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40 il əvvəl - 14 yanvar 1982-ci il 
 

İndi həm Heydər Əliyevin, həm də Molla Pənah Vaqifin ruhu şaddır 

 

Nurlan Qələndərli 

 

Zamanı geri qaytarmaq olmasa da, tarix təkrar olunur. Təcrübə göstərir ki, bir xalqın milli-siyasi təqvimində 

tarixin təkrar olunması, ictimai yaddaşın bərpası - yenilənməsi isə, əsas etibarilə, milli köklərə, mənəvi dəyərlərə 

bağlı olan lider fenomenindən, xalq-lider vəhdətindən asılıdır. Bunun bir çox nümunələri tariximizin müxtəlif 

qatlarında və səhifələrində əks olunub - özünə yer tapıb, milli hafizəmizin silinməz izlərinə və hadisələrinə 

çevrilib. 

Milli-mədəni və siyasi yaddaşımızın mühüm tərkib hissəsini, yeni və müasir tariximizin parlaq səhifələrini 

təşkil edən ən böyük hadisələrdən biri XVIII əsrdə yaşamış Azərbaycan şairi və ictimai-siyasi xadim, Qarabağ 

xanının vəziri olmuş Molla Pənah Vaqifin muzey-məqbərə kompleksinin (yenidən) yaradılmasıdır. Bu, sıradan 

bir quruculuq fəaliyyəti deyil,  ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin xalqımız qarşısında 

ən böyük xidmətlərindən biridir. Daha dəqiq və daha yaxşı anlamaq üçün tarixə ekskurs etmək və bugünkü 

reallıqlara faktlar əsasında nəzər salmaq lazımdır. 

 

Heydər Əliyev olmasaydı... 

 

İlk məqam XX əsrin 60-cı illərini, olduqca mürəkkəb tarixi dövr və şəraiti əhatə edir. Məlum olduğu kimi, 

1967-ci ilin əvvəllərində erməni millətçiləri tərəfindən əvvəlcədən hazırlanan plana əsasən 3 azərbaycanlı 

Xankəndidə xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilmişdi. Təbii ki, məqsəd bəlli idi - hadisələri qızışdırıb milli zəmində 

qarşıdurma törətmək, nəticədə azərbaycanlıların bütün Qarabağ ərazisindən köçürülməsinin və ərazinin 

Ermənistana birləşdirilməsinin əsaslarını yaratmaq. Həmin vaxt Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət 

Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri  kimi Vətənə şərəflə və ləyaqətlə xidmət edən Heydər Əliyev istintaqı şəxsən öz 

nəzarətinə götürmüş, məsələni dərindən araşdırmaq üçün Xankəndiyə getmişdi. O vaxt Şuşaya da gedən Heydər 

Əliyev ermənilərin təcavüzü nəticəsində dağıdılmış və yandırılmış evlərin hələ də bərpa edilmədiyini görmüşdü. 

Eyni zamanda, o, Şuşada olarkən Molla Pənah Vaqifin məzarını ziyarət etmək istədiyini bildirmişdi. Vaqifin 

ölümündən 170 il sonra məzarının ziyarət edilməsi, şübhəsiz ki, milli  və tarixi irsimizə xüsusi diqqətin, böyük 

hörmət və ehtiramın bariz nümunəsi idi. Amma Heydər Əliyev nitqlərinin birində gördüyü məzarın Vaqifə layiq 

olmadığını qətiyyətlə ifadə etmişdi. Yeri gəlmişkən, hələ 1903-cü ildə Firudin bəy Köçərli yazırdı ki, “Hal-hazırda 

Vaqifin qəbri çox acınacaqlı bir vəziyyətdədir və heç kəs onu qaydaya salmağın qeydinə də qalmır”. 

Beləliklə, Heydər Əliyev Molla Pənah Vaqifin məzarı üzərində abidə və türbə tikilməsi ilə əlaqədar 

müvafiq göstəriş vermişdi. 1982-ci ilin yanvar ayının 14-də Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi 

Komitəsinin birinci katibi Heydər Əliyevin iştirakı ilə Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin təntənəli açılışı 

olmuşdu. Molla Pənah Vaqifin muzey-məqbərə kompleksi Şuşa şəhərinin ən səfalı yeri olan Cıdır düzünə yaxın 

bir ərazidə - dahi şairin məzarı üzərində inşa edilmişdi. Burada M.P.Vaqifin Şuşa həyatını əks etdirən dövrlərə 

aid olan 80-ə yaxın eksponat da nümayiş etdirilirdi. Bütün bunlar milli-mənəvi dəyərlərə hörmət, milli irsə sahib 

çıxmaq və gələcək nəsillərə böyük miras buraxmaq idi. 

Eyni zamanda, həmin səfər çərçivəsində Heydər Əliyev Vaqif Poeziya Günlərinin keçirilməsi ilə bağlı 

göstəriş vermiş və həmin ilin 29 iyul - 3 avqust tarixlərində Şuşada Vaqif Poeziya Günləri keçirilmişdi. Bu poeziya 

bayramı həmin tarixdən etibarən hər il avqust ayında şairin vətəni Qazaxdan başlayıb, Şuşanın əsrarəngiz Cıdır 

düzündə yekunlaşırdı. 

Beləliklə, Heydər Əliyev olmasaydı, bütün bu işlər görülməsəydi, xalqımızın mənəvi-mədəni dəyərlərinin, 

ictimai yaddaşımızın və tarixi keçmişimizin aşınmaya məruz qalması qaçılmaz olacaq, milli ləyaqətimizin 

bərpasından söhbət belə getməyəcəkdi.  

 

Qətiyyət və cəsarət nümunəsi: tarixi, mənəvi, mədəni və siyasi önəm daşıyan hadisə 

 

Şübhəsiz ki, Şuşada belə bir məqbərənin ucaldılması  adi məsələ - sıradan hadisə deyildi. Bu, həm tarixi, 

həm mənəvi-mədəni, həm də siyasi önəm daşıyırdı. Sirr deyil ki, həmin vaxt Şuşa şəhəri Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətinin (DMQV) tərkibinə daxil idi. Bu qədim Azərbaycan şəhəri ona görə DQMV-nin tərkibinə daxil 
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edilmişdi ki, milli izlərimiz tədricən silinsin, erməniləşdirmə siyasəti aparılsın, azərbaycanlılar öz doğma yurd-

yerlərində azlıq təşkil etsinlər. Paralel olaraq ermənilər də Şuşa ilə əlaqədar iddialar qaldırır, bu şəhərin onlara 

məxsus olmasına dair cəfəngiyat səsləndirməklə yanaşı, siyasi-ideoloji iş aparırdılar. Belə bir şəraitdə şair, 

Qarabağ xanının vəziri olmuş Molla Pənah Vaqifin Şuşada muzey-məqbərə kompleksinin yaradılması siyasi, 

tarixi və mədəni reallıqların bir daha təsdiqlənməsi və diqqətə çatdırılması baxımından mühüm əhəmiyyətə malik 

idi. Bu addım milli bütövlüyümüzün qorunması, xalqımıza qarşı mənfur siyasətin qarşısının alınması üçün böyük 

önəm daşıyırdı. Bu, eyni zamanda, xanlıqların mənfi tonda - “tarixin qara ləkəsi” kimi qələmə verildiyi Sovet 

dönəmində atılmış çox cəsarətli - qətiyyətli addım idi. Bu, milli tarixə, mənəvi dəyərlərə bağlılığı ilə seçilən 

BÖYÜK AZƏRBAYCANLININ - “Qarabağsız Azərbaycan, Şuşasız Qarabağ yoxdur!” deyən Heydər 

Əliyevin sarılmaz iradəsinin ifadəsi idi. 

 

Qüdrətli Lider - Sərkərdə ATA vəsiyyətini yerinə yetirərək həm əziz Şuşanı,  

həm də Vaqifin ruhunu əsirlikdən xilas etdi 

 

1992-ci ilin may ayında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Şuşa şəhərinin işğal edilməsi nəticəsində 

kompleksin binası və burada sərgilənən onlarla eksponat məhv edildi, daşınması mümkün olan eksponatlar isə 

Ermənistana aparıldı. Yeri gəlmişkən, torpaqlarımızın işğal altında olduğu zaman baş verənlər - müşahidə 

edilənlər də Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin ümummilli lider Heydər Əliyev üçün Şuşanın özü qədər qiymətli 

və unudulmaz olduğunu təsdiqləyirdi. Diplomat, ədəbiyyatşünas-alim Vilayət Quliyevin diqqətə çatdırdığı bir 

fakt bu reallığın təzahürüdür. V.Quliyev bildirir ki, 2001-ci ildə - o, xarici işlər naziri olduğu dövrdə  Strasburqda 

ulu öndər Heydər Əliyevin Koçaryanla görüşünün rəsmi hissəsindən sonra onların arasında belə bir söhbət olub: 

- Mənim təşəbbüsümlə Şuşada Vaqifin məzarı üzərində məqbərə tikilmişdi. Vaqif bizim böyük şairimizdir, 

Qarabağ xanlığının vəziri olub. Məqbərə nə vəziyyətdədir? Onu da dağıtmısınız? 

- Başımız açılana qədər bütün alüminium hissələrini, mərmər üzlükləri söküb aparmışdılar. Karkası isə 

durur. 

- Ümidvaram ki, bu işdə sənin əlin olmayıb... 

- Nə danışırsınız, Heydər Əliyeviç... 

Prezidentin sifətindəki ifadədən qarşısında dayanan bu məxluqdan iyrəndiyi açıq-aşkar oxunurdu. Erməni 

heyəti aralanandan sonra mərhum prezident heç kəsə müraciət etmədən, sanki, öz-özü ilə danışırmış kimi: 

“Gözünün içinə qədər yalan deyir. Quldurbaşının böyüyü özüdür”, - dedi. 

Cənab İlham Əliyev qüdrətli Lider və Sərkərdə kimi ATA vəsiyyətini yerinə yetirərək həm doğma 

Qarabağı, həm əziz Şuşanı, həm də  Molla Pənah Vaqifin ruhunu əsirlikdən xilas etdi. Bu, təkcə torpaqlarımızın 

işğaldan azad olunması deyildi, eyni zamanda, ərazi bütövlüyü ilə yanaşı, milli qürurun, milli ləyaqətin, milli-

mədəni irsin, ictimai və tarixi yaddaşın bərpası idi. 

 

Tarix təkrarlandı: “Vaqif Poeziya Günləri keçirilərkən atamın 59 yaşı var idi.  

Bu gün mənim 59 yaşım var” 

 

Və tarix yenidən təkrar olundu - Prezident İlham Əliyev müharibədən sonra ilk dəfə Şuşaya 2021-ci il 

yanvarın 14-də gəldi. Təbii ki, bu tarix təsadüfən seçilməmişdi, səfərin böyük siyasi, mənəvi əhəmiyyəti, rəmzi 

mənası var idi. Çünki qeyd etdiyimiz kimi, bu tarixdən 39 il əvvəl Şuşada Ulu Öndərin iştirakı ilə Vaqifin 

məqbərəsi açılmışdı. Dövlət başçısı bəhs olunan səfər zamanı Vaqifin məqbərəsinin bərpa edilməsi barədə 

göstəriş verdi. Dağıdılmış məqbərənin qarşısında həmin gün çıxış edən Prezident İlham Əliyev demişdi: “Ulu 

öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə inşa edilmiş Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin düz 39 il bundan əvvəl 

- 1982-ci il yanvarın 14-də açılışı olmuşdur. Bu tarixi gün mənim yadımdadır. Çünki o vaxt atamla bərabər, 

bax, bu yerdə mən də durmuşdum. Bu, tarixi videokadrlar da var. Çox şaxtalı, qarlı bir hava idi. Möhkəm 

qar yağırdı. Amma buna baxmayaraq, bu tədbirə yığışmış insanlar, Azərbaycan ziyalıları heç o soyuğu 

hiss etmirdilər. Çünki Qarabağ xanının vəziri olan Molla Pənah Vaqifin möhtəşəm məqbərəsi açılırdı. Bu 

təşəbbüsü ulu öndər Heydər Əliyev irəli sürmüşdü, onun rəhbərliyi ilə inşaat işləri aparılmışdı və gözəl, 

əzəmətli məqbərə ucaldılmışdı”. 

29 avqust 2021-ci il tarixində isə Molla Pənah Vaqifin muzey-məqbərə kompleksinin təmir-bərpa və 

yenidənqurma işlərindən sonra açılışı oldu. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva açılış 

mərasimində iştirak etdilər, görülən işlərlə tanış oldular. Azərbaycan Prezidenti yuxarıda bəhs etdiyimiz çıxışı 

zamanı “Vaqif Poeziya Günləri bərpa ediləcək. Mən artıq göstəriş vermişəm, bu il keçiriləcək”, - deyə 
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bildirmişdi. Sözü imzası qədər dəyərli və keçərli olan cənab İlham Əliyevin vədi öz təsdiqini tapdı. 2021-ci il 

avqustun 30-da Vaqif Poeziya Günləri Şuşa işğaldan azad edildikdən sonra Heydər Əliyev Fondu tərəfindən ilk 

dəfə şairin doğma şəhərində yenidən təşkil olundu. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 

Vaqif Poeziya Günlərinin rəsmi açılışında iştirak etdilər. Dövlət başçısı açılış mərasimində çıxışı zamanı “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”, - deyə bildirdi. Tarix isə rəqəmdən, təqvimdən ibarət 

deyil və təsadüfən təkrarlanmır. Heç şübhəsiz, İlham Əliyev olmasaydı, Heydər Əliyevin yazdığı - yaratdığı tarix 

əsla təkrar olunmazdı! İndi həm müdrik dövlət xadimi Heydər Əliyevin, həm də Molla Pənah Vaqifin ruhu şaddır 

- Azərbaycan xalqının isə üzü ağ - alnı açıqdır. Çünki dediyimiz kimi, qürurumuz - ləyaqətimiz bərpa olunub! 

 

Yeni Azərbaycan.-2022.-14 yanvar.-№7.-S.4. 
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Tarixin möhtəşəm təkrarı 

 
Yasəmən Musayeva 

 
 14 yanvar 1982-ci il, Şuşa... 

Göydən lopa-lopa qar yağır, dağları, düzləri, meşələri bərq vuran ağappaq libasa bürüyür... 

Neçə gündür ki, sevincqarışıq həyəcanla əziz himayədarının yolunu gözləyən Şuşa, əslində isə bütün 

Qarabağ təntənəli pişvaza hazırlaşırdı. O gün bütün qala əhalisi, digər rayonlardan gəlmiş qarabağlılar səmadan 

yağan bu bərəkət nurunun altında küçələrə, yollara axışmış, erməni məkrinin Şuşada kök atmasına imkan 

verməyən və öz əlləri ilə Azərbaycançılıq bayrağını qədim yurdumuza sancan Heydər Əlirza oğlu Əliyevi 

qarşılamağa çıxmışdı...  

Həmin gün qarabağlı gənclər sürüşkən dik yollarla Ulu Öndər Heydər Əliyevin maşınını əllərinin üstündə 

Şuşaya, Qarabağın baş tacına qaldırmışdılar... 

 

Düz 40 il əvvəl idi... 

14 yanvar 2021-ci il, Şuşa... 

Dağlarını, düzlərini, meşələrini ulduz kimi parlayan bəmbəyaz dona bürüyən Şuşa xilaskarı ilə təntənəli 

görüşə hazırlaşırdı... 

Könlündə azadlıq sevinci olan bu qədim şəhər ona qurtuluş bəxş edən, səmalarında Azərbaycanın üçrəngli 

müqəddəs bayrağını dalğalandıran Müzəffər Ali Baş Komandanla görüşməyin bəxtəvərliyi içində idi... 

Qarabağın incisi ona bu xoşbəxtliyi ərməğan edən və Şuşaya Azərbaycan gənclərinin açdığı “Zəfər cığırı” 

ilə gələn müzəffər Lider İlham Heydər oğlu Əliyevi qarşılamağın coşqusunu yaşayırdı... 

 

Bir il öncə idi... 

 

Möhtəşəm hadisələr: eynizamanda, eyniməkanda 

Bəli, tarix təkrar olunurdu. Möhtəşəm hadisələr eyni zamanda, eyni məkanda elə illər əvvəl olduğu kimi 

təkrarlanırdı. Vaxtilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə mədəni, mənəvi ruhu özünə qaytarılan Şuşa 

yenidən Ümummilli Liderin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev tərəfindən bərpa olunur, əvvəlki tarixi 

əzəmətinə qovuşurdu... 

Şuşada Heydər Əliyev tərəfindən görülən müstəsna işlərin şahidi və həm də indi mədəniyyət paytaxtımızda 

aparılan möhtəşəm quruculuğun bilavasitə həyata keçirəni Prezident İlham Əliyev düz 39 ildən sonra, 2021-ci ilin 

15 yanvarında Şuşaya səfər etmiş, illər əvvəl açılışı Heydər Əliyev tərəfindən keçirilən və işğal zamanı 

erməni vandallarının dağıtdığı Vaqifin tarixi məqbərəsinin qarşısında çıxış edərək o günləri belə xatırlamışdı: 

“...Bu tarixi gün mənim yadımdadır. Çünki o vaxt atamla bərabər, bax, bu yerdə mən də durmuşdum. Bu, tarixi 

videokadrlar da var. Çox şaxtalı, qarlı bir hava idi. Möhkəm qar yağırdı. Amma buna baxmayaraq, bu tədbirə 

yığışmış insanlar, Azərbaycan ziyalıları heç o soyuğu hiss etmirdilər. Çünki Qarabağ xanının vəziri olan Molla 

Pənah Vaqifin möhtəşəm məqbərəsi açılırdı. Bu təşəbbüsü Ulu Öndər Heydər Əliyev irəli sürmüşdü, onun 

rəhbərliyi ilə inşaat işləri aparılmışdı və gözəl, əzəmətli məqbərə ucaldılmışdı”. 

Prezident İlham Əliyev xüsusi vurğuladı ki, xanın vəziri olan insanın şərəfinə o vaxt - sovet dövründə 

məqbərə ucaltmaq qeyri-adi bir hadisə idi. İndi buna hər kəs təbii hadisə kimi baxa bilər, amma o vaxt - sosializm 

dövründə xanın vəzirinin şərəfinə məqbərə ucaltmaq doğrudan da fövqəladə bir hadisə idi. Məhz Heydər Əliyevin 

təkidi və cəsarəti nəticəsində o vaxt Azərbaycan buna nail ola bildi və bu yer də təsadüfən seçilmədi. Molla Pənah 

Vaqifin qəbri buradadır. Bu məqbərənin yaradılması və açılışı bir tərəfdən Azərbaycan Respublikasının öz 

tarixinə, Azərbaycan xalqının öz dahi şəxsiyyətlərinə olan hörmətinin əlaməti idi. 

 

Heydər Əliyev Şuşaya Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq qalası kimi baxırdı 

 

Ulu Öndər Heydər Əliyev hələ sovet dövründə Qarabağda, Şuşada milli ruhun yüksəlməsi üçün mühüm 

addımlar atır, bu istiqamətdə əməli işlər görürdü. Ümummilli Lider həmin dövrdə erməni milliyətçilərinə qarşı 

qətiyyətli mübarizə aparır, onların minbir fitnə ilə qədim torpaqlarımızı Azərbaycandan qopararaq Ermənistana 

birləşdirmək kimi məkrli niyyətlərinin həyata keçirilməsinə imkan vermirdi. 
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Qarabağın tarixinə, mədəniyyətinə, incəsənətinə, iqtisadi inkişafına mükəmməl şəkildə bələd olan Heydər 

Əliyev hər vəchlə çalışırdı ki, xain düşmənlərin göstərdikləri mənfur çabalara rəğmən bu bölgə hərtərəfli inkişaf 

etsin. Xüsusilə də Şuşanın inkişafına çox böyük diqqət və qayğı göstərir, Azərbaycanın qədim mədəniyyət 

mərkəzi olan bu şəhərimizə zəngin tarixi abidə, eyni zamanda Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq qalası kimi 

baxırdı. 

Buna görə idi ki, 1970-ci illərdə Heydər Əliyevin bilavasitə təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Şuşa şəhərinin 

inkişaf etdirilməsi məqsədilə xüsusi qərarlar qəbul edilmişdi. Qərarlara uyğun olaraq şəhərin keçmişdə tikilmiş 

binaları, tarixi abidələri, məscidləri bərpa edilmiş, yeni çoxmərtəbəli yaşayış binaları, böyük mehmanxana, ayrı-

ayrı inzibati binalar tikilmişdi. Həmçinin Qarabağın incisi olan Şuşa çox mötəbər bir statusa qaldırılmış, 

ümumittifaq səviyyəli kurort şəhərinə çevrilmişdi. Həmin vaxtlar Sovet İttifaqının çox yerlərindən insanlar Şuşaya 

istirahətə gəlir, eyni zamanda Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, incəsənəti ilə də əyani tanış olurdular. 

 

Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə keçmişdə Şuşada nə yaranmışdısa, onlar təzələnir, bərpa edilir, Şuşanı daha 

da zənginləşdirmək, onun tarixini daha da əyaniləşdirmək üçün yeni möhtəşəm işlər həyata keçirilirdi. 

 

Vaqifə onun şanına layiq məqbərə ucaldılmalıdır 

 

Özünün xatirələrində də yer aldığı kimi, klassik ədəbiyyatı dərindən bilən və yüksək qiymətləndirən böyük 

şəxsiyyət Heydər Əliyev hələ 1967-ci ildə Şuşada olarkən görkəmli şair Vaqifin məzarını ziyarət etmək istəmiş, 

lakin məzarı tapa bilməmişdi. Buna görə də Ulu Öndərin göstərişi ilə məzar tapılmış və Heydər Əliyev bərbad 

halda olan dağılmış məzarı ziyarət etmişdir. Sonradan nitqlərinin birində bu məzarın Vaqifə layiq olmadığını 

vurğulamışdı və qəti qərar vermişdi. Bildirmişdi ki, böyük şairə onun şanına layiq məqbərə ucaldılmalıdır. 

1980-1981-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin göstərişi ilə Vaqifin məzarı üstündə möhtəşəm abidə, türbə 

ucaldılmışdı. Memar A.V.Salamzadə və E.İ.Kanukovun layihəsi əsasında 1977-ci ildə inşasına başlanan məqbərə 

Şuşa şəhərinin məşhur yerində - Cıdır düzünə yaxın bir ərazidə tikilmişdir. Bu məqbərə dördkünc quruluşa malik 

idi və mərmərlə bəzədilmişdi. Vaqifin möhtəşəm abidəsinin təntənəli açılışı isə 1982-ci il yanvar ayının 14-də 

Ulu Öndərin iştirakı ilə baş tutmuşdu... 

Qarlı, şaxtalı bu qış günündə Şuşaya ailəsi, Azərbaycanın görkəmli elm, mədəniyyət və incəsənət xadimləri 

ilə birlikdə səfər edən Ulu Öndərin bu addımı həm də onun Şuşanın tarixinə, mədəni irsinin qorunmasına 

göstərdiyi xüsusi diqqəti bir daha nümayiş etdirirdi. 

 

Heydər Əliyev: “Şuşa Azərbaycanın ən əziz və böyük tarixi olan bir guşəsidir” 

 

1982-ci ildə Ümummilli Lider Heydər Əliyev Şuşaya səfəri zamanı həm də orada Vaqifin məqbərəsi ilə 

yanaşı, Poeziya Evinin də açılışında və orada keçirilən Vaqif Poeziya Günlərində iştirak etmişdi. Heydər Əliyev 

həmin vaxt Vaqif Poeziya Günlərinin keçirilməsi barədə göstəriş vermişdi. Bununla da hər il avqust ayında Vaqif 

Poeziya Günləri keçirilirdi. Şuşada olarkən Ulu Öndər Üzeyir bəy Hacıbəylinin və Bülbülün Şuşadakı ev-

muzeylərindəki eksponatlarla da tanış olmuş, onların qorunmasına dair tövsiyələrini vermişdi. 

Bir ildə ikinci dəfə, 1982-ci ilin avqustunda da Şuşaya gələn Heydər Əliyevin iştirakı ilə şair Xurşidbanu 

Natəvanın abidəsinin açılışı həyata keçirilmişdi. 

Yuxarıda toxunduğumuz qısa nümunələrdən də aydın görmək mümkündür ki, Şuşa Ümummilli Lider 

Heydər Əliyev üçün yalnız Azərbaycanın hansısa şəhəri yox, ümumilikdə azərbaycançılığın, milli ruhun, tarixi, 

mənəvi dəyərlərin çuğlaşdığı müqəddəs məkan idi. Heydər Əliyev deyirdi ki, Şuşa Azərbaycanın ən əziz və böyük 

tarixi olan bir guşəsidir: “Şuşanı yaradanlar, Şuşa şəhərini quranlar, Şuşa qalasını tikənlər Azərbaycan torpağının 

sahibləri olublar və  Qarabağda Azərbaycan torpağının daim qorunması, saxlanması üçün Şuşa şəhərini, qalasını 

yaradıblar. Bu, Azərbaycan xalqının, əcdadlarımızın yaratdığı böyük abidədir, təkcə şəhər deyil, böyük bir tarixi 

abidədir”. 

 

Şuşada şəhərin əsl tarixi simasının bərpası yönündə nəhəng layihələr gerçəkləşdirilir 

 

Vaxtilə Şuşanın dirçəldilməsinin uğurlu təməlini qoyan Heydər Əliyevin müstəsna ənənəsini bu gün onun 

layiqli davamçısı, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev uğurla aparır. Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı 

elan edilib, illərdən sonra Şuşada “Xarıbülbül” musiqi festivalı keçirilib, Vaqif Poeziya Günlərində Vaqifin bərpa 
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olunan əzəmətli mavzoleyinin qarşısında ecazkar muğamımızın sədaları, qəlbləri söz çeşməsi kimi çağlayan 

şairlərimizin şeirləri ilhamlanaraq dağlarda-daşlarda əks-səda verərək, dalğa-dalğa Tanrı dərgahına ucalıb. 

Şuşa zəfərindən dərhal sonra şəhərdə infrastrukturun qurulması ilə yanaşı, tarix və mədəniyyət abidələrinin 

bərpasına başlanılıb. Şuşada bu gün şəhərin əsl tarixi simasının bərpası yönündə nəhəng layihələr gerçəkləşdirilir. 

Bu il isə Şuşa yaradılışının 270 illiyini təntənə ilə qeyd edəcək, tarixi ilə bir daha qürurlanacaq. Prezident 

İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2022-ci ili möhtəşəm “Şuşa ili” kimi qeyd edəcəyik. Sərəncamda da vurğulandığı 

kimi, qısa müddətdə Şuşanın Baş planının hazırlanması, qüdrətli şair Molla Pənah Vaqifin büstünün və muzey-

məqbərə kompleksinin öz ilkin görkəminə qaytarılması, Bülbülün ev-muzeyinin və Üzeyir bəy Hacıbəylinin 

heykəlinin açılışları, habelə buradakı tarixi, dini və memarlıq abidələrinin bərpası prosesi ölkəmizin mədəniyyət 

paytaxtındakı kompleks işlərin tərkib hissəsidir. 

Necə ki, 2021-ci ilin avqustunda Şuşada Vaqif Poeziya Günlərinin açılışında, elə Vaqifin bərpa edilən 

möhtəşəm abidəsinin qarşısında çıxışı zamanı İlham Əliyev demişdi: “Noyabrın 8-də Azərbaycan xalqına Şuşa 

müjdəsini verərkən demişdim ki, Şuşa artıq azaddır, bu, həqiqətdir. Biz azad Şuşada yığışmışıq. Demişdim ki, biz 

Şuşaya qayıtmışıq. Bu da həqiqətdir. Festivallar, poeziya günləri, mədəni tədbirlər və bir çox başqa tədbirlər artıq 

keçirilir və keçiriləcəkdir. Demişdim ki, biz Şuşanı dirçəldəcəyik. Bu da baş verir, biz Şuşanı dirçəldirik”. 

Bəli, İlham Əliyev Şuşanı işğaldan azad edərək müqəddəs ata nəsihətinə əməl etdiyi kimi, indi də onu 

əvvəlki təmtərağına, əzəmətinə qaytararaq Ulu Öndər Heydər Əliyevin ruhunu da şad edir. 

 

Azərbaycan. - 2022.- 14 yanvar. - № 8. - S. 1,4. 
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Xurşidbanu ikən Natəvan olan Xan qızı 

 

El üçün yaşasa da, elə həmin elin qınağından qurtara bilmədi 

 

İlhamə Rəsulova 

 

Şuşaya səfər edərkən mənə ən doğma gələn məkan nədənsə Xan qızı, Xurşidbanu Natəvanın yurd yeri oldu. 

Bir zamanlar çal-çağırlı məclislərə ev sahibliyi etmiş sarayın, sadəcə xərabələri qalmışdı. Mülkün çinarlı 

həyətindən dayanıb Xankəndinə baxmaq olur və insanın könlünü qərib bir qubar doldurur. İstər-istəməz 

pıçıldayırsan - kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyadan... 

Parlaq istedad və dövrünü qabaqlayan ideallar sahibiydi Xan qızı. Azərbaycan mədəniyyətində və ictimai 

həyatında özünəməxsus iz qoymuş, rəiyyətlə ünsiyyət forması adət edilmiş ənənələrdən kənara çıxmış, elin adamı 

olmağı bacarmışdı xan qızı. Amma necə deyərlər heç bir yaxşılıq cəzasız qalmır. Yaxşı insan olmağın da öz 

sınaqları varmış... 

O, xan qızıydı. Bəlkə də, xan ailəsində doğulmaqla həyata bir addım öndə başlasa da, dövrün bütün 

qadınlara yaşatdığı möhnət onun da ömründən yan keçmədi. O da tənha qadınların yaşadığı keşməkeşlərin od-

alovundan keçməklə Xurşidbanu (Günəş) ikən, Natəvan (tabsız, gücsüz) oldu. 

Natəvanda iki böyük nəslin - Cavanşirlərin və Ziyadoğlu Qacarların qanı var idi. Mehdiqulu xan ona öz 

anasının adını vermişdi. Xan gözünün ağı-qarası bircə balasını “Dürrü yekta” (Tək inci) çağırardı, yaddaşlarda 

isə Xan qızı olaraq qaldı, el onu bu adla sevdi. 

Mehdiqulu xanin qızı Xurşidbanu Natəvan 1832-ci il avqustun 6-da Şuşada anadan olmuşdu. İlk tərbiyəni 

xan sarayının mürəbbiyələrindən alır, daha sonra atasının əmri ilə dövrün alim və sənətkarları ona evdə dərs verir. 

Quran və dünyəvi elmləri mənimsəyir, ərəb və fars dillərini öyrənir. 

Xurşidbanu 18 yaşında dağıstanlı knyaz Xasay xan Usmiyevlə ailə qurur. Bəzi ehtimallara görə, buna səbəb 

xarici və daxili siyasətdəki gərginlik olmuşdu. 1850-ci ilin payızında Xasay xan Şuşada toy etdikdən sonra Xan 

qızını əvvəl Dağıstana, daha sonra Tiflisə aparır. Tiflisdə keçən gənclik illəri onun gələcək şairə taleyində xüsusi 

rol oynayır. Bu şəhərdə rus, gürcü mədəni cəmiyyətlərinə qoşulur, üç dildə sərbəst danışması ilə elit cəmiyyətlərdə 

özünə qarşı maraq oyandırır. Ümumiyyətlə, o, Usmiyevlə birlikdə xeyli səyahətlərə çıxır və bu səfərlər onun 

dünyagörüşünü genişləndirir. 1858-ci ildə Xan qızı Bakıda məşhur fransız yazıçısı Aleksandr Düma ilə görüşüb. 

Xasay xanın mükəmməl fransız dili bilgisi nəticəsində onlar dostlaşmışdılar. A.Dümanın “Qafqaza səyahət” 

əsərində bu görüş haqqında da yazılıb. 

Natəvan evləndikdən sonra dörd il övladı olmur. Xan qızı 1854-cü ildə əri ilə Bakıya gəlib, o zaman Şıx 

kəndi adlanan ərazidə yerləşən Bibiheybət məscidini ziyarət edir. Bu ziyarətdən bir il sonra 1855-ci ildə oğlu 

Mehdiqulu xan, 1856-cı ildə qızı Xanbikə dünyaya gəlir. Sonralar onun ikinci evliliyindən daha 3 oğlu doğulur. 

Anasının vəfatından sonra ailəsinin təkidi ilə Xasay Usmiyev vətəni Dağıstana döndüyü zaman həyat 

yoldaşı Xurşidbanunu da özü ilə aparmaq istəyib. Lakin Xan qızı Dağıstanda həmişəlik yaşamağı qəbul etməyib 

və onlar 1864-cü ildə ayrılıblar. Natəvan ikinci dəfə 1869-cu ildə rəiyyət içərisindən çıxmış Seyid Hüseyn adlı 

şuşalıya ərə gedir. Deyilənə görə, Seyid Hüseyn sadə bir papaqçı idi. Xan qızı bu hərəkəti ilə bəy və mülkədarları 

qəzəbləndirir və ömür boyu bitməyən qınaqla üz-üzə qalır. Şəhərin zadəganları Seyid Hüseyni Natəvanın nökəri, 

faytonçusu adlandırırdılar. İş o yerə çatır ki, birinci nikahdan olan oğlu Mehdiqulu xan evdən baş götürüb gedir. 

O zamanlar Mehdiqulunun 14 yaşı var idi. Bu, o Mehdiqulu xan idi ki, sonralar Xurşidbanu ona qırx gün qırx 

gecə toy çaldırıb. Toy xalqın yaddaşında Xan qızının səxavəti ilə qalıb. Xan qızı qırx gün qırx gecə Qarabağın 

bütün kasıb kəndlilərinə yemək paylayıb, hər kasıb qonağına bəxşiş bağışlayıb. Toyda xələt yığılmayıb, əksinə, 

Xurşidbanu özü qonaqlara hədiyyələr paylayıb. 

Xurşidbanu Natəvan zəmanəsinin görkəmli şəxsiyyətlərindən idi, təkcə Azərbaycanda deyil, bütün 

Zaqafqaziyada xeyirxahlığı və mesenatlığı ilə tanınırdı. O, Şuşaya su kəməri çəkdirmişdi və indi də Xan qızının 

mülkü qarşısında Natəvan bulağı çağlamaqdadır. 

Natəvan yaradıcılığa 1850-ci illərin əvvəllərində başlayıb. İlk şeirlərini təxəllüssüz, öz adıya yazır. Bu 

əsərlər günümüzə gəlib çıxmayıb. Xurşidbanunun şeirləri məzmun cəhətdən aşiqanə, təbiət gözəlliklərinə həsr 

edilmiş şeirlər, müasirlərinə yazdığı mənzumələr, hüznlü şeirlərə bölünürdü. Natəvanın yaradıcılığı şeirlə 

məhdudlaşmır. O, rəssamlıqla da məşğul olur, həmçinin, nəfis əl işləri, tikmələri ilə də tanınırdı. Seyid Hüseyndən 

olan oğlu Mir Abbas 17 yaşında vəfat etdikdən sonra Xan qızı uzun müddət bu dərddən özünə gələ bilmir. 

Oğlunun ölümündən sonra kədərli şeirlər yazmağa başlayır və özünə Natəvan təxəllüsünü götürür... 
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Şairənin həyatının son illəri çox kədərli olub. O zamanlar dərc edilən “Bakı quberniya xəbərləri” qəzetində 

Xan qızının maddi çətinliklər üzündən, ev əşyalarını, zinət əşyalarını satışa qoyduğu yazılıb. Birinci ərindən olan 

övladları ilə ikinci ərindən olan uşaqları arasında torpaq-mülk ixtilafları Natəvanı çətin vəziyyətə salır. Üstəlik, 

evindən xeyirxah məqsədlər üçün ayrılmış bir sandıq qızıl pul oğurlanır. Buna görə, Natəvanın Arazdan Mil 

düzünə çəkdirməyə başladığı arx yarımçıq qalır. Natəvan uzun sürən xəstəliklərdən sonra (ağlamaqdan, hətta 

gözlərinin nurunu da itirir) 1897-ci il oktyabr ayının 1-də Şuşada vəfat edib. Deyilənə görə, dəfn mərasimində 

iştirak edən kəndlilər şairənin cənazəsini Şuşadan Ağdama qədər piyada aparıb. Xan qızı Ağdamda “İmarət” 

deyilən ailə qəbiristanlığında dəfn olunub. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Xurşidbanu Natəvanın anadan olmasının180 illik yubileyinin 

keçirilməsi haqqında” 3 aprel 2012-ci il tarixli Sərəncam imzalayıb. Bu il şairənin 190 illik yubileyi olacaq. Onun 

büstü yenidən Şuşa şəhərinə aparılıb. Natəvan bulağı yenidən çağlayır. Görüləcək tədbirlər arasında xan qızının 

mülkünün bərpa işləri də var. Sevdiyi Şuşanı qoyub getməmək üçün sevdiyi insandan ayrılan xan qızının ruhu 

yenidən azad Şuşaya qovuşmaqla şad olub yəqin. Onun Şuşasında yenidən muğamlar səslənir. Şuşa öz dirilişini 

yaşayır. 

 

Yeni Azərbaycan.-2022.-13 yanvar.-№6.-S.7. 
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Nizami ilindən Şuşa ilinə... 
 

Əkbər Qoşalı, 

şair-publisist, Beynəlxalq “Alaş” Ədəbi Mükafatı laureatı 

 

“Nizami Gəncəvi ili” başa çatdı. Postmüharibə ili Azərbaycanda mədəniyyət ili kimi xarakterizə olundu: 

Nizami ili, Şuşanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi, Şuşada “Xarıbülbül” festivalının, Vaqif Poeziya 

Günlərinin bərpası, yeni Mədəniyyət nazirinin təyin edilməsi və ona Yeni Mədəniyyət Strategiyasının (YMS) 

hazırlanması tapşırığının verilməsi 2021-ci ilin birinci ayında baş verdi. Yəni müzəffər Ali Baş Komandan 2021-

ci ilin xarakterini ilk aydan müəyyənləşdirmiş oldu. İkinci ayda qüdrətli söz sənətkarı Aşıq Ələsgərin 200 illik 

yubileyinin dövlət səviyyəsində keçirilməsi ilə bağlı sərəncam verildi. Hər ayın mühüm mədəniyyət hadisələrini 

bir-bir sadalamadan deyək ki, Xarıbülbül festivalı da, Vaqif Poeziya Günləri də Heydər Əliyev Fondunun 

təşkilatçılığı ilə yüksək səviyyədə təşkil olundu, Şuşanın Mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi haqqında qanun qəbul 

edildi, Aşıq Ələsgərin heykəlinin ucaldılması haqqında sərəncam verildi. 

2021-ci ilin 24 dekabrında 60 yaşı tamam olan müzəffər Ali Baş Komandanımız öz yubiley günündə 

işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə səfər edib, qəhrəman hərbçilərimizlə görüşməklə, öz yubileylər ənənəsini 

qürurlu bir şəkildə təkrarlamış oldu. Öncəki yubileylərini qaçqın və məcburi köçkünlərimizlə, hərbçilərimizlə 

birgə keçirən dövlət başçısı bununla bir örnək yaradıb. Bu, bir rəhbər ədəbidir, dövlətçilik mədəniyyətidir! 

“Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı – Şuşa şəhəri haqqında” Qanun layihəsi hər bir vətəndaşımızın, dünya 

azərbaycanlılarının, Azərbaycanın dostlarının həyatında əlamətdar, unudulmaz hadisə oldu. Şuşa şəhərinin 

statusunun ayrıca qanunla müəyyən edilməsi hüquq mədəniyyətimizdə, dövlət quruculuğu sahəsində önəmli 

hadisədir. Bu, yalnız hüquq mədəniyyətimizi deyil, həm də mədəniyyətin hüququnu göstərir. Dünyada şəhər–

dövlətlər var. Şuşanın qanunla müəyyənləşən statusu, Mədəniyyət paytaxtı olması, bu ilin Şuşa ili elan edilməsi 

və s. Şuşanı ölkə kimi şəhər mənəvi ucalığına qaldırır. 

...Əlbəttə, ötən il Nizami Gəncəvinin 880, Aşıq Ələsgərin 200 illiyi ilə bağlı çoxsaylı yerli və beynəlxalq 

tədbirlər keçirildi, kitablar nəşr edildi, elmi araşdırmalar davam etdirildi, yeniliklər üzə çıxdı və s. Bütün bunlarla 

yanaşı, ötən il “Şərqi Zəngəzur”un bir coğrafi termin olaraq rəsmi ədəbiyyatda öz yerini alması ilə də əlamətdar 

oldu. 2021-ci il Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda vandallıqdan quruculuğa keçid ili oldu. Bu keçid Azərbaycanın 

qurucu üzünü bütün dünyaya bir daha göstərdi. Bunu görmək istəməyənlər belə gördü, qaçılmaz fakt qarşısında 

qaldı. 

...Dünyaya səs salan “Şusa Bəyannaməsi”nin imzalanması, Qarabağın hava qapısı “Füzuli Hava limanı”nı 

iki qardaş ölkə başçısının birgə açması, İlham Əliyevlə Rəcəb Tayyyib Ərdoğanın Şuşada, Füzulidə, Zəngilanda... 

birgə verdiyi çox önəmli ismarıclar da 2021- ci ilin yaddaqalan hadisələridir... Və bu yerdə qardaş ölkədə 2021-

ci ildə baş vermiş irimiqyaslı meşə yanğınlarını xatırlayaq: Azərbaycan yanğınsöndürənlərinin fədakar əməyi 

Türkiyə, Azərbaycan və bir sıra region ölkəsinin mediasında gündəm oldu. 

2020-ci ildə Azərbaycanın Vətən müharibəsində qardaş Türkiyə bizə güclü mənəvi, siyasi, diplomatik, 

psixoloji dəstək verdi və Türkiyənin dəstəyi Zəfərin qazanılmasında böyük önəm daşıdı. “Şuşa 

Bəyannaməsi”ndən sonra Türkiyədə misli görünməmiş meşə yanğınları baş verincə, Azərbaycan 

yanğınsöndürənlərinin öz ormanlarımızı, öz ev - eşiyimizi qoruyurmuşcasına qardaş ölkədə fədakar əməklə 

iştirakı bizim doğrudan - doğruya “Bir millət, iki dövlət” olduğumuzu dünyaya bir daha göstərdi. Yanğınsöndürən 

maşınlarımızı görən qardaş ölkə vətəndaşlarının yollar boyu düzülüb, onlara sərin su, isti çörək, gül-çiçək 

verməsi də qardaşlıq duyğularının ifadəsi idi. 

... Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 08.12.2020-ci il tarixli fərmanı əsasında yaradılan “YAŞAT” 

Fondunun əsas sınaq ili, çalışma ili də 2021-ci ilə düşdü. Yerli icra orqanlarında şəhid ailələri, yaralı qazilərlə iş 

üzrə yeni şöbələrin də sınaq ili, çalışma ili olan 2021-ci ildə yüzlərlə şəhid ailəsinin, yaralı qazinin qayğıları 

öyrənildi, onlara zəruri mənəvi-maddi dəstək göstərildi. Bu, vəfa borcu – mənəvi borcla yanaşı hüquqi xidmət 

mədəniyyətini, yeni qurumlar yaratmaq və operativ çalışma moduna keçirmək mədəniyyətini ifadə etmiş oldu. 

2021-ci ildə zəfərin birinci ildönümü münasibəti ilə böyük amnistiya qəbul edildi. Bu amnistiya, yalnız 

xeyirxahlığın, humanizmin deyil, zəfər mədəniyyətimzin bir göstəricisi oldu. 

2021-ci ildə intensiv xarakter alan, genişlənən Azərbaycan–Türkiyə, Azərbaycan –Türkiyə–Pakistan birgə 

təlimləri hərbi qardaşlıq mədəniyyətimizin gostəricisi oldu. Ağoğlanda qurulan Komando Briqadamız “Dəmir 

yumruq” mədəniyyəti əsasında, təhlükəsizlik mədəniyyətimizi göstərməkdədir... 
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2021-ci ildə Azərbaycanın Türk Dövlətləri Şurasına sədrlik müddəti uğurla başa çatdı. Türk Dövlətlər 

Şurasının əsasında Türk Dövlətləri Təşkilatının yaradılması, müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham 

Əliyevin Türk Dünyasının ali ordeni ilə təltif edilməsi 2021-ci ili həmişə qürurla xatırlamağımıza başqa bir 

vəsilədir. Həmçinin 2021-ci ildə Azərbaycan Qoşulmama Hərkatına ləyaqətli, xarakterli rəhbərliyini davam 

etdirdi, ölkəmizə daha bir dönəm sədrlik etibar edildi. BMT səviyəsində bizim Prezidentin Qoşulmama 

Hərəkatının sədri olaraq, Hərəkatın mövqeyini, qərarını ifadə edərək, qaldırdığı məsələlər qəbul edildi: Bu, 

“peyvənd millətçiliyi”nə qarşı təsirli tədbirləri, pandemiyaya qarşı qlobal həmrəyliyi və s. özündə ehtiva edir... 

Bu, qlobal həmrəylik mədəniyyətinin yaradılmasına Azərbaycan töhfəsidir. Tarix unutmayacaq. 

Hərbi Qənimətlər Parkı kimi bir mədəniyyət ocağının təsisi də 2021-ci ilin bəxtinə düşdü. Bu parkda 

düşmənin mərmiləri, silah-sursatı dinc məqsədlər üçün – oturacaq, gündən, yağışdan qoruyan vasitə kimi yeni 

məzmun qazanıb... Hərbi Qənimətlər Parkının fəlsəfəsinə, dizaynına, modelinə alqış düşür! 

...2021-ci il başa çatdı: şirini, uğuru ilə birgə acısı, kədəri oldu, itkilərimiz oldu. Neyləmək olar, həyat 

belədir... Şəhidlərimizin qanları yerdə qalmadı, düşməndən layiqli intiqam alındı. Düşmən gördü ki, “Dəmir 

yumruq” yerindədir! “Dəmir yumruğ”a Ağoğlanda qoyulan dəmir heykəl də çox anlamlıdır. Bu, yenə gücün 

mədəniyyətə, mədəniyyətin gücə çevrilməsi təntənəsidir! ...Yeri gəlmişkən, Hadrut da daxil olmaqla, şəhər, 

qəsəbə, kəndlərimizə öz doğma türkcəmizdə adlar verməli, əsasən də tarixi adlarımızı bərpa etməklə, adqoyma 

mədəniyyətimizin gücünü ifadə etməliyik. Bu, şəxs adlarına münasibətdə də milli təzahürləri ilə görünməlidir: 

yararsız, yaxud qeyri-milli adları mümkün qədər azaltmalı, öz duru, gözəl, anlamlı adlarımızı adqoyma 

dövriyyəsinə qaytarmalıyıq. Qoy, qalib ölkənin balaları öz adlarımızla böyüsün! Bir də, milli soyad 

sonluqlarımızla bağlı təsirli addımlara, zəruri irəliləyişə ehtiyac olduğunu düşünürəm. Bu özü bir mədəniyyət 

hadisəsi, kulturologiyanın əhatə dairəsinə girən mövzudur. 

27 sentyabr – Şəhidləri Anım Günündə dövlətimizin ali zirvəsinin əllərində şəhidlərin plakatı ilə yürüş 

təşkil etməsi, Zəfər Muzeyinin təməlinin qoyulması, respublika üzrə sükut dəqiqəsi... unudulmaz. Xocalı 

Soyqırımının 20-ci, 25-ci ildönümlərində də dövlətin ali rəhbərliyi başda olmaqla yürüşlər təşkil olunmuşdu. 

Şəhidlərimizə dərin sayğının ən yüksək rəsmi səviyədə göstərilməsi bizim yaddaş mədəniyyətimizi, ehtiram 

mədəniyyətimizi nümayiş etdirir. 

Anım Günündən sonra hər şəhidin anım və doğum gününün ayrıca qeyd edilməsi, Şəhidlər xiyabanlarımıza, 

şəhid məzarlarına izdihamlı ziyarətlər anım mədəniyyətimizin göstəricisi idi. Xüsusilə, Vətən müharibəsi 

şəhidlərinin dəfn olunduğu II Fəxri xiyabanda ötən ildə bir neçə dəfə ziyarətdə olarkən, hər qəhrəman Vətən 

övladının qəbri üzərindəki xatirə şəkillərinə, gül topası içindəki məktublara diqqətlə baxdım, oxudum, 

duyğulandım, kədər qarışıq qürur hissi çulğadi məni. Biz böyük xalqıq! Bizim vətən sevgimiz, vətən uğrunda 

canını fəda etmiş oğullarımıza sayğımız əvəzsiz bir mədəniyyət örnəyidir! Şəhidlərimizin ruhuna əbədi ehtiram!.. 

Bəli, yeni ilin – Şuşa ilinin ilk günlərini yaşayırıq. Cənab Prezident əziz şəhərimizin şərəfinə, səhərin 

qurulmasının 270-ci ildönümü münasibətilə 2022-ci ili Şuşa ili elan edib. Şuşanın bənzərsiz tarixi görkəmini, 

formalaşdırdığı özünəməxsus mühiti, şəhərin yetirdiyi böyük şəxsiyyətlərin xidmətlərini xüsusi vurğulayan 

dövlət başçısının sərəncamında oxuyuruq: “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... 

Cıdır düzündə “Xarıbülbül” musiqi festivalının və Vaqifin möhtəşəm məqbərəsi önündə Vaqif Poeziya 

Günlərinin təşkili ənənəsinin bərpası da göstərir ki, Şuşa sürətlə dirçələrək əvvəlki dolğun mədəni həyatına 

qovuşmaq yolundadır”. 

Şuşa ili Şuşanın Mədəniyyət paytaxtı olması səbəbi ilə yenə mədəniyyət ili kimi xarakterizə oluna bilər. Bu 

il Şusaya, Ağoğlana, Zəngilana ilk geridönüşə ümid edirik. Bu, ümiddən artıq inamdır. Yurd yerlərimizin yenidən 

məskunlaşdırılması üçün mümkün sürət və keyfiyyətlə işlər görülür. Sizə deyim, bizim hər sakinimizin dönüşü 

onlarca separatçının, qırıq-sökük, fərari istehsalçısı, yenilmiş “yenilməz Ermənistan ordusu” mənsubunun 

çevrədən öz-özünə perikməsi demək olacaq. Sakitcə yaşamaq, işləmək istəyənlərin qorxusu-hürküsü olmasın: biz 

birgəyaşayışın ən gözəl örnəklərini yaradan, yaşadan, qoruyan zehniyyətə sahibik. Qanuna uyanla qanunla, 

qanunsuzluq, xaos tərəfdarları ilə də “itiqovan”la danışa bildiyimiz hər kəsə məlumdur. 

...Azərbaycan Prezidentinin ötən il 26 fevralda beynəlxalq səviyyəli mətbuat konfransı keçirdiyini, 31 mart 

– Azərbaycanlıların Soyqırımı Günündə Türk Dövlət Başçılarının onlayn Zirvə Görüşünün keçirildiyini və hər 

iki gündə dünyaya verilən önəmli ismarıcları xatırlayıram. Bu il Xocalı Soyqırımının 30-cu ildönümüdür. 

Dövlətimiz bu kədərli ildönümünü də adımıza, tariximizə, tarixi Zəfərimizə, böyük gələcəyə sarsılmaz inamımızla 

ləyaqətlə keçirəcəkdir. 
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Şuşa ilində Murovdağın aşırımlarından deyil, bağrından keçən, Qafqazın 11 kilometrlik tunel yolunun 

açılışına inanırıq. Bu və bənzəri yol, körpü, tunel tikintiləri inqilabi hadisələrdir: 70 illik SSRİ-nin edə bilmədiyi 

yaxud etmək istəmədiklərini ağır müharibədən çıxmış, ağır işğala son vermiş müstəqil dövlətimiz edir – öz 

hesabına edir. Bu müstəqillik nemətinin, azad ölkə mədəniyyətinin, hürr iradənin ifadəsidir!.. 

İştirakçısı olduğumuz beynəlxalq tədbirlərdə, uyğun platformalarda erməni vandallığının acı nəticələri – 

işğaldan böyük zərər görmüş tarixi, mədəni abidələrimizin durumu haqqında 2022-ci ildə də danışacaq, 

həqiqətlərimizin daha geniş yayılması üçün çalışacağıq. Şuşa ilində Şuşada keçiriləcək beynəlxalq festivallar 

dünya mediasında gündəm olacaq. Yeni dostlar qazanacağıq, yeni istedadlar üzə çıxacaq, yeni əsərlər yazılacaq. 

“Şuşa ili”, “Nizami ili”, “Könüllülər ili”, “Nəsimi ili”, “Xalq Cümhuriyyəti ili” ömrümüzə ömür calayır, 

həyatımıza rəng qatır, baxışlarımıza dərinlik və üfüq qazandırır. 44 günlük müharibə “Könüllülər ili”ndə oldu: 

minlərlə Vətən övladı cəbhəyə yazılmaqla xəlqi cəsarət ruhumuzu bütün parlaqlığı ilə göstərdi! Şuşaya yalnız 

təlim, texnika gücü ilə gedib çıxmaq olardımı? Oğullarımızı Şuşanın keçilməz dağlarına qaldıran ruhun gücü idi!!! 

2022-ci ilin, 270 yaşın mübarək olsun, əziz Şuşa! 

 

Xalq qəzeti. - 2022.- 12 yanvar. - № 6. - S. 6. 
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Hücumlara sinə gərən qədim Şuşa qalası 

 

Heydər Əliyev Moskvanın qəzəbindən qorxmayıb xanın vəzirinə abidə qoymuşdu... 

 

İlhamə Rəsulova 

 

Könlümüzün sarı teli, ruhumuzun kövrək yeri Şuşa. Şuşanın yeri azərbaycanlılar  üçün bir başqadır. 

Niyəsini soracaq olsaq, bəlkə də çoxumuzun cavabı yoxdur. Bir onu demək olar ki, Qarabağın işğalından sonra 

biz onun üçün həmişəkindən çox yandıq. Şuşanın azad edilməsi bizi hər şeydən çox sevindirdi. İgidlərimizin qanı 

ilə islanmış bu mübarək şəhər son 30 ildə Kəbəmiz, Həcərül Əsvədimiz oldu. 

Şuşanın yaranması Qarabağ xanı Pənahəli xanın adıyla bağlıdır. Pənahəli xanın əsli-kökü Dizaqın Cavanşir 

elindəndir. 1747-ci ildə Nadir şah öldürüldükdən sonra mərkəzi hakimiyyət iflic vəziyyətinə düşdüyündən, 

Əfşarlar imperiyasının ucqarlarında  yeni xanlıqlar yarandı. Azərbaycanda 20-yə yaxın müstəqil və yarım-

müstəqil xanlıqlar formalaşdı. Belə bir şəraitdə Pənahəli xan Qarabağ xanlığının əsasını qoydu. O, 200-ə qədər 

süvari ilə birlikdə Qarabağa gəlib, özünü xan elan etdi. Pənahəli bəy Hülakülər sülaləsindən olan Arqun xanın 

nəslindən olduğunu deyir, xan olmasını bununla əsaslandırırdı. 

Əhməd bəy Cavanşirin yazdığına görə, Pənahəli xan Şahbulaq qalasını 1751-1752-ci illərdə tikdirmişdi. O, 

1752-ci ildə Bayat qalasından Şahbulağı qalasına köçdü. Çoxlu sayda düşməni olan, Bayat və Şahbulaq 

qalalarının etibarlı olmadığını görən Pənahəli xan “dağların içində, möhkəm və keçilməz yerdə ... əbədi və 

sarsılmaz qala” tikdirmək qərarına gəldi. Dəniz səviyyəsindən 1300-1600 metr hündürlükdə yerləşən əlçatmaz 

dağ yaylasında yeni şəhər-qalanın tikinti işlərinə başlanıldı. 1757-ci ildə Pənahəli xan Qarabağ xanlığının 

paytaxtını Şahbulaq qalasından yeni salınmış şəhər-qalaya köçürdü. 

Bu şəhər ilk dövrlərdə öz banisinin adı ilə Pənahabad, onun ölümündən sonra isə yerləşdiyi relyefə uyğun 

olaraq Şuşa adlandırıldı. Şəhər üç tərəfdən sıldırım qayalarla, dördüncü tərəfdən isə möhkəm qala divarları ilə 

əhatə olunmuş, uzun müddət alınmaz qala kimi şöhrət qazanmışdı. Şuşa şəhərinin müdafiə qurğularından bəhs 

edən  İran tarixçiləri yazır ki, “Ağa Məhəmməd xan Qacarın dövründə Şuşa kiçik gözəl şəhərdi, möhkəm 

hasarının hündürlüyü şəhərin bütün tərəflərində bərabərdi, hasarın elə yerləri var idi ki, oradan  düşmənlərin 

başına daş, qaynar su və ya ərimiş qurğuşun tökmək olurdu”. Şəhərin xarici aləmlə əlaqəsi Gəncə, Ağoğlan və 

İrəvan qapıları vasitəsilə həyata keçirilirdi. 

Bur?da maraqlı bir faktı qeyd etmək yerinə düşərdi. İngilis səyyah və alimləri C.Morye və R.Burter Şuşanın 

qədimliyindən bəhs edərkən  bildiriblər ki, Pənahəli xan əslində Şuşanın yerindəki qala divarlarını təmir və bərpa 

edərək orada yeni şəhər salıb.  A.A.Bakıxanov və F.B.Köçərli öz əsərlərində Şuşa şəhərinin Pənahəli xan 

tərəfindən  təmir etdirilməsi barəsində qeydlər ediblər. 

Qədim Şuşa haqqında Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının 1981-ci ildə nəşr olunmuş məruzələrinin 

7-ci sayında, Ə.B.Şükürzadənin “Qarabağ xanlığının şəcərə cədvəli” məqaləsində deyilir: “Pənah xan monqollar 

tərəfindən dağıdılmış qədim Şuşanın yerində 1751-ci ildə yeni şəhər saldı”. Belə çıxır ki, Şuşanın ərazisində daha 

öncə də türk məskənləri olmuşdu. 

XVIII əsrin ikinci yarısında Şuşa dəfələrlə hücumlara məruz qalsa da, alınmaz qala rolunu qoruyub 

saxlamışdı. 1751-ci ildə İran şahı Məhəmməd Həsən xan Qacarın qoşunu Qarabağa hücum etmiş və şəhəri bir aya 

qədər mühasirədə saxlamışdı. Lakin qalanın möhkəm istehkamları İran şahını mühasirədən əl çəkib geri 

qayıtmağa məcbur etmişdi. Bir neçə il sonra isə, 1758-ci ildə Urmiya hakimi Fətəli xan Əfşar böyük ordu ilə 

Qarabağ xanlığı üzərinə hücuma keçmiş, 6 ay Şuşa qalasını mühasirədə saxlamış, ancaq ala bilməmişdi. 1795-ci 

ildə Ağa Məhəmməd xan Qacarın da hücumu nəticəsiz qalmışdı.  Pənahəli xanın və İbrahimxəlil xanın müdafiə 

qurğuları düşmən hücumlarının dəf edilməsində mühüm rol oynamışdı. 

Şuşanın əhalisinin mütləq əksəriyyətini uzun illər yalnız azərbaycanlılar təşkil edib. XIX əsrin əvvəllərində 

Azərbaycan xanlıqlarının Rusiya İmperiyası tərəfindən işğalından sonra Qarabağın digər əraziləri kimi, Şuşaya 

da ermənilərin köçürülməsinə başlanıldı. Çar hökumətinin himayəsi ilə Şuşada say üstünlüyünə nail olan 

ermənilər şəhərin köklü sakinlərini sıxışdırmağa başladılar. 1905-1906-cı illərdə azərbaycanlılara qarşı qanlı 

terror və soyqırımı təşkil edildi. Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Şuşa və Xankəndində ermənilərin sayları 

süni şəkildə artırıldı və bu sonralar böyük faciələrin yaşanmasına səbəb oldu. 

Şuşanın yenidən dirçəlməsi 1969-cu ildə Heydər Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə gəlişindən sonra 

mümkün oldu. Böyük Lider Qarabağa xüsusi diqqət ayırırdı. 1977-ci ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti “Şuşa 

şəhərinin tarixi hissəsinin tarix-memarlıq qoruğu elan etmək haqqında” qərar qəbul etdi. Şəhərin sosial-iqtisadi 
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və mədəni həyatının dirçəldilməsi üçün mühüm tədbirlər həyata keçirildi. Bütün bu tədbirlər nəticəsində şəhərdə 

əhalinin sayı artaraq 1989-cu ildə 20579 nəfərə çatdı. Heydər Əliyev Şuşada Vaqifin məqbərəsini tikdirməklə 

əslində rəsmi Moskvanın qəzəbinə də tuş gələ bilərdi. Çünki Vaqif şair olsa da, İbrahimxəlil Xanın vəziri 

olmuşdu.  2021-ci ilin avqustunda Prezident İlham Əliyev Vaqifin məqbərəsinin açılış mərasimində bu barədə 

danışmışdı: 

“Bildiyiniz kimi, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin Şuşada ucaldılması qərarını ulu öndər Heydər Əliyev 

vermişdir. Onun təşəbbüsü ilə 1982-ci il yanvarın 14-də burada qarlı, şaxtalı havada bu məqbərənin açılışı 

olmuşdur. Bu, sıradan olan hadisə deyildi. Çünki o vaxt Şuşa Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin bir hissəsi idi. 

Bildiyiniz kimi, uzun illər ermənilər Şuşaya iddia edirdilər, Şuşanı erməni şəhəri kimi qələmə verməyə çalışırdılar. 

Halbuki, bunun üçün heç bir tarixi, mədəni əsas yox idi. Onu da nəzərə almalıyıq ki, Molla Pənah Vaqif təkcə şair 

yox, eyni zamanda, Qarabağ xanının vəziri idi. Sovet dövründə sovet ideologiyası, sovet hökumətinin tarixlə bağlı 

yanaşması belə idi ki, xanlıqlar tarixin qara ləkəsi kimi qələmə verilirdi. Bütün bunlara baxmayaraq, Ulu Öndərin 

iradəsi və qətiyyəti nəticəsində bu məqbərə ucaldılmışdır və bir daha Şuşanın Azərbaycan şəhəri kimi təsdiqi öz 

yerini tapmışdır”. 

Heydər Əliyev uzaqgörən siyasəti ilə Azərbaycan ədəbiyyatı  tarixində özünəməxsus yer tutmuş Molla 

Pənah Vaqifin adını əbədiləşdirməklə, eyni zamanda, unutdurulan tariximizi də yaşatmış oldu. 

1992-ci il mayın 8-də şəhər erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunarkən, bütün tarixi abidələr kimi, 

Vaqifin məqbərəsi də  vəhşicəsinə dağıdıldı. İşğal prosesində və işğaldan keçən 28 il ərzində Şuşanın tarixi-

memarlıq abidələri yerlə yeksan edildi. Şuşa azad edildikdən sonra, Müzəffər Prezidentimiz İlham Əliyev yenidən 

bu məqbərəni təmir etdirdi  və Şuşada keçirilən ilk tədbirlərdən biri də Vaqif Poeziya Günlərinin bərpası oldu. 

Bu gün dağıdılmış Şuşa qalası öz qədim üslubunu qoruyub saxlamaqla  restavrasiya edilir və demək olar 

ki, işlərin böyük hissəsi başa çatıb. 

Daşı, torpağı tarix qoxuyan Şuşamızda hər daş öz yerinə qoyulur, bərpa edilən bu qədim şəhər, onun hər 

küçəsi, hər çığırı bizi həm gələcəyə, həm də keçmişə aparır. 

 

Yeni Azərbaycan.-2022.-12 yanvar.-№5.-S.4. 
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Şuşa - Mənəvi varlığımızın ayrılmaz parçası 
 

2022-ci ilin "Şuşa İli” elan edilməsi 28 il düşmən əsarətində olan, lakin heç vaxt milli simasını və ruhunu 

dəyişməyən bu şəhərin tarixi şöhrətini özünə qaytaracaq 

 

Sevinc Azadi 

 

Son 1 ildə görülən işlər bir daha göstərir ki, Şuşa Qarabağın incisi kimi dünyanın ən gözəl şəhərlərindən 

birinə çevrilməkdədir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının Şuşaya hər zaman xüsusi münasibəti olub. Tarixən 

Azərbaycanın tarixi-mədəni, ictimai-siyasi həyatının mühüm mərkəzlərindən biri olan Şuşanın tarixi hissəsinin 

qoruq elan edilməsi də 1977-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə baş tutub. Hələ 1977-ci ildən Şuşada 

abidələrin qorunması, görkəmli mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin xatirələrinin əbədiləşdirilməsi 

istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atılıb. İşğal zamanı Şuşanı erməniləşdirməyə cəhd etsələr də, buna nail ola 

bilməyiblər. Prezident İlham Əliyevin də söylədiyi kimi, “Bu, onlar üçün yad şəhərdir, öz şəhəri saysaydılar, bu 

vəziyyətə salmazdılar.” İşğaldan azad edilmiş torpaqlara ötən il ərzində 32 dəfə səfər etdiyini, Qarabağın böyük 

tikinti-quruculuq meydanına çevrildiyini, işlərin sürətlə getdiyini diqqətə çatdıran Müzəffər Ali Baş Komandan 

Şuşa şəhərinə etdiyi 7 səfərdən, buradakı genişmiqyaslı quruculuq və bərpa işlərindən bəhs edərkən bildirib ki, 

2022-ci ilin “Şuşa İli” elan edilməsi təsadüfi deyil. Bu il Şuşa şəhərinin 270 illiyi tamam olur. Qarabağ xanı 

Pənahəli xan 1752-ci ildə Şuşanın təməlini qoyub və bu şanlı tarix - mədəniyyət paytaxtımızın yubileyi cari ildə 

böyük təntənə ilə qeyd olunacaq. Şuşa yenə də elmi-mədəni tədbirlərin keçirilməsində əsas mərkəz rolunu 

oynayacaq. Bu uğurlu dövlət siyasəti Şuşanın keçmiş şöhrətini özünə qaytarmağa xidmət edir; Azərbaycanın 

mədəni irsinə sevgini, hörməti və ehtiramı ifadə edir. 

Strateji mövqeyi ilə seçilən Şuşa Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzə başlamış Ermənistanın silahlı qüvvələri 

tərəfindən 1992-ci il mayın 8-də işğala məruz qalıb. Haqq işi naminə apardığımız 44 günlük Vətən müharibəsində 

rəşadətli Azərbaycan Ordusu Şuşa şəhərini 2020-ci il noyabrın 8-də işğaldan azad edib. Ermənistanın 

kapitulyasiyasına yol açan Şuşa qalibiyyəti xalqımızın qəhrəmanlıq ruhunun təntənəsinə çevrilərək, tariximizə 

Zəfər Günü kimi həkk olunub. 

Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilən Şuşada bu gün şəhərin əsl tarixi simasının bərpası yönündə 

nəhəng layihələr gerçəkləşdirilir. 2021-ci il 14 yanvar tarixindən – Prezidentin ilk Şuşa səfərindən etibarən 

Şuşanın bərpası başlandı və qısa müddət ərzində böyük işlər görüldü. Şuşanın elektrik təsərrüfatı bərpa edildi, 

buraya Füzulidən yüksəkgərginlikli xətlər çəkildi, yarımstansiya tikildi. Düşmən Şuşanı tərk edərkən şəhərin su 

xətlərini partlatmışdı. Şuşaya suyun verilməsi bərpa olundu. Şuşanın tarixi abidələrinin bərpasına start verildi. 

Vaqifin məqbərəsi, Vaqifin büstü yenidən açıldı, Üzeyir Hacıbəylinin abidəsi yenidən qoyuldu, Üzeyir 

Hacıbəylinin dağıdılmış evinin bərpasına başlanıldı, Bülbülün ev-muzeyinin açılışı baş tutdu, Natəvan bulağı 

bərpa edildi. Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə ermənilər tərəfindən gülləbaran edilmiş dahi şəxsiyyətlərimizin 

– Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün büstləri gətirildi və mərkəzi meydanda qoyuldu. Üç məsciddə təmir-

bərpa işləri başlandı. Məscidlərin təmirini yenə də Heydər Əliyev Fondu öz üzərinə götürdü. "Qarabağ" və 

“Xarıbülbül” otelləri istifadəyə verildi. Şuşanın baş planı təsdiq edildi, yeni yaşayış kompleksinin təməli qoyuldu. 

29 ildən sonra 2021-ci il mayın 12-i və 13-də Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Şuşada Cıdır 

düzündə “Xarıbülbül” musiqi festivalı baş tutdu.  Bundan sonra hər il “Xarıbülbül” festivalı Şuşada 

keçiriləcək.  2021-ci il 30 avqust tarixində Vaqif Poeziya Günləri Şuşa işğaldan azad edildikdən sonra Heydər 

Əliyev Fondu tərəfindən ilk dəfə şairin doğma şəhərində yenidən təşkil olundu. “Şuşa İli”ndə bu cür festivalların, 

mədəni tədbirlərin sayı daha da artacaq. 2022-ci ildə dünya bir daha Şuşanın mədəni-mənəvi baxımdan 

Azərbaycanın ayrılmaz parçası, xalqımızın tarixi şəhəri olduğunu görəcək. 

Bu gün biz tarixin "Şuşa İli”ndə yaşayırıq. Nə xoşbəxtik ki, Şuşanın 270 illiyini özümüz qeyd edirik. Təkcə 

müqəddəs şəhərimizi deyil, onun tarixini də yadelli işğalçıların əlindən qurtarmışıq. Şuşa öz övladlarınındır. 

Xalqımızındır. Və sonsuzluğa qədər belə olacaq! 

 

İki sahil.-2022.-12 yanvar.-№5.-S.4. 
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“Şuşa ili”ndə daha möhtəşəm nailiyyətlər qazanılacaq 

 
İlham Əliyevin postböhran dövrü üçün müəyyən etdiyi inkişafın yol xəritəsi strateji vəzifələrin 

yerinə yetirilməsinə real zəmin yaradır 

 

Rəşad Baxşəliyev 

 

İstənilən xalq və onun yaratdığı dövlət siyasi, iqtisadi və digər cəhətlərdən nə qədər möhkəm, qüdrətlidirsə, 

onun həyata keçirdiyi siyasətin müstəqillik elementləri də o dərəcədə güclü olar. 

Bu mənada Prezident İlham Əliyevin son 18 ildə həyata keçirdiyi tam müstəqil siyasət nəticəsində 

Azərbaycanın əhəmiyyətli dərəcədə gücləndiyi dünyada heç kimdə şübhə doğurmur. İkinci Qarabağ savaşındakı 

böyük Zərəfdən sonra Azərbaycan postmüharibə dövründə atdığı addımlarla, yürütdüyü siyasətlə bir daha 

dünyaya gücünü, qüdrətini, nəyə qadir olduğunu nümayiş etdirdi.    

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə xalqa müraciətində Xilaskar 

Komandan bəyan etdi ki, Azərbaycan postmüharibə dövründə qarşıya qoyulan bütün məqsədlərə nail olub. İndi 

isə yeni bir mərhələyə - postböhran dövrünə qədəm qoyur. Əlbəttə ki, bu dövrdə də uğurların davam etməsi üçün 

qarşıya qoyulan tapşırıqlar vaxtında layiqincə icra edilməlidir. 

 

Sözükeçən və mövqeyi yüksələn ölkə 

 

İqtisadi və hərbi qüdrəti möhkəm olan dövlət bütün sahələrdə uğur qazanmağa qadirdir. Bu gün tarixinin 

ən qüdrətli dövrünü yaşayan Azərbaycan da güclü iqtisadiyyata, qüdrətli orduya sahib olan dövlət kimi 

Avratlantika geosiyasi arealında öz sözü və mövqeyi olan ölkəyə çevrilib. 

Ötən il Azərbaycanda 3 əsas istiqamət üzrə  müəyyənləşdirilən layihələrin icrasının uğurla 

gerçəkləşdirilməsi bunu təsdiq edən reallıqdır. Belə ki, 2021-ci ildə işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda sürətli 

yenidənqurma, tikinti-quruculuq işləri, COVID-19-la mübarizə və ümumilikdə regionların sosial-iqtisadi 

inkişafına dair dövlət proqramı icra edildi. Heç bir sosial layihə təxirə salınmadı. Bütün bu işləri Azərbaycan heç 

kimdən borc almadan öz gücünə rellaşdırdı. Yəni bütün bu işlər dövlət büdcəsi hesabına aparıldı və proses bu gün 

də davam etməkdədir. 

Keçən il həm də Azərbaycan ordu quruculuğuna daha böyük diqqət yetirdi və eyni zamanda beynəlxalq 

arenada mövqelərini möhkəmləndirdi. Yeni silahlar, texnikalar alındı, müasir hərbi birləşmələr - Komando 

briqadaları yaradıldı. Ali Baş Komandan Xocavənd rayonuna səfəri çərçivəsində Hadrutda yaradılan Komando 

Briqadasına baş çəkdi və döyüş bayrağını təqdim etdi. Komando Qüvvələri istənilən hərbi vəzifəni icra etməyə 

hazırdırlar, onların sayı durmadan artır və Ali Baş Komandan bu il də analoji hərbi hissələrin yaradılacağını 

vurğuladı. 

2022-ci ili “Şuşa ili” elan edən dövlət başçısı əminliklə vurğuladı ki, Azərbaycan bu il də bütün sahələrdə 

yüksək uğurlar qazanacaq. Bunu şərtləndirən isə İlham Əliyevin təsdiqlədiyi “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi 

inkişafa dair Milli Prioritetlər” əsasında görülən tədbirlərdir. Bu sənəd qarşıdakı dövrdə inkişafın yol xəritəsi 

hesab olunur. Dünya iqtisadiyyatına hələ də ciddi təsir etməkdə olan qlobal pandemiya ilə mübarizə tədbirləri 

iqtisadiyyatımıza təsirsiz ötüşməsə də, dövlətin qüdrəti imkan verir ki, həm işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda 

quruculuq işləri, həm pandemiyaya qarşı mübarizə tədbirləri, həm də qarşıdakı dövr üçün yeni mütərəqqi 

islahatları reallığa çevirsin. 

 

Ölkə iqtisadiyyatına 300 milyard dollara yaxın investisiya yatırılıb 

 

 Hazırda qədəm qoyduğumuz postböhran dövründə iqtisadiyyatın artım tempi müşahidə edilir və inkişaf 

göstəriciləri yüksəlir. Ölkənin neft sahəsindən asılılığını aradan qaldırmaq istiqamətində görülən tədbirlər 

bəhrəsini verir və bunu qeyri-neft sektorundakı artım da təsdiqləyir. İqtisadi fəallığın artması ölkəmizin maliyyə-

iqtisadi göstəricilərinin də yaxşılaşmasına səbəb olmaqdadır. Cari ilin dövlət büdcəsinin bütün göstəriciləri onu 

deməyə əsas verir ki, 2022-ci ildə də qarşıya qoyulan strateji vəzifələr uğurla yerinə yetiriləcək. 

Tarixi qələbəmizin təminatçısı olan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin müdafiə qabiliyyətinin daha da 

möhkəmləndirilməsi, dövlətin milli təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə hərbi 

hissələrin yerləşdirilməsi, bərpa edilmiş dövlət sərhədinin etibarlı qorunması üzrə tədbirlərin maliyyələşdirilməsi 
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növbəti ilin büdcəsinin prioritet xərclərinin vacib istiqamətləri kimi qalır. Belə ki, 2022-ci ilin dövlət büdcəsi 

xərclərinin 15 faizi, yəni 4 milyard 490 milyon manat həcmində vəsait bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulub. 

Cari ilin büdcəsinin prioritet xərclərində işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və yenidən qurulması ön 

sırada dayanır. Düşmənin vəhşicəsinə talan etdiyi kənd, qəsəbə və şəhərlərin yenidən qurulması və tarixi 

simalarının qaytarılması, ərazilərin minalardan təmizlənməsi, zəruri yol-nəqliyyat, elektrik, rabitə, su, qaz və digər 

kommunal infrastrukturların, həmçinin sosial-mədəni obyektlərin tikintisi, mədəni-tarixi abidələrin bərpası 

istiqamətində başlanılmış böyük həcmli işlər sürətlə davam etdirilməkdədir. Bu il işğaldan azad olunmuş 

ərazilərin bərpası məqsədi üçün büdcədən 2,2 milyard manat vəsait ayrılıb. 

Bu bir həqiqətdir ki, Azərbaycan son 18 ildə dünyanın heç bir dövlətinə müyəssər olmayan sürətli inkişaf 

yolu keçib. 2003-cü ildən bu yana iqtisadiyyatın üç dəfədən çox artması, iqtisadiyyatımıza 300 milyard dollara 

yaxın investisiya yatırılması, ölkənin strateji valyuta ehtiyatlarının 63 milyard dolları keçməsi bunu təsdiq edən 

ən vacib faktlardır. 

Göründüyü kimi, İlham Əliyevin yeni inkişaf strategiyasına uyğun olaraq həyata keçirilən çoxşaxəli 

islahatlar, kompleks tədbirlər sayəsində əldə edilən uğurlar onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı 

2022-ci ildə də inkişaf dinamikasını qoruyub saxlayacaq və iqtisadi artımın müsbət meyilləri davam edəcək. 

Əlbəttə ki, bu gün Azərbaycanın qazandığı uğurları şərtləndirən əsas amil İlham Əliyevin düşünülmüş 

iqtisadi konsepsiyasının tam doğru formada icrasıdır. Bütün bunlar isə verilən vədlərin uğurla reallaşması 

nəticəsində baş tutub. Dövlət başçısının söylədiyi kimi, son 18 il ərzində bir dənə də yerinə yetirilməyən vəd 

yoxdur. Bu günün reallıqları onu göstərir ki, Azərbaycan düzgün yolda gələcəyə doğru inamla addımlayır. 2021-

ci ildə görülən işlər onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanı 2022-ci ildə daha yüksək uğurlar gözləyir. 

 

Azərbaycan. - 2022.- 11 yanvar. - № 5. - S. 1,5. 
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Qafqazın sənət məbədi 

 
Bu il Azərbaycanın unikal şəhərinin 270 yaşı tamam olacaq 

 

İradə Əliyeva 

 

Azərbaycanda yeni başlayan hər ilin bir rəmzlə adlandırılması və bununla daha da böyük dəyər qazanması 

xoş bir ənənəyə çevrilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  İlham Əliyev dekabrın 31-də Dünya 

Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə xalqa təbrik müraciəti zamanı 2022-ci ili “Şuşa ili” 

elan etdi. 5 yanvar 2022-ci ildə isə bu barədə möhtəşəm bir sərəncam imzaladı. Bununla artıq ilk günlərini 

yaşamaqda olduğumuz yeni ilimiz elə başlanğıcdan tarixiləşdi. 

 

270 yaşlı şəhər 

 

Dövlət rəhbərimizin bu qərarı, ilk növbədə, tarixi mahiyyət daşıyır. Bu il Şuşa şəhərinin 270 yaşı tamam 

olur. Qarabağ xanı Pənahəli xan Şuşanın təməl daşını 1752-ci ildə qoyub.  Elə buna görə də ilk çağlarda Şuşa adı 

ilə yanaşı, bu gözəl məkan Pənahəli xanın şərəfinə Pənahabad kimi də tanınıb. Şəhərin əzəli-əbədi sakinləri olan 

azərbaycanlılar unikal relyefdə, hündür bir ərazidə qərar tutan Şuşanı mədəni cəhətdən də yüksəldiblər. Bura 

Qarabağ xanlığının əsas mədəniyyət mərkəzi kimi qısa müddətdə çox sürətli inkişaf yolu keçib. Şəhər ictimai fikir 

tariximizin yüksəlişində mühüm rol oynayıb. Hamını heyran qoyan bu qədim yurd yerimiz gözəl təbiəti, 

əsrarəngiz mənzərəsi, tarixi hekayəsi ilə bizə həmişə yenilməzlik nişanəsi, milli ruhumuzun etibarlı sığınacağı 

kimi görünüb. Şuşa artıq XVIII əsrdə Azərbaycanın ən mühüm şəhərlərindən birinə çevrilib. Bu gözəl məkanın 

ətrafında böyük və güclü qala tikilib, çoxsaylı sənətkarların evlərindən ibarət məhəllələr yaranıb. Şuşalı tacirlər 

qonşu ölkələrin iri şəhərləri ilə geniş alqı-satqı, ticarət əlaqələri saxlamağa başlayıblar. Bu şəhərdə həm də 

Pənahabadi adlanan gümüş pullar da buraxılıb. 

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində isə şəhər eyni zamanda Qafqazın musiqi beşiyi kimi tanınır, “Kiçik 

Paris”, “Qafqazın sənət məbədi”, “Azərbaycan musiqisinin beşiyi” və “Zaqafqaziyanın konservatoriyası” adları 

ilə qısa vaxtda məşhurluq qazanırdı. Bu şəhərdə yaşayan ustad xanəndə və sazəndələr ilk dövrlərdə öz şagirdlərini 

yetişdirirdilər. XX əsrin əvvəllərindən isə Şuşada artıq peşəkar musiqi təhsilinin ilkin nişanələri görünürdü. 

Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda peşəkar musiqinin banisi - dahi bəstəkar Üzeyir bəy Hacıbəyli də Şuşanın mədəni 

mühitində yetişmiş ziyalılarımızdan idi. 

Ümumən, Azərbaycanın son 270 illik tarixinin elə bir səhifəsi yoxdur ki, orada Şuşanın adı keçməmiş olsun. 

Bu unikal yurd yerimiz məktəblərin, ədəbi məclislərin, teatrın, kitabxanaların və başqa mədəniyyət ocaqlarımızın 

yaradıldığı ilk şəhərlərimizdən olub. Bu şəhər öz inkişaf mühitində sonradan ictimai fikir tariximizdə mühüm rol 

oynayacaq tarixi şəxsiyyətlər, görkəmli ziyalılar formalaşdırıb. Azərbaycan Prezidentinin sərəncamında da qeyd 

edildiyi kimi, bənzərsiz tarixi görkəmini və formalaşdırdığı özünəməxsus mühiti həmişə qoruyub saxlayan şəhər 

yetirdiyi böyük şəxsiyyətləri ilə ədəbi, mədəni, elmi və ictimai fikir salnaməmizə əlamətdar səhifələr yazıb. 

Özünün müstəsna əhəmiyyəti ilə Azərbaycanın və ümumən Cənubi Qafqazın mədəni, ictimai-siyasi həyatında 

mühüm rol oynayıb. 

Ötən əsrin 70-ci illərində Şuşa şəhəri ilə bağlı verilən quruculuq qərarları bu unikal məkanın inkişafına 

ikinci nəfəs verib. O illərdə Azərbaycana rəhbərlik edən Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Şuşa sevgisi 

tükənməz idi. 1970-ci illərdə bu yurdun abadlıq işlərinə, inkişafına dair xüsusi qərarlar məhz Ulu Öndərin 

təşəbbüsü ilə qəbul edilmişdir. Həmin vaxtdan Şuşada quruculuq-bərpa tədbirləri geniş vüsət almış, mədəniyyət 

xadimlərimizin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. Bütün bunlar bir tərəfdən 

Şuşanın unikallığından, füsunkar gözəlliyindən, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin bu şəhərin tarixi keçmişinə 

ruhən bağlılığından, orada yaşayıb-yaratmış şəxsiyyətlərimizin mənəvi irsinə ehtiramından irəli gəlirdi, digər 

tərəfdən isə Ulu Öndər Şuşanı müxtəlif vaxtlarda baş qaldıran əsassız erməni iddialarına qarşı alınmaz mənəvi 

qala kimi görürdü. Şuşa şəhəri bu torpaqların əzəli sakinləri olan azərbaycanlıların Qarabağın mərkəzindəki 

möhtəşəm imzasıdır. Keçmişlə bağlı saxta miflər uydurmaqda, gözlərinə görünən, qulaqları eşidən nə varsa öz 

adlarına çıxmaqda “mahir” olan ermənilər neyləsələr də, azərbaycanlıların Şuşadakı tarixi izlərini silməkdə 

həmişə aciz qalıblar. Bu mənada Şuşa bizim özünütəsdiqimizdir. Bu şəhəri biz adlandırmışıq, biz qurub 

yaratmışıq. Onun yaxınlığındakı Xankəndi də Şuşanın inkişafının formalaşdırdığı tarixi şəhərlərimizdəndir. 
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Qələbə rəmzi 

 

Şuşa milli varlığımızın ifadəsi, Qarabağın tacı, qəlbimizdə xüsusi yeri olan müqəddəs və əziz məkandır. 

Şuşa sevgisi bu illər ərzində hər bir dünya azərbaycanlısının mənəvi varlığının ayrılmaz parçasına çevrilib. Bu, 

həm də tarixi yurdumuzun qələbə rəmzimiz olması ilə bağlıdır. Əsrlər əvvəl Ağa Məhəmməd Şah Qacar kimi 

əzazil hökmdar, güclü sərkərdə belə, Şuşanı ala bilməyib. Köhnə şuşalıların dili ilə desək, burada “baş qoyub” 

gedib.  Şəhəri əlimizdən alıb Qarabağ xanlığının mövcudluğuna son qoymaq istəyən Qacarı ölüm məhz burada 

haqlayıb. Azərbaycanın igid ərənləri Şuşanı onun əsgərlərindən qoruya biliblər. 

1918-1920-ci illərdə isə bu gözəl şəhər çar imperiyasının məqsədli şəkildə bölgədə yerləşdirdiyi 

ermənilərin mənfur iddialarına qarşı sipər olub. Bu dəfə də Şuşanı onların azğın əməllərindən qorumaq lazım 

gəlib. Öz mənfur iddialarını reallaşdırmaqdan ötrü azərbaycanlılara qarşı zaman-zaman soyqırımı cinayətləri 

həyata keçirən ermənilər şəhərdə bir neçə dəfə yanğınlar, dağıntılar törədiblər. Amma şəhər onların zəhərli 

nəfəsindən hifz edilib, qısa müddətdə yenidən özünə gəlib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ordusu Şuşanı, eləcə 

də Xankəndini və bolşevik-daşnak cütlüyünün Azərbaycandan qoparmağa çalışdığı digər tarixi ərazilərimizi 

erməni quldurlarının tör-töküntülərindən təmizləyib. Şəhərin həqiqi ruhunu və simasını özünə qaytarıb. 

XX əsrin əvvəllərində daşnakların törəmələri 1992-ci ilin mayında havadarlarının köməyi ilə Şuşanı işğal 

edəndə, bəlkə elə bu qədim ruhuna, azərbaycanlıların izlərini buradan itirməyin mümkünsüzlüyünə görə şəhərə 

qarşı bu qədər amansız davranmışdılar. Düşmən Şuşanın bizim üçün nə demək olduğunu yaxşı bilirdi. Bu işğal 

28 il bizə böyük bir nigarançılıq yaşatdı. Şuşa həsrəti əsəblərimizi tarıma çəkdi, qəlbimizdə yara açdı. Getdikcə 

bu yaranın göynərtisi artdı. 

Şuşanın işğalı nəticəsində azərbaycanlıların tarixi izlərini silmək məqsədilə erməni vandalları 600-ə yaxın 

tarixi memarlıq abidəsində, o cümlədən Pənahəli xanın sarayında, Yuxarı Gövhər ağa məscidində, Aşağı Gövhər 

ağa məscidində, Xurşidbanu Natəvanın evində, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsində ağlasığmaz dağıntılar 

törətdilər. 7 məktəbəqədər uşaq müəssisəsini, 22 ümumtəhsil məktəbini, mədəni-maarif, kənd təsərrüfatı 

texnikumlarını, orta ixtisas musiqi məktəbini, 8 mədəniyyət evini, 22 klubu, 31 kitabxananı, 2 kinoteatrı, 8 

muzeyi, o cümlədən Şuşa Tarix Muzeyini, Azərbaycan Xalça Muzeyinin filialını və Xalq Tətbiqi Sənəti Muzeyini, 

Qarabağ Dövlət Tarix Muzeyini, turist bazasını, Qafqazda yeganə Şərq musiqi alətləri fabrikini dağıtdılar. 

Buradakı nadir sənət incilərini talayıb məhv etdilər. 

1992-ci ilin mayından bəri qəlbimizdə ağır bir yara, ruhumuzu əzən nisgil vardı. Bu, ürəyimizdən daş kimi 

asılmış Şuşasızlıq idi. İnanırdıq ki, milli varlığımızın rəmzi olan bu şəhər yad əllərdə qalmayacaq. Azərbaycan 

xalqı bu qeyrət qalamızı işğaldan azad edəcək. Onu yenidən həyata qaytaracaq. Amma qəlbimizin dərinliyində 

bir narahatlıq da vardı ki, bəlkə də ömür fərd olaraq bizə o gözəl günləri görməyi vəfa etməz. Şuşa bu illərdə 

dilimizin ən müqəddəs duasına, ömrümüzün ən böyük həsrətinə çevrilmişdi. 

Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev Müzəffər Ordumuzun gücü ilə bu həsrətimizə son qoydu. Bizi 

arzumuza yetirdi. Rəşadətli Azərbaycan Ordusu 44 günlük Vətən müharibəsində - haqq savaşımızda mənfur 

düşməni məğlub etdi. Şuşa şəhəri 2020-ci ilin 8 noyabrında işğaldan azad olundu. Ermənistanın kapitulyasiyasına 

yol açan Şuşa qalibiyyəti xalqımızın qəhrəmanlıq ruhunun təntənəsinə çevrilərək, tariximizə Zəfər günü kimi 

həkk olundu. 

 

“Əziz Şuşa...” 

 

 2022-ci ilin “Şuşa ili” elan edilməsi tarixi qələbəmizin daha bir rəmzidir, parlaq zəfərimizin davamıdır. 

Azərbaycanın hərb meydanı ilə yanaşı, diplomatiya müstəvisində də qazandığı qələbənin təqdimatıdır. 44 günlük 

Vətən savaşı Azərbaycanın gücünü, qüdrətini, xalqımızın torpaq, Vətən sevgisini, milli qürurunu, kimliyini bütün 

dünyaya sərgilədi. Dünya Azərbaycan xalqını bu müharibədə, bu qələbədə yenidən kəşf etmiş oldu. Apardığımız 

haqq savaşı, xalq olaraq hətta müharibədə də ləyaqət hissini qoruyub saxlamağımız, insani dəyərləri 

unutmamağımız Azərbaycan xalqına rəğbəti daha da yüksəltdi. Kəndirlə qayalardan dırmanaraq sadə silahlarla 

düşmənin tankının, topunun üzərinə atılan, Şuşanı əlbəyaxa döyüşlə azad edən Azərbaycan igidləri bu 

qəhrəmanlıq dastanı ilə xalqımızın bundan sonrakı bütün nəsilləri üçün də böyük qürur mənbəyi yaratdılar. “Şuşa 

ili” həm də bu qürurun simvoludur! 

Qələbəmizdən sonra azad yurdlarımızda geniş quruculuq işləri başlandı. Azərbaycan bununla göstərdi ki, 

erməni vandallarından fərqli olaraq bu yurdlar bizə dağıntı, xarabalıq kimi deyil, məhz inkişaf məkanı kimi 

lazımdır. Ermənilərin 30 ilə yaxın müddətdə daşını daş üstə qoymadıqları yurdlarımıza yenidən həyat qayıdır. 

Dövlətimiz torpaqlarımızı işğaldan azad etdiyi kimi qısa zamanda dirçəltmək əzmini də sübuta yetirir. Bərpa-
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quruculuq prosesi mədəniyyət paytaxtımız elan edilmiş Şuşa şəhərində xüsusilə sürətli şəkildə aparılır. Çünki ilk 

mərhələdə məcburi köçkünlərimizin qayıdışı nəzərdə tutulan şəhərlərimizdən biri məhz Şuşadır. Bu müqəddəs 

məkanın əsl tarixi simasının bərpası yönündə möhtəşəm layihələr gerçəkləşdirilir. Şuşa zəfərindən dərhal sonra 

şəhərdə infrastrukturun qurulması ilə yanaşı, tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpasına başlanıb. Quruculuq 

işlərinin təşkilində çevikliyin, səmərəliliyin təmin olunması üçün dövlət idarəetməsinə böyük diqqət yetirilir. Şuşa 

Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi yaradılıb. 

Qısa müddətdə Şuşanın Baş planı hazırlanıb. Böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin büstü və muzey-

məqbərə kompleksi öz ilkin görkəminə qaytarılıb. Bülbülün ev-muzeyinin, Üzeyir bəy Hacıbəylinin heykəlinin 

açılışları olub. Xurşidbanu Natəvanın, Bülbülün, Üzeyir bəyin işğal zamanı erməni vandalları tərəfindən satış 

məqsədilə aparılan və təsadüf nəticəsində Bakıya gətirilməsi mümkün olan, uzun illər paytaxtda saxlanan büstləri 

yenidən Şuşadakı tarixi yerinə qaytarıldı. Üzərindəki güllə izləri ilə erməni vandallarının bədnam əməllərindən 

bütün dünyaya ibrətamiz hekayə nəql edir.  

Cıdır düzündə “Xarıbülbül” musiqi festivalının, “Musiqi irsi və Qarabağ atları Cıdır düzündə” möhtəşəm 

şənlık-kompozisiyanın və Vaqifin möhtəşəm məqbərəsi önündə “Vaqif Poeziya Günləri”nin təşkili ənənəsinin 

bərpası da göstərir ki, Şuşa sürətlə dirçələrək əvvəlki dolğun mədəni həyatına qovuşmaq yolundadır. 

“Əziz Şuşa, sən azadsan! Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq! Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik!” Şuşanın azadlığı 

günü xalqımıza qələbə müjdəsini verərkən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Zəfər sevincini 

bu tarixi kəlmələri ilə ifadə etmişdi. Dövlət rəhbərimiz insanlarımıza verdiyi bütün sözlərə sadiq olduğu kimi, 

əzəli şəhərimiz, mədəniyyət paytaxtımız Şuşa qarşısındakı vədini də yerinə yetirdi. 2022-ci ilin “Şuşa ili” elan 

edilməsi də bunun təcəssümüdür. Mövcudluğunun 270-ci ildönümündən Şuşa üçün böyük bir tarix başlanır. 

Bundan sonra bu şəhərdə əbədi yaşayacaq Azərbaycan xalqı Şuşanın gələcəyində, inkişafında böyük nailiyyətlərə 

imza atacaq. 
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Şuşa–tarixi, mədəni və strateji əhəmiyyətli şəhər 
 

Müsahibimiz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının 

professoru, siyasi elmlər doktoru Elçin Əhmədovdur. 

– Elçin müəllim, Prezident İlham Əliyevin bu il yanvarın 5-də imzaladığı sərəncama əsasən, Azərbaycan 

Respublikasında 2022-ci ilin “Şuşa ili” elan edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sərəncamda vurğulanır ki, 

Qarabağın tacı olan Şuşa xalqımız üçün müqəddəs və əziz məkandır. 

– 2020-ci ilin 8 noyabrı Azərbaycan tarixinə şanlı bir gün kimi yazıldı. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu tarixi, mədəni və strateji əhəmiyyətə malik, Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərini 

işğalçılardan azad etdi. Bu, 44 gün içərisində aparılan uğurlu əks-hücum əməliyyatlarının sırasında ən mühüm 

tarixi hadisə və böyük hərbi qələbə oldu. Qeyd etmək lazımdır ki, Şuşa qalası uzun illər boyu Azərbaycanın 

Qarabağ xanlığının paytaxtı olmuşdur. Qarabağ xanlığının əsasının qoyulması və Şuşa şəhərinin onun paytaxtına 

çevrilməsi Pənahəli xanın (1748-1763) adı ilə bağlıdır. Qarabağ xanı Pənahəli xan Cavanşirlər sülaləsinin 

Sarıcanlı oymağından idi. Bu Azərbaycan tayfası Qarabağın qədim sakinlərindən olmuş və uzun müddət 

bölgənin ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynamışdır. Qarabağ xanı Pənahəli xan Şuşanı paytaxt elan edib 

möhkəmləndirmiş, Qala-şəhərə çevirmişdi. Şəhər bir müddət Pənahəli xanın şərəfinə “Pənahabad”, sonradan isə 

“Şuşa qalası” və “Şuşa” adlandırılmışdır. 

XVIII əsrin ikinci yarısından başlayaraq, şəhərin əhalisi sürətlə çoxalmış və Şuşa Azərbaycanın mühüm, 

strateji əhəmiyyətli şəhərlərindən birinə çevrilmişdi. Hələ Pənahəli xanın dövründə şəhərdə böyük tikinti işləri 

aparılmış, İbrahimxəlil xanın (1763-1806-cı illər) dövründə isə Qarabağ xanlığı daha da güclənmişdir. Xanlığın 

ərazisində Əsgəran, Ağoğlan qalaları, Şuşa qalasının divarları və s. diqqətəlayiq, strateji əhəmiyyətli qalalar 

tikilmişdi. Şəhər qısa müddət ərzində xeyli böyümüş, təbii gözəlliyi, hündür binaları və möhtəşəm qala divarları 

ilə diqqəti cəlb etmişdi. Şəhərdə 17 məhəllə var idi ki, onların hər birinin məscidi, bulağı və hamamı mövcud 

olmuşdur. Dövlət başçımızın sərəncamı ilə 2022-ci ilin “Şuşa ili” elan edilməsi Şuşa sevgisinin hər bir 

azərbaycanlının mənəvi varlığının ayrılmaz parçası olduğunu bir daha təsdiqlədi. Çünki bu sərəncam hər bir 

soydaşımız tərəfindən sevinclə qarşılandı. 

– Şuşa həm də görkəmli şəxsiyyətləri ilə tanınıb. 

– Artıq XIX əsrin ikinci yarısında Şuşa əhalisinin sayı 25 minə çatmışdı. Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının məlumatına görə, təkcə XIX əsrdə Şuşada 95 şair, 22 musiqişünas, 38 xanəndə, 19 xəttat, 16 

nəqqaş, 12 nüsxəbənd, 5 astronom, 18 memar, 16 həkim, 42-yə qədər müəllim və s. olmuşdur. Bu böyük ziyalı 

təbəqəsi, Şuşa şəhərini mədəniyyət mərkəzinə çevirməkdə, burada elmi, təhsili və mədəniyyəti inkişaf etdirməkdə 

çox böyük rol oynamışdır. 

Azərbaycanın tarixi mədəniyyət mərkəzi olan Şuşa tanınmış elm və mədəniyyət xadimlərinin vətəni hesab 

edilir. Heç də təsadüfi deyildir ki, Xurşidbanu Natəvan, Molla Pəhah Vaqif, Mir Möhsün Nəvvab, Əbdürrəhim 

bəy Haqverdiyev, Qasım bəy Zakir, Süleyman Sani Axundov, Nəcəf bəy Vəzirov, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, 

Firudin bəy Köçərli, Həmidə xanım Cavanşir, Bədəl bəy Bədəlbəyli, Əhməd bəy Ağayev,Üzeyir bəy və Ceyhun 

bəy Hacıbəylilər, Səməd bəy Mehmandarov, Fərəc bəy Ağayev və dünya şöhrətli onlarca ziyalının xadimlərin 

həyatında məhz Şuşa mühitinin mühüm rolu olmuşdur. 

Şuşa XVIII əsrin II yarısından musiqi mərkəzinə çevrilmiş və Azərbaycan musiqisinin yüksəlişinə təkan 

vermişdir. Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Əbdülbaği Zülalov (Bülbülcan), Cabbar Qaryağdıoğlu, Məşədi Məmməd 

Fərzəliyev, Keçəçi oğlu Məhəmməd, Sadıqcan, Məşədi Zeynal, Məşədi Cəmil Əmirov, Əhməd Ağdamski, Segah 

İslam, Zabul Qasım, Məcid Behbudov, Mütəllim Mütəllimov, Xan Şuşinski, Qurban Pirimov, Seyid Şuşinski, 

Bülbül, Rəşid Behbudov və bir çox başqaları Şuşanın yetirdiyi, eləcə də, bütün Yaxın Şərqdə məşhur olan xanəndə 

və sənətkarlardır. 

Şuşa orada doğulmuş, şöhrətləri bütün dünyaya yayılmış bəstəkarların vətəni kimi də məşhurdur. Belə ki, 

Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində yeni bir mərhələnin yaranması Üzeyir bəy Hacıbəylinin adı ilə bağlıdır. 

Üzeyir bəy dahi bəstəkar, Azərbaycan opera musiqisinin banisi olmaqla yanaşı, istedadlı publisist və ictimai-

siyasi xadim kimi də tanınmışdır. Bundan əlavə, Fikrət Əmirov, Zülfüqar Hacıbəyov, Niyazi, Əfrasiyab 

Bədəlbəyli, Soltan Hacıbəyov, Əşrəf Abbasov, Zakir Bağırov, Mehdi Məmmədov, Süleyman Ələsgərov, eləcə 

də, görkəmli rəssam və memarlardan Lətif Kərimov, Cəlal Qaryağdı, Nadir Əbdürrəhmanov, Toğrul 

Nərimanbəyov və bir çox başqa xadimlərin adı, eləcə də, sənəti Azərbaycan mədəniyyəti tarixində müstəsna yer 

tutur. 
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– Ulu öndər Heydər Əliyevin Şuşaya zəngin tarixi abidə kimi qayğısı respublikamızın bu füsunkar diyarını 

beynəlxalq aləmdə də tanıtdı. 

– Sovet dövründə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi zamanda (1969-

1982) Qarabağa çox böyük diqqət və qayğı göstərmiş, eləcə də, erməni iddiaları hər zaman iflasa uğramışdı. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin fəaliyyətinin mühüm əhəmiyyət daşıyan istiqamətlərindən biri məhz 

Qarabağda milli ruhun oyadılması olmuşdur. Heydər Əliyev Şuşaya zəngin tarixi abidə, Azərbaycan xalqının 

qəhrəmanlıq rəmzi kimi baxırdı. Heydər Əliyev XX əsrin 70-ci illərində Şuşa şəhərində Azərbaycan xalqının 

tarixi abidələrinin qorunmasına xüsusi qayğı göstərilməsi barədə tapşırıq vermişdi. Ulu öndər, eyni zamanda, 

Şuşada aparılan tikinti-quruculuq işləri ilə də yaxından maraqlanmış, Azərbaycan poeziyasının klassikləri 

M.P.Vaqifin və Xurşidbanu Natəvanın yaşayıb yaratdığı yerlərlə tanış olmuşdu. 

Heydər Əliyevin bilavasitə təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Şuşa şəhərinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə 1970-ci 

illərin ikinci yarısında bir neçə xüsusi qərar qəbul edilmişdi. Həmin il şəhərin keçmişdə tikilmiş binaları, tarixi 

abidələri bərpa edilmiş, yeni çoxmərtəbəli yaşayış binaları, böyük mehmanxana kompleksləri, ayrı-ayrı inzibati 

binalar inşa olunmuşdu. Bununla yanaşı, Şuşanın statusu qaldırılaraq ümumittifaq səviyyəli kurort şəhərinə 

çevrilmişdi. Şəhərdə azərbaycanlılar üçün əlavə iş yerləri açılır, həyat səviyyəsi yaxşılaşır, azərbaycanlıların milli 

ruhu güclənirdi. Keçmiş SSRİ-nin müxtəlif yerlərindən Şuşaya istirahətə gələnlər, eyni zamanda, Azərbaycanın 

tarixi, mədəniyyəti və incəsənəti ilə yaxından tanış olurdular. 

1977-ci ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə “Şuşa şəhərinin tarixi hissəsini tarix-memarlıq 

qoruğu elan etmək haqqında” qərar qəbul edilmişdi. Həmin qərar nəticəsində Şuşada abidələrin qorunması, 

görkəmli mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin xatirələrinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli 

addımlar atılmışdır. Heydər Əliyev Şuşa ictimaiyyəti ilə keçirdiyi görüşdə demişdi: “Şuşa abidələr şəhəridir. 

Diyarın zəngin tarixi ilə bağlı olan hər şeyi qorumaq, qədim tikintiləri bərpa etmək lazımdır”. 

Həmin illərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin Şuşaya göstərdiyi diqqət və qayğı daha da artmış və geniş 

quruculuq işləri vüsət almışdı. Belə ki, görkəmli Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin məzarı üstündə 1980-

1981-ci illərdə abidə, məqbərə tikilmiş və 1982-ci il yanvarın 14-də yağan güclü qarın altında Heydər Əliyev 

Şuşada şairin məqbərəsini böyük təntənə ilə açmışdı. Onun M.P.Vaqifə bu münasibəti bir tərəfdən milli 

ədəbiyyata sevgisindən irəli gəlirdisə, digər tərəfdən diyarın tarixini, əhalisinin etnik mənsubiyyətini bir daha 

göstərməklə bağlı idi. Əslində, bu məqbərə, eyni zamanda, gözəl memarlıq abidəsi idi. Heydər Əliyev abidənin 

tikintisini böyük, əlamətdar hadisə hesab edirdi. Ümummilli liderin M.P.Vaqifin məqbərəsinin açılışında 

söylədiyi nitq onun Qarabağa qayğısının göstəricisi idi. Bununla yanaşı, səfər zamanı Heydər Əliyev Şuşada 

Poeziya evini açaraq, Vaqif Poeziya Günlərində iştirak etdi. 

Ulu öndər Üzeyir bəy Hacıbəylinin və Bülbülün Şuşadakı ev-muzeylərindəki eksponatlarla da tanış olmuş 

və onların qorunmasına dair tövsiyələrini vermişdi. Bu tarixi səfər zamanı Şuşadakı abidələrin bərpası ilə 

maraqlanan Heydər Əliyev müvafiq göstərişlər verərək, işlərin davam etdirilməsinə dair bir sıra təkliflərini də 

söyləmişdi. Ümummilli liderin, eyni zamanda, Şuşa məscidinə getməsi bir tərəfdən, onun dini dəyərlərə olan 

ehtiramının və dərin bağlılığının göstəricisi idisə, digər tərəfdən azərbaycanlı əhalinin milli və dini dəyərlərə 

sahib çıxmalarının vacibliyinə olan nümunə idi. Heydər Əliyev erməni millətçilərinin ona müxtəlif böhtanlar 

atdığı bir zamanda məscidə getməklə yerli əhaliyə dini inanclarını qorumağı da tövsiyə etmişdi. 

1982-ci il iyulun 29-dan avqustun 2-dək Qarabağa bir il içərisində ikinci dəfə səfər edən Heydər Əliyevin 

bilavasitə iştirakı ilə Şuşada Xurşidbanu Natəvanın abidəsinin açılışı oldu. Qeyd etmək lazımdır ki,o, bir ildə iki 

dəfə Şuşaya gedərkən ailəsi ilə birlikdə yanında elm, mədəniyyət və incəsənət adamlarının böyük bir qrupunu da 

aparmışdı. Bu addımı ilə ümummilli lider ziyalıları Qarabağa xüsusi diqqət yetirməyə istiqamətləndirir, Şuşaya 

tez-tez səfərə gəlmələrini tövsiyə edirdi. 

– XX əsrin sonlarında Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü, Şuşanın işğalı və mədəni soyqırımı 

siyasəti ilə nəticələndi. Şuşa misli görünməmiş vəhşiliklərə, dağıntılara, talanlara məruz qaldı. 

– XX əsrin 80-ci illərinin sonları – 90-cı illərinin əvvəllərində SSRİ rəhbərliyinin ermənilərə himayədarlığı 

sayəsində hadisələr getdikcə daha da mürəkkəbləşdi və Ermənistan Respublikası Azərbaycan ərazilərinə hərbi 

qüvvə yeridərək açıq təcavüzə başladı. 1992-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq, Ermənistan silahlı qüvvələri bir-

birinin ardınca Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış məntəqələrini də işğal etdi. 

1992-ci il mayın 8-də Şuşanın Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı nəticəsində rayonun 25 

məktəbi, 31 kitabxanası, 17 klubu, 8 mədəniyyət evi, 4 texnikumu, 2 institut filialı, 7 uşaq bağçası, 4 kinoteatrı, 5 

mədəniyyət və istirahət parkı, 2 sanatoriya, turist bazası, 2 mehmanxana, Azərbaycan Xalçası Dövlət Muzeyinin 

filialı, Şuşa Dövlət Dram Teatrı, Şuşa Televiziyası, Şərq musiqi alətləri fabriki, Dövlət Rəsm Qalereyası, Uşaq 

sağlamlıq məktəbi talan edilmiş, yandırılmış və dağıdılmışdır. 
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Bununla yanaşı, işğala qədər Şuşada memarlıq abidəsi sayılan 850-dən çox yaşayış binası və 300-dək 

mədəni və tarixi abidə var idi. Bunların içərisində son tunc və ilk dəmir dövrü abidəsi sayılan Şuşa və Şuşakənd 

daş qutusu qəbirləri, daş dövrü abidəsi olan Şuşa mağara düşərgəsi, XVIII əsrə Şuşa qalasının divarları, Gəncə 

qapısı, Pənah xanın sarayı və kitabxanası, İbrahim xanın bürcü və qəsri, Xan sarayı və karvansara, M.P.Vaqifin 

mədrəsəsi və türbəsi, Yuxarı məscid mədrəsəsi, Hacıqulların malikanəsi, İkimərtəbəli karvansaray, 

Mehmandarovların malikanə kompleksi, Gövhər ağa, Xoca Mərcanlı, Hacı Abbas, Mərdinli, Saatlı, Köçərli 

məscidləri, Xurşidbanu Natəvanın evi və bulağı, Ə.B.Haqverdiyevin, Q.B.Zakirin, M.M.Nəvvabın, 

S.S.Axundovun, N.B.Vəzirovun, Y.V.Çəmənzəminlinin evləri, Mamay bəyin evi, məscidi və bulağı, 

Behbudovların, Fərəməzovların, Zöhrabbəyovun, Bəhmən Mirzənin evləri, Üzeyir bəy Hacıbəylinin, Bülbülün 

ev-muzeyləri, Xan Şuşinskinin, tarzən Sadıqcanın evləri, Realnı məktəbinin binası, Qız məktəbi, Şirin su 

hamamı, Meydan bulağı, İsa bulağı və s. tarixi mədəniyyət nümunələri erməni işğalçıları tərəfindən talan 

olunmuş, dağıdılmış və məhv edilmişdir. 

– Möhtərəm Prezidentimiz, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz Şuşanın 28 

illik işğalına son qoydu. Şuşanın işğaldan azad edilməsi “Zəfər Günü” kimi tarixə yazıldı. 

– Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin prinsipial mövqeyi, səsləndirdiyi tutarlı 

dəlillər və əsaslı fikirlər döyüş meydanında Azərbaycan Ordusunun əldə etdiyi qələbələr diplomatiya 

meydanında da uğurlara çevrildi və Azərbaycanın İkinci Qarabağ müharibəsindəki hərbi-diplomatik qələbəsini 

şərtləndirdi. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bəyan edib ki, Azərbaycanın mövqeyində hər hansı bir dəyişiklik 

yoxdur, ola da bilməz, çünki biz həm tarixi ədalətə, eyni zamanda, beynəlxalq hüquqa əsaslanırıq. “Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyü istənilən digər ölkənin ərazi bütövlüyü kimi eyni dəyərə malikdir” fikrini bütün dünyaya bəyan 

edən Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, heç vaxt Azərbaycan torpağında ikinci erməni dövlətinin 

yaranmasına icazə verilməyəcək, işğal edilmiş bütün torpaqlar işğalçılardan azad olunmalı, Azərbaycan 

vətəndaşları öz doğma yurdlarına qayıtmalıdırlar. 

Azərbaycanın milli və dövlətçilik maraqlarını daim üstün tutan Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev 

2020-ci il noyabrın 8-də Şuşa şəhərinin azad olunması münasibətilə xalqa müraciətində deyib: “İyirmi səkkiz il 

yarım işğal altında olan Şuşa azad edildi! Şuşa indi azaddır! Biz Şuşaya qayıtmışıq! Biz bu tarixi qələbəni döyüş 

meydanında qazandıq. 2020-ci il noyabrın 8-i Azərbaycan tarixində əbədi qalacaqdır. Bu tarix əbədi yaşayacaq. 

Bu, bizim şanlı qələbəmizin, zəfərimizin günüdür!” 

Azərbaycan Prezidentinin dekabrın 3-də imzaladığı sərəncama əsasən, noyabrın 8-i bayram günləri 

sırasına daxil edildi və hər il Azərbaycanda Zəfər Günü kimi təntənəli şəkildə qeyd ediləcək. Azərbaycan 

Respublikasında Zəfər Gününün təsis edilməsi haqqında Prezident sərəncamında vurğulanır ki, Azərbaycanın 

hərbi sahədə qazandığı qələbələr, xüsusilə Şuşanın düşmən əsarətindən qurtarılması müharibənin taleyində 

həlledici rol oynadı, Ermənistanın öz məğlubiyyətini etiraf etməsi ilə düşməni Kəlbəcər, Ağdam və Laçın 

rayonlarını Azərbaycana qaytarmağa məcbur etdi. 

– Hazırda Şuşa şəhəri Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı, Xarıbülbül Qarabağın azadlıq rəmzidir. 

– 2021-ci il yanvarın 14-də Şuşaya səfər edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev son dəfə 39 il bundan 

əvvəl ümummilli lider Heydər Əliyevin şəhərə tarixi və unudulmaz səfəri zamanı gəldiyini diqqətə çatdıraraq 

bildirdi ki, qəhrəman Azərbaycan Ordusu mükəmməl hərbi əməliyyat keçirərək cəsarət, rəşadət, qəhrəmanlıq, 

güc, milli ruh nümayiş etdirərək Şuşanı işğalçılardan azad etmişdir və uzun fasilədən sonra noyabrın 8-də Şuşada 

Azərbaycan bayrağı qaldırılmışdır: “Biz buraya qalib kimi gəlmişik, bayrağı da qaldırmışıq, azad edilmiş bütün 

torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Döyüşə-döyüşə gəlmişik. Heç kim bu torpaqları bizə elə-belə 

verməyib. Heç bir danışıqlar heç bir əhəmiyyətə malik deyildi. Biz gördük ki, ancaq öz gücümüzlə öz 

torpaqlarımızı azad etməliyik və bunu etdik”. 

Şuşaya səfəri zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildirib ki, Şuşa işğaldan azad olunandan sonra 

şəhərin bütün tarixi binalarının bərpa edilməsi prosesinə start verilib. Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını, o 

cümlədən, Şuşanı işğal etməsi nəticəsində tarixi, mədəni abidələrimiz dağıdılıb, ev-muzeyləri qarət edilib. 

Onların arasında Xurşidbanu Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün Şuşadakı büstləri də var. Güllələnmiş bu 

büstlər erməni vandalizminin şahidləridir. Prezident İlham Əliyev qeyd etmişdi ki, ərazi bütövlüyümüz bərpa 

edildikdən sonra Bülbülün, Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin büstləri yenə də Şuşada qoyulacaq. Azərbaycan 

Prezidentinin bu sözləri artıq reallığa çevrildi və həmin dahi şəxsiyyətlərin büstləri Şuşada yenidən əvvəlki 

yerlərinə qoyuldu. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qeyd edib ki, ermənilərin bütün cəhdlərinə baxmayaraq, onlar Şuşanı 

dünyaya erməni şəhəri kimi təqdim edə bilməmiş, 28 il ərzində buna çalışmış, lakin nail ola bilməmişlər. Ancaq 
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Şuşa ermənilər tərəfindən dağıdılsa da, əyilmədi, əsirlikdə olsa da, öz ləyaqətini itirmədi, erməniləşdirmə 

cəhdlərinə məruz qalsa da, Azərbaycan ruhunu qoruyub saxlaya bildi. 

Şuşanın əsl tarixi simasının, ənənələrinin və qədim mədəni abidələrinin bərpası olduqca zəruridir. Bu 

baxımdan, strateji əhəmiyyətli Şuşanın Azərbaycan tarixində xüsusi yerinin olduğunu vurğulayan dövlət başçısı 

bildirmişdir ki, bu, bizim qədim, tarixi şəhərimizdir və əsrlər boyu azərbaycanlılar Şuşada yaşayıb, qurub, 

yaradıblar. Bununla yanaşı, Şuşa şəhərinin Azərbaycan üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirən Prezident 

İlham Əliyev bildirmişdir ki, yarıdağılmış tarixi abidələrimizin bərpasında çox həssas olmalı, ancaq biz o tarixi 

abidələrimizin əsl simasını bərpa etməliyik. Prezident İlham Əliyev deyib ki, Şuşanın Azərbaycan tarixində xüsusi 

yeri var və Şuşanın bərpası, dirçəlməsi hamımızın işidir: “Əlbəttə ki, bütün işlər planlı şəkildə aparılmalıdır, 

Şuşanın tarixi siması saxlanılmalıdır, Şuşaya yad olan hər hansı bir tikiliyə yol vermək olmaz”. Dövlət başçısı 

bildirmişdir ki, mütəxəssislər, memarlar, tarixçilər, şuşalılar özləri deyəcəklər ki, bu şəhəri necə görmək istəyirlər, 

çünki bu, onların şəhəridir. Şuşanın əsl tarixi simasının və qədim mədəni abidələrinin bərpası Azərbaycan 

memarlıq üslubunu əks etdirməli, çox zəngin mədəni həyat olmalı və Şuşada yaşayacaq soydaşlarımız da bütün 

işlər görüləndən sonra oraya qayıtmalıdırlar”. 

Şuşa şəhərinin Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi haqqında Prezident İlham Əliyevin 2021-

ci il mayın 7-də imzaladığı sərəncamında vurğulanır ki, şəhərinin tarixi görkəminin bərpası, əvvəlki şöhrətinin 

özünə qaytarılması və ənənəvi dolğun mədəni həyatına qovuşması, eləcə də Azərbaycanın çoxəsrlik zəngin 

mədəniyyətinin, memarlıq və şəhərsalma sənətinin parlaq incisi kimi beynəlxalq aləmdə təbliği mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Bununla yanaşı, bu mühüm sənəddə göstərilir ki, tarixi-mədəni əhəmiyyəti və Azərbaycan xalqı üçün 

müstəsna mənəvi dəyərə malik olması Şuşaya xüsusi qayğı və həssaslıqla yanaşılmasını zəruri edir. 

Azərbaycan Prezidenti bəyan edib ki, Şuşa Azərbaycan dövlətinin mədəniyyət paytaxtı kimi dünyanın ən 

gözəl şəhərlərinin birinə çevriləcəkdir: “Əslində, həmişə belə olub. Sadəcə olaraq, mənfur düşmən bütün tarixi 

abidələrimizi dağıdıb. Amma biz bərpa edəcəyik. Onların əsl simasını qaytaracağıq. Azərbaycan xalqı Şuşada 

bundan sonra əbədi yaşayacaqdır”. 

2021-ci il mayın 12-13-də hər bir azərbaycanlı üçün müqəddəs məkanda, Azərbaycanın mədəniyyət 

paytaxtı Şuşada, bənzərsiz və füsunkar Cıdır düzündə 29 ildən sonra yenidən “Xarıbülbül” musiqi festivalı 

keçirildi. Vətən uğrunda canlarından keçmiş qəhrəman şəhidlərin əziz xatirəsinə həsr edilmiş möhtəşəm 

“Xarıbülbül” musiqi festivalı düşmənə, bu müqəddəs şəhərə yad olan ünsürlərə həm də cavab oldu. Nəticədə, 

Şuşa şəhəri Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtına, Xarıbülbül Qarabağın azadlıq rəmzinə çevrildi. 

– Bu gün Şuşada genişmiqyaslı yenidənqurma və bərpa işləri aparılır. Bu qədim diyarımız Azərbaycanın 

çoxəsrlik, zəngin şəhərsalma mədəniyyətinin nadir incisi kimi bərpa edilir. Bu barədə də fikirlərinizi bilmək 

maraqlı olardı. 

– Şuşa Qarabağın tacı, Qafqazın sənət məbədi, Şərqin konservatoriyası, Azərbaycanın ictimai-siyasi, 

mədəni həyatında mühüm xidmətləri olan görkəmli xadimlərin vətəni, doğma şəhər, əziz bir torpaq, hərbi-strateji 

əhəmiyyətli qala və müqəddəs abidədir. Bu baxımdan, Şuşanın əsl tarixi simasının, ənənələrinin və qədim mədəni 

abidələrinin bərpası mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

2021-ci il avqustun 29-30-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban 

xanım Əliyevanın iştirakı ilə Şuşada bir sıra tədbirlər keçirildi və Şuşa şəhərinin baş planı təqdim olundu. 

Qeyd etmək vacibdir ki, 1982-ci il yanvarın 14-də ümummilli lider Heydər Əliyevin iştirakı ilə böyük 

təntənə ilə açılmış dahi Azərbaycan şairi və ictimai-xadimi Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi, Şuşa şəhəri 1992-ci 

il mayın 8-də işğal edildikdən sonra ermənilər tərəfindən dağıdılmışdı. Avqustun 29-da Şuşada muzey-məqbərə 

kompleksinin təmir-bərpa və yenidənqurma işlərindən sonra açılışı oldu, həmçinin erməni vandalizminə məruz 

qalmış şairin öz evinin yerindəki büstü də yenidən ucaldıldı. 

Eyni zamanda, Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətlər göstərmiş, professional 

musiqi sənətinin banisi, görkəmli bəstəkar, ictimai xadim Üzeyir Hacıbəylinin Şuşa şəhərindəki ev-muzeyində 

aparılacaq işlərlə tanışlıq, həmçinin dağıdılmış heykəlinin, eləcə də vokal məktəbinin təşəkkülü və təkamülündə 

mühüm rol oynamış dahi Bülbülün Şuşa şəhərindəki ev-muzeyinin bərpa işlərindən sonra açılışı oldu. Eyni gündə 

Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində yenidənqurma işləri yekunlaşan XX əsrin 70-ci illərində 

tikilmiş “Qarabağ” mehmanxanasının da fəaliyyəti bərpa olundu. 

Avqustun 30-da isə 39 il əvvəl – 1982-ci ildə ilk dəfə keçirilmiş Vaqif Poeziya Günləri Şuşa işğaldan azad 

edildikdən sonra Heydər Əliyev Fondu tərəfindən ilk dəfə yenidən təşkil olundu. Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva həmin gün Şuşada keçirilən Vaqif Poeziya Günləri çərçivəsində 

“Qarabağ Azərbaycan mədəniyyətinin incisidir”, eləcə də bərpa və təmir olunaraq yaradılan Şuşadakı Xalçaçılıq 
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Qalereyasında Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin təqdim etdiyi 

“Yenidən doğma diyarda. Qarabağın sənət inciləri” sərgisi ilə tanış oldular. 

Bununla yanaşı, Vaqif Poeziya Günləri çərçivəsində Şuşada Azərbaycanın qədim tarixini, zəngin 

mədəniyyətini, gözəl təbiətini, ənənələrini təcəssüm etdirən “Yaddaş. Fotoqrafik tarix” adlı fotosərgidə 

Ermənistan vaxtilə işğal altında saxladığı ərazilərdə mədəni irsimizə, tarixi-memarlıq nümunələrimizə qarşı 

vandalizm aktları, düşmən tərəfindən tarixi-mədəni obyektlər, dini ocaqlar məhv edilərək, bir sıra rayon və 

şəhərlər yerlə-yeksan olunduğu, həmçinin işğaldan azad olunmuş rayon və şəhərlərdə ermənilərin törətdiyi 

vəhşiliklərə, dağıntılara dair fotolar da təqdim edildi. Sərgidə Vətən müharibəsi zamanı Ermənistan tərəfindən 

mülki əhaliyə qarşı törədilən cinayətləri əks etdirən fotolar da nümayiş olundu. 

2021-ci il sentyabrın 18-də ilk dəfə Şuşada Milli Musiqi Günü çərçivəsində Üzeyir Hacıbəyli XIII 

Beynəlxalq Musiqi Festivalının konserti keçirildi. Hər il dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin ad 

günündə qeyd olunan bu tədbir, Şuşada, onun heykəlinin ucaldığı parkda təşkil edildi. Xatırladaq ki, 1985-ci ildə 

Üzeyir Hacıbəylinin 100 illik yubileyi münasibətilə bəstəkarın Şuşada ucaldılmış heykəli 1992-ci ildə Birinci 

Qarabağ müharibəsi zamanı erməni vandalizminə məruz qalaraq tamamilə məhv edilmişdi. Artıq işğaldan azad 

edilmiş Şuşa şəhərində görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin heykəli öz əvvəlki yerində ucaldılıb. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva noyabrın 7-də Şuşa şəhərinə 

səfəri zamanı əvvəlcə Füzuli rayonunda Zəfər yolunun açılışında iştirak edib, daha sonra Daşaltı kəndində 

məscidin, Şuşa Radio-Televiziya yayım qülləsinin, Şuşa Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının təməllərini qoyublar. 

Eyni zamanda, Şuşada Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev Fondu 

tərəfindən Aşağı Gövhər ağa məscidində və Mehmandarovların malikanə kompleksində aparılan bərpa işləri ilə 

tanış olublar. Sonra dövlətimizin başçısı və birinci xanım VIII Qlobal Bakı Forumunun iştirakçıları ilə görüşüb, 

söhbət edib və Cıdır düzündə olublar. 

Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev 2021-ci il noyabrın 8-də 

Şuşada hərbçilər qarşısında çıxış edərək diqqətə çatdırmışdır ki, Zəfər Günü bizim bayramımızdır, bu, zəfər 

bayramıdır, bu, rəşadət bayramıdır, bu, ədalət bayramıdır, bu, milli qürur, milli ləyaqət bayramıdır. Bununla 

yanaşı, Zəfər Günündə Şuşada Topxana meşəsinin bərpasına start verilib və ağacəkmə aksiyası keçirilib. 

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Cıdır düzündə ağac əkiblər. 

Ümumiyyətlə, İkinci Qarabağ müharibəsinin taleyində həlledici gün məhz 2020-ci il noyabrın 8-i oldu. 

Şuşa şəhərinin işğalçılardan azad edilməsi müharibənin sonrakı gedişinə, eləcə də, taleyinə çox ciddi təsir göstərdi 

və Azərbaycanın hərb meydanında olduğu kimi, diplomatiya meydanında da uğurlarını şərtləndirirdi. 

 

Müsahibəni apardı:  

Əliqismət Bədəlov 

 

Xalq qəzeti. - 2022.- 11 yanvar. - № 5. - S. 3. 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

36 
 

 

Şuşada Azərbaycan ruhu əbədi yaşayacaq 
 

Zahid Rza 

 

Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə  qəhrəman ordumuz qırx dörd günlük 

Vətən müharibəsində otuz ilə yaxın müddətdə Azərbaycanın ayrılmaz parçası olan Qarabağı işğal altında saxlayan 

təcavüzkar Ermənistanı diz çökdürdü. Torpaqlarımız, işğaldan azad olundu. Dövlətimizin qətiyyəti, xalqımızın 

iradəsi, ordumuzun gücü, birliyimiz və həmrəyliyimiz sayəsində əldə olunan bu tarixi Qələbə Azərbaycanın 

gücünü, potensialını bütün dünyaya sübut etdi. Azərbaycan 30 ilə yaxın işğal altında saxlanılan ərazilərimizin 

azad edilməsi ilə bu torpaqlarda sürətlə bərpa və quruculuq prosesinə başladı. Hazırda bu ərazilərdə nəhəng 

yenidənqurma işləri həyata keçirilir, o cümlədən onilliklərlə davam edən Ermənistanın işğalı zamanı yerlə- yeksan 

edilmiş tarixi, mədəni və dini irsimiz bərpa olunur. 

Bu gün Şuşa böyük Zəfərin sevinc və təntənəsini yaşayır. Burada başlanan quruculuq işləri gündən-günə 

sürətlənir, genişmiqyaslı layihələr uğurla icra olunur. İnfrastruktur xarakterli tədbirlər- su, elektrik, istilik və s. 

təchizat sahələrində ciddi addımlar atılır. Qarabağımızın tacı, döyünən ürəyi Şuşada bərpa-quruculuq işləri sürətlə 

aparılır.  Artıq istismara verilmiş Zəfər yolu həm də şəhidlərimizin qanı ilə yazdığı şanlı tarixin şahididir. 

Müzəffər ordumuz məhz həmin yolla Şuşa şəhərinə daxil olduğundan bu yolun həm də, rəmzi mənası, mənəvi 

önəmi var. Məhz bu səbəbdən Prezident İlham Əliyev Şuşaya səfəri zamanı uzunluğu 101.5 km olan bu yolu 

Zəfər yolu adlandırıb. Artıq Şuşaya elektrik enerjisinin və suyun verilməsi bərpa edilib. İndi iki mənbədən Şuşaya 

su gəlir. Natəvan bulağı da bərpa edilib. Həmçinin Şuşanın tarixi abidələrinin bərpasına start verilib. Vaqifin 

məqbərəsi artıq bərpa olunub. Şuşada “Xarıbülbül” oteli istifadəyə verilib. Bundan başqa, “Qarabağ” hoteli əsaslı 

təmirdən sonra yenidən öz qapılarını qonaqların üzünə açıb. Erməni faşistləri tərəfindən gülləbaran edilmiş Xan 

qızı Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün büstləri yenidən şəhərin mərkəzi meydanında qoyulub. Böyük 

şairimiz Vaqifin məqbərəsinin və büstünün yenidən açılış mərasimi keçirilib. Dahi bəstəkarımız Üzeyir 

Hacıbəylinin dağıdılmış evinin bərpası ilə bağlı ölkə başçısı tərəfindən göstəriş verilib. Bülbülün dağıdılmış evi 

bərpa edilib. Şuşa işğaldan azad edildikdən sonra Heydər Əliyev Fondu tərəfindən ilk dəfə şairin doğma şəhərində 

yenidən Vaqif Poeziya Günləri təşkil olunub 

Prezident İlham Əliyev 2021-ci il avqustun 30-da Vaqif Poeziya Günlərinin rəsmi açılış mərasimində çıxış 

edərkən bildirib ki, 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. Ölkəmizin başçısı, 

həmçinin bildirib ki, işğala 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. Noyabrın 8-də Azərbaycan xalqına Şuşa müjdəsini verərkən demişdim ki, Şuşa 

artıq azaddır, bu, həqiqətdir. Biz azad Şuşada yığışmışıq. Demişdim ki, biz Şuşaya qayıtmışıq. Bu da həqiqətdir. 

Festivallar, poeziya günləri, mədəni tədbirlər və bir çox başqa tədbirlər artıq keçirilir və keçiriləcəkdir. Demişdim 

ki, biz Şuşanı dirçəldəcəyik. Bu da baş verir, biz Şuşanı dirçəldirik..” 

Bu günlərdə Şuşanın yaradılmasının 270 illiyi münasibətilə Prezident İlham Əliyevin 2022-ci ili “Şuşa İli” 

elan etməsi xalqımızın böyük sevincinə səbəb oldu. Çünki bundan sonra ölkəmizin mədəniyyət paytaxtı olan 

Şuşanın bərpası və yenidən qurulması daha da sürətlənəcək  

Azərbaycanın möhtəşəm Zəfəri ilə başa çatan qırx dörd günlük Vətən müharibəsindən sonra bu 

Qələbəmizin ilhamvericisi, təşkilatçısı olan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə tarixi torpaqlarımızda həyata 

keçirilən genişmiqyaslı bərpa-quruculuq işlərinin uğurla reallaşdırılması sayəsində Şuşa ən qısa zamanda 

çiçəklənən diyara çevriləcək, tarixi-dini abidələrimiz yenidən bərpa olunaraq əvvəlki şöhrətinə qovuşacaq, 

soydaşlarımız öz ata-baba yurdlarına qayıdacaqlar. O zaman Vətən qarşısında öz vəzifəsini layiqincə yerinə 

yetirərkən düşmən gülləsinə tuş gələrək şəhidlik zirvəsinə ucalan qəhrəmanlarımızın ruhu da şad olacaq, üçrəngli 

bayrağımız bu cənnətməkan diyarımızda, Azərbaycanın ruhunu yaşadan Şuşada əbədi dalğalanacaq. 

 

İki sahil.-2022.-11 yanvar.-№4.-S.7. 
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Yenidən çağlayan “Xan qızı” bulağı 

 
Zöhrə Fərəcova 

 

Qarabağın məşhur Cavanşirlər nəslinin qızı, Qarabağ xanlığının sonuncu xanı - Mehdiqulu xanın yeganə 

övladı, xanlığın sonuncu varisi, sarayda “dürri-yekta”, yəni tək inci, el arasında isə “Xan qızı” çağırılan 

Xurşidbanuya sonsuz hörmət və ehtiram qazandıran yalnız dərin mənalı lirik şeirləri deyil, həm də xeyirxahlığı 

olub. Ondan kömək istəyən, ehtiyacı olan hər kəsin əlindən tutmağa çalışıb. Odur ki, Xan qızının səxavəti dillərə 

düşüb. 

 

El anası... 

 

Xalqın rifahı naminə çalışan, bu yolda canından, varından keçməyə hazır olan el anası kimi ona böyük 

sevgi göstəriblər. Xuşidbanu Natəvan Qarabağın abadlaşdırılması, Şuşanın mədəni inkişafı üçün əlindən gələni 

əsirgəməyib. Tədqiqatçıların yazdıqlarına görə, Xan qızı əsas diqqətini 18 kənddən, bir neçə yaylaq və zavoddan 

ibarət təsərrüfatı nizama salmağa, yeni qaydada idarə etməyə yönəldib, yollar çəkilməsi, körpülər salınması, 

məktəb binası tikilməsi üçün illik gəlirdən xüsusi fond ayırıb. 

Şuşa əhalisi 1870-ci illərədək içməli sudan korluq çəkib. Hər gün içməli suyu dağlardan, Daşaltı və Xəlfəli 

çaylarının sahillərindəki çeşmələrdən tuluqlara doldurub, at və eşşəklərlə şəhərə daşıyıblar. Xan qızı 

həmyerlilərinin bu əzab-əziyyətinə son qoymaq üçün yollar axtarıb. O zaman Şuşada içməli su problemini həll 

etmək həm xeyli vəsait, həm də böyük zəhmət tələb edirdi. Sarıbaba dağından Şuşaya su kəməri çəkdirmək əsl 

fədakarlıq istəyirdi. Müasirlərinin qətiyyətinə, əzmkarlığına və səxavətinə yaxşı bələd olduqları Xurşidbanu 

Natəvan bütün çətinliklərə sinə gərib. Su çəkilişinə 1872-ci ilin aprelində başlanılıb, 1873-cü il avqustun 18-də 

başa çatdırılıb. Xurşidbanu Natəvan yüz min manat sərf edərək yeddi kilometrlik məsafədən sıldırım qayaların 

döşü ilə, saxsı borularla Şuşaya su kəməri çəkdirib. Saxsı borulardan istifadə edildiyi üçün su sərin olub. Sonralar 

bulağın saxsı boruları tunc borular ilə əvəz edilib. 

 

Şuşalılar üçün bayrama çevrilən gün... 

 

Bu qeyrətli, fədakar, vətənpərvər xanım şəhər sakinlərinin yüzillik arzusunu gerçəkləşdirib. Mənbəyini 

Sarıbaba dağından götürən içməli suyun borular vasitəsilə Şuşaya çatdırıldığı gün şuşalılar üçün əsl bayrama 

çevrilib. Şəhər əhalisi Xan qızının bu xeyirxah əməlini böyük sevinc, sonsuz minnətdarlıq hissi ilə qarşılayıb. 

Bundan sonra bulaq çəkdirib su anbarı, hamam, buzxana tikdirib və park saldırıb camaatın istifadəsinə verib. 

Onun şərəfinə dupduru, sərin sulu çeşmə “Xan qızı” bulağı adlandırılıb. Ağ mərmərli sal daşlarla inşa edilən bulaq 

8 gözdən ibarət olub. 

Xurşidbanu Natəvan yalnız Azərbaycanda deyil, bütün Zaqafqaziyada xeyirxahlığı və mesenatlığı ilə 

tanınıb. “Qafqaz” qəzetinin məlumatına əsasən, Şamaxıda təsis olunan “Svyataya Nina” qızlar məktəbinə 

Xurşidbanu min manat yardım edib. 

Xan qızının Bakıdan Şıx kəndinə daş yol çəkdirməsi haqda isə həyat yoldaşı Xasay bəy Usmiyev vasitəsilə 

onunla Bakıda tanış olan məşhur fransız yazıçısı Aleksandr Düma “Qafqaza səyahət” adlı kitabında məlumat 

verib. 

Onun Araz çayından Mil düzünə su çəkmək təşəbbüsünü irəli sürdüyü də söylənilir. 

Xurşudbanu Natəvan 1897-ci il oktyabrın 1-də altmış beş yaşında dünyadan köçüb. Onu istedadlı şair və 

rəssam, xeyriyyəçi kimi hər zaman ehtiramla xatırlayıblar. “Xan qızı” bulağının suyundan içənlər ona rəhmət 

oxuyublar. O vaxtadək ki Şuşa əsl sakinlərinin idi. Bura yalnız doğma Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən deyil, 

eyni zamanda dünyanın fərqli ölkələrindən qonaqlar gəlirdi. Onlar dünyanın ən əsrarəngiz şəhərlərindən biri olan 

Şuşa şəhərinə heyan olurdular. 

1990-cı illərdə erməni qəsbkarları qədim Azərbaycan torpaqlarında ərazi iddiaları adı ilə terrorlar, 

soyqırımı həyata keçirdilər. 1992-ci il mayın 8-də Şuşa işğal olundu. Ermənistan silahlı qüvvələri ələ keçirdikləri 

digər Azərbaycan əraziləri kimi burada da bütün insani duyğuları heçə sayaraq vəhşilik törətdilər. Nəticədə bu 

qədim şəhərdəki mədəni, dini abidələr, yaşayış binaları dağıntılara məruz qaldı. 

Azərbaycanın şair qızı, bütün həyatı boyu xeyirxah işlər görmüş Xurşidbanu Natəvanın şəhərin ən gözəl 

binalarından biri hesab olunan evini, məqbərəsini də dağıtdılar. 
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Təcavüzkar ermənilər işğal müddətində Qarabağın bütün gözəlliklərini soldurdular. “Xan qızı” bulağını da 

qurutdular. 

2020-ci ildə 44 gün davam edən Vətən müharibəsi Emənistan silahlı qüvvələrinin məğlubiyyəti ilə 

nəticələndi. Müzəffər Azərbaycan Ordusu düşmənlərimizi torpaqlarımızdan qovaraq işğala son qoydu. Artıq otuz 

ilə yaxın həsrətini çəkdiyimiz Qarabağda tikinti-quruculuq işləri davam etdirilir. “Xan qızı” bulağı da bərpa 

olunub. 

Ötən il mayın 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, 

qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Şuşada “Xan qızı” bulağında oldular. Dövlət başçısı İlham Əliyev dedi: 

“Xan qızı Natəvan” bulağını bərpa etmişik. Keçən dəfə yanvar ayında Şuşada olarkən demişdim ki, Natəvan 

bulağını bərpa edəcəyik. Yenə də bulaq Şuşa sakinlərinin, qonaqların sərəncamına veriləcəkdir. Mənfur düşmən 

bu bulağı qurutmuşdu, bütün bulaqları qurutmuşdu. Bu da onu göstərir ki, Şuşa həmişə ermənilər üçün yad şəhər 

olub. İndi isə Şuşa dirçəlir və Şuşanın rəmzlərindən biri olan “Xan qızı” bulağı bərpa edilib. Bu gün bu bulaqdan 

su içmişəm”. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 

Ərdoğan, birinci xanım Əminə Ərdoğan iyunun 15-də Şuşada olarkən “Xan qızı” bulağına da baş çəkdilər. 

Türkiyə Prezidentinə “Xan qızı” bulağı haqqında məlumat verildi. Diqqətə çatdırıldı ki, Şuşa işğaldan azad 

olunandan qısa müddət sonra istifadəyə verilən “Xan qızı” bulağı şəhərin məşhur məkanlarından biridir. 

Natəvanın vaxtilə şəhərə çəkdirdiyi su xətti “Xan qızı” bulağı adı ilə məşhur idi. Ermənistanın işğalı altında 

olduğu müddətdə suyu quruyan bulaq yenə də sakinlərin və şəhərin qonaqlarının istifadəsindədir. 

Görülən işlər heç bir şübhə yeri qoymur ki, Şuşanın növrağı hələ qabaqdadır. Çox keçməyəcək ki, yenə 

bura dünyanın hər yerindən qonaqlar gələcək. Bu gözəl yerləri dolaşıb, “Xan qızı” bulağından su içəcəklər. 
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Şuşanın xilası - dünya hərb tarixinin şah əsəri 
 

“Şuşa ili” isə bu qədim Azərbaycan şəhərinin mədəni irsini dünyaya yenidən tanıtdıracaq 

 

Bahadur İmanquliyev 

 

Hər bir xalqın tarixində onu bəşəriyyətin mizan-tərəzisinin gözündə şöhrətin zirvələrinə qaldıran və ya 

məğlubiyyətin uçurumlarına çökdürən qeyri-adi hadisələr baş verir. Bu baxımdan erməni işğalçı ordusuna 

Qarabağda tutulan divan və Şuşanın azad edilməsi dünyanın hərb tarixində nadir hadisələrdəndir. 

Ali Baş Komandan İlham Əliyev Azərbaycan Ordusu ilə birlikdə dünyanın hərb tarixinə güclü və ən müasir 

orduların belə ağlına gəlməyən yeniliklər gətirdi. Beləliklə, Şuşa qələbəsi əfsanəyə, Azərbaycanın döyüş brendinə 

çevrildi. Bu qədim qala şəhərində aparılan ağlasığmaz döyüşlər ən qüdrətli dövlətlərin hərbi ekspertləri, məşhur 

alimləri və eyni zamanda NATO-nun ekspertləri tərəfindən diqqətlə araşdırılmaqdadır. 

Şuşa Prezident İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan olunub. Dövlət başçısı 

2022-ci ili “Şuşa ili” elan etdi. Prezidentin 2022-ci ili “Şuşa ili” elan edilməsi haqqında sərəncamında qeyd 

olunduğu kimi, Ermənistanın kapitulyasiyasına yol açan Şuşa qalibiyyəti xalqımızın qəhrəmanlıq ruhunun 

təntənəsinə çevrilərək tariximizə Zəfər Günü kimi həkk olundu. 

Bu gün Xarıbülbülün vətəni Şuşa Azərbaycanın həm mədəniyyət, həm də siyasi və hərbi tribunasıdır. 

Azərbaycan dövlətinin ən ciddi bəyanatları, sülh təklifləri bir çox hallarda işğaldan azad edilmiş ərazilərdən, o 

cümlədən Şuşadan səsləndirilir. Yeni il ərəfəsində Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Hadrut qəsəbəsində və Şuşa 

şəhərindəki çıxışları da təsdiq edir ki, artıq bütün işğaldan azad edilmiş ərazilərin müdafiəsi, qorunması və inkişafı 

ən yüksək səviyyədə təşkil olunur. Bu torpağın bir zərrəsi belə düşmənə verilməyəcək, əksinə, düşmən inadkarlıq 

etsə, daha çox itirəcək. Biz artıq fərqli bir xalq və fərqli bir dövlətik. Gücümüzü bilirik, müasir dünyada yerimizi 

aydın görürük. 

Hadrutda dövlət başçısı ordu quruculuğu istiqamətində işlərin davam edəcəyini, yeni hərbi hissələrin və 

qoşun növlərinin yaradılacağını, ordunun ən müasir silahlarla təchiz olunacağını, 20 ildən artıq orduda qulluq 

edən hərbçilərə mənzillərin veriləcəyini dedi. Beləliklə, Azərbaycan ordu quruculuğunda dünyanın ən müasir 

standartlarını tətbiq edir, peşəkarlığın səviyyəsinin artması üçün ciddi addımlar atır. 

İşğalçı Ermənistan ordusu 30 il ərzində torpaqlarımızda güclü istehkamlar və bir neçə xətdən ibarət müdafiə 

sədləri qurmuşdu, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsinin təbii relyefində ən əlverişli döyüş mövqeləri onların 

əlində idi. Lakin ayaqda dayanmağı bacarmadılar, torpaq da onların düşməninə çevrildi və 44 günün içində məlum 

oldu ki, “döyüşən, cəsur, mərd” erməni ordusu başdan ayağa fərarilərdən ibarət imiş. 

Ermənilər bar-bar bağırırdılar ki, Azərbaycana bütün dünya kömək edir, oraya aramsız olaraq ən müasir 

silahlar və muzdlu qatillər daşınır. Erməni KİV-i məğlubiyyətlərini gizlətmək, Ermənistan ordusunun döyüş 

qabiliyyətini saxlamaq üçün belə xəbərləri tirajlayırdılar. 

Nəyə “qadir” olduqlarını bircə həftəyə anlayan ermənilər yenə haray qoparıb dünyanı köməyə çağırdılar, 

Rusiyanı, Avropanı Türkiyə ilə müharibəyə sürükləmək üçün var gücləri ilə çalışdılar. Amma taktikaları 

dəyişmədi, elə 100 il əvvəlki kimi sızlayıb ağladılar ki, məzlum, zavallı xalq məhv ediləcək, yer üzündən 

silinəcək. Erməni millətçiləri anlamadılar ki, dünya dəyişib və artıq sızlayıb ağlamaqla xal qazanmaq mümkün 

deyil. Anlamadılar ki, heç də ağıllı və müdrik deyillər. Onlar işğal altındakı torpaqlarımızda şellənəndə 

Azərbaycan Prezidenti illərlə həlledici döyüşlərə hazırlaşırdı. Ordumuz yüksək hərbi hazırlıqlardan keçir, müasir 

dünya təcrübəsinə, NATO standartlarına mükəmməl yiyələnirdi. 

Sonuncu müharibədə ermənilər bizim sovetlərdən qalma hər köhnə “Kukuriznik”i vuranda toy-bayram 

edirdilər ki, Azərbaycanın qırıcı təyyarələrinin axırına çıxdılar. Amma vurulan Azərbaycanın bahalı döyüş 

təyyarələri yox, Nuh əyyamından qalma “Kukuriznik”lərdir. Darmadağın edilən isə işğalçı dövlətin hava 

hücumundan müdafiə sistemləridir! 

Ermənilər İrəvandan daşıdıqları “südəmərlər”i Qarabağda boşuna güdaza verəndə bizim gənclər yüksək 

döyüş hazırlığı keçmişdilər və hətta əliyalın, qorxmadan düşmənin üstünə şığıyırdılar. Ermənilər vahiməyə düşüb 

qaçırdı, bizim igidlərimiz yaralı-yaralı düşmənin üstünə atılırdılar. Vahiməyə düşüb Qarabağdan qaçan minlərlə 

erməni Azərbaycan ordusunun rəşadətindən qorxu içində danışırdı. Özlərinə haqq qazandıran erməni fərariləri 

əsgərlərimizin yaralı-yaralı döyüşə atılmasını deyirdilər. Şuşa ermənilərin özləri haqqında uydurduqları bütün 

yalanları birdəfəlik dəfn etdi. Xüsusi təyinatlılarımız əliyalın sıldırım qayalarla qalxaraq Şusaya girdilər. Kiçik 

qruplarla düşmənin içinə sızıb, bəşər tarixində heç kimə heç vaxt bəlli olmayan yeni döyüş apardılar. Dünyanın 
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heç yerində heç zaman xüsusi təyinatlılar şəhər döyüşlərində onu geri almaq üçün istifadə edilməmişdilər. Çünki 

hər ev bir qala kimi asanlıqla kamondosları qırmaq üçün istifadə edilə bilərdi. Şuşada isə belə qalalar bir deyildi, 

iki deyildi. Suşa əməliyyatı Azərbaycan komandanlığının cəsarətlə tətbiq etdiyi ağlasığmaz yenilikdir. 

 Bu ağır döyüş günlərində Prezident İlham Əliyev Ali Baş Komandan kimi hərbi və informasiya 

döyüşlərinin ön cərgəsində idi. Prezidentimiz fəxrlə qeyd edir ki, Şuşa əməliyyatı artıq dastana çevrilib. Dünyanın 

ən məşhur hərbi məktəblərində bu döyüşlər müzakirə edilir, təhlillər aparılır və bir çoxları, xüsusilə Şuşada olmuş 

insanlar təəccüblənirlər ki, Azərbaycanın qəhrəman övladları yüngül silahlarla qayalara dırmaşaraq bizim 

mədəniyyət paytaxtımız, Qarabağın tacı olan Şuşanı işğalçılardan necə azad etdilər. 

Dövlət başçısı yeni ilə bir neçə gün qalmış Hadrutdan və Şuşadan çıxış etməklə işğalçı dövlətə bəyanat 

verdi ki, əgər onlar yenidən təhlükə mənbəyi olmağa cəhd edərsə, aqibətləri İkinci Qarabağ müharibəsindəkindən 

daha acınacaqlı olacaq. 

Bu gün Azərbaycanın ən uca hərbi, siyasi və mədəni tribunası Cıdır düzüdür. Buradan Azərbaycan 

Prezidentinin dediyi hər bir ifadə, hər bir fikir bütün dünya tərəfindən diqqətlə izlənilir. Xalq-iqtidar birliyinin 

nadir nümunəsinə nail olan Azərbaycan xalqı Qarabağı azad etməklə bir daha bu torpaqların Azərbaycan üçün nə 

qədər müqəddəs olduğunu təsdiq etdi. Dövlət başçısı 60 illik yubileyini Hadruta və Şuşaya səfər etməklə bir daha 

xalq-iqtidar birliyinə sədaqətini qoruduğunu bildirdi. Xalqın dəstəyinə arxalanan Prezident belə deyir: “2003-cü 

ildən - Prezident vəzifəsinə ilk dəfə seçiləndən bugünə qədər xalqın dəstəyini hiss edirəm. Bu dəstək mənə güc 

verir. Bu dəstək iradəmi möhkəmləndirir. Bu dəstək nəticəsində biz hamımız - bütün Azərbaycan xalqı böyük 

tarixi uğurlara imza atmışıq”. 
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Şuşa dastanı 
  

Xarıbülbülün danışdığı 270 yaşlı gerçək nağıl 

 

Yasəmən Musayeva 

 

Bir yaz günü 30 ilə yaxındır ki, qış yuxusundan ayılmayan, şaxtadan, qardan geyindiyi libasını çıxarmayan 

Şuşada, Qarabağ xanlığı dövründən yerli əhalinin Novruz bayramını keçirdiyi Cıdır düzündə qəfil gur ocaq 

çatılmış və öz həniri ilə bir andaca hər tərəfə istilik yaymışdı... 

Torpaq fərəhlə oyanmış, ağaclar tumurcuq gözlərini sevinclə açmış, göylərdən nur süzülmüş, bu coşquya 

hay verən ulu dağların köksündən qopan sellər hayqırtıyla azad ana yurdun bağrına qovuşmağa tələsmişdi... 

 O gün Qarabağın baş tacı Şuşanı azadlığına qovuşduran Qəhrəman Sərkərdə Cıdır düzündə bayram 

tonqalını alovlandıraraq bütün dünyaya hayqırmışdı: 

 

“Şuşa, sən azadsan!”... 

“Şuşa Azərbaycandır!”... 

“Qarabağ Azərbaycandır!”... 

 

Və həmin o möhtəşəm məqamda Şuşanın təməl daşını qoyan Pənahəli xanın, İbrahimxəlil xanın, Şuşaya 

dünya şöhrəti gətirmiş Xurşidbanu Natəvanın, Əhməd bəy Ağoğlunun, Mehmandarovların, Üzeyir bəyin, 

Bülbülün, Xan əminin və daha adını saymadığımız minlərlə dəyərli şuşalının, mədəniyyətimizin beşiyinin 

inkişafında müstəsna xidmətləri olan Ulu Öndər Heydər Əliyevin, bu uca qəsri qanları, canları ilə azad edən 

şəhidlərimizin ruhu da dinclik tapmış, şad olmuşdu... 

 

Xarıbülbül danışırdı ki... 

 

Bir yaz günü idi... 

Dan yeri sökülür, günəşin zərrin şəfəqləri, gecədən Topxananın üzərinə çökmüş sisi dağıdır, ağacların 

yarpaqlarında sırğa kimi asılıb qalan şeh damlalarının üzərində bərq vururdu. 

Bu gün sübh tezdən al-əlvan geyinərək Cıdır düzündə nazlanan gül-çiçəklər Kirs dağından əsən sərin mehin 

ahəngi ilə sağa-sola süzülür, ətrafa bihuşedici ətir səpirdilər. İllər idi ki, təbiətin bu təntənəsinin həsrətini 

çəkməkdən köksü saralan, bircə dəfə də olsun ağzını açıb nəğmə oxumayan bülbüllər şövqlə cəh-cəh vurur, 

Daşaltının başına dolanan vüqarlı qartallar qalib ədası ilə süzərək səmanın ənginliklərinə baş vurur, bir qərinə idi 

intizarını çəkdikləri, həsrəti ilə yanıb-tutuşduqları doğmalarına qovuşmalarının, illərin o üzündə itirdikləri, gözləri 

önündə birdən-birə yoxa çıxan Xarıbülbülü görməyin xoşbəxtliyini yaşayırdılar... 

Nəhayət ki, doğma çəmənində, həmişəki kimi əziz dostları ilə birgə olmağın sevinci içərisində olan 

Xarıbülbülün zərif, həzin səslə anlatdığı “Şuşa dastanı”na qulaq asırdılar...  

 

Qarabağın büllur sarayı 

 

Bundan çox-çox illər əvvəl Qarabağ adlı cənnətməkan diyarda Pənahəli adlı qüdrətli bir xan yaşayırdı. 

Hökmündən göylər də, yerlər də tir-tir titrəyən, qarşısında suların da baş əydiyi bu xan Qarabağ atının belinə 

sıçrayıb torpağına göz dikən yağının üzərinə yeriyəndə düşmənin bağrı çatlayırdı. Ər meydanında Pənahəli xanla 

üz-üzə gəlməkdən qorxan düşmənlər isə çox məkrli, hiyləgər idilər. Onlar hər cür namərdliyə əl atırdılar ki, xanın 

qüdrətini zəiflədib gözəl Qarabağı ələ keçirsinlər. 

Xain düşmənlərin bu məkrindən hali olan Pənahəli xan isə onlara qarşı daim ayıq-sayıq davranır, Bayat, 

Şahbulaq kimi alınmaz qalalar inşa etdirirdi. Lakin xanın ürəyi rahat deyildi, elə hey xəyallarındakı möhtəşəm 

qalanı ucaltmaq barədə düşünürdü... 

Pənahəli xan elə bir qala tikdirmək istəyirdi ki, əzəmətli tağları dağlardan, sütunları zirvəsində qartalların 

qıy vurduğu sıldırım qayalardan yonulsun, bürclərində şəmslə qəmərin şəfəqi bərq vursun. 

O yerdə ki zümzüməli bulaqlar axsın, sevgi çiçəkləri açsın, ətrafı zümrüd donlu meşələrə bürünsün, qıvrım 

şəlalələr çağlasın. Bu məkan Yer üzünün cənnət bağı, Qarabağın büllur sarayı olsun... 
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 Dağların qoynundasarsılmaz qala 

 

Günlərin bir günü Pənahəli xan yaxın adamlarını toplayıb məşvərət keçirir. O, uzaq bir diyarda 

yüksəlməkdə olan bir xanın və ətrafdakı xanların Qarabağa basqın edəcəyi halda Şahbulaq qalasının davam 

gətirməyəcəyini düşündüyünü söyləyərək, güclü düşmənə müqavimət göstərə biləcək “dağların qoynunda 

möhkəm və keçilməz, sarsılmaz qala” tikməyi təklif edir. Pənahəli xan onu da bildirir ki, qalanın bir tərəfi dağlarda 

olan ellərin üzünə daim açıq olmalı və mahallarla əlaqə bir an belə kəsilməməlidir. 

Xanın istəyinə uyğun məkan tapmaq üçün dərhal axtarışa başlanılır, Qarabağ qarış-qarış gəzilir... 

Çox keçmədən Pənahəli xana sanki Tanrı tərəfindən qüdrətdən qalalı səngər kimi salınmış belə bir yer nişan 

verilir. Şuşa kəndinin altı verstliyində yerləşən bu yer kənd əhalisinin əkin yeri və otlağı idi. Əvvəlcə Pənahəli 

xanın bir neçə bilici və məlumatlı əyanı gedib tikiləcək qalanın yerini və ətrafını yoxlayır, qalanın salınacağı 

məkanda iki-üç bulaqdan savayı içməli su mənbəyi olmadığından güman gələn yerlərdə su quyuları qazmağın 

mümkünlüyünü müəyyənləşdirirlər. 

Bundan dərhal sonra Qarabağın ehtişamlı xanı Pənahəli Cavanşir həmin yerlə tanış olub qalanın 

bünövrəsinə daş qoyur, sonradan Şuşa adlanacaq büllur kimi təmiz havalı qalanın təməlini atır. 

 

 Xanlığın paytaxtı 

 

Beləliklə, əlçatmaz dağ yaylasında, baxanda başdan papaq salan sıldırım qayaların üzərində yeni şəhər-

qalanın tikinti işlərinə başlanılır. Əhalinin təhlükəsizliyi üçün zəruri işlər görüldükdən sonra Pənahəli xan Qarabağ 

xanlığının paytaxtını yeni salınmış şəhər-qalaya köçürür. Bu şəhər ilk dövrlərdə öz banisinin adı ilə Pənahabad, 

onun ölümündən sonra isə yerləşdiyi relyefə uyğun olaraq Şuşa adlandırılır. 

Pənahəli xanın dövründə Şuşanın ilk böyük məhəlləsi, sonralar Aşağı məhəllə adlandırılan Təbrizli 

məhəlləsi salınır. Əhalisinin əksəriyyətini vaxtilə Təbriz və Ərdəbildən Bayat qalasına köçürülmüş sənətkarlar 

təşkil edən bu məhəllədə aşağıdakı kiçik məhəllələr - Çuxur, Qurdlar, Culfalar, Seyidli, Quyular, Merdinli, Hacı 

Yusifli, Qazançalı və Çöl qala məhəllələri yerləşir. 

 

Qarabağın daha bir görkəmli xanı İbrahimxəlil xanın hakimiyyəti dövründə Şuşanın 8 kiçik məhəllədən 

(Xanlıq, Saatlı, Köçərli, Mamayı, Xoca Mərcanlı, Dəmirçi, Hamam qabağı, Təzə) ibarət olan ikinci böyük 

məhəlləsi - Yuxarı məhəllə formalaşır. Və daha sonrakı illərdə də Şuşa şəhərinin formalaşması davam edir. 

Şəhərdəki bütün məhəllələrin adları bu şəhəri yaradan, orada yaşayan və buranın əsl sahibləri olan Azərbaycan 

türklərinə məxsus idi. 

Şuşa eynilə Qarabağ xanı Pənahəli xanın təsəvvüründə olduğu kimi üç tərəfdən sıldırım qayalarla, dördüncü 

tərəfdən isə möhkəm qala divarları ilə əhatə olunmuş, alınmaz qala kimi şöhrət qazanmışdı. Şəhərin xarici aləmlə 

əlaqəsi Gəncə, Ağoğlan və İrəvan qapıları vasitəsilə həyata keçirilirdi. 

Həmin dövrlərdə məğlubedilməz qala kimi düşmənlərin bağrına ox sancan Şuşa dəfələrlə hücumlara məruz 

qalsa da, yağı qarşısında baş əyməmiş, onları qarşısında diz çökməyə məcbur etmişdi. Məhəmmədhəsən xan 

Qacar, Fətəli xan Əfşar, Ağa Məhəmməd xan Qacar kimi məşhur sərkərdələr də qəhrəman Şuşa şəhərini ala 

bilməmişdilər. 

Pənahəli xanın və İbrahimxəlil xanın mahir azərbaycanlı ustaların əli ilə yaratdıqları müdafiə qurğuları 

düşmən hücumlarını müvəffəqiyyətlə dəf etməyə imkan yaradırdı... 

 

 Şuşa bu sınaqdan da üzüağ çıxır 

 

 Bu yerdə dastanı danışmağına ara verib bir anlıq xəyala dalan Xarıbülbülü ətrafdan səbirsizliklə “bəs sonra 

Şuşanın başına nə gəldi?”, - deyə sual verən dostlarının səsi fikirdən ayırır...  

Xarıbülbül aramla dillənir: 

- Sonra... Pənahəli xanın saldığı bu məğlubedilməz qəsrin başı üzərində çox tufanlar əsir, çox burulğanlar 

keçir. Qarabağın baş tacı Şuşaya göz dikən hiyləgər və namərd düşmən illərlə bu şəhəri ələ keçirməyə çalışır. 

Müvəqqəti də olsa bu istəyinə nail olur, Şuşanı ələ keçirərək onu viranə qoymağa çalışır, Xarıbülbülünü didərgin 

salır. Amma qürurlu Şuşa bu sınaqdan da üzüağ çıxır, düşmənə baş əymir. Vətənin hünərli oğulları sayəsində 

azadlığına qovuşdurulur və bir daha bütün dünyaya bəyan edir ki, Azərbaycana məxsus bu müqəddəs torpaqda 

hiyləgər, məkrli, işğalçı düşmən at oynada, duruş gətirə, onun ruhuna sahib çıxa bilməz! 
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Şuşaya azadlıq bəxş edən qüdrətli sərkərdə 

 

Xarıbülbül danışır... 

- İndi Şuşa yeni və təntənəli günlərə qanad açıb... 

Bu qədim Azərbaycan şəhərini azadlığına qovuşduran Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev yeni 

Şuşanın təməlini qoyur, onu dirçəldir, ona yeni nəfəs verir... 

Qalib sərkərdə İlham Əliyev ruhumuzun məbədi olan bu müqəddəs torpaqda bayram tonqalı çatır, dosta 

qardaşlıq, düşmənə xəbərdarlıq mesajları verir... 

 Elə bu il də Şuşada bayram bayrama qarışır, azadlığının üzərindən heç bir il keçməmiş qoynunda musiqi 

festivalları, poeziya günləri düzənlənən əzəmətli qalanın təntənəli yubileyi keçiriləcək, Azərbaycan xalqı 2022-ci 

ilin hər gününü Şuşa ilə anıb, Şuşa ilə qürurlanacaq... 

 

 Bu dastanın sonu vüsalla bitir 

 

Yavaş-yavaş gecə düşür, Cıdır düzündən əsən meh əfsanəvi Xarıbülbülün Şuşanın səmalarında bərq vuran 

ulduzlara, ayın nurlu üzünə tamaşa edə-edə danışdığı, sonu xoşbəxtliklə, vüsalla bitən “Şuşa dasta”nını  bütün 

Odlar yurduna yayırdı... 

Şuşanın sevgi çiçəyi fəxarətlə deyirdi: 

Qədim bir Azərbaycan yurdu var, könül taxtımızın şahı, qürur ünvanımızın büllur qəsri, sevgi dünyamızın 

xoşbəxtlik məqamıdır... 

Bir ulu yer var, tariximizin, mənəviyyatımızın, mədəniyyətimizin incisi, musiqimizin mənbəyi, 

poeziyamızın durna qatarı, qəhrəmanlıq salnaməmizin hünər meydanıdır... 

Bir sönməz ocaq var, köksündən boy atan, suyu, havası ilə qidalanan hər bir övladı igid, cəsur, qorxmaz, 

vətənpərvərdir... 

Bir müqəddəs torpaq var, uğrunda minlərlə can özünü qurban verməkdən çəkinmir... Son nəfəsində belə 

“Şuşa!” hayqırır... 

Şuşa! 

Sən ey, vətən eşqimizin qibləsi, dünya var olduqca bizimsən, hər an, hər gün, hər ay, hər il qəlbimizdə, 

varlığımızda, ruhumuzdasan! 

 

Azərbaycan. - 2022.- 8 yanvar. - № 3. - S. 1,3. 
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2022-ci ilin “Şuşa İli” elan edilməsi Zəfərimizin tarixi təntənəsidir 

 

Muxtar Nağıyev, 

YAP Səbail rayon təşkilatının sədri 

 

“Biz 2022-ci ildə Şuşa şəhərinin 270 illiyini qeyd edəcəyik. Pənahəli xan 1752-ci ildə Şuşanın təməlini 

qoyub və biz yeni ildə bu yubileyi böyük təntənə ilə qeyd edəcəyik. Bu şanlı tarixi nəzərə alaraq və Şuşanın 

bərpasının sürətləndirmək məqsədilə mən yeni ili “Şuşa İli” elan edirəm”. Bu barədə Prezident İlham Əliyev 

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il münasibətilə müraciətində bildirib. 

Dövlət başçısı qeyd edib ki, artıq ikinci ildir ki, xalqımız Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və 

Yeni ili ruh yüksəkliyi ilə qeyd edir. “Mən bilirəm ki, bu işğal dövrü və işğalla bağlı olan məsələlər xaricdə 

yaşayan azərbaycanlılara da böyük əzab-əziyyət verirdi. Çünki ermənilərlə müxtəlif ölkələrdə ünsiyyətdə olarkən 

onların təkəbbürlü baxışları əminəm ki, dünya azərbaycanlılarını incidirdi. İndi isə vəziyyət tam fərqlidir. Biz heç 

vaxt təkəbbürlü olmamışıq, amma hər zaman öz gücümüzü hiss etmişik”, - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb. 

Dövlət başçımız bir daha xalqa müraciətində əminliklə bildirib ki, bu gün dünya azərbaycanlıları 

yaşadıqları bütün ölkələrdə başı dik, alnıaçıq, üzüağ gəzirlər və öz tarixi vətəni olan Azərbaycanla haqlı olaraq 

fəxr edirlər. 

 

Şuşa təkcə coğrafi mənada deyil, həm də mənəviyyatımızın, qürurumuzun ucalığıdır 

 

Bu bir həqiqətdir ki, Şuşanın azad olunması tarixi ədalətin zəfəri, haqqın nahaq üzərində qələbəsinin, işığın 

zülmət üzərində təntənəsidir. Pənahəli xan Cavanşir tərəfindən 1751-ci ildə Qarabağ xanlığının paytaxtı kimi 

binası qoyulan Şuşa qalası bir neçə dəfə əldən-ələ keçib. 1797-ci ildə Ağa Məhəmməd şah Qacar, 1806-cı ildə çar 

qoşunlarının başında gələn general Zubov, mayor Lisaneviç Şuşa şəhərini ələ keçirsə də, 1906 və 1918-ci illərdə 

ermənilər Qalada ixtişaşlar və yanğınlar törətsə də, bu qəhrəman şəhərin əzmini qıra bilməmişdilər. Bütün 

qəhrəmanlar kimi Şuşa da 1992-ci ildə satqınlığın və xəyanətin qurbanı oldu. 

Azərbaycan Respublikasında 2022-ci ilin “Şuşa İli” elan edilməsi haqqında Sərəncamında deyildiyi kimi 

Qarabağın tacı olan Şuşa xalqımız üçün müqəddəs və əziz məkandır. Şuşa sevgisi hər bir azərbaycanlının mənəvi 

varlığının ayrılmaz parçasıdır: “Təməli 1752-ci ildə Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən qoyulan və bu il 270 

illiyi qeyd olunacaq Şuşa şəhəri zəngin inkişaf yolu keçmiş, Azərbaycanın və bütün Cənubi Qafqazın mədəni və 

ictimai-siyasi həyatında müstəsna rol oynamışdır”. 

Sərəncamda o da vurğulanıp ki, Şuşa şəhərinin ötən əsrin 70-ci illərində sürətli inkişafı Ümummilli 

Liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə sıx bağlıdır. Şəhərin inkişafına dair xüsusi qərarlar məhz Ulu Öndərin təşəbbüsü 

ilə qəbul edilmişdir. Həmin vaxtdan Şuşada quruculuq işləri geniş vüsət almış, mədəniyyət xadimlərimizin 

xatirəsinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. Strateji mövqeyi ilə seçilən Şuşa 

Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzə başlamış Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən 1992-ci il mayın 8-də işğala 

məruz qalmışdır. İşğal dövründə şəhərdəki yüzlərlə tarix və mədəniyyət yadigarı vandalizm aktları nəticəsində 

dağıdılmışdır. Haqq işi naminə apardığımız 44 günlük Vətən müharibəsində rəşadətli Azərbaycan Ordusu Şuşa 

şəhərini 2020-ci il noyabrın 8-də işğaldan azad etdi. Ermənistanın kapitulyasiyasına yol açan Şuşa qalibiyyəti 

xalqımızın qəhrəmanlıq ruhunun təntənəsinə çevrilərək, tariximizə Zəfər Günü kimi həkk olundu". 

Bəli, bu gün Şuşa böyük quruculuq yolundadır. Qalib Liderimiz Prizident İlham Əliyevin Şuşaya səfəri 

zamanı məhz bu xəyanəti bir daha xatırlatması həm də anti milli ünsürlərə öz yerini göstərmək dərsi idi... Və 

tarixdə ilk dəfə idi ki, Şuşanın əsil sahibi bu gözəl şəhərə zəfərlə, özünün açdığı yolla "Qələbə yolu" ilə qayıtdı! 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Moskvadakı üçtərəfli görüşdən sonra Şuşaya getdi! Bəs Paşinyan hara 

getdi? Cəhənnəmə, gora getdi! Özgənin torpağında özgənin havasına oynayanların aqibəti həmişə belə olacaqdır! 

Və bu gün Azərbaycan Prezidentinin 2022-ci ili "Şuşa İli" elan etməsi 28 ildən sonra Şuşanın üç dahi övladının 

güllələnmiş heykəllərinin öz yerlərinə qaytarılması idi. Bu həm də Azərbaycan xalqının, Azərbaycan 

mədəniyyətinin Şuşaya qayıtması idi. Eyni zamada bu həm də nəcib niyyətin vandal vəhşiliyinin üzərində 

qələbəsinin rəmzi idi. Uzun illər və əsrlər bu heykəllər Şuşanın baş meydanını bəzəyəcək, dünyanın hər yerindən 

gələn insanlara erməni vəhşiliyini bir daha xatırladacaqdır. Qarabağ xanının vəziri böyük Azərbaycan şairi 

Vaqifin dağıdılmış məqbərəsi önündə cənab Prezidentin söylədiyi, "Biz bu il Şuşada Vaqif poeziya günlərini və 

"Xarı bülbül" festivalını keçirəcəyik" fikirləri də xoş məramlı böyük əməl olmaqla yanaşı, həm də tarixi bir 

missiyanın müjdəçisi idi. Bu Şuşada 17 məhəllə, hər məhəllənin də öz məscidi var idi. Erməni vandalları 16 
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məscidimizin, qəbir yerlərimizin bərpası, bir sözlə, Qalib Liderimizin llik yaralarının bərpasıdır. Bu ulu Öndər 

Heydər Əliyevə Qalib Liderin – Ata vəsiyyətinə həm hərb meydanında, həm siyasət, həm də informasiya 

meydanında Oğul Azərbaycan Prezidentinin hesabatıdır. 

"Biz qalib xalqıq. Mən Şuşaya son dəfə 39 il bundan əvvəl gəlmişəm. 39 il bundan əvvəl iki dəfə gəlmişəm 

və birinci dəfə yanvarın 14-də gəlmişəm. Bax, bu gün, yanvarın 14-də yenə də buradayıq. Bu dəfə müzəffər 

Azərbaycan Ordusunun, qalib Azərbaycan Ordusunun Ali Baş Komandanı kimi gəlmişəm. Düşmənin belini qıran 

Ordunun Ali Baş Komandanı kimi gəlmişəm və burada müqəddəs bayrağın altında, qəhrəman hərbçilərin önündə 

deyirəm ki, biz bu torpaqlarda əbədi yaşayacağıq!". 

"2022-ci ilin "Şuşa İli" elan edilməsi 30 illik həsrətə 44 gün ərzidə "Dəmir siyasət" əməliyyyatı ilə Ali Baş 

Komandan, Prezident İlham Əliyevin "İrəli" çağırışına bir yumruq kimi birləşən xalqına olan qayğısa, qalib 

Azərbaycan Ordusunun rəşadətlii əsgər və zabitlərinin igidliyinin, öz böyük xalqının zəngin mədəniyyətinə 

xidmət etmək, Şuşanın yaralarını sarımaq, məlhəm olmaq addımıdır. "Bakıya dönməzdən əvvəl yenidən gəlmişəm 

buraya, Cıdır düzünə, Şuşanın tarixi yerinə ki, bir daha Azərbaycan xalqına öz sözümü deyim. Deyim ki, biz 

xoşbəxt xalqıq, biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik. Xoşbəxt xalqıq ki, özümüzü müstəqil dövlət kimi 

təsdiq etmişik. Bir daha deyim ki, Şuşa bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!". 

Bəli, biz xoşbəxt xalqıq! Biz xoşbəxt xalqıq ki, Şuşa bizimdir, biz xoşbəxt xalqıq ki, Qarabağ 

Azərbaycandır, biz xoşbəxt xalqıq ki, İlham Əliyev kimi qətiyyətli, hünərli, cəsarətli, müdrik və səmimi bir 

Liderimiz var! 

 

2022-ci ilin "Şuşa İli" elan edilməsi tariximizin Zəfər təntənəsidir 

 

Müzəffər Ali Baş Komandanın bu qərarı tarixi bir hadisədir və ölkə rəhbərliyi tərəfindən Azərbaycan 

xalqının tarixinə, mədəniyyətinə, milli-mənəvi dəyərlərinə göstərilən böyük diqqət və qayğının göstəricisidir. 

Prezident İlham Əliyevin 2022-ci ili "Şuşa İli" elan etməsi onun tarixi və mədəni sahədə də Ümummilli liderin 

siyasi kursunu layiqincə davam etdirdiyinin əyani sübutdur. Bu 1752-ci ildə Pənahəli xan tərəfində Şuşanın 

təməlinin qoyulmasının 270 illiyini qeyd edəcəyimiz tarixi yubiley təntənəsidir. 

"Bu şanlı tarixi nəzərə alaraq və Şuşanın bərpasının sürətləndirmək məqsədilə mən yeni ili “Şuşa İli” elan 

edirəm”, deyən Prezident İlham Əliyevin imzaladığı bu Sərəncamı dünyanın hansı nöqtəsində yaşamasından asılı 

olmayaraq hər bir azərbaycanlının qəlbini fərəh, böyük qürur və iftixar hissi ilə doldurdu. Prezidentin 7 may 2021-

ci il tarixli sərəncamı ilə zəngin və şanlı tarixi keçmişə malik Şuşa şəhəri mədəniyyət paytaxtı elan edildi. Bunun 

ardınca, 2022-ci ilin "Şuşa İli" elan edilməsi həm tarixi, həm də mədəni baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edən 

qədim şəhərimizə verilən ən böyük dəyərin göstəricisidir. 

 

2022-ci il Şuşada Böyük Qayıdışın təntənəsi 

 

Bu gün Şuşa artıq bərpa və böyük quruculuq dövrünə qədəm qoyub. 2021-ci il 14 yanvar tarixindən - 

Prezidentin Şuşa səfərindən etibarən Şuşanın bərpası başlandı və qısa müddət ərzində böyük işlər görüldü. Şuşanın 

elektrik təsərrüfatı bərpa edildi, buraya yüksəkgərginlikli xətlər Füzulidən çəkildi, yarımstansiya tikildi. Düşmən 

Şuşanı tərk edərkən Şuşanın su xətlərini partlatmışdı. Şuşaya suyun verilməsi bərpa olundu. Şuşanın tarixi 

abidələrinin bərpasına start verildi. Vaqifin məqbərəsi, Vaqifin büstü yenidən açıldı, Üzeyir Hacıbəylinin abidəsi 

yenidən qoyuldu, Üzeyir Hacıbəylinin dağıdılmış evinin bərpasına başlanıldı, Bülbülün ev muzeyinin açılışı baş 

tutdu, Natəvan bulağı bərpa edildi. Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə ermənilər tərəfindən gülləbaran edilmiş 

dahi şəxsiyyətlərimizin – Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün büstləri gətirildi və mərkəzi meydanda 

qoyuldu. Üç məsciddə təmir-bərpa işləri başlandı. Məscidlərin təmirini yenə də Heydər Əliyev Fondu öz üzərinə 

götürmüşdür. "Qarabağ" və “Xarıbülbül” otelləri istifadəyə verildi. Şuşanın baş planı təsdiq edildi, yeni yaşayış 

kompleksinin təməli qoyuldu. Bütün bu kompleks tədbirlər onu göstərir ki, Şuşanın dirçəldilməsi sürətlə gedir və 

şuşalılar öz doğma yurdlarına qayıdırlar. Bu il Şuşada Böyük Qayıdışın təntənəsi baş tutacaq, uzun müddətlik 

həsrətdən sonra şuşalılar doğma yurdlarında "Şuşa İli"ndən irəli gələn əhəmiyyətli tədbirləri izləyəcək, 

fərəhlənəcək və qürurlanacaqlar. 

 

Səs.-2022.-8 yanvar.-№3.-S.12. 
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Şuşa ili - Zəfərimizin dəlili! 

 

Prezident İlham Əliyevin 2022-ci ili Şuşa ili elan etməsi ölkə ictimaiyyəti tərəfindən böyük rəğbət və 

razılıqla qarşılanıb. Bu tarixi qərarın əhəmiyyəti ilə bağlı diplomat, ədəbiyyatşünas alim Vilayət Quliyevin 

“Şuşa ili - Zəfərimizin dəlili!” sərlövhəli məqaləsini təqdim edirik. 

 

Əvvəli ötən sayımızda… 

 

Oxşar hissləri ömründə Şuşanın üzünü görməyən, böyük əksəriyyəti isə onun işğalından, itirilməsindən 

sonra doğulan gənclərimiz də yaşamışdılar. Bu hiss haradan yaranmışdı? Onu doğuran, yaşadan, bir an da olsun 

səngiməyə, sönməyə qoymayan nə idi? Azərbaycan insanı niyə bütün varlığı ilə Şuşaya can atırdı? Litva jurnalisti, 

Qarabağ mövzusunda “Xocalı gündəlikləri”, “Çıxışsız dəhliz” kimi haqq işimizə dəstək olan əsərlərin müəllifi 

Riçardas Lapaitis bu suallara çox dəqiq cavab verib. Müəllif həm azərbaycanlıların, həm də ermənilərin 

tarixlərinin və milli varlıqlarının bir hissəsi kimi iddiaçı olduqları Şuşaya paradoksal fərqli münasibətindən söz 

açaraq yazırdı: “Obyektivimin yaddaşında yaxın keçmişin başqa anları da əksini tapıb. Həmin məqamlar 

işğalçının Azərbaycanla bağlı hər şeyə kəskin nifrət motivləridir. Otuz il ərzində Ermənistan burada özünə aid 

olmayan nə varsa hamısını - mədəniyyət abidələrini, əlyazmaları, məscidləri, müqəddəs kitabları, daş işləmələri, 

qədim məzarlıqları, böyük şairin məqbərəsini uçurub-dağıtmaqla, Yer üzündən silməklə məşğul idi. Otuz illik 

faşizm dönəmi istər insan resursları, istərsə də mədəni irs baxımından dəhşətli itkilərlə müşayiət olunmuşdu. 

Nəhayət ki, Şuşa etibarlı əllərdədir. Şuşa, işğalçı üçün sən sadəcə ərazi idin. Amma azərbaycanlı üçün Vətənsən!” 

Fikrin dəqiqliyinə, gerçəkliyinə söz ola bilməz. Həqiqətən də Şuşa, eləcə də işğala uğrayan digər şəhər və 

kəndlərimiz əsrlərdən bəri “dənizdən dənizə Ermənistan” yaratmaq xülyası ilə vurnuxan maniakal düşüncəli 

toplum üçün sadəcə əlavə kvadratkilometrlərdən başqa bir şey deyildi. Əkstəqdirdə, onilliklər boyu davam edən 

erməni sahibliyindən sonra Şuşada, Ağdamda, Füzulidə, Cəbrayılda belə acınacaqlı vəziyyətlə üzləşməzdik. 

Normal insan heç vaxt tarixi vətəni saydığı yeri xarabazara çevirməz. Əksinə, onu tikər, qurar, gözəlləşdirər. 

Bəlkə də bənzətməm o qədər də yerinə düşməyəcək. Amma yenə də deyim. Allahın dilsiz-ağızsız heyvanı olan it 

də bir yerdə uzanmaq istəyəndə quyruğu ilə ətrafı təmizləyir. “Şuşi vurğunları” isə ancaq dağıtmaqla, xaraba 

qoymaqla məşğul olmuşdular. Elə təəssürat yaranırdı ki, bütün bu müddət ərzində şəhər özlərini onun “həqiqi 

sahibləri” elan edənlərin deyil, azğın və qəddar yağıların, mədəniyyət və insanlıqdan bixəbər barbarların oylağına 

çevrilmişdi. 

Etiraf edim ki, dəhşətli 1992-ci ildə Şuşanın işğal sarsıntısı, şoku bir az səngiyəndən sonra içimi başqa 

qorxu almışdı. Yəqin ki, eyni hissləri minlərlə soydaşımız da yaşayıb. Düşünürdüm ki, tezliklə dünyanın hər 

yerindən erməni zənginləri tökülüşüb Qarabağa gələcəklər. Milyonlar xərcləyib Allahın hər şeyi səxavətlə bəxş 

etdiyi Şuşada qısa zamanda cənnət yaradacaqlar. Onu dünya miqyasında bir erməni brendinə çevirəcəklər. Ən 

məşhur dağ kurortlarını kölgədə qoyan yeni, möcüzəvi bir şəhər inşa edəcəklər. Sonra da bütün aləmə car 

çəkəcəklər ki, “Gəlin, baxın, bu torpağın, şəhərin həqiqi sahibinin kimliyini, onun nələrə qadir olduğunu görün! 

“Köçərilərin” məhv etdikləri qədim erməni şəhərini təzədən qurduq, həyat verdik. Təkcə adını deyil, simasını da 

yenilədik. Hər şeyi kökündən dəyişdik. Baxın, ermənilərin vətən sevgisinin nə olduğunu görün!” 

Amma əvəzində nə gördük? Böyük bir xarabazarlıq! Və bu xarabazarlıqda səfalət içində günlərini keçirən, 

dağıntılar arasında kölgə kimi sürünən, Şuşanın keçmişindən xəbərsiz, gələcəyinə laqeyd neandertal təfəkkürlü 

bir ikiayaqlı sürüsü. Bu sürü mövcud olanı dağıtdı, amma yeni heç bir şey qura bilmədi. 

Bəs səbəb nə idi? Axı 1992-ci ilin mayından 2020-ci ilin noyabrına qədər Şuşa regionun bütün resursları 

ilə birlikdə ermənilərin əlində olmuşdu. Axı Səməd Vurğunun qaniçən Qacarı kimi “Keçdi pəncəmizə gözəl 

Qarabağ, bizimdir bu gündən hər meşə, hər dağ” - deyə qürrələnən, “miatsum”, “iki erməni dövləti” haqda dil 

boğaza qoymayan ter-petrosyanlar, koçaryanlar, sarkisyanlar, paşinyanlar, balasanyanlar, araiklər “erməni 

arzusunu” yerinə yetirmək üçün 30 il boyu hər cür imkana malik idilər. Tarix onlara “erməni dirçəlişi” üçün əla 

şans vermişdi. 

Müasir dövrdə 30 ilə tam yeni bir şəhər tikmək olar və tikirlər. Bəs Hayın törəmələri nə etdilər? Ancaq 

soyub-talamaqla, çapıb-dağıtmaqla, torpağın həqiqi sahiblərinin izini itirməklə məşğul oldular. Goreşənliyə 

qurşandılar. Əgər Şuşa onlar üçün həqiqətən də əsrlər boyu xəyallarında yaşatdıqları vətən, tarixi şəhər, 

mədəniyyət və din mərkəzi idisə o zaman niyə bu yolu tutdular? Niyə Şuşanı yenidən dirçəltmək əvəzinə Herostrat 

şöhrətinə üstünlük verdilər? Torpaqda öz izlərini qoymaq yerinə Şuşanın Azərbaycan xalqına məxsus simasını 

yer üzündən silməyə çalışdılar? Bəlkə Şuşanın erməni autentikliyini sadəcə qondarma “Şuşi” adı ilə 
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yaşadacaqlarını düşünürdülər? Ad dəyişikliyinin avtomatik şəkildə tarix və milli sima dəyişikliyinə çevriləcəyini 

xəyal edirdilər? 

Quldurların iqtisadi-maliyyə çətinliklərindən, işçi qüvvəsi və vəsait çatışmazlığından şikayətlənməyə heç 

bir əsasları yoxdur. Azərbaycanın ən zəngin ərazilərini illər boyu yağmalamışdılar, on minlərlə qurulu evi qapı-

pəncərəsinə, daşına-divarına qədər həmcinsləri olan iranlı qardaşlarına satmışdılar. Yeraltı və yerüstü sərvətlərin 

vəhşicəsinə istismarı, narkotik qaçaqmalçılığı, insan alveri nəticəsində milyardlarla gəlir əldə etmişdilər. 

Azərbaycanlı girovların, hərbi əsirlərin simasında yalnız bir qarın çörəyə səhərdən axşama qədər işləmək 

məcburiyyətində qalan böyük bir işçi ordusu vardı. 

Bəs elə isə “Şuşi” sevdalılarına nə mane olmuşdu? Çox adi bir şey. Sadəcə olaraq başa düşürdülər ki, bu 

torpaq onların deyil. Bura onların Vətəni deyil. Litva jurnalistinin dediyi kimi, sadəcə, zamanın qəribə gərdişi 

nəticəsində əllərinə keçən ərazidir. Bir gün Şuşanın həqiqi sahibləri gəlib çıxacaq, tarixi ədalətsizliyinə son 

qoyacaqlar. Ona görə də Avropada, okeanın o tayında yaşayan erməni zənginləri Şuşaya böyük maliyyələr 

yatırmaq istəmirdilər. Müxtəlif telemarafonlar vasitəsi ilə erməni diasporunun sadəlövh kəsimindən qoparılan tula 

payı isə “miatsum” ideoloqlarının cibinə gedirdi. Rahat həyat peşində olan erməni ziyalısı, məmuru Şuşanın 

vulkan üzərində evə çevriləcəyini başa düşdüklərindən bura köçüb yeni həyat qurmağa can atmırdı. Erməni əsgəri 

Şuşanı ürəklə müdafiə etmirdi. Əslində rahat, tox həyat iştahası ilə “öz” torpaqlarını həvəslə tərk edən bir 

toplumdan Şuşa fədakarlığı gözləmək də əbəs idi... 

Şuşaya müvəqqəti sahiblik erməniləri maddi cəhətdən bir qədər qabağa salsa da onlara heç bir xoşbəxtlik 

gətirmədi. Əksinə, üzlərindən mədənilik, alicənablıq, insaniyyət maskasını birdəfəlik qoparıb atdı. Erməni 

vəhşiliyinin, barbarlığının, vandallığının bütün dünyaya sübut olunduğu bir məkana çevrildi. Bu mənada 

düşmənin Şuşada törətdiyi cinayətlər Xocalıdakı dəhşətli əməllərindən heç də geridə qalmadı. Mədəni xalq 

məhəbbət və dostluq şairi Vaqifin Cıdır düzündəki möhtəşəm məqbərəsini uçurdardımı? Bir sıra məşhur musiqi 

əsərlərini heç bir vicdan əzabı çəkmədən öz adlarına çıxardıqları Üzeyir bəyin, qeyri-adi səs sahibi Bülbülün, 

Qafqazın son ensiklopedisti Mir Möhsün Nəvvabın ev-muzeyini dağıdardımı? Sakinlərin milli və dini 

mənsubluğuna fərq qoymadan Şuşanın bir çox məhəllələrinə su çəkdirən Xan qızı Natəvanın mülkünü xaraba 

qoyardımı, sümüklərini məzardan çıxarıb düzənliyə səpələməklə ruhunu narahat edərdimi? Mədəni toplum böyük 

sənət adamlarının heykəlini güllələyərdimi? 

Amma ermənilər bütün bunları özlərinə asanlıqla rəva gördülər. Və deməli, əsl simalarını nümayiş 

etdirdilər - insanlıqdan, mədəniyyətdən, əxlaqdan min ağac uzaq ikiayaqlı sürüsü olduqlarını göstərdilər. Türk 

qardaşlarımız demişkən, özlərini bütün dünyaya rəzil etdilər... 

 

* * * 

 

Ermənilər çar Rusiyasının süqutu zamanı tarixi Azərbaycan torpaqlarından bir parça qopararaq dövlət 

qurmağı bacarmışdılar. Sovet imperiyasının süqutu ərəfəsində isə tarixi “zəfəri” genişləndirmək fikrinə düşdülər. 

“Yeni torpaqlar üçün yeni müharibəyə” başladılar. Bəli, məhz torpaq üçün, ərazi üçün! Onlar nə Şuşanın, nə də 

böyük bir xarabazara çevirdikləri şəhər və kəndlərimizin heç birinin həqiqi sahibi deyildilər, tarixən olmamışdılar. 

Əks təqdirdə, bu abad, çiçəklənən şəhər və kəndləri yer üzündən silməyə, başqalarının fəlakəti üzərində özlərinə 

rifah və səadət yaratmaq fikrinə düşməzdilər. 

Atalar üçdən deyib. Son 115 ildə Şuşa uğrunda üçüncü, son və ən qanlı savaşımızı verdik. Şuşaya indiki 

qayıdışımız əbədidir, dönməzdir. İnanıram ki, Şuşa həqiqi intibahını məhz bundan sonra yaşayacaq. Erməni 

vandallardan miras qalmış xarabalıqlar içindən əfsanəvi Səməndər quşu kimi tarixi simasını bərpa edərək dirçəlib 

parlayacaq. “Qafqazın konservatoriyası” statusunu özünə qaytaracaq, təkcə Azərbaycanın deyil, bütün türk 

dünyasının “mədəniyyət paytaxtına” çevriləcək. Bu proses artıq Şuşanın işğaldan azad olunmasının ertəsi günü 

başlayıb və düşməni təşvişə salan bir sürətlə davam etməkdədir. Son on ay ərzində Şuşada ermənilərin onilliklər 

boyu gördüklərindən daha çox iş görülüb. Şəhərin tarixi siması addım-addım bərpa edilir. Böyük layihələr 

reallaşdırılır, hər bir paytaxta yaraşıq verə biləcək binaların təməli qoyulur. Bu da Şuşa uğrunda tarixi zəfərimizin 

daha geniş miqyasda davamıdır. İnanırıq ki, təqvimdəki “Şuşa ili” bu prosesi daha da sürətləndirəcək! 

Və bu gün biz tarixin “Şuşa ilində” yaşayırıq. Nə xoşbəxtik ki, Şuşanın 270 illiyini özümüz qeyd edirik. 

Təkcə müqəddəs şəhərimizi deyil, onun tarixini də yadelli işğalçıların əlindən qurtarmışıq. 

Şuşa öz övladlarınındır. Şuşa bizimdir. Və sonsuza qədər belə olacaq! 

Şuşa ilini oyuncaq qurumun müvəqqəti nəzarətində qalan digər ərazilərimizin “illərinin” əvəz edəcəyi vaxt 

da uzaq deyil! 
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Şuşada, regionda ən böyük məscid tikilir 
 

Şəhərin yuxarı hissəsində yerləşəcək məscid bütün Şuşaya hakim olacaq 

 

Məlahət Rzayeva 

 

“Tarixi-dini abidələrimizin, o cümlədən məscid, kilsə, sinaqoqların bərpası və yenidən qurulması, yeni 

ibadət evlərinin inşası Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi tolerant siyasətin tərkib hissəsidir” 

 

Azərbaycan tolerant, bütün dinlərə hörmətlə yanaşılan ölkə olduğunu dünyaya sübut edib artıq. 

Bunu ölkəmizdə kilsə və sinaqoqların, məbədlərin məscidlərlə yanaşı açıq, heç bir ayrı-seçkiliyə məruz 

qalmadan sərbəst fəaliyyət göstərməsi təsdiq edir.  

Hər il Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi ölkədə fəaliyyət göstərən dini icmalar, dini ibadət yerləri 

barədə məlumat açıqlayır. Məlum olur ki, məscidlərlə yanaşı, paytaxtda, eləcə də regionlarda 14 kilsə, 7 sinaqoq 

fəaliyyətdədir. DQİDK-nin sədri Mübariz Qurbanlı “Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi: 20 illik zaman 

kəsiyində” məruzəsində də bu məsələyə toxunmuşdu və qeyd etmişdi ki, dini qurumların yenidən dövlət 

qeydiyyatına alınması prosesi başlayandan (01.09.2009-cu il) bu günədək 970 dini qurum dövlət qeydiyyatına 

alınıb. Konfessional baxımdan onlardan 933-ü islam, 37-si isə qeyri-islam (xristian – 26; yəhudi – 8; krişna – 1; 

bəhai – 2) təmayüllüdür. 

 Baxmayaraq ki, Azərbaycan müsəlman ölkəsidir və əhalinin 90 faizi islam dininin daşıyıcılarıdır, digər 

dinlərin mənsubları, Azərbaycan vətəndaşı olan etnik qrupların nümayəndələri ibadətlərini istədikləri şəkildə icra 

edə bilir. Azərbaycan dövləti bütün millətlərə, etnik qruplara bu imkanı yaradıb. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti cənab İlham Əliyev və ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyeva regionlara səfərləri zamanı kilsələri, 

məbədləri ziyarət edir, kilsə xadimləri ilə görüşür və problemləri dinləyir, çətinliklərin aradan qaldırılmasına 

göstəriş verirlər. Ölkədə fəaliyyət göstərən kilsə, məbəd və sunaqoqlar dövlət vəsaiti, həmçinin Heydər Əliyev 

Fondunun dəstəyi ilə təmir edilir, abadlaşdırılır. Bu günlərdə isə Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım 

Mehriban Əliyeva Bakının Suraxanı rayonunun Yeni Günəşli qəsəbəsində “Xanım Fatimeyi Zəhra” məscidinin 

yeni binasında yaradılan şəraitlə tanış oldular.  

Qeyd edək ki, bu məscid bir neçə ildir təmir  edilirdi, hətta bir müddət təmir işləri yarımçıq da saxlanmışdı. 

İndi isə məscid tamamilə yenilənib. Məscid əvvəllər qəzalı vəziyyətdə olan ikimərtəbəli binada yerləşirdi və 

burada dindarların ibadəti üçün heç bir şərait yox idi. Məsciddə eyni vaxtda maksimum 500-550 nəfər ibadət edə 

bilirdi. İbadət edənlərin sayı çox olduğundan, məscidə üz tutanlar məcbur qalıb açıq havada ibadət edirdilər. Odur 

ki, qəsəbədə daha müasir və geniş məscid kompleksinin tikintisinə ehtiyac yaranmışdı. Məhz Prezident İlham 

Əliyevin tapşırığına əsasən, məscid kompleksi üçün müasir konsepsiya hazırlandı və yeni bina inşa olundu. 

Məscidi ziyarət edən Prezidentə və Mehriban xanıma məlumat verildi ki, bundan sonra məsciddə, eyni 

zamanda, 1800 nəfərin ibadət etməsi mümkün olacaq. Yeni məscid kompleksində kişilərin və qadınların ibadəti 

üçün bütün zəruri şərait yaradılıb. Kompleksin inşası zamanı Abşeron məscidlərinin memarlıq üslubuna uyğun 

elementlərdən istifadə olunub. Buraya ağac materialından hazırlanmış şəbəkələr də daxildir. Məscid kompleksinin 

diametri 4 metr və hündürlüyü 42 metr olan iki minarə və hündürlüyü 25 metr olan günbəz bəzəyir. Kompleksə 

dindarların dəstəmaz alması, dini ayinlərin keçirilməsi üçün xüsusi binalar da daxildir. Məsciddə 

mərkəzləşdirilmiş havalandırma sistemi yaradılıb, ətraf ərazi yaşıllaşdırılıb. Yeni Günəşli qəsəbəsində “Xanım 

Fatimeyi Zəhra” məscidinin müasir kompleksinin istifadəyə verilməsi bir daha sübut edir ki, islam mədəniyyəti 

ilə bağlı tarixi-memarlıq abidələrinin, müqəddəs dini ibadət və inanc yerlərinin təmiri və bərpası ölkəmizdə dövlət 

siyasətinin vacib tərkib hissələrindəndir.  

Cənab Prezident və Mehriban xanımın yeni inşa edilmiş “Xanım Fatimeyi-Zəhra” məscidini ziyarət 

etməsini yüksək dəyərləndirən “Mənəvi İrsin Təbliği” İctimai Birliyinin sədri Sevinc Əzimbəyli qeyd etdi 

ki, bu ziyarət ölkədə islam dini və islam mədəniyyətinin təəssübkeşinin Azərbaycan dövləti olduğunu sübut 

edir:  

- Biz bunu cənab Prezidentin timsalında görürük. Ölkənin birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun 

prezidenti Mehriban Əliyevanın timsalında görürük. Cənab Prezident də, Mehriban xanım da səfər etdikləri 

yerlərdə mütləq dini ocaqları ziyarət edirlər. İndiyədək Prezident Şuşaya neçə dəfə səfər edibsə, həmişə də 

məscidə gedib, həm də dini qaydalara, islam əxlaqına riayət edərək. Prezidentin, Mehriban xanımın bu 

davranışları nəinki müsəlman əhalisi, kimliyindən, hansı dinə mənsubluğundan asılı olmayaraq hər bir insan üçün 
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nümunədir. Prezident bununla dini dəyərlərə verdiyi yüksək qiyməti, həssaslığı nümayiş etdirir. Örnək sərgiləyir. 

Eyni həssaslığı biz kilsələrə, qeyri-islam ibadət yerlərinə münasibətdə də görürük. Bütün bunlar Azərbaycan 

dövlətinin Prezident və birinci xanımın timsalında dini dəyərlərin hamisi, qayğıkeşi olduğunu göstərir.  

S.Əzimbəyli xatırlatdı ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə də Azərbaycan dövləti islam tarixi-

memarlıq abidələri ilə yanaşı, məbədlərin, kilsələrin bərpasını da həyata keçirir:       

  - Bilirsiniz ki, ötən ilin may ayında Şuşada Prezident tərəfindən yeni məscid kompleksinin təməli qoyuldu. 

Bu məscid regionda ən böyük, ən hündür məscid olacaq. Məscid, layihədə əks olunduğu kimi, Şuşanın noyabrın 

- 11-ci ayın 8-də azad edilməsini və Zəfər Gününü simvolizə edir. Şəhərin yuxarı hissəsində yerləşəcək məscid 

bütün Şuşaya hakim olacaq. Şuşada vaxtilə işğalçıların dağıtdığı Yuxarı Gövhər Ağa və Aşağı Gövhər Ağa 

məscidləri, o cümlədən qədim Qazançı kilsəsi də bərpa ediləcək. Tarixi-dini abidələrimizin, o cümlədən məscid, 

kilsə, sinaqoqların bərpası və yenidən qurulması, yeni ibadət evlərinin inşası Azərbaycan dövlətinin həyata 

keçirdiyi tolerant siyasətin tərkib hissəsidir. 

 

Şərq. - 2022. - 8 yanvar. - № 3. - S. 6. 
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Şuşada İlham Əliyev zirvəsi 

 
Müzəffər liderin bu şəhərə ötənilki 7 səfəri nəticəsində mədəniyyət paytaxtımızın siması sürətlə 

dəyişdi, tarixi əzəməti geri qaytarıldı 

 

Yasəmən Musayeva 

 

“...Mən yeni ili “Şuşa ili” elan edirəm...” 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu möhtəşəm xəbəri Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və 

Yeni il münasibətilə xalqa müraciəti zamanı açıqladı. İlham Əliyev onu da qeyd etdi ki, bu il, 1752-ci ildə Pənahəli 

xan tərəfindən təməli qoyulan Şuşa şəhərinin 270 illik yubileyi böyük təntənə ilə qeyd ediləcək. 

Bəli, ölkə Prezidenti tərəfindən verilən hər iki qərar həm Şuşanın şanlı tarixinin təntənəli bayramının qeyd 

edilməsi, həm də mədəniyyət beşiyimizin, Qarabağın baş tacının bərpasını, dirçəldilməsini sürətləndirmək 

baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda Şuşanın Azərbaycan xalqının, Azərbaycan Prezidentinin 

ürəyində hansı uca zirvədə dayandığını təntənəli şəkildə nümayiş etdirir... 

Heç təsadüfi deyil ki, ötən il, işğaldan azad edilən torpaqlara 32 dəfə səfər edən İlham Əliyev, düz 7 dəfə 

yolunu Şuşa şəhərindən saldı. Qala şəhərimizdə böyük quruculuq işlərinə, ən genişmiqyaslı bərpa işlərinə start 

verdi, Şuşaya mütəmadi səfərlər edərək görülən işlərin gedişatı ilə şəxsən tanış oldu. 

İlham Əliyevin hər gəlişinin Şuşanı necə möcüzəvi sürətlə dirçəltdiyinin, simasının dəyişdiyinin, ruhunun, 

tarixi əzəmətinin özünə qayıtdığının şahidi olduq... 

 

Şuşanın dirçəlişinin təməlini Ulu Öndər qoymuşdu 

 

Əslində, Şuşanın mədəni dirçəlişinin təməli hələ illər öncə Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən 

qoyulmuşdu. Ümummilli Liderin 1982-ci ildə Şuşaya 2 dəfə səfər edərək Vaqifin məqbərəsinin, Poeziya Evinin 

açılışında və orada keçirilən “Vaqif poeziya günləri”ndə iştirak etməsi xalqımızın, şuşalıların yaddaşına ən xoş 

xatirələr kimi həkk olunub. Foto və videoların da yaddaşına köçən həmin tarixi anlarda İlham Əliyev də Ulu 

Öndərlə bərabər Şuşada idi. 

Düz 39 ildən sonra, 2021-ci ilin 15 yanvarında Vaqifin ermənilər tərəfindən dağıdılmış məqbərəsi önündə 

çıxış edən Prezident İlham Əliyev həmin günləri belə xatırlamışdı: “...Bu tarixi gün mənim yadımdadır. Çünki o 

vaxt atamla bərabər, bax, bu yerdə mən də durmuşdum. Bu, tarixi videokadrlar da var. Çox şaxtalı, qarlı bir hava 

idi. Möhkəm qar yağırdı. Amma buna baxmayaraq, bu tədbirə yığışmış insanlar, Azərbaycan ziyalıları heç o 

soyuğu hiss etmirdilər. Çünki Qarabağ xanının vəziri olan Molla Pənah Vaqifin möhtəşəm məqbərəsi açılırdı. Bu 

təşəbbüsü Ulu Öndər Heydər Əliyev irəli sürmüşdü, onun rəhbərliyi ilə inşaat işləri aparılmışdı və gözəl, əzəmətli 

məqbərə ucaldılmışdı”. 

İlham Əliyev işğala məruz qalmış torpaqlarımızın erməni tapdağı altında qalması ilə heç zaman barışmırdı 

və ötən bu illər ərzində daim yurdlarımızın azadlığı üçün çalışırdı. Şuşanın işğaldan qurtarılması isə, həm də İlham 

Əliyevin ata nəsihətinə əməl etməsi kimi böyük xoşbəxtliyə nail olması demək idi. 

Müzəffər Ali Baş Komandan 2020-ci ilin 8 noyabrında Şəhidlər xiyabanından Şuşanın azadlığını xalqımıza 

müjdələyəndə onu da qürurla söyləmişdi ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdiyi üçün xoşbəxt adamdır. 

Hələ Şuşanın azadlığından əvvəl, İkinci Qarabağ müharibəsinin gedişi ərəfəsində də Prezident İlham 

Əliyev müsahibəsi zamanı Şuşanın azadlığının xalqımız üçün nə qədər əhəmiyyətli olmasını dilə gətirmiş, 

qətiyyətlə vurğulamışdı: “Əlbəttə ki, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olar”. 

 

Şuşaya aparan “Zəfər” yolu 

 

Şuşanın qəhrəmanlıqla düşmən tapdağından azad edilməsindən sonra isə növbə bu tarixi şəhərin əzəmətini 

bərpa etmək idi. 

Prezident İlham Əliyev 2021-ci ilin 14 yanvarında, Şuşaya “Zəfər” yolu ilə səfər edərək, bu tarixi 

missiyanın uğurlu təməlini qoydu. İlham Əliyev bu səfəri zamanı illərdir didərgin həyatı yaşayan Natəvanın, 
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Üzeyir bəyin, Bülbülün güllələnmiş büstlərini də öz doğma yerlərinə qovuşdurdu, onların da ruhlarını şad etdi. 

Dahi şəxsiyyətlərimizin büstlərinin Şuşaya - öz əzəli vətənlərinə qaytarılması qələbəmizin daha bir sarsılmaz 

rəmzinə çevrildi. 

İki aydan sonra, martın 16-da dövlət başçısı yenidən Şuşaya üz tutdu, Vaqifin məqbərəsində tezliklə bərpa 

işlərinin başlayacağının, məscidlərin bərpası ilə bağlı artıq müvafiq göstərişlər verildiyinin, otuz il ərzində 

ermənilərin qurutduğu bütün bulaqlarımızın bərpa ediləcəyinin və bir çox möhtəşəm planların xoş xəbərini verdi. 

Daha sonra Ali Baş Komandan xalqımızı ölkəmizin tarixində əlamətdar günlərdən olan və uzun fasilədən 

sonra Şuşada, Cıdır düzündə keçirilən “Xarıbülbül” festivalından salamladı. Mayın 12-də keçirilən festivalda 

Prezident qürurla qeyd etdi ki, biz bu gözəl ənənəni bərpa etdik və bundan sonra “Xarıbülbül” festivalı Şuşada 

hər il keçiriləcək. Bu festival isə Azərbaycanda yaşayan xalqların nümayəndələrini əhatə edir: “Bu tövsiyəni 

festivalın təşkilatçısı olan Heydər Əliyev Fonduna mən vermişdim, çünki Vətən müharibəsində Azərbaycanda 

yaşayan bütün xalqların böyük payı vardır. Vətən müharibəsi bir daha onu göstərdi ki, Azərbaycanda bütün xalqlar 

dostluq, qardaşlıq, həmrəylik şəraitində yaşayır və bu 44 günlük müharibə bir daha onu göstərdi ki, ölkəmizdə 

milli birlik, milli həmrəylik vardır”. 

Şuşanı Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edən İlham Əliyev “Xarıbülbül” festivalındakı çıxışında 

onu da söylədi ki, “ermənilər nə qədər çalışsalar da, Şuşadan Azərbaycan ruhunu silə bilmədilər. Bəli, mənfur 

düşmən tərəfindən binalar dağıdıldı, məscidlərimiz dağıdıldı, tarixi abidələrimiz dağıdıldı. Ancaq Şuşa 

Azərbaycan ruhunu qoruya bildi”. 

 

Şuşa Bəyannaməsi: Azərbaycan - Türkiyə müttəfiqliyinin rəsmi təminatı 

 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin 15 İyun - Qurtuluş Günündə Prezident İlham Əliyev növbəti dəfə Şuşaya 

səfər etdi. Amma bu dəfə İlham Əliyev həm də qardaş ölkə Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib 

Ərdoğanı Qarabağ torpağında salamladı. Həmin görüşdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə 

Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan qədim Azərbaycan şəhəri, türk mədəniyyətinin beşiyi olan Şuşada əsl tarixi 

salnamə yazdılar. Azərbaycan - Türkiyə əlaqələrini ən yüksək zirvəyə çatdırdılar, “Azərbaycan Respublikası ilə 

Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsi”ni imzaladılar. 

Tarixə əsaslanan bu bəyannamənin əhəmiyyəti haqqında danışan İlham Əliyev söylədi ki, bəyannamədə 

xalqlarımızın böyük liderləri, öndərləri Mustafa Kamal Atatürkün və Heydər Əliyevin kəlamları öz əksini tapıb: 

“XX əsrin əvvəllərində Mustafa Kamal Atatürk demişdir: “Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri 

kədərimizdir”. XX əsrin sonlarında Heydər Əliyev demişdir: “Türkiyə və Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir”. 

Bu tarixi sözlər, kəlamlar bizim fəaliyyətimiz üçün əsas amildir. Biz bu vəsiyyətə sadiqik və XXI əsrdə azad 

edilmiş Şuşada Müttəfiqlik Bəyannaməsini imzalayarkən əcdadlarımıza sadiqliyimizi nümayiş etdiririk və 

gələcək nəsillərə yol göstəririk”. 

Öz növbəsində Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirdi ki, Şuşa Bəyannaməsi ilə əlaqələrimizin yeni dövrdəki yol 

xəritəsini müəyyənləşdirdik: “Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı bu Bəyannamə bir sıra məsələləri əhatə edir. 

Gələcəklə bağlı addımları atarkən artıq təkcə iki ölkəni deyil, bölgəni əhatə edən bir qətiyyətin bu sənəddə ifadə 

olunduğunu görürük”. 

 

Tarix təkrarlanır 

 

Ötən il İlham Əliyevin Şuşaya möhtəşəm və unudulmaz səfərlərindən biri də avqustun 29-da oldu. 

Prezident “Qarabağ” hotelinin, dahi Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin muzey-məqbərə kompleksinin 

bərpadan sonrakı açılışında, Molla Pənah Vaqifin büstünün, Bülbülün Ev-Muzeyinin bərpadan sonra, dahi 

bəstəkar Üzeyir bəy Hacıbəylinin heykəlinin açılışlarında iştirak etdi. 

2021-ci ilin 30 avqustunda 1982-ci ildə Ulu Öndər tərəfindən açılışı edilən və 2021-ci ildə Heydər Əliyev 

Fondu tərəfindən bərpa edilən Vaqifin möhtəşəm məqbərəsinin önündə “Vaqif Poeziya Günləri”nə start verildi. 

Poeziya günlərinin açılışında iştirak edən Prezident İlham Əliyev məlumat verdi ki, şəhərdə artıq çox böyük 

işlər görülüb və Şuşaya ikinci-üçüncü dəfə gələnlər bunu görürlər, Şuşanın bərpası ilə bağlı qısa müddət ərzində 

böyük işlər görülüb. İlk növbədə “Zəfər” yolu çəkilib. Magistral yol da çəkilir, Şuşanın elektrik təsərrüfatı bərpa 

edilib, yarımstansiya tikilib. Şuşaya suyun verilməsi bərpa edilib və indi iki mənbədən Şuşaya su gəlir. Şuşanın 

tarixi abidələrinin bərpasına start verilib. Vaqifin məqbərəsi artıq bərpa edilib. Ermənilər tərəfindən dağıdılan 

Vaqifin büstü bərpa edilib və ikinci açılışı həyata keçirilib. Üç məsciddə təmir-bərpa işləri gedir, Yuxarı Gövhər 
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ağa məscidinin təmiri bitmək üzrədir. Saatlı və Aşağı Gövhər ağa məscidlərinin təmiri ilə bağlı göstərişlər verilib. 

Bu məscidlərin təmirini Heydər Əliyev Fondu öz üzərinə götürüb. Natəvan bulağı bərpa edilib... 

 

Tarixlə müasirliyin birləşdiyi məkan 

 

Həmin tarixdə Prezidentin Şuşa səfəri çərçivəsində əlamətdar hadisələrdən biri də şəhərin müfəssəl 

hazırlanmış baş planı əsasında tikiləcək yeni yaşayış kompleksinin təməl daşının qoyulması oldu. Dövlət başçısına 

təqdim edilən Şuşa şəhərinin baş planı hazırlanarkən onun tarixi əzəmətinin qorunması əsas götürülüb. 

Mədəniyyət paytaxtımızda həyata keçirilən bütün layihələr tarixlə müasirliyin vəhdəti üzərində qurulacaq və 

tezliklə keçmişdə olduğu kimi, Şuşa dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevriləcək. Təqdim olunan baş planda 

Şuşanın orta, yüksək və qarışıq sıxlıqlı olan yaşayış binalarının inşa edilməsi, şəhər mərkəzinin, yeni tikiləcək və 

qorunub saxlanılacaq tarixi binalar və abidələrin yerləri də öz əksini tapıb. Şəhərdə uzunluğu 36,2 kilometr olan 

mövcud yollarla yanaşı, həm də 17,6 kilometr yeni yolun inşası da nəzərdə tutulur. Həmçinin şəhərin baş planında 

ictimai dayanacaqların da yerləşmə yerləri müəyyən olunub. Bu dayanacaqlar elə qoyulacaq ki, şəhərin küçələrinə 

giriş-çıxışa maneə olmasın. 

Baş plan hazırlanarkən şəhərin relyefinə uyğun olaraq yaşıllıqları və landşaftı qoruyub saxlamaq, onu 

inkişaf etdirmək məqsədilə yaşıl dəhlizlərin inşası da nəzərdə tutulur. 

Şuşada ümumi sahəsi 46.765 kvadratmetr olacaq yeni yaşayış massivi 6 məhəllədən ibarət olacaq. 

Məhəllələr üzrə əhali sayı 2020 nəfər nəzərdə tutulur. Beləliklə, yaşayış massivində 25 binanın olacağı 

planlaşdırılır. Avqustun 29-da təməli qoyulan 1-ci məhəllədə 3, 4 və 5 mərtəbəli binalar da Şuşaya xas memarlıq 

üslubu ilə tikiləcək. İlham Əliyev söylədi ki, bu kompleks tədbirlər onu göstərir ki, Şuşanın dirçəldilməsi sürətlə 

gedir və şuşalılar Şuşaya qayıdırlar. Həm qrup-qrup öz doğma şəhərinə gəlib ziyarət edirlər, eyni zamanda burada 

artıq açılmış obyektlərdə şuşalılar işlə təmin edilirlər: “Beləliklə, biz Şuşanı yenidən dirçəldəcəyik”. 

 

Zəfər bayramının Şuşa təntənəsi 

 

Bu qədim Azərbaycan şəhərinin azadlığının ilk ad günündə - 8 noyabrda da Müzəffər Ali Baş Komandan 

Şuşada idi. 2021-ci ilin 7 noyabrında Şuşaya səfərə gələn İlham Əliyev əvvəlcə Füzuli rayonunda “Zəfər” yolunun 

açılışında iştirak etdi. Daha sonra Daşaltı kəndində məscidin, Şuşa Radio-Televiziya yayım qülləsinin, Şuşa Şəhər 

Xəstəxanasının təməllərini qoydu. 

Dövlət başçısı Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Aşağı Gövhər ağa məscidində və Mehmandarovların 

malikanə kompleksində aparılan bərpa işləri ilə tanış oldu. 

8 Noyabr - Zəfər Günündə isə xalqımızı möhtəşəm Qələbəyə aparan 44 günün şərəfinə ölkə üzrə 44 min 

ağac əkilməsi aksiyası çərçivəsində Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Cıdır düzündə 

ağac əkdilər. 

Ali Baş Komandan İlham Əliyev Şuşada hərbçilər qarşısında çıxış etdi, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 

bütün şəxsi heyətini və Azərbaycan xalqını Zəfər günü münasibətilə təbrik etdi. Dövlət başçısı söylədi ki, bu, 

Zəfər bayramıdır, bu, rəşadət bayramıdır, bu, ədalət bayramıdır, bu, milli qürur, milli ləyaqət bayramıdır. Biz öz 

ləyaqətimizi bərpa etdik. Bundan sonra müzəffər ölkə və qalib xalq kimi əbədi yaşayacağıq. Bundan sonra 

Qarabağda və Zəngəzurda əbədi yaşayacağıq. Əgər Ermənistanda hər hansı bir qüvvə bizə xor baxsa, hansısa 

revanşist meyillərə əl atsa, bizim yumruğumuzu görəcəkdir. Bizim yumruğumuz yerindədir. 

8 noyabr 2021-ci ildə Şuşada qeyd olunan təntənəli Zəfər günü bütün beynəlxalq aləmə, doğma 

diyarlarımıza göz dikən işğalçılara bir daha mesaj verdi ki, Vətənimizə qarşı istənilən təhdid və hücumların 

qarşısını ala biləcək qüdrətli Ordumuz, bu Orduya rəhbərlik edən qətiyyətli, əzmkar Baş Sərkərdəmiz var. 

 

“Şuşa hər birimizi özünə çəkir” 

 

2021-ci ilin 24 dekabrında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 60 illik yubileyini qalib 

sərkərdə, Müzəffər Ali Baş Komandan kimi Zəfərimizin qürur zirvəsi olan Şuşada qeyd etdi, aldığı yubiley 

təbriklərinə görə Cıdır düzündən təşəkkürünü çatdırdı.  

Dövlət başçısı Azərbaycan xalqına verdiyi müqəddəs vədin gerçəkləşməsinin qürurunu, üzərinə düşən ən 

böyük missiyanı ləyaqətlə yerinə yetirməyin fəxarətini, ata vəsiyyətinə əməl etməyin xoşbəxtlik hissini həmin 

gün bir daha Qarabağda keçirirdi. 
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Müzəffər lider fəxrlə diqqətə çatdırdı ki, Şuşaya bu il yeddinci səfəridir: “Şuşa hər birimizi özünə çəkir. 

Düzdür, mən burada - Şuşada müxtəlif tədbirlərin açılışlarında iştirak etmişdim. O tədbirlər ki, Şuşanın 

Azərbaycan xalqına, Azərbaycan mədəniyyətinə məxsus olduğunu bir daha təsdiqləyir. Amma eyni zamanda hər 

dəfə Şuşada hansısa tədbir nəzərdə tutulduqda böyük həvəslə, böyük sevgi ilə, məhəbbətlə Şuşaya gəlirdim və 

hesab edirdim ki, bu günü də mən məhz burada - Şuşada hər birimiz üçün əziz olan Cıdır düzündə qeyd etməliyəm 

və bunu edirəm”. 

Bəli, hələ bundan 10 il əvvəl, 2011-ci ilin 24 dekabrında 50 illik yubileyini Qarabağ torpağında - 

Ağcabədidə Taxtakörpü ərazisində məskunlaşmış Laçın rayonundan olan məcburi köçkün ailələri ilə birgə qeyd 

etdiyi gün İlham Əliyev sərkərdə qətiyyəti ilə dediyi kimi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, elə həmin 

gün vəd verdiyi kimi işğaldan azad edilən yurdlarımızda böyük quruculuq işlərinə başladı. 

İlk növbədə isə Şuşada böyük quruculuq işlərinə start verildi və işğaldan azad edilmiş torpaqlar arasında 

ən genişmiqyaslı bərpa işləri də məhz Qarabağımızın baş tacında aparılmağa başlandı. 

Prezident İlham Əliyevin birbaşa nəzarəti altında gündən-günə Şuşa dirçəlir, inkişaf edir, tarixi əzəmətini 

özünə qaytarır. Bütün bunlar isə onu göstərir ki, tezliklə mədəniyyət paytaxtımızda həyat yenidən qaynayacaq. 

Və qarşıdakı bütün illərimiz də şuşalı bəxtəvərlər kimi keçəcək... 

 

Azərbaycan. - 2022.- 7 yanvar. - № 2. - S. 1,4. 
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Qışı da yaz nəfəsli Şuşamız… 
 

Anar Turan 

 

Dekabrın 28-i, saat 06:20-dir. Ölkənin vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının təmsilçilərindən ibarət heyətlə 

Bakının cənub qapısındakı görüş yerimizdən – Bayıl qəsəbəsindən, yeni salınan Bakı bulvarında yerləşən Su 

Polosu İdman Kompleksinin yanından milli ruhumuzun qibləgahı saydığımız, mədəniyyət paytaxtı seçdiyimiz 

Şuşaya yola düşürük. Səfər Qeyri Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin təşkilatçılığı ilə həyata 

keçirilir. Öncədən deyim ki, təşkilatçılar, xüsusilə, bizimlə bərabər Şuşaya səfər edən agentliyin müşahidə 

şurasında təmsil olunan dostlar və işçi qrupda olan digər şəxslər də səfərlə bağlı olan işlərini peşəkarlıqla icra 

etdilər. Çox sağ olsunlar… 

 Doğrusu, axşamdan ehtiyat edirdim ki, birdən yuxuya qalaram, aylardan, illərdən bəri həsrətində olduğum 

bu ziyarət pozular. Qarabağ yaramızın məlhəmi olan Şuşanı görməyimin sonraya qalması dözülməz olardı. 

Düşündüm ki, tez yatım, erkən də durub görüş yerinə vaxtında çatım. Amma nə illah elədim, gözümə çimir belə 

getmədi. Sevindiyimdən idi, ya vaxtın tez keçməsini istədiyimdənmi bilmədim, bütün gecəni ayıq qaldım. 

Hava işıqlaşanadək xəyalım, sanki Şuşaya gedən yolun üstündə pərvaz elədi, sonra o müqəddəs ünvana 

çatıb qala-şəhərin küçələrini dolaşdı, qayalarına dırmaşdı. Beynimdəki fikir ilğımında Cıdır düzünə çatıb bu ulu 

dərgahda Tanrının böyüklüyü qarşısında diz çökdüm, şükranlığımı bildirdim. Bax, beləcə Şuşa təşnəliyindən güc 

alan xəyalım məndən qabaq səfərə çıxıb, məndən də əvvəl mənzil başına yetişdi… 

Vədə yerinə vaxtında çatdım. İllərin marağı, həvəsi və həsrətindən doğan elə bir gümrahlıq hiss edirdim 

ki, sanki, nağıllardakı kimi, 40 günün yuxusunu yatmışdım. Bir neçə saatlıq yolun yorğunluğu da eynimə olmadı. 

Şuşaya yolda istirahət etmədən, çox vaxt itirmədən getdik. Adətən, belə uzun yola çıxanda hər 100–150 

kilometrdən bir dincəlirlər, çay içib, çörək yeyirlər. Bir anlıq düşüncələrə qərq olduğum və yolboyu tanıdığımız 

dostlardan partiya sədrinin müavini Arzuman Abdulkərimov, jurnalist İlqar İlkin və digərləri ilə söhbətlərimizə 

yeni məcra verən görüntülərdən biri də “İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizə giriş” yazılmış böyük reklam lövhəsi 

oldu. Sanki bir anlıq hansısa boşluğa düşdük. Nəfəs almağımız, düşünməyimiz, söhbətləşməyimiz hamısı, elə bil, 

anidən donub qaldı. Belə məqamda gözün insan üçün nə qədər vacib bir üzv olması daha aydın duyulur. Tibb 

mütəxəssisləri qeyd edirlər ki, insan təbiətdən aldığı informasiyanın 90 fazini göz vasitəsilə əldə edir. İlk dəfə idi 

ki, bu qənaətin nə qədər doğru olduğunu yəqin edirdim. 

Artıq Bakı – Füzuli magistralını arxada buraxıb Zəfər yoluna yetişirik. Bu yolun necə çəkilməsi, haralardan 

keçməsi, ağılagəlməz sürətlə hazır olması bir ayrı mövzudur. Bu yol Füzulinin tamamilə dağıdılmış kəndlərini 

bizə göstərir. Yol torpağını kol-kos örtmüş, daş-kəsək basmış hansısa antik xarabalıqları xatırladan Füzuli 

şəhərinin yanından keçir. Qəribədir ki, Ağdamın xarabalıqlarını görəndə də, indi də orta məktəbin tarix 

dərsliklərində keçdiyimiz Əmir Teymurun Beyləqan xarabalıqlarını görüb köks ötürməsi yadıma düşdü. Elə bil, 

dağılmış, viran edilmiş hansısa şəhərə baxıb köks ötürən Teymurləng belə bir əməlin yolverilməz olduğunu 

insanlara anlatmaq üçün qısa müddətdə Beyləqanın bərpasını əmr vermiş, şəhəri əvvəlki görkəminə qaytarmaq 

üçün əlindən gələni əsirgəməmişdi. Beynimdə tarixi şəxsiyyətlərin baxışlarını və əməllərini analiz edərək, 

Füzulinin “bir bayraq taxmağa bina tapılmayan” xarabalıqlarını seyr edə-edə, yadıma düşdü ki, dağıdılmış şəhər 

və kəndlərimiz kül-torpağın içindən dirçəldilir. Bunun ilk müjdələrindən biri kimi, beşcə dəqiqə öncə cəmi 8 aya 

inşa edilmiş və açılışı olmuş Füzuli Beynəlxalq Hava Limanını gördük. İçimdə bir rahatlıq yarandı ki, bunu edən 

Azərbaycandır və qısa müddətdə Füzulini də bu hava limanı kimi hazır vəziyyətə gətirəcəyik. Yağının murdar 

caynağından qurtardığımız əraziləri hamı donuq bir susqunluqla müşahidə edirdi. Çünki 30 ilə yaxın intizarında 

olduğumuz, qaytarılacağına inamımızın korşaldığı, miskin bir xarabazara çevrilmiş, başı bəlalar çəkmiş 

yerdəyik. Bizim olan, amma 28 il bizdə olmayan Qarabağdayıq! 

Elə bu vaxt telefonuma zəng gəlir. Zəng edən Şuşadan olan yaxın qohumlarımdır. Uzun illər ölkənin tikinti 

sektorunda çalışmış, hazırda ictimai fəaliyyətlə məşğul olan Akif müəllimdən, Şuşadan söhbət düşəndə şövqlə, 

həyəcanla danışan, vaxtilə Şuşanın Kurort İdarəsində həmkarlar təşkilatının sədri işləmiş Mahinur xanımdan 

maraqlı bilgilər əldə etdim. Artıq 29 il olacaq ki, onlar Şuşanı görmürlər. Lakin şəhərin tarixi, coğrafiyası, havası, 

suyu, küçələri, dalanları barədə nə qədər desən, məlumatları var. Onlar olan yerdə heç kitab açıb oxumağa, 

internetdə axtarışa lüzum yoxdur. Mahinur xanım Şuşada 17 məhəllənin, 17 məscidin, 17 bulağın, 17 hamamın 

olduğunu bildirir. Onların şəhərin qədim Ağadədəlilər məhəlləsindən olduğunu dilə gətirir. Akif müəllimlə 
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Mahinur xanım fəxrlə Şuşadan və bu məhəllədən danışaraq, onların babası, Qarabağın tanınmış ruhanisi Axund 

Hacı Molla Kazımdan söz açırlar. Qeyd edim ki, ateist və anti-milli ideologiyanın hakim olduğu sovet rejiminin 

ilk illərində babalarının fəaliyyətinə görə Bayramovlar ailəsi də təzyiqlərə, təqiblərə məruz qalmışlar. Keçmiş 

barədə qohumlarla xeyli söhbətləşəndən sonra Şuşa ləhcəsinin şirinliyi ilə etdiklləri dualarla sağollaşırıq. Nə 

deyim, oraya getməyi Allah tezliklə hər bir şuşalıya qismət etsin. 

Beləcə Zəfər yolunun dolaylarını qalxa-qalxa Xocavənd rayonunun füsunkar gözəlliyə malik kəndlərini 

arxada qoyub dərəyə enirik və Daşaltıya çatırıq. Zəfər yolunun belə çətin relyefə malik bir yerdə qısa müddətdə 

necə salınması işlərin sürətini və miqyasını deməyə əsas verir. Yol Daşaltını hər tərəfdən süzməyə imkan verir. 

Üstü sal qayalıq olduğu və o qayaların aşağısında yerləşməsi səbəbindən kənd belə adlandırılmışdır. Daşaltı, yəni 

daşın altı, daşın altında yerləşən kənd. Şuşadan aşağıdadır. Şuşaya gedən yollardan biri də bu kənddən keçir. Bu 

kənd həm də bizə faciəli Daşaltı əməliyyatından tanışdır. İndi, həmin yerdən – 1992-ci ildə yüzə yaxın, bəlkə də 

yüzdən çox hərbçimizin xəyanətin qurbanı olduğu uğursuz Daşaltı döyüşlərinin baş verdiyi kənddən keçirik. 

Qəribə hisslər yaşayırıq. Sanki, kəndin hər guşəsindən həmin şəhidlərimiz boylanaraq bizə baxır. Elə bil, bizə 

gözaydınlığı verirlər ki, Daşaltı bizdədir, gec də olsa, qisasımız alınıb. Həmin Daşaltıdır ki, 44 günlük 

müharibədə bir həmləyə azad edildi. 

Şəhərə daxil olduqdan sonra uzun illərdir media və QHT cameəsindən tanıdığımız fəalları, Prezident 

Administrasiyasının təmsilçiləri ilə görüşürük. 

Doxsanıncı illərin həmin uğursuz hadisələrini gözümüzün önündən keçirib ətrafı diqqətlə seyr edərək gəlib 

çatırıq Şuşa şəhərinin girişinə. Burada bizi hərbçilərimiz qarşılayırlar. İcazə alıb Şuşa yazılan yerdə, əzəmətli 

qayaların fonunda şəkil çəkdiririk. Aşağıda isə Xankəndiyə gedən yolda rus sülhməramlıları sakitcə dolaşırlar. 

Sonra Şuşanın gəzintisinə çıxırıq. Desəydilər ki, bütün Şuşanı piyada gəzəcəksən, təpərim-taqətim çatardı. 

Ömrümdə belə bir hüdudsuz maraq, hər şeyi zərrəsinə qədər görüb-duyub, yaddaşıma köçürmək əndişəsi 

keçirməmişdim. 

Əvvəlcə, yenidən qurulduqdan sonra açılışı olan xudmani tikili təsiri bağışlayan “Xarıbülbül” otelinin 

yanından keçirik. Qeyd edim ki, bu cür obyektlərin istifadəyə verilməsi Şuşanın turizm potensialının nümayiş 

etdirilməsində həm mühüm rol oynayır, həm də işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə, o cümlədən tarixi Şuşa 

şəhərində icra olunan sosial layihələrin ardıcıl və sürətlə davam etdiyini göstərir. İşğal dönəmində Bakıda 

“Xarıbülbül”, “Cıdır düzü”, “İsa bulağı” restoranlarını görürdük. Doğrusu, bu adda obyektlərin olması Şuşanı 

qəlbimizdə yaşatmağa xidmət etsə də, keçirilən şənliklərlə bu yerlərin düşmən tapdağında olması görünürdü. Bu 

əksliyi düşünmək adamın qəlbini qan edirdi. İndi isə otelin adının “Xarıbülbül” olması tam yerində idi. 

Sonra Cıdır düzünə yollanırıq. Bu düz tarix boyu çox böyük törənlərə şahidlik etmişdir. Vaxtilə 

azərbaycanlılar burada cıdır yarışları, Novruz bayramları, muğam konsertləri təşkil etmişlər. Ta ki, 1992-ci ilə 

qədər. O vaxtdan ötən ilə qədər bura “ölü zona”ya çevrilmişdi. Axı ermənilər Cıdır düzündə nə edə bilərdilər ki? 

Oxumaq, rəqs etmək, at çapmaq, pəhləvanlıq qədimdən azərbaycanlılara məxsus keyfiyyətlərdəndir. Bunu 

ermənilərlə azərbaycanlıların fərqini qələmə alan Adam Meç, Veliçko kimi tarixçi-etnoqaraflar da təsdiqləyiblər. 

Hər məkanın öz təyinatı olduğu kimi, Cıdır düzünü də, sanki, Tanrı millətimizin təntənəsi üçün yaradıb. 

Düz o qədər gözəl, o qədər əzəmətlidir ki, sanki, göylə yer əl-ələ tutub bu məkanda yallı gedir və insanları da 

onlara qoşulmağa səsləyir. O yandan Xankəndi, bu yandan da Daşaltı görünür. Burada təbiətin ənginliklərindən, 

ecazkarlığından təsirlənməmək mümkün deyil. 

Hər kəs üçrəngli bayraqlarımızla şəkil çəkdirir, ətrafı maraqla seyr edir, xəyallara dalır. Hər kəsin, o 

cümlədən mənim də o anlarda düşüncələrə qərq olduğum məqam Cıdır düzünün altındakı qayalardan dırmanaraq 

şəhəri fəth etmiş xüsusi təyinatlılarımızın qəhrəmanlığıdır. İlahi, onlar bu şəhəri geri almaq üçün nələr ediblər, 

haralardan keçiblər. Bu qayaları, bu dağları necə adlayıb şəhərə daxil olublar? İnanılmazdır! 

Ermənilərin heç gözləmədiyi, ağıllarına belə gətirmədikləri yerdən Şuşaya daxil olan bu qəhrəmanlarımızın 

yenilməz rəşadəti qarşısında minnətdarlıq hissi ilə düzü arxada qoyub başıbəlalı Vaqif məqbərəsinə gəlirik. 

Şuşa geri alınandan şairin məqbərəsi yenidən ziyarətgaha çevrilib. Burada yazdakı musiqi festivalından 

sonra, yayda da poeziya bayramı keçirildi. Şairlik, sözün qüdrətindən, incəliklərindən məharətlə istifadə edib 

bəşəri nümunələr yaratmaq Azərbaycan xalqının minillərdir ki, adi həyat tərzidir. Zərin qədrini zərgər bilər. Vaqif 

kimi önəmli söz adamını kilsə mətnləri və irqçi tezislərdən başqa ədəbiyyatı olmayan bir toplum necə anlayıb 

yaşada bilərdi?! Öz xalqı üçün qəribsəyən Vaqif məqbərəsi indi gün işığına çıxıb. Şəhərə gələnlərin hamısı bu 

yeri ziyarət edir. 

Güllələnmiş heykəlləri yerində görmək də ayrı bir xoş duyğudur. Böyük Üzeyir bəyin, Bülbülün, Natəvanın 

erməni gülləsinə tuş gələn heykəlləri də Azərbaycan xalqı kimi didərgin həyatı yaşadı, Şuşadan başqa bir Qafqaz 
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şəhərinə, sonra isə Bakıya köçdü və nəhayət, 2020-ci ildə öz evinə, öz yurduna qayıtdı. Bu da həyatın bir görk 

olduğunu isbatlayır, həqiqətin necə güclü, qarşısıalınmaz, gec-tez öz yerinə qayıtması düsturunu ortaya qoyur. 

Burada Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığının daha bir rəmzi olan məşhur Şuşa Bəyannaməsinin 

imzalandığı məkanı görürük. Bu da bizə, təbii ki, əlavə qürur bəxş edir. 

Vaxt az, görmək istədiyimiz yer isə çox. Gəlirik Yuxarı Gövhərağa məscidinə… Burada iki rükət namaz 

qılmaq mənim də arzum idi. Niyə Yuxarı Gövhərağa? Çünki 300–400 metr enişdə Aşağı Gövhərağa məscidi də 

var. Yadıma xüsusi təyinatlımız, şəhid Asəf Ağayev düşdü. 44 günlük müharibədə hamının gözü cəbhədən gələn 

videogörüntülərdə idi. Bir görüntüdə şəhid Asəf Ağayev telefonu ilə məscidi əllərindəki süpürgə ilə təmizləyən 

hərbçilərimizi kamerasının yaddaşına həkk edir və Allaha həmd və səna şükrünü edərək süpürgəni onlardan 

istəyir və “mənə də süpürgə verin, mənə də o şərəf qismət olsun” deyirdi. 

Əlbəttə, Allah Asəf Ağayevə daha uca şərəf nəsib etdi. O, şəhidlik məqamına yüksəldi. Onu xatırlayaraq 

baxdım ki, ətrafda süpürülməli heç nə yoxdur. Axı məsçid artıq ermənilərdə deyil. Azərbaycanlılar müqəddəs 

ocaq və məbədlərə çox bağlıdır, bu yerləri öz evləri kimi təmiz saxlayar, oranı natəmizlikdən, heyvanların 

ayaqaltısına çevrilməkdən qoruyurlar. Beləlikə, Allah evlərindən sayılan, müsəlman şəhəri Şuşanın əbədi 

rəmzlərindən olan məsçidə daxil oluruq və əhdimizə əməl edərək ziyarət namazımızı qılıb, millətimiz, dövlətimiz 

üçün Yaradana dua edirik, bu günləri bizə yaşatdığına görə ona şükranlığımızı bildiririk. 

Məsciddən bir az kənarda kilsə görürük. Kilsədə sürətli bərpa işləri getdiyi üçün ora yaxınlaşmırıq. 28 il 

məscidləri dağıdılan biz, məbədlərində heyvan saxlanılan biz, öz müqəddəs məkanlarımıza olan ehtiramı bütün 

dinlərin ibadət məkanlarına göstərən də yenə bizik. Bu, bir Azərbaycan fərqidir. 

Növbədə Şuşa qalasıdır. Bu qala Pənahəli xan dövründən bu günədək nələrə şahidlik etməyib? 

Əcdadlarımız o qalanı, sanki, münəccim uzaqgörənliyi ilə tikiblər. Sanki, bilirmişlər ki, bu qala onların varislərinə 

hələ çox lazım olacaq. 

44 günlük müharibədə də dağlardan, qayalardan keçərək şəhərə qədəm basan Azərbaycan aslanları məhz 

ilk olaraq qalada möhkəmlənmiş, bayrağımızı ora sancmışdılar. Düşməni şəhərdən qovmaq prosesinə buradan 

başlamışdılar. Qala bizə Şuşanın alınmasında çox kömək etmişdi. Bunu Vətən müharibəsi qəhrəmanları da öz 

müsahibələrində təsdiqləyiblər. Hazırda bu qala öz əzəmətini qoruyub saxlamışdır. Bu qədər qanlı-qadalı illərin 

sınağından mətin çıxan qala indi onu tikənlərin varislərini salamlayırdı. Axı, Qafqazda hansı qalanı ermənilər 

tikib ki, Şuşa qalasını da tikəydilər? Bütün şəhərlərimizin, o cümlədən İrəvanın da qalasını azərbaycanlılar 

tikiblər. Tarixə vurulan bu türk möhüründən sonra sən, qalx, bir Şuşaya iddia elə… Burada artıq qarşı tərəfin 

psixoloji portreti hər kəsdə aydın təsəvvür yaradır. 

Qalanın ətrafı qarlı, şəhərin küçələri nəm olsa da, hava Günəşli, hətta gödəkçələrimizi çıxaracaq qədər 

mülayim idi. Sözün doğrusu, uşaqlıqdan eşitdiyim “Şuşanın dağları, başı dumanlı” mahnısı, sanki, alt şüurumuza 

elə yerimişdi ki, Şuşanın qışını dumanlı-çənli zənn edirdik. Gələndə də arzu edirdik ki, bircə hava dumanlı, yağışlı, 

çiskinli, boranlı olmasın. Dumanda şəhəri olduğu kimi necə görə bilərdik ? Tale burada da üzümüzə gülmüşdü. 

Bir günlük səfərimizdə Şuşanı gəzib-görmək və duya bilmək istəyində idik. İndi isə, uşaq kimi sevinirdik 

ki, işıqlı-şöləli, Günəşli Şuşanın küçələri ilə addımlarıyıq. Şəhərin dağıdılan və salamat qalan yerlərini aydınca 

seyr edirik. Gəzə-gəzə 28 ildə nə böyüklükdə turizm potensialı itirdiyimizin fərqinə varırıq. Ancaq atalardan 

qalma “gec olar, güc olar” deyimini yadımıza salıb sakitləşirik. İtirdiklərimizi qaytardığımızı, onu bərpa edib 

əvvəlkindən də möhtəşəm vəziyyətə gətirəcəyimizə inam hər birimizin sözünün, söhbətinin əsasına çevrilir. 

Tanınmış jurnalist Elman Cəfərli ilə söhbətimdə Şuşanın böyük turizm potensialının olduğuna diqqət 

çəkirəm. O isə deyir ki, Şuşanın bu tərəfindən o biri tərəfinə – yuxarıdan aşağıya gələcəkdə kanat çəkilsə burada 

insan əlindən tərpənmək olmaz. Həmkarımız haqlıdır. Həqiqətən də, Şuşanın bu potensialı var. Həm büdcəmizə 

xeyir olar, həm də Şuşa daha məşhurlaşar, daha çox maraqlı olar. 

Şuşanın küçələri ilə söhbət edə-edə dolaşaraq, proqramda olan məkanları bir-bir ziyarət edən vaxt, Bakıda 

məşhur restoranlar şəbəkəsindən biri olan “Qoçət”in filialının burada açıldığını eşidirik. Orada nahar edə-edə 

pəncərənin şüşəsindən şəhərə baxırıq. Yenə qəribə hisslər bizi tərk etmir. Şuşada nahar edirik. Elə bil yuxudur. 

Birdən yadımıza düşdü ki, Şuşa çörəyi almamışıq. Yollandıq sexə… Sex bizim kimi kənar yerlərdən gələnlərlə 

dolub daşırdı. Hamı tutyaya çevrilmiş məşhur Şuşa çörəyini almaq üçün tələsirdi. 

Şuşa çörəyinin özgə bir nemət olduğunu şuşalı qonşularımdan da eşitmişdim, hətta bir dəfə bişirib mənə də 

göndərmişdilər. Amma açığı, bu çörəyi isti-isti, özü də Şuşada almaq, qoxulamaq, bir az kənarından qoparıb 

dadmağın ayrı bir ləzzəti var idi. Beləcə, bu nemətin xoş ətrini, Şuşanın havası ilə ciyərlərimizə çəkib, barlı-

bərəkətli, ruzili şəhəri tərk edirik. Şuşanın qış gözəlliyindən doymamış, qəlbimizdə onun bahar gözəlliyini seyr 

etmək arzusu baş qaldırır… Havası bahar təravəti, yaz nəfəsi aşılayan Şuşamızdan ayrılmaq çətindir. Biz bu günü 

bir igidin ömrü qədər gözləmişik. 28 il elə-belə zaman deyil. Qarışıq duyğularımız olsa da, içimizdə bir 
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toxtaqlığın, hərəkətlərimizdə bir sərbəstliyin hökm sürdüyünü qeyd etməliyəm. Bəlkə də, təvazökarlıqdan uzaq 

olacaq, amma özümüzü qalib ölkənin ərköyün övladları kimi dərk edirik. Hər halda, diktə edən tərəf bu sözlərin 

mahiyyətidir. 

Hə, bir də yolboyu bu qəti qənaət düşüncəmə hakim kəsilmişdi: Şuşa tarixdə heç zaman belə azad, məğrur, 

mətin, öz gələcəyindən ümidli, rahat görünməmişdi. Bunu ucadan söyləyəndə hər kəsin mənimlə razılaşdığını 

görüb məmnun qaldım. Bəli, Şuşa bir də yağıya təslim olmayacaq! Əbədi Azərbaycan şəhəri olaraq qalacaq! 

 

Xalq qəzeti. - 2022.- 7 yanvar. - № 2. - S. 7. 
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Şuşa qalibiyyəti xalqımızın qəhrəmanlıq ruhunun təntənəsinə çevrildi 
 

Dövlət başçısı İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 2022-ci ilin «Şuşa İli» elan edilməsi hərbi-siyasi, 

diplomatik qələbəmizin, tarixi reallıqların təsdiqi və dünyaya təqdimatıdır 

 

Yeganə Əliyeva 

 

«Biz qalib xalqıq. Mən Şuşaya son dəfə 39 il bundan əvvəl gəlmişəm. 39 il bundan əvvəl iki dəfə gəlmişəm 

və birinci dəfə yanvarın 14-də gəlmişəm. Bax, bu gün, yanvarın 14-də yenə də buradayıq. Bu dəfə müzəffər 

Azərbaycan Ordusunun, qalib Azərbaycan Ordusunun Ali Baş Komandanı kimi gəlmişəm. Düşmənin belini qıran 

Ordunun Ali Baş Komandanı kimi gəlmişəm və burada müqəddəs bayrağın altında, qəhrəman hərbçilərin önündə 

deyirəm ki, biz bu torpaqlarda əbədi yaşayacağıq! Biz Şuşanı və dağıdılmış bütün başqa şəhər və kəndlərimizi 

bərpa edəcəyik. Dağıdılmış bütün tarixi abidələrimizi bərpa edəcəyik. Ermənistan saxtakarlıq edərək bütün 

dünyaya Şuşa haqqında uydurmalar çatdırırdı ki, guya Şuşa onların qədim şəhəridir. Pənahəli xanın saldığı şəhər 

necə erməni şəhəri ola bilər?! Axı, bu, yaxın tarixin işidir, hadisələridir.» 

 

Dövlət başçısı, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin ötən ilin yanvarında Şuşaya ilk səfəri zamanı 

səsləndirdiyi bu fikirlər bir ildə görülən işlərin fonunda öz təsdiqini tapmaqla 5 yanvar 2022-ci il tarixli Sərəncamı 

əsasında bu ilin «Şuşa İli» elan edilməsi ilə tamamlandı. Sənəddə də qeyd olunduğu kimi, Azərbaycanın 

mədəniyyət paytaxtı elan edilən Şuşada bu gün şəhərin əsl tarixi simasının bərpası yönündə nəhəng layihələr 

gerçəkləşdirilir. Qısa müddətdə Şuşanın Baş planının hazırlanması, qüdrətli şair Molla Pənah Vaqifin büstünün 

və muzey-məqbərə kompleksinin öz ilkin görkəminə qaytarılması, Bülbülün ev-muzeyinin və Üzeyir 

Hacıbəylinin heykəlinin açılışları, habelə buradakı tarixi, dini və memarlıq abidələrinin bərpası prosesi ölkəmizin 

mədəniyyət paytaxtındakı kompleks işlərin tərkib hissəsidir. Cıdır düzündə “Xarıbülbül” musiqi festivalının və 

Vaqifin möhtəşəm məqbərəsi önündə Vaqif Poeziya Günlərinin təşkili ənənəsinin bərpası da göstərir ki, Şuşa 

sürətlə dirçələrək əvvəlki dolğun mədəni həyatına qovuşmaq yolundadır. Şuşanın Azərbaycan xalqı üçün tarixi 

əhəmiyyəti, yüksək mədəni-mənəvi dəyəri nəzərə alınaraq imzalanan bu Sərəncam Qarabağın tacının, 

Azərbaycanın döyünən ürəyinin təqdimatına geniş imkanlar açacaq. 

Cənab İlham Əliyevin 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə 30-dan artıq xarici mətbuata 

müsahibələrində bu fikir xüsusi qeyd olunurdu ki, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olar. Musiqi beşiyimizin işğaldan 

azad edilməsi düşmənə vurulan ən böyük zərbə oldu. 

Ölkə Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev 2020-ci il oktyabrın 16-da Türkiyənin “A 

Haber” televiziya kanalına müsahibəsində jurnalistin «Qarabağın qəlbi, gözü Şuşadır. Azərbaycanlıların gözü-

qulağı Şuşadan gələcək xəbərdədir. İstiqaməti Şuşa olaraqmı verdiniz, inşallah» sualına cavabında bildirmişdi ki, 

istiqamət hər tərəfdir. İşğal edilmiş torpaqların hər bir qarışı, hər bir şəhər bizim üçün doğmadır, əzizdir. Mənim 

üçün hər bir kəndin dəyəri, qiyməti o biri kəndlə müqayisədə, o biri şəhərlə müqayisədə eynidir, bərabərdir: 

«Ancaq siz də yaxşı bilirsiniz ki, Şuşanın Azərbaycan xalqının qəlbində xüsusi yeri var. Bu, bizim tarixi 

şəhərimizdir, qədim mədəniyyət ocağıdır. Şuşa Azərbaycan xalqına bir çox istedadlı, dahi şəxslər bəxş edibdir. 

Əlbəttə ki, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olar... Ona görə təbii ki, Şuşanın işğaldan azad edilməsi bizim 

hədəflərimizin arasında xüsusi yer tutur. Biz buna çalışmalıyıq, biz buna nail olmalıyıq. Bu, nə zaman olacaq?» 

«Yaxındamı, cənab Prezident» sualına cavab olaraq «Onu, yəni, yaxın gələcək göstərər» bildirmişdi. 

Şuşanın işğaldan azad edilməsindən sonra Ermənistan diz çökdü, kapitulyasiya aktına imza atdı. Şuşanın 

işğaldan azad edildiyi tarix Zəfər Günü kimi təsis edildi. Cənab İlham Əliyev Qarabağın tacının işğaldan azad 

edilməsi müjdəsini Şəhidlər xiyabanından xalqımıza çatdırarkən bildirmişdir: «Əziz Şuşa, sən azadsan!», «Əziz 

Şuşa, biz qayıtmışıq!», «Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik!» 

Bu gün görülən işlərin fonunda qeyd edirik ki, Şuşa sözün əsl mənasında dirçəlir, öz əvvəlki simasına 

qayıdır. Təbiətinin gözəlliyi, qədim mədəniyyəti, tarixi şəxsiyyətləri ilə dünyada tanınan Şuşa «Kiçik Paris», 

«Qafqazın sənət məbədi», «Azərbaycan musiqisinin beşiyi», «Şərqin konservatoriyası» adlandırılır. Şuşada 

Xurşudbanu Natəvanın, Gövhər ağanın, Cəfərqulu xanın, Uğurlu bəyin, Fərzəli bəyin, Nəcəfqulu ağanın, Hacı 

Qulunun, Səfi bəyin Şərq üslubunda tikdirdikləri saray və imarətlər şəhərə xüsusi yaraşıq verib. Ermənilər işğal 

dövründə bütün evləri, tarixi və dini abidələri dağıdıblar. Şuşanı erməniləşdirməyə çalışan düşmən unutdu ki, 

torpağa sahib olan dağıntı ilə deyil, quruculuqla məşğul olar. Necə ki, Azərbaycan bu gün torpaqlarına qovuşduğu 

üçün sevinclidir, ilk andan bərpa və quruculuq işlərinə start verdi. Cənab İlham Əliyevin Dünya 
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Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə müraciətində qeyd etdiyi kimi, işğaldan azad 

edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa və quruculuq işlərindən danışsaq, saatlarla vaxt lazımdır. Əsas hədəf keçmiş 

köçkünləri doğma yurd-yuvalarına qaytarmaqdır. 

Qeyd etdiyimiz kimi, dağlar qoynunda yerləşən, iqtisadi inkişafı, müasir görünüşü, strateji əhəmiyyəti ilə 

fərqlənən bu qədim şəhərə sahiblənmək ermənilərin ən böyük arzuları olub. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

başlanandan sonra Xankəndidə toplanan erməni silahlıları 1992-ci il mayın 7-dən 8-nə keçən gecə şəhəri dörd 

tərəfdən atəşə tutaraq Şuşanı işğal etdilər. Şəhəri qoruyan əsgərlərin müqavimətinə baxmayaraq milli satqınların 

xəyanətinin qurbanı olan Şuşa, çal-çağırlı, qonaqlı-qaralı Cıdır düzü, təbiətin yetişdirdiyi nadir bitkilərdən olan 

xarıbülbül ermənilərin əlinə keçdi. 

Bir ildən artıqdır ki, Şuşa azaddır. Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin başçılıq etdiyi müzəffər 

ordumuzun rəşadəti nəticəsində işğaldan azad edilən bu qədim şəhər yenidən Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı 

adına qovuşdu. «Mən xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdik! Bu, böyük 

Qələbədir! Şəhidlərimizin, Ulu Öndərin ruhu şaddır bu gün! Gözün aydın olsun Azərbaycan! Gözünüz aydın 

olsun dünya azərbaycanlıları!» sözləri ilə ulu öndər Heydər Əliyevin Şuşaya verdiyi dəyəri bərpa edən Prezident 

İlham Əliyevin dəmir yumruğu düşməni əbədi susdurdu. Şuşaya ilk səfərində bu qədim yurd yerinin əvvəlki 

şöhrətinin özünə qaytarılacağını bildirən Prezident İlham Əliyev öncə düşmən tərəfindən güllələnmiş Xurşidbanu 

Natəvanın, dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin, unudulmaz sənətkar Bülbülün büstlərini 30 ildən sonra doğma 

yurduna qaytardı. «Mən Şuşaya Qələbə yolu ilə gəlmişəm. O yol indi açılıbdır, yol yox idi. Dağlardan, 

meşələrdən, dərələrdən keçərək, onlarla kilometr məsafəni qət edərək qəhrəman Azərbaycan hərbçiləri yol 

boyunca kəndləri, qəsəbələri düşməndən azad edib, Şuşa şəhərinə yaxınlaşıb, Daşaltı kəndini azad edib və ondan 

sonra Şuşanı işğalçılardan azad edib» söyləyən dövlət başçısı Şuşanın işğaldan azad edilməsini düşmənə vurulan 

ən böyük zərbə adlandırdı. 

Bu şəhərin işğalını «dağlarda toy adlandıran» ermənilərə səngərlərdə, döyüş meydanında layiq olduğu dərsi 

verən qəhrəman əsgərlərimizin rəşadəti nəticəsində 28 ildən sonra 2020-ci il noyabrın 8-də Şuşada Azərbaycan 

bayrağı qaldırıldı. Mədəniyyət paytaxtımız olan Şuşanın dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevirilməsini 

önəmli vəzifə kimi qarşıya qoyan, «Demişdim ki, Azərbaycan bayrağı Şuşada qaldırılacaq və qaldırıldı. 

Demişdim ki, Şuşasız qələbəmiz yarımçıq olacaq və o vaxt müharibə dövründə bundan artığını deyə bilmirdim. 

Çünki müharibənin aparılmasının məxfiliyi gözlənilməli idi. Müharibənin ilk günlərindən biz bilirdik ki, 

hədəfimiz nədir və Şuşaya doğru uğurla irəliləyirdik» söyləyən Prezident İlham Əliyev vədinə əməl etdi. 30 il 

düşmən əsarətində qalan torpaqlarımızı döyüşə-döyüşə azad edən, düşmənə sarsılmaz zərbə vuran, diz çökdürən, 

bütün dünyaya Azərbaycanın hərbi qüdrətini göstərən Azərbaycan Ordusu müharibə tarixinə yeni səhifələr yazdı. 

Şuşanın əvvəlki görkəminə qaytarılacağını bildirən Prezident İlham Əliyevin «Xarıbülbül» festivalının 

keçirilməsi, dahi şair Vaqifin məqbərəsinin bərpa olunması, Vaqif Poeziya Günlərinin təşkili ilə bağlı 

göstərişlərinin əsasında da milli ruha, mənəvi dəyərlərə bağlılıq duyğuları əks olunurdu. Bu vədlər də yerinə 

yetirildi. May ayında «Xarıbülbül» musiqi festivalı, avqustda Vaqif Poeziya Günləri ənənəsi bərpa edildi. 

Azərbaycan muğamı Cıdır düzündən dünyaya yayıldı. «Xarıbülbül» musiqi festivalı, eyni zamanda, 

Azərba    ycanın tolerant ölkə olduğunu təsdiqlədi. Musiqi festivalının ilk günü ölkəmizdə yaşayan müxtəlif 

xalqların, millətlərin musiqi yaradıcılığı təqdim edildi. 

28 ildən sonra Şuşanın Cıdır düzündə Novruz tonqalları yandırıldı. Son bir il Qarabağın tacı üçün toy-

büsatlı, qonaqlı, sevincli il oldu. Mütəmadi qonaqlarını qarşılayan Şuşanın hər daşı, qayası erməni vəhşiliklərinin 

təqdimatına şahidlik etdi. Şuşa 28 il əsarətdə qalsa da əyilmədi, kimliyimizi, milli qürurumuzu qorudu. Ən əsası 

bu torpaqlara qayıdacağımıza əmin idi. Cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, biz gəldik və əbəbi burada 

yaşayacağıq. 

Şuşa iki dost, qardaş ölkənin- Türkiyə və Azərbaycanın müttəfiqliyinin təsdiqi olan sənədin imzalanmasına 

şahidlik etdi. Dünyaya səs salan Şuşa Bəyannaməsi dünyaya ünvanlanan bir sıra mesajları özündə ehtiva etdi. 

Dünya Azərbaycan və Türkiyənin timsalında birliyin, həmrəyliyin nümunəsini görür. 

Son bir ildə cənab İlham Əliyevin 7 dəfə Şuşaya səfəri olub. Hər səfər mühüm tarixi anlarla, hadisələrlə 

yadda qalıb. Bu səfərlər «Şuşa İli» çərçivəsində daha davamlı görüşlər, bərpa və quruculuq işləri ilə yaxından 

tanışlıq barədə aydın təsəvvür yaradır. Dövlət başçısı İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Şuşa hər kəsi özünə çəkir. 

Ölkə Prezidenti ilk gündən bu əminliy i də ifadə etdi ki, Böyük Qayıdış başlayır, bütün işlərə start verildi. Necə 

ki, düşməni qısa müddət ərzində torpaqlarımızdan qovduq, tarixi dədə-baba torpağımız olan Qarabağı da qısa 

müddətdə bərpa edəcəyik. Əlbəttə ki, bundan sonra biz Şuşanı göz bəbəyi kimi qorumalıyıq: «Qələbəmizin rəmzi 

təsadüfən yumruq seçilməyib. Mən demişəm, burada - Cıdır düzündə bir daha demək istəyirəm ki, bu yumruq, 

həm gücdür, həm birlikdir. Onsuz da bizdə birlik kifayət qədər yüksək səviyyədə idi, bundan sonra daha da güclü 
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olacaq. Birliyi olan ölkələr qələbə qazanırlar. İradəli olan liderlər qələbə qazanırlar. Heç nəyə baxmayan, heç 

kimdən çəkinməyən, milli maraqları müdafiə edən liderlər qələbə qazanırlar. Azərbaycanın timsalında bunu hər 

kəs gördü.» 

«Şuşa İli» bir daha bu reallıqlara işıq salacaq, Ermənistana 30 ilə yaxın dövrdə dəstək olub, ədaləti və 

beynəlxalq hüququ maraqlarına qurban verən bəzi dünya gücləri Azərbaycanın bu illər ərzində keçdiyi tarix, 

hüquq, milli qürur dərslərindən nəticə çıxararaq ədalətli dünyanın formalaşmasına dəstək olacaqlar. 44 günlük 

İkinci Qarabağ müharibəsində tarixi Zəfərimizin əsas çağırışlarından biri məhz budur. 

 

İki sahil.-2022.-7 yanvar.-№2.-S.3. 
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Mədəniyyət paytaxtımız Şuşa necə yaranıb? 
 

Vəli İlyasov 

 

Ölkəmizdə elə şəhər və kəndlər var ki, onlar Azərbaycanın qədim tarixini özündə yaşadır və əks 

etdirir. Belə şəhərlərdən biri olan Şuşa öz tarixinə və gözəlliyinə görə şöhrət qazanıb. Qarabağın paytaxtı 

olduğu illərdə bu şəhər alınmazlıq simvoluna çevrilmişdi. Şuşa şəhərinin və qalasının yaradılmasının 

maraqlı tarixi var. Bu tarix Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xanın adı ilə qırılmaz surətdə bağlıdır. 

Beləliklə, Şuşa şəhərinin yaranma tarixinə qısaca nəzər salaq. 

 

“Qarabağnamələr”  kitabının müəlliflərindən biri olan tarixçi-salnaməçi  Əhməd bəy Cavanşir yazır ki, 

Pənahəli xan daim qüvvətli dövlət yaratmaq barədə düşünür, hərbi gücünü sürətlə artırırdı. 1748-ci ildə şah 

öldürüldü və bundan sonra Pənahəli xan Qarabağı tam müstəqil idarə etməyə başladı. Ancaq xan başa düşürdü ki, 

gələcəkdə xarici və daxili hücumlardan qorunmaq üçün möhkəm qala lazımdır. 

Nəhayət, çox axtarışlardan sonra Şüşə kəndinin yaxınlığındakı əlçatmaz yer tapıldı və burada Pənahəli 

xanın arzuladığı qalanın inşasına başlandı və qısa müddətdə yenilməz bir qala quruldu, abad şəhər salındı. 

Şuşa Azərbaycanın qədim və gözəl şəhərlərindən biri kimi yarandığı gündən şöhrət qazanıb. Bu məkan 

sanki təbiətin bir möcüzəsidir: Sıldırım qayalarla əhatələnmiş və sərt yamacların üzərində bərqərar olmuşdur. 

Əvvəllər qalaya getmək yalnız bir neçə dar cığırla mümkün idi. Bu cığırlarda duran iyirmi-otuz nəfər bir alayın 

qarşısını kəsə bilərdi, yəni ustad Aşıq Ələsgər demişkən “qüdrətdən səngərli-qalalı” idi. Başı daim dumanlı-

çiskinli dağları ağuşuna alan sıx yaşıl meşələr, Cıdır düzü, həsrət rəmzi sayılan Gəlin qayası,  əlçatmaz yalçın 

qayalar, Turşsu, İsa bulağı,  saf havası Şuşaya özəl gözəlliklər bəxş edib. Dünyada nadir sayılan xarıbülbül çiçəyi 

də Şuşanı tanıdan simvollardan biridir. 

Qeyd etməliyik ki, şəhərin bünövrəsi təxminən 1750-ci il  iyun ayının 20-də qoyulub və ilk çağlarda şəhəri 

Şuşa adı ilə yanaşı, xanın şərəfinə Pənahabad da adlandırırdılar. Qalaya isə Pənahabad qalası deyirdilər. Sonralar 

eldə ona sadəcə  “qala” deyirdilər. Bəzi tarixçilərin yazdıqlarına görə Şuşa qalasının tikintisinə xanın vəziri Molla 

Pənah Vaqif şəxsən rəhbərlik edib. Bəzi mənbələrdə yazılana görə, qalanın arxitekturasına memar Kərbəlayi Səfi 

xan rəhbərlik edib. Şuşada karvansaralar, bazarlar və 17 məhəllə- Seyidli, Culfalar, Quyuluq, Çuxur məhəllə, 

Dörd çinar, Dördlər qurdu, Hacı Yusifli, Çöl qala, Qurdlar, Saatlı, Köçərli, Mamayı, Xoca Mərcanlı, Dəmirçilər, 

Hamamqabağı, Merdinli və Təzə məhəllə inşa edilmişdi. Hər məhəllədə hamam, məscid və bulaq vardı. 

XVIII əsrdə Şuşa Azərbaycanın ən mühüm şəhərlərindən birinə çevrilmişdi. Onun dövrəsində böyük və 

güclü sədd çəkilmiş, çoxsaylı sənətkar məhəllələri yaranmışdı. Şuşalı tacirlər İran şəhərləri və Rusiyanın Moskva 

şəhəri ilə ticarət əlaqələri saxlayırdılar. Burada Pənahabadi adlanan gümüş sikkə zərb edilirdi. Paytaxtı Şuşa olan 

Qarabağ xanlığı sürətlə güclü feodal dövlətinə çevrilirdi. 

XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində Şuşa Qafqazın musiqi mərkəzi kimi də tanınırdı. Şuşanı böyük 

sevgi ilə "Kiçik Paris", "Qafqazın sənət məbədi", "Azərbaycan musiqisinin beşiyi" və "Zaqafqaziyanın 

konservatoriyası" adlandırırdılar. İllər keçdikcə sürətlə inkişaf edən Şuşa bir çox görkəmli dövlət xadimləri və 

elm adamları, maarifçilər, pedaqoqlar yetişdirmişdir. Onlar Azərbaycanın ictimai həyatında fəal iştirak etmiş, 

Vətən təhsilinin və elminin inkişafında samballı xidmətlər göstərmişlər. Dövrünün görkəmli dövlət xadimi və 

şairi olan Molla Pənah Vaqif şuşalı olmasa da, diplomatik  fəaliyyətinin hamısı, bədii yaradıcılığının isə böyük 

bir hissəsi məhz Şuşa ilə sıx bağlıdır. Molla Pənah Vaqif o şairlərdəndir ki, öz ana dilimizdə-Azərbaycan dilində 

yazıb-yaradırdı.  Bununla bərabər, Qarabağ xanının vəziri olan Molla Pənah xarici dövlətlərlə, xüsusilə də Rusiya, 

İran və Gürcüstanla  danışıqlar aparmış, mühüm diplomatik uğurlar qazanmışdı. 

Qarabağın sonrakı hakimi İbrahimxəlil xanın qızı Ağabəyim ağa Şuşanın ilk qadın şairi olub. Onun şair 

kimi yetişməsində müəllimi Molla Pənah Vaqifin böyük rolu vardı. Ağabəyim ağa mükəmməl təhsil aldığı üçün 

bir neçə dildə sərbəst danışmağı bacarırdı. O, siyasi motivlərlə əlaqədar İran şahına ərə verildiyi üçün Tehranda 

yaşamalı olsa da, daim doğma Qarabağın həsrətini çəkirdi. Yurd nisgili, Vətən həsrəti onun bir çox şeirlərinin 

leytmotivi olub. Şeirlərinin birində “Aləm cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ” deyib. O zamandan indiyədək 

bu misranı bilməyən azərbaycanlı çətin tapılar. 

Əsasən, XVIII əsrdən başlayaraq Şuşada anadan olan şairlərimizin əksəriyyəti Azərbaycan dilində 

yazmaqla, ədəbiyyatımızı, folklorumuzu zənginləşdirdilər. Qasım bəy Zakir, Mir Möhsün Nəvvab, Xurşidbanu 

Natəvan, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Nəcəf bəy Vəzirov  və bir çox başqaları öz yaradıcılıqları ilə ədəbi 

xəzinəmizə qiymətli incilər bəxş etmişlər. Görünür, havasının , suyunun, torpağının təsirindəndir ki, Qarabağda, 
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xüsusilə də Şuşada istedadlı xanəndələr, musiqi xadimləri, incəsənət ustaları yetişmişdir. Onlar təkcə Azərbaycan 

səhnəsinin, Qafqaz regionunun deyil, bütün dünyanın mötəbər məclislərinin yaraşığıdırlar. Yaşadıqları dövrün 

korifeyləri olan Cabbar Qaryağdıoğlu, Keçəçioğlu Məhəmməd, Rəşid Behbudov, Bülbül, Seyid Şuşinski, Xan 

Şuşinski, Hacı Hüsü, Xarrat Qulu,  Əbülfət Əliyev  və başqaları öz gözəl səsləri və təkrarsız ifaları ilə qəlbləri 

fəth etmişlər. Onlar  öz yüksək sənətkarlıqları ilə Şuşanı ”Qafqazın konservatoriyası”na çevirmişlər. 

Qarabağ  xanəndələrinin səsi Yaxın və Orta Şərq ölkələrindən, şahların saraylarından gəlmişdir. Dahi bəstəkar 

Üzeyir Hacıbəyli öz gözəl əsərləri ilə Azərbaycan müsiqi sənətinin zirvəsində qərar tutmuşdur. 

Təəssüf ki, gözləri həmişə Şuşada olan nankor ermənilərin 1992-ci mayın 8-də bu unikal şəhəri işğal 

etmələri ilə şəhər ölkəmizin  28 illik ümumi inkişafından geri qaldı. Nəhayət, uzun illərin həsrətindən sonra  2020-

ci il noyabrın 8-də Şuşanın azad edilməsi ümumxalq bayramı kimi qarşılandı. Bu bayramı bizə möhtərəm 

Prezidentimiz, Müzəffər Ali Baş Komandanımız  İlham Əliyev yaşatdı. Rəhbərimiz ermənilərin dörd ilə işğal 

etdikləri torpaqlarımızı cəmi 44 günlük ildırımsürətli döyüş əməliyyatları ilə azad etdi. Prezidentimizin möhtəşəm 

“Əziz Şuşa, sən azadsan, biz səni dirçəldəcəyik” vədi bu gün artıq reallığa çevrilməkdədir. Vurğulayaq ki, dövlət 

başçımızın tapşırığı ilə Şuşa dağıntı olmamaq üçün xüsusi tapşırıqla- bir top mərmisi belə atılmadan azad edilib. 

Prezident İlham Əliyevin və Birinci xanım Mehriban Əliyevanın keçən ilin yanvar ayından indiyədək 7 

dəfə Şuşada olmaları, dağıdılmış dini və mədəniyyət ocaqlarını ziyarət etmələri, bir sıra obyektlərin təməlqoyma 

mərasimlərində və açılışlarında iştirak etmələri orada böyük işlər görüləcəyinə stimul yaradıb. 

Əvvəllər həmişə Şuşada Vaqif poeziya günləri,  muğam festivalları, “Xarıbülbül” müsabiqələri  keçirilərdi. 

Otuz illik fasilədən sonra yasa bürünmüş  Şuşa dağlarında, Cıdır düzündə bu festivallar yenidən keçirilir,  gözəl 

ənənələrmiz bərpa olunur. Qarşıdan 2022-ci ilin yazı gəlir, yenə də çal-çağır məclislərimiz qurulacaq, 

sənətkarlarımız əsarətdən xilas olan doğma Vətən torpağımızı və onun əsrarəngiz gözəlliklərini vəsf 

edəcəklər.  Xarıbülbülümüz daha  boynubükük olmayacaq, qələbəmizin rəmzi kimi əzizlənəcəkdir. 

Xarıbülbülümüz hər yerdə dostlarımızı sevindirəcək, düşmənlərimizi isə xar edəcəkdir. 

 

İki sahil.-2022.-7 yanvar.-№2.-S.5. 
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Şuşa ili - Zəfərimizin dəlili! 
 

Prezident İlham Əliyevin 2022-ci ili Şuşa ili elan etməsi ölkə ictimaiyyəti tərəfindən böyük rəğbət və 

razılıqla qarşılanıb. Bu tarixi qərarın əhəmiyyəti ilə bağlı diplomat, ədəbiyyatşünas alim Vilayət 

Quliyevin “Şuşa ili - Zəfərimizin dəlili!” sərlövhəli məqaləsini təqdim edirik. 

 

Prezident İlham Əliyev bir neçə gün əvvəl, Azərbaycan televiziyası ilə xalqa Yeni il təbriki və müraciətində 

2022-ci ili “Şuşa ili” elan etdi. Bir an içində qarşıdan gələn ilin siqləti, əhəmiyyəti, tarixiliyi gözlərimiz önündə 

qat-qat böyüdü, artdı. Əslində, 1992-ci il mayın 8-dən, Şuşa erməni işğalına uğrayandan sonra keçən hər il bizim 

üçün Şuşa ili olub desəm yanılmaram. Amma o fərqli dövr idi. Şuşasız yola saldığımız hər il həsrət, nisgil və 

narahatlıqla, düşmənə nifrət və qəzəblə, itirilən hər şey üçün sonsuz kədər və təəssüf hissi ilə dolu idi... İlk 

günlərini yaşadığımız Şuşa ili isə çəkilənlər üçün bir məlhəmdir, hərbi zəfərimizin siyasi, iqtisadi, mədəni, mənəvi 

sahələrdə daha da möhkəmləndirilməsidir. 

 

* * * 

 

Ötən il avqustun 29-da Azərbaycan əsgərinin qanı çilənmiş “Zəfər yolu” ilə Şuşaya gedəndə xalqımızın 

mövcudluq tarixi ilə qırılmaz tellərlə bağlı olan bu şəhərin taleyimizdəki müstəsna yeri və rolu haqda düşünürdüm. 

Şuşaya olan borcumuz, Şuşanın bizi yüksəltdiyi ucalıq barəsində düşünürdüm. Fikirləşirdim ki, 30 ilə yaxın sürən 

erməni işğalı heç vaxt, heç bir soydaşımızın yaddaşından, düşüncəsindən ani də olsa, Şuşanı silib atmayıb, bütün 

ladlarda təkrarlanan bədnam “Şuşi nağılı” heç vaxt “Şuşa kimindir?” sualı doğurmayıb. 

Ölkəmizdə bağça uşaqları da bilirlər: Şuşa tarixən Azərbaycanın olub, Azərbaycanındır və əbədiyyətə qədər 

də torpağımızın müqəddəs bir guşəsi - Azərbaycan şəhəri kimi qalacaq. 2020-ci il noyabrın 8-də isə Azərbaycan 

əsgəri qeyri-adi hünəri ilə “Şuşa bizimdir!” həqiqətini bütün dünyaya ?əyan etdi. 

Əcdadlarımız eyni həqiqəti 1795 və 1797-ci illərdə Ağa Məhəmməd şah Qacarın çoxminli ordusuna sübut 

etmişdilər. Dili-dilimizdən, qanı qanımızdan olsa da, müqəddəs şəhəri əlimizdən almaq, Qarabağ xanlığının 

mövcudluğuna son qoymaq istəyən “Axta xan” burada ölümünü tapmışdı. Fələyin mancanağından fitnə daşları 

yağsa da, “şüşə sarayda” oturub Şuşanı düşməndən qoruya bilmişdilər. 

1918-1920-ci illərdə doğma şəhəri digər təhlükədən - rus hakimiyyətinin qanadı altında bölgəyə ayaq açan 

və burada məskunlaşan ermənilərin işğalçı cəhdlərindən müdafiə etmək lazım gəlmişdi. 1920-ci ilin martında 

Azərbaycan Cümhuriyyəti ordusu Şuşanı (eləcə də Xankəndini və 1923-cü ildə bolşevik-daşnak alyansının 

DQMV adlı süni qurum yaratdığı bir sıra digər əraziləri) daşnak tör-töküntülərindən təmizlədi, şəhərin həqiqi 

ruhunu və simasını özünə qaytardı. 

Ermənilər Şuşanın işğalını riyakarcasına onun “azad olunması” kimi qələmə verməyə çalışırdılar. Şəhərin 

əsasının 1752-ci ildə Qarabağ hökmdarı Pənahəli xan tərəfindən qoyulması inkarolunmaz mötəbər tarixi 

sənədlərdə əksini tapıb. Tarix ermənilərin prosesdə iştirakı haqda heç nə demir. Əlbəttə, öz uydurmalarını çıxmaq 

şərti ilə! Elə isə özünün olmayanı necə “azad etmək” mümkün idi? 

Rusiya imperiyasının yeni inzibati-ərazi bölgüsünə görə 1840-cı ildə qəza şəhəri statusunda Kaspi 

vilayətinin tərkibində olan Şuşanın 1843-cü il mayın 21-də imperator I Nikolay tərəfindən təsdiqlənmiş gerbində 

də onun ermənilərə məxsusluğunu cüzi də olsa xatırladan heç bir rəmzə təsadüf edilmir. Gerbin yuxarı hissəsində 

Kaspi vilayətinin simvolikası (Bakının da gerbində təsadüf etdiyimiz alov dilləri) əksini tapıb, aşağı hissədə yaşıl 

çəmənlikdə çapan Qarabağ atı rəsm olunub. İzahedici qeyddə isə bu at cinsinin Qarabağda yetişdirildiyi, Asiya 

tipli yəhər və yüyənin də yerli istehsal olduğu bildirilir. Ermənilər iştahalarının bütün hüdudsuzluğuna 

baxmayaraq indiyə qədər Qarabağ atlarını “erməniləşdirə” bilməyiblər. Bəlkə də onların məntiqinə görə 

sahiblənmək istədikləri digər maddi-mədəni sərvətlərimiz kimi Qarabağ atını da öz adlarına çıxmaq “qədim və 

mədəni xalqı” köçərilərlə eyniləşdirmək anlamına gələ bilərdi. Ona görə də heç olmasa burada həqiqət təhrifə 

uğramayıb. Bütün Qarabağda atçılıq istisnasız şəkildə Azərbaycan türklərinin ixtiyarında olub və Şuşa şəhərinin 

gerbində öz əksini tapıb. Bu dolayısı yolla həm də Şuşanın Azərbaycan-türk mənşəyinin təsdiqi idi. 

Bir sözlə, istər XIX, istərsə də XX əsrə dair Azərbaycan, rus və xarici dillərdə mövcud olan xəritələrdə, 

sənəd, kitab, yol göstəriciləri, turist bələdçiləri, poçt göndərişlərində və s. şəhərin adı yalnız Şuşa kimi göstərilib. 

Səbirsiz oxucuya açıq qapını döymək kimi görünəcək bu məlum həqiqətləri nədən bir daha xatırladıram? 

Yəqin ki, işğaldan bir müddət sonra ermənilərin Şuşanın Gəncə qapısı üzərindəki “Şuşa” yazısını qopararaq yerinə 
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“Şuşi” sözünü qondarmaları, bu yolla da əsəblərimizlə oynamaları hamının yadındadır. Qəhrəman əsgərimizin 

dünya hərb tarixinə yazılacaq qeyri-adi fəthindən sonra işğalçılarla birlikdə o lövhə də həmişəlik cəhənnəmə getdi. 

Amma əcaib “Şuşi” adı haradan peyda olmuşdu və xəyanət yolu ilə ələ keçirdikləri şəhəri açıq döyüşdə kişi 

kimi qoruya bilməyən ermənilər niyə indi də yana-yana hamının Azərbaycanın tarixi ərazisi kimi tanıdığı Şuşadan 

yox, xəstə təfəkkür məhsulu olan “Şuşidən” danışırlar? 

Yeganə bacardıqları iş dağıtmaq, yandırmaq, talamaq olan işğalçılar yalnız bir məsələdə əsl “yaradıcılıq” 

nümayiş etdirmişdilər. Bu da tarixi türk-Azərbaycan toponimlərinin uydurma erməni yer adları ilə əvəzlənməsi 

olmuşdu. Nəticədə Ağdam - Akna, Laçın rayonu - Kaşataq, Laçın şəhəri - Berdzor, Füzuli - Varanda, Cəbrayıl - 

Jrakan, Zəngilan - Kovsakan, Qubadlı - Sanasar, Kəlbəcər - Karvaçar şəklinə salınmışdı. Keçmiş DQMV-də və 

yeddi rayondakı digər yer adlarına da ermənisayağı “əl gəzdirilmişdi”. 

Heç kəsə sirr deyil ki, çarizmin Qafqaz siyasətində ermənilər xüsusi fəallıqları ilə seçilmişdilər. Yeni 

ərazilərin idarəçiliyində onlara daha çox etibar göstərilirdi. Elə isə ortaya haqlı sual çıxır: rus ağalarına nə üçün 

hələ 1830-cu illərdə Ağdamın “Akna”, yaxud Cəbrayılın “Jrakan” olması “həqiqətini” pıçıldamamışdılar? “İştah 

diş altındadır” deyirlər. Yeni “coğrafi kəşflər” onların ağlına yalnız 1992-ci ildən, Azərbaycan torpaqlarının 

işğalından, artıq “tarixi dəyişmələrinə” əmin olandan sonra gəlmişdi. 

Bəzən gülməli hallar da olmuşdu. Məsələn, “Şuşa”nı “Şuşi” şəklinə salsalar da, mövcudluq tarixi boyu 

Azərbaycan türklərinin mədəniyyəti, həyat tərzi ilə bağlı olan Cıdır düzü toponiminə qarşılıq tapa bilməmişdilər. 

Odur ki, çıxış yolunu onun ermənisayaq “Jdrduz” şəklində yazılmasında görmüşdülər. İzahatda isə sözün türk 

dilində “cıdır meydanı”, “ippodrom” anlamında işləndiyini qeyd eləmişdilər. İndi adamdan soruşarlar, əgər söz 

ermənicə bir anlam bildirmirsə, nə üçün onu eybəcər şəklə salırsan? Unutmayaq ki, söhbət adamdan gedir, 

xəstədən yox... 

(Amma o da maraqlı idi ki, 44 günlük müharibə zamanı videogörüntülərini seyr edə bildiyimiz “Kaşataq”, 

yaxud “Karvaçarın” yeni erməni sakinləri istisnasız şəkildə bu əraziləri qondarma deyil, həqiqi adı ilə - Laçın, 

yaxud Kəlbəcər adlandırırdı. Deməli, yalan ayaq tutsa da yeriyə bilməmişdi). 

Təbii ki, 250 illik tarixi, böyük mədəni irsi olan, onlarla dünya şöhrətli insanın “kiçik” vətəni kimi tanınan 

Şuşa adına münasibətdə belə kardinal dəyişiklik mümkün deyildi. Elə ad seçməyə çalışmışdılar ki, həm tarixi 

Şuşanın şöhrətini yaşatsın, həm də bir az erməni xülyalarına uyğun gəlsin. Ona görə də kiçik bir kosmetik 

dəyişikliklə kifayətlənmək zorunda qalmışdılar. Elə bilmişdilər ki, bu yolla təzə tarix yazacaq, Şuşanı 

yaddaşlardan sıxışdırıb çıxara biləcəklər. Müvəqqəti işğalı tarixin və yaddaşın işğalına çevirəcəklər. 

Amma olmadı. Ola da bilməzdi. 

Həm də regionun tarixinə bələd olanlara sirr deyildi ki, erməni separatçıları yalnız 1992-ci ilin mayından, 

şəhər üzərindəki nəzarəti müvəqqəti ələ keçirəndən sonra “Şuşinin qədim erməni şəhərinə” çevrilməsi 

konsepsiyası üzərində işləməyə başlamışdılar. Qala divarlarının yaxınlığında aparılan “qazıntı” zamanı guya 912-

ci və 1252-ci illərə aid iki xaçkar, erməni məzar daşları və s. artifaktlar “tapılmışdı”. Maraqlıdır ki, Şuşa sovet 

dönəmində heç vaxt arxeoloqların üzünə qapalı qalmamışdı. Əcəba, elədirsə, bəs bu cür abidələr əvvəllər niyə 

“tapılmırdı”? Yaxud guya Şuşi adının erməni şəhəri kimi 1428-ci ildə yazıya alınan, hazırda Matendaranda 

saxlanan Ter-Manvelin illüstrasiyalı dua kitabında xatırladılması haqda “sensasiyalı” xəbər əvvəllər niyə peyda 

olmamışdı? Belə “sənəd və materialların” aşkara çıxması üçün mütləq fiziki işğal tələb edilirdi? Kim təsdiq edə 

bilər ki, xaçkarlar, Ter-Manvel miniatürü də bütün digər “erməni antikliyi” nümunələri kimi açıq-aşkar saxtakarlıq 

nəticəsi deyil? 

Məlumdur ki, ermənilər tarixlərinin qədimliyini, ilk növbədə, kilsələrinin yaşı ilə gözə soxmağa çalışırlar. 

Elə isə ortaya başqa bir haqlı sual çıxır: əgər “Şuşi” həqiqətən də əski erməni məskəni olmuşdusa (son vaxtlar 

həm də Eçmiədzindən sonra ikinci dini mərkəz kimi qələmə verilir), onda burada ilk kilsə niyə yalnız şəhərin 

binası qoyulandan 80 il sonra meydana çıxmışdı? Necə olmuşdu ki, Pənahəli xan qalanın tikintisi ilə paralel ilk 

Allah evinin məscidin inşasına da başlamışdı, ermənilər isə hələ onilliklər boyu gözləməyi üstün tutmuşdular? 

Sualın cavabı aydındır. Onların əsas kütləsi Şuşaya yalnız bura şəhər kimi formalaşmağa başlayandan 

sonra, bir növ “hazırın naziri” kimi ayaq açmışdılar. Tarixi qaynaqlarda da göstərildiyi kimi, Qarabağ xanlığının 

ləğv edildiyi və Qarabağ ərazisinin rus idarəçiliyi altına keçdiyi 1823-cü ildə Şuşada əhalinin dörddə üç hissəsini 

Azərbaycan türkləri təşkil edirdi. Qacar sərkərdəsi Abbas Mirzənin məğlubiyyəti ilə başa çatan Rusiya-İran 

müharibələrindən sonra yuxarıda da qeyd edildiyi kimi ermənilərin Qarabağa, o cümlədən Şuşaya kütləvi axını 

başlamışdı. Gəlmələr din eyniliyi və xarakterlərindəki güclüyə yarınmaq zəminində tezliklə çar məmurlarının 

rəğbətini qazanmışdılar. Bu rəğbətdən, isə ilk növbədə yerli Azərbaycan türklərinə qarşı istifadə olunurdu. 

Şuşadakı mövcud və mifik erməni kilsələrinin adları da maraqlı mülahizələr üçün zəmin yaradır və 

ermənilərin Şuşaya digər bölgələrdən köçüb gəldiklərini aydın göstərir. Məsələn, Qazançestots (Ordubadın 
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Qazançı kəndindən olanların kilsəsi), Aqulistots (Əylislərin kilsəsi), Meqrestots (Mehrililərin kilsəsi) və s. 

Deməli, əvvəlcə yaşadıqları ərazilərin (hərçənd həmin yerlərin də avtoxton əhalisi deyildilər) adlarını kilsə və 

məhəllə adlarında yaşatmağa çalışan bu adamların Şuşanın ilk təməl daşlarının qoyulmasında, onun ilkin 

simasının formalaşmasında heç bir əhəmiyyətli rol və xidmətləri olmamışdı. 

Xanlığının ləğvindən sonra Valerian Mədətov, Xandəmirov (Qasım bəy Zakir onun haqqında yazmışdı: 

“Xandəmirov çaldı, çapdı mahalı, O ki var tutub özün keçəl qurumsaq!”), Tarxan-Mauravov kimi yeni rejimin 

əlaltıları olan erməni məmurlar etnik tərkibin dəyişməsi üçün mümkün olan hər şeyi etmişdilər. Nəticədə yüzlərlə 

yerli sakin vətəni tərk edib əsasən Azərbaycanın cənubunda mühacir həyatı yaşamağa məcbur olmuşdular. Hətta 

Cavanşir elinin ağsaqqalı, Pənahəli xanın nəvəsi Mehdiqulu xan da taleyin bu ağır zərbəsindən yayına bilməmişdi. 

Amma ermənilər nüfuz və əlaqələrini nə qədər artırsalar da hər halda şəhərin tarixi adını saxtalaşdırmağa ya 

gücləri, ya da ağılları çatmamışdı. Ən başlıcası isə bunun üçün tutarlı bir əsas tapa bilməmişdilər. 

Şuşada tarixən ermənilər yaşayıb. Bu faktdır. Biz onların saxtakarlıq yolunu tutub Qarabağın əsilzadə 

xanımı Gövhər Ağanın tikdirdiyi məscidi İran dini abidəsi kimi qələmə verəcək dərəcədə saxtakar və heysiyyətsiz 

deyilik. Burada məskunlaşan erməniləri də qaraçı adlandırmaq fikrindən uzağıq. Bəli, ermənilər Şuşada yaşayıb. 

Hətta yanılmıramsa, Pənahəli xanın təlxəyi də erməni olub. İlk gələnlər dallarınca qohum-əqrəbalarını, dost-

tanışlarını da dartıb gətiriblər. “Yersiz gəldi, yerli qaç!” prinsipi ilə hərəkət edərək zaman-zaman saylarını 

artırıblar, şəhərin idarəçiliyini əllərinə keçiriblər. Böyük var-dövlət qazanıblar. Hakimiyyət yanında sözləri keçib. 

Çarizm dövrünün statistikasına inansaq, hətta 1916-cı ildə Şuşa əhalisi arasında nisbət etibarı ilə yerli türklərdən 

daha çox olublar. İlk dəfə Birinci rus inqilabı dövründə şəhəri həqiqi sahiblərindən təmizləməyə, onu tam bir 

erməni şəhərinə çevirməyə çalışıblar. Amma niyyətləri ürəklərində qalıb. Azərbaycanlılar doğma şəhər uğrunda 

mübarizədə görünməmiş dirəniş göstəriblər. Bunu həm sözlə, həm də silahla etməyi bacarıblar. 

İnanıram ki, hətta ən uğurlu çağlarında, uduşlu vəziyyətlərində də ermənilər ürəklərinin dərinliyində 

Şuşanın erməni şəhəri olmadığının, ola bilməyəcəyinin fərqinə varıblar. Ona görə də nə 1905-1920-ci, nə də 1992-

2021-ci illərin erməni iddiaları, hətta müvəqqəti itki Azərbaycan insanının ürəyindəki Şuşa sevgisinə, təşnəliyinə 

azacıq da olsa xələl gətirə bilməmişdi. Əksinə, Şuşa müqəddəs bir simvola, rəmzə çevrilmişdi. Azərbaycanın 

Məkkəsi, Mədinəsi olmuşdu. Xalqımızın vüqar və ləyaqətinə vurulan zərbənin intiqamını yalnız Şuşanın erməni 

işğalından azad edilməsi ilə təmizlənə biləcəyi fikri düşüncələrə hakim kəsilmişdi. Bizim Şuşanın yalnız adını 

eşidən gənclərimiz onun uğrunda ölümə hazır idilər və həlledici saatda bunu fədakarlıqları ilə sübuta yetirdilər. 

Erməni cavanları isə bura ya kef məclisləri qurmağa, ya da gic-gic selfilər çəkməyə gəlirdilər. 

Şuşanın Azərbaycan mədəniyyətinə verdiyi töhfələr misilsizdir. Onun yerli əhali - Azərbaycan türkləri 

arasından yetirdiyi böyük şəxsiyyətlər, hətta sayları on milyonlarla ölçülən xalqlar üçün də iftixar mənbəyi ola 

bilər. Çünki bu insanlar antik yunan mifologiyasının qəhrəmanı Antey kimi ana yurddan, doğma torpaqdan güc 

alırdılar. “Şuşi”, “Şuşi”- deyə dil- boğaza qoymayan ermənilər isə “qədim mədəniyyətlərinin beşiyi” 

adlandırdıqları bu şəhərdə onilliklər boyu, hətta Üzeyir bəyin əlinə su tökməyə layiq bir sənət adamı yetirə 

bilməmişdilər. 

Bütün əzab və dəhşətlərini yaşadığımız 30 illik erməni işğal dövrü də iddiaçılar üçün Şuşanın keçmiş 

şöhrətinin qaytarılması baxımından heç bir yadda qalan hadisə ilə səciyyəvi olmamışdı. Əksinə, şəhərdə Mixail 

Bulqakovun məşhur Şarikovunu xatırladan tipajların sayı sürətlə artmağa başlamışdı. Bir vaxtlar Cıdır düzündə 

yallı gedən Paşinyanın da burnu ovulandan sonra etiraf etdiyi kimi, erməni ağalığı dövründə Şuşa boz, ürəksıxan 

bir yerə çevrilmişdi. Ermənilər nə qədər çalışsalar da Şuşanın ruhunu dirçəldə, həqiqi aurasını qaytara 

bilməmişdilər. Çünki bu ruhu verən, auranı yaradan torpağın, şəhərin həqiqi sakinləri idi. 

Şuşa tarixən milli hisslərimizin, düşüncələrimizin katalizatoru, lakmus kağızı olmuşdu. Yalnız bizim 

günlərdə deyil, cümhuriyyət havasının ruhlara hakim kəsildiyi uzaq 1920-ci ildə də xalqı sıx birləşməyə, “dəmir 

yumruğa” çevrilməyə vadar edən böyük mənəvi gücə çevrilmişdi. Dörd yüz nəfərdən ibarət Şəki könüllülərinin 

başçısı kimi Şuşanı düşmən əsarətindən qurtarmağa yollanan xalq müəllimi - gələcəyin görkəmli türk tarixçisi 

Şevket Sürəyya Aydəmir “Suyu arayan adam” adlı xatirələrində xalqımızın Şuşa sevgisini, Şuşa vurğunluğunu 

belə təsvir etmişdi: “Ata mindim. Dəstənin önünə keçdim. Qaladan çıxıb şəhərin ana küçəsi ilə düzənliyə tərəf 

enməyə başladıq. Qabaqda uca səslə təkbir oxuyanlar gedirdi. Yolların kənarları, pəncərələr, balkonlar, divarların, 

ağacların, damların üstü yüzlərlə qışqıran, ağlayan, alqışlayan qadın, kişi, qoca, cavan və uşaqlarla dolmuşdu. O 

günə qədər ömründə savaş görməyən, hətta vətənini yalnız evinin və kəndinin hüdudları daxilində təsəvvür edən 

bu xalq indi ilk dəfə olaraq məmləkətin uzaq bir parçasının və o parça üzərində yaşayan qardaş-bacılarının xilası 

üçün yola çıxmışdı. Həm də bu yolçuluqdan narazı deyildi, əksinə öyünür, qürur duyurdu”. 

 

Ardı növbəti sayımızda... 
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Yeni Azərbaycan.-2022.-7 yanvar.-№2.-S.4. 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

68 
 

 

Zəfər təqviminin “Şuşa ili” 
 

Mədəniyyət paytaxtımız sürətlə dirçələrək əvvəlki dolğun mədəni həyatına qovuşmaq yolundadır 

 

Nurlan Qələndərli 

 

Artıq yola saldığımız 2021-ci il Azərbaycan üçün uğurlu olmaqla yanaşı, ölkəmizin qarşısında yeni 

perspektivlərin açılması ilə yadda qaldı. Çünki ötən il həm daxili arenada, həm də beynəlxalq müstəvidə görülən 

işlər - siyasi, iqtisadi, diplomatik addımlar əsas hədəfə - qalib Azərbaycanın milli gücünün və nüfuzunun 

artmasına, tarixi Zəfərin möhkəmləndirilməsinə və daimi prosesə çevrilməsinə xidmət etdi, mühüm nəticələr 

verdi. 

 

Tarixi Qələbə prosesə çevrilib 

 

İlk növbədə, Prezident İlham Əliyevin milli maraqlara əsaslanan praqmatik strateji kursu sayəsində 

Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyi daha da möhkəmləndi. Həm regionda, həm də dünya miqyasında ikitərəfli və 

çoxşaxəli münasibətlərin dərinləşdirilməsi Azərbaycanın dostluq və tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafına 

mühüm töhfə verdi. Həmçinin ölkəmizin iqtisadi gücünün, siyasi təsir imkanlarının artırılması tarixi Zəfərin 

möhkəmləndirilməsi baxımından çox böyük əhəmiyyətə malik oldu. Xüsusilə də, müharibənin nəticələrinin - yeni 

reallıqların bütün dünyada qəbul etdirilməsi Azərbaycanın geostrateji iradəsinin və milli gücünün nəticəsidir. 

Şübhəsiz ki, bu, həm mühüm nailiyyət, həm də üstünlükdür.  Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının 

Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə müraciətində bu məsələyə toxunaraq qeyd etdi ki, bütün dünya İkinci 

Qarabağ müharibəsinin nəticələrini qəbul etdi: “Müharibə reallıqlarını, müharibədən sonrakı reallıqları qəbul 

etdirmək, hesab edirəm ki, siyasi baxımdan çox önəmli hadisə kimi sayıla bilər”. 

Şübhəsiz ki, Azərbaycanın nüfuzunun, regional və qlobal müstəvidə geosiyasi imkanlarının artmasında 

ölkəmizin ərazi bütövlüyünün və tarixi ədalətin bərpasının böyük rolu var. Çünki 44 günlük müharibədə qələbə 

qazanaraq yeni gerçəkliklər yaradan - Qafqazın geostrateji arxitekturasını yenidən dizayn edən, BMT-nin müvafiq 

qətnamələrinin icrasına öz hərbi-siyasi resursları vasitəsilə nail olan Azərbaycan qüdrətini bütün dünyaya 

göstərməklə yanaşı, beynəlxalq birliyin layiqli və məsuliyyətli üzvü olduğunu nümayiş etdirdi. Dövlət başçısının 

qeyd etdiyi kimi: “Bu il Azərbaycana olan ənənəvi dəstək və hörmət daha da artdı və bunun başlıca səbəbi İkinci 

Qarabağ müharibəsindəki Zəfərimiz, müharibə dövründə bütün müharibə qaydalarına riayət etməyimiz və 

müharibədən sonra özümüzü ləyaqətlə aparmağımız idi”. 

 

Zəfər yürüşü davam edir - Böyük Qayıdışa doğru 

 

Böyük Qayıdış prosesinə hazırlıq işlərinin sürətlə həyata keçirilməsi isə Qələbənin prosesə çevrilməsini 

təmin edən çox mühüm amillərdən biridir.  2021-ci ildə qürurlu və müzəffər xalqın nümayəndələri, qüdrətli və 

məğrur dövlətin vətəndaşları kimi azadlıqdan abadlığa aparan yolda inamla addımladıq. Şuşanın, Qarabağın 

Xilaskarı İlham Əliyevin lider dövlətin Lideri, Müzəffər Ali Baş Komandan kimi işğaldan azad olunmuş 

torpaqlarımıza atdığı hər addım tarixin yaddaşına əbədi həkk olundu. Həmin ərazilərdə kənd və şəhərlərimizin, 

mədəni irsimizin bərpa olunması, yeni reallıqlar əsasında ölkəmizin və regionumuzun gələcəyinin inşa edilməsi 

Zəfər yürüşümüzün davam etdiyini göstərdi. Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev hələ 2020-ci ildə işğaldan 

azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan bayrağını ucaldaraq xalqımızın, dövlətimizin ən yüksək zirvələri fəth etdiyini 

bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirmişdi. O, “Biz qayıtmışıq. Düşməni məhv edərək, zəfər çalaraq qayıtmışıq. 

Bir müddət sonra bu bölgəyə həyat tam qayıdacaq, İnşallah”, - deyə qətiyyətlə vurğulamaqla Azərbaycanın 

iradəsini, prinsipial mövqeyini, gələcəyə aydın - strateji baxışını ifadə etmişdi. Ötən il bu istiqamətdə işlər ardıcıl 

olaraq davam etdirildi. Budur, bölgəyə həyat qayıdır, Qarabağa, Şərqi Zəngəzura yeni həyat bəxş edən, yeni nəfəs 

verən addımlar atılır. Ermənilərin işğalçı siyasəti nəticəsində dağıdılmış kəndlərimizin ən müasir texnologiyalara 

əsaslanan quruculuq konsepsiyası əsasında bərpasına başlanılıb. Bir sözlə, Azərbaycan Böyük Qayıdışı ən yüksək 

səviyyədə və zamanında həyata keçirməyə qadirdir. Bəhs olunan müraciəti zamanı “Azad edilmiş torpaqlarda bu 

il geniş quruculuq-bərpa işlərinə start verildi. Deyə bilərəm ki, dünya müharibələrinin tarixində müharibələrdən 

sonra bu sürətlə heç bir yerdə quruculuq-bərpa işləri aparılmayıb”, - deyən dövlət başçısı qətiyyətlə vurğulayıb 
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ki,  bizim əsas vəzifəmiz keçmiş köçkünləri tezliklə dədə-baba torpaqlarına qaytarmaqdır və biz buna nail 

olacağıq. 

 

Mədəniyyət paytaxtımız öz əzəmətini - möhtəşəmliyini, tarixi simasını bərpa etməkdədir 

 

Şübhəsiz ki, qalib və güclü Azərbaycanın qarşısında 2022-ci ildə siyasi, iqtisadi hədəflərə çatmaqla, 

diplomatik müstəvidə imkanları artırmaqla yanaşı, milli yaddaşın bərpası - tarixi, mədəni irsimizin qorunması və 

geniş təbliğ olunması ilə də bağlı mühüm vəzifələr durur. Dövlət başçısı xalqımızın milli hafizəsinin 

yenilənməsini təkcə tarixi məsələ kimi deyil, həm də siyasi, mənəvi, mədəni və ideoloji hadisə kimi nəzərdən 

keçirir. Çünki  Azərbaycanın gələcək hədəflərinə nail olmaq - perspektiv inkişaf yolu həm də milli keçmişimizə 

sahib çıxmaqdan, tarixi yaddaşımızın siyasi-ideoloji, mədəni-mənəvi qatlarını yeniləməkdən keçir. Bu baxımdan, 

Prezident İlham Əliyevin 2022-ci ili “Şuşa ili” elan etməsi müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Dövlət başçısının 

bununla bağlı imzaladığı Sərəncamda qeyd edildiyi kimi: “Təməli 1752-ci ildə Qarabağ xanı Pənahəli xan 

tərəfindən qoyulan və bu il 270 illiyi qeyd olunacaq Şuşa şəhəri zəngin inkişaf yolu keçmiş, Azərbaycanın və 

bütün Cənubi Qafqazın mədəni və ictimai-siyasi həyatında müstəsna rol oynamışdır”. 

Şuşa təkcə Azərbaycanın deyil, Qafqazın incisi, müasir sivilizasiyanın - bəşəriyyətin mədəniyyət 

xəzinələrindən, mənəviyyat nümunələrindəndir. Bu tarixi Azərbaycan şəhərinin XX əsrin 70-ci illərində sürətli 

inkişafı mummilli ider Heydər Əliyevin adı ilə sıx bağlıdır. Sözügedən Sərəncamda “Şəhərin inkişafına dair 

xüsusi qərarlar məhz Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə qəbul edilmişdir. Həmin vaxtdan Şuşada quruculuq işləri geniş 

vüsət almış, mədəniyyət xadimlərimizin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır”, 

- deyə qeyd edilib. Şuşa 30 ilə yaxın müddət ərzində Ermənistanın işğalı altında qalsa da, öz milli kimliyini - 

azərbaycanlı ruhunu itirməyib. Ermənilərin Şuşanın mədəni-siyasi aurasını dəyişdirmək, onu erməni şəhəri kimi 

təqdim etmək cəhdləri heç bir nəticə verməyib. Əziz Şuşanın hərbi-siyasi əsarətdən xilas edilməsi Müzəffər Ali 

Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan xalqının Zəfər yürüşünün möhtəşəm nəticəsi, Heydər Əliyev 

ideyalarının təntənəsi və çoxəsrlik dövlətçilik tariximizin zirvə hadisələrindən biri kimi qürur və iftixar səhifəsidir. 

Hərbi-siyasi əsarətdən xilas edildikdən sonra Şuşa öz əzəmətini - möhtəşəmliyini, tarixi simasını bərpa 

etməkdədir. Qısa müddətdə Şuşanın Baş planının hazırlanması, qüdrətli şair Molla Pənah Vaqifin büstünün və 

muzey-məqbərə kompleksinin öz ilkin görkəminə qaytarılması, Bülbülün ev-muzeyinin və Üzeyir Hacıbəylinin 

heykəlinin açılışları, habelə buradakı tarixi, dini və memarlıq abidələrinin, Cıdır düzündə “Xarıbülbül” musiqi 

festivalının və Vaqifin möhtəşəm məqbərəsi önündə Vaqif Poeziya Günlərinin təşkili ənənəsinin bərpası bu 

baxımdan xüsusi vurğulanmalıdır. 2022-ci ilin “Şuşa ili” elan edilməsi isə bu prosesin davamı, yaxud prosesə 

tarixi töhfədir. Dövlətimizin başçısı bununla həm də milli - tarixi-mədəni və ictimai-siyasi yaddaşı təzələyir, gənc 

nəslə vətənpərvərlik, zəngin mədəni irsimizə bağlılıq hissi aşılayır, milli mirasımıza sahib çıxmaq nümunəsi 

göstərir. Şuşa bu gün Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtıdır. Heç şübhəsiz, sabah Türk dünyası və İslam aləminin 

kültür mərkəzi olacaq, çünki o, qeyd etdiyimiz kimi, bəşər sivilizasiyasının mədəni xəzinəsidir. 

Bütövlükdə, 2022-ci ilin Zəfər təqviminin “Şuşa li” elan edilməsi müstəsna tarixi, siyasi və mədəni 

hadisədir. Dövlət başçısının imzaladığı Sərəncamda qeyd edildiyi kimi, Şuşa sürətlə dirçələrək əvvəlki dolğun 

mədəni həyatına qovuşmaq yolundadır. 

 

Yeni Azərbaycan.-2022.-6 yanvar.-№1.-S.3. 
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Tariximizə qızıl hərflərlə yazılacaq “ŞUŞA İLI” 

 

İnam Hacıyev 

 

Ölkə başçısının 2022-ci ili “Şuşa İli” elan etməsi hər bir azərbaycanlının ürəyincə oldu və bununla bağlı 

sevinc, fərəh hissini hər birimizin duyduğunu da müşahidə edirik. Bu ilin, 2022-ci ilin “Şuşa İli” elan edilməsinin 

istər ölkə daxilində, istərsə də ölkə hüdudlarından kənarda minnətdarlıq və məmnunluqla müzakirə edilməsi bütün 

dünya azərbaycanlıları tərəfindən bunun sevinclə qarşılandığını təsdiqləyir. Hər bir azərbaycanlı bu il çərçivəsində 

keçiriləcək tədbirləri səbirsizliklə gözləyir və əhəmiyyətini də sözsüz ki, dərk edir. 

Etiraf edilməlidir ki, torpaqlarımızın, ələlxüsus Azərbaycanın mədəniyyət ocağı olan Şuşanın işğaldan azad 

olunmasının ardınca 2021-ci ildə həmin ərazilərdə quruculuq, abadlıq işlərinə başlanılması, 2022-ci ilin də “Şuşa 

İli” elan edilməsi ölkə rəhbərinin, cənab Prezident İlham Əliyevin uzaqgörənliyini, xüsusilə müdrikliyini bir daha 

təsdiq edir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın tarixən mədəniyyət paytaxtı olan Şuşanın beynəlxalq aləmdə 

tanıdılması çox önəmlidir, vacibdir və bu baxımdan da əlbəttə ki, cari ilin “Şuşa İli” elan edilməsinin həm tarixi, 

həm siyasi, həm də hüquqi əhəmiyyətə malik olduğunu hər kəs çox yaxşı başa düşür. 

Azərbaycanın, eləcə də bütün Cənubi Qafqazın mədəni və ictimai-siyasi həyatında müstəsna rol oynayan 

Şuşa şəhərinin təməli 1752-ci ildə Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən qoyulub. Dövrümüzə qədər zəngin 

inkişaf yolu keçən bu şəhər, Şuşa şəhəri ötən əsrin ikinci yarısında, daha dəqiq desək, 20-ci əsrin 70-ci illərində 

daha sürətli irəliləyişi ilə diqqəti cəlb edirdi və bu dinamika məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır, 

çünki bu şəhərin inkişafı ilə bağlı qərarlar Ümummilli Liderimizin təşəbbüsü ilə qəbul edilirdi. Ümummilli 

Liderimizin təşəbbüsü ilə həmin dövrdə Şuşada quruculuq işlərnin görülməsi, mədəniyyət xadimlərinin 

xatirəsinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində atılan addımlar təbii ki, şəhərin inkişafını şərtləndirir, onu daha da 

gözəlləşdirirdi. Əfsus ki, elə ötən əsrdə də, daha dəqiq desək, ötən əsrin sonlarında, 1992-ci ilin 5 may tarixində 

Şuşa işğala məruz qaldı və 30 ilə yaxın müddət ərzində şəhərin yüzlərlə mədəniyyət yadigarları, tarixi obyektləri 

erməni vandalları tərəfindən məqsədli şəkildə dağıdıldı, viran qoyuldu ki, burada da məqsəd şəhərin, Şuşa 

şəhərinin tarixinin saxtalaşdırılması üçün Azərbaycana məxsus abidələrin, bütövlükdə tarixin məhv edilməsi olub. 

Əlbəttə ki, Ali Baş Komandanın, cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi, siyasi iradəsi, uzaqgörənliyi, liderlik 

keyfiyyətləri sayəsində, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun şücaəti, igidliyi, qəhrəmanlığı və Azərbaycan xalqının 

birliyi, həmrəyliyi ilə Şuşa şəhəri 44 günlük Zəfər savaşının məntiqi nəticəsi olaraq, 2020-ci il 8 noyabr tarixində 

işğaldan azad olundu və xalqımızın qəhrəmanlıq ruhunun təntənəsinə çevrilən, tariximizə Zəfər Günü kimi yazılan 

Şuşa qalibiyyəti işğalçıları diz çokdürdü, işğalçı Ermənistanı kapitulyasiya sənədinə imza atmağa məcbur etdi. 

Bundan sonra Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilən Şuşada yeni və çox möhtəşəm layihələrə 

başlanılması, şəhərin abadlaşdırılması, burada quruculuq işlərinə start verilməsi, cari ilin də “Şuşa İli” elan 

edilməsi ölkə başçısının, cənab Prezident İlham Əliyevin məhz ötən əsrin 70-ci illərində Şuşanın inkişafı 

istiqamətində görülən işləri, Ulu Öndərin irsini davam etdirməsini təsdiq edir. Azərbaycanın görkəmli mədəniyyət 

xadimləriə məxsus olan abidələrin, Molla Pənah Vaqifin büstünün və muzey-məqbərə kompleksinin öz əvvəlki 

vəziyyətinə qaytarılması, Üzeyir Hacıbəyovun heykəlinin, eləcə də Bülbülün ev muzeyinin açılışları, şəhərdə olan 

dini, tarixi və mədəni abidələrin bərpası bunun, Ümummilli Liderin ənənəsinə sadiqliyin bariz nümunəsidir. Təbii 

ki, Şuşada Vaqif Poeziya Günlərinin təşkili ənənəsinin bərpası, Cıdır düzündə təşkil olunan “Xarıbülbül” musiqi 

festivalı özü də ölkə rəhbərinin, cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə ən yaxın zamanda Şuşa şəhərini dirçələcəyi barədə 

proqnoz etməyə əsas verir. Ələlxüsus cari ilin “Şüşa İli” elan edilməsi onu deməyə əsas verir ki, Şuşa ən yaxın 

zamanda öz dolğun mədəni həyatına qovuşacaq. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, Şuşada müxtəlif əhəmiyyətli tədbirlərin keçirilməsinin, dini, tarixi, mədəni 

abidələrin bərpasının erməni yalanının bütün dünyada ifşası üçün olduqca vacib olduğu kimi, cari ilin, 2022-ci 

ilin “Şuşa İli” elan edilməsi də eyni dərəcədə önəmlidir. Sovetlərin süqutu ərəfəsində Qarabağı işğal edən 

ermənilər, bilirik ki, Qarabağın, eləcə də Şuşanın erməni torpağı olması haqda dünyada təbliğat aparılması 

istiqamətində dəridən-qabıqdan çıxıblar və bu istiqamətdə hələ də fəaliyyət göstərir, bütün dünyanı aldatmağa 

çalışırlar. Bu baxımdan 2022-ci ilin “Şuşa İli” elan edilməsi qərarını da məhz zəruri ehtiyac, eləcə də sosial sifariş 

kimi belə qəbul etmək olar, çünki bu, məhz mədəniyyət diplomatiyası ilə Şuşanın tarixən Azərbaycanın ayrılmaz 

parçası olduğunu göstərəcək və artıq erməni yalanlarının ayaq tutub yeriməsi mümükünsüz olacaq. Məhz elə cari 

ilin “Şuşa İli” elan edilməsi fonunda bu şəhərdə keçiriləcək tədbirlər Şuşanı dünyaya bir daha, özü də daha dolğun 

şəkildə tanıdacaq. Təsəvvür edəndə ki, keçirilən tədbirlərdə 270 il öncə inşa edilən Şuşa qalası və şəhəri, onun 

mədəniyyəti, tarixi, yerləşdiyi coğrafiyası, bəşər mədəniyyətinə verdiyi töhfəsi bütün dünyaya tanıdılacaq, 
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bununla da erməni yalanları ifşa ediləcək, görürük ki, ölkə rəhbərinin, cənab Prezident İham Əliyevin 2022-ci ilin 

“Şuşa İli” elan edilməsi nə qədər əhəmiyyətlidir. 

