bu da son... Bu gün biz
Şuşanı qaytarmışıq və qürurla
2022-ci ili “Şuşa İli” kimi qeyd
edirik.
Şuşa zəfərindən dərhal sonra
şəhərdə infrastrukturun qurulması
ilə yanaşı, tarix və mədəniyyət
abidələrinin bərpasına başlanılmış, quruculuq işlərinin təşkilində
çevikliyin, səmərəliliyin təmin
olunması üçün burada dövlət
idarəetməsinə böyük diqqət
yetirilmiş, Şuşa Şəhəri Dövlət
Qoruğu İdarəsi yaradılmışdır.
Qısa müddətdə Şuşanın Baş
planı hazırlanmış, qüdrətli şair
Molla Pənah Vaqifin büstü və
muzey-məqbərə kompleksi öz
ilkin görkəminə qaytarılmışdır.
Bir vaxtlar, hələ işğaldan əvvəl
ənənəvi şəkil almış Vaqif Poeziya
Günlərinin təşkili ənənəsi bərpa
edildi. Azərbaycan ədəbiyyatının,
mədəniyyətinin, dövlətçiliyinin,
ictimai-siyasi həyatının olduqca
parlaq nümayəndəsi xan qızı
Natəvanın adına olan “Xan qızı”
bulağı da bərpa olundu.
Prezident İlham Əliyevin və
Birinci xanım Mehriban Əliyevanın
Şuşaya, eləcə də işğaldan azad

olunmuş digər ərazilərə mütəmadi
səfər etmələri həmin yurd
yerlərinin tarixinə qızıl hərflərlə
yazılır. İndi nəinki Şuşa, bütün
Qarabağ böyük quruculuq, tikinti
meydanını xatırladır. Cənab İlham
Əliyev Qarabağ torpağına yenidən
həyat qaytarır. Təkcə həyat
yox, həm də tarixi mədəniyyət,
ədəbiyyat bu müqəddəs məkanda
öz layiqli yerini tutur.
2021-ci ildə Şuşa şəhərinin
Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtı elan edilməsi nəinki
Azərbaycan vətəndaşlarının,
eləcə də bütün türk dövlətlərinin
gözlədiyi cəsarətli bir addım idi.
Bu, həm də Şuşanın Azərbaycan
üçün nə qədər qiymətli olduğunun göstəricisi idi. 2022-ci ilin
isə Şuşa ili elan olunması hər
bir azərbaycanlının bu şəhərə
olan məhəbbətinin təcəssümü
oldu. Şuşa 2023-cu ildə həm də
TÜRKSOY-un mədəniyyət paytaxtı elan ediləcək.
Şəhidlərimizin, qazilərimizin
canı, qanı bahasına azadlığına
qovuşmuş Şuşa artıq yeni bir
inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub.
Qarabağ xanının yadigarı, bizə
əmanət olan şəhərimiz öz zəngin
irsinə, mədəniyyətinə doğru inamla addımlayır.

