
İndi Heydər Əliyev Fondunun 
dünyada tanınan loqosuna işğal-
dan azad edilmiş ərazilərimizdə 
tez-tez rast gəlmək mümkündür. 
Bu nişan fond tərəfindən Qarabağ-
da dirçəliş, bərpa-quruculuq amalı 
ilə aparılan bir çox işlərin müəlliflik 
tanıtımı kimi diqqət çəkir. Elə bura-
daca qeyd edək ki, Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının, 
soyqırımı siyasətinin ifşası və dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılması Heydər 
Əliyev Fondunun əsas hədəflərindən 
biridir. Bu məqsədlə xarici ölkələrdə 

tədbirlər keçirilir, sərgilər təşkil olunur, 
müxtəlif dillərdə buklet və kitablar 
nəşr edilir. 1918-ci ildə Azərbaycan 
qəzalarında törədilmiş soyqırımını 
tarixi faktlarla əks etdirən 16 adda üç 
dildə buklet, 4 adda üç dildə kitab çap 
olunub. Fondun “Qarabağ həqiqətləri” 
bukletlər toplusu, bu silsilənin davamı 
olaraq “Azərbaycana qarşı müharibə: 
mədəni irsin hədəfə alınması” kitabı 
ingilis dilində nəşr edilib. “Müharibə 
və tarixi-mədəniyyət abidələrimiz” 
kitabında Azərbaycanın işğal olun-
muş ərazilərindəki ziyarətgahlar və 
digər tarixi mədəniyyət abidələri 
haqqında ətraflı məlumat verilir. 
Bərpa-quruculuq işləri isə fondun Qa-
rabağın dirçəldilməsinə konkret əməli 
fəaliyyətlə yardımçı olmaq əzminin 
təzahürüdür.

İnişilin payızında, Vətən 
müharibəsində böyük Qələbədən 
bir gün sonra cənab İlham Əliyevlə 
bərabər birinci xanım Mehriban 
Əliyevanın da 1 saylı Kliniki Tibbi 
Mərkəzdə müalicə olunan hərbçilərin 
görüşünə getməsi, eyni zamanda, 
fondun Qarabağın adı keçən bütün 
məsələlərə necə həssas münasibət 
bəslədiyinin göstəricisidir. Dövlət 
başçısı orada bütün yaralıların tezliklə 
sağalıb sıraya qayıtması üçün nə 
lazımdırsa, ediləcəyini bildirərək 
dedi ki, müharibədə əlini, qolunu, 
ayağını itirmiş hərbçilərimiz üçün 
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 
Mehriban Əliyevanın şəxsi təşəbbüsü 
və nəzarəti altında müasir protezlər 
gətirilir. Qazilər o protezlərdən istifadə 
edib futbol da oynaya bilərlər. Bu 
gün artıq neçə-neçə igid Vətən oğlu 
fondun köməyi ilə ayağa qalxmış və 
cəmiyyətə fəal inteqrasiya etmişdir. 

Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev 
Fondu illərdir ki, Qarabağ müharibəsi 
əlillərinə dəstək layihələrini icra 
edir. 2016-cı ilin dördgünlük Aprel 

döyüşlərində yaralanan hərbçilərin 
müalicəsinə, onların sosial durumu-
nun yaxşılaşmasına kömək fondun 
daimi qayğıları sırasında olub. 