Bilirik ki, Gülüstan, Türkmənçay və Qars müqavilələri kimi sənədlər tariximizin silinməz səhifələrindəndir 

və tarixi gerçəkliyi əks etdirir. Bu gerçəklik də öz növbəsində bir sıra yalanları ifşa etmək üçün yetərli faktlardır. 

Məhz bu fonda istər ötən il Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında imzalanan Şuşa 

Bəyannaməsi, istər Şuşada keçirilən festival və tədbirlər, istərsə də 2022-ci ilin “Şuşa İli” elan edilməsi tariximizə 

qızıl hərflərlə yazılır. Çünki, bütün bunlar, eləcə də 2022-ci ilin “Şuşa İli” elan edilməsi, bu şəhərin Azərbaycan 

xalqının tarixi şəhəri olmasını dünyaya sübut edir. Cari ildə, 2022-ci ildə “Şuşa İli” çərçivəsində həyata keçiriləcək 

tədbirlərdə iştirak edəcək hər bir qonaq, hər bir nümayəndə bu şəhərin tarixini, onun məhz Azərbaycan xalqına 

məxsus şəhər olduğunu, Qarabağın Azərbaycana məxsus olduğunu nəinki görcək, bunu təmsil etdiyi ölkədə belə 

hər kəsə çatdırmaq imkanına sahib olacaq. Eyni zamanda elmi-texniki tərəqqinin yaratdığı imkanlarla 

yayımlanacaq tədbirlər bütün dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılacaq və artıq ermənilərin çığır-bağır salıb 

yalanlarını dünyaya sırımaları imkansız olacaq. “Şuşa İli” hayların bundan sonrakı, hətta bu vaxta qədərki bütün 

hay-küyünün fiaskosu kimi də qeyd oluna bilər. Bu baxımdan cəsarətlə deyə bilərik ki, tariximə qızıl hərflərlə 

yazılacaq “Şuşa İli” həqiqətən də Ali Baş Komandanın uzaqgörənliyini, müdrikliyini, liderlik keyfiyyətlərini bir 

daha təsdiq edir. 

Əminik ki, Ali Baş Komandan, cənab Prezident İlham Əliyevin 2022-ci ili “Şuşa İli” elan etməsi 44 günlük 

Vətən müharibəsində əldə etdiyimiz Zəfəri, tarixi Qələbəni həm də siyasi və diplomatiya müstəvisində daha da 

möhkəmləndirir. Təbii ki, bu da öz növbəsində bundan sonra da bütün platformalarda qazanılacaq qələbələrə 

əsaslı zəmin yaradıır. Heç şübhəsiz ki, sülhün əldə edilməsi, nəzərdə tutulan strateji hədəflərə yetişmək üçün də 

bunun böyük əhəmiyyəti, önəmi danılmazdır. 

 

Səs.-2022.-6 yanvar.-№1.-S.6. 
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“Şuşa ili”miz mübarək olsun! 

 
Şuşa əsl Azərbaycan şəhəridir. Çünki burada Azərbaycan ruhu hiss olunur. Memarlıq abidələri, 

bulaqlar, – baxmayaraq ki, ermənilər o bulaqların naxışlarını dəyişmişdilər, yazıları da silmişdilər, – 

amma yenə də burada hər tərəf, necə deyərlər, Azərbaycan mədəniyyəti ilə qaynayır. Biz əbədi qayıtmışıq, 

burada əbədi yaşayacağıq. Demişəm ki, Şuşa dünyanın ən gözəl şəhərinə çevriləcək. Təkcə Şuşa yox, azad 

edilmiş bütün başqa şəhərlər. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə 

müraciətində bəyan edib ki, bu il biz Şuşa şəhərinin 270 illiyini qeyd edəcəyik. Bu şanlı tarix nəzərə alınaraq və 

Şuşanın bərpasının sürətləndirmək məqsədilə yeni il “Şuşa ili” elan olunub. Bu barədə ilk anonsu dövlətimizin 

başçısı hələ ötən ilin mayında Şuşada “Xarıbülbül” musiqi festivalının açılışında çıxışı zamanı vermişdi. İndi isə, 

budur, cənab İlham Əliyev yeni ilimizi Şuşanın adı ilə bağladı. Xeyirli, uğurlu olsun! Qeyrət qalamız Şuşa elə 

bir gözəl məkan, elə bir vacib geosiyasi və hərbi-strateji yerdir ki, hər zaman işğalçı, ilhaqçı və istilaçılar oraya 

göz dikiblər. 

Ulu öndər Heydər Əliyev 1996-cı il mayın 6-da Şuşa və Laçın rayonları sakinlərinin bir qrupu ilə görüşdə 

Qarabağın incisinə çox yüksək qiymət verib: “Şuşa həqiqətən bir şəhər kimi, eyni zamanda, vahid bir muzey – 

Azərbaycan xalqının tarixinin, mədəniyyətinin, elminin böyük bir hissəsini əks etdirən muzeydir. Şəhər özü həm 

quruluşu, həm də abidələri, yüksək memarlıq səviyyəsində olan binaları, Cıdır düzü ilə, təbii gözəlliyi ilə böyük 

bir muzeydir”. 

Həmin görüşdə xatırladılıb ki, düz 45 il əvvəl – 1977-ci ildə ulu öndərin təşəbbüsü ilə “Şuşa şəhərinin tarixi 

hissəsini tarix-memarlıq qoruğu elan etmək haqqında” qərar qəbul edilmiş, bunun da sayəsində Şuşada abidələrin 

qorunması, görkəmli mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin xatirələrinin əbədiləşdirilməsi yönümündə önəmli 

addımlar atılmışdır. Amma, təəssüf ki, 1992-ci ildə Ermənistanın hərbi təcavüz nəticəsində Şuşa işğal edilmiş və 

şəhərdə xalqımızın tarixi-mədəni irsinin məhv edilməsi siyasəti həyata keçirilmişdir. 

Şuşa 28 il yarımlıq işğaldan sonra, nəhayət, azad olunub. Orada quruculuq işlərinin təşkilində çevikliyi 

təmin etmək üçün Şuşada dövlət idarəetməsinə də böyük diqqət yetirilib. Prezidentin işğaldan azad olunmuş 

ərazilərdə ilk xüsusi nümayəndəsi məhz Şuşa rayonuna təyin edilib. Keçən il orada ənənəvi bayram tədbirləri 

yenidən keçirilməyə başlanıb. Azad Şuşa 2021-ci ilin mayında Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 

Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan olunub. 

Ötən il ölkəmizdə “Nizami Gəncəvi” ili idi. Bu, özlüyündə qılıncla qələmin vəhdətindən doğan rəhbər 

müdrikliyini ehtiva edirdisə, yeni ilin “Şuşa ili” elan olunması əsl sərkərdə uzaqgörənliyidir. Prezidentimizin 

dünyaya ismarıcıdır ki, Azərbaycan xalqı Qarabağı qəhrəmalıq simvolu olan qılıncla qarı düşməndən təmizləyib, 

qələmin rəmzi olan Nizami ideyaları ilə ora qayıdıb və indi də “ağsaçlı” Şuşanı dirçəldir! 

Keçən il yanvarın 14-də, Prezident İlham Əliyevin Şuşaya ilk səfərindən sonra şəhərin planlı bərpasına 

start verilib. İl ərzində orada böyük işlər görülüb. İlk növbədə “Zəfər yolu” çəkilib. Hazırda Füzuli şəhərindən 

tunellər daxil olmaqla, magistral yol tikilir, məsafə daha qısa olacaq. Şuşanın elektrik təsərrüfatı bərpa edilib, 

buraya yüksəkgərginlikli xətlər çəkilib, yarımstansiya tikilib. Düşmən Şuşanı tərk edərkən şəhərin su xətlərini 

partlatmışdı. Şuşaya suyun verilməsi bərpa olunub. İndi iki mənbədən Şuşaya su gəlir. Şuşanın tarixi abidələri 

bərpa edilib. Vaqifin məqbərəsi əzəmətlə ucalır. Şairin ermənilər tərəfindən dağıdılmış büstü bərpa edilib. 

Məscidlər əsaslı təmir olunur. Heydər Əliyev Fondu bu işləri öz üzərinə götürüb. Natəvan bulağı çağlayır. 

Nankorların şəhərdə qurutduğu digər 16 bulağın da suyu yenidən qaynayır. “Xarıbülbül” və “Qarabağ” otelləri 

istifadəyə verilib, yay aylarında artıq ilk qonaqlarını qəbul edib. Yeni beşulduzlu otel də tikilir. Bu tədbirlərin ən 

önəmlisi yeni yaşayış kompleksinin tikintisinə başlanılmasıdır. 

Şuşalılar həm qrup-qrup öz doğma şəhərinə gəlib ziyarət edirlər, həm də artıq burada açılmış obyektlərdə 

işlə təmin edilirlər. Sentyabrda BBC News-un müxbiri yazmışdı: “Yuxarı Gövhər ağa məscidindən Üzeyir 

Hacıbəyli, Natavan və Bülbülün büstlərinin qoyulduğu parka gedən yolda ərzaq mağazası var. Yaşayış 

binalarının müxtəlif mərtəbələrindən mülki geyimli şəxslər görmək olur. Onlar bizi salamlayırlar, əl edirlər. 
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Burada xidməti vəzifəsini yerinə yetirən bəzi şəxslər öz ailələrini də bura gətiriblər. Bu küçəni təzə bişmiş çörək 

qoxusu bürüyüb”. Böyük Qayıdışa lap az qalır. 

“Şuşa ili” şəhərdə tarixi-mədəni irsin bərpasına və qorunub saxlanmasına xidmət etməklə yanaşı, onun 

inkişafına güclü təkan olacaq. Bu qərarla şəhərin tarixi görkəminin bərpası, əvvəlki şöhrətinin özünə qaytarılması 

və ənənəvi dolğun mədəni həyatına qovuşması sürətlənəcək, eləcə də Azərbaycanın çoxəsrlik zəngin 

mədəniyyətinin, memarlıq və şəhərsalma sənətinin parlaq incisi kimi beynəlxalq aləmdə təbliği daha da 

genişlənəcək. 

Prezident İlham Əliyev dəfələrlə çıxışlarında qeyd edib ki, ermənilər onilliklər boyunca Qarabağı öz 

əraziləri kimi qələmə veriblər. Əgər onların idisə, nəyə görə orada bir dənə də olsa, salamat bina qoymayıb, 

hamısını barbarcasına dağıdıblar? Ermənilərin Şuşanı özlərinin qədim vətəni kimi təqdim etmək səyləri dünya 

ictimaiyyətini çaşdırmaq qəsdindən başqa bir şey deyil. 1823-cü ilə aid statistik məlumatlara əsasən, həmin 

dövrdə Qarabağ xanlığında yaşayan 20035 ailədən 15729-nu azərbaycanlı, 4366-nı isə xristian (alban mənşəli) 

ailələr təşkil edirdi. İşğalçı çar Rusiyası Cənubi Qafqazda mövqelərini möhkəmləndirmək üçün ermənilərdən 

istifadə edərək məlum Kürəkçay, Türkmənçay, Ədirnə müqavilələrinin şərtlərinə əsasən, onların İrandan və 

Osmanlı Türkiyəsindən Qarabağ, İrəvan, Zəngəzur, və Göyçəyə köçürülməsini həyata keçirib. Ermənilərin 

riyakar iddiaları olsa-olsa tarix nağılbazlığıdır. 

Bu nağıla ağlı başında olan ermənilər də inanmır və deyirlər ki, Qarabağ heç vaxt Ermənistanın olmayıb. 

Bir də ki, Ermənistan özü tarixi Azərbaycan torpaqlarında süni surətdə qondarıldığı halda, Qarabağ və ya hansısa 

digər ərazilər necə ermənilərin ola bilər? 

İrəvanlı siyasi şərhçi Mkrtıç Arşakyan Qarabağın məhz kimə mənsub olduğunu dolayısı ilə belə təsdiqləyir: 

“Ermənistanın rəhbərləri Qarabağda gedən işlərə baxıb utanmalıdırlar. İndi orada tikib-qururlar, açılışlar edirlər. 

Qısa müddətdə çoxlu abadlıq işləri aparılıb. Bəs siz nə etdiniz? Otuz ildə evləri, idarə və müəssisə binalarını, 

xidmət obyektlərini söküb tikinti materiallarını satmaqla məşğul oldunuz. Mən hələ başqa məsələləri demirəm. 

Ayıb olsun!” 

Qarabağın işğal altında olduğu dövrdə 7 il Şuşanın “meri” işləmiş Artsvik Sarkisyan isə yazır: “1992-ci 

ildə Şuşa şəhəri bizim nəzarətimiz altına keçəndən sonra ermənilər azərbaycanlıların evlərini dağıdaraq, yana 

biləcək hər şeyi sındıraraq, qışda qızınmaq üçün istifadə edirdilər. 7 il ərzində Şuşaya ayrılan heç bir investisiya 

bu şəhərə sərf olunmayıb. Ermənistan dövləti burada bircə tikinti də aparmayıb”. 

Bütün vəhşiliklərə rəğmən, Şuşa özəlliyini hər zaman qoruyub saxlayan bir şəhərdir. Cənab İlham Əliyev 

bu barədə fikirlərini dəfələrlə ifadə edib: “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, öz ərazi 

bütövlüyümüzü bərpa etdik və milli ləyaqətimizi bərpa etdik”. 

Özü də Şuşa qırıcı təyyarələr, PUA və dronlar, tank-top mərmiləri ilə alınmadı. Qarabağın göz bəbəyi olan 

gözəl şəhərin olub-qalan tarixi binaları, abidələri ziyan çəkməsin deyə, xüsusi təyinatlı cəngavərlərimiz yağışın 

isladıb şüşə kimi sürüşkən elədiyi dimdik qayalarla kəndirlə dırmaşaraq, yıxıla-dura Şuşaya qalxdılar, şəhəri 

əlbəyaxa döyüşlərlə geri aldılar. 

Şuşa bir çox tarixi şəxsiyyətlərin– Pənahəli xanın, Molla Pənah Vaqifin, Xurşidbanu Natəvanın, Qasım bəy 

Zakirin, Mir Mövsüm Nəvvabın, Nəcəf bəy Vəzirovun, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin, Səməd bəy 

Mehmandarovun, Üzeyir bəy Hacıbəylinin, Cabbar Qaryağdıoğlunun, Xan Şuşinskinin, Bülbülün, Süleyman 

Ələsgərovun doğulduqları ünvandır. Ruhları şad olsun! Müqəddəs şəhər gəlmə hayların murdar nəfəsindən 

həmişəlik təmizlənib. Bu məram uğrunda qan tökülüb, şəhidlər verilib. 

Xan Şuşinskinin sovet dövründə yazdığı "Şuşanın dağları" mahnısı necə də ecazkardır! “Şuşanın dağları 

başı dumanlı, Qırmızı qoftalı, yaşıl tumanlı”. Araşdırmaçılar bu sadə mətndə üçrəngli, aylı-ulduzlu bayrağımıza 

işarələrin olduğunu bildiriblər. Bu gün Şuşada dövlət bayrağımız bütün əzəməti ilə dalğalanır. 

Unudulmaz şairimiz Tofiq Bayram bir vaxt “Lazım gəlsə, gözümün qarasını verərəm, Qarabağı 

vermərəm!” – demişdi. İşğaldan sonra mərhum dostum Akif Səməd “Şuşaya gedə bilmirəm” adlı təsirli bir şeir 

yazmışdı. Biz artıq Şuşaya gedə bilirik. Gedirik, gedəcəyik də! Bütün yollar Şuşaya aparır! 

Yazıçılar Birliyinin sədri Anar Şuşada yenidən keçirilən Vaqif Poeziya Günlərinin açılış mərasimində 

deyib: "Mən ilk dəfə Şuşaya 1952-ci ildə gəlmişəm. O zaman mənim 14 yaşım var idi. Şəhərdə bircə abidə var 

idi - Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Nelson Stepanyanın abidəsi. İndi bədnam adı tarixdə qalmış bu vilayətin erməni 

başçıları bu qədim Azərbaycan şəhərini erməni şəhərinə çevirmək istəyirdilər. Burada Azərbaycan abidələri yox 
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idi. Qədimdən var idi, amma yenilər yox idi. Ulu öndərin vaxtında burada muzeylər açıldı - Üzeyir Hacıbəylinin, 

Bülbülün muzeyləri, Natəvanın, Üzeyir bəyin, Bülbülün heykəlləri qoyuldu... Biz buraya Zəfər yolu ilə gəldik. 

Bu yolun əvvəli var, amma sonu yoxdur. Bu yol uzandıqca uzanacaq. Bu Zəfər yolu Azərbaycanın hərbi gücünün 

yoludur, siyasi gücünün yoludur, iqtisadi gücünün yoludur və möhtəşəm Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan 

ədəbiyyatının Zəfər yoludur!" 

Qələmdaşlarımız azad Şuşadan şeirlər, oçerklər yazırlar. Emin Səfərov səfər təəssüratlarında obrazlı şəkildə 

qeyd edir ki, Şuşa şəhidlərin bizə əmanət qoyub getdiyi yerdir. “Bu şəhərə dəstəmaz alıb girmək lazımdır. Şuşada 

ağır ifadələr işlətmək olmaz, günahdır. Şuşa şəhid qanıdır, Şuşa şəhidin cibindən tapılan körpənin fotosudur... 

Siz müqəddəs şəhərə ayaq basar-basmaz mütləq bunu hiss edəcəksiniz”. 

Bəli, Şuşanın bir özgə lətafəti var. Şuşaya gələnlər öncə bu şəhərə aşağıdan yuxarıya baxmalı olurlar. Şuşa 

1000-2700 metr aralığında dəyişən dağlıq bir ərazidə, Kiçik Qafqazın Qarabağ silsiləsinin mərkəzi hissəsində 

yerləşir, sıldırım qayalarla dairəvi şəkildə əhatələnib. Şuşaya kənardan baxanlar əllərini papaqlarının üstünə 

qoymasalar, yerə düşər. Amma bu da dəqiq olan bir faktdır: ermənilərin papağı burada yerə elə düşüb və ayaqlar 

altında elə qalıb ki, bir də götürə bilməzlər. Çünki Şuşa bizim zəfər zirvəmizdir. 

“Şuşa ili”miz mübarək olun! 

 

Xalq qəzeti. - 2022.- 6 yanvar. - № 1. - S. 1,4. 
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“Şuşa ili” başladı 

 
Rəşad Baxşəliyev 
 

“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”. 

Qalib Komandan İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə xalqa 

müraciətində 2022-ci ili “Şuşa ili” elan etdi. Yanvarın 5-də isə Prezident bununla bağlı sərəncam imzaladı. 

Sərəncama əsasən, Nazirlər Kabinetinə “Şuşa ili” ilə bağlı tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirmək tapşırıldı. 

 

“Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə,ümumiyyətlə, Azərbaycan yoxdur” 

 

Bu tarixi xəbər həm Azərbaycanda, həm də ölkəmizin hüdudlarından kənarda yaşayan soydaşlarımız 

tərəfindən minnətdarlıq və məmnunluqla qarşılandı. Səbəbi isə bəllidir. Şuşa mədəniyyətimizin paytaxtı, qədim 

Azərbaycan torpağıdır. 

İllər öncə Ulu Öndər Heydər Əliyev Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərinin hər bir azərbaycanlı üçün dəyərini 

qiymətləndirərkən demişdir ki, “Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə, ümumiyyətlə, Azərbaycan yoxdur”. Bu, 

Şuşanın bizim üçün nə dərəcədə dəyərli olduğunun böyük ifadəsi idi. 

28 illik həsrətdən sonra Şuşa azadlığına qovuşanda isə Xilaskar İlham Əliyev Şuşanı belə dəyərləndirdi: 

“Şuşa təkcə şuşalılar üçün yox, bütün azərbaycanlılar üçün, vətənini, millətini sevən hər bir vətəndaşımız üçün 

əziz şəhərdir, əziz bir torpaqdır, əziz bir qaladır, əziz bir abidədir”. 

Prezidentin imzaladığı sərəncamda qeyd edilir ki, Şuşa şəhərinin ötən əsrin 70-ci illərində sürətli inkişafı 

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin adı ilə sıx bağlıdır. Şəhərin inkişafına dair xüsusi qərarlar məhz Ulu Öndərin 

təşəbbüsü ilə qəbul edilib. Həmin vaxtdan Şuşada quruculuq işləri geniş vüsət alıb, mədəniyyət xadimlərimizin 

xatirəsinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılıb. 

Bu gün isə Şuşa yenidən qurulur, özü də daha möhtəşəm, daha əzəmətli. Bugünkü Şuşanın yenidən 

qurulması isə İlham Əliyevin adı ilə bağlıdır. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilən Şuşada bu gün 

şəhərin əsl tarixi simasının bərpası yönündə nəhəng layihələr gerçəkləşdirilir. Qısa müddətdə Şuşanın Baş 

planının hazırlanması, qüdrətli şair Molla Pənah Vaqifin büstünün və muzey-məqbərə kompleksinin öz ilkin 

görkəminə qaytarılması, Bülbülün ev-muzeyinin və Üzeyir bəy Hacıbəylinin heykəlinin açılışları, habelə buradakı 

tarixi, dini və memarlıq abidələrinin bərpası prosesi ölkəmizin mədəniyyət paytaxtındakı kompleks işlərin tərkib 

hissəsidir. 

 

Zəruri ehtiyac, sosial sifariş 

 

Şuşanın 270 illik yubileyi böyük təntənə ilə qeyd ediləcək. 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra, 

postmüharibə ili olan 2021-ci ilin ardınca 2022-ci ilin “Şuşa ili” elan edilməsi İlham Əliyevin bir daha 

müdrikliyinin nəticəsidir. 

Belə bir qərar böyük siyasi, tarixi və hüquqi əhəmiyyətə malikdir. İşğaldan azad edilən torpaqlarımızın 

minalardan tam təmizlənməməsinə baxmayaraq, keçən il Şuşada müxtəlif əhəmiyyətli tədbirlər keçirilməsi həm 

də dünyada erməni uydurmasının ifşasına yönəlmişdi. 

Şəhərin 270 illik yubileyi münasibəti ilə keçiriləcək təbliğati işlər isə dünyaya səs salacaq və Şuşanın kimə 

məxsus olduğu aydınlaşacaq. Bununla da erməni diasporunun illərlə Qarabağın, eləcə də Şuşanın erməni torpağı 

olması haqda dünyada apardığı təbliğat iflasa uğrayacaq. Məhz bu səbəbdən də 2022-ci ilin “Şuşa ili” elan 

edilməsi qərarını sosial sifariş kimi qəbul etmək olar. Təkcə hərbi-siyasi yolla deyil, həm də mədəniyyət 

diplomatiyası ilə Şuşanın tarixən Azərbaycanın ayrılmaz parçası olduğunu hər kəs görəcək. Keçiriləcək tədbirlərlə 
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270 il öncə inşa edilən Şuşa qalası şəhər mədəniyyəti, tarixi, yerləşdiyi coğrafiyası, bəşər mədəniyyətinə verdiyi 

töhfəsi ilə dünyada tanınacaq, erməni yalanı və revanşistləri bir daha ifşa ediləcək. 

Keçiriləcək toplantılar, forumlar, konfranslar dünya ictimaiyyətinə bir daha çatdıracaq ki, Şuşa Azərbaycan 

xalqı tərəfindən əsası qoyulan məskəndir. Şuşa  Qarabağın inzibati, iqtisadi mərkəzi, inkişaf etmiş şəhəri, 

Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Əbəs yerə Rusiya və dünya ictimaiyyəti tərəfindən 

“Şərqin konservatoriyası” adlandırılmayıb. 

İlham Əliyevin 2022-ci ili “Şuşa ili” elan etməsi möhtəşəm hadisəyə çevrildi və ölkənin şanlı tarixinin qızıl 

salnaməsinə yazılacaq. 2022-ci il Şuşanın həyatında ən yaddaqalan il olacaq. Bu il parlaq və təntənəli tədbirlərlə 

- festivallar, konsertlər, müsabiqələr, sərgilər, yaradıcılıq layihələri, poeziya gecələri, yubileylərlə yadda qalacaq, 

qədim mədəniyyətimizin və incəsənətimizin bütün palitrası təqdim olunacaq. Hər bir azərbaycanlı üçün müqəddəs 

olan bu şəhərə tez-tez səfərlər təşkil olunacaq, o cümlədən xarici qonaqlar üçün. Şuşa öz əzəmətini qaytaracaq və 

bütün dünya bu şəhərdə baş verən möhtəşəm hadisələri izləyəcək. 

Bərpa işlərindən sonra təbiəti və memarlığı ilə göz oxşayan şəhər həm də turizm mərkəzinə çevriləcək. 

Şuşada dalğalanan bayrağımız Rusiya sülhməramlılarının nəzarətində olduğu Xankəndidə yaşayan ermənilərə 

gözdağı verəcək. Yuxarı Gövhər ağa, Aşağı Gövhər ağa məscidlərinin minarələrindən səslənən azan səsi Şuşanı 

azadlığına qovuşduran şəhidlərimizin ölməz ruhunu şad edəcək. 
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Şuşanın çörək qoxusu, çörəyin Şuşa qoxusu... 
 

Bu şəhər Allaha bir addım daha yaxındır 

 

Şuşaya gedirəm, qızım! 

 

 Qarabağın işğalı, bu təcavüzün 30 ilə yaxın davam etməsi hamımızda ağır travmalar, sarsıdıcı izlər 

buraxıb. Doğrudur, Qarabağ biz uşaq olanda düşmən tapdağı altına düşdü. Həmin dönəmdə bunu şüurlu 

şəkildə dərk edə bilmirdik. Uşaq idik, amma böyüdük. Anlatdılar. Anladıq. 

Qarabağsızlıqla bağlı ən böyük travmanı elə uşaqkən Bakı metrosunda aldım.    

Yəqin, xatırlayırsınız , metroda başışallı bir kişi dolaşırdı. Yaşıl yaylığının üstündəki ağ kağızın üzərinə 

“Qarabağ” yazılmış lent də bağlayırdı. Ta böyüyüb media sahəsinə qədəm qoyanda bildim adını: şair Bəşir Kəsərli 

idi. Metro vaqonuna girən kimi ilk sözü belə olurdu: 

“Qeyrətli xalqın qeyrətsiz oğluyam! Gözəl şerlər, qəzəllər müəllifiyəm! Ehtiyacdan öz kitablarımı satıram”. 

 Bu mənzərə ovqatımı elə təlx etdi ki, içimə böyük bir qaranlıq, gözlərimə zülmət çökdü. Sanki dərin fiziki, 

mənəvi kollaps yaşadım. Və bu hissi hər metroya düşdükdə, kimsə Bakıya ilk gəlişindən danışdıqda, yenidən 

yaşadım və ağrını köksümdə yaşatdım.   

 

*** 

 

Dünyanın baş ağrısına çevrilən koronavirusun ölkəmizdə geniş yayıldığı dönəmdə sərt karantin qaydaları 

işə salındı. Xeyli müddət rayonlara gediş-gəliş qadağan edildi. Bir ildən artıq idi ki, rayona gedə, ailə və dostlarla 

əyani görüşə bilmirdik. Hər şey onlayn, hər yer onlayn... Cansıxıcı günlərdən biri idi. Şuşadan olan jurnalist 

dostum Seymur Əliyevə zəng açdım.  Nədən danışdığımızı unutmuşam. Yadımda bircə detal qalıb: 

-Seymur, xeyli vaxtdı rayona da gedə bilmirəm. Qazax, ev, ailə, ata ocağım üçün "burnumun ucu göynəyir". 

Bu əsnada Seymur ah çəkir və həlim, kövrək səslə dillənir: 

- Bəs mən nə edim? İllərdir, Şuşasız... 

Mövzunu dəyişirik və... 

Bu barədə 2 il öncə Feysbukda status da paylaşmışam.   

                                                                            

*** 

 

   Xeyli vaxt əvvəlin söhbətidir, yazıçı Seyran Səxavətlə dərdləşirdik. Mövzu Qarabağdan düşdü və 

soruşdum: 

-Usta, nə olacaq bu işləri axırı? 

- Bala, dərd də namus kimidir, gərək özün çəkəsən – dedi. 

İlahi, kədərin, iztirabın ağırlığına bax - Dərk və həzm etməyə çalışıram. 

Seyran müəllim davam edir: 

-Nə rus, nə fransız, nə ingilis, nə alman, nə amerikan, kimsə əvəzimizdən torpaq azad edən deyil, oğul. 

Bunu özümüz etməliyik, vəssalam!  

Çox miskin mənzərə idi...Hə, o zaman bu fikir məni o qədər sarsıtmışdı ki, pessimizm iliyimə işləmişdi. 

Bu söhbətin tez bitməsini istəyirdim. Həzm edə bilmirdim. Namusunu qoruya bilməyən ölkə, xalq “ayaması” ilə 

yaşamağın məşəqqəti ağrıdırdı məni. Amma... 

Şükür bu günə...  

Niyə şükür? 

Qarlı bir qış səhəri idi - 24 dekabr 2021-ci il, telefonuma zəng gəlir. Zərif səsli bir xanım cihazın o başından 

yüksək ovqatla dillənir: 

-MEDİA Agentliyindən narahat edirəm, sizə şad xəbərim var. 

- Buyurun... 

- Hazırlaşın, sabah Şuşaya gedirsiniz! Ətraflı məlumat veriləcək. 

Nə baş verdiyini anlamadım, donub yerimdə qaldım, anlaqsız şəkildə cavab verdim: 

-Sağ olun, təşəkkür edirəm. (Özümə gələndən sonra zəng edib, vəziyyəti izhar etdim və bir daha “Çox sağ 

olun” dedim)  
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Yerimdən tərpənmədim, sanki ayaqlarım kilidləndi.  Bir az düşündüm, özümə sual etdim: -Ayyət, 

Şuşayamı?  

Tez evə qayıtdım: 

-Sabah Şuşaya gedirik. 

-Nə? Şuşa?  - 6 yaşlı qızımın ilk reaksiyası belə oldu. 

-Bəli, qızım, Şuşa... 

Məktəbdən verilən “Xarı Bülbül”  “znaçok”unu (O simvol veriləndə demişdim, bu gül qələbəmizin 

simvoludur və yalnız Şuşada bitir, qızım. O üzdən Şuşa adı çəkilən kimi onu göstərir) gətirir: 

-Ata, bura gedirsiniz? 

- Hə, qızım... 

Xatirə: Dayım Birinci Qarabağ döyüşlərində iştirak edib. Savaş gedən ərəfədə bir neçə saatlıq icazə alıb, 

evə gəlmişdi. Anam qardaşına isti əlcək, corab toxumuşdu.  Dayım bizə ayaqüstü dəyib, əlcəklə, corabı götürüb 

döyüşə yollanmalı idi. Elə hazırlaşırdı ki, çıxsın, xəbər gəldi: 

-Şuşa da işğal olundu.  Dayımın, atamın əlləri əsirdi, çənələri söz tutmurdu. Dərdi dərilərində yaşayırdılar 

sanki...Uşaqlar adətən aramsız suallar verirlər axı. Mən də sualların ard-arasını kəsmirdim: 

 -Şuşaya nə olub? 

-Atam bircə kəlmə dedi:  -Qarabağın gərdək otağıdır, bala. Getdi... 

Taleyə bax ki, atam mənə Şuşanın qəhər xəbərini, mənsə övladıma Şuşanın zəfər və səfər xəbərini verirəm.  

Şükür bu günə! 

Ona şükür ki, jurnalistlər dekabrın 27 saat 5:30-da “Azneft dairəsinə”  toplanmalı idi. Həmin gün evdə 

dedim ki: 

-Mən tez yatım, yuxudan erkən oyanmalıyam Şuşaya görə... 

Di gəl, ilan vuran yatdı, mən gözlərimi belə qırpmadım. Yata bilmədim. Uşaq kimi qorxurdum, yuxu aparar, 

səfərdən qalaram... 

Gəlib, deyilən məkana çatıram və çiyni çantalı bir xanım görürəm. Hamıdan qabaq gəlmişdi. Yaxınlaşıram: 

-Salam, jurnalistsiniz? 

 -Qaqa, Əntiqə Rəşiddi, avtobusu gözləyirəm, Şuşa, Şuşa, Şuşa.... 

Xeyli söhbətləşirik... 

Nəhayət hamı toplaşır. Avtobuslar yola düzəlir. 

Hələ ki, doğulduğum Qazaxa gedirmiş kimi hiss edirəm özümü.  Xeyli yol qət etdik, yol kənarındakı 

“Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı” yazılarını oxuyanda artıq ürəyim sinəmdə atmağa başladı. Yuxuda övladını 

əlləri ilə boğub, oyananda belə bir hadisənin baş vermədiyinə sevinən bir ata kimi sevinirəm. Və maşının 

aynasındakı pərdəni çəkib, gözümü yol kənarına dikirəm.  

Gözlər dərinə işlədikcə sanki ağrının dozası da artır. Füzulidə şəhərmi qalıb? Füzulidə kəndmi qalıb? 

Füzulidə daş üstündə daşmı qoyublar? Bu 30 il müddətində ora nəfəsmi dəyib? Nəfəs dəyib, amma insanlığını 

“abort etdirmiş” vəhşi sürü nəfəsi. İlahi, bunlar nəinki türk insanına, türkün tikib-qurduğuna da amansız işgəncələr 

veriblər. Daşdan, qayadan da intiqam alıblar. Yol boyu dərin və uzun-uzun fikrə gedirəm. Qayğılar selində 

üzürəm, elə bil. Hər dağılmış, viran qoyulmuş ev gördükdə düşünürəm: 

-Kim bilir, bəlkə də, bu evlərdəki beşiklərdə neçə -neçə körpələrə layla çalınıb, neçə-neçə körpə isti odun 

sobasının yanındakı yüyürükdə buxarlana-buxarlana, qığıldana-qığıldana böyüyüb, böyüdülüb. İndi o evlərdə nə 

istilik var, nə uşaq, nə uşaq yüyürüyü, nə odun "peçləri". Yalnız  kərpic-kərpic sökülüb yanı üstünə atılmış daş 

yığını qalıb.  

Yol boyu şücaətli əsgərlərimizin düşməndən azad etdiyi yaxın-yaxın qurulmuş postları, o postlardakı külə 

döndərilmiş düşmən hərbi texnikasını görürəm. Bütün postları bizim mövqelərdən yüksəkdə olub. Necə dərin 

vallar qazıblar, necə möhkəm, topdağıtmaz “dod”lar tikiblər. Adam bir an düşünür ki, bu qədər güclü istehkamları 

əsgərlərimiz necə yarıb? Sonra özümə cavab verirdim ki, bəli, məhz 44 günlük savaşda sinəsini qabağa verərək, 

qürurla  “Mövzu vətəndirsə, dünyanın şah damarını da kəsərik” deyən oğullarımız azad edib bu torpağı. Axı dünya 

türkün verdiyi “Kişi sözünə” qibtə edir. Əsgərlərimiz sözün bütün mənasında ermənilərin şah damarlarını 

doğradılar.  

Zəfər yolu ilə xeyli yol qət eləmişdik ki, maşın “qaynatdı”.  Baxın, texnikanın belə çıxa bilmədiyi yüksəkliyi 

vətənin mərd oğulları ayaqları ilə, döyüşə-döyüşə dırmaşıblar. İkinci Qarabağ döyüşü dünya hərb tarixinə həm də 

bu faktlara görə düşüb. Torpaqları təkcə "Haroplar", "Bayraqdarlar" azad etmədi. Ərazilərimizi qəlbi vətən eşqi 

ilə döyünən, adicə qara torpağa öz qanını qataraq onu Vətənə çevirən qardaşlarımız aldı. 

Hə, qayıdaq səfərimizə... 
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Hamımız avtobusdan düşməli olduq.   

İlk dəfə idi, Qarabağ havasını ciyərlərimə çəkirdim. Sanki hava deyildi minbir dərdin dərmanı idi. Hələ 

torpağın rəngini görəydiniz: qapqara... O torpağa ən çətin yetişən bitki toxumunu da atsan, məhsul verər. Necə 

bərəkətli, necə münbit torpağı var gözəlim Qarabağın. Başımı göyün ənginliklərinə dikib, səmasını seyr etdim 

Qarabağın. Qartallar süzürdü başımızın üstündə. Sanki onlar da ev sahiblərinin gəldiyini anlamışdılar. Bu məqam 

bir anlıq dayımın hər toyda Məhəbbət Kazımovun ifasında səslənən “Laçınım mənim” mahnısını “zakaz” verib 

dinlədiyi xatırlayıram. Demə yazıq dayım da Qarabağ səmalarında süzən bu qartalları deyirmiş.  

Yenidən yola düzəlirik...  

...Xocavənddəyik... Bu rayonun ərazisində də mənzərə təxminən eynidir. 

Yerlə yeksan edilmiş evlər, qurudulmuş kövsər bulaqlar, gözü dolmuş su turbaları...  Bu qədər istibdadın 

gözünlə şahidi olursan və qəhər zəli kimi adamın xirtdəyinə çöküb qanını sovurur. Amma insanıq da. Hər 

qaranlıqda bir işıq, ümid ipi axtarırır. Əslində tapırıq və deyirik:  

-Bu günə şükür. 

Ona şükür ki, torpaqlarımız hürriyyətinə qovuşduğu gündən bu yana həmin ərazidə olduqca genişmiqyaslı 

abadlıq - quruculuq işləri aparılır. Ən müasir elektrik dirəkləri, xətləri çəkilib. Zavodlar tikilib, işə cəlb olunan 

şirkətlərin qarışqa fəaliyyəti eynəksiz də görünür. Ən əsası da Azərbaycan mədəniyyətinin qibləgahı,  əfsanəvi 

Şuşaya şüşə kimi “Zəfər yolu” çəkilib. Hələ yeni yollar da çəkilməkdədir. Və Şuşanın girişindəyik. 

Əsgərlərimiz təlimata uyğun yoxlamalar aparır.  

Yolun sağında biz jurnalistlər və əsgərlərimiz dayanıb, sol tərəfdə isə rus sülhməramlılar. Arada bircə məftil 

"setka" var. O məftilin bu üzündən biz, o üzündən isə ermənilər hərəkət edirlər. Təbii ki, rus sülhməramlılar da 

onlara nəzarət edir. Nəyi sezdim? Yanımızdan ötüb- keçən ermənilərin baxışlarını görəydiniz.  Necə əzgin, necə 

sınmış, necə gözüqıpık, necə idbar, necə öləzimiş... Bəli, “Dəmir yumruq” başlarına elə zərbələr endirib ki, hələ 

də gözlərini tam aça bilmirlər.  

Bu məqamda maraqlı bir epizod yaşandı: 

Yanımızdan keçərkən gözlərini üzümə zilləyən erməniyə barmaq silkələdim. Bu an rus sülməramlı əllərini 

yuxarı qaldırıb, havada çarpaz tutaraq, "qadağandır" işarəsini verir. Doğrudur, indiki kövrək məqam üçün, bəlkə 

də, adekvat addım deyil bu. Amma insanıq, emosiaları cilovlamaq olmur axı. 30 illik işğalın qarşılığında bir 

barmaq silkələmək nədir ki?! Kaş ruslar Qarabağın işğalı dönəmində də arada dayanıb, təcavüzə imkan 

verməzdilər. Amma həmin dövrdə nəinki neytral mövqe tutdular, əksinə Qarabağı işğal edib, erməniləri ora 

yığdılar. 

Nəysə, qayıdaq mətləbə... 

Nəhayət daxil oluruq sevgili Şuşaya. Maşın sürətlə irəliləyir, az qalıram, sürücüyə yalvarım ki: 

-Saxla buradan piyada gedək. Bəlkə, bizim maşınla keçdiyimiz yerdə hansısa əsgərimiz qan axıdıb, can 

verib, şəhid olub. Axı Onun şəhidlik zirvəsinə ucaldığı yeri biz təkərlərlə basıb keçməli deyilik. Şəhidlərimiz 

ayağını basdığı yerə biz başımızı qoymalıyıq. İnanın, əlimdə əlac olsaydı, Şuşada dizin-dizin sürünüb, o torpaları 

qarış-qarış yalayardım.  

Əlqərəz, “Qoç Ət” restoranına gəlirik. Əslində inanmıram ki, kimsə yemək düşünəydi. Hamı Şuşanı 

gəzmək istəyirdi. Tez-tələsik, hərə bir tikə alıb, çıxdıq Şuşa seyrangahına... İlk məkan Cıdır düzü oldu, məşhur 

Cıdır düzü. Kimi burada yallı oynadı, kimi Paşinayana cavab videosu çəkdi, kimi igidlərimizin bu qayalıqları necə 

dırmaşmağının “”kod”larını açmağa çalışdı, kimi kəklikotu yığdı, kimi oradan Topxana meşəsinə baxıb köks 

ötürdü, kimi Daşaltı kəndinə boylanıb kövrəldi.  Məni isə həmin an bircə məqam qayğılandırırdı: haradan baxsam, 

Xankəndini daha aydın görə bilərəm. Və həmin nöqtəni tapıram, Cıdır düzündən Xankəndiyə boylanıram. 

Diqqətlə baxdıqda Xankəndidəki binlarda yaşayan ermənilərin zivədən asdıqlarını belə görmək olurdu. Ağ yorğan 

üzü sərmişdilər. Öz-özümə dodaqaltı mızıldandım: Kəfəniniz olacaq o ağ “pastellər”. Təsəvvür edirsiniz , 

Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan lideri, Azərbaycan xalqı nələri əldə edib, nələrə nail olub. İllərlə televiziya 

kanallarından, sayt və qəzet manşetlərindən baxdığımız Cıdır düzündə dayanıb,  Xankəndini düşünürsən. Görün, 

nələri bacarmışıq. Əminəm ki, bir gün Xankəndiyə səfər edib, oradan Zəngəzur, Göyçə və İrəvanı da seyr 

edəcəyik. Tarix təkrarlanmağı sevir. Bu tarix yaşanacaq, geci-tezi var. 

Cıdır düzünün sehri bir başqadır, sanki adamı ağuşuna alıb sehrinə salır. Qış mövsümü olsa da, Cıdır 

düzündə əsl yaz havası vardı. Bir yanda qar, bir yan da günəş... Şuşada qışla yaz qoşalaşmışdı. Dastanların 

yazıldığı şəhərdə elə möcüzəvi məqamlar yaşanır ki, insan bunun real olduğuna inanmır.  

Cıdır düzündə jurnalist dostumuz Şahin Qocayevlə bərabər addımlayırıq və bu an spontan olaraq ifaya 

başlayıram: 

 Şuşanın dağları başı dumanlı,  
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Qırmızı koftalı yaşıl tumanlı... 

Bu əsnada Şahin dillənir:  

- Qardaş, dayan-dayan.  

-Nə oldu, Şahin? - Soruşuram 

Dinlə bir sənin ifa etdiyin mahnını oxudurlar. 

Şuşada, Cıdır düzündə Şuşanın dağlarını ifa etməyin ayrı bir ləzzəti varmış. Həm də, elə ki, sən ifaya 

başlayırsan, səndən bir neçə saniyə sonra yüksək tonla avtomobildəmi, mağazdamı “Şuşanın dağları” səsləndirilir. 

Möcüzə deyilmi?  Möcüzədir! 

Qeyd: Uşaqkən evdə “Şuşanın dağları” mahnısını qım-qımı edib, oynayırdım. Atam  imkan vermədi: 

Bala, bu oynamalı deyil, ağlamalı havadı.  

Dastanların yazıldığı şəhərin Cıdır düzündən enib, Vaqif  Məqbərəsinə yolllanırıq.  

Yol boyu güllədən canı deşik- deşik olmuş, şüşələri çiliklənmiş binalar görürük. Təsəvvür edirsinizmi, 

binaları da güllədən keçiriblər. O daşların dili olsaydı, nələr danışardı, nələr... Bu məqamda gözüm qara hərflərlə 

yazılan bir cümləyə sataşdı: 

 “Abbasov Teymur, qısasın alındı” 

 Bu əsnada inanın ki, dərd içimdə göz yaşımı elə dəmlədi ki... Hönkürmək istəyirdim, amma elə həmin 

divarın fotosunu çəkməklə özümə təskinlik tapıb , toxtadım. Baxın, şəhid olmuş bir qardaşının adını Şuşa 

divarlarına həkk etmək dastan yazmaq deyilmi? Bu qardaşlığın, birlik və həmrəyliyin təntənəsi deyilmi? 

Şəhidlərimizə olan ən böyük rəğbət deyilmi?   

Qızıl qeyd: Şuşada güllələnən divarlara çoxlu sayda şəhid qardaşlarımızın adları yazılıb. Təklif edirəm ki, 

həmin binalar restavrasiya olunarkən o yazılar silinməsin, müasir üslubda bəzədilərək saxlanılsın. Onlar adi, 

sıradan cümlələr deyil axı... Tarixdir, tarix.  Azərbaycanın qəhrəman övladlarının bir-birinə olan inamı, nisgili, 

sevgisi, ümididir.  

Vaqif  Məqbərisində çıxıb, ruhumuzun durulduğu şəhərin Yuxarı Gövhər Ağa məscidinə üz tuturuq. Açığı 

öncə məscidə daxil olmadım. Kənarda dayandım. Düşündüm ki, qoy, adamlar seyrəlsin gedərəm. Düz qapısının 

ağzına qədər gedib, içəridən namaz qılanlara baxdım. Ən təsirli məqam orada peyda olan pişiyin namaz qılan 

insanların qucağına çıxması idi. Görünür, illərdir, bu pişik də sevgi, mərhəmət, qayğıdan “qısır” qalıb. Amma 

indi... Duaların qəbul olunduğu şəhərin məscidində hər kəs əlini Allaha elə açmışdı ki, sanki bu an duaları, istəkləri 

qəbul olunacaq. Anidən məndə belə fikir  yarandı ki, bəlkə, Şuşa Allaha bir addım daha yaxındır. Şuşada döyüşən 

bütün hərbçilər deyirlər ki, döyüş ərəfəsində Allah da bizim tərəfdə olub. Nə bilim, bəlkə, doğrudan da Yuxarı 

Gövhər Ağadan Allaha məsafə daha yaxındır.  

Hər halda əsgərlərimiz belə ərz edirlər. 

 Məsciddən çıxıb Şuşa Qala divarlarına gedirik. Yolboyu Şuşa çörəyini ətri aləmi bürüyür.  Hər kəs insana 

ekstaz bəxş edən o təravəti içinə çəkir. Gözəl Şuşamın ətri gəlir çörəkdən. Əksəriyyət Şuşa çörəyi alır. 

Və Qala divarlarına çatırıq. 

O divarlara ki, hər küncü, bucağı döyüşən əsgərlərə ana qucağı olub. Orada döyüşənlər danışırlar ki, o Qala 

divarları olmasaydı, həm itkilərimiz çox olacaqdı, həm də yaralılarımızı çıxara bilməyəcəkdik. Yəni görkəmli 

Mehmet Akif Ərsoyun şeirində deyildiyi kimi nəticə çıxarmalıyıq: 

Basdığın yerləri torpaq deyərək keçmə, tanı. 

Düşün altında minlərcə kəfənsiz yatanı. 

Sən şəhid oğlusan, incitmə yazıqdır atanı, 

Vermə dünyaları alsan da, bu cənnən Vətəni. 

Artıq qaş qaralırdı. Qarabağımızda “Azərişıq”ın çəkdiyi işıqlar şəfəq saçırdı. Foto da çəkdirib doluşduq 

maşınlara və Bakıya uğurlandıq. Bir az gəlmişdik ki, maşınlara "durun" dedilər. Yeni yol çəkmək üçün qayaları 

partladırdılar.  Təxminən 20 dəqiqə gözlədik, partlayış səsindən  sonra yola davam etdik... 

Yuxumuza girən şəhərdən qayıtdıq evimizə. Üstündən cəmi bir neçə saat keçməsinə rəğmən yuxuda 

görürəm Şuşanı.  Yuxuda o qədər darıxıram ki, hövlnaq oyanıram.  Babam Şuşa, atam Şuşa, adam Şuşa, sənə bir 

də gələcəyik, səni tək qoymayacağıq. 

İndi Qazaxa getməyə də can atıram. Bilirsiniz niyə?  Özümə söz vermişəm ki, kəndimizə girən kimi evə 

deyil , atamın məzarı üstünə gedəcəyəm. Sözüm var axı rəhmətliyə. Məzar daşını qucaqlayıb qulağına 

pıçıldayacağam: 

-Əziz atam, Qarabağın gərdək otağı azaddır və sənin oğlun Cıdır düzündə "Şuşanın dağları"nı 

oxudu.  Rahat uyu, gözəl atam.  

Hə, birdə bəziləri Şuşada üz-üzə gəlsək də, salam vermədiyimə görə məndən inciyib. Bildirirəm: 
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- Salam vermədiyim adamlar, o mən olmamışam...  
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Şuşaya gedən yol... 
 

Yolların ən gözəli sevinclə, qürur hissi ilə gedilən yoldur 

 

 Əntiqə Rəşid 

 

Tikintisi Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti altında 

həyata keçirilənFüzuli rayonundan Şuşaya çəkilmiş, Azərbaycan xalqının qazandığı parlaq Qələbənin 

simvolu Zəfər yolu da hələlik bizi müqəddəs ünvana çatdıran ən uzun yoldur. Noyabrın 7-də açılış 

mərasimi olan yola Alxanlı qəsəbəsi, Füzuli şəhəri, Köndələnçayın sahilindəki Əhməd adlı bəyin adı ilə 

adlandırılmış Əhmədbəyli kəndi , İkinci Mahmudlu kəndlərinin içindən keçib gedir. 

 Başlanğıcını Hacıqabul-Mincivan-Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil yolundan götürən 101 kilometrlik 

Zəfər yolu Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərinə qədər uzanır. Füzuli, Xocavənd, Xocalı və Şuşa rayonlarının 

ərazisindən xüsulə Füzuli Hava Limanının yaxınlığından keçir. Yol boyu 6 avtomobil körpüsü və 11 yeraltı keçid 

müşahidə etdik. Yol iki hərəkət zolağından ibarətdir. Yəqin ki, buna ərazinin çətin relyefi olması səbəbdir . Hələlik 

iki hərəkətli yolun açılması daha məqsədə uyğundur, digər tikinti işlərinin sürətlənməsinə xidmət edir ki, bu da 

yeni yolların çəkilməsinə və genişləndirilməsinə səbəb olacaq. 

Bundan başqa çətin relyefə malik olan ərazilərdə avtomobil yollarının inşası ilə bağlı təcrübəyə malik 

"Kolin İnşaat" başda olmaqla Türk Şirkətlər Qrupu və 1 yerli tikinti şirkəti də layihəyə cəlb olunub 

İkinci əhəmiyyəti odur ki, bu yol bir daha Qarabağda ciddi şəkildə quruculuq işlərinin və Qarabağın iqtisadi 

inkişafının göstəricisidir. Çünki yolların çəkilməsi iqtisadi inkişaf üçün başlıca amillərdən biridir. 

Fikrimi sübut edim: Füzuli, Xocavənd, Xocalı və Şuşa yolu boyu geniş tikinti meydanları , soydaşlarımızın 

həvəslə işləməsi, hətta biri-birini haraylaması adamda xoş ovqat yaradır. Mənzil başına çatana qədər 3 yerdə polis 

məntəqəsində şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yoxlanış olması zamanı tikinti meydançasını yaxından izləməyimə səbəb 

oldu. Yeni yollar çəkilir, əhəng. qum yataqları qazılır, yük maşınlarına vurularaq üzü yuxarı, yeni tikinti 

meydançalarına daşınır. Çoxunuz bəlkə də bilmirsiniz, yolun Füzuli rayonu Dövlətyarlı kəndi ərazisində daş 

karxanasında çıxarılan əhəng daşı, Allahqulular dagında tapılan qranit daşı, Xocavəndin Böyük Tağlar kəndi 

ərazisində əsas təbii sərvət olan üzlük daşı, tikinti daşı quruculuq işlərində böyük önəm kəsb edir. 

4 rayonun ərazisində, xüsusən işğaldan azad olmuş xarabalıqların üzərində tikməyə - qurmağa, bağ 

salmağa, binə ucaltmağa meyilli olan xalqımızın Qarabağın gələcəyinə hesablanmış böyük işlər başlandığına əmin 

ola bilərsiniz! 

 

 Zəfər yolu yeni yolların başlanğıcıdır 

 

 Məlumata görə, Qarabağda respublika əhəmiyyətli yolların salınması davam edir. Şuşaya gedən I texniki 

dərəcəli magistral (uzunluğu 81.6 km 4 hərəkət zolaqlı); Toğana-Kəlbəcər-İstisu (uzunluğu 83 km, 4 hərəkət 

zolaqlı), Horadiz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd (123.8 km, 4-6 hərəkət zolaqlı); Xudafərin-Qubadlı-Laçın (70 km, 

4 hərəkət zolaqlı), Kəlbəcər-Laçın (73 km, 2 hərəkət zolaqlı), Füzuli-Hadrut (13 km, 4 hərəkət zolaqlı), Bərdə-

Ağdam (45 km, 4 hərəkət zolaqlı), Şükürbəyli-Cəbrayıl-Hadrut (43 km, 4 hərəkət zolaqlı), Talış-Tapqaraqoyunlu-

Qaşaltı sanatoriyası (22 km, 2 hərəkət zolaqlı), Laçın şəhərinə daxil olmadan yeni alternativ yol (23 km, 2 hərəkət 

zolaqlı) yaxın gələcəkdə Qarabağa, öz ata-baba yurduna köçən soydaşlarımız üçün böyük məna kəsb edir. 

Qarabağda bir də azərbaycanlılar tənha, ümidsiz duruma düşməyəcək. Başqa bölgələrə də əlaqələr genişlənəcək. 

Yeri gəlmişkən, Şuşanı ziyarət edib geri dönərkənsıldırım qayaların yerləşdiyi ərazidə polislər bir neçə dəqiqə 

dayanmağımızı xahiş etdi. “Niyə?” deyib təəcüblə soruşanda isə,” Şuşaya çəkilən yeni yoldakı qayalıqlar 

partladılır. Gözləmək lazımdır” dedi. Polis sözünü yenicə bitirmişdi ki, dəhşətli gurultu eşidildi. Qadın 

jurnalistlərdən səsə görə səksənənlər oldu. Polis gülümsəyərək dedi ki, “qorxmayın bu səs xeyirliyədir”. 

Beləcə, quruculuq işlərinin sürətli hərəkəti tez bir zamanda 1993-94-cü illərdə bu obalardan löçüb gedən 

el-obalarımızın geri dönməyini gerçəşdirəcək! 

Tanrım Azərbaycan xalqını qorusun! 
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Şuşanı heç vaxt görməyənlər üçün tanışlıq, görənlər üçün xatırlatma 
 

Əntiqə Rəşid 

 

Yol gedirik. Qışın necə deyərlər oğlan çağıdır. Amma dağlarda elə dağlara məxsus hava var. Gah 

gün çıxır, gah ayaz olur. Yolların, dolamaların quzey tərəfi 2 gün əvvəl yağmış qar, güney tərəfi isə 

qupqurudur. Quzey tərəfə keçirəm qalın, güney tərəfə keçəndə isə nisbətən “yüngül “ geyinirəm. Düzünü 

deyim, sevincin havası başıma necə vurubsa, hələki üşümürəm, ya da hiss eləmirəm. 

Yolda, təxminən Xocavənd rayonu ərazisində avtobusumuz “qaynatdı” . İçəri buğ dolanda məcbur qalıb, 

maşını tərk elədik. Bax onda tərtəmiz, havanı ciyərlərimizə çəkdik. 

Təmiz hava , gözlərimizi sevindirən sıldırımlı qayalardan, sıx meşələrdən, qarlı dağlardan, sakit axan 

çaylardan sonra ürəyimizə yağ kimi yayılır. Hərə bir tərəfdə “selfi”edir. Hamının kefi yerindədir. Onlar da 

gördükləri yox, görmədikləri maraqlı bir məkan görməyin sevincini yaşayırlar. Yenidən maşına doluşuruq. Yola 

davam... 

Əvvəllər ermənilərin yaşadığı indi isə boş qalmış kəndlər xarabazarlığa oxşayır. Köhnə evlər, paslanmış 

dəmirdən olan damlar, məftillərlə bir-birinə pərçim edilmiş odundan taxtadan olan “hasarlar”, ermənilər neçə ağır-

çətin vəziyyətdə yaşadığını göstərir. 

Diqqətimi Şuşa yolunun üstündəki, Daşaltı kəndi çəkdi, O Daşaltı kəndi ki, 1992-ci il 25 yanvarından 26-

sına keçən gecə Azərbaycan Ordusu məhz burda 90 nəfərdən artıq itki verib. Həmin Daşaltının 2020-ci il 9 

noyabrda Şanlı ordumuz tərəfindən işğaldan azad olundur. 

Artıq saat 14 00.. Şuşalıların “”avtovağzal bildikləri iki mərtəbəli iki pilləkanlı binaya gəlirik. Bildiyim 

qədəri ilə Avtovağzal Köçərli məhəlləsində, Pənah Əli xan küçəsi yerləşib. 

Amma bura artıq avtovağzal deyi. “Koç Ət” restoranıdır. (Yəqin ki, avtovağzal üçün başqa yer düşünülüb) 

. Pillkanlarla 2-ci mərtəbəyə qalxırıq. Gəlişimizi bildikləri üçün hazırlıq görülüb. Qapıda belə bir elana da rast 

gəldim. “Hərbiçilərimizə 20 faiz endirim”. Sevindim. 

Haqq üçünə deyək ki, süfrəmiz bol idi:Paytaxt salatı, çoban salatı, mərci şorbası, lülə-tikə- toyuq kababı və 

langet. Limonad və çay... 

Kababların dadı ya doğrudan gözəl idi ya biz acmışdıq. Amma tanınmış tərcüməçi Sevil Gültən iddia etdi 

ki, hələ ömründə belə yumşaq və dadlı ətdən kabab yeməyib Evdə onun yolunu gözləyən qızı üçün də kabab 

sifariş etdi. 

-Oğlum bir şiş lülə kabab hazırla evə aparacam 

- Xörəkpaylayan: “Başüstə” dedi, 

-Oğul bir şişdə neçə lülə olur, şişin biri neçəyədir? 

-1 şişdə bir lülə olur, qiymətidə 7 manat. 

Sevil xanım razılaşır alır. 

Hesablamağa başlayıram: Əgər bir şiş kabab 7 manatdırsa, onun 20 faizi təxminən 1 manat 40 edir. 

Hərbçilərə böyük güzəşt ediblər deyə düşünürəm. Naharımızı edib həyətə düşürük. 

Fotoaparatı əlimə alıb, ərazini nəzərdən keçirirəm. Restoranla üzbəüz “zapravka”dır. Restorandan sol 

tərəfdə isə poçt binası yerləşir. 

Məlumata görə bu bina ötən əsrin 80-ci illərində inşa edilib. 4 mərtəbəli binada poçt, teleqraf, telefon və 

digər rabitə xidmətləri göstərilirdi. Saatlı məhəlləsində yerləşir. Poçtun tam da qarşısında gənclər üçün futbol 

meydançası yerləşir. 

1881-ci il sentyabrın 20-də Şuşada 6 sinifli Realnı Məktəbin əsası qoyulur. Hazırlıq və üç əsas sinifdən 

ibarət təşkil olunan bu məktəbə ilk dəfə 159 şagird qəbul edilir. 

1886-cı ildə təhsil ocağına 7.500 manat vəsait xərclənmişdir. Şuşanın qədim tikililərindən sayılan təhsil 

ocağının binasında 1960-cı ilədək Şuşa Pedaqoji Texnikumu, 1960-cı ildən 1989-cu ilədək Riyaziyyat 

Təmayüllü 2 nömrəli İnternat Məktəbi fəaliyyət göstərmişdir. Binanın sonuncu sakinləri isə APİ-nin (indiki 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin) Şuşa filialı olub. 1989-cu ildən 1992-ci ilədək bu binada fəaliyyət 

göstərən ali təhsil müəssisəsinin Şuşa filialında tələbələr, əsasən, pedaqoji fakültələrdə təhsil alırdılar. 

4 texnikumdan biri:1922-ci ildən fəaliyyət göstərən, 1931-ci ilədək müəllimlər seminariyası, sonralar 

pedaqoji texnikum (məktəb) adlanan Şuşa Mədəni-Maarif Texnikumu ... Cıdır düzünə gedən yoldadır... Orada 

ümumiyyətlə, salamat bina qalmadığı üçün texnikumun binasının qalıqlarını da tapa bilmədim 
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1883-cü ildə Gövhər ağanın maddi vəsaiti əsasında memar Kərbəlayi Səfixan Qarabaği tərəfindən Şuşanın 

dördüncü və sonuncu cümə məscidi inşa edilmişdir. Həmin məscid bizim dövrümüzə yaxşı saxlanmış vəziyyətdə 

çatmışdır. Erməni işğalçıları Şuşadakı məşhur Gövhərağa məscidini “fars məscidi” kimi restavrasiya edib işə 

salıblar. İşğaldan sonra məscid öz formasına qaytarılıb. 

1982-ci il yanvarın 14-də o vaxt birinci katib işləmiş Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Şuşada Molla Pənah 

Vaqifin məzarı üzərində ucaldılan əzəmətli məqbərə işğal dövründə vəhşi ruhlu ermənilər tərəfindən dağıdıldı. 

Şuşa azad olunduqdan sonra, yəni bu il avqustun 29-da həmin muzey-məqbərə kompleksinin təmir-bərpa və 

yenidənqurma işləri başa çatdı və açılışı oldu. Abidənin hər detalında tarixi görkəm qorunub saxlanılıb. 

Abidə kompleksinin bütün infrastrukturu yenidən qurulub, yağış suları üçün drenaj xətləri və elektrik xətləri 

çəkilib quraşdırılıb. Landşaftda istinad divarları və meydança tarixi görkəmi çərçivəsində qranitlə üzlənib. Eyni 

zamanda ətrafda o dövrün şəkillərində əks olunduğu kimi, müxtəlif növ qızılgül kolları əkilib. 

Şuşa şəhərinin tarixi mərkəzini əhatə edən qala divarları. Yeni salınmış qala-şəhər onun banisi olan 

Pənahəli xanın şərəfinə Pənahabad qalası adlandırılmışdır. Şair və Qarabağ xanının vəziri Molla Pənah Vaqif 

şəxsən Şuşa qalasının inşası işlərinə rəhbərlik və nəzarət etmişdir. Şuşa qalası üç əsas qapıya malik olmuşdur: 

Gəncə, İrəvan və Ağoğlan qapıları. 

"Qafqaz" qəzetinin 1871-ci ildə çıxarılmış 25-ci nömrəsində yazılır: "Abixin barometrik ölçmələrinə görə, 

şəhərin Ağoğlan və Yelizavetpol (Gəncə red- ƏR) qapıları yerləşən şimal-şərq hissəsi 3886 fut hündürlükdə, 

"Şuşa qayası" adlandırılan və İrəvan qapısı yerləşən cənub qərb hissəsi isə 4705 fut hündürlükdə yerləşir". Hələ 

XIX əsrin 60-cı illərində bu qapılar Şuşanın ictimai həyatında mühüm rol oynayırdılar 

Mən durduğum yer Gəncə qapısıdır. 

Bu da Paşinyanın “8 may qələbə günü” münasibəti ilə yallı getdiyi Cıdır düzü. Bunun əvəzinə Şuşada bir 

günlük qonaq olan jurnalistlər həmin yerdə yallı getdi. 

Paşinyanların ayaq izlərini tamamilə o müqəddəs ərazilərdən – Qarabağdan silinməsində Azərbaycan 

jurnalistikasının çiynində ən azı ordumuz qədər məsuliyyət var! Yenə də olacaqdır! 

7 noyabrda şəhərin qayalıqlarını çox böyük əziyyətlə dırmaşaraq yüngül silah-sursat ilə Şuşaya daxil 

olan, erməni qoşunlarını şəhərdən qovan və 8 noyabrda Şuşanı işğaldan azad etdiyini bəyan edən 

Azərbaycan Ordusuna dərin ehtiramımı sevgimi bildirirəm! Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. 
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Şuşa: Qarabağın azadlıq simvolu 

 

Əli Zülfüqaroğlu 

 
Azərbaycan Respublikası Medianın İnkişafı Agentliyinin (MEDİA) təşkilatçılığı ilə bir qrup 

jurnalistin Şuşaya səfəri maraqlı təəssüratlarla yadda qaldı. 

Təbii ki, Şuşanı görmək nəinki Azərbaycan vətəndaşlarının, dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan 

soydaşlarımızın, dünya azərbaycanlılarının arzusudur. 

Şuşa bizim mədəniyyət paytaxtımızdır, hər bir azərbaycanlının ruhunun bir parçasıdır. 

Şuşa işğal olunanda 11 yaşım var idi. O zaman böyüklərimizin necə ürək yanğısı ilə Şuşanın işğal 

olduğundan danışması indiki kimi yadımdadır. 

İşğalda qalan Şuşa hər birimizin ürək yarası idi. Bu səbəbdən də Ali Baş Komandan Şuşanın işğaldan azad 

edilməsini elan edəndən sonra insanlarımızın küçələrə axını, uşaqdan böyüyə qədər hər kəsin göz yaşları 

içərisində sevincini ifadə etməsi yaddaşlardan silinməyəcək... 

Şuşaya yaxınlaşdıqca mədəniyyət paytaxtımızı görmək həyəcanı ilə yanaşı insanı qürur hissi bürüyür. 

Daşaltıya çatmamış sıldırım qayaların üzərində yerləşən bu əzəmətli şəhərin mənəvi əhəmiyyəti ilə yanaşı 

necə strateji önəmə malik olduğu daha dəqiq anlaşılır. 

Qısa yoxlamadan sonra Şuşaya daxil oluruq. Binalarda mərmi, güllə izləri burada necə şiddətli döyüşlərin 

getdiyindən xəbər verir. 

Avtobusdan enən kimi həmkarlarımız Şuşanı gəzmək üçün səbirsizlənir. 

İlk öncə nahar edirik, daha sonra ilk dayanacağımız cıdır düzü olur... 

Təbii ki, məşhur cıdır düzünü görmək, burada gəzişmək insana fərqli zövq verir. 

Şuşada doğulmasaq, uşaqlığımız burada keçməsə belə bu şəhər hər birimiz üçün doğma və əzizdir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin dediyi kimi: “Şuşa təkcə şuşalılar üçün yox, hər bir azərbaycanlı üçün əziz bir 

anlayışdır. Azərbaycanın deyə bilərəm ki, gözüdür. Hər bir azərbaycanlı üçün iftixar nöqtəsidir. Ona görə Şuşa 

bir yaşayış məkanı deyil, Şuşa bizim milli rəmzimizdir...”. 

 

Dünyanı heyrətə salan Azərbaycan əsgəri 

 

Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrimizin qalxdığı sıldırım qayaları canlı izləyirik. Yüksəklikdən adamın başını 

gicəlləndirən bu qayalara insanın dırmaşması mümkünsüz görünür. Amma hər anı ölümlə nəticələnə biləcək bu 

maneəni yalnız Azərbaycan əsgəri keçə bilərdi. Təbii ki, bu gün də dünyanı heyrətləndirən əsgərlərimizin bu 

şücaəti dünyanın hərb tarixinə təsadüfən yazılmayıb... 

Həmkarlarımız cıdır düzündə mümkün qədər çox şəkil çəkdirməyə və mümkün qədər çox qalmağa çalışır, 

yallı gedirlər... 

Amma zaman azdır və digər yerləri də görməliyik... 

Cıdır düzündən sonra növbəti dayanacağımız Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi olur...Abidə Prezident İlham 

Əliyevin tapşırığı ilə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təmir edilib və Şuşanın görməli yerlərindən birinə çevrilib... 

Qeyd edək ki, abidənin tarixiliyinə xüsusi diqqət yetirilərək təmir edilib. Yağış suları üçün qurulan drenaj 

xətləri önəmli qoruyucu funksiya daşıyır. Elektrik xətlərinin çəkilməsi isə abidənin işıqlandırılması baxımından 

əhəmiyyətlidir. Qranit döşənilən meydança isə tarixi görkəmini saxlayıb. Əkilən qızılgül kolları da tarixi 

şəkillərdə olduğu kimi düzülüb... 

Prezident İlham Əliyevin Şuşada Vaqif Poeziya Günlərinin rəsmi açılışında çıxışı zamanı abidə barədə 

maraqlı fikirlər səsləndirib: “Vaqifin məqbərəsi bütün digər tarixi abidələrimiz kimi işğal edilmiş torpaqlarda 

erməni vandalizminə məruz qalmışdır. Bu gün isə məqbərə tam bərpa edilib və dünən məqbərənin ikinci açılışı 

olmuşdur. Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin Şuşada ucaldılması qərarını ulu öndər Heydər Əliyev verib. Onun 

təşəbbüsü ilə 1982-ci il yanvarın 14-də burada qarlı, şaxtalı havada bu məqbərənin açılışı olub. Bu, sıradan olan 

hadisə deyildi. Çünki o vaxt Şuşa Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin bir hissəsi idi. Bildiyiniz kimi, uzun illər 

ermənilər Şuşaya iddia edirdilər, Şuşanı erməni şəhəri kimi qələmə verməyə çalışırdılar. Halbuki, bunun üçün heç 

bir tarixi, mədəni əsas yox idi. Onu da nəzərə almalıyıq ki, Molla Pənah Vaqif təkcə şair yox, eyni zamanda, 

Qarabağ xanının vəziri idi. Sovet dövründə sovet ideologiyası, sovet hökumətinin tarixlə bağlı yanaşması belə idi 
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ki, xanlıqlar tarixin qara ləkəsi kimi qələmə verilirdi. Bütün bunlara baxmayaraq, Ulu Öndərin iradəsi və qətiyyəti 

nəticəsində bu məqbərə ucaldılmışdır və bir daha Şuşanın Azərbaycan şəhəri kimi təsdiqi öz yerini tapmışdır. 

 

Əfsuslar olsun ki, Şuşa işğala məruz qalandan sonra bütün tarixi abidələr, mədəni abidələr, o cümlədən 

Vaqifin məqbərəsi vandallar tərəfindən dağıdılmışdır...”. 

 

Gövhər Ağa Məscidi 

 

Növbəti dayanacağımız yuxarı Gövhər ağa məscidi olur. Tarixi memarlıq nümunəsi və ibadət yeri olan 

Gövhər ağa məscidi düşüncələrimizi keçmişə daşıyır. Babalarımızın ayaqlarının dəydiyi və ibadət etdiyi bu tarixi 

məkanda insan daha çox qalmaq, dua etmək istəyir. Həmkarlarımızla birgə məsciddə namaz qılıb, dua etmək 

insanın ruhunu oxşayır. 

Qeyd edək ki, məscid цlkə əhəmiyyətli tarix-mədəniyyət abidəsidir. 

Yuхarэ Gцvhər aрa məscidinin inєasэ dцrd mərhələdə həəyata keзirilib. Ərazidə ilk məscid Qarabaр 

xanlэрэnэn və Єuєa qalasэnэn banisi Pənahəli xanэn gцstəriєi ilə Qarabaр xan sarayэ ilə paralel təxminən 1750-

ci illərdə qamэюdan inєa edilib. Эbrahimxəlil xan hakimiyyətə gəldikdən sonra 1768–1769-cu illərdə qamэю 

məscidin yerində daєdan yeni məscid tikilib. XIX əsrin I yarэsэnda Gцvhər aрanэn maddi dəstəyi ilə Эbrahimxəlil 

xanэn yararsэz hala dьєmьє məscidinin yerində qoєa minarəli ьзьncь məscid inєa edilib. 1883-cь ildə Gцvhər 

aрanэn maddi vəsaiti əsasэnda ьзьncь məscidin yerində Єuєanэn dцrdьncь və sonuncu cьmə məscidi inєa edilib. 

Dцvrьmьzə yaxюэ qorunmuє səviyyədə зatmэю dцrdьncь məscidin memarэ Qarabaрda bir зox tikililərin mьəllifi 

olan Kərbəlayi Səfixan Qarabaрidir... 

Bu məscid də işğal dövründə erməni vandalizminə məruz qalıb. Şuşa şəhəri işğal altında olduğu müddətdə 

ermənilər tərəfindən dağıdılmış bir çox abidələr kimi Yuxarı Gövhər Ağa məscidi də Prezident İlham Əliyevin 

tapşırığına əsasən Heydər Əliyev Fondu tərəfindən olaraq bərpa olunub. 

Gövhər ağa məscidindən piyada Şəhər icra hakimiyyətinin inzibati binasına tərəf gedirik. Yolüstü marketə 

dəyirik, eyni zamanda hər kəs Şuşada bişən “qala çörəyi” alır. Şuşalıların Güllü Park adlandırdığı parkın 

qarşısındakı meydanı gəzirik. Parkın yanında Pənahəli xanın erməni vandalları tərəfindən dağıdılmış sarayının 

qalıqları görünür. Ermənilər Azərbaycan tarixini əks etdirən abidələri özlərinə məxsus üsulla sıradan çıxarırlar. 

Dam örtüyünü sökürlər və abidə tədricən dağılmağa məhkum edilir. Belə abidələrdən biri də şəhərin kənarında 

yerləşən tar sexi, eyni zamanda müxtəlif tikililərdir. Bunu təbii proses kimi təqdim etsələr də artıq erməni 

hiyləgərliyi bütün dünyaya bəllidir və dağıdılan abidələrimizlə bağlı dünya mediasında materiallar yer 

almaqdadır. 

 

Döyüşən qala 

 

Sonuncu dayanacağımız Şuşa qalası olur. Bu tarixi məkan da xüsusi əhəmiyyətə və özəlliyə malikdir, 

babalarımızın bizə buraxdığı mirasdır. 

Qeyd edək ki, Şuşa qalası Azərbaycanın Şuşa şəhərini əhatə edən qala divarlarıdır. Qala uzun müddət 

ərzində şəhəri xarici müdaxilələrdən qoruyub. Ağa Məhəmməd şah Qacarın Cənubi Qafqaza yürüşü zamanı qala 

uzun müddət mühasirədə saxlanılıb. Lakin qalanı ələ keçirmək cəhdləri baş tutmayıb. 

Ərazi strateji baxımdan olduqca əlverişlidir. Şuşa qalası yüksək dağlıq ərazidə yerləşir. Qarabağ xanı 

Pənahəli xan Bayat qalası və Şahbulaq qalasının əlverişsiz coğrafi mövqeyini nəzərə alaraq, 1753-cü ildə Şuşa 

qalasının bərpa edilməsi haqqında qərar verir və Qarabağ xanlığının mərkəzi bura köçürülür... 

Şuşanın azad edilməsi uğrunda iştirak edən Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrimizin mənsubu olan qəhrəman 

qazilərimizin Qala divarları haqqında maraqlı və səmimiyyət dolu fikirləri var: “Babalarımızın da ruhu şad oldu 

ki, onların bizim üçün miras buraxdığı həmin qala divarları işimizə yaradı. Sanki babalarımız həmin qala 

divarlarını bizim üçün tikib, bizə miras qoyub gediblər ki, zaman gələcək, Azərbaycan əsgərinə bu qala divarı 

lazım olacaq... 

Şuşa şəhərinin azad olunması üçün təkcə Azərbaycan əsgəri döyüşmürdü. Şuşa şəhərinin özü döyüşürdü, 

Şuşa qalası döyüşürdü, Şuşa şəhərinin binaları döyüşürdü, əsgərləri qoruyurdu, müdafiə edirdi... 

Tanklar Qala divarlarına doğru atəş açırdılar. Göydə Allah yerdə Qala divarları bizi qorudu...”. 

Beləliklə Medianın İnkişafı Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Şuşaya səfərimiz başa çatır. Şər qarışanda 

Şuşadan ayrılırıq. Səfər ömrümüz boyu unutmayacağımız təəssüratlarla yadda qalır. 
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Bir daha əmin oluruq ki, həqiqəətn də Azərbaycan Şuşasız tam ola bilməz. Şuşa bizim tariximiz, 

mədəniyyətimiz və qürur yerimizdir. Və bir daha əmin oluruq ki, Şuşa tarixi əzəmətini özünə qaytaracaq, sürətli 

inkişaf yolu keçəcək. Eyni zamanda bölgənin inkişafında əsas nöqtə olacaq, nəinki Azərbaycanın, türk dünyasının 

mədəniyyət mərkəzinə çevriləcək... 

 

Bakı-Şuşa-Bakı 

 

Xalq Cəbhəsi. - 2021. - 30 dekabr. - № 92. - S. 6-7. 
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Şuşa dirçəlir, Xankəndi bizi səsləyir... 

 

Xankəndinə gedəcəyimiz gün uzaq deyil... 

 

Tapdıq Abbas 

 

Bakıdan Şuşaya uzanan  arzularımızın "Zəfər Yolu"! 

 

Şuşaya "Zəfər Yolu" ilə gedəcəyimiz günü səbirsizliklə gözləyirdim! Bu yay bir dəfə Şuşada olmağıma 

baxmayaraq, təkrar-təkrar Şuşanı görmək və gəzmək istəyi sanki məni çəkirdi. Bu onunla bağlıdır ki, sovet 

dönəmində hər yay mövsümünün bir hissəsini Şuşada keçirmişəm... 

O günü, yəni Şuşaya son səfərimi yaxşı xatırlayıram.1991-ci ilin avqust ayının 25-də Beyləqandan gedən 

qonaqların rəhbəri olaraq Şuşanın 250 illik yubileyində iştirak edirdim. Qarabağ hadisələrinin qızğın, 

münaqişənin ermənilər tərəfindən alovlandırılan çağı idi... 

Ağdamdan Şuşaya o zaman yalnız rus hərbçilərinin müşayəti ilə keçmək mümkün idi. Biz Ağdamdan 

Şuşaya keçid postuna çatanda rus hərbçilər bildirdi ki, hərbi kalon artıq Şuşaya yola düşüb, biz sizi ermənilərin 

hücumundan qoruya bilməyəcəyik, geri qayıdın... 

 

Çox məyus olduq... 

 

Xeyli fikirləşib, var-gəl etdikdən sonra sürücüdən rus hərbçilərinin köməyi olmadan, risk edib Şuşaya gedə 

bilərikmi,-deyə soruşdum. Sürücü cəsarətlə cavab verdi:- gedək! Biz rus hərbçilərinin mane olmaq cəhdlərinə 

baxmayaraq, ermənilərin yaşadığı Əsgərandan keçib Şuşaya, icra hakimiyyətinin binasının önünə gəldik. Bizi 

Şuşa icra hakimiyyətinin nümayəndələri qarşıladılar və rus hərbiçilərinin köməyi olmadan gəlişimizə çox 

təəccübləndilər... 

Qeyd edim ki, Şuşanın o vaxtkı icra başçısı, rəhmətlik Mikayıl Gözəlovun rəhbərliyi ilə Qarabağın əksər 

ərazisi demək olar ki, Gorusa qədər bütün ermənilərdən təmizlənmişdi... 

Ermənilər pərən-pərən düşmüşdü, qaçmaq üçün imdad diləyirdilər, hətta Xankəndidən də qaçırdılar... 

O zaman Xocalı tikinti meydanını xatırladırdı. Hazırda isə Xocalı erməni separatçıları ilə rus hərbçilərin 

nəzarətindədir... 

Güman edirəm ki, bu vəziyyət yaxın zamanlarda Müzəffər Ali Baş Komandanın həyata keçirdiyi səmərəli 

siyasətilə dəyişəcək və həmin ərazilər də nəzarətimizə keçəcək. Artıq son günlər düşmən Ermənistanın baş naziri 

N. Paşinyanın da dilindən müsbət sözlər eşidilir, o,  Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu etiraf edir, Qarabağın 

taleyinin Azərbaycan Konstitusiyası ilə müəyyən olunacağını deyir... 

Nə isə... 

Biz 27 dekabr səhər saat 06:00-da 6 "Mersedes" mikroavtobusla, Medianın İnkişafı Agentliyinin 

təşkilatçılığı ilə 60 nəfərdən çox jurnalist Bakıdan Şuşaya yola düşdük və saat 13:30-da Şuşaya çatdıq. 

 

ŞUŞA Qarabağdır, Qarabağ Azərbaycandır... 

 

Şuşa bir gün əvvəl yağan, günəş düşən yerdə əriyən, lakin kölgədə qalan qarın soyuğu ilə bizi həm üşütdü, 

həm də həmin gün daha çox parlayan günəşin istisilə qarşıladı. Səkkiz saat çəkən, 400 km uzanan və 100 km-lik 

"Zəfər yolu"nın 50 km-lik dağlı-dərəli aşırımlarının və Şuşaya qovuşmağın həyacanı, deyəsən bizi çox basmışdı... 

Uzun müddət ayrılıqdan sonra Şuşanı görmək, onun bənzərsiz təbiəti, təkrarolunmaz mənzərəsilə yenidən 

görüşmək, əsrarəngiz və tayı-bərabəri olmayan havasını udmaq bizi həm kövrəltdi, həm də sevindirdi... 

Ali Baş Komandan İlham Əliyevin yüksək rəhbərliyilə qəhrəman şəhidlərimizin və əsgərlərimizin 

möhtəşəm qələbəsindən sonra Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunan Şuşanı mənfur düşməndən geri 

alarkən keçdiyi cığırların və yolların izilə çəkilən "Zəfər Yolu" çox möhtəşəmdir! 

Yol boyu gedən böyük quruculuq işlərini gördükcə, hər birimiz fərəhlənir və qürir hissi keçirirdik. Bəllidir 

ki, "Zəfər Yolu"nun təməli cənab Prezidentin tapşırığı ilə 2020-ci ilin noyabr ayının 16-da qoyulub. Uzunluğu 

101 km olan, Qarabağın inkişaf planı nəzərə alınmaqla, ikinci texniki dərəcəyə uyğun inşa edilən yol çox gözəl 

tikilib... 
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Şuşanın giriş nöqtəsinə çatdıq. Burada iki post qurulub. Postun birində Rusiya sülhməramlı hərbçiləri, 

digərində isə Azərbaycan hərbçiləri dayanıb. Öyrəndik ki, bu yaxında erməni təxribatçı tərəfindən qumbara atılan 

yer, məhz buradır. Hərbçimiz bildirdi ki, həmin gün erməni təxribatçı əvvəlcə bizim əsgərlərə su butulkası, ardınca 

isə qumbara atıb. Maraqlıdır, görəsən Rusiya sülhməramlıları necə yoxlama aparır ki, ermənilər avtomobildə hərbi 

sursat daşıyırlar?!.. Xülasə... 

 

Əziz Şuşa, xoş gördük! 

 

Şuşaya daxil olduq və avtobusumuz "Qoç əti" restoranının qarşısında dayandı. Günorta naharını da burada 

etdik. Saat 14:30-da Şuşanın məşhur "Cıdır Düzü"nə yollandıq. 

Günəşin istisilə qızan "Cıdır Düzü"ndə hörmətli həmkarlarım Asif Mərzili, Vüqar Məmmədli, Bəxtiyar 

Qaraca, Müşfiq Ələsgərli, Seymur Verdizadə, Sədrəddin Soltan, Şöhrət Əliyev və digərləri ilə şəkillər çəkdik... 

Hamı həsrətlə "Cıdır Düzü"nü bir tərəfdən əhatəyə almış sıldırım qayalıqlara baxır, Xankəndini seyr edir 

və xatirə şəkili çəkdirirdi... 

Bu qayalıqlarda, daşlarda 2020-ci ilin noyabrında, məhz həmin sıldırımlardan dırmaşıb Azərbaycan 

bayrağını Şuşaya sancan Azərbaycanın igid şəhidlərin, əsgər və zabitlərin ayaq izlərini axtardıq... 

Jurnalistlər təklif etdilər ki, gəlin, yallı gedək! Bütün heyət zümzümə edərək, "Cıdır Düzü"ndə yallı getdi... 

Səfər proqramına uyğun olaraq Vaqifin məqbərəsini, Gövhər ağa Məscidini, Üzeyir bəyin, Natəvanın və 

Bülbülün büstlərini ziyarət edirik... Sonra qədim Şuşa Qalasına qalxdıq. Bütün səfər iştirakçıları birlikdə qala 

qarşısında şəkil çəkdirdik... 

Şuşa səfəri hər kəs kimi, mənim yaddaşımda da dərin izlər qoydu. Şuşada gördüklərim, keçirdiyim hisslər 

və duyğularımın hələ neçə-neçə yazılarımın mövzusuna çevriləcəyinə şübhə etmirəm. 

 

P.S. Şuşa ziyarətinə görə, Şəhidlərimizə, qəhrəman əsgərlərimizə və zabitlərimizə, xalqımıza, 

Müzəffər Ali Baş Komandana və Medianın İnkişafı Agentliyinin rəhbərliyinə təşəkkür edirəm... 

 

(Bakı-Şuşa-Bakı) 

 

Paralel.-2021.-30 dekabr.-№273-274.-S.3. 
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Yubileyin Şuşa zirvəsi 

 
İlham Əliyev doğum gününü Cıdır düzündə, Hadrutda qeyd edərək düşmənə bir daha gözdağı 

verdi 

 

R. Baxşəliyev 

 

Göründüyü kimi, o tarixdən düz 10 il keçir. Ötən müddətdə çox şey dəyişib. Azərbaycanın da, İlham 

Əliyevin də, hər zaman görüşdüyü məcburi köçkünlərin də statusu dəyişib. İndi İlham Əliyev ərazi bütövlüyünü 

bərpa etmiş qalib ölkənin Prezidentidir, onunla görüşən Laçın sakinləri isə məcburi köçkün deyillər. 

 

Komando Briqadasından revanşistlərə sərt xəbərdarlıq 

 

Dekabrın 24-də Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və oğulları 

Heydər Əliyev Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinə səfər edib, orada yaradılan Komando Briqadasının 

açılışında iştirak ediblər. 

Hərbçilər qarşısında çıxış edən İlham Əliyev yaratdığı qüdrətli, müzəffər ordunun gücündən və Vətən 

müharibəsində ortaya qoyulan qətiyyətdən söş açaraq bildirib ki, Azərbaycan get-gedə daha da güclənir və bu 

proses davam etdikcə silahlı qüvvələrimiz də modernləşir. Yeni açılan hərbi hissə isə torpaqlarımızın müdafiə və 

mühafizəsində çox mühüm tapşırıqları yerinə yetirəcək.  

Qalib komandan hər zamankı kimi bir daha işğalçı Ermənistana mesajlar ünvanlayıb və bu dəfə sərt 

xəbərdarlıq edib: 

“44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsi Ermənistan ordusunun tamamilə darmadağın edilməsinə gətirib 

çıxardı. Bu gün Ermənistan ordusu yoxdur. Əgər Ermənistan yenidən bizim üçün təhlükə mənbəyi olmağa cəhd 

edərsə, onların axırı İkinci Qarabağ müharibəsindəki kimi olacaqdır. Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, 

xalqımıza, dövlətimizə, ərazi bütövlüyümüzə hər hansı bir təhdid yaradılsın. Ölkə hüdudlarından kənarda olsa da, 

əgər bu təhdidi biz görsək, heç kim bizi dayandıra bilməz. Necə ki, 44 gün ərzində nə qədər bizi dayandırmağa 

çalışdılar, nə qədər bizi hədələdilər, təzyiq etdilər, təhdid etdilər, heç kim bizi dayandıra bilmədi.” 

Qalib Komandan bir daha müharibənin gedişatını xatırladaraq bildirdi ki, 44 gün ərzində heç bir qüvvə 

Azərbaycana təsir edə bilmədi, qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olundu. Amma bu gün Ermənistanda bəzi 

qüvvələr revanş haqqında düşünürlər. İlham Əliyev həmin qüvvələrə sözünü çatdırdı: “İndi də Ermənistanda əgər 

kimsə revanş haqqında düşünürsə, əgər kimsə düşünür ki, bir neçə ildən sonra vəziyyət dəyişəcək, nəsə baş 

verəcək və yenidən onların hərbi imkanı yaranacaq və onlar yenidən bizə ərazi iddiası ilə çıxış edəcəklər, bəri 

başdan bilsinlər, biz heç nəyi gözləməyəcəyik, heç kim bizi dayandıra bilməz, heç nəyə baxmadan lazımi 

addımları atacağıq. Bunu etmək üçün siyasi iradəmiz də var, gücümüz də var. Azərbaycan Ordusunun gücünü 

bütün dünya gördü. Bütün dünya gördü ki, Azərbaycanın qəhrəman övladları nəyə qadirdir”. 

Prezident həmçinin yeni yaradılan Komando Briqadası haqqında da fikirlərini bölüşərək bildirdi ki, 

müharibədən sonra həm müasir tələblərə cavab verən silah-sursat, texnikalar alınır, eyni zamanda yeni silahlı 

birləşmələr yaradılır. Hadrutda bu hərbi hissədə isə yeni hərbi birləşmənin nümayəndələri, komando qüvvələri 

yerləşəcək: “Komando Briqadasının yaradılması bizim üçün yenilikdir. Bir yox, iki yox, bir çox Komando 

briqadaları artıq Azərbaycanda yaradılır və bu briqadalar istənilən hərbi vəzifəni icra etməyə qadir olacaqlar. 

Yüksək təlim keçmiş, yüksək iradə nümayiş etdirmiş və Vətən uğrunda özlərini fəda etməyə hazır olan 

övladlarımız bu briqadalarda xidmət edəcəklər. Bu, bizim ordumuzun gücünü böyük dərəcədə artıracaq. Bir daha 

demək istəyirəm ki, belə briqadalar çox olacaq, minlərlə hərbçimiz bu briqadalarda xidmət edəcəklər. Beləliklə, 

Azərbaycan Ordusu bundan sonra da öz peşəkarlığını və yüksək mənəvi ruhunu qoruyacaq”. 

 

Qarabağ və Zəngəzurun yüksəlişi 

 

İşğaldan azad edildikdən sonra 7-ci dəfə Şuşaya səfər edən Prezident Cıdır düzündə ürək sözlərini söylədi 

və bir daha bəyan etdi ki, xalqın mütləq əksəriyyətindən aldığı etimad mandatı 2003-cü ildən bəri ona güc verir, 

iradəsini daha da möhkəmləndirir. 
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Məhz bu dəstək nəticəsində xalq Prezidentinin ətrafında “dəmir yumruq” kimi birləşərək böyük tarixi 

uğurlara imza atıb. İlham Əliyev bir daha həqiqətləri açıqladı: “Bu gün biz azad Qarabağdayıq. Bu gün biz azad 

Zəngəzurdayıq. Biz - bu torpaqların sahibləri bu torpaqlara qayıtmışıq və bundan sonra biz bu torpaqlarda əbədi 

yaşayacağıq. Azərbaycan xalqının mənim sözlərimə inamı məni daha da çox inandırırdı ki, biz buna nail olacağıq. 

Xalqımız birləşdi, bir amal uğrunda, bir müqəddəs ideya uğrunda birləşdi və istədiyinə nail oldu”. 

Qalib Komandanın Şuşaya növbəti səfəri, həyata keçirilən tikinti-quruculuq işlıəri ilə tanışlıq, həqiqətən 

də, düşmənə bir daha gözdağı verdi. Hadrutda Komando Briqadasının açılması isə Ermənistana xəbərdarlıq 

olmaqla yanaşı, onun havadarlarına da subliminal mesaj idi ki, Azərbaycan xalqı öz torpaqlarına sahib çıxıb və 

bundan sonra Qarabağı cənnətməkana çevirib əsrlərboyu əbədi olaraq burada yaşayacaq. 

İlham Əliyevin Qarabağa növbəti səfəri tarixə yazıldı. Baş Sərkərdə ənənəsinə və verdiyi sözə sadiqliyini 

bir daha göstərdi. Ailə üzvləri ilə birlikdə Şuşaya gələn Prezidentin səmimi fikirləri, səsləndirdiyi xoş sözlər 

Azərbaycanı dünyaya günəş kimi parlayan ölkə kimi görmək istəyən Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Şuşanın 

alınmasında böyük şücaət, rəşadət göstərərək qəhrəmancasına şəhid olan hərbçilərimizin ruhlarını şad etdi.  

Prezident çıxışında bu məqama da toxundu: “Bu gün bir şeyə kədərlənirəm ki, atam bu günü görə bilməyib. Ancaq 

bilirəm ki, onun ruhu şaddır. Necə ki, Vətən həsrəti ilə yaşamış və həyatdan getmiş, azad edilmiş bu torpaqları 

görməyən minlərlə, on minlərlə məcburi köçkünlərin ruhu şaddır, şəhidlərimizin ruhu şaddır. Biz şəhidlərimizin 

qanını yerdə qoymadıq, qanını aldıq və əcdadlarımızın ruhunu şad etdik”. 

Sonda isə qətiyyətli, vədinə sadiq lider bir daha ona inanan, güvənən Azərbaycan xalqını əmin ertdi ki, 

bundan sonra da eyni əzmkarlıqla, eyni qətiyyətlə ölkə maraqlarının keşiyində duracaq və heç vaxt indiki qədər 

güclü olmayan qüdrətli Azərbaycan daha böyük uğurlara, zəfərlərə imza atacaq. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 26 dekabr. - № 282. - S. 1,6. 
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Şuşanın məşhur məhəllələri 

 
Məhəmməd Nərimanoğlu 

 

Şəhərin təməli 1752-ci ildə Qarabağ hökmdarı Pənahəli xan tərəfindən qoyulub. Şuşa qalası uzun illər boyu 

Azərbaycanın Qarabağ xanlığının paytaxtı olub. Qalanın salınması tarixi 1750-1751-ci illərdən hesablanır. Şəhər 

bir müddət Pənahəli xanın şərəfinə Pənahabad, sonradan isə Şuşa qalası və Şuşa adlandırılıb. 

Yadellilərin hərisliklə göz dikdiyi Şuşa həm də çoxməhəlləliyi ilə məşhur olub. Bu qala-şəhər 17 məşhur 

məhəlləsi ilə tanınıb. 

Şəhərin XVIII əsrdə salınmış aşağı məhəllələrindən biri Seyidlidir. Cabbar Qaryağdıoğlunun evi də bu 

məhəllədə yerləşir. Şəhərdəki bütün məhəllələrin özünün ayrıca məscidi, hamamı, kiçik meydanı və bulağı olub, 

Seyidlidə də həmçinin.  Culfalar isə şəhərin aşağı məhəllələrindən biridir. Bəzi mənbələrdə adı Cuhudlar kimi 

qeyd olunub. Aşağı məhəllələrdən biri də Quyuluqdur. Bu məhəllə su quyuları ilə bol olduğundan belə 

adlandırılıb. 

Şəhərin ən aşağı hissəsində yerləşdiyinə görə məhəllələrdən birinin adı Çuxurdur.  Hacı Quluların mülkü, 

Bülbülün Şuşadakı ev-muzeyi bu məhəllədə yerləşir. Dördçinar da Şuşanın aşağı məhəllələrindən hesab olunur. 

Lakin bu məhəllə tarixə qovuşduğundan onun dəqiq yeri haqqında məlumat yoxdur. Deyirlər ki, Dördçinar çox 

kiçik olub, yəni məhəllə bir neçə evdən ibarət imiş. Ona görə də zaman-zaman Təzə məhəlləyə birləşib. 

Dördlər qurdu ilə Hacı Yusifli Şuşanın aşağı hissəsindəki məhəllələrdən sayılır. Şəhərin şərq hissəsində 

yerləşir. Şuşanın Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalından sonra məhəllənin XVIII əsrə aid memarlıq 

abidələri olan 90 faizdən çox tikililəri məhv edilib. Hacı Yusifli məhəlləsi isə məşhur divanbəyi Hacı Yusif ağa 

Hacı Rəhim ağa oğlu Muğanlının adını daşıyır.  Məşhur Azərbaycan şairi Qasım bəy Zakirin evi, məhəllə 

məscidindən başqa, Aşağı Gövhər ağa məscid kompleksi də bu məhəllədədir. 

Qala divarlarına ən yaxın ərazidə Xurşidbanu Natəvanın sarayı, Əsəd bəy Cavanşirin saray kompleksi, Xan 

Şuşinskinin evi, Üzeyir bəy Hacıbəylinin ata mülkü yerləşib. Çöl qala, Qarabağın ən ünlü soylarından olan 

Zöhrabbəyovların evi, Qaraböyük xanın sarayı, ictimai xadim Əhməd bəy Ağaoğlunun atasının mülkü yerləşən 

Qurdlar və Saatlı məhəllələrindən bir çox tanınmış şəxsiyyətlər çıxıb. Qarabağ xanlığının baş vəziri, şair Molla 

Pənah Vaqif Saatlı məhəlləsində yaşamış, mədrəsədə dərs demişdi. 

Köçərli Şuşanın yuxarı məhəllələrindən biridir. Firudin bəy Köçərlinin nəslinin adı ilə bağlıdır. Firudin 

bəyin əsli Cavanşir mahalının Köçərli kəndindəndir. Ulu babası Məhəmməd bəy Köçərli kəndindən Şuşaya köçüb, 

burada yurd-yuva salıb, beləliklə, Şuşada Köçərli məhəlləsi yaranıb. 

Şuşanın həmçinin Mamayı, Xoca Mərcanlı, Dəmirçilər, Hamamqabağı, Merdinli və Təzə məhəllələrindən 

də Azərbaycan xalqının dünyaya bəxş etdiyi ictimai və dövlət xadimləri, eləcə də ədəbi simalar az olmayıb.  

Merdinlinin əhalisi Cavanşir-Dizaq mahalı Hacılı, eləcə də Yağlıvənd, Qaraxanbəyli, Zərgər, Dədəli və Merdinli 

obalarının camaatından ibarət olub. Merdinli məhəlləsindən də bir çox tanınmış şəxsiyyətlər çıxıb. Məşhur 

xanəndə Əbdül Baqi Zülalov Bülbülcan və məşhur tarzən Sadıqcan bu məhəllənin yetişdirmələridir. Şirin su 

hamamı da bu məhəllədədir. Şuşa yalnız əsrarəngiz təbiəti ilə deyil, məşhurların yetişdiyi məhəllələri ilə də 

tanınmışdır. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 26 dekabr. - № 282. - S. 9. 
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Şuşanın yolları 
 

Vasif Quliyev 

 

Şuşaya ən qədim gediş-gəliş yollarının tarixi, şübhəsiz ki, qalanın bünövrəsinin qoyulması ilə başlayır. O 

dövrün daşlı-kəsəkli cığırları, araba, piyada, köç, karvan yolları şəhərə gedən bugünkü şose yolların ilkin forması 

olmuş, müxtəlif tarixi mərhələlər keçərək insanların və yüklərin daşınması üçün əsas vasitəyə çevrilmişdir. 

Şuşa qalasının salındığı ilk dövrlərdə Qarabağ xanlığının ərazisində yalnız primitiv yükdaşımalar həyata 

keçirilən yollar vardı və əsas nəqliyyat vasitələri at, qatır, uzunqulaq və dəvə idi. Bu yolların vəziyyəti heç də 

yaxşı deyildi. Hündür təpələrdən, dərin uçurumlu dərələrdən, buzlu aşırımlardan, qarlı dağlardan, qayalarda böyük 

çətinliklə və zəhmətlə oyulan dar dağ cığırlarından keçən yolların demək olar ki, hamısı qış vaxtı dumanlı-çiskinli 

olduğundan keçilməz yerlərə çevrilirdi. Olduqca əyri-üyrü, sərt və dik yoxuşları təxminən hər kilometrdən bir 

kələ-kötür enişlər əvəz edirdi. Ona görə də həmin yollardan gəlib-keçənlərin həyatı daim təhlükə qarşısında 

qalırdı. Onlar həm də çoxlu enerji sərf edir, vaxt itirir, bəzən də hansısa bir təsadüfi qəzanın qurbanı olurdular. 

Eyni zamanda, bu nahamar yollar nəqliyyat vasitələrini də əldən salır, sıradan çıxarırdı. Şuşaya gedən yolların bu 

xoşagəlməz vəziyyəti xanlığın ayrı-ayrı yaşayış məntəqələri, eyni zamanda, qonşu iri ticarət şəhərləri arasında 

əlaqəni zəiflədirdi. Bütün bunlar Şuşanın yolları üçün xarakterik hal idi. Digər tərəfdən də dağlıq şərait yeni 

yolların çəkilişini çətinləşdirir və ləngidirdi. 

XVIII yüzilliyin axırlarına qədər Şuşa yollarının mənzərəsi belə idi. Həmin dövrdə Qarabağ paytaxtının 

getdikcə böyüməsi və burada ticarətin sürətlə inkişafı ilə əlaqədar Şuşaya bir çox nəqliyyat yollarının çəkilişinə 

başlanılmışdı. İlk və böyük torpaq yolu Gəncə xanlığı istiqamətində gedən "Kəhrat yolu" idi. Şuşanın şimal-şərq 

tərəfindən - "Kəhər atın yoxuşu" adlanan hissəsindən, daha doğrusu, "Kəhrat yarğanı"ndan, yaxud "Kəhrad 

dərəsi"ndən keçən bu kəsə torpaq yolu dağ-daş, qayalar çapılaraq çəkilmişdi. Buradan, əsasən, tacir karvanları, 

arabalar, faytonlar keçib gedirdi. Həmin dövrlərdə Qarqar çayı üzərindəki Ağa körpüsü, malıbəyli körpüsü, Xaçın, 

Tərtər çayları üstündəki körpülər də bu işə xidmət edirdi. Artıq qalaya gediş-gəliş üçün dörd əsas yoldan istifadə 

edilirdi. Onlardan biri Gorus kəndi vasitəsilə Naxçıvana, oradan da dağlıq yerlərdən keçib haçalanaraq Ordubada 

və İrəvana dönürdü. Bu yol da o qədər abad deyildi. Aran istiqamətində gedən digər üç yol isə nisbətən rahat idi. 

Biri Şuşadan Gəncəyə, ikincisi Kür çayını keçərək Şəkiyə, üçüncüsü isə Xudafərin körpüsü vasitəsilə İrana və 

daha uzaqlara gedirdi. Tiflisdən Naxçıvana və Təbrizə ən yaxın yol da Qarabağdan keçir və bu da ticarət 

əlaqələrinin asanlaşmasına geniş imkan yaradırdı. Şuşalı tacirlər mallarını Arazın o tayına və oradan digər ölkələrə 

aparmaq üçün əsasən Xudafərin körpüsünə qədər uzanıb gedən "Molla Nəsrəddin yolu"ndan istifadə edirdilər. Bu 

yol Araz çayı yaxınlığındakı eyniadlı körpünün adı ilə adlandırılırdı. Uzunluğu təxminən 60 kilometr olan "Molla 

Nəsrəddin yolu" Araz çayına qədər meşələrin arası ilə gedən kəsə karvan yolu idi və Yaxın Şərqin nəhəng ticarət 

yoluna çıxırdı. Həmin illərdə Şuşa artıq Qarabağdan keçən beynəlxalq ticarət yollarının birləşdiyi əsas nəqliyyat 

qovşaqlarından birinə çevrilmişdi. 

1805-ci il may ayının 14-də Rusiya imperiyası ilə Qarabağ xanlığı arasında bağlanılmış Kürəkçay 

müqaviləsində Şuşa-Gəncə yolunun əsaslı surətdə təmir olunması nəzərdə tutulurdu. Müqavilənin 6-cı 

maddəsində Qarabağ hakimi İbrahimxəlil xan Cavanşirin öz üzərinə götürdüyü öhdəlikdə deyilirdi: "Şuşa 

qalasının Yelizavetpol tərəfdən yoxuşunu sahmana salacaq və yolu arabaların gedişi üçün yararlı edəcəyəm. 

Hökumət Şuşa qalasından Cavada gedən yolu qaydaya salmaq istəsə, onda bu iş üçün lazım olan işçilər hökumətin 

müəyyən etdiyi məzənnə ilə mənə verməlidir". Qarabağ xanı öhdəliklərini yerinə yetirdi və onun faciəli qətli bu 

işləri bir müddət yarımçıq qoydu. Lakin Şuşaya gedən-gələn yollar, xüsusilə, Gəncə magistralı vaxt keçdikcə 

dövrün tələblərinə uyğun olaraq dəfələrlə təmir edildi. Xeyli hissəsi genişləndirildi, yolun keyfiyyəti 

yaxşılaşdırıldı və hərəkət xeyli asanlaşdı. Sovet hakimiyyəti dövründə həmin yola asfalt döşəndi və nəqliyyatın 

inkişafına böyük şərait yaradıldı. 

Şuşaya gedən karvan yollarının üstündə körpülərin salınması Qarabağda geniş yollar şəbəkəsinin 

yaranmasına səbəb oldu. 

Şuşaya çəkilən sonuncu magistral "Zəfər yolu"dur. Hacıqabul-Horadiz, Ağbənd-Zəngəzur magistral 

avtomobil yolunun 149-cu kilometrliyindəki Əhmədbəyli kəndində başlayır və Füzuli şəhəri, Böyük Tağlar 

kəndindən, Çaxmaq meşəsi və Daşaltı kəndindən keçərək Şuşa şəhərinə çatır. Yolun layihə uzunluğu 101,9 

kilometrdir. İki hərəkət zolağından ibarət olan yol 2021-ci il oktyabrın axırlarında istifadəyə verilib.  

Şuşaya ikinci avtomobil yolu Hacıqabul-Horadiz-Ağbənd-Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil yolunun 

157-ci kilometrliyindən başlayır. Uzunluğu 81,6 kilometrdir, dörd-altı hərəkət zolağı var. Yol üzərində körpü və 
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tunellər çəkilməsi nəticəsində yüksək sürət təmin olunacaq və "Zəfər yolu" ilə müqayisədə 20,3 kilometr qısa 

olacaq. Avtomobil yolunun 2024-cü ildə başa çatdırılması nəzərdə tutulub. 
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Azərbaycanın ən əziz qonağı - Əziz Sancar 
 

Şuşa bütün Türk Dünyasının mədəniyyət paytaxtı olacaq! 

 

Müşfiqə 

 

“Hər zaman Azərbaycanın yanındayam”-deyən dünya şöhrətli alim, Nobel mükafatı laureatı, professor 

Əziz Sancar 4 ildən sonra yenidən Bakıya gəldi. Azərbaycan bayraqlı döş nişanını taxması Azərbaycana olan xoş 

münasibətinin bir növ əlaməti idi. Adı kimi özü də əziz olan professor ilk türk kimi elm üzrə Nobel mükafatını 

almaqla Azərbaycan da daxil olmaqla, bütövlükdə Türk Dünyası dünya elminin zirvəsində təmsil olunmasını 

təmin edib. Bundan başqa, 420-dən çox elmi məqaləyə, 33 mindən çox elmi istinada malik olan, Hirşa indeksi isə 

99-a çıxan Əziz Sancar fotoliyaz təmir mexanizmini kəşf etmək üçün 40 il, DNA ikili kəsim mexanizmini kəşf 

etmək üçün 35 il, kriptokrom və period proteinlərinin funksional mexanizmini kəşf etmək üçün isə 16 il zaman 

sərf edib. 

 

“Qarabağ hər birimizin ürəyində, düşüncəsindədir” 

 

 “Azərbaycan 30 ildən sonra öz doğma torpaqlarına qovuşdu. Biz bu gün şəhidlərimizi ehtiramla yad edir, 

qazilərimizə şəfa diləyirik”. Bu fikirləri Nobel mükafatı laureatı Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 

təşkilatçılığı ilə müstəqilliyimizin bərpasının 30-cu ildönümünə həsr olunan “UNEC İqtisadi Forumu”nda çıxışı 

zamanı bildirib. Onun sözlərinə görə, Qarabağ hər birimizin ürəyində, düşüncəsindədir. Qarabağı düşünmədən, 

Qarabağda olub-bitəni bilmədən, burada danışa bilmərik: “Azərbaycan müharibədə qalib gəldi. Azadlıq verilməz, 

Azadlıq qazanılır. Torpaq verilməz, torpağı qazanarsan həqiqətini ortaya qoydu. Türk Dünyasında türk istiqlal 

müharibəsindən sonra Qarabağ müharibəsi dünyaya bu mesajı verdi. Artıq torpağımızı ala bilməzsiniz, 

torpağımızı özümüz alacağıq və bunu etdik. Azərbaycanlı qardaşlarımız bunu etməklə bütün dünyaya dərs verdi”. 

 

Əziz Sancar Əziz Şuşada! 

 

Forum çərçivəsində Əziz Sancar Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı ilə birgə işğaldan azad 

olunmuş Şuşa şəhərinə səfər etmişdi. Şuşanın havasını ciyərlərinə çəkən qonağımız Bakıya qayıdar-qayıtmaz 

mətbuat konfransı keçirib. Şuşanın bütün Türk Dünyasının mədəniyyət paytaxtı olacağını deyən alim bildirib ki, 

bu qələbə tək Azərbaycanın deyil, bütün Türk Dünyasının qələbəsidir: “Qarabağ müharibəsini 44 gün müddətində 

yaxından izləmişəm. Mənim üçün Qarabağ münaqişəsi, Qarabağ zəfəri Türkiyənin qurtuluş savaşından sonra 

Türk Dünyasının ən böyük zəfəridir. Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtıdır. Hesab edirəm ki, bütün Türk 

Dünyasının mədəniyyət paytaxtı olacaq. Mən söz vermişdim ki, Şuşaya gedib namaz qılacağam. Çox şükür ki, bu 

arzumu yerinə yetirə bildim”. 

 

Görüş üçün Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edirəm. 

 

Konfransda Əziz Sancar Prezident İlham Əliyevlə görüşü barədə də açıqlama verib. O bildirib ki, 44 günlük 

müharibədə Azərbaycan haqq mübarizəsi aparıb və qalib gəlib: “Görüş üçün cənab Prezident İlham Əliyevə 

təşəkkür edirəm. Biz görüş zamanı Qarabağ döyüşündən, ATƏT-in Minsk qrupunun münaqişənin həlli ilə bağlı 

heç bir şey etməməsindən, ikiüzlülüyündən danışdıq. Əgər addım atmasaydıq, Qarabağ Ermənistanın işğalı 

altında qalacaqdı. Şükür, bu gün torpaqlar geri qayıdıb. Əvvəlcə elmdə qüvvətli olmalısan. Əgər elmdə güclü 

olmasan, mübarizə apara bilməzsən. İlham Əliyev də bunu deyirdi. Mən “biz türklər” dedikdə Azərbaycan, 

Türkiyə və digər türk dövlətlərindən danışıram”. 

Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq humanitar 

əlaqələrinin inkişafında xidmətlərinə görə Əziz Sancar “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fəxri Diplomu” 

ilə təltif olunmuşdu. 

Ə.Sancarın bu səfəri Türkiyə mediasında da böyük rezonans doğurub. Belə ki, “Prof. Dr. Aziz Sancar 

Azerbaycan’da Aliyev ile görüştü”, “Prof. Dr. Aziz Sancar: Azerbaycan, topraklarını işgalden kurtararak dünyaya 

ders verdi”, “Aziz Sancar’dan işgalden kurtarılan Şuşa’ya ziyaret”, “Aziz Sancar: Karabağ zaferi, Kurtuluş 

Savaşı’ndan sonra Türk Dünyasının en büyük zaferidir” və s. başlıqlı xəbərlər manşetlərdə yer alıb. 
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Mir Möhsün Nəvvabın Şuşa çapxanası və nəşrləri 
 
Nailə Süleymanova, 

AMEA-nın M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, 

ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent. 

 

Açar sözlər: Qədim, əsər, nüsxə, kitab. 

Ключевые слова: Древний, произведение, копия, книга. 

Key words: Ancient, work, copy, book. 

 

Türk və fars dillərində müxtəlif elm sahələrini əhatə edən çoxsaylı əsərlərin müəllifi Mir Möhsün Nəvvab 

uzun illər - istər yaşadığı, istər sovet, istərsə də müstəqillik dövrlərində - dəfələrlə tədqiq edilmiş şəxsiyyətlərdən 

biridir. Biz isə bu məqalədə ilk dəfə olaraq Nəvvabın Şuşadakı çapxanası və bu çapxananın nəşrlərindən bəhs 

etmək istəyirik. 

Azərbaycanın elm və mədəniyyət tarixində mühüm yer tutan Nəvvab 1833-cü ildə Şuşa şəhərində anadan 

olmuşdur. Təhsilini Şuşada almış, türk, ərəb, fars ədəbiyyatına dərindən yiyələnmiş, həmçinin şair kimi Şuşa 

ədəbi məclislərinin fəal iştirakçısı olmuşdur. Çoxsaylı şeirlərin müəllifi olan Nəvvab türk və fars dillərində 

müxtəlif elm sahələrini əhatə edən əsərlər də yazmışdır. O, ədəbiyyata aid “Təzkireyi Nəvvab”, “Divani əşari 

türki”, “Kəşf əl-həqiqeyi məsnəvi”, tarixə dair “Bəhr əl-həzən”, “Tarixi rəzmi erməni və müsəlman” və digər 

elmi, ədəbi-bədii əsərlərin müəllifidir. 

Nəvvab musiqi sahəsində də hərtərəfli biliyi ilə seçilmiş və 1883-cü ildə musiqiyə dair “Vuzuh əl-Ərqam” 

adlı risalə yazmışdır. Klassik Azərbaycan muğamatına dair bu əsərin yeganə avtoqraf nüsxəsi AMEA-nın 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır. Müəllif əsərdə musiqinin yaranma tarixini verməklə 

yanaşı, muğamatın guşə və şöbələrini cədvəllərdə izah etmişdir. 

Nəvvab riyaziyyat, kimya və astrologiya ilə də maraqlanmışdır. Onun evində iki teleskoplu kiçik bir 

rəsədxana və kimya laboratoriyası var idi. O, 1899-cu ildə türk dilində “Kifayətul-ətfal” adlı astrologiyadan bəhs 

edən əsər yazmışdır. Bu əsərdə rus, türk və fars dillərində ayların adlarından, günlərin sayından, ulduzlardan və 

Günəşin tutulmasından bəhs olunur. Nəvvab Günəşin tutulmasının səbəblərini və planetlərin vəziyyətinin 

izahlarını zərli və digər rəngli boyalarla vermişdir. Əsərin üç avtoqraf əlyazma nüsxəsi Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunda qorunmaqdadır. 

Çoxşaxəli yaradıcılığa malik Nəvvab mahir xəttat və rəssam da olmuşdur. Belə ki, o, ornamental divar 

rəsmləri çəkmiş, gözəl xətlə yazdığı əlyazma nüsxələrinin və şəxsi mətbəəsində daşbasma üsulu ilə çap etdiyi 

kitabların illüstrasiyalarını vermiş, gül və quş təsvirləri, portretlər çəkmişdir. Nəvvabın ikimərtəbəli mülkünün 

otaqlarını öz əlləri ilə müxtəlif nəqşlərlə gözəl bəzədiyi haqqında da məlumat vardır. Onun müəllifi olduğu 

əsərlərin avtoqraf nüsxələri arasında 

1864-cü ildə fars dilində yazdığı və əsərin mövzusuna uyğun olaraq miniatürlərini çəkdiyi “Bəhrul-həzən 

və kənzul-mühən” adlı əsər gözəl nümunələrdən hesab edilir. Miniatürlərdə əsərin mövzusuna uyğun olaraq 

Kərbəlada baş vermiş müsibətlər, müharibə səhnələri, İmam Hüseynin şücaətləri və s. təsvir olunmuşdur. Nəvvab 

1918-ci ildə Şuşa şəhərində vəfat etmişdir [1, s.18; 2, s.192]. 

Mir Möhsün Nəvvabın həyat və yaradıcılığı haqqında bu qısa məlumatla kifayətlənərək onun çapxanası və 

bu çapxanada nəşr edilmiş əsərlərindən bəhs etmək istəyirik. Onun çapxanası haqqında bir-iki cümlə həcmində 

ilk məlumata N.M. Miklaşevskayanın1 məqaləsində rast gəldik. Daha dolğun məlumatı isə Mirzə Xosrov Şaiq 

Axundzadə (v.1960) öz əsərində yazmışdır. Mirzə Xosrov 1906-cı ildən başlayaraq 1956-cı ilədək Şuşanın 

müxtəlif məktəblərində müəllim işləmiş, Qarabağın tarixi və şəxsiyyətləri haqqında tədqiqatlar aparmışdır. Onun 

sovet dövrünün istehsalı olan 20 dəftərxana vərəqində əski əlifba ilə türk dilində yazdığı, Şuşanın görkəmli 

şəxsiyyətlərindən və onların mülklərindən bəhs edən avtoqraf əlyazma nüsxəsi Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə 

edilir. Bu əsərdə Mirzə Xosrov Nəvvabın Şuşada yerləşən çapxanası, çap üsulu və cildxanası haqqında məlumat 

vermişdir. Əsərdən Nəvvabın çapxanası haqqında yazılmış bəzi hissələri transfonoliterasiya edib diqqətinizə 

çatdırmaq istəyirik: 

 
1 Миклашевская Н.М. Художники 19 в. Мирза Кадым Эривани и Мир Мохсун Навваб, в кн.: Искусство Азербайджана, [т.] 4, 

Баку, 1954, с. 102-108. 
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“Mir Möhsün Nəvvabın Gövhəriyyə məscidinin2 cənubunda olan mənzillərinin birində çapxanası 

yerləşirdi. Nəvvab Gülablı kəndindən “çirət-çirət” deyilən daş gətirib, onun vasitəsi ilə kitabçalar və bəzi xırda 

şeirlər çap etdirirdi. Əvvəlcə çap üçün istifadə etdiyi daş çox balaca idi. Sonralar böyük bir daş gətirib çap işini 

davam etdirdi. Bu daş vasitəsi ilə zərli nəqşli şəkillər də çıxarırdı. Bu qayda üzrə həmin daşla bir çox şeir 

kitabçaları çap etdirmişdir... Kitabların üstü müxtəlif güllər və bülbül rəsmləri ilə bəzədilmişdir...” [3, s.13] 

Daha sonra isə müəllif Mir Möhsün Nəvvabın çap üsulundan yazmış və çap daşının Şuşada saxlandığını 

qeyd etmişdir. Əsərdən məlum olur ki, Şuşada həmçinin Nəvvabın açdığı cildxana da fəaliyyət göstərmişdir. 

Mirzə Xosrov əsərində cildxananın Gövhəriyyə məscidinin cənubunda olan mənzillərin ikisində yerləşdiyini 

yazır. Nəvvabın böyük oğlu Mir İbrahim cild sənətini öyrənmiş və sonralar cildxanada işləmişdir. Nəvvab “sonra 

belə bir elan verdi ki, cild işini öyrənmək arzusunda olan hər kəs Şuşada qeyd olunan ünvana müraciət etsin. Bu 

vasitə ilə gənclərdən bir çoxu cild sənətini öyrənməyə nail oldular” [3, s.20]. 

Əsərdə Mirzə Xosrov “...hal-hazırda Mir Möhsün Nəvvabın çap daşı ilə çap etdirdiyi kitabları əldə etmək 

çətindir” ifadələrini yazsa da, Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Nəvvabın əsərlərinin avtoqraf əlyazma 

nüsxələri ilə yanaşı, onun öz çapxanasında nəşr edilən əsərlərinin də nüsxələri saxlanılır. Şuşada Nəvvabın 

çapxanasında nəşr olunan nüsxələr aşağıdakılardır: 

“Divani-farsi” (XVI-175) 

Nüsxəyə Nəvvabın fars dilində yazdığı şeirlər daxil edilmişdir. Əsər 128 səhifə və 16x23,5 sm ölçüsündə 

olub, 1897-cı ildə nəşr edilmişdir. İlk vərəqdə ağ-qara rəngli bülbül rəsmi çəkilmişdir. Sərlövhə zərlə təzhiblənmiş 

və eyni rənglə də yazılmışdır. Bu nüsxəyə qəzəl, rübai, Hafiz Şirazi və Sədi Şirazinin şeirlərinə yazılmış təxmislər 

daxil edilmişdir. Kitabın sonluğu da gözəl tərtibatlı olub, zərlə yazılmışdır. 

“Divani-farsi” (X-447) 

Nüsxəyə Nəvvabın fars dilində yazdığı müxtəlif məzmunlu qəzəl, rübai və şeirləri daxil edilmişdir. Əsər 

127 səhifə və 10x22 sm ölçüsündə olub, 1898-cı ildə nəşr edilmişdir. Sərlövhə və sonluq zərlə təzhiblənərək 

yazılmışdır. 

“Kitabi-Divani-farsi və türki” (XV-50) 

Nüsxə fars və türk dillərində şeirlərin daxil olduğu əsərdir. Əsər 49 səhifə və 15,5x22 sm olub, 1897-cı ildə 

nəşr edilmişdir. Sərlövhə zərlə təzhiblənərək yazılmışdır. Bu nüsxəyə müxtəlif məzmunlu şeirlər daxil edilmişdir. 

Son vərəqdə isə ağ-qara rəngli bülbül rəsmi çəkilmişdir. 

Əlyazmalar İnstitutunda Nəvvabın fars (B-3037; B-5234 və s.) və türk dillərində (B-7548; B-2721 və s.) 

avtoqraf əlyazma divan nüsxələri mühafizə edilir. 

“Kəşful-həqiqeyi-məsnəvi” (X-1081) 

Bu əsərin ayrı-ayrılıqda iki və həmçinin tam bir nüsxədə toplanmış üç cildinin çap nüsxələri Əlyazmalar 

İnstitutunda mühafizə edilir. Əsərin tam üç cildlik nüsxəsinin (X-905) ölçüsü 15,5x22,5 sm-dir. Bu nüsxədə 

birinci cild 92, ikinci cild 60, üçüncü nüsxə isə 78 səhifədir. Nüsxədə mətn iki sütunda yazılmışdır. İlk vərəqdə 

müxtəlif rəngli güllər çəkilmişdir. Kitabın adı isə qızılı rənglə dairəyə alınaraq, eyni rənglə də yazılmışdır. Hər 

cildə tərtib edilən sonluqlar da eyni qaydada qızılı rəng ilə dairəyə alınaraq təzhiblənmişdir. Bu sonluqlarda qeyd 

edilmiş tarixlərdən aydın olur ki, ilk nüsxənin nəşrinə 1896-cı ildə başlanılsa da, tam nüsxə halında 1905-ci ildə 

çap edilmişdir. Əsərə Nəvvabın fars dilində yazılmış mənzumələri və təmsillər şəklində nəsihətləri daxil 

edilmişdir. Nəsihətlər müxtəlif məzmunlu olub, cəhalət, hiyləgərlik, tənbəllik kimi pis əməllərdən uzaq durmağın 

və təhsil almağın xeyirlərindən bəhs edir. Nəvvab nəsihətləri yazarkən atalar sözlərindən istifadə etmişdir. Qeyd 

edək ki, nüsxədə təmsillərin yazıldığı səhifələrdə mətnə aid rəngli heyvan rəsmləri çəkilmişdir. 

Əsərin 1894-cü ildə ayrılıqda nəşr edilən birinci cildi (X-1081) 92 səhifə olub, 15,5x22,5 sm ölçüsündədir. 

Nüsxədə mətn iki sütunda yazılmışdır. İlk vərəqdə müxtəlif rəngli güllər çəkilmişdir. Kitabın sərlövhəsi və 

sonluğu zərlə təzhiblənərək tərtib edilmişdir. 

Əsərin 1899-ci ildə ayrılıqda nəşr edilən ikinci cildi isə (X-458) 60 səhifə olub, 15,5x22,5 sm-dir. Nüsxədə 

mətn iki sütunda yazılmışdır. Kitabın sərlövhəsi və sonluğu zərlə təzhiblənərək tərtib edilmişdir. 

Əlyazmalar İnstitutunda “Kəşful-həqiqeyi-məsnəvi” adlı əsərin üç avtoqraf əlyazma nüsxəsi də (B-475, B-

863, M-79) mühafizə edilir. Hər üç nüsxə üçün müxtəlif rəngli çiçək motivləri ilə təzhiblənən sərlövhə tərtib 

edilmişdir. Əlyazmalar bədii tərtibatına görə zövqlə hazırlanmışdır. 

Nəvvab yuxarıda adı çəkilən əsərlərin müəllifi, katib və tərtibçisi olmaqla yanaşı, şəkil və miniatürlərin də 

rəssamıdır. Nüsxələr eyni qaydada karton cildə tutulmuşdur. Bütün nüsxələrin sonluğunda kitabın Şuşa, 

 
2 Müəllif “Yuxarı Gövhər” məscidini nəzərdə tutmuşdur. 
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Qarabağda çap olunduğu haqqında da məlumat verilmişdir. Tarixlərin yazılışında isə Nəvvab hicri qəməri 

təqvimlə bərabər, miladi təqvimləri də sonluqda qeyd etmişdir. 

Nəvvabın Şuşa çapxanasında digər müəlliflərin əsərləri də nəşr edilmişdir. Hazırda Əlyazmalar İnstitutunda 

Nəvvabın çapxanasında nəşr edilmiş Mir Mehdi Xəzani Haşımzadənin (v.1894) uşaqlar üçün müsəlman dini 

ehkamına dair fars və türk dillərində yazdığı “Şəriul-İslam” adlı mənzum əsər (X-1004) mühafizə edilir. Əsər 55 

səhifə, 10,5x17 sm ölçüsündə olub, 1884-cü ildə nəşr edilmişdir. Nüsxə sadə tərtibatlı olub, mətni iki sütunda 

yazılmışdır. Cildi kartondur. Çox güman ki, Nəvvabın çapxanasında digər müəlliflərin əsərləri də çap edilmişdir. 

Lakin hazırda tədqiqat zamanı ancaq bu kitaba rast gəldik. 

Beləliklə, Mir Möhsün Nəvvabın geniş elmi-bədii fəaliyyəti ilə yanaşı, Şuşanın ictimai həyatında da böyük 

xidmətləri olmuşdur. Bu xidmətlərdən birinin onun qurduğu çapxananın olduğunu deyə bilərik. Hazırda 

Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə edilən çapxananın nəşrləri uzun illər keçməsinə baxmayaraq, öz ilkin 

vəziyyətini qoruyub saxlamışdır. Müxtəlif rəng çalarlarından istifadə olunaraq tərtib edilən kitablarda rəng 

solğunluğu və mətnin pozulması hallarına rast gəlmədik. Bu isə əlbəttə ki, nəşrin keyfiyyətli olduğuna dəlalət 

edir. 
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Tипография и публикации Mир Mохсуна Nавваба в Щуше 

 

Наиля Сулейманова 

 

Резюме 

 

Один из самых известных карабахских авторов - Мир Мохсун Навваб. 

Навваб жил в Шуше и открыл там типографию. В этой типографии издавались уникальные книги. Копии этих 

книг хранятся в Институте рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА. В этом исследовании мы предоставим 

информацию об этих книгах и типографии Навваба. 

 

 

Mır Mohsun Nawwab's Shusha prıntıng house and publıcatıons 

 

Naila Suleymanova 

 

Smmary 

 

One of the famous Karabakh authors is Mir Mohsun Nawwab. Nawwab lived in Shusha and opened a printing house 

there. Unique books had been published in this printing house. Copies of these books are kept at the Institute of Manuscripts 

named after Mahammad Fuzuli of ANAS. We will provide information about these books and Nawwab's printing house in 

this study. 

 

Dövlət və din.-2021.-№3.-S.55-59. 
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Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı 

 
Z.Fərəcova 

 

Şuşa öz növrağında idi. Qasım bəy Zakir, Firidun bəy Köçərli, Süleyman Sani Axundov, Haşım bəy 

Vəzirov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Məhəmməd bəy Aşiq, Xan Şuşinski, Cabbar 

Qaryağdıoğlu, İslam Abdullayev, Fərhad Ağazadə, Nəriman bəy Nərimanbəyli, Üzeyir bəy Hacıbəyli, Ceyhun 

bəy Hacıbəyli, Xəlil İbrahim və daha neçə-neçə istedadlı yetirmələri ilə daha da məşhurlaşırdı bu şəhər... 

Bir zamanlar çar Rusiyasının planı ilə Qarabağa, eləcə də Şuşaya köçürülən ermənilər isə bu yerlərin cah-

cəlalına, maddi və mənəvi sərvətlərinə, əsrarəngiz gözəlliklərinə həsədlə baxırdılar. Onları özgə torpaqlarında 

məskunlaşdıranlara arxalanaraq yurd saldıqları yerləri erməniləşdirməyə çalışırdılar. Qarabağ tarixinin nəinki 

təhrif olunması, hətta tamamilə yanlış təqdim edilməsi məqsədilə yürüdülən siyasət illərlə, əsrlərlə aparılıb. 

Nəhayət, XX əsrin sonunda Azərbaycanın bu bənzərsiz bölgəsi xarici havadarlarına güvənən, onlardan hər cür 

yardım alan ermənilər tərəfindən işğal edilib. Qəsbkarlar bununla planlarının baş tutduğuna ümidləniblər. Ancaq 

sonunda yenə də haqq, ədalət qalib gəldi. 2020-ci il sentyabrın 27-də başlayan İkinci Qarabağ müharibəsində 

Azərbaycan Ordusu işğalçı Ermənistan silahlı qüvvələrinə tarixi dərs verdi. 

Qədim qala şəhərimiz Şuşa 1992-ci il mayın 8-də yağıların əlinə keçmişdi. 2020-ci il noyabrın 8-də 

müzəffər Azərbaycan Ordusu Şuşanın işğalına son qoydu. 

Prezident İlham Əliyev həmin gün Şuşa şəhərinin azad olunması münasibətilə xalqa müraciətində dedi: 

“İyirmi səkkiz il yarım işğal altında olan Şuşa azad edildi! Şuşa indi azaddır! Biz Şuşaya qayıtmışıq! Biz bu tarixi 

Qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 2020-ci il noyabrın 8-i Azərbaycan tarixində əbədi qalacaqdır. Bu tarix 

əbədi yaşayacaq. Bu, bizim şanlı Qələbəmizin, Zəfərimizin günüdür!” Strateji əhəmiyyətli Şuşanın Azərbaycan 

tarixində xüsusi yerinin olduğunu vurğulayan Azərbaycan Prezidenti bildirdi: “Bu, bizim qədim, tarixi 

şəhərimizdir. Əsrlər boyu azərbaycanlılar Şuşada yaşayıb, qurub, yaradıb. Şuşa nəinki Azərbaycanın, bütün 

Qafqazın incisidir. Ancaq mənfur düşmən Şuşanı işğal altında saxlamaqla bizim mədəni irsimizə böyük zərbə 

vurdu, bizim tarixi abidələrimizi dağıtdı, bizim məscidlərimizi dağıtdı, təhqir etdi. Biz indi Şuşaya qayıtmışıq. 

Bütün tarixi abidələrimizi bərpa edəcəyik... O cümlədən, Şuşada yerləşən məscidlərimiz əsaslı şəkildə təmir 

edilməlidir, bərpa olunmalıdır, onların öz siması qaytarılmalıdır”. 

Şəhərə qədəm basan hər bir azərbaycanlının sevinc, qürur hisslərinə bir qüssə də qarışdı. Çünki ermənilərin 

Azərbaycan torpaqlarına vurduğu maddi və mənəvi zərər daha aydın göründü. Ermənistan Şuşa şəhərində otuz ilə 

yaxın Azərbaycan xalqının tarixi-mədəni irsinin məhv edilməsi siyasətini həyata keçirmişdi. Azərbaycanın incisi 

sayılan Şuşa şəhərində erməni vandalizminin davam etdiyi illər ərzində memarlıq abidəsi sayılan 170-dən çox 

yaşayış binası, 160-dək mədəniyyət və tarixi abidə, 7 məktəbəqədər uşaq müəssisəsi, 22 ümumtəhsil məktəbi, 

mədəni-maarif və kənd təsərrüfatı texnikumları, orta ixtisas musiqi məktəbi, 8 mədəniyyət evi, 14 klub, 2 

kinoteatr, 3 muzey, turizm bazası, Şərq musiqi alətləri fabriki  dağıdıldı, məbədgah və məscidlər təhqir, çox sayda 

nadir əlyazma nümunələri məhv edildi, 20 kitabxana yandırıldı. 

Erməni işğalından qurtulan Qarabağ qalib vətənimiz Azərbaycana qovuşduqdan dərhal sonra Prezident 

İlham Əliyev mühüm planların hazırlanaraq icra olunması barədə qərarlar verdi. 

Olduqca əhəmiyyətli qərarlardan biri də dövlət başçısı İlham Əliyevin 2020-ci il mayın 7-də imzaladığı 

“Şuşa şəhərinin Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi haqqında” sərəncamı oldu. 

Bu gün Şuşada həyata keçirilən bərpa-quruculuq işlərinə böyük həssaslıqla yanaşılır. Şəhərdə tarixi-mədəni 

irsin bərpasına və qorunub saxlanmasına xüsusi diqqət göstərilir. Şuşanın tarixi görkəminin bərpası, əvvəlki 

şöhrətinin özünə qaytarılması və ənənəvi mədəni həyatına qovuşması üçün Azərbaycan dövləti tərəfindən 

möhtəşəm işlər həyata keçirilir. 

Şuşanın şöhrətli günləri özünə qaytarılır. Şəhər yenidən Azərbaycanın mədəniyyət məbədi, musiqi beşiyi 

olacaq. İlk tədbirlər görülüb. Bu il Şuşada Vaqif Poeziya Günlərinin və “Xarı bülbül” musiqi festivalının bərpa 

olunması bunun nümunəsidir. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 19 noyabr. - № 250. - S. 1,7. 
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Cıdır düzündən görünən gələcək 

 
İradə Əliyeva 

 

Xalqımız Vətən müharibəsində qazandığımız Zəfərin birinci ildönümünü təntənə ilə qeyd etdi. Milli 

dövlətçilik tariximizin şərəf salnaməsi olan bu böyük hadisə əlamətdar bir tarixə çevrildi. Azad Şuşada üçrəngli 

bayrağımızın ucaldıldığı 8 Noyabr Zəfər Günümüz Azərbaycanın özü qədər əbədiyyətə qovuşdu. Nə qədər ki, 

Azərbaycan xalqı var, bu Zəfər böyük coşqu ilə qeyd ediləcək. Milli qürurumuzun təntənəsi kimi nəsilləri Vətənə 

sevgi ruhunda tərbiyələndirəcək. 

 

“Zəfər” yolunun hekayəsi 

 

Şuşa tarixən qeyrət qalamız sayılıb. Ruhumuzun şəhəri, mədəniyyət paytaxtımız olan Şuşa qələbəmizin də 

rəmzinə çevrildi. 8 Noyabr günü xalqımızın zəfəri Azərbaycanın hər yerində və əslində dünyanın azərbaycanlılar 

yaşayan bütün məkanlarında qeyd edilirdi. Bu münasibətlə müxtəlif mərasimlər təşkil olunmuşdu. Hər kəs fəxarət 

hissini, qürurunu, sevincini fərqli formada ifadə edirdi. Bu tədbirlərin, ümumxalq sevincinin ifadə formalarının 

hər biri doğma, əziz və dəyərli idi. Şuşada keçirilən Zəfər bayramının isə hüsnü tamam bambaşqa idi. Həmin gün 

nəbzimiz Şuşada döyünürdü. Bütün dünya azərbaycanlılarının gözü Şuşada idi. Əslində regiondakı proseslərə 

maraq göstərən hər kəsin nəzərləri Şuşaya yönəlmişdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, qalib Ordumuzun 

Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyev də ölkəmizin birinci xanımı Mehriban xanım Əliyeva ilə birgə Zəfər 

bayramını Şuşada keçirirdi. 

Bu gözəl məkana və ümumən işğaldan azad edilmiş yurdlarımıza bütün əvvəlki səfərləri kimi Azərbaycan 

Prezidenti indi də torpaqlarımıza abadlıq gətirmişdi. Bu səfəri ilə də quruculuğun, inkişafın, rifahın müjdələrini 

verirdi. Prezident İlham Əliyev Şuşaya gedərkən Qələbəmizin simvollarından olan “Zəfər” yolunun açılışını etdi. 

Bir il öncə qəhrəman əsgər və zabitlərimiz bu keçilməz yollarla gecə-gündüz irəliləyərək Şuşanın azadlığına nail 

olmuşdular. Onların misilsiz igidliyinin şahidinə çevrilən cığırların yerindən indi dağların qoynuna gümüş kəmər 

kimi dolanan rahat asfalt yol uzanıb gedir. Əsgər və zabitlərimizin qəhrəmanlıq yolunu indi qurucu insanlarımız 

davam etdirir.  Bu, Azərbaycanın “Zəfər” yoludur, inkişaf yoludur. Bu yol qəhrəman övladlarımızın, qurucu 

insanlarımızın torpağın köksünə nəqş olunmuş əbədi imzasıdır. Bundan sonra minillər boyu hər dəfə o yoldan 

keçdikcə “Zəfər” yolunun hekayəsi xalqımıza böyüklüyümüzü, yenilməzliyimizi, qarşımızdakı hədəfləri 

xatırladacaq və yeni nəsillərimizə milli hədəflərə qovuşmaq üçün böyük mənəvi güc bəxş edəcək.    

 

Cıdır düzündə əkilən fidanlar 

 

Azərbaycan Prezidenti Şuşada Zəfər bayramı ərəfəsində Daşaltı məscidinin, Şuşa Radio Televiziya Yayım 

Stansiyasının, Şuşa Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının təməlini qoydu. Şuşadakı Aşağı Gövhər ağa məscidində, 

Mehmandarovların malikanə kompleksində Heydər Əliyev Fondunun apardığı bərpa işləri ilə tanış oldu. VIII 

Qlobal Bakı Forumunun Şuşaya səfər etmiş iştirakçıları ilə görüşərək səmimi söhbət etdi. Azad yurdlarımızda 

aparılan quruculuq tədbirləri barədə onlara məlumat verdi. Cıdır düzündə ağaclar əkdi. Şuşada basdırdığı 

fidanlarla bu torpaqların əsl sahibinin qayıtdığını, bundan sonra Azərbaycan xalqının bu torpaqlarda əbədi 

yaşayacağını və onun hər daşını, ağacını, çiçəyini göz bəbəyi kimi qoruyacağını, onlara yağı əlinin dəyməsinə bir 

daha imkan verməyəcəyini ana təbiətə müjdələdi. Xatırladaq ki, ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı mənfur 

əməlləri, separatçılıq fəaliyyəti 1988-ci ildə Şuşadakı Topxana meşəsində ağacların kəsilməsi ilə başlamışdı. 

Ermənilər bununla öz vandal xislətlərini büruzə vermişdilər. Növbəti onilliklərdə Azərbaycan torpaqlarında 

törədəcəkləri genişmiqyaslı vandalizm fəaliyyətinin ismarışını yetirmişdilər. Əfsuslar olsun ki, o zaman 

Azərbaycana rəhbərlik edənlərin qətiyyətsizliyi mənfur qonşularımızın bu əməllərinin qarşısını almağa, o vaxt 

yeni-yeni baş qaldıran erməni faşizminin əfi ilan kimi başını əzməyə imkan vermədi. Erməni faşistləri 

havadarlarının dəstəyi ilə fəaliyyətlərini genişləndirdilər. Təxminən 30 il ərzində başımıza olmazın müsibətlər 

açdılar. İşğal etdikləri yurdlarımızdakı qurulu evlərimiz, şəhər, kənd və qəsəbələrimiz, tarixi abidələrimiz, 

müqəddəs məkanlarımız kimi hətta ağaclara, çaylara, dağa-daşa da qənim kəsildilər. Vəhşi qəbilə sürüsü kimi 

gözlərinə görünən, gücləri çatan nə varsa, qırıb-çatdılar, dağıdıb tökdülər. 

ətən müharibəsindəki Zəfərimizdən sonra artıq təbiət də nəfəs almağa başlayıb. Prezident İlham Əliyevin 

həmin gün Cıdır düzündə ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva ilə birgə əkdiyi fidanlar bu 
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yerlərə həyatın qayıtmasının rəmzidir. O fidanlar tezliklə böyüyəcək, pərli-budaqlı ağaclar kimi boy göstərəcək. 

Zəfərimizi, qurucu əllərin gücünü hər kəsə xatırladacaq, Şuşadan, bu müqəddəs məkandan Yer üzünün ciyərlərinə 

azadlıq, inkişaf, xoşbəxtlik havası bəxş edəcək. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 19 noyabr. - № 250. - S. 7. 
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İlham Əliyev olmasaydı... 
 

Tarix təkrarlanmayacaqdı 

15 oktyabr 2021-ci il 

 

Alqış Həsənoğlu 

 

Şuşadayıq! 

Müqəddəs və Tarixi Şəhərin ziyarətinə Tarixi bir gündə gəlmişik: 18 il əvvəl – məhz bu gün Azərbaycan 

xalqı Qarabağın Xilaskarına, Şuşanın Fatehinə səs vermişdi. 2003-cü ilin 15 oktyabrı Zəfər Yolunun ilk addımı, 

Zəfər yolçuluğunun ilk günüydü. 

Hələ qarşıda mücadilə dolu 18 il vardı... 15 oktyabrı Şuşada həm də ilk dəfə qeyd etməyimiz təsadüfi ola 

bilər. Amma... Bu gün heç kəsin cınqırını belə çıxarıb etiraz edə bilməyəcəyi bir həqiqət var. 15 oktyabr 

olmasaydı, 8 noyabr tarixi yaranmayacaqdı... 

Şuşaya payız gəlib. Qızıl payızın cazibəsi və nəfəsi (bahar təravətiylə) hər tərəfdə hiss olunur. Tarix və 

təbiət (Azərbaycan və ümumtürk tarixi və təbiəti) Şuşada bir-birinə qovuşur, bir-birini tamamlayır və özünün 

Qızıl dövrünü yaşayır.. 

Şuşanın ərazisi çox kiçikdir, sanki bir ovuc boydadır. Amma içərisinə daxil olub gəzdikcə, şəhər qarış-

qarış,  addım-addım böyüyür, tarixin dərinliyinə,  göy üzünün ənginliyinə doğru genişlənir. 

İntəhasız və həm də mistik bir auranın əhatəsinə düşürsən. Şuşanın hər yanı və hər yeri, hər tərəfi bir 

tarixdir. Ümumiyyətlə, Şuşada tarixə toxunmadan, tarixin içindən keçib getmədən yerimək, 

gəzmək  mümkünsüzdür. Bu yeri,  məkanı yurd yeri kimi bəyənib seçən Xan Babamızı (və babalarımızı) rəhmətlə 

anıram. 

Heyrətlənməyə bilmirsən. Axı  haradan ağıllarına gəlib bu yerdə məskən salıb möhkəmlənmək, qala 

qurmaq? Texnologiya-filan olmadığı bir zamanda. İnsan idrakının bu cür hüdudsuzluğu hər cür ehtiram və həm 

də təəccüb doğurur. 

Təbii ki, bu yerdə hərbi-strateji fəhm, sərkərdə məharəti, bəsirətin miqyası öz sözünü deyib. Eyni zamanda, 

adama elə gəlir ki, Şuşa ilahi bir qüdrətin əliylə işarələnib mənşirlənmiş, dağların və tarixin zirvəsində vətənləşən 

ruhani-siyasi-coğrafi bir ərazidir... 

Cıdır düzündə yerlə göy qovuşur. Şuşa paytaxt, ərazi vahidi, şəhər statusundan kənara çıxır. Ölçülər səma 

qədər  dəyişir və həm də səma kimi aydınlaşır. Şuşa, Cıdır düzü bu yerdə planetin ən uca, ən mötəbər və ən legitim 

xitabət kürsüsünə çevrilir. Ali Baş Komandanın daşıdığı missiyaya, qədd-qamətinə, milli qüruruna yaraşan, qalib 

Azərbaycan xalqının  döşünə  yatan bir kürsüyə!.. 

Burada səslənən hər söz xüsusi məna kəsb edir: “İrəvan, Göyçə, Zəngəzur bizim dədə-baba 

torpaqlarımızdır!“ Adi bəyanatdan daha çox tarixi-ideoloji bir hərəkatın, qarşısıalınmaz bir prosesin  leytmotivi 

kimi səslənir. Cıdır düzündə ötən il Cənab Prezidentin Novruz tonqalını  qaladığı yeri görmək istəyirəm. Şuşa 

Dövlət Qoruğu İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Zaur Həsənov həmən nişan verir: 

- Bax, oradır, niyə soruşdunuz ki? 

Özünü Elçibəy-Rəsulzadə yolunun tərəfdarı hesab edən aqressiv ovqatlı bir müxalif həmkarım “Nədir axı 

Heydər Əliyev yolu?“ - deyə soruşmuşdu məndən. Mən də “Zamanında deyəcəyəm” söyləmişdim... 

Yol konkret anlayışdır. Yolçusu, gedib-gələni olmasa, yolun mövcudluğu bilinməz. Hər şeyin, o cümlədən 

yolun əlaməti, nişanəsi gərək. 

2021-ci ilin baharında ilk dəfə Müstəqil Azərbaycanın tarixində İlham Əliyevin Şuşada  yandırdığı 

Novruz  tonqalı Heydər Əliyev yolunun əlamətidir. Heydər Əliyevin yolu bizi 30 ildən sonra anbaan, günbəgün, 

addım-addım, qayalara dırmaşa-dırmaşa,  istehkamları uçura-uçura Şuşaya aparıb çıxardı. Heydər Əliyev yolunun 

alternativi kimi təqdim edilən, təmtəraqlı, cazibədar görünsün deyə Elçibəy-Rəsulzadə adından aşırı dərəcədə sui-

istifadə edilərək etiketlənən yol isə Azərbaycan tarixini boşluğa, Azərbaycan xalqını məyusluğa, Azərbaycan 

dövlətçiliyini keçilməzə dirədi,  siyasi-iqtisadi dalana ürcah etdi. Kələkidən o tərəfə gedə bilmədi. 

Kimsə bundan inciyə, qıcıqlana bilər, ancaq bu, bir gerçəklikdir! Siyasi yol, dövlətçilik marşrutu işlək 

olmalıdır - Heydər Əliyev yolu kimi! Heydər Əliyevin yolunun alternativi yoxdur... 

Alternativi yoxdur, amma bu yol bir-birindən fərqli siyasi obrazlar, davamçılar, ardıcıllar təqdim edir 

Azərbaycan cəmiyyətinə və Azərbaycan tarixinə. İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva kimi. 
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Vaqifin  məqbərəsi... 

 

Sanki dil açıb başına gələn müsibətləri danışır. 

Ölməz Səməd Vurğunun “Vaqif” dramında zindana salınmış şairin xalq qəhrəmanı Eldara göndərdiyi 

məktub bir xalqın, zəngin tarixin, etnoyaddaşın  Liderə ünvanlanan müraciəti kimi təkrarlanır: 

“Sən də qurtarmasan Vaqifi dardan, 

Yoxdur umacağım pərvərdigardan” 

Milli taleyimizdə və tariximizdə Heydər Əliyevin əl işi olaraq azərbaycançılığın və Qarabağın rəmzi 

statusunu qazanmış Vaqif məqbərəsinin Vaqifin   özü kimi örnək bir tarixi və taleyi var. 

Heydər Əliyev deyirdi ki, 1967-ci ildə Xankəndidə baş verən insidentlə bağlı (üç nəfər azərbaycanlı 

maşında yandırılmışdı) bir neçə gün Şuşada qalmalı oldum. 

Və Vaqifin məzarını ziyarət etmək istədiyimi şəhər rəhbərliyinə bildirdim. Əvvəlcə, məzarın yerini tapa 

bilmədilər. Sonra tapdılar, gedib gördüm ki, Vaqifin məzarı baxımsız bir durumdadır, onun şəxsiyyətinə və 

tariximizdəki yerinə uyğun deyil. Diqqət yetirin. Əvvəlcə, heç Vaqifin məzarının yerini tapa bilməyiblər! Niyə? 

Cünki Heydər Əliyevə qədər kimsə maraqlanmayıb, kimsə itirib-axtarmayıb. 

Bəs bu əcaibliyin, laqeydliyin səbəbi, səbəbkarı kim idi? Kimin yaxasından yapışmaq, soruşmaq lazımdı? 

Başqa bir söhbətin mövzusu olsa da, vurğulamaq yerinə düşər ki, bu biganəlikdən özümüzünkülərə xüsusi və daha 

iri həcmdə pay düşür. Bu, sadəcə bir Azərbaycan şairinə diqqətsizlik deyil. Bir xalqın tarixinə, dövlətçiliyinə qarşı 

bir həqarət idi. Suallar yaranır, böyük-böyük, uzun-uzadı, bəzən cavabsız, bəzən də qorxulu... 

Heydər Əliyev olmasaydı, Vaqifin məzarı, onun xatirəsi hansı aqibəti yaşayacaqdı? Heydər Əliyev 

olmasaydı, Azərbaycan xalqını   nələr, hansı sürprizlər, hansı faciələr gözləyirdi... 

Bir Allah bilir! 

Tarixdən bəllidir ki, 40 illik bir dövrdə vəzirlik edib, ədəbiyyatımıza əvəzsiz töhfələr verən Molla 

Pənah  Vaqifin həyatı faciə ilə sonuclanıb. O, yeganə övladı ilə birlikdə qətlə yetirilib. Oğlu Əlağanın başını onun 

gözünün qabağında kəsiblər. Firudin bəy Köçərlinin verdiyi məlumata əsasən, Molla Pənah 

Vaqif  öldürüldüyü  həmin yerdə də torpağa tapşırılıb. Və nə yazıq ki, şairin məzarı da Vaqifin həyatı kimi 

acınacaqlı, keşməkeşli bir tale yaşayıb. Mir Mehdi Xəzani “Qarabağnamə”də yazır ki, ilk vaxtlar Vaqifin məzarı 

üzərində bir gümbəz olub. Sonradan o gümbəz də uçulub dağıdılıb. 

Firudin bəy Köçərli 1903-cü ildə ürək ağrısıyla haray çəkir ki, hazırda Vaqifin qəbri çox acınacaqlı bir 

durumdadır və heç kəs onu qaydaya salmağın qeydinə də qalmır. Heç kəs! Bu laqeydlik nə az, nə çox, düz 190 il 

davam edib - Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Heydər Əliyevin 1967-ci ildə Şuşaya 

gəlişinə qədər. 

“…Şuşanın bizim qədim şəhər olduğunu mən həmişə diqqət mərkəzində saxlamış və daim qayğı 

göstərmişəm. Mən 1967-ci ildə DTK-nın sədri olarkən, ermənilər tərəfindən Ərşad müəllimin yandırılması ilə 

əlaqədar Şuşaya gələndə ilk dəfə Vaqifin qəbrini ziyarət etdim. Elə o zaman fikirləşdim ki, şairin məzarı özünə 

qətiyyən yaraşmır. Və respublikanın rəhbəri olarkən orada həmin türbənin tikilməsinə göstəriş verdim…”. 

Vaqifin məqbərəsi 1977-ci ildə (ölümünün 200 illiyində) tikilməyə başlanılıb və 1982-ci ildə  tamamlanıb. 

Vaqifin məqbərəsi, sadəcə bir memarlıq nümunəsi deyil. Qarabağın, Şuşanın tarixinə, Azərbaycanın taleyinə 

təravət gətirən hadisəydi. Əsasında Heydər Əliyev, mükəmməl dövlət ağlı, dövlətçilik təfəkkürü dayanan bir 

hadisə. Təəssüf ki, Vaqifin, onun məqbərəsinin, Qarabağın,  özünə qayıdan milli yaddaşın sevinci 10 il çəkdi. 

1992-ci ildə yenidən Vaqif ruhunun, Vaqif  məqbərəsinin  (Qarabağın, Şuşanın) iztirablı günləri başladı. 

29 il Qarabağın, Şuşanın, bütünlükdə Azərbaycanın üzərində bir müraciət, bəzən yalvarış, bəzən tələb, bəzən də 

ağır bir ittiham kimi dayandı - Sən də qurtarmasan Vaqifi dardan... 

2020-ci il sentyabrın 27-nə qədər Azərbaycan xalqının ATƏT-dən, BMT-dən,  hər yerdən, artıq Tanrıdan 

belə umacağı qalmamışdı. Sonradan qaragüruhçu, nadan, idbar düşüncə Qarabağın timsalında qürurumuzu bizə 

qaytaran Ali Baş Komandanın əlindən öpmək istəyən bir Azərbaycan qadınını, ananı hədəf seçəcəkdi. 

 

Qadın kimsənin əlini öpməməlidir – Bu, xain, xəstə bir xislətin isterikasıdır... 

 

Xalqın 30 il boyunca həsrətlə gözlədiyi hücum əmrini imzalayan Ali Baş Komandanın əlləri öpülməyə 

layiqdir. Əgər Azərbaycan qadını, Azərbaycan anası onun namusunu hifz edən, 44 gün ərzində hər gün döyüş 

taktikasını imzalayıb təsdiqləyən Ali Əsgərin əlindən öpürsə, burada hansı qəbahət ola bilər? Əksinə, o 

səmimiyyət, o Ana, o Ali Əsgər hər cür ehtirama layiqdir. 
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Tarix təkrarlanır... 

 

“Təxminən 40 il bundan əvvəl, bax, bu yerdə atam durmuşdu, mən isə o tərəfdə durmuşdum. Şaxtalı-qarlı 

havada Vaqifin məqbərəsinin açılışı idi. Ondan sonra ikinci dəfə 1982-ci ilin iyul ayında – 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 ki, 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 yenidən biz nəfəs almağa 

başlamışıq”... 

Məqbərə önündə başqa bir şairin, anadilli ədəbiyyatımızın  nəhənglərindən biri, böyük Füzulinin bir beyti 

başımda dolaşır: 

Bu vüsalə yuxu əhvalı demək mümkün idi, 

Yuxu olsaydı əgər dideyi-giryanımıza. 

Hələ indi belə, hətta qələbəmizin ildönümündə Şuşanın, Qarabağın işğaldan qurtuluşu yuxu kimi gəlir. 

Gerçək bir yuxu. Şuşa görmək istədiyimiz, amma yuxumuza belə gəlməyən şirin bir röya olaraq qalacaqdı. 

Qarabağı yuxuda belə görə bilməyəcəkdik. Əgər İlham Əliyev olmasaydı... İlham Əliyev olmasaydı, tarix heç 

vaxt,  heç vaxt təkrarlanmayacadı... 

 

Qoruq idarəsinin ikinci qatından Xankəndı apaydın görünür... 

 

Postmüharibə dövrünün gerçəkliyini ən dəqiq ifadə edən mətn İlham Əliyevə məxsusdur. “Ayağımızın 

altındadırlar!”. Sözün bütün mənalarında. Demoqrafik baxımdan, siyasi, iqtisadi, geosiyasi anlamda da belədir. 

Həm də təkcə ermənilər yox. Onların havadarları da. Bölgədən çəkilib getmək istəməyən güclər də. İndi onlar 

özləri istədikləri yerdə yox, biz istədiyimiz və göstərdiyimiz yerdə mövcuddurlar.. 

Azərbaycan və Türkiyə müttəfiqliyinin müəyyən etdiyi şərtlər daxilində çızdığı dairədə. Və dərədə... 

Şuşaya xəfif bir duman gəlir, tez də çəkilir. Sosial şəbəkələrdə, mətbuatda yazdığım bir fikri yenidən, təkrar 

bölüşmək istəyirəm. Əslində, Şuşa dağlarının  və Qarabağın dağlarına duman İrəvan ermənilərə paytaxt kimi 

güzəşt ediləndə çökdü. 

Milli Şuranın 1918-ci il mayın 29-da keçirilən iclasında İrəvanın verilməsinə üç nəfər etiraz etmişdi. Mir 

Hidayət Seyidov, Bağır Rzayev və Nəriman bəy Nərimanov. Çox təəssüf ki, bu üç nəfəri çox az adam tanıyır, 

böyük əksəriyyətin onların kimliyindən xəbəri belə yoxdur. Dərsliklərdə adları çəkilmir, mətbuatda xatırlanmırlar, 

xatirələri əbədiləşdirilməyib. Nə üçün? Əslində, bu üç nəfər Cümhüriyyət dövrünün əlahiddə qəhrəmanlarıdırlar. 

Nəriman bəy Nərimanovun atası əslən Şuşadandır, İrəvana müəllimlik etməyə gedib, Nəriman bəy də orada 

anadan olub. Nəriman bəy Nərimanovun xatirəsinin məhz Şuşada əbədiləşdirilməsi ədalətli bir qərar olardı... 

Şuşada İrəvanı xatırlamaq və xatırlatmaq həm də bizim mühüm ideoloji vəzifələrimizdən biridir. 

Şuşa təkcə mədəniyyət paytaxtı deyil. Mən bu yerdə “Ədəbiyyat”qəzetinin redaktoru Azər Turanın 

məntiqini bölüşürəm. “Adını Şərqin konservatoriyası qoyub keçməyək. Elxanilər, teymurilər, osmanlılar, 

səfəvilər, Rusiya, İran min ildir ki, bu torpaqlara konservatoriya olduğu üçün axın etməyiblər.”.. 

Şuşada türkün gücünü ifadə edən bir inanc, energetika var. Türk Dünyasının Ali Ordeni də Azərbaycan 

Prezidentinə məhz Şuşada yekunlaşan qurtuluş savaşıyla türkün gücünü bütün dünyaya nümayiş etdirdiyi üçün 

təqdim edildi... 

Bir dəfə müzakirələrin birində “Müasir Azərbaycan üç sütunun üzərində dayanır” demişdim. 1993-cü ilin 

Qurtuluş  günü, 1994-cü il Əsrin müqaviləsi. Və 2003-cü il prezident seçkisi. Artıq dördüncü sütundan 

danışmağın zamanıdır. 

 

Zəngəzur dəhlizi! 

 

Bakını Türk Dünyasına, Avropaya qovuşduracaq Mehri dəhlizi böyük Zəfər yolunun davamıdır... 

Şuşada, Cıdır düzündə Qələbəmizin ildönümü günü verilən bəyanat regionun dörd yanında əks-səda verir: 

“Biz Şuşada, Zəngəzurda əbədi yaşayacağıq!”. 

Təbii ki, qarşıda həllini gözləyən suallar var. O sualların cavabı necə, nə zaman veriləcək? 

2002-ci ildə “Yeni Azərbaycan” qəzeti İlham Əliyevin ABŞ səfərinə həsr edilmiş xüsusi buraxılış çap etdi. 

Dərgimiz Ulu Öndərimizin çox xoşuna gəldi. Onda məndən soruşdu ki, sən onun (İlham Əliyevin) Cons Hopkins 

Universitetindəki çıxışına və suallara verdiyi cavablara qulaq asdın? 
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-Əlbəttə ki, bəli, qulaq asdım,- dedim. 

Ulu Öndərimiz bir qədər düşünüb əlavə etdi: 

-Oğlum olduğu üçün demirəm, amma etiraf edim ki, mən Heydər Əliyev,  o suallara o cür mükəmməl və o 

cür dəqiq cavablar verə bilməzdim... 

Bu, bir atanın öz övladına verdiyi dəyər deyildi, bir ustad siyasətçinin, azman dövlət adamının İlham 

Əliyevin potensialına, dəyanətinə verdiyi qiymət idi. 

Doğrusu, mən o vaxt Ulu Öndərimizin elə deməyinə təəccüblənmişdim. 

İlham Əliyev bu gün opponentlərini, bədxahlarını, bütün dünyanı təəccübləndirməkdə davam edir. 

 

Yeni Azərbaycan.-2021.-16 noyabr.-№208.-S.3. 
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Şuşanın fəthi hərb tariximizin ən şərəfli döyüşüdür 

 
Tahir Aydınoğlu 

 
Noyabrın 8-də qədim Şuşa şəhəri Azərbaycan hərbçilərinin böyük qəhrəmanlığı, peşəkarlığı, milli 

ruhu sayəsində işğaldan azad edilib. Düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirərək 300-dən çox yaşayış məntəqəsini 

və Şuşanı azad etdik. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

 Ulu Tanrının xalqımıza ən qiymətli töhfələrindən olan Şuşanı babalarımız bu nadir təbiət gözəlinin 

hüsnünə layiq şəkildə tikib-qurmuşlar. Təbiət qalasını insan əlləri ikiqat möhkəmləndirib, alınmaz istehkama 

çevirib. Buna görə də Azərbaycanda çox qalalar olmasına baxmayaraq, ötənlərdə xalqımız yalnız bu şəhəri 

nəvazişlə “Qala” adlandırıb. 

Azərbaycanın sonuncu feodal dövləti kimi yaranan Qarabağ xanlığının paytaxtı Pənahabad– Şuşa məhz bu 

alınmazlığı, möhtəşəmliyi ilə hərbi-siyasi dartışmaların qoynunda çeynənən ölkəmizdə yeganə əmin-amanlıq 

adası kimi tanınıb. Buna görə də Dərbənddən Həmədana qədər hər yerdə dincliyi pozulmuş azad ruhlu insanlar, 

sakitlik axtaran ziyalılar və sənətkarlar bu qalaya ilk onilliklərdə bu şəhəri salmış Pənahəli xanın adı ilə tanınan 

Pənahabada pənah gətirmişlər. Bununla da qala-şəhər daha gözəl, güclü və sevimli bir məkana çevrilib. 

Azərbaycan torpaqlarının ikiyə bölünməsinin, məmləkətin quzeyinin rus işğalına düşüb tarixi bəlalara 

düçar olmasının da faciələrini daha çox bu şəhər və onun mərkəzi olduğu Qarabağ yaşayıb. Rusiya imperiyası 

Arazın bu tayında türk-müsəlman varlığının mütləqliyini yox etmək üçün neçə məmləkətdən keçib, İranda və 

Anadoluda bənd almış qaraçıxislət xristian erməniləri məhz Qarabağa və onun mərkəzi Şuşaya yerləşdirmişdi. 

Şəhərin mövcudluğunun ilk yarım əsrində bir nəfər də erməninin olmadığı bu şəhərdə həmin siyasətin 

nəticəsi olaraq, xəyanətkar gəlmə xalq özünə yer edəndən az sonra Şuşanın “qədim erməni şəhəri” olmasından 

dəm vurmuşdular. Ötən əsrin əvvəllərində Qafqazdakı etnik ermənilər irticaçı daşnak ideolgiyasına bürünüb, 

xaricdən dəstək alıb bu şəhərin də türk-müsəlman əhalisini yer üzündən silmək istəyəndə qarabağlılar haqdan və 

qeyrətlərinədən güc alıb onları layiqincə dəf etmişdilər. 

Çar imperiyasını sovet imperiyası ilə təzələyən bolşevik başkəsənlər bir az da irəli gedib Azərbaycanın 

mərkəzi Qarabağ vilayətini iki yerə böldülər, onun dağlıq hissəsində saxta yolla “erməni muxtariyyəti” yaratdılar. 

70 ildə bu muxtariyyətin əsas hədəfi vilayəti erməniləşdirmək və yerli əhalini buradan sıxışdırıb çıxarmaq 

olmuşdu. Nəticədə, əsrin əvvəllərində 100 mindən çox əhalisi olan Şuşa şəhərində cəmi 10 min əhali qalmışdı. 

Bununla da hesablaşmayan erməni və ermənipərəst dairələr şəhərdəki 2 min ermənini mütləqləşdirib açıq-gizli 

şəkildə Şuşanın “qədim erməni şəhəri” olması mifini körükləmişdilər. 

30 il əvvəl sovet imperiyasını “yeni velikorus” imperiyasının əvəz etməsi isə nəinki Şuşanın və 

“muxtarlaşdırılmış Qarabağ”ın, eləcə də bütün Qarabağın Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi ilə nəticələnmişdi. 

O vaxt 3 milyonluq Ermənistanın 7 milyonluq Azərbaycanın ərazisinin 20 faizini hərbi yolla ələ keçirməsi 

ölkəmizdəki hərc-mərclik və başıpozuqluğun Qarabağın lazımi səviyyədə müdafiəsini pozması və “xaç 

qardaşları”nın xəyanətkar topluma güclü dəstək verməsi nəticəsində mümkün olmuşdu. 

Azərbaycana bu “səlib” basqısının nəticəsi olaraq Qarabağ 30 il işğal altında qaldı. Lakin ümummilli lider 

Heydər Əliyevin zəkası və qüdrətinə qovuşmaqla xalqımız bir an da bu işğalla barışmadı, “Ya Qarabağ, ya ölüm” 

hayqırtısına tapındı. Ulu öndərin “Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə ümumiyyətlə Azərbaycan yoxdur” qənaəti 

sonrakı 27 ildə uşaqlı-böyüklü bütün xalqımızın duyğu-düşüncələrinə hakim kəsildi. Yeni doğulan uşaqlar da 

tarixdən gələn “Yaddan çıxmaz Qarabağ” yanğısı ilə böyüyüb tərbiyələndi. 

Ulu öndərin müstəsna liderliyini davam etdirən Prezident İlham Əliyev son 17 ildə adi bir kənddən tutmuş 

BMT Baş Məclisinin tribunasınadək hər yerdə bəyan etdi: “Biz Azərbaycan torpaqları hesabına ikinci bir erməni 

dövləti yaratmağa qətiyyən imkan verməyəcəyik”. Bu amalla da ölkəmizdə bütün güc və imkanlar Qarabağın 

işğaldan azad edilməsinə yönləndirildi. 

2016-cı ilin Aprel döyüşlərində düşmənə sarsıdıcı zərbə vurmaqla sərgilənən hərbi qüdrətimiz Qarabağın 

dinc yolla geri qaytarılması üçün son ciddi xəbərdarlıq oldu. O zaman Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev 

qətiyyətlə bəyan etdi: “Mən tam əminəm ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Bütün amillər– 
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güclərin nisbəti, beynəlxalq, iqtisadi-hərbi amillər bunu göstərir. Sadəcə olaraq, vaxt gedir. Sadəcə olaraq, biz 

istəyirik ki, bu, tezliklə olsun. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam şəkildə bərpa edilməlidir, Şuşada, Xankəndidə 

Azərbaycanın dövlət bayrağı qaldırılmalıdır və gələcəkdə azərbaycanlılar bütün tarixi torpaqlarında 

yaşamalıdırlar”. 

Lakin düşmənin qonşuya nifrət zəhəri ilə pozulmuş ağlı bundan nəticə çıxarmağa, indiki ağrılı məğlubiyyəti 

təsəvvür etməyə imkan vermədi. Nəticədə, ötən ilin 27 sentyabrında düşmənin çilovsuz hədyanlarına cavab 

olaraq, başladığımız müqəddəs Vətən müharibəsi ilk günlərdən işğalçı qüvvələrin darmadağın edilib geri 

oturdulması ilə davam etdi. Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Hadrut, Laçının bir hissəsi azad edildikdən sonra 

növbəti hədəf Şuşa və Xankəndi oldu. 

Azərbaycan komandanlığı Şuşanı müasir döyüş vasitələri ilə çox asanlıqla fəth edə bilərdi. Lakin hər daşı, 

hər salamat qalmış tikilisi xalqımız üçün əziz və qiymətli olan Şuşanı dağıntısız ələ keçirmək üçün mükəmməl 

hazırlanmış əlbəyaxa döyüş yolu seçildi. Hadrutdan başlayıb keçilməz meşələrin, hündür dağların piyada, ağır 

səhra yükü ilə aşılan hərbi yürüş noyabrın ilk günlərində Şuşa ətrafında möhkəmlənməklə nəticələndi. 

Sonrakı 2 gündə sıldırım qayalardan dırmaşıb şəhərə daxil olan igid oğullarımız düşmənin ağır texnika ilə 

göstərdiyi müqaviməti adi silahlarla dəf edib quldurları şəhərdən Laçın və Xankəndi istiqamətinə qovdu. Şuşanın 

alınması düşmənin sonuncu müqavimətinin qırılması oldu. Bu sarsıdıcı zərbənin hərbi, siyasi və mənəvi təsiri 

işğalçı Ermənistanı qaçılmaz məğlubiyyətlə üzbəüz qoydu. 

Şuşa döyüşlərinin getdiyi vaxtda Xankəndidə olan xarici jurnalistlərdən biri ermənilərin düşdüyü acınacaqlı 

vəziyyəti belə təsvir edirdi: “Şuşanı müdafiə edənlər pərən-pərən düşüblər. Hərbi təcili yardım maşınlarında 

onlarla yaralı qan içində Xankəndi xəstəxanasına daşınır. Qalan döyüşçülər yorğun halda yolboyu hərbi 

geyimlərini çıxarıb ataraq dağdan enirlər. Təcili yardım maşınları aramsız olaraq gedib-gəlir. Avtomobildə yaralı 

əsgərlər bir-birinin üstünə qalaqlanıb. Onların aldığı xəsarətlər əlbəyaxa döyüşlər getdiyinin sübutudur”. “Le 

Monde” nəşrinin həmin günlərdə yaydığı reportajda isə deyilirdi ki, Ermənistan ordusunun məğlubiyyətə 

uğradılmış hərbçiləri yaralı halda Şuşanı tərk edərək Xankəndiyə qaçırlar”. 

Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev noyabrın 8-də gündüz saatlarında gizli hazırlanmış və 

məharətlə gerçəkləşdirilmiş Şuşa əməliyyatının uğurlu sonluğu barədə sevincli xəbəri xalqımıza çatdırdı. Dövlət 

başçısının “Əziz Şuşa, sən azadsan! Əziz Şuşa, biz qayıtdıq!” müjdəsi xalqımızın 28 illik ağrılı həsrətinə son 

qoymaqla yanaşı, artıq düşmənin belinin sındırılıb onun diz çökdürülməsini də dünyaya bəyan edirdi. Bəli, Şuşa 

Qarabağın tacı olduğu kimi, onun ələ keçirilməsi də Qarabağ uğrunda mübarizənin finişi kimi qəbul edildi. 

Qəhrəman Azərbaycan övladları mükəmməl hərbi əməliyyat keçirərək cəsarət, rəşadət, qəhrəmanlıq, güc, 

milli ruh nümayiş etdirərək Şuşanı işğalçılardan azad etdilər və uzun fasilədən sonra noyabrın 8-də Şuşada 

Azərbaycan bayrağı qaldırdılar. Şuşa zəfəri, öz hərbi-siyasi önəmi ilə müharibənin taleyini həll etdi. Ertəsi gün 

70-dən çox kəndin azad olunması xəbəri gəldi və bundan bir gün sonra düşmənlərin başçısı Nikol Paşinyan 

Azərbaycan Prezidentinin şərtlərini qəbul edərək kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur oldu. Noyabrın 10-

da Azərbaycan Prezidenti, Ermənistanın baş naziri və Rusiya Prezidenti münaqişə zonasında atəşin və bütün 

hərbi əməliyyatların tam dayandırılması barədə bəyanat imzaladılar. Bəyanata əsasən, noyabrın 20-də Ağdam, 

25-də Kəlbəcər, dekabrın 1-də isə Laçın rayonları bir güllə atılmadan, heç bir şəhid verilmədən azad edildi. 

Şuşanın işğaldan azad edilməsi barədə ölkəmizdə və beynəlxalq aləmdə səslənən mötəbər mülahizələr 

deməyə imkan verir ki, xalqımızın ən qeyrətli oğullarının hünəri ilə baş tutmuş bu nadir hərbi əməliyyat dünya 

tarixində əbədi qalacaq. ABŞ-ın Müasir Müharibə İnstitutunun şəhər müharibəsi araşdırmalarının rəhbəri Con 

Spenser və onun həmmüəllifi Harşana Qurhu “Şuşa uğrunda döyüş və 2020-ci il Dağlıq Qarabağ müharibəsinin 

qaçırılan dərsləri” adlı tədqiqatlarında haqlı olaraq bildiriblər: “Şuşanın azad edilməsi Azərbaycan üçün böyük 

bir strateji qələbə idi və nəticədə, müharibənin taleyi həll etdi. Sadə dillə desək, quru qüvvələrindən ərazini ələ 

keçirmək və saxlamaq üçün bir çox başqa bacarıq tələb edirdi. Şuşa uğrunda gedən döyüş də göstərir ki, qələbə 

üçün geniş təsəvvür və müharibə oyunlarını da əhatə edən müdafiə planlarına sahib olmaq lazımdır”. 

1992-ci il 8 mayda itirdiyimiz Şuşa 28 il sonra 2020-ci il 8 noyabrda Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə 

geri qaytarıldı. Azərbaycanın 28 illik Şuşa yarası sağaldı. Azərbaycanın çoxillik həsrətinə son qoyuldu və 

xalqımızın tarixi-mədəni irsində xüsusi yeri olan Şuşa geri qaytarıldı. Azərbaycan xalqı tarix boyu bu qədər 

sevinc, qürur yaşamamışdı. Beləliklə, Azərbaycanın qədim şəhərinin işğaldan azad edilməsi ilə həlledici 

üstünlüyə nail olundu. Bu, Vətən müharibəsində mütləq qələbə demək idi. Şuşanın azad edilməsi Azərbaycan 

tarixinin ən şanlı qələbəsi oldu. Şuşaya bayrağımızın sancıldığı 2020-ci ilin 8 noyabr günü Azərbaycan tarixinə 

əbədi həkk olundu. Nəinki hərbi ekspertlərin, elə ermənilərin özlərinin də dediyi kimi, “kim Şuşaya nəzarət 

edirsə, Qarabağa da o nəzarət edir”. 
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Qələbədən sonrakı dövrdə – yanvarın 14-də Ali Baş Komandan İlham Əliyev Şuşa şəhərində üçrəngli 

bayrağımızı ucaltdıqdan sonra hərbçilərlə görüşdə çıxış edərkən dedi: “Mən Şuşaya Qələbə yolu ilə gəlmişəm. O 

yol indi açılıbdır, yol yox idi. Dağlardan, meşələrdən, dərələrdən keçərək, onlarla kilometr məsafəni qət edərək 

qəhrəman Azərbaycan hərbçiləri yol boyunca kəndləri, qəsəbələri düşməndən azad edib, Şuşa şəhərinə yaxınlaşıb, 

Daşaltı kəndini azad edib və ondan sonra Şuşanı işğalçılardan azad edib”. 

Prezident İlham Əliyev Şuşanın azad edildiyi tarixi ölkəmizdə Zəfər Günü elan etdi. Bir il sonra Şuşada 

keçirilən qələbə təntənəsində isə dövlətimizin başçısı bildirdi: “Bu gün biz Zəfər Gününü Şuşada, Cıdır düzündə 

qeyd edirik. Bütün Azərbaycan bu şanlı bayramı qeyd edir. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, tarixi 

ədaləti bərpa etdi. Biz düşməni doğma torpaqlarımızdan qovaraq tarixi missiyamızı yerinə yetirdik. 44 gün 

ərzində Azərbaycan Ermənistanın 30 il ərzində qurduğu bütün istehkamlarını, bütün döyüş mövqelərini məhv 

edərək, Ermənistan ordusunu məhv edərək tarixi Zəfər çaldı. 

Qarabağ zəfərinin baş memarı və icraçısı olan Ali Baş Komandanın dediyi kimi, 8 Noyabr artıq bir ildir 

ki, adi tarix deyil: “Bu Zəfər bayramıdır, bu, rəşadət bayramıdır, bu, ədalət bayramıdır, bu, milli qürur, milli 

ləyaqət bayramıdır. Biz öz ləyaqətimizi bərpa etdik. Bundan sonra müzəffər ölkə və qalib xalq kimi əbədi 

yaşayacağıq. Bundan sonra Qarabağda və Zəngəzurda əbədi yaşayacağıq. Əgər Ermənistanda hər hansı bir qüvvə 

bizə xor baxsa, hansısa revanşist meyillərə əl atsa, bizim yumruğumuzu görəcəkdir. Bizim yumruğumuz 

yerindədir”. 

 

Xalq qəzeti. - 2021.- 14 noyabr. - № 246. - S. 7. 
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Şuşanın şəhid fatehi 
 

Dilman Musayev 

 

44 günlük Vətən müharibəsi müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın 

rəşadətli və yenilməz ordusunun parlaq qələbəsi ilə başa çatdı. Bu şanlı Qələbə Azərbaycanın hərb 

tarixində yeni bir səhifə açdı. Bu müharibədə rəşadətlə döyüşən, düşməni göz açmağa qoymayan şanlı 

Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyəti öz mübarizliyi, vətənpərvərliyi, qələbəyə olan inami ilə yenilməzlik 

simvoluna çevrildi. Vətən oğulları igidliyin, cəsurluğun, qorxmazlığın yeni nümunələrini yaratdılar. 

Düşmənin 30 il ərzində qurduğu hərbi istehkamlar, topladığı minlərlə döyüş texnikası və canlı qüvvəsi 

müzəffər Azərbaycan Ordusu tərəfindən məhv edildi. Tarixi Qələbədə 2914 Vətən övladı şəhidlik zirvəsinə 

ucaldı, onlarca hərbi qulluqçumuz itkin düşdü, min nəfər isə yaralanaraq sağlamlığını itirdi və qazi oldu. 

Belə oğullardan biri də Şuşa fatehi, Şuşa şəhidi Cavid Şaban oğlu Əliyevdir. Cavid 1996-cı il mayın 10-da 

Tovuz rayonunun Qəribli ərazi vahidliyinin Almalıtala kəndində anadan olub. 2013-cü ildə şəhid C.Abdullayev 

adına Ağbaşlar kənd tam orta məktəbini bitirib. Elə həmin il də Tovuz İqtisad Kollecinə qəbul olunaraq tələbə 

adını qazanıb. 2014-2016-cı illərdə Ağdam rayonundakı “N” saylı hərbi hissədə müddətli hərbi xidmətdə olub. 

Hərbi xidmət müddətində nümunəvi əsgər olaraq döyüş texnikasından, müxtəlif çaplı atıcı silahlardan bacarıqla 

istifadə etməyi öyrənib. Ordudan qayıtdıqdan sonra təhsilini başa vurub. Bakı şəhərində tikinti və reklam 

şirkətlərində və digər mövsümi işlərdə çalışıb. Qazancı ilə ata-anasına, qardaşlarına və bacısına maddi dəstək 

olub. Orta məktəbdə oxuduğu illər, ordu həyatı onun Vətənə, xalqına, ailəsinə olan sevgisini daha da alovlandırıb. 

Birinci Qarabağ müharibəsində məğlubiyyətimiz, Şuşanın, bütöv Qarabağın işğalı, Xocalı soyqırımının 

törədilməsi onun həyata baxışlarını, düşüncələrini büsbütün dəyişib. Cavidin tez-tez öz otağına çəkilməsini, atası, 

əmiləri ilə söhbəti zamanı Qarabağ, Şuşa, Xocalı soyqırımı barədə suallar verməsini, torpaqlarımızın nə vaxt 

azad olunacağı barədə narahatlığını onun Vətən sevgisi, yurda, torpağa bağlılığı ilə əlaqəli olduğunu anlayır və 

onu sakitləşdirməyə çalışırdılar. Cavid könüllü cəbhəyə yollanandan sonra məlum olub ki, o hələ orta məktəbdə 

oxuduğu illərdə Qarabağ albomu tərtib edərək orada öz düşüncələrini yazıb, Qarabağa, Xocalı soyqırımına, 

Şuşaya həsr etdiyi şeirləri toplayıb və bunu evdəkilərdən gizli saxlayıb... 

12-16 iyul Tovuz döyüşləri, general-mayor Polad Həşimovun, polkovnik İlqar Mirzəyevin və 5 əsgərin 

şəhid olması Cavidin vətənpərvərlik eşqini, Vətən sevgisini, düşmənə nifrətini daha da alovlandırdı və bir gün 

atası və əmiləri ilə söhbət zamanı dedi ki, bu torpağı, bu Vətəni qorumaq hər birimizin müqəddəs borcudur. Əgər 

Ali Baş Komandan torpaqlarımızı işğaldan azad etmək üçün səfərbərlik elan etsə mən də könüllü orduya 

yazılacam. Və o gün gəldi, Cavidin illərlə gözlədiyi arzusu gerçəkləşdi. 

27 sentyabr xalqımızın yaddaşından, hafizəsindən, hərb tarixindən silinməyəcək. 32 il səbr edən, dözüm 

göstərən, torpaqları işğal altında olan Azərbaycan xalqı, dövləti və ordusu bir andaca səfərbər oldu, yumruq kimi 

birləşdi. Düşmənin cavabının yalnız müharibə, savaş olduğuna qərar verdi və illərdir işğal altında qalan 

torpaqlarımızı azad etmək arzusu ilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti, müzəffər Ali Baş Komandan İlham 

Əliyev Vətən müharibəsinin başlandığını elan etdi. Azərbaycanın haqq müharibəsi başlayan andan xalqın hər bir 

fərdinin qəlbi cəbhə ilə döyünürdü. 

Həmin günü Cavid də səbirsizliklə gözləyirdi... Axı, o, Tovuz döyüşlərindən sonra Səfərbərlik və Hərbi 

Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Tovuz rayon şöbəsinə könüllü olaraq cəbhəyə getmək üçün müraciət 

etmişdi. Döyüşlər başlayan gün Cavidə də döyüş bölgəsinə yollanmaq üçün məktub-bildiriş gəldi. Cavidin atası 

Şaban Əliyev deyir ki, həmin gün Cavidin sevinci yerə-göyə sığmırdı, anası ilə, mənimlə, qardaşları və bacısı ilə 

deyib-gülür, sanki, toya hazırlaşırdı... “Ata, mənə inan, tezliklə Qarabağı işğaldan azad edəcəyik. Şuşanı, 

Xarıbülbülü, Şuşanın dağlarını görəcəyəm, oradan sizə şəkillər göndərəcəm. Erməni faşistlərindən 

şəhidlərimizin, Xocalı soyqırımının, Qarabağın, Şuşanın qisasını alacağıq”. O, bu sözləri deyərək hamımızla 

vidalaşdı. Bir də o yadımdadır ki, gedəndə dönüb başı dumanlı dağlara, ömrün payızını yaşayan sarı, al-qırmızı 

don geyinmiş meşələrə baxdı və maşına tələsdi. Axı işğal altında olan Şuşa kimi incimiz gözləyirdi Cavidi... 

Hərbi çağırış məntəqəsindən Cavidi təlim keçmək üçün “N” saylı hərbi hissəyə göndərdilər. Cavidin 

verilən tapşırıqları yerinə yetirmək əzmini, təcrübəsini, dəqiq nişançılığını görən komandiri onu xüsusi təyinatlı 

bölüyə qəbul etdi. Onun döyüş yolu Füzuli cəbhəsindən başlandı. 

Elə ilk həmlə döyüşlərində böyük şücaət göstərdi Cavid, qəhrəman kimi döyüşdü. Onlarca ermənini dəqiq 

və sərrast atəşlə məhv etdi. Lazım gələndə həyatını təhlükəyə ataraq əlbəyaxa döyüşə də atıldı. Döyüş dostları, 

komandirləri onu “Snayper Cavid” deyə çağırırdılar. Ermənilərin 30 ildə qurduğu istehkamları yarmaq, düşmənin 
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canlı qüvvəsini məhv etmək tapşırığı alan xüsusi təyinatlılar Füzulini, rayonun yaşayış məntəqələrini bir-birinin 

ardınca azad etdikcə ermənilər texnikanı, silah-sursatı, hətta geyimlərini belə ataraq qaçmağa başladılar. Tezliklə 

Füzulinin və Hadrutun yaşayış məntəqələri azad olundu. Gecə-gündüz bilməyən Cavid və döyüş dostları Şuşanın 

Daşaltı və digər kəndlərini işğaldan azad etdilər. Şuşa uğrunda gedən qanlı döyüşlərə atıldılar. Cavid və döyüş 

dostları Çoban Əliyev, Təbriz Hüseynov, Nəsrəddin Cəfərov, Məharət Əhmədov və adlarını bilmədiyimiz 

onlarca igidlərimiz ölümün gözünə dik baxaraq qəhrəman kimi döyüşürdülər. Erməni birləşmələri tərəfindən 

güclü müdafiə olunan Şuşadakı mövqelərə yaxınlaşmaq o qədər də asan deyildi. Cavid snayper silahı ilə 

ermənilərin bir neçə döyüş mövqeyini sərrast atəşlə susdurdu. 20-dən çox erməni xüsusi təyinatlısını məhv etdi. 

Əlbəyaxa döyüşdən qorxan erməni xüsusi təyinatlıları mövqelərini tərk edərək qaçmağa başladılar. Cavid və 

döyüş dostları açıq döyüşə atıldılar. Bu döyüş onun son döyüşü oldu. Cavid erməni snayperinin gülləsinə tuş gəldi. 

Güllə alnından dəymişdi. Döyüş dostları onu atəş altından çıxarmağı bacarsalar da, artıq gec idi, Cavidin son 

nəfəsində dediyi sözləri döyüş dostları heç zaman unutmayacaqlar : – “Bizimkilərə zəng edin, deyin ki, hər şey 

yaxşıdır, artıq Şuşanı almışıq...” 

...Cavidin şəhid olduğundan ailəsi noyabrın 10-da xəbər tutdu. Şuşa fatehlərindən biri – Şuşa şəhidi Cavid 

Əliyev 16 noyabr 2020-ci ildə Tovuz rayonunun Almalıtala kəndində torpağa tapşırıldı. Tovuz eli hələ belə 

izdiham görməmişdi. Hamı cəsur döyüşçünü son mənzilə yola salırdı. Şəhidin məzarı üstünə Tovuz rayon İH, 

Tovuz ziyalıları, kənd camaatı, təhsil aldığı məktəbin müəllim və şagirdləri, Müdafiə Nazirliyinin, döyüşdüyü 

ordunun şəxsi heyəti adından əklillər qoyuldu. Döyüş dostları Şuşa şəhidini yaylım atəşi ilə son mənzilə yola 

saldı. 

Cavidin atası Şaban Əliyevin dediklərindən: - “Cavid ailəmizin sonbeşiyi idi, təmiz ürəkli, olduqca 

mərhəmətli və xeyirxah bir oğul idi. Qarabağı, Şuşanı çox sevirdi. Bu mövzuda danışanda kövrəlirdi, döyüşə 

gedəndən sonra bildik ki, hələ orta məktəbdə oxuduğu illərdən Qarabağ albomu düzəldirmiş. Albomda Qarabağa, 

Xocalı soyqırımına, Şuşaya həsr etdiyi şeirlər, xatirələr yer alırdı. Tovuz döyüşlərindən sonra mənə dedi ki, 

müharibə başlasa mən də döyüşə gedəcəm, torpaqlarımızı azad etməliyik. Dediyi kimi də etdi. Qəhrəman kimi 

döyüşdü və Vətən uğrunda şəhid oldu. 

Anası Səlminaz Əliyevanın dediklərindən: - “Mən bir ana kimi oğlumla fəxr edirəm, igidliklə, mərdliklə 

döyüşüb. Alnından vurularaq, Şuşada şəhidlik zirvəsinə ucalıb, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İndi mən 

tək Cavidin yox, 3000-ə yaxın Vətən uğrunda canından keçmiş qəhrəman oğulun anasıyam. Vətən sağ olsun. 

Şəhid anası kimi, ailəmizə göstərilən diqqət və qayğıya görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Baş 

Komandan cənab İlham Əliyevə minnətdarlığımı bildirirəm”. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə igid 

döyüşçü Cavid Şaban oğlu Əliyev ölümündən sonra “Cəsur döyüşçü”, “Vətən uğrunda” və “Şuşanın azad 

olunmasına görə” medalları ilə təltif olunub. Medallar təntənəli surətdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 

Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin adından şəhidin ailəsinə təqdim olunub. 

Şərəfli döyüş yolu keçmiş, Şuşada şəhidlik zirvəsinə ucalan Cavid Əliyevin xatirəsi doğulub boya-başa 

çatdığı Tovuz rayonunda əziz tutulur. Təhsil aldığı Ağbaşlar kənd tam orta məktəbində, Tovuz İqtisad 

Kollecində şəhidin döyuş yolunu əks etdirən guşə yaradılıb. Qəribli kənd ərazi vahidliyinin mərkəzində “Şəhid 

Cavid Bulağı” kompleksi tikilib. 

Rahat uyu, şəhidim! Sənin qəhrəmanlığın, Şuşa uğrunda, Qarabağın azadlığı uğrunda tökülən qanın yerdə 

qalmadı. Döyüş dostların sənin arzularını gerçəkləşdirdi. Qarabağ, Şuşa işğaldan azad edildi. 
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Şuşadan eşidilən sədalar dünyaya yayılır 

 
Prezident İlham Əliyev: "Şuşa məscidində azan səsi, Cıdır düzündə muğam səsi, Vaqifin məqbərəsi 

önündə şeirlər səslənir" 

 

Zümrüd Bayramova 

 

Humanist dəyərləri, sülhsevər siyasəti, dinamik inkişafı, eləcə də ən çox islahatlar aparan ölkə kimi dünya 

miqyasında tanınan Azərbaycan 44 günlük Vətən müharibəsində qazandığı Zəfərlə bir daha dünyaya öz gücünü, 

qüdrətini göstərdi. Haqq və ədalət uğrunda savaşmağı bacaran bir xalq olduğumuzu dünya görmüş oldu. 

Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 2020-ci il sentyabrın 27-də Ermənistan 

silahlı birləşmələrinin cəbhəboyu törətdiyi irimiqyaslı təxribatlara cavab olaraq 44 gün davam edən Vətən 

müharibəsində 30 ilə yaxın davam edən işğala son qoyuldu. Bu müharibənin gedişi əlbəttə ki, bütün dünyanın 

diqqətində idi və dünya ölkələrinin KİV nümayəndələrinə Cənab İlham Əliyevin verdiyi müsahibələrdə bu özünü 

aydın şəkildə göstərirdi. Dövlət başçısının böyük Sərkərdəliyi hər gün bizi qələbəyə yaxınlaşdırdı. Qısa bir tarixdə 

Azərbaycan Zəfər tarixini yazdı. Vətən müharibəsi bütün dünyaya Azərbaycan xalqının böyük xalq olduğunu 

göstərdi. 8 Noyabr Zəfər Gününü öz doğma yurdumuzda, əzəli torpağımızda Şuşada, Cıdır düzündə qeyd edən 

Azərbaycan bir daha dünyaya səs saldı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 

Komandanı İlham Əliyev noyabrın 8-də Şuşada hərbçilər qarşısında çıxış edərkən bildirdiyi kimi, "Azərbaycan 

öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, tarixi ədaləti bərpa etdi. Biz düşməni doğma torpaqlarımızdan qovaraq tarixi 

missiyamızı yerinə yetirdik. 44 gün ərzində Azərbaycan Ermənistanın 30 il ərzində qurduğu bütün istehkamlarını, 

bütün döyüş mövqelərini məhv edərək, Ermənistan ordusunu məhv edərək tarixi Zəfər çaldı. Bu şanlı bayramı 

xalqımıza siz və sizin kimi on minlərlə hərbçimiz bəxş etmişdir".Artıq müharibənin bitməsindən bir il ötür. 

İşğaldan azad olunan ərazilərdə genişmiqyaslı abadlıq quruculuq işlərinə başlanılıb. Sürətlə həyata keçirilən 

layihələr əsasında artıq müəyyən qədər işlər görülmüşdür. Füzuli Beynəlxalq hava limanın açılışı, yol 

infrastrukturu, yeni yaşayış evlərinin tikilməsi və s. onu deməyə əsas verir ki, tezliklə keçmiş köçkünlərimiz öz 

doğma yurdlarına qayıdacaqlar.Artıq Şuşadan dünyaya bir sıra mesajlar verilib. Bu il may ayında Cıdır düzündə 

"Xarıbülbül" festivalı keçirildi və Azərbaycan muğamı dünyaya səs saldı. Uzun fasilədən sonra bu il ilk dəfə 

olaraq "Xarıbülbül" musiqi festivalı keçirildi. Bu festival şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr olundu. "Qafqazın 

sənət məbədi", "Azərbaycan musiqisinin beşiyi" və "Şərqin konservatoriyası" adlandırılan Şuşadan xalq ruhunu 

əks etdirən musiqi sədaları eşidildi. Daha sonra Vaqif Poeziya Günləri keçirildi. "Şuşa məscidində azan səsi, Cıdır 

düzündə muğam səsi, Vaqifin məqbərəsi önündə şeirlər səslənir. Bax, budur reallıq. Bunu biz əldə etmişik", - 

deyə Azərbaycan Prezidenti bildirib.Əlbəttə ki, Şuşada reallaşan layihələr tezliklə buranın dünyanı 

heyrətləndirəcək bir məkana çevriləcəyindən xəbər verir. Şuşa yeni bir qaynar dövrünü yaşayır. Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyevin "Şuşa şəhərində istilik təchizatı sisteminin layihələndirilməsi, tikintisi və quraşdırılması 

ilə bağlı tədbirlər haqqında", "Şuşa şəhərində yeni ümumtəhsil məktəbinin tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında", 

"Şuşa şəhərinin Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi haqqında" sərəncamları artıq Şuşada yeni bir 

həyatın başlanmasından xəbər verir.Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci Xanım 

Mehriban Əliyevanın noyabrın 7-də Şuşa şəhərinə səfəri zamanı Füzuli rayonunda dövlət başçısının Zəfər 

yolunun açılışı etməsi reallaşan layihələrin göstəricisidir. Bu Zəfər yolunun tikintisinin qısa vaxtda həyata 

keçirilməsi Azərbaycan xalqının qazandığı parlaq Qələbənin simvoludur. Başlanğıcını Hacıqabul-Mincivan-

Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil yolundan götürən 101 kilometrlik Zəfər yolu Qarabağın tacı olan Şuşa 

şəhərinə qədər uzanır. Füzuli, Xocavənd, Xocalı və Şuşa rayonlarının ərazisindən keçməklə inşa edilən Zəfər yolu 

Füzuli və Şuşa şəhərləri də daxil olmaqla bu rayonların onlarla yaşayış məntəqəsini əhatə edir. Əlbəttə ki, doğma 

yurdlarına qayıdacaq insanların rahatlığının təmin olunmasına, onlar üçün yüksək səviyyəli həyat və yaşayış 

standartının yaradılmasına xidmət edəcək. 

 

Şuşa və ətraf ərazilər keyfiyyətli radio-televiziya yayımları ilə təmin ediləcək 

 

Dövlət başçısının Zəfər Günü ərəfəsində Şuşada Daşaltı məscidinin təməlini qoyması dünyaya növbəti 

mesaj oldu. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyevanın 

noyabrın 7-də Şuşa Radio-Televiziya Yayım Stansiyasının təməlini qoymaları daha bir layihənin reallaşacağını 

özündə ehtiva edir. Azərbaycanın Mədəniyyət Paytaxtı Şuşadan eşidilən səslər dünyanı bürüyəcək. Dövlət 
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başçısının bu günlərdə imzaladığı "Şuşa Radio-Televiziya Yayım Stansiyasının layihələndirilməsi və tikintisi ilə 

bağlı tədbirlər haqqında" Sərəncamına əsasən, 2021-ci il dövlət büdcəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərin 

yenidən qurulması və bərpası üçün nəzərdə tutulan vəsaitdən Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və 

Nəqliyyat Nazirliyinə ilkin olaraq 200,0 (iki yüz) min manat ayrılıb. Bu, artıq o deməkdir ki, Şuşa yenidən qurulur 

və dirçəlir. Xatırladaq ki, Şuşa Radio-Televiziya Yayım Stansiyası 1966-cı ildə inşa edilib. Sovet dönəmində 

radio-televiziya proqramları bu stansiya vasitəsilə Qarabağa və Naxçıvan Muxtar Respublikasına ötürülürdü. Şuşa 

işğal olunana qədər teleradio proqramlarının bu bölgələrə ötürülməsinə ermənilər hər vasitə ilə mane olurdular. 

1992-ci ildə Şuşa işğal olunduğu zaman stansiyanın fəaliyyəti nəzarətdən çıxmışdı. İnşa olunacaq yeni qüllə 

dayanıqlı və keyfiyyətli radio-televiziya yayımının təmin edilməsinə imkan verəcək. Şuşa və ətraf ərazilər 

keyfiyyətli radio-televiziya yayımları ilə təmin olunacaq. 

 

Dövlət başçısının sərəncamı ilə Şuşa rayon Mərkəzi xəstəxanasının tikintisinə / 

500,0 (beş yüz) min manat ayrılıb 

 

Əhalinin sağlamlığı daim dövlətimizin başçısının diqqət mərkəzindədir. Bu baxımdan işğaldan azad edilən 

ərazilərdə də tibb və səhiyyə xidmətlərinin təşkili və həyata keçirilməsi üçün qısa bir müddətdə genişmiqyaslı 

işlər həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva 

Şuşa Rayon Mərkəzi Xəstəxanası təməlqoyma mərasimində iştirak ediblər. Ən müasir tibbi avadanlıqla təchiz 

ediləcək xəstəxanada burada yaşayacaq əhalinin tibbi təminatı və sağlamlığının qorunmasında mühüm rol 

oynayacaq. Prezident İlham Əliyevin birbaşa göstərişi və rəhbərliyi ilə icra olunan infrastruktur layihələrindən 

biri olan Şuşa Rayon Mərkəzi Xəstəxanası görülən işlərin davamıdır. Dövlət başçısının "Şuşa Rayon Mərkəzi 

Xəstəxanasının layihələndirilməsi və tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında" Sərəncamı ilə Şuşa rayonunda 90 

çarpayılıq mərkəzi xəstəxananın layihələndirilməsi və tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 

dövlət büdcəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üçün nəzərdə tutulan vəsaitdən 

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinə ilkin olaraq 500,0 (beş yüz) min manat ayrılıb.Bu gün işğaldan 

azad olunmuş ərazilərimizdə üçrəngli Azərbaycan bayrağı dalğalanır və Zəfər tarixininə imza atmış Azərbaycan 

ərazilərdə böyük quruculuq-abadlıq işlərini uğurla davam etdirir. 

 

Səs.-2021.-12 noyabr.-№206.-S.12. 
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Cığır idi... Zəfər yolu oldu 

 

Mübariz Abdullayev 

 

Noyabr idi. Payızın son ayı özü ilə Şuşaya qış soyuğu gətirmişdi. Artıq ətrafdakı dağlara qar da düşmüşdü. 

Əvvəllər bu vaxtlar Şuşa qonaq-qaralı olar, aşıb-daşardı - Azərbaycanın hər yerindən insanlar dağlar qoynunda 

qərar tutan şəhərin əsrarəngiz payız lövhələrini seyr etmək üçün bura böyük həvəslə gələrdilər. İndi isə o çal-

çağırlı, toy-düyünlü günlərdən əsər-əlamət belə yox idi. Şəhər suyu sovrulmuş dəyirmana bənzəyirdi. Burada 

əsasən erməni hərbçiləri gəzib-dolaşırdılar ki, onların da nə danışdıqları Şuşaya aydın deyildi. Şuşanın onları 

görməyə gözü yox idi, zəndeyi-zəhləsi gedirdi hamısından. Yad insanların burada varlığı düz 30 ilə yaxın idi ki, 

Şuşaya əzab verirdi. Hara gedib doğma insanlar? Niyə Cıdır düzündə  məclislər qurulmur, şənliklər keçirilmir? 

Niyə burada daha muğam sədaları eşidilmir? Minarələrdən gələn azan səsini kim kəsib? Şuşa öz-özünə bu kimi 

suallar verərək yaşayırdı. Daha yorulmuşdu. Halı özündə deyildi, çox üzgün idi. Son günlərdə narahatlığı daha da 

artmışdı. Ermənilər özlərini həmişəki kimi aparmırdılar. Əsəbi və qəzəbli olmuşdular, az qalırdılar ki, bir-birlərini 

didib parçalasınlar. Küçələrdə hərbi texnikanın, barrikadaların sayı da artmışdı. Bu nə ilə bağlı idi? Ermənilər 

nəyə hazırlıq görürdülər? Şəhərə kim gələcəkdi? Diqqət çəkən həm də o idi ki, uzaqlarda tez-tez, bəzən saatlarla 

arası kəsilmədən atəş səsləri eşidilirdi... 

Bir neçə gün belə keçdi. Atəş səsləri isə ötən hər gün daha yaxınlaşırdı. Növbəti gün Şuşa səsə diksindi. Bu 

dəfə eşitdiyi səs erməni hərbçilərinin “ilan dilində” qəzəbli danışıqları deyildi. Cığır tərəfdən, Daşaltı səmtindən 

qulağına dəyən səs yaddaşında qalan, üç onillik ərzində hər gün xatırladığı o doğma insanların doğma səsi idi. 

Şuşa bunu yuxu zənn etdi, tənha qaldığı 28 il ərzində belə yuxular çox görmüşdü. Ancaq yox, bu dəfə hər şey 

fərqli idi. Cığır tərəfdə, deyəsən, nələr isə baş verirdi. Şuşa bunu hissiyyatı ilə duyurdu, ötən hər dəqiqədə, hər 

saatda doğma nəfəs ona bir az da yaxınlaşırdı. O yanılmamışdı - gələnlər onunkular idilər. Onlar dağları 

dırmaşaraq şəhərə girəndə Şuşada eşitdiklərinin və duyduqlarının yuxu, xəyal olmadığına tam əminlik yarandı. 

Sevindi, sanki çiçəyi çırtladı. 28 illik həsrətin, nisgilin sonu idi bu görüş! Cığır tərəfdən keçib gələn əsgər və 

zabitlər necə də məğrur, qüdrətli və yenilməz idilər. Erməni hərbçilər onları görən kimi, qaçıb canlarını 

qurtarmağa çalışırdılar, düşmənin qurduğu pusqular, barrikadalar da bir işə yaramadı, əsgər və zabitlərimiz onları 

yararaq erməni hərbçilərinin başlarına od ələyirdilər. Ona doğma olan hərbçilərin şücaəti Şuşanın ruhunu 

canlandırdı. “Bilirdim, əmin idim ki, gələcəksiniz. Laçından, Xankəndidən gələn yollarda çoxlu sayda erməni 

hərbçiləri və texnikası cəmlənmişdi, bizimkilərin oradan gələcəklərinə gümanım az idi, ümidim meşələrdən, 

qayalardan qıvrıla-qıvrıla keçən cığıra idi və gözləntilərim doğruldu”, - deyə öz-özünə məmnun-məmnun 

pıçıldadı Şuşa. 

Cığırlardan keçib Şuşaya çatan hərbçilərimiz misilsiz şücaətlər göstərdilər. Vətən müharibəsi günlərində 

KİV-də bir foto manşetlərdə təqdim olundu. Həmin fotoda əlində silah, çiyinlərində yaralı səngər yoldaşını 

daşıyaraq həmin o cığırla Şuşaya doğru irəliləyən Azərbaycan əsgəri təsvir olunmuşdu. Budur, bizim hərbçilərin 

sərhəd tanımayan Vətən, torpaq və Şuşa sevgisi!   Noyabrın 8-i. Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham 

Əliyev Şuşanın azadlığa qovuşduğu barədə xoş müjdəni Azərbaycan xalqına çatdırdı. Şuşanın azad olunması 44 

günlük müharibənin taleyini həll etdi. Düşmən bundan sarsıldı və müqavimət göstərməyin mənasız olduğunu 

anladı. Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev Şuşa şəhərində üçrəngli bayrağımızı 

ucaltdıqdan sonra hərbçilərlə görüşdəki çıxışında əsgər və zabitlərimizin Şuşa uğrunda döyüşlərdə göstərdikləri 

qəhrəmanlıqları bir daha xatırladaraq vurğulayıb: “Mən Şuşaya Qələbə yolu ilə gəlmişəm. O yol indi açılıbdır, 

yol yox idi. Dağlardan, meşələrdən, dərələrdən keçərək, onlarla kilometr məsafəni qət edərək qəhrəman 

Azərbaycan hərbçiləri yol boyunca kəndləri, qəsəbələri düşməndən azad edib, Şuşa şəhərinə yaxınlaşıb, Daşaltı 

kəndini azad edib və ondan sonra Şuşanı işğalçılardan azad edib”. 

Vətən müharibəsində hərbçilərimizi Şuşaya aparan cığır indi Zəfər yoluna çevrilib. Azərbaycan  Prezidenti 

İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva noyabrın 7-də Füzuli rayonunda Zəfər yolunun açılışında iştirak 

ediblər. Yolun uzunluğu 101 kilometrdir. Başlanğıcını Hacıqabul-Mincivan-Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil 

yolundan götürən Zəfər yolu Füzuli, Xocavənd, Xocalı və Şuşa rayonlarının ərazisindən keçməklə Şuşa 

şəhərinədək uzanır. Yolun çətin relyef şəraitində inşa olunmasına baxmayaraq, inşaatçılarımız fədakarlıqla 

çalışaraq mürəkkəb bir layihənin icrasını qısa müddətdə uğurla tamamlayıblar. Bu, Azərbaycan dövlətinin gücünü 

və iradəsini təcəssüm etdirir. 

Zəfər yolunun inşası böyük rəmzi məna daşıyır. Vaxtilə hərbçilərimizin Şuşanı azad etmək üçün 

yararlandıqları cığırın yerində müasir yolun salınması ideyasını Prezident İlham Əliyev irəli sürüb. Dövlətimizin 
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başçısı Qarabağın tacı olan Şuşanı işğaldan azad edən hərbçilərimizə böyük ehtiramının ifadəsi olaraq yeni çəkilən 

yolu Zəfər yolu adlandırıb. Bu, xalqımızın Şuşa ilə bağlılığını təmin edən əbədi bir yol olacaq! 

 

Yeni Azərbaycan.-2021.-12 noyabr.-№206.-S.5. 
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Zəfərin şərəf lövhəsi 
 

Şuşa azadlıq bayramını xilaskarları ilə birgə qeyd etdi 

 

Yasəmən Musayeva  

 

O gün dünyanın ən bəxtəvəri Şuşa idi... 

O gün Zəfərin şərəf lövhəsi Şuşadan sərgilənirdi bütün dünyaya... 

Bu qədim şəhər azadlığının ilk ad gününü ona bu qurtuluşu bəxş edən Müzəffər Ali Baş Komandanla, 

uğrunda çarpışaraq canını qurban verməkdən çəkinməyən qəhrəman döyüşçülərlə birgə qeyd edirdi... 

 

8 Noyabr Qələbə yürüşünün zirvə günü idi 

 

Bu xoşbəxt günləri görmək üçün Şuşa o qədər həsrət çəkmişdi ki... 

Vətən savaşının 44 günündə də daim səksəkədə, intizarda olmuşdu... 

 Əvvəlcə “Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olar...” deyə söyləyən qətiyyətli bir səs gəlmişdi qulaqlarına... 

Çox keçmədən “Şuşaya bir nəfəs qədər yaxınıq” söyləyən doğma həniri duymuşdu... 

Sonra isə... 

“Əziz Şuşa, sən azadsan!” 

“Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq!” 

deyən Müzəffər Ali Baş Komandanın bütün aləmə yayılan müjdəli hayqırışından qəlbi atlanmış, 

sevincindən hönkür-hönkür ağlamışdı... 

O son bahar ayında, o qaşqabaqlı payız günündə qəfildən Şuşanın səmalarında Günəş parlamışdı... 

Güclü şüaları ilə bir həmlədə göyləri bürümüş qara buludları qovmuş, Şuşanın dağlarına, düzlərinə, 

məhəllələrinə, küçələrinə çökmüş qatı dumanı, sisi dağıtmışdı... 

Şuşanı elə bir nura qərq etmişdi ki, haləsi bütün Qarabağa, Azərbaycana şölə saçmışdı... 

O gün Şuşanın 30 illik daş sükutu pozulmuş, qəhrəman Azərbaycan oğullarının addım səsləri müqəddəs 

avaz kimi dağ-daşda əks-səda vermiş, bir qərinəlik kədərdən sonra ilk dəfə Şuşanın üzünə gülüş qonmuşdu... 

8 noyabr 2020-ci il ana Vətən uğrunda çıxdığımız Qələbə yürüşünün zirvə günü idi... 

 

Milli qürur və ləyaqət bayramı 

 

Düz bir ildən sonra, yenə də xəzan fəslinin son ayında həmin Günəş Şuşanın üzərində bərq vurdu, 

meşələrinə, çəmənlərinə, dağlarına, düzlərinə nur çilədi, bu qədim şəhərin Zəfər bayramına bir başqa təntənə 

qatdı... 

Əynində bayram libası, könlündə azadlıq sevinci olan Şuşa tarixindəki ən əziz bayramını xilaskarları ilə 

birgə qeyd etdi... 

Qarabağın taclı qalası ona bu xoşbəxtliyi ərmağan edən qəhrəman Azərbaycan oğullarının pişvazında 

durdu, zəfər, rəşadət, milli qürur və milli ləyaqət bayramının coşqusunu yaşadı... 

Bir daha dəyanətlə, fəxarətlə, bəxtəvərliklə səsi, avazı gəldikcə bütün dünyaya car çəkdi: 

 “Mən azadam!”, “Mən xoşbəxtəm!”, “Əziz övladlarım doğma qoynuma qayıdıb!” 

8 noyabr 2021-ci il 44 günlük Vətən savaşında igid oğullarımızın qanları, canları ilə qazandıqları qürurlu 

Zəfər günümüzün doğum günüydü... 

 

Qüdrətli Ordumuz, qətiyyətli Sərkərdəmiz var 

 

Azərbaycanın bütün bölgələrində, dünyanın dörd bir yanında böyük sevinclə qeyd etdik Zəfər Günümüzü. 

Amma bu bayramın Şuşa təntənəsi bir başqa aləm oldu. Vətən eşqimizin qibləsi Şuşanı, möhtəşəm Zəfərimizin 

Müzəffər Sərkərdəsini və Vətən uğrunda müqəddəs yürüşə çıxaraq şanlı qələbə qazanan azman oğullarımızı bir 

arada fəxrlə seyr etdik. Bu fəxarətli mənzərə vətən xilaskarlarının böyük görüşü kimi qürurlu anlarla 

hafizələrimizə həkk olundu... 

Və Zəfərimizin vəhdətini təşkil edən bu üç yenilməz qüvvənin birgəliyindən doğan əzmdən, gücdən biz də 

qüvvət aldıq... 
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Bu şanlı qələbəni Azərbaycan xalqına bəxş edərək onu ömürlük bəxtəvər edən Müzəffər Ali Baş Komandan 

İlham Əliyevə, qəhrəman Azərbaycan Ordusuna bir daha əbədi minnətdarlıq duyduq. Zəfər günümüzü qeyd 

etdiyimiz bu bayram günlərində göylərdən bizləri seyr edən əziz şəhidlərimizin ruhlarının da şad olduğunun 

əminliyi könlümüzə dinclik bəxş etdi. 

Hər birimiz bu tarixi, qürurlu anlara şahidlik etdik. Müzəffər Ali Baş Komandanın Zəfərimizin bir ilində 

Şuşadan “Dəmir yumruğ”un yerində olduğunu vurğulayaraq, qətiyyətlə düşmənə verdiyi bəyanatları dinlədik... 

Vətəni azad edən başıuca mərd oğulların gözlərində o an düşmənə nifrətdən parlayan qəzəb qığılcımlarının 

şahidinə çevrildik... 

Bəli, 8 noyabr 2021-ci ildə Şuşada qeyd olunan təntənəli Zəfər günümüz bütün beynəlxalq aləmə, doğma 

diyarlarımıza göz dikən işğalçılara bir daha mesaj verdi ki, Vətənimizə qarşı istənilən təhdid və hücumların 

qarşısını ala biləcək qüdrətli Ordumuz, bu Orduya rəhbərlik edən qətiyyətli, əzmkar Sərkərdəmiz var... 

 

Azərbaycan. - 2021.- 12 noyabr. - № 244. - S. 1,5. 
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Zəfərin möhürü 

 
Rəşad Baxşəliyev 

 

Üçtərəfli bəyanat Vətən müharibəsində Azərbaycanın parlaq qələbəsini rəsmiləşdirən sənəddir 

 

Vətən müharibəsində əldə etdiyimiz böyük qələbəni, Zəfər bayramını böyük coşqu ilə qeyd etdik. Şuşada 

qeyd edilən Zəfər gününün böyük əks-sədası isə bütün Qarabağa yayıldı. Bu möhtəşəm bayram həm Vətən 

uğrunda canından keçən şəhidlərimizin ruhunu şad etdi, həm də düşmənin bağrını yardı. 

Şanlı Zəfərin memarı, Ali Baş Komandan İlham Əliyev noyabrın 8-də Şuşadan bir daha məğlub 

Ermənistana və onun havadarlarına mühüm mesajlar ünvanladı. 

 

Ermənistanın hərbi kapitulyasiyası 

 

Vətən müharibəsində hərbi gücünün nəyə qadir olduğunu dünyaya göstərən Azərbaycan bu gün işğaldan 

azad olunmuş ərazilərdə görülən möhtəşəm işlərlə iqtisadi qüdrətini nümayiş etdirir. Eyni zamanda 10 noyabr 

Bəyanatı Ermənistanın hərbi kapitulyasiyasının müddəalarında göstərilən proseslərin icrasını gerçəkləşdirir. 

Düzdür, hələ ki, Ermənistan bu istiqamətdə ciddi addımlar atmasa da, Azərbaycan üzərinə düşən öhdəliyi hər 

zamankı kimi uğurla reallaşdırır. 

Ümumiyyətlə, 10 noyabr Bəyanatı 30 ildən çox davam edən münaqişənin aradan qaldırılması istiqamətində 

atılan mühüm addım oldu, uzun illər davam edən işğala son qoydu. Azərbaycan xalqı bir daha göstərdi ki, nə 

qədər böyük, vətənpərvər  və dəmir iradəyə malik olan xalqdır. İlham Əliyevin söylədiyi kimi, 30 ilin əziyyəti, 

30 ilin ümidsizliyi, 30 ilin əzabları xalqımızı sındırmadı, iradəmizə heç bir mənfi təsir göstərmədi. Əksinə, daha 

da bütövləşdik, daha da mətinləşdik, daha da gücləndik, özümüzü toparladıq və sonunda Zəfər bizim oldu. 

Üçtərəfli bəyanatın imzalanması ilə münaqişənin hərbi mərhələsi başa çatdı. Ağdam, Laçın, Kəlbəcər 

rayonları qan tökülmədən qaytarıldı, status-kvo, “Dağlıq Qarabağ” adlı ərazi vahidi ləğv edildi. 

Prezident İlham Əliyev xalqa müraciətində dedi ki, bu məsələdə Ermənistan tərəfinin xoş niyyətini 

axtarmaq yersizdir. Onlarda xoş niyyət deyilən anlayış bütövlükdə yoxdur. Sənədə imza sadəcə olaraq, 

məcburiyyət qarşısında atılıb. Çünki işğalçı yaxşı bilirdi ki, bu sənədə imza atmasa, Azərbaycan Ordusu az vaxtda 

Ağdamı, Laçını, Kəlbəcəri də özünə qaytarmaq qüdrətindədir. 

Yəni döyüş meydanında qazanılmış qələbələr siyasi müstəvidə də qələbənin qazanılmasını şərtləndirdi. 

Azərbaycan həm döyüş meydanında, həm danışıqlar masası arxasında istədiyinə nail oldu. Vətən müharibəsində 

Azərbaycanın parlaq qələbəsini rəsmiləşdirən 10 noyabr Bəyanatı ölkəmizin şərtsiz hərbi üstünlüyünü təsdiq edən 

sənəddir. 

Bəyanatı imzaladıqdan sonra Prezident xalqa müraciətində həqiqətləri açıqladı: “Ermənistan ordusunun 

belini qırmışıq. Paşinyan məcbur olub bu bəyanata öz imzasını atır. Amma çox miskin, çox acınacaqlı durumda. 

Mən isə böyük fəxarət və sevinc hissi ilə bu bəyanata öz imzamı atmışam. Çünki bu bəyanat uzun illər davam 

edən işğala son qoyur”. 

Əlbəttə ki, bu bəyanat imzalanarkən Ermənistanın heç bir şərti qəbul edilmədi. Bu həm də Azərbaycan 

Prezidentinin diplomatik uğuru idi. Həm də məğlub Paşinyan Qalib İlham Əliyev qarşısında nəsə söyləməyə, şərt 

kəsməyə cəhd edə də bilməzdi. Heç Paşinyanın həmin sənədi harada imzalaması da bəlli deyildi. 

 

İlham Əliyevin təkidi ilə bəyanata salınan müddəa 

 

 Üçtərəfli bəyanat Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın əsas hissəsi ilə əlaqəsinin yaradılmasını 

təsdiq etdi. Təbii ki, Zəngəzur dəhlizinin, Azərbaycandan Naxçıvana nəqliyyat yolunun açılması böyük strateji 

əhəmiyyət daşıyır. 

Məhz İlham Əliyevin təkidi ilə bu bənd bəyanata salınıb. Çünki birbaşa Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi ilə bu bəndin əlaqəsi yoxdur. Ancaq dövlət başçısının təkidli tələbi qəbul olundu. Beləliklə, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasını Azərbaycanla, Azərbaycanın əsas hissəsi ilə quru yollarla birləşdirmə 

istiqamətində tarixi addım atıldı. Çünki mənfur düşmən 1990-cı illərin əvvəllərində və ondan da bir qədər əvvəl 

Naxçıvanı faktiki olaraq mühasirəyə almışdı. Respublika demək olar ki, blokada şəraitində idi. 
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Artıq Zəngəzur dəhlizi reallığa çevrilir. Oktyabrın 20-də Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb 

Tayyib Ərdoğanla birlikdə Zəngilanın Ağalı kəndində dəhlizin təməlini qoyub, xeyir-dualarını verdilər. Bu o 

deməkdir ki, Azərbaycan Avrasiyada yeni nəqliyyat-kommunikasiya sistemi, yeni nəqliyyat damarı açır. Yəni bu 

dəhlizin açılması ilə regionda tamamilə yeni geoiqtisadi mənzərə yaranacaq, yeni nəqliyyat kommunikasiyaları 

reallaşdırılacaq. Mehri vasitəsilə Türkiyə-Naxçıvan-Azərbaycanın əsas hissəsi, Azərbaycan vasitəsilə 

Ermənistan-İran və Ermənistan-Rusiya nəqliyyat xətlərinin bərpası bunun bariz nümunəsidir. 

Bu eyni zamanda regionun inkişafına böyük dinamizm gətirəcək, təhlükəsizliyi möhkəmləndirəcək. 

Nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması həm də Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya xalqlarının, qonşuların 

mənafelərinə cavab verir. 

Ümumiyyətlə, qalib Sərkərdənin qətiyyəti, müdrik siyasəti nəticəsində imzalanan bəyanatda əksini tapan 

bütün müddəaların həyata keçirilməsi erməni xalqının da xeyrinə olduğu üçün ölkə əhalisi N.Paşinyana dəstək 

verir. 

Çünki erməni xalqı anlayır ki, Azərbaycan öz iqtisadi gücü, qüdrəti ilə regionda yeni qlobal layihələr 

gerçəkləşdirəcək. Bundan səfalət içərisində olan Ermənistan da iqtisadi dividend əldə edə bilər. Ancaq bu 

prosesdə hakimiyyətlə razılaşmaq istəməyən keçmiş hərbi xunta ara qarışdırmaq, təxribatlar törətməyə cəhd 

etməklə prosesləri ləngitmək istəyir. Amma reallıq budur ki, artıq hərbi xunta ölkədə heç bir dəstəyə malik deyil. 

İlham Əliyev noyabrın 8-də Şuşada məhz həmin qüvvələrə mesaj ünvanlayaraq bir daha xatırlatma etdi ki, 

əgər Ermənistanda hər hansı bir qüvvə bizə xor baxsa, hansısa revanşist meyillərə əl atsa, bizim yumruğumuzu 

görəcək. “Dəmir yumruq” yerindədir. 

Göründüyü kimi, regionda yaranmış yeni reallıqlar göstərir ki, indi diktəni İlham Əliyev edir və 

Ermənistanın yeganə çıxış yolu Azərbaycan Prezidenti ilə hesablaşmaqdır.  Əgər məğlub Ermənistan yenə də 

təxribatçı əməllərə əl atarsa, bu dəfə daha böyük zərbə alacaq. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 12 noyabr. - № 244. - S. 1,5. 
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Şuşa uğurla dirçəlir 

 
Vaqif Bayramov 

 

Noyabrın 8-də Şəhidlər xiyabanında Azərbaycan xalqına Şuşanın azad edilməsi müjdəsini verərkən 

çıxışımın sonunda demişdim: Əziz Şuşa, sən azadsan! Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq! Əziz Şuşa, biz səni 

dirçəldəcəyik! Bu gün eyni sözləri təkrarlayıram. Şuşa bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır! 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

 Xalqımız Şuşanın erməni faşizminin əsarətində olduğu illərdə şəhərin işğaldan xilas olunacağına və o 

günün tezliklə gələcəyinə, doğma Qarabağımızın incisinə qovuşacağına inanırdı. Bu inam və ümidi Azərbaycanın 

Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin qətiyyəti sayəsində ordumuzun gündən-günə artan güc-qüdrəti yaradırdı. 

Ötən il sentyabrın 27-də başlayan əks-həmlə əməliyyatları ilə Silahlı Qüvvələrimiz addım-addım Şuşaya 

yaxınlaşırdı, bu, dövlətimizin başçısının dediyi kimi, uğura bir nəfəs qədər yaxın olduğumuzdan xəbər verirdi, 

Ali Baş Komandanımızın Türkiyə mətbuatına verdiyi müsahibələrin birində “Şuşa azad edilmədən bu əməliyyat 

tamamlanmış sayılmaz, yarımçıq qalar” –söyləməsi də bu qələbəyə yönələn ümid və əminliyimizi daha da 

artırırdı. 

Nəhayət, o gün gəldi. Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev ötən il noyabrın 8-də 

xalqımızı Şuşanın işğaldan azad edilməsi münasibətilə təbrik edərək dedi: “Böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan 

edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi! Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! Bu münasibətlə bütün Azərbaycan 

xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bütün şuşalıları ürəkdən təbrik edirəm. 

İyirmi səkkiz il yarım işğal altında olan Şuşa azad edildi! Şuşa indi azaddır! Biz Şuşaya qayıtmışıq! Biz 

bu tarixi qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 2020-ci il noyabrın 8-i Azərbaycan tarixində əbədi qalacaq. Bu 

tarix əbədi yaşayacaq. Bu, bizim şanlı Qələbəmizin, zəfərimizin günüdür!” 

Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev noyabrın 8-də Şuşada hərbçilər qarşısındakı 

çıxışında da bu barədə ətraflı bəhs edib. Dövlətimizin başçısı nitqində düşmənin müqəddəs şəhərimizi tapdaq 

altında saxladığı dövrdə hər il may ayında burada işğalı bayram etdiyini, Şuşa zəfərindən sonra isə bu torpağın öz 

sahibinə qovuşduğunu, yenə də Cıdır düzündə “Xarıbülbül” festivalının keçirilməsinə başlanıldığını, muğam 

oxunduğunu, Vaqif Poeziya Günlərinin reallaşdığını deyib: “Artıq bu torpaqlarda, bu səmada bu torpaq üçün, bu 

səma üçün yad dildə nə mahnı eşidiləcək, nə başqa bir yersiz bəyanat səslənəcək. Bundan sonra bu diyara 

Azərbaycan dili hakim olacaq, necə ki, tarixdə belə olub. Şuşa məscidində azan səsi, Cıdır düzündə muğam səsi, 

Vaqifin məqbərəsi önündə şeirlər səslənir. Bax, budur reallıq. Bunu biz əldə etmişik. Bütün beynəlxalq təzyiqlərə 

rəğmən, bütün hədə-qorxulara rəğmən, xalqımız yumruq kimi birləşdi, Ordunun arxasında dayandı və biz bu 

tarixi, şərəfli missiyanı yerinə yetirdik. 44 gün ərzində hər gün biz irəli gedirdik, bir gün belə geri addım 

atmamışıq. Ermənistan ordusunda 10 min fərari ola-ola, Azərbaycan Ordusunda bir nəfər də döyüş meydanından 

qaçmırdı. Bax, budur bizim milli ruhumuz, budur Azərbaycan ruhu”. 

Şuşa azad edildiyi ilk günlərdən burada geniş miqyaslı bərpa-quruculuq işlərinə başlanıldı. Prezident İlham 

Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva tərəfindən şəhərin yenidən qurulması, abadlaşdırılması diqqət 

mərkəzində saxlanıldı. Yolların, tarixi abidələrin bərpasına, şəhərin su, elektrik təchizatının qaydaya salınmasına 

xüsusi önəm verildi. Bu, Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın noyabr ayının 7-də Şuşa 

şəhərinə səfəri zamanı bir daha öz təsdiqini tapdı. 

Dövlətimizin başçısı və birinci xanım əvvəlcə Füzuli rayonunda Zəfər yolunun açılışında iştirak ediblər. 

Daha sonra Daşaltı kəndində məscidin, Şuşa radio-televiziya yayım qülləsinin, Şuşa Rayon Mərkəzi 

Xəstəxanasının təməlini qoyublar. 

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 

Aşağı Gövhər Ağa məscidində və Mehmandarovların malikanə kompleksində aparılan bərpa işləri ilə də tanış 

olublar. 

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşa səfəri çərçivəsində əvvəlcə Füzuli 

rayonunda Zəfər yolunun açılışında iştirak ediblər. 
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Bu qələbə, uğur yolunun tikintisinin qısa vaxtda həyata keçirilməsi Azərbaycan xalqının qazandığı parlaq 

zəfərin simvolu kimi dəyərləndirilib. Ali mühəndislik düşüncəsinin, yüksək texnoloji imkanların istifadə 

olunduğu bu layihə ilin bütün fəsillərində çətin relyef şəraitində, keçilməz dağ yolları yarılaraq həyata keçirilib. 

Belə bir qısa vaxtda gerçəkləşdirilən və dünyada analoqu olmayan layihə Azərbaycan dövlətinin gücünü, 

onun malik olduğu potensialı və ən əsası Prezident İlham Əliyevin qətiyyətini bütün dünyaya göstərdi. 

Şanlı ordumuzun ölkəmizin mədəniyyət paytaxtı olan Şuşa şəhərini mənfur düşməndən təmizlərkən, 

istifadə etdiyi cığır-yolun əbədiləşdirilməsi məqsədilə tikilən və müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev 

tərəfindən “Zəfər yolu” adlandırılan avtomobil yolunun inşası dövlətimizin başçısının daimi nəzarəti altında icra 

olunub. 

Başlanğıcını Hacıqabul-Mincivan-Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil yolundan götürən 101 kilometrlik 

Zəfər yolu Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərinə qədər uzanır. Füzuli, Xocavənd, Xocalı və Şuşa rayonlarının 

ərazisindən keçməklə inşa edilən Zəfər yolu Füzuli və Şuşa şəhərləri də daxil olmaqla bu rayonların onlarla 

yaşayış məntəqəsini əhatə edir. Bu layihə həm də ona görə müstəsna əhəmiyyət daşıyır ki, o, ilk növbədə, öz 

doğma yurdlarına qayıdacaq insanların rahatlığının təmin olunmasına, onlar üçün yüksək səviyyəli həyat və 

yaşayış standartının yaradılmasına xidmət göstərir. 

Düz bir il bundan öncə Azərbaycan xalqı, dövləti və ordusu elə bir tarix yazdı ki, bu, bütöv bir millətin 

ləyaqət rəmzinə, milli qeyrət nümunəsinə çevrildi. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələri 30 illik işğala cəmi 44 gündə son qoydu. Tariximizdə yeni səhifə yazıldı. Şanlı Ordumuz yağı 

düşmənin üstümüzə atdığı ləkəni təmizlədi, biz qamətimizi düzəltdik, illərlə həsrətində olduğumuz 

torpaqlarımıza qovuşduq. Biz heç nəyi unutmadıq, unutmadıqca da möhkəmləndik, gücləndik və nəhayət, 

dünyanın illərdir göz yumduğu ədalətsizliyi özümüz təkbaşına aradan qaldırdıq. Prezident İlham Əliyevin yüksək 

sərkərdəlik qabiliyyəti ilə qəhrəman ordumuzun Vətən müharibəsində qazandığı qələbə Azərbaycan xalqının zəfər 

məramına, milli kimlik mücadiləsinə, torpaq və Vətən sevgisinə şahidlik etdi. 

Erməni faşizmi işğal dövründə təkcə Qarabağın bu qala şəhərini deyil, bütün yaşayış sahələrini yerlə-

yeksan edib. Maddi-mədəni nümunələrimizin izlərini silməyə cəhd göstərib. Yeraltı-yerüstü sərvətlərimizi 

talayıb. Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev noyabrın 8-də Şuşada 

hərbçilər qarşısında çıxış edərkən bu barədə deyib: “Ermənilər bütün şəhərlərimizi yerlə-yeksan etdilər. Bu yerlərə 

səfər edən Azərbaycan vətəndaşları, xarici vətəndaşlar gedirlər, məəttəl qalırlar, dəhşətə gəlirlər ki, bu dərəcədə 

vandallıq ola bilərmi? Bu dərəcədə nifrət ola bilərmi? Bu dərəcədə barbarlıq ola bilərmi? Bunu işğal dövründə 

ermənilər törədiblər. Bütün binaları sökərək, talayaraq, hətta qəbir daşlarını Ermənistana apararaq bu vəhşiliyi 

törətdilər. Biz isə müharibə dövründə müharibə qanunlarına riayət etdik, müharibə qanunlarını pozmadıq, 

özümüzü ləyaqətlə apardıq, necə ki, həyatda və siyasətdə özümüzü ləyaqətlə aparırıq”. 

Düşmənin bu vandallığı, barbarlığı əvvəla bizə qarşı nifrətindən, kinindən irəli gəlib. Digər tərəfdən, bu 

ərazilərdəki şəhər və kəndlərin onun olmadığını yaxşı bilib. Sadəcə bu vəhşiliklə izimizi silməyə, tariximizi 

unutdurmağa çalışıb, lakin buna nail ola bilməyib. 

Azərbaycan xalqı belə bir mənfur niyyətin gerçəkləşməsinə imkan vermədi. Prezident İlham Əliyevin 

sərkərdəliyi ilə Silahlı Qüvvələrimiz işğalçının niyyətini pozmaqla milli qürurumuzu, milli ləyaqətimizi bərpa 

etdi. Bundan sonra müzəffər ölkə və qalib xalq kimi əbədi yaşayacağımızı reallaşdırdı. 

İndi işğaldan azad edilən bütün ərazilərimizdə, eləcə də Şuşada aparılan genişmiqyaslı bərpa-quruculuq 

işləri də Azərbaycan Prezidentinin qətiyyətli siyasətindən xəbər verir. Yağı tapdağından xilas olunan 

ərazilərimizdə işğal dövründə düşmən tərəfindən dağıdılmış dini-mənəvi abidələrimizin bərpa olunması, yaxud 

yenilərinin tikilməsi də bunun bariz ifadəsidir. 

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva tərəfindən noyabrın 7-də Şuşada Daşaltı 

məscidinin təməlinin qoyulması və hazırda şəhərdəki Aşağı Gövhər Ağa, Yuxarı Gövhər Ağa və Saatlı 

məscidlərinin ilkin layihəyə uyğun bərpa olunması dünyaya növbəti mesaj kimi dəyərləndirilməlidir: “Biz nəinki 

torpaqlarımızı abadlaşdırır, keçmiş məcburi köçkünlərimizi geri qaytarmaq üçün müasir infrastruktur yaradır, 

həm də ermənilərin bu torpaqlarda dini-mədəni abidələrə qarşı həyata keçirdiyi vandallığın izlərini təmizləyir, 

müqəddəs dəyərlərimizə sahib çıxırıq”. 

Xatırladaq ki, Aşağı Gövhər Ağa, Yuxarı Gövhər Ağa və Saatlı məscidləri ölkə əhəmiyyətli tarixi-

mədəniyyət abidələri siyahısındadır. Ötən bir il ərzində Azərbaycan, Avstriya, İtaliya, Latviya və Türkiyədən 

olan ekspertlər tərəfindən qeyd olunan məscidlərdə qiymətləndirmə işləri aparılıb, bərpa layihəsi işlənilib. Hər üç 

məscidin bərpa işləri “Paşa Holdinq”in maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir. Heydər Əliyev Fondu tarixi Yuxarı 

Gövhər Ağa məscidində bərpa işlərinin birinci mərhələsini artıq başa çatdırıb. Hazırda məsciddə ikinci mərhələ 

üzrə bərpa işləri aparılır. Bu mərhələdə məsciddə ilkin layihə qorunmaqla möhkəmləndirmə işləri həyata 
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keçiriləcək, məscidin ərazisində olan və ermənilər tərəfindən dağıdılmış mədrəsə də bərpa ediləcək. Ən geniş 

bərpa işləri dağıntıların miqyasına uyğun olaraq, Aşağı Gövhər Ağa məscidində aparılacaq. Məscidlərin 

minarələri bərpa olunacaq, eləcə də dam və döşəmə örtükləri dəyişdiriləcək. 

Yeri gəlmişkən, Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın noyabrın 7-də Şuşada 

Mehmandarovların malikanə kompleksində aparılan bərpa işləri ilə tanış olmaları da dövlətimizin başçısının və 

birinci xanımın tarixi irsimizə necə məhəbbətlə, necə diqqətlə yanaşmalarından xəbər verir. 

Burada bildirildi ki, işğal dövründə ermənilər Azərbaycanın bu ərazisində əsrlər boyu yaşayan böyük 

şəxsiyyətlərimizin tarixi irsini məhv etməyə çalışıblar. Şuşadan Azərbaycan izinin silinməsi üçün tarixi-mədəni 

abidələri dağıdaraq milli dəyərlərimizə ciddi ziyan vurublar. Mehmandarovların da malikanəsi məhz bu çirkin 

niyyətlərin qurbanı olub. 

Mühüm mədəni-tarixi memarlıq abidəsi olan Mehmandarovların malikanə kompleksində bərpa işlərini 

Heydər Əliyev Fondu aparır. Kompleksə məscid, kiçik və böyük yaşayış evləri daxildir. İşğal dövründə ciddi 

ziyan dəyən, ermənilər tərəfindən dağıntılara məruz qalan malikanə kompleksində mütəxəssislər qiymətləndirmə 

işləri aparıblar. Buna uyğun olaraq ilkin layihə əsasında bərpa işlərinə başlanılıb. 

Noyabrın 7-də Şuşa Radio-Televiziya Yayım Stansiyasının təməlqoyma mərasimi də əlamətdar hadisə idi. 

Bu tədbirdə dövlətimizin başçısına və birinci xanıma Şuşa Radio-Televiziya Yayım Stansiyası barədə məlumat 

verilərək, bildirildi ki, sözügedən stansiya 1966-cı ildə inşa edilib. Sovet dönəmində radio-televiziya proqramları 

bu stansiya vasitəsilə Qarabağa və Naxçıvan Muxtar Respublikasına ötürülürdü. Şuşa işğal olunana qədər 

teleradio proqramlarının bu bölgələrə ötürülməsinə ermənilər hər vasitə ilə mane olurdular. Belə ki, stansiya 

dəfələrlə ermənilər tərəfindən ağır artilleriya atəşinə məruz qaldığından buradakı avadanlıqlar zədələnmişdi, 

texniki binada ciddi dağıntılar baş vermişdi. 1992-ci ildə Şuşa işğal olunduğu zaman stansiyanın fəaliyyəti 

nəzarətdən çıxmışdı. 

Vətən müharibəsində əldə olunmuş qələbədən sonra Şuşa Radio-Televiziya Yayım Stansiyasında ötən il 

dekabrın 31-dən radio-televiziya yayımlarının təşkili müvəqqəti bərpa edilib. Belə ki, stansiyadan yayımlanan 

11 televiziya proqramının Şuşa, Xankəndi şəhərlərində və Xocalı, Ağdam, Bərdə rayonlarında, eləcə də ətraf 

yaşayış məntəqələrində yayımı təmin olunub. Layihəyə əsasən tikiləcək 130 metrlik metal qüllənin və texniki 

binanın inşası Azərbaycanın telekommunikasiya sisteminin inkişaf etdiyi ölkələrdən birinə çevrildiyinin daha bir 

sübutudur. 

İnşa olunacaq yeni qüllə dayanıqlı və keyfiyyətli radio-televiziya yayımının təmin edilməsinə imkan 

verəcək. Şuşa və ətraf ərazilər keyfiyyətli radio-televiziya yayımları ilə təmin olunacaq. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Şuşa Rayon Mərkəzi 

Xəstəxanasının təməlqoyma mərasimində iştirak etmələri doğma yurdlarına qayıdacaq insanların rahatlığının 

təmin olunmasına, onlar üçün yüksək səviyyəli səhiyyə xidmətini yaradılmasına xüsusi diqqət yetirilməsindən, 

xalqımızı möhtəşəm qələbəyə aparan 44 günün şərəfinə ölkə üzrə 44 min ağac əkilməsi aksiyası çərçivəsində 

Cıdır düzündə ağac əkmələri isə ermənilərin ekoloji sistemə vurduqları ziyanın aradan qaldırılmasına xüsusi 

qayğı ilə yanaşılmasından xəbər verir. 
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Şuşa - qalibiyyətin ünvanı! 
 

Aynur Xəlilova 

 

"Ey Türk-Oğuz bəyləri, milləti, eşidin! 

Yuxarıda mavi göy çökməyincə, 

aşağıda yağız yer yarılmayınca, 

sənin dövlətini, törəni  kimsə yıxa bilməz! 

Ey Türk! Titrə və özünə dön! 

Sən özünə dönəndə böyük olursan!" 

  

Bilgə Kağan 

  

2020-ci il... Bəşəriyyət ölüm və bədbəxtlik gətirən COVİD-19 virusu ilə mübarizə aparır... Düşünmək 

olardı ki, günahsızlara yönəlmiş silahlardan açılan atəşlər susmasa da, ən azından, nisbətən azalacaq, insanlar, 

məkrli niyyətlərini, hələlik, müvəqqəti də olsa, bir qədər ertələyəcəklər. Kamyunun sözlərilə desək, axı 

"bədbəxtlik hökm sürdüyü vaxt adamlar şəraitə adət edir, yəni susmağı öyrənirlər". Əslində, adi məntiqlə də 

yanaşsaq, bütün dünyanı, o cümlədən regionu sürətlə yayılan pandemiya ilə mübarizə düşündürdüyü, mövcud 

durumdan dolayı mənəvi-psixoloji, sosial-iqtisadi çətinliklər yaşandığı, insanların həyat mücadiləsi verdiyi ağır 

zamanda belə bir gözləntinin olması başadüşülən idi. Lakin unutduğumuz (əslində isə unutmadığımız!) bir şey 

var idi - erməni xisləti. 

Mayası şeytani hiyləgərlik və qəddarlıqdan yoğrulan, iblis xislətli, bəşəriyyətin utanc yeri, üz qarası olan 

ermənilər, daha dəqiq desək, haylar, əksinə, yaranmış bu çətin vəziyyətdən istifadə edərək öz məkrli niyyətlərini 

həyata keçirmək üçün ölkəmizə qarşı yeni təxribat və hücumlara başladılar - yenə itkilər, öldürülən və yaralanan 

günahsız insanlar... 

Həmin vaxt - 2020-ci ilin iyul ayında düşmənin işğal və hərbi-siyasi təxribat məqsədilə başlatdığı, on iki 

hərbçi və bir mülki vətəndaşımızın həlak olduğu Tovuz döyüşləri zamanı "Aprel döyüşləri"ndən yaxşı 

tanıdığımız, vətənimizin igid və qeyrətli oğlu, general-mayor Polad Həşimovun şəhid olması Azərbaycanda yeni 

bir milli oyanış, özünəqayıdış dalğası yaratdı, xalqı birliyə, kafir yağıya qarşı savaş ruhuna kökləyərək Qarabağ 

müharibəsinin həllində böyük bir dönüş nöqtəsinə çevrildi. Polad Həşimovun şəhadəti xəbəri ölkənin hər tərəfinə 

yayılaraq böyük əks-səda doğurub bütün Azərbaycanı silkələdi, xalq küçələrə axışıb torpaqlarımızı azad etmək, 

şəhidlərimizin qanını almaq üçün azğınlaşmış mənfur düşmənə qarşı savaş tələb edirdi. Cünki "Düşmənin dəfinə 

çarə cəng olur, // Qeyr olan ərlik yolunda ləng olur" (Cahan Şah Həqiqi). Haqq savaşımızın başlayacağı o böyük 

gün isə yaddaşımıza əbədilik həkk olunacaq 27 sentyabrda gerçəkləşəcəkdi... 

O gün hər şey belə başlamışdı: Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin xalqa 

müraciəti və Müdafiə Nazirliyinin rəsmi bəyanatında deyilirdi ki, sentyabrın 27-də saat 06 radələrində Ermənistan 

silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdən cəbhəboyu zonada yerləşən Azərbaycan Ordusunun mövqelərini və yaşayış 

məntəqələrimizi müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən iri çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutmuş, 

nəticədə ölən və yaralananlar, ciddi dağıntılar olmuş, Azərbaycan Ordusu düşməni susduraraq döyüş fəaliyyətinin 

qarşısını almışdır... Və... "Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin 

təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Ordusunun komandanlığı tərəfindən qoşunlarımızın bütün 

cəbhə boyu əks-hücum əməliyyatına başlaması barədə qərar verilmişdir..." (Müdafiə Nazirliyinin bəyanatı. 27 

sentyabr 2020-ci il). 

Həmin gün bütün Azərbaycan bütöv bir yumruq kimi birləşərək Ali Baş Komandanın xalqa müraciətlə 

söylədiyi "Biz Haqq yolundayıq! Bizim işimiz Haqq işidir! Biz zəfər çalacağıq! Qarabağ bizimdir! Qarabağ 

Azərbaycandır!" çağırışına qoşulub vətənin müdafiəsinə qalxdı, əcdad və şəhid ruhlarının harayına hay verdi. "44 

günün gerçək nağılı"nda deyildiyi kimi: 

  

Sentyabrın 26-sından 

27-sinə keçən gecəsi 

dəmir bir yumruğa 

dönmüşdü aslan pəncəsi. 

...Bir az sonra 
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başlayacaqdı döyüş - 

bir az sonra 

lərzə düşəcəkdi 

arana, dağa, 

qəlbi qübarlı Qarabağa! 

Bir az sonra 

şəhid qanı, 

qazi qanı 

qarışıb 

can verəcəkdi torpağa... 

  

Orxan Paşa 

  

Bu, İkinci Qarabağ savaşı idi. Qeyri-adi, mistik bir savaş... Vətənin igid övladlarını bu savaşa "Qəzamız 

mübarək olsun!" duası ilə əcdadlarımızın ruhları uğurlayırdılar... 

Müqəddəs kitabımız "Qurani-Kərim"də buyurulur: "Allah yolunda savaşın sizinlə savaşanlarla" ("Bəqərə", 

190-cı ayə). Oğuz elinin bilicisi Dədəm Qorqudun nəsihətidir: "Allah-Allah deməyincə, işlər onmaz... // Qara 

polad üz qılıcı çalmayınca, qırım dönməz". Haqqa sığınıb Oğuz ruhlarından güc alan alp-ərənlərimiz "Allahu-

əkbər!", "Qarabağ Azərbaycandır!" nidaları ilə döyüşə atıldılar, keçilməz sədləri, bənd-bərələri aşıb 

torpaqlarımızın azadlığı uğrunda fədakarcasına vuruşaraq işğalçı düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirdilər, misilsiz 

qəhrəmanlıqlar göstərib canları, qanları bahasına bir-birinin ardınca böyük qələbələr qazanaraq savaşın hər 

gününü şanlı zəfər yürüşünə çevirdilər!.. 

Savaşın gedişatında həlledici faktor isə heyrətamiz xüsusiyyətlərilə haqqında hələ uzun illər danışılacaq, 

yazılıb araşdırılacaq Şuşa qalasının azad edilməsi oldu. Azərbaycan əsgəri "Dəmir yumruq" əməliyyatı ilə mənfur 

düşməni yenib torpaqlarımızı işğaldan birər-birər azad etməkdə, Zamanın, külli-aləmin fövqündə olan Mütləq 

Hakim isə Zamanı o Zamana yaxınlaşdırmaqda idi!.. 

Şuşam!.. "Qom qomlamım qoma yurdım! // Qulanla sığır-keyikə qonşı yurdım! // Səni yağı nərdən darımış, 

gözəl yurdım!". Bu illər ərzində nə ağrılar yaşamısan, nələrə dözüb dayanmısan! Yaralanmısan, küskünləşmisən, 

amma ümidini, inamını itirməmisən, qoynunda bitən çiçəklərin məlhəm olmağa çalışıb yaralarına - qüssədən 

boynu bükük, qəlbi yaralı çiçəklərin. Özün öz yaranı sarıyıb Xarıbülbülünlə dərdləşmisən. Səni ən çox o anlayıb 

bu illər ərzində, axı onun da köksü yaralıdır... 

Şuşa Azərbaycan üçün təkcə hərbi-strateji və siyasi əhəmiyyət daşımır. Şuşa bizim üçün mənəviyyat 

faktoru, birliyə, dayanışmaya, milli oyanış və özünəqayıdışa kökləyən, mifik-sakral məzmun kəsb edən arxetip 

məkandır. Şuşa ilə etnogenetik yaddaşın oyanışı və milli özünüifadə arasında mistik bir əlaqə vardır. 

Şuşanın azadlığı uğrundakı döyüşlər də elə onun özü kimi qeyri-adi, heyrətamiz və bənzərsiz bir şəkildə 

gerçəkləşdi. Şuşa fatehləri kafir yağını onun olmayan ağlına belə gəlmədiyi sıldırım qayalarla dırmanıb cəngavər 

kimi əlbəyaxa döyüşlə, bıçaqla, xəncərlə, özlərilə daşıya biləcəkləri silahlarla məğlub etdilər. Həm də daha çox 

gecələr, dumanlı-çiskinli havalarda, qəfildən və 20-30 yaraqlı kafirə qarşı 3-4 cəngavər olmaqla. Düşməni 

simvolu belə vahiməyə salan göy-boz qurd kimi! Çaqqal sürüsünü yox etmək üçün isə bir qurd yetərlidir. Qazi 

Bürhanəddin demişkən: "Aləmdə bin qarğaya bir sapan pəs, // Dünyada sərvər gərək, sərvər, sərvər!". 

Alp-ərənlərimiz düşmənə zərbəni sanki Atillanın metafizik səciyyəli qılıncı, Həzrət Əlinin (ə.s.) sakral 

məzmunlu Zülfüqarı, Şah İsmayılın bütöv Azərbaycan uğrunda çaldığı qılıncı ilə endirdilər. "Kafirin qara 

sancağını qılıclayıb yerə saldılar". 1501-ci ildə necə ki, "Şah İsmayıl Təbrizə ruh bədənə daxil olan kimi girdi", 

eynilə də Şuşa fatehləri Şuşaya ruh bədənə daxil olan kimi girdilər! Bu assosiativ təsirli bənzərsiz poetik-

ekspressiv təsvir dərin semantik tutuma malik olub hər iki böyük tarixi hadisənin mahiyyətini ən müxtəlif 

kontekstlərdə içəriləyir. 

...O tarixi zamanda hamımız hər an səbirsizliklə rəsmi xəbər - Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş 

Komandanı İlham Əliyevin xalqa müraciətini gözləyir, bütün çıxışlarını dönə-dönə dinləyirdik. 

8 noyabr 2020-ci il... Bu dəfə hər şey fərqli idi. Ali Baş Komandanın xalqa müraciəti Şəhidlər Xiyabanında 

gerçəkləşirdi. Hər bir məqam ürək çırpıntıları ilə gözlədiyimiz böyük qələbənin emosional təsirli ifadəsi idi. Və 

nəhayət, Ali Baş Komandan bizi sevinc göz yaşlarına qərq edən bu şanlı qələbə müjdəsini verdi: "Əziz 

həmvətənlər, əziz bacılar və qardaşlar, böyük fəxarət və qürur hissilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad 

edildi!.. Biz bu tarixi qələbəni döyüş meydanında qazandıq!.. Gözün aydın olsun, Azərbaycan!.. Əziz Şuşa, sən 

azadsan! Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq!.. Şuşa bizimdir!.. Qarabağ Azərbaycandır!". Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 
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Ali Baş Komandanı və onun rəhbərlik etdiyi qəhrəman Azərbaycan əsgəri, nəhayət ki, 28 il 6 ay arzu və həsrətlə 

gözlədiyimiz bu Böyük Günü tarixə yazdı! Azərbaycanın - Qarabağın ürəyi, ağa-bəy yurdu, mədəniyyət beşiyi, 

arzular ünvanı Şuşamız işğaldan azad olundu: 

  

Allah-Allah deyin, qazilər! 

Qazilər, deyin şah mənəm! 

Qarşu gəlin, səcdə qılın, 

Qazilər, deyin şah mənəm! 

  

Şah İsmayıl Xətai 

  

Təxminən, son otuz ildə çox itkilər verdik, çox ağrılar, bəşər tarixində misli-bərabəri olmayan faciələr 

yaşadıq. Ürəyimiz parçalandı, ölənlə öldük, yaralananla yaralandıq, sinəmizə çalın-çarpaz dağlar çəkdik. Düşmən 

işğalında olan yurd yerlərimizlə birlikdə biz də viran olduq. Dağıdılmış məzarları kimsəsizləşən əcdadlarımızın 

narahat ruhları kimi biz də qəribsədik, küskünləşdik. "Orda bir kənd var uzaqda, // O kənd bizim kəndimizdir. // 

Getməsək də, gəzməsək də // O kənd bizim kəndimizdir", - deyib gözümüzdə-könlümüzdə yaşatdığımız Şuşamıza 

sarı həsrət və nisgil dolu gözlərimiz yol çəkdi. Bir mübarək gün doğma yurdumuza qovuşmaq ümidilə dözüb 

dayandıq. Ruhumuz ağrıdı, sızıldadı, lakin ölmədi, diri qaldı. Polad Həşimovun şəhadətilə içimizdə "yatmış 

vulkan" kimi oyanan Oğuz ruhu haray çəkib övladlarını tarixi yurd yerlərinə sahib çıxmağa səslədi, kafir yağı ilə 

savaşda onları qalibiyyətə uğurladı. Ruhu illərdir içində birikdirdiyi yurd həsrəti, qalibiyyət təşnəsi ilə çuğlayan 

Azərbaycan əsgəri 27 sentyabrdan başlayan haqq savaşımızı cəmi 44 günə sığdırdı və hər anı misilsiz 

qəhrəmanlıqlardan yoğrulmuş bu 44 gün içərisində mənfur düşməni - qondarma Ermənistan və ordusunu ağır 

məğlubiyyətə uğradıb diz çökdürdü, tarixi torpaqlarımızı işğaldan azad edib üçrəngli bayrağımızı zirvələrdə 

dalğalandırdı! Azərbaycan əsgəri heyrətamiz döyüş taktikası, yenilməz savaş ruhu və alp-ərənliyilə 44 gün 

içərisində möhtəşəm qalibiyyət qazanaraq Zamanın Qəhrəmanına çevrildi! 

  

Yılmam ölümden, yaradan, askerim; 

Orduma "Qazi" dedi Peyğamberim! 

Bir dileyim var, ölürüm isterim: 

Yurduma tək düşman ayak basmasın. 

"Amin!" desin hep birden yigitler, 

"Allahü-ekber!" gökten şehidler! 

Amin! Amin! Allahü-ekber! 

  

Mehmet Akif Ərsoy 

  

İkinci Qarabağ savaşında Azərbaycan əsgərinin göstərdiyi alp-ərənlik və döyüş ruhu etnogenetik koddan 

gələn, Oğuz igidlərinə məxsus keyfiyyətlərin təzahürü idi. "Mənə bir türk ordusu verin, bütün dünyanı girov 

götürüm", "Türkü öldürmək olar, məğlub etmək isə əsla" - vaxtilə Napoleon Bonapart türk döyüşçüsünü belə 

xarakterizə etmişdi. "Yuxarıdakı göy çadırımız, Günəş bayrağımız olsun", - deyib dünyanın dörd bir tərəfinə zəfər 

yürüşü edən mifləşmiş Oğuz Kağanın, ozanlar ozanı Dədəm Qorqudun boy boylayıb, soy soyladığı alp-ərənlərin, 

adımızı imperiya yaratmış dövlətlər sırasında var edən Şah İsmayılın övladlarını - "Hu" sədaları ilə savaşa atılan 

türkü yenməkmi olar?! Biz savaş günü "Ər oldur həqq yoluna baş oynaya, // Döşəkdə ölən yigit murdar bolur!", 

"Qanla dəstəmaz alub yürü namaza gidəlim" (Qazi Bürhanəddin) deyən millətik. Türk savaş meydanlarında necə 

cənglər etmiş, necə düşmənlərə göys gəlmişdir. Azərbaycan-Oğuz igidləri İkinci Qarabağ savaşındakı möhtəşəm 

qalibiyyət və misilsiz qəhrəmanlıqları ilə yenilməz savaşçı türk obrazını bütün dünyaya bir daha nümayiş 

etdirdilər! 

Zaman keçib nəsillər bir-birini əvəz etsə də, türkün savaş meydanlarındakı alp-ərənlik keyfiyyətləri 

etnogenetik kodlar vasitəsilə daşınıb var olmaqdadır. Yetər ki, türk milli-tarixi kimliyinə dayansın, minilliklərin 

dərinliklərindən qopub tarixə yoldaşlıq edən qayalarda əks-səda verən arxetip Türk Ruhunun səsini-səslənişini 

eşitsin: "Ey Türk-Oğuz bəyləri, milləti, eşidin! // Yuxarıda mavi göy çökməyincə, aşağıda yağız yer yarılmayınca, 

// Sənin dövlətini, törəni  kimsə yıxa bilməz! // Ey Türk! Titrə və özünə dön! // Sən özünə dönəndə böyük olursan!" 

(Bilgə Kağan). Biz özümüzə - soykökümüzə, şərəfli tarixi keçmişimizə dönüb genetik qan yaddaşımızı, 

içimizdəki Böyük Oğuz-Türk Ruhunu oyatdıq! Bu özünəqayıdışla da 44 günü içəriləyən cahanşümul tarix yazıb 
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böyüklüyümüzü bir daha ortaya qoyduq! Bu tarixin şanlı zirvəsi isə Şuşa qalasının azadlığı uğrundakı misilsiz 

döyüşlər oldu. Şuşa mənəvi faktor və mifik-sakral məkan kimi xaosu düzənləyib kosmosu bərqərar etdi. Və bu 

nizamlama prosesi hələ davam edəcək, ta ki, o ucalıqdan baxanda ətrafını zirvələrdə dalğalanan üçrəngli 

bayrağımızla əhatələnmiş görüncəyədək! 

Bu savaşda assosiativ təsir öz əksini hər mənada göstərdi. Qarabağın assosiasiyası olan Şuşa İkinci Qarabağ 

savaşında Azərbaycanın Qalibiyyət ünvanı, Şuşanın assosiasiyası olan Xarıbülbül isə bu savaşın simvoluna 

çevrildi. Məhz Şuşanın azad edildiyi tarixi gün isə Böyük Qələbə günümüz kimi qəbul olundu. 

İgidlər haqq savaşında ya şəhid olur, ya qazi! Torpaqlarımızın hər bir qarışı düşmən işğalından Azərbaycan 

əsgərinin canı, qanı bahasına azad olundu. 2 dekabr 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 

İlham Əliyev 27 sentyabrın hər il Azərbaycanda İkinci Qarabağ savaşı şəhidlərinin əziz və unudulmaz xatirəsinin 

Anım Günü kimi qeyd olunması haqqında Sərəncam imzaladı. Bu il savaşın başlanmasının birinci ildönümündə 

- 2021-ci il sentyabrın 27-də Ali Baş Komandanın rəhbərliyilə hərbçilərimizin böyük sayqı ilə daşıdıqları İkinci 

Qarabağ savaşı şəhidlərinin şəkillərinin əks olunduğu plakatlarla keçirilən möhtəşəm hərbi yürüş nə qədər təsirli 

və qürurverici idi. Azərbaycana nə qədər qəhrəmanlar bəxş edibmişsən, İlahi! Hər biri doğma, hər biri ürəyimizin 

bir parçası... Bu, adi hərbi yürüş deyildi, maddi-ruhani kontekstin birgə təzahür etdiyi sakral məzmunlu bir hadisə 

idi. Sanki Şəkil izdihamı olan bu qeyri-adi, möhtəşəm yürüş, həm də və daha çox (!) əksləri o şəkillərdə həkk 

olunmuş, özləri isə həmin an üçün Cənnətdən enib Azərbaycan səmasında toplaşmış ölməz şəhidlərimizin 

müqəddəs ruhlarının yürüşü idi! 

Biz saatların əqrəbləri 12:00-ı göstərəndə şəhidlərimizi sayqı duruşu ilə bir dəqiqəlik sükutla yad edib 

ruhlarına təzim edərkən, Azərbaycan səmasının nur haləsinə bürünmüş ənginlikləri Zamanın fövqündə olan 

Haqqın dərgahından qopan üç min "Allahu-əkbər" nidasının ilahi əks-sədasına qərq olmuşdu. Havada isə Cənnət 

qoxulu mübarək bir Şəhid ruzigarı var idi. Tanrı dərgahında uca məqamla müjdələnən şəhidlərimizin qanlarının 

töküldüyü üç min Məkana sığal çəkib üzü Şuşanın Yuxarı Gövhər Ağa məscidinə doğru əsən müqəddəs Şəhid 

ruzigarı... 

O an keçirdiyim hisslərin, daxili-mənəvi yaşantıların və ruhi-psixoloji halın təsirilə Mehmet Akif Ərsoyun 

bu misralarını xatırladım:                  

                     

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makper, 

Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber! 

  

Cənnət qoxulu bu ruzigar 8 noyabrda da beləcə əsəcək, Şuşanı - Qalibiyyətin ünvanını müqəddəs nura qərq 

edəcəkdi!.. 

...Bu gün Zaman o Zamandır! 

 

Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-6 noyabr.-№44.-S.26-27. 
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Əzəmətlə dayanır dağlar qoynunda Şuşa! 

 
Zümrüd Qurbanqızı 

 

Sən elə gözəlsən, başdan-binədən, hər görən heyran olub. Uzaq-uzaq uşaqlıq xəyalımda o qədər əzəmətli 

qalmısan ki!.. Qismət olsa, gələcəm, o əzəmətini bir daha görmək üçün. Azadlığının bir yaşı mübarək, Şuşam!.. 

Uzun ayrılıqdan sonra yurda qayıdışın bam-başqa bir duyğusu var, o hissin sözlə ifadəsi yoxdur. 30 

ildən sonra geri alınan o torpaqlar, dağlar, dərələr... indi bizdən çox sevinir. Niyə də sevinməsin? Məgər düşmən 

tapdağı altında yaşamaq asandırmı?  Əlbəttə, yox!.. İllərcə biz torpaqsızlıq dərdini çəkdik, torpaqlarsa 

sahibsizlik... İllərcə Şuşam da  əsirlikdə qaldı, gözləri hey yol çəkdi, bizi gözlədi. Həsrətinlə qovrulduq, intiqamla 

yoğrulduq, çilələrin bitməz, bülbüllərin ötməz, səsin bizə yetməz oldu, Şuşam! Azadlığın sorağıyla, düşmənə göz 

dağı olub bir gün üçrəngli bayrağımızla hüzuruna gələcəyimizə inanırdıq. Göz yaşını silmək üçün gəldik, qayıtdıq. 

Həsrətin sonunda vüsala yetmək də olurmuş. Bu, nə xoşbəxtlik?! Sən də duydunmu? Biz həmişəlik qayıtmışıq, 

Şuşam!.. 

İllər boyu sən öz xatirələrinlə yaşadın, biz də öz xatirələrimizlə acımızı yüngülləşdirdik! Dövlət başçısı, 

Ali Baş Komandanın səninlə bağlı xatirəsini dinləmisənmi? Məncə, bu həm də bir xatırlatma, bizi bundan sonra 

ayıq-sayıq olmağa, dostumuzu-düşmənimizi tanımağa bir çağırışdır: "Dahi Azərbaycan şairi və görkəmli dövlət 

xadimi Molla Pənah Vaqifin dağıdılmış məqbərəsi önündə dayanarkən 1982-ci ildə Şuşada baş vermiş hadisələri 

xatırlayıram. Şairin yaradıcılığına həsr olunmuş festivalın açılışına o zaman ulu öndər Heydər Əliyev gəlmişdi, 

yazıçılar, şairlər, tarixçilər, ədəbiyyatşünaslar və şairin poeziyasının vurğunları toplaşmışdı. Qonaqlar öz 

dövrünün görkəmli siyasi xadimi olan şairin yaradıcılığını xatırlayır, onun faciəli ölümünə təəssüflənirdilər. O 

zaman onlar bir-birini azərbaycanlılara və ermənilərə ayırmır, cəmi bir neçə ildən sonra Qarabağda separatizmin 

baş qaldıracağını, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzə başlayacağını ağıllarına belə gətirmirdilər..." 

Təəssüf ki, ağlımıza gəlməyən, başımıza gəldi, Qarabağımızın, onun tacı Şuşamızın gözəlliyindən, 

mədəniyyətindən, mənəviyyatından uzaq düşdük. Nələr yaşadıq? Cəlladların torpağını qanla necə suladığını, 

dağlarının, muğam pıçıldayan ayna bulaqlarının, Cıdır düzünün, Topxananın düşmənin murdar ayaqları altında 

əzildiyini gördükcə, ölüb-dirilmişik, yaşamamışıq. Cıdır düzü, Topxana meşəsi, Daşaltı çayı, Xəzinə qayası, baş-

başa verən Bağrıqan, Kirs, Qırxqız dağları... kəhana köçürülüb, havalarda çalınıb, xalçalara toxunub, ancaq kimsə 

onu olduğu kimi yarada bilməyib. Çünki sən yaradılışından təkrarsız,  bənzərsizsən, Şuşam! Ərimgəldi qayası,  

Qırxpilləkan, Qırxçanaq qala, İsa bulağı, Sarı baba, Xan qızı bulağı... canlı bir muzeydir, baxdıqca göz doymur. 

Sənsiz yaşamaq çətinmiş, ayrılığın insanı ya dərdli şair edər, ya da aşiq. Qürbət cənnət olsa belə, sənin 

yerini verməyib heç zaman: 

 

"Vətən bağı" al-əlvandır, 

Yox içində xarıbülbül. 

Nədən hər yerin əlvandır, 

Köksün altı, sarı bülbül?! 

 

- deyə sızlayan Ağabəyim ağanın bu yanğısı da elə səndən yanaymış Şuşam. Sən hələ bu misraların 

bəstəsinə bax. Bir anlığa qulaq kəsilib, sən də dinlə xarıbülbül, Cıdır düzünün, Topxana meşəsinin, Üçmıx 

zirvəsinin nazlı qızı, dünyanın heç yerində görmədilər, dərmədilər səni, xarıbülbül. Sən adi bir çiçək  deyilsən, 

möcüzəsən, möcüzə. Heç ətrin də yoxdur, xırda bənövşəyi rəngli ləçəklərin otların, başqa gül-çiçəklərin arasında 

elə çətinliklə seçilir ki... 

Amma mən səni görmüşdüm, hələ orta məktəbdə oxuyanda Laçının hərbi komissarı işləyən əmim 

oğlunun yanına getmişdik. Şuşa sanatoriyasında dincəlirdi. Bizə bələdçiliyi də özü edirdi. Cıdır düzünə qalxdıq. 

Qayanın lap qırağında dayananda: "Bax, Xuraman özünü bu qayadan atıb" - dedi. Kədərləndim. Sonra Topxanaya 

getdik. Nağıllar aləminə düşmüşdüm sanki, ayağımızın  altına çiçək səpmişdilər elə bil. Bax, onda görmüşdüm 

xarıbülbülü... Onda heyran olmuşdum, gözəlliyinə Şuşam! 

Məşhur rəssam V.Vereşagin səni görəndən sonra yazmışdı: "Bu şəhərin evləri düzgün formalı qəşəng 

və hündür olub, çoxsaylı və gözəl pəncərələrlə işıqlandırılır. Qayalıqlar qoynunda yerləşən bu şəhər elə həmin 

qayalıqlardan götürülmüş daşlardan tikilmişdir. Şəhərin bütün küçələrinə    enli daş plitələr döşənmiş, evlərin 

damları tirlərdən düzəldilmişdir". 
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İngilis səyyah və alimləri C.Morye və R.Burter də Şuşamın qədimliyi ilə bağlı dəyərli mülahizələr 

söyləyiblər. C.Moryenin fikrincə, Şuşa hələ eradan əvvəl də insan məskəni olub. R.Burter isə yazırdı ki, "Şuşada 

Qafqazın başqa yerlərində olmayan Avropa şəhərlərindəki kimi daş binalar,  daş döşəməli geniş küçələr, qədim 

Roma hamamlarını xatırladan gözəl hamam qalıqları vardır". Bütün bunlar Şuşanın hələ çox qədimdən mövcud 

olması haqda fikir söyləməyə əsas verir. Tarixi mənbələrdə Şuşanın hətta XIII əsrdə də Azərbaycanın məşhur 

şəhərlərindən biri olması barədə də faktlar vardır. 

Şuşa qalasının salınmasının da öz tarixçəsi var. Qarabağ tarixçilərinin məlumatına görə bu qalanın 

inşasına 1750-ci ildə Şuşakənddən bir qədər aralı, hündür, sıldırım dağ üstündə başlanılıb, 1756-1757-ci illərdə 

tikilib başa çatdırılıb. Pənahəli xan Şuşanı özünə paytaxt edib oranı möhkəmləndirmiş, qala şəhərə çevirmişdi. 

Şəhər bir müddət Pənahəli xanın şərəfinə "Pənahabad", sonradan isə "Şuşa qalası" və "Şuşa" adlandırılıb. Şuşa 

qalası uzun illər  boyu Azərbaycanın Qarabağ xanlığının paytaxtı olmuş, XVIII əsrin ikinci yarısından başlayaraq 

şəhərin əhalisi sürətlə çoxalmış və Şuşa Azərbaycanın mühüm şəhərlərindən birinə çevrilmişdi. Hələ Pənahəli 

xanın dövründə şəhərdə böyük  tikinti işləri  aparılırdı. Şuşa gündən-günə gözəlləşirdi. 

XIX əsrin ikinci yarısında tikinti işləri  Şuşada daha geniş vüsət almışdı. Xurşidbanu Natəvanın, Gövhər 

ağanın, Cəfərqulu xanın, Uğurlu bəyin, Fərzəli bəyin, Nəcəfqulu ağanın, Hacı qulunun, Səfi bəyin tikdirdiyi yeni 

tipli saray və imarətlər şəhərə xüsusi gözəllik verirdi. Bu gözəlliyi görən ulu öndər Heydər Əliyev təsadüfi yerə 

abidələr şəhəri adlandırmamışdır, Şuşanı. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev 1996-cı il mayın 16-da  Prezident sarayında Şuşa və Laçın rayonlarının 

ictimaiyyəti ilə görüşündə Şuşanın, ümumiyyətlə, Qarabağın Azərbaycan üçün müstəsna əhəmiyyəti olduğunu 

bildirərək demişdi: "...Şuşa Azərbaycanın ən əziz və böyük tarixi olan bir guşəsidir. Şuşanı yaradanlar, Şuşa 

şəhərini quranlar, Şuşa qalasını tikənlər Azərbaycan torpağının sahibləri olublar və Qarabağda Azərbaycan 

torpağının daim qorunması, saxlanması üçün Şuşa şəhərini, qalasını yaradıblar. Bu, Azərbaycan xalqının, 

əcdadlarımızın yaratdığı böyük abidədir, təkcə şəhər deyil, böyük bir tarixi abidədir". 

Səni qoruya bilmədik Şuşam, Cıdır düzündə yağılarımız dəsmal götürüb yallı getdi, Topxananın nadir 

ağaclarını kəsib satdılar. O ağaclara çalınan baltalar ürəyimizə, kürəyimizə saplandı. "Şuşasız Azərbaycan  

yoxdur" həqiqətini də onda anladıq. Ali Baş Komandan hər müsahibəsində  söylədi  bu ifadəni. Şanlı qələbəmiz 

də sənin azadlığınla tamamlandı. O gün tamlaşdıq, bütövləşdik. 

İşğaldan azad ediləndən sonra Şuşaya ikinci dəfə səfər edən Prezident İlham Əliyev Novruz bayramını 

Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada qeyd etdiyimizi bütün dünyaya çatdıraraq demişdi: "Bu, tarixi 

hadisədir. Bu, böyük xoşbəxtlikdir. Allah Azərbaycan xalqının dualarını eşitdi. Hər il Novruz bayramı ərəfəsində 

hamımız yəqin ki, fikirləşirdik, bir-birimizə  deyirdik, inşallah, gələn il Novruz bayramını Qarabağda qeyd edək, 

gələn il Novruz bayramını Şuşada qeyd edək və bu gün gəldi, 28 ildən  sonra biz Şuşaya qayıtdıq. Novruz 

bayramını Cıdır düzündə qeyd edirik, tarixi ədaləti bərpa etmişik". 

Qələbədən sonra ən möhtəşəm tədbirlərə ev sahibliyi etdin. "Xarıbülbül" musiqi festivalı, dostluq və 

qardaşlığın nümayişi olan "Şuşa bəyannaməsi", Vaqif poeziya günləri... Çal-çağırın,  xoş növrağın başladı. 

Şuşanın fərqli bir statusu da vardı: Musiqi mədəniyyətimizin beşiyi. Hələ XIX əsrdə burada xanəndə və 

çalğıçıların professional məktəbləri yaranmışdı. Şuşa ifaçıları ölkə hüdudlarından kənarda  belə şan-şöhrət 

qazanmışdılar. Bu şəhərdə hər bir ailədə oxuyan, musiqiçi vardı, bu şuşalılar üçün adi bir hal idi. Bəlkə elə buna 

görə də məşhur rus şairi Sergey Yesenin demişdi: "Əgər oxumursansa, deməli, şuşalı deyilsən!". 

Oxusaq da, oxumasaq da elə hər birimiz şuşalıyıq, qarabağlıyıq, Qarabağ da, Şuşa da hər birimizindir, 

çünki qəlbimiz də, ruhumuz da oradan qidalanır, Qarabağdan, Şuşadan. Bundan sonra, bax belə olacaq, hər axşam, 

səhər pərdə-pərdə dumanlı dağların zirvəsinə qalxıb dünyaya yayılacaq "Qarabağın şikəstəsi", bu günün 

qəhrəmanlarının yazdığı "Qarabağ nəğməsi!". Şuşa bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır! 
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Şuşa – Azərbaycanın tarixi mədəniyyət paytaxtı 

 
Elçin Əhmədov, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru, 

siyasi elmlər doktoru 

 

 

Şuşa təkcə şuşalılar üçün yox, bütün azərbaycanlılar üçün, vətənini, millətini sevən hər bir 

vətəndaşımız üçün əziz bir şəhərdir, əziz bir torpaqdır, əziz bir qaladır, əziz bir abidədir. 

 

Heydər Əliyev, 

Ümummilli lider 

 

Şuşa Azərbaycan dövlətinin mədəniyyət paytaxtı kimi dünyanın ən gözəl şəhərlərinin birinə 

çevriləcəkdir. 

Əslində, həmişə belə olub. Sadəcə olaraq, mənfur düşmən bütün tarixi abidələrimizi dağıdıb. Amma 

biz bərpa edəcəyik. Onların əsl simasını qaytaracağıq. Azərbaycan xalqı Şuşada bundan sonra əbədi 

yaşayacaq. 

Şuşa bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır! 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 

Müzəffər Ali Baş Komandan 

 

 Azərbaycanın İkinci Qarabağ müharibəsində tarixi qələbəsini şərtləndirən amillər: hərbi-diplomatik və 

informasiya məkanında uğurlar 

Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Ermənistanın işğalı altında olan Azərbaycan 

torpaqlarını azad etmək üçün Azərbaycan Ordusunun sentyabrın 27-də Qarabağda başladığı genişmiqyaslı və 

uğurlu əks-hücum əməliyyatları nəticəsində noyabrın 9-dək 5 şəhər, 4 qəsəbə və 286 kənd işğaldan azad edildi. 

44 gün ərzində Cəbrayıl şəhəri və rayonun 90 kəndi, Füzuli şəhəri və rayonun 53 kəndi, Zəngilan şəhəri, rayonun 

Mincivan, Ağbənd, Bartaz qəsəbələri və 52 kəndi, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və 35 kəndi, Tərtər 

rayonunun 3 kəndi, Qubadlı şəhəri və 41 kəndi, Xocalı rayonunun 9 kəndi, Şuşa şəhəri, Laçın rayonunun 3 kəndi, 

həmçinin Ağdərə və Murovdağ istiqamətlərində bir neçə strateji yüksəklik, Zəngilanda isə Bartaz, Sığırt, 

Şükürataz yüksəklikləri və daha 5 adsız yüksəklik azad olundu. 

2020-ci il noyabrın 8-i isə Azərbaycan tarixinə ən şanlı bir gün kimi yazıldı. Ali Baş Komandan İlham 

Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu tarixi, mədəni və strateji əhəmiyyətə malik, Qarabağın tacı olan Şuşa 

şəhərini işğalçılardan azad etdi. Bu, 44 gün içərisində aparılan uğurlu əks-hücum əməliyyatlarının sırasında ən 

mühüm tarixi hadisə və böyük hərbi Qələbə oldu. Azərbaycanın hərbi-diplomatik uğurları, xüsusilə strateji 

əhəmiyyətli Şuşa şəhərinin azad edilməsi müharibənin sonrakı gedişinə, eləcə də taleyinə ciddi təsir göstərdi və 

hərb meydanında olduğu kimi, diplomatiya meydanında da uğurlarını şərtləndirdi. 

Azərbaycan Vətən müharibəsinin 44 günü ərzində, beynəlxalq hüquq prinsiplərini, xüsusilə BMT 

Nizamnaməsinin 51-ci maddəsini rəhbər tutub öz ərazilərini azad etmək hüququndan istifadə edərək uğurlu və 

genişmiqyaslı əks-hücum əməliyyatları həyata keçirdi. Nəticədə, Azərbaycan dövləti oktyabrın 4-də Cəbrayıl 

şəhərinin, 17-də Füzuli şəhərinin, 20-də Zəngilan şəhərinin, 25-də Qubadlı şəhərinin işğalçılardan azad olunması 

ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi və 27 il yerinə yetirilməmiş qalan dörd qətnaməni özü 

icra etdi. 

Azərbaycanın hərbi-diplomatik qələbəsi ilə nəticələnən 44 günlük Vətən müharibəsinin nəticəsində noyabrın 

20-də Ağdamın və 25-də isə Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsi 2020-ci il noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli 

Bəyanatın müvafiq maddəsinin yerinə yetirilməsini, eləcə də münaqişənin hərbi-siyasi həllini gerçəkləşdirdi. 

Bununla yanaşı, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi və 27 il yerinə yetirilməmiş qalan, 

eləcə də işğalçı qüvvələrin Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər və Ağdam rayonlarından çıxmasını nəzərdə 

tutan 822 və 853 saylı qətnamələr də məhz Azərbaycanın şərtləri ilə icra edildi. Bunun davamı olaraq üçtərəfli 
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Bəyanatın müvafiq maddəsinə əsasən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 2020-ci il dekabrın 1-dən Laçın rayonundan 

çıxması Azərbaycanın hərbi-diplomatik uğurlarının nəticəsi kimi qiymətləndirilir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mühüm beynəlxalq tədbirlərdə dəfələrlə Ermənistanın işğalçılıq 

siyasətini ifşa edərək təcavüzkarın faşist ideologiyası yürütdüyünü və terrorizmin dövlət səviyyəsində 

dəstəkləndiyini bütün dünyaya bəyan etmiş, xüsusilə, son 17 ildə Azərbaycan diplomatiyasının səyləri nəticəsində 

münaqişənin həlli ilə bağlı BMT Baş Assambleyası, Qoşulmama Hərəkatı, Avropa İttifaqı, Avropa Şurası, İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası və s. beynəlxalq təşkilatların sənədləri buna 

müvafiq hüquqi baza yaratmışdı. 

Nəticədə, Prezident İlham Əliyevin 2019-cu il oktyabrın 3-də “Valday” Beynəlxalq Diskussiya Klubunun 

XVI illik toplantısı kimi mühüm beynəlxalq platformada qətiyyətlə söylədiyi “Qarabağ Azərbaycandır və nida 

işarəsi” devizi bir ildən sonra 44 günün ərzində reallığa çevrildi. 

Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan Ordusu sentyabrın 27-dən 

Ermənistanın hərbi təcavüzünə cavab olaraq, 30 ildən artıq işğal altında olan torpaqlarımızı azad etmək üçün 

genişmiqyaslı əks-hücum əməliyyatları həyata keçirilməklə yanaşı, düşmənin bu illər ərzində yaratdığı 

“yenilməzlik” mifinə son qoydu. Bununla yanaşı, Prezident İlham Əliyevin xarici kütləvi informasiya vasitələrinə 

verdiyi çoxsaylı müsahibələrində Ermənistanın yürütdüyü işğalçılıq siyasəti, xüsusilə müharibə cinayətlərinin 

mahiyyətini açmaqla bunun bütün region üçün yaratdığı ciddi təhdidləri, davam edən hərbi əməliyyatlarla bağlı 

tarixə, beynəlxalq hüquqa və ədalətə əsaslanaraq tutarlı arqumentlər üzərində qurulan aydın, məntiqli fikirləri, 

Azərbaycanın haqlı mövqeyinin konkret faktlarla dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında müstəsna rol oynadı. 

Həmçinin bu müsahibələr informasiya məkanında da düşmənin yalan üzərində qurulmuş təbliğat maşınına ağır 

zərbə vurdu və Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin, eləcə də onun himayədarlarının ifşa olunması ilə nəticələndi. 

Azərbaycan Prezidentinin Vətən müharibəsi dövründə 30-a qədər xarici KİV təmsilçilərinin, xüsusilə “Əl-

Cəzirə”, “Əl-Ərəbiyə” “TRT Haber”, “Pervıy Kanal”, “CNN Türk”, “Euronews”, “CNN International”, “Sky 

News”, “RBK”, “Haber Global”, “Haber Türk”, “NTV”, “France 24”, televiziya kanallarına, Rusiyanın TASS, 

Ria Novosti agentliyinə verdiyi müsahibələrdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü, cəbhə zonasında 

son hərbi əməliyyatlarla bağlı arqumentlər üzərində qurulan aydın, məntiqli fikirləri, bütün suallara konkret 

faktlara əsaslanan cavabları Azərbaycanın haqlı mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında müstəsna 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 26-da mətbuat konfransında Dağlıq Qarabağın statusu 

məsələsinə də “nida” işarəsi qoyaraq bildirdi ki, Ermənistana və erməni xalqına yanlış vədlər vermək lazım deyil, 

onları bu günə salan səbəblərdən biri də məhz o idi, xülya idi, iddia idi, əsassız istəklər idi. Bu istəklərə rəvac 

verən bəzi xarici ölkələrin siyasətçiləri də erməni xalqının bu rəzil duruma salınmasında öz rolunu oynadılar: 

“Status haradadır, onu hər kəs bilir. Hesab edirəm ki, Ermənistan və erməni xalqı üçün bu məsələ nə qədər az dilə 

gətirilərsə, o qədər də yaxşı olar. Ona görə status məsələsi, ümumiyyətlə, gündəlikdən çıxmalıdır. Ona görə status-

la bağlı hesab edirəm ki, əgər kimsə bu gün bu məsələni qaldırırsa, sülhə yox, qarşıdurmaya daha çox xidmət 

göstərir”. 

Hər zaman, xüsusilə, Münxen Təhlükəsizlik Konfransında bəyan etdiyi kimi Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın 

əzəli torpağı olduğunu diqqətə çatdıran dövlət başçısı vurğuladı ki, faktiki olaraq, biz bu gün, ümumiyyətlə, 

Dağlıq Qarabağ ifadəsini də işlətməməliyik və Qarabağ aranlı-dağlı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. 

Nəticədə bu, informasiya müharibəsində də Azərbaycanın haqlı mövqelərini əhəmiyyətli dərəcədə 

gücləndirdi, uzun illər Ermənistanın yürütdüyü faşist ideologiyası, xalqımıza qarşı etnik təmizləmə, soyqırımı, 

dövlət terrorizmi və işğalçılıq siyasətinin, eləcə də erməni yalanlarının dünya miqyasında ifşası istiqamətində 

əhəmiyyətli rol oynadı, tarixi ədalətin zəfər çalmasını şərtləndirdi. 

Azərbaycanın hərb meydanında tarixi qələbəsini yüksək dəyərləndirən dünyanın bir sıra hərbi-siyasi 

ekspertlərinin fikirlərini Ukraynanın “İnter” telekanalının müxbiri də təsdiq etdi: “Azərbaycanın işğal olunmuş 

rayonlarının azad edilməsi üçün xüsusi əməliyyat mənim fikrimcə, həm hərbi texnologiyaların tətbiqi baxımından, 

ən başlıcası, dinc əhali və hərbçilər arasında tələfatın minimuma endirilməsi, həm də yeni hərbi texnologiyaların 

tətbiqi baxımından nümunəvi əməliyyat idi. Azərbaycan bütün dünyaya göstərdi ki, səngər müharibəsi artıq 

keçmişdə qalıb və mən əminəm ki, bu, bir çox hərbi məktəblərin dərsliklərinə daxil ediləcək”. 

Bu baxımdan, bir sıra aparıcı beynəlxalq KİV-lərə müsahibələrində Prezident İlham Əliyevin prinsipial 

mövqeyi, səsləndirdiyi tutarlı dəlillər və əsaslı fikirlər Azərbaycanın bu haqlı mübarizəsinə dəstək verən bir sıra 

ölkələrin, nüfuzlu xadimlərin, beynəlxalq ekspert və siyasətçilərin sayını daha da artırıb, Ermənistanın təcavüzkar 

siyasətinin ifşa olunması prosesini genişləndirərək informasiya müharibəsində də tarixi ədalətin Zəfər çaldığını 

göstərdi. Prezident İlham Əliyevin həm Vətən müharibəsinin gedişi dövründə, həm də fevralın 26-da keçirilən 
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geniş mətbuat konfransında tarixə, beynəlxalq hüquqa və ədalətə əsaslanan məntiqli fikirləri dünyanın aparıcı 

KİV-lərinin gündəmində əsas xəbər başlıqlarında yayılaraq Azərbaycan həqiqətləri bütün dünyaya çatdırıldı. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkının açılışında bildirmişdir ki, İkinci 

Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximizdir, xalqımız bu müharibə ilə bağlı əbədi qürur hissi keçirəcək və biz 

müzəffər xalq kimi özümüzü dünyada təsdiq etmişik.Bu baxımdan qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın milli 

maraqlarını uca tutan, Prezident İlham Əliyevin prinsipial mövqeyi hərb, diplomatiya meydanında olduğu kimi, 

informasiya savaşında da uğurlarımızı şərtləndirirdi və tarixi Qələbəmizin əsası qoyuldu. Azərbaycan 

Prezidentinin qeyd etdiyi kimi, biz döyüş meydanında da, informasiya məkanında da, siyasi müstəvidə də Qələbə 

qazandıq. 

 

Şuşa – Qarabağ xanlığının paytaxtı və şəhərsalma mədəniyyətinin nadir nümunəsi kimi 

 

Şuşa qalası uzun illər boyu Azərbaycanın Qarabağ xanlığının paytaxtı olmuşdur. Qarabağ xanlığının əsasının 

qoyulması və Şuşa şəhərinin onun paytaxtına çevrilməsi Pənahəli xanın (1748-1763) adı ilə bağlıdır. Qarabağ 

xanı Pənahəli xan Cavanşirlər tayfasının Sarıcanlı oymağından idi. Bu Azərbaycan tayfası Qarabağın qədim 

sakinlərindən olmuş və uzun müddət bölgənin ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynamışdır. Tarixi mənbələrə 

görə, 1750-ci ildə hündür, sıldırım dağ üstündə qalanın inşasına başlandı və 1756-1757-ci illərdə tikilib başa 

çatdırıldı. Qarabağ xanı Pənahəli xan Şuşanı paytaxt elan edib oranı möhkəmləndirmiş, Qala-şəhərə çevirmişdi. 

Şəhər bir müddət Pənahəli xanın şərəfinə “Pənahabad”, sonradan isə “Şuşa qalası” və “Şuşa” adlandırılmışdır. 

XVIII əsrin ikinci yarısından başlayaraq şəhərin əhalisi sürətlə çoxalmış və Şuşa Azərbaycanın mühüm, 

strateji əhəmiyyətli şəhərlərindən birinə çevrilmişdi. Hələ Pənahəli xanın dövründə şəhərdə böyük tikinti işləri 

aparılmış, sonra İbrahimxəlil xanın (1763-1806-cı illər) dövründə isə Qarabağ xanlığı daha da gücləndi. Xanlığın 

ərazisində Əskəran, Ağoğlan qalaları, Şuşa qalasının divarları və s. diqqətəlayiq, strateji əhəmiyyətli qalalar 

tikilmişdi. Şəhər qısa müddət ərzində xeyli böyümüş, təbii gözəlliyi, hündür binaları və möhtəşəm qala divarları 

ilə diqqəti cəlb etmişdi. Şəhərdə 17 məhəllə var idi ki, onların hər birinin məscidi, bulağı və hamamı mövcud 

olmuşdur. 

XVIII əsrin ikinci yarısında Yaxın Şərqə, Türküstana və Avropaya gedən karvan yolları ayrıcında yerləşən 

Azərbaycanın tarixi, mədəni və strateji əhəmiyyətə malik şəhəri sayılan Şuşa özünün yunu, xalçası, ipəyi, dərisi, 

parçası və çini qabları ilə dünya bazarları miqyasına çıxa bilmiş, istehsal etdiyi sənaye və kənd təsərrüfatı 

məhsullarını Tehran, Təbriz, İstanbul, Bağdad, Səmərqənd, Moskva, Həştərxan kimi böyük şəhərlərdə sata 

bilmişdi. XX əsrin əvvəllərində şəhərdə 1464 dükan qeydə alınmışdı ki, bunların da bazarlarla birlikdə illik ticarət 

dövriyyəsi 6 milyon rubla çatmışdı. XVIII əsrin 80-ci illərində şəhərin dövrəsinə möhtəşəm qala divarları çəkilib 

başa çatdırıldı. Bu dövrdə şəhərdə çoxsaylı sənətkar məhəllələri yaranır, ticarət daha sürətlə inkişaf edirdi. Şuşalı 

tacirlər Təbriz, Tehran, İsfahan, İstanbul, Bağdad, Səmərqənd, Moskva, Leypsiq, London, Mançester, Marsel və 

başqa şəhərlərlə ticarət əlaqələri saxlayırdı. Şəhərdə “Pənahabadi” adlı gümüş sikkələr zərb edilirdi. 

Qeyd etmək vacibdir ki, tarixi mənbələrdə XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəllərində artıq Şuşada çoxlu sayda 

manufakturaların və 2 mindən çox sənətkarın fəaliyyət göstərdiyi bildirilir. 1809-cu ilin məlumatına görə, o 

dövrdə Şuşada 1500 toxucu dəzgahı fəaliyyət göstərirdi. Bu da ən azı 1500 sənətkar demək idi. Tarixi mənbələrdə 

XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəllərində artıq Şuşada çoxlu sayda manufakturaların və 2 mindən çox sənətkarın 

fəaliyyət göstərdiyi bildirilir. XIX əsrin 60-cı illərində Şuşada illik ticarət gücü 78 milyon rubla bərabər olan 

ipəksarıma fabrikləri fəaliyyət göstərirdi ki, çox keçmədən həmin müəssisələrin illik istehsal gücü 117 milyon 

rubla çatmışdı. 

XIX əsrin ikinci yarısında tikinti işləri Şuşada daha geniş vüsət almışdı. Xurşudbanu Natəvanın, Gövhər 

ağanın, Cəfərqulu xanın, Uğurlubəyin, Fərzəlibəyin, Nəcəfqulu ağanın, Hacı qulunun, Səfibəyin tikdirdiyi yeni 

tipli saray və imarətlər şəhərə xüsusi gözəllik verirdi. Dövlət tərəfindən əsası qoyulan bir sıra məktəb binaları, 

Qarabağın imkanlı adamlarının sayəsində ucaldılan məscid və hamamlar o zamankı memarlıq abidələrinin ən 

gözəl nümunələrindən sayılırdı. 1873-cü ildə Vyana şəhərində açılmış beynəlxalq sərgidə Şuşanı təmsil edən 

nümayəndələr də iştirak etmiş və onların sərgidə nümayiş etdirdikləri eksponatlar xaricilərdə dərin maraq 

oyatmışdı. 

Şuşa dağlarında xüsusi gözəlliyi ilə seçilən, eləcə də Azərbaycanın və dünyanın heç bir yerində bitməyən 

“Xarı bülbül” adlı gül bitir. Bu endemik gül həm gözəl, həm də müalicəvidir. May-iyun aylarında çiçək açır. Bu 

nadir çiçəyə ən çox Cıdır düzündə, Topxana meşəsində, Üçmıx zirvəsində, dağ yamaclarında, çay kənarlarında 

rast gəlinir. Bu endemik gül həm gözəl, həm də müalicəvidir. 
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Azərbaycanın ictimai-siyasi və mədəni həyatında xidmətləri olan Şuşanın görkəmli şəxsiyyətləri 

 

Artıq XIX əsrin ikinci yarısında Şuşa şəhər əhalisinin sayı tanınmış alim və sənətkarlar da daxil olmaqla 25 

minə çatmışdı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının məlumatına görə, təkcə XIX əsrdə Şuşada 95 şair, 22 

musiqişünas, 38 xanəndə, 19 xəttat, 16 nəqqaş, 12 nüsxəbənd, 5 astronom, 18 memar, 16 həkim, 42-yə qədər 

müəllim olmuşdur. Bu böyük ziyalı təbəqəsi, Şuşa şəhərini mədəniyyət mərkəzinə çevirməkdə, burada elmi, 

təhsili və mədəniyyəti inkişaf etdirməkdə çox böyük rol oynamışdır. 

Azərbaycanın tarixi mədəniyyət mərkəzi olan Şuşa tanınmış elm və mədəniyyət xadimlərinin vətəni hesab 

edilir. Heç də təsadüfi deyildir ki, Xurşidbanu Natəvan, Molla Pəhah Vaqif, Mir Möhsün Nəvvab, Əbdürrəhim 

bəy Haqverdiyev, Qasım bəy Zakir, Süleyman Sani Axundov, Nəcəf bəy Vəzirov, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, 

Firudin bəy Köçərli, Həmidə xanım Cavanşir, Bədəl bəy Bədəlbəyli, Əhməd bəy Ağayev, Ceyhun bəy Hacıbəyli, 

Səməd bəy Mehmandarov, Fərəc bəy Ağayev, Yaqub Quliyev və onlarla dünya şöhrətli xadimlərin həyatında 

məhz Şuşa mühitinin mühim rolu olmuşdur. 

Şuşa XVIII əsrin II yarısından musiqi mərkəzinə çevrilmiş və Azərbaycan musiqisinin yüksəlişinə səbəb 

olmuşdur. Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Əbdülbaği Zülalov (Bülbülcan), Cabbar Qaryağdıoğlu, Məşədi Məmməd 

Fərzəliyev, Keçəçi oğlu Məhəmməd, Sadıqcan, Məşədi Zeynal, Məşədi Cəmil Əmirov, Əhməd Ağdamski, Segah 

İslam, Zabul Qasım, Məcid Behbudov, Mütəllim Mütəllimov, Xan Şuşinski, Qurban Pirimov, Seyid Şuşinski, 

Bülbül, Rəşid Behbudov və bir çox başqaları Şuşanın yetirdiyi eləcə də, bütün Yaxın Şərqdə məşhur olan xanəndə 

və sənətkarlardır. 

Şuşa orada doğulmuş, şöhrətləri bütün dünyaya yayılmış bəstəkarların vətəni kimi də məşhurdur. Belə ki, 

Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində yeni bir mərhələnin yaranması Üzeyir bəy Hacıbəyovun adı ilə bağlıdır. 

Üzeyir bəy dahi bəstəkar, Azərbaycan opera musiqisinin banisi olmaqla yanaşı, istedadlı publisist və ictimai-

siyasi xadim kimi də tanınmışdır. Bundan əlavə, Fikrət Əmirov, Zülfüqar Hacıbəyov, Niyazi, Əfrasiyab 

Bədəlbəyli, Soltan Hacıbəyov, Əşrəf Abbasov, Zakir Bağırov, Mehdi Məmmədov, Süleyman Ələsgərov eləcə də, 

görkəmli rəssam və memarlardan Lətif Kərimov, Cəlal Qaryağdı, Nadir Əbdürrəhmanov, Toğrul Nərimanbəyov 

və bir çox başqa xadimlərin adı, eləcə də sənəti Azərbaycan mədəniyyəti tarixində müstəsna yer tutur. 

 

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Şuşaya zəngin tarixi abidə kimi qayğısı 

 

Sovet dövründə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi zamanda (1969-1982) 

Qarabağa çox böyük diqqət və qayğı göstərmiş, eləcə də erməni iddiaları hər zaman iflasa uğramışdı. Ümummilli 

lider Heydər Əliyevin fəaliyyətinin mühüm əhəmiyyət daşıyan istiqamətlərindən biri məhz Qarabağda milli ruhun 

oyadılması olmuşdur. Heydər Əliyev Şuşaya zəngin tarixi abidə, Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq rəmzi kimi 

baxırdı. Heydər Əliyev XX əsrin 70-ci illərində Şuşa şəhərində Azərbaycan xalqının tarixi abidələrinin 

qorunmasına xüsusi qayğı göstərilməsi barədə göstəriş vermişdi. Heydər Əliyev eyni zamanda, Şuşada aparılan 

tikinti-quruculuq işləri ilə də yaxından maraqlanmış, Azərbaycan poeziyasının klassikləri M.P.Vaqifin və 

Xurşidbanu Natəvanın yaşayıb yaratdığı yerlərlə tanış olmuşdu. 

Heydər Əliyevin bilavasitə təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Şuşa şəhərinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə 1970-ci 

illərin ikinci yarısında bir neçə xüsusi qərar qəbul edildi. Həmin il qərarlara uyğun olaraq şəhərin keçmişdə 

tikilmiş binaları, tarixi abidələri bərpa edildi, yeni çoxmərtəbəli yaşayış binaları, böyük mehmanxana 

kompleksləri, ayrı-ayrı inzibati binalar tikildi. Bununla yanaşı, Şuşanın statusu qaldırılaraq ümumittifaq səviyyəli 

kurort şəhərinə çevrildi. Həmin qərarların yerinə yetirilməsinin böyük tarixi əhəmiyyəti var idi. Şəhərdə 

azərbaycanlılar üçün əlavə iş yerləri açılır, həyat səviyyəsi yaxşılaşır, azərbaycanlıların milli ruhu güclənirdi. 

Keçmiş SSRİ-nin müxtəlif yerlərindən Şuşaya istirahətə gələnlər, eyni zamanda, Azərbaycanın tarixi, 

mədəniyyəti və incəsənəti ilə yaxından tanış olurdular. 

1977-ci ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə “Şuşa şəhərinin tarixi hissəsini tarix-memarlıq 

qoruğu elan etmək haqqında” qərar qəbul edilmişdir. Həmin qərar nəticəsində Şuşada abidələrin qorunması, 

görkəmli mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin xatirələrinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli 

addımlar atılmışdır. Şuşa ictimaiyyəti ilə keçirdiyi görüşdə Heydər Əliyev tövsiyə edərək demişdi: “Şuşa abidələr 

şəhəridir. Diyarın zəngin tarixi ilə bağlı olan hər şeyi qorumaq, qədim tikintiləri bərpa etmək lazımdır”. 

Həmin illərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin Şuşaya göstərdiyi diqqət və qayğı daha da artmış və geniş 

quruculuq işləri vüsət almışdı. Belə ki, görkəmli Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin məzarı üstündə 1980-

1981-ci illərdə abidə, məqbərə tikilmiş və 1982-ci il yanvarın 14-də yağan güclü qarın altında Heydər Əliyev 

Şuşada şairin məqbərəsini böyük təntənə ilə açmışdı. Onun M.P.Vaqifə bu münasibəti bir tərəfdən milli 
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ədəbiyyata sevgisindən irəli gəlirdisə, digər tərəfdən diyarın tarixini, əhalisinin etnik mənsubiyyətini bir daha 

göstərməklə bağlı idi. Əslində, bu məqbərə, eyni zamanda, gözəl memarlıq abidəsi idi. Heydər Əliyev abidənin 

tikintisini böyük, əlamətdar hadisə hesab edirdi. Ümummilli liderin M.P.Vaqifin məqbərəsinin açılışında 

söylədiyi nitq onun Qarabağa qayğısının göstəricisi idi. Səfər zamanı Heydər Əliyev Şuşada Poeziya evini açaraq, 

Vaqif poeziya günlərində iştirak etdi. 

Bununla yanaşı, Heydər Əliyev Üzeyir bəy Hacıbəylinin və Bülbülün Şuşadakı ev-muzeylərindəki eksponat-

larla tanış olmuş və onların qorunmasına dair tövsiyələrini vermişdi. Bu tarixi səfər zamanı Şuşadakı abidələrin 

bərpa işləri ilə maraqlanan Heydər Əliyev müvafiq göstərişlər verərək işlərin davam etdirilməsinə dair bir sıra 

təkliflərini də söyləmişdi. Ümummilli liderin, eyni zamanda, Şuşa məscidinə getməsi bir tərəfdən, onun dini 

dəyərlərə olan ehtiramının və dərin bağlılığının göstəricisi idisə, digər tərəfdən azərbaycanlı əhalinin milli və dini 

dəyərlərə sahib çıxmalarının vacibliyinə olan nümunə idi. Heydər Əlyev erməni millətçilərinin ona müxtəlif 

böhtanlar atdığı bir zamanda məscidə getməklə yerli əhaliyə dini inanclarını qorumağı da tövsiyə etmişdi. 

1982-ci il iyulun 29-dan avqustun 2-dək Qarabağa bir il içərisində ikinci dəfə səfər edən Heydər Əliyevin 

bilavasitə iştirakı ilə Şuşada şairə Xurşidbanu Natəvanın abidəsinin açılışı oldu. Qeyd etmək lazımdır ki, bir ildə 

iki dəfə Şuşaya gedərkən ailəsi ilə birlikdə yanında elm, mədəniyyət və incəsənət adamlarının böyük bir qrupunu 

da aparmışdı. Bu addımı ilə ümummilli lider ziyalıları Qarabağa xüsusi diqqət yetirməyə istiqamətləndirir, Şuşaya 

tez-tez səfərə gəlmələrini tövsiyə edirdi. 

 

XX əsrin sonunda Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü, Şuşanın işğalı və mədəni soyqırımı 

siyasəti 

 

1987-ci il oktyabrın 21-də Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci 

müavini Heydər Əliyev Sov.İKP plenumunda vəzifəsindən istefa verdikdən bir neçə gün sonra Sov.İKP MK-nın 

baş katibi M.Qorbaçovun iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri A.Aqanbekyan Parisdə “İnterkontinental” hotelində 

müsahibəsində Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsinin iqtisadi cəhətdən daha sərfəli olmasını və bu 

məsələ üzərində xüsusi komissiyanın işlədiyini bəyan edərək Azərbaycanın bu ayrılmaz hissəsinin Ermənistana 

birləşdirilməsi ideyasını əsassız olaraq irəli sürdü. Bunun ardınca noyabrın 18-də A.Aqanbekyanın Parisdə verdiyi 

müsahibə “L’Humanite” qəzetində çap olundu. Bu müsahibə ermənilərin Dağlıq Qarabağa dair ərazi iddialarının 

başlanması üçün bir siqnal rolunu oynadı. 

XX əsrin 80-ci illərinin sonu - 90-cı illərinin əvvəllərində SSRİ rəhbərliyinin ermənilərə himayədarlığı 

sayəsində hadisələr getdikcə daha da mürəkkəbləşdi və Ermənistan Respublikası Azərbaycan ərazilərinə hərbi 

qüvvə göndərərək açıq təcavüzə başladı. 1992-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri bir-

birinin ardınca Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış məntəqələrini də işğal etdi. 

1992-ci il mayın 8-də Şuşanın Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı nəticəsində rayonun 25 məktəbi, 

31 kitabxanası, 17 klubu, 8 mədəniyyət evi, 4 texnikumu, 2 institut filialı, 7 uşaq bağçası, 4 kinoteatrı, 5 

mədəniyyət və istirahət parkı, 2 sanatoriya, turist bazası, 2 mehmanxana, Azərbaycan Xalçası Dövlət Muzeyinin 

filialı, Şuşa Dövlət Dram Teatrı, Şuşa Televiziyası, Şərq musiqi alətləri fabriki, Dövlət Rəsm Qalereyası, Uşaq 

sağlamlıq məktəbi talan edilmiş, yandırılmış və dağıdılmışdır. 

Bununla yanaşı, işğala qədər Şuşada memarlıq abidəsi sayılan 850-dən çox yaşayış binası və 300-dək 

mədəniyyət və tarixi abidə var idi. Bunların içərisində son tunc və ilk dəmir dövrü abidəsi sayılan Şuşa və 

Şuşakənd daş qutusu qəbirləri, daş dövrü abidəsi olan Şuşa mağara düşərgəsi, XVIII əsrə dair Şuşa qalasının 

divarları, Gəncə qapısı, Pənah xanın sarayı və kitabxanası, İbrahim xanın bürcü və qəsri, Xan sarayı və 

karvansaray, M.P.Vaqifin mədrəsəsi və türbəsi, Yuxarı məscid mədrəsəsi, Hacıqulların malikanəsi, İkimərtəbəli 

karvansaray, Mehmandarovların malikanə kompleksi, Gövhər ağa, Xoca Mərcanlı, Hacı Abbas, Mərdinli, Saatlı, 

Köçərli məscidləri, Xurşidbanu Natəvanın evi və bulağı, Ə.B.Haqverdiyevin, Q.B.Zakirin, M.M.Nəvvabın, 

S.S.Axundovun, N.B.Vəzirovun, Y.V.Çəmənzəminlinin evləri, Mamay bəyin evi, məscidi və bulağı, 

Behbudovların, Fərəməzovların, Zöhrabbəyovun, Bəhmən Mirzənin evləri, Üzeyir bəy Hacıbəylinin, Bülbülün 

ev-muzeyləri, Xan Şuşinskinin, tarzən Sadıqcanın evləri, Realnı məktəbinin binası, Qız məktəbi, Şirin su hamamı, 

Meydan bulağı, İsa bulağı və s. tarixi mədəniyyət nümunəsi erməni işğalçıları tərəfindən talan edilmiş, dağıdılmış 

və məhv edilmişdir. 

 

Şuşanın işğaldan azad edilməsi Zəfər Günü kimi tarixə yazıldı 
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Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin prinsipial mövqeyi, səsləndirdiyi tutarlı dəlillər 

və əsaslı fikirlər döyüş meydanında Azərbaycan Ordusunun əldə etdiyi qələbələr diplomatiya meydanında da 

uğurlara çevrildi və Azərbaycanın İkinci Qarabağ müharibəsindəki hərbi-diplomatik Qələbəsini şərtləndirdi. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hər zaman bəyan edib ki, Azərbaycanın mövqeyində hər hansı bir 

dəyişiklik yoxdur, ola da bilməz, çünki biz həm tarixi ədalətə, eyni zamanda, beynəlxalq hüquqa əsaslanırıq. 

“Azərbaycanın ərazi bütövlüyü istənilən digər ölkənin ərazi bütövlüyü kimi eyni dəyərə malikdir” fikrini bütün 

dünyaya bəyan edən Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, heç vaxt Azərbaycan torpağında ikinci erməni 

dövlətinin yaranmasına icazə verilməyəcək, işğal edilmiş bütün torpaqlar işğalçılardan azad olunmalı, 

Azərbaycan vətəndaşları öz doğma yurdlarına qayıtmalıdırlar. 

Azərbaycanın milli və dövlətçilik maraqlarını daim üstün tutan Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev 

2020-ci il noyabrın 8-də Şuşa şəhərinin azad olunması münasibətilə xalqa müraciətində deyib: “İyirmi səkkiz il 

yarım işğal altında olan Şuşa azad edildi! Şuşa indi azaddır! Biz Şuşaya qayıtmışıq! Biz bu tarixi Qələbəni döyüş 

meydanında qazandıq. 2020-ci il noyabrın 8-i Azərbaycan tarixində əbədi qalacaqdır. Bu tarix əbədi yaşayacaq. 

Bu, bizim şanlı Qələbəmizin, Zəfərimizin günüdür!” 

Azərbaycan Prezidentinin dekabrın 3-də imzaladığı Sərəncama əsasən noyabrın 8-i bayram günləri sırasına 

daxil edildi və hər il Azərbaycanda Zəfər Günü kimi təntənəli şəkildə qeyd ediləcək. Azərbaycan Respublikasında 

Zəfər Gününün təsis edilməsi haqqında Prezidentin Sərəncamında vurğulanır ki, Azərbaycanın hərbi sahədə 

qazandığı qələbələr, xüsusilə Şuşanın düşmən əsarətindən qurtarılması müharibənin taleyində həlledici rol oynadı, 

Ermənistanın öz məğlubiyyətini etiraf etməsi və kapitulyasiyası ilə nəticələndi, Ermənistanı Kəlbəcər, Ağdam və 

Laçın rayonlarını Azərbaycana qaytarmağa məcbur etdi. 

 

Şuşa şəhəri Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı, Xarı bülbül Qarabağın azadlıq rəmzi oldu 

 

2021-ci il yanvarın 14-də Şuşaya səfər edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev son dəfə 39 il bundan əvvəl 

ümummilli lider Heydər Əliyevin şəhərə tarixi və unudulmaz səfəri zamanı gəldiyini diqqətə çatdıraraq bildirdi 

ki, qəhrəman Azərbaycan Ordusu mükəmməl hərbi əməliyyat keçirərək cəsarət, rəşadət, qəhrəmanlıq, güc, milli 

ruh nümayiş etdirərək Şuşanı işğalçılardan azad etmişlər və uzun fasilədən sonra noyabrın 8-də Şuşada 

Azərbaycan bayrağı qaldırılmışdır: “Biz buraya qalib kimi gəlmişik, bayrağı da qaldırmışıq, azad edilmiş bütün 

torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Döyüşə-döyüşə gəlmişik. Heç kim bu torpaqları bizə elə-belə 

verməyib. Heç bir danışıqlar heç bir əhəmiyyətə malik deyildi. Biz gördük ki, ancaq öz gücümüzlə öz 

torpaqlarımızı azad etməliyik və bunu etdik”. 

Şuşaya səfəri zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildirib ki, Şuşa işğaldan azad olunandan sonra 

şəhərin, bütün tarixi binaların bərpa edilməsi prosesinə start verilib. Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını, o 

cümlədən Şuşanı işğal etməsi nəticəsində tarixi, mədəni abidələrimiz dağıdılıb, ev muzeyləri qarət edilib. Onların 

arasında Xurşidbanu Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün Şuşadakı büstləri də var. Güllələnmiş bu büstlər 

erməni vandalizminin şahidləridir. Prezident İlham Əliyev qeyd etmişdi ki, ərazi bütövlüyümüz bərpa edildikdən 

sonra Bülbülün, Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin büstləri yenə də Şuşada qoyulacaq. Azərbaycan Prezidentinin bu 

sözləri artıq reallığa çevrildi və həmin dahi şəxsiyyətlərin büstləri Şuşada yenidən əvvəlki yerlərinə qoyuldu. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qeyd edib ki, ermənilərin bütün cəhdlərinə baxmayaraq, onlar Şuşanı 

dünyaya erməni şəhəri kimi təqdim edə bilməmiş, 28 il ərzində buna çalışmış lakin nail ola bilməmişlər. Ancaq 

Şuşa ermənilər tərəfindən dağıdılsa da, əyilmədi, əsirlikdə olsa da, öz ləyaqətini itirmədi, erməniləşdirmə 

cəhdlərinə məruz qalsa da, Azərbaycan ruhunu qoruyub saxlaya bildi. 

Şuşanın əsl tarixi simasının, ənənələrinin və qədim mədəni abidələrinin bərpası olduqca zəruridir. Bu 

baxımdan, strateji əhəmiyyətli Şuşanın Azərbaycan tarixində xüsusi yerinin olduğunu vurğulayan dövlət başçısı 

bildirmişdir ki, bu, bizim qədim, tarixi şəhərimizdir və əsrlərboyu azərbaycanlılar Şuşada yaşayıb, qurub, 

yaradıblar. Bununla yanaşı, Şuşa şəhərinin Azərbaycan üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirən Prezident 

İlham Əliyev qeyd etmişdir ki, yarıdağılmış tarixi abidələrimizin bərpasında çox həssas olmalı, ancaq biz o tarixi 

abidələrimizin əsl simasını bərpa etməliyik. Vaxt itirmədən, ancaq, eyni zamanda, tələsmədən Şuşanın ilkin 

simasının, tarixi simasının bərpa edilməli olduğunu bildirən Azərbaycan Prezidenti Şuşa şəhərini Azərbaycan 

mədəniyyətinin paytaxtı elan edərək demişdir: “Şuşa şəhəri buna layiqdir. Hesab edirəm ki, nəinki Azərbaycanın, 

bölgənin mədəni paytaxtı sayıla bilər. Şuşanın mədəni həyatı zəngin olmalıdır”. Bununla yanaşı, dövlət başçısı 

vaxtilə Vaqif poeziya günlərinin ənənəvi olaraq keçirildiyini vurğulayaraq diqqətə çatdırmışdır ki, Şuşada Vaqif 

poeziya günləri bərpa edilməlidir, “Xarı bülbül” festivalı bərpa olunmalıdır. 
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Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Şuşanın Azərbaycan tarixində xüsusi yeri var və Şuşanın bərpası, 

dirçəlməsi hamımızın işidir: “Əlbəttə ki, bütün işlər planlı şəkildə aparılmalıdır, Şuşanın tarixi siması 

saxlanılmalıdır, Şuşaya yad olan hər hansı bir tikiliyə yol vermək olmaz”. Dövlət başçısı bildirmişdir ki, 

mütəxəssislər, memarlar, tarixçilər, şuşalılar özləri deyəcəklər ki, bu şəhəri necə görmək istəyirlər, çünki bu, 

onların şəhəridir. Şuşanın əsl tarixi simasının və qədim mədəni abidələrinin bərpası Azərbaycan memarlıq 

üslubunu əks etdirməli, çox zəngin mədəni həyat olmalı və Şuşada yaşayacaq soydaşlarımız da, bütün işlər 

görüləndən sonra oraya qayıtmalıdırlar”. 