Sahilə ABBASOVA,
jurnalist

Kəndin problemləri var, amma onlara biganəlik yoxdur
Tovuza gedib Niftalı Qasımovu görməsəm, elə
bilərəm Tovuzda olmamışam. Uzun illərin dostuyuq,
30 ildən çoxdur. Tarixçəsini qısaca deyim.
Çoxları bilir, sovetlər dövründə
Ukraynanın paytaxtı Kiyev
şəhərində rəhbər partiya, sovet
və komsomol işçilərinin ikiaylıq
zabitlər kursu olurdu. Onunla da
elə 1989-cu ilin noyabrında orada
tanış olmuşduq. O zaman Niftalı
Qasımov Tovuz Rayon Komsomol Komitəsinin birinci katibi,
mən isə Gəncə Şəhər İcraiyyə
Komitəsi təşkilat-təlimat şöbəsinin
müdiri idim. Olduqca sakit, sadə,
bəlkə də bir qədər sözün yaxşı mənasında sadəlövh, eyni
zamanda çox mehriban, tərbiyəli
bir gənc idi. Azərbaycanın müxtəlif
şəhər və rayonlarından kursa cəlb
edilmiş on nəfər azərbaycanlının
hər biri Niftalını çox istəyirdi.
Sonralar, yəni həmin kursdan
cəmi beş ay sonra keçmiş “Kommunist” qəzetinin (indiki “Xalq
qəzeti”) Qərb bölgəsi üzrə xüsusi
müxbiri təyin ediləndən sonra
Niftalı ilə daha tez-tez görüşməyə
başladıq. Komsomoldan sonra
rayon partiya komitəsində, sonra
isə rayon icra hakimiyyətində
işlədi. Uzun illərdir rayon icra
hakimiyyəti başçısının müavini –
sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və
proqnozlaşdırılması şöbəsinin
müdiridir.
Bunları nəyə görə xatırladım? İllər keçib, Niftalı isə zərrə
qədər də dəyişməyib. Dəyişən
təkcə şəvə kimi qara saçlarıdır.
İndi ağappaqdır. Dəyişməyən isə
yenə həmin sadəlik, səmimiyyət,
sadəlövhlük, mehribanlıqdır. 32
il qabaq uzaq Ukraynada hamımızın kiçik qardaş qədər xətrini
istədiyimiz Niftalını indi Tovuzda
da hamı çox istəyir. Çünki uşaqla
uşaqdır, böyüklə böyük...
Bayramlı kəndinə gedirik. Elə
Niftalı Qasımovun xidməti “Niva”
maşınında. Rayon mərkəzindən 7
kilometr aralıda yerləşir bu kənd.
İcra hakimiyyətinin rəsmi facebook səhifəsindən oxumuşdum
ki, bu gün orada başçının səyyar
görüş-qəbulu olacaq. İştirak etmək
arzusunda olduğumu bildirən kimi
Niftalı “istəyirsən gedək” deyib
razılaşmışdı.
Ola bilərmi ki, səyyar qəbulun
vaxtı dəyişsin, deyə yol kənarında

işləyən adamlara diqqətlə baxan, hərdən sürücüsünə maşını
bir qədər yavaşıdıb onlara nəsə
deyən, tapşırıq verən Niftalı Qasımov sanki qeyri-adi bir hadisə
baş veribmiş kimi səsini bir qədər
ucaldır:
-Sən nə danışırsan, Məmməd
müəllim sevmir belə işləri. Kimisə
qapısında gözlətmək, tədbirə,
görüşə gecikmək və ya təxirə
salmaq, fikrini dəyişmək, hələ bu 4
ildə görməmişik.
Dörd il deyəndə Niftalı təbii ki,
Məmməd Məmmədovun 2018-ci
ilin iyun ayından Tovuz Rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı olduğu
dövrü nəzərdə tuturdu.
Fürsətdən istifadə edib
Bayramlı kəndi haqqında bəzi
məlumatları başçının müavinindən
soruşuram. Çoxunu əzbər bilir.
Dəqiq bilmədiklərini isə zəng
edib kənd icra nümayəndəsindən
soruşur.
Öyrənirik ki, Bayramlı kəndinin
əhalisinin sayı 3 min nəfərə çatır.
Burada əhali əsasən əkinçilik və
heyvandarlıqla məşğul olur. Artıq
bu il kənddə 29 hektar buğda, 39
hektar kartof əkilmişdir. Mal-qara,
qoyun-quzu saxlayanlar da az deyil.Əgər kənddə 820 ev təsərrüfatı
olduğunu və 1061 baş iribuynuzlu
heyvan saxlandığını nəzərə alsaq,
orta hesabla hər bir ailənin bir
başdan da çox mal-qarası var.
Kənddə iki məktəb, bir həkim
məntəqəsi, klub, ATS, poçt şöbəsi,
kitabxana fəaliyyət göstərir.Kənd
əhalisinin təbii qazla təminatını
yaxşılaşdırmaq məqsədilə son iki
ildə 5 müasir tipli qaz tənzimləyici
qurğu quraşdırılmış, 300 metr
müxtəlif diametrli xətt çəkilmiş
və 15 ev təbii qazla təmin olunmuşdur. İstismar müddətini başa
vurmuş 300 sayğac yenisi ilə
əvəz edilmişdir. 2021-2022-ci
illərdə Bayramlı kəndində istismara yararsız 30 dayaq yenisi
ilə əvəzlənmiş, yüksək gərginlikli
2000 metr xətt, aşağı gərginlikli
1500 metr xətt və 2 ədəd transformator dəyişdirilmişdir.
Bu illərdə Bayramlı da
şəhidlər verib. Onların 10 nəfəri