Ötən ilin may ayında Şuşa-
nın məşhur Cıdır düzündə neçə 
illərdən sonra yenidən keçirilmiş 
“Xarıbülbül” musiqi festivalının əsas 
təşkilatçısı da Heydər Əliyev Fon-
du olub. Bu çərçivədə beynəlxalq 
incəsənət festivalı təşkil edilib və 
13 ölkəni təmsil edən 32 rəssam 
işğaldan azad olunan ərazilərdə 
“Xarıbülbül” maketlərini, digər 
unikal əsərləri ərsəyə gətirib. Fond 
tərəfindən hazırlanan, Azərbaycan 
bəstəkarlıq məktəbinin görkəmli 
nümayəndələrinin əsərlərinin notla-
rından ibarət “Əbədi imzalar” top-
lusu festivalda ictimaiyyətə təqdim 
edilib. Bu nəşr, həmçinin “Qarabağın 
mədəni irsi” toplusu,“Musiqi irsi 
və Qarabağ atları Cıdır düzündə” 
adlı kompozisiya Şuşa şəhərinin 
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı 
elan olunmasına Mehriban xanım 
Əliyevanın hədiyyəsi olub. Festivalda 
Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalq-
ların musiqi yaradıcılığı “Azərbaycan 
musiqisində multikulturalizm” adı 
altında təqdim edilib. Dünya bir daha 
şahidi olub ki, mənfur qonşular Qa-
rabağdakı evləri, abidələri dağıtsalar 
da, ölməz Azərbaycan ruhunu silə 
bilməyiblər.

Dördüncü “Xarıbülbül” Festiva-
lından iki ay öncə Prezident İlham 
Əliyev, birinci xanım Mehriban 
Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva 
Şuşada olarkən Molla Pənah Va-
qifin dağıdılmış muzey-məqbərə 
kompleksinə gəliblər. Heydər Əliyev 
Fondu bu kompleksə də ikinci həyat 
verib. Payızda isə orada möhtəşəm 
Vaqif Poeziya Günləri təşkil edilib. 
Fond dərin köklərə malik olan muğam 
sənətinin inkişafına və təbliğinə 

dəstək məqsədilə “Azərbaycan 
muğamları” layihəsi çərçivəsində “Qa-
rabağ xanəndələri”, “Muğam ensik-
lopediyası”, “Azərbaycan muğamı”, 
“Muğam aləmi” adlı nəşrləri reallaş-
dırıb, 24 virtuoz ifaçının səsləndirdiyi 
muğam parçalarından ibarət “Qara-
bağ xanəndələri” albomunun Parisdə, 
UNESCO-nun mənzil-qərargahında 
təqdimat mərasimi keçirilib. 

Heydər Əliyev Fondunun Qaraba-
ğın dirçəldilməsinə dəstəyi davamlı 
xarakter daşıyır. Bu il mayın 10-da 
İlham Əliyevlə birlikdə Qarabağa 
səfər edən birinci xanım, Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban 
Əliyeva da Şuşada Mehmandarovla-
rın malikanə kompleksində aparılan 
bərpa işlərinin hazırkı mərhələsi 
ilə tanış olub. İlk dəfə 1977-78-ci 
illərdə Azərbaycan SSR Mədəniyyət 
Nazirliyi tərəfindən pasportlaşdırılmış 
bu malikanə hazırda fond tərəfindən 
bərpa edilir. XVIII əsrə aid olan 
saray tipli tarixi yaşayış kompleksinə 
məscid, böyük və kiçik yaşayış evləri 
daxildir. Böyük yaşayış binası və ailə 
məscidinin interyerləri Usta Qəmbər 
Qarabaği tərəfindən çəkilmiş və Şəki 
Xan sarayının divar rəsmlərini xatır-
ladan naxışlarla bəzədilmişdi. Kiçik 
evin panellərində isə təkrarsız rəsm 
prinsipləri əsasında zəngin kompozi-
siyalı təsvirlər vardır. Parad zalında 
tavan boyunca uzanan və maraqlı 
frizlə bəzədilmiş oyuq malikanəyə 
xüsusi yaraşıq verib. Bütün bunlar 
olduğu kimi bərpa ediləcəyi təqdirdə 
çox böyük heyranlıq yaradacaq.