2021-ci il martın 16-da işğaldan azad ediləndən sonra Şuşaya ikinci dəfə səfər edən Prezident İlham Əliyev 

M.P.Vaqifin məqbərəsinin bərpa işləri ilə tanış oldu. Bərpa işlərini Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti 

Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu öz vəsaiti hesabına icra edir. 1992-ci ildə 

ermənilər Şuşanı işğal edərkən bu abidəni də vəhşicəsinə dağıdıblar. Bu baxımdan, layihənin icrası zamanı 

məqbərənin əvvəlki vəziyyətinin bərpasına xüsusi diqqət yetiriləcəkdir. Səfər zamanı Prezident İlham Əliyev 

diqqətə çatdırdı ki, artıq bərpa, quruculuq işlərinə başlanılmış, infrastruktur layihələrinə start verilmişdir.İşğaldan 

azad ediləndən sonra Şuşaya ikinci dəfə səfər edən Prezident İlham Əliyev Novruz bayramının, Azərbaycanın 

qədim şəhəri və mədəniyyət paytaxtı Şuşada qeyd edildiyini bütün dünyaya çatdıraraq bəyan etdi ki, 28 ildən 

sonra biz Şuşaya qayıdaraq tarixi ədaləti bərpa etmişik. 

Şuşa şəhərinin Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi haqqında Prezident İlham Əliyevin 2021-ci 

il mayın 7-də imzaladığı Sərəncamında vurğulanır ki, şəhərinin tarixi görkəminin bərpası, əvvəlki şöhrətinin 

özünə qaytarılması və ənənəvi dolğun mədəni həyatına qovuşması, eləcə də Azərbaycanın çoxəsrlik zəngin 

mədəniyyətinin, memarlıq və şəhərsalma sənətinin parlaq incisi kimi beynəlxalq aləmdə təbliği mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Bununla yanaşı, bu mühüm sənəddə göstərilir ki, tarixi-mədəni əhəmiyyəti və Azərbaycan xalqı üçün 

müstəsna mənəvi dəyərə malik olması Şuşaya xüsusi qayğı və həssaslıqla yanaşılmasını zəruri edir. 

Azərbaycan Prezidenti bəyan edib ki, Şuşa Azərbaycan dövlətinin mədəniyyət paytaxtı kimi dünyanın ən 

gözəl şəhərlərinin birinə çevriləcəkdir: “Əslində, həmişə belə olub. Sadəcə olaraq, mənfur düşmən bütün tarixi 

abidələrimizi dağıdıb. Amma biz bərpa edəcəyik. Onların əsl simasını qaytaracağıq. Azərbaycan xalqı Şuşada 

bundan sonra əbədi yaşayacaqdır”. 

2021-ci il mayın 12-13-də hər bir azərbaycanlı üçün müqəddəs məkanda, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı 

Şuşada, bənzərsiz və füsunkar Cıdır düzündə 29 ildən sonra yenidən “Xarıbülbül” musiqi festivalı keçirildi. Vətən 

uğrunda canlarından keçmiş qəhrəman şəhidlərin əziz xatirəsinə həsr edilmiş möhtəşəm “Xarıbülbül” musiqi 

festivalı düşmənə, bu müqəddəs şəhərə yad olan ünsürlərə həm də cavab oldu. Nəticədə, Şuşa şəhəri Azərbaycanın 

mədəniyyət paytaxtı, Xarıbülbül Qarabağın azadlıq rəmzinə çevrildi. 

 

Şuşa Bəyannaməsinin tarixi və siyasi əhəmiyyəti 

 

2021-ci il iyunun 15-də Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ermənistanın işğalından 

azad edilən, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı, Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərinə səfər etməsi və iki dost, qardaş 

dövlət arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsinin imzalanması mühüm tarixi hadisədir. 

Müttəfiqlik münasibətləri haqqında Bəyannamənin əvvəlində Azərbaycanın və bütövlükdə, Türk dünyasının 

qədim mədəniyyət beşiyi olan Şuşa şəhərində iki qardaş dövlətin prezidentlərinin görüşünün mühüm əhəmiyyəti 

vurğulanır, 100 il bundan əvvəl imzalanmış tarixi Qars müqaviləsinə istinad edilir. Həmçinin, bu tarixi sənəddə 9 

fevral 1994-cü il tarixində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında dostluq və 

hərtərəfli əməkdaşlığın inkişafı barədə Müqavilə”nin və “Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası 

arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Protokol”un, eləcə də 16 avqust 2010-cu il tarixində 

imzalanmış “Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım 

haqqında Müqavilə”nin rəhbər tutulduğu bildirilir. 

Bununla yanaşı, işğaldan azad edilmiş Şuşa şəhərində 100 ildən sonra imzalanan müttəfiqlik haqqında birgə 

Bəyannamədə iki qardaş və dost dövlətin gələcək çoxşaxəli, birgə fəaliyyət istiqamətləri göstərilir. Bu tarixi 

sənəddə bir çox mühüm məsələlər, beynəlxalq müstəvidə birgə əməkdaşlıq, xüsusilə müdafiə sahəsində 

əməkdaşlıq və qarşılıqlı hərbi yardım məsələləri öz əksini tapmışdır. Tərəflər xarici siyasət sahəsində 

əlaqələndirmənin və müntəzəm ikitərəfli siyasi məsləhətləşmələrin həyata keçirilməsinin vacibliyini qeyd edərək 

bu istiqamətdə Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq 

Şurası çərçivəsində fəaliyyətlərin əhəmiyyətini vurğuladılar. 

Sənəddə göstərilir ki, Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası müstəqillik, suverenlik, ərazi 

bütövlüyü, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı, dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq 
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prinsiplərini rəhbər tutaraq müttəfiqlik münasibətlərinin qurulmasının siyasi və hüquqi mexanizmlərini müəyyən 

edirlər. Bununla yanaşı, sənəddə xarici siyasət sahəsində əlaqələndirmənin və müntəzəm ikitərəfli siyasi 

məsləhətləşmələrin həyata keçirilməsinin vacibliyi qeyd edilir və bu istiqamətdə iki dövlət arasında Yüksək 

Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurası çərçivəsində fəaliyyətlərin əhəmiyyəti vurğulanır. 

Bununla yanaşı, bildirilir ki, hər iki dövlət müxtəlif ölkələrdə yaşayan Azərbaycan və türk diasporları 

arasında əməkdaşlığın daha sıx inkişaf etdirilməsi, onların məruz qaldıqları ümumi problemlər qarşısında birlikdə 

addımlar atılması və ardıcıl həmrəylik göstərilməsi məqsədilə səylərini birləşdirəcəklər. Eyni zamanda, göstərilir 

ki, tərəflər ölkələrinin təqdim edilməsi və milli mənafelərinin qorunmasına dair tarixi həqiqətlərin dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılmasında diasporal fəaliyyətin əlaqələndirilməsini və qarşılıqlı dəstəyi təşviq edəcəklər. 

Sənəddə Ermənistanın Türkiyəyə qarşı əsassız iddialarının, tarixin təhrif olunması və tarixi faktların təhrif 

olunmaqla siyasiləşdirilməsi cəhdlərinin regionda sülhə və sabitliyə ziyan vurduğu vurğulanaraq bu kontekstdə 

1915-ci il hadisələri ilə bağlı olaraq öz arxivlərini açan Türkiyənin Ermənistandakı və digər ölkələrdəki arxivlərin 

açılması və bu mövzuda tarixçilər tərəfindən araşdırmaların aparılmasına yönəlmiş səyləri qətiyyətlə dəstəklənir. 

Şuşa Bəyannaməsində siyasi, iqtisadi-ticarət, mədəniyyət və digər bütün sahələri əhatə edən birgə əməkdaşlıq 

məsələləri də öz əksini tapmışdır. Sənəddə həm tarixi, həm siyasi, həm də hərbi və təhlükəsizlik sahələrində 

əlaqələndirilmiş şəkildə birgə fəaliyyətin əks olunması hər iki dövlətin milli maraqları baxımından müstəsna 

əhəmiyyət kəsb edir. Şuşa Bəyannaməsinin imzalanmasından sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan mətbuata birgə bəyanatlarla çıxışlarında 

bildirdilər ki, Türkiyə və Azərbaycan bütün məsələlərdə bir yerdədir, bundan sonra da bu, belə olacaqdır. 

Azərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra dünyaya nümunə olan Azərbaycan-Türkiyə həmrəyliyi 

və strateji tərəfdaşlığı daha da yüksək səviyyəyə qalxdı, xüsusilə regional təhlükəsizlik baxımından müstəsna 

əhəmiyyət kəsb edən müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsinin imzalanması mühüm hadisə kimi 

tarixə yazıldı. 

 

Şuşa Azərbaycanın çoxəsrlik, zəngin şəhərsalma mədəniyyətinin nadir incisi kimi bərpa edilir 

 

Şuşa – Qarabağın tacı, Qafqazın sənət məbədi, Şərqin konservatoriyası, Azərbaycanın ictimai-siyasi, mədəni 

həyatında mühüm xidmətləri olan görkəmli xadimlərin vətəni, doğma şəhər, əziz bir torpaq, hərbi-strateji 

əhəmiyyətli qala və müqəddəs abidədir. Bu baxımdan Şuşanın əsl tarixi simasının, ənənələrinin və qədim mədəni 

abidələrinin bərpası mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

2021-ci il avqustun 29-30-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım 

Əliyevanın iştirakı ilə Şuşada bir sıra tədbirlər keçirildi və Şuşa şəhərinin baş planı təqdim olundu. 

Qeyd etmək vacibdir ki, 1982-çi il yanvarın 14-də ümummilli lider Heydər Əliyevin iştirakı ilə böyük təntənə 

ilə açılmış dahi Azərbaycan şairi və ictimai-xadimi Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi, Şuşa şəhəri 1992-ci il mayın 

8-də işğal edildikdən sonra ermənilər tərəfindən dağıdılmışdı. Avqustun 29-da Şuşada muzey-məqbərə 

kompleksinin təmir-bərpa və yenidənqurma işlərindən sonra açılışı oldu, həmçinin erməni vandalizminə məruz 

qalmış şairin öz evinin yerindəki büstü də yenidən ucaldıldı. 

Eyni zamanda, Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətlər göstərmiş, professional 

musiqi sənətinin banisi, görkəmli bəstəkar, ictimai xadim Üzeyir Hacıbəylinin Şuşa şəhərindəki ev-muzeyində 

aparılacaq işlərlə tanışlıq, həmçinin dağıdılmış heykəlinin, eləcə də vokal məktəbinin təşəkkülü və təkamülündə 

mühüm rol oynamış dahi Bülbülün Şuşa şəhərindəki ev-muzeyinin bərpa işlərindən sonra açılışı oldu. Eyni gündə 

Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində yenidənqurma işləri yekunlaşan XX əsrin 70-ci illərində 

tikilmiş “Qarabağ” mehmanxanasının da fəaliyyəti də bərpa olundu. 

Avqustun 30-da isə 39 il əvvəl – 1982-ci ildə ilk dəfə keçirilmiş Vaqif Poeziya Günləri Şuşa işğaldan azad 

edildikdən sonra Heydər Əliyev Fondu tərəfindən ilk dəfə yenidən təşkil olundu. Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva həmin gün Şuşada keçirilən Vaqif Poeziya Günləri çərçivəsində 

“Qarabağ Azərbaycan mədəniyyətinin incisidir”, eləcə də bərpa və təmir olunaraq yaradılan Şuşadakı Xalçaçılıq 

Qalereyasında Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin təqdim etdiyi 

“Yenidən doğma diyarda. Qarabağın sənət inciləri” sərgisi ilə tanış oldular. 

Bununla yanaşı, Vaqif Poeziya Günləri çərçivəsində Şuşada Azərbaycanın qədim tarixini, zəngin 

mədəniyyətini, gözəl təbiətini, ənənələrini təcəssüm etdirən “Yaddaş. Fotoqrafik tarix” adlı fotosərgidə, 

Ermənistan vaxtilə işğal altında saxladığı ərazilərdə mədəni irsimizə, tarixi-memarlıq nümunələrimizə qarşı 

vandalizm aktları, düşmən tərəfindən tarixi-mədəni obyektlər, dini ocaqlar məhv edilərək, bir sıra rayon və 

şəhərlər yerlə-yeksan olunduğu, həmçinin işğaldan azad olunmuş rayon və şəhərlərdə ermənilərin törətdiyi 
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vəhşiliklərə, dağıntılara dair fotolar da təqdim edildi. Sərgidə Vətən müharibəsi zamanı Ermənistan tərəfindən 

mülki əhaliyə qarşı törədilən cinayətləri əks etdirən fotolar da nümayiş olundu. 

2021-ci il sentyabrın 18-də ilk dəfə Şuşada Milli Musiqi Günü çərçivəsində Üzeyir Hacıbəyli XIII 

Beynəlxalq Musiqi Festivalının konserti keçirildi. Hər il dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin ad 

günündə qeyd olunan bu tədbir, Şuşada, onun heykəlinin ucaldığı parkda təşkil edildi. Xatırladaq ki, 1985-ci ildə 

Üzeyir Hacıbəylinin 100 illik yubileyi münasibətilə Şuşada ucaldılmış bəstəkarın heykəli 1992-ci ildə Birinci 

Qarabağ müharibəsi zamanı erməni vandalizminə məruz qalaraq tamamilə məhv edilmişdi. Artıq işğaldan azad 

edilmiş Şuşa şəhərində görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin heykəli Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtında öz 

əvvəlki yerində ucaldılıb. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2020-ci il oktyabrın 16-da, 44 günlük Vətən müharibəsinin 20-ci 

günündə Türkiyənin “A Haber” televiziya kanalına müsahibəsində demişdi: “Şuşanın Azərbaycan xalqının 

qəlbində xüsusi yeri var. Bu, bizim tarixi şəhərimizdir, qədim mədəniyyət ocağıdır. Şuşa Azərbaycan xalqına bir 

çox istedadlı, dahi şəxslər bəxş edibdir. Əlbəttə ki, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olar. Ona görə təbii ki, Şuşanın 

işğaldan azad edilməsi bizim hədəflərimizin arasında xüsusi yer tutur. Biz buna çalışmalıyıq, biz buna nail 

olmalıyıq”. 

2020-ci il noyabrın 8-də Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev Şuşa şəhərinin azad olunması 

münasibətilə xalqa müraciətində bütün dünyaya bəyan etdi: 

 

“Əziz Şuşa, sən azadsan! 

Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq! 

Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik! 

Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!” 

 

Xalq qəzeti. - 2021.- 7 noyabr. - № 242. - S. 6-7. 
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Şuşalı dünyam 
 

Billurə Aslanqızı 

 

Şuşa - uşaqlığımın əziz xatirəsi, mənə "şah Qacarın tacını axtarmaq xəyalı qurduran" nağıl dünyam idi... 

Şuşa -  özümü dərk edəndən yay aylarımın unudulmaz istirahəti, möcüzəli əyləncəsi, əsrarəngiz səyahəti, ən xoş 

günlərimizi şərəfləndirən ən özəl məkan idi...  Şuşa - yeddi dolamasının hər birini uşaq sevinci ilə qalxdığım, 

çayçı Süleymanın məxsusi qoxulu kəklikotlu çay stəkanlarını üst-üstə, sürətlə, gümrah şəkildə enməsini böyük 

təəccüblə izlədiyim, 100 yaşını haqlamış Mürsəl dayının İsa bulağındakı ölməz ifasını yaddaşıma həkk elədiyim, 

Xan qızı bulağının suyundan doyunca içdiyim, dadını belə unutmadığım Qarabağ xəngəli yediyim, Üzeyir bəyin 

ev-muzeyini maraqla gəzdiyim, Cıdır düzü boyu nəfəsim kəsilənədək qaçdığım, dağlarındakı xına daşlarında 

ovuclarımı boyadığım gözəlliklər diyarı idi... 

İllər öncə çalışdığım televiziyada (2012) Şuşanın işğal gününə həsr olunan süjet hazırlamışdım vaxtilə. 

"Yuxarı Gövhər ağa məscidinin minarələrindən yenə bir gün azan səslənəcək" fikri ilə bitən bir süjet... Nə qədər 

inanmışdım bu fikrə xatırlamıram, amma ümid etmişdim... Nə az, nə çox bir sutka Şuşanın fotolarını toplamışdım 

internet səhifələrindən.... Xalq artisti Flora Kərimovanın yanıqlı ifasında "Darıxıram, sənin üçün, Şuşam mənim" 

mahnısını dinləyib, uşaqlığımda keçdiyim küçələri, gördüyüm hər detalı təkrar-təkrar xatırlamağa çalışmışdım, 

yaşa dolduqca bir gün yaddaşımdan o xatirələrin əksi silinər qorxusuyla... 

Və illər ötdü... Möcüzə gerçəkləşdi. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı Azərbaycan 

Ordusu Şuşa şəhərini işğaldan azad etdi... Və bir nağıl kimi, ən gözəl xəyal kimi mən illər sonra yenidən Şuşaya 

ayaq basdım.  Azad Şuşaya.... Bizim olan Şuşaya... Özümü dərk edəndən - hələ azyaşlı məktəbliykən Qarabağ 

yarası ilə böyüməyə adət edən, təqdim etdiyi verilişlərdə Qarabağ sözü ilə ürəyi parçalanan mən Azərbaycan 

Televiziyası üçün Şuşa şəhərinə - azad Şuşadan veriliş hazırlamağa gedirdim. Bu, sözlə ifadəsi mümkün olmayan, 

ürəyə sığmayacaq, boğazda düyünlənən hisslərlə müşayiət olunan ən təkrarsız səfər idi. Qismət olsa, inşallah 

Şuşaya hələ çox gedəcəyik, amma heç biri bu ilk səfər qədər fərqli olmayacaq... 

Təxminən 30 il sonra gerçəkləşəcək Şuşa səfərinin doğurduğu duyğuların təsirindən,  səhər sübhü dirigözlü 

açdım. Həyəcandan nəsə düşünə bilmirdim. Həm Şuşanı görə biləcəkdim, həm də illər sonra - doğma şəhərim, 

viran yurdum, yaralı Füzulidən keçəcəkdim ilk dəfə... Özümə söz vermişdim, ağlamayacağam deyə. Ağdama 

çəkilişə gedəndə gördüyüm vəhşilikdən heyrətlənib, vahimələnib donmuşdum... Yandırılmış Qiyaslı məscidinin 

uçuq divarlarına əlimi sürtəndə, şəhidlərin ruhuna fatihə oxuyanda, rəngini belə itirmiş Ağdama da söz vermişdim, 

sınmayacağam, ağlamayacağam deyə. Amma Füzulini - dünyaya göz açdığım, suyuyla, havasıyla böyüdüyüm, 

nisgilini ruhumda və qəlbimdə bir nişanə olaraq gizlicə daşıdığım yox olmuş şəhərimi görəndə hıçqırığıma qalib 

gələ bilmədim. Yarımçıq divarlar, uçurulmuş bünövrəsindən balaca ağaclar, kollar pöhrələnən xaraba evlər sanki 

qucaq açmışdı mənə. "Dədə Qorqud" filmində daşların haray çəkdiyi fəryad dolu o lal səhnədə olduğu kimi... 

İçimdəki dəli istəyi zorla boğub xarabalıqlara doğru yüyürmədim. İcazə yox idi... mina təhlükəsinə görə. Biz 

sadəcə Zəfər yoluna doğru düz irəliləyə bilərdik. Çəkilişə birgə yollandığım heyət lal baxışlarla məni izləyirdi, 

yolumuza davam etməli idik. Bəlkə o acı günlərin ağrılı nişanəsi olan divarları qucaqlamaq istəyimi boğa bildim, 

amma.... Bir də onda ayıldım ki, nəm torpağı yalın əllərlə qazıram. Bu torpağa az şəhid qanı axmayıb, bu torpaq 

az zülm görməyib, bu torpaq illərin əsirliyindən çıxıb. Bu torpaq sümükləri belə əriyib onunla qovuşan əzizlərimin 

tək yadigarı, bu torpaq son nəfəsini verən igidləri soyuq sinəsinə sıxan dərdli ana idi mənim üçün. Ovuc-ovuc 

yığdığım, hər zərrəciyini barmaqlarımın ucunda hiss etdiyim torpaq içimdəki kədəri, nisgili, həyəcanı, sevinci 

canına çəkdi sanki. İkimiz də sakitləşdik.  

Sonra yolumuza davam etdik. "Quruçay" lövhəsi yazılan balaca körpüdən keçəndə, filmlərdəki kimi sanki 

kadrlar dəyişdi, ağ-qara olanlarla əvəzləndi. İllər öncəyə qayıtdım. Uşaqlığımın Füzulisindəki Quruçayı və onun 

üzərindəki körpünü xatırladım. "Bu körpü əvvəl də vardı, onunla gedib, sonra sağa dönürdük deyəsən və kəndə 

yola düşürdük" deyib sevincdən qışqırdım. Sonradan bərpa olunsa da, bu bir detalı tanıyıb, görə bildiyim üçün 

xoşbəxt idim. Məhv olmuş uşaqlığımın Füzuli adlı yeganə pazl parçasını tapıbmış kimi sevinirdim. 

Sonra Zəfər yolu ilə irəlilədik. Qət etdiyimiz hər metr məsafə Qələbə tarixi, igidlik salnaməsi, qürur yeri 

idi... Yüksəklərə doğru yol aldıqca doğma Şuşanın illər öncəki meşələrini, ağacları xatırlamağa çalışır, hər şeyi 

acgözlüklə beynimə qazımaq istəyirdim. Şuşa yay fəslində belə sərin olan, adamı üşüdən bir havaya malik idi. 

Amma bu gün illərin həsrət dolu görüşünə Şuşa da məxsusi hazırlaşmışdı sanki. Payızın ortasında günəş şəfəqləri 

ilə isidirdi bizi. Qarşımıza çıxan hər bir əsgərin boynuna sarılmaq, təşəkkür etmək istəyirdim. O qədər doğma, o 
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qədər səmimi, o qədər təmiz baxışları, gülər üzləri var idi ki... Sanki bu torpağın sehrinə düşmüşdük hamımız. 

Möhkəm sıxılmış bir yumruq kimi... həyəcanla döyünən ürək kimi... Qalib Azərbaycanın vətəndaşları kimi... 

Şuşada saatlar bir an qədər sürətlə ötdü. Amma dolu-dolu, bir ömrə sığacaq təəssürat və xatirəylə zəngin... 

Yuxarı Gövhər ağa məscidində dua etdim, Şuşa qalası, Vaqifin məqbərəsi önündə qürurla aparıcı mətnimi 

söylədim.... Sonra Xan qızı bulağından su içdim, Cıdır düzünün əfsanəvi qayalıqlarına qucaq açdım, Şuşa havası 

uddum, Qarabağ unundan Şuşada bişirilmiş isti çörək yedim.... Mən dünyanın ən varlı, ən xoşbəxt insanı idim... 

Sonra qəribə bir hiss yaşadım. Mən itirdiyim uşaqlığımla qarşılaşdım o küçələrdə.... qucaqlaşdıq... bağrıma 

basdım onu... Yarı uçuq divarlara həkk olunan igid oğullarımızın adlarını oxuduqca yanağımdan süzülən göz 

yaşlarını əlləri ilə sildi uşaqlığım. Təbəssüm etdi mənə, "nəhayət gəldin" deyə pıçıldadı. "Al məni, qəlbinə, ruhuna 

hopdur, öz yerimə, yarım qaldığım yerimə göndər" dedi. "Şuşalı dünyama, Qarabağlı dünyama xoş gəldin" 

söyləyib, onu ömür kitabımın əzilib bükülmüş, amma yazılmamış, yaşanmamış səhifələrinə geri göndərdim. Və 

Şuşa səmalarına baxıb, səssiz şəkildə bağırdım: "Mən məktəbliykən səndən qoparılan, bir jurnalist, bir tədqiqatçı 

kimi qoynuna qayıdan övladınam, Qarabağ!" Günəşin şəfəq saçdığı bu səmanın hər nöqtəsindən ruhları boylanan 

Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin! Qazilərimizə Allah şəfa versin! Bizi bu torpağa qovuşduran hər bir qəhrəmanın 

önündə baş əyirəm... 

 

Bakı - Füzuli - Şuşa 

 

525-ci qəzet. - 2021. - 5 noyabr. - № 203. - S. 10. 
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Şuşanın könüllü həkimləri 
 

Rəşad Cəfərli 

 

Şuşada fəaliyyət göstərən stomatoloqların hərbçilərimizin müalicəsini pulsuz etdiklərini hələ Bakıda ikən 

öyrənmişdik. Ona görə Şuşa səfərində planlarımızdan biri də stomatoloqlarla görüşüb işləri barədə reportaj 

hazırlamaq idi. Onların Yuxarı Gövhər ağa məscidinin yaxınlığında yaratdıqları stomatoloji  tibb məntəqəsini 

tapmaq çətin olmadı. Sadəcə həkimlər yerlərində deyildilər. Qapıya yazıb vurduqları telefon nömrəsinə zəng 

etdik, məlum oldu ki, əsgərlərdən birinin dişini müalicə etmək üçün hərbi hissəyə gediblər. 

 

Müasir stomatoloji kabinet, dərmanların pulsuz satıldığı aptek... 

 

Həkimlərlə bir gün sonra  görüşə bildik. Onlardan Elgiz Zeynalov Azərbaycan Tibb Universitetinin 

məzunudur, əslən Ağdam rayonundandır. Öyrənirik ki, stomatoloji  tibb məntəqəsində eyni vaxtda hətta üç nəfərə 

xidmət göstərmək mümkündür. Burada quraşdırılmış tibbi avadanlıqlar - stomatoloji kürsü, rentgen aparatı və s. 

ən müasir standartlara uyğundur. Sterilizasiya aparatı isə cərrahidir, yəni burada sterilizə olunan alətlərlə ən ağır 

əməliyyatları da etmək olar. Stomatoloji kabinetdə aptek də yaradılıb və hərbçilər üçün dərmanlar pulsuzdur. 

Burada ilkin zəruri olan istənilən dərman vasitəsini tapmaq mümkündür. 

Fəaliyyətləri barədə məlumat verən Elgiz həkim dedi ki, hərbçilərə pulsuz stomatoloji və digər tibbi 

xidmətlərin göstərilməsi təşəbbüsü Azərbaycan Könüllü Həkimlər Assosiasiyasına məxsusdur. 44 günlük 

müharibə zamanı bu təşkilatı yaradan Azərbaycan Tibb Universitetinin Ağız, üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrasının 

əməkdaşı Oqtay Mehdiyev həmkarlarına yaralı hərbçilərimizə tibbi yardımın göstərilməsinə dəstək vermələri 

üçün çağırış edib. Əvvəlcə təşkilatın sıralarında stomatoloqlar birləşiblər, sonra digər sahələrin həkimləri də 

onlara qoşulublar. Tezliklə təşkilatın sıraları xeyli genişlənib, döyüş bölgəsinə könüllü getmək istəyən həkimlərin 

sayı 300-ü ötüb. Onlar öz təşəbbüsləri ilə dərman və tibbi avadanlıqlar üçün cəbhə bölgəsində 3 yerdə anbar 

yaradıblar. Həkimlər növbəlilik prinsipi ilə könüllü olaraq cəbhəyə gedərək yaralı hərbçilərin müalicəsində 

yaxından iştirak ediblər. 

Elgiz Zeynalovun sözlərinə görə, Azərbaycan Könüllü Həkimlər Assosiasiyasının xətti ilə döyüşlər zamanı 

ilk olaraq Füzuli hospitalında yaralı hərbçilərimizə tibbi yardım göstərib. Müharibənin demək olar ki, son gününə 

qədər döyüş bölgəsində olub, ilkin tibbi yardımların göstərilməsində fəal iştirak edib. 

 

“Müharibə bitsə də, ordumuzun, hərbçilərimizin yanındayıq” 

 

Müharibə başa çatandan sonra da Azərbaycan Könüllü Həkimlər Assosiasiyası fəaliyyətini davam etdirir 

və həkimlər növbə ilə işğaldan azad olunmuş bölgələrimizdə hərbçilərimizə pulsuz tibbi xidmət göstərirlər. 

Hadrutda, Zəngilanda, Qubadlıda və Şuşada tibb məntəqələri və xüsusilə stomatoloji xidmət məntəqələri 

yaradılıb. 

Şuşaya Elgiz Zeynalov birinci dəfə idi ki, gəlmişdi. Onun sözlərinə görə, təşkilatın xətti ilə könüllü 

stomatoloq kimi Şuşaya getmək təklif olunanda sevincinin həddi-hüdudu olmayıb. “Həkim kimi bura gəlmək 

çoxdankı arzum idi. Şuşa haqqında çox eşitmişdim, oxumuşdum. Doğrudan da, gələndə gördüm ki, Şuşa tamamilə 

başqa bir dünyadır, burada insan sözlə deyilməsi çətin olan hisslər yaşayır. Şuşa tarixən milli mədəniyyətimizin 

əsas ünvanlarından biri olub. Şuşa Vətən müharibəsində həm də ordumuzun qəhrəmanlıq dastanı yazdığı bir 

şəhərdir”,  - deyə o bildirir. Onu da əlavə edir ki, əgər qismət olarsa, gələcəkdə həkim kimi Şuşada daimi işləyə 

bilər. 

Digər həkim Zöhrab Seyidəliyev isə Xaçmaz rayonundan gəlmişdi. ATU-da Elgiz Zeynalovla birlikdə 

təhsil alıb, qrup yoldaşı olublar. Əsas iş yeri Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasıdır. Bu, onun könüllü stomatoloq 

kimi Şuşaya ikinci gəlişi idi. Bundan əvvəl Zəngilan və Qubadlıda fəaliyyət göstərib. Zöhrab Seyidəliyevin 

sözlərinə görə, ilk səfərindən Şuşaya bağlanıb və şəhəri qoruyan hərbçilərimizin sağlamlığının keşiyində durmaq 

bir həkim kimi onun üçün fəxrdir: “Müharibə bitsə də, biz həkimlər ordumuzun, hərbçilərimizin yanındayıq. 

Təşkilatın sıralarına qoşulan həkimlərin sayı durmadan artır. Onların sağlamlığının keşiyində dayanmaq bizim 

həm də mənəvi borcumuzdur”. 

 

Vətənpərvərlik örnəyi 
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Həkimlər Şuşada növbəlilik prinsipi əsasında bir həftə fəaliyyət göstərirlər. Növbəti həftə onları həmkarları 

əvəz edir. Beləcə, Şuşada hərbçilərə stomatoloji xidmət davam edir. Digər sahənin həkimlərinə gəldikdə Zöhrab 

Seyidbəyli dedi ki, onlar yalnız şənbə və bazar günləri gəlib hərbi hissədə hərbçiləri müayinə edir, əgər ehtiyac 

olarsa, müalicə yazırlar. Şuşaya Azərbaycan Könüllü Həkimlər Assosiasiyasının xətti ilə gələn həkimlərin demək 

olar ki, hamısı öz sahələrinin peşəkarlarıdır və bir qismi Türkiyənin tanınmış tibb mərkəzlərində çalışıblar. 

Stomatoloji kabinetin qeydiyyat dəftərinə nəzər salırıq. Məlum olur ki, həkimlər indiyədək Şuşada 3116 

nəfərə stomatoloji xidmət göstəriblər. Əgər hansısa hərbçinin hərbi hissəni tərk etmək imkanı yoxdursa, həkimlər 

özləri dərhal o hissəyə gedirlər. Məntəqədə olan hərbçilər də onlar üçün belə təmənnasız və yüksək tibbi xidmətin 

təşkilinin qürurverici olduğunu dedilər. 

Həkimlərə uğurlar arzulayıb yüksək təəssüratlarla tibb məntəqəsindən ayrıldıq. Bəli, bu həkimlər 

təmənnasız şəkildə hərbçilərimizin sağlamlığının keşiyində dayanmaqla, öz sahələrində vətənpərvərliyin 

nümunəsini yaradırlar. Onların hər birinin Vətən müharibəsində qələbənin əldə olunmasında, bu gün isə işğaldan 

azad olunmuş ərazilərimizdə aparılan bərpa proseslərində payı var. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 5 noyabr. - № 240. - S. 12. 
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Şuşanın ilk şəfqət ünvanı 

 
Zəfər qalamızda yaradılan modul tipli xəstəxanada fədakar həkimlərimiz 24 saat xidmət göstərirlər 

 

Rəşad Baxşəliyev 

 

Şuşadayıq... 

Şəhərin bütün küçələrində, məhəllələrində təmir-bərpa, abadlıq-qruculuq işləri gedir. Belə bir təəssürat 

yaranır ki, Pənahəli xanın sıldırımlar, qayalar üzərində təməlini qoyduğu qala şəhərimiz 28 il düşmən tapdağında 

inləsə də, sınmayıb, ruhunu itirməyib, əzəmətini və qamətini saxlaya bilib. 

Fərəhlidir ki, bu gün Şuşa yenidən qurulur, ona istəyimizə uyğun və yaraşan yeni həyat, yeni nəfəs verilir. 

Bu mənzərəyə şahidlik etmək insanda ruh yüksəkliyi yaradır. 

Şəhərdə bütün lazımi infrastrukturlar inşa olunur, sosial-iaşə obyektləri yaradılır. Onların bir çoxu haqda 

əvvəlki reportajlarımızda məlumat vermişik. İndi isə yolumuz Şuşanın keşiyini çəkən, müdafiəsini təmin edən və 

Zəfər qalamızın yenidən qurulmasında iştirak edən hər kəsin sağlamlığının təminatı üçün yaradılan modul tipli 

xəstəxanayadır. 

 

Modul tipli olsa da, ən ağır cərrahiyyə əməliyyatının aparılması üçün şərait var 

 

Bu, Qarabağda açılan ilk modul tipli tibb müəssisəsidir. Azərbaycanın fədakar həkimləri burada 24 saat 

tibbi xidmət göstərirlər. Böyük maraqla həm xəstəxananın fəaliyyəti ilə maraqlanırıq, həm də həkimlərlə 

söhbətləşirik. 

Tibb müəssisəsinə könüllü olaraq gələn Nərimanov Tibb Mərkəzinin Yanıq şöbəsinin cərrahı Almas 

Seyidov bizi burada yaradılan şəraitlə tanış edir. Söhbət əsnasında bəlli olur ki, hazırda xəstəxanada Nərimanov 

Tibb Mərkəzinin 12 nəfər tibb heyəti ezamiyyətdədir. Onlar hərbçilərə və Şuşanın yenidən qurulması prosesində 

iştirak edən hər kəsə təmənnasız xidmət göstərirlər. İki həftədən sonra onları başqa heyət əvəzləyəcək. Həkim 

deyir ki, modul tipli xəstəxanada yaradılan şərait, müasir tibbi avadanlıqlarla təchizat vətəndaşların müayinə və 

müalicəsinə xidmət edəcək. 

Xəstəxana mərkəzləşdirilmiş oksigen generator sistemi ilə təchiz olunub. Əməliyyat və intensiv terapiya 

otaqlarında, eyni zamanda bütün palatalarda oksigen xətti mövcuddur. Xəstəxanada təcili tibbi yardım, 

poliklinika, laboratoriya, funksional diaqnostika, anesteziologiya-reanimasiya və stasionar xidmətlər göstəriləcək. 

Xəstəxananın təchizatı barədə məlumat verən Almas həkimin sözlərinə görə, funksional diaqnostika otağı 

portativ rentgenoqrafiya aparatı ilə təmin olunub. Tibb müəssisəsinin laboratoriyasında ümumi və biokimyəvi 

analizlərin aparılması mümkündür. Xəstəxanada travmatoloq, ümumi cərrah, kardioloq, revmatoloq, 

anestezioloq-reanimatoloq, funksional diaqnostika həkimi, orta və kiçik tibb işçiləri, eləcə də digər işçilər 

çalışırlar. 

Xəstəxanada 6 palata var. Burada 24 saat ərzində eyni anda 9 xəstəyə yardım etmək mümkündür. İstənilən 

ağır əməliyyat prosesini aparmaq üçün lazımi şərait yaradılıb. TƏBİB xəstəxananı dərman ləvazimatları və bütün 

tibbi avadanlıqlarla təchiz edib. 

 

12 yaşında Şuşadan çıxan tibb bacısının sevinc göz yaşları 

 

Xəstəxana ilə ümumi tanışlıqdan sonra tibb işçilərinin, həkimlərin təəssüratlarını öyrənirik. 

Şuşaya könüllü olaraq gələn Bakı şəhər 5 saylı klinik xəstəxanasının nəzdindəki 3 saylı uşaq poliklinika 

şöbəsinin həkim-infeksionisti Kəmalə Eldarova deyir ki, karyerasının ən yaddaqalan günlərini yaşayır: “Çox 

fərəhlidir, qürur hissi keçirirəm. Şuşaya gəlmək, Zəfər qalamızı görmək çoxdankı arzum idi. Heç vaxt Şuşada 

olmamışam, ona görə də bura gələndən sevincimin həddi-hüdudu yoxdur. İşdən sonra şəhəri küçə-küçə gəzirəm. 

Əlbəttə ki, əsgərlərimizə xidmət etmək bizim üçün şərəfdir. Çünki Şuşanı 28 ildən sonra bizlərə onlar qaytarıblar. 

Biz də əlimizdən gələni etməliyik ki, onlar daim sağlam olsunlar”. 

Tibb bacısı  Səidə Seyfullayeva da çox sevincli görünürdü. Dediyinə görə, Şuşaya ezam olunan ilk tibb 

heyətinin tərkibində olması xəbərini eşidəndə göz yaşlarını saxlaya bilməyib. Səbəbini özündən eşidək: “Burada 

bəlkə də mənim qədər sevinən yoxdur. Çünki mənim atam şuşalıdır. Qanımla, canımla şuşalıyam. Mən 12 yaşıma 

qədər burda böyümüşəm. İllər sonra Şuşanı görməyin sevincini, kədərini sözlə ifadə etmək çətindir. Erməni 
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vandalları şəhərimizi elə günə salıblar ki, evləri belə tapmaq olmur. Sanki burada vəhşi qəbilə yaşayıb. Amma 

qürurlanıram ki, Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin göstərişi ilə Şuşa yenidən qurulur, özü də çox sürətlə. 

İnanıram ki, tezliklə Şuşa öz əzəmətli, gözəl günlərinə geri dönəcək. Biz də öz ata-baba yurdumuza gəlib xoşbəxt 

günlərimizi yaşayacağıq. Mən də böyük həvəslə tibb bacısı kimi dədə-baba yurdumda çalışaram”. 

 

28 il yurd nisgili çəkmiş həkim-laborantın arzusu 

 

Nərimanov Tibb Mərkəzinin həkim-laborantı Şəhrun İsmayılova da öz xahişi ilə Şuşaya ezam olunub. 

Həmkarları kimi onun da sevincinin həddi-hüdudu yoxdur: 

“21 ildir bu sahədə çalışıram. Bugünkü kimi sevindiyim anları xatırlamıram. Çünki mən də illərlə elindən-

obasından didərgin düşmüş, yurd nisgili çəkmiş bir qarabağlıyam. Ağdamda anadan olmuşam. Uşaqlığımda 

Şuşada, İsa bulağında çox olmuşam. Biz hər yay buralarda istirahət edərdik, dağları-dərələri gəzib, bulaqların buz 

kimi suyundan içib xoşbəxt günlərimizi keçirərdik. Taleyin qismətidi, 28 il yurdumuza həsrət qaldıq. Ən yaxın 

əzizlərimiz gözümüzün önündə bu yerlərin cəfasını, dərdini-sərini çəkə-çəkə həyatdan köçdülər. Amma bu gün 

Qarabağımız işğaldan azaddır və cənab Prezident bu regionumuzda bütün şəhər və qəsəbələri, kəndləri yenidən 

qurur. Elə ilk olaraq mənim doğulduğum Ağdam şəhərinin baş planı təsdiqlənib və yeni, müasir Ağdam qurulur. 

Arzum və istəyim budur ki, Ağdama qayıdıb şəhər xəstəxanasında həkim-laborant kimi fəaliyyət göstərim. Bunu 

çox səbirsizliklə gözləyirəm”. 

Gültəkin Mirbabayeva isə USM həkimidir. Şuşaya gələn briqadanın üzvü olduğu üçün özünü xoşbəxt sayır. 

14 ildir bu sahədə çalışan həkim deyir ki, Azərbaycan hərbçilərinə, Qarabağı 44 günə azad edən igid oğullarımıza 

tibb xdmətləri göstərmək onlar üçün fəxrdir: “Heç ağlıma da gəlməzdi ki, nə zamansa gəlib Şuşada çalışacam. 

Müharibə zamanı bizim həkimlərimizin də böyük zəhməti oldu. Yaralılarımızın həyatını qurtaran 

həkimlərimizdən də şəhid olanlar, yaralananlar var. İndi isə biz öz vətəndaşlıq borcumuzu yerinə yetiririk. Təki 

Şuşanın keşiyini çəkən əsgərlərimiz hər zaman sağlam olsunlar və bu qədim şəhərimizi göz bəbəkləri kimi 

düşməndən qorusunlar”. Həkim deyir ki, gün ərzində USM müayinəsi üçün 5-6 nəfər hərbçi, tikinti-quruculuq 

işlərində çalışan şəxslər müraciət edir. Müayinə zamanı bədənin hər hansısa orqanında problemin olduğu 

aşkarlandıqda həmin şəxsə bir neçə günlük müalicə kursu yazılır. 

 

Şərəfli peşə sahibləri və xilaskarlıq missiyası 

 

Onları əbəs yerə xilaskar adlandırmırlar. Xəstələr həmişə çarəni həkimlərin əllərində axtarırlar. “Hippokrat 

andı” içən şərəfli peşə sahibləri ən ağır və çıxılmaz vəziyyətlərdə ümid işığı yandırmaq, şəfasıza şəfa, çarəsizə 

çarə vermək üçün gecə-gündüz onların başı üstünü kəsdirir, çarpayısının yanından ayaq çəkmədən yaşamla ölüm 

arasında çırpınan xəstələri həyata qaytarmaq üçün çalışırlar. 

Ağxalatlı peşə sahibləri yuxusuz gecələri, bilik, bacarıq və təcrübələri hesabına neçə-neçə ömrü yarıda 

qırılmağa qoymurlar. Onların peşəsinin müqəddəsliyi də elə bundadır. 

Onlar insanların ən dəyərli neməti olan sağlamlığın keşiyindədirlər. Xalqımız tarixən həkimlik sənətinə ən 

ülvi bir peşə, həkimə müqəddəs bir şəxs kimi baxıb. Sənətini yaxşı bilən, xalqın sağlamlığı keşiyində ləyaqətlə 

dayanan həkimlərə loğman  demişlər. Xalqın müqəddəs saydığı, inanıb etibar etdiyi həkim adını daşımaq olduqca 

şərəfli və məsuliyyətlidir. 

Göründüyü kimi,  fədakar Azərbaycan həkimləri bu gün Şuşanı qoruyan, şəhərin yenidən qurulması 

prosesində çalışan hər kəsin sağlamlığı üçün bacardıqlarını əsirgəmirlər. Necə ki, Vətən müharibəsində olduğu 

kimi... 

Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başladığımız haqq savaşında həkimlərimizin də çox böyük xidmətləri 

olub. Bir əlində silah, o biri əlində tibb çantası ilə döyüşün içində olub həkimlərimiz. Onların fədakarlığı sayəsində 

yüzlərlə yaralı qəhrəmanımız sağ qalıb və hətta yaralı-yaralı döyüşü davam etdirib. 

Vətən müharibəsi zamanı 159 hərbi tibb işçisi yaralanıb, onlardan 42 nəfəri xidməti vəzifəsini yerinə 

yetirərkən qəhrəmancasına şəhid olub. Həlak olmuş tibb işçilərindən 9-u həkim, 7-si feldşer, 26-sı sanitardır. 

Bu gün Zəfər qalamızda təmənnasız çalışan həkimlərimiz cəsur, fədakar həmkarlarının ruhlarını şad edərək 

onların yolunu davam etdirirlər. Əgər müharibə zamanı həkimlərimiz Şuşanı savaşa-savaşa düşməndən geri alan 

qəhrəmanlarla çiyin-çiyinə irəliləyirdilərsə, bu gün Nərimanov Tibb Mərkəzinin əməkdaşları Zəfər qalamızı 

yenidən quran, müdafiə və mühafizə edən hərbçilərimizin sağlamlığının keşiyindədirlər. Bu, fədakarlığın, 

müqəddəs anda sadiqliyin göstəricisidir. Məhz onların simasında xalqımızın cəsarət və şəfqət, məsuliyyət və 

insansevərlik xüsusiyyətlərinin təzahürü görünür. 
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 Elə xəstəxana ilə tanışlıq, kiçik dialoqlarımız zamanı tibb işçilərinin səsləndirdikləri dəyərli, maraqlı 

fikirlər həm xoş ovqat yaradırdı, həm də insanı fərəhləndirirdi. Bu xoş ovqatla da xoşməramlı missiyalarında 

onlara uğurlar arzulayıb xəstəxanadan ayrılanda beynimdə bir fikri qətiləşdirmişdim - könüllü olaraq Qarabağda 

fədakarcasına çalışmaq, həqiqətən də, sonsuz təşəkkürə layiqdir. 

Məhz belə xoş hallarla rastlaşdıqda, maraqlı proseslərə şahidlik etdikdə insanda bir əminlik hissi yaranır 

ki, şanlı qələbə Azərbaycan xalqını daha da mütəşəkkilləşdirib və bu gün böyük zəfərin izi ilə daha möhtəşəm 

gələcəyə doğru irəliləyirik. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 2 noyabr. - № 237. - S. 1,9. 
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Şuşanın Bülbül nişanı 
 

Heydər Əliyevin yaratdığı ev-muzeyə İlham Əliyev Zəfəri ilə yeni həyat bəxş etdi 

 

Rəşad Cəfərli 

 

 Yuxarı Gövhər ağa məscidindən Şuşanın “Çuxurməhlə” səmtinə doğru düşürük. Yenə də hər tərəfdə 

erməni vandallığının və vəhşiliyinin izi görünür… 

Qulaqbatırıcı sükutun içərisində uzaqdan musiqi səsi gəlir. Yaxınlaşdıqca avaz daha aydın eşidilir: 

Hər gecəm oldu kədər, qüssə, fəlakət sənsiz, 

Hər nəfəs çəkdim, hədər getdi o saət sənsiz… 

Oxuyan Bülbül idi… 

Uçuq hasarı dönən kimi qarşımıza xarabalıqların arasında bərq vuran bir mülk çıxır. Ünvanı 

yanılmamışdıq… 

 

Murtuzanı Bülbülə “çevirən” 150 yaşlı tut ağacı… 

 

Şuşaya səfərimiz zamanı Bülbülün ev-muzeyinə getmək planımızda yox idi, ona görə də bu məhəlləyə 

xəbərsiz gəlmişdik. 

Dahi sənətkarın uşaqlıq və yeniyetməlik illərinin keçdiyi bu məhəllədə, həm də onun adını daşıyan  küçədə 

Şirinbəylilər, Kavalerlər və digər şuşalı ailələrə məxsus evlər də erməni vəhşiliyinin qurbanıdır.  Hələlik bu 

küçənin və bütün məhəllənin bərpa olunan yeganə ünvanı Azərbaycan peşəkar vokal sənətinin banisi, lirik-

dramatik tenor səsə malik opera müğənnisi, görkəmli xanəndə, Azərbaycan və SSRİ Xalq artisti, professor və 

ictimai xadim Bülbülün dünyaya göz açdığı evdir... 

Darvazanı aralayıb həyətə daxil olduq. İki nəfər bir tərəfdə palçıq qarışdırırdı. Bülbülün avazı altında 

zümzümə edən həmin şəxslərdən birini dərhal tanıdıq: keçmiş həmkarımız, indi isə muzeyə rəhbərlik edən 

Fəxrəddin Hacıbəyli idi. Muzeyə ziyarətçilərin gəldiyini görüb əllərini sildi və bizə yaxınlaşdı. Zarafatla 

“deyəsən, muzeyin həm direktoru, həm də fəhləsisiz” deyirik. O isə gülərək, amma ciddi şəkildə “Nəinki Bülbülün 

ev-muzeyinin, bütün Şuşanın fəhləsi, süpürgəçisi və qurucusuyuq. İllərlə bunu arzu etməmişik?”  - deyir. 

Sentyabr ayından Bülbülün ev-muzeyinə direktor təyin olunan Fəxrəddin Hacıbəyli Azərbaycanın 

mədəniyyət tarixini və Şuşanın mədəni irsini dərindən bilir. Fəxrəddin Hacıbəyli həm də vaxtilə Ağdamın Abdal-

Gülablı kəndində Qurban Pirimovun ev-muzeyinin qurucusudur. Bülbülün ev-muzeyi barədə məlumatları, onun 

tarixi və taleyi ilə bağlı bildiklərini də həvəslə bizimlə bölüşdü. 

Öyrənirik ki, Bülbülün dünyaya göz açdığı ev 1787-1788-ci illərdə onun ulu babası Kərbəlayı Yusif 

tərəfindən inşa olunub. 1897-ci il iyunun 22-də dünyaya gələn gələcəyin böyük sənətkarı - Murtuza Məşədi Rza 

oğlu Məmmədov bu evdə 8 nəfərlik ailəsi ilə yaşayıb. Ailədə 6 uşaq olublar. Uşaqların  5-i müxtəlif xəstəliklərdən 

dünyasını dəyişib. 

Murtuza kiçik yaşlarında həyətdəki tut ağacına çıxarmış və bülbülləri təqlid edərmiş, daha doğrusu bülbül 

kimi cəh-cəh vurarmış. Bunu eşidən qonum-qonşu tədricən onu məlahətli və gözəl səsinə görə “Bülbül” deyə 

çağırmağa başlayır. Ecazkar səsi ilə hamını heyran qoyan, şaqraq zəngulələri ilə bülbülləri susduran böyük 

sənətkar Azərbaycanda və onun hüdudlarından çox-çox uzaqlarda elə “Bülbül” kimi tanınıb. 

Bülbül həyətlərindəki bu tut ağacına çox bağlı olub. 1871-ci ildə əkilən həmin ağacın bu il 150 yaşı tamam 

olur. Həyətdə isə yanaşı üç tut ağacı olub. Maraqlıdır ki, vandal düşmən yalnız onlardan birini kəsib və Bülbülün 

uşaq vaxtı çıxıb oxuduğu ağaca  toxunmayıb. 

 

234 yaşlı mülkün muzey taleyi 

 

Özünün çoxşaxəli fəaliyyəti ilə Azərbaycanın musiqi mədəniyyəti tarixində silinməz izlər qoyan, milli 

musiqi irsimizin incilərinin qorunub saxlanılmasında və gələcək nəsillərə çatdırılmasında müstəsna xidmətləri 

olan Bülbülə və  eləcə də onun ailəsinə hər zaman Ulu Öndər Heydər Əliyevin, ailə üzvlərinin xüsusi diqqəti, 

himayəsi və rəğbəti olub. Heydər Əliyev hələ hakimiyyətinin birinci dövründə Bülbülün möhtəşəm ifaçılığını 

nəinki keçmiş SSRİ məkanında, bütün dünyada tərənnüm etdirib. Onu Azərbaycan mədəniyyətinin və ifaçılıq 

sənətinin rəmzi kimi tanıtdırıb. 
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Məhz Ümummilli Lider Heydər Əliyevin göstərişi əsasında Şuşa Şəhər Xalq Deputatları Sovetinin İcraiyyə 

Komitəsi tərəfindən 1982-ci il avqustun 31-də Bülbülün doğulduğu və yaşadığı evin muzeyə çevrilməsi barədə 

qərar qəbul edib. Ev-muzeyinin binası 1982-1983-cü illərdə təmir olunub, ekspozisiyası qurulub və fəaliyyətə 

başlayıb. Həmin vaxt həyətdə Bülbülün büstü də qoyulub. 1976-cı ildə Şuşada, 1982-ci ildə isə Bakıda Bülbülün 

memorial muzeyi açılıb. 

Müstəqil Azərbaycana rəhbərliyi dövründə də Heydər Əliyev Bülbülün irsinin yaşadılmasına və təbliğinə 

diqqətlə yanaşıb. 1997-ci ildə Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Bülbülün 100 illik yubileyi dövlət səviyyəsində 

təntənəli şəkildə qeyd olunub. “Bülbül, onun yaradıcılığı Azərbaycan mədəniyyətinin tarixində nadir, parlaq bir 

hadisədir. Azərbaycanın gözəl guşələrindən biri olan, canımız qədər istədiyimiz Qarabağ torpağında, müqəddəs 

Şuşa şəhərində dünyaya gəlmiş Bülbül öz fitri istedadı ilə, fədakarlığı ilə Azərbaycan mədəniyyətinin parlaq 

ulduzuna çevrilmiş və bizim milli iftixarımızdır. Bülbülün sənətinin əsasını təşkil edən onun təkraredilməz səsi, 

fitri istedadı, fədakarlığı və böyük yaradıcılıq yoludur. Bülbül Azərbaycan xalqının həyatında yeni bir bəşəri 

mədəniyyət nümunəsinin yaranmasının banisi olaraq, eyni zamanda, xalqımıza bu sahədə çox uğurlu yollar 

açmışdır”, - deyə Ulu Öndər həmin tədbirdə bildirib. 

Həmin ildən başlayaraq, mütəmadi olaraq, vokalçıların Bülbül adına beynəlxalq müsabiqəsi keçirilir, bu 

müsabiqəyə dünyanın bir çox ölkəsindən gələn vokalçılar qatılırlar. 

Dahi sənətkarın irsinin yaşadılması Prezident İlham Əliyevin də daim xüsusi diqqətindədir.  Prezident 

İlham Əliyevin sərəncamları ilə Bülbülün 110 və 120 illik yubileyləri dövlət səviyyəsində qeyd edilib. 2012-ci 

ildə isə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakıda, Bülbül prospektində Bülbülün xatirəsinə ucaldılmış abidənin 

açılışı olub. 

Təsadüfi deyil ki, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin azad etdiyi Şuşada ilk həyat bəxş etdiyi 

ünvanlardan biri də Bülbülün ev-muzeyidir. 

 

Bərpa zamanı evin və həyətin orijinallığı qorunub saxlanılıb 

 

Fəxrəddin Hacıbəylinin sözlərinə görə, muzeydə Bülbülün uşaqlıq illərinə aid şəkillər, şəxsi əşyalarından 

bəziləri, o cümlədən onun qavalı nümayiş etdirilirdi. Muzeydə Bülbülün yaradıcılıq, elmi-tədqiqat, pedaqoji, 

ictimai fəaliyyətini əks etdirən 9 minə yaxın sənəd toplanmışdı. Burada, həmçinin Azərbaycanda yeni vokal 

məktəbinin yaradılmasında, xalq musiqisinin öyrənilməsi və təbliğində Bülbülün çoxillik səmərəli yaradıcı işini 

təsdiq edən materiallar nümayiş etdirilirdi. 

Ev-muzeyi 1992-ci ildə Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı erməni vandalizminə məruz qalaraq 

fəaliyyətini dayandırmışdı. 

Prezident İlham Əliyev Vətən müharibəsindəki qələbədən sonra Şuşaya bu ilin yanvar ayında etdiyi ilk 

səfərində birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızı Leyla Əliyeva ilə birlikdə Bülbülün dağıdılmış ev-muzeyinə də 

baxmış, bərpası ilə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini vermişdi. 

Həmin səfər zamanı İlham Əliyev özü ilə Şuşaya Bülbülün büstünü də gətirmişdi. Xatırladaq ki, ermənilər 

Bülbülün, Xurşidbanu Natəvanın və Üzeyir bəy Hacıbəylinin büstlərinə qarşı  vandallıq edəndən sonra onları 

əridib satmaq, pul əldə etmək üçün Ermənistana aparmışdılar. O zaman Polad Bülbüloğlu bundan xəbər tutmuş 

və Ulu Öndər Heydər Əliyevə müraciət etmişdi. Görülmüş tədbirlər nəticəsində bu büstlər ermənilərdən pulla 

alınaraq Bakıya gətirilmişdi. 

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə avqustun 29-da Bülbülün Şuşa 

şəhərindəki ev-muzeyinin bərpa işlərindən sonra açılışı olub. 

Fəxrəddin Hacıbəylinin bildirdiyinə görə, işğal dövründə muzey tamamilə dağıdılıb, evdən və həyətdəki 

inzibati binadan isə başqa məqsədlər üçün istifadə olunub. Düşmən inzibati binanı kazarmaya  çeviribmiş. 

Muzeyin otaqlarından birinə odun yığılırmış, digər otaqda isə erməni zabitləri yaşayırmış. İşğal  zamanı ev 

yararsız hala salınmış, divarlarında çatlar əmələ gəlmişdi. 

Bərpa barədə danışarkən əvvəlcə ev-muzeyin həyətyanı sahəsində görülən işlərdən söz açan Fəxrəddin 

Hacıbəyli dedi ki, həyətin ilkin görkəmi və quruluşu saxlanılıb. Evin qarşısında Bülbülün yeni hazırlanan büstü 

ucaldılıb. Şuşa şəhəri işğalda olduğu dövrdə Bülbülün vandalizmə məruz qalmış büstü isə erməni vəhşiliyini 

nümayiş etdirmək məqsədilə saxlanılıb. 

Evin özünə gəldikdə, bərpa zamanı bütün divarların bünövrəsi möhkəmləndirilib, çat olan hissələrində 

yenidənqurma işləri aparılıb. Binanın daxili otaqlarında çürümüş taxta döşəmələr yeniləri ilə əvəz olunub. Dam 

örtüyü, qapı və pəncərələri çürüdüyündən və istismara yararsız halda olduğundan, binanın tarixi görkəmi 

qorunmaqla yenisi ilə əvəz edilib. 
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Bərpa işləri zamanı evin eyvana tərəf olan divarlarında suvaq altından daş üzərində yonulmuş ərəb əlifbası 

ilə iki yazı və günəş simvolunu əks etdirən təsvir aşkar olunub. Yazıların birində Qurandan ayə, digərində isə evin 

tikilmə tarixi qeyd edilib. Divarın üzərində yeni aşkar olunmuş yazıda göstərilir ki, bina 1788-ci ildə inşa edilib. 

Bu qədim təsvirlərin sovet dövründə də üstü suvanmış olduğu üçün onların aşkar olunaraq nümayiş etdirilməsi  

ev-muzey üçün yenilikdir.  Əlavə edək ki, bu ev tipoloji mənsubiyyətinə görə Qarabağ və Azərbaycanın tarixi 

yaşayış binalarının xüsusiyyətini özündə əks etdirir. Otaqların daxili quruluşu Azərbaycanın ənənəvi evlərinə 

xasdır. 

Bütövlükdə, ev-muzeyin xarici görkəmi 1992-ci ilə qədər necə olmuşdusa, o cür də bərpa edilib. Heç nə 

dəyişməyib. Foto və lentlərə baxaraq təmir zamanı binanın və həyətin orijinallığı qorunub saxlanılıb. Onu da 

öyrənirik ki, ev-muzeyin bərpası zamanı istifadə olunan daşlar “rasta” adlanır və Şuşanın özünəməxsus 

arxitekturasının əsas tikinti elementlərindəndir. 

Həyətdəki ikimərtəbəli inzibati binanın birinci mərtəbəsi ev-muzeyin əməkdaşlarının fəaliyyəti üçündür. 

Hazırda ev-muzeyin 6 əməkdaşı var. İkinci mərtəbə isə Bülbülün övladı, Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad 

Bülbüloğlunun iş otağıdır. Fəxrəddin Hacıbəyli deyir ki, Polad Bülbüloğlunun da uşaqlığı bu həyətdə keçib və 

onun istedadının üzə çıxmasında Şuşa mühitinin çox böyük rolu olub. 

 

Bülbülün də ruhu sevinir 

 

Ev-muzeyə daxil olaraq Bülbülün yeni qurulmuş muzey ekspozisiyası ilə tanış oluruq. Otaqlardan birində 

Bülbülün həyat və yaradıcılığına dair bir neçə guşə yaradılıb. Bu guşələrdən birində Bülbülün görkəmli 

şəxsiyyətlər - Üzeyir bəy Hacıbəyli, Qara Qarayev, Süleyman Ələsgərov, Səid Rüstəmov, Sidqi Ruhulla, Cövdət 

Hacıyev, Niyazi, Rəşid Behbudov, Fikrət Əmirov, Azərbaycanda neft kimyasının əsasını qoymuş böyük alim 

Yusif Məmmədəliyevlə şəkilləri yer alıb. 

Muzeydə Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Zərifə Əliyevanın Bülbülə və onun həyat yoldaşı Adelaida 

Məmmədovaya öz xətləri ilə yazdıqları məktublar nümayiş olunur. Muzeydə dahi şəxsiyyətlərin Bülbül haqqında 

söylədiyi fikirlər də yer alıb. 

Bülbüllə bağlı maraqlı bir faktla da rastlaşdıq. Sən demə, dahi sənətkar Böyük Vətən müharibəsi zamanı 

öz adından cəbhəyə 100 min, həyat yoldaşının adından isə 20 min rubl yardım göstərib və İ.Stalinə məktub 

yazaraq xahiş edib ki, göndərdiyi vəsaitlə düşmənə qarşı döyüşmək üçün tank istehsal edilsin.  İ.Stalin buna görə 

Bülbülə iki dəfə təşəkkür teleqramı göndərib. Həmin teleqramlar da muzeydə nümayiş olunur. 

Bülbül professional opera sənətinin banisi olmaqla yanaşı, həm də ictimai xadim idi. Onun xalqımızın 

qarşısındakı ən böyük xidmətlərindən biri tanınmış muğam ustadlarının səslərinin qramafon vallarına yazılması 

olub. Qurban Pirimov, Cabbar Qaryağdıoğlu kimi sənətkarların səslərinin bu günümüzə qədər gəlib çatmasında 

Bülbülün böyük xidmətləri var. Muzeydə onların səslərinin yazılması prosesindən çəkilən şəkilləri də görmək 

olur. 

Muzeyin təsirli guşəsi isə Bülbülün evin həyətində, eyvanında, tut ağacının yanında çəkilmiş şəkilləridir. 

1961-ci ildə, ömrünün sonlarına yaxın haqqında çəkilmiş filmdən götürülən bu şəkillərdə o narahat görünür, sanki 

vidalaşmağa gəlib. Sanki hiss edir ki, bu onun Şuşaya, doğma evinə son gəlişidir... 

 Binanın digər otağında Bülbülün uşaqlıq dövründə Şuşa məişətini əks etdirən eksponatlar - soba, beşik, 

sandıq, habelə böyük sənətkarın 17 yaşında aldığı ilk pasportu, özünə aid sənədlərini saxladığı sandıqça, şəxsi 

qavalı və s. nümayiş olunur. Bu otağın ən maraqlı  eksponatlarından biri də Bülbülün 12-13 yaşına aid maketidir. 

Muzeydə bütün Azərbaycan muzeyləri içərisində yeganə olan xüsusi monitor da quraşdırılıb. Hələlik iki 

dildə olan bu monitorda Bülbülün həyatı və yaradıcılığı ilə elektron formada əhatəli şəkildə tanış olmaq 

mümkündür. Yaxın vaxtlarda monitor vasitəsilə Bülbül barədə məlumatlar beş dildə təqdim olunacaq. 

Bülbülün yurdundan xoş təəssüratlarla ayrıldıq. Bu ev-muzey Prezident İlham Əliyevin himayəsi ilə böyük 

sənətkarın adına layiq şəkildə bərpa edilib və milli musiqi irsimizi dünyaya təbliğ edən ünvan kimi fəaliyyətini 

yenidən davam etdirir. Ona görə Bülbülün ruhu da şaddır. Bülbülün ruhu həm də ona görə şaddır ki, doğma Şuşası 

artıq işğal altında deyil. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 30 oktyabr. - № 235. - S. 1,5. 
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Zəfərin keşikçiləri 

 
Azərbaycan əsgərinin Şuşadakı addım səsləri bütün Qarabağa yayılır 

 

Rəşad Baxşəliyev 

 

 Şuşadayıq... 

Hər qarışı qanla yoğrulan Zəfər qalamızda... 

O qala ki, 28 il öncə xəyanət nəticəsində düşmənin əlinə keçib əsarət altına düşsə də, qüdrətli Azərbaycan 

Ordusunun 44 günlük Vətən müharibəsindəki misli görünməmiş əməliyyatı ilə azadlığına qovuşub qəhrəmanlıq 

simvoluna çevrildi. İgidlərimiz sinələrini qayalara sipər edib sıldırımlara dırmaşmaqla, yarğanlardan keçib 

şəhərdə küçə-küçə döyüşməklə uğrunda qan tökülüb, can verildi. 

Bu gün isə azad Şuşada Azərbaycan əsgərinin ayaq səsləri, Yuxarı Gövhər ağa məscidinin minarəsindən 

ucalan azan səsi həm şəhidlərimizin ruhunu şad edir, həm də düşmənin bağrını yarır. 

Artıq 11 aydır ki, Şuşa azadlıqdadır və qəhrəman oğulların böyük şücaəti sayəsində azad edilən şəhər 

mükəmməl səviyyədə müdafiə olunur. Biz də böyük maraqla yolumuzu Şuşanı qoruyan hərbi hissədən saldıq. 

 

Yüksək səviyyəli hazırlıq, hərtərəfli təchizat 

 

Qarşılaşdığımız ilk məqam elə ilk andan ovqatımızı yüksəldir. Hərbi hissənin qarşısına çatarkən məğrur 

Azərbaycan əsgərinin ritmik ayaq səsləri ilə bərabər, xorla oxuduğu hərbi nəğmənin qürurverici avazı eşidilir: 

 

Qorxu nədir bilmərik, biz dağların ərləri. 

Yuva etdik göyləri, baş döndərən yerləri. 

Əngəl bilməyib aşarıq uca, hündür dağları, 

Əl verib uzanarıq o mavi buludlara... 

Mən Azərbaycan əsgəriyəm! 

Düşməni bütöv, pəncəmlə əzərəm. 

Hər yerdə mən varam... 

 

Getdikcə səsləri daha da ucalır və sanki şəhərin hər tərəfindən eşidilir. Böyük maraqla binaya daxil olub 

öncə komandanlıqla görüşürük. Bəlli olur ki, Vətən müharibəsində şanlı döyüş yolu keçən hərbi hissəyə çox 

böyük missiya həvalə olunub - Şuşanın təhlükəsizliyini, müdafiəsini yüksək səviyyətə təmin etmək. 

Ali Baş Komandan İlham Əliyev bu il yanvar ayının 15-də Şuşaya səfəri çərçivəsində hərbçilərlə görüşüb, 

onların qarşısında böyük məsuliyyət qoyub. Azərbaycan əsgəri Şuşanı və azad edilmiş bütün torpaqlarımızı göz 

bəbəyi kimi qorumalı, müdafiə etməlidir. Ona görə də hərbi hissənin bütün şəxsi heyəti üzərinə düşən məsuliyyəti 

dərk edərək bu tapşırığı şərəflə yerinə yetirir. 

Hərbi hissə ilə tanışlıq zamanı buna bir daha şahidlik etdik. Əsgər yataqxanasındakı səliqə-sahmana, 

təmizliyə söz ola bilməz. Burada hərbi qulluqçuların istirahəti üçün lazımi şərait yaradılıb. Otaqlarda istilik 

sistemi quraşdırılıb. Əsgər çarpayıları isə əvvəlkilərdən fərqli olaraq, daha yüksək keyfiyyətli döşəklərlə və 

yastıqlarla təchiz olunub. Silah və texnikanın payız-qış mövsümünə keçidi, hərbi hissənin qışa hazırlığı prosesi 

də yüksək səviyyədə aparılıb. Hərbi qulluqçuların ərzaq və isti geyimlə təminatı normaya uyğun şəkildə icra 

edilib. 

Müdafiə nazirinin göstərişi ilə dağlıq və sərt iqlim şəraiti olan ərazilərdə dislokasiya olunan bölmələrə 

normadan əlavə təminat və təchizat vasitələri ayrılıb. Sərt iqlim şəraitində, dağlıq-düzənlik ərazidə, gecə və 

gündüz rejimində fasiləsiz xidmət aparmaq üçün hərbi hissələrin döyüş qabiliyyətinin daha da artırılması, eləcə 

də döyüşə hazırlığın yüksək səviyyədə saxlanılması üçün planlı şəkildə bütün zəruri tədbirlər həyata keçirilir. 

Bütün bunlar isə Azərbaycan əsgərinin döyüş ruhunu daha da yüksəldir. 

 

“Şuşa etibarlı əllərdədir, şəhəri göz bəbəyimiz kimi qoruyuruq” 

 

Hərbi hissədə görülən işlərlə tanışlıqdan sonra həyətə çıxıb hərbi qulluçuların gündəlik fəaliyyəti ilə 

maraqlanırıq. Şəxsi heyətin hərbi hissənin ərazisində və təyin olunmuş yerlərdə dərslərlə məşğul olduğunun şahidi 
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oluruq. Meydanda bir qrup şəxsi heyət plana uyğun olaraq sıra hazırlığı keçir. Sıra hazırlığının elementlərini icra 

edən əsgərlərin ayaq səsləri hər kəsin diqqətini çəkir. Diqqətimizi daha çox çəkən isə artilleriya batareyasının 

şəxsi heyəti ilə aparılan təlimat olur. Əsgərlər istirahət üçün yaradılan dairəvi masalarda əyləşib diqqətlə 

komandirlərin təlimatlarına qulaq asırlar. 

Onlara mane olmadan müşahidə aparırıq. Bir qədər sonra bizə yaxınlaşan Şuşa şəhərinin mühafizə və 

müdafiəsinin təşkilində xidmətləri olan zabit Namiq Abdullayevlə söhbətləşirik. 

O, Vətən müharibəsində böyük qəhrəmanlıq göstərən igidlərdən biridir. 2020-ci il sentyabrın 27-də 

başlanan Vətən müharibəsinin ilk günündən zəfərədək üzərinə düşən vəzifəni uğurla icra edərək nümunəvi döyüş 

yolu keçib. Cəbrayıl, Füzuli, Xocavənd və Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Keçdiyi döyüş 

yolundan da danışan zabit deyir ki, işğal altında olan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda aparılan haqq savaşının hər 

anı şərəfli tarixdir. Onun fikrincə, çətin və asan döyüş olmur: “Biz haqq savaşı aparırdıq. Torpaqlarımızın azadlığı 

uğrunda Vətən müharibəsinə başlamışdıq. Üzərimizə düşən tapşırıqları uğurla yerinə yetirməliydik. Axı illərlə bu 

gün üçün hazırlaşmışdıq. And içmişdik ki, torpağımızın hər qarışı üçün canımızı, qanımızı əsirgəməyəcəyik. Belə 

də oldu. Azərbaycan Ordusu nəyə qadir olduğunu dünyaya nümayiş etdirdi. Müzəffər Ali Baş Komandanımızın 

illərlə ordu quruculuğu sahəsində apardığı islahatlar, Silahlı Qüvvələrimizin modernləşməsi istiqamətində atdığı 

addımlar öz uğurlu nəticəsini verdi. Düşmən Azərbaycan Ordusunun gücünə bələd idi. Müharibədən öncə Aprel, 

Günnüt zəfərlərində düşmən nəyə qadir olduğumuzu görmüşdü. Ona görə də 2016-cı ildən başlayaraq daha güclü 

müdafiə istehkamları yaratmağa başlamışdılar. Amma biz istehkamları darmadağın etdik, “keçilməz” 

adlandırdıqları sədləri elə sürətlə adladıq ki, düşmən qaçmağa belə macal tapmadı”. 

Zabit deyir ki, ən ağır döyüşləri Cəbrayılda, Hadrut istiqamətində baş verib. Topxana meşəsi ətrafında 

gedən döyüşlərdə yaralanıb, ilkin tibbi yardımdan sonra təxliyə edilməsi barədə göstəriş verilsə də, buna etiraz 

edib və döyüşə atılıb: “Ağır döyüşlər gedirdi. Topxana meşəsi uğrunda döyüşdə mərmi yaxınlığımıza düşdü və 

yaralandım. İlkin tibbi yardımdan sonra dedilər ki, geri çəkil. Amma savaşan Azərbaycan əsgərini orada 

komandirsiz qoyub geriyə qayıtmaq zabitə yaraşmazdı. Bunu mənəviyyatıma sığışdırmadım və ayağım sarğılı 

şəkildə döyüşü davam etdirdim. İkinci dəfə Çanaqçı kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralandım. Yenə də 

döyüşü davam etdirdim. Amma getdikcə halım pisləşirdi. Kürəyim, ayaqlarım, qollarım bərk əzilmişdi. Təxliyə 

olundum və 3 gün hospitalda müalicə aldıqdan sonra yenidən geri qayıdıb Şuşa əməliyyatlarında iştirak etdim”.  

Namiq Abdullayev öndə savaşan əsgərlə birlikdə hərəkət edərək Şuşaya qədər döyüş yolu keçib. Sözlərinə 

görə, elə ən çətin, amma şərəfli döyüşlər Şuşa uğrunda aparılan əməliyyatlar olub. Bu əməliyyatların bir özəlliyi 

də o idi ki, əsgər və komandir heyəti çiyin-çiyinə savaşırdı. Şuşanın ətrafı dağlıq ərazi olduğu üçün orada pilotsuz 

uçuş aparatlarının imkanlarından yararlanmaq qeyri-mümkün idi. Lakin Azərbaycan Ordusunun xüsusi təyinatlı 

bölmələrinin və digər birləşmələrin çevik dəstələrinin birlikdə həyata keçirdiyi əməliyyatlar dünyaya səs saldı. 

Azərbaycanın igid oğulları elə bir qəhrəmanlıq nümayiş etdirdilər ki, düşmən uzun müddət onun şokundan 

ayılmadı və bu gün də həmin əməliyyatlar müzakirə mövzusu olaraq qalır. 

Qəhrəman zabit bu gün Şuşada xidmət etməyi həm də məsuliyyətli vəzifə adlandırır: “Bir gün Şuşada 

xidmət edəcəyimizi ağlımıza gətirmirdik. Amma bu gün qürurla, fəxrlə Şuşamızın mühafizə və müdafiəsindəyik. 

Burada xidmət etmək şərəflidir, həm də üzərimizdə böyük məsuliyyət var. Müzəffər Ali Baş Komandanımız bu 

şəhərin yüksək səviyyədə qorunması üçün tapşırıqlar verib. Biz də həmin tapşırıqların öhdəsindən layiqincə 

gəlməyə çalışırıq. Zəfər qalamızı göz bəbəyimiz kimi qoruyuruq. Şəxsi heyətin də döyüş ruhu çox yüksəkdir və 

xalqımız da arxayın ola bilər ki, Şuşa etibarlı əllərdədir”. 

Qeyd edək ki, Namiq Abdullayev döyüşlərdə göstərdiyi qəhrəmanlığa görə Prezident İlham Əliyev 

tərəfindən 3 medalla - “Füzulinin azad olunmasına görə”, “Xocavəndin azad olunmasına görə”, “Şuşanın azad 

olunmasına görə” medalları ilə təltif edilib. 

 

“Həyatımızın ən qürurlu, şərəfli anlarını yaşayırıq” 

 

Zabit Hüseyn Zeynalov da Vətən müharibəsi iştirakçısıdır. O, Şuşaya zəfərlə daxil olan qəhrəman 

hərbçilərimizdən biridr. Bu müqəddəs məkana dağlarda, dərələrdə, qayalarda döyüşə-döyüşə “Zəfər yolu” ilə 

gəlib. İndi isə Şuşanın müdafiə və mühafizəsində igid Azərbaycan zabiti kimi fəxarətlə xidmət edir. 

Hüseyn Zeynalov Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbin məzunudur. Ötən il sentyabr ayının 27-də 

başlanan Vətən müharibəsində batareyası ilə çətin, ağır,  həm də şərəfli döyüş yolu keçib. Torpaqlarımızın 

işğaldan azad olunması uğrunda başlanan haqq savaşında imzasının olduğu üçün özünü xoşbəxt sayır: “Vətən 

müharibəsi bizim şərəf tariximiz oldu. Həm tarix yazdıq, həm də tarixə yazıldıq. Hərbçi olmağı özümə peşə 

seçəndə inanırdım ki, nə zamansa savaş olacaq və mən də bu müharibədə silahdaşlarım, əsgərlərimlə birgə Vətənə 
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olan borcumu şərəflə yerinə yetirəcəm. Bu, sadəcə Allahın qisməti idi ki, mənim də taleyimdə belə xoşbəxt günlər 

yaşandı. Döyüş yolum Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd və Şuşa istiqamətlərindən keçib. Bu döyüşlərdə bir daha 

Azərbaycan hərbçisinin qəhrəmanlığının şahidi oldum. Bu savaşda Azərbaycan Ordusu nəyə qadir olduğunu tək 

düşmənə yox, dünyaya nümayiş etdirdi. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin yaratdığı müasir Silahlı Qüvvələr 

Azərbaycan tarixinə xilaskar, müzəffər Ordu kimi yazıldı. Onu da etiraf etməliyik ki, bu ordu şanlı zəfəri Ali Baş 

Komandanın əsl sərkərdə qətiyyəti sayəsində qazandı. Əgər cənab İlham Əliyev kimi Ali Baş Komandanımız 

olmasaydı, bəlkə də bu gün Qarabağ işğal altında idi və bundan sonra da neçə illər düşmən tapdağında qalacaqdı”.   

Hüseyn Zeynalov döyüşlərdə göstərdiyi şücaətə görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə “Füzulinin 

azad olunmasına görə”, “Xocavəndin azad olunmasına görə” və “Şuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə 

təltif edilib. 

Gənc zabit bu gün Şuşada xidmət etməyi həyatının ən qürurlu, şərəfli anı hesab edir. Onun kimi şəhərin 

müdafiə və mühafizəsini təşkil edən hər bir əsgər üzərinə düşən tapşırığı uğurla yerinə yetirir: “Hər birimiz 

anlayırıq ki, bu gün həm Azərbaycan xalqının, həm də Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qarşısında böyük 

məsuliyyət daşıyırıq. Ona görə də üzərimizə düşən vəzifəni yüksək vətənpərvərlik ruhunda uğurla icra edirik. 

Tabeliyimdə olan əsgərlərin döyüş ruhu çox yüksəkdir. Ancaq buna baxmayaraq savaş görmüş zabit kimi onlara 

hər an baş verə biləcək təhlükəyə hazır olmağı, ayıq-sayıq xidmət aparmağı və verilən əmrləri vaxtında yerinə 

yetirməyi dönə-dönə tapşırıram”. 

 

Döyüş ruhlu, məğrur və qalib Azərbaycan əsgəri 

 

Gecə-gündüz gözünü qırpmadan əldə silah Şuşanın keşiyində duran əsgərlərin məğrur duruşu, hərəkətləri 

və söhbətimiz əsnasında səsləndirdikləri fikirlər bizi daha da qürurlandırır. 

Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu Təhmasib Qulubəyli deyir ki, Şuşada xidmət etmək hərbçi 

həyatının ən şərəfli anıdır. Düzdür, bundan sonra hərbi xidmətdə olacaq gənclərin böyük əksəriyyəti Şuşada 

xidmət keçəcək. Amma məhz Şuşanın ilk müdafiəçilərindən olmaq, burada görülən işləri görmək tamam ayrı bir 

xoş hisslərdir. 

Əsgər Fərhad Rəhimli 10 aydır hərbi xidmətdədir. Ali təhsillidir. Azərbaycan Texniki Universitetinin 

məzunu olan Fərhad deyir ki, iki aydan sonra tərxis olunacaq və mülki həyatda Şuşada xidmətindən, burada 

gördüyü əzəmətli işlərdən ağızdolusu, fərəhlə, yorulmadan danışacaq: “Biz Şuşanın müdafiəsini təşkil edən ilk 

hərbçilərik. Azərbaycanın igid oğulları canları bahasına qədim şəhərimizi azad edərək bizlərə təhvil veriblər. Ona 

görə də Şuşa elə qorunmalıdır ki, gözümüzdən göydə uçan quş belə yayınmamalıdır. Hər an ayıq-sayıq 

xidmətdəyik. İstənilən bir hadisə baş verən kimi dərhal komandirlərə məruzə edirik. Biz Şuşanı göz bəbəyimiz 

kimi qoruyuruq”.  

Şuşada xidmət edənlərdən ən gənci əsgər Təbriz Bəylərovdur. O, 4 aydır xidmətdədir. Amma çox cəsur və 

qorxmazdır. Deyir ki, seçim zamanı öz xahişi ilə Şuşada xidmət etmək istədiyini bildirib: “Karantin müddəti 

bitdikdən sonra bölgü aparılırdı. Xahiş etdim ki, məni Şuşaya göndərsinlər. Səbəbi də bəllidir. Bura Azərbaycanın 

baş tacıdır. Şuşanın düşməndən necə azad edildiyini bilirəm. Gəldim ki, bütün hər şeyi gözlərimlə görüm və 

burada nümunəvi xidmət aparım. Biz artıq özümüzü mübariz əsgər kimi hiss edirik. Axı qalib ordunun 

əsgərləriyik. Hər cür təminatımız var. Bizim komandirlərimiz Vətən müharibəsində iştirak etmiş canlı 

qəhrəmanlardır. Onların hər cümləsi, hər fikri bizim üçün çox dəyərlidir. Ona görə də elə xidmət etməliyik ki, 

bizdən sonra gələnlər də o ənənəni davam etdirsinlər”. 

 

Yüksək mənəvi-psixoloji ovqat 

 

Əsgərlərlə söhbətləşdikdən sonra yenidən onlar üçün yaradılan şəraitlə tanış oluruq. Nahar vaxtına hələ 

vaxt qalsa da, yeməkxanaya daxil olub əsgərin qida rasionu ilə maraqlanırıq. 

Yeməkxanada səliqə-sahmana və təmizliyə tam riayət edilir. Hər cür avadanlıqla təchiz edilmiş 

yeməkxanada mətbəx, təsərrüfat otaqları, eləcə də ərzaq və əşya anbarları yaradılıb. Hərbi hissələrdə şəxsi heyətin 

qidalanmasının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və bişirilən yeməklərin çeşidinin artırılması məqsədilə milli 

yeməklərin hazırlanmasına üstünlük verilir. 

Şəxsi heyət üçün hazırlanan gündəlik yeməyin çeşidi də zəngindir. Səhər qida rasionunda kərə yağı, pendir, 

meyvə cemi, yumurta, şirin çay mütləqdir. Bundan başqa, müxtəlif günlərdə səhərlər düyü, vermişel sıyığı, 

çəkilmiş mal əti ilə qarabaşaq verilir. Nahar rasionu da çoxçeşidlidir. Həftənin müxtəlif günlərində çeşidi 
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dəyişməklə sulu yeməklərdən mərci, lobya, noxud şorbası, borş, küftə hazırlanır. Bununla yanaşı, qovrulmuş ətlə 

makaron, vermişel və düyü bişirilir.  

Şam yeməyində isə balıq konservi, kartof pürəsi, bulğur və düyü sıyığı olur. Həmçinin hərbçilər mövsümi 

tərəvəz salatları və şirələrlə təmin edilirlər. 

Əlbəttə ki, burada yaradılmış şərait şəxsi heyətin yüksək mənəvi-psixoloji ovqata köklənməsinə, döyüş və 

mübarizə əzminə də müsbət təsir göstərir. 

Şuşadakı hərbi hissədə şahidlik etdiyimiz real mənzərə bizi çox qürurlandırdı. Azərbaycan əsgərinin 

mənəvi-psixoloji durumu, hərbi və maddi-texniki təchizatı, döyüş hazırlığı, bir sözlə, ümumi vəziyyəti ilə əyani 

surətdə tanış olmaq, qazanılan uğurların canlı şahidlərinə çevrilmək yalnız böyük qürur və sevinc hissi doğurur. 

Bu xoş təəssüratla da hərbi hissəni tərk edirik. 

Bir daha əmin olduq ki, Azərbaycan əsgəri Şuşanı göz bəbəyi kimi qoruyur. Yanvar ayında burada 

hərbçilərlə görüşən Ali Baş Komandan İlham Əliyevin verdiyi tapşırıqlar uğurla icra edilir. 

Müzəffər Ali Baş Komandanın dediyi kimi, qəhrəman Azərbaycan övladlarının mükəmməl hərbi əməliyyat 

keçirərək cəsarət, rəşadət, qəhrəmanlıq, güc, milli ruh nümayiş etdirib azad etdikləri Şuşada görülən bütün işlər 

düşmənə gözdağıdır. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 29 oktyabr. - № 234. - S. 1,3. 
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Şuşanın incisi 
 

Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə bərpa olunan Mehmandarovların evi şəhərin tarixi 

ünvanlarından biri kimi keçmiş şöhrətini tezliklə özünə qaytaracaq 

 

Rəşad Cəfərli 

 

Bu ev bir vaxtlar Şuşanın ən möhtəşəm və dəbdəbəli ünvanlarından idi... 

Bu evdə yalnız Qarabağın deyil, bütün Azərbaycanın fəxrinə, qüruruna çevrilmiş şəxsiyyətlər dünyaya 

gəlmiş, yaşamış, qonaq olmuşlar... 

Bu evdə Azərbaycan milli müqavimət hərəkatının - ilk qisas təşkilatımız olan “Difai”nin tariximizin şanlı 

səhifələrinə çevrilən fəaliyyətinin planları hazırlanmışdır... 

Bu ev Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Şuşada bərpa edilən ilk tarixi-memarlıq obyektlərinin sırasına 

salındı... 

Bu ev Mehriban xanım Əliyevanın şəxsi nəzarəti və himayəsi ilə yeni Şuşanın qədim nümunəsi kimi kərpic-

kərpic ucaldılır... 

Bu ev Azərbaycan tarixinin ən köklü, sanballı, qəhrəman sülalələrindən olan Mehmandarovların malikanəsi 

- Azərbaycanın müqəddəs ocağıdır... 

 

Mirzə Əli bəyin evi 

 

Şuşada olarkən şəhərin tarixi və görməli yerləri ilə bağlı əvvəldən planlaşdırdığımız marşrutlardan biri də 

bu malikanəyə getmək idi. Çünki Azərbaycanın XVIII əsr mülki memarlığının ən maraqlı nümunələrindən olan 

bu malikanədə saxta tarix yaratmaq istəyən ermənilər vandallıq edərək onu dağıtmışdılar. Amma gördüyümüz 

mənzərə daha dəhşətli idi. Nəinki bu malikanə, Şuşadakı bütün tarixi binalar erməni barbarlığının qurbanı 

olmuşdur. 

Şuşanın milli ruhu təkcə onun qədim yerləri, tarixi abidələri ilə məhdudlaşmır, bu ruhu həm də Şuşanın 

adlı-sanlı şəcərələri, nüfuzlu nəsilləri daşıyır. Hətta elə nəsillər var ki, onların yalnız soyadları tarixi bir iftixar 

mənbəyidir. Onların vaxtilə inşa etdikləri binaların hər biri özündə Şuşanın tarixini yaşadır. Mehmandarovların 

malikanəsi kimi. Mehmandarovlar özləri isə Şuşa ilə birgə andığımız, Şuşa ilə qoşa xatırladığımız qürurlu 

simalardır. Bu nəslin görkəmli nümayəndələrindən biri də Mirzə Əli bəy idi. 

Qarabağ xanlığının idarəetmə aparatında bir çox hərbi və mülki vəzifələr vardı. Bu vəzifələrdən biri də 

mehmandar (“qonaqpərvər”, “qonaqsevər”) idi. Mehmandarın vəzifə borcu xarici dövlətlərin nümayəndələrini və 

digər rəsmi qonaqları ölkənin sərhədində qarşılayıb, müşayiət edərək hörmət və ehtiramla xanlığın paytaxtına 

gətirib yerləşdirmək, yedirib-içirmək, onların istirahətlərini yüksək səviyyədə təşkil etmək və başqa xidmətlər 

göstərmək, eyni zamanda, gələn qonaqların məktublarını saraya, xanın məktublarını isə onlara çatdırmaq idi. İş 

başında olarkən mehmandarı 100 atlıdan ibarət silahlı dəstə müşayiət edirdi. Qarabağ xanı İbrahimxəlil xan 

Cavanşirin və oğlu Mehdiqulu xanın hakimiyyətləri dövründə isə bu məsuliyyətli vəzifəni Mirzə Əli bəy həyata 

keçirirdi. Mirzə Əli bəy vəzifəsini yüksək səviyyədə və layiqincə icra etmişdi. Elə bu məziyyətlərindən də irəli 

gələrək İbrahimxəlil xan ona “bəy” titulu vermiş, savadlı olduğuna görə isə hər kəs tərəfindən “mirzə” deyə 

çağrılmışdı. 

Sonradan şəcərəsi onun şərəfinə Mehmandarov soyadını götürmüş və bu fəxarətli soyadı daşıyan xeyli 

vətənpərvər, ziyalı azərbaycanlı yetişərək xalqımızın həyatında müstəsna rol oynamış, öz adlarını qızıl hərflərlə 

Azərbaycan tarixinə həkk etmişdilər. 

Mirzə Əli bəy yaşı ilə əlaqədar mehmandarlıq vəzifəsindən istefaya çıxarkən Mehdiqulu xan Cavanşir bir 

çox mükafatlarla yanaşı, ona Şuşanın “Təzə məhəllə”sində əlavə torpaq sahəsi də bağışlamışdı. Mirzə Əli bəy də 

burada dövrünün məşhur memarı Kərbəlayi Səfixan Qarabağiyə memarlıq üslubu, ehtişamı ilə digər heç bir 

binaya bənzəməyən cah-cəlallı malikanə ucaltdırmışdı.  Malikanədə böyük yaşayış binası, kiçik yaşayış binası və 

ailə məscidi inşa olunmuşdu. Sütunlu və günbəzli məscid həm də məhəllə məscidi funksiyasını yerinə yetirirmiş. 

Sonradan evin yerləşdiyi əraziyə bulaq da çəkilmişdi. 

 

Milli memarlığımızın nümunəsi 
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Mirzə  Əli bəyin evi kvadrat formaya malik idi. İkinci mərtəbənin dörd otağından üçü evin yan tərəfindəki 

verandaya, qonaq zalı funksiyasını yerinə yetirən böyük otaq isə lakonik əsas fasada açılırdı. Simmetrikliyin 

olmamasına baxmayaraq, evin əsas fasadı hissələrin harmonikliyi təəssüratını yaradırdı. Binanın yan fasadında 

yerləşən pilləkən və taxta veranda onun ümumi görünüşünü ağırlaşdırmırdı. Binanın memarlığında geniş 

pəncərələri vasitəsilə yaxşı işıqlandırılmış və zəngin bəzədilmiş qonaq zalı xüsusi yer tuturdu. 

Evinin daxili bəzək işlərini isə Mirzə Əli bəy zəmanəsinin məşhur dekorativ boyakarlıq və ornament ustası 

Usta Qənbər Qarabağiyə əmanət etmişdi. Usta Qənbərin “Mehmandarovların imarəti”ndə sərgilədiyi möhtəşəm 

əl işinin şöhrəti isə Azərbaycanın hüdudlarından da kənara aşmışdı. Mehmandarovun evindəki ornamentli və 

süjetli pannolar Usta Qənbər Qarabağinin ilk əsərlərindən hesab olunurdu. 

Mehmandarovların evinin plafonu ümumi kompozisiya baxımından Şəki xan sarayı və Şəkixanovların 

evinin plafonlarını xatırlatsa da, onun naxışları rəng və kompozisiya baxımından xalçaçılıq motivlərinə daha yaxın 

idi. Qarabağ xalçaçılıq məktəbinə xas mərkəzi medalyonlu və zəngin bəzədilmiş künc naxışlı xalçalarda həmin 

kompozisiyanın analogiyasını görmək mümkün idi. 

Bu evdə sonralar Mehmandarovlar nəslinin görkəmli nümayəndələrindən biri - Sankt-Peterburq Tibb 

Cərrahlıq Akademiyasının məzunu, tanınmış həkim Kərim bəy Mehmandarov yaşamışdır. Kərim bəy 

Mehmandarov  Mirzə Əli bəyin sonbeşik oğlu Mustafa bəy Mehmandarovun övladıdır. Mirzə Əli bəyin böyük 

oğlanları Mirzə Həsən bəy və Mirzə Sadıq bəy idi. 

Kərim bəy Mehmandarov 1905-ci il hadisələrindən sonra Şuşada evində xəstəxana və yetim qalmış uşaqlar 

üçün məktəb, qiraətxana açmışdı. Ömrü boyu xalqının rifahı və tərəqqisi üçün çalışıb-vuruşan Kərim bəy 1905-

1906-cı illərdə də Şuşanın və şuşalıların ən böyük hamisi, qoruyucusu, qəhrəmanı kimi ad qazanmışdı. O, həm də 

“Difai” təşkilatının Şuşa şöbəsinin sədri idi. Azərbaycanın ilk milli hərbi-siyasi partiyası olan “Difai”nin 

bünövrəsi 1906-cı ildə Şuşada qoyulmuşdu. “Difa”inin əsas fəaliyyəti Şuşada cərəyan etmiş, burada Kərim bəyin 

başçılığı ilə həyata keçirilən iclaslarda mühüm qərarlar qəbul olunmuşdu. 

Ümumiyyətlə, Mehmandarovlar soyu xalqımızın həyatında müstəsna rol oynayan onlarca tanınmış 

nümayəndələrindən ibarətdir. Hüquqşünas, çar dövründə dövlət qulluqçusu olmuş Sadıq bəy Mehmandarov, 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hərb naziri Səməd bəy Mehmandarov, Lənkəran şəhərinin rəisi, Səməd bəy 

Mehmandarovun qardaşı Nağı bəy Mehmandarov, SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü Mixail 

Tuşinski (Mixail bəy Kərim bəy oğlu Mehmandarov), “Partizan Aliyə” adı ilə tanınan, Böyük Vətən 

müharibəsində saysız qəhrəmanlıqlara imza atmış Aliyə Rüstəmbəyova, tibb elmləri doktoru, professor, Əməkdar 

həkim Məhbubə xanım Mahmudbəyova və digərləri... 

Səməd bəy Mehmandarovun adı tariximizdən bizə yaxşı məlumdur. Qısa fəaliyyəti dövründə 30 minlik 

ordu yaratmağa nail olan Səməd bəy Mehmandarov Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ordusunun quruculuğunun 

memarı idi. 

Mixail Tuşinski 1882-ci ildə Sankt-Peterburq şəhərində anadan olmuş, mükəmməl təhsil alaraq atası kimi 

tibbə yönəlmiş və bu sahədə zirvəyə qədər yüksələrək adını ilk azərbaycanlı akademik olaraq tariximizə silinməz 

hərflərlə həkk etmişdir. O, 1945-ci ildə SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmişdi. Görkəmli alim 

ilk dəfə 1929-cu ilin payızında Şuşaya gələrək atası Kərim bəylə görüşmüş və həyatının ən unudulmaz həmin 

ilindən ömrünün sonuna kimi müntəzəm olaraq Azərbaycana, Şuşaya gəlmiş, doğma qohumları ilə görüşmüş, 

onlarla daim məktublaşmışdır. 

Kərim bəy Mehmandarovun qızı Məhbubə xanım Mehmandarova Azərbaycanın ilk maarifçilərindən olan 

Həbibbəy Mahmudbəyovun ocağına gəlin gəlmiş, görkəmli ictimai xadim Şamil bəy Mahmudbəyovla ailə həyatı 

qurmuşdu. Məhbubə Mahmudbəyova 1933-70-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun (indiki Tibb 

Universiteti) Mama-ginekologiya kafedrasının dosenti, sonra professor və müdiri işləmiş, 1968-1974-cü illərdə 

respublikanın Mama-ginekoloqları elmi cəmiyyətinin sədri olmuşdu. Tədqiqatını əsasən, qadın, ana və uşağın 

sağlamlığının qorunması probleminə həsr etmişdi. “Ürək-damar sistemi xəstəlikləri zamanı hamiləlik və doğuş” 

monoqrafiyası (1973) böyük elmi-praktiki əhəmiyyətə malikdir. 

Bu gün də Mehmandarovlar nəslinin nümayəndələri dədə-babalarının nəcib soyunu fəxarətlə davam etdirir, 

məşğul olduqları sahələrdə yüksək nailiyyətlər qazanır, Azərbaycan dövlətinə şərəflə xidmət edirlər. 

 

Düşmənə baş əymədiyi, saxtakarlığı qəbul etmədiyi üçün vandallığa məruz qaldı 

 

İşğal dövründə düşmən Qarabağın mirvarisi, milli mədəniyyətimizin ünvanı Şuşada  Azərbaycanın 

tarixinin və milli mədəniyyətinin izlərini itirmək üçün çox cəhd göstərib, lakin bunu bacarmayıb. 

Mehmandarovların evində olduğu kimi... Ona görə bu ev də işğal illərində vəhşiliyə, vandallığa məruz qalıb. 
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...Malikanədə aparılan təmir-bərpa işləri barədə reportaj hazırlamaq üçün Şuşanın “Yeni məhəllə” deyilən 

səmtinə gedirik. Bir vaxtlar Şuşanın tanınmış ailələrinin yaşadığı bu məhəllədə düşmənin dağıtdığı, xarabazarlığa 

çevirdiyi binaların arası ilə irəlilədikcə erməni vəhşiliyindən doğan səssizliyi bu malikanədən gələn tikinti səsləri 

pozur. Öyrənirik ki, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bu tarixi malikanədə başlanan kompleks təmir-bərpa işləri 

sürətlə davam edir. 

Xatırladaq ki, kompleks ilk dəfə 1977-1978-ci illərdə Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 

pasportlaşdırılıb. Bu həmin dövr idi ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsləri ilə Şuşanın mədəni tarixi irsinin 

qorunması və təbliği ilə bağlı mühüm tədbirlər həyata keçirilirdi. 1977-ci ilin avqust ayında Azərbaycan SSR 

Nazirlər Soveti Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə “Şuşa şəhərinin tarixi hissəsini tarix-memarlıq qoruğu elan etmək 

haqqında” qərar qəbul etdi. Bu qərar Şuşanın tarixi abidələrinin bərpası və onun Azərbaycan şəhəri kimi 

inkişafında ən vacib addım oldu. Bundan sonra şəhərin XVIII-XIX əsrlərdə tikilmiş binaları və tarixi abidələri 

bərpa olundu. Uzun illərdən bəri baxımsızlıq üzündən uçulub dağılmış qala divarları, Qara Böyükxanım 

məqbərəsi, K.Əsgərov küçəsindəki məscid, mərkəzi rayon xəstəxanasının ərazisindəki qala bürcləri və divanxana 

öz əvvəlki görkəminə qaytarıldı. O cümlədən Mehmandarovların evi də qeyd etdiyimiz kimi pasportlaşdırıldı. 

Böyük yaşayış binası sovet dövründə Şuşa Şəhər Xəstəxanası kimi fəaliyyət göstərib. Kiçik yaşayış 

binasında isə 1987-ci il tarixdən Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyinin (indiki Azərbaycan 

Milli Xalça Muzeyi) Şuşa filialı fəaliyyətə başlayıb. 1992-ci ildə Şuşa şəhəri Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən işğala məruz qaldığı üçün filialdakı daşınması mümkün olan eksponatlar təxliyyə olunaraq Bakıya 

gətirilib. 

Öyrənirik ki, işğaldan sonra kompleksə daxil olan böyük bina tamamilə dağıdılıb. Yalnız bir tərəfinin 

divarının qalıqları qalmış binanı bərpa etmək mümkün deyil. Kiçik yaşayış binası işğalçılar tərəfindən tarix 

muzeyi kimi istifadə edilib. Məscidi isə geologiya muzeyi ediblərmiş.  Düşmən böyük yaşayış evini erməniləşdirə 

bilmədiyi üçün dağıdıb. 

İkimərtəbəli olan kiçik evdə və məsciddə təmir-bərpa işləri həyata keçirilir. Bərpa və quruculuq prosesi 

Şuşanın orijinal memarlıq üslubuna uyğun olaraq gerçəkləşdirilir. Öyrənirik ki, evin və məscidin həm xarici 

fasadı, həm də daxili quruluşu tarixi görkəmi qorunmaqla bərpa olunur. Evin ikinci mərtəbəsinin tavanında vaxtilə 

çəkilmiş rəsm əsərlərinin izləri hələ də qalmaqdadır. İş icraçısı deyir ki, təmir zamanı divarlar qaşındıqca milli 

memarlığımızın izlərinə rast gəlirlər. Ustalar bildirdilər ki, tavandakı rəsm o qədər keyfiyyətlə çəkilib ki, sonradan 

onun üzərinə əlavə olunan rənglər belə, rəsmi sıradan çıxarmayıb. Bəli, düşmən nə qədər çalışsa da, bu binada 

xalqımıza məxsus olan dəyərləri silə bilməyib. Çünki bu dəyərlərin heç biri saxtakarlığı qəbul etmir. 

İşğal dövründə ermənilər tərəfindən binanın quruluşuna əlavə edilən yad elementlərin hamısı ləğv edilir, 

hər şey orijinal görkəminə qaytarılır. Bu barədə məlumat verən işçilər bildirdilər ki, ermənilərin işğal dövründə 

binada quraşdırdıqları şüşəbənd artıq sökülüb. Binanın ikinci mərtəbəsinə çıxmaq üçün bayırdan inşa etdikləri 

taxta pilləkən də söküləcək. Restavrasiya sentyabr ayında başlayıb. Bütün işlər 4-5 aya başa çatacaq. Onu da qeyd 

edək ki, Ermənistanın Şuşaya atdığı “İsgəndər” raketi Mehmandarovların evinin yaxınlığına düşüb. 

Mehmandarovların malikanəsinin üzləşdiyi vandallıq, böyük yaşayış evinin dağıdılması olduqca ağır 

mənzərədir. Budur erməni vəhşiliyi, erməni vandalizmi. Budur mədəniyyət düşmənçiliyi... 

Amma bu evi ucaldanların, vaxtilə burada yaşamış Mehmandarovlar soyunun həyatdan köçmüş 

nümayəndələrinin ruhu şaddır. Çünki artıq bu malikanə düşmənin əlində deyil. Çünki indi bu malikanə Prezident 

İlham Əliyevin göstərişi, Mehriban Əliyevanın himayəsi ilə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bərpa olunur, 

əvvəlki görkəminə qaytarılır... 

 

Bakı-Şuşa-Bakı 

 

Azərbaycan. - 2021.- 28 oktyabr. - № 233. - S. 1,5. 

 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

155 
 

 

Şuşadan gələn “səs”imiz! 
 

(səfər qeydi+reportaj) 

 

Rövşən Rəsulov 

 

Azad Şuşamıza səfər edəcəyimizi öyrəndikdə içimizdə anidən coşan sevinc hissini ərz etmək, anlatmaq, 

istər yazılı, istərsə də şifahi dildə ifadə etmək çox çətindir. Lakin hər necə olursa-olsun, düz 28 il boyunca yağı 

düşmənin murdar tapdağı altında inim-inim inləyən, əzab çəkən, qıvrılan, ağlayan, bu gün isə azad olan Şuşamıza 

getmək, bu gedişin hisslərini bölüşmək mütləq mənada öhdəmizə düşür. Həm də düşünürük ki, verilən sualların 

cavabını da tarixi səfər tarixçəmizi işıqlandırmağımızla verə bilərik. 

Və çox yəqin ki, 28 illik Şuşa həsrəti ilə alışıb-yananlar, Şuşaya gedənlər, onun işğaldan qurtulmuş 

yaralarını qala divarlarına, torpağına, daşına sığal çəkərək saranlar həmin hissləri daha yaxşı anlayırlar, bilirlər. 

Səfərimiz zamanı Müzəffər Sərkərdəmiz, Ali Baş Komandanımız cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə, eləcə 

də qəhrəman övladlarımızın şücaəti və yeni dünyaya silinməz tarix yazan fədakarlıqları ilə 44 günün hər 

dəqiqəsinin, hər anının nə qədər dərin, ölçüyəgəlməz, nəhəng məna kəsb etdiyini bir daha dərk etmiş oluruq. 

Vətən müharibəsi və düşmənə qan udduran, onu öz kirli qanı içində boğub-məhv edən Dəmir Yumruq və 

Azərbaycan Əsgəri, biz Sizlərə əbədiyyən minnətdarıq! 

 

Şuşa, biz sənə gəlirik! 

 

Beləliklə, Şuşa yolçuluğumuz belə başladı. İlk olaraq, Şuşa səfərimizin təşkil olunmasında təşəbbüskarlıq 

göstərən “SƏS” Media Qrupunun rəhbəri Bəhruz Quliyevə və eyni zamanda, səfərimizin gerçəkləşməsində vəsilə 

olan rəsmi orqan nümayəndələrinə, Prezident Administrasiyasında fəaliyyət göstərən məsul şəxslərə öz dərin 

minnətdarlığımızı çatdırmaq istərdik. Axı bizim xəyalımız gerçəkləşmişdi, özü də ən ümdə xəyalımız! Niyəsi isə 

budur: 

“SƏS” TV-nin redaktoru Cabir Məmməd Şuşanı ilk dəfə görəcəkdi, operatorumuz Çingiz Abdullayev isə 

həm də Şuşa fatehlərimizdəndir və bu dəfə səfərini əlində silahla deyil, kamerası ilə reallaşdırırdı. Mənə gələndə, 

Şuşamızı ömrümdə ikinci dəfə görəcəkdim, düz 31 ildən sonra! Bir zamanlar, yeniyetmə çağlarımda əmim, 

mərhum jurnalist Firuddin Rəsulov “Kommunist” qəzetinin Qarabağ bölgəsi üzrə xüsusi müxbiri çalışdığı 

vaxtlarda məni özü ilə Qarabağımıza aparır, sanki bu torpaqlarımızın xəyanətlər hesabına itiriləcəyini, işğal 

ediləcəyini hiss edirmiş kimi bacardığı qədər çox görməyimə çalışırdı. Bax, onda da Şuşamızı ilk dəfə gördüm! 

Onun qala divarlarının möhtəşəmliyinə heyranlıqla baxdım, şəhərin tarixi küçələrinin ecazkarlığına, çəkiciliyinə 

valeh oldum, sanki bir nağıllar aləminə düşmüşdüm və bu sehrdən çıxa bilmirdim. Təsəvvür edin, bu qədər 

keşməkeşli tarixlərdən, hadisələrdən sonra ayağım yenidən Şuşaya dəyəcəkdi. İnsanın içindən çıxmaq istəyən 

sevinc çığlığı və onu basan qəhər bir-birinə qarışarkən, bu hissi izah etmək heç cür mümkün olmur. 

İndi görün, Şuşanı ilk dəfə görmək insanda necə təəssürat yaradır. Misal üçün, həmkarım Cabirin yol 

boyunca Şuşaya tez çatmaq və qarış-qarış gəzmək istəyi onun daxilindəki tələskənliyini simasına hopdurmuşdu. 

Operatorumuz Çingizin isə yol boyunca Şuşa döyüşləri barədə bəhs etdiyi məqamlarından hiss olunurdu 

ki, onun daxilindəki həmin həyəcan yenidən çağlayır və bir an əvvəl danışdığı, zarafatlaşdığı silah dostlarının 

Şuşanın işğaldan azad edilməsi uğrunda şəhid düşmə anlarını yenidən yaşayır, təlaşlanır və göz yaşlarını güclə 

saxlayır.. 

Səfərimiz boyunca ikiqat zəhmət çəkən, həm də qrup rəhbərliyi edən baş redaktorumuz Bəhruz müəllimin 

isə hisslərini anlatmaq daha çətindir. Çünki onun özü olmasa belə, yaxınlarının Şuşa ilə əlaqəli bir çox bağlantıları, 

olayları vardır. Qardaşı Rasim müəllimin Şuşa şəhərinin girişindəki internat məktəbində təhsil aldığı dövrlərdən 

bəhs edən Bəhruz müəllim rəhmətlik atası Vaqif müəllimin tez-tez oraya səfər etdiyini, övladını görməyə getdiyini 

danışır. 

O cümlədən, rəhmətlik əmisi oğlu, şəhid Elşən Nəsirovla bağlı təəssüratlarını bölüşərkən bildirir ki, Şuşa 

1992-ci ilin 8 may tarixində işğala məruz qaldıqdan sonra onlar Daşaltı istiqamətindən şəhəri geri almaq üçün 

qəhrəmanlıqla mücadilə aparıblar, lakin davamlı xəyanətlər nəticəsində geri çəkilərək Laçına doğru istiqamət 

alıblar. Elşən Nəsirov da Laçın istiqamətində, Zarıslı-Turşu yolunda canını Vətən uğrunda fəda edib. Allah cəmi 

şəhidlərimizə rəhmət eləsin! 
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Şuşaya aparan şüşə kimi Zəfər yolu: Qarabağın açarı – Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı! 

 

Beləliklə, səfərimizin ilk dayanacağı işğaldan azad edilmiş Füzuli şəhəri oldu. Şəhərə doğru buraxılış 

məntəqəsindən keçdikdən sonra bir daha erməni vəhşiliyinin, vandallığının şahidlərinə çevrildik. 

Şəhərdən əsər-əlamət belə qalmayıb və bu gün həmin dağıntıların üzərində bir möhtəşəmliyin ucaldılması 

isə yalnız və yalnız bu vədi verirdi: Qarabağımızın açarı Füzuli şəhəri, rayon və kəndləri yenidən inşa olunur və 

qısa zamanda Qarabağımızın açarı rolunu da məhz bu məkanımız oynayacaq. Buna şübhə edənlərə isə verilən 

cavab Füzuli Beynəlxalq Hava Limanıdır! 

Cəmi 8 aya inşa edilən və şəhərin dağıntıları arasından qürurla yüksələn aeroportun möhtəşəm binası, 

həmçinin, Şuşaya qədər aparan şüşə kimi Zəfər yolu artıq özü-özlüyündə hər şeyi ehtiva etməkdə idi. Bu gün bu 

yolla Qarabağa səfərlər edən xarici qonaqlardan tutmuş hər kəsi, sadəcə, bir sual düşündürür: axı bu qədər qısa 

müddətdə o qədər nəhəng işləri həyata keçirmək müharibədən çıxmış Azərbaycan dövlətinə necə müyəssər oldu? 

Bu sualın cavabı birdir - gücü və qüdrəti ilə regionun aparıcı iqtisadiyyatına malik olması, xalq-iqtidar birliyinin 

mövcudluğu və ən əsası, qətiyyətli dövlət başçısının sarsılmaz iradəsi hesabına! Bu bənzərsiz üç gerçəkliyə isə 

hər ölkə, hər xalq sahib ola bimir, Azərbaycan bu özəlliyə, bu əsrarəngizliyə sahibdir və nəticəsi də göz önündə... 

Beynəlxalq Hava Limanının ətrafını və daxilini gəzdikcə, orada aparılan işlərin sürətinə, keyfiyyətinə 

baxdıqca bir daha əmin oluruq ki, artıq bu dövlətin əbədi, sarsılmaz dayaqları var və bu dayaqları mökəmləndirən 

Ali Şəxsiyyət – Prezident İlham Əliyev faktoru mövcuddur. Azərbaycan xalqı 44 günlük Vətən müharibəsindən 

Onun qətiyyəti sayəsində qalib çıxdı və bu gün Onun qətiyyəti sayəsində də torpaqlarının dirçəldilməsinə inanır, 

çünki bu prsosesin sürəti də belə qənaətə gəlməyə kifayət qədər zəmin yaratmaqdadır. 

Hava limanı ilə tanış olduq və hədsiz qürur hissi ilə “Yolçu yolunda gərək” deyib, Şuşamıza doğru 

irəliləməyə davam etdik. 

 

Salam Şuşa! 

 

Yolboyu Qarabağımızın valehedici, sirli təbiəti və tarixi yolçuluq xoşbəxtliyimizə işıq saçan ilıq, günəşli 

Qarabağ havası ciyərlərimizə dolduqca sanki yenidən dünyaya gəldiyimizi hiss edirdik. Həm Şuşaya doğru tələsir, 

həm də ara-sıra qısa dayanacaqlar edərək, o havanı doya-doya içimizə çəkirdik, amma yenə də doymurduq, inanın 

ki, bu belədir... 

Diqqətimizi çəkən məqamlardan biri də yolboyu hərəkət edən yük maşınları idi. İnşaat materialları və s. 

avadanlıqlar daşıyan maşınlar Şuşaya doğru və əks istiqamətdə şütüyürlər. Həmçinin, yol kənarlarında alternativ 

yolların çəkilməsi prosesləri aparılır, dağlar, qayalar iri texnikalar vasitəsi ilə yarılır, gecəli-gündüzlü böyük tikinti 

işləri gerçəkləşdirilir. Bu mənzərələri seyr edə-edə qarşıda hələ nə qədər işlərin görüləcəyi barədə fikir 

mübadilələri aparırıq. 

Deyirlər, söhbət yolu qısaldır və bir də gözümüzü açıb-görürük ki, Şuşamızın həndəvərindəyik. Zəfər 

yolunun mükəmməl inşası sayəsində əvvəlcə Daşaltıya, sonra isə çatırıq qala şəhərimizin girişinə. Hər addımda 

Vətən eşqi, hər addımda yurd ovqatı, hər nəzərdə müqəddəslik rəmzi – Şuşamız öz ağuşunda bizi belə qarşılayırdı, 

Şuşamıza verdiyimiz salam belə alınırdı. 

Yoxlanış prosedurundan sonra daxil oluruq şəhərə - heyranlıqla, həsədlə, hədsiz maraqla. O yolla ki, ötən 

ilin noyabrında qəhrəman hərbçilərimiz görünməmiş şücaətləri ilə Şuşanı azad etməyə daxil olurdular. Biz hələ 

dağların, qayaların fəth olunan yerlərini demirik. Bu keçilməz sədləri insan gərək öz gözləri ilə görsün və qədim 

şəhərimizin fatehlərimiz, fədailərimiz tərəfindən nə qədər çətinliklə azad edilməsini təsəvvüründə canlandırsın. 

Şuşanın hər addımında onu mühafizə edən polis güclərimiz və hərbçilərimiz gözə dəyir, onlar xüsusi həssaslıqla, 

diqqətlə şəhərin mühüm yerlərini mühafizə edirlər. Strateji və coğrafi cəhətdən çox əhəmiyyətli qala hesab edilən 

Şuşada payızın ilıq nəfəsi əsirdi, şəhər sanki təbiətə meydan oxuyurdu, biz orada olduğumuz müddətdə Şuşada 

çiskin, duman olmadı və bu da bizim işimizə xeyli yarar verdi. Çəkilişlərimizi, reportajlarımızı rahatlıqla həyata 

keçirdik. 

 

Veriləcək suallara cavablar axtardıq 

 

Başladıq səfərimizi çəkməyə. Hər addımı çəkmək, hər addım haqqında ayrıca fikir bildirmək istəyir insan. 

Axı geriyə dönərkən hər kəs bizdən soruşacaqdı ki, Şuşada nə gördünüz, necə idi, haralarında oldunuz və s. 

Təbii ki, çəkiliş qrupumuzun da marağında bu suallara cavab tapmaq həvəsi var idi. Ona görə də ilk 

dayanacağımız yer Xan qızı Xurşudbanu Natəvanın dağıdılmış evi və evinin arxasında viranə qoyulmuş qonaq 
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evi oldu. İnanın ki, daşların dili olsaydı dil açıb düşmənə lənət oxuyardı. Böyük şairəmizin, zamanının 

mütəfəkkirinin vaxtilə Qafqaza, Avropaya səs salan evi uçmuşdu, xaraba qalmışdı. Axı sərsəm erməni işğalçısı 

nə bilə bilərdi ki, bu evin, onun sahibəsinin dəyərini? 

Bir də ki, mənfur düşmən yaxşı bilirdi ki, bu şəhərdə əbədi qalmayacaq və onun sahibləri geri dönəcəklər, 

çox yaxşı bilirdi, ona görə də əlində olan bütün vəhşilik vasitələrini dağıdıcı maşın kimi işə salmaqla Azərbaycana 

məxsus şəhəri erməniləşdirməyə cəhd göstərib. Amma yenə də alınmayıb. Şuşa təkbaşına (!) 28 il boyunca yağı 

düşmənlə mübarizə aparıb, bacardığı qədər dayanıb. 

Bu gün biz Natəvanın evinin ən azından daşlarının bir yerdə olmasına görə Allahımıza şükürlər edirik, 

çünki o ev yenidən öz möhtəşəmliyi ilə yüksək nöqtədən bərq vuracaq, Qarabağımıza günəş kimi doğacaq, böyük 

şairəmizin də ruhu şad olacaq. 

Evin yaxınlığındakı Natəvan bulağı qurumamışdı, suyu axırdı, sərin, şirin və heç vaxt, heç yerdə 

içmədiyimiz həzin şırıltısı ilə sanki deyirdi: “Gəlin ay çoxdan gözlədiklərim insanlar, gəlin için məni, atasına 

rəhmət oxuyun bu bulağı düzəltdirənin, burada 28 il “Allah”, “rəhmət” sözləri işlədilməyib”. 

İçdik, rəhmət oxuduq, gözlərimizə işıq gəldi, nəfəsimiz genişləndi. Namaz vaxtı daxil olmuşdu. 

Qrupumuzla getdik Şuşamızın azad olunduğu gün minarəsinə çıxılıb azan verilən yuxarı Gövhər Ağa məscidinə, 

kadrlardan izlədiyimiz həmin o Allah evinə. Namazlarımızı qıldıq, dualarımızı etdik, torpaqlarımızın azadlığı 

uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin ruhlarına müqəddəs Quranın Fatihə surəsindən oxuduq, amin dedik! 

Məscidin divarlarından tutmuş tavanına qədər hər yeri gavur və Allahsız düşmənin murdar izlərindən 

təmizlənmişdi. Mehrab tərəfdə isə Fateh Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin, eləcə də xanım Mehriban 

Əliyevanın hədiyyə etdikləri Quran kitabı qoyulmuşdu. Bundan gözəl hiss nə ola bilər? 

Şuşanın möhtəşəm yaşıllıq ərazilərinin birindəki çay fasiləsindən sonrakı marşrutumuz dahi sənətkarımız 

Bülbülün evini ziyarət etmək oldu. Bu ev də düşmənlərimiz tərəfindən viran qoyulmuşdu, sənətkarımızın 

güllələnmiş büstü isə gələn xarici qonaqlar üçün nümunə olsun deyə saxlanılaraq onun yerinə yeni büstü 

ucaldılmışdı. 

Ev muzeyinin direktoru Fəxrəddin Hacıbəyli bizə maraqlı məlumatlardan bəhs etdi, evin yenidən ərsəyə 

gəlməsində Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlunun tez-tez Şuşaya səfər etdiyini bildirdi və təmir-

bərpa işləri ilə şəxsən məşğul olduğunu bildirdi. 

Tarixi Gəncə qapısına getdik. Şuşa adının necə qürurla ucaldığını seyr etik və qala divarlarının daşlarına 

toxunmaqla onların ilıqlaşmış nəfəslərini hiss etdik. Artıq onlar soyuq, buz kimi deyildilər... 

Növbəti dayanacağımız Şuşamızın aşağı məhəllələrindəki kürsülü, xarabazar qalmış həyətləri, evləri oldu. 

Məlum oldu ki, Şuşanı 28 il əsarətdə saxlayan işğalçılar həmin evləri elektrik naqillərinə, dam örtüklərinə, tavan 

və döşəmələrinə qədər söküblər. Nə deyəsən, sadəcə, düşmənə lənət və nifrət hissindən başqa heç nə! 

Yeri gəlmişkən, Prezident İlham Əliyev cənabları dəfələrlə öz çıxışlarında nəinki Şuşamızda, eləcə də 

işğaldan azad edilmiş digər ərazilərimizdəki erməni barbarlıqlarının qeydə alınması üçün YUNESKO-ya müraciət 

etdiyini, lakin hələ də bu qurum təmsilçilərinin buralara gələrək tarixi, mədəni, dini irsimizə nə qədər zərərlərin 

vurulduğunu öyrənmir, bu çağırışlara, dəvətlərə biganə yanaşırlar. Bəllidir nəyə görə - ikili standartlar reallığı bu 

gün də təəssüf ki, özünü göstərməkdədir! 

Sonrakı çəkilişlər Qazançı kilsəsində və s. tarixi memarlıq abidələrində aparıldı. Lakin ən önəmlisi budur 

ki, bu gün Şuşamızda iş qaynayır və abadlıq işləri davamlı prsoes olaraq həyata keçirilir. 

Biz isə bu hisslərimizlə yolumuzu salırıq Cıdır düzünə. Bəli, ölkəmizin ən gözəl və cənnətməkan yerinə. 

Artıq ötən bir ilə yaxın müddət ərzində burada düşmənin murdar tapdağından əsər-əlamət belə qalmayıb. Daha 

buralarda nə Paşinyan yallı gedir, nə də digərlər işğalçılar saxta medallarını taxıb, danqa-durunqla ortalarda 

atlanıb-düşmürlər. Cıdır düzündə Azərbaycan mehi əsir. Möhtəşəm dağların qoynunda, məğrur qayaların döşündə 

bənzərsiz yaşıl rəngli ot örtüyü, saf hava bizi sanki bihuş edir. Düzdür, artıq hava da yavaş-yavaş qaralmağa, hətta 

soyumağa başlayır, amma bu da bizi usandırmır, Şuşa bizi maqnit kimi özünə çəkməkdə davam edir. 

Gedirik Cıdır düzünün ən yüksək məkanından bizi həsrətlə gözləyən digər şəhərimizə - Xankəndiyə 

baxmağa. Axı bayaq da qeyd etmişdim ki, bəxtimizdən Şuşa həmin gün dumansız-çənsiz idi və biz Azərbaycanın 

üçrəngli bayrağının qarşısındakı yüksəklikdən Xankəndini seyr etdik, şəhər ayaqlarımız altında idi, işıqları 

yanırdı, bizi çağırırdı. Və kimsənin şübhəsi də yoxdur ki, biz Xankəndinin çağırışını da səssiz qoymayacağıq, bir 

gün, tezliklə ona da salam verib bağrımıza basacağıq. 

Son ziyarət məkanımız Vaqifin yenidən bərpa olunmuş, əzmlə göylərə yüksələn məqbərəsi oldu. Dualar 

oxuyub, böyük şairimizə Allahdan rəhmət dilədik. Artıq hava tamamilə qaralmışdı və Şuşada saatlar 20:00-a 

doğru irəliləyirdi, komendant saatına az qalmışdı. Bizə bildirmişdilər ki, axşam saat 8-dən sonra şəhərin 

küçələrində gəzmək yasaqdır, çünki düşmən hələ də öz mənfur xislətindən əl çəkməyə bilər. Ehtiyat isə igidin 
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yaraşığıdır, igidlərimiz Şuşamızı göz bəbəyi kimi qoruyurlar. Bu minvalla yavaş-yavaş Şuşamızla xudahafizləşib, 

düzəlirik yola – Bakıya doğru. Çünki fikirlərimizi, düşüncələrimizi bölüşəcək o qədər insanlar, dostlar, qohumlar 

var idi ki... 

 

P.S. Şuşaya “Biz bir də gələcəyik, əziz Şuşa!” deyib bu ümidlə də tarixi səfərimizi yekunlaşdırdıq, 

həqiqətən də, bu, bir tarixi səfər kimi həyatımızın silinməyən dəftərinə yazılmış bir hadisə idi... 

P.P.S. Şuşa səfərimizlə bağlı SƏS TV-də geniş reportajımızı təqdim edəcəyik. 

 

Səs.-2021.-26 oktyabr.-№195.-S.8-9. 
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Şuşa indi bütün Qarabağa nur saçır 

 
Zəfər qalasında ən müasir üsullarla elektrik xətləri çəkilir, yeni yarımstansiyalar tikilir 

 

Rəşad Baxşəliyev 

 

“Zəfər yolu” ilə Füzili və Xocavənddən Şuşaya doğru irəlilədikcə ətrafımızda iki fərqli mənzərə diqqətimizi 

cəlb edir. Bir tərəfdə müasir dəmir dirəklərə birləşdirilmiş yüksəkgərginlikli elektrik xətləri, digər tərəfdə 1960-

cı illərin çürümüş taxta dirəkləri üstündəki qırıq-qırıq olmuş xətlər...  

Müasir elektrik sistemi, əlbəttə ki, şanlı Zəfərin göstəricisi, köhnələr  - işğaldan öncə həmin ərazilərdə 

qeyri-qanuni məskunlaşmış əhalini təmin edən çürük xətlər isə artıq geridə qalmış işğal dövrünün qalıqlarıdır. 

Köhnə xətlər hardasa yarımçıq qırılır, yoxa çıxırsa, yeni elektrik xətləri isə Şuşanın çətin dolanbac yolları 

ilə bizimlə bərabər Zəfərimizin rəmzi olan şəhərə qədər uzanır. 

 

Şuşaya işıq necə çəkildi?! 

 

Hər tərəfdə qazıntı-söküntü, tikinti-qutruculuq işləri gedir. Əvvəlki reportajlarımızda şəhərdəki 

quruculuqdan, Şuşaya qədim Kirs dağından su xətti çəkən qəhrəmanlardan bəhs etmişdik. Bu dəfə isə dağlardan, 

dərələrdən, yamaclardan keçməklə nəinki Şuşanı, eləcə də işğaldan azad edilən bütün ərazilərimizi elektik enerjisi 

ilə təmin edən qəhrəmanların fəaliyyəti ilə tanış olduq. Şuşanın İşıq İdarəsinin rəisi Elxan Əhmədovun bələdçiliyi 

ilə şəhərin enişli-yoxuşlu küçələrini dolaşaraq görülən işlərə şahidlik etdik. 

Düşmən Şuşanı tərk edib qaçarkən bütün infrastrukturlar kimi, elektrik xətlərini, yarımstansiyaları da 

tamamən məhv etmişdi. Amma Şuşanın işğaldan azad edildiyi gündən, yəni noyabrın 8-dən cəmi bir həftə sonra, 

noyabrın 16-da şəhərdə işıq yandı.  “Azərişıq” ASC həmin tarixdə Yuxarı Gövhər ağa məscidini işıqlandırıb 

düşmənə gözdağı verdi. Soyuğa, şaxtalı havaya baxmayaraq, bu qurumun əməkdaşları dayanmadan çalışdılar və 

tez bir zamanda Şuşanı nurlandırdılar... 

 

Bəs bu proses necə baş verdi?! 

 

Elxan Əhmədov deyir ki, Azərbaycanın igid oğulları dağlardan, sıldırımlardan aşaraq Şuşanı hansı sürətlə 

azad etmişdilərsə, “Azərişıq” ASC-nin hər bir üzvü də üzərinə düşən tapşırığı elə o sürətlə yerinə yetirməyə 

çalışdı. Düşmənin kapitulyasiyasından cəmi 6 gün sonra şəhərdə işığın yanması bunu təsdiqləyən reallıqdır:  

“Qarabağ düşmən tapdağından  44 günə təmizləndi. Amma illər ərzində düşmənin məhv etdiyi 

infrastrukturu yeniləmək, daha müasiri ilə əvəzləmək çox çətin proses idi. Mina təhlükəsi, çətin relyef, qarlı qış 

günləri, ağır şəraitə baxmayaraq hər kəs üzərinə düşən vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəlmək üçün əlindən gələni 

əsirgəmədi. Dağlardan, dərələrdən keçməklə elektrik xətləri çəkildi, yeni yarımstansiyalar quruldu.    

Şuşa şəhərinin qısa vaxtda elektrik enerjisi ilə təmin olunması üçün 35/10 kV-luq “Daşaltı” yarımstansiyası 

inşa edildi. Yarımstansiyanı qidalandırmaq üçün “Hadrut” yarımstansiyasından 53,5 kilometr uzunluğunda 

elektrik verilişi xətti çəkildi. “Hadrut”-”Daşaltı” elektrik verilişi xətti vasitəsilə ilkin mərhələdə Şuşa şəhərinin, 

Xocavənd rayonunun bəzi kəndlərinin və ətraf ərazilərdəki mühüm strateji obyektlərin, eyni zamanda bu 

istiqamətdə aparılan yol infrastrukturu və digər tikinti işlərinin elektrik təchizatı təmin edildi. Xəttin keçdiyi ərazi 

öncə minalardan təmizləndi. Çətin relyef, qar və şaxtalı hava şəraitinə baxmayaraq, 37 gün ərzində gecə-gündüz 

aparılan işlərdən sonra bu il yanvarın 7-də Şuşa şəhərində Azərbaycan işığını yandırmaq mümkün oldu”. 

Bu gün Şuşada işığımız yansa da, şəhəri nurlandıranlar daha müasir yarımstansiyaların tikinti prosesini 

həyata keçirirlər. Onlar gün ərzində səhər saat 08:00-dan axşam saat 21:00-dək (komendant saatınadək) çalışırlar. 

Əgər gecə qəza baş verərsə, dərhal onun həlli üçün tapşırıq verilir və tez bir zamanda nasazlıq aradan qaldırılır. 

Elxan Əhmədovun sözlərinə görə, ümumilikdə Şuşa şəhərində 9 yarımstansiyanın tikintisi nəzərdə tutulur. 

Hazırda onlardan 5-nin tikintisi gedir. Hər yarımstansiyanın tikinti prosesində 20 nəfər işləyir. Bundan başqa, 

yeraltı kabellərin çəkilməsi prosesi də davam etdirilir. 

Şəhərdə 110/35/10 kilovoltluq “Şuşa” yarımstansiyası fəaliyyət göstərir.  Bu yarımstansiyanın tikintisinə 

ötən ilin noyabr ayında başlanılıb. Eləcə də Füzuli rayonunun “Şükürbəyli” yarımstansiyasından başlayaraq 75 

kilometr məsafədə 110 kilovoltluq “Şükürbəyli-Şuşa” hava elektrik verilişi xəttinin tikintisinə start verilib. 

Yarımstansiya məsafədən idarə olunan SCADA Dispetçer İdarəetmə sisteminə qoşulmaqla tam rəqəmsallaşıb. 
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Burada perspektiv inkişaf da nəzərə alınıb. Yarımstansiya və elektrik verilişi xəttinin tikintisinin çətin coğrafi 

şəraitdə aparılmasına baxmayaraq, ən qısa zamanda yekunlaşdırılıb. 

Elxan Əhmədov deyir ki, Füzulidəki “Şükürbəyli” yarımstansiyasından Şuşaya 110 kilovoltluq ikidövrəli 

elektrik verilişi xətti çəkilişi fasiləsiz, növbəlilik prinsipi ilə 73 günə icra olunub ki, bu da nəinki Azərbaycan 

energetikası, regionun energetika tarixində rekord göstəricidir. 

 

Şuşada hava yolu ilə elektrik xətti olmayacaq 

 

Elxan Əhmədovla söhbət əsnasında yol kənarında qazılmış xəndəkdə bir ağsaqqal kişinin həvəslə çalışması 

diqqətimizi çəkdi. Elə söhbət edə-edə ona tərəf yaxınlaşdıq. Suvaq işləri görürdü. Birdən başını qaldırıb bizə sarı 

dönüb dayandı. Öncə icazə alıb fotosunu çəkdik. Çox fərəhli və qürurlu idi.    

Bəlli olur ki, bu çalışqan insan Novruz Məlikovdur, 60 yaşı var. Uzun müddətdir “Azərişıq” ASC-də çalışır. 

İşğaldan azad edilən ərazilərdə başlanan tikinti-quruculuq prosesinin fəal işçilərindəndir. Əvvəllər Cəbrayılda, 

Füzulidə, Xocavənddə çalışıb. Kiçik dialoqumuz zamanı ağsaqqal həm maraqlı fikirlər söylədi, həm də yeni 

məlumat almış olduq: 

- Yorulmayasınız. Yaman həvəslə işləyirsiniz... 

- Sağ ol, ay bala. Yaşıma baxma, gördüyüm işə bax. Qurub yaradırıq. 

- Gündə neçə saat işləyirsiz? 

- Vallah heç bilmirəm. Səhər açılandan axşama qədər işləyirik. Arada dincəlirik, amma işimizi görürük də. 

- İndi nə işlə məşğulsuz? 

- Bax, gör nə dərinlikdədir. Bu dərinlikdən yeraltı elektrik xətti çəkirik. Qoy gələcəkdə nəvələrimiz, 

nəticələrimiz desinlər ki, bizim də babalarımız Şuşanı qurub-yaradanlardan olub. 

- İşiniz avand olsun, sağ olun! 

Söhbətimizi Elxan Əhmədovla davam etdiririk və bəlli olur ki, bu gün Şuşada inşa olunan 5 yarımstansiya 

tikilib başa çatdıqdan sonra gördüyümüz hava elektrik xətləri tamamən yığışdırılacaq, bütün dirəklər söküləcək. 

Yəni Şuşada hava yolu ilə elektrik xətti olmayacaq, bütün xətlər yeraltı çəkiləcək. Bu isə o deməkdir ki, küləkli, 

yağışlı, qarlı havada Şuşanın elektrik enerjisi ilə təminatı prosesində problem yaşanmayacaq. 

 

135 kilometrlik hava və kabel xətləri 

 

Həmsöhbətimiz bizi maraqlandıran bütün suallara aydınlıq gətirərək deyir ki, bu gün nəinki Şuşanın, 

işğaldan azad edilmiş bütün rayon və şəhərlərin elektrik enerjisi ilə təchizatı xüsusi önəm kəsb edir. Bu da təsadüfi 

deyil. Çünki elektrik enerjisi digər sahələrin inkişafını təmin edir, nəticə etibarilə insanların doğma yurd-

yuvalarına qayıtmasını tezləşdirir. 

Artıq “Azərişıq” ASC tərəfindən Şuşa şəhərini və Xocavənd rayonunu elektrik enerjisi ilə təmin etmək 

üçün 75 km uzunluğunda hava-kabel xətləri, Laçın rayonunda yerləşən “Güləbird” Su Elektrik Stansiyasından 

çıxan 10 kV-luq hava xətti tikilib istismara verilib, Xocavənd rayonunda 35/10 kV-luq “Hadrut”, Cəbrayıl 

rayonunda “Hərəkül”, Zəngilan rayonunda 35/10 kV-luq “Alıbəyli” yarımstansiyalarında bərpa işləri aparılıb. 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 135 km-ə yaxın müxtəlif gərginlikli hava və kabel xətləri yeni çəkilib və 

bərpa olunub, komplekt transformator məntəqələri quraşdırılıb, onlarca transformator məntəqəsində təmir və 

sınaq işləri aparılıb. Görülmüş işlər nəticəsində Şuşa şəhərində, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında yerləşən 

mühüm strateji obyektlər elektrik enerjisi ilə təmin olunub. 

Kəlbəcər rayonunun elektrik enerjisi ilə təmin olunması məqsədilə  “Daşkəsən” yarımstansiyasının, eləcə 

də 31 km uzunluğunda 1-ci və 2-ci Daşkəsən hava xəttinin yenidənqurulması layihəsi hazırlanıb və artıq xəttin 

tikintisi yekunlaşmaq üzrədir. Eyni zamanda Tərtər rayonunun Suqovuşan qəsəbəsini elektrik enerjisi ilə təmin 

etmək üçün “Suqovuşan” yarımstansiyası inşa edilib. 

Proqram üzrə Ağdam, Kəlbəcər, Laçın rayonlarında 4 ədəd 110 kV-luq yarımstansiyanın, Füzuli rayonunda 

“Veysəlli”, Qubadlı rayonunda yeni yarımstansiyanın tikintisi nəzərdə tutulur. 

Bu il may ayının 12-də Prezident İlham Əliyev Şuşaya növbəti səfəri çərçivəsində “Şuşa”, iyunun 14-də 

“Füzuli”, oktyabrın 20-də “Zəngilan”, oktyabrın 25-də isə  “Qubadlı” yarımstansiyalarının açılışını edib. Dövlət 

başçısı oktyabrın 9-da “Hadrut” qovşaq yarımstansiyasının, oktyabrın 17-də Füzuli rəqəmsal yarımstansiyasının, 

oktyabrın 20-də Zəngilan rəqəmsal yarımstansiyasının təməlini qoyub. 

Göründüyü kimi, İlham Əliyev 30 il ərzində düşmənin daşı daş üstündə qoymadığı, xarabalığa çevirdiyi 

Qarabağı dəmir iradə ilə bərpa edərək işığı sönən torpaqlarımızı nura boyayır. Prezident Qarabağa hər səfəri 
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zamanı yeni enerji obyektlərinin açılışını edir, bəzilərinin təməlini qoyur. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin 

fasiləsiz və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsi istiqamətində işlər uğurla davam edir. 

 

Şuşanın timsalında zəfərimiz parlayır 

 

Hava yavaş-yavaş qaralır. Şəhərin işıqları yanır. Həmin günün iş prosesləri yekunlaşmaq üzrədir. Bir azdan 

Şuşanın gecə həyatı başlayacaq. Bizə ayırdığı vaxta, verdiyi geniş məlumatlara görə Elxan Əhmədova təşəkkür 

edib hotelə dönürük. 

Yüksəklikdən Şuşamızı, Qarabağın üzük qaşını seyr edirik. Sanki şəhər parlayır. Düz, 28 il zindan həyatı 

yaşayan şəhərin qaranlığa qərq edilmiş hər guşəsi indi nura boyanır. Yenidən qurulub abadlaşan, dünyanın ən 

gözəl şəhərinə çevrilən Şuşanın gecələri düşmənin bağrını yarır. Rusiya sülhməramlılarının nəzarəti altında olan 

ərazilərdən baxanda şəhər alışıb-yanır və Şuşanın timsalında zəfərimiz parlayır. 

Düşmən tapdağından qəhrəmanlıqla azad edilmiş şəhərin yeni inkişaf dövrü başlayır. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 26 oktyabr. - № 231. - S. 1,9. 
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Azərbaycanın ən böyük tikinti meydanı 

 
İlham Əliyev yeni Şuşanın baş memarıdır 

 

Rəşad Cəfərli 

 

“Zəfər yolu” ilə Füzulidən Xocavəndə və Şuşaya doğru irəlilədikcə çoxsaylı ağır inşaat texnikalarını - 

ekskavatorlar, kranlar və yük maşınlarını müşahidə etdik. Yolboyu demək olar ki, hər yerdə qızğın tikinti işləri 

gedir. Yollar, körpülər, tunellər, su və elektrik xətləri, drenaj sistemləri inşa olunur. Bu torpaqları işğaldan azad 

edən dövlətimiz indi ona yeni həyat bəxş edir. Qarabağın mirvarisi olan Şuşanın özü isə elə şəhərin girəcəyindən 

görünür ki, böyük tikinti meydanıdır… 

 

Şuşaya Prezidentin 5 səfəri 

 

Şuşa qədim Azərbaycan şəhəridir. Hər küçəsində xalqımıza məxsus dəyərlərin, milli mədəniyyətin, milli 

arxitekturanın izlərini yaşadır. Şəhərdəki  hər bir ev, möhtəşəm qala divarları, məscidlər, qədd-qamətli minarələr 

keçmişimizdən soraq verir. Şuşa xalqımızın elə bir möhtəşm mədəni abidəsidir ki, düşmən onu erməniləşdirə 

bilmədi. Bu şəhər 28 il yarım davam edən işğal dövründə erməniləri qəbul etmədi. Çünki Şuşa onlar üçün 

əvvəldən yad idi, işğal dövründə də yad olaraq qaldı. İlham Əliyevin dediyi kimi, Şuşa ayaqdadır, Şuşa sınmayıb, 

Şuşa əyilməyib! Mənfur düşmən nə qədər çalışsa da, Şuşanın simasını dəyişdirə bilməyib. 

Ermənistan işğal dövründə nə qədər cəhd etsə də, Şuşanı məskunlaşdıra da bilməyib və şəhərdə əsasən 

hərbçilər yaşayıblar. Erməni diasporunun hesabına nə qədər layihələr həyata keçirilsə də, işğalçılar Şuşanı turizm 

məkanına çevirə bilməyiblər. Fransadan və digər ölkələrdən nümayəndə heyətləri gəlsə də, hər il müxtəlif idman 

yarışları keçirilsə də, ermənilər Şuşa ilə bağlı hədəflərinə yetişməyiblər. Çünki Şuşa heç vaxt yadları qəbul 

etməyib. 

Bütün bunlar barədə danışan Prezident İlham Əliyev deyib: “Şuşa Azərbaycan xalqının qəlbində xüsusi 

yerə malikdir. Şuşa Qarabağın tacıdır, Şuşa təkrarolunmaz şəhərdir. Şuşanın yerləşməsi, təbiəti, havası, iqlimi, 

tarixi abidələri, dini abidələrimiz, şəhərin memarlıq ansamblı bizim milli sərvətimizdir. Şuşanı biz qorumalıyıq, 

qoruyacağıq. Biz Şuşaya qayıtmışıq və bundan sonra Azərbaycan xalqı Şuşada əbədi yaşayacaqdır. Necə ki bütün 

dövrlərdə Şuşa həmişə Azərbaycan şəhəri olmuşdur və ermənilərin saxtakarlıq cəhdlərinə baxmayaraq, bütün 

dünya Şuşanı məhz Azərbaycan şəhəri kimi tanıyıb və qəbul edib”. 

Hazırda şəhərin bərpası və yenidən qurulması Prezident İlham Əliyevin xüsusi diqqət mərkəzindədir. 

Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ilk xüsusi nümayəndəni Şuşa 

rayonuna təyin edib. 2020-ci ilin noyabr ayından 2021-ci ilin avqust ayına qədər 15 dəfə işğaldan azad olunmuş 

rayonlara səfər edən Prezident İlham Əliyev 5 dəfə Şuşada olub. 

Dövlət başçısı 2021-ci il yanvarın 14-də ilk daxili səfərini də məhz Şuşaya edib. 

Həmin səfər zamanı dövlət başçısı şəhərdə icra ediləcək layihələrlə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini verdi. 

Dövlət başçısı üçün bu səfərin yanvarın 14-də gerçəkləşməsinin ayrı rəmzi mənaları da vardı. Düz 39 il əvvəl, 

1982-ci ilin 14 yanvar tarixində Şuşada Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə inşa edilmiş Molla Pənah 

Vaqifin məqbərəsinin açılışı olmuş və həmin tədbirdə İlham Əliyev də iştirak etmişdi. Bu səfərin İlham Əliyev 

üçün xüsusi bir tarixi önəmi həm də ondan ibarət idi ki, o, dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra Şuşaya səfər 

edən ilk Azərbaycan Prezidentidir. İlham Əliyev həm də bu müqəddəs ünvana Şuşanın xilaskarı, 44 günlük 

müharibənin Müzəffər Ali Baş Komandanı kimi gəlmişdi. 

 

Şuşa tarixi şöhrətini bərpa edir 

 

Dövlət başçısının tapşırığına əsasən, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa və yenidənqurma tədbirləri ilə 

əlaqədar Şuşada da ilkin olaraq infrastruktur obyektlərinin, torpaq sahələrinin və digər daşınmaz əmlakın mövcud 

vəziyyətinin ilkin qiymətləndirilməsi və inventarlaşdırılması istiqamətində işlər həyata keçirilib. O cümlədən 

Şuşada infrastrukturun, tikililərin mövcud vəziyyəti - mənzil fondu, binaların dayanıqlığı araşdırılıb. Həmçinin 

tarix və mədəniyyət abidələrinin öyrənilməsi, onların durumunun təyin edilməsi istiqamətində araşdırmalar 

aparılıb. 
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Şuşanın bərpa və yenidənqurulması isə elə şəhərin girişindən bəlli olur. Şəhərə yerin altından yeni 

kommunikasiya xətləri çəkilir, küçələr təmir olunur, hər tərəfdə ağır texnikalar işləyir, qızğın iş gedir. 

Prezident İlham Əliyev çıxışlarının birində demişdi ki, ərazi bütövlüyümüz bərpa ediləndən sonra 

Bülbülün, Natəvanın, Üzeyir bəy Hacıbəylinin büstləri yenə də Şuşada qoyulacaq. Dövlət başçısının bu sözləri 

yanvar ayından reallığa çevrilib. Dövlət başçısının Şuşaya ilk səfəri zamanı şəhərin bərpası istiqamətində birinci 

addım kimi Natəvanın, Üzeyir bəyin və Bülbülün büstləri əvvəlki yerlərinə qoyulub. 

Hazırda büstlərin olduğu ərazidə bərpa işləri gedir, o cümlədən önündən Ali Baş Komandana məruzə edilən 

icra hakimiyyətinin binası da tamamilə yenidən qurulur. Şuşada onu da gördük ki, cəmi 11 ay əvvəl azad 

edilməsinə baxmayaraq, işğal dövründə düşmənin erməniləşdirməyə çalışdığı, buna nail olmadıqda isə baxımsız 

vəziyyətə saldığı şəhərdə xeyli bərpa və yenidənqurma işləri aparılıb. 

Vaqifin məqbərəsi artıq əvvəlki görkəmi saxlanılmaqla bərpa edilib, ətrafı abadlaşdırılıb. Bu ilin martında 

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən başlanan bərpa işləri bir neçə aya yekunlaşıb. Məqbərədə təmir-bərpa və 

yenidənqurma işləri Heydər Əliyev Fondu tərəfindən aparılıb. Vaqifin Şuşadakı evinin yaxınlığındakı büstü də 

yenidən qurulub. 1992-ci ildə Şuşanın işğalından sonra şəhərdəki digər abidələr kimi büst də vandalizmə məruz 

qalaraq dağıdılmışdı. 

Şuşada baş çəkdiyimiz növbəti ünvan Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətlər 

göstərmiş, professional vokal məktəbinin təşəkkülü və təkamülündə mühüm rol oynamış Xalq artisti Bülbülün 

ev-muzeyi oldu. Bura da işğal dövründə vandallığa məruz qalmışdı. Şuşada olarkən bu ünvana da baş çəkdik. 

Şuşanın məşhur ünvanlarından olan ev-muzey bir neçə ay ərzində nəfis şəkildə bərpa edilib. Bülbülün ev-

muzeyinin direktoru Fərhad Hacıbəyli bildirdi ki, bərpa işləri zamanı eyvana çıxan divarlarda suvaq altından daş 

üzərində yonulmuş ərəb əlifbası ilə iki yazı və günəş simvolunu əks etdirən təsvir aşkar olunub. Yazıların birində 

Qurandan ayə, digərində isə evin tikilmə tarixi qeyd edilib. Divarın üzərində yeni aşkar olunmuş yazıda göstərilir 

ki, bina 1788-ci ildə inşa edilib. Bina tipoloji mənsubiyyətinə görə Qarabağ və Azərbaycanın tarixi yaşayış 

binalarının xüsusiyyətini özündə əks etdirir, otaqların daxili quruluşu Azərbaycanın ənənəvi evlərinə xasdır. 

Fərhad Hacıbəylinin sözlərinə görə, Bülbülün ev-muzeyinə məxsus həyətyanı sahə ilkin görkəmi saxlanılmaqla 

bərpa olunub. 

Öyrənirik ki, Şuşada bərpa edilən abidələrdən biri də görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir bəy 

Hacıbəylinin heykəlidir. Bu abidə 1985-ci ildə Üzeyir bəy Hacıbəylinin 100 illik yubileyi münasibətilə 

ucaldılmışdı. Heykəltəraş Əhməd Salikov tərəfindən hazırlanan abidə 1992-ci ildə Birinci Qarabağ müharibəsi 

zamanı erməni vandalizminə məruz qalaraq tamamilə məhv edilib. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun 

olaraq bəstəkarın yeni heykəli hazırlanıb. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə bürüncdən hazırlanan heykəl Şuşa 

şəhərində öz əvvəlki yerində ucaldılıb. Heykəlin modeli qalmadığından yeni abidə o dövrün mətbuatında dərc 

olunan və arxivdə saxlanılan fotolar əsasında yaradılıb. 

Üzeyir bəy Hacıbəylinin Şuşa şəhərində Ermənistanın işğalınadək ev-muzeyi də fəaliyyət göstərib. 

Ermənilərin vəhşiliyi nəticəsində muzeydə dahi bəstəkarın həyat və yaradıcılığı ilə bağlı 1700 eksponatdan yalnız 

100-ə yaxını salamat qalıb, qalanı məhv edilib. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən ev-muzeydə aparılacaq işlər üzrə 

layihə hazırlanıb. Həyata keçiriləcək işlərdən sonra 1992-ci ildə muzeyin Bakıya aparılmış eksponatlarının burada 

yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. 

 

Şəhər kompleks şəkildə bərpa olunur 

 

Şəhərdə həyata keçirilən ilk layihələrdən biri “Şuşa” yarımstansiyasının inşasıdır. Füzulidəki “Şükürbəyli” 

yarımstansiyasından Şuşaya 110 kilovoltluq ikidövrəli elektrik verilişi xətti çəkilişi fasiləsiz, növbəlilik prinsipi 

ilə 73 günə icra olunub ki, bu da nəinki Azərbaycan energetikasında, regionun energetika tarixində rekorddur. 

“Xarı Bülbül” hoteli və onun nəzdindəki 48 mənzilli korpus da Şuşanın ilk quruculuq ünvanlarından biridir. 

Bu cür obyektlərin istifadəyə verilməsi Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşanın turizm potensialının 

möhkəmləndirilməsində çox mühüm rol oynamaqla yanaşı, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə, o cümlədən 

tarixi Şuşa şəhərində icra olunan sosial layihələrin ardıcıl və sürətlə davam etdiyini göstərir. 

Şəhərdə həmçinin “Qarabağ” hoteli də istifadəyə verilib. 1980-ci ildə inşa edilən hotelin binası 1992-ci ilin 

mayında Şuşa şəhərinin işğalı nəticəsində öz fəaliyyətini dayandırıb və baxımsızlıqdan tamamilə yararsız 

vəziyyətə düşmüşdü. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə bu hoteldə təmir-bərpa və yenidənqurma işləri həyata 

keçirilib. 

Rəsm Qalereyası, o cümlədən Xalçaçılıq Qalereyası da şəhərin bərpa olunan yeni ünvanları sırasında yer 

alır. 
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Şuşada həyata keçirilən işlər çərçivəsində Mehmandarovların malikanə kompleksi də bərpa edilir. Malikanə 

kompleksi Mehmandarovlar ailəsinə məxsusdur və Azərbaycanın tarix-memarlıq abidələrindən biridir. Öyrənirik 

ki, erməni vandallar işğal dövründə kompleksə daxil olan böyük yaşayış evini tamamilə dağıdıblar. Hazırda kiçik 

yaşayış evində və kompleksə daxil olan məsciddə bərpa işləri aparılır. 

Getdiyimiz ünvanlardan  biri də Yuxarı Gövhər ağa məscidi oldu. Vaxtilə şəhərdə 17 məscid olub və mənfur 

düşmən onların hamısını dağıdıb. Üç məscid yarıdağıdılmış vəziyyətdə idi - Yuxarı və Aşağı Gövhər ağa və Saatlı 

məscidləri. Şəhərin azad edilməsindən sonra onların da təmirinə başlanılıb. Yuxarı Gövhər ağa məscidində isə 

bərpa işləri başa çatıb və ziyarətçilərin üzünə açıqdır. Həmçinin bu ilin may ayında Şuşada yeni məscidin də 

təməli qoyulub. 

“Xan qızı” bulağına da baş çəkdik. Şuşa işğaldan azad olunandan qısa müddət sonra yenidən istifadəyə 

verilən “Xan qızı” bulağı şəhərin məşhur məkanlarından biridir. Xan qızı Xurşidbanu Natəvan təkcə şair kimi 

deyil, xeyirxahlığı ilə də tanınırdı. Natəvanın vaxtilə şəhərə çəkdirdiyi su xətti “Xan qızı” bulağı adı ilə məşhur 

idi. Ermənistanın işğalı altında olduğu müddətdə suyu quruyan bulaq yenə də sakinlər və şəhərin qonaqlarının 

istifadəsindədir. 

Şəhərdə həyata keçirilən layihələrdən biri də 1 saylı məktəbin inşasıdır. Qeyd edək ki, 1830-cu ildə 

Azərbaycanda və Cənubi Qafqazda ilk dünyəvi məktəbin bünövrəsi məhz bu məktəblə qoyulub. 1980-ci ildə Ulu 

Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə bu məktəbin 150 illik yubileyi qeyd olunub. İşğala qədər 1 saylı məktəb 

kimi fəaliyyət göstərən bu təhsil ocağını da erməni vandalları tamamilə dağıdıblar. Yeni 960 şagird yerlik tam 

orta məktəbin layihələndirilməsi və tikintisi məqsədilə Prezidentin Ehtiyat Fondundan Təhsil Nazirliyinə ilkin 

olaraq 3 milyon manat vəsait ayrılıb. 

“Otel və Konfrans Mərkəzi” də şəhərdə təməli qoyulan binalardan biridir. Qədim dövrdə Şuşa Böyük İpək 

yolunun əsas qovşaqlarından biri idi. Avropa və Şərq şəhərləri ilə birbaşa ticarət əlaqəsi saxlayırdı. Bu şəhərlərdən 

davamlı gəlib-gedən tacirlərin gətirdikləri malları saxlamaq üçün karvansaralar tikilirdi. Karvansara konseptini 

əsas götürərək, Şuşa şəhərinin mərkəzində, “Zəfər yolu”nun üzərində yerləşəcək 5 ulduzlu “Otel və Konfrans 

Mərkəzi” müasir və milli memarlıq üslublarının sintezi ilə dizayn edilib. 

Şuşada onu da müşahidə etdik ki, artıq ölkəmizin tanınmış market  şəbəkələrinin  - “Bravo”, “Araz” və 

“Bolmart”ın mağazaları, o cümlədən  “Qoç ət” restoranlar şəbəkəsinin restoranı da fəaliyyətə başlayıb. Şəhərdə 

yeni yaradılmış xidmət obyektlərində çalışanlar əsasən şuşalılardır. 

Onu da qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev avqustun 29-da Şuşada səfərdə olarkən ona şəhərin baş planı 

təqdim olunub. Baş planda şəhərin tarixi əzəmətinin qorunması əsas götürülüb, yaşayış binalarının inşa edilməsi, 

şəhər mərkəzinin, yeni tikiləcək və qorunub saxlanılacaq tarixi binaların və abidələrin yerləri öz əksini tapıb. Baş 

planda şəhərin relyefinə uyğun olaraq yaşıllıqları və landşaftı qoruyub saxlamaq, onu inkişaf etdirmək məqsədilə 

yaşıl dəhlizlərin inşası da nəzərdə tutulur. Şəhərdə uzunluğu 36,2 kilometr olan mövcud yollarla yanaşı, həm də 

17,6 kilometr yeni yol da inşa ediləcək.  Şuşada ümumi sahəsi 46.765 kvadratmetr olacaq yeni yaşayış massivi 6 

məhəllədən ibarət olacaq. Avqustun 29-da təməli qoyulan 1-ci məhəllədə 3, 4 və 5 mərtəbəli binalar da Şuşaya 

xas memarlıq üslubu ilə tikiləcək. 

Şuşanın tarixi görkəminin bərpası, əvvəlki şöhrətinin özünə qaytarılması və ənənəvi dolğun mədəni 

həyatına qovuşması üçün bərpa-quruculuq işləri sürətlə davam etdirilir. Bərpa-tikinti işləri zamanı milli memarlıq 

adət-ənənələrimizi özündə əks etdirən ornamental kompozisiyalar və elementlər tətbiq edilir. Həmçinin fasadların 

üzlənməsində Şuşanın tarixi binalarının tikintisində işlənilən yerli daşdan istifadə olunur. Burada gördüklərimiz 

onu deməyə əsas verir ki, mədəniyyət paytaxtımızda həyata keçirilən bütün layihələr tarixlə müasirliyin vəhdəti 

üzərində qurulur və tezliklə keçmişdə olduğu kimi, Şuşa dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevriləcək. 

 

 “Azərbaycan” 

Bakı-Şuşa-Bakı 

 

Azərbaycan. - 2021.- 23 oktyabr. - № 229. - S. 1,7. 
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Şuşanın “Fərhad”ları 
 

Qədim Kirs dağı çapılaraq Zəfər qalasına yeni su kəmərləri çəkilir 

 

Rəşad Baxşəliyev 

 

“Zəfər yolu”nda, dumanlı dağların arası ilə Vətənin bənzərsiz, ecazkar gözəlliyini seyr edə-edə dolanbac 

yollarla yüksəkliyə - Şuşaya qalxırıq... 

Hərdən avtomobildən düşüb yaxın ətraflarda görülən işlərə diqqət edirik, foto çəkirik... 

 “Zəfər yolu”nun hər iki tərəfi ilə drenajlar çəkilir. Yağışlı, qarlı havalarda dağlardan gələn palçıqlı suyun 

asfalta yayılmaması üçün əvvəlcədən müvafiq işlər görülür. 

Demək, Şuşa yeni təfəkkürlə, müasir yanaşma ilə yenidən qurulur... 

Şuşa yüksəkliyini qalxdıqca ətrafda tikinti-quruculuq işləri ilə məşğul olan şirkətlərə məxsus çoxsaylı 

düşərgələrin salındığını müşahidə edirik. 

Bir sözlə, Şuşadakı tikinti-quruculuq işlərinin hansı sürətlə getdiyini qalaya çatmamış görülən işlərdən 

aydın təsəvvür etmək mümkündür. 

 

Şuşa 24 saat dayanıqlı içməli su ilə təmin olunur 

 

Qala qapısındakı nəzarət-buraxılış məntəqəsini keçən kimi qarşılaşdığımız ilk mənzərə Şuşaya çəkilmiş su 

xəttində aparılan bərpa işi idi. 

Komendant saatının başlamasına az qalsa da, dağlardan Şuşaya su çəkənlərlə söhbətləşməyə yollandıq və 

qaynaq işlərinin görüldüyü böyük diametrli su xəttinin yanında tanış sima ilə rastlaşdıq. Məlum oldu ki, “Azərsu” 

ASC tərəfindən Şuşaya su xəttinin çəkilişinə Cəbrayılın Cocuq Mərcanlı kəndinin məşhur sakini Oqtay Həziyev 

rəhbərlik edir. 

Bu həmin Oqtay Həziyevdir ki, 23 il ailəsi ilə birlikdə qorxmadan düşmənin nəzarəti altında olan Cocuq 

Mərcanlıda yaşayıb. Azərbaycan Ordusunun 2016-cı ildəki Aprel zəfərindən sonra bu təhlükə aradan qalxıb və 

bu kənd Böyük qayıdışın ilk ünvanı olub. Belə ki, Prezident İlham Əliyev bir neçə aya bu kəndi yenidən qurdu 

və Cocuq Mərcanlıya gələrkən Oqtay Həziyevin evində qonaq oldu. Oqtay Həziyevin qəhrəmanlığına ən yüksək 

qiymət də Prezident tərəfindən verildi. Dövlət başçısı onu Azərbaycanda ilk dəfə olaraq birinci dərəcəli “Əmək” 

ordeni ilə təltif etdi. 

Bu il oktyabrın 4-də, yəni Cəbrayılın işğaldan azad edilməsinin birinci ildönümündə İlham Əliyev rayon 

ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdə bu hadisəni bir daha xatırladı: “Oqtay Həziyev o insanlardandır ki, heç 

nəyə baxmadan, heç kimdən qorxmadan təkbaşına öz ailəsi ilə Cocuq Mərcanlıda 20 ildən çox yaşayıb. Mən sonra 

xəbər tutdum. Cocuq Mərcanlıya gələndə o vaxt mən “Əmək” ordenini təzə təsis etmişdim və onu heç kimə 

vermirdim. Halbuki namizədlər var idi, dedim ki, yox, mən onu o kişiyə verəcəyəm. Mən birinci ordeni o kişiyə 

verdim və evində də təqdim etdim, qucaqladım, öpdüm. Doğrudan da, Azərbaycan Oqtay kimi insanların üstündə 

dayanır”. 

23 il Cocuq Mərcanlıda Azərbaycan Ordusunun əsgərlərinə təmənnasız yardımlar edən həmin Oqtay 

Həziyev bu gün təkcə Şuşanın deyil, işğaldan azad olunmuş ərazilər üzrə “Azərsu” ASC-nin qəza-bərpa 

xidmətinin rəisi kimi məsuliyyətli bir işin icraçısıdır. Artıq 11 aydır ki, Qarabağın əksər şəhər və rayonlarının 

içməli su təminatı, əlavə su ehtiyatlarının tapılması prosesinə rəhbərlik edir. 

Onunla Cocuq Mərcanlıda bir neçə dəfə görüşmüşdük. Şuşadakı görüşümüz də, aldığımız məlumatlar da 

çox maraqlı oldu. Öyrəndik ki, düşmən şəhəri tərk edərkən magistral su kəmərini də sıradan çıxarıbmış. Yaranmış 

içməli su probleminin həlli məqsədilə ilkin olaraq Daşaltı kəndinin içməli su təchizatı bərpa edilib və Şuşa şəhərini 

müvəqqəti olaraq maşınlarla su ilə təmin etmək üçün Daşaltıda sudoldurucu məntəqə yaradılıb. 

Bununla paralel olaraq Müdafiə Nazirliyinin müvafiq bölmələri ilə birgə təhlükəsizlik tədbirləri görülməklə 

diametri 325 mm olan Kiçik Kirs-Şuşa magistral su kəmərinin texniki vəziyyəti təftiş olunub. Məlum olub ki, 

hərbi əməliyyatlar zamanı mərmi partlayışları nəticəsində şəhəri içməli su ilə təmin edən 9,4 km uzunluğunda 

polad borulardan ibarət magistral su kəməri üzərində 12 nöqtədə böyük qəzalar yaranıb. Qəzaların qısa müddətdə 

aradan qaldırılması üçün lazım olan texniki avadanlıq və material tələbatı müəyyən edilib, həmçinin “Azərsu” 

ASC tərəfindən əlavə mühəndis-mütəxəssis heyəti, qəza-bərpa briqadası Şuşa şəhərinə ezam edilib. 
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Qəza-bərpa işlərinə cəlb olunmuş texnikaların maneəsiz hərəkəti üçün kəmərin marşrutu boyu mümkün 

olan yerlərdə istismar yolu salınıb, texnikaların hərəkətinin mümkün olmadığı yerlərə isə mal-materiallar əllə 

daşınaraq təmir işlərinə başlanılıb. Mürəkkəb relyefə malik ərazidə, meşə və dağ şəraitində magistral su kəmərinin 

qəzalı hissələri təmir edilib və 25 noyabr 2020-ci il tarixində Şuşa şəhərinə suyun verilməsi təmin olunub. 

Beləliklə, soyuq, şaxtalı qış aylarında, qarlı havada Şuşaya gedən su xətərinin bərpa prosesi reallaşıb və 

işlər uğurla başa çatıb. 

Şuşaya iki mənbədən - Zarıslı və Kirs dağının ətəyindən içməli su gəlir. Şəhər 24 saat dayanıqlı içməli su 

ilə təmin olunur. Hazırda şəhərdaxili yeni şəbəkələr qurulur. Həmçinin ətrafdakı dağlarda yeni su mənbələri 

axtarılır. Hazırda Şuşa şəhərinin girişində 1940 metr hündürlükdəki su anbarından 530 mm diametrlik borularla 

Şuşaya yeni xətt çəkilir və demək olar ki, artıq hazırdır: “Digər proses Kirs dağında aparılır. 1400 metr 

hündürlükdəki ərazidə yeni mənbələr axtarılır. Şəhərin daxilində 6 ədəd qazanxana tikilib və onların hamısı su ilə 

təchiz edilib”. 

Oqtay Həziyev deyir ki, yeni çəkilən xətlər gələcəkdə Şuşada yaşaması nəzərdə tutulan 20-25 minə yaxın 

əhalinin dayanıqlı su təminatını həyata keçirəcək. Bundan əlavə, şəhər daxilində 3 ədəd 1000 kubluq anbar inşa 

olunacaq.   

Şuşa sakinlərinin dediklərinə görə, qış aylarında şəhərə gələn su xətləri donduğu üçün evlərə suyu 

vedrələrlə daşımaq məcburiyyətində qalırlarmış. Amma şəhərə çəkilən yeni su xətləri daha donmayacaq. Bunu 

Oqtay Həziyev belə izah edir: “Düzdür, əvvəllər belə hallar çox olub. Amma bu gün Şuşaya daha müasir formada, 

modern avadanlıqlarla su xətləri çəkilir. Özü də bu xətlər 1 metr 70 sm dərinlikdə olacaq. Yəni bu dərinlikdə olan 

xətlərin donması qeyri-mümkündür”.    

Oqtay Həziyevin sözlərinə görə, mənbələrdə, magistral kəmərlərdə və şəhərdaxili paylayıcı şəbəkələrdə 

yaranan problemlərin operativ həlli məqsədilə “Azərsu” ASC-nin mühəndis-texniki heyəti və qəza briqadası 

tərəfindən Şuşa şəhərində fasiləsiz xidmət təşkil edilib. 

Havanın qaralmağa doğru getməsinə baxmayaraq qəza-bərpa briqadası dayanmadan işləyirdi. İki nəfər 

quyuda qaynaq işləri aparır, digərləri isə boruları  kəsirdi. Onlarla da söhbətləşirik: 

- Komendant saatına az qalıb, yekunlaşdıra biləcəksiniz. Bir də axşamın soyuğunda belə sürətlə işləmək 

sizi yormur? 

- Yox, nə yorulmaq. Lazım olsa, səhərə qədər də işləyərik. Komendant saatının son dəqiqələrinədək 

işimizin başındayıq. Burda tez-tez Şuşanı azad edən qəhrəmanlarla görüşürük, söhbətləşirik. Onlar günlərlə 

yorulmadan, yatmadan, istirahət etmədən, fasilə vermədən bu dağları, yoxuşları qalxıb Şuşanı azad ediblər. İndi 

onların işini biz davam etdiririk. Şuşanın susuzluğuna son qoyuruq. Elə biz də döyüşçü sayılırıq. Zarafatla bir-

birimizə “Şuşanın “Fərhad”ları deyirik. Biz də dağları, qayaları çarpıb bura su gətiririk... 

Su çəkmək müqəddəs və savab işdir. Bu müqəddəs şəhərdə bu müqəddəs işi görənlərin fəaliyyəti isə 

həqiqətən qəhrəmanlıqdır. 

 

Magistral kəmərlər və anbarlar tikilir, daxili su şəbəkəsi yenidən qurulur 

 

Yeni layihələr barədə də məlumat verən Oqtay Həziyev bildirdi ki, Şuşa şəhərini dayanıqlı və keyfiyyətli 

içməli su ilə təmin etmək məqsədilə layihənin birinci mərhələsi çərçivəsində magistral su kəməri və anbarların 

tikintisi, həmçinin şəhərdaxili şəbəkənin bir hissəsinin yenidən qurulması nəzərdə tutulur. 

Hazırda 1980-ci illərdə çəkilmiş Kiçik Kirs-Şuşa magistral su kəmərinin istismara yararsız 5,3 kilometrlik 

hissəsinin polad borularla dəyişdirilməsi işləri davam etdirilir. Avqust ayında icrasına başlanılmış layihəyə uyğun 

olaraq magistral kəmər üzrə planlaşdırılan işlərin 50 faizi qısa müddətdə yerinə yetirilib. Hazırda magistral xəttin 

tikintisi mürəkkəb relyef şəraitində, texnikanın çətin hərəkət etdiyi ərazilərdə, eyni zamanda 2 nöqtədə paralel 

olaraq aparılır. 

Qayalıq ərazidə əvvəlcə xüsusi texnikanın sərbəst hərəkəti üçün trass salınır ki, buradan həm də gələcəkdə 

istismar yolu kimi istifadə olunacaq. Kəmərin keçəcəyi ərazilərdə xüsusi texnikalardan istifadə olunmaqla 

qayalıqlar yarılaraq xəndəklər qazılır və tikinti normalarına uyğun olaraq qumla doldurularaq hazır vəziyyətə 

gətirilir. Sonra borular xəndəklərə yerləşdirilərək qaynaq edilir. Texniki tələblərə uyğun olaraq hər bir qaynaq 

tikişi yoxlanılır, korroziyadan qorumaq üçün izolyasiya olunur. Gələcəkdə ərazidə qazıntı aparılacağı təqdirdə 

kəmərin zədələnmə risklərini nəzərə alaraq bütün marşrut boyu xəbərdaredici lentlər çəkilir. 

Bu mərhələ üzrə işlərin cari ilin sonuna qədər başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Layihənin növbəti 

mərhələsində baş plana uyğun olaraq şəhərin içməli və tullantı su şəbəkələri tamamilə yenidən qurulacaq, tullantı 

suların optimal idarə edilməsi və təmizlənib zərərsizləşdirilməsi məqsədilə sutəmizləyici qurğu inşa ediləcək. 
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Bütün bunlar Şuşanın fasiləsiz su təminatının reallaşması üçün həyata keçirilir. Gördüklərimizə, 

eşitdiklərimizə əsasən deyə bilərik ki, tezliklə şəhərin su təchizatı mükəmməl şəkildə təmin olunacaq. Bu prosesi 

həyata keçirənlər isə Şuşanın qurucuları kimi tarixə yazılacaqlar. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 22 oktyabr. - № 228. - S. 1,9. 
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Döyüşən sözün Şuşa zirvəsi 

 
Rahid Ulusel, 

fəlsəfə elmləri doktoru, professor 

 
XXI əsr Azərbaycanı, Vətən müharibəsi və müasir Qarabağ zəfəri əsərinin baş qəhrəmanı Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevdir. Zəmanəmizin bu diqqətəlayiq faktını 

Azərbaycan ədəbiyyatı duyur, təqdir edir və özünün bədii dünyasının episentrinə gətirir. Buna görə də təsadüfi 

deyildir ki, son bir ildə yazılan poemaların əksəriyyəti səciyyəsinə görə “hadisə-poema” deyil, “ideya-poema”dır. 

Bu gün bizim diqqət mərkəzində dayanan XXI əsr Azərbaycanı, Vətən müharibəsi və müasir Qarabağ 

zəruri fəaliyyətlərin kompleksi kimi məhz İdeyadır. Bizi çağdaş tarixin öncinahına çıxaran ideya. Elxan Zal 

Qaraxanlının “Azərbaycan simfoniyası” və Balayar Sadiqin “Zəfər simfoniyası”, “Şəhid ətri” də bu ideyanı 

müasir Azərbaycan ədəbiyyatında milli özünüdərkin aparıcı tendensiyası kimi əks etdirirlər: 

...Söylədin: “Qarabağ Azərbaycandır!” 

Adi torpaq deyil, canımda candır! 

Yolunu gözləyir, gör bir haçandır – 

Arzu yollarımda ümid sarvanım, 

Min yaşa, müzəffər Baş Komandanım! 

(Balayar Sadiq) 

 

Sabir Rüstəmxanlının Vətən müharibəsindəki Qələbə ruhunu özündə yaşadan son iki poeması – “Savaş 

bitməmiş hələ” və “Qarabağa dönüş” – Azərbaycanın bir dövlət və millət olaraq necə qüdrətli mənəvi gücə, siyasi 

iradəyə malik olduğunu, bu qocaman məmləkətin saflıq və həqiqət üçün susayan müasir dünyaya necə gərək 

olduğunu anladan ərən görklü zərif eposlardır. 

Vaqif Bəhmənlinin işğalın başlamasından Zəfər gününə qədər təqribən 30 illik dövrü əhatə edən bir 

kitablıq (“Mən əsgərəm, Qarabağ!..”) şeir və poemaları – Qarabağın tale yazısıdır. Qarabağın tale kitabı 

“Vətənimə sübh duası” proloqu ilə başlayır. Vətən müharibəsinin od-alovunun yanğısı ilə yazılmış bu əsər müasir 

Azərbaycan poeziyasının ən parlaq keyfiyyətlərini – klassik şeir ənənəsinə yaradıcı sadiqliyi, forma və məzmunun 

daxili qafiyələnmə ilə süslənən vəhdətini və ilk misradan son misraya qədər ideyanın patetik vəcdlə hərəkətini, 

tarixi təməllərimizə söykəncin ərənlik ruhunu, uzun illər Qarabağ ətrafında yallı gedən məkrli siyasi oyunlara 

eyhamı, Vətənin zəncirlənmiş parçasının yağı əlindən qurtula-qurtula nəfəs dərməsinin Azərbaycan əsgərinə, 

vətəndaşına verdiyi sonsuz həzzi və xalqın ilham qaynağı olan Ali Baş Komandan İlham Əliyevdə ümummilli 

vəhdətin triumfa çatmasını özünün dolğun metaforik mənzərəsində əks etdirə bilir: 

 

Qanadlanıb Şuşaya, o müqəddəs guşəyə, 

Şehli Xarı-bülbülü dərdim, ilhama gəlib! 

Ali Baş Komandanın adınadı ilhamım, 

İlhamım əmr eləyib, ordum ilhama gəlib! 

Qarabağ – Azərbaycan!.. Hayqırır bir ağızdan, 

Qələbəyə şığıyır yurdum, ilhama gəlib! 

 

Sənətin öncəgörüm duyğusu fəhmin də qanunauyğun əlamət olduğunu bəlli edir. Fərid Hüseynin “Yumruq 

günü” şeiri Vətən müharibəsinin ilk günlərində çap ediləndə, hərbi sirr kimi hələ məlum deyildi ki, Azərbaycan 

Ordusunun Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı döyüşü “Dəmir yumruq” əməliyyatı adı altında keçirilir. Lakin 

gənc şair Azərbaycan xalqının qisas zamanını “Yumruq günü” kimi “kodlaşdırmışdı”. 

Müstəqilliyimizin başlanğıc mərhələsində Qarabağı itirməyimiz və 30 illik işğal dövrünün faciəvi acıları 

Azərbaycan nəsrində gerçək bədii yaşantlarını tapmışdı. Bütün bu acılara son qoyan Vətən müharibəsi isə, 

adətən, hadisələrin iliklərinə, proseslərin toxumalarına varmaq, onların bədii arxitekturasını biçimləmək 

spesifikasına malik olan nəsr poetikasında hələ indi-indi seçkin təsvir keyfiyyətlərini alır. Lakin, heç şübhəsiz ki, 

XXI əsrin ilk çərəyində Azərbaycan dövlətinə və xalqına tarixi zəfər qazandıran Vətən müharibəsi öz dramatizmi 

ilə daha çox nəsr və dramaturgiyamızda bədii sənət monumentallığını əldə edəcək. 
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Nəsrin ilk “savaş qənimətləri” buna əsas verir. Özü qaçqınlıq həyatı yaşayan, müharibənin olmazın 

iztirablarını çəkən və ötən onilliklərdə əsərlərində o iztirabların canlı portretlərini yaradan Azad Qaradərəlinin 

son bir ildə yazdığı hekayələr kitabı və “Cəbrayıl əfsanəsi” romanı, Elçin Hüseynbəylinin Qarabağ mövzulu 

yaradıcılığının uğurlu davamı kimi “Əsgər barmağını əmən körpə”, “Həcər”, “Vəsiyyət”, Kənan Hacının 

“Qarabağ hekayələri” silsiləsi “Vətən Müharibəsi nəsri” məcrasının genəlməsinə stimul verəcəkdir. İşğal altındakı 

bölgələrimiz bir-bir azad olunduqca zəngləşib-təbrikləşdiyim gənclik dostum zəngilanlı Azad hər dəfə göz 

yaşları içərisində boğula-boğula danışsa da, onun “Cəbrayıl əfsanəsi” – başdan-başa Hünər və Qəhrəmanlıq 

romanıdır. 

Dramaturgiya teatr səhnəsinə çıxmaq imkanı ilə müharibənin metafizikasını daha vizual canlandırmaq 

potensialına malikdir. Burada ədəbiyyatın müharibəni hər zamandan, hər məkandan, hər bir ayrıca insandan 

(personajdan) görən gözü daha geniş açılır. Etiraf edək ki, bizdə dramaturgiya, məsələn, poeziya ilə “rəqabətdə” 

uduzur. Yəqin ki, bu bizdə şeiriyyət ənənəsinin tarixi gücündən irəli gəlir. Fəqət dramaturgiyanın hər hansı milli 

mədəniyyəti ən yüksək statusda təmsil və təqdim etməyin üstünlüyünü nəzərə alsaq, onda gərək Azərbaycan 

dramaturgiyası “sənət periferiyasında” qalmasının səbəbləri üzərində düşünə. Əlbəttə, dram əsərləri elə çox 

yazılmır. Ancaq bizim praktikada bu azın da azıdır. Bir il ərzində ədəbi bətndən yalnız bir-iki dram doğulub: 

Qəşəm Nəcəfzadənin Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, yəhudi əsilli Albert Aqarunovun unudulmaz xatirəsinəhəsr 

olunmuş “Ölüm qaldı o dünyada” və Ay Bəniz Əliyarın “Xarıbülbül” pyesləri. 

Vətən müharibəsi və Milli Ordumuza dəstək xüsusunda daha geniş fikir mübadiləsi Azərbaycan ədəbi 

mediasında aparılmışdır. “Azərbaycan” və “Ulduz” dərgiləri, “Ədəbiyyat qəzeti”, “525-ci qəzet”, “Ədalət” 

qəzetləri, digər ədəbiyyat, mədəniyyət və incəsənət portallarında Azərbaycanın görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət 

nümayəndələri, yazıçılar, alimlər, sənətkarlar, gənc ədəbiyyatçılar məqalə və esselərində, bədii-publisistik 

yazılarında Qarabağ müharibəsinə müstəqil dövlətimizin taleyüklü problemi olaraq fəal münasibət bildirmişlər. 

Onların baş redaktorları və məsul komandası rəhbərlik etdikləri mətbuat orqanlarını müharibənin və qələbəyə 

doğru yürüşün “ədəbi poliqonuna” çevirmişdilər. “Azərbaycan”da İntiqam Qasımzadənin “Yazılsın tarixə bir 

qızıl xətlə...”, “Ədəbiyyat qəzeti”ndə Azər Turanın “Salam Türkün Bayrağına və yaxud dağılan erməni mifi”, 

“Tanrının evi – Türk Qarabağ və Bir hilal uğruna batan günəşlər…”, “Ulduz”da Qulu Ağsəsin “Saat 6-nı 

gözləyirəm” adlı baş məqalələri və s. məmləkətin silah-qələmlərinin səfərbərlik çağırışı idi. 

Müharibənin ən qızğın çağında AZƏRTAC Azərbaycanın Xalq yazıçısı Elçinin “Xalqın qələbəsi və xalqın 

faciəsi” yazısını təqdim edir. Vətən müharibəsinin zirvə anında (8 noyabr 2020) – Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Şuşanın azad olunması münasibətilə tarixi müraciətindən sonra 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq yazıçısı Anar “Ədəbiyyat qəzeti”ndə xalqımıza gözaydınlığı verir: 

“Şuşamızı inanılmaz hünərlə, şücaətlə, fədakarlıqla azad edən döyüşçülərimizə eşq olsun! Əsgərlərimiz, 

zabitlərimiz, generallarımız qələbədən sonra sağ-salamat qayıdıb Zəfər paradında vüqarla iştirak etsinlər... 82 

yaşım var, Allaha, taleyimə, ordumuza, Ali Baş Komandana dua edirəm ki, uşaqlığımın, yeniyetməlik çağımın, 

ahıl illərimin şəhəri Şuşanın azad olunduğu günü görə bildim. Gözün aydın”. 

Prezidentin ümummilli şüara çevrilmiş “Qarabağ – Azərbaycandır!” görkü bir gənc yazarın – Günel 

Mehrinin esse mətnindən videoçarxa adlayır və vizual məkandan Azərbaycanın hər guşəsinə yayılaraq, Vətənlə 

döyünən qəlbləri titrəyişə gətirir: “İndi bildim ki, hər yer Qarabağdır!.. İndi bildim ki, hər kəs qarabağlıdır... İndi 

bildim ki, şəhidlərlə tükənmir, bütövləşir bu millət!.. İndi bildim ki, tək ön cəbhə deyil, arxa cəbhədir Qarabağ! 

İndi üzümü Məğribə və Məşriqə tutub rahat ürəklə deyirəm: – Ehey! Eşidirsən, dünya? Qarabağ – Azərbaycandır! 

Başını dik tut, Vətən, eşidirsən? Qarabağ – Azərbaycandır! Azərbaycandır – Qarabağ!”. 

Sizə inamla deyirəm: Böyük Azərbaycan ədəbiyyatı bu qutsal ruhun təcəllası ilə, halal qanın qatbaqat 

yaddaşı ilə, milli varlığımızı kökündən çiçəyinədək dərk etməyin zəkası ilə yaradılacaqdır! Cəbhədə əsgər kimi 

döyüşən gənc şair Emin Piri müharibə fenomeninə onun öz sərt reallığından baxsa da, insanlıq dəyərlərinin 

dilemması qarşısında seçim etmək tərəddüdünü də yaşayır: Qarşı səngərdəki düşmən ordusunun əsgəri 

Azərbaycan snayperinin hədəfindədir. Müharibə deyir – vur. Ədəbiyyat deyir – dayan! Azərbaycan əsgəri, təbii 

ki, müharibə qanunları ilə hərəkət edib, düşməni vurur. Fəqət bu hissin özü – ədəbiyyatın, sənətin ulu qanunlarını 

varlığında yaşatdığından insan mənəviyyatını heç zaman tərk edə bilməz. 

Savaş dönəmində və sonra Azərbaycan ədəbi mediasının “Vətən müharibəsi və ədəbiyyat” mövzusunda 

apardığı müzakirələr də ədəbi-humanitar düşüncəni bu alfa-problem üzərində toparlayır. 

Akademik İsa Həbibbəylinin “Bütövlüyün təntənəsi – Zəfərin isti izlərinin poeması”, akademik Nizami 

Cəfərovun “Sözümüzün Ali Baş Komandanı”, AMEA-nın müxbir üzvü Tehran Əlişanoğlunun “Tarixin fürsəti”, 

professor Nizaməddin Şəmsizadənin “Erməni faşizmi”, professor Rüstəm Kamalın “Pənah xanın ruhu”, Orxan 

Arasın “Müharibə ədəbiyyatı”, Elxan Zal Qaraxanlının “Qarabağda Səlcuq şikəstəsi”, Əsəd Cahangirin “Səs”, 
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Təranə Vahidin “Həsrət essesi”, Sadıq Elcanlının “Müqəddəs qələbəyə and içirəm”, Əlabbasın “Dərs”, Mustafa 

Çəmənlinin “Cəbhə xatirələrim... İyirmi yeddi il sonra” və s. yazılar, bütövlükdə, mədəniyyətimizi, ədəbi-estetik 

düşüncəmizi Vətən müharibəsinin necə təkanlaya bildiyinə və biləcəyinə Azərbaycanda yaradıcı insanların 

bəslədiyi inamın örnəyidir. Yazıçı İlqar Fəhminin deyimincə, “məhz bu qələbədən sonra biz Azərbaycanda sözün 

həqiqi mənasında müharibə ədəbiyyatını görə biləcəyik”. 

Xalqımızın 27 sentyabr – 10 noyabr 2020-ci il Vətən müharibəsində çaldığı böyük qələbə bütün əlamətləri 

ilə Azərbaycanın tarixi-siyasi həyatında yeni bir fazanın başlanğıcıdır. Artıq indi Qafqazın ən qüdrətli 

respublikası Azərbaycan bütün bölgədə sülh və əməkdaşlıq dönəminin başladığını bəyan edərək, bu quruculuq 

prosesinin önündə getməkdə qərarlıdır. 

Vətən müharibəsindəki Qələbə anından başlayaraq, Azərbaycan ədəbiyyatı – qalib Azərbaycanın 

ədəbiyyatıdır! Çağdaş ədəbiyyatımız bu qalibiyyətin eyforiyasını yox, ağırlıq və məsuliyyətini, həm də əzəmət və 

qüdrətini yaşamalı, bədii mədəniyyətimizin tarixi-genetik özəlliyindən gələn müdriklik psixologiyasının 

dərinliklərini üzə çıxarmalıdır. Gərək Azərbaycan yazıçısı – Azərbaycan Ordusunun əsgəri Şuşanı fəth etdiyi tək 

ədəbiyyatın Şuşa zirvəsini fəth etsin! 

 

Xalq qəzeti. - 2021.- 20 oktyabr. - № 226. - S. 11. 
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Mədəniyyət Paytaxtında siyasi mədəniyyət nümunəsi, həmrəylik mesajları 
 

Pərviz Sadayoğlu 

 

Azərbaycanın siyasi palitrasında 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə yaranan siyasi həmrəylik düşmən 

işğalından azad edilmiş Şuşa şəhərində növbəti dəfə öz təzahürünü tapdı. Belə ki, oktyabrın 6-da Prezident 

Administrasiyasının Siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri Ədalət 

Vəliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 43 siyasi partiyanın 55 nümayəndəsi, eləcə də tanınmış 

politoloq və siyasi şərhçilər Şuşa şəhərinə səfər ediblər. Şuşa səfəri zamanı Ədalət Vəliyev siyasi partiyaların 

sədrlərini və digər səfər iştirakçılarını Prezident İlham Əliyevin adından salamlayıb.  Ədalət Vəliyev bildirib ki, 

30 il hər bir azərbaycanlı, o cümlədən partiya sədrləri bu günün həsrəti ilə yaşayıb - “Şuşaya bugünkü səfər 

qələbəmizin bəxş etdiyi xoşbəxtlikdir”. Administrasiya rəsmisi qeyd edib ki, Şuşaya birgə səfər ötən il 27 

sentyabrda başlayan və böyük bir qələbə ilə başa çatan Vətən savaşının nəticələrindəndir: “Azərbaycan Vətən 

müharibəsi zamanı siyasi birliyi önə çəkməklə dünyaya özünün milli birlik mesajlarını da vermiş oldu. 2020-ci il 

iyulun 15-də Tovuz hadisələri zamanı 43 üstəgəl 4 formatında sizlər - partiya rəhbərləri müharibəyə hazır 

olduğunuzu, Ali Baş Komandanın yanında olduğunuzu bəyan etdiniz. Sentyabrın 27-də müharibə başlayandan 5 

saat sonra mən artıq ölkə başçısına 50 siyasi partiyanın bir yumruq kimi birləşərək birgə bəyanat qəbul etdiyi 

haqda məlumat verdim. Biz birləşdik və Vətən müharibəsində birliyimizi bu bəyanatla rəsmən ortaya qoyduq. 

İqtidar-müxalifət fərqi olmadan milli birlik ortalığa qoyuldu. Bütün müharibə dönəmində bu davam etdi. 

Müharibədən sonrakı dönəmdə də və bu anımıza qədər də biz birlikdəyik. Birlikdə enişli-yoxuşlu yollar gedirik. 

Yeni siyasi konfiqurasiya, yeni dialoq mərhələsi, yeni tanıtımlar, yeni danışıq tərzi, yeni siyasi mədəniyyət 

forması artıq reallaşıb. Bizi birləşdirən, bu Vətənə, bu torpağa olan sevgimizdir, bu torpaqları azad edən 

şəhidlərimizdir, qazilərimizdir, ordumuzdur. Burada heç kəs iddia edə bilməz ki, şəhidlər məhz mənə daha çox 

yaxındır, daha əzizdir, sənə yaxın deyil, əziz deyil. Bu məsələdə hamımız eyni düşüncədəyik, şəhidlərimiz hər 

birimiz üçün əzizdir. Şəhidlərimizə münasibətdə, qazilərimizin yanında olmaqda, dövlətimizin təməl prinsipləri 

məsələsində biz hamımız birik”. 

Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə ölkəmizdə formalaşan yeni siyasi konfiqurasiya dialoq mühitinin 

inkişafına mühüm töhfələr verib. Fərqli siyasi baxışlara malik təşkilatlar İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə Ali 

Baş Komandanın ətrafında birlik nümayiş etdirərək siyasi həmrəylik nümunəsi ortaya qoydular. Bu, Azərbaycanın 

demokratik və hüquqi dövlət quruculuğu prosesində əldə etdiyi mühüm nailiyyətdir. 

Beləliklə, Vətən müharibəsinin zirvəsi sayılan, Mədəniyyət Paytaxtımız - Şuşa bu dəfə siyasi 

həmrəyliyimizin ünvanına çevrildi. Şuşanı ziyarət edən siyasi partiya rəhbərləri və politoloqlar da eyni 

fikirdədirlər. 

 

Şuşanı birgə ziyarətlər istər dünyaya, istərsə də Azərbaycan cəmiyyətinə pozitiv mesajlar verir 

 

Böyük Quruluş Partiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı Fazil Qəzənfəroğlu siyasi partiya rəhbərlərinin 

Şuşa səfərini tarixi hadisə kimi qiymətləndirib. Onun sözlərinə görə, siyasi partiyaların birgə qələbənin 

nəticələrini əyani şəkildə görməsi və Ağdam rayonundan sonra Şuşa səfərinin təşkil edilməsi siyasi mədəniyyətin 

daha da dərinləşməsinə xidmət edən addımdır. Millət vəkili bu istiqamətdə ölkə Prezidentinin iradəsinin ortada 

olduğunu bildirib: “Siyasi partiyalar ümummilli məsələlərdə bir yerdədirlər. Ən əsası isə, vaxtilə bir-birinə qarşı 

mövqe tutan təşkilatlar belə bu birlikdə təmsil olunurlar. Münasibətlərin qurulmasındakı mürəkkəblik artıq 

mövcud deyil. Əksəriyyət anlayıb ki, ümumdövlət, millət məsələsində məhz bu cür davranış sərgiləmək labüddür. 

Şuşa isə bütövlükdə xalqımız üçün bir dəyərdir. Siyasi partiyaların Şuşanı birgə ziyarəti istər dünyaya, istərsə də 

Azərbaycan cəmiyyətinə pozitiv mesajlar verir. İnsanlar bu mənzərəyə baxanda illərdir ənənəvi şəkildə 

inkarçılıqla məşğul olan siyasi partiyaları deyil, birlik nümunəsi, həmrəylik nümunəsi ortaya qoyan partiyaları 

görürlər. Əminəm ki, bu ənənə Azərbaycanda siyasi mədəniyyətin partiya demokratiyası fonunda inkişafını təmin 

edəcək. Bütövlükdə, prosesi və Şuşa ziyarətini təqdir edirəm. Özüm də bu səfərdə iştirak etdim və digər 

partiyaların rəhbərləri ilə də səmimi müzakirələr, dialoq imkanları əldə etdik və bunu yüksək dəyərləndirirəm”. 

 

Hər kəs ölkəmizin mövqelərinin daha da güclənməsinə töhfəsini verməlidir 
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Vəhdət Partiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı Tahir Kərimli də bildirib ki, ölkəmizdə fəaliyyət 

göstərən siyasi qüvvələrin əksəriyyətinin yeganə amalı ölkəmizin daha yüksək səviyyədə inkişafına dəstək 

vermək və bu prosesdə fəal iştirak etməkdir: “Dialoqun inkişafı əksər siyasi partiyaların həm iqtidarla, həm də öz 

aralarında sağlam münasibətlər formalaşdırıb. Ümumdövlət məsələlərində vahid mövqe yaranıb. Fikrimcə, 

ölkəmizdə postmüharibə dövründə dialoqun daha da gücləndirilməsi olduqca vacibdir. Bu mənada, Şuşa səfəri 

mühüm əhəmiyyət daşıyır. Şuşa Azərbaycanın Mədəniyyət Paytaxtı olmaqla yanaşı, qeyrət qalasıdır. Səfər 

zamanı hər kəs Şuşanın düşmən işğalından azad olunması prosesinin necə çətin şəkildə baş verdiyini gözləri ilə 

gördü, onu yaşadı. Düşünürəm ki, bizlər siyasi həmrəyliyimizi möhkəmləndirməklə bütün problemləri həll edə 

bilərik. Bu məsələdə hər kəs aktiv olmalı və ölkəmizin mövqelərinin daha da güclənməsinə töhfəsini verməlidir”. 

 

Şuşada müqəddəs bir aura vardı... 

 

Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mirmahmud Mirəlioğlu da Şuşa səfərini yüksək dəyərləndirib. 

Partiya sədri bu səfəri çoxdan gözlədiyini bildirib və səfər zamanı olduqca möhtəşəm bir auranın yarandığını 

diqqətə çatdırıb: “Şuşada, hətta jurnalistlərin suallarını belə cavablandıra bilmədim. Orada müqəddəs bir aura - 

şəhidlərimizin aurası vardı. Bu səfərin ən mühüm cəhəti isə birliyimiz, həmrəyliyimiz idi. Biz millət olaraq, 

cəmiyyət olaraq, siyasi təşkilatlar və fərdlər olaraq 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə bir arada olduq. Bu 

səfərimiz zamanı da birgə olmağımız düşmənə bir mesajdır. Şuşadakı birlik  müharibə zamanı bünövrəsi 

qoyulmuş birliyin davamıdır. Qoy düşmən də görsün ki, bizim Vətən, torpaq, bayraq, dövlət, millət sevgimizdə 

fikir ayrılığımız ola bilməz”. 

 

Qarşıdakı dövrdə siyasi həmrəyliyimizi daha da gücləndirməliyik 

 

Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədri Arzuxan Əlizadə Zəfər yolu ilə Şuşaya getdikləri zaman 

Füzulidə tikilmiş Beynəlxalq Hava Limanını gördüklərini və fərəh hissi keçirdiklərini dilə gətirib. Onun sözlərinə 

görə, Şuşada da möhtəşəm mənzərənin şahidi olublar: “Şuşa bizi dumanla qarşıladı. Azərbaycan dövləti Şuşada 

möhtəşəm infrastruktur işləri aparır. Bu da dövlətimizin qüdrətini əks etdirir. Şuşaya səfərimiz zamanı mən bir 

daha əmin oldum ki, qarşıdakı dövrdə siyasi həmrəyliyimizi daha da gücləndirməliyik, bir olmalıyıq. 

Problemlərimizin həlli üçün bu vacib şərtdir. Hər birimiz dövlətimizə dəstək olmalıyıq, onun yanında olmalıyıq. 

Apardığımz müzakirələrə əsasən deyə bilərəm ki, bununla bağlı hər kəs eyni fikirdədir. Çəkici eyni yerə 

vurmalıyıq ki, mühüm nəticələr əldə edək. Bütün basqılara bir yerdə qalib gəlməliyik”. 

 

Bir daha milli birliyimizlə qürur duydum 

 

Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə isə deyib ki, Şuşa onun üçün hər zaman azərbaycançılıq simvolu 

olub. Partiya sədri qeyd edib ki, Şuşanın hər küçəsi, hər daşı, ağacı belə özündə Azərbaycanın tarixini, keçmişini 

əks etdirir: “Şuşa geri alınmasaydı, həqiqətən də Qarabağ savaşı yarımçıq olardı. Bunu cənab Prezident İlham 

Əliyev də çıxışında bildirmişdi. Hesab edirəm ki, biz artıq gələcəyə, irəli baxmalıyıq. Şuşanı tam bərpa etməliyik. 

Şuşa bizim üçün mənəvi dəyərdir. Mən Şuşada olarkən bir daha müharibədə göstərilən milli birliyimizlə qürur 

duydum. Biz bütün problemlərimizi birlikdə həll edə bilərik. Yetər ki, bir-birimizə əl uzadaq, birlikdə milli və 

dövlət mənafeyimizi qoruyaq. Ümummilli məsələlərdə birlik mövcuddur və göz önündədir. Bu milli birlik 

torpaqların işğaldan azad olunmasında mühüm rol oynadı. Biz bütün məsələlərdə bir millət, bir dövlət olmağı 

öyrənməliyik. Siyasi mövqelər fərqli ola bilər, amma ümummilli məsələlərdə eyni mövqenin nümayiş olunması 

çox gözəldir”. 

 

Yumruq kimi birləşməliyik 

 

Azərbaycan Sosial Rifah Partiyasının sədri Əsli Kazımova da Şuşa səfəri ilə bağlı fikirlərini qəzetimizlə 

bölüşüb. Partiya sədri bildirib ki, Şuşanın ecazkar gözəlliyi, tarixi hər kəsi valeh etdi. 28 ildir ayrı düşdüyümüz 

torpaqlara qədəm qoymaq insanda böyük qürur hissi yaradır: “Bu qüruru bizə yaşatdıqları üçün Ali Baş 

Komandan İlham Əliyevə, Şuşanın azadlığı uğrunda döyüşən igid əsgərlərimizə minnətdarıq. Şuşa bizim qələbə 

və birlik simvolumuzdur. Bu gün Şuşanın bərpası prosesi davam etdirilir. Cənab Prezidentimizin də bildirdiyi 

kimi, biz Şuşanı yenidən dirçəldəcəyik”. Bunun üçün xalq olaraq, cəmiyyət olaraq bir yerdə olmalıyıq. Sevindirici 

haldır ki, siyasi partiyalar arasında dialoq mühitinin daha da dərinləşdirilməsi istiqamətində mühüm addımlar 
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atılır. Bu birlik, həmrəylik ölkəmizin apardığı uğurlu siyasətə güc qatır”. İstənilən milli məsələdə yumruq kimi 

birləşməliyik. Döyüş meydanında qazandığımız qələbəni möhkəmləndirmək, milli hədəflərimizə doğru inamla 

addımlamaq üçün birliyimizi, həmrəyliyimizi qorumalıyıq”. 

 

Siyasi partiya rəhbərləri ölkəmizə qarşı olan təhdidlərə də birgə cavab verməyə hazırdırlar 

 

Şuşa səfərində iştirak edən politoloq Zaur Məmmədov da bu səfərin ölkəmizdəki siyasi həmrəyliyi, birliyi 

özündə təcəssüm etdirdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, bu gün ölkəmizdə iqtidarla müxalifət arasında fəal 

dialoq mühiti mövcuddur. Bu, dövlətimizin inkişafına da öz töhfəsini verir: “Xatırlayırıqsa, 2020-ci il sentyabrın 

27-də, əks-hücum əməliyyatları başlayan günü siyasi partiyalar birlik, həmrəylik bəyanatı imzaladılar. Hətta o 

dövrdə bəzi beynəlxalq dairələr bundan narahatlıq keçirirdi. Onlar təsəvvür edə bilmirdilər ki, Azərbaycan 

cəmiyyəti bir yumruğa çevrilib vahid mövqedən çıxış edər: “Amma xalqımız, siyasi təşkilatlarımız yekdil şəkildə 

Prezidentimizin ətrafında birləşdi. Postmüharibə dövründə də bu birliyin davam etdirilməsi zəruridir. Bu gün bəzi 

dövlətlər regionda yaranan yeni geosiyasi reallıqlardan, Azərbaycanın gücünün artmasından narahatdırlar. Bu 

baxımdan, Şuşa səfərində nümayiş etdirilən siyasi həmrəylik xarici qüvvələrə və eyni zamanda, daxildə siyasi 

sabitliyə qarşı olanlara bir mesaj xarakteri daşıdı. Siyasi partiya rəhbərləri bir daha göstərdilər ki, onlar bir 

yerdədirlər və ölkəmizə qarşı olan təhdidlərə də birgə cavab verməyə hazırdırlar”. 

Beləliklə, siyasi düşüncələri, dünyagörüşləri, baxışları fərqli olsa da, partiya liderlərini Şuşaya gedən Zəfər 

yolu birləşdirdi. 

 

Yeni Azərbaycan.-2021.-9 oktyabr.-№184.-S.4. 
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Şuşa divarlarında tale yazıları 
 

Hərf səhvləri edən bu cavanlar - əsgərlər nə boyda tarixi səhvi düzəldiblər. Əslində, ən böyük 

redaktor onlardırlar. Deməli, qeyrət, iradə savada baxmır. Adi sözləri düzgün yazmayan oğlanlar necə 

taktiki döyüşləri idarə edib Şuşanı geri qaytarıblar 

  

Fərid Hüseyn 

 

Ötən ay Şuşada Vaqif Poeziya Günlərində iştirak etdiyim zaman asudə vaxtı fövtə verməyərək o müqəddəs 

şəhərin küçələrini asta-asta, beynimi min bir fikrə yuva edərək dolaşırdım. Şuşada ermənilərin "məharət”ləri, 

"özünüifadə qabiliyyətləri” nəticəsində dağıdılmış evləri, yurd yerlərini görəndə Seyid Əzim Şirvaninin bu 

peşmanlıq dolu misraları yadıma düşürdü: 

 

Səni Yusif bilib, verdim könül mülkündə sultanlıq, 

Əzizim, nuri-eynim, sən gəda oğlu gədasənmiş. 

 

Biz ermənilərə zamanında könül mülkümüzdə yer versək də, onlar öz əzəli xislətlərindən, – gədalıqlarından 

əl çəkmədilər. Nəticəsi də göz qabağındadır. Dağıdılan evlərə, viran qoyulan bağlara, uçurulan hasarla baxanda 

fikirləşirsən ki, aradan ötən 28 il ərzində ermənilər bircə saniyə belə dayanmayıblar, "döyüşüblər”  – bu sahibsiz 

hesab etdikləri şəhərin hər daşından, hər otundan qisas alıblar. Şuşanı dağıtmadıqları anlarda içlərinə çəkdikləri 

nəfəsi "hədər sayıblar”. 

  

Yazıya pozu yoxdur 

  

Şəhəri gəzə-gəzə gəlib bazara yetişirəm. Bazarın yaxınlığındakı divarlarda yazılar var. Redaktorluq 

qabiliyyətim divardakı yazılardakı hərf səhvlərini diqqətə şayan edir. Bu dəm ədəbiyyatşünas, tərcüməçi 

Seyfəddin Hüseynlinin haqq tərəzisində ağır gələn sözləri yadıma düşür: "Hərf səhvləri edən bu cavanlar – 

əsgərlər, nə boyda tarixi səhvi düzəldiblər. Əslində, ən böyük redaktor onlardırlar. Deməli, qeyrət, iradə savada 

baxmır. Adi sözləri düzgün yazmayan oğlanlar necə taktiki döyüşləri idarə edib Şuşanı geri qaytarıblar”. 

  

Natəvan lövhəsinə yazılmayan beyt… 

  

Şuşada kiril əlifbası ilə "Natəvan küçəsi” yazılmış lövhə hələ də qalmaqdadır. Amma o lövhəni görüb, o 

kədərli ismin, küçə adı daşıyan ünvanın yanından keçib də Şuşanın, Natəvanın gözəl günlərini, Azərbaycanın şair 

və yazarlarının adlarını fəxrlə əbədiləşdirdiyi zamanları yada salmamaq olmur. O dövrlərlə, indi xaraba evlərə 

istiqamət göstərən  bu tabloya baxıb da, Natəvanın misraları ilə gözəl günlərin xiffətini edirəm: 

 

Nə yaxşı günlər idi kim, səninlə munis idim, 

Zəmanə indi edib sinə dağlı lalə məni. 

 

Bu misraları yaddaşıma minnətdar ola-ola xatırlayıram. Çoxdandır unutduğum həmin qəzəl, lövhəyə 

baxdığım anlarda beynimdə dirilir. Sanki yanımda kimsə var və Şuşa boyunca mənə "yaddaşlıq etmək”dən 

yorulmur... 

  

Giliz... Açar... 

  

Yerdən açar və gilizlər tapıram... Düşünürəm ki, görəsən, kimin evinin açarıdır? Yəqin bizim evlərimizə 

sahiblənən, müharibə vaxtı dabanına tüpürüb qaçan, qorxaq ermənilərin cibindən düşüb. 30 ilə yaxındır ki, 

şuşalılar dağıdılmış, yanmış evlərinin açarlarını saxlayıblar, neçə-neçə şairlər açarlara şeirlər yazıblar. Həmin 

şeirlərin ən təsirlisindən biri Əbülfət Mədətoğluya aiddir. Yerdən açarı götürə-götürə dilimin altında 

mızıldanıram: 

 

Bir ev qoyub gəlmişəm – 
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açarları cibimdə. 

Açarla oynayıram – 

çadırların dibində. 

 

Sonra yerdəki gilizlərdən bir neçəsini götürüb baxıram. Görəsən, bu giliz hansı əsgərimizin, şəhidimizin 

silahından düşüb? Görəsən, kimin canını alıb, yoxsa?.. 

Bu döyüş abu-havasını ifadə edən əşyalara baxa-baxa divardan hansısa əsgərimizin yazdığı bu misraları 

oxuyuram: "Arzum, səni sevirəm. Şuşa”. Görəsən, öz eşqini divarla yazaraq izhar edən qəhrəman kimdir? 

Görünür, məhəbbətin əli hər yerdə sevənə çatır. 

  

Polad prospekti 

 

Bülbülün ev muzeyindən təzəcə çıxıb mərkəzi meydana tərəf gedəndə yolda sürət nişanı yazılan lövhə 

qarşıma çıxır. Üstünə sürət rəqəmi – 40 yazılıb. Amma qələmlə həmin lövhəyə "Polad Həşimov prospekti” sözləri 

yazılıb.  İnşallah ki, arzu kimi, xoş niyyət kimi yazılan bu sözlər yaxın günlərdə gerçək olar. 

Bu lövhəyə yaxın bir neçə ev diqqətimi çəkir ki, ermənilər həmin evlərin qapısına iri hərflərlə "satılır” 

yazıblar. Kimin evini kimə satmaq istəyiblər?! O, "satılır” sözünün dərinliyində isə "qaçırıq”, "köçürük” kimi 

qorxaqlıq  ifadə edən " görünməz kəlmələr” yatır. Ermənilərin "satılır” yazdıqları evlərimiz və "Polad Həşimov 

prospekti”. Əcəb təzaddır... 

 

Əbədi tapşırıq... 

  

Divar yazıları müxtəlif məzmunludur: Biri dağıdılmış məktəbin içərisindəki yazı taxtasına tabaşirlə 

"Ağstafa” yazmaqla kifayətlənib. Kimisi öz evlərini tapdırıb "Səyavuş Həsənov” yazdırıb. "Rəşad, Camal, 

Türkan” yazılmış darvazanın üzərində belə bir yazı da qeyd olunub: "Bu evin yiyəsi var, girmə”. Şükürlər olsun 

ki, artıq bu evin deyil, bütövlükdə Şuşanın yiyəsi, sahibi var və "girmə” sözü bütün ermənilərə qarşı əbədi 

tapşırığımızdır. 

 

Yazılar... 

  

"Gulya_Decor” adlı "instaqram” səhifəsi yazanın məntiqinə heyran olaraq divarlarda neçə-neçə salam 

göndərən, müjdə yetirənlərin də sevincini oxuyuram: "Şuşadan Sinan qardaşıma salam”. Bu motivli yazıların, 

doğulduğu regionun adını divarla cızanların sayı-hesabı yoxdur. Hətta macal tapıb fəlsəfi fikir yazan da olub: 

"Düzgün olmayan insan çox şeyini itirər. Hər gün bir şeyini, bir gün hər şeyini”.  Ən təsirli yazı isə budu: "Şəhid 

kapitan, Hüseynov Ceyhun, qisasın alındı”. 

 

Uzaqda olmayan gün... 

  

Gün gələcək ki, Şuşada divarlar rənglənəcək, hər yan abadlaşacaq, yeni üzlüklərlə qalalar əhatələnəcək. 

Amma o yazılar, həmin müjdəli günlərin sevincini özünə hopduran divarlar azad Şuşanı ilk dəfə görənlərin 

yaddaşından heç zaman silinməyəcək. 

Qara qaşın, qara gözün, qara xalın ağ üzdə əks olunmasını vaxtı ilə xanəndə, qəzəlxan Hacıbala Hüseynov 

ağın üstünə zövqlə yazılan qara hərf, qüsursuz xətt kimi təsvir edirdi.  İnsanın üzündə o ali zövqü yaradan 

Allahdır, Şuşadakı ali zövqün müəllifi isə qəhrəman əsgərlərimizdir... 

 

Üzündə nəqş olunub qaşi çeşmi xali xəti, 

Nə ali zövq ilə gör ağə qarə yazmışlar?... 

 

Kaspi.-2021.-2 oktyabr.-№37.-S.9. 
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Soyuq havalı, isti yuvalı Şuşa... 
 

Şuşaya yollanan qrupumuz dörd nəfərdən ibarət idi: Musavat.com saytının baş redaktoru Xalid 

Kazımlı, “Yeni Müsavat” qəzetinin redaktoru Elşad Məmmədli, Minval.az saytının xüsusi müxbiri Yanina 

Mədətova və Musavat TV-nin əməkdaşı Məğrur Salmanlı. 

İndiyədək heç birimiz Şuşada olmamışdıq. Ona görə də Şuşaya səfərin doğurduğu riqqət hamımızı 

çulğamışdı. Üstəlik, sərbəst olacaq, şəhərin istədiyimiz yerinə baş çəkəcəkdik. Bizdən əvvəl Şuşada olanların 

xüsusi proqram əsasında və topluca hərəkət etdiklərindən, buna görə də bəzən diskomfort yaşadıqlarından 

xəbərimiz vardı. Bizə heç kim mane olmayacaqdı. Öncədən nəzərdə tutulmayan bir məqam vardı: duman. Amma 

bu barədə bir az sonra... 

Məğrurun Alxanlıda rastlaşdığı xidmət yoldaşı – məğrur zabit 

Şuşa yolunun ilk postu Füzulidə, Alxanlı kəndindədir. Burada dayandıq, sənədlərimizi təqdim etdik. 

Adımız Şuşaya daxil ola biləcək şəxslərin portalında vardı, narahatlıq yoxdu. Amma dəqiqləşdirmə proseduru 5-

6 dəqiqə çəkdi. Maşında oturub gözləyirdik. Birdən Məğrur komendatlığın qarşısında, bizdən 5-6 metr aralıda 

dayanmış bazburutlu, təxminən 38-40 yaşında, mülki paltarda olan bir şəxsi göstərərək dedi: “O oğlan mənə tanış 

gəlir. Deyəsən, hərbi xidmətdə olanda zabitimiz olub”. Dedik, düş, tanışlıq ver, ən azı soruş ki, odurmu, o deyilmi. 

Həmin şəxs də bizə, daha dəqiqi, Məğrura baxırdı. İkinci israrımızdan sonra Məğrur maşından endi, iki 

kəlmə dedi: “Əmioğlu, Qazax, xidmət”. Mülki paltarlı şəxs gülümsədi. Həmin zabit idi. Keçmiş xidmət yoldaşları 

bir az ordan-burdan danışdılar, ötənləri xatırladılar. Məğrur etiraf etdi ki, hərbi hissədə bütün əsgərlər bu zabitdən 

çəkinirmiş. O, nizamnaməyə əməl edilməsini ciddi tələb edən hərbçilərdən olub. Biz maşına oturub yola davam 

etdik, 100-150 metr gedəndən sonra Məğrurdan soruşduq ki, bəs o zabit hara gedirdi. Məğrur “o da Şuşaya 

gedirdi” dedi. 

İşə baxın, biz Şuşaya gedirik, Şuşa fatehlərindən biri də ora gedir və onu maşına götürmürük. Döndük, 

qayıtdıq. Zabiti maşına dəvət etdik, tərəddüd etdi. Necə deyərlər, Allah qismətini yetirib, bayaqdan maşın 

gözləyir, amma o, utanır. Dedik, bəs niyə demirsən ki, səni də aparaq, üstəlik, arada salam-əleyk, ərk-filan da var. 

Zabit dedi, yox, yerinizi dar eləmək istəmirdim. Təkid etdik, mindi, sıxlaşıb oturduq. 

Şuşa meşəsinə buraxılan Bakı tısbağaları 

Şuşa həndəvərinə çatanda az danışan zabit Elşaddan xahiş etdi ki, bir az irəlidə, meşəlik yerdə maşını 10 

saniyəlik saxlasın. Elşad xahişə əməl etdi. Zabit əlindəki kiçik plastik qabı da götürüb maşından düşdü, 5-6 addım 

atıb, dayandı, qabın qapağını açdı, oradan nəyisə götürüb kolluğa buraxdı, 4-5 saniyə də baxıb maşına qayıtdı. 

Təbii ki, qabdakının nə olduğu ilə maraqlandıq. “İki balaca tısbağaydı, onları bura gətirib buraxacağıma 

söz vermişdim”. Vəssalam. Zabitəli hərbçi susdu, ta biz də əlavə bir şey soruşmadıq. 

Təxminimiz belə oldu ki, bu tısbağalar onun bu meşələrdə həlak olan döyüşçü dostuna məxsusdur, ona 

görə zabit onları gətirib bura buraxır – sahibinin azad etdiyi yerlərə. Ya da başqa bir məsələydi, bilmədik. 

Ay duman, gəl, get, bu dağlardan, yol ver, gedək 

Şuşanın dağlarına qalxanda duman bizi çox pis yerdə haqladı. Şuşanın dağlarının başı dumanlı olduğunu 

bilirdik, amma, doğrusu, dördümüz də belə dumana ilk dəfə düşürdük. Aydın görüntü 7-8 metrdən çox deyildi. 

Duman hətta yaxınlaşan səsi də boğurdu. Qəfildən, bir saniyənin içində önümüzə fara işıqlarını yandırmış yük 

avtomobilləri çıxırdı – səssiz-səmirsiz, ağ pərdənin ardından sıçrayırmış kimi. Əgər sürücülərdən biri yoldakı ağ 

xəttin kənarına çıxsa toqquşma qaçılmaz olardı. Tərs kimi, Zəfər yolunda hərəkətlilik çox idi, həm də olduqca sərt 

eniş-yoxuşlar var. 

Gərginlik içindəydik. Öz aramızda danışa-danışa 1 il öncə igid əsgərlərimizin bu yolları pay-piyada, sis-

dumanda, qar-yağışda, zığ-palçıqda, meşələrin, kol-kosların içiylə, gecə-gündüz demədən irəliləyib, dağları aşıb, 

qayalardan dırmaşıb, güllə yağışı altında Şuşaya çıxdıqlarını xatırladıq. Həm onların nə boyda qəhrəmanlıq 

etdiklərini bir daha yəqin etdik, həm də necə çətinlik çəkdiklərinin bir hissəsini duyduq. Ondan sonra dumanlı, 

amma hamar yolla, aşağı sürətlə Şuşaya qalxmaq gözümüzə nə çətin, nə də təhlükəli görünmədi. İgidlərin canı, 

qanı hesabına açılmış Zəfər yolunda irəliləmək çətin deyil. Sadəcə, bir az ehtiyatlı olmaq gərəkdir. 

Şuşa tikilir, bərpa olunur, dirçəldilir 

Şuşada aparılan tikinti-quruculuq işlərinin necə böyük bir vüsətlə həyata keçirildiyi elə şəhərin girişindəcə 

hiss olunur. Mərkəzə gedən yolun sağında dərin və ensiz kanal qazılıb, ekskavatorlar işləyir. Yol kənarına 

döşənmiş qara borulardan aydın olur ki, şəhərdə kanalizasiya xətti yenilənir. 

Ümumiyyətlə, şəhər tikinti meydançasını xatırladır. Hər tərəfdə bərpa işləri, müasir infrastruktur 

tikintiləri aparılır. 
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Ötən il bu zamanlar çovumuş raket düşməsi nəticəsində bir qanadı zədələnən kilsə də bərpa olunur. 

Demək olar ki, hazırdır. Xatırlayırsınızsa, Ermənistan, Fransa, Hollandiya, Almaniya və başqa Avropa ölkələrinin 

mediasında bu kilsəyə dəyən mərmi ilə bağlı böyük hay-küy qoparılmışdı. Bunu “vandalizm aktı” adlandırırdılar. 

Budur, üstündən bir il keçib, amma kilsə əvvəlki kimidir. Ermənilərin Qarabağda törətdiyi vandalizm aktlarını isə 

bir daha bərpa etmək mümkün olmayacaq, bütöv şəhərlər, kəndlər yer üzündən silinib. Bərpa oluna biləcəkləri 

başa gətirməyə isə 10 ilə yaxın vaxt lazımdır. 

Şəhərin əsas küçələri çoxdan asfaltlanıb, yollar hamar və abaddır. Fəqət eyni şeyi binalar haqqında demək 

olmaz. Daşı daş üstdə qalmayan Füzulidən sonra Şuşada salamat qalmış xeyli bina görənlər hesab edərlər ki, 

işğalçı ermənilər Şuşaya çox da toxunmayıblar. Amma elə deyil. Onlar bu şəhərdə də yüzlərlə evi dağıdıb, talan 

edib, yandırıblar. Onların içində tarixi binalar da olub. Sadəcə, düşmən düşünüb ki, Şuşa əbədi olaraq ona qalacaq, 

ona görə də ələ gələn, yararlı olacaq tikililərə toxunmasınlar, yaşamaq üçün yararlı olan binalarda yaşasınlar, 

sonra, şəhəri de-yure də mənimsədikdən sonra tamam-kamal məskunlaşdırsınlar. 

Əlimyandıda ev satanlar ailə albomlarını qoyub qaçıblar 

Şəhərdəki bir çox evlərin üstündə “Satılır” elan görmək adama qəribə gəlir. Telefon nömrələri də 

qoyublar. 

Adama deyərlər, kimin evini kimə satırsan, a dığa? Bu ev sənindirmi? Zəng vurub deyəsən, nə oldu, sata 

bildinmi? 

Bunları güman ki, hərbi əməliyyatlar başlayanda fəndgir və ütük ermənilər yazıblar, hiss ediblər ki, bu 

raket 1992-ci ildəki raketlərdən deyil, bu evlərin əsl sahibləri gəlirlər və gəlib buraları alacaqlar. Ona görə də onlar 

evləri dəyər-dəyməzinə satıb aradan çıxmaq istəyiblər. Amma onların hiss etdikləri təhlükəni, sözsüz ki, evi ala 

biləcək ermənilər də hiss ediblər və gecəni yatıb səhər obaşdan, şirinçay içərkən aradan çıxıblaar. Şəhərin azad 

olunduğu ilk günlərdə Şuşaya daxil olanlar danışır ki, soyulmuş yumurtalar, yarısı içilmiş şirinçaylar masaların 

üstündə qalmışdı. Təşviş içində Şuşanı tərk edən ermənilər heç ailə aldomlarını da götürməyiblər, hətta sevimli, 

cins it-pişikləri də. (Bir daha təsdiqlənir ki, insanlar ev heyvanları qədər sədaqətli ola bilmirlər). 

Şuşanın sahibsiz, xəstə, amma sakit ev heyvanları 

Şəhərin mərkəzi küçələrində qarşımıza ev heyvanları çıxırdı. Qrupumuzun üzvü, qatı heyvansevər Yanina 

Mədətova onları görəndə hallarına acıyırdı. Növbəti qarşılaşmada o dedi: “Bu itələri necə tərk ediblər? Hamısı 

cins itlərdir. Bax, aralarında pitbul da var”. 

Pitbulun aqressiv cins olduğunu və başqa cinsdən olan itlərə hücum etdiyini bildiyimizdən onun bu sərsəri 

dəstənin sakit üzvünə çevrilməsi qəribəydi. Görünür, amansız tale onların hamısını dərd ortağı edib. Sahibsizlik, 

qida çatışmazlığı, Şuşanın soyuğu, xəstəlik. İtlərin çoxu qaşınırdı. Yana onların xəstəliyini məsafədən təyin etdi. 

Ən qəribəsi o idi ki, bu tərk edilmiş talesiz heyvanlar insanlara yaxın gəlmir, sümsünmürdülər. 

“Şuşada gecələr yanar ulduzlar”, bir də... gur işıqlar 

Şuşada bir çox yerlərdə olduq. Şuşa qalasını gəzdik. Bərpaçılarla söhbətləşdik. Xan qızı Natəvanın xaraba 

qoyulmuş evinin həyətinə baş çəkdik. 

Cıdır düzünə getdik, yallı oynadıq. Bir az içimizdən gəldi, bir az da acığa etdik. 2020-ci ilin yazında Nikol 

Paşinyanın Cıdır düzündə oynadığı yallı bütün xalqımız kimi bizim də cızdağımızı çıxarımışdı. Bu yallımız ona 

məlhəm oldu. 

Xüsusi razılıq alandan sonra İsa bulağına endik, su götürdük, əsgərlərin kef-halını xəbər aldıq. Heyf ki, 

qatı duman aydın video və fotoçəkilişlər etməyə imkan vermədi. Yalnız gecə yarısı duman qısa müddətə 

çəkiləndən sonra qaldığımız otelin eyvanına çıxıb şəhərə tamaşa edərkən gördük ki, şəhərdə minlərlə binada işıq 

yanır. Bunlar Şuşanı yenidən tikən, bərpa edən, qoruyan, işıq, su və qidayla təchiz edənlərin işığıdır. İnşallah, 

şuşalılar geriyə, evlərinə qayıdandan sonra Şuşa daha da işıqlı şəhər olacaq, dağın başından işıqları şölə saçacaq, 

sayrışacaq. 
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Bakıdan Şuşaya uzanan yollar 
 

(Cənnətim, sərvətim Qarabağdır, Şuşadır...) 

 

Əyyub Şırlanlı, 

şair -publisist,Azərbaycan Yazıcılar Birliyinin üzvü, 

əməkdar müəllim, “Qızıl qələm” mükafatı laureatı, 

birinci Qarabağ müharibəsinin veteranı 

 

Şəhərin su anbarına çatanda Şuşa nəvazişli ana kimi qollarını açıb bizi bağrına basdı. Uşaq sevinci ilə yol 

boyu xəyalımda dolaşan misralarla həsrətin çəkdiyim anamın - Şuşanın qucağına sığındım və dedim: 

 

 Anam Şuşa, nəhayət, ayrılıq sona çatdı, 

Gözlərindən öpməyə-görüşməyə gəlmişəm! 

“Dəmir yumruq” sahibi - Ali Baş Komandanla, 

Qəhrəmanlıq tarixin yazan ər oğullarla, 

Canını səndən ötrü verən şəhidlərinlə, 

Düşmənin qabağında əyilməz qazilərlə,... 

Duyğumu, sevincimi bölüşməyə gəlmişəm! 

 

İnsanı ovsunlayan füsunkar yaylaqlardan, 

Buzdan köynək geyinən nəğməkar bulaqlardan, 

Buludlarla öpüşən əlçatmaz zirvələrdən, 

Məcrasına sığmayan nəhrli dərələrdən, 

Düşmənin ürəyinə ox olan Qarabağdan, 

Pənahdan bizə qalan möhtəşəm qalalardan, 

Anamız Natəvanı soruşmağa gəlmişəm! 

 

 Daş üstə daş qalmayan -kül olmuş sarayıma, 

Dünyanı yuxusundan oyadan harayıma, 

Oğuzdan üzübəri gəlib çatan boyuma, 

Cıdırda nəvəm üçün edəcəyim toyuma, 

“Qırxqız”a, Xocalıya, Qarğar adlı çayıma,... 

Müqəddəs torpağıma-daşıdığım soyuma, 

Atamın ocağına qovuşmağa gəlmişəm!!! 

 

 Maşınlar “Xarıbülbül” otelinin qarşısında dayandı. Otel işçiləri bizi çox mehribanlıqla qarşıladılar. 

Qalacağımız otaqların açarlarını bizə payladılar. Birinci mərtəbədəki yeməkxanada nahar etdik. Otaq yoldaşım 

yaxından tanıdığım gözəl insan, Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri, professor Məhərrəm Qasımlı oldu. Yorğun 

olmağıma baxmayaraq gənclik illərimdəki xatirələrimi axtarmaq üçün şəhərə çıxdım. Təhsil aldığım 

məktəbimizə, şəhidlərimizi dəfn etdiyimiz qəbristanlığa, Gövhər ağa məscidinə, uzun illər işlədiyim təhsil 

şöbəsinin binasına, daşı daş üstə qalmayan, kol-kos basmış evimizin həyətinə, qohumlarımızın evlərinə, Cıdır 

düzündə əbədiyyətə qovuşmuş atamın yerlə yeksan olmuş məzarın tapmağa, tarix və memarlıq abidələrimizi 

görməyə getdim. Qazaxlı balası Valeh qardaş maşınla məni istədiyim yerlərə apardı. Çox ləyaqətli inşandı. 

...1992-ci ildə erməni vandalları tərəfindən güllələnmiş və tanınmaz hala salınmış Natəvanın, Üzeyir 

bəyin və Bülbülün büstlərinin qarşısında dayandıq. Bu büstlər ölkə başçısı tərəfindən erməni vandallarının əlindən 

alınaraq Bakıya qaytarılmış və Azərbaycan İncəsənət Muzeyinin həyətində saxlanılmışdır. Büstlər Heydər Əliyev 

Fondunun dəstəyi ilə yenidən bərpa olunmuş və öz doğma şəhərlərinə - Şuşaya gətirilərək əvvəlki yerlərində 

ucaldılmışdılar. Bu büstləri Bakıda Azərbaycan İncəsənət Muzeyinin həyətində görəndən sonra “Güllələnmiş 

heykəllərin sualları” adlı əsər yazmışdım. Mənim təşəbbüsüm və rəhbərliyimlə həmin vaxtlarda X.B. Natəvanın 

əziz xatirəsinə hörmət əlaməti olaraq “Məclisi-üns” – “Söz gülüstanı” adlı ədəbi birlik yaratdıq, həm də “Vaqif 

çeşməsi” ədəbi birliyini qoruyub saxladıq. Ədəbi birliyin keçirdiyi tədbirlərlə bağlı mətbuat səhifələrində istənilən 

qədər yazılar vardır. 
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Heç şübhəsiz ki, “Vaqif çeşməsi” ədəbi birliyi yenidən öz fəaliyyətini Şuşada davam etdirəcəkdir. 

...Gecəni səhərə qədər yata bilmədim. Məhərrəm Qasımlıya dəfələrlə Şuşanın başına gətirilmiş 

müsibətlərdən, bu şəhərin tarix və memarlıq abidələrindən, poeziya və mədəniyyət beşiyi olmasından, dünyaya 

bəxş etdiyi görkəmli şəxsiyyətlərindən, Heydər Əliyev Fondunun Şuşa ilə bağlı gördüyü uğurlu işlərindən, ölkə 

başçısının Şuşaya xüsusi diqqət və qayğısından, Qarabağla və Şuşa ilə bağlı yazdığım şeirlərdən, kitablardan, 

məqalələrdən hərtərəfli məlumat verdim. Öz növbəsində Məhərrəm müəllim də Şuşaya həsr etdiyi şeirlərindən 

oxudu. Bir sözlə, səhəri şeirlə qarşıladıq. Səhər gəzintisi zamanı dostumuz yazıçı Mustafa Çəmənli ilə Şuşadakı 

yer-yurd adları ilə bağlı fikirlərimizi bölüşdük. Şair dostum əməkdar jurnalist Əbülfət Mədətoğlu ilə 70-80-ci 

illərdə Şuşadakı tanışlığımızdan, “Qönçələr” ədəbi birliyindəki yazılarımızda söhbət açdıq... 

30 avqust 2021-ci il. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev və birinci xanım 

Mehriban Əliyeva Cıdır düzünün yaxınlığında xalqımızın klassik şairi Molla Pənah Vaqifin adına ucaldılmış 

məqbərənin qarşısında çoxsaylı şair və yazıçıların alqışları altında möhtəşəm tədbirə qatıldılar. Onu da deyim ki, 

Vaqifin möhtəşəm məqbərəsi Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yenidən bərpa edilmişdir. 

Ölkə başçısı məqbərənin dəhlizindən poeziya iştirakçılarını salamladı və tədbiri açıq elan etdi. Şəhidlərin 

əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Prezident İlham Əliyev bir neçə dəfə Ulu Öndər Heydər Əliyevlə 

birlikdə Şuşada olduğundan, 1982-ci ildə M.P. Vaqifin məqbərəsinin açılışında və poeziya bayramında iştirak 

etdiyindən, Şuşaya sonsuz məhəbbətindən, Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə son on ayda Şuşada 

görülmüş bərpa və quruculuq işlərindən, xüsusilə Vaqifin məqbərəsinin bərpa edilərək yenidən ucaldılmasından, 

şuşalıların doğma yurdlarını ziyarət etmələrinə göstərilən qayğıdan, şəhərin Baş Planının hazır olmasından, şəhər 

əhalisinin dədə-baba mülklərinə həssaslıqla yanaşılmadan, əhalinin tezliklə evlərinə qayıdacaqlarına böyük 

inamdan, Şuşanın dünyanın ən unikal şəhərlərdən birinə çevriləcəyindən qürur hissi ilə danışdı. 

Sonra xalq şairi Nəriman Həsənzadə, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, xalq yazıçısı Anar, xalq 

yazıçısı Elçin Əfəndiyev, yazıçı İlqar Fəhmi ürək sözlərini söylədilər. Ölkə başçısı məqbərənin qapısını açdı və 

Vaqifin məzarı ziyarət olundu. Sonra Prezident və ölkənin birinci xanımı şuşalılarla xatirə şəkli çəkdirdilər. Tədbir 

31 avqustda da davam etdi. Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı, şair Vaqif Bəhmənli, AYB-nin Mətbuat Xidmətinin 

katibi, şair Xəyal Rza, gənc şair Şəhriyar və b. şeirlər oxudular. 

...Tədbirdən sonra yaxın dostum, yazıçı-jurnalist Aqil Abbas, “525-ci qəzet”in redaktoru Yusif Rzayev, 

mən Əyyub Şırlanlı, bizi Şuşaya gətirən avtobus sürücüləri: Valeh İbrahimov, Nəhmət Əhmədov Şuşa Rayon 

Polis İdarəsinin əməkdaşlarının bizə mənəvi köməklikləri sayəsində həsrətində olduğumuz İsa bulağın ziyarət 

elədik. Bulaqda xidməti tapşırıqları yerinə yetirən əsgərlərimizi bağrımıza basdıq. Bulağın üstünə vurulmuş 

bayrağımızı öpdük. 30 ilə yaxın ayrılıq nə İsa bulağının ruhun, nə suyunun dadın, nə də meşənin gözəlliyin 

dəyişdirə bilməmişdi. Suyu dizlərimiz üstə əyilərək ovuclarımızda içdik. Mənə elə gəldi ki, xeyli cavanlaşdım. 

Özümdən asılı olmayaraq cingənə və zil səslə “Qarabağ şikəstəsi”n oxudum. Təbiət bizi ovsunlamışdı. Sərvətim 

və cənnətim olan Qarabağdan, Şuşadan yazdığım şeirlərdən, tarixi yzılarımdan nümunələr söylədim. Sanki 

dünyaya təzədən gəlmişdim. Ağaclarda, çiçəklərdə, güllərdə, sularda, yaylaqlarda qalan xatirələrimi dostlarla 

bölüşdüm: 

 

Dostlar, qınamayın şairləri siz, 

Xəyalın dağlara uçan vaxtıdır. 

İndi “Topxana”da, Cıdır düzündə, 

Lalənin, nərgizin açan vaxtıdır. 

 

Üzümü Aqil Abbasa tutub dedim: 

 

Məndən Qarabağı soruşan qardaş, 

Gəl Şuşanın qucağında görüşək. 

Üzeyirə layla çalan şəhərdə, 

Pənah xanın ocağında görüşək! 

 

 Qazaxlı balası Valehə isə dedim: 

 

Gör gözünlə Şahbulağın qalasın, 

Ud doyunca Cıdır düzü havasın. 

Eşit Xanın, “Şahnazı”nın sədasın, 
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Gəl Natəvan bulağında görüşək! 

 

 Yusif müəllimə dedim: 

 

Gəz doyunca Daşaltının dərəsin, 

İç moruğun, böyürtkənin şirəsin, 

Yığ “Üçmıx”ın, kəklikotun, zirəsin, 

“Şəfahətin yaylağı”nda görüşək! 

 

 Nəhmətə dedim: 

 

Ovsunlasın səni “Qırxqız” yaylağı, 

Zarıslının, Quşçuların qaymağı. 

Kosaların kəklik, turac oylağı, 

“Topxana”da, Kirs dağında görüşək! 

 

 Mən şeiri qurtaranda Aqil müəllim əllərini Şahbulaq səmtinə uzadaraq Qarabağa sonsuz sevgisindən, 

yazdığı “Batman qılınc” və “Dolu” romanlarından, Şuşada olduğu günlərədən ürək açan xatirələr söylədi. Bulağın 

suyundan götürüb: “Allah, bu müqəddəs suyu və torpağı bizə çox görmə,” – deyərək təşnəsini söndürdü... 

Hamımız bulağın üstündəki bayrağımızı təkrar öpərək Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi 

altında Şuşanı və digər ərazilərimizi işğaldan azad edən əsgər və zabitlərimizə, qazilərimizə can sağlığı, 

şəhidlərimizə Allahdan rəhmət dilədik. 

Yusif müəllimin İsa bulağının zümrüd meşəsinə dəlicəsinə vurğunluğun hiss edib dedim: 

 

Qardaş, gözəlliyin vurğunusansa, 

Dolan Qarabağı, dayan Şuşada. 

Yat zümrüd meşədə, bulaq başında, 

Şəlalə səsinə oyan Şuşada. 

 

 Bu misralar gözlərimiz qarşısında meşənin o tayında görünən Xəlfəli kəndindən mənim doğulduğum və 

ədəbi təxəllüsüm qəbul etdiyim, insanı heyrətə gətirən mənzərələrindən doymadığım, maraqlı yazılar və şeirlər 

həsr etdiyim Şırlan kəndinə uzanan yolları xəyalımda canlandırdı. Dostlarıma dedim ki, görün mən Şuşanın hansı 

kəndində dünyaya göz açmışam?! 

 

Beçə balı – can dərmanı, buz bulaq, 

Dərələrdə yarpız, qıjı, quzqulaq. 

Nə gizlədim: hər addımda yüz bulaq... 

Yazı, yayı sazlı - sözlü Şırlanım, 

A dağları geniş düzlü Şırlanım! 

 

Kəkliyinin nəğməsindən doymaram, 

Turacıyın şən səsindən doymaram, 

Moruğuyun şirəsindən doymaram, 

Meşələri cüyür izli Şırlanım, 

Bulaqları zümrüd gözlü Şırlanım! 

 

Şəlalər dərələrdə kaman, tar, 

“Gəlin qaya” əsrlərdən yadigar. 

Nə vaxt gəlsən gədiklərdə qar olar... 

Zirvələri qarlı - buzlu Şırlanım, 

Gecələri Ay, ulduzlu Şırlanım! 

 

Yolun düşsə bu yerlərdə yaylağa, 

Qonaq edər hər kəs səni qaymağa. 
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Qəlbin gülər, səmtin düşsə oylağa... 

Qonağına gülərüzlü Şırlanım, 

Qocaların yaşı yüzdü, Şırlanım! 

 

Uzundərə, “Sarıbaba” yaylağım, 

Qarlı “Qırxqız” at belində oylağım. 

Kaş olaydım hər gün sənin qonağın, 

Qız-gəlini qara gözlü Şırlanım, 

Oğulları Babək dizli Şırlanım! 

İsa bulağından ayrılanda Aqil müəllim dedi ki, Əyyub müəllim, səfərlə bağlı təəssüratlarını və bir neçə 

şeirlərini “Ədalət” qəzetinə təqdim etməyinizi gözləyəcəm... Sonda deyək ki, istər Vaqifin məqbərəsinin 

qarşısında, istər İsa bulağında, istərsə də Cıdır düzünün gəzməli və görməli mənzərələrində şair və yazıçı 

dostlarımızla çəkdirdiyimiz xatirə şəkilləri (30-31 avqust 2021-ci il) gələcəkdə balalarımızın, nəvə-

nəticələrimizin, tədqiqatçıların yazacaqları yazıların mövzuları olacaq. Bu ziyarət uşaqlıq və gənclik illərimdəki 

xatirələri mənə qaytardı. 

Hansı elin-obanın, hansı dağın dərənin, hansı gülün çiçəyin adı çıxıbsa yaddan, bəs, onda necə deyim: 

məni bağışla, Vətən?!... Hər şey yaddan çıxsa da Vətən yaddan çıxmaz! 

 

Əzizim, Vətən yaxşıdır, 

Köynək, kətan yaxşıdır. 

Gəzməyə də Vətən yaxşıdır, 

Ölməyə də Vətən yaxşıdır! 

 

 Nəhayət uzun illərdən bəri qəlbimizdə yaşatdığımız bir arzunu bildirmək istəyirəm: Şuşa şəhərində 

Qarabağ xanlığının qurucusu, Şuşanın banisi Pənahəli xanın heykəlinin ucaldılması xalqımıza, Qarabağla bağlı 

tariximizə, keçmişimizə, soy kökümüzə, ulu babalarımıza böyük hədiyyə olardı!!! 

 

Ədalət. - 2021.- 2 oktyabr. - № 82. - S. 8. 
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XIX əsrin ortalarında Şuşa teatrının yaranması 
 
Məlahət Ağayeva 

AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutu, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Xülasə: Məqalədə 1848-ci ildə Şuşada yaranan teatrdan bəhs edilir. M.F. Axundovun “Məstəli şah”, “Hacı Qara” və 

“Lənkəran xanın vəziri” komediyaları 1870-ci ildə Şuşa teatrında tamaşaya qoyulub. Şuşada teatra həvəs göstərən müəllim 

və ziyalılarımız 1892-ci ildə H. Vəzirovun “Evlənmək su içmək deyil”, 1897-ci ildə M.F. Axundovun “Hacı Qara”, 1897-ci 

ildə Ə. Haqverdiyev Füzulinin məşhur “Leyli Məcnun”undan bir parça “Məcnun Leylinin qəbri üstündə” tamaşaları təhlil və 

tədqiq edilir. 

 

Açar sözlər: Şuşa, mədəniyyət, incəsənət, dramaturq, teatr truppası, opera, maarifçi, ziyalılar. 

 

Bir çox dünya ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da teatr xalqımızın keçmiş adət - ənənələri əsasında 

yaranmışdı. Yazın gəlişi, torpağın oyanışı ilə bağlı keçirilən ayin və mərasimlər Şuşanın qədim mədəniyyətə malik 

olduğunu bir daha sübut edirdi. Şəhər meydanlarında göstərilən “Kosa-kosa”, “Kilimarası”, “Qaravəlli”, 

“Kəfsəc”, “Qodu-qodu” xalq oyun tamaşaları yerli camaatla yanaşı, Şuşaya gələn müsafirləri də heyran qoyurdu. 

XIX əsrin 40-cı illərindən Şərqi və Qərbi Avropa ölkələrində ticarət sahələri genişlənməyə başladı. Yaxın 

Şərqdə ticarət mərkəzi kimi tanınan Şuşa şəhərinə Hindistandan, İraqdan, İrandan, Türkiyədən tacirlər gəlirdilər. 

Beləliklə Şuşada elm, ədəbi fəaliyyət artır, mədəniyyət yüksəlirdi. 

Xalq tamaşaları əsasən açıq meydanlarda keçirilirdi. Oyunbazlar (onlara lotular, mütrüblər də deyirdilər-

M. Ağayeva) heç bir səhnə dekorundan istifadə etmədən camaatın gözü qarşısında müxtəlif oyunlar çıxarırdılar. 

Eyni zamanda qədim dövrlərdən Azərbaycanda ölən insanı dəfn etmək üçün, bir yerə toplanır, onu oxşayıb 

torpağa tapşırırdılar. 

XVI əsrdən başlayaraq şiəliyi təbliğ edən yeni tamaşa növü olan şəbehlərə başqa şəhərlərdə olduğu kimi 

Şuşada da geniş yer verilirdi. Şəbehlər adətən, naməlum müəlliflər tərəfindən yazılırdı. Əsasən, şəbihlərin 

məzmunu eyni olurdu. Şəbehgərdan (rejissor- M. Ağayeva) belə bir izdihamlı tamaşanı hazırlamaq üçün şəbeh 

oyununa cəlb olunmuşları; çalğıçıları, qoşun bölmələrini, əsirləri, dəvələr dəstəsini, rövzəxanları, zəncir və 

sinəvuranları, xor dəstələrini vahid bir kompozisiya ətrafında birləşdirməli idi. Şəbehgərdan əsasən, süjeti iki 

hissəyə bölürdü: imam, onun tərəfdarları və onların düşmənləri. Tamaşada şəhid rollarını oynayanlar qəmli səslə 

oxuyur və camaat onların taleyinə acıyırdı. Düşmən tərəfin iştirakçıları isə qəzəbli səslə danışır və camaat onlara 

lənətlər yağdırırdı. 

XIX əsirdən başlayaraq Şuşanın mədəni həyatında bir sıra yeniliklər baş verməyə başladı. Mütərəqqi fikirli 

ziyalılar xalqı maarifləndirmək üçün, insanları ətrafdakı cəhalətə, dini fanatizmə, köhnə adət-ənənəyə qarşı yeni 

fikir formalaşdırır, xalqın qaranlıqda çabalayan mənəvi gözlərini açmağa çalışırdılar. Bu ideyaların həyata 

keçməsində teatrın rolunu dərindən dərk edən yerli ziyalılar teatr tamaşaları göstərilməyə başladılar. 

Belə ki, 1848-ci ildə Şuşada tamaşaların oynanılması üçün teatr və sirk səhnələri var idi. Bu haqda A.S. 

imzalı müəllifin Şuşadan Tiflisə göndərdiyi məlumatda oxuyuruq: “Estetik cəhətdən şuşalılar başqa şəhərlərdə 

olmayan bir zövqə malikdirlər. Burada yerli əhali teatr nə olduğunu bilmirdi. İndi isə ona həvəslə baxır... Gözəl 

dekorasiyalar, zövqlə düzəldilmiş lojalar, dram sənətinin həvəskarları olan gözəl ifaçıların oynadığı rollar 

tamaşaçıları çox cəlb edir” [4]. 

Doğrudur, Şuşa teatrının bu fəaliyyəti haqqında mətbuatda geniş məlumat yoxdur. Həmin tamaşada 

kimlərin iştirak etməsi, hansı pyeslərin tamaşaya qoyulması, tamaşaların harada göstərilməsi haqqında dəqiq 

informasiyamız yoxdur. Bu xəbərləri, biz Qulam Məmmədlinin “Azərbaycan teatrının salnaməsi” (1850-1920) 

kitabına əsaslanaraq yazırıq. 

Hamıya yaxşı məlumdur ki, Azərbaycan peşəkar teatrının tarixi 1873-cü ildən hesablanır. Ancaq Şuşada 

ilk teatr tamaşası 1848-ci ildə göstərildiyi yazılır. Bunu bizim görkəmli alimlərimiz C. Cəfərov, T. Təhmasib, İ. 

Kərimov, Y. Əlioğlu öz kitab və məqalələrində təsdiqləyiblər. Biz də bir teatrşünas kimi arzu edərdik ki, Şuşa 

teatrının tarixi Azərbaycan teatrın ilk tarixindən başlansın. Bunu teatrın direktoru Yadigar Muradovda “Şuşa” 

qəzetində müsahibəsində deyib: “İndi sənət aləmində Azərbaycan teatrının 125 illiyi barədə söhbət gedir. 

Yuxarıda adını çəkdiyim C. Cəfərovun “Azərbaycan teatrı” əsərində göstərildiyi kimi, əgər hələ 1848-ci ildə 

Şuşada teatr truppası fəaliyyət göstərirdisə, deməli Azərbaycanda ilk dəfə teatr Şuşada təşəkkül tapıb və belə çıxır 

ki, Azərbaycan teatrının ən azı 152 illik yubileyini qeyd etməliyik” [1]. 
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Lakin Şuşada camaatın teatr tamaşalarına güclü axını din xadimlərinin və cahil adamların heç də xoşuna 

gəlmirdi. Müxtəlif yollarla Şuşa ziyalılarının yaratdığı teatr salonun 1854-cü ildə qumarxanaya çevirmişdilər. 

Təbii ki, mütərəqqi fikirli ziyalılar bu halla heç cür barışa bilməzdilər. 

Bunu görən İ.S. Abessalomov Şuşa ziyalıları ilə birlikdə klubu təmir elətdirib, ağsaqqallar şurası yaradır. 

Yaqub Əlioğlu “Şuşa teatrı” adlı kitabında yazır: “Yerli ziyalımız olan İ.S. Abessalomov klubun səmərəli 

fəaliyyət göstərməsi üçün ağsaqqallar şurası yaradır. Teatr tamaşalarına diqqət daha da artır... İlk tamaşalar 

aşağıdakılarından ibarət olmuşdur: “Əldə olan şeyin qədrini bilmirik, itirdikdə ağlayırıq” və “Evliliyin ləzzəti” 

[2, s.10]. 

1870-ci ildən başlayaraq Şuşa da teatrın fəaliyyəti genişlənməyə başlayır. Azərbaycanda dramaturgiyanın 

əsasını qoyan M.F. Axundovun “Məstəli şah”, “Hacı Qara” və “Lənkəran xanın vəziri” komediyalarının 

oynanılmasını İnqilab Kərimovun “Azərbaycan peşəkar teatrının tarixi və inkişaf mərhələləri” adlı kitabı da bu 

faktı bir daha təsdiqləyir [6, s.77]. 

Şuşada teatra həvəs göstərən müəllim və ziyalılarımız 1890-cı ilin yayından bir yerə yığılaraq tamaşalar 

hazırlamağa başlayır. 1892-ci ildə Haşım bəy Vəzirovun “Evlənmək su içmək deyil” komediyasını Xandəmirovun 

salonunda göstərərkən, iştirakçılardan biri Həzrət Abbasın adını çəkir. Bunu eşidən yalançı din xadimləri xəncərə 

və tapançalara əl atırlar. Tamaşa yarımçıq qalır. Aktyor əynindəki qadın paltarını soyunmağa macal 

tapmadığından öz paltarını qoltuğuna alaraq evlərinə qədər qaçır. 

Müəllif H. Vəzirov bir neçə gün qapısını bağlayıb evdə gizlənməyə məcbur olur. Bir axşam Haşım bəy öz 

qohumlarından bir neçə nəfər adam götürüb qazının evinə gedir, əsərin əlyazmasını qazının qarşısına qoyub deyir: 

“Qazı ağa! Bu mənim yazdığım əsər, oxuya bilərsiniz. “Həzrət Abbas” adını mən kitabıma salmamışam. Qazı 

inandıqdan sonra camaatı sakit etdi” [5,s. 281]. 

1890-cı illərdə Şuşada göstərilən tamaşaların təşkili, rejissorluq və quruluş işi N. Vəzirovun, Ə. 

Haqverdiyevin, Y. Haqnəzərovun üzərinə düşürdü. Şuşa camaatının teatra olan marağını görən şəhərin varlı 

adamlardan biri olan N.A. Xandəmirov 1891-ci ildə yeni teatr binası tikdirir. Şəhərdə yeni teatr binasının açılışı 

maarifpərvər ziyalıların sevincinə səbəb olur. Hətta elə olur ki, teatr həvəskarları bir ayda üç tamaşa hazırlayırlar. 

Tamaşaların hazırlanmasında Yusif bəy Məlik Haqnəzərov, Haşım bəy Vəzirov, Bədəl bəy Bədəlbəyov, Əbülfət 

Vəli, Firudin bəy Köçərli və Mirzə Muxtar Məmmədov yaxından iştirak etmişlər. 

Azərbaycanda ilk dəfə Vilyam Şekspirin “Otello” faciəsi 1893-cü ildə yazıçı, jurnalist, dramaturq və 

müəllim kimi tanınan Haşım bəy Vəzirovun tərcüməsində səhnələşdirilib. 1897-ci ildə Ə. Haqverdiyevin 

rejissorluğu ilə göstərilən M.F. Axundovun “Hacı Qara” tamaşası böyük müvəffəqiyyət qazanmışdı. Tamaşada 

əsas rollarda H. Sarıcalinski (Hacı Qara), C. Vəzirov (Əsgər bəy), F. Köçərli (Səfər bəy) və H. Vəzirov (Kərəməli) 

çıxış edirdilər. 

1891-ci ildə Peterburqa ali təhsil almağa gedən Ə. Haqverdiyev oradakı Aleksandrinski dram teatrına 

həftədə 2-3 dəfə gedər, yay tətillərində orada gördüklərini Şuşa teatrında göstərərdi. Ə. Haqverdiyevin təşəbbüsü 

ilə 1897-ci ildə göstərilən Füzulinin məşhur “Leyli Məcnun”undan bir parça “Məcnun Leylinin qəbri üstündə” 

səhnəciyi sonralar Azərbaycan teatrının tarixində mühüm rol oynamışdı. 

Ə. Haqverdiyevin rejissorluğu ilə göstərilən tamaşada Məcnunun (C. Qaryağdı-M. Ağayeva) başında 

lələklərdən quş yuvası düzəltmişdilər. Yuvanın içinə iki çöl göyərçini bağlamışdılar. Cabbar Qaryağdı ayaqyalın 

idi. Deməli, Leyli sevdasına düşmüş Məcnun meşəni özünə məskən etmiş, başında quşlar yuva salmışdılar. 

“Məcnun Leylinin qəbri üstündə” tamaşasının xorunda çıxış edən Üzeyir Hacıbəyova da qüvvətli təsir 

göstərmiş və “Leyli Məcnun” operasını yazmışdı. Bəstəkar özü həmin tamaşanın əhəmiyyətini xatırlayaraq yazıb: 

“Opera üzərində 1907-ci ildən işləməyə başladım. Doğrudur, opera yaratmaq ideyası hələ 897-1898-ci illərdə 

fikrimə gəlmişdi. O zaman 13 yaşlı uşaq ikən doğma Şuşa şəhərində “Məcnun Leylinin qəbri üstündə” tamaşasını 

görmüşdüm. Bu tamaşa mənə o qədər dərindən təsir etdi ki, mən bir neçə ildən sonra Bakıya gələrək operaya 

bənzər bir şey yazmağı qət etdim” [3]. 

XX əsrin əvvələrindən başlayaraq, artıq Şuşada teatr mütərəqqi ideyaların təbliğatçısı kimi xalqın şüuruna 

təsir etməkdə idi. 1910-cu ilə kimi M.F. Axundovun “Hacı Qara”, V. Şekspirin “Otello”, Ə. Haqverdiyevin 

“Dağılan tifaq”, “Ac həriflər”, N. Vəzirovun “Hacı Qəmbər”, 

S.M. Qənizadənin “Axşam səbri xeyir olar”, N. Nərimanovun “Nadir şah”, Z. Hacıbəyovun “Əli yaşında 

cavan” əsərləri teatr həvəskarları olan Y. Məlik Haqnəzərov, H. Vəzirov, Z. Hacıbəyov, X. Mamayev, H. 

Mamayev və M. Şuşinski tərəfindən uğurla oynanılır və tamaşaçılar tərəfindən alqışlanırdı. 

Şuşanın teatr mühiti Bakıda olan artistlərin də diqqətini özünə cəlb edirdi. Elə bu səbəbdən də H. Ərəblinski, 

S. Ruhulla, A. Olenskaya və Ə. Qəmərli şuşalı teatrsevərlərin qarşısında çıxış edirdilər. Belə görüşlərdən biri 

haqqında “Şuşinski listok” qəzeti özünün 24 iyul 1911-ci il tarixli nömrəsində oxuyuruq: “Məşhur artist və tragik 
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H. Ərəblinski Bakıdan gəlmişdir. O, burada Obşestvennoye sobraniye binasında bir neçə tamaşa verəcəkdir. 

Onunla birlikdə Tağıyev teatrının artistkası A. Olenskaya və Ə. Qəmərlinski də gəlmişlər. Birinci olaraq “Nadir 

şah”, yaxud “İranda böyük dövlət çevrilişi” əsəri oynanaçaqdır” [8, s.255]. 

Bunuda qeyd etmək lazımdır ki, Şuşanın Azərbaycan incəsənəti və ədəbi mühitində də özünəməxsus yeri 

vardır. Həmin dövrdə Azərbaycanın maarifçi ziyalıları, yazıçıları, şairləri, rəssamları, musiqiçiləri Şuşaya təkcə 

dincəlməyə deyil, həm də yeni əsərlər, tamaşalar haqqında fikir mübadiləsi etmək üçün toplaşırdılar. 

Azərbaycanda ilk komediyanın banisi Mirzə Fətəli Axundov Şuşaya gəldikdən sonra “Hacı Qara” komediyasını 

yazır. 

Görkəmli yazıçı-dramaturq Cəlil Məmmədquluzadə də 1913-cü ildə “ölülər”i də Şuşada yazıb. Lakin 

mövhumatın hökm sürdüyü bir dövrdə “Ölülər” tamaşasını Şuşada göstərmək çətin məsələ idi. üstündən üç il 

keçdikdən sonra “Ölülər” tragi-komediyası ilk dəfə 1916-cı il avqustun 17-də Şuşada Xurşudbanu Natəvanın qızı 

Xanbikənin evində yerləşən məktəbdə tamaşaya qoyuldu. Təbii ki, bu tamaşadan sonra Mirzə Cəlil mollaların 

qəzəbinə tuş gəldi. Xosrov Şaiq “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 28 avqust 1925-ci il tarixli nömrəsində yazır: 

“Avqustun 17-də Mirzə Cəlilin “Ölülər” komediyası Şuşada Xurşudbanu Natəvanın qızı Xanbikənin evində 

yerləşən məktəbdə birinci dəfə tamaşaya qoyuldu. Tamaşaya Həmidə xanım və qızı Minadan başqa qadın 

gəlməmişdi. Belə tamaşalarda yalnız Əbdürrəhim bəyin əmisi oğlanları iştirak edirdilər. Başqa bəy tayfasından 

heç kəs gəlməzdi. Çünki başqa bəylər teatr tamaşalarını baykot etmək fikrində idilər... Bir gün Mirzə Cəlillə 

məscidə yaxın olan qiraətxanaya gedirdik. Məscidin qabağında bir neçə molla oturmuşdu. Mirzə onların 

qarşısından keçərkən salam verdi. Mollalar özlərini eşitməməzliyə qoyub cavab vermədilər. Hətta biz bir qədər 

aralandıqdan sonra “lənət” oxudular. 

Mirzə Cəlili gülə-gülə mənə dedi: 

- Mirzə Xosrov, “Ölülər” əsərinə görə mollaların, ruhanilərin məni görməyə gözləri yoxdur” [8, s.477]. 

Beləliklə, Şuşa teatrının 1920-ci ilə qədərki dövr mənzərəsi belə idi. Ancaq Şuşada ziyalılar qabaqcıl teatr 

mədəniyyəti uğrunda mübarizə aparır, cəhalətə, köhnə qayda-qanunlara qarşı birləşirdilər. Bu yazıdan da. 

göründüyü kimi Şuşa teatrı çox çətinliklərdən keçərək bu günki Şuşa Musiqili Dram Teatrı səviyyəsinə gəlib 

çıxmışdı. 
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Establishment of Shusha theater in the middle of the 
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For the first time, the theater was established in Azerbaijan in Shusha, in 1848. M.F. Akhundov's comedies “Mastali 

Shah”, “Haji Gara” and “Lankaran Khan's Vizier” were staged at the Shusha Theater, in 1870. Our teachers and intellectuals 

who were interested in theater in Shusha spoke about H. Vazirov's “Marriage is not drinking water” in 1892, M.F. Akhundov's 

“Haji Gara” in 1897, A. Hagverdiyev's “Leyli and Majnun” by Fizuli in 1897 and a piece of the performance “On the grave 

of Majnun and Leyli”. 
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Also analyzed the touring performances by H. Arablinsky, S. Ruhulla, A. Olenskaya and A. Gamarli that came from 

Baku to Shusa. After coming to Shusha, M.F. Akhundov and J. Mammadguluzadeh also wrote comedies “Haji Gara” and 

“Dead men” and these comedies are analyzed and researched too. 

 

Создание театра Шуша в середине XIX века 

 

M. Агаева 

 

Ключевые слова: Шуша, культура, искусство, драматург, театральная труппа, опера, просветители, 

интеллектуалы 

 

Впервые в Азербайджане театр был построен в Шуше в 1848 году. Комедии Ахундова «Мастали шах», 

«Хаджи Тара» и «Визирь Лянкяранского хана» были поставлены в Шушинском театре в 1870 году. Наши учителя и 

интеллектуалы, интересовавшиеся театром в Шуше, рассказали о произведении Г. Вазирова «Брак - это не пить 

воду» в 1892 г., «Хаджи Гара» М.Ф. Ахундова в 1897 г., известная поэма Физули «Лейли и Меджнун» А. Хагвердиева 

в 1897 г. и одна спектакль «На могиле Меджнуна и Лейли». 

Также проанализированы гастрольные выступления Х. Араблинского, С. Рухуллы, А .Оленской и А. Гамарли, 

приехавших из Баку в Шушу. Приехав в Шушу, М.Ф. Ахундов и Дж. Мамедгулузаде также написали комедии 

«Гаджи Гара» и «Мертвецы», и эти комедии тоже анализируются и исследуютсяв этой статье. 

 

Memarliq, şəhərsalma tarixi və bərpası.-2021.-№1.-S.156-161. 
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“Şuşa dövlət tarix-memarlıq qoruğunun” 

yenidən təşkil olunmasında mədəni irsin və CİS xəritələmənin rolu 
 
Nəsib Zeynalov 

AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutu, elmi işçi 

 

Xülasə: Məqalədə bəhs olunan məsələ əsrin dörddə biri qədər işğal altıda qalmış mədəni irsin, bundan sonrakı hansı 

mütərəqqi yanaşma ilə daha da praktik və məqsədyönlü inkişaf etdirilə biləcəyini göstərməkdir. Burda müəyyən qədər Dünya 

praktikasının öyrənilməsi, daha uyğun metodun seçilməsi vurğulanmaqdadır. Həmçinin məqalədə mədəni irsin özü müəyyən 

qədər dərkənar edilməyə, onun önə çıxarılmasına çalışılmıştır. Belə ki, hər hansı qoruğun mədəni irs fondu olmadan onun 

mövcudluğundan danışılması şübhə doğuran məqam olduğuna vurğu edilmişdir. Onun qorunması, yerli icma ilə qarşılıqlı 

münasibətinin daha da önə çıxarılması qeyd edilmişdir. Elmi baxımdan mədəni irsin parçası olan memarlıq abidələrinin və 

ümumilikdə mədəni irsin özünün şəhər lanşaftında (urban landşaftda) yerinin öyrənilməsi burada önə çəkilmişdir. Toplanmış 

materialların vasitəsi ilə həm turistik, həm də irsin qoruması və saxlanmasında istifadəsi vurğulanmışdır. Belə ki, məqalədə 

inzibati-hüquqi tənzimləmədən tutmuş, elmi-texnoloji metodların tətbiqi və onları idarə edəcək qoruq daxilində şöbə və 

departamentlərin yaradılması tövsiyə olunmaqdadır. Bu şöbə CİS Mappinqin (CİS Xəritələmənin) fövqündə olmalı, onun 

vasitəsi ilə mədəni irsin tədqiqini həyata keçirməyi bacarmalıdır. 

 

Açar sözlər: Bufer, mühafizə, zona, irs, YUNESKO, CİS, xəritələmə, mədəni, qoruq, memarlıq 

 

Giriş. Azərbaycan torpaqlarının işğal faktının aradan qalxması, bir sıra bərpa-quruculuq işlərinin geniş 

vüsət almasında əsas stimul verici rol oynamaqdadır. Bu təzahürlər özünü mədəni irsin dəyərləndirlməsi və onun 

mövcud vəziyyətinin monitorinq olunması, dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi kimi məsələləri də ehtiva 

etməlidir. Məqalədə üzərində dayanacağımız mədəni irs nümunələrindən bir neçəsi memarlıq və şəhərsalmada 

müstəsna dəyərə sahib Şuşa abidələridir. Müxtəsər olaraq qeyd etsək məqalənin qələmə alınmasında idea Şuşa 

qoruğunda, indiyə kimi mövcud olan müstəsna dəyərə sahib abidələrimizin qoruğun yenidən təşkil olunmasında 

hansı rolu oynaya bilər, o məsələnin öyrənilməsi məqsədini daşımaqdadır. 

Tarixi arayış. Yaşayış məskəninin tarixinə qısa ekskurs etsək, onun əsası 1752-ci ildə Pənahəli xan 

tərəfindən qoyulmuşdur. [2] Bu şəhər Qarabağ xanlığı 1822-ci ildə süqut edənə qədər onun paytaxtı olmuşdur. 

Bundan savayı son dövrlərdə yazılmış, tarixçi Y. Hüseynov “Şuşa salnaməsi” əsərində yazır ki, Pənahəli xan 

Sarcalı oymağında Bayat qalasında və Şahbulaq kəndi yaxınlığında tikdirdiyi iqamətgah qalada xanlığın siyasi 

mərkəzini qura bilmədiyindən, əhli əyanları ilə böyük çək-çevirdən sonra Şuşanı özünə məskən qıldı. [1] Şuşanın 

ümumi tarixi ilə bağlı sayılıb seçilən bir xeyli alimin dəyərli əsərlərini bu istiqamətdə incələmək daha geniş 

təfsilatlı tarixi şərhin əldə edilməsinə imkan tanıyacaqdır. Y. Hüseynov “Şuşa səlnaməsi” kitabında Şuşanı 

Qarabağnamələr-xanlığının tarixini öyrənmək üçün mühüm tarixi mənbələrin əsası kimi nəzərə alaraq özünün 

tarixçi şərhini verərək ərsəyə gətirmişdir. Hörmətli alim Ç. Qacar “Köhnə Şuşa” kitabında buranı külli Qarabağın 

tarixi, arxeologiyası fonunda, mədəniyyəti və incəsənəti ahəngində təsvir etmişdir. Lakin Şuşanın tarixi, 

memarlığı ilə bağlı ən dərin tarixi-memarlıq araşdırmasını E. Avalov özünün rusca qələmə aldığı “Şuşa şəhərinin 

memarlığı” kitabında etmişdir. Bu kitab 1977-ci ildə çap edilməsinə baxmayaraq tarixi-şəhərin memarlıq tarixini, 

şəhərsalmasını öyrənilməsində ilkin təlimat kitabı rolunu da oynamaqdadır. Şuşa qalasının inşa tarixini 

aydınlaşdırmaq baxımından araşdırıcı E. Avalovun XIX əsrin rus mənbələrindən aşkar etdiyi məlumat çox 

dəyərlidir. Həmin məlumatda bildirilir ki, Şuşa məscidlərinin birinin divarına quraşdırılmış kitabədə Pənah xanın 

1167-ci il Hicridə Şuşa şəhərinin əsasını qoyduğu yazılıb. Şuşanın Cümə məscidinin divanında olmuş bu daş 

kitabə sonrakı yenidənqurma işləri zamanı aradan götürülmüşdür. Həmin itmiş kitabəyə görə Şuşa qalasının əsası 

1753-cü ildə qoyulmuşdur. [5] Bütün bu tarixi, memarlıq arayışları nəzərə alındıqda Şuşanın tarixi mərkəzinin 

qoruq elan olunmasında yollar açılmışdır. 

Qoruğunun yenidən təşkil olunması. Şuşa şəhərinin 1988-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Tarix-memarlıq qoruğu elan edilməsi haqqında qeydlər YUNESKO-ya hazırlanan sənədlərdə qeyd edildiyi 

bilinməkdədir. Lakin Mədəniyyət Nazirliyindən dövrü mətbuatda verilən müsahibə məqalələrdə 1977-ci ildə 

mərhum prezident Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradıldığı bildirilməkdədir. Bir sıra meyarları ((i)(ivXvXvi)) 

nəzərə alaraq YUNESKO üzrə Azərbaycan Milli Komissiyası Şuşa şəhərində yerləşən Azərbaycan Respublikası 

ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə 

görə bölgüsü kataloqunda Dünya əhəmiyyətli abidələr təsnifatında inventar №21 olaraq yer alan Şuşa Tarix-
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Memarlıq Qoruğu 2001-ci ildə YUNESKO-nun Dünya İrsinin İlkin siyahısına daxil edilmişdir. Mövcud işğal 

aktının aradan qalxması reallığını nəzərə alaraq mədəniyyət sahəsində tənzimləyici icra hakimiyyəti orqanı olan 

Mədəniyyət Nazirliyi və onun alt qurumları Şuşanın tarixi mərkəzinin YUNESKO-nun Ümumdünya mədəni irs 

siyahısına salınması üçün işlərə başlamışdır. [3] 

Bunun üçün Şuşa tarixi-memarlıq qoruğuna daxil olan abidələrindən Yuxarı və Aşağı Gövhərağa 

məscidləri, Xan qızı Natəvanın evi, Qarabağ xan sarayı, Vaqif türbəsi, Mirzə Salah bəy Zöhrabbəyovun yaşayış 

evi, Şuşa kurqanı, Şuşa mağara düşərgəsi, Şuşa qalası və digərlərinin ilkin durumunun araşdırılmasına 

başlanılmasını qeyd etmək olar. Belə ki, Şuşada ümumlikdə 549 qədim bina, ümumi uzunluğu 1203 metr daş 

döşənmiş küçələr, 17 məhəllə bulağı, 17 məscid, 6 karvansaray, 3 türbə, 2 mədrəsə, 2 qəsr və qala divarları 

mövcud olub. O cümlədən 72 mühüm sənət və tarixi abidəsi, dövlət xadimlərinin və başqa tanınmış şəxslərin 

evləri olmuşdur. Hal-hazırda qoruğun yenidən təşkil olunması prosesində Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən qeyd 

edilən tarix-memarlıq abidələrinin vəziyyətinin təfsilatlı öyrənilməsi ilə bağlı işlər aparılmalı, onların invertar 

hesabatını tərtib etməli, texniki və memarlıq vəziyyəti barədə ilkin restutusion həll üçün arayışlar, aktlar 

toplanmalıdır. Qoruqda hüquqi-inzibati tənzimləmələr ilə bərabər, mədəni irsin reabilitasiyası və konsalidasiyası 

tədbirləri paralel şəkildə davam etdirilrməlidir. Bu sadalanan məsələnin paralelində elmi analiz axtarışlarına da 

gecikmədən başlanılmalıdır. Elmi axtarış tədqiqləri sayəsində, mədəni irsin tipoloji kateqoriyasını yenidən gözdən 

keçirib qoruq ərazisində yerləşən mədəni irs obyektlərinin yerləşdiyi kultural və urban lanşaftın sərhədləri 

müəyyən edilməlidir. Bununla da Şuşa Tarix-Memarlıq Qoruğunun mühafizə zonasının təyin edilməsində 

müşküllər aradan qalxmış olacaqdır. Mühafizə zonası xəritələrinin hazırlanması şəhərin və nəhayətdə Şuşa 

rayonunun baş planın hazırlanması prosesində mühafizə (Bufer) zonasının sərhədlərinin dəqiq təsbit olunması 

vacibdir. Sadalanan meyarları ilkin olaraq mədəni irslə bağlı qüvvədə olan qanunvericilik aktlarına söykənməklə 

yanaşı Azərbaycan dövlətinin tərəfdaş çıxdığı beynəlxalq nizamlamalar, elmi tövsiyələrə də işıq tutulmalıdır. 

Bəzən bu istiqamətdə elə məsələlər ortalığa çıxır ki, əlavə elmi tədiqlərin nəticəsinə görə individuallıq 

sərgilənməsi tələb olunur. Bunun üçün də müxtəlif elmi qurumlarla koordinasiyalı işlərin aparılmasına 

çalışılmalıdır. Məsələn Sovet dönəmində tərtib edilmiş Şuşa abidələri kataloqunda vaxtı ilə mövcud olmuş, indiki 

halda dağıdılmış və ya məhv edilmiş mədəni irs nümunələri (obyektləri), habelə sahə tədqiqatları nəticəsində yeni 

aşkar edilmiş mədəni irs nümunələri müvafiq elmi qurumların rəy və təklifləri nəzərə alınaraq koordinasiya işinin 

davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Bu məsələdə məsul qurumların bir-biri ilə işləməsi habelə nəzarət edici 

qurumun düzgün təyin edilməsi də vacib şərtlərdəndir. Çünki Şuşa Dövlət Tarix-memarlıq qoruğunun yenidən 

təşkil olunması zamanı baş verəcək hər hansı elmi, inzibati, hüquqi uyğunsuzluqlar mədəni irsin zərbə almasına 

zəmin yaradacaq, onun müstəsnalığını şübhə altına salacaqdır. Bu məsələlərin ortaya çıxmasının əngəllənməsi 

üçün qoruq daxilində yerləşən mədəni irs nümunələrinin fərdi mühafizə (bufer) zonası təyin olunmalı, qoruğun 

ümumi inventar kimliyi nəzərə alınmaqla bütün tikili və abidələrə ən ali münasibət sərgilənməldir. Yəni mədəni 

irs nümunəsinin təbii artefaktların təsirindən xaric hallarda süni şəkildə kateqoriyasının dəyişdirilməsi məsələsi 

aradan qalıdırılmalıdır. Bu məsələnin həlli sayəsində ictimai-icma nəzarəti mexanizminin işə salınmasına 

çalışılmalıdır. Bu aktın həyata keçirilməsi mədəni irs nümunələrinə ikinci nəfəs bəxş edəcəkdir. Beynəlxalq 

təcrübədə bu aktın özünü doğrultduğunu göstərməkdədir. Odur ki, oxşar kateqoriyada və ya klassifikasiya olan 

beynəlxalq əhəmiyyətli qoruqların individual təcrübəsinin öyrənilməsi üçün mövcud-işgüzar tvininq 

proqramlarının, layihələrinin həyata keçirilməsinə maraq göstərmək tövsiyə olunur. Qoruqlar daxilində inzibati 

və elmi departamentlərin və ya şöbələrin yaradılmasına səy göstərməklə, qoruğun rentabelli işləməsinə mövcud 

mədəni irs fondunun düzgün idarə olunmasına, qorunmasına, mühafizəsinin təşkil olunmasına çalışılmalıdır. 

Qoruq daxilində yaradılan şöbələr qoruğun sahə tədqiqatı zamanı tarixi mərkəzləri zonalara və ya parsellərə 

ayıraraq QİS Mappinq (CİS Xəritələmə) texnologiyası vasitəsi ilə toplanmış monitorinq və izlənmə materialların 

“data sett” (məlumatlar, datalar toplusu) şəklində dəyərlədirilməsinə gedilməlidir. Bunun bariz və qismi nümunəsi 

mədəni irs nümunələrinin pasportlaşdırılması və fərdi mühafizə (bufer) zonasının təyin olunmasını aid etmək olar. 

Coğrafi İnformasiya Sistemləri vasitəsi ilə xəritələmə (CİS Xəritələmə) məlumatları mədəni irsin sağlamlıq, onun 

təbliği öyrənilməsi, sənayenin istehsal və təhlükədən sığorta kimi sahə məlumatlarının bir sektorda coğrafi 

koordinatları və ya yerləri ilə birgə bir çox kompleks datalar şəklində toplayıb saxlayan proqram təminatı və 

informasiya texnologiyaları mühitidir. Lakin QİS Mappinq (CİS Xəritələmə) yuxanda sadalanan vacib olan 

məsələlər ilə yanaşı mədəni irs nümunələrinin hansı əhali qrupunun istifadəsində olduğu haqqında demoqrafik 

məlumatları göstərib və diaqramlar ilə təsvirini almaq mümkündür. CİS-in həyata keçirilməsinin 

mümkünlüyündən biri də irsin qorunması, sənədləşdirilməsi və əlaqələndirilməsini asanlaşdırmada irs tədqiqinə 

imkanlar tanımasıdır. Nümunə olaraq Qüdsün (Yerusəlimin) “İçəri Şəhəri” adlanan tarixi mərkəzinin 

revitalizasiyası (yenidən canlandırılması) proqramı (ingiliscə qısaltması-OCJRP) 1994-cü ildə bir CİS layihəsi 
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kimi başlamış olduğunu ifadə edə bilərik. Nəticədə isə Qüdsün tarixi mərkəzinin revitalizasiyası məlumat bazası 

sənədlərini (qısaca desək - “data settlər” ) yaratmağı hədəfləyirdilər. Onların məlumat bazası əsasında geniş 

mənada mədəni irsi yəni müxtəsər ifadə etsək memarlıq abidələrinin qorunmasına kömək etməklə yanaşı, 

cəmiyyətin mədəni irs haqqında məlumatlılığını artırmaq və mədəni turizmin inkişafına təkan vermək idi. [4] 

Ümumiyyətlə mədəni irs sahəsində CİS Xəritələmədə iki vektor üzərindən daha effektiv olaraq məlumatlara 

çatmaq mümkündür. Belə ki, bunlardan biri Lidar (Dron) Monitorinq və digəri photoqrametrik (ortofoto) 

skaninqdir. Bu vektorları ayrılıqda və kompleks şəkildə də tətbiq etməklə ümumi CİS Xəritələmə etməkdə 

mümkündür. Bütün bu yarlıqlara metodlar da demək mümkündür. Bu metodlar mədəni irsin vaxtında və effektiv 

dəyərləndirilməsini təmin etməklə qalmayacaq, mütəmadi məlumatların yenilənməsi ilə xronoloji dəyişilmələri 

də dəyərləndirməyə imkan tanıyacaqdır. Beləliklə, mədəni irs başlığı altına ümumi başlığa daxil olan memarlıq 

abidələrimdə ayrılıqda və ümumi urban landşaftla birlikdə dəyərləndirməsinə geniş imkanlar tanıyacaq. Mövcud 

funksiyaya tələbatın tez bir zamanında layihəçi mütəxəssis tərəfindən konseptuallaşmasını ilkin tarixi-memarlıq 

toxumasından çıxmadan layihə həllərinin təqdim edilməsini sürətləndirib, dövrü tələbatlara çevik, daha uyğun 

cavab verməsini təmin edəcəkdir. Müxtəsər olaraq desək müasir elmi-texnoloji həllərin istifadəsi ilə qoruğun 

təşkil və mədəni irsi və onun bir hissəsi olan memarlıq abidələrinin müasir cəmiyyətin marağını cəlb etməsinə 

meyilləri artıracaqdır. Bu kimi texnoloji həllərin və ya metodların tətbiqi cəmiyyətdə mədəni irs üzrə davamlı 

inkişaf və bir-birini tamamlayan əlaqənin yaramasına kömək etmiş olur. 

Ümumiyyətlə isə kontempirar (Müasir zamanın) cəmiyyətinin tələbini qarşılayacaq üçüncü bir texnoloji 

vektor isə CİS Xəritələməni daha irəli həllər ilə birləşdirib uzaqdan mədəni irsin əl çatanlığını təmin etmək 

mümkündür. Ayrıca, mədəni irsin özünün sərgiləndiyi muzeylərdə və ya ətrafdakı memarlıq abidələrinin özünün 

ekspozisiya olunmasında CİS Xəritələmədən alınan məlumatlar turizmin inkişafına kömək edir. Belə ki CİS 

turistlər, ziyarətçilər üçün daha yaxşı bir təcrübə təmin edən bir tur bələdçisi kimi, marşrut xəritələrini və tarixi 

məlumatları smartfon mobil telefonları üzərindən məlumat verə bilir. Asan başa gəlməsi və məlumatın yetərliliyi 

tarixi mərkəzə gələnləri həvəsləndirir. Beləliklə, turist özünün həm bələdçi, həm də ziyarətçi qiyafəsində görə 

bilir. CİS-in sayəsində turist mədəni irslə daha yaxın bağ qura bilir və adətən özünü o folklorik mühitin və 

cəmiyyətin bir fərdi kimi görüb, hiss edir. Belə ki, hər hansı mobil proqram təminatı ilə uyğunlaşdırılan, CİS 

istifadəçilərin özünü bələdçi kimi aparmasına sövq edir. Bunlar, yəni bu məlumatlar CPS (durduğu mövqeyə) 

koordinatları ilə turistin ekspozisiya məkanına uyğunluğu ilə işləyən bir smartfon tətbiq və proqram təminatıdır. 

Bütün tarixi binalar və onların məlumatları tətbiqdəki xəritədə yerləşdirilir beləcə ziyarətçilər öz ziyarət 

marşrutlarını tərtibatlandıra və tətbiq ilə tarixi binalar haqqında məlumat əldə edə bilərlər. Bu isə mədəni turizmdə 

CİS-in sadə bir tətbiqinin nümunəsidir. Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, buna bənzər metod Bakının incisi İçəri 

şəhər və tarixi insanın ilk yaşayış məskəni sayılan Qobustan qoruğunda müəyyən fərqlər ilə turistlərin və mədəni 

irsin istifadəsinə ya istifadə olunmasına verilmişdir. Belə ki, xüsusi şifrələr şəklində daşınan qrafik təsvirləri mobil 

telefonla skan eləməklə məlumatların əldə edilməsi metodunu biz hər iki qoruqda görmüşdük. Bizim təmənnamız 

bu metodların kompleks və daha təfsilatlı tətbiqi ilə Şuşa qoruğunun yenidən təşkil olunmasıdır. 

 

Nəticə. Mədəni irsin qorunmasında, sənədləşdirmə zəruri bir addımdır. Həm də Mədəni irs sahəsi üçün 

indiki halda CİS-in qurulması vacib bir səbəbdir. Muzeylərdə və ya özü ekspozisiya olunan memarlıq abidələrində 

CİS vasitəsilə tədqiqat və alınan məlumatların təfsiri zamanın tələbidir. 

Mədəni irsi sahələrində, CİS, müxtəlif dövrlərdə mənzərənin, vəziyyəti xronoloji dəyişmələrini qeyd etmək 

və ziyarətçilərə “məkanın” əvvəli və sonrası haqqında məlumatları vermək üçün bir mühüm rol oynayır. Digər 

tərəfdən mədəni irsin özünün də tədqiqini, qorunmasını, vahid məlumatlar mərkəzində idarə olunmasını təmin 

edir. Odur ki, məqalənin girişində deyildiyi kimi müstəsna dəyərə sahib abidələrimizin qoruğun yenidən təşkil 

olunmasında hər hansı rol oynaması üçün yuxarıda haqqında danışılan texnoloji həllərin və ya metodların “Şuşa 

Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunda da” tətbiq edilməsi ifadə edilir. 
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The role of cultural heritage and gis mapping in the reorganization of 

“Shusha state historical-architectural reserve” 

 

N. Zeynalov 

 

Keywords: Buffer, preservation, zone, heritage, UNESCO, GIS, Mapping, cultural, reserve, architecture 

 

The topic of the article is to examine how the cultural heritage, can be further developed in a more practical and 

purposeful way, which has been under occupation for a quarter of a century. The article also tries to understand the cultural 

heritage itself and to promote it. Thus, it is questionable to talk about the existence of any reserve without a cultural heritage 

fund. It was noted that its protection and interaction with the local community will be further highlighted. The study of 

architectural monuments that are part of the cultural heritage from a scientific point of view and the place of cultural heritage 

in the urban landscape (urban landscape) in general is highlighted here. The use of the collected materials in the protection 

and preservation of both tourism and heritage was emphasized. Thus, the article recommends the application of scientific and 

technological methods, from administrative and legal regulation, and the creation of departments and divisions within the 

reserve that will manage them. This department should know GIS Mapping and should be able to conduct research on cultural 

heritage through it. 

 

Роль культурного наследия и ГИС картографирования в реорганизации 

«Государственного историко-архитектурного заповедника Шуша» 

 

H. Зейналов 

 

Ключевые слова: буфер, сохранение, зона, наследие, ЮНЕСКО, ГИС, картографирования (исследование), 

культурный, заповедник, архитектура. 

 

Тема статьи - изучить, как культурное наследие может быть более практичным и целенаправленным в 

дальнейшем развитии, которое находится под оккупацией уже четверть века. В статье также делается попытка 

понять само культурное наследие и продвигать его. Таким образом, сомнительно говорить о существовании какого-

либо заповедника без фонда культурного наследия. Было отмечено, что его защита и взаимодействие с местным 

сообществом будут особо подчеркнуты. 

Особое внимание уделяется изучению архитектурных памятников, которые являются частью культурного 

наследия с научной точки зрения, и места культурного наследия в городском ландшафте (урбан ландшафте) в целом. 

Было подчеркнуто использование собранных материалов для защиты и сохранения туризма и наследия. Таким 

образом, в статье рекомендуется применение научно-технических методов, от административно-правового 

регулирования, а также создание в резерве отделов и подразделений, которые будут ими управлять. Этот отдел 

должен знать ГИС-картирование и уметь проводить с его помощью исследования культурного наследия. 

 

Memarliq, şəhərsalma tarixi və bərpası.-2021.-№1.-S.44-51. 
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Şuşanın dini abidələri 
 
Nərmin Maxsudova 

ADMİU, magistrant 

 

Xülasə: Məqalədə Qarabağın mirvarisi sayılan Şuşa şəhərinin dini abidələri araşdırılır. Burada tarixi ticarət küçəsində 

inşa olunmuş Yuxarı və Aşağı Gövhər Ağa məscidləri və digər məhəllə məscidlərinin inşa tarixinə, ustad-memarlarına, 

memarlıq-fəza, memarlıq-kompozisiya xüsusiyyətlərinə diqqət ayrılır. Abidələrin interyer və eksteryerinin konstruktiv həlli 

izah olunur. 

 

Açar sözlər: Şuşa şəhəri, məscid, minarə, dini abidələr, Arran memarlıq məktəbi 

 

XVIII əsrdə Azərbaycan şəhərsalma sənətinin ən mühüm özəlliyi ölkənin siyasi-ictimai durumu ilə bağlı 

xanlıq mərkəzlərinin formalaşmasıdır. Azərbaycanın o dövrdəki xanlıq mərkəzləri içərisində Şuşa “şəhər qala” 

anlayışına cavab verən ən sanballı şəhər idi. Şuşa qalasının ilk 9 yaşayış məhəlləsi indiki şəhərin nisbətən sakit 

relyefli aşağı hissəsində tikildiyindən Aşağı məhəllələr adlanır. İbrahim xanın hakimiyyəti illərində (1759-1806) 

şəhər ərazisinin şərq hissəsində 8 Yuxarı məhəllə formalaşmışdır. Hər bir məhəllənin kiçik məhəllə mərkəzini 

məscid, bulaq və hamam tikililəri formalaşdırmışdır. Təəssüflər olsun ki. Bu məhəllə məscidlərinin bəziləri 

erməni vandallarının Qarabağ torpaqlarını və Şuşanı istila etdikdən sonra tamamilə dağıdılmış və ya yararsız hala 

salınmışdır. Şuşa şəhəri zəngin memarlıq irsi nəzərə alınmaqla 1988-ci ildə Azərbaycan Dövlət tarix-memarlıq 

qoruğu elan olunmuşdur. [l. s. 14-18] 

Yuxan Gövhərağa məscidi və ya Şuşa Cümə məscidi - Şuşa şəhərinin mərkəzi meydanında yerləşən və 

şəhər ərazisində tikilmiş ən qədim məsciddir. Yuxarı Gövhər ağa məscidinin inşası dörd mərhələdə həyata 

keçirilmişdir. Pənahəli xanın göstərişi ilə Qarabağ xan sarayı ilə paralel təxminən 1750-ci illərdə qamışdan inşa 

edilmişdir. İbrahimxəlil xanın göstərişi ilə 1768-1769-cu illərdə qamış məscidin yerində daşdan yeni məscid 

tikilmişdir. XIX əsrin I yarısında Gövhər ağanın maddi dəstəyi ilə yararsız hala düşmüş məscidin yerində qoşa 

minarəli üçüncü məscid inşa edilmişdir. 1883-cü ildə Gövhərağanın maddi vəsaiti əsasında üçüncü məscidin 

yerində Şuşanın dördüncü və sonuncu cümə məscidi inşa edilmişdir. Məscidin memarı memar Kərbəlayi Səfi Xan 

Qarabaği olmuşdur. Məscid yarımdairəvi daştağla həll edilmişdir. Məscidin portikinin tağı iki mərtəbəli tikilinin 

hündürlüyü boyunca ucalan üç eyni tağdan ibarətdir. Eyvanın tağları üzərində Quran ayələri yazılmış dekorativ 

lent uzanır. Yuxarı Gövhərağa məscidinin dam örtüyünün orta hissəsində əsas ox boyunca yerləşən və mərkəzi 

nefın üstünü örtərək təxminən 5 metr diametrə malik olan iki günbəz fərqlənir. Kərpiclə hörülmüş minarələrin 

səthi qabarıq lentlərlə üç hissəyə bölünmüş və rəngli kaşılarla bəzədilmişdir. 

Aşağı Gövhər ağa məscidi - Şuşa şəhərinin Qapan meydanında yerləşən məsciddir. Məscidin inşası memar 

Kərbəlayi Səfixan Qarabağlı tərəfindən Gövhər ağanın maddi dəstəyi əsasında həyata keçirildiyinə görə, sonradan 

Aşağı məscid həm də Aşağı Gövhər ağa məscidi adı ilə tanınmağa başlamışdır. İki yaruslu məscidin əsas - şimal 

fasadında üç tağlı eyvan yerləşir. Aşağı Gövhər ağa məscidinin orta tağı yarımdairəvi olan yan tağlardan fərqli 

olaraq oxvaridir. Yan tağlar üstündə əsas fasad boyunca yüksələn həmin tağ məscidin parad girişini vurğulayır. 

Yuxarı məsciddən fərqli olaraq Aşağı məscidin minarələri əsas fasadı yox, cənubda yerləşən və kiçik Qapan 

meydanına açılan ikinci-arxa fasadı əhatə edir. 

Saatlı məscidi - Şuşa şəhərinin Saatlı məhəlləsində tarixi məsciddir. Məcid 1883-cü ildə memar Kərbəlayi 

Səfixan Qarabağ layihəsi əsasında inşa edilmişdir. Şuşanın Saatlı məscidi əsas fasadında digər məscidlərdən fərqli 

olaraq assirnetrik girişə malikdir. Saatlı məscidini Şuşanın digər məhəllə məscidlərindən fərqləndirən əsas 

xüsusiyyət onun minarəyə malik olmasıdır. Belə ki, şəhərdəki bu tipli digər məscidlərin damında müəzzin üçün 

kiçik köşk (güldəstə) yerləşdirilsədə, Saatlı məscidi üçün rəngarəng kərpiclərdən istifadə ilə zəngin naxışlarla 

bəzədilmiş minarə inşa edilmişdir. 

Mərdinli məscidi - XIX əsrdə Şuşanın Mərdinli məhəlləsində tikilmişdir. Üslubu Arran memarlıq 

məktəbinə aiddir. 

Culfalar məscidi - XIX əsrdə Şuşanın Culfalar məhəlləsində tikdirilmişdir. İki mərtəbəlidir. XIX əsrdə 

Şuşanın Culfalar məhəlləsində tikilmiş eyni adlı məscid də Kərbalayi Səfixanın yaradıcılıq ideyaları əsasında inşa 

edilmişdir. Məscidin ikinci mərtəbəsində qadınlar üçün nəzərdə tutulmuş zal və həmin zala qalxmaq üçün ayrıca 

quraşdırılmış pilləkən və giriş qapısı var. Baş fasadın ümumi giriş qapısı üzərinə qoyulmuş pəncərələr qadınlar 

bölməsini lazımi qədər işıqlandırmağa kifayət edir. Sütunsuz dörd divarla əhatə olunmuş sadə formalı memarlıq 
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və konstruksiya həllinə malik olan ümumi ibadət zalı baş fasad və mehrab tərəfdən qoyulmuş iki pəncərə vasitəsilə 

işıqlanır. Məscidin dam örtüyü adi yaşayış binalarında olduğu kimi dördbucaqlıdır. Qarşısında çox da geniş 

olmayan meydan var. Həmin meydan qarşıdan keçən şəhər küçəsi ilə məhdudlaşır. 

Xoca Mərcanlı məscidi - XVIII əsrdə Şuşanın Xoca Mərcanlı məhəlləsində tikilmişdir .Ermənilərin Şuşanı 

işğal etdikdən sonra abidə məhv edilib. Hal-hazırda məscidin xarabalıqları qalmaqdadır. 

Quyuluq məscidi - XVIII əsrdə Şuşanın Quyuluq məhəlləsində tikilmişdir. Quyuluq məscidi 19-cu əsrin 

sonlarında Şuşada fəaliyyət göstərən on yeddi məsciddən biri idi. Arran memarlıq məktəbi üslubunda tikilmişdir. 

Seyidli məscidi - XVIII əsrdə Şuşanın Seyidli məhəlləsində tikilmişdir. 

İki mərtəbəlidir. 

Mamayi məscidi - XIX əsrdə Şuşanın Mamayi məhəlləsində tikilmişdir. İki mərtəbəlidir. Şuşanın 

dördbucaqlı adi yaşayış binalarının dam örtüyünü xatırladan Mamayi məscidinin dam örtüyündə azançı üçün 

“güldəstə” quraşdırılmışdır. Məscidin ibadət zalı dörd sütunla üç nefə ayrılır. Bu məsciddə pəncərələr binanın iki 

baş fasad və mehrab olan tərəfindən qoyulmuşdur. Mamayi məscidi sovetlər dövründə poeziya evi kimi istifadə 

olunmuşdur. 

Malıbəyli məscidi - Şuşada, Məlıbəyli kəndinin mərkəzində yerləşən təkminarəli məsciddir. XX əsrin 

əvvəllərində məscidin minarəsi ermənilər tərəfindən uçurulub dağıdılmışdır. Məscid yerli çay daşlarından Şərq 

üslubunda tikilmişdir. Qiymətli tarixi-memarlıq abidəsi olan Malıbəyli məscidinin XVIII əsrdə tikilməsi ehtimal 

olunur. Doqquz günbəzi i bu məscidin hündürlüyü 7 metrdir. Bu günbəzlər 4 böyük sal daş sütunların üzərində 

qurulmuşdur. Məscidin sağ tərəfində 4, sol tərəfində isə 2 pəncərə var. Divarlara müxtəlif ornamentli quran 

ayələrindən yazılar həkk olunmuşdur. Yaraşıqlı sütunlar, divardakı oymalar məscidin geniş və hündür zalına 

xüsusi gözəllik verir. Sütunları oyma naxışlıdır. Məscidin günbəzləri bişmiş kərpicdən hörülmüşdür. 

Hacı Yusifli məscidi -Şuşanın Hacı Yusifli məhəlləsində yerləşir. XIX əsrdə tikilmişdir. Hacı Yusifli 

məhəllə məscidinin ümumi girişi qeyri-simmetrik həll edilmiş baş fasad pəncərələr və qapı açırımından ibarət 

olmuşdur. Buna baxmayaraq həmin açırımları örtən aypara şəkilli tağbəndlər və bu tağbəndlərin yuxarısında 

qoyulmuş bir neçə daş kitabə xüsusi zövqlə işlənmişdir. Hacı Yusifli məscidində ümumi zalında qadınlar üçün 

ibadət otağı inşa edilmiş və bura daxil olmaq üçün ümumi giriş qapısı yanından ayrıca qapı qoyulmuşdur. Həmin 

qapının içəri astanasından başlayan pilləkənlər birbaşa qadınlar bölməsinə qalxır. Ümumi giriş qapısının üst 

tərəfində qoyulmuş bir cüt pəncərə isə həmin bölməni kifayət qədər təbii işıqla təmin edir. Bu məscidin sütunsuz 

ibadət zalını baş və yan fasadda düzülmüş pəncərələr işıqlandırır. Məscidin dördyamaclı dam örtüyündə azançı 

üçün “güldəstə” quraşdırılmışdır. 

“Çöl Qala” məscidi - XVIII əsrdə Şuşanın Çöl Qala məhəlləsində tikilmişdir. Arran memarlıq məktəbi 

üslubuna aiddir. 

Köçərli məscidi - XIX əsrdə Şuşanın Köçərli məhəlləsində tikilmişdir. Şuşa şəhərinin 1992-ci ilin may 

ayının 08-də Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfındən işğal edilməsi nəticəsində məscid yandırılmışdır. Hazırda 

məscid dağıdılmışdır və ümumiyyətlə yer üzündən silinmək təhlükəsindədir. 

Şırlan məscidi - XIX əsrdə tikilmişdir. 

Kilsə qalıqları - Şuşa şəhərinin Q. Pirimov küçəsində tikilmişdir. 

Şəhərdə Hacı Yusifli (XVIII əsr), Çuxur (XIX əsr), Hacı Abbas (XVIII əsr) məhəllə məscidləri də inşa 

olunmuşdur. 

Şuşa şəhərində dini abidələrin tədqiqi göstərir ki, İslam dini abidələrinin bərpaya böyük ehtiyacı var. 

Erməni işğalçılarının özününküləşdirə bilmədikləri islam dini abidələri ya dağıdılmış və ya tamamilə yer üzündən 

silinmişdir. Şuşa şəhərinin məscidlərinin bərpası, onların gələcək nəsillərə çatdırılmasına, dünyaya 

tanıtdırılmasına və gələcəkdə bu bölgədə dini turizmin inkişafına səbəb ola bilər. 
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The article examines the religious monuments of Shushi - the pearls of Karabakh. Particular attention is paid to the 

Upper and Lower Govkhar-Aga mosques built on the historical shopping street, as well as other neighboring mosques, the 

history of construction, master architects, architectural-spatial and compositional features. The constructive solution of 

interiors and exteriors of architectural monuments is investigated 

 

Религиозные памятники Шуши 

 

H. Максудова 

 

Ключевые слова: город Шуша, мечеть, минарет, религиозные памятники, Арранская архитектурная школа. 

 

В статье исследуются религиозные памятники Шуши - жемчужины Карабаха. Особое внимание уделяется 

построенным на исторической торговой улице мечетей Верхний и Нижний Говхар-Ага, а также других соседних 

мечетей, истории строительства, мастерам-архитекторам, архитектурно-пространственным и композиционным 

особенностям. Исследуется конструктивное решение интерьеров и экстерьеров архитектурных памятников. 

 

Memarliq, şəhərsalma tarixi və bərpası.-2021.-№1.-S.92-96. 
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Böyük qayıdışın şah əsəri - Şuşa! 
 

İsa Həbibbəyli 

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun 

direktoru, akademik, Milli Məclisin deputatı 

Bu ilin avqust ayının axırlarında Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin əsaslı bərpadan sonra yenidən açılışı 

tədbirində iştirak etmək üçün Şuşa şəhərinə etdiyim ilk səfər mənim üçün qeyri-adi və unudulmaz tarixi hadisəyə 

çevrildi. 

Şuşa şəhəri ilə ilk tanışlığım isə hələ Sovet hakimiyyəti illərində olmuşdu. Bu qiyabi tanışlığın əsasında 

"Şuşanın dağları - başı dumanlı" mahnısı dayanmışdı.  Uzun illər ərzində Şuşanı həmişə dağlarının başında duman 

olan, qarlı-yağışlı və çiskinli bir yer kimi təsəvvür etmişdim: 

 

Şuşanın dağları başı dumanlı, 

Qırmızı qoftalı yaşıl tumanlı, 

Dərdindən ölməyə çoxdu gümanım. 

Ay qız, bu nə qaş-göz, bu nə tel, 

Ölərəm dərdindən, onu bil, 

Danışmasan da, balam, barı gül. 

 

...Şuşanın hər yandan gəlir sorağı, 

Tərifə layiqdir İsa bulağı, 

Dağları, bağları, qızlar oylağı. 

Ay qız, bu nə qaş-göz, bu nə tel, 

Ölərəm dərdindən, onu bil, 

Danışmasan da, balam, barı gül. 

 

Hələ tələbə ikən, yəni XX əsrin yetmişinci illərində eşitdiyim bu mahnı məndə başı qalmaqallı Şuşa obrazı 

formalaşdırmışdı. Belə hesab etmişdim ki, məlum mahnıdakı "başı dumanlı" sözləri Məmməd Səid Ordubadinin 

"Dumanlı Təbriz" tarixi romanında olduğu kimi, təbiət hadisəsinə deyil, Şuşada baş vermiş gərgin, qanlı-qadalı 

ictimai-siyasi və tarixi hadisələrə mahnı dili ilə edilmiş bir işarətdir. Və həmin məqamda mən Şuşa haqqında 

oxuduqlarıma uyğun olaraq, "Şuşanın dağları başı dumanlı" sözlərinin XVIII əsrdə Ağa Məhəmməd şah Qacarın 

Şuşaya hücum etməsi, İran şahının öldürülməsi və sonradan hakimiyyəti ələ keçirmiş Məhəmməd bəy tərəfindən 

Molla Pənah Vaqifin qətlə yetirilməsi hadisələrini mənalandıran misra kimi qəbul etmişdim. "Şuşanın dağları" 

mahnısına uzun onilliklər ərzində bədbin notların işığında qulaq asmışam. XX əsrin səksəninci illərinin sonlarında 

Topxana hadisələri başlayanda mən "Şuşanın dağları" mahnısındakı "başı dumanlı" sözlərini bu alınmaz qala olan 

şəhərin başı üstündə dolaşan qara buludlar şəklində təsəvvür etmişdim. Şuşa şəhəri bədnam ermənilər tərəfindən 

işğal edildikdən sonra "başı dumanlı" sözlərini daha tünd boyalarla xəyalıma gətirmişdim. Və Şuşanın başını 

sarmış həmin qara dumanın çox da asanlıqla çəkilib getməyəcəyi qənaətinə gəlmişdim. Lakin Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev erməni işğalçılarını Qarabağdan qovmaqla, Vətən 

müharibəsində xalqımıza tarixi Zəfər qazandırmaqla həyata keçirilməsi çox çətin olan bir problemi böyük iradə 

və yüksək səriştə ilə mümkün olacaq bir işə çevrilməsinin mümkünlüyünü isbat etmişdir. 

İkincisi isə hələ məktəbli ikən Şuşa dedikdə həm də hər dəfə Molla Pənah Vaqifi düşünmüşəm. Orta məktəb 

illərində Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur rayonunun Danzik kənd səkkizillik məktəbində şagird dram 

həvəskarları dərnəyinin üzvləri ilə birlikdə Xalq şairi Səməd Vurğunun "Vaqif" tarixi dramında Molla Pənah 

Vaqif, rayonumuzun Ulya-Noraşen (indiki Oğlanqala - İ.H.) orta məktəbinin IX sinfində oxuyarkən isə Molla 

Vəli Vidadi obrazında çıxış etməyim də "gözəllik nəğməkarı" adlandırılan bu şairin nə qədər çətin, qalmaqallı 

şəraitdə yaşayıb fəaliyyət göstərdiyini daha dərindən başa düşməyimə şərait yaratmışdı.  

Başdan-başa əzbər bildiyim "Vaqif" dramı məndə sanki "Molla Pənah Vaqif - başı dumanlı" təəssüratı 

yaratmışdı. Tələbəlik illərində şeir həvəskarı kimi yazıb, 1968-ci ildə əvvəlcə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

İnstitutunun "Gənc müəllim" qəzetində, sonra isə Naxçıvan Muxtar Respublikasında çıxan "Şərq qapısı" 

qəzetində çap etdirdiyim "Gördüm" adlı nikbin ruhda olan şeirimdə də hər bəndin sonunda təkrarlanan "gördüm" 

rədifi vaxtilə Molla Pənah Vaqifin yaşadığı məşəqqətlərin sonralar aradan qalxması mətləbini ifadə etsə də, alt 
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qatda Qarabağ xanının Baş vəziri olmuş şairin vaxtilə çəkdiyi müsibətləri, üzləşdiyi "görmədim"ləri də göz önünə 

gətirir: 

 

Xalqımız qurtarıb dərd-qəm yükündən, 

Sorağınız gəlir toydan-düyündən; 

Göz açıb dünyaya gəldiyim gündən, 

Hər yerdə gül açan əməli gördüm. 

 

Keçib neçə kənddən, neçə şəhərdən, 

Çıxdım Qarabağın seyrinə hərdən. 

Gəzdikcə elləri, obaları mən 

İş üstə "can alan gözəli" gördüm. 

 

Gözlərim dikilib qaldı gözündə, 

Həyat eşqi vardır hər bir sözündə. 

Bir vaxt sən gəzdiyin Cıdır düzündə, 

Adınla ucalan heykəli gördüm. 

 

Xəyalım çox gəzdi sənin bağında, 

Ürəklər oxşayan söz sorağında; 

Tufanlı bir əsrin qaranlığında, 

Vaqiftək sönməyən məşəli gördüm. 

 

Qarabağın erməni işğalında olduğu dövrdə mənim nəzərlərimdə "Şuşanın dağları - başı dumanlı" 

mahnısındakı qara buludlar daha da tündləşmişdi. "Şuşanın dağları" mahnısındakı "başı dumanlı" sözlərindəki 

qara buludların açılacağını ilk dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə Lələtəpədə ordumuzun qazandığı ilk qələbə zamanı hiss etmişdim. Ermənistan tərəfinin Qarabağı 

əbədilik işğal etməsi haqqında uydurub yaydığı mif məhz Lələtəpə döyüşləri zamanı yarılmışdı. Lələtəpə hərbi 

hərəkatı zamanı 200 kilometrdən çox ərazilərimizin geri qaytarılması və möhtərəm Prezidentimizin saldırdığı 

Cocuq Mərcanlı kəndi, burada ucaldılan qoşa minarəli Şuşa məscidi artıq "Şuşanın dağları"nın üzərindən 

dumanların çəkilməsi fəslinin başlanmasından xəbər verirdi. Cocuq Mərcanlı kəndi Qarabağın işğaldan azad 

olunacağının rəmzinə çevrilmişdir. Qarabağın azad ediləcəyinə inam zirvəsindən baxanda Cocuq Mərcanlı: 

 

Düşmənə göz dağıdır 

Böyük Qayıdışın 

İlk uşağıdır 

Doğma ocaq sevgisinin 

Göy qurşağıdır. 

Fəth olunmuş  

Lələtəpənin qabağıdır, 

Dağlıq Qarabağın sabahıdır. 

 

İkinci dəfə "Şuşanın dağları" mahnısının başı üstündən dumanın dağılmaqda olduğunu 2020-ci ilin avqust 

ayının 19-da nəvəm İsa Həbibbəyli ilə doğulduğum Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur rayonunun Danzik kəndi 

ərazisindəki 1806 metr yüksəkliyə malik olan Qızıl Qayanın zirvəsi yağı düşməndən geri alındıqdan bir neçə ay 

sonra etdiyim ziyarət zamanı hiss etmişdim. Nəvəm İsa Həbibbəyli ilə uşaqlıq və gənclik illərimin keçdiyi bu 

yerləri ziyarət edərkən unudulmaz uşaqlıq, dostum rəhmətlik Nail Abbasovla Qızıl Qayanın ətəyindəki Əyyub 

ocağından zirvəyə, dağın yuxarı ətəklərinə qədər gəvən adlı bitkilərə od vurub yandırmağımızı gözümün önünə 

gətirdikcə, sanki yurdumuzun başı üstündəki qatı dumanın tonqalların işığında çəkilməyə başladığını və hərbi-

siyasi mühitin aydınlaşmağa doğru gedəcəyinə inanmışdım. Fəth olunmuş Qızıl Qayanın zirvəsindən İrəvan-

Gorus-Laçın-Şuşa yoluna nəzarətin bizim tərəfə keçməsi və əzəmətli Qızıl Qayanın zirvəsinə sancılmış 

Azərbaycan bayrağının keşiyində əsgərlərimizin gözlərini qırpmadan dayanmasını böyük qürur hiss ilə real olaraq 

müşahidə etməyim Şuşanın dağlarının başından dumanların çəkiləcəyinə inamı qətiləşdirmişdi. Nəvəm İsa 

Həbibbəyli ilə Qızıl Qaya zirvəsindən Arpaçayın o tayındakı düşmən sərhədində olan Böyük Qala dağının başını 
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yay fəslinin açıq səması altında görməyim də təbiət dilində Şuşanın dağlarından dumanların çəkiləcəyi günlərin 

çox da uzaqlarda olmadığını düşünmək üçün nikbin əhvali-ruhiyyə yaratmağa xidmət edirdi. Kiçik Qafqaz dağları 

silsiləsinin Nuh peyğəmbərin əfsanəvi gəmisi ilə əlaqədar olan 3906 metr yüksəkliyə malik Qapıçıq-Gəmiqaya 

zirvəsindən sonra Şərur-Dərələyəz istiqamətindəki ən uca zirvələri sırasına daxil olan Böyük Qala və Kiçik Qala 

dağlarının əhatəsindəki XX əsrin əvvəllərinə qədər babam Həbib bəyə məxsus olmuş Mehrə dərəsi adlanan geniş 

ərazilərə Azərbaycan əsgərinin Qızıl Qayadan və ulu babalarımızın qəbirlərinin uyuduğu Yasdan adlı 

yüksəklikdəki qədim yaşayış yerindən ayıq-sayıq nəzarət etməyə nail olunması da "Şuşanın dağları" mahnısının 

"Azad Şuşa" obrazına doğru yol getdiyi assosiasiyası yaratmağa xidmət etmişdir. Qızılqaya mahiyyəti etibarilə 

Şuşa zəfərinin baş məşqlərindən biri olmuşdur:  

 

Qızılqaya - 

Qədim oba, 

Oğuz yurdu 

Əzəl qaya. 

Dörd fəsildə 

Həm gül-çiçək, 

Xəzəl qaya - 

Gözəl qaya! 

Uğur rəmzi, 

Özəl qaya. 

Məğrur yaşa, 

Düzəl, qaya! 

Qalx və oyan, 

Möhkəm dayan! 

İrəli bax, 

Yandırıb-yax, 

Şimşək tək çax! 

Haqq bizimdir, 

Vaxt bizimdir. 

Tez ol, qaya! 

 

Və nəhayət, 8 noyabr 2020-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Qalib Ali Baş Komandan 

İlham Əliyevin Ümummilli lider Heydər Əliyevin Fəxri xiyabandakı məzarını ziyarət etdikdən sonra Şəhidlər 

xiyabanından bəyan etdiyi aşağıdakı sözlər Qarabağ savaşının Qələbə parolu kimi səslənmişdir: "Əziz Şuşa, sən 

Azadsan! Əziz Şuşa, Biz qayıtmışıq! Əziz Şuşa, Biz səni dirçəldəcəyik!" 

Qarabağ savaşının - Vətən müharibəsinin tarixi Zəfərlə başa çatması günlərində radio-televiziyada tez-tez 

səsləndirilən "Şuşanın dağları" mahnısının başının üstündən artıq duman birdəfəlik çəkilmişdi. İndi "Şuşanın 

dağları" mahnısındakı "başı dumanlı" sözləri artıq sözün əsl mənasında xoş təbiət hadisəsi, cəlbedici peyzaj 

təzahürləri idi. İlk dəfə Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin yenidən və əsaslı şəkildə bərpasından sonrakı 

keçirilmiş Poeziya Günlərində iştirak etmək məqsədilə ilk real Şuşa səfərim zamanı da Zəfər yolu ilə Füzuli 

istiqamətindən Şuşa şəhərinə yaxınlaşdıqda həqiqətən aşağıdan baxanda səfərdə iştirak etmək üçün bizimlə 

birlikdə olanların hamısı ilə birlikdə uca və sərt Şuşa qalasının üzərində ağappaq nəhəng bulud topaları 

görmüşdüm. Bu, təsadüfi təbiət hadisəsi mənim nəzərlərimdə Prezident İlham Əliyevin "Əziz Şuşa, Sən Azadsan" 

bəyanatının rəngi idi. Başı dumanlı Şuşa həmin gün "başı ağ buludlu", üzü gülən Şuşaya çevrilmişdi. Şuşa 

Qalasının üzərindəki böyük ağ duman talası elə bil Qarabağın sülh və azadlıq bayrağı kimi dalğalanırdı.  

Mən Azad Şuşa şəhərini ilk dəfə Şuşa Qalasının üstündəki ağ duman topaları ilə gördüm. Ağ buludlar Şuşa 

Qalasının qanadları altına alıb qoruyan möhtəşəm ağ çətir kimi görünürdü. Ağ buludlar - Şuşanın ağ günlərinin 

güzgüsü idi. "Şuşanın dağları başı dumanlı" mahnısındakı duman indi öz əsl rənginə qovuşmuşdu. Və maşınımız 

Şuşa şəhərinə daxil olarkən sürücümüzün  maqnitofonun düyməsini basıb səsləndirdiyi "Şuşanın dağları - başı 

dumanlı" mahnısı indi artıq qara buludların doğurduğu hüzn-kədərin yox, Zəfər sevincinin ifadəsi kimi dalğa-

dalğa yayılmaqda və ürəyimizə də İsa bulağının saf və sərin suyu kimi yayılmaqda idi.  

Maraqlıdır ki, Şuşa şəhərinin əsasını qoymuş Pənahəli xan da ağ rəngə xüsusi münasibət bəsləmişdir. İndiki 

Ağdam şəhərində yaratdığı "İmarət" adlandırılan Qarabağın idarə edildiyi İqamətgahın da ağ rəngdə olması, 

Ağdam şəhərinin adının Ağ dam (Ağ ev, Ağ bina) sözündən alınması da Pənahəli xanın şəhərsalmada və 
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idaəetmədə ağ rəngə xüsusi önəm verməsinin ifadəsidir. Ağdam - Qarabağın Ağ evidir. Ağdam - uzun illər ərzində 

Qarabağ xanlığının Ağ Evi funksiyasını həyata keçirmişdir. Ağdam - Şuşanın Baş Qərargahı olmuşdur. Yeri 

gəlmişkən deyim ki, Quzanlı qəsəbəsində Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 30 illiyi münasibətilə beynəlxalq 

elmi konfransın keçirildiyi çərçivədə 17 sentyabr 2021-ci il tarixdə işğaldan azad edilmiş və erməni terrorçuları 

tərəfindən dağıdılmış, vəhşicəsinə yerlə-yeksan edilmiş Ağdam şəhərində olarkən həm İmarətin və həm də 

bütövlükdə Ağdam şəhərinin özünün ağ günlərinə qaytarılması istiqamətində möhtərəm Prezidentimizin atdığı 

qətiyyətli addımları görmək bu şəhərin də başının üstündəki dumandan xilas edildiyini əyani şəkildə nümayiş 

etdirir. 