Birinci Qarabağ müharibəsinin
şəhidləridir. 2016-cı ilin Aprel
şəhidi də var. Vətən müharibəsi
şəhidi isə iki nəfərdir. “Qarabağ”
ordenli Mehman Yusifov və Amil
Rüstəmov. Hər ikisi Bayramlı
kənd qəbiristanlığında uyuyur.
Bütövlükdə, Bayramlıdan 28 nəfər
Vətən müharibəsində iştirak etmiş
və 6 nəfər xəsarət almışdır.
Niftalı Qasımov deyir ki, bu
kəndin ən böyük problemi su
problemidir. Suvarmada əsasən
Əsrikçayın suyundan istifadə olunur ki, o da əksər hallarda gəlmir
və ya az olur.
...Kəndə çatırıq, Əsrikçay görünür. Doğrudan da suyu elə gəlir
ki, gəlməsə ondan yaxşıdır. Yəni
bu su ilə təsərrüfatları suvarmaq
müşkül bir işdir.
Kəndarası yollar da yaxşı
vəziyyətdə deyil. Kələ-kötür, tozlutorpaqlı yollardır. Amma kəndarası
yolların tezliklə bərpa olunması,
hətta asfalt salınması gözlənilir.
Bir faktı qeyd etmək istəyirəm ki,
Bayramlının camaatı tənbəl deyil,
əllərini qoynuna qoyub gözləyən
insanlar deyil. Dəfələrlə yığışıb
su arxlarını təmizləyiblər, yolları
daş-kəsəkdən təmizləyib, hamarlayıblar...
Görüş-qəbulun keçiriləcəyi
məktəb binasına çatırıq. Akt zalına
xeyli adam yığışıb. Hamısının
ağzında maska, müvafiq qaydaqanunlara tam əməl olunmaqla.
Rayon icra hakimiyyətinin
başçısı Məmməd Məmmədov
səyyar qəbula gələnləri salamladıqdan sonra ölkənin daxilində
və xaricində baş verən hadisələr

haqqında qısa məlumat verir.
Deyir ki, səyyar görüş-qəbullar
bilavasitə ölkə Prezidenti cənab
İlham Əliyevin göstərişi ilə həyata
keçirilir. Rayon rəhbəri bir daha
xatırladır ki, tarixi qələbəmiz bizə
imkan verib ki, daha böyük abadlıq-quruculuq işləri ilə məşğul ola
bilək. İndi əbədi torpaqlarımız Qarabağda elə misilsiz işlər həyata
keçirilir ki, bütün dünyanın diqqəti
yenidən Azərbaycana, onun lideri
cənab İlham Əliyevə yönəlib. Ən
inkişaf etmiş dövlətlər belə, həsəd
aparırlar ki, müharibədən çıxmış
bir ölkədə bu cür sürətli, tayıbərabəri olmayan işlər görülür.
Sonra isə Məmməd
Məmmədovun üzünü zala tutaraq
“kimin nə sözü, şikayəti, problemi, təklifi var desin, çəkinməsin”
sözlərindən sonra sanki bir canlanma yaranır.
Təqaüdçü Bəxtiyar
Məmmədalıyev söz alır. Deyir ki,
Zəyəm çayından Tovuz şəhərinə
çəkilən içməli su xətti bizim kəndin
lap yaxınlığından keçir. Olmazmı
ki, həmin xətdən Bayramlının bir
neçə yerinə bulaq çəkilsin? Bir
də ki, Mamırlı dağına gedən yolu
düzəldirik, texnika ilə kömək mümkündürmü?
İcra hakimiyyətinin başçısı
Niftalı Qasımova tapşırır ki, araşdırın, “Azərsu” qarşısında məsələ
qaldıraq, təklif çox dəyərlidir. 26
nömrəli “Yol istismarı” MMC-nin
rəhbərliyinə isə yol çəkilişi üçün
texnika verilməsi tapşırılır.
Şəhid atası Abdulla
Məmmədalıyev çıxış edərək
mənzil növbəsində dayandığını,