Mehmandarovların böyük yaşayış 
binasından sovet dövründə Şuşa 
Şəhər Xəstəxanası kimi istifadə 
olunub. İşğal dövründə isə ermənilər 
tərəfindən dağıntılara məruz qalıb. 
1987-ci ildən yaşayış kompleksində 
Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi 
Sənəti Dövlət Muzeyinin (indiki 
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi) Şuşa 
filialı fəaliyyətə başlayıb. Ermənilərin 
təcavüzü başlananda filialdakı 
daşınması mümkün olan eksponat-
lar təxliyə olunaraq Bakıya gətirilib. 
İşğaldan sonra ermənilər bu tikililəri 
özlərinin qondarma tarix və geologiya 
muzeylərinə çeviriblər. Şuşa işğaldan 
azad ediləndən sonra mütəxəssislər 
tarixi kompleksdə qiymətləndirmə 
işləri aparıblar və bunun əsasında 
bərpa prosesi icra olunur. Ötən 
müddətdə evin dam örtüyü orijinala 
uyğun quraşdırılıb, binanın tökülmüş 

bütün daşları, eyvanları, həmçinin 
kompleksə daxil olan məscidin uçmuş 
günbəzləri, damı və mehrabı bərpa 
edilib. Hazırda digər bərpa işləri apa-
rılır. Malikanənin həyətində bulağın 
bərpası yekunlaşıb, landşaft işlərinə 
hazırlıq görülür.

Prezident və xanımı Şuşada 
fondun barpasına başladığı daha 
bir ünvana baş çəkiblər. Bu, şəhərin 
mərkəzində, Mərdinli məhəlləsində 
vaxtilə məşhur tarzən, bəstəkar və 
Azərbaycan tarını təkmilləşdirən 
sənətkar Sadıqcanın yaşadığı evdir. 
Vandalların əli ilə ilkin görkəminin 80 
faizə qədərini itirib. Binanın Şuşaya 
xas memarlıq üslubu bərpa olunacaq. 
Elə həmin Mərdinli məhəlləsindəki 
144 yaşlı Şirin su hamamında da 
bərpa işləri Heydər Əliyev Fondu 
tərəfindən həyata keçirilir. Hamam 
ölkə əhəmiyyətli daşınmaz tarix və 
mədəniyyət abidələrinin siyahısında-
dır və tarixi görkəmi qorunub saxlanıl-
maqla bərpa ediləcək.

“Shusha Boutique Hotel”də təmir-
bərpa işləri aparılan ünvanlardan-
dır. Qeyd edək ki, Şuşanın bərpası 
konsepsiyasında şəhərin turizm 
potensialı da nəzərə alınaraq, buna 
uyğun infrastruktur yaradılır. Otel 
şəhərin Köçərli küçəsindəki binada 
yerləşəcək. Müasir səviyyəyə çatdı-
rılacaq oteldə Şuşa şəhərinə səfər 
edəcək ziyarətçilərin rahatlığı üçün 
şərait yaradılacaq. 

Qarabağa səfərlər və orada unu-
dulmaz təsir bağışlayan tədbirlərsə 
davam edir. Bu günlərdə Şuşa 
yenidən mədəniyyət və incəsənət 
xadimlərini, xalq bədii kollektivlərini 
öz qoynuna alıb. Orada V “Xarıbül-
bül” Festivalı başlanır. Festivalın 
əsas təşkilatçılarından biri məhz 
Heydər Əliyev Fondudur. Bu ünlü 
təsisatın yaxından dəstəyi ilə mədəni 
ənənələrin bərpası hər kəsdə xoş 
duyğular yaradır. 

Bəli, işğaldan azad olunan 
ərazilərimizdə Azərbaycan dövləti 
tərəfindən həyata keçirilən nəhəng 
yenidənqurma işlərinə Heydər Əliyev 
Fondunun yaxından köməyi fərəh 
doğurur. O cümlədən Şuşada aparı-
lan bərpa və quruculuq proseslərinin 
mədəniyyət paytaxtımızın orijinal 
memarlıq üslubuna uyğun olaraq 
gerçəkləşdirilməsi təqdirəlayiqdir. 