Məlum olduğu kimi, haqlı olaraq, dağıdılmış, viran qoyulmuş Ağdam şəhərini Azərbaycanın Xirosiması 

adlandırırlar. Bundan xeyli əvvəl, 2012-ci ildə gördüyüm Yaponiyadakı bombardman edilmiş Xirosima ilə 

müqayisədə Azərbaycandakı Ağdam daha acınacaqlı təsir bağışlayır. Çünki Yaponiyadakı Xirosima atom 

bombası ilə dağıdıldığı üçün orada başdan-başa yandırılaraq külə çevrilmiş böyük bir ərazidə cəmisi tam 

uçurulmamış yeganə bir binanın karkası qaldığı üçün dağıntının miqyasını və təzahürlərini əyani şəkildə görmək 

mümkün deyildir. Yandırılmış və hələ də ot bitməyən Xirosimada baş vermiş faciəni təsəvvür etmək üçün həmin 

dövrün görüntülərini əks etdirən kinoxronikaya baxmaq lazımdır. Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal 

edilmiş əksər ərazilərində, o cümlədən, Ağdamda isə vəhşicəsinə dağıdılmış şəhərin bütün dəhşətli görüntüləri 

göz önündədir. Vaxtilə 35 min əhalinin yaşadığı böyük bir şəhərin inzibati binaları, teatrı, məktəbi, çörək muzeyi 

və yaşayış yerlərinin hamısı dağıdılaraq yerlə-yeksan edilmişdir. İşğal edilmiş Ağdam minlərlə binaların 

xarabalıqlarından ibarətdir. Ağdam xarabalıqlarını şəhərlərin soyqırımı adlandırmaq olar. Bizə məlum olduğu 

qədər, atom bombası ilə dağıdılmış Xirosima və Naqasaki şəhərləri istisna olmaqla, XX əsrdə dünya 

müharibələrində insan əli ilə, yaxud tanklarla və ya toplarla Ağdam şəhəri qədər başdan-başa dağıdılmış şəhərlər 

olmamışdır. Hətta biz xidməti ezamiyyətlə əlaqədar 2018-ci ildə Suriyada olarkən döyüş bölgəsində yerləşən 

Hələb şəhərində məhəllələrin yalnız müəyyən hissələrinin dağıntılara məruz qaldığını müşahidə etmişdik. 

Ermənilərin vəhşicəsinə dağıtdıqları Ağdam şəhərində isə Cümə məscidindən başqa heç bir tikili salamat 

qalmamışdır. Cümə məscidinin dağıntıya az məruz qalması isə bu dini ibadətgahını minarələrindən düşmən 

tərəfinin hərbi müşahidə məntəqəsi kimi istifadə etməsi ilə əlaqədar olmuşdur.  

Şuşa şəhərində də inzibati binaların və yaşayış evlərinin, hətta sonralar inşa olunmuş sanatoriya 

korpuslarının da çoxusu ağ rəngdədir. Kim bilir, bəlkə də Pənahəli xan, yaxud onun davamçıları İbrahim Xəlil 

xan və başqaları şəhərsalmada ağ rənglərə üstünlük verməklə Azərbaycanın bu dilbər düşərgəsinin adı olan 

Qarabağ sözündəki "qara" ifadəsinin aşılaya biləcəyi bədbinlik notlarını memarlıq əsərləri vasitəsilə, ağ-qara 

antonimlərinin ifadə etdiyi nikbin məna əsasında əridib itirməyə çalışmış və ya "qara" sözünün böyüklük, 

möhtəşəm mənalarını diqqət mərkəzinə çəkmək istəmişlər. Çünki qara rəng ağ fonda, ağ rəng isə qara fonda daha 

əzəmətli görünür. Vaxtilə Sovet hakimiyyəti illərində Şuşadakı demək olar ki, əksər binaların, memarlıq 

abidələrinin şəkillərini naturadan çəkmiş tanınmış qrafika ustası Elturan Avalovun da Şuşa rəsmləri qalereyasında 

tikililərin hamısını ağ rəngdə, yalnız damların kənar görüntülərinin və çıxıntılarının isə qara xətlərlə çəkməsi də 

yalnız qrafika xətrinə olmayıb, daha çox Qarabağ inşaatı və memarlığının özünəməxsus simasını orijinalda olduğu 

kimi canlandırmaq niyyəti kimi uğurlu alınmışdır. Bütün bunlar Qarabağ sözünün mənasının qara bağ, tutaq ki, 

qara üzüm bağları anlayışı kimi yox, Böyük Bağ mənasını daşıdığını bildirir. 

Doğrudan da, XX əsrin əvvəllərindən etibarən işlədilmiş Dağlıq Qarabağ ifadələri erməni məqsədlərinə 

xidmət edən bolşevik ideyasının təzahürü kimi meydana çıxmışdır. "Qarabağ" sözü etimoloji baxımdan "Böyük 

Bağ", yəni Böyük Qarabağ mənasını bildirir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Fərmanı ilə 

2021-ci ildə iqtisadi region kimi yaradılmış Qarabağ ərazisi Böyük Qarabağ mənasını tam mənası ilə ifadə edir. 

Fikrimcə, Qarabağ İqtisadi Regionu Azərbaycanın Respublikasının tərkibində bu vilayətə dövlət səviyyəsində 

verilmiş ən düzgün statusdur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Şuşa şəhərinə Azərbaycanın 

Mədəniyyət Paytaxtı statusu verilməsi də tarixi reallığın və obyektiv gerçəkliyin ifadəsidir. Buradakı demək olar 

ki, əksər binalar və məhəllələr ayrılıqda mədəniyyət abidəsi olduğu üçün bütövlükdə Şuşa şəhəri memarlıq 

abidələri kompleksindən ibarətdir. Şəhərdəki Aşağı və Yuxarı Gövhər ağa məscidləri Azərbaycan islam 

memarlığının nadir hadisələridir. Məşhur Cıdır düzü möhtəşəm təbiət abidəsidir. Nəhəng və sıldırım qayalar 

üzərində ucaldılmış Şuşa dünyadakı Qala-şəhər formatında salınmış azsaylı şəhərlərdən biridir. Yəni təkcə Şuşa 

Qalası yox, geniş mənada Şuşa şəhəri Qala kimi təbii qoruq vasitələrinə malik olan müdafiə qalasıdır. Kənardan 

baxanda Şuşa səma ilə torpağın arasında qayalıqlar üzərində salınan qeyri-adi şəhər təəssüratı yaradır. 

Əgər Şuşa şəhərinin adlı-sanlı, görkəmli yetirmələrindən hər birinə ev muzeyi yaradılarsa, fikrimizcə, 

burada hər iki-üç evdən birini muzeyə çevirmək lazım gələr. Şuşa şəhəri dünyanın ən məşhur çoxsaylı ev 
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muzeyləri şəhəri ola bilər. Yaxud da tanınmış simalarının hamısının doğulduqları, yaşadıqları və ya çalışdıqları 

binalara xatirə lövhələri vurularsa, Şuşanın demək olar ki, bütün küçələri yaxası dəmir lövhələrlə bəzədilmiş 

"ordenli-medallı" şəhərə çevrilər. Vaqif Poeziya Günlərində Şuşada olarkən Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevlə 

Nəcəf bəy Vəzirovun, Əhməd Ağaoğlu ilə Mir Möhsün Nəvvabın və Firidun bəy Köçərlinin, Sadıqcanla Molla 

Pənah Vaqifin yaşayıb müəllimlik etdiyi Saatlı məhəlləsindəki mədrəsənin və hələlik kimliyini müəyyənləşdirə 

bilmədiyimiz onlarla başqa ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin evlərinin bir-birinin ardınca çox yaxın ərazidə 

yerləşməsi Şuşa şəhərinin mədəni-mənəvi zənginliyinin miqyasını real təsəvvür etməyə əsas verir.  

Mədəniyyət paytaxtı Şuşanın bərpasına və yenidən qurulmasına ilk növbədə mədəniyyət tədbirləri - 

Xarıbülbül festivalı və Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin açılması ilə başlanılması, ilk açılışlardan biri kimi məhz 

məşhur xanəndə Bülbülün ev muzeyinin olması qədim şəhərin bazasında XXI əsrin möhtəşəm mədəniyyət 

şəhərinin salınacağından xəbər verir. Qarabağın müxtəlif guşələrində inşa edilməkdə olan müasir tipli "ağıllı 

kəndlərin" fonunda Şuşa şəhəri özünün tarixi özəlliyini yaşadan və XXI əsrin memarlıq xüsusiyyətləri ilə 

zənginləşdirən nadir bir şəhər olacaqdır. Tarixiliklə müasirliyin üzvi vəhdəti Qarabağın yenidən qurulmasının 

istiqamətini müəyyən edə bilər. 

Artıq qısa müddət ərzində Şuşa şəhərində keçirilmiş bir neçə möhtəşəm ədəbi-mədəni tədbir Qarabağın Baş 

Tacı olan Şuşanın müasir Azərbaycan mədəniyyətinin əsas mərkəzlərindən birinə çevrilməkdə olduğunu əyani 

şəkildə nümayiş etdirir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin bu ilin axır çərşənbə günü Şuşa 

şəhərində, Cıdır düzündə alovlandırdığı Novruz tonqalı Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə qazanılmış tarixi 

Zəfərin atəşfəşanlığı idi.  

Xarıbülbül Musiqi Festivalı - bütövlükdə Qarabağın və o cümlədən, Şuşanın erməni işğalçılarından azad 

olunmasına həsr edilmiş möhtəşəm təntənəli bayram konsertidir. 

Xarıbülbül Musiqi Festivalı - Azərbaycan incəsənətinin növbəti böyük təntənəsi olmuşdur. 

Molla Vaqif Poeziya Günlərinin yenidən keçirilməsi özündə bir çox mənaları ifadə edir: 

1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Vaqif Poeziya Günlərinin keçirilməsi ilə ilk 

növbədə vaxtilə Ulu öndər Heydər Əliyevin başladığı bu mühüm ədəbiyyat siyasətinin yeni tarixi şəraitdə yaradıcı 

şəkildə davam etdirilməsini və yaşadılmasını təmin etmişdir.  

2. Vaqif Poeziya Günlərinin keçirilməsi ilə Şuşada -  Qarabağa müasir dövrün ədəbiyyat və mədəniyyət ab-

havasının gətirilməsi gerçəkləşdirilmişdir. 

3. Geniş tərkibdə Azərbaycan ziyalıları, elm və mədəniyyət xadimləri ilə yanaşı, dövlət rəsmilərinin, millət 

vəkillərinin də iştirak etdiyi Vaqif Poeziya Günləri ədəbiyyat tədbirinin sədlərini aşaraq, mühüm ictimai-mədəni 

hadisə səviyyəsinə yüksəlmişdir. Prezident İlham Əliyevin Vaqif Poeziya Günlərinin açılışı mərasimindəki dərin 

məzmunlu və parlaq nitqi Qarabağa Böyük Qayıdış hərəkatı ilə ölkəmizin ədəbiyyat və mədəniyyət siyasətinin 

üzvü vəhdətinin canlı təcəssümünün ifadəsidir. 

4. Ədəbiyyat hadisəsi olaraq da Vaqif Poeziya Günləri müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının 

mübariz ruhunun təntənəsi kimi səslənmişdir. Azərbaycan ədəbiyyatının ağsaqqal nəsillərinin - Azərbaycan 

Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq yazıçısı Anarın, Xalq yazıçısı Elçinin çıxışları və Xalq şairi Nəriman 

Həsənzadənin həyəcanlı şeiri ədəbiyyatımızın müdriklik və müasirlik ruhunun mesajlarıdır. Gənc nəsil şairlərin 

Molla Pənah Vaqif məqbərəsi qarşısında oxuduqları şeirlər Azərbaycan ədəbiyyatının yeni tarixi epoxadakı 

müasir tipli poetik monoloqlarıdır. 

5. Vaqif Poeziya Günləri çərçivəsində keçirilmiş simpozium ölkəmizdə poeziya günləri ilə elmi fikrin 

əlaqələndirilməsinin ilk modelidir. Bu, böyük Məhəmməd Füzulinin vaxtilə dediyi "elmsiz şeir əsası yox divar 

olur" misrasındakı gerçəkliyin XXI əsrdə Şuşada həyata keçirilməsinin nümunəsidir. Fikrimizcə, bundan sonra 

başqa görkəmli şairlərimizin adı ilə əlaqədar keçirilmiş poeziya günlərində də paralel olaraq elmi konfransların 

keçirilməsi həm ədəbiyyatın və həm də elmin xeyrinə olar. 

6. Nizami Gəncəvi ilində Vaqif Poeziya Günlərinin keçirilməsi ölkəmizdə ədəbiyyat və incəsənətin 

inkişafına dövlət səviyyəsində göstərilən böyük qayğının əməli ifadəsidir. 

7. Molla Pənah Vaqifin Şuşa şəhərindəki məqbərəsi önündə təşkil olunmuş Poeziya Günləri Böyük 

Qayıdışın poetik manifestidir. 

8. Vaqif Poeziya Günləri - XXI əsr müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının şeir-sənət direktivləridir. 

Böyük Qayıdış - Qarabağın işğaldan azad edilməsinin və Qarabağa dönüşün İlham Əliyev Proqramıdır.  

Böyük Qayıdış - Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tam təmin edilməsinin strategiyası və taktikasıdır.  

Böyük Qayıdış - ölkəmizin coğrafı xəritəsində yenidən salınmış çoxsaylı şəhərlərə və kəndlərə, xalqın 

istifadəsinə qaytarılmış geniş ərazilərə, münbit torpaqlara yeni həyatın gətirilməsi deməkdir. 
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Böyük Qayıdış - Azərbaycan Respublikasının hərbi cəhətdən ölkəmizin ayrılmaz bir parçası olan Qarabağın 

müdafiə olunmasına və iqtisadi-mədəni baxımından inkişaf etdirilməsi istiqamətində atılmış böyük addımlardır. 

İşğaldan azad edilmiş və yenidən qurulması istiqamətində ilk böyük addımlar atılmış Şuşa şəhəri Böyük 

Qayıdışın şah əsəridir. Artıq Şuşanın dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevriləcəyinin əsas konturları 

görünür. 

Zəngəzur - Laçın koridorunun açılması ilə Şuşa əlverişli bir tranzit şəhər funksiyası da qazanacaqdır. 

Zəngəzur dəhlizindən sağ tərəfə Şuşa şəhərindən Ağdam-Bakı-Orta Asiya və Çinə qədər yol getmək mümkün 

olacaqdır. Şuşa şəhərindən sola isə Zəngəzur dəhlizindən keçməklə Naxçıvan-Sədərək-Dilucu vasitəsilə 

Türkiyəyə, oradan da istənilən Avropa ölkəsinə səfər etmək asanlıqla həyata keçirilə biləcəkdir. Şuşa - turizm, 

ticarət, mədəniyyət, tranzit şəhəri kimi Şərqlə Qərbi birləşdirən İpək yolunu əlaqələndirən körpü rolunu 

oynayacaqdır. 

Şuşada dünya şöhrətli bir Konservatoriyanın yaradılması da şəhərin Mədəniyyət paytaxtı statusunu daha da 

möhkəmləndirəcəkdir. Beləliklə, Şuşa XXI əsrin Üzeyir Hacıbəylilərinin, Bülbüllərinin, Natəvanlarının, Xan 

Şuşinskilərin yetişəcəkləri sənət ocağına çevriləcəkdir. 

Artıq Şuşa şəhərinə Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatının tarixi ənənələrinin qaytarılması, burada 

müasir mədəni inkişafın canlandırılması istiqamətində böyük məsafə qət edilmişdir. İnanırıq ki, Azərbaycanın 

mədəniyyət paytaxtına onun daimi sakinlərinin qayıdacağı gün də çox da uzaqda deyildir.    

 

19 sentyabr 2021-ci il    

 

525-ci qəzet. - 2021. - 29 sentyabr. - № 176. - S. 10-12. 
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Bülbülün ev-muzeyi zərgər dəqiqliyi ilə bərpa olunub 
 

Bu, Azərbaycanın mədəniyyətinə sahiblik edən bir dövlət olduğunun sübutudur 

 

Məlahət Rzayeva    

 

Azərbaycan peşəkar vokal sənətinin banisi, musiqi mədəniyyətimizin inkişafında böyük xidmətlər 

göstərmiş, görkəmli xanəndə, Xalq artisti Bülbülün  Şuşanın işğalı dövründə erməni vandalizminə məruz 

qalan ev-muzeyinin bərpadan sonra təntənəli açılışı oldu. Açılış mərasimində Prezident İlham Əliyev və 

birinci xanım Mehriban Əliyeva da iştirak etdilər. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyev bu ilin 

yanvarında Şuşa şəhərinə növbəti səfəri zamanı ev-muzeyini ziyarət etmişdi.  

Bülbülün dağıdılmış büstünü göstərən Prezident İlham Əliyev görkəmli bəstəkar və müğənni, 

Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlunun ata evini bərpa edəcəyinə əminliyini ifadə etmişdi: 

“Ermənilərin növbəti vandallığı, növbəti düşmənçiliyi. Görün, dahi Bülbülün büstünü, evini nə günə qoyublar. 

Cavabını artıqlaması ilə alıblar. Biz onların cavabını döyüş meydanında verdik, bütün şəhidlərimizin qisasını 

aldıq, onların qanları yerdə qalmadı. Xocalı soyqırımını, mədəni soyqırımı törədən mənfur düşmən döyüş 

meydanında məğlub oldu, məhv oldu. Əminəm ki, Polad gəlib atasının evini bərpa edəcəkdir”. 

Prezidentin dediyi kimi də oldu. Prezidentin tapşırığına əsasən Bülbülün dağıdılmış ev-muzeyində təmir-

bərpa və yenidənqurma işlərinə başlandı. Tarixi abidə statusuna malik ev əsl simasını itirməsin deyə, işlər zərgər 

dəqiqliyi ilə aparılırdı. Bərpa işləri zamanı eyvana çıxan divarlarda suvaq altından daş üzərində yonulmuş ərəb 

əlifbası ilə iki yazı və günəş simvolunu əks etdirən təsvir aşkar olundu. Yazıların birində “Quran-Kərim”dən ayə, 

digərində isə evin tikilmə tarixi qeyd edilmişdi.  

Qeydə əsasən bina 1788-ci ildə inşa edilib. Bina tipoloji mənsubiyyətinə görə Qarabağ və Azərbaycanın 

tarixi yaşayış binalarının xüsusiyyətini özündə əks etdirir, otaqların daxili quruluşu Azərbaycan-Qarabağ məişət 

ənənələrinə xasdır. Bərpa zamanı bütün yükdaşıyıcı divarların bünövrəsi möhkəmləndirildi, çat olan divar 

hissələrində yenidənqurma işləri aparıldı. Binanın daxili otaqlarında çürümüş taxta döşəmələr yeniləri ilə əvəz 

olundu. Dam örtüyü, qapı və pəncərələri çürüdüyündən və istismara yararsız halda olduğundan, binanın tarixi 

görkəmini qorumaq şərti ilə yenisi ilə əvəz edildi. Evin həyəti də ilkin görkəmi saxlanılmaqla bərpa olundu. 

Binada Bülbülün muzey ekspozisiyası yenidən quruldu. Ev-muzeyinin həyətində Bülbülün yeni hazırlanan büstü 

qoyuldu. Şuşa şəhəri işğalda olduğu dövrdə Bülbülün vandalizmə məruz qalmış büstü isə erməni vəhşiliyinin 

əyani subutu kimi saxlanılır.  

Qeyd edək ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin göstərişi əsasında Şuşa Şəhər Xalq Deputatları Sovetinin 

İcraiyyə Komitəsi 1982-ci il 31 avqust tarixli qərarı ilə Bülbülün doğulduğu və yaşadığı evin ev-muzeyinə 

çevrilməsi barədə qərar qəbul edib. Görkəmli musiqiçi bu evdə anadan olub və uşaqlıq illərini burada keçirmişdi.  

Bina 1982-1983-cü illərdə təmir olunub, muzey ekspozisiyası qurulub və önündə inzibati bina inşa edilib. 

Muzeydə Bülbülün uşaqlıq illərinə aid şəkillər, şəxsi əşyalarından bəziləri, o cümlədən onun qavalı da nümayiş 

etdirilirdi. Muzeydə Bülbülün yaradıcılıq, elmi-tədqiqat, pedaqoji, ictimai fəaliyyətini əks etdirən 9 minə yaxın 

sənəd toplanmışdı. Ev-muzeyi 1992-ci ilin may ayınadək – Şuşa erməni separatçılarının işğalına məruz qalanadək 

fəaliyyət göstərirdi. İndi isə Bülbülün ev-muzeyi artıq ikinci ömrünü “yaşayır”. Ev-muzeyinin ekzpozisiyası 

yenidən qurulub və bundan sonra həm şuşalılar, həm də Şuşaya gələnlər gərkəmli xanəndənin ev-muzeyini ziyarət 

edə biləcəklər. Ev-muzeyinə yeni direktor da təyin olunub. Mədəniyyət naziri Anar Kərimovun müvafiq əmri ilə  

telejurnalist Fəxrəddin Hacıbəyli ev-muzeyinə direktor təyin edilib.  

“Xan Şuşinski Fondu”nun təsisçisi və rəhbəri, Xan Şuşinskinin qızı Bəyimxanım Cavanşir Verdiyeva 

“Şərq”ə açıqlamasında  Bülbülün ev-muzeyinin bərpa olunmasından hədsiz sevinc hissi keçirdiyini bildirdi: 

- Çox sevinirəm ki, dahi Bülbülün ev-muzeyi bərpa olundu. Bu təkcə Azərbaycan mədəniyyətinə deyil, 

dünya musiqi sənətinə, dünya mədəniyyətinə Azərbaycan dövlətinin, dövlətimizin başçısının, birinci vitse-

prezident Mehriban xanım Əliyevanın töhfəsidir. Görkəmli sənətkarlar, bəşəriyyətə misilsiz mədəniyyət 

nümunələri bəxş etmiş dahilər təkcə öz xalqlarına mənsub olmur. Onlar dünyaya, bəşəriyyətə məxsus olurlar. 

Azərbaycan, o cümlədən qəlbimizin paytaxtı Şuşa dünya mədəniyyətinə dahilər bəxş edib, onlardan biri də 

görkəmli xanəndə, professor Bülbüldür. Bu gün onun ev-muzeyi bərpa olunur və ziyarətə açılırsa, bu, 

Azərbaycanın mədəniyyətlərə sahiblik edən bir dövlət olduğunun sübutudur. Ermənistan nə vardısa dağıtdı, 

uçurdu, məhv elədi, Azərbaycan isə yenə tikdi, bərpa etdi, mədəni inciləri dünyaya qaytardı. Mən qəti əminəm ki, 
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Şuşada bərpa, quruculuq işləri eyni sürətlə davam edəcək, digər görkəmli şəxsiyyətlərin evləri də bərpa olunacaq, 

Şuşa əvvəlki simasına daha da gözəlləşmiş halda qovuşacaq.  

B.Cavanşir Verdiyeva  qeyd etdi ki, Şuşanın görkəmli şəxsiyyətlərinin yaşadığı evlər siyahıya alınır və 

növbə ilə bərpa olunacaq. Həmçinin, 2021-ci ildə 120 illik yubileyi qeyd ediləcək Xan Şuşinskinin də bir zamanlar 

yaşadığı ev dövlət tərəfindən bərpa ediləcək.  
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Azad Şuşada ilk – Milli Musiqi Günü 
 

Sentyabrın 18-də ilk dəfə Şuşada Milli Musiqi Günü qeyd edilib və Üzeyir Hacıbəyli XIII Beynəlxalq 

Musiqi Festivalının ilk konserti keçirilib. 

Tədbirdə iştirak edən nümayəndə heyəti əvvəlcə Üzeyir Hacıbəyli, Xurşudbanu Natəvan və Bülbülün 

1992-ci ildə Şuşanın işğalı zamanı erməni vandalizminin qurbanı olmuş və tarixdə “güllələnmiş heykəllər” kimi 

qalacaq büstlərinin önünə gül dəstələri qoyublar. 

Prezident İlham Əliyev hələ illər öncə qeyd etmişdi ki, ərazi bütövlüyümüz bərpa edildikdən sonra Üzeyir 

bəyin, Natəvanın, Bülbülün büstləri Şuşaya qaytarılacaq. Azərbaycan Prezidentinin sözləri Vətən müharibəsindən 

sonra, 2021-ci ilin yanvarında reallığa çevrildi. Dahi şəxsiyyətlərin büstləri Şuşada yenidən bu qədim şəhərə gələn 

qonaqları salamlayır. 

Sonra qonaqlar Bülbülün yeni bərpa olunmuş ev-muzeyini ziyarət edib, Natəvan bulağına baş çəkiblər. 

Musiqi bayramı Üzeyir Hacıbəylinin heykəlinin yenidən ucaldıldığı parkda keçirilib. 

Xatırladaq ki, 1985-ci ildə Üzeyir Hacıbəylinin 100 illik yubileyi münasibətilə Şuşada bəstəkarın heykəli 

ucaldılmışdı. Abidə 1992-ci ildə erməni vandalizminə məruz qalaraq məhv edilib. Prezident İlham Əliyevin 

tapşırığına uyğun olaraq bəstəkarın yeni heykəli hazırlanıb. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə bürüncdən 

hazırlanan heykəl Şuşa şəhərində öz əvvəlki yerində ucaldılıb. 

Tədbiri açan Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov bildirib ki, ulu öndər 

Heydər Əliyevin fərmanı ilə 1995-ci ildən qeyd olunan Milli Musiqi Günü bu il Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

dəmir iradəsi və müzəffər Ordumuzun rəşadəti sayəsində işğaldan azad edilmiş Şuşada keçirilir: “Bu tədbirin 

xüsusi əhəmiyyəti var. Milli Musiqi Günümüz vaxtilə erməni vandallarının dağıtdığı və bu il avqustun 29-da 

Prezidentimizin iştirakı ilə açılışı olan Üzeyir bəyin heykəli qarşısında təşkil olunub. Digər maraqlı məqam ondan 

ibarətdir ki, bu gün çıxış edəcək Fikrət Əmirov adına Mahnı və Rəqs Ansamblı 85 il əvvəl dahi bəstəkar tərəfindən 

yaradılıb”. 

Qeyd olunub ki, Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev 

Fondunun Şuşada icra etdiyi genişmiqyaslı restavrasiya işləri çərçivəsində ölkə əhəmiyyətli tarixi-mədəniyyət 

abidələri yüksək səviyyədə bərpa olunur. 

Tədbirdə çıxış edən mədəniyyət nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyev azad Şuşada ilk dəfə Milli Musiqi 

Gününün qeyd olunmasının tarixi hadisə olduğunu vurğulayıb. Bildirib ki, Şuşada ilk dəfə qeyd olunan Milli 

Musiqi Günündə dahi bəstəkarın adını daşıyan festivalın da ilk konserti keçirilir. Nazirin birinci müavini Şuşanın 

Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı olaraq bundan sonra da bir çox tədbirlərə ev sahibliyi edəcəyini vurğulayıb. 

Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri, Xalq artisti Polad Bülbüloğlu Şuşaya yeni həyatın qayıtdığını deyib. O, 

bu gözəl məkanda Vaqif Poeziya Günlərinin, “Xarıbülbül” Musiqi Festivalının keçirildiyini, tarixi və mədəni 

abidələrin bərpa edildiyini söyləyib. 

Çıxışlardan sonra Fikrət Əmirov adına Mahnı və Rəqs Ansamblı Xalq çalğı alətləri orkestrinin (dirijor – 

Xalq artisti Ağaverdi Paşayev) ifasında Üzeyir Hacıbəyli, Vasif Adıgözəlov, Süleyman Ələsgərov və başqa 

bəstəkarların əsərləri səsləndirilib. Xalq artisti Mənsur İbrahimov, Əməkdar artistlər Qoçaq Əsgərov, Anar Şuşalı, 

Nərgiz Kərimova, Arzu Əliyeva və digər ifaçılar milli musiqi sənətimizin bənzərsiz nümunələrini təqdim ediblər. 
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Mədəniyyət paytaxtımız Şuşa kütləvi mədəni işlərin təşkilində 

 lider mövqeyinə keçir... 
 

İradə Sarıyeva 

 

Şuşanın qara günləri çoxdan başa çatıb, o on ay bundan əvvəl rəşadətli ordumuz tərəfindən əsarətdən 

xilas edilib, bizə qovuşub.  

Azərbaycan Mədəniyyətinin Paytaxtı statusu daşıyan Şuşada bu gün yeni bir dövran başlayıb, özündə 

keçmişlə bugünü, bugünlə gələcəyi birləşdirən Şuşa Azərbaycanın Mədəniyyət Paytaxtı olaraq Prezident İlham 

Əliyevin sərəncamı ilə ona verilən statusu layiqincə təmsil edir. Şuşa yenidən tikilir, qurulur, tarix-mədəniyyət, 

memarlıq abidələri yenidən canlanır, məscidlər, yeni tikililər meydana gəlir. Şuşanın rəngi-rufu açılır, bayram 

libası geyinir. 

Şuşa azad edildikdən sonra burada ardıcıl olaraq mədəniyyət tədbirləri keçirilir ki, bu tədbirlərin hər biri də 

Şuşa həyatı ilə sıx bağlı olub. “Xarı bülbül” beynəlxalq musiqi festivalı, “Vaqif” Poeziya Günləri Şuşanın ən 

möhtəşəm tədbirləri kimi tarixə düşüb. Sentyabrın 18-də isə Şuşada Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı 

keçirildi. İllər sonra dahi Üzeyir bəyin ruhən bağlı olduğu Şuşada onun adına möhtəşəm musiqi festivalı keçirildi. 

Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı... 

Hər il ənənəvi olaraq  paytaxtımızda keçirilən və gerçək bir musiqi bayramına çevrilən Üzeyir Hacıbəyli 

Beynəlxalq Musiqi Festivalı bu dəfə Şuşada keçirildi. Daha möhtəşəm, daha gözəl təqdim edilən festival öz 

özəllikləri, daşıdığı məna ilə yaddaşlarda qalacaq. Festival çərçivəsində keçirilən tədbirlərin əsas tamaşaçıları isə 

şuşalılar və şəhid aiələri, şəhid övladları idi. Şuşanı iğşaldan azad edərkən həyatını qurban verən şəhidlərimizin 

ailə üzvlərinin məhz bu gözəl tədbirin keçildiyi vaxtda Şuşaya dəvət edilməsi əvəzsiz bir hadisədir. 

Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı Şuşada keçirilən sayca ikinci beynəlxalq musiqi festivalıdır. 

Bu festivalın 13-cü sayının Şuşada keçirilməsinin və dahi bəstəkarın Şuşadakı heykəlinin ucaldığı parkda baş 

tutması maraq doğurur. 

Son həftələr tədbirlər, yığıncaqlar, toplantılar məkanına çevirilən Şuşada baş verən mədəni hadisələrin 

nəinki Azərbaycan, eləcə də bütün türk dünyası üçün böyük əhəmiyyəti var. 

“Əminəm ki, gələcək nəsillər də bu ənənəni davam etdirəcək...” 

Heç şübhəsiz, mədəniyyət tariximizdə, xüsusən də musiqi mədəniyyətimizin inkişafında Şuşa böyük rola 

malikdir. “Xarı bülbül”ün, Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalının bundan sonra hər il Şuşada 

keçirilməsi beynəlxalq aləmə verilən bir mesajdır ki, biz öz torpağımıza qayıtdıq, Şuşa bizim əbədi musiqi 

beşiyimizdir. 

Festvalın açılışında çıxış edən Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov bildirib ki, 

ulu öndər Heydər Əliyevin Fərmanına əsasən 1995-ci ildən hər il ölkəmizin müxtəlif bölgələrində keçirilən Milli 

Musiqi Günü bu il Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin dəmir iradəsi 

və  müzəffər Ordumuzun rəşadəti sayəsində Şuşada təşkil olunub. “Şuşada uzun illər sonra ilk dəfə Üzeyir 

Hacıbəyli - XIII Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirilir: “Əminəm ki, gələcək nəsillər də bu ənənəni davam 

etdirəcəklər. Bu gün keçirilən tədbirin xüsusi əhəmiyyəti var. Milli Musiqi Günümüz vaxtı ilə erməni 

vandallarının dağıtdığı və avqustun 29-da Prezidentin iştirakı ilə açılışı olan Üzeyir bəyin heykəli qarşısında 

keçirilib. İkinci səciyyəvi məqam odur ki, bu gün çıxış edəcək Fikrət Əmirov adına Mahnı və Rəqs ansamblı düz 

85 il əvvəl dahi bəstəkar tərəfindən yaradılıb”. 

Onu da vurğulayaq ki, bu  tarixi tədbirə Üzeyir bəyin vaxtilə yaratdığı ansamblla yanaşı həmçinin ölkənin 

aparıcı sənətkarları, xalq və əməkdar artistləri, tanınmış ifaçıları qatılıb, onun adını daşıyan parkda milli 

musiqimizin xəzinəsi sayılan əsərləri ifa ediblər. Xalq artisti Ağaverdi Paşayevin rəhbərliyi altında Fikrət Əmirov 

adına Mahnı və Rəqs Ansamblının Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin ifasında Üzeyir Hacıbəylinin və başqa 

bəstəkarlarımızın yaratdıqları musiqinin sədaları Şuşadan bütün dünyaya yayılıb.  Tədbirdə rəsmi şəkildə 

vurğulanıb ki,  Şuşanın mədəniyyət paytaxtı olaraq bundan sonra da bir çox yerli və xarici tədbirlərə ev sahibliyi 

edəcək. 

“Üzeyir sənətinin gənclik sədaları” adı altında yeni proqrama start verilib... 

Şuşa azad edildikdən sonra burada keçirilən mədəni-kütləvi tədbirlər o qədər yüksək səviyyədə, maraqlı 

təşkil olunur ki, hər kəs tamaşaçı kimi o tədbirlərdə iştirak etmək istəyir, hamı Şuşada olmaq istəyir. 

Sayca XIII olan bu festival Şuşada başlayıb və festival çərçivəsində Bakı, Gəncə, Ağdamda bir neçə tədbirin 

təşkili planlaşdırılıb. Eyni zamanda cari festival çərçivəsində ilk dəfə olaraq "Üzeyir sənətinin gənclik sədaları” 
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adı altında yeni proqrama start verilib və gənclərə böyük səhnədə özlərini nümayiş etdirməyə şans yaradılıb. 

Festival çərçivəsində Azərbaycanın bədii kollektivləri, solistləri ilə yanaşı, ABŞ və Polşadan dəvət olunmuş 

məşhur musiqiçilərin də çıxışı nəzərdə tutulub. Sentyabrın 24-də başa çatacaq festivalda Azərbaycan 

mədəniyyətinin ən gözəl örnəkləri, ənənələri təqdim edilir. Məlumatlara görə, növbəti illərdə festivala daha çox 

xarici qonaqlar, musiqi qrupları, kollektivləri dəvət olunacaq. Şuşada mədəniyyət tədbirlərinin təşkil edilməsi heç 

şübhəsiz ki, indiyə dünyanı bürüyən erməni saxtakarlığına layiqli bir cavabdır. Şuşa ölkəmizdə mədəni-kütəvi 

tədbirlərə ev sahibliyi etmək sahəsində də liderdir və bu liderliyi əbədiyyətə qədər daşıyacağına şübhə etmirik... 
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İlham Əliyev Zəfərinin Şuşa təntənəsi 

 
Mədəniyyət paytaxtımız əvvəlki şöhrətini özünə qaytarır 

 

Yasəmən Musayeva 

 

“Əziz Şuşa, sən azadsan! 

Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq!” 

 

8 noyabr 2020-ci ildə Ali Baş Komandan İlham Əliyevin iftixar və qürur hissi ilə Azərbaycan xalqına 

verdiyi bu şad xəbər ürəklərimizdə illərdir daş kimi asılıb qalan Qarabağ dərdini bir andaca əritmiş, eyni zamanda 

qəlblərimizin şah taxtında yer tutan Şuşanın azadlığının yaratdığı sevinc hissindən kövrəlmişdik... 

Bu, bütün Qarabağın, işğal altında qalan torpaqlarımızın azadlığının müjdəsi idi. Qəlblərimizin müqəddəs 

qibləsinin, mədəniyyət beşiyimizin xilasının şadlığı idi... 

Yaradan bu füsunkar diyarda elə bir möhtəşəm qəsr ucaldıb ki, sütunları sıldırım qayalardan, tağları 

əzəmətli dağlardan yonulub. Tanrı Şuşaya zümzüməli bulaqlar, çağlayan şəlalər, zümrüd meşələr, sevgi simvolu 

xarıbülbüllər ərməğan edərək, bu büllur sarayı sanki Yer üzünün cənnəti kimi var edib. 

Bu qədim və qüdrətli şəhər tarixi, yerləşdiyi ərazi, mədəni arxitekturası, incəsənəti, maddi-mənəvi irsi, 

yetişdirdiyi görkəmli şəxsiyyətləri ilə dünya şəhərləri içərisində təkrarolunmaz məkandır. 

Elə buna görədir ki, tarixboyu düşmənlərin gözdağına çevrilib, daim ona sahib olmaq istəyənlərin sayı çox 

olub. Amma bu qədim və qəhrəman şəhər Qacar zülmünü də diz altına gətirib, 1905-ci il erməni daşnaklarının 

azğınlığının da qarşısını alıb. 2020-ci ilin 8 noyabrında isə müzəffər sərkərdə İlham Əliyevin “dəmir yumruğ”una 

çevrilən qəhrəman Azərbaycan oğullarının qətiyyəti və hünəri sayəsində mənfur düşməni diz çökdürüb, qarşısında 

baş əyməyə məcbur edib. 

Bir daha başa salıb ki, Pənahəli xanın, Mehdiqulu xanın, Xurşidbanu Natəvanın, Üzeyir bəy Hacıbəylinin, 

Firudin bəy Köçərlinin, Əhməd Ağaoğlunun və daha sadalamadığımız minlərlə dahi xadimin yoğrulduğu bu 

müqəddəs torpaqda qorxaq, məkrli, işğalçı erməni at oynada bilməz! 

Qarabağ da, Şuşa da hər zaman Azərbaycanın olub və bundan sonra min illər keçsə də, belə olacaq... 

 

Abidələr şəhəri 

 

Şuşa həm də tarixi irsimizin daş yaddaşını özündə yaşadan şəhər olub. Vaxtilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 

abidələr şəhəri adlandırdığı bu qədim qalada 300 tarixi abidə, 550 qədim yaşayış binası, 870 metr uzunluğunda 

bərpa olunmuş qala divarları olub. Şuşada milli abidələrin çoxluğu, onların rəngarənglik baxımından fərqlənməsi, 

haqlı olaraq, şəhərin mədəniyyətimizin ən zəngin beşiyi adlandırılmasının səbəbidir. Şuşada hər bir ev, küçə, 

möhtəşəm qala divarları, məscidlər, hündür minarələr, əzəmətli qəsrlərin qalıqları keçmişimizdən xəbər verir. 

Bu bənzərsiz xanzadə şəhərin həm də adına yaraşan yaşam tərzi olub. Şuşa təkcə təbii gözəlliyi ilə deyil, 

kübar cəmiyyəti, mədəni mühiti, yüksək təhsilli ziyalıların   olması ilə də fərqlənirdi. XIX əsrin əvvəllərində 

Qarabağın ən qədim məktəbinin təməli məhz Şuşada qoyulmuşdu. 

 

Gözəl ənənələr bərpa edildi 

 

Şuşa həm də mədəni mühitimizin, musiqi,  poeziya festivallarının baş ünvanı idi. Lakin 30 ilə yaxın bir 

zaman idi ki, Şuşanın o çal-çağırlı günləri də sovulub getmişdi. Amma bu 2020-ci ilin 8 noyabrına qədər çəkdi... 

Şanlı qələbədən çox qısa zaman sonra, 2021-ci ilin 14 yanvarında isə Şuşa işğaldan azad olunandan sonra 

ikinci bayramını yaşadı və “Zəfər yolu” ilə gələn əzizlərinə sevinclə qucaq açdı... 

Həmin tarixdə Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Şuşaya qalibiyyət səfəri etməsi və məhz bu 

doğma diyara Şuşanın əbədi sakinləri - qələbəmizin rəmzi Natəvanın, Üzeyir bəyin və Bülbülün büstləri ilə 

qayıtması Şuşanın bayram günlərinin başlanğıcı oldu. 

Bu il mayın 7-də Şuşanı Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edən Prezident İlham Əliyev düz 5 gündən 

sonra Şuşaya səfər etdi və möhtəşəm “Xarıbülbül” festivalından bütün Azərbaycan xalqını salamladı. Bu günü 

ölkəmizin tarixində əlamətdar gün kimi dəyərləndirən Prezident çıxışı zamanı vurğuladı ki, biz bu günü 30 il 

səbirsizliklə gözləmişik, 30 il Vətən həsrəti ilə yaşamışıq: “Uzun fasilədən sonra bu il birinci dəfə keçirilən 
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“Xarıbülbül” Musiqi Festivalı şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr olunub. Biz bu günü bizim qəhrəman 

hərbçilərimizə borcluyuq, Azərbaycan xalqına borcluyuq. Xalq birləşdi, xalq həmrəylik göstərdi, bir yumruq kimi 

birləşdi və bu Qələbəni Azərbaycan xalqı qazandı. Bu, bizim hamımızın qələbəsidir”. 

“Biz bu gözəl ənənəni bərpa etdik və bundan sonra “Xarıbülbül” festivalı Şuşada hər il keçiriləcək” - 

söyləyən İlham Əliyev xüsusilə vurğuladı ki, ermənilər nə qədər çalışsalar da, Şuşadan Azərbaycan ruhunu silə 

bilmədilər: “Bəli, mənfur düşmən tərəfindən binalar dağıdıldı, məscidlərimiz dağıdıldı, tarixi abidələrimiz 

dağıdıldı. Ancaq Şuşa Azərbaycan ruhunu qoruya bildi”. 

İlk dəfə Şuşa şəhərində “Xarıbülbül” Beynəlxalq Musiqi Festivalı məşhur xanəndə Seyid Şuşinskinin 100 

illik yubileyi ilə əlaqədar 1989-cu ildən keçirilməyə başlayıb. 

Həmin ilin mayında, Şuşada xarıbülbülün çiçəklənmə dövründə Cıdır düzündə keçirilən festivalda yerli 

ifaçılarla yanaşı, Qırğızıstan, Qazaxıstan, Başqırdıstan, Litva və Belarusdan da musiqi qrupları iştirak edib. 

Şuşada füsunkar gözəlliyi ilə seçilən Cıdır düzündə 1992-ci ilədək hər il may ayında keçirilən “Xarıbülbül” 

Musiqi Festivalı əhəmiyyətinə, səviyyəsinə, rəngarəngliyinə görə nəinki Azərbaycanda, bütün keçmiş sovet 

məkanında, hətta dünya miqyasında belə möhtəşəm mədəniyyət tədbirlərindən biri sayılırdı. 

Artıq Şuşada başlayan yeni həyatla birlikdə, bu məşhur tarixi festival da əvvəlki təntənəsinə qovuşdu. 

İllərdən sonra Şuşa şəhərində 2021-ci il mayın 12-si və 13-də ilk dəfə “Xarıbülbül” festivalı düzənləndi. Tədbirdə 

Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların musiqi kollektivləri çıxış etdilər, xalq və klassik musiqi nümunələrindən 

ibarət proqram təqdim olundu. 

 

“Xarıbülbül” festivalında Azərbaycan xalqı bir daha bütün dünyaya öz birliyini nümayiş etdirdi. 

 

“Demişdim ki, Şuşanı biz dirçəldəcəyik” 

 

Şuşa həm də tarixən ədəbi simaların xatirə gecələrinə, poeziya günlərinə evsahibliyi edib. Bu möhtəşəm 

tarixi günlərdən biri isə, ilk dəfə Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə gerçəkləşdirilən “Vaqif Poeziya Günləri” olub. 

1982-ci ilin 14 yanvarında Ulu Öndər Şuşada Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin və Poeziya evinin 

təntənəli açılışını etmiş, eyni zamanda, “Vaqif Poeziya Günləri”nin keçirilməsi ilə bağlı göstəriş vermiş və həmin 

ilin 29 iyul - 3 avqust tarixlərində Şuşada “Vaqif Poeziya Günləri” keçirilmişdi. 

Bu sənət bayramı həmin vaxtdan 1991-ci ilədək hər il avqust ayında şairin vətəni Qazaxdan başlayıb, 

Şuşanın əsrarəngiz Cıdır düzündə yekunlaşardı. Ədəbiyyatsevərlər arasında böyük maraqla qarşılanan bu günlər 

çərçivəsində şeir gecələri ilə yanaşı, konsert proqramları da təqdim edilərdi. 

İllərdən sonra qürurlu Qarabağ Zəfərimiz Şuşada ənənəvi şeir bayramımız olan “Vaqif Poeziya Günləri”nin 

də bərpasına rəvac verərək sənətsevərlərin, ümumilikdə Azərbaycan xalqının sevincinə səbəb olub. 

Ulu Öndər Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu və mənfur erməni qəsbkarlarının işğalçılıq siyasəti 

nəticəsində yarımçıq qalan mədəni tədbirlərimizdən olan “Vaqif Poeziya Günləri” 2021-ci ilin 30 avqustunda 

yenidən Şuşada keçirildi. 

Azərbaycan Prezidenti Şuşada Vaqifin bərpa edilmiş məqbərəsi önündə qeyd olunan poeziya günündə 

çıxışı zamanı bir daha vurğuladı ki, noyabrın 8-də Azərbaycan xalqına Şuşa müjdəsini verərkən demişdim ki, 

Şuşa artıq azaddır, bu, həqiqətdir: “Biz azad Şuşada yığışmışıq. Demişdim ki, biz Şuşaya qayıtmışıq. Bu da 

həqiqətdir. Festivallar, poeziya günləri, mədəni tədbirlər və bir çox başqa tədbirlər artıq keçirilir və keçiriləcəkdir. 

Demişdim ki, Şuşanı biz dirçəldəcəyik. Bu da baş verir, biz Şuşanı dirçəldirik...” 

 

Şuşanın dağlarından bütün Qarabağa, Azərbaycana, dünyaya yayılan səda... 

 

Azərbaycan musiqisinin beşiyi, konservatoriyası da elə Şuşadır. Bu şəhərdə böyüyüb, boya-başa çatan çox 

az adam tapılar ki, musiqinin hansısa bir sahəsi ilə məşğul olmasın. Bu diyar çox görkəmli bəstəkarlar, tarzənlər, 

muğam ifaçıları yetişdirib. Şuşa, həm də Azərbaycan professional musiqisinin, milli bəstəkarlıq məktəbinin, ilk 

milli opera və operettanın yaradıcısı, eləcə də mədəniyyət tariximizin qızıl səhifələrini təşkil edən bir çox ilklərin 

müəllifi Üzeyir bəy Hacıbəylinin doğma vətənidir. Dahi bəstəkarın doğum günü - 18 sentyabr ölkəmizdə hər il 

Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur. 

1995-ci il sentyabrın 18-də dahi bəstəkarın anadan olmasının 110-cu ildönümündə Ulu Öndər Heydər 

Əliyev bu musiqi bayramı (“Üzeyir Musiqi Günü”) haqqında fərman imzalayıb, 2009-cu ildə isə dahi bəstəkarın 

adına Beynəlxalq Musiqi Festivalının əsası qoyulub. Bu festival hər il sentyabrın 18-də müxtəlif ölkələrdən musiqi 

kollektivlərini, ifaçıları, dirijorları, musiqişünasları bir araya gətirərək əsl musiqi bayramı kimi qeyd olunub. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

206 
 

2021-ci ilin 18 sentyabrında isə, Milli Musiqi Günü Üzeyir bəyin doğma şəhərində - Azərbaycan 

mədəniyyətinin paytaxtı Şuşada, elə dahi bəstəkarın heykəlinin yerləşdiyi parkda təntənəli şəkildə qeyd olundu. 

Bu tədbirdə Üzeyir bəyin düz 85 il əvvəl yaratdığı Fikrət Əmirov adına Mahnı və Rəqs Ansamblı da çıxış etdi. 

Ölkənin aparıcı sənətkarları, xalq və əməkdar artistləri, tanınmış ifaçıları bu musiqi bayramında Üzeyir bəyin 

yazıb yaratdığı və milli musiqimizin xəzinəsi sayılan əsərlərini ifa etdilər. 

Şuşadan, Üzeyir bəy nəfəsindən, ruhundan qanadlanan möhtəşəm əsərlərin sədası Şuşanın dağlarından 

bütün Qarabağa, Azərbaycana, dünyaya yayıldı... 

Bəli, Azərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsində qazandığı şanlı Qələbə Qarabağda tarixi 

ənənənlərimizin, mədəni tədbirlərimizin də bərpasına rəvac verib. Bu gün bütün Qarabağ quruculuq meydanına, 

Şuşa isə mədəniyyətimizin mərkəzinə çevrilib... 

Qarşıda isə Şuşada bizi daha bir möhtəşəm bayram gözləyir: gələn il biz Qarabağın büllur qəsri Şuşanın 

270 illiyini böyük zəfər coşqusu, təntənə ilə qeyd edəcəyik... 

 

Azərbaycan. - 2021.- 22 sentyabr. - № 202. - S. 1,6. 
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Hər baxımdan Zirvə - Şuşa 
 

Dilarə ADİLGİL 

 

"Sən sabahlar və şəfəqlər qədər gözəlsən!"  

 

(Nazim Hikmət) 

 

"Hər qaranlıq gecənin bir işıqlı gündüzü var", - deyirlər. Mən isə xüsusilə bədbinliyə köklənib dünya ilə 

təması kəsmək istəyəndə "böyük sevgilər ya sonsuzdur, ya onsuz", - deyə düşünüb, özümdən belə "intiqam 

alırdım". Və ruhuma edə biləcəyim təsəlli bəhanələrini rədd edib bu qara düşüncələr içərisində günü-gündən 

kiçilir, azalır, bir gün yoxa çıxacağım günü də uzaqda görmürdüm. Dostoyevskinin "Qalanı müdafiə etmək sənəti 

nə qədər güclü olur-olsun, qalaalma sənəti daim ondan bir addım qabaqda olacaqdır" kəlamı da arada bir cücərən 

ümidimin başından vururdu. Müharibə öncəsi, faktiki "pərdənin açılmağına" günlər qalmış çapdan çıxan 

kitabımda qəlbim qan ağlaya-ağlaya Şuşanın işğalından yazmışdım. Onda heç düşünə də bilməzdim ki, belə 

tezliklə bizim də küçəmizdə bayram olacaq, arzularımızın, istiqbalımızın şəhəri Şuşa xəyallarımızın çin olan 

azadlığına qovuşacaq və mən də bu barədə yazacağam. Doğrusu, hələ də nə yazacağımı bilmirəm. Qələmimin nə 

yazacağını, məni Şuşaya necə aparacağını. Yazmağa qorxuram? Ürək eləmirəm? Bədgümanam ki, yaza 

bilmərəm? Qətiyyən yox! Adam çoxdan görmədiyi (ya həmişə görməyi arzulayıb heç görmədiyi!) kimsəni 

gözləyəndə necə həsrətlə, yanğı ilə çırpınarsa, mən də Şuşa haqqında elə düşünürəm. Gör indi görüşünə gedəndə 

nə olacaq! Xəyalı belə gözəl! Şuşanı görmək, görə bilmək və... ölmək! İlk dəfə Hötedən gələn, Şuşaya aid etdiyim 

bu məşhur ibarə qanad açıb dünyanı dolaşsa da, ədəbiyyat adamları onunla müxtəlif cür "oynayıb" Neapol, Paris, 

London kimi şəhərlərə şamil etsələr də, mahiyyət dəyişmir, birdir. "Ölüb qalam orda mən!" Məna gücü, vurğu 

odur ki, buranı görməmiş ölmək olmaz. 

"Dünyanın harasında olursan ol, olduğun yerdə deyil, düşündüyün yerdəsən". Şəhərin kosmosdan çəkilmiş 

fotolarına baxıram. Adi həvəskar fotolarda da Şuşa elə belə görünür. Şuşa özü kosmosdur, yaxın planetdir, Yerdə 

ikinci planetdir. Özüm də bilmədən oradan olan tanışlarımı düşünürəm, onların söhbətlərini yadıma salmağa 

çalışıram. Şuşanın rəsmini çəkmək, portretini yaratmaq üçün "bəlkə kömək oldu" düşüncəsi ilə. Mənimlə 

universitetdə şuşalı qız oxuyurdu, bir dəfə şikayətləndi ki, Bakıda rütubət çoxdur. Şuşanın havası qurudur, paltar 

sərirsən, bir saata qupquru olur. Adi məişət epizodudur, amma indi o qədər əziz gəldi mənə. Şuşalı 

vaxtlarımızdandı, yəqin ona görə. Birdən-birə çoxdan görmədiyim o qızı da görmək istədim. 

Noyabrın əvvəlləri idi. Məlumat verilməsə də, hamı məsələdən agah idi. Prezident mesajını vermişdi: 

"Şuşasız bizim işimiz yarımçıq qalar". Ermənilərin Şuşanı boşaltmaları, şəhərin mühasirədə olması, hətta artıq 

almış olduğumuz kimi xəbərlər bir-birini əvəz edirdi. Şuşadan əsgərlərimizin hənirtisi duyulur, "uçuq 

minarələrdən qopan səslər" eşidilirdi. Hədəfə az qaldıqca "az qalıb, gözəlim, aç qucağını, bu qədər dözmüsən, bir 

azca da döz, çatırıq", - deyə öz-özümə pıçıldayırdım. Müharibənin ilk günlərindən dilimi qabar edən duamı hey 

təkrarlayırdım: 

"İlahi, sona qədər bizim tərəfimizdə ol!"  

Bəlkə düşündüyümdən daha unudulmaz, mehriban, doğma, isti olacaq? Bəlkə bunların heç biri o möhtəşəm 

görüşün yanından belə keçməyəcək! Təsəvvür etməsəm də, bilirəm. Şuşa orqanik şəhərdir. Bildiyim, oxuduğum 

qədər. Relyefi, arxitekturası ilə. Gözəlliyi də poetik, intellektual. Bərpada da gərək bunlar gözlənilsin. Şiş 

qayalıqların ucunda dumana bürünmüş göydələnlərin necə möhtəşəm görünəcəyini təsəvvür edirəm və hətta 

görürəm. Amma elə edək ki, urbanizasiya orqanikanı üstələməsin. Şuşa Qafqazın incisi, Azərbaycanın say-seçmə 

ziyalılarının vətənidir. XVIII əsrin sonlarından başlamış ta işğala qədər yetişdirib, pərvazlandırıb, dünyaya 

tanıdıb! Biz bu 27 ili itirdik, amma düşmənlərimiz də qazanmadılar. "Dəvə hacı olmaz gedib-gəlməklə Məkkəyə". 

Şuşa o qədər tarixi şəxsiyyətin adı ilə bağlıdır ki, tarixi olmayan qarışı yoxdur. Tariximizin, mədəniyyətimizin 

"qızıl əsr"inin nümayəndələri ilə bağlı məkanların hərəsi dövrünün bir mədəniyyət ocağı idi. "At ölüb, itlərin 

bayramıdır" prinsipi ilə qalaya köçürülən "dinc" ermənilərin Azərbaycanın tarixi, mənəvi irsinə tutduğu divan, 

saqqallı "səhra komandirlərinin" torpağımızda apardığı etnik təmizləmə siyasətinin, ağlasığmaz vəhşiliklərin 

davamı idi. Azərbaycan ədəbiyyatının klassikləri - N.Vəzirovun talanıb yandırılan evi, Ə.Haqverdiyevin dağılan 

tifaqı, rəssam, musiqişünas M.Nəvvabın ev-muzeyinin məhv edilməsi məşhur azərbaycanlıların izlərini silməyə, 

Şuşanı məqsədli şəkildə erməniləşdirməyə yönəldilmişdi. Yəni burada yerli-dibli azərbaycanlı olmayıb. 

Zavallılar, "qızılgülə başqa bir ad versələr, onun gözəl ətri dəyişər məgər?"  
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"Nəcəf bəy cənabları, siz həmişə diri qalacaqsınız. Dünyada əkdiyiniz ağacların meyvələrinin toxumlarını 

külək müsəlman aləminin səhralarına səpib, göyərdib, minlərcə Nəcəf bəylər yetirib, gözəl niyyətlərinizi daha da 

rövnəqləndirəcəklər. Sizin adınız tarixlərin vərəqlərində zəbt olunub dillərdə zikr olunacaqdır". Nəcəf bəyin ruhu 

inciməsin, sanki Üzeyir bəy bu sözləri tək onun haqqında deyil, bütün Şuşa, şuşalılar barəsində söyləmişdir. 

Vaqifin məqbərəsini dağıtmaqla, heykəlləri güllələməklə tarixdən faktları, mədəniyyətdən izləri, qəlblərdən 

məhəbbəti silməyi düşünmək əsl ermənilikdir. "Vaqif" dramındakı Xuramanın özünü qayadan atdığı yer durur, 

onu yox etməyə düşmənin gücü çatmaz. İlk müdafiə nazirimiz S.Mehmandarovun dədə-baba evini sökmək olar, 

lakin bu gözəl məhəllənin onlara məxsus olduğunu unutdurmaq, gizlətmək olmaz. Bu dünyada həqiqəti yalandan 

ayırmaq üçün fakt kimi tərs "hakim" var.  

Şuşa alınana qədər hava xoş keçirdi, azad olandan sonra güclü yağış yağdı, bu yağış şəhəri yuyub pak elədi, 

gün qurutdu. İşğalçıların izi-tozu da qalmadı. ONU düşünəndə ilk eşitdiyim musiqi səsi olur. Gördüyüm də. Deyə 

bilmirəm hansı musiqi qulağıma gəlir... Çünki tez-tez dəyişir. Özünü bildirmir. Fon kimi... Görmədiyim şəhərin 

küçələrini gəzirəm və hər tin bitəndə, sağa-sola burulanda, yoxuş qalxanda, eniş düşəndə melodiya da dəyişir. 

Şuşa azad edilib, lakin mən hələ də nisgildən azad ola bilməmişəm. Kökü dərindədir, buraxması zaman istəyir. 

Şuşa ilə bağlı qəlbimdə, ruhumda 2 əsas yara var. Birincisi, "Qarabağ bülbülləri"nin Qarabağın möhtəşəm 

mənzərələrini tamamlayan, dağlarında əks-səda verən musiqisiz ifasıdır. İşğaldan qabaq da, ağlamadan dinləyə 

bilmirdim. İndiyə qədər məni belə duyğulandıran, ruhumu saran nə şeir olub, nə avaz. Ana laylası kimi...  

 

Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, 

Mən sənin köksündə - kiçik bir zərrə. 

Mənə qanad verən odlu diləksən, 

Adına, özünə Vətən deyirəm, 

Çölünə, düzünə Vətən deyirəm... 

 

Elə bilirəm özüm yazmışam, o qədər içimdən keçir. "Hər misrası ayaq üstdədir". Eyni vaxtda dərinliyi və 

ucalığı ancaq belə hiss etmək olar. Bir şeir insanın duyğularını yalnız bu qədər net əks etdirə bilər. "Səndən 

ötrüymüş demə inqilablar, savaşlar, axan qanlar, kəsilən başlar..." Bu misralar əslində qadına yazılıb. Lakin qadın 

da elə Vətən deyilmi? Bu qara 27 ildə özünü viranə qalmış könlümüzə xatırlatmadığı, yada salmadığı bir gün belə 

olmadı, ruhdan ruha yaşadıq. Nə qədər soydaşımız bu nisgillə son mənzilə ağır köç edib "torpağı bir ovuc da 

artırdı". Əlimizdən aldılar, lakin qəlbimizdən ala bilmədilər. Daha çox sevdik, bir ayrı cür can atdıq. 

Üzdəniraqların "tarixi torpaqlarımızdır" deməyi ilə torpaq nə qiymətli olur, nə əziz. Nə də onların. Torpağı hiss 

etmək, pıçıltısını eşitmək, nəfəsini duymaq, cazibəsinə doğru qaçmaq gərəkdir. Haradasa oxumuşdum... 

"Oğlanların irəlidə qəhrəmanlıq göstərəcəklərini əvvəlcədən heç nə məlum etmir, əksinə, gələcək qəhrəmanlar 

gündəlikdə darıxdırıcı, maraqsız insanlar olurlar".   Müharibədən əvvəl Bakının küçələrində gəzən kəkilli 

gənclərin günahına batıb fikirləşirdim ki, Qarabağı bunlarla qaytaracağıq? Bir kitab da oxumayıblar. Qarabağı elə 

onlar aldı! Kitabla böyüyənlər verdi, kitab oxumayan nəsil geri aldı! Burada mən əsla oxumağın antitəbliğatını 

aparmıram. Sadəcə, bu müharibə çox nəsnəyə gözümüzü açdı. İnsan səssizcə sevməlidir, qara-qışqırıqla yox...  

Hər şey zamana möhtac, zaman isə hər şeyə əlacdır. Yəqin. Dünyanın ağıllı adamları belə deyir, özümüz 

də belə görmüşük. Lakin bir var fərdin faciəsi, bir də var, bütöv xalqın başına gətirilənlər... Nə qədər vaxt 

keçməlidir, hansı gözəl hadisələr baş verməlidir ki, o qara günlər unudulsun, kədərin rəngi solsun. 2020-nin 

payızında 27 ilə bərabər 44 gün yaşadıq. Eşitmədiklərimizi eşitdik, görmədiklərimizi gördük. Yaralar açıldı, 

qaysaqlar qopdu, közlər düşdü. Bu lənətəgəlmişlərin hansı faşistlikləri qaldı daha üzə çıxmamış? Tükürpərdən 

sirlər, Hitlerin əsir düşərgələrini unutduracaq dəhşətlər... Qarabağ müharibəsindən elə müsibətlər eşitdim ki, qıyıb 

bir yaxınıma danışa bilmədim. "Çünki hər gerçək hər qulağa görə deyildir". Necə də yiyəsiz, sahibsiz imişik. 

Ananın balasını qucağından alıb aparırlar, atası məğmun-məğmun baxır. İndi sülh deyirlər. Melkonyan kimi hərbi 

caniyə Milli Qəhrəman adı verib öyünəndə metofizik qanunların hələ ləğv edilmədiyini düşünməliydilər. Etdikləri 

vəhşilikləri özləri yazıb yayıblar, çəkib bizə yanıq veriblər. Onilliklərlə heysiyyətimizlə oynayıblar. Bizim əsirləri 

necə bölüşdürdüklərini, neçəsini orqana, neçəsini bordelə, nə qədərini qul kimi işlətməyə verdiklərini çəkinmədən 

bir delfin üçün özünü öldürən, it-pişiyin "hüquqlarını" qoruyan Avropaya elan ediblər. "Dağ ermənilərinin döyüş 

ruhu güclü olurmuş..." Bu qədər tarix oxumuşuq, hansı müharibədə erməni adı keçib? Bədbəxtlikləri də bundadır. 

Olmayan yalanı uydurmaq, ona inanmaq! Olanı yox, xəyal etdiyini görmək. "Vanya dayı" (A.Çexov) deyirdi ki, 

reallıq olmayan yerdə ilğımla yaşayarlar.  

Mənə görə Rusiyanın siyasəti rus xalqından ayrıdır. Şovinistləri də çoxdur, lakin obyektiv düşünən, ağıllı 

ziyalıları da nə qədər istəsən! Bizi sevib-sevmədiklərindən asılı olmayaraq, nə qədər məşhur isim var ki, şəxsən 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

209 
 

izləmişəm, mövqelərini, adlarını qorudular. Ermənilər isə sanki bir başdan idarə olunurlar. Daşnakı nə deyirsə, 

böyüyü də, kiçiyi də, qadını da, uşağı da, elmi də, ədəbiyyatı da onu təkrarlayır. Öz içindən kor olmaq budur. 

 44 gündə xronika təzələndi, keçmişin zülmünü, çarəsizliyini bir də yaşadıq, ağlamaqdan kor olduq. 

Bilmədik, şəhidlərimizə ağlayaq, yoxsa yerdə qalan, tapdalanmış haqqımıza. Statistika "30 ildə Qarabağda 44 

gündəki qədər qan tökülməyib", - desə də, mən "qan dənizi" deyəndə 90-ları düşünürəm. Yəqin ki, hadisələrin 

masştabına, faciəvi nəticələrinə, bizim qat-qat çox itki verməyimizə, əzilməyimizə görə. Nahaq tökülən qan 

yandırır adamı. Reallıqdan uzaqlaşdırır.  

Şuşa ilə bağlı qəlbimdə qövr edən ikinci yara isə "Şuşada son çay" fotosu idi. Müharibənin ortalarından 

bizim seqmentdə yenidən yayılmağa başladı. Natəvanın memorialı önündə yerdə iki əsgərimiz oturub. Qarşı-

qarşıya... Silahları əllərində... Və üç ədəd armudu stəkanda rəngsiz çay... İndi ayağa qalxıb gedəcəklər. Gedə 

biləcəklərmi? Ya əbədilik Şuşada qalacaqlar? Çaylar da çox güman ki, içilməmiş soyuyacaq. Kadrda bir nəfər də 

var, çəkənin özü... Özü görünməsə də, kədəri görünür. İlahi, bir şəkildə də nə qədər qüssə olarmış. Divardakı yazı 

da bu hüznü tamamlayır: 

 

Zaman unutmayır ötən bir anı, 

Xalq üçün xeyirxah olan insanı. 

Gözlər aydın olsun görməsin kədər, 

Xan qızı yaşasın tarixlər qədər! 

 

Bizim hələ Xan qızının məzarının vəhşicəsinə dağıdılmasından, sümüklərinin çıxarılıb İrəvana 

aparılmağından xəbərimiz yoxdur... Biz bu məşum faktı Ağdam işğaldan azad ediləndə biləcəyik. Şairənin 

əsərlərinin Azərbaycan xalqının dövlət varidatı elan edilməsi bir tərəfə, heç olmasa, onun Şuşaya çəkdirdiyi sudan 

içdiklərinə görə məqbərəsinə toxunmamalıydılar. Nə qoyub, nə axtarıram? "İnsan erməni ola bilər, amma 

ermənilər, əfsus ki, heç vaxt insan ola bilməyəcəklər". Xanlar-xanzadələr bilsəydilər ki, torpağımızda künc 

verdiyimiz erməni indi bizə köçəri deyir. Hələ yurd-yuva necə talanıb. Nəzərə alsaq ki, Natəvan elatın məşhur, 

mötəbər, say-seçmə adamlarından olub, rəhmətə gedəndə camaat onu Şuşadan Ağdama qədər çiynində aparıb, 

dəfninin necə hörmətlə, təntənə ilə keçdiyini təsəvvür etmək çətin deyil. Necə deyərlər, "bizdə şeir də var, sənət 

də vardır, şairə, sənətə hörmət də vardır". Və belə dəyərlərlə yaşayan bizlərin qonşu olduğu ünsürlərə bax! Xan 

qızı onsuz da yaşayacaq! Könüllərdə təxti-rəvan quranlar unudulmur. 27 il sonra Rza bəy "Şuşada ilk çay" 

fotosunu da çəkəcək. Lakin o ağrılı yaz günündən bu xoşbəxt payız gününə hələ çox var... Bir ömür qədər uzun 

bir yol. Geri sayım 8 maydan başladı və 8 noyabrda böyük final marafonunu tamamladı! Bunu isə hələ dünyada 

heç kəs bilmir, Biləndən başqa! 

Müqayisəyə 2 video gəlir... 2017-nin və 2020-nin Şuşası. Hər iki çəkiliş Yeni il qabağı aparılıb, birini 

düşmənlərimiz çəkib, digərini özümüz. Şuşa işğalda və sonra... Bu 27 ildə heç nə artırmayıblar, nə qalıb, bizdən 

qalıb. Şuşaya yerləşdirilən ermənilər şəhərin mərkəzini boş qoyaraq dağlıq, uzaq hissəsinə çəkilmişdilər. Buna 

psixologiyada "dəvəquşu effekti" deyirlər. Öz aləmlərində guya istehkam yaradır, özlərini sığorta edirdilər.  

Demək, 2017-nin Şuşası. Qar yağıb. Şəhərdə seyrəklikdir (Düşünürəm ki, orda elə bir məskunlaşma da 

olmayıbmış). Arabir kimsə görünür, axçişka küçədə yolka bəzəyir, bacalardan tüstü çıxır. Arxayınlaşıblar. Elə 

bilirlər həmişə belə olacaq. Rəşadətli Azərbaycan Ordusu bir həmlə ilə hamısını süpürüb "cəhənnəmlik" etdi!  

...Yenə də qar yağıb, Şuşamız ağ örtüyə bürünüb. O, həmişə bizim olub, bizim idi, onu unutmamışdıq, bizi 

zülm ilə ayırmışdılar. Balanı anadan ayıran kimi. Bu gün yenə bir yerdəyik, bu dəfə həmişəlik! Azərbaycan 

vətəndaşı Azərbaycan Himninin təranəsi altında qədim şəhərin qarlı küçələrini gəzir. Bu qar o qardan deyil, 

torpağımızı erməni mikrobundan dezinfeksiya edir, bizim də üzümüzü ağardır. Himni xor oxumur. Xoş pauzalarla 

solo ifa edir. Şuşa qalasını boyaboy "mələklərin üzərinə kölgə saldığı" bayrağımız örtüb, xain düşmənə göz dağı 

kimi! Bu, bir yuxudumu..? Kamera ermənilərin tarix boyu yeganə qiymətli "sərvəti" - daşından-divarından qalxan 

kimi istifadə edib arxasında gizləndikləri kilsəni bizə göstərir. O kilsəni ki, arxadan vurulan xəncər kimi 

namərdcəsinə Şuşanın kürəyinə sancılıb. Həmin kilsəni ki, ermənilər arxalarını yerə verməmək, hələ suyun 

üzərində qala bildiklərini bizə göstərmək üçün müharibənin qızğın vaxtı orada liturgiya, nigahkəsmə mərasimi də 

keçirmişdilər. O kilsəni ki, hər yoldan ötən "jurnalist" sınmış şüşəsinin hesabını istəyir, amma və lakin və nədənsə, 

Putinin məşhur kəlamını unudurdu: "Terrorçunu ayaqyolunda belə tutsanız, gəbərdin". 

Sakitlikdir. Şəhər dincəlir. Top-tüfəng səsindən deyil, murdar nəfəsdən dincəlir, 92-ci ildə donub qalan 

Şuşa özünə gəlməyə başlayır. Əfsanəyə görə, qara 8 maydan sonra Şuşanın başının üstündən çiskin, qar, duman 

heç əskik olmayıb... Başqa bir əfsanəyə görə isə, xarıbülbül ona görə yad yerdə bitmir ki, ayrılığa dözümü yoxdur. 

"Qarabağ bu savaşda gül oldu, Azərbaycan əsgəri bülbül. Bu dəfə də bülbülün qanı axdı, amma gülü - Qarabağı 
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əyilməyə qoymadı" və qələbəmizin ikonasına çevrildi. Ordumuz Şuşanı şit yağın içindən tük çəkən kimi götürdü. 

Mümkün olmayanı etdi. Sıldırımlara quş kimi sızdı, külək kimi qalxdı. Gedişi ilə bizi sümüklərimizə qədər 

yandıran Şuşa, möhtəşəm qayıdışı ilə onilliklərə işləyən yaramıza məlhəm oldu. Azərbaycan Ordusunun Şuşaya 

necə daxil olduğunu erməni hərbi ekspertləri heç cür anlaya bilmədi. Bu onlar üçün 92-də boş şəhərə girib 

"qələbə" qazanmaq deyildi. Dişlə, dırnaqla, qanla, canla qazanılan qələbə idi. Təqlid edilməyən və təqlidi olmayan 

cəsarət idi. Mən hər uyğun məqamda türkü, onun gücünü qabartmağın tərəfdarı deyiləm. Düşünürəm ki, buna 

ehtiyac yoxdur, türkün tarixi göz qabağındadır. Amma Napoleon da balaca adam olmayıb...  

"Mənə türklərdən ibarət bir ordu verin, sizə dünyanı fəth edim", - deyib.  

Üst-üstə qalanan "leş-baş üstə" hərb tariximizə yazılan Daşaltı əməliyyatının qara hərflərini qızıl hərflərə 

dəyişdi. Özü də müamilə ilə! 

Əsgərlərimiz sanki canavar qanı içmişdilər, elə döyüşürdülər. Beyin, şüur, toxuma, refleks, nə varsa... 

dünyaya qapadılıb şəhadətə açılmışdı. Biz "bu yola ağılla çıxmışdıq, sonra ağıldan çıxdıq". Bəzən deyirlər ki, belə 

deyib, ermənilərin yol qırağına tökülüb qalan leşlərini videoya çəkib yaymaqla düşməni qıcıqlandırmayın. Niyə? 

Onlar Xocalını törədəndə qıcıqlandırmışdıq? Kəlbəcərdə əlsiz-ayaqsız qocalara, körpələrə, ömründə kəndindən, 

ailəsindən başqa bir yer görməyən qız-gəlinə cəbhə açanda qıcıqlandırmışdıq? Aborigen üçün nə səbəb-nəticə? 

92-də Xocalını törətdilər ki, camaat qorxub qaçsın. Vəhşiliklərinin yayılması üçün şərait də yaratdılar. Özlərini 

güclü, bizi zəif göstərməkdən ötrü. Bir var banditin cinayəti qorxutsun, bir də var ordunun ƏZƏMƏTİ 

vahimələndirsin!  

"Hərə öz pozisiyasında" bəyannaməsindən sonra Şuşa və ətrafından 730 erməni cəsədi yığılmışdır. Bizim 

"Daşaltı" adlandırdığımız əməliyyata ermənilər fəxrlə "Qanlı dərə" deyirdilər. Taleyin kinayəsi ilə 27 ildən sonra 

44 günlük müharibəni ağlaya-ağlaya "Ölüm dərəsi" adlandırdılar. Şahidlər deyir ki, Şuşa 2 rəngli idi: xaki (hərbi 

geyim) və qırmızı rəngdə. Havadan da qan iyi gəlirdi. 1992-ci ildə pusquya salınaraq bir gecədə Daşaltı ilə bərabər 

94 hərbçimizi itirmişdik. Milli Qəhrəman R.Əhmədov olmaqla neçə igidimizin öldü-qaldısından bu gün də xəbər 

yoxdur (Ermənilər meyitləri qaytarmamışdılar). Şuşa Qarabağın açarıdır, Daşaltı da Şuşanın. Daşaltı Cıdır 

düzündən aşağıda, başgicəllədən uçurumda, nəhəng qayalığın altında, eyni adlı çayın sahilində yerləşir. İllərdi 

"Şuşanın daşlarına, qayalarına sığınıb yaşayır". Təqdimata bax... Təsvirin möhtəşəmliyinə bax! Əsli isə heç bir 

təsvirə gəlməz! Elə bil daş parçaları havadan asılıb. Daşaltının azad edilməsinin mənəvi əhəmiyyəti strateji 

əhəmiyyəti qədər önəmlidir. Kənd azad olunandan, əsgərlərimiz orada peraşki bişirib video paylaşandan sonra, 

"bəlkə özləri yaşayanda abad idi, bizə verəndə viranəyə çeviriblər?", - yarımşübhəsi ilə düşmənin işğal vaxtı 

çəkdiyi görüntülərə baxdım... və dəhşətə gəldim. Yox, bu torpaqları 30 il cinlər, şəyatinlər idarə edib. Traktorlar 

işləyir, həyat var. Amma necə? Yaşayış demək mümkünsə. Xərabət aşiqləri. Təbiətin füsünkar gözəlliklərinin 

fonunda xarabazar daha zəlil, daha xəcalətli, rüsvay görünür. Şıq geyimli adamların arasında çılpaq, cır-cındır 

içində olan bomj kimi. Mənim Allahdan niyyətim var. Bakıda peraşki bişirib Daşaltıda paylamaq! Ruhu göylərə 

qarışan şəhidlərimizin ehsanı kimi! Qoşulmaq istəyənə ideyamı halal edirəm. Mən o videodan, kefləri ala 

buludlarda süzən o uşaqlardan nə qədər pozitiv almışdım! Həmişə düşmən tapdayasız!  

Qarabağın istilaçılar üçün zaman-zaman yağlı tikə olduğunu ilk dəfə "Vaqif" dramından öyrəndiyim 

yadımdadır. Yeni işğal olunanda da Qacarın monoloqunu ürək ağrısı ilə xatırlayırdım, "Keçdi əlimizə gözəl 

Qarabağ". Ya da, "bu gün alınmalı Şuşa qələsi". Qarabağ təbiəti ilə yadda qalan tanışlığım sevimli yazıçımız 

İ.Əfəndiyevin "Mahnı dağlarda qaldı" pyesindən başlayır. Tamaşa başlayanda səhnəarxası söylənilən şeirə öz 

aləmimdə musiqi də yazmışdım.  

 

Deyirlər Qarabağ bir cənnət imiş... 

Bəslərmiş qoynunda mələklərini. 

Məndə qüdrət hanı qələm çalmağa? 

Tərif eləməyə yalnız birini... 

 

Qəribədir ki, məni nə əsərin inqilabi sületi, nə də məhəbbət mövzusu cəlb edirdi. Mənə ekzotika kimi gələn 

toponimlərə "takılıb" qalmışdım. Qırxqız yaylağı, İsa bulağı, "Ərim gəldi" qayasının adını ilk dəfə idi eşidirdim. 

Gülgəzin kəklikotu qoymadığı Cıdır düzünü dünyanın ən geniş, xoşbəxt guşəsi kimi xəyalımda canlandırır, 

kəklikotunun havasını da alırdım. Növbə gözlədiyi Xanqızı bulağı, ehsan sahibi haqqında düşünürdüm. Şahnazı 

ovsunlayan Topxana meşəsindən qorxurdum. "Ərim gəldi"dən qırmızı qoşunun ağzının açılıb Əsgəran qalasını 

işğal etməyini də görmüş kimiydim. Böyükbəyin Cavanşir nəslini yaşatmaq arzusu, Fəxrəndə xanımın son anda 

Xəzinə qayasına üz tutmağı mənə bilmədiyim, tanımadığım bir aləmdən xəbər verirdi. Qarabağ mahalının məşhur 

xanəndəsi Keçəçi Məhəmmədin adını da ilk dəfə bu tamaşada eşitmişdim. 
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Ermənilərin bu müharibədə əsas səhvi Şuşanı bizim əlimizdən almaq oldu. Bununla bizi sındırdılar. Amma 

sadə həqiqəti unutdular, atəş düşdüyü yeri yandırar, bumeranq da yubandıqca qüvvəti artar. "Təhqir edənin niyyəti 

sizdən cavab almaqdır. Təhqir edən sizin beyninizin nə cür reaksiya verəcəyini bilmədən riskə girmiş olur" 

(Z.Freyd). Eynən! Şuşa kimindir, Qarabağ onundur! Xankəndi müasir şəhərdir, belə şəhərlər dünyada nə qədər 

istəsən! Neçə illərdi onlar yaşayır, erməniləşdiriblər. Şuşa xanlar tərəfindən salınıb inkişaf olunduğuna görə 

kifayət qədər sənədləşdirilib, şəhərin baş planı, gerbi, fotoları, Moskva ilə sıx ticari əlaqələri olub. Bu qədər 

sübutun içərisində yalnız şüursuz haylar tarixi aldadıb onu erməniləşdirəcəklərini düşünə bilərdilər. Güvəndikləri 

erməni "sənətkarlığı" da işə yaramayacaq. Tarixi aldatmaq olmaz, riyaziyyat olmasa da, dəqiqliyi sevir. XIX əsrdə 

Şuşa Qafqazda yalnız Tiflisin rəqabət apara biləcəyi mədəniyyət paytaxtı olub. Köçəryan da sonda dedi ki, gərək 

Stepanakerti verib Şuşanı saxlayaydıq. Onlar üçün qiymətli olduğu üçün yox, bizim yarıcanımız olduğuna görə.  

Lakin Şuşa... Şuşa ayrıdır. Dünyada ikinci belə şəhər yoxdur! Düşmənlər Şuşanı itirməyi ağıllarına belə 

gətirmirdilər. Şuşanın bizim üçün hansı yerdə olduğu, onun üçün necə canlardan keçdiyimizi 8 noyabrdan sonra 

düşmənlərimiz görəcək və etiraf da edəcək! "Şuşa azərbaycanlılar üçün sakral şəhərdir! Hər hansı yad müdaxiləyə 

cəhd tərəflərindən təhqir, küfür, həqarət kimi aqressiv qəbul edilir". Gec də olsa, çatıb onlara! Şuşa gedəndə 

deyirdilər: "Bizim əlimizdən qələbəmizi, bayramımızı, qürurumuzu aldılar". "Dövlət oldur ki, düşmən ola zəbun". 

Ordumuz Şuşanı soyuq noyabr gecəsində duman altında sıldırımları dırmaşıb birbaşa təmas döyüşü ilə aldı. 

Rusiya mediası yazırdı: "Belə döyüş, Vətən sevgisi görən olubmu, demək çətindir?!" Biz bu sevgini balalarımıza 

30 il ərzində günbəgün aşıladıq. Hamı müharibə deyib dururdu. Müzəffər Azərbaycan Ordusu Şuşanı "şüşə" kimi 

qoruya-qoruya, "amandır, çatlamasın, cızılmasın" ehtiyatı ilə düşmənin caynağından qopartdı. Şuşa belə də 

alınmalıydı! Dronlar dünyasında əlbəyaxa döyüşlə! İlahi bir "eşq"lə! 

 

525-ci qəzet. - 2021. - 22 sentyabr. - № 171. - S. 10-12. 
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Şuşamızın sorağı musiqi çələngləri ilə dünyaya yayılır 
 

Zümrüd Bayramova 

 

Şuşa 28 illik zamandan sonra yenidən musiqi beşiyi olduğunu bəyan etdi. Tarixən böyük musiqiçilər nəsli 

yetişdirən bu məkanda keçirilən "Xarıbülbül" festivalı bütün dünyaya səs saldı. Buranın hər ağacı, hər qayası, 

axar suyu bu musiqinin avazı ilə nəfəs almış, bu musiqi qayaların, divarların, lal daşların da yaddaşına homuşdur. 

Əsrlərin yaddaşı var bu diyarda. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin siyasi iradəsi ilə müzəffər ordumuz 44 

Günlük Vətən müharibəsində həsrətində olduğumuz torpaqlarımızı geri qaytardı. Bu gün Şuşa yeni bir ab-

havadadır. Abadlıq-quruculuq işlərinin, yeni infrastrukturun yaradılması, tarixi-mədəni dini abidələrin bərpa və 

inşası və s. Şuşada böyük bir həyatın canlanmasından xəbər verir. Şuşada üçrəngli Azərbaycan bayrağının 

dalğalandırılması, Novruz bayramında Şuşada yandırılan tonqal bu torpaqda Böyük qayıdışın işığı idi. İndi toy-

büsata bürünüb Şuşamız. Öz köklü-şəcərəli insanlarına qucaq açıb. Buranın hər qarışında qan izi olduğundan Şuşa 

bizim üçün bir and yerinə, müqəddəs məkana çevrilib. Şuşamız bayram libasını geyinib. Gözəl ifa, klassik musiqi 

bütün aləmə dolaşıb. Şuşa sentyabrın 18-də yenidən toy-büsata büründü. Xalqın milli və klassik musiqisi dağları-

dərələri aşdı. Hər kəsin könlü xoş oldu. Ruhu bu məkanlarda dolaşan insanlar azad, rahat nəfəs aldılar. Şuşada ilk 

dəfə Milli Musiqi Günü çərçivəsində Üzeyir Hacıbəyli XIII Beynəlxalq Musiqi Festivalının konserti keçirildi. Bu 

konsert avqustun 29-da Azərbaycan Prezidentinin iştirakı ilə açılışı olan Üzeyir bəyin heykəli qarşısında baş tutdu. 

Mədəniyyət Nazirliyinin və Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə iştirak edən 

nümayəndə heyətinin üzvləri xalq artisti Bülbülün evini və Natəvan bulağını ziyarət etdilər. Şuşalılar Natəvanın, 

Üzeyir Hacıbəylinin və Bülbülün heykəlləri önünə gül dəstələri qoyaraq ziyarət etdilər. Bundan qürürverici nə 

ola bilər? Həsrətlə gözlədiyimiz Şuşamızın, "Qafqazın Konservatoriyası"nın torpağındayıq. Azərbaycanın 

Mədəniyyət Paytaxtı Şuşada. Bu yerləri gəzmək xoş olmaqla yanaşı, bir təəssüf hissi də oyadır insanda. Bir 

zamanlar mədəniyyət abidələri ilə seçilən Şuşamız erməni işğalçıları tərəfindən dağıdılıb, tar-mar olunubdu. 

Erməni işğalçılarının izi var hər qarışında. Tarixi, mədəni abidələrimiz dağıdılıb, ev muzeyləri qarət edilib. Uzun 

illər idi ki, heykəlləri güllənmiş Xan qızı, Üzeyir bəy, böyük nəğməkar Bülbül öz doma yurdlarına qayıdacaqları 

günü gözləyirdilər. Belə ki, donmuş üzlər hərəkətə gələcək, uzaq kimi görünən yollar bir addımlıqda olacaqdı. 

Güllələnmiş bu büstlər erməni vandalizminin şahidləridir. Cansız heykəllərə güllə ataraq qiymətli heykəlləri, milli 

memarlıq abidələrini, muzey əşyalarını gülləbəran etmişdilər. Prezident İlham Əliyev hələ Vətən müharibəsindən 

öncə qeyd etmişdi ki, ərazi bütövlüyümüz bərpa edildikdən sonra Üzeyir Hacıbəylinin, Natəvanın, Bülbülün 

büstləri Şuşaya qaytarılacaq. Azərbaycan Prezidentinin bu sözləri artıq reallığa çevrildi. Həmin dahi 

şəxsiyyətlərin büstləri Şuşada yenidən əvvəlki yerlərində bu qədim Azərbaycan şəhərinə gələn qonaqları 

salamlayır. Bu gün Üzeyir Hacıbəylinin, Xurşidbanu Natəvanın, Bülbülün Şuşadakı büstləri öz məkanlarında 

rahat nəfəs alır. Azad Şuşa şəhərində görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin heykəli də ucaldılıb. 

Xatırladaq ki, 1985-ci ildə Üzeyir Hacıbəylinin 100 illik yubileyi münasibətilə Şuşada bəstəkarın heykəli 

ucaldılmışdı. Heykəltəraş Əhməd Salikov tərəfindən hazırlanan abidə 1992-ci ildə Birinci Qarabağ müharibəsi 

zamanı erməni vandalizminə məruz qalaraq tamamilə məhv edilmişdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

tapşırığına uyğun olaraq bəstəkarın yeni heykəli hazırlanıb. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə bürüncdən 

hazırlanan heykəl Şuşa şəhərində öz əvvəlki yerində ucaldılıb. 

 

Hər il dahi Üzeyir Hacıbəylinin ad günündə qeyd olunan tədbir, bu dəfə Şuşada,  

onun heykəlinin ucaldığı parkda təşkil edildi 

 

Ulu Öndər Heydər Əliyevin Fərmanına əsasən, 1995-ci ildən hər il ölkəmizin müxtəlif bölgələrində 

keçirilən Milli Musiqi Günü bu il Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin 

dəmir iradəsi və Müzəffər Ordumuzun rəşadəti sayəsində Şuşada təşkil edilib. Bu festivala yalnız Üzeyir bəyin 

vaxtilə yaratdığı ansambl deyil, həmçinin ölkənin aparıcı sənətkarları, xalq və əməkdar artistləri, tanınmış ifaçıları 

qatılıb, onun adını daşıyan parkda milli musiqimizin xəzinəsi sayılan əsərləri ifa ediblər. Fikrət Əmirov adına 

Mahnı və Rəqs Ansamblının Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin ifasında Üzeyir Hacıbəyli, Vasif Adıgözəlov, 

Süleyman Ələsgərov və digər bəstəkarların əsərləri səsləndirilib. Sentyabrın 24-dək davam edəcək Üzeyir 

Hacıbəyli XIII Beynəlxalq Musiqi Festivalı zəngin proqramında Azərbaycanın bədii kollektivləri, solistləri ilə 

yanaşı, ABŞ və Polşadan dəvət olunmuş musiqiçilərin də çıxışları yer alıb. Bundan əlavə, 44 günlük Vətən 

müharibəsində Ali Baş Komandanın qətiyyəti, Ordumuzun şücaəti nəticəsində tarixi ədalət bərpa edildikdən sonra 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamı ilə Şuşa şəhərinin Azərbaycanın Mədəniyyət Paytaxtı 

elan olunması nəzərə alınaraq, builki festivalın ilk konsertlərindən biri də Şuşa şəhərində keçirildi. 28 ildən sonra 

Azərbaycan professional musiqi sənətinin banisi, dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin ölməz əsərləri yenidən 

səsləndirildi. Vaxtilə "Leyli və Məcnun" operasına şahidlik edən Şuşa yenidən tarixi günlərinə qovuşur. Bütüt 

dünya bu səsi eşidir və gözəl Şuşamızın sorağı musiqi çələngləri ilə dünyaya yayılır, el-el, oba-oba dolaşır. Şuşa 

öz övladlarını yenidən ağuşuna alır. 

 

Səs.-2021.-21 sentyabr.-№170.-S.6. 
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Xivə, Bursa və növbə Şuşanındır 
 

Ən gözəl şəhərimiz 2023-cü ildə türk dünyasının paytaxtı elan olunacaq 

 

Məlahət Rzayeva 

 

Sabir Rüstəmxanlı: "Mən inanıram ki, bu təklif birmənalı şəkildə türk dünyası ölkələri tərəfindən 

dəstəklənəcək" 

Almaz Ülvi Binnətova: "Bu, türk dünyasının sarsılmaz birliyini, qardaşlığını göstərir" 

 

Şuşanın 2023-cü ildə “Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı”na namizədliyi təqdim edilib. Bu 

barədə Mədəniyyət naziri Anar Kərimov “Twitter”də paylaşım edib. Özbəkistanın Xivə şəhərində keçirilən 

Türksoyun 38-ci nazirlər iclasında iştirak edən A.Kərimov ölkəmizin təşkilatla əməkdaşlığından, 

Qarabağda tarixi və mədəni abidələrin dağıdılmasından,Vətən müharibəsindən danışıb. O, Şuşanın 2023-

cü ildə “Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı”na namizədliyini təqdim etdiklərini bildirib.  

Qeyd etməliyik ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Şuşa şəhərinin Azərbaycanın 

mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi haqqında bu il may ayının 7-də sərəncam imzaladı. Şuşanın təkcə 

mədəniyyətimizin deyil, mənəviyyatımızın paytaxtı – baş tacı, istinad nöqtəsi olması zatən bəllidir. Lakin dövlət 

səviyyəsində imzalanan sərəncam artıq rəsmi sənəddir və dünya durduqca bu tarixi gerçəkliyi özündə əsk etdirir. 

Şuşanın Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtına namizədliyinin irəli sürülməsi isə Şuşanı artıq bütün dünyada 

mədəniyyət beşiyi kimi tanıdacaq; türk dünyası bütün dünya demək deyilmi ki?!.  

Bu xoş xəbərlə bağlı fikrini soruşduğumuz Xalq şairi, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin üzvü, 

millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı “Şərq”ə açıqlamasında qeyd etdi ki, Şuşa ilk növbədə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti tərəfindən mədəniyyətimizin paytaxtı elan edilib: 

- Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şuşaya səfəri zamanı bu fikri səsləndirdi. 

Şuşa türk dünyasına – bütün dünyaya dahi şəxsiyyətlər bəxş edib.  Üzeyir bəy, Bülbül, Niyazi, Əhməd bəy 

Ağaoğlu... saymaqla bitməz bu adlar. Bir müddət əvvəl bilirsiniz ki, Şuşada Vaqif Poeziya Günləri keçirildi, 

Vaqifin erməni vandalları tərəfindən dağıdılmış, lakin dövlətimiz tərəfindən yenidən bərpa edilən məqbərəsinin 

açılışı oldu. Vaqif poeziyasının türkmən, özbək ədəbiyyatına böyük təsiri olub, bu təsir türk poeziyasında daim 

duyulub. Baxmayaraq ki, Şuşa ermənilər tərəfindən vandallığa məruz qaldı, şəhər sürətlə bərpa edilir. Şuşanın 

türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi təkcə şəhərin o tarixə qədər bərpası ilə məhdudlaşmır. Bu həm 

də mənəvi dəstəkdir. Türk dünyasının Azərbaycana Qarabağ məsələsində, torpaqlarını işğalçıdan azad etməsində, 

haqlı davasında göstərilən böyük mənəvi dəstəkdir. Türk dünyasında mədəniyyət paytaxtı elan edilməyə haqqı 

çatan şəhərlər çoxdur. Səmərqənd, Xivə... Türkiyənin özündə böyük mədəniyyət mərkəzləri var. Amma Şuşanın 

türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi – mən inanıram ki, bu təklif birmənalı şəkildə türk dünyası 

ölkələri tərəfindən dəstəklənəcək – bunun arxasında Şuşanın timsalında Azərbaycana dəstək və həqiqətlərin üzə 

çıxarılması dayanır. Yaxın zamanda Türk dövlətlərinin də toplantısı olacaq, yəqin bu təklif orda da səslənəcək.   

Onu da qeyd edək ki, Özbəkistanın qədim şəhərlərindən biri Xivənin 2021-ci ildə “Türk Dünyasının 

mədəniyyət paytaxtı” olması münasibətiylə bu günlərdə təntənəli mərasim keçirilib.  

Mərasimə qatılan AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru 

Almaz Ülvi Binnətova “Şərq”ə açıqlamasında Xivədəki mədəniyyət günlərinin çox möhtəşəm keçirildiyini 

bildirdi:  

- Qədim Xivənin İçənqala Memorial Kompleksində şəhərin “Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı” elan 

edilməsi münasibətilə açılış mərasimi oldu. Mərasimdə Özbəkistan Baş nazirinin müavini, Turizm və idman naziri 

Əziz Abduhakimov, bu ölkənin Mədəniyyət naziri Azadbek Nazarbakov, TÜRKSOY-un üzvü olan digər 

ölkələrin mədəniyyət nazirləri, TÜRKSOY Baş katibinin müavini Bilal Çakıcı, UNESCO Baş katibinin müavini 

Gabriella Ramos, Türk Akademiyasının prezidenti Darxan Kadırali, Özbəkistanın ədəbiyyat, mədəniyyət 

xadimləri və digər şəxslər iştirak edirdilər. Əziz Abduhakimov Xivənin “Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı” 

elan olunmasına görə TÜRKSOY-a minnətdarlıq etdi, bundan sonra TÜRKSOY çərçivəsində əlaqələrin inkişafı 

istiqamətində daha böyük layihələrin həyata keçirilməsinə əmin olduğunu bildirdi. Bu tədbirdə təkcə türk 

dünyasının deyil, dünyanın 60-dan çox ölkəsindən gələn 300-dən artıq nümayəndə iştirak edirdi. Bilal Çakıcı isə 

bildirdi ki, TÜRKSOY-un elan etdiyi “Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı” layihəsi ancaq türk dünyasında 

deyil, bütün dünyada böyük maraq oyadıb. Bu layihəyə hər il maraq artmaqda davam edir. Türk dünyasının qədim 
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şəhərləri “Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı” adına layiq görülməsi üçün bir-biriləri ilə rəqabət edirlər. Hər il 

türk dünyasının bir qədim şəhərinin mədəniyyət paytaxtı elan olunması xalqlarımız arasında qardaşlıq əlaqələrinin 

daha da möhkəmlənməsinə, mədəniyyət və sənət adamlarının daha da yaxından əməkdaşlıq etməsinə zəmin 

yaradır. 

A.Binnətova vurğuladı ki, Azərbaycan mədəniyyət naziri tərəfindən Şuşanın 2023-cü il Türk 

dünyasının mədəniyyət paytaxtı olması təklifi prosesin məntiqi davamıdır: 

- 2021-ci ildə Xivə, 2022-ci ildə Bursa, 2023-cü ildə Şuşa! Bu, türk dünyasının sarsılmaz birliyini, 

qardaşlığını göstərir. Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı adını haqq etdiyi kimi türk dünyasının mədəniyyət 

beşiyi kimi anılmasını da haqq edir. Şuşadakı mərasim də, inanıram ki, çox möhtəşəm olacaq.  

 

Şərq. - 2021. - 18 sentyabr. - № 169. - S. 5. 
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Musiqi gününün indi bir başqa təntənəsi var 

 
Zöhrə Fərəcova 

 
Dahi azərbaycanlı Üzeyir bəy Hacıbəylinin doğum günü Azərbaycan xalqı üçün milli musiqinin bayram 

günüdür. Onun 110 illik yubileyi ilində, 1995-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev “Üzeyir musiqi gününün 

keçirilməsi haqqında” fərman imzaladı. Beləliklə, hər il sentyabrın 18-də milli musiqimizin bayram kimi qeyd 

olunması rəsmiləşdi. 

Ancaq hər il bu böyük təntənəyə nisgil qarışır. Təəssüflənirdik ki, Azərbaycanın istedadlı və fədakar 

övladının ata yurdu erməni təcavüzkarlarının işğalı altındadır. Artıq bu il sevincimiz hədsizdir. Çünki müzəffər 

Azərbaycan Ordusu Vətən müharibəsində zəfər çalıb, Ermənistan silahlı qüvvələrini otuz ilə yaxın işğal altında 

saxladıqları torpaqlarımızdan qovub. Odur ki, builki Üzeyir musiqi gününün bir başqa gözəlliyi və təntənəsi var. 

18-24 sentyabrda keçiriləcək ənənəvi Üzeyir bəy Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində bir 

sıra tədbirlərin təşkili nəzərdə tutulub. Tədbirlər Bakıda, Gəncədə, Ağdamda düzənlənəcək. Ənənəvi Üzeyir bəy 

Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalının builki ilk konserti isə Şuşada keçiriləcək. Sentyabrın 18-də, Üzeyir 

musiqi günündə Xalq artisti Ağaverdi Paşayevin rəhbərliyi ilə F.Əmirov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs 

Ansamblı və tanınmış solistlərin iştirakı ilə mədəniyyət mərkəzimiz Şuşada açıq havada konsert təşkil ediləcək. 

Dahi bəstəkar, peşəkar musiqi sənətimizin və milli operamızın banisi, musiqişünas alim, publisist, 

dramaturq, pedaqoq, ictimai xadim Üzeyir bəy Hacıbəyli əslən şuşalıdır. 

Onun uşaqlığı “Qafqazın  konservatoriyası” adlandırılan bu gözəl şəhərdə keçib. Şuşanın zəngin musiqi 

mühiti Üzeyir bəyin xəyallarına qol-qanad verib, nadir fitri istedadını cilalayıb. 

Şuşada, Tiflisdəki Qori Müəllimlər Seminariyasında, Moskvada, Sankt-Peterburqda təhsil alan Üzeyir bəy 

Hacıbəylinin fəaliyyəti çoxşaxəli olub. O, gənc yaşından Cəbrayıl qəzasının Hadrut kənd məktəbindən başlayan 

pedaqoji işini Bakıda ömrünün sonunadək davam etdirməklə yanaşı, Azərbaycan mətbuatının, musiqi və teatr 

sənətinin inkişafında müstəsna xidmətlər göstərib. İlk tamaşası 1908-ci il yanvarın 25-də Hacı Zeynalabdin 

Tağıyevin teatrında təqdim olunan “Leyli və Məcnun” əsəri ilə təkcə Azərbaycanda deyil, bütün müsəlman 

Şərqində opera sənətinin əsasını qoyub. Bəstəkar bir-birinin ardınca yazdığı “Şeyx Sənan”, “Rüstəm və Söhrab”, 

“Şah Abbas və Xurşud banu”, “Əsli və Kərəm”, “Koroğlu”, “Harun və Leyla” muğam operaları, “O olmasın, bu 

olsun”, “Arşın mal alan” musiqili komediyaları, marş, kantata, fantaziya, mahnı və romanslar, kamera və xor üçün 

əsərləri ilə musiqi xəzinəmizi zənginləşdirib. 

Üzeyir bəy Hacıbəyli Bakı Musiqi Texnikumuna, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının İncəsənət 

İnstitutuna, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına, Bəstəkarlar İttifaqına rəhbərlik edib. İlk xalq çalğı alətləri 

orkestrini, Azərbaycan Dövlət Xorunu yaradıb. Üzeyir bəyin elmi-nəzəri məqalələri, “Azərbaycan xalq 

musiqisinin əsasları” monoqrafiyası milli musiqi elmimizin inkişafında böyük xidmət kimi dəyərləndirilir. Üzeyir 

bəy 300-dən çox xalq mahnısını toplayıb nota salıb. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, indi isə müstəqil 

Azərbaycanın Dövlət himninin musiqisini yazıb. 

Musiqi xəzinəsinin ən qiymətli incilərindən hesab olunan “Sənsiz” və “Sevgili canan” romansları ilə o, 

romans-qəzəl janrının əsasını qoyub. Üzeyir bəy Hacıbəylinin bu iki romansı üçün Azərbaycanın dahi şairi Nizami 

Gəncəvinin  qəzəllərinə müraciət etməsi təsadüfi olmayıb. Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyinin keçirilməsinə 

hazırlıqla bağlı tədbirlər barədə düşünüldüyü zaman böyük bəstəkarımızın da möhtəşəm ideyaları olub. Onda 

1940-cı illərin əvvəlləri idi. Üzeyir bəy Hacıbəyli dünya şöhrətli şairin “Yeddi gözəl” əsərindəki gözəllərin 

obrazlarına uyğun yeddi şeirinə musiqi bəstələmək qərarına gəlib. Obrazların musiqi portreti, daxili aləmləri və 

xarakterlərini bəstələyəcəyi vokal miniatürlərdə əks etdirməyi düşünən bəstəkar yenə də möhtəşəm əsərləri ilə 

musiqisevərləri heyrətləndirəcəkdi... Amma ağrılı-acılı hadisələr araya girib. Böyük Vətən müharibəsi başlayıb. 

Üzeyir bəy bu iki əsəri - 1941-ci ildə “Sənsiz”, 1943-cü ildə isə “Sevgili canan” qəzəl-romanslarını bəstələyə 

bilib. Hər iki romansın ilk ifaçısı tanınmış müğənni Bülbül olub. Sonra Müslüm Maqomayev kimi korifey sənətkar 

da həmin əsərləri özünəməxsus tərzdə ifa edib. 

 

“...kədər, qüssə, fəlakət sənsiz” 

 

1948-ci il 24 noyabr... O gün də Bülbülün ifasında “Sənsiz” səslənib: 
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Hər gecəm oldu kədər, qüssə, fəlakət sənsiz, 

Hər nəfəs çəkdim, hədər getdi o saət sənsiz! 

Sənin ol cəlb eyləyən vəslinə and içdim inan, 

Hicrinə yandı canım, yox daha taqət sənsiz! 

 

Noyabrın 23-ü, gecə  saat 2-də Azərbaycan xalqının böyük, fədakar oğlu bu dünya ilə vidalaşıb. Mir Cəfər 

Bağırovun göstərişi ilə Üzeyir bəyin cənazəsi Azərbaycan Elmlər Akademiyasının böyük salonunda qoyulub. 

Dahi Üzeyir bəy Hacıbəyli ilə vidalaşmaq üçün gələnlərin sayı bilinməyib. Həmin gün - noyabrın 24-ü ümumxalq 

matəmi kimi tarixə yazılıb. Hər kəs kədərə boğulub, göz yaşları selə dönüb. Əbədi ayrılığın qüssəsinin ən gözəl 

tərcümanı isə “Sənsiz” olub... Üzeyir bəyin cənazəsi Bülbülün ifasında “Sənsiz” romansının sədaları altında 

qaldırılaraq Fəxri xiyabana aparılıb... 

 

Əbədi duyğulardan “danışan” musiqi əsərləri... 

 

Şərqin bir sıra qüdrətli şairləri kimi Nizami Gəncəvinin də poeziyasında bir ahəngdarlıq, ritm var. Şairin 

əsərləri hər zaman istedadlı bəstəkarlarımızın diqqətini cəlb edib, onları opera, balet, simfonik və kamera əsərləri 

yaratmağa ilhamlandırıb. Üzeyir bəydən başlayaraq Nizaminin şeirlərinə bir sıra xor əsərləri, vokal miniatürlər - 

romans və mahnılar bəstələnib. Maestro Niyazi “Xosrov və Şirin” (1942), Əfrasiyab Bədəlbəyli “Nizami” (1947) 

operalarını, Qara Qarayev “Yeddi gözəl” (1952), Fikrət Əmirov “Nizami” (1984), Tofiq Bakıxanov “Xeyir və 

Şər” (1990) baletlərini yazıblar. Bu sırada Fikrət Əmirovun ən uğurlu əsərlərindən biri olan “Nizami” (1947) və 

Məmməd Quliyevin “Xəmsədən damlalar” (1993) simfoniyalarını da qeyd etməliyik. 

Nizami Gəncəvinin əruz vəznində yazdığı “Sənsiz” və “Sevgili canan” qəzəllərində də axıcılıq, musiqililik 

var. Və ayrı-ayrı dövrlərdə, fərqli əsrlərdə yaşayan iki dahi bu iki möhtəşəm əsərdə “görüşüb”. Poeziyamızın 

dahisi Nizami Gəncəvi və musiqimizin dahisi Üzeyir bəy Hacıbəylinin “yaradıcılıq birliyindən” bu iki ölməz 

romans yaranıb. 

Üzeyir bəy Hacıbəyli məşhur romanslarını - “Sənsiz”i 80, “Sevgili canan”ı isə 78 il bundan qabaq 

bəstələyib. Bu illər ərzində hər iki əsər heç vaxt diqqətdən kənarda qalmayıb. “Sənsiz” də, “Sevgili canan” da hər 

dəfə səsləndikcə sanki dinləyicisini real aləmdən alıb öz sirli məkanına aparır. Musiqi ilə sözün vəhdətindən 

yaranan heyrətamiz duyğuların hakim kəsildiyi o məkanda insan öz könül dünyasını aydınca görür, pünhan 

hissləri ilə həmsöhbət olur. 

 

Başqa bir yarı necə axtarım, ey nazlı mələk, 

Bilirəm, sən də dedin: “Yox yarə hacət sənsiz!” 

Sən mənim qəlbimə hakim, sənə qul oldu könül, 

Sən əzizsən, mən ucuz, bir heçəm, afət, sənsiz! 

 

 - deyə ayrılıqdan, həsrətdən haray çəkən duyğuları anladır “Sənsiz”... 

 

Hüsnün gözəl ayətləri, ey sevgili canan! 

Olmuş bütün aləmdə sənin şəninə şayan. 

Gəl eylə inayət, mənə ver busə ləbindən, 

Çünki gözəlin busəsidir aşiqə ehsan. 

 

 - deyə sevginin əbədiliyini aşiqə yalvarış dolu şikayətlə izhar edir “Sevgili canan”... Bu əsərlərdə sözlə 

musiqi həmahəng olub, ölümsüz hisslərdən “danışır”. Və nə qədər bu duyğular var, o qədər də “Sənsiz”, “Sevgili 

canan” romanslarını heyranlıqla dinləyənlər olacaq. 

Bu il Nizami Gəncəvinin 880 illiyini qeyd edirik. 2021-ci il “Nizami Gəncəvi ili”dir. Böyük şairin özü və 

əsərləri barəsində yeni elmi məqalələr yazılır, incəsənət əsərləri yaranır. Aradan nə qədər il də keçsə, yubiley 

ildönümləri də dəyişsə, hər zaman dahi Nizami yubileyinə ən gözəl töhfələr arasında Üzeyir bəyin “Sənsiz” və 

“Sevgili canan” romanslarının xüsusi yeri olacaq... 

 

Azərbaycan. - 2021.- 18 sentyabr. - № 199. - S. 1,5. 
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Təbiətin bəxşişi - İsa bulağı 
 

İsa bulağı şuşanın incisidir 

 

Rövşən Ağayev 

 

Şuşa göz yaşı kimi şəffaf və buz kimi soyuq bulaqları ilə məşhurdur - İsa bulağı, Səkili bulağı, Daşaltı 

bulağı, Soyuqbulaq, Şəmilin bulağı... Azərbaycanda bu bulaqlar barədə eşitməyən az insan tapılar. 

İsa bulağı Qarabağın ən məşhur istirahət yerlərindən biri hesab olunur. Bulağın oluğu yer Şuşa 

şəhərindən o qədər də uzaq olmayan məsafədə, Qarabağ silsiləsində, dəniz səviyyəsindən 1600 metr 

yüksəklikdə, çox gözəl mənzərəli qalın meşələr qoynunda yerləşən səfalı istirahət guşəsidir. 

Bir zamanlar bulağın ətrafı yaz və yay aylarında təmtəraqlı, çal-çağırlı olardı. Suyu buz kimi soyuq, 

faydalı, eləcə də büllur kimi dumduru olan bu bulaq, yerli əhalinin dediklərinə  görə, ilk dəfə XVIII əsrdə 

ərazinin qalın meşəlik hissəsində İsa adlı əkinçi tərəfindən tapılıb və elə onun da adını daşıyır. Əlbəttə, bununla 

bağlı başqa mülahizələrin olması da istisna deyil. 

 

İsa bulağı bir çox tarixi hadisələrin və buraya istirahətə gələn insanların şahidi olub. Zamanında yüz 

minlərlə insan bu bulaqdan su içməyə, bu yerlərin gözəlliklərindən zövq almağa gələrdilər. Bulaq buraya səfər 

edənlərin o qədər xoşuna gəlib ki, vaxtılə xalq arasında belə bir deyim də məşhurlaşıb: "İsa bulağında olmayan 

Şuşada olmayıb". Bu yerlərin gözəlliklərindən vəcdə gələn rəssamlar onun dünyəvi gözəlliyini tablolara köçürüb, 

Şuşanın təbiətinin əsrarəngiz cazibəsindən ilham alan şairlər ona şeirlər yazıblar. 

Ümumiyyətlə, Qarabağ təbiətinin təkrarolunmaz gözəlliyinə, onun nadir incilərindən olan ecazkar 

bulaqlarına həsr edilmiş çoxlu əsərlər var. Belə əsərlərdən biri sözləri Məmməd Rahimə, musiqisi isə Bahadur 

Hüseynova məxsus olan "İsa bulağı" mahnısıdır. Azərbaycanın unudulmaz sənətkarı, Xalq artisti Gülağa 

Məmmədovun ifa etdiyi bu mahnı 1957-ci ildə Azərbaycan Televiziyasında lentə alınıb. 

Mövcud mənbələr sübut edir ki, bu bulaq qədim zamanlardan bəri insanlar üçün təkcə həyat mənbəyi deyil, 

həm də xüsusi diqqət çəkən bir obyekt olub. Əminliklə deyə bilərik ki, İsa bulağının suyu insanları fiziki və ruhi 

xəstəliklərdən sağaldır, onlara güc və sağlamlıq bəxş edir, həyata və ətraf dünyanın gözəlliyinə inam aşılayır. 

Təbii ki, bu xüsusiyyətlərinə görə şuşalıların özləri və şəhərin qonaqları adətən bulağın ətrafında istirahət etməyi 

xoşlayırdılar. 

Bu məqalənin müəllifi də ötən əsrin əllinci və altımışıncı illərində atasının vətəni Şuşada olarkən, 

valideynlərlə və qohumlarla birgə yayda İsa bulağına gəlirdi. Adətən, orada istirahət etməyə getməzdən bir neçə 

gün əvvəl hazırlıq işlərinə başlanar, zəruri ərzaqlar alınar, lazımi əşyalar götürülərdi. Bütün bunlar bir qayda 

olaraq o zaman hər bir ailənin evində olan iri toxunma sarı səbətlərə yığılardı. 

Elə təkcə görünüşünə görə belə səbətlər bu gün də insanlarda xoş təəssürat və xatirələr oyadır. Şuşanın 

tanıdığım yaşlı adamları müxtəlif xəstəliklərin və virusların yayılmasının səbəblərindən birini insanların orqanizm 

üçün çox zərərli olan plastik torbalardan istifadə etməsində görürlər. Onların söylədiklərinə görə, ərzaqları yalnız 

toxunma səbətlərdə saxlamaq lazımdır. Belə olduğu halda insanlar daha sağlam və müxtəlif xəstəliklərdən uzaq 

olacaqlar. Toxunma səbətlər mütləq hər bir evdə olmalıdır. 

Hazırlıq işləri başa çatandan sonra bütün bunlar baqaja doldurular və günorta saatlarında şəhərdən çıxardıq. 

İsa bulağına qismən çınqılla örtülmüş torpaq yolla getməliydik. Gəlib çatdıqdan sonra hamı büllur kimi təmiz, 

sərin və dadlı sudan içmək üçün bulağın başına toplaşardı. Bulaqdan axan suyun bir hissəsi hasarlanmış kiçik su 

anbarına axırdı və istirahətə gələnlər adətən gətirdikləri qarpızları  soyutmaq üçün bu kiçik anbardan istifadə 

edərdilər. 

Təmiz havada dincəlmək üçün münasib yer seçildikdən sonra yerə palaz sərilər, palazın üstünə salınmış 

süfrəyə və ya qəzetə yeməklər düzülərdi. Palazın kənarlarına qatlanan kətillər sərilər, balışlar qoyulardı. Təmiz 

havada bulaq suyunun şırıltısının, oxuyan quşların nəğməsinin, meşədəki ağac və güllərin xoş qoxusunun təsiri 

altında kiminsə sadə və dadlı yeməklərdən imtina etməsi mümkün deyildi, pendirlə çörək bir andaca ləzzətlə 

yeyilirdi. 

Çəkilən kababı da yedikdən sonra bulaq suyundan dəmlənmiş çay içilirdi. Mənalı keçirilən asudə vaxt 

meşədə ağaclar arasında gəzinti və xatirə fotoşəkilləri çəkdirməklə başa çatırdı. Bundan sonra hamı açıq havada 

istirahət yerini təmizləməklə və bidonları və termosları bulaq suyu ilə doldurmaqla məşğul olurdu. 
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Ötən əsrin yetmişinci illərindən 90-cı illərin əvvəllərinə qədər mən də bir neçə dəfə Şuşaya gəlmiş və imkan 

daxilində bu bulağı ziyarət etmişdim. Və bu gün, illər sonra etiraf edim ki, buraya hər gəlişim, bulağın gözündən 

su içməyim, burada təbiətin qoynunda  keçirdiyim anlar yaddaşıma əbədi olaraq yazılıb. 

Həmin səfərləri dəfələrlə xatırlayaraq və sonrakı illərdə müvafiq araşdırmaları təhlil edərək bir qənaətə 

gəlirəm: o əfsanəvi bulaq, həqiqətən, Şuşanın incisidir, Şuşa şəhərinin simvollarından biridir. 

Yaxın keçmişdə, xüsusən də yay aylarında bulağın ətrafında poeziya və musiqi məclisləri də təşkil olunardı. 

Ayrı-ayrı musiqiçilər, çalğıçı dəstələri istirahət edənləri əyləndirirdilər. Bulağa gələn hər çalğıçı dəstəsinin öz 

xanəndəsi olardı. Xan Şuşinskini də öz dəstəsi ilə burada görmək olurdu. Azərbaycan peşəkar vokal sənətinin 

banisi,  təsnif ifaçısı, SSRİ Xalq artisti Bülbül də sərin bulaq suyu içmək və təmiz meşə havası ilə nəfəs almaq 

üçün buraya təşrif buyurardı. Məşhur tarzən, Azərbaycanın ilk Xalq artisti Qurban Pirimov və Azərbaycanın Xalq 

artisti, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının  Qarabağ filialının rəhbəri, bəstəkar Süleyman Ələsgərov və ölkəmizin 

bir çox digər tanınmış musiqi xadimləri də tez-tez buranın qonaqları sırasında olurdular. 

Məşhur yazıçılar, şairlər, teatr səhnələrinin görkəmli xadimləri də meşə ağaclarının dincliyindən və 

sakitliyindən zövq almaq və bir ovuc bulaq suyu içmək üçün buraya təşrif buyururdular. Şuşa sakinlərinin bəziləri 

daim buraya avtomobillə gəlir, boş şüşələr və digər materiallardan qablar gətirir, onları bulaq suyu ilə doldurur 

və özləri ilə aparırdılar. 

Azərbaycanın bir çox guşələrindən və keçmiş SSRİ-nin müxtəlif bölgələrindən Şuşanın  sanatoriya və 

istirahət evlərində dincəlmək üçün gələn turistlər Şuşanın tarixi və görməli yerləri ilə yanaşı, mütləq qaydada 

ecazkar İsa bulağını və ətraf sahələrini də görmək istəyirdlər. Həmin yerlərə gəzintilərə çıxarkən, onlar təbiətin 

Şuşaya bəxş etdiyi gözəlliklər qarşısında vəcdə gəlir, İsa bulağının təmiz və şəffaf suyuna məftunluqla baxırdılar. 

Hətta yayın ən isti günlərində belə bulağın başında həmişə sərin hava olurdu, axşamlar isə isti geyimsiz keçinmək 

olmazdı. Şuşa hətta yayda belə insanları sərin və təmiz havası ilə qarşılayardı. 

Bəli, həmin yerlər erməni vandalları tərəfindən işğal edilənə qədər bütün bunlar mövcud idi. İşğaldan 

sonrası, o cümlədən Şuşa, İsa bulağının taleyi isə hər kəsə bəllidir.  İşğal altındakı digər torpaqlarımızdakı səfalı, 

büllur sulu bulaqlarımız kimi məşhur İsa bulağı da 30 ilə yaxın ermənilərin istifadəsində olub. İşğalçılar onun 

adını "İsaak bulağı" qoyublar. "Azərkosmos" ASC-nin Azersky peyki vasitəsilə 2019-su ilin iyun-iyul ayları 

ərzində Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində təcavüzkar Ermənistan tərəfindən törədilən qeyri-qanuni 

fəaliyyətlərin monitorinqi nəticəsində Şuşanın "İsa bulağı" istirahət zonasının ərazisində 0.46 hektar sahədə meşə 

zolağının  tamamilə qırılması aşkar edilmişdi. 

İsa bulağının və ətraf ərazilərimizin işğal edilməsi ilə bağlı qəlbimizin çəkdiyi iztirabları həyatdan vaxtsız 

getmiş sevimli şairimiz, publisist, ssenarist Nüsrət Kəsəmənli özünün "İsa bulağı" şeirində dərin mənalı ifadələrlə 

tərənnüm etmişdi. Burada qeyd etmək lazımdır ki, şairin "İsa bulağı" şeirinin sözlərinə mahnı da bəstələnib. 

Açığını deyim ki, bu bulağın o illərdəki taleyinə həsr olunmuş həmin mahnı çox səmimi və həyati, eyni zamanda, 

kədər duyğuları ilə dolu bir mahnıdır. 

Şükürlər olsun ki, Şuşa şəhərinin simvollarından olan İsa bulağı artıq müzəffər Azərbaycan Ordusu 

tərəfindən işğaldan azad edilib. Bu, düşmən odusunu darmadağın edərək Şuşadan qovan Azərbaycan Ordusunun 

qəhrəmanlığı və cəsarəti sayəsində mümkün olub. İnternet şəbəkəsində Azərbaycan əsgərlərinin məşhur İsa 

bulağını necə ziyarət etdikləri barədə xeyli video-kadrlar yayılıb. Bundan sonra Azərbaycanın incisi olan Şuşa 

şəhəri yenidən canlanacaq və öz qonaqlarını əvvəlki qonaqpərvərliklə qarşılamağa başlayacaq, İsa bulağı isə 

yenidən bu şəhərə gələnləri bulaq üstündəki istirahət məkanında dayanmağa məcbur edəcək. 

Bu günlərdə Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri Məftun Abbasovun mətbuata 

verdiyi məlumata görə Şuşa şəhərinin əsas simvollarından olan İsa bulağı və onun su təminatı artıq tam bərpa 

edilib, təmir-bərpa işlərində istifadə olunan mərmər üzərində milli ornamentlə "İsa bulağı" sözü yazılıb. 

Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, Füzuli-Şuşa magistral yolunun çəkilməsi ilə bağlı layihədə Şuşanın 

əfsanəvi İsa bulağına gedən iki kilometrlik yolun tikintisi də yer alıb. Bulağa gedən bu iki zolaqlı yol öz 

başlanğıcını yeni Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun təxminən 82 kilometrliyindən götürəcək. 

Əlbəttə, Qarabağın ən məşhur istirahət yeri hesab olunan İsa bulağı haqqında danışarkən yuxarıda qeyd 

etdiklərimiz onun haqqında kifayət edəcək qədər informasiya vermir. Bu yazıda məqsədimiz heç də Şuşa haqqında 

və ilk növbədə şəhərin simvolu olan İsa bulağı barədə dərc edilmiş çoxsaylı kitab, jurnal, məqalələrdə əksini tapan 

müxtəlif tarixi faktlara, məlumatlara bir yenilik gətirməkdən ibarət deyil. Əsas məqsədimiz İsa bulağının təmiz, 

şəffaf, göz yaşı kimi dumduru suyu ilə bağlı yekunda bəzi fikir və mülahizələrimi oxucularla bölüşməkdir. 

 

Düşünürəm ki, ilk növbədə müalicəvi əhəmiyyəti olan bu bulaq suyunun sənaye üsulu ilə şüşə və plastik 

qablara doldurulmasının təşkil edilməsi barədə düşünməyin vaxtı çatıb. Əlbəttə, fasiləsiz istehsal prosesini və 
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suyun maksimum keyfiyyətini təmin etmək üçün çoxlu səy və sərmayə yatırmaq, eyni zamanda bir sıra təşkilati 

və texniki məsələləri həll etmək lazımdır. 

Əminəm ki, çəkilən zəhmət özünü tamamilə doğruldacaq və bulaq suyunu alıb onu ləzzətlə içmək 

istəyənlərin sayı kifayət qədər çox olacaq. Bu suyu təkcə Şuşa və ətraf rayonların sakinləri deyil, həm də ən azı 

bircə dəfə İsa bulağına gəlib onun suyundan içən və bu canlı nemətin mənbəyi haqqında yaşlı nəsildən eşidən hər 

kəs almağa can atacaq. 

İstifadə olunan qabların bənzərsiz dizaynı və gözəl etiketi də bugünkü tələskən alıcının diqqətini çəkə bilər. 

Etiketdə həm Azərbaycan dilində, həm də xarici dillərdə bu suyun unikal keyfiyyətini qısaca əks etdirmək 

lazımdır. Düşünürəm ki, Şuşanın yaxınlığında olan məhz bu bulaqdan doldurulmuş suyun şüşə qablarında 

satışının təşkil edilməsinin beynəlxalq kontekstdə əhəmiyyəti barədə danışmağa ehtiyac yoxdur. Son nəticədə isə 

bütün bunlar, əlbəttə ki, satışların artmasını stimullaşdıracaq. 

İstehsal prosesinin təşkilindən danışarkən, fikrimizcə, ilkin mərhələdə suyun bir mənbədən şüşə qablara 

doldurulması üçün kiçik müəssisə yaradılmasına ehtiyac olacaq. Bu müəssisənin fəaliyyətinin yerində təşkil 

edilməsi məqsədəuyğun olardı. 

Nümunə üçün deyə bilərəm ki, yaxın keçmişdə Şuşa rayonunun Turşsu kəndində "Turşsu" mənbəyindən 

qazlı suyun qablaşdırılması üçün kiçik bir sex uğurla fəaliyyət göstərirdi. Ötən əsrin altmışıncı illərində bu 

məqalənin müəllifi mənbənin yanında fəaliyyət göstərən və fikrimcə, burada təxminən 10-15 nəfərin işlədiyi bu 

sexi ziyarət etmişdi. Sexdə Sovet istehsalı olan avadanlıqlarda az miqdarda istehsal olunan bu məhsul, əsasən 

keçmiş DQMV-nin ərazisində satılırdı. 

Əlbəttə ki, bu gün İsa bulağının suyunun qablaşdırılması üçün həm yerli, həm də xarici firma və şirkətləri 

cəlb etmək mümkündür və onlar müasir texnologiyalardan istifadə etməklə həm suyun qablaşdırılmasını, həm də 

onun saxlanması və çatdırılmasını həyata keçirə bilərlər. Lazım gələrsə, bu kiçik müəssisə mənbədən şəhərə su 

təchizatını təmin etməklə Şuşa şəhərinin özündə də fəaliyyət göstərə bilər. 

Sözsüz ki, biz bu yazıda qaldırılan məsələnin müvafiq strukturlar tərəfindən öyrəniləcəyinə və təhlil 

ediləcəyinə inanmaq istərdik. Yalnız bundan sonra nəzərdə tutulanların həyata keçirilməsindən danışmaq olar. 

Nəhayət, məqaləni bir maraqlı məlumatla yekunlaşdırmaq istərdim. "Report" İnformasiya Agentliyinin 

2021-ci il 13 iyun tarixində verdiyi xəbərdə qeyd olunur ki, ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqton şəhərində azərbaycanlı, 

əslən təbrizli olan rəssam Əbülfəz Bahadurinin əsərlərindən ibarət "Perspektvlər" adlı sərgi açılıb. Tədbirdə çıxış 

edən rəssam deyib: "ABŞ-da bu günə qədər bir çox sərgilərim keçirilib. Ən böyük sərgim 2011-ci ildə Qarabağ 

Fondu tərəfindən Vaşinqtonda təşkil edildi. Həmin sərgidə 89 əsərim nümayiş olundu. Hazırda ADA 

Universitetinin Vaşinqtondakı ofisində də əsərlərim sərgilənir. ABŞ-da fərdi sərgilər keçirmək heç də asan deyil. 

"İncəsənət liqası" məni ayın rəssamı elan edib. Sərgidə 20-dən çox əsərim nümayiş olunur. Onlardan "İsa bulağı" 

adlanan əsəri 40 günlük Vətən müharibəsi vaxtında ərsəyə gətirmişəm". 

Düşünürəm ki, belə sərgilərdə və ümumiyyətlə, gələcəkdə keçiriləcək istənilən beynəlxalq forum və 

sərgilərdə "İsa bulağı"nın suyu ilə doldurulmuş şüşə qabların olması tədbir iştirakçılarının, eləcə də həmin sudan 

içməyə dəvət edilən qonaqların da diqqətini cəlb edəcək və bundan sonra yəqin ki, onlar bir daha bu büllur kimi 

təmiz bulaq suyundan içmək istəyəcəklər. 

 

525-ci qəzet. - 2021. - 15 sentyabr. - № 166. - S. 18-19. 
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Şuşa, səndən doymaq olarmı?.. 

 
Əziz Ələkbərli, 

Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyətinin sədri 

 

29 avqust tarixi bir çox ziyalı, elm, ədəbiyyat, mədəniyyət xadimi, deputat həmkarım kimi, mənim də 

taleyimə qızıl hərflərlə yazıldı. Həmin gün böyük bir heyətlə Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərinə 

yollandıq. Hamımız həyəcanlı idik, hər kəsin üzündən sevinc, fərəh yağırdı. Gündəmdə olan adi məsələ deyildi, 

Şuşanı görmək arzusunda olan on milyonlarla azərbaycanlı içərisində bu xoşbəxtlik bizə qismət olmuşdu... 

Yolboyu gördüyümüz mənzərə hər birimizə fərqli hisslər yaşadırdı. Bir tərəfdə erməni işğalından azad 

olunmuş torpaqlarımızda vandalların vəhşiliyinin törətdiyi acı mənzərə - kəndlərin, şəhərlərin xarabalıqları, digər 

tərəfdə ucsuz-bucaqsız ərazilərin Azərbaycan əsgəri tərəfindən düşməndən azad edilməsinin doğurduğu qürur, 

iftixar hissi! 

“Zəfər yolu”na çıxıb Şuşaya qədər üzüyuxarı - zirvəyə doğru qalxdıq. Qısa vaxtda dağlar, meşələr 

qoynundan çəkilən bu yol qəhrəman Azərbaycan əsgərinin Şuşaya qədər uzanan döyüş yolunun əbədi abidəsidir. 

Təsadüfi deyil ki, insanlar, tam haqlı olaraq, bu yolu Ali Baş Komandanımızın şərəfinə İlham Əliyev yolu da 

adlandırırlar. 

“Zəfər yolu” ilə getdikcə sinəmiz qürur hissi ilə qabarırdı. Millət və dövlət olaraq böyüklüyümüz, 

gücümüz, qüdrətimizlə bir daha fəxr edirdik. Uzaqdan qayalar başına qartal kimi qonan Şuşa şəhərini, onu 

dövrəyə alan sıldırım qayaları seyr etdikcə bu əzəməti yaradanın qüdrəti və bu sıldırım qayaları fəth edən qalib 

Azərbaycan əsgərinin hünəri qarşısında baş əyməyə bilmirsən... 

Səhərisi isə bu zəfəri, bu qüruru millətinə yaşadan Müzəffər Ali Baş Komandan, tarix yaradan əbədi 

Prezidentimiz İlham Əliyevi və onun ən yaxın silahdaşı, Birinci vitse-prezident kimi bu zəfərdə böyük xidmətləri 

olan dəyərli Mehriban xanım Əliyevanı görməyin sevinci və xoş həyəcanı... 

Erməni vandallarının Şuşada darmadağın etdiyi Azərbaycanın izini - 40 il əvvəl Ulu Öndər Heydər 

Əliyevin ucaltdığı Vaqif məqbərəsini səkkiz ayda tam bərpa etdirən Müzəffər Ali Baş Komandan bu əzəmətli 

abidə önündən ermənilərə və onların havadarlarına bir daha mesajlar verdi. Təbii ki, başa düşənlər öz hesabını 

götürəcək, başa düşməyənlərin isə hesabını kəsmək yenə bizə borc olacaq. 

Üç gün Şuşada sanki nağıl dünyasında idik. 30 illik Şuşa həsrətini üç gün ərzində gözümüzə, könlümüzə 

sığdırmağa çalışdıq. Nə Cıdır düzünün əsrarəngiz mənzərəsindən doyduq, nə də şəhərin küçələrini yuxarı-aşağı 

gəzməkdən yorulduq. Üzeyir bəyin, Natəvanın, Bülbülün güllələnmiş heykəllərini ziyarət etdik. Bülbülün bərpa 

olunmuş evində olduq. Mir Möhsün Nəvvabın evini-həyətini dolaşdıq, Əhməd bəy Ağaoğlunun dağılmış ata 

evini, Sadıqcanın quru divarları qalmış imarətini, Ə.Haqverdiyevin evini axtarıb tapdıq, Natəvan bulağından su 

içdik. 

Şuşanı gördük, Şuşanı gəzdik, amma Şuşadan doymadıq. Şuşa, səndən doymaq olar ki?! 

 

Azərbaycan. - 2021.- 12 sentyabr. - № 194. - S. 5. 
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Şuşanın alınması bir möcüzə sayılır 
 

Zəfər yolu bu möcüzəyə aparan şanlı tariximizdir 

 

Yeganə Əliyeva 

 

44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsində Zəfərimiz ədaləti, beynəlxalq hüququ bərpa etdi, tarixi 

torpaqlarımızı sahibinə qovuşduraraq 30 ilin nisgilinə son qoydu. Azərbaycanın hərbi-siyasi qələbəsinin, 

Ermənistanın kapitulyasiyasının təsdiqi olan 10 noyabr üçtərəfli Bəyanatının imzalanmasından sonra dövlət 

başçısı, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın işğaldan azad edilmiş 

ərazilərimizə səfərlərinin hər biri bərpa və quruculuq istiqamətində mühüm addım kimi diqqət çəkdi. Hər səfərdə 

yeni obyektlərin təməli qoyulur, yaxud bərpası yönümündə addımlar atılır, həmçinin yol infrastrukturunun 

bərpasına önəm verilir. 2020-ci il noyabrın 16-da Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın 

işğaldan azad edilmiş Füzuli və Cəbrayıl rayonlarına səfəri zamanı Şuşa şəhərinə qədər uzanacaq yeni avtomobil 

yolunun təməlqoyma mərasimindən dərhal sonra layihənin icrasına start verilmişdir. 2020-ci il noyabrın 17-də 

Prezident İlham Əliyev Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun layihələndirilməsi və tikintisi ilə bağlı 

tədbirlər haqqında Sərəncam imzalamışdır. 

Artıq Zəfər yolunun sentyabrın axırında istifadəyə tam hazır olacağı bildirilir. 101 kilometrlik Zəfər 

yolunun asfaltlanma işləri yekunlaşıb. Hazırda yolun xətlənməsi, yol nişanlarının quraşdırılmasına başlanılıb. 

Qısa zamanda yolun tikilib istifadəyə verilməsi özündə bir çox məqamları açıqlayır. Birincisi, bu yol 

şəhidlərimizin qanı ilə yazdığı şanlı tarixin şahididir. Rəşadətli ordumuz məhz həmin yolla Şuşa şəhərinə daxil 

olduğundan bu yolun rəmzi mənası var. Məhz bu səbəbdən Prezident İlham Əliyev Şuşaya səfəri zamanı uzunluğu 

101.5 km olan bu yolu Zəfər yolu adlandırmışdır. Yolun tikintisinin sürətləndirilməsinin digər səbəbi Qarabağın 

tacı olan Şuşamızın bərpa və quruculuq işlərini qısa zamanda başa çatdırmaq, onun əvvəlki simasını özünə 

qaytarmaq, bir sözlə, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin noyabrın 8-də Şuşanın azad edilməsi müjdəsini 

xalqımıza çatdırarkən verdiyi «Əziz Şuşa, sən azadsan! Əziz Şuşa, biz qayıtdıq! Əziz Şuşa, biz səni 

dirçəldəcəyik!» vədini reallığa çevirməkdir. Zəfər yolu ilə yanaşı, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının da tikilib 

qısa zamanda istifadəyə verilməsi bütövlükdə Qarabağımızın, o cümlədən Şuşamızın bərpasına xidmət edən 

addımlar sırasındadır. 

Dövlət başçısı, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev 8 noyabr 2020-ci ildə Şuşanın işğaldan azad 

edilməsi müjdəsini xalqa çatdırarkən «Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdik! Bu, 

böyük Qələbədir! Şəhidlərimizin, Ulu Öndərin ruhu şaddır bu gün! Gözün aydın olsun Azərbaycan! Gözünüz 

aydın olsun dünya azərbaycanlıları!» sözləri ilə mədəniyyət paytaxtımızın işğaldan azad olunmasının sevincini 

paylaşdı, Şuşanın önəmini açıqladı. Şuşa 28 il əsarətdə olduğu müddətdə əyilmədi, milli ruhumuzu qorudu, cənab 

İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, bizi gözlədi və biz gəldik. 

Dövlət başçısı İlham Əliyev «CNN Türk» televiziya kanalına müsahibəsində jurnalistin «Əslində, onların 

beş ildə işğal etdikləri torpaqları 44 gündə geri qaytardınız» sualına cavabında bildirmişdir ki, bəli, əlbəttə, çox 

çətin bir şəraitdə. Onlar altı xətt istehkam, müdafiə zolağı qurmuşdular və oranı keçmək böyük məharət, 

qəhrəmanlıq tələb edirdi: «Bizim hərbçilərimiz ölümə gedirdilər. Eyni zamanda, o bölgənin coğrafiyası, relyefi 

də onlar üçün əlverişli idi. Çünki onlar dağlarda yerləşmişdilər, bütün yüksəklikləri götürmüşdülər, biz isə 

aşağıdan getməli idik. İndi siz Şuşaya da gedəcəksiniz, görəcəksiniz ki, Şuşanın alınması bir möcüzə sayılır. «Şuşa 

ilə bağlı atanızın xüsusi vəsiyyəti var idi» sualına gəldikdə isə qeyd etdmişdir ki, atamın vəsiyyəti təkcə Şuşa ilə 

deyil, o vaxt işğal altında olan bütün torpaqlarla bağlı idi. Şuşa alınandan sonra atamın qəbrini ziyarət edərək 

dedim ki, onun vəsiyyətini yerinə yetirdim. Həyatımda bəlkə də ən xoşbəxt günlərimdən birini yaşadım. Şuşa, 

əlbəttə ki, hər bir azərbaycanlı üçün doğma, əziz şəhərdir, böyük rəmzi məna daşıyır: «Təsadüfi deyil ki, mən 

Şuşanı Azərbaycanın Mədəniyyət Paytaxtı elan etdim. Ancaq bütün digər şəhərlər də mənim üçün, bütün 

Azərbaycan xalqı üçün Şuşa qədər əzizdir və doğmadır. Hər qarış torpaq bizim torpaqdır və onları biz azad etməli 

idik. Bu, xalq qarşısında, tarix qarşısında, gələcək nəsillər qarşısında bizim borcumuz idi və biz bu borcu şərəflə 

yerinə yetirdik.» 

2020-ci il noyabrın 8-i Şanlı Qələbəmiz Zəfər Günü kimi Azərbaycan tarixinə əbədi yazıldı. Təsadüfi deyil 

ki, Şuşanın işğaldan azad olunduğu gün Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə “Zəfər Günü” elan edildi. 

Cənab İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, doğma torpaqlarımızın hər qarışı, hər bir şəhər və kəndimiz bizim 

üçün əzizdir. Amma alınmaz qala, Qarabağın tacı sayılan Şuşanın tariximizdə öz yeri var. Şuşa həm də 
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mədəniyyətimizin beşiyidir. Prezident İlham Əliyevin Şuşanı rəsmən Azərbaycanın Mədəniyyət Paytaxtı elan 

etməsi bu qədim şəhərin özəlliklərindən qaynaqlanır. Dövlət başçısının qeyd etdiyi kimi, mənfur düşmən nə qədər 

çalışsa da, Şuşanın simasını dəyişdirə bilməyib. Şuşa qısa müddətdə işğalçı Ermənistana və ona havadarlıq edən 

dövlətlərə mesajlar ünvanlayan biri-birindən önəmli tədbirlərə ev sahibliyi etdi. Hər gün yaşanan çal-çağır sanki 

28 ilin əsarətini mədəniyyət paytaxtımıza unutdurur. Hər küçəsi, daşı, qayası tarix olan Şuşa qonaqlarını 

qarşılamaqla torpaqlarının sahibinin kim olduğunu bir daha dünyaya nümayiş etdirir. Dövlət başçısı, Müzəffər 

Ali Baş Komandan İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva qısa müddətdə Şuşaya beş dəfə səfər ediblər. 

Cənab İlham Əliyev Müzəffər Ali Baş Komandan kimi Şuşa şəhərində üçrəngli bayrağımızı ucaldıb. İlk səfərin 

əks olunduğu fotolar, həmçinin ölkə Prezidentinin çıxışı tariximizin möhtəşəm və qürurverici anlarını 

yaşadığımızı bir daha nümayiş etdirir. 28 ildən sonra Qarabağın döyünən ürəyi olan Şuşamızda olmağı sözlə ifadə 

etmək mümkün deyildi. Cənab İlham Əliyev Vətən müharibəsi dövründə xarici mətbuata çoxsaylı 

müsahibələrində daim Şuşa ilə bağlı sualları cavablandırarkən «Şuşasız bizim işimiz yaramçıq olar» bəyan 

etmişdir. 

İlk səfər zamanı Xurşidbanu Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün ermənilər tərəfindən güllələnmiş 

büstləri Şuşada yenidən əvvəlki yerlərinə qoyuldu. Prezident Şuşada olarkən bildirdi ki, görkəmli 

şəxsiyyətlərimizin ermənilər tərəfindən dağıdılan ev-muzeyləri, məqbərələri, eləcə də xan qızı Natəvanın sarayı 

bərpa ediləcək. Ölkə Prezidenti göstəriş verdi ki, Şuşada vaxtilə keçirilən Vaqif Poeziya Günləri və “Xarıbülbül” 

festivalı bu ildən bərpa olunsun. 

Verilən hər vədini konkret əməli işdə təsdiqləyən dövlət başçısı İlham Əliyevin təşəbəbbüsü, Heydər Əliyev 

Fondunun təşkilatçılığı ilə «Xarıbülbül» musiqi festivalı, Vaqif Poeziya Günləri ənənəsi bərpa edildi. Şuşanın baş 

planı təqdim olundu. Bütün binaların təftişi aparılıb. Müasirliyin və tarixin vəhdəti fonunda bərpa olunan Şuşa 

dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevriləcək. 

Onu da qeyd edək ki, dövlət başçısının və ailə üzvlərinin Şuşaya ikinci səfəri Novruz bayramı ərəfəsinə 

təsadüf etmişdi. Cıdır düzündə 28 ildən sonra ilk dəfə bayram tonqalı alovlandırıldı. Prezident İlham Əliyevin 

tonqal ətrafındakı müraciətində bildirmişdir: “Biz bu il Novruz bayramını Şuşada, Cıdır düzündə qeyd edirik. Bu, 

tarixi hadisədir. 2004-cü ildən başlayaraq, hər il mən Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik 

edərkən deyirdim ki, biz öz doğma torpaqlarımıza qayıdacağıq. Deyirdim ki, biz ölkəmizin ərazi bütövlüyünü 

bərpa edəcəyik. Deyirdim ki, biz Novruz bayramını torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra Qarabağda qeyd 

edəcəyik və bu gün gəldi. Bu gün biz Novruz bayramını qədim şəhərimizdə, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı 

Şuşada qeyd edirik. Bu, tarixi hadisədir. Bu, böyük xoşbəxtlikdir. Allah Azərbaycan xalqının dualarını eşitdi...” 

Azərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsi hərb tarixinə XXI əsrin müharibəsi kimi yazıldı. İndi dünyanın 

qabaqcıl ölkələrinin hərb məktəblərində işğalçılara qarşı apardığımız “Dəmir yumruq” əməliyyatı öyrənilir. Şuşa 

uğrunda döyüşlər bu sırada xüsusi yer tutur. Bu şəhər təbii istehkam olduğundan oraya tanklarla, yaxud digər ağır 

silahlarla girmək mümkün deyildi. Odur ki, alternativ variant kimi əlbəyaxa döyüş taktikası seçildi. Qəhrəman 

əsgər və zabitlərimiz yüngül silahlarla sıx meşələrdən, dərin dərələrdən keçərək, qayalara, dağlara dırmaşaraq 

düşməni üzbəüz döyüşdə məhv etdi. Vətən müharibəsi, Şuşa əməliyyatı kimin kim olduğunu göstərdi. Azərbaycan 

ermənilərin illərdir yaratdıqları “məğlubedilməz erməni ordusu” mifini darmadağın etdi. İşğalçı Ermənistana və 

ona havadarlıq edən dövlətlərə sübut olundu ki, Azərbaycan Ordusu dünyanın ən güclü orduları sırasındadır. 

Azərbaycan xalqı ən məğrur, yenilməz xalqdır. Artıq 28 ildən sonra torpaqlarımızın işğal olunduğu tarixi deyil, 

işğaldan azad edildikləri günləri qeyd edirik. Ermənilərin 30 ilə yaxın dövrdə dağıtdıqları, yerlə-yeksan etdikləri 

torpaqlarımız bərpa olunacaq, cənnət məkana çevriləcəkdir. 

 

İki sahil.-2021.-9 sentyabr.-№162.-S.2. 
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Şuşadan  türk dünyasına... 
 

Əkbər Qoşalı 

 

Bu günlərdə Türk Keneşinin təşkil etdiyi 4 günlük mediaturda mən də iştirak etdim. Mediatur Ermənistanın 

vandalizmini, erməni barbarlığını, Azərbaycanın dinc quruculuq siyasətini, azadlıqdan abadlığa keçidi Keneş 

üzvü olan ölkələrin jurnalistlərinin biləvasitə görməsinə və göstərməsinə (yazmasına) xidmət edirdi. Mediatur 

iştirakçıları üçün tərtib olunan marşrut, proqram qısa şəkildə dörd sözlə ifadə oluna bilər: gəldik, gördük, çəkdik, 

yazdıq...  

Bəli, hələ 2012-ci ildə "Gəldik, gördük, yazdıq" layihəsi ilə çıxış etmiş, eyni adlı kitab tərtib etmiş 

qardaşınız olaraq, bu mediaturun fəlsəfəsi, tərtibi mənə çox məntiqli gəldi - məncə, bütün iştirakçılara da müsbət 

təsir göstərdi. 

İş elə alındı ki, mən qonaqlara Şuşada qoşuldum (Vaqif Poeziya Günlərində iştirak etdiyimçün 

Şuşadaydım). Mediatur iştirakçılarını, o cümlədən, özbək, qazax, qırğız və digər qardaşlarımızı Şuşada 

salamlamaq xoş idi. Bəri başdan deyim, heyətdəki azərbaycanlı jurnalistlər, habelə bir gənc qazax, bir gənc özbək 

də daxil olmaqla, daha öncə tanış olduğumuz jurnalistlərlə məhz Şuşada görüşmək gözəl oldu. 

Türk Keneşinin ölkəmizin işğal, müharibə və müharibə sonrası gerçəklərini əyani göstərməyə imkan verən 

mediatur təşkil etməsi çox anlamlıdır. İnşallah, son olmaz; hər kəs razılaşar ki, belə mediaturlar hər ay təşkil 

olunmalıdır. Qoy daha çox jurnalist həqiqətlərlə yerindəcə tanış olsun, daha çox insan Azərbaycanı tanısın. Zatən 

tanıdıqca sevəcəklər, inanacaqlar. Azərbaycan bir başqadır. Azərbaycanın Şuşası bir başqadır. Bir başqadır 44 

günlük müharibəmiz, müharibədəki qızıl ləyaqətimiz, müharibə sonrası ildırım sürətli quruculuq işlərimiz... 

Ümumiyyətcə, hər hansı ölkənin konstruktiv mövqeli jurnalistinin işğaldan azad edilmiş bölgələrimizə 

gətirilməsi məqsədəuyğundur; lakin məhz Türk Keneşi xətti ilə təşkil edilən mediaturların öz yeri var. 

Ayrıca, ortaq türk qurumlarında təmsilçimiz olan həmvətənlərimizin çalışmaları nə qədər güclü olarsa, bu, 

həm ölkəmizə, həm də türk dünyasına (bütün tərəqqipərvər bəşəriyyətə) xeyirlidir. 

Yol boyu qədim dostumuz-qardaşımız, Əməkdar jurnalist Azər Həsrətlə elə hey bu mövzularda danışırdıq. 

Sağolmuş rusdilli ilə rusca, ingilisdili ilə ingiliscə, hələ bir arada almanca danışır, tərcüməçi, politoloq, kulturoloq, 

türkoloq kimi performans göstərərək, hansı tərəfdən baxsan, ordan görünürdü. "Daily Sabah"dan Kənan Kıran, 

Özbəkistanın "Xalq sözü" qəzetindən gənc jurnalist Dilşad, Azərbaycan jurnalistləri, Media Agentliyinin 

departament rəisi Rasim Bağırov, Türk Keneşi Baş katibinin müavini Qismət Gözəlov və başqaları ilə söhbətlər, 

dərdləşmələr, uğurlaşmalar xoş idi. 

 

Şuşa izlənimləri 

 

Şuşanın azad olunacağını ağıllarına gətirməyən, "Dağlarda əbədi toy çaldıqlarına" inanan işğalçıların iç 

üzünü, saxta mədəniliklərini, saxta qəhrəmanlıqlarını, dünyanın dörd tərəfində Azərbaycan əleyhində saxta 

təbliğatlarını... görmək, göstərmək, çəkmək, yazmaq bir başqadır... 

Yaxşı xatırlayırıq: 10 ay öncələri Şuşa şəhər komendantlığını öz üzərinə götürəcəyini, bununla Şuşanı 

keçilməz edəcəyini söyləyən bir Seyran Ohanyan vardı. Adam general-polkovnikdi guya, "qalib ordu"ya rəhbərlik 

etmişdi, neynəmişdi... - bəlli oldu ki, Azərbaycan vulkanı qalxınca, Azərbaycan Ordusu şahlanınca Ohanyan bir 

şəhərin komendantlığına da yaramırmış. Ohanyan və onun kimi neçə ohanyan-mohanyanlar rəzil oldu bizim aslan 

igidlərimizin qarşısında. Bu, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin başçılıq etdiyi müzəffər Azərbaycan Ordusunun 

yaratdığı tarixi gerçəklikdir. 

İşğalçılar çox keçilməz maneələr quraşdırmışdı; bu barədə jurnalistlərə Füzlidə, Ağdamda, Hərbi 

Qənimətlər Parkında izahat verildi. İşğalçıların Ağdam istiqamətində 7 qat, Füzuli istiqamətində 5 qat keçilməz 

sədlər silsiləsi quraşdırdığını bilincə, görüncə Azərbaycan Ordusunun əks-hücumda da, sülhə məcburetmədə də 

nə qədər fövqəladə uğur qazandığı əyani müstəviyə keçir. Amma işğalçılar Azərbaycanda onların keçilməz 

sandıqlarını, onların 30 ilə quraşdırdıqlarını 44 gün içində darmadağın edən bir mükəmməl ordu yetişdiyinin 

fərqində olmamışdılar, qaliba. Qaliba, bizim məğlubiyyətlə barışa biləcəyimizi düşünmüşdülər; düşünmüşdülər 

ki, əgər bu barışıq baş tutmayıb da, hücuma keçərsək, silsilə maneələr arasında qalıb, çoxsayda itkilərlə yeni 

məğlubiyyətlərə uğrayacağıq... Bunlardan başqa fikirdə olanları belə, Şuşa, Laçın, Kəlbəcərə yetə 

bilməyəcəyimizi, ən uzağı, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli istiqamətində irəliləməklə yetinəcəyimizi düşünürdülər 

bəlkə. Bunları niyə yazıram? Türk ölkə və topluluqlarından olan qardaşlarımıza, bölgə dövlətlərinə, hər kəsə 
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Azərbaycanın necə bir dəhşətli, məkrli, həyasız, arxalı düşməni yendiyini bildirməmiz çox önəmlidir. Bilinsin ki, 

44 günlük müharibənin nəticəsi etibarı ilə Zəngəzur dəhlizinin də açılışı olacaq. O dəhlizin xeyri bütün 

qardaşlarımızın həyatına təsir edəcək. 

Zəngəzur dəhlizinin işə düşməsi bir yana, onun haqqında düşünmək belə bir il öncəyədək xəyal kimiydi. 

"Böyük xəyalı olmayanın böyük gələcəyi olmaz" deyiblər. Təbii, biz yalnız xəyal qurmadıq, ordu qurduq! İndi 

ildırımsürətli təmir-bərpa, quruculuq, abadlıq gedən Qarabağ torpaqlarında yeni bir Azərbaycan möcüzəsi 

yaşanır! 

 

Füzuli 

 

Biz Zəfər yolu ilə gedib-gəldik. Zəfər yolu Füzulidən başlayır. Füzuli şəhəri yoxdur, Füzuli şəhər yeri, 

Füzuli şəhər yaddaşımız var. O yaddaşdır ki, bizi ildırımsürəti ilə hava limanı tikməyə sövq etdi. Dövlət 

başçımızın qətiyyəti, uzaqgörənliyi sayəsində hava yollarımızın, limanlarımızın xəritəsi dəyişdi, artıq Füzuli hava 

limanına uçuş həyata keçirilib; bu gün-sabah Zəngilan, Laçın hava limanlarının açılışı olacaq. 

70 il içində SSRİ-nin, 30 il işğal müddətində işğalçı Ermənistanın Qarabağda, o cümlədən, Füzulidə, 

Laçında, Şuşada, Kəlbəcərdə, Ağdamda, Cəbrayılda, Zəngilanda, Qubadlıda... qurmadığı, yaratmadığı 

infrastruktur çox qısa zamanda müstəqil Azərbaycan dövləti tərəfindən yaradılmaqdadır. Ermənilərlə məsələ 

aydındır - onlar vandallardır, onlar qurmaqçün yox, dağıtmaqçün mövcuddur, enində-sonunda öz uğursuz 

dövlətləri də başlarına uçacaq, günlərin bir günü Qafqaza gəldikləri (gətirildikləri) kimi, Qafqazdan cəhənnəm 

olub gedəcəklər... Ancaq SSRİ kimi qüdrətli bir dövlət 70 il içində Laçında hava limanı tikmişdimi? - Yox. SSRİ 

Kəlbəcərə ehtiyac olan körpüləri çəkmiş, tunelləri açmışdımı? - Yox. SSRİ Zəngilanda, Ağdamda ağıllı qəsəbə, 

ağıllı şəhərmi salmışdı? - Yox, yox. Bu gün-sabah Ağdam şəhəri Qarabağın da, Azərbaycanın da, Qafqazların da 

ən ağ, ən gözəl, ən çağdaş, ağıllı şəhəri olacaq! 

Bəlkə SSRİ Yollar Nazirliyinin Füzulidən Şuşaya yol çəkmək imkanı yoxuydu? Müstəqil Azərbaycan 7 

aya Zəfər yolu çəkdi. Yəni ölkə, şəhər, xalq özünün olanda, dövlət milli olanda, dövlət başçısı vətəncanlı olanda 

belə olur: yol da çəkilir, körpü də tikilir, tunellər də vurulur, hava limanları da işə salınır! Bax, biz bu fərqi görürük, 

göstəririk, öyünürük. Yəni biz yalnız müharibə aparmağı deyil, müharibədən sonrakı qurucluğu - azadlıqdan 

abadlığa keçidi də ləyaqətlə, şərəflə yerinə yetirə bilirik. Ötən il hərbçi qardaşlarının döyüş meydanında göstərdiyi 

şücaəti, fədakarlığı, ləyaqəti indi dinc quruculuq meydanında inşaatçılar, energetiklər, təmir-bərpa ilə məşğul olan 

bütün qardaş-bacılarımız özünəməxsus şəkildə davam etdirir.   

Biz nə müharibə edərkən, nə də indi insanlığa, ən ümumi bəşəri dəyərlərə qarşı heç bir addım atmadıq, 

atmırıq, gələcəkdə də atmayacağıq - bu, bizim xarakterimizdir. Qardaş, dost ölkələrdən gələn jurnalistlərə də bunu 

deyir, bunu göstəririk... 

 

Gəncə 

 

Bəllidir ki, Gəncə döyüş bölgəsindən uzaqlarda, heç bir hərbi əməliyyat zərurəti olmayan, dinc Azərbaycan 

şəhəridir. Jurnalistlərin məhz Gəncəyə atılmış raketlərlə dağıdılmış evləri görməsi, raket zərbələrinin günahsız 

qurbanları - gecəyarısı yuxudaykən öldürülmüş körpələr, qadınlar, qocalar haqqında bilgiləndirilməsi 

Azərbaycanın necə bir ləyaqətsiz, kuraltanımaz düşmən üzərində qələbə qazandığını göstərmək baxımından çox 

önəmlidir. Bəzən başqa-başqa informasiya agentliklərinin yanlış yönləndirməsinə məruz qalmış qardaş ölkə 

jurnalistlərinin çəkingən tavırlarını görürük. Görürük ki, bizim jurnalistlər onlardan müsahibə almaq istərkən 

könülsüz olurlar, yaxud "siyasi sual olmasın" deyirlər və s... Ancaq döyüş bölgəsindən uzaqdakı bir qədim 

mədəniyyət beşiyinin heç bir hərbi zərurət olmadan, sırf təşviş yaratmaq, günahsız azərbaycanlıları öldürmək 

məqsədi ilə raket zərbələrinə məruz qoyulduğunu görüb, susmaq çox çətindir. O acı mənzərə artıq siyasi deyil, 

insani münasibət tələb edir... 

 

Ağdam 

 

Gəncədən sonra Ağdam şəhərinə, daha doğrusu, şəhər yerinə səfər etdik. Bu, mənim Ağdama ikinci səfərim 

idi. Bu il martın əvvəlində etdiyim birinci səfərlə müqayisədə, maşallah, şəhər planlaması, quruculuq prosesi, 

infrastruktur müəyyənləşmələri açıq-aydın görünür. Çoxmərtəbəli bina tikintisi üçün işlək kran, ağıllı şəhərin baş 

planına uyğun təməlatmalar, yeni ünvanların göstəriciləri, nişanlar... Ağdamın gələcək ağ günlərinin xəbərçisidir. 

Dünyada Ağdam kimi Ağdam olmayacaq! Ağdamlı dostlarımı indidən təbrik edirəm! Cəmi bir neçə ildən sonra 
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"Keşkə Ağdamda evim olsaydı" deyəcəyik. Deyək. Deyə-gülə gedək Ağdama. Qara günlərin keçmişdə qaldığına, 

ağgünlərin əbədi olacağına sarsılmaz inamımız var. Bu inamı bizə bəxş edən şəhidlərimizin əziz ruhu qarşısında 

baş əyir, torpağını öpürəm... 

Ağdamda Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynovun jurnalistlərin suallarına aydın, səmimi 

cavabları xüsusi yaddaqalan oldu. Necə deyərlər, ənənəvi məmur tipindən çox uzaq, çağdaş, səmimi, işıqlı, əlçatan 

bir yerli rəhbər (doğrudan da, xüsusi nümayəndə) olaraq gördük Emin Hüseynovu. Prezidentin Şuşadakı Xüsusi 

nümayəndəsi Aydın Kərimovu da, hər iki Xüsusi nümayəndəlikdə çalışan köhnə dostları da çağdaş çağırışlara 

açıq, səmimi, dövlətcanlı, vətəncanlı, xalqcanlı gördük, şad olduq. İşləri nə qədər məsuliyyətli olsa da, bir o qədər 

də şərəflidir! Avand olsun işləri! 

 

Hərbi Qənimətlər Parkı 

 

Mədəniyyət Paytaxtından Qarabağın yeni hava limanına ev sahibliyi edən Füzuli üzərindən Gəncəyə - 880 

illiyi bu il qeyd olunan Nizaminin yurduna, oradan Qarabağımızın Ağdamına, oradan da ölkəmizin paytaxtı 

Bakıya səfər etdik. "Bizim Bakı - bizim ürək!" Qonaqların son işçi günündə ziyarətlərimiz Hərbi Qənimətlər 

Parkından başladı. Mükəmməl konsepsiyalı Hərbi Qənimətlər Parkında diqqətimi xüsusi çəkən bəzi məqamları 

bölüşmək istərdim. Parkda işıqlandırma dirəkcikləri olaraq işğalçıların top mərmilərinin gilizindən, oturacaq 

olaraq düşmən sursat saxlanclarından (yeşiklərindən) istifadə edilib. Kiçik atıqlar üçün silindirik qablar yenə 

düşmən hərbi sursatlarından irdələnib, tasarlanıb. 

Düşmənin bizim üzüm tənəklərindən istifadə edərək, yaratdığı səngərlər, hərbi müşahidə mövqeləri də 

ustalıqla canlandırılıb. Yəni işğalçılar bizim üzüm tənəklərini hərbi məqsədlər üçün, qan-qada üçün, işğal siyasəti 

üçün istifadə edib, biz isə onların işğalçün istifadə etdiyi silah-sursatdan dinc məqsədlər üçün yararlanırıq. Hərbi 

qənimətlərə sənətin estetik dəyərləri ilə yanaşmışıq, əla da alınıb. 

Üzəri QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR! Şüarlı erməni hərbi texnikalarına aid çoxsaylı fərqlənmə 

nömrələri də, ermənilərin azərbaycanlıların mülki avtomobillərinin nömrələrindən düzəltdiyi və şövqlə turistlərə 

göstərdiyi məlum lövhəyə sərrast cavabdır. Ziyarətçilər belə fərqli yanaşmalar əsasında (da) iki xalqın, iki dövlətin 

fərqini, hadisələrə, insana, dəyərlərə, dünyaya münasibətini açıq-aydın görə bilir. Məncə, budəfəki mediatur 

iştirakçıları məhz bu fərqi xüsusi fərq etdilər...      

 

Heydər Əliyev Mərkəzi 

 

Qonaqların yalnız müharibə, yaxud müharibə sonrası hadisələrlə deyil, Azərbaycanın tarix, mədəniyyət və 

digər həqiqətləri, uğurları, bəşəri töhfələri ilə tanış edilməsi çox gözəl düşüncədir. Onlar görür, onlar soruşur, 

onlar çəkir, yazır, yayır... Bu isə sövq-təbii tərənnümə, təbliğata çevrilir. Azərbaycan olduğu kimi tanıdılmağı və 

sevilməyi artıqlaması ilə haqq edir. Azərbaycanı tanıyıb, sevməmək sadəcə mümkün deyil! 

Çağdaş sənət örnəklərinin sərgiləndiyi Heydər Əliyev Mərkəzində Azərbaycanın qədim yaşayış 

məskənlərinə ev sahibliyi edən unikal ölkə olduğu əyani vəsaitlərlə nümayiş olunur:  

Azıx mağarası, Qobustan Qayaüstü abidələri və sair buna sübutdur. Azərbaycan bir sıra dəyərləri ilə yalnız 

aid olduğu Qafqazlara, Türk-İslam dünyasına deyil, Avropaya, Qərb ölkələrinə örnəkdir: 

- Dünya ədəbiyyatında ilk "Xəmsə" şəkilli bədii yaradıcılıq örnəyini dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi 

yaradıb. Dahi şairin 880 illik yubileyi şərəfinə 2021-ci il respublikamızda Nizami ili adlandırılıb; 

- Şərqdə ilk diplomat qadın Qaraqoyunlar dövlətinin qurucusu Uzun Həsənin anası Sara Xatundur. 

- Şərqdə ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətidir. Xalq Cümhuriyyətimiz Şərqdə 

qadınlara seçki hüququnun verilməsi ilə də ölkəmizə bir ilk yaşadıb; 

- Müsəlman aləmində ilk dünyəvi qızlar məktəbi Azərbaycanda açılıb.  

- Müsəlman Şərqində opera sənətinin əsası Üzeyir bəyin "Leyli və Məcnun" operası ilə qoyulub. Şərqdə ilk 

opera yazan qadın bəstəkar da azərbaycanlı xanım bəstəkar Şəfiqə Axundovadır.  

- Dünya tarixində ilk dərin neft quyusu 1844-cü ildə qazma üsulu ilə Bakı mədənlərində qazılıb. Bu hadisə 

əllə qazmanın sonu olub. Dünyada ilk dəfə açıq dənizdə neft platforması Xəzər Dənizinin Azərbaycan sektorunda 

salınan Neft Daşları platformasıdır.  

- Keçmiş SSRİ-nin kosmik proqramlarının qurucusu soydaşımız general Kərim Kərimov olub.  

- Azərbaycanın dünyaya bəxş etdiyi ən böyük şəxsiyyətlərdən biri qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin 

yaradıcısı (bu sətirlər yazılarkən ad günü olan) Lütfi Zadədir.  
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- Dünyada ilk və yeganə Beynəlxalq Muğam Mərkəzi də Bakı şəhərində yerləşir, 2009-cu ildə fəaliyyətə 

başlayıb. 

Əlbəttə, bu, Azərbaycan İLKlərinin tam siyahısı deyil. 

Azərbaycanın "Avroviziya" mahnı yarışmasında qalibiyyəti və bu yarışmaya ev sahibliyi etməsi, "Bakı-

2015" - I Avropa Oyunlarının (ardınca IV İslam Həmrəyliyi  Oyunlarının, eləcə də, "Formula-1" yarışlarının və 

s.) keçirilməsi - yüksək səviyyədə keçirilməsi ölkəmizi Avrasiya və dünya miqyasında daha çox tanıdıb, xarici 

ölkə vətəndaşlarının diqqətini cəlb edib.  

Heydər Əliyev Mərkəzinin sərgi salonları Azərbaycan İLKləri də daxil olmaqla, Azərbaycanın bəşər 

mədəniyyətinə töhfələrini, özünəməxsusluğunu, potensialını, multikultural dəyərlərini universal şəkildə, çağdaş 

İKT tətbiqi ilə nümayiş etdirir. 

Bizim görəvlərimizdən biri də məhz müstəqilliyimizi, milli dəyərlərimizi qoruyub onlara sahib çıxmaq, 

onları tanıtmaqdır. 

Elə Heydər Əliyev Mərkəzinin özü bir İLKdir - dünyanın nadir memarlıq incisidir. 

Bakı Kristal Zalı 

Türk Keneşi xətti ilə ölkəmizə səfər edən jurnalistlərin başqa bir duracağı da paytaxtımızın böyük 

mədəniyyət müəssisəsi - Bakı Kristal Zalı oldu. Qonaqlara Azərbaycan gənc sənətçilərinin "Avroviziya" mahnı 

yarışmasında başarılı iştirakı, 2012-ci ildə qısa müddət içində istifadəyə verilmiş memarlıq hadisəsi Bakı Kristal 

Zalı haqqında bilgi verildi.  

İTV-nin Baş direktoru Balakişi Qasımovla çay süfrəsi arxasında görüş də Bakı Kristal Zalında baş tutdu. 

Balakişi Qasımov İTV-nin fəaliyyəti daxil olmaqla, qonaqları maraqlandıran bir sıra suallara cavab verdi.  

Və sonda, bu mediaturların gələcəyinə yönəlik təkliflərimi sıralamaq istərdim:  

- Mediaturların marşrutu elə cızılmalı, vaxt elə ayarlanmalı ki, yolda keçən saatlar, ziyarətlərə, işgüzarlığa 

həsr olunmuş saatlara nisbətdə daha az olsun; 

- Mediatur iştirakçılarından arzu edənlərin qatıldığı sosial media qrupları yaradılsın və o qruplarda 

müzakirələr gələcəkdə də davam etsin; 

- Belə mediaturlardan sonra bir kataloq, hansısa jurnalın xüsusi buraxılışı, yaxud kitab nəşri, sənədli film 

hazırlanması məqsəduyğun olardı. 

 

525-ci qəzet. - 2021.- 9 sentyabr. - № 162. - S. 10-11. 
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Şuşada üç xoşbəxt gün 

 

Sabir Rüstəmxanlı 

 

Azad olunmuş Şuşada keçirilən unudulmaz Xarıbülbül festivalından sonra  ədəbiyyat və mədəniyyət 

xadimlərinin intizarla gözlədikləri ikinci önəmli şölən Vaqif Poeziya Günləri idi. İşğal illərində, Şuşaya gedib-

gəlmək imkanı olan hər kəsə verdiyim suallardan biri Vaqifin məqbərəsi haqqındaydı. Erməni vəhşiləri bu 

əzəmətli abidəni də dağıdıblarmı? Sözsüz, dağıdıblar. Gücləri çatan qədər. İmkanları olsaydı nəinki məqbərəni, 

Şuşanın bütün evlərini, Azərbaycanla bağlı olan hər şeyi yer üzündən silib-süpürər, məhv edərdilər. Nəzərə 

almırdılar, elə şeylər var ki, onu nə texnika ilə, nə silahla, nə atılan bombalarla silmək, dağıtmaq, məhv etmək 

mümkün deyil. Bu, Azərbaycan ruhudur! Şuşa da bu ruhun ən möhtəşəm abidələrindən biridir. Onlar Vaqif 

məqbərəsini də, Şuşada bir çox söz, sənət, silah qəhrəmanlarımızın beşiyi olmuş evləri də dağıdıblar. Şuşaya 

gedən Əsgəran-Xocalı-Xankəndi yolunu da həmişəlik bağladıqlarını düşünüblər. Bizim bir daha Şuşaya 

qayıtmayacağımıza sərsəm bir inamları olub. Cıdır düzündə bayramlar keçiriblər, orda Ermənistan baş naziri 

keflənmiş vəziyyətdə təlxək kimi atılıb-düşüb, hətta qondarma Arsaxın parlamentini Şuşaya köçürməyə 

hazırlaşıblar. Amma Azərbaycan ruhunu, güc təcəssümü olan ordumuzu nəzərə almayıblar. Bu ordu onların 

düşündükləri və gözlədikləri yolların heç biri ilə gəlmədi. Aşılmaz dağları aşdı, keçilməz dərələri keçdi və 

çıxılmaz sərt qayalardan dırmaşıb girdi Şuşaya. Şuşanın yeni Zəfər yolunu açdı. Bu gün həmin yol Azərbaycanın 

ən rahat və ən mənzərəli yollarından biridir. Ermənilərin qurduqları xəyallar darmadağın oldu... Vaqif məqbərəsi 

yenidən bərpa edildi və bütün əzəməti ilə böyük söz və sənət adamlarımıza ucaldılmış abidələrin sırasında əvvəlki 

yerini tutdu. Azərbaycan ordusunun Şuşaya girişi elə bir ovqat yaratmışdı ki, heç bir şey gözə görünmürdü. Nə 

viran qoyulmuş məhəllələr, nə dağıdılmış evlər, nə qurumuş bulaqlar, nə sınmış və susmuş minarələr, nə talan 

edilmiş muzeylər. Sanki bu halıyla da Şuşa elə əvvəlki Şuşaydı. Havası, suyu ilə möcüzə olan Şuşa! Çünki biz 

qayıtmışdıq. Biz qayıtmışdıqsa əllərimizin və ağlımızın izi olan hər şey öncəkindən daha gözəl bərpa olunacaq, 

dirçələcək, yenilənəcəkdi. Bu günlərdə görüşünə getdiyimiz və qarşısında böyük şeir və sənət bayramı 

keçirtdiyimiz Vaqif məqbərəsi kimi. 

Avqust ayının 29-31-i arasında keçirilən Vaqif Poeziya Günlərinə biz bu ovqatla gedirdik. Amma 

keçdiyimiz yollar bizim əhvalımızdan xəbərsizdi, yenə də otuz il ərzində yaşadığımız faciələrin dəhşətini göstərir, 

torpağımızın və millətimizin sinəsinə vurulan ağır yaralar sızıldayır və fəryad qoparırdı. Füzuli ərazisində təmas 

xəttindən keçəndə istər-istəməz "gör bu alçaqlar hara gəlib çıxıblar", - deyə düşünürsən. Çaylar boyu dağıdılmış 

kəndlərin, talanmış evlərin diş-diş divarları yenə də insanın içini oyur. Amma bir təsəlli var ki, biz bu torpaqları 

xilas etmişik. Otuz ildən sonra olsa da qayıtmışıq, əbədilik qayıtmışıq. Hələ bu torpaqların minalardan təmizlənmə 

işi gedir. Amma artıq dirçəliş başlanıb. Füzuli şəhərinin yaxınlığında yeni beynəlxalq təyyarə meydanı  dirçəlişin 

ən ciddi görüntülərindən biridir. Çaylar boyu bağ-bağatı məhv edə və özləri ilə apara bilməyiblər. Bir zamanlar 

yaşıllığı ilə gözoxşayan kəndlər indi qupquru səhraya dönüb. Bağlar düşmən gözündən yayınmaq üçün köhnə 

evlərin divarları arasına çəkilib. Evlərin içi balaca bağçalara dönüb. Sonra Zəfər yolu başlanır; öncə vadilərlə 

uzanır, sonra sərt yamaclara dikəlir, gədiklərdən aşır, dərələrdən keçir, sıx meşələrin sükutunu pozur və 

qarşımızda Azərbaycan təbiətinin təkrarsız görüntüləri canlanır. Yol, demək olar ki, tamamlanıb və atılan 

körpülərə, çapılan qayalara, kəsilən ağaclara baxanda qısa müddətdə Azərbaycan dövlətinin nə qədər böyük bir 

iş gördüyünə heyrətlənirsən. Bu yol uzandıqca heyrətin daha da artır. Ancaq yolun sonu Şuşadır və hamımız illər 

uzunu ürəyimizdə ən böyük ümidimiz kimi bəslədiymiz bu görüşə tələsirik. Dolamaların birində qəfildən göz 

önündə geniş bir vadi, meşəli yamaclar və vadinin o üzündə nəhəng bir qaya silsiləsi canlanır. İstər-istəməz 

dilimizdən bir nida qopur: ora Şuşadır! Amma hələ Şuşa görünmür. Şuşa bu qayaların ovcunda, əhatəsindədir. 

Elə burdan, uzaqdan baxanda da bu qaya silsiləsində gözümüz yollar axtarır; görəsən, əsgərimiz hardan bir asan 

yer tapıb, bu qayalarla necə qalxıb. Ancaq qayalar sərtdir və bizim sualımıza cavab vermir. Dolana-dolana Daşaltı 

kəndinə enirik. Sonra yenə dolana-dolana qayaların dibiylə bir vaxt Laçından gəlib Xankəndinə gedən yola 

çıxırıq. İndi yol yarı bölünüb, ortasından məftil çəkilib; yarısı Laçın dəhlizidir, yarısı Zəfər yolunun davamı, 

Şuşaya giriş yolu. Bu görüşün bütün həyəcanını təsəvvür etmək mümkün deyil. Maşın karvanımız Xarıbülbül 

otelinin həyətində dayanır.  Heydər Əliyev Fondunun əməkdaşları və otel işçiləri gələn böyük heyəti qısa 

müddətdə otellərdə yerləşdirirlər. Bundan sonra hər kəs sərbəstdir. Şuşanın hansı səmtinə getmək istəyir getsin, 

gəzsin. Məni və dostlarımı ilk növbədə Vaqifin məqbərəsinin bugünkü görünüşü maraqlandırır. Məqbərə son 

dərəcə səliqə ilə bərpa edilib, sabahkı bayram üçün bütün hazırlıq işləri başa çatıb. Məqbərənin yanından ötüb 

Cıdır düzünə qalxdıq və ilk addımdaca Cıdır düzünün, yayın ortasında da əskik olmayan, insana bütün yol 
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yorğunluğunu unutduran sərin əsintisi üzümüzə vurdu. Məni Cıdır düzündə gənclik illərimizdə Daşaltının sərt 

yamacında, qayanın üstünə həkk elədiyim adlar çəkirdi. Sıra-sıra qaya çıxıntılarının yaratdığı təbii pillələrlə enib, 

adamı çəkən uçurumun ağzına qədər gəldim. Ancaq hava qaralmaqda olduğundan adlarımız yazılmış qayanı 

seçib-ayıra bilmədim. Ora doğru uzanan cığırla getmək də günün bu vaxtında mənə riskli göründü. Ayağımdakı 

ayaqqabı da buna uyğun deyildi. Həmin axşamın bütün həyəcanı, bütün sevinci, söhbətlərin ruhu sonrakı günlərdə 

də davam etdi. Ertəsi gün yenə ilk növbədə COVİD müayinəsindən keçdikdən sonra Vaqif Poeziya Günlərinin 

rəsmi açılışına getdik. 

Şeir bayramına şairlərdən əlavə, Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli xadimləri, elm adamları və millət 

vəkilləri də dəvət edilmişdilər. Buna görə də Vaqif Poeziya Günləri əslində, humanitar elmimizin və 

mədəniyyətimizin bayramına çevrilmişdir. 

44 günlük Vətən müharibəsi müzəffər ordumuzun qəhrəmanlıq səhifələri ilə doludur. Lakin bu savaşın ən 

çətin və müharibələr tarixində bənzəri az olan mərhələsi Şuşanın fəthi və 29 illik işğaldan azad edilməsi idi. 

Azərbaycan mədəniyyətinin və ədəbiyyatının beşiklərindən biri olan, Qarabağın incisi sayılan bir şəhər düşmən 

əlində qala bilməzdi. Şuşanın azad edilməsinə hər birimiz, əslində, bütünlüklə Qarabağın azad edilməsi kimi 

baxırdıq. 

Buna görə də Azərbaycan Prezidentinin müharibədən sonra Şuşaya ilk səfərində "Əziz Şuşa, sən azadsan!" 

deməsi milyonlarla vətəndaşımızın ürəyindən tikan çıxarmışdı, bütün ölkəni ayağa qaldırmışdı və bir yumruğa 

çevirmişdi. 

Şuşaya gələn tarixi yollara bəllidir. Lakin Prezident İlham Əliyev ordumuzun ardınca öz yolunu çəkdi - 

Zəfər yolu. Bu yolun keçilməz sayıldığı daşlı-palçıqlı günlərində, bu ilin yanvar ayının 14-də, Vaqif məqbərəsinin 

açılışının 39-cu ildönümündə də gəldi, məqbərənin bərpası tapşırığını verdi və il boyu bu səfərlərin arası 

kəsilmədi. 

Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, sayın Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Şuşaya gəlişi və Türkiyə ilə 

Azərbaycan arasında tarixi Şuşa bəyannaməsinin imzalanması həm Qarabağın, həm də iki qardaş dövlətin 

tarixində çox böyük əhəmiyyəti olan hadisə idi.  Şuşa səfərlərində ölkə rəhbərinin keçirdiyi qürur və sevinc hissi, 

burada aparılan quruculuq işlərinə ayırdığı diqqət, Qarabağın başının üstündə səslənən "Qarabağ şikəstəsi"nə 

gözləri dola-dola qulaq asması heç kəsin gözündən yayınmır və ölkə rəhbəri ilə xalqı birləşdirən amillərdən birinə 

çevrilir. Yaddaşımızda bu gün öz xanımı, ölkənin Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva ilə birlikdə hələ 

minalardan tam təmizlənməmiş Qarabağ torpaqlarında rayondan rayona gəzən, riskli dağ yollarında gənclik 

həvəsi və qalib sərkərdə qüruru ilə maşın sürən İlham Əliyevin yeni bir obrazı formalaşır... 

Şuşaya bu səfərində də Prezidentin iş qrafikində sıxlıq idi. Vaqif məqbərəsinin açılışı ilə yanaşı, o, Şuşanın 

bərpa planına uyğun "Qarabağ" otelinə, bir neçə muzeyə baş çəkdi, yeni yaşayış massivinin tikintisinə start verdi 

və nəhayət, Vaqif Poeziya Günlərinin açılışında həm tarixilik, həm də Azərbaycanın Ermənistanla 

münasibətlərinə yenidən bir aydınlıq gətirmək baxımından son dərəcə parlaq bir nitq söylədi. Bir vaxt Heydər 

Əliyevin inamla söylədiyi "biz Şuşaya qayıdcağıq" sözünü həyata keçirmək İlham Əliyevə qismət oldu; o, atasının 

vəsiyyətini yerinə yetirdi, atasının Qarabağ və Moskva ermənilərinin iradəsini qıraraq ucaltdığı Vaqif 

məqbərəsinin dağıldılmış bir vəziyyətdə qalmasına izn vermədi. 

Mən poeziya bayramında həm də kədərlənirdim. Çünki 1982-ci il birinci Vaqif günlərindəki böyük ədəbi 

simaların, mədəniyyət xadimlərinin demək olar ki, heç biri həyatda yoxdur. O günlərin iştirakçısı olmuş cəmi üç 

nəfər azad olunmuş Şuşanın şeir bayramında iştirak edirdi. Bir çox qələm sahibinin ömrünü qısaldan həm də bir 

vaxtlar Qarabağın bir sıra dünya güclərinin yardımı ilə işğal edilməsi olmuşdu. 

Xarıbülbül festivalı kimi, Vaqif Poeziya Günlərinin də təşkilatçısı Heydər Əliyev Fondudur və hansı 

yöndən baxırsan bax ağır zəhmət tələb edən bu işlər yüksək qiymətləndirilməlidir. Fond məqbərənin tarixini, 

açılışını, ordakı eksponatları, müharibəyə qədərki və sonrakı görünüşünü əks etdirən "Vaqif Poeziya Günləri" adlı 

nəfis bir bülleten də çap etdirmişdi. 

Mənə elə gəlir ki, ölkə başçısının və Birinci vitse-prezidentinin Vaqif Poeziya Günlərinin keçirilməsinə 

göstərdiyi böyük  qayğını nəzərə alıb işin icrası ilə məşğul olan adamlar daha diqqətli və məsuliyyətli olmalı 

idilər. 

Müzəffər ordumuzun 29 illik işğaldan azad etdiyi Şuşaya Azərbaycanın söz ordusunun nümayəndələri 

gəlmişdi. Bu ordu da Qarabağ münaqişəsi başlanandan bəri rahatlanmadan sözünü deyir. Məncə, bu söz Vaqif 

Poeziya Günlərində özünə yaraşan səviyyədə təmsil olunmalı idi. İkinci gün səslənən möhtəşəm "Nizamidən-

Vaqifə" adlı poetik kompozisiya açılışda təqdim olunsa daha yaxşı olardı. Bu sözü musiqi nömrələri haqqında da 

demək olar. Belə bir tarixi bayramın ikinci gününün ümumiyyətlə diqqətdən kənarda qalmasını, heç bir televiziya 

tərəfindən çəkilib göstərilməməsini doğru hesab etmirik.  Şeir günləri çərçivəsində proqram elə təşkil oluna bilərdi 
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ki, ora dəvət olunmuş görkəmli elm və mədəniyyət xadimlərinin də qısaca çıxışlarını və təəssüratlarını dinləyə 

bilək. Bütün bunlar, heç şübhəsiz, Vaqif Poeziya Günlərinin böyük ovqatını dəyişə bilmədi. Şuşada üç xoşbəxt 

gün yaşadıq. Qısa müddətdə istifadəyə verilmiş otellərdəki rahatlıq, yenidən İsa bulağını ziyarət, hər axşam Cıdır 

düzündəki gəzintilərimiz uzun həsrətdən sonra insana inanılmaz görünür. Şuşanı nə qədər dağıdırlar dağıtsınlar 

onun ürəyi otuz il əvvəlki kimi sağlamlıqla döyünmüş və əsl sahibini gözləmişdir.  Əlbəttə, bir vaxt bağ-bağat 

içində gördüyümüz abad evlərin quru divarları adamın ürəyini dağıdır. Bu evlərin yaşamaq imkanı olanların bərpa 

ediləcəyinə inanırıq. Yeni Şuşa nə qədər gözəl layihə ilə tikilir tikilsin, Vaqif, Ə.Haqverdiyev, Nəvvab, Sadıqcan, 

Əhməd Ağaoğlu və başqa böyüklərimizin xaraba qalmış yurdlarının izləri itirilməməlidir. 

İşğal etdikləri rayonlarımızda daşı daş üstə qoymayan, bizim taxıl əkdiyimiz, üzüm becərdiyimiz torpaqlara 

mina səpmiş, Şuşada özünü də Şuşa ucalığında hiss etmək xəstəliyinə tutulmuş alçaq düşmən şəhərin xaraba 

vəziyyətinə göz yumub, İsa bulağında dəbdəbəli köşklər və şadlıq sarayı tikmişdir. Sanki Qarabağdan onlara  kefli 

halda oxuyub-oynamaqdan başqa bir şey çatmayacağını əvvəlcədən bilirdilər. Bu gün Azərbaycan əsgəri onları 

bu yerlərdən süpürüb atıb. Min-min xatirəmizin bağlı olduğu bu yerlərdən onların murdar ayağı çəkildi. Şuşada 

səslənən şeirimiz və musiqimiz Xankəndinin yuxusunu qaçırıb. İnanırıq ki, düşmən ordan da çəkilib gedəcək. 

Vaqif günlərindəki çıxışımda otuz ildə ədəbiyyatımızın da çox ağır sınaqdan keçdiyini qeyd etdim və dedim 

ki, Ali Baş Komandan müharibədəki qələbənin nəticəsi olaraq Azərbaycan söz ordusuna Vaqif məqbərəsini 

qaytardı. Şübhəsiz, qələm sahiblərimiz də ordumuza borclu qalmayacaq və müharibə haqqında ən gözəl əsərlər 

hələ bundan sonra yazılacaqdı. Sözü ilə silahı bir olan ölkə basılmaz! 

 

Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-4 sentyabr.-№35.-S.20-21. 
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Cıdır düzü niyə müqəddəsdir? 
 

(Mehriban  xanım Əliyevanın ad gününə) 

 

Aqil Abbas 

 

Axırıncı dəfə Cıdır düzündə 91-ci ildə olmuşam. Üstündən  30 il keçir, yəqin bu gündən sonra  Cıdır 

düzündə istədiyim  vaxt olacam. 

91-ci ildə niyə Şuşaya və Cıdır düzünə getmişdim, bu ayrı  bir yazının  mövzusudur, onu da  ayrıca yazacam. 

Yəni sizi yormaq istəmirəm. Hərçənd ki siz də  uzun yazıları   oxumağı  xoşlamırsınız və daha çox hansısa iki 

qadın müğənninin dodaq-dodağa öpüşməsi sizi daha çox maraqlandırır, nəinki Cıdır düzü. 

Bəli, axırıncı dəfə  91-ci ildə Cıdır düzünə ayağım dəyib, Şuşaya silah-sursat  aparmışıq. 

Nə isə... 

Təbii ki, insanların  çoxunun Cıdır düzünün müqəddəsliyi, tarixiliyi haqqında  məlumatı yoxdur. Çünki bu 

barədə  az yazılıb, onu da indiki  nəsil oxumayıb. Mənim bu yazdığım yazını da  uzaqbaşı 3-5 min adam  oxuyacaq.  

Amma bunu yazmaq lazımdı, o 3-5 min adam üçün yazmaq lazımdı. 

 

Mirzə Cəlil yazır ki, 

 

 Sözünü o kəslərə de ki, onlar  sənə qulaq asmır, ya hamamda yatırlar, ya da  xoruz döyüşdürürlər və sair 

və ilaxır. 

Şükürlər olsun ki, indi hamamda  yatan yoxdur, çünki  Operativ Qərargah hamamı  qadağan  edib, xoruz 

döyüşdürmək də yasaqdır. Deməli, bizim yazımızı heç kim oxumur. 

Oxumasınlar, biz təkcə bu gün  üçün yazmırıq, həm də sabah  üçün yazırıq. Necə ki, Mirzə Cəlil, 

Haqverdiyev, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağayev, Ömər Faiq  Nemanzadə yazıblar, oxumayıblar, amma 

bir əsr sonra  onların yazdıqları bestseller olub. 

 

Qayıdaq Cıdır düzünə 

 

 Dedim axı,  axırıncı dəfə bu düzdə  91-ci ildə olmuşam. Allaha şükür ki, indi  yollar açılıb və insanlar  

gedib  Cıdır düzünü  görür. Amma görən həmin Cıdır  düzünə gedənlər  hara getdiklərini  bilirlərmi? Səmimi  

deyirəm, 90 faiz  bilmir. Gedənlərin 90 faizi şəkil  çəkdirməyə  və sair  və ilaxıra gedir və Cıdır düzü haqqında  

məlumatları yoxdur. 

İndi mənim yazımı oxuyub deyəcəklər ki, bilirdik. Və əgər bilirsinizsə niyə indiyə qədər biriniz Cıdır 

düzünün tarixi bir məkan, muzey və müqəddəs bir yer olduğu haqqında bircə kəlmə yazmamısınız? Yazmısınızsa, 

göstərin görək. 

Cıdır düzü həm tarixdi, həm muzeydi, həm də müqəddəs bir yerdi. 

Tarixdi ona görə ki, orda Pənah xan olub, İbrahim xan olub, Mehdiqulu xan olub, Məmməd bəy Cavanşir 

Batmanqılınc olub, Natəvan olub... 

Cıdır düzündə Pənah xanın, İbrahim xanın, Mehralı xanın, Məmməd bəy Cavanşir Batmanqılıncın, 

Mehdiqulu xanın həm özlərinin, həm də atlarının  ayaq izləri  var. 

Bir dəfə oxudum ki, Luvrda müəyyən yerləri  qızıl  çərçivəyə  alıblar ki, Napoleonun  bu yerlərə  ayağı 

dəyib. Mən demirəm  Cıdır düzündə də haralarısa  qızıl çərçivəyə alaq ki, bura Pənah xanın  özünün  və 

yaxınlarının  ayağı dəyib.  Hələ bizdə o hiss yaranmayıb. 

İnşallah, Şuşanın azad olunmasında verdiyimiz 3 min şəhidin bir gün  ayaq  izlərinin  dəydiyi  yer də  belə 

müqəddəsləşə bilər. 

Cıdır düzü adi düz deyil, yenə deyirəm,  bir tarixdi, bir muzeydi  və  müqəddəs bir yerdi. 

Burda Qarabağın igidləri at oynadıblar, cıdır  keçiriblər, qurşaq  tutublar, üzüyün halqasından ox keçiriblər. 

Burda Qarabağın  igidləri sevdikləri qızı gözaltı ediblər. 

Burda Pənah xandan  başlayaraq çox gözəl tədbirlər keçirilib. Həmin tədbirlərdə xanımlar da qalib igidlərə 

gözaltı baxıblar. 

Qala camaatı burda "Yallı" gedib, Qala camaatı ən xoş günlərini burda keçirib. Bura Qala camaatı   üçün 

ən müqəddəs yer olub. 
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Qala camaatının ən çox  sevdiyi, ibadət etdiyi  şəxslər Cıdır düzünün   aşağısında dəfn olunub və hər zaman 

bura ziyarətə gəliblər, başda  Molla Pənah olmaq şərtilə. 

Qalanın girəcəyi Ərimgəldidən başlayır. Xanımlar həm döyüşə gedən ərlərini, oğullarını, həm də 

ümumiyyətlə, səfərə  gedənlərini  bu Ərimgəldi deyilən  yerdə  oturub gözləyərdilər. 

İsa Hüseynovun "Tütək səsi"ndə olduğu kimi, savaşdan qayıdan hər bir kəs  bütün ana və bacıların ümidi 

idi. Və Ərimgəldidən  yuxarıda, Cıdır düzünün  aşağısında böyük bir  qəbiristanlıq vardı və indi də var. Düzdür,  

ermənilər  dağıdıb, amma var. Vaqifin də qəbri ordadı, Mir Möhsün Nəvvabın da, Müctehidzadənin  də  və sair 

və ilaxır. 

Və sən həmin  o məzarlığı  ziyarət  etməmiş Cıdır düzünə  qalxa bilməzsən. 

Cıdır düzü ilə bağlı məqaləmi  ona görə  yarımçıq saxlamışdım ki, Şuşaya - Vaqif Poeziya günlərinə  səfər 

nəzərdə tutulmuşdu. Mən də bu səfərin  iştirakçısı idim. Ayın 29-unda  artıq Şuşadaydıq. Təsadüfən sürücümüz 

ağdamlıydı. Xahiş etdim ki, gəl  bir  yerlibazlıq elə, bizi  apar  Cıdır  düzünə.  Bir neçə dostla  üz tutduq  üzü 

yuxarı. 

 

Bu da Cıdır düzü 

 

 Axırıncı dəfə burda yuxarıda  qeyd etdiyim kimi, 30 il əvvəl olmuşdum. Mən heç vaxt bu müqəddəs 

məkanı, Üzeyir bəyin, Əhməd bəy Ağaoğlunun, Firudin bəy Köçərlinin, Lətif Kərimovun, Süleyman  

Ələsgərovun (bu siyahıya bəlkə  100-ə qədər bu torpağın yetişdirdiyi  şəxsiyyətin adını  salmaq olar) ayaq  izləri 

qalmış  bir  məkanın, Cabbar əminin, Seyid  Şuşinskinin, Xan əminin, Qədir Rüstəmovun o ilahi səsləri qayalarına, 

torpağına  hopmuş bu məkanı  belə görməmişdim. 

Torpaq cadar-cadar olub və bu torpaq da bizlərin  həsrətini   çəkib. Tanrı bu xalqı elə Şuşa  torpağından  

yaradıb. Ona görə də torpaq da öz övladları  üçün  darıxıb. Onların  ayaq izlərinə, səslərinə, gülüşlərinə 29 il həsrət 

qaldığından bağrı yarılıb. 

 

Ermənilər  heç vaxt bu yerlərin  sahibi  ola bilməzlər 

 

 Çünki  Tanrı onları  bu müqəddəs  torpaqdan yapmayıb. Onlar Şuşaya da, Qarabağa da  ələ keçirtdikləri  

qənimət kimi  baxıblar, Vətən kimi  baxmayıblar. 200 il  burda  yaşasalar da  dağların suyu, havası, günəşi, bu 

torpağın  dadı, bərəkəti  yad olduqları  üçün onların  qanına, iliyinə işləməyib. 

Əgər onlar bu şəhəri  Vətəni  bilsəydilər Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi,  Şuşanı belə 

xarabazara  çevirməzdilər, evləri  dağıtmazdılar, mədəniyyət  abidələrini  məhv etməzdilər. Bir dənə  tikinti işləri  

aparmayıblar, bir yaraşıqlı bina  tikməyiblər, bir normal  otel  tikməyiblər.  

Yalnız 4-5 oliqarx orda özünə  villa tikib, vəssalam.  Həmin elə o Sovet  hökumətindən qalma  uçuq-sökük  

beşmərtəbələrdə yaşayıblar. Yaşadıqları  binalara  baxırsan cındırından cin  hürkür. 

O qədər şərəfsizdilər ki, Cıdır  düzünü də dağıdıblar. Ağac əkiblər, mənasız üç-dörd  ev tikiblər, elə bil  

Cıdır düzündən də  intiqam alıblar. 

Bəli, Cıdır  düzü   bizim  tariximizdi. Ermənilərin  babaları burda at oynada bilməyiblər, çövkan 

oynamayıblar, qurşaq  tutmayıblar, qılınc oynatmayıblar, üzüyün qaşından  ox keçirtməyiblər. Vaqifin ayaq izi 

olan Cıdır düzündə nə bir erməni şairinin, nə bir  erməni yazıçısının  ayaq izi qalmayıb. 

Və indi Cıdır düzündə 1982-ci ildə Ulu  Öndər Heydər Əliyevin  ucaltdığı Vaqif məqbərəsini onlar  dağıtsa 

da, 2021-ci ildə Heydər  Əliyevin  varisi  Möhtərəm Prezident həmin məqbərəni yenidən ucaltdı və birinci vitse-

prezident  Mehriban   xanımla birlikdə  açılışını etdi. 

Əgər Cıdır düzündə bir erməni şəxsiyyətinin izi qalsaydı onun  məqbərəsini  ucaldardılar. Olmayıb axı. 

Bu da Cıdır düzü! Torpaq da canlıdır. Öz övladlarının  ayaq   səslərinə  oyandı, sevindi, yarılmış bağrına, 

yarasına sanki İsa  bulağının  suyunu   səpdilər. Torpaq da bizə qoşulub gülürdü, sevinirdi, bizimlə bir yerdə 

oynayırdı, bizimlə bir yerdə sevinc göz yaşları   axıdırdı.   

Paşinyanın arvadı Anna bu düzdən Mehriban  xanıma  təxminən belə bir  mesaj  göndərmişdi ki, muğam  

dinləmək istəyirsə, qonaq dəvət edərik. Daha sonra bir az da abartmışdı ki, əgər  müharibə etsələr daha  başqa  

şəhərlərdə də muğamata  qulaq  asmağa dəvət edərik. Yəni  guya  yeni şəhərlərimizi  işğal edəcəklər. 

 

Ali Baş Komandanın sərkərdəliyi ilə 
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 Şuşa başda  olmaqla Qarabağ  azad olundu.  Allah  bütün  şəhidlərimizə  rəhmət eləsin, qazilərimizə də 

cansağlığı versin. Şuşa  azad olundu və Mehriban  xanım Əliyevanın prezidentlik etdiyi Heydər Əliyev  Fondu 

Cıdır düzündə  möhtəşəm  bir  "Xarı bülbül"  festivalı keçirtdi, "Xarı bülbül" festivalının ənənəsinin  özülünü  

qoydu.   

Və Azərbaycanda  yaşayan   bütün  xalqlar bu möhtəşəm  festivalda bir dostluq, qardaşlıq çələngi  yaratdılar.  

Bütün  dünya da izlədi. Təbii ki,  Ermənistanda və Qarabağda yaşayan  ermənilər də televizorun  qarşısında oturub  

festivala  baxırdılar. 

Eləcə də Anna izləyirdi  bu festivalı. 

Bizim bu Qələbə  bayramımızı. 

Bəli, Mehriban xanım Şuşadaydı, Cıdır düzündəydi və  muğamat  dinləyirdi. 

Bəs, sən harda idin, Anna?! 

 

Ədalət. - 2021. - 4 sentyabr. - № 78. - S. 3. 
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Ay camaat, Şuşaya gedirəm 

 
Birinci yazı 

 

 Əbülfət Mədətoğlu 

 

...Elə bil yuxu görürəm. Daha doğrusu, elə bil yuxu görmüşəm. Son beş gündə yaşadıqlarımın heç 

birinə inana bilmirəm. İnana bilmədiyimdən də danışmaq da, yazmaq da mənim üçün çox çətindi. İllah da 

ki, danışdığımı, yazdığımı təkrar yaşadığımdan o anlar yüz yaşın kürəyini yerə vurmuş qoca bir Allah 

bəndəsinin əlləri kimi əllərim əsir. Və mən təkcə əllərimi özümə tabe etmək üçün nə qədər güc sərf 

edirəmsə, onun yüz qatı qədərini də ürəyimi sakitləşdirməyə yönəldirəm... Əllərim, ürəyim, fikrim, hamısı 

bir-biri ilə bir həyəcanın içərisində qarşılaşıbdı. O həyəcan qorxulu yuxu deyil. Amma sehirli yuxudu. 

Sehirli yuxular isə adamı hər yerə çəkib aparır. Bir alma ilə cənnətə də düşmək olur. Sevdiyinin yanına da 

gedib çıxmaq olur. Bütün dünyanı bir anda gəzib dolaşmaq da. Axı sehirli yuxunun alması da sehirlidi. 

Mən də o sehirli almanı ovcumun içində əsən əllərimin gücü ilə saxlayır və sığallayıram. Sanki ayüzlümün 

saçlarını tumarlayıram, yanağına əl çəkirəm... 

Bəli, bu sehirli yuxu 2021-ci ilin avqust ayının 28-də gecə saat 9-a qalmış məni öz qoynuna aldı. Həmin an 

telefonuma gələn zəng yuxumun başlanğıcı oldu. O zəng, daha doğrusu o zəngin mənə çatdırdığı o səs bir layla 

kimi bürüdü varlığımı. Bir də gördüm ki, göz qapaqlarım yavaş-yavaş bir-birinə yaxınlaşdı...Bir də gördüm ki, 

kipriklərim öpüşdü, sarmaşdı bir-birinə yüz ilin həsrətlisi kimi...Telefonu necə qapayıb, necə bir kənara 

qoyduğumu unutdum...Yadımda qalan o oldu ki, nəvəm həyəcanlı bir şəkildə atasına səsləndi: 

- Babama nəsə oldu... 

Bəli, mənə həmin səslə təkcə nəsə yox, hər şey oldu. Çünki o səs mənə dedi ki, hazırlaşın, Şuşaya gedirsiz! 

Bu yuxu idi, əvvəli səsdən başlayan yuxu. Telefon zəngini mənə yaşatdıqlarını bütün gecəni ürəyimdən, 

fikrimdən keçirtdim. Ələdim hər şeyi. Ələyə-ələyə də kipriklərimdə donan göz yaşımı yığdım ovcuma. Çünki 

Şuşaya getməyin həsrətini 30 il çəkmişdim... Şuşaya getməyin arzusunu 30 il dilimə gətirmişdim... Şuşada 

olmağın şərəfinə 30 il badə qaldırmışdım... Şuşada gəzib-dolaşmağın duasını, diləyini 30 il dilimdən uzaq 

getməyə qoymamışdım. Və deməli, 30 il anbaan, günbəgün, aybaay içimdən keçirtdiklərim bir telefon zəngi ilə 

gerçəkləşirdi. Bu, həqiqətən möcüzə idi, sehr idi. Və mən də həmin o möcüzənin, sehrin yuxusunu görməyə 

başlayırdım... 

Açığını deyəcəm, özdə əlimi ürəyimin üstünə qoyub deyəcəm. İnanan inansın, inanmayan da özü bilsin, bir 

də Allahı. Avqustun 29-da işə, «Ədalət» qəzetinə gəldim. Özümdə cəsarət tapmadım ki, kiməsə deyim, yuxumu 

kiminləsə bölüşüm. Yəni bəyan edim ki, mən Şuşaya gedirəm! Nəhayət, bu yuxunun tilsimini açan da gəldi çıxdı 

redaksiyaya. Millət vəkili, yazıçı Aqil Abbas redaksiyanın dəhlizində qarşılaşanda ilk sözü bu oldu: 

- Təbrik edirəm, Şuşaya gedirsən! 

Bilmədim nə deyim, ona içimdəkiləri necə çatdırım. Yalnız hamının edə biləcəyi, deyə biləcəyi üslubda, 

qaydada, formada Sağ olun, təşəkkür edirəm, - söylədim. Bu sözdən sonra hər kəs bir qəribə nəzərlərlə mənə 

baxdı. O nəzərlərdə çox şey vardı, sevinc də, fəxarət də, ə hətta bir az həsəd də. Mən bütün bunları bir anın içində 

izlədim. Xüsusilə, Faiq Qismətoğlunun «Əbülfət, bu sənin halal haqqındı» söyləməsi, bilgisayar yazarımız Elnarə 

xanımın «Təbrik edirəm, müəllim» deməsi məni inandırdı ki, mən Şuşaya gedirəm. Məhz bundan sonra bir az 

cəsarətlənib ən əziz adamlarıma, ən doğmalarıma telefon açıb Şuşaya gedəcəyimi xəbər verdim. Bu yerdə mütləq 

boynuma almalıyam. Həmin o sehirli telefon zəngindən sonra balaca kitabxanamda əyləşib Allahımla, bir də 

onunla söhbət etmişdim. Ona görə ki, bu xəbəri Allahımdan və ondan öncə kimsənin bildiyinə güvənim yox idi. 

Yəni, birmənalı şəkildə əmin idim ki, bu xəbər mənə yol gələndə artıq Allahım və bir də O bilirdi... 

İşlə necə oturdum, necə yazdım, pozdum, onun barəsində yazmaq bəlkə də yeri deyil. Çünki o yuxunu 

görən adam hansı işi görə bilər, hansı yazını yaza bilər. Bunu təxmin etmək o qədər də çətin deyil. Və mən də 

həmin yuxunun məndə yaşatdıqlarını, məndə yaratdıqlarını hiss etməyi, oxumağı, dostlarımın, oxucularımın 

ixtiyarına verirəm. Bircə evə gedəndə böyük nəvəmlə telefonla danışdım. Nigara dedim ki, baban Şuşaya gedir. 

Həmişə dilavər olan nəvəm bir anlıq duruxdu. Sonra elə uca səslə dedi ki, baba, qorxma, əsgərlərimiz erməniləri 

ordan qovublar. Şuşa bizimdi! 

 

Düzünü deyim ki, onun bu sözləri deyəcəyini heç ağlımın ucundan da keçirtməmişdim. İndinin özündə də 

nəvəmin dediklərimi bilgisayara diktə edəndə də, Ali Baş Komandanın «ŞUŞA BİZİMDİ, ŞUŞA AZAD 
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OLUNDU!!!» - deyərək xalqa etdiyi müraciəti xatırlayıram. Çünki mən həmin gün ağlamışdım, elə indi də 

gözümün yaşını güclə sıxıb saxlamışam. Düşünürəm ki, həmin müraciət özünü azərbaycanlı sayan hər kəsin 

yaddaşına əbədi möhürlənibdi. Komandanın həmin səsi hər kəsin qulaqlarında Şuşa adı gələndə, Şuşa sözü 

işlədiləndə mütləq eşidilməlidir, təkrarlanmalıdır və «ŞUŞA SƏN AZADSAN, ŞUŞA SƏN BİZİMSƏN, ŞUŞA 

BİZ GƏLDİK!!!» sözləri ən müqəddəs kəlam kimi həyatımızın təkcə rəmzi mənası yox, həm də özü olmalıdır. 

Necə ki, mən onu özümün, ruhumun ifadəsi kimi, məhz həmin o müraciətdən sonra görürəm və özümlə hər yerə 

də aparıram... 

Bəli, yuxunun davam edəcəyinə içimdə bir damcı şübhə var idi. Yəni, bu zəngin hələ hər şey demək 

olduğuna tam inanmamışdım. Ona görə də həyəcanımı nə iləsə ovutmağa, özümü hansısa bir üsüllasa 

sakitləşdirməyə çalışırdım. Gah dostlara zəng edirdim, gah internetdə başımı qatırdım. Saytlarda da artıq 

informasiyalar tirajlanırdı. Açıq-aydın görünürdü ki. Şuşada Vaqif poeziya günlərinin açılışı olacaqdır. Amma... 

Amma «olacaqla» «olmaq» arasında bir əsirlik yol var. O yolu mən keçəcəm, yoxsa yox, o yolda mən 

olacam, yoxsa yenə xəyallarımın qırıqlarını dənləyəcəm?.. 

Bax, bu sualın özü    insanı az qala dəli edir. Özü də içində təkrarlanan bu sual kənardan gülüş də doğura 

bilir. Bu səbəbdən nə o sualı, nə onun cavabını, nə də yozumunu ruhundan uzaq olan kimsə ilə bölüşə bilmirsən... 

Mən də Allahımı və Onu yanımda, canımda, ruhumda görə-görə onlarla danışmağa da səfərbər ola bilmirdim. 

Düşünürdüm ki, birdən alınmaz...Birdən gedə bilmərəm, birdən aparmazlar və ən əsası ağlımda hakim olan bir 

fikir vardı. O da bu gün dünyanı özünün Cıdır meydanına çevirən COVİD-19 idi. 

Ağıla gələn başa gələr deyirlər. Həmin düşüncələrin içində həmin zəng bir də səsləndi. Bildirdilər ki, 

şəxsiyyət vəsiqənlə birlikdə ayın 29-da səhər saat 9-da Respublika Mehmanxanasında olmalıyam. Yola 

düşməmişdən öncə COVİD-19 ilə bağlı testdən keçmək lazımdır. Mən bu testdən keçdiyimi də, hər iki peyvəndi 

vurdurduğumu da bilsəm də, amma edilən təklif məni ümidləndirdi. Deməli, mənim Şuşaya getməyim, daha 

doğrusu gedəcəyim bir az da reallağa yaxınlaşırdı. O Şuşaya ki, döyüş zamanı yazmışdım: 

 

Şuşanın yolu! 

 

Aramsız 

güllə yağışı 

bələyir torpağı 

dəlib keçir 

daşı, 

otu, 

ağacı, 

yarpağı... 

bir igid 

sol əliylə 

sıxıb ürəyini – 

dizi üstə 

qana boyanıb 

barmağı – 

ovcu qan dolu... 

sağ əliylə 

tutub bayrağı 

güclə dayanıb 

baxır, 

baxır 

və bağırır: 

irəli, qardaşlar, 

görünür Şuşanın yolu!.. 

 

  

 

Bəli, mənim üçün bu zəng Şuşanın yolunu da göstərdi. O yol əlim toxunacaq, nəfəsim çatacaq bir məsafədə 

idi. Bircə qalırdı hələlik COVİD-19-dan keçmək... 
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Görəsən, gecə niyə belə uzanır? Bəlkə ətəyindən daş asılıb və kimsə gecəni hardasa söhbətə tutub. Görəsən, 

o kimsə mənim nə çəkdiyimdən xəbərdar deyil? Niyə gecikdirir gecəni? Niyə mənim həsrətimin ömrünü uzadır? 

Niyə tez sökülmür dan, açılmır səhər? Axı, COVİD-19 testindən sonra da hələ mən cavab üçün nə qədər 

gözləyəcəm... O nə qədərin içərisində ömrüm nə qədər əriyəcək... Eh... Düşündükcə saatın əqrəblərinə diqqət 

yetirdikcə lap səbirsiz oluram. Ona görə evdən bayıra, küçəyə tərəf çıxıram. İstəyirəm ki, yolnan gəlib keçən hər 

kəsi saxlayıb deyəm: 

- Ay qardaş, mən Şuşaya gedirəm... 

- Ay əmi, ay dayı, ay vətəndaş, mən Şuşaya gedirəm... 

- Ay xanım, ay qızım, ay bacım, mən Şuşaya gedirəm... 

- Ay camaat, mən Şuşaya gedirəm... 

... Qulağıma sevə-sevə izlədiyim və dəyərli dostum yazıçı, publisist Akif Əlinin də rol aldığı «Tütək səsi» 

filmi düşür. O filmin sonunu xatırlayırsınızmı? Orda o poçtalyon qız necə qışqırır: 

-Ay camaat, əsgər gəlir... 

 

İkinci yazı 

 

...Səbirsizliyin, rahatsızlığın gözləməyi sən demə əbəs deyilmiş. Ürəyimə daman, ağlıma gələn 

gerçəkləşmişdi. Belə ki, deyilən məqamda şəxsiyyət vəsiqəm əlimdə Respublika otelinin qarşısında növbə 

tutdum. Elə növbədə də öyrəndim ki, şair dostum, həmkarım Emin Piri Şuşaya gedə bilməyəcək. Çünki 

yoxlamanın nəticəsi yaxşı çıxmamışdı. Bu xəbər həqiqətən məni üzdü. Çünki döyüşə-döyüşə, əlində silah 

Füzulini, Hadrutu, Tuğu keçən Emin Şuşaya əlində qələm gedə bilmədi. Bu, çox üzücü bir hal olsa da, bunun özü 

də bir qədərdi, bir yazıdı. Ola bilsin ki, növbəti səfərlər Emin üçün daha uğurlu, daha maraqlı olacaq. Bütün 

hallarda mən növbəmi gözləyirdim. Növbəmi gözlədiyim o bütün halların içərisində də haldan-hala düşürdüm. 

Bu da səbəbsiz deyildi. Ən əsas səbəb təbii ki, Şuşaya gedənlərin ayrı-ayrılıqda hər biri idi. Yəni, mən 

əksəriyyətini tanıdığım dəyərli ziyalıların yanında tanımadığım, rast gəlmədiyim simaları da görürdüm. İkincisi 

COVİD-in yaşatdığı hal idi. Onun əhatə dairəsindən çıxa bilmirdim. Üçüncüsü də, bu növbədən sonra başqa bir 

növbənin olub-olmayacağı barəsində ətrafımda gedən diskusiyalar idi. Hər kəs bu yoxlamaya öz bildiyi, öz 

anladığı kimi qiymət verib öz baxış bucağından çıxış edərək nəyin doğru, nəyin yalnış olduğunu sübut etməyə 

çalışırdı... 

Ən maraqlısı bu idi ki, Şuşaya gedən bizlər dəfələrlə Heydər Əliyev Fondunun təmsilçilərinin etdiyi 

xəbərdarlıqlara baxmayaraq məsafə saxlamağı unudur, necə deyərlər, ağız-ağıza, burun-buruna dayanırdı. Mən 

heç kimi qınamıram, heç kimdə də günah görmürəm. Heç görmək ixtiyarım, haqqım da yoxdu. Çünki biz millət 

olaraq, xalq olaraq həmişə bir-birimizin gözünün içinə baxıb söhbət etməyi, bir-birimizlə ən yaxın məsafədə 

dayanmağı sevmişik. Necə deyərlər, aramızdan su keçməyib. Elə COVİD-19 da artıq anlayıb ki, o bizi bir-

birimizdən məsafədə saxlaya bilməyəcək. Bu məqamda doğma bir səs məni fikirdən ayırır. Çevrilib baxıram. 

Gözəl yazıçı, dramaturqumuz, publisistimiz Əli Əmirlinin səsidi: 

- Xoş gördük Əli müəllim, nə gözəl təsadüf – deyirəm. 

Həqiqətən xətrini də, yaradıcılığını da çox sevdiyim Əli müəllimin bu dəstədə olması məni fərəhləndirir. 

Birinci ona görə ki, o bu səfəri öz qələmi ilə haqq etmiş ziyalıdı. İkincisi, Əli Əmirlinin şəxsiyyəti ilə yaradıcılığını 

bütöv təqdim edən nurlu bir İnsandı. Üçüncüsü, mən bu ziyalını izləməyi, ondan bəhrələnməyi həqiqətən özümün 

ən maraqlı işlərimdən biri sayıram. Elə bu arayışı sizə təqdim etdiyim, daha doğrusu, içimdə yazıb sıraladığım 

vaxt Əli müəllim də mənim Şuşa səfərinə getdiyimə sevindiyini bildirərək məni təbrik etdi. Sonra əlavə olaraq 

xatırlatdı ki, indi Mustafa da gələcək (söhbət dəyərli yazıçımız Mustafa Çəmənlidən gedir – Ə.M.). 

Yavaş-yavaş səfər yoldaşlarım Respublika otelinin qarşısına toplaşır. Baxıram, gələnlərin arasında xalq 

yazıçısı Anar, xalq yazıçısı Elçin, böyük sənətkarlarımız Polad Bülbüloğlu, Fərhad Bədəlbəyli, xalq şairi Sabir 

Rüstəmxanlı, millət vəkilləri Aqil Abbas, Nizami Cəfərov, Jalə Əliyeva, Fazil Mustafa, dövlət xadimləri Həsən 

Həsənov, Vilayət Quliyev və digərləri ilə birlikdə mənim tanıdıqlarım Zakir Fəxri, Vaqif Bəhmənli, Əli Mahmud, 

Ələmdar Quluzadə, Etimad Başkeçid, Yusif Rzayev, Elxan Qaraxanlı, Barat Vüsal, Vaqif Aslan, Vaqif Yusifli, 

Qafar Cəfərli, İsmayıl İmamzadə, Asim Yadigar, Adil Cəmil, Təranə Vahid, Rəsmiyyə Sabir, Fərid Hüseyn... 

Bui lk baxışdan görüb göz yaddaşına köçürtdüyüm səfər yoldaşlarımdır. Onların arasında Şuşanı artıq bir 

neçə dəfə ziyarət etmiş Zahid Abbasov, həmçinin Vasif Quliyev də var.   Böyük həvəslə adlarını diktə etdiyim 

həmkarlarımdan kiminlə bir maşında yol yoldaşı olacağımı, daha doğrusu, olmaq istədiyimi fikrimdən keçirdirəm. 

Bu da təbiidir. Adətən, yol yoldaşı məsafəni qısaldan, onu daha maraqlı edən adam olanda yorğunluq hiss 

etmirsən. Bir az da konkret ifadə etsəm, o yolun necə keçib getdiyini, mənzil başına necə çatdığımı son məntəqədə 
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duyub anlayırsan. Məhz bu səbəbdən də mən özüm üçün iç dünyamda yol yoldaşı seçirdim. Tam səmimi deyim 

ki, seçdiyim həmin insanlardan yalnız iki nəfəri mənimlə bir maşında Şuşaya gedəsi oldu. Onlardan biri AYB-nin 

Lənkəran şöbəsinə rəhbərlik edən dostum Qafar Cəfərli, digəri də Şuşada haqqı olan, Şuşa mədəniyyətinin 

qoruyucusu, yaşadıb bu günə gətirib çıxaran Zahid Abbasov idi... 

Bəli, testdən keçdik. Tapşırıq verildi ki, sabah saat 7-də yenə bu məkanda olmalıyıq. Buradan Şuşaya yola 

düşəcəyik. Özümüz üçün zəruri olan əşyaları götürməyi məsləhət bildilər. Tövsiyə etdilər ki, şəxsiyyət vəsiqəmizi 

unutmayaq. Çünki Şuşada da oteldə qeydiyyata düşmək lazım gələcək. Beləcə, avqustun 29-nu yaşamaq mənim 

üçün həm asan oldu, həm də çətin. Ona görə çətin oldu ki, günün qalan vaxtını yenə düşünməli, yenə xatirələrlə 

qol-boyun olmalı idim. Şuşalı günlərimi, Şuşadan son ayrılığıım təkrar yaşamaq heç də asan deyildi. Bir tərəfdən 

ekranlarda yayımlanan görüntülər, Şuşanın indiki günləri, bir tərəfdən də Şuşadan ayrılana qədər gördüklərim... 

Bax, bunların arasında var-gəl edə-edə bir çıxış yolu axtarırdım. Köməyimə dostlarla vaxt keçirtmək istəyi 

düşdü. Amma sonra vaz keçdim. Düşündüm ki, Şuşaya getməmişdən öncə Buzovnada yaşayan qızımla – 

Sənubərimlə görüşüm. Elə də etdim. Havanın istiliyinə baxmayaraq, üz tutdum Buzovnaya. Gəlişimdən o da şad 

oldu. Gedəcəyimi eşidəndə isə bir az tutuldu. Axı o Şuşanı görməmişdi. Həm yolun uzaqlığı, həm ürəyimdəki 

problemlər, həm də bu pandemiya zibil onu narahat edirdi. Mən də həmişəki kimi onunla zarafatımdan qalmadım: 

- Sənuşum, heç narahat olma, ordan sənə bir yekə qucaq dolusu söz-söhbət gətirəcəm. Üç gün üç gecə 

danışacam, qurtarmayacaq. Yaz olsaydı Xarı Bülbülü də gətirərdim. Qalsın Xarı Bülbül məsələsi gələn səfərə. 

Qismət olar gələn yaz ailəvi gedərik, özünüz dərərsiniz Xarı Bülbülü. Hə, bir də imkan olsa, sənə bir ovuc İsa 

bulağının suyunu gətirəcəm. Belə deyə-deyə ovcumu da elə tutdum ki, sanki İsa bulağının suyu axıb dolacaq 

ovcuma... 

Axşamçağı qayıtdım şəhərə. Yır-yığış etməyə başladım. Sanki bu dəqiqə yola düşəcəm. Elə bil ki, maşın 

dayanıb qapının ağzında məni gözləyir. Sürücü də əlini qoyub siqnalın üstünə... 

Bütün bu rahatsızlığım, səbirsizliyim yavaş-yavaş ailəyə də sirayət edirdi. Nəvələrim, hərəsi bir tərəfdən 

sallaşıb tez-tez soruşurdular: 

- Baba, elə indi gedirsən? Gecəni bizlə qalmayacaqsan? 

- Mən də gülümsəyərək (bununla içimdəki səbirsizliyi gizlədirdim – Ə.M.) onları öpüb və darıxmayın sabah 

gedəcəm. Siz onda yatılı olacaqsız, - dedim. 

Bu yerdə bir daha etiraf edim ki, həqiqətən çox səbirsiz olmuşdum. İnanın ki, dözə bilməyib maşına 

əyləşdim və digər nəvəmi görmək bəhanəsi ilə evdən çıxdım... 

  

Yarıb keçir səngəri, 

İradəsi, qeyrəti... 

Ayaqdadır bu günlər – 

İnsanlığın heyrəti!.. 

 

 Öpür durmadan bir an, 

Barmaqları tətiyi... 

Düşmənin bayrağına – 

Möhür vurur təpiyi!.. 

 

 Atlanmış Ağatlıdı, 

Qaranlığı yarır O! 

Yeldən də qanadlıdı – 

Şuşamıza varır O! 

 

 Bəli, 44 günlük müharibəmizin ilk günlərində yazdığım bu şeir gəlib düşdü yadıma. Mən onu içimdə 

təkrarlaya-təkrarlaya səhərin açılmasını gözləyirdim... Gözləyirdim ki, Respublika otelinin qabağında 

əyləşəcəyim maşının yola düşməsi işarəsi verilsin... və bir də gözləyirdim ki, maşında mənimlə birlikdə olacaq 

dostlarımın kimliyini öyrənim... Gözləyirdim ki, maşınlar yola düşəndə hamı bir ağızdan desin: 

 

- Biz Şuşaya gedirik! 

- Şuşa, biz gəlirik! 

- Şuşa, sən bizimsən! 

- Şuşa, biz bir daha ayrılmayacağıq! 
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- Şuşa, görüşümüz mübarək! 

 ...Birnəfəsə etdiyim pıçıltılar, içimdə təkrarladığım diləklər yadıma yenə 10 noyabr 2020-ci ildə yazdığım 

şeiri saldım. Onda yazmışdım ki: 

 

İllə, ayla gözlədim 

Günlə, sayla gözlədim... 

Qışla, yayla gözlədim – 

Mən bu günü! 

  

Dərd-ələmlə gözlədim, 

Vaxt-sələmlə gözlədim... 

Mərd qələmlə gözlədim – 

Mən bu günü! 

 

Para yurdla gözlədim, 

Son umudla gözlədim! 

Bir Boz Qurdla gözlədim – 

Mən bu günü! 

 

 «Ah» geyinib gözlədim, 

Gah deyinib...gözlədim 

Şah! – deyildi, gözlədim – 

Bax bu günü! 

 

  Şuşada görüşərik, inşallah!.. Səbirli olun ki, mənimlə birlikdə gəzə biləsiniz Şuşanı!... 

 

(ardı var) 

 

Ədalət. - 2021. - 4 sentyabr. - № 78. - S. 5. 
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Yuxulardan qopub gələn Şuşa nağılı... 
 

Şahanə Müşfiq 

 

Hər bir azərbaycanlının düşüncəsində, xəyallarında bir Şuşa obrazı vardı; qayaların başında yerləşən 

əfsanələşmiş şəhər... O şəhər ki, tarixin qanlı-qadalı səhifələrindən çal-çağırla boylanıb bizə. Ən gözəl səslər, ən 

möhtəşəm musiqilər də ordan yayılıb, ən qorxunc qılınc cingiltiləri də. Şuşa deyəndə həm ən qədim və unikal 

mədəniyyət, həm də tarixin tozlu səhifələrində silinməz izlər buraxmış ən dəhşətli müharibələr düşür yada. 

Arzularımızın məkanı, dualarımızın ünvanı, həsrətimizin qalası, ağrımızın adıydı Şuşa. Ta ki, 2020-ci il 8 noyabr 

tarixinə qədər. Ali Baş Komandanın Şəhidlər xiyabanında təkcə Şuşaya, Azərbaycana deyil, bütün dünyaya car 

çəkirmiş kimi verdiyi o möhtəşəm xəbər 28 illik Şuşa həsrətimizin son nöqtəsi, qəlbimizin Şuşa yarasının üzərinə 

çəkilmiş məlhəm, Şuşalı dualarımıza Allahın cavabı, yuxularımızın çin çıxdığı an idi. Qürurlandıq, sevindik, 

ağladıq, 28 il dualar üçün açılan əllərimizi bu dəfə şükür üçün açdıq.  

Üstündən aylar keçdi. Azad olunan torpaqlarımızda, eləcə də Şuşada quruculuq işləri sürətlə başladı. 

Oralara gedənlər də oldu, ziyarət edənlər də. Hamısının arxasıyca həm qürurla, sevinclə, həm də qəlbimizin ən 

dərinindəki həsədlə baxdıq. Amma bir şeyi etiraf edim: öz adıma hələ də inanmadım. Bunun bir yuxu olmadığına 

inandıra bilmədim özümü. Bəlkə də duyğularım ayağımın altındakı o torpağın hərarətini, ciyərlərimə dolacaq o 

havanın saflığını, dodaqlarımda yaş olacaq o suyun sərinliyini gözləyirmiş.  

 

Nəhayət... 

 

Sizə çin olan yuxumdan, Allahın xoş vaxtında qəbul etdiyi dualarımdan - Şuşadan danışacağam. Deyirdilər 

ki, Şuşada Vaqif Poeziya Günləri keçiriləcək. Nə gözəl! 39 il öncə Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası 

qoyulan, işğal zamanında hər şey kimi yarımçıq qalan o müdhiş ədəbiyyat festivalı yenidən bərpa olunacaq. Bir 

neçə ay öncə bu xəbəri eşidəndə Vaqif Poeziya Günlərinin tarixini araşdırdım, şahidlərin xatirələrini dinlədim və 

haqqında yazı yazdım... Bərpadan sonra ilk Poeziya Günlərinin şahidlərindən birinin özüm olacağıma inanmadan, 

sadəcə kiçik ümid qırıntısına sığınaraq.  

Bir gün tanımadığım nömrədən zəng gəldi. Dünyanın ən gözəl zənglərindən biri idi. Məni arzularımın 

şəhəri, nağıllarımın paytaxtı Şuşaya çağırırdı tədbirin təşkilatçısı Heydər Əliyev Fondundan gələn o zəng. Cəmi 

3 gün sonra Şuşada ola biləcəyimi müjdələyirdi. O üç gün 30 ildən daha ləng, daha uzun keçdi desəm, gülməzsiniz 

ki mənə?! Məncə, yox! Axı sizə də çox yaxşı tanışdır bu həsrət... 

Vaxt gəlib yetdi. Qarşımızda uzanan bu yol bizi düz Şuşaya doğru aparacaq. Yol yoldaşlarım tanınmış 

qələm əhli, Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətinin sayılıb-seçilən isimləridir. Aramızda gənclər azdır, amma 

elə gənclərdir ki, müasir ədəbiyyatımızın istiqamətlənməsində önəmli paya sahibdirlər. Gedirik... Söhbət edə-edə, 

pəncərədən görünən mənzərələri seyr edə-edə.  

Hər bir rahatlığımız, təhlükəsizliyimiz Heydər Əliyev Fondu və Fondun əməkdaşları tərəfindən ən 

incəliyinə qədər düşünülüb və təmin edilib. Bizi qarşıda polis maşını, arxada isə təcili yardım maşını müşayiət 

edir.  

Yola düşməzdən öncə söhbət əsnasında şair, əziz insan Dayandur Sevginin qıpqırmızı qızarmış gözlərinə 

sual dolu nəzərlərlə baxmışdım. Bunu görən şair dərindən ah çəkib başlamışdı sözə: "Gecəni səhərə qədər 

həyəcandan, sevincdən yata bilməmişəm. O vaxtı - mənim gəncliyimdə, hələ Şuşa işğal olunmamışdan qabaq 

hamı gəzməyə, istirahətə Şuşaya gedərdi. Mən kasıb uşaq idim, kim idi məni aparan? Həmişə həsrətlə baxardım 

onlara, Şuşaya getməyi arzulayardım. Amma heç vaxt gedə bilməmişdim. Sonra Şuşa işğal olunanda o qədər pis 

olmuşdum ki, bircə dəfə də görə bilmədim deyə. İşğal uzandıqca da elə hey fikirləşirdim, Şuşanı görmədən 

öləcəyəm. Şükür bu günə, mən ilk dəfədir Şuşaya gedirəm. Uşaqlığımdan arzuladığım Şuşaya..." 

Bu səmimi sözlər elə bir ağrı açmışdı ki, ürəyimdə, özümdən də çox Dayandur müəllimin bu səfərdə 

olmasına sevinmişdim. Tək mən və o deyildi ki, bu səfərdə hamı gecəni həyəcandan, sevincdən yatmadığını deyir, 

səbrsizliklə Şuşaya qovuşmağı gözləyirdi. Və biz gedirik.  

 

Zəfər yolunun əzəməti 

 

Bizi Şuşaya böyük Zəfər yolu aparır. O Zəfər yolu ki, ordan qəhrəman döyüşçülərimiz, cəngavərlərimiz 

ağacları qıra-qıra, qayalara dırmaşa-dırmaşa, əlləri, ayaqları, dırnaqları hesabına qalxaraq gözəl Şuşamızı yağı 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

240 
 

düşməndən azad ediblər. Əvvəllər burda yol olmayıb, təbii ki. Dağların, meşələrin arasında, çətin relyefə malik 

kiçik, tozlu-torpaqlı, bir maşının belə güclə keçdiyi cığır olub. İgid Azərbaycan oğulları düşmənin gözləntilərinin 

əksinə, məhz bu çətin, ağır yolla Şuşaya qalxıb, canları, qanları bahasına düşməni qeyd-şərtsiz məğlub ediblər. 

Qələbədən sonra isə cənab prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin göstərişiylə igidlərimizin keçdiyi bu 

yolun əbədiləşdirilməsi məqsədiylə həmin yerdə Zəfər yolu salınıb. Üstündən keçib getdiyimiz, bizi ta uzaqda, 

qayaların başında bütün əzəmətiylə dayanmış Şuşamıza doğru aparan bu yolun qısa zamanda əfsanələşmiş, amma 

gerçəkdən də gerçək tarixini bilmək isə köksümüzü daha da qabardır. Təkcə avtobusun pəncərəsindən görünən o 

müdhiş mənzərəyə deyil, həm də ayaqlarımız altında uzanıb gedən, qıvrıla-qıvrıla arzularımızın paytaxtına qalxan 

bu yola da sonsuz heyranlıq və qürurla baxırıq.  

 

Yer üzündən silinən şəhər - Füzuli 

 

Zəfər yolu Füzulidən keçir. Mən Ağdamda olarkən, o dağıdılmış evləri, binaları görərkən elə bilmişdim ki, 

düşmənin işğal etdiyi şəhərlər içərisində ən çox zülm verdiyi, xarabalığa çevirdiyi şəhər Ağdamdır. Sən demə, 

düşmən bizə qarşı kinini, qisasını Füzulidən daha betər şəkildə alıbmış. Göz işlədikcə uzanan dümdüz çöllüyə 

baxarkən buranın nə vaxtsa şəhər olduğuna kimsə inanmazdı. Amma şəhərmiş. Özü də bizim doğma, əzizdən 

əziz, 30 ilə yaxın həsrətiylə qovrulduğumuz şəhər - Füzuli. Bir şəhər necə məhv edilə bilər, necə Yer üzündən 

silinə bilər - bunu barbar ermənilər Füzuli "nümunə"siylə göstərib. Uzaqda tək-tük qaralan uçuq-sökük divarlar 

vaxtilə burda ucaldılmış hansısa dövlət əhəmiyyətli binanın, abidənin, yaşayış evinin qalıqlarıymış, inanmaq elə 

çətindir ki. Yanımda oturub mənimlə birgə pəncərədən görünən mənzərələri həm həyəcan, həm də dərin təəssüflə 

izləyən ədəbiyyatşünas-tərcüməçi, mənim də redaktorum Seyfəddin Hüseynli gördükləri qarşısında səssiz qala 

bilmir: "Elə bil evləri qurd, çəyirtkə yeyib. Cənab Prezident tam dəqiq deyir ki, sanki vəhşi qəbilə keçib burdan". 

Hönkürüb ağlamaq, dizlərimə vura-vura ağı demək istəyirəm Füzulinin bu miskin halına. Elə bu an gözümə 

traktor dəyir, buralarda iş görən insanları görürəm. Çiçək açır qəlbimdə, sevinc parıldayır gözümdə. Yox, indi 

ağlamaq, ağı demək zamanı deyil. Bax, onlar sənin həmvətənlərindir, o traktor, o inşaat maşını sənin dövlətinin 

Füzulinin ağrılarına çəkdiyi sığaldır, yaralarına səpdiyi məlhəmdir. İndi Füzulinin də, onun kimi bağrı yarılmış, 

köksü qazınmış bütün şəhərlərimizin də ağrıları keçmişdə qalıb. İndi onlar sürətlə sağalmağa doğru gedirlər. Bu 

ağrılar keçmişin tozlu səhifələrində itib-gedəcək, sadəcə xatirəsi qalacaq. O da unutmayaq, unutdurmayaq deyə. 

Unutmayaq ki, yenidən oxşar ağrıları çəkməyək deyə.   

Avtobusumuz qıvrılan yolları aram-aram qalxdıqca kəndlər görünür gözümüzə. Adamsız kəndlər. İndi 

burda bir neçə hərbçi və inşaatla məşğul olan ustalardan başqa kimsə yoxdur. Amma görünür ki, işğal zamanında 

burda yaşayış olub. Ancaq necə bir yaşayış? Burda da Seyfəddin müəllimin, mənfur düşmənə qəzəblə dolu, səsini 

eşidirəm: "İndi Azərbaycanın başqa heç yerində belə miskin kəndlər yoxdur. Yaşadıqları yerləri də dağıdıblar ki 

o murdarlar!"  

 

Şuşanın dağları başı dumanlı... 

 

Zəfər yoluyla üzü yuxarıya qalxdıqca Yer üzündən silinən və bu gün sürətlə bərpası aparılan Füzuli də, o 

miskin kəndlər də aşağıda qalır, bir az sonra lap görünməz olurlar. Bizsə meşələrin arasıyla qalxdıqca qalxırıq. 

Hey üzü yuxarı. Bir an bu yolun bizi Şuşaya yox, ondan da yuxarıya - Allaha apardığını düşünürəm. Sanki qalib 

xalqın əli qələmli nümayəndələri dualarını qəbul etdiyi üçün Allaha təşəkkürə gedirdi. Dumanlı dağların arasıyla 

uzanır yol. Dumanından tanıyıram Şuşanı. O məşhur mahnıdakı başı dumanlı Şuşa dağlarıdır ucalıb qarşımızda. 

Yamyaşıl ağaclar da əl eyləyir bizə, gülümsəyir üzümüzə. "Xoş gəldiniz!" nidalarını ucaldır təbiət öz dilində. Xoş 

gəlmişik! 

Sol tərəfimizdəki uçurumun Daşaltı olduğunu deyirlər. Boylanıram pəncərədən. Birinci Qarabağ 

müharibəsində onlarla igidimizə məzar olan, Şuşanın itirilməsində həll edici rol oynayan Daşaltıdır bura. Qanlı 

Daşaltı... Gözəl Daşaltı... Sənə də salam olsun!  

 

Dərdindən ölməyə çoxdur gümanlı...  

 

Biz Şuşadayıq! Bir-iki mərtəbəli binalar, aparılan quruculuq işlərinin nümunəsi olan görüntülər bizə bunu 

deyir. Bizimlə bir avtobusda olan Şuşa Mədəniyyət şöbəsinin sədri Zahid müəllim avtobus küçələrindən keçdikcə 

bizi şəhərlə tanış edir, özlərinin vaxtiylə yaşadıqları evi, düşmənin özü üçün qurduğu qondarma respublikanın 
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tərəfimizdən dağıdılmış parlament binasını göstərir. Nəhayət, qalacağımız otelə çatırıq. Otaqlarımıza yerləşəndən 

və nahar edəndən sonra asudə vaxtımızı Şuşanı gəzməyə sərf edirik. Düşürük Şuşanın küçələrinə payi-piyada... 

Düşmənin vandalizm izləri burda da özünü göstərir. Hər tərəf dağıdılıb, xaraba qoyulub. Amma Şuşa bütün 

gözəlliyi, əfsanəvi sehri və xoş aurasıyla öz yerindədir.  

Burda ən çox rastımıza çıxan isə az qala hər binanın, hər tikilinin, hər daşın üzərinə yazılmış adlar, 

cümlələrdir. Məsələn, bax, yolun sonundakı bu yarımsökük binanın divarına həkk olunub: "Tarix yazdıq, tarixə 

yazıldıq". Bunlar Şuşanı 28 illik işğaldan azad edən, xalqımıza milli qürurunu qaytaran igidlərimizin, bu torpağın 

dərdindən ölməyə hazır gümanlılarımızın izləridir. Hər rayonun, hər bölgənin adı var burda. Yadıma müharibə 

zamanı dəmir yumruğa çevrilmiş, bir bütün olmuş xalq düşür. Burda da o bütünlük ən gözəl şəkildə öz əkini tapıb. 

Baxdıqca, qürur keçirməmək, fərəhlənməmək mümkünsüz.  

Döyüşçü və şair dostlarım Emin Pirini, Oğuz Alparslanı xatırlayıram. Hər biri müharibə dövründə bir 

qəhrəman döyüşçü kimi keçiblər burdan. Bu günləri yaşamağımızda ən böyük pay sahibidirlər. Təəssüf ki, Emin 

səhhətindəki problemdən, Oğuz da başqa bir səbəbdən bu gün bu səfərdə aramızda deyillər. Görünür, onlar elə 

döyüşçü kimi bu torpaqları gəzməlilərmiş. Bu səfəri də, Şuşa ilə bu görüşü də hər birimizdən daha çox haqq 

etsələr də... Ən qısa zamanda onlarla birgə yenidən buralara qayıdacağımıza, onların döyüş xatirələrini yerindəcə 

öz dillərindən dinləyəcəyimizə ümidimiz də, inamımız da böyükdür. Sağlıq olsun! 

Qarşımıza lövhə çıxır. Üzərində Ali Baş Komandanın "Əziz Şuşa, sən azadsan!" sözləri yazılmış. Bir daha, 

təkrar-təkrar oxuyuruq yazını. Doğrudan a, Şuşa azaddır və biz Şuşadayıq! 

 

Tarixini tapmağın sevinci 

 

Kiril əlifbasıyla "Natəvan küçəsi" yazılmış, keçmişdən qalma lövhə Azərbaycan xalqının burda işğaldan 

öncəki izlərinin ən gözəl nümunəsi kimi vurulub küçənin başına. Görəndə çiçəyimiz çırtlayır. Şəkil çəkdirib 

davam edirik yolumuza.  

Sonra əsas yoldan çıxıb yuxarıya, evlərə sarı gedirik. Böyürtkən dəririk kolların arasından. Qapısız bir ev 

çəkir diqqətimizi. Həyətində alma ağacı var. Pəncərəsindən boylanan hərbçimizdən icazə alıb içəri keçirik. Şuşada 

ağacdan alma dərib yeyirik. Nə gözəl, nə şirin dadı var, İlahi!  

XVIII əsrə aid Ağa Qəhrəman Mirsiyab oğlunun karvansarası, onunla üzbəüz qəhrəman döyüşçülərimizin 

önündə Şuşanın azadlığını Ali Baş Komandana məruzə etdiyi İcra Hakimiyyətinin binası, ondan soldakı 

güllələnmiş heykəllər yaşadığımız bu günün, üstündən keçdiyimiz o küçənin, daddığımız o böyürtkənin, 

yediyimiz o almanın, yuxu yox, gerçəklik olduğunu müjdələyir bizə.  

Faciəvi taleyə malik güllələnmiş heykəllər... Üzeyir bəy, Xan qızı Natəvan, Bülbül... Düz otuz il insanlarla 

bərabər köçkün həyatı yaşayan, əsir düşən, Şuşasız ordan ora, burdan bura sürgün olunan, bir yerdə qərar tuta 

bilməyən, qəlbi yaralı, sinəsi gülləli heykəllər. İndi necə hüzur, sevinc yağır üzündən, gözündən. Bitdi axı həsrət, 

qovuşdu axı aid olduğu yerə, yaralı ciyərinə çəkdi axı Şuşasının xarıbülbül qoxusunu... 

Bu heykəllərin arxasında, 10-15 addımlıq məsafədə Natəvanın adına bulaq, ondan da solda Xan qızının 

sarayı var. Bulağın saf suyundan dadıb, sarayı ziyarətə yollanırıq.  

 

Əkbər Qoşalının əhdi 

 

Burda gözüm şair, publisist Əkbər Qoşalının yalın ayaqlarına sataşır. Ayaqqabısını da, corabını da çıxarıb. 

Torpağın üzərində yalın ayaqla gəzir. Daşı, çınqılı, şüşə qırıntılarını nəzərə alıb ayağını yaralayacağından narahat 

oluram. Onunsa bunların heç biri eyninə deyil. Biz ayaqqabısını geyinməyini istəyirik. O isə deyir: "Əhdim vardı, 

Şuşa azad olunsun, torpağında ayaqyalın gəzəcəm. Şükür, əhdim gerçək oldu. Qoyun bir az gəzim". Qəlbin ən 

dərin küncündən süzülüb gələn bu kövrək əhd, bu səmimi əməl qarşısında gözlərim dolur. Daha heç nə demirəm. 

Otuz il sonra yerinə yetən əhdə nə deyəsən ki?! Görən, daha kimlərin nə əhdləri var artıq gerçəkləşib, ya da 

gerçəkləşməməyi üçün heç bir əngəl qalmayıb. Şükür gününə, ya Rəbb! 

 

Şuşalı ad günü təbrikim... 

 

Natəvan bulağının arxasında XVIII əsrə aid Xan sarayından geriyə qalan xarabalıqları ziyarətə yollanırıq. 

Geniş həyəti, uçuq-sökük divarları tarix qoxur hələ də. 
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Burdaykən yadıma bu günlərdə ad günləri olan iki dostum düşür. Bu səfərə görə heç birinin yanında ola 

bilməyəcəyimdən elə burdanca təbrik etmək istəyirəm onları. Şuşalı ad günü təbrikindən gözəl nə ola bilər ki?  

Biri üçün video çəkirəm. 29 avqust - şəhid jurnalistlər Çingiz Mustafayev və Sirac Abışovun ad günündə 

Şuşadan çəkilmiş videoda Şuşanın salamını, sevgisini, gözəl mənzərəsini hədiyyə edirəm dostuma.  

Digər dostumla isə telefonla danışırıq. Sevinci, səsindəki həyəcan yüzlərlə kilometr uzaqdan duyulur, 

hərarəti soyuq telefon ekranı vasitəsiylə Bakıdan Şuşaya qədər gəlib çıxa bilir.  

 

Üzü qalaya doğru...  

 

Hava qaralmadan, Şuşada komendant saatı başlamadan tələsməliyik. Görmək istədiyimiz yerlər hələ 

çoxdur. Xüsusən, "Şuşa" yazılı qalanı və tarixi Şuşa türməsini ziyarət etməliyik.  

Hamımız bura nabələd olduğumuzdan bir gənc əsgərdən xahiş edirik bizi Şuşa qalasına və Şuşa türməsinə 

aparmağı. Gendəndə olsa bu tarixi məkanları görməkdir arzumuz. Etiraz etmir. Söhbət edə-edə üzü aşağı düşürük. 

Budur, Pənahəli xanın nəfəsini, tarixin izini özündə saxlayan, canına-qanına hopmuş Azərbaycan sevdasını 

büküb-bürmələyib düz 30 il düşmənin silə, təcavüz edə bilməyəcəyi yerdə-ruhunda gizləyən Şuşa qalasının 

önündəyik. Videolardan, şəkillərdən gördüyümüz, həsrətlə, heyranlıqla baxdığımız qala və "Şuşa" yazısı 

mehribanlıqla salamlayır bizi. Hər daşında izimiz, hər küncündə tariximiz uyuyan əzəmətli qalanın 30 illik 

sədaqəti qarşısında minnətdarlıqla təzim edirik. Bəli, bizim unutmadığımız kimi o da bizi, kökünü, əsl sahiblərini 

unutmayıb və düşmənin bütün cəhdlərinə baxmayaraq, heç vaxt bizim olmaqdan imtina etməyib. Bunu o daşlar, 

o divarlar pıçıldadı ruhumuza... 

Qaladan üzü aşağı düşərək qədim Şuşa həbsxanasına gedirik. O həbsxana ki, tarix boyunca burda neçə-

neçə cinayətkarlar, günahlı-günahsız insanlar qalıblar. Ən önəmlisi isə vaxtilə anasının, atasının məzarını ziyarət 

etmək üçün öz yurduna - Kəlbəcərə gedən, orda düşmən tərəfindən əsir götürülən Dilqəm və Şahbaz saxlanılıblar.  

Tək günahları isə valideynlərinin məzarını ziyarət etmək, bir neçə dəqiqəlik də olsa, doğma yurdlarını görmək 

olub.  

Rastlaşdığımız hərbçilərlə söhbətimizdə onların Şuşanı azad edənlərdən olduqlarını öyrənirik. Bir hərbçini 

göstərirlər, düz dörd dəfə yaralanıb və dörd dəfə də hospitalda yatmaqdan imtina edib, yenidən döyüşlərə qatılıb. 

İndi də Şuşada xidmətini davam etdirir. Bir daha, təkrar-təkrar oğullarımızla nə qədər qürur duysaq, fəxr eləsək, 

azdır deyə düşünürəm.  

Tarixi Şuşa həbsxanasını da gendən seyr edib komendant saatı başlamadan otelimizə dönürük. Şuşadakı ilk 

günümüz otelin həyətində əziz dostlarla, həmkarlarla, xüsusən, dəyərli yazıçımız, millət vəkilimiz, vətən sevdalı 

Aqil Abbasla xoş söhbətlərin, maraqlı xatirələrin müşayiəti ilə yekunlaşır. Hələ qarşıda Şuşada keçirəcəyimiz iki 

günümüz və iştirakçısı olacağımız Vaqif Poeziya Günləri var...  

 

(Ardı olacaq) 

 

525-ci qəzet. - 2021. - 4 sentyabr. - № 159. - S. 10-11. 
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Vaqif Poeziya Günlərinə Zəfər yolu ilə getdik 

 
Qənirə Paşayeva, 

Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədri 

 

Varislik 

 

Şuşamıza – əziz, gözəl şəhərimizə, mədəniyyət beşiyimizə səfər edib, suyundan içmək, abidələrini ziyarət 

etmək nəsibimiz oldu. Şuşaya Heydər Əliyev Fondunun mükəmməl təşkilatçılığı ilə baş tutan Vaqif Poeziya 

Günləri səbəbilə getmişdik. Azərbaycan dövlətinin başçısı, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev və çox 

hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın iştirak etdkləri Vaqif Poeziya Günləri bir çox tarixi, rəmzi mənalar daşıyırdı. 

Vaqifin məqbərəsi ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü, ideyası və siyasi iradəsi ilə ucaldılmışdı, açılışını 

Heydər Əliyev özü şəxsən etmişdi. Məqbərənin təmir – bərpadan sonrakı ikinci açılışı Heydər Əliyevin adını 

daşıyan fond tərəfindən həyata keçirildi. 

Məqbərənin birinci açılışı 59 yaşlı Heydər Əliyev tərəfindən edilmişdi, ikinci açılışı 59 yaşlı İlham Əliyev 

tərəfindən edildi. 14 yanvar 1982-ci ildə birinci açılışı olan məqbərə, bundan 10 il sonra işğal altına düşən şəhərin 

digər abidələri kimi erməni vandallığına məruz qalmışdı və 2021-ci ilin avqustunda ikinci açılışı olan məqbərənin 

yerləşdiyi Şuşanın (Qarabağın, ümumən müstəqil Azərbaycanın) 10 il sonrasısa böyük gələcək vəd edir. Əgər 

Vaqifin məqbərəsinin birinci açılışından 10 il sonranın işğalını qeyd ediriksə, 1991-ci ildə qazandığımız dövlət 

müstəqilliyini də unutmamalıyıq. 2021-ci ildən 9, 10 il sonra – 2030, 2031-ci illər isə, daha üstün və güclü 

Azərbaycanın vətəndaşları olacağımıza şübhəmiz yoxdur. Bu inamı bizə qüdrətli dövlətimiz, ordumuz, sarsılmaz 

dövlət – xalq biriyi, necə deyərlər, kainatın ruhu, dünya nizamına verdiyimiz töhfələr, özümüzə güvənimiz verir. 

Heydər Əliyev siyasi məktəbi, Heydər Əliyev ideyaları üzərində davam və inkişaf edən, dünyaya Günəş 

kimi doğan Azərbaycanın qüdrəti, çiçəklənməsi bizə aydın sabahlar vəd edir. Şuşaya vaqif olanlar, Vaqif irsinə 

dövlət qayğısının mahiyyətini anlayanlar, Heydər Əliyevin və İlham Əliyevin Şuşaya verdiyi xüsusi önəmin, 

dəyərin fərqində olanlar, Azərbaycanın sabahını rəmzlərdən də, həqiqətlərdən də oxuya bilir. Ən ümumi şəkildə 

desək, “Biz Şuşasız yaşaya bilmərik!”, “Şuşasız bizim işimiz yarımçıq qalar!”. Şuşada ən çox düşündüyüm 

kəlamlardan biri də, Şuşa azad olunan gün Prezidentin xalqa müraciətində dediyi sözlər idi – “Ürəyimdə dedim, 

xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdik! Bu, böyük Qələbədir! Bu gün 

şəhidlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır! Gözün aydın olsun, Azərbaycan! Gözünüz aydın olsun, dünya 

azərbaycanlıları! Ata vəsiyyətini yerinə yetirdim” – kəlamı idi. Bəli, məhz kəlam! Dövlətçilikdə, siyasətdə, eləcə 

də, mədəniyyətdə, ədəbiyyatda varislik olanda, ardıcıllıq, məqsədyönlülük olanda onun nəticələri gec - tez özünü 

göstərir, xalqı sevindirir. Dövlət xalqın arzu və istəklərinin ifadəçisi, təminatçısı olanda milli qürur hissi yaranır, 

inkişaf, tərəqqi təmin olunur. Şuşada Vaqif Poeziya Günlərində iştirak edərkən, gözlərim önündə varislik, dövlət 

və mədəni irsə sədaqət, sayğı böyük bir tabloda, vahid planda canlandı. Dövlətimlə, xalqımla, ordumla, 

bayrağımla, ölkəmlə fəxr etdim! 

Avqustun 30-da Şuşada böyük Azərbaycan şairi, dövlət xadimi, Qarabağ xanının vəziri Molla Pənah 

Vaqifin məqbərəsinin təmir – bərpası və məqbərə önündə Vaqif Poeziya Günlərinin keçirilməsi ölkəmizin 

həyatında əlamətdar hadisə oldu. Bu, mədəni irsə və milli təfəkkürə ehtiramın təzahürü, təntənəsidir. 

Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin Şuşada ucaldılması qərarını vermiş Azərbaycan KP MK-nın 1-ci katibi 

Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1982-ci ilin qarlı, şaxtalı 14 yanvar günü həmin məqbərənin açılışı olmuşdu. 

Əlbəttə, bu, sıradan iş deyildi, xüsusi bir hadisə idi. Şuşa o vaxt Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin bir hissəsi 

idi. Cənab Prezidentin avqustun 30-da məqbərə önündə çıxış edərkən vurğuladığı kimi, ermənilər uzun illər 

Şuşaya iddia edir, Pənahəli Xanın əsasını qoyduğu bu dağlar incisini, tam əsassız olaraq, erməni şəhəri kimi 

qələmə verməyə çalışırdılar. Xüsusi diqqət tələb edən o idi ki, Molla Pənah Vaqif yalnız mütəfəkkir şair deyildi, 

eyni zamanda, Qarabağ xanının vəziri idi və ömrünün Şuşa illəri də onun şairliyi ilə yox, dövlət xadimliyi ilə bağlı 

idi. SSRİ dövründə hakim ideologiya, sovet hökumətinin tarixə münasibəti, xanlıqlara, yerli milli tarixi 

gerçəkliklərə yanaşması, bir vəzirə məqbərə ucaltmağı mümkünsüz edirdi. Üstəlik, belə bir abidə muxtar 

vilayətin ərazisində ucaldılırsa, təsəvvür edin, o vaxtlar Moskvada çalışan çoxsaylı erməni əsilli məmurlar da 

daxil olmaqla, nə qədər sədlər, maneələr yarılmalı, hakim ideologiya ilə tərs düşdüyü deyilən necə məsələlər 

çözülməliydi... Heydər Əliyev bütün açıq - gizli maneələri dəf etməyi bacararaq, möhtəşəm abidə ucaltmağı da, 

o abidənin açılışını etməyi də bacardı! Ulu öndərin bu prinsipiallığı Şuşanın məhz Azərbaycan şəhəri kimi təsdiqi 
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işini möhkəmləndirdi, həqiqətləri gün üzünə çıxardı, o həqiqətləri ümumittifaq miqyasında tirajladı. Heydər 

Əliyevin bu tarixi addımı illər sonra da bizim üçün istinadgahdır, örnəkdir. 

Müzəffər Ali Baş Komandanın dediyi kimi, Şuşanın Azərbaycan tarixində çox böyük rəmzi mənası var. 

Şuşa Qarabağın tacıdır. Şuşanın işğalından sonra digər rayonlar, digər şəhərlər işğala məruz qaldı. 

 

Azad Şuşadan abad Şuşaya... 

 

Budur, sovetlər dağılıb, ölkəmiz müstəqil olub, təəssüf ki, müstəqilliyin yaşı qədər işğal tarixi yaşamışıq 

və nəhayət 44 gün içində zəfər qazanaraq, Şuşanı və digər torpaqlarımızı düşməndən azad etmişik. Azad 

şəhərimiz indi özünün abadlıq, quruculuq mərhələsini yaşayır. Silahlı qüvvələrimizin böyük şücaətlə azad etdiyi 

Şuşa hazırda işğal izlərindən, qondarma erməni izlərindən təmizlənir, tikilir – qurulur! Bu abadlıq, quruculuq 

işləri Şuşanın mədəni həyatını da canlandırır. 

Erməni vandalizminin ağır və acı nəticələrinin yan keçmədiyi məqbərənin bərpasını Heydər Əliyev Fondu 

öz üzərinə götürdü və adına yaraşan şəkildə Şuşamıza, ölkəmizə qazandırdı, ziyarətçilərin üzünə açdı. Vaqifin 

məqbərəsi, büstü kimi, Vaqif Poeziya Günləri də bərpa edildi, ondan öncə “Xarıbülbül” festivalı bərpa edildi. 

Şuşanın mədəni, milli simasının yüksək keyfiyyət və yüksək sürətlə bərpası unikal hadisədir. Düşmənin 30 ilə 

yaxın dağıtdığı şəhər və kəndlərimiz təmir-bərpa olunur, qurulur, abadlaşdırılır. Nəinki 30 illik işğal müddətində 

Ermənistanın, eləcə də 70 ilə yaxın Sovet hökumətinin Qarabağda tikmədiyi, qurub yaratmadığını 7 ayda 

müstəqil Azərbaycan dövləti bacarır! Ağır işğaldan, müharibədən çıxmış bir ölkənin 7 ay ərzində belə böyük 

işlər görməsi, doğrudan da unikal hadisədir. Əminəm ki, Şuşanın azad olunmasını, ümumən 44 günlük 

müharibənin taktikasını, texnikasını, texnologiyasını öyrənən beyin mərkəzləri, hərbi məktəblər kimi, 

şəhərsalanlar, yol tikənlər, inşaatçılar, körpüsalanlar da Qarabağda sürətli və keyfiyyətli infrastruktur layihələrini 

öyrənəcək və heyran qalacaq. Bu, Azərbaycan modelidir! Bu, İlham Əliyev örnəyidir! 

Bu layihələr, infrastruktur yaradılması özündə nələri ehtiva edir? – Şuşanın bu ilin birinci ayının ikinci 

ongünlüyündən başlayan təmir-bərpa və infrastuktur işləri qısa müddətdə özünün böyük nəticələri ilə bizlərə 

sevinc, qürur bəxş edir. Biz Şuşaya Zəfər yolu ilə getdik! Bu yol özü azadlığın, abadlığın simvoludur! Azad 

olunmuş torpaqlarımıza həyat qayıdır. Ulu öndərin sözüdür: “Yol – iqtisadiyyat, mədəniyyət, bir sözlə, həyat 

deməkdir”! Bəli, Zəfər yolumuz var, üstəlik, magistral yol da çəkilir. Tunellər qazılır, körpülər tikilir – geniş, 

rahat və mənzilə çatma vaxtını önəmli dərəcədə qısaldan magistral yolun çəkilişi keyfiyyətlə və sürətlə icra 

olunur. 

Şuşanın digər infrastruktur layihələri – məsələn, elektrik təsərrüfatı da bərpa edilib: Füzulidən 

yüksəkgərginlikli xətlər çəkilib, yarımstansiya tikilib. Şuşaya iki qaynaqdan suyun verilməsi bərpa olunub. İşıq 

var, yol var, su var. Çörək bişirmə sexindən dörd tərəfə yayılan Şuşa çörəyinin ətri xeyli məsafədən adamı özünə 

cəlb edir... Mədəniyyət şəhərinin mənəvi iqlimi yolla, işıqla, su ilə, çörəklə... bir ayrı rəng alır, zənginləşir... 

Prezidentin Vaqif Poeziya Günlərində vurğuladığı kimi, işğala 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”. 

Şuşanın tarixi abidələrinin bərpası davam edir. Paralel olaraq, üç məsciddə təmir-bərpa işləri görülür. 

Yuxarı Gövhər Ağa məscidinin təmiri demək olar, tamamlanmaq üzrədir. Aşağı Gövhər Ağa və Saatlı 

məscidlərinin təmir-bərpası ilə bağlı ali dövlət rəhbərliyi tərəfindən göstərişlər verilib. Hər üç məscidin təmiri də 

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən icra olunmaqdadır. 

 

Şuşanın mədəni-mənəvi iqlimi 

 

Əlbəttə, Şuşanı Şuşa edən ilk növbədə onun mədəni-mənəvi iqlimidir, abidələri, abidə insanlarıdır. Artıq 

Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün büstləri mərkəzi meydanda qoyulub. Bir zamanlar, biz o büstlərin – 

güllələnmiş abidələrin Bakıda, Şəhidlər xiyabanında qoyulması təklifi ilə çıxış edir, necə deyərlər, 

səbirsizlənirdik. Ancaq dövlət başçımız o abidələrin harada qoyulacağını yaxşı bilirdi və düşündüyünü də yerinə 

yetirdi! Vaqifin büstünün, Vaqifin məqbərəsinin ikinci açılış gününü yaşadığını vurğuladıq. Onu da qeyd edək 

ki, Üzeyir Hacıbəylinin abidəsi də yenidən qoyulub. Dahi bəstəkarın dağıdılmış evinin bərpası ilə bağlı ali dövlət 

rəhbərliyi tərəfindən göstəriş verilib. May – iyun aylarında qonaqların üzünə açılmış “Xarı bülbül” otelindən 
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sonra, bu dəfə “Qarabağ” oteli əsaslı təmirdən sonra öz qapılarını yenidən qonaqların üzünə açdı. Üstəlik, Şuşada 

yeni beşulduzlu otel tikiləcək. Ayrıca, dövlət başçısı tərəfindən Şuşada yeni yaşayış kompleksinin təməlinin 

qoyulması da mədəniyyət paytaxtımızın gələcək siması haqqında təsəvvür yaradır. Şuşanın sabahı bugünündən 

daha gözəl, daha əzəmətli olacaq. 

 

270 yaşlı şəhər 

 

Gələn il Şuşa şəhərinin təməlinin qoyulmasının 270-ci ildönümü dövlət səviyyəsində təntənəli şəkildə qeyd 

ediləcək. İşğal şaxtasından çıxıb, Azadlıq Günəşinə qovuşmuş Şuşanın yubileyi Şuşa adına, Şuşa şəhidlərinin 

ruhuna yaraşan şəkildə keçiriləcək! Şuşa yalnız özünü ifadə etmir, ümumazərbaycan inkişafını, onun yeni 

mərhələsini ifadə edir. Şuşa sürətlə dirçəlir. Çox keçmədən şuşalılar öz doğma şəhərlərinə qayıdacaq. Artıq 

Şuşada açılmış obyektlərdə şuşalılar işlə təmin edilirlər. 

Şuşanın azadlığı ilə özünün zirvə məqamını yaşamış 44 günlük Vətən müharibəsi bizim tariximizin qızıl 

səhifəsidir. Bu qızıl tarix yaşayacaq, gələcək nəsillərə ruh verəcək. Şuşa qələbəsi Azərbaycan xalqının qüruru, 

şərəfidir, xalqımız belə bir zəfərə layiq idi və bu layiqliliyi qadirliklə sübut etdi! 

Dövlətimiz var olsun! 

 

Xalq qəzeti. - 2021.- 7 sentyabr. - № 189. - S. 3. 
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“Şuşa bizi gözləyirdi, biz gəlməli idik və gəldik” 
 

“Həmin gün ruhumuzla Şuşada idik. Vaqif Poeziya Günlərinin açılışında mədəniyyət, ədəbiyyat, incəsənət 

xadimlərinin arasında dolaşır, ətrafı heyranlıqla seyr edirdik. Dövlət başçımızın dediyi kimi, təməli 1752-ci ildə 

Pənahəli xan tərəfindən qoyulmuş və gələn il 270-ci ildönümü təntənəli şəkildə qeyd ediləcək Şuşa işğala, 

vandalizmə məruz qalmasına baxmayaraq, Azərbaycan ruhunu, qamətini saxlaya bilib, əyilməyib, sınmayıb. 

Prezident çıxışında dedi ki, Şuşa bizi gözləyirdi, biz gəlməli idik və gəldik. Özü də müzəffər xalq kimi 

gəldik, bütün dünyaya savaş nümunəsi göstərərək, döyüş meydanında qan tökərək, şəhidlər verərək, fədakarlıq 

göstərərək gəldik, öz ərazi bütövlüyümüzü və milli ləyaqətimizi bərpa etdik”. Bu sözləri Azərbaycan 

Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin sədr müavini, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Yazgül Abdıyeva Şuşada Vaqif Poeziya 

Günlərinin açılışı ilə bağlı söhbətləşərkən bildirdi. O, fikirlərinə davam edərək dedi: 

– Vaqif Poeziya Günlərinin 30 il sonra, yenidən Şuşada keçirilməsi yalnız mədəniyyət, ədəbiyyat 

adamlarının deyil, bütün xalqımızın sevincinə qanad verdi. Respublika Prezidentinin və birinci xanımın 

Azərbaycan ədəbiyyatının və incəsənətinin görkəmli nümayəndələri, Milli Məclisin deputatları ilə birlikdə Şuşada 

Vaqif Poeziya Günlərində iştirakı, dövlət başçımızın çıxışı, deyərdim ki, dünyanın bir çox dövlətlərinə gücümüzü, 

birliyimizi və Vətən sevgimizi bir daha göstərdi. Orada görülən abadlıq, tikinti-quruculuq işləri – Vaqifin 

məqbərəsinin, büstünün yenidən açılması, Üzeyir Hacıbəylinin abidəsinin yenidən qoyulması və dağıdılmış 

evinin bərpası ilə bağlı dövlət başçısı tərəfindən göstəriş verilməsi, Polad Bülbüloğlunun atasının evini bərpa 

etdikdən sonra, orada muzey yaradılması, “Qarabağ” otelinin əsaslı təmirdən sonra öz qapılarını yenidən 

qonaqların üzünə açması bizi sevindirdi. Çıxışında hazırda Şuşada “Qarabağ” və “Xarıbülbül” otellərində 150 

otağın olduğunu bildirən dövlət başçısı dedi ki, yeni beşulduzlu oteldə 300 otaq, böyük konfrans zalı və tədbirlər 

üçün yerlər olacaq. Beşulduzlu otelin yerinin də özü tərəfindən seçildiyini xüsusi vurğuladı. Mənfur düşmənin 

həmin yerdə dırnaqarası “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın qondarma parlamenti üçün bina inşa edəcəyini, hətta 

o binanın bünövrəsinin də qoyulduğunu və daş işlərinin tamamlandığını bildirdi. ”Mənim göstərişimlə bu şeytan 

yuvası darmadağın edildi” – dedi. 

Aparılan tikinti, abadlıq, quruculuq işləri arasında ən önəmlisi yeni yaşayış kompleksinin təməl daşının 

qoyulması oldu. Bu yaşayış kompleksi Şuşanın baş planı əsasında inşa ediləcək. Şuşanın hazır olan baş planına 

əsasən, birinci mərhələdə orada 25 üç, dörd və beşmərtəbəli yaşayış binası olacaq. 

Y.Abdıyeva Prezidentin 40 il bundan əvvəlki tarixi xatırlatmaqla həyatda heç nəyin təsadüf olmadığını, hər 

hadisənin rəmzi mənasının olduğunu deməsinə özünün də inandığını bildirdi: 

– Şəxsən mən dövlət başçımızın çıxışını çox diqqətlə dinləyirdim və inanıram ki, həyatda təsadüfi şeylər 

olmur, hər şey zərurətdən doğur. “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” – 

deyəndə onun nə hisslər keçirdiyini olduğu kimi anlamasam da, ürəyimdə “Allah sizə qəni-qəni rəhmət eləsin, 

ulu öndər, çox ləyaqətli davamçınız var” – deyə öz-özümə pıçıldadım. Həqiqətən də, cənab Prezidentin bildirdiyi 

kimi, Azərbaycan tarixinin qara səhifəsi artıq arxada qaldı. 

İlham Əliyevin fikirlərini səmimi ifadələrlə çatdırmasının onu dinləyən hər kəsi duyğulandırdığına 

əminəm. Dövlət başçımız, sanki, hər birimizin ürəyindən keçənləri oxuyub danışırdı: “İşğal dövründə bir 

çoxlarımız – həm keçmiş məcburi köçkünlər, həm bütün Azərbaycan xalqı, o cümlədən də mən dəfələrlə 

fikirləşirdik ki, dünyada ədalət yoxdur. Çünki ədalət olsaydı, biz bu vəziyyətə düşməzdik. Mən də o cümlədən 

belə fikirdə idim. Ancaq həyat göstərdi ki, ədalət var, sadəcə, dözümlü olmaq lazımdır, səbirli olmaq lazımdır, 

ədalətə inanmaq lazımdır və ədalətə nail olmaq üçün çalışmaq lazımdır, hədəfə doğru getmək lazımdır. Ədaləti 

bərpa etmək üçün fədakarlıq göstərmək lazımdır. Bu gün biz hamımız ürəyimizdə deyirik və açıq deyirik ki, bəli, 

ədalət var, ədalət bərpa edildi, biz bu gün Şuşadayıq və bundan sonra Şuşada əbədi yaşayacağıq”. 

Söhbətimizin sonunda Y.Abdıyeva Şuşaya baş tutan bu səfərin, keçirilən möhtəşəm tədbirin düşmənə göz 

dağı çəkməsindən yaranan sevincini belə bölüşdü: 

– Qoy dünya görsün ki, dövlətimiz nələrə qadirdir. Var olsun Azərbaycan Prezidenti ki, ədalətə inandı, ona 

nail olmaq üçün əzmlə çalışdı, fədakarlıq göstərərək hədəfə doğru irəlilədi, nəhayət qələbə qazandı. Bu qələbə 

tarixdə əbədi qalacaq, çünki xalqımıza dik qamət gətirdi, üz ağlığı, baş ucalığı gətirdi. Şəhidlərimizin ruhu sevindi. 

Ən başlıcası, torpaq həsrətli insanlarımız tezliklə doğma yurdlarına dönə biləcəklər. 
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Əziz Şuşa, biz yenidən sənin qoynuna qayıtdıq 

 
Akif Cabbarlı, 

Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqının redaktoru, yazıçı-publisist 

 
Avqustun 29-dan 31-dək hər kəsə əziz olan Şuşada yaşadığım günlər üçün ulu Yaradana şükür edir, 

tükənməz qürur hissi keçirirəm. Hüdudsuz sevincimi, şadlığımı, şükranlığımı daha çox adamla bölüşmək ehtiyacı 

duyuram. Hər şeydən əvvəl, vaxtilə AzTV-nin reportyoru kimi Şuşada açılışında iştirak etdiyim Vaqif 

məqbərəsinin bərpadan sonra yeni açılışı mərasiminə və Vaqif Poeziya Günləri tədbirlərinə mənim də 

qatılmağıma şərait yaratdığına görə Heydər Əliyev Fonduna və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə minnətdarlığımı 

bildirirəm. 

Biz Şuşaya qayıtdıq. Şuşa bizi bağrına basdı, qəlbimizə bir sərinlik gətirdi, ürəyimizi oxşadı. Artıq tarixə 

düşmüş möcüzəli və əfsanəvi Zəfər yolu dağlar gözəli ilə qovuşmağımıza bir körpü oldu. Bu yol daşıdığı rolun 

mahiyyətini qat-qat zənginləşdirdi. 

“Azad Şuşa! Biz səni dirçəldəcəyik!”– deyən Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

tarixi mesajının artıq reallığa çevrildiyinin şahidi olmaq üçün Zəfər yolu ilə təbii gözəlliklərin şəriksiz ünvanına 

və bir çox tarixi şəxsiyyətlərin, elm, incəsənət və mədəniyyət xadimlərinin yurduna-yuvasına tələsmək hələ 

qarşıda bizi gözləyən təkrarsız uğurlardan soraq verirdi. 

Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuzun işğaldan azad etdiyi torpaqlarımızın hər qarışı 

bizim üçün əzizdən əzizdir. Şuşaya– nəinki Azərbaycanın, bütün Qafqazın mədəniyyət mərkəzi sayılan bu dağlar 

gözəlinə yeni nəfəs verilməsi isə izaholunmaz hiss və duyğularla süslənmiş bir tükənməz mövzunun söhbətidir. 

Dişi ilə, dırnağı ilə sərt qayaları aşan aslan biləkli oğullarımızın şücaəti, dəyanəti ilə milli ləyaqət rəmzi Qala 

şəhərin azad edilməsi böyük Xilaskar adını şərəflə daşıyan Ali Baş Komandanın – Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyevin bu şəhərlə bağlı nəzərdə tutduğu görülən və görüləcək işlərin, həyata keçiriləcək layihələrin miqyasının 

nə dərəcədə ölçüyəgəlməz və təsəvvüredilməz olduğunu əyani göstərir. 

Çətin və keçilməz relyefli dağ massivlərini aşıb Şuşaya uzanan Zəfər yolu, bu şəhərin elektrik və su ilə 

təchizatı, digər sosial problemlərin həlli, muzey və abidələrin təmiri, yenilənməsi və nəhayət, Molla Pənah Vaqifin 

məqbərəsinə yeni həyat verilməsi, böyük şairin adı ilə bağlı poeziya günlərinin keçirilməsi – bütün bunlar cənab 

İlham Əliyevin xalq, dövlət və Ata Əliyev qarşısındakı verdiyi vədlərin yüksək səviyyədə doğrulmasının, 

xəyalların misli görünməmiş dərəcədə reallaşmasının əyani sübutudur. 

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev 

Fondunun hərtərəfli dəstəyi ilə əsaslı təmir edilmiş Molla Pənah Vaqifin məqbərə-kompleksinin bərpadan sonrakı 

mənzərəsi Şuşanın hüsnünə təkrarsız əlvan çalarlar qatır. Abidənin açılışı münasibəti ilə keçirilən mərasimə 

Azərbaycanın tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadimləri, söz adamları toplaşmışdılar. Tədbirdə çıxış edən 

dövlət başçısı İlham Əliyev uzaq illərə də ekskurs etdi, o vaxtlar Azərbaycana rəhbərlik edən Heydər Əliyevin 

Vaqifin məqbərəsinin açılışında iştirakını xatırlatdı və tale qismətinə düşən missiyaya – məqbərəyə yeni həyat 

verilməsindəki fəaliyyətinə görə şükranlıq hisslərini ifadə etdi. Xəyal məni də qanadlarına alıb 1982-ci ilin 14 

yanvarna – qarlı, şaxtalı o günə apardı... 

Həmin gün Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin açılış mərasimində iştirak etmək üçün Şuşaya gedən media 

nümayəndələri sırasına gənc telejurnalist kimi düşmək məxsusi bir şans olmuşdu. AzTV-nin çəkiliş qrupunda iki 

kinooperator var idi: əslən Şuşadan olan Rüstəm Zülalov və Qarabağ ermənilərinin qohumu olan Sergey 

İşxanov. Xankəndidə qatardan düşəndə ermənilərin Sergeyi duz kimi “yalamaları” indi də gözümüzün 

qabağındadır. Bizimlə isə candərdi görüşdülər. Bir-iki saatı bu şəhərdə keçirməli olduq. Sanki, Azərbaycandan 

minlərlə kilometr uzaqda – düşmənlər arasında idik. Ermənilərin buz kimi donuq sifətləri qəlbimizi üşüdürdü. 

Şuşada isə əhvalımız tamam dəyişdi. Şəhər sakinləri, rayon rəhbərləri bizi doğmaları, əzizləri kimi 

bağırlarına basdılar. Sergeylə də yaxın adamları kimi görüşdülər, hal-əhval tutdular. Qəribəsi bu idi ki, erməni 

operatorumuz burada özünü sudan çıxmış balıq kimi hiss edirdi– gözləri yol çəkir, özünü nə isə qəribə aparırdı. 

Əlbəttə, “Miatsum”a hələ 6 il qalsa da, azacıq müşahidə erməninin içindən üzünə vuran hissləri duymağa, az-

çox, imkan verirdi. 

Şuşaya əvvəlcədən gələn qonaqlar, jurnalistlər, dövlət məmurları Azərbaycanın rəhbəri Heydər Əliyevi 

Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin açılış mərasimində böyük sevinclə qarşıladılar. Qarlı-şaxtalı gün olsa da, 

hamının üzündə bir sevinc, nur, qəlbində hərarət vardı. Paytaxtdan gələn adlı-sanlı qələm sahibləri, Şuşa camaatı, 
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televiziya və qəzet müxbirləri xalqın böyük oğlunu səmimiyyətlə, qayğıyla əhatələmişdi. O zaman Azərbaycan 

rəhbəri Heydər Əliyev mərasimdə geniş nitq söylədi, Vaqif yaradıcılığını, fəaliyyət göstərdiyi dövrü ətraflı təhlil 

etdi, şairin misralarını əzbər söylədi. 

Məqbərənin açılış mərasimindən sonra Şuşadakı doqquzmərtəbəli mehmanxananın restoranında böyük 

ziyafət verildi. Heydər Əliyev adəti üzrə jurnalistləri lap yaxınlığında əyləşdirmişdi. Dediklərini tam aydınlığı və 

dəqiqliyi ilə eşidirdik. Keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin o vaxtkı rəhbəri Boris Gevorkova tutduğu 

iradlar da yaxşı yadımdadır. Heydər Əliyev onu Xankəndidə rastlaşdığı erməni dilində yazılmış lövhə və 

reklamlara, hətta məclisdə gördüyü mineral suların, içki şüşələrinin üstündəki yazılara görə əməlli-başlı 

məzəmmət etdi. Ulu öndər bildirdi ki, bu yazılar dövlət dili olan Azərbaycan dilində yazılmalıdır. Borisə isə böyük 

şəxsiyyətin qarşısında utanıb-qızarmaq ən ağır cəza oldu. 

O zamankı Şuşa mənim yaddaşımda daim, sanki, istedadlı fırça ustalarının yığılıb birgə yaratdığı 

natürmort və qravürlər toplusu kimi boy göstərirdi. İsa bulağının dondan sırsıra bağlamış suyu, Xan mağarasının, 

Şuşa qalasının, Bülbülün ev muzeyinin, Xurşudbanu Natəvanın saray-kompleksinin, Firudin bəy Köçərlinin, 

Zöhrabbəyovların malikanələrinin, Mir Movsüm Nəvvabın evinin, Qarabağ xanının vəziri Molla Pənah Vaqifin 

türbəsinin siluetləri gözlərimin önündən ötən illərdə davamlı olaraq çəkilmirdi. Mənə o mənzərələri 30 ildən sonra 

yenidən görmək qismətini isə Tanrının ən böyük bəxşişi və tale bəxtiyarlığı sayıram. 

...2021-ci ilin qaynar avqustunun son günlərində paytaxtın isti və bürkülü mühitindən sıyrılıb uca dağlar 

qoynundakı sərin və eyni zamanda öz isti və hərarətli nəfəsi ilə bizi bağrına basan mədəniyyət və mənəviyyat 

ocağından ayrılsaq da, səfər yoldaşlarımızın hamısını bir fikir birləşdirirdi – qayıdanbaş daha çox bir məqamı 

eyni notda vurğulayırdıq ki, imkan düşdükcə Şuşaya dönək, bu dağlar gözəlini darıxmağa, qəribsəməyə 

qoymayaq. Onsuz da uzun illər biz Şuşasız, o da bizsiz qalmışdı. İndi vüsalın qədrini bilməyin, ötüb-keçən ağrılı-

acılı dövrün “acığını çıxmağın” əsl vaxtıdır. 

Əziz Şuşa, biz qayıtdıq qoynuna, isindik, ovunduq, təsəlli tapdıq. Biz sənin yanında, qəlbindəyik, sən də 

bizim ürəyimizin başındasan həmişə– daimi, əbədi olaraq, həmişəyaşarlıq simvolu kimi. Şuşa gecələrinin isə ayrı 

hüsnü vardı. Bu şəhərdə keçirdiyim gecələrdə şəhəri dövrələyən zirvələri seyr etdikcə açıq-aşkar görürdüm ki, 

bu dağlar nə isə qəribə, möcüzəli işıq saçır, ətrafa Yaradanın bəxş etdiyi sönməz, tükənməz nur seli çiləyir. Qoy 

işığın azalmasın, nurun heç vaxt əksilməsin, əziz Şuşa! 

Sonda onu da deyim ki, Şuşa ərazi etibarilə kimlərəsə kiçik görünsə də, mahiyyətcə olduqca böyük, 

miqyasagəlməz şəhərdir. 
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Şuşada Vaqif Poeziya Günləri 30 ildən sonra 
 

Ramiz Göyüşov, 

YAP Binəqədi rayon təşkilatı sədrinin səlahiyyətlərini icra edən 

 

“Mən əminəm ki, Şuşa işğaldan azad olunacaq və Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi də öz xalqına 

qayıdacaq” 

Heydər Əliyev 

Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri 

 

2021-ci il avqustun 30-da, 30 ildən sonra Şuşada Vaqif Poeziya Günləri bərpa olundu. Bu tədbirin 

keçirilməsi çox mühüm ədəbiyyat və mədəniyyət hadisəsi olmaqla, həm də böyük əhəmiyyət kəsb edən siyasi 

hadisə idi. 

“Əziz dostlar! Bu gün ölkəmizin həyatında çox əlamətdar gündür. Biz böyük Azərbaycan şairi, dövlət 

xadimi, Qarabağ xanının vəziri Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin önündə Vaqif Poeziya Günlərinin açılışını 

qeyd edirik. Bu münasibətlə Sizi və bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm”. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti cənab İlham Əliyev tədbirin açılışında, çıxışının əvvəlində bu fikirləri səsləndirməklə, əslində bu 

hadisənin miqyasını və əhəmiyyətini bütün ictimaiyyətinə və dünyaya təqdim etmiş oldu. 

Etiraf etməliyik ki, 1982-ci il yanvarın 14-də qarlı-şaxtalı bir gündə Azərbaycanın qədim şəhəri, Qarabağın 

incisi, Qarabağ xanlığının keçmiş mərkəzi, Şuşada Qarabağ xanının vəziri Molla Pənah Vaqifin məzarı üstündə 

məqbərə və abidə ucaltmaq, o dövr üçün ideoloji baxımdan fövqəladə bir iş idi. Heç şübhəsiz Molla Pənah Vaqifin 

yaradıcılığına, fəaliyyətinə və şəxsiyyətinə ən böyük dəyərlərdən birini bu işləri görməklə Ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyev verdi. 

1987-ci ildə Ümumilli liderimiz Heydər Əliyev xain Mixail Qorbaçov tərəfində Moskvadakı vəzifəsindən 

uzaqlaşdırıldıqdan sonra hökumətdə yüksək vəzifə tutan ermənilər, SSRİ hökumətinin başında duram 

ermənipərəst rəhbərlərin dəstəyi ilə Dağlıq Qarabağın Ermənistana birlədirmək ideyasını gerçəkləşdirməyə 

başladılar və bu proses 90-cı illərin əvvələrində Dağlıq Qarabağın, o,cümlədən Şuşanın, Dağlıq Qarabağ 

ətrafındakı rayonların və Şərqi Zəngəzurun işğalı ilə yekunlaşdı. Ermənilər işğal altında olan ərazilərdə tarixdə 

görünməmiş vəhşiliklər törətdilər. Təkcə Şuşada 600-dən çox tarixi abidələr, o cümlədən Molla Pənah Vaqifin 

məqbərəsi, məzarı və abidəsi məhv edildi. 

…Azərbaycan düz 26 il ərzində münaqişənin həlli ilə əlaqədar sülh variantına sadiq qaldı. Bu illər ərzində 

Ermənistan hər dəfə danışıqların həlledici məqamında bir bəhanə gətirərək və ya bir hadisə törədərək danışıqları 

dalana dirədi. 

Düşmən tərəfi nə qədər danışıqları pozsa da, status-kvonu uzatmağa çalışsa da, Azərbaycana qarşı yeni 

ərazi iddiaları niyyəti ilə təxribatlar törətsə də, cənab İlham Əliyev dözmək həddinə, dözüm sərhədinə qədər 

dözdü. Nəhayət onların növbəti təxribatının qarşısı qətiyyətlə alındı. 2020-ci il sentyabrın 27-də başlayan 44 

günlük Vətən müharibəsində Azərbaycanın böyük və müqəddəs qələbəsi təmin edildi. Bu qələbə nəticəsində 

müstəqilliyimiz də, ərazi bütövlüyümüz də təmin edildi. Qarabağın incisi Şuşa düşmən işğalından azad edildi. 

Hələ oktyabın 16-da Türkiyənin “A Haber” kanalına müsahibəsi zamanı cənab Prezident deyirdi: 

“…Amma Şuşasız bizim işimiz yarımçıq qalar… Şuşanın azad edilməsi bizim hədəflərimiz arasındadır, nə zaman 

olacaq, bunu görərik.” 

...Və budur Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifələrindən biri, Şuşanın işğaldan azad edilməsi günü, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyev 2020-ci il noyabrın 8-də səhər-

səhər Azərbaycan xalqına müjdə verir: “Əziz bacılar və qardaşlar, bu gün bu müjdəni mən burada - Şəhidlər 

xiyabanında doğma xalqıma verirəm. Bu, təsadüfi deyil. Bu, təbiidir. Bu gün şəhidlərimizin ruhu qarşısında bir 

daha baş əyirəm... 

... Mən bu gün, eyni zamanda, Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdim, onun ruhu qarşısında 

baş əydim. Ürəyimdə dedim, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdik! Bu, böyük 

Qələbədir! Şəhidlərimizin, Ulu Öndərin ruhu şaddır bu gün! Gözün aydın olsun Azərbaycan! Gözünüz aydın 

olsun dünya azərbaycanlıları!”... 

Artıq 17 ildir ki, cənab İlham Əliyev Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin başladığı, lakin yarımçıq qalmış işləri 

mərdliklə, qətiyyətlə, uğurla və sədaqətlə (o cümlədən Molla Pənah Vaqiflə bağlı) başa çatdırmaqdadır. Hələ 
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1992-ci ildə Ümumilli liderimiz görüşlərinin birində deyirdi: “Ümidvaram ki, Vaqifin məqbərəsi yenidən əvvəlki 

gözəlliyinə qayıdacaq...” 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev: “Molla Pənah Vaqif öz ənənələri ilə seçilən, ədəbi 

məktəb yaratmış ölməz sənətkardır. O, əhəmiyyətini əsrlərdən bəri qoruyub saxlayan bənzərsiz poeziya 

nümunələri meydana gətirməklə, milli ədəbiyyatın yeni istiqamətdə inkişafına təkan vermişdir... Azərbaycan 

tarixinə həmçinin siyasi xadim kimi daxil olan Vaqif taleyüklü məsələlərin həllində müdriklik və uzaqgörənlik 

nümayiş etdirmişdir” deyərək, 2017-ci ildə Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında 

sərəncam imzalayanda da, TÜRKSOY-un qərarı ilə 2017-ci il “Vaqif ili” elan ediləndə də, indi 2021-ci il avqustun 

30-da Molla Pənah Vaqifin məqbərəsini və abidəsini bərpa edib açanda da, möhtəşəm “Vaqif Poeziya Günləri” 

keçirəndə də və bu ildən başlayaraq, hər il Şuşada bu tədbirin keçirilməsi barədə göstəriş verəndə də, O, bu işlərin 

ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən başlandığını və onların davamı və bərpası olduğunu nümayiş 

etdirir. 

Təbii ki, Prezidentimizin gördüyü çoxsaylı misilsiz işlərin fonunda Vaqifin məqbərəsinin bərpası, 

abidəsinin qoyulması və “Vaqif Poeziya Günləri”nin keçirilməsi kiçik görünə bilər. Lakin bu işlər də Qarabağda, 

Şərqi Zəngəzurda və Şuşada başlanmış nəhəng quruculuq və bərpa işlərinin bir issəsi olmaqla, Azərbaycan 

ədəbiyyatı, mədəniyyəti və dövlətçiliyi tarixində mühüm hadisədir, cənab İlham Əliyevin adı ilə tariximizə həkk 

olundu. Bütün bu işlər insanda qürur hissləri yaratmaqla, Prezident İlham Əliyevə ümumxalq sevgisi və məhəbbəti 

qazandırır. 

İllər ötəcək, xalqımız Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan tarixi, ədəbiyyatı və mədəniyyəti qarşısındakı 

bu xidmətlərini də minnətdarlıqla yad edəcək. 

 

Səs.-2021.-7 sentyabr.-№160.-S.11. 
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Revanşistlərin puç olan Şuşa xəyalı 
 

Rəfiqə Kamalqızı 

 

Prezident İlham Əliyev: “Ermənilər nə qədər çalışsalar da, yenə də Şuşanı erməni şəhəri kimi təqdim edə 

bilmədilər” 

 

44 günlük müharibə Azərbaycanın tam qələbəsi və Ermənistanın kapitulyasiyası ilə nəticələndi. Bu dövr 

ərzində 300-ə yaxın kənd, 5 şəhər, 4 qəsəbə, çoxsaylı strateji yüksəkliklər azad olundu, düşmənin əksər texnikası 

məhv edildi, canlı qüvvəsinə ciddi zərbə vuruldu, Ermənistan ordusu darmadağın edildi. Azərbaycan Dağlıq 

Qarabağın incisi olan Şuşa şəhərini, onun ardınca bir gündə 70-dən artıq kəndi, 8 strateji yüksəkliyi azad etməklə, 

Ermənistanı diz çökdürdü və kapitulyasiyaya məcbur etdi. Ermənistanın daxilindəki hazırkı biabırçı mənzərə və 

gərgin vəziyyət, Paşinyana qarşı artan etirazlar, bununla müqayisədə Ali Baş Komandan, Prezident İlham 

Əliyevin fəxrlə bəyannaməyə imza atması, Azərbaycan xalqının əhval-ruhiyyəsi, bayram sevinci kimin qalib, 

kimin isə məğlub olduğunu aydın şəkildə nümayiş etdirir. 

Bir sözlə, Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu canı-qanı 

bahasına Ermənistan Ordusunun məğlubedilməzliyi barədə illərdir formalaşdırılmış mifi 44 günə dağıtdı, bütün 

qüvvələri Azərbaycan xalqının iradəsi ilə hesablaşmağa vadar etdi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olundu. 

Sübut edildi ki, Azərbaycanın razılığı olmadan Dağlıq Qarabağla bağlı heç bir qərar qəbul edilə bilməz. 

 

“Gücümüz də var, iradəmiz də var, cəsarətimiz də var. Yumruq da yerindədir” 

 

Bəli, Azərbaycan Prezidenti istər müsahibələrində, çıxışlarında, görüşlərində, istərsə də işğaldan azad 

olunmuş torpaqlara hər səfərində dönə-dönə bildirir ki, hər bir sahədə gücümüz də var, iradəmiz də var, 

cəsarətimiz də var. Yumruq da yerindədir: "Ermənistanda nə güc var, nə iradə var, nə hər hansı bir mənəvi haqq 

var ki, revanşist fikirlərlə yaşasın. Bu, onlar üçün özünəqəsddir. Bir daha demək istəyirəm, biz hələ ki, bu 

bəyanatları izləyirik. Ermənistanda həm iqtidar, həm də müxalifət, demək olar ki, siyasətlə məşğul olan bütün 

ünsürlər Şuşanın qaytarılması ilə bağlı, Hadrutun qaytarılması ilə bağlı fikirlər səsləndirirlər. Biz hələ ki, təmkin 

göstəririk. Amma odla oynamasınlar. Onlar bizim yumruğumuzu görüblər. Bu yumruq yerindədir. Heç kim bizim 

qabağımızda dura bilməz. Əgər biz zərrə qədər təhlükə görsək, - zərrə qədər, - onları dərhal məhv edəcəyik. Elə 

yerindəcə məhv edəcəyik. Onlar da bunu bilirlər. Gücümüz də var, iradəmiz də var, cəsarətimiz də var. Yumruq 

da yerindədir". 

Bəli, Azərbaycan Prezidentinin verdiyi mesajlar təkcə Ermənistana deyil, həm də bu ölkənin havadarlarına 

ünvanlanmışdı. Ölkə başçısı tam əminliklə qeyd edir ki, Dağlıq Qarabağ problemi artıq geridə qalıb, münaqişəni 

alovlandırmaq cəhdləri tamamilə əbəsdir. Eyni zamanda, hazırda Qarabağda yaşayan ermənilərə statusun 

verilməsindən söhbət gedə bilməz, bu məsələ birdəfəlik bağlanıb. Digər tərəfdən, Ermənistandan hansısa təxribat 

olacağı təqdirdə, Azərbaycan "Dəmir yumruğu"nu yenidən işə salaraq, düşmənin dərsini verəcək. Zəngəzur 

dəhlizinin açılmasına gəlincə, ölkə başçısı regionu birləşdirəcək layihənin reallaşacağını, heç kimin ölkəmizin 

təşəbbüsünə mane ola bilməyəcəyini lazımı ünvanların diqqətinə çatdırmış oldu. 

 

“Şuşanı erməni şəhəri kimi təqdim edə bilmədilər” 

 

Azərbaycan Prezidentinin Vaqif Poeziya Günlərinin açılış mərasimindəki çıxışında vurğuladığı məqamlar 

bu şəhərin hər bir azərbaycanlı üçün nə qədər dərin mənəvi əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir. Dövlət başçısı 

çıxışlarında Şuşanın Azərbaycan tarixində xüsusi yeri olan, Azərbaycan xalqı üçün son dərəcə müstəsna 

əhəmiyyət daşıyan bir şəhər olduğunu bildirdi və vurğuladı ki, işğaldan azad olunduqdan sonra Şuşada həyata 

keçirilən böyük quruculuq işləri bunu bir daha təsdiqləyir. 

“İlk səfərim çərçivəsində Şuşanın bərpası ilə bağlı bütün lazımi göstərişlər verildi və yanvar ayından bu 

günə qədər - 7 ay ərzində artıq çox böyük işlər görülüb”, - deyən dövlət başçısı qeyd etdi ki, bu Şuşaya beşinci 

səfəridir və bildirdi ki, Şuşanın bərpası yanvarın 14-dən başlanmışdır və qısa müddət ərzində böyük işlər görüldü: 

"Şuşanın bərpası yanvarın 14-dən başlanmışdır və qısa müddət ərzində böyük işlər görüldü. İlk növbədə, yol 

çəkildi. İndi gəldiyiniz Zəfər yolu nə vəziyyətdə idi biz onu yanvarın 14-də gördük. 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 
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yol tikilib və bu, elə Zəfər yoludur. Magistral yol da çəkilir. Füzuli şəhərindən tunellər daxil olmaqla, magistral 

yol tikilir, daha qısa yol olacaq. Şuşanın elektrik təsərrüfatı bərpa edildi, buraya yüksəkgərginlikli xətlər Füzulidən 

çəkildi, yarımstansiya tikildi. Yəni, Şuşanı elektriklə təmin etmək başlıca vəzifələrdən biri idi. 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 büstü bərpa edildi, dünən onun ikinci açılışı olmuşdur. Üç məsciddə təmir-bərpa 

işləri gedir. Yuxarı Gövhərağa məscidinin təmiri demək olar ki, bitmək üzrədir. Saatlı və Aşağı Gövhərağa 

məscidlərinin təmiri ilə bağlı göstərişlər verildi. Bu məscidlərin təmirini yenə də Heydər Əliyev Fondu öz üzərinə 

götürmüşdür. Natəvan bulağı bərpa edildi, indi su gəlir. Ermənilər 17 bulağın 17-sini də qurutmuşdular. Əgər bu, 

erməni şəhəri idisə, nə üçün siz bu bulaqları qurudursunuz? Ondan sonra “Xarıbülbül” oteli istifadəyə verildi, 

artıq may-iyun aylarında ilk qonaqlarını qəbul etdi və digər addımlar atıldı”. 

Şuşanın işğaldan azad olunması Vətən müharibəsində Azərbaycanın parlaq zəfərini tamamlayan tarixi 

hadisədir. Bu qələbə Azərbaycan Prezidentinin praqmatik siyasətinin, dövlət-xalq birliyinin, Azərbaycan 

hərbçilərinin şücaətinin məntiqi nəticəsidir. 30 ilə yaxın bir müddət ərzində ATƏT-in Minsk Qrupunun fəaliyyəti 

münaqişənin həlli üçün heç bir real zəmin yarada bilmədi. Lakin Azərbaycan Prezidentinin praqmatik siyasətinin, 

dövlət-xalq birliyinin, Azərbaycan hərbçilərinin şücaətinin nəticəsində öz torpaqlarını işğaldan azad olunmasına 

nail oldu. Bu gün Şuşanın kimə məxsus olduğunu təkcə tarixi faktlar təsdiq etmir, həm də bu gün aparılan 

genişmiqyaslı quruculuq işlərinin nəticələri sübut edir. 

Azərbaycan Prezidentinin Vaqif Poeziya Günlərinin açılış mərasimindəki çıxışında vurğuladığı kimi: 

"Noyabrın 8-də Azərbaycan xalqına Şuşa müjdəsini verərkən demişdim ki, Şuşa artıq azaddır, bu, həqiqətdir. Biz 

azad Şuşada yığışmışıq. Demişdim ki, biz Şuşaya qayıtmışıq. Bu da həqiqətdir. Festivallar, poeziya günləri, 

mədəni tədbirlər və bir çox başqa tədbirlər artıq keçirilir və keçiriləcəkdir. Demişdim ki, biz Şuşanı dirçəldəcəyik. 

Bu da baş verir, biz Şuşanı dirçəldirik". 

 

Səs.-2021.-4 sentyabr.-№159.-S.15. 
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Şuşada ilk elmi simpozium "Ədəbi müstəvidə Qarabağın dünəni və bugünü" 
 

Xəbər verdiyimiz kimi, Vaqif Poeziya Günləri çərçivəsində avqustun 31-də Şuşada elmi simpozium 

keçirilib. "Ədəbi müstəvidə Qarabağın dünəni və bugünü" adlı simpoziumda ədəbiyyatımızın qarşısında duran 

vəzifələrdən, son 30 ildə yaradılmış ədəbi nümunələrdən, Vaqif Poeziya Günlərinin ədəbiyyat adamlarına 

verdiyi stimuldan və Molla Pənah Vaqifin bənzərsiz yaradıcılığından söz açılıb. Simpoziumda Azərbaycan 

Yazıçılar Birliyinin katibi, yazıçı-dramaturq İlqar Fəhmi, akademik, millət vəkili, Azərbaycanda Atatürk 

Mərkəzinin direktoru Nizami Cəfərov, AMEA-nın müxbir üzvü Tehran Əlişanoğlu, "Ədəbiyyat qəzeti"nin baş 

redaktoru Azər Turan, filologiya elmləri doktoru, "Ədəbiyyat qəzeti"nin və Ədəbiyyat İnstitutunun şöbə 

müdiri, YAP İdarə Heyətinin üzvü Elnarə Akimova, "Ədəbiyyat qəzeti"nin baş redaktor müavini, şair Adil 

Cəmil, yazıçı-publisist Mustafa Çəmənli, tənqidçi Əsəd Cahangir, BDU-nun dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə 

doktoru, yazar Ələmdar Cabbarlı, gənc şair Ramil Əhməd çıxış ediblər. Simpoziumun materiallarını təqdim 

edirik. 

  

İlqar FƏHMİ 

Əziz dostlar, sizin hər birinizi Vaqif Poeziya Günləri çərçivəsində keçirilən "Qarabağın dünəni və bugünü 

ədəbi müstəvidə" adlı simpoziumda salamlayıram. Biz bu gün həqiqətən də tarixi bir hadisənin içindəyik. Uzun 

illər fasilədən sonra azad Şuşada Vaqif Poeziya Günlərinin keçirilməsi, simpoziumun təşkil olunması, həqiqətən 

də əlamətdar və yaddaqalan bir hadisədir. 

Təbii ki, biz istərdik bu simpozium daha geniş tərkibdə, daha böyük alimlərimizin, ədəbiyyatşünaslarımızın 

iştirakıyla keçirilsin, lakin mövcud pandemiya vəziyyətini və burdakı məhdud şəraiti nəzərə alaraq bu dəfə 

simpoziumu yığcam şəkildə, məhdud heyətlə keçirmək qərara alındı. Üzümüzə gələn illərdə isə təbii ki, Vaqif 

poeziya günləri çərçivəsində daha möhtəşəm, hətta beynəlxalq bir elmi simpozium keçirməyi düşünürük... 

Ancaq nə qədər yığcam şəkildə olsa da, əminəm ki, bu simpozium bir ilk kimi ədəbiyyatşünaslıq tariximizin 

səhifələrinə həkk olunacaq. Mən bütün iştirakçılarımızı bir daha salamlayıram və tədbirimizi açıq elan edirəm. 

  

Nizami CƏFƏROV 

Bu günlərdə keçmiş Qarabağ xanlığının paytaxtı Şuşada belə bir simpoziumun keçirilməsi, heç şübhəsiz, 

tarixi olduğu qədər də təbiidir. Və biz Şuşanın, ümumən dağlı-aranlı Qarabağın həm bir neçə onillik işğaldan, 

həm də bir neçə yüzillik iddialardan xilas olması üçün Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

bütün dünyanın gözləri qarşısında nümayiş etdirdiyi milli iradəyə minnətdarıq. 

Molla Pənah Vaqif Poeziya Günlərinə yeni həyat verilməsi, bu günlər çərçivəsində Qarabağın dünəni, 

bugünü və sabahı barədə məhz ədəbi müstəvidə söhbət açılması bir daha göstərir ki, dövlətimiz xalqımızın mənəvi 

yüksəlişində ədəbiyyata böyük əhəmiyyət verməklə ulu öndər Heydər Əliyevin hər cəhətdən əsaslı mədəniyyət 

siyasətini inamla davam etdirir. 

Əlbəttə, Qarabağda ədəbi mühit Vaqiflə başlanmır, ancaq Vaqif realizm adlandırdığımız ədəbi cərəyanın 

təməllərini məhz Qarabağda, Şuşada atmış, bütövlükdə, Qarabağ ədəbi mühitini Azərbaycan ədəbiyyatının ön 

sıralarına çıxarmışdır. Və bunu da etiraf etmək lazımdır ki, ədəbiyyatda Vaqif dövrü ideya-estetik xarakterinə 

görə güclü bir intibah hadisəsi idi. Çox keçmədi ki, Qarabağ Azərbaycan mədəniyyətinə Zakir, Natəvan kimi 

böyük şairlərlə yanaşı, milli şüurun inkişafına ciddi təsir göstərmiş "Qarabağnamə"lər bəxş etdi. Həmin əsərlərin 

hər birində Qarabağın tarixi o qədər müfəssəl təsvir olunur, olub-bitmişlərin dərinliklərinə o qədər təfərrüatı ilə 

varılır ki, burada erməniyə yer olmamasının özü artıq bu mənfur qəbilənin Qarabağa ərazi iddialarının 

əsassızlığını təsdiq edir. 

Biz Şuşaya yeni salınmış Zəfər yolu ilə gəldik, Vaqifin təmir olunmuş məqbərəsi önündə müzəffər dövlət 

başçımızın dərin məzmunlu (və qürurverici) açılış nitqini, ədəbiyyatımızın canlı klassikləri Anarın, Nəriman 

Həsənzadənin, Elçinin çıxışlarını dinlədik... Elə bilirəm ki, bu gün Vaqif Poeziya Günlərində iştirak edən üç nəsil 

yazıçı nümayəndələrinin şəxsində Azərbaycan ədəbiyyatı yeni bir yaradıcılıq impulsu aldı. Neçə illərdi ki, 

ədəbiyyatımızın Şuşa nəfəsi çatışmırdı... 

XXI əsr Azərbaycan mədəniyyətinin yüksəlişinə öndərlik edən, bugünkü unudulmaz günlərimizin də 

təşkilatçısı olan Heydər Əliyev Fonduna, onun rəhbəri Mehriban xanım Əliyevaya da təşəkkürlərimiz, əlbəttə, 

tükənməzdir. Şuşanın hələ məskunlaşmadığı, düşməndən azad edilmiş şəhərin yaşayış infrastrukturunun bərpa 

olunmasına yenicə başlandığı bir şəraitdə Vaqif Poeziya Günləri iştirakçılarına bu qədər gözəl şəraitin təmini 

böyük məmnunluq doğurur. 
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Tehran ƏLİŞANOĞLU 

1. Dirçəliş. Bugün Qarabağ dirçəliş dövrünü, özünəqayıdış dönəmini yaşayır. Otuz illik əsarətdən 

qurtularaq tədricən canlanır, real həyatına qayıdır. Bunu biz Vaqif Poeziya günlərində əyani olaraq gördük; otuz 

ilin özgəliyindən, qorxunc yuxularından xilas olaraq isti nəfəsi ilə, gülümsəyən siması ilə bizi qarşılayan, ağuşuna 

alan doğma Şuşanın timsalında gördük. Bütün cismi hələ yaralı olsa da, qəlbi qəmgin, ağrılı xatirələrdən hələ 

qopmasa da, Şuşanın ruhunu diri gördük; Azərbaycan Prezidentinin dediyi kimi: "Şuşanın bərpası 14 yanvardan 

başlamışdır. Şuşanın dirçəlişi çox sürətlə gedir". Gecələr orda-burda, hardasa çənbərində gizlənməyə çalışan hər 

cür qaranlıqları yarıb sayrışan Şuşanın işıqlarını gur, inamlı, günəşli günlərə açılan səhərlərini əzmli gördük. Otuz 

ilin qaramatlığından sonra biz Şuşanı gülərüz gördük. 

Qarabağın dirçəlişini Azərbaycan Prezidentinin Vaqif Poeziya günlərinin açılışında etdiyi yığcam və 

məzmunlu, xalqa, ictimaiyyətə hesabat xarakterli növbəti çıxışından da eşitdik, bilavasitə təsdiqini gördük. 

Prezidentin Şuşaya hər səfəri intibaha və inkişafa sübut addımlarla müşaiyət olunur. M.P.Vaqifin məqbərəsinin 

bərpası və ikinci açılışı ilə birgə, şairin büstünün, dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin heykəlinin, xalq artisti 

Bülbülün Ev muzeyinin, Xalça muzeyinin, Qarabağ mehmanxanasının bərpadan sonrakı açılışları və s. tədbirlər 

mədəniyyət paytaxtı Şuşaya can gəldiyini, həyatın qayıtdığını göstərən hadisələr oldu. 

Dirçəliş havasını biz, Zəfər yolu ilə Şuşaya doğru yüksəldikcə daha da yaxından hiss edir, duyurduq. Bu 

yolla Ali baş komandan İlham Əliyevin öndərliyi ilə ilk olaraq misilsiz qəhrəmanlıqlar göstərmiş, şəhidlər verərək 

Şuşanı yenidən fəth etmiş müzəffər ordumuz keçmişdi. Karvanımız sanki irreal, amma hər an, gözümüzün 

qabağındaca real, görünən, zühur edən başqa bir zamana və məkana - Vaqif Poeziya günlərinə doğru şütüdükcə, 

ruhuna min-min rəhmət oxuduğumuz şəhidləri anır, tarix yazmış Azərbaycan əsgərinin fətholunmaz ruhunu 

keçdiyi yollardan, dərələrdən-çaylardan, dağlardan-daşlardan, çöllərdən-meşələrdən sormağa, oxumağa 

çalışırdıq. Gözümüzün qabağında vəhşi düşmənin viranə qoyduğu Füzuli şəhəri, bir-birini arxada qoyan evlərin, 

kəndlərin ağlagəlməz, heyrətamiz dağıntıları və hər an bu mənzərənin üstündən xətt çəkməyə, vətən torpağını 

özünə-əslinə qaytarmağa tələsən quruculuq işləri: möhkəm təməllər üzərində irəli şütüyən Zəfər yolu, heç vəchlə 

ondan geri qalmaq istəməyən yüksək gərginlikli elektrik xətləri, işıq dirəkləri, tikintisi başa çatmaqda olan Füzuli 

Hava Limanı, dağları-daşları yarıb həyat yoluna çevirən müasir texnika, qurulan tunellər, salınan körpülər... 

Böyük Vətəndən otuz ildir ayrı düşdüyümüz vətənə - Qarabağ torpağına körpülər bərpa olurdu. Baxdıqca, 

sevindikcə, külli-Qarabağı belə, quruculuq içində görmək keçirdi könlümüzdən... 

2. Real və simvolik. Bugün Qarabağda yaşadığımız real hadisələrin sanki həm də bir simvolik mənası 

vardır. Bu məqama Azərbaycan Prezidenti də çıxışında diqqət çəkdi. Bu il məhz yanvarın 14-də Şuşaya səfərinin 

təsadüf olmadığını vurğuladı. Bu tarix Ulu öndər Heydər Əliyevin Molla Pənah Vaqif məqbərəsinin 39 il öncə 

açılışını etdiyi gündür. Həmin 1982-ci ilin iyul ayında Vaqif Poeziya günlərinin əsası qoyulmuş, Ümummilli 

liderin respublikaya rəhbərliyi dövründə daha bir mədəniyyət hadisəsinə rəvac verilmişdir. 2021-ci il yanvarın 

14-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tezliklə Şuşanın dirçəldiləcəyini, mədəni həyatının özünə 

qaytarılacağını, Xarı bülbül musiqi festivalının, Vaqif Poeziya günlərinin keçiriləcəyini bəyan edəndə nə qədər 

inanılmaz görünsə də, böyük sevincimizə, Heydər Əliyev Fondunun da təpər verdiyi bu yüksəliş tempi 

gözümüzün qabağındaca artıq reallıqdır. Bugün işığına yığışdığımız Vaqif Poeziya günləri bizi yarım əsr öncəyə, 

Azərbaycan mədəniyyətinin daha bir dirçəliş dövrünə, möhtəşəm yubileylər, festivallar, ədəbiyyat günləri, 

poeziya bayramları ilə müşaiyət olunan Heydər Əliyev epoxasına qaytardı. Ulu öndərin Şuşada böyük təntənə ilə 

Vaqif məqbərəsini ucaltması, sonraya saxlamadan qarlı qış günündə açılışını etməsi, yayda poeziya günlərinin 

keçirilməsi cidd-cəhdlə Qarabağı azərbaycansızlaşdırmağa çalışan qurnaz erməni siyasətinə qarşı düşünülmüş bir 

addım, Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə gerçəkləşdirdiyi çoxsaylı tarixi-mədəni tədbirlərdən daha birisi idi. 

Burda da bugünlə bir səsləşmə görürəm. 44 günlük müharibədə tam məğlub olmuş düşmən öz mənfur 

xasiyyətindən əl çəkməyib, yenə də bütün dünyada vay-şivən qoparır, Şuşanın erməni şəhəri olduğunu sübut üçün 

cəfəng dəlillər axtarır... 

Vaqifə qayıdış həm də elə Qarabağın tarixinə qayıtmaq deməkdir. Azərbaycan mədəniyyəti də, tarixi də, 

şəksiz ki, çox qədimdir. Amma müasir Azərbaycan mədəniyyəti, cəsarətlə demək olar ki, Qarabağdan başlayır, 

xanlıqlar dövründən nəşət tapır. Akademik Nizami Cəfərov tədqiqatlarında Vaqif dövrünü Azərbaycan milli 

varlığının intibahı kimi xarakterizə edir. Ədəbiyyatşünaslarımız, Firidun bəy Köçərlidən başlayaraq, istisnasız, 

Azərbaycan ədəbiyyatının yeni, çağdaş dövrünü M.P.Vaqif və müasirlərinin adı ilə bağlayır. Hələ 

M.F.Axundzadə yeni şeirin banisi olaraq Qarabağda M.P.Vaqifi və Q.Zakiri göstərirdi. Azərbaycan realist 

ədəbiyyatının M.P.Vaqifdən başlandığı bugün yekdil fikir olaraq qəbul edilir. Orta çağlardan qoparaq dünyəvi 

təfəkkürün, yeni həyat fəlsəfəsinin ilk ifadəçisi də "Toy-bayramdır bu dünyanın əzabı" deyən Vaqifdir. Qarabağ 
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- Azərbaycan muğamının, Sadıqcanın yaratdığı Azərbaycan tarının vətənidir. Yeni Azərbaycan musiqisinin 

nəzəriyyəsi də Mir Möhsün Nəvvabın simasında, praktikası da ustad muğam ifaçılarının nümunəsində Şuşada, 

Qarabağda yaranmış, tüm Azərbaycanı əhatə etmişdir. Şuşanın özü, Nizami Cəfərovun dediyi kimi, intibahın 

yetirməsi, intibah hadisəsidir. Şəhərin əsası 1752-ci ildə Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən qoyulmuş, 

Azərbaycan milli ruhunun ifadəçisinə çevrilmişdir... 

Nizami Cəfərov: Hər xanlıq mini-Azərbaycan dövlətini təmsil edirdi. 

Daha bir intibah faktı. XIX əsrdə, sanki xanlıqlar dövründən yadigar qalan məclislər hərəkatı hər xanlıq 

mərkəzində bir məclislə təmsil olunurdusa, Xan qızı Natəvanın yaşadığı Şuşada iki idi: "Məclisi-üns" və "Məclisi-

fəramuşan və ya xamuşan"ın timsalında. Əlbəttə, hamımıza məlum bu hadisələri təkrar xatırlatmaqda məqsədim: 

dirçəliş havasını yaşadığımız bu günlərin real olduğu qədər də simvolik mənasına diqqət çəkməkdir. 

Belə ki, Azərbaycan adına müstəqilliyimizin də ilki XVIII əsr xanlıqlar hərəkatına gedib-çıxır. Müasir 

Azərbaycan cəmiyyəti və dövlətçiliyi məhz xanlıqlar dövründə formalaşmış, təşəkkül tapmış, ilkin müstəqillik 

təcrübəsinin dadına baxmışdır. İbrahimxəlil xanın - xan, Molla Pənahın vəzir olduğu Qarabağ xanlığı bunun ən 

parlaq təzahürlərindən idi. Ruhları şad olsun! Qarabağ xanlığının o zamankı geopolitika şəraitində yaşadığını 

bugün Azərbaycan dövləti eynən, daha böyük miqyasda yaşayır, dəf etməli olur. 