lakin bu günədək mənzillə təmin
olunmadığını bildirir. Məmməd
Məmmədov izahat verib deyir ki, ölkəmizdə şəhid ailələri
dövlətimiz və cənab Prezidentimiz tərəfindən hərtərəfli qayğı ilə
əhatə olunub. Hər il, hətta hər ay
imtiyazlı şəxslərə, eləcə də şəhid
ailələrinə təntənəli şəkildə təzə
mənzillərin açarları verilir. Sosial
Xidmətlər Agentliyi yəqin ki, Sizə
də nə vaxt mənzillə təmin olunmağınız barədə məlumat verəcək.
Biz də tərəfimizdən bu məsələni
nəzarətdə saxlayacağıq.
Kənd sakini Nazim Vəliyevin
də çıxışına, təklifinə dərhal
reaksiya verilir. Yuxarıda qeyd
etmişdik ki, bu kəndin ən böyük
problemi sudur. Sonra yol və digər
həlli mümkün sosial məsələlərdir.
Nazim Vəliyev deyir ki, kənddəki
mövcud subertazian quyusunun
işlək vəziyyətə gətirilməsi üçün
300 metr məsafədən elektrik
xəttinin çəkilməsinə ehtiyac
var. Digər tərəfdən kənddə su
təminatını yaxşılaşdırmaq və
növbəli bölgü aparmaq üçün
mütləq cuvar təyin olunmalıdır.
Kəndin əkin sahələrinə qonşu
kəndə məxsus mal-qaranın salınmasının da qarşısı alınmalıdır.
Rayon icra hakimiyyətinin başçısı elektrik xəttinin çəkilişi, cuvar
təyin olunması, əkin sahələrinə
mal-qara salınması ilə bağlı
əlaqədar qurumların rəhbərlərinə
öz tapşırıqlarını verdi.
Kənd sakinlərindən Həbib
Sarıyevin, Vüqar Bağırovun,
Fəxrəddin Vəliyevin və başqalarının çıxışlarında kəndin digər

problemləri səsləndirildi. Diqqətimi
çəkən bu oldu ki, Məmməd
müəllim qaldırılan məsələlərin
demək olar ki, əksəriyyətini elə
yerindəcə həll etdi, konkret tapşırıqlar verdi, “baxarıq”, “öyrənərik”,
“bizim səlahiyyətimiz xaricindədir”
kimi şablon ifadələrdən qaçdı.
Səyyar qəbuldan sonra rayon
icra hakimiyyətinin ərazi idarəetmə
və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad
Rzayev mənə söylədi ki, Məmməd

müəllimin qəbullarının hamısı belə
işgüzar şəraitdə keçir. Başçımız
konkretliyi sevir, hər hansı bir
məsələnin, qaldırılan problemin
həllinin uzadılmasını isə heç bir
məsul şəxsə bağışlamır. Qaldırılan təkliflərin, şikayətlərin demək
olar ki, hamısını əzbər bilir və
məsul şəxslərdən onun nəticəsini
soruşur. Hər qəbuldan sonra geniş
tədbirlər planı hazırlayırıq. Sonra
hesabatlar dinlənilir: kim, nə iş
görüb?
Şöbə müdirinin dediklərinin
həqiqət olduğunu bir də onda
hiss etdik ki, görüş-qəbulu tərk
edən adamlar öz razılıqlarını
bildirirdilər. Dövlətə, dövlətçiliyə,
ölkə Prezidentinə inam, bax, belə
yaranır.
Problemlər həmişə var. Amma
ciddi narazılıq o zaman olur ki,
bu problemlərə biganəlik var,
süründürməçilik var, qeyri-operativlik var. Yaxşı ki, biz bunu
Tovuzda görmədik. Bir kəndin –
Bayramlının timsalında yəqin etdik
ki, rayonun icra strukturları həyatın
nəbzini tuta bilirlər. Uğur olsun!

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