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”

Şuşa xalqımızın mənəviyyat beşiyidir

Füzuli Beynəlxalq Aeroportu qısa 
müddətə tikilərək istismara buraxılıb. 
Hazırda Zəngilan və Laçın  hava limanları 
tikilir ki, onlar da müvafiq olaraq bu il və 
2024-cü ildə istifadəyə veriləcək. 

Mədəniyyət paytaxtımız Şuşada 
görülən işləri xüsusi qeyd etmək lazım-
dır. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı 
ilə bu il Qarabağın tacı olan şəhərin 270 
illiyi şərəfinə Azərbaycanda “Şuşa ili” 
elan olunub. Orada bir çox mədəni və 
dini irs nümunələri bərpa olunaraq ikinci 
həyatını yaşamağa başlayıb. Beşulduzlu 
otellər tikilir. Artıq Şuşada çeşidli mötəbər 
beynəlxalq tədbirlər keçirilir. Ötən il təşkil 
olunan “Xarıbülbül” Musiqi Festivalı, Vaqif 
Poeziya Günləri, bu yaz keçirilən Dünya 
Azərbaycanlılarının Zəfər Qurultayı yad-
daşlarda dərin izlər salıb. 

Mayın 10-da Qarabağa növbəti dəfə 
səfər edən Prezident İlham Əliyev Şuşa-
dan etdiyi müraciətdə 99 yaşı qeyd olunan 
ulu öndərin arzularının həyata keçdiyini 
vurğulayaraq bildirdi ki, onun ən böyük 
arzusu Qarabağı yenidən azad görmək, 

ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək idi. “Bu 
gün atamın, bu günü görmədən həyatdan 
getmiş yüz minlərlə insanın, şəhidlərimizin 
ruhu şaddır. Biz onların ruhunu şad 
eləmişik”. Ümummillil liderin növbəti 
doğum günündə onun xatirəsinə özünün 
və xalqımızın dərin ehtiramını ifadə etmək 
üçün dövlət başçısının  məhz Şuşaya 
səfər etməsi bu şəhərə verilən yüksək 
dəyərin daha bir təzahürü kimi önəmlidir. 

İndi Şuşanı inamla əlvan festivallar 
şəhəri də adlandırmaq olar. Bir neçə 
gün əvvəl orada Birinci Beynəlxalq 
Kulinariya Festivalı öz işini uğurla başa 
çatdırıb. Heydər Əliyev Fondu və Dövlət 
Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə 
müxtəlif ölkələrin kulinarları bir araya 
gəlmişdilər. Festivalda Azərbaycan xalqı-
nın qonaqpərvərliyi, bu şəhərin qədimliyi 
və gözəlliyi bir daha nümayiş etdirilib. 
Almaniya, Avstriya, Çin, Fransa, Gürcüs-
tan, İran, İsrail, İtaliya, Malayziya, Türkiyə 
və Yaponiyadan olan kulinarlar qonaq-
ları ölkələrinin təamları ilə tanış ediblər. 
Tədbirdə Belçika, Çexiya, Fransa, İtaliya, 

İsrail, Kanada, Koreya Respublikası, Qa-
zaxıstan, Özbəkistan, Rusiya, Türkiyə və 
digər ölkələr qida sahəsi üzrə beynəlxalq 
ekspertlər və blogerlər ilə təmsil olunublar. 
Festival zamanı Şuşada təkcə dünya xalq-
larının təamları deyil, həmçinin müxtəlif 
ölkələrin maddi-mənəvi dəyərləri təqdim 
edilib. Bu konsepsiyaya əsasən,  fərqli 
formatda quraşdırılmış pavilyonlar qonaq-
ları hər bir iştirakçı ölkəyə xas memarlıq 
üslubu, milli musiqi ilə salamlayıb, tanın-
mış əsərlərdən parçalar səhnələşdirilib. 
Azərbaycanın milli musiqiləri səsləndirilib, 
qonaqlara yerli tamaşa və filmlərdən 
səhnəciklər təqdim edilib. Festival tədbir 
iştirakçılarının Azərbaycanın milli rəqsi 
olan “Yallı” sədaları altında rəqsi ilə yekun-
laşıb.