Azərbaycan xalqı 200 ildən də çox işğal faktoruna rəğmən, müstəqillik ehtirası və əzmini ən müxtəlif və 

çətin dövrlərdən keçirib bugünə gətirmişdir. Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan varlığı heç bir şəraitdə 

inkişafından qalmamış, intibah ruhunu XIX əsrdə çar üsul-idarəsinə qarşı etiraz və maarifçilik hərəkatında, XX 

yüzilin əvvəllərində romantizm və milli istiqlal hərəkatında, sovet dönəminin Azərbaycan naminə müqavimət 

hərəkatında hifz edərək bizə ötürə bilmişdir. 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini də və 

üstündən yetmiş il keçəndən sonra müstəqil Azərbaycan dövlətimizi də yetirən həmin milli intibah ruhu - 

müstəqillik əzmidir. 

Çıxışlarının birində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xatırladırdı ki: 44 günlük Vətən müharibəsində 

biz yalnız torpaqlarımızın azad olunması ilə, erməni işğalına son qoymaqla qalib olmadıq, həm də 200 ildir 

Qafqazda yuva salmış erməniçilik üzərində qələbə çaldıq. Bu faktora diqqətli olmalıyıq. 

3. Ədəbiyyatın dərsləri. Vətən müharibəsində qələbənin qazanılmasında bütün Azərbaycan xalqı, müzəffər 

Azərbaycan ordusu ilə birgə, şəksiz ki, ədəbiyyatın da öz payı olmuşdur. Ən azı barışmazlıq ruhunu yaşatmaqla, 

gənc nəsli Qarabağ məsələsi ətrafında səfərbər etməklə ədəbiyyat Azərbaycan cəmiyyətini bu qələbəyə 

hazırlamışdır. Təkcə onu demək kifayətdir ki, son 30 il ərzində Azərbaycan ədəbiyyatının başlıca bir mövzusu 

olmuşdur - Qarabağ müharibəsi. İkinci Qarabağ savaşının qələbə ilə başa çatması münasibətilə bir məqalə yazdım, 

"Ədəbiyyat qəzeti"ndə dərc olundu: "Qalibiyyət və ədəbiyyatın dərsləri". Məqalədə göstərməyə çalışırdım ki, otuz 

ilin ağrı-acıları, çıxılmazlıq əhval-ruhiyyəsindən sonra dirçəliş ruhu, intibah havası yenidən ədəbiyyata qayıdır. 

Diskurs dəyişir. Diqqət etsək, müharibə günlərində Azərbaycan Prezidentinin hər çıxışı çağırış ruhlu: "Qarabağ 

bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!" şüarı ilə bitirdisə, bu gün qalibiyyət ruhlu: "Yaşasın Qarabağ! Yaşasın 

Azərbaycan!" nidası ilə tamamlanır. 

Ədəbiyyatımızın qarşısında yeni üfüqlər açılır. Əgər əvvəl yazıçılarımız, şairlərimiz, ədiblərimiz dünyaya 

dekadans acısından, məğlub xalqın ağrıları açısından baxırdılarsa, bugün onu qalib xalqın nəzərlərindən görməyi, 

qalibiyyət nöqtəsindən yazmağı bacarmalıdırlar. Həm də yalnız son otuz ilin kontekstində deyil, əslində həmin 

otuz ilin mənzərələrinin özü də son 200 ilin tarixi təcrübəsindən süzülərək qələmə gəlməlidir. Milli ruhun oyanışı, 

mülli qürur, fəxarət notları yalnız pafos, patetika, ritorik mövqelərdə ifadə olunmur ki; bunu da danmadan ardınca 

analitika gəlməlidir. Dirçəlişimiz özünə-qayıdışla sona yetmir, yalnız başlayır. 

Qəhrəman Azərbaycan əsgərinin böyük şücaətlə açdığı tarixi Zəfər yolunu ləyaqətlə başa vurmaq indi həm 

də, başqa sahələrdə olduğu kimi, ədəbiyyatın da öhdəsinə düşür. Düşünürəm ki, gələn il qırx illiyinə yığışacağımız 

Vaqif Poeziya günlərində ədəbiyyatımız həmin hesabata daha da müntəzir olacaqdır. 

  

Adil CƏMİL 

Dahilərin ruhu dolaşan müqəddəs Şuşa torpağını, tarixi şəhərimizi ziyarət etmək bizim üçün böyük şərəf 

və fərəhdir. 30 il ərzində xalqımız bütün məhrumiyyətlərə səbriylə sinə gərdi. Nəhayətdə Ali Baş Komandanımız, 

dəmir yumruqlu sərkərdəmiz İlham Əliyevin və müzəffər ordumuzun qüdrəti və qeyrəti sayəsində Şuşa işğaldan 

qurtuldu. Elə Qarabağın digər bölgələri - Ağdamı, Füzulisi, Zəngilanı, Cəbrayılı, Laçını... Kəlbəcəri kimi. 

İndi Vaqif Poeziya bayramına toplaşmaq, böyük şairin məqbərəsi önündə şeir oxumaq əsası ulu öndər 

Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan ənənənin sadəcə davamı deyil, həm də özunəqayıdışın bir rəmzidir. Nə 

xoşbəxtik ki, bu tarixi günləri yaşamaq bizə də nəsib oldu. 
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Bəllidir ki, Şuşanın bir adı da Qaladır. Şuşa sal daşlar, sıldırım qayalar üzərində "göyərən" bənzərsiz 

şəhərdir. "Daş haqqında düşüncələr" şeirimi oxusam güman edirəm, yerinə düşər: 

  

Torpaqdımı daşın kökü, 

Daşın nəsli hardan başlar? 

Min illərdir insan ilə 

Qardaşlaşıb qara daşlar. 

  

İldırımlar qoparmayıb 

Bu torpaqda bitən daşı. 

İnsan yoxkən daşlar olub 

Yer üzünün vətəndaşı. 

  

Bu torpağa ömür qıyan 

Bizdən əvvəl daş olubdur. 

Baxıb vətənin daşına 

İnsan vətəndaş olubdur... 

  

Bir məramlı yolçulara 

Nədənsə, "yoldaş" dedilər. 

Bir qarından çıxanlara 

Nədənsə, "qardaş" dedilər. 

  

Közərtili, qızartılı 

Ocaq daşı, od daşı var. 

Yer üzünün daş yaddaşı, 

Yaddaşların yad daşı var. 

  

Yaman gündə sipər olub 

Bu torpağın bürcü, daşı. 

Həsrət çəkən iki qəlbi 

Qovuşdurub elçi daşı. 

  

Ulu babam keçmişimi 

"Daş" fırçayla daşa çəkib. 

Bu dünyadan gedəndə də 

İnsan daşı başa çəkib... 

  

Deməyin ki, bu daşların 

Damarında qan işləməz. 

Daş urzalı, urvalıdır - 

Daşsız dəyirman işləməz... 

  

Daş ömrünə bələd olub 

Bu daşları daşımışıq; 

Daş üstdə daş evə dönüb - 

Daş içində yaşamışıq... 

  

Şan-şöhrətli şəhərlərin 

Daş naxışlı küçəsi var. 

Daş köksündən bulaq çıxır, 

Daşda qızıl külçəsi var... 

  

Ömrümüzə-günümüzə 
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Gün calayıb daş beləcə. 

Gözlərimin yaddaşında 

Daş qalaydı kaş beləcə... 

  

Heyiflər ki, belə deyil, 

Belə deyil daş başatan. 

Bəzən daşı gözdən salır 

Çəpərimə o daş atan... 

  

Bəzən "daşa dəyir" başım, 

Bəzən çörək "daşdan çıxır". 

Belə vaxtlar insan ağlı 

Havalanıb başdan çıxır. 

  

O zaman ki, daşqəlblilər 

Yollarımı daşa salır, 

Gecəm keçir... yuxum köçür - 

Kirpiyimdən daş asılır... 

  

İstəyirəm bu daşları 

O daşlarla daşa basım - 

Yolumuzda qara daşlar 

Fürsət tapıb yaşamasın... 

  

Azər TURAN 

Poeziyamızda Qarabağı vəsf edən ilk şair Mir Həmzə Seyid Nigaridir. Məncə, ədəbi təfəkkürdə Qarabağ 

probleminə bir də bu kontekstdən nəzər yetirmək gərəkdir. Nigari başqaları kimi bir gözəlin zülfü ilə 

buxovlanmırdı, onu müjgan oxu yaralamırdı. Nigarinin "gülşən içində güllər ilə gülən" sevgili ilə irtibatı yox idi. 

Nigari Qarabağı ilahiləşdirməklə məşğul idi: "Kövsərü Tuba imiş çayi-çinari-Qarabağ, // Aləmi-cənnət imiş dari-

diyari-Qarabağ". Yəni Qarabağın çayları və çinarları Cənnətdə Tuba ağacının altından axan Kövsər bulağıdır. 

Qarabağın yeri-yurdu cənnət aləmidir. Təbii ki, sufizmin fəhmi, pərdələr arxasındakı aləmi seyr gücü fərqliydi. 

Hələ, üstəlik, Seyid Nigarinin nəqşbəndi şeyxi və müridizmin Azərbaycandakı liderlərindən biri olması da onun 

Qarabağa baxışının elmi təsnifatının verilməsini zəruri edir. Nigari şeirləri Azərbaycan sufizminin Qarabağ 

amilinə hansı aspektdən yanaşdığını öyrənmək baxımından çox önəmlidir. Bunun şübhəsiz ki, metafizik bir 

anlamı da olmamış deyildi. Bu baxımdan, təbii ki, Azərbaycan bədii təfəkküründə Qarabağ nəqşəsini ilk növbədə 

Qarabağ türklərinin metafizik düşüncə dünyası yaradır. Seyid Nigarinin şeirindəki Qarabağ ağrısı "Məclisi-

fəramuşan"ın təsəvvüründə yoxdur. Onların təsəvvüründə yoxdur, amma bunun təsəvvüfündə var... Biz Qarabağı 

həm də təsəvvüfdə araşdırmalıyıq. Sənətin bir də bu tərəfi, yəni yüksək estetik materiyası vardır. Bizim vətən 

cənnətimiz səkkizguşəli cənnətdir. Bayrağımızdakı səkkiz guşəli unikal ulduzun etimolojisi də bu amillə bağlıdır. 

Əhməd Ağaoğlunun türk şamanizimi motivlərində yazdığı "Tanrı dağında" hekayəsində keçən "səkkiz guşəli ana 

kainat" frazası bizə Azərbaycan bayrağındakı səkkiz guşəli ulduzun mifoloji mənşəyini dərk etməkdə yardımçı 

olur. Qarabağın etnoqrafik-romantikasını biz həm də Ağaoğlunun epistolyar irsinə nəzərən araşdıra bilərik. 

Əhməd Ağaoğlu Maltada sürgündəykən həyat yoldaşı Sitarə xanıma yazdığı məktubda Qarabağın miniatür 

avtoportretini yaratmışdı: "Xatirəm ta uzaqlara, gənclik zamanıma, Qarabağa, Qalanın o gözəl dağlarına, 

Başıucaya, Daşaltına, Heydər düzünə, Şahnəçiyə və Dəlikdaşa, o yerlərdəki gəzmələrə getdi! Bütün keçmişlər, 

bütün əqrabalar, dostlar, evimiz, sokaklar, baxçalarımız birər-birər önümdən keçdi!". Belə detallı təsvirlər bir də 

Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin Vaqifdən bəhs edən "Qan içində" romanında var... 

Bir halda ki, tarixdən də bəlli olduğu kimi, ilk səma ayinləri, yəni sufi rəqsləri XI yüzildə Anadolu ilə 

yanaşı, Qarabağ dağlarında da icra edilirmiş. O zaman bədii təfəkkürdə Qarabağ modelini yaradan amillərin 

sırasında və bəlkə də təməlində şamanizmin də əlamətlərini aramalıyıq. Bunu yuxarıda xatırlatdığım "Tanrı 

dağlarında" əsərində Əhməd Ağaoğlu etmişdi. Ordakı Tanrı dağlarını Xəlil Rza Ulutürkün "Tanrılar panteonu" 

adlandırdığı Qarabağ dağları kimi oxusaq və bura bir də Seyid Nigarinin təsəvvüfünü əlavə etsək görün nə baş 

verir? Qarabağ dağlarındakı sufizm elementlərindən, yaxud şamanist cizgilərdən Ermitaja, yaxud Ermitajda 

saxlanılan Qarabağda toxunmuş 2500 yaşlı Pazırıq xalçasındakı oğuz elementlərinə yönəlmək də olar... Bu xalça 
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və ondakı elementlər Qarabağın bir türk Vətəni olaraq daha qədim dövrlərdə, tarixin iskit-saka mərhələsində 

formalaşdığının əyani dəlilidir. Xalça doğrudan da, əgər Ermitaj kartotekalarında, yaxud bukletlərində qeyd 

olunduğu kimi, Qarabağda toxunulubsa, elə bu xalçanın görünən elementləri "Türklər bu torpağın ilk sakinləridir" 

düşüncəsini isbatlamaq üçün yetərlidir. Bir daha təkrar edirəm, söhbət ən qədim sivilizasiya örnəklərindən olan 

2500 yaşlı Pazırıq xalçasından gedir. Onun Qarabağda toxunulması və özündə sak-iskit dövrünün əlamətlərini, 

eləcə də türk-oğuz yaddaşının bütün tarixi mərhələlərini, naxışlarını bütövlükdə ehtiva etməsi və harmoniya ilə, 

rəmzlərlə dolu bu sənət abidəsinin Qarabağda yaradılması çox mətləblərə aydınlıq gətirir. 

Və nəhayət, bu gün işığına toplaşdığımız Molla Pənah Vaqif. Onun "Görmədim" müxəmməsi tam cəsarətlə 

demək olar ki, Vaqifdən yüz il sonra Parisdə pərvəriş tapan dekadansın bütün cizgilərini özündə ehtiva edirdi. 

Milli poeziyamızda estetik qürub Vaqifin "Görmədim" müxəmməsi ilə başlayırdı. Və bu mənada Vaqif 

Azərbaycan ədəbiyyatının təkcə dil baxımından milliləşməsində deyil, estetikalar baxımından da 

dünyaviləşməsində ən həlledici rolu oynamış şairdir. Vaqifin, xüsusən, bu şeirindəki missiyası XVIII yüzildə 

modern ədəbiyyata doğru böyük bir sıçrayış oldu... 

"Görmədim" müxəmməsində bir antitezis vardır: 

  

Ey xoş onlar kim Məhəmməd Mustafanı sevdilər, 

Oldular aşiq, Əliyyül-Mürtəzanı sevdilər, 

Sidqü ixlas ilə pənc ali-əbanı sevdilər, 

Çardəh məsumtək müşkülgüşanı sevdilər, 

Dəxi onlardan gözəl yaxşı cəmaət görmədim. 

  

Təəssüf ki, Vaqifin sovet dövrü nəşrlərində bu bənd ixtisar edilib. "Görmədim" müxəmməsi Firudin bəy 

Köçərlinin də, Salman Mümtazın da məlum kitablarında olduğu kimi verilsə də, bəlli səbəblərə görə Vaqifin nə 

1968-ci il, nə də latın qrafikası ilə çap olunmuş son - 2004-cü il nəşrlərinə daxil edilməyib. Ümumiyyətlə, 

"Görmədim" müxəmməsi Vaqifin kitabxanalarımızda olan heç bir nəşrində bütöv görünmür, xatırlatdığımız bənd 

dediyim kimi, bütün kitablarda ixtisar edilib və bu günə qədər də bərpa edilmir. Bu mənada Şuşanın işğaldan azad 

edilməsi, Qarabağda yaranan yeni tarixi situasiya Vaqif külliyyatının yeni nəşrini də labüdləşdirir. Külliyyatın 

sovet dövrü nəşrlərindən ixtisar edilmiş bu misralar Vaqifin bərpa edilən məqbərəsi kimi, "Görmədim" 

müxəmməsinin tərkibində yenidən bərpa edilib tarixə və Azərbaycan xalqının yaddaşına təhvil verilməlidir. 

Vaqifin, ümumiyyətlə, türk ədəbiyyatının ilk dekadans şeiri - "Görmədim"in İkinci Qarabağ savaşından sonra 

yeni təhlili verilməlidir. 

Dəyərli simpozium iştirakçıları, biz təkcə Qarabağın işğaldan azad edilməsindən sonra deyil, ümumən, 

müstəqillik dövrümüzdə Şuşada keçirilən ilk elmi simpoziumun iştirakçılarıyıq. Bu simpoziumda iştirak etmək 

hər birimizin tərcümeyi-halını zənginləşdirir. Tərcümeyi-halımızı, ömür yolumuzu zənginləşdirdiyi üçün Heydər 

Əliyev Fonduna sonsuz şükranlarımız vardır. 

2014-cü ildə Salyanda Əli bəy Hüseynzadənin 150 illik yubiley tədbirində məruzə edərkən demişdim ki, 

beş ildən sonra Hüseynzadənin ən yaxın dostu, "Yaxın Şərqdə avropalaşma hərəkatının ən səmimi ideoloqu" 

adlandırılan Əhməd Ağaoğlunun 150 yaşı tamam olacaq. Və onun da 150 illik yubileyini doğulduğu Şuşa 

şəhərində qeyd etməyi bizə nəsib etməsini Tanrıdan təmənna etmişdim. Dəyərli dostlar, bu gün biz tarixi 

möcüzələrin qoynundayıq... Nigari demişkən, cənnət ağacının kölgəsindəyik. Ağaoğlunun vətənindəyik. Şuşada 

böyük quruculuq işlərinin getdiyini gördük. Mən həm də bu şəhərdə bir behişt rayihəsi duydum. Əlbəttə, bu, 

Şuşaya müqəddəslik statusu verən şəhidlərimizin rayihəsidir. Şuşa başdan-başa məbəddir. 

28 il əvvəl Azərbaycan Qarabağı itirəndə insanlarımızın yaddaşında Seyid Nigari nəqşəsi, şüurunda 

Ağaoğlunun "Səkkizguşəli Ana Kainat" fəlsəfəsi yox idi. Bu gün biz "Səkkizguşəli Ana Kainatımızın" 

bütövlüyünə və Qarabağa həm də qarabağlı Seyid Nigarinin düşüncə dünyası ilə bir yerdə qayıdırıq. "Kövsərü 

Tuba imiş çayi-çinari-Qarabağ..." 

Ali Baş Komandan İlham Əliyev təkcə milli ordunu deyil, bütövlükdə milli təfəkkürü və milli hissiyyatı 

hərəkətə gətirib Qarabağı işğaldan azad etdi. Bu gün Şuşanı xilas edən dəmir yumruqla yanaşı, Vaqif məqbərəsi 

də Vətən müharibəmizin zəfər simvollarından birinə çevrilir... 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti dünən Vaqif məqbərəsinin açılışında 1982-ci ili xatırladıb dedi ki, 

"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". Prezidentin bu sözləri mənim 

yadıma 59 yaş simvolikası ilə bağlı başqa bir məqamı saldı. Hüseyn Cavidin qızı Turan Cavid də Cavidin 

həyatında rəqəmlərin rəmzi və mistik bir yeri olduğuna inanırdı. Bir dəfə ondan bu mistik məqama nə üçün belə 
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ürəkdən inandığını soruşdum. Cavab verdi ki, Cavid 59 yaşında vəfat edib. Sibirdəki qəbrinin nömrəsi də 59 idi. 

Ölüm aktı da 59 nömrəliydi. Məqbərədə Cavidlər 59 ildən sonra (1937-96) görüşdülər. Məqbərənin inşaya 

başladığı gün (3 iyun 1996) Cavidin düz 59 il əvvəl (3 iyun 1937) həbs olunduğu gündü. Cavid cib dəftərçəsinə 

başının ölçüsünü qeyd edib - 59. Maraqlıdır ki, bu yaxınlarda köhnə sənədlərimi araşdıranda tələbə biletimə rast 

gəldim - o da 59 nömrəliymiş. 1982-ci ildə Cavid vətənə gətiriləndə mən də, bu işin təşəbbüskarı Heydər Əliyev 

də - hər ikimiz 59 yaşındaydıq". 

Müqəddəs kitabımızda deyildiyi kimi, burda düşünüb ibrət alanlar üçün dəlillər vardır... 

  

İlqar Fəhmi: Dəyərli fikirlər üçün çox sağ olun Azər müəllim. İstərdim ki, Elnarə xanım Akimova həm 

Şuşa təəssüratlarından, həm də ədəbiyyatşünaslıqda Vaqifin tədqiqi məsələlərindən bəhs etsin. 

  

Elnarə AKİMOVA 

Bu gün Şuşada olmağımız, burada Vaqif poeziya günlərinin keçirilməsi o qədər böyük hadisədir ki, bundan 

layiqincə danışmaq üçün ilk növbədə özümüzün şüuraltımız idrak etməlidir. Bu tarixi hadisə ilk növbədə, 1982-

ci ilin 14 yanvarında Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Şuşada Molla Pənah Vaqif məqbərəsinin açılışının 

bir növ başqa formada, amma eyni missiya çərçivəsində təkrarlanması nöqteyi-nəzərindən əhəmiyyətlidir. Aradan 

keçən 39 illik zaman müddəti bizim üçün sınaq məqamı oldu. Bakıdan Şuşaya gətirən uzun yolda yaşadığımız 

ağrıları, itkilərimizi, fəci və nisgil dolu illəri birər-birər xatırlayarkən qəfil qarşımızda görünən "Zəfər yolu" gözəl, 

işıqlı bir sabahın rəmzi kimi sanki bütün ağrıların üzərindən sığal çəkdi. Bu duyğunu bizə qazandıran Ali Baş 

komandan İlham Əliyevə, qəhrəman əsgərlərimizə sonsuz şükranlıq borcumuz var. 

Şuşada ilk elmi simpoziumun iştirakçısı olmaq isə insana bir başqa fəxarət duyğusu yaşadır. Görünür, 

möcüzələrə inanmaq lazımdır. 

Molla Pənah Vaqif ədəbiyyat tariximizdə mərhələ yaradan sənətkardır, realist şeirin ilk yaradıcılarındandır, 

sevgiyə və gözəlliyə, kədərə və əzaba yanaşması ilə fərqli müstəvidə qərarlaşan şairdir. Əlbəttə ki, Vaqif öz 

dövrünün tanınmış ictimai-siyasi xadimi, diplomatı olub, Qarabağ xanlığında ən mühüm qərarların verilməsində 

öz ağlı və səriştəsi ilə iştirak edib. Amma hər şeydən əvvəl Vaqif şairdir, bu günə qədər sevilən bir çox misilsiz 

poetik örnəklərin müəllifidir. Bəs Vaqifin Azərbaycan ədəbiyyatında yeri, rolu hansı xüsusiyyətləri ilə seçilir? 

Bunu ilk növbədə, dövrün özünün izahını verməklə aydınlaşdırmaq mümkündür. Məlumdur ki, XVII-XVIII əsrlər 

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişaf tarixində intibah, oyanış dövrüdür. Bu dövrü fərqləndirən əsas cəhətlər milli 

dilin ədəbi yaradıcılıqda hakim mövqe tutması, xalq yaradıcılığının və milli folklor janrlarının tam təşəkkülü ilə 

əlamətdardır. Bu mənada, dövrünün şairi kimi Vaqifin üslubu özündən əvvəlki klassiklərin üslubundan fərqlənib. 

Daha rəvan, sadə üslub, hamının başa düşəcəyi, anlayacağı dil, milli bədii təfəkkürün və özünüdərketmənin 

təzahürünün güclənməsi və s. 

Vaqif mərhələsinin özünün əvvəlki və sonrakı ədəbiyyata böyük təsiri oldu, bir növ körpü rolunu oynadı. 

O, özündən əvvəlki ədəbiyyatı milli zəmində yekunlaşdırdı və sonrakı ədiblərin bir çox maarifçi məsələlər və 

istiqamətlər yönündə fəaliyyət göstərmələrinə yol açdı. Təsadüfi deyil ki, Vaqifin açdığı işıqdan yola çıxan XIX 

əsr dühalarının - Mirzə Fətəli Axundzadənin, Mirzə Şəfi Vazehin və Abbasqulu ağa Bakıxanovun milli ədəbiyyatı 

və dili inkişaf etdirmək yönündə çabaları onların öz sahələrində yeniliklərə imza atmaları ilə nəticələndi. 

Zənnimcə, biz "Vaqifə qədər" olan bir dövrü tədqiq etmişik, indi qarşıda duran problemlərdən biri Vaqifdən 

sonrakı mərhələni öyrənmək, onun təsir etdiyi məqamları üzə çıxartmaq olmalıdır. 

Vaqif yeni tipli ədəbiyyatın yaradıcısıdır. Onun şeirlərində təbiət öz zənginliyi və çoxçalarlılığı, insan öz 

mühiti və məişəti, xasiyyət və rəftarı, gözəllik və incəliyi ilə tərənnüm obyektidir. Professor Rüstəm Kamalın bu 

dövrlə bağlı maraqlı qənaəti var: "XVIII əsr Azərbaycan mədəniyyətini əslində "göz mədəniyyəti" adlandırmaq 

olar. Şuşanın tikilməsi də, Vaqifin poeziyası da "göz mədəniyyəti"nin təzahürüdür". Burada "görmə" məqamı 

üzərində dayanmağa ehtiyac var. Daha çox içə, daxilə yönəlmək mənasında. Yəni bu qüdrətli şair gerçəklərin 

yalnız zahiri tərəflərinin təsvirinə yönəlməmiş, acı və sərt həqiqətlərin görünən tərəfləri, zahiri əlamətləri ilə 

yanaşı, daxili mahiyyətini də mənalandırmış, bəzən isə hətta ziddiyyətləri ilə birlikdə əks etdirmiş, batinin dərkini 

verməyə nail olmuşdur. Şairin "Bayram oldu", "Görmədim" müxəmməsi və s. kimi şeirləri buna nümunə ola bilər. 

Molla Pənah Vaqifin ilk tədqiqi Firudin bəy Köçərlinin, Salman Mümtazın adı ilə bağlıdır. Sonrakı illərdə 

Həmid Araslı, Araz Dadaşzadə, Əziz Mirəhmədov, Yaşar Qarayev ilə sahə böyüyüb. Hər birinin də dövrə və 

Vaqif yaradıcılığına fərqli yanaşması olub. Həmid Araslı onu realist şair, Araz Dadaşzadə realist ədəbi metoda 

yiyələnmiş ilk sənətkar, Əziz Mirəhmədov təsviri realizm üslubunun nümayəndəsi, Yaşar Qarayev realizmin 

hazırlıq mərhələsini yaradan ədib kimi xarakterizə edib. Bütün bu tədqiqatlar sovet dövründə gerçəkləşən işlərdir. 

Vaqifin müstəqillik illərində ədəbi prosesə yeriməsi akademik Nizami Cəfərovun adı ilə bağlıdır. Nizami Cəfərov 
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1988-ci ilin sonlarında "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzetində çap etdirdiyi "Azərbaycan intibahı: problemlər, 

mülahizələr" məqaləsində, daha sonra isə 1991-ci ildə işıq üzü görən "Füzulidən Vaqifə qədər" kitabında mifoloji 

yaddaş, folklor potensialı ilə Yeni dövr kontekstinə daxil olan XVIII əsri və Vaqif yaradıcılığını milli oyanış, 

intibah mədəniyyətinin zəmini kimi təqdim etdi. Bu fikir həmin dövr ədəbiyyatşünaslığında geniş polemikalara 

rəvac verdi, müxtəlif ədəbi instansiyalarda, o cümlədən Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda müzakirəsi 

təşkil olundu. Ölkənin demək olar ki, bütün ciddi alimləri bu tezislə bağlı fikir və mülahizələrini bölüşdülər. 

"Müstəqillik dövrünün ədəbi tənqidi" adlı tədqiqatım üzərində çalışarkən bu tezis ətrafında necə geniş müzakirələr 

aparıldığının şahidi olmuşdum. Bu müzakirələr sonucunda həm XVIII əsrə və onun yaradıcı şəxsiyyətlərinə, o 

cümlədən Vaqif irsinə münasibətdə çoxsaylı yanaşmalar meydana qoyuldu. 

Vaqif irsinə son yanaşma kimi bu yaxınlarda çap olunan İsa Həbibbəylinin "Molla Pənah olan Vaqif" 

monoqrafiyasının adını çəkə bilərik ki, bu kitabda İsa müəllim Vaqifi erkən realizm ədəbi cərəyanının banisi kimi 

təqdim edir. Və nəinki XVIII əsr, ona qədər davam tapmış bütün ədəbi mərhələlər, klassik ədəbiyyat "Vaqif ədəbi 

mərhələsi"nə nəzərən tədqiq və şərh olunur. 

Təbii ki, Vaqif elə bir parlaq ədəbi istedada malik sənətkardır ki, özü ilə bağlı ədəbiyyatşünaslıqda fərqli 

və modern sənət prinsipləri kontekstində araşdırmalara imkan verəcəkdir. Bu sırada, "Ədəbiyyat qəzeti"ndə çap 

olunan son dörd yazını da qeyd etmək istərdim: Cavanşir Yusiflinin "Formanın müqəddəs sirri" silsiləsindən 

Vaqif haqqında yazdığı II məqaləni, Azər Turanın "Poeziyada "Görmədim" müxəmməsi ilə başlayan estetik 

qürub, yaxud Vaqif ömrünün və türbəsinin faciəli aqibəti", Tahirə Məmmədin "Şuşa ədəbi məclisləri: funksiya 

və missiyası" və Səadət Şıxıyevanın "Nisgilli könüllərin tərcümanı Şuşa Qarabağ şairlərinin şeirləri əsasında" 

məqalələrini. Bu kitab və məqalələri niyə xatırlatdım? "Ədəbi müstəvidə Qarabağın dünəni və bugünü" 

mövzusunu müzakirə ediriksə gələcək tədqiqatçılara geniş müstəvilərə adlamağa impuls verən mətnlərlə 

bələdçilik etməliyik. 

Məlumdur ki, Molla Pənah Vaqif ilk şeirlərini müəllimliklə məşğul olduğu illərdə yazmış, pedaqoji 

fəaliyyətinin Şuşa mərhələsində bədii yaradıcılıqla daha intensiv şəkildə məşğul olmuşdur. Lakin Molla Pənah 

Vaqif ömrünün son günlərini çox bədbin yaşamış, bu kədəri özünün "Görmədim" müxəmməsi ilə hərtərəfli ifadə 

etmişdir. Həyatının faciə ilə bitən sonluğu da şairimizin qoca vaxtında yazdığı şeirlərdə əsk olunmuş estetik 

qüruba adekvat olaraq yekunlaşmışdır. Cavanşir Yusiflinin yazdığı kimi, "gözəlliyi hiss etdiyinə, bildiyinə görə 

faciələrə tuş gəlmişdi", cəzalanmışdı sanki. Ancaq bu gün sevinirik ki, böyük şairimizin ruhu şaddır. Otuz ilə 

yaxın işğal dönəmindən sonra o, öz azadlığına, ruhsal bütövlüyünə qovuşub. Vaqifin türbəsi hər zaman Şuşada 

ziyarətgah olub. Allaha şükürlər olsun ki, hər şey əzəli və əbədi gerçəkliyinə qayıdır. Şairin bizə heç zaman 

yadlaşmayan məqbərəsi artıq indinin və sabahkı nəslin daim ziyarət edəcəyi müqəddəs mehraba, qutsal məkana 

çevrilməkdədir. 

  

Mustafa ÇƏMƏNLİ 

Mən də hər kəs kimi, Zəfər yolu ilə mənəviyyat paytaxtımız Şuşaya gəldiyim üçün böyük məmnunluq 

duyuram. Mən Qarabağın tacı Şuşa qalasına sonuncu dəfə işğaldan əvvəl - 1984-cü ildə gəlmişdim. O zaman 

ağlıma da gəlməzdi ki, 8 il sonra Şuşa erməni daşnakları tərəfindən işğal olunacaqdır. Xalqımız 28 il Şuşa həsrəti 

ilə yaşadı. Nəhayət, 2020-ci ilin 8 noyabrında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham 

Əliyevin dönməz iradəsi, müzəffər ordumuzun şücaəti sayəsində Şuşa qəsbkarların işğalından azad edildi. Dərhal 

mənəviyyat paytaxtımıza qovuşmağımız üçün Şuşaya Zəfər yolu çəkilməyə başladı. Tanrıdan arzum budur Zəfər 

yolumuz əbədiyyətə qədər uzansın 

Gələn il ölkə başçısının Sərəncamı ilə Şuşa şəhərinin 270 illiyini keçirəcəyik. Şübhə etmirəm ki, bu şəhərin 

bünövrəsini qoyan Pənahəli xan Cavanşiri də minnətdarlıq hissi ilə yad edəcəyik. Pənahəli xan sağlığında öz 

qalası uğrunda Məhəmmədhəsən xan Qacarla, Fətəli xan Əfşarla, oğlu İbrahimxəlil xan Ağaməhəmməd şah 

Qacarla vuruşmuşdur. Biz görkəmli şairlərimizin, yazıçılarımızın, elm-sənət adamlarının adını əbədiləşdirdiyimiz 

kimi, zaman-zaman xalqının xidmətində durmuş onun yolunda hər bir cəfaya dözmüş şahlarımızın, xanlarımızın 

da adını əbədiləşdirməliyik. Arzu edirəm ki, Şuşa şəhərini bizə bəxş etmiş Pənahəli xan Cavanşirin heykəli onun 

öz doğma şəhərində ucaldılsın. Biz Şuşa şəhərinin təkcə gözəlliyi ilə fəxr etmirik, burada böyüyüb başa çatmış 

ədəbiyyat, incəsənət, mədəniyyət xadimləri ilə də fəxr edirik. Bu şəhər bizə Qasım bəy Zakiri, Xan qızı Natəvanı, 

Mir Möhsün Nəvvabı, Nəcəb bəy Vəzirovu, Haşım bəy Vəzirovu, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevi, Əhməd bəy 

Ağaoğlunu, Süleyman Sani Axundovu, Üzeyir bəy Hacıbəylini, Süleyman Ələsgərovu, Soltan Hacıbəyovu, Hacı 

Hüsünü, Cabbar Qaryağdıoğlunu, Seyid Şuşinskini, Segah İslamı, Xan Şuşinskini və daha onlarca istedad bəxş 

etmişdir. Biz Ali Baş Komandan İlham Əliyevin dönməz iradəsi, müzəffər ordumuzun parlaq qələbəsi nəticəsində 
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adlarını çəkdiyimiz bu görkəmli şəxslərin vətəninə gəlmişik. İnanıram ki, bu gün onların da ruhu şaddır. Qoy 

qələbəmiz əbədi olsun! Üçrəngli bayrağımız həmişə Cıdır düzündə dalğalansın! 

  

Əsəd CAHANGİR 

Möhtərəm simpozium iştirakçıları! Sizi 27 illik ayrılıqdan sonra bu əlamətdar tarixdə - Vaqif Poeziya 

Günlərində Şuşada salamlamaqdan məmnunam! 

On ay öncə Şuşada olmaq, onun küçələrində gəzmək, havasını udmaq, Natəvan bulağından içmək, Gövhər 

Ağa məscidində ibadət etmək, Cıdır düzündən Xəznə qayasına baxmaq hamı kimi, mənə də əlçatmaz xəyal kimi 

görünürdü. Odur ki, Ali Baş Komandanımız, Respublika Prezidenti Cənab İlham Əliyevə öz adımdan və bütün 

ziyalılar adından bu mümkünsüzü mümkün elədiyinə, belə xoşbəxt anları bizə yaşatdığına görə ürəkdən gələn 

səmimi minnətdarlığımı bildirir, Şuşanın alınması uğrunda canından keçən şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş 

əyir, qazilərimizə uzun ömür arzulayıram. Arzu edirəm ki, Respublikamızın Birinci vitse-prezidenti, birinci ledi 

Mehriban xanım Əliyeva bundan sonra yalnız "Vaqif Poeziya Günləri"ndə olduğu kimi, ancaq sevincdən ağlasın. 

Tarixdən məlumdur ki, Yer üzündə həyat Azərbaycandan, Qarabağdan, Azıx mağarasından başlayır və 

Qarabağda da bitə bilərdi. Lakin Tanrıya şükür olsun ki, Respublika Prezidenti, Ali Baş Komandanımız cənab 

İlham Əliyevin apardığı uzaqgörən iqtisadi və siyasi kurs, Azərbaycan əleyhinə yaradılan beynəlxalq informasiya 

blokadasının yarılması, ordumuzun ən müasir texnika ilə təchiz olunması 44 günlük qısa zamanda 30 illik 

problemi zəfərlə başa çatdırmağa və bununla da, dünya dövlətlərinin Üçüncü Cahan Savaşına cəlb olunması, 

bütöv xalqların, millətlərin fəlakətə sürüklənməsi kimi ümumbəşəri faciənin qarşısını almağa bizə imkan verdi. 

Çünki Qarabağ müharibəsi sadəcə regional olay deyil, dünyanın taleyinin həll olunduğu bir müharibə idi. 

Qarabağ faktına mən bir neçə aspektdən yanaşıram. Dediyim kimi, Qarabağ regional yox, planetar faktdır. 

Qarabağ xanlığının əsasını qoyan Cavanşirlər qədim türk xalqlarına mənsub olduqlarından Qarabağ ümumtürk 

faktıdır. Onlar Pənahəli xanın başçılığı ilə Güneydən gəlib Qarabağ xanlığının əsasını qoyduqları üçün Qarabağ 

həm də quzeyli-güneyli bütöv Azərbaycan faktıdır. Məhz buna görə o, Qarabağdır, yəni Böyük Bağdır. Qarabağ 

anlayışı Qarabağ xanlığının tarixindən qat-qat dərin, Qarabağın önəmi Qarabağın ərazisindən qat-qat genişdir. 

Hər bir xalqın tarixi və mədəni taleyində böyük önəmi olan bir məkan olur. Qədim yunanlar üçün onları 

səmavi qüvvələrə, kosmosa bağlayan belə bir məkan Olimp dağı idi. Azərbaycan xalqı üçün isə belə bir müqəddəs 

məkan Qarabağdır. Odur ki, Qarabağı itirmək bu kosmik, ilahi rabitəni itirmək, onu geri almaq isə bu kosmik, 

ilahi rabitəni bərpa etmək deməkdir. Və beləliklə, Qarabağ həm də kosmik, ilahi xarakter daşıyan məkandır. 

Təsadüfi deyil ki, hər dəfə xalqımızın tarixi taleyində dönüş başlayanda Qarabağ amili də yeni bir qüvvə ilə üzə 

çıxır. Müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin əsası Qarabağda qoyulub. Müasir Azərbaycan poeziyasının banisi 

Qarabağ xanının vəziri, görkəmli şair Molla Pənah Vaqif olub. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin əsasında Qarabağ 

dialekti durur. Azərbaycan, türk, Şərq və dünya musiqisi tarixində inqilabi çevrilişin banisi olan dahi bəstəkar 

Üzeyir Hacıbəyli Qarabağda dünyaya göz açıb. Dünya musiqisinin nadir incisi olan ilk muğam operası - "Leyli 

və Məcnun"un əsası Şuşada qoyulub. Milli-mədəni varlığımızın əsas göstəricilərindən biri olan muğamın beşiyi 

Qarabağ, xüsusilə də onun paytaxtı Şuşa şəhəridir. 

Bədxah ermənilərin Qarabağı, Şuşanı ələ keçirmək cəhdlərinin əsasında məhz o dururdu ki, onlar neçə 

minillik etnik yarımçıqlıq kompleksini aradan qaldırmaq, özlərini bir millət kimi təsdq etmək istəyir, bu məkrli 

siyasətlərini istər Səfəvilər, istər Çar Rusiyası, istərsə də Sovet hakimiyyəti illərində dönmədən həyata keçirirdilər. 

Ümummilli öndər Heydər Əliyev cənabları məhz bu məkrli erməni-daşnak siyasətini alt-üst etmək üçün 1982-ci 

il yanvar ayının 14-də, qarlı bir qış günü Azərbaycan ziyalıları ilə birlikdə böyük Azərbaycan şairi və dövlət 

xadimi Molla Pənah Vaqifin Şuşada məqbərəsinin açılması ilə bağlı möhtəşəm tədbiri həyata keçirdi. Bu, bədxah 

qonşularımıza da, onların Kremldə oturan havadarlarına da "Qarabağ Azərbaycandır!", "Şuşa Azərbaycandır!" 

mesajı idi. 

Qarabağın, eləcə də Şuşanın erməni vandalları tərəfindən talandığı son 30 il ərzində ən böyük dağıntıya 

məruz qalan memarlıq nümunələrindən birinin məhz Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi olması da təsadüfi deyildi. 

Xəstə erməni-daşnak düşüncəsinə görə, bununla da Qarabağın həqiqi tarixi yer üzündən silinməli idi. Azərbaycan 

dövlətinin apardığı məqsədyönlü iqtisadi-siyasi kurs və bu kursa əsaslanan hərbi qələbəmiz erməni-daşnak 

qaragüruhunun arzularını gözündə qoydu. Şuşa bu gün azaddır! Qarabağ əbədi Azərbaycandır! Və bu gün 

Respublika Prezidenti cənab İlham Əliyev, Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva başda olmaqla, dövlət 

xadimləri və görkəmli ziyalılarımızın Vaqifn məqbərəsinin ikinci açılışına yığışması ilk öncə bu tarixi həqiqətin 

təsdiqidir. Bu, Azərbaycan Prezidentinin uzaqgörən iqtisadi və siyasi kursunun nəticəsi, onun bir sərkərdə kimi 

bacarığının göstəricisidir. Bu, Azərbaycan ordusunun yenilməzliyi, Azərbaycan əsgərinin rəşadəti, xalqımızın 

qələbəyə sarsılmaz inamının təzahürüdür. Bu, tarixi və ilahi ədalətin təntənəsidir. 
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Ələmdar CABBARLI 

Hörmətli simpozium iştirakçıları, hər birinizi salamlayıram. İki gündür ki, həyatımızın ən xoşbəxt günlərini 

yaşayırıq. Bu xoşbəxtliyi bizə bəxş eləyən Tanrıya sonsuz şükürlər olsun. Bu günləri bizə yaşadan şəhidlərimizin 

ruhunu ehtiramla anırıq, qazilərimizə şəfalar diləyirik. Biz bu tarixi qələbəyə ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 

müəyyənləşdirdiyi siyasətin, möhtərəm cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin müdrik və cəsarətli qərarlarının 

sayəsində nail olmuşuq. Tarixin ən müdrik qərarları qeyri-standart qərarlardır. Ən yaxşı nəticələr bu cür qərarların 

sayəsində əldə edilir. 2020-ci il sentyabrın 27-də - bütün dünyanın işğal olunmuş ərazilərimizi hələ də danışıqlar 

yolu ilə əldə edəcəyimizi düşünəndə cənab Prezidentimiz İlham Əliyev qeyri-standart, tarixi qərara imza atdı. 44 

gün ərzində 30 illik işğala və yalnız 30 illik işğala deyil, ən azı 200 illik bir münaqişəyə son qoyuldu. 

Tarixi zəfərlə bitən Vətən müharibəsindən sonra Qarabağda misilsiz quruculuq işləri başlayıb. Cənab 

Prezidentimiz 44 gün ərzində ön cəbhənin, diplomatiya cəbhəsinin və eləcə də informasiya savaşının Müzəffər 

Ali Baş Komandanı kimi tarixi xidmətlər göstərdi. Bu gün isə hörmətli Prezidentimiz quruculuq cəbhəsinin 

Müzəffər Ali Baş Komandanıdır. Biz bu quruculuq işlərinin həcmini, mahiyyətini çox qısa zaman ərzində çətin 

relyef şəraitində yüksək səviyyədə çəkilmiş tarixi Zəfər yolu ilə Şuşaya gələrkən daha parlaq şəkildə gördük. 

Şuşanın hər tərəfini işıqlandıran elektrik təsərrüfatının, bərpa edilmiş heykəllərin, muzeylərin, Xarıbülbül Musiqi 

Festivalının, artıq fəaliyyət göstərən və təməli qoyulan otellərin timsalında gördük. Çox qürurvericidir ki, 

quruculuq, bərpa işləri yalnız təmir-tikinti, yol təsərrüfatını əhatə etmir. Şuşanın zəngin mənəvi, ədəbi, mənəvi, 

ictimai mühiti də yenidən qurulur. Mədəni-mənəvi quruculuq isə daha çətindir, məsuliyyətlidir, burada çox incə, 

həssas məqamlar var. Bu gün burada - tarixi şəhərimiz, qeyrət qalamız, mədəniyyət paytaxtımız Şuşada cənab 

Prezidentimiz hörmətli İlham Əliyevin və Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti hörmətli Mehriban xanım 

Əliyevanın rəhbərliyi ilə Vaqif Poeziya Günlərinin keçirilməsi Şuşanın, Qarabağın zəngin mədəni, ədəbi 

mühitinin yenidən bərpası yolunda tarixi bir hadisədir. Bu gün bizim ruhumuzun diriliş günüdür. Şuşa 

Azərbaycanın ictimai-siyasi, ictimai-mədəni, elmi mühitinə, təhsil tariximizə əvəzsiz töhfələr verib. Eyni 

zamanda da Şuşa ədəbiyyatımıza böyük simalar bəxş edib. Burada zəngin ədəbi mühit olub, ədəbi məclislər, şeir 

günləri keçirilib. Mirzə Rəhim Fəna ilə Hacı Abbas Agahın yaratdığı "Məclisi-üns" ədəbi məclisi şöhrətlənərək 

öz fəaliyyətini sarayda və birbaşa Xan qızı Natəvanın rəhbərliyi ilə davam etdirib. Ondan başqa Mir Mövsüm 

Nəvvabın yaratdığı "Məclisi-fəramuşan" ədəbi məclisi Qarabağ ədəbi mühitinə böyük töhfələr verib. Bu mənada 

ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən 39 il əvvəl Şuşada Vaqifin məqbərəsinin ucaldılması, poeziya günlərinin 

təşkili, bu gün isə möhtərəm cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü 

və rəhbərliyi ilə Vaqif məqbərəsinin ikinci dəfə açılışı, azad Şuşada Vaqif Poeziya Günlərinin keçirilməsi tarixi 

ənənələrin bərpasıdır. Bu hadisənin çox böyük ictimai, mədəni, siyasi əhəmiyyəti var. Bu hadisə ədəbi mühitimizə 

yeni impulslar verəcək, mahiyyətcə yeni əsərlərin, obrazlar sisteminin yaradılması üçün stimul olacaq, 

ədəbiyyatımıza yeni mövzular, yeni obrazlar gətirəcək. 30 illik işğal dövründə ədəbiyyatımızda daha çox həsrət, 

itirilmiş yurd acısı əks olunurdu. Bundan sonra isə ədəbiyyatımızda qələbə ruhlu şeirlər, poemalar, dram əsərləri, 

romanlar yaranacaq. Bu məqamda onu da vurğulamaq istəyirəm ki, bu illər ərzində Qarabağ ruhunun 

yaşadılmasında, xalqımızın mübarizə ovqatının formalaşmasında ədəbiyyatımız çox böyük rol oynayıb. Vaqif 

Poeziya Günləri isə bundan sonra qələbə ruhlu əsərlərin, şəhidlərimizin, qazilərimizin qəhrəmanlıqlarını əks 

etdirən əsərlərin yazılması üçün bir vəsilə rolunu oynayacaq. Bu mənada gələcəkdə bu tədbir, onun tarixi 

mahiyyəti haqqında elmi məqalələr, tədqiqat əsərləri yazılacaqdır. 

Əziz dostlar, simpozium Vaqif Poeziya Günləri çərçivəsində keçirildiyi üçün sonda tarixi zəfərimizə həsr 

etdiyim şeirimi oxumaq istəyirəm. 

  

Şuşasız işimiz yarımçıq qalar - 

Yarımçıq qalmadı işimiz - şükür! 

Gözün aydın olsun, Pənahəli xan 

Zillətdən qurtuldu Şuşamız - şükür! 

Açılmaz bir düyün çıxdı tilsimdən, 

Əla qiymət aldıq Vətən dərsindən! 

Müzəffər Ordumun ayaq səsindən - 

Silindi gözlərdən yaşımız - şükür! 

Millət soykökünə, əzələ döndü, 

Hər şəhid sönməyən məşələ döndü! 

Oğullar hərə bir heykələ döndü - 
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Qayamız - Mübariz! Daşımız - Şükür! 

Bayquş kəsə bilməz Vaqifin dilin, 

Şaqraq nəğməsini Xanın, Bülbülün. 

Çiçəyi çırtlayıb Xarıbülbülün, 

Bahara çevrilib qışımız - şükür! 

Yaddaşım dirilib, ruhum oyanıb, 

Hamı səngərində sayıq dayanıb. 

Yurdum başdan-başa nura boyanıb - 

Ta bir də qaralmaz qaşımız - şükür. 

Gerçəyə çevrildi hər arzu, murad, 

Qarabağ təzədən açdı qol-qanad. 

Gözün aydın olsun, qəhrəman Polad, 

Aldı qisasını Paşamız - şükür! 

  

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. 

  

Ramil ƏHMƏD 

Şuşada olmağın mənim üçün iki tərəfi var - şəxsi və peşə tərəfi. Birincisi odur ki, anam və atam Şuşada 

texnikumda təhsil alıblar. İlk dəfə burada tanış olublar və ailə həyatı qurublar. Şuşada olduğum müddətdə onların 

təhsil aldığı, yaşadığı yerləri tapmaq, onların xatirələri olan yerlərdən keçmək məndə qəribə bir həyəcan, sevinc 

yaratdı. İkincisi isə bir yazar olaraq Vaqif Poeziya Günləri kimi gözəl bir ədəbiyyat festivalının bərpa olunması, 

qırılan ənənənin qaldığı yerdən davam etməsi məni sevindirir. Burada dəyərli ədəbiyyatşünaslarımız, şairlərimiz 

Molla Pənah Vaqiflə bağlı fikirlərini səsləndirdi. Hər birinin qısa nitqində diqqət çəkən maraqlı məqamlar vardı. 

Buna birini də mən əlavə edim. 1940-cı illərin qəzetini oxuyarkən Vaqifə abidə qoyulacağı yazısına rast 

gəlmişdim. Demək ki, sonra İkinci Dünya müharibəsi səbəbi ilə 42 il bu abidənin qoyulması gecikdi. Yalnız 1982-

ci ildə ulu öndərin sayəsində Vaqifin abidəsi ucaldı və şeir günləri keçirilməsi ənənəsinin əsası qoyuldu. 

Gecikmələr olsa da, 1982-ci ildəki abidə 1940-cı ildə nəzərdə tutulandan daha böyük, daha əzmətli idi. 1940-da 

abidənin 13 metr olacağı planlaşdırılmışdısa, 1982-də 18 metrlik bir abidə ucaldı. Təəssüf ki, 1990-cı illərdə 

yaşanan müharibə yenidən bu abidənin taleyində mənfi bir rol oynadı. Cənab Prezidentin 2021-ci ilin yanvarında 

Şuşaya səfəri zamanı abidənin önündə etdiyi tarixi çıxışında Vaqif məqbərəsinin halı insanı kövrəldirdi. Bu gün 

çox şükür ki, bu abidə qısa bir müddət ərzində əvvəlki üslubunu qoruyaraq yenidən bərpa olundu, çox şükür ki, 

ölkəmizin həyatında önəmli olan bir ədəbiyyat festivalı yenidən keçirilir. Son çıxışçı olduğum üçün vaxtınızı çox 

almaq istəmirəm. Arzulayıram ki, gələn il yenidən bu doğma şəhərdə görüşək, bir-birimizdən öyrənək, ədəbiyyat 

söhbəti etmək üçün belə toplantılara yığışaq, təbii ki, maskasız, pandemiyasız bir gündə! 

İlqar Fəhmi: Əziz dostlar, dəyərli həmkarlar, bu gün qısa zaman kəsiyində olsa da, çox dəyərli fikirlər 

dinlədik, həm Molla Pənah Vaqifin yaradıcılığının araşdırılması, həm də Qarabağ mədəniyyətinin, ədəbiyyatının 

öyrənilməsi ilə bağlı qiymətli fikirlər səsləndi. Hətta verilən bir neçə maraqlı təklif oldu ki, zənnimcə, gələcəkdə 

bunların reallaşması istiqamətində ciddi işlər görülə bilər. Şuşada Seyid Mirhəmzə Nigarinin irfan dünyası, 

Əhməd Ağaoğlunun sosioloji və milli görüşləri ilə bağlı ideyaları konsepsiya halına salıb beynəlxalq tədbirlərin 

həyata keçirilməsinə çalışmaq lazımdı... 

Sonda, həm ümumilikdə Vaqif Poeziya günlərinin, həm də bu simpoziumun təşkilinə görə Heydər Əliyev 

Fonduna təşəkkür edirəm. Əminəm ki, növbəti illərdə Şuşa şəhəri daha böyük elmi konfranslara, simpoziumlara 

ev sahibliyi edəcək. 

 

Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-4 sentyabr.-№35.-S.10-14. 
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Şuşa düşüncələri 
 

Elxan Zal 

 

Şuşa həsrəti içimdə həmişə olub. Əvvəllər Şuşada olmamışdım, onun barəsində çox oxusam da, eşitsəm də 

bu gözəl məkanı ziyarət etmək imkanın olmamışdı. Azərbaycan ölkəsində hər bir yaradıcı adam üçün Şuşada 

olmamaq heç də yaxşı hal deyil, çünki böyük kişilər bu məkanı bir mədəniyyət məkanına çevirmişdilər. Bir qaya 

üzərində ücaldımış bu şəhərin üzərində həmişə ilham pəriləri (muzalar) pərvaz edib. Şuşa-nəğmələr diyarıdır. Rus 

şairi Sergey Yeseninin maraqlı bir cümləsi var: "Azərbaycanda kim mahnı oxumursa, demək Şuşalı deyil". 

Şuşa bir növ Azərbaycanın, bəlkə də türk dünyasının "Parnas"ıdır. Parnas yunan mifologiyasında ilham 

pərilərinin yaşadığı yerdir. Tale belə gətirib ki, bizi, yəni bəşəriyyəti yunanca düşünməyə məcbur eləyiblər, amma 

məni türkcə düşünməyə məcbur eləyən iki məkan var- Tanrıdağ və Şuşa. Mənim ilham pərilərim həmişə bu iki 

məkandan gəlib. Zikrən, bu məkanlarla daima əlaqəm olub, hətta Tanrıdağın ətəklərində çox yazılar yazmışam. 

Şuşanı görmək qismətini isə mənə dövlətimizin rəhbəri İlham Əliyev bəxş elədi. Mən Mete xandan bəri gələn bir 

şəcərənin nümayəndəsi olan Ali Baş Komandanımız və onun müzəffər ordusu barədə "Ədəbiyyat qəzeti" 

səhifələndə dərc olunmuş yazılarımdan bir kitab bağladım və 30 il işğal şəraitində Şuşada türk ruhunu qorumuş 

Ulular mənə öz ağuşlarını açdılar... 

30 illik işğaldan sonra Şuçaya ilk gələn Başbuğumuz İlham Əliyevin müzəffər ordusu oldusa, mədəniyyət 

ordusunun başında dövlətimizin Birinci Vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun başqanı Mehriban Əliyeva 

durdu. Öncə O və Onun rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu, işğalın müvəqqəti ara verdyi "Xarı bülbül" Festifalı 

ənənəsini dirçəltdi. Ənənələr, dövlətin və millətin bel sütunudur. Ənənəsi olmayan dövlətin də, millətin də 

yaşamaq imkanları çox deyil. Nə yaxşı ki, biz ənənəsi olan bir millətə mənsubuq, çünki şəcərəmiz çox uzaqdan 

gəlir. Prezident İlham Əliyev də, xatun Mehriban Əliyeva da o qədim ənənələrin bərpaçılarıdır. Onlar yadelli 

işğalların məhv etməyə çalışdığı çox şeyləri bərpa elədilər. İndi də "Vaqif poeziya günləri"... 

"Vaqif poeziya günləri" ənənəsi hələ Sovetlər dönəmində Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. 

Qarabağ xanının vəziri olmuş böyük şair, Şuşa mədəni mühitinin qurucusu Molla Pənah Vaqifin məzarı üzərində 

məqbərə yapılması ideyası da Ulu Öndərə məxsusdur. Ayazlı, şaxtalı bir yanvar günü, 1982-ci il, yanvarın 14-də, 

Sovetlər dönəmində, Qarabağ xanının vəziri M.P.Vaqifin məzarı üzərində türbə yapdı. Həmin dövrdə bu elə də 

asan məsələ deyildi, adətən xanlara, şahlara, onlarla bağlılığı olanlara abidə qoyulmurdu. Amma o Heydər idi, 

buna qədər də onun iradəsiylə Bakıda Şah İsmayıla abidə qoyulmuşdu, çünki o ruhaniyyət aləmindən idi, Mən 

bunu "Heydər Əliyev barədə bahar düşüncələri"ndə də yazmışam: "O, könüllər xaqanıydı, o, insanlara hökm 

edirdi, mən sözə hökm edirəm. O, əbədi el qurdu, mən əbədi söz səltənəti qurmağa çalışıram. O, Azərbaycan adlı 

bir abidə qurdu, mən də ona könüllərdə abidə qurmaq istəyirəm. İnsan cəmiyyəti həmişə hökmdarla şairin arasında 

olub. Hökmdarlar insan cəmiyyətinə yön verir, şairlər insan duyğularına. O, şairləri sevirdi, indi O, burda da 

şairlərin arasındadır, sevdiklərinin arasında. Hələ Sovet dönəmində O, şairləri, yazıçıları, fikir adamlarını 

heykəlləşdirirdi... Nəsimi, Xətai, Vaqif, Cavid...  

...İndi onun varisləri başladığı işi davam etdirirlər. Artıq Şuşa bizimdir və mən yazar dostlarımla birgə 

Şuşaya, "Vaqif poeziya günləri"nin açılışına gedirəm. Tədbirin təşkilatçısı xatun Mehriban Əliyevanın rəhbərlik 

etdiyi "Heydər Əliyev Fondu"dur. 

...Yola düşmədən öncə mən söz və könül mülkünün sultanı  Əllamə Məhəmməd İqbaldan xeyir-dua aldım. 

İyunun 26-dan bəri Hisdistan müsəlmanlarının və Pakistan xalqının bu böyük oğlunun əsərlərinin Azərbaycan 

dilində səslənməsi yolunda çalışıram. Şuşaya getmək ərəfəsində də bu yazıların üzərində isləyirdim. Şuşanı, Molla 

Pənahı düşünürdüm, qəfil "Ün" gəldi qəsidə formasında. Bu möhtərəm İqbalın sevdiyi janrdır, mən bunu yaxşı 

bilirəm. 

  

Haqqın hökmü böyükdür, nə xöşbəxtsən ey İqbal, 

Sözünü türk ruhuna tamsındırdı Elxan Zal, 

Yüksəklik məqamını axtaran könüllərə, 

Qutlu Zəm-zəm suyu tək şirinlik verər bu bal. 

  

Molla Pənahın və tüm Şuşa Ulularının ziyarətinə gedərkən aldığım bu xeyir dua mənə səfər öncəsi bir daha 

qol-qanad verdi. Şuşa mənim arzumuydu və bütün türklər kimi mənum arzularım da yəhərdə yaşayır. Türkə təki 

yön verən olsun, atının cilovunu buraxıb hara desən gedəcək. Biz şairlərin duyğu atlarına yunanlar Peqas deyiblər, 
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türk babalarımız Tülpar deyib. İndi mən də, duyğu Tülparının belində duyğu adamlarımızın arzular şəhərinə, Şuşa 

şəhərinə yollanıram. Hələ Bakıdaykən onun üzərində pərvaz edən ruhların həyəcanını duyuram. Mən bu həyəcanı 

"Zəfər savaşı" gedən zamanlar da təsvir eləmişəm, çünki görürdüm onları... 

Mən içi həyəcanla dolu şüara ordusu ilə birgə, Şuşaya axşam çağı çatdım. Ətrafımdakı insanların hissləri 

eləydi ki, onları bir yerə toparlasan nüvə partlayışı əldə edərsən. Mən indi hiss elədim ki, türkün həyəcanını bir 

yerə yığsan, atom bombasından daha güclü bir partlayış olacaq. 

Bu dağlar, bu ağaclar, bu binalar və səmada pərvaz edən Ruhlar yalnız mənə həyəcan vermir ki. Bura 

gələnlərin əksəriyyəti ruh əhlidir. Uzun illərdən sonra Azərbaycanın Parnas əhli, Heydər Əliyev Fondunun təşkil 

etdiyi Tülparların belində öz arzular şəhərinə, Şuşaya təşrif buyurmuşdular. Və Şuşa bizi bir mistik gecəylə 

qarşıladı. Ay, Ay, sehr səpən Ay, Şuşa səmasından öylə qəribə asılmışdı ki. İndiyə qədər mən böyləsini 

görməmişdim. Sanki parıltılı bir tabaq Misri qılıcla iki bölünmüşdü. Bizim əsarətdə olan torpaqlar kimi... 

Gecə Molla Pənah gəldi uyquma. Şəkillərdə gördüyüm kimi deyildi, amma mən onu tanıdım. Dedi: Tək 

gəlmisən, bəs Vaqif hardadır, Səmədin oğlu. Dedim: Qağa, o gələ bilmədi, elə Polşaya da onun yerinə mən 

getmişdim, bura da mən gələsi oldum. Dedi: Sən də onun kimi ağ qarğasan, al bu badəni iç". Ertəsi gün yuxumu 

Anar müəllimə (Azərbaycan Yazılar Birliyinin sədri) danışanda, dedi ki, Molla Pənah səndən nə soruşdu.  Dedim, 

Vaqif Səmədoğlunu. Dedi ki, bilirdim onu soruşacaq. 

Şübhəsiz ki, Molla Pənah Vaqif böyük şairdir, amma Azərbaycan xalqı onu yalnız ortada olan şeirlərinə 

görə deyil, (Vaqifin əsərlərinin böyük hissəsi, onun qətlindən sonra ruspərəst vandallar tərəfindən məhv edilib) 

həm də Səməd Vurğunun "Vaqif" pyesinə görə tanınır. Səhnədə 1000 dəfədən çox qoyulan bu pyes, Azərbaycan 

səhnə tarixində ən çox baxılan tamaşadır. Şeirlə yazıldığına görə, demək olar ki, xalqın əksəriyyəti bu əsəri 

əzbərdən bilirdi. Mən bunu Şuşada, cavan şair dostum Xəyal Rzaya deyəndə başladı "Vaqif" pyesindən sitatlar 

deməyə. Ürəyim öylə açıldı ki. Burası Azərbaycandır, burada ənənələr ölmür. Bu xalqın yaddaşı Şumerdən bəri 

çox şeyləri yaşadıb, hələ yaşadacaq da. 

Bu gün bizim siyasi arenada bəzi adamlar var ki, "Vaqif" pyesinin səhnəyə qoyulmasının əleyhinə çıxırlar. 

Arqumentləri də odur ki, Səməd Vurğun şairi şahdan üstün sayıb. Əlbəttə bu fikir onların içlərindəki yaltaqlıq 

çeşməsindən qaynaqlanır. Bir də, guya bunlar Xacə (axta) Məhəmməd Şah Qacarın hərəmxanasının nəsilləridir. 

Gülünc adamlardır. Nə yaxşı ki, Allah bu millətə Heydər Əliyevi verib, İlham Əliyevi verib, Mehriban Əliyevanı 

verib. Bu xacəbazların umuduna qalsaq, görün axırımız nə olardı. 

  

Böyük hökm yiyəsi, 

xacələr şəcərəsi. 

  

Dan üzü Şuşa bütün parlaqlığıyla gözlərimiz önündə açıldı. Mən bu kəndi ilk dəfə görsəm də, zikrən bu 

məkanda çox olmuşam. Bu küçələri, bu binaları döyüşlər gedən anlarda görmüşəm. Mən Onun müzəffər 

ordusuyla bərabər addımlayırdım bu yollarda. "...Günlərdən Cuma. Ərənlər ordusu keçib hucuma. Mələk xorunun 

sədaları altında, səmadan əcdadların alqışları səpilir qədəmlərinə. Ey Haqq müjdəçisi, cəng təbili vur. Ulu 

ormanlarda Qurdlar uluyur. "Ayələr" söyləyir qutlu mələklər, bu şanlı orduya alqış deyirlər. 

  

O ordu çökəcək 

O bayraq enəcək 

Gəlir türk ordusu 

Tanrı tək, Tanrı tək. 

  

Bəli gəlmişik, Şuşadayıq. Bu şəhri düşmən taptağından qurtaran şanlı Komandan da buradadır, bu şəhərin 

ilham pərilərini yenidən pərvazlandıran Xatun da. Molla Pənah Vaqifin, gözəllər və gözəlliklər şairinin yenidən 

bərpa olunmuş türbəsinin açılışına gedirik. O həmişə gözəlliklər barədə düşünüb, gözəlliyi vəsf edib, murdarlar 

30 il onun sümüklərini sızlatdılar. Onunla bərabər Azərbaycan xalqı da sızladı və bir gün bu sızıltı "Dəmir 

yumruq" oldu. Göydən gələn göy yalmanlı atlar belində, "Dəmir yumruq" pərən-pərən saldı düşməni. Dağlar, 

daşlar, ormanlar və ağaclar, yetim qalmış binalar və küçələr azad oldu düşmən tapdağından. Uluların ruhları azad 

nəfəs aldı. İlham pəriləri yenidən xoş duyğular çilədilər Şuşa səmasında. Sadıqcanlar, Şuşinskilər, Hacıbəyovlar, 

Bülbüllər, daha kimlər, kimlər göy kəndindən mənzil aldı məskəninə. İndi biz, Azərbaycan şairləri onların 

arasındayıq. Omuz-omuza, qucaq-qucağa. Biz hamımız bir-birimizin davamıyıq, biz hamımız Tanrıdağ əhliyik. 

Bizi qovuşduran sağ olsun, bir olan Allaha şükürlər olsun. Səma məbədindən Ulu Azan sədaları yüksəlir. Nə 

xoşbəxt orduyuq, nə xoşbəxtəm mən. Alqışlar tökülür səyyarələrdən. Ağaclar rəqs edir, dağlar oynayır. Ölüm 
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mələkləri  düşmən leşini sayır. Bizim orduyasa ayrı yazılıb yazı, öləni şəhiddir, qalanı qazi. Düşmənlərin 

tapdağında qala bilməz bu müqəddəs ərazi. Gec, ya tez hər şeyin hesabı sorulur, türkə diş qıcıyanın aqibəti puç 

olur. Kim ki, dayanıbdır türkün qəsdinə, bir gün "Misri" qılınc gəlir üstünə. Dəmir yumruq təpəsinə nallanır... 

Qızıl daylaq məni "Xan qızının" türbəsinə aparmasa da, Molla Pənahın türbəsinə gətirdi. Ənənələr davam 

edir. 1982-ci il 14 yanvarda qarda, boranda  cəmiyyət üçün açılan türbə, 2021-ci il 29 avqusda günəşli bir gündə 

yenidən cəmiyyətimizin üzünə açıldı. Şairlərimiz yenidən böyük ustadın önündə şeir demək şansı qazandılar. 

Yenə də doğma ruhların məhrəm nəfəslərini duyduq. Başımız üstündə ilham pərilərinin pərvazını gördük. 

Başbuğumuzun, Xatunumuzun sevinci, şairliyimizin sevincinə qarşıdı. İnsanların belə xöşbəxtliyinin həddini 

ölçmək üçün cihaz tapılmaz. Xöşbəxt anlardır insan ömrünün bəzəyi, ətrafımda hamı xöşbəxtdir, mən də onlarla 

birgə. Şuşada, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi önündə dayanıb Tanrıdağ havalarını dinləyirəm. 

  

Könül içrə fontan vurur söz qatı, 

Mələklərlə pərvaz edir ovqatım, 

Ayətmisal kəlamımdır sovqadım, 

Mən Şuşaya söz tasımı gətirdim. 

  

Badə verdi dərvişmisal rindinə, 

Heyran qaldım coşqusuna, qəndinə, 

Xurşud Banu Natəvanın kəndinə, 

Uluların duasını gətirdim. 

  

Qoşun-qoşun dayanıbdır söz səfi, 

Ölməzlikdir hər misramın hədəfi, 

Türbəsinə Molla Pənah Vaqifin, 

Tanrıdağın havasını gətirdim. 

  

Var ol cənab İlham Əliyev! Var ol xatun Mehriban Əliyeva! Var ol Şuşam! 

 

Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-4 sentyabr.-№35.-S.16. 
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Mən Şuşada yazıram 
 

 Yunus Oğuz 

 

Doğrusu, Bakıda olanda yazacağım məqalənin adını "Şuşanın dağları, başı dumanlı (sız)" qoymağı 

düşünürdüm, amma alınmadı. Bunu ona görə fikirləşmişdim ki, Şuşa iki yüz ildir (onun otuz ili ermənilərin payına 

düşür) əsarətdə idi. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təklif ediləndə ki, avqust ayının 29-u Vaqif məqbərəsinin 

açılışında iştirak edəcəksən, məmnuniyyətlə razılaşdım. Otuz illik işğaldan sonra Şuşanı, mənəvi paytaxtımızı, 

illərdir içimizi sızladan, dağına-daşına həsrət qaldığımız bu şəhəri kim görmək istəmir ki? Bu şəhər bizim 

ideologiyamızı və musiqilərimizi dünyaya çatdıran insanlarımızın ana yurdudur. Bu şəhər zəfərimizin təsdiqidir. 

"Şuşa alınmasa qələbəmiz yarımçıq olar" - belə demişdi 44 günlük müharibə zamanı cənab Prezident. Doğrudan 

da, yarımçıq olardı... 

Qırx beş illik yazı-pozu fəaliyyətimdə ilk dəfədir Şuşada oturub yazı yazıram. Şuşada yazı yazmaq. Bu 

bilirsinizmi nə deməkdir? Bu, müharibə sonrası savaşı qələm davam etdirməlidir deməkdir, etdiririk də. Bu, 

müstəqil dövlətimizin müharibədən sonra savaş diplomatiyasının qələbəsidir. Mən Şuşada yazı yazıram. Doğrusu, 

bir az da kövrəldim. 

Proqramımız çox zəngindir. Hələlik yol təəssüratları. 

Təbiidir, bunsuz olmaz, iki dəfə koronavirus testindən keçdikdən sonra Filarmoniyanın həyətindən on bir 

mikroavtobus (hər oturacaqda bir nəfər oturmaq şərtilə) Şuşaya yola düşdü. Bizimlə bir yerdə Prezident 

Aparatının Humanitar məsələlər üzrə şöbə müdiri Fərəh xanımla yanaşı, Azərbaycanın yaradıcı insanları, elm və 

ədəbiyyat adamları Zəfər yoluna uğurlandıq. Qoy onların bir neçəsinin adını sadalayım. Hörmətli oxucularım başa 

düşsünlər ki, Şuşaya doğrudan Azərbaycanın ictimai-siyasi fikir, bədii ədəbiyyatına təsir edə biləcək insanlar 

(vaxtilə 1982-ci ildə Heydər Əliyev tərəfindən açılışı edilən, həmin ilin yayında Vaqif Poeziya Günləri keçirildi) 

bu dəfə erməni vandallarının dağıtdığı məqbərənin yenidən bərpasına toplaşmışdılar. Açılış cənab Prezident 

tərəfindən sabah olacaq. Təbiidir ki, hələ 1982-ci ilin açılışında Heydər Əliyevlə birlikdə olan Yazıçılar Birliyinin 

sədri Anar və onun katibləri Elçin Hüseynbəyli, İlqar Fəhmi, AYB mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəyal Rza da 

iştirak edəcəkdilər. Daha sonra akademiklər İsa Həbibbəyli, Nizami Cəfərov, Teymur Kərimli, keçmiş səfirlər, 

millət vəkilləri Qənirə Paşayeva, Aqil Abbas, Fazil Mustafa, Əziz Ələkbərli, hocam, Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı, 

Xalq şairi, dəyərli Nəriman Həsənzadə, Xalq yazıçısı Mövlud Süleymanlı, qələmlərinə hər zaman hörmət etdiyim 

Vilayət Quliyev, Həsən Həsənov, "Ədəbiyyat qəzeti"nin baş redaktoru Azər Turan, tənqidçilər Elnarə Akimova, 

Vaqif Yusifli, Tehran Əlişanoğlu, şeirlərinə həmişə hörmət bəslədiyim və sevdiyim dostum Elçin Mirzəbəyli, 

gənc şairlərdən Şəhriyar del Gerani, Fərid Hüseyn, "525-ci qəzet"dən Yusif Rzayev və başqaları. 

Nə isə, yola düşdük, Şuşaya doğru. 

Vallah iştirakçıların hamısını yazsam, üç-dörd səhifə olacaq. Odur ki, kimin adlarını yazmadım, gərək məni 

bağışlasınlar. Hamısına hörmətim olmaqla yanaşı, məqsədim gedənlərin tam siyahısını vermək deyil. Dəvət 

olunanların (bunu xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm) əksəriyyəti Azərbaycanın ictimai-siyasi mühitində fərqli 

fikir söyləməklərilə həmişə ictimaiyyəti özlərinə cəlb ediblər. 

Yollar, doğrusunu deyim ki, bu yollar ideal vəziyyətdədir. Kürdəmirdən birinci dərəcəli yoldan ikinci 

dərəcəli yola İmişliyə döndük. Yenə də ideal. Vallah, tərifləmirəm. İllərdir görülən işlər bəhrəsini verir. Əlbəttə, 

Ziya Məmmədovsuz. Çünki... 

Şanlı əsgərlərimiz Şuşanı hansı yolla almışdılarsa, cənab Prezident də həmin cığırla Zəfər yolu çəkdirdi. 

Gəldik çıxdıq Şuşaya, "Xarıbülbül" otelinə. Sevincimizi, həyəcanımızı, gərginliyimizi dillə demək mümkün 

deyildi. Şuşa bizim sehrli gibləgahımız idi bütün bu işğal illərində. Bu nə möcüzəli sevgi imiş? Hər kəsin üzündən 

nur, işıq yağırdı. 

Deyəndə ki, mən Şuşada yazıram, bir-iki nəfər xəfifcə gülümsədi. Sonra bunun mənasına dərindən 

vardıqda, ayrı-ayrılıqda məni çəkdilər qırağa, xahiş etdilər ki, olarmı bu sözlərin müəllifi mən olum? Qəti şəkildə 

etiraz etdim. Bunu ona görə yazıram ki, hər kəs nəsə etmək istəyirdi. Hər kəs özünü göstərmək istəyirdi. Ona görə 

yox ki, Heydər Əliyev Fondunun xəttilə Şuşaya gəlib. Ona görə ki, bu yaradıcı adamlarda bir nisgil vardı, Şuşa 

nisgili. Bu nisgil hər kəsin ruhuna təsir edirdi. Biz Şuşada təkcə fiziki cəhətdən gəzmirdik. Arada mənə elə gəlirdi 

ki, ruhum buralarda min ildir dolaşır. Hətta ünlü türkçü şairimiz Elxan Zal səhər-səhər mənə bir yuxu da danışdı. 

Onu burda yazmayacam. Müəlliflik hüququ onundur. İstəsə, qoy özü yazsın. Gəlişimizin birinci günü heç kim 

yatmaq istəmirdi. Bəs nə bilmişdiniz? Bilirsiniz, Prezidentə, sayın Mehriban xanıma o qədər deyilməli sözüm 

vardı? Amma Şuşa giley etmək üçün məkan deyildi. Sağ olsunlar, bizə bu Şuşa günlərini yaşatdılarsa, hər ikisinə 
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böyük eşq olsun! Sadəcə olaraq hər ikisinə bir cümlə dedim, o da Vaqif Poeziya Günlərinin açılışından sonra 

görüşdə vurğuladım: "Cənab Prezident! Mən Şuşada yazıram". Bu yazının birinci hissəsi mətbuatda gedəndə 

bəziləri fikrimi təhrif etdi. "Mən Şuşadan yazıram". Qəti etiraz etdim. Bildirdim ki, Bakıda da oturub Şuşadan 

yaza bilərəm, necə ki, illərdir bunu etmişəm. Amma mən Şuşada yazıram. Əsgərlərimizin canı bahasına, Ali Baş 

Komandanımızın aldığı Şuşadayam. Otuz ilin həsrətinə son qoyuldu. Eşq olsun onlara! 

Bu şəhərdə olanda başa düşdüm ki, bura gələ bilməyənlər niyə giley edirlər? Səhər altıya işləmiş balkona 

çıxdım. Şuşadan şam ağacının ətri gəlirdi. Ciyərdolusu nəfəs aldım. Və özümdən asılı olmayaraq qışqırdım: 

"Sabahın xeyir, Şuşa". Səhərə qədər yatmadıq. Hamı elə bil bir ürək idi. Qocaman nəhənglərimiz İsa Həbibbəyli, 

Anar, Mövlud Süleymanlı, Rafael Hüseynov, Elçin (adlarını çəkə bilmədiklərimdən üzr istəyirəm) sanki biz yaşda 

idilər. Gənclər, orta yaşlılar, cavanlar hamı bir yaşda görünürdülər. Prezident Aparatının şöbə müdiri Fərəh xanım, 

Mədəniyyət naziri Anar müəllim çox səmimi idilər. Elə bil hamı bir cisim olmuşdu. Əlbəttə, burada Prezidentin, 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanımın bizə yaratdığı şəraitə görə yalnız şükranlığımızı 

bildirirəm. Biz bir cisim idik, 44 günlük Vətən müharibəsində olduğu kimi. 

Səhərə qədər oteldə müxtəlif nəsillərdə söhbət etdiyim heç yadımdan çıxmaz: Vaqif Yusifli, Azər Turan, 

Elnarə Akimova, Elçin Mirzəbəyli, Elçin Hüseynbəyli, Elxan Zal, Gülhüseyn Kazım oğlu, Salam Sarvan, Xəyal 

Rza, Əkbər Qoşalı, Sərvaz Hüseynoğlu, Şəhriyar, Fərid, Şahanə Müşfiq, İntiqam, Yaşar və başqaları hərəsi bir 

aləm, bir dünya idi. Bilə-bilə rəsmi çıxışlardan heç nə yazmıram, beyninizi yormuram. Onsuz da bizim cənab 

Prezidentin hər dəfə Şuşada olması ermənilərin olmayan yuxusunu qaçırır, min hiylə qurmaqda davam edirlər. 

Onlar zaman-zaman bütün Qarabağdan rədd olub gedəcəklər. Biz isə səbrimizlə daş deşəcəyik. Tədbirin özü 

möhtəşəm idi. Ermənilər, deyəsən, indi başa düşürdülər ki, Prezidentin dediyi kimi: "Qarabağ sizlik deyil". Biz 

addım-addım irəliləyirik. "Qarabağ Azərbaycandır! Nida. Vəssalam-şüttamam! Şuşa meydanını gəzəndə nəsə 

kefim yox idi. Başımda dünya qarışmışdı. Heykəllərə atılan güllələr əhvalımı lap pozmuşdu. Amma, vaxtı ilə fikir 

babalarımıza da bu ermənilər güllə atmışdılar. Hətta onlardan biri haqqında pyes yazıb səhnəyə qoymuş, 

bezikdirib Türkiyəyə yola salmışdılar. Bəli, düz başa düşdünüz. "Difai" Partiyasının əsasını qoyan, fikirlərini 

həyata keçirən 1907-ci ildə bütün əhalinin ümid yeri olan Əhməd bəy Ağaoğlundan söhbət gedir. Axı o da Şuşada 

doğulub. 

Dərdimi dedim. Prezidentin Şuşa üzə xüsusi nümayəndəsi, bacım Qənirə xanım, Vilayət Quliyev, 

Gülhüseyn Kazımoğlu dərhal reaksiya verdilər. Hətta Qənirə xanım "Bacın ölməyib ki, indi gedib fikir 

babalarımıza baş çəkərik" dedi. Əhməd bəy Ağaoğlu, Mir Möhsün Nəvvab, Firidun bəy Köçərlinin yurdlarına baş 

çəkdik. Hiss etdim ki, fikir babalarının ruhları bizə göydən razılıqla baxır. Əlbəttə, onların, başqalarının yurdlarını 

sahmanlamaq lazımdır. 

Bu gün rəhmətlik Heydər Əliyev ilə bir yerdə Şuşanı görmək qismət olmadı. Amma Prezidentin Şuşadakı 

çıxışından hiss etdim ki, o, atasını içində gəzdirir. Hər zaman ondan məsləhət alır, atasını sevindirir. 

Görmədiyimiz günləri yaşayırıq! 

Mən Şuşada yazıram! 

  

29-31.08.2021, Şuşa 

 

Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-4 sentyabr.-№35.-S.19. 
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Vaqif Poeziya Günləri ömrümüzə qızıl hərflərlə yazıldı 

 
Nəriman Həsənzadə, 

Xalq şairi 

 
Şuşa şəhəri, 29-31 avqust Vaqif Poeziya Günləri artıq təqvimin yeni səhifələrilə əvəz olundu, yaddaşlara 

köçdü. Səsimiz, sözümüz, ədəbiyyatımız  dünyada görünməmiş 44 günlük istiqlal döyüşlərinin tarixi anlarını 

yaşadı, vətəndaşlıq vəzifəsini bir daha nümayiş etdirdi. 

Şuşa qədim Azərbaycan şəhəridir. Dağlar qoynunda taleyi, tarixi olan şəhərdir. O havanın, o suyun, o sirli-

sehirli təbiətin yetişdirdiyi şəxsiyyətlər də əvəzsizdir. Millətin mənəvi sərvəti, torpağın zənginliyidir. 

Mən taleyimə, həyatın özünə minnətdaram ki, yaşayıb bu tarixi günləri, xalqımın qəhrəmanlığının, 

ordumuzun yenilməzliyinin şahidi oldum. Şuşaya gedən bu dağ yolu, bu “Zəfər yolu” yaşamağa, yaratmağa 

çağırışdır! Unudulmaz Ulu Öndərin 1982-ci il yanvarın 14-də, o qarlı, şaxtalı gündə indiki bu Vaqif abidəsi 

önündə şairlərə, incəsənət xadimlərinə bir-bir söz verməsi, onların həyəcanlı vətənpərvər çıxışları indiki kimi 

yadımdadır. Biz elə bilirdik ki, göydən çiçək yağır, çünki əhvali-ruhiyyəmiz çox yüksək idi. Qarabağda qar yağırdı 

- Qarabağda ağ gecəydi. Hamı bir-birini görür, sevincini paylaşırdı. 

Ulu Öndər belə tarixi tədbirlə millətin özünü də özünə tanıdır, tarixdə yeri olan, misilsiz yaradıcılıq ənənəsi 

ilə fərqlənən bir xalq olduğunu, bu danılmaz həqiqəti dünya xalqlarına da elan edir, onları da belə görüşlərə dəvət 

edirdi. 

Möhtərəm Prezidentimiz, Ali Baş Komandan İlham Əliyev Vaqif Poeziya Günlərinin açılışındakı tarixi 

çıxışında xatırladı ki, o vaxt Ulu Öndərin 59 yaşı var idi. Məlum oldu ki, mənfur düşmənlərimizin uçurub dağıtdığı 

Vaqifin abidəsini yenidən eyni şəkildə bərpa etdirən Ali Baş Komandanın da yaşı 59-dur! Abidənin önündə, atası 

Heydər Əliyevin dayandığı yerdə qürurla dayanıb poeziya iştirakçılarına müraciət edirdi.     

O vaxt İlham Əliyevin 20-21 yaşı olardı. Mərhum anası Zərifə xanım da oradaydı... O vaxt heç ağlımıza da 

gəlməzdi ki, dünya dəyişəcək, bizim gözümüzün qabağında böyüyüb ərsəyə çatan bu gənc yeganə ağır 

problemimizin həlli üçün 44 günlük İstiqlal müharibəsinə başlayacaq. 

Sən demə, işğal edilmiş torpaqlarımızın ağır taleyi, yüz minlərlə qaçqının, köçkünün dözülməz mənəvi 

sıxıntıları onun yuxusuz keçirdiyi gecələrdə səbirlə, təmkinlə, siyasi dünyagörüşlə ölçülüb-biçilirmiş. 

Nə Beynəlxalq Millətlər Təşkilatının işğal edilmiş torpaqlarımızın qeyd-şərtsiz azad olunması barədə 

qərarlarından, nə ATƏT-in Minsk qrupu deyilən hiyləgər gəliş-gedişlərindən yaramıza bir məlhəm olmadı. 

Cənab Ali Baş Komandan öz xalqına arxalandı, ona inandı, güclü ordusunu yaratdı, fəxrlə “Bir millət, iki 

dövlət” dediyimiz türk qardaşlarımızla məsləhətləşdi. Türkiyə Respublikasının Prezidenti, dostu və qardaşı Rəcəb 

Tayyib Ərdoğan da Ulu Öndərin fikirlərini təsdiq etdi. “Türkiyə və Azərbaycan keçmişi bir, gələcəyi bir, dili bir, 

dini bir iki qardaş dövlətdir” dedi. Biz yaradıcı ziyalılar bu unudulmaz günlərin canlı şahidləriyik. 

Vaqif Poeziya Günləri hər birimizin tərcümeyi-halına qızıl xətlərlə yazıldı. 

Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtıdır! Ən müasir üslübda tikilmiş mehmanxanalar, mədəniyyət 

ocaqları, məscidlər, inzibati mərkəzlər, beynəlxalq tədbirlər və s. Şuşanın bəzəyi olacaq. 

Şuşadan şuşalıları, qəhrəman xalqımızı, onun şərəfini qoruyan ordumuzu, şəhid ailələrimizi alqışladım, əziz 

qazilərimizə cansağlığı, gümrahlıq dilədim... 

Deyiləsi, yazılası sözümüz çoxdur! 

Cənab Ali Baş Komandana, əziz Mehriban xanıma vətənimizin sabahı naminə cansağlığı, səadət 

arzulayıram. Yaşayın, Sizin haqqınız var! 

“Qarabağ - Azərbaycandır!” 

Qarabağnaməm - İlhamdır! 

 

Azərbaycan. - 2021.- 5 sentyabr. - № 188. - S. 3. 
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Şuşanın yeni baharı payızda gəldi 

 
Bahadur İmanquliyev 

 

Gözünüz önünə Qənimətlər muzeyindəki erməni hərbi texnikalarının  nömrələrindən yığılmış böyük 

lövhəni gətirin. Sonra da onu təsəvvürünüzdə ekrana çevirin, həmin nömrələrin əvəzində isə monitorları düzün 

və xəyalən onları Azərbaycan-Ermənistan sərhədi boyu uçan PUA-lara bağlayıb diqqətlə hər iki tərəfin 

görüntülərini seyr edin və müqayisələndirin. Heyrətamiz fərqlərlə qarşılaşacaqsınız, gördüklərinizə 

təəccüblənəcəksiniz... 

Təəccüblənəcəksiniz ona görə ki, Ermənistanın məhv edilmiş və ruhən dağıdılmış ordusunun əsgərləri yenə 

də hücum imitasiyası edir, əzələ və güc nümayiş etdirməyə çalışır, təxribatlar törədirlər. Qarabağda isə bu ordunun 

qalıqları qəyyumları tərəfindən təlimlərə çəkilir, yenə səngərlər qazılır, müdafiə sədləri qurulur. Bununla erməni 

millətçiləri faciəvi məğlubiyyətdən sonra yenə müharibənin kölgəsində sürünməyə üstünlük verdiklərini ortaya 

qoyurlar, ziddiyyətlərin, qarşılıqlı ittihamların və faşist ambisiyalarının məngənəsində can verirlər. 

Digər tərəfdən isə minlərlə sadə erməni övladının nahaq ölümü ilə barışa  bilmir, iqtidara da, müxalifətə də 

nifrət edir. 

İndi isə sərhədin bu tayına - Vətənə baxaq. 44 günlük müharibədən ötən 9 ay ərzində Azərbaycanın bu 

əraziləri tikinti meydanına çevrilib. Budur, Füzuli aeroportu, 100 kilometrdən uzun “Zəfər yolu”, bünövrəsi 

qoyulan “ağıllı” kənd və şəhərlər. Seyr edin və erməni faşizmi ilə sülhsevər Azərbaycan xalqının başlıca fərqlərinə 

dönə-dönə əmin olun. Əmin olun və görün ki, biz nə qədər qurucu, yaradıcı xalqıqsa, erməni faşistəri də bir o 

qədər müharibələrin və barbarlığın sadiq qullarıdır. 

Bu müharibədə biz yalnız torpaqlarımızı işğaldan azad etmədik, həm də mədəniyyətimizi beşiyinə 

qaytardıq və muğamı yenidən Qarabağın səmalarında qanadlandırdıq, “Xarıbülbül”ü düşmən caynağından aldıq, 

payızda Şuşaya yenidən bahar gətirdik. Prezident İlham Əliyev Vaqif Poeziya Günlərinin açılış mərasimində həm 

erməni faşizminin mahiyyətini açıqlamış, həm də Şuşanın Azərbaycan üçün hansı fəlsəfi məzmun daşıdığını izah 

etmişdir: “Əfsuslar olsun ki, Şuşa işğala məruz qalandan sonra bütün tarixi abidələr, mədəni abidələr, o cümlədən 

Vaqifin məqbərəsi vandallar tərəfindən dağıdılmışdır. Şuşanın işğalı xalqımızın böyük faciəsi idi. Çünki Şuşa 

Azərbaycan mədəniyyətinin ocağıdır. Şuşanın Azərbaycan tarixində çox böyük rəmzi mənası var. Şuşa Qarabağın 

tacıdır”. 

İndi İrəvanda erməni millətçiləri Şuşa üçün timsah göz yaşları axıdaraq zır-zır ağlayırlar. Amma özləri də 

yaxşı bilirlər ki, bu müqəddəs şəhərin onlara heç bir dəxli yoxdur. Yəqin ki, adı hamıya bəlli heyvan zəfəranın nə 

olduğunu qananda erməni millətçiləri də Suşanın bizim üçün necə müqəddəs şəhər olduğunu anlayacaqlar. Onlar 

Şuşaya, bütün Qarabağa necə bağlı olduqlarını 30 ilə yaxın işğalda saxladıqları ərazilərimizdə törətdikləri 

ağlasığmaz vəhşiliklərlə nümayiş etdirdilər. 

İndi gəlin bizim nümayiş etdirdiyimizə baxaq, Şuşanın yalnız bir gününə nəzər salaq. Avqustun 29-da 

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşa işğaldan azad edildikdən sonra bu şəhərdə 

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən ilk dəfə təşkil edilən Vaqif Poeziya Günlərində iştirak etdilər. Dövlət başçısı 

tədbirdəki çıxışında dedi: “44 günlük Vətən müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. Bu tarix 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”. Dövlət başçısının dediyi bu əməli addımlar bizim 

mədəniyyətimiz, tariximiz, indimizlə bağlıdır. 

Avqustun 29-da Şuşa şəhərində görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir bəy Hacıbəylinin heykəlinin, Xalq 

artisti Bülbülün ev-muzeyinin, dahi Azərbaycan şairi və ictimai-xadimi Molla Pənah Vaqifin büstünün və muzey-

məqbərə kompleksinin təmir-bərpa və yenidənqurma işlərindən sonra açılış mərasimləri də keçirildi. Bundan 

başqa, “Hotel və Konfrans Mərkəzinin” təməli qoyuldu, yenidənqurma işləri yekunlaşan “Qarabağ” hoteli açıldı. 

Bu tədbirlərdə iştirak edən dövlət başçısı və birinci xanım həm də Üzeyir bəy Hacıbəylinin ev-muzeyində və 

Şuşada xüsusi nümayəndəliyin yerləşəcəyi inzibati binada görüləsi bərpa işləri ilə tanış oldular. Bəli, bütün bunlar 

bizim təkcə bir gündə nümayiş etdirdiklərimizdir. 

Şuşa bizim hər birimizin ürəyidir. 30 il idi hər birimizin içində Şuşa boyda və Şuşa adlı daim qan sızan yara 

vardı. Eşq olsun Ali Baş Komandana və müzəffər Ordumuza ki, bu müqəddəs şəhərimizi, namusumuza, 

qeyrətimizə bərabər Şuşanı geri qaytardı. 
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Bütün bunlar bizə onu deməyə əsas verir ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə gedən quruculuq işləri dərin 

məna kəsb edir və zahirən göründüyü qədər də sırf iqtisadi tədbirlər, işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası kimi 

qiymətləndirilməli deyil. Bu həm də işğalçı Ermənistanla aparılan soyuq müharibənin davamıdır. Yadelli 

işğalçılar nə qədər qaniçən və qəddar olduqlarını ortaya qoyurlarsa, biz də gördüyümüz işlərin miqyası və sürəti 

ilə sülhə və əmin-amanlığa sədaqətimizi sübut edirik. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 7 sentyabr. - № 189. - S. 1,4. 
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Şuşa dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biri olacaq 

 
M.Mükərrəmoğlu 

 
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. 

Bu şəhərin əsrarəngiz gözəlliyi insanı, həqiqətən, məftun edirdi. Dahi Üzeyir bəyin, Bülbülün, Natəvanın 

ev muzeylərinə, buradakı məscidlərə baş çəkməmiş Şuşanı tərk etməzdim. Biz Qubadlı – Laçın yolu ilə Şuşaya 

gələrdik. Yolüstü Turşsuda dayanardıq. Buradan da Şuşaya qalxardıq. Yaz aylarından birində Şuşaya qalxanda 

təpənin üstündə xeyli insan toplandığını gördük. Soruşduq ki, nə edirsiniz? Dedilər ki, indilər qırxbuğum 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–Kitabxanaçılıq Texnikumu. Hər dəfə Şuşaya gələndə bu tədris ocağına baş 

çəkərdim. Orada Azərbaycan mədəniyyət xadimləri çalışırdılar. 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 televiziya verilişlərini izləyirdim. Ulu öndərin Şuşada 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 qarşısına 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 salamlayırdılar. 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 Mehriban 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, 

tarixi abidələr, mədəniyyət müəssisələri bərba edilir. 
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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, dünya 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 tarixi abidəsini bax, bu günə qoyasan. Vəhşilik. Mən deyəndə ki, sanki vəhşi 

qəbilə keçib buradan, 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 respublikamızın, ümumilikdə, dünyanın ən gözəl 

şəhərlərindən, mədəni mərkəzlərindən birinə çevirəcək. 

 

Xalq qəzeti. - 2021.- 3 sentyabr. - № 186. - S. 6. 
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Rəşad Mahmudov: Şuşa tarixiliklə müasirliyin qovuşduğu mədəniyyət paytaxtımızdır 
 

Şuşa işğal altında qaldığı illərdə xalqımız bu doğma şəhərin nə vaxtsa yağı tapdağından xilas ediləcəyi 

ümidini itirmirdi. Təkcə şuşalılar deyil, bütün xalqımız Qarabağın incisi sayılan bu ecazkar məkanın, eləcə də, 

Azərbaycanın düşmən əsarətində qalan hər qarış torpağının azad olunacağına qəlbən inanırdı. Bu qəti əminliyi, 

ümidi Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin yürütdüyü müdrik siyasəti ilə Azərbaycanın qüdrətli dövlət 

kimi dünyada getdikcə artan nüfuzu, silahlı qüvvələrimizin yenilməz hərbi gücə çevrilməsi və xalqımızın 

dövlətimizin başçısının ətrafında sıx birləşməsi kimi amillər yaratmışdı. 

Qəsbkarın ələ keçirdiyi Qarabağın, Şərqi Zəngəzurun hər daşı, qayası kimi, Şuşa da uzun illər Azərbaycan 

ruhunu itirmədi. Bax, bu ruh, bu doğmalıq hesabına Vətən müharibəsinin son günlərində belə neçə-neçə əsgər və 

zabitimizin əfsanəvi qəhrəmanlığı, misilsiz şücaəti ilə bu müqəddəs şəhər yad, murdar nəfəslərdən təmizləndi. 

Prezident İlham Əliyev hələ savaşın şiddətlə getdiyi vaxt ordumuzun addım-addım Şuşaya doğru irəlilədiyini, bu 

yoldan heç vaxt, heç vədə geri çəkilməyəcəyini dedi və Türkiyə mətbuatına verdiyi müsahibələrin birində “Şuşa 

azad edilmədən bu əməliyyat tamamlanmış sayılmaz, yarımçıq qalar”, – söylədi. 

Nəhayət, o əziz, unudulmaz tarixi günə qovuşduq. Dövlətimizin başçısı ötən il noyabrın 8-də xalqımızı 

Şuşanın işğaldan azad edilməsi münasibətilə təbrik edərək, belə bir müjdəni verməyinin həyatında bəlkə də ən 

xoşbəxt günlərdən biri olduğunu diqqətə çatdırdı: “Böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri 

işğaldan azad edildi! Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik 

edirəm. Bütün şuşalıları ürəkdən təbrik edirəm. 

İyirmi səkkiz il yarım işğal altında olan Şuşa azad edildi! Şuşa indi azaddır! Biz Şuşaya qayıtmışıq! Biz bu 

tarixi qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 2020-ci il noyabrın 8-i Azərbaycan tarixində əbədi qalacaqdır. Bu 

tarix əbədi yaşayacaq. Bu, bizim şanlı qələbəmizin, zəfərimizin günüdür!” 

Bu fikirləri Milli Məclisin deputatı, YAP İdarə Heyətinin üzvü Rəşad Mahmudov söyləyib. O, daha sonra 

deyib: 

“Bu gün Şuşa yenə də işğaldan əvvəlki xoş çağlarını yaşayır, sevincli, fərəhli neçə-neçə sabahların ümidi 

ilə tikilir, qurulur, bütün dünyaya, beynəlxalq ictimaiyyətə Azərbaycanın maddi-mədəniyyət məbədgahı olduğunu 

göstərir. İyirmi səkkiz il ərzində başından duman, çən əskik olmayan bu mədəniyyət paytaxtımızda indi abadlıq-

quruculuq, bərpa işləri getdikcə geniş vüsət alır, burada Üzeyir bəy Hacıbəylinin, Xurşidbanu Natəvanın və 

Bülbülün ev-muzeyləri, görkəmli şair Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi kimi müqəddəs ocaqlar yenə də 

ziyarətgahlara dönür, erməni vandallarının qurbanına çevrilən tarixi, mədəni abidələrə yenidən nəfəs verilir, Şuşa 

“Xarıbülbül” festivalı, Vaqif Poeziya Günləri kimi möhtəşəm mərasimlərə evsahibliyi edir”. 

Rəşad Mahmudov açıqlamasının davamında bildirib ki, Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban 

Əliyevanın avqustun 29-da Şuşaya səfəri zamanı bunun bir daha şahidi olduq. Həmin gün “Otel və Konfrans 

Mərkəzi”nin təməlinin qoyulması, Xüsusi nümayəndəliyin yerləşəcəyi inzibati binada, Üzeyir Hacıbəylinin ev-

muzeyində aparılacaq işlərin nəzərdən keçirilməsi, eyni zamanda, görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin 

heykəlinin, Bülbülün ev-muzeyinin, dahi şair Molla Pənah Vaqifin muzey-məqbərə kompleksinin və büstünün, 

həmçinin “Qarabağ” hotelinin açılış mərasimlərinin reallaşması bu şəhərin tez bir zamanda tam bərpa 

olunacağından, sakinlərin öz dədə-baba ocaqlarında az vaxtdan sonra məskunlaşacaqlarından xəbər verir. 

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Şuşaya səfərindən bir gün sonra – avqustun 

30-da isə böyük şairimiz, dövlət xadimi, Qarabağ xanının vəziri Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin önündə Vaqif 

Poeziya Günlərinin açılışı keçirildi. Bu tədbir ölkəmizin şanlı tarixinə əlamətdar, unudulmaz hadisə kimi yazıldı. 

Dövlətimizin başçısının mərasimdəki çıxışında vurğulandığı kimi, ulu öndərin iradəsi və qətiyyəti nəticəsində 

ucaldılan bu məqbərəyə yeni nəfəs, yeni ruh verilməklə Şuşanın Azərbaycanın tarixi, əzəli-əbədi şəhəri olması öz 

təsdiqini tapdı. Bununla da dünyada heç vaxt haqq-ədalətin itmədiyi, bəzən bu yolda uzun illər mübarizə aparılsa 

da sonda halal uğura, möhtəşəm qələbəyə nail olunduğu gerçəkləşdi. 

Deputat sonda diqqətə çatdırıb ki, bu gün təkcə dünyada deyil, həm də Azərbaycanda mədəni irsin 

yaşadılmasına böyük diqqət və qayğı göstərməklə nüfuzlu təşkilat kimi tanınan Heydər Əliyev Fondu Şuşada 

aparılan təmir-bərpa işlərində fəal iştirak edir. Fondun erməni vandalizmi nəticəsində dağıdılaraq, bərbad hala 

salınan böyük şair Vaqifin məqbərəsinin yenidən dirçəldilməsində misilsiz xidmət göstərməsi də bunun bariz 

ifadəsidir. 

Şuşa şəhəri az vaxtdan sonra burada reallaşacaq beynəlxalq mərasimlərə də evsahibliyi etməsi ilə 

Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı kimi böyük nüfuz qazanacaq. Hələlik isə şəhər günbəgün dəyişir, tarixiliyini 

qorumaqla bərabər, müasirləşir. Prezident İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya səfər çərçivəsində 
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Şuşanın baş planının təqdim olunması da bu şəhərin daha möhtəşəm mənzərəyə sahib olacağından, təbii gözəlliyin 

insan əllərinin yaratdığı ecazkar fonla qovuşacağından xəbər verir. 

 

Xalq qəzeti. - 2021.- 3 sentyabr. - № 186. - S. 2. 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

277 
 

 

Şuşanın məsuliyyət yükü... 
 

Zəka 

 

İllərdir Şuşa acısını doyasıya yaşadıq. Aylardır Şuşa zəfərini sevincini, qürurunu doyasıya yaşayırıq. 

İndi mən sizə hələ də doyasıya yaşaya və daşıya bilmədiyimiz Şuşa məsuliyyətindən danışacağam. Yaşamalı 

və daşımalı olduğumuz dövrün ən həyati əhəmiyyətli yüküdür bu! Adını belə də tələffüz etmək olar: 

Şuşanın məsuliyyət yükü. Anoloji olaraq bu kod altında bütün Qarabağın, Azərbaycanın məsuliyyət 

yükünü anlatmağa çalışırıq. 

 

Bunu deyən millət vəkili Fazil Mustafa qeyd edib ki, indi Şuşada o məsuliyyət yükünün daşıyıcıları yol, 

qaz, işıq, su çəkənlərdir, binaları, evləri, məscidləri bərpa edənlərdir, Şuşa qoruğunu dizayn edənlərdir, icraçı rolu 

ilə səlahiyyətləndirilmiş məmurlardır, ərazidə çətin şərtlərdə xidmət çəkən əsgərlərdir, polislərdir, tibb işçiləridir. 

Zəfər yoluna alternativ yol çəkilişi də bu bölgə üzərindəki strateji müəyyənlik anlayışımızın varlığını ifadə edir. 

Bu strateji müəyyənlik anlayışı həm dövlətlər üçün, həm də cəmiyyətlər üçün çox vacib amillərdəndir. Ancaq 

bizdə cəmiyyətin alt qatlarında belə bir müəyyənliyin dərk edilməsi üçün ciddi işlər görüldüyünü söyləmək 

mümkün deyil. Qarabağda bizim bəlkə də qələbədən sonra məğlub olduğumuz əsas məqam xalqın, cəmiyyətin 

strateji müəyyənlik anlayışına sahib olmamasıdır. Əslində dövlət ilk növbədə bunu təmin etməlidir. Bu həm də 

yalnız şuşalılar, yalnız gələcəkdə Qarabağda məskunlaşacaq insanlar üçün zəruri deyil, Naxçıvandan, Qazaxdan 

başlamış Astaraya, Qusara qədər hər bir azərbaycanlının ən azı düşündüyü bir anlayış olmalıdır. Sözün kəsəsi 

budur ki, yeni bir səbr anlayışı icad etməliyik, bu da Qarabağ səbridir. Qarabağ səbri olmayan bir xalq, bir 

cəmiyyət hansısa məqamda emosional tələskənliklə bir günün içində qazanılan uğuru yelə verə bilər. Bu gün bizdə 

sanki strateji müəyyənlik anlayışına sahib bir şəxs var: dövlət başçısı, Ali Baş komandan. Onun baxışlarında o 

qədər dəqiq və cilalanmış Qarabağ təsəvvürü var ki, hər çıxışının, müsahibəsinin arxasınca yol xəritəsini təsəvvür 

etmək mümkün olur. İndi biz bu strateji müəyyənlik anlayışını Azərbaycan cəmiyyətinin alt qatlarına yaymadıqca, 

insanları Qarabağ üzərindən sağlam mühakiməyə yönləndirmək də çətin olacaq. Yəni xalqı bu prosesin aktiv 

aktyoruna çevirməmiz qarşımızda duran qaçılmaz bir tələb olmalıdır. Bu həm də ona görə vacibdir ki, bu gün 

Şuşanın yenidən sahibinə çevrilmiş Azərbaycan dövləti, Qarabağda qalması ilə razılaşmadığı, lakin hamıya 

məlum olan səbəbdən beynəlxalq dizaynı nəzərə alaraq hesablaşdığı ermənilərin yaşadığı Xankəndinə gedən yola 

da, Xankəndinin özünə də gözlə rahatca görünən məsafədən yuxarı qayalıqlardan, yüksəkliklərdən, meşəliklərdən 

baxır. Buna həm də məcazi mənada yuxarıdan baxmaq deyilə bilər. Yuxarıdan baxmanın isə hərbi cəhətdən böyük 

avantajı ilə yanaşı, psixoloji cəhətdən təhlükəli məqamları da olur. “Yuxarıdan baxanlar” üçün bəlkə də ən 

təhlükəli simptom arxayınçılıqdır. 

Millət vəkili qeyd edib ki, əslində Azərbaycan cəmiyyətinin böyük əksəriyyətində Qarabağda qazanılan 

böyük uğura “yuxarıdan baxma” meylləri özünü addımbaşı hiss etdirir. Uzun illər işğal olunmuş torpaqlarımızın 

hüdudlarının bizlərin yaddaşında xəritə üzərindən təsviri də öz təsirini burada göstərir. Orta məktəb siniflərindən 

tutmuş diplomatik məkanlara qədər “Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı yeddi rayon işğal olunub” tavtologiyasını 

illərdir əzbərlədiymizə görə, xəritə üzərində bir dağdan, bir meşə massivindən, bir qayalıqdan, bir çaydan digərinə 

atlamanın da rahatlığını hələ də yaddaşımızdan kənara ata bilmirik. İndi-indi Şuşaya, Kəlbəcərə, Laçına, 

Qubadlıya, Suqovuşana baş çəkdiyimizdə canlı döyüş səhnəsinin əngin ölçülərini dolğun təsəvvür etmə fürsətini 

qazanmağa başlayırıq. Unutmayaq ki, savaşın hərb mərhələsi bitib. Hazırda savaşın əsəb mərhələsindəyik. Əsəb 

savaşı deyirlər ha, bax günün Qarabağında yaşanan məhz odur. Təbiidir ki, erməninin əsəbi ilə bizimkinin fərqli 

durumu var və bu da anoloji olaraq qələbənin və məğlubiyyətin aurasından doğan fərqliliklərdir. Şuşada ilk öncə 

asfalt örtülü yolun daşıları sökülüb dağılmış səkisi ilə yoxuşu qalxmağa başladım. Cəmi 700-800 metr bir yol. Və 

təngənəfəs dayanmalı oldum. İdmanla az-çox məşğul olan, üzərində heç bir ağır geyim daşımayan bir adamın 

hansı zorluqla irəlilədiyini necə deyərlər, öz dərimdə hiss etmiş oldum. Yayın qızmar istisində qalxa bilmədiyim 

bu yolun sonu gəlib sıldırım qayalığa dirənirdi. Və bu qayalıqlardan payızın soyuq günlərində insanın necə buraya 

qalxdığını anlamaq üçün hərəkətimin müqayisə aparmağa nə qədər uyğun olduğunu sezdim. Anladığım, 

oxuduğum Şuşa iki təbii coğrafi obrazda göz önündə canlanır: Daşaltı və Qayaüstü. Görünür ərazinin coğrafi 

məntəqələrinin inzibati ad seçimində bu relyefi diqqətə alıblar. Daşaltı hələ ermənilərin işğal palanını 

gerçəkləşdirməyə başladığı vaxtlarda qorumaq üçün savaşdığımız mühüm məntəqələrdən biridir. Burada çoxlu 

şəhidlər vermişik və məhz Daşaltının itirilməsindən sonra Şuşanın qorunması müşkül məsələyə çevrilib. Burada 

savaşın ilk vaxtlarında Vətən üçün şəhid olanlar 44 günlük zəfərimizdən sonra artıq daş altında qalmayıblar, onlar 
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hamımızdan daha artıq qaya üstünə qalxıblar, şəhədlik zirvəsinə yerləşiblər... Düşünürəm ki, Şuşanın bu relyefinə 

uyğun olaraq Azərbaycanda bu böyük savaşda qazanılanlara münsibətdə də ikili insan obrazlarını görə bilirik. 

Daş altında qalanlar və Qaya üstünə çıxanlar. Bu iki mövqedən baxışların strateji müəyyənlik əmsalı irəlidəki 

dövrlərdə də hökmən bir-birindən fərqlənəcək. Buraya sənət adamlarını, yazarları, diaspora təmsilçilərini tanışlıq 

üçün yığıb gətirirlər. Buraya “Xankındindən, Xocalıdan niyə danışmırsınız?” deyib ittihamedici tonda qələbəni 

heçləşdirməyə, önəmsizləşdirməyə çalışan sosial kommuna uşaqlarını da yığıb gətirmək olar. Ancaq onlardan 

Daşaltıdan ayaqla Şuşaya qalxmalarını tələb etmək şərt olmalıdır. Bu mövqeni ələ keçirmənin nə qədər möcüzəli 

bir qəhrəmanlıq olduğunu görmələri, anlamaları üçün. Fiziki və mənəvi təngənəfəslik yaşamaları üçün. İnanın ki, 

Qarabağda qələbəmizin dəyərini, ölçüsünü, möcüzəsini kiçiltməyə çalışanlar sözün bütün mənasında daş altında 

da qalacaqlar. Şəhidlərin bizlərə qazandırdığı Zəfər yolunu yürüyəcək yetərincə qayaüstü Zəfər adamları olmalıdır 

ki, fərqli bəhanələrdə daş altında qalanlar gələcəyimizi, hədəflərimizi belə rahatlıqla daşlamasınlar.  

F. Mustafa qeyd edib ki, bu da bir reallıqdır ki, burada sülhməramlılar, rusməramlılar, erməniməramlılar 

mövcuddurlar: “Mahiyyətcə sülhməramlı bizik, çünki bu torpağın sahibi biz olduğumuza görə, burada savaşın 

olması bizim torpaqların dağıdılması deməkdir. Bu dağıdılmış ərazilərin yalnız mənəvi-psixoloji deyil, həm də 

maddi bədəlini Azərbaycan vətəndaşı ödəyir. Ona görə də bizim qarşımızda mümkün qədər savaşsız, ağılla, 

diplomatiya ilə rusməramlılara və erməniməramlılara dərs vermək məramı durur. Məram politoloji ədəbiyyatda 

proqram kimi anlaşılır və kimin burada kimin doğru, dolğun məramı olacaqsa, o da proseslərin yönləndiricisinə 

çevrilə biləcəkdir. Şuşa nəfəsimizi dərdiyimiz yerdir. Şuşaya gətirən Zəfər yolu hökmən bütün Qarabağda, 

Zəngəzurda tamamlanmalıdır. Yol isə təngənəfəsliyi sevməz, darqursaqlığı heç sevməz. Yola çıxan adamlar 

yoldan çıxanlara bunu gecikmədən anlatmalıdırlar”. 

 

Olaylar.-2021.-3-9 sentyabr.-№112.-S.12. 
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Şuşa milli mədəniyyətimizin tacıdır 

 
Çingiz Fərzəliyev, 

 Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin direktoru, 

Əməkdar incəsənət xadimi, rəssam 

 

Cənab Prezident İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın Şuşaya növbəti 

səfərini televiziya vasitəsilə diqqətlə izlədim. Bundan əvvəl mən bu şəhərdə böyük uğurla keçirilmiş “Xarıbülbül” 

musiqi festivalında iştirak etmişdim. Doğrusu, hələ də festivalın təsiri altındayam. Dövlət başçımızın həmin 

festivalın açılış mərasimindəki nitqi Şuşanın xoşbəxt gələcəyinə təminat idi. Bəli, cənab Prezident Şuşanın bərpası 

üçün qarşıya qoyulmuş bütün planların icrasına şəxsən özü nəzarət edir. 

Biz sənət adamları Şuşanın Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi ilə bağlı Prezidentin 

sərəncamını böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşıladıq. Şuşa, əslində, işğaldan əvvəl də milli mədəniyyətimizin beşiyi 

idi. Burada festivallar, poeziya günləri keçırılir, müxtəlif rəsm sərgiləri təşkil olunurdu. 

Budur, Şuşa yenidən öz tarixi ənənələrini davam etdirir. Cənab Prezident və birinci xanım Mehriban 

Əliyeva səfər zamanı Vaqif Poeziya Günlərinin açılış mərasimində iştirak etmişlər. M.P. Vaqifin yenicə bərpa 

olunmuş məqbərəsi önündə çıxış edən dövlət başçımız hələ 1982-ci ildə ulu öndərlə birgə bu məqbərənin açılış 

mərasimində və Vaqif Poeziya Günlərində iştirak etdiyini xatırladı. Bəli, o günləri mən də xatırlayıram və bu gün 

sənab Prezidentin yenidən Vaqif Poeziya Günlərində iştirakı qürurverici anlar idi. 

Mən rəssamam və cənab Prezidentin və Mehriban xanım Əliyevanın Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 

Şuşada təşkil edilən sərgilərlə tanış oluqları anları daha diqqətlə izlədim. “Qarabağ Azərbaycan mədəniyyətinin 

incisidir” adlı sərginin açılış mərasimində dövlət başçımız buradakı bütün eksponatlara tamaşa etdi. Şuşa Rəsm 

Qalereyasında keçirilən bu sərgi bir daha göstərir ki, Qarabağ Azərbaycan incəsənətinin və mədəniyyətinin 

mərkəzi kimi qədim tarixə sahibdir. Ancaq işğal dövründə talan edilən muzeylərdə Azərbaycana məxsus qiymətli 

tarix və mədəniyyət nümunələri, məşhur Azərbaycan xalçaları və görkəmli şəxsiyyətlərimizin xatirə əşyaları, 

həmçinin digər dəyərli eksponatlar olub. Məhv edilən həmin xəzinələr təkcə Azərbaycanın yox, həm də dünya 

mədəniyyətinin nümunələri idi. Burada nümayiş etdirilən əsərlərdə əsas ilham mənbəyi Qarabağdır. Azərbaycanın 

tarixi diyarı olan Qarabağ uzun illər ərzində özünəməxsus atmosferi ilə fərqli nəsillərdən və cərəyanlardan olan 

rəssamların və heykəltəraşların dünyagörüşünə böyük təsir edib. 

Sərgidə Böyükağa Mirzəzadə, Toğrul Nərimanbəyov, Maral Rəhmanzadə, Nadir Əbdürrəhmanov, Mikayıl 

Abdullayev, Ucal Haqverdiyev, Müseyib Əmirov və digər görkəmli rəssamlarımızın əsərləri yer alıb. Burada 

Qarabağın mənzərələri, ədibləri, xalçası, atı, muğamı, Vətən müharibəsində tarixi qələbəmiz və s. mövzulara geniş 

yer verilib. Məlumat verildi ki, altmışdan çox əsərin nümayiş olunduğu sərgidə xalq rəssamları Altay Hacıyevin 

“Məclisi-üns”, Səttar Bəhlulzadənin “Yuxarı Daşaltı”, Əməkdar rəssam İnna Kostinanın “Qarabağın zənginliyi”, 

Leyla Əliyevanın “Xarıbülbül” əsərləri, Faiq Hacıyevin “Qarabağ atı”, Orxan Nəbizadənin “Qarabağ gözəli” kimi 

heykəltəraşlıq nümunələri və digər əsərlər maraq doğurur. 

Şuşadakı Xalçaçılıq Qalereyasında “Yenidən doğma diyarda. Qarabağın sənət inciləri” sərgisi də maraqla 

qarşılandı. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin təqdim etdiyi sərgidə 

xovlu və xovsuz xalçalar, xalça məmulatları, milli tikmə və geyim dəstləri, bədii metal nümunələri nümayiş 

olunur. Sərgidə, həmçinin Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyasına daxil olan xalça nümunələri də yer 

alıb.Sərgi qədim torpağın ruhunu, əsrlərlə burada yaşayıb-yaradan insanların həyat və məişətini, estetik zövqünü, 

sənətkarların bədii dünyagörüşünü duymağa, həmin tarixi dövrlərə səyahət etməyə imkan yaradır. 

Əlbəttə, mən inanıram ki, bundan sonra da Şuşada belə tədbirlər tez-tez təşkil olunacaq və biz də öz 

əsərlərimizlə həmin sərgilərdə iştirak edəcəyik. 

Şuşa milli mədəniyyətimizin tacıdır. Bütün görülən tədbirlər, aparılan bərpa işləri onu göstərir ki, bu tac 

dünyanın hər yerində bərq vuracaq. 
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Mədəniyyət paytaxtımız Şuşada qısa vaxtda böyük işlər görülüb 

 
Könül Nurullayeva, 

Milli Məclisin deputatı 

 

Biz bu gün mədəniyyət paytaxtımızı dirçəldirik. Bu il yanvarın 14-də Prezident İlham Əliyevin Şuşaya 

səfəri zamanı verdiyi tapşırıqların hər biri icra olunmaqdadır. 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 infrastrukturunun inkişafı tarixi abidələrimizin bərpası ilə 

paralel aparılır. Ermənilər tərəfindən gülləbaran edilmiş dahi şəxsiyyətlərimizin – Natəvanın, Üzeyir 

Hacıbəylinin, Bülbülün büstləri bu gün Şuşanın mərkəzi meydanındadır. 

İndi isə Şuşanın dirçəlişinin növbəti mərhələsi başlayıb. Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi və büstünün 

yenidən açılması, Üzeyir Hacıbəylinin abidəsinin yenidən qoyulması, Üzeyir bəyin dağıdılmış evinin, Bülbülün 

evinin bərpası, “Qarabağ” otelinin əsaslı təmirdən sonra öz qapılarını yenidən qonaqların üzünə açması qısa 

vaxtda görülən böyük işlərdir. Ən vacib məsələ isə dövlət başçımızın 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 baxmayaraq, ulu öndər Heydər Əliyevin təkidi ilə ucaldılan, 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 Şuşada yerləşməsidir. Vaqif Poeziya 

Günləri artıq yalnız ədəbiyyatsevərlərin təşkil etdiyi 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 qoruyuruq, həm də şanlı tariximizi əbədi yaşadacağıq. Prezident İlham Əliyevin də söylədiyi 

kimi, bu Qələbə tarixdə bənzəri olmayan qələbədir. Azərbaycan xalqı buna layiq idi. 
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Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı, qürurlu, möhtəşəm Şuşa 
 

Müzəffər xalq kimi gəlmişik, burada əbədi yaşayacağıq 

 

Mustafa Kamal 

 

“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, öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik və milli ləyaqətimizi bərpa etdik”. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bu sözləri birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə avqustun 30-da 

mədəniyyət beşiyi Şuşaya səfərinin leytmotivi oldu.  İlk səfəri çərçivəsində Şuşanın bərpası ilə bağlı bütün lazımi 

göstərişlərin verildiyini xatırladan ölkə başçısı bildirdi ki, yanvar ayından bu günə artıq çox böyük işlər görülüb. 

Şuşaya ikinci-üçüncü dəfə gələnlər bunu görürlər. Şəhər hələ ki, dağılmış vəziyyətdədir. Çünki ermənilər nə qədər 

çalışsalar da, yenə də Şuşanı erməni şəhəri kimi təqdim edə bilmədilər və əgər bu, erməni şəhəri idisə, niyə belə 

vəziyyətdə idi, niyə dağılmış vəziyyətdə idi, niyə bir dənə bina tikilməyib? Üç-dörd erməni məmurunun yeni 

villalarından başqa bir dənə də yeni bina tikilməyib. Köhnə binalar hamısı dağıdılıb, tarixi binalar dağıdılıb. 

Şuşanın bərpasına yanvarın 14-dən başlanıldı, qısa müddət ərzində böyük işlər görüldü. İlk növbədə, yol çəkildi, 

Zəfər yolu. Füzuli şəhərindən tunellər daxil olmaqla, magistral yol tikilir, daha qısa yol olacaq. Şuşanın elektrik 

təsərrüfatı bərpa edildi, buraya yüksəkgərginlikli xətlər Füzulidən çəkildi, yarımstansiya tikildi. Düşmən Şuşanı 

tərk edərkən su xətlərini partlatmışdı. Şuşaya suyun verilməsi təmin olundu. İndi iki mənbədən Şuşaya su gəlir. 

Şuşanın tarixi abidələrinin bərpasına start verildi. 

Azərbaycan Prezidenti hələ 2010-cu il noyabrın 1-də Bakıda möhtəşəm Dövlət Bayrağı Meydanının 

açılışında çıxış edərkən demişdi ki, gün gələcək və Azərbaycan bayrağı işğal edilmiş torpaqlarda, o cümlədən 

Şuşada qaldırılacaq. 2021-ci il yanvarın 14-ü həmin vəd yerinə yetirildi. Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş 

Komandan cənab İlham Əliyev Şuşa şəhərində üçrəngli bayrağımızı qaldırdı. Prezident çıxışlarının birində 

demişdi ki, ərazi bütövlüyümüz bərpa ediləndən sonra Bülbülün, Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin büstləri yenə də 

Şuşada qoyulacaq. Bu sözlər də artıq reallığa çevrilib. Həmin dahi şəxsiyyətlərin büstləri Şuşada yenidən əvvəlki 

yerlərinə qoyulub. Azərbaycan güc, əzm, iradə, cəsarət, mətanət, milli ruh hesabına tarixi ədaləti bərpa edir. 

Şuşanın işğalı zamanı güllələnmiş və sonradan Bakıya gətirilmiş Azərbaycanın 3 dahi şəxsiyyəti - Üzeyir 

Hacıbəyli, Bülbül və Natəvanın heykəlləri Şuşaya qaytarılıb. Güllələnmiş büstlər erməni vandalizminin 

şahidləridir. Prezident İlham Əliyev bildirmişdir ki, dahi şəxsiyyətlərimizin büstləri bizim Qələbəmizin rəmzidir. 

Onların ruhu şaddır. Onlar doğma Vətənə qayıdıblar. Natəvan, Üzeyir bəy, Bülbül milli ruhumuzun təcəssümüdür. 

Milli ruhumuzun təcəssümü olan şəxsiyyətlərin, xüsusən Üzeyir bəyin büstünün Qafqazın incisi, 

mədəniyyətimizin beşiyi olan Şuşaya qaytarılması yeni milli-mədəni intibahımızın rəmzi olacaq. Heydər Əliyev 

Fondu tərəfindən bütün tarixi-dini abidələrimiz, o cümlədən Şuşadakı məscidlər əsaslı təmir və bərpa olunacaq. 

1982-ci ilin 14 yanvar tarixində Heydər Əliyev Şuşada Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin açılışında iştirak 

etmişdi. Həmin vaxt İlham Əliyev də orada idi. 39 il sonra o, yenidən Şuşaya qayıtdı. Bu, ulu öndərin Şuşayla 

bağlı vəsiyyətini, yarımçıq qalmış arzularını yerinə yetirdiyini, siyasi irsə sahib çıxdığını göstərir. 

Prezident İlham Əliyevin də vurğuladığı kimi, Şuşanı görmək, Şuşaya qayıtmaq təkrarolunmaz bir hissdir. 

Vaqifin məqbərəsinin açılış günü səfər etməklə yalnız mədəniyyətimizə deyil, siyasi ənənələrimizdə varislik, 

ardıcıllıq mesajı verildi. İlham Əliyev 8 noyabrda Şuşanı Azərbaycana qaytarmışdı, yanvarın 14-də isə 

Azərbaycanı Şuşaya qaytardı. Bu ildən Şuşada Vaqif Poeziya Günlərinin təntənə ilə keçirilməsinə başlanıldı. 

Möhtəşəm “Xarıbülbül” festivalı təşkil olundu. Cıdır düzündə bundan sonra muğam səsi eşidiləcək, Azərbaycan 

mahnıları ifa olunacaq, beynəlxalq muğam festivalı,böyük tədbirlər keçiriləcək. Bunlar Qarabağın sahibinin kim 

olması mesajını da ehtiva edir. Şuşanın əsl sahibləri qayıdıb, biz qayıtmışıq. Şuşa bizimdir! Qarabağ 

Azərbaycandır! 39 ildən sonra Şuşaya düşmənin belini qıran müzəffər, qalib Ordunun Ali Baş Komandanı kimi 

gəlmişəm və burada müqəddəs bayrağın altında, qəhrəman hərbçilərin önündə deyirəm ki, biz bu torpaqlarda 

əbədi yaşayacağıq! Şuşanı Cıdır düzüsüz təsəvvür etmək mümkün deyil, Azərbaycanı isə Şuşasız təsəvvür etmək 

mümkün deyil. İndi Cıdır düzü də, Şuşa da, Qarabağ da azaddır. 
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Ölkə başçısı işğaldan azad edilən hər bir rayona, hər bir şəhərə getməklə “Qarabağ Azərbaycandır və nida” 

şüarını bir daha təsdiq etmiş, bir daha xatırlatmış olur. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtına edilən bu səfər bütün 

aspektlərdən son dərəcə əhəmiyyətlidir. 

Vətən müharibəsində ölkə başçısı Müzəffər Ali Baş Komandan kimi ordunun rəhbərliyini həyata 

keçirməklə yanaşı, diplomatik və media müstəvisində də ciddi addımlar atdı, Ermənistanın cinayətkar, işğalçı 

mahiyyətini konkret faktlarla sübut etdi. Ölkə başçısı bu gün də eyni missiyanı həyata keçirməkdədir. Ali Baş 

Komandan işğaldan azad edilmiş şəhərlərimizə səfər əsnasında həm erməni vəhşiliyinə diqqət çəkir, həm görülən 

işlərə nəzarət edir, həm də görüləcək işlər haqqında məlumat verir. Prezident Şuşa səfərində də qeyd etdi ki, 

ermənilər işğalda saxladıqları müddət ərzində bu şəhərdə heç nə tikməyib, heç bir abadlıq, quruculuq işi 

aparmayıblar. Azərbaycan isə Şuşanı erməni işğalından azad edən kimi orada bərpa işlərinə, quruculuq işlərinə 

start verib. Bununla bütün dünyaya mesaj verir ki, Şuşa, o cümlədən işğaldan azad edilən digər ərazilər bizim 

üçün sadəcə torpaq deyil. Bura bizim üçün vətəndir, tarixi yurddur və biz öz yurdumuzu, öz vətənimizi dirçəltmək, 

abadlaşdırmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. 

Avqustun 30-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Vaqif Poeziya 

Günləri çərçivəsində Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təşkil edilən “Qarabağ Azərbaycan mədəniyyətinin 

incisidir” və “Yenidən doğma diyarda. Qarabağın sənət inciləri” sərgiləri ilə tanış olublar. Qeyd edək ki, Qarabağ 

Azərbaycan incəsənətinin və mədəniyyətinin mərkəzi kimi qədim tarixə sahibdir. İşğal dövründə talan edilən 

muzeylərdə Azərbaycana məxsus qiymətli tarix və mədəniyyət nümunələri, dünyada məşhur Azərbaycan xalçaları 

və Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin xatirə əşyaları, həmçinin digər dəyərli eksponatlar olub. Məhv edilən 

həmin xəzinələr təkcə Azərbaycanın yox, həm də bütün dünya mədəniyyətinin nümunələri idi. Sərgidə nümayiş 

olunan rəsm və heykəltəraşlıq nümunələri ziyarətçiləri sevincli və kədərli, real və fantastik, açıq və gizli, 

rəngarəng və monoxrom dünyaya səyahətə aparır. Burada nümayiş etdirilən əsərlərdə əsas ilham mənbəyi 

Qarabağdır. Azərbaycanın tarixi diyarı olan Qarabağ uzun illər ərzində özünəməxsus atmosferi ilə fərqli 

nəsillərdən və cərəyanlardan olan rəssamların və heykəltəraşların dünyagörüşünə böyük təsir edib. Heydər Əliyev 

Fondunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin təqdim etdiyi sərgidə xovlu və xovsuz xalçalar, 

xalça məmulatları, milli tikmə və geyim dəstləri, bədii metal nümunələri nümayiş olunur. Sərgidə, həmçinin Milli 

Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyasına daxil olan xalça nümunələri də yer alıb. Yenidən öz doğma diyarında 

sərgilənən bu eksponatların əksəriyyəti Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin 

Şuşa filialından Bakıya gətirilib. Sərgidə əsrlər boyu çox yüksək dəyərləndirilən, xarici muzey və şəxsi 

kolleksiyaların nadir inciləri sırasına daxil olan Qarabağ xalçalarının müxtəlif bölgələrə aid nümunələrini görmək 

mümkündür. Qarabağın sənət inciləri sərgisi qədim torpağın ruhunu, əsrlərlə burada yaşayıb-yaradan insanların 

həyat və məişətini, estetik zövqünü, sənətkarların bədii dünyagörüşünü duymağa, həmin tarixi dövrlərə səyahət 

etməyə imkan yaradır. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Vaqif Poeziya Günləri çərçivəsində Şuşada “Yaddaş. 

Fotoqrafik tarix” sərgisi də təşkil edilib. Fotosərgi Azərbaycanın qədim tarixini, zəngin mədəniyyətini, gözəl 

təbiətini, ənənələrini təcəssüm etdirir. Ermənistan vaxtilə işğal altında saxladığı ərazilərdə mədəni irsimizə, tarixi-

memarlıq nümunələrimizə qarşı vandalizm həyata keçirib, düşmən tərəfindən tarixi-mədəni obyektlər, dini 

ocaqlar məhv edilərək, bir sıra rayon və şəhərlər yerlə-yeksan olunub. Ziyarətçilərə, həmçinin işğaldan azad 

olunmuş rayon və şəhərlərdə ermənilərin törətdiyi vəhşiliklərə, dağıntılara dair fotolar da təqdim edilir. Sərgidə 

Vətən müharibəsi zamanı Ermənistan tərəfindən mülki əhaliyə qarşı törədilən cinayətləri əks etdirən fotolar da 

nümayiş olunur. 

Digər şəhər və rayonlarda olduğu kimi, Qarabağda da Azərbaycan mədəniyyəti və tarixi ilə bağlı Heydər 

Əliyevin atdığı addımlar xalqımızın və dövlətimizin gələcəyinə hesablanmış siyasət idi. Ulu öndərin 

uzaqgörənliyi, doğma xalqına bağlılığı, doğma ədəbiyyatına, mədəniyyətinə olan sevgisi onun bütün fəaliyyəti 

dövründə özünü göstərib. Bu gün isə, onun layiqli davamçısı, Vətən müharibəsinin Müzəffər və müdrik sərkərdəsi 

İlham Əliyev Azərbaycanın müasir tarixini qızıl hərflərlə yazmaqdadır. Şuşanın yeni yaşayış massivi 6 

məhəllədən ibarət olacaq. Məhəllələr üzrə əhali sayı təxminən 2 min adam nəzərdə tutulub, şəhərin baş planında 

göstərilib. Ümumi sahəsi 46.765 kvadratmetr olacaq məhəllələrdə 25 binanın olacağı planlaşdırılır. Birinci 

məhəllədə 3, 4 və 5 mərtəbəli binaların Şuşaya xas memarlıq üslubu ilə tikiləcəyi deyilir. Prezident cənab İlham 

Əliyevə şəhərin baş planı təqdim olunub, 1-ci məhəllənin təməlini qoyub. Baş planda Şuşanın orta, yüksək və 

qarışıq sıxlıqlı olan yaşayış binalarının inşa edilməsi, şəhər mərkəzinin, yeni tikiləcək və qorunub saxlanılacaq 

tarixi binalar və abidələrin yerləri öz əksini tapıb. Şəhərdə 17,6 kilometr yeni yolun inşası nəzərdə tutulur. 

Məlumata görə, şəhərdə artıq 36,2 kilometrlik yol var. Həmçinin, şəhərin baş planında ictimai dayanacaqların da 

yerləşmə yerləri müəyyən olunub. Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Şuşa 

şəhərində təmir-bərpa və yenidənqurma işlərindən sonra Molla Pənah Vaqifin muzey-məqbərə kompleksinin, 
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Üzeyir Hacıbəylinin heykəlinin və ev-muzeyinin, Bülbülün ev muzeyinin və 1980-ci ildə inşa edilmiş Qarabağ 

hotelinin açılış mərasimlərində iştirak ediblər. Bütövlükdə səfər tarixi hadisədir, dövlət başçısının çox önəmli 

nitqi ilə də yadda qaldı. “İşğal dövründə bir çoxlarımız - həm keçmiş məcburi köçkünlər, həm bütün Azərbaycan 

xalqı, o cümlədən də mən dəfələrlə fikirləşirdik ki, dünyada ədalət yoxdur. Çünki ədalət olsaydı, biz bu vəziyyətə 

düşməzdik. Mən də o cümlədən belə fikirdə idim. Ancaq həyat göstərdi ki, ədalət var, sadəcə, dözümlü olmaq 

lazımdır, səbirli olmaq lazımdır, ədalətə inanmaq lazımdır və ədalətə nail olmaq üçün çalışmaq lazımdır, hədəfə 

doğru getmək lazımdır. Ədaləti bərpa etmək üçün fədakarlıq göstərmək lazımdır. Bu gün biz hamımız ürəyimizdə 

deyirik və açıq deyirik ki, bəli, ədalət var, ədalət bərpa edildi, biz bu gün Şuşadayıq və bundan sonra Şuşada əbədi 

yaşayacağıq”. 

 

Respublika. - 2021.- 2 sentyabr. - № 185. - S. 1-2. 
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Şuşa Qarabağın tacıdır 
 

Prezident İlham Əliyev: Şuşanın Azərbaycan tarixində çox böyük rəmzi mənası var 

 

Mübariz Abdullayev 

 

Şuşa bütün azərbaycanlılar üçün son dərəcə əziz olan və hər birimizin qırılmaz mənəvi tellərlə sıx bağlı 

olduğumuz şəhərdir. Üç onillik idi ki, biz bu yerlərə ayaq basa bilmirdik, çünki Şuşa işğal altında idi. Ancaq 

daxilən, fikrən heç vaxt Şuşadan ayrı düşməmişdik, xəyallarımız həmişə bu yerlərdə gəzib dolaşırdı. 44 günlük 

Vətən müharibəsində işğaldan azad olunandan sonra aydın şəkildə görünür ki, elə Şuşa da eyni həsrət və yanğı 

ilə öz doğmalarına qovuşacağı günləri gözləyib. İşğalın davam etdiyi üç onillik ərzində mənfur düşmən Şuşamızın 

sinəsinə yaralar vurub, burada ağlasığmaz vandalizm əməlləri törədib, şəhəri erməniləşdirməyə çalışıb. Lakin 

bütün bunlar heç bir nəticə verməyib. “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”. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu 

günlərdə birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birlikdə növbəti dəfə Şuşaya səfəri çərçivəsində keçirilən Vaqif 

Poeziya Günlərinin rəsmi açılış mərasimində etdiyi çıxışında deyib. Şuşanın tariximizdə, milli mədəniyyətimizdə 

əvəzolunmaz yerini dəyərləndirən dövlətimizin başçısı vurğulayıb: “Şuşa Azərbaycan mədəniyyətinin ocağıdır. 

Şuşanın Azərbaycan tarixində çox böyük rəmzi mənası var. Şuşa Qarabağın tacıdır”. 

 

Azərbaycan xalqı Şuşaya müzəffər xalq kimi qayıdıb 

 

Ötən əsrin doxsanıncı illərinin əvvəllərində - 1992-ci il 8 may tarixində Şuşanın işğalı digər rayonların da 

işğal altına düşməsinə bir növ təkan verdi. Belə ki, məkrli düşmən yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək bir neçə 

gün sonra Laçını da işğal altına aldı. 1993-cü ilin aprelində isə Kəlbəcər işğal olundu. Beləliklə, keçmiş Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayəti ilə Ermənistan arasında coğrafi bağlantı yarandı. 

Azərbaycan xalqı ötən üç onillik ərzində heç vaxt Şuşanın və digər ərazilərimizin işğal altında qalması faktı 

ilə barışmadı. Ötən müddət ərzində işğala son qoyulması, ölkənin ərazi bütövlüyünün təmin olunması 

Azərbaycanın siyasi gündəliyinin mərkəzində dayanan əsas məsələ oldu. “İşğal dövründə mən dəfələrlə deyirdim 

ki, biz heç vaxt bu vəziyyətlə barışmayacağıq, işğal edilmiş bütün torpaqları, o cümlədən Şuşanı nəyin bahasına 

olursa-olsun işğalçılardan azad edəcəyik”, - deyə Prezident İlham Əliyev bəhs olunan çıxışında xatırladıb. 

Azərbaycan düşmənin işğalçılıq siyasətinə öz milli gücü ilə son qoydu. Ötən il sentyabrın 27-dən noyabrın 

10-dək davam edən Vətən müharibəsində Silahlı Qüvvələrimiz Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə bütün döyüş əməliyyatlarını yüksək səviyyədə həyata keçirərək işğalçı Ermənistanı ağır 

məğlubiyyətə uğratdı. 44 günlük müharibədə Ordumuzun qazandığı şanlı qələbə sayəsində tarixi ədalət və 

ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa edildi. Vətən müharibəsində Silahlı Qüvvələrimiz 300-dən çox şəhər və kəndi 

bilavasitə döyüş meydanında işğaldan azad etdi. Noyabrın 8-də Şuşanın işğaldan azad edilməsi isə ayrıca bir 

qəhrəmanlıq dastanıdır. Şuşa əməliyyatı zamanı düşmən Ordumuzu başqa istiqamətdən - şəhərə əsas giriş tərəfdən 

gözləyirdi. Lakin doğma şəhərimizin geri qaytarılması üçün xüsusi əməliyyat hazırlanmışdı. Əsgər və zabitlərimiz 

erməni hərbi birləşmələrinin istehkamlar qurduğu tərəfdən deyil, qayalara, yamaclara dırmaşaraq şəhərə daxil 

oldular və düşməni tam məğlubiyyətə uğratdılar. Ertəsi gün Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri daha 70-dən çox 

yaşayış məntəqəsini, bir sıra strateji əhəmiyyətli yüksəklikləri işğaldan azad etdi. Artıq aydın görünürdü ki, işğalçı 

Ermənistanın hərbi resursları tamam tükənib və müharibəni davam etdirmək iqtidarında deyil. Beləliklə, döyüş 

meydanında sarsıdıcı məğlubiyyətlə üzləşən düşmən noyabrın 10-da üçtərəfli Bəyanatı imzalamaq 

məcburiyyətində qaldı. Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin, Ermənistanın baş nazirinin imzaladıqları üçtərəfli 

Bəyanat Azərbaycanın şərtlərinə əsasən formalaşdırılıb. Bəhs olunan sənədlə üzərinə bir sıra öhdəliklər götürən 

işğalçı Ermənistan sonradan Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarını respublikamıza döyüşsüz geri qaytardı. Vətən 

müharibəsində qazanılan şanlı qələbə xalqımızın tarixində əbədi qalacaq. “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, öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik və milli ləyaqətimizi bərpa 

etdik”, - deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. 
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Hazırda Şuşanın dirçəldilməsi üçün əməli addımlar atılır 

 

Hazırda Şuşada erməni vandallarının törətdikləri dağıntıların aradan qaldırılması, şəhərin tarixi-mədəni 

simasının bərpa olunması məqsədilə həm dövlət qurumları, həm də Heydər Əliyev Fondu tərəfindən müxtəlif 

layihələr həyata keçirilir. Bunu diqqətə çatdıran Prezident İlham Əliyev “44 günlük Vətən müharibəsi bizim şanlı 

tariximizdir. Bu tarix 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”, - deyə bildirib. 

Tarixi Azərbaycan şəhəri olan Şuşanın bərpasına Prezident İlham Əliyevin cari il yanvarın 14-də etdiyi 

səfərdən sonra start verilib. Bu, dövlət başçımızın müharibədən sonra Şuşaya ilk səfəri idi və həmin tarix heç də 

təsadüfən seçilməmişdi. 39 il bundan əvvəl yanvarın 14-də xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyev Şuşaya 

gələrək Vaqifin məqbərəsinin açılışını edib. Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin cari il yanvarın 14-də Şuşaya 

səfərə gəlməsi böyük rəmzi məna daşıyırdı. Dövlətimizin başçısı müharibədən sonra Şuşaya etdiyi ilk səfərində 

şəhərin, o cümlədən də Vaqifin məqbərəsinin bərpası ilə bağlı Öz göstərişlərini verdi. Ötən dövrdə görülən 

işlərdən məmnunluğunu bildirən Prezident İlham Əliyev vurğulayıb: “İlk səfərim çərçivəsində Şuşanın bərpası 

ilə bağlı bütün lazımi göstərişlər verildi və yanvar ayından bu günə qədər - 7 ay ərzində artıq çox böyük işlər 

görülüb”. 

Qısa müddətdə qədim Şuşada görülən bərpa işləri müxtəlif istiqamətləri əhatə edir. Hazırda Füzulidən 

Şuşaya iki yolun çəkilişi uğurla davam etdirilir. Müharibə zamanı əsgər və zabitlərimizin keçərək Şuşa 

istiqamətinə getdikləri yerdən çəkilən Zəfər yolunda artıq asfaltlama işləri həyata keçirilir. Şəhərin elektrik 

təsərrüfatı bərpa edilib. Düşmən Şuşanı tərk edərkən şəhərin su xətlərini partlatmışdı. Artıq şəhərə suyun verilməsi 

də bərpa olunub. 

Şuşanın tarixi-mədəni simasının bərpa olunması və şəhərin mədəni həyatının canlandırılması istiqamətində 

görülən işlərin miqyası da kifayət qədər böyükdür. Məlum olduğu kimi, dövlət başçımız 7 may 2021-ci il tarixində 

Şuşa şəhərinin Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi ilə bağlı Sərəncam imzalayıb. Hazırda şəhərdə 

işğal dövründə ermənilər tərəfindən dağıdılmış üç məsciddə - Saatlı, Yuxarı və Aşağı Gövhərağa məscidlərində 

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təmir-bərpa işləri aparılır. Yuxarı Gövhərağa məscidinin təmiri bitmək üzrədir. 

Artıq bərpa olunan Natəvan bulağına su gəlir. İşğal zamanı ermənilər tərəfindən gülləbaran edilmiş dahi 

şəxsiyyətlərimizin - Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün büstləri şəhərə gətirilərək tarixi yerlərinə qoyulub. 

Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Şuşaya son səfərləri çərçivəsində Vaqifin Heydər 

Əliyev Fondu tərəfindən bərpa olunan məqbərəsinin və büstünün yenidən açılışı baş tutub. Eyni zamanda, şəhərdə 

Üzeyir Hacıbəylinin abidəsi yenidən ucaldılıb. Üzeyir Hacıbəylinin dağıdılmış evinin bərpası ilə bağlı göstəriş 

verilib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeyində görüləcək 

işlərlə tanış olublar. Səfər çərçivəsində Polad Bülbüloğlu və onun oğlu, Bülbülün nəvəsi ilə birlikdə dahi Bülbülün 

ev-muzeyinin bərpasından sonra açılış mərasimi keçirilib. Vaqif Poeziya Günlərinin, bundan əvvəl isə 

“Xarıbülbül” festivalının bərpası da şəhərin həyatında əlamətdar hadisələrdir. Bu günlərdə Şuşanın mədəni 

həyatında daha bir əlamətdar hadisə yaşanıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci 

xanım Mehriban Əliyeva avqustun 30-da Şuşada keçirilən Vaqif Poeziya Günləri çərçivəsində Heydər Əliyev 

Fondu tərəfindən təşkil edilən “Qarabağ Azərbaycan mədəniyyətinin incisidir” və “Yenidən doğma diyarda. 

Qarabağın sənət inciləri” sərgiləri ilə tanış olublar. 

Bəhs olunan səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya Şuşa 

şəhərinin Baş planı təqdim olunub. Hazırda Şuşada Xüsusi nümayəndəliyin yerləşəcəyi inzibati binada bərpa işləri 

aparılır. Avqustun 29-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva 

inzibati binada aparılan bərpa işləri ilə tanış olublar. Həmçinin dövlət başçısının və birinci xanımın iştirakı ilə 

“Qarabağ” hoteli əsaslı təmirdən sonra öz qapılarını yenidən qonaqların üzünə açıb. Bundan başqa, Şuşada “Otel 

və Konfrans Mərkəzi”nin təməli qoyulub. 

Şuşanın bərpası istiqamətində işlərin miqyasının ötən hər gün daha da genişlənməsi ona dəlalət edir ki, 

şəhərin yeni növrağı başlayıb. Biz bundan sonra Şuşanı əbədi olaraq qoruyacaq və buraya bir daha mənfur 

düşmənin ayağının dəyməsinə imkan verməyəcəyik. 

 

Yeni Azərbaycan.-2021.-1 sentyabr.-№156.-S.2. 
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“Şuşanın dirçəldilməsi sürətlə gedir və şuşalılar buraya qayıdırlar” 

 
İttifaq Mirzəbəyli 

 

 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. 

 

İlham Əliyev 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Dövlət başçımızın şanlı qələbədən sonra Şuşaya etdiyi növbəti səfərin ölkə əhalisinin hamısı kimi, məndə 

də yaratdığı təəssürat o qədər zəngin və qürurvericidir ki, hətta bu yığcam yazını hansı məqamla başlamaqda 

çətinlik çəkirəm. Şuşa görüşləri mənə ulu öndərin ölkəmizə birinci dəfə rəhbərlik etdiyi illərdə rayon və 

şəhərlərimizə reallaşdırdığı səfərləri xatırlatdı. O, istənilən rayona gedəndə özü ilə çoxsaylı ziyalıların, hətta ailə 

üzvlərinin də aparılması ənənəsini yaratmışdı. Prezident İlham Əliyev də həmin ənənəni ustalıqla davam etdirir. 

 Xalq yazıçısı Mövlud Süleymanlı danışırdı ki, Heydər Əliyev səfər çərçivəsində onu müşayiət edən 

ziyalıların hər biri ilə ayrıca söhbət edir və hamısına da fərqli mövzularda suallar verirdi. İlham Əliyev də 

Şuşadakı Vaqif Poeziya Günlərinin açılışından sonra eyni hərəkətləri etdi. 

Bəs bu yazını hansı arqumentlə başlayaq? – sualının cavabını isə Prezidentin İşlər İdarəsinin nəzdində 

fəaliyyət göstərən Prezident Kitabxanasının elektron resurslarında toplanmış məqalələrdən birində tapdıq: 

“Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi Şuşa şəhərinin tarixi keçmişini yaxşı bilən Heydər Əliyev bu 

şəhərin inkişafına çox böyük qayğı göstərmişdi. Şuşanın kurort şəhərinə çevrilməsi üçün qərarlar qəbul etmiş, 

genişmiqyaslı quruculuq işlərinə təkan vermişdi. 1982-ci il yanvarın 14-də ümummilli liderin iştirakı ilə Şuşada 

Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin açılışı oldu. Bu, Heydər Əliyevin milli ədəbiyyata, tarixə, etnik mənsubiyyətə 

bir daha diqqətinin təzahürü idi. 

Ulu öndərin 29 iyul 1982-ci ildə yenidən Şuşaya gəlməsi, elm, ədəbiyyat xadimlərini, ailəsini özü ilə 

gətirməsi Qarabağa olan diqqətini bir daha göstərdi. İyulun 29-dan avqustun 3-dək... bir sıra tədbirlərə qatılan 

ulu öndər avqustun 2-də Xurşidbanu Natəvanın abidəsinin açılışında iştirak etdi. Onun poeziya bayramında 

saatlarla görkəmli Azərbaycan şairlərinin şeirlərinə qulaq asması tədbirdə iştirak edən hər bir şuşalının bu gün 

də xatirindədir. 

Həmin illər Heydər Əliyevin göstərişi ilə açılan Xankəndi Pedaqoji İnstitutu da Qarabağın elmi-mədəni 

mühitinin formalaşmasına, yerli əhalinin ali təhsil almasına, doğma torpağa sıx bağlanmasına əlverişli şərait 

yaratdı”. 

Yəqin ki, diqqətli oxucunun nəzərindən yayınmadı – Heydər Əliyev 1982-ci ildə Şuşada beş gün qalmışdı. 

Prezident İlham Əliyev də bundan əvvəlki səfərində qeyd etmişdi ki, adam Şuşaya gələndə buradan qayıtmaq 

istəmir. Fikrimizcə, bu fakt təkcə təbiətlə, insanlarla bağlı deyil, burada sırf mənəvi-psixoloji məqamlar da var. 

Yurda bağlılıq, vətəndaş təəssübkeşliyi, və cənab Prezidentin də dediyi kimi, mistik amillər də var ki, onlar ulu 

öndərimizi də, Prezidentimizi də Şuşaya möhkəm tellərlə bağlamışdır. Təsadüfi deyil ki, avqustun 30-da Şuşada 

keçirilən Vaqif Poeziya Günləri də məhz ulu öndərin adını daşıyan fond tərəfindən təşkil edilmişdi. 

Dövlət başçımızın həmin tədbirdəki çıxışının bütün cümlələri hər bir soydaşımız üçün maraqlı və 

gözlənilən idi. Ancaq üç məqam var idi ki, onlar məni daha çox məmnun elədi. Birinci məqam Prezidentin 

çıxışında idi: “Şuşanın təməlini – hamımız yaxşı bilirik – 1752-ci ildə Pənahəli xan qoymuşdur və gələn il biz 

Şuşanın 270-ci ildönümünü təntənəli şəkildə qeyd edəcəyik”. Bu isə o deməkdir ki, gələn il bizi daha möhtəşəm 

bir yubiley tədbiri gözləyir. 

İkinci məqam tədbir başa çatandan sonra Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anarın Prezidentə 

müraciətinə aldığı müsbət cavab idi: “Yazıçılar Birliyinin sədri Anar: İstəyirik ki, oktyabr ayında bizim qurultayı 

burada keçirək. 

Prezident İlham Əliyev: Bəli, keçirin. 

Anar: Xaricdən də qonaqlar olacaq. 

Prezident İlham Əliyev: Yaxşı olar. Yer də var burada keçirmək üçün. 
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Anar: Çox yaxşı, çox sağ olun!” 

Yəni Azərbaycan Yazıçılarının oktyabrda Şuşada keçiriləcək qurultayında iştirak etmək üçün ölkəmizə 

gələcək əcnəbi yazıçılar da həm vandal qonşularımızın işğalı zamanı məhv edilmiş tarixi abidələrimiz və təbii 

imkanlarımızın vəziyyəti ilə tanış olacaqlar, həm də bərpa və quruculuq işlərinin sürətinə şahidlik edəcəklər. 

Üçüncü məqam isə dövlət başçımızın rəsmi açılış mərasimindən sonra ziyalılarla söhbət zamanı dilə 

gətirdiyi təşəbbüs idi: “Mən fikirləşirəm ki, gələn il poeziya günlərini beynəlxalq tədbir kimi keçirək”. Yəni 

ermənilərin otuz ildə xarabazara çevirdiyi torpaqlarımızı bizim iki ildə necə bərpa etdiyimizi beynəlxalq aləm də 

görsün. 

Yeri gəlmişkən, dövlət başçımız bu qədim şəhərimizin bərpası istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin 

miqyasını Vaqif Poeziya Günlərinin açılış mərasimindəki çıxışında da yada saldı: “Şuşanın bərpası yanvarın 14-

dən başlanmışdır və qısa müddət ərzində böyük işlər görüldü. İlk növbədə, yol çəkildi. İndi gəldiyiniz Zəfər yolu 

nə vəziyyətdə idi biz onu yanvarın 14-də gördük. 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. 

Magistral yol da çəkilir.” 

Prezident əlavə etdi ki, Füzuli şəhərindən tunellər daxil olmaqla, magistral yol tikilir, daha qısa yol olacaq. 

Şuşanın elektrik təsərrüfatı bərpa edildi, buraya yüksək gərginlikli xətlər Füzulidən çəkildi, yarımstansiya tikildi. 

Yəni, Şuşanı elektriklə təmin etmək başlıca vəzifələrdən biri idi. 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 

büstü bərpa edildi, dünən onun ikinci açılışı olmuşdur. Üç məsciddə təmir-bərpa işləri gedir. Yuxarı Gövhər ağa 

məscidinin təmiri, demək olar ki, bitmək üzrədir. Saatlı və Aşağı Gövhər ağa məscidlərinin təmiri ilə bağlı 

göstərişlər verildi. Bu məscidlərin təmirini yenə də Heydər Əliyev Fondu öz üzərinə götürmüşdür. Natəvan bulağı 

bərpa edildi, indi su gəlir. Ermənilər 17 bulağın 17-sini də qurutmuşdular. Əgər bu, erməni şəhəri idisə, nə üçün 

siz bu bulaqları qurudursunuz? Ondan sonra “Xarıbülbül” oteli istifadəyə verildi, artıq may-iyun aylarında ilk 

qonaqlarını qəbul etdi və digər addımlar atıldı. 

Ancaq dövlət başçımızın fikrincə, ən önəmli tədbir avqustun 29-da yeni yaşayış kompleksinin təməlinin 

qoyulması idi: “Bu yaşayış kompleksi Şuşanın baş planı əsasında inşa ediləcək. Şuşanın baş planı təsdiq edildi 

və çox müfəssəl, gözəl işlənmiş plandır. Birinci mərhələdə orada 25 yaşayış binasının inşası nəzərdə tutulur – 

üç, dörd və beşmərtəbəli yaşayış binaları ki, vətəndaşlar artıq Şuşaya qayıtmağa başlasınlar. Bu kompleks tədbirlər 

onu göstərir ki, Şuşanın dirçəldilməsi sürətlə gedir və şuşalılar Şuşaya qayıdırlar. Həm qrup-qrup öz doğma 

şəhərinə gəlib ziyarət edirlər, eyni zamanda, burada artıq açılmış obyektlərdə şuşalılar işlə təmin edilir. Beləliklə, 

biz Şuşanı yenidən dirçəldəcəyik”. 

Yəqin ki, “Dədə Qorqud” filminin ssenarisinin Anarın yazdığını bilməyən yoxdur. Həmin filmin sonunda 

dastanın mətnində olmayan, bilavasitə Anarın əlavəsi olan bi məqam var. Dədə Qorqud əkin-biçin üçün yer 

hazırlayan şəxsə deyir: “Torpağı əkməyəcəksənsə, qorumağına dəyməz, qorumayacaqsansa, əkməyinə dəyməz”. 

Anar həmin məntiqin davamını avqustun 30-da Şuşada dilə gətirdi və bu yazını da qocaman yazıçımızın həmin 

çıxışından seçdiyimiz sitatla başa vururuq: 

“Mən 2010-cu ildə bir mərasimdə çıxış edəndə – cənab Prezident də iştirak edirdi orada – dedim ki, mənim 

72 yaşım var, amma söz verirəm ki, Sizinlə bir yerdə Şuşaya gedəcəyik və bu, baş verdi. Mən Allaha təşəkkür 

edirəm, taleyimə minnətdaram və Sizə minnətdaram. Sizə minnətdaram ki, o sözü desəm də, bir də Şuşanı 

görəcəyimə inanmırdım, amma bu gün mən burdayamsa, Sizə minnətdaram, bizim müzəffər ordumuza 

minnətdaram. Siz bu qələbəni ordu ilə bir yerdə qazandınız. Amma diplomatik qələbəni, təbliğat qələbəsini Siz 

təkbaşına qazandınız. Çünki Sizin 4 dildə onlarla çıxışlarınız yeni Azərbaycanı tanıtdı, Azərbaycan həqiqətlərini 

çatdırdı. Bu da çox böyük bir hadisə idi. Siz bizə, Azərbaycan xalqına onun milli qürurunu qaytardınız. Bizim 

hamının qarşısında alnımız açıq, başımız dikdir ki, öz torpaqlarımızı qaytardıq. Bu torpaqlar bizə əzizdir. Amma 

indi şəhidlərin, qazilərin qanı, şəhid ailələrinin göz yaşları, Mehriban xanımın şəhid ailələri ilə görüşlərində 

axıtdığı göz yaşları ilə suvarılmış bu torpaqlar bizə ikiqat əzizdir, ikiqat doğmadır”. 

 

Xalq qəzeti. - 2021.- 1 sentyabr. - № 184. - S. 1-2. 
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Şuşa Azərbaycanın mədəni ruhunu adına layiq şəkildə yaşatmaqdadır 

 
Əli Nəcəfxanlı 

 

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, öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik və milli ləyaqətimizi 

bərpa etdik. 

 

İlham Əliyev 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bu günlər Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa tarixinin ən xoşbəxt anlarını yaşayır. Prezident İlham 

Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Qarabağa növbəti səfərləri çərçivəsində Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa 

Zəfər yolunda son tamamlama işləri, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında tikintinin gedişi ilə tanış olduqdan sonra 

Şuşaya gediblər. Orada yenidənqurma işləri yekunlaşan “Qarabağ” otelinin açılışında iştirak edib, Şuşa Xüsusi 

Nümayəndəliyinin yerləşəcəyi inzibati binada bərpa işləri ilə tanış olublar. Dövlət başçısı, həmçinin “Otel və 

Konfrans Mərkəzi”nin təməlini qoyub. Prezident İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya Şuşa 

şəhərinin baş planı təqdim edilib. Eyni zamanda, böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin büstünün və 

muzey-məqbərə kompleksinin, Xalq artisti Bülbülün ev-muzeyinin, dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin heykəlinin 

açılışı olub. Prezident və xanımı Üzeyir bəyin ev-muzeyində aparılacaq işlərlə tanış olublar. 

Şuşanın dirçəldilməsi və əvvəlki görkəminin qaytarılması fonunda bu şəhərdən çıxmış böyük 

şəxsiyyətlərin ev-muzeylərinin və heykəllərinin əsaslı təmirdən sonra açılış mərasimləri əsl tarixi hadisələrdir. 

Məlum olduğu kimi, otuz ilədək bir müddətdə Qarabağın digər əraziləri kimi, Şuşanı da işğal altında saxlamış 

erməni vandalları burada bir dənə də salamat yer qoymayıb, mədəniyyət obyektlərini dağıdıb, heykəlləri belə 

güllələyib bərbad hala salıblar. Bu gün onların yenidən öz əbədi məkanlarına qaytarılması və açılış 

mərasimlərinin keçirilməsi həm Şuşanın ölməz ruhunun özünə qayıtması kimi müqəddəs bir işdir, həm də hər bir 

azərbaycanlı üçün böyük sevinc olmaqla bərabər, mənfur düşmənə əsl göz dağıdır. Dünya bir daha gördü ki, biz 

doğma Şuşamıza həmişəlik sahiblənmişik, Vaqifin, Üzeyir bəyin, Bülbülün, Natəvanın halal haqlarını özlərinə 

qaytarmaqla ruhlarını şad etmişik. İndi artıq onlarla bərabər, Pənahəli xan da, Qasım bəy Zakir də, Mir Mövsüm 

Nəvvab da, Nəcəf bəy Vəzirov da, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev də, əslən şuşalı olmuş Səməd bəy 

Mehmandarov da, Cabbar Qaryağdıoğlu da, Süleyman Ələsgərov da... əbədiyyət aləmində rahatlıqlarını yenidən 

tapıblar. 

Ulu öndər Heydər Əliyev hələ 1967-ci ildə Dağlıq Qarabağa 15 günlük ezamiyyəti zamanı Şuşada olarkən 

1905–1907, 1918–1920-ci illərdə ermənilərin təcavüzü nəticəsində dağıdılmış və yandırılmış evlərin heç də 

bərpa edilmədiyini görmüşdü. O, Şuşa şəhərinin Azərbaycan xalqının böyük bir tarixi abidəsi, incisi kimi 

bərpasının zəruriliyi qənaətinə gəlmiş və Bakıya qayıtdıqdan sonra şəhərin belə vəziyyətdə saxlanılmasının 

mümkünsüzlüyü barədə fikirlərini respublika rəhbərlərinə söyləmişdi. Nəhayət, 1969-cu ildə Azərbaycana rəhbər 

seçiləndən sonra ümummilli lider Şuşanı abadlaşdırmaq, dağıdılmış evlərin bərpasına nail olmaq, tarixi abidələri 

qoruyub saxlamaq və böyük bir muzeyə çevirmək üçün əhəmiyyətli işlər görmüşdür. 1970-ci illərdə ermənilər 

Dağlıq Qarabağ məsələsini yenidən ortaya atsalar da, onların bu niyyətlərinin qarşısını qətiyyətlə almışdır. Vaqifin 

muzey-məqbərə kompleksi, digər dahilərimizin ev muzeylərinin açılması, abidələrinin ucaldılması da elə həmin 

dövrlərdə gerçəkləşdirilmişdir. 

Təəssüf ki, 1992-ci ildə işğala məruz qalan Qarabağ, həmçinin Şuşa nankor ermənilərin əli ilə daha vəhşi 

dağıntılara məruz qalmışdır. Düşmən çalışmışdır ki, oradan Azərbaycan ruhunu tamamilə silsin. Amma zaman 

göstərdi ki, ermənilərin bu arzuları ürəklərində qaldı. Ötən payız külli-Qarabağ, o cümlədən, Şuşa qəhrəman 

ordumuz tərəfindən azad olundu. “Xarıbülbül” festivalı bərpa edildi, Şuşa sürətlə dirçəldilməyə başladı. İndi, 

budur, mədəniyyət paytaxtımız özünün əbədi ab-havasına qovuşur. 
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Bildiyimiz kimi, işğal dövründə erməni vandalları dahi şəxsiyyətlər Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin və 

Bülbülün heykəllərini gülləbaran etmiş və aparıb Gürcüstanda satmaq istəmişdilər. Ulu öndər bundan xəbər 

tutunca, heykəllərin alınaraq Bakıya gətirilməsini tapşırmışdı. Beləcə, xilas edilən abidələr müvəqqəti olaraq 

Bakıda, İncəsənət Muzeyinin həyətində yerləşdirilmişdi. Şuşa azad edildikdən sonra həmin heykəllər oraya 

qaytarılmışdır. 

Hər birimiz iftixarla xatırlayırıq ki, Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları 

Leyla Əliyeva ötən aylarda Şuşada olarkən Molla Pənah Vaqifin dağıdılmış muzey-məqbərə kompleksinə də 

gəlmişdilər. Heydər Əliyev Fondunun bu kompleksə ikinci həyat verəcəyi, layihənin icrası zamanı məqbərənin 

əvvəlki vəziyyətinin bərpasına xüsusi diqqət yetiriləcəyi bildirilmişdi. Digər dahilərimizin ev muzeylərinin də 

tezliklə bərpa olunaraq əvvəlki hala qaytarılması qərara alınmışdı. Artıq biz bütün bunların reallaşdırıldığının 

şahidləriyik. 

Açılış mərasimində bildirilib ki, Molla Pənah Vaqifin 1957-ci ildə tuncdan hazırlanan büstü 1958-ci ildə 

Cıdır düzünə yaxın ərazidə qəbirüstü abidə kimi yerləşdirilmiş, daha sonra 1976-cı ildə şairin Şuşadakı evinin 

yaxınlığına köçürülmüşdü. 1982-ci ildə Vaqifin məqbərəsinin açılışından əvvəl büst və onun ətrafı təmir edilib, 

abidənin postamenti dəyişdirilib. Büst 1992-ci ildə Şuşa şəhərinin işğalı zamanı erməni vandalizminə məruz 

qalaraq dağıdılıb. Prezident İlham Əliyevin göstərişinə əsasən, abidə bu il yenidən qurulub. Heydər Əliyev 

Fondunun dəstəyi ilə bürüncdən hazırlanan büst öz əvvəlki yerinə qaytarılaraq Molla Pənah Vaqifin Şuşadakı 

evinin yaxınlığında göz-könül sevindirir. 

Dahi şair və ictimai xadimin muzey-məqbərə kompleksi isə 1982-ci il yanvarın 14-də ümummilli liderin 

təşəbbüsü və iştirakı ilə açılmışdı. Məhz həmin səfər çərçivəsində ulu öndər Heydər Əliyev Vaqif Poeziya 

Günlərinin keçirilməsi ilə bağlı göstəriş vermişdi. Həmin ilin 29 iyul – 3 avqust tarixlərində Şuşada ilk Vaqif 

Poeziya Günləri keçirilmişdi. Söz adamları orada böyük həvəslə Vətən, xalq, qəhrəmanlıq mövzularında şeirlər 

oxuyardılar. Xatırladaq ki, Şuşa işğaldan azad olunandan sonra cənab İlham Əliyevin oraya zəfər səfəri də məhz 

bu il yanvarın 14-də baş tutmuşdur. Bunun özünəməxsus rəmzi mənası vardır. 

Bu ilin mart ayından başlayaraq türbədə işçi layihələr əsasında xarici mütəxəssislər tərəfindən təyin edilən 

xüsusi kimyəvi materiallarla elementlərin konstruktiv bərpa işləri yerinə yetirilib, korroziyaya qarşı əlavə 

tədbirlər görülüb. Həmçinin abidənin dam örtüyü yenidən qurulub. Topoqrafiya işləri sayəsində qırılmış, dağılmış 

üzlük hissələr əldə edilib, fasadın və daxili hissələrin divar səthləri mərmərlə üzlənib və abidənin tarixi görkəmi 

bərpa edilib. Salonun mərkəzində qəbir daşı üzərində qara mərmərdən sənduqə qoyulub, ilkin formanın bərpası 

nəzərə alınmaqla büst ağ mərmərdən hazırlanaraq quraşdırılıb. Bir sözlə, abidə kompleksinin bütün infrastrukturu 

yenidən qurulub, eyni zamanda, ətrafda o dövrün şəkillərində əks olunduğu kimi, müxtəlif növ qızılgül kolları 

əkilib. 

Musiqi mədəniyyətimizin tərəqqisində böyük xidmətlər göstərmiş, professional vokal məktəbinin 

təşəkkülü və təkamülündə mühüm rol oynamış Xalq artisti Bülbülün Şuşadakı ev-muzeyinin də bərpa işlərindən 

sonra açılması əsl mənəviyyat işidir. Görkəmli musiqiçi 1982-ci ildən ev-muzeyi kimi fəaliyyət göstərən bu evdə 

anadan olub və uşaqlıq illərini burada keçirib. Ev-muzeyinin yaradılması barədə qərar da ulu öndərin adı ilə bağlı 

idi. Muzey 1992-ci ildə Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı erməni vandalizminə məruz qalaraq fəaliyyətini 

dayandırmışdı. Bu il yanvarın 14-də həmin ünvanda olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına 

əsasən burada başlanan təmir-bərpa və yenidənqurma işləri artıq başa çatıb. Hazırda binada Bülbülün muzey 

ekspozisiyası qurulub. Ev-muzeyinin həyətində Bülbülün yeni hazırlanan büstü ucaldılıb. Şuşa işğalda olduğu 

dövrdə Bülbülün vandalizmə məruz qalmış büstü isə erməni vəhşiliyini nümayiş etdirmək məqsədilə saxlanılıb. 

Üzeyir Hacıbəylinin heykəli isə 1985-ci ildə Şuşada bəstəkarın 100 illik yubileyi münasibətilə ucaldılıb. O 

da 1992-ci ildə erməni vəhşiliyinə məruz qalaraq tamamilə məhv edilib. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına 

əsasən, bəstəkarın yeni heykəli hazırlanıb və əvvəlki yerində ucaldılıb. Açılış zamanı dövlətimizin başçısı 

heykəlin üzərindəki örtüyü götürdü və dahi bəstəkarın gözəl obrazı yenidən könüllərə fərəh bəxş elədi. Bu heykəl 

də Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə bürüncdən hazırlanıb. Qeyd edək ki, səfər zamanı cənab İlham Əliyev və 

birinci xanım Mehriban Əliyeva Üzeyir bəyin ev-muzeyində görüləcək işlərlə də tanış olublar. Burada həyata 

keçiriləcək işlərdən sonra 1992-ci ildə muzeyin Bakıya aparılmış eksponatlarının burada yerləşdirilməsi nəzərdə 

tutulur. 

Daha bir fərəhli hadisə ondan ibarətdir ki, səfərin ikinci günü Vaqif Poeziya Günlərinin açılışı olub. Şuşa 

işğaldan azad edildikdən sonra ilk dəfə keçirilən möhtəşəm poeziya bayramı Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 

təşkil olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Vaqif Poeziya Günlərinin 

rəsmi açılışında iştirak ediblər. Dövlətimizin başçısı mərasimdə çıxış edərək bu bayramı ölkəmizin həyatında çox 

əlamətdar hadisə kimi dəyərləndirib.”Biz azad Şuşada yığışmışıq... Festivallar, poeziya günləri, mədəni tədbirlər 
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və bir çox başqa tədbirlər artıq keçirilir və keçiriləcəkdir. Demişdim ki, Şuşanı biz dirçəldəcəyik. Bu da baş verir, 

biz Şuşanı dirçəldirik”. 

Sonra tədbirdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq yazıçısı Anar, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə, 

Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyev, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi İlqar Fəhmi, digər qələm sahibləri çıxış 

ediblər. 

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Vaqif Poeziya Günləri çərçivəsində Heydər 

Əliyev Fondu tərəfindən təşkil edilən “Qarabağ Azərbaycan mədəniyyətinin incisidir” və “Yenidən doğma 

diyarda: Qarabağın sənət inciləri” sərgiləri ilə tanış olublar. 

Beləcə, Şuşada bayram bayrama qarışıb. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı özünün tarixi günlərini yaşayır. 

 

Xalq qəzeti. - 2021.- 1 sentyabr. - № 184. - S. 4. 
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Qətiyyətin və milli dəyanətin təntənəsi - ŞƏRH 
 

Prezidenti İlham Əliyev: “Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik! Bu gün eyni sözləri  

təkrarlayıram. Şuşa bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!” 

 

Rəfiqə Hüseynova 

 

Ötən il torpaqlarımızın müharibə yolu ilə 44 gün ərzində işğaldan azad edilməsi xalqımızın müasir və 

müstəqillik tarixinin böyük hərbi-siyasi uğuru oldu. Əgər 1993-cü ildə Heydər Əliyev müstəqilliyimizin əbədi 

olmasını təmin etmişdisə, vətəndaş qarşıdurmasının, dövlətimizin parçalanmasının qarşısını almışdısa, Ulu 

Öndərin layiqli siyasi davamçısı Prezident İlham Əliyev də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş, işğal 

siyasəti yürüdən Ermənistanı güc yolu ilə cəzalandırmışdı. 2020-ci il noyabrın 8-də Şəhidlər Xiyabanında 

Azərbaycan xalqına Şuşanın azad edilməsi müjdəsini verərkən Ali Baş Komandan çıxışında demişdir: “Əziz Şuşa, 

sən azadsan! Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq! Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik! Bu gün eyni sözləri təkrarlayıram. Şuşa 

bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!” Bəli, artıq bu gün nəinki Şuşa, işğaldan azad olunmuş bütün torpaqlarımızda 

dirçəliş, yeni həyat başlayıb. 

 

"Böyük qayıdış başlayır, bütün işlərə start verildi" 

 

Prezident, Müzəffər Ordumuzun Ali Baş Komandanı İlham Əliyev 44 günlük müharibənin zəfərlə bitən və 

işğaldan azad edilən bölgələrə dərhal tarixi səfərləri hər bir azərbaycanlıya böyük qürur və fəxarət hissi yaşadır. 

Təbii ki, bu Qələbə zəfərdən sonra işğaldan azad olunan rayonlarına səfər Qalib Komandanın öz sevincini, 

görüləcək işlərlə bağlı məlumatları xalqı ilə paylaşması məqsədi daşıyır. Ən əsası isə, işğalçı ölkə ilə bərabər, 

bütün dünya da şahidi oldu ki, torpaqların əsl sahibləri qayıdıb. Azərbaycan öz əbədi və əzəli torpaqlarını 

işğalçılardan azad etdi. Qalib ölkənin Müzəffər Komandanı qazanılmış Qələbəyə möhürünü vurmaq üçün həmin 

ərazilərə tarixi səfərlərini edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban 

Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva yanvarın 14-də Azərbaycanın işğaldan azad edilən mədəniyyət paytaxtı Şuşa 

şəhərində olublar. Qeyd edək ki, səfər zamanı dövlətimizin başçısının avtomobili özünün idarə etməsi isə hər kəsə 

açıq şəkildə mesaj verdi ki, "Mən Şuşaya Qələbə yolu ilə gəlmişəm!". Azərbaycan xalqı və Prezidenti heç kəsdən 

və heç nədən qorxmur. Biz qalibik! Zəfər bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır! 

Bəli, dövlət başçısı səfəri zamanı Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun 27-ci kilometrində Füzuli-

Şuşa yolunun, həmçinin Füzuli rayonunda hava limanının təməllərini qoydu: "Bu gün yanvarın 14-də Füzuli 

Beynəlxalq Hava Limanının təməli qoyuldu. Mən hava limanının tikintisi ilə bağlı Azərbaycan xalqına məlumat 

vermişdim. Bu, azad edilmiş bölgələrimizin inkişafı üçün çox önəmli bir layihədir". Bu gün isə Şuşaya ilk səfəri 

zamanı verdiyi vədlərin nəticəsini növbəti səfər zamanı görürük. 

 

Prezident İlham Əliyev Füzuli aeroportunu Qarabağın hava qapısı adlandırıb 

 

Bunu Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş ərazilərə növbəti səfər zamanı Füzuli Beynəlxalq 

Hava Limanı barədə danışarkən bildirib. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın Füzuli Beynəlxalq Hava 

Limanına gedərkən çəkdiyi videogörüntüdə dövlətimizin başçısı deyib: “Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına 

yaxınlaşırıq. Sol tərəfdə aerovağzal kompleksidir, qarşıda uçuş-enmə zolağı. Cəmi bir neçə ay ərzində hava limanı 

demək olar ki, artıq açılışa hazırlaşır. Hava limanının inşası bu il başlamışdır. Mən demişdim ki, bu il Füzuli 

Beynəlxalq Hava Limanı istifadəyə veriləcək. Bəlkə də dünyada bu sürətli templərlə heç bir hava limanı 

tikilməmişdir. Artıq uçuş-enmə zolağı da hazırdır. Burada son tamamlama işləri aparılır. Bir daha qeyd etmək 

istəyirəm, bu il mən hava limanının təməlini qoydum indi isə gəlirik inşaat işləri ilə tanış olmağa. Bu aeroport 

Qarabağın hava qapısıdır”. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva avqustun 29-da 

Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Birinci xanım Mehriban Əliyeva Füzuli 

Beynəlxalq Hava Limanının videogörüntüsünü paylaşıb. Paylaşımda bu sözlər qeyd olunur: “İşğaldan azad 

olunmuş ərazilərə növbəti səfərimiz. Şuşaya gedərkən”. 

 

Prezident İlham Əliyev Zəfər yolunda son tamamlama işləri ilə tanış olub 
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Səfər zamanı Prezident İlham Əliyev Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa Zəfər yolunda son tamamlama işləri ilə tanış 

olub. Qeyd edək ki, dövlətimizin başçısının Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən 

qurulması və bərpası layihəsi çərçivəsində Zəfər yolunun tikintisi başa çatmaq üzrədir. İki-üç hərəkət zolaqlı 

yolun uzunluğu 101 kilometrdir. Artıq yolun 92 kilometrlik hissəsinə asfalt-beton örtüyü salınıb. Digər hissələrdə 

isə işlər davam etdirilir. Yolda körpülər və yeraltı keçidlər inşa edilib. 

Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə şanlı ordumuzun ölkəmizin mədəniyyət mərkəzi elan olunan 

Şuşa şəhərini mənfur düşməndən azad edərkən istifadə etdikləri cığır-yolun əbədiləşdirilməsi məqsədilə tikilən 

Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa avtomobil yolu dövlətimizin başçısı tərəfindən Zəfər yolu adlandırılıb. 

 

Prezident İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Şuşada Üzeyir Hacıbəylinin  

heykəlinin açılışında iştirak ediblər 

 

Avqustun 29-da Şuşa şəhərində görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin heykəlinin açılışı olub. 

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva açılışda iştirak ediblər. Qeyd edək ki, 1985-ci ildə 

Üzeyir Hacıbəylinin 100 illik yubileyi münasibətilə Şuşada bəstəkarın heykəli ucaldılmışdı. Heykəltəraş Əhməd 

Salikov tərəfindən hazırlanan abidə 1992-ci ildə Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı erməni vandalizminə məruz 

qalaraq tamamilə məhv edilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq bəstəkarın yeni 

heykəli hazırlanıb. 

Məlumat verilib ki, heykəlin modeli qalmadığından yeni abidə o dövrün mətbuatında dərc olunan və 

arxivdə saxlanılan fotolar əsasında yaradılıb. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə bürüncdən hazırlanan heykəl 

Şuşa şəhərində öz əvvəlki yerində ucaldılıb. Abidə heykəltəraşlar Aslan Rüstəmov, Teymur Rüstəmov, Mahmud 

Rüstəmov tərəfindən hazırlanıb. 

Həmin gün Şuşa şəhərində görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin heykəlinin açılışı olub. 

Eyni zamanda, Şuşada Molla Pənah Vaqifin muzey-məqbərə kompleksinin bərpadan sonra açılışı da olub. Qeyd 

edək ki, 1982-ci il yanvarın 14-də xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü və iştirakı ilə 

Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi Şuşa şəhərində Molla Pənah Vaqifin məzarı üzərində ucaldılan əzəmətli 

məqbərənin açılışı olmuşdu. Məhz bu səfər çərçivəsində ümummilli lider Heydər Əliyev Vaqif Poeziya 

Günlərinin keçirilməsi ilə bağlı göstəriş verdi və həmin ilin 29 iyul – 3 avqust tarixlərində Şuşada Vaqif Poeziya 

Günləri keçirildi.Muzey-məqbərə kompleksi Cıdır düzünə yaxın bir ərazidə dahi şairin məzarı üstündə inşa 

edilmişdi. Dördkünc quruluşa malik və mərmərlə bəzədilən türbənin inşası məsələsi həll edilərkən ətrafdakı dağ 

mənzərəsi və şəhərsalma xüsusiyyəti nəzərə alınaraq, Azərbaycanın qülləvari türbələrinin kompozisiya 

quruluşundan istifadə edilmişdi. Məqbərənin inşasında xalq memarlığının yerli ənənələrinə, monumental-

dekorativ və tətbiqi plastika vasitələrinə yer verilmişdi. Türbənin daxilində Molla Pənah Vaqifin heykəltəraş 

Albert Mustafayev tərəfindən hazırlanan büstü qoyulmuşdu. 1992-ci ildə Şuşa şəhərinin Ermənistan tərəfindən 

işğalı nəticəsində kompleksin binası və burada sərgilənən bütün eksponatlar məhv edildi. Müzəffər Azərbaycan 

Ordusunun şanlı Zəfərindən sonra, 39 il əvvəl məqbərənin açıldığı gündə - yanvarın 14-də Şuşa şəhərinə səfəri 

zamanı məqbərəni ziyarət edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, burada təmir-bərpa və 

yenidənqurma işlərinə start verildi. 

Məqbərədə təmir-bərpa və yenidənqurma işləri Heydər Əliyev Fondu tərəfindən aparılıb. 2021-ci ilin mart 

ayından başlayaraq türbə ilkin mərhələdə konstruktiv müayinədən keçirilərək, tələb olunan hissələr üzrə 

gücləndirmə tədbirləri araşdırılıb və bu çərçivədə işçi layihələr hazırlanıb. İşçi layihələr əsasında xarici 

mütəxəssislər tərəfindən təyin edilən xüsusi kimyəvi materiallarla elementlərin konstruktiv bərpa işləri yerinə 

yetirilib, korroziyaya qarşı əlavə tədbirlər görülüb. Həmçinin abidənin dam örtüyü yenidən qurulub. Topoqrafiya 

işləri nəticəsində əldə edilən məlumatlar üzrə, o cümlədən ərazidə axtarış işləri keçirməklə qırılmış, dağılmış 

üzlük hissələrin əldə edilməsi ilə birlikdə abidənin ilkin ölçülərinin bərpası məqsədilə memarlıq işçi layihələri 

hazırlanıb. Bu layihələr əsasında isə fasadın və daxili hissələrin divar səthləri mərmərlə üzlənib və abidənin tarixi 

görkəmi bərpa edilib. 

Bundan əlavə, ərazidən tapılan tökmə alüminium şəbəkə nümunəsi əsasında hazırlanmış işçi layihələr üzrə 

bütün şəbəkə və dekorlar, o cümlədən giriş qapısı tökmə üsulu ilə alüminium materialdan tarixi ölçüləri 

qorunmaqla hazırlanıb, Şuşa şəhərinə gətirilərək layihə üzrə quraşdırılıb. Salonun mərkəzində qəbir daşı üzərində 

qara mərmərdən sənduqə qoyulub, ilkin formanın bərpası nəzərə alınmaqla büst ağ mərmərdən işlənib 

hazırlanaraq quraşdırılıb. 
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Abidənin hər detalında tarixi görkəm qorunub saxlanılıb. Abidə kompleksinin bütün infrastrukturu yenidən 

qurulub, yağış suları üçün drenaj xətləri və elektrik xətləri çəkilib quraşdırılıb. Landşaftda istinad divarları və 

meydança tarixi görkəmi çərçivəsində qranitlə üzlənib. Eyni zamanda ətrafda o dövrün şəkillərində əks olunduğu 

kimi, müxtəlif növ qızılgül kolları əkilib. 

 

Şuşada Xüsusi nümayəndəliyin yerləşəcəyi inzibati binada bərpa işləri aparılır 

 

Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada Xüsusi nümayəndəliyin yerləşəcəyi 

inzibati binada aparılan bərpa işləri ilə tanış olublar. Həmçinin, “Otel və Konfrans Mərkəzi”nin təməlqoyma 

mərasimində də iştirak edib. Qeyd edək ki, Şuşa şəhərinin tarixi görkəminin bərpası, əvvəlki şöhrətinin özünə 

qaytarılması və ənənəvi dolğun mədəni həyatına qovuşması üçün bərpa-quruculuq işləri sürətlə davam etdirilir. 

Qədim dövrdə Şuşa Böyük İpək Yolunun əsas qovşaqlarından biri idi. Avropa və Şərq şəhərləri ilə birbaşa ticarət 

əlaqəsi saxlayırdı. Bu şəhərlərdən davamlı gəlib–gedən tacirlərin gətirdikləri malları saxlamaq üçün 

karvansaraylar tikilirdi. Karvansaray konseptini əsas götürərək, Şuşa şəhərinin mərkəzində, Zəfər yolunun 

üzərində yerləşəcək 5 ulduzlu “Otel və Konfrans Mərkəzi” müasir və milli memarlıq üslublarının sintezi ilə dizayn 

edilib. Mərkəz 2,8 hektar ərazini əhatə edəcək. Memarlıq adət-ənənələrini özündə əks etdirən xarici görünüşündə 

ornamental kompozisiyalar və milli memarlıq elementləri tətbiq ediləcək. Həmçinin fasadın üzlənməsində 

Şuşanın tarixi binalarının tikintisində işlənilən yerli daşdan istifadə olunacaq. Bundan əlavə, mərkəzin eyvanları, 

şimal və cənub fasadları ənənəvi memarlıq quruluşunda, Şuşanın tarixi binalarının - XIX əsrə aid Zöhrabbəyovun 

evi, Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyinin tikintisində istifadə olunmuş taxta tərkibli materiallardan hazırlanıb. Beş 

mərtəbədən və 150 nömrədən ibarət “Otel və Konfrans Mərkəzi”ndə otaqlar, restoranlar, konfrans korpusları, 

daxili həyətlər olacaq.Həmçinin, səfər zamanı Şuşa şəhərində yenidənqurma işləri yekunlaşan “Qarabağ” 

hotelinin açılışı olub. Eyni zamanda, Şuşada yeni yaşayış massivinin təməli də qoyulub. 

 

Vaqif Poeziya Günləri yenidən təşkil olunub 

 

Növbəti səfər zamanı Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada Vaqif Poeziya 

Günlərinin açılışında iştirak ediblər. 

Avqustun 30-da Vaqif Poeziya Günləri Şuşa işğaldan azad edildikdən sonra Heydər Əliyev Fondu 

tərəfindən ilk dəfə şairin doğma şəhərində yenidən təşkil olunub. Dövlətimizin başçısı açılış mərasimində çıxış 

edib. Sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Vaqif Poeziya Günləri çərçivəsində təşkil 

edilən “Qarabağ Azərbaycan mədəniyyətinin incisidir” və “Yenidən doğma diyarda: Qarabağın sənət inciləri” 

sərgiləri ilə tanış olublar. 

Bəli, artıq Qalib ölkənin Qalib Lideri, bu torpağın sahibləri qayıdıblar, əllərində silah və bayraq, ürəklərində 

Vətən sevgisi! Dövlət başçımızın dediyi kimi: "Biz tarixi ədaləti bərpa edirik - güc hesabına, əzm, iradə hesabına, 

cəsarət, mətanət hesabına, milli ruh hesabına! Natəvan, Üzeyir bəy, Bülbül milli ruhumuzun təcəssümüdür. 

Onların əziz xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi yaşayıb və əbədi yaşayacaqdır. Qarabağ Azərbaycandır!" 

 

Budur qətiyyətin və milli dəyanətin təntənəsi 

 

Bəli, budur qətiyyətin və milli dəyanətin təntənəsi. Budur, dünya səviyyəli, cəsarətli lider! Budur, xalqın 

Prezidenti olmaq! Beləliklə, Prezident İlham Əliyev ata vəsiyyətini şərəflə yerinə yetirdi, xalqına, məcburi 

köçkünlərə verdiyi sözə sahib çıxdı, güclü Azərbaycan yaradaraq düşməni onunla hesablaşmağa vadar etdi. 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edən müdrik lider, böyük strateq, qalib sərkərdə kimi adını əbədi olaraq 

tarixə yazdırdı, 44 günlük Vətən müharibəsinin əsl qəhrəmanına çevrildi. 

Dövlət başçımızın dediyi kimi, indi Natəvanın, Üzeyir bəyin, Bülbülün ruhları şaddır: “Tarixi ədalət bərpa 

olunur. Biz tarixi ədaləti bərpa edirik - güc hesabına, əzm, iradə hesabına, cəsarət, mətanət hesabına, milli ruh 

hesabına! Natəvan, Üzeyir bəy, Bülbül milli ruhumuzun təcəssümüdür. Onların əziz xatirəsi bizim qəlbimizdə 

əbədi yaşayıb və əbədi yaşayacaqdır. Qarabağ Azərbaycandır!” 
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Vaqid Poeziya Günləri mədəniyyətimizin təntənəsidir 
 

Şuşada görülən işlər gözəl gələcək vəd edir, hamımız o gələcəyin şahidləri olacağıq 

 

Məlahət Rzayeva 

 

Mədəniyyətimizin beşiyi Şuşanın işğaldan azad edilməsi müjdəsini xalqımıza elan edən müzəffər Ali 

Baş Komandan, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Əziz, Şuşa, sən azadsan! Əziz 

Şuşa, biz qayıtmışıq. Biz səni, dirçəldəcəyik” sözləri hər bir azərbaycanlının qəlbində əbədi iz qoydu. Cənab 

Prezident həmişə olduğu kimi yenə də sözünün üstündə durdu.  

 

Bunu Şuşada, eləcə də işğaldan azad edilmiş bütün Qarabağda aparılan quruculuq işləri sübut edir. 

Prezident həmçinin Şuşanı Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edib. Və o gündən aparılan bütün işlər Şuşanın 

məhz Azərbaycan şəhəri, mədəniyyətimizin beşiyi və paytaxtı olduğunun təsdiqidir. Bu günlər Şuşada keçirilən 

Vaqif Poeziya Günləri də həmçinin. Vaqif Poeziya Günləri avqustun 30-da Şuşa işğaldan azad edildikdən sonra 

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən ilk dəfə şairin doğma şəhərində yenidən təşkil olundu.  Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Vaqif Poeziya Günlərinin rəsmi 

açılışında iştirak etdilər. Eyni gündə dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəylinin abidəsinin açılışı oldu. Prezident və 

birinci xanım həmçinin yenidən bərpa edilmiş Şuşa Xalçaçılıq Qalereyasında sərgilənən mədəniyyət inciləri 

sərgisi ilə də tanış oldular. Cənab Prezident Vaqif Poeziya Günlərinin rəsmi açılışında çıxışı zamanı Azərbaycan 

mədəniyyət tarixində silinməz izlərini bir daha xatırlatdı: “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. 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”. Prezident xatırlatdı ki, Azərbaycan ədəbiyyatının 

görkəmli nümayəndəsi  Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin Şuşada ucaldılması qərarını ulu öndər Heydər Əliyev 

vermişdi. Onun təşəbbüsü ilə 1982-ci il yanvarın 14-də burada qarlı, şaxtalı havada bu məqbərənin açılışı 

olmuşdu: “Bu, sıradan olan hadisə deyildi. Çünki o vaxt Şuşa Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin bir hissəsi idi. 

Bildiyiniz kimi, uzun illər ermənilər Şuşaya iddia edirdilər, Şuşanı erməni şəhəri kimi qələmə verməyə çalışırdılar. 

Halbuki, bunun üçün heç bir tarixi, mədəni əsas yox idi. O zaman Ulu Öndərin iradəsi və qətiyyəti nəticəsində bu 

məqbərə ucaldılmışdı və bir daha Şuşanın Azərbaycan şəhəri kimi təsdiqi öz yerini tapmışdı”.   

Şuşa azad edildikdən sonra bura ilk səfərində cənab Prezident Vaqifin məqbərəsinin bərpası, Vaqif Poeziya 

Günlərinin, “Xarıbülbül” festivalının yenidən keşirilməsi, Üzeyir bəyin ev-muzeyinin, Bülbülün evinin, Xan qızı 

bulağının bərpası barədə göstərişlər  verdi və özü şəxsən işlərin gedişi ilə tanış oldu. İşğal zamanı ermənilər 

tərəfindən gülləbaran edilmiş dahi şəxsiyyətlərimizin – Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün büstləri Şuşaya 

gətirildi. Şuşada 3 məscid - Yuxarı Gövhər Ağa,  Saatlı və Aşağı Gövhər Ağa məscidlərinin təmiri başa çatmaq 

üzrədir. Otellər, mehmanxanalar tikilir. Bütün bunlar Şuşanın dirçəlişinin təsdiqidir.  

İstedadlı jurnalist, əslən Şuşalı Kəmalə Cahidqızı “Şərq”ə açıqlamasında Azərbaycan 

mədəniyyətinin Şuşadakı təntənəsindən qürur hissi keçirdiyini dedi:  

- Şuşada keçirilən istənilən tədbir, miqyasından asılı olmayaraq, bir təntənədir. Şuşanın mədəniyyət 

paytaxtı elan edilməsi, 1 ildən də az bir müddətdə bir-birinin ardınca bilavasitə Prezidentin iştirakı ilə dövlət 

tədbirlərinin keçirilməsi Şuşaya verilən dəyərin göstəricisidir. Qısa müddətdə çox böyük işlər görülüb. Ən diqqət 

çəkənsə budur ki, işlər məhz planlı şəkildə görülüb. Əslində istər "Xarıbülbül" festivalının, istər Vaqif Poeziya 

Gününün, Üzeyir Hacıbəyovun heykəlinin, Bülbülün ev-muzeyinin açılışı, 2022-ci ildə Şuşanın 270 illiyinin 

keçirilməsi ilə bağlı hazırlıq və s. dünyaya verilən "biz bu müqəddəs şəhərin əsl sahibləriyik", mesajıdır. Şuşa 

yaranışından çal-çağırlı, mədəni, ədəbi-bədii tədbirlərin məskəni olub. Bir məqamı qürurla vurğulamaq istərdim 

ki, Şuşada ermənilərin dağıtdığı, yararsız hala saldığı bütün tarixi və mədəni abidələr, yaşayış binaları, otel və s. 

məhz öz formasında, Şuşanın özünəxas memarlığına uyğun olaraq bərpa edilir. Bu məni xüsusilə sevindirir. Bir 

sözlə, Şuşada görülən işlər gözəl gələcək vəd edir. Hamımız o gələcəyin şahidləri olacağıq.  
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Ulu Öndərin Şuşaya olan məhəbbətinin ifadəsi 
 

Ötən əsrin 80-ci illərini Şuşa tarixinin qızıl dövrü adlandırsaq, heç də yanılmarıq. Həmin illərdə 

şəhərin şeiriyyətlə, musiqi ilə dolu mədəni həyatında dərin iz qoyan, bu yurda yeni həyat verən, onu 

zinətləndirən iş, böyük ədəbi hadisə Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır: Böyük şair Molla Pənah Vaqifin 

məqbərəsinin açılışı və Vaqif Poeziya Günləri. 

1981-ci ilin axırlarında Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin tikintisi başa çatdırıldı və bununla da şəhərin 

müasir memarlığına əzəmətli bir abidə daxil oldu. Bir neçə aydan sonra isə məqbərənin, eyni zamanda, Poeziya 

evinin və bir sıra mədəniyyət obyektlərinin təntənəli açılışı oldu. 

“İki sahil”in məlumatına görə, tədqiqatçı-jurnalist Vasif Quliyev ötən əsrin 80-ci illərində baş verən həmin 

hadisələri xatırlayaraq AZƏRTAC-ın müxbirinə deyib: “1982-ci ilin yanvarın 14-nü şuşalılar hələ də 

unutmayıblar və həmin tarix onların xatirəsindən heç vaxt silinməyəcək. Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin 

gəlişini səbirsizliklə gözləyən minlərlə insan öz əziz qonağını layiqincə qarşılamaq və yerləşdirmək üçün böyük 

hazırlıq işləri görmüşdü. Şuşalılar küçələrdə, yol kənarlarında, ağacların altında, evlərin eyvanlarında özlərinə yer 

eləyir, bu böyük şəxsiyyətə sonsuz məhəbbət və ehtiramlarını bildirirdilər. Bu, heç də səbəbsiz deyildi. Axı, o, 

Şuşanı həmişə özünə doğma sayırdı. Vaqifin məqbərəsinin açılışında iştirak etmək üçün Bakıdan Şuşaya Mərkəzi 

Komitənin Büro üzvlərindən, çoxsaylı ədəbiyyat və incəsənət xadimlərindən ibarət böyük bir heyəti də özü ilə 

gətirmişdi. 

… Şuşa “qar çiçəyi”nə bələnmişdi. Lopa-lopa güclü yağan qar şəhərə xüsusi bir gözəllik verirdi. Amma 

buz bağlamış yollar maşınların gediş-gəlişinə imkan vermirdi. Bunu görən yerli camaat Heydər Əliyevin əyləşdiyi 

maşını “Xan qızı bulağı”nın qarşısından “Güllü bağ”ın qabağınadək qucaqlarında çıxarmışdılar. Maşın karvanı 

Cıdır düzü tərəfə istiqamət götürdü. Şuşadakı qarlı havaya baxmayaraq tədbir yüksək səviyyədə keçdi. Ölməz 

Səməd Vurğunun 

Qalxacaq, şairim, bir gün heykəlin, 

Bizim Qarabağın Cıdır düzündə. 

Vaqif canlanacaq onun üzündə...- 

misraları yazılmış lövhə məqbərənin görümlü yerindən asılmışdı. Alqış səsləri altında dahi Üzeyir 

Hacıbəylinin “Koroğlu” operasının uvertürası dağlarda, daşlarda, dərələrdə əks-səda verdi, əsrarəngiz Qarabağ 

çöllərinə yayıldı. Heydər Əliyev məqbərənin qarşısındakı lenti kəsdi, sonra nitq söylədi və dərin məzmunlu 

çıxışının sonunda bunu əlavə etdi: “Şuşa təkcə şuşalılar üçün yox, bütün azərbaycanlılar üçün, vətənini, millətini 

sevən hər bir azərbaycanlı üçün əziz bir şəhərdir, əziz bir torpaqdır, əziz bir abidədir. Şuşanı çox sevirəm. Mən 

hər hansı bir rayona yox, yalnız Şuşaya tez-tez gələ bilərəm və özü də ailə üzvlərimlə birlikdə. Çünki bu şəhər 

mənə doğmadan doğmadır. Və sizə söz verirəm ki, tez-tez gələcəyəm, heç vaxt da köməyimi əsirgəməyəcəyəm. 

Şuşa abidələr şəhəridir. Diyarın zəngin tarixi ilə bağlı hər şeyi qorumaq, qədim tikililəri bərpa etmək lazımdır”. 

Bu kəlamlar onun Şuşa qalasına və şuşalılara ünvanladığı ürək sözləridir. 

Sonra Heydər Əliyev bildirdi ki, bu qarlı havada şəhəri maşınsız, piyada gəzəcək. Elə də oldu. O, bir neçə 

obyektin, o cümlədən Poeziya evinin açılışında iştirak etdi. “Vaqif məqbərəsi” ədəbi birliyinin üzvləri ilə görüşdü, 

onların şeirlərini dinlədi. Elə oradaca gənc yazarlar hər il Şuşada Vaqif poeziya günlərinin keçirilməsini təklif 

etdilər. Bu təklifi çox yaxşı qarşılayan Heydər Əliyev onunla tədbirə gələn yazıçılara - Mirzə İbrahimova, İsmayıl 

Şıxlıya məsləhət gördü ki, şuşalı gənclərin bu arzusunu nəzərə almaq və bu ənənəni hər il davam etdirmək 

lazımdır. Hər il Şuşada Vaqif Poeziya Günləri keçirilməlidir. Sonra əlavə etdi ki, özü də gəlib iştirak edəcək. 

Həqiqətən də, o gündən böyük bir mədəni tədbirə start verildi və Heydər Əliyev həmin il iyulun 29-da 

Şuşaya gəldi. Şuşaya yenidən öz şərəfli gəlişi, elm, ədəbiyyat, incəsənət xadimlərini, ailə üzvlərini - həyat yoldaşı 

Zərifə xanımı və oğlu - indi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevi də gətirməsi onun bu diyara 

və milli ədəbiyyatımıza, tariximizə diqqətinin daha bir təzahürü idi. 

Minlərlə şəhər sakini qonaqları salamlayırdı”. 

Tədqiqatçı-jurnalist həmin günün yaddaqalan bəzi epizodlarını xatırlayaraq deyib: “Tədbir keçirilən vaxt 

Şuşanın qocaman sakinlərindən biri, 86 yaşlı el ağsaqqalı “Dağ İsmayıl” ləqəbli çayçı İsmayıl Əlişov addım-

addım tribunaya sarı gələrkən mühafizə xidmətinin əməkdaşları onun qarşısını kəsmək istədilər. Bu, Heydər 

Əliyevin gözündən yayınmadı. Tədbir başa çatandan sonra o, İsmayıl kişini yanına çağırtdıraraq soruşdu: “Bəlkə, 

mənə bir sözün var?” İsmayıl kişi dedi ki, Heydər müəllim, əvvəla Şuşaya xoş gəlmisiniz! Sizdən bir təvəqqem 

var ki, bura tez-tez gələsiniz, həm də əlidolu gələsiniz. Burada belə xeyirxah işlər görmək üçün çoxlu vəsait də 

ayırasınız. Heydər Əliyev gülə-gülə dedi: “İsmayıl əmi, sizə söz verirəm ki, tez-tez gələcəyəm, heç vaxt da 

https://azertag.az/
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köməyimi Şuşadan əsirgəməyəcəyəm”. Çayçı İsmayıl kişi onun əllərindən bərk-bərk yapışaraq evinə qonaq dəvət 

etdi. Bu təklifi çox səmimi qəbul edən Heydər Əliyev “sağlıq olsun, sonra gələndə qonaq olaram” dedi. 

Azərbaycanın görkəmli şair və yazıçılarının, tanınmış müğənni və musiqiçilərinin Cıdır düzündəki çıxışları 

və konsertləri də unudulan deyil. Lütfiyar İmanov, Zeynəb Xanlarova, Arif Babayev, Ədalət Nəsibov, Teymur 

Mustafayev, Amaliya Pənahova, Əliabbas Qədirov və başqalarının iştirakı poeziya bayramına daha bir gözəllik 

və rəngarənglik bəxş etdi. 

Sonra Cıdır düzündə böyük konsert oldu. Zeynəb Xanlarova oxuyanda bərk yağış yağmağa başladı. Buna 

baxmayaraq, Heydər Əliyev ailəsi ilə birlikdə onu axıradək dinlədi, ağsaqqallardan kimsə dedi ki, yoldaş Heydər 

Əliyev, siz Şuşaya gələndə sanki təbiət cuşa gəlir. Birinci dəfə qar yağmışdı, indi isə leysan yağdı. Xahiş edirəm 

bir də gələndə elə edin ki, günəşli hava olsun. Heydər Əliyev gülümsəyərək “söz verirəm ki, bundan sonra Şuşaya 

günəşli gündə gələcəyəm!” dedi. 

Qonaqların növbəti tanışlığı Saatlı məscidində fəaliyyət göstərən “Vaqif çeşməsi” ədəbi birliyinin üzvləri 

ilə oldu. Bura Heydər Əliyevlə birlikdə Süleyman Rüstəm, Lətif Kərimov, Mirzə İbrahimov, Niyazi, İsmayıl Şıxlı, 

Süleyman Ələsgərov, Nazim Axundov, Bəxtiyar Vahabzadə, Nəbi Xəzri, Söhrab Tahir, Qabil, Fikrət Sadıq, Xəlil 

Rza, Nəriman Həsənzadə, Məmməd Araz, İlyas Tapdıq, Cabir Novruz, Tofiq Bayram, Fikrət Qoca, Anar, Elçin 

və başqa şair, yazıçı, incəsənət xadimləri də gəlmişdi. Onlar poeziya evi və dərnək üzvləri ilə yaxından tanış 

oldular. Heydər Əliyev bir neçə şairin söylədiyi şeirləri məmnunluqla dinlədi. 

Qonaqlar getmək istəyərkən çayçı Süleyman milli geyimdə üst-üstə yığdığı çayla dolu on-on beş stəkanı 

çox cəldliklə, əvvəlcə Heydər Əliyevə, sonra digər qonaqlara təklif etdi və “yoldaş Əliyev, sənə qurban olum, çay 

içməmiş hara gedirsiniz?! Kəkotu çayıdır, heç olmasa bir stəkan için!” 

Heydər Əliyev çayçı Süleymana zarafatla dedi: “Ay qalalı, kəkotu yox, kəklikotu!” Onun bu yaddaqalan 

şirin zarafatı nə şuşalıların, nə də qonaqların yadından çıxmayıb. 

İyulun 29-dan avqustun 2-dək Heydər Əliyev Şuşada qaldı, bir sıra tədbirlərdə - xalça muzeyinin, rəsm 

qalereyasının, şəhər parkında Natəvanın büstünün açılışında iştirak etdi. Həmin günlərdə Şuşanın tarixinə daha 

şanlı səhifələr yazıldı. 

Heydər Əliyevin Şuşaya bu qədər diqqət və qayğı göstərməsi heç də adi məsələ deyildi. Bu, ilk növbədə, 

Ermənistana, ermənilərə xəbərdarlıq idi ki, Qarabağdan gözlərini çəksinlər. Respublika rəhbərinin Şuşa şəhərinə 

xüsusi qayğıkeşliklə yanaşması, bir ildə iki dəfə ən məşhur azərbaycanlı ziyalılarla bura gəlməsi Heydər Əliyevin 

kölgəsini daim qılınclayan, paxıl, xəbis, kinli düşmənlərin gözünə ox kimi batırdı. Sonralar, 1988-ci il fevralın 3-

də Stepanakertdə (sovet dövründə belə adlandırılıb – red.) Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi 

Siyasi Bürosunun üzvü Razumovski və Moskvanın rəsmi nümayəndəsi Solomentsevin də iştirak etdikləri partiya 

fəalları yığıncağında Qarabağ ermənilərinin Azərbaycandan ayrılması məsələsi müzakirə olunarkən şəhər 

mətbəəsinin direktoru Yuri Nersesyan belə demişdi: “Heydər Əliyev bizim pionerlərə saray tikmək əvəzinə, 

hansısa bir xanın vəziri olan mollaya Şuşada mavzoley tikdirdi. Məgər bu ölkədə Leninin mavzoleyindən başqa 

da mavzoley tikmək olar?!” 

1982-ci ilin payızında Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin 

olunması ilə əlaqədar Moskvaya köçdü və bir daha Şuşaya gələ bilmədi. 

Heydər Əliyev 1996-cı il mayın 6-da Şuşa və Laçın rayonlarının ictimaiyyəti ilə görüşündə Şuşanın, 

ümumiyyətlə, Qarabağın Azərbaycan üçün müstəsna əhəmiyyəti olduğunu bildirərək demişdi: “Şuşa 

Azərbaycanın ən əziz və böyük tarixi olan bir guşəsidir. Şuşanı yaradanlar, Şuşa şəhərini quranlar, Şuşa qalasını 

tikənlər Azərbaycan torpağının sahibləri olublar və Qarabağda Azərbaycan torpağının daim qorunması, 

saxlanılması üçün Şuşa şəhərini, qalasını yaradıblar. Bu, Azərbaycan xalqının yaratdığı böyük bir abidədir, təkcə 

şəhər deyil, böyük bir tarixi abidədir. Bu şəhərdə, onun ətrafında Azərbaycan xalqının bir neçə əsrlik tarixə malik 

böyük mədəniyyəti, mədəni irsi, qəhrəmanlıq nümunələri yaranıb. Şuşa təkcə şuşalılar üçün yox, bütün 

azərbaycanlılar üçün vətənini, millətini sevən hər bir vətəndaş üçün əziz bir şəhərdir, əziz bir torpaqdır, əziz bir 

qaladır, əziz bir abidədir”. 

Müsahibimiz söhbətinə belə yekun vurub: “Artıq həmin günlərdən 39 il keçib və 29 il idi ki, Şuşada poeziya 

və mahnı bayramları keçirilmirdi, 29 il idi ki, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi və Şuşanın digər tarixi abidələri 

erməni vəhşiliyinin qurbanına çevrilmişdi. Şuşanın nə mədəniyyət və istirahət parklarından, nə də Cıdır düzündən 

tar, kaman, dəf səsləri eşidilmirdi… 

Lakin vaxt gəldi, Heydər Əliyev siyasi kursunun ləyaqətli davamçısı, Prezident İlham Əliyevin Ali Baş 

Komandan olduğu qüdrətli və şanlı Ordumuz öz sözünü dedi. Şuşa “Xarıbülbül” musiqi festivalına ev sahibliyi 

etdi. Şuşada Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi bərpa edildi, bu yurdun şöhrət bayrağı kimi yenidən ucaldıldı. 
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Poeziya bayramı ənənəsi təzədən davam etdirilməyə başladı. “Qarabağ şikəstəsi” Xan Şuşinskinin zəngulələrində 

yenə də Cıdır düzünün dörd bir tərəfini dolaşır, Topxanada əks-səda verərək ətrafa yayılır”. 

 

İki sahil.-2021.-1 sentyabr.-№156.-S.4. 
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Şuşaya əbədi günəş doğub 

 
Ramilə Qurbanlı 

 

“...Şuşa Azərbaycanın ən əziz və böyük tarixi olan bir guşəsidir. Şuşanı yaradanlar, Şuşa şəhərini quranlar, 

Şuşa qalasını tikənlər Azərbaycan torpağının sahibləri olublar və Qarabağda Azərbaycan torpağının daim 

qorunması, saxlanması üçün Şuşa şəhərini, qalasını yaradıblar. Bu, Azərbaycan xalqının, əcdadlarımızın yaratdığı 

böyük abidədir, təkcə şəhər deyil, böyük bir tarixi abidədir”. 

Ulu Öndərin bu fikirləri söylədiyi o gün - 1982-ci il yanvarın 14-ü Şuşanın dağları ağ örpəyə bürünmüşdü. 

Şuşaya qar yağırdı, soyuq adamın iliklərinə qədər işləyirdi. Həmin şaxtalı gün böyük Azərbaycan şairi Molla 

Pənah Vaqifin məqbərəsinin açılışı oldu. Muzey-məqbərə kompleksi Cıdır düzünə yaxın bir ərazidə dahi şairin 

məzarı üstündə inşa edilmişdi. Dördkünc quruluşa malik və mərmərlə bəzədilən türbənin inşası məsələsi həll 

edilərkən ətrafdakı dağ mənzərəsi və şəhərsalma xüsusiyyəti nəzərə alınmış, Azərbaycanın qülləvari türbələrinin 

kompozisiya quruluşundan istifadə olunmuşdu. Məqbərənin inşasında xalq memarlığının yerli ənənələrinə, 

monumental-dekorativ və tətbiqi plastika vasitələrinə yer verilmişdi. Türbənin daxilində Molla Pənah Vaqifin 

heykəltəraş Albert Mustafayev tərəfindən hazırlanan büstü qoyulmuşdu. 

Şuşada yaşayıb, yaratmış M.P.Vaqifin məqbərəsinin açılışı təkcə ədəbi-mədəni hadisə deyildi...… 

Ulu Öndər məqsədyönlü şəkildə 1923-cü ildə dağlıq və aran hissələrinə bölünmüş Qarabağın təsərrüfat və 

iqtisadi cəhətdən daha sıx birləşdirilməsinə çalışırdı. Çünki erməni millətçiləri Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın 

digər rayonları ilə guya iqtisadi və təsərrüfat əlaqələrinin olmadığını, əhalinin ümumi sayında ermənilərin 

çoxluğunu əsas gətirərək vilayətin Ermənistana birləşdirilməsini tələb edirdilər. Onların bu niyyətlərinin qarşısını 

almaq üçün Dağlıq Qarabağın Aran Qarabağla və digər rayonlarla əlaqəsini daha da sıxlaşdırmaq, strateji 

əhəmiyyətli kommunikasiyaları genişləndirmək lazım gəlirdi. Ümummilli Liderin iştirakı ilə 1979-cu il yanvarın 

12-də Ağdam-Xankəndi dəmir yolu istifadəyə verildi. Həmin dəmir yolu xətti ilə muxtar vilayətin respublikanın 

digər rayonları ilə daha sıx iqtisadi əlaqəsi yaradıldı. Bu, Ulu Öndər Heydər Əliyevin strateji addımı və böyük 

tarixi xidməti idi. 

Həmin gün Şuşaya gələn Ümummilli Lider şəhərdə Azərbaycan xalqının tarixi abidələrinin qorunmasına 

ayrıca diqqət ayrılması barədə xüsusi göstəriş verdi. Ulu Öndər Azərbaycan poeziyasının klassikləri M.P.Vaqifin 

və Xurşidbanu Natəvanın yaşadığı yerləri ziyarət edib, Şuşa rayonunun rəhbərliyinə demişdi: “Şuşa abidələr 

şəhəridir. Diyarın zəngin tarixi ilə bağlı olan hər şeyi qorumaq, qədim tikintiləri bərpa etmək lazımdır”. Bundan 

az müddət sonra Şuşa şəhərini tarix-memarlıq qoruğu elan edən qərar qəbul olundu. 1982-ci il iyulun 29-dan - 

avqustun 2-dək Qarabağa bir il içərisində ikinci dəfə səfər edən Heydər Əliyevin iştirakı ilə Şuşada şair 

Xurşidbanu Natəvanın abidəsinin açılışı oldu. Ulu Öndər Şuşada “Poeziya evi”nin açılışında, Vaqif Poeziya 

Günlərində iştirak etdi, Üzeyir bəy Hacıbəylinin və Bülbülün Şuşadakı ev-muzeylərindəki eksponatlarla tanış 

oldu, onların qorunmasına dair tapşırıqlar verdi. 

1988-1993-cü illərdə Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı yeddi Azərbaycan rayonu Ermənistan silahlı güvvələri 

tərəfindən işğal edildi. Qarabağdakı, o cümlədən Şuşadakı bütün tarixi abidələr, oranın Azərbaycan torpağı 

olduğunu sübut edə biləcək nə vardısa hamısı erməni vandalları tərəfindən darmadağın edildi. Zaman keçdi, tarixi 

ədalət öz yerini aldı. Şuşa işğaldan azad edildi. Qələbədən sonra yanvarın 14-də Şuşada Vaqifin məqbərəsinin 

qalıqlarını ziyarət edən ölkə rəhbəri onun bərpa olunması barədə göstəriş verdi. 

2021-ci il avqustun 29-da Şuşada günəşli, aydın hava vardı. Həmin gün Şuşanı azad etmiş Ali Baş 

Komandan, Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə Molla Pənah Vaqifin 

bərpa edilmiş möhtəşəm məqbərəsinin açılışı oldu. 

Məqbərədə təmir-bərpa və yenidənqurma işləri Heydər Əliyev Fondu tərəfindən aparılıb. 2021-ci ilin mart 

ayından başlayaraq türbə ilkin mərhələdə konstruktiv müayinədən keçirilərək, tələb olunan hissələr üzrə 

gücləndirmə tədbirləri araşdırılıb və bu çərçivədə işçi layihələr hazırlanıb. Məqbərənin bərpasını həyata keçirənlər 

ərazidə məqbərədən qalan hər xırda detaldan istifadə ediblər. Şairin ruhunu özündə daşıyan hər bir daş parçası 

yenidən onun məqbərəsinə hörülüb. 

Məqbərənin bərpadan sonra açılış mərasimi həm də Vaqif Poeziya Günlərinin bərpa olunması ilə müşayiət 

olundu. Dövlət başçısının ətrafında 39 il əvvəl Heydər Əliyevin yanında olduğu kimi Azərbaycanın ədəbiyyat, 

mədəniyyət və sənət adamları toplanmışdı. Şairlər Vaqifin və özlərinin şeirlərini səsləndirib, Tanrının lütfünə 

şükranlıqlarını bildirdilər. Yazıçı Anar dövlət başıçısından AYB-nin növbəti qurultayının Şuşada keçirilməsinin 

xeyir-duasını aldı. Demək, irəlidə Şuşada hələ çox sənət və ədəbiyyat bayramları olacaq. 
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Abidənin ətrafında 39 il il əvvəl də olduğu kimi qızıl gül kolları əkilib. Bir də Şuşanın dağlarını qara 

buludlar almayacaq, o dağlar yalnız təbii ağ dumana, təbii ağ örpəyə bürünəcək. Şuşaya əbədi günəş doğub, 

Şuşaya yeni nəfəs gəlib. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 1 sentyabr. - № 184. - S. 1,4. 
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Şuşa sürətlə inkişaf edir 

 
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən kompleks tədbirlər mədəniyyət paytaxtımızı regionun 

ən gözəl şəhərlərindən birinə çevirəcək 

 

Yasəmən Musayeva 

 

“...44 günlük Vətən müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. Bu tarix 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...” 

Bəli, 2020-ci ilin 8 noyabrı Qarabağın baş tacı Şuşanın azadlığa qovuşduğu, 2021-ci ilin 14 yanvarı isə 

dirçəliş günü oldu...… 

O Şuşa ki, hər zaman tariximizin, mədəniyyətimizin, ruhumuzun şah taxtında əyləşib, musiqimizin beşiyi, 

poeziyamızın inci qatarı, qəhrəmanlıq salnamələrimizin hünər, cəng meydanı olub... 

Şuşada hara baxsan, hansı küçəyə göz yetirsən başdan-başa tarix, salnamədi... 

Qala divarı, Gəncə qapısı, Topxana, Cıdır düzü, Turşsu, İsa bulağı, Pənahəli xanın, Vaqifin, Natəvanın, 

Üzeyir bəyin, Xan əminin ruhu hopmuş 17 məhəllə: Böyük qurdlar, Kiçik qurdlar, Seyidli, Culfalar, Təzə məhəllə, 

Hamamqabağı, Dəmirçilər, Quyuluq, Xocamircanlı, Mamayı, Saatlı, Köçərli, Mərdinli, Çölqala, Hacı Yusifli, 

Çuxur məhəllə, Ağadədəli... 

 

“Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olar” 

 

Buna görə idi ki, 44 günlük Vətən savaşında da qəhrəman oğullarımız birbaşa Qarabağın ürəyi, gözü Şuşaya 

doğru şığıdılar, bu füsunkar şəhər uğrunda ölüm-dirim savaşına qalxdılar, sıldırımlardan aşaraq, yalın əllə mənfur 

düşmənin üzərinə şığıyıb  qarşılarında diz çökdürdülər. Azərbaycan oğulları bu dağlar incisini elə bir cəsurluqla 

azad etdilər ki, min illər bundan sonra da hünərlərindən danışılacaq, şənlərinə dastanlar, əfsanələr qoşulacaq... 

Şuşanı hər zaman Azərbaycan xalqı özünün mənəvi paytaxtı hesab edib, tarixinin, mədəniyyətinin beşiyi 

sanıb, əzəməti ilə qürurlanıb, varlığı ilə öyünüb. 

II Qarabağ müharibəsinin gedişi ərəfəsində, 16 oktyabr 2020-ci ildə Prezident İlham Əliyev Türkiyənin “A 

Haber” televiziya kanalına müsahibə verən zaman jurnalistin sualını cavablandırarkən Şuşanın azadlığının 

xalqımız üçün nə qədər əhəmiyyətli olmasını xüsusi vurğulamışdı: 

“... İstiqamət hər tərəfdir. İşğal edilmiş torpaqların hər bir qarışı, hər bir şəhər bizim üçün doğmadır, əzizdir. 

Mənim üçün hər bir kəndin dəyəri, qiyməti o biri kəndlə müqayisədə, o biri şəhərlə müqayisədə eynidir, 

bərabərdir. Ancaq siz də yaxşı bilirsiniz ki, Şuşanın Azərbaycan xalqının qəlbində xüsusi yeri var. Bu, bizim tarixi 

şəhərimizdir, qədim mədəniyyət ocağıdır. Şuşa Azərbaycan xalqına bir çox istedadlı, dahi şəxslər bəxş edibdir. 

Əlbəttə ki, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olar”. 

Çox keçmədən müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında şanlı Azərbaycan Ordusu 

Şuşanı azad etdi və bu tarixi zəfərlə düşmənə elə bir gözdağı verdi ki, onun ağrı-acısını heç zaman unuda, sınmış 

belini düzəldə bilməyəcək... 

 

Uğurlu başlanğıc 

 

İndi növbə bu tarixi şəhərin əzəmətini bərpa etmək, onu dirçəltməkdi. 

Prezident İlham Əliyev 2021-ci ilin 14 yanvarında Şuşaya “Zəfər yolu” ilə səfər edərək bu tarixi missiyanın 

uğurlu təməlini qoydu. 

İlham Əliyev bu səfəri zamanı illərdir didərgin həyatı yaşayan Natəvanın, Üzeyir bəyin, Bülbülün 

güllələnmiş büstlərini də öz doğma yerlərinə qovuşdurdu, onların da ruhları şad oldu. Dahi şəxsiyyətlərimizin 

büstlərinin Şuşaya - öz əzəli vətənlərinə qaytarılması qələbəmizin daha bir sarsılmaz rəmzinə çevrildi. 

İki aydan sonra, martın 16-da dövlət başçısı yenidən Şuşaya üz tutdu, Vaqifin məqbərəsində tezliklə 

yenidənqurma işlərinin başlayacağının, məscidlərin bərpası ilə bağlı müvafiq göstərişlər verildiyinin, otuz il 

ərzində ermənilərin qurutduğu bütün bulaqlarımızın bərpa ediləcəyinin və digər möhtəşəm planların xoş xəbərini 

verdi. 
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Daha sonra Ali Baş Komandan bizi mayın 12-də ölkəmizin tarixində əlamətdar günlərdən olan və uzun 

fasilədən sonra Şuşada, Cıdır düzündə keçirilən “Xarıbülbül” festivalından salamladı. O, qürurla qeyd etdi ki, biz 

bu gözəl ənənəni bərpa etdik və bundan sonra “Xarıbülbül” festivalı Şuşada hər il keçiriləcək və builki festival 

Azərbaycanda yaşayan xalqların nümayəndələrini əhatə edir: “Bu tövsiyəni festivalın təşkilatçısı olan Heydər 

Əliyev Fonduna mən vermişdim, çünki Vətən müharibəsində Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların böyük payı 

vardır. Vətən müharibəsi bir daha onu göstərdi ki, Azərbaycanda bütün xalqlar dostluq, qardaşlıq, həmrəylik 

şəraitində yaşayır və bu 44 günlük müharibə bir daha onu göstərdi ki, ölkəmizdə milli birlik, milli həmrəylik 

vardır”. 

Şuşanı Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edən İlham Əliyev “Xarıbülbül” festivalındakı çıxışında 

onu da bildirdi ki, gələn il Şuşanın 270 illiyi qeyd ediləcək. Pənahəli xan 1752-ci ildə Şuşanın təməlini qoyub və 

o vaxtdan işğal dövrünə qədər bu şəhərdə həmişə azərbaycanlılar yaşayıblar: “Ermənilər nə qədər çalışsalar da, 

Şuşadan Azərbaycan ruhunu silə bilmədilər. Bəli, mənfur düşmən tərəfindən binalar dağıdıldı, məscidlərimiz 

dağıdıldı, tarixi abidələrimiz dağıdıldı. Ancaq Şuşa Azərbaycan ruhunu qoruya bildi”. 

 

Tarix təkrarlanır 

 

İlham Əliyevin Şuşaya möhtəşəm və unudulmaz səfərlərindən biri də avqustun 29-da oldu. Prezident 

“Qarabağ” hotelinin, dahi Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin muzey-məqbərə kompleksinin bərpadan sonra 

açılışında, Molla Pənah Vaqifin büstünün açılışında, Bülbülün ev-muzeyinin bərpadan sonra açılışında, dahi 

bəstəkar Üzeyir bəy Hacıbəylinin heykəlinin açılışında iştirak etdi. 

2021-ci ilin 30 avqustunda bərpa edilən Vaqifin möhtəşəm məqbərəsinin önündə Vaqif Poeziya Günlərinə 

start verildi. 

Poeziya günlərinin açılışında iştirak edən Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, şəhərdə artıq çox böyük işlər 

görülüb və Şuşaya ikinci-üçüncü dəfə gələnlər bunu görürlər. 

İlham Əliyev söylədi ki, müharibədən sonra ilk dəfə Şuşaya bu il yanvarın 14-də gəlməsinin tarixi heç də 

təsadüfən seçilməmişdi. Belə ki, 39 il əvvəl burada Ulu Öndərin iştirakı ilə Vaqifin 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”. 

Prezident bir daha vurğuladı ki, Şuşanın bərpası ilə bağlı qısa müddət ərzində böyük işlər görülüb. İlk 

növbədə, “Zəfər yolu” çəkilib. Magistral yol da çəkilir, Şuşanın elektrik təsərrüfatı bərpa edilib, yarımstansiya 

tikilib. Şuşaya suyun verilməsi bərpa edilib və indi iki mənbədən Şuşaya su gəlir. Şuşanın tarixi abidələrinin 

bərpasına start verilib. Vaqifin məqbərəsi artıq bərpa edilib. Ermənilər tərəfindən dağıdılan Vaqifin büstü bərpa 

edilib və ikinci açılışı həyata keçirilib. Üç məsciddə təmir-bərpa işləri gedir, Yuxarı Gövhər ağa məscidinin təmiri 

bitmək üzrədir. Saatlı və Aşağı Gövhər ağa məscidlərinin təmiri ilə bağlı göstərişlər verilib. Bu məscidlərin 

təmirini Heydər Əliyev Fondu öz üzərinə götürüb. Natəvan bulağı bərpa edilib... 

 

Şuşanın baş planı təqdim edildi 

 

Prezidentin Şuşaya növbəti səfəri çərçivəsində əlamətdar hadisələrdən biri də şəhərin müfəssəl hazırlanmış 

baş planı əsasında tikiləcək yeni yaşayış kompleksinin təməl daşının qoyulması oldu. 

Dövlət başçısına təqdim edilən Şuşa şəhərinin baş planı hazırlanarkən onun tarixi əzəmətinin qorunması 

əsas götürülüb. Mədəniyyət paytaxtımızda həyata keçirilən bütün layihələr tarixlə müasirliyin vəhdəti üzərində 

qurulub. Bu layihələrin icrasından sonra  Şuşa dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevriləcək. 

Təqdim olunan baş planda Şuşanın orta, yüksək və qarışıq sıxlıqlı olan yaşayış binalarının inşa edilməsi, 

şəhər mərkəzinin, yeni tikiləcək və qorunub saxlanılacaq tarixi binalar və abidələrin yerləri də öz əksini tapıb. 

Şəhərdə uzunluğu 36,2 kilometr olan mövcud yollarla yanaşı, həm də 17,6 kilometr yeni yolun inşası da 

nəzərdə tutulur. Həmçinin şəhərin baş planında ictimai dayanacaqların da yerləşmə yerləri müəyyən olunub. Bu 

dayanacaqlar elə qoyulacaq ki, şəhərin küçələrinə giriş-çıxışa maneə olmasın. 

Baş plan hazırlanarkən şəhərin relyefinə uyğun olaraq yaşıllıqları və landşaftı qoruyub saxlamaq, onu 

inkişaf etdirmək məqsədilə yaşıl dəhlizlərin inşası da nəzərdə tutulur. 

 

Şuşada ümumi sahəsi 46.765 kvadratmetr olacaq yeni yaşayış massivi 
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6 məhəllədən ibarət olacaq. Məhəllələr üzrə əhali sayı 2020 nəfər nəzərdə tutulur. Beləliklə, yaşayış 

massivində 25 binanın olacağı planlaşdırılır. Avqustun 29-da təməli qoyulan 1-ci məhəllədə 3, 4 və 5 mərtəbəli 

binalar Şuşaya xas memarlıq üslubu ilə tikiləcək. 

İlham Əliyev söylədi ki, bu kompleks tədbirlər onu göstərir ki, Şuşanın dirçəldilməsi sürətlə gedir. İndi 

şuşalılar həm qrup-qrup öz doğma şəhərinə gəlib ziyarət edirlər, həm də burada artıq açılmış obyektlərdə işlə 

təmin edilirlər. 

Gündən-günə Şuşa inkişaf edir, tarixi əzəmətini bərpa edir və sürətlə 30 ilin o tayındakı xoşbəxt çağlarına 

qanad açır. Şuşanın ən böyük sevinci isə illərdir həsrətini çəkdiyi doğma sakinləri ilə yenidən görüşməsi, 

qovuşmasıdır... 

Doğma diyarlarından zorla didərgin salınan şuşalılar, düz 29 ildən sonra sevinc göz yaşları ilə Şuşanın 

görüşünə gəliblər. Hər səfərlərində də mədəniyyət paytaxtımızın adına yaraşan möhtəşəmliyin şahidi olub 

qürurlanırlar... 

Doğma sakinlərinin Şuşada seyr etdikləri bütün bu xoş mənzərələr isə, tezliklə Şuşaya böyük qayıdışın 

müjdəsindən xəbər verir... 

 

Azərbaycan. - 2021.- 1 sentyabr. - № 184. - S. 1,4. 
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Şuşada yeni tarix yazılır - Prezidentdən xalqa və dünyaya mesaj 

 
İlham Əliyev: “”Dağlıq Qarabağ respublikası" anlayışı yoxdur, mənim göstərişimlə bu şeytan 

yuvası darmadağın edildi” 

 

Etibar Seyidağa 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva avqustun 29-da Füzuli 

Beynəlxalq Hava Limanında tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Həmin gün Prezident və birinci xanım 

Mehriban Əliyeva Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa Zəfər yolunda son tamamlama işləri ilə də tanış olublar. 

AzərTac xəbər verir ki, dövlətimizin başçısının sərəncamı ilə təsdiq edilmiş işğaldan azad olunmuş 

ərazilərin yenidən qurulması və bərpası layihəsi çərçivəsində “Zəfər yolu”nun tikintisi, həmçinin Füzuli 

Beynəlxalq Hava Limanında tikinti işləri başa çatmaq üzrədir. 

Sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşa şəhərinə gediblər. 

Avqustun 29-da Prezident İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya Şuşa şəhərinin baş planı 

təqdim olunub. Məlumat verildi ki, Şuşa şəhərinin baş planı hazırlanarkən onun tarixi əzəmətinin qorunması əsas 

götürülüb. Mədəniyyət paytaxtımızda həyata keçirilən bütün layihələr tarixlə müasirliyin vəhdəti üzərində 

qurulacaq və tezliklə keçmişdə olduğu kimi, Şuşa dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevriləcək. 

Təqdim olunan baş planda Şuşanın orta, yüksək və qarışıq sıxlıqlı olan yaşayış binalarının inşa edilməsi, 

şəhər mərkəzinin, yeni tikiləcək və qorunub saxlanılacaq tarixi binalar və abidələrin yerləri də öz əksini tapıb. 

Şəhərdə uzunluğu 36,2 kilometr olan mövcud yollarla yanaşı, həm də 17,6 kilometr yeni yolun inşası da 

nəzərdə tutulur. Həmçinin şəhərin baş planında ictimai dayanacaqların da yerləşmə yerləri müəyyən olunub. Bu 

dayanacaqlar elə qoyulacaq ki, şəhərin küçələrinə giriş-çıxışa mane olmasın. 

Baş plan hazırlanarkən, şəhərin relyefinə uyğun olaraq yaşıllıqları və landşaftı qoruyub saxlamaq, 

onu inkişaf etdirmək məqsədilə yaşıl dəhlizlərin inşası da nəzərdə tutulur. 

Şuşada ümumi sahəsi 46.765 kvadratmetr olacaq yeni yaşayış massivi 6 məhəllədən ibarət olacaq. 

Məhəllələr üzrə əhali sayı 2020 nəfər nəzərdə tutulur. Beləliklə, yaşayış massivində 25 binanın olacağı 

planlaşdırılır. Avqustun 29-da təməli qoyulan 1-ci məhəllədə 3, 4 və 5 mərtəbəli binalar da Şuşaya xas memarlıq 

üslubu ilə tikiləcək. 

Sonra Prezident İlham Əliyev Şuşada 1-ci məhəllənin təməlini qoyub. 

Prezident və birinci xanım avqustun 29-da Şuşa şəhərində yenidənqurma işləri yekunlaşan “Qarabağ” 

hotelinin açılışını ediblər. Həmçinin Şuşada “Hotel və Konfrans Mərkəzi”nin təməlqoyma mərasimində iştirak 

ediblər. 

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə avqustun 29-da Şuşa 

şəhərində görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin heykəlinin açılışı olub. 

 

Şuşada dahi Azərbaycan şairi və ictimai-xadimi Molla Pənah Vaqifin muzey-məqbərə kompleksinin təmir-

bərpa və yenidənqurma işlərindən sonra açılışını da ölkə Prezidenti həyata keçirib. 

Məqbərədə təmir-bərpa və yenidənqurma işləri Heydər Əliyev Fondu tərəfindən aparılıb. Abidənin hər 

detalında tarixi görkəm qorunub saxlanılıb. Abidə kompleksinin bütün infrastrukturu yenidən qurulub, yağış suları 

üçün drenaj xətləri və elektrik xətləri çəkilib quraşdırılıb. 

Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətlər göstərmiş Xalq artisti Bülbülün Şuşadakı 

ev-muzeyinin də bərpa işlərindən sonra açılışı olub. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 

açılış mərasimində iştirak ediblər. 

Avqustun 30-da isə Şuşada Vaqif Poeziya Günləri başlayıb. Poeziya Günləri Şuşa işğaldan azad edildikdən 

sonra Heydər Əliyev Fondu tərəfindən ilk dəfə şairin doğma şəhərində yenidən təşkil olunub. Prezident İlham 

Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Vaqif Poeziya Günlərinin rəsmi açılışına qatılıblar. 

Prezident İlham Əliyev açılış mərasimində çıxış edib. Dövlət başçısı bu günü ölkəmizin həyatında çox 

əlamətdar bir gün adlandırıb, bütün iştirakçıları Azərbaycan xalqını təbrik edib. 

Prezident qeyd edib ki,Vaqifin məqbərəsi bütün digər tarixi abidələrimiz kimi işğal edilmiş 

torpaqlarda erməni vandalizminə məruz qalıb: “Bu gün isə məqbərə tam bərpa edilib və 29 avqustda 

məqbərənin ikinci açılışı olmuşdur». 
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İlham Əliyev Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin ucaldılması tarixindən də söz açıb: “Bildiyiniz kimi, 

Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin Şuşada ucaldılması qərarını ulu öndər Heydər Əliyev vermişdir. Onun 

təşəbbüsü ilə 1982-ci il yanvarın 14-də burada qarlı, şaxtalı havada bu məqbərənin açılışı olmuşdur. Bu, sıradan 

olan hadisə deyildi. Çünki o vaxt Şuşa Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin bir hissəsi idi. Bildiyiniz kimi, uzun 

illər ermənilər Şuşaya iddia edirdilər, Şuşanı erməni şəhəri kimi qələmə verməyə çalışırdılar. Halbuki bunun üçün 

heç bir tarixi, mədəni əsas yox idi. Onu da nəzərə almalıyıq ki, Molla Pənah Vaqif təkcə şair yox, eyni zamanda, 

Qarabağ xanının vəziri idi. Sovet dövründə sovet ideologiyası, sovet hökumətinin tarixlə bağlı yanaşması belə idi 

ki, xanlıqlar tarixin qara ləkəsi kimi qələmə verilirdi. Bütün bunlara baxmayaraq, Ulu Öndərin iradəsi və qətiyyəti 

nəticəsində bu məqbərə ucaldılmışdır və bir daha Şuşanın Azərbaycan şəhəri kimi təsdiqi öz yerini tapmışdır”. 

Prezidenti qeyd edib ki, Şuşanın işğalı xalqımızın böyük faciəsi idi. Çünki Şuşa Azərbaycan 

mədəniyyətinin ocağıdır. Şuşanın Azərbaycan tarixində çox böyük rəmzi mənası var: “Şuşa Qarabağın 

tacıdır. Şuşanın işğalından sonra digər rayonlar, digər şəhərlər işğala məruz qaldı. Çünki Şuşanın strateji 

əhəmiyyəti əlbəttə ki, bizim üçün itirilmiş oldu və düşmən bundan istifadə edərək, ondan bir neçə gün sonra - 

1992-ci ilin mayında Laçını da işğal etdi. Ondan bir il sonra - 1993-cü ilin aprelində Kəlbəcəri işğal etdi və 

beləliklə, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ilə Ermənistan arasında coğrafi bağlantı yaradıldı. Bizim 

məğlubiyyətimizin qaçılmaz olması göz qabağında idi, nəzərə alsaq ki, o vaxt Azərbaycanda hərc-mərclik dövrü 

idi, nizami ordu yox idi, vətəndaş qarşıdurması baş vermişdi. İşğal dövründə mən dəfələrlə deyirdim ki, biz heç 

vaxt bu vəziyyətlə barışmayacağıq, işğal edilmiş bütün torpaqları, o cümlədən Şuşanı nəyin bahasına olursa-olsun 

işğalçılardan azad edəcəyik. 

Deyirdim ki, əgər məsələ sülh yolu ilə öz həllini tapmasa, biz öz ərazi bütövlüyümüzü müharibə yolu ilə 

bərpa edəcəyik. Beynəlxalq hüququn bütün norma və prinsipləri bu haqqı bizə tanıyır. BMT-nin Nizamnaməsi, 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri, tarixi ədalət bu haqqı bizə verib. Biz buna nail olduq. 

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, öz ərazi 

bütövlüyümüzü bərpa etdik və milli ləyaqətimizi bərpa etdik. 44 günlük Vətən müharibəsi bizim şanlı 

tariximizdir. Bu tarix əbədi yaşayacaq". 

Dövlət başçısı Şuşanın dirçəlməyə başlamasından və bunun üçün atılan əməli addımlardan da 

danışıb: “Müharibədən sonra mən ilk dəfə Şuşaya bu il yanvarın 14-də gəlmişdim. Bu tarix də təsadüfən 

seçilmədi. Çünki o tarixdən 39 il əvvəl burada Ulu Öndərin iştirakı ilə Vaqifin 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. 

İlk səfərim çərçivəsində Şuşanın bərpası ilə bağlı bütün lazımi göstərişlər verildi və yanvar ayından bu günə 

qədər - 7 ay ərzində artıq çox böyük işlər görülüb. Şuşaya ikinci-üçüncü dəfə gələnlər bunu görürlər. Bəli, şəhər 

hələ ki dağılmış vəziyyətdədir. Çünki ermənilər nə qədər çalışalar da, yenə də Şuşanı erməni şəhəri kimi təqdim 

edə bilmədilər və əgər bu, erməni şəhəri idisə, niyə belə vəziyyətdə idi, niyə dağılmış vəziyyətdə idi, niyə bir dənə 

bina tikilməyib? Üç-dörd erməni məmurunun yeni villalarından başqa bir dənə də yeni bina tikilməyib. Köhnə 

binalar hamısı dağıdılıb, tarixi binalar dağıdılıb. 

Şuşanın bərpası yanvarın 14-dən başlanmışdır və qısa müddət ərzində böyük işlər görüldü. İlk növbədə, yol 

çəkildi. İndi gəldiyiniz Zəfər yolu nə vəziyyətdə idi, biz onu yanvarın 14-də gördük. 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. Magistral yol da çəkilir. Füzuli şəhərindən tunellər daxil olmaqla, magistral 

yol tikilir, daha qısa yol olacaq. Şuşanın elektrik təsərrüfatı bərpa edildi, buraya yüksəkgərginlikli xətlər Füzulidən 

çəkildi, yarımstansiya tikildi. Yəni Şuşanı elektriklə təmin etmək başlıca vəzifələrdən biri idi. 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 büstü bərpa edildi, dünən onun ikinci açılışı olmuşdur. Üç məsciddə təmir-bərpa 

işləri gedir. Yuxarı Gövhərağa məscidinin təmiri demək olar ki, bitmək üzrədir. Saatlı və Aşağı Gövhərağa 

məscidlərinin təmiri ilə bağlı göstərişlər verildi. Bu məscidlərin təmirini yenə də Heydər Əliyev Fondu öz üzərinə 

götürmüşdür. Natəvan bulağı bərpa edildi, indi su gəlir. Ermənilər 17 bulağın 17-sini də qurutmuşdular. Əgər bu, 
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erməni şəhəri idisə, nə üçün siz bu bulaqları qurudursunuz? Ondan sonra “Xarıbülbül” oteli istifadəyə verildi, 

artıq may-iyun aylarında ilk qonaqlarını qəbul etdi və digər addımlar atıldı. 

Ermənilər tərəfindən gülləbaran edilmiş dahi şəxsiyyətlərimizin - Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin, 

Bülbülün büstləri gətirildi və mənim tərəfimdən mərkəzi meydanda qoyuldu. Dünən Şuşanın dirçəlişinin növbəti 

mərhələsi idi. Qeyd etdiyim kimi, Vaqifin məqbərəsi, Vaqifin büstü yenidən açıldı, Üzeyir Hacıbəylinin abidəsi 

yenidən qoyuldu, onu da mənfur düşmən dağıtmışdı. Üzeyir Hacıbəylinin dağılmış evinin bərpası ilə bağlı göstəriş 

verildi. Dünən Polad Bülbüloğlu ilə və onun oğlu, Bülbülün nəvəsi ilə birlikdə Bülbülün evinin açılışını biz qeyd 

etdik. Polad atasının evini bərpa etdi, indi çox gözəl muzey yaradılmışdır. Dünən “Qarabağ” hoteli əsaslı təmirdən 

sonra öz qapılarını yenidən qonaqların üzünə açdı. İşğal dövründə “Qarabağ” hoteli nə gündə idi, onu biz işğaldan 

sonra görmüşdük. Cəmi iki mərtəbəsi işləyirdi, nə su var idi, nə işıq var idi. Bərbad vəziyyətdə idi, dağılmış 

vəziyyətdə idi. O kadrlar var. O da bərpa edildi və hesab edirəm ki, bu tədbirlərin içində ən önəmlisi yeni yaşayış 

kompleksinin təməl daşının qoyulmasıdır. 

Yeni hotel beşulduzlu olacaq. Orada 150 otaq olacaq. Hazırda Şuşada “Qarabağ” və “Xarıbülbül” 

hotellərində 150 otaq mövcuddur, 300 otaq, böyük konfrans zalı və tədbirlər üçün yerlər olacaqdır. 

Beşulduzlu hotelin yeri də mənim tərəfimdən seçildi. Mənfur düşmən həmin yerdə dırnaqarası “Dağlıq 

Qarabağ respublikası”nın qondarma parlamenti üçün bina inşa edirdi. O da bizə sataşmaq idi. “Dağlıq 

Qarabağ respublikası” anlayışı yoxdur. Artıq o binanın bünövrəsi qoyulmuşdu və daş işləri artıq 

tamamlanmışdı. Mənim göstərişimlə bu şeytan yuvası darmadağın edildi. 

Ən önəmli tədbir dünən yeni yaşayış kompleksinin təməl daşının qoyulması idi. Bu yaşayış kompleksi 

Şuşanın baş planı əsasında inşa ediləcək. Şuşanın baş planı təsdiq edildi və çox müfəssəl, gözəl işlənmiş plandır. 

Birinci mərhələdə orada 25 yaşayış binasının inşası nəzərdə tutulur - üç, dörd və beş mərtəbəli yaşayış binaları ki, 

vətəndaşlar artıq Şuşaya qayıtmağa başlasınlar. 

Bu kompleks tədbirlər onu göstərir ki, Şuşanın dirçəldilməsi sürətlə gedir və şuşalılar Şuşaya qayıdırlar. 

Həm qrup-qrup öz doğma şəhərinə gəlib ziyarət edirlər, eyni zamanda burada artıq açılmış obyektlərdə şuşalılar 

işlə təmin edilir. Beləliklə, biz Şuşanı yenidən dirçəldəcəyik". 

Ölkəmizin başçısı daha bir maraqlı məqama da diqqəti yönəldib: “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. 

İşğal dövründə bir çoxlarımız - həm keçmiş məcburi köçkünlər, həm bütün Azərbaycan xalqı, o 

cümlədən də mən dəfələrlə fikirləşirdik ki, dünyada ədalət yoxdur. Çünki ədalət olsaydı, biz bu vəziyyətə 

düşməzdik. Mən də o cümlədən belə fikirdə idim. Ancaq həyat göstərdi ki, ədalət var, sadəcə, dözümlü 

olmaq lazımdır, səbirli olmaq lazımdır, ədalətə inanmaq lazımdır və ədalətə nail olmaq üçün çalışmaq 

lazımdır, hədəfə doğru getmək lazımdır. Ədaləti bərpa etmək üçün fədakarlıq göstərmək lazımdır. Bu gün 

biz hamımız ürəyimizdə deyirik və açıq deyirik ki, bəli, ədalət var, ədalət bərpa edildi, biz bu gün Şuşadayıq 

və bundan sonra Şuşada əbədi yaşayacağıq". 

Prezident İlham Əliyev və I Vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın Qarabağa səfərləri mühüm tarixi 

hadisədir və tarixi məqamlarla yadda qaldı. Ölkə rəhbərləri səfər çərçivəsində mədəniyyətimizin paytaxtı elan 

olunan Şuşa şəhərində bir sıra abidələrin açılışında iştirak etmələri Azərbaycan hakimiyyətinin bu şəhərə verdiyi 

önəmi və öz məqsədində nə qədər əzmli olduğunu göstərir. 

Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri, deputat Zahid Oruc “Yeni Müsavat”a bildirdi ki, Prezidentin 

ölkə daxilində həyata keçirdiyi səfərlərin xronikasında Qarabağ birinci yerdə dayanır: ““Qarabağ” 

deyərkən regionda coğrafi ərazi bölgüsündən söz açmırıq. Daha artıq dərəcədə azad torpaqlara səfər adı altında 

bunları birləşdirsək, şübhəsiz onun sübutudur ki, ölkə rəhbəri dövlət quruculuğunun ağırlıq mərkəzini məhz 

Qarabağa köçürüb. Cənab Prezidentin Füzuliyə, Şuşaya səfəri onun göstəricisidir ki, Əliyev təməlli bir dövlət 

quruculuğu indi həmin o qeyd etdiyimiz ərazilərdə özünü daha çox göstərir. Əsası qoyulan hər bir inşaat işi hansısa 

bir infrastruktur layihəsi olmağından daha çox, müqəddəs funksiya da daşıyır və bu, önəmlidir. Şuşadan 

danışırıqsa, Pənahəli xanın əsasını qoyduğu bu qala indiki dövrdə, İlham Əliyevin addımları ilə xüsusi bir 21-ci 

əsrin inşaat modelləri ilə, müasir sistemləri ilə bir istehkam kimi formalaşmaqdadır. Buradan onu göstərmək olur 

ki, Prezident İlham Əliyev indi Bakıdan daha çox, Şuşa üzərindən Azərbaycanı idarə edir. Uzun əsrlər boyu bizim 

üçün musiqi, mədəniyyət, ədəbiyyat, inscənət beşiyi olan bu məkan həm də bir siyasət beşiyinə çevrilir və sözün 
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həqiqi mənasında İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğanı orada qarşıladığı kimi indi hər bir xarici dövlət başçısına 

orada əl uzatmaq, onlarla protokollar üzərindən görüşlər keçirmək, Şuşanı diplomatik siyasi paytaxtımıza 

çevirməyə iddialıdır. Azərbaycanın tarixi karifey şəxsiyyətlərinin abidələrinin, ev muzeylərinin açılışı, Vaqif 

Poeziya Günlərinin keçirilməsi mədəniyyət istehkamları olmaqla bərabər, həm də Azərbaycanın hərbi-siyasi 

gücünü artıran hadisələrdir. Bu hadisələri yalnız iqtisadi, mədəni hadisə kimi qəbul etmək yanlış olar. Çünki bu, 

həm təhlükəsizlik məsələsidir, həm hərbi hadisədir". 

Deputat vurğuladı ki, hava limanlarının inşası da çox ciddi hadisədir: “Bir kiçik məkana belə hava 

limanları siyasəti İlham Əliyevin daha uzağa gedən planlarının ortaya çıxardığı nəticələrdəndir. Biz qətiyyən iddia 

eləmirik ki, Azərbaycan imperiyası qurmaq üçün bunları edirik. Biz onu deyirik ki, regionda əsas siyasi pardiqma 

dəyişərsə, regionda yeni iqtisadi, siyasi arxitetktura qurularsa, komunikasiyaların açılması baş verərsə, 

Azərbaycan buna daha hazır olacaq. Və bununla da iqtisadi mərkəz funksiyasını yerinə yetirəcək. Prezident İlham 

Əliyev deyəndə ki, biz İrəvana, Göyçəyə qayıdacağıq, bu, tanksız-topsuz qayıdışı nəzərdə tutur və Qarabağda 

görülən hər bir iş bunu doğurmaq üçündür. ”10 noyabrdan keçən dövr bizim senarimiz əsasında keçibdir" 

deyərkən onun alt qatında məxfi, cəmiyyət üçün açıqlanmayan nələrin olduğunu hər kəs başa düşməlidir. Cənab 

Prezidentin bütün digər ərazilərimizdən daha üstün bir səviyyədə-elə özünün həm də coğrafi yüksəkliyinə görə, 

Şuşanı, Kəlbəcəri, Laçını birinci yerə qoyması onun sübutudur ki, qarşıdakı illərdə hər gün xəbər məkanına 

oraların quruculuğuna dair xəbərlər daha çox daxil olacaq". 

 

Yeni Müsavat.-2021.-31 avqust.-№153.-S.8-9. 
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“Biz bu gün Şuşadayıq və bundan sonra Şuşada əbədi yaşayacağıq” 

 
Vaqif Bayramov 

 

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, öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik və milli ləyaqətimizi 

bərpa etdik. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

 Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda genişmiqyaslı bərpa-quruculuq işləri sürətlə həyata keçirilir, Ermənistanın 

işğalı zamanı yerlə-bir edilən şəhər və kənlərimiz, dağıdılan tarixi, mədəni və dini irsimiz bərpa olunur. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın avqustun 29-da Şuşa şəhərinə səfəri 

zamanı bunun bir daha şahidi olduq. 

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva səfər çərçivəsində Əhmədbəyli- Füzuli-Şuşa 

Zəfər yolunda son tamamlama işlərinin, həmçinin Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında aparılan tikintinin gedişi 

ilə tanış olublar. Tanışlıq zamanı istər Zəfər yolunun salınmasının, istərsə də Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının 

qurulmasının Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun dirçəldilməsində mühüm rol oynayacağı bildirilib. 

Qeyd edək ki, bu gün Qarabağın bərpasında prioritet istiqamətlərdən biri olan yol infrastrukturunun 

bərpasına xüsusi önəm verilir. Füzulidən Şuşaya - Zəfər yolunun tikintisinin sürətlə aparılması da bunun bariz 

ifadəsidir. Xatırladaq ki, bu yolun cari il sentyabr ayının sonu-oktrabrın əvvəlində istifadəyə verilməsi nəzərdə 

tutulur. Zəfər yolu Hacıqabul- Horadiz-Ağbənd-Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil yolunun 149- cu 

kilometrliyindəki Əhmədbəyli kəndindən başlayır və Füzuli şəhəri, Böyük Tağlar kəndi, Topxana meşəsi, Daşaltı 

kəndindən keçərək Şuşa şəhərinə çatır. 

Artıq burada tamamlama işləri görülür. İki-üç hərəkət zolaqlı 101 kilometrlik yolun 92 kilometrlik hissəsinə 

asfalt-beton örtüyün salınması başa çatıb. 

Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının tikintisində də işlər sürətlə aparılır. İnşasına bu il başlanan aeroportun 

yaxın vaxtlarda istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. 

Dövlətimizin başçısının “Qarabağın hava qapısı” adlandırdığı Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının 

inşasının həyata keçirilməsi, sözün əsl mənasında, misli görünməmiş hadisədir. Bu, düşməndən azad olunmuş 

torpaqlarımızda yenidənqurma və tikinti işlərinin aparılmasının prioritet istiqamət olduğundan xəbər verir. 

Ekspertlərin fikrincə, bu hava limanı işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin dirçəldilməsində və inkişafında 

mühüm rol oynayacaq. Aeroport yükdaşımalar, xüsusən də beynəlxalq yükdaşımalar üçün vacib əhəmiyyət 

daşıyacaq. Eyni zamanda, Azərbaycanın bu dilbər guşəsinə-Qarabağ torpağına xarici turistlərin rahat gəlməsini 

şərtləndirəcək. 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizin sənaye potensialı da nəzərə alınsa, sözügedən hava limanı həm də 

həmin yerlərdə istehsal olunacaq sənaye məhsullarının dünya bazarlarına çıxarılması və bütövlükdə regionun 

ixrac imkanlarının genişləndirilməsi baxımından da vacibdir. 

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Şuşa səfəri də yaddaqalan olub. Belə ki, 

səfər çərçivəsində şəhərdə “Otel və Konfrans Mərkəzi”nin təməli qoyulub, Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeyində 

aparılacaq işlər nəzərdən keçirilib. Eyni zamanda, görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin heykəlinin, Bülbülün 

ev-muzeyinin, dahi şair Molla Pənah Vaqifin muzey-məqbərə kompleksinin və büstünün, həmçinin “Qarabağ” 

hotelinin açılışı mərasimləri reallaşıb. 

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşaya səfər zamanı şəhərdə Xüsusi 

nümayəndəliyin yerləşəcəyi inzibati binada aparılan bərpa işləri ilə də tanış olublar. 

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Şuşa səfəri haqqında bəhs edərkən bir neçə 

məqama toxunmaq istərdim. Əvvəla onu vurğulamaq yerinə düşər ki, Vətən müharibəsində parlaq qələbəmizlə 
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iyirmi səkkiz il yarım işğal altında olan Şuşa ötən il noyabrın 8-i düşməndən təmizlənəndən dərhal sonra şəhərdə 

geniş miqyaslı bərpa quruculuq işlərinə başlanılıb. Dövlətimizin başçısı avqustun 30-da Şuşada keçirilən Vaqif 

Poeziya Günlərinin rəsmi açılış mərasimində çıxış edərək bildirib: “Şuşanın bərpası yanvarın 14-dən başlanmışdır 

və qısa müddət ərzində böyük işlər görüldü. İlk növbədə, yol çəkildi. İndi gəldiyiniz Zəfər yolu nə vəziyyətdə idi 

biz onu yanvarın 14-də gördük. 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. Magistral yol da 

çəkilir. Füzuli şəhərindən tunellər daxil olmaqla, magistral yol tikilir, daha qısa yol olacaq. Şuşanın elektrik 

təsərrüfatı bərpa edildi, buraya yüksəkgərginlikli xətlər Füzulidən çəkildi, yarımstansiya tikildi. Yəni, Şuşanı 

elektriklə təmin etmək başlıca vəzifələrdən biri idi. Düşmən Şuşanı tərk edərkən Şuşanın su xətlərini partlatmışdı. 

Şuşaya suyun verilməsini biz bərpa etdik. İndi iki mənbədən Şuşaya su gəlir”. 

Ölkə rəhbəri çıxışında daha sonra bu il yanvarın 14- dən Şuşanın tarixi abidələrinin bərpasına start 

verildiyini, Vaqifin məqbərəsinin artıq bərpa edildiyini, üç məsciddə təmir-bərpa işlərinin getdiyini, Natəvan 

bulağının bərpa olunduğunu, “Xarıbülbül” otelinin istifadəyə verildiyini vurğulayıb. 

Yeri gəlmişkən, xatırladaq ki, dövlətimizin başçısı bu il yanvarın 14-də Şuşa şəhərində səfər zamanı 

erməni vandalizminə məruz qalan XVIII əsrdə yaşamış Azərbaycan şairi və ictimai-siyasi xadim, Qarabağ xanının 

vəziri olmuş Molla Pənah Vaqifin muzey-məqbərə kompleksinin qarşısında çıxış edərkən bildirdi ki, ulu öndər 

Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə inşa edilmiş Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin düz 39 il bundan əvvəl – 1982-ci 

il yanvarın 14-də açılışı gününü yaxşı xatırlayır. Bununla bağlı tarixi videokadrlar da var: “Çox şaxtalı, qarlı bir 

hava idi. Möhkəm qar yağırdı. Amma buna baxmayaraq, bu tədbirə yığışmış insanlar, Azərbaycan ziyalıları heç 

o soyuğu hiss etmirdilər. Çünki Qarabağ xanının vəziri olan Molla Pənah Vaqifin möhtəşəm məqbərəsi açılırdı. 

Bu təşəbbüsü ulu öndər Heydər Əliyev irəli sürmüşdü, onun rəhbərliyi ilə inşaat işləri aparılmışdı və gözəl, 

əzəmətli məqbərə ucaldılmışdı”. 

Bəli, ümummilli lider Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dönəmində milli ruhun yüksək səviyyədə 

reallaşması üçün çox böyük işlər görmüşdü, eyni zamanda, doğma Qarabağa, Azərbaycanın incisi sayılan Şuşaya 

sevgisinin ifadəsi olaraq, mühüm layihələr gerçəkləşdirmişdi... 

Təəssüf ki, dövlətimizin başçısının vurğuladığı kimi, o zaman heç kimin ağlına gələ bilməzdi ki, bir neçə 

ildən sonra burada separatizm baş qaldıracaq, Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüz edəcək, bu tarixi şəhərimiz 

işğal altında qalacaq, tarixi abidələrimiz, məscidlərimiz, Vaqifin məqbərəsi dağıdılacaq. Azərbaycan xalqının 

çoxəsrlik irsi Qarabağ diyarından silinməyə məruz qalacaq… 

Prezident İlham Əliyev bu il yanvarın 14-də Şuşa ilə tanışlığı zamanı onun əvvəlki şəhərdən əsər-əlamət 

qalmadığını xatırlatdı. Ölkə rəhbəri maddi-mədəni abidələrimizin erməni vandalizminin qurbanına çevrildiyini, 

düşmənin bu əzəli yurd yerimizdə oğurluq və talançılığa yol verdiyini bildirdi. Saatlı, Aşağı Gövhərağa, Yuxarı 

Gövhərağa məscidlərinin, Şuşa Realnı Məktəbinin, Xurşidbanu Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün 

büstlərinin, Bülbülün ev-muzeyinin, Vaqifin məqbərəsinin, inzibati və yaşayış binalarının barbarlığa məruz 

qalmasının erməni faşizminin rəzil aqibətinin göstəricisi olduğunu təsdiqlədi. 

Lakin Qarabağın incisinin, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtının tezliklə yenidən tikilib-qurulacağı, 

abadlaşdırılacağı, dünyanın ən möhtəşəm şəhərlərindən birinə çevriləcəyi, Prezident İlham Əliyevin noyabrın 8-

də xalqımızı Şuşanın işğaldan azad edilməsi münasibətilə təbrik edərkən dediyi “Əziz Şuşa, biz səni 

dirçəldəcəyik!” sözlərinin gerçəkləşəcəyi heç kimdə şübhə doğurmadı. Dövlətimizin başçısının qətiyyəti, 

prinsipiallığı, verdiyi vədə hər zaman sadiq olmağı bu əminliyi tez bir zamanda döğrultdu. 

Təbii ki, işğaldan azad edilən Şuşanı dirçəltmək üçün, ilk növbədə, yollar çəkilməli və paralel olaraq digər 

zəruri infrastruktur yaradılmalıdır. Hazırda bu məqsədlə Əhmədbəyli-Alxanlı- Füzuli-Şuşa yolunda son 

tamamlama işləri görülür. Yolun qrafikdə nəzərdə tutulan vaxtdan tez istifadəyə verilməsi gözlənilir. 

Ölkə rəhbəri Şuşaya həmin səfəri zamanı şəhəri mədəniyyət paytaxtımız elan etdi, şəhərin bərpası və tarixi 

simasının özünə qaytarılması istiqamətində işlərə start verildiyini bildirdi. Bununla da Böyük qayıdışın 

başlandığını, düşmənin qısa müddət ərzində, cəmi 44 gündə ərazilərimizdən qovulduğu kimi, tarixi dədə-baba 

torpağımız olan Qarabağın da qısa müddətdə bərpa ediləcəyinə əminliyini vurğuladı. 

İndi aradan ötən bu qısa müddətdə Şuşada genişmiqyası bərpa-quruculuq layihələri reallaşdırılıb. 1992-ci 

ildə şəhərin işğalı zamanı erməni vandalizminə məruz qalaraq dağıdılan dahi şair Molla Pənah Vaqifin büstünün 

açılışı olub. Xatırladaq ki, Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə bürüncdən hazırlanan büst Vaqifin Şuşadakı evinin 

yaxınlığında quraşdırılıb. Bundan başqa şairin muzey-məqbərə kompleksi də bərpa edilib. 

Qeyd edək ki, 1982-ci il yanvarın 14-də xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü və iştirakı 

ilə Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi Şuşa şəhərində Molla Pənah Vaqifin məzarı üzərində ucaldılan 

əzəmətli məqbərənin açılışı olmuşdu. Məhz bu səfər çərçivəsində ümummilli lider Heydər Əliyev Vaqif Poeziya 
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Günlərinin keçirilməsi ilə bağlı göstəriş verdi və həmin ilin 29 iyul – 3 avqust tarixlərində Şuşada Vaqif Poeziya 

Günləri keçirildi. Müzəffər Azərbaycan Ordusunun şanlı Zəfərindən sonra, 39 il əvvəl məqbərənin açıldığı gündə 

- yanvarın 14-də Şuşa şəhərinə səfəri zamanı məqbərəni ziyarət edən Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, 

burada təmir-bərpa və yenidənqurma işlərinə start verildi. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən aradan ötən müddətdə 

məqbərədə təmir-bərpa və yenidənqurma işləri aparıldı. 

Yeri gəlmişkən, məqbərənin hər detalında belə tarixi görkəm qorunub saxlanılıb. Abidə kompleksinin 

bütün infrastrukturu yenidən qurulub, yağış suları üçün drenaj xətləri və elektrik xətləri çəkilib quraşdırılıb. 

Landşaftda istinad divarları və meydança tarixi görkəmi çərçivəsində qranitlə üzlənib. Eyni zamanda, ətrafda o 

dövrün şəkillərində əks olunduğu kimi, müxtəlif növ qızılgül kolları əkilib. 

Şuşada 1992-ci ildə Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı erməni vandalizminə məruz qalaraq fəaliyyətini 

dayandıran Bülbülün ev-muzeyi də işğal zamanı yararsız hala salınmış, yükdaşıyıcı divarlarında çatlar əmələ 

gəlmiş və divarlar çökmüşdü. Bərpa zamanı isə bütün bu zədələr aradan qaldırılıb. Dam örtüyü, taxta döşəmələr, 

qapı və pəncərələr çürüdüyündən və istismara yararsız hala düşdüyündən, binanın tarixi görkəmini qorumaq 

şərtilə yenilənib. 

Üzeyir Hacıbəylinin heykəli isə dahi bəstəkarın 1985-ci ildə 100 illik yubileyi münasibətilə ucaldılmışdı. 

Heykəltaraş Əhməd Salikov tərəfindən hazırlanan bu abidə 1992-ci ildə Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı 

erməni vandalizminə məruz qalaraq tamamilə məhv edilmişdi. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq bəstəkarın yeni heykəli də artıq hazırlanıb. 

Heykəlin modeli qalmadığından yeni abidə o dövrün mətbuatında dərc olunan və arxivdə saxlanılan fotolar 

əsasında yaradılıb. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə bürüncdən hazırlanan heykəl Şuşa şəhərində öz əvvəlki 

yerində ucaldılıb. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya səfər çərçivəsində Şuşa 

şəhərinin baş planının təqdim olunması da xüsusi diqqət çəkib. Dövlətimizin başçısına və birinci xanıma Şuşanın 

baş planı hazırlanarkən onun tarixi əzəmətinin qorunmasının əsas götürüdüyü, mədəniyyət paytaxtımızda 

reallaşdırılan bütün layihələrin tarixlə müasirliyin vəhdəti üzərində qurulacağı və tezliklə keçmişdə olduğu kimi, 

Şuşa dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevriləcəyi bildirilib. 

Təqdim olunan baş planda Şuşanın orta, yüksək və qarışıq sıxlıqlı olan yaşayış binalarının inşa edilməsi, 

şəhər mərkəzinin, yeni tikiləcək və qorunub saxlanılacaq tarixi binalar və abidələrin yerləri də öz əksini tapıb. 

Şəhərdə uzunluğu 36,2 kilometr olan mövcud yollarla yanaşı, həm də 17,6 kilometr yeni yolun inşası da 

nəzərdə tutulur. Həmçinin şəhərin baş planında ictimai dayanacaqların da yerləşmə yerləri müəyyən olunub. Bu 

dayanacaqlar elə qoyulacaq ki, şəhərin küçələrinə giriş-çıxışa maneə olmasın. 

Baş plan hazırlanarkən, şəhərin relyefinə uyğun olaraq yaşıllıqları və landşaftı qoruyub saxlamaq, onu 

inkişaf etdirmək məqsədilə yaşıl dəhlizlərin inşası da nəzərdə tutulur. 

Şuşada ümumi sahəsi 46.765 kvadratmetr olacaq yeni yaşayış massivi 6 məhəllədən ibarət olacaq. 

Məhəllələr üzrə əhali sayı 2020 nəfər nəzərdə tutulur. Beləliklə, yaşayış massivində 25 binanın olacağı 

planlaşdırılır. Avqustun 29-da təməli qoyulan 1-ci məhəllədə 3, 4 və 5 mərtəbəli binalar da Şuşaya xas memarlıq 

üslubu ilə tikiləcək. 
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İlham Əliyev Şuşanın şöhrətini qaytarır 

 
Yasəmən Musayeva 

 
“...Tarixi bərpa edirik...” 2021-ci il martın 15-də Ali Baş Komandan İlham Əliyev Şuşaya ikinci səfəri 

zamanı Molla Pənah Vaqifin vəhşi ermənilər tərəfindən dağıdılan və hazırda bərpa olunan muzey-məqbərə 

kompleksi önündə səsləndirmişdi bu fikirləri... 

Bəli, həm də tarix təkrar olunurdu və illər əvvəl Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə tikilən və açılışı 

həyata keçirilən bu məqbərə yenidən Ümummilli Liderin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev tərəfindən 

bərpa olunur, əvvəlki əzəmətinə qovuşur... 

 

Ulu Öndər Şuşada Vaqifin şəninə yaraşan bir məqbərə ucaltdırdı 

 

Zaman 1967-ci il, məkan isə Şuşa şəhəri idi... 

Klassik ədəbiyyatı dərindən bilən və yüksək qiymətləndirən böyük şəxsiyyət Heydər Əliyev Qarabağın baş 

tacı Şuşada olarkən görkəmli şair Vaqifin məzarını ziyarət etmək istəmiş, lakin məzarı tapılmamışdı. 

Buna görə də Heydər Əliyevin göstərişi ilə axtarış aparılaraq Vaqifin məzarı tapılmış və Ulu Öndər 

dağılmış, bərbad halda olan məzarı ziyarət etmişdi. Sonradan Heydər Əliyev nitqlərinin birində bu məzarın Vaqifə 

layiq olmadığını vurğulamışdı. Və 1980-1981-ci illərdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin göstərişi ilə Vaqifin məzarı 

üstündə möhtəşəm abidə, türbə ucaldılmışdı. 

 Memar A.V.Salamzadə və E.İ.Kanukovun layihəsi əsasında 1977-ci ildə inşasına başlanan və Şuşa 

şəhərinin məşhur yerində - Cıdır düzünə yaxın bir ərazidə tikilmiş bu məqbərə dördkünc quruluşa malik idi və 

mərmərlə bəzədilmişdi. 

Vaqifin möhtəşəm abidəsinin təntənəli açılışı isə 1982-ci il, yanvar ayının 14-də Ulu Öndərin iştirakı ilə 

keçirilmişdi... 

 

“...Bu tarixi gün mənim yadımdadır. Çünki o vaxt atamla bərabər, bax, bu yerdə mən də 

durmuşdum...” 

 

Düz, 39 ildən sonra, 2021-ci ilin 14 yanvarında tarixi məqbərənin qarşısında çıxış edən Prezident İlham 

Əliyev həmin günləri belə xatırlamışdı: “...Bu tarixi gün mənim yadımdadır. Çünki o vaxt atamla bərabər, bax, 

bu yerdə mən də durmuşdum. Bu, tarixi videokadrlar da var. Çox şaxtalı, qarlı bir hava idi. Möhkəm qar yağırdı. 

Amma buna baxmayaraq, bu tədbirə yığışmış insanlar, Azərbaycan ziyalıları heç o soyuğu hiss etmirdilər. Çünki 

Qarabağ xanının vəziri olan Molla Pənah Vaqifin möhtəşəm məqbərəsi açılırdı. Bu təşəbbüsü Ulu Öndər Heydər 

Əliyev irəli sürmüşdü, onun rəhbərliyi ilə inşaat işləri aparılmışdı və gözəl, əzəmətli məqbərə ucaldılmışdı”. 

İlham Əliyev onu da xüsusi vurğuladı ki, xanın vəziri olan insanın şərəfinə o vaxt - sovet dövründə məqbərə 

ucaltmaq qeyri-adi bir hadisə idi. İndi buna hər kəs təbii hadisə kimi baxa bilər, amma o vaxt - sosializm dövründə 

xanın vəzirinin şərəfinə məqbərə ucaltmaq doğrudan da fövqəladə bir hadisə idi: “Məhz Heydər Əliyevin təkidi 

və cəsarəti nəticəsində o vaxt Azərbaycan buna nail ola bildi və bu yer də təsadüfən seçilmədi. Molla Pənah 

Vaqifin qəbri buradadır. Bu məqbərənin yaradılması və açılışı bir tərəfdən Azərbaycan Respublikasının öz 

tarixinə, Azərbaycan xalqının öz dahi şəxsiyyətlərinə olan hörmətin əlaməti idi”. 

Prezident çıxışı zamanı bildirdi ki, Ulu Öndər sovet dövründə də milli ruhun yüksək səviyyədə olması üçün 

çox böyük işlər görürdü. Bu məqbərənin açılışı tarixi hadisə idi: “Mən o günü çox yaxşı xatırlayıram. Mən 

təxminən orada, kənarda durmuşdum, burada atam və görkəmli mədəniyyət xadimləri. Yadımdadır, Azərbaycan 

və erməni şairləri şeirlər deyirdilər. Hətta erməni şairləri Azərbaycan dilində şeirlər deyirdilər. Bu, bir dostluq 

bayramı, dostluq tədbiri idi və heç kimin ağlına gələ bilməzdi ki, bir neçə ildən sonra burada separatizm baş 

qaldıracaq, Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüz edəcək, bizim tarixi şəhərimizi əlimizdən alacaqlar, tarixi 

abidələrimizi, məscidlərimizi, bu məqbərəni bu günə salacaqlar, Azərbaycan xalqının çoxəsrlik irsini Qarabağ 

diyarından silməyə çalışacaqlar...” 

Ümummilli Liderin görkəmli şairə göstərdiyi bu ehtiram, həm milli ədəbiyyata sevgisindən, həm də bu 

ərazilərin tarixini, əhalisinin etnik mənsubiyyətini bir daha göstərməklə, tarixiləşdirməklə bağlı idi. 
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Xain və məkrli düşmən, ilk növbədə, işğal etdiyi ərazilərimizdə tarixi, dini, mədəni abidələrimizi dağıdırdı. 

Vandal düşüncəli erməni faşistlərinin bu barbar əməllərindən Vaqifin məqbərəsi də yan keçməmişdi... 

Amma müzəffər sərkərdə Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında şanlı Azərbaycan Ordusu 

44 gün ərzində mənfur düşməni Vətənimizdən qovaraq, həm də tariximizin, kimliyimizin izlərini daşıyan maddi 

və mədəni abidələrimizi xilas etdi... 

 

“Şuşada Vaqif poeziya günləri bərpa edilməlidir” 

 

1982-ci ildə, Ümummilli Lider Heydər Əliyev Şuşaya səfəri zamanı həm də orada Vaqifin məqbərəsi ilə 

yanaşı, Poeziya Evinin də açılışında və orada keçirilən “Vaqif poeziya günləri”ndə iştirak etmişdi. Ulu Öndər 

Heydər Əliyev həmin vaxt “Vaqif poeziya günləri”nin keçirilməsi barədə göstəriş vermişdi və hər il avqust ayında 

“Vaqif poeziya günləri” keçirilirdi. Proqramına şeir gecələri ilə yanaşı, konsertlər də daxil olan bu bayram tədbiri 

şairin vətəni Qazaxda başlayıb, Şuşada yekunlaşardı. Amma 30 illik işğal müddətində xalqımız da, Şuşa da bu 

günlərdən uzaq düşmüşdü... 

Qürurlu Qarabağ Zəfərimiz həmin ənənəvi şeir bayramımız olan “Vaqif poeziya günləri”nin də bərpasına 

rəvac verərək sənətsevərlərin, ümumilikdə Azərbaycan xalqının sevincinə səbəb olub. 

Bu il yanvar ayının 5-də Prezident İlham Əliyev Anar Kərimovu mədəniyyət naziri təyin olunması ilə 

əlaqədar videoformatda qəbul edərkən demişdi ki, Şuşada Vaqif poeziya günləri bərpa edilməlidir: “Vaqif poeziya 

günləri ənənəvi olaraq keçirilirdi. Yadımdadır, mən də atamla birlikdə Vaqif poeziya günlərində olmuşam...” 

Dövlətimizin başçısı Qarabağın baş tacı Şuşada ənənvi mədəniyyət günlərini bərpa edərək, işğaldan azad 

edilən torpaqlarda, bütövlükdə müstəqil Azərbaycanda təntənəli həyata qayıdışa rəvac verdi... 

Qarabağda baş tutan bu mədəniyyət bayramlarının ilk carçısı isə “Xarıbülbül” Musiqi Festivalı oldu. Mayın 

12-də Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa 29 ildən sonra yenə doğmalarını, qonaqlarını qarşıladı. Uzun 

fasilədən sonra ilk dəfə keçirilən “Xarıbülbül” Musiqi Festivalı Vətən uğrunda canlarını fəda edən şəhidlərimizin 

əziz xatirəsinə həsr olundu... 

 Daha bir tənətənəli sənət şöləsi isə “Vaqif poeziya günləri”nin yenidən Şuşada keçirilməsi olacaq. Molla 

Pənah Vaqifin bərpa olunan əzəzmətli mavzoleyinin qarşısında ecazkar muğamımızın sədaları, qəlbləri söz 

çeşməsi kimi çağlayan şairlərimizin şeirləri ilhamlanaraq dağlarda-daşlarda əks-səda verərək, dalğa-dalğa Tanrı 

dərgahına ucalacaq... 
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Şuşada olmaq haqqı 
 

Lətif Şüküroğlu, 

jurnalist 

 

Mən Şuşada doğulmamışam. Şuşada yaşamamışam da. Bu şəhərdə cəmi bir dəfə, o da 2-3 saatlığa, yolüstü 

olmuşam. Səhv etmirəmsə, 1981-ci ilin yayı idi. Universitetin Şərqşünaslıq fakültəsində oxuyan tələbə dostumla 

Laçına gedirdik. Şuşada təcrübə keçən başqa bir tələbə dostumuza baş çəkməli idik. Dağ qartalı Laçına bu dəfə, 

həmişəki kimi, Zəngilanın, Qubadlının Həkəri çayı boyunca sıralanmış kəndlərindən keçib Güləbirddən üzü 

dağlara gedən yolla deyil, Ağdam istiqamətindən qalxdıq. 

Beləcə, Şuşanı ilk və nə yazıq ki, son dəfə gördüm. Əslində, düz-əməli görə bildiyimə əmin də deyiləm. 

Şuşaya yaxşı bələd olan dostumla adını bilmədiyim məhəllənin hansısa küçəsindən burulub, lazım olan ünvana 

yetişdik və yolumuzu gözləyən dostumuzla hal-əhval tutub, çay süfrəsi arxasında bir qədər söhbətləşdikdən sonra 

Laçına yol aldıq. Nə Cıdır düzünə qalxdıq, nə "İsa bulağı"ndan su içdik, nə Xan sarayında, nə şairə Natavanın 

evində, nə də məşhur məscidlərdə ola bildik. Sadəcə, qısa vaxtda şəhərin məhəllələrindən birində görüşdüyümüz 

dostumuzla vidalaşıb, Şuşadan ayrıldıq. Bu qısa vaxtda yadımda qalan yeganə şey Şuşanın təmiz, son dərəcədə 

yüngül havası oldu. Mənə elə gəldi ki, adamın ciyərlərini bir anda dolduran o möcüzəli havada qollarımı açıb, 

azacıq hərəkətlənsəm, ayaqlarım yerdən üzülər, bəlkə də uça bilərdim. 

Dağlarda çox olmuşam, bəlkə az yaşamamışam deyim. O günə qədər də təmiz, yüngül, adamda yamac 

aşağı yürümək, qol açıb uçmaq istəyi doğuran belə bol havalı yerləri az görməmişdim. Ancaq Şuşa ayrı bir aləm 

idi. Təkcə ciyərlərinlə deyil, bu havanı bütün varlığınla hiss edirdin. Bir andaca ciyərlərinin ən alt qatlarına çatan 

bol, saf havanın təsirindən sanki daxilinə bir rahatlıq, yüngüllük seli axır, qəlbin ən xoş hisslərlə dolur, yaşamaq 

eşqi ilə aşıb-daşırsan. Mən belə hissi, Şuşadakı o uçmaq havasını gənclik illərində bir dəfə də yaşamışdım. Əlbəttə, 

Şuşanı daha üstün bilsəm də, onun havasının bənzərini Zəngəzurda, Qafan rayonunun kəndlərindən birində 

ciyərlərimə necə acgözlüklə çəkdiyimi də etiraf etməliyəm. O kənd 1968-ci ilə qədər Zəngilan rayonunun inzibati 

ərazisi olan doğma sıra dağlara qalxan yolun kənarında, Zəngilanın sonuncu sərhəd kəndindən təqribən 15 

kilometr məsafədə yerləşirdi. Bir tərəfi Ordubadın dağlarına (rəhmətlik dostumla Ordubadın Üstüpü kəndindən o 

yerləri uzaqdan seyr etmək də qismət oldu), bir tərəfi Qazangölə uzanan həmin cənnət timsallı ərazilər, adı bəlli 

Yağlı dərə, Daşkəsən, Mal gədiyi, Müşülan düzü, neçə başqa yurd yerləri Zəngilan camaatının yaylaq əraziləri 

idi. Havası can dərmanı olan o yerlərdə, quşqonmaz qayaların böyür-başında təmiz, saf havanın qollarımızı necə 

qaldırdığını da heç vaxt unutmadım. Ciyərlərimizi sevindirən bu yüngüllük duyğusunun insanlara necə şövq 

verməsinin, arandan gələn adamların o dağlarda ilk gündə havanın təmizliyindən başlarının gicəlləndirdiyini 

dediklərinin də az şahidi olmamışam. Ancaq bunların zirvəsi Şuşanın havası idi desəm, yəqin o cənnət guşələrin 

şöhrətinə xələl gətirməz, bizdən onsuz da incik düşən könlünü yenidən qırmaram. 

Şuşada o da yadımda qaldı ki, üzü şəhərə, yüksəkliyə doğru burula-burula qalxan dolayı yollar və qarşıda 

boy verən dağlar mənə yaman tanış gəlmişdi. Bəlkə dağlara kəmər olan belə yollardan çox keçməyimdəndir? 

Şuşa geridə qaldı. Endiyimiz dərədən, Qaladərəsi deyilən ərazidən burulan yol bizi Laçına aparacaqdı. 

Həmin gün Laçına ciyərlərimdən keçib yaddaşıma əbədi hopan Şuşa havası ilə getdim. Laçın həmişəki kimi, yenə 

bizi təmizliyi, saflığı bulaqlarının can dərmanı suyundan əskik məlhəm olmayan, uca dağlarının, yaşıl meşələrinin 

havasına qonaq edəcəkdi. Ancaq Şuşanın o havası sonrakı illərdə gəzdiyim, gördüyüm doğma, qərib yerlərin heç 

birinə bənzəmədiyindən yaddaşımda əbədi qalmaq haqqını heç vaxt itirmədi. Nə gizlədim, o vaxt bunun həm də 

qan yaddaşı, ruha bağlı olduğunu düşünməmişdim. Bu qənaətə çox sonralar, Şuşa ilə ikinci görüş imkanı baş 

tutmayandan sonra gəldim. 

Bu şəhərlə ikinci ola biləcək, ancaq baş tutmayan görüşüm onun işğalından 3 gün sonra 1992-ci il may 

ayının 11-12-də Zarıslı kəndi yaxınlığında döyüşlərin getdiyi vaxta təsadüf etmişdi. Ermənilər rus silahının 

köməyi ilə Şuşanı, alınmaz qalamızı işğal etmişdilər. Azərbaycan Ordusunun N saylı hərbi hissəsi və ərazidə 

yerləşən digər hərbi qüvvələr Şuşanın bir neçə kilometrliyində, Turşsu deyilən ərazidə mövqe tutmuşdular. 

Zarıslıda döyüş aparılsa da, şəhərin geri qaytarılacağına heç bir ümid yox idi. Yaranmış vəziyyət barəsində həmin 

dövrdə biz üç nəfər jurnalist Azərbaycan Televiziyası və Müdafiə Nazirliyinin orqanı olan "Xalq ordusu" qəzeti 

vasitəsi ilə izləyicilərə və oxuculara məlumat çatdırmışdıq. Sonadək döyüşüb, Şuşanı geri qaytarmağa cəhd 

göstərməyə borclu olan qüvvələr kimisə, nəyi isə gözləyirdilər. Ən acınacaqlısı o idi ki, üç müxtəlif hərbi 

qüvvənin komandiri olan şəxslər Şuşanı geri qaytarmağın mümkün olduğunu, ancaq onu əldə saxlamağı 

bacarmayacaqlarını etiraf etsələr də, heç bir təşəbbüs göstərmək fikrində deyildilər. Bu barədə "Xalq ordusu" 
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qəzetinin 1992-ci ilin may ayındakı saylarında qoşa imza ilə dərc edilmiş silsilə məqalələrimizdə bəhs etdiyimizi 

və günümüzün qələbə ovqatını nəzərə alıb, həmin hadisələrin üzərində dayanmaq istəmirəm. Ancaq tarixi yaddaş 

naminə bunları bir ştrix olaraq xatırladır və Şuşanın həmin vaxtkı işğalının daxili xəyanətlər olmadan 

mümkünsüzlüyünü bir daha vurğulayıram. Bu xəyanətlər isə bir neçə yaşayış məntəqəsinin, xüsusən də 

Daşaltının, Kərkicahanın, Malıbəylinin, nəhayət Xocalının işğalından başlamış, müdafiə nazirinin müavini, 

general-mayor Şahin Musayevin Şuşanın ətrafında yerləşən mövqelərimizi bombalatdırması və Laçın alayının 

buraxılması ilə əsasən tamamlanmışdı. Bütün bunlar ayrı bir yazının mövzusudur. Ancaq həqiqət budur ki, bu 

barədə kifayət qədər bəhs edilsə, məhkəmə araşdırması olsa da, yəqin nə vaxtsa bu mövzuya qayıdılmasına yenə 

ehtiyac olacaq. 

Həmin vaxt Şuşanın bir neçə kilometrliyində olsaq da, yuxarıya qalxa, dağların qoynunda, "Tanrının 

ovcu"nda yerləşən bu müqəddəs şəhəri görə bilmədim. Mənimlə bərabər, bütün azərbaycanlılar, Şuşa adını onu 

görür-görməz ömürboyu səcdəgah bilən soydaşlarımız da 28 il yarım Şuşanı görmək imkanından məhrum oldular. 

Şuşa işğal edilmişdi, onun dörd yanı güney, günəşə qucaq açmış yamyaşıl dağını, düzünü, ətrafını həlqələmiş 

səngər qayalarını düşmən sahiblənmişdi, saf sularını, təmiz havasını düşmənin yad nəfəsi murdarlayırdı. "Uca dağ 

başında" yerləşən Şuşa bu dəfə tamamilə başqa ovqatla, içindəki qəzəbdən, ona yad olanlara nifrətdən odlanaraq, 

yanğı, həsrət dolu baxışlarını Vətən - Azərbaycan sarı çevirib xilas olunacağı günü, saatı gözləyirdi. Dərddən 

cadarlanmış torpağında neçə illər Xarıbülbül bitirməyən qədim Qalamız, uzun illər Qarabağın siyasi, iqtisadi, 

mədəni mərkəzi olmuş şəhərlər şəhərimiz haqq etdiyi azadlıq məqamını gözləyir, dağı-düzü, dərəsi-yamacı ilə 

dərindən bir "oxay" demək istəyirdi. Bu taleni ona yaşadan qəhrəman Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan Ordusu, 

həqiqətən, müqəddəs bir işi bacardı. Əlbəttə, Ermənistanın işğalı altında olan bütün rayonlarımızın qurtuluşu 

müqəddəs və tarixi bir missiya idi. Azərbaycan bu missiyanı reallaşdırmaqla tarixin gedişini, ona yadların biçdiyi 

arzuolunmaz qədəri dəyişərək, özünün tamam fərqli gələcəyini müəyyən etdi. Bu gələcəyi xarakterizə edən 

başlıca amil odur ki, azad Azərbaycan torpağı üzərində yaşayan Azərbaycan insanı da azad və əbədi var olmaq 

haqqına sahib olub. 

Bəs nədən Şuşa? Şuşa bizim üçün işğaldan qurtulacağı günü 28 ildən artıq, hər saat, hər an səbirsizliklə 

gözlədiyimiz digər rayonlarımızdan nədən daha müqəddəsdir? Bunun izahı üçün 300 yaşlı, uzun dövr 

Azərbaycanın böyük bir xanlığının inzibati mərkəzi olmuş bir şəhərin tarixinin hər səhifəsində kifayət qədər 

arqumentlər tapa bilərik. Şuşanın düşmən qarşısında bir qala, tarixin müəyyən dövründə Azərbaycanın əsas 

inzibati mərkəzlərdən biri, xalqımızın taleyində rol oynamış dövlət xadimləri, sərkərdələr, neçə məşhur 

mədəniyyət və elm adamları yetişdirmiş şəhər olduğunu, "Qafqazın sənət məbədi" sayıldığını yada salmaq yetər. 

Onun qəhrəmanlıq, mərdlik, mübarizə dolu tarixini vərəqləməklə bəlkə də yüzlərcə başqa arqument də gətirmək 

olar. Ancaq mən sadə, hamımızın şahidlik etdiyimiz bir həqiqəti yazmaqla "Nədən Şuşa" sualına aydınlıq 

gətirmək istərdim.  

44 günlük Vətən müharibəsinin ilk günündən, noyabr ayının 8-dək Azərbaycan insanını böyükdən-kiçiyə 

birləşdirən yüksək məramlardan, ali məqsədlərdən biri bu idi ki, biz nəyin bahasına olursa-olsun, Şuşanı 

düşməndən azad etməliyik. Əgər bunu bacarmasaq, deməli, müharibədə qalib gəlməmişik. Müharibə yalnız bir 

şərtlə və bir aktla yekunlaşa, yaxud dayandırıla bilərdi - Şuşa düşmən tapdağından qurtulmaqla. "Şuşa sən 

azadsan!" nidası səslənənədək. Bu, düşmən üzərində ən böyük mənəvi, eyni zamanda da siyasi və hərbi 

qələbəmizin birmənalı rəmzi olacaqdı və oldu. Həm də necə oldu! Azərbaycan əsgəri Şuşanı qayaları qalxıb 

yüngül silahlarla, əlbəyaxa döyüşlə, dünyanı heyrətə salan igidliklə azad etdi. 

Şuşa kimin nə deməsindən, nə düşünməsindən asılı olmayaraq, doğrudan da, Azərbaycanın neçə minillik 

tarixinin (öz yaşı 270 il olsa da) dəyişməz rəmzlərindən biridir. Şuşanın özünün rəmzləri, hamının qəbul etdiyi 

simvolları da var. Qəribəsi də budur ki, həmin rəmzləri dövlət, elm, fikir adamlarının şəxsində görənlər, bu haqqı 

mədəniyyət nümayəndələrinə verənlər də var. Hər biri də özünə görə haqlıdır. Çünki rəmzə çevrilmiş həmin 

şəxsiyyətlərin arasında Azərbaycanın yetişdirdiyi çox böyük dühalar var. Onların bəzilərini kiminləsə müqayisə 

etməyin özü belə yolverilməz qüsurdur. Bu rəmzlər arasında Qarabağ xanlığının qurucuları Pənahəli xan, varisi 

İbrahimxəlil xanla yanaşı, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Üzeyir bəy Hacıbəyov, Səməd bəy Mehmandarov, 

Əhməd bəy Ağayev və başqaları var. 

Şuşa da Gəncə, Bakı kimi, Azərbaycanın xanlıq paytaxtlarındandır ki, burada köklü, böyük şəcərəsi olan 

nəsillər yaşayıb və onların varisləri bu gün də həmin soyadları fəxrlə yaşadırlar. Cavanşirlər, Mehmandarlılar, 

Hacıbəylilər, Vəzirovlar, Axundovlar, Şuşinskilər və başqaları. Ona görə və başqaları ki, kimlərisə yaddan çıxara, 

haqsızlığa yol verəcəyimdən ehtiyat edirəm. Nə gizlədim, həm də şuşalı dostların haqlı iradına tuş gəlmək 

istəməzdim. Çünki son dərəcədə mədəni, həssas, həm də bütün vəziyyətlərdə ədalətli olmağa çalışan şuşalılar 

iradlarını, bir çox hallarda hətta etirazlarını da elə incəliklə, yumşaq çatdırırlar ki, xəcalət çəkirsən. Məncə, bu, 
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onların qanında, canındadır və mübaliğəsiz demək olar ki, yaşadıqları bənzərsiz mühitdən, udduqları təmiz 

havadan, içdikləri saf sudan, Üzeyir bəyin ecazkar musiqisindən, Zakirin, Nəvvabın, Natəvanın incə şeirlərindən, 

Əbdürrəhim bəyin duzlu hekayələrindən... gəlir. Şuşada doğulub, orada yaşayıb başqa xarakterdə olmaq bəlkə də 

mümkün deyil. Şuşa ziyalıların, Vaqifin vəsf etdiyi qənirsiz gözəllərin, şair qəlbli, açıq fikirli insanların yaşadığı, 

yaratdığı şəhər olub və yəqin yenə belə olacaq. Çünki nə Şuşanın, nə də onun bugünkü sakinlərinin başqa seçimi 

ola bilməz. Qarabağın tacı, Azərbaycanın gözü öz tarixi ehtişamını yalnız bu halda geri qaytara, dünyanı yenidən 

heyran qoya bilər. 

P.S. Yazının başlığını təsadüfi seçmədim. Çünki son vaxtlar mediada, əsasən də sosial şəbəkələrdə 

aralarında jurnalist dostların da olduğu bir qrup şəxs tez-tez belə fikirlər səsləndirirlər və bəzən 

müzakirələr də açırlar ki, erməni işğalından azad edilmiş ərazilərimizi birinci kimlər ziyarət etməlidirlər 

və nəyə görə. Bu fikirləri şərh etmir və hər birinə hörmətlə yanaşdığımı bildirirəm. Yalnız bir məsələni 

qeyd etməyi lazım bilirəm ki, ixtisasından, statusundan, yaşından, cinsindən asılı olmayaraq bütün 

azərbaycanlıların həmin ərazilərə səfər etmək, doğma torpaqlarda olmaq haqqı var. Mən jurnalist 

olduğuma görə, buna başqalarından daha artıq haqq etmirəm. Həkimin, müəllimin, fəhlənin və digər 

ixtisas sahiblərinin də eyni istəyi və haqqı var. Əlbəttə, bizim ümumi marağımızdadır ki, həmin ərazilərə 

birinci xarici diplomatları, digər dövlət rəsmlərini, xarici jurnalistləri və müxtəlif sahələr üzrə ekspertləri 

aparıb onlara erməni vəhşiliyinin bütün dəhşətlərini, görünməmiş dağıntıları göstərək və bunlar göstərilir. 

Yerli dövlət orqanlarının, dağıntıların nəticələrinin qiymətləndirilməsi və digər məsələlərlə məşğul olan 

nümayəndələrimizin də belə səfərlərdə öndə olmasını hamımız başa düşür və qəbul edirik. O başqa 

məsələdir ki, belə səfərlərdə həmin və digər qrupları mətbu və elektron medianın mümkün qədər azsaylı 

olmayan nümayəndələri müşayiət etməlidir və bəzi hallarda bu, nəzərə alınır. Gələcək səfərlərdə 

jurnalistlər bir qədər də geniş təmsil edilsələr, daha yaxşı olar. 

Populizmi sevməsəm də, söhbət haqdan, ədalətdən gedirsə, işğaldan azad edilmiş rayonlarımıza biz 

ən birinci o torpaqlar uğrunda canını fəda etmiş şəhidlərimizin doğmalarını, ata-analarını, oğul-qızlarını, 

həyat yoldaşlarını aparmalıydıq. Onlara əzizlərinin qanının töküldüyü həmin torpaqlarda bir daha 

minnətdarlıq etməliydik. Hamımız Şuşada, Laçında, Qubadlıda, Zəngilanda, Kəlbəcərdə, Cəbrayılda, 

Füzulidə və Ağdamda olmaq arzusundayıq və buna hamılıqla haqq edirik. Təki ömür vəfa etsin, bütün 

insanlarımız, bu sırada birinci həmin torpaqlarda doğulub, yaşamış və əzizlərinin məzarlarını ziyarət 

etmək istəyi ilə qovrulan soydaşlarımız o yerlərə getsinlər. Doğrusu, qayıtsınlar sozü daha yerinə düşür. 

Bəli, qayıtsınlar və qayıdıb doğma yurdları yenidən cana gətirək. 

Şuşaya... və digər rayonlarımıza getmək haqqı məhz buna görə müqəddəsdir. Haqqınıza çatasınız! 

  

525-ci qəzet.-2021.-25 avqust.-№151.-S.10-11. 

 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

315 
 

 

Cıdır düzü niyə müqəddəsdir? 
 

Aqil Abbas 

 

Axırıncı dəfə Cıdır düzündə 91-ci ildə olmuşam. Üstündən 30 il keçir, yəqin bu gündən sonra Cıdır düzündə 

istədiyim vaxt olacam. 91-ci ildə niyə Şuşaya və Cıdır düzünə getmişdim, bu ayrı bir yazının mövzusudur, onu 

da ayrıca yazacam. Yəni sizi yormaq istəmirəm. Hərçənd ki siz də uzun yazıları oxumağı xoşlamırsınız və daha 

çox hansısa iki qadın müğənninin dodaq-dodağa öpüşməsi sizi daha çox maraqlandırır, nəinki Cıdır düzü. Bəli, 

axırıncı dəfə 91-ci ildə Cıdır düzünə ayağım dəyib, Şuşaya silah-sursat aparmışıq. 

Nə isə… 

Təbii ki, insanların çoxunun Cıdır düzünün müqəddəsliyi, tarixiliyi haqqında məlumatı yoxdur. Çünki bu 

barədə az yazılıb, onu da indiki nəsil oxumayıb. Mənim bu yazdığım yazını da uzaqbaşı 3-5 min adam oxuyacaq. 

Amma bunu yazmaq lazımdı, o 3-5 min adam üçün yazmaq lazımdı. Mirzə Cəlil yazır ki, sözünü o kəslərə de ki, 

onlar sənə qulaq asmır, ya hamamda yatırlar, ya da xoruz döyüşdürürlər və sair və ilaxır. Şükürlər olsun ki, indi 

hamamda yatan yoxdur, çünki Operativ Qərargah hamamı qadağan edib, xoruz döyüşdürmək də yasaqdır. Deməli, 

bizim yazımızı heç kim oxumur. Oxumasınlar, biz təkcə bu gün üçün yazmırıq, həm də sabah üçün yazırıq. Necə 

ki, Mirzə Cəlil, Haqverdiyev, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağayev, Ömər Faiq Nemanzadə yazıblar, 

oxumayıblar, amma bir əsr sonra onların yazdıqları bestseller olub. 

Qayıdaq Cıdır düzünə. Dedim axı, axırıncı dəfə bu düzdə 91-ci ildə olmuşam. Allaha şükür ki, indi yollar 

açılıb və insanlar gedib Cıdır düzünü görür. Amma görən həmin Cıdır düzünə gedənlər hara getdiklərini 

bilirlərmi? Səmimi deyirəm, 90 faiz bilmir. Gedənlərin 90 faizi şəkil çəkdirməyə və sair və ilaxıra gedir və Cıdır 

düzü haqqında məlumatları yoxdur. İndi mənim yazımı oxuyub deyəcəklər ki, bilirdik. Və əgər bilirsinizsə niyə 

indiyə qədər biriniz Cıdır düzünün tarixi bir məkan, muzey və müqəddəs bir yer olduğu haqqında bircə kəlmə 

yazmamısınız? Yazmısınızsa, göstərin görək. 

Cıdır düzü həm tarixdi, həm muzeydi, həm də müqəddəs bir yerdi. Tarixdi ona görə ki, orda Pənah xan 

olub, İbrahim xan olub, Mehdiqulu xan olub, Məmməd bəy Cavanşir Batmanqılınc olub, Natəvan olub… Cıdır 

düzündə Pənah xanın, İbrahim xanın, Mehralı xanın, Məmməd bəy Cavanşir Batmanqılıncın, Mehdiqulu xanın 

həm özlərinin, həm də atlarının ayaq izləri var. 

Bir dəfə oxudum ki, Luvrda müəyyən yerləri qızıl çərçivəyə alıblar ki, Napoleonun bu yerlərə ayağı dəyib. 

Mən demirəm Cıdır düzündə də haralarısa qızıl çərçivəyə alaq ki, bura Pənah xanın özünün və yaxınlarının ayağı 

dəyib. Hələ bizdə o hiss yaranmayıb. 

İnşallah, Şuşanın azad olunmasında verdiyimiz 3 min şəhidin bir gün ayaq izlərinin dəydiyi yer də belə 

müqəddəsləşə bilər. Cıdır düzü adi düz deyil, yenə deyirəm, bir tarixdi, bir muzeydi və müqəddəs bir yerdi. Burda 

Qarabağın igidləri at oynadıblar, cıdır keçiriblər, qurşaq tutublar, üzüyün halqasından ox keçiriblər. Burda 

Qarabağın igidləri sevdikləri qızı gözaltı ediblər. Burda Pənah xandan başlayaraq çox gözəl tədbirlər keçirilib. 

Həmin tədbirlərdə xanımlar da qalib igidlərə gözaltı baxıblar. Qala camaatı burda «Yallı» gedib, Qala camaatı ən 

xoş günlərini burda keçirib. Bura Qala camaatı üçün ən müqəddəs yer olub. 

Qala camaatının ən çox sevdiyi, ibadət etdiyi şəxslər Cıdır düzünün aşağısında dəfn olunub və hər zaman bura 

ziyarətə gəliblər, başda Molla Pənah olmaq şərtilə. Qalanın girəcəyi Ərimgəldidən başlayır. Xanımlar həm döyüşə 

gedən ərlərini, oğullarını, həm də ümumiyyətlə, səfərə gedənlərini bu Ərimgəldi deyilən yerdə oturub 

gözləyərdilər. İsa Hüseynovun «Tütək səsi»ndə olduğu kimi, savaşdan qayıdan hər bir kəs bütün ana və bacıların 

ümidi idi. Və Ərimgəldidən yuxarıda, Cıdır düzünün aşağısında böyük bir qəbiristanlıq vardı və indi də var. 

Düzdür, ermənilər dağıdıb, amma var. Vaqifin də qəbri ordadı, Mir Möhsün Nəvvabın da, Müctehidzadənin də 

və sair və ilaxır. Və sən həmin o məzarlığı ziyarət etməmiş Cıdır düzünə qalxa bilməzsən.  

 

525-ci qəzet.-2021.-21 avqust.-№149.-S.6. 
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Şuşa abidələrinin bərpasına dövlət qayğısı 

 
Rəhman Salmanlı 

 
Şuşa Azərbaycanın tarixi-mədəni, ictimai-siyasi həyatının mühüm mərkəzlərindən biri, ölkəmizin 

mədəniyyət beşiyi, “Qafqazın konservatoriyası” olmuşdur. Şəhərin ərazisi tarixi abidələrlə zəngindir. Rəsmi 

məlumata görə, şəhərdə 549 qədim bina, ümumi uzunluğu 1203 metr olan daş döşənmiş küçələr, 17 məhəllə 

bulağı, 17 məscid, 6 karvansara, 3 türbə, 2 mədrəsə, 2 qəsr və qala divarları mövcud idi. O cümlədən 72 tarixi 

abidə, həmçinin bir sıra dövlət xadimlərinin və tanınmış şəxsiyyətlərin mülkləri, ev-müzeyləri vardır. Bu 

abidələrin çoxu XIX əsrdə yaşamış memar Kərbəlayi Səfixan Qarabaği tərəfindən tikilmiş və həmin dövrün ən 

məşhur nəqqaşı Kərbəlayı Səfərəli tərəfindən zövqlə işlənmişdir. 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı 30 illik işağalçılıq siyasəti nəticəsində buradakı tarixi-mədəniyyət 

abidələri yerləyeksan edilmişdir. Şuşanın işğal altında olduğu illər ərzində şəhərdə memarlıq abidəsi sayılan 170-

dən çox yaşayış binası, 160-dək mədəniyyət və tarixi abidə, 22 ümumtəhsil məktəbi, 7 uşaq bağçası, 8 mədəniyyət 

evi, 14 klub, 2 kinoteatr, 3 muzey dağıdılmış, məbəd və məscidlər təhqirə məruz qalmış, 20 kitabxana 

yandırılmışdır. Yerli memarlıq abidəsi hesab edilən binalar tamamilə məhv edilmiş, hətta görkəmli şəxsiyyətlərin 

büst və heykəlləri gülləbaran edilmişdir. 

Şuşa işğaldan azad olunduqdan sonra Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım 

Əliyeva, bir çox ölkələrin qrup halında gələn nümayəndə heyətləri, politoloqlar, jurnalistlər, diaspor üzvləri və s. 

dəfələrlə Şuşaya səfər etmiş və qədim şəhərdə tarixi mədəni irsin erməni barbarları tərəfindən necə dağıdıldığının 

şahidi olmuşlar. Dövlət başçısı Şuşaya səfərləri zamanı ictimaiyyətlə görüşlərində və mətbuata müsahibələrində 

hər dəfə bu şəhərin tezliklə bərpa ediləcəyini bəyan etmişdir: “Mən demişəm ki, Şuşa nəinki Azərbaycanın, 

dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevriləcəkdir və buna nail olacağıq, 100 faiz”. İşğaldan azad edildikdən 

sonra Şuşada başlanan quruculuq işləri bunu bir daha təsdiq edir. 

Ulu Öndərin açılışında iştirak etdiyi Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin bərpa işlərini Azərbaycanın Birinci 

vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu həyata keçirib. 

Dövlət başçısı bildirib ki, bütün işlər planlı şəkildə aparılmalı, Şuşanın tarixi siması saxlanılmalıdır. Bərpa 

işlərinin aparılması Şuşanın tarixi görkəminə xələl gətirməyəcək. Buradakı hər hansı bir tikili əvvəlkindən də 

keyfiyyətli bərpa edilərək Şuşanın tarixi-mədəni irsinə ikinci həyat veriləcək. Mütəxəssislər, memarlar, tarixçilər, 

şuşalılar özləri deyəcəklər ki, bu şəhəri necə görmək istəyirlər, çünki bu, onların şəhəridir. Şuşanın əsl tarixi 

simasının və qədim mədəni abidələrinin bərpası Azərbaycanın memarlıq üslubunu əks etdirməlidir. Şuşada bütün 

işlər görüləndən sonra şəhər sakinləri oraya qayıdacaqlar. 

Şuşada indi başqa növraq, başqa ovqat yaşanır. Dövlət başçısının sərəncam və tövsiyələrinə əsasən, Şuşanın 

tarixi-mədəni irsinə ikinci həyat verilir. Şəhərin mədəni ruhu geri qaytarılır, tarixi görkəmi bərpa edilir. Burada 

Azərbaycanın mədəniyyət tarixinin çox vacib örnəklərinin bərpa olunması öz tariximizə, mədəniyyətimizə, 

abidələrimizə sahib çıxmağımızın nümunəsidir. 

Bu gün işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə Azərbaycan dövləti tərəfindən həyata keçirilən nəhəng 

quruculuq layihələri, o cümlədən Şuşada aparılan bərpa və yenidənqurma işləri şəhərin tarixi simasının bərpa 

edilməsi məqsədilə, onun orijinal memarlıq üslubuna uyğun olaraq gerçəkləşdirilir. 

Heydər Əliyev Fondu Şuşada Aşağı Gövhər ağa, Yuxarı Gövhər ağa və Saatlı məscidlərinin təmir-bərpa 

işlərini aparır. Hər üç məscidin memarı Kərbəlayi Səfixan Qarabaği olmuşdur və məscidlər ölkə əhəmiyyətli 

tarixi-mədəniyyət abidələrinin siyahısındadır. 

Yuxarı Gövhər ağa məscidinin interyeri məhv edilmiş, minarələrinin dekoru zədələnmiş, örtükləri 

dağıdılmışdır. Məscidin birinci mərhələdə bərpası başa çatıb, ikinci mərhələ üzrə işlər aparılır. Bu mərhələdə 

məscidin daşları ilkin layihəyə uyğun olaraq dəyişdirilir. Məscid ərazisində dağıdılmış mədrəsə də bərpa ediləcək. 

İşğal dövründə dağıntıya məruz qalan Aşağı Gövhər ağa məscidində isə xarici ekspertlər qiymətləndirmə 

işləri aparıblar. 

Saatlı məhəlləsində yerləşən tarixi Saatlı məscidi də Şuşa şəhəri Ermənistan tərəfindən işğal olunduq-dan 

sonra ciddi dağıntılara məruz qalıb. 

Hazırda Qazançı kilsəsi də bərpa edilir. Bütün digər tarix-mədəniyyət abidələrimiz kimi. Qazançı kilsəsinin 

ilkin bədii-estetik görkəminə uyğun bərpa edilməsi nəzərdə tutulur. Bu, elmi-praktiki-tədqiqat fəaliyyəti olmaqla 
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abidənin hərtərəfli təhlilini, memarlıq, tarixilik xüsusiyyətlərinin arasdırılmasını ehtiva edir. Hazırlanan bərpa 

layihəsi abidənin XIX əsrdəki ilkin-orijinal görkəminə qaytarılmasına imkan verir. 

Şuşanın Qazançı kilsəsinin bərpa edilməsini həzm edə bilməyən işğalçı, terrorçu Ermənistan bizə qarşı şər-

böhtan atır, cəfəng iddialar irəli sürməyə çalışır. Lakin bunlar hamısı əbəsdir və “Böyük Qayıdış” çərçivəsində 

abidələrimiz bərpa olunduqca, tarixi-mədəni irsimiz azad olunmuş ərazilərə qaytarıldıqca Azərbaycan dövlətinin 

sülhə, inkişafa və tərəqqiyə yönəlmiş siyasəti öz təntənəsini yaşayır. 

Heydər Əliyev Fondu işğaldan azad edilmiş Şuşa şəhərində daha bir layihənin icrasına başlayıb. Hazırda 

şəhərdə Yaradıcılıq Mərkəzinin, Rəsm və Xalçaçılıq qalereyalarının təmir-bərpa işləri həyata keçirilir. 

Vaxtilə Ağa Qəhrəman Mirsiyab oğlunun karvansarası kimi tanınan Şuşa Yaradıcılıq Mərkəzinin yerləşdiyi 

bina ölkə əhəmiyyətli yerli tarixi memarlıq abidələri siyahısındadır. 

Şuşa Xalçaçılıq Qalereyası isə keçmiş Şuşa Xalça Muzeyinin binasında yerləşəcək. Binaya işğal dövründə 

ciddi ziyan dəyib. 

Hazırda təmir-bərpa işləri ilə yanaşı, hər üç binada sərgilənəcək əsərlərin də seçimi diqqətdədir. İlk 

növbədə, Şuşada Azərbaycan rəssamlarının əsərləri, Qarabağın isğaldan əvvəl və sonrakı görüntülərini əks etdirən 

əsərlər, həmçinin xalça eksponatları yer alacaq. 

Təbii ki, Şuşanın tarixi-mədəni irsinə qayğı istiqamətində bərpasına baslanan abidələr bununla 

yekunlaşmır. Şuşa abidələrinin bərpasına dövlət qayğısı və nəzarəti daim gündəmdədir. Yaxın vaxtlarda Şuşanın 

bütün tarixi, mədəni və dini abidələri yüksək səviyyədə bərpa edilib öz əvvəlki görkəminə qaytarılacaq, bu qədim 

şəhər Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı missiyasını uğurla yerinə yetirəcək. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 17 avqust. - № 171. - S. 7. 
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Şuşa: Qarabağın “İçəri şəhəri”... 
 

Vəli İlyasov 

 

Bakı Azərbaycanın pasportu sayıldığı kimi, Şuşa da Qarabağımızın pasportudur, desək yəqin yanlış olmaz. 

İçərişəhər Azərbaycanın qədimliyini və özünəməxsus milli koloritini necə əks etdirirsə, Şuşa da “külli-Qarabağın 

abi həyatı”nı eləcə əks etdirir. Fərəhlə qeyd etməliyik ki, ölkəmizdə elə şəhər və yaşayış məntəqələri var ki, onlar 

Azərbaycanın varlığını, tarixini və rəmzlərini özündə yaşadır və əks etdirir. Belə şəhərlərdən biri olan Şuşa öz 

mədəniyyətinə və gözəlliyinə görə şöhrət qazanıb. Tariximizdə Qarabağın paytaxtı olduğu illərdə bu şəhər qeyrət 

və alınmazlıq simvoluna çevrilib. 

Şuşanın yaradılmasının maraqlı tarixi var. Bu tarix Qarabağ xanlığının yaradıcısı və ona hakimlik edən 

Pənahəli xanın adı ilə bağlıdır.  Nadir şah Pənahəli bəyin böyük qardaşı Fəzləli ağaya bəylik verib onu əvvəlcə öz 

naibi, sonra isə eşikağası təyin etdi. Fəzləli bəy sarayda müəmmalı şəkildə vəfat etdikdən sonra yerinə Pənahəli 

bəy təyin olundu. Məlumata görə, Fəzləli bəyin Nadir şahın tapşırığı ilə öldürülməsini hiss edən Pənahəli bəy acı 

aqibətin onu da gözlədiyini düşünərək saraydan uzaqlaşmağa qərar verdi. Günlərin birində o, bir neçə yaxın adamı 

ilə Naxçıvana, dostu Qara Murtuza bəyin yanına gəldi. Sonra Pənahəli bəy tərəfdarları ilə Gəncəyə, Şəkiyə, Kür 

qırağına və daha sonra Qarabağa yürüşlər etdi. Salnaməçi Əhməd bəy Cavanşir bu barədə yazır ki, Pənahəli bəy 

onu tutmağa gələn şahın silahlı dəstələrinə ciddi müqavimət göstərirdi, onu məğlub edə bilmirdilər. O, müstəqil 

dövlət yaratmaq barədə düşünür, gücünü sürətlə artırırdı. Xalqa zülm edənlərə qarşı amansız olması onu xalqa 

sevdirir və onun rəğbətini qazandırırdı. 

1747-ci il iyulun  20-nə keçən gecə Nadir şah sui-qəsd nəticəsində öldürüldü. Mərkəzi hakimiyyətin 

zəifləməsi nəticəsində Azərbaycanda 20 müstəqil xanlıq yaradıldı. Belə əlverişli şəraitdə Pənahəli bəy Qarabağda 

xanlıq təşkil etdi. O, vaxtilə Xorasana və Gilana sürgün edilmiş Kəbirli, Cavanşir, Otuzikilər və başqa böyük 

tayfaları Qarabağa qaytardı. Köçən ailələrə yaşamaq üçün hər cür şərait yaradıldı. 1747-ci ilin sonunda Pənahəli 

bəy özünü Qarabağın hakimi elan etdi. Ancaq bəy başa düşürdü ki, gələcəkdə hücumlardan qorunmaq üçün 

möhkəm qala lazımdır. O, 1748-ci ildə Ağcabədi yaxınlığında Bayat qalasını inşa etdirdi. Bir müddətdən sonra 

Pənahəli bəy anladı ki, düzən yerdə tikilmiş bu qalada uzunmüddətli müdafiə mümkün deyil. Bundan bir qədər 

sonra xan Xocalı kəndinin beş kilometrliyində Əsgəran, daha sonra Şahbulaq qalalarını tikdirdi. Ancaq oralarda 

da möhkəmlənə bilmədi, bəyi yalnız alınmaz qala düşündürürdü. Nəhayət, çox axtarışlardan sonra Şüşə kəndinin 

yaxınlığında əlçatmaz yer tapıldı və burada Pənahəli bəyin arzuladığı qalanın inşasına başlandı və möhtəşəm, 

yenilməz bir qala quruldu. O vaxtdan belə bir fikir yarandı ki, Şuşa kimindirsə, Qarabağ onundur. 

... Görənlər heyrət edirdilər ki, bu məkan sanki təbiətin bir möcüzəsidir. Sıldırım qayalarla əhatələnmiş və 

sərt yamacların üzərində bərqərar olmuşdur. Əvvəllər qalaya yalnız bir neçə dar cığırla çıxmaq mümkün idi. Bu 

cığırlarda duran on beş, iyirmi nəfər bir alayın qarşısını kəsə bilərdi, yəni qüdrətdən səngərli-qalalı idi. Başı daim 

dumanlı-çiskinli dağları ağuşuna alan sıx yaşıl meşələr, igidlərin yarış meydanı Cıdır düzü, həsrət rəmzi sayılan 

Gəlin qayası, əlçatmaz yalçın qayalar, Turşsu, İsa bulağı, saf havası Şuşaya özəl gözəlliklər verirdi. Dünyada 

nadir sayılan Xarıbülbül çiçəyi də Şuşanı tanıdan simvollardan biri kimi sevilirdi. 

Qarabağ xanlığının paytaxtı olduğu illərdə tariximizdə alınmazlıq simvoluna çevrilmiş bu şəhər-qala həm 

də ədəbiyyatımıza, musiqimizə, folklorumuza, incəsənətimizə istedadlı sənətkarlar bəxş etməsi ilə də qürur 

ünvanımıza dönüb. Şuşalılar tanınmadıqları yerdə tanışlıq verəndə fəxrlə “Qalalıyam” deyirdilər. Məşhur 

müğənnimiz Rəşid Behbudov bir çox mahnılarında “Qalalıyam ey, Qalalı” ifadəsini şəstlə işlədirdi. 

Qeyd etməliyik ki, şəhərin bönövrəsi təxminən 1751-1752-ci illərdə qouyulub və ilk çağlarda şəhər Şuşa 

adı ilə yanaşı, xanın şərəfinə Pənahabad da adlandırılıb. Bəzi məlumatlara görə, Şuşa qalasının tikintisinə xanın 

vəziri Molla Pənah Vaqif rəhbərlik edib. Şuşada karvansaralar, bazarlar və 17 məhəllə vardı: Seyidli, Culfalar, 

Quyuluq, Çuxur məhəllə, Dörd çinar, Dördlər qurdu, Hacı Yusifli, Çöl qala, Qurdlar, Saatlı, Köçərli, Mamayı, 

Xoca Mərcanlı, Dəmirçilər, Hamamqabağı, Merdinli və Təzə məhəllə. Hər məhəllədə hamam, məscid və bulaq. 

XVIII əsrdə Şuşa şəhəri Azərbaycanın ən qaynar şəhərlərindən birinə çevrildi. Onun dövrəsində böyük və 

güclü müdafiə səddi çəkilmiş, çoxsaylı sənətkar məhəllələri salınmışdı. Şuşalı tacirlər İran şəhərləri və Moskva 

ilə ticarət əlaqələri saxlayırdılar, burada Pənahabadi adlanan gümüş sikkə kəsilirdi. 

XX əsrin əvvəllərində Şuşa Qafqazın musiqi mərkəzinə çevrilmişdi. Şuşanı "Kiçik Paris", "Qafqazın sənət 

məbədi", "Azərbaycan musiqisinin beşiyi" və "Zaqafqaziyanın konservatoriyası" adlandırırdılar. XX əsrin 

əvvəllərinədək Azərbaycanda, o cümlədən Şuşada musiqi sənəti, ilk növbədə xanəndə və sazəndələr ustad-şəyird 
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zəminində inkişaf edirdisə, artıq XX əsrdən başlayaraq peşəkar musiqi təhsili  sistemləşdirilməyə və 

kütləviləşməyə doğru istiqamət aldı. 

İllər keçdikcə sürətlə inkişaf edən Şuşadan pərvəriş tapmış bir çox görkəmli dövlət xadimləri və elm 

adamları, maarifçilər, pedaqoqlar yetişdi. O zaman bu şəhərin yaşı çox olmasa da, burada bir çox istedadlı dövlət 

xadimləri yetişmişdi. Dövrünün görkəmli dövlət xadimi və şairi olan Molla Pənah Vaqif şuşalı olmasa da, 

diplomatik fəaliyyətinin hamısı, bədii yaradıcılığının isə böyük bir hissəsi məhz Şuşa ilə sıx bağlıdır. Molla Pənah 

Vaqif o şairlərdəndir ki, öz ana dilimizdə-Azərbaycan dilində yazıb-yaradırdı. Xatırladaq ki, o dövrdə bütün 

şairlər öz əsərlərini fars dilində yazırdılar. Çünki dövlət dili fars dili hesab olunurdu və bu dildə yazmaq tələb 

olunurdu. Ölməz şairimiz Səməd Vurğun Şah Qacarın dili ilə “Vaqif” pyesində “Gərək fars dilində yazsın 

sənətkar” deyərkən buna işarə etmişdi. Bununla bərabər, Qarabağ xanının vəziri olan Molla Pənah xarici 

dövlətlərlə, xüsusilə də Rusiya, İran və Gürcüstanla danışıqlar aparmış, mühüm diplomatik fəaliyyət göstərmişdir. 

Qarabağ hakimi İbrahimxəlil xanın qızı Ağabəyim Ağa Şuşanın ilk qadın şairi olub. Onun şair kimi 

yetişməsində müəllimi Molla Pənah Vaqifin böyük rolu vardı. Ağabəyim ağa mükəmməl təhsil aldığı üçün bir 

neçə dildə sərbəst danışmağı bacarırdı. O, siyasi motivlərlə əlaqədar İran şahına ərə verildiyi üçün Tehranda 

yaşamalı olsa da, daim döğma Qarabağın həsrətini çəkirdi. Yurd nisgili, Vətən həsrəti onun bir çox şeirlərinin 

leytmotivi olub. Şeirlərinin birində “Aləm cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ” deyib. O zamandan indiyədək 

dillər əzbəri olan bu misraları bilməyən azərbaycanlı çətin tapılar. 

Vətən bağı al-əlvandır, 

Yox üstündə xarı bülbül, 

Nədən hər yerin əlvandır, 

Köksün altı sarı, bülbül! 

Aşağıdakı bir bənd isə Ağabəyim ağanın doğma yurda nə qədər sıx bağlı olduğunu təcəssüm etdirir. 

Əzizinəm, Qarabağ, 

Şəki, Şirvan, Qarabağ, 

Aləm cənnətə dönsə, 

Yaddan çıxmaz Qarabağ! 

Qeyd etməliyik ki, dini mövzuda olsa da, Azərbaycanda ilk tamaşa Şuşada göstərilmişdir. Bu tamaşanın 

müəllifləri və aktyorları şəhərin ziyalıları və sadə şuşalılar idi. 

Əsasən XVIII əsrdən başlayaraq Şuşada anadan olan şair və yazıçılarımızın əksəriyyəti Azərbaycan dilində 

yazmaqla, şifahi və yazılı ədəbiyyatımızı, folklorumuzu zənginləşdirdilər. Qasım bəy Zakir, Mir Möhsün Nəvvab, 

Xurşidbanu Natəvan, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Nəcəf bəy Vəzirov və bir çox başqaları öz yaradıcılıqları ilə 

ədəbi xəzinəmizə qiymətli incilər bəxş etmişlər. Görünür havasının, suyunun, torpağının təsirindəndir ki, 

Qarabağda, xüsusilə də Şuşada istedadlı xanəndələr, musiqi xadimləri, incəsənət ustaları yetişib. Onlar təkcə 

Azərbaycan səhnəsinin, Qafqaz regionunun deyil, bütün dünyanın mötəbər məclislərinin yaraşığı olublar. 

Yaşadıqları dövrün korifeyləri olan Cabbar Qaryağdıoğlu, Keçəçioğlu Məhəmməd, Rəşid Behbudov, Bülbül, 

Seyid Şuşinski, Xan Şuşinski, Hacı Hüsü, Xarrat Qulu, Əbülfət Əliyev və başqaları öz gözəl səsləri və təkrarsız 

ifaları ilə könülləri fəth etmişlər. Onlar öz yüksək sənətkarlıqları ilə Şuşanı ”Qafqazın konservatoriyası”na 

çevirmişlər. Qarabağ xanəndələrinin səsi Yaxın və Orta Şərq ölkələrindən, şahların saraylarından gəlirdi. 

Təəssüf ki, Şuşamız 1992-ci ildə xəyanət nəticəsində erməni işğalçıları tərəfindən ələ keçirildi. Vandal 

ermənilər şəhərdəki məscidləri, evləri, müzeyləri və digər mədəniyyət abidələrimizi dağıdıb yerlə-yeksan etdilər. 

Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün, Xurşidbanu Natəvanın güllələnmiş büstləri bu gün də erməni vəhşiliyinin izlərini 

özlərində saxlamaqdadır. 

 Nəhayət, iyirmi səkkiz illik həsrətdən sonra Şuşanın azad edilməsi bütün dünya 

azərbaycanlılarının  ümumxalq bayramı kimi qarşılandı. Bu bayramı bizə möhtərəm Prezidentimiz, Ali Baş 

Komandan cənab İlham Əliyev və müzəffər Azərbaycan Ordusu yaşatdı. Rəhbərimiz və qəhrəman döyüşçülərimiz 

ermənilərin 28 ildən artıq müddətdə işğal altında  işğal saxladıqları şəhəri və digər torpaqlarımızı cəmi 44 günlük 

ildırımsürətli döyüş əməliyyatları ilə azad etdilər. Prezidentimiz “Əziz Şuşa, sən azadsan, biz səni dirçəldəcəyik” 

dedi. Dövlət başçımızın tapşırığı ilə Şuşa dağıntı olmamaq şərtilə xüsusi tapşırıqla- bir top mərmisi atılmadan 

azad edilib. 

Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva ilə yanvar ayında 

birlikdə azad edilmiş Şuşada olmaları, dağıdılmış dini və mədəniyyət ocaqlarını ziyarət etmələri orada böyük işlər 

görüləcəyinə stimul yaradıb. Tezliklə xan qızı Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün, Mir Möhsün Nəvvabın, 

Xan Şuşinskinin, Süleyman Ələsgərovun ev-muzeyləri, Vaqifin məqbərəsi yenidən qurulub abadlaşdırılacaq və 

əvvəlkindən də baxımlı vəziyyətə salınacaqdır. 
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Əvvəllər həmişə Şuşada Vaqif poeziya günləri, muğam yarışları, “Xarıbülbül” festivalları keçirilərdi. 

İyirmi səkkiz  illik fasilədən sonra yasa bürünmüş Şuşa dağlarında, Cıdır düzündə bu festivallar yenidən 

keçirilməyə başladı, gözəl ənənəmiz bərpa olundu.  Ellərin yığışıb böyük təm-təraqla keçirdikləri 

möhtəşəm  Xarıbülbül festivalı əsarətdən təzəcə qurtulan doğma Vətən torpağımızı və onun əsrarəngiz 

gözəlliklərini qədərincə vəsf etdi. Bundan sonra Xarıbülbülümüz daha boynubükük olmayacaq, Qələbəmizin 

rəmzi kimi təqdim ediləcək. Şuşalı Xarıbülbülümüz hər yerdə dostlarımızı sevindirəcək, düşmənlərimizi isə xar 

edəcəkdir. 

 

İki sahil.-2021.-31 iyul.-№134.-S.13. 
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Şuşa Bəyannaməsi: yeni müttəfiqlik formatına yol açan tarixi sənəd 
 

Kamal Adıgözəlov 

 

Azərbaycanla Türkiyə arasındakı münasibətlərin dünyada analoqu yoxdur. Siyasi liderlər dəfələrlə bu 

faktı təsdiq ediblər. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra iki qardaş ölkənin münasibətlərinin inkişaf xarakteri və 

dinamikası göstərir ki, yeni tarixi şəraitdə onlar daha dərin və əhatəli əlaqələr səviyyəsinə keçməkdə 

qətiyyətlidirlər. Bu baxımdan, Azərbaycan–Türkiyə dostluğunun, qardaşlığının və birliyinin yeni təsdiqi sayılan 

müttəfiqlik münasibətlərinə dair Şuşa Bəyannaməsi hər iki ölkə ilə yanaşı, region və dünya üçün də son dərəcə 

böyük əhəmiyyət kəsb edir. İndi ekspertlər həmin sənədi müxtəlif bucaq altında analiz etməyə çalışırlar. Meydana 

çox maraqlı tezislər çıxır. Biz bu yazıda Şuşa Bəyannaməsini geosiyasi, siyasi, təhlükəsizlik və geoiqtisadi 

kontekstlərdə analiz etməyə çalışacağıq. Təbii ki, bu sənəd hələ uzun müddət təhlil ediləcək. Onun strateji 

özəllikləri tədqiq olunacaq. 

 

Siyasi-hüquqi bazaya əsaslanan "yol xəritəsi": dövrün tələbləri kontekstində 

 

Azərbaycan ilə Türkiyə arasında 2021-ci il iyunun 15-də Şuşa şəhərində imzalanan Bəyannamə artıq 

tarixi sənəd kimi qiymətləndirilir. Bəyannamədə iki müstəqil türk dövləti arasında qarşılıqlı münasibətlərin 

inkişaf etdirilməsinin siyasi-hüquqi çərçivəsi və konseptual istiqamətləri dəqiq müəyyənləşdirilib. Sənəddə bir 

çox önəmli məsələlər öz əksini tapıb. Beynəlxalq müstəvidə birgə əməkdaşlıq, siyasi münasibətlər, iqtisadi-ticarət 

əlaqələri, mədəniyyət, təhsil, idman, gənclər siyasəti, həmçinin enerji təhlükəsizliyi, Cənub Qaz Dəhlizinin 

Türkiyə, Azərbaycan və Avropa üçün önəmi qeyd olunur. Ekspertlər şübhə etmirlər ki, Şuşa Bəyannaməsi iki 

qardaş ölkənin münasibətlərinin qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq prinsipi üzrə və beynəlxalq hüquq normalarına tam 

uyğun inkişaf etdirilməsinə xidmət edəcək. Bəyannamə tarixə əsaslanır və möhkəm təməllərə malikdir. Burada 

Türkiyə və Azərbaycanın böyük liderləri, öndərləri Mustafa Kamal Atatürkün və Heydər Əliyevin kəlamları öz 

əksini tapıb. Bütövlükdə sənədin tarixiliyini təmin edən məqamlardan biri, məhz münasibətlərin hüquqi zəmində 

qurulması və inkişaf etdirilməsi ilə əlaqəlidir. 

Ekspertlər hələlik məsələnin bu aspekti üzərində nədənsə geniş dayanmırlar. Lakin əgər söhbət iki 

müstəqil dövlətdən gedirsə, münasibətlərin beynəlxalq hüquq normaları əsasında, suverenliyi gözləmə şərti ilə 

inkişaf etdirilməsi vacib şərtdir. Əks halda, həm ədalət prinsipi pozulur, həm də gələcək üçün müəyyən risklər 

yaranır. Bəyannamənin preambula hissəsində tərəflər əlaqələrin ümumi prinsiplərini ifadə edən müddəalara yer 

veriblər. Onlar üç aspektdə – tarixi, siyasi və hüquqi olaraq münasibətlərin siyasi-hüquqi prinsiplərə görə 

qurulmasını təsbit edirlər. Sənəddə ilk olaraq 1921-ci il Qars müqaviləsinə istinad edilir və çox aydın şəkildə 

göstərilir ki, müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsi beynəlxalq hüquqa dayanan və zamanca 100 

il bundan öncə böyük dövlətlərin də iştirakı ilə imzalanan tarixi Qars müqaviləsinə əsaslanır. Yəni Türkiyə və 

Azərbaycan münasibətlərini müasir dövlətlər üçün vacib olan tarixi-hüquqi təməl üzərində müstəqil dövlətlər 

olaraq qururlar. 

Siyasi və hüquqi baxımdan müstəsna əhəmiyyəti olan bu məqam Bəyannamədə belə göstərilir: "Tərəflər 

... 9 fevral 1994-cü il tarixində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında dostluq 

və hərtərəfli əməkdaşlığın inkişafı barədə Müqavilə"ni və "Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası 

arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Protokol"u, eləcə də, 16 avqust 2010-cu il tarixində 

imzalanmış "Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım 

haqqında Müqavilə"ni rəhbər tutaraq" milli mənafelər baxımından siyasi, hərbi və təhlükəsizlik sahələrində 

əlaqələndirilmiş fəaliyyətlərin təşviq edilməsinə xüsusi önəm verirlər. Bu fikir artıq iki ölkənin əlaqələrinin 

məzmunu və strategiyasını müəyyən edən iki sənədin əhəmiyyətini göstərir. 

Nəhayət, iki qardaş ölkə qarşılıqlı münasibətlərin beynəlxalq səviyyədə mövcud olan şərtlər nəzərə 

alınmaqla, onlara tam əməl edilməklə qurulduğunu təsdiq edirlər. Bu bağlılıqda Bəyannamədə belə bir müddəa 

da vardır: "Tərəflər ... beynəlxalq hüququn prinsip və normalarına, o cümlədən də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

Nizamnaməsinə uyğun olaraq qlobal və regional sülh, sabitlik və təhlükəsizliyin təmin edilməsində birgə səylərin 

davam etdirilməsinin vacibliyini" vurğulayır. 
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Bu üç aspekt sənəddə məzmunca çox vacib bir müddəada birləşdirilir. Həmin tezis Şuşa Bəyannaməsində 

belə ifadə olunub: "Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası ... müttəfiqlik münasibətlərinin 

qurulmasının siyasi və hüquqi mexanizmlərini müəyyən edirlər". Bu, qlobal əhəmiyyətli və çox dəyərli bir siyasi-

hüquqi seçimdir. Konkret deyilsə, Azərbaycanla Türkiyə münasibətlərini prinsipial olaraq siyasi-hüquqi 

mexanizmlər əsasında qururlar. Bu isə müasir tarixi mərhələdə dövlətlərarası münasibətlərdə müstəqilliyi, 

suverenliyi, insan haqlarını, multikultural dəyərləri ön plana çıxarmaq deməkdir. Beynəlxalq münasibətlərdə 

bütün dünyanın ən çox ehtiyac duyduğu faktorlar bunlardır. 

Beləliklə, Şuşa Bəyannaməsi tarixi, milli, regional və qlobal miqyaslı siyasi-hüquqi təmələ söykənir. Bu, 

sənədin müasir mərhələdə geniş istifadə olunan və dövlətlərarası münasibətləri suverenlik, bərabərhüquqluluq, 

qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa istiqamətlənmiş şərtlər daxilində tənzimləyən prinsiplər üzərində bərqərar 

olduğunu nümayiş etdirir. Həmin tezisin işığında Şuşa Bəyannaməsinin konkret müddəalarına nəzər saldıqda iki 

ölkə arasında, region ölkələrini əhatə edən və daha geniş geosiyasi məkanda təsir gücü ola biləcək çox aktual və 

maraqlı məqamları görə bilərik. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra regionda yaranan geosiyasi mənzərənin 

fonunda bunun tarixi əhəmiyyətini dərk etmək çox vacibdir. Çünki ekspertlər Şuşa Bəyannaməsinin tarixiliyindən 

bəhs edərkən, strateji aspekti ciddi surətdə nəzərə almalıdırlar. Şuşa Bəyannaməsi geniş geosiyasi məkanda 

sabitliyin, təhlükəsizliyin, sosial-mədəni və iqtisadi tərəqqinin yeni mərhələyə keçməsini təmin edə biləcək 

sənəddir. Bunlardan başqa, həmin Bəyannamə regional əməkdaşlığın yeni formatını qlobal səviyyədə mövcud 

olan reallıqlara uyğunlaşdırmaq üçün tarixi bir fürsətdir. Bir neçə konkret misal üzərində dayanaq. 

 

Müttəfiqliyin sivil və müasir modeli: Ankara və Bakının qətiyyətli addımı 

 

Bəyannamənin preambuladan sonrakı ilk müddəası belədir: "Tərəflər iki dost və qardaş ölkə arasında 

strateji səviyyədə inkişaf edən münasibətlərin durumundan məmnunluq ifadə edərək siyasi dialoqun bütün 

səviyyələrdə davam etdirilməsinin və qarşılıqlı yüksək səviyyəli səfərlərin əhəmiyyətini qeyd edirlər". Burada 

aydın ifadə olunur ki, Türkiyə–Azərbaycan münasibətləri istisnasız siyasi dialoqa əsaslanır. 

Müasir tarixi mərhələdə dövlətlərarası münasibətlərdə bu prinsipial məqamın nə dərəcədə əhəmiyyətli 

olduğunu mütəxəssislər çox yaxşı bilirlər. Məsələ ondan ibarətdir ki, bununla Bakı və Ankara iki qardaş dövlətin 

münasibətlərini emosional yaxınlıq üzərində deyil, beynəlxalq hüquq çərçivəsində qururlar. Bunun üçün ən yaxşı 

və səmərəli vasitə, təbii ki, dialoqdur. Təsadüfi deyil ki, dünyanın hər hansı regionunda münaqişə və ya 

anlaşılmazlıq baş qaldırdıqda, böyük dövlətlər dərhal "siyasi dialoq" çağırışı edirlər. Lakin bu prinsipə əməl 

edənlər çox azdır. Hətta böyük dövlətlər belə əksər hallarda dialoq yerinə öz maraqlarını, istəklərini güc yolu ilə 

qəbul etdirməyi seçirlər. 

Bunların fonunda Azərbaycanla Türkiyənin dialoqu qarşılıqlı münasibətlərin əsas mexanizmi kimi 

təqdim etmələri onların beynəlxalq hüququn və humanizmin prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərdiklərini 

nümayiş etdirir. Şübhə yoxdur ki, bu nümunə bütün region üçün vacibdir və real proseslərin dinamikasına ciddi 

təsir edəcəkdir. 

Digər tərəfdən, iki türk dövlətinin münasibətlərini siyasi dialoq üzərində qurmaları Cənubi Qafqazın 

geosiyasi mənzərəsinə əməkdaşlıq və təhlükəsizlik aspektlərində yeni ruh verir. Bu tezisin konkret təzahürləri 

Bəyannamədə mövcuddur. Sənəddə açıq vurğulanır: "Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası 

müstəqillik, suverenlik, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı, dövlətlərin 

daxili işlərinə qarışmamaq prinsiplərini rəhbər tuturlar". Buradan iki qardaş ölkənin regional münasibətlərdə 

vacib hesab etdikləri prinsiplər aydın görünür: 1) Müstəqillik; 2) Suverenlik; 3) Ərazi bütövlüyü; 4) Beynəlxalq 

səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı; 5) Dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq! 

Bu punktların Bəyannamədə xüsusi vurğulanmasına, ən azı, üç aspektdən baxmaq doğru olardı. Birincisi, 

onların hər biri BMT-nin Nizamnaməsinə tam uyğundur. İkincisi, Türkiyə ilə Azərbaycanın həm öz aralarında 

sivil münasibətlər qurma mexanizmidir, həm də hər iki qardaş dövlətin regional və qlobal miqyasda yeritdikləri 

siyasətin real məzmunudur. Üçüncüsü, bu prinsiplər, hətta Ermənistana belə əməkdaşlığın perspektivi ilə bağlı 

çağırışdır! Bu mənada, Şuşa Bəyannaməsi Ermənistan, İran, Gürcüstan və Rusiya üçün yeni fürsətdir. Azərbaycan 

və Türkiyə tərəfdən əməkdaşlıq yolu tam açıqdır! 

Şuşa Bəyannaməsində yuxarıda vurğulanan əməkdaşlıq üçün konkret yol da öz əksini tapıb. Sənəddə 

deyilib: "Tərəflər Qafqaz regionunda sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi, bütün iqtisadi və nəqliyyat 

əlaqələrinin bərpası, eləcə də, region dövlətləri arasında münasibətlərin normallaşdırılması və uzunmüddətli 

sülhün təmin edilməsi istiqamətində səylərini davam etdirəcəklər. Bu kontekstdə Azərbaycan Respublikasının 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının xüsusi coğrafi vəziyyəti nəzərə alınacaqdır". Deməli, Ankara və Bakı hesab 
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edirlər ki, sabitlik, təhlükəsizlik, iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası və region dövlətləri arasında 

münasibətlərin normallaşdırılması uzunmüddətli sülhün təmininə aparan konkret mexanizmlərdir. Şübhə yoxdur 

ki, vurğulanan bu məqamlar tamamilə beynəlxalq hüquq çərçivəsindədir! 

Həmin kontekstdə Bəyannamədə sabitlik və sülhün konkret əməkdaşlıq formatlarından qaynaqlanacağını 

ifadə edən fikirlər olduqca əhəmiyyətlidir. Bu barədə indi ekspertlər də açıq danışırlar. Həmin bağlılıqda bir neçə 

məqamın üzərində dayanmağı gərəkli sayırıq. 

Əvvəla, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şuşaya səfəri zamanı bildirib ki, "Altılı platforma 

dedik. Bu altılı platformada bildiyiniz kimi, Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan və İran var. 

Bu altılı platforma ilə birlikdə artıq istəyirik ki, bölgə rahatlıqla, sülh içində yaşanan bir bölgə olsun. Bu addımı 

atmaq üçün biz qardaşımla birlikdə hər cür fədakarlığa hazırıq. Cənab Putin eyni qaydada bu cür fədakarlığa 

hazırdır. Bu istiqamətdə atılacaq addımlarla bölgə bir sülh bölgəsinə çevriləcək". 

Lakin, aydındır ki, Azərbaycan və Türkiyənin altılı əməkdaşlıq formatının reallaşması üçün regionda 

ölkələr arasında əlaqələr bərpa olunmalıdır, düşmənçilik aradan qaldırılmalıdır və ünsiyyət davamlı xarakter 

almalıdır. Bu şərtləri təmin etmənin geosiyasi, geoiqtisadi və mədəni aspektlərini əhatə edən, regional imkanları 

qlobal tələblərlə uzlaşdıran və ölkələr arasında nəqliyyat-daşınma imkanlarını təmin edən təklifi də Azərbaycanla 

Türkiyə Şuşa Bəyannaməsində edib. O, indi dünya ekspertlərinin müxtəlif kontekstlərdə analiz etdiyi və 

qiymətləndirdiyi Zəngəzur dəhlizidir. 

İkincisi, vurğulanan kontekstdə Bəyannamədə bildirilir: "Tərəflər Azərbaycan və Türkiyəni birləşdirən 

Azərbaycan Respublikasının qərb rayonları ilə Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikası 

arasında dəhlizin (Zəngəzur dəhlizi) açılmasının və həmin dəhlizin davamı kimi Naxçıvan-Qars dəmir yolunun 

tikintisinin iki ölkə arasında nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrinin intensivləşməsinə mühüm töhfə verəcəyini 

qeyd edirlər". 

Ekspertlərin əksəriyyəti Zəngəzur dəhlizini Türkiyə və Azərbaycanın "geosiyasi çıxış qapısı" kimi siyasi-

iqtisadi dividendlər aspektində qiymətləndirməyə çalışırlar. Bu, təbii ki, doğrudur və iki qardaş ölkənin ona haqqı 

vardır. Lakin məsələnin başqa tərəfi siyasi, geosiyasi və tranzitor – nəqliyyatda vasitəçiliyi təmin edən ölkə-

oyunçular kimi Azərbaycanla Türkiyənin üzərinə böyük məsuliyyət götürmələri ilə əlaqəlidir. 

Son 300 ildə regionun geosiyasi dinamikasına nəzər salsaq, ortada nə qədər maneənin və fərqli təbiətli 

problemlərin olduğunu görərik. Şübhə yoxdur ki, destruktiv güclər həmin faktorlardan əməkdaşlığın əleyhinə 

istifadə etməyə çalışacaqlar. Məsələn, qanunsuz ticarətə baş vurarlar, terror təhdidi ola bilər, yüklərə qarşı 

təxribatlar istisna deyil və s. 

Bütün bunlardan sığortalanmanın qarantları Türkiyə, Rusiya və Azərbaycandır. Deməli, bu üç ölkə 

Zəngəzur dəhlizinin təhlükəsiz fəaliyyətini təmin etməlidirlər. Geosiyasi və siyasi kontekstdə bu, Türkiyə və 

Rusiya ilə yanaşı, Azərbaycanın da regional güc kimi aparıcı mövqeyə çıxdığını göstərir. Şuşa Bəyannaməsi isə 

bu reallığı rəsmi olaraq bütün dünyanın qəbul edə biləcəyi statusda təsdiq və təsbit edir! 

Belə çıxır ki, Zəngəzur dəhlizi sadəcə nəqliyyat marşrutu olmayıb, həm də geosiyasi, siyasi, coğrafi və 

hüquqi fakt kimi Azərbaycanın müstəqil dövlət olaraq yüksəldiyi və hər kəs tərəfindən qəbul edilən geosiyasi 

statusunun rəsmi təsdiqidir! 

Üçüncüsü, Şuşa Bəyannaməsində Cənub Qaz Dəhlizinin adının ayrıca vurğulanması vacib geosiyasi, 

geoiqtisadi və təhlükəsizlik məqamıdır. Sənəddə konkret yazılır: "Tərəflər regionun və Avropanın enerji 

təhlükəsizliyinə töhfə verən, təbii qaz mənbə və marşrut saxələndirilməsini təmin edən strateji Cənub Qaz 

Dəhlizinin həyata keçirilməsində Türkiyə və Azərbaycanın qabaqcıl rolunu vurğulayırlar. Tərəflər Cənub Qaz 

Dəhlizinin səmərəli şəkildə istifadə olunmasına və daha da inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş səyləri əlaqələndirilmiş 

şəkildə davam etdirəcəklər. Tərəflər, həmçinin qlobal enerji sektorundakı prosesləri nəzərə alaraq regionun enerji 

təchizatı təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi üçün elektrik sahəsində də regional əməkdaşlığa töhfə verəcək səylərin 

artırılaraq davam etdirilməsi üzrə niyyətlərini ifadə edirlər". 

Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi Şuşa Bəyannaməsi çərçivəsində dördüncü faktorla – Transxəzər Beynəlxalq 

Nəqliyyat Marşrutu və ya Orta Dəhlizin rəqabət qabiliyyətinin artırılması ilə tam səsləşir. Sənəddə vurğulanır 

ki, "Tərəflər iki ölkənin ərazisindən keçən Şərq-Qərb/Orta beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin rəqabət qabiliyyətinin 

artırılması məqsədilə qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirəcəklər. Azərbaycan və Türkiyə intellektual nəqliyyat 

sistemləri texnologiyalarından istifadə etməklə beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin Azərbaycan-Türkiyə 

hissələrində tranzit-nəqliyyat potensialını daha da inkişaf etdirəcəklər". 

Məqsəd aydın və konkret qoyulub: Azərbaycanla Türkiyə Zəngəzur dəhlizi də daxil olmaqla müasir 

texnologiyalarla təmin edilmiş tranzit-nəqliyyat infrastrukturu formalaşdırırlar ki, bundan istisnasız olaraq 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

324 
 

regionun hər bir dövləti faydalana biləcək. Eyni zamanda, həmin infrastruktur qlobal infrastruktura tam 

inteqrasiya olacaq. Etiraf etmək lazımdır ki, bu, tarixi bir layihədir. 

Bu kimi məqsədlərə çatmaq üçün Ankara və Bakı Şuşa Bəyannaməsində müxtəlif istiqamətlərdə 

atacaqları addımları da dəqiq göstərirlər. Onların sırasında beynəlxalq təşkilatlarla sıx işbirliyini, ortaq fəaliyyəti 

də nəzərdə tutan punkt vardır. Bunu beşinci faktor kimi qəbul etmək olar. 

Bəyannamədə deyilir: "Tərəflər aktual xarakter kəsb edən, qarşılıqlı maraq doğuran beynəlxalq məsələlər 

üzrə həmrəylik və qarşılıqlı dəstək nümayiş etdirərək yaxın və ya üst-üstə düşən mövqedən çıxış etməklə ikitərəfli 

əməkdaşlığı dərinləşdirəcəklər və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, ATƏT, Avropa Şurası, Türkdilli Dövlətlərin 

Əməkdaşlıq Şurası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı daxil olmaqla, beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində bir-

birinə qarşılıqlı dəstək göstərəcəklər". Aydın görünür ki, Bəyannamədə iki qardaş dövlətin diplomatik 

imkanlarına geniş yer verilib. Bu, onların strateji proqramları istisnasız olaraq sivil üsullarla reallaşdırmaq 

niyyətlərini ortaya qoyur. 

Vurğulanan məsələnin başqa bir aspekti altıncı faktorla – təhlükəsizliyin təmini ilə əlaqəlidir. Bununla 

bağlı sənəddə qeyd olunur: "Tərəflərdən hər hansı birinin fikrincə, onun müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi 

bütövlüyünə, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına və ya təhlükəsizliyinə qarşı üçüncü 

dövlət və ya dövlətlər tərəfindən təhdid və ya təcavüz edildiyi təqdirdə, Tərəflər birgə məsləhətləşmələr aparacaq 

və bu təhdid və ya təcavüzün aradan qaldırılması məqsədilə BMT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinə 

müvafiq təşəbbüs həyata keçirəcək, bir-birinə BMT Nizamnaməsinə uyğun zəruri yardım göstərəcəklər. Bu 

yardımın həcmi və forması təxirə salınmadan keçirilən müzakirələr yolu ilə müəyyən edilərək birgə tədbirlər 

görülməsi üçün müdafiə ehtiyaclarının ödənilməsinə qərar veriləcək və silahlı qüvvələrin güc və idarəetmə 

strukturlarının əlaqələndirilmiş fəaliyyəti təşkil olunacaqdır". 

Biz Şuşa Bəyannaməsinin ayrı-ayrı müddəalarını məqsədli şəkildə bir-biri ilə sıx məntiqi bağlılıqda 

təqdim etməyə çalışdıq. Çünki geosiyasi, siyasi və tarixi aspektlərdə Şuşa Bəyannaməsi iki müstəqil dövlətin 

müttəfiqlik münasibətlərini qurmaq fəlsəfəsi ilə regional və qlobal əməkdaşlığın inkişafı fəlsəfəsinin sıx əlaqəsi 

nəzərə alınmaqla hazırlanıb. Ümid edirik ki, zaman bu tezisin doğruluğunu təcrübədə sübut edəcək! 

 

Xalq qəzeti. - 2021.- 29 iyul. - № 155. - S. 3. 

 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

325 
 

 

"Şuşaya getmək mənə yuxu kimi gəlirdi" 
 

SƏMAYƏ ALLAHVERDİYEVA: "ŞUŞA SİZİN İDİSƏ, NİYƏ O GÜNDƏ SAXLAYIRDINIZ?" 

 

Səmayə Allahverdiyeva Ağcabədi Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında Laboratoriya şöbəsinin müdiridir. 

2021-ci ilin mayında Şuşada keçirilən "Xarıbülbül” festivalında iştirak edib. Necə? Bax bunu söhbətimiz 

zamanı biləcəksiniz. 

 

- Səmayə xanım, gəlin lap əvvəldən başlayaq. ’’Xarıbülbül” festivalına niyə başqa rayon yox, məhz 

Ağcabədi- dəki xəstəxanadan nümayəndə göndərildi? 

- Düzünü deyim, mən də bilmirəm. Amma belə baxsaq, bizim laboratoriyanın nüfuzu var. Respublika üzrə 4-

cü səviyyəli laboratoriyadır. Hər halda, bu da nəzərə alınıb. 

- Orada işiniz nədən ibarət idi? 

- Yaxma analizi götürürdük. 

- Bəs bu analizlər çox zaman almırdı? 

- Xeyr. Biz yaxmaları kart - test üsulu ilə götürüb yoxlayırdıq. Bu, tez başa gəlir. Əgər testin cavabı pozitiv 

çıxardısa, onun üçün artıq tam avtomat aparat var idi. Ən müasir aparatdır. Özümüzlə aparıb Şuşada qurmuşduq 

ki, cavabı pozitiv çıxanları yenidən PZR üsulu ilə analiz edək. 

- Şuşaya getməyiniz haqqında məlumat alanda nə hisslər keçirdiniz? 

Onu təsvir etmək mümkündürmü? Heç cür ifadə edə bilmərəm. Əslində, əvvəl hara gedəcəyimizi deməmişdilər. 

Eləcə şəxsiyyət vəsiqələrimizi istədilər. Düşündüm ki, yəqin Şəkiyə-fılana gedəcəyik. Axşam saat 8-də dedilər 

ki, Şuşaya gedirsiniz. İlahi, o an... Necə danışmaq olar ki, o hissləri? İndi də yadıma düşəndə göz yaşımı saxlaya 

bilmirəm. 

- Əvvəllər Şuşanı görmüşdünüz? 

- Uşaq vaxtı getmişəm. Heç yadıma da düşmür. 

- Yol gedərkən ’’Doğrudanmı Şuşaya gedirəm” deyə bir duyğu yaşadınızmı? 

- Əlbəttə... Eynən... Elə bilirdim, yuxudur. Qəribə hisslər idi... 

- Neçə tibb işçisi getmişdiniz? 

- Üç nəfər idik. 

- Məhz siz gedəndə xəstəxanada qısqanclıqla yanaşan oldumu? 

- Ayy, siz nə danışırsınız? Tək bizim xəstəxana yox ey, respublikada kim eşitdisə, qısqanclıqla yanaşdı 

(gülür). 

- Festivalda necə, iştirak etdinizmi? 

- Əlbəttə, hamısını izləyirdik. Hə, yadıma düşmüşkən, Masallıdan olan "Nənələr"dən danışım. Onların 

söhbətlərindən belə çıxdı ki, qrup üzvlərinin əksəriyyəti ağcabədili ilə qudadırlar. Yamanca tərifləyirdilər 

qohumlarını... 

- Məşhurlardan danışmışkən, demək olar, əksər say-seçmə incəsənət nümayəndələri, siyasi xadimlər 

orada idi. Onlarla ünsiyyət, tanışlıq... Bu haqda hansı təəssüratlarınız var? 

- Birinci növbədə sadəliklərini vurğulamaq istərdim. Orada bizim rahatlığı- mız, qaldığımız yerdəki şərait... 

Hər şey- lə saatbasaat maraqlanırdılar. İncəsənət nümayəndələri də eləcə... Çox sadə idilər. 

- Yəqin ki, avtoqraflar, birgə şəkillər oldu onlarla? 

- Bilirsiniz, mənim yaşım da o yaş deyil axı, əlimdə telefon onların ardıyca gedim ki, gəl şəkil çəkdirək. 

Amma məşhurların özlərindən bizə yaxınlaşanlar oldu. Məsələn, dəyərli sənətkarımız Flora xanım özü bizə təklif 

etdi ki, gəlin şəkil çəkdirək. Yaxud, Mənsum İbrahimov dedi ki, burada çox əziyyət çəkmisiniz. Sizinlə şəkil 

çəkdirək, xatirə qalsın. 

- Festivalda ən çox yadda qalan nə oldu sizin üçün? 

- Ümumilikdə çox gözəl idi. O anları yaşamaq bir xoşbəxtlikdir. Mənə ən təsir edən məqam Prezidentin 

kövrəlib ağlamağı oldu. Biz elə yerdə əyləşmişdik ki, onu qarşıdan görürdük. Prezident ağlayanda məni də 

ağlamaq tutdu. Bir bloger var idi. Bunu ötürmədi. Nə qədər etdimsə, kadrı silmək istəmirdi ki, bu anı güclə 

tutmuşam. Dedim anam görsə, danlayacaq ki, hər yerdə ağlayırsan, ondan sonra sildi... 

Festivalın birinci günündə ölkəmizdə yaşayan ayrı-ayrı xalqların yaradıcılıq qruplarının çıxışları da çox yadda 

qalan oldu. Bildiyimiz kimi, Vətən müharibəsində bu xalqların nümayəndələri fədakarlıq göstərdilər, 

torpaqlarımızın azadlığı uğrunda sinələrini sipər etdilər. Onların festivaldakı çıxışlarını izlədikcə insanın qəlbi 
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riqqətə gəlirdi. Bu, bir birlik, 

güc, böyüklük mesajı idi. Cənab Prezident çıxışında da həmin mövzunu xüsusilə vurğuladı. 

- Şuşada daha hara getdiniz? 

- Gövhər ağa məscidinə, çörək sexinə getdik. Həqiqətən də dadlı çörək bişirilir orada. Sizə bir şey deyim, biz 

Şuşaya Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan gələndə də getmişdik. Orada da bütün rəqqasların, ictimai 

xadimlərin yaxmasını götürdük. Sülhməramlılar artıq bizi tanıyırdılar. İkinci dəfə Şuşadan qayıdanda soruşdular 

ki, həkim, necə gedib-gəldiniz? Dedim əla! 

- Şuşada yəqin ki, dağılmış, uçmuş, köhnə binaları da gördünüz. Necə təsir etdi sizə? 

- Çox pis. Bu bədbəxtlər necə pinti millət imiş. Bax, deyirdilər ki, Şuşa guya onlarındır. Yaxşı, sual vermək 

lazımdır ki, Şuşa sizin idisə, niyə o gündə saxlayırdınız? İnanırsınız, hər yeri zibilxanaya döndəriblər. Orada 

təmizliyə baxanlar deyirdilər ki, neçə aydır yığıb-yığışdırırıq, bunların zibili qurtarmır ki, qurtarmır. 

- Sonda özünüz nə demək istərdiniz? 

- Nə deyim? Şükür bu günə... Bizə yuxu kimi görünənlərin bu gün hamısını real olaraq yaşadıq. Allahdan Ali 

Baş Komandanımıza uzun ömür arzulayıram. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərimizin 

ruhu qarşısında baş əyirəm. Qazilərimizə və digər döyüşçülərimizə sağlıq diləyirəm. Onların sayəsində biz bu 

günləri gördük. 

 

Söhbətləşdi: Məhsəti MUSA 
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Şuşa necə azad olundu? – Xarici jurnalistlər yazır... 
 

“2020-ci ilin sentyabrında Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələri tanklardan və artilleriyadan 

istifadə edərək təmas xəttində, Azərbaycanla ermənilərin nəzarətində olan Dağlıq Qarabağ arasındakı 

qeyri-rəsmi sərhəddə hücuma başladı. Erkən döyüşlər, xüsusən də inkişaf etmiş pilotsuz təyyarə sistemləri 

və uzunmənzilli döyüş sursatlarının istifadəsi zamanı açıq ərazilərdə Azərbaycan hərbi üstünlüyünü açıq 

şəkildə nümayiş etdirdi”. 

 

APA-nın məlumatına görə, bu, fikirlər Müasir Müharibə İnstitutunun Şəhər Müharibəsi araşdırmalarının 

rəhbəri, MMİ-nin Şəhər Müharibəsi Layihəsinin həmmüəllifi, Con Spenser və Seton Hall Universitetinin 

Diplomatiya və Beynəlxalq Münasibətlər Məktəbində beynəlxalq əlaqələr üzrə bakalavr təhsili alan Harşana 

Qurhunun 44 günlük Vətən müharibəsindən bəhs edən məqaləsində əks edilib. 

Müəlliflər relyefinə görə çətin ərazidə yerləşən Şuşa şəhərinin Azərbaycan ordusu tərəfindən necə 

ustalıqla azad edilməsini şərh ediblər.  

Məqalədə əks olunan fikirləri təqdim edirik:  

“2020-ci ilin oktyabrında Dağlıq Qarabağın cənubunda yerləşən, əvvəllər ermənilərin nəzarətində olan 

ərazilərin əksəriyyəti üzərində nəzarəti əldə etdikdən sonra Azərbaycan quru qoşunları təmas xəttini keçərək daha 

qərbə doğru irəliləməyə başladı. Oktyabr ayının ortalarına qədər Azərbaycan hərbi qüvvələri Ermənistanı Dağlıq 

Qarabağla birləşdirən Laçın dəhlizinə doğru irəlilədi və ermənilərin nəzarətində olan əsas şəhərlərdən hesab edilən 

Hadrutu azad etdi. 

Oktyabrın 22-dək Azərbaycan hücumu ilə Laçın şəhərinə və həyati əhəmiyyət kəsb edən dəhlizə altı mil 

məsafəyə qədər yaxınlaşdı. Sözügedən dəhlizi itirməklə Ermənistanın Dağlıq Qarabağdakı qüvvələrini 

dəstəkləməkdə çətinliklə üzləşə bilərdi. Cavab olaraq və təzyiqi Laçın dəhlizindən uzaqlaşdırmaq üçün erməni 

qüvvələri çətin keçilən meşə-dağlıq ərazilərdə hərbi qüvvələrdən istifadə edərək əks hücumlara başladılar və əsas 

tədarük yolları boyunca pusqu qurdular.  

28-30 oktyabr tarixləri arasında Şuşanı düşməndən azad etmək və şəhərin müdafiəsini yarmaq üçün 

Azərbaycanın Xüsusi Təyinatlı Qüvvələri əraziyə yeridildi. Bəzi məlumatlara görə, Azərbaycan qüvvələrinin dörd 

yüz hərbçisi 5 gün sıx meşələr və keçilməz yarğanlar arasından ciddi mühafizə olunan Laçın dəhlizindən keçərək 

ətraf kəndləri mühasirəyə alıblar. Məlumata görə, şəhərə bir çox istiqamətdən və fərqli hədəflərə yaxınlaşmaq 

üçün yüz nəfərlik qruplara bölünüblər. 

Azərbaycan hərbçiləri Şuşaya girmək üçün çətin də olsa, qarşı tərəfin ağlına belə gəlməyən sıldırım 

qayalara dırmaşmaqla qalxdılar. Erməni ordusu isə bütün gücünü şəhər istiqamətindəki əsas yollara cəmləmişdi.  

Zülmət qaranlığa qərq olmuş ətraf, Laçına davamlı hücumlar və erməni əsgərlərinin uğursuz fəaliyyəti 

Azərbaycanın xüsusi təyinatlı qüvvələrinin Şuşanın müdafiəsini yarmağa imkan verdi. 

Oktyabrın 30-da Şuşadan cəmi beş kilometr şərqdə hərbi toqquşmaların baş verdiyi bildirildi. Şəhər artıq 

sentyabr ayının əvvəllərindən bəri ara-sıra top atəşinə tutulmuşdu və bu da şəhər sakinlərinin əksəriyyətinin qonşu 

Stepanakertə (Xankəndi) qaçmasına səbəb olmuşdu. Müharibənin bu mərhələsində Şuşanın nəhəng dağların 

əhatəsində - sıldırım qayalar üzərində yerləşməsi səbəbindən müdafiə olunan erməni qüvvələri hələ də taktiki 

üstünlüyə sahib idilər. Azərbaycan hərbçiləri şəhərə quru yolla yaxınlaşmağa çalışarkən tez-tez artilleriya, raket 

hücumları və pusqularla üzləşirdilər. 

Noyabrın 4-ü, axşam saatlarında Azərbaycan piyadalarının Şuşanın cənub qayalıqlarının dibindəki 

Daşaltı kəndinə yaxınlaşan yol uğrunda vuruşduqları barədə xəbərlər gəldi. O günə qədər Azərbaycan tərəfi 

Şuşanın cənubundakı dağ silsiləsini və Şuşanı Laçın şəhərinə bağlayan Laçın dəhlizinin əsas hissələrinə nəzarəti 

təmin etmişdi. Həmçinin Azərbaycan ordusu Ermənistanın Şuşanı əhatə edən müdafiə mövqelərini 

minaatanlardan atəşə tutmağa başlamışdı. 

Noyabrın 5-də axşam saatlarında Azərbaycanın xüsusi təyinatlı qüvvələrinin bir qismi əsas yola çatdı və 

Şuşanın müdafiəsinə kömək etmək istəyən erməni əsgərlərini mühasirəyə ala bildilər. Bu, o demək idi ki, 

Ermənistandan Şuşaya az miqdarda yardım gələcəkdi. Yəni Həkəri çayı üzərindəki açar körpü dağıdılmışdı və 

şəhər ən azı üç əsas istiqamətdən mühasirəyə alınmışdı. Bölgədəki nəzarətin itirildiyini bilən Ermənistan 

hakimiyyəti, Laçın dəhlizini mülki əhalinin üzünə bağladı - səksən müxbir döyüş bölgəsində qaldı. 

Noyabrın 6-da Azərbaycanın ordu birləşmələri şəhərin yaxınlığına çatdı. Səhər tezdən Şuşanın 

müdafiəsinə cavabdehlik daşıyan hissə komandiri, Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəisi Arqişti 

Kərəmyanın şəhəri tərk etdiyi barədə xəbərlər yayıldı. Bu xəbərdən bir müddət sonra Azərbaycan qüvvələri 
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Şuşaya daxil oldu. Azərbaycan tərəfi şəhərə girdikdən sonra, ermənilərin müdafiəsinin zəiflədilməsi və ya 

qarşısını almaq üçün ətrafda əlavə bloklayıcı mövqelər və pusqu yerləri qurdular. Azərbaycan ordusunun digər 

bölmələri də eyni vaxtda uğurlu əməliyyat edərək Şuşanın cənubunda yerləşən Daşaltı kəndini tutmaqla Şuşaya 

gedən əsas yola çıxışı təmin etmişdilər. 

Azərbaycanən xüsusi təyinatlıları şəhərə girəndə müdafiə olunan ermənilərlə yaxın məsafədə ağır küçə 

döyüşlərinə başladılar. 

Noyabrın 7-də ərazidə hava dumanlı idi. Bu, Azərbaycan tərəfinin havadan müşahidə etmək qabiliyyətini, 

eləcə də hava zərbə qurğularından istifadəsini əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırdı. Əlverişsiz hava şəraiti, 

həmçinin, “TB2 Bayraktar” pilotsuz uçan aparatlarından istifadəyə də mane olurdu. Belə bir şəraitdə Ermənistan 

qüvvələri zirehli maşınlarından – “T-72” tanklarından və “BMP-2” piyadaların döyüş maşınlarından maksimum 

istifadəni təmin etdi. 

Əks hücuma baxmayaraq, Azərbaycan qüvvələri öz mövqelərini qorudular. Şuşa meşələrində müdafiə 

xətti qurdular və üç erməni əks həmləsini dəf etdikdən sonra Şuşa İcra Hakimiyyətinin binasını ələ keçirərək 

erməni qüvvələrini qovmağa başladılar, şəhərdəki binaları və daha geniş əraziləri təmizlədilər. Şuşa uğrunda 

döyüşlər nəhayət binadan binaya - yaxın məsafədən aparılırdı. 

Noyabrın 8-i səhər “Artsax”ın “müdafiə nazirliyi” Şuşanı əhatə edən cəbhə xətti boyu gecədən bəri 

intensiv döyüşlərin getdiyini bildirdi.  

Noyabrın 8-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şuşa üzərində qələbə və nəzarətin ələ alındığını elan 

etdi. Bu əvvəlcə Ermənistan tərəfindən təkzib edildi. Ancaq 10 Noyabrda Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan 

Şuşa da daxil olmaqla, Dağlıq Qarabağın bütün bölgələrini azad etmiş Azərbaycana təslim haqqında müqaviləyə 

imza atdı. 

 

Hərbi and. - 2021. - 23 iyul. - № 27. - S. 6. 
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Şuşanın təməlini qoyan nəslin varisinin həyat hekayəsi 

 
Rəşid Cavanşir: "İndi o qədər bəxtiyaram ki, bundan artığını istəməyə, bəlkə də, haqqım çatmaz” 

 
"Kaspi” qəzetinin qonağı Cavanşirlər nəslinin davamçısı, Azərbaycan elmində, neft sənayesində çoxsaylı 

xidmətləri olan Rəşid Cavanşirdir. Rəşid bəy 1951-ci il iyul ayının 17-də Bakıda anadan olub. 1973-cü ildə 

Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun geoloji-kəşfiyyat fakültəsini bitirib. Bundan sonra Azərbaycanda və ayrı-

ayrı ölkələrdə müxtəlif vəzifələri uğurla icra edib. O, həm də Azərbaycan EA-nın Dərin Neft və Qaz Yataqları 

Problemləri İnstitutunda şöbə müdiri (1984-1997), elmi işlər üzrə direktor müavini (1988-1995) vəzifələrində 

çalışıb. 1995-2009-cu illərdə bir neçə nüfuzlu beynəlxalq neft şirkətlərində rəhbər vəzifələr tutub, 2009-cu ilin 

sentyabr ayında BP-Azərbaycan şirkətinin prezidenti təyin olunub.  Həmçinin Azərbaycan Elmlər Akademiyası 

və Neft Akademiyasında elmi-tədqiqat və müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğul olub.  Rəşid bəy dünyanın bir çox 

dövlətlərində çap olunmuş çoxsaylı elmi-texniki işlərin müəllifidir, AMEA-nın müxbir üzvüdür. Rəşid bəy 

olduqca dərin bilikli, amma son dərəcədə təvazökar insandır. Bir insan ömrünə sığmayacaq qədər elmi və ictimai 

uğurları olan bu şəxsiyyət, müsahibə ərzində bəy nəslinə yaraşan kübarlıqla danışır və özünün bütün əzəmətini 

özünəməxsus sadəliyi ilə ifadə edir. Rəşid bəyin elm sahəsi ilə bağlı fəaliyyəti o qədər çoxdur ki, sanki bir ömür 

içində bir neçə ömür yaşayıb və öz tərcümeyi-halına neçə-neçə insanın yaşantılarını sığışdırıb. Rəşid bəyin bu 

günlərdə yetmiş yaşı tamam olur. Onu bu münasibətlə səmimi-qəlbdən təbrik edir, sağlam, firavan, elmi 

yeniliklərlə dolu ömür arzulayırıq: 

– Rəşid müəllim, Şuşa şəhərinin əsasını qoyan bəy nəslinin nümayəndəsi, məşhur Cavanşirlər 

soyunun davamçısı kimi 2020-ci ili – Zəfər ilimizi necə xarakterizə edərdiniz? 

– 2020-ci il həm dünya, həm də xalqımız üçün çox ağır keçdi, amma mən bu ili həyatımdakı ən xoşbəxt 

il sayıram. Səbəbi 44 günlük müharibə nəticəsində torpaqlarımızın azad olunmasıdır. Açığı, inanmırdım ki, bu 

günü görmək mənə nəsib olacaq. İndi o qədər bəxtiyaram ki, bundan artığını istəməyə, bəlkə də, haqqım çatmaz. 

Bilirsiniz, ən yaxınlarım müharibə iştirakçısı olublar, hətta, atam İkinci Dünya müharibəsindən sonra elə psixoloji 

zərbə almışdı ki, bir neçə il lal-dinməz gəzib heç kimlə münasibət qurmamışdı. Deyilənə görə, həmin nəsildən, 

yəni 1923-cü ildə anadan olmuş oğlanlardan 2-3 faizi sağ qaldı, qalanları isə həlak oldular. Sözüm ondadır ki, 

dünya tarixində belə hallar nadirən olur: Vətən müharibəsində qələbə qazanmaq, öz torpaqlarını geri qaytarmaq. 

Xalq olaraq biz bu tarixi hadisənin şahidi olduq və bu haqlı qürur daima qəlbimizdə yaşayacaq. Mütaliəmə əsasən 

deyə bilərəm ki, başımız çox bəlalar çəkib: millət kimi, xalq kimi böyük dövlətlər, imperiyalar sayəsində 

şansımızın olmadığı və ya çox az olduğu tarixi hadisələr yaşamışıq. Mən bu qələbədə Ali Baş Komandan İlham 

Əliyevə, müzəffər ordumuza səmimi-qəlbdən təşəkkür etmək istəyirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, 

qazilərimizə şəfa versin! Belə qəhrəmanları böyüdən anaların əllərindən öpürəm. Əlbəttə, qardaş Türkiyəyə də öz 

minnətdarlığımızı bildirməliyik. Düşünürəm ki, hazırda daha da inkişaf etmək, dünyaya öz sözümüzü daha yaxşı 

demək üçün əlimizdə çox böyük şanslarımız var. 

– Londonda yaşayırsınız. Həmin tarixi günü, qələbə anlarını necə xatırlayırsınız? 

– Şuşanın ermənilər tərəfindən işğal olunduğu gün anam xəstəxanada idi, mən də həyat yoldaşımla baş 

çəkməyə getmişdim. Xəstəxanaya daxil olub anamı soruşdum, həkim dedi ki, bir neçə dəqiqə sonra onu yanınıza 

gətirəcəyik. Biz oturub palatada gözlədik, amma nədənsə, gəlib-gedən yox idi. Dözməyib bunun səbəbini 

soruşanda, dedilər ki, anan televizorda Şuşanın ermənilər tərəfindən işğalı xəbərini eşidəndən sonra iflic olub. 

Heç bir il keçmədi ki, anamın ürəyi dözmədi, vəfat etdi. Bu hadisədən də yola çıxaraq demək mümkündür ki, 

2020-ci ilin 8 Noyabrı təkcə qarabağlılar üçün yox, bütün Azərbaycan xalqı üçün misli görünməmiş xoşbəxtlik 

günü idi. Yerlibazlığı xoşlamıram, səhv etmirəmsə, Çingiz Hüseynov yazır ki, Mustafa Kamal Atatürk Məmməd 

Əmin Rəsulzadəyə deyib ki, Azərbaycanı bölgələrə ayırmaqdan imtina etməsəniz, sizə qələbə qazanmaq çətin 

olacaq. Mən bu tendensiyanın olmamağını arzu edirəm və bəlkə də, bu birlik qələbəmiz sayəsində mümkün 

olacaq. 

– Bir az da mənsub olduğunuz Cavanşirlər nəsli barədə danışaq... 

– Biz Pənah xanın nəslindənik. Pənah xanın iki oğlu olub: İbrahimxəlil xan və Mehralı xan. Mən Bakı 

məktəbində, rus bölməsində oxumuşam, harasa gedəndə soyadımın Cavanşir olduğunu deyəndə inanmır, "belə 

soyad olmaz” deyib, bəzən gülürdülər. Cavanşirlər nəslinin əksəriyyəti ya güllələnib, ya olduqları yeri tərk 

ediblər, ya da soyadlarını dəyişiblər. Keçmiş Cavanşirlərin bir qismi indi Pənahxanov, Qalabəyov, İranda isə 

Pənahpur adlanır. Özüm də başa düşə bilmirəm ki, nə əcəb, babam, atam SSRİ dövründə soyadımızdan imtina 
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etməyiblər. Düzdür, Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra Cavanşir soyadlı çoxları meydana çıxdılar, amma 

reallıq budur ki, bizim sayımız çox azdır. Babam Abbas bəy Cavanşirin həyat yoldaşı Qumru xanımın atası Cavad 

bəy Səfərəlibəyov Şuşanın ən parlaq illərində – 1904-1907-ci illərdə oranın meri olub. Deməli, mən bir tərəfdən 

Cavanşir, o biri tərəfdən Səfərəlibəyovlardanam. Ata tərəfdən babamın anası Bəhmən Mirzə Qacarın qızı olub. 

Bəhmən Mirzənin 16 həyat yoldaşından biri də mənim böyük nənəm idi. Bunların heç birini biz bilməmişik, çünki 

ailəmizdə belə söhbətlər olmurdu. Kaş olardı, gedib həmin insanlardan – birinci şəxslərin dilindən tariximizi 

öyrənərdik. Baxmayaraq ki, mən Bakıda anadan olmuşam, rusdilliyəm, amma qarabağlı olmaq qanımda var. 

Yadımdadır ki, uşaq vaxtı Ağdama – ana tərəfdən qohumlarımın yanına gedəndə, bəzən gündə iki dəfə Şuşaya 

qalxırdıq. Ora bizim ata-babadan qalma evimiz idi. Orda elə günlərimiz olub ki, Şuşanın əldən getməsi bizim 

üçün böyük ağrı, faciə oldu... 

– Belə bir nəslin tarixi çox maraqlıdır. Bu xüsusda başqa nələr söyləyə bilərsiniz? 

– Deyilənə görə, İranda da bu nəslin davamçıları yaşayır, amma bu barədə bir o qədər dəqiq məlumatım 

yoxdur. Mehralı xanın nəslindən olan Əhməd bəy Cavanşir Şuşanın Kəhrizli kəndində yaşayırdı, Sovet dövründə 

isə bu kənd Ağcabədi rayonunun tabeliyinə keçdi. Maraqlananlar üçün deyə bilərəm ki, Qarabağ tarixi barədə üç 

məşhur əsər yazılıb. Birincisini Pənah xanın vəziri Mirzə Camal Cavanşir, ikincisini Mirzə Adıgözəl bəy, 

üçüncüsünü isə Əhməd bəy Cavanşir qələmə alıb. Onun ən məşhur törəməsi Cəlil Məmmədquluzadənin həyat 

yoldaşı Həmidə xanım Cavanşir olub. C.Məmmədquluzadənin mətbuatda təmsil olunmasının əsas maliyyə 

yardımçısı da elə Həmidə xanım idi. Həmidə xanımın ən yaxın qohumlarından olan əmisi oğlu Əliş bəyin 5 övladı 

olub, onların bəzilərini mən yaxşı tanıdığım üçün əksər məlumatları bilavasitə özlərindən eşitmək şansım olub. 

– C. Məmmədquluzadə və Həmidə xanımla bağlı bildiklərinizi bizimlə də bölüşsəniz, xoş olar... 

– C. Məmmədquluzadə Həmidə xanımın əmisi qızı Qəmər xanıma birbaşa kömək edib, daha sonra 

Naxçıvanda öz bacısı oğlu ilə evləndirib. Qəmər xanımın böyük oğlu Məmməd Vəzirəliyev bizim ailə üçün ən 

əziz bir şəxs idi, o, məşhur uşaq cərrahı olub. Maraqlananlar Bayram Bayramovun "Karvan yolu” kitabını oxuya 

bilərlər. Həmidə xanımın əmisi oğlunun ailəsindən Allahyar Cavanşir çox məşhur ovçu olub, hətta Səməd 

Vurğunla ova gedirmiş. S.Vurğunun "Mən tələsmirəm” şeirindəki "ovçu dost” obrazı Allahyarın özüdür. 

Allahyarın bacısı oğlu İsa Məmmədxanov xalq tərəfindən çox tanınmasa da, yaxşı heykəltəraşlardan olub. 

Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda bu sahənin banisi Fuad Əbdürrəhmanovdur. Onun son işini – İbn Sinanın heykəlini 

İsa Məmmədxanov tamamlayıb və hazırda həmin heykəl Özbəkistandadır. Cavanşir nəslindən çox məşhur şəxsin 

adını çəkmək olar, məsələn İstanbulda ermənilər tərəfindən güllənən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Daxili 

işlər naziri Behbud xan Cavanşir. Çox maraqlıdır ki, ingilis hərbi məhkəməsi qatil Torlakyanı sərbəst buraxıb. Bu 

nəslin davamçılarından Xan Şuşinskini də misal göstərmək olar. Əsl adı isə İsfəndiyar Cavanşir olub. Dediyim 

kimi, Sovet dövründə onların çoxları soyadını dəyişmişdi. 

– Həmin tarixi şəraitdə siz də yaşasaydınız, soyadınızdan imtina edərdinizmi? 

– Heç vaxt. Sovet dövrünün xofu valideynlərimin qəlbində elə möhkəm kök salmışdı ki, biz öz nəslimiz 

haqqında belə çox şeyləri öyrənə bilməmişik. Bayaq dediyim kimi, kaş onlardan nəslimin tarixi barədə daha çox 

məlumat əldə edəydim. Təəssüf ki, insan yaşa dolduqca belə məsələlərə daha çox maraq göstərir. 

– Valideynlərinizdən konkret olaraq nələri soruşmaq istəyərdiniz? 

– Çox şeyi. Necə tanış oldular, tanış olanda hansı nəsildən olduqlarını bilirdilərmi... Özlüyümdə indi də 

bir şeyi aydınlaşdıra bilmirəm: evdən bir foto tapmışdıq, təxminən 1905-1906-cı illərə aid həmin fotoda iki nənəm 

də var idi. Belə çıxır ki, anamla atam yaxın qohum olublar, amma əslində, aralarında qan əlaqəsi yoxdur. Bax, 

bunu aydınlaşdırmaq istərdim. Belə bir soyadı necə saxladıqları da mənim üçün sirli məqamlardandır. Özüm bəzi 

məlumatlar toplaya bilmişəm. Qızım mənə Pənahpurun bir kitabını bağışlayıb ki, orda da bəzi məlumatlar əks 

olunub, amma, təbii ki, bunlar bəs etmir. 

– Bu nəsildən, bildiyim qədəri ilə, xeyli ədib də çıxıb... 

– Həqiqətən də, Şuşa Azərbaycan mədəniyyətinin gözüdür. İncəsənətin müxtəlif sahələri niyə məhz 

Şuşada bu miqyasda inkişaf edib, bax, bu çox maraqlıdır. Yaşadıqları yerin havasından, suyundandırmı? İnsan 

zəkası bu sirri izah etməkdə acizdir. Suala qayıtsam, Şuşa torpağının yetirməsi olan Üzeyir Hacıbəyovun adını 

çəkə bilərəm ki, mənim üçün onun əvəzi yoxdur. Şuşa mədəniyyətinin ən gözəl incisi məhz Hacıbəyovdur. Bir 

müddət konservatoriyadan Ü.Hacıbəyovun adını götürmüşdülər, açığı, səbəbini  bilmirəm, amma sonradan İlham 

Əliyev bu adı geri qaytaranda mənim üçün toy-bayram oldu. Çox düzgün və yerində verilmiş qərar idi. Çünki 

konservatoriyanı bu adsız, bu həqiqətsiz təsəvvür edə bilmirəm. Mən həm yazıçı, həm də dövlət xadimi olan Yusif 

Vəzir Çəmənzəminlini də bu siyahıda qeyd edə bilərəm. "Azerbaijan İnternational” jurnalında Azərbaycanın ən 

məşhur əsərlərindən biri olan "Əli və Nino” əsərinin müəllifi barədə maraqlı bir ədəbi mübahisə yaranmışdı. Betti 

Bleyer iddia edirdi ki, Azərbaycandan çıxanda 12 yaşı olan Qurban Səid bu əsəri yaza bilməzdi. Bleyer 300 
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səhifəlik bir elmi işlə əsərin müəllifinin, əslində Y.Çəmənzəminli olduğunu sübut edir. Bleyer işini bitirəndən 

sonra bizə oxumaq üçün vermişdi, o istəyirdi ki, əsəri Azərbaycan dilində də çap etdirsin. Biz - BP, bu işdə ona 

dəstək olduq və əsər iki dildə nəşr olundu. Daha sonra həmin nəşrin AYB-də təqdimatı keçirildi. Anar özü də açıq 

mövqe bildirdi ki, bu əsərin Qurban Səidə aid olduğuna inanmır. Amma nədənsə bu iş bir o qədər də reaksiya 

doğurmadı. Bundan başqa Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Seyid Şuşinski, Əfrasiyab Bədəlbəyli, Sadıqcan, Cabbar 

Qaryağdıoğlu, Xurşudbanu Natəvan və digərlərinin də adını çəkmək olar. 

– Pənahəli xan, Mehralı xan, İbrahimxəlil xan və Mehdiqulu xan Qarabağa 80 ilə yaxın rəhbərlik 

ediblər. Belə bir liderlik qabiliyyəti sizin ailənizə də miras qalıbmı? 

– Mənim də liderlik fəaliyyətlərim olub, düzdür, bəlkə də, bunun genetik irslə hər hansı dərəcədə əlaqəsi 

var, amma mən birbaşa səbəb kimi bunu göstərə bilmirəm. 

– Elmi fəaliyyətinizin özünəməxsusluğu barədə danışaq... 

– 1973-cü ildə indiki Azərbaycan Neft və Sənaye Universitetinin  Geofizika fakültəsini bitirmişəm. 

Əslində, istəyim Moskvanın ən qabaqcıl universitetlərindən birində təhsil almaq idi, məktəbi qızıl medalla 

bitirmişdim, buna potensialım da çatırdı. Fikrimdə iki yer var idi, ya Moskva Dövlət Universitetinin Mexanika-

riyaziyyat fakültəsi, ya da Fizika Texniki Universiteti. Səylə hazırlaşır və güman edirdim ki, qəbul olunmağa 

gücüm çatar. Təəssüf ki, alınmadı. Açığı, anam oğlunun Moskvaya getməyini istəmirdi. Məni aldatmaq çətin idi, 

ona görə də, belə desək, elə əməliyyat keçirdi ki, gedə bilmədim. Bir gün evə gəldim ki, evdə bir nəfər kişi var, 

salamlaşdım, sən demə,  bu şəxs SSRİ-də Qaz Nazirliyini ilk dəfə yaradan Sabit Orucov imiş. Çox məşhur insan 

idi, valideynlərimlə də məktublaşırdılar. Başladıq söhbət etməyə, məndən gələcək planlarımı soruşdu, iki seçimim 

barədə danışanda, dedi ki, mən neftçiyəm, amma sənə başqa bir məsləhətim var. Məsləhəti də bu idi ki, geofizika 

sahəsində təhsil alım. Düzü, əmin deyiləm, amma hələ də düşünürəm ki, bu, anamın məni yolumdan döndərmək 

üçün planı idi. Nəhayət, razılıq verdim və Moskvaya gedəsi olmadım. Burda oxumaq mənim üçün çox asan idi, 

hətta, Lenin təqaüdü də alırdım. Sovet dövründə yaxşı oxuyanları komsomol sıralarına rəhbər işlərə çəkirdilər, 

mənə təkliflər olsa da, özümə söz vermişdim ki, kənar işlərə yayınmayacaq, universiteti bitirən kimi elmi 

fəaliyyətlə məşğul olacağam. Buna baxmayaraq, 2 il universitetin Həmkarlar Komitəsinin sədri olmuşam. Bu işin 

gələcəyi var idi, çünki komitədə məşhurlaşanların çoxunun gələcəkdə yaxşı həyatı oldu. Bu yolla irəliləyə 

bilərdim, amma etmədim. Bir-iki dəfə açıqcasına Azərbaycanın ən yaxşı tələbəsi olduğumu demişdilər. 1971-ci 

ildə Moskvada tələbələr qurultayı keçirilmişdi. Məni də həmin vaxt komitədən çağırıb dedilər ki, ora 50 nəfər 

tələbə göndərəcəyik, amma səni indidən yollamalıyıq, çünki Kremldə çıxış edəcəksən. "Mən hara, çıxış hara” 

dedim, amma sonra razı saldılar ki, özümüz çıxış mətnini təqdim edəcəyik, sən, sadəcə oxuyacaqsan. Uzun sözün 

qısası, bilet-filan təşkil olundu, ixtiyarıma maşın da verildi. Bütün bunlar baş verəndə cəmi 20 yaşım var idi. 

Moskvada çıxışımı istədilər, təqdim etdim, "bunu siz yazıbsınız” soruşdular, həqiqəti söylədim. Vərəqi bir kənara 

qoymağımı və tələbəlik illərim barədə maraqlı nələrsə yazmağımı istədilər. Bir neçə gün ərzində, təxmini, 50 

səhifə yazdım. Sonda mənə yeni bir çıxış verdilər. Yeni çıxışda öz yazdıqlarımdan yalnız bir hissəsini 

saxlamışdılar. O da yaxın dostumun Vyetnamdan olan dostları barədə idi. Səhəri gün bütün qəzetlər qurultaydan, 

Brejnevin çıxışından yazdılar, mənim də çıxışımdan məhz bu hissəyə yer vermişdilər. Mən də qorxurdum ki, 

birdən yalanımın üstü açılar. Çünki çıxışda, guya dostumun vyetnamlılara kömək etdiyini yazmışdım, əslində isə 

tənbəlin biri olan dostuma vyetnamlılar öz kömək əlini uzatmışdılar. Məsələnin əslini bilən yoldaşlarım bu hissəyə 

yaman gülürdülər. Hətta dostum o qədər tənbəl idi ki, vyetnamlıları evə dəvət edib qonaqlıq verirdi ki, ona kömək 

etsinlər. Nə yaxşı, yalanımın üstü açılmadı. Deməyim odur ki, bu sahəyə yönəlmədim və qərar verdim ki, yeni 

yolla addımlamaq istəyirəm. Çünki bəzilərində belə adət var idi ki, çox sadə elmi iş yazırdılar. Rəhmətlik 

akademiklərdən biri ilə görüşəndə mövzumu bəyənməmişdi demişdi ki, sənə rahat bir iş verərik, 2 ilə yazıb olarsan 

elmlər namizədi. Nəhayət, Moskvaya gedib çox məşhur bir alimlə görüşdüm və onunla elmi işə başladıq. Açığı, 

elmi rəhbərimin mənə dediyi bəzi şeylərin əksinə gedir, "düz danışmırsınız” deyirdim. Çünki onun müddəaları 

Azərbaycan üçün uyğun gəlmirdi. 1975-1976-cı illərdə Moskvada elmi işi müdafiə etmək sisteminə son qoymağın 

lazım olması barədə bir məqalə çap olunmuşdu. Müəllif iddia edirdi ki, müdafiə lazımsızdır, çünki opponentlər 

ürəyi istəyəni yazır, hamı müdafiədən sonrakı "məclis”i gözləyir. Bu fikrə qoşulanların sayı çox oldu və hökumət 

qərar verdi ki, bütün müdafiələri saxlamaq və elmi şuraları bağlamaq lazımdır. Belə bir hadisə də mənim taleyimə 

düşdü. 1977-ci ildə dissertasiyamı başa çatdırsam da, müdafiə edəcəyim yer yox idi. 1978-ci ildən etibarən tək-

tək, ancaq bir ixtisasdan, bir yer üçün elmi şuralar təşkil olunmağa başlanıldı. Mənim ixtisasımdan cəmi bir dəfə 

şura təşkil olundu və üzvlər də SSRİ-nin ən qabaqcıl ziyalılarından seçilmişdi. Müdafiədən sonra Bakıya gəldim, 

institutda elmi katib kimi çalışdım. Daha sonra 1988-də doktorluq işimi müdafiə etdim. Yenidənqurma dövründə 

qərar verildi ki, rəhbərlər seçki yolu ilə seçilməlidir. Həqiqətən də, şəffaf bir seçki idi, saxtalaşdırma mümkün 
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olmasın deyə hər cür vasitəyə əl atılmışdı. Bu yolla elmi işlər üzrə direktor müavini seçildim və 1988-1995-ci 

illərdə eyni vəzifəni icra etdim.   

– Elmi yenilikləriniz nədən ibarət idi? 

– O dövrdə geologiya əsasən emprik sahə idi, mən də çalışırdım ki, hər şeyi mexaniki, kimyəvi və ya 

riyazi modelə salım. Deyə bilmərəm ki, məşhurlaşmışam, amma yeniliklərim bununla bağlı idi. Daha sonra ingilis 

dili öyrəndim və xaricə getmək şansım yarandı... 

– SSRİ vaxtında xarici dilləri öyrənməyinizdən söhbət açaq... 

– Düzü, o vaxtlar məktəblərdə xarici dil yaxşı tədris olunmurdu, ona görə də o vaxtın gəncləri ingilis 

dilində yaxşı danışa bilmirdi. Müdafiəmdən sonra qarşıma məqsəd qoydum ki, xaricə getməliyəm. Əsas istəyim 

isə Amerikaya yola düşmək idi. Müraciətimdən sonra akademiyadan xəbər gəldi ki, bu, mümkün deyil, çünki 

Amerika ilə diplomatik münasibətlər bir o qədər də ürəkaçan deyildi. Başqa seçim kimi İtaliyanı təklif etdilər, 

razılaşdım. Səfərdən qabaq ingilis dili müəllimi ilə hazırlaşmağa başladım. İtaliyada ingilis dili vasitəsi ilə 

ünsiyyət rahat idi, çünki elə özləri də sadə səviyyədə ünsiyyət saxlayırdılar. Oradan qayıdanda artıq italyan dilini 

də mənimsəmişdim. Orda bəxtim çox gətirdi, düz neft şirkətinin, belə desək, ürəyinə düşdüm. AGİP-də özümü 

hər cəhətdən təkmilləşdirdim. 1984-cü ildə Moskvadan zəng gəldi ki, Amerikaya getməklə bağlı müraciətlərinizə 

baxılıb, imkan yaratsaq getmək istəyərsinizmi? İki dövlət arasında münasibətlər o qədər gərgin idi ki, hətta 

Moskva ilə Vaşinqton arasında təyyarə reysləri də bağlanmışdı. Belə bir şəraitdə Amerikaya gedə biləcəyimi 

təsəvvürümə gətirmirdim. Bu minvalla, Moskvaya qayıtdım, yenidən forma doldurub gözləməyə başladım. 

Nəhayət, noyabrın sonunda zəng gəldi ki, hazırlaşın, Amerikaya gedirsiniz. Evdə, hava limanında bütün 

sevdiklərim çox narahat idilər, anam isə  ağlayırdı; onlar belə bir şəraitdə Amerikaya səfərimdən narazıydılar. 

Bütün bunlara baxmayaraq, getdim. Vizama əlavə olaraq bir məktub vurmuşdular və onu açmağım qadağan idi, 

yalnız aidiyyəti quruma təhvil verməli idim. Amerika səfərim barədə ayrıca bir kitab yazmaq olar. Çünki çox 

maraqlı, gülməli, qeyri-adi hadisələrlə yadda qaldı. Onu deyə bilərəm ki, təyyarədən düşəndə cibimdə cəmi 7 

dollarım var idi. Verdikləri 100 dolların 93 dollarını bilet üçün sərf etmişdim. Hava limanında məni qarşıladılar, 

sonra otelə yerləşdim. Səhəri gün akademiyaya çağırıb bir aylıq xərcimi və biletimi verdilər ki, bəs filan yerə 

getməlisən. Düzü, heç tanımırdım ki, ora haradır, necə gedəcəyəm. Razı olmadım ki, yox, gedə bilmərəm, mən 

mütləq gedib səfirlikdə qeydiyyatdan keçməliyəm. Razı olmadılar. Uzun sözün qısası, göndərdikləri yerə – bir 

professorun yanına getdim. Amma Milad və Yeni il vaxtına təsadüf etdiyi üçün universitetdə bir nəfər də yox idi. 

Professor dedi ki, səni qəsdən bu vaxtı göndəriblər, iki həftən batdı, belə bir vaxtda heç nə edə bilməzsən. Heç 

olmaya kitabxanadan istifadə edə biləcəyimlə bağlı soruşanda cibindən bir topa açar çıxarıb verdi ki, hansı 

kitabxanaya istəyirsən, daxil ol, hansı kitabı istəyirsənsə, oxu. Kitabxananın bütün açarlarını mənə verib getdi. Bu 

2 həftədə kitabxanada çox səmərəli vaxt keçirdim. Daha sonra Stanford universitetinə yollandım. Pulum da o 

qədər az idi ki, heç oteldə normal bir otaq da tuta bilmədim. Bütün bu məhrumiyyətlərə baxmayaraq, bu səfər 

elmi həyatımda yeni qapılar açdı. 

– BP şirkətinə yolunuz necə açıldı? 

– Bunun çox maraqlı tarixçəsi var. 1985-ci ildə Stanford Universitetində elmi işim barədə məruzə edərkən 

bir nəfər yaxınlaşdı, elmi əsərlərimdən xəbərdar idi və məni öz təşkilatına dəvət etdi. Sovet vətəndaşı olduğum 

üçün bir az tərəddüd içində idim, amma "bunlar hamısı boş şeydir” deyib ürək-dirək verdi mənə. Elmi mövzum 

onun üçün maraqlı idi. Həmin insan dünya şöhrətli hidroloq-alim Con Britxoft idi. Hər gün velosipedlə onun 

yanına gedib-gəlirdim. Sona yaxın birlikdə bir məqalə yazdıq, dünya şöhrətli bir jurnala göndərdik və 1988-ci 

ildə həmin məqalə nəşr olundu. Bu məqalə dünya elmində klassik iş kimi tanındı və xarici neft şirkətləri Bakıya 

gəlməmişdən qabaq Xəzərin neft geologiyasını bu məqalədən öyrənirdilər. Daha sonra çıxış üçün Stenforddan 

Los-Ancelesə yollandım və orada da məşhur bir çinli alimlə tanış oldum. Teh Fu Yen məni "Energy Sources” 

jurnalının redaksiya heyətinə dəvət etdi və regional redaktor təyin olundum. Sovet dövründə bu, adi bir hadisə 

deyildi. Orda ünvanımı soruşanda SSRİ yox, Bakı yazdım. Azərbaycan alimlərinin məqalələrinin də bu jurnalda 

çap olunmasına yardım etdim, həmin məqalələrə rəy də yazırdım. 1988-ci ildə Hollandiya nəşriyyatlarından biri 

məni "Journal Petroleum Science and Engineering” jurnalının redaksiya heyətinə dəvət etdi. Bir neçə ildən sonra 

xəbər göndərdilər ki, ayrıca bir buraxılışın redaktoru kimi məqalələr toplayın və sizin adınızla nəşr edək. Demək 

istəyirəm ki, elmdə işlərim yaxşı gedirdi. Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra xarici şirkətlər Azərbaycana 

daxil olmağa başladılar. Fəaliyyətim və dil biliyim sayəsində xarici nümayəndələrlə görüşməkdən çəkinmir və 

elmi əməkdaşlıq təklifləri irəli sürürdüm. Və belə də oldu. Mən Azərbaycanda beynəlxalq şirkətlərlə elm 

sahəsində ilk dəfə danışıqlar aparıb müqavilələr imzalayan şəxs olmuşam. İlk belə müqavilə Kanada şirkətləri ilə 

oldu. Kanadaya gedib çox maraqlı əməliyyatlara şahidlik etmişəm. Biz ora Azərbaycandan bir ton neft qumu 

göndərmişdik. Belə şey sovet dövründə mümkünsüz idi. Bu, sanki palçıq idi, həm də sizə deyim ki, çox ucuz idi. 
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Nə isə, gəldik gömrüyə, hamı şokda idi. Hamı soruşurdu ki, bu nədir Kanadaya göndərirsiniz. Daha sonra Amerika 

neft şirkətləri də yavaş-yavaş Azərbaycana ayaq açmağa başladı. Onlar bizdən 3-4 nəfər istədilər ki, gəlib Amerika 

təcrübəsi ilə tanış olsun. Amma artıq Amerika təcrübəsi olan biri kimi bilirdim ki, oradakı qiymətlər, həyat şəraiti 

necədir. Ona görə də, bu əməliyyata nə qədər büdcə ayırdıqlarını soruşdum. Büdcəni mənə göndərdilər, çox lüks 

şərtlər var idi. Mən də təklif etdim ki, belə bir şey lazım deyil, gəlin  hərəsində 4 azərbaycanlı alim olan 4 qrup 

təşkil edək, 2 ay müddətində Amerikaya gəlsinlər və ortada real bir iş olsun. Razılaşdılar və 1992-ci ilin yazında 

birinci qrup yola düşdü. Bu, həmin dövr üçün böyük xoşbəxtlik idi. İlk dəfə gedəndə işçilər naşı idilər, bilmirdilər 

ki, nəyi necə etmək lazımdır. Belə-belə, miqyası artırdıq, başqa ölkələrə də səfərlər təşkil etdik. Daha sonra 

Fransaya elmi konfransa getdim, ondan sonra "Amoco” mənə iş təklifi etdi. Fikirləşdiyimi dedim, çünki burda da 

öz işim, aspirantlarım var idi, onları yarı yolda qoya bilməzdim. Onlar da bir neçə il akademiya ilə əlaqəmi 

kəsmədən davam edə biləcəyimi söylədilər. Çox çətin seçim idi. Çünki belə işlərə imza atmaq üçün insanda bir 

çox faktor birləşməli idi: dil bilgisi, ixtisas uyğunluğu, iqtisadi sistemi anlamaq. Bütün bunları özlərində 

birləşdirən şəxslərin sayı çox az idi. Bir sözlə, bu qədər şəraiti geridə qoyub xaricdə yeni səhifə açmaq çox riskli 

məsələ idi. Amma bu addımı atdım, çünki üç əsas səbəbim var idi. Birincisi, Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan 

sonra SSRİ Elmlər Akademiyası dağıldı və aydın oldu ki, fundamental elm istədiyim qədər inkişaf etməyəcək. 

Çünki bunun üçün imkanlar məhdud idi. İkincisi, mənə tam aydın oldu ki, xarici şirkətlərin Azərbaycana gəlməyi, 

investisiya yatırmağı vacibdir. Bax, gələcək bunu tələb edir. Üçüncüsü isə o zaman "Əsrin müqaviləsi” 

imzalanandan sonra  Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat şirkəti təşkil olunanda azərbaycanlıları işə götürməyə 

başladılar. İş də nə iş... Qızlar katibə, oğlanlar isə təhlükəsizlik sahəsinə. Çünki hələ hazır kadrlar yox idi, xaricdən 

işçilər gəlirdi. Mən isə istəyirdim ki, həmvətənlərim başqa sahələrdə də çalışsınlar. Getmək fikrimi akademiyaya 

dedikdə Midhət Abbasov çox narahat oldu, mənim kimi adamı itirmək istəmirdi. Amma çox yaxşı insan olduğu 

üçün getməyimə razılıq verdi. Azad Mirzəcanzadəyə fikrimi bildirəndə isə reaksiya bir az fərqli oldu. Çox 

əsəbiləşdi və dedi ki, mən ölənə qədər sən Ali Attestasiya Komissiyasından çıxmayacaqsan. Düzdür, bir neçə il 

sonra çətinliklə də olsa, razılıq verdi. Həm məni itirmək istəmirdi, həm də "bu nədir, gedib düşmən tərəfdə 

işləyəcəksən?!” deyirdi. Dedim, düşmənçilik odur ki, Azərbaycanda rüşvətlə işləyəsən. Mən heç vaxt icazə 

vermərəm ki, hər hansı hərəkətim Vətənimə qarşı olsun. Xaricdə işlədiyim 20 il müddətində bu ideyanı əlimdə 

bayraq tutdum. Uzun sözün qısası, 1995-ci ilin dekabrında "Amoco” şirkətinə daxil oldum. Bir həftə keçməmiş 

Hyustona bir həftəlik ezamiyyətə göndərildim, orada texniki məruzələrim oldu. Bir il keçməmiş məni Hyustona 

bir illik ezamiyyətə göndərdilər, orda tamamilə əlaqəm olmayan bir sahədə çalışdım. Daha sonra xəbər gəldi və 

1998-ci ilin fevral ayında Bakıya qayıtdım. Bakıda "Amoco”nun Xəzərdə kəşfiyyat üzrə direktoru vəzifəsini icra 

edirdim. 1998-ci ilin iyul ayında azərbaycanlı R.Cavanşir amerikalılar tərəfindən "İnam” əməliyyat şirkətinə 

prezident təyin olunur. Nəzərə almaq olar ki, "Əsrin müqaviləsi” 1994-cü ildə imzalanıb və 3-4 il keçməmiş 

Azərbaycan mütəxəssisi o cür nəhəng bir vəzifəyə təsdiq olundu. Mənə elə gəlirdi ki, bu qədər böyük vəzifələri 

tutduğuma görə, məni Bakıda xarici vətəndaş hesab edirdilər, ağıllarına belə gəlmirdi ki, azərbaycanlıyam. Bir ay 

keçməmiş işdə olduğum vaxt elektron məktub gəldi ki, "Amoco” və BP birləşir. Daha sonra belə qərar verildi ki, 

operatorluğu bir şirkətə versinlər və o vaxtdan BP bütün layihələrin operatoru oldu. Düzdür, bunun mənə təsiri 

olmadı, amma xaricilər əl-ayağa düşdü, çünki iki şirkət birləşdiyi üçün böyük miqyaslı ixtisarlar baş verəcəkdi. 

Hətta prezidentlərdən belə işdən uzaqlaşdırılanlar oldu. Naməlum vəziyyət idi, hamı oturub nə olacağını 

gözləyirdi. Bu vəziyyətdə mənə "İnam”, "Şahdəniz”, "Araz-Alov-Şərq” şirkətlərinin prezidenti vəzifəsini təklif 

etdilər. 1999-cu ilin yanvarın 1-dən vəzifənin icrasına başladım. Ən uğurlu fəaliyyətim isə "Şahdəniz”lə bağlı 

oldu – o nəhəng qaz yatağı mənim rəhbər olduğum dönəmdə aşkar olundu. Bu layihənin uğurlu olması o zaman 

Heydər Əliyevi də çox sevindirmişdi. Biz quyunun kondensatını da H.Əliyevə xatirə kimi bağışladıq. 

"Şahdəniz”lə bağlı ilk məruzəni isə Vaşinqtonda etmişəm. Azərbaycanın ilk dəfə dünya bazarına çıxması məhz 

"Şahdəniz”lə mümkün oldu. Mütləq qeyd etməliyəm ki, bu işlərdə Valeh Ələsgərovun da böyük rolu olub. 

– Rəşid müəllim, neftin gələcəyini necə görürsünüz? Dünyada hibrid maşınlar çoxalır, elektrik 

stansiyaları azalır... Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan neft sahəsində hansı strategiya ilə irəliləməlidir? 

– Çox yaxşı sualdır. Artıq Qərbdə böyük neft şirkətlərinə "neftdən əl çəkin, əvvəl qaza, daha sonra təmiz 

sistemə keçin” kimi təzyiqlər var. Amma bu o demək deyil ki, neftə ehtiyac birdən-birə azalacaq. Düşünürəm ki, 

neftə tələbat nəinki azalacaq, əskinə, çoxalacaq. Qərb şirkətlərinin neft istehsalını azaltmağı milli neft şirkətlərinin 

qazanması deməkdir. Neftin gələcəyi ilə bağlı bir o qədər narahatlığım yoxdur. Düşünürəm ki, Azərbaycanın gəlir 

mənbəyinin neftdən qaza keçməsinə hələ çox uzun müddət lazımdır. Amma ikisinin paralel olması çox yaxşı 

haldır. Bilirsiniz, "mütəxəssislər” neftin gələcəyi barədə çox proqnoz verirlər, amma Qarabağ qələbəsindən sonra 

mənim fikirlərim bir nöqtədə cəmləşdi: Azərbaycanın neft strategiyası tamamilə düzgün idi! Bu strategiya ilə biz 

hələ çox qələbələr qazanacağıq. Düzdür, neftin istehsalı tədricən azala bilər, amma qaz perspektivimiz çox 
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böyükdür. Müqaviləsini iki azərbaycanlının – Rövnəq Abdullayev və mənim imzaladığım "Şəfəq-Asiman” 

layihəsinin gələcək perspektivinə hədsiz güvənirəm. Xəzərin digər yanından qaz gətirilməsi ilə bağlı da 

imkanlarımız var. 

– Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən "Şöhrət” ordeni ilə mükafatlandırılıbsınız. Bu görüşü 

necə xatırlayırsınız? 

– Bu, mənim üçün gözlənilməz idi. Adətən, xarici şirkət rəhbərləri "Dostluq” ordeni ilə təltif olunur. 

Yəqin ki, azərbaycanlı olmağımı nəzərə alıb bu ordeni təqdim etdilər. O görüşdə mənə elə fəxarət dolu sözlər 

deyildi ki, heç vaxt yadımdan çıxmaz. Mən görüşə gedəndə heç nədən xəbərim yox idi, içəri girdim ki, hər tərəfdə 

jurnalistlər var. Utandığımdan nə edəcəyimi bilmirdim. Həmin görüşün bizim işlərimizin gələcəyində müsbət 

təsiri oldu. Bu ordeni almağıma görə fəxr edir və prezident İlham Əliyevə bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm. 

– Rəşid müəllim, 70 yaşınız tamam olur. Bu yaşın pəncərəsindən baxanda, sizcə, Rəşid Cavanşir 

kim ola bilərdi, kim oldu? 70 ili ürəyinizcə yaşaya bildinizmi? 

– Düzü, qazandığım uğurlar Sovet dövründə heç birimizin ağlına belə gəlməzdi. Müxtəlif sahələrdəki 

bilgi və təcrübəm mənə kömək etdi, amma həmçinin şəxsi keyfiyyətlərim də bu yolda yardımçım oldu. Mənim 

əsas sınağım Şimal dənizinin cənub hissəsindəki 3 illik fəaliyyətim olub. Maraqlıdır ki, bütün məşhur BP 

prezidentlərinin yolu burdan keçib. Bu, sanki əsas sınaq, tramplin idi. Dənizə gedib fəhlələrlə birgə işləmək çox 

məşəqqətli idi. Təcrübə və bilikdən əlavə bu yoldakı prinsiplərim də mənə kömək oldu. Birinci prinsip ondan 

ibarət idi ki, mən insani saflığa, təmizliyə həmişə əhəmiyyət vermişəm. Əsasən də, rəhbər işdə çalışanlara. Ən 

yaxşı mütəxəssisin daxili keyfiyyətlərində belə nə isə əskiklik görsə idim, o adamla yola davam etməzdim. 

İkincisi, ətrafımda məndən ağıllıların olmasından qorxmurdum. Ətrafıma elə insanlar toplamışam ki, məndən də 

bilgili olsunlar. Mənim yetirmələrim indi dünyanın hər yerindədirlər. Çünki daim gənclərə bütün bilgimi, 

təcrübəmi ötürməyə çalışmışam. Yetirmələrim hazırda BP-nin Qərbi Afrika, İraq  hissəsinin prezidentidirlər. 

Mənə sual verirlər ki, bu qədər sahədə necə çalışa bilibsən? Cavabım bu prinsiplərimdir: ətrafına yaltaqlıqdan, 

rüşvətdən uzaq, təmiz, bilgili insanlar yığmaqla. Ən vacibi isə 24 saat işləsən belə, evə gələndə sənə müsbət enerji 

verən ailənin olmasıdır. Bu mənada, mən ən birinci öz ailəmə borcluyam. Həyat yoldaşımla 49 ildir ki, birlikdəyik 

və həyata baxışımız tamamilə üst-üstə düşür. Bu, mənə güc verən amillərdəndir. Həmçinin övladlarıma o qədər 

minnətdaram ki, öz ayaqları üstə özləri dayanıb, mənim vəzifə səlahiyyətlərimdən sui-istifadə etməyiblər. Bir 

sözlə, ən ağır günlərimdə belə arxalana biləcəyim ailəm olduğu üçün çox xoşbəxtəm. 

  

Söhbətləşdi: Fərid Hüseyn 

 

Kaspi. - 2021.- 17 iyul. - № 26. - S. 8-9. 
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Şuşadan dünyaya barışıq və sülh mesajı verildi 

 
İlham Əliyev fərqli inanclara sahib olan azərbaycanlıları da Qarabağdakı müqəddəs dini ocaqlarda 

dua etmək xoşbəxtliyinə qovuşdurdu 

 
Yasəmən Musayeva 

 

2250 məscid, 16 kilsə, 7 sinaqoq... 

Bütün bu dini ocaqlar dünya xəritəsinə baxanda kiçik nöqtə kimi görünən Azərbaycanda cəmləşib... 

Tolerantlıq və dözümlülük ənənələri zəngin olan Azərbaycan bir çox millətlərin və dini konfessiyaların 

dinc yaşadığı qədim məkandır. Bu da Tanrının lütfü olmalıdır ki, bütün dinlərə aid qədim ibadət yerlərinin 

təməlləri məhz bu müqəddəs yurdda qoyulub. Bunu ölkəmizdə mövcud olan və müxtəlif inanclara məxsus tarixi, 

dini abidələr də sübut edir. Hər zaman bu unikal məkanda məscidlərdən ucalan azan sədası ilə yanaşı, kilsə 

zənglərinin səsi həmahənglik təşkil edib. Müxtəlif sivilizasiyaların qovuşma ünvanı olan ölkəmizdə əsrlərdir ki, 

ayrı-ayrı millətlərin nümayəndələri sülh, əmin-amanlıq, qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşayırlar. Bayramlarını da, 

toylarını da, yaslarını da birgə qeyd edib, bərabər sevinib, bərabər kədərləniblər... 

Elə doğma vətənləri Azərbaycan uğrunda da birgə mübarizə aparıblar... 

1992-ci ildə Şuşanın müdafiəsi uğrunda qəhrəmanlıq göstərərək şəhidlik zirvəsinə ucalan yəhudiəsilli 

Albert Aqarunovun məzarının başı üzərində əli Quranlı bir molla ilə əli Tövratlı bir ravvinin eyni anda onun 

ruhuna dualar etmələri isə hələ də yaddaşlardan silinməyib və tolerantlığın ən unikal təsviri kimi hafizələrə həkk 

olunub... 

44 günlük Vətən müharibəsində də millətindən, dinindən, dilindən asılı olmayaraq bütün 

azərbaycanlıların birləşərək Qarabağın müdafiəsinə qalxması, bütöv Vətən uğrunda gözlərini belə qırpmadan 

canlarını qurban verməyə hazır olması bir daha yurdumuzda var olan birgəliyi təntənəli şəkildə dünyanın gözü 

önünə sərdi... 

 

Bəşəri dəyərlərə Azərbaycan töhfəsi 

 

 

Azərbaycanda dövlət-din münasibətlərinin banisi Ümummilli Lider Heydər Əliyevdir. Ümummilli 

Liderin ölkəmizdə həyata keçirdiyi uğurlu siyasətin əsasında dövlət-din münasibətləri mühüm yer tutub və daim 

inkişaf etdirilib. 

Ulu Öndərin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev də ötən illər ərzində ölkəmizdə dini 

konfessiyaların, din-dövlət münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsinə öz layiqli töhfəsini verib. Dünyada 

nümunəvi tolerantlıq məkanına çevrilən Azərbaycanda multikultural dəyərlərin daha da inkişaf etdirilməsi, habelə 

etnik-dini müxtəlifliyin qorunması, onlara hərtərəfli dəstək göstərilməsi, hər cür şərait yaradılması dövlət 

siyasətinin əsas istiqamətlərindəndir. 

Dövlət-din münasibətləri davamlı olaraq təkmilləşdirilir, tolerantlıq və mədəni müxtəliflik ənənələrinin 

təbliği cəmiyyətin mənəvi zənginləşməsinə, qarşılıqlı anlaşma münasibətlərinin möhkəmlənməsinə xidmət edir. 

Azərbaycanın multikulturalizm, tolerantlıq kimi bəşəri dəyərlərə münasibəti beynəlxalq səviyyəli təşəbbüslərdə 

də özünü göstərir. 

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Romada Müqəddəs Marçellinio və Pietro, həmçinin Müqəddəs Sebastian 

katakombalarının bərpası Azərbaycanın multikultural ənənələrinin daha bir parlaq təcəssümüdür. 

 

Erməni iştahı kəsildi 

 

Bu cür tolerantlıq ənənəsi və multikultural mühitə dünyanın çox az yerində rast gəlmək mümkündür. 

Mənfur qonşularımız ermənilərin isə bu kimi insani dəyərlərdən çox-çox uzaq olması real faktdır və bunu barbar 

xislətli işğalçıların Qarabağda törətdikləri vandal əməllər də sübut edir. 

Statistik faktlara əsasən, işğaldan azad olunan ərazilərimizdə tarixi-dini abidələrdən 67-si məscid, 139-u 

məbəd, 192-si ziyarətgah olub. Həmin 67 məsciddən (Şuşada 13, Ağdamda 5, Füzulidə 16, Zəngilanda 12, 
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Cəbrayılda 5, Qubadlıda 8, Laçında 8) 65-i mənfur ermənilər tərəfindən tamamilə, 2-si isə qismən dağıdılaraq 

yararsız hala salınıb. 

Eyni zamanda Qafqaza gəlmə xalq olduqlarını ört-basdır etmək üçün özlərinə qondarma tarix 

quraşdırmaq istəyən ermənilər işğal altında saxladıqları Azərbaycan torpaqlarındakı Qafqaz Albaniyasına məxsus 

abidələrə saxta izlər vuraraq onlara qarşı iddia qaldırmağa cəhd edirlər. 

Lakin Prezident İlham Əliyevin Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsi ilə əlaqədar xalqa müraciətində də 

vurğuladığı kimi, Qafqaz Albaniyasına aid olan tarixi abidələr, kilsələr bizim tarixi-mədəni sərvətimizdir: “Tarixə 

baxmaq kifayətdir, hər kəs görsün ki, 1830-cu illərdə çar Rusiyası alban kilsəsini ləğv etdi, alban kilsəsinin bütün 

mülkiyyətini erməni Qriqorian kilsəsinə verdi və erməni keşişləri, onların havadarları bu kilsələri mənimsəməyə 

başladılar. Qafqaz Albaniyasının tarixini silmək, unutdurmaq onların başlıca vəzifəsi idi. Amma biz imkan 

vermədik”. 

Bu da qeyd olunası xoş məqamdır ki, indi Qafqaz Albaniyasının dini varisləri Alban-udi xristian icmasının 

nümayəndələri Kəlbəcərə səfər edərək Xudavəng monastr kompleksində rahat şəkildə dualarını edə bilirlər... 

Qarabağdakı müqəddəs dini ocaqlarda dua etmək xoşbəxtliyi... 

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri, Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin başçılığı ilə Azərbaycandakı 

dini konfessiyaların rəhbərlərinin Şuşaya səfəri isə bir daha dünyaya barışıq və sülh mesajı verdi. 

İyulun 10-da baş tutan Şuşa səfərində Azərbaycandakı Dağ yəhudiləri icmasının rəhbəri Melih Yevdayev, 

Bakıdakı Avropa yəhudiləri icmasının rəhbəri Aleksandr Şarovski, Roma-Katolik kilsəsinin Azərbaycandakı 

ordinarisi Vladimir Fekete, Alban-udi dini icmasının rəhbəri Robert Mobili, Rus Pravoslav kilsəsinin 

nümayəndələri və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurasının üzvləri iştirak ediblər. Onlar Şuşada dini 

ocaqları ziyarət edib, haqqın nahaqqa qalib gəldiyi bu qədim qaladan bütün bəşəriyyətə dostluq və əmin-amanlıq 

diləklərini göndəriblər. 

Səfər iştirakçıları mayın 12-də Qalib Sərkərdə İlham Əliyev tərəfindən təməli qoyulan və tezliklə dini 

ocaq və modern memarlıq nümunəsi kimi şəhərin ümumi arxitekturasında baş tacı kimi parlayacaq yeni məscidlə 

tanış oldular. 

Din xadimləri Rus Pravoslav Kilsəsinə də baş çəkib, orada dualar ediblər. Qazançı kilsəsində aparılan 

təmir-bərpa işləri ilə tanış olan səfər iştirakçılarına məlumat verildi ki, işğal dövründə ermənilər bütün abidələr 

kimi, bu kilsəni də saxtalaşdırmağa cəhd ediblər. Hazırda kilsə tarixi mənşəyinə uyğun bərpa olunur. 

Səfər zamanı Saatlı və Aşağı Gövhər ağa məscidlərini ziyarət edən nümayəndə heyətinə işğal illərində bu 

dini ocaqların məruz qaldığı dağıntılar, həmçinin hazırda orada aparılan bərpa işləri barədə məlumat verilib. 

Yuxarıda Qafqaz Albaniyasının dini varisləri ilə bağlı çəkdiyimiz misaldan da göründüyü kimi, İlham 

Əliyev fərqli inanclara sahib olan azərbaycanlıları da Qarabağdakı müqəddəs dini ocaqlarda dua etmək 

xoşbəxtliyinə qovuşdurub. 

Bəli, tarixən Şuşada məscidlərlə bərabər kilsələr də fəaliyyət göstərib və bu gün də Şuşa Azərbaycandakı 

tolerantlığın kiçik bir modeli, multikultural mühitin inikasına çevrilib. 

Mənfur ermənilər 30 ildə dini ocaqlarımızı dağıtsalar da, qəlbimizdəki imanı, humanizmi, bəşəri 

duyğuları söküb ata bilmədilər. Bu gün yenə məscidlərimiz, kilsələrimiz, sinaqoqlarımız insanlarımızın mənəvi 

saflıq ünvanı kimi birlikdə fəaliyyət göstərirlər. 

Necə ki yanvar ayında Şuşaya qələbə yolu ilə səfər edən Ali Baş Komandan İlham Əliyev çıxışı zamanı 

söyləmişdi: “Biz bütün dinlərin məbədlərini qoruyuruq və qoruyacağıq. Heç kimdə şübhə olmasın. Artıq bunu 

müstəqillik tarixi də göstərib, müstəqillikdən əvvəlki tarix də göstərib. Bütün dinlərin abidələri bizdə qorunur - 

kilsələr, sinaqoqlar, o cümlədən erməni kilsəsi Bakının mərkəzində dövlət tərəfindən qorunur, təmir edilib”. 

Əhalisinin böyük əksəriyyətinin islam dininə mənsub olmasına baxmayaraq, Azərbaycanda digər dinlərə 

münasibətdə heç bir ayrı-seçkiliyə yol verilimir, insanların multikulturalizm şəraitində yaşamasına yüksək şərait 

yaradılır. 

Bütün bunlar isə onun göstəricisidir ki, fərqli inanclara, ayrı-ayrı dəyərlərə anlayışla yanaşmaq, onlara 

ehtiram göstərmək, dözümlü olmaq, birlik, bərabərlik içində yaşamaq Azərbaycan xalqının əsrlərdir genində 

kodlaşan milli xüsusiyyətidir. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 16 iyul. - № 147. - S. 1,5. 
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Şuşada... Ulu öndərin iki addımlığında... 
 

Seyid Əsgər Müzəffəroğlu, 

şair, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü 

 

Hər bir azərbaycanlının qəlbində Şuşa şəhərinin xüsusi yeri vardır. İlk növbədə əlbəttə, musiqi, muğam 

beşiyi kimi. Bu da təbiidir-bizim ruhumuz musiqiylə yoğrulub, musiqi bizim mənəvi qidamızdır. Daha sonra 

təbiəti ilə, Azərbaycan-havası ilə. 

Bir dəfə Şuşanı görən insan ömrü boyu unuda bilməz bu şəhəri. Burda dunyaya göz açib, burda yaşamış 

insanlar Şuşasız yaşaya bilməz. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyev bu fikri bütün 

azərbaycanlılara şamil edərək demişdi: "Biz Şuşasız yaşaya bilmərik!" Həqiqətən də, hər bir azərbaycanlı 28 il 

idi ki, bu hisslə yaşayırdı. Elə ona görəydi ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi və xeyir-duası ilə şir 

ürəkli cəsur oğullarımız dırnaqları ilə sıldırım qayalara dırmaşıb, gözlənilmədən Şuşaya daxil oldular, düşmənlə 

əlbəyaxa döyüşdə onların belini qırdılar, qovub şəhərdən kənara atdılar. 

Bütün bu qələbələr uşaqdan böyüyə, ağsaqqaldan ağbirçəyə hər bir vətəndaşımızın qəlbinə sevinc, fərəh 

hissi doldurdu. Bu insanlardan biridə mənəm. Çünki mənimdə həyatımın iki ili Şuşa şəhərində keçib. 

O vaxtlar fəaliyyət göstərən Mirhəsən Vəzirov adına Şuşa Kənd Təsərrüfatı Texnikumunda "kənd 

təsərrüfatının iqtisadiyyat, təşkili və planlaşdırılması" fənni üzrə müəllim işləyirdim. Ömrümdə ən əlamətdar, ən 

yaddaqalan günlərdən biri 1982-ci ilin yanvar ayının 14-dür. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü və 

tapşırığı ilə 1981-ci ildə Azərbaycanın böyük şairi Molla Pənah Vaqifə Şuşanın ən səfalı, görkəmli yerlərindən 

olan məşhur "Cıdır düzü"ndə möhtəşəm bir məqbərənin ucaldılmasına başlanıldı. 

1982-ci il yanvar ayının əvvəlində bu abidə məqbərənin ətrafında təmizlik, abadlıq işləri görülməklə açılış 

üçün hazırlıq işləri aparıldı. Məqbərənin açılışı yanvar ayının 14-nə nəzərdə tutulmuşdu. Qış fəsli olsa da, havalar 

mülayim keçirdi. İşlədiyim texnikumun müəllim və tələbə heyəti aparılan təmizlik və abadlıq işlərinə cəlb 

olunmuşdu. Bu işə hamı bir nəfər kimi can yanğısı ilə yanaşır və xalqımızın görkəmli oğlu, o zaman Azərbaycan 

KP MK-nın I katibi, Sov.İKP Siyasi Bürosunun üzvlüyünə namizəd, müstəqil respublikamızın qurucusu, 

yaradıcısı, unudulmaz Heydər Əliyevi xalq səbirsizliklə gözləyirdi. Nəhayət, gözlənilən vaxt gəlib çatdı. Yanvar 

ayının 13-ü gündüzdən başlayan qar axşama doğru daha da gücləndi. Şuşa sakinləri belə qənaətə gəldilər ki, yəqin, 

hava şəraiti belə olduğu üçün məqbərənin açılışı təxirə salınacaq, Heydər Əliyevin gəlişi başqa vaxta keçiriləcək. 

Lakin insanların fikirləşdiyi kimi olmadı. Gecə ikən xəbər verildi ki, məqbərənin açılışı nəzərdə tutulan vaxtda, 

yanvarın 14-də olacaq. Ulu öndərə məlumat verilir ki, Şuşaya möhkəm qar yağır, şəhərə qalxmaq çətin olacaq. 

Xankəndi dəmiryol stansiyasına qatarla gələn Heydər Əliyev tapşırıq verir ki, Şuşa əhalisi məni gözləyir, 

çətin olsa da, məqbərənin açılışını nəzərdə tutulduğu vaxtda edəcəyəm. Xankəndi dəmiryol stansiyasından 

xidməti avtomobili ilə həmin gün, yəni yanvarın 14-də səhər saat 09:00-da Heydər Əliyevi, Bakıdan gələn şairləri, 

yazıçıları, aidiyyəti nazirləri Şuşanın "aşağı zastava" deyilən yerində qar yağa-yağa yerli ziyalılar, ağsaqqallar, 

gənclər gülərüzlə qarşılayıb maşın karvanının arxasınca şəhərə, oradan da "Cıdır düzü" nə qalxdılar. 

Molla Pənah Vaqifin abidəsi qarşısına minlərlə insan yığışmışdı. Açılışda Azərbaycanın görkəmli şair və 

yazıçıları çıxış etdilər. Nəhayət, söz Heydər Əliyevə verildi. 

Ulu öndər Şuşanın tarixindən, Molla Pənah Vaqifin həyat və yaradıcılığından geniş danışdı. Yaxşı 

yadımdadır, Xankəndindən gəlmiş Samvel Qriqoryan adlı bir erməni şairinə də söz verildi. O, Azərbaycan dilində 

çıxış edərkən arada üzünü ulu öndərə çevirib dedi ki, yoldaş Heydər Əliyev, mən Vaqifin şeirlərini erməni dilinə 

çevirib bir kitab hazırlamışam, tərcümə zamanı bəzi sözlərə düzəlişlər də etmişəm. Heydər Əliyev onun sözünü 

sərt baxışları ilə kəsib dedi ki, Vaqif kimi qüdrətli bir şairin sözlərinə düzəliş verməyə sizin qüdrətiniz çatmaz. 

Beləliklə, sözü yarımçıq kəsilən Samvel Qriqoryan tribunadan "suyu süzülmuş" kimi düşdü. 

Yığıncağın rəsmi hissəsi qurtardıqdan sonra Heydər Əliyev tribunadan aşağı düşərək ətrafında olan 

mühafizəçilərə tapşırdı ki, kənara çəkilin, insanlara mane olmayın, xalqla təmasda olmalıyam. 

Mən də bu fürsətdən istifadə edərək Ulu Öndərin iki addımlığında dayana bildim. 

Mən bu gün də özümü xoşbəxt sayıram ki, o tədbirdə iştirak etmişəm və dahi Heydər Əliyevi yaxından 

görə bilmişəm (Bu məqamı əks etdirən, qəzetlərdə verilən fotoşəkili də əziz bir yadigar kimi saxlayıram). 
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Ulu öndər Heydər Əliyevə sonsuz rəğbətim ömrüm boyu davam edəcəkdir. 14 yanvar 1982-ci il mənim 

həyatımda əziz gün olsa da, 2003-cü ilin 12 dekabr günü də hüzn günü oldu. Həmin gün Ulu Öndərin vəfatı ilə 

əlaqədar belə bir şeir də yazmışdım və mətbuatda da çap olunmuşdu: 

Ömrünü büsbütün həsr etdin bizə, 

Səninlə xalqımın başı ucaldı, 

Qurdun ölkəmizi, başdan yaratdın, 

Vətənin torpağı, daşı ucaldı. 

Gözlədik yolunu aylardan bəri, 

Nə bilək bu yolun sonu görünmür. 

Gözünü ekrana dikən nəvəm də 

Soruşur, babamız hanı, görünmür. 

Mən necə ovudum məsum körpəni, 

Necə izah edim bu bəd xəbəri?! 

Sənin tək dahini, hamı bilir ki, 

Tarix yetirməyib yüz ildən bəri... 

Elə bil yuxudur, sənin yoxluğun, 

İnan bilmirik, bu xəbər ağır. 

Yanaqlar islanır, ürək çırpınır, 

Hər kəsin üzündən qəm-qüssə yağır. 

Günəş tək ölkədə işıq saçırdın, 

Sənin nurun ilə boyanmışıq biz. 

Qəflət yuxusunda yatmışdı bu xalq, 

Səslədin, səsinlə oyanmışıq biz. 

Necə bəd işlərdən qorudun bizi, 

Milləti dünyaya tanıtdın, Baba. 

Təkrarsız yaratdı Yaradan Sizi, 

Batıbdı matəmə bu el, bu oba. 

Tarix yaşadacaq Səni əbədi, 

Bu dünya durduqca izin qalacaq, 

Gözlər qarşısında o nurlu çöhrən, 

Qəlblərdə söhbətin, sözün qalacaq. 

Ömrünü-gününü həsr etdiyin xalq 

Gedir arxasınca oğlun İlhamın. 

Vida mərasimi ağır olsa da, 

Axır görüşünə indi el - hamı. 

Biz xoşbəxt millətik ki, Ulu Öndərimiz, Prezident, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyev kimi ən layiqli 

davamçısı var. Cənab Prezident müdrik ata vəsiyyətini inamla yerinə yetirdi, işğal altında olan bütün 

torpaqlarımızı, xüsusən müqəddəs Şuşamızı işğaldan azad etdi. 

 

525-ci qəzet. - 2021.- 15 iyul. - № 124. - S. 8. 
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Şuşa havasının əritdiyi nisgil 
 

Rəşad Məcid 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin gənclərlə iş üzrə katibi, "525-ci qəzet"in baş redaktoru 

 

Bu günlərdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq yazıçısı Anarın ideya müəllifliyi, Birliyin 

təşəbbüsü ilə 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın qazandığı möhtəşəm qələbəyə həsr olunmuş 

"Qarabağ dastanı, otuz ilin həsrəti - 44 günün zəfəri" adlı kitab işıq üzü görüb. 

Kitabda Qarabağla bağlı yazıçıların öz doğma bölgələri haqqında düşüncələrinə, xatirələrinə yer verilib. 

Kitabın redaktoru və ön söz müəllifi Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədr müavini Rəşad Məciddir. 

Rəşad Məcidin kitaba yazdığı ön sözü oxuculara təqdim edirik. 

 

*** 

 

27 sentyabr 2020-ci il Azərbaycan xalqının tarixində unudulmaz günlərdən birinə çevrildi. Nəhayət, 30 

illik torpaq həsrətimizə son qoyan Vətən müharibəsi başlandı və Azərbaycan düşmənin, onun havadarlarının 

qarşısına qətiyyətli Ali Baş Komandanı və rəşadətli Ordusu ilə çıxdı. 

Elə həmin gün Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev xalqa müharibə dövründə ənənə halına 

çevriləcək möhtəşəm müraciətlərindən birincisini ünvanladı. O, inamlı və qətiyyətli çıxışı ilə Ermənistan 

Ordusunun təcavüzkar həmlələrinə qarşılıq olaraq, Azərbaycan Ordusunun əks-hücum əməliyyatına başladığını 

və bu əməliyyatın Qarabağın azadlığı ilə nəticələnəcəyinə inandığını bildirdi. Həmin gün ilk həmlədə rəşadətli 

ordumuz tərəfindən kəndlərimizin azad olunması bu inamı daha da gücləndirdi, xalqın bir yumruq ətrafında 

birləşməsinə yol açdı. 

Oktyabrın 4-də Cəbrayıl şəhərinin işğaldan azad olunması münasibətilə xalqa müraciətində biz 

Azərbaycan rəhbərinin məğrur, müzəffər və qətiyyətli Ali Baş Komandan olduğunu bir daha gördük və buna 

ürəkdən, bütün varlığımızla inandıq. O, "Bizim müqəddəs şəhərimizi murdarlayırlar" - deyə Şuşa haqqında sonsuz 

səmimiyyət və hərarətlə danışır, Cəbrayılın işğaldan azad olunmasını böyük fəxrlə bəyan edirdi. 

Ali Baş Komandanın "Bizim işimiz haqq işidir, biz qalib gələcəyik" sözləri isə həmin o ilahi ədalətin 

təcəlli etdiyini, o müqəddəs anın artıq gəlib çatdığını göstərirdi. Prezident İlham Əliyevin ən yaxın silahdaşı, 

Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın elə o ərəfədə sosial şəbəkələrdə paylaşdığı "Qoy uca Tanrı 

hər bir Azərbaycan vətəndaşına müqəddəs Qarabağ torpağını öpməyi nəsib etsin" sözləri isə Azərbaycan xalqında 

torpaqlarımızın işğaldan tamamilə azad olunacağına, üçrəngli bayrağımızın Şuşada dalğalanacağına sonsuz 

əminlik yaratdı. Əsgər və zabitlərimizin, ümumən ordumuzun, insanlarımızın böyük ruh yüksəkliyi də bundan 

xəbər verirdi. Azərbaycan Prezidenti hər çıxışı ilə həm xalqı qələbəyə ruhlandırır, həm də uzun illərdən bəri 

informasiya savaşında üzləşdiyimiz bütün sədd və baryerləri öz dəmir məntiqi ilə vurub dağıdır, savaş 

meydanında hər gün irəliləyən şanlı ordunun Ali Baş Komandanı, siyasət meydanında güclü təzyiqlərə sinə gərən, 

qüdrətli dövlət xadimi kimi davamlı olaraq zəfər tariximizin parlaq səhifələrini yazırdı. 

Şəhər və kəndlərimiz bir-birinin ardınca azad olunduqca xalqa müraciətləri ilə insanları dərindən 

təsirləndirən, əksəriyyəti kövrəldən Prezident İlham Əliyevin leksikonu, danışıq üslubu, ürəkdən tikan çıxaran 

sözləri hər birimizin könlünü oxşayırdı. "Azərbaycan xalqının ləyaqəti bərpa olunur" deməklə xalqın qürurunu 

özünə qaytarır, "Şuşasız bizim işimiz yarımçıq qalar" sözləri ilə hər birimizin içindəki mübhəm, nisgilli arzunun 

həyata keçəcəyinə inamı daha da artırırdı. 

Əlinizdə tutduğunuz bu kitabın ideyası Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq yazıçısı Anara 

məxsusdur. Anar müəllim İkinci Qarabağ müharibəsi günlərində öz fikir və duyğularını bildirmiş, Şuşa işğaldan 

azad olunanda "Gözün aydın, Şuşa!" adlı yazı da yazmışdı. 

Anar müəllimin 1985-ci ildə "Ulduz" jurnalında çap olunan "Qarabağ şikəstəsi" adlı yazısı yaxşı 

yadımdadır və Qarabağ düşmən işğalında olduğu dövrlərdə mən dəfələrlə bu yazıdan sitat gətirmişəm: "Özüm də 

bilmirəm, Şuşanı niyə bu qədər sevirəm. Burda doğulmamışam, burda böyüməmişəm, əslim-nəslim bu şəhərdən 

deyil, qohum-əqrəbam burda yaşamır. Söz yox, vətənin hər qarışı, hər bucağı əzizdir, müqəddəsdir, amma Şuşa 

elə bir yerdir ki, imkanım olsaydı, bütün ömrümü burda keçirər və vəsiyyət də edərdim ki, öləndə məni burda 

basdırsınlar. 
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Şahanə bir vüqarı var Şuşanın. Elə bil, o, ömrümüzü bütün adiliklərdən, xırdaçılıqlardan təmizləyir, ayırır, 

içəri dünyamızı arıtlayır, duruldur, bizi gündəlik həyatımızın, tanış dünyamızın fövqünə qaldırır. Şuşanın 

ülviyyəti onun təkrarsız təbiətiylə, tarixiylə, taleyilə bağlıdır". 

Anar müəllimin Şuşaya, Qarabağa münasibəti hər bir çıxışında, yazısında özünü göstərib. Eyni zamanda, 

Anar müəllim özü də vurğulayır ki, ən ali mükafat olan "Heydər Əliyev mükafatı"nı alanda da Şuşa haqqında 

danışmış, Şuşanın azadlığını arzulamış və Şuşa azad olunana qədər yaşamaq istədiyini demişdi. 

Anar müəllim müharibə günlərində Qarabağdan olan yazıçıları, şairləri arayaraq təbrik etdi və arzuladı 

ki, onlar işğaldan azad olunan doğma yurdları haqqında yazılar yazsınlar. Bu kitabın da əsas mahiyyəti məhz o 

oldu ki, hər bir yazıçı uşaqlığının keçdiyi, yaddaşının ən gözəl yerlərinə həkk olunmuş doğma torpaqlar haqqında 

xatirələrini, duyğularını qələmə alsın. Nəticədə belə bir kitab yarandı. 

Möhtəşəm qələbədən sonra yanvarın 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan 

cənab İlham Əliyev ilk dəfə Şuşaya gedəndə Şuşa haqqında o gözəl və səmimi sözləri səsləndirdi: "Biz dünən 

gecə Şuşada qalmağa qərar verdik, halbuki Bakıya qayıtmalı idik. Ancaq mən hesab etdim ki, mütləq gecə Şuşada 

qalmalıyıq. Çünki Azərbaycan Prezidenti ilk dəfədir ki, Şuşaya gəlib. Bizim müstəqilliyimizin təxminən otuz yaşı 

var. Ancaq bu otuz il ərzində birinci dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan Şuşaya 

gəlib, Şuşada qalıb və sözün düzü, Şuşadan getmək istəmir. 

Şəhərin nadir memarlığı, relyefi, təbiəti, havası, aurası təkrarolunmazdır. Bir daha gördüm ki, bu şəhərin 

nadir aurası, təbiəti, memarlığı bizim böyük sərvətimizdir". 

Cənab Prezident martın 16-da - Novruz bayramı ərəfəsində ilaxır çərşənbəsi günü yenidən Şuşaya səfər 

etdi. Bu səfər zamanı Cıdır düzündən xalqa müraciət edən dövlət başçısı Şuşanın və azad edilən bütün torpaqların 

sürətlə bərpa olunacağını vurğuladı: "Şuşa bizim qədim şəhərimizdir. Erməni təbliğatı, saxta alimlər, fırıldaqçı 

siyasətçilər, beynəlxalq dairələr nə qədər desələr də, xeyri yoxdur, tarix var. Pənahəli xan Şuşanın təməlini qoydu, 

Şuşanı tikdi, qurdu. Biz isə Şuşanı əsarətdən çıxardıq və xalqımıza qaytardıq, dövlətimizə qaytardıq. Şuşa qədim 

Azərbaycan şəhəridir, həmişə belə olub. Son 28 il ərzində mənfur düşmən nə qədər çalışsa da, Şuşanın Azərbaycan 

ruhunu, Azərbaycan görkəmini dəyişdirə bilməyib. 

Biz Şuşanı bərpa edəcəyik, mütləq bərpa edəcəyik. Biz nəinki Şuşanı, azad edilmiş bütün torpaqları bərpa 

edəcəyik". 

Bu sözlərdən sonra mən bir daha Anar müəllimin, digər yazıçılarımızın Şuşa haqqındakı fikirlərini 

xatırladım. Yadımdadır ki, özüm də 2013-cü ildə jurnalistlər üçün yaşayış binasının Prezident İlham Əliyevin də 

iştirak etdiyi açılış mərasimindəki çıxışım zamanı Anar müəllimin "Unudulmaz görüşlər" kitabından sitat gətirmiş 

və İlham Əliyevin hələ 1980-ci illərin əvvəllərində valideynlərilə birlikdə Şuşada, Cıdır düzündə olduğunu qeyd 

etmişdim. Şübhəyə yer qoymayan bir əminliklə demişdim ki, biz inanırıq, Sizin Ali Baş Komandanlığınızla 

torpaqlarımız işğaldan azad ediləcək, Azərbaycan bayrağı Şuşada dalğalanacaq və bir gün Siz Azərbaycan 

yazarlarının əsərlərində nisgilli bir ah kimi keçən Cıdır düzünün həndəvərində yaradıcı insanlar üçün bir 

yaradıcılıq evinin təməlini qoyacaqsınız. Həqiqətən də, istər həmin vaxt, istərsə ondan sonrakı illərdə yaradıcı 

insanların içində bu möhtəşəm arzunun bir gün mütləq gerçəkləşəcəyinə sonsuz inam olub. 

Fikrimcə, cənab Prezidentin Şuşaya hər iki səfərində söylədiyi o sözlər ciyərdolusu Şuşa havası almaq, 

eyni zamanda, illər boyunca bizim yazıçıların Şuşa haqqında dediyi sözlərin, Şuşa nisgilinin ən böyük və məntiqi 

yekunu idi. 

Kitab Xalq yazıçısı Elçinin Şuşa haqqında təsirli essesiylə başlayır. Kövrək xatirələrlə zəngin bu yazıda 

1982-ci ilin 14 yanvarında - həmin o qarlı qış günündə Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyilə Molla Pənah 

Vaqifin məqbərəsinin açılışı, orda baş verən hadisələr qələmə alınır. Elçin müəllimin güclü yaddaşı nəticəsində 

biz yenidən o günləri xatırlayır, tez-tez arxiv lentlərində gördüyümüz o anları sanki bir daha yaşayırıq. Eyni 

zamanda, Elçin müəllim həmin ilin 29 iyulunda ilk dəfə keçirilən, İlham Əliyevin də iştirak etdiyi Vaqif Poeziya 

Günlərini xatırlayır, Heydər Əliyevin bu Poeziya günlərinin ənənəvi şəkildə ardıcıl keçirilməsi haqqındakı 

qərarına da toxunur. 

Elçin müəllim yazısında deyir: "Düzü, mən Şuşanın azad olunacağı günü görəcəyimə inamımı 

itirmişdim". Bu etiraf mənə cənab Prezidentin çıxışlarının birində dediyi fikirləri xatırlatdı: "Mən son vaxtlar 

görürdüm ki, insanlar inamını itirir". Fikrimcə, bu qalibiyyətlə cənab Prezident inamı itən və ya itməkdə olan 

insanların hamısına öz inamını geri qaytardı. 

Muzeyin həyətində yerləşdirilən Xurşidbanu Natəvan, Üzeyir Hacıbəyli və Bülbülün heykəlləri... 

ətrafında ağrı dolu söhbətlər səngimək bilmədi. Kimisi onların Şəhidlər xiyabanında nümayiş olunmasını təklif 

edir, kimisi Dənizkənarı parkda sərgilənməsini uyğun hesab edirdi. Amma dövlətimiz tərəfindən bu istiqamətdə 

heç bir addım atılmırdı. Nəhayət, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin qələbədən sonra 
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Şuşaya ilk səfərində - yanvarın 14-də həmin o "güllələnmiş heykəllər" də Şuşaya - öz doğma torpaqlarına 

qovuşdular. 

Şuşaya qovuşan heykəllərin açılışında dövlət başçısı keçmişi xatırlatdı, bu abidələrin ətrafındakı söz-

söhbətləri yada saldı. İllərdir ona da bu heykəllərin aqibətiylə bağlı çox sualların, təkliflərin verildiyini dedi: 

"Amma mənim bunlara tək cavabım vardı: "O heykəllər zamanı gələndə Şuşaya - öz yurduna geri dönəcəklər". 

Bu, Ali Baş Komandanın Şuşaya qayıdacağımıza qəti inamının bir göstəricisiydi. 

Xalq artisti Fərhad Bədəlbəylinin azad olunan Şuşaya səfəri zamanı söylədiyi "Bizi bağışla, Şuşa!" sözləri 

də adamı kövrəldir. Şuşa haqqında bu sözləri oxuyanda 1979-cu ildə 15 yaşımda Şuşanı, Cıdır düzünü gəzərkən 

keçirdiyim duyğuları xatırladım, o hisslərin ifadəsi kimi şeir yazmış, Şuşanı "tarixin möcüzə sərgisi" 

adlandırmışdım. Şuşaya ilahi 

məhəbbətim həmişə olub. 1985-1986-cı illərdə, gənc yaşlarımda mən də dinləyici kimi Vaqif Poeziya 

Günlərində iştirak etmiş, şairlərin coşğulu çıxışlarının şahidi olmuşdum. İndi də o çıxışlar yaxşı yadımdadır. Ən 

çox yadımda qalan və heç unutmadığım isə tanınmış şair-tərcüməçi Səyavuş Məmmədzadənin şeirini dinləməyim 

idi. Səyavuş Məmmədzadə, adətən, rusca yazırdı. Buna görə də onun Vaqif Poeziya Günlərində, məqbərənin 

qarşısında Azərbaycan dilində Şuşaya həsr etdiyi şeirini deməyini indiyəcən unuda bilmirəm. Şeirin ab-havası, 

sirli hüznü həmişə məni Şuşanın, Cıdır düzünün sehrli aurasına qovuşdurur. 1986-cı ildən yaddaşıma ömürlük 

həkk olunan həmin şeirdə şair deyir: 

Şuşadan yol getdim, yol getdim, 

Dedilər, qal, getdim, qal, getdim, 

Ürəyim dilə gəldi, 

Dinmədim, lal getdim, lal getdim. 

Elçin müəllim yazır ki, onsuz da Şuşaya bir dəfə gələndən sonra tez-tez gəlmək istəyəcəksən. Şuşanın bu 

sehri, hər kəsə təsir edən aurası sanki tilsimlidir. Prezident İlham Əliyev də Şuşaya hər iki səfərində səsləndirdiyi 

fikirlərində də məhz bu sehrli auranı ifadə edib. 

Fikrimcə, yazıçılarımızın azad olunmuş Qarabağ haqqındakı bu təsirli yazıları çox lazımlı və vacib idi. 

Ona görə Anar müəllimin bu təşəbbüsü böyük razılıqla qarşılandı. Məsələn, Aqil Abbasın Ağdam, Seyran 

Səxavətin Füzuli, Elçin Hüseynbəylinin Cəbrayıl, Nəsiman Yaqublunun Zəngilan haqqında yazıları kövrək və 

doğma hisslərin ifadəsinə çevrildi. 

Xalq şairi Ramiz Rövşənin müharibə günlərində dediyi "Azərbaycan əsgəri bizim ümidlərimizdən, 

arzularımızdan daha sürətli çıxdı" - sözləri hər kəsin diqqətini cəlb etmişdi. Onun Qubadlı haqqında yazdığı 

"Qapısız açarlar" essesi, doğrudan da, insanın duyğularına toxunur, qəlbini gizildədir. Bu yazıda erməni xisləti, 

tarixən ermənilərin etdiyi zülmlər, onun doğulduğu Qubadlı rayonuna qarşı düşmən təcavüzləri xatırlanır. Lakin 

bütün bunlarla yanaşı, "Qapısız açarlar" essesinin sonu ümid və inamla bitir: "Odur ki, bir vaxt dolu qoyub 

çıxdığımız, düşmənin soyub, talayıb, sonra da od vurub yandırdığı o doğma evlərin xarabalıqlarına baxanda, indi 

nəyəsə peşman olmağa, çox da kədərlənib qüssələnməyə ehtiyac yoxdu. O xarabalıqların yerində təzə, daha gözəl 

evlər tikmək, o köhnə evlərin illər boyu göz bəbəyi kimi qoruyub saxladığımız, indi qapısız qalan açarlarını da o 

təzə evlərin ən görüntülü yerində, gözmuncuğu kimi divardan asmaq lazımdı. Qoy təzə evlərimizə göz 

dəyməsin!.." 

Professor Şirindil Alışanlı "Su səltənəti Laçın" yazısında doğulduğu torpaq haqqında danışır və "Su 

səltənəti" ifadəsini də vaxtilə Xalq yazıçısı Anarın "Qarabağ şikəstəsi" əsərində Laçınla bağlı işlətdiyini xatırladır. 

Adil Cəmil, Jalə Əliyeva öz yazılarında Kəlbəcəri anır, əslən şuşalı, Şuşa tarixinin mahir bilicisi, tədqiqatçı-

jurnalist Vasif Quliyev XVIII əsr "Qarabağ poeziya məktəbləri" adlı məqaləsində Qarabağ xanlıqları zamanında 

fəaliyyət göstərmiş poeziya mühitindən ətraflı və geniş şəkildə bəhs edir. 

Eyni zamanda, bu kitabda hörmətli professor Vilayət Quliyevin "Qarabağ bədii ədəbiyyatımızda" yazısı, 

akademik, Xalq yazıçısı Kamal Abdullanın müharibə dövründə yazdığı essesi, Xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevin 

vaxtilə qələmə aldığı qeydləri, Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlının "Qarabağa dönüş" poeması, akademik Zemfira 

Səfərovanın "Şuşa Azərbaycanın musiqi qalasıdır" məqaləsi, yazıçı Mehriban Vəzirin Qarabağın məşhur qadınları 

- Ağabəyim Ağa, Gövhər Ağa, Xurşidbanu Natəvan, Həmidə xanım Cavanşir haqqında ətraflı və gözəl 

araşdırması, Günel Anarqızının "Ataya... Arzu...", Pərvinin "Qarabağı vərəqləmək", Əsəd Cahangirin "Səs" 

yazıları yer alıb. 

Vaqif Bayatlının poetik ön sözüylə başlayan "Şeir çələngi" bölümündə tanınmış şairlərimizin Qarabağa, 

onun tarixinə və təbiətinə həsr olunmuş, bir-birindən xeyli zaman fərqiylə yazılmış şeirləri toplanıb. Bütün 

şeirlərin ruhuna Qarabağa ilahi bir sevgi hopub. Qarabağın işğalda olduğu illərdə yazılmış şeirlərdə məyusluq, 
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kədər əks olunsa da, torpaqlarımıza dönəcəyimizə sonsuz ümid də bu əsərlərdən xali olmayıb. Uzaq illərdə və 

qələbədən sonra yazılmış şeirlərdə də əks olunan ümumi bir mətn var: "Qarabağ Azərbaycandır!" 

Bütün bu yazıların içərisində dərin Qarabağ sevgisi, bizim torpaq həsrətiylə keçirdiyimiz ağrılar, eləcə də 

30 ildən sonra Ali Baş Komandanın qətiyyəti, ordumuzun gücü sayəsində torpaqlarımızın azadlığı ilə 

qürurumuzun bərpa olunması və bunun yaşatdığı sevinc öz əksini tapıb. 

Kitabda, həmçinin, Azərbaycan-Türkiyə dostluğuna həsr olunmuş səhifələr də var. Azərbaycan Prezidenti 

İlham Əliyev və Türkiyənin Cümhurbaşqanı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın səmimi dostluğu, müqəddəs savaşımızda 

Türkiyənin ölkəmizə verdiyi dəstək, eləcə də həmin günlərdə Türkiyə yazıçılarının həmrəylik məktubları yer alıb. 

Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun rəhbəri Günay Əfəndiyevanın yazısında isə Türkiyənin və Türk 

Cümhuriyyətlərinin Azərbaycana verdikləri dəstək sadalanır. 

Kitabın sonunda Xalq yazıçısı Anarın ötən əsrin səksəninci illərində yazdığı, yuxarıda xatırlatdığım, 

informasiya bolluğu ilə seçilən, təsir gücünü itirməyən, hər oxuduqda Şuşanı xatırladıb ürəyimizi gizildədən 

"Qarabağ şikəstəsi" yazısı, həmçinin, Xalq yazıçısının müxtəlif illərdə Qarabağ mövzusunda yazdığı sanballı 

məqalələr də yer alıb. Elə bilirəm, bu kitab Azərbaycan yazıçılarının Qarabağın azadlığına sevincinin ifadəsindən 

əlavə, bu qələbəyə dəyərli töhfəsi və Müzəffər Ali Baş Komandana, qalib Azərbaycan Ordusuna minnətdarlığının 

əksidir. 
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Şuşada yaranıb təkmilləşən muğamlar 
 

Azərbaycanda bir neçə muğam ifaçılıq məktəbi var. Xüsusi maraq doğuran Qarabağ muğam məktəbi 

əsasən Şuşada formalaşmışdır. Qarabağ muğam məktəbinin nümayəndələri xalqımızın musiqi mədəniyyətini 

inkişafında xüsusi rol oynamışlar. Qarabağ müğənnilərinin əksəriyyəti Şuşada doğulmuşdur. Azərbaycan 

muğamlarının da içərisində Şuşada yaranan, təkmilləşən muğamlar, şöbələr və guşələr var. 

Uzun illərdən bəri Qarabağda yetişən nadir tarixi şəxsiyyətlər, ailələr, nəsillər, şəcərələr, konkret tarixi 

hadisələr, eləcə də qədim diyar barədə etnoqrafik tədqiqatlar aparan Vasif Quliyev AZƏRTAC-ın müxbirinə 

deyib: “Mirzə Hüseyn Segahı” XIX əsrin əvvəllərində Şuşada yaranıb və formalaşıb. İlk dəfə Mirzə Hüseyn adlı 

xanəndə tərəfindən yüksək sənətkarlıqla ifa edildiyinə görə onun adı ilə adlandırılıb. Həmin muğamın ən mahir 

ifaçıları Cabbar Qaryağdıoğlu, Keçəçi oğlu Məhəmməd və Xan Şuşinski olub. Xanəndə “Segah İslam” - İslam 

Abdullayev isə “Mirzə Hüseyn Segahı”nı daha mükəmməl və daha şövqlə oxuyub. 

“Kürdü” və “Şahnaz”ın birləşməsindən əmələ gələn kiçik muğam “Kürdü-Şahnaz” adlanır. “Şahnaz” 

“Dilkəş”, “Kürdü” və “Zil Şahnaz” şöbələrindən ibarətdir. Bu muğamı XIX əsrin ikinci yarısında məşhur xanəndə 

Hacı Hüsü yaradıb. Çox məlahətli səsə malik olan xanəndə Molla Vəli Axundovun bir toy məclisində gözəl avazla 

“Kürdü” oxumasından ilham alan Hacı Hüsü “Şahnaz”ı “Kürdü” ilə qarışdıraraq birlikdə oxumuşdu. O vaxtdan 

da həmin muğamın adı “Kürdü- Şahnaz” qalaraq Azərbaycan xanəndələri arasında geniş yayılıb. Ən mahir 

ifaçıları Şahnaz Abbas və Xan Şuşinski olub. 

Kiçik həcmli vokal instrumental muğam olan “Qatar” əvvəllər “Bayatı-Kürd” muğamı üstündə şöbə kimi 

oxunub, sonralar həcm etibarı ilə genişləşdirilərək müstəqil muğama çevrilib. “Do” mayeli “Rast” muğamında ifa 

olunur. Zildə oxunan “Qatar” “Mahur-hindu” muğamının mayesindən bir oktava yuxarıda başlanaraq həmin 

registrdə tamamlanır. Orta hissədə “Üşşaq” şöbəsi oxunur. 

Bu muğam Şuşada xanəndə Hacı Hüsü tərəfindən yaradılıb. Toy məclislərinin birində “Qatar” adlı 

kənddən gəlmiş bir nəfərin oxuduğu bayatıdan ilhama gələn xanəndə tarzən Sadıqcanın müşayiəti ilə həmin 

bayatını böyük ustalıqla oxuyub və o vaxtdan onun adı “Qatar” qalıb. 

Hacı Hüsünün həmin ifasından sonra Qarabağ xanəndələri “Qatar”a bayatını da əlavə edərək birlikdə 

“Qatar-Bayatı” oxumuşlar. Cabbar Qaryağdıoğlu, Məşədi Məmməd Fərzəliyev, Şəkili Ələsgər, Segah İslam, 

Cahan Talışınskaya həmin muğamın mahir ifaçıları olublar. “Qatar”, əsasən, tarın, “Qatar-Bayatı” isə yastı 

balabanın müşayiəti ilə oxunur. 

“Rast”ın tərkibinə daxil olan “Mahur-hindu” muğamı “Mahur”un iki növündən biridir. Həm melodik 

quruluşuna, həm də şöbələrinin xüsusiyyətlərinə görə “Rast”ın xarakterinə uyğun gəlir. “Rast”da olan bir çox 

şöbə, guşə və hissələr eynilə “Mahur-Hindu”da da var. Bu muğamların əsas fərqi ondadır ki, “Mahur-Hindu” 

“Rast”a nisbətən bir kvarta yuxarıda oxunur və bir qədər yığcamdır. Şöbələri melodik cəhətdən fərqlənsə də, 

məqam əsasları tamamilə eynidir. 

Böyük musiqişünas Cabbar Qaryağdıoğlunun yazdığına görə, bu muğamı məşhur tarzən Sadıqcan səsli 

xanəndələr üçün yaratmışdır. Sadıqcan XIX əsrin 80-ci illərində Tiflisdə yaşayarkən şəhərə gələn hind 

müğənnilərindən “Mahur”u necə oxuduqlarını eşidib və onların oxumağına uyğun bu muğamı yaradıb və onu 

“Mahur-Hindu” adlandırıb. Onun ən məşhur ifaçısı Xan Şuşinski olub. 

“Həmid Segahı” XIX əsrin ikinci yarısı XX əsrin əvvəllərində yaşamış (1869-1922) “Rast” və “Segah” 

muğamlarının ən mahir ifaçılarından hesab olunan Malıbəyli Həmidin adı ilə adlandırılıb. “Yetim Segah”ı və 

“Orta Segah”ı özünəməxsus, orijinal şəkildə bir neçə variantda oxumağı ilə müasirlərindən fərqlənən xanəndə 

“Orta Segah”ı təkmilləşdirərək dəstgahı tarın sarı simlərində “Müxalif” şöbəsindən başlayaraq zərif xallar və 

nəfəslər vuraraq bir qədər gəzişdikdən sonra “Hasar”a keçməklə muğama yenilik gətirib. Dövrünün musiqiçiləri 

muğamın həmin hissəsini “Həmid Segahı” adlandırıblar. 

XIX əsrin birinci yarısında Şuşada yaranmış zərbli-muğam olan “Qarabağ şikəstəsi” “Segah” muğamı 

kökündədir, ağır tempdə oxunur. Dörd misradan ibarət hər bir bənddən sonra melodik cəhətdən müxtəlif olan ara 

çalğı - instrumental epizod ifa olunur. Üzeyir bəy Hacıbəyli “Əsli və Kərəm”, Müslüm Maqomayev “Şah 

İsmayıl”, Zülfüqar Hacıbəyov “Aşıq Qərib”, Renold Qliyer “Şahsənəm” operalarında həmin ritmik muğamdan 

istifadə ediblər. “Qarabağ şikəstəsi” ritmik muğamının ən məşhur ifaçısı Xan Şuşinski olub”. 
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Azadlığın mübarək, əziz Şuşa! 
 

Hikmət Babaoğlu 

 

Bir millət vəkili həmkarım və yaxın dostumdan axşam saatlarında uzun illərdir gözlədiyim bir xəbəri 

aldım. Sabah Şuşaya gedəcəyik. Nə qədər yatmağa cəhd göstərsəm də, yata bilmədim. Gözlərimi yuman kimi 

yuxuma Şuşa gəlirdi. Ayılıb yenidən yatmağa çalışanda yenə Şuşanı yuxumda görürdüm. Beləcə, səhəri dirigözlü 

açdım. Səhər saat 6-da Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən Şuşa səfərimiz 

Bibiheybət məscidinin qabağından başladı. Əslində, din xadimləri ilə Şuşaya səfər etməyin özünün bir hikməti, 

bir fəlsəfəsi var idi. Çünki Şuşa bizim təkcə mədəniyyət və musiqi mərkəzimiz deyil, həm də dini 

mərkəzlərimizdən biridir. Hər bir mömin azərbaycanlının qürurla danışa biləcəyi ən gözəl arxitektura və memarlıq 

abidələrinə sahib olan məscidlərimizin bir hissəsi qədim Şuşa şəhərimizdədir. 

Yolboyu Şuşanın tarixi, arxitekturası haqqında, milli, musiqi və dini mədəniyyətimizdə oynadığı rolu 

haqqında həmsöhbətlərimlə çox maraqlı dialoqumuz oldu. Nəhayət, vaxtın necə keçdiyini hiss etmədən gəlib 

Horadiz qəsəbəsinə çatdıq. Horadiz qəsəbəsindən Yuxarı Qarabağa doğru istiqamətlənən zaman önümüzə 

“İşğaldan azad edilmiş ərazilərə xoş gəldiniz” lövhəsi çıxdı. Bu tablo hər birimizin həyəcanını bir qədər də artırdı. 

Yolboyunca yolun sağında və solunda vaxtilə yüzlərlə, minlərlə ailənin şirin yuvası olan, bu gün isə erməni 

barbarları tərəfindən xarabazarlığa çevrilmiş kəndlərimizi gördükcə hər birimizin ürəyi sızıldayırdı və bu, saatlarla 

davam etdi. Ancaq bu ürək yanğısını təsəlli edəcək bir gerçəklik də vardı. Bu gerçəklik artıq torpaqlarımızın 

işğaldan azad olunması gerçəkliyi idi. Bu gerçəklik bu dəqiqələrdə bizim Şuşaya səfər etməyimiz idi. Bu, 

qəlbimizdə böyük coşqu, böyük qürur yaradırdı. Şuşa dəniz səviyyəsindən 1500 metr yüksəklikdədir. Şuşaya 

doğru atılan hər addımda biz bir qədər daha yüksəldiyimizi hiss edirdik. Ancaq bu, sadəcə, fiziki yüksəkliyə 

qalxmaq hadisəsi deyildi. Hər santimetr, hər metr yüksəklik bizi həm də mənəvi yüksəkliyə daşıyırdı. Milli 

qürurumuzun, ləyaqətimizin, sevincimizin yüksəlişinə çevrilirdi. Beləliklə, biz addım-addım, pillə-pillə Şuşa 

yüksəkliyinə ucalırdıq. Bizi gözləyən Şuşa ucalığı, Şuşa yüksəkliyi isə Azərbaycanın Ali Baş Komandanının və 

Onun müzəffər Ordusunun sənət əsəri idi. Beləliklə, get-gedə kiçik təpəcikləri dağlar, dağları isə daha yüksək 

dağlar əvəz edirdi. Bir qədər sonra isə biz artıq Qarabağın dağlıq hissəsi ilə irəliləyirdik. Yolboyu qaynar iş prosesi 

gedir, yol çəkilişi, tikinti və kommunikasiya layihələri həyata keçirilirdi. Eyni zamanda, bir tərəfdən də vaxtilə 

əkin sahələri, üzüm plantasiyaları olmuş və xalqımızın sərvəti hesab olunan torpaqlarımızın necə vəhşicəsinə 

dağıntıya məruz qaldığının şahidi olurduq. Bir qədər sonra biz uzaqdan, yüksək dağ zirvələri silsiləsində qartal 

yuvası kimi özünə məkan tutmuş Şuşanın sovet dövründən qalan televiziya qülləsini gördük. 

 

Şuşaya bir nəfəs qədər yaxın olmaq hissi... 

 

Artıq Şuşaya bir nəfəs qədər yaxın idik. Əziz Şuşa bizi sevinclə qarşıladı. Ancaq bizim sevincimizin alt 

qatlarında həm də dərin bir kədər vardı. Bu, Şuşanı 28 il işğal altında qoymağımızın kədəri idi. 28 il ərzində Şuşanı 

azad edə bilməməyimizin sızıltısı idi. Ancaq əlbəttə ki, bu kədər nə qədər dərin olsa da, ötəri idi. Artıq biz 

Şuşamıza qovuşurduq. Şəhərə qədəm qoyar-qoymaz “Azadlığın mübarək, əziz Şuşa!” dedim. Sanki Şuşa ilə 

aramızda səssiz bir dialoq başladı. Təqribən bir sutka Şuşada qaldığım müddətdə yaşadığım səssiz dialoqumuzu 

qələmə alsam, yəqin ki, bir kitab olar. Bəlkə, heç bunları yazmağa qələmin qüdrəti çatmaz. Beləcə, Ruhu olan, 

canlı Şuşa ilə möhtəşəm bir dialoqumuz bu şəhərə qədəm qoyduğum andan şəhəri tərk edənədək hər dəqiqə davam 

etdi. Hətta gecə qalacağımız “Xarıbülbül” hotelinin qabağında bir neçə saat sağa-sola yürüş edərkən də bu dialoq 

bir an da olsun ara vermədi. Ara-sıra bu dialoqu yalnız Dövlət Himnimizin sözləri poza bilirdi. “Səndən ötrü can 

verməyə cümlə hazırız. Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz” bu misralar tez-tez beynimdən ləngidilmiş film 

lenti kimi keçir və gözümün önünə elə bir qədər əvvəl keçib gəldiyimiz Şuşanın sıldırım sərt qayalarından dişləri 

ilə, dırnaqları ilə dırmaşaraq özlərini Şuşaya çatdıran əsgərlərimizin qəhrəmanlığı gəlirdi. Qəhrəman əsgərlərimiz 

sanki birinci misrada deyilənləri Vətən uğrunda, Şuşa uğrunda canlarını fədaetmə cəsarəti ilə əyani şəkildə təsdiq 

edir, qəddar düşməni qanına qəltan edərək Şuşamızdan çıxarmaları ilə də qan tökməyə necə qadir olduqlarını 

göstərirdilər. Bu məqamda, Əhməd Cavadın ruhunun necə şad olduğunu hiss etməmək mümkün deyildi. Bir daha 

“Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz” misralarındakı mənanı dərk 

edərək, hüququndan, yəni Vətən üçün özünün yaşamaq hüququndan vaz keçən əsgərlərimizi rəhmət və şükranla 
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andım. Düşmən əsla Şuşanın qürurunu sındıra bilməyib! Düşmən Şuşada heç bir iş görməyib, ya da görə bilməyib, 

desək, daha doğru olar. Sadəcə, nəyi dağıtmaq mümkün olubsa, onu dağıdıbdır. Ancaq buna baxmayaraq, Şuşa 

elə əvvəlki möhtəşəmliyi ilə yerindədir. Düşmən Şuşanı sındıra bilməyibdir. Sanki Şuşa 28 il erməni 

mühasirəsində qalaraq, təkbaşına savaşaraq qələbə çalıbdır. Ona görə də mən Şuşaya baxanda onun gözlərində 

bir qürur, qəhrəmanlıq, cəsarət gördüm. Uzun illər qəddar düşmənə qarşı təkbaşına savaşda ümidlə dəstək 

gözləyən Şuşanın, nəhayət, arzuladığı dəstəyi aldığını gördüm. Bəlkə, bu qəribə səslənəcək ki, Şuşanın gözlərini 

necə gördünüz? Amma Azərbaycan Prezidenti Şuşanı işğaldan azad edərkən necə ki, ona müraciətən, onu şəxs 

yerinə qoyaraq “Əziz Şuşa, sən azadsan!” dedisə, eyni şəkildə mən də Şuşanı şəxs kimi görərək onun bu 

baxışlarını ürəyimdə hiss etdim. Bizim Şuşa ilə ruhi dialoqumuz da elə bu cür başladı. Şuşa etnik və dini ayrılıq 

tanımayan uca bir millətin möhtəşəm şəhəridir. Səfər proqramımız çox zəngin idi. Biz, ilk növbədə, milli 

mənəviyyatımızın formalaşmasında çox mühüm rol oynayan dini mənəviyyatımızla bağlı olan abidələri ziyarət 

etdik. Eyni zamanda, milli mədəniyyətimizin formalaşmasında rol oynayan dini mədəniyyət abidələrimizi, 

mədəni irsimizin dinlə bağlı olan abidələrini ziyarət etdik. 

İlk ziyarətimiz Şuşada hazırda təmir edilən Qazançı kilsəsinə oldu. Mənə elə gəldi ki, səfər proqramı 

hazırlanarkən bu nüanslara xüsusi diqqət yetirilmişdi. QMİ-in təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən bu səfərə 

Azərbaycanda yaşayan bütün dini icmaların və konfensiyaların rəhbərləri və nümayəndə heyətləri daxil idi. Ona 

görə də Azərbaycan dövlətinin mədəni irsimizin digər nümunələri kimi, xristianlıq abidələrini də, ilk növbədə, 

təmir və bərpa etdirməsi onlara olan diqqətin ayrıca bir nümunəsi idi. Qazançı monastrı xristian-qıpçaq abidəsidir 

və səlcuqlu memarlığı üslubunda inşa edilib. Qazançı kilsəsi uzaqdan-uzağa özü deyirdi ki, mən erməni kilsəsi 

deyiləm. Çünki hər şeydən öncə Şuşada heç vaxt kütləvi ayinlər icra edəcək sayda erməni nüfusu olmayıb. Ona 

görə də biz bu dini abidəni monastr adlandırsaq, daha doğru olar. Monastrın memarlıq üslubu, dizaynı, üzərində 

olan əlamətlər onun məhz xristian-qıpçaq abidəsi olmasını göstərir. Xüsusi bir əlamət gördüm ki, bu barədə ayrıca 

danışmaq lazımdır. Məsələ ondadır ki monastrın damı qübbəvarı örtüklə örtülmüşdü. Qriqoryanlıqda isə heç vaxt 

monastrın damı qübbəvarı üslubda örtülmür. Bu, IX-XI əsrlərdə Anadoluda və o cümlədən Qafqazda hakim olan 

Səlcuqlu memarlıq nümunəsi idi. Qübbəvarı dam örtüyü çadır arxitekturasının daş arxitekturasına çevrilməsi 

hadisəsidir və Səlcuqlular dövründə geniş yayılmağa başladı və öz dövrünün bütün tikililərinə möhür vurmağı 

bacardı. Qısa müddət ərzində xristian qıpçaqlar da onlara doğma olan bu üslubu mənimsəyərək öz xristian 

abidələrinin tikintisində istifadə etdilər. Təkcə bu fakt Qazançı kilsəsinin xristian-qıpçaq kilsəsi olmağını sübut 

etmək üçün kifayət edir. 

 

Qədim saatlı etnotoponimi və Saatlı məscidi 

 

Ondan sonra biz Saatlı məscidini ziyarət etdik. Saatlı məscidi dağıdılıb, amma yer ilə tarimar 

edilməyibdir. Hələ də ayaqdadır. Bu məscidin cəmisi 300 ilə yaxın yaşı olsa da, məscidin içərisində olan təmiz 

hava insanı dərhal özünə cəlb edir. Saatlı məscidini Saatlı rayonundan gedən icmanın inşa etdirməsi ilə bağlı 

bələdçinin məlumatını doğru hesab etmədim. Çünki Saatlı tayfaları bugünkü Saatlı rayonu və yaxud Saatlı inzibati 

vahidi ilə lokalizə ediləcək bir hadisə deyil. Azərbaycanın, Gürcüstanın, Ermənistanın müxtəlif ərazilərində 

çoxsaylı Saatlı kəndləri var. Bunlar qədim Saatlı tayfalarının adı ilə bağlıdır. Saatlı rayonu isə sadəcə, bu 

toponimlərdən biridir. Ona görə də gəldiyim qənaət budur ki, Saatlı məscidi Qarabağ xanlığının formalaşmasında 

iştirak edən Mamayi, Şahsevən, Qırxlar və s. kimi Azərbaycan tarixində mühüm rol oynamış tayfa ittifaqlarından 

birinin adı ilə bağlıdır. Yuxarı Gövhərağa məscidində dini icma nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən kütləvi 

ibadət bütün dünyaya verilən tolerantlıq mesajı idi. Sonra biz Aşağı Gövhərağa məscidini və Yuxarı Gövhərağa 

məscidini ziyarət etdik. Memarlıq üslubu baxımından bir-birinə bənzər olsalar da, onların hər biri Şuşanın ayrı 

məhəllələrini təmsilən tikilib. Hazırda burda da bərpa-mühafizə işləri həyata keçirilməkdədir. QMİ Yuxarı 

Gövhərağa məscidində kütləvi ibadət ritualı təşkil etdi. Bəlkə də, dünyada tək örnəyi ola biləcək bir hadisə baş 

verdi. Şükr namazı qılınarkən katoliklərin, pravoslavların, yəhudilərin dini icma rəhbərləri məhz müsəlmanların 

Şükr namazını müşahidə etməklə məscidin içərisində oldular. Necə ki, bir qədər öncə QMİ-in sədri və onu 

müşayiət edən imamlar, axundlar xristian kilsəsinin içərisində olmuşdular. Dünyanın, bəlkə də, heç bir ölkəsində 

səmavi dinlərin nümayəndələrinin bu qədər harmonik və sərbəst şəkildə həmrəylik nümayiş etdirməsini görmək 

mümkün deyil. Biz isə Şuşada bu hadisənin şahidi olduq. Əslində, bu, dünyaya verilən bir mesaj idi. Necə ki, 

Şuşa festivalında Azərbaycanda yaşayan bütün etnik qrupların, etno mədəniyyətlərin və musiqi nümunələrinin 

nümayişi oldusa, bu səfər də Azərbaycanda yaşayan bütün dini icmaların bir yerdə Azərbaycansayağı dini 

tolerantlığı dünyaya nümayiş etdirməsi oldu. Bir daha Azərbaycan dünyaya mesaj vermiş oldu ki, biz heç vaxt 

Ermənistan-Azərbaycan qarşıdurmasına dini kontekstdən baxmamışıq. Biz heç vaxt başqa xalqların 
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mədəniyyətinə, dininə həqarətlə baxmamışıq. Tam əksinə, biz bütün din və mədəniyyətlərlə yan-yana yaşamaq 

əzmi və qətiyyəti nümayiş etdirmiş bir xalqıq. 

 

Qarabağ köhlənlərinin cıdır yeri, Cıdır düzü 

 

Cıdır düzünə səfər Şuşa səfərimiz içərisində ayrıca bir hadisə idi. Cıdır düzü hər bir azərbaycanlının 

mənəvi azadlığının sərhədləri qədər geniş görünür. Baxmayaraq ki, uca dağların arasında öz gözəlliyi ilə seçilən 

və insanın ürəyini genişləndirən bu ərazi çox da böyük deyil, hər halda zirvələr arasında olan bu düzənlik, bu 

genişlik insana bir azadlıq verir və bu bizim ruhumuzun azadlığı ilə assosiasiya olunur. Ən mühüm məsələlərdən 

biri də ondan ibarətdir ki, Cıdır düzünün müxtəlif istiqamətlərindən Şuşaya qalxan yolları, sıldırım qayaları 

görmək olur. Beləcə, Cıdır düzündən baxanda bir daha Azərbaycan əsgərinin Şuşaya necə daxil olduğu aydın 

təsəvvür edilir. Eyni zamanda, onların rəşadətinə, cəsarətinə, qüdrətinə, qüvvətinə heyran qalınır. Adi insanın aşa 

bilməyəcəyi sıldırım qayalardan aşan Azərbaycan əsgərinin cəsarəti insanın ürəyini qabardır, milli ruhunu göylərə 

qaldırır. Cıdır düzünün başqa bir istiqamətindən isə aşağıda, xeyli aşağıda Xankəndi görünür. Cıdır düzündəki 

yüksəklik əslində, Azərbaycan xalqının mənəvi yüksəkliyi olmaqla bir daha onun nə qədər humanist dəyərlərə 

sahib olduğunu göstərir. Çünki Şuşanı azad edib Xankəndindən erməniləri çıxartmamaq yalnız və yalnız 

insanlıqla, humanizmlə, milli mənəviyyatla izah olunacaq bir hadisədir. Hərbi strateji baxımdan isə bu yüksəkliyi 

əldə edib aşağıda isə dinc əhaliyə toxunmamaq, o məntəqəni azad etməmək, sadəcə humanizmlə izah oluna bilər. 

Amma hər halda onların içərisində təxribatçılar, terrorçular, diversantlar da qalmaqdadır. Onları 

cəzalandırmamaq, sadəcə böyük ürəyi olan xalqların işidir ki, biz əslində, bunu edirik. Hər halda düşmən də, dost 

da bunun fərqindədir. 

 

Prezidentin Xüsusi nümayəndəlik institutu və Şuşanın bərpası işləri 

 

Bir qədər də Şuşada gedən quruculuq, təmir-bərpa işləri ilə bağlı danışmaq yerinə düşər. Şuşa şəhərində 

Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir. Bu nümayəndəlik olduqca çətin şərtlər 

içərisində təmir, bərpa, yolçəkmə enerji-kommunikasiya, sahəsində aparılan işlərin çərçivəsində böyük əmək sərf 

etməklə bərabər hər bir qonağa da ayrıca diqqət göstərmək mədəniyyətini nümayiş etdirirdi. Təşkilatçılıq və 

diqqət o dərəcədə yüksək idi ki, bəzən insan bundan utanırdı. Əslində, mən düşünürəm ki, Şuşaya səfər edən hər 

bir Azərbaycan vətəndaşı onun bərpasına nəsə töhfə verməlidir. Ancaq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

xüsusi nümayəndəsi, hörmətli Aydın Kərimov və onun komandası qonaqlara o qədər diqqət göstərirdi ki, sanki 

paytaxt Bakıda çox asan təmin olunan və hər şeyə insanın əlinin çatdığı bir lüks məkanda idik. Əslində, belə 

olmalı deyil. Çünki Şuşa işğaldan yeni azad olunub və biz bilirdik ki, bu cür təminatın arxasında necə böyük 

fədakarlıq, nə qədər böyük güc və maliyyə var. Ancaq nümayəndəlik bunu əsla qonaqlara hiss etdirmirdi və bizi 

öz qayğısı ilə əhatə edirdi. 

 

Suyundan doya-doya içdim, İsa bulağı 

 

İsa bulağı Şuşa səfərimizin ən gözəl səhifələrindən biri oldu. Xanın bədahətən mahnı söylədiyi, Səməd 

Vurğunun şəninə şeirlər yazdığı, şairlər məclisinin keçirildiyi məkan olan İsa bulağı bu gün də aram-aram, sakit-

sakit öz məcrasında axmaqdadır. Düşmən İsa bulağından heç nə qopara bilməyib. Şuşadan heç nə ala bilmədiyi 

kimi. Bu bulağın suyundan içmək səadəti əslində, 28 illik həsrət yanğımızın üzərinə tökülən su oldu. İsa bulağının 

suyunu biz doya-doya içdik. Bu səadəti, Şuşanı azad görmək səadətini bizə nəsib edən Ali Baş Komandana, 

Azərbaycan əsgərinə, Azərbaycan Ordusuna, Azərbaycan qazilərinə minnətdarlıq duyğusu ilə İsa bulağının 

suyundan içdik. Müqəddəs şəhidlərimizin İsa bulağı qədər, Şuşa qədər saf olan uca olan, müqəddəs olan ruhlarına 

rəhmət deyə-deyə bu suyu içdik. Təkcə İsa bulağından içilən suyun savabı onsuz da Allah yanında şəhadətə 

ucalmış və cənnətlə müjdələnmiş şəhidlərimizin ruhunun bir daha şad olması üçün bir savab oldu. 

Dünyada bənzəri olmayan şəhər – əbədi Şuşa 

Mən Şuşada olanda tez-tez dostlarım zəng edib məndən Şuşanın necə bir yer olduğunu soruşurdular. 

Doğrusu, mən metaforanı, təsviri çox sevən adamam. Düşünürəm ki, müqayisə üçün çoxsaylı məkanlar, hətta 

coğrafiyalar görmüşəm. Dünyanın 50-yə qədər ölkəsində səfərdə olmuşam. Azərbaycanı qarış-qarış gəzmişəm. 

Amma “Şuşa necə yerdir” sualının cavabını mən tapa bilmirdim. Necə izah edim ki, Şuşa necə yerdir? Hara 

bənzəyir? Digər ərazilərimizlə fərqli və oxşar cəhətləri necədir? Cavab tapa bilmirdim. Çünki Şuşa tamamilə 

fərqli bir yerdir. Ona görə də dostlarıma Azərbaycan Prezidenti, Şuşa Fatehi İlham Əliyevin sözləri ilə cavab 
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verirdim. “....Şuşanın özünəməxsus aurası var. Mən dünyada Şuşaya bənzər şəhər görməmişəm, bəlkə də yoxdur”. 

Doğrudan da, Şuşa dünyanın heç bir yerinə bənzəmir. Bənzərsiz Şuşamız, gözəl Şuşamız müqəddəs Şuşamız, 

azadlığın mübarək! Bu azadlığı bizə bəxş edən Ali Baş Komandanımıza və Onun müzəffər Ordusuna minnətdarıq. 

Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! Qarabağı, Şuşanı azadetmə rəhmətinə onlar qovuşublar. Onlar 

Azərbaycan xalqının yeni miladına, yeni tarixinə imza atıblar. Bir daha Azadlığın mübarək, əziz Şuşa! 

 

Yeni Azərbaycan. - 2021.- 13 iyul. - № 122. - S. 4-5. 
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Şuşanın dolayları 
 

İntiqam Qasımzadə 

"Azərbaycan" jurnalının baş redaktoru, Əməkdar incəsənət xadimi 

 

30 il əvvəl işğal olunmuş torpaqlarımızın erməni tapdağından qurtulması uğrunda 2020-ci il sentyabr 

ayının 27-dən noyabrın 10-a kimi davam edən 44 günlük II Qarabağ müharibəsi müzəffər ordumuzun qələbəsi ilə 

qurtardı. 

Şimal qonşumuz Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Ermənistan məğlubiyyət aktına qol çəkdi və darmadağın 

edilmiş ordusunun qalıqlarını torpaqlarımızdan çıxardı. Vətənin azadlığı uğrunda son damla qanına kimi çarpışan 

igid əsgərlərimizin döyüş salnaməsinin zirvəsi, heç şübhəsiz, Şuşa uğrunda döyüşlər, Şuşa qalasının 28 illik 

əsarətdən qurtulması oldu. 

Hər bir azərbaycanlının qəlbində Şuşa şəhərinin xüsusi yeri var; ilk növbədə, əlbəttə, musiqi, muğam 

beşiyi kimi; bu da təbiidir - bizim ruhumuz musiqiylə yoğrulub. Musiqi bizim mənəvi qidamızdır. Daha sonra 

təbiəti ilə, ab-havası ilə. Bir dəfə Şuşaya gələn insan ömrü boyu unuda bilməz bu şəhəri. Burda dünyaya göz açıb, 

burda yaşamış insanlar Şuşasız yaşaya bilməz. Yaşasa da, ömrü-günü yarımçıq olar. Azərbaycan xalqının 

Ümummilli lideri Heydər Əliyev bu fikri bütün azərbaycanlılara şamil etmişdi; demişdi: "Biz Şuşasız yaşaya 

bilmərik". Həqiqətən də, hər bir azərbaycanlı 28 il idi ki, bu hisslə yaşayırdı. Elə ona görəydi ki, Ali Baş 

Komandan İlham Əliyevin tapşırığı və xeyir-duası ilə şir ürəkli xüsusi təyinatlı igidlərimiz dırnaqlarıyla sıldırım 

qayalara dırmaşıb, gözlənilmədən şəhərə girdilər, düşmənlə əlbəyaxa döyüşdə onun belini qırdılar, qovub 

şəhərdən kənara atdılar. Şuşa azad edildikdən sonra nər igidlərimiz, qəhrəman Azərbaycan əsgəri işğalçı erməni 

ordusunu qabağına qatıb elə bir hücuma keçdi ki, bir gün ərzində - noyabr ayının 9-da 27 kənd işğalçılardan 

təmizləndi. Ermənistan və qondarma "Dağlıq Qarabağ Respublikası"nın qoşunları artıq döyüşmək iqtidarında 

deyildilər. Hamiləri Rusiya bu dəfə də onların qanının arasına girdi. Gecəylə tələm-tələsik, üzərinə vasitəçilik 

missiyası götürüb, ordumuzun müzəffər yürüşünün qarşısını aldı. Müttəfiqi Ermənistana kapitulyasiya aktına qol 

çəkdirdi və dərhal, ildırım sürəti ilə sülhməramlı qoşununu Azərbaycana yeritdi; "xilaskar" rus ordusunu. 

Üstündən yeddi ay keçəndən sonra, hamıya yaxşı məlum olan bu hadisələri təkrarən niyə yada salıram?! 

Ona görə ki, müharibə dayandırıldığı gündən biz azərbaycanlılar 30 ilə yaxın erməni əsarətində qalmış dədə-baba 

torpaqlarımıza gedərək diz çöküb uzun illər gözü yolda qoyduğumuzçün ondan üzr istəməyə cəhd etmişik. Ötən 

bu yeddi ayı Şuşamızı, mədəniyyət qibləgahımızı ziyarət etmək arzusu ilə yaşamışıq. 30 il dözmüşük, 6-7 ay dözə 

bilmirik. Bu da başa düşüləndir; artıq Şuşa bizdədir. Prezidentimiz neçənci dəfədir Şuşaya səfər edir, Cıdır 

düzündə Novruz bayramı tonqalı yandırır. 

Deyir: istək və səbr insanı arzusuna çatdırar. Elə də oldu. Aprelin son günləri Heydər Əliyev Fondundan 

mənə zəng vurdular: "İntiqam Qasımzadənin evidir?" Dedim "bəli, özüdür danışan". Soruşdular: "Siz, gərək ki, 

Şuşada anadan olmusuz?" "Elədir. 1943-cü il avqust ayının 12-də". "Mayın əvvəllərində Şuşada ənənəvi 

"Xarıbülbül" festivalı keçiriləcək. Siz də ora dəvətlisiz". 

Mayın 11-də koronavirusla bağlı bütün vacib prosedurlardan keçdikdən sonra gecə saat 2-də 

Filarmoniyanın həyətində 12 nəfərlik "Mersedes" markalı mikroavtobuslarda Qarabağa yola düşdük. Karvanımız 

böyük idi. On-on iki maşın olardı. Səfər yoldaşlarımızın arasında hər sahədən adam vardı; incəsənət işçiləri, 

alimlər, yazıçılar və s. 

Azneft meydanından sağa dönüb Salyan yoluna çıxdıq. 

Sürücü salonun işıqlarını söndürmüşdü. Bir neçə dəqiqədən sonra artıq uzun bir yolun hələ 15-ci 

kilometrində idik, yavaş-yavaş sərnişinlərin göz qapaqları bir-bir qapanmağa başladı. Deyəsən, mən də 

mürgüləyirdim. 

Hər tərəf zülmət qaranlıqdı. Arxa cərgədəki müsafirlərdən ikisi xırda-xırda nə barədəsə söhbət edirdilər. 

Hiss edirdim ki, huş aparır məni. Gözlərimin önündə balaca, səliqəli Şuşa həyəti canlanır... Atam zabit paltarında 

doqqazdan həyətə girib çağırır: Sona, Sona! Çıxırıq eyvana: anam, böyük qardaşım Daşqın, bir də - mən, iki yaşlı 

balaca İntiqam. Anamgil tələm-tələsik düşürlər həyətə. Mənsə durub matdım-matdım baxıram. Atam anamı öpüb, 

qüvvətli sağ əliylə Daşqını qucağına alır. Sonra mənə baxıb: "Ay maşallah, bu da yavaş-yavaş böyüyür, adam 

olur, deyəsən" - deyir. Qucağına alıb öpür məni. Sonra keçirik otağa; atam gətirdiyi sovqatları yığır stolun üstünə. 

Xeyli qənd parçasını anama verib: "Sona, bunları qoy bağlı bir yerə, uşaqlara şirinçay eləyərsən" - deyir. Daha 
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sonra şirin çay düzəldirlər, soyutmaqçün nəlbəkiyə töküb mənə verirlər. Mən acgözlüklə - marçamarç, birnəfəsə 

çayı içirəm. 2 yaşında ilk dəfə idi ki, mənə şirin çay verirdilər. Aldığım ləzzətdən gözlərim yaşarır. Atamgilin də 

gözləri yaşarır; ağlayırlar. 

Mənim o zaman, yəni 1945-ci ildə, dediyim kimi, cəmi ikicə yaşım vardı; bu danışdıqlarım mənim 

yadımda qala bilməzdi. Çox sonralar, atam dünyasını dəyişəndən sonra keçən günlərdən, müharibə dövründən 

(1941-1945-ci illər müharibəsindən) maraqlı söhbətlər eləyən anamdan eşitmişdim bunları. O şirin çay hadisəsinin 

də çox təsirli bir tarixçəsi var. 

Görkəmli ədəbiyyatşünas-alim, əsl azərbaycanlı - vətəndaş Abbas Zamanov bir dəfə "Azərbaycan" 

jurnalına gəlmişdi (onda mən tənqid şöbəsinin müdiri idim), mənə qayıtdı ki, sənin atan, rəhmətlik Böyükağa, 

bilirsən necə kişiydi?! Ananızı necə sevirdi?! Həyatının mənası siz - uşaqlarıydı. 1944-cü ildə onu ön cəbhədən 

Tiflisə, hərbi qəzetə keçirmişdilər; 41-dən 44-ə qədər o, rota komandiri kimi səngər həyatı yaşamışdı; odun-alovun 

içindən çıxmışdı. O zaman qəzetdə bizə hərbi pay verirdilər; içində də iki parça qənd olurdu. Atan onları yemirdi; 

bir qutusu vardı, ora yığırdı. İmkan düşəndə həftəsonu iki günlük Şuşaya, sizi görməyə gedirdi, o qəndləri də sizə 

aparırdı". 

Bəli, Şuşada o zaman insanlar çox ağır günlər yaşayıblar. Yadıma düşmüşkən orasını da deyim ki, 

müharibə vaxtı Şuşanın KQB-si erməni olub, özü də min cür alçaq üsullarla şuşalıları qorxudur, incidirmiş. 

Maşında hər adam yata bilmir; mən bir az mürgüləsəm də, az sonra ayıldım. Bayaq arxa cərgədə oturub 

xırda-xırda söhbət eləyən müsafirlərin (hər ikisi musiqiçiydi) çənələri yaman qızışmışdı; toy çalmaqlarından 

danışırdılar. Mənim ayıldığımı görüb tarzən çox nəzakətlə: "Deyəsən, qoymadıq yatasız?" - dedi. Cavab verdim 

ki, "yatmırdım, gözlərimin acısını alırdım". Deyəsən, indi də məni söhbətə çəkmək istəyirdi, soruşdu: "Siz də 

festival iştirakçısısız, yoxsa..." "Yox - dedim, - mən qonaq kimi dəvət olunmuşam". "Şuşalısız?" "Elə də demək 

olar..." "Başa düşmədim". "Atam bakılıydı, həyatımın da böyük hissəsini Bakıda yaşamışam. Amma anam şuşalı 

idi; üstəlik də, mən Şuşada anadan olmuşam. Dünyaya göz açanda ilk dəfə ciyərlərimə Şuşanın havasını almışam. 

Sonra Şuşanın suyunu içmişəm. Gözlərim gördüklərini dərk etməyə başlayanda Şuşanın gözəlliklərini - Cıdır 

düzünü, Daşaltını, İsa bulağını görmüşəm. İlk addımlarımı da Şuşanın o zaman başdan-başa daş döşənmiş 

küçələrində atmışam". Tarzən qardaşımız: "Onda sizin Şuşada eviniz də var yəqin ki?.." - deyə dərhal maraqlandı. 

"Bizim yox, ana babamın. İnsan cildinə girmiş şeytan törəmələri 1937-ci ildə babam Nəsir kişini şərləyib xalq 

düşməni kimi tutdurandan sonra, anası, qardaşı, bacıları - hamısı evi buraxıb Şuşadan çıxıblar. Anam da özündən 

kiçik bacı və qardaşını götürüb gəlib Bakıya. Şuşadakı o evin əvvəlcə quru divarları qalmışdı. Son vaxtlar dayımla 

getmişdik, heç o da yox idi, eləcə boş həyət idi. Sovet hökuməti də elə erməni kimi bir şeydi. Neçə-neçə evin 

ocağını söndürmüşdü, ailəni başsız qoymuşdu". Cavabım yol yoldaşımıza, deyəsən, təsir eləmişdi, daha sual 

vermədi. 

Gözlərimi yumdum. Yollarımız son illər əladır. Maşınımız sanki güzgü üstü ilə sürətlə şütüyüb gedir; çox 

rahatdır. Amma mən Şuşaya heç vaxt bu yolla getməmişəm. Həmişə Yevlax - Ağdam - Şuşa yolu ilə gedərdik. 

İndi Ağdam ərazisi başdan-başa minalanıb; təmizləyib qurtarmayıblar hələ. Xəyalım məni 1989-1990-cı illərə 

aparır. O zaman mən həmkarım və dostum Aleksandr Qriçlə AzTV-də "Bayatı" adlı ədəbi veriliş hazırlayırdıq. 

Qış fəsli idi. Verilişin birini Natəvana həsr etmək qərarına gəldik. Əlbəttə, çəkiliş aparmaqçün Şuşaya 

getməliydik. Şuşaya isə yol o zamankı Dağlıq Qarabağ Vilayətinin ərazisindən: ermənilərin yaşadığı Əsgərandan 

və Xankəndinin yaxınlığından keçirdi. Oralar isə quldurlar, ekstremistlər və cürbəcür həşəratlarla dolu idi. 

Vilayətdə xüsusi vəziyyət şəraiti elan olunmuşdu. AzTV-nin rəhbərliyi bizə yox demədi, dedilər ki, risk edirsizsə, 

gedin. Qərara gəldik ki, gedək. 

Getdik. Əsgərandan başlayaraq, ta Şuşaya kimi, postlar və postlarda əli avtomatlı rus əsgərləri. Allah 

qorudu, heç bir hadisə baş vermədi. Dolaylarla qalxdıq Şuşaya. Şuşa büsbütün qar içindəydi. Küçələrdə növbətçi 

hərbçilər gözə dəyirdi. 

Mehmanxanada yerləşdik. İki gün, iki gecə qaldıq Şuşada. Natəvanın evində çəkilişlər apardıq. İncəvara, 

hər şey qaydasınca gedirdi. Verilişin əvvəlini çəkmək qalırdı: Natəvanın məşhur büstü qarşısında tamaşaçılarla 

görüşüb məkanı və verilişin mövzusunu müəyyənləşdirməliydik. Yerimizi tutub çəkilişə başlamaq istəyirdik ki, 

əli avtomatlı bir rus əsgəri yaxınlaşıb: "burda çəkiliş aparmaq olmaz" - dedi. Atan yaxşı, anan yaxşı - nə qədər 

dilə tutduq, qılığına girdik, başa saldıq ki, "bura hərbi obyekt deyil, şairənin heykəlidir" - mümkün olmadı. 

Rejissorumuz Səyavuş Məmmədovun hərbi xidməti Rusiyanın şimalında keçmişdi, onların, görünür, dilin bilirdi; 

əsgəri kənara çəkib nə dedi, nə demədi, əlini də şinelinin cibinə saldı, gördük ki, əsgər burulub yan küçəyə getdi. 

İyirmi dəqiqə ərzində biz də işimizi görüb qurtardıq. Sən demə, Səyavuş ona deyibmiş ki: "Brat, daö tebe 

çervoneü, dvadüatğ minut poquləy po druqoy uliüe. Obehaö niçeqo ne vzorvёm" (Qaqaş, bir onluq verim sənə, 

get 20 dəqiqə o biri küçələrdə növbə çək. Qorxma, heç yeri partlatmarıq). 
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Veriliş vaxtı-vaxtında çıxdı ekrana: pis də alınmamışdı. Amma təəssüf ki, bir müddət sonra AzTV-yə bir 

müxalifətçini gətirib sədr qoydular, o da rus dilində olan verilişlərin demək olar ki, hamısının, o cümlədən də, 

"Bayatı" verilişinin lent yazılarını pozdurdu: "Bunları neynirsiz saxlayırsız, biz müstəqil ölkəyik, öz dilimiz var". 

Çox təəssüf ki, bizdə belə düşüncəli adamlar indi də yox deyil. 

Hava işıqlanmışdı. Yol isə getdikcə korlanırdı; maşın adamı atıb-tuturdu. Artıq Füzuli rayonunun 

ərazisindəydik. Müsafirlər ayılmışdılar. Yolun sağını-solunu seyr etdikcə, adam dəhşətə gəlirdi. Sanki bu 

torpaqlardan qədim dövrlərin vəhşi qəbilələri, barbarlar keçib getmişdilər; özlərindən sonra salamat bir şey 

qoymamışdılar; yol boyu böyüklü-kiçikli bütün kəndləri dağıdıb, xarabazara çevirmişdilər; bu mənzərə 

kilometrlərlə qurtarmaq bilmirdi. Evlər bir yana, təbiətə qəsd etmişdilər. Ekoloji terror göz qabağında idi. Erməni 

işğalçılarının sağlam düşüncəyə, məntiqə sığmayan vəhşiliyinin nəticələrini öz gözlərinlə görmək çox ağır idi. 

Maşında: ara-sıra "bu nədi belə?", "vay, vay, vay - ora baxın bir", "bunlar daş-divarla vuruşurmuşlar?", "bu, 

talançılıqdır, başqa adı yoxdu bunun" replikaları eşidilirdi. 

Məndən bir qədər aralı tanınmış teatrşünas-alim Məryəm Əlizadə oturmuşdu, gördüklərindən dəhşətə 

gəlmişdi; üzünü mənə tutub: "Ay İntiqam, bunlar niyə belə eləyiblər axı? İşğal eləmişdiz, hazır evdi də, girin 

yaşayın. Xoşunuza gəlmir, genişləndirin, düzəldin. Yenisini tikin. Yaşayın da. Vurub dağıtmaq niyə?" "Xislətləri 

belədir... - dedim. - Bakılıların belə bir sözü var: ziyanavər. Ziyanavərdilər də..." 

Maşın karvanı qəhrəman Azərbaycan əsgərlərinin qanları, canları hesabına düşməndən təmizlədikləri 

ərazilərlə irəlilədikcə, qarşımızda yaşıl meşələrlə örtülü Qarabağ dağları füsunkar gözəllikləri ilə yüksəlirdi. O 

dağların 30 ilə yaxındı ki, gözləri yolda idi; bizi - öz doğmalarını gözləyirdilər. Bizdən əvvəl bu dağətəyi 

yamaclardan nər oğullarımız keçmişdilər. Neçə-neçə gənc cəngavərimizin qanı tökülmüşdü bu torpaqlara. İndi - 

may ayının bu günəşli günlərində bu yaşıl çəmənlərdə gah orda, gah burda topa-topa, hərdən də tək-tək qızaran 

al qırmızı lalələr o şəhid balaların qanlarının nişanələriydi. Müharibə dəhşətləri Füzuli rayonunda adamı iliyinə 

qədər sarsıdırdı; yolboyu laləzar çəmənliklər, yüzlərlə, minlərlə uçuq evlər, torpağın sinəsinə dağ kimi çəkilmiş 

səngərlər, qazmalar, lentlərlə haşiyələnmiş saysız-hesabsız "mina", "mina", "mina" xəbərdarlıqları... - Lənətə 

gəlsin goreşən erməni işğalçıları; quzğunlar!!! 

Bir xeyli də getdikdən sonra sürücülər maşınlarımızı yolun sağına verib dayandılar; qarşıda şlaqbaum 

vardı. 

"Niyə dayandıq? Bu nə şlaqbaumdur?!" Müsafirlər maşınlardan yola tökülüşdülər. Bura kiçicik bir hərbi 

məntəqə idi. Əllərində silah, iri qamətli iki zabit bizə yaxınlaşdı; sifətləri tuncdandı sanki. Amma gözlərində bir 

işıq, doğmalıq vardı. Bu yerlərin sahibləri kimi çox rahat idilər. Əvvəlcə salamlaşdılar, sonra "xoş gəlmisiz" deyib 

izah etdilər ki, bir-iki saat dayanıb Rusiyanın sülhməramlılarını gözləməli olacaqsız, saat 10-da onlar gələcək və 

sizi erməni kəndlərindən keçirib ta Şuşaya qədər ötürəcəklər. 

Düzü, bir qədər məyus olduq; qurtarmadı bəs bu erməni əngəli?! Görünür, yox, hələ bir qədər də dözüm 

və səbr lazım olacaq. Neylək, dözərik; iki yüz ildən artıq dözmüşük, bir az da dözərik. İntəhası, sübh tezdən, özü 

də bu yolun ortasında; bir stəkan isti çay da yox... bir az çətindir. Amma camaatımız əl-üzlərini yuyub 

rahatlanandan sonra, telefonlar düşdü işə; "fotosessiyalar" başladı. Bir az da keçdi, milli geyimli gənc bir qız 

sazını sinəsinə sıxıb gözəl bir mahnı oxudu. Dalınca da birini; Qarabağın havası qızın səsini açmışdı... 

Nəhayət, sülhməramlılar gəlib çıxdılar. Protokolla razılaşdırılmış bir sıra prosedur əməliyyatlarından 

sonra, yola düzəldik; silahla təchiz olunmuş rus hərbi maşınının biri karvanımızın qabağında, biri də arxasında. 

İstər-istəməz ünvansız bir sual verdim: "Prezidentimiz də sülhməramlıların müşayiəti ilə gedir Şuşaya?". Sürücü 

cavab verdi sualıma: "Xeyr, Prezident, Zəfər Yolu ilə gedir; birbaşa. O yol hələ hazır deyil, çox ağır yoldu. Bizim 

maşınlar orayla gedə bilməz, sınıb qalarıq yarı yolda". Bu gözəl səfərin bir qanqaraldan məqamını da deyim, - 

deməyə bilmirəm - ondan sonra hələlik nöqtəsini qoyaq bu söhbətin. Karvanımız ermənilər yaşayan kəndlərin 

içiylə keçdikcə, yüksəkliklərdə qondarma "Qarabağ Respublikası"nın Ermənistanın bayrağını xatırladan 

bayraqları görünürdü. Əlbəttə, bu, bizi çox qıcıqlandırırdı; "alçaqlığa bax, rusun arxasında tülkü kimi gizlənib 

bayraq yellədir..." 

...Şuşanın dolaylarını qalxdıqca, ürəyimiz həyəcan hissi ilə çırpınırdı. Oxucu yəqin təsəvvür edər, 

sevincimizin həddi-hüdudu yox idi. "Xarıbülbül" festivalının başlanmasına lap az qalırdı, maşınlarımızı birbaşa 

Cıdır düzünə sürdülər. 

O gün, mayın 12-də ordakı o möhtəşəm təntənəni Cıdır düzü tarix boyu görməmişdi; nə Cıdır düzü, nə 

Şuşa, nə də şuşalılar... Təkrarolunmaz, ecazkar təbiətin qoynunda qurulmuş səhnədəki toy-büsatı: Azərbaycanda 

yaşayan xalqların mahnılarını, rəqslərini seyr edib dinlədikcə hamımızın qəlbi qürur hissi ilə dolurdu. Mən 

düşünürdüm: biz yaxşı xalqıq, biz gözəl ölkəyik. Həm də dözümlü və polad kimi möhkəmik. 
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Konsertdən sonra Cıdır düzünün lap kənarına gəlib qayalar üstündən Daşaltına, dərə boyu burula-burula 

axan Daşaltı çayına baxdıqca adamın gözü qaralırdı. Və dərhal da bu sıldırım qayaları dırmaşıb Şuşanı vəhşi 

düşmən caynağından qoparıb xilas edən qəhrəman oğullarımızı - 21-ci əsrin qladiatorlarını düşündüm. Bu 

möhtəşəm çal-çağır onların şərəfinə idi. Ürəyimin çığırtısını eşitdim: "Eşq olsun Şuşanın xilaskarlarına! Eşq 

olsun!!!" 

Sabahı, mayın 13-də Festivalın ikinci günü yenə Cıdır düzündə, yenə həmin səhnədə daha bir möhtəşəm 

konsert baş tutdu, bu səfər daha çox Qarabağa, Şuşaya, Azərbaycana həsr olunmuş mahnılar, simfonik əsərlər, 

romanslar, ariyalar ifa edildi. O gün böyük sənətkar Alim Qasımovla qızı Fərqanənin ifasında "Qarabağ şikəstəsi" 

Cıdır düzünün daşına, torpağına, səmasına həkk olundu. Və biz şərəfsiz erməni quldurlarına şərəflə yaşamağın 

parlaq nümunəsini göstərdik. Azərbaycanın qürurlu, məğrur Prezidenti, qələbəmizin memarı İlham Əliyevin, 

Xanımı Mehriban Əliyevanın və övladlarının festivalın hər iki günü xalqla birlikdə şənlənmələri, sevinclərini 

xalqın sevincinə qatmaları bu bayram şənliklərini daha da rövnəqləndirdi. 

Festivalın birinci günü nahardan sonra 4 nəfər səfər yoldaşımla qaldığımız mehmanxanadan şəhəri 

gəzməyə çıxdıq. "İlahi, bu nə məxluqatdı belə, Şuşanı nə günə salıblar?!" Salamat bina tək-tük gözə dəyirdi... 

Mən Şuşanı tanıyan bir adam kimi qabağa düşmüşdüm. Məni ayaqlarım gətirib vaxtı ilə Mədəniyyət 

evinin olduğu yerə çıxardı; yox idi Mədəniyyət evi - "qədim mədəniyyəti olan xalq"ın övladları yerli-dibli yox 

etmişdilər Mədəniyyət evini. Amma burda ürəyimizi açan bir mənzərə ilə qarşılaşdıq; Azərbaycan mədəniyyətinin 

üç böyük nümayəndəsinin: Xurşidbanu Natəvan, Üzeyir Hacıbəyli və Bülbülün vaxtı ilə erməni barbarları 

tərəfindən güllələnmiş heykəlləri yan-yana, bərpa edilmiş halda sanki bizi salamlayırdılar. Bu, ürəyimizi qürur 

hissi ilə doldurdu. Qısa müddət ərzində, müharibədən sonra cəmi beş aya yüksək səviyyədə səliqə-sahmana 

salınmış bu məkan azərbaycanlıların kim olduqlarından xəbər verirdi. 

Dühalar qarşısında təzim edib, onların nəzərlərinin tuşlandığı səmtə, düz Bazarbaşı deyilən yerə - Cümə 

məscidinə tərəf yollandıq. Mən getmirdim, uçurdum elə bil; məscid ilahi qüvvəsi ilə özünə çəkirdi məni. 

Cümə məscidi artıq bərpa olunmuşdu, amma içəri keçə bilmədik. Çünki səhərisi gün bayram namazı 

qılınacaqdı burda - hazırlıq işləri gedirdi; "Xarıbülbül" festivalı müqəddəs Ramazan bayramı gününə təsadüf 

etmişdi. Əlbəttə, bu, elə-belə təsadüf deyildi, təşkilatçılar hər bir şeyi, ən incə məqamları belə, düşünmüşdülər. 

Xeyli gəzib-dolandıq Şuşanı; əldən düşənə kimi. 

Hava yavaş-yavaş qaralırdı; biz də şam yeməyinə getməliydik. Üzümü tanınmış tarzən Zamiqə tutub: 

"Ustad, indi bunun yoxuşu qalxmağı da var ey..." - dedim. Dedi: "İntiqam müəllim, narahat olmayın, bu saat onu 

da həll edərəm". Elə bu vaxt yanımızdan hərbi maşın keçirdi, Zamiq müəllim əl edib saxladı onu. Sürücünün 

yanında bir zabit oturmuşdu; gördü gələn qonaqlardandır-nədir, yoxsa Zamiqi tanıdı, özü düşüb bizi maşına dəvət 

etdi və sürücüyə tapşırdı ki, qonaqları dedikləri yerə apar. 

Hər şey gözəl idi; qan təzyiqim də yerindəydi, əhvalıma da söz ola bilməzdi. Amma bir arzum hələ də 

ürəyimdəydi; gedib anamgilin həyətinə baş çəkə bilməmişdim. Düzdü, dediyim kimi, onların evlərindən əsər-

əlamət qalmamışdı, uçuqlarının daşlarını da daşımışdılar; son dəfə 1980-ci illərin axırlarında gördüyümə görə, 

bircə həyətin tən ortasında babamın əkdiyi daşarmud ağacı yerindəydi, onun da şax budaqlarından birinə qonşu 

öz həyətindən zivə çəkib bağlamışdı - külək mələfələri, balışüzlərini yellədirdi. 

Sonralar həmin armud ağacı 90-cı illərdə mən bərk sətəlcəm olanda yuxuma girmişdi... 

...Neçə gün idi qızdırmam düşmürdü; ha dava-dərman eləyirdilər, xeyri olmurdu. Axır, məni birtəhər razı 

salıb rentgenə apardılar. Həkim: "Sətəlcəmdir, - dedi, - penisilin, bir də sulfakomfakain vurmaq lazımdır". 

İkinci iynədən sonra yuxuda gördüm ki, babamın ömrümdə olmadığım, uşaq vaxtı yalnız uçuq divarlarını 

gördüyüm evində xəstə yatıram, sübh tezdən ayılmışam, bir yüngüllük hiss edirəm canımda; bədənim də 

bumbuzdur. Əynimdə yataq paltarı, durub pəncərəyə yaxınlaşdım. Hər tərəf süd kimi ağappaq idi; möhkəm qar 

yağmışdı. Armud ağacı da büsbütün qara bürünmüşdü; ürəyim armud istədi. Yadıma düşdü ki, anam deyərdi: 

"Daşarmudu ilk qar yağanda yığıb yeyərlər; onda şipşirin, həm də sulu olur. Uşaqlıqda biz səhər-səhər gedərdik 

ağacın altına, görərdik ki, qarda çoxlu çuxurlar var; tökülən dəymiş armudların çuxurlarıydı - əlimizi o çuxurlara 

salıb yığardıq armudları". Mən də qapını açıb həyətə çıxdım. Anam tez üzünü görmədiyim babamın kürkünü 

gətirib çiynimə atdı. Armud ağacının altına getdim; həqiqətən də, qarda xeyli çuxur vardı. Əyildim, bir-bir bu 

çuxurlardakı armudları yığmağa başladım. Elə bu vaxt ayıldım; bumbuz idim. Başımın ağrısı da keçib getmişdi. 

Canımda bir yüngüllük hiss edirdim. 

Xülasə, proqrama görə Festivalın ikinci günü veriləcək qala-konsertə az qalmış gözdən yayınıb getdim 

həyətimizi axtarmağa. Yaxınlıqda olmalıydı; Təzə məhəllədə - Cıdır düzündən bir az aşağıda. Çətinliklə tapdım. 

Çünki həyətlər kol-kos içindəydi, böyürtkanlıq basmışdı həyətləri; kimsəsiz qalanda belə olur. Sağ-sol qonşuların 
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evlərini səmt götürüb həyətimizi təxmin etdim. Məni çətinə salan armud ağacı idi - yox idi. Axır kol-kosun içində 

kötüyünü tapdım. Görünür, kəsib odun əvəzi yandırıblar. Bir nəslin izi beləcə silinib... 

Məyus və kor-peşman qayıtdım Cıdır düzünə. 

İlahi, nə yaxşı ki, Şuşa əbədidir, Cıdır düzü də yerindədir; Cıdır düzünün saf, təmiz, məlhəm havasını 

çəkdim içimə, ciyərdolusu bir nəfəs aldım. 

Hamı toplanmışdı artıq; festival iştirakçıları - sənətçilər də, qonaqlar da. Kimlər yox idi burda?! 

Ölkəmizin sayılan, seçilən ziyalıları: yazıçılar, bəstəkarlar, jurnalistlər, görkəmli musiqiçilər. Bu insanlarla 

görüşdükcə, hal-əhval tutduqca içimdəki boşluq dolurdu; yavaş-yavaş özümə gəlirdim. 

Nəhayət, Prezidentimiz İlham Əliyev ailəsi ilə gəldi və konsert başladı. Bu, çox yüksək səviyyədə 

hazırlanmış bir konsert idi. Arxa cərgədə oturub ətrafı seyr edə-edə biri-birindən gözəl ifaları dinləyir və 

düşünürdüm: Bax, bu gün, bu anda, burdakı ifaçılar da, tamaşaçılar da buranın, bu gözəl torpağın əsl 

sahibləridirlər; necə də rahatdırlar. Hamının üzü gülür, hamı xoşbaxtdır; şuşalılar da, şuşalı olmayanlar da. 

Düşünürdüm; hər şey gözəldir, hər şey yerindədir. Amma... Amma bu iki gündə bir şey mənim 

diqqətimdən yayınmadı; Şuşada bircə uşaq belə gözümə dəymədi. Bu isə o demək idi ki, əsl həyat Şuşaya 

qayıtmayıb hələ. Düzdür, küçələrdə hərəkət vardı: minik maşınları, yük maşınları, hətta ağır tonnajlı maşınlar 

nəsə aparır, nəsə daşıyırdılar; şəhərin müxtəlif yerlərində bünövrələr qoyulur, binalar tikilir, bərpa işləri gedirdi. 

Amma bütün bunlarla bərabər, mənim zənnimcə, Şuşaya dinc həyat uşaqlarla qayıdacaq, uşaqlarla gələcək. 

Mütləq gələcək. Buna isə bu gün artıq heç kimin şübhəsi yoxdur. 

Mayın 12-si və 13-də Cıdır düzündəki "Xarıbülbül" toy-büsatı bizi buna inandırdı. 

Bakı, 22 iyun 2021-ci il 
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Şuşa Bəyannaməsinin üfüqləri 
 

Əvəz Ələkbərov, 

BMT-nin Sülh səfiri, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə və maliyyə institutları 

kafedrasının müdiri, Əməkdar müəllim, iqtisad elmləri doktoru, professor 

 

Bu ilin 15 iyunu Azərbaycan Respublikasının şanlı zəfər tarixinə xüsusi əhəmiyyəti olan bir gün kimi daxil 

oldu. Ölkəmizin azadlığını, müstəqilliyini və dövlətimizin daimi, əbədiyaşar olduğunu bir daha bütün dünyaya 

bəyan etdik. Həmin gün Azərbaycanın mədəniyyət beşiyi olan Şuşa şəhərində Azərbaycan Respublikası ilə 

Türkiyə Respublikası arasında bağlanan, özündə ictimai həyatımızın bir sıra aspektlərinə dair vacib məsələləri 

əks etdirən müttəfiqlik münasibətləri haqqında bəyannamə imzalandı. Bu sənəd Azərbaycanın müstəqilliyi 

dövründə iki qardaş respublika arasında imzalanan, hərbi təhlükəsizlik məsələlərini, onun müxtəlif parametrlərini 

göstərən mühüm sənəddir. Məhz bu baxımdan, Şuşa Bəyannaməsi tarixi önəm daşıyaraq, regionda yeni geosiyasi 

və geoiqtisadi münasibətlərin başlanğıcını qoydu. 

Dövrümüzün ən tanınmış siyasətçilərinin, politoloqlarının, diplomatlarının qiymətləndirmələrinə görə, 

Şuşa Bəyannaməsi 100 il bundan əvvəl imzalanan Qars müqaviləsinin məntiqi davamı olmaqla Cənubi Qafqazda 

münasibətlərin yeni konfiqurasiyasının əsasını təşkil edir. Bu bəyannamə bölgədə yerləşən digər dövlətlərin, 

həmçinin ABŞ, Britaniya, Rusiya, Fransa kimi ölkələrin regionda apardıqları siyasətin istiqamətlərində dəyişiklik 

etmələrinə səbəb olacaq. Əgər 100 il əvvəl, yəni Qars müqaviləsi bağlanarkən adı çəkilən dövlətlər Azərbaycanın 

əleyhinə eyni mövqedə dayanırdılarsa, hazırda respublikamızın apardığı uğurlu siyasət nəticəsində əldə olunan 

müsbət nəticələri qəbul etmək istəyindədirlər. Regionda belə bir reallığın yaranmasında isə Türkiyə Respublikası 

önəmli rol oynayır. 

Şuşa Bəyannaməsi imzalanarkən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu siyasi aktın tarixi əhəmiyyətini 

vurğulayaraq demişdir: “Tarixi Qars müqaviləsi düz yüz il əvvəl imzalanıb. Bu da böyük rəmzi məna daşıyır. 

Yüz ildən sonra azad edilmiş Şuşa şəhərində müttəfiqlik haqqında imzalanmış birgə bəyannamə bizim gələcək 

iş birliyimizin istiqamətini göstərir. Bəyannamədə bir çox önəmli məsələlər öz əksini tapır. Beynəlxalq müstəvidə 

birgə əməkdaşlıq, fəaliyyətimiz, siyasi əlaqələr, iqtisadi ticarət əlaqələri, mədəniyyət, təhsil, idman, gənclər 

siyasəti, demək olar ki, bütün sahələr əhatə olunur. Cənub Qaz Dəhlizinin Türkiyə, Azərbaycan, dünya üçün 

önəmi göstərilir. Hər bir məsələ çox böyük önəm daşıyır”. 

Tarixi faktlar Türkiyə və Azərbaycan tərəfindən regionda aparılan siyasətdə hər iki qardaş ölkənin haqlı 

olduğunu sübut etdi. Şuşa Bəyannaməsi reallıqları ortaya qoydu və bu tarixi gerçəkliyi siyasi, iqtisadi müstəvidə 

bütün region ölkələri, həmçinin bölgədə marağı olan dövlətlər qəbul etməlidirlər. Bu sənədin əsas məqsədi 

tərəflərin ümumi maraqlarının qorunmasına, bölgədə sülhün və əmin-amanlığın bərpa edilməsinə, tərəflərin 

imkanlarının birləşdirilməsinə, həm regional, həm də beynəlxalq əhəmiyyət daşıyan strateji məsələlərdə qarşılıqlı, 

vəhdət halında fəaliyyət göstərilməsinə yönəldilmişdir. 

Şuşa Bəyannaməsinin imzalanması ilə regionda yeni inkişaf mərhələsinin əsası qoyuldu. Bu istiqamətdə 

bəyannamənin ən mühüm aspektlərindən biri hərbi müttəfiqlik məsələlərini əhatə etməsidir. Bu bəyannamə ilə 

tərəflərin hərbi, siyasi, iqtisadi sahələrdə müttəfiqliyi beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq təsbit olunmuş 

və bütün dünyanın diqqətinə çatdırılmışdır. Burada özünü daha qabarıq göstərən məsələlərdən biri isə hərbi sahədə 

əməkdaşlıqla əlaqədar iki dövlətin ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə digər dövlətlər tərəfindən təhdid və təcavüzlə 

bağlı hər hansı bir təhlükənin olması müqabilində onların fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bu məqam bəyannamədə öz 

əksini belə tapmışdır: ”Tərəflərdən hər hansı birinin fikrincə, onun müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi 

bütövlüyünə, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına və ya təhlükəsizliyinə qarşı üçüncü 

dövlət və ya dövlətlər tərəfindən təhdid və ya təcavüz edildiyi təqdirdə tərəflər birgə məsləhətləşmələr aparacaq 

və bu təhdid və ya təcavüzün aradan qaldırılması məqsədilə BMT nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinə 

müvafiq təşəbbüs həyata keçirəcək, bir-birinə BMT nizamnaməsinə uyğun zəruri yardım göstərəcəkdir. Bu 

yardımın həcmi və forması təxirə salınmadan keçirilən müzakirələr yolu ilə müəyyən edilərək birgə tədbirlər 

görülməsi üçün müdafiə ehtiyaclarının ödənilməsinə qərar veriləcək və silahlı qüvvələrin güc və idarəetmə 

strukturlarının əlaqələndirilmiş fəaliyyəti təşkil olunacaq”. 

Həm Azərbaycan, həm Türkiyə, həm də ümumiyyətlə, region üçün tarixi önəm daşıyan Şuşa 

Bəyannaməsində qeyd edilən məsələlərin yer alması hər iki ölkə üçün təhdid mövqeyində duran bütün qüvvələrə, 

eyni zamanda, Ermənistandakı revanşistlərə ciddi siyasi, hərbi xəbərdarlıqdır. Bu sənəd ilə faktiki olaraq yeni 
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regional hərbi-siyasi blok yaranmışdır ki, onun da əsas məqsədi ərazi bütövlüyünə təhdid yarandığı halda, 

ölkələrin bir-birinin yanında olması faktını hərbi, siyasi, diplomatik qaydalarla təsdiq etməkdən ibarətdir. 

Şuşa Bəyannaməsi hərbi əməkdaşlıq sahəsində bir sıra məsələlərin həllinə yol açır. Bu, hər şeydən əvvəl, 

sənədi imzalayan hər iki dövlətin silahlı qüvvələrinin müasir tələblər səviyyəsində modernləşməsindən, 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Türkiyə Ordusu modelində qurulmasından, müdafiə qabiliyyətinin 

gücləndirilməsi istiqamətində birgə strateji fəaliyyətin təmin edilməsindən, hərbi təhlükəsizliyin daimi və əbədi 

olması üçün təxirəsalınmaz tədbirlərin reallaşdırılmasından, ən son, müasir texnologiyalara əsaslanan hərbi 

texnika, maşın, mexanizmlərin, silah və sürsatların istehsal və idarə edilməsindən, eyni zamanda, bu istiqamətdə 

digər məqsədləri həyata keçirmək üçün zəruri qurumların fəaliyyətlərini tənzimləməkdən ibarətdir. Həmçinin 

bəyannamə əsasında hər iki ölkənin təhlükəsizlik şuralarının ən vacib məsələlər üzrə müzakirələri birgə iclaslarda 

reallaşdırması nəzərdə tutulmuşdur. Birgə fəaliyyətin bundan sonra vurğulanan formatda davam etdirilməsi 

tərəflərin bu məsələyə nə dərəcədə ciddi və məsuliyyətlə yanaşmasından xəbər verir. 

Şuşa Bəyannaməsinin tarixi əhəmiyyəti həm də onunla bağlıdır ki, bu tarixi sənəd ictimai həyatımızın 

digər sahələrinə aid olan məsələlərin həllini də gerçəkləşdirəcək. Başqa sözlə, bəyannamə həm iki ölkə arasında, 

həm də regionda, eləcə də, beynəlxalq aləmdə iqtisadi-ticari əlaqələrin sürətlə inkişafına təkan verəcək. Belə ki, 

bəyannamədə xüsusi məsələ kimi vurğulanan Zəngəzur dəhlizinin açılması zərurəti iqtisadi, ticarət, nəqliyyat 

məsələlərinin həllində mühüm rol oynayacaq. Bu dəhlizin açılması isə siyasi önəm daşıdığından daha çox iqtisadi 

əhəmiyyətə malik olacaq 

Şuşa Bəyannaməsi, eyni zamanda, hər iki ölkənin iqtisadiyyatında şaxələndirmənin sürətlənməsinə, 

ölkələrarası mal daşımalarında, loqistika məsələlərində yeni, mütərəqqi mexanizmlərin işlənib hazırlanmasına, 

tətbiqinə, regionda nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrinin bərpasına, beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafına 

və s. geniş şərait yaradacaq. Paralel olaraq Cənub Qaz Dəhlizinin tərəflər arasında səmərəli inkişafı 

gerçəkləşəcək, Azərbaycanın Türkiyə ilə, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının digər regionlarla əlaqəsi 

bərpa olunacaq. Bu istiqamətdə aparılan siyasətin davamı olaraq Naxçıvan–Qars dəmir yolunun inşa etdirilməsi 

bölgədə nəqliyyat-kommunikasiya fəaliyyətinin genişlənməsinə və bu yöndə mövcud olan problemlərin həllinə 

yol açacaq. 

Bir sıra siyasətçilərin yanaşmasına görə, Şuşa Bəyannaməsi Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə 

Respublikası arasında ikitərəfli hərbi, siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat və s. münasibətlərin yeni formuludur. 

Həqiqətən də, öz mahiyyət və məzmununa görə bu bəyannamə hər iki dövlət üçün bütün parametrləri ilə uyğun 

bir zamanda və məkanda imzalanmışdır. 

İkinci Qarabağ savaşından qalib çıxan Azərbaycan xalqı və dövləti həm geosiyasi, həm də geoiqtisadi 

məkanda özünün mövqeyini ortaya qoya bilmişdir. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 

həm regionda, həm də dünyada söz və mövqe sahibinə çevrilmiş və bu istiqamətdə fəaliyyətini davam 

etdirməkdədir. 

İki ölkə arasında artan iqtisadi-ticarət əlaqələri getdikcə genişlənir, onların iqtisadi potensialı artır. Bu 

əsasda, bölgədə aparıcı rola malik Türkiyə və Azərbaycan geoiqtisadi məkanda daha fəal olmağa iddialıdırlar. 

Çünki bu istiqamətdə hər iki ölkənin məram və məqsədi iqtisadi cəhətdən bölgənin daha da inkişaf etdirilməsinə, 

sülhün daimi olmasına, bölgə xalqlarının firavan yaşamasına şərait yaratmaqdan ibarətdir. 

Bəyannamədə öz əksini tapan və iqtisadi inkişafa təkan verəcək məsələlərdən biri də ölkələrin qarşılıqlı 

surətdə investisiya qoyuluşlarını həyata keçirməsindən və bu sahədə strateji məqsədlərin olmasından ibarətdir. 

Belə ki, qarşılıqlı investisiya qoyuluşları ölkələrin iqtisadiyyatının sürətli inkişaf etməsinə, zəruri sahələrin 

genişləndirilməsinə, strateji sahələrin daha da təkmilləşdirilməsinə şərait yaradır, inteqrasiyanı dərinləşdirir. 

Statistik məlumatlara əsasən, bu günə kimi, Türkiyə iqtisadiyyatına Azərbaycan tərəfindən 20 milyard 

dollar, Azərbaycan iqtisadiyyatına isə Türkiyə tərəfindən 15 milyard dollar investisiya yatırılmışdır. Hər iki 

dövlət tərəfindən bu istiqamətdə fəaliyyətin genişləndirilməsi strateji məsələ kimi qarşıya qoyulmuşdur. Türkiyə 

Prezidenti bəyannamə imzalanan gün öz ölkəsinin işğaldan azad olunmuş zonalarda investisiya qoyuluşları 

vasitəsi ilə daha geniş fəaliyyət göstərəcəyi istəklərini, məqsədlərini də bəyan etmişdir. 

İqtisadi əməkdaşlıq sahəsində perspektivlərin daha da ümidverici olmasını sübut edən amillərdən biri də 

Türkiyə dövlətinin Şuşa şəhərində konsulluq açması ilə bağlıdır. Bu, hər iki ölkə vətəndaşlarının, iş adamlarının 

Azərbaycanda, xüsusən də Qarabağ zonasında daha geniş fəaliyyət göstərəcəklərinə bir işarədir. Bu, eyni 

zamanda, işğaldan azad edilən rayonların qısa müddət ərzində dirçəldilə biləcəyindən xəbər verir. 

Şuşada konsulluğun açılmasının iqtisadi əhəmiyyəti ilə yanaşı, həm siyasi, həm də mənəvi tərəfi vardır. 

Bu, Qarabağda Türkiyənin varlığı deməkdir. Bu, eyni zamanda, bütün dünyaya verilən siyasi, diplomatik bir 

mesajdır. 
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Şuşa Bəyannaməsinin imzalanması iki ölkə vətəndaşlarının, şirkətlərin turizm sahəsindəki əlaqələrinin 

daha da genişlənməsinə şərait yaradacaq. Buna təkan verən məsələlərdən biri də bir qədər əvvəl iki ölkə 

vətəndaşlarının qarşılıqlı olaraq şəxsiyyət vəsiqələri vasitəsi ilə səyahətlərinə icazə verən razılığın əldə 

olunmasıdır. Bunun nəticəsində dünyada unikal təbiətə malik Qarabağın ən gözəl turizm məkanına çevriləcəyi 

şübhəsizdir. 

Şuşa Bəyannaməsinin ortaya qoyduğu mühüm məsələlərdən biri də bölgədə informasiya siyasəti və 

lobbiçilik məsələləridir. Beynəlxalq aləmdə daha səmərəli fəaliyyət göstərmək istiqamətində media platforması 

və diaspor sferasında birgə, qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsinə zərurət vardır. Məhz bu istiqamətdə 

gələcəkdə genişmiqyaslı işlər aparılması üçün vacib olan aşağıdakı məsələlər bəyannamədə öz əksini tapmışdır: 

hər iki ölkənin diasporları arasında ikitərəfli əməkdaşlığın bütün parametrlər üzrə inkişaf etdirilməsi, birgə media 

platforması əsasında ölkələrin aidiyyatı olan qurumları arasında informasiya, kommunukasiya, həmçinin 

diplomatiya istiqamətində ikitərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi, strateji məsələlər üzrə birgə qərarların qəbul 

edilməsi və icra edilməsi, qarşılıqlı maraq doğuran bütün məsələlər üzrə həmrəyliyin təmin edilməsi və s. 

Şuşa Bəyannaməsi Azərbaycan–Türkiyə qardaşlığının həm siyasi, həm iqtisadi, həm hərbi, həm mənəvi 

simvoludur. Bu bəyannamənin Milli Qurtuluş Günündə, Qars müqaviləsinin yüz illiyində, həm də Şuşa şəhərində 

bağlanması tarixi həqiqətlərin məntiqi sonluğudur. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin “Bir 

millət, iki dövlət” və Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kamal Atatürkün “Azərbaycanın sevinci 

sevincimiz, kədəri kədərimizdir” tarixi kəlamları ilə formalaşan iki dövlət arasındakı münasibətlər Şuşa 

Bəyannaməsi ilə özünün məntiqi zirvəsinə yüksəlmişdir. 

 

Xalq qəzeti. - 2021.- 1 iyul. - № 134. - S. 4. 
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Azad Şuşa, kamança sənətimiz və şuşalı bəstəkarlar 
 

“Bu layihəni geniş formatda, yenilənmiş versiyada xaricdə də təqdim 

və təbliğ etməyi düşünürəm” 

 

Lalə Azəri 

 

Xəbər verdiyimiz kimi, bu günlərdə Əməkdar artist, Prezident mükafatçısı, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə 

doktoru Toğrul Əsədullayev “Kamança Şuşanın səsidir” musiqi layihəsini təqdim edib. Kamança ifaçısı ilə 

görüşüb həm yeni layihəsi haqqında, həm də yaradıcılığındakı yeniliklər barədə həmsöhbət olduq. 

 

- “Kamança Şuşanın səsidir” layihəsi necə yarandı? 

 

- Zəfərlə başa çatan 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra bir musiqiçi olaraq tarixi Qələbəmizə sənət 

töhfəsi vermək istədim. Şuşalı bəstəkarların əsərlərindən ibarət silsilə ifalar yazdırdım. Nəticədə Azərbaycanın 

mədəniyyət beşiyi Şuşanın işğaldan azad olunmasına ithaf etdiyim “Kamança Şuşanın səsidir” adlı layihəni 

tamamladım. 

 

-Albomda neçə əsər yer alır? 

 

- Alboma Əfrasiyab Bədəlbəyli, Niyazi, Fikrət Əmirov, Süleyman Ələsgərov və Vasif Adıgözəlovun 

ümumilikdə səkkiz əsərini daxil etmişəm. Kamançanın ruhuna yaxın əsərləri seçdim. Çalışdım ki, dinləyicilər 

yorulmasın. Albomda bəstəkarlar, kamança sənətimizlə bağlı geniş məlumat və öz yaradıcılığım haqqında 

məlumat da yer alıb. Amma burada əsas məqsəd Şuşa haqqında, bu şəhərdə dünyaya gələn bəstəkarlar barədə 

məlumatın yer almasıdır. Bu bir ithafdır. Layihəni genişləndirib bir qədər başqa formatda təqdim etməyi 

düşünürəm. 

 

- Bu əsərlərdən əvvəllər solo kamanda ifa ediləni olubmu? 

 

- Bir-iki əsər ifa edilib. Digərləri isə ilk dəfə kamançada solo olaraq təqdim edilir. “Dumanlı Təbriz” 

tamaşasından Ə. Bədəlbəylinin “Qönçələbin mahnısı” və S. Ələsgərovun “Vətənimdir” əsərini universitetdə təhsil 

aldığımız illərdə ifa etmişik. Məsələn, Niyazinin “Vətən nəğməsi” və “Arzu” əsərlərini əsasən vokalçılar ifa 

edirlər. Lakin burada ilk dəfə solo kamançada səsləndirdik. Albomun ərsəyə gəlməsində mənə dəstək olan “Buta” 

instrumental ansamblına, bədii rəhbər tarzən Rövşən Qurbanova və pianoçu, Əməkdar artist Nərgiz Əliyevaya 

təşəkkürümü bildirirəm. 

 

Layihəni daha geniş təqdim etmək fikrində olduğunuzu dediniz. Hansı formatda nəzərdə tutursunuz? 

 

Kamança haqqında solo ifalar azdır. Sırf Şuşa və Qələbəmizlə bağlı layihə şəklində daha geniş formatda, 

böyük tirajla, yenilənmiş versiyada xaricdə də təqdim və təbliğ etməyi düşünürəm. 

Son vaxtlar Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət silsilə ifalar da lentə aldırmısınız... 

Bəli, “Youtube” kanalım fəaliyyətdədir. Albomda yer almayan Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən 

ibarət ifalar burada yayımlanır. Ölkəmizdə bu işlə məşğul olan şirkət var, onlar bu işdə mənə kömək göstərirlər. 

Bizim ifaların internet üzərindən bütün dünyaya yayımlanmasını reallaşdırırlar. Hər bir ölkənin bu sahədə öz 

resursları var və həmin şirkət ifaları hər bir ölkəyə məxsus platformada yerləşdirir. Bu işi mən məhz Azərbaycan 

musiqisi və kamança sənətinin tanıdılması baxımından vacib hesab edirəm. 

 

Kamança ifaçılığının hazırkı vəziyyəti barədə nə deyə bilərsiniz? 

 

Görkəmli kamança ifaçımız Habil Əliyevdən sonra sırf solo olaraq bu iş bir az dayanmış kimi görünür. 

Bizdə müşayiət daha çox inkişaf etdi. Mən özüm də müşayiətçi kimi çalışıram. 

Amma solonu da diqqətdən kənarda qoymaq lazım deyil. Heç kim birdən-birə müşayiətçi olmur. Hər kəs 

solodan başlayır. Müşayiətçi olmaq da çətindir. Soloda da güclü olmasan, səni heç vaxt hər hansı bir xanəndə, 
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ansambl, orkestr müşayiətçi kimi qəbul etməz. Musiqi məktəbindən başlayaraq ali məktəbə qədər özümüzü soloda 

nümayiş etdirirdik deyə, bizi müşayiətçi kimi də qəbil etdilər. 

 

Hansı korifey sənətkarları müşayiət etmisiniz? 

 

Çox şadam ki, görkəmli xanəndə, rəhmətlik Yaqub Məmmədovdan bu yana, demək olar ki, əksər 

xanəndələrimizi müşayiət etmişəm. Sara Qədimova, Arif Babayev, Əlibaba Məmmədov, Lütfiyar İmanov, 

Ağaxan Abdullayev, Vahid Abdullayevdən bu gün səhnədə olan xanəndələrə qədər. 

 

Bəs solo ifaya marağınızın əsasında nə dayanır? 

 

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası üçün “Muğam sənətinin inkişafında kamança ifaçılarının 

rolu və əhəmiyyəti” mövzusunda axtarışlar zamanı bizim sənət tariximizdə nə qədər kamança ifaçılarının izi 

olduğunu və bu insanların bəzilərinin adının unudulduğunu gördüm. XX əsrdə Habil Əliyev kamançanı solo 

şəklində daha qabarıq nümayiş etdirdi. Ona qədər isə bizim sənətdə çoxsaylı sənətkarlar da yetişib. Qılman 

Salahov, Fərhad Dadaşov, Elman Bədəlov, Tələt Bakıxanov, Mütəllim Novruzov, Ədalət Vəzirov kimi 

sənətkarlar bu sənətdə iz qoyublar. Çalışırıq ki, biz də o yolu davam etdirək. Onu da xüsusi vurğulamaq istərdim 

ki, dövlətimiz tərəfindən kamançanın UNESCO siyahısına daxil edilməsi biz ifaçılar üçün böyük bir dəstəkdir. 

Dünyanın dörd bir tərəfində fəxrlə öz sənətimizi təbliğ edirik. Şəxsən mən bu gün bir ifaçı olaraq tanınmağımda, 

formalaşmağımda, sevilməyimdə dövlətimizə təşəkkür edirəm. Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət Nazirliyi bizə 

hər zaman diqqət göstərib. Fəxri ad verilib, mükafat verilib. Rəsmi tədbirlər, səfərlər, dövlət kanallarında 

çıxışlarımla kamança sənətimizi təbliğ etməyimlə qürur duyuram. 

 

Bir az da pedaqoji fəaliyyətinizdən danışaq. 

 

1998-ci ildən pedaqoji fəaliyyətlə məşğulam. 12 nömrəli musiqi məktəbində 10 il dərs demişəm. 2008-ci 

ildən Azərbaycan Milli Konservatoriyasında və hazırda Mədəniyyət və incəsənət Universitetində çalışıram. 

Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin də solistiyəm. Pandemiya biz musiqiçilərə çox böyük mənfi təsir etdi. Onlayn 

dərslər zamanı çox çətinliklərimiz olur. Müxtəlif əlaqə proqramları 3 saniyə gecikmə ilə müşayiət olunduğundan 

dərslərə maneə yaradır. Amma yenə də çalışdıq ki, bu çətinliklərin öhdəsindən gələk. İnanıram ki, gələn tədris 

ilindən bütün bu onlayn konsert və tədris tarixə dönəcək. 

 

Bir daha sizi yeni layihəniz münasibətilə təbrik edir, uğurlar arzulayırıq. 

 

Çox sağ olun. Bu layihə mənim üçün çox mühümdür. Şuşanın azadlığı, kamança sənətimiz və şuşalı 

bəstəkarlar. Kompozisiya şəklində təqdim etdiyim bu layihənin uğurlu olacağına əminəm. 

 

Mədəniyyət.-2021.-30 iyun.-№48.-S.5. 
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Zəfər Paradından Şuşaya qədər... 
 

Müdafiə Nazirliyinin Əlahiddə Nümunəvi Hərbi Orkestrinin rəisi Rüfət Axundzadə:  

"Yaşadığımız bu sonsuz sevinc və qürur hisslərinə görə biz hərbçilərimizə, əsgərlərimizə,  

qazilərimizə və şəhidlərimizə borcluyuq" 

 

Şahanə Müşfiq 

 

26 iyun Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranma tarixi kimi qeyd edilir. Əlbəttə, bu il bu bayramın 

daha özəl və daha əlamətdar mənası var. Çünki məhz bu gün yaranmasını bayram etdiyimiz rəşadətli ordumuz 

sayəsində işğal altındakı torpaqlarımız 28 il sonra öz azadlığına qovuşub. Artıq orda doğma nəfəs, doğma səs 

var. Bu gün şanlı ordumuzun hər bir üzvü xüsusi diqqətəlayiqdir.Biz də "525-ci qəzet" olaraq, Silahlı Qüvvələr 

Günü münasibətiylə müstəqillik dövrümüzün bütün paradlarını, dövlət tədbirlərini, xüsusən bir neçə ay öncə 

Zəfər paradını və bir neçə gün öncə Şuşada Azərbaycan və Türkiyə liderlərinin görüşünə həsr olunmuş 

möhtəşəm tədbiri idarə edən Müdafiə Nazirliyinin Əlahiddə Nümunəvi Hərbi Orkestrini yad 

etdik.Müsahiblərimiz Orkestrin rəisi, Əməkdar incəsənət xadimi, Bakı Musiqi Akademiyasının dosenti Rüfət 

Axundzadə və  onun atası, Xalq artisti, professor, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi Şəxsi Həyət Baş 

İdarəsi Hərbi Orkestr xidmətinin rəisi, general-mayor Yusif Axundzadədir. Suallarımızı öncə Rüfət Axundzadə 

cavablandırdı: 

 

- Rüfət bəy, hərbi musiqiyə yönəlməyinizdə atanızın bilavasitə rolu vardımı, yoxsa özünüzün başqa 

səbəbiniz də oldu? 

- Atam artıq 51 ildir bu sahədə qulluq edir. Ona görə də mən gözümü açandan bu hərbi formanı görmüşəm. 

Uşaqlıqdan bu mühitin içərisində böyümüşəm. Ona görə də adam istər-istəməz başlayır sevməyə. Amma buna 

baxmayaraq, mən, əslində, başqa sahəyə getmək istəyirdim, atam yönəltdi bu istiqamətə. 8-ci sinifdən etibarən 

musiqiylə məşğul olmağa başladım. İncəsənət gimnaziyasında oxuyurdum. Nəfəs aləti olan trubanı öyrənirdim. 

İllər keçdikcə gördüm ki, bu, məndə yaxşı alınır. Getdikcə daha çox tədbirlərdə, konsertlərdə, yerli və beynəlxalq 

müsabiqələrdə iştirak edirdim. Uğurlu nəticələr də qazanırdım. Fikrət Əmirov adına müsabiqədə truba aləti üzrə 

birinci yerə layiq görüldüm. Bundan sonra həvəsim daha da artmağa başladı. Bu orkestrə çox gənc ikən gəlmişəm. 

Hətta yeniyetmə idim, 16 yaşım vardı bu orkestrə gələndə. Artıq 24 ildir ki, burda fəaliyyət göstərirəm. Arada 

hərbi xidmətə getdim, ordan sonra truba ifaçısı kimi çavuş rütbəsi aldım. İnstitutu bitirəndən sonra isə leytenant 

rütbəsi aldım və bu orkestrdə rəis müavini təyin olundum. Bu vəzifədə bir neçə il işlədim. Həmin müddətdə 

bacardıqca orekstrin səviyyəsini qaldırmağa, repertuarını daha da zənginləşdirməyə çalışdım. Hətta Azərbaycanda 

ilk dəfə olaraq bu orkestrın repertuarına sountreklər də salmışam. Təxminən 10 il öncə orkestrlə birgə ilk dəfə 

İspaniyanın, Braziliyanın və başqa ölkələrin musiqilərindən istifadə edərək sountreklər ifa etdik. Ondan başqa 

xaricdən zərb alətləri gətirib orekstrə daxil etdik ki, musiqilər daha möhtəşəm səslənsin. Ondan sonra da orkestrin 

rəisi vəzifəsinə keçdim və bu günə kimi də bu vəzifədə fəaliyyət göstərirəm. Çalışırıq ki, həmişə orkestrin 

səviyyəsini yüksəkdə tutaq. Ona görə də hər gün burda çox ciddi məşqlər keçirilir. Çünki bildiyiniz kimi, biz 

dövlət tədbirlərində iştirak edirik. Yəni Azərbaycanda ən önəmli orkestrlərdəndir. Dərk edirik ki, çox məsuliyyətli 

işimiz var və biz daim formada qalmalıyıq. 

- Repertuar seçimiylə özünüz məşğul olursunuz? 

- Xidmət rəisimiz, general-mayor, Xalq artisti Yusif Axundzadəylə birgə seçirik, məsləhətləşirik. Amma 

çox vaxt o mənə həvalə edir. Çünki bilir ki, mən seçdiyim əsərlər yüksək səviyyədə səslənir, yaxşı alınır. Ona 

görə də mənə etibar edir. Şükür, bu günə kimi də seçdiyimiz bütün əsərlər bütün dinləyicilərin xoşuna gəlib, 

zövqünü oxşayıb. Hələ heç vaxt narazılıq eşitməmişik bununla bağlı. 

- Orkestrə üzv qəbul edərkən əsasən nəyə diqqət edirsiniz? 

- Bizdə əsasən Musiqi Akademiyasını bitirən, ali savadlı musiqiçilərdir. Çünki bayaq da dediyim kimi, 

bu, bütün dövlət tədbirlərini, cənab prezidentlə, müdafiə nazirləri, qərargah rəisləri, səfirlər və digər dövlət 

nümayəndələriylə bağlı bütün tədbirlərin hamısını biz idarə edirik. Eyni zamanda, insani keyfiyyətlərə, 

dünyagörüşünə də fikir veririk, yəni seçəcəyimiz musiqiçini hərtərəfli yoxlayır, hamını qane edəndən sonra isə 

razılaşıb xidmətə götürürük. 

- Hərbi musiqiçini mülki musiqiçidən fərqləndirən nədir? Biz sizə də dövlətimizin bir hərbi 

qulluqçusu deyə bilərikmi? 
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- Yüz faiz (gülür). Düzdür, biz hərbçilərdən, xüsusi təyinatlılardan, tankçılardan seçilirik, çünki incəsənət 

insanlarıyıq. Yəni yarı musiqiçi, yarı hərbçiyik. Amma əynimizə bu formanı geyiniriksə, demək ki, biz də 

hərbçiyik və ona uyğun da davranmalıyıq. Biz də daim vətənimizin keşiyində durmağa hazırıq. Bu, birmənalı 

şəkildə belədir. Həmçinin, biz də bütün tədbirlərdə hava şəraitinə, heç bir özəl duruma baxmadan hərbçilərimiz 

kimi bir sırada dayanırıq. Orada deyilmir ki, bu, musiqiçidir, bu xüsusi təyinatlı, tankçı və sair. Hamımız eyni 

sırada hərbçiyik. Və bu cür də öz missiyamızı yerinə yetiririk. Lakin yenə də biz Bülbül adına məktəb, İncəsənət 

Gimnaziyası, Musiqi Akademiyasını bitirdiyimiz üçün bütün hallarda az da olsa, seçilirik. 

- Bu 24 ildə ən maraqlı hesab etdiyiniz, unutmadığınız xatirələriniz varmı? 

- Maraqlı günlərimiz çox olub. Heç unudulmayanlardan isə qısa müddətdə, bir neçə saat içində başqa bir 

ölkənin dövlət himnini əzbərləməli olduğumuz anlardır. Çünki hansısa ölkənin nümayəndəsi tez müddətdə gəlir 

və onu qarşılama tədbirində çıxış etməli oluruq. Bizim orkestr bir neçə saatın içərisində həmin himni əzbərləyib 

və çıxıb yüksək səviyyədə o tədbirdə iştirak etmişik. Hətta neçə ölkənin prezidentləri bizə yaxınlaşıb təşəkkür 

ediblər ki, heç öz ölkəmizdə bu cür möhtəşəm səslənmir, çox sağ olun ki, siz belə ifa etdiniz. 

Bəzən də prezidentlər özləri bizdən soruşublar ki, siz necə əzbərdən ifa edirsiniz? Bizim orkestrin əsas 

xüsusiyyəti məhz əzbər ifa etməkdir. Bunu da bizə xidmət rəisimiz Yusif Axundzadə öyrədib. O, həmişə bizə 

əsərləri əzbərlədib. Hətta Ulu öndər Heydər Əliyev də bu sualı Yusif müəllimə vermişdi ki, necə olur, mən digər 

ölkələrdə görürəm, hamı notla ifa edir, amma siz bütün əsərləri, himnləri əzbər ifa edirsiniz. Yusif müəllim də 

cavab verdi ki, mən belə öyrəşdirmişəm kollektivi. Çünki ola bilər ki, hava şəraiti not kağızları üçün uyğun olmaz, 

onda musiqiçi pis vəziyyətdə qalmamalıdır. Cənab Prezident İlham Əliyevin də orkestrə qayğısı, diqqəti və 

etimadı çox yüksək səviyyədədir. Biz də hər zaman bu diqqətə layiq olmağa, bu etimadı doğrultmağa çalışırıq. 

- Orkestr çox böyükdür, kollektiv genişdir, hamısı da sizə tabedir. Musiqiçilər bir az fərqli təbiətli 

insanlar olurlar. Kollektivdə vahid nizam-intizam yaratmaq üçün hansısa çətinliklərlə qarşılaşırsızmı və 

öhdəsindən necə gəlirsiz? 

- Bəli, cavan vaxtı, kollektivə ilk gələndə bir az çətin olur. Amma məncə, bütün müəssisə rəhbərləri, eləcə 

də, bizim sahədə orkestr rəisi, dirijor ilk növbədə psixoloq olmalıdır. Rəhbər psixoloq olmasa, hər insanı öz dilində 

danışdıra bilməsə, kollektivlə işləməyi bacarmasa, heç bir halda iş getməyəcək. Mən də çalışıram ki, 

kollektivimizin hər üzvüylə dost olub, onların ruh halını anlayım, onları dinləyim və problemlərində kömək olum. 

Bu kollektivdə mənimlə birgə hərbi xidmətdə olanlar, həmçinin, Musiqi Akademiyasından tələbə yoldaşlarım var. 

Ona görə də demək olar ki, çoxuyla dostluğumuz illər əvvələ gedib çıxır. Digərləri ilə də çox yaxşı 

münasibətdəyəm və heç bir problemimiz yoxdur. Qarşılıqlı hörmət və mehribanlıqla işləyirik. 

- Siz bir rəhbər kimi psixoloq olmaq öhdəliyini götürmüsünüz.  Bəs sizin öz psixoloqunuz kimdir? 

- Mənim həm müəllimim, həm də psixoloqum məhz atam olub. O məni bu sahəyə yönəldən, indi də ən 

çox dəstək olan insandır. Eyni zamanda, Yusif müəllim mənim həm də həyat müəllimimdir. 

- Bu sənəti seçərkən, nə vaxtsa Zəfər paradını, Şuşada belə möhtəşəm dövlət tədbirində çıxış 

edəcəyinizi düşünərdinizmi? 

- Xeyr, heç vaxt bu haqda düşünməmişəm, bunu ağlıma da gətirməmişəm. Amma çox böyük sevinclə, 

qürurla, ruhla iştirak etdik. Bizimçün çox fərəhli bir hadisə idi ki, Zəfər paradını məhz Müdafiə Nazirliyinin 

Əlahiddə Nümunəvi Hərbi Orkestri idarə etdi. Mənimçün böyük şərəf və məsuliyyət idi ki, bizim müzəffər Ali 

Baş Komandan və Türkiyənin prezidenti cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da iştirak etdiyi o paradın bir rəhbər 

olaraq dirijor kimi idarəçisi oldum. Həmçinin də Şuşada. Şuşada tədbirin keçirilməsini bizim bütün kollektiv 

həsrətlə gözləyirdi. Nəhayət, həmin gün gəlib çatdı və bizə əmr verildi ki, Şuşada keçiriləcək tədbirə hazırlaşın. 

Biz də böyük həvəs və qürurla bu tədbirə hazırlaşdıq. Orda keçirdiyimiz hissləri sözlə ifadə etmək mümkün deyil. 

Şuşa bizim Mədəniyyət paytaxtımız, musiqi beşiyimizdir. Bu tərəfdən də bizimçün şərəfdir ki, ora ilk dəfə olaraq, 

bizim orkestrimiz məhz dövlət tədbirində böyük ustalıqla iştirak etdi. Yaşadığımız bu sonsuz sevinc və qürur 

hisslərinə görə biz hərbçilərimizə, əsgərlərimizə, qazilərimizə və şəhidlərimizə borcluyuq. Allah şəhidlərimizə 

rəhmət eləsin, qazilərimizə tezliklə şəfa versin. 

- Bildiyimiz qədəriylə, Zəfər paradında sizin öz bəstəniz də səslənib, ilk dəfə olaraq. 

- Bəli, Zəfər paradında mənim bəstələdiyim "Qələbə marşı" da ilk dəfə səsləndi. Düzdür, mən bəstəkar 

deyiləm, amma bu müharibə və qazanılan qələbə bütün hər kəs kimi məndə də elə bir ruh yüksəkliyi, çoşğun 

duyğular yaratdı ki, mən belə bir marş bəstələdim. Təbii ki, hər birimiz o ərəfələrdə öz sahəmizdə xalqımızın, 

müzəffər Ali Baş Komandanımızın, rəşadətli ordumuzun haqq səsinə səs verməyə çalışır, dəstəyimizi əlimizdən 

gələn kimi göstərirdik. Bu marş da mənim bu savaşda xalqıma, orduma olan dəstəyimin bir nümunəsi idi.  

- 30 ilə yaxın bir müddətdən sonra işğaldan azad olunmuş torpaqlara ilk səfər sizə hansı hissləri 

yaşatdı? 
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- Biz həmin dövrdə məktəbli idik. Uşaqlığımız çətin, qarışıq dövrə düşdüyündən heç vaxt Qarabağda 

olmamışdım. Ona görə də ora gedəcəyimizi eşidəndə çox sevindik. Hətta kollektivdə nə qədər musiqiçi 

dostlarımız oldu ki, siyahıya düşmədi. Mən onda onların istəyini, arzusunu gördüm. Demək olar, hamısı xahiş 

edirdilər ki, onlar da getsin Şuşaya. Təbii ki, məcburən məhdud sayda musiqiçi aparmalı idik, hamını apara 

bilmədik. Biz oraya Zəfər yoluyla getdik. Bu o yol idi ki, əsgərlərimiz məhz bu yolla gedib Şuşanı azad etmişdilər. 

Həmin yolla gedərkən çox qəribə hisslər keçirirdik. Bilmirsən sevinəsən, bilmirsən ağlayasan... O hisslər sözlə 

ifadə olunmaz. Bir şeyi də qeyd edim ki, sanki orada orkestrin səslənməsi də dəyişmişdi. Məşq edərkən fərqinə 

vardım ki, elə bil, daha coşğulu, daha təmiz, daha gözəl çıxır səs. Səbəbini çox fikirləşdim. Mənə elə gəlir ki, 

bəlkə də mədəniyyət paytaxtı Şuşanın o ruhuydu bizi bu cür şövqə gətirən. Bəlkə də musiqiçilərimiz o böyük 

məsuliyyəti dərk edərək daha həvəslə ifa edirdilər. Axı həmin an bütün dünyanın gözü bizdə idi. Biz də layiqincə 

musiqimizi, mədəniyyətimizi nümayiş etdirməli idik. Fikrimcə, bunu bacardıq. 

- Bundan sonrakı arzunuz, planınız nələrdir? 

- İnşallah, Qarabağda həyat bərpa olunandan sonra biz orkestr olaraq orada böyük konsertlər vermək, 

tədbirlərdə, müsabiqələrdə iştirak etmək istəyirik. Musiqiçilərimizin də ən böyük arzusu budur. Bizim 

repertuarımızda çox gözəl əsərlər, milli, vətənpərvər mahnılar var. İnanıram ki, biz özümüzün zəngin və gözəl 

repertuarımızla Qarabağda bir-birindən möhtəşəm konsert proqramlarıyla iştirak edəcəyik.   

Rüfət bəylə söhbətimizi yekunlaşdırdıqdan sonra general-mayor Yusif Axundzadənin qonağı oluruq. 

Onunla da çox maraqlı söhbətimiz alınır:  

- Yusif müəllim, Əlahiddə Nümunəvi Hərbi orkestri yaratmaq fikri hardan qaynaqlandı və həmin 

proses necə getdi? 

- Bu kollektivin tarixi uzaqlara gedib çıxır. Çünki belə bir kollektiv Azərbaycanda ümumiyyətlə olmayıb. 

Hərbi orkestrlər Sovet vaxtı olub. Amma müstəqillik zamanımızda yox idi. Mən eşidəndə ki, Ulu öndər Heydər 

Əliyev Azərbaycana qayıdır, onda müdafiə nazirinə məruzə elədim ki, mütləq belə bir orkestr yaranmalıdır. Çünki 

Heydər Əliyev qayıdırsa, o, seçiləcək və ölkənin prezidenti olacaq. Bundan sonra da şübhəsiz, müxtəlif ölkələrin 

prezidentləri ölkəmizə qonaq gələcəklər. Onları da qarşılamaq üçün sanballı, professional orkestr lazımdır. O 

zaman Prezident Qvardiyası mövcud idi, onların da fəxri qarovulu vardı. Qarşılama mərasimində də mütləq fəxri 

qarovul və orkestr olmalıdır. Məni eşitdilər və Müdafiə Nazirliyinin Əlahiddə Nümunəvi Hərbi Orkestri ştatı 

yaradıldı. Mənim əmrim verildi hərbi orkestrin rəisi vəzifəsinə və işə başladım. Bu binada - Həzi Aslanov adına 

Zabitlər Evinin binasında mən tək idim, kimsə yox idi. İndi maşallah, burada 100 nəfərə yaxın hərbçi xidmət edir. 

Bu kollektiv yaranandan sonra Azərbaycana gələn bütün rəsmi şəxsləri bu kollektiv qarşılayıb, keçirilən dövlət 

tədbirlərində bu kollektiv iştirak edib. Yəni bu kollektivin yaranmasına ehtiyac vardı. 

Onu da deyim ki, Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi liseyin yaradıcısı Heydər Əliyevdir. O, gələndə mən 

həmin məktəbin də orkestrinin yaradılması məsələsini qaldırdım və buna da nail oldum. Çünki bu, Ulu öndərin 

arzusu idi. Bilirsiniz, harada işləməyindən asılı olmayaraq, işində yararlı olmağa, fikirləşib ən yaxşını tapmağa 

çalışmalısan. Mənə deyən yox idi ki, hərbi orkestr yaranmalıdır, ya da liseyin orkestrı olsun. Bunların hamısını 

mən fikirləşib təklif etmişdim. Və baxın, necə gözəl nəticələri oldu. Hətta bu orkestr böyük qələbəmizə həsr 

olunmuş Zəfər paradını, Şuşada iki böyük prezidentin qatıldığı möhtəşəm tədbiri idarə etdi. Hər iki tarixi tədbirdə 

yüksək səviyyədə iştirak etdi. 

- Oğlunuz Rüfət Axundzadənin hərbi musiqiyə yönəlməsi üçün qarşısında sizin kimi nümunə vardı. 

Bəs sizin bu sənəti seçmək səbəbiniz kim və ya nə idi? 

- Mənim qarşımda belə bir nümunə yox idi. Çünki ailəmizdə heç musiqiçi olmayıb. Məsələ bundadır ki, 

mən hələ uşaq ikən bu təşəbbüs anamdan gəlib. Anam nə üçünsə, heç məndən soruşmadan da istəyib ki, mən 

musiqiçi olum. Məni aparıb Bülbül adına musiqi məktəbinə. O zaman ora daxil olmaq da çox böyük problem idi. 

Çünki ora hər adamın uşağını da qəbul etmirdilər. Düşünün ki, mən ora qəbul olan il mənlə birgə Səid Rüstəmovun 

oğlu, Cahangir Cahangirovun qızı, Qurban Pirimovun nəvəsi və bu kimi tanınmış insanların uşaqları da daxil 

olmuşdular. Mən də onların arasında idim. Ora qəbul ola bilməyimçün anam məni düz iki il müəllim tutaraq 

hazırlaşdırıb. Beş yaşımdan yeddi yaşıma kimi ora daxil olmaq üçün hazırlaşmışam. Qəbul imtahanları da çox 

maraqlı idi. 1-ci sinfə uşaq götürmək üçün imtahanda professorlar oturmuşdular. Beləcə, daxil oldum ora. Oranı 

bitirdikdən sonra indiki Musiqi Akademiyasında oxudum. Sonra hərbi xidmətə getdim və qayıdandan sonra da 

elə həyatım hərbiylə bağlandı. 1970-cı ildən bu günə kimi hərbi xidmətdəyəm. 

- Hərbi xidməti başa vurduqdan sonra necə oldu ki, yenidən davam etdirdiniz? 

- Məni Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbinin orkestrinin rəisi vəzifəsinə dəvət etdilər, zabit rütbəsi də 

verirdilər. Mən də iki ay düşünəndən sonra razılaşdım. O zaman rütbə almaq da asan deyildi. Yalnız Moskvaya 
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tabe idik. Ona görə də SSRİ Müdafiə Nazirliyinin əmri ilə mənə 1971-ci ildə leytenant rütbəsi verildi. Beləcə, 22 

il Sovet ordusunda, 28 il də Milli Orduda xidmət edirəm. 

- Heç kimə sirr deyil ki, hərbçiylə musiqiçinin ruh halı, xarakteri bir-birinə tamamilə ziddir. Siz bu 

iki bir-birinə zidd sahəni özünüzdə necə tənzimləyə bildiniz? 

- Hər şey adamın özündən asılıdır. Bəli, mən musiqiçi idim. Sonra isə bu sahədə təklif aldım və hərbiyə 

yönəldim. Onda öz-özümə dedim ki, indidən sonra sən həm də hərbçisən və ona uyğun davranmalısan. Beləcə, 

yavaş-yavaş yiyələndim bu sənətə və öz içimdə bu iki sahəni tənzimləməyə başladım. Sevinirəm ki, heç zaman 

da işimdə irad tutulmadı, hər zaman ən yüksək şəkildə icra etdim. Ona görə də bu günə kimi xidmət edirəm. 

- Musiqiçi kimi hansı istiqamətdə idiniz? 

- Bakı Musiqi Akademiyasını fleyta aləti üzrə bitirmişəm. Orda oxuya-oxuya da mənə çox dəvətlər 

gəlirdi. Məsələn, o dövrdə Musiqili Komediya Teatrının baş dirijoru işləyən bəstəkar Süleyman Ələsgərov məni 

ora dəvət elədi. "Dan Ulduzu" ansamblının rəhbəri Gülarə Əliyeva məni akademiyadan gəlib apardı öz 

məşqlərinə. Yəni mən daima musiqiylə məşğul olurdum. Hərbi orkestr də musiqidir də. Düzdür, hərbi musiqidir, 

amma yenə də musiqidir deyə, mənimçün böyük problem olmadı. Bəzən insanlar olur ki, 10-15-20 il xidmət 

eliyəndən sonra yorulurlar, gileylənirlər. Onda deyirəm ki, bəs mən 50 ildir xidmət edirəm axı. Deməli, əgər sən 

işini sevirsənsə, illər də, çətinliklər də səninçün problem deyil, işləyəcəksən. Mən də uzun illərdir xidmət etmişəm, 

edirəm, edəcəyəm də. Mən hərbçiyəm, nə əmr verilirsə, onu da yerinə yetirirəm. 

- Hətta sənətinizi o qədər sevirsiniz ki, oğlunuzu da bu sahəyə yönləndirmisiniz. 

- Bəli. Oğlum uşaq vaxtı başqa sahəni istəyirdi. 7-ci sinifdə oxuyanda soruşdum ki, kim olmaq istəyirsən? 

Dedi, zərgər. Əl qabiliyyəti, istedadı vardı. Dedim, zərgərlik çox yaxşı sənətdir. Amma məsələ ondandır ki, 

professional zərgər olmaq üçün sənin işləməyə materialın olmalıdır. Sənin bir çamadan qızılın var?  Dedi yox. 

Dedim onda musiqiylə məşğul ol. Beləcə, trubanın iziylə gedə-gedə gəlib oldu orkestrın rəisi, İncəsənət Xadimi 

və dosent. Əlbəttə, bir valideyn olaraq, övladlarımızı yönəltmək lazımdır. Mən cavanlara da deyirəm bunu, 

istiqamət göstərirəm. Kim anlayır, eşidirsə, gedir qabağa, uğurlar da qazanır. Kim tənbəldirsə, işləmək istəmirsə, 

elə öz yerində də sayır. Şübhəsiz, belə də olmalıdır. Həyatda hərə bir cür olur. 

 

525-ci qəzet. - 2021. - 26 iyun. - № 112. - S. 14-15. 

 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

363 
 

 

Şuşa Bəyannaməsi Azərbaycan xalqının ictimai-siyasi həyatında mühüm hadisədir 

 
Arif Şəkərəliyev, 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin kafedra müdiri, 

Əməkdar elm xadimi, iqtisad elmləri doktoru, professor 

 
Şuşa Bəyannaməsi iki qardaş ölkə arasında münasibətlərin gələcəyini müəyyən edən yol xəritəsi kimi 

diqqət çəkir. Şübhəsiz ki, tarixə əsaslanan bu mühüm sənədin imzalanması ilə Azərbaycan ilə Türkiyə arasında 

siyasi, sosial-iqtisadi əməkdaşlıq özünün yeni mərhələsinə daxil olur. Bəyannamədə böyük lider və öndərlər 

Mustafa Kamal Atatürkün və Heydər Əliyevin “Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir”, “Türkiyə 

və Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir” kəlamlarının öz əksini tapması isə XXI əsrdə bu qardaşlığın əbədi və 

dönməz olmasından, strateji müttəfiqlik münasibətlərinə xüsusi əhəmiyyət verilməsindən xəbər verir. Bu 

Bəyannamə, eyni zamanda, 44 günlük müharibədən sonra bölgədə yaranan yeni əməkdaşlıq imkanlarını 

reallaşdırmaq istiqamətində önəmli addımlar atan iki qardaş ölkənin sülhə, əmin-amanlığa sadiq qaldığını 

göstərir. Başqa sözlə, Azərbaycan və Türkiyə bütün potensial gücünü Bəyannamədən irəli gələn vəzifələrin 

icrasına yönəltməklə, Cənubi Qafqazı sülh regionuna çevirmək məqsədini qarşıya əsas vəzifə kimi qoyur. 

Türkiyənin qısa vaxtda Şuşada Baş konsulluğunu açmaq istəyi də qardaş ölkənin bu bölgədə 

mövqeyinin və gücünün möhkəmlənməsi kimi dəyərləndirilməlidir. Bu, həm də Azərbaycanın daha da güclü-

qüdrətli bir dövlət kimi dünyada nüfuzlunun daha da artmasını, beynəlxalq aləmdə söz sahiblərindən biri kimi 

tanınmasını şərtləndirir. 

Şuşa Bəyannaməsindən danışarkən, bir məqama da xüsusi toxunmaq istərdim. Vətən müharibəsindəki 

parlaq qələbəmizin əsasında bir sıra amillərlə yanaşı, son illərdə ordu quruculuğunun inkişafı istiqamətində 

gerçəkləşdirilən layihələr də xüsusi yer tutub. Silahlı Qüvvələrimiz inkişaf etmiş texnologiyalardan peşəkar 

şəkildə istifadə edib. Bununla da Azərbaycan Vətən müharibəsində müasir döyüş tarixinin tamamilə yeni bir 

parlaq səhifəsini yazıb. Əməliyyatların zirvəsində isə Şuşa savaşı xüsusi yer tutub. 

Bu sözləri ona görə deyirəm ki, Bəyannamədə müdafiə sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı hərbi yardım 

məsələləri öz əksini tapır. Bu, tarixi nailiyyətdir. Bu, eyni zamanda, bir daha göstərir ki, Azərbaycan və Türkiyə 

indiyədək olduğu kimi, bundan sonra da hər zaman bir-birinin yanında olacaq, bir-birinin təhlükəsizliyini təmin 

edəcək. 

Şuşa Bəyannaməsində Silahlı Qüvvələrimizin yeni çağırışlara uyğun olaraq yenidən 

formalaşdırılması, modernləşdirilməsi və hərbi təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə yönələn tədbirlərin həyata 

keçirilməsi bu baxımdan xüsusi diqqət çəkir. İki qardaş ölkənin silahlı qüvvələrinin birlikdə fəaliyyət 

qabiliyyətinin artırılması, müasir texnologiyalara əsaslanan silah və sursatların idarə olunması istiqamətində sıx 

əməkdaşlığı da nəzərdə tutulur. Eyni zamanda, Bəyannamədə bu məqsədlə səlahiyyətli struktur və qurumların 

qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyətinin təmin edilməsi də vurğulanır. 

Silahlı Qüvvələrimizin 44 günlük Vətən müharibəsini parlaq qələbə ilə başa çatdırmasını şərtləndirən 

bir neçə amilə nəzər salsaq, bunu aydın görə bilərik. Həmin amillərə döyüş hazırlığının bütün tələblərini yerinə 

yetirmək üçün şərait yaradılması, irimiqyaslı təlimlərin keçirilməsi, ordunun Ali Baş Komandanın diqqəti və səyi 

nəticəsində müasir silahlarla silahlandırılması, artilleriya və aviasiyanın, eləcə də digər sahələrin inkişaf 

etdirilməsi daxil edilə bilər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq müstəvidə birgə əməkdaşlığımız siyasi, iqtisadi-ticarət, humanitar 

əlaqələrin genişlənməsinə səbəb olacaq. Enerji təhlükəsizliyinin, Cənub Qaz Dəhlizinin önəmi Türkiyə, 

Azərbaycan və Avropa üçün çox faydalıdır. Bundan başqa ölkələrin təhlükəsizliyi təmin ediləcək. Türkiyə və 

Azərbaycan bütün məsələlərdə bir yerdə çıxış edəcəklər. 

Xüsusi olaraq hazırkı şəraitdə ticarət sahəsindəki əlaqələrin daha da genişlənməsinə önəm verilir. Bu 

il martın 1-dən Azərbaycan ilə Türkiyə arasında Preferensial Ticarət Sazişi qüvvəyə minib. Saziş 15 mal qrupunu 

əhatə edir. Bu saziş iki qardaş ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin sürətlə artmasına imkan yaradacaq. Belə ki, 

növbəti 3 il ərzində ticarət dövriyyəsinin 15 milyard dollara çatacağı gözlənilir. 

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şuşada vurğuladı ki, “Türkiyə Petrolları” başda olmaqla, 

bir çox şirkətlərimizin Azərbaycanda mühüm investisiyaları var və eyni qaydada, SOCAR da başda olmaqla 

Azərbaycan şirkətlərinin də Türkiyədəki sərmayələri bizi məmun edir. Ümumiyyətlə, enerji sektorunda 

əməkdaşlıq və qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu çoxdan mövcuddur. 
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Belə bir faktı da göstərmək lazımdır ki, Türkiyə dünya ölkələri sırasında qeyri-neft və qaz sektoru 

sahəsində ən çox inkişaf etmiş ölkələr sırasına daxildir. Hazırda Türkiyədə qaz yataqları aşkar olunur. 

Bəyannamədə Cənub Qaz Dəhlizinin gerçəkləşdirilməsində Türkiyə və Azərbaycanın qabaqcıl roluna 

xüsusi diqqət yetirilməsi təsadüfi deyil. Bununla bağlı bəzi məqamları xatırlatmaq istərdik. Belə ki, son 18 ildə 

“Əsrin müqaviləsi” sayəsində ölkəmizin imkanları ardıcıl şəkildə genişlənib. Qaz ehtiyatları 1 trilyon kubmetrdən 

çox olan “Şahdəniz” qaz kontraktı üzrə saziş bağlanılıb. Xəzər dənizini Qara dənizlə birləşdirən yeni bir ixrac 

marşrutu–Bakı-Supsa neft kəməri tikilib. Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin inşası Azərbaycanı dünyada, həm 

də qaz ölkəsi kimi tanıdıb. Bütün bunlarla bərabər, 2007-ci il iyulun 3-də Xəzərin Azərbaycan sektorundakı 

“Şahdəniz” yatağından hasil edilən təbii yanacaq Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəməri ilə Türkiyənin qaz 

kəmərləri sisteminə daxil olub. 2011-ci ildə isə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında Xəzərdən Avropaya 

birbaşa qaz nəql edən marşrutların yaradılmasını dəstəkləyən strateji enerji əməkdaşlığına dair memorandum 

imzalanıb və bununla da Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin reallaşdırılması istiqamətində tarixi addım atılıb. 

Azərbaycanın təşəbbüskarı və müəllifi olduğu nəhəng enerji infrastrukturu layihəsi olan Cənub Qaz 

Dəhlizi hazırda dünyada inkişaf etdirilən ən kompleks təbii qaz boru kəmərləri zənciri kimi qiymətləndirilir. 

Avropa İttifaqı üçün prioritet enerji layihələrindən biri olan Cənub Qaz Dəhlizi ilk dəfə olaraq Xəzər regionundakı 

qaz təchizatını Avropa bazarına birləşdirməklə bütün regionun enerji xəritəsini dəyişdirir. Bu baxımdan adı 

çəkilən dəhliz dünya neft-qaz sənayesində ən mühüm və iddialı layihələrdən biridir. 

Cənub Qaz Dəhlizinin seqmentlərini “Şahdəniz-2”, Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin 

Genişləndirilməsi, TANAP və TAP layihələri təşkil edir. 

Şuşa Bəyannaməsində, yuxarıda qeyd edilənlərlə bərabər, diqqətə çatdırılır ki, tərəflər iki ölkənin 

ərazisindən keçən Şərq-Qərb/Orta beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin rəqabət qabiliyyətinin artırılması məqsədilə 

qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirəcəklər. Qardaş ölkələr, eyni zamanda, intellektual nəqliyyat sistemləri 

texnologiyalarından yararlanmaqla beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin Azərbaycan-Türkiyə hissələrində tranzit-

nəqliyyat potensialını daha da inkişaf etdirəcəklər. 

Göründüyü kimi, artıq bölgədə yeni nəqliyyat və infrastruktur xəritəsi formalaşmasına başlanılıb. 

Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən indiyədək Asiya və Avropanı birləşdirən yüksək 

əhəmiyyətli nəqliyyat dəhlizləri yaradıb. Məhz ölkəmizin təşəbbüsü ilə reallaşdırılan Şimal-Cənub, Şərq-Qərb və 

Cənub-Şimal nəqliyyat dəhlizləri qitələrarası daşınmaların həyata keçirilməsini gerçəkləşdirib. Bu nəqliyyat 

dəhlizləri istifadəyə verildiyi vaxtdan tarixi İpək yolunun bərpasında mühüm önəm daşıyıb. 

Tərəflər Bəyannamədə Azərbaycan və Türkiyəni birləşdirən Azərbaycan Respublikasının qərb 

rayonları ilə Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında dəhlizin (Zəngəzur dəhlizi) 

açılmasının və həmin dəhlizin davamı kimi Naxçıvan-Qars dəmir yolunun tikintisinin iki ölkə arasında nəqliyyat-

kommunikasiya əlaqələrinin intensivləşməsinə mühüm töhfə verəcəyini də bildirirlər. 

Sonda onu bildirmək istəyirəm ki, Şuşa Bəyannaməsində öz əksini tapmış müddəalar regionda əmin-

amanlığın bərpası, təhlükəsizliyin təmin edilməsi, iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi sahəsində müstəsna rol 

oynayacaq. Bu isə Türkiyə və Azərbaycanla yanaşı, qonşu dövlətlərin xalqlarına da fayda verəcək. 
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Şuşa müqəddarat şəhəridir 
 

...Fərqində olmaq fövqəladə zehin halıdır, böyük nemət kimi çox önəmlidir. Həm işləri bilirsən, 

həm də işini... 

 

“Xalqının, millətinin cəfakeş böyük övladlarından olan Şuşalı Bəy biliklənməni bağlı qapıların 

açarı kimi görürdü...” 

 

Nizami Süleymanoğlu 

 

Bütün bəlalar, müsibətlər fərqində olmazlıqdan gəlir. İstər insana, istər xalqa. Fərqində olmayanlar 

ikinci əl insanlar misalı olaraq, palaza bürünüb sürünər. Fərqində olanlar özlərinin, içlərinin ifadəçiləridir, 

özləridir. Olmayanlar başqalarını təkrarlayan, yamsılayan, şablon, standartlar, mexanikidir. 

 

İnsanları, hadisələri, prosesi “olduğu kimi” görməkdə və göstərməkdə iç-içə gözəlliklər olur. 

Gerçəklik, aydınlıq olmadan görmək mümkün olmadığına görə hadisələrə qaranlıqlar, yalanlar qatılır. 

Dolaşıqlıq yaradılır ki, həqiqətlər bilinməsin. Bütün pisliklərin təməli yalandır. 

Hamı Allahdan istəyir. Anlaşılmır ki, istənilənin haqqı öncə ödənməlidir. 

Həyata baxışlar müxtəlifdir. Qınamaq adicədir, anlamaqla anlatmaq isə bir başqa... Həyat əlaqələr prosesi 

kimi reaksiyaların, mübarizələrin, yardımlaşmaların içindən keçir. Əcaiblik odur ki, insanlar Əzrayılın görəvinə 

də yüklənir. Hətta öldürməkdən ziyadə betərin betəri kimi kütləvi ölüvaylaşdırırlar. Bu bir dünya prosesidir, 

GEDİŞATIDIR... 

...Ömrü boyu ölüvaylaşdırmağa qarşı həyatı qeyri-adi mübarizələrlə dolu olan köhnə bir kişi 

düşüncələrindən yenidir bu yazı. Elə bir köhnə kişilik ki, həmişə təzə-tər qalır və qalacaq. Böyüklük, adamlıq 

nümunəsidir ADAM. 

 

Firudin bəy Şuşalı (Şuşinski) 

 

Mən öyrədiciliyə, öyrədənlərə həmişə sevgi, sayğı bəsləmişəm. Türklər müəllimə öyrətmən deyir. 

Öyrənmək həyat tərzim olub uşaqlıqdan. 

Şuşadan üç öyrədici fərqli şəxsiyyət tanıyıram. İkisi məlum, Üzeyir Hacıbəyli və Əhməd Ağa oğlu, 

üçüncünü isə Azərbaycan, sadəcə, musiqi tədqiqatçısı kimi tanıyır. Əslində isə xüsusən ötən əsrin 60-cı illərindən 

son dövrün Şuşa-Qarabağ təhlükələri üzrə qoruyucu, sonuncu mogikan idi. Ölməz insan. 

Öz dövrünün 40 illik araşdırmaçı arxivçinin düşüncələrini dediklərindən, yazdıqlarından indiyə qədər 

araşdırdım. Təbii ki, davam edirəm. Bu barədə mənəvi elmi öhdəliklərim var: o kişinin böyük ruhu qarşısında 

Allah xatirinə. 

Firudin bəy Şuşalı Şuşanın tarixini, taleyini qəlbində, beynində görüb, hiss edirdi. Bu onun fərqli yanaşma 

tərzi olub. Nələr etmək üçün nələrin lazım gəldiyinin bilicisi idi. Bütün həyatını Şuşaya bağlayan bu böyük adamın 

uzaqgörənliyini öz dövrü istisna son çağlar, illər və Qarabağdakı durum dönə-dönə təsdiq edir. Onun strateji 

zəkası heyranlıq yaradır. Nələri buyurub, tövsiyə edib Şuşalı Bəy? Nələri buyurmayıb ki? 

...Öyrənməyi də doğru öyrənmək vacibdir. Necə öyrənməyi bilmək öyrənmək bacarığını formalaşdırır. Bu 

zaman beyin necə doğru işlədiyini daha da dəqiqləşdirir. Öyrəndiklərinin fərqində olan insan daha çox öyrənməyə 

meyilli olur. Çünki beyinə nəzarəti güclənir. Öyrənmək xarici dünyadan daxili dünyaya məlumatların, 

informasiyaların transfer edilməsi prosesidir. Görüntü və səslər beyində düşüncələr oyadır. Beyin duyğu 

orqanlarının beynimizə göndərdiklərini ağlın göstərdiyi formada emalla istifadə edir. Məlumatları nəzəriyyə, 

davranış, inanc, ittiham və şairələr kimi uyğunluğu ilə şaxələndirir. Beynə millilik, ləyaqət, mərdlik və digər 

müsbət məziyyətləri əhatə edən kompleks düstur yüklənməlidir. Təbii ki, alternativ tədbirləri ilə birgə hiyləgərliyə 

uduzmayasan. Bu gərəkli vasitələrin içində musiqi, gözəl səslər, həzz- ? düşüncələr də olduqca həyati əhəmiyyət 

daşıyır. Beyin gözəl xəyallarla, yaşantılarla bəslənməlidir. Çünki xəyallar canlandırılanda hafizədə görüntü kimi 

arxivlənir. 

Olduqca həssas musiqi tədqiqatçısı, elmi ilə polifenik (çox şaxəli) ağıla malik olan bilici bəy düşünürdü: 

duyğular prosesləri, hadisələri dərk etdiyi qədər beynə ötürür. Hər şeyi isə ötürə bilmir. Çünki dərk etmə aşağıdır, 

cahillikir, yalan və saxtalıqdır. 
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Beynin məlumatları tanıma, anlama, təsnifetmə qabiliyyəti inkişaf etdirilməlidir. İnsan, əhali, xalq nəyi 

axtardığını bilirsə və ona uyğun olaraq beyninə axtardığını dəqiq ünvanlayırsa, onları qazanmaq imkanını artırır. 

Həyatda nəyi istəməyin əhəmiyyəti məhz bununla əlaqəlidir. Nəyi axtardığını, aradığını bilməyənlər onu tapmaq 

üçün nələr etməyin vacibliyini də bilməz. Ona görə də beynə arananların, məlumatların, şeylərin, nəsnələrin 

konkret tam təfərrüatı verilməlidir ki, beyin onları tapsın, gətirsin və ya yolunu açsın. 

Düşüncələrinizi hərəkətə keçirin ki, varlıq dəyəri qazansın. Əksər insan üçün problem plan qurmaq deyil, 

plana uyğun olaraq hərəkət edə bilməməkdir. 

Firudin bəy bütün yaradıcı mövzularında əsas olan ideyanı məharətlə tuturdu. Buna görə də məqalə və 

kitablarında (xüsusən başı çox ağrı çəkdiyi və sağlığında çapını görmədiyi “Şuşa” kitabında) dedikləri qədər 

demək istədiklərini də anlamaq, dərk etmək fikirlərinin alt qatlarını kəşf etmək vacibdir. O bir dəryadır... 

“Şuşa” əsərini yalnız oxumaq üçün yazmayıb. Şuşanı daha dərindən anlamaq və anlatmaq üçün həmin 

kitabı-xəzinə kimi xalqa miras qoyub. Yazıb ki, xalq çarə arasın. Əslində o çarələri də öz bənzərsiz, yalnız 

özünəməxsus qeyri-adi mübarizəsi nümunəsində göstərdi. Görmək istəməyənlər, görməyə mane, əngəl törədib, 

pəl vuranlar və şairələr isə sadəcə bəhanələr oldu. 

Şuşalı Bəy dərinliyi ilə anlayırdı ki, Azərbaycan xalqının çarəsi məhz onun beyninin fərqli zəka 

keyfiyyətlərilə sıx bağlı məsələdir. 

Ona görə “dilin müştərisi qulaqdır” deyib televiziyada, radioda, müxtəlif məclislərdə çıxışlar edir, 

kitablarında isə sözləri xəzinə-miras niyyəti ilə “zəncirləyirdi”. 

...Düşünmək bilikləri bir-birilə əlaqələndirməyin sürətli və təsirli yoludur. İki qavramı, məsələni bir arada 

düşünsəniz, onlar arasında daha çox əlaqə qura bilərsiniz. Həyat araşdırmalara və araşdırmaçılara daha çox qapı 

açır. 

Ustad buyururdu: Unutmayın, beyin fasiləsiz işləmə vərdişinə görə boşluğu sevməz, beyin boşluğunu, 

işini lazımi biliklərlə, məlumatlarla təmin etməyəndə o, öz boşluqlarını mənasız, hətta insanlığa zidd məsələlərlə 

doldurmağa ehtiyac duyar. Ona görə də uğur qazanmaq üçün araşdırmalara aid kitablar, mənbələr oxumaq və 

müsbət istiqamətdə xoş məqsədlərlə fikirlərə dalmaq doğrudur. İnsan beynində dəfələrlə canlandırdığı xəyali 

rəsmlərdə olmaq istədiyinə çevrilə bilir. Xəyal gücü özünün gerçəkləşdirmə qabiliyyətinə malikdir. 

Bu gücün məqsədlər üçün istifadə edilməsi isə insanın və xalqın seçiminə bağlıdır. 

Azərbaycanlıların bəziləri (mən deyərdim əksəri - müəllif) sanki günahkarlıq psixologiyasının daşıyıcıları 

kimi davranır və yaşayır. Niyə belə? Təfərrüatlı, məntiqli öyrənmə çatmır. İstək güclü, yetərli deyil ki, öyrənmək 

səviyyəsini artıra. Azərbaycanda vətənə, dövlətə, torpağa, özünə, keçmişinə, indisinə, gələcəyinə və çox şeyə 

diqqət yetirmək ciddiliyi, məsuliyyəti çox aşağıdır. Bu, böyük problemdir. Dərinliklərini yaxşı öryənməməklə bu 

problemlər öz mövcudluğunu yeni problemlər yaratmaqla sürdürür. 

Öyrənmək üçün həm də yazmaq, qeydlər aparmaq, diqqəti inkişaf etdirmək əsasdır. Açıq deyək, 

azərbaycanlılar inandıqlarına zidd olan həyat tərzini yaşayır. Amma buna məcbur deyil... 

...Çox bilik yox, lazımi bilik və ondan istifadə daha üstündür. Çünki məhz lazımi bilikdən istifadə edən 

uğur gətirən fikirlər layihələnir. Bilik hərtərəfli düşünmək və ağıllı davranmaq üçün məqsədli vasitədir. Bilikləri 

uğura çevirmək isə ən lazımlı sənətdir. Beynin bilikləri ilə diqqətini bir nöqtəyə (hadisəyə, prosesə) 

cəmlənməsində o daha güclü olur. Beyin gücünü idarə etmək üçün etməli olduğumuz və olmadığımız qaydalara 

əməl etmək vacibdir. 

Beynə verilən tapşırıq nə qədər dəqiq və qısa olarsa, beyin də o qədər dəqiq və sürətli cavab verər. Beyin 

rəngarəngliyi və müxtəlifliyi tələb edir. Eyniliklərdən bezib yorulur. Ona görə də bütün yorğunluqların başında 

beyin, psixoloji durur. İnsanı və xalqı hipnoz etmək üçün uzunmüddətli eyniliklərdən istifadə edilir. Uzun illər 

eyniliklərindən yorulan beyinlər yuxulu vəziyyətə bənzər hala düşür. Dağıdıcı, sıxıcı iş gördükdə və ya işsiz, 

gücsüz qaldıqda insanlar da hipnozda olduğu kimi hərəkət və düşüncələrində yavaşıyır, transa məruz kimi qalır. 

Çünki beyin məqsəd tələb edə bilməyərək gücünü zəiflədir. Səbəbi isə beyin sahiblərinin məqsədlərinin olmaması 

və ya yetərsizliyidir. 

Firudin bəy Azərbaycan xalqının öyrənmək, biliklənmək, maariflənmək problemi yolunda əsas 

əngəllərdən, pis vərdişlərdən birini də unutqanlıqda görür və deyirdi: unutqanlıq milli bəladır və öyrənməyin 

qənimidir. Susqun, passiv xalq(lar)ın enerjisi də susar. Xalqın başına gələn tarixi müsibətlərin əsasında duran 

səbəblərdən biridir unutqanlıq. Tarixi hadisələri bir-biri ilə əlaqələndirmə yolu ilə yadda saxlamaq ən doğru 

metoddur. 

Xalqın beyninə, həyatına o qədər neqativ, kədər, faciə yüklənir, o qədər qorxular yaradırlar ki, xalq gözünü 

aça bilmir. Məqsəd qorxaqlaşdırmaqla ruhu basqı altında saxlayıb insanları manqurtlaşdırmaqdır. Qarabağ 

məsələsi də böyük proseslərdə, böyük dəyişikliklərlə müşayiət olundu və olunacaq. Allah axırını xeyrə calasın. 
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Hər şeyin çarəsi olan kimi maneələrdən keçməyin də ən yaxşı yolu o maneələrdən keçməyə çalışmaqdır. Bundan 

başqa çarə yoxdur. Bu şüura, elmə, hüquqa əsasən zamanın hökmüdür. Bu hökm xalqın ona aid ən təbii haqqıdır. 

Bu xalq ümumxalq beyninin tələbi olaraq gerçəkləşdirilməlidir. Xalq beyni üçün zamanın hökmü, tələbi 

gerçəkləşdirilməyəndə həmin xalqın beyni korşalar, kiçilər passivləşər. İşləksiz boş başlar isə şeytanın oylağına 

çevrilər. Beyin yaradıcı olmayanda dağıdıcı olur. Ona görə də xalq öz beyninin yaradıcılıq imkanlarını aramalı, 

gerçəkləşdirməlidir. Problemlərdən qurtulmaq üçün öncə xalq problemli şüurundan qurtulmalıdır. Hər hansı 

görülən işə nə qədər çox səbəb, məqsəd yüklənərsə, o iş o qədər dəyərlənib mühümlük qazanaraq, faydalı olar. 

İnsan gözəlliyin hər sahəsini yarada bilən bilik daşıyıcısıdır. Heyhat, biliyi əsasən bəziləri vəhşiləşdiriciliyə 

yönəldir. Halbuki insanın ən böyük istəyi dəyərli olmaqla dəyərləndirməkdir. Dəyəri dəyərlilər yaradır, 

dəyərləndirənlər dəyərləndirilir. 

Bəşəriyyət İLAHİ İRADƏNİN sərhədləri içindədir. Bu iradə qaydasızlığa, qanunauyğunsuzluğa, şansa, 

təsadüfə, amansızlığa, hikmətsizliyə bağlı deyil. Unudulmamalıdır. Təhlükəsizliyi üçün müstəqilliyindən vaz 

keçən toplumlar həm təhlükəsizliyindən, həm də müstəqilliyindən məhrum olar. 

P.S. Şuşa gündəlikdən çıxmayan mövzudur. Orada iki ölkə rəhbərinin görüşünün tarixi əhəmiyyəti 

yaşayacaq. Çoxları çox izah verdi. Düşünürəm hər halda tarixi, strateji təsəllidir. İnanıram ki, dünyada 

nələr baş verməsindən asılı olmayaraq Qarabağ dünyanın ən gözəl guşələrindən birinə çevriləcək. Şuşa da 

Yerusəlim kimi müqəddəs şəhərliyini qoruyacaq. Ruhu təmiz, xoş niyyətli müəllifləri oxuyub dinləyəndə 

ruhu enerji sahəsi müsbət yüklənir. Söz ustaları buna görə tarixən sevilir, Firudin bəy Şuşalı kimi. Onun 

elmi potensialının müxtəlif tərəfləri, cəhətləri, xüsusiyyətləri zamanı gəldikcə təqdim ediləcək. 

Allaha demə dərdim var, Dərdinə de, Allahım var. 

Mövlanə 

 

Təzadlar.-2021.-22 iyun.-№22.-S.8. 
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Şuşa - Pənahəlidən İlham Əliyevə qədər 

 

Elxan Zal Qaraxanlı 

 

Təməli Qarabağ hakimi Pənahəli (xan) tərəfindən qoyulmuş Şuşa qalası Prezident İlham Əliyev dönəmində 

öz tarixinin yeni dirçəlişini yaşayır. Molla Pənah Vaqifin timsalında "Azərbaycan intibahının" (mən akademik 

Nizami Cəfərovun elmə gətirdiyi bu fikirlə tam razıyam) beşiyi olan bu şəhər, Türk dünyasının kültür 

mərkəzlərindən birinə çevrilməkdədir, çünki Qarabağ torpağının Tanrıya yaxın qayalı bir zirvəsində zühur eləmiş 

"poeziya və musiqi ruhu", uzun illik əsrlikdən sonra şüşədən çıxan bir cin sayaq, yenidən Azərbaycan üzərində 

pərvaz elədi. 15 iyun 2021-də, Azərbaycan dövlətinin "Dirçəliş günü"nü kutladığı bir gündə, "səkkiz qırlı qızıl 

daylaq" prezidentlərimiz İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğanı Xan qızının türbəsinə apardı. Hələ 20 il öncə, 

mən "Şuşa həsrəti" şeirini yazanda bütün bunlar yalnız bir şairin arzuları idi. "Xan qızının türbəsinə apar məni 

qızıl daylaq" - deyirdi o zaman içimdəki duyğular. Amma arzuların reallığa çevrildiyi günləri öz gözlərinlə 

görəndə bu duyğular sınırsız bir atəşfəşan övqatı oyadır səndə. Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin Şuşada 

keçirdikləri rəsmi görüş bütün dünyanın nəzərlərini Azərbaycan mədəniyyətinin "Panteonuna" yönəltdi. On illər 

idi ki, ulularımızın teyfləri dolaşırdı bu qayaların qoynunda. İndi isə Molla Pənah Vaqifin, Xurşidbanu Natəvanın 

və Üzeyir Hacıbəyovun məzarlarını ziyarət edən iki türk lideri, burada "Şuşa müqaviləsi"ni imzalamaqla yeni bir 

tarixi səhifə açdılar. 

Mən bu müqavilənin məzmunu ilə tam tanış olmasam da, onun mistik gücünü hiss edirəm. 

Prezidentlərimizin göy səma altında qəddini düzəldib şeşələnən gözəl Şuşaya səfər etdiyi bu tarixi gün, yeni bir 

dirçəliş dönəminin təməlini qoydu. Mən həmişə inanmışam ki, cənabi Allah bir qövmü yüksəltmək istəyəndə, onu 

qazanmadan-qazanmaya aparmaq üçün bir kılavuz göndərir. Sözün düzü, bəşəriyyət tarix boyu bu qayə ilə 

yaşayıb. Müxtəlif xalqlar, müxtəlif cəmiyyətlər bir xilaskar, bir kılavuz gözləyişində olublar həmişə, onlar 

arzularının səmasında pərvaz edən bu kılavuzu fərqli adlarla çağırıblar. Biz türklər ona Göy Börü demişik, onun 

gəlişini elə olub ki, yüz illər boyu gözləmişik. Bu ülkü, bu qayə İstəminin, Baburun, Osmanın və neçə-neçə Tanrı 

çeçkininin ordularının önündə gedib, tarix kitabının səhifələrinə öz möhürünü vuran neçə şanlı səltənətin bərqərar 

olmasına vəsilə olub.  

Bir zamanlar bu qayə Oğuz tayfalarını ətrafına toplayıb müqəddəs yürüşı başlayan Şah İsmayıl Səfəvinin 

ordusunun uranı olaraq, onları böyük bir səltənət qurmağa sövq etdi. Geniş ərazilərdə qurulan və "Sufilər dövləti" 

kimi tanınan bu səltənət zamanında bu gün Azərbaycan türkləri kimi tanınan türk tayfaları bir bayraq altında 

birləşdilər. İndiki Əfqanıstanı, İranı, Qafqazı əhatə edən bu səltənətdə müxtəlif inzibati ərazilər vardı, onlardan 

biri də Qarabağ bərlərbəyliyi idi. Mərkəzi Gəncədə olan bu bəylərbəylik Araz çayı sahillərindən Qori sınırlarına 

qədər uzanırdı. Onda qədim Albaniya-Girdman torpaqlarının böyük bir hissəsi Qarabağ bəylərbəyliyinə daxil idi. 

Əlbəttə, Səfəvi hakimiyyəti inzibati əraziləri elə-belə, havadan yaratmırdı, bu qurumlar tarixi bağları olan 

ərazilərdə yaradılırdı. Səfəvi sülaləsinin hakimiyyətinə son qoymuş Nadir xan Avşarın ölümündən sonra başsız 

qalan səltənət dağıldı və imperiyanın hər yerində ərazi hakimləri özlərini xan, yəni Avropa dililə desək, kral, 

müstəqil hökmdar elan etdilər. Nadir şah ordusunun qoşun başçılarından olan Pənahəli bəy Cavanşir də öz dəstəsi 

ilə Qarabağa gələrək özünü xan elan etdi. Buradan belə bir sual çıxır ki, nəyə görə məhz Qarabağ? Onsuz da hər 

yanda dərəbəylik idi və bir neçə yüz əsgəri olan hər bir kəs özünü xan elan edə bilirdi. Həmin dövrdə özünü 

hökmdar elan etmək elə də çətin deyildi, ən çətini bu hakimiyyəti saxlamaq idi. Ərazi üzərində yerli əhalinin və 

oradakı tayfaların dəstəyini almaq üçün iddialarının qanuniliyini ortaya qoymalıydı. Buna görə, Pənahəli bəy 

Cavanşir öncə xristian məliklərinin yaşadığı əraziyə gəldi və iddialarını ortaya qoydu. Xristian məlikləri 

Albaniyanı idarə etmiş Mehranilərin soyundan idilər və müsəlman hökmdarlar həmişə icma daxilində onların 

muxtariyyətini saxlamışdılar. Bu o zamanlar idi ki, Rus imperiyası hələ Qarabağı ermənilərlə 

məskunlaşdırmamışdı, xristian əhali də hələ türk dilində danışırdı. Onların aşıqları da, şairləri də türkülərini türk 

dilində deyirdilər. Şəcərəsi Mehranilərin ən böyük nümayəndəsi Cavanşirə uzanan Cavanşirlər nəsli müsəlman 

olsalar da, ortaya iddia qoyduqda xristian məliklərin çoxu, xüsusən məlik Şahnazar onların iddialarını dəstəklədi. 

Mehranilər Parfiya əsilli olsalar da, Xəzər xaqanları ilə, Albaniya tarixçisi Kalantuklu Moiseyin dili ilə desək, 

"türklərlə qohum idilər". Mehranilər sülaləsinin qurucusu Mehran Sasani sarayından qaçanda Xəzər xaqanına 

pənah apardı, öz qızını ona verən xaqanın dəstəyi ilə Azərbaycan ərazisində Qardman (Girdman) dövlətini qurdu. 

Xazər xaqanlarının himayəsi Sasaniləri Mehranilərin hakimiyyətini tanımağa məcbur etdi. Müsəlmanlığın 

gəlişindən sonra Mehrani hökmdarlarının ən qüdrətlisi Cavanşir müsəlmanlarla dostluq sazişi bağlaya bildi və 

müsəlman hökmdarlar uzun əsrlər boyu onun nəslindən olanların hüquqlarını tanıdılar. İslamı qəbul edən 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

369 
 

Mehranilər ümmətin üzvi, bir hissəsi oldu, xristianlığı saxlayanlar isə ümmət içərisində daxili muxtariyyət 

aldılar... 

Buna görə Pənahəli Cavanşir ortaya iddia qoyub özünü xan elan edəndə yalnız Qarabağın müsəlman və 

xristian əhalisi deyil, qədim Girdman torpaqlarının digər yerlərində də dəstəkləndi. Borçalı, Qazax, Tovuz, 

Şəmkir, Gəncə kimi yerlərdən xeyli insan yeni yaranmış xanlığın ərazisinə, xüsusən onun yeni inşa edilmiş 

paytaxtına, Şuşa qalasına köç etdilər. Bu köçün ən böyük nümayəndəsi isə adını Azərbaycanın tarix kitabına qızıl 

hərflərlə yazdırmış böyük şair Molla Pənah Vaqif oldu. Qarabağ torpağında, qayalar zirvəsindən səmaya boylanan 

Şuşa qalasında qılınc və qələmin ittifaqından böyük bir mədəniyyət toxumu cücərdi və Azərbaycanın Təbriz, 

Şamaxı, Gəncə kimi qədim mədəniyyət mərkəzləri ilə yanaşı, yeni bir mədəniyyət ocağı zühur elədi. Qamlardan 

gələn türk dastan ruhunun və Parfiya maqlarının bəşəriyyətə töhfə verdiyi bir sənətin sintezindən yeni bir 

mədəniyyət gəldi ortaya - kökü qam və maqlara dayanan Azərbaycan mədəniyyəti. 

Bizim Molla Pənah Vaqifin həyat və fəaliyyəti barədə bilgilərimiz əsasən Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin və 

Səməd Vurğunun əsərlərinə dayanır. Bədii əsərdə təsvir olunan obrazın reallığa nə qədər yaxın olduğunu yalnız 

güman etmək olar. Amma bir şeyi dəqiq deyə bilərik: Çox qısa zaman kəsiyində varlığını sürdürmüş Qarabağ 

xanlığı, əsasən də onun paytaxtı Şuşa şəhəri ərazisində baş vermiş mədəniyyət intibahının meydana gəlməsində, 

elə bu xanlığın ömrü qədər onun baş vəziri, indiki dillə desək baş naziri olmuş Molla Pənahın tarixi rolu hələ də 

lazımi dəyərini almayıb. Deyirlər, el gözü tərəzi olar, şairin ilk dəyəri də elə eldən gəlib: "Hər oxuyan Molla Pənah 

olmaz". Tariximizdə heç bir şəxsiyyət haqqında mən buna oxşar ifadəyə rast gəlməmişəm. Gərək ki, elin gözündə 

elə əməllərin sahibi olasan ki, insanlar səni elmin simvolu olaraq görsünlər. Mən Molla Pənahın tarixi missiyasını 

belə görürəm: O, ölməz şeirləri ilə yanaşı, daha bir ölməz əsər qoyub, bu da onun formalaşdırdığı Şuşa mühitidir. 

Bu mühitin xanlığını rus general-mayorluğuna dəyişmiş İbrahim Xəlil xan Cavanşir tərəfindən formalaşdırıldığını 

iddia etmək isə sadəcə gülünc olardı. Mən indi, bu sətirləri yazarkən Heydər Əliyevin müdrikliyinə bir daha 

heyran qalıram. O hələ Sovetlər dönəmində M.P.Vaqifin məzarı üzərində türbə yapdırmışdı. "Azərbaycan 

intibahı" ideyasını ortaya qoyaraq onun ciddi elmi əsaslarını ortaya qoyan akademik Nizami Cəfərovun da 

uzaqgörənliyini qeyd etməyə bilmərik... 

İndi prezidentlərimiz İlham Əliyevin və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Şuşaya etdikləri tarixi səfəri seyr 

edərkən, Şuşanın Pənahəlidən İlham Əliyevə qədər uzanan tarixi kino kadrları kimi keçir gözlərim önündən. Bu 

səfərin siyasi mahiyyətləri barədə hələ çox yazılacaq, çox danışılacaq. Amma məni daha çox mənəvi aspektləri 

maraqlandırır. Düşünürəm ki, Prezident İlham Əliyev Şuşadan başlayan İntibah ruhunu bütün ölkədə pərvaz 

etdirəcək. Uzun illər ərzində etdiyim müşahidələrdən belə bir qənaətə gəlmişəm: Cənab Prezident hansı sahə ilə 

şəxsən özü məşğul olubsa, orada böyük inkişaf baş verib. Sonuncu dəfə biz bunu Vətən savaşı zamanı gördük. 

Ordu cəbhədə mücadilə edərkən, Ali Baş Komandan da informasiya savaşında meydan cənginə çıxdı və bütün 

düşmən ünsürləri pərən-pərən elədi. Əlbəttə, bu elə də yaxşı bir hal deyil, amma neyləyəsən ki, bəzi tarixi 

məqamlarda bir şəxsiyyət cəmiyyətdən bir baş yuxarı olur. Bu hal yalnız bizim cəmiyyətə aid deyil və onun tarixi 

analoqları çoxdur. Cəmiyyətdə böyük reformlar həmişə böyük şəxsiyyətlərin qətiyyəti sayəsində aparılıb. Mən 

arzu edərdim ki, Prezidentimiz böyük Zəfərdən sonra meydana gələn yeni reallıqda, hadisələrin kölgəsində 

qalmış, Molla Pənah ruhunun davamçıları, müstəqillik illərində formalaşan ədəbiyyat nümayəndələri ilə də şəxsən 

məşğul olacaq. Çünki artıq qələm savaşının zamanı gəlir. 

Mən bu yazını, elə prezidentlərimizin Şuşa səfəri günü çapdan çıxmış və Vətən savaşı dövründə mətbuatda 

çap olunan yazılarımdan ibarət "Ordu günü" kitabımdan bir sitatla bitirmək istəyirəm. Bu yazını Şuşa alınan günü 

yazmışdım: "...Mən Pənahəli xanı görürəm, Molla Pənah Vaqifi görürəm, Xan qızı Natəvanı görürəm, Üzeyir 

bəyi görürəm... və daha kimlər... kimlər. Onların şükranlıq baxışları müzəffər ordunun üzərinə alqışlar səpələyir. 

Bu ordu böyük ordudur, bu Komandan böyük komandandır. Bu millət, onları doğuran bu millət böyük millətdir. 

Millətimə salam olsun! 

Salam olsun, İlham Əliyev! Azərbaycan xalqına uzun illərdən sonra qələbə zövqünü tamsındıran böyük 

Komandan. Əcdadlarımızın şanlı ənənələrinin davamçısı. Sən "Savaş ayələri"ni gerçəkliyə çevirdin, Sən 

babalarımızın öləziyən savaş ruhunu zəfər atəşi ilə alovlandırdın. Sən dünya boyu səpələnmiş 50 milyon 

Azərbaycanlını bir bütövə çevirdin. Müsəlmanıyla, xristianı ilə, yəhudisiylə... Hamısını. Ellərimizi dərləyib bir 

bayraq altına yığdın - böyük Eltəriş. Xəzər xaqanlığının əzəmətini yüz illərdən sonra Azərbaycan torpağında zühur 

elətdirdin. 

Salam olsun, Rəcəb Tayyib Ərdoğan, İslamın umudu, türklüyün qəlb odu. Əzilən hər müsəlman, tacavüzə 

uğrayan hər türk artıq bilir ki, o yalqız qalmayacaq. 

Halal olsun! Halal olsun! 
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Mədəniyyət paytaxtına çevrilən Şuşa əsl ilham çeşməsidir 

 
İlyas Hacıyev, 

Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi 

 

Vətən müharibəsindəki parlaq Qələbə sozalan ümidlərimizi alovlandırdı, qaysaq bağlamayan 

yaralarımıza ən yaxşı məlhəm oldu, ürəyimizdəki nisgil əriyib getdi, yerini sevincə, fərəhə, qürura verdi. 

Qürurlandıq, iftixar hissi keçirdik ki, azərbaycanlıyıq. Qələbənin dadı başqa heç nə ilə müqayisə edilməyəcək 

dərəcədə şirindir. Bu şirinlik həyatımıza yeni tam verdi. Könüllərin yaşamaq eşqi, qurub-yaratmaq, düşmənin 30 

il işğalda saxlayıb viran qoyduğu kəndlərimizi, şəhərlərimizi yenidən cənnətə döndərmək istəyi günümüzün həyat 

ritminə çevrilib. 

Bu gün bütün ölkəmizin, bütöv türk dünyasının ürəyi Şuşada döyünür desək, heç də mübaliğə olmaz. 

Dünyanın siyasi liderləri sırasında bənzərsiz ağır çəki sahibi, Türkiyənin Cümhurbaşkanı Rəcəb Tayyib 

Ərdoğanın NATO-nun zirvə toplantısından dərhal sonra Şuşaya səfər etməsi çox mətləblərə aydınlıq gətirdi. Bu 

səfər bir millət iki dövlət - Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun sarsılmaz təntənəsini iki siyasi liderin - Ərdoğan və 

İlham qardaşlığının timsalında bütün dünyaya bir daha parlaq şəkildə nümayiş etdirdi. Qəhrəman oğullarımızın 

canı, qanı bahasına başındakı dumanları birdəfəlik dağılan Şuşa bu gün Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı 

funksiyasını uğurla həyata keçirir. Bu yaxınlarda Cıdır düzündə Heydər Əliyev Fondunun, mədəniyyətimizin 

böyük hamisi olan respublikanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə gerşəkləşən 

“Xarıbülbül” musiqi festivalı öz orijinallığı və möhtəşəmliyi ilə Şuşanın yeni tarixində ən parlaq səhifə oldu. 

Musiqi bayramından qaynaqlanan sevincli günlər yaşadığımız bir zamanda çağdaş Türk dünyasının lideri 

R.T.Ərdoğanın işgüzar Şuşa səfəri Qarabağın təhlükəsizliyinin etibarlı təminatı istiqamətində atılan inamlı addım, 

Ermənistanda revanşistlərə havadarlıq edən bəzi dünya dövlətlərinə ciddi mesaj oldu. 

Nə xoş ki mədəniyyət payaxtımıza çevrilən Şuşa bu gün başdan-başa böyük inşaat meydanına çevrilib. 

Faşist xislətli ermənilərin dağıtdığı, xarabaya çevirdiyi şəhər tamamilə yenidən qurulur. 

Bizlər mədəniyyət işçiləri olaraq yeni paytaxtımız olan Şuşada gedən proseslərdən, burada həyata 

keçirilən mədəni-kütləvi tədbirlərdən, daşlara-qayalara yazılan qəhrəmanlıq dastanından ilham alırıq. Bütün 

gücümüzü, qüvvəmizi səfərbər edərək çalışırıq ki, fəaliyyətimizi yeni dövrün yeni tələblərinə uyğun quraq, 

mədəniyyətimizi bacarıqla təbliğ edək, tarixi-mədəni abidələrimizi vətəndaş mövqeyindən qoruyaraq, 

musiqimizin, incəsənətimizin inkişafına yeni töhfələr verək. 

Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi Mingəçevir və Yevlax şəhərlərini, Bərdə və Tərtər rayonlarını əhatə 

edir. Nazirliyin tapşırıq və tövsiyələri əsasında fəaliyyətimizin əsas istiqamətlərini müəyyən edir, üzərimizə düşən 

vəzifələri layiqincə yerinə yetirməyə çalışırıq. Pandemiya şəraitində işləmək müəyyən çətinliklər yaratsa da, 

reallığı ciddi surətdə nəzərə alır. Nazirlər Kabineti yanında fəaliyyət göstərən Operativ Qərargahın müəyyən etdiyi 

qaydalara ciddi əməl edirik. Mədəni-kütləvi tədbirlərin böyük əksəriyyəti onlayn formatda həyata keçirilir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə 2021-ci il “Nizami Gəncəvi ili” elan 

olunmuşdur. Biz regional mədəniyyət idarəsi olaraq bütün qüvvələrimizi səfərbər edərək çalışırıq ki, sərəncamda 

qarşıya qoyulan vəzifələrin uğurlu icrasını təmin edək. Bu məqsədlə regionda fəaliyyət göstərən bütün mədəniyyət 

müəssisələrində xususi tədbirlər planı hazırlanmış və onun icrası nəzarətə götürülmüşdür. Nizami Gəncəvi dünya 

şöhrətli filosof şairdir. Onun yaradıcılığı elə bir zəngin xəzinədir ki, ona hər müraciət edəndə yeni hikmətlər aşkar 

edirsən. Biz videoformatda şairin “İsgəndərnamə”sinin, “Leyli və Məcnun”un, “Sirlər xəzinəsi”nin və “Xəmsə”yə 

daxil olan digər əsərlərinin dəfələrlə bədii müzakirəsini təşkil etmişik. Təbii ki, bu istiqamətdə maraqlı tədbirləri, 

ədəbi-bədii kompozisiyaları bundan sonra da davam etdirəcəyik. 

Regional Mədəniyyət İdarəsi yeniyetmə və gənc istedadların üzə çıxarılması və dəstəklənməsi 

məqsədilə bir sıra layihələrin icrasında da fəal iştirak edir. Uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin şagirdlərinin 

ölkə daxilində və xaricdə keçirilən müxtəlif müsabiqələrdə, festivallarda iştirakına böyük önəm veririk. Bu 

istiqamətdə görülən tədbirlərin nəticəsi yetərincə fərəhlidir. Yevlax şəhər 1 nömrəli uşaq musiqi məktəbinin 

qazandığı uğur xüsusilə sevindiricidir. Məktəbin şagirdi Aytac Dadaşova İtaliyada keçirilən IV “Future Stars” 

Beynəlxalq onlayn müsabiqədə fəal iştirak edərək 13-14 yaş qrupunda instrumental ifaçılıq üzrə birinci dərəcəli 

laureat diplomu ilə təltif olunmuşdur. Dünyanın musiqi beşiyi sayılan İtaliyada keçirilən müsabiqədə birincilik 

qazanmaq böyük uğur sayılmalıdır. Biz gənc ifaçının qələbəsinə böyük dəyər verərək onun oxuduğu məktəbdə 

maraqlı bir görüş keçirdik. Görüşdə qalibin valideynləri, oxuduğu məktəbin şagird və müəllim kollektivi, regional 

idarənin aparat işçiləri, Qarabağ müharibəsinin veteranları iştirak edirdilər. Beynəlxalq tədbirlərdə yüksək şagird 
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hazırlığına görə Yevlax şəhər 1 nömrəli uşaq musiqi məktəbinin müəllimi Nigar Sultanovaya və İtaliyada 

keçirilən “Future Stars” beynəlxalq onlayn müsabiqəsində qazandığı uğura görə məktəbin şagirdi Aytac 

Dadaşovaya fəxri fərman və qiymətli hədiyyələr təqdim olundu. 

Qazaxıstanın Nur-Sultan şəhərində keçirilən beynəlxalq Qrand Musiqi Festivalında da gənc ifaçılarımız 

II və III dərəcəli diplomlarla təltif olunmuşdular. 

Mingəçevir şəhəri ilə qardaşlaşan Belarusiya Respublikasının Polosk şəhərinin 1159-cu ildönümü 

münasibətilə Poloskda “Müqqədəs Sofiya torpağında” adlı beynəlxalq festivalda Mingəçevir təmsilçiləri Elçin 

İsmayılov və Cavid Əliyev “Vətən haqqında mahnı” aksiyasında uğurla çıxış etmiş, festivalın təşkilat komitəsinin 

təşəkkür məktubu ilə təltif olunmuşlar. 

Türkiyədə onlayn şəkildə keçirilən “Uluslararası Sanol Solo Folkdans Yarışması”nda mingəçevirli 

yeniyetmələr və “Banu” rəqs kollektivi böyük uğura imza atmışlar. 

Milli dəyərlərimizin təbliği məqsədilə Mingəçevir şəhər Ü.Hacıbəyli adına 11 illik musiqi məktəbinin 

təşəbbüsü ilə beş ölkədə yaşayan azərbaycanlıların birgə hazırladığı “Sarı gəlin” musiqi əsərinin canlı ifası təqdim 

edilmiş, Türkiyənin məhşur Bengü Türk kanalında məktəbin fəaliyyəti haqqında maraqlı veriliş hazırlanmış və 

onlayn Zoom proqramı vasitəsilə xalq çalğı alətləri orkestrinin konserti yayımlanmışdır. 

Hər birimiz üçün qürurvericidir ki, əsasını xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin qoyduğu 

dövlət mədəniyyət siyasəti respublika Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən müasir dövrün xüsusiyyətlərinə uyğun 

yaradıcılıqla davam etdirilir. Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada təbliği istiqamətində həyata keçirilən 

məqsədyönlü tədbirlərin məntiqi nəticələri sevindiricidir. Mədəniyyətimizin inkişafında, mədəni irsimizin 

qorunmasında və dünyaya təqdim olunmasında Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 

Mehriban xanım Əliyevanın genişmiqyaslı fəaliyyəti hər bir ölkə vətəndaşında məmnunluq doğurur. 

Musiqi, incəsənət hər bir xalqın vizit kartıdır. Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsinin hər bir əməkdaşı 

öz gündəlik fəaliyyətində bu məntiqdən doğan məsuliyyəti yüksək dəyərləndirir. 
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Yeni çəkilən yollarla üzü Şuşaya... 
 

Yağıdan qurtulan Qarabağın torpağı çiçək açır, çeşmələri qaynayır,obaları nura qərq olur 

 

Flora Sadıqlı 

 

Qarabağın  uzun  illər  yağı tapdağında  qalan  torpağı  artıq azad nəfəs  alaraq  gül-çiçək açır. Qarabağ 

ellərinə  işıq gəlir, yeni rahat yollar çəkilir, şəhərlər, kəndlər yenidən qurulur. 

Prezident İlham Əliyevin işğaldan  azad  edilmiş  bölgələrə hər  səfəri zamanı  bərpa olunmuş, yaxud  təzə 

qurulmuş bir infrastruktur  istismara  verilir. Eləcə də   yeni layihələrin  təməli qoyulur. 

Bu il iyunun 14-də işğaldan azad edilmiş ərazilərə  növbəti   səfəri zamanı  dövlət başçısı  Əhmədbəyli-

Füzuli-Şuşa yolunda və “Zəfər” yolunda görülən işlərlə tanış oldu. Prezidentə avtomobil yollarında tikinti işlərinin 

gedişi barədə məlumat verildi. Xatırladaq ki,  4 və 6 hərəkət zolaqlarından ibarət Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa 

yolunun uzunluğu 81, “Zəfər” yolunun uzunluğu isə 101 kilometr olacaq. Hər iki yol boyunca tunellər, körpülər 

inşa ediləcək, bütün zəruri infrastruktur yaradılacaq. 

Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun Daşaltı kəndinin ərazisindən keçən hissəsində tunel inşa 

ediləcək. Prezident İlham Əliyev   Şuşaya səfəri çərçivəsində  bu  tunelin də  təməlini qoydu. Burada hər biri iki 

zolaqdan  ibarət  iki tunel tikiləcək. Tunellərin digər texniki göstəriciləri də eyni, yəni  hərəsinin uzunluğu 530, 

eni  12 metr olacaq. 

Elə həmin gün  Prezident “Zəfər” yolunun Xocavənd rayonundan keçən hissəsində inşa edilən körpüdə 

görülən işlərlə də tanış oldu. İşğaldan azad edilən ərazilərimizdə görülən bütün bərpa və yenidənqurma işləri kimi, 

burada da tikinti yüksək sürətlə aparılır və yol istismara verilənədək körpü də hazır olacaq. Quruçay üzərindən 

salınan bu üçaşırımlı körpünün uzunluğu 86 metr təşkil edəcək. 

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva  Füzuli rayonundakı Aşağı Köndələnçay su 

anbarında   da  olublar. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdəki  digər su  mənbələri kimi Köndələnçay su anbarı  

da artıq  öz əlimizdədir. Məlum olduğu kimi, 1993-cü ildə Füzuli rayonu erməni qəsbkarları tərəfindən işğal 

ediləndən sonra  bu su anbarından istifadə etməyimiz  mümkün olmayıb. İşğal zamanı torpaqlarımızda ekoloji 

terror törədən erməni vandalları  əkin-biçinin  suvarmaya ehtiyacı olduğu zaman suyun qarşısını kəsmiş, 

daşqınlarda  və təsərrüfatlara  su lazım  olmayan vaxtlarda isə anbarlardan suyu buraxaraq ciddi problemlər 

yaratmışlar. Bir sözlə, mənfur düşmən bizi sudan bəhrələnməkdən  məhrum etmişdi. Sərsəng və Suqovuşan su 

anbarları işğalçının əlində olduğundan  100 min hektar torpaq susuz qalmışdı. Nəticədə  bir neçə rayonda su 

təminatını yaxşılaşdırmaq üçün yüzlərlə subartezian quyusunun qazılması  zərurəti yaranmışdı. Ağdam, Tərtər, 

Bərdə, Yevlax, Goranboy və digər rayonlar Tərtərçayın suyundan istifadə edə bilmirdi. Vətən müharibəsindəki 

qələbəmizlə  həmin   sərvətlərimiz də özümüzə qayıtdı. 

Köndələnçay su anbarında olarkən dövlət başçısı bu barədə demişdir: “Azad edilmiş bütün torpaqların su 

mənbələrinin xəritəsi hazırlanır. Bizim bütün su ehtiyatlarımız, çaylarımız, göllərimiz, su anbarlarımız - bu 

sərvətimiz indi bizim əlimizdədir. Bu sudan səmərəli şəkildə istifadə etmək üçün yeni kanalların çəkilməsi və 

köhnə kanalların bərpası məqsədilə artıq vəsait də ayrılıb, müvafiq göstərişlər verildi və geniş proqram icra 

edilməyə başlanmışdır. Köndələnçay su anbarına mən bir müddət bundan əvvəl bir heyət göndərmişdim. Bu 

anbarın vəziyyəti araşdırıldı və həyat bu bölgəyə qayıdandan sonra əlbəttə ki, biz bu sudan istifadə edəcəyik... 

Mənə bu yaxınlarda verilən məlumata görə, Vətən müharibəsindən sonra 30 min hektardan çox sahəyə Suqovuşan 

su anbarından su verilməyə başlanmışdır. Eyni zamanda Ağdam rayonunda Xaçınçay su anbarı da bizim 

nəzarətimizdədir, işğaldan azad edilib və o su anbarı bu su anbarından həcm baxımından daha böyükdür. Bir daha 

demək istəyirəm ki, bizim bütün su ehtiyatlarımız araşdırılır, təhlil edilir və gələcəkdə bizə böyük üstünlük 

verəcəkdir”. 

Xatırladaq ki, Köndələnçay su anbarı Ulu Öndər Heydər Əliyevin göstərişi və təşəbbüsü ilə 1980-ci illərin 

əvvəllərində inşa edilmişdi. Onun istifadəyə verilməsinin əsas məqsədi Füzuli rayonunda kənd təsərrüfatının 

inkişaf etdirilməsi idi. Ümumi tutumu 9,5 milyon kubmetr olan bu su mənbəyi 6200 hektar sahəni suvarmağa 

imkan verirdi. Vətən müharibəsindən sonra  Köndələnçay su anbarı nəzarətimizdədir və Prezident artıq onun 

gələcək istismarı ilə bağlı müvafiq göstərişlər verib. 

Bəli, yeni salınan yollarla üzümüz  Qarabağadır. Düşmən əlindən qurtulan su çeşmələrimiz də  qaynayır. 

İşğaldan azad edilmiş bölgələrin işığı da getdikcə daha gur yanır. Burada  qısa müddətdə  artıq neçə elektrik 
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yarımstansiyası istifadəyə verilib.  İyunun 14-də isə  Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva  

yeni tikilən “Füzuli” yarımstansiyasının açılışında iştirak etdilər. Prezident  yarımstansiyanı işə saldı. 

110/35/10 kilovoltluq bu yarımstansiya dövlət başçısının işğaldan azad edilən ərazilərin ən az  vaxtda 

elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsinə dair tapşırığına uyğun olaraq tikilib. İnşa edilən yeni aeroportun və Şuşa 

yolunun yaxınlığında yerləşən  yarımstansiya hava limanı da daxil olmaqla, Füzuli şəhəri və ətraf kəndlərdə inşa 

ediləcək bütün infrastrukturu elektrik enerjisi ilə təchiz edəcək. 

Bu enerji obyekti, o cümlədən yeni İdarəetmə Mərkəzi ən müasir tələblərə cavab verən avadanlıqla təchiz 

olunub və komplektləşdirilib. İdarəetmə Mərkəzində texniki imkanlarla yanaşı, əməkdaşlar üçün  hərtərəfli iş və 

istirahət şəraiti yaradılıb. Yarımstansiyanın işinə real vaxt rejimində nəzarət olunması və göstəricilərin 

“Azərenerji”yə ötürülməsi məqsədilə yerli mikro-SCADA dispetçer idarəetmə sistemi qurulub. 

İşğaldan azad edilən ərazilərin böyük hissəsinin Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulması üçün 

“Şükürbəyli” yarımstansiyası da genişləndirilərək  yenidən qurulub.  Burada yeni avadanlıqla komplektləşdirilmiş 

mühafizə və avtomatika sistemləri ilə təchiz edilən İdarəetmə Mərkəzi yaradılıb və lokal mikro-SCADA sistemi 

qurularaq yarımstansiyanın idarə olunması tam rəqəmsallaşdırılıb. Yenidən qurulan 110/35/10 kilovoltluq bu 

yarımstansiyanın da məsafədən idarə olunan SCADA dispetçer sistemi vasitəsilə açılışını  Prezident İlham Əliyev  

etdi. 