Bu günlər isə Şuşa yenidən 
mədəniyyət və incəsənət xadimlərini, 
xalq bədii kollektivlərini öz qoynuna alır. 
Orada V “Xarıbülbül” Festivalı başlanır. 
Festivalın əsas təşkilatçıları Mədəniyyət 
Nazirliyi, Heydər Əliyev Fondu və Şuşa 
Şəhəri Dövlət Qoruğudur. Dünyanın 
müxtəlif ölkələrindən folklor kollektivləri 
milli-mədəni örnəklərini sərgiləyəcəklər. 
Dağlar qoynunda, Cıdır düzündə mədəni 
ənənələrin bərpası hər kəsdə xoş duyğular 
yaradır. 

Bildiyiniz kimi, TÜRKSOY Şuşanı 
2023-cü ildə “Türk dünyasının mədəniyyət 
paytaxtı” elan etmişdir. Təbii ki, gələn il də 
orada davamlı şəkildə mötəbər beynəlxalq 
mədəni-kütləvi tədbirlər təşkil olunacaq.
Qürur duyur, iftixar hissi keçiririk ki, Şuşa-
ya qayıtmışıq, onun üzü gülür və bundan 
sonra da hər zaman belə olacaq. 

Elçin HÜSEYNOV,  
Cəlilabad Rayon Gənclər və İdman 

İdarəsinin rəisi 

Leyla Əliyevanın şeirləri 
Çili ədəbiyyat jurnalında

Çilinin populyar “Ærea. İspan – Amerika poeziyası” 
(“Ærea. Revista Hispanoamericana de Poesía”) jurnalı 
Dövlət Tərcümə Mərkəzinin “Azərbaycan ədəbiyyatı 
beynəlxalq aləmdə” layihəsi çərçivəsində istedadlı 
Azərbaycan şairi Leyla Əliyevanın ispan dilinə tərcümə 
olunmuş “Gedim bir az ağlayım”, “Tərk edə bilmərəm 
heç zaman səni” və “İnanmıram” şeirlərini nəşr edib.

Tərcümə Mərkəzindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, 
şairin yaradıcılığı haqqında 
geniş məlumatla təqdim olu-
nan şeirlərin ispan dilinə sətri 
tərcümə müəllifi – Tutuxanım 
Yunusova, bədii tərcümə 
redaktoru – tanınmış argen-
tinalı tərcüməçi Raul Poggi 
Alexandrodur.

Qeyd edək ki,  2001-ci 
ildən nəşrə başlamış, Eduar-
do Espina, Monika Velaskes 
Qusman, Karlos Aquasako, 
Leonel Alvarado, Luis Beni-
tes, Viktor Koral kimi dünya 
şöhrətli yazıçı və şairlərin 
yaradıcılığını işıqlandırmaqla 
İspaniya və Kolumbiyada 
geniş oxucu auditoriyası 
toplamış jurnal ABŞ və digər 
ölkələrin ali təhsil ocaqla-
rında əlavə dərs vəsaiti kimi 
tədris proqramlarına da 
salınır.

Jurnalının baş  redaktoru 
– tanınmış Argentina şairi 
Daniel Kalabresedir. 

Qonaqlar əvvəlcə “Qarabağın hava qapısı” 
hesab olunan sosial-iqtisadi əhəmiyyətə malik 
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı ilə yaxından 
tanış olub. Onlara ən müasir və beynəlxalq 
standartlara cavab verən aeroportda yaradılmış 
şərait barədə ətraflı məlumat verilib. 

Sonra qonaqlar Füzuli şəhərinin təməl 
daşının qoyulduğu ərazi ilə tanış olub. Aparı-
lan abadlıq-quruculuq işlərinin əsas hədəfinin 
“Böyük qayıdış”a hazırlaşan ərazilərdə keç-
miş məcburi köçkünlər üçün yüksək yaşayış 
şəraitinin yaradılması olduğu diqqətə çatdırılıb.

Yolboyu nümayəndə heyətinin üzvləri 
erməni qəsbkarları tərəfindən Azərbaycanın 
inkişaf etmiş şəhərlərindən biri olmuş Füzu-
linin məqsədyönlü olaraq vəhşicəsinə viran 
edilmiş yaşayış məskənlərinin və infrastruktur 
obyektlərinin, insanlığı dəhşətə gətirən vanda-
lizmin əyani şahidi olublar.

Qonaqlar ilk öncə dünya şöhrətli xadimlərin 
– Xurşidbanu Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin 

və Bülbülün ümummilli lider Heydər Əliyevin 
bilavasitə səyləri nəticəsində qorunub saxlan-
mış büstlərini ziyarət ediblər.

Daha sonra Cıdır düzünü ziyarət edən 
qonaqlara füsunkar mənzərəyə malik ərazinin 
şuşalıların və bu şəhərə təşrif buyuran qo-
naqların sevimli məkanı, eləcə də UNESCO 
tərəfindən qeyri-maddi mədəni irs siyahısına 
daxil edilmiş çövkən oyunları, Novruz bayramı 
və digər el şənliklərinin keçirildiyi seyrəngah 
olduğu bildirilib.

Nümayəndə heyəti, həmçinin dövlətimizin 
başçısının rəhbərliyi ilə əvvəlki görkəmində tam 
bərpa edilmiş Molla Pənah Vaqifin məqbərəsini, 
eləcə də tarixi Qala divarlarını, Yuxarı 
Gövhərağa məscidini, Azərbaycan peşəkar 
vokal sənətinin banisi Bülbülün ev-muzeyini 
ziyarət ediblər.

Qonaqlara mayın 12-14-də Şuşada V 
Xarıbülbül Beynəlxalq Folklor Festivalının 
keçiriləcəyi bildirilməklə 1989-1991-ci illərin 
mayında bu şəhərdə keçirilmiş və beynəlxalq 
status almış musiqi festivalının 30 illik fasilədən 
sonra Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə 
yenidən təşkil edildiyi diqqətə çatdırılıb. 

Səfərdə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının 
Azərbaycandakı səfiri Haməd bin Abdullah 
bin Səud bin Xudeyr və ölkəmizin Səudiyyə 
Ərəbistanındakı səfiri Şahin Abdullayev iştirak 
ediblər.

Dövlətimizin qüdrətli olması 
Azərbaycan diasporuna da güc verir 

Azərbaycanın Mədəniyyət paytaxtı, 
Qafqazın incisi Şuşa şəhərində Dünya 
Azərbaycanlılarının V Qurultayı öz işini 
başa çatdırdı. Tədbirdə Azərbaycan 
Prezidenti, müzəffər Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin çıxışı qurultay 
iştirakçıları tərəfindən böyük razılıq 
hissi ilə qarşılandı. Qurultay iştirakçısı 
olan 400-dək soydaşımız Qarabağın 
azad edilməsində böyük fədakarlıq, 
güclü siyasi iradə və diplomatik 
qətiyyət göstərmiş dövlət başçısını 
alqışlarla qarşıladılar.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə 
özünün çıxışında Vətən müharibəsindəki 
tarixi qələbədə Azərbaycan ordusunun 
qəhrəmanlığını yüksək qiymətləndirdi. 
Bildirdi ki, münaqişəyə son qoyan fədakar 
Azərbaycan əsgəri olub. Müharibənin 
son hadisələri məhz Şuşada baş ve-
rib. Azərbaycanın qəhrəman əsgərləri, 
zabitləri sıldırım qayalara dırmaşaraq, 
demək olar ki, əlbəyaxa döyüşlərdə bura-
da topla, tankla, artilleriya ilə silahlanmış 
Ermənistan ordusuna qalib gəliblər. Şuşa 
Zəfərindən sonra faktiki olaraq cəmi bir 
gün sonra – noyabrın 9-da Ermənistan 
kapitulyasiya aktını imzalamağa hazır 
olduğunu bildirib.