İşğaldan azad edilən digər rayonlarda tikiləcək yarımstansiyaların Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə 

qoşulması üçün  “Şükürbəyli” yarımstansiyasına İmişli yarımstansiyasından 51 kilometr məsafədə 110 kilovoltluq 

xətt çəkilib.  “Şükürbəyli” yarımstansiyasından isə Şuşaya 75 kilometrlik ikidövrəli 110 kilovoltluq xətt çəkilib 

və bu xətt Füzuli şəhərində yeni tikilən 110 kilovoltluq yarımstansiya ilə əlaqələndirilib. Paralel olaraq hazırda 

“Şükürbəyli” yarımstansiyasından Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında yeni tikilən yarımstansiyalara  

yüksək gərginlikli elektrik veriliş xətti çəkilir.  Bu bölgələrin  yurd həsrətliləri   yeni  tikilən ev-eşiklərinə işıqlı 

yollarla dönəcəklər. 
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Şuşanın dağları başı dumansız 
 

Və ya əcdadlara sadiqlik, gələcək nəsillər üçün strateji yol xəritəsi 

  

Rufik İsmayılov 

 

Ortaq kökə, dilə, din birliyinə, oxşar mədəniyyətə, adət-ənənələrə sahib Azərbaycan və Türkiyə öz 

tarixlərinin ən mürəkkəb dövrlərində daim bir-birinə dəstək olublar. Birinci Dünya Müharibəsi illərində (1915-

16) Çanaqqala savaşında azərbaycanlı könüllülər türk qardaşları ilə birlikdə işğalçı İngiltərə, Fransa, Avstraliya 

və Yeni Zelandiya hərbi birləşmələrinə qarşı rəşadətlə vuruşublar. 1918-ci ildə müsəlman Şərqində ilk 

Demokratik Cümhuriyyət quran Azərbaycan xalqının köməyinə Nuru Paşanın komandanlığı ilə Türk Qafqaz 

İslam Ordusu yetişib, Bakı şəhəri daşnak-bolşevik tör-töküntülərindən təmizlənib, yeni yaradılan dövlətin 

paytaxtına çevrilib. 1920-ci ildə Türkiyə ən sıxıntılı zamanını yaşayanda, ordusu dağılmış, silahları alınmış, sanki 

əl-qolu bağlanmış vəziyyətdə olanda qazi Mustafa Kamal Atatürk yardım üçün sovet Azərbaycanın o zaman 

rəhbəri olan Nəriman Nərimanova məktubla müraciət edib. N.Nərimanov Türkiyəyə maddi və mənəvi dəstəyini 

əsirgəməyib. Buna görə minnətdarlıq məktubu yazan Atatürk, Azərbaycan qarşısında borclu olduqlarını deyərkən, 

N.Nərimanov "Paşam, bizim türk millətində qardaş qardaşa borc verməz. Qardaş hər zaman qardaşının əlindən 

tutar. Biz qardaşıq və daima əlinizdən tutacağıq” cavabını verib. 1923-38-ci illərdə Türkiyənin Prezidenti olan 

Mustafa Kamal Atatürk "Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir” - söyləyərək, qardaş dəstəyini 

bir daha ifadə edib. 

 

Bütün imkanları ilə qardaş xalqın yanında 

 

Müasir Azərbaycanın qurucusu və memarı, ulu öndər Heydər Əliyev türk ordusunun 1918-ci ildə Bakını 

daşnak təcavüzündən xilas etməsinin hər bir azərbaycanlının qəlbində yaşadığını söyləyib. Bildirib ki, 

Azərbaycan xalqı həmin ağır dövrdə türk xalqının ona göstərdiyi köməyi heç vaxt unutmayacaq. Ümummilli lider 

Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığını bir millətin iki dövləti kimi xarakterizə edib. Prezident İlham Əliyev də bu siyasi 

kursu uğurla davam etdirir. Hazırda Azərbaycan və Türkiyə arasında hər hansı fikir ayrılığı yoxdur, əksinə, bu iki 

dövlət bütün məsələlərdə daim bir-birinə dəstək olur, xalqlarımız həmrəylik nümayiş etdirir. Ötən il sentyabrın 

27-də başlayan və noyabrın 10-da yekunlaşan 44 günlük Vətən Müharibəsində də Türkiyə və Azərbaycanın 

həmrəyliyi, qarşılıqlı dəstəyi növbəti dəfə bütün dünyaya əyan oldu. Türkiyə müharibənin ilk günlərindən 

Azərbaycanın haqq işinə mənəvi və siyasi dəstəyini ifadə etdi. Türkiyənin dövlət və hökumət başçıları, digər rəsmi 

şəxsləri dəfələrlə bəyan etdilər ki, bütün imkanları ilə qardaş Azərbaycan xalqının yanındadırlar. 

  

Qars müqaviləsinə sadiqlik və... 

 

Silahlı Qüvvələrimiz Ermənistan ordusunun belini qıraraq zəfər çaldıqdan, işğal altında saxlanılan 

torpaqlarımız azad edildikdən, ərazi bütövlüyümüz təmin olunduqdan sonra regionda yaranan yeni reallıq fonunda 

da Türkiyənin Azərbaycana dəstəyi davam etməkdədir. Bu dəstəyin, birlik və bərabərliyin rəmzi olaraq iyunun 

15-də Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana səfəri baş tutub. Türkiyəli həmkarını Qarabağ torpağında 

qarşılayan Prezident İlham Əliyev ona işğaldan azad olunmuş ərazilərin indiki vəziyyəti, görüləcək işlər barədə 

ətraflı məlumat verib. Ardınca Şuşa şəhərinə yola düşən prezidentlərin təkbətək görüşü olub. Sonra "Azərbaycan 

Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsi” 

imzalanıb. Şuşa Bəyannaməsində iki dost və qardaş ölkə arasında imzalanmış bütün beynəlxalq sənədlərə, 

bununla əlaqədar 13 oktyabr 1921-ci il tarixli Qars müqaviləsinə sadiqlik nümayiş etdirilib. Ümumi maraqların 

qorunmasında hər iki ölkənin siyasi, iqtisadi, müdafiə, mədəni, humanitar, səhiyyə, təhsil, sosial, gənclər və idman 

sahələrindəki imkan və potensiallarının birləşdirilməsinin mühüm əhəmiyyəti vurğulanıb. Qeyd olunub ki, 

beynəlxalq hüququn prinsip və normalarına, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinə uyğun 

olaraq qlobal və regional sülh, sabitlik və təhlükəsizliyin təmin edilməsində birgə səylər bundan sonra da davam 

etdiriləcək. Sənəddə iki dost və qardaş ölkə arasında strateji səviyyədə inkişaf edən münasibətlərin durumundan 

məmnunluq ifadə edilərək, siyasi dialoqun bütün səviyyələrdə davam etdirilməsinin və qarşılıqlı yüksək səviyyəli 

səfərlərin əhəmiyyəti diqqətə çatdırılıb. 
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Öndərlərin vəsiyyətinə sadiqlik 

  

Bu tarixi sənədin imzalanmasının ardınca mətbuata bəyanatla çıxış edən Prezident İlham Əliyev bildirib ki, 

Bəyannamə tarixə əsaslanır və orada xalqlarımızın böyük liderləri, öndərləri Mustafa Kamal Atatürkün, Heydər 

Əliyevin kəlamları öz əksini tapıb. Dövlət başçısı deyib ki, bu tarixi sözlər, kəlamlar hər iki ölkə üçün əsas amildir. 

Prezident Türkiyə-Azərbaycan birliyinin, qardaşlığının əbədi olduğunu bəyan edib: "Biz bu vəsiyyətə sadiqik və 

XXI əsrdə azad edilmiş Şuşada Müttəfiqlik Bəyannaməsini imzalayarkən əcdadlarımıza sadiqliyimizi nümayiş 

etdiririk, gələcək nəsillərə yol göstəririk. Birgə Bəyannamədə tarixi Qars müqaviləsinə istinad edilir. Tarixi Qars 

müqaviləsi düz 100 il bundan əvvəl imzalanmışdır. Bu da böyük rəmzi məna daşıyır. Azad edilmiş Şuşa şəhərində 

100 ildən sonra müttəfiqlik haqqında imzalanan Birgə Bəyannamə bizim gələcək iş birliyimizin istiqamətini 

göstərir. Bəyannamədə bir çox önəmli məsələlər öz əksini tapır. Beynəlxalq müstəvidə birgə əməkdaşlığımız, 

fəaliyyətimiz, siyasi əlaqələr, iqtisadi-ticarət əlaqələri, mədəniyyət, təhsil, idman, gənclər siyasəti, demək olar ki, 

bütün sahələr əhatə olunur. Enerji təhlükəsizliyinin, Cənub Qaz Dəhlizinin önəmi Türkiyə, Azərbaycan və Avropa 

üçün göstərilir və hər bir məsələ çox böyük önəm daşıyır. Mən onların arasında iki məsələni xüsusilə qeyd etmək 

istərdim. Birincisi, müdafiə sahəsində əməkdaşlıq, iş birliyi məsələsi. Müdafiə sənayesi sahəsində və qarşılıqlı 

hərbi yardım məsələləri bu Bəyannamədə öz əksini tapır. Bu, tarixi nailiyyətdir. Biz bir daha göstəririk ki, bundan 

sonra da hər zaman bir yerdə olacağıq. Bundan sonra da bir-birimizin təhlükəsizliyini təmin edəcəyik, necə ki, bu 

günə qədər Türkiyə və Azərbaycan bütün məsələlərdə bir yerdədir, bundan sonra da bu, belə olacaq. İkinci önəmli 

məsələ nəqliyyat məsələsidir. Bəyannamədə Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı çox açıq ifadələr öz əksini 

tapmışdır. Bu da İkinci Qarabağ savaşından sonra yaranmış yeni geosiyasi vəziyyətin nəticəsidir. Bu gün biz 

Türkiyəni və Azərbaycanı dəmir yolu ilə, avtomobil yolu ilə birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizi haqqında nəinki 

danışırıq, bu dəhlizi əməli işlərlə yaradırıq. Müttəfiqlik haqqında imzalanmış Birgə Bəyannamədə bu məsələnin 

əks olunması böyük məna daşıyır”. 

  

Hər cür fədakarlığa hazır olmaq 

 

Türkiyənin dövlət başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğan qeyd edib ki, ölkəsi Azərbaycanın işğal altındakı 

torpaqlarının azadlıq mübarizəsində olduğu kimi, bərpa işlərində də qardaş xalqa hər cür dəstəyi verir, verməkdə 

davam edəcək. O, bölgədə təsiri olan hər kəsi həqiqətləri görməyə, Azərbaycan xalqının Zəfərini qəbul etməyə 

və gələcəyə baxmağa dəvət edib. Deyib ki, Türkiyənin gücü Azərbaycanın gücü, Azərbaycanın gücü də 

Türkiyənin gücüdür: "Atəşkəs razılaşmasından sonra, artıq bölgədə bütün tərəflər üçün yeni əməkdaşlıq imkanları 

yaranıb. Azərbaycanlı qardaşlarımın bu məsələdə son dərəcə istəkli olmalarının ən yaxın şahidiyik. Türkiyə olaraq 

biz də coğrafi qonşuluq əlaqələrimizi daha dərin əməkdaşlıqlara yönəltmək istəyirik. Ermənistanın, ona xoş 

niyyətlə uzadılan həmrəylik əlini tutmasını, ortaq gələcəyi birlikdə formalaşdırmaq fürsətindən yaxşı istifadə 

etməsini arzu edirik. "Altılı platforma” dedik. Bu platformada, bildiyiniz kimi, Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, 

Ermənistan, Gürcüstan və İran var. Bu "altılı platforma” ilə birlikdə, artıq istəyirik ki, bölgə rahatlıqla, sülh içində 

yaşanan bir bölgə olsun. Bu addımı atmaq üçün biz qardaşımla birlikdə hər cür fədakarlığa hazırıq. Cənab Putin 

eyni qaydada bu cür fədakarlığa hazırdır. Bu istiqamətdə atılacaq addımlarla bölgə bir sülh bölgəsinə çevriləcək. 

Bu tarixi fürsətin reallığa söykənməyən həvəslər, ifadələr və fəaliyyətlərlə qaçırılmamağı ən böyük arzumuzdur. 

Bölgədəki yeni reallığa fayda vermək istəyən hər kəsin nifrət və təhrik siyasətindən əl çəkərək sülh və əməkdaşlığı 

təşviq etməyə istiqamətlənməsi əsas şərtdir. Belə bir mühit formalaşanda Ermənistan ilə münasibətlərin 

normallaşması üçün biz də üzərimizə düşəni edəcəyimizi hər fürsətdə deyirik. Bu ümidverici proses Azərbaycan 

ilə Ermənistanın imzaladıqları atəşkəs razılaşmasını əhatəli və uzaqgörən bir sülh müqaviləsi ilə tamamladıqları 

halda, çox sağlam şəkildə davam edəcəyinə inanırıq”. 

 

Kaspi.-2021.-19 iyun.-№22.-S.3. 
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Namusum, qeyrətim, vicdanım Şuşa! 

 
Bahadur İmanquliyev 

 
…2001-ci ildə beynəlxalq qurumların vasitəçiliyi ilə Tiflisdə azərbaycanlı və ermənistanlı jurnalistlərin 

görüşü keçirilirdi. Görüşə bizim tərəfdən beş kişi, o tərəfdən isə beş qadın gəlmişdi. Ermənilər bir nəfər kimi 

dəridən-qabıqdan çıxırdılar ki, barışmaq lazımdır, bu müharibədən biz xeyir görmədik. Özlərini elə aparırdılar ki, 

guya müharibədə udan biz, uduzan tərəf onlardır. Onlara dedik ki, yaxşı yadınızda saxlayın, Şuşanın işğal altında 

olması bizim üçün qan sızan, sağalmaz yaradır. Heç kim, heç vaxt sizinlə barışmayacaq. Bilin, nə qədər ki Şuşa 

sizdədir, özümüzü heç vaxt rahat hiss edə bilmərik. Suşa namusumuz, qeyrətimizdir… 

Vicdanı, qeyrəti olan heç bir Azərbaycan vətəndaşı millətindən, dinindən asılı olmayaraq, ötən illər 

ərzində Şuşanın və bütün Qarabağın işğalı ilə barışmadı. 

Məhz buna görə hamımız Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevə və Azərbaycan Ordusuna 

münnətdarıq ki, Şuşa ilə birlikdə şərəf və ləyaqətimizi, qürurumuzu, mənliyimizi bizə qaytardırlar! İndi 

övladlarımızın, nəvələrimizin üzünə qürurla baxa bilirik. Torpaqlarımız işğaldan azad edildi, erməni hərbi 

maşınının tozu göyə sovruldu. Erməni faşistlərinin 30 il viran qoyduğu şəhər və kəndlərimiz, dağıtdığı evlər, 

şumladıqları qəbiristanlıqlar, donuz saxladıqları məscidlər düşmənin insan təfəkkürünə sığmayan tərzdə qəddar, 

amansız və qatil olduğunu üzə çıxardı. 

İşğalçı 30 il ərzində bir kəndi belə ayağa qaldıra bilmədi. Erməni diasporu nə Ermənistana, nə də işğal 

edilmiş ərazilərə gəldi. Bu günün özündə də imkanı olan istənilən erməni öz ölkəsindən qaçır. Deyilənlərə görə, 

bu ölkədə ermənilərin sayı ancaq bir milyon olar, ya olmaz. Belə çıxır ki, “böyük Ermənistan” ideyasının əsl 

mahiyyəti iki dəniz arasında dövlət qurmaq yox, Qafqazda sonu bitməyən müharibələri körükləməklə böyük 

güclərin maraqlarına vassallıq etməkdən ibarətdir. 

Bu günlərdə Ermənistan tərəfi Ağdam rayonunda basdırılan minaların xəritələrini verdi. 100 minə yaxın 

mina basdırıblarmış! Budur, onların yaratdıqları, qurduqları “dövlət”. Bilirmişlər ki, buralarda duruş 

gətirməyəcəklər. Ona görə də kəndləri qaldırmaqla yox, mina əkib, istehkam qurmaqla məşğul olublar. Xofdan, 

vahimədən, acizlikdən atılan addımlardır. Hesablamaq çətin deyil ki, əgər bir rayona 97 min mina basdırılıbsa, 

işğal olunan ərazilərdəki minaların sayı yəqin milyondan artıqdır. Budur erməni nasistlərinin iç üzü, budur onların 

bacardıqları! 

Amma təəssüf ki, dünya yenə də erməni faşizmini nəinki bir təhlükə kimi qəbul edir, əksinə, onu 

görməməzliyə vurur, yeri gələndə Fransa Prezidenti Makron kimi başına sığal çəkib tumarlayır. 30 il idi bizi 

mümkün olmayan kompromislərə çağırırdılar, güzəştlərə sövq edirdilər. Erməni prezidentlərinin bu 30 ildə 

nümayiş etdirdikləri qalib pozaları xatırlayın! Elə dayanırdılar, elə poza verirdilər ki, heç Makedoniyalı İsgəndər 

də belə etməzdi. Hətta faşistlərin belini qıran Stalinin duruşu da bunlardan dəfələrlə təvazökar idi. Erməni fürerləri 

bir az Mussolino kimi idilər, bir az da Hitleri yamsılayırdılar. Duruşları elə idi ki, guya hamıdan ağıllı, hamıdan 

döyüşkəndirlər. Ataların belə bir məsəli var ki, “it yatıb qaya kölgəsində, elə bilir öz kölgəsidir.” Erməni fürerləri 

də elə şəstlə sinələrini köpdürüb qabağa verirdilər ki, güya kiminsə qoltuğunun altında yox, öz kölgələrində 

şellənirlər. Hətta onların baş naziri Paşinyan da Qarabağda “yallı gedəndə” elə bilirdi ki, Cıdır düzü buna 

dədəsindən miras qalıb. Arvadı da Qarabağda az qala muğam konserti keçirəcəkdi. 

Lakin bizim Ali Baş Komandan onlar üçün elə bir “konsert” keçirtdi ki, başlarını götürüb qaçdılar. Bu 

gün 10 min fərarisi olan, bir o qədər də canlı qüvvəsi ölü və yaralı qismində sıradan çıxan erməni nasistləri hansı 

yana qısqırtsalar, o yana da hürmək üçün yiyə axtarırlar. Ermənistanda hakimiyyət uğrunda savaş getmir, bu gün 

Yerevanda siyasi mübarizə yalnız hakimiyyətin kimə, hansı dövlətə təslim edilməsi uğrunda gedir. Erməni xalqını 

sayan, fikirləşən və ondan soruşan yoxdur ki, zavallı millət, sən nə istəyirsən? 

Erməni rəhbərlərindən soruşmaq gərəkdir ki, Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası 

arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsində sizi qane etməyən nədir? Bəlkə bu ifadə 

xoşunuza gəlmir: “Azərbaycan Ermənistanın 30 illik təcavüzünə son qoyulmasında, işğal olunmuş torpaqların 

azad olunmasında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində Türkiyə Respublikasının mənəvi-siyasi 

dəstəyini yüksək qiymətləndirir. Tərəflər Qafqaz regionunda sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi, 

bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası, eləcə də region dövlətləri arasında münasibətlərin 

normallaşdırılması və uzunmüddətli sülhün təmin edilməsi istiqamətində səylərini davam etdirəcəklər”. 
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Bu 30 il ərzində sizin hansı lideriniz sülhə, əmin-amanlığa aid bir cümlə, fikir işlədib? Yoxsa sizi bu 

cümlə qorxudur: “Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası müstəqillik, suverenlik, ərazi bütövlüyü, 

beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı, dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq prinsiplərini 

rəhbər tutaraq müttəfiqlik münasibətlərinin qurulmasının siyasi və hüquqi mexanizmlərini müəyyən edirlər”. Axı 

bu sizin də xeyrinizədir. Azərbaycan və Türkiyənin sizdən fərqli olaraq ərazi iddiaları yoxdur! 

Bəyannamə regional və beynəlxalq miqyasda sabitliyə, sülhə, dostluq və mehriban qonşuluğa çağırır. 

Bunun nəyi Ermənistan üçün təhdiddir? Sənəddə aydın göstərilir ki, iki dövlət arasında inkişaf etdirilən və onların 

milli maraqlarına cavab verən hərbi-siyasi əməkdaşlıq üçüncü dövlətlərə qarşı yönəlməmişdir. Bu bəyannamə 

tərəfləri milli iqtisadiyyatlarının və ixracın şaxələndirilməsinə, birgə istehsalın qurulmasına, investisiya 

əməkdaşlığına dəvət edir, regionun və Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfəni önə çəkir, “Cənub qaz dəhlizi”nin 

səmərəli şəkildə istifadəsini və inkişaf etdirilməsini, regionun enerji təchizatı təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinin 

zəruriliyini vurğulayır. 

Zəngəzur dəhlizinin açılmasından, Naxçıvan-Qars dəmir yolunun tikintisindən ermənilər hamıdan çox 

faydalanacaqlar. Bəyannamənin ana xəttini sabitliyə, sülhə xidmət etmək, müxtəlif təhdid və çağırışların, 

terrorçuluğun qarşısını almaq təşkil edir. 

Tərəflər Ermənistanın Türkiyəyə qarşı əsassız iddialarının, tarixin təhrif olunması və faktların təhrif 

olunmaqla siyasiləşdirilməsi cəhdlərinin regionda sülhə və sabitliyə ziyan vurduğunu vurğulayaraq bu kontekstdə 

1915-ci il hadisələri ilə bağlı olaraq öz arxivlərini açan Türkiyənin Ermənistandakı və digər ölkələrdəki arxivlərin 

açılması və bu mövzuda tarixçilər tərəfindən araşdırmaların aparılmasına yönəlmiş səylərini qətiyyətlə 

dəstəkləyirlər. Əslində bu fikir erməni xalqının sülhdə yaşaması üçün həddən ziyadə vacibdir. 

Hər iki dövlət başçısı mətbuata birgə bəyanatlarında müqavilənin bütün region üçün önəmli olmasını 

qeyd ediblər. Ermənistan bu şansını da itirsə, sülhə yaxınlaşmasa, gərək özündən küssün. 

Amma gördüyümüz odur ki, ermənilər boş hay-küy qaldırır, hətta Rusiyada erməni maraqarına xidmət 

edən şərhçilər bu müqavilənin Rusiyanın mənafeyinə toxunduğunu şişirtməyə çalışırlar. Prezident Rəcəb Tayyib 

Ərdoğan bəyanatında bu məsələyə də aydınlıq gətirmişdir: “Türkiyə olaraq biz də coğrafi qonşuluq əlaqələrimizi 

daha dərin əməkdaşlıqlara yönəltmək istəyirik. Ermənistanın ona xoş niyyətlə uzadılan həmrəylik əlini tutmasını, 

ortaq gələcəyi birlikdə formalaşdırmaq fürsətindən yaxşı istifadə etməsini arzu edirik. Altılı platforma dedik. Bu 

altılı platformada bildiyiniz kimi, Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan və İran var. Bu altılı 

platforma ilə birlikdə artıq istəyirik ki, bölgə rahatlıqla, sülh içində yaşanan bir bölgə olsun. Bu addımı atmaq 

üçün biz qardaşımla birlikdə hər cür fədakarlığa hazırıq. Cənab Putin eyni qaydada bu cür fədakarlığa hazırdır. 

Bu istiqamətdə atılacaq addımlarla bölgə bir sülh bölgəsinə çevriləcək”. 

Bunlar bir daha onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan və Türkiyə dövlətləri Ermənistandan fərqli olaraq 

regionda qarşıdurmalara və müharibələrə yox, qarşılıqlı əməkdaşlığa və sülhə çağırış edirlər. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 18 iyun. - № 125. - S. 7. 
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Şuşa Bəyannaməsi - müttəfiqliyin qızıl dövrü başlayır 

 
Rəşad Baxşəliyev 

 

Tarix - 15 iyun 2021-ci il, məkan - Şuşa şəhəri... 

Azərbaycan tarixində Milli Qurtuluş Günü kimi qeyd edilən bayram günündə ölkəmizin, eləcə də 

Cənubi Qafqazın tarixndə yeni səhifə açıldı. Qarabağın tacı olan qədim qala şəhərimizdə Azərbaycan və Türkiyə 

prezidentlərinin imzaladığı Şuşa Bəyannaməsi ilə iki ölkənin qardaşlıq münasibətləri, alternativsiz müttəfiqlik 

qızıl dövrünə qədəm qoydu. Mövcud əlaqələr möhkəm bağlarla daha da gücləndi. 

İlham Əliyevlə Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şuşadan Ermənistana, onun havadarlarına və dünya birliyinə 

mühüm mesajlar ünvanladılar. 

 

Qars müqaviləsindən yüz il sonra 

 

 Öncə xüsusi olaraq vurğulamalıyıq ki, adını Azərbaycanın şanlı tarixinə qızıl hərflərlə yazdıran qalib 

Baş Sərkərdə kimi İlham Əliyev uzun illər işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarını əsarətdən qurtardıqdan sonra 

Milli Qurtuluş Gününü ilk dəfə Şuşada, Cıdır düzündə qeyd etdi. Özü də tək deyil, Vətən müharibəsi dövründə 

Azərbaycana böyük siyasi və mənəvi dəstək verən qardaş ölkənin Prezidenti ilə birlikdə... 

Prezidentlərin Şuşa görüşü ilk növbədə regionda yeni qüvvələr nisbətinin, 44 günlük Vətən 

müharibəsindən sonra yaranmış status-kvonun nümayişi idi. İmzalanan sənəd isə müttəfiqliyin yeni yol xəritəsi 

idi. 

Tarixi Qars müqaviləsindən yüz il sonra iki qardaş ölkə arasında müttəfiqlik münasibətlərinə dair 

imzalanan Bəyannamənin müstəsna siyasi və tarixi əhəmiyyəti var. 1921-ci ildə imzalanan Qars müqaviləsi ilə 

Naxçıvanın təhlükəsizliyinin qarantı olan Türkiyə 100 il sonra - 2021-ci ildə Şuşa Bəyannaməsi ilə bu dəfə 

Qarabağın təhlükəsizliyinin qarantı oldu. Belə demək mümkünsə, bir növ bununla Türkiyə ümumilikdə 

Azərbaycanın təhlükəsizliyinin qarantına çevrildi. Bu müttəfiqlik əlbəttə ki, həm də qardaş ölkə ilə münasibətlərin 

daha da yaxınlaşması baxımından xüsusilə önəmlidir. 

İlk növbədə bu bəyannamə ilə iki ölkənin münasibətləri yüksələrək zirvə mərhələsinə qədəm qoydu. 

Bəyannamədə göstərilən müddəalar onu deməyə əsas verir ki, qardaş Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanında 

olacaq. Bu məsələ bəyanatda belə göstərilir: 

- Tərəflərdən hər hansı birinin müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə, beynəlxalq səviyyədə 

tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına və ya təhlükəsizliyinə qarşı üçüncü dövlət və ya dövlətlər tərəfindən 

təhdid və ya təcavüz edildiyi təqdirdə birgə məsləhətləşmələr aparılması, bu təhdid və ya təcavüzün aradan 

qaldırılması məqsədilə BMT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinə müvafiq təşəbbüs həyata keçirilməsi, 

BMT Nizamnaməsinə uyğun olaraq bir-birinə lazımi yardım göstərməsi, Silahlı Qüvvələrin güc və idarəetmə 

strukturlarının əlaqələndirilmiş fəaliyyətinin təşkili nəzərdə tutulur. 

Bu Bənannamədə göstərilən müddəalar İlham Əliyevin söylədiyi kimi, iki qardaş ölkənin gələcək 

işbirliyinin təminatıdır. Tarixi sənəd Azərbaycan və Türkiyənin ortaq maraq kəsb edən regional və beynəlxalq 

strateji məsələlərdə fəaliyyətlərinin qarşılıqlı şəkildə əlaqələndirilməsinin məntiqi nəticəsi olaraq ölkələrimizin 

beynəlxalq rolunu, çəkisini daha da artıracaq. 

Şuşa Bəyannaməsində digər bir müddəa Silahlı Qüvvələrimizin müasir tələblərə uyğun olaraq yenidən 

formalaşdırılması və modernləşdirilməsi istiqamətində birgə səylərin göstərilməsinə aiddir. Sənəddə müdafiə 

qabiliyyətlərinin və hərbi təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə yönələn tədbirlərin həyata keçirilməsi, iki 

ölkənin silahlı qüvvələrinin birlikdə fəaliyyət qabiliyyətinin artırılması, müasir texnologiyalara əsaslanan silah və 

sursatların idarə olunmasında sıx əməkdaşlığın təmin edilməsi vurğulanır. Buraya həmçinin hər iki ölkənin 

təhlükəsizlik şuralarının milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müntəzəm olaraq birgə iclaslarının keçirilməsi və bu 

iclaslarda milli mənafe, ölkələrin maraqlarına toxunan regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələlərinin 

müzakirəsinin aparılması daxildir. 

Bir sözlə, Şuşa Bəyannaməsi Azərbaycan və Türkiyə üçün yeni dövrün astanasıdır. Fəxarətlə deyə 

bilərik ki, Qarabağda və bütün bölgədə güc balansı indi bütövlükdə Bakının xeyrinə dəyişdi. Çünki hər zaman 

Qarabağın əraziləri ilə bağlı məsələlərə yerli-yersiz qarışan ölkələr də öz hesablarını götürdülər. 

 

Zəngəzur dəhlizi Azərbaycanla Türkiyəni birləşdirəcək 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

380 
 

 

Bəyannaməyə görə həmçinin ticarət-iqtisadi münasibətlərdə milli iqtisadiyyatların və ixracın 

şaxələndirilməsi üzrə səylər artırılacaq, malların sərbəst hərəkətinin təşkili mexanizmlərinin yaradılması 

istiqamətində zəruri tədbirlər görüləcək. “Cənub qaz dəhlizi”nin səmərəli şəkildə istifadə olunmasına və daha da 

inkişaf edirilməsinə yönəldilmiş səylər əlaqələndirilmiş şəkildə davam etdiriləcək. 

İntellektual nəqliyyat sistemləri texnologiyalarından istifadə etməklə beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin 

Azərbaycan-Türkiyə hissələrində tranzit-nəqliyyat potensialının inkişaf etdirilməsi də sənəddə öz əksini tapıb. 

Yəni Azərbaycan və Türkiyəni birləşdirən Zəngəzur dəhlizinin açılması regionda nəqliyyat-kommunikasiya 

əlaqələrinin daha da şaxələnməsini şərtləndirəcək. Bununla da Azərbaycanla Türkiyə birləşəcək. 

Prezident İlham Əliyev mətbuata bəyanatında vurğuladı ki, Azərbaycanla Türkiyənin Zəngəzur dəhlizi 

vasitəsi ilə birləşməsi İkinci Qarabağ savaşından sonra yaranmış yeni geosiyasi vəziyyətin nəticəsidir: “Bu gün 

biz Türkiyəni və Azərbaycanı dəmir yolu ilə, avtomobil yolu ilə birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizi haqqında nəinki 

danışırıq, bu dəhlizi əməli işlərlə yaradırıq. Müttəfiqlik haqqında imzalanmış birgə bəyannamədə bu məsələnin 

əks olunması böyük məna daşıyır”. 

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə mətbuata bəyanatında qeyd etdi ki, bölgədəki yeni reallığa 

fayda vermək istəyən hər kəsin nifrət və təhrik siyasətindən əl çəkərək sülh və əməkdaşlığı təşviq etməyə 

istiqamətlənməsi əsas şərtdir: “Belə bir mühit formalaşanda Ermənistan ilə münasibətlərin normallaşması üçün 

biz də üzərimizə düşəni edəcəyimizi hər fürsətdə deyirik. Bu ümidverici proses Azərbaycan ilə Ermənistanın 

imzaladıqları atəşkəs razılaşmasını əhatəli və uzaqgörən bir sülh müqaviləsi ilə tamamladıqları halda çox sağlam 

şəkildə davam edəcəyinə inanırıq”. 

Bəyannamənin digər bəndlərinə əsasən iki ölkə arasında media, diaspor, xarici siyasətdə birgə 

hərəkətetmə, təhsil, iqtisadiyyat, müasir texnologiyalar, birgə investisiya planları və s. sahələrdə əməkdaşlığın 

daha da dərinləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Bu da iki qardaş ölkə arasında tərəfdaşlığın inkişafı üçün yeni üfüqlərin 

açılacağını söyləməyə əsas verir. 

Beləliklə, Şuşa Bəyannaməsi iki dövlət arasında strateji müttəfiqlik münasibətlərinə təhlükəsizlik və 

işbirliyi kontekstində yeni keyfiyyət qazandıracaq. Bir dövlətin təhlükəsizliyinin, ərazi bütövlüyünün təhdid 

edilməsi digəri üçün də təhdid kimi qəbul ediləcək və lazımi tədbirlərin həyata keçirilməsi öhdəçiliyini yaradacaq. 

 

Prezident Ərdoğan Milli Məclisdən dünya birliyinə mühüm mesajlar ünvanladı 

 

Ümumiyyətlə, Ermənistanın 30 illik təcavüzünə son qoyulmasında, torpaqların işğaldan azad 

olunmasında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində Türkiyənin mənəvi-siyasi dəstəyi xalqımız 

tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. 

Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Milli Qurtuluş Günündə Azərbaycana səfəri, Füzuliyə, oradan da Şuşaya 

yollanması, birmənalı bəyanatlar səsləndirərək Azərbaycanın tək olmadığını, Türkiyənin hər zaman ölkəmizin 

yanında dayandığını bildirməsi ölkəmizin gücünə güc qatdı. 

Prezidentlərin Şuşadan verdikləri bəyanatlar isə həm qardaşlığın əzəmətini, həm də əsl müttəfiqlik 

konsepsiyasının ölməzliyini bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirdi. 

İyunun 16-da Türkiyə Prezidenti Milli Məclisdəki tarixi çıxışı ilə bir daha dünyanın diqqətini 

Azərbaycana yönəltdi. Prezident Ərdoğan parlamentdə bir çox mühüm məsələyə toxundu və birmənalı şəkildə  

dünyaya çatdırdı ki, Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanında olacaq. 

Azərbaycan xalqının möhtəşəm Zəfərinin bölgədə daimi sülh və əmin-amanlıq üçün böyük bir fürsət 

yaratdığını söyləyən Prezident Ərdoğan dedi ki, Cənubi Qafqazdakı sülh və əmin-amanlıqdan yalnız Azərbaycan 

deyil, Ermənistan da daxil olmaq üzrə bütün bölgə ölkələri, hətta bütün dünya qazanclı çıxacaq. 

İşğaldan azad olunmuş bölgənin inkişafı, burada rifahın artırılması, əmin-amanlığın 

möhkəmləndirilməsi istiqamətində həyata keçiriləcək tədbirlərdə Türkiyənin yaxından iştirak edəcəyini bildirən 

Rəcəb Tayyib Ərdoğan 44 günlük Vətən müharibəsində böyük liderlik göstərərək bu Zəfəri ölkəmizə qazandıran 

Ali Baş Komandan İlham Əliyevə bir daha təbriklərini çatdırdı. Onun fikrincə, Qarabağın azad edilməsi 

Azərbaycanın müstəqil keçən otuz ilinin ən önəmli hadisəsidir. Bu zəfərlə Qafqazda qanayan bir yara qapanıb, 

bölgədə davamlı sülh və sabitlik üçün böyük fürsət yaranıb. 

Tarixi bağlara toxunan cənab Ərdoğan bir sıra çətin dönəmlərdə, dar günlərdə iki qardaş xalqın 

nümayəndələrinin çiyin-çiyinə mübarizə apardığını, bir-birini dəstəklədiyini, şəhadətə yürüyərək qələbə çaldığını 

qeyd etdi və vurğuladı ki, Azərbaycanın aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azadlığı azadlığımız, taleyi 

taleyimiz, kədəri kədərimizdir. 
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Türkiyə Prezidenti dünya birliyinə, xüsusən də Azərbaycana qarşı hər zaman ikili standartlarla çıxış 

edən siyasətçiləri bu torpaqlarda işğalçının törətdiyi dağıntıları, vandallığı görməyə dəvət etdi. Bəyan etdi ki, 

gələrkən işğalçı, gedərkən tar-mar edici olanların davranışı Qarabağın kimin vətəni olduğunu aydın göstərir. 

Azərbaycanın işğal altına düşmüş 7 rayonunda törədilmiş vəhşilikləri, dağıntıları vandalizm adlandıran Türkiyə 

Prezidenti mədəniyyətlə vandallıq arasındakı fərqi görmək üçün bu ərazilərə, Qarabağda iki dövr arasındakı fərqə 

baxmağın yetərli olduğunu vurğuladı. Türkiyə Prezidenti işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasında da 

ölkəsinin Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcəyini söylədi. 

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan bir gün öncə Şuşada şahidi olduğu mənzərədən də söz açaraq dedi ki, 

qədim şəhərimizdə, azad Qarabağ torpağında Azərbaycan bayrağının qürurla dalğalandığını görməkdən 

bəxtiyarlıq duyğuları yaşayıb. Şuşanın qurucusu Pənahəli xanın dövründən etibarən buranın musiqi, ədəbiyyat, 

şeir-sənət sahələrində əsl incəsənət akademiyası kimi formalaşdığını qeyd edib. 

Şuşa şəhərinin Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsini, Cıdır düzündə təşkil olunmuş 

“Xarıbülbül” festivalını dünyaya verilmiş önəmli mesajlar kimi yüksək qiymətləndirən ali qonaq gələn il Şuşanı 

Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olaraq görməkdən məmnunluq duyacaqlarını diqqətə çatdırdı. 

Zaman keçdikcə Qarabağ zəfərinin Azərbaycana, Qafqaza və dünyaya gətirəcəyi faydaların daha yaxşı 

anlaşılacağına əminlik ifadə edən Prezident Ərdoğan bu qələbənin quruculuğun, ədalətin, sülhün Zəfəri olduğunu 

vurğuladı. 

Rəcəb Tayyib Ərdoğan bölgənin dirçəlişi üçün təklif olunmuş altılı platforma (Rusiya, Türkiyə, 

Azərbaycan, İran, Gürcüstan və Ermənistanın daxil olduğu platforma), Zəngəzur dəhlizinin açılması sayəsində 

meydana çıxacaq perspektiv imkanlar, NATO zirvəsi və digər məsələlər barədə də danışdı və qətiyyətlə bəyan 

etdi ki, Türkiyə bütün qəlbi və imkanları ilə dünən də Azərbaycanın yanında olub, bu gün də yanındadır və sabah 

da yanında olacaq. 

Beləliklə, iyunun 15-16-da Azərbaycan tarixində yeni səhifə açıldı. Bu tarixi səfərdə bir sıra ilklər qeydə 

alındı. İşğaldan azad edildikdən sonra Qarabağa ilk səfər edən xarici dövlətin başçısı Türkiyə Prezidenti oldu. 

Azərbaycan və Türkiyənin növbəti mərhələdə siyasi, iqtisadi və hərbi sektorda əməkdaşlığına dair bəyannamə 

Bakıda deyil, Qarabağda imzalandı. Böyük müqavilənin məhz Şuşada, bölgənin açarı olan şəhərdə imzalanması 

da Bakı və Ankaranın Qarabağda ciddi proseslərə hazırlaşdığını bəyan etdi. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 18 iyun. - № 125. - S. 1,3.  
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Şuşadan görünən yol 

 
Qənirə Paşayeva,  

Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədri 

 

Xalqımız bu il Milli Qurtuluş Günündə daha bir bayram ovqatı yaşadı: İyunun 15 - də “Azərbaycan 

Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsi” 

imzalandı. Şuşada qardaşlığın rəmzi olan bəyannamənin imzalanması fövqəladə bir hadisədir. “Şuşada 

Müttəfiqlik Bəyannaməsini imzalayarkən əcdadımıza sadiqliyimizi nümayiş etdiririk və gələcək nəsillərə yol 

göstəririk.” Prezident İlham Əliyevin bu tarixi sözləri 15 iyunda imzalanmış sənədin mahiyyətini çox dəqiq ifadə 

edir. Şuşa Bəyannaməsi iki qardaş ölkə arasında münasibətlərin keçmişindəki ən gözəl hadisələrdən ilham alaraq, 

onların ifadə etdiyi dərin mənanı günümüzdə bir daha təsbit və təsdiq edərək, gələcəyimizin aydınlığını müəyyən 

edir. Müttəfiqlik Bəyannaməsi iki qardaş, dost və qonşu ölkə arasında əlaqələri ən yüksək səviyyəyə qaldırır. 

Yəni, bu bəyannamədə göstərilən müddəalar keyfiyyətcə daha yüksək işbirliyinin təminatıdır. Bu təminatlı 

gələcəyə imza atmaq siyasi iradə, cəsarət, beynəlxalq vəziyyət və geostrateji gəlişmələri intellektual şəkildə 

“oxumaq”, siyasi - diplomatik bacarıq tələb edirdi. Üstəlik, bu vacib amillərlə yanaşı, yanar ürək və qardaşlıq 

ruhunun olması tələb olunurdu. 

Tarixə əsaslanan bəyannamədə ulu öndərlərimiz Mustafa Kamal Atatürkün və Heydər Əliyevin 

kəlamları öz təsdiqini tapıb. XXI əsrdə azad edilmiş Şuşada Müttəfiqlik Bəyannaməsinin imzalanması müdrik 

rəhbərlərin yanaşma fəlsəfəsinin əbədiləşdirilməsinin təcəssümü, təsdiqi, təsbitidir: XX əsrin əvvəllərində 

deyilmiş “Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir” (Atatürk), əsrin sonlarında səslənmiş Türkiyə 

və Azərbaycan “bir millət, iki dövlətdir” (H.Əliyev) kəlamları 15 iyunda Şuşada yenidən çiçəklədi, qardaşlıq 

dünyamızı ən gözəl rayihəyə bələdi, dünyamızı aydınlatdı. Strateji önəm daşıyan işbirliyi sahələrini əhatə edən 

Şuşa Bəyannaməsində çox önəmli məsələlər öz əksini tapıb. Beynəlxalq müstəvidə işbirliyi, siyasi – hərbi 

münasibətlər, iqtisadi və ticarət əlaqələri, mədəniyyət, təhsil, idman, gənclər siyasəti və s. Bəyannamədə, 

həmçinin enerji təhlükəsizliyi, Cənub Qaz Dəhlizinin Türkiyə, Azərbaycan və Avropa üçün önəmi göstərilib. 

Sənəddə müdafiə sahəsində işbirliyi və qarşılıqlı hərbi yardım məsələlərinin öz əksini tapması xüsusi 

tarixi uğurdur. 44 günlük Vətən müharibəsində qardaşlığın təntənəsini və gücünü bütün dünyaya göstərən 

Azərbaycan və Türkiyə dövlətləri bundan sonra da bir yerdə olacağımızı Şuşa Bəyannaməsi ilə dosta da, düşmənə 

də bəyan etdi. Əslində, biz kiminsə düşməni deyilik, insanlığın düşməninin düşməniyik və Şuşada imzalanan 

sənəd də, sonra mətbuata verilən açıqlamada deyilənlər də aydın şəkildə göstərdi ki, Azərbaycan – Türkiyə 

işbirliyindən bölgəyə, qonşulara yalnız fayda gələ bilər. Haqqı, ədaləti, birgəyaşayışı, sülhpərvər siyasəti təmsil 

edən Azərbaycan və Türkiyə ikitərəfli münasibətlərini inkişaf etdirməklə 3+3 formatı üçün də geniş qapı açmış 

olur. Dialoqa, əməkdaşlığa, beynəlxalq hüquq normalarına, iqtisadi - ticari əlaqələri gücləndirməyə qarşı 

olmayan hər kəsin keçə biləcəyi qapıdan söhbət gedir. Hazırda o qapı Zəngəzur dəhlizinə açılır. Zəngəzur dəhlizi 

Azərbaycan – Ermənistan – Rusiya üçtərəfli Bəyanatında da öz əksini tapmışdı və Şuşa Bəyannaməsi ilə bir daha 

gündəmə gəldi. Zəngəzur dəhlizində işlərin müxtəlif bəhanələrlə ləngidilməsinə çalışan Ermənistan rəhbərliyi 

anlamalıdır ki, dəhlizin qarşısını almaq mümkün deyil. Ləngimələr, ilk növbədə, Ermənistanın özünə ziyandır. 

Çünki bölgənin ən kasıb, gəlirsiz, kiçik, perspektivsiz ölkəsi odur. Üstəlik, Ermənistan işğalçılığı, terroru açıq 

dövlət siyasəti halına gətirmiş və məğlub ölkədir. Üzərində Xocalı soyqırımının məsuliyyəti və bütövlükdə 

Qarabağ cinayəti var. Ermənistan əvvəl – axır Azərbaycana təzminat ödəməli olacaq və s. Belə olan halda, 

Zəngəzur dəhlizinin iqtisadi, siyasi və digər qazancları Ermənistana daha çox lazımdır. 

Beynəlxalq önəm daşıyan bir layihə olmaq etibarilə Zəngəzur dəhlizi böyük geosiyasi, iqtisadi 

əhəmiyyətə malikdir. Bu layihənin həyata keçirilməsi Şərqdən Qərbə hər kəsin istifadə edə biləcəyi yeni bir ortaq 

iqtisadi dəhlizin açılması deməkdir. 

... Azərbaycanla Türkiyə qardaşdır, dostdur, qonşudur, strateji müttəfiqdir, tam qarşılıqlı anlaşma 

içindədir... Bəs belə möhtəşəm və nəcib münasibətlər çələngi yaradan, qardaşlığımızı bu qədər fərqli edən nədir? 

Çünki hər qardaş dost, hər dost qardaş deyil. Hər qardaş qonşu, hər qonşu qardaş deyil. Hər dost qonşu deyil, hər 

qonşu dost deyil. Strateji müttəfiqlik, anlaşma da belədir: hər dövlət anlaşma içində ola bilmir, strateji müttəfiqlik 

edə bilmir. Üstəlik, xalqların və dövlətlərin münasibəti önəmlidir: bəzən bir ölkənin xalqı qardaş olsa da, dövləti 

ilə dərin anlaşma içində olmur və ya əksinə... Ona görə də, Azərbaycanla Türkiyə arasındakı münasibətlər 

örnəkdir. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 10 oktyabr 2020-ci ildə Rusiyanın RBK 

televiziya kanalına verdiyi müsahibədən bir xatırlatma etmək istəyirəm. Onda Vətən müharibəsinin qızğın vaxtları 
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idi. RBK əməkdaşı Bakıda gəzəndə Azərbaycan bayrağı ilə yanaşı, çox sayda Türkiyə bayrağı gördüyünü 

bildirəndə Prezident bu tarixi sözləri demişdi: 

“Türkiyə bayraqlarının çox olması təbiidir. Biz qardaş xalqlarıq. Bu gün Türkiyə ilə Azərbaycan 

arasında etimad, qarşılıqlı dəstək və münasibətlərin səviyyəsi elədir ki, mənim fikrimcə, dünyanın hər hansı başqa, 

hətta, ən yaxın ölkələri arasında elə səviyyə yoxdur. Bu, reallıqdır və bu reallığı biz yaratmışıq – Türkiyənin və 

Azərbaycanın rəhbərliyi. Özü də məsələ bizim ortaq köklərimizlə və ortaq tariximizlə bağlı deyil. Dünyada 

Türkiyə və Azərbaycan kimi etnik kökləri yaxın olan, lakin öz aralarında döyüşən xalqlar var. Bu, sizə də çox 

yaxşı məlumdur. Yaxud, bir-biri ilə intriqa aparırlar. Buna görə Azərbaycanda Türkiyə bayraqlarının olması 

reallıqdır və əgər siz Türkiyəyə getsəniz orada da çox yerlərdə Azərbaycan bayraqlarını görərsiniz”. 

Bəli, dövlətlərimiz arasındakı münasibətlər bu gün hər iki ölkə rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilən 

məqsədyönlü siyasətin, siyasi iradənin məntiqi nəticəsi olaraq daha yüksək səviyyəyə çatmaqda, bir sıra sahələr 

üzrə isə keyfiyyətcə yeni müstəviyə keçməkdədir. Tarixi dostluq, qarşılıqlı etimad, səmimi münasibətlər, yüksək 

strateji tərəfdaşlıq əsasında qurulan Azərbaycan – Türkiyə əlaqələri daim möhkəmlənməkdədir. İki qardaş 

ölkənin münasibətləri davamlı inkişaf edən münasibətlərdir. Azərbaycan 1991-ci ildə öz dövlət müstəqilliyini 

bərpa etdikdən sonra Türkiyə Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk ölkə oldu. Dövlət böyüklərinin 

“Azərbaycanın kədəri kədərimiz, sevinci sevincimizdir” (Atatürk) və “Bir millət, iki dövlət” (Heydər Əliyev) 

kəlamları mənəvi, siyasi, iqtisadi, eləcə də geostrateji mahiyyəti ilə ötən dövr ərzində öz təsdiq və təsbitini tapıb. 

Siyasi liderlərin örnək münasibəti tarixi ənənələrimiz, ortaq dəyərlərimiz qədər qiymətlidir. Liderlərin 

atdığı qəti addımlar Azərbaycan – Türkiyə qardaşlığının, işbirliyinin bütün sahələr üzrə davamlı inkişaf 

etdirilməsinə nail olan dövlət başçıları İlham Əliyevlə Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dövlətlərarası səviyyədə olduğu 

kimi, şəxsi münasibətlərdə də əsl qardaşlıq nümayiş etdirməsi olduqca yüksək dəyərə malikdir. Hər iki prezident 

müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə həmişə öz ölkəsi ilə yanaşı qardaş ölkəyə birmənalı dəstəklə seçilib. Bu, əsl 

qardaşlıq örnəyidir. Bir-birinə məhz “qardaşım” deyərək müraciət edən İlham Əliyevlə Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 

birliyi və həmrəyliyi, ictimaiyyətimiz üçün də, dünya birliyi üçün də örnəkdir. 

Biz, Çanaqqala savaşında Azərbaycan könüllülərinin iştirakı, Azərbaycan qız-gəlinlərinin nişan 

üzüyünü, sırğasını Çanaqqalada türkün zəfəri üçün yardıma göndərməsi, yaxud Nuru Paşa komandanlığındakı 

Qafqaz Türk – İslam Ordusunun Azərbaycanı, o cümlədən Bakını daşnak - bolşevik və digər yadellilərdən 

qurtarması ilə xatırlanan şanlı keçmişə, tarixi ənənələrə malikik. Bu şanlı keçmiş, ruha qidadır – bu günümüzdə 

iştirak edir, sabahımızı aydınladır. Heç təsadüfi deyil ki, 44 günlük Vətən müharibəsində Türkiyənin yüksək 

səviyyəli mənəvi, siyasi, diplomatik dəstəyi fövqəladə önəm kəsb etdi. “44 gün ərzində qardaş Türkiyənin 

dəstəyini biz hər an hiss edirdik, bütün Azərbaycan xalqı hiss edirdi. Dünən artıq bəyanatın imzalanmasından 

sonra Türkiyə televiziyalarında müşahidə olunan mənzərə çox ürəkaçan idi. Yəni, bizim türk qardaşlarımız bu 

Qələbəyə öz qələbələri kimi sevinirdilər. Onsuz da bu, belədir. Bu, bizim müştərək qələbəmizdir, Türkiyə – 

Azərbaycan birliyinin təsdiqidir. Bu gün bu birlik tarixdə bəlkə də ən yüksək səviyyədədir. Bu, bizim müştərək 

qələbəmizdir.” Prezident İlham Əliyevin 10 noyabr 2020-ci ildə Türkiyənin Xarici İşlər naziri, Milli Müdafiə 

naziri və Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəisini qəbul edərkən söylədiyi bu fikirlər dediklərimizin sübutu, mükəmməl 

ifadəsidir. 

Bu səbəblə 44 günlük müharibədəki həmrəyliyimiz, “tarixə düşən örnək qardaşlıq necə olur?” sualına 

parlaq cavabdır. İşğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarının 2020-ci ildə zəruri əks-hücum əməliyyatı ilə 

Ermənistan işğalçılarından azad edilməsi zamanı Türkiyə dövlətinin, şəxsən dövlət başçısının, ümumiyyətlə, türk 

xalqının Azərbaycana göstərdiyi mənəvi, siyasi və diplomatik dəstək sözün həqiqi anlamında təmənnasız 

qardaşlığın təntənəsi idi. Vətən müharibəsi dövründə Türkiyənin dövlət strukturları Azərbaycanın qələbəsi üçün 

bütün sferalarda böyük əzmkarlıq göstərdi. Nə qədər beynəlxalq təzyiqlər olsa da, Türkiyə dövləti öz qardaşlıq 

dəstəyindən əl çəkmədi, mövqeyindən geri addım atmadı. 

Əlbəttə, ölkələrimizin iqtisadi imkanları da qardaşlığımızın qüdrətini artırır. Azərbaycan və Türkiyənin 

mövcud potensialı əlaqələrin iqtisadi sferada, xüsusilə də qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin həcminin indiki ilə 

müqayisədə xeyli dərəcədə artırılmasına imkan verir. Artıq bu yöndə bir sıra önəmli addımlar atılıb və birgə 

iqtisadi layihələrin böyük geosiyasi əhəmiyyət daşıdığı hər kəsə bəllidir. Məsələn, Türkiyə ilə Azərbaycan 

arasında qaz satışı və nəqli ilə bağlı bütün məsələlər razılaşdırılıb. Ölkələrimiz arasında yeni sazişin imzalanması 

isə böyük bir coğrafi məkanda gerçəkləşdirilən enerji siyasətinin əsas konturlarını müəyyən edən ciddi 

faktorlardan biri olacaq. Çünki Avropa Birliyi başda olmaqla, qərb ölkələrinin böyük ümidlərlə baxdığı 

“NABUKKO” kəmərinin inşa edilməsi xeyli dərəcədə məhz Azərbaycanla Türkiyə arasında razılaşdırılan yeni 

qaz sazişindən keçir. Bakı – Tiflis – Ceyhan, Bakı – Tiflis – Ərzurum neft-qaz kəmərlərinin istifadəyə 
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verilməsində Azərbaycanın Türkiyə və digər ölkələrin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində oynadığı rol 

müstəsnadır. 

İyunun ilk günlərində siyasi müstəvidə işbirliyinin yeni istiqamətlərini müəyyən edən bir səfər 

gerçəkləşdi. Respublikamızın hakim partiyası YAP-ın nümayəndə heyəti Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf 

Partiyasının (AKP) dəvəti ilə Ankara şəhərində səfərdə oldu. Qardaş ölkələrin hakim partiyaları arasında 

işbirliyinə dair imzalanmış niyyət protokolu partiya təcrübəsinin öyrənilməsi, davamlı fikir və təcrübə mübadiləsi 

baxımından xüsusi önəm daşıyacaq. Nümayəndə heyətini qəbul edən cənab Ərdoğan Türkiyə – Azərbaycan 

əlaqələrinin hazırkı mərhələyə çatmasında Azərbaycan Prezidentinin rolunu yüksək qiymətləndirdiyini 

vurğulayıb, iki qardaş ölkənin münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsi, eləcə də, bundan sonra bölgədə sülhün 

bərqərar olması işinə Prezident İlham Əliyevin önəmli töhfələr verəcəyinə əmin olduğunu ifadə edib, hər iki 

tərəfdən hakim partiyaların roluna toxunaraq, partiya funksionerlərinin öz çalışmalarını yeni çağırışlara 

uyğunlaşdırmalarının vacib olduğunu söyləmişdi. 

Növbəti rəsmi səfər cənab R.T.Ərdoğanın Azərbaycana gəlişi ilə gerçəkləşdi. Bu görüşdə imzalanan 

müttəfiqlik sənədi bütün dünyaya bəyan etdi ki, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır, bu ölkələr bir - birinin 

təhlükəsizliyi üçün mümkün olan hər şeyi edəcəklər. Bu qardaşlıq əzmi 15 iyunda Şuşa Bəyannaməsi ilə bir daha 

sübut olundu! Onu da vurğulayaq ki, hərbi sənaye sahəsindəki işbirliyi tərəfdaşlığın önəmini və ölkələrimizin 

qüdrətini artıran çox mühüm amildir. 44 günlük Vətən müharibəsində PUA-ların böyük rol oynadığı sirr deyil. 

Müdafiə sənayesi sahəsində əlaqələr ölkələrin hərbi qüdrətini artıracaq və Azərbaycan bu prosesdə istehsal 

mərkəzi kimi inkişaf edəcək. 

Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, Şuşa Bəyannaməsi Azərbaycanla Türkiyənin qardaşlığını bütün 

dünyaya bildirən bir mesajdır: “Bu gün qədim şəhərimiz olan Şuşadan verilən açıqlamalar bütün dünyaya səs 

salacaq, bunun böyük əks-sədası olacaq. Bu səfərin tarixi əhəmiyyəti bundan sonra uzun illər ərzində dillərdə 

olacaqdır”. 

Hazırda Türkiyənin Bakıda səfirliyi, Gəncə və Naxçıvanda konsulluqları fəaliyyət göstərir. Artıq bu 

sıraya yeni bir ünvan da əlavə olunacaq: Türkiyə Cümhuriyyətinin Şuşa Baş konsulluğu! Bu, diplomatik 

münasibətlərimizin yeni səviyyəsi deməkdir. Qardaş ölkənin Şuşa Baş konsulluğunun açılmasına dair qəbul 

olunmuş qərar, iki ölkə arasında münasibətləri dərinləşdirməklə yanaşı, Türkiyənin işğaldan azad olunmuş 

ərazilərdə aparılacaq bərpa-quruculuq işlərində oynayacağı rolun da aydın ifadəçisidir. 

Bir sözlə, Azərbaycanla Türkiyənin qardaşlıq əlaqələri bütün müstəvilərdə inkişaf edir. İşğaldan azad 

olunmuş ərazilərin bərpası prosesi sürətlə həyata keçirilir. Vətən müharibəsində olduğu kimi, işğaldan azad 

olunmuş ərazilərdə aparılan yenidənqurma, təmir-bərpa, habelə minalardan təmizlənmə və s. işlərdə də 

Azərbaycanla Türkiyə arasında sıx işbirliyi mövcuddur. 

Biz dövlət başçılarımıza çox minnətdarıq! Qardaşlıq tariximizə silinməz qızıl səhifələr gətirdikləri üçün 

minnətdarıq! Minnətdarıq ki, bizə bu qüruru yaşatdılar! Yaşatdılar ki, əcdadların ruhuna şadlıq, gələcək nəsillərə 

aydın yol olsun! O yol bizə daha böyük gələcək vəd edir. 15 iyun 2021-ci ildə Şuşa şəhərində ən yeni dövr 

tariximizin, Qafqaz tarixinin, Türk dünyası tarixinin yeni mərhələsinin əsası qoyuldu! Qardaşlığımız əbədi, 

bayraqlarımız uca olsun! 
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Şuşanı bütün Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtına çevirmək 

 üçün nələr vacibdir... 
 

İradə Sarıyeva 

 

Prezident İlham Əliyevin 7 may 2021-ci il tarixli  Sərəncamı ilə Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı 

elan edilən Şuşanın tarixində yeni dövr başlayıb. Azad Şuşanın tarixi-mədəni irsi, təbiəti, bütün 

infrastrukturu düşmən tərəfindən terrora, ziyana məruz qoyulsa da, Şuşanın dirçəldilməsi prosesi başlayıb 

və çox böyük sürətlə gedir. Bərpa-quruculuq işləri çox yüksək səviyyədə təşkil edilib.   

Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilən Şuşanın Türk dünyasının paytaxtına çevrilməsi də 

aktuallaşıb. Hələ bir neçə ay əvvəl TÜRKSOY tərəfindən belə bir fikir irəli sürülmüşdü ki, Şuşa Türk dünyasının 

mədəniyyət paytaxtı seçilsin. Bu öz yerində. 

“Gələn il Şuşanın Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olmasından şərəf duyarıq” 

Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Rəcəb Tayib Ərdoğan da Milli Məclisin xüsusi iclasında çıxışı 

zamanı gələcəkdə Şuşanın Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtına çevriləcəyini qeyd edib. “Şuşanın gələcəkdə 

Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olacağını görməkdən məmnun olarıq”.   

Ərdoğan bildirib ki, Şuşa ədəbiyyatın mərkəzi vəzifəsini qoruyub: “Bu şəhər dahi bəstəkar Üzeyir 

Hacıbəylinin, Bülbülün, Natəvanın və digər şairlərin yurdudur. Bu gün Şuşa ayağa qalxır. Şuşanın mədəniyyət 

paytaxtı elan edilməsi bu mənada dünyaya verilən açıq mesajdır. 

Gələn il Şuşanın Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olmasından şərəf duyarıq. Əlbəttə, təkcə Şuşa, 

Qarabağ deyil, Türk dünyasının bütün yerləri böyük şəxsiyyətlər yetişdirib”. 

Şuşanın Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtına çevrilməsi üçün nə etmək lazımdır? 

Şuşa bütün Türk dünyasının əsas ünvanlarından biri kimi diqqəti cəlb edir. Tarixən siyasi, hərbi, strateji, 

tarixi-mədəni əhəmiyyətinə görə Şuşa Qafqazda və Türk dünyasında öncül şəhərlərdən biri olub. İslam-türk 

mədəniyyətinin əsas özəklərindən olan bu şəhərdə mədəniyyətin bütün istiqamətləri yüksək səviyyədə inkişaf 

edib və bu inkişaf Şuşanı ən önəmli şəhərlər sırasına daxil edib. Türk dünyasının əsas qapılarından olan Şuşadan 

bütün dünyaya çıxış var və Şuşa dünya mədəniyyətlərinin birləşdiyi vacib ünvanlardan biridir. 

Ekspertlər qeyd edirlər ki, bu il Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtına çevrilən Şuşanın Türk dünyasının 

mədəniyyət paytaxtı olması üçün də kifayət qədər əsas var. Şuşa zaman-zaman milli identikliyini qoruyub 

saxlayıb, hətta uzun illər işğalda olduğu dövrdə də türk yaddaşına sahib çıxıb, onu düşmən tapdağında belə 

qoruyub saxlaya bilib. Bu gün Şuşa öz ənənəvi ruhuna, ritminə uyğun şəkildə bərpa edilir, məscidləri, 

karvansaraları, tarixi binaları, abidələri bu şəkildə bərpa edilir. Şuşa təpədən dırnağa türk identikliyini, ruhunu 

yaşadan və qoruyan şəhərdir ki, oranın Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olması üçün kifayət qədər əsas var. 

Türkçülüyün beşiklərindən biri olan Şuşa şəhərinin Türk dünyasına Əhməd Ağaoğlu, Yusif Vəzir 

Çəmənzəminli kimi böyük türkoloqlar, aydınlar bəxş edən Şuşanın Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı 

olmasına potensialının olduğunu deyən ekspertlər hesab edirlər ki, Şuşa Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı 

kimi gələcəkdə bu missiyanı çox yüksək səviyyədə yerinə yetirə biləcək. Çünki Şuşanın bütün göstəriciləri bu 

parametrə tam uyğun gəlir. 

Şuşanın Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olması məsələsini şərh edən ekspertlər deyirlər ki, bu 

barədə Türk Şurası qərar qəbul edə bilər, yaxud TÜRKSOY-un belə bir qərarı ola bilər. Ekspertlər deyirlər ki, 

bütün Türk dünyası Şuşanın Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı seçilməsinə səs verməlidir.     

Şuşanın yeni dövrü... 

Vətəndaş Cəmiyyəti Alyansının rəhbəri, Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin sədri, analitik-

ekspert, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan Əbilov “Bakı-Xəbər”ə bildirdi ki, Şuşanın Türk dünyasının mədəniyyət 

paytaxtı seçilməsi çox vacib məsələdir. A.X.Əbilovun sözlərinə görə, Şuşa bunu tam haqq edir. 

“44 günlük müharibədən sonra möhtəşəm qələbə qazandıq. Qələbədən sonra ölkə başçısı, Ali Baş 

Komandan İlham Əliyev, ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban 

Əliyeva tərəfindən müharibənin fəsadlarının aradan qaldırılması üzrə konkret fəaliyyətə başlandı. Eyni zamanda 

da postmüharibə dövründə Ermənistanla və ermənipərəst qüvvələrlə informasiya savaşından da qalib çıxmağımız 

üçün mədəniyyətə, mədəniyyətin təbliğinə xüsusi yer verildi. Mədəniyyətə UNESCO-nun tələb etdiyi formada 

dövlət münasibəti sərgilənməyə başladı. Uzun illər Ermənistanın işğalında olan və erməni vandalizminə məruz 

qalan, dağıdılan rayonların bütün tarix-mədəniyyət, dini abidələri, təhsil ocaqları, muzeyləri, kitabxanalarının 
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bərpasına, yenidən qurulmasına başlanıb. Həmçinin də Şuşada da bu quruculuq-bərpa işləri sürətlə gedir, Şuşa 

yenidən qurulur, dirçəlir. 

Bir müddət əvvəl Şuşada “Xarı bülbül” musiqi festivalı keçirildi, ondan əvvəl isə Şuşa Azərbaycanın 

mədəniyyət paytaxtı elan edildi, Qafqazın mədəniyyət mərkəzi adlandırıldı. 

Bildiyim qədər, İSESCO-da da Şuşanı İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi ilə bağlı fikir 

mübadiləsi aparılıb. Çox sevindirici haldır ki, bununla paralel olaraq, Şuşanın Türk dünyasının paytaxtı elan 

edilməsi təşəbbüsləri var. Müsbət haldır ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Rəcəb Tayib Ərdoğanın 

Qarabağın, Şuşanın yalnız Azərbaycanın deyil, bütövlükdə, bütün Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan 

edilməsi təşəbbüsü, ideyası ilə çıxış etməsi Azərbaycan cəmiyyəti və Türk dünyası tərəfindən müsbət qarşılanır. 

Əslində, bu, çoxdan gözlənilən bir təklif idi”. 

“Türkiyənin oynadığı rol...” 

Qardaş Türkiyənin hər zaman Azərbaycana böyük dəstək verdiyini deyən A.X.Əbilovun sözlərinə görə, 

44 günlük Vətən müharibəsində Türkiyənin oynadığı bəlli rol alqışa layiqdir. “Cənab Prezident də dəfələrlə 

vurğuladı ki, qardaş Türkiyə Azərbaycanın haqq işində həmişə yanımızda olub. Şuşa Bəyannaməsinin 

imzalanması da, əslində, həmin qarşılıqlı yardımlaşmanı, dəstəyi və münasibətləri ən yüksək səviyyəyə qaldırdı. 

Fikir verin, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) ölkələrinin elm, texnologiya forumunda çıxış edən Prezident İlham 

Əliyev Azərbaycanın mədəniyyətə, təhsilə, ən yeni ağıllı texnologiyalara verdiyi önəmi xüsusi vurğuladı. Bu 

önəmin xüsusən də yeni yaranmış şəraitə uyğun olaraq Qarabağda tətbiq edilməsi, Şuşanın mədəniyyət, Ağdamın 

təhsil paytaxtı elan edilməsi mühüm idi. İşğaldan azad edilən ərazilərimizdə turizm üçün potensialın inkişafı çox 

önəmlidir. 

Bilirsiniz ki, Füzuli də daxil olmaqla, şəhərlərimizdə əcnəbilərin bölgəyə rahat gəlib-getməsi, turistlərin 

əziyyətsiz səfər etməsi üçün yerli və beynəlxalq əhəmiyyətli aeroportlar inşa edilir. Eyni zamanda, “Zəfər 

yolu”nun salınması, yaşayış məntəqələrinin, binaların bərpası, inşası kimi layihələr, əslində, həm də Şuşanın, 

bütövlükdə, Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olaraq seçilməsi çox təbii qarşılanacaq.  Şuşanın bütün 

infrastrukturu, bütün tarixi abidələri, binaları və sair yenidən qurulur, bərpa edilir. 

Şuşanın Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi həm də Turan ideyasının bir hissəsinin həyata 

keçməsi deməkdir. Şuşanın Türk dünyasının zəfər qazanmış bir mərkəzi məkanı olaraq Türk dünyasının da 

dünyada təbliğində mühüm rolu ola bilər. Əslinə baxanda Turan ideyası ilə yaşayan Türk dünyası, ziyalı kəsim, 

düşünən insanlar Türk dünyasının bir-birilə daha da yaxından qovuşmasında maraqlıdır. Dilimizin, adətlərimizin, 

mədəniyyətimizin, dünyagörüşümüzün bir-birinə qovuşması çox vacibdir. Eyni kökdən rişələnən bir toplumun bu 

vasitə ilə bir-birilə daha da yaxınlaşması bu imkanları bizə qazandırır”. 

“...Şuşanı Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan etmək çox böyük fayda verəcək” 

“Müəyyən mənada Şuşanın yalnız Azərbaycan, Qafqaz üçün deyil, həm də Türk dünyası üçün çox böyük 

tarixi, siyasi, strateji əhəmiyyəti var” - deyən A.X.Əbilov hesab edir ki, Şuşanın mədəni dəyərləri, musiqi 

mədəniyyəti, mədəniyyət texnologiyaları qlobal kulturoloji, mədəniyyət hadisələridir. “Şuşanın Türk dünyasının 

mədəniyyət paytaxtı olması üçün bütün imkanlar var və bunun reallaşması mədəniyyət baxımından Türk 

dünyasının birləşməsi deməkdir. Biz buna nail ola bilərik. Musiqidən tutmuş, ədəbiyyata, elmə qədər geniş 

formada birləşmək imkanlarımız var. Şuşada Azərbaycanın dahi musiqiçiləri, mədəniyyət xadimləri ilə paralel 

olaraq, bütün türk xalqlarının dahiləri haqqında maraqlı tədbirlər keçirmək tam mümkündür. Türk xalqlarının 

şairlərini, yazıçılarını, mədəniyyət xadimlərini və sair bir-birinə tanıtmaq üçün bu məsələ çox önəmlidir. Türk 

dünyası ilə bağlı Şuşada çox maraqlı tədbirlər, konsert proqramları keçirmək olar. Əlbəttə, türk mədəniyyətinin 

çuğlaşdığı Şuşanı Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan etmək çox böyük fayda verəcək. 

Azərbaycan ədəbiyyatını, poeziyasını mükəmməl bilən və hər çıxışında Azərbaycan şairlərinin 

əsərlərindən örnəklər gətirən, Bəxtiyar Vahabzadə, Şəhriyar, Füzulidən bütöv poetik nümunələri əzbər söyləyən 

qardaş ölkənin Prezidenti Ərdoğan çıxışlarla tez-tez Qərb texnologiyaları ilə yanaşı, Şərq mədəniyyətinə, 

mənəviyyatına, estetikasına da toxunur. Türk birliyinin gerçəkləşməsində həm Azərbaycan Prezidentinin, həm də 

Türkiyə Prezidentinin çox böyük əməyi var” - deyə bildirən A.X.Əbilov hesab edir ki, Şuşa Türk dünyasının ana 

şəhərlərindən, mədəniyyət mərkəzlərindən, paytaxtlarından biridir. 
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Şuşa Bəyannaməsi Azərbaycanda həm də ermənilərin təhlükəsiz yaşamasına  

təminat verən tolerantlıq sənədi kimi... 
 

Məhəmmədəli Qəribli 

 

15 iyun 2021-ci ildə Şuşa şəhərində Azərbaycan və Türkiyə arasında Şuşa Bəyannaməsi adlı tarixi 

sənəd imzalanıb. Sənədi iki türk lider - Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb 

Tayyip Ərdoğan imzalayıb. Bu sənəd Qars müqaviləsindən sonra Azərbaycan və Türkiyə arasında 

münasibətlərin yeni mərhələdə inkişafını əks etdirən ən böyük tarixi razılaşma olub. 

Azərbaycan və Türkiyə arasında Müttəfiqlik Münasibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsində birgə milli 

mənafelər baxımından siyasi, hərbi və təhlükəsizlik sahələrində əlaqələndirilmiş və birgə fəaliyyətlərin təşviq 

edilməsi də xüsusi yer tutur. Tərəflərdən hər hansı birinin müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə, 

beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına və ya təhlükəsizliyinə qarşı üçüncü dövlət və ya 

dövlətlər tərəfindən təhdid və ya təcavüz edildiyi təqdirdə birgə məsləhətləşmələr aparılması, bu təhdid və ya 

təcavüzün aradan qaldırılması məqsədilə BMT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinə müvafiq təşəbbüs həyata 

keçirilməsi, BMT Nizamnaməsinə uyğun olaraq bir-birinə lazımi yardım göstərilməsi, Silahlı Qüvvələrin güc və 

idarəetmə strukturlarının əlaqələndirilmiş fəaliyyətinin təşkili nəzərdə tutulur. 

Tarixi sənəd özündə Azərbaycan və türk diasporları arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf 

etdirilməsini ehtiva edir… 

Şuşa Bəyannaməsində silahlı qüvvələrimizin müasir tələblərə uyğun olaraq yenidən formalaşdırılması və 

modernləşdirilməsi istiqamətində birgə səylərin göstərilməsi, müdafiə qabiliyyətlərinin və hərbi təhlükəsizliyin 

möhkəmləndirilməsinə yönələn tədbirlərin həyata keçirilməsi, iki ölkənin silahlı qüvvələrinin birlikdə fəaliyyət 

qabiliyyətinin artırılması, müasir texnologiyalara əsaslanan silah və sursatların idarə olunmasında sıx əməkdaşlığı 

və bu məqsədlə səlahiyyətli struktur və qurumların əlaqəli fəaliyyətinin təmin edilməsi vurğulanır. 

Buraya, həmçinin, hər iki ölkənin Təhlükəsizlik şuralarının milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müntəzəm 

olaraq birgə iclaslarının keçirilməsi və bu iclaslarda milli mənafe, ölkələrin maraqlarına toxunan regional və 

beynəlxalq təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsinin aparılması daxildir. 

Tarixi sənəd özündə Azərbaycan və türk diasporları arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi, 

ümumi problemlərlə bağlı birgə addımların atılması, davamlı həmrəylik göstərilməsi, milli mənafelərin 

qorunmasına dair tarixi həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında diaspor fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi 

və qarşılıqlı dəstəyin verilməsini də ehtiva edir. 

Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri bununla öz zirvəsinə yüksəlib və yeni bir mərhələyə qədəm 

qoyub 

Vurğulanır ki, Ermənistanın Türkiyəyə qarşı əsassız iddialarının, tarixin saxtalaşdırılması və tarixi 

faktların təhrif olunmaqla siyasiləşdirilməsi cəhdlərinin regionda sülhü və sabitliyi təhdid etməsi nəzərə 

alınmaqla, 1915-ci il hadisələri ilə bağlı arxivlərin açılması və bu mövzuda tarixçilər tərəfindən araşdırmaların 

aparılmasına yönəlmiş səylərin qətiyyətlə dəstəklənməsi vacibdir. Azərbaycan-Türkiyə Media Platformasının 

imkanları çərçivəsində iki ölkənin aidiyyəti qurumları arasında informasiya, kommunikasiya və ictimai 

diplomatiya sahəsində əməkdaşlıq gücləndirilməli, Türk həmrəyliyinin daha da möhkəmləndirilməsi məqsədilə 

TDƏŞ və əlaqədar qurumlar çərçivəsində həyata keçirilən fəaliyyətlərə təkan verilməlidir. 

Şuşa Bəyannaməsi müstəsna siyasi və tarixi əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin “Bir millət, iki dövlət” və Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kamal Atatürkün 

“Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim kədərimizdir” kəlamları ilə xarakterizə olunan 

Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri bununla öz zirvəsinə yüksəlib və yeni bir mərhələyə qədəm qoyub. 

Hər iki ölkə tərəfindən müttəfiqlik münasibətlərinin qurulmasının siyasi və hüquqi mexanizmlərini 

müəyyənləşdirmək baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir… 

Bu tarixi sənəd iki qardaş ölkənin ümumi maraqlarının qorunmasında imkanların birləşdirilməsinin, eləcə 

də ortaq maraq kəsb edən regional və beynəlxalq strateji məsələlərdə fəaliyyətlərin qarşılıqlı şəkildə 

əlaqələndirilməsinin məntiqi nəticəsi olaraq ölkələrimizin regional və beynəlxalq rolunu, çəkisini daha da 

artıracaq. Ermənistanın 30 illik təcavüzünə son qoyulmasında, işğal olunmuş torpaqların azad olunmasında, 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində Türkiyənin mənəvi-siyasi dəstəyi xalqımız tərəfindən 

yüksək qiymətləndirilir. Hazırda Qafqaz regionunda sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi, bütün 

iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası, eləcə də region dövlətləri arasında münasibətlərin normallaşdırılması 
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və uzunmüddətli sülhün təmin edilməsi istiqamətində ölkələrimizin birgə təşəbbüsləri bu sahədə səylərin 

artırılmasının zəruriliyini göstərən ən gözəl nümunədir. Eyni zamanda, Qarabağda Türkiyə-Rusiya Birgə 

Mərkəzinin fəaliyyəti regionda sülhün bərqərar olmasının təsirli mexanizmi kimi diqqət çəkir. Şuşa Bəyannaməsi 

müstəqillik, suverenlik, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı, dövlətlərin 

daxili işlərinə qarışmamaq prinsiplərini rəhbər tutan, milli maraq və mənafelərini müdafiə və təmin etməyə 

yönəlmiş müstəqil xarici siyasət həyata keçirən hər iki ölkə tərəfindən müttəfiqlik münasibətlərinin qurulmasının 

siyasi və hüquqi mexanizmlərini müəyyənləşdirmək baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Türkiyə və 

Azərbaycan qarşılıqlı maraq doğuran beynəlxalq məsələlər üzrə həmrəylik və qarşılıqlı dəstək nümayiş etdirərək 

eyni mövqedən çıxış etməklə, ikitərəfli əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi ilə yanaşı, həmçinin BMT, ATƏT, Avropa 

Şurası, TDƏŞ, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı daxil olmaqla, beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində bir-

birinə qarşılıqlı dəstək verir. 

Ölkəmizdə çirkin maraqları olan bəzi xarici qüvvələr belə həssas məsələlərdən ara qarışdırmaq 

məqsədilə istifadə etməyə çalışıb 

Şuşa Bəyannaməsi həm də bizi istəməyən ölkələrə verilən mesaj kimi qiymətləndirilir. Bu o deməkdir ki, 

Türkiyə açıq şəkildə bəyan edir ki, Azərbaycana qarşı bundan sonra hansısa hücumlar, təxribatlar həyata 

keçirilərsə, Türkiyə Azərbaycanı müdafiə edəcək. Bu amil Azərbaycanın təhlükəsizliyini tam qarantiləmiş olur. 

Azərbaycan onzuz da siyasi və iqtisadi cəhətdən stabil ölkədir. Bizdə təhlükəsizlik yüksək səviyyədə təmin edilir. 

Təsadüfi deyil ki, dünyanın fərqli qütbləri arasında olan mühüm görüşlər məhz Bakıda keçirilir. Azərbaycan bir 

sıra beynəlxalq yarışlara uğurla ev sahibliyi edib. Ölkəmizdə milli və dini mühit çox normal və təhlükəsizdir. 

Tolerant və multikultural yanaşma Azərbaycanın həyat tərzinə çevrilib.  Ölkəmizdə çirkin maraqları olan bəzi 

xarici qüvvələr belə həssas məsələlərdən ara qarışdırmaq məqsədilə istifadə etməyə çalışıblar. Ancaq dövlətin 

dini təriqətlər və müxtəlif etnik qruplarla bağlı yürütdüyü ideal siyasət buna imkan verməyib. 

Onların təhlükəsiz yaşayışına qarant verən amillər sırasına Şuşa Bəyannaməsi deyilən daha bir 

sənəd əlavə edildi 

Azərbaycanın  öz ətrafında təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirməsi onun daxili stabiliyini də təminat 

altına alır. Şuşa Bəyannaməsi ölkənin daxilindəki vəziyyətin bundan sonra da stabil olacağını təsdiqləyir. Bütün 

etnik xalqlar bundan sonra da sülh və əminamanlıq şəraitində yaşayacaq. Bu Saziş, hətta Qarabağda yaşayan 

ermənilərin də təhlükəsizliyini təminat altına alır. Onlar bizim vətəndaşlardı. Çalışmalıdırlar ki, bir ovuc 

separatçının təsiri altına düşməsinlər. Bundan əvvəl də Prezident İlham Əliyev verdiyi müsahibəsində Azərbaycan 

vətəndaşı olan ermənilərə stabil yaşayışla bağlı vədlər verib: “Biz ermənilər deyilik. Onlar bizə qarşı etnik 

təmizləmə törədiblər. Onlar Dağlıq Qarabağdan və ətraf yeddi rayondan bütün azərbaycanlıları qovublar. 

Ermənistanın etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bizim bir milyon qaçqın və məcburi köçkünümüz var. Lakin 

biz eyni qaydada davranmayacağıq. Biz qisas almayacağıq. Mən dəfələrlə demişəm, hətta onlar Gəncəni 

bombalayanda, hətta onlar Bərdəni bombalayanda, onlar başqa şəhərləri bombalayanda və 92 insanı, mülki şəxsi 

öldürdükdə mən dedim ki, biz qisasımızı döyüş meydanında alacağıq. Buna görə bu rəsmi mövqeyi, 

Azərbaycanda yaşayan minlərlə ermənini və heç kimin onları etnik təmizləmədiyini nəzərə alaraq, biz bunu orada 

nə üçün etməliyik ki? 

Burada yaşayan çoxlu ermənilər var və biz onların erməni olduqlarını bilirik. Yeri gəlmişkən, mən sizə 

deyə bilərəm və bir çox insanlar bu barədə bilmirlər. Ermənistanın sabiq müdafiə naziri Arutunyanın bacısı 

Azərbaycanda yaşayır. İstəsəniz onunla görüş təşkil edə bilərik. Odur ki, bu, əslində, qorxu deyil, bu, erməni 

təbliğatıdır. Nəyə görə onlar dünyanın digər yerlərində birgə yaşaya bilirlər? Siz qonşu Gürcüstanda ermənilərin 

və azərbaycanlıların bir yerdə, eyni kənddə yaşadığı kəndlərin olduğunu bilirsiniz? Onlar Rusiyada, Ukraynada 

bir yerdə yaşayırlar, onlar Azərbaycanda bir yerdə yaşayırlar, dünyanın bir çox digər yerlərində. Dünyadakı 

vəziyyəti indi müşahidə etsəniz, Qərbdə bəzi ermənipərəst mitinqlərdən başqa ermənilər və azərbaycanlılar 

arasında vəziyyət sakitdir. Nəyə görə onlar orada yaşaya bilərlər, lakin burada yaşaya bilməzlər?” 

İndi Qarabağdakı ermənilər Azərabycanda yaşayan digər azsaylı xalqlar kimi öz  doğru seçimlərini 

etməlidirlər. Separatçı təbliğatdan uzaq olub, bərabərhüquqlu vətəndaşlarımız kimi Azərbaycandakı multikultural 

və tolerant mühitdən bəhrələnməlidirlər. Onların təhlükəsizlik yaşayışına qarant verən amillər sırasına Şuşa 

Bəyannaməsi deyilən daha bir sənəd əlavə edildi. 

 

Bakı Xəbər. - 2021.- 17 iyun. - № 105. - S. 7. 
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Şuşaya tarixi səfər 
 

Bu gün mədəniyyət paytaxtımızda Azərbaycanla Türkiyə arasında geniş  

əhatəli müqavilə imzalanacaq 

 

Pərvanə 

 

İyunun 15-də növbəti tarixi hadisəyə şahidlik edəcəyik. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 

Prezident İlham Əliyevlə birlikdə Şuşa şəhərinə səfər edəcək. Burada Prezident İlham Əliyevlə Ərdoğan arasında 

görüş keçiriləcək, eyni zamanda, əhatəli bir müqavilə imzalanacaq. Türkiyə lideri  NATO dövlət və hökumət 

başçılarının Brüsseldəki Zirvə toplantısının ardınca Azərbaycana gəlib. 

Ərdoğan səfər ərəfəsində keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, Şuşadakı ikitərəfli görüşlərdə 

Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin bütün aspektləri nəzərdən keçiriləcək və iki ölkə arasında əməkdaşlığın 

daha da dərinləşdirilməsi imkanları müzakirə ediləcək.Türkiyə Prezidenti səfərlə əlaqədar olaraq Azərbaycan 

Milli Məclisində çıxış edəcək. İki ölkənin dövlət başçıları Türkiyənin millisinin iyunun 16-da futbol üzrə Avropa 

çempionatında Bakıda Uelslə seçmə qrup oyununu birlikdə izləyəcəklər. 

44 günlük Vətən müharibəsində daim Azərbaycanın yanında olan, onun haqq işinə dəstək verən qardaş 

Türkiyə liderinin Azərbaycana, xüsusilə işğaldan azad edilmiş Şuşaya səfəri böyük önəm daşıyır. Ərdoğan həm 

də işğaldan azad edilmiş Şuşaya, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşaya səfər edən ilk xarici dövlət 

başçısı olacaq. 

Ərdoğan ötən il 10 dekabrda Bakıda keçirilən Zəfər paradı zamanı çıxışında Türkiyənin Azərbaycanın 

apardığı mübarizəyə ilk günlərdən bütün qurum və təşkilatları ilə dəstək verdiyini, bütün imkanları ilə 

azərbaycanlı qardaşlarının yanında olduğunu bəyan etmişdir: "Türkiyə olaraq Azərbaycan ilə münasibətlərimizdə 

özümüzə hər zaman böyük lider Heydər Əliyevin "Bir millət, iki dövlət" şüarını rəhbər tutduq. Qazi Mustafa 

Kamal Atatürkün dəqiq ifadəsi ilə Azərbaycanın kədərini kədərimiz, sevincini sevincimiz bildik. Bu anlayışla 

Qarabağı otuz il boyunca sinəmizdə yara etdik. Bu gün də bu yaranın sağalmasının sevincini paylaşmaq, bu şanlı 

zəfəri birlikdə qeyd etmək üçün aranızdayıq. Azərbaycanın torpaqlarını işğaldan azad etməsi heç də mübarizənin 

başa çatması demək deyil. Şəhidlərimizin fədakarlığı sayəsində Azərbaycan ərazi bütövlüyünü, şükür olsun, 

yenidən təmin edib. Artıq Azərbaycan torpaqları illərdir həsrət qaldığı Tərtər çayının sularına qovuşub. Şuşanın 

dağlarının başındakı duman artıq dərdli deyil. Girov qalmış Xarıbülbül artıq azaddır və daha gözəl olacaq. 

Köndələnçay artıq daha coşqun axacaq. Araz nəğməsini daha güclü oxuyacaq. Qarabağ şikəstəsini oxuyan 

nəfəslər daha yüksək, daha güclü olacaq". 

Ekspertlər bu səfərin mühüm əhəmiyyət daşıdığını, ikitərəfli, regional əməkdaşlığın genişlənməsinə töhfə 

verəcəyini  düşünürlər. 

İqtisadçı deputat Vüqar Bayramov Ərdoğanın bu səfərinin əvvəlkilərdən fərqli olduğunu bildirib. Onun 

sözlərinə görə, olduqca strateji əhəmiyyət daşıyan səfər iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin dərinləşməsinə gətirib 

çıxaracaq: "Strateji əhəmiyyət daşıyan bu səfər sadəcə iki ölkə arasında ticari dövriyyənin genişlənməsinə deyil, 

eyni zamanda, qarşılıqlı sərmayə qoyuluşlarının da artmasına imkan yaradacaq. Son illər Azərbaycan Türkiyə 

iqtisadiyyatına ən çox investisiya yönəldən ölkələrdən birinə çevrilib. Azərbaycan Türkiyə iqtisadiyyatına 15 

milyard dollardan çox, Türkiyə isə Azərbaycan iqtisadiyyatına 12.5 milyard dollar investisiya yatırıb. İmzalanmış 

müqavilələri nəzərə aldıqda Azərbaycanın Türkiyə iqtisadiyyatına sərmayə qoyuluşu yaxın zamanlarda 20 

milyard dollaradək yüksələcək. Göründüyü kimi, son illər bütün iqtisadi istiqamətlərdə iki ölkə arasında 

əməkdaşlığın güclənməsi müşahidə olunub". 

Deputat xatırladıb ki, bu il martın 1-dən Azərbaycan ilə Türkiyə arasında Preferensial Ticarət Sazişi 

qüvvəyə minib: "Saziş 15 mal qrupunu əhatə edir. Bu sazişdən sonra iki qardaş ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin 

artacağı gözlənilir. Pandemiyanın təsirlərinə rəğmən ötən il də iki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsi əhəmiyyətli 

səviyyədə olub. 4.5 milyard dollarlıq ticarət dövriyyəsi ilə Türkiyə İtaliyadan sonra Azərbaycanın ən böyük ticarət 

tərəfdaşıdır. 2019-cu ildə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 4 milyard 405 milyon dollar idi. Bütövlükdə, son 

illər Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı ticari əlaqələrdə artan tendensiya müşahidə olunub. Belə ki, 2019-cu ildə 

ticarət dövriyyəsi əvvəlki il ilə müqayisədə 33 faiz, 2017-ci il ilə müqayisədə isə 73 faiz artıb. Belə ki, ümumi 

ticarət dövriyyəsi 2018-ci ildə 3 milyard 403 milyon dollar, 2017-ci ildə isə 2 milyar 667 milyon olub. 2017-ci 

ildən etibarən Azərbaycan Türkiyə ilə xarici ticarət dövriyyəsində hər zaman müsbət saldoya malik olub. 2019-

cu ildə bu saldo rekord şəkildə artaraq 1 milyard 200 milyon dollara çatıb. 2021-ci ildə Azərbaycan Türkiyəyə 8 
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milyard kub metr mavi qaz nəql etməyi planlaşdırır. Artıq ölkələr növbəti 3 il ərzində ticarət dövriyyəsinin 15 

milyard dollara çatdırılması ilə bağlı hədəf müəyyənləşdiriblər". 

V.Bayramov onu da nəzərə çatdırıb ki, Türkiyəni təmsil edən şirkətlər Qarabağın bərpa və 

yenidənqurmasında fəal iştirak edirlər: "Türkiyə Prezidentinin səfərindən sonra qardaş ölkə şirkətlərinin 

infrastruktur layihələrində daha fəal iştirak edəcəyi gözlənilir. Bütövlükdə, region üçün strateji əhəmiyyət daşıyan 

bu səfər ölkələr arasında iqtisadi münasibətlərin inkişafına xüsusi təkan verəcək". 

 

525-ci qəzet. - 2021. - 15 iyun. - № 104. - S. 3. 
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Şuşa – ermənilərə qarşı hərbi-siyasi mübarizənin mərkəzi 

 

Sultan Laçın 

 

Bu günlərdə Azərbaycan Dövləti tərəfindən “Azərbaycanın mədəniyyət  mərkəzi” elan edilmiş 

Şuşaya Türkiyə lideri R.T.Ərdoğanın iyunun 15-də gözlənilən səfəri və Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş 

Komandan İlham Əliyevlə bir sıra siyasi danışıqların məhz işğaldan yenicə azad olunmuş bu cənnət-məkan 

şəhərimizdə keçiriləcəyi bu xanlar qalasına fərqli baxışları da gündəmə gətirir... 1992-ci ildə işğalçı 

ermənilərin Şuşanı o qədər də çətinlik çəkmədən ələ keçirməsi bu şəhərin yalnız “Qafqazın 

konservatoriyası, musiqi incəsənət beşiyi” olan döyüş, mübarizə  ruhunu itirmiş, ermənilərlə az da olsa, 

qaynayıb qarışmış kosmopolit bir şəhər obrazını yaratmışdı. 

 

Halbuki Şuşa tarixən Azərbaycanın yalnız musiqi, ədəbiyyat beşiyi,  mədəniyyət mərkəzi yox, həm 

də  hərbi və siyasi mərkəzi olub. XVIII əsrdən –Qarabağ xanlığı ilə yanaşı, Şuşa qalasının da əsasını qoymuş 

Pənahəli xanın dövründən XIX əsrin əvvəli Rusiya işğalınadək keçən zaman ərzində şəhər bir sıra xarici işğallara 

müqavimət göstərib. Həm Pənahəli xanın, həm də oğlu İbrahimxəlil xanın hökmranlığı dövründə Şuşa Qarabağ 

xanlığının mərkəzi olduğundan xanlığın daxili və xarici siyasəti ilə bağlı bütün qərarlar burada verilirdi. Təəssüf 

ki, 1805-ci ildə imzalanmış Kürəkçay müqaviləsinə görə Qarabağ xanlığı Rusiya imperiyasının tərkibinə keçdi. 

Düz, 215 il öncə - 12 iyun 1806-cı ildə İbrahim xanın Şuşa yaxınlığındakı Xanbağında 17 nəfər ailə üzvləri ilə 

birlikdə rus mayoru Lisaneviçin dəstəsi tərəfindən qətlə yetirilməsindən sonra isə Şuşa artıq əvvəlki siyasi 

əhəmiyyətini itirdi. 1822-ci ildə sonuncu xanı Mehdiqulu xan olan Qarabağ xanlığının ləğvi isə Şuşanın 

Azərbaycanın siyasi həyatındakı rolunu heçə endirdi. Lakin XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində  ölkəmizdə 

başlanan maarifçilik hərəkatının Əhməd bəy Ağaoğlu, Üzeyir bəy Hacıbəyli, Firudn bəy Köçərli, Əbdürrəhim 

bəy Haqverdiyev, Nəcəf bəy Vəzirov, Yusif Vəzir Çəmənzəminli və s. kimi  bir sıra nümayəndələrinin şuşalı 

olması səbəbindən bu qədim şəhərimiz ədəbi-mədəni əhəmiyyəti ilə yanaşı, siyasi-ideoloji mərkəz kimi də öz 

yerini tutmağa başladı... 

Xaricdən dəstəklənib yönləndirilən erməni millətçi, separatçı və terrorçularının diqqət mərkəzində olan 

Şuşanın 1905-1906-cı illərdə ermənilərin  Azərbaycanda, o cümlədən Qarabağda ilk kütləvi terror aktları və 

qətliamları zamanı müqavimət qalasına çevrilməsi labüd olur. 1905-ci ildə erməni dəstələri Şuşanın 

azərbaycanlılar yaşayan məhəllərinə hücuma keçirlər, 100-ə qədər azərbaycanlı öldürülür, 20-yə qədər ev 

yandırılır. Nəticədə 1905-ci ilin dekabrından Əhməd bəy Ağaoğlunun başçılığı altında 

erməni daşnaksütun partiyasının terrorizminə qarşı mübarizə aparmaq məqsədilə Azərbaycan xalqının birbaşa 

soyqırımına yönəlmiş terror aktlarına adekvat cavab verməyə məcbur qalan "Difai" (müdafiə) təşkilatının təməli 

qoyulur. “Difai”nin  Gəncə, Tərtər, Füzuli(həmin dövrdə Qaryagin adlanıb) şöbələri ilə yanaşı Şuşada da fəal 

şöbəsi yaradılır. 

Hüseyn Baykaranın “Azərbaycan İstiqlal Mübarizəsi tarixi” və Nağıbəy Şeyzamanlının  “Azərbaycan 

İstiqlal Mücadiləsi xatirələri" araşdırma əsərlərində  “Difai”nin Şuşa komitəsi haqda  diqqətəlayiq faktlar verilir: 

Şuşada xalq arasında "dəli sudya" adı ilə tanınan rus hərbi məhkəməsinin prokuroru Lunyakin ermənilərə 

kömək etdiyi üçün “Difai”nin Şuşa Komitəsinin qərarı ilə qətlə yetirilir. Gəncədəki polis rəisi Bannikov, 

Tərtərdəki polis rəisi Felikinski də eyni səbəbdən partiyanın qərarı ilə öldürülür. Sonralar Difai Partiyasının 

üzvlərindən bəziləri Stolıpinin irtica illərində həbs olunur, bəziləri isə 1908-ci ildə Türküstana sürgün edilirlər. 

Qarabağda (Şuşada) “Difai” Komitəsinin üzvləri Nəcəfqulu ağa Cavanşir, Mircabbar ağa Ağamirov, Seyid 

Miriş Ağamirov, Əfrasiyab Əzimov, Alı kişi, İsfəndiyar Alpouti, Zərgər Məmiş və başqaları olmuşdur. 

1907-ci ildə “Difai” Partiyasının qanadı Qarabağ Birlik Məclisinin fəalları kütləvi həbsə məruz qalıblar. 

Martın 23 və 24-də Hüseyn Münşiyevi, Əfrasiyab Əzimovu, Məşədi Şamil Hacıyevi, Zülfüqar bəy Haqverdiyevi, 

Xuduş Quliyevi, Kazım bəy Kazımbəyovu və Məmmədcəfər Muxtarovu Şuşa həbsxanasına salırlar. Tutulanların 

hamısını Həştərxan quberniyasına sürgün edirlər. Məmmədcəfər Muxtarov Iran təbəəsi olduğundan onu İrana 

yollayırlar. 

“Difai” 1917-ci ilin oktyabrına qədər fəaliyyət göstərir və Azərbaycanın digər məkanları kimi Şuşada da 

erməni terroru və işğalçılığına qarşı mübarizədə yetərli rol oynayır. 

1918-1920-ci illərdə isə Şuşa Qarabağ general-qubernatorluğunun mərkəzi kimi də tanınmağa başlayır. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

393 
 

Adı tarixə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini elan edən 26 kişidən biri, Azərbaycanın ilk hərbi naziri, 

Qarabağın general-qubernatoru və xilaskarlarından biri kimi yazılmış  Xosrov bəy Sultanovun da Şuşada 

ermənizmə qarşı mübarizədə böyük rolu olub. 

Tanınmış araşdırmaçı  tarix elmləri doktoru Nəsiman Yaqublu “Həftə içi”nə açıqlamasında Xosrov 

bəy Sultanovun Qarabağ general-qubernatorluğunun mərkəzi kimi məhz Şuşada əyləşdiyini vurğulayaraq 

bir sıra faktları sadalayıb: 

“Arxivlərdə Xosrov bəy Sultanovun Qarabağda apardığı əməliyyatlarla bağlı əhəmiyyətli məlumatlar 

vardır. Bu məlumatlar onun böyük təhlükə və çətinliklər içərisində olsa da, öz vəzifəsini icra etdiyini göstərir. 

X.Sultanov general-qubernator vəzifəsinə başlayanda bölgədə acınacaqlı durum var idi. Onun 1919-cu ilin 

fevralın 15, 16, və 17-də qəza rəisləri və ictimai xadimlərinin iştirakı ilə keçirdiyi ümumbölgə müşavirəsində 

məlum olurdu ki, indiyədək Zəngəzurda 166 kənd dağıdılmış, onların əhalisinin 30 faizi məhv edilmişdir. Bu 

müşavirədə Andronikin silahlı dəstəsinin bölgədən çıxarılması qəti olaraq qərara alındı. 

 X.Sultanovun Azərbaycan Nazirlər Şurasının sədri N.Yusifbəyliyə Şuşadan 1919-cu ilin 8 mayında 

göndərdiyi 1348 saylı məlumatda maldarların yaylaqlara təhlükəsiz gedə bilməsini təmin etmək üçün Gorus 

bölgəsini tutmağın zəruriliyi bildirilirdi. Həmin məlumatdan: “Cənab əlahəzrətə bildirirəm ki, maldarların 

yaylaqlara təhlükəsiz keçməsi sxeminin surətini Sizə göndərirəm və qeyd edirəm ki, onların Şuşa və Cavanşir 

bölgəsindən keçməsi faydasızdır. Bundan ötrü Görusu tutmaq lazımdır. Bu əməliyyat üçün artilleriya və 

pulemyotla təchiz edilmiş iki min nəfərlik piyada və atlı lazımdır. General-qubernator Sultanov”. 

X.Sultanovun 1919-cu ilin iyunun 5-də Ağdamdan Baş Nazir N.Yusifbəyliyə göndərdiyi teleqramda 

Şuşada ermənilərlə baş verən toqquşmanın təfərrüatları qeyd olunur. Həmin teleqramdan: “Dünən – 4 iyunda 

Şuşada ermənilərlə kiçik toqquşma baş verdi: atışma oldu. Lakin bu gün sülh yolu ilə həll etmək mümkün oldu. 

Bu gün Azərbaycandan Erməni Milli Şurasının fəalları olan Avetisyan, Tumanyan, İşxanyan göndəriliblər. İki 

nəfər özləri tez gedib, iki nəfər isə bu günlərdə göndəriləcək. Sabah − iyunun 6-da erməni tərəfdəki kazarmalar 

alınacaq. General-qubernator Sultanov”. 

X.Sultanovun 1919-cu ilin 26 iyulunda Şuşadan S.Mehmandarova göndərdiyi 3743 saylı məlumatda 

Naxçıvanla kommunikasiyanın təminatı üçün Zəngəzura qoşun göndərib, Bazarçay kəndinin alınması qeyd 

olunurdu. 

X.Sultanovun 1920-ci ilin martında göndərdiyi teleqramda vəziyyətin getdikcə gərginləşdiyi görünürdü. 

Onun 1920-ci ilin 24 martında Ağdamdan M.Vəkilova Xankəndi və Şuşada gedən döyüşlər haqqındakı 

teleqramda yazılırdı: “Martın 23-də ermənilər gecə yarısı bizim Xankəndində olan döyüş hissəmizə güclü hücum 

etdilər. Eyni zamanda ermənilər Şuşaya da hücuma keçdilər. Hücumun qarşısı alınıb, ətraflarda atışma gedir. Şuşa 

Şuşukənddən bombalanır. Ağdam-Şuşa arasında olan teleqraf kəsilib. Ekstremistlərin uzaqlaşdırılması üçün bütün 

tədbirlər görülür. Qəzəblənmiş əhali özündən çıxır. Dəstə rəisi tərəfindən Hərbi-səhra məhkəməsi yaradılıb. Xahiş 

edirəm, təcili olaraq adamlarla, başlıcası patronla kömək edin. General-qubernator X.Sultanov”. 

X.Sultanovun Qarabağda hadisələrin təhlükəli inkişafı ilə əlaqədar partizan dəstələrinin yaradılması elanı 

haqqında parlamentin sədri M.Y.Cəfərova teleqramı: “Ermənilər bu gün Xankəndinə hücum etdilər. Şuşadan olan 

teleqraf xətləri qəsdən kəsilib. Mənim agentlərdən alıb dəfələrlə Sizə çatdırdığım məlumatlar teleqrafla da özünü 

doğruldur. Xankəndinə hücumun nəticələri haqqında hələ məlumatım olmadan yazıram. Hamıya partizanların 

mobilizasiya edilməsi haqqında əmr göndərilib. General-qubernator Sultanov”. 

1920-ci ilin martın 31-də X.Sultanovun və K.Əliverdiyevin M.Vəkilova Şuşada, Xankəndidə, Əsgəranda 

ağır vəziyyət və təcili köməklə bağlı digər teleqramında bildirilirdi: “Sizin 28 martda olan gizli məlumatınıza 

uyğun olaraq 29-da səhər Əsgərana hücum gözləyirdik. Gizli məlumatdakı təxmini gözləntiyə görə hücum 

Xankəndi tərəfdən başladı. Bizə məlum olmayan səbəbə görə, Əsgəran bu günə qədər alınmayıb. Dünən cəbhədən 

aldığımız məlumata görə, Zəngəzur erməniləri Bağırbəyli kəndini, Qarabağ erməniləri isə Müsəlmanlar kəndini 

ələ keçiriblər. Beləliklə, zəngəzurlularla qarabağlılar arasında əlaqə yaranıb. Bu gün, yaxud sabah, saat 10-a qədər 

gözləmək lazımdır. Səhər Şuşaya, yaxud Şuşadan keçib erməni yaşayış yerlərindən birbaşa Xankəndi və Əsgərana 

gedilməlidir. Bütün əhali səfərbər və təşkil edilib, ermənilərin hərəkətinin qarşısının alınması və müdafiə üçün 

lazım olan yerlər tutulub. Əgər kömək bir gün gecikərsə, o artıq kömək olmayacaq. Təcili cavab gözləyirəm”. 

Təəssüf ki, 1920-ci ildəki sovet işğalından sonra bütünlükdə Azərbaycan xalqı kimi Şuşanın da və Xosrov 

bəyin də ermənizmə qarşı mübarizəsi yarımçıq dayandırılaraq bolşeviklər tərəfindən Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayəti  “gecpartlayan minası” şəklində donduruldu. 

Həmin “mina” isə əsasən 1988-ci ildən işə salınmağa başladı.  Qarabağın digər şəhər və kəndləri kimi Şuşa 

da həmin  günlərdən erməni separatçı və işğalçılarına qarşı əsas meydanlardan birinə döndü. 
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Təəssüf ki, 1988-1991-ci illərdə Şuşanın da erməni işğalından müdafiəsində həmin dövrdə Azərbaycanda 

müxtəlif güclər arasında  gedən hakimiyyət uğrundakı anormal, bəzən hətta anti-milli siyasi mübarizə ən 

böyük  əngəllərdən birinə çevrildi.  Nəticədə, 1992-ci il mayın 8-9-da bu cənnət-məkan təbii qala ermənilərə 

təslim edildi. Həmin dövrün Şuşası da  şəhid Milli Qəhrəmanlar Ramiz Qənbərov, Albert Aqarunov, Rizvan 

Teymurov, oğlu Polad Rzayev 44 günlük savaşda ayaqlarını itirmiş, özü isə Şuşanın işğalından sonra itkin düşmüş 

Tofiq Oğuz, hazırda həyatda olan  kəşfiyyatçı polkovnik Azay Kərimov, keçmiş tabor komandiri Fəxrəddin 

Səfərov və s. kimi döyüşçü oğullar, eyni zamanda Azərbaycanın ilk şəhid icra başçılarından biri sayıla bilən 

Şuşanın  1991-ci ildə icra başçısı olmuş Mikayıl Gözəlov kimi məmurlarla yaddaşlara həkk olunub. 

Düşmənə qarşı sistematik, ardıcıl mübarizəsi ilə daha çox yadda qalan Mikayıl Gözəlov olub. Məhz Mikayıl 

Gözəlovun şəhidliyindən sonra ermənilər daha cəsarətlə Şuşanın üzərinə gəlməyə  başlayırlar... 

1988-1990-cı illərdən Şuşanın polis rəisi işləyərkən Mikayıl Gözəlovla dostlaşmış polis 

polkovniki  Sadir Məmmədov “Həftə içi”nə açıqlamasında  şəhid icra başçısı barədə  xatirələrini danışıb: 

“Mikayıl Gözəlov həddindən artıq vətənpərvər, milli qeyrətli, daim canını Azərbaycanın, Qarabağın 

yolunda qoymağa hazır olan bir oğul idi. Mən onu şəxsən 1988-ci ildən tanıyırdım. Bilirdim ki, Ağdamın Mərzili 

kəndindən rəhmətlik Qoca kişinin oğludur və çox əsl-nəcabətli nəsildəndir…O vaxt mən Şuşa rayon milis 

şöbəsinə rəis təyin olunmuşdum. Mikayıl müəllim isə o dövrdə “ispalkom” deyilən rayon  Xalq Deputatları Soveti 

İcraiyyə Komitəsinin sədri idi. O, həmin vaxtlar tikinti sahəsində çalışırdı. O, Xankəndində tikinti trestində 9 saylı 

DQMV tikinti trestinin rəis müavini vəzifəsində də işləmişdi. Elə o günlərdən tədricən münasibətlərimiz 

qurulmağa başlandı. Daha sonra dostlaşdıq. Bilirdim ki, Mikayıl müəllim elə Xankəndində işləyəndən separatçı 

ermənilərin “Krunk”, “Qarabağ komitəsi” təşkilatlarına qarşı qətiyyətlə mübarizə apardığından düşmənlərin 

hədəfinə çevrilib. Hələ səhv etmirəmsə, 1989-cu ilin dekabrında Mikayıl Gözəlovun Şuşadakı kabinetinin 

qarşısına səs qumbarası atmışdılar. Bu, yəqin ki, ermənilərin mesajı olub. O vaxt mən bir nəfər şübhəlini həbs 

etdim. Ancaq Mikayıl müəllim özü gəldi ki, onu buraxın, bu, yəqin, ermənilərin təxribatıdır… 

Biz o dövrdə Mikayıl Gözəlovun da fəal iştirakıyla Şuşanın bacardığımız qədər müdafiəsini təşkil edirdik. 

Yadımdadır ki,  bir doludağıdan top var idi, onu  gətirib “Raypo” deyilən Rayon İstehlak Cəmiyyətinin binasının 

həyətində qurmuşduq. Ermənilər hansısa Azərbaycan kəndinə qarşı təxribat törədən, atəş açan kimi dərhal həmin 

topdan Xankəndinə sarı bir mərmi atırdıq, o saat ara sakitləşirdi- elə bil, qurbağa gölünə daş atırdılar… Hər bir 

təxribat zamanı Mikayıl müəllim də çox narahat olur, mümkün qədər ciddi tədbirlər görməyə çalışırdı. Ermənilər, 

hətta bir dəfə Mikayıl Gözəlovu girov götürməyə cəhd də etmişdilər...”. 

Mikayıl müəllim yerli camaatın özü demiş, yalnız şuşaılıların deyil, Qarabağın, Azərbaycanın kisəsindən 

getdi… O, demək olar ki, şəhid oldu. Mikayıl Gözəlov sağlığında gördüyü işlərlə və şəhidiliyi ilə Milli Qəhrəman 

adına layiqdir. Çünki Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizənin həlledici dövründə  - 1991-ci ilin 

dekabrında iş başında xaincəsinə qətlə yetirilib… 

Nəhayət, 8 noyabr 2020-ci ildə Şuşanın igid oğul-qızlarının da qisası alındı və şəhər Azərbaycanın müzəffər 

ordusunun hərb tarixində  misli görünməmiş əməliyyatı,  şəhid və qazilərimizin canı-qanı hesabına işğaldan azad 

olundu... 

Ümidvarıq ki, Şuşa bundan sonra da - dünya və Azərbaycan durduqca həm təbii və memarlıq gözəlliyi ilə, 

eyni  zamanda  mədəniyyət, musiqi beşiyi,  həm də döyüşkənlik, kişilik, mərdlik məkanı kimi Vətənimizin, 

xalqımızın, dövlətimizin daim qürur mənbəyi olacaq... 

  

Həftə içi.-2021.-12-14 iyun.-№59.-S.2. 
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Şuşanın günəşi 

 
İmamverdi İsmayılov, 

Milli Məclisin deputatı, yazıçı-publisist 

 

...Bəs niyə Günəşi?.. 

...Düzü, çox fikirləşirdim ki, bu yazının adı necə olsun?.. 

Fikirləşirəm, qəlbim dolur... 

Şuşanın elə tək adıca bəsdir: hər yerdən uca, hər yerdən gözəl. 

Və əzəmətli!.. 

Yolu-rizi, dərəsi-təpəsi, kolu-kosu, gülü-çiçəyi, havası, otu... 

Bəs niyə təkcə Günəşi?.. 

Amma Günəşi bir başqa aləm idi... 

Allah haqqı, Günəşi hər yerdən  və hər şeydən uca, işıqlı və ilıq idi. 

Günəşə yaxın Şuşanın al şəfəqləri - isti, duru idi...  

Sanki Tanrının 

 və bu Yer üzünün Günəşi hamıdan, hər şeydən çox sevinirdi və bizə də bu sevinc nurundan, bax beləcə 

pay göndərirdi. 

 

Salam, Günəşimin Şuşası!.. 

Salam, Şuşamın günəşi!.. 

 

 ...Avtobus qafiləmiz yola düzəlir və  pəncərədən görünən doğma Vətən mənzərələrini bağrıma basaraq, 

indiyə qədər getdiyim bütün yolları xatırlamağa çalışıram. 

Həyatımın ən unudulmaz səfərlərini yaddaşımın saxlancından çıxarıb, mirvari dənələri kimi bir-bir 

gözlərimin önündən sıralayıram, amma hiss edirəm ki, indiyə qədər ömrümə yazılmış bütün yollardan, həyəcan, 

maraq və xoş təəssüratlar dolu güzarlardan heç biri bu qədər olmayacaq. 

Bu yol - müqəddəs ziyarətgaha   aparan yoldur və ömrümün ən gözəl yoludur... 

Kim bilir, bəlkə bu qədər ömrü elə bu yolu getməkdən ötrü yaşayırmışam... 

 

*** 

 

Şuşaya gedirik... 

...Bir-birinin ardınca qarışqa səfi kimi düzülmüş mikroavtobuslar irəliləyir, özü ilə bərabər bizi də ulu 

dağların başına dolandırır. 

Nə gözəl!.. 

Kimlər yoxdur? Tanınmış simalar: deputat həmkarlarım, ictimai-siyasi xadimlər... Yazıçılar, şairlər, 

bəstəkarlar... Televiziya kanallarının, qəzetlərin və saytların redaktorları... Böyük orkestrın ifaçıları... Xor, rəqs 

ansambılları, etnik milli ruhlu bədii-özfəaliyyət kollektivləri. 

Şuşaya - mədəniyyətimizin paytaxtına  gedirik!.. 

Söz və musiqi bayramına... 

Qələbəlik və şadyanalıqla... 

Bir anlıq özümü böyük arzu-niyyətlərlə müqəddəs məkanlara doğru yola çıxan və aylarla yol gedən 

zəvvarlardan biri kimi təsəvvür edirəm. 

Əziz Şuşa! 

Müqəddəs Şuşa!.. 

Xoş gördük!.. 

İrəlilədiyimiz yolu narahat yuxularımın içindən keçib gəlirəm. Uzun illər yuxularımdakı ot basmış 

cığırların, kol-kosa bürünmüş yol-rizin düşüncələrimdən daş kimi asılmış qubarı da əriyib itir, yavaş-yavaş 

ruhumun necə dincəldiyini hiss edirəm. 

Nisgilli yurdlarımızdan kənarda, bizi gözləyə-gözləyə həniri, qaraltısı itib-getmiş, görünməz olmuş ocaq 

yerlərimizdən uzaqlarda, gözlərindəki bulanıq həsrətlə birgə bəlkə bir gün o yerlərə aparmaq qismət olar ümidi 

ilə əmanət qəbirlərdə torpağa tapşırdığımız doğma insanları xatırlayıram. 
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Şəhidlərimiz, qəhrəman övladlarımız... 

Nakam getmiş yaşıdlarımız... 

Bığ yeri tərləmədən canını tapşırmış, qanı ilə bu torpağı suvarmış nər oğullarımız... 

Ruhunuz şad olsun!.. 

Elə bilirəm ki, bu səfərdə onların ruhu da mənimlədir, o həsrətli baxışlar getdiyimiz bu yollara 

gözlərimlə baxır. 

Hər baxanda şadlanır, hər baxanda o həsrət azalır, nigaran ruhlar aram olub rahatlıq tapır, daxili 

dünyamdakı qarışıq düşüncələrin içindən şükranlıqlarını yetirir. 

Bu an içimdəki ən böyük duyğu şükranlıq duyğusudur... 

Taleyimizə şükür edirəm. 

Ordumuza, torpaqlarımızı misilsiz qəhrəmanlıqla düşməndən təmizləmiş əsgər və zabitlərimizə 

şükranlıq hisslərimi çatdırıram, qanı ilə bu torpaqları daha da müqəddəsləşdirmiş şəhidlərimizin ruhu qarşısında 

baş əyirəm.  

Bu müqəddəs savaşda canını fəda etmiş igidlərimizin ruhu şaddır. 

Torpaqlarımızın azadlığı arzusu ilə Əbədiyyətə qovuşmuş Əbədiyaşar  Heydər Əliyevin ruhu şaddır. 

Bu düşüncələr, izahı mümkünsüz bu duyğular tariximizin dönüş nöqtəsidir, toplum olaraq həyatımızda 

yeni bir başlanğıcdır. 

Bu tarixin canlı müəllifi Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevdir!.. 

Əsrlərə sığmayan şanlı bir tarix yazmış Azərbaycan Prezidenti! 

Qarabağın Xilaskarı!... 

Bu yolun hər addımında duyduğumuz ruhun, sevginin, qürurun, şükranlıqların ünvanı - Böyük Dövlət 

Xadimi!.. 

“Dəmir yumruğ”un gücü ilə bizi bu günlərə yetirmiş Sərkərdədir bu tarixi yaradan, adını bu tarixə əbədi 

yazan - İlham Əliyev!.. 

Onun əmrində düşməni bu torpaqlardan “iti qovan kimi qovmuş” qəhrəmanlarımızdır, Azərbaycan 

Prezidentinin illər boyu yetişdirdiyi vətənpərvər, qorxmaz, ürəyi bu torpaqlara sevgi dolu gənclikdir. 

 

*** 

 

Azad olunandan sonra bizim ilk dəfə gəldiyimiz Şuşaya Baş Sərkərdəmiz İlham Əliyev və Azərbaycan 

sevdalısı, dəyərli çiyindaşı Mehriban xanım artıq üçüncü səfərlərini edirdilər. Əvvəlki gəlişləri Şuşanın 

dirçəldilməsi, bərpası proseslərinin başlanmasına, uğurlu gedişinə və ilkin nəticələrinə rəvac vermişdi. 

İlham Əliyev həm də ona görə xoşbəxtdir ki, tarixə öz mübarək ismini Şuşanın Xilaskarı olmaqla yanaşı, 

Şuşanın Qurucusu kimi həkk etdirdi!.. 

Müzəffər Komandanın “Şuşaya doğru irəli!” əmrini yerinə yetirmək üçün bu ləyaqət qalasına, şərəf 

zirvəsinə doğru minlərlə ərənimiz dağlara dırmaşaraq, cığırlarında sürünərək, yüngül silahlarla yürümüşdü... 

Özü də kimin qarşısına? Neçə ildir bu qocaman ucalıqların bəkarətini pozaraq, onun hər qarışını səngərə, 

lığıma, cəbhə məntəqəsinə çevirən və dünyanın ən böyük fövqəlgüclərinin müasir artilleriyası, ağır texnikası ilə 

silahlanan düşmənə qarşı... 

Arxasında yaralı vətən, nakam arzular və Qeyrətli Komandan olduğunu bilən cəngavərlərimiz Şuşanı 

mənzil-mənzil, ev-ev, məhəllə-məhəllə azad etdi... 

Şuşanın hər qarışında Azərbaycan əsgərinin qanı var... 

Uca Şuşamız bax bu qanlarla daha da müqəddəsləşdi!.. 

İlham Əliyev Şuşada qazandığı zəfərlə iki əsrlik münaqişəyə, 32 illik savaşa son qoydu. 

İlham Əliyev indi də daha yeni Azərbaycanın abadlığına, daha işıqlı gələcəyimizin quruculuğuna məhz 

Şuşadan başlayır... 

İlham Əliyevin Azərbaycanı daha böyük hədəflərə doğru Şuşadan istiqamət götürür... 

Şuşa artıq Azərbaycanın yeni başlanğıc məqamıdır!.. 

Bax elə yolumuz da bu başlanğıca doru idi... 

 

*** 

 

Şuşaya gedirik... 

“Xarıbülbül” festivalına!.. 
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Nə gözəl... 

Dilimizin ən müqəddəs duası kimi, yaddaşımızda bir ömür boyu səslənən ömür nəğməmizin ən gözəl 

misrası kimi. 

O anlarda Ana dilimizdə bu bir neçə kəlmədən gözəli varmı?!. 

Bu sözlərin gözəlliyindən, sehrindən allısı-ballısı varmı?.. 

Söz burdadır!.. 

Sevgi burdadır!.. 

Bu sözlər və sevgilər Şuşa dağlarının başının üstündəcə - zərli günəşin şəfəqləri ilə nazlanır. 

Şuşaya gedirik... 

Şuşaya - ruhumuzun şəhərinə, arzularımızın şəhərinə, mədəniyyət, ləyaqət  paytaxtımıza!.. 

Böyük bir tikinti meydanı, quruculuq səngəri olan Şuşaya. 

Yol qırağında azad yurdlarımızın adları, məsafə göstəriciləri yazılmış böyük lövhələr indi adama bir 

başqa cür görünür. Adlar, rəqəmlər adamın üzünə gülümsünür, tilsimdən qurtulduğunu dil açıb çatdırmaq istəyir 

elə bil... 

Artıq bu lövhələr həsrətin, qubarın simvolu olmaqdan çıxıb, onların üzərindəki məsafələr illərin 

dalanına, çıxılmazlıqlarına dirənmir, insanları həqiqətən arzularının məkanına, mənzil başına çatdırır.   

Daha bu rəqəmlərə həsrət, nisgil, kədərli nəzərlər zillənmir, Günəş dolusu bir sabaha doğru yola çıxmış 

insanların gülümsər baxışları görüşür, arzuları qovuşur... 

 

*** 

 

Böyük Tanrının qələm çaldığı tablolara baxırsanmı?! 

Avtobusumuz irəlilədikcə, təbiətin qüdrət qələmi ilə torpağın köksündə yaratdığı əsrarəngiz mənzərələr 

bir-birini əvəz edir. 

Dağların yamacında yayılıb gedən sapsarı taxıl zəmiləri bərəkətli çörəyin üstünə yaxılıb laylanmış və 

qatlanıb uzanmış bal loğmasına bənzəyirdi... 

Qırmızı, al-qırmızı, kövrək və qopraq lalələrin canına daraşdığı sinətağ zəmilər təzəcə açılan kitab  

vərəqləri kimi yellənirdi... 

Qəhrəman oğullarımızın şəhid qanı kimi ormanlığın canına hopmuş,  laləzar çöllərin üz-gözünə 

sıçramışdı... 

Tarixin əbədi və qırmızı sətirləri ilə!.. 

Bu torpaqlara bahar çələng hörüb, xallanmış ağacların, yeddiçalar püstə güllərinin, iydə budaqlarının al 

rəngli çiçək açdığı vədələrdir... 

Uşaqlığımdan bəri bahar büsbütün bu ətirdən ibarət olub. Qəribəsi budur ki, indiyə qədər yaşadığım 

ömrün bu ətri duymadığım heç bir baharını xatırlaya bilmirəm. 

Hətta təbiətin öz səxavətini əsirgədiyi, ağacdan, yaşıllıqdan kasad məkanlarda da yenicə çiçəklənmiş 

iydə ağacı öz ətri ilə hər yaz həmişə məni bax beləcə sehrləmişdi...    

Üstünə həsrət tozu hopmuş bu illərdə - bir igidin ömrü qədər vaxtda hər dəfə iydə çiçəklərinin ətri 

ruhuma dolanda bu yerlərin baharını xatırlayırdım. Elə bilirdim ki, daha bu ellərə bahar gəlmir, ağaclar 

yarpaqlamır, otlar yaşıllaşmır, bulaqlar axmır, bal arıları uçuşmur, quşlar da o vaxtdan bəri susub.   

Bu torpaqların təbiəti o vaxtdan bəri düşüncələrimdə kədərli bir filmin soyuq bir anı kimi donub 

dayanmışdı... 

Yurd yeri yaddaşımın divarlarından işğalçıların törətdikləri vəhşəti, insanlığa qarşı cinayəti bütün Yer 

üzünə, keçmişə, bu günə, gələcəyə duyurmaq istəyən qarlı torpağın, dilsiz-ağızsız daşın, dərənin hüznlü portreti 

kimi asılıb qalmışdı. 

Bu yerlərin mənzərəsinin düşüncələrimdəki buzu, soyuqluğu illərin ayrılığından sonra ilk dəfə buradan 

keçəndə isinib hərarətlənməyə başladı. 

Oyanıb hövürlənmiş torpaq, qırışığı açılmış, dinə-imana gəlmiş yurd yerləri... 

Yurd yeri, ocaq yeri... 

Dağ yeri, güman yeri... 

 

*** 

 

Nə gözəl sığal çəkmisən bu yerlərə, İlahi! 
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Ağac hər yerdə ağacdır, meşə hər yerdə meşə, dağ-daş, ot-ələf... 

Çiyin-çiyinə söykənmiş dağ-dərə, nərbiləkli oğulları gözləyən çəmənlik və biçənək yerləri... 

Amma bu yerlərin mənzərəsində təbiətin yaşıl füsunkarlığından başqa  həm də qəribə bir bakirəlik 

vardı... 

Yaşıl, yamyaşıl rənglər bu min cür büsata şahidlik edirmiş kimi, gözümüzü və ruhumuzu oxşayırdı... 

Erməni vandalları əsrlərlə xalqımızın bu torpaqlarda tikib-qurduqlarını bir neçə ayın, ilin içində dağıdıb-

töküb, satıb-sovsalar da, milli yaddaşı torpağın köksündən qazımaq üçün hətta məzar daşlarına qədər söküb 

aparsalar da, torpağın bəkarətinə əl uzada bilməyiblər. 

Hünərləri çatmayıb. Təbiətin özünüqoruma instinkti onların zorakı xislətindən, təcavüzkar 

mahiyyətindən daha güclü çıxıb. 

Ana təbiət sevgilisi döyüş meydanında, uzaq səfərlərdə olan əli hənalı, həyalı el qızlarımız kimi öz 

ismətinə sığınıb, namusuna tutunub, bir saçını ağ, bir saçını qara hörərək illərlə öz könül həmdəminin yolunu 

gözləyib. 

Doğmasının bir gün gələcəyini, isti əllərinin sığalı ilə onu yenidən dirçəldəcəyi, zəhərli tikan kimi 

bədəninə sancılmış minaları, mərmiləri çıxarıb atıb, yaralarını sağaldacağı, ana torpağı yenidən əkin-biçinli, axar-

baxarlı, çal-çağırlı, toylu-büsatlı, gülüş səslərinin bir-birinə qarışdığı xoşbəxt həyatına qaytaracağı günlərin 

intizarı ilə yaşayıb. 

Bu yerlərin əsl sahiblərinin qayıtdıqlarını görüb sevinən Anam Torpaq baharın əsrarəngiz zinətləri ilə 

özünə minbir bəzək vurub bütün gözəlliklərini qarşımızda sərgiləmişdi. 

Əziz Şuşa, Ana torpaq!.. 

Xoş gördük, doğma Cıdır düzü!.. 

 

*** 

 

Böyük Zəfərimizdən sonra aylardır ki, Şuşada duyulan doğma səslərdən və hənirdən, doğma əllərin 

hərarətindən tikililər də cana gəlmişdi, salamat divarlar məzhunluq mənzərəsindən, kədərli görkəmindən çıxmışdı 

və onlar adama ümidin, dirçəlişin, yeni bir gələcəyin boy göstərən Abidəsi kimi gəlirdi...      

Şuşada, Cıdır düzündə dilsiz-ağızsız otu-əncər də bizimlə dil açıb danışırdı, ağac da sevinirdi, daş-qaya 

da sevinirdi, çiçəkdən çiçəyə qonub şirə çəkən bal arıları da sevinirdi. Ancaq... 

Ancaq ən çox Günəş sevinirdi!.. 

Şuşanın günəşi!... 

Şəhərdə yaşayanlar dedilər ki, “Xarıbülbül” festivalının keçirildiyi günlərə qədər Şuşada hava yağmurlu 

keçirmiş, yaz yağışı ara vermirmiş. Amma biz gələndə Günəş zərrin şəfəqlərini şəhərin üzərinə yaymışdı. Yağışda 

yuyunub müqəddəs şəhərimizin üzərindəki sonuncu şəbnəmləri də qurulamışdı. 

Şuşa insanlıqdan kənar vandalların törətdikləri günahlardan, natəmizliklərdən qüsl edib, arınıb-durulub 

özünü neçə illərdən sonra burada qılınacaq Ramazan bayramı namazına hazırlamışdı. 

Şuşadakı Gövhər ağa məscidindən səmalara bülənd olan bayram azanının ecazkarlığı ətrafa yayılan vaxt 

dağların qoynundan boylanan Günəşi seyr etdikcə, adama elə gəlirdi ki, bu Günəş sanki bir başqa Günəşdir. 

Bu Günəş, elə bil ki, ancaq Qarabağa, Şuşaya qucaq açıb - onu öz müqəddəs nuruna boyamaq üçün...  

Və bu Günəşin parlaq çöhrəsindən haqqın-ədalətin öz yerini tutmasından, dünyada dilindən, inancından, 

mədəniyyətindən asılı olmayaraq bütün insanların qarşılıqlı sevgi və hüzur içində yaşaya biləcəkləri belə bir 

şəhərin, belə bir ölkənin varlığından könlü xoş olmuş Tanrının özü gülümsünür. 

 

*** 

 

Şuşa ucadadır!.. 

Dualarımızla qoşadır!.. 

Şuşa ucadır və dualarımız eşidiləndir...  

“Xarıbülbül” festivalını izlədikcə, Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqlara aid musiqi nümunələrini, 

rəngarəng ifaları göz dolusu seyr etdikcə, bu Vətəndə yaşayan və eləcə də, dünyanın harasında yaşayır-yaşasın, 

qəlbi Azərbaycanla döyünən bütün həmvətənlərimizi tək-tək sinəmə sıxmaq istəyirdim. Onları nə qədər sevdiyimi 

çatdırmaq, yurda və cahana sülh, tolerantlıq, multikulturalizm, insana sevgi dəyəri üzərində bərqərar olan bu 

mənəvi böyüklük qarşında səcdəyə getmək istəyirdim. 

İnsanı yaşadanlar, insanı sevənlər, insanlıq üçün qurub yaradanlar bir Günəş altında birləşmişdi. 
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Həmin gün Şuşa günəşinin şəfəqləri bütün dünya azərbaycanlılarına çatırdı, Azərbaycanı sevən hər kəsi 

isindirirdi. 

AZƏRBAYCANI, QARABAĞI, Şuşanı sevənlərin hər birinə bu nurdan, hərarətdən pay düşürdü... 

Qəlbim atlanır, Prezidentimə, Ali Baş Komandana minnətdarlıq hissi ilə ucadan səslənmək istəyirəm... 

Şuşa! Səni yol-rizinlə, otun- çiçəyinlə, dağ-dərənlə, havanla, suyunla və... bu odlu günəşinlə bir yerdə 

bizə geri qaytaran və bizə bəxş eləyən odur - Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev!.. 

Sağ olun, Cənab Prezident! 

Bizi Şuşaya qaytardığınıza görə... 

Bizi Şuşaya gətirdiyinizə görə... 

Vətənimizin incisi - Şuşanı  bizə qaytardığınıza görə!.. 

 

*** 

 

 “Xarıbülbül” festivalı əlbəttə ki, mədəniyyət hadisəsidir, zəngin multikultural ənənələrimizin 

təntənəsidir... 

Amma fikrimcə, “Xarıbülbül” daha çox siyasi olaydır, hücumçu diplomatiyanın növbəti mərhələsidir, 

hərbi gücün davamı və əyani nümayişidir... 

Həm də Böyük Zəfərin rəsmiyyət ünvanı olan Şuşanın timsalında bu müqəddəs Vətən uğrunda şanlı 

Savaşın hər an davam edə biləcəyinin qətiyyətli bəyanıdır!.. 

“Xarıbülbül” İlham Əliyevin Dəmir Yumruğunun hələ də, - əslində sonsuzadək, - düşmənin başı 

üzərində “Domokl Qılıncı” kimi dayandığının ən sərt ifadəsidir!.. 

İlham Əliyev “Xarıbülbül”dəki müzəffər duruşu, əzmkarlığı və kəskin sözləri ilə göstərdi ki, 

Azərbaycan savaşdan quruculuğa, hərb məkanından mədəniyyət platformasına qısa müddətdə keçməyi bacardığı 

kimi, yenidən Haqq, Ədalət, Zəfər yürüşünə başlaya bilər!.. 

İlham Əliyevin Şuşada - “Xarıbülbül”də - məmləkətin ən hündür ləyaqət zirvəsində dalğalandırdığı 

Azərbaycan bayrağının kölgəsi indi Xankəndidən Xocalıya, Laçın dəhlizindən Zəngəzur koridoruna qədər bütün 

ərazilərimizə düşür!.. 

“Xarıbülbül”də Azərbaycan daha da gücləndi, xalq daha da birləşdi, Ordumuz daha da mətinləşdi... 

“Xarıbülbül”də düşmən və onun havadarları daha da miskinləşdi, daha da parçalandı, daha da 

rəzilləşdi... 

“Xarıbülbül” İlham Əliyevin Xilaskarlıq missiyasının şərəfli zirvəsi, möhtəşəm NİDAsı oldu!!! 

 

*** 

 

Keçib-getdiyimiz adda-budda kəndlər və miskin erməni evləri və acı baxışlar... 

Yolboyu qarşımıza çıxan üz-gözünü tük basmış, üst-başları nimdaş, qulaqları sallax, üzbaşları qara 

qırtıx tük basmış yaşlı ermənilər kinli nəzərlərlə bizə baxırdılar. 

Çox miskin mənzərə idi... 

Karıxmış insanlar, sozalmış üzlər, səmtini itirmiş döyükən gözlər... 

Çöhrələrində işıqdan əsər-əlamət görünmür... Hiss olunurdu ki, illərlə ürəklərində böyütdükləri qəzəbin-

küdurətin, saxtakarlığın içində çoxdan özlərini dəfn ediblər. 

Axx!.. Necə də təzadlı mənzərələr idi... 

Onların üzgün baxışlarına, əllərində girəvə olsa getdiyimiz avtobuslarla birgə bütün dünyanın altını 

üstünə çevirməyə, bəşəriyyəti didib parçalamağa meyilli görkəmlərinə baxınca, buna qarşılıq vermək, onlara 

nifrət etmək istəyirdim. 

Amma nə qədər qəribə olsa da, onlara nifrət etməkdən çox, yazığım gəlirdi, acıyırdım... 

Bu qədər boş-boş xülyaların, cəfəng hisslərin əsiri olmağa dəyərdimi?! 

Əzəmətli dəmir yumruq, başınızı əzən  zərbələr ayıltmadımı sizi?! 

Başınız batsın!.. 

Olmayan başınız... 

Dövlət rəhbərimizin festivaldakı çıxışını dinlədikcə, hər zamankı qətiyyətinə, ağlına, zəkasına, gələcəyə 

baxışına heyran olduqca, “Xarıbülbül” festivalında təqdim edilən mədəniyyət incilərinin gözəlliyində ruhum 

təzələndikcə, o yaşlı ermənilərin miskin, depressiv görkəmlərini xatırlayırdım. 
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Düşünürdüm ki, keşkə bu zavallılar İlham Əliyev kimi güclü və qətiyyətli rəhbərin Liderliyi ilə bir 

Günəş altında isinə bilməyin, sevginin, sülhün, qurub-yaratmaq arzusunun, tolerantlığın, başqa mədəniyyətlərə 

hörmət ruhunun insana nə qədər böyük könül xoşluğu, heç zaman bitməyən xoşbəxtlik ruhu gətirdiyini bir 

bilsəydilər... 

Mahiyyəti ancaq söküb-dağıtmaqdan, əlinə keçəni, gözünə görünəni məngirləyib içəri ötürməkdən, 

oğurlamaqdan, özünün saxta tarixini, milli varlığını üfürüb şişirtməyə çalışmaqdan  ibarət olan bu vəhşi, vandal 

həyat tərzi kimə lazım?! 

Yaman olur anlamaq dərdi... 

 

*** 

 

Qayıdırıq... 

Dağların belinə kəmər kimi dolaşan çarpaz yollar aşağılara, yaşıl ormanlığa, dərin ənginliklərə açılır. 

Ağacları qalın, sıxma meşələrin içi ilə sallanıb, şellənib gedirik... 

Qürurla... 

İftixar hissi ilə... 

...Cıdır düzündə, arzularımızın reallığa çevrildiyi bir məkanda xeyli gəzdik, qol-qola, əl-ələ verib rəqs 

etdik, yallı getdik... 

Bu müqəddəs torpağın ruhu hopmuş yumurtalı, zəfəranlı və dişimizin dibinəcən ləzzəti qalmış, bir özgə 

təamlı kömbə çörək yedik... 

Bu müqəddəs yol, bu səfər hamımızı elə ovsunlamışdı ki... 

Təbiətin füsunkarlığı, uzun illərin həsrətindən sonra qismət olan vüsalın həyəcanı və ən çox da, odlu 

istisi və isti odu ilə bizi salamlayan Şuşa Günəşinin sehri... 

Fərqindəyəm ki, yaza biləcəklərim yazdıqlarımdan çoxdur, xeyli çox... 

Nə etməli, qalanı da yeni səfərlərə... 

Azadlığın, yeni cəlalın mübarək, Qarabağ!... 

Salamat qal, sevimli “Cıdır düzü”!.. 

Yeni görüşlərədək, əzizim Şuşa!  

Günəşli sevgilərlə, sevgili Günəşlə!.. 

Və xoş arzularla!.. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 10 iyun. - № 119. - S. 1,4. 
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Şuşa teatrının "Zəfər Dönüşü" 

 

Banu 

 

Ordumuzun şanlı qələbəsi ilə başa çatan 44 günlük Vətən Müharibəsi həm milli qürurumuzu 

bərqərar etdi, həm də bizləri 30 il həsrətini çəkdiyimiz o torpaqlara qovuşdurdu. Azad edilən torpaqların 

hər qarışı əziz və müqəddəs olsa da, Qarabağın “baştacı” sayılan Şuşanın yeri hər zaman könüllərdə bir 

ayrı olub. Şuşa şəhəri tarixən ölkəmizin tarixi-mədəni həyatının mühüm mərkəzlərindən biri hesab edilib. 

Bu gün mədəniyyətimizin paytaxtı olan şəhər özünün yetişdirdiyi mütəfəkkirlər ilə Azərbaycan mədəni 

irsinə dərin töhfələr verib. Əzəli və əbədi yurdumuzda işğaldan öncə müxtəlif mədəniyyət ocaqları elm 

mərkəzləri fəaliyyət göstərib.  

Belə mərkəzlərdən biri də 100 ilə yaxın tarixi olan Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrıdır. Hafta.az-ın 

əməkdaşı Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının baş inzibatçısı, əslən Şuşadan olan Yaşar Muradov ilə həmsöhbət 

oldu. Müsahibəni sizlərə təqdim edirik: 

- Yaşar bəy, işğal müddəti ərzində teatrın fəaliyyəti ilə bağlı nələri deyə bilərsiniz? 

- Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrı işğaldan sonra 1993-cü ildən, 2006-cı ilə qədər Bakıda - Gənc 

Tamaşaçılar Teatrının binasına yerləşmişdi. 2006-cı ildən etibarən isə ovaxtkı Mədəniyyət nazirinin əmri ilə 

“Savalan” kinoteatrı (Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 8-ci mikrorayon, S.S.Axundov küçəsi, 6) Şuşa teatrının 

balansına verildi. Daha sonra, 2014-cü ildə cənab Prezidentin “Teatrların yenidən qurulması və inkişafına dair 

proqramına” əsasən bina təmirə dayandırıldı. 4 il sonra - 24 dekabr 2018-ci ildə binanın rəsmi açılışı baş tutdu. 

Həmin dövrdən etibarən yenidən fəaliyyətimizi davam etdirdik. Təmir müddətində bina olmasa belə, müxtəlif 

tamaşalar hazırlanırdı. Mədəniyyət Nazirliyinin tapşırığına əsasən, bir sıra şəhər teatrları binasında tamaşalarımız 

oynanılır, həmçinin rayonlara, xüsusən də cəbhə bölgələrinə qastrol səfərlərimiz təşkil edilirdi. 

- Bəs son illərdə, xüsusən də yeni bina istifadəyə verildikdən sonra hansı işlər görüldü? Pandemiya 

teatrın fəaliyyətinə nə cür təsir göstərdi? 

- 2018-ci ildən sonra yeni binada repertuarımız daha da zənginləşdirildi. Əvvəllər qənaətbəxş olmayan uşaq 

tamaşaları xeyli inkişaf etdirildi. Pandemiya şəraiti ilə bağlı yeni binada fəaliyyət müddətimiz elə  çox olmasa da, 

artıq xeyli iş görməyi bacarmışıq. Pandemiya ilə əlaqədar sonuncu tamaşamız 6 mart 2020-ci ildə oynandı. 

Ardınca isə elə də məhsuldar olmayan onlayn fəaliyyət dövrü başladı. Hər sahədə olduğu kimi, bu vaxt ərzində 

bizdə  də durğunluq yaranıb. Sosial şəbəkələrdə müxtəlif tamaşalardan videoçarxlar paylaşılsa da, tamaşaçı ilə 

canlı ünsiyyət sənəti olan teatr üçün bu hal heç də ürəkaçan sayılmır. Ümid edirəm, tezliklə COVID bəlasından 

yaxa qurtarıb teatrın fəaliyyətini tam bərpa edə bilərik. 

- Dediniz ki, son illərdə uşaq tamaşaları bir qədər də təkmilləşdirildi. Ümumilikdə, Şuşa Dövlət Musiqili 

Dram Teatrında uşaq və böyüklər üçün hansı tamaşalar səhnələşdirilirdi? 

- Repertuarımızda böyüklər üçün Cəfər Cabbarlının "Solğun çiçəklər", Cəlil Məmmədquluzadənin 

"Anamın kitabı", Mirzə Fətəli Axundzadənin "Müsyo Jordan və dərviş Məstəli şah". "Lənkəran xanının vəziri", 

uşaqlar üçün isə, "Əli Baba və Qırx Quldur", Xanımana Əlibəylinin "Dovşanın ad günü", Abdulla Şaiqin "Danışan 

gəlincik" və s. bu kimi tamaşalarımız var. Üstəlik, hər biri izləyicilərimiz tərəfindən maraqla qarşılanır. 

- Xəyallar gerçəkləşib. Bir şuşalı olaraq işğaldan azad olunmuş torpaqlarımıza qayıdışı nə cür 

planlaşdırmısınız? Yəqin ki, qayıdışla bağlı yeni tamaşalar səhnələşdirməyi düşünürsünüz... 

- Bu gün Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtıdır.  Şuşada"Xarıbülbül" festivalında olarkən cənab 

Prezidentə bununla bağlı öz təşəkkürlərimizi bildirdik. Əminəm ki, qayıdışımız möhtəşəm olacaq.  Şuşada 

yerləşəcək olan binanın indiki vəziyyəti ilə bağlı məlumatım yoxdur. Bizim üçün əsas odur ki, Şuşamıza qalib 

ölkənin vətəndaşları olaraq qayıdacağıq. Bundan belə tamaşalarımız öz izləyicilərini evində qarşılayacaq. 

Şuşaya qayıtdıqdan sonra "Zəfər Dönüşü" adı altında səhnələrimiz oynanılacaq. Arzu edirəm ki, Zəfərlə 

bağlı tamaşalarımızı premyera şəklində tamaşaçılara təqdim edək və ilk izləyicilərimiz də bizi Şuşamıza 

qovuşduran şəhid və qazi ailələri, onların övladları olsun. Hazırda yaradıcı heyət əsərlərin seçilməsi ilə məşğul 

olur. 

- Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının balansında hazırda neçə əməkdaş fəaliyyət göstərir? 

- Teatrın balansında yetəri qədər aktyor heyəti mövcuddur, həmçinin texniki heyət və musiqili ansamblımız 

da var. 

- Bu illər ərzində teatrın fəaliyyətinə dövlət tərəfindən hansı dəstəklər olunub? 
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- Dövlət dəstəyini üzərimizdə hər zaman hiss etmişik. Bunun bariz nümunəsi isə istifadəyə verilən yeni 

binamızdır. Elə Mədəniyyət Nazirliyi də hər zaman bütün çətinliklərdə yanımızda olub. 

 

Qeyd 

 

Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrı 1938-ci ilin fevral ayında yaradılıb. O vaxt Şuşa Dövlət Kolxoz və 

Sovxoz Teatrı olaraq adlandırılırdı. Daha sonra, 1943-cü ildə kollektivin adı dəyişdirilərək Şuşa Dövlət 

Musiqli Dram Teatrı olub. Ona Üzeyir Hacıbəylinin adı verilib. 

Teatrda dram və komediyalarla yanaşı, opera və operettalar da oynanılıb. Teatr 1949-cu ilin əvvəllərində 

fəaliyyətini dayandırıb. Yerli həvəskarlar dram dərnəyində, daha sonralar Xalq teatrında fəaliyyətlərini davam 

etdiriblər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə (11 may 1990) Mədəniyyət Nazirliyi 

tərəfindən (25 may 1992) Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının fəaliyyəti bərpa edildi. 1992-ci ildə teatr məlum 

Qarabağ hadisələri ilə bağlı Bakıya köçdü. Uzun illər Gənc Tamaşaçılar Teatrının binasında məskunlaşdı (1992–

2005). Hazırda Bakıdakı "Savalan" kinoteatrının binasında fəaliyyət göstərir. 

 

Həftə içi.-2021.-5-7.-№56.-S.7. 
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Şuşanın bazarları 
 

İrandan Avropaya, Avropadan isə əks istiqamətdə karvan və ticarət yolları Şuşadan keçdiyi üçün burada 

bir neçə növ bazar formalaşmışdı. Xalça, ayaqqabı, müxtəlif peşələrə aid bazarlardan ibarət böyük ticarət mərkəzi 

və sair. Şəhərin hər bir məhəlləsində də kiçik bazarlar fəaliyyət göstərirdi və onlara "bazarçı", yəni "kiçik bazar" 

deyilirdi. XIX və XX əsrlərdə Şuşada bir sıra bazarlar var idi. 

Qarabağın tarixi, eləcə də qədim diyarın etnoqrafiyası barədə 20-dən çox kitabın müəllifi, tədqiqatçı-

jurnalist Vasif Quliyev həmin yerlər barədə AZƏRTAC-ın müxbirinə məlumat verərək deyib: "Rastabazar" 

şəhərin baş ticarət küçəsi idi. Mərkəzdən keçən və qalanın eni boyunca uzanan bu düz küçə ən böyük ticarət 

obyektlərindən sayılırdı. Şuşanın ən məşhur tacirlərinin arşın malı, ayaqqabı, paltar, dərzi, çəkməçi, qəssab, 

tərəvəz, bəzzaz, nüsxəbənd, papaqçı, əttar dükanları burda yerləşirdi. Küçənin həm başlanğıcında, həm də 

qurtaracağında kiçik meydança vardı. "Rastabazar"ın başlanğıcından sahə "bazar başı", yəni bazarın başlanğıcı, 

qurtaracağındakı ərazi isə "meydan" adlanırdı. 

"Şeytanbazar" şəhər meydanındakı karvansaranın qarşısından başlayaraq "Cıdır düzü" istiqamətində 

uzanan ikinci düz küçə idi. Burada əsasən dəmirçi və nalbənd dükanları yerləşirdi. 

"Həftə bazarı" şəhərdə yalnız bazar günləri fəaliyyət göstərən yarmarka tipli bazar olub. Həftəbazarları 

arasında ticarət işlərini, əsasən çarvadarlar və xırdavatçılar yerinə yetirirdilər. 

"Qapandibi" Şuşanın ilk böyük ticarət komplekslərindən biri idi, "Böyük bazar", "Böyük tərəzi" demək 

idi. Bəzən onu "Aşağı bazar" və ya "Aşağı meydan" adlandırırdılar. "Yuxarı meydan"la "Aşağı meydan"ı 

("Torpaq meydanı") birləşdirən maili relyefli küçə yerləşirdi. Şəhərin şərq hissəsində geniş dairə şəklidə olan bu 

meydanın ortasında 4 kərpic sütunun üstündən böyük bir tərəzi asılmışdı. Burda yüzdən çox ikipudluq (32 

kiloqramlıq) çəki daşları vardı. Həmin çəki daşlarını axşamlar zəncirlə bağlayıb açarlayırdılar. Meydanın bir 

tərəfində faytonçular, digər tərəfində isə arabaçılar dayanırdı. Bura Qarabağın kəndlərindən yemiş, qovun, qarpız, 

boranı, soğan, kələm və sair bostan bitkiləri, Daşaltıdan un məmulatları, Naxçıvandan duz, Təbrizdən xurma, şərq 

və Avropa ölkələrindən, Rusiyadan, Qafqazın müxtəlif şəhərlərindən növbənöv çeşidli mallar gətirilir, qapanda 

çəkiləndən sonra alıcılara və satıcılara paylanılırdı. Həmin qapanlarda qoyun, keçi, inək, camış, öküz və digər ev 

heyvanları, bir tondan artıq çəkisi olan taxta məhsulları çəkilirdi. Qapanın ətrafı, demək olar ki, həmişə yerli və 

xarici mallarda dolu olardı. 

"Qapandibi"ndən "Bazar başı"na gedən dar küçənin sağ tərəfində cərgə ilə əsasən, dərzixanalar, başmaqçı, 

çay, parça, sol tərəfində qəssabxana, çayxana, cız-bızxana, pitixana, yağ, bəzzaz, əllaf, əttar, düyü, ləbləbi, 

qənnadı, şirniyyat və cuhudların xırdavat dükanları vardı. Bu azad və sərbəst məkanda şəhərin, əsasən işsiz-gücsüz 

adamları toplaşır, xoruzbazlar xoruzlarını və bildirçinlərini, qoçbazlar qoçlarını və keçilərini döyüşdürür, itbazlar 

itlərini boğuşdururdular. Döyüşə buraxılmazdan əvvəl sahibləri xoruzlarına istiotli kişmiş yedizdirib onları 

qızışdıraraq otun üstünə buraxardılar. Xoruzlar da bir-birinin üstünə atılıb döyüşür, biri o birinin başını vurub 

dəlməyincə, ya da heç olmasa, gözlərini vurub çıxarmayınca əl çəkmirdi. Xüsusi bəslənmiş qoçların isə başlarına 

həna yaxır, buynuzlarını yağlayır və göz dəyməməsi üçün boyunlarına gözmuncuğu asır, lentlə bəzəyib meydana 

buraxırdılar. Onlar da kəllə-kəlləyə gələrək yorulub əldən düşənə qədər bir-birini al qana qərq etməyincə 

aralanmazdılar. 

Xırda sənətkarların və tacirlərin məclislərində, küçələrdə, bazarlarda, iri ticarət meydanlarında çalıb-

oxuyan gəzəyən musiqiçilərin əksəriyyəti vaxtaşırı "Qapandibi"nə gəlir, gündəlik ruzilərini qazanırdılar. Bura 

İrandan, əsasən, yaz-yay aylarında dərvişlər gələr, meydan açıb qəribə əhvalatlar uydurub danışar, bəzən də üz-

üzə durub bir-biri ilə deyişərdilər. Meymun, ilan oynadıb min cür hoqqadan çıxardılar. Bəzən də kim istəsə ilanla 

onu ovsunlayırdılar ki, sonralar həmin adamı daha başqa ilan sancmasın. 

Əllərində mal satan dəllallar bazarı o baş-bu başa gəzib-dolaşır, sıra ilə düzülüb müştəri gözləyən iranlı 

hamballar işsizlikdən bir-biri ilə dərdləşir, bəziləri isə belində palan bir küncdə oturub mürgü vururdular. 

Şəhərin bir dəstə işsiz-gücsüz adamı "Aşağı bazar"da günlərini belə keçirirdi. Bura yığışanlara dəyib-

toxunan olmurdu. Yalnız dükanlardan vergi yığmaq üçün hərdənbir bazara vergi məmurları gəlirdi. 

Bazarla üzbəüz Uğurlu bəy Cavanşirin karvansarası və yanında dəlləkxanası olan hamamı, 2 baqqal və 2 

əttar dükanı şəhərin qonaqlarına mədəni xidmət göstərirdi. Hər cür ticarət və oyunlar gedən bu bazar meydanında 

həmişə qələbəlik olurdu. Ötən əsrin XX illərinə qədər fəaliyyət göstərən "Qapandibi bazarı" uzun illər Şuşanın 

satış bazası funksiyasını yerinə yetirib və şəhər iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rol oynayıb. 

 

525-ci qəzet. - 2021. - 5 iyun. - № 98. - S. 23. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

404 
 

 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

405 
 

 

Şuşada yaranan xalq mahnıları 
 

Xalq mahnıları mədəni sərvətimizin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Ayrı-ayrı istedadlı adamların 

yaradıcılıq məhsulu olan mahnı və musiqilər zaman-zaman el arasında yaşayıb, sevilib və dildən-dilə 

düşərək, yaddaşdan-yaddaşa ötürülərək bu günümüzə qədər gəlib. Onların arasında Şuşa qalasında 

yaranan və məşhurlaşan xalq mahnıları da var. 

 

Qarabağ tarixi, qədim diyarın etnoqrafiyası barədə 20-dən çox kitabın müəllifi Vasif Quliyev bildirir ki, 

geniş yayılan xalq mahnılarından biri olan “Sarı bülbül”ün maraqlı yaranma tarixi var: “İran hökmdarı Ağa 

Məhəmməd şah Qacar Şuşada qətlə yetiriləndən sonra Qarabağ hakimi İbrahimxəlil xan Cavanşir İran dövləti ilə 

münasibətlərin düzəlməsi üçün öz sevimli qızı Ağabəyim ağanı hakimiyyətə yeni gəlmiş Fətəli xan Qacara ərə 

verib. Ağabəyim ağa ömrü boyu qərib ölkədə Vətən həsrəti ilə yaşayaraq, “Ağabacı” təxəllüsü ilə dərd-qəmini 

kağıza köçürüb, qəmli bayatılar qoşub, qəzəllər, qoşmalar yazıb. Ağabəyim ağa bir gün Fətəli şahdan xahiş edib 

ki, Tehranda Qarabağda bitən bütün gül-çiçək kolları, meyvə ağaclarının əkildiyi bir bağ saldırsın. Şah bu xahişi 

yerə salmayıb onun arzu etdiyi bağı saldırıb, hətta bağbanı da Şuşadan gətirdib. Ağabəyim ağa bağın adını “Vətən 

bağı” qoyub. 

Bağda Qarabağın bütün ağac və gülləri bitsə də, yalnız Qarabağ torpağını özünə vətən seçmiş xarıbülbül 

bitməyib. Bundan məyus olan və kədərlənən şair: 

 

“Vətən bağı” al-əlvandı, 

Yox içində xarıbülbül. 

Nədən hər yerin əlvandı, 

Köksün altı sarı bülbül? 

 

misraları ilə başlanan kədərli və qəmli bir şeir yazıb. 

Qərib bir diyarda yazılmış el-oba həsrətli, sızıltılı bu şeir az bir vaxtda ürəklərə yol tapıb, kök salaraq 

yaşayıb, naməlum bir şuşalı onun sözlərinə musiqi bəstələyib və bu melodiya xalq mahnısı kimi ağızdan-ağıza, 

dildən-dilə düşərək şair ruhunu, xalq ruhunu yaşada-yaşada bu günümüzə gəlib çatıb. Bu xalq mahnısını 

Ağabəyim ağa Ağabacının kədərli həyatı barədə musiqili hekayət də adlandırmaq olar. 

Vasif Quliyev qeyd edir ki, XIX əsrin axırlarında yaranmış “Qalalıyam, qalalı” xalq mahnısının  sözləri 

və musiqisi görkəmli xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlunundur. O, bu mahnını doğulub boya-başa çatdığı Şuşa 

qalasına həsr edib. Mahnının ən mahir ifaçıları müəllif özü və Xalq artisti Rəşid Behdudovdur. 

Lirik tonda oxunan “İrəvanda xal qalmadı” mahnısının sözləri və musiqisi də Cabbar Qaryağdıoğluna 

aiddir. Mahnının yaranma tarixçəsi belədir: Cabbar Qaryağdıoğlu İrəvan şəhərinin varlı sakinlərindən birinin 

oğlunun toy məclisini aparırmış. Bəy tərifi zamanı gəlinin atası yarızarafat-yarıciddi deyir ki, bayaqdan bəyi 

tərifləyirsiniz, bəs gəlini niyə tərif eləmirsiz? Xanəndə gəlinin atasının xətrinə dəyməmək üçün onun xahişini 

yerinə yetirir və qızın nişanələrini soruşur. Öyrənir ki, gəlinin üzündə qoşa xalı var. Xanəndə bədahətən bu 

mahnını ifa edərək çalğıçılara onun dalınca gəlməyi işarə edir. Həmin vaxtdan Cabbar Qaryağdıoğlu bu 

melodiyanı gəlinin şərəfinə “İrəvanda xal qalmadı” adlandırıb. 

XIX əsrin axırlarında Şuşada yaranan mahnılardan biri də sözləri və musiqisi Cabbar Qaryağdıoğluna aid 

olan “Tiflisin yolları”dır. Xanəndə çox gənc yaşlarında Qafqazın və İranın bir çox şəhərlərində toy məclislərinə 

dəvət olunur. Uzunmüddətli səyahətdən sonra o, Tiflisə gəlib çıxır. Şəhərin gözəlliyi onu o qədər valeh edir ki, 

ona ithaf olaraq “Tiflisin yolları” mahnısını yazır. Dövrünün bir çox xanəndələri mahnını ifa ediblər. 

Sözləri və musiqisi Xan Şuşinskiyə aid olan “Qəmərim” ötən əsrin 30-cu illərində Malıbəyli kəndində 

yaranıb. Xanəndə həmin kənddə yaxın dostu, məşhur çekist Məmmədəli Novruzovun toy məclisini aparırmış. 

Bəyin bacıları, o cümlədən Qarabağ gözəli, qara, uzun hörükləri topuqlarına düşən Qəmər xanım qardaşının 

toyunda rəqs edərkən Xan onu görüb və bədahətən bu mahnını qoşaraq məclisdəki ağsaqqalların icazəsi ilə ilk 

dəfə elə həmin toyda ifa edib. O vaxtdan da həmin mahnı dildən-dilə düşüb, başqa xanəndə və müğənnilərin 

repertuarına daxil olaraq el arasında geniş yayılıb. 

Vasif Quliyevin sözlərinə görə, Şuşada yaranmış mahnılardan biri də “Şuşa təsnifi”dir. İlk ifaçısı məşhur 

xanəndə Məcid Behbudov olub. XX əsrin əvvəllərində İngiltərənin “Qrammofon Rekord” şirkəti tərəfindən onun 

ifasında vala yazılıb. Val “Şuşa təsnifi” adlanır. 
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Musiqisi və sözləri İsgəndər Novruzluya aid olan “Qarabağın maralı” da məşhur xalq mahnılarındandır. 

Mahnı Şuşanın teatr aktrisası Suqra Bağırovaya həsr olunub. İlk dəfə 1951-ci ildə şuşalı xanəndə İsa Rəhimovun 

ifasında səslənib. Sonralar bir çox müğənnilər “Qarabağın maralı”nı öz repertuarlarına daxil edib, adını və 

sözlərini təhrif edərək “Azərbaycan maralı” adı ilə ifa ediblər. 

“Şuşa yaylağı” da ötən əsrin ortalarında yaranan xalq mahnılarındandır. Sözləri və musiqisi hüquqşünas 

İldırım Məhərrəmova aid olan mahnının ilk ifaçıları xanəndə İsa Rəhimov və Hüsnü Qubadov olub. 

 

Mədəniyyət. - 2021. - 4 iyun. - № 41. - S. 1,6. 
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Tural Gəncəliyev: “Şuşa ilə bağlı xatirələrim saymaqla bitməz” 

 

Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğaldan azad 

edilmiş ərazilərimizdə yenidənqurma proqramları həyata keçirilir, dağıdılmış və talan edilmiş infrastrukturun 

bərpasına başlanılıb. Bu sahədə həyata keçirilən irimiqyaslı layihələr və görüləcək işlərlə bağlı suallarımızı 122 

saylı Xankəndi seçki dairəsindən Milli Məclisin deputatı, “Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin 

azərbaycanlı icması” İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Tural Gəncəliyevə ünvanladıq. 

Tural müəllim, doğma Qarabağımızın düşmən tapdağından xilas olması münasibəti ilə Şuşada 

böyüyən, bütün uşaqlıq xatirələrində o müqəddəs yerləri yaşadan biri kimi ilk növbədə sizi təbrik edirik. 

Təbriklərinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Mən də öz növbəmdə bu qələbə sevincini bizə yaşadan 

Azərbaycan Ordusuna, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab 

İlham Əliyevə minnətdarlığımı bildirirəm. 

Həqiqətən, cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında torpaqlarımızın erməni işğalçılarından 

təmizlənməsi uğrunda davam edən 44 günlük Vətən Müharibəsi tariximizə qızıl hərflərlə yazıldı. 30 ilə yaxın 

torpaqlarımızı işğal altında saxlayan düşmən ordusu darmadağın edildi. Ermənistan hakimiyyəti kapitulyasiya 

aktını imzalamağa məcbur oldu. 

Doğru qeyd edirsiniz ki, qayğısız uşaqlıq xatirələrimin ən gözəl illəri Şuşa şəhəri ilə bağlıdır. Mən 

Xankəndi şəhərində doğulsam da, 12 yaşıma qədər Şuşa şəhərində yaşamışam. Şuşada yaşadığım məhəllə, təhsil 

aldığım 2 və 4 saylı orta məktəblər, tarın və şahmatın sirlərini öyrəndiyim Şuşa musiqi və Şuşa şahmat məktəbləri 

ilə bağlı o qədər xatirələrim var ki, saymaqla bitməz. Bu təhsil ocaqlarına gedib gəldiyim küçələr, dahi 

şəxsiyyətlərin ev muzeyləri hər biri xatirimdə dərin kök salıb. 

- Hələ qələbədən əvvəl “Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması” 

İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin sədri kimi bölgənin erməni sakinlərinə müraciət etmişdiniz. Olduqca 

səmimi olan, erməni dilində də səsləndirdiyiniz müraciətə ermənilər tərəfindən reaksiyalar necə oldu? 

Uşaqlıqdan tanıdığınız ermənilərdən səsinizə səs verən oldumu? Ermənilərlə azərbaycanlıların bundan 

sonrakı mərhələdə birgə və eyni şərtlər altında yaşayışını necə görürsünüz? 

Maraqlı sualdır. Mən həmin quruma sədr seçildiyim gündən sonra bir neçə dəfə Dağlıq Qarabağda yaşayan 

erməni icmasına erməni, rus, ingilis dillərində müraciətlərim olub. Etdiyim bütün müraciətlər sülh xarakteri 

daşıyırdı. Onları keçmişdə olduğu kimi birgə yaşamağa dəvət edirdik. Həmçinin icma üzvləri də dəfələrlə bu cür 

müraciətlər ediblər. Təəssüflər olsun ki, bu müraciətlərə cavab olaraq qarşı tərəfdən təhqir, təhdid dolu mesajlar 

aldıq. Ermənilər bizim çağırışlarımızı zamanında düzgün dəyərləndirə bilmədilər. 

Sualınızın ikinci hissəsinə gəldikdə isə deyə bilərəm ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 

İlham Əliyev fevralın 26-da yerli və xarici jurnalistlər üçün videoformatda keçirdiyi geniş mətbuat konfransında 

birgəyaşayışla bağlı fikirlərini bəyan etdi. 

Hesab edirəm ki, erməni mülki əhalisinin Qarabağda qalıb yaşaması onların özünü necə aparmasından asılı 

olan məsələdir. Əgər reallıqla barışacaqlarsa, bu, onların özləri üçün yaxşı olacaq, yox əgər reallığı düzgün 

qiymətləndirə bilməyəcəklərsə, onda keçmişdə olduğu kimi günahı özlərində axtarmalı olacaqlar. 

Ölkə Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin göstəriş və tapşırıqlarına uyğun olaraq artıq 

işğaldanazad edilən ərazilərimizdə sürətli bərpa və tikinti işlərinə başlanılıb. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? 

- Doğru qeyd edirsiniz ki, işğaldan azad edilən ərazilərimizdə böyük quruculuq, abadlıq işlərinə start 

verilib. Hələ ki, ilk növbədə yolların çəkilişi, kommunikasiya xətlərinin qurulması həyata keçirilir. Füzuli rayonu 

ərazisində hava limanının tikintisi aparılır. Şuşa şəhərinin baş planı hazırlanır. Artıq Zəngilan rayonu ərazisində 

pilot “ağıllı kənd” layihəsinin icrasına start verilib. Düşünürəm ki, yolların tikintisi başa çatdıqdan sonra 

yenidənqurma və abadlıq işləri daha da sürətlənəcək. Biz yaxın vaxtlarda Qarabağımızın cənab Prezidentin ifadə 

etdiyi kimi, cənnətə çevrilməsinin şahidi olacağıq. 

Qaçqın və məcburi köçkünlərin “Böyük qayıdış” planına uyğun olaraq doğma yurdlarına dönməsi 

hansı prinsiplərlə aparılacaq? Onlarla sıx təmasda olan bir insan kimi, soruşmaq istəyirik ki, öz ata-baba 

yurdlarına dönməyə nə qədər can atırlar? 

Böyük qayıdışla bağlı Azərbaycan hökuməti konsepsiya hazırlayıb. Bu konsepsiyaya əsasən deyə bilərəm 

ki, qayıdış 4 mərhələdə həyata keçiriləcək: 

Birinci mərhələdə idarəetmə və təhlükəsizlik məsələləri həllini tapacaq. Buraya ərazilərin ilk növbədə 

minalardan və digər hərbi sursatlardan təmizlənməsi, sərhəd və polis nəzarətinin təşkil olunması, dövlət 

hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətinin bərpası daxildir. 
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İkinci mərhələ infrastruktur məsələlərini əhatə edir. Bu mərhələdə yolların çəkilməsi, telekommunikasiya 

şəbəkələrinin qurulması, elektrik, su və qaz təchizatının həyata keçirilməsi baş verir. 

Üçüncü mərhələdə sosial xidmətlərin fəaliyyəti təmin edilir. Bunların arasında səhiyyə və təhsil 

müəssisələri, o cümlədən xəstəxanalar, poliklinikalar, dispanserlər, ümumtəhsil və orta-ixtisas məktəbləri, 

məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri, ixtisasartırma mərkəzləri və reabilitasiya müəssisələri ən mühüm sahələr kimi 

qəbul edilmişdir. 

Dördüncü mərhələ isə iqtisadiyyatın yenidən qurulması və inkişafı aspektlərini əhatə edir. Əraziyə əhalinin 

köçürülməsi ilə paralel olaraq real sektorun (sənaye, kənd təsərrüfatı, xidmətlər) qurulması həyata keçirilir, 

maliyyə-bank xidmətlərinin təşkili təmin edilir. 

Sualınızda qeyd etdiyiniz digər məqamla bağlı bildirmək istəyirəm ki, biz icma olaraq keçmiş məcburi 

köçkünlərlə hər gün təmasdayıq, insanlar bizim ofisə gələrək ən qısa zamanda öz yurdlarına geri dönmək 

istədiklərini bildirirlər. Bildiyiniz kimi, ADA Universiteti keçmiş məcburi köçkünlər arasında sorğular aparır. 

Məndə olan məlumata görə, artıq sorğuların ikinci mərhələsinə start verilib və insanlar bu sorğularda birmənalı 

olaraq geri dönmək istədiklərini ifadə edirlər. 

 

Milli Məclis.- 2021.- № 3.- Mart-Aprel.- S. 62-63. 
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Qocaman rabitəçinin Şuşa xatirələri 

 
İbrətamiz əhvalatlar və unudulmaz insanlar 

 

Bakı Telefon Rabitəsi İstehsalat Birliyində işlədiyim 15 il müddətində bir çox dəyərli insanlarla 

yaxından ünsiyyətdə oldum, onlardan çox şey görüb-götürdüm, ibrətamiz söhbətlərini yaddaşımda 

saxladım. 

 

Həmin dəyərli insanlardan biri də 60 ildən artıq bir dövrdə respublikamızda rabitənin inkişafına böyük 

töhfələr vermiş ləyaqətli ağsaqqalımız, ağır taxtalı, köhnə kişilərdən sayılan dostum Camal Allahverdiyev idi. 

Əslən Şuşadan olan Camal müəllim əsli-nəcabəti yüksək dəyərləndirilən Kəblə (Kərbəlayı) Eyvazın dörd 

övladından biridir. Onun böyük qardaşı tanınmış alim, akademik Cəlal Allahverdiyevdir. Camal müəllimin 

fenomenal yaddaşında həkk olunmuş xatirələrdə Azərbaycan tarixinin son 80 ilinin maraqlı tarixçələri - 

epizodları, dövrün nüfuzlu şəxsiyyətləri barədə şəxsən şahidi və iştirakçısı olduğu əhvalatlar özünə yer tapmışdı. 

Xüsusən də, vaxtilə Şuşada birgə yaşayarkən xain ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər onun yaddaşına möhkəm 

həkk olunmuşdu. 

Şuşanın mənfur ermənilər tərəfindən işğalından sonra mən Camal müəllimi qanadları sınmış qartala 

bənzədirdim. Şuşa onun ata və anasının, ümumiyyətlə mənsub olduğu nəslin əbədiyyət dünyası, ilk dəfə ayağını 

torpağına basdığı doğma vətən idi. Hər dəfə Şuşadan danışanda onu qəhər boğurdu... Mən ondan eşitdiyim 

xatirələri hələ sağlığında diktofona yazmışdım. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın və anadan olduqları Şuşanın 

fəxri sayılmağa layiq olan Cəlal və Camal Allahverdiyev qardaşlarına doğma Şuşanın erməni işğalından azad 

olunmasını görmək qismət olmadı. Allah rəhmət eləsin! 

Camal müəllimin maraqlı və düşündürücü, ibrətamiz məzmunlu bu yaddaş lövhələrini burada onun öz 

üslubunca oxuculara çatdırmağa çalışmışam. 

 

 Hikmət Əbdülhəlimov 

 

*** 

Camal Allahverdiyev  

 

... Uşaq vaxtımdı, Şuşada atamın dostlarından biri bizə bir arı səbəti bağışlamışdı, içində də arılar. Adətən, 

arını səbətdə də saxlayırlar, yeşikdə də. Qonşular dedilər ki, bu, beçə verəcək, siz bir dənə də səbət hazırlayın. 

Evdə də məndən başqa bu işlərlə məşğul olan yox idi. Nəysə... Tanışlardan xahiş elədim, kənddən bir səbət 

gətirdilər. Arı olan və ehtiyat səbəti həyətimizdəki iki tut ağacının arasına qoymuşduq. Evimiz Şuşanın 

mərkəzində, Xan qızı bulağının yanında idi. Küçəyə çıxarkən yaxınlıqdakı meydanda cökə ağaclarının altında 

xeyli adam toplaşdığını gördüm. Cökə ağacının birindən bir topa asılmışdı. Yaxınlaşdım ki, görüm nə olub, 

baxdım, ortalıqda arılar qaynaşır, vızıldaşır, adamlar da bilmirlər neyləsinlər. Hərə birtəhər üz-gözünü arılardan 

qoruyur. İndi ona deyirəm, ə, dəymə, bizimdi, buna deyirəm, ə, dəymə, bizimdi... Bu vaxt "Lenin" küçəsindən 

bizim tərəfə gözəl, boz rəngli atın üstündə yaraşıqlı, görkəmli bir kişinin yaxınlaşdığını gördüm. O, Üzeyir bəyin 

"Koroğlu" operasında Koroğlu obrazında, at belində səhnəyə çıxan SSRİ Xalq artisti Bülbülə oxşayırdı. 

Yaxınlaşıb soruşdu ki, a bala, nə olub, nə yığışmısınız? Sonra atdan düşüb yenə soruşdu ki, axı nə olub? Dedim 

ki, bizim arı beçə verib, yığışdıra bilmirik. And olsun Allaha, bu kişi qollarını çırmalayıb arı topası olan budağı 

kəsdi. Deməli, ana arı hara uçursa, balaları da onun dalınca uçuşur və topa-şan əmələ gətirirlər. Kişi arı şanı ilə 

budağı əlində tutaraq dedi ki, a bala, eviniz hardadı? Birlikdə evimizə tərəf gəldik. Evi görəndə dedi, a bala, bura 

ki Kəblə Eyvazın evidi, sən kimsən? Dedim, mən onun oğluyam. Dedi, mən bu evdə çox çörək yemişəm. Qapını 

açdım, içəri girdik. Dedi, a bala, get bir dənə ləmbəki gətir, bir az da "pesox". Soruşdum, ləmbəki nədir, dedi, 

nəlbəki. Gedib gətirdim, "pesox"u su ilə qarışdırıb təzə yeşiyin qabağına qoydu. Soruşdu ki, bəs bu evin külfəti 

haradadır? Dedim, Bakıda. Dedi, sən burda məni gözlə, gəlirəm. Bu gedir bazara, yarım meşok kartof, soğan və 

sair bazarlıq edərək hambala verib gətirdir bizə. Hambal gətirdiklərini evin birinci mərtəbəsinə qoydu, kişi də bir 

mənə, bir də evə baxıb dərindən ah çəkərək çıxıb getdi... 

İllər ötdü. İş elə gətirdi ki, bacım Tibb İnstitutunu bitirib Şuşanın Şirvan kəndinə həkim göndərildi. Böyük 

qardaşım Cəlal da onunla qalırdı. Orada məlum olur ki, həmin bizə gələn kişinin adı Ağadır, bu kənddə yaşayır, 

üç qardaşdırlar. Biri kənd Sovetinin sədridir, biri kolxoz sədri, bizə gələn kişi isə meşə idarəsində işləyir. 
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Danışdığım əhvalatdan onillər keçdi. Mən orta məktəbi bitirib sonra Moskvada ali təhsil almışdım, Rabitə 

Nazirliyində işləyirdim. Ağdama növbəti ezamiyyətə getmişdim. Adətim üzrə, getdiyim yerlərdə bazara baş 

çəkirdim. Burada da bazarı gəzib girdim çayçıya. Qaymaq, şirin çay və təndir çörəyi sifariş etdim. Üzüm divara 

tərəf oturmuşdum. Qapının yanında oturan bir kişi səsləndi ki, ay bala, dilim ağzımda yandı, mənə bir stəkan çay 

ver. Çayçı da qayıtdı ki, borcunu verərsən, sonra çay alarsan. Kişi dedi, olanda gətirərəm pulunu, indi yoxumdur. 

Çayçı dirəndi, yox, olmaz. Mən çayçıya səsləndim ki, o kişiyə bir çörək, qaymaq, bir çaynik də çay ver, pulunu 

məndən alarsan. Çevrilib kişiyə baxdım ki, cır-cındırın içindədir, amma görkəmi, boy-buxunu var. Çayçı çayniki, 

qaymağı, çörəyi onun qabağına qoyanda kişi təəccüblə soruşdu, bunu kim göndərib? Çayçı məni göstərdi. Kişi 

ayağa qalxdı, bir əlinə qaymaq piyaləsini, bir əlinə isə çörəyi alıb: "A kişilər, çörək özü mənim qabağıma gəlib", 

- deyərək oynamağa başladı. Sonra mənə yaxınlaşıb soruşdu ki, a bala, sən kimsən? Dedim, mən Bakıdan 

ezamiyyətə gəlmişəm, özüm şuşalıyam, Kəblə Eyvazın oğluyam. Dedi, sənin böyük qardaşın məni tanıyar, bir 

dəfə arınız beçə vermişdi, sizə getmişdim. Cavab verdim ki, sən görən uşaq elə mən olmuşam. Sonra da dedim, 

Ağa əmi, çayını iç, məni burda gözlə. Bazardakı poçta girib, "posılka" üçün nəzərdə tutulan bir neçə qat xüsusi 

qalın kağızdan hazırlanmış kisə alıb bazarlıq edərək geri qayıtdım, aldıqlarımı kişiyə verəndə dedi ki, a bala, mən 

bunu hara aparacam, mənim heç gecələməyə yerim də yoxdur... 

Xidməti işimlə əlaqədar ayda iki dəfə Ağdama ezamiyyətə gedirdim. Çayçıya pul vermişdim ki, həmin 

kişi nə qədər çay içsə, bundan çıx, onu qovma. Növbəti dəfə Ağdama gedəndə çayçıdan həmin kişini soruşdum. 

Dedi, xeyli vaxtdır, bura gəlmir. Mən belə güman elədim ki, ölüb. Sonralar Şuşada olarkən onun düçar olduğu 

vəziyyəti araşdırdım. Məlum oldu ki, müharibə vaxtı bir qrup avara Şuşa ziyalısı ilə əhali arasında şayiə yayaraq 

almanların Mozdoku aldıqlarını, Hitlerin artıq müharibədə qalib gəldiyini təbliğ elədiklərinə görə həbs olunaraq 

sürgün edilib, əmlakı müsadirə olunub, dilənçi vəziyyətinə düşüb... 

 

*** 

1969-cu ilin axırları - 70-ci illərin əvvəllərində Şuşaya gedən yollara Sovet tankları nəzarət edirdilər ki, 

ermənilər ixtişaş törətməsinlər. Bunu gözümüzlə görmüşük. Şuşada Ələkbər adlı bir kişi vardı, qısaboy adam idi. 

Yaxşı rəsmlər çəkirdi, pannolar yaradırdı. Həm də yaxşı heykəltəraş idi, qəbirüstü abidələr düzəldirdi. Şuşada 

mənim atamın da qəbirüstünü, başdaşını o hazırlamışdı. Qəbirüstü adidələrin altında da öz adını yazardı. Bir dənə 

ceyranı vardı, əlində böyütmüşdü, harasa çıxanda da yanında gəzdirirdi. Bir gün şəhərə xəbər yayıldı ki, gecəliklə 

gəlib Ələkbərin də, ceyranın da başını kəsiblər. Sonra məlum oldu ki, bunu ermənilər edib. Ermənilərin quduz 

təşkilatçıları, istiqamət verənləri vardı. Məsələn, heç vaxt "Stepanakert"də (bundan sonra Xankəndi - red.) birinci 

katib ermənidən başqa digər millətin nümayəndəsi olmazdı. "Oblispolkom"un sədri azərbaycanlı olub, amma 

birinci katiblər yalnız ermənilər olardı. Ələkbərin öldürülməsilə əlaqədar işin gedişini "Stepanakert"dəki erməni 

rəhbərlik öz əlinə aldı. Nəticədə istintaq aylarla süni şəkildə uzadıldı və saxta bir rəy verildi ki, "bu, adi 

xuliqanlıqdır". Beləcə, ermənilər bu ağır cinayəti ört-basdır elədilər getdi... 

 

*** 

Şuşanın ermənilər yaşayan yuxarı hissəsində "pedşkola" deyilən pedaqoji məktəb vardı, orda Raya adlı 

bir azərbaycanlı qız uşağını axşam dərsdən qayıdanda öldürmüşdülər. Şuşanın həmin hissəsi əsasən uçub-dağılmış 

haldaydı. Amma görünürdü ki, o binaların tikintisində çox yaxşı sənətkarlar işləmişdi: evlərin damı dağılıb-

tökülsə də, divarlar qalmış, yağışın, küləyin, qarın altında divardakı rəsmlər, naxışlar getməmişdi. O uçuq evlərin 

birində ermənilər Raya adlı qızı öldürmüşdülər, dərsdən qayıdanda. Bu qızın da qohumları həm fiziki cəhətdən 

sağlamdılar, həm də əqidə nöqteyi-nəzərindən. Qardaşı əjdaha oğlanıydı... İş verildi məhkəməyə. Ermənilər bu 

işdə də hiyləgər davrandılar, cinayətlərini ört-basdır edə bildilər. Məhkəmə ermənilərin tərəfini tutaraq bu işi çox 

uzatdı, yekunda da qərar verdi ki, qızı guya tələbə yoldaşları öldürüblər. Qızın qohumlarından biriylə - yaşda 

məndən bir az böyük olardı -  yaxın idik, ondan soruşdum ki, ay Zakir, səncə, Rayanı kim öldürmüş olar? Zakir 

dedi ki, tələsmə, tapılacaq, tapılacaq... Hadisənin üstündən bir müddət keçdi. Bir gün xəbər yayıldı ki, yuxarıda, 

şəhərin ermənilər yaşayan hissəsində bir erməni ailəsini baltalayıblar. Aləm tökülüşüb gəldi. Onda bu işi Bakı 

nəzarətə götürmüşdü, "Stepanakert" yox. Ona görə Bakıdan xüsusi komissiya gəlmişdi. Zakir hərdən bu işin gedişi 

barədə mənə danışırdı. Deyirdi, bizi də çağırmışdılar, dedik ki, bizim nə xəbərimiz ola bilər. Qızımızı öldürüblər, 

dövlət baxar bu işə. Hadisə törədilən erməni evindən silah-sursat tapılmışdı. Deyildi ki, evlərində silah ola-ola 

müqavimət göstərə bilməyiblərsə, deməli, hadisəni törədən bu erməni ailəsinə yaxın adam olub, gəlib-gedənmiş, 

şübhələnmədən evə buraxıblar, o da bu qətli törədib. 

 

*** 
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Şuşanın aşağı hissəsində, yolun kənarında məşhur "türmə" var, oranın mühafizəsi möhkəmdi, qaçmaq 

mümkün deyildi. O "türmə"dən Xankəndiyə maşın yolu 10 kilometr qədər olar. Amma Şuşadan piyada düşürsən 

çayın qırağına, oradan Xankəndiyə 4 kilometr ola-olmaya. Xankəndidə həmişə idman yarışları keçirilərdi. Biz 

xəlvəti o yolla gedib voleybol oynayan qızlara baxıb qayıdardıq. Bir dəfə də oradan gəlirdik, yay vaxtıydı. Bizimlə 

gedən uşaqların arasında Kolya adlı bir oğlan vardı, anası rusdu, atası erməniydi, poliklinikada "registratura"da 

işləyirdi. Kolya çox sağlam oğlanıydı. Təyyarəçilər hazırlayan məktəbə getmiş, lakin keçə bilməmişdi, 

sanatoriyanın mətbəxi üçün fəhləlik edirdi, Orda iri qazanlar vardı, bunun da işi elə "Kolya bu qazanı ora qoy... 

Kolya o qazanı bura gətir"iydi. Nəysə, həmin gün Kolya da bizimlə getmişdi Xankəndiyə. Qayıdanda gördük ki, 

ermənilər yolqırağı zəmidə arpa biçir. Birdən eşitdim ki, ermənilərdən biri dedi, ara, türk uşaqları gəlir... Üç 

erməni kişi idi. Mən dedim, gəlin qaçaq. Kolya qayıtdı ki, qələt eliyirlər. Körpünün bu tərəfində dayandıq. 

Ermənilər gəldilər, əllərində oraq. Kolya irəli yeriyib ermənilərdən birini körpünün üstündə tutdu, altdan da çay 

axır ha, qaldırıb atdı çaya. O biri qaçmaq istəyirdi, dalınca qaçıb onu da tutdu. Üçüncüsü qaça bildi. Bizə bir ziyan 

dəyməmişdi. Amma bir də Stepanakertə getmək söhbəti olmadı. 

 

Bir dəfə, yenə uşaq vaxtlarımızdı, "türmə"nin yanında oynayırdıq, yanımda qəssab Fərmanın qardaşı 

uşaqları da var. Gördük yenə həmin ermənilər gəlirlər. Yaxınlaşıb bizi əhatəyə aldılar. İstəsəm də, qaçmaq 

mümkün deyildi, çünki Şuşa tərəfi kəsmişdilər, Xankəndiyə sarı qaçmağın da nə xeyri vardı... Həmin ermənilər 

bizim uşaqlardan birini - qəssab Fərmanın qardaşı oğlunu tutub elə ordaca boğazını kəsdilər, düz mənim gözümün 

qabağında! Sonralar bu hadisə üzündən gecələr vahimələnir, yata bilmirdim. Nəysə, birtəhər qaçıb gəldik şəhərə, 

hay saldıq. Artıq hava qaralmışdı. Bizimkilər getdilər, uşağın meyitini götürüb gətirdilər. Yenə də istintaq, 

məhkəmə uzandıqca uzandı, qatil ermənilər guya "tapılmadı". Öldürülən uşağın valideynləri də şikayət vermədilər 

nədənsə. Bu hadisədən bir ildən artıq vaxt keçmişdi. Bir gün xəbər çıxdı ki, bu gecə Arşakı da, bütün ailəsini də 

doğrayıblar. Hamı şübhələndi ki, bu, qəssab Fərmanın işi olar, yəqin uşağın intiqamını alıb. Amma bunu ona 

sübut edə bilmədilər. Bilet təqdim edib özünü təmizə çıxartdı ki, həmin gecə Bakıdan Yevlaxa gəlib, oradan da 

səhər Şuşaya çatıb. Yəni hadisə vaxtı yolda olubmuş. Odur ki, ona heç nə edə bilmədilər. 

 

*** 

 

Şuşadan aşağı düşüb xeyli dərinə gedirsən, Aşağı Daşaltıya, oradan da yuxarı Füzuliyə gedən yoldu. Bu 

yolnan aşağı düşüb bir də qalxanda Muxtarkənddi, orda ermənilər yaşayırdı. Deməli, Şuşada bizim evin 

balkonundan binoklla baxanda çox uzaq bir məsafə görünürdü. O Muxtarkənddə 2 -3 erməni vardı ki, bizim evə 

odun gətirirdilər. Odunu eşşəynən gətirir, milis də bunları tuturdu ki, meşəni qırmaq olmaz. Ona görə bu ermənilər 

odunu gecələr gətirərdilər. Gecə kim durub onlara qapı açacaqdı ki. Onlar binanın küçə hissəsindən odunu 

həyətimizə atıb gedərdilər. Səhər durub görərdik ki, gecə vaxtı həyətə bir neçə eşşək yükü odun atılıb. O 

ermənilərin özləri danışırdılar ki, bizim, yəni erməni millətinin kökü kəsiləsidi... 

Bir Şuşa ermənisi müharibədən sonra Almaniyada qalmış, sonra, yaşlı vaxtında Şuşaya qonaq gəlmişdi. 

Onun şərəfinə qonaqlıq verilirdi. Mən də ordaydım. Həmin erməni gələn qonaqlarnan bir-bir maraqlanıb 

soruşurdu ki, bu kimdi? Deyirdilər, məsələn, Seyran. Neçə uşağı var? Üç. Oğlandı, qızdı? İkisi oğlandı, biri qız. 

Başını narazılıqla bulayırdı... Biri vardı, qoltuğunda iki dənə araq gətirib gəlmişdi. Soruşdu ki, bu kimdi? Dedilər, 

Vartandı, filankəsin qohumudu... Bunun neçə uşağı var? Üç. Oğlandılar, qız? Oğlan. Yenə başını narazılıqla 

tərpətdi. Lap axırda birisi gəldi. Xankəndidə elektrotexnika zavodu vardı, onun direktoruydu, KP MK-nın üzvü, 

Ali Sovetin deputatıydı. Qonaq soruşdu ki, bu kimdi? Dedilər, bəs filankəsdi, Qareginin oğludu. Evlidi, neçə uşağı 

var? Üç. Oğlandı, qız? İkisi oğlandı, biri qız. Başını buladı, vay-vay-vay... Axırda bunların qohumlarından yaşlı-

başlı bir arvad bu qonaqdan soruşdu ki, sənə nə oldu, niyə belə elədin? Qonaq dedi ki, çox pis gələcək bu işlərin 

axırı, müharibə olacaq... bax beləcə də dedi, o işıq haqqı! Hamımız təəccüb içində donub qaldıq. Sonra da dedi 

ki, bu qədər erməninin oğlan uşaqları varsa, mütləq müharibə olacaq, mən bu milləti yaxşı tanıyıram... 

Bir müddət sonra maraqlandım ki, o zavod direktorunun iki oğlu necə oldu? Dedilər ki, göndərdi 

Moskvaya. Demə, həmin məclisdəki ermənilər bu kişi ilə məsləhətləşdikdən sonra oğlanlarını Qarabağdan, 

Şuşadan uzaqlaşdırıb, Rusiyanın müxtəlif şəhərlərinə oxumağa, işləməyə göndəribmişlər. 

 

*** 

 

Mən Şuşada orta məktəbi qurtaranda üç fəndən yazılı imtahan vardı: riyaziyyat, ədəbiyyat və rus dili. 

Riyaziyyat və ədəbiyyat yadımda qalmayıb, amma rus dilindən "Slovo o polku İqoreve" düşmüşdü. İmtahanların 
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üçündən də beş qiymət almışam, qızıl medala namizədəm. Amma mənimlə bərabər bir oğlan da var, mənim 

nəzərimcə, o, əzbərçi idi, oxumaqdan gözləri tutulmuşdu. O vaxtlar qızıl medala namizədlərin yazılarına Maarif 

Nazirliyində baxaraq yekun qiymət verirdilər. Dedim, ola bilməz, mən bilirəm nə yazmışam. Nəysə, gəldim 

Bakıya çıxdım. Bakıya gəlməyimin səbəbi də bu idi ki, qiymətimin aşağı salınmasının səbəbini öyrənim. Gəldim, 

getdim Maarif Nazirliyini axtardım, girdim içəri, dedilər, çıx ikinci mərtəbəyə. Soruşdular, nədir şikayətin, dedim, 

üç yazılı imtahandan qiymətimi kəsiblər. Dedilər, nazirin yanına girəcəksən. Qəbul otağında bir az gözlədim, 

sonra çağırdılar Maarif naziri Mehdi Mehdizadənin yanına. Nazirə dedim ki, bax belədi, mən bilirəm bu 

predmetləri, dörd almamalıyam. Saat 4-ə komissiya təşkil elədi. 4-ə qədər mən şəhəri gəzdim. Baksovetin 

ətrafında kioskdan bir dənə "Ədəbiyyat" qəzeti aldım. Gəldim, pioner parkına, giriş bir manat idi. Məndə də o 

qədər pul yoxdu ki, bir manat ora ver, bir manat bura ver... Hasardan aşıb girdim parkın içinə. "Ədəbiyyat" qəzetini 

oxudum, burada mənim nəzərimi əsas cəlb edən elə Ədəbiyyat sözü oldu. Bizim yazılı imtahanımızda da bu söz 

olub, iki "y" hərfilə yazılır, deməli. Saat 4-də oldum komissiyanın iclasında. Soruşdular ki, nədən başlayaq? 

Riyaziyyatdan. Mehdizadənin kabinetində qara bir "daska" vardı. Komissiyanın sədri də elə Mehdizadə idi. 

Dedilər, çıx "daska"ya. Çıxdım. Yazdım, pozdum, nəysə, dedilər, düzdü. "Düzdü" sözünü eşidəndə məni qəhər 

boğdu. Götürdüm əskini, "daska"nı sildim, keçib oturdum. Nazir soruşdu ki, təklif... Komissiyanın iki üzvü "əla" 

dedi. Qayda da belədir ki, bir dörd qiymətə gümüş medal verirlər, iki dördə yox. Gəldik ədəbiyyatdan yazılıya. 

Mən ədəbiyyat sözündə iki dənə "y" yazmışam, dedilər, düz yazmamısan. Əlimdəki qəzeti göstərib dedim ki, əgər 

"Ədəbiyyat" qəzeti də öz adını səhv yazırsa, ta mən neynəyim. Qəzeti alıb baxdılar, gülüşdülər. Dedilər, əla. Qaldı 

rus dili. Dedilər, bəs bu, kimin səhvidi? Dedim, bu, mənim müəllimimin səhvidir. O nə verib, mən də onu 

köçürmüşəm. Gülüşdülər, dedilər, dörd. O dördnən mən gümüş medal aldım. Demokratiya, obyektivlik, dürüstlük 

belə olar: Şuşadan gələn bir yeniyetməni Maarif naziri şəxsən qəbul edir, şəxsən onun şikayətinin araşdırılmasına 

baxır və haqq-ədalət bərpa olunur. 

 

*** 

 

Şuşada yaxın qonşuluğumuzda yaşayan bir ailə Bakıya köçərək burda bizə yaxın yerdə ev almışdı. 

Bizimki "Sovetski-Kamo 15" idi, onlarınki "Sovetski 131" ya da 132. "Kamo" ilə "Sovetski"nin tinində olurdular. 

O evin arvadı həmişə bizə gələrdi. Bir gün gəldi ki, ay Camal, Məcid əmin ağır xəstədi, həkimə aparmışıq, deyir, 

sanatoriyada müalicə lazımdı, həkimdən kağız ala bilmirik, evdə də pulumuz yoxdu... Bunların bir övladı vardı, 

Sabunçu vağzalının yanında tramvayın altına düşüb ölmüşdü, çox ağır vəziyyətdə qalmışdılar. Çox cavanıydım 

onda. Qonşu arvaddan soruşdum, bəs həkim nə deyir, cavab verdi ki, həkim deyir, get "Dom pravitelstva"ya. Mən 

durub evimizdən piyada ora getdim. Vəli Axundov onda Səhiyyə naziri idi. Heç bir maneə olmadan binaya girdim. 

Mühafizəçi soruşdu ki, hara gedirsən, dedim, Səhiyyə Nazirliyinə. Nə cür gedəcəyimi başa saldı. Dediyi kimi 

gedib Vəli Axundovun kabinetini tapdım. Qəbul otağındakı qadın nəyə görə gəldiyimi öyrənib dedi ki, otur, gözlə. 

Beş-on dəqiqə keçəndən sonra dedi, keç içəri. Birinci dəfəydi ki, nazir görürdüm, "jivoy" Vəli Axundovla üz-üzə 

dayanmışdım. Soruşdu ki, nə məsələdi. Vəziyyəti danışdım. Ünvanı xəbər aldı, dedim. Dərhal öz köməkçisinə 

tapşırdı ki, həmin sahənin poliklinikasının baş həkimi ilə birləşdirsinlər. Telefonda baş həkimə göstəriş verdi ki, 

yanınıza gələn adama tələb olunan sənədləri verərsiniz. Soruşdum, yoldaş Axundov, mən hardan sanatoriyaya 

"putyovka" tapa bilərəm. Bu dəfə "trubka"nı qaldırıb rusca dedi ki, mənim qəbulumda bir gənc var, onun dayısı 

ağır xəstədir, müvafiq sənədləri hazırlayıblar, ona sanatoriyada müalicə olunmaq üçün "putyovka" lazımdı. Sonra 

da şəxsən özü məni başa saldı ki, gedərsən Həmkarlar İttifaqları Şurasına, orda sənə "putyovka" verəcəklər. 

Getdim əvvəlcə poliklinikadan o kağızı aldım, ordan da birbaş Həmkarlar Şurasına. Gördüm məni gözləyirmişlər, 

dedilər, Vəli Yusifoviç göndərən adam sənsən? Təsdiqlədim. Tez "putyovka"nı verdilər. Yolda məni fikir 

götürmüşdü ki, maşın yox, pul yox, mən xəstəni Mərdəkana necə aparacam. Elə "Həmkarlar"da həmin adama 

bunu dedim ki, bəs belə-belə... Nəysə, maşın da təşkil elədilər, ordan gedib Məcid əmini götürüb apardıq 

Mərdəkana. 20 gün müalicə olunub sağalanandan sonra qayıdıb gəldi evinə... 

Dediyim odur ki, dünyada elə şəxsiyyətlər vardı: Vəli Axundov kimi bir adam heç bir tapşırıq olmadan, 

tanımadığı bir cavanın müraciətinə o cür həssas yanaşdı, 5 dəqiqədə bir xəstənin həyatı müsbət yöndə həll olundu. 
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Şuşanın yeni qanuni statusu - mədəniyyət və dövlətçilik tariximizdə 

 açılmış yeni səhifə... 
 

İradə Sarıyeva 

 

Prezident İlham Əliyev 8 noyabr 2020-ci il tarixində Şuşanın müzəffər ordumuz tərəfindən düşmən 

işğalından azad edilməsi müjdəsini xalqımıza çatdırarkən qeyd edirdi ki, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq 

qalardı: “İşğal edilmiş torpaqların hər bir qarışı, hər bir şəhər bizim üçün doğmadır, əzizdir. Mənim üçün 

hər bir kəndin dəyəri, qiyməti o biri kəndlə müqayisədə, o biri şəhərlə müqayisədə eynidir, bərabərdir.  

Ancaq siz də yaxşı bilirsiniz ki, Şuşanın Azərbaycan xalqının qəlbində xüsusi yeri var. Bu, bizim tarixi 

şəhərimizdir, qədim mədəniyyət ocağıdır. Şuşa Azərbaycan xalqına bir çox istedadlı, dahi şəxslər bəxş edibdir. 

Əlbəttə ki, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olar”. 

Uzun illər düşmən əsarətində qalsa da, lakin ona baş əyməyən, sınmayan, məğrurluğunu qoruyan Şuşa bu 

gün özünün ən yüksək, ehtişamlı tarixi dövrünü yaşayır. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə azad Şuşanın 

“Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı” elan edilməsi tariximizdə ayrıca bir səhifə yaratdı. 

İşğal dövründə düşmənin min bir saxtakarlığı ilə üz-üzə qalan Şuşada Azərbaycan mədəniyyətinin, 

tarixinin, ədəbiyyatının, arxeologiyasının, etnoqrafiyasının, elminin möhtəşəm örnəkləri yaranıb. Pənahəli xan 

tərəfindən əsası qoyulandan indiyə kimi Şuşa nəinki Azərbaycanda, bütövlükdə, Qafqazda möhtəşəm bir şəhər, 

özü də qala şəhər kimi tanınır. Şuşa bütün Qafqazın, Türk dünyasının, İslam aləminin qəlbidir desək yanılmarıq. 

Bu gün Şuşanın qəlbi başqa bir ahənglə döyünür. Şuşa yenidən qurulur, tikilir, öz libasını geyinir. 

Prezident İlham Əliyev Şuşaya xüsusi münasibət bəsləyir, bu şəhərimizin tarixi görkəminin özünə 

qaytarılması üçün çox mühüm sənədlər imzalayıb və Şuşanın qorunması, mühafizəsi üçün bütün müvafiq 

tədbirlərin həyata keçirilməsini reallaşdıran addımlar atıb. 

Cıdır düzündə “Xarıbülbül”... 

Şuşa işğaldan azad ediləndən sonra Prezident İlham Əliyev Şuşada “Xarıbülbül” musiqi festivalının və 

Vaqif poeziya bayramının bərpa edilməsi ilə bağlı təşəbbüs irəli sürdü və sərəncam imzaladı. Mayın ortalarında 

isə ölkə başçısı İlham Əliyevin və ailə üzvlərinin iştirakı ilə Şuşada – Cıdır düzündə “Xarıbülbül” musiqi festivalı 

keçirildi. Şuşa bir daha dünyaya Azərbaycan şəhəri olduğunu göstərdi, sübut etdi. Buradan dünyaya çox vacib 

mesajlar verildi. Dost sevindi, düşmənin ürəyi çatladı. 

Şuşa şəhəri haqqında ayrıca qanun... 

Şuşanın tarixi, strateji, siyasi, mədəni əhəmiyyəti o qədər böyükdür ki, bunu nə iləsə müqayisə etmək 

çətindir. Şuşa hələ Pənahabad adlandırıldığı dövrlərdə dünyanın diqqətində idi, Rusiyanın, İranın, başqa ölkələrin 

ən böyük maraq göstərdiyi, əlaqə qurmaq istədiyi şəhər idi. Bu gün də Şuşa öz tarixi əhəmiyyətini qoruyur. 

Məlum olduğu kimi, Milli Məclisdə Şuşa ilə bağlı ayrıca qanun qəbul olunub. “Azərbaycanın mədəniyyət 

paytaxtı – Şuşa şəhəri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsinin qəbul edilməsinin özü də çox 

mühüm hadisədir. Qəbul edilən qanunda Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı - Şuşa şəhərinin inzibati sərhədləri 

daxilində Şuşa şəhəri Dövlət Qoruğu yaradılması, Şuşa şəhəri Dövlət Qoruğunun qorunması və bərpası üçün 

xüsusi fondun yaradılması, Şuşa şəhərinin ərazisində ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrinə üstünlük verilməsi kimi 

məsələlər nəzərdə tutulur. 

Şuşanın hərtərəfli qorunması, mühafizəsi olduqca vacib olduğu üçün bu barədə xüsusi qanunvericilik 

aktının olması zəruri idi. Şuşanın qoruq elan olunması olduqca zəruri idi və bu reallaşır. 

Tarixi Azərbaycan şəhərindən tarixi mesaj... 

Heş şübhəsiz ki, “Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı – Şuşa şəhəri haqqında” Qanunun qəbul edilməsi 

ictimaiyyət tərəfindən də çox müsbət qarşılanır. Memarlar və tarixçilər hesab edirlər ki, Şuşa haqqında ayrıca 

qanunun qəbul edilməsi Şuşanın qorunmasına şərait yaradır. İşğaldan azad edilənə qədər ermənilərin hər cür 

vandalizm aktı törətdikləri Şuşanın bu gün canlandığını deyən ekspertlərin sözlərinə görə, Şuşanın bərpa edilən 

hər bir tarixi abidəsi, hər bir müqəddəs ocağı qorunub mühafizə edilməlidir. 

Şuşanın qoruq elan edilməsi tarixi qərardır 

“Qarabağa aparan yol” qəzetin baş redaktoru, AYB üzvü, şair-publisist Əli Mahmud hesab edir ki, Şuşa 

haqqında xüsusi qanun qəbul edilməsi Ermənistana və onu dəstəkləyən qüvvələrə çox böyük bir mesaj oldu. 

Şuşanın dövlət siyasətində xüsusi istiqamət təşkil etdiyini deyən Ə.Mahmudun sözlərinə görə, Şuşa haqqında 

qanunun qəbulu və Şuşanın qoruq elan edilməsi tarixi qərardır və bunu gələcək nəsillər də təqdir edəcəklər. 

“Şuşanın düşmən işğalından azad edilməsi dünyada bənzəri olmayan bir mücadilə ilə reallaşıb. Əlbəttə, 28 il 
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ərazində düşmən Şuşada çoxsaylı saxtalaşdırma işi aparmışdı. Onların hamısı sizə məlum olduğu üçün bir-bir 

saymaq istəmirəm. Düşmənin vurduğu ən böyük zərbələrdən biri tarixi, arxeoloji, mədəni abidələrimizdən bizim 

milli indentikliyimizi silmək idi, amma ona nail ola bilmədi. Düşmən nə qədər saxtalaşdırma aparsa da, milli 

kimliyimizi silə bilməyib, çünki hər qaya parçasında bizim izimiz var. Düzdür, düşmən saxtalaşdırma aparıb, 

amma bütün o saxtalaşdırmalar hamısı həqiqətin qarşısında əriyir. “Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı – Şuşa 

şəhəri haqqında” Qanunun qəbul edilməsini böyük fəxr və qürur hissi ilə qarşıladıq. Şuşa sakinlərinin hər birinin 

arzusu abad Şuşaya qayıtmaqdır. Şuşa haqqında qanunun qəbul edilməsinin çox böyül siyasi, tarixi və mənəvi 

əhəmiyyəti var, bu danılmazdır. Cənab Prezident Şuşanın yenidən qurulmasına, bərpasına xüsusi diqqət göstərir. 

Burada gedən bütün proseslərin cənab Prezidentin diqqətində olması onu göstərir ki, Şuşa öz tarixi görkəminə 

tam olaraq qaytarılacaq. Əlbəttə, 

cənab Prezidentin Şuşaya dəfələrlə səfər etməsi, buradan dünyaya çox mühüm mesajlar verməsi bizi çox 

qürurlandırır. Eyni zamanda da  Prezident tərəfindən Şuşanın Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi, 

“Xarıbülbül” musiqi festivalının əziz şəhidlərimizin xatirəsinə həsr edilməsi çox mühüm hadisə oldu. Bütün 

bunların ardınca isə belə bir qanunun qəbul edilməsi təkcə Azərbaycanın deyil, bütün Türk dünyasının, İslam 

aləminin, Qafqazın incisi olan Şuşanın, bütün mənalarda, Azərbaycan üçün nə qədər böyük əhəmiyyət daşıdığını, 

Şuşanın Azərbaycan xalqının həyatında hansı rol oynadığını ortaya qoydu”. 

“Şuşanın statusunu və təhlükəsizliyini möhkəmləndirən...” 

Ə.Mahmud bildirdi ki, Şuşa tarixi şəhər olduğu üçün onun qoruq elan edilməsi tamamilə doğrudur. Onun 

sözlərinə görə, Prezident İlham Əliyev bizim Şuşaya əbədi qayıtdığımızı bəyan edib. Müsahibimizin sözlərinə 

görə, artıq Şuşanın qorunması ayrıca qanunvericilik şəklində həyata keçiriləcək. Ə.Mahmudun fikrincə, Şuşanın 

qoruq elan edilməsi həm də ona görə yaxşıdır ki, bura icazəsiz daxil olmaq mümkün olmayacaq və şəhər, bütün 

mənalarda, mühafizə ediləcək. 

Qeyd edək ki, digər ekspertlərə görə, Şuşaya verilən status onun gələcəyinin daha da etibarlı qorunduğunu 

ortaya qoyur. Bir sıra fikirlərə görə, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı kimi Şuşanın statusunu və təhlükəsizliyini 

möhkəmləndirən və onu əbədi edən bu təşəbbüs dostlarımızı sevindirdiyi kimi, dünya ermənliyini və onların 

havadarlarını da o qədər məyus edəcək, regionda Azərbaycanın xeyrinə dəyişmiş geosiyasi mühitə də müsbət 

mənada təsirsiz ötüşməyəcək. 

Ekspertlər onu da deyirlər ki, Şuşanın statusunun hərtərəfli şəkildə möhkəmləndirilməsi gələcəkdə 

Şuşanın UNESCO-nun müvafiq siyahısına daxil olmasına imkan verəcək. Şuşanın tarixi mərkəzinin UNESCO-

nun siyahısına daxil edilməsi üçün müraciətlər edildiyini deyən ekspertlərin bildirdiyinə görə, Şuşa tarixi 

Azərbaycan şəhəri kimi dünyada tanınacaq. 

Şuşanın bütün tarixinin, tarixi şəxsiyyətlərin evlərinin, abidələrinin, kəhrizlərinin, karvansaralarının, 

məscidlərinin, məhəllələrinin yenidən dünyaya təqdim edilməsi ayrı bir hadisə kimi dəyərləndirilməlidir. Onu da 

qeyd edək ki, Şuşanın bərpası Şuşa şəhərinin baş planı əsasında həyata keçirilir. 

Qoruq statusu alan Şuşanın tarixinin yeni mərhələsi başlayıb. Dünya turistlərinin də diqqət mərkəzində 

olan Şuşanın təbliğatını daha yüksək səviyyədə qurmalıyıq ki, o öz statusunu tam olaraq ifadə edə bilsin. 

Bir vaxtlar Şuşa haqqında Corc Keppel yazırdı: “Şəhər hündür qayalı dağların yamacında tikilib. Yamac 

o qədər dikdir ki, sanki evlər oradan quş qəfəsləri kimi asılıb. Mən zirvəyə çatana kimi iki saat yuxarı qalxmışam”. 

Uca zirvədə yerləşən Şuşa bu gün də dünyaya öz əzəmətini nümayiş etdirir. 
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Şuşa dünyanın mədəniyyət incisinə çevrilir 
 

Əkib-becərək ki, qoruyaq 

 

Ramilə Qurbanlı 

 

Bir il əvvəl kimsə desəydi ki, gələn il Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan olunacaq və Milli 

Məclis Şuşa şəhəri haqqında qanun qəbul edəcək, adama yuxu kimi gələrdi. İndi bu, yuxu deyil, reallıqdır - Milli 

Məclis “Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı - Şuşa şəhəri haqqında” qanun layihəsini üçüncü oxunuşda qəbul edib. 

 

Dövlət qoruğu 

 

15 maddədən ibarət qanuna görə Şuşa şəhəri dövlət qoruğu olacaq. Yalnız bu deyil, Şuşanın ətrafına 

qanunla qorunma səddi çəkilir. Tarixboyu başı bəlalar çəkmiş Şuşa şəhəri tam müdafiəyə alınır - həm ordumuz, 

həm də qanunlarımız vasitəsilə.   

Bu qanun Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilmiş Şuşa şəhərinin qorunmasının, bərpasının, 

öyrənilməsinin, inkişafının və təbliğinin hüquqi və təşkilati əsaslarını müəyyən edir. 

Şuşa Azərbaycan şəhəri kimi bərpa edilir, yenidən qurulur, mühafizəsi təşkil edilir. Şuşa turizm və 

mədəniyyət şəhəri kimi yalnız azərbaycanlılara deyil, bütün dünyadan təşrif gətirən turistlərə də açıq olacaq. 

Bunun üçün tarixi şəhər ilk növbədə qorunmalıdır. 

Şəhərin inzibati sərhədləri daxilində Şuşa Şəhər Dövlət Qoruğu yaradılır. Şuşa şəhərinin inzibati 

sərhədlərinə daxil olan bütün torpaqlar həmin qoruğun ərazisidir.  

Qanun  şəhərin bərpa olunması, yenidən qurulması ilə yanaşı, Şuşanın mədəni irsinin tədqiqini də 

özündə ehtiva edir. Həmçinin şəhərin yenidən qurulması ilə iş bitmir, onun inkişafı üçün də tədbirlər görülməsi 

qanunda əksini tapıb. Bunlardan sonra  Şuşa şəhərinin təbliği istiqamətində növbəti addımların atılacağı nəzərdə 

tutulub. 

Bunlar Şuşa şəhərində dövlət siyasətinin əsas istiqamətləridir. Şuşanın bərpa olunacaq tarixi və 

mədəniyyət abidələri, bəzi obyektləri toxunulmazlıq statusunda olacaq.  Bu o demək deyil ki, onlardan Şuşa əhli 

istifadə etməyəcək, istifadə olunacaq, yalnız məqsədyönlü şəkildə. 

 

Heç bir fəaliyyət növü şəhərin tarixiliyinə və ruhuna xələl gətirməməlidir 

 

Şəhər həyatında, bütün sahələrdə innovativ həllərdən istifadəyə şərait yaradılacaq.  Qanunda Şuşa 

şəhərinin tarixi, mədəni, turizm və istirahət potensialından tam yararlanmaq üçün əlverişli şəraitin yaradılması da 

nəzərdə tutulub. Sahibkarlar fəaliyyətlərini bu yöndə qurmalıdırlar, amma Şuşanın tarixiliyini, ruhunu pozmamaq 

şərtilə. Məsələn, Şuşa şəhərinin ərazisində elmi-tədqiqat, ənənəvi sənətkarlıq və digər məşğuliyyət növlərinin 

inkişaf və nümayiş etdirilməsi üçün tədbirlər görülməlidir. Mədəniyyət paytaxtı kimi fəaliyyətini və xidmətlərini 

artırmaq nəzərdə tutulub. Bura  beynəlxalq mədəni əlaqələri inkişaf etdirmək, şəhərin dünya tarixi-mədəni irsinin 

incilərindən biri kimi nüfuzunu qaldırmaq yönündə işlər də daxildir. Qanunla Şuşa şəhərinin ərazisində onun 

tarixi, mədəni, elmi, estetik dəyərlərinə xələl gətirən, abidələrə və ya təbii landşafta, ekoloji mühitə təhlükə yarada 

bilən sahibkarlıq fəaliyyəti növləri ilə məşğul olmaq qadağandır. 

Bütün Azərbaycan ərazisində olduğu kimi, Şuşa şəhərinin də nizamı hüquqla tənzimlənir. O cümlədən 

şəhərdə turizm fəaliyyəti, yerli və beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi, reklam işi və sair. 

Bütün bunların həyata keçirilməsi zamanı və ümumiyyətlə, şəhərdə abidələrin tarixi-memarlıq və 

bədii-estetik görkəminin dəyişdirilməsi, abidələrin uçurulması və ya onlar üçün təhlükə yarada biləcək hər hansı 

fəaliyyətin həyata keçirilməsi qanunla qadağandır.  

Müəyyən edilmiş qurumun icazəsi olmadan Şuşada abidələrin öyrənilməsi və arxeoloji qazıntıların 

aparılması yolverilməzdi. Bunlar hər zaman nəzarətdə saxlanılacaq. Bu işlərin gedişində aşkar edilən arxeoloji 

materiallar dövlət mülkiyyəti hesab olunur. 

Şuşa şəhərinin ərazisində “Mədəniyyət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”na uyğun 

olaraq, dünya təbii və mədəni irs siyahısına daxil edilmiş, həmçinin milli mədəni və təbii irsə aid dövlət 

mülkiyyətində olan abidələrin özəlləşdirilməsinə icazə yoxdur. Şuşadakı abidələri dövlətin icazəsi olmadan kimsə 

rekonstruksiya edə bilməz. Bunu yalnız dövlət qurumu müəyyən edə bilər. 
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Reklamda müəyyən qadağalar olacaq 

 

Şuşada ekoloji mühitin saxlanılması ilə bağlı müddəalar da qanunda yer alıb. Şəhərdə tikinti aparılması 

onun baş planına və memarlıq üslubuna uyğun həyata keçiriləcək. 

Şuşa həm də turizm obyektidir. Şəhərin ərazisində abidələrə xələl gətirmədən turizm (rekreasiya) 

infrastrukturunun yaradılması təmin edilir. Şəhərdə  maddi və qeyri-maddi mədəni irsin qorunmasına və təbliğinə 

dair məlumat mərkəzləri qanunla yaradılacaq. 

Şəhərdə reklam fəaliyyətinə müəyyən qadağalar var. Məsələn, abidələrin üstündə, onların mühafizə 

zonalarında reklam qurğularının yerləşdirilməsi qadağandır. Burada əsas üstünlük onun mədəniyyət paytaxtı kimi 

təşviq edilməsinə aid reklamların yerləşdirilməsinə veriləcək. 

 

Şəhərdə ekoloji təmiz nəqliyyat işləyəcək 

 

Şuşada yalnız ekoloji cəhətdən təmiz nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməyə üstünlük verilir. Əgər 

hər hansı nəqliyyat vasitəsi şəhərin abidələr olan hissəsində onlara təhlükə yaradarsa, istifadəsi qadağan edilə 

bilər. 

Qanun Milli Məclisdə qəbul edilib. Qanunda əksini tapan müddəalardan hər hansı birinin pozulmasına 

görə təqsirli şəxslər Azərbaycan Respublikasının Mülki, İnzibati Xətalar  və Cinayət məcəllələrinə uyğun olaraq 

məsuliyyət daşıyırlar. 

İşğaldan azad etmək işin başlanğıcıdır, əsas işlər qarşıdadır. Dədə Qorqud demişkən: “torpağı 

qorumasan əkib-becərməyə, əkib-becərməsən qorumağa dəyməz”. 

Qanunlarımızı özümüz pozmayaq ki, qonşular və kənardan gələnlər də buna cəsarət etməsinlər.  

Evimiz yalnız yaşadığımız ev deyil, həm də o evin yerləşdiyi ərazi, o ərazinin olduğu ölkədir. Azərbaycan 

evimizdir, onu həm qanunun gücü ilə, həm də mənəvi məsuliyyətlə qoruyaq ki, çiyinlərimizdən gələcək nəsillərə 

ötürdüyümüz Vətən bütöv olsun. 
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Parlamentdə Şuşa haqqında qanun qəbul olundu 
 

81 deputatın müraciəti əsasında növbədənkənar sessiya çağırıldı, Milli Məclis üzvləri 

 iyun ayında işləyəcəklər 

 

Elşad Paşasoy 

 

Mayın 31-də Milli Məclisin yaz sessiyasının son plenar iclası Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə 

keçirildi. Büdcə ilə bağlı qanun layihəsinin müzakirəsi planlaşdırıldığı üçün iclasda maliyyə naziri Samir 

Şərifov və digər hökumət üzvləri iştirak edirdi. 

Cari məsələlərin müzakirəsi zamanı deputat Fazil Mustafa bildirdi ki, Azərbaycan dövləti ölkə 

prezidentinin rəhbərliyi ilə Şuşada böyük quruculuq işlərini həyata keçirir. Millət vəkili qeyd etdi ki, bir müddət 

əvvəl MHP lideri Devlət Bahçeli Şuşada məktəb tikiləcəyini elan etmişdi. “Ancaq bununla bağlı müəyyən 

anlaşılmazlıq ortaya çıxdı”, deyən F.Musfata bir sıra qüvvələrin Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini pozmağa 

cəhd göstərdiyini vurğuladı. Qeyd etdi ki, bizim dostluğumuz, qardaşlığımız o səviyyədədir ki, hər hansı xırda 

problemlər olsa da, onun qabardılması yolverilməzdir: “Rahatlıqda münasibətlərin pozulmasına rəvac verilən 

addımlar atılır”. 

Deputatın sözlərinə görə, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisinin köməkçisi Hikmət Hacıyevin məsələ 

ilə bağlı operativ şəkildə açıqlama verməsi və məktəbin tikiləcəyini bildirməsi anlaşılmazlığı aradan qaldırdı. 

F.Mustafanın sözlərinə görə, indiki məqamda Türkiyə şirkətlərinin Qarabağdakı quruculuq işlərində geniş şəkildə 

iştirakına imkan yaratmaq lazımdır. “Azərbaycan şirkətlərinə hansı öncüllük veririksə, hər hansı ilkin şərt tələb 

olunmadan, Türkiyə şirkətlərinə də eyni imkanlar yaradılmalıdır. Hər hansı maneə törədən məmurlar, ünsürlər 

dərhal aşkara çıxarılmalıdır ki, gələcəkdə problem yaranmasın”. 

Deputat Qənirə Paşayeva qeyd etdi ki, COVİD-19 pandemiyası ilə mübarizə vacib məsələlərdən biridir: 

“Ölkəmiz bu istiqamətdə önəmli addımlar atdı. Biz də ziyalılar, deputatlar olaraq əlimizdən gələni etdik. 

Pandemiya ilə bağlı artıq yumşalmalara başlanılır. Bunlar hamısı qaydalara əməl etməklə həyata keçiriləcək”. 

Millət vəkili mədəniyyət və incəsənət nümayəndələrinin müraciətinə istinad edərək ölkədə teatrların da 

qapılarının açılmasını zəruri saydı: “Bu məqamda teatrlar da qaydalara riayət etməklə açılmalıdır. Bu həm bizim, 

həm də sənətsevərlərin xahişidir”. Deputat toyların keçirilməsinə icazə verilməsini də zəruri saydı: “Digər 

tərəfdən, insanlarımız çox xahiş edirlər ki, açıq havada məhdud sayda da olsa - təqribən 100 nəfərlik - toy 

məclislərinin keçirilməsinə icazə verilsin. Demirik ki, çox insan qatılsın, az sayda iştirakçı ilə açıq havada 

qaydalara riayət etməklə toy etmək olar”. 

Deputat Elşən Musayev əvvəlcə seçildiyi Zaqatalanın su problemindən bəhs etdi. Daha sonra deputat 

xanım Qarabağ qazisi ilə bağlı hökumətə müraciət etdi: “Birinci Qarabağ müharibəsində döyüşən, qazi Rüxsarə 

Cumayevanın köməyə ehtiyacı var”. E.Musayev qazinin dövlətdən kömək gözlədiyini bildirdi: “Tutu ləqəbli 

qazimiz Rüxsarə Cumayevanın hazırda səhhəti pisdir. Onun ayaqları tutulub. Bu qəhrəman xanıma təcili olaraq 

kömək edilməlidir. Vəziyyəti olduqca qeyri-qənaətbəxşdir. Onun dövlətdən gözləntisi var. Xahiş edirik ki, 

aidiyyəti qurumlar qazimizin salamlığı üçün səfərbər olsunlar”. 

Deputat Elşad Mirbəşiroğlu işsizliklə bağlı məsələ qaldırdı. Deputat xüsusilə gənclər arasında işsizliyin 

miqyasının ildən-ilə artdığını söylədi: “Dünyada işsizlərin sayı 300 milyondan artıqdır. Bunun təxminən 20 faizə 

qədəri sahibkarlıq yaratmaq imkanlarına malik şəxslərdir. Azərbaycanda isə gənc sahibkarlığın inkişafı 

istiqamətində müxtəlif layihələr, proqramlar tətbiq edilir. Amma bu istiqamətdə intensivliyin artırılması arzu 

ediləndir. Ölkəmizdə gənc sahibkarlığın inkişafı məsələsinə diqqət ayrılmalıdır. Ağdamda sənaye parkının 

yaradılması haqda qərar verildi. Hesab edirəm ki, işğaldan azad edilən ərazilərdə gənc sahibkarlığın inkişaf 

prioritet kimi götürülməlidir”. 

Deputat Əli Məsimli isə bildirdi ki, kənd təsərrüfatında çalışan vətəndaşlar hələ də subsidiyaları ala 

bilmirlər. Çağırış etdi: “İnsanların subsidiyalarını təcili vermək lazımdır!” 

Komitə sədri Zahid Oruc erməni terrorçularının məhkəmə prosesinin başlandığına diqqət çəkdi: “Biz 

mühakimənin açıq keçirilməsini, dünyanın hər yerindən izlənməsinə şərait yaradılmasını təklif edirik. Eləcə də 

prokurorluq və məhkəmə orqanları dövlətimizin adından ittiham və hökm elan edərkən, təqsirləndirilən şəxslər 

də titullu vəkil tutmaq istəyirsə, qoy etsin. ”Əsrin məhkəməsi" sayıla biləcək proses zamanı mediamızın  

soyuqqanlı, obyektiv və balanslı davranacağına inanırıq. Xarici mətbuat da iştirak edə bilər". 
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İclasda “Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı - Şuşa şəhəri haqqında” qanun layihəsi üçüncü oxunuşda 

müzakirəyə çıxarıldı. Mədəniyyət komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva qanun layihəsinin birinci və ikinci oxunuşda 

geniş müzakirə olunduğunu, bir sıra deputatların maraqlı təkliflər irəli sürdüyünü bildirdi. Komitə sədri dedi ki, 

bir sıra vacib təkliflərin hökumət tərəfindən nəzərdən keçirilərək, qəbul ediləcəyinə inanır. 

Deputat Qüdrət Həsənquliyev çıxışında bildirdi ki, yenə də aydın olmadı, Şuşaya giriş-çıxış necə 

tənzimlənəcək? Millət vəkili qeyd etdi ki, bu məsələ təkcə onu yox, bütün Azərbaycan xalqını maraqlandırır, 

çünki hər kəs Şuşaya getmək istəyir. 

Deputat Aydın Mirzəzədə təklif etdi ki, Milli Məclis üzvlərinin də kiçik qruplar şəklində Şuşaya, Ağdama 

səfərləri təşkil olunsun. 

Spiker Sahibə Qafarova qeyd etdi ki, ayrı-ayrı deputatlar xarici qonaqlarla, yaxud hansısa tədbirlər 

çərçivəsində Qarabağa səfərlər ediblər: “Amma siz dediyiniz məsələ də stenoqrama düşdü”. 

Q.Paşayeva Q.Həsənquliyevin sualına cavabında bildirdi ki, insanlarımızın Şuşaya gedib-gəlməsində heç 

bir problem olmayacaq. 

Deputat Fəzail Ağamalının Şuşada universitet açılması ilə bağlı təklifinə gəldikdə, Q.Paşayeva dedi ki, 

bu kimi məsələlərin qanuna salınması təcrübədə geniş tətbiq olunmur. 

Müzakirələrdən sonra sənəd səsverməyə çıxarılaraq III oxunuşda qəbul edildi. 

Parlament Şuşa haqqında qanun layihəsini birinci oxunuşda qəbul etdi -  Modern.Az Azərbaycan və dünya 

xəbərləri 

Deputat Sabir Rüstəmxanlı Milli Məclisdə “Dövlət qulluğu haqqında” qanun layihəsinin müzakirəsi 

zamanı dövlət quruculuğuna qəbul qaydalarindan narazılığını ifadə etdi. O, dövlət qulluğuna qəbul zamanı həyat 

təcrübəsinin nəzərə alınmasının vacibliyini xüsusi vurğuladı. “İmtahan ayrıdır, həyat məsələsi ayrı. Elə insanlar 

var ki hansısa rayonda illərlə işləyib və təcrübə toplayıb. Bu o deməkdir ki, hər şeyi çox yaxşı bilir. Ola bilər ki, 

testdən yüksək keçəsən, amma gedib hansısa rayonda işləyə bilməzsən. Adam tanıyıram 90 bal toplayır, gedib 

rayonda işləyə bilmir”, S.Rüstəmxanlı qeyd etdi. Deputat dövlət qulluğuna qəbulda ciddi dəyişikliklərin  

aparılmasını bildirdi: “Bu, belə davam edə bilməz!” 

Komitə sədri Siyavuş Novruzov da kadrlara münasibətdən şikayətləndi:  “İşdən çıxdı, oldu xalq düşməni. 

Bizim Daxili Nizamnamədə də var ki, Milli Məclisin üzvü növbəti dəfə seçilmədiyi təqdirdə, ona Milli Məclisin 

üzvlüyü səviyyəsində iş təklif olunmalıdır”. 

S.Novruzov bildirdi ki, yetişdirilən kadrları birdən-birə kənara atmaq olmaz, onların təcrübəsindən 

istifadə olunmalıdır. 

Deputat Qüdrət Həsənquliyev dövlət qulluqçularının 5 illik müddətə seçilməsi ilə bağlı etirazını bir daha 

səsləndirdi. Bu zaman Q.Həsənquliyev həmkarı Kamal Cəfərovu tənqid etdi: “Ötən iclasda “Dövlət qulluğu 

haqqında" Qanunun müzakirəsi zamanı mən sual verdim ki, niyə onlar 5 illik müddətə fəaliyyət göstərir? Deputat 

Kamal Cəfərov mənə cavabında Milli Məclisin deputatlarının da 5 il müddətinə seçildiyini qeyd etdi.  Mən çox 

təəssüf edirəm ki, Kamal Cəfərov deputatla dövlət qulluqçusunun səlahiyyətlərini ayırd edə bilmir. Parlament 

seçkili orqandır, deputatlar xalq tərəfindən seçilirlər və mütəmadi xalq qarşısında hesabat verirlər. Deputatla 

dövlət qulluqçusunu eyniləşdirmək düzgün yanaşma deyil". 

 “Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” qanun layihəsi (ikinci 

oxunuş) barədə İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin rəyini parlamentə təqdim edən komitə sədri 

Tahir Mirkişili öncə 2020-ci ilin Azərbaycanın Ermənistan işğalçıları üzərində qazandığı möhtəşəm hərbi-siyasi-

iqtisadi Qələbə ili olduğuna diqqət yönəltdi, COVİD-19 pandemiyasının dünya miqyasında yaratdığı problemlərə 

toxundu. Bildirdi ki, müharibə xərcləri, şəhid ailələrinə, əsgər və zabitlərə qayğının artırılması, sosial dəstək 

proqramlarının icrası, səhiyyə sisteminin gücləndirilməsi, işğaldan azad edilən ərazilərin bərpası, pandemiyadan 

əziyyət çəkən sahibkarların dəstəklənməsi 2020-ci il dövlət büdcəsinin icrası qarşısında dayanan mühüm 

hədəflərdən olub. Komitə sədri nəzərə çatdırdı ki, 2020-ci ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 24 milyard 124 milyon 

manat proqnoza qarşı 24 milyard 681,7 milyon manat, yəni proqnozla müqayisədə 2,3 faiz çox icra olunub. Dövlət 

büdcəsinin xərcləri isə 27 milyard 492,2 milyon manat proqnoza qarşı 26 milyard 416,3 milyon manat icra edilib 

ki, bu da proqnozla müqayisədə 3,9 faiz az deməkdir. Bildirdi ki, dövlət büdcəsində yaranan kəsir proqnoza 

nisbətdə 2 dəfə az olub. Ötən il xarici və daxili dövlət borclanmaları üzrə icra vəziyyəti müəyyənləşdirilmiş limiti 

keçməyib. Tahir Mirkişili vurğuladı ki, 2020-ci il dövlət büdcəsinin icrası Azərbaycan Prezidentinin 

müəyyənləşdirdiyi inkişaf və dəstək kursunun ardıcıl surətdə davam etdirilməsi, əsas dövlət və sosial vəzifələrin 

həyata keçirilməsi, əhalinin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması, ölkədə makroiqtisadi sabitliyin qorunması, 

müdafiə və təhlükəsizik məsələlərinin həlli və iqtisadiyyatın qorunaraq stimullaşdırılması istiqamətində öz 

müsbət rolunu oynayıb. Sonra qanun layihəsinin müzakirəsinə başlanıb. Deputatlar Fazil Mustafa, Əli Məsimli, 
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Qənirə Paşayeva, Fəzail Ağamalı, Qüdrət Həsənquliyev, Etibar Əliyev bir sıra təkliflərini hökumət üzvlərinin 

diqqətinə çatdırdılar. “Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” qanun layihəsi 

ikinci oxunuşda qəbul edildi. 

İclasda “Kredit ittifaqları haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsini (ikinci oxunuş) 

İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin üzvü Anar Məmmədov təqdim etdi. Deputatlar “Kredit 

ittifaqları haqqında” Qanuna təklif olunan dəyişikliyi ikinci oxunuşda məqbul saydılar. Gündəlikdəki sonuncu 

məsələ barədə Birinci vitse-spiker, Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynli məlumat 

verdi. Bildirdi ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi (ikinci oxunuş) 

gündəlikdəki 5-ci məsələ ilə üzvi surətdə bağlıdır. Kredit reyestrləri və kredit ittifaqları haqqında məlumatların 

verilməməsinə görə İnzibati Xətalar Məcəlləsində cərimə sanksiyaları nəzərdə tutulur. Məlumat dinlənildikdən 

sonra Milli Məclis bu qanunu ikinci oxunuşda dəstəklədi. 

İclasa yekun vuran Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova bildirdi ki, bu, yaz sessiyasının sonuncu 

iclasıdır: “Konstitusiyanın 88-ci maddəsinin II hissəsinə uyğun olaraq, 81 deputat növbədənkənar sessiyanın 

çağırılması üçün mənə müraciət edib. Mən bu barədə sərəncam imzalamışam və iyun ayında bizim növbədənkənar 

sessiyamız olacaq”. 

Sonra deputatlara yaz sessiyasının yekunları barədə məlumat verən spiker qeyd etdi ki, “2021-ci ilin yaz 

sessiyasında Milli Məclisin 14 iclası keçirilib, 88 qanun və qərar, o cümlədən 1 Konstitusiya qanunu qəbul edilib: 

”Milli Məclis Konstitusiya ilə nəzərdə tutulan qanunvericilik səlahiyyətlərini tam həcmdə yerinə yetirib. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin uzaqgörən daxili və xarici siyasətini parlament 

səviyyəsində dəstəkləmək üçün bütün tədbirlər həyata keçirilib". Yaz sessiyasının iclaslarında Milli Məclisdə 

Nazirlər Kabinetinin və Hesablama Palatasının illik fəaliyyətləri barədə hesabatların, İnsan alverinə qarşı 

mübarizə üzrə Milli Koordinatorun məlumatının, İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin və Bələdiyyələrin fəaliyyətinə 

inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın illik məruzələrinin dinlənildiyini qeyd edən Azərbaycan parlament sədri 

vurğuladı ki, bütün dünyanın COVİD-19-a qarşı mübarizə şəraitində yaşadığı hazırkı dövrdə pandemiyanın 

törətdiyi problemlərə baxmayaraq, Milli Məclisin normal iş ahəngi qorunub saxlanılıb, komitə və komissiyaların 

əksər iclasları videokonfrans formatında keçirilib, beynəlxalq əlaqələrin inkişafı sahəsində də işlər uğurla davam 

etdirilib. Çıxışını yekunlaşdıran spiker Milli Məclisin 2021-ci il yaz  sessiyasını bağlı elan etdi. Azərbaycanın 

Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə parlamentin yaz sessiyası başa çatdı. 
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Vətən bağı al-əlvandır, içində də xarıbülbül... 
 

Bir daha mədəniyyət tariximizdə möhtəşəm iz qoyan festival haqqında 

 

Səadət Təhmirazqızı, 

Əməkdar mədəniyyət işçisi,  

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Hər gülün öz ətri, öz təravəti, öz gözəlliyi var. Xarıbülbülün də. Amma xarıbülbülü başqa güllərdən 

fərqləndirən bir cəhət də var ki, o öz məskəninə, bitdiyi torpağa daha sədaqətlidir. Bu yerdə sizlərə 

eşitdiyim bir rəvayəti də nəql etmək istəyirəm. 

 

Bir güllə bülbül dostluq edərmiş. Bülbül cəh-cəh vurar, gül də ətrafa xoş ətir yayarmış. Təbiət bundan 

heyran olarmış. Təkcə küləkdən başqa. Külək bu dostluğa xələl gətirmək məqsədilə bərk əsməyə başlayır, bütün 

gülü-çiçəyi, hətta ağacları belə sanki yerlə yeksan edir. Bu gül isə öz məğrurluğunu qorumağa çalışır. Bu küləyin 

qəzəbinə səbəb olur və deyir: “Mənim qarşımda sən niyə əyilib məhv olmursan?” Gül cavab verir ki, mən 

dostumun köməyini gözləyirəm. Külək qəzəblənib daha da bərk əsir. Bu vaxt bülbül özünü yetirərək gülün 

köksünə sıxılır, onun ləçəklərini qoruyaraq, qamətini düzəldir. Lakin gülün tikanı bülbülün sinəsinə sancılır və 

orada donub qalır. Beləcə, bülbül gülün yolunda özünü fəda edir. O vaxtdan gül də xarıbülbül – yəni tikanlı bülbül 

adını alır. Bu da Tanrının doğma Qarabağımıza, müqəddəs Şuşamıza bəxş etdiyi daha bir töhfəsidir. 

Qarabağın simvolu sayılan xarıbülbül öz sədaqətliliyini qoruyub saxlamaqla yalnız Qarabağ təbiətinə 

sadiqdir, orada bitir. Hətta bir vaxtlar Qarabağ xanının qızı Ağabəyim ağa üçün İran şahının Tehranda saldırdığı 

bağçada bütün güllər bitir, təkcə xarıbülbüldən başqa. Odur ki, xarıbülbülü vətən, torpaq aşiqi də adlandıra bilərik. 

Axı Qarabağda bülbüllər də daha şövqlə cəh-cəh vurur. Bu məkan Tanrının möcüzəsi və müqəddəsliyinin 

təzahürüdür. Tarixin bütün çətin sınaqlarına məğrurcasına sinə gərən, bütün çətinliklərdən qəhrəmanlıqla çıxan 

poeziya və musiqi beşiyi, sənət məbədi, sənətkarlar oylağı olan Qarabağ 30 illik işğaldan sonra öz məğrurluğunu 

sübut etdi. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə rəşadətli Ordumuzun igid əsgərlərinin sayəsində yalnız 

torpaqlarımız düşməndən azad edilmədi, xarıbülbülün də başı dirçəldi, eyni açıldı, bülbüllər onun sevincinə 

qoşularaq daha şövqlə oxudular. Cıdır düzü sevindi, İsa bulağının suyu daha da duruldu, Qırxqız yaylağı bahar 

ətri ilə təravətləndi. Bu sevinci təbiət də insanlarla birgə yaşadı. Hər bir azərbaycanlı müqəddəs arzusuna qovuşdu. 

 

Biz gəlmişik Qarabağ, 

Alnıaçıq, üzüağ. 

Ey əziz ana torpaq, 

Qarşında diz çökürük, 

Hər daşını öpürük. 

 

Beləcə, biz Qarabağa, Qarabağ da bizə qovuşdu. Ümidimiz göyərdi, arzumuz gerçəkləşdi. Şuşada 

keçirilən “Xarıbülbül” festivalı da bu böyük sevincin, bu Qələbə bayramımızın təzahürü oldu. 

Doğrudan da, dahilər uzaqgörən olurlar. Ulu öndər Heydər Əliyev öz çıxışlarında xalqımızın Qarabağa 

qovuşmaq arzusunun gerçək olacağını dəfələrlə vurğulamışdı. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Şuşada 

keçirilən “Xarıbülbül” festivalında dahi şəxsiyyətin bu müdrik sözlərinin səslənməsi bir daha onun ruhən bizimlə 

birgə olduğunu isbat etdi. 

“Arzu edirəm ki, sizinlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik, inanın ki, gedəcəyik. Şuşa Azərbaycanın 

gözüdür. Hər bir azərbaycanlı üçün bu iftixar nöqtəsidir. Şuşa bizim mədəniyyətimizin, tariximizin rəmzidir. Şuşa 

hamı üçün əzizdir. Amma tək Şuşa yox, Laçın dağları da belə əzizdir. Heç vaxt biz Laçınsız yaşaya bilmərik. 

Ağdam kimi gözəl bir şəhər, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcərin o bulaqları, Kəlbəcərin o İstisuyu, 

biz onlarsız yaşaya bilmərik, təsəvvür edə bilmərik”. 

Bu mübariz düşüncələri yüksək vətənpərvərlik və mübarizə əzmi ilə reallaşdıran möhtərəm Prezidentimiz 

İlham Əliyevin söylədiyi “Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim, Şuşanı azad etdik. Bu böyük 

Qələbədir və şəhidlərimizin, ulu öndərimizin ruhu şaddır bu gün. Gözün aydın, Azərbaycan, gözünüz aydın olsun, 

dünya azərbaycanlıları! Əziz Şuşa, sən azadsan, əziz Şuşa, biz qayıtmışıq! Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik! Şuşa 

bizimdir, Şuşa Azərbaycandır! Qarabağ Azərbaycandır!” – sözləri bütün festival iştirakçılarını “Eşq olsun” 
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nidaları və sürəkli alqış sədaları ilə daha da vəcdə gətirdi. Məhz bu alqışların sədaları altında festivalın səhnəsinə 

qalxan dövlət başçımız əsrlər boyunca igidlərin şücaət göstərdiyi Cıdır düzündə öz məğrur çıxışını etdi. 

“Əziz dostlar, bu gün ölkəmizin tarixində əlamətdar bir gündür. Uzun fasilədən sonra Cıdır düzündə hər 

birimiz üçün müqəddəs olan Şuşada “Xarıbülbül” festivalı keçirilir. Bu münasibətlə sizi və bütün Azərbaycan 

xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Biz bu günü səbirsizliklə 30 il gözləmişik. 30 il Vətən həsrəti ilə yaşamışıq. Hər 

dəfə deyirdik ki, biz bununla heç vaxt barışmayacağıq və nəyin bahasına olursa-olsun öz doğma torpaqlarımızı 

işğalçılardan azad edəcəyik və bunu etdik. Bu il uzun fasilədən sonra keçirilən “Xarıbülbül” festivalı 

şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr olunur. Biz bu günü bizim qəhrəman hərbçilərimizə borcluyuq, Azərbaycan 

xalqına borcluyuq. Xalq birləşdi, xalq həmrəylik göstərdi, bir yumruq kimi birləşdi və bu Qələbəni Azərbaycan 

xalqı qazandı... 

Biz bu ənənəni bərpa etdik və Şuşada “Xarıbülbül” festivalı hər il keçiriləcək. Builki festival 

Azərbaycanda yaşayan xalqların nümayəndələrini əhatə edir. Festivalda ölkəmizdə yaşayan azsaylı xalqların 

nümayəndələri çıxış edəcəklər. Bu tövsiyəni festivalın təşkilatçısı olan Heydər Əliyev Fonduna mən vermişdim. 

Çünki Vətən müharibəsində Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların payı vardır. Vətən müharibəsi bir də onu 

göstərdi ki, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar dostluq, qardaşlıq, həmrəylik şəraitində yaşayır və bu 44 günlük 

müharibə bir də onu göstərdi ki, ölkəmizdə milli birlik, milli həmrəylik vardır... 

44 günlük müharibə bizim şanlı tariximizdir. 44 günün hər bir günü qəhrəmanlıq dastanı idi, hər bir gündə 

biz şəhidlər verirdik, qan tökürdük və irəliyə gedirdik... Biz Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlər verdik. 

Ancaq bizi irəliyə aparan milli ruh bu Qələbəni təmin etdi... Təsadüfi deyil ki, Şuşanın azad edilməsi günü 8 

noyabr günü rəsmi dövlət bayramı, Zəfər bayramı günü elan edildi və hər il bu bayramı biz qeyd edəcəyik. 

Gələn il biz Şuşanın 270 illiyini qeyd edəcəyik. Pənahəli xan 1752-ci ildə Şuşanın təməlini qoyub və o 

vaxtdan işğal dövrünə qədər həmişə azərbaycanlılar bu şəhərdə yaşayıb. Nə qədər ermənilər çalışsalar da Şuşadan 

Azərbaycan ruhunu silə bilmədilər. Bəli, binalar dağıdıldı, məscidlərimiz mənfur düşmən tərəfindən dağıdıldı, 

tarixi abidələrimiz dağıdıldı, ancaq Şuşa Azərbaycan ruhunu qoruya bildi. 

Şuşa 28 il yarım əsarətdə idi, ancaq əyilmədi, sınmadı, öz ləyaqətini qorudu, milli ruhunu qorudu, 

Azərbaycan ruhunu qorudu... Bu gün azad Şuşada işğaldan sonra Cıdır düzündə Azərbaycan muğamı səslənəcək, 

uzun fasilədən sonra biz bu gözəl Şuşada bu gözəl musiqi bayramını qeyd edəcəyik... Biz Şuşamızı, Ağdamımızı, 

Cəbrayılımızı, Füzulimizi, Zəngilanımızı, Qubadlımızı, Laçınımızı, Kəlbəcərimizi qəlbimizdə yaşatmışdıq. 

Dağıdılmış məscidləri biz bərpa edəcəyik, amma o məscidlər bizim qəlbimizdə ucaldılmışdı işğal dövründə. İndi 

isə biz burada Cıdır düzündə hər bir azərbaycanlı üçün müqəddəs olan yerdə yığışmışıq və bu musiqi bayramını, 

bu birlik bayramını, bu qayıdış bayramını, bu ləyaqət bayramını qeyd edirik. Yaşasın Şuşa, yaşasın Qarabağ, 

yaşasın Azərbaycan!”. 

Azərbaycan Prezidentinin Şuşada, Cıdır düzündə etdiyi bu çıxış böyük tarixi əhəmiyyət, yüksək mənəvi 

dəyər və məna kəsb edir. Prezidentin çıxışında qeyd etdiyi kimi, festivalda multikultural dəyərlərə geniş yer 

verilmişdi. Musiqi bayramının ilk günü Azərbaycanda yaşayan talış, tat, tatar, ləzgi, gürcü, rus, avar, udi və başqa 

xalqların nümayəndələri çıxış edərək festivala öz töhfələrini verdilər. 

 Festival zəngin repertuar əsasında qurulmuşdu. Üzeyir bəyin “Koroğlu” operasının “Uvertüra”sı Xalq 

artisti Rauf Abdullayevin idarəsi ilə Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında 

möhtəşəm səslənərək sanki Cıdır düzünü lərzəyə gətirdi. Əbəs yerə deyilməyib ki, “Nəğmə də bir silahdır”. Bu 

möhtəşəm musiqi sanki düşmənin ocağına əbədi zərbə endirdi, bizim isə ruhumuzu təzələdi, vətənpərvər 

hisslərimizi daha da rövnəqləndirdi. 

Unudulmaz bəstəkarımız Vasif Adıgözəlovun Qarabağ həsrəti, Qarabağ nisgili ilə yazdığı “Qarabağ 

şikəstəsi” oratoriyasından bir parça Xalq artisti Alim Qasımov və Əməkdar artist Fərqanə Qasımovanın ifasında 

Qarabağ sevinci ilə səsləndi. Adıgözəlovlar nəslinin layiqli nümayəndəsi, Xalq artisti Yalçın Adıgözəlov da əsərə 

xüsusi şövqlə dirijorluq edirdi. Onun interpretasiyasında, dirijor mizanlarında sonsuz bir fərəh hissi vardı. O, 

dirijor pultu arxasında sanki Vasif müəllimin də ruhunun şad olduğunu düşünürdü. 

Bu yerdə festivalın bir dəyərli cəhətini də vurğulayaq. Bu da unudulmaz sənətkarların ruhlarının yad 

edilməsidir. Festivalda monitordan Seyid Şuşinski, Xan Şuşinski, Bülbül, Şövkət Ələkbərova kimi ustad və 

unudulmaz sənətkarlarımızın ifalarının videolentləri təqdim olundu. Sanki sevincdən onların ruhları da vəcdə 

gəldi. 

Naxçıvan torpağından festivala təşrif buyuran musiqiçilər Məmməd Cavadovun Hüseyn Əzimin sözlərinə 

bəstələdiyi “Naxçıvan” mahnısı ilə Şuşaya bu qədim yurdumuzun salamını yetirdilər. 

Festivalın azyaşlı iştirakçısı Kənan Bayramovun “Bayatı-Şiraz” muğamı üstə improvizəsi əsasında Abbas 

Səhhətin “Vətənimdir” mətləli qəzəlinin ifası Cıdır düzünə xüsusi bir səs-səda saldı. Beləcə, Cıdır düzü möhtəşəm 
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musiqi sədalarına qərq oldu. Xalq artistləri Polad Bülbüloğlu, Mənsum İbrahimov, Samir Cəfərov, Murad 

Adıgözəlzadə, Elçin Əzizov, Yusif Eyvazov, Dinarə Əliyeva, Əlixan Səmədov, Teyyub Aslanov, Azərin, Elçin 

Həşimov, Elşən Mansurov (kamançaçalanlar qrupu ilə), Natiq Şirinov, əməkdar artistlər Təyyar Bayramov, Şirzad 

Fətəliyev, Elnur Əhmədov, Sahib Paşazadə, digər ifaçılar – Mirələm Mirələmov, Günay İmamverdiyeva, Rəvanə 

Qurbanova, Ceyla Seyidova, Selcan Nəsibli, Əməkdar mədəniyyət işçisi, aşıq Samirə Əliyeva, aşıq Əli 

Tapdıqoğlu və başqaları musiqi kəhkəşanına xüsusi bir rəng qatdılar, gözəl ahəng verdilər... 

Ölkəmizdə bir çox festivalların təşkilində, eləcə də digər əhəmiyyətli tədbirlərin keçirilməsində böyük 

təcrübəsi olan Heydər Əliyev Fondu 12-13 may tarixlərində Şuşada keçirilən “Xarıbülbül” festivalını da xüsusi 

peşəkarlıqla hazırlamışdı. Əmin ola bilərik ki, bu festivalın da miqyası ilbəil genişlənəcək. 

Festivalda yalnız musiqi əsərləri səslənmədi, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Cövdət Hacıyev, Asəf 

Zeynallı, Niyazi və Vasif Adıgözəlov kimi unudulmaz sənətkarların əsərlərinin not yazılarından ibarət nəşr olunan 

məcmuələrin də təqdimatı keçirildi. Bu da Heydər Əliyev Fondunun festivala gələnlərə daha bir töhfəsi idi. Bu 

hədiyyələr də bir daha həm insanları, həm də o unudulmaz sənətkarların ruhunu şad etdi. Sanki Qarabağa qayıdış 

onların da ruhuna əyan oldu. 

Şuşada “Xarıbülbül” festivalının belə yüksək şəkildə keçirilməsinə görə Heydər Əliyev Fondunun 

prezidenti, UNESCO və İCESCO-nun xoşməramlı səfiri, ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım 

Əliyevaya sonsuz minnətdarlıq və təşəkkürümüzü bildiririk. Əminik ki, bu festivalın əks-sədası daim yaddaşlarda 

qalacaq. Çünki bu, tarixdir. Əbədi və silinməz tarix. Bu tarixi yazan və onun sevincini bizlərə yaşadan isə müzəffər 

Ordumuz və Ali Baş Komandanımız, möhtərəm Prezidentimizdir. Onun çıxışı ilə başlayan “Xarıbülbül” festivalı 

onun sözləri ilə də başa çatdı. Bütün festival iştirakçıları dövlət başçımızla birgə “Qarabağ Azərbaycandır!” 

deyərək alqışlarla festivalı yekunlaşdırdılar. Möhtərəm Prezidentimiz Qarabağdakı tarixi Qələbədən sonra 

Azərbaycana daha bir töhfə – mədəniyyətimiz üçün Zəfər olan “Xarıbülbül” festivalını bəxş etdi. 
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Bu gənclik Şuşanı görmədən Şuşa dağlarına dırmaşıb o dağlar 

incisini azad edən gənclikdir 
 

Əkbər Qoşalı: "Gələcək nəslin daha vətənpərvər olması üçün gənclərə, gəncliyə münasibətdə  

ədalətli olmalıyıq" 

 

"Gələcək üçün yeni hədəflərlə çıxış etməliyik" 

 

Süleyman İsmayilbəyli 

 

Milli QHT Forumu İdarə heyətinin üzvü, beynəlxalq "Alaş" Ədəbi Mükafatı laureatı, tanınmış 

yazar Əkbər Qoşalı gənclərin milli mənlik şüurunun inkişaf etdirilməsi, onlarda vətənpərvərlik hisslərinin 

artırılması istiqamətində dövlət səviyyəsində görülən işlər, eləcə də atılması vacib olan addımlar barədə 

"OLAYIAR"-a müsahibə verib.   

-Əkbər müəlllim, bugünkü Azərbaycan gəncini kifayət qədər vətənpərvər, milli-mənlik şüuruna sahib 

bir təbəqə kimi səciyyələndirmək olarmı? 

-Siz bilirsiniz, mənim şüurlu həyatım, əmək fəaliyyətim önəmli dərəcədə gəncliklə, gənclərlə bağlı olub,  

Demək olar elə bu gün də gənclikdən, gənc nəsillə işdən uzaq deyiləm. Necə deyərlər, "Bu sevda ölüncədir". Bir 

də Xəlil Rza Ulutürkün "Uzun sürən gənclik" deyimi var... Bəli, bizimki bir qədər də uzun sürən gənclik misalidir. 

Bir də baxdıq, dünənədək "hələ gəncsiz, nə yaşınız var, səbr edin" deyənlər, "siz yaşlısız, gənclərə yer vermək 

lazımdır" - filan deyir. Təsəvvür edirsiz? - Deyən eyni, deyilən eyni, amma yaş fərqli... Nə isə bu qalsın öz yerində. 

İndi nəyin yeridir? - İndi məhz Azərbaycan gəncini yetərincə vətəncanlı, milli-mənlik şüuruna yiyələnmiş bir 

təbəqə kimi səciyyələndirməyin yeri və vaxtıdır. Bu gənclik Şuşanı görmədən Şuşa dağlarına dırmaşıb o dağlar 

incisini azad edən gənclikdir! Əliyalın demək istəmirəm amma ağır silahlarla deyil, yüngül silahlarla və pay-

piyada yürüyüb, yolsuz yerlərdən bugünümüzə, gələcəyə, ruha... yol açan bizim bugünkü gəncliyimiz deyilmi? - 

Bəli, onlardır.  Əliyalın olan da yürüyürdü - bilirsiz, niyə və necə? - Çünki bilirdi ki, Ordumuz var, bilirdi ki 

"Ordum varsa, yurdum var"; silahımız olsa da, Şuşanın mümkün olan ən az itki və ən az dağıntı ilə azad edilməsi 

tapşırığı vardı - bunu bilirdi Azərbaycan gənci. 

Bizim gənclər Şuşa dağlarına dırmaşanda, o dağların başında yaxası dəmir-dümür dolu bir sürü qalib-

malib, general-meneral vardı, Allah qoymasa. - Onlardan biri general-polkovnikdi, Şuşa səmtlərdə pırtlamışdı və 

şəhər komendatlığını-zadı üstlənmişdi. Nooldu? - Dağ başındakı general-polkovnik dağa dırmaşan polkovniklərin 

qarşısından zar-zor qurtardı, taytıya-taytıya qaçıb murdar canını qurtardı. Bunlar gələcəyin tərəfsiz yazarlarının 

qələmindən süzüləcək və kimin kim olduğunu daha gələcək nəsillərə çatdıracaqdır. 

-Sizcə ölkədə milli şüura malik, vətənpərvər gənclərin yetişməsi, formalaşması qısa müddətli bir 

prosesdir, yoxsa, bunun üçün müəyyən bir zaman lazımdır? 

-Əlbəttə, burda uzunmüddətli işin də,  İlahi eşqin də, spontan qərarların də universallaşması, harmoniyası 

və öz yeri vardır. Necə deyərlər, biri olmazsa, o biri də olmaz. Uzunmüddətli deyərkən,  hansısa bir qurumun 

gördüyü işləri deyil, ümumən müstəqil dövlətin, Azərbaycandan böyük Azərbaycanın kainat ruhunu, tarixin 

uzunmüddətli dərslərini nəzərdə tuturam. Və bir ömrə sığmayan ömürlərin, bir günə sığmayan - əsrə bərabər 

günlərin dedirtdiklərini unutmuram bu yerdə. Unutmuram ki "Polad Həşimovun intiqamını almağa gedirəm", 

"Mübarizin ruhunu şad etməyə gedirəm" deyən oğullar sırf uzunmüddətli hazırlığın, məqsədyönlü işin deyil, İlahi 

eşqin hökmünün icraçıları idi. Nə yalnız intiqam peşində qoşan eşqli Vətən oğulları, nə yalnız uzunmüddətli 

məşqlərlə hərb ağlına yiyələnmişlər - hamı, hamı bir yerdə 44 günlük möcüzəni yarada bilərdi - elə də oldu. Bu, 

eşqin ağılla, ağlın eşqlə İlahi çulğalaşması, unikal birliyiydi.  

-Şəhid ailələri və qazilərə yönəlik dövlət yardımı gənclərin vətənpərvərlik hisslərinin artmasına nə 

dərəcədə təsir göstərir? 

-Şəhid dövlətini öz canından əziz tutdu, qazi sağlamlığını Vətənin ruh sağlığına qurban etdi, dövlət də 

şəhidini özünün bilir, qazisinin kiməsə, nəyə möhtac olmasına qıymır, məhz özünün imkanlarını ortaya qoyur. 

Xalq dövlətin yaradıcısı, dövlət xalqın yönəldicisi, təşkiledicisi, qoruyucusudur. Xalq dövlətin qoruyucusu 

olmazsa, dövlətin qoruyuculuğu da təsirli olmaz. Mən bunu dövlət kimi dövlətlər üçün deyirəm. Hansısa 

əldəqayırma, uğursuz - sınırları başqa dövlətlərin oyunbaz "xəritə cızma-qarası" ilə çəkilmiş dövlətlər üçün, 

"tayfalar ittifaqı" üçün bu yanaşma doğru olmaya bilər. Milli dövlət, müstəqil dövlət, hər qarışı şəhid qanı ilə 
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suvarılmış ədalətli ölkə müqəddəsdir. Bu müqəddəsliyi kim nə vaxt necə qiymətləndirir? - bu ayrı söhbətdir. 

Mənim sözüm Şuşa eşqinə qanadlanmağı bacaran Vətən fədailəri və onların mühiti üçündür. Elə eşqlər, 

qanadlanmalar təsadüflərin məhsulu ola bilməz. Təsəvvür edin, evində hüzur olmayan, heç evi olmayan, cəbhəyə 

yazılarkən cibində beş quruşu olmayan oğullar necə vuruşub, necə əfsanələr yaradıb - bu möcüzə deyilmi!? Mən 

şəhid ailələri, yaralı qazilərlə az qala günaşırı görüşürəm, dərdləşirəm,  onlardan öyrənirəm, onlarla könülləşirəm 

və görürəm, biz mümkünüsüzü mümkün etmiş bir ölkəyik. Ona görə də, yardım, imdad, kömək - bu sözləri 

gözardı etməsəm də, fövqəladələşdirmirəm də. Hər şeyin öz yeri, hər yerin öz sözü-sovu var. 

Konkret olaraq, "YAŞAT" Fondu, İcra hakimiyyətlərindəki yeni müvafiq şöbələr və digər yeni qurum-

quruluşlar günümüzün gerçəkliyidir. Ola bilsin, o qurumların ştatlarına təyinat almış qazilərimizdən, şəhid ailəsi 

mənsublarımızdan hansılarsa, onlara həvalə olunmuş işdə peşəkar deyil, ancaq ümidvarıq şəhid ailəsini, yaralı 

qazini bürokrarik əngəllə üz-üzə qoymamaq peşəkarlıq yox, vicdan kateqoriyasında da ühulətli-suhulətli çözümə 

qovuşdurula bilər. Neynək, məsul işə "qıraq adam" qoyulunca, deyirlər, "öz canında hiss etməyib, o nə bilir biz 

nə çəkirik"; öz canında hiss edənlərdən də hamısı işində peşəkar olmur. Neynək, oğullarımız toy-düyün kimi 

getsələr də, müharibədən çıxmışıq, zarafat deyil, müharibədən! Özü də, necə aşağılıq bir düşmənlə müharibədən 

- adamın düşmən sözünə də heyfi gəlir, mütləq qarşısında bir köməkçi söz deməlisən. Ləyaqətsiz, şərəfsiz, aşağılıq 

düşmən və s. Yəni bu ağrı-acıları bizə müncər edənləri unudub, hirs-hikkəmizi bir-birimizə yönəltmədən - 

müharibədəki qızıl ləyaqət misalı, mülki həyatda da qızıl ləyaqət göstərməliyik. Zamanla hər şey öz yerini alacaq. 

-Belə demək mümkünsə bu gün Azərbaycan gənclərinin milli şüura malik, vətənpərvər kimi 

böyüməsində Heydər Əliyev siyasi kursunun öz payı, öz yeri var. 

-Dövlət siyasəti, müvafiq sahələrə məsul mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, uyğun proqramlar, layihələr, 

sosial-ictimai institutlar və b. şəkillənmələr, toplum infrastrukturlaşmaları, hadisələr dövlətçilik, müstəqillik 

düşüncələrinin xarakterikləşməsinin təntənəsidir. Düşüncələr xarakterə çevrilənədək bəlli yol, ömür keçir. Heydər 

Əliyev miqyasını anlamaq üçün zamanın keçməsi ən adil ölçü, meyar sayıla bilərdi. Və budur, zaman keçib və 

biz qalib Azərbaycanın vətəndaşları kimi uğurlaşırıq. Qardaş Türkiyənin Azərbaycan kökənli şairi Coşğun 

Qarabuludun sözləri ilə desək, nərədən-nərəyə?.. Yenə Coşğun bəyin sözləridir: "Vəsiyyətimdir: hər şeyimi 

zamana buraxıram". Zaman - hakimlərin ən adili! Ali Baş Komandan Şuşa azad olunan gün nə dedi? - "Ürəyimdə 

dedim, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. 

Şuşanı azad etdik! Bu, böyük Qələbədir! Bu gün şəhidlərimizin, Ulu Öndərin ruhu şaddır! 

Gözün aydın olsun Azərbaycan! Gözünüz aydın olsun dünya azərbaycanlıları!" 

Bəs Heydər Əliyev özü nə deyirdi? - Deyirdi ki: "Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız ümumiyyətlə Azərbaycan 

yoxdur". 

Bəli, sözümüzün bugününü də, dünənini də Şuşaya indeksləməyimiz təsadüf deyil. Təsadüfi deyil ki, öz 

sözmüz də, sitatımız da Şuşadır, Şuşacanlıdır. Çünki Şuşa candır. 

-44 günlük müharibədəki tarixi zəfərimizin kökündə də bu amil dayanmırmı? 

-Mənə elə gəlir, sualınıza bir xeyli dərəcədə cavab vermiş bulunuram. Əlavə edək ki zəfərimizin kökü 

yaddaşımızın elə qatlarından su içir ki, zəfər qazananlarımızın başı ala buludlara dəyəcək qədər ucalır. Torpağın 

dərinlikləri də, buludlara toxunuşlar da Günəşi unutdurmur bizə, əksinə Günəşin varlığını bir daha təsdiq və təsbit 

edir. Günəş! - Xalqımızın öz dövlətinə bağlılığından doğur! Tarixlə gələcəyin öpüşündən şəfəqlənir Günəş. O 

Günəş Azərbaycandan doğur, o Günəş Azərbaycana doğur. Azərbaycan dünyamızdır, özündən böyük dünya, 

dünya içrə dünya, dünyadan böyük dünya! - Dünya gəzişməsini durdurub, bir daha vurğulamaq istərdim ki, özünə 

doğmayan özgəsinə də işıq salmaz. Yalnız özgələri isidən Günəş, Günəş deyil, sünii işıqlandırılmış aysberqdir-

nədir... o da göyüzündə deyildir. 

Vətən Müharibəsi bizə elə anlar, günlər, aylar yaşadıb, gerçəkliklə mistikanın qovuşuğunda hiss edə 

bilirik özümüzü. Bu günlərdə Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin daha üç Komitə ilə birgə müzakirəsi vardı. 

Mövzu: "Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı - Şuşa şəhəri haqqında" qanun layihəsi idi! Orada da vurğulandığı 

kimi, bundan tam bir il, hətta bir neçə ay öncə, 2021-ci ilin mayında Milli Məclisdə belə bir qanun layihəsinin 

müzakirəsinin aparılacağını düşünmək xəyala belə gəlmirdi bəlkə. Müzakirələrdə bir alim Millət vəkilimiz 

Şuşanın azad olunmasını folklorumuzda deyilənlərlə müqayisə edərək, çox maraqlı paralellikləri diqqətə çatdırdı. 

Alim Şuşanın azad olunmasını düşmənin - divin canının şüşədə olması ilə qiyasladı. Şüşənin sındırılmasını 

Şuşadakı düşmənin sındırılması, belinin qırılması və məğlub olması şəklində yorumladı. Belə yorum yapıldı ki, 

divin canı saxlanan şüşə 40-cı otaqda saxlanan kimi, Azərbaycan oğulları da, təqribən Vətən Müharibəsinin 40-

cı günündə şüşəyə - Şuşaya, qalibiyyətin sirrinin olduğu "40-cı oda"ya çata bilmişdi... Və 40-cı odaya ənənəvi 

yolla getmək mümkün və məsləhət deyildi -  ora yeni yolla gedilməliydi - necə ki gedildi... - Doğrudan da maraqlı 

paralellik idi. Bəlkə də kahinlərin bildiyi bir şey varmış... Mifologiyamıza, folklorumuza yeni gözlə baxmalıyıq... 
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-Sizcə gələcək nəslin daha vətənpərvər olması üçün daha hansı addımlar atılmalıdır? 

-Gələcək nəslin daha vətənpərvər olması üçün gənclərə, gəncliyə münasibətdə ədalətli olmalıyıq. Gələcək 

üçün yeni hədəflərlə çıxış etməliyik. Zəngəzur, Göyçə, İrəvan... - bilincimiz tarixi haqlarımızın peşində səfərbər 

olmalıdır. Zamanın bizim əleyhimizə dolanma tsiklini başa vurduğuna, yeni Azərbaycan intibahına inanıb, bu 

uğurda çalışmalıyıq. 

 -Bu istiqamətdə KİV-lərin, televiziyaların, eləcə də yazarlarımızın üzərinə hansı vəzifələr düşür? 

-Bax, bayaqdan gənclikdən, gələcəkdən danışırıq, şüurdan, təbliğatdan danışırıq, elə deyilmi..? İndi TV 

dediniz, yadıma düşdü. Məlumunuz, bir "Avroviziya" mahnı yarışması var. Olsun, mahnıdı,  yarışmadı, olsun, 

ancaq oradakı Azərbaycan təmsilçisi, Azərbaycanın təmsili necə olsun? - "Mata Hari" iləmi? - O, bədlöyün geyim, 

daha doğrusu, geyimsizlikləmi? - "İrəligörüşlər"imiz bizi mühafizəkarlıqda-filanda qınar qınasın, Allah eşqinə, 

illa da başqalarına bənzəmək, kiminsə ikincisi, üçüncüsü, "vari"si olmaq zorundayıqmı? Biz Avropaya, lap elə 

Niderlanda Azərbaycan etnoyaddaşının təmsilçisi kimi maraqlı olarıq, daha onların casus və bar keçmişini 

təcəssüm etdirərək yox. İTV, AGİN yaxud "Avroviziya"ya məsul şəxslər belə bir sınaq eləsinlər, hələ görək necə 

alınacaq: milli geyimli istedadlı, Vətəncanlı, ingilis dilini tum kimi çırtdadan azərbaycanlı gənclər çıxsın səhnəyə  

görək "Mata Hari" urvatsızlığı iləmi üzləşəcəyik yenə. Hələ bir verdiyimiz və aldığımız xallara baxdınızmı? Allah 

kəsməsin sizin verdiyinizi də, aldığınızı da. O nəydi elə?.. Biz o yarışmada qalib də omuşuq, başqa fəxri yerlər də 

tutmuşuq, babat xallar da qazanmışıq. Məncə, sınaq edib, "Mata Hari"-dən-zaddan öz günümüzə, öz kültürümüzə 

dönüş etməkdə fayda vardır.  

TV-lər başda olmaqla, ictimai fikri qidalandıran bütün institutların, bütün hüquqi və fiziki şəxslərin 

üzərinə vəzifələr düşür, təbii. Təbii, bu vəzifələr, 8 saatlıq iş qrafiki ilə deyil, maaşla deyil, 8 saat başlamamışdan 

öncə və sonra da davam edər... Bu vəzifələr paralı-parasız sürər... Vətəninin, bayrağının, dövlətinin 

müqəddəsliyinə, özündən böyük mənasına inanmaqla meyarlaşar, dərinləşər, durular və yeni üfüqlər qazanar... 

Günəş kimi yayılar... 

Dövlətimiz zaval görməsin! 

 

Olaylar. - 2021. - 28 may-3 iyun. - № 98. - S. 15. 
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Şuşada “Xarıbülbül” festivalı: Biz qayıtmışıq, əbədi qayıtmışıq! 

 

“Xarıbülbül” festivalının keçirildiyi gündən artıq iki həftədən çox vaxt ötüb. Amma təəssüratlar və 

emosiyalar hələ də həmin gün olduğu qədər güclü və təsiredicidir. Bu barədə Bakı Xoreoqrafiya 

Akademiyasının doktorantı Leyla İsayevanın “Şuşada “Xarıbülbül” festivalı: Biz qayıtmışıq, əbədi 

qayıtmışıq!” sərlövhəli məqaləsində bəhs olunur. 

“İki sahil” AZƏRTAC-a istinadən məqaləni təqdim edir. 

Bənzərsiz konserti göz yaşlarsız izləmək mümkün deyildi. Ülvi, təkrarsız emosiyalar bəxş edən çıxışları 

təkrar-təkrar dinləmək istəyirsən. Düşünürəm ki, həyatda hər bir izləyiciyə bəxtinə yalnız bir neçə dəfə düşən 

təsvirolunmaz incə duyğular nəsib olur. Müzəffər Ali Baş Komandan başda olmaqla tədbir iştirakçılarının 

üzlərindəki sevinci biz hətta televiziya ekranı vasitəsilə hiss edirdik. Bu tarixi günü Azərbaycan xalqının və 

mədəniyyətinin daimi mənəvi dirçəliş nöqtəsi hesab etmək olar. Artıq kədər bitib. Ürək torpaq itkinin ağrısından 

əzab çəkmir və qəhər artıq boğazımızı sıxmır. 

Musiqi festivalı may ayında Şuşada çiçəklənən Qafqaz ofrisinin, azərbaycanlıların xarıbülbül dediyi 

eyniadlı çiçəyin - “Xarıbülbül”ün adını daşıyır. Azərbaycanlı xanəndə Seyid Şuşinskinin 100 illiyinə həsr edilmiş 

ilk “Xarıbülbül” festivalı 1989-cu ilin mayında Qarabağda - Şuşa şəhərindəki Cıdır düzündə keçirilib. Festival 

Azərbaycan Respublikasının keçmiş mədəniyyət naziri, hazırda Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad 

Bülbüloğlunun təşəbbüsü ilə təşkil olunmuş və 1990-cı ildə beynəlxalq festival statusu almışdı. Lakin 1992-ci 

ildə Birinci Qarabağ müharibəsi və Şuşa şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı səbəbindən layihə 

dayandırılmışdı. 

Festivalın birinci günü Prezidentin parlaq nitqindən sonra Kənan Bayramlının ifasında çox sevilən 

Azərbaycan muğamı - “Bayatı-Şiraz” səsləndi. O, mürəkkəb lirik-dramatik muğam əsərlərindən birini yetkin bir 

şəkildə - peşəkarcasına və qüsursuz ifa etdi, eyni zamanda, öz gənc səsi və uşaq səmimiliyi ilə ən incə hisslərə 

toxunmağı bacardı. Bu muğamı ilk dəfə Tacir Şahmalıoğlu Kənanla eyni yaşda olarkən ifa edib. Ötən illər ərzində 

bu muğam improvizasiyası Qarabağ həsrətini müşayiət edən könül fəryadına çevrilib. Amma bu dəfə “Bayatı-

Şiraz” yeni rəng çalarları alaraq bizə unudulmaz sevinc göz yaşlarını bəxş etdi. Çıxışlar arasında əfsanəvi 

Azərbaycan müğənniləri Bülbül, Seyid Şuşinski, Xan Şuşinski, Rəşid Behbudov, Şövkət Ələkbərovanın 

xatirəsinə ehtiram olaraq onların müxtəlif illərdə Şuşada lentə alınmış çıxışları və videoyazıları təqdim edildi. 

Nümunəvi xarakter daşıyan festivalda Azərbaycan ərazisində yaşayan bütün milli azlıqların 

nümayəndələrinin çıxış etməsi dostluq və qardaşlığın, milli və mənəvi sərvətimizin rəmzinə çevrildi. 

Festivalın ikinci günündəki qala-konsert unudulmaz təəssürat yaratdı. Adama elə gəlirdi ki, xalqımız əsrlər 

boyu nə yaradıbsa, bu tarixi gün üçün yaradıb və sanki biz bütün həyatımızı bu günə çatmaq, bu günü görmək 

üçün yaşamışıq. Hər şey dəyərli, möhtəşəm idi: diqqətlə seçilmiş və qüsursuz ifa edilmiş əsərlər, eyni zamanda, 

heç bir dekorasiyanın tələb olunmadığı tamaşa pavilyonu. Təbii ki, saysız-hesabsız şeir və mahnılarda vəsf olunan 

Şuşanın, Cıdır düzünün əsrarəngiz təbiətini heç bir dekorasiya, heç bir səhnə əvəz edə bilməzdi. Elə bil dəvət 

olunan bütün ifaçılar, orkestr, dirijorlar ustad dərsi keçirdi. Hər bir ifaçı bugünkü günün möhtəşəmliyi, tarixi 

dəyəri müstəvisində çıxış etməyə çalışırdı. İfaçıların hər biri sanki birinci və sonuncu dəfə çıxış edirlər kimi 

bütövlükdə özünü, ruhunu, istedad və bacarığını ifalarında cəmləşdirirdi. İlahi musiqinin səsləndiyi zaman 

sıldırım qayaların, bənzərsiz meşə və vadilərin bakirə gözəlliyi ilə bahəm səmada dövrə vuran qartalları ekrana 

gətirən operatorların işi də əlbəttə, təqdirəlayiq idi. Təbiətin bu yerlərdəki qeyri-adi gözəlliyi səslənən ecazkar 

musiqiyə qovuşaraq yaratdığı əks-səda qəlbə heyrət, qürur, sevinc bəxş edirdi. 

İlk olaraq səhnəyə ustad dirijor Rauf Abdullayev çıxdı. Üzeyir Hacıbəyli adına Simfonik Orkestr ilə duetdə 

Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” operasından uvertüra ifa edildi. İfa etdiyi əsərlərə daim yeni ruh verən bu tandem 

xüsusən bu dəfə daha möhtəşəm səslənirdi. 

Bu ulduzların paradı idi! Azərbaycan müğənniləri, dünya opera səhnəsinin məşhurları - Yusif Eyvazov, 

Dinara Əliyeva, Elçin Əzizov, Azər Zadə, Selcan Nəsibli ifaları illə bizi sevindirirdi. 

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında yaradıcılıq fəaliyyətinə başlayan, Milandakı “La 

Scala” Gənc Müğənnilər Teatrının ilk azərbaycanlı məzunu Azər Zadə bəstəkar Tofiq Quliyevin “Azərbaycan” 

mahnısını ifa etdi. Lirik-dramatik tenor Azər Zadənin səsi heyrətamiz dərəcədə gözəl tembrə malikdir. 

Tarzən Sahib Paşazadənin və skripkaçı Ceyla Seyidovanın ifasında Tofiq Quliyevin “Noktürn” əsəri 

yaradıcı sintezin həmişə təkrarolunmaz səsləndiyini sübut etdi. Skripka nə qədər melodik səslənsə də, həmin gün 

məhz tar bu əsəri həlledici notlarla tamamladı. 

https://azertag.az/
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Neçə illərdir qardaş Türkiyədə yaşayan və işləyən Azərbaycanın Xalq artisti Azərin büllur, təmiz səslə 

Tofiq Quliyevin “Axşam” mahnısını səsləndirməklə öz istedadını bir daha nümayiş etdirdi. 

Böyük bəstəkar Fikrət Əmirovun “Azərbaycan kapriççiosu” əsərinə yeni nəslin ümidverici maestrosu Fuad 

İbrahimov dirijorluq etdi. Konsertdən bir gün əvvəl instaqram səhifəsində o, Bakıdan Şuşanın qalan sakinlərini 

çıxarmaq üçün gəlmiş vertolyotun fonunda öz fotosunu qoymuşdu. Onda onun 9 yaşı vardı və 30 ildən sonra o, 

doğma şəhərinə qayıtmışdı. Fuad İbrahimov bu əsəri dəfələrlə bir çox ölkələrdə və müxtəlif orkestrlərlə ifa etsə 

də, “Azərbaycan kapriççiosu” heç vaxt bu qədər möhtəşəm səslənməmişdi. O, sanki özü bir döyüşçü kimi Cıdır 

düzündə qələbə bayrağını sancırdı. Sanki bu ifası ilə el-obasından uzaqda yaşadığı illərin, yurd itkisinin ağrı-

acılarını yaddaşından silib atırdı. 

Səhnədə korifeylərlə yanaşı, Fikrət Əmirovun “Azərbaycan elləri” əsərini ifa edən Böyük Britaniyanın Kral 

Musiqi Akademiyasının məzunu Selcan Nəsibli, həmçinin Qara Qarayevin “Yeddi Gözəl” baletinə drijorluq edən 

Murtuza Bülbül kimi yeni gənc istedadların çıxışı ikiqat sevinc bəxş edirdi. 

Həmişə gənc, sevilən Polad Bülbüloğlu isə əvvəlki illərdə olduğu kimi, böyük ruh yüksəkliyi ilə öz “vizit 

kartı”nı, “Gəl ey səhər” mahnısını ifa etdi. Bu, yeni bir nəfəs idi – ulu babalarımızın diyarında uzun illər həsrətlə 

gözlənilən “səhər” idi. 

Əlixan Səmədovun ifasında Ələkbər Tağıyevin “Sən gəlməz oldun” mahnısı qonşularımızın qəsdləri 

nəticəsində dəfələrlə məhkəmə araşdırmalarının predmetinə çevrilib, sonra isə xalq mahnıları sırasına daxil edilib. 

Lakin həmin gün bəstəkarın ruhu yəqin ki, sakitləşmişdi. Onun melodiyası məhz daha gur səslənməli diyarda - 

Şuşada, Cıdır düzündə, simfonik orkestrin və balabanın müşayiəti ilə təqdim olunurdu. 

Təbii ki, burda, əsas istedadına – ifaçılıq sənətinə başlamazdan əvvəl böyük yol keçmiş, Azərbaycanın Xalq 

artisti, Rusiya Böyük Teatrının solisti Elçin Əzizovun səsləndirdiyi dahi Üzeyir Hacıbəylinin “Sənsiz”ini 

xatırlamamaq mümkün deyil. Məxməri bariton səs sahibi bu əsəri bütün bacarığı, gücü ilə ifa etdi. 

Azərbaycanın Xalq artisti, iki ildən bir Moskvada keçirilən “Opera Art” festivalının bədii rəhbəri, Böyük 

Rusiya Teatrının aparıcı solisti Dinara Əliyeva Niyazinin “Arzu”, daha sonra isə Fərhad Bədəlbəylinin “Ave 

Mariya” əsərlərini duyğulu, melodik, incə ahəngdə ifa etməklə böyük Yelena Obrazsovanın heç də əbəs yerə 

sevimli tələbəsi olmadığını bir daha sübuta yetirdi. 

Fərhad Bədəlbəyli ilə Murad Adıgözəlzadənin uzun illərdən bəri uğurlu əməkdaşlığı, iki fortepianoda dörd 

əlli ifa, dinləyicilərə sevinc bəxş edir. Fərhad Bədəlbəylinin son illərdə yazılmış ən yaxşı konsert əsərlərindən biri 

olan “Dəniz”ini pianoçular həmişə olduğu kimi bu dəfə də ideal ifa edirdilər və bu ifa sanki Şuşa dağlarını dənizə 

birləşdirirdi... 

Azərbaycanın Xalq artisti, Rusiya Böyük Teatrının solisti, misilsiz Opera Metropolitanı Yusif Eyvazov 

Üzeyir Hacıbəylinin hamı tərəfindən sevən “Sevgili Canan”ını səsləndirdi. Bu əsərin ilk ifaçısı olan böyük 

Bülbülün ənənəvi, milli vokal zənguləsi uzun illər boyu məhz analoji ifaçılıq üslubunu özündə əks etdirib. Bu 

dəfə isə əsər tamaşaçılara qeyri-ənənəvi tərzdə, Avropa opera məktəbinin klassik üslubları səviyyəsində təqdim 

olundu. 

Fərhad Bədəlbəylinin “Ave Mariya”nı Dinara Əliyeva ilə birgə səsləndirməsi duet ifa üslubunun əsl ustalıq 

zirvəsi idi. Bu iki səs bir-birini heyrətamiz şəkildə tamamlayırdı və bu iki ecazkar səsin könlümüzü fərəhləndirdiyi 

anlarda biz Ulu Yaradana bu günə, bu Qələbəyə görə şükür edirdik. 

Elza İbrahimovanın Dəmir Gədəbəylinin sözlərinə bəstələdiyi çox təsirli “Ey Vətən” mahnısını Samir 

Cəfərov səsləndirdi. Ənənəvi Azərbaycan musiqisi üslubunda və məhz ona xas olan melizmlərlə təqdim olunan 

bu ifa daha müasir simfonik orkestrləmədə bizi təkcə Şuşanın, Qarabağın deyil, ölkəmizin digər əsrarəngiz 

gözəlliklərinin də seyrinə çıxmağa sövq edirdi. Bəli, o, məhz ülvi hislərlə dolu “doya bilmirəm” ifa edirdi. Ekran 

qarşısında biz də canlı konsertin tamaşaçıları kimi o anların bitməməsini arzulayırdıq. Biz o gözəllikdən, o 

musiqidən doymadıq! 

Vasif Adıgözəlovun “Qarabağ oratoriyası”na görkəmli bəstəkarın oğlu Yalçın Adıgözəlov dirijorluq edirdi. 

Onunla birlikdə bütün orkestr - ifaçılar və xorçular da bu sevinc, xoşbəxtlik hisslərini çətinliklə cilovlayırdılar. 

Şuşadan, Qarabağdan ayrılmağı sonsuz kədərlə qarşılayan bəstəkar təbii ki, bu itkinin müvəqqəti olmasına 

inanırdı və bu inamın, bu təntənəli qayıdışın akkordları elə ilk notlardan hiss olunurdu. Bu unudulmaz günədək 

yaşamaq bəstəkara nəsib olmasa da, 30 ildən sonra onun möhtəşəm Zəfər müjdəli notlarının Cıdır düzündə 

səslənməsi qala-konsertin kulminasiya nöqtəsi oldu. Sonda Alim və Fərqanə Qasımovaların bir notla melodik 

kantilen ifası və orkestrin təntənəli yekun akkordları hamını duyğulandırırdı. Bu, Vətənə və doğma torpağa sonsuz 

sevginin ifadəsi idi. 
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Konsertin təşkilatçılarına - birinci xanım Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fonduna və 

əlbəttə ki, hər birimizə bu möhtəşəm günü bəxş edən, ata vəsiyyətini və xalqa verdiyi vədi yerinə yetirən Prezident 

İlham Əliyevə böyük təşəkkürlər! 

Vaxt məhdudluğuna, lokasiya çətinliklərinə, rabitə çatışmazlığına, təhlükəli, minalanmış ərazilərin 

mövcudluğuna, qonaqların, festival iştirakçılarının, avadanlıqların, alətlərin çatdırılması prosesindəki 

mürəkkəbliyə baxmayaraq, 30 il sonra bu festival baş tutdu. Lakin sadalananlardan heç biri bu nəhəng layihənin 

həyata keçirilməsinə təsir göstərə bilmədi. Prezidentimizin, Müzəffər Ali Baş Komandanımızın dediyi kimi “Biz 

müqəddəs Ramazan bayramı ərəfəsində qayıtdıq. Biz əbədi qayıtmışıq!”. 

Bu Zəfəri bizə yaşadan şəhidlərimizə, sağlamlığını itirmiş qazilərimizə, döyüş meydanlarında aslan kimi 

vuruşmuş bütün əsgərlərimizə, Vətən müharibəsində vahid, “dəmir yumruğ”a dönmüş bütün Azərbaycan xalqına 

sonsuz ehtiramımı bildirirəm. 

 

İki sahil.-2021.-1 iyun.-№94.-S.29. 
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Şuşa zəfəri korifeylərimizin ruhunu şad etdi 

 
R.Qurbanlı 

 

Şuşa deyəndə göz önündə  həm də onun görkəmli şəxsiyyətləri canlanır. Təbii ki, sıralamanın önündə 

dahi Üzeyir bəy Hacıbəyli olmaqla şeirləri və xeyriyyəçiliyi ilə ad çıxarmış Xan qızı Natəvan, Qasım bəy Zakir, 

Mir Möhsün Nəvvab, Nəcəf bəy Vəzirov, Firidun bəy Köçərli və saymaqla bitməyən yüzlərlə görkəmli elm, sənət, 

ədəbiyyat, mədəniyyət xadimləri, maarifçilər gəlir. Bu böyük şəxsiyyətlərin ardınca Şuşanın əsrarəngiz təbiəti - 

Cıdır düzü, İsa bulağı, Topxana meşəsi, ucsuz-bucaqsız təbiət möcüzələri göz önündən keçir. 

 

Qədim mədəniyyət ocağı 

  

Şuşa tarixən Azərbaycanın mədəniyyət ocağı olub. 1752-ci ildə bünövrəsi Qarabağ xanı Pənahəli 

tərəfindən qoyulan şəhər sənətkarlıq sarıdan korluq çəkməyib. Onu qurub yaradanlar da sənətkarlar olub. Şuşada 

17 məhəllə yaradılıb. Şəhər sonradan sənətkar məhəllələrinə çeşidlənib. Hər məhəllə müxtəlif sənətkarlıqla 

məşğul olub. 

 

XIX əsrdən isə Şuşa Qafqazın musiqi mərkəzinə çevrilib. Müxtəlif vaxtlarda bu səbəbdən Şuşanı “Kiçik 

Paris”, “Qafqazın sənət məbədi”, “Azərbaycan musiqisinin beşiyi” və “Zaqafqaziyanın konservatoriyası” 

adlandırıblar. 

Sovet vaxtı Şuşa şəhəri mənəvi işğala məruz qalıb. 1950-ci illərdə Şuşanın girəcəyində erməni qızının 

simvolik heykəli qoyulmuşdu. Şuşanın mərkəzində isə Nelson Stepanyanın heykəli var idi. Azərbaycana yüzlərlə 

dahi yetirən Şuşada onlardan birinin belə heykəli gözə dəymirdi. Şuşa yavaş-yavaş Azərbaycan simasını itirməkdə 

idi. Yalnız Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyə başlamasından sonra vəziyyət dəyişib, Şuşada Üzeyir bəy 

Hacıbəylinin heykəli qoyulub, muzeyi açılıb, Natəvanın, Bülbülün heykəlləri ucaldılıb. Mir Möhsün Nəvvabın 

məzarı bərpa olunub. 

1982-ci ildə  isə Şuşada Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi ucaldılıb. Türbə Şuşanın cənub-qərb tərəfində, 

bayram şənlikləri və cıdır yarışları təşkil edilən məşhur Cıdır düzündə, şairin faciəli surətdə həlak olduğu və dəfn 

edildiyi qayalı təpədə yerləşir. Həmin il Heydər Əliyevin Şuşaya səfərləri ümumxalq bayramına çevrilmişdi. 

 

Vandalların tariximizə  etdiyi qəsd 

 

  

1992-ci il may ayının 8-də ermənilər Şuşanı işğal etdikdən sonra 28 il ərzində şəhəri, onun tarixini, 

mədəniyyətini yox etməyə, özününküləşdirməyə çalışıblar. 

Azərbaycanlıların Şuşadakı ən son izlərini də silməyə çalışmaqla onun tarixinə qəsd ediblər. Vandallar 

600-ə yaxın tarixi memarlıq abidəsini, Pənahəli xanın sarayını, Yuxarı Gövhər ağa məscidini, Aşağı Gövhər ağa 

məscidini, Xurşidbanu Natəvanın evini, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsini yerləyeksan ediblər. 7 bağçanı, 22 

ümumtəhsil məktəbini, mədəni-maarif, kənd təsərrüfatı texnikumlarını, orta ixtisas musiqi məktəbini, 8 

mədəniyyət evinin, 22 klubu, 31 kitabxananı, 2 kinoteatrı, 8 muzeyi, o cümlədən Şuşa Tarix Muzeyini, 

Azərbaycan Xalça Muzeyinin filialı və xalq tətbiqi sənəti muzeyini, Qarabağ Dövlət Tarix Muzeyini, turist 

bazasını, Qafqazda yeganə Şərq musiqi alətləri fabrikini dağıdıblar. Şəhərin tarix muzeyinin 5 minədək əşyası, 

Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət muzeyi Şuşa filialının, Dövlət Qarabağ Tarixi muzeyinin 1000-

dək əşyası, peşəkar Azərbaycan musiqisinin banisi, bəstəkar Üzeyir bəy Hacıbəylinin (300-dən çox əşya), 

müğənni Bülbülün (400-dək əşya), musiqiçi və rəssam Mir Möhsün Nəvvabın (100-dən çox əşya) xatirə 

muzeylərinin fondları qarət edilib. 

İşğalçılar dahi Üzeyir bəy Hacıbəylinin, Natəvanın,  Bülbülün Şuşadakı heykəllərini əridib satmaq 

istəyirdilər. Görülmüş tədbirlər nəticəsində bu büstlər ermənilərdən alındı. Azərbaycan ədəbiyyatına və tarixinə 

güllələnmiş şəhərdən çıxarılan o heykəllər “Güllələnmiş heykəllər” kimi düşdü. 

İşğal dövründə ermənilər Şuşa şəhərinin Azərbaycana məxsus olduğunu təsdiq edən izləri silməyə  və 

saxtalaşdırmağa çalışdılar. Amma buna nail ola bilmədilər. 2020-ci ilin 8 noyabrında Azərbaycan Ordusu Şuşanı 

erməni vandallarının işğalından azad etdi. Şuşanın düşmən tapdağı altında olduğu müddətdə quruyan bulaqları 

azad olduqdan sonra yenidən çağladı, öz sakinlərini - azərbaycanlıları qarşıladı.   
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Canlanan Şuşa 

İndi Şuşada quruculuq işləri gedir. Dövlət başçısı İlham Əliyevin göstərişi ilə həmin güllələnmiş 

heykəllər öz yerlərinə qaytarılıb. Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi üzərində bərpa işlərinə start verilib. Korifey 

şuşalıların hər birinin ev-muzeyləri, heykəlləri yenidən əvvəlki görkəmini alacaq. 

Mayın 12-si və 13-də Cıdır düzündə “Xarıbülbül” festivalı keçirildi. Həmin gün öz doğmalarını 

qarşılayan yalnız Şuşanın əsrarəngiz təbiəti, bulaqları, ruhu deyildi, onların səfində Şuşanın görkəmli 

şəxsiyyətlərinin, dahilərinin ruhları da vardı.  Əhməd Ağdamskinin, Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin, Ceyhun 

Hacıbəylinin, Zülfüqar Hacıbəyovun, Sürəyyə Ağaoğlunun, Soltan Hacıbəyovun, Süleyman Ələsgərovun, Xan 

Şuşinskinin, Şəmsi Bədəlbəylinin, Lətif Kərimovun, Lətif Səfərovun və digər görkəmli şəxsiyyətlərin ruhları Şuşa 

səmalarında günəş kimi parlayırdı. Şuşanın işğaldan azad olunub yenidən canlandırılması əbədi orada olan ruhları 

da şad etmişdi. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 28 may. - № 109. - S. 1,4.  
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Şuşanın Anarı 

 
Ramilə Qurbanlı 

 

...Anadır arzulara hər zaman Qarabağ 

Danışan dil-dodağım tar, kaman Qarabağ. 

Qarabağ, can, Qarabağ, ana yurdum... 

 

O gün uzun illərdən sonra bu mahnıya göz yaşları içində, nisgillə deyil, sevinclə qulaq kəsildik. Müğənni 

də ürəklə, şövqlə, qürurla oxuyurdu. Bir neçə ay əvvəl bu mahnını ifa edən Əməkdar artist Yaqut Abdullayeva 

mahnının içində “Can, Qarabağ” kəlməsini ana yaralı övladına təsəlli verməyə çalışırmış kimi dərin yanğı ilə 

vurğulayırdı. O gün, “Can, Qarabağ” sədaları sevinc qanadlarında qayalarda əks-səda verib ta haqqın dərgahına 

qədər uzanırdı... 

“Qarabağ söhbətləri”nə bu dəfə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq yazıçısı Anarla belə başladıq. 

Şuşanın ötən əsrin 50-ci, 80-ci, 90-cı illərinin şahidi, Şuşada film çəkən, Şuşanın işğalının ağrısını yaşayan 

və işğaldan sonrakı Şuşanı ziyarət edib qürurlanan yazıçıyla... 

 

İlk pyesimi Şuşada yazdım 

 

- Şuşa ilə, Qarabağla bağlı xatirələrim çoxdur, özü də hamısı munis xatirələrdir. İlk dəfə 1954-cü ildə 

olmuşam Şuşada. Onda mənim 14 yaşım vardı, ailəlikcə istirahətə getmişdik. “Sənin nəğmən yaxşıdır” adlı ilk 

pyesimi də Şuşada yazdım və o zamandan da bu peşəni seçdim. 

O vaxt Şuşa Azərbaycan şəhəri təəssüratı yaratmırdı. Şəhərə girən kimi bir erməni qızının heykəli 

qoyulmuşdu. 

Nelson Stepanyanın heykəli vardı. Şuşa adlı Azərbaycan şəhərində bir nəfər azərbaycanlının belə heykəli 

yox idi. Atam təklif verdi ki, dincəldiyimiz istirahət evinə Üzeyir bəy Hacıbəylinin adını versinlər. Təklifə baxıldı 

və ora Üzeyir bəyin adını verdilər. Şuşa haqqında ilk təəssüratım bunlardır. 

Sonrakı illərdə Ulu Öndər Heydər Əliyevlə bir yerdə Şuşada olmuşam. Onun iştirak etdiyi tədbirlərə mən 

də qatılmışam. Üzeyir bəy Hacıbəyli günlərində, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin açılışında olmuşam... 

 

Şuşada “Uzun ömrün akkordları”nı çəkdim 

 

- 1981-ci ildə isə ən çox yadımda qalan Şuşa günləridir. O il Şuşada “Uzun ömrün akkordları” filmini 

çəkirdim. Həmin il həm atamı itirdim, həm də anamı. Aprelin 1-də atam vəfat etdi, iyulun 10-da anam. Mən hər 

cümə axşamı günü Şuşadan Bakıya gəlib cüməaxşamı verirdim, sonra yenə qayıdırdım Şuşaya.  

Film çıxanda çox bəyəndilər, haqqında yaxşı rəylər oldu. Ağız büzənlər də vardı. Sonra Qarabağ, Şuşa 

işğal olunanda həmin adamlar dedilər ki, nə yaxşı çəkmisən o vaxt bu filmi, indi heç olmasa ona baxıb Şuşa 

yanğısına su səpirik. 

Şuşa bülbüllərini də çəkmişdik, filmdə kadrlar var. İndi bu festivalda oxunan “Bayatı-şiraz” o vaxt 

“Bülbüllər” uşaq qrupunun ifasında lentə alınmışdı. Qədir Rüstəmovu Cabbar Qaryağdı roluna çəkmişdik, o da 

həmin kadrlarla tarixiləşdi. 

Filmin bir dəyəri də məncə, bunlardır. Bir də onu yaxşı xatırlayıram ki, şuşalılar ata-anamı itirdiyimi 

bilirdilər və mənə xüsusi həssaslıqla yanaşırdılar. Bu, çox duyğulu xatirədir. 

Şuşa o vaxt da indiki kimi müqəddəs idi, çox gözəl idi. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra 

Şuşanın məhz Azərbaycan şəhəri olduğunu, onun öz simasını şəhərdə gördüyü işlərlə təsdiqlədi. Bu şəhərdə 

Natəvanın, Bülbülün, Üzeyir bəyin heykəlləri qoyuldu. Üzeyir bəyin, Bülbülün muzeyləri yaradıldı. Vaqifin 

məqbərəsi tikildi. Bir daha təsdiqləndi ki, bu şəhər Azərbaycan şəhəridir. Sovet vaxtı bizim ağlımıza gəlməyən 

formada şəhəri erməniləşdirirdilər, qarşısı alındı. 

İşğaldan azad ediləndən sonra görürük ki, Şuşanı məhv etməyə, erməniləşdirməyə çalışıblar. Amma bunu 

bacarmayıblar. İndi Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzidir. Şuşa Azərbaycan mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, 

sənətinin mühüm qalasıdır. 

Hər yay, bəzən iki ildən bir Şuşada dincəlirdik ailəlikcə... Atam, anam rəhmətə gedəndən sonra da bu 

ənənə davam etdi. Yenə öz ailəmlə gedirdim Şuşaya. Qızım Günel balaca idi, Qarabağ onun hafizəsində necə xoş 
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xatirələrlə həkk olunubsa, “Qarabağ hekayələri”ni yazıb və çox təsirli alınıb. Mən də oxuyanda o həyəcanı hiss 

etdim, yaşadıqlarımızı xatırladım. 

 

“Xarıbülbül” festivalı yalnız sənət hadisəsi deyil 

 

- Bu ildən Şuşada “Xarıbülbül” festivalının bərpası çox böyük hadisə oldu. Bu, yalnız sənət hadisəsi deyil, 

həm də tarixdir, siyasətdir. Bir yandan ədalətin bərpasının göstəricisidir. Qədim Azərbaycan şəhərində yenə 

Azərbaycan mədəniyyəti, sənəti yüksəldi, azərbaycanlılar doğma yurda qayıtdı. İkincisi, oranı dağıdan 

ermənilərdən azad edib Şuşanı qurmaq amalı ilə qayıtdıq Şuşaya. 

Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə Şuşada quruculuq işləri başlanıb və davam edir. Ermənilər mono 

millətdir. Qarabağdan da hamını qovub yalnız özləri yaşamaq istəyirdilər, Ermənistanda olduğu kimi. Biz 

göstərdik ki, Azərbaycan multikultural bir ölkədir. Bu ölkədə yaşayan hər bir azlıq öz sənətini də yaşadır, simasını 

da saxlayır. Nəhayət, bu onu sübut etdi ki, ədalət var. Dünya kar idi, kor idi və elə bil belə də olmalı idi. Allahınsa 

ədaləti var. Allahın köməyi, müzəffər ordumuzun səyi, Ali Baş Komandanın iradəsi ilə ədalət bərpa olundu. 

Ədalətin bərpası ora yığışan azərbaycanlıların, şuşalıların gözlərində  parıldayırdı. Vasif Adıgözəlovun 

çox gözəl əsəri Yalçın Adıgözəlovun müşayiətində səslənirdi. 

 

Həyatda nə baş verirsə - dərsdir 

 

- Əlbəttə Şuşada doğulmuş, orda evləri olan adamların həsrəti bizdən daha artıq idi. Şuşada olanda həmişə 

rəhmətlik Süleyman Ələsgərov bizi evinə qonaq dəvət edirdi. İndi baxdım ki, o ev yerləyeksan edilib. Zülfü 

Adıgözəlovun, Şuşinskilərin evləri olub orda. Şuşanın 70 faizini dağıdıblar, 30 faizi qalıb. Mənasız millətdir də, 

deyir mənimdir, bəs sənindirsə, niyə dağıdırdın? Bütün dünya gülür bunlara.  

Pənahəli xanın 270 il bundan əvvəl özülünü qoyduğu şəhər niyə erməni şəhəri olmalıdır? Elə bil uşaqdılar, 

həm də tərbiyəsiz uşaq. Hələ geri almaq barədə cəfəngiyat danışırlar. 10 milyon azərbaycanlı sənə şəhər verməz. 

3 milyonunla gəl al, görək necə alırsan. Heç kəsə də arxalanma, göründü ki, arxalanmağının əhəmiyyəti olmadı. 

Tərəflərini yalnız media saxladı. İndi biz bundan da nəticə çıxarmalıyıq. Gərək elə iş görək ki, orda bizm 

də səsimiz olsun. Bütün təbliğatı 44 günlük müharibədə Prezidentimiz təkbaşına apardı. 4 dildə müsahibələr verdi. 

Bu hər birimiz üçün nümunə olmalıdı. 

 

Qarabağla bağlı, ordakı talelərdən hələ çox yazılacaq 

 

- Həyatda nə baş verirsə, ondan dərs alıb hərəkət etmək lazımdır. Çox dərslər götürdük, həm də onun 

nəticəsində qələbə qazandıq. Şuşanı, Qarabağı azad etdik. Həyat dərsdir, yenə öyrənib yenə qələbə qazanarıq. 

Şuşada möhkəmlənib qələbələri davam etdirmək lazımdır. 

“Qarabağ şikəstəsi” adlı böyük yazım var, çoxdan çap olunub. Yenə “Qarabağ dastanı-30 ilin həsrəti, 44 

günün zəfəri” adlı hekayələr toplusunda da çap ediləcək. Kitabda səkkiz rayondan çıxan yazıçının hərəsi öz rayonu 

haqqında yazıb.  

“Otel otağı” povestimdə Xocalıdan olan qadının hekayəti yer alıb. Həm də onu danışmışdılar mənə, olan 

hadisədir.  Mövzu o qədər yaralıdır ki, hələ çox toxunmaq olmur, qan verir. Zamanla hamısı yazılacaq. Qarabağla 

bağlı, ordakı talelərdən hələ çox yazılacaq. Orada baş verən hadisələr çox əsərlərdə yer alacaq. 

Xalq yazıçısının arzularına qoşuluruq, əlbəttə ki, əsərlər yazılacaq. 

Qarabağ isə yenidən qurulacaq, yeni arzulara qucaq olacaq. 

 Axı,  “Anadır arzulara hər zaman Qarabağ”... 

 

Azərbaycan. - 2021.- 27 may. - № 108. - S. 1,4. 
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Şuşa! Yurdumuzun azadlıq rəmzi! Azərbaycanımızın mədəniyyət paytaxtı! 
 

Fərhad Bədəlbəyli, 

Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru,  

SSRİ və Azərbaycanın Xalq artisti, professor 

 

Şuşa bu gün bizim arzularımızın gerçəkləşdiyi bir məkan olub. Şuşada illərboyu arzuladığımız 

“Xarıbülbül” musiqi festivalını keçirdik. Neçə illərdir həsrətlə gözlədiyimiz anları yaşadıq. Şuşada Üzeyir 

Hacıbəylinin “Koroğlu” uvertürası səsləndi. Bu, çox möhtəşəm məqamlardır. 

Əlbəttə ki, bu sevinci biz xalqımızın böyük vətənpərvər oğlu, şanlı sərkərdə, müdrik dövlət başçısı, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə borcluyuq. Biz Şuşanı, Vətənimizi qanı ilə, canı ilə 

qoruyan əsgərlərimizə borcluyuq. Şuşa dağlarında ruhu dolaşan şəhidlərimizə borcluyuq. 

Məhz Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə keçirilən “Xarıbülbül” musiqi festivalı Şuşanın 

əzəmətinin dirçəldilməsinə yönəldilmişdir. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təşkil olunan “Xarıbülbül” musiqi 

festivalı öz əzəməti ilə dünyanın diqqətini cəlb etdi. 

Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın iştirakı ilə 

keçirilən festivalın təəssüratları çox böyükdür və bizim üçün bir ömrə bərabərdir. Xüsusilə Ümummilli Liderimiz 

Heydər Əliyevin illər öncə dediyi və sanki bu festival iştirakçılarına ünvanladığı fikirlərin səsləndirilməsi bizə 

duyğulu anlar yaşatdı. Ulu Öndər uzaqgörənliklə Şuşanın azad olunacağını bilirdi və gələcəyə böyük ümidlə 

baxırdı. Əlamətdar haldır ki, biz bu qalibiyyətin şahidləri olduq və zəfərimizi Şuşada bayram etdik. 

Şuşanı bir vaxtlar “Qafqazın konservatoriyası” adlandırırdılar. Dünyada elə musiqili şəhərlər var ki, kök 

salmış musiqi ənənələri, musiqi mühiti ilə əsrlərboyu bəşər tarixinə musiqi dühaları bəxş edib. Şuşa da belə 

şəhərlərdən biridir. 

Həqiqətən də, şuşalı, qarabağlı musiqiçilərin sorağı bir çox ölkələrdən gəlir. Şərqin görkəmli xanəndələri 

Cabbar Qaryağdıoğlu, Seyid Şuşinski, Xan Şuşinskinin sənətkarlığı Şuşa torpağında püxtələşib. Şuşa orta əsrlər 

dövrünün böyük musiqişünas-alimlərindən biri Mir Möhsün Nəvvabın, Azərbaycan tarının yaradıcısı Mirzə Sadıq 

Əsədoğlunun vətənidir. Şuşa milli bəstəkarlıq məktəbimizin banisi Üzeyir Hacıbəylinin vətənidir. Bülbül, Rəşid 

Behbudov, maestro Niyazi öz sənətkarlığı ilə dünyanı fəth ediblər. Burada Azərbaycan musiqisinin sütunlarını 

təşkil edən nə qədər bəstəkarlarımız, musiqi ifaçılarımız yetişib və yetişməkdə davam edir. 

Baxmayaraq ki, Şuşa, Qarabağ torpağı otuz ilə yaxın düşmən əsarətində qalıb, ancaq bu diyarın istedadlı 

insanları onun ruhunu yaşadıblar. Qaçqın və məcburi köçkün olaraq nə qədər əzab-əziyyətlərə dözüblər, məhz bu 

möhtəşəm qayıdışı yaşamaq üçün. Şuşanın musiqi ənənələrini yaşadıblar, onları gələcək nəsillərimizə ötürmək 

üçün. Və bu varislik ənənəsi yəqin ki, sonsuza qədər davam edəcəkdir. 

“Xarıbülbül” musiqi festivalı bunu bir daha nümayiş etdirdi. İki gün davam edən festivalda Şuşada 

Azərbaycanın milli musiqisi səsləndi, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların musiqisi səsləndi. Dünya musiqi 

xəzinəsinə böyük töhfələr vermiş Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri ifa olundu. Nə qədər tədbirlər, açılışlar, 

təməlqoyma mərasimləri oldu. Soy-kökü Şuşa ilə, Qarabağla bağlı olan musiqi xadimlərini öz ətrafına toplayan 

festival rəmzi məna daşıyırdı - çünki Şuşa Azərbaycanın musiqi beşiyi, müasir musiqi mədəniyyətimizin 

özülüdür. 

Bu festival Şuşanı Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı kimi yenidən dünyaya tanıtdı. Festivalın iştirakçıları 

arasında məşhur mədəniyyət və incəsənət xadimləri, eləcə də Azərbaycan musiqi ifaçılıq məktəbini xarici 

ölkələrdə təmsil edən tanınmış sənətkarlarımız vardı. 

Xüsusi vurğulamaq istərdim ki, festivalda iştirak edən musiqi ifaçılarının böyük əksəriyyəti - həm klassik, 

həm də milli musiqi ifaçıları vaxtilə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının, indiki Bakı Musiqi Akademiyasının 

məzunlarıdır. Bu, bir daha təsdiq edir ki, 100 illik tarixi ərzində Bakı Musiqi Akademiyası hər zaman 

Azərbaycanda musiqi mütəxəssislərinin hazırlanmasında öncül mövqe tutub və əsas baza əhəmiyyəti daşıyıb, bu 

gün də öz ənənələrini davam etdirir. 

Dahi bəstəkar və musiqişünas Üzeyir Hacıbəylinin yaratdığı və onun “mənəvi övladı” sayılan musiqi təhsili 

ocağı - Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası bu il 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu münasibətlə 

nəzərdə tutulan əsas tədbirlərimizdən biri avqust ayında Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə təşkil olunan Qəbələ 

Beynəlxalq Musiqi Festivalıdır. Burada Bakı Musiqi Akademiyasının bütün ixtisaslar - fortepiano, vokal, simli 

və nəfəsli alətlər üzrə, o cümlədən xanəndəlik və xalq çalğı alətləri üzrə məzunlarının, həmçinin professor-

müəllim və tələbə heyətinin konsertləri olacaq. Bu konsertlərdən biri də Şuşada keçiriləcək ki, bu da bizim üçün 
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çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Yubiley tədbirlərimiz 18 sentyabr Üzeyir Musiqi Günündə davam etdiriləcək. 

Düşünürəm ki, bütün bunlar çox möhtəşəm olacaq və musiqi mədəniyyətimizə öz töhfəsini verəcək. Məncə, bu 

yubileyin ilk sədaları elə “Xarıbülbül” musiqi festivalında eşidildi. 

“Xarıbülbül” musiqi festivalının özəllikləri və əhəmiyyəti haqqında çox danışmaq olar. Bu festival həm 

Azərbaycanın dövlət siyasətinin qələbəsinin, həm musiqi mədəniyyətinin təntənəsinin, həm də Azərbaycandakı 

multikultural və tolerantlıq ənənələrinin nümayişi idi. 

Ölkəmizdə - azərbaycanlılarla yanaşı, nə qədər millətlər dinc yanaşı yaşayır, Azərbaycanı öz Vətəni bilir, 

bu torpaq üçün canından keçir. “Xarıbülbül” musiqi festivalının proqramında da bütün bunlar öz təsdiqini tapdı. 

Onu da deyim ki, festivalda xüsusi bir ab-hava hökm sürürdü. Burada hər kəs rəsmiyyətdən uzaq, çox 

demokratik əhval-ruhiyyədə idi. Hamı bir-birini bayram münasibətilə təbrik edirdi. Bu, Şuşanın bayramı idi. 

Şuşanın şüşə kimi təmiz havası insanlara da təsir edir, onları sanki saflaşdırırdı. Hətta mən Murad 

Adıgözəlzadə ilə səhnədə ifa edərkən, bir qartalın göydə süzdüyünü gördüm. Dünyanın heç bir səhnəsində belə 

bir mənzərəni görməmişdim. Bu, yəqin ki, insan həyatında nadir hallarda baş verən hadisədir. 

Festivalın sonundakı yallı - bütün iştirakçıların və qonaqların yüksək sevinc və iftixar hissinin təcəssümü 

oldu. Bu rəqsi hamı oynayırdı - milliyyətindən, yaşından, mövqeyindən asılı olmayaraq, hər kəs. Bu, qalib xalqın 

yallısı idi. 

Şuşadakı “Xarıbülbül” musiqi festivalı - azərbaycançılığın əsl rəmzinə çevrildi. 

 

Yeni Azərbaycan.-2021.-26 may.-№91.-S.3. 
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Şuşa dövlət qoruğu kimi qorunub inkişaf etdiriləcək 

 
Rəşad Cəfərli, 

Rəşad Baxşəliyev  

 

 
Mayın 25-də Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə parlamentin növbəti plenar iclası 

keçirildi. Əvvəlcə on səkkiz məsələdən ibarət gündəlik təsdiqləndi. 

Cari məsələlərin müzakirəsində parlamentin komitə sədrləri Zahid Oruc, Siyavuş Novruzov, 

deputatlardan Anar İsgəndərov, Elman Nəsirov, Məlahət İbrahimqızı, Razi Nurullayev, İqbal Məmmədov, Əli 

Məsimli, Rauf Əliyev, Ceyhun Məmmədov, Sahib Alıyev, Səttar Möhbalıyev bir sıra məsələlərə dair fikirlərini 

bildirdilər. Deputatlar anti-Azərbaycan mövqeyində dayanan bəzi dairələrin xarici ölkələrdə fəaliyyətinə diqqət 

yönəldərək bu kimi hallara qarşı mübarizənin gücləndirilməsinin vacibliyindən danışdılar. 

Sonra gündəlikdəki məsələlərin müzakirəsi başladı. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova dedi ki, 

gündəliyin birinci məsələsi Azərbaycan xalqının milli-mədəni və mənəvi varlığının rəmzlərindən biri olan Şuşa 

şəhəri haqqındadır: “Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev may ayının 7-

də Şuşa şəhərinin Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bu sənəd Şuşa 

şəhərinin nəinki ölkəmizin və regionun, həm də dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilməsi ilə bağlı dövlət 

başçısının qarşıya qoyduğu hədəfin əldə edilməsi yolunda ilk addım olub. Bu istiqamətdə həyata keçirilən 

fəaliyyətin institusional əsaslarını möhkəmləndirmək məqsədilə möhtərəm Prezidentimiz “Azərbaycanın 

mədəniyyət paytaxtı - Şuşa şəhəri haqqında” qanun layihəsini Milli Məclisə təqdim edib. Bu gün həmin qanun 

layihəsini birinci oxunuşda müzakirə edəcəyik”. 

“Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı - Şuşa şəhəri haqqında” qanun layihəsini (birinci oxunuş) təqdim 

edən Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva dedi ki, 2020-ci il Azərbaycan xalqı üçün 

tarixi ədalətin bərpa olunduğu Zəfər, qələbə və qürur ili kimi tarixin qızıl səhifəsinə yazıldı. Bu qələbədə Ulu 

Öndərin vəsiyyətini sədaqətlə yerinə yetirən Ali Baş Komandan İlham Əliyevin və Müzəffər  Ordumuzun 

müstəsna xidmətləri Azərbaycan xalqının 30 illik həsrətinə son qoydu. 

Təqdimatında tarixi məqamlara da toxunan komitə sədri 1977-ci ildə Ümummilli Liderin təşəbbüsü 

ilə “Şuşa şəhərinin tarixi hissəsini tarix-memarlıq qoruğu elan etmək haqqında” qərar qəbul edildiyini xatırlatdı. 

Ermənistanın təcavüzkarlığı nəticəsində işğal dövründə xalqımızın Şuşadakı tarixi-mədəni irsinin sıradan 

çıxarıldığını bildirən Qənirə Paşayeva  dedi ki, Şuşa işğaldan azad olunduqdan sonra ən qısa müddətdə şəhərə, 

onun tarixi-mədəni irsinə və təbiətinə vurulmuş zərərin inventarizasiyası aparılıb, bərpa işlərinə başlanılıb. 

Azərbaycan Prezidentinin qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında parlamentə ünvanladığı qanun 

layihəsini dövlət-xalq birliyinin təntənəsindən qaynaqlanan fundamental hüquqi sənəd kimi dəyərləndirən Qənirə 

Paşayeva dedi ki, bu qanun Şuşa şəhərində tarixi-mədəni irsin bərpasına və qorunub saxlanmasına xidmət etməklə 

yanaşı, onun davamlı inkişafına da münbit şərait yaradacaq. 