Dövlət başçısı deyib: “Biz müharibəni 
də ləyaqətlə aparmışıq, postmüharibə 
dövründə də özümüzü ləyaqətlə aparı-
rıq… Bizim Qələbəmiz, özü də 44 gün 
ərzində əldə etdiyimiz Qələbə bir çoxları 
üçün gözlənilməz idi. Hərbi ekspertlər, 
siyasətçilər, bu məsələ ilə məşğul olan 

müxtəlif təşkilatların nümayəndələri 
bizə həmişə deyirdilər ki, bu müharibəni 
Azərbaycan uda bilməz. Çünki Ermənistan 
bu 30 il ərzində işğal edilmiş torpaqlarda 
istehkamlar qurmuşdur, müdafiə xətləri 
qurmuşdur… Ancaq nəticədə bütün bu 
fərziyyələr, demək olar ki, etibarsız oldu. 
Onlar bir məsələni diqqətdən kənarda 
qoymuşdular - Azərbaycan xalqının əzmini, 
Azərbaycan əsgərinin gücünü, Vətən 
sevgisini. Bəli, düzdür, bəzi yerlərdə beş, 
bəzi yerlərdə altı müdafiə xətti qurulmuşdu, 
istehkamlar qurulmuşdu, tikanlı məftillər, 
dəmir parçaları və sair. Bölgənin coğrafi-
yası bizim üçün çox əlverişsiz idi. Bütün 
bunlara baxmayaraq, Ermənistan ordusun-
dan iki-üç dəfə az itki verməklə biz tarixi 
missiyamızı yerinə yetirdik və son nöqtəni 
burada - tarixi şəhərimizdə qoyduq”.

Prezident Şuşanın Azərbaycan şəhəri 
olduğunu, heç zaman ermənilərə aid olma-
dığını, ermənilərin işğalı dövründə dağıdıl-
dığını, hazırda isə bərpa edildiyini bildirdi. 
Onun sözlərinə görə, ermənilər Şuşada 17 
bulağın 17-sini də qurudub, məscidlərimizi 
təhqir edib, saraylarımızı söküblər. Təkcə 
Şuşa yox, bütün digər şəhərlər də eyni 
vəziyyətdədir. Tamamilə dağılmış Ağdamı 
xarici ekspertlər, jurnalistlər Xirosimaya 
bənzədirlər. Yəni, Ermənistan və erməni 
xalqı bu vəhşiliyə görə dünya miqyasında 
rəzil olub: “Biz faşizmi məhv etdik. Biz 
Cənubi Qafqazı faşizmdən xilas etdik. An-
caq hələ də faşizmin təzahürləri baş qaldı-
rır, hələ də Ermənistanda bəzi dairələr və 
dünya erməniliyi, xarici ölkələrdə yaşayan 
ermənilər bizi hədələməyə çalışırlar. 
Amma İkinci Qarabağ müharibəsinin 
tarixçəsi onların yadından  çıxmamalıdır. 
Biz gücümüzü artırmışıq. İlyarım ərzində 

ordu quruculuğu sahəsində çox  böyük 
işlər görüldü. Bu işlərin bir hissəsi 
ictimaiyyətə təqdim edildi, bir hissəsi, 
əlbəttə ki, təqdim edilə bilməz. Ancaq hər 
kəs bilməlidir, bu gün Azərbaycan Ordusu 
istənilən vəzifəni icra edə bilər. Həm döyüş 
qabiliyyəti, həm milli ruh, həm mənəvi ruh, 
silah-sursat, texnika, yeni döyüşkən hərbi 
birləşmələrin yaradılması - bütün bunları 
biz məhz ona görə edirik ki, erməni faşiz-
minin hələ də təzahürləri var və biz hər an 
erməni faşizmini, - əgər bir daha baş qal-
dırsa, - əzməyə hazır olmalıyıq və hazırıq. 
Ermənistan bunu yaxşı bilir, yaxşı başa 
düşür və heç vaxt bunu unutmamalıdır”.