Deputatların nəzərinə çatdırıldı ki, layihə Milli Məclisin 4 komitəsinin birgə iclasında geniş müzakirə 

olunub və yüksək qiymətləndirilib. Layihəyə əsasən, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərinin inzibati 

sərhədləri daxilində Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu yaradılır. Qanun layihəsi Şuşada dövlət siyasətinin əsas 

istiqamətlərini, şəhər ərazisində və onun mühafizə zonasında hüquqi tənzimləməni, abidələrin bərpası, qorunması, 

öyrənilməsi, istifadəsi və təbliğini, ətraf mühitin mühafizəsini, tikinti, memarlıq və şəhərsalma fəaliyyətini, 

nəqliyyatın təşkilini, sahibkarlıq, reklam, turizm kimi fəaliyyətləri, həmçinin Şuşada beynəlxalq səviyyəli 

tədbirlərin keçirilməsini və digər bir sıra mühüm məsələləri tənzimləyəcək.   

Məlumat dinlənildikdən sonra müzakirələr başladı. Komitə sədrləri Musa Quliyev, Siyavuş Novruzov, 

deputatlar Tural Gəncəliyev, Azər Badamov, Azay Quliyev, Fazil Mustafa, Erkin Qədirli, Nigar Arpadarai rəy və 

təkliflərini bildirdilər. Çıxışlarda Şuşanın işğaldan azad edilməsinin Azərbaycan xalqı üçün tarixi, siyasi, mənəvi 

əhəmiyyəti xüsusi vurğulandı. Mədəni irs baxımından şəhərin inkişaf tarixinə, Azərbaycanın siyasi və mədəni 

həyatında oynadığı rola nəzər salındı. Çıxış edənlər qanun layihəsini Azərbaycan parlamentarizmi tarixində çox 

mühüm sənəd kimi yüksək dəyərləndirdilər. Layihənin konseptual baxımdan mükəmməl hazırlandığı bildirildi, 

bir sıra təkliflər irəli sürüldü. 
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Milli Məclis sədrinin birinci müavini, parlamentin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin 

sədri Əli Hüseynli deputatların çıxışlarında səslənən bəzi məsələlərə aydınlıq gətirdi. Müzakirələrin yekununda 

qanun layihəsi səsə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edildi. 

 “Azərbaycan Respublikasının Bosniya və Herseqovinada (Sarayevo şəhərində) səfirliyinin təsis 

edilməsi haqqında” qanun layihəsi barədə məlumat verən parlamentin Beynəlxalq münasibətlər və 

parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin sədri Səməd Seyidov bildirdi ki, səfirliyin açılması ölkələrimiz arasındakı 

dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrini yeni müstəviyə yüksəldəcək. Qanun layihəsi qəbul olundu. 

Sonra üçüncü oxunuşda müzakirəyə çıxarılmış 5 qanun layihəsinə baxıldı. Bu məsələlər barədə 

parlamentin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədr müavini Əli Məsimlinin, İqtisadi siyasət, 

sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Tahir Mirkişilinin, Aqrar siyasət komitəsinin sədri Tahir Rzayevin 

məlumatları dinlənildi. 

Səsvermə zamanı “Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnamə”nin və “Dənizçinin şəxsiyyət 

sənədinin spesifikasiyası, təsviri və nümunəsi”nin təsdiq olunması barədə” Azərbaycan Respublikasının 2008-ci 

il 1 fevral tarixli 541-IIIQ nömrəli Qanununda dəyişiklik edilməsi haqqında (üçüncü oxunuş), “Dövlət rüsumu 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə (üçüncü oxunuş), Azərbaycan 

Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında (üçüncü oxunuş), Azərbaycan Respublikasının 

Mülki Məcəlləsində, “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” və “İpoteka haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə (üçüncü oxunuş) və “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə (üçüncü oxunuş) qanun layihələri qəbul edildi. 

İclasda Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində və “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi ikinci oxunuşda müzakirəyə təqdim edildi. 

Milli Məclis sədrinin birinci müavini, Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynli dedi 

ki, qanun layihəsi Sığorta Agentlərinin statusunu müəyyən edir. Deputatlar qanun layihəsinə ikinci oxunuşda 

müsbət münasibət bildirdilər. 

 

Gündəliyin növbəti məsələsi “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi (ikinci oxunuş) idi. Layihə barədə məlumat verən 

parlamentin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Tahir Mirkişili birinci oxunuş zamanı 

qaldırılmış məsələlərə, o cümlədən qəzetlərdə kotirovka elanı verilməsi ilə bağlı məqama münasibət  bildirdi. 

Diqqətə çatdırıldı ki, qanunun 25.1-ci maddəsində göstərilir ki, açıq tenderlərin keçirilməsi  barədə 

dövlət qəzetlərində  elan verilməlidir. Qanunun 25.2-ci maddəsində ikimərhələli tenderin keçirilməsi zamanı 

elanın dövlət qəzetlərində verilməsi nəzərdə tutulur. Qanunun 25.1-1-ci maddəsində deyilir ki, elektron satınalma 

keçirilən zaman açıq tenderlər barədə elan dövlət satınalmalarının vahid internet portalında dərc olunur. Bu 

maddələrə dəyişiklik olunmur. 

Tahir Mirkişilinin sözlərinə görə, indiyədək “Dövlət satınalmaları haqqında” qanunda kotirovka 

sorğularının keçirilməsi zamanı  elanın dövlət qəzetlərində dərc edilməsi barədə heç bir tələb olmayıb. Qanunda 

göstərilməsə də kotorivka sorğularının keçirilməsi barədə elanlar dövlət qəzetlərində dərc olunub. Lakin qanunun 

25.1-1-ci maddəsinə edilmiş dəyişikliyə əsasən kotirovkalar elektron formada keçirilməli olduğuna görə, elanın 

da elektron formada verilməsi nəzərdə tutulur. 

Tahir Mirkişili dedi ki, bu məsələni deputat həmkarı, “Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar 

Sadıqovla da müzakirə edib: “Kotirovka sorğularının ancaq elektron portalda yerləşdirilməsinin qəzetin maliyyə 

vəziyyətinə mənfi təsir etməsi mümkündür. Belə bir problem var. Amma hesab edirəm ki, həmin problemin həlli 

bu qanunun  subyekti və ya obyekti ola bilməz. Biz bunu başqa bir formada, başqa bir qanunda və ya başqa 

müzakirələrlə həll etməyə çalışacağıq”.  

Məsələ ilə bağlı çıxış edən deputat Bəxtiyar Sadıqov dedi ki, qanun layihəsindəki bəzi məqamlarla 

bağlı bizim narahatçılığımız var. “Azərbaycan” qəzeti dövlət büdcəsindən maliyyələşmədiyinə görə qanuna belə 

bir dəyişikliyin edilməsi qəzeti reklam bazarından məhrum edə bilər. Məsələ ilə bağlı Milli Məclisin sədri Sahibə 

Qafarova ilə görüşdüyünü bildirən Bəxtiyar Sadıqov dedi: “Mən hörmətli sədr Sahibə xanım Qafarovaya bu 

məsələdə göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkür edirəm. İnanıram ki, rəsmi dövlət nəşri, Milli Məclisin orqanı 

“Azərbaycan” qəzetinə maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün kömək ediləcək”. 

Bəxtiyar Sadıqov vurğuladı ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” qanunun 25.1, 25.2, 41.1, 50-3.1-ci 

maddələrində “dövlət qəzetləri” ifadəsi işlənilir: “Jurnalistikada  “dövlət qəzetləri” anlayışı yoxdur. Mətbuatı 

“iqtidar qəzetləri”, “partiya qəzetləri”, “müstəqil qəzetlər”, “ədəbiyyat qəzetləri”, “sarı qəzetlər”, “reket  qəzetlər” 

və digər adlarla təsnifatlaşdırmaq olar. Eyni zamanda, “Rəsmi dövlət qəzeti” ifadəsi var. Bu, bir statusdur və bu 
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status Milli Məclisin Nizamnaməsi ilə “Azərbaycan” qəzetinə verilib. Yəni digər heç bir qəzetin “rəsmi dövlət 

qəzeti” kimi statusu yoxdur. İstərdik ki, qanunun qeyd etdiyim maddələrində ifadə dəqiqləşdirilsin və “rəsmi 

dövlət qəzeti” kimi göstərilsin. Belə olması həm mətbu tələblər baxımından düzgündür, həm də belə olduqda 

“Azərbaycan” qəzeti büdcədən maliyyələşmədiyi üçün rəsmi dövlət qəzeti kimi reklam bazarından yetərincə 

bəhrələnə bilər”. 

Bu məsələyə qayıdacaqlarını deyən Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova bildirdi ki, “Azərbaycan” 

qəzeti rəsmi dövlət qəzetidir və Milli Məclis də mütləq ona dəstək olmalıdır. 

Qanun layihəsi ikinci oxunuşda qəbul edildi. 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanunun 

layihəsi (ikinci oxunuş) barədə Milli Məclis sədrinin birinci müavini, Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu 

komitəsinin sədri Əli Hüseynli məlumat verdi. Bildirdi ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 

“Dövlət satınalmaları haqqında” qanuna uyğunlaşdırma xarakteri daşıyır və bu sahədə qanunvericiliyin pozulması 

halları ilə əlaqədar olaraq layihədə sanksiyalar iki dəfə artırılır.  

Qanun layihəsi ikinci oxunuşda qəbul edildi. 

İclasda “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə, 

“Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə, Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının Vergi 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında, Azərbaycan Respublikasının 1994-cü il 23 sentyabr tarixli 886 saylı 

Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin qarnizon və qarovul xidmətləri 

nizamnaməsi”ndə, 1994-cü il 23 sentyabr tarixli 887 saylı Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası 

Silahlı Qüvvələrinin Daxili xidmət nizamnaməsi”ndə, 1997-ci il 3 oktyabr tarixli 377-IQ nömrəli Qanunu ilə 

təsdiq edilmiş “Hərbi xidmətkeçmə haqqında Əsasnamə”də, “Vətən uğrunda həlak olanların xatirəsinin 

əbədiləşdirilməsi haqqında”, “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında”, “Gənclər siyasəti 

haqqında” və “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himnindən istifadə qaydaları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə, “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə və Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində, Azərbaycan 

Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində, “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında”, “Enerji resurslarından istifadə 

haqqında”, “Yerin təki haqqında”, “Qaz təchizatı haqqında”, “Energetika haqqında”, “Lisenziyalar və icazələr 

haqqında” və “Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin xüsusi maliyyələşmə 

əsasında həyata keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə 

qanun layihələri ikinci oxunuşda qəbul edildi. 

İclasda son olaraq birinci oxunuşda təqdim edilən 2 qanun layihəsi müzakirəyə çıxarıldı. Öncə 

“Elektrik enerjisi istehsalında bərpaolunan enerji mənbələrindən istifadə haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun layihəsi müzakirəyə təqdim olundu. Layihə barədə parlamentin Təbii ehtiyatlar, energetika və 

ekologiya komitəsinin sədri Sadiq Qurbanovun məlumatı dinlənildi. Müasir dünyada bərpaolunan enerji 

mənbələrinin böyük rolundan söz açan komitə sədri bildirdi ki, qanun layihəsi beynəlxalq təcrübəyə istinadən,  

beynəlxalq maliyyə qurumlarının, Azərbaycanda bərpaolunan enerji mənbələrindən istifadəyə investisiya 

qoymağa maraqlı olan beynəlxalq şirkətlərin və qeyri-hökumət təşkilatlarının  rəy və təklifləri öyrənilməklə 

hazırlanıb. 

Deputatların nəzərinə çatdırıldı ki, 5 fəsil 20 maddədən ibarət olan bu qanunun qəbulu ölkəmizdə 

bərpaolunan enerji mənbələrindən istifadə sahəsində mühüm nəticələrin əldə edilməsinə, investisiyaların cəlbinə, 

ənənəvi enerji resurslarına qənaət olunmasına, nəticədə ixrac potensialımızın artırılmasına, ətraf mühitə atılan 

tullantıların azaldılmasına, dövlət vəsaitlərinə qənaət edilməsinə, yeni iş yerlərinin açılmasına imkan yaradacaq. 

Müzakirələrdə komitə sədri Musa Quliyev, deputatlardan Eldar Quliyev, Asim Mollazadə, İltizam 

Yusifov, Razi Nurullayev, Fazil Mustafa, Məşhur Məmmədov rəy və təkliflərini bildirdilər. Sadiq Qurbanov 

deputatları maraqlandıran sualları cavablandırdıqdan sonra layihə səsə qoyuldu və birinci oxunuşda qəbul edildi. 

Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü Kamal Cəfərov “Dövlət qulluğu 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

Qanununun layihəsi (birinci oxunuş) barədə məlumat verdi. Bildirdi ki, məqsəd dövlət qulluğu sistemində 

idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və dövlət qulluğuna qəbulun optimallaşdırılmasıdır. 

Müzakirələrdən sonra qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul edildi. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 26 may. - № 107. - S. 1-2. 
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Cıdır düzündə “Xarıbülbül” möcüzəsi 

 
Qulu Məhərrəmli,  

professor 

 

Mayın 12-13-də Şuşada keçirilmiş möhtəşəm “Xarıbülbül” musiqi festivalı parlaq mədəniyyət hadisəsi 

kimi tarixə qovuşdu. Amma unudulmaz musiqi bayramı kimi izlənən bu festival indiki həssas şəraitdə həm də bir 

mədəniyyət hadisəsi çərçivəsindən çıxaraq geniş rəmzi məna aldı. Eləcə də, həmin Ramazan günlərində Şuşanın 

Gövhər ağa məscidində qılınan bayram namazı milyonların yaddaşına təkcə tarixi əhəmiyyəti ilə deyil, həm də 

rəmzi çalarları ilə hopdu. Hər iki önəmli hadisə Şuşa şəhərinin Azərbaycan xalqı, onun tarixi və mədəniyyəti üçün 

müstəsna əhəmiyyət daşımasının daha bir parlaq təzahürünə çevrildi. Bizim üçün Şuşanın yaddaş gücünü və rəmzi 

mənasını daha da dərinləşdirdi. 

 

Şuşa qalası – yaddaşın tükənməz gücü 

 

Dünya tarixində ən böyük hünər və qəhrəmanlıqlar Vətən naminə edilir. Bunu İkinci Qarabağ savaşı bir 

daha göstərdi. Həmin savaş əcdadlarımızın qanımızda və ruhumuzdakı rəşadətini, içimizdəki milli qeyrəti və 

Vətən sevgisini tam açıqlığı ilə üzə çıxardı. Üçrəngli bayrağımızın işğaldan azad edilmiş ərazilərə, o cümlədən 

Şuşa qalasına sancılması qəhrəmanlıq yaddaşımızda yeni səhifə açdı. Şuşanın Azərbaycan xalqının düşüncəsində 

kök salaraq simvollaşmış “Vətən” obrazına yeni rənglər gətirdi. Şuşa elə lap əvvəldən bizim şüurumuza “alınmaz 

qala” simvolu kimi hopub. 

Qədim müharibələrdə olduğu kimi, bugünkü savaşlarda da simvollar daim hədəfdə saxlanılır. Bu gün də 

savaşlarda simvolları vurmaq, onları ələ keçrmək əsas məqsədlərdən biri olaraq qalır. Məsələn, 2001-ci ilin 11 

sentyabrında terrorçular Nyu-Yorkdakı ticarət mərkəzinə – Əkiz Qüllələrə ona görə hücum etdilər ki, bu 

göydələnlər Amerika firavanlığının və azad ticarətin simvolu idi. İkinci təyyarəni Pentaqona ona görə 

yönəltmişdilər ki, həmin bina ölkənin gücünün və güvənliyinin rəmzi idi. 

Şuşa da bu gün Yer üzündəki bütün azərbaycanlılar üçün təkcə Qarabağımızı yox, ümumən, qəhrəmanlıq 

tariximizi, zəngin mədəniyyətimizi, azad ruhumuzu, milli qürur və heysiyyətimizi ifadə edən simvoldur. Bura 

həm də bizim söz və sənət beşiyimiz, Xan qızı Natəvan, Üzeyir bəy Hacıbəyli, Bülbül, Əhməd bəy Ağaoğlu, Mir 

Möhsün Nəvvab və digər dahi şəxsiyyətlərimizin dünyaya göz açdığı məkandır. Xalqımızın dünənlə bağlı 

yaddaşı, bu gün və sabahla bağlı arzu, ümid və düşüncələri məhz burada – Şuşada kəsişir. Ona görə də Şuşanın 

1992-ci ilin mayındakı süqutu bizim üçün nə qədər böyük bir kədər idisə, 2020-ci ilin noyabrında onun işğaldan 

azad edilməsi bir o qədər böyük qürur mənbəyi oldu. Çünki biz bu torpağa bütün varlığımız, canımız, qanımız və 

ruhumuzla bağlıyıq. 

İnsan hansısa məkanda yaşaya, torpaq üzərində gəzib-dolaşa, tikib-yarada, söküb-dağıda bilər. Ancaq 

onun həmin məkanla ruhi-mənəvi bağlılığı yoxdursa, bu torpaq, bu yurd onun deyil. Bu mənada bütün saxta 

iddialarına baxmayaraq, Şuşanın ermənilərə heç bir aidiyyatı yoxdur. Olsaydı ortaya dəlil qoyardılar. Pənahəli 

xanın XVIII əsrin ortalarında əsasını qoyduğu Şuşa qalasının hansı divarında, hansı daşında, şəhərin hansı tarixi 

binasında erməni izi var? Heç birində! Bu məkanda onları simvol kimi ifadə edən heç nə olmayıb. Çarəsizlikdən 

sübut kimi əl uzatdıqları “Qazançı kilsəsi” isə ermənilərə deyil, rus provaslavlara məxsusdur. Yəni Şuşa bizim 

üçün tarixə və gerçəyə bağlı olan yaddaş, ermənilər üçün isə yalnız illüziyaya əsaslanan təxəyyüldür. Bunlar ayrı-

ayrı anlayışlardır və ona görə də yaddaşla təxəyyülü bir-birinə qarışdırmaq olmaz. 

Şuşa ilə heç bir mədəni-mənəvi bağlılığı olmadığı üçündür ki, ermənilər 30 ilə yaxın işğal altında 

saxladıqları şəhərdə daşı-daş üstə qoymadılar, heç nə qura bilmədilər. Ordan-burdan adam daşıyıb bu qədim 

şəhəri məskunlaşdırmağa çalışdılar, onu da bacarmadılar. Şuşanı öz saxta tarixlərinə calamağa cəhd etdilər, ona 

da müvəffəq ola bilmədilər. Düzdür, qala divarları yanında “arxeoloji” qazıntı aparıb, guya, 2–3 min il əvvələ 

aid “maddi sübutlar” tapmışdılar, amma sonra məlum oldu ki, həmin “sübutlar” yaxınlıqdakı “Məzar daşı” sexinin 

tullantılarından başqa bir şey deyildir. Yəni bütün saxtakarlıqları kimi Şuşaya sahiblik iddiası da “gorbagor” oldu. 

Çünki onlar bu 28 illik işğal tarixinin hər günündə özlərini qonaq kimi görürdülər. Hər gün Şuşanın əsl sahiblərinin 

addım səslərini eşidirdilər. 

 

Vüsala qovuşmaq səadəti 
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Ürəyində hansısa arzusu, nəyəsə ümid və həsrəti olan adamlar həmişə gələcəklə yaşayır. Bu mənada 

Azərbaycan xalqı, bizim hər birimiz 30 ilə yaxın idi ki, gələcəklə yaşayır, işğal altında olan torpaqlarımıza 

qovuşmağa ümid edir, gözəl Qarabağın, onun incisi olan Şuşanın həsrətini çəkirdik. Məmləkətdə Vətən namını 

qoruyan hər kəsi bu amal birləşdirirdi. Bütün bu illər ərzində nə dövlətimiz, nə cəmiyyətimiz, nə də sabaha ümidini 

itirməyən xalqımız işğal faktı ilə barışmadı. Milli-dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, ölkəmizin hər bir 

vətəndaşı qəlbində haqq-ədalətin öz yerini tapacağına və ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunacağına böyük 

ümidlər bəslədi. Ölkədə hər şey, o cümlədən müasir ordu hazırlığı işi bu ali strateji məqsədə doğru yönəldildi. 

Nəhayət, ötən il sentyabrın 27-də Azərbaycan Ordusunun əks-hücum əməliyyatları ilə başlanmış İkinci 

Qarabağ savaşı xalqımızın bu həsrətinə son qoydu. Ölkə Prezidenti və müzəffər Ali Baş Komandan İlham 

Əliyevin məharətlə idarə etdiyi 44 günlük müharibədə Azərbaycan tam Qələbə qazandı. Ordumuz uzun illərdən 

bəri torpaqlarımıza soxularaq yurdlarımızı viran qoymuş işğalçıları qədim Azərbaycan ərazilərindən qovaraq 

çıxartdı. Qarabağın düşməndən azad edilmiş bütün yaşayış məntəqələrində üçrəngli bayrağımız qürurla 

dalğalanmağa başladı. 

Vətən müharibəsində bütün döyüş əməliyyatlarını uğurla həyata keçirən ordumuz 300-dən çox yaşayış 

məntəqəsini düşmənlə üzbəüz döyüşərək işğaldan azad etdi. Noyabrın 8-də Şuşanın xüsusi əməliyyatla geri 

qaytarılması müharibənin taleyini, demək olar ki, həll etdi. Mürəkkəb coğrafi şəraitdə, uca dağlar qoynunda 

yerləşən və sıldırım qayalarla əhatə olunmuş Şuşanın işğaldan azad edilməsi, sözün əsl mənasında, qəhrəmanlıq 

dastanına çevrildi. Bu ölüm-dirim savaşında parlaq milli ruh və böyük şücaət nümayiş etdirən Azərbaycan 

Ordusu dünya hərb tarixinə qızıl hərflərlə yazılan hücüm əməliyyatını gerçəkləşdirdi. Əsgərlərimiz tank və top 

atəşləri altında mümkün olmayanı bacardılar. Onlar Alp dağlarındakı keçidlərdən də çətin olan sərt yamacları 

aşaraq, dar cığırlardan keçib Şuşaya piyada daxil oldular. Əlbəyaxa döyüşdə yüksək məharət göstərərək qələbə 

çaldılar. Noyabrın 8-də bu qələbə xəbərini Azərbaycan xalqına çatdıran Prezident İlham Əliyevin tarixi sözləri 

hələ də qulaqlarımızdadır: “Əziz Şuşa, sən azadsan!” 

Azərbaycan xalqının qəhrəman oğullarının qanı-canı bahasına azad edilmiş əziz Şuşanın qala divarlarına 

yaxınlaşanda hamı həyəcanlı idi. Mini avtobusumuzda olan hər kəs heyrət və sükut içində gözlərini həmin 

divarların üstündə məğrurcasına dalğalanan üçrəngli bayrağımıza dikmişdi. İnsanların üzündə xilaskar 

qəhrəmanlarımıza olan minnətdarlıq hissini və Şuşaya qovuşmaq səadətini duymaq çətin deyildi. Şəhidlərimizin 

ruhuna dualar səsləndikcə içimdən bir fikir keçir: Vətən uğrunda ölüm həyatın davamıdır. 

 

Kükrəyən duyğular dalğası 

 

Şuşaya səfər edənlərin əksəriyyətini, xüsusən orta nəslə mənsub olanları və yaşlı insanları tez-tez kövrələn, 

duyğusal gördüm. Biz, sanki, duyğular dənizində üzürdük. Tanınmış elm adamları, mədəniyyət və incəsənət 

xadimləri daha çox diqqət mərkəzində idi. Xalq yazıçısı Anara, sanki, yeni ruh gəlmişdi, professor Şahlar Əsgərov 

yüksək dərəcədə məmnun idi, Xalq artistləri Polad Bülbüloğlu, Rauf Abdullayev... Flora Kərimova, tarzən Ramiz 

Quliyev, Şəfiqə Məmmədova, Həmidə Ömərova, Firəngiz Mütəllimova, Alim Qasımov, Azərin, Yalçın 

Adıgözəlov... çox sevincək idilər. Xalq artisti, professor Fərhad Bədəlbəyli isə sadəcə, uşaq kimi sevinmirdi, həm 

də qanad açıb uçurdu. Onun Cıdır düzündə gənclik ruhu ilə rəqs etməsi, ertəsi gün isə qala konsertdə özünün 

“Dəniz” simfonik əsərini şövqlə çalması uzun müddət yaddaşlardan silinməyəcək. 

İnsanların kükrəyən hiss və duyğuları təkcə hərəkətlərlə ifadə olunmurdu, həm də sözlərdə qanad açırdı. 

Əksəriyyət Şuşa ilə bağlı xatirələrini danışırdı, indiki vəziyyəti ötən əsrin 70–80-ci illərinin şəhəri ilə müqayisə 

edir, təbii ki, bütün Qarabağın dincliyini pozmuş erməni separatizmini lənətləyirdilər. Diqqətimi cəlb edən bu idi 

ki, gənclər həmin söhbətlərə xüsusi maraq və sevgi ilə qulaq asırdılar. Bəlkə də, başqa vaxt və başqa yerlərdə bu 

məzmunda söhbətlərə bu qədər önəm verməzdilər. Amma həmin günlərdə insanlar doğma ocaq kimi sığındıqları 

Şuşada, sanki, katarsisdən –daxili təmizlənmə və mənəvi-ruhi saflaşmadan keçirdi. 

Şuşa hər kəs üçün bir cür doğmadır, mənə isə ikiqat yaxındır. Uşaqlıq və yeniyetməlik illərim burada 

keçib. Orta təhsilimi bu şəhərdəki 3 nömrəli internat-məktəbdə almışam. Dünyanı dərk etməyimdə, az-çox bilik 

və dünyagörüşü qazanmağımda Şuşa da önəmli rol oynayıb. Sonrakı illərdə də bu şəhərlə bağlılığım olub. 

Universitetin jurnalistika fakültəsində təhsil alarkən ilk istehsalat təcrübəmi 1974-cü ildə “Şuşa” qəzetində 

keçmişəm. Ovaxtkı tələbə yoldaşlarım – indi məşhur şair Vaqif Bəhmənli və tanınmış jurnalist Çingiz Aslanovla 

birlikdə, təxminən, bir ay bu qəzetdə çalışmışıq. Qarabağın başı üzərini duman alanda Şuşanın da dərdlərindən 

yazmışam. Axırıncı dəfə isə bu şəhərdə 1990-cı ilin iyun ayında olmuşam. 1992-ci ilin yanvarında Şuşaya 

planlaşdırılan ezamiyyətim baş tutmayıb, çəkiliş qrupumuz Xocalıdan çıxa bilməyib. 
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Ona görə də 31 ildən sonra yenidən bu müqəddəs şəhərə qədəm qoyanda özümü, sanki, zamanla ayrılmış 

bir başqa məkanda hiss edirdim. Hər şey mənə yuxu kimi gəlirdi. Burada hər qarış torpaq, hər bina, hər nişanə 

mənə tanış idi. Sadəcə, elə bil ki, hər şeyin üstünə nazik his pərdəsi çəkilmiş, rənglər bir az solmuşdu. İndi şəhərə 

başlanmış gediş-gəlişlə həmin his-pas da tədricən çəkilir, şəhərin rəngi yavaş-yavaş özünə gəlir. 

Təbii ki, Şuşanı ilk dəfə görmək başqa təəssüratdır, amma vaxtilə burada yaşayıb onu uşaqlığının şəhəri 

kimi yaddaşında yaşatmaq və indi gördüklərinlə müqayisə etmək tamamilə başqa hissdir. İkinci məqamda 

duyğusallıq və həssaslıq, sanki, bir neçə qat artır. Şuşa hamımız üçün doğmadır, amma şəhərlə bağlı xatirələri 

olan adamlar üçün o, bir köynək yaxın və daha əzizdir. 

 

Qaliblərin yaraları tez sağalır 

 

Şuşaya qədəm basan kimi onun müharibədən çıxdığı dərhal görünür. Çox yer uçurulub bərbad hala salınıb, 

xeyli tarixi tikili zərər çəkib, vaxtilə şəhərin hüsnünə gözəllik gətirən bəzi müasir binaları, o cümlədən mənim 

oxuduğum iki böyük korpuslu internat məktəbi yerlə-yeksan edilib. 

Qaliblərin yaraları tez sağalır, – deyiblər. Şuşanın timsalında, bu, daha aydın görünür. Şəhərin işğaldan 

azad olunmasından o qədər böyük zaman keçməsə də artıq Azərbaycan dövləti Şuşanı yenidən bərpa edərək 

dirçəltməyə başlayıb. Şəhərin gözəlliyinin bərpası, infrastrukturun yaradılması və əvvəlki şöhrətinin qaytarılması 

prosesi davam etdirilir. İşlər isə hədsiz çoxdur. 

Özünü dünyaya “mədəni xalq” kimi sırımaq istəyən ermənilər təkcə binaları, məscidləri, muzey və 

qalereyaları deyil, Şuşanın kommunikasiya xətlərini, yollarını, su borularını, qaz və elektrik xətlərini də vurub 

sıradan çıxarıblar. İndi bu infrastruktur yenidən qurulur. Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident 

Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə şəhərin ölkəmizin ümumi enerji sisteminə qoşulmasını təmin edən “Şuşa” 

çoxkilovatlıq yarımstansiyasının təntənəli açılışı bunu parlaq şəkildə sübut edir. Bundan başqa, şəhərin fasiləsiz 

elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsi üçün hazırda Füzuli istiqamətindən “Şükürbəyli-Şuşa” hava elektrik verilişi 

xətti çəkilir. 

İşğal rejiminin davam etdiyi bu 28 ildə ermənilər Şuşa şəhərində Azərbaycan adını və ruhunu yaşadan nə 

varsa, hamısını dağıtmağa çalışıblar. Yaxşı ki çox şeylərə gücləri çatmayıb. Əllərinə düşən hər fürsətdən gözəl 

təbii relyefi olan Şuşanın ümumi arxitekturasını pozmaq üçün istifadə ediblər. Xüsusən şəhərin yuxarı hissəsində 

– “Qızıl qaya” adlanan sahədə ümumi mənzərəni korlayan zövqsüz, “gecəqondu”lara bənzəyən daxmalar, xırda-

xırda yaraşıqsız evlər tikərək şəhəri eybəcərləşdirib, ümumi təbii mənzərəni pozublar. İndi bunların hamısını 

söküb sahmana salmaq, şəhərin memarlıq ahəngini özünə qaytarmaq lazım gələcək. 

Aparılan möhtəşəm quruculuq işləri əyani şəkildə sübut edir ki, Prezident İlham Əliyevin “Əziz Şuşa, biz 

səni yenidən quracağıq, səni dirçəldəcəyik!”–nəvazişi hazırda gerçəkliyə çevrilməkdə, əməldə reallaşmaqdadır. 

Ölkənin müxtəlif nazirlik və şirkətlərinin Şuşada çalışan nümayəndələri, sözün əsl mənasında, fədakarlıq 

göstərirlər. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov jurnalistlərə bildirdi ki, hazırda 40-dan çox obyektdə gecə-

gündüz tikinti-bərpa işləri gedir. Cıdır düzünün lap yanında M.P.Vaqifin məqbərəsinin yenidən qurulmasının 

şahidi olduq. İşlərin gedişatına baxanda tezliklə Şuşada ənənəvi Vaqif poeziya günlərinə start veriləcəyinə adamda 

şübhə yeri qalmır. 

Azərbaycanın konservatoriyası sayılan Şuşada musiqi korifeylərimizin ev-muzeyləri var və hökumət 

onların da bərpası ilə məşğuldur. Neçə illərdir ki, “Qarabağ ensiklopediyası” üzərində təkbaşına çalışan jurnalist 

dostum, köhnə şuşalı Vasif Quliyev bu muzeylər barədə bizə xeyli detallı bilgi verdi. Vokal sənətimizin görkəmli 

nümayəndəsi Bülbülün ev muzeyində aparılan bərpa işlərinə də baxdıq. Həmin işlərə rəhbərlik edən tanınmış 

arxitektor İlhami bəyin muzeydə və ümumən, şəhərdə aparılan möhtəşəm quruculuq işləri barədə bir şuşalı kimi 

şövqlə danışmasından zövq almamaq mümkün deyildi. 

Şuşa qeyri-adi havasına, gözəl təbiətinə və coğrafi şəraitinə görə potensial turizm məkanıdır. Hazırda bu 

istiqamətdə də ciddi işlər gedir. Şəhərdə tarixi dəyəri olan 300-dən çox obyekt müəyyənləşdirilib. Onların təmir 

edilib turist marşrutlarına salınması əsas vəzifələr sırasındadır. Mayın 12-də Şuşada “Xarıbülbül” otelinin 

yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilməsi turizm sahəsində ciddi bir addım oldu. 

 

“Gövhər ağa”nın 133 il əvvəlki vəsiyyəti 

 

İşğal dövründə Şuşadakı tarixi binalarla yanaşı, məscidlər də erməni vandalizminə məruz qalıb. Şəhərdəki 

17 məsciddən 14-ü dağıdılıb, yerdə qalan 3-cü, o cümlədən “Yuxarı Gövhər ağa” məscidi isə yararsız hala salınıb. 
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Halbuki bu məscid uzun illər boyu Şuşanın və bütün Qarabağın dini-ictimai həyatında önəmli rol oynayıb, 

xeyriyyəçilik işləri də görərək kasıblara, hətta yoxsulluqdan əziyyət çəkən ermənilərə də yardımlar göstərib. 

Hələ 1901-ci ildə Şuşadan “Kaspi” qəzetinə göndərilmiş bir məktubda məlumat verilirdi ki, Qarabağ 

hökmdarı İbrahim xanın qızı Gövhər ağa 1883-cü ildə Şuşada iki məscid və onların nəzdində mədrəsə yaradıb. 

O, vəfatından əvvəl vəsiyyət edib ki, Qarabağdakı mülklərindən gələn gəlirlər məscid və mədrəsənin ehtiyaclarına 

xərclənsin. Qəzet 1888-ci ildə vəfat etmiş Gövhər ağanın vəsiyyətindən bu sətirləri də dərc etmişdi: “Bu 

müvəqqəti dünyadan haqq dünyasına, əbədi dünyaya köçməyimin yaxınlaşdığını hiss edirəm. Övladım olmadığı 

üçün sizə qoyub getdiyim məscid və mədrəsədən daha qiymətli heç nəyim qalmır. Sizə – məndən sonra hakim 

olacaq şəxslərə, cəmiyyətə təsir edə biləcək adamlara, nüfuzlu insanlara, bütün müsəlmanlara vəsiyyət edirəm ki, 

bu məscid və mədrəsəni yadların işğalından qoruyasınız”. 

Gövhər ağanın vəsiyyəti bu sözlərlə bitirdi: “Elə eləməyin ki, mən sizin ədalətsiz əməllərinizdən Ulu 

Tanrıya şikayət edim”. Təəssüf ki, Xan qızının vəsiyyətinə əməl etmək mümkün olmadı. Gövhər ağa məscidi də, 

bütün Şuşa da uzun illər düşmən tapdağı altında qaldı. Ağrılardan inildəyən şəhər 28 ildən çox qovrula-qovrula 

qaldı. Və nəhayət, zülmün uzun çəkdiyini görən, ruhu inciyən Gövhər ağa, yəqin ki, şikayətlərini ulu Tanrıya 

çatdıra bildi... 

Bu gün təkcə intizar çəkən Gövhər ağanın deyil, onun adına olan məscidin memarı, Qarabağda bir çox 

tikililərin, o cümlədən Ağdamda bərbad hala salınmış məscidin müəllifi olan Kərbəlayi Səfixan Qarabağinin də, 

orada nəqqaşlıq etmiş Mir Mövsüm Nəvvabın da ruhu şaddır. Şuşa azad edildikdən bu yana məscid qısa müddətdə 

istifadəyə yararlı hala salınıb və orada ilk dəfə Ramazan namazı qılınıb. Amma bunlar insan ruhunu şad edəcək 

işlərin heç də hamısı deyil. 

Mayın 12-də Prezident İlham Əlievin və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə Şuşada 

yeni məscidin də bünövrəsi qoyuldu. Təzə möhtəşəm məscid şəhərin yuxarı hissəsində, “Qazançı” kilsəsinin, 

təxminən, yüz metrliyində tikiləcək. Çox müasir dizaynı olan yeni məscidin layihəsini Azərbaycan və İtaliya 

mütəxəssisləri hazırlayıblar. Onun yanaşı olan iki tikilisi 8 rəqəminə, yanaşı dayanan qoşa qüllələri isə 11-ə 

oxşayacaq. Yəni məscid hər kəsə Şuşanın işğaldan azad olunduğu 8 noyabr gününü xatırladacaq. 

 

“Cıdır düzü” sahiblərinə qucaq açır 

 

Az qala, bütün Qarabağa təbii pəncərə kimi açılan Cıdır düzündə həyəcansız addımlamaq mümkün deyildi. 

Buranın qəribə, sanki, mistik bir aurası var. İnsan seli bu mistikanı bir az da artırırdı. Adamlar ibadətə gəlmiş kimi 

tez-tez Allaha üz tuturdular. Hamı bir-birinin üzünə gülür, hamı qeyri-adi bir məkanda olduğunu hiss edir. Onu 

da hiss edirsən ki, Cıdır düzünün hər addımında Şuşanın tarixi ilə bağlı dərin bir yaddaş, dünənin və bugünün 

parlaq izləri yaşayır. O səbəbdən burada atılan hər addım insanda xoşbəxtlik duyğusu yaradır, niyə sevindiyini 

özün də bilmirsən. 

Bəzən deyirlər ki, sevinmək başqadır, xosbəxt olmaq tamam başqa. Amma həmin gün mən həm sevinir, 

həm də özümü xoşbəxt hiss edirdim. Xoşbəxtliyin həyat tərzi deyil, an olduğunu isə daha dərindən duyurdum. Bu 

xoşbəxtlik anı bir gün çıxan Günəşin həftələrlə yağan yağışı unutdurması kimi idi. Allahın lütfündən həmin gün 

Cıdır düzündə ruh oyadan, könüloxşayan misilsiz bir hava var idi. 

O anlarda xoşbəxt olan təkcə mən deyildim, adi insani duyğusu, azacıq milli təəssübkeşliyi olan, Şuşanın 

azad edilməsinin mahiyyətini dərindən anlayan hər kəs bu tarixi anları öz hafizəsinə və əllərində olan telefonların 

rəqəmsal yaddaşına köçürürdü. Müxtəlif yerlərdən gələn zənglərə insanların qürurla “mən indi Şuşada, Cıdır 

düzündəyəm” deyə bir növ fəxarətlə cavab verməsini anlamaq çətin deyildi. Hər kəs kükrəyən hisslərin, tez-tez 

qabaran duyğular qasırğasının içində idi. Biz uzun illər həsrətini çəkdiyimiz, haqqında intizarla danışdığımız, 

xəyallarımızda əzizləyib-bəslədiyimiz Şuşa əfsanəsinin gerçəkləşdiyinin fərqində idik. 

Cıdır düzü təbii bir seyrəngahdır. Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin yanından ötüb bu seyrəngaha çıxan 

kimi yol özü səni gözəl mənzərəsi açılan Topxana meşəsinə tərəf çəkir. Dəniz səviyyəsindən təxminən iki min 

metr yüksəklikdə olan bu təbii çəmənlik solda Xankəndiyə tərəf, sağda isə iki yüz metr aşağıdan axan Daşaltı 

çayına və eyniadlı dərəyə baxır. Cıdır düzünün kənarındakı sıldırımlı cığır səni təbii quruluşu olan qırx pilləkənə, 

Daşaltı dərəsinə və Xan mağarasına aparır. Heyf ki, ermənilər bu mağaranı 1992-ci ildə dağıdıblar. Amma indiki 

halında da mağara da, qırx pilləkən də dünyanın ən baxılan təbii gözəllikləri sırasındadır. Hər şeydən gözəl olan 

isə Azərbaycan əsgərinin burada – Cıdır düzündə keşik çəkməsidir. 

Bu düzənlik tarixən Qarabağ xanlığında cıdır yarışlarının keçirildiyi ərazi olub, sonradan burada həm də 

kütləvi Novruz şənlikləri keçirilərmiş. Bu günlər isə tarixlə müasirliyin qovuşduğu Cıdır düzü Qarabağın və 

bütövlükdə Azərbaycan ruhunun ifadəsi olan möhtəşəm “Xarıbülbül” musiqi festivalına qucaq açıb. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

443 
 

 

“Xarıbülbül” festivalı: ilk addımların əks-sədası 

 

Yalnız Şuşanın Cıdır düzündə və Üçmıx dağında bitən Xarıbülbül çiçəyi indi dillər dastanıdır. Formasına 

görə təbiətin möcüzəsi olan bu çiçək hazırda bütün Qarabağın, o cümlədən Şuşanın rəmzinə çevrilib. İlk dəfə 

1989-cu ildə məşhur xanəndə Seyid Şuşinskinin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar Şuşada keçirilmiş “Xarıbülbül” 

beynəlxalq festivalı bu çiçəyi də, onun ifadə etdiyi mənanı da xeyli dərinləşdirib populyarlaşdırdı. 

Bir ildən sonra, 1990-cı ildə festival beynəlxalq status alaraq mədəniyyətlərarası dialoqun 

möhkəmləndirilməsinə öz töhfəsini verməyə başladı. Festivalda Avropadan və Orta Asiya respublikalarından ilk 

xarici qonaqlar iştirak etdilər. Beynəlxalq mədəniyyət təşkilatlarının bu gərəkli musiqi yarışmasına diqqət 

yetirməsinin nəticəsi idi ki, 1991-ci ildə keçirilən üçüncü “Xarıbülbül” festivalı böyük coşğuya səbəb oldu. Həmin 

tədbirə 25 ölkədən, o cümlədən ABŞ və Avstraliyadan təxminən 300 nəfər sənətçi qatıldı. Həmin dövrdə bu, 

sonuncu festival oldu, çünki 1992-ci il mayın 15-nə planlaşdırılmış 4-cü festival Şuşanın işğalı səbəbindən baş 

tutmadı. 

İlk festivallar elə bir vaxtda keçirilirdi ki, Şuşanın başı üzərində qara buludlar və fəlakət kabusu dolaşırdı. 

Sənət adamları təhlükənin artdığı o günlərdə Şuşaya musiqi festivalına toplaşaraq bütün dünyaya “bura 

Azərbaycandır!” mesajını verirdilər. Amma o mesajın arxasında hərbi güc, peşəkar ordu, müasir silah, bacarıqlı 

rəhbərlik, etibarlı müdafiə sistemi, yüksək təşkilati-texniki hazırlıq dayanmırdı. Şəhəri yalnız yerli özünümüdafiə 

dəstələri və Ramiz Qəmbərov kimi fədailər qoruyurdu. Odur ki, məkrli düşmən öz himayədarlarının köməyindən 

istifadə edərək xəyanət yolu ilə şəhəri ələ keçirə bildi. 

Dünyada ilahi ədalət varmış və məhz onun sayəsində misilsiz rəşadət göstərən Azərbaycan Ordusu qeyri-

adi taktika və əlbəyaxa döyüşlə Şuşanı işğaldan azad edərək 30 ildən sonra “Xarıbülbül”ü yenə də Cıdır düzünə 

qaytardı. Ölkə başçısı İlham Əliyevin mayın 7-də Şuşanı Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edən 

sərəcamından beş gün sonra dağlar qoynundakı şəhər çoxdan bəri həsrətində olduğu doğma musiqinin sədalarına 

büründü. 

 

Milli birlik, həmrəylik, zəfər və ləyaqət bayramı 

 

Mayın 12-də başlanan və İkinci Qarabağ müharibəsində həlak olmuş şəhidlərimizin xatirəsinə həsr edilmiş 

“Xarıbülbül” festivalı adi musiqi bayramı deyildi. Düzdür, burada mədəniyyət daha parlaq şəkildə ifadə olunur, 

amma onun arxasında Azərbaycan xalqının qalibiyyətinin təsdiqi, müasir Azərbaycan dövlətinin gücü, onun 

ideologiyası, multikultural dəyərlərə sədaqəti və bununla bağlı dünyaya verdiyi mesajlar dayanır. 

Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü və Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən “Xarıbülbül” 

festivalı yüksək zövqün ifadəsi baxımından misilsiz bir aksiya idi. Tədbirin açılışında çıxış edən Prezident İlham 

Əliyev Şuşada “Xarıbülbül” festivalının keçirilməsini ölkəmizin tarixində əlamətdar hadisə kimi səciyyələndirdi. 

Festivalı “Ləyaqət bayramı” adlandıran dövlət başçısı dedi ki, bizim Şuşaya qayıdışımız reallıqdır, bu reallıqla 

hər kəs hesablaşmalıdır. Bu qayıdışı xalqımızın şanlı qələbəsi kimi qiymətləndirən və onun şəhidlərimizin canı-

qanı bahasına qazanıldığını vurğulayan Prezident söylədi ki, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi 

məsələsi son üç onillik ərzində Azərbaycan dövlətinin gündəliyinin mərkəzində dayanmışdı. Dövlət başçısı xüsusi 

vurğuladı ki, Vətən müharibəsində xalq yumruq kimi birləşərək həmrəylik göstərdi, bu qələbəni Azərbaycan xalqı 

qazandı, qələbədə ölkəmizdə yaşayan bütün xalqların böyük payı vardır. 

Azərbaycanın multikulturalizmə böyük önəm verdiyini diqqətə çatdıran Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, 

ölkələr belə inkişaf etməlidir, ancaq çoxkonfessiyalı, çoxmillətli ölkələrdə, cəmiyyətlərdə inkişaf olur, birlik olur, 

milli həmrəylik olur, sülh olur. O, qeyd etdi ki, “Xarıbülbül” festivalı da Azərbaycanın multikultural ənənələrinə 

sadiq qaldığının daha bir təsdiqidir. 

“Bayatı-Şiraz” muğamı (ifaçı Kənan Bayramlı) ilə başlayan festival avar, talış, tatar, ləzgi, yəhudi, rus, 

gürcü, ingiloy, udi, saxur, ukrayna və digər xalqların mahnıları ilə davam etdirildi. Ölkəmizdə yaşayan bu 

xalqların yaradıcılıq qruplarının bir-birindən maraqlı çıxışları, bütövlükdə, festivalın rəngarəngliyini daha da 

artırdı. Ölkəmizin hər bir kəsin vahid Vətəni olması mesajını bütün dünyaya çatdıran bu mahnılarda səslənən 

“Qarabağ ürəyimizdir”, “Mənim Azərbaycanım”, “Qarabağ Azərbaycandır” kimi ifadələri tamaşaçılar hər dəfə 

sürəklə alqışlayırdılar. 

Əslində, müharibədən sonra Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada ilk dəfə keçirilən “Xarıbülbül” 

festivalında ölkəmizdə yaşayan müxtəlif xalqların musiqisinin səsləndirilməsi böyük rəmzi məna daşıyırdı. 

Çünki, 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycandakı bütün xalqların təmsilçiləri misilsiz fədakarlıqlar 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

444 
 

göstəriblər. İndi həmin xalqların işğaldan azad olunmuş Şuşada keçirilən və “Azərbaycan musiqisində 

multikulturalizm” devizi ilə təqdim edilən musiqi bayramında qələbə sevincini bölüşməyə tam mənəvi haqqı 

vardır. 

Festivalın ikinci günündə Azərbaycanın peşəkar musiqi kollektivlərinin və görkəmli ifaçıların çıxışlarından 

ibarət qala-konsert oldu. Üzeyir Hacıbəyov, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Müslüm Maqomayev, Niyazi, Tofiq 

Quliyev, Vasif Adıgözəlov kimi korifeylərin musiqisi Cıdır düzünə yayıldı. Tamaşaçılar, sözün əsl mənasında, 

peşəkar musiqi və mədəniyyət bayramının iştirakçısı oldular. 

Qala konsertdə Xalq artistləri Rauf Abdullayev, Yalçın Adıgözəlov, Əməkdar artist Fuad İbrahimov və 

Murtuza Bülbülün dirijorluğu ilə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri, Xalq artisti 

Gülbacı İmanovanın bədii rəhbərliyi ilə Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası çıxış etdilər. 

Festival çərçivəsində Polad Bülbüloğlu, Alim Qasımov, Fərhad Bədəlbəyli, Azərin, Dinarə Əliyeva, Selcan 

Nəsibli, Elçin Əzizov, Əlixan Səmədov, Mənsum İbrahimov, Murad Adıgözəlzadə, Natiq Şirinov, Samir Cəfərov, 

Teyyub Aslanov, Yusif Eyvazov, Fərqanə Qasımova, Mirələm Mirələmov, Sahib Paşazadə, Şəhriyar İmanov, 

Şirzad Fətəliyev və digər ifaçıların çıxışları alqışlarla qarşılandı. Festivalın sonunda bütün iştirakçıların birlikdə 

“Azərbaycan” mahnısını (M.Maqomayev) ifa etməsi və xorla “Qarabağ Azərbaycandır!” söyləməsinin doğurduğu 

emosional coşğunu isə sözlə ifadə etmək mümkün deyildir. 

 

Atəşfəşanlığın yaşatdığı sevinc və həyəcan 

 

Cıdır düzündəki “Xarıbülbül” festivalını yaxın Xankəndidə və uzaq Yerevanda da səslərini içlərinə çəkərək 

ürəklərindən qara qanlar axa-axa izləyirdilər. Ona görə də ermənilər tədbirin açılış günü – mayın 12-də axşam 

təşkil olunan möhtəşəm atəşfəşanlığa biganə qala bilmədilər. Təxminən, 10 dəqiqədən sonra Xankəndidən 

çəkilmiş atəşfəşanlıq fotoları sosial şəbəkələri bəzəməyə başladı. Gileylənməyə başladılar ki, azərbaycanlılar 

başımızın üstündə durub bayram edirlər. “Biz bu atəşfəşanlıqdan qorxuruq”, “uşaqlarımız türklərdən ehtiyat edir” 

və s. kimi mənasız həyəcan mesajları verənlər də oldu... Amma nahaq yerə! 

Mən atəşfəşanlığa çox normal hadisə kimi baxdım, hətta bundan duyğulandım. Biz bu ölkənin, bu torpağın 

sahibiyik, istədiyimiz kimi oxuyuruq, istədiyimiz yerdə oxuyuruq. Amma təbii ki, bizim davranışlarımız heç 

kimin, o cümlədən, ermənilərin də əleyhinə deyildir. Azərbaycan bu gün qalib ölkədir, amma bunu düşmənin 

başına o şəkildə qaxınc etmir. Yəni bu atəşfəşanlıq kiməsə acıq vermək, yaxud kimisə qorxuya salmaq üçün 

deyildir, sadəcə, festival çərçivəsində normal bir prosedurdur. Əlbəttə, bu addımın yerində dinc oturmaq 

istəməyən kimisə qıcıqlandırması təbii görünə bilər. Amma avtobusla keçib gəldiyimiz erməni kəndlərində biz 

adamlarda hansısa qəzəb və ya qıcıq hiss etmirdik. Məncə, onların çoxu anlayır ki, bu məmləkətin, bu torpaqların 

əsl sahibi gəlib çıxıb və bununla barışmaqdan başqa yol yoxdur. Bundan sonra, qisasçılıq hissi ilə yaşamaq bu 

adamların tamamilə məhvi demək olacaq. 

Bu gün Azərbaycan bütün dünyaya xoş niyyət və əsl tolerantlıq nümayiş etdirir. Ölkədə yaşayan bütün milli 

azlıqlar özlərini böyük bir ailənin üzvü kimi hiss edirlər. “Xarıbülbül” festivalı da bunu bir daha əyani nümayiş 

etdirdi. Xankəndidə yaşayıb Azərbaycan qanunlarına hörmət edən ermənilər də sabah bu festivalda iştirak etmək 

istəsələr, onlar üçün də qapı açıqdır. 

 

* * * 

 

Azərbaycan məmləkətimizin döyünən ürəyi olan Şuşada keçirdiyi ikigünlük “Xarıbülbül” festivalı ilə 

Qarabağa sahiblik hissini, o torpaqlara ruhi-mənəvi bağlılığını, qurub-yaratmaq əzmini, eləcə də ölkədə yaşayan 

xalqların birlik və həmrəyliyini nümayiş etdirdi. Təbii ki, bu tədbirdə Azərbaycan dövlətinin gücü, 

mədəniyyətinin zənginliyi, müasir ideologiyası, tolerantlığı da aydın şəkildə göründü. Ən başlıcası, əziz Şuşanı 

yenidən qurmaq, dirçəltmək və onu regionun ən gözəl şəhərlərindən birinə, həm də turizm mərkəzinə çevirmək 

əzmini göstərdi. Bu sürətlə bizim tezliklə Şuşada yenidən, bu dəfə Vaqif poeziya günlərində görüşməyimiz 

mümkündür. O vaxta qədər, şübhəsiz ki, Şuşa bir az da özünə gələcək və şəhər bir az da gözəlləşəcək... 

 

Dünyanın gözəlliklərini görüb sevinməmək mümkün deyil! 

 

Xalq qəzeti. - 2021.- 25 may. - № 106. - S. 4.  
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Şuşanın bir parçası... 
 

Yalçın Adıgözəlovla birgə “Qarabağ şikəstəsi” oratoriyası da vətəninə qayıtdı 

 

Ramilə Qurbanlı 

 

...O gün Şuşa səması bir başqa cür aydın, təmiz idi. Qızmar günəş ora toplaşmış insanları iliyinə qədər 

isidirdi. Elə bil, 30 ilə yaxın buz bağlamış həsrəti dəqiqələr içində əritməyə tələsirdi. 

Qarabağın musiqi sənətini genetikasında daşıyanların yaratdığı musiqilər Cıdır düzündən Şuşa 

səmalarına yayılırdı. Günəş enerjisini onlardan, onlar da günəşdən alırdılar, sanki. Şuşa o gün ruhların, ruhaniliyin 

ağuşuna sığınırdı, xumarlanırdı, sakinlərinin qayıdışının sevinci ilə bihuş olurdu. 

“Bayatı-şiraz”, “Qarabağ şikəstəsi” Qarabağda səslənirdi... 

Maestro Yalçın Adıgözəlov səhnədə orkestri idarə edirdi. Orkestr atası Vasif Adıgözlovun yazdığı 

“Qarabağ şikəstəsi” oratoriyasını çalırdı... 

Musiqinin sədaları altında maestro da izaholunmaz hisslərlə dirijor çubuğunun ahənginin axarına 

düşmüşdü. Başı yuxarı, üzü göylərə. Buludlardan çox aşağı, Şuşadan azca yuxarıda bir qartal süzürdü, qanadlarını 

havanın və musiqinin ahənginə buraxıb səmaya pərvazlanırdı. Düz orkestrin üstündən, Yalçın Adıgözəlovun 

gözləri qarşısından süzüb keçəndə qartal qartallara xas bir qətiyyətlə qanad çaldı və göylərin ənginliklərinə sarı 

gözdən itdi... 

Maestronun simasından orkestrin üstünə bir insanın simasına sığmayacaq sevinc yağdı... 

“Qarabağ söhbətləri”ndə bu dəfə Bakı Musiqi Akademiyasının Dirijorluq kafedrasının professoru, 

Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Yalçın Adıgözəlovla həmsöhbətik. “Xarıbülbül” festivalında iştirak edən 

Yalçın Adıgözəlov Şuşanın günəşində yanıb, bulağından su içib, havasını udub, uzun illər həsrətini çəkdiyi 

küçələrində gəzib, səhnəsində çıxış edib. Bunlardan danışırıq, o mistik anları necə yaşamasından... 

 

Sevincin sarsıntısı 

 

- Bir həftədir Şuşadan qayıtmışıq, hələ də gördüklərim mənə yuxu kimi gəlir və özümü toparlaya 

bilmirəm. Çox həyəcanlı idim. Mənəvi sarsıntı keçirmişəm sevincdən. Amma sarsıntının yaxşısı da, pisi də elə 

sarsıntıdır, onu cilovlamaq asan olmur. 

Gözlərim qarşısında atamın obrazı canlanırdı. Zülfi babamı, əmim Rauf Adıgözəlovu düşünürdüm ki, 

onlar necə yaşayardılar Şuşaya qayıdışı. Özümü çox xoşbəxt hiss edirəm, atamın vəsiyyətini yerinə yetirə bildim. 

Demişdi mütləq “Qarabağ şikəstəsi” oratoriyasını Şuşada səsləndirərsən. İnanırdı ki, o gün gələcək, deyirdi Şuşa 

azad ediləcək və “Xarıbülbül” festivalı bərpa olunacaq. O zaman bu oratoriyanı orda səsləndirərsən. Əsər 35 

dəqiqəlikdir, amma Şuşada yalnız 7 dəqiqəlik finalı səsləndirdik. Gələcək festivallarda tam şəkildə ifa edərik. 

Səhnəyə çıxanda özümü unutmuşdum, heç nə hiss etmirdim. Şuşa - doğma məkan almışdı ağuşuna məni. 

 

Baba evi 

 

- Hər yay Şuşaya gedərdim. Mən 1959-cu ildə Bakıda babam Zülfi Adıgözəlovun evində anadan 

olmuşam. Atam Vasif Adıgözəlov Bakıda anadan olub. Babam Ağcabədinin Qaradolaq kəndində doğulub. Qışda 

şuşalılar Ağcabədiyə qışlağa gedərmiş. Babam da ailə qışlaqda olarkən dünyaya gəlib. Dahi Üzeyir bəylə eyni 

kənddə.... Üzeyir bəy oradan köçüb Şuşaya. Zülfi Adıgözəlovun Bakıya köçməsinin səbəbkarı da Üzeyir bəy olub. 

1925-ci ildə Şuşada toylardan birində babamı Cabbar Qaryağdıoğlu dinləyib. Babamın onda 

27 yaşı varmış. Həmin toyda Fikrət Əmirovun atası Məşədi Cəmil də olub. İkisi də babamı Bakıya dəvət 

ediblər. Babam gəlib Bakıya, Üzeyir bəy onu dinləyib və filarmoniyaya solist götürüb. 

Ulu babam Səməd bəy Adıgözəlovun evi Şuşadadır. Şuşa Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı  Bayram 

Səfərov babamın evinin yerini göstərdi mənə. Dedi dədənin evi burda idi, gəlib burda ev tikərsən... 

 

Cənnət elə Qarabağdır...… 
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- 30 ildir dünyada Azərbaycan musiqisini təbliğ edirəm. Görmədiyim ölkə  qalmayıb. Qarabağ təbiəti 

kimi fantastik, təkrarolunmaz təbiət heç bir yerdə görməmişəm, heç yoxdur da. Adamın içi ona görə göynəyir ki, 

ermənilər ən gözəl yerlərimizdə məskən salıblar, hələ bu da onları qane etməyib, daha çox istəyirlər. 

Azərbaycanın hər qarışı vətəndir və əzizdir bizə. Naxçıvan da gözəldir, Quba da gözəldir, amma 

Qarabağ fərqlidir. Cənnət əgər varsa, elə Qarabağdır! 

Qanla qaytardıq torpaqlarımızı, şəhidlər verdik. O qəhrəman, qartal oğulların canı, qanı bahasına Şuşa 

işğaldan azad olundu. Mən “Qarabağ şikəstəsi” oratoriyasını ifa edəndə başımızın üstündən bir qartal uçdu, o 

qartal həmin igidlərin ruhu idi. Çox təsiredici, duyğulu bir aura vardı Şuşada, Cıdır düzündə... 

 

Növbəti festivallara indidən hazırlaşmalıyıq 

 

- “Xarıbülbül” festivalı ənənəvi olacaq. Bu, sayca dördüncüsü idi. Əvvəlkilər 1989-cu, 1990-cı və 1991-

ci illərdə keçirilmişdi. Torpaqlarımız azad olunandan sonra Prezident İlham Əliyev festivalı bərpa etdi. İndi 

bilmirəm, gələnilki festival 5-ci olacaq, yoxsa ikinci. Mən istərdim ki, 5-ci festival olsun. İnanıram ki, şərait də 

bugünkündən daha yaxşı olacaq. Min nəfərdən artıq adam vardı bu dəfə. Onların hamısını işğaldan yeni azad 

edilmiş, dağıdılmış şəhərdə yerləşdirmək, qəbul etmək asan deyildi. Amma Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hər 

şey çox yüksək səviyyədə təşkil edilmişdi. 

Növbəti festivala indidən hazırlaşmalıyıq. Bütün dünya ölkələrindən qonaqlarımız olacaq. Şuşadan 

qayıdandan sonra birdən- birə telefonuma minə yaxın mesaj gəldi. Şuşada olanda təhlükəsizlik üçün internet yox 

idi. Ordan çıxan kimi gördüm dünyanın hər yerindən mənə təbrik mesajları gəlib. Hamı gəlmək, Şuşanı görmək 

arzusundadır. İtaliya, Fransa, Amerika, bu vaxta qədər hansı ölkələrdə olmuşamsa, hamısından mesaj gəlmişdi. 

Braziliyada 90 nəfərlik orkestrin rəhbəri yazıb ki, hamımız Şuşaya gəlmək istəyirik. O orkestrlə 7 ildə üç dəfə 

konsert vermişik. Hər konsertə də iki-üç Azərbaycan əsəri salmışam repertuara. Qara Qarayevi, Üzeyir bəyi, 

Niyazini səsləndirmişəm Braziliyada. Onlar bizim musiqini çox sevirlər. Deyirlər, fantastikadır, yoxdur belə 

musiqi dünyanın başqa ölkəsində. Azərbaycan səfirliyi ilə birlikdə festival keçirmişik Braziliyada. Mətbəximizi, 

rəsm əsərlərimizi də sərgiləmişdik. Bütün mədəniyyətimizlə tanış etmişik onları. İndi gəlib Qarabağı görmək 

istəyirlər. 

 

Vaqif Poeziya Günləri keçiriləcək 

 

- Elçin, Yusif, Dinara Moskva Böyük Teatrında çalışan həmyerlilərimizdir. Hər biri Şuşada festivaldan 

bir paylaşım etmişdi. Hər yerdən onlara da mesajlar gəlirdi. Onların dəvət olunması düzgün siyasət idi. 

Selcan Nəsibli Londonda çalışır, Azər Rza Milandan gəlmişdi. Yusif Rzayevin paylaşımında çıxışına 

iki saatda iki milyon insan baxmışdı. Bu, çox əhəmiyyətlidir. Yusifin, Elçinin “Sənsiz”i oxumalarını bizim 

insanlar qəbul etmir. Düşünürlər ki, onlar Bülbül kimi oxuya bilməzlər, çünki bunlar Avropa üslublu klassik 

ifaçılardır. Amma onların çevrələri genişdir, bu, Azərbaycanı tanıtmaq, təbliğat üçün çox vacibdir. Düzgün 

düşünülmüşdü. 

Hələ ilin axırında Vaqif Poeziya günləri. Vaqifin məqbərəsi artıq bərpa olunur, çox az qalıb, tamamlama 

işləri gedir. Onun açılışı qarlı bir qış havasında Ulu Öndərin iştirakı ilə olmuşdu. 

 

Qarış-qarış gəzərdik Qarabağı... 

 

- Hər şey bərpa olunacaq, hamısı qayıdacaq yerinə. Təəssüf ki, o insanlar olmayacaqlar. Süleyman 

Ələsgərovu Şuşa dərdi apardı. Süleyman əminin oğlu rəhmətlik Əyyubla qardaş kimi idik. Bir həyətdə 

böyümüşdük. Mayın axırından gedirdi Şuşaya, bir də sentyabrda qayıdırdı. Mən də müxtəlif ölkələrdə musiqi 

təhsili almışam, 30 yaşa qədər çalışmışam. Hər yay tətilə gələndə günlərimin əksəriyyətini Şuşada Əyyubla 

keçirirdim. Süleyman müəllimin evində qalırdıq. Ağgül xanımın bərəkətli süfrəsində gözəl təamlardan dadardıq. 

Qarış-qarış gəzərdik Qarabağı. Hər səhər də Şuşanın bazarına gedərdik. Çox gözəl bazarı vardı. Bazarın qəribə 

ətri vardı, hələ də qoxusu burnumdadır. 

Şuşanın musiqi məktəbində çox olmuşam. Tətil günlərində Şuşada musiqi mühiti adamı tərk etmirdi. 

Çay daşı döşənmiş küçələri yağışdan sonra mirvari kimi parıldayırdı. Yaşıllığı tamam bir başqa idi. Bu səfər 

zamanı bir məqama fikir verdim. O vaxtlar nə qədər qavrasam da təbiəti, Şuşanın gözəlliyini, sən demə, 

duymamışam. Bu dəfə Şuşanı dərindən duydum, yaşadım, oldum Şuşanın bir parçası. Görünür, 20-30 yaşda onu 

duymaq olmazmış, indiymiş vaxtı. Anladım ki, doğmalıq bu duyumla olur. Kök var, bağlılıq var. Deyirlər ki, 30 
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il Şuşada doğulanımız olmayıb, sənət bağı qırılacaq. Daha Üzeyirlər, Zülfülər, Bülbüllər yetişməyəcək. Deyirəm 

yox, genetika var, qan var, kök var, davam edir. Bakıda doğulanlar da onu davam etdirəcək. 

Əgər genetik olsaydı, ermənilərdən də muğam oxuyan çıxardı. Deməli, yoxdur.  Kamançanı ifa edirlər, 

o barmaq texnikasıdır, boğazı texnika ilə yaratmaq olmur. Bakıda doğulan qarabağlı gənclər tanıyıram, 

konsertlərdə görürəm, heyrətamiz səsləri, ifaları var. 

 

Kaş ki, o da qayıda biləydi Şuşaya... 

 

Qayıdan kimi getdim atamın məzarı başına, onu ziyarət etdim. Dedim Şuşadan gəlirəm, ata. Çox 

kövrəldim, kaş ki, o da qayıda biləydi Şuşaya. Yaxşı ki, ölməz əsəri qayıtdı, Şuşada səsləndi. Atam qayıda bilmədi, 

amma “Qarabağ şikəstəsi” oratoriyası vətəninə qayıtdı. 

Eşitdim Şuşanın təbiətini qorumaq üçün orda yalnız elektromobillər olacaq, avtomobil olmayacaq. 

Natəvan bulağından su gəldi artıq. Demək, həyat bərpa olur şəhərdə. Şuşada yenə musiqi məktəbləri açılacaq. 

Konservatoriyanın filialı olacaq. Füzulidə beynəlxalq hava limanı açılandan sonra təhlükəsizlik beşqat təmin 

olunacaq. Daim gedib gələcəyik. Özü də tək biz yox, dünyanın hər yerindən oraya insanlar axışacaq. 

Çox istəyirəm bu festival təkcə Şuşada olmasın, Qarabağı gəzsin, Laçında, Kəlbəcərdə, Ağdamda da 

keçirilsin. Əsas odur ki, o yerlərə həyat qayıtsın, sakinlər yurdlarına dönsünlər. Qarabağın hər küncündən uşaq 

səsi gəlsin. Uşaq səsi gəldisə, həyat olacaq. 

...Qartal qanadlarını çırpıb Şuşanın göylərinin ənginliklərində gözdən itdi. Qartalın qanad çaldığı yerdən 

“Qarabağ şikəstəsi” oratoriyasının ahənginə ondan da uca bir səs qarışdı. Uşaq ağlayırdı, yenicə doğulmuş uşaq... 

 

Azərbaycan. - 2021.- 23 may. - № 105. - S. 1,3. 
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Şuşada türk dünyasının qəlbi döyünürdü 

 
Tahir Rzayev, 

Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin sədri 

 
Şuşada keçirilən “Xarıbülbül” musiqi festivalı tarixə çevrilsə də, ancaq uzun illər xatirələrdə 

yaşayacaq, hər dəfə Şuşanın adı çəkiləndə, bu müqəddəs məkana səfər edəndə yada düşəcək, qürur doğuracaq. 

Çünki bu adi bir festival deyildi, 30 illik ağrılı-acılı günlərin, həsrətin sonu, milli birliyimizin təntənəsi idi. 

Şuşada bütün Azərbaycan xalqının, Türk dünyasının qəlbi döyünürdü. Nəinki insanlar, sanki dağlar, 

qayalar, güllər, çiçəklər də sevinirdi. Çünki müqəddəs şəhər, ana torpaq murdar nəfəslərdən, mənfur niyyətlərdən, 

nifrətli, qəddar baxışlardan, məkrli ayaqlardan təmizlənmişdi. 

Cıdır düzü qol açmışdı, Xarıbülbül insanların sinəsində dilə gəlmişdi! Pənah xanın, Vaqifin, 

Üzeyirin, Xanın, Bülbülün, Cabbarın, bu torpağın uğrunda canını qurban verən ölməz şəhidlərimizin ruhu şad idi. 

Ədalət, həqiqət cəsarətlə, istək, arzu əzmlə, hünərlə, inam dəmir yumruqla, məhəbbət, səadət zəfərlə, əməl 

qətiyyətlə qol-boyun idi. Bu, hər anı bir əsrə bərabər olan tarix idi və dünyaya Azərbaycan Prezidentinin, Ali Baş 

Komandan İlham Əliyevin, qəhrəman, Müzəffər Ordumuzun, yenilməz, cəsur xalqımızın böyüklüyünü, 

əzəmətini, torpaq, vətən uğrunda birliyini, qürurunu nümayiş etdirirdi. 

Səslənən fikirlər, qəlbləri riqqətə gətirən muğamlar, mahnılar, ifa olunan rəqslər, təbəssümlər sanki 

ilahiləşmişdi, zaman da, an da elə bil ki, müqəddəsləşmişdi.         

Adama elə gəlirdi ki, Şuşa uzun illərin dəhşətlərini, həsrətini bir anda unutmuşdu. Yox, unuda 

bilməzdi. Yadelli  yağılara baş əyməyən, ən qəddar düşmənə göz dağı olan, alınmaz qalaya çevrilən bu şəhər ötən 

əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində  xəyanətin qurbanına çevrildiyini və ermənilərə satıldığını heç vaxt yaddan çıxara 

bilməz. Başına gətirilənlərdən dərs aldığı, keçmişi unutmadığı, gələcəyə ümidlə baxdığı üçün Şuşa həmişə 

dözümlü olub.        

“Xarıbülbül” festivalının keçirildiyi o günlərdə hər bir azərbaycanlının, bu torpağı, dövləti sevən hər 

bir insanın qəlbi Şuşa ilə bir döyünürdü.          

Şuşa qollarını dünyaya, onu sevənlərə, sevincinə şərik çıxanlara geniş açmışdı. Azərbaycan 

həqiqətlərini dünyaya bəyan edirdi. 

Şuşa Azərbaycana heç bir zaman yaşamadığı möhtəşəm, unudulmaz bir bayram yaşadırdı. Bu 

kəhkəşan, bu atəşfəşanlıq şəhidlərimizin qızıl qanından mayalanmışdı, göylərə ucalaraq od kimi düşmənin başına 

ələnirdi, gözlərini çıxarır, ürəyini partladırdı. 

Şuşa Xarıbülbüllə qol-boyun idi. 

Şuşa bütün Azərbaycan xalqı ilə, Dünya Azərbaycanlıları ilə, Türk Dünyası ilə, sülhsevər insanlar 

ilə qol-boyun idi. 

Şuşa haqla, ədalətlə qucaqlaşmışdı. Dünyaya haqqın təntənəsini, ədalətsizliyin, vəhşiliyin çirkin 

üzünü, ölümə məhkumluğunu nümayiş etdirirdi. Bəşəriyyəti nasizmə, terrora, təcavüzə, qəddarlığa qarşı birgə 

mübarizəyə səsləyirdi. 

Şuşa din, əqidə, məslək qardaşları ilə qoşa dayanmışdı. Talışı, ləzgini, rusu, avarı, tatı, yəhudini, 

Azərbaycanın müstəqilliyi və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda inamla mübarizə aparan xalqların 

nümayəndələrini əziz övladı, oğlu-qızı kimi qoynuna almışdı. Onların nəfəsini duyur, istəklərindən qanadlanırdı, 

fərəhlənirdi. 

Şuşa Yuxarı Gövhər ağa məscidindən oxunan duaların, qılınan namazların, ibadətlərin fövqündə 

Tanrıya yaxınlaşmışdı, bugünkü xoşbəxt anların, insanlarımızın sevinci, həqiqətin təntənəsi üçün ona əl açmışdı, 

qarşısında baş əyirdi, bəndələrinin dualarının qəbul olunmasını diləyirdi. 

Şuşa xoşbəxt, Xarıbülbül azad idi. 

Bu gözəl günləri görmək istəyən hər bir insan da xoşbəxt idi. 

Ulu Öndər Heydər Əliyevin işğal altında olan torpaqlarımızın taleyi ilə bağlı bir vaxtlar söylədiyi 

fikirlər hamını kövrəltmişdi: “Arzu edirəm ki, sizinlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik, inanın ki, gedəcəyik. 

Şuşa Azərbaycanın gözüdür, hər bir azərbaycanlı üçün bu, iftixar mənbəyidir. Şuşa bizim mədəniyyətimizin, 

tariximizin rəmzidir. Şuşa hamı üçün əzizdir. Heç vaxt biz Laçınsız yaşaya bilmərik. Ağdam kimi gözəl bir şəhər, 

Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcərin o bulaqları, Kəlbəcərin o İsti suyu. Biz onlarsız yaşaya bilmərik”.     
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Bu nidalarda böyük bir uzaqgörənlik, qətiyyət, inam vardı. Gələcək nəsillərə bir vətəndaş, rəhbər 

çağırışı kimi səslənən bu fikirlər həm də Ümummilli Liderimizin arzularının, ümidlərinin ifadəsi idi. O, yaxşı 

bilirdi ki, özü kimi inandığı, etibar etdiyi bir şəxs - İlham Əliyev gec-tez işğal altında olan torpaqları düşməndən 

azad edəcək, yağıları, qəddarları əyəcək, şəhidlərimizin qanını yerdə qoymayacaqdır. 

Ümummilli Lider inanırdı ki, oğlu onun etimadını doğruldacaq, düşmən tapdağı altında olan 

şəhərləri, kəndləri, məscidləri, dini-tarixi abidələri sakinlərinə qovuşduracaq, öz əzmi, siyasəti, cəsarəti ilə 

Azərbaycan xalqının başını ucaldacaq, nəinki düşməni, dünyanı heyrətdə qoyacaq və yeni bir tarix yazacaqdır. 

Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının qüdrətinə, gücünə inanırdı. Bilirdi ki, xalqı ilə həmrəy olan 

İlham Əliyev mütləq və mütləq bütün çətinlikləri dəf edəcək, torpaqlar işğaldan azad olunacaq, Şuşa xoşbəxt 

günlərinə qayıdacaqdır. 

Əziz Şuşamızda hərarətli, möhtəşəm bir səs dağı-daşı titrədirdi, insanların qəlbini riqqətə gətirməklə 

bərabər, həm də kövrəldirdi: “Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim, Şuşanı azad etdik. Bu, Böyük 

Qələbədir! Şəhidlərimizin, Ulu Öndərin ruhu şaddır bu gün! Gözün aydın olsun, Azərbaycan! Gözümüz aydın 

olsun, dünya azərbaycanlıları! Qarabağ Azərbaycandır! Əziz Şuşa, sən azadsan! Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq! Əziz 

Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik! Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!” kəlmələrinin sədası 

qəlbləri titrətməklə bərabər, düşməni, təcavüzkarlara dəstək verənləri bir daha sarsıtdı.            

Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan dünyaya bir daha öz çağırışını edərək bildirdi ki, “Biz 

sülh, əmin-amanlıq, quruculuq tərəfdarıyıq, ancaq hər bir təxribata qarşı dəmir yumruq yerindədir. Heç bir qüvvə 

bizə təsir edə və yolumuzdan döndərə bilməz”.      

Bu sözləri dövlətimizin rəhbəri dəfələrlə səsləndirib və bəşəri ideyalara, insanlığa sədaqətini əməli 

ilə sübut edibdir. O, bununla həm də rəhbər, vətəndaş mövqeyini ortaya qoyur və öz borcunu, vəzifəsini, sözünü 

dəyərləndirmişdir. 

“Biz işğal altında olan torpaqlarımızı mütləq düşmənlərdən azad edəcəyik” deyirdi. Nəticələr göz 

qabağındadır. 

“Azərbaycan beynəlxalq aləmdə tanınacaq, nüfuz qazanacaq, söz sahibinə çevriləcəkdir” kəlmələrini 

dönə-dönə xatırladırdı. 

Bu sahədə də uğurlu nəticələr var. Dost ölkələrin, sözümüzü deyənlərin, səsimizə səs verənlərin, 

uğurlarımıza sevinənlərin sayı xeyli artmışdır. 44 günlük müharibə dövründə biz bunun canlı şahidi olduq. 

“Azərbaycanın regionları, şəhər və kəndlərimiz inkişaf edəcək, mədəniləşəcək, insanların sosial rifah 

halı yüksələcək, hər bir vətəndaşa qayğı və diqqət artırılacaq” vədinə əməl edən Prezidentimiz bu gün işğaldan 

azad olunan torpaqların, ərazilərin abadlaşdırılması, cənnətə çevrilməsi vəzifəsini öz üzərinə götürmüşdür və bu 

istiqamətdə çox mühüm tədbirlər həyata keçirilməkdədir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin, birinci xanım Mehriban Əliyevanın, qızları 

Leyla və Arzu Əliyevaların Şuşaya səfəri zamanı biz bunun əyani şahidi olduq.    

Cənab Prezident və ailəsi 110/35/10 kilovatlıq “Şuşa” yarımstansiyasının, Şuşada “Xarıbülbül” 

hotelinin yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak etdilər, hotelin nəzdindəki 48 mənzilli korpusda və koteclərdə 

yaradılan şəraitlə tanış oldular. Şuşada yeni məscidin, 1 saylı ümumtəhsil məktəbinin təməlini qoydular və davam 

etdirilən bir sıra işlərlə yaxından maraqlandılar. Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, həqiqətən də Şuşa cənnətə 

çevriləcək, nəinki respublikamızın mədəniyyət paytaxtı kimi, dünyanın ən gözəl şəhəri kimi tanınacaqdır. 

“Bu gün ölkəmizin tarixində əlamətdar bir gündür” deyən Azərbaycan Prezidenti 30 illik vətən 

həsrətinin sevincini xalqımızla bölüşməklə şəhidlərimizi yad etdi: “Biz bu günü bizim qəhrəman hərbçilərimizə 

borcluyuq”. Dövlət başçısı “Xarıbülbül” musiqi festivalının şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr edildiyini 

xatırlatmaqla bir daha onlara sonsuz hörmət və ehtiramını ifadə etdi. 

Əlbəttə, “Xarıbülbül” musiqi festivalı adi bir bayramın təntənəsi deyildi. Bu bayram 30 illik torpaq, 

yurd-yuva həsrətinin sonu, Azərbaycan Prezidentinin, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin uzaqgörən siyasətinin, 

şanlı ordumuzun rəşadətinin, xalqımızın birliyinin, qəhrəmanlığının təntənəsi idi. 

Bu bayram şəhidlərimizin, nisgilli ana-bacılarımızın, min bir əzablara tab gətirən atalarımızın, 

qəlbinə çalın-çarpaz dağ çəkilən əzizlərimizin, balalarımızın, bizi istəyənlərin və gələcəyə, qələbəyə ümid 

bağlayan milyonların inamının, duasının təntənəsi idi. 

Bu bayram Dünya Azərbaycanlılarının, Türk Dünyasının illərlə sızıldayan yarasına, acısına-ağrısına 

bir məlhəm idi. 

Bu bayram Allahın Azərbaycana, xalqımıza əta etdiyi məhəbbətin lütfü, insanlarımızın Tanrıya 

ehtiramının ifadəsi idi. 
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Bu bayram Şuşanın, Xarıbülbülün əbədi, ölməz bir həyat qazanmasının, bundan sonra daha xoşbəxt 

günlərə qovuşacaqlarının nümayişi idi. 

Bu bayram Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevə əbədi ömür bəxş edən, 

xalqımızın qəlbində daimi, əsrlərlə yaşamağa haqq qazandıran, nəslimizə-kökümüzə unudulmaz şöhrət gətirən bir 

bayram idi. Tanrım belə günləri Azərbaycan xalqına çox görməsin. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 23 may. - № 105. - S. 3 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

452 
 

 

Cıdır düzündə zəfər təntənəsi 
 

Vaqif Abbasov, 

Akademik 

 

Azərbaycanın memarı, qurucusu, Ulu öndər Heydər Əliyevin layiqli, ləyaqətli varisi, ölkəmizi qısa 

müddətdə hərtərəfli, uğurlu inkişaf yoluna çıxaran, onun dünya dövlətləri sırasında ön mövqedə yerini 

möhkəmləndirən möhtərəm Prezidentimiz, Müzəffər Ali Baş Komandanımız, qalib sərkərdəmiz İlham Heydər 

oğlu Əliyev haqqında fikirlər, düşüncələr, onun misilsiz fəaliyyətinin təhlili saysız-hesabsız kitablara sığmaz. 

İnanıram ki, bu cür kitablar yazılacaq - özü də tolerantlıq nümunəsi, multikultural dəyərlərin məkanı olan 

ölkəmizdə yaşayan müxtəlif xalqların, ayrı-ayrı nəsillərin nümayəndələri tərəfindən! Mən isə bir alim kimi 

ürəkdən gələn fikirlərimi, səmimi duyğularımı bacardığım qədər bu kiçik yazıda oxuculara çatdırmağa çalışdım. 

Və bununla fəxr edirəm! Fəxr edirəm ki, Ümummilli lider Heydər Əliyev yolunun yolçusuyam, onun ali 

ideyalarını qətiyyətlə davam etdirən, gerçəyə çevirən İlham Əliyev kimi bir görkəmli dövlət başçısının rəhbərlik 

etdiyi ölkədə yaşayıram, bu ölkənin vətəndaşıyam. Azərbaycanlı olmaqdan qürur duyuram! Düşünürəm ki, 

Prezident İlham Əliyevin tarixdə ən parlaq missiyası 30 illik həsrətdən sonra Qarabağımızı bizə qaytarmasıdır, 

Azərbaycana qaytarmasıdır. 

Rəhmətlik Ulu öndər Heydər Əliyev Qarabağ məsələsini ölkənin, dövlət başçısı kimi özünün bir nömrəli 

problemi elan etmişdi, bu yolda çox əziyyət çəkdi, çox fədakarlıq göstərdi. İstər bu problemin həllinə, istərsə də 

bir milyondan çox qaçqın və məcburi köçkün soydaşımızın üzləşdiyi çətinliklərin həllinə mühüm töhfələr verdi. 

Xalqımız bu tarixi xidmətləri heç zaman unutmayacaq!.. Dahi Heydər Əliyev Qarabağ məsələsini də böyük 

müdrikliklə həll edəcəkdi - amma ömür vəfa etmədi! Bu, həqiqətdir! 

Cənab İlham Əliyev isə Ata vəsiyyətini qeyrətlə gerçəyə çevirdi, Qarabağı azad etdi, Azərbaycanı 

bütövləşdirdi! Təkcə biz yox, dəyişən nəsillər zaman-zaman bu xidmətinə görə Ali Baş Komandana minnətdar 

olacaqlar. Çünki O, torpaqlarımızı işğaldan azad etməklə xalqımızın milli qürurunu, milli ləyaqət hissini özünə 

qaytardı, hər bir Azərbaycan vətəndaşına başucalığı gətirdi. Nəşrə hazırladığım "Dahilərin, müdriklərin və 

fatehlərin həyat dərsləri" kitabının əvvəlində 2020-ci ilin Vətən müharibəsindəki Qələbə paradından yazmışdım. 

Qismət elə gətirdi ki, kitabın son səhifələrini yazdığım gün Prezident İlham Əliyevin azad etdiyi, üçrəngli 

Azərbaycan bayrağını ucaltdığı, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan etdiyi Şuşamızda "Xarıbülbül" musiqi 

festivalının keçirildiyi günlərə təsadüf etdi. Heydər Əliyev Fondunun mayın 12-13-də Şuşada təşkil etdiyi 

"Xarıbülbül" musiqi festivalı daha bir möhtəşəm Qələbə kimi tarixə düşdü. Möhtərəm Prezidentimiz İlham 

Əliyevin, Birinci xanım Mehriban Əliyevanın, onların övladları Leyla və Arzu Əliyevaların da qatıldığı festivalın 

hər dəqiqəsi, hər anı qürurdan gözlərimizi yaşatdı, bizə 30 illik ağrı-acımızı unutdurdu. İçimizdəki Qarabağ 

nisgilinə, həsrətinə son qoydu. Dövlət başçımızın böyük qətiyyət və mətanətlə, qeyrətlə, sədaqətlə yenidən 

qurduğu, abadlaşdırdığı Şuşanı, sanki biz də onunla birgə gəzdik, gördük, sevindik, fəxr elədik! Gövhər ağa 

məscidini ziyarət etdik, bu müqəddəs məkanda Allaha dualar etdik, şükürlər etdik! Festivalın açılışında hörmətli 

Prezidentimizin tarixi çıxışı, ilk kəlməsindəcə Şuşanı, Qarabağı böyük mərdlik və qəhrəmanlıqla, canları, qanları 

bahasına azad edən Şəhidlərimizi anması ürəyimizdən xəbər verdi! Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər 

Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə "Xarıbülbül" festivalının yüksək səviyyədə təşkili 

yenə böyük heyranlıqla qarşılandı. "Qarabağ şikəstəsi", Üzeyir Hacıbəylinin "Koroğlu"su, Bülbülün "Ölkəm"i və 

digər bir-birindən əzəmətli musiqilər Cıdır düzündə yenidən səsləndi, dünyaya yayıldı, düşmənin qulağını batırdı, 

Şuşadakı möhtəşəm atəşfəşanlıq düşmənin gözlərini kor etdi! Və inanıram ki, hələ xalqımızın tarixində Prezident 

İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə belə təntənəli günlər, uğurlar, nailiyyətlər çox olacaq, hələ çox Qələbəmizi beləcə 

elliklə, ölkəmizdə mehribanlıqla yaşayan xalqların nümayəndələri ilə birgə qeyd edəcəyik! Tezliklə "Zəfər yolu" 

ilə mədəniyyət paytaxtımız Şuşaya gələcək əcnəbi qonaqlar bir qocaman dövlətin, öz qüdrətli Liderinin, Müzəffər 

Ali Baş Komandanının ətrafında yumruq kimi birləşən bir xalqın nələrə qadir olduğunu öz gözləri ilə görəcəklər! 

Dostlar sevinəcək, düşmən xar olacaq!.. 

Bu fəxarət hissini bizə yaşatdığına görə uca Tanrıya borcluyuq! Qalib bir dövlətin vətəndaşı olmaq 

şərəfini bizə yaşadan Ali Baş Komandanımıza, möhtərəm Prezidentimizə bir ömür boyu minnətdarlıq borcumuz 

var!.. 

Bir vacib məqamı da əvvəlcədən böyük fəxarətlə xatırlatmaq istəyirəm. Bu il möhtərəm Prezidentimizin, 

müzəffər Ali Baş Komandanımızın 60 yaşı tamam olur! Ulu millətimizin, xalqımızın sonsuz sevgisi, bitib-

tükənməyən duaları Onun halal haqqıdır, onun hədiyyəsidir! Amma mənə elə gəlir ki, öz ad gününə, öz əlamətdar 
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yubileyinə elə ən böyük hədiyyəni də cənab İlham Əliyev özü verdi! Bu, onun milyonların 30 illik həsrətinə son 

qoyaraq azad etdiyi Qarabağdır, Qarabağımızdır! 

Tarixdə çox az dövlət başçısı millətin xilaskarı kimi tarixə düşüb. Allah "millətin xilaskarı" obrazını, 

məhz Onun taleyinə yazdı! O isə Qarabağ problemini həll etməklə hər kəsin qəlbində öz heykəlini ucaltdı. "Mən 

hər bir azərbaycanlının Prezidenti olacağam" deyən cənab İlham Əliyev 2003, 2008, 2013 və 2018-ci illərdə onu 

Prezident seçən xalqına sədaqətlə xidmət etdi və etməkdə davam edir. İndi dünyanın tanınmış siyasi liderləri, 

ictimai xadimlər, beynəlxalq ekspertlər də etiraf edirlər ki, ötən 18 ildə Prezident İlham Əliyevin daxili və xarici 

siyasəti ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin təmin olunması, əhalinin təhlükəsizliyi, insanların əsas hüquq və 

azadlıqlarının qorunması ilə yanaşı, Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsinə, Dağlıq Qarabağ 

kimi ağır bir yaranın sağalmasına gətirib çıxardı. Bir sözlə, Azərbaycan 30 ildən sonra Ermənistanın hərbi 

təcavüzü nəticəsində yaranan Dağlıq Qarabağ problemini həll etdi... 

Möhtərəm Prezidentimizin 10 dekabr 2020-ci il tarixli möhtəşəm paraddakı bir fikrini xatırlatmaq 

istəyirəm: "Mən 2003-cü ildə Prezident vəzifəsinə seçiləndə Konstitusiyamıza və müqəddəs Qurani-Kərimə əl 

basaraq and içmişdim ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyacağam. Bu gün böyük qürur hissi ilə deyə 

bilərəm ki, Azərbaycan öz istədiyinə nail oldu, tarixi ədaləti, beynəlxalq hüququ bərpa etdi..."  

Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev bu Qələbəyə böyük maneələri, ikili standartları, bəzi 

dövlətlərin riyakar münasibətlərini diplomatik gedişlər və siyasi məharətlə dəf edərək nail oldu, bir çox düşməni 

dosta çevirdi. "Azərbaycan müstəqilliyi dövründə heç vaxt indiki qədər güclü olmayıb" deyən dövlət başçımızın 

"Sözümüz imzamızdır!" ifadəsi ən ağrılı problemimizin - Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli, ərazi bütövlüyü 

və suverenliyimizin bərpası çərçivəsində həllində əsas strategiyaya çevrildi. Azərbaycan ərazilərini işğaldan azad 

etməklə, həm də 27 ildir kağız üzərində qalan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icrasını təmin etdi... 

İndi xalqımız Vətən müharibəsində torpaqlarımızı işğal altında saxlayan, sərvətlərimizi talayan, maddi-

mədəni abidələrimizi məhv edən məkrli düşmənin üzərindəki şanlı Qələbəsinin qürurunu yaşayır. Bir daha qeyd 

etmək istəyirəm ki, bu Qələbənin kökündə dayanan sarsılmaz xalq-iqtidar birliyi dayanır. Böyük rəhbərimizin elə 

Şuşada səsləndirdiyi "Biz Şuşaya qayıtmışıq və bundan sonra burada əbədi yaşayacağıq! ...Yaşasın Şuşa! Yaşasın 

Qarabağ! Yaşasın Azərbaycan!" fikri hər birimizin ürəyini dağa döndərir! 

... Bəli, Azərbaycanın Vətən müharibəsindəki parlaq Qələbəsi ilə Vətən bütövləşib və ölkəmizin inkişaf 

planı indi Qarabağa uzanır. İşğaldan azad edilən torpaqlarımızda başlanan genişmiqyaslı quruculuq və bərpa işləri 

göstərir ki, Azərbaycana sığal çəkən əllər Qarabağı da cənnətə çevirəcək... 

Azərbaycanın ən böyük Qələbələri isə hələ bundan sonra olacaq. Çünki "Biz xoşbəxt insanıq, bizim 

nəslimiz xoşbəxtdir ki, bu sevincli günləri görə bilirik. Mən özümü xoşbəxt insan hesab edirəm ki, bu sevincli 

xəbərləri doğma xalqıma çatdırıram. Ali Baş Komandan kimi bütün işlərə rəhbərlik edirəm və Azərbaycan xalqını 

əmin etmək istəyirəm ki, bundan sonra da öz fəaliyyətimdə ölkəmizin, xalqımızın milli maraqlarını qorumaq üçün 

əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm!" deyən müdrik rəhbərimiz, Prezidentimiz var. 

Yaşasın xalqımızın böyük oğlu, dahi və müdrik Prezidentimiz İlham Əliyev! 

Yaşasın tarixə belə bir qüdrətli sərkərdə, uzaqgörən dövlət başçısı bəxş edən Azərbaycan xalqı! 

Allah Azərbaycana belə bir ləyaqətli oğul bəxş edən Heydər Əliyevə və Zərifə Əliyevaya qəni-qəni 

rəhmət eləsin! 

Qarabağlı, bütöv Azərbaycan daim var olsun!.. 
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Xarıbülbülün metamarfozası 

 

İlqar Fəhmi 

 

Şuşaya qəhrəman əsgərlərimiz iki ayaqla gedib çıxdılar, biz dörd təkərlə getdik. 

Şuşada qəhrəman əsgərlərimizi düşmənin güllə yağışı qarşıladı, bizi isti yaz günəşinin ilıq şüaları. 

Yolun çətinliyindən nə qədər mızıldansaq da, əslində, bu narazılığa görə xəcalət çəkirdik. 

Axı bax bu yolu çətinliklə də olsa, narahatlıqla da olsa, gedib Şuşaya ayaq basmağımız üçün yüzlərlə igid 

əsgərimiz şəhid olub, qazi olub, bu dağlarda can qoyub, bu qayaları yalın əllə qalxıb... 

Bəlkə də, Azərbaycanda elə bir adam olmazdı ki, uzun fasilədən sonra Şuşada keçirilən "Xarıbülbül" 

festivalında iştirak etməyi arzulamasın. Əgər imkan olsaydı, ayağı yer tutan bütün azərbaycanlılar, dünyanın hansı 

yerində yaşamasından asılı olmayaraq, az qala qaça-qaça Şuşaya gələrdi... "Xarıbülbül"ün nəfəsini hiss etmək 

üçün... 

Bu işğal illəri ərzində "Xarıbülbül" obrazı sadəcə gözəl  bir gül olmaqdan çıxıb, böyüyüb genişlənib, 

Azərbaycan xalqı üçün az qala bir arxetipə çevrilib. Xarıbülbül deyərkən, gözümüzün qabağına işğaldan əvvəlki 

Qarabağın mədəni həyatı, daha sonra mənfur işğal dönəmi, dağıdılan evlər, yüzlərlə gözü yaşlı didərginlər, azan 

səsinə həsrət qalan məscidlər, muğam sədaları üçün darıxan Cıdır düzü, daha nələr, nələr gəlir... və ən nəhayət, 

müzəffər qələbə... 

Xarıbülbül sanki əsarətdə qaldığı illərdə təslim olmayan, işğala boyun əyməyən, illər boyu inadla güclənən 

böyüyən və nəhayətdə Koroğlunun Qıratı kimi qaranlıqdan çıxıb düşmənin üzərinə şığıyan bir dəmir caynaqlı 

qartal obrazına çevrildi... Həqiqətən də bu obrazın xalqımızın kollektiv təhtəlşüurunda necə böyük yer tutduğu 

haqqında ayrıca monoqrafiyalar yazmaq olar... 

Ən maraqlısı budur ki, bu obrazın aktivlik dönəmi bitməyib, əksinə, bir az da güclənir, bir az da genişlənir, 

hər yeni gələn nəsil onu öz düşüncəsi formatında yenidən qiymətləndirəcək, yeni detallar əlavə edəcək... 

Festivalda Azərbaycan mədəniyyətinin qaymaqları iştirak etdi, gözəl səslər, gözəl ifalar... Cıdır düzü 

darıxmışdı o səslərçün, o ifalarçün... 

Lakin mənim ən çox diqqətimi cəlb edən başqa bir məqam oldu. Tədbirin sonunda ölkə başçısı cənab İlham 

Əliyev səhnəyə çıxıb bütün ifaçılara bir-bir təşəkkür etdi... Sonda isə yenə də... "Şuşa, sən azadsan", "Qarabağ 

Azərbaycandır" sədaları... 

İlk baxışdan sual oluna bilər ki, burda qeyri-adi nə var ki? Ölkə başçısı hərbçilərlə, sadə insanlarla demək 

olar ki, bütün  görüşlərinin sonunu məhz bu cür bitirir... 

Bəli, elədi... Lakin məhz Şuşada olarkən, bu sözləri deyən zaman onun simasındakı sonsuz sevinc, qürur 

və fərəh hissini yaxından seyr elədim. Və mənə elə gəldi ki, Şuşa yarım il əvvəl yox, məhz elə bu gün azad edilib. 

Yarım il az vaxt deyil. Sadə məntiqlə götürəndə qələbənin gətirdiyi sevinc, fərəh, qürur hissi artıq müəyyən 

qədər sakitləşməliydi. Hər halda öz ətrafımızda bu halı görürük... Aylar keçir, hər şey bizimçün adiləşir, hətta 

hərdən elə gəlir ki, Şuşada elə həmişə bizim bayrağımız dalğalanıb, otuz illik işğal dövrü də olmayıb, o qanlı 

müharibə də... 

Toplumun xarakteri belədi, neynəmək olar... Tez alışıb, tez də sakitləşmək... 

Lakin Şuşada, Cıdır düzündə yumruğunu havaya qaldırıb,  "Qarabağ Azərbaycandır" deyərkən ölkə 

başçısının simasındakı ifadəni yaxından seyr edəndə anladım ki, bizdən fərqli olaraq, məhz onun üçün bu şanlı 

zəfər heç vaxt adiləşməyəcək, heç vaxt sıravi bir tarixi fakt olmayacaq...    

Niyə? Çünki bu şanlı zəfərin əldə edilməsi üçün hələ 44 günlük müharibədən də əvvəl necə uzunmüddətli 

bir pərdəarxası mübarizə getdiyini təbii ki, hamıdan yaxşı o bilirdi. 

Bu illər ərzində Qarabağ problemini ermənilərin xeyrinə həll etməyə çalışan dünya güclərinin təzyiqləri, 

Azərbaycanın iqtisadi inkişafının qarşısını almaq istəyən bədxahların fitnəkarlıqları, üzümüzə gülərək ölkəyə 

gələn Qərb diplomatlarının üstüörtülü təkidləri və daha nələr, nələr... 

Bu iyirmi altı illik mübarizənin görünməyən tərəfləri barədə yəqin ki, illər sonra cild-cild kitablar yazılacaq. 

Bu mübarizə yolunun ön sırasında isə əvvəl Heydər Əliyev, son 16 ildə isə İlham Əliyev dayanırdı. 

İşğal müddəti uzandıqca, illər keçdikcə daha da arxayınlaşaraq  həyasızlaşan ermənilərin və onların 

havadarlarının bütün yalanlarını, fitnələrini, riyakarlığını, rəzalətlərini ilk olaraq o görürdü... Bütün bu illər 

ərzində məğlubedilməzlik mifinə bürünmüş erməni siyasətçilərinin o lovğa ədası, özündənrazı davranışı, sonsuz 

təkəbbürü ilk olaraq ona təsir edirdi - qəzəblənirdi, dişləri sıxılırdı, yumruğu düyünlənirdi - lakin əsl diplomat 

kimi təmkinini saxlayaraq  öz daxili qəzəbini heç kimə hiss elətdirmirdi. 
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Çünki nəyi nə vaxt və necə eləməyi o hamımızdan yaxşı bilirdi... Bilirdi ki, apardığı uzunillik mübarizə 

bəhrəsini verməkdədir. Müxtəlif diplomatiya müstəvilərində qələbə ardınca qələbə qazanılır. Xalqımız şanlı 

zəfərə addım-addım yaxınlaşır. Azərbaycan iqtisadi və hərbi cəhətdən getdikcə güclənir, dünya səviyyəsində 

tanınan regional güc mərkəzinə çevrilir, Ermənistan isə öz qəsbkarlığının acı bəhərini yeyərək get-gedə zəifləyir... 

Çox qalmayıb, vaxt gələcək bu çaqqalların bütün lovğa ədası, təkəbbürlü davranışı yerə çırpılan şüşə kimi çilik-

çilik olacaq.  

Onun içindəki qəzəb və hirs gücləndikcə, mübarizə əzmi bir az da artırdı, Dəmir Yumruq ağırlaşırdı, 

sərtləşirdi... Sarkisyanlar, Paşinyanlar başa düşmürdülər ki, onu daha çox qəzəbləndirməklə, öz başlarına enəcək 

Dəmir Yumruğu bir az da ağırlaşdırırlar... 

Haşiyə: Bir neçə gün öncə Youtube kanalında iyirmi il əvvəl Heydər Əliyevlə Koçaryanın danışıqlarını əks 

etdirən videoçarxa rast gəldim. Təsadüf elə gətirmişdi ki, bu rolikin altında da həmin Koçaryanın bir neçə ay əvvəl 

Rusiya kanallarından birində Poznerə verdiyi müsahibə yerləşdirilmişdi... Özümü saxlaya bilməyib görüntünü 

skrin elədim... 

İlk görüntüdə, danışıqlardan sonra Heydər Əliyevlə birgə mətbuat konfransında iştirak edən Koçaryanın 

oturuş tərzi, sifətinin ifadəsi, danışıq ədası məni çox qəzəbləndirdi. Nədənsə, məhz həmin məqamda fikrimə gəldi 

ki, görəsən, o vaxt bu görüntünü müşahidə edən İlham Əliyevin ürəyindən hansı hisslər keçib... Sən haranın 

küçüyüsən ki, Heydər Əliyevin qarşısında belə lovğa əda ilə oturasan? Sən haranın çaqqalısan ki, Heydər Əliyevlə 

belə bərabər tərzdə danışasan? Sən başa düşmürsən ki, qarşındakı kimdi? O, SSRİ-nin rəhbərliyində olanda, sən 

balaca bir qəsəbənin komsomol katibi idin... İndi ona meydan oxumağa cəhd edirsən? Ondan daha güclü 

görünməyə çalışırsan? Amma nə qədər çalışsan da, yenə də onun yanında kiçiksən, cılızsan... 

(Ölkə başçısının nə vaxt hansı hisslər keçirdiyi barədə fikir irəli sürmək yəqin ki, siyasi cəhətdən korrekt 

deyil. Lakin, məncə, bir yazıçı üçün bu günahı bağışlayarlar). 

Həmin videoçarxın altında Koçaryanın bu il verdiyi müsahibə zamanı sifətinin ifadəsinə diqqət kəsildim... 

Müqayisə elədim... Budur, Heydər Əliyev qarşısında o cür lovğa əda ilə oturan Koçaryanın  indi sifəti əyilib, səsi 

boğulub, içindəki ümidsizliyi heç cür gizlədə bilmir... Çünki atasının qarşısında təkəbbürlə oturub yekə-yekə 

danışan bu qəsbkarın dərsini oğlu on qat artıqlamasıyla verib. Həm də tək onun yox... 

Bütün bu illər ərzində yerə-göyə sığmayan erməni siyasətçilərinin, hərbçilərinin hamısı bu saat eynən 

həmin görkəmdədi. Ağzının üstündən yumruq zərbəsi almış çaqqallar kimi... 

Və öz çaqqal yuvalarında oturub Şuşadakı atəşfəşanlığa baxırlar...  

Hardadı Heydər Əliyevin qarşısında lovğa əda ilə oturan Koçaryan? Hardadı Qarabağın müstəqil 

dövlətçiliyindən dəm vuran Sarkisyan? Hardadı Şuşada yallı gedib "Qarabağ Ermənistandır və nöqtə" deyən 

Paşinyan? 

Yoxdular... Onlar hamısı ölkə başçısının "Qarabağ Azərbaycandır" deyib, yumruğunu havaya qaldıran 

zaman, üzündə yaranan əbədi fərəh və qürurun içində əriyiblər. 

O çöhrədəki sevinc və qürurda tək Paşinyanlar, Koçaryanlar əriməyib. Elə onların xaricdəki havadarlarının, 

hər vəchlə ölü Ermənistanı reanimasiya eləməyə çalışan qüvvələrin sonsuz cəhdləri də yox olub... 

Əvəzində, Şuşanın Cıdır düzündə Heydər Əliyevin səsi yayılır. Hamımızın gözü yaşarır. Sanki hiss edirik 

ki, Heydər Əliyev uzun illər əvvəl o sözləri o tərzdə, o intonasiya ilə məhz bu gün üçün demişdi... Bütün varlığıyla 

inanmışdı ki, onun məhz bu sözləri illər sonra Şuşa üzərində yayılacaq və şanlı zəfər marşına çevriləcək... Çünki 

o intonasiya  məhz müzəffər qalib intonasiyasıdır...   

Və nəhayət, yenə "Xarıbülbül" festivalının sonunda səslənən "Qarabağ Azərbaycandır" sədalarına 

qayıdaq... 

O sədalar bütövləşən vətənin, işğaldan azad olan yurdun səadət himninə bənzəyir. Və mən əminəm ki, illər 

də keçsə, hər dəfə bu səda səslənəndə, ölkə başçısının yumruğu havaya qalxanda, onun üzündə eyni qürur və fərəh 

hissini, eyni sevinci görəcəyik. Sanki Şuşa elə bu gün, bu saat azad olunub.  Və onun simasındakı bu qürur və 

fərəh hissi bizə həmin qələbə sevincini təkrar-təkrar yaşadacaq, bizi o müzəffər müharibə günlərinə qaytaracaq, 

xalqa yumruq kimi birləşdiyi günləri xatırladacaq... 

Biz həm başqalarına, həm də özümüz-özümüzə sübut elədik - Biz lazım gələrsə böyük ola bilirik... 

İndi də, bundan sonra da.... 

Əgər Cıdır düzündə havaya qalxan o yumruq kimi həmişə möhkəm ola bilsək... 

 

Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-22 may.-№19-20.-S.2-3. 
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“Xarıbülbül”ün qayıdışı və Şuşadan dünyaya verilən mesajlar 
 

Qarabağ Zəfərinin davamı olan “Xarıbülbül” musiqi festivalı daha bir möhtəşəm uğur hekayəsidir 

 

Aslan Aslanov, 

AZƏRTAC-ın İdarə Heyətinin sədri, 

OANA-nın vitse-prezident 

Xalq qəzeti. - 2021.- 21 may. - № 103. - S. 5. 

 

Tarix: 12-13 may 2021-ci il. 

Məkan: Şuşa, Cıdır düzü. 

Məqam: “Xarıbülbül” musiqi festivalı. 

Bu, tarixə yazılan günlər, uzun illərin ayrılığından sonra qovuşduğumuz yurd yeri, bənzərsiz hadisədir. 

Azərbaycan bir həftədir ki, Qarabağ Zəfərinin davamı olan daha bir möhtəşəm uğur hekayəsinin təsiri altında 

yaşayır. Yer üzündə Şuşanın, Cıdır düzünün bənzəri olmadığı kimi, “Xarıbülbül”ə bənzər musiqi festivalı da 

görünməyib. 

Bu duyğusal günlərdə beynimdə dolaşan düşüncələri, Şuşa və festival barədə təəssüratlarımı oxucularla 

bölüşmək ehtiyacı duydum. Söhbətə müqəddimə olaraq deyim ki, bu, “Xarıbülbül”ün qayıdışı, multikulturalizmin 

Azərbaycan modelinin daha bir parlaq nümayişi idi və qədim yurd yerimiz, mədəniyyət paytaxtımız Şuşadan 

dünyaya musiqinin dili ilə ibrətamiz mənəvi-siyasi mesajlar ünvanlanırdı… 

 

Əyilməyən, sınmayan, Azərbaycan ruhunu qoruyan şəhər 

 

Gənclik illərində Şuşada dəfələrlə olmuşdum. Bacım Şuşa Pedaqoji Texnikumunda oxuyurdu və fürsət 

düşən kimi onun yanına gedirdim. Cıdır düzündə dayanıb saatlarla dağlara baxar, Günəşin çıxmasını, yaxud qürub 

çağını seyr edər, İsa bulağının suyundan dadmağa can atardım. 

 

Budəfəki gediş isə təbii ki, tam fərqli idi və festivala dəvət almış bütün insanlar kimi, məndə də sözlə 

ifadəsi mümkünsüz olan hisslər doğururdu. Yol boyu qulaqlarımda müdrik Prezidentimiz, Müzəffər Ali Baş 

Komandan İlham Əliyevin Şuşa işğaldan azad olunan gün – noyabrın 8-də Şəhidlər xiyabanından xalqımıza 

müraciətində dediyi sözlər səslənirdi: 

 

Əziz Şuşa, sən azadsan! 

Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq! 

Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik! 

 

Mənə elə gəlirdi ki, Qələbə müjdəsi olan bu kəlmələr hələ də Şuşa dağlarında, onun hər qayasında, hər 

daşında əks-səda verir. Şuşa bizim milli sərvətimiz, qədim Azərbaycan şəhəridir. Prezidentimiz tarixi qərar 

verərək, onu Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan etdi. Bunun ardınca isə Şuşada “Xarıbülbül” festivalının 

keçiriləcəyinin, Vaqif poeziya günlərinin bərpa olunacağının anonsunu verdi. Çox gözləmək lazım gəlmədi. Zəfər 

günündən altı ay sonra Cıdır düzündən yüksələn muğam, musiqi sədaları bütün dünyaya yayıldı. Bu, kimin kim 

olduğunu, kimin hansı mədəniyyətə sahib olduğunu, Qarabağın əsl sahiblərinin kim olduğunu əyani surətdə 

nümayiş etdirdi. 

Pənahəli xanın təxminən 270 il əvvəl təməlini qoyduğu Şuşada işğal dövrünə qədər həmişə 

azərbaycanlılar yaşayıblar, bu şəhərin bütün aurasına, daş-divarına başdan-başa Azərbaycan ruhu hopub. 

Prezident İlham Əliyev festivalın açılış mərasimində bu məqamı xüsusi vurğuladı: “Ermənilər nə qədər çalışsalar 

da Şuşadan Azərbaycan ruhunu silə bilmədilər. Bəli, mənfur düşmən tərəfindən binalar dağıdıldı, məscidlərimiz 

dağıdıldı, tarixi abidələrimiz dağıdıldı. Ancaq Şuşa Azərbaycan ruhunu qoruya bildi. Şuşa 28 il yarım əsarətdə 

idi, ancaq əyilmədi, sınmadı, öz ləyaqətini qorudu, milli ruhunu qorudu, Azərbaycan ruhunu qorudu”. 

Biz də Şuşaya işğaldan sonra ilk səfərimiz zamanı onu əyilməyən, sınmayan, Azərbaycan ruhunu 

qoruyan şəhər kimi gördük və bundan böyük qürur duyduq. 
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Altı ay ərzində Şuşaya üç dəfə səfər edən Prezident İlham Əliyev deyir ki, hər dəfə buraya gələndə 

buradan ayrılmaq istəmir: “Şuşanın özünəməxsus aurası var. Mən dünyada Şuşaya bənzər şəhər görməmişəm, 

bəlkə də yoxdur”. 

Xalqımız 30 il Qarabağ, Şuşa həsrəti ilə yaşayıb, amma bu gözəl diyara, bənzərsiz şəhərə qayıtmaq 

inamını heç vaxt itirməyib. “Arzu edirəm ki, sizinlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik, inanın ki, gedəcəyik. Şuşa 

Azərbaycanın gözüdür, hər bir azərbaycanlı üçün iftixar mənbəyidir. Şuşa bizim mədəniyyətimizin, tariximizin 

rəmzidir. Şuşa hamı üçün əzizdir. Amma təkcə Şuşa yox, Laçın dağları da əzizdir. Biz heç vaxt Laçınsız yaşaya 

bilmərik. Ağdam kimi gözəl bir şəhər, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcərin o bulaqları, Kəlbəcərin o 

İsti suyu - biz onlarsız yaşaya bilmərik”. Ulu öndər Heydər Əliyevin illər öncə sarsılmaz inamla söylədiyi və 

festivalın leytmotivini təşkil edən, tədbirin iştirakçılarına təsirli anlar yaşadan bu fikirlərinin əks olunduğu lent 

yazısının nümayişi məni ötən günlərə qaytardı. Arxivimi araşdırıb tarixi və məkanı dəqiqləşdirdim: 1998-ci il 

martın 20-si, Mərdəkan, "Abşeron" sanatoriyası. Ulu Öndər həmin sözləri Novruz bayramı münasibətilə 

qaçqınlar və məcburi köçkünlər üçün keçirilən bayram şənliyində söyləmişdi. Bu arzular 23 il sonra çin oldu, 

Prezident İlham Əliyev ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Biz artıq Şuşadayıq, biz Laçına, Ağdama, Füzuliyə, 

Cəbrayıla, Zəngilana, Qubadlıya, Kəlbəcərə qovuşmuşuq. Üçrəngli bayrağımızın Qarabağda əzəmətlə 

dalğalandığı günü görmək, müqəddəs Qarabağ torpağını öpmək həqiqətən böyük xoşbəxtlikdir ki, bizə nəsib 

oldu. 

 

Musiqi və birlik bayramı, qayıdış və milli ləyaqət bayramı 

 

Təsadüfi deyildi ki, uzun fasilədən sonra ilk dəfə keçirilən “Xarıbülbül” musiqi festivalı şəhidlərimizin 

əziz xatirəsinə həsr olunmuşdu. Biz canını gözəl Qarabağımızın düşmən tapdağından azad olunması naminə fəda 

edən qəhrəman Vətən övladlarına, sağlamlığını itirən qazilərə, rəşadətli Ordumuza, Azərbaycan əsgərinə 

borcluyuq. Xalq öz Prezidentinin, Ordu öz Ali Baş Komandanının ətrafında bir yumruq kimi birləşdi və bu, 

Qələbəni şərtləndirən əsas amil oldu. Bu arzunu gerçəkliyə çevirən hər kəsin qarşısında baş əyirik! Həlak olmuş 

qəhrəmanların xatirəsi əbədi yaşayacaq! 

Cıdır düzündə keçirilən budəfəki festival, sözün həqiqi mənasında, musiqi və birlik bayramına, qayıdış 

və milli ləyaqət bayramına çevrildi. Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələri burada bənzərsiz 

musiqi çələngi hördülər. Yüksək dağlıq vadidə qurulmuş səhnədə molokan çastuşkalarından tutmuş talış, avar, 

ləzgi, tatar, kürd, udi, yəhudi mahnı və rəqsləri ifa olundu. Bunun da rəmzi mənası var idi, çünki 44 günlük Vətən 

müharibəsində heç bir etnik qrup ümumi işdən kənarda qalmadı. Onlar hamısı Qələbəyə töhfə verdi və bu, 

həqiqətən çoxmillətli Azərbaycan xalqının ümumi Qələbəsi oldu! 

Festivalın məhz Ramazan bayramı günlərində təşkil edilməsi də təsadüfi deyildi. Prezidentin 

vurğuladığı kimi, biz öz dini, milli, mənəvi köklərimizə bağlı olan xalqıq və əks-təqdirdə, heç vaxt işğala son 

qoya bilməzdik. Biz bütün bu illər ərzində bir amalla yaşamışıq - torpaqları azad edək, ədaləti bərpa edək, milli 

ləyaqətimizi qoruyaq və buna nail olduq. Bugünkü tədbir bir daha onu göstərir ki, biz Şuşaya qayıtmışıq və bundan 

sonra burada əbədi yaşayacağıq. 

Festivalın proqramı və təşkili barədə də ayrıca danışmaq lazım gəlir. Müxtəlif xalqların nümayəndələri 

səhnədə bir-birini əvəz edirdi. Tədbirin ilk dəqiqələrindən hiss olunurdu ki, bu ideya Prezidentdən gəlib. Festival 

boyunca biz Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın yüksək 

zövqünün və təşkilatçılığının bir daha şahidi olduq. Bu, səhnə tərtibatından tutmuş, musiqi seçiminə və çıxışların 

ardıcıllığınadək hər bir detalda özünü açıq-aydın büruzə verirdi. 

Doğrudan da, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların Vətən müharibəsində böyük payı olub. Tarixi 

Zəfərlə başa çatan 44 günlük müharibə bir daha göstərdi ki, Azərbaycanda bütün xalqlar dostluq, qardaşlıq, 

həmrəylik şəraitində yaşayırlar. Prezident çıxışında bu məqamı da xüsusi qeyd etdi və festival ölkəmizdəki 

sarsılmaz milli birliyin əyani nümayişi oldu. 

Yazı üzərində işləyərkən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Bakıda, Azadlıq meydanındakı 

Zəfər paradında dediyi bu duyğusal sözləri xatırladım: “Şuşanın dağlarının başındakı duman artıq dərdli deyil. 

Girov qalmış Xarıbülbül artıq azaddır və daha gözəl açacaqdır. Köndələnçay artıq daha coşqun axacaq. Araz 

nəğməsini daha güclü oxuyacaq. “Qarabağ şikəstəsi”ni oxuyan nəfəslər daha yüksək, daha güclü olacaqdır”. 

Hörmətli Ərdoğanın ötən qış günlərinin birində dediklərinin təsdiqini bir bahar günü Şuşada gördüm: Azad olmuş 

Xarıbülbül daha gözəl açmışdı, çaylarımız daha gur axırdı, Cıdır düzündə səslənən “Qarabağ şikəstəsi” ürəkləri, 

dağları titrədirdi. 
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İki gün qədim Şuşa, möhtəşəm Cıdır düzü bir çox həyəcanlı, qəlbləri riqqətə gətirən anlara şahidlik etdi. 

Yalnız birini qeyd etməklə kifayətlənmək istəyirəm. Gənc xanəndə Kənan Bayramlının ifasında “Bayatı Şiraz” 

muğamı səslənəndə festivalın demək olar ki, bütün qonaqları, eləcə də bu sətirlərin müəllifi sevinc göz yaşlarına 

hakim ola bilmədi. Mən Prezidentimizi, dəmir iradəli Müzəffər Ali Baş Komandanı ilk dəfə burada kövrələn 

gördüm... 

 

Misli görünməmiş qəhrəmanlıq dastanı 

 

Bir il əvvəl bu yerlərdə yad musiqi səslənirdi. İki il əvvəl Cıdır düzündə Paşinyan sərxoş halda rəqs 

edirdi. İndi bu yerlərin əsl sahibləri qayıdıb. Bu gün Şuşa dağlarında muğam əks-səda verir, ətrafa doğma musiqi 

sədaları yayılır, məscidlərdə yenidən azan səsi ucalır. 

Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevi qətiyyəti, cəsarəti və qüdrətli sərkərdəliyi ilə rəşadətli 

Azərbaycan Ordusu otuz illik işğala, uzun illərin həsrətinə 44 gündə son qoyaraq görünməmiş qəhrəmanlıq 

dastanına imza atdı. Bu dastanın ən şərəfli səhifəsi, finalı isə sözsüz ki, Şuşa əməliyyatı oldu. 

Şuşanı yaxından seyr edərkən gözlərim önündə istər-istəməz xəyali döyüş səhnələri canlanırdı. Bu 

yerləri görməyənlər qala-şəhərin alınmasının nə demək olduğunu təsəvvür edə bilməzlər. Şuşa təbii istehkamdır 

– dörd bir yanı keçilməz dağ-dərə, sıldırım qaya. Düşmən dağ başında tankı, topu ilə dayanmışdı, müdafiə 

mövqeyi qurmuşdu. Qəhrəman Azərbaycan əsgərləri işğalçıların tanklardan, toplardan açdıqları atəş altında 

sıldırım qayalara dırmaşır, düşməni əlbəyaxa döyüşdə məhv edirdilər. Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə 

şəhidlərimiz oldu. Amma qəhrəman hərbçilərimiz bir an da olsun tərəddüd etmir, nəfəs dərmədən irəli atılırdılar. 

Prezidentin təbirincə desək, onları irəliyə milli ruh aparırdı, Qələbəni də məhz bu amil təmin etdi. “Şuşanın azad 

edilməsi faktiki olaraq Ermənistan ordusunun və Ermənistan dövlətinin çökməsi demək idi. Çünki ondan bir gün 

sonra Ermənistan məcbur olub bizim şərtlərimizə əsasən formalaşmış kapitulyasiya aktına imza atıb və biz bir 

güllə atmadan Laçın, Kəlbəcər və Ağdam rayonlarını geri qaytardıq. Təsadüfi deyil ki, Şuşanın azad edilməsi 

günü – 8 noyabr günü Azərbaycanda rəsmi dövlət bayramı elan edildi, Zəfər bayramı elan edildi və biz bu bayramı 

hər il qeyd edəcəyik”, – Prezidentin Cıdır düzündə, festivalın açılışında qətiyyətlə söylədiyi, sürəkli alqışlarla 

qarşılanan, xalqımızın ürəyindən xəbər verən bu sözləri Şuşa əməliyyatının dəyərini bir daha göz önündə 

sərgilədi. Müzəffər Ali Baş Komandanın dediyi kimi, biz altı ay əvvəl Şuşaya döyüşərək, vuruşaraq, qan tökərək 

qayıtmışdıq. Bu gün isə “Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli nümayəndələri Şuşaya 

qayıdıblar və bu qayıdış reallıqdır, bu reallıqla hər kəs hesablaşmalıdır”. 

Bu gün Şuşada yaşananlar həm də kimin kim olduğunun təsdiqidir. Gəzib görürük: ermənilər ötən 28 

ildə demək olar daşı daş üstə qoymayıblar, əksinə, şəhəri dağıdıblar, bulaqları qurudublar. Çünki bu şəhər, bu 

bulaqlar onların deyil. Bu yerlərin əsl sahibləri isə gələn kimi qurmağa, yaratmağa başlayıblar və bunu dünya da 

görür. Onu da görür ki, Azərbaycan xalqı bundan sonra Şuşada əbədi yaşamağa qərarlıdır. Şəhərdə artıq bərpa 

işləri başlayıb. Təmir olunmuş Yuxarı Gövhərağa məscidində bayram namazı qılındı. Biz şəhərdə olan gün, 

Ramazan bayramı ərəfəsində Şuşada yeni möhtəşəm məscidin təməli qoyuldu. Ermənilər tərəfindən qurudulmuş 

“Xan qızı Natəvan” bulağından həmin gün su gəldi. 

“Xarıbülbül” festivalının təəssüratları altında Prezident İlham Əliyevin Vətən müharibəsi dövründə 

xalqa müraciətlərinin, xarici KİV-lərə müsahibələrinin, bəyanatlarının videoyazılarına bir daha nəzər saldım. 

Bu dəfə diqqətimi bir məqam xüsusilə cəlb etdi. Fikir vermisinizsə, Paşinyan barədə danışanda Prezidentimiz 

adətən istehzalı ifadələr işlədir. Amma söhbət əvvəlki iki cani prezidentdən – Koçaryan və Sarkisyandan düşəndə 

yumruğu düyünlənir, qəzəb hissi kükrəyir. Deyir: “Biz Ermənistan ordusunu çökdürdük. Eyni zamanda, 

Ermənistana uzun illər rəhbərlik etmiş cinayətkarlara dərs verdik. Biz Koçaryan, Sarkisyan ordusunu məhv etdik”. 

Koçaryan və Sarkisyan xalqımızın qanını tökmüş uşaq qatilləridir. Onlara sonsuz nifrət hissi, ilk növbədə, bundan 

qaynaqlanır. Daha nədən?! Azərbaycan Prezidenti qan tökülməməsi naminə, münaqişənin dinc yolla həll edilməsi 

ümidi ilə bu canilərlə uzun illər danışıqlar masası arxasında oturmaq məcburiyyəti qarşısında qalmışdı. Əlbəttə, 

danışıqların atmosferini, yaşanan gərginliyi tam təsəvvür etmək çətindir. Amma onların ədaları, həyasız 

təkəbbürləri, göstərdikləri nümayişkaranə dirəniş, səsləndirdikləri qəbulolunmaz şərtlər – bütün bunlar əsəbləri 

tarıma çəkməyə bilməzdi. Görünür, Prezident İlham Əliyevin vaxtilə içərisində boğmağa məcbur qaldığı qəzəb 

hələ keçməyib. Yəqin ki, bu müharibə caniləri ədalət mühakiməsi qarşında dayanana qədər də keçməyəcək. 

 

Şuşasız və Şuşalı günlərimiz 
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Vətən müharibəsi, onun şanlı epizodu olan Şuşa əməliyyatı, Azərbaycan və Ermənistanın bu təkbətək 

döyüşü “məğlubedilməz erməni ordusu” mifinə son qoydu, həm düşmənə, həm də dünyaya bizim gücümüzü 

göstərdi. Prezidentimiz hələ müharibənin ilk günlərində “Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olar”, - dedi və həmişə 

olduğu kimi, bu dəfə də dediyini etdi. 

Şuşasız günlərimiz haqqında çox danışmaq istəmirəm. Şuşasız Azərbaycan qanadı qırılmış qartala 

bənzəyirdi. Quş qanadsız uça bilmədiyi kimi, biz də Şuşasız yaşa bilməzdik. Prezidentimiz Şuşanı qaytarmaqla, 

bizə həyat bəxş etdi. İndi elə bir azərbaycanlı olmaz ki, bu yerləri görməyə can atmasın. Çox keçməz ki, bu 

xoşbəxtlik hər kəsə nəsib olar. 

İyirmi ildən çox aparılan danışıqların tarixçəsini vərəqləyəndə görürük ki, Şuşanın taleyi heç vaxt 

müzakirə predmeti olmayıb. Status, referendum, Madrid prinsipləri, beş rayonun qaytarılması, Kazan həll variantı 

və daha nələr... Danışıqlar bundan sonra bəlkə 20 il də davam etsəydi, ermənilər heç vaxt Şuşanı heç bir şərtlə 

qaytarmağa razı olmayacaqdı. Münaqişənin hərbi-siyasi yolla həlli həm də buna görə qaçılmaz idi. 

Dövlətimizin başçısının Şuşaya ilk səfərində dediyi bu sözləri xatırlayıram: “Azərbaycan xalqı heç vaxt 

Şuşasızlığı qəbul etməyəcəkdi. Məhz buna görə də Şuşanın işğaldan azad edilməsi qarşıda duran hədəflər arasında 

xüsusi yer tuturdu”. 

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana gəlincə, özünün etiraf etdiyi kimi, Şuşa onun üçün boz, 

darıxdırıcı şəhərdir. Amma erməni şovinistləri, erməni lobbisi Şuşadan bir silah kimi istifadə edir, orada 

çıxardıqları olmazın oyunlarla milli heysiyyətimizə toxunurdular. Əvvəl-axır bunun hesabını verməli idilər və 

verdilər. İndi baş qaldıran bəzi revanşist qüvvələrə Prezidentimizin bir cavabı var: “Dəmir yumruq” yerindədir, 

kim buna cürət etməyə qalxarsa, başı əziləcək. 

Çoxdan gözlədiyimiz gün yetişib, Şuşalı günlərimiz başlayıb. Azərbaycanın döyünən ürəyi olan 

Qarabağı, Şuşanı qarşıda gözəl günlər gözləyir. Şuşa dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biri olacaq. 

Prezident İlham Əliyevin Şuşaya ailə üzvləri - birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva 

və Arzu Əliyeva ilə hər səfəri tarixi hadisə kimi qarşılanır, Qarabağdan əli üzülən düşmən üçün isə göz dağına 

çevrilir. Dövlətimizin başçısı azad olunmuş ərazilərdə Azərbaycan bayrağını ucaldır, Şuşada Novruz tonqalı 

alovlandırır, məscidlərdə dualar edir, Qarabağda yolların, aeroportun, infrastruktur obyektlərinin təməlini qoyur, 

məşhur Xudafərin körpüləri önündə, Arazın axar suyunda əlini yuyur, Zəngilanda nəhəng çinarı qucaqlayır. 

Bunların hər biri Qarabağın tarixən Azərbaycan xalqına məxsus olduğunu, torpaq sevgisini nümayiş etdirən 

duyğusal anlardır. 

 

Şuşadan, Cıdır düzündən dünyaya verilən önəmli mesajlar 

 

“Xarıbülbül” musiqi festivalı dünyaya bir çox önəmli mesajlar verilməsi baxımından da səciyyəvi oldu. 

Mayın 12-13-də Şuşaya ölkəmizin müxtəlif guşələrindən folklor kollektivləri, ustad musiqiçilər, Azərbaycan 

mədəniyyətinin korifeyləri, mətbuat nümayəndələri toplaşmışdılar. Festivalda Azərbaycanda yaşayan xalqların 

nümayəndələrinin çıxış etməsi göstərdi ki, ölkələr belə inkişaf etməlidir. Yalnız çoxkonfessiyalı, çoxmillətli 

ölkələrdə, cəmiyyətlərdə inkişaf, birlik, milli həmrəylik, sülh olur. Azərbaycan uzun illərdir ki, həm ölkə 

daxilində, həm də beynəlxalq müstəvidə multikulturalizmi, müxtəlif xalqların birgəyaşayışını təbliğ edir. Biz öz 

təcrübəmizi bölüşür və praktikada göstəririk ki, bu, mümkündür. “Xarıbülbül” musiqi festivalı bunun daha bir 

parlaq nümayişi oldu. 

Zənnimcə, ən önəmli mesajlardan biri birinci xanım Mehriban Əliyevanın sosial şəbəkələrdəki səmimi 

paylaşımları, eləcə də festival iştirakçıları tərəfindən Şuşada gəzinti zamanı çəkilmiş kadrlar idi. Həmin 

paylaşımlardan, videolardan aydın şəkildə görünür ki, bu qədim şəhərdə artıq həyat qaynayır, hər yerdə bərpa 

işləri gedir. Yəqin ki, bu kadrları işğal illəri ərzində dağıdılmış şəhər və kəndlərdə törədilən barbarlıq aktlarını 

qeydə almaq üçün Qarabağa gəlməkdən imtina edən UNESCO məmurları da görürlər. Görürlər ki, burada bərpa 

işləri necə səylə və dəqiqliklə aparılır. 

Biz qurucu xalqıq, biz tikirik, yaradırıq. Bu da çox önəmli mesajlardan biridir. İndi Makron Fransasının, 

Qafqaz regionundan təxminən on min kilometr uzaqda yerləşən “qonşu” Kanadanın, ərazisi Qarabağdan dörd 

dəfə kiçik olan “superdövlət” Lüksemburqun dəstəklədiyi düşmənlərimiz isə 30 ildir qarətlə, dağıtmaqla, 

talançılıqla məşğul idilər. Əgər Şuşa həqiqətən “erməni şəhəri” olsaydı, onda bədnam Zori Balayan erməniləri bu 

şəhəri yandırmağa çağırmazdı. Ev yiyəsi öz mülkünü heç vaxt yandırmaz, əksinə, onu qoruyar. Azərbaycanın 

dünyaya bu mesajının mahiyyəti belədir: Şuşa bizim doğma evimizdir, biz oraya qayıtmışıq! Həmişəlik! 
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Nəhayət, unudulmaz musiqi festivalının iştirakçılarının öz parlaq ifaları ilə dünyaya göndərdikləri ən 

mühüm mesajlardan biri 28 ildən sonra Şuşaya mədəniyyətin qayıtması oldu! Qoy, bütün dünya görsün: 

Azərbaycan xalqı ilə birlikdə Şuşaya sivilizasiya da qayıtdı! 

 

Xalq qəzeti. - 2021.- 21 may. - № 103. - S. 5. 
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Əziz Şuşa, biz qayıtdıq!... 

 
Qənirə Paşayeva, 

Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədri 

 

Mədəniyyət paytaxtımız Şuşa 2021 – ci ilin 12 - 13 may tarixində mükəmməl “Xarıbülbül” musiqi 

festivalına evsahibliyi etdi. Müzəffər Ali Baş Komandan, ölkə Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq 

Heydər Əliyev Fondunun təşkil etdiyi şahanə musiqi festivalının keçirilməsi Şuşanın mədəniyyət mərkəzi 

statusunun bərpasının, bütövlükdə Qarabağın tarixi simasının özünəqayıdışının parlaq təcəssümüdür. 

Bu günə minlərcə şükür olsun! Biz bu günə necə gəlib çıxdıq? 1992-ci ilin bu günləri qan ağlayırdıq... 

2020 - ci ilin bu günləri Şuşada “guya demokrat” Paşinyan qalib ədası ilə “yallı” gedir, kabab yeyirdi – şəhər, 

musiqi, yemək bizim idi. Ancaq bu varidatın dadı, zövqü - səfası düşmənin, kədəri bizim idi... 

2020 - ci ilin 8 noyabrında Şuşa azad olundu. Gördük ki Şuşa, şuşalılığın qürubuna enirmiş... Doğrudur, 

Şuşa öz milli qürurunu, Azərbaycan şəhəri identivliyini, dağlar incisi ləyaqətini itirməmişdi. Ancaq bir an öncə 

Şuşa xarakterinə uyğun təmir - bərpaya başlanmalı, Şuşaya şuşalılıq qayıtmalıydı. Müharibədən çıxmış ölkə 

qarşısında 30 illik işğalın ağır yaralarını sağaltmaq, görüləcək böyük işlərin sürətli və keyfiyyətli icrası zərurəti 

yaranmışdı. Üstəlik, düşmən daşnaklı, “demokrat”lı, solçulu – sağlı, “əvəzçıxma” çağırışları edir, yaxın - uzaq 

himayədarlarının siyasi - diplomatik dəstəyindən həvəsə düşürdü... Bax, belə bir vaxtda keçirildi “Xarıbülbül” 

festivalı. Şəhərdə aparılmış əsaslı təmir - bərpa işlərinin ilkin nəticələri, yeni tikintilərin təməlinin qoyulması və 

s. dünyaya nümayiş olundu. 

Minnətdarlıqla xatırlayırıq ki, Azərbaycan mədəniyyətinin önəmli ocaqlarından olan Şuşanın qorunması 

ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin özəl diqqətində olub. “Şuşa şəhərinin tarixi hissəsini tarix - memarlıq 

qoruğu elan etmək haqqında” qərar hələ 1977 - ci ildə ulu öndərin təşəbbüsü ilə qəbul edilib. Həmin qərarla 

Şuşada abidələrin qorunması, görkəmli mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin xatirələrinin əbədiləşdirilməsi 

yönündə önəmli addımlar atılıb. 

Şuşanın azad olunması və onun əsaslı bərpası, bir çox yerlərinin yenidən qurulması, bununla da dağların 

başındakı incinin Azərbaycan mədəniyyətində öz layiqli yerini alması ümummilli liderin böyük hədəflərindən 

idi... “Xarıbülbül” festivalında ölkə başçısının kövrəldən, bütün izləyiciləri duyğulandıran lent yazısından da bir 

daha tanış olduğumuz kimi, ümummilli lider Qarabağı Şuşasız, Azərbaycanı, ümumiyyətlə, Qarabağsız təsəvvür 

etmirmiş. Şuşanın azad olunması xəbərini verərkən dövlət başçısının dediyi sözlər bu dediklərimizin yaratdığı 

tarixi mənzərəyə aydın güzgü tutur: “Mən bu gün ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdim, onun ruhu 

qarşısında baş əydim. Ürəyimdə dedim, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdik! 

Bu, böyük Qələbədir! Bu gün şəhidlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır! 

Gözün aydın olsun, Azərbaycan! Gözünüz aydın olsun, dünya azərbaycanlıları”! 

Özünün dediyi kimi Azərbaycan xalqına bu müjdəni vermək dövlət başçısının həyatında, bəlkə də, ən 

xoşbəxt günlərdən biri idi. 

“Əziz Şuşa, sən azadsan! Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq! Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik”! – Bu sözlərin 

trendə çevrilməsi heç təsadüfi deyil. Sanki o gün fərq etdik ki, Şuşa sözünə ən çox yaraşan söz yaralı, dərdli və 

daha neçə qatar başqa söz deyil, məhz ƏZİZdir. – Əziz Şuşa! 

Prezidentin dilsiz – ağızsız, daşdan - ağacdan tikilmiş şəhərə deyil, insana müraciət edirmişcəsinə 

müraciəti başqa bir gözəllikdir və özünəxas fəlsəfi izah tələb edir. 

Şuşa bizim üçün bir şəhərdən daha artıqdır. Şuşanın mənası Şuşadan böyükdür. Bu dərinliyi, bu üfüqü 

Prezidentin Şuşaya duyğulu, əzmli münasibətində, sevgisinin hər anında, çalarında görməmək mümkün deyil. 

“Xarıbülbül” festivalının formatı, tərtibatı o sevgi ilə yoğrulmuş, şəkillənmişdi. Prezident hələ bu ilin birinci 

ayında Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan emişdi. Bununla belə cari ildə imzaladığı sərəncamla bu elanını 

rəsmiləşdirdi. Yanvar elanından sonra ortaq Türk və İslam qurumlarının başçıları Şuşanın Türk dünyasının, İslam 

dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunması üçün də təkliflə dövlət başçısına müraciət etmişdilər. Bunlar çox 

xoş hadisələrdir, fərəhdir, qürurvericidir. 

Bu fərəh, qürur “Xarıbülbül” festivalının etnik palitrası ilə, bir ulu xalçanın ilmələri kimi şəkillənən 

Azərbaycan gülüstanı olaraq 12 - 13 mayda Cıdır düzündə təcalla etdi. Əziz Şuşada 30 illik fasilədən sonra bu il 

birinci dəfə keçirilən “Xarıbülbül” musiqi festivalı şəhidlərimizin əziz xatirəsinə ad edilmişdi. Bu, özlüyündə 

Azərbaycanın Vətən müharibəsindəki tarixi zəfərinin mədəniyyət sahəsində davamıdır. Qafqazın konservatoriyası 

öz ilkin funksiyasına dönür. Şuşaya şuşalılıq qayıdır – ruh kimi, can kimi! Bu işdə sənətin estetik dəyərləri, 
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mədəniyyət fövqəladə yerə sahibdir. “Xarıbülbül” bu məqamların böyük təzahürü idi. Necə deyərlər, hərbi 

təzahüratdan sonrakı mədəni təzahür, məntiqi şəkillənmə! Müharibədə qızıl ləyaqət göstərmiş dövlətimiz, 

xalqımız, ordumuz, indi də sülhyaratmada, mədəniyyətdə qızıl ləyaqət göstərir. İşğal mədəniyyətsizliyi 

quruculuq mədəniyyəti ilə əvəzlənir. Azadlıq işi abadlıq işi ilə davam və inkişaf edir. 

Gələn il 270 illik yubileyi qeyd olunacaq Şuşa, Azərbaycan xalqının neməti, milli sərvətidir. Prezidentin 

sözləri ilə desək, ermənilər nə qədər çalışsa da, Şuşadan Azərbaycan ruhunu silə bilmədi. Beləliklə, 30 ildən sonra 

bərpa edilən mükəmməl festival da, sözün əsl mənasında milli birlik, qürur, zəfər, ləyaqət bayramına çevrildi. 

Heç kəsə sirr deyil ki işğalçı Ermənistanın rəsmi təbliğatı, xüsusi qurumları 30 il boyunca respublikamızda 

müxtəlif dini, etnik icmalar arasında təfriqə yaratmaq, unitar dövlətçiliyimizi zəiflətmək, parçalamaq üçün 

davamlı iş aparıb, bu məqsədlə açıq, gizli qurumlar yaradılıb, dünya erməniliyi tərəfindən ciddi dəstək də daxil 

olmaqla, milyonlarla vəsait xərclənib. 

Monoetnik quruluşa malik Ermənistan, dözümsüz erməni cəmiyyəti özlərinin ədalətsiz, oyunbaz, xəbis 

siyasətinə müqabil, 44 günlük müharibədə bütün etnik və dini icmalara mənsub azərbaycanlıların “Ya Qarabağ, 

ya ölüm!”, “Qarabağ Azərbaycandır!” harayını, eşqini anlaya bilməzdi. Vahid amal, vahid bayraq altında 

birləşərək çiyin - çiyinə döyüşən Azərbaycan gəncləri ermənilərin bütün mayasını necə batırmışdısa, festival da 

bu işdə bir möhür rolunu oynadı. 

Azərbaycanda yüz illərlə mövcud olmuş dözümlü mühitin, multikulturalizmin qorunmasına 

dövlətimizin, şəxsən Prezident İlham Əliyevin, Heydər Əliyev Fondunun, şəxsən Mehriban xanım Əliyevanın 

yanaşmaları, xidmətləri əvəzsizdir, dünya üçün bir örnəkdir. Monoetnik Ermənistan bu örnəyi görür, ancaq heç 

zaman tətbiq edə bilməz. Buna erməni cəmiyyətinin xarakteri, daha doğrusu xaraktersizliyi imkan vermir. Əgər 

dünyagörüşlü ermənilər tapılıb mehriban qonşuluq barədə düşünərsə belə, Ermənistan dövlətçiliyinin materiyası 

buna imkan verməz. İrəvanda hakimiyyətlər dəyişir, ancaq bədxah siyasət dəyişmir ki, dəyişmir... “Xarıbülbül” 

iki ölkə, iki dövlət, iki xalq arasındakı fərqi bir daha Şuşa yüksəkliyindən göstərmiş oldu! “Ölkələr belə inkişaf 

etməlidir, ancaq çoxkonfessiyalı, çoxmillətli ölkələrdə, cəmiyyətlərdə inkişaf olur, birlik olur, milli həmrəylik 

olur, sülh olur”! Dövlətimiz var olsun! 
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Ermənilərin Şuşa və Xocalı rayonlarında tarix, mədəniyyət 

abidələrinə vurduğu zərər 
 

Elçin Qaliboğlu 

 

Bu yazımızda ermənilərin Şuşa, Xocalı rayonlarında tarix və mədəniyyət abidələrinə vurduğu zərər 

haqqında danışılacaq. Əslində erməni faşizminin onillər ərzində torpaqlarımızda törətdikləri sadəcə, “zərər” 

anlamına belə gəlmir. Bu, açıq-aşkar total soyğunçuluq, göz görəsi nə varsa, məhvetmə siyasətinin 

gerçəkləşməsidir. Azərbaycanın İşğal Olunmuş Ərazilərindəki Tarix və Mədəniyyət Abidələrini Müdafiə 

Təşkilatı İctimai Birliyinin sədri Faiq İsmayılovun araşdırmasında bu məsələyə aydınlıq gətirilir. 

Şuşada 350 hektarlıq qoruq zonasında 300 tarixi abidə, 550 qədim yaşayış binası, 870 m uzunluğunda 

bərpa olunmuş qala divarları vardı. Tarixi abidələrdən 23-ü respublika və dünya əhəmiyyətli abidələrə aid idi. 

Şuşada milli abidələrin çoxluğu, onların rəngarənglik baxımından fərqlənməsi, haqlı olaraq, şəhərin 

mədəniyyətimizin ən zəngin beşiyi adlandırılmasına səbəb olmuşdu. Bu abidələrin çoxu XVIII-XIX əsirlərə 

aiddir. Şuşada hər bir ev, küçə, möhtəşəm qala divarları, məscidlər, minarələr, əzəmətli qəsrlərin qalıqları 

keçmişimizdən xəbər verir. Şuşada 17 məhəllə - Qurdlar, Seyidli, Culfalar, Quyuluq, Çuxur, Dördlər Qurdu, Hacı 

Yusifli, Dörd Çinar, Çöl Qala, Mərdinli, Saatlı, Köçərli, Mamayı, Xoca Mərcanlı, Dəmirçi, Hamam Qabağı, Təzə 

məhəllə, hər məhəllədə hamam, məcid, bulaq vardı. 

Buradaca zəruri xatırlatma: 2009-cu ildə Faiq İsmayılov erməni həyasızlığı haqqında deyirdi: 

"Ermənistanın "Qospirint" nəşriyyatında ingilis, rus və erməni dillərində buraxılan "Şuşa şəhərinin faciəli həyatı" 

kitabı (2009) ənənəvi erməni təbliğatını ortaya qoyub. Həmin kitabda "qədim" erməni millətinin Dağlıq Qarabağ 

ərazilərinin yerli sakinləri kimi, eləcə də Pənahəli xanın müəllifi olduğu Şuşa qalasının və digər tarixi yerlərimizin, 

o cümlədən bütövlükdə Şuşa şəhəri erməni millətinin ictimai-siyasi, elmi-mədəni mərkəzi kimi təqdim edir. 

Kitabın müəllifləri olan Şagen Mıkrtıçyan və Şors Davityan "Böyük Ermənistan" haqqında utopik xəyallardan 

vəcdə gələrək, Şuşa şəhərində 6 erməni kilsəsinin və ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ ərazilərində 100 mindən çox 

"erməni memarlıq nümunələrinin olduğunu" iddia edirlər. Onlar bu hisslərin təsiri altında bir çox tarixi 

şəxsiyyətlərə belə şər atmaqdan, yalan danışmaqdan çəkinmirlər. Cızma-qara müəllifləri kitabın birinci fəslində 

utanmadan yazırlar: "Şuşa şəhərinin və eləcə də Dağlıq Qarabağın xəritəsi Lenin, Çiçerin və Atatürk tərəfindən 

çəkilərək təsdiq edilib". 

Kitabın müəllifləri erməni millətçilərinin gələcəkdə də yeni işğalçılıq planlarının yenidən hansısa bir 

tarixi məqamda baş verəcəyinə inandıqlarını açıq-aydın büruzə verirlər. Müəlliflər ən yaxın tariximizi belə 

saxtalaşdırmaqdan çəkinmirlər. Onlar "Şuşa yolu və Laçın dəhlizi tapmacası" fəslində yazırlar: "1929-cu ildə 

Araz çayından Şəmşəddinə qədər ərazilər və eləcə də Qazax mahalı" Azərbaycan türkləri tərəfindən Ermənistan 

SSR-dən qoparılıb". Kitab heç bir elmi-tarixi faktlara əsaslanmadığından elmi-tarixi əhəmiyyət də daşımır. Bu 

kitab bir neçə nəfərin və ya hansısa bir qrupun fantastik xəyallarının məhsulu olsa da, separatizmə meyilli böyük 

bir qrup şovinist ermənilərin “strateji planlarına” xidmət edir. Kitabın yazılmasında məqsəd... ermənilərin terrorçu 

əməllərinə hüquqi don geyindirməkdən ibarətdir". Artıq gerçəkdir ki, bu murdar istəkləri onların gözlərində 

qaldı... 

Şuşada Dövlət Dram Teatrı, Dövlət Qarabağ tarixi və Şuşa şəhərinin tarixi muzeyləri, Üzeyir 

Hacıbəyovun, Bülbülün, Mir Möhsün Nəvvabın xatirə muzeyləri, Azərbaycan Xalçası Dövlət Muzeyinin filialı, 

Dövlət Rəsm Qalеrеyası, 4 texnikum, 2 institut filialı, orta və orta ixtisas musiqi məktəbləri, кitabхanalar fəaliyyət 

göstərirdi. 2 sanatoriya, görkəmli sənət adamlarının ev muzeyləri, 70 yerlik turist bazası, 1200 yerlik internat 

məktəbi və s. var idi. 

İndi də başqa tarixi abidələrin siyahısını nəzərdən keçirək: kurqan, daş qutu qəbirləri, mağara düşərgəsi, 

2 nekropol, qala, 2 saray, bürclər, 3 türbə, malikanələr, tarixi şəxsiyyətlərin evləri (74), 12 məscid, məscid 

mədrəsə, mədrəsə, 2 məscid karvansaray, 4 karvansaray, 24 bulaq, Gəncə qapısı, 2 məbəd, 2 hamam, Realnı 

məktəbin binası, xəstəxana binası, Qız məktəbi, 67 yaşayış evi, su anbarı, qız monastrı, inzibati bina, dəyirman, 

3 kilsə - cəmi 217. 

Şuşanın yaranışı, inkişafı üç mərhələdə baş verib. Birinci, 1753-54-cü illərdə olub. Bu müddətdə əsasən 

qala divarları və qəsrlər tikilmişdi. İkinci, İbrahim xanın hakimiyyəti dövründə orada yeni məhəllələr salınmaqla 

yanaşı, Böyük Cümə məscidinin inşası başa çatdırılmışdı. Şəhərin daha sürətlə və milli arxitekturaya uyğun 

genişlənməsi 1805-ci ildən sonraya təsadüf edir. Bu diyar tarixi abidlərlə zəngin olduğu üçün 1977-ci ildə qoruq-

şəhər statusu alıb. Şuşa dəniz səviyyəsindən təxminən 1800 metr hündürlükdə yerləşir. Şəhərin ərazisi təxminən 

400 hektara yaxındır. Əhalinin suya olan ehtiyacının ödənilməsi üçün Xan qızı Natəvan 1873-cü ildə Şuşaya 
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Sarıbaba dağından su kəməri çəkdirmişdi. Bütün Zaqafqaziyada yeraltı kanalizasiya sistemi ilk dəfə Şamaxıdan 

sonra Şuşada quraşdırılmışdı. Əhalisi təxminən 40 min nəfərə çatırdı. 

Xocalı qədim yaşayış məskənidir. Yerli və xarici alimlər, etnoqraflar tədqiqatlarında bildirmişlər ki, 

Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində Xocalı mədəniyyətinin tədqiqi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Xocalı başdan-

başa tarixi-memarlıq abidələri diyarıdır. Buna misal olaraq miladdan əvvəl XIII-VII əsrlərə aid Xocalı-Gədəbəy 

mədəniyyət abidələrini, son Tunc və ilk Dəmir dövrlərinə aid Nekropolu, Kurqan çölünü, eramızın IV-VII 

əsrlərinə aid kilsələri, XIV əsrə aid Xocalıda Hacı Əli günbəzini, 1356-cı ildə inşa olunmuş dairəvi türbəni, XVIII 

əsrdə tikilmiş Əsgəran qalasını və onlarca başqalarını göstərmək olar. 

Azərbaycanda Kiçik Qafqaz dağ və dağətəyi rayonlarında, Kür-Araz çayları arasında son Tunc və ilk 

Dəmir dövrlərinə aid arxeoloji mədəniyyət Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti abidələri adlandırılır. Xocalı-Gədəbəy 

mədəniyyət abidələri emalatxanalar, qəbirlər və ibadətgahlardan ibarətdir. Mədəniyyətin yayıldığı ərazidə 

misəritmə kürələri, mis və tunc məmulatları hazırlayan emalatxanaların qalıqları, çaxmaq daşından alət və 

silahların istehsal tullantıları aşkar edilib. Buradan Neolit dövründə yaşayan insanlara aid əmək alətləri də tapılıb. 

Torpaq, daş qutu qəbirlər və kurqanlarda ölülər bükülü, uzadılmış, oturdulmuş vəziyyətdə dəfn olunub. Qəbirlərin 

keramikası demək olar ki, eynidir. Qəbirlərdən tunc, qılınc, təbərzin, toppuz, ox, yaba, xəncər, nizə ucluğu, 

bardak, qazan, cilov, bilərzik, üzük, sümükdən hazırlanmış bəzək əşyaları, gildən və daşdan hazırlanmış müxtəlif 

məmulatlar aşkar edilib. 

Bu faktlar sübüt edir ki, Xocalı Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Keçmiş SSRİ-nin 

tanınmış etnoqraf alimləri və yerli etnoqraflar qədim dövrə aid abidələri daha çox Xocalı və Xankəndi 

yaxınlığında apardıqları tədqiqatlar zamanı tapmışlar. Onlar arxeoloji qazıntılar zamanı kurqanlara, qəbir 

daşlarına və müxtəlif yaşayış məskənlərinə rast gəliblər. Qədim Xocalı qəbiristanlığındakı 11 saylı kurqandan 

tapılan muncuqlar, üzərində eramızdan əvvəl 1307-1275-ci illərdə Assuriya çarı Adadnirariyə aid mixi yazılar, 

eləcə də müxtəlif çeşidli bəzək əşyaları, saxsı qablar, şüşə muncuqlar yerli sakinlərin Şərq ölkələri ilə geniş 

iqtisadi-mədəni əlaqələrindən xəbər verir. Azərbaycanın Kiçik Qafqaz dağ və dağətəyi ərazilərində eramızdan 

əvvəl XIII-VII əsrlərdə yayılmış arxeoloji mədəniyyət ilk dəfə Xocalı yaşayış məskənində və Gədəbəy rayonunda 

tətbiq olunduğundan bu abidələr Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti nümunələri adlandırılır. Alimlər sübut ediblər ki, 

Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti son Tunc və erkən Dəmir dövrlərinin xarakterik xüsusiyyətlərini özündə 

cəmləşdirir. Qəbirlərdən tunc, qılınc, nizə ucluğu, silahlar, ox, yaba, təbərzin, toppuz, bilərzik, sümükdən 

hazırlanmış bəzək əşyaları, gildən və daşdan hazırlanmış müxtəlif əşyalar aşkar edilib. Aparılan toponimik 

araşdırmalar göstərir ki, xalqımızın uzaq keçmişindən tutmuş bu gününədək olan məşğuliyyəti Xocalı 

toponimiyasında da əksini tapıb. 

İ.Dyakonov, M.Kalankatlı və M.Xorenli əsərlərində Qafqaz Albaniyasının Xocalı rayonu ərazisinə aid 

Qarqar düzünü Qafqaz tayfalarından olan Qarqarların adı ilə bağlayırlar. Qarqarlar, utilər, albanlar və digər 

türkdilli xalqlarla birgə Qarabağın qədim sakinləri hesab olunurlar. Yunan coğrafiyaşünas alimi Strabon 

qarqarların Şimali Qafqazda yaşadıqlarını göstərib. Heç bir alim və tədqiqatçı, hətta tarixin atası hesab olunan 

Heredot, coğrafiyaşünas Strabon, M.Kalankatlı belə Qarabağ ərazisində erməni toponimini, mədəniyyətini, 

yaşayış tərzini xatırladan mənbə göstərməyiblər. 

M.Xorenli və M.Kalankatlı alban əlifbasının qarqarların dili əsasında tərtib olunduğunu etiraf etmişlər. 

Hətta şərqşünas V.Bartold XVIII-XIX əsrə aid mənbələrdə Orta Qazaxıstanda və Tyan-Şanda Qarqar adlı 

toponimlərin olduğunu deyib. Tarix boyu Azərbaycan xalqının yaratdığı Manna, Midiya, Albaniya və Atropatena 

dövlətlərinin formalaşmasında və inkişafında Qarqar boylarının böyük rolu olub. 

Xocalı rayonu ərazisindəki Əsgəran qalası XVIII əsrdə Qarqar çayının sağ və sol sahillərində Qarabağ 

xanı Pənahəli xan tərəfindən tikilib. İki istehkamdan ibarət qala çay daşından inşa olunub. Yeri gəlmişkən, 1810-

cu ildə Rusiya ilə İran arasında sülh danışıqları Əsgəran qalasında aparılıb. Əsgəran sözünün mənası "Qədim 

Aran" deməkdir. Tarixi faktlar sübut edir ki, Xocalı rayonu ərazisi Azərbaycanın ən qədim, qocaman diyarlarından 

biridir. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, xalqımızın uzaq keçmişindən tutmuş bu gününədək olan məşğuliyyəti, 

sənətkarlığı, dini baxışları, mədəniyyəti Xocalı toponimiyasında öz əksini tapıb. İndi də abidələrin siyahısını 

nəzərdən keçirək: 8 nekropol, 4 kurqan, köhnə qəbiristanlıq, 3 məbəd, türbə, 6 Alban məbədi, 5 qala - cəmi 28. 
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Şöhrəti aləmə səs salan bənzərsiz Şuşam 
 

Müsahibimiz Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin professoru Minaxanım 

Əsədlidir 

 

Məsaim Abdullayev 

 

– Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Şuşa şəhəri Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilib. Bu 

barədə fikirlərinizi bilmək istərdik. 

– 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 

intibahımızın parlaq mərhələsi olacaq. 

Fikrimcə, Şuşanın Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi gözlənilən idi. Axı, Şuşa 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. 

Bugünkü və gələcək nəsillər Şuşanın qəhrəman fatehləri ilə fəxr edəcəklər. 

– Ulu öndər Heydər Əliyevin də Şuşaya xüsusi diqqət və qayğısı vardı... 

– Əlbəttə, elədir. Bununla bağlı çox sayda misallar çəkmək olar. Təkcə bir faktı burada xatırlatmağı 

özümə borc bilirəm. Məlumdur ki, 1982-ci ilin 14 yanvarında Şuşada Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin və 

Poeziya evinin təntənəli açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycanın ovaxtkı 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 

televiziyadan izləyəndə adamın qəlbi sevincdən köksünə sığmır. 

Daha bir məqamı qeyd etmək istəyirəm. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə hələ 1977-ci ildə “Şuşa şəhərinin 

tarixi hissəsini tarix-memarlıq qoruğu elan etmək haqqında” qərar qəbul edilib. Bu mühüm sənədin icrası 

nəticəsində Şuşada tarixi abidələrin qorunması, görkəmli mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin xatirələrinin 

əbədiləşdirilməsi istiqamətində vacib addımlar atılıb. 

– Professor, sizcə, ermənilər Qarabağa, eləcə də Şuşaya qarşı niyə bu qədər qəddardırlar? 

– Bunun bircə adı var: vandalizm! Möhtərəm Prezidentimizin qeyd etdiyi kimi, sanki Qarabağdan vəhşi 

qəbilələr keçiblər. Nə qədər qısa, lakonik, eyni zamanda, dəqiq qiymətdir! Həqiqətən, belədir! 

Yağı düşmən 1992-ci il mayın 8-də Şuşanı caynağına keçirən kimi, burada xalqımızın tarixi-mədəni 

irsini məhv etməklə məşğul olub. Erməni xisləti, bax budur! Hər şey göz qabağındadır. Qoy sivil, mədəni dünya 

özü buna qiymət versin. 

Erməni vandalları Şuşada onlarca tarixi memarlıq abidəsini, o cümlədən Pənahəli xanın sarayını, Yuxarı 

Gövhər ağa məscidini, Xurşidbanu Natəvanın evini, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsini yerlə-yeksan etmişlər. 

Onlar məktəbləri, mədəni-maarif müəssisələrini, 8 muzeyi, o cümlədən Şuşa Tarix Muzeyini, turist bazasını, 

Qafqazda yeganə Şərq musiqi alətləri fabrikini dağıdıblar. 

Artıq qısa müddət ərzində Yuxarı Gövhər ağa məscidi Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə təmir 

olunub. Orada bu il bayram namazı qılındı. Siz təzadın kəskinliyinə fikir verin. Ermənilər dağıtmaqla, biz isə 

qurub-yaratmaqla məşğuluq. 

– Şuşada “Xarıbülbül” festivalı aləmə səs saldı. Şəxsən, siz hansı hissləri yaşadınız? 

– Həmin xoşbəxt anları sözlə ifadə etmək çətindir. Bu möhtəşəm tədbir, onun xoş sorağı təkcə ölkəmizin 

yaxın-uzaq guşələrinə deyil, bütün dünyaya səs saldı. Dünyanın hər bir yerində soydaşlarımız, dostlarımız buna 

sevindilər, düşmən isə xar oldu! 

Dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla və Arzu 

Əliyevalar Şuşada bir sıra sosial və infrastruktur obyektlərinin təməlqoyma və açılış mərasimlərində iştirak 

etdilər. Bu, çox möhtəşəm bir tədbir idi. 
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– Vaxtilə Şuşada Vaqif poeziya günləri də ənənəvi olaraq keçirilirdi... 

– Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev bildirib ki, Şuşada Vaqif poeziya günləri bərpa edilməlidir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ulu öndər Heydər Əliyev hər il Vaqif poeziya günlərinin keçirilməsi barədə 

göstəriş verib. 1982-ci ildən etibarən hər il avqust ayında Vaqif poeziya günləri düzənlənib. Tədbirin proqramına 

şeir gecələri ilə yanaşı, konsertlər də daxil edilib. Vaqif poeziya günlərinin keçirilməsi ənənəyə çevrilib. Hər il 

avqust ayında şairin doğma yurdu Qazaxdan başlayıb və Şuşada başa çatıb. 

Vaqif poeziya günləri bu şəhər erməni quldurları tərəfindən işğal olunanadək davam edib. 

Torpaqlarımız Ermənistanın işğalından azad olunduqdan sonra Azərbaycanın mədəni ikişafında yeni dövr 

başlayıb. Xalqımıza məxsus tarixi abidələrin bərpası, ənənəvi tədbirlərin yenidən və daha möhtəşəm qeyd 

olunması qayıdışımızın təntənəsidir. 

– Şuşanın həm də böyük turizm potensialı var... 

– Qarabağın, o cümlədən füsunkar Şuşanın turizm potensialı yüksəkdir. Burada mövcud olan imkanlar 

həm daxili, həm də beynəlxalq turizmin inkişafı üçün geniş perspektivlər açır. 

Bu baxımdan Şuşada “Xarıbülbül” musiqi festivalının açılışı günü eyniadlı otelin yenidənqurmadan 

sonra istifadəyə verilməsi də xoş bir hadisə idi. Prezident və ailə üzvləri tədbirdə iştirak etdilər. Dövlət başçısı 

oteldə yaradılan şəraitlə tanış oldu. Maraqlı məqam həm də odur ki, yeni otelin işçiləri şuşalılar, o cümlədən işğal 

dövründə doğulan, indiyədək Şuşanı görməyən gənclərdir. 

– Şuşanın xoşbəxt günləri başlayıb. Onun gələcəyini necə təsəvvür edirsiniz? 

– Şuşa Azərbaycanın çoxəsrlik zəngin mədəniyyətinin, memarlıq və şəhərsalma sənətinin parlaq 

incisidir. Onun şöhrəti daha geniş şəkildə bütün dünyaya yayılacaq. 

Azərbaycan tarixinin hazırkı şanlı dönəmini müşahidə etmək son dərəcə qürurvericidir. Eyni zamanda, 

hər birimiz işğaldan azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulması, qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin doğma yurd 

yerlərinə qayıtması üçün əlimizdən gələni etməliyik. 
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“Xarıbülbül” – Qarabağın zəfər simfoniyası 

 
Əli Nəcəfxanlı 

 

...Şuşada “Xarıbülbül” musiqi festivalı çərçivəsində keçirilən möhtəşəm atəşfəşanlığın Qarabağ 

səmasını boyayan al-əlvan rəngləri hələ də gözlərimiz önündə cilvələnir. Yenidən doğmalarını, əziz qonaqlarını 

qarşılayan mədəniyyət paytaxtımızın bir özgə hüsnü vardı o gün. Möcüzəli işıqların əzəmətli qala divarlarında 

proyeksiya olunan Azərbaycan bayrağı ilə həmahəng görüntüləri bayram ovqatımıza ilahi bir şükranlıq duyğuları 

qatır, könüllərimizi qanadlandırırdı. 

Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin Şuşanı Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan etməsi 

dostlarımızı sevindirib, bədxahlarımızı isə qəm-qüssəyə qərq edib. Bu, həm də yenidən bizim olan bu sərvətin 

qədrini necə bildiyimizi bir daha bütün dünyaya göstərdi. Şuşa erməni işğalından azad edildikdən cəmi yarım il 

sonra ölkə rəhbərinin tapşırığı və Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə burada möhtəşəm musiqi festivalının 

keçirilməsi isə dövlətimizin düşmənin viran etdiyi ərazilərdə maddi və mənəvi dəyərlərimizin bərpasına böyük 

qayğı göstərməsi baxımından diqqətəlayiqdir. 

Mayın 12-sini – festivalın başlandığı günü Şuşanın son 30 illik həyatında ən işıqlı gün də adlandırmaq 

olar. Çünki həmin gün Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtına səfərə gəlmiş Prezident İlham Əliyev, birinci xanım 

Mehriban Əliyeva, qızları Leyla və Arzu Əliyevalar əvvəlcə 110/35/10 kilovoltluq “Şuşa” yarımstansiyasının 

açılışında iştirak ediblər. Şuşaya gur işıq xətlərinin çəkilişi qısa müddətə – cəmi 73 günə yekunlaşıb ki, bu da 

regionun energetika tarixində rekorddur. Prezident İlham Əliyev idarəetmə pultunun düyməsini basaraq yeni 

enerji gücünü işə salıb. Beləcə, Prezidentin işğaldan azad olunmuş ərazilərin “Yaşıl enerji” zonasına çevrilməsi 

ilə bağlı tapşırıqları ardıcıl yerinə yetirilir. Şübhə yoxdur ki, tezliklə doğma Qarabağımız başdan-başa nura 

boyanacaq. 

Həmin gün axşam Şuşada işıqlı günlərin rəmzi olan möhtəşəm bayram atəşfəşanlığı keçirilib. Gün 

ərzində reallaşan tədbirlər də öz parlaqlığı ilə yadda qalıb. Festivaldan öncə Prezident İlham Əliyev və ailəsinin 

üzvləri Şuşada “Xarıbülbül” otelinin yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak ediblər. Bu otel Şuşanın turizm 

potensialının möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayacaq. Dövlət başçısının Şuşada yeni məscidin təməlini 

qoyması isə mənəviyyat və iman işığının qorunmasına xidmət edirdi. İki minarəli, mozaika ilə bəzədiləcək 

gümbəzi olan məscid dini ocaq və modern memarlıq nümunəsi kimi göz oxşayacaq. Bu ecazkar bina keçmişlə bu 

gün arasındakı əlaqəni, Şuşanın firavan və uğurlu gələcəyinə əminliyi təcəssüm etdirəcək. 

Bildiyimiz kimi, vaxtilə Şuşada 17 məscid olub və mənfur düşmən onların hamısını dağıdıb. Üç məscid 

yarıdağıdılmış vəziyyətdə idi – Yuxarı və Aşağı Gövhər ağa və Saatlı məscidləri. Onların da təmiri ilə bağlı 

göstəriş verilib. Yuxarı Gövhər ağa məscidi artıq təmirdən çıxıb. Yeni məscidin memarlıq xüsusiyyətlərinə diqqət 

çəkən Prezident İlham Əliyev bunun bir çox cəhətdən rəmzi xarakter daşıdığını vurğulayıb: “Təklif etdim ki, 

məscidin forması 8 rəqəmini əks etdirməlidir. Çünki noyabrın 8-də biz Şuşanı işğalçılardan azad etdik və 8 noyabr 

Azərbaycanda artıq rəsmi olaraq Zəfər Günüdür. Məscidin iki minarəsi 11 rəqəmini əks etdirməlidir. Onbirinci 

ayda Şuşa və Qarabağ tam işğaldan azad edildi. Bu fikirlər əsasında memarlar işləməyə başlamışlar və burada 

göstərilən təqdimatda məscidin görkəmi öz əksini tapır. Bu, ilkin versiyadır, bunun üzərində hələ iş aparılacaq, 

müəyyən dəyişikliklər ola bilər”. 

Yeni məscidin yeri də təsadüfi seçilməyib. Bura şəhərin yuxarı hissəsidir və burada ucaldılacaq məscid 

şəhərə bir dominant kimi hakim olacaq. Belə də olmalıdır. Çünki Şuşa bizim qədim şəhərimizdir, Azərbaycan 

şəhəridir, azərbaycanlılar həmişə burada yaşayıblar. Sadəcə olaraq, işğal dövründə Azərbaycan əhalisi buradan 

zorla çıxarılmışdı. Şuşaya yenidən və həmişəlik sahiblənmək, onu dirçəltmək və daha da gözəlləşdirmək bizim 

halal haqqımızdır. Məscidin təməlqoyma günü də məhz müqəddəs Ramazan bayramı ərəfəsinə düşüb ki, bu da 

böyük tarixi və rəmzi xarakter daşıyır – qoy, hamı bizim öz dini, milli, mənəvi köklərimizə sıx bağlı xalq 

olduğumuzu bir daha görsün. 

Festivaldan öncə Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Şuşada Xüsusi 

nümayəndəliyin yerləşəcəyi inzibati binada olub, Xan qızı Natəvanın sarayının qarşısındakı əraziyə baxış 

keçiriblər. Şuşada Xan qızı Natəvanın evi də işğal dövründə dağıdılıb. Azərbaycanda yaradılan ilk uşaq musiqi 

təhsili ocağı – Şuşa Musiqi Məktəbi Xan qızı Natəvanın evində fəaliyyətə başlamışdı. XVIII əsrə aid tarix-

memarlıq abidəsi erməni vəhşiliyinin, vandalizminin qurbanı olub. İşğal zamanı binaya dəyən ziyanın 

qiymətləndirilməsinə artıq başlanılıb. Prezident və ailə üzvləri sonra mənfur düşmənin qurutduğu və yenicə bərpa 
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olunan “Xan qızı” bulağının suyundan içiblər. Cənab İlham Əliyev yanvar ayında burada olarkən söz vermişdi ki, 

tezliklə bərpa olunacaq. Budur, Şuşanın rəmzlərindən biri olan “Xan qızı” bulağında artıq saf sular çağlayır. 

Şuşa böyük istedadlar diyarıdır. Bu şəhərdən çoxsaylı tanınmış sənət adamları çıxıb. Prezidentin Şuşa 

Yaradıcılıq Mərkəzinin yerləşəcəyi qədim karvansara binası və Şuşa Rəsm Qalereyasında görülən işlərlə tanış 

olması isə burada bundan sonra yetişəcək istedadların sənət aləminə uğurla pərvazlanması məramına xidmət edir. 

Şuşa səfəri zamanı dövlət başçısı 1 saylı ümumtəhsil məktəbinin də təməlini qoyub. Xatırlayırıq ki, 1980-ci ildə 

ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə bu məktəbin 150 illik yubileyi qeyd edilmişdi. İşğal zamanı bu təhsil 

ocağını da erməni vandalları tamamilə dağıdıblar. Burada yeni, 960 şagird yerlik tam orta məktəbin 

layihələndirilməsi və tikintisi məqsədilə Prezidentin ehtiyat fondundan Təhsil Nazirliyinə ilkin olaraq 3 milyon 

manat vəsait ayrılıb. 

Cənab İlham Əliyevin “Xarıbülbül” festivalının açılışındakı çıxışı hər kəsə unudulmaz təsir bağışlayıb. 

Həmin anlarda Şuşa dünyanın ən xoşbəxt şəhəri idi. Çünki Cıdır düzünün gözü yollardan yığılmışdı. Dünyanınsa 

gözü bura dikilmişdi. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı “Xarıbülbül” musiqi festivalına yenidən ev sahibliyi 

edirdi. Yenə doğmalarını, qonaqlarını qoynuna yığmışdı. Dövlətimizin başçısının dediyi kimi, bu, ölkəmizin 

tarixində çox əlamətdar bir gün idi: “Biz bu günü 30 il səbirsizliklə gözləmişik, 30 il Vətən həsrəti ilə yaşamışıq. 

30 il ədalətsizliklə barışmalı olurduq, amma barışmırdıq və hər dəfə deyirdik ki, bu vəziyyətlə biz heç vaxt 

barışmayacağıq, nəyin bahasına olursa-olsun öz doğma torpaqlarımızı işğalçılardan azad edəcəyik və bunu etdik. 

Uzun fasilədən sonra bu il birinci dəfə keçirilən “Xarıbülbül” musiqi festivalı şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr 

olunub. Biz bu günü bizim qəhrəman hərbçilərimizə borcluyuq, Azərbaycan xalqına borcluyuq. Xalq birləşdi, 

xalq həmrəylik göstərdi, bir yumruq kimi birləşdi və bu Qələbəni Azərbaycan xalqı qazandı... Biz bu gözəl 

ənənəni bərpa etdik və bundan sonra “Xarıbülbül” festivalı Şuşada hər il keçiriləcək. Builki festival Azərbaycanda 

yaşayan xalqların nümayəndələrini əhatə edir. Bugünkü festivalda ölkəmizdə yaşayan müxtəlif xalqların 

nümayəndələri çıxış edəcəklər”. 

Festivalın bu formatda təşkilnin özü də Şuşadan dünyaya verilən məxsusi mesaj idi. Yəni, baxın: ölkələr 

məhz belə inkişaf etməlidir. Yalnız çoxkonfessiyalı, çoxmillətli ölkələrdə, cəmiyyətlərdə inkişaf, birlik, milli 

həmrəylik və sülh olur. 

Azad Şuşaya bununla artıq 3-cü dəfə səfər edən Prezident İlham Əliyev çıxışında mədəniyyət beşiyi 

olan şəhərin işğaldan qurtarıldığı günlərdən bir daha iftixarla danışdı: “300-dən çox şəhər və kənd döyüş 

meydanında işğalçılardan azad edildi və Şuşanın – alınmaz qalanın alınması ayrıca bir qəhrəmanlıq dastanıdır. 

Şuşada olan hər bir insan və artıq Şuşaya gələn Azərbaycan vətəndaşları görürlər ki, Şuşanı götürmək, işğaldan 

azad etmək böyük qəhrəmanlıq, şücaət, fədakarlıq tələb edirdi. Bizim qəhrəman hərbçilərimiz bu sıldırım qayalara 

dırmaşaraq əlbəyaxa döyüşdə Şuşanı işğalçılardan azad etdi. Baxmayaraq ki, işğalçılar bizə qarşı tanklardan, 

toplardan atəş açırdılar. Biz Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlər verdik. Ancaq bizi irəliyə aparan milli ruh 

bu qələbəni təmin etdi. Şuşanın azad edilməsi faktiki olaraq Ermənistan ordusunun və Ermənistan dövlətinin 

çökməsi demək idi. Çünki ondan bir gün sonra Ermənistan məcbur olub bizim şərtlərimizə əsasən formalaşmış 

kapitulyasiya aktına imza atıb və biz bir güllə atmadan Laçın, Kəlbəcər və Ağdam rayonlarını geri qaytardıq. 

Təsadüfi deyil ki, Şuşanın azad edilməsi günü – 8 Noyabr günü Azərbaycanda rəsmi dövlət bayramı elan edildi, 

Zəfər bayramı elan edildi və biz bu bayramı hər il qeyd edəcəyik”. 

Çox zəngin proqramla təqdim olunan “Xarıbülbül” festivalı Azərbaycan mədəniyyəti tarixində qızılı 

hərflərlə yazılan yeni bir səhifə oldu. Konsertdə Azərbaycanın tanınmış ifaçıları və xanəndələri öz ifaları ilə 

dinləyənlərin ruhunu oxşadılar. Ölkəmizdə yaşayan etnik xalqların təmsilçiləri də öz musiqi töhfələri ilə festivalın 

proqramına rəng qatdılar. Onların musiqi yaradıcılığı “Azərbaycan musiqisində multikulturalizm” mövzusunda 

təqdim edildi. 

Prezident İlham Əliyevin konsertdən sonra jurnalistlərlə görüşüb söhbət etməsi, onlarla xatirə şəkli 

çəkdirməsi də diqqətəlayiq məqamdır. Ölkə rəhbəri bununla dövlət siyasətinin təbliğində, informasiya savaşında 

jurnalistlərin rolunu yüksək qiymətləndirdiyini, onları daim dəstəklədiyini nümayiş etdirib və onlara razılığını 

bildirib: “Sizə təşəkkür edirəm ki, belə çox aktual mövzuları qabardırsınız. Bir çox hallarda ölkədə gedən 

prosesləri mən sizdən eşidirəm, sizdən görürəm. Bu, özlüyündə artıq icra orqanlarını daha da məsuliyyətli olmağa 

sövq edir”. 

Jurnalistlər isə Vətən müharibəsində, 44 günlük zəfər yürüşü zamanı Azərbaycan Prezidenti, müzəffər 

Ali Baş Komandan İlham Əliyevin misilsiz fədakar fəaliyyət göstərdiyini xüsusi vurğulayıblar. Onun həm siyasi-

diplomatik, həm hərbi, həm də informasiya yönümündə çox inamlı və məhsuldar iş apardığını qeyd ediblər. 

Ertəsi gün Prezident İlham Əliyev və ailə üzvləri Şuşada 250 yaşlı Yuxarı Gövhər ağa məscidində olub, 

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən orada aparılan bərpa işləri ilə maraqlanıblar. Sonra qala-konsertlə başa çatan 
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festivalı izləyiblər. Ünlü bəstəkarların əsərləri səsləndirilib, tanınmış müğənni və xanəndələr çıxış ediblər. 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin vaxtı ilə işğal altında olan ərazilərimiz haqqında 

söylədiyi “Arzu edirəm ki, sizinlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik, inanın ki, gedəcəyik. Şuşa Azərbaycanın 

gözüdür, hər bir azərbaycanlı üçün bu, iftixar mənbəyidir...” – fikirlərini və cənab İlham Əliyevin Şuşa şəhərinin 

2020-ci il noyabrın 8-də işğaldan azad edildiyi gün xalqımıza müraciətində dediyi “Xoşbəxt adamam ki, ata 

vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdik! Bu, böyük qələbədir! Şəhidlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bu 

gün! Gözün aydın olsun Azərbaycan! Gözünüz aydın olsun dünya azərbaycanlıları! Əziz Şuşa, sən azadsan! Əziz 

Şuşa, biz qayıtmışıq! Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik! Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! Qarabağ 

Azərbaycandır!” – sözlərini əks etdirən videoçarx təqdim edilib. 

Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusunun torpaqlarımızı 

işğaldan azad etməsindən sonra ilk dəfə keçirilən “Xarıbülbül” musiqi festivalı incəsənət xadimlərinin 

“Azərbaycan” mahnısının birgə ifası ilə yekunlaşıb. 

Hazırda isə Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərində böyük quruculuq layihələri həyata keçirilir. 

Əsas vəzifə bu yerləri bərpa edib əvvəlkindən də yüksək səviyyəyə çatdırmaqdır. Dövlət başçısı çıxışlarında 

dəfələrlə bəyan edib ki, düşmənin dağıdıb viran qoyduğu torpaqları yenidən dirçəldib gözəl Qarabağımızı cənnətə 

çevirəcəyik. 

Davamlı şəkildə gerçəkləşən layihələr ərazilərin, inzibati, tarixi və mədəni abidələrin bərpası ilə yanaşı, 

əzəli torpaqlarımızda illərdir keçirilməyən mədəni tədbirlərin, ənənələrin bərpasını da əhatə edir. Beləliklə, 

işğaldan qurtulub azad nəfəs alan torpaqlarımız indi həm də mənəvi cəhətdən dirçəlir. Bir qərinəlik dövrdən sonra 

Qarabağın tacı Şuşada, Cıdır düzündə keçirilmiş “Xarıbülbül” musiqi festivalı bunun əyani təsdiqidir. 
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Şuşa gör nələr eylər... 
 

Qələmsiz yazılanlar 

 

Rəşad Məcid, 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin gənclərlə iş üzrə katibi, 

"525-ci qəzet"in baş redaktoru 

 

"Dünyanın çox şəhərlərində olmuşam, amma Şuşa kimi gözəl şəhər görməmişəm". 

Cənab Prezident hər dəfə Şuşada olarkən müqəddəs şəhərimiz barədə dərin mənalı, sevgi dolu fikirlər 

səsləndirir. Mayın 12-də Cıdır düzündə "Xarıbülbül" musiqi festivalının açılışındakı çıxışına "Biz Şuşanın 

azadlığını Qəhrəman əsgərlərimizə borcluyuq" sözləriylə başlayan dövlət başçısı bir az sonra Şuşa barədə bu 

fikirləri səsləndirdi. 

Müzəffər Ali Baş Komandanın Şuşa sevgisi ilahi sevgidir. O, Şuşa haqqında danışanda çöhrəsini ilahi bir 

nur bürüyür. Hələ bu ilin yanvar ayında Şuşada olarkən bildirdi ki, Azərbaycan Prezidenti Şuşaya gəlib və gecəni 

də Şuşada qalmalıdır. Sonra Şuşanın təbiəti, tarixi, fərqli aurasından danışdı. Şuşanın vəsfi cənab Prezidentin 

təqdimatında xüsusi məna kəsb edir. 

30 ildir, hər dəfə Şuşa barədə danışanda mədəniyyət xadimlərimizin - Anar müəllimin, Toğrul 

Nərimanbəyovun, Polad Bülbüloğlunun, Fərhad Bədəlbəylinin fikirlərindən sitatlar gətirirəm. Son aylar bu 

fikirlərin məcmusu, cəmi kimi bir müdrik kəlam dilimdən düşmür. O dəqiq müşahidənin, o dəqiq kəlamın da 

müəllifi Ali Baş Komandan İlham Əliyevdir: "Sözün düzü, adam heç Şuşadan getmək istəmir!" 

Bu, çox böyük və çox dəqiq həqiqətdir - gerçəkdən də adam Şuşaya gələndə ondan ayrıla bilmir. 

*** 

Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada təbliğində və yüksək səviyyəli təqdimatında Heydər Əliyev 

Fondunun fəaliyyəti misilsizdir. Müstəqilliyimizin 20 illiyi ilə bağlı dünyanın böyük şəhərlərində, nüfuzlu 

salonlarında Fondun təşkil etdiyi konsert proqramlarının səviyyəsi barədə çox danışmışam. O tədbirlərin 

dinləyicisi olmuş insanların, əsasən də xaricilərin heyrətamiz təəssüratlarını indi də eşidirik. Fond hər dəfə 

mədəniyyətimizin yüksək səviyyəli təqdimatıyla bizi heyrətləndirir, qürurlandırır.  

"Xarıbülbül" musiqi festivalının təşkili də yüksək səviyyədəydi. Bunu cənab Prezident də qeyd etdi. 

Festivalın ilk günündə - mayın 12-də ölkəmizdə yaşayan müxtəlif xalqların musiqi yaradıcılığının "Azərbaycan 

musiqisində multikulturalizm" mövzusunda təqdimatının ideya müəllifinin özü olduğunu qeyd edən dövlət başçısı 

proqramın yüksək səviyyədə hazırlanmasında Heydər Əliyev Fondunun xüsusi əməyini vurğuladı. Hər iki konsert 

Azərbaycan mədəniyyətinin, multikultural dəyərlərinin yüksək səviyyəli nümayişi idi. Bu tədbirlər böyük ruh, 

incə zövq, mədəniyyətimizə, xalqımıza dərin sevgiylə yoğrulmuşdu. 

Bütün bunların müəllifi isə heç şübhəsiz, Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri 

Mehriban xanım Əliyevadır. Qürur və göz yaşları içində izlədiyimiz, istedadlı sənət adamlarımızın içdən, ürəkdən 

gələn ifalarının möhtəşəm duyğular yaşatdığı bu dərin mənalı, təsirli, qəlb titrədən təqdimata - bu möhtəşəm sənət 

nümunələrinə, unudulmaz konsert proqramlarına görə Mehriban xanıma sonsuz minnətdarlıq və kübar təzim 

düşür. 

*** 

- Gecə də Şuşada qalacayıq? 

- Aha, əlbəttə! 

(Belə dialoqdan kim sevinməz? Həm də mayın 8-də). 

*** 

"Bütün gecəni yol gedəcəyik, bir az yatıb gözümün acısını alım" düşüncəsiylə gün uzunu nə qədər 

əlləşdim, xeyiri olmadı. Nə illah eləsəm də, tanış küçələr, doğma mənzərələr hərlənib-firlanıb yenə gəlib durdu 

gözlərimin qabağında. Şuşanı görmək duyğusunun yaratdığı həyəcan, ürək çırpıntısı çimir eləməyə imkan 

vermədi. 

... Əziz Şuşa! Səni görmək, sənə qovuşmaq yanğısından üstün nə ola bilər? Hansı hiss bu həyəcana tən 

gələr? Az qala, Daşaltıda əks-səda verən, Cıdır düzündə eşidilən bu ürək çırpıntılarını necə duymamaq olar? 

Əlimi uzadıb ulduzlarını sığallasam, daşını-torpağını oxşayıb gözlərimin üstünə qoysam, günahımdan 

keçərsənmi? Son dəfə 1991-ci ilin payızında tək-tənha baş çəkdiyim, hüznlü, bənizi saralmış Cıdır düzü məni əfv 

edərmi? Şuşa məni bağışlayarmı? 
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Kim bilir, bəlkə, bağışlanmamaq qorxusu itirmək qorxusundan daha ağırdır. 

Fərhad Bədəlbəyli kimi hamılıqla hüzurunda diz çökərək, "Bizi bağışla, Şuşa!" deyib bəraət istəsək, bizi 

əfv edərsənmi?!. 

Mərhəmətinə sığınaraq hüzuruna gəlirik!.. 

*** 

Musiqi proqramı bitən kimi Cıdır düzünün qayalıqlarına tərəf çəkildim, Fərhad Bədəlbəyli kimi dizlərimi 

yerə qoyub, sal daşları öpdüm, "Bağışla bizi, Şuşa" - dedim. 

*** 

Cıdır düzündə Anar müəllimlə gəzmək, İbrahim xanla, Mirmöhsün Nəvvabla bağlı məkanlara onun 

təqdimatıyla baxmaq, sevincindən qanadlanan insanlarla birgə şəkil çəkdirmək, yaşıl, nəm otların üzərində 

buludların üstündə yeriyirmiş kimi addımlamaq... 

Xoşbəxtliyin başqa şəkli ola bilərmi? 

*** 

Mayın 12-si axşam, "Xarıbülbül" musiqi festivalının açılışı münasibətiylə Şuşada 15 dəqiqəyə yaxın 

atəşfəşanlıq oldu. Atılan rəngbərəng fişəng topalarının, cələnglərinin işığı bütün Qarabağı nura boyadı. 

Yağıya, düşmənə göz dağı oldu... 

*** 

Səfər yoldaşım, əslən şuşalı olan Xalq artisti Firəngiz Mütəllimova yolboyu həyəcanını gizlədə bilmirdi, 

Cıdır düzünə çatan kimi torpağı öpəcəyini deyirdi. Onun torpağa səcdəsini müşahidə etmək çox təsirliydi. 

15 il öncə Türkiyəyə səfərə gedirdik, Şuşadan söhbət düşdü, Firəngiz xanım xalasının əriylə bağlı bir 

əhvalat danışmışdı: Ölüm ayağında olan Tofiq kişi canını tapşıra bilmirdi, "Məni Şuşaya aparın" - deyirdi. 

Övladları onu təcili yardım maşınına mindirib Bakıda Sovetskinin dolambaclarını gəzdiriblər ki, Şuşaya qalxırıq, 

fişəng atıblar ki, Şuşanı aldıq. Soyuducudan buz kimi su çıxarıb veriblər ki, İsa bulağının suyudur, iç. Tofiq kişi 

bundan sonra gözlərini yumub, son nəfəsini verib. 

Şuşada o hadisəni Firəngiz xanımın yadına saldım, bir də danışdı, Xalq artisti Həmidə Ömərova ilə 

birlikdə dinlədik, Tofiq kişinin ölüm səhnəsini düşünüb, Şuşa həsrətiylə dünyadan köçən bütün insanlarımızın 

ruhunu yad etdik. 

*** 

Mayın 12-də Şuşada, Cıdır düzündə Fərhad Bədəlbəylinin qanadları çıxmışdı. O qanadlarla Topxananın 

üzərindən uçurdu, musiqiçilərlə, həmkarlarıyla, dostlarıyla rəqs edirdi - xoşbəxtliyə qərq olmuşdu. 

Gözlərində qürur, sevinc göz yaşları görünürdü. Ona qoşulub sevincdən ağlamaq da bir səadət idi. 

*** 

Şuşada səhər tezdən Alim Qasımovun azan səsi kimi canlı muğam ifasına yuxudan oyanmaq.... 

İçdən gələn bu qəfil ifa bal kimi şirin havaya qarışıb Şuşanın sakit görkəminə ilahi, mistik çalarlar əlavə 

edirdi. 

Deyirlər, 30 ildi Şuşada quşlar da susmuşdu. Cıdır düzündən gələn əsrarəngiz musiqi səsləri sanki quşları 

da ayıltdı. 

Alim Qasımovun ifasından sonra quşların oyanmasının, "dirilməsinin", oxumağa başlamasının canlı 

şahidi oldum. Şuşanın 13 may səhərini quşların səsi bürüdü. 

Səs səsə qovuşdu Şuşada... 

*** 

Mayın 13-ü səhər konsert proqramı başlamazdan öncə bir qədər  boş vaxt vardı. Düşüb Şuşanı gəzmək 

istədim. Yusif Rzayev və başqa dostlar xatirə üçün Şuşadan daş gətirməyimi istəmişdilər. Əyilib bir neçə daş 

seçdim. 

Cıdır düzündən piyada enib Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinə gəldim. Qızğın təmir işləri gedir. 

Məqbərənin əvvəlki görkəmi qalmaqla daha möhtəşəm bir xiyabana çevriləcəyi hiss olunur. Sonra daş döşənmiş 

yolla üzü aşağı endim. Yolboyu əsgərlərlə, orada xidmətdə olan polislərlə hal-əhval tuta-tuta, sorğu-sual edə-edə 

sola dönüb bərpa olunmuş Mamayi bulağına tərəf gəldim, dupduru suyuyla əl-üzümü yudum. Bulaqlar bərpa 

olunub. Orada işləyənlərin sözlərinə görə, ermənilərin bulaqlarımıza sonradan çəkdikləri xaç işarələrini çətinliklə 

silib təmizləyiblər. Yəqin ki, qısa zaman sonra bulaqların üzərinə adları da qeyd olunacaq: Mamayi bulağı, Xan 

qızı bulağı və s. 

Köhnə, xatirimdə olan binalardan qalanı da var, uçub dağılanı da. 
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Mamayi bulağının yanıyla Yuxarı Gövhər ağa məscidinin arxa hissəsinə döndüm. 1988-ci ilin yayında 

burada kirayə qaldığımız evi görmək istəyirdim. Həmin yay oğlum Mirhacibin, bacım oğlu Səmədin bir yaşları 

vardı. O vaxt Cıdır düzündə çəkilən şəkilləri indi də qalır. 

Şuşada axırıncı dəfə yaşadığımız ev. Ötən il o evi yuxuda görmüşdüm, status yazmışdım: 

"Şuşanı yuxuda gördüm... 

32 il əvvəl qaldığımız evin səliqəli həyətindəydim. Güllərin, ləklərin yanıyla, daş pillələrlə darvazaya 

tərəf getdim. Həyətin balaca qapısını açıb daş döşənmiş küçəyə çıxdım. Sağa dönsəm, Gövhər ağa məscidinin 

yanından Bazarbaşı meydanına, oradan da Güllü bağa gedə bilərdim. Sol tərəf Vaqifin məqbərəsinə, Cıdır düzünə 

aparırdı. 

Düşündüm, hansı səmtə gedim?! Səhərin bu çağı ikisi də əvəzsiz olur. 

Sonrası yadımda qalmadı, həyəcan içində ayıldım..." 

İndi Gövhər ağa məscidinin arxasıyla, daş döşənmiş küçəylə aşağı enib o evi axtarıram. Evlərin 

əksəriyyəti dağıdılıb, uçuq divarları, qalın, qədim hasarları qalıb. Şuşaya belə qəddar münasibət ağlasığmazdır. 

Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, elə bil, vəhşi tayfa keçib buralardan. Prezidentin qənaəti də haqlıdır: Əgər 

Şuşa həqiqətən də sizin olsaydı, ona qayğı göstərər, baxardınız, bu günə qoymazdınız. 

Açıq görünür ki, evlərdə, həyətlərdə işlərinə yarayan nə varsa -  taxta pəncərələrə, məhəccərəcən söküb 

aparıblar. Yaddaşında dipdiri qalan, hər hissəsini xatırladığı doğma məkanları belə viran halda görmək insanı 

sarsıdır, ürəyini parçalayır, cızdağını çıxarır. Amma heç olmasa, şükr edirsən ki, Şuşada həyətlər qalıb, ev özü 

dağılsa da, həyət-bacanı kol-kos basıb, böyürtkən, moruq kolları bürüsə də, yeri bilinir, tapmaq olur. Ağdama 

getmək isə ona görə mənimçün ağır və iztirablıdır ki, orada heç bunlar da qalmayıb. 

Beləcə, yaddaşımın köməyiylə o evi tapıram. Kol-kosun qarışıqlığından içəri girə bilməsəm də, əvvəllər 

həyətində olan çardağın yerini tanıdım, evin uçuqlarını görə bildim. 

1988-dən sonra Şuşada çox olsam da, bura bizim Şuşada qaldığımız son ev kimi əziz idi. 

Həyəti uzaqdan videoya çəkirəm, internet açılan kimi Mirhacibə göndərirəm. 

Təbii ki, Şuşalı xatirələrimizin son ünvanını belə miskin, dağılmış görmək çox ağrıdıcı, əzabverici haldır. 

Dayanmaq isə olmaz. Görmək istədiyim çox yer var və Şuşanın kimsəsiz, tənha, adamsız, sakinsiz məhlələri məni 

çağırır...  

 

Şuşalı axtarışı 

Uşaqlıq dostum Vaqifin ana nənəsi Tubu xanım köklü şuşalıydı. Torpaq meydanında qədim, qalın divarlı 

evləri vardı. Evin tağbəndli taxta qapısı da, həyəti də, tez-tez yığışdığımız kitablarla dolu dərin taxçalı otaq da, 

qədimi pəncərələr də yadımdadı. O evdəki kitab taxçasından bir dəfə Cəmşid Əmirovun "Qara volqa" əsərini 

gizlincə götürmüşdüm. Sonra Vaqifə zarafatla deyirdim ki, kitab oğurluğu oğurluq deyil. Tubu nənənin qədim 

şuşalı qadınlara xas təmkinli xanım obrazını indi də yaxşı xatırlayıram. 

Yay aylarında o evə tez-tez gedərdik. Evin yeri təxminən yadımda idi, fikirləşirdim ki, tapmaq çətin 

olmayacaq. Vaqif Şuşaya getməyimi biləndə xahiş etmişdi ki, evi tapıb çəkim, görək Tubu nənənin evi dururmu, 

salamatdımı? Demişdi ki, Bazarbaşı meydanından, Yuxarı Gövhər ağa məscidinin qarşısından 500 metr üzüaşağı 

gedib sola dönəndə Hacıqulular məhləsi var, oradan Torpaq meydanına çıxacaqsan. 

Yadımdadır ki, mən o evə çox vaxt bir az irəlidən - raykomun binasına çatmamış sağa dönüb gedirdim. 

İndi Bazarbaşından bir az aşağı düşdüm, sola buruldum, gedib Aşağı Gövhər ağa məscidinə çıxdım. Məscidin 

həyətində su içdim, əl-üzümü yudum. Hava sərin olsa da, enişli-yoxuşlu yollar bir az məni yormuşdu. Amma hiss 

etmirdim. Bir azdan Cıdır düzündə telefonumda baxıb, 3 saata 21 min addım gəzdiyimi görəndə 

təəccüblənəcəkdim. 

Məsciddə əsgərlərlə görüşdüm, Onlardan Torpaq meydanının yerini xəbər aldım. Yerli deyildilər, Şuşanı 

yaxşı tanımırdılar. Amma irəlidə geniş sahə var deyə, yolu göstərdilər, həmin istiqamətdə getdim. Bir az oxşatsam 

da, tam əmin olmadım və Vaqifə zəng elədim. Telefonumun enerjisi də azalırdı. Vaqif anlatmağa çalışırdı, amma 

nədənsə, evi tapa bilmirdim. Gəzə-gəzə yuxarı dönüb bir şuşalı tapmaq ümidilə keçmiş raykomun binasının 

yanına çıxdım. Əsgərlərdən, yol polislərindən elə hey soruşurdum ki, burada şuşalı var? Torpaq meydanının yerini 

bilən var? Şuşada şuşalı axtarırdım! 

Yolüstü heykəllərin yanında gəzdim, videolar çəkdim, Natəvan bulağına enib, su içdim, əl-üzümü yudum. 

Keçmiş xatirələr də yol yoldaşım... Qarşıma çıxanlardan isə soruşurdum ki, indi burada bir şuşalı yoxdur ki, mənə 

Torpaq meydanının harada olduğunu göstərsin? Bir mağaza var, əsasən əsgərlər alış-veriş edir, yanında da çörək 

sexi. Soruşdum, orada işləyənlər də şuşalı deyildilər. Amma Natəvan bulağının yanında bir polis dedi ki, burada 
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bir qadın var, şuşalıdır, oğlu burada işləyir, onunla qalır, hər yeri tanıyır! Dediyinə görə, qadın elə daima buralarda 

olur, şəhərin hər qarışına bələddir, hər binanın, hər evin yerini bilir. 

Soraqlaşa-soraqlaşa Güllü bağdan üzüaşağı endim və gəzə-gəzə bir az daha aşağı tərəflərə düşdüm. 

Deyəsən, Torpaq meydanını tapmışdım. Qədim evin yerində qalın, köhnə divarların uçuqları qalıb. Tağlı taxta 

darvazanın yerinə bir paslı dəmir qoyublar. Kol-kosun əlindən içəri keçmək mümkün olmadı. Amma hər halda 

videosunu ürək ağrısıyla da olsa, çəkə bildim. 

Yaddaşım yerinə qayıdırdı - Məhərin balaca mağazasını, ətrafındakı evləri də xatırlayırdım.  

 

Polis Fərid 

Torpaq meydanını, Tubu nənənin evini tapandan sonra dincəlmək üçün bir az aralıda bir daşın üstündə 

oturdum. Bu məqamda əslən Şuşadan olan, tədbirə bu gün qatılan İqtisad Universitetin müəllimiylə rastlaşdım. 

Şuşaya təzəcə çatmışdı və öz evlərini görməyə gedirdi. Buraları yaxşı tanıyırdı. Tubu nənənin evini tanıdığını 

dedi. Məlum oldu ki, mən də düz tanımışam. 

Müəllim yoluna davam etdi, bir az aralıda bizim söhbətimizi eşidən bir polis nəfəri mənə yaxınlaşdı: 

- Bayaqdan sizi müşahidə edirəm, üzdən də tanış gəlirsiniz. Görürəm bütün bulaqlardan su içirsiz. Burada 

bulaqlar üzrə mütəxəssislər var. Fikirləşdim, yəqin siz də bulaqlara baxırsız. Müəllimlə söhbətinizi eşitdim. 

Tapdınızmı evi? Bəlkə, birgə axtaraq? 

Fərid Şuşada doğulub, Ağdamda yaşayıb. Uşaqlığında Şuşaya çox gəlib-gediblər. Danışdıqca tanış çıxdıq. 

Atasını, babasını tanıdım. Fərid deyir ki, Bakıda polisdə çalışanda bəzən başqa rayonlarda iş təklifi olurdu, amma 

ailəm razılaşmırdı ki, onsuz da üzünü görmürük, elə burada işləsən yaxşıdır. Şuşada xidmət etmək təklifi gələndə 

isə evdə bu xəbəri bayram kimi qarşıladılar, uğur olsun, get, razılaş dedilər. Şuşa müqəddəsdir bizim evdə. Çox 

sevindilər, hamı bir ağızdan dedi ki, "Şuşaya get". 

Fərid bunları danışdıqca, ailənin timsalında insanlarımızın Şuşaya olan belə böyük sevgisi gözlərimi 

yaşartdı, fikirləşdim ki, Şuşadan ötrü tamarzı, onun həsrətiylə dodaqları çatlayan, o torpağa ayaq basmaq 

arzusuyla yaşayan, orada işləməyi arzulayan nə qədər insan var. Ona görə də könüllü şəkildə Şuşada çalışmaq, 

fikrimcə, bu gün ən böyük vətən sevgisidir. Fəridin də beləcə Şuşaya gəlməsinə, burada çalışmasına çox sevindim. 

Onun söhbətlərindən Şuşa haqqında xeyli məlumatlar əldə etdim və sözlərindən belə başa düşdüm ki, Şuşa çox 

böyük incəliklə və yüksək səviyyədə bərpa olunacaq. 

 

Aqil Abbasın zəngi 

Aqil Abbas özü Şuşaya gedə bilməsə də, ürəyi orada idi. Tez-tez zəng vururdu. Növbəti zənglərinin 

birində Şuşanı gəzirdim. 

"Aqil, elə bil, Cıdır düzü balacalaşıb" - dedim. 

Qayıtdı ki: 

- Hə, mən də gördüm televizorda, hiss olunur. Cıdır düzünün aşağı tərəfində ağac əkiblər. 

Bu fikri Anar müəllimdən də eşitdim. Qulu Məhərrəmlinin də Cıdır düzüylə bağlı təəssüratı eyni idi. 

Bəs bunun izahı nədir deyə, xeyli düşündüm. Əvvəllər bu yerlərin mənzərəsi başqa idi. Cıdır düzünə 

qalxan kimi dağın başında, ən hündürdə möhtəşəm bir genişlik vardı. Sol tərəfdə, aşağıda Ağdam yolu, Xankəndi, 

qarşıda isə Topxana görünürdü. İndi Topxana meşəsi olan tərəf açıqdır, sağ və sol tərəflərdə isə ağaclar əkiblər. 

O ağaclar həm Cıdır düzünü bir az daraldıb, həm də yoxuş bitən kimi açılan geniş ənginliyi görməyə mane olur. 

Aqil Abbas da bunu televizordan görüb hiss eləmişdi. 

Aqilin zəngi məni Güllü bağda yaxalamışdı.  9 mərtəbəli "Qarabağ" mehmanxanası təmir olunurdu. 

Qarşısındakı Güllü bağ isə sanki balacalaşmışdı. Adına ona görə "Güllü bağ" deyirdilər ki, orada rəngbərəng 

müxtəlif güllər əkilərdi. Yayda Şuşanı gəzməyə gələn qonaqların ən gözəl istirahət məkanlarından biri idi Güllü 

bağ. O rəngbərəng, gözəl ətirli güllər insana xüsusi zövq verirdi. Təəssüf ki, indi o bağı da kol-kos basıb. 

Bu möcüzə şəhəri gəzəndə məndə belə bir təəssürat yarandı: Şuşa məhz baxımsızlıq, laqeydlik ucbatından 

görkəmcə xeyli balacalaşıb. 

Bütün bunları telefonda Aqil Abbasa danışanda hiss etdim ki, onun da ürəyi Şuşada, bizim yanımızdadır. 

Elə oradaca arzuladım ki, inşallah, yaxın zamanlarda keçiriləcək Vaqif Poeziya Günlərinə Aqil Abbasla, xanımı 

İradə Tuncayla birlikdə gələrik. 

1986-cı ildə Xalq şairi Məmməd Arazla birgə Şuşaya gəlişimizi xatırladım. Onunla Cıdır düzünü gəzmiş, 

İsa bulağına getmişdik. O vaxt Məmməd Araza İsa bulağında bir şeir də yazmışdım. Dedim, Məmməd müəllim, 

gəlin bulağın üstünə tərəf keçək. Dedi, yox, tanıyan olar. O vaxt Məmməd müəllimin səhhətində problemlər vardı 
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və istəmirdi ki, həmişəki şax, əzəmətli, vüqarlı Məmməd Arazı indi kimsə xəstəhal vəziyyətdə görsün. O hadisəni 

şeirə çevirmişdim:  

 

İsa bulağının soyuq suyundan 

Yaxın gəl, əyil iç, bu da bir dərman. 

Yaxın gəl bir az, 

bu səs-küydə səni, 

Şair Məmməd Araz, tanıyan olmaz. 

 

Aqilin zəngi həmin illəri, Məmməd Arazla Şuşada keçirdiyimiz o qənimət günü yenidən yadıma saldı... 

 

Radioya dediklərimdən: 

Şuşada "Xarıbülbül" musiqi festivalının keçirilməsi Azərbaycan xalqının həyatında çox mühüm 

hadisələrdən biridir. Biz 30 ildir Şuşa həsrətiylə qovrulub yanırdıq. Bu sevinci, bu xoşbəxtliyi bizə bəxş edən 

qəhrəman əsgərlərimizə, Ali Baş Komandanımıza minnətdarıq. Şuşanın ilahi havasında, Cıdır düzündə, bir vaxtlar 

böyük mədəniyyət xadimlərimizin gəzdiyi məkanda Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların musiqiləri 

səsləndi, canlı korifeylərimiz Polad Bülbüloğlu, Alim Qasımov, Fərhad Bədəlbəyli, Mənsum İbrahimov, eləcə də 

gənc xanəndə və müğənnilərimizin ifaları bizlərə unudulmaz anlar bəxş etdi. Şuşada olmaq, Şuşanın havasını 

udmaq, belə bir festivalda iştirak eləmək böyük xoşbəxtlik idi. Hesab edirəm ki, hər bir iştirakçının yaddaşında 

bu gün uzun illər qalacaq və əbədi yaşayacaq. Hazırda Şuşada quruculuq və bərpa işləri sürətlə davam etməkdədir. 

İnanıram ki, Şuşa qısa müddətdən sonra öz gözəl görkəmiylə bütün ziyarətçilərin könlünü oxşayacaq və Şuşanın 

timsalında həqiqətən də, "Mədəniyyət paytaxtı" adına layiq, bütün dünyanın sənət adamlarını qəbul edib öz 

incəsənətimizi, milli-mənəvi dəyərlərimizi təqdim edə biləcəyimiz bir şəhər görəcəyik. Əminəm ki, 

Prezidentimizin Şuşaya dərin sevgisi nəticəsində Şuşa qədimliyini və özünəməxsusluğunu qorumaqla, həm də 

müasir və gözəl bir şəhərə çevriləcək. Çünki Şuşanın bərpasının özülü incə zövq və möhkəm sevgi ilə qoyulur. 

  

*** 

Adı iştirakçılar sırasında olub, üzürlü-üzürsüz səbəbdən Şuşaya gedə bilməyənlərə, təəccüb, təəssüf 

hissiylə, bir az da incik baxıram. Axı, Şuşanı görmək həsrətiylə yanıb-yaxılan o qədər insanların olduğu halda sən 

niyə bu yeri boş qoydun? 

*** 

Görünür, bu yarıuçuq evlər arasında, adamsız küçələrdə gəzən Rəşad və bu mənzərə heç vaxt gözümün 

önündən getməyəcək. 

*** 

Şuşanı məhlə-məhlə, ev-ev, adam-adam tanıyanlar var hələ. 

*** 

Şuşada olmağın verdiyi mənəvi və fiziki güc inanılmazdır. Şuşa ovqatı, Şuşa aurası adamı Bakıda da tərk 

etmir, güc, enerji getdikcə artır, çoxalır. 

*** 

Ermənilər yaşayan kəndlərdən sırayla, ard-arda keçən, içərisi azərbaycanlılarla dolu 20-dən artıq 

"Mersedes" markalı mikroavtobuslara baxan bərəlmiş gözlərdən bir ifadə oxunurdu: 

Onlar inanmırdılar ki, BİZ QAYIDACAĞIQ. 

*** 

Sonda şeirsiz olmaz 

 

Şuşa 

 

Min şəhər adı var dillərdə əzbər, 

Adların ən üstün adıdır Şuşa. 

Musiqi notudur cüt hecasıyla, 

Dilimin şəhdidir, dadıdır Şuşa. 

 

Ciyərdə nəfəsdir, damarda qandır, 

Ruha qanad verən sirli məkandır, 
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Biri beş edəndir, güc artırandır, 

Qoşundur, əsgərdir, ordudur Şuşa. 

 

Qoynuna hər gələn yüz xəyal eylər, 

Uzaqdan baxanlar qeylü-qal eylər. 

Birini coşdurar, birin lal eylər, 

Tilsimdir, ovsundur, cadudur Şuşa. 

 

525-ci qəzet. - 2021.- 19 may. - № 86. - S. 10-11. 
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Kavalerli Məhəmməd bəy 
 

Vasif Quliyev 

 

Şuşaya qonaq-qara gələndə pəhləvan güləşdirmək, qoç, dəvə döyüşdürmək, atçapma yarışları, musiqili-

ədəbi məclislər keçirmək şəhərin nüfuzlu ağsaqqallarından olan Cəfərqulu xan Cavanşirin şakəri idi. Bu 

vətənpərvər ziyalı həmin əyləncələri təşkil etməklə həm qonaqları əyləndirir, həm də xalqımızın mədəniyyətini, 

milli oyunlarımızı, Qarabağın qonaqpərvərliyini onların qarşısında nümayiş etdirirdi. 

... Yenə də Cıdır düzündə qələbəlik idi. Xan Tiflisdən, Bakıdan, Şəkidən, Şamaxıdan, Gəncədən, 

İrəvandan, hətta uzaq Peterburqdan gəlmiş dostlarını cıdır meydanına gətirmişdi. Qonaqları da ən çox 

maraqlandıran hələ neçə il əvvəl Cəfərqulu xanın haqqında fəxrlə, ürəkdolusu söhbət açdığı atçapma yarışları idi. 

Ona görə də xan həmin gün yarışda iştirak etmək üçün Qarabağın bütün say-seçmə, igid oğlanlarını Şuşaya 

yığmışdı. 

... İgidlər, ərənlər öz güclərini, məharətlərini göstərməyə başladılar. Yarışa sonsuz maraqla tamaşa edən 

yüksək rütbəli peterburqlu qonaqlardan biri bu vaxt köhlən üstündə qırğı kimi səkən, müxtəlif fəndlər işlədərək 

atı çapa-çapa düşüb-minən gənc oğlanın kim olduğunu Cəfərqulu xandan soruşdu. Xan bu igid haqqında qısaca 

məlumat verəndən sonra çar zabiti heyrətini gizlədə bilməyib dedi: 

- Bu ki əsl kavaleristdir!.. 

Yarış başa çatandan sonra yüksək rütbəli zabitin xahişi ilə Cəfərqulu xan həmin oğlanı - Məhəmmədi 

qonaqlar üçün öz həyətində təşkil etdiyi ziyafətə dəvət elədi. Burda zabit həmin oğlanla daha yaxından tanış oldu, 

hələ onu çar hökumətinə xidmət etmək üçün yaxınlarda rus ordusuna dəvət edəcəyi fikrini də bildirdi... Məclisin 

şirin yerində həmin zabit başları üzərindən uçan quşun hansı quş olduğunu soruşdu. Quş çox yüksəkdən uçduğuna 

görə heç kəs onun adını doğru-dürüst deyə bilmədi. Məhəmməd izn istəyib, rus zabitinin tapançası ilə qaraltını 

nişan alaraq, necə deyərlər, quşu düz gözündən vurub, yerə saldı. Onların lap yaxınlığına düşən quşun qartal 

olduğu məlum oldu. Heyranlıqla bu mənzərəyə tamaşa edən yüksək rütbəli çar zabiti heç bir söz demədən 

sinəsində parlayan ordeni çıxarıb, hamının gözü qarşısında Məhəmmədin döşünə taxdı və sonra onun cəldliyinə, 

igidliyinə vurulduğunu bir daha təkrar elədi... Həmin vaxtdan Məhəmmədin adının qabağına bir ad da əlavə 

olundu: Kavalerli Məhəmməd! Və ailəsinin bütün kişi üzvləri "kavalerlər" adı ilə adlandırılmağa və onlara xüsusi 

hörmət bəslənilməyə başladı... 

Məhəmməd Şuşanın Çuxur məhəlləsindən, Qarabağın tanınmış bəylərindən olan Şirin bəyin üçüncü oğlu 

idi. Ailədə beş qardaş, bir bacı idilər. Böyük qardaş Həsən bəy rus üsul-idarəsinə qarşı çıxdığına görə uzun illər 

Bakıda həbs cəzası çəkmiş və elə orda da vəfat etmişdi. Tağı bəy adlı digər bir qardaşı isə sonralar, 1905-ci ildə 

Vladiqafqazdan Şuşaya qayıdarkən Bakıda ermənilər tərəfindən öldürülmüşdü. Qardaşı Həsən bəyin tutulması 

Məhəmmədin mövcud rejimə qarşı çıxmasına bir növ səbəb oldu. O, başına özü kimi bir neçə say-seçmə igid 

toplayıb, dağlara çəkildi, Qarabağda yenicə başlanmış qaçaqçılıq hərəkatını daha da alovlandırdı. Adı az 

müddətdə bütün Qafqaza yayıldı, Peterburqda hallanmağa başladı. Elə həmin vaxtlar Qaçaq Nəbi də Zəngəzurda 

təzəcə qaçaqçılığa başlamışdı. Hər iki qaçaq bir-birinin adını eşitmiş, üzlərini görməmişdi. Lakin bir-birinə 

bənzəyən taleləri çox çəkmədən onları görüşdürdü, dostlaşdırdı... 

Hər iki igid haqqında el arasında həqiqət dolu rəvayətlər, əhvalatlar indi də gəzib-dolaşır. Deyirlər ki, 

Kavalerli Məhəmməd bəylə Qaçaq Nəbi Şuşada məşhur tarzən Sadıqcanın apardığı bir toya gedirlər. Çağrılmamış 

qonaqları tanıyan çalğıçıların qorxudan əl-ayağı soyuyur, toy əhli təşvişə düşür. Bu haləti görən Kavalerli 

Məhəmməd bəy qanqaraçılığı aradan qaldırmaq üçün üzünü məclisdəkilərə tutaraq: - Nə oldu?! Niyə çalıb-

oynamırsınız?! Biz ki adamyeyən deyilik. Sizin də bir tayınız bizik. Sizinlə bizim heç bir işimiz yoxdur! Bizim 

düşmənlərimiz ancaq çar hökuməti və onun quyruqbulayanlarıdır! - deyir. Sonra məclisi canlandırmaq üçün 

təzəcə məşhurlaşan "Qaçaq Nəbi" havasını sifariş verir və hər iki qaçaq qol götürüb oynayır. Toy əhli özünə gəlib, 

yenidən əvvəlki kimi şənlənir. İki saata yaxın burda iştirak edən qaçaqlar məclisə xüsusi bir əhval-ruhiyyə 

gətirirlər. Sonra da sazandalara xələt verib, nəmərlərini salaraq çıxıb gedirlər. 

Bu əhvalatdan sonra çoxlarının gözündə quldur kimi qələmə verilən Qaçaq Nəbiyə və Kavalerli 

Məhəmməd bəyə camaatın münasibəti dəyişir. Bir çox cavanlar onların dəstələrinə qoşulur. 

Kavalerli Məhəmməd bəyin səsi-sorağı İranda da tez-tez eşidilirdi. O, vaxtaşırı o taya adlayır, kasıb-

kusubu incidən haramxor hökumət nümayəndələrini cəzalandırır, sadə, yoxsul adamlara həyan dururdu. Tacirlər, 

hətta çox vaxt gömrük haqqını hökumət nümayəndələrinə yox, Kavalerli Məhəmməd bəyə verərək o tay-bu taya 

rahatlıqla gedib-gələ bilirdilər. O vaxtlar ona həsr olunmuş şeirlərin bir bəndi belə idi: 
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Kazak gəldi Selliyə, (Kənd adı) 

Gəlin qaçaq Telliyə. (Qaçaqların gizləndiyi yer) 

Urusa tamojna vermə, 

Apar Kavalerliyə... 

 

Şuşada mükəmməl mədrəsə təhsili almış, ərəb və fars dillərini də gözəl bilən və olduqca dindar bir adam 

olan Kavalerli Məhəmməd bəy İran səfərlərinin birində Xorasan ziyarətinə də getmiş və Kərbəlayı olmuşdu. 

Bir gün Kərbəlayı Məhəmməd qaçaq yoldaşları ilə İrandan bu taya qayıdarkən strajniklər Araz kənarında 

onları mühasirəyə alıb, tutmaq istəyirlər. Aralarında atışma düşür. Kərbəlayı Məhəmməd strajniklərdən birini 

vurur və qaçaqlar qaçıb aradan çıxırlar. Yoldaşlarından biri "Kərbəlayı Məhəmməd, Kərbəlayı Məhəmməd!" - 

deyə onu haraylayanda strajniklər eşidib, bu adı yadda saxlayırlar. Kərbəlayı Məhəmməd isə izi itirmək üçün 

sərhəddən Şuşaya daha tez - iki saata gəlib çıxır. O, guya, heç şəhərdən kənara çıxmadığını bildirmək üçün təzəcə 

vəfat etmiş qonşusunun dəfnində də iştirak edir. Bununla belə, şübhələndiklərinə görə onu məhkəməyə verirlər. 

Kərbəlayı Məhəmmədin yaxın dostu, şair Qasım bəy Zakirin nəvəsi İbrahim bəy Fuladov o vaxtlar məhkəmə 

orqanlarında çalışırdı. Ona görə də dostuna vəkillik etməyi öz üzərinə götürmüşdü. Əhvalatdan xəbərdar olan 

İbrahim bəy çıxış edir. Deyir ki, əvvəla, hadisə baş verəndən iki saat sonra belə uzaq məsafədən Şuşaya gəlib-

çatmaq müşkül məsələdir. İkincisi də, nə çoxdur "Kərbəlayı", "Məhəmməd" adları. İbrahim bəy öz fikrini belə 

əsaslandırır: - Hörmətli məhkəmə işçiləri bilməlidirlər ki, xaçpərəstlər çıxılmaz vəziyyətə, dar günə düşəndə, 

adətən, "Beytül-müqəddəs"i, İsanı və Məryəmi, müsəlmanlar isə çətin anlarda müqəddəs Kərbəlanı, Məhəmməd 

peyğəmbəri köməyə çağırırlar. Yəqin ki, sərhədi pozan müsəlmanlar da bu sözləri bərkdən demiş, kömək 

istəmişlər. Bu iki kəlməyə görə, insan taleyini belə həll etmək olmaz. İbrahim bəy Fuladov beləliklə, dostuna 

bəraət qazandırır. 

Kavalerli Məhəmməd bəyin şöhrəti artdıqca düşmənlərinin sayı da çoxalırdı. Hacı Şükür adlı birisinin 

onu heç gözü götürmürdü. O, tez-tez Məhəmməddən çuğulçuluq edir, kimlərlə oturub-durduğunu, harda 

gizləndiyini polis idarəsinə xəbər verirdi. Ona görə də tez-tez polislər onun evinə basqın edir, tuta bilməyəndə 

hayıflarını çıxmaq üçün ailəsini incidir, axtarış apararaq ev əşyalarını qaçaq malı kimi müsadirə edirdilər. Elə 

Hacı Şükürün çuğulçuluğu nəticəsində də Kavalerli Məhəmməd bəy tutulub, qazamata salınmışdı. Məhəmməd 

bəy bilirdi ki, onu ən azı Sibirə göndərəcəklər. Ona görə də qazamatdan qaçmağa fürsət axtarırdı. Bir gün 

fürsətdən istifadə edib, qazamatdan qaçanda qaravulçunun gülləsindən yüngül yaralanır və qaça bilmir. Tezliklə 

o, məhkəməyə verilir və ona iyirmi il iş kəsilir. Sibirə yola düşən zaman Şuşa camaatı etiraz əlaməti olaraq 

qazamatın qarşısına toplaşır. Kavalerli Məhəmməd bəyi və onun yoldaşlarını qazamatdan çıxarıb aparanda anası 

Tükəzban xanım heç nədən qorxub-çəkinmədən irəli çıxaraq üzünü camaata tutub deyir: - Ay camaat, görürsünüz 

ki, rus hökuməti sizin gözləriniz qarşısında mənim oğlumu nahaqdan Sibirə sürgün edir. Bura bizim öz 

torpağımızdır. Axı, rusun burda nə işi var?! Eybi yoxdur! Amma sizin qarşınızda Məhəmmədə deyirəm ki, 

Məhəmməd, sən Sibirdən salamat gələcəksən, orda ölsən, südümü sənə halal eləmərəm. Oğlum, səni də, 

yoldaşlarını da bir olan o Allaha tapşırıram! 

... Kavalerli Məhəmməd bəy iki il Sibirdə yatandan sonra qaçıb, Qarabağa gəlir, yenidən qaçaqçılıqla 

məşğul olur. Bu dəfə çar hökuməti nümayəndələri onun yanına adam göndərib, sifariş edirlər ki, üzə çıxsa və 

onlarla işləsə, onu bağışlayar və rütbə də verərlər. Ancaq Kavalerli Məhəmməd bəy rədd cavabı verir, bildirir ki, 

hökumətə qulluq etməkdənsə, qaçaqçılıq etmək onun üçün daha şərəflidir. 

Kavalerli Məhəmməd bəyin düşmənləri təkcə rus, erməni məmurları deyildi. Camaatı incidən, hökumətə 

yarınan, ona yaltaqcasına qulluq göstərən Hacı Şükür kimi yerli adamlar da onun gözünün düşmənləri idilər. Ona 

görə də çuğulçuları birdəfəlik o dünyalıq edirdi. Köhnə düşməni Hacı Şükürün də dərsini vermək üçün münasib 

məqam axtarırdı. Nəhayət, bir gün Kavalerli Məhəmməd bəy Arazın o tayında Məkkədən gələn ziyarətçilərin 

qarşısını kəsir. O bilirdi ki, ziyarətçilərin əksəriyyəti camaatı nahaqdan incidən, onları soyan lotu-potulardır. Və 

bilirdi ki, Hacı Şükür də onların arasındadır. Məhəmməd bəyin işi ancaq Hacı Şükürlə idi və məqsədi də onu 

cəzalandırmaqla qalanlarına dərs vermək idi. Hacılar onu görən kimi qorxudan əsməyə başladılar. Məhəmməd 

bəy əvvəlcə üzünü onlara tutub, ziyarətlərinin qəbul olunmasını Allahdan dilədi, onları təbrik elədi. Sonra bir neçə 

dəfə Hacı Şükürün irəli çıxmasını xahiş elədi. Ancaq Hacı Şükür qorxusundan cınqırını da çıxartmırdı. Kavalerli 

Məhəmməd bəy onda hacıların kənara durmalarını xahiş elədi. Hacılar dağılışanda Hacı Şükür ortada tək qaldı. 

Kərbəlayı Məhəmməd düşməninin camaata etdiyi pislikləri ziyarətçilərin qarşısında sadaladı və "sənə getdiyin 

yer qənim olsun!" - deyərək tüfənginin tətiyini çəkib, onu cəhənnəmə vasil elədi. 
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... Ziyalı müasirlərinin əksəriyyəti kimi Kavalerli Kərbəlayı Məhəmmədin də poetik istedadı vardı. Onun 

"Sufi" təxəllüsü ilə qələmə aldığı şeirləri tez-tez Şuşanın ədəbi məclislərində səslənirdi. Kərbəlayı Məhəmmədin 

Şuşa qazamatında yatarkən çar hakimiyyət orqanlarının, hökumət qulluqçularının camaata etdikləri zülmdən, 

xalqın çəkdiyi əzab-əziyyətlərdən bəhs edən farsca yazdığı bir poeması da məlumdur. Təzkirəçi-şair Mir Möhsün 

Nəvvab "Təzkireyi-Nəvvab" əsərində Kavaler Qarabaği (1846-1891) adı ilə məşhur olan Kərbəlayı Məhəmmədin 

bədii yaradıcılığından bir nümunə və həyatı haqqında qısaca məlumat vermişdir. 

Kavaler Kərbəlayı Məhəmməd bəy Qarabaği 1891-ci ildə ailə münaqişəsi zəminində İranda öz qohumları 

tərəfindən qətlə yetirilmişdir. 

 

525-ci qəzet. - 2021. - 19 may. - № 86. - S. 14. 
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Qafqazın incisi Şuşa 270 illiyini qeyd edəcək 
  

Nəzakət Ələddinqızı 

 

"Şuşa qədim Azərbaycan şəhəridir. Gələn il biz Şuşanın 270 illiyini qeyd edəcəyik. Pənahəli xan 1752-ci 

ildə Şuşanın təməlini qoyub və o vaxtdan işğal dövrünə qədər bu şəhərdə həmişə azərbaycanlılar yaşayıblar. 

Ermənilər nə qədər çalışsalar da, Şuşadan Azərbaycan ruhunu silə bilmədilər". Bu sözləri Azərbaycan Prezidenti 

İlham Əliyev Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada, Cıdır düzündə təşkil olunan "Xarıbülbül" musiqi 

festivalının açılışında çıxış edərkən bildirib. Qədim mədəniyyət beşiyi olan Şuşanın daş yaddaşı tarixin 

keçməkeşli yollarının hər bir ilini silinməz səhifəsinə yazmışdır. Nə qədər hücumlara məruz qalsa da, öz 

məğrurluğunu qoruyub saxlamışdır. 

Bəli, qədim tarixi olan Şuşa şəhərinin təməli 1752-ci ildə Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən qoyulub və 

ilk çağlarda şəhəri Şuşa adı ilə yanaşı xanın şərəfinə Pənahabad da adlandırıblar. XVIII əsrdə Şuşa şəhəri 

Azərbaycanın ən mühüm şəhərlərindən birinə çevrilib, dövrəsində böyük və güclü sədd çəkilib, çoxsaylı sənətkar 

məhəllələri yaranıb. Şuşa adının mənşəyi haqqında müxtəlif fikirlər vardır. Xalq əfsanəsinə görə, bu yerlərin 

havası büllur kimi saf və şəfalı olduğu üçün onu "Şuşa" (şüşə) adlandırıblar. Bəzi mənbələrdə isə Şuşa şəhərinin 

adı türk tayfaları və türk sözləri ilə izah olunur. XIX əsrdə Şuşa ölçüsü və sərvətinə görə, Bakı və İrəvandan öndə 

gedən, Qafqazın ən iri şəhərlərindən biri idi. Çoxlu karvan yollarının kəsişdiyi bu yerdə on karvansara olub. Şuşa 

öz ipəyi, döşənmiş küçələri, iri daş evləri, parlaq naxışlı xalıları və cins atları ilə bura gələn hər kəsin diqqətini 

cəlb edib. 

 

ŞUŞA QARABAĞIN MƏRKƏZİ STATUSUNDAN MƏHRUM EDİLİB 

 

Keşməkeşli tarixi olan Şuşa 1918-20-ci illərdə ermənilər tərəfindən dəfələrlə hücuma məruz qalıb, 

şuşalıların qəhrəmanlıqla müdafiəsi nəticəsində və böyük itkilər hesabına şəhər ermənilərin əlinə keçməyib. 1920-

1937-ci illərdə Şuşanın yüzlərlə azərbaycanlı sakini ermənilərin fitvası ilə həbs etdirilib, güllələnib və təqiblərə 

məruz qalıbdı. Şəhərin bir çox bəyləri əhalinin gözü qarşısında güllələnib. Sovet hakimiyyəti dövründə Şuşa 170 

ildən artıq yerinə yetirdiyi missiyadan – bütün Qarabağın mərkəzi statusundan məhrum edilib. Bu Şuşa şəhərinə 

vurulmuş ən böyük zərbələrdən biri idi. 1963-cü il yanvarın 4-də isə Şuşa rayonu ləğv edilərək Stepanakert 

rayonunun tərkibinə qatılıb. Tarixi mənbələrə istinadən, Nikita Xruşşovun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasından 

sonra 1965-ci il yanvarın 6-da Şuşanın rayon statusu yenidən bərpa edilib. Tarixin salnamələrinə nəzər saldıqca 

onun nə qədər hücum və təqiblərə məruz qalmasının şahidi oluruq. 

Ötən əsrin 70-ci illərindən Şuşanın həyatında yeni bir inkişaf dövrü başlayır. Ulu Öndər Heydər Əliyev 

tərəfindən şəhərin inkişafına xüsusi diqqət yetirilib. 1977-ci ildə Azərbaycan hökuməti iki tarixi qərar qəbul edib. 

Həmin qərarların yerinə yetirilməsi Şuşanın sosial və mədəni inkişafında böyük əhəmiyyət kəsb edib. Şəhərdə 

yeni sənət ocaqları yaradılıb, bərpa, tikinti və yaşıllaşdırma işlərində yüksək nailiyyətlər qazanılıb. Tarixi-

memarlıq və şəhərsalma abidəsinin yüksək bədii əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, 1977-ci ildə Şuşa tarixi-memarlıq 

qoruğuna çevrilib. 1992-ci ildə Şuşa şəhərinin erməni işğalçıları tərəfindən işğalı nəticəsində şəhərdə 195 nəfər 

Azərbaycan vətəndaşı xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilib, 165 nəfər yaralanıb, onlardan 150 nəfəri əlil olub, 552 

körpə valideynlərini itirib. Şuşanın işğalı nəticəsində azərbaycanlıların tarixi izlərini silmək məqsədilə vandallar 

600-ə yaxın tarixi memarlıq abidəsini, o cümlədən Pənahəli xanın sarayını, Yuxarı Gövhər ağa məscidini, Aşağı 

Gövhər ağa məscidi, Xurşidbanu Natəvanın evini, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsini yerlə-yeksan etmiş, 7 

məktəbəqədər uşaq müəssisəsini, 22 ümumtəhsil məktəbini, mədəni-maarif, kənd təsərrüfatı texnikumlarını, orta 

ixtisas musiqi məktəbini, 8 mədəniyyət evinin, 22 klubu, 31 kitabxananı, 2 kinoteatrı, 8 muzeyi, o cümlədən Şuşa 

Tarix Muzeyi, Azərbaycan Xalça Muzeyinin filialı və xalq tətbiqi sənəti muzeyi, Qarabağ dövlət tarix muzeyi, 

turist bazasını, Qafqazda yeganə Şərq musiqi alətləri fabrikini dağıtmış, buradakı nadir sənət incilərini talamış və 

məhv etmişlər. 

 

"BUNDAN SONRA BİZ ŞUŞADA ƏBƏDİ YAŞAYACAĞIQ VƏ ŞUŞANIN BƏRPA EDİLMƏSİ 

ARTIQ BAŞLANMIŞDIR" 

 

8 noyabr 2020-ci ildə Şuşa şəhəri Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğaldan azad edildi. İndi Şuşa 

yeni dövrünü yaşayır. 2021-ci il mayın 7-də Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhərinin Azərbaycanın mədəniyyət 
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paytaxtı elan edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının bildirdiyi kimi, "Bundan sonra biz Şuşada 

əbədi yaşayacağıq və Şuşanın bərpa edilməsi artıq başlanmışdır. Verilən göstərişlər yerinə yetirilir. Artıq Yuxarı 

Gövhərağa məscidi təmir edilib". Bildiyimiz kimi, 1989-cü ildə Cıdır düzündə bitən “Xarıbülbül” çiçəyinin rəmzi 

adı ilə bağlı I-ci "Xarıbülbül" Beynəlxalq musiqi festivalı keçirilib. Bu gün Şuşa dağları həsrətlə yaşadığı, acıdığı 

musiqimizə, sənət dünyamıza qovuşdu. Toy-büsatlı Şuşamızda yenidən "Xarıbülbül" Beynəlxalq musiqi festivalı 

keçirildi. Artıq hər kəs rahatlığa qovuşub. Üzeyirin, Nətəvanın, Bülbülün güllələnmiş heykəlləri də Şuşada rahat 

nəfəs alır. Uzun illər R.Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət Muzeyində saxlanılan heykəllər rahatlıq tapıb. Şuşa, 

"Cıdır düzü", "İsa bulağı" həsrətində olduğu sakinlərinə, Azərbaycan musiqisinə qovuşub. 

 

Səs.-2021.-19 may.-№86.-S.5. 
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Şuşadan dünyaya növbəti mesaj... 
 

Tünzalə İsmayılova 

 

Son bir neçə gün ərzində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban 

xanım Əliyevanın iştirakı ilə Ramazan bayramı ərəfəsində Şuşada «Xarıbülbül» festivalı təşkil edildi. 

Prezidentin Şuşa səfəri zamanı yeni məscidin təməli qoyuldu, ardınca isə Qəbələnin Nic kəndində yenə də 

dövlət başçısı tərəfindən kilsə ziyarət edilib.  

 

Bu səfərlər həm də ölkəmizdə multikultural dəyərlərin, tolerantlıq ənənələrinin bariz nümunəsi kimi 

dəyərləndirilir. «Həftə içi» qəzetinin müsahibi Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini 

Səyavuş Heydərovdur. 

 

Şuşa səfəri... 

 

- Prezident İlham Əliyev Şuşaya səfər etdi, yeni məscidin təməlini qoydu. Həmçinin, Yuxarı Gövhər Ağa 

məscidi də təmir olundu. Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini kimi bununla bağlı 

fikirlərinizi eşitmək istərdik. 

- Cənab Prezidentin bu səfəri, yeni məscidin tikintisinin təməlinin qoyulması və ordakı digər abidələrin 

bərpası ilə bağlı atılan hər bir addımın əhəmiyyəti böyükdür. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təşkil olunan 

"Xarıbülbül" festivalında cənab Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban xanımın iştirakı, 

festivalın formatı olduqca əhəmiyyət kəsb edir. Bununla da bir daha Azərbaycan xalqının və Azərbaycan 

dövlətinin öz qədim torpaqlarına qayıtması dünyaya nümayiş etdirildi, müvafiq mesajlar verdi. Və bu torpaqlarda 

əbədi olacağı dünyaya çatdırdı. Dünyada sülhün, birgə yaşayışın tərənnümü olan multukulturalizm və 

tolerantlılığın nümunəsi nümayiş etdirdi. Çoxmillətli, çox konfensiyalı ölkəmizdə bərqərar olan tolerantlıq, 

multukulturalizm siyasətini bu festival və səfərlə bir daha təsdiqlədi. 

- Ermənilər tarixi-dini abidələrimizi dağıdıb. Həmin abidələrin bərpası istiqamətdə hansı işlər görülür? 

-  Milli-mənəvi dəyərlərin dirçəldilməsi, dini abidələrin bərpası olduqca əhəmiyyətli məsələdir. Bu gün 

Azərbaycanın tarixi torpaqlarında yenidən yaşamağa başlaması, ona sahib olması üçün sözügedən abidələr onun 

döyünən ürəyidir. Bu abidələr sanki bu torpaqların əzəli Azərbaycana məxsus olmasının simvoludur. Cənab 

Prezident bu barədə dəfələrlə bəyan etmişdi ki, bütün bu abidələr bərpa olunacaq, tikiləcək, insanlarımızın, 

çoxmillətli, çoxkonfessiyalı xalqımızın istifadəsinə veriləcək. Bu istiqamətdə müvafiq işlər sürətlə davam etdirilir. 

- Şuşada və işğaldan azad edilmiş digər ərazilərdə İslam irsinin ermənilər tərəfindən dağıdılması, 

bununla bağlı aparılan araşdırmalar, görülən tədbirlər nə yerdədir? Hesabatlar hazırlanıb, beynəlxalq 

qurumlara təqdim edilibmi? 

- Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyi və digər aidiyyətı qurumlar tərəfindən orada ciddi 

araşdırmalar, hesablamalar, dəqiqləşdirmələr aparılır. Bu prosesdə Dövlət Komitəsi olaraq, biz də iştirak edirik. 

Bizə aid olan məlumatlar təqdim olunur. Bu hesabatların, məlumatların bir qismi artıq hazırlanıb, aidiyyəti üzrə 

müvafiq istansiyalara təqdim olunmuşdu. Əlbəttə ordakı dağıntıların, vandalizminin miqyası o qədər böyükdür 

ki, bunları, dəqiqləşdirərək, hesablamaq bir qədər zaman tələb edir. Ancaq işlər sürətlə davam etdirilir. 

 

Qəbələ səfəri... 

 

- Diqqətinizi Prezident İlham Əliyevin Qəbələ səfərinə çəkmək istərdim. Bu səfərdən öncə dövlət 

başçımız Şuşada oldu və məscidin təməlqoyma mərasimində iştirak etdi. Şuşa səfərindən sonra Qəbələdə 

müqəddəs Məryəm Ana Alban kilsəsində olan dövlət başçımız orada Alban kilsəsi ilə bağlı xüsusi göstərişlər 

verdi. Bununla bağlı Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən hansı addımlar atılacaq? 

- Siz qeyd etdiyiniz məsələ Azərbaycan dövlətinin daim diqqət mərkəzində olub. Ölkəmizdə ümumiyyətlə 

37 qeyri-islami icma qeydiyyatdan keçib. Onlardan da bir neçəsi Alban-udi icmalarıdır. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə 

bütün xalqların mədəni irsinin qorunması həmişə bizim üçün prioritet məsələdir. Dini abidələrin qorunması da 

həmçinin. Bu öz növbəsində dövlət-din siyasətinin başlıca tərkib hissəsidir. Bu səbəbdən də bu icmaların 

fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi üçün dövlət tərəfindən onlara lazımi diqqət və qayğı göstərilir. İcmalar tərəfindən 

də bu qayğı yüksək dəyərləndirilir. Bildiyiniz kimi hər il Cənab Prezidentin Sərəncamı ilə bu icmaların fəaliyyəti 
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və inkişafı üçün maddi vəsait də ayrılır. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən də bu abidələrin təmiri və bərpaslı ilə 

bağlı kifayət qədər işlər görülür. Bu günlərdə Qəbələnin Nic qəsəbəsində də Müqəddəs Məryəm Ana kilsəsini 

cənab Prezident və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım ziyarət etdilər. Noyabr ayında o kilsənin açılışı 

olmuşdu və kilsə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bərpa edilib. Bu da Azərbaycanın bir daha multukultural, 

tolerant ənənələrə sadiq qaldığını nümayiş etdirdi. 

- Dövlət başçımız Müqəddəs Yelisey adına Cotari kilsəsində də oldu. Prezidentin bu səfərini 

multukultural dəyərlər baxımından necə şərh edərdiniz? 

- Bu gün ölkəmizdə multikulturalizmin möhkəm dayaqlara söykəndiyi, təcrübədə sınaqdan uğurla 

keçdiyinin şahidiyik. Onun özünü doğrultduğunu və artıq tövhə verdiyini 44 günlük savaşda gördük. Zəfərin əldə 

edilməsində mən 3 amili qeyd edərdim. Birincisi cənab Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandanın çox uzaqgörən, 

müdrik, hərbi - siyasi gedişləri müharibənin taleyində mühüm rol oynadı. Yəni istər müharibədən əvvəlki, istər 

müharibə, istərsə də sonrakı dövrlərdə cənab Prezident Azərbaycanın haqq işini və bu münaqişənin həlli yollarını 

çox xırdalıqları və incəlikləri ilə dünya ictimayətinə çatdırırdı. Və Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların, BMT-nin 

qətnaməsini təkbaşına icra etdi. İkinci amil kimi, əlbəttə burda ordumuzun sücaəti və qəhrəmanlığı da xüsusi 

önəm kəsb etdi. Güclü modern ordu yaradıldı və yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirdi. Üçüncü amil kimi, həmçinin, 

ölkəmizdəki milli və dini həmrəylik qələbənin əldə olunmasında həlledici rol oynadı. Ölkəmizdə yaşayan bütün 

millətlərin, xalqların, etnik qrupların nümayəndələri bir yumruq kimi birləşərək döyüşdülər, yüksək 

vətənpərvərlik nümunəsi göstərdilər. Bu həmrəylik həmçinin, Azərbaycanın inkişafında xüsusi önəm kəsb 

etməklə multikutural dəyərlərin önəminin göstəricisidir. 

- Adətən belə müharibədə mülkü insanlar kütləvi şəkildə həyatını itirir. Amma Ermənistan tərəfinin 

mülki şəxslərinə, mülki obyektlərinə ziyan dəymədi. Baxmayaraq ki, ermənilər bizim mülkü obyektlərimizi, 

şəhərlərimizi, insanlarımızı vururdu... 

- Onlar belə edirdi ki, biz də onların kəndlərini, şəhərlərini, mülkü obyektlərini vuraq. Ancaq bu da 

Prezidentin müdrik bir yanaşması idi ki, biz belə etmədik. Multukulturalizm, tolerantlıq budur. Tolerantlıq 

olduqca dərin və mənalı ifadədir. Azərbaycan öz multukultural dəyərlərini, tolerant dəyərlərə sadiqliyini burada 

bir daha göstərdi. Hansı ki, məlumatlar da vardı ki, erməni hərbiçiləri dini abidələrin zirzəmisində gizlənib. Amma 

bizim ordumuz həmin istiqamətə atəş açmırdı. Baxmayaraq ki, müharibənin qaydalarına görə düşməni 

neytrallaşdırmaq üçün Azərbaycan ordusu həmin öhdəlikləri vura bilərdi. Bax budur, Azərbaycanın multukultural 

dəyərlərə sadiqliyi. 

- İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 67 məscidimizdən 64-ü yerlə yeksan olub. 3-ü isə yarı dağıntılı 

vəziyyətdədir. Dünya birliyi niyə buna reaksiya vermir? 

- Haqlısınız, həmin ərazilərdə çoxlu sayda dini abidələr dağıdılıb və yaxud özününküləşdirilib, 

saxtalaşdırılıb. Dünya birliyi buna reaksiya verməli və araşdırmalıdır. Belə münasibət onu göstərir ki, bəzi insanlar 

çox əhəmiyyət kəsb edən bəşəri dəyərlərdən uzaqlaşıblar. Onlar bəşəri dəyərlərə qarşı gedirlər. Bu isə dünyanı 

faciəyə, qarşıdurmaya aparır. Azərbaycanda isə multikulturalizm və tolerantlıq siyasəti birmənalı olaraq yaşayır 

və yaşayacaqdır. Dünyanı sülhə aparan bir siyasətdir. Azərbaycanın bu siyasətinin doğruluğu ən ağır gündə də 

özünü təsdiqlədi. Yəni Azərbaycan daha aqressiv hərəkət edə bilərdi. Daha çox insanların qırılmasına səbəb ola 

bilən atəşlər aça bilərdi. Çünki onlar bizə atırdılar. Dünya birliyi bunu dəyərləndirməlidir. Necə olur ki, Gəncə, 

Bərdə, Tərtər kimi münaqişə ocaqlarından kənarda olan şəhərlərimizi raketlə vurub Azərbaycan vətəndaşlarını 

öldürürdülər. Azərbaycan isə onların mülkü əhalisinə bir dənə də olsun güllə atmadı. Dünya birliyi bundan 

danışmalıdır, bunu dəyərləndirməlidir. Bax bu və bu kimi addımlarına görə Azərbaycan dünya üçün bir 

nümunədir. Fəxr edir, qürur duyuruq ki, belə bir ölkə, məkanda yaşayırıq. Bu müharibədə milli və dini həmrəylik 

vardı. 

 

Dini qurumların qeydiyatı... 

 

- Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini qurumların qeydiyyat məsələsindən də danışmağınızı istərdik. Bu 

məsələ ilə bağlı Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinə nə qədər müraciət var və bu istiqamətdə hansı işlər 

görülür? 

- Dini qurumların yenidən dövlət qeydiyyatına alınması prosesi başlayandan, yəni 2009-cu ildən bu 

günədək 970 dini qurum dövlət qeydiyyatına alınıb. Konfessional baxımdan onlardan 933-ü İslam, 37-si isə qeyri-

islam təmayüllüdür. Eyni zamanda, 11 dini təhsil müəssisəsi dövlət qeydiyyatından keçib. Ölkə ərazisində 2250 

məscid mövcuddur. Habelə, respublikada 16 kilsə və 7 sinaqoq fəaliyyət göstərir. 
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İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə indiyədək təsbit olunan tarixi-dini abidələrdən 67-si məscid, 139-u 

məbəd, 192-si ziyarətgahdır. Cənab Prezidentin də dediyi kimi çoxmillətlilik, çoxkonfessiyalılıq özü elə inkişaf 

üçün vacib amildir. Bu imkandan ölkəmizdə düzgün, uzaqgörənliklə istifadə olunur və nəticə göz önündədir. Biz 

qətiyyətlə deyə bilərik ki, Azərbaycan olaraq tolerantlığın zirvəsini aşaraq birgəyaşayışa, həmrəyliyə tam formada 

nail olmuşuq. İndi başlıca vəzifə bu nailiyyətləri qorumaq və yeni nəslə ötürməkdir. 

 

Həftə içi.-2021.-18-19 may.-№49.-S.2. 
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İlham Əliyev: Biz Şuşaya... əbədi qayıtmışıq! 

 
Dövlət başçımız “Xarıbülbül” festivalını “Ləyaqət bayramı”adlandırdı 

 

İttifaq Mirzəbəyli 

 

Dövlət başçımızın Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtına üçüncü səfəri ictimai-siyasi məzmunlu faktlar və 

heç zaman unudulmayacaq məqamlarla daha zəngin olduğuna görə milli tariximizin dəyərli səhifələrindən birinə 

çevrildi. Çünki bu səfər çərçivəsində reallaşdırılan “Xarıbülbül” festivalını biz otuz il gözləmişdik. 

Bu səfər günlərində Şuşada qılınan bayram namazını otuz il arzulamışdıq. Yeddi-səkkiz il qabaq 

mətbuatdan oxuduğumuz “Ermənilər “Xan qızı” bulağını qurudublar” sərlövhəli xəbərin dağladığı ürəklər bu 

səfər çərçivəsində həmin bulağa gələn suyun sərinliyini hiss etdilər. Bu səfər çərçivəsində Şuşada keçirilən festival 

atəşfəşanlığı Xankəndidə və İrəvanda minlərlə ürəyə dağ çəkdi. 

İşğalçılar son otuz ildə bizim 60-dan çox məscidimizi dağıtmış, ibadət yerlərimizi təhqir etmişdilər. 

Prezident İlham Əliyevin tapşırığı əsasında həmin məscidlərin bərpasına və ya yenidən tikilməsinə start 

verilmişdir. Elə səfər çərçivəsində – mayın 12-də Şuşada yeni məscidin təməli qoyuldu. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva 

təməlqoyma tədbirində iştirak edirdilər. 

Məlumat verildi ki, təməli qoyulan yeni məscid dini ocaq və modern memarlıq nümunəsi kimi göz 

oxşayacaq. İki minarəli, mozaika ilə bəzədiləcək gümbəzi olan məscidin layihələndirilməsi azərbaycanlı və 

italyan memarlarla birgə həyata keçirilib. Məscidin xarici səthi Şuşanın qədim məscidinin minarələrində istifadə 

edilən həndəsi naxışlarla bəzədiləcək. Bu memarlıq elementi Şuşanın firavan və uğurlu gələcəyinə əminliyi, 

keçmişlə bu gün arasındakı əlaqəni təcəssüm etdirəcək. 

Məscidin təməlini qoyan Prezident İlham Əliyev çıxış edərək dedi ki, Şuşa şəhərində vaxtilə 17 məscid 

olub və mənfur düşmən onların hamısını dağıdıb. Üç məscid yarıdağıdılmış vəziyyətdə idi – Yuxarı və Aşağı 

Gövhərağa və Saatlı məscidləri. Onların da təmiri ilə bağlı göstəriş verilib.Yuxarı Gövhər ağa məscidi artıq 

təmirdən çıxıb. Təməlini qoyduğumuz yeni məscid isə: “Təklif etdim ki, məscidin forması 8 rəqəmini əks 

etdirməlidir. Çünki noyabrın 8-də biz Şuşanı işğalçılardan azad etdik və 8 noyabr Azərbaycanda artıq rəsmi olaraq 

Zəfər Günüdür. Məscidin iki minarəsi 11 rəqəmini əks etdirməlidir. Onbirinci ayda Şuşa və Qarabağ tam işğaldan 

azad edildi. Bu fikirlər əsasında memarlar işləməyə başlamışlar və burada göstərilən təqdimatda məscidin görkəmi 

öz əksini tapır”. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, milli mədəniyyətimizə, tariximizə, təbiətimizə və sərvətlərimizə qənim 

kəsilən ermənilər Şuşadakı “Xan qızı” bulağını da qurutmuşdular. Prezidentin göstərişi ilə həmin bulaq da bərpa 

edilmişdir. Mayın 12-də həmin bulaqdan su içən dövlət başçımız xatırlatdı ki, keçən dəfə – yanvar ayında Şuşada 

olarkən demişdim ki, Natəvan bulağını bərpa edəcəyik: “İndi isə Şuşa dirçəlir və Şuşanın rəmzlərindən biri olan 

“Xan qızı” bulağı bərpa edilib”. 

Prezident və ailə üzvləri Şuşanın rəmzlərindən biri kimi tanınan “Xarıbülbül” otelinin yenidənqurmadan 

sonrakı açılışında da iştirak ediblər. Məlumat verilib ki, oteldə ümumilikdə 49 otaq var. Onların hamısı qonaqların 

qalması və rahat istirahət etməsi üçün bütün zəruri infrastrukturla təchiz olunub. Bu cür obyektlərin istifadəyə 

verilməsi Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşanın turizm potensialının möhkəmləndirilməsində çox 

mühüm rol oynamaqla yanaşı, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə, o cümlədən tarixi Şuşa şəhərində icra olunan 

sosial layihələrin ardıcıl və sürətlə davam etdiyini göstərir. 

Ermənilər təkcə binaları, məscidləri dağıtmamışdılar, həm də Şuşanın yollarını, qaz, elektrik xətlərini 

tamamilə sıradan çıxarmışdılar. Bu infrastrukturlar da sürətlə bərpa edilir. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla və Arzu Əliyevalar səfərin birinci günü 

110/35/10 kilovoltluq “Şuşa” yarımstansiyasının açılışında iştirak etdilər. Bildirildi ki, Şuşa şəhərinin 

Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulması, şəhərin etibarlı, dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchiz 

edilməsi məqsədilə ötən ilin dekabrında “Şuşa” yarımstansiyasının və Füzuli rayonunun “Şükürbəyli” 

yarımstansiyasından başlayaraq 75 kilometr məsafədə 110 kilovoltluq “Şükürbəyli-Şuşa” hava elektrik verilişi 

xəttinin tikintisinə başlanılıb. 

Vandallar elə bilirdilər ki, işğal etdikləri ərazilərimizdəki mədəniyyət nümunələrini talan edib satmaqla, 

muzey və qalereyaları viranə qoymaqla, Azərbaycan xalqının həmin rayonlardakı izlərini itirə biləcəklər. Amma 

bacarmadılar. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsindən bir neçə ay keçsə də, artıq Şuşa rəsm qalereyasında 
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ciddi bərpa işləri gedir. Dövlət başçımıza və birinci xanıma qalereyada aparılan işlər barədə məlumat verərək 

bildirdilər ki, burada qaytarılmış Qarabağ xalçalarının sərgisi, “Qarabağ işğaldan əvvəl və sonra”, “Azərbaycan 

rəssamlarının motivlərində Qarabağ” adlı sərgilərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

Dövlət başçımızın Şuşaya üçüncü səfərinin tarixdə unudulmayacaq məqamlarının pik nöqtəsi isə Cıdır 

düzündə keçirilən “Xarıbülbül” musiqi festivalı oldu. Festivalın açılışında çıxış edən Prezident Şuşanı “hər 

birimiz üçün müqəddəs olan şəhər”, “Xarıbülbül” festivalını isə “Ləyaqət bayramı” adlandırdı və bu münasibətlə 

bütün Azərbaycan xalqını təbrik etdi: “Uzun fasilədən sonra bu il birinci dəfə keçirilən “Xarıbülbül” musiqi 

festivalı şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr olunub. Biz bu günü bizim qəhrəman hərbçilərimizə borcluyuq, 

Azərbaycan xalqına borcluyuq. Xalq birləşdi, xalq həmrəylik göstərdi, bir yumruq kimi birləşdi və bu Qələbəni 

Azərbaycan xalqı qazandı. Bu, bizim hamımızın qələbəsidir”. 

Xatırladaq ki, dövlət başçımız təkcə bu festivalla bağlı atılan addımlarda deyil, ümumiyyətlə, istənilən 

məsələdə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini xüsusilə nəzərə alır. Elə “Xarıbülbül” festivalının ilk gününün 

repertuarının seçilməsi zamanı da bu məqam incəliklə nəzərə alınmışdı. Prezident xatırlatdı ki, bugünkü festivalda 

ölkəmizdə yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələri çıxış edəcəklər: “Bu tövsiyəni festivalın təşkilatçısı olan 

Heydər Əliyev Fonduna mən vermişdim, çünki Vətən müharibəsində Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların 

böyük payı vardır. Vətən müharibəsi bir daha onu göstərdi ki, Azərbaycanda bütün xalqlar dostluq, qardaşlıq, 

həmrəylik şəraitində yaşayır və bu 44 günlük müharibə bir daha onu göstərdi ki, ölkəmizdə milli birlik, milli 

həmrəylik vardır. Təsadüfi deyil ki, birinci festivalda Azərbaycanda yaşayan xalqların nümayəndələri çıxış 

edəcəklər və bir daha biz bütün dünyaya buradan – Şuşadan, qədim torpağımızdan mesaj veririk. Ölkələr belə 

inkişaf etməlidir, ancaq çoxkonfessiyalı, çoxmillətli ölkələrdə, cəmiyyətlərdə inkişaf olur, birlik olur, milli 

həmrəylik olur, sülh olur”. 

Azərbaycan Prezidenti dəfələrlə dilə gətirdiyi bir məsələni festival tribunasından da təkrarladı: “Bundan 

sonra biz Şuşada əbədi yaşayacağıq və Şuşanın bərpa edilməsi artıq başlanmışdır. Verilən göstərişlər yerinə 

yetirilir. Artıq Yuxarı Gövhər ağa məscidi təmir edilib və sabah orada bayram namazı qılınacaq”. 

Prezidentin fikrincə, bütün bunlar böyük rəmzi məna daşıyır: “Bax, bizim qayıdışımız budur. Biz Şuşanı 

quracağıq, bərpa edəcəyik, mənfur düşmən isə Şuşanı dağıdırdı. İndi siz – burada olan vətəndaşlar, dostlar 

gəzəcəksiniz, görəcəksiniz ki, Şuşa hansı dağıntılara məruz qalıb. Amma yenə də deyirəm, biz Şuşamızı, 

Ağdamımızı, Cəbrayılımızı, Füzulimizi, Zəngilanımızı, Qubadlımızı, Laçınımızı, Kəlbəcərimizi qəlbimizdə 

yaşatmışdıq. Dağıdılmış məscidləri biz bərpa edəcəyik, amma o məscidlər işğal dövründə bizim qəlbimizdə 

ucaldılmışdı. İndi isə biz burada, Cıdır düzündə – hər bir azərbaycanlı üçün müqəddəs olan yerdə yığışmışıq və 

bu musiqi bayramını, bu birlik bayramını, bu qayıdış bayramını, bu ləyaqət bayramını qeyd edirik. Yaşasın Şuşa! 

Yaşasın Qarabağ! Yaşasın Azərbaycan!” 

 

Xalq qəzeti. - 2021.- 18 may. - № 100. - S. 1,3. 
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Tarixi Qələbəmizin Şuşa təntənəsi 

 
Tahir Aydınoğlu 

 

Haqqın ədalətsizliyə, ədalətin haqsızlığa qalib gəlməsindən doğan sevinc misilsizdir. Belə qələbənin 

sevinci ən böyük təntənələrə layiqdir. Ötən həftə Azərbaycan mədəniyyətinin incisi olan Şuşada keçirilmiş 

möhtəşəm “Xarıbülbül” festivalı da məhz xalqımızın tarixi Qarabağ qələbəsinə layiq bir təntənə oldu. Ötən il 

dekabrin 5-də Bakıda Azadlıq meydanında keçirilən Zəfər paradından sonra bu il mayın 12-də Şuşada təşkil 

olunan mədəniyyət bayramı çağdaş tariximizin ən önəmli, nadir, yaddaqalan hadisələrindən biri oldu. 

Zəfər paradı Vətən müharibəsində işğalçı Ermənistanın üzərində çalınan Qələbənin – Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünü bərpa etməsinin şərəfinə ümummilli siyasi təntənə idisə, milli mədəniyətimizin paytaxtı sayılan 

Şuşada keçirilən müsiqi festivalı da işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın əzəli Azərbaycan ərazisi olduğunu 

təsdiqləyən beynəlmiləl mədəni aksiya oldu. Hər iki təntənə xalqımızın hər bir övladına ürəkdolusu sevinc yaşatdı, 

bütün ölkəmizi xoşbəxtlik duyğuları ilə coşdurdu. Hər birimiz üçün xoş olan anların, bütövlükdə, xalqımız üçün 

də xoşbəxt günə çevrilməsi tarixi ədalətin təzahürü oldu. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanın, o qədər də kiçik 

sayılmayan 30 illik bir müddətdə, dünya miqyasında haqsızlıqla üzləşməsi, beynəlxalq aləmə hökm edən 

qüvvələrin haqq işimizə ədalətsiz münasibəti xalqımıza qlobal namərdliyin ən ağır itki və ağrılarını yaşatdı. Odur 

ki, Qarabağ qələbəmiz təkcə xəyanətkar, quldurxislət erməni toplumu üzərində deyil, həm də qlobal namərdliyə 

vurulan zərbə oldu. 

Milli haqqın beynəlxalq ədalətsizlik üzərində qələbəsi isə çağdaş dünyada nadir bir hadisə olmaqla, 

Azərbaycan xalqının yurd sevgisinin yenilməzliyini, döyüşkənliyinin misilsizliyini bir daha tarixə həkk etdi. 

Dünyanın ən gözəl bölgəsini– aranlı-yaylaqlı, dağlı-dənizli, min bir sərvətli cənnətmisal ərazisini min illər boyu 

özündən də güclü yağılardan qoruyub müqəddəs Vətən etmiş xalqımız bu gün daha artıq hünərli olduğunu 

namərdlər dünyasına bir daha sübut etdi. Siyasi paytaxtımız Bakıda keçirilmiş hərbi Zəfər paradı və mədəniyyət 

paytaxtımız Şuşada təşkil edilən “Xarıbülbül” musiqi festivalı xalqımıza məhz bu qeyrətin, bu qüdrətin şərəfinə 

qurulan ümummilli təntənə yaşatdı. 

Əsası 30 il əvvəl – Şuşanın başı üstündə xəyanət və fəlakət kabusu dolaşdığı günlərdə qoyulmuş 

“Xarıbülbül” festivalının məqsədi cənnət Qarabağın və onun tacı olan Şuşanın əzəli Azərbaycan ərazisi olduğunu 

namərdlər, xəyanətkarlar dünyasına anlatmaq idi. Şuşanın min bir gül-çiçəkli əlvan xalısının şahənə, möcüzəli 

ilməsi olan “Xarıbülbül” çiçəyini də, sanki, ulu Tanrı bu həqiqətin canlı timsalı olaraq yaratmışdır. Çiçəyin 

ləçəkləri üstünə qonmuş bülbül və xarın (arı) donmuş savaşı onun həqiqi sahibi ilə yağmaçı yağının mübarizəsini 

andırır. Gül-çiçək aşiqi bülbül öz sevgilisini zəhərli arıdan qorumaq üçün sinəsini qabağa vermişdir. 

Bu İlahi həqiqət nişan verdiyi, anlatdığı hikmətlə 29 il əvvəlki ilk festivalda olduğu kimi, Qarabağ 

uğrunda həlledici Vətən müharibəsində də qələbə rəmzinə, savaş çağırışına çevrildi. Şuşa uğrunda misli 

görünməmiş əlbəyaxa döyüş də bu şəhərin əfsanəvi çiçəyinin əks etdirdiyi amansız mübarizənin – sevgi ilə 

vəhşiliyin, sahibliklə yağmaçılığın ölüm-dirim savaşı örnəyi oldu: eşq nifrətə, nəğməkar bülbül zəhərli arıya, 

“Xarıbülbül” həqiqəti namərdlik dünyasına qalib gəldi. Bütün bunlara görə “Xarıbülbül” festivalı da tarixi 

Qələbəmizin Şuşa təntənəsini dünyaya nümayiş etdirməklə İlahi hökmlü ədalətin gec-tez, amma mütləq qalib 

gəldiyini haqsızlığın baş alıb getdiyi dünyaya Şuşa həqiqəti zirvəsindən anlatdı. 32 il əvvəlki “Xarıbülbül” 

festivalının və indiki təntənənin iştirakçıları olmuş müsahiblərimizlə bu ortaq duyğu-düşüncələrimizin, ümumi 

qənaətlərimizin davamında dünyaca məşhur ustad tarzən və Qarabağ ensiklopediyasının yaradıcısı, tədqiqatçı 

jurnalist olan soydaşlarımız məxsusi olaraq aşağıdakıları bildirdilər. 

Ramiz Quliyev, Xalq artisti, professor, Dövlət mükafatı laureatı: 

– Qarabağ, Şuşa həsrəti ilə yaşadığımız 3 onillik müddətdə hər bayramda, əlamətdar gündə ən böyük 

arzumuş işğal edilmiş torpaqlarımızın düşməndən azad edilməsi olurdu. Musiqiçilərimiz isə hər çıxışlarında bir 

nəfər kimi deyirdilər: “O gün olsun ki, Şuşada, Cıdır düzündə konsert verək!”. Mən özüm də illər boyu bu arzuda 

olmuş, çıxış etdiyim auditoriyalar qarşısında bu sözləri təkrarlamışam. O gün, gec də olsa, gəldi. Özü də bu 

dünyadan Qarabağ nisgili və inamı ilə köçmüş ümummilli lider Heydər Əliyevin özünün layiqli varisi Prezident 

İlham Əliyevə ən böyük vəsiyyətinin əzmlə gerçəkləşdirilməsi nəticəsində biz bu xoşbəxtliyə qovusduq. Bizi bu 

çoxillik arzumuza müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin müdrik və dönməz siyasəti, çevik və qətiyyətli 

sərkərdəliyi ilə yenilməz Azərbaycan Ordusu qovuşdurdu. 

Gün gəldi ki, nəinki Azərbaycan musiqiçiləri, eləcə də xaricdən gəlmiş sənətkarlar da Şuşada, Cıdır 

düzündə öz çıxışları ilə, birlikdə möhtəşəm təntənə yaratdılar. Bu günü illər boyu Prezident İlham Əliyev 
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xalqımıza böyük inamla vəd edirdi. Şuşada, Cıdır düzündə ilk “Xarıbülbül” festivalında iştirak etmiş bir sənət 

adamı kimi mən 29 il sonra yenidən bərpa edilmiş bu beynəlxalq musiqi bayramında ilk sırada əyləşmək qismətini 

taleyimin ən böyük mükafatı sayıram. 

Mən çox musiqi bayramlarında, beynəlxalq müsabiqə və festivallarda iştirak və çıxış etmişəm. Budəfəki 

“Xarıbülbül” təntənəsi həmin məclislərin hamısından önəmli və dəyərli oldu. Bu festival bütöv bir xalqın arzu-

istək və mübarizəsinin sənətin dili ilə ifadə olunan nümayişi idi. Azərbaycan Prezidenti bu beynəlxalq musiqi 

törənini ən yüksək səviyyədə bərpa etməklə dünyaya bir daha sübut etdi ki, Qarabağın da, Şuşanın da, tarixi 

törənlər səhnəsi olmuş Cıdır düzünün də əzəli və əbədi sahibi bizik. 

“Xarıbülbül” əfsanəsində arı tikanını gülün sinəsinə soxub şirəsini çəkdiyi, ləcəklərini soldurduğu kimi, 

erməni quldurlar da ötən 29 ildə Şuşanı qarət edib, xaraba qoymuşdular. Biz isə bu tarixi şəhərimizi öz sevgimizdə 

yaşatdıq, gün yetişəndə namərd düşməndən xilas etdik. Dövlət başçımız bu nadir şəhəri, dağlar gözəlini milli 

mədəniyyətimizin paytaxtı elan edib. Şuşanı bütün xalqımız qurub-yaratdığı kimi, xalqımızın ən igid oğulları 

da qanları bahasına xilas edib Azərbaycana qaytardılar. 

Şuşanın mədəniyyət paytaxtı haqqı da daşıdığı bu dəyərdən irəli gəlir. Bizi dünyada mədəniyyətimiz 

təqdim etdiyi kimi, onun mədəniyyət paytaxtı da daha əzəmətlə tanıdacaq. “Xarıbülbül” festivalı bu məramla 

milli mədəniyyətimizi, Qarabağa sahibliyimizi dünyaya tarixi Şuşa ucalığında, zümrüd Topxana meşəsi fonunda, 

aradakı Daşaltı yarğanının başı üstündə, Cıdır düzünün füsunkar qoynunda nümayiş etdirdi. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın qızları ilə Şuşada 

“Xarıbülbül” festivalının açılışında iştirak etmələri, dövlət başçısının şəhərin bərpası ilə bağlı rəmzi tədbirlərlə 

bayrama layiqli töhfələr verməsi, axşam isə atəşfəşanlıq keçirilməsi ümumi təntənəni birə-beş yüksəltdi. Bütün 

bunlar Şuşaya və Qarabağa bədbəxtlik gətirmiş düşmənlərə və onun havadarlarına birdəfəlik dərs olmalıdır. 

Prezident İlham Əliyevin festival iştirakçıları qarşısında namərdlər dünyasına bəyan etdiyi kimi: “Şuşa 

Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Bu yaxınlarda Şuşanın Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi 

bunu bir daha göstərir. Şuşa qədim Azərbaycan şəhəridir. Ermənilər nə qədər çalışsalar da, Şuşadan Azərbaycan 

ruhunu silə bilmədilər. Bəli, mənfur düşmən tərəfindən binalar dağıdıldı, məscidlərimiz dağıdıldı, tarixi 

abidələrimiz dağıdıldı. Ancaq Şuşa Azərbaycan ruhunu qoruya bildi. Şuşa 28 il yarım əsarətdə idi, ancaq əyilmədi, 

sınmadı, öz ləyaqətini qorudu, milli ruhunu qorudu, Azərbaycan ruhunu qorudu. Bundan sonra biz Şuşada əbədi 

yaşayacağıq”. 

Vasif Quliyev, “Şuşa” qəzetinin baş redaktoru: 

– Prezident İlham Əliyev həmin çıxışının davamında dedi ki, festivalın məhz Ramazan bayramı ərəfəsində 

təşkil edilməsi təsadüfi deyil. Biz bununla öz dini, milli, mənəvi köklərimizə dərindən bağlı olduğumuzu bir daha 

sübut etdik. Başqa halda, biz işğala son qoya bilməzdik. Biz bütün bu illər ərzində bir amalla yaşamışdıq: 

torpaqları azad, ədaləti bərpa, düşmənin yalanlarını ifşa edək, eyni zamanda, milli ləyaqətimizi qoruyaq. 

“Xarıbülbül” festivalı da dünyaya göstərdi ki, biz Şuşaya qayıtmışıq və bundan sonra burada əbədi yaşayacağıq. 

Ramazan bayramı münasibətilə Şuşada yeni möhtəşəm məscidin təməli qoyuldu, “Xan qızı Natəvan” 

bulağından yenidən su gəldi. Dövlət başçısının dediyi kimi, bütün bunlar böyük rəmzi məna daşıyır: “ Bax bizim 

qayıdışımız budur. Biz Şuşanı quracağıq, bərpa edəcəyik, mənfur düşmən isə Şuşanı dağıdırdı. İndi isə biz burada, 

Cıdır düzündə – hər bir azərbaycanlı üçün müqəddəs olan yerdə yığışmışıq və bu musiqi bayramını, bu birlik 

bayramını, bu qayıdış bayramını, bu ləyaqət bayramını qeyd edirik”. 

Ölkəmizin bütün xalqlarının övladları Qarabağda erməni xəyanətkarlara qarşı birlikdə və igidliklə 

döyüşdüyü kimi, festivalda da bütün etnik mədəniyyətlər təmsil olunmuşdu, üstəlik, xaricdən də xeyli qonaqlar 

gəlmişdi. Bununla bədnam erməni başbilənlərinin “azərbaycanlılarla bir yerdə yaşamağın mümkün olmaması” 

barədə həyasız yalanı bir daha puç edildi. 

Mən bu böhtanın müəllifi quldur Robert Koçaryanı Xankəndidə orta məktəbdə oxuyandan tanıyırdım. 

Vaxtilə karyera xatirinə imkanlı azərbaycanlıların ayaqqabısını yalayırdı. Havadarlarının fitvası ilə Qarabağı 

cəhənnəmə çevitdirmiş, nəticədə, xalqına da bədbəxtlik, məğlubiyyət gətirmiş bu xəyanətkar Şuşadakı 

beynəlmiləl bayramı, axşam isə Şuşa səmasındakı atəşfəşanlığı görəndə, görəsən, dünyaya “bəyan etdiyi” yalan 

və böhtana görə xəcalət çəkdimi? Bax bu yerdə, “Xarıbülbül” təntənəsi düşmənlərimizə anlatmalıdır ki, özgə 

haqlarına sahib olmaq mümkün deyil. Başqa xalqa bədbəxtlik gətirənlər özləri daha betərinə tuş gələcəklər. 

Şuşada doğulub ermənilərlə qonşuluqda yaşamış bir azərbaycanlı kimi xəyanətkarlara deyirəm ki, 

Bakıdakı hərbi paradı və Şuşadakı “Xarıbülbül” musiqi festivalının diqtə etdiyi bəşəri həqiqəti heç vaxt yaddan 

çıxarmasınlar. Unutsalar, daha artığına tuş gələcəklər. Haqsızlıq dağıdıcı olsa da, həqiqət və ədalətdən güclü 

deyil. 
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İlk və sonuncu “Xarıbülbül” festivalının iştirakçıları olmaq şərəfini yaşayan müsahiblərimiz tamamilə 

haqlıdırlar: 30 illik ağrı və kədərin sonunda Azərbaycan xalqı torpaqlarını və xoşbəxtliyini geri qaytardı. 

Göründüyü kimi, 30 il yalançı, köksüz təntənələrlə özünü aldadıb, axırda çıxılmaz bataqlığa düşmüş erməni 

başbilənləri ən böyük cinayəti öz xalqlarına qarşı törədiblər və bunun cəzasını mütləq çəkməlidirlər. 

“Xarıbülbül” zəfər rəmzi çağdaş Qarabağ həqiqətini necə də gözəl əks etdirir: Qarabağ gülünün sahibi 

Azərbaycan bülbülüdür. Zəhərli-tikanlı arı isə nifrətə, heçliyə məhkumdur. “Xarıbülbül” təntənəsi xarxislət 

erməni quldurlarını torpağımızdan qoparıb atan Azərbaycan Ordusunun Qarabağ rəşadətinə, qəhrəman 

oğullarımızın Şuşa zəfərinə qoşulan beynəlmiləl bir simfoniya kimi səslənərək, dostlarımıza sevic payladı, 

düşmənlərimizi isə xar elədi. Dünya bir daha gördü ki, Qarabağ, onun tacı Şuşa əbədi olaraq Azərbaycandır! 

 

Xalq qəzeti. - 2021.- 18 may. - № 100. - S. 6. 
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269 yaşlı möhtəşəm Qala 

 
Rəhman Salmanlı 

 

“Şuşa Azərbaycanın ən əziz guşəsidir. Bu, Azərbaycan xalqının yaratdığı, sadəcə, bir şəhər deyil, böyük 

bir tarixi abidədir. Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə Azərbaycan yoxdur”. Ulu Öndər Heydər Əliyevin  tarixi 

əhəmiyyətinə yüksək dəyər verdiyi Şuşa Qarabağın ən əzəmətli və füsunkar guşəsində yerləşir. 

Bu şəhərin təməli 1752-ci ildə Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən qoyulub, məhz buna görə də ilk 

vaxtlar şəhəri Şuşa adı ilə yanaşı, xanın şərəfinə Pənahabad da adlandırıblar. Sonrakı dövrdə şəhər, sadəcə, Qala 

adlandırılmışdır. Bir müddət sonra xalq qalanı Şuşa qalası, sonrakı dövrdə isə, sadəcə, Şuşa adlandırmışdır. 

1747-ci ildə İran hökmdarı Nadir Şah Əfşarın ölümündən sonra Pənahəli xan özünü bu torpaqların xanı 

elan edir və xanlıq ərazisini düşmən hücumlarından qorumaq məqsədilə mükəmməl qala tikdirməyi qərara alır. 

Bu məqsədlə xanlığın ən strateji mövqelərində müdafiə qurğuları tikdirir. 1748-ci ildə Bayat qalası, 1752-ci ildə 

isə Şahbulaq qalası inşa edilir. Pənahəli xan müharibələr dövründə əhalinin sığınması üçün daha etibarlı, üç tərəfi 

keçilməz sıldırım qayalarla əhatə olunmuş əlçatmaz dağ yaylasında yeni bir qala da  tikdirir. Yeni qala ilk illərdə 

camaat arasında öz banisinin adı ilə “Pənahabad”, sonralar “Şuşa” adlandırılmışdır. 

Pənahəli xanın vəfatından sonra onun oğlu, Qarabağın ikinci hakimi İbrahimxəlil xanın  hakimiyyəti 

(1721-1806) illərində xanlıq daha da güclənmiş və inkişaf etmişdir. Azərbaycan şairi və siyasi xadimi Molla 

Pənah Vaqif 1750-ci ildə Şuşaya köçmüş, saray şairi və İbrahimxəlil xanın baş vəziri olmuşdur. Vaqif 1795-1797-

ci illərdə İranla aparılan müharibənin sonunda öldürülmüşdür. İran şahı Ağa Məhəmməd Şah Qacar da bu 

müharibə zamanı qətlə yetirilmişdir. İbrahimxəlil xan öz hakimiyyətini saxlamaq üçün 1805-ci ilin mayında 

Rusiya ilə danışıqlara başlayır. Digər dövlətlərlə münasibətlərə son qoymağı, habelə hər il Rusiyaya səkkiz min 

qızıl sikkə xərac verməyi öhdəsinə götürür. 1813-cü və 1828-ci illərdə bağlanmış Gülüstan və Türkmənçay sülh 

müqavilələri Rusiyanın Qarabağ xanlığı üzərindəki nəzarətini gücləndirir. Buna görədə sonuncu xan - Mehdiqulu 

xan Cavanşir 1822-ci ildə İrana qaçmağa məcbur olur. 

O zaman Şuşa 17 məhəllədən ibarət idi. Seyidli, Culfalar, Quyuluq, Çuxur məhəllə, Dörd Çinar, Dördlər 

qurdu, Hacı Yusifli, Çöl qala, Qurdlar, Saatlı, Köçərli, Mamayı, Xoca Mərcanlı, Dəmirçilər, Hamamqabağı, 

Merdinli və Təzə məhəllə. Bunların doqquzu aşağı məhəllə, qalan səkkizi isə yuxarı məhəllələr sayılırdı. Hər 

məhəllədə hamam, məscid və bulaq vardı. 

XVIII əsrdə Şuşa şəhəri Azərbaycanın seçilən şəhərlərindən birinə çevrilmişdi. Hətta Şuşa şəhərinin 

gerbi olmuşdur. 21 may 1843-cü ildə təsdiq olunmuş gerbin  yuxarı hissəsinin bir tərəfində pələng, digər tərəfində 

isə yerdən çıxıb alovlanan qaz dilimləri təsvir edilmişdir. Gerbin  aşağı hissəsindəki yaşıl sahədə yəhəri qızılı 

rəngli at təsvir olunmuşdur ki, bu da həmin ərazidə yerli cins at növlərinin olmasından və atçılığın inkişafından 

xəbər verirdi. Şuşada Pənahabadi adlanan gümüş sikkə tədavülə buraxılmışdı. Şəhərin ətrafına böyük və güclü 

sədd çəkilmiş, çoxsaylı sənətkar məhəllələri yaranmışdı. Şuşalı tacirlər İran şəhərləri və Moskva ilə ticarət 

əlaqələri saxlayırdılar. XIX əsrdə Şuşa ərazisi və sərvətinə görə Bakı və İrəvandan öndə gedən, Qafqazın ən iri 

şəhərlərindən hesab edilirdi. Çoxlu karvan yollarının kəsişdiyi bu yerdə 10 karvansara var idi. Şuşa öz ipəyi, 

səliqə-sahmanlı küçələri, iri daş evləri, parlaq naxışlı xalıları və cins atları ilə dünyada tanınırdı. 

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Şuşa bütün Qafqazın musiqi mərkəzinə çevrilmişdi. Şuşanı 

“Kiçik Paris”, “Qafqazın sənət məbədi”, “Azərbaycan musiqisinin beşiyi” və “Zaqafqaziyanın konservatoriyası” 

adlandırırdılar. XX əsrin əvvəllərinədək Azərbaycanda, o cümlədən Şuşada musiqi sənəti, ilk növbədə, xanəndə 

və sazəndələr ustad-şəyird zəminində inkişaf edirdi. XX əsrdən başlayaraq burada peşəkar musiqi təhsili daha 

geniş sahələri əhatə edərək kütləviləşməyə doğru istiqamət götürmüşdü. O dövrdə bəstəkar Üzeyir bəy 

Hacıbəylinin böyük əməyi sayəsində Azərbaycanda peşəkar musiqi təhsilinin bünövrəsi qoyulmuşdu. 

Təəssüf ki, bu gözəl şəhər 1905-ci, 1920-ci və 1992-ci illərdə erməni qəsbkarlarının fitnə-feli 

nəticəsində üç dəfə tamamilə yandırılmışdır. 1918-1920-ci illərdə ermənilər Şuşa üzərinə dəfələrlə hücum etsələr 

də, onu yandırsalar da, şuşalılar mərdliklə müdafiə olunaraq böyük itkilər hesabına şəhəri düşmənə təhvil 

verməmişdilər. Qarabağı erməni işğalından azad etmək üçün 1918-ci il sentyabrın 26-da Nuru Paşanın 

komandanlığı altındakı Qafqaz İslam Ordusunun hissələri Şuşa şəhərinə daxil olanda yerli əhali xilaskar ordunu 

böyük təntənə ilə qarşılamışdır. Erməni-daşnak birləşmələri murdar xislətlərindən duyğulanaraq cümhuriyyət 

dönəmində, habelə milli hökumət süquta uğradıldıqdan sonra da bolşevik və ingilis casusları ilə əlaqəyə girərək 

Şuşa və Şuşaətrafı ərazilərdə qətl və qarətlər həyata keçirmişlər. 1920-1937-ci illərdə Şuşanın yüzlərlə 

azərbaycanlı sakini ermənilərin fitvası ilə həbs edilmiş, güllələnmiş və təqiblərə məruz qalmışdır. Şəhərin bir çox 
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bəyləri əhalinin gözü qarşısında güllələnmişdi. Azərbaycanlı ailələrin xeyli hissəsi erməni təqiblərindən xilas 

olmağın yeganə yolunu Şuşanı tərk edərək İrana və Türkiyəyə qaçmaqda görürdülər. Məqsədli şəkildə həyata 

keçirilən bu repressiyalar şəhərdə azərbaycanlıların sayının daha da azalmasına səbəb olmuşdur. 

Qarabağ, Şuşa bu kimi faciələrlə XX əsrin sonlarında da üzləşmişdir. Qədim Şuşa şəhəri 1992-ci il may 

ayının 8-də erməni birləşmələri tərəfindən işğal edilmişdir. İşğal zamanı 195 nəfər Azərbaycan vətəndaşı xüsusi 

amansızlıqla qətlə yetirilmiş, 165 nəfər yaralanmış, onlardan 150 nəfəri əlil olmuş, 552 körpə valideynlərini 

itirmiş, 20 mindən artıq əhali isə doğma yuvasını tərk edərək məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Əsir və 

girov götürülmüş 58 azərbaycanlının taleyi barədə bu günə qədər məlumat yoxdur. Erməni vandalları bu yerlərdən 

azərbaycanlıların tarixi izlərini silmək məqsədilə 600-ə yaxın tarixi memarlıq abidəsini, o cümlədən Şuşada 

Pənahəli xanın sarayını, Yuxarı Gövhər ağa məscidini, Aşağı Gövhər ağa məscidini, Xurşidbanu Natəvanın evini, 

Molla Pənah Vaqifin məqbərəsini yerləyeksan etmiş, 7 məktəbəqədər uşaq müəssisəsini, 22 ümumtəhsil 

məktəbini, mədəni-maarif, kənd təsərrüfatı texnikumlarını, orta ixtisas musiqi məktəbini, 8 mədəniyyət evini, 22 

klubu, 31 kitabxananı, 2 kinoteatrı, 8 muzeyi, o cümlədən Şuşa Tarix Muzeyini, Azərbaycan Xalça Muzeyinin 

filialı və Xalq Tətbiqi Sənəti Muzeyini, Qarabağ Dövlət Tarix Muzeyini, turist bazasını, Qafqazda yeganə Şərq 

musiqi alətləri fabrikini dağıtmış, buradakı nadir sənət incilərini talamış və məhv etmişlər. Şəhərin tarix 

muzeyinin 5 minədək əşyası, Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyi Şuşa filialının, Dövlət 

Qarabağ Tarixi Muzeyinin 1000-ədək əşyası, Azərbaycan musiqisinin banisi, bəstəkar Üzeyir bəy Hacıbəylinin 

300-dən çox əşyası, müğənni Bülbülün 400-dək əşyası, musiqiçi və rəssam Mir Möhsün Nəvvabın 100-dən çox 

əşyası, eləcə də  xatirə muzeylərinin fondları qarət edilmişdir. 

29 ildən artıq Ermənistan silahlı birləşmələrinin işğalına, yerüstü və yeraltı sərvətlərinin talanına məruz 

qalan 269 yaşlı möhtəşəm Qala şəhəri Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 8 noyabr 2020-ci ildə 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğaldan azad edilmişdir. Təsadüfi deyil ki, Şuşanın azad edilməsi günü 

- 8 noyabr günü Azərbaycanda rəsmi dövlət bayramı elan edilmişdir. Yarandığı gündən Şuşa Azərbaycanın milli 

sərvəti hesab olunmuşdur. Dövlət başçısının sərəncamı ilə Şuşanın bu günlərdə Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı 

elan edilməsi bunu bir daha təsdiq edir. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 18 may. - № 100. - S. 9. 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

492 
 

 

Çıraqların yanar, suların axar olsun, Şuşa! 

 
Flora Sadıqlı 

 

“Şükürbəyli-Şuşa” hava elektrik verilişi xəttinin tez bir zamanda - cəmi 73 günə tikilməsi ilə regionun 

energetikasında yeni rekord əldə olundu, düşmənin qurutduğu bulaqlarımız yenidən çağladı, təzə hotel qapılarını 

qonaqların üzünə açdı... 

Prezident İlham Əliyevin düşmən tapdağından azad olunmuş Şuşaya növbəti səfəri təkcə aləmə səs salan 

“Xarıbülbül” musiqi festivalı ilə deyil, bir sıra digər hadisələrlə də əlamətdar oldu. Dövlət başçısı, birinci xanım 

Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva burada bir sıra sosial və infrastruktur obyektlərinin 

təməlqoyma və açılış mərasimlərində iştirak etdilər. 

İndi Şuşanın çırağı işğaldan əvvəlki vaxtda olduğundan da gur yanacaq. Burada 110/35/10 kilovoltluq 

“Şuşa” yarımstansiyası  istifadəyə verildi, şəhərin nurunu, işığını daha da artırdı.  Şuşa, eləcə də energetika 

qurğularının tikintisi  sahəsində yeni bir rekorda  şahidlik etdi. Belə ki, Füzulidəki “Şükürbəyli” 

yarımstansiyasından Şuşaya 110 kilovoltluq ikidövrəli elektrik verilişi xətti çəkilişi fasiləsiz, növbəlilik prinsipi 

ilə iki ay yarımdan da az bir müddətdə icra olundu. Bu isə yalnız Azərbaycan energetikasında deyil, bütün 

regionun energetika tarixində bir rekorddur. 

Xatırladaq ki, Şuşa şəhərinin Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulması,  etibarlı, dayanıqlı və 

fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsi məqsədilə keçən ilin dekabrında “Şuşa” yarımstansiyasının və Füzuli 

rayonunun “Şükürbəyli” yarımstansiyasından başlayaraq 75 kilometr məsafədə 110 kilovoltluq “Şükürbəyli-

Şuşa” hava elektrik verilişi xəttinin tikintisinə başlanmışdı. 

Yarımstansiyanın və elektrik verilişi xəttinin tikintisi, çətin coğrafi şəraitdə aparılmasına baxmayaraq, ən 

qısa zaman ərzində yekunlaşdı. 

Beləliklə, işğaldan azad olunmuş ərazilərin fasiləsiz və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsi 

istiqamətində işlər uğurla davam etdirilir. Hazırda Kəlbəcər, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və Ağdamda, 

ümumilikdə, 9 yarımstansiya, eləcə də onları əlaqələndirən 110 kilovoltluq ötürmə xətlərinin  tikintisi aparılır. 

Qarabağın “yaşıl enerji” zonasına çevrilməsi ilə bağlı dövlət başçısının  qarşıya qoyduğu vəzifələrə uyğun olaraq,  

Suqovuşandakı iki kiçik su elektrik stansiyasında yenidənqurma, təmir və bərpa işləri yekunlaşıb. Yaxın vaxtlarda 

Kəlbəcərdə iki kiçik su elektrik stansiyasının tikinti və bərpasına başlanacaq. 

Prezidentimiz dəfələrlə vurğulayıb ki, yurdlarına dönəcək insanlar  üçün  ən yaxşı  şərait yaradılmalıdır. 

Çünki onlar uzun illər məcburi köçkün həyatı yaşayıblar. Ona görə də işğaldan azad edilmiş  ərazilərdə 

genişmiqyaslı  bərpa və quruculuq işləri həyata keçirilir. Mayın 12-də  Şuşada 1 saylı ümumtəhsil məktəbinin 

təməlinin  qoyulması  bu istiqamətdə aparılan işlərdən biridir. 

Erməni vandalları bu təhsil ocağını da tamamilə dağıtmışlar. Prezident İlham Əliyev məktəb üçün yeni 

binanın təməlini qoymaqla Azərbaycanın qədim təhsil müəssisələrindən birinə təzədən həyat verdi. Belə ki,  

bünövrəsi 1830-cu ildə qoyulan bu bilik ocağı Azərbaycanda və Cənubi Qafqazda ilk dünyəvi məktəb  olub. 1980-

ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə  məktəbin 150 illik yubileyi qeyd edilib. 

Doğma yurda dönəcək şuşalıların balalarının  təhsil  alacağı yeni 960 şagirdlik tam orta məktəbin 

layihələndirilməsi və tikintisi məqsədilə Prezidentin Ehtiyat Fondundan Təhsil Nazirliyinə ilkin olaraq 3 milyon 

manat vəsait  ayrılıb. 

Azərbaycan öz Qarabağını dünyaya həm də yeni turizm destinasiyası kimi  təqdim edəcək! Çünki bu 

torpağın, o cümlədən füsunkar Şuşanın turizm potensialı yüksəkdir, burada mövcud olan imkanlar həm daxili, 

həm də beynəlxalq turizmin inkişafı üçün  geniş perspektivlər açır. 

Bu baxımdan yeni hotellərin istifadəyə verilməsi də vacib məsələlərdəndir. Şuşada “Xarıbülbül” musiqi 

festivalının açılışı günü eyniadlı hotelin yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilməsi  xoş bir hadisə idi.  Prezident  

və ailə üzvləri  tədbirdə iştirak etdilər. Dövlət başçısı hoteldə yaradılan şəraitlə tanış oldu. 

“Xarıbülbül”də, ümumilikdə, 49 otaq var. Onların hamısında qonaqların qalması və rahat istirahət etməsi 

üçün bütün zəruri infrastruktur qurulub. Şübhəsiz ki, sözügedən hotel və istifadəyə veriləcək bu tipli digər 

obyektlər Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşanın turizm potensialının möhkəmləndirilməsində  mühüm 

rol oynayacaq.  

Daha  bir maraqlı məqam: yeni hotelin işçiləri şuşalılar, o cümlədən işğal dövründə doğulan,  indiyədək 

Şuşanı görməyən gənclərdir.  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

493 
 

Həmin gün Şuşada yeni məscidin təməlini qoyan Prezident İlham Əliyevin, birinci xanım Mehriban 

Əliyevanın, qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyevanın  baş çəkdiyi yerlərdən biri də “Xan qızı” bulağı oldu.  

Burada dövlət başçısı dedi: “Natəvan bulağından yenə su gəlir. Natəvan bulağını bərpa etmişik. Keçən dəfə yanvar 

ayında Şuşada olarkən demişdim ki, Natəvan bulağını bərpa edəcəyik. Yenə də bulaq Şuşa sakinlərinin, 

qonaqların sərəncamına veriləcəkdir. Mənfur düşmən bu bulağı qurutmuşdu, bütün bulaqları qurutmuşdu. Bu da 

onu göstərir ki, Şuşa həmişə ermənilər üçün yad şəhər olub. İndi isə Şuşa dirçəlir və Şuşanın rəmzlərindən biri 

olan “Xan qızı” bulağı bərpa edilib”. 

Məlum olduğu kimi, düşmən işğal dövründə Şuşa şəhərində Xan qızı Natəvanın evini də dağıdıb. Vaxtilə  

Azərbaycanda yaradılan ilk uşaq musiqi məktəbi - Şuşa Musiqi Məktəbi Xan qızı Natəvanın evində fəaliyyətə 

başlamışdı. Erməni vandalları XVIII əsrə aid bax, belə bir tarix-memarlıq abidəsini  tarmar ediblər. İndi artıq işğal 

zamanı binaya dəyən ziyanın qiymətləndirilməsinə  başlanıb. Bundan sonra  bərpa işlərinə start veriləcək. 

Prezident İlham Əliyev və ailə üzvləri “Xan qızı” bulağının suyundan içdilər. 

Suların axar, çıraqların yanar olsun, Şuşa! 

 

Azərbaycan. - 2021.- 18 may. - № 100. - S. 1,3. 
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Qələbə simvollu “Xarıbülbül” Cıdır düzünə qayıtdı 

 
Məhəmməd Nərimanoğlu 

 

Xarıbülbül - 30 ildir ki, Qarabağın kədər, ayrılıq, onlardan doğan nisgilin simvoluna çevrilən bu “dağlar 

gözəli” haqqında ötən ilin 8 noyabr tarixinədək o qədər əfsanə, rəvayət, hekayət, nəhayət, hicran dolu “nağıl” 

eşitmişik ki... 

Xalqımızın dilində ağı, bayatı kimi səslənən “bağrıqan” gül “Sarıbülbül” xalq mahnısına da çevrilib: 

 

 “Vətən bağı al-əlvandır, 

Nə gəzirsən xarı, bülbül? 

Nədən hər yerin əlvandır, 

Köksün altı sarı, bülbül?!” 

 

 Bu mahnı yüz illərdir ki, onu dinləyənlərlə bərabər, ifaçının da qəlbindən qara qanlar axıdıb: 

Qarabağımızdan, onun zümrüd tacı Şuşamızdan perik düşdüyü, gül açmadığı üçün... 

Bu gün isə şahidik ki, Azərbaycan əsgəri öz qəhrəmanlığı ilə o əfsanəyə yenidən can verdi, yaşatdı, 

reallıq olduğunu təsdiqlədi. 

Heç bir “külək”, “qasırğa” belə Müzəffər Ali Baş Komandanın, Azərbaycan Ordusunun Qarabağa, 

Şuşaya gedən yolunu bağlaya bilmədi. Rəvayətdə olduğu kimi, bu dəfə də bülbülün qanı axdı: şəhid oldu! Lakin 

o gülü - Qarabağı, Şuşanı əyilməyə qoymadı! Xarıbülbülün əzəməti, məğrurluğu, haqsızlığa qarşı əyilməz duruşu 

onu əfsanədən Qələbə simvoluna çevirdi! 

Xarıbülbül Şuşaya sədaqətlidir. Bəlkə də elə buna görə qayıdışın, sədaqətin, qovuşmağın rəmzi kimi biz 

onu möhtəşəm Qələbəmizin simvolu kimi seçdik... 

Şuşanın işğaldan azad edilməsindən sonra bu qədim mədəniyyət şəhərini ziyarət edərkən Ali Baş 

Komandan, Prezident İlham Əliyev ötənləri xatırlatmaqla yanaşı, görüləcək işləri, qalalar və abidələr məskəninin 

yenidən canlandırılacağını, əvvəlki gözəl növrağının özünə qaytarılacağını da orada bəyan etdi: “Bu il Şuşada 

“Xarıbülbül” festivalı və Vaqif poeziya günləri keçirilməlidir. Şuşada Vaqif poeziya günləri bərpa edilməlidir. 

Vaqif poeziya günləri ənənəvi olaraq keçirilirdi. Yadımdadır, mən də atamla birlikdə Vaqif poeziya günlərində 

olmuşam. Vaqifin məqbərəsinin açılışında olmuşam, o qarlı-şaxtalı havada. İndi Vaqifin məqbərəsini görəndə 

adamın ürəyi ağrıyır...” 

Budur, o arzulanan günün şahidlərinə çevrilmişik: mayın 12-13-də Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı 

Şuşa “Xarıbülbül” Musiqi Festivalına evsahibliyi etdi. Qədim mədəniyyət beşiyi olan Şuşa 29 ildən sonra yenə 

doğmalarını, qonaqlarını qarşıladı. Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva, 

eləcə də qızları Leyla və Arzu Əliyevalar Şuşada iki gün davam edən “Xarıbülbül” festivalının açılışında iştirak 

etdilər sevinclərini xalqımızla bölüşdülər. 

Dövlət başçısı festivalın açılışında çıxış edərək bildirdi ki, bu, ölkəmizin tarixində əlamətdar bir gündür. 

Uzun fasilədən sonra Cıdır düzündə - hər birimiz üçün müqəddəs olan Şuşada “Xarıbülbül” festivalı keçirilir. Bu 

münasibətlə festival iştirakçılarını və ümumiyyətlə, bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edən dövlət başçısı 

dedi ki, biz bu günü 30 il səbirsizliklə gözləmişik, 30 il Vətən həsrəti ilə yaşamışıq: “...30 il ədalətsizliklə barışmalı 

olurduq, amma barışmırdıq və hər dəfə deyirdik ki, bu vəziyyətlə biz heç vaxt barışmayacağıq, nəyin bahasına 

olursa-olsun, öz doğma torpaqlarımızı işğalçılardan azad edəcəyik və bunu etdik. Uzun fasilədən sonra bu il 

birinci dəfə keçirilən “Xarıbülbül” Musiqi Festivalı şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr olunub. Biz bu günü bizim 

qəhrəman hərbçilərimizə borcluyuq, Azərbaycan xalqına borcluyuq. Xalq birləşdi, xalq həmrəylik göstərdi, bir 

yumruq kimi birləşdi və bu Qələbəni Azərbaycan xalqı qazandı. Bu, bizim hamımızın qələbəsidir...” 

Bərpa olunan ənənəyə görə, bundan sonra “Xarıbülbül” festivalı Şuşada hər il keçiriləcək. Builki 

festivalda ölkəmizdə qardaş kimi, multikultural və tolerantlıq şəraitində yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələri 

çıxış etdilər. 

Bu tövsiyə isə festivalın təşkilatçısı olan Heydər Əliyev Fonduna dövlət başçısı tərəfindən verilmişdi. 

Ona görə ki, Vətən müharibəsində Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların böyük payı var. 44 günlük Vətən 

müharibəsi bir daha göstərdi ki, Azərbaycanda bütün xalqlar dostluq, qardaşlıq, həmrəylik şəraitində yaşayırlar. 

Ölkəmizdə milli birlik, həmrəylik sözdə deyil, əməldə öz təsdiqini tapıb. 
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Dövlət başçısı Şuşadan onu da dünyaya müsaj verdi ki, çoxkonfessiyalı, çoxmillətli ölkələrdə, 

cəmiyyətlərdə inkişaf, birlik, milli həmrəylik, sülh olur. Ona görə həm ölkə daxilində, həm beynəlxalq müstəvidə 

keçirilmiş çoxsaylı tədbirlərdə multikulturalizm, müxtəlif xalqların birgəyaşayışı bizim tərəfimizdən təbliğ edilir. 

 

Bəli, bu festivaladək nələrdən və haral 

 

ardan necə keçdiyimiz yola dönüb bir daha baxaq: 44 günlük müharibə Azərbaycanın tam Qələbəsi ilə 

nəticələndi. Müzəffər Ordumuz işğalçıları qədim Azərbaycan torpaqlarından qovdu. Azad edilmiş bütün 

torpaqlarda Azərbaycan bayrağı ucaldı! Ona görə də demək haqqımızdır: 44 günlük müharibə xalqımızın şanlı 

tarixidir! 

300-dən çox şəhər və kənd döyüş meydanında işğalçılardan azad edildi və Şuşanın - alınmaz qalanın 

azad edilməsi isə ayrıca bir qəhrəmanlıq dastanıdır. 

Şuşanın azad edilməsi faktiki olaraq Ermənistan ordusunun və dövlətinin çökməsi idi. Çünki ondan bir 

gün sonra Ermənistan məcbur olub Azərbaycanın şərtlərinə əsasən formalaşmış kapitulyasiya aktına imza atdı. 

Bunun da nəticəsində biz bir güllə atmadan Laçın, Kəlbəcər və Ağdam rayonlarını geri qaytardıq. 

Təsadüfi deyil ki, Şuşanın azad edilməsi günü - 8 noyabr tarixi Azərbaycanda rəsmi dövlət bayramı - 

Zəfər bayramı elan edildi. 

Azərbaycan Prezidenti böyük fəxarət hissi ilə dünyaya bir daha bəyan etdi ki, Şuşa Azərbaycan xalqının 

milli sərvətidir: “Bu yaxınlarda Şuşanın Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi bunu bir daha göstərir. 

Şuşa qədim Azərbaycan şəhəridir. Gələn il biz Şuşanın 270 illiyini qeyd edəcəyik. Pənahəli xan 1752-ci ildə 

Şuşanın təməlini qoyub və o vaxtdan işğal dövrünə qədər bu şəhərdə həmişə azərbaycanlılar yaşayıblar. Ermənilər 

nə qədər çalışsalar da, Şuşadan Azərbaycan ruhunu silə bilmədilər. Bəli, mənfur düşmən tərəfindən binalar 

dağıdıldı, məscidlərimiz dağıdıldı, tarixi abidələrimiz dağıdıldı. Ancaq Şuşa Azərbaycan ruhunu qoruya bildi. 

Şuşa 28 il yarım əsarətdə idi, ancaq əyilmədi, sınmadı, öz ləyaqətini qorudu, milli ruhunu qorudu, Azərbaycan 

ruhunu qorudu...” 

Festivalın Ramazan bayramı ərəfəsində təşkil edilməsi heç də təsadüfi deyildi. Azərbaycan Prezidenti 

bu fikri bildirərkən onu da xüsusi qeyd etdi ki, biz öz dini, milli, mənəvi köklərimizə bağlı olan xalqıq. Bütün bu 

illər ərzində bir amalla yaşamışıq - torpaqlarımızı, ədaləti bərpa edək, milli ləyaqətimizi qoruyaq. Mədəniyyət və 

mənəviyyat paytaxtımız olan Şuşada may ayının 12-də başlayan “Xarıbülbül” festivalı da bir daha onu göstərdi 

ki, bütün sahələrdə, o cümlədən düşmənə qarşı mübarizədə birlik, həmrəylik nümayiş etdirən xalq olaraq Şuşamızı 

da azad edib, tarixi şəhərimizə Zəfərlə qayıtdıq! Buna görə də nəğməli, musiqili tədbirin burada keçirilməsi qarşı 

tərəfə, elə vandalizm siyasəti yürüdənlərə havadarlıq edənlərə də mesaj verdik: Biz qayıtmışıq, Şuşa, sən azadsan! 

Azərbaycan Prezidenti Ramazan bayramı ərəfəsində Şuşada yeni möhtəşəm məscidin, eləcə də tarixi 1 

nömrəli ümumtəhsil məktəbinin təməlini qoydu. Ermənilər tərəfindən qurudulmuş “Xan qızı Natəvan” bulağından 

o gün su da gəldi: “...Bütün bunlar böyük rəmzi məna daşıyır. Bax, bizim qayıdışımız budur! Biz Şuşanı 

quracağıq, bərpa edəcəyik, mənfur düşmən isə Şuşanı dağıdırdı. İndi siz - burada olan vətəndaşlar, dostlar 

gəzəcəksiniz, görəcəksiniz ki, Şuşa hansı dağıntılara məruz qalıb. Amma yenə də deyirəm, biz Şuşamızı, 

Ağdamımızı, Cəbrayılımızı, Füzulimizi, Zəngilanımızı, Qubadlımızı, Laçınımızı, Kəlbəcərimizi qəlbimizdə 

yaşatmışdıq. Dağıdılmış məscidləri biz bərpa edəcəyik, amma o məscidlər işğal dövründə bizim qəlbimizdə 

ucaldılmışdı. İndi isə biz burada, Cıdır düzündə - hər bir azərbaycanlı üçün müqəddəs olan yerdə yığışmışıq və 

bu musiqi bayramını, bu birlik bayramını, bu qayıdış bayramını, bu ləyaqət bayramını qeyd edirik. Yaşasın Şuşa! 

Yaşasın Qarabağ! Yaşasın Azərbaycan!” 
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Şuşa azərbaycançılığın mərkəzidir 

 
Qarabağda həyat müxtəlif xalqların nümayəndələrinin dostluğu və həmrəyliyi ilə qaynamağa 

başlayır 

 

Ramilə Qurbanlı 

 

Azərbaycan multikultural ölkədir. Burada həmişə müxtəlif millətlərin nümayəndələri birlikdə 

yaşayıblar. Tariximizdə elə bir dövr yoxdur ki, bu ərazidə yalnız bir xalq yaşasın. 

Azərbaycan xalqı deyəndə onun tərkib hissəsinin türklər,  ləzgilər, talışlar, ingloylar, udilər, tatlar, 

kürdlər, avarlar, saxurlar, molokanlar, qaraçılar, almanlar, ruslar, yəhudilər və başqa etnik qruplar təşkil etdiyini 

vurğulamağa lüzum olmayıb. Küll halında Azərbaycan xalqı adlanıb. Azərbaycan kimsəni öz ərazisindən 

qovmayıb, ona təzyiq göstərməyib, ayrı-seçkilik salmayıb. Əksinə, milli azlıqlar qaynayıb-qarışıb, ortaq 

mədəniyyətli olublar. Bu multikulturallığın nəticəsidir ki, Azərbaycan öz torpaqları uğrunda müharibəyə cəlb 

ediləndə onun qoynunda yaşayan bütün xalqlar vətənin müdafiəsinə qalxmışdılar. 

 

Şəhidlərin xatirəsinə həsr edilmiş festival 

 

“Mən burda doğulmuşam, mənim atam, babam bu torpaqda doğulub, yaşayıb, Azərbaycan mənim 

vətənimdir”, - deyən Milli Qəhrəman, Şuşa döyüşlərində qəhrəmancasına şəhid olan yəhudi əsilli Albert 

Aqarunov bu sözləri ilə həm də Azərbaycanda yaşayan bütün millətləri təmsil edirdi. 

44 günlük Vətən müharibəsində də işğal altında olan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda Azərbaycanı 

vətən bilən bütün millətlərin nümayəndələri döyüşdülər... 

Mayın 12-13-də Qarabağın tacı Şuşada keçirilən “Xarıbülbül” festivalında da Azərbaycanda yaşayan 

bütün xalqların nümayəndələri iştirak etdilər. Şuşanı azad edənlər Şuşada bayram etdilər. 29 illik fasilədən sonra 

bərpa edilən bu festivalda iştirak etmək Qarabağ uğrunda döyüşən bütün millətlərin nümayəndələrinin mənəvi 

haqqı idi.  

Prezident İlham Əliyev festivalın açılışında xüsusi vurğuladı ki, uzun fasilədən sonra bu il birinci dəfə 

keçirilən “Xarıbülbül” musiqi festivalı şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr olunub: “Biz bu günü bizim qəhrəman 

hərbçilərimizə borcluyuq, Azərbaycan xalqına borcluyuq. Xalq birləşdi, xalq həmrəylik göstərdi, bir yumruq kimi 

birləşdi və bu Qələbəni Azərbaycan xalqı qazandı. Bu, bizim hamımızın qələbəsidir. Bugünkü festivalda 

ölkəmizdə yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələri çıxış edəcəklər. Bu tövsiyəni festivalın təşkilatçısı olan 

Heydər Əliyev Fonduna mən vermişdim, çünki Vətən müharibəsində Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların 

böyük payı vardı”. 

Azərbaycanda yaşayan, 29 illik işğaldan Şuşanı, Qarabağı azad edən millətlərin nümayəndələri Heydər 

Əliyev Fondunun Şuşada təşkil etdiyi “Xarıbülbül” festivalında da fəal oldular. Bu dəfə mədəniyyətləri ilə. Şuşada 

“Xarıbülbül” festivalının ənənəsi bərpa edildi. Bu ildən etibarən hər il Cıdır düzündə “Xarıbülbül” festivalı 

keçiriləcək. 

Bu festival Azərbaycanda yaşayan xalqların nümayəndələrini əhatə etdi. Uzun fasilədən sonra Cıdır 

düzündə mədəniyyət tədbiri keçirildi. Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların musiqi mədəniyyəti nümayiş 

olundu. Kədərimizi, faciəmizi birlikdə yaşadığımız kimi, qələbəmizi də birlikdə qeyd etdik. 

 Növbəti illərdə isə bu festival bütün dünyanı əhatə edəcək. Beləliklə, Azərbaycan yenə də dünyaya 

tolerantlıq, multikulturalizm və sülh mesajı verdi. Bu mesaj Vətən müharibəsi ilə də verilmişdi. Azərbaycanda 

bütün xalqların dostluq, qardaşlıq, həmrəylik şəraitində yaşaması 44 günlük müharibədə özünü göstərdi. Ölkəmiz 

milli birlik, milli həmrəylik sayəsində qələbə qazandı.  Festivalda həmin milli birlik və həmrəylik bir daha 

nümayiş olundu. 

 

Çoxkonfessiyalılıq inkişafın əsaslarından biridir 

 

Azərbaycan dövləti davamlı inkişaf edir, yüksəlişin nümunələrini yaradır. Bu, Prezident İlham Əliyevin 

düşünülmüş siyasətinin, düzgün idarəetmənin nəticəsidir. Eyni zamanda Azərbaycanın yüksəlişinə 

çoxkonfessiyalılıq da mühüm töhfələr verir. 
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Dövlətimiz dünyaya sübut edir ki, multikulturalizm şəraitində nəinki yaşamaq mümkündür, hətta 

bununla inkişaf etmək olur. Ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq tədbirlər Azərbaycanın timsalında müxtəlif xalqların 

birgəyaşayışının mümkünlüyünün təbliğatçısıdır. 

 “Xarıbülbül” festivalı dünyaya Cıdır düzündən Kənan Bayramovun ifasında “Bayatı-şiraz”la 

pərvazlandı. Şuşanın dağlarında Azərbaycan milli musiqisi ilə bərabər Azərbaycan mədəniyyətinin tərkib hissəsi 

olan talış, ləzgi, tat, molokan musiqiləri də əks-səda verdi. Azərbaycanda yaşayan 100-dən artıq etnosdan bir 

çoxunun  mədəniyyəti Şuşada festivalda təmsil olundu.  

Tarixboyu Azərbaycanda yaşayan xalqlar arasında münasibətlər ahəngdar olub, etnik münaqişələr və 

gərginlik üçün zəmin olmayıb. Münasibətlərin axarını pozmağa, gərginlik və milli münaqişə yaratmağa cəhd 

edənlər istəklərinə nail ola bilməyiblər. Bu birliyi pozmaq istəyənlər həmişə uğursuzluğa düçar olublar. 

 

Birlik, qayıdış, ləyaqət bayramı 

 

Xalqların inkişafı bütün zamanlarda bir-biri ilə bağlı olub. Bir xalqın dilinin inkişafı onun digər dillərlə 

mübadiləsi ilə mümkün olduğu kimi, onun  tərəqqisi də digər xalqlarla qaynayıb-qarışması, birlikdə dinc şəraitdə 

yaşaması ilə mümkündür. Azərbaycan bu baxımdan hər zaman örnək olub. “Xarıbülbül” festivalı da bunun bariz 

nümunəsidir.  Azərbaycandakı millətlərin ənənəvi məişət və mədəniyyətlərindəki ümumi və spesifik cəhətlər 

tarixboyu sıx vəhdətdə olub və bir-birini tamamlayıb. Bununla yanaşı, hər bir xalq spesifik, lokal dəyərlərə də 

malikdir. Respublikamızda fəaliyyət göstərən mədəniyyət mərkəzləri bu xalqların nümayəndələrinin adət-

ənənələrinin dirçəlişi, qorunub saxlanması sahəsində böyük rol oynayır. Onlar respublikamızın siyasi-ictimai 

həyatında da fəal iştirak edirlər. “Xarıbülbül” festivalında bir araya gələn mədəniyyətlər də Şuşada şübhəsiz ki, 

bir ocaq ətrafında birləşib Qarabağın mədəni həyatına öz töhfələrini verəcəklər. Festival bunu göstərdi, həm də 

buna zəmin yaratdı. 

Azərbaycan xalqı onun üçün əziz olan Cıdır düzündə birlik bayramını, qayıdış bayramını, ləyaqət 

bayramını qeyd etdi. 

“Bayatı-şiraz”la başlayan tədbir Heydər Əliyevin Şuşa haqqında fikrinin səslənməsi, ardınca İlham 

Əliyevin sözləri ilə başa çatdı. Prezidentlə bərabər iştirakçıların hamısı kövrəlmişdi. Çünki haqq-ədalət qalib 

gələndə onun təntənəsi insanlığı kövrəldir. Haqqın qələbəsi əbədidir, Azərbaycanın qələbəsi isə haqqın 

qələbəsidir.  

Şuşada işğal vaxtı suyu qurumuş “Xan qızı” bulağının yenidən çağlaması isə rəmzi məna daşıyır. 

Qarabağda həyat öz əvvəlki axarı, xaqların birliyi və həmrəyliyi, dostluğu ilə həmin bulaq kimi yenidən 

qaynamağa başlayır və Şuşa həm də azərbaycançılığın mərkəzi kimi dirçəlir... 

 

Azərbaycan. - 2021.- 18 may. - № 100. - S. 8. 

 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

498 
 

Şuşanın Bülbülü… 

 
Zöhrə Fərəcova 

 

XX əsrin sonuncu onilliyində yurdu qəddar, qəsbkar ermənilər tərəfindən işğal olundu. Ruhunun 

rahatlıq tapdığı doğma şəhərini yerləyeksan etdilər. Düşmənlər o qədər amansız, fitnəkardılar ki, işğal etdikləri 

Azərbaycan ərazilərindəki tikililərə, hətta təbiətin füsunkar mənzərələrinə də əl uzatdılar. 

Qədim Azərbaycanın yerli sakinlərinin tarixi izlərini o yerlərdən itirmək istədilər. Düşmənin kin-

küdurəti azərbaycanlıları qoca, cavan, uşaq demədən atəşə tutmaqla, işgəncə verməklə, qətlə yetirməklə də 

bitmədi. Daş heykəllərimizi belə güllələməkdən çəkinmədilər. Güllələnmiş üç heykəldən biri də Azərbaycanın 

şöhrətli müğənnisi Bülbülündü. 

Onun doğma şəhəri - Şuşa bir tarixdir. Ancaq tarix olan bu şəhərin yalnız torpağı, daşları, qayaları, 

qədim abidələri, küçələri, binaları deyil, eyni zamanda Azərbaycan elminə, mədəniyyətinə, incəsənətinə bəxş 

etdiyi görkəmli şəxsiyyətlərdir. Onlardan biridir ustad sənətkar Bülbül. O, bu dünyada