Prezident dünya azərbaycanlılarını 
əmin etdi ki, biz bundan sonra ancaq və 
ancaq güclənəcəyik. Elə postmüharibə 
dövrü də bunu bir daha göstərir. 
Azərbaycan həm ərazilərini bərpa edir, 
həm beynəlxalq müstəvidə atdığı ad-
dımlar ölkənin gücünü göstərir. Aparıcı 
beynəlxalq təşkilatlar postmüharibə 
reallıqlarını qəbul ediblər. BMT Şuşa-
da beynəlxalq tədbir keçirib. Avropa 
İttifaqı hazırda Azərbaycan-Ermənistan 
münasibətlərinin normallaşması 
prosesində çox fəal iştirak edir. 

Təbii ki, Azərbaycan Prezidentinin 
çıxışı iştirakçılarda böyük ruh yüksəkliyi, 
ölkəmizin gələcəyinə dərin inam yaratdı. 
Bu isə həm də Azərbaycan diasporuna 
güc verir. Xaricdə yaşayan soydaşlarımız 
bir daha əmin oldular ki, arxalarında güclü, 
qüdrətli, qalib Azərbaycan dövləti dayanır. 
Bu, hər bir azərbaycanlı üçün qürurdur. 

Ələşrəf NİFTİYEV,   
Azərbaycan Yazıçılar və  

Jurnalistlər birliklərinin üzvü 

Azərbaycan Prezidenti, müzəffər 
Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin böyük sərkərdəlik 

və diplomatik məharəti, Silahlı 
Qüvvələrimizin rəşadəti və xalqımızın 
birliyi sayəsində Qarabağ və Şərqi 
Zəngəzurun əraziləri 44 günlük zəfər 
yürüşü ilə işğaldan azad edildi. Artıq 
ilyarımdır ki, Füzuli, Cəbrayıl, Hadrut, 
Zəngilan, Qubadlı, Şuşa, Laçın, Ağdam və Kəlbəcərdə geniş bərpa-
quruculuq işləri həyata keçirilir, yeni infrastruktur yaradılır, “Ağıllı 
kənd” və “ağıllı şəhər” konsepsiyaları tətbiq olunur.  

12 may 2022-ci il, cümə axşamı8

Ümummilli liderin zəngin mənəvi irsini yaşatmaq, 
azərbaycançılıq fəlsəfəsini şaxələndirmək məramı ilə yaradılmış 
Heydər Əliyev Fondu Azərbaycanın sosial-iqtisadi, elmi, mədəni 
və mənəvi həyatında öncül rol oynayır. Ölkənin birinci xanımı, 
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, UNESCO-
nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın 
rəhbərlik etdiyi fond milli dövlətçilik ideyalarına sadiqlik göstərir, 
xalqın maddi rifahının yaxşılaşması yönümündə mühüm 
addımlar atır və ən müxtəlif sahələrə aid tərəqqi layihələrini 
ardıcıl şəkildə həyata keçirir. 

Heydər Əliyev Fondu Qarabağa 
solmaz naxışlar vurur

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı  
Baş prokurorunun rəhbərlik etdiyi 

nümayəndə heyəti Şuşaya səfər edib

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Baş 
prokuroru Şeyx Səud bin Abdul-
lah Əl Müacibin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfəri 
davam edir. Baş Prokurorluğun mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
mayın 11-də nümayəndə heyəti Baş 
 prokuror Kamran Əliyevin müşayiəti ilə 
Füzuli şəhərinə və ölkəmizin mədəniyyət 
paytaxtı Şuşaya səfər ediblər.
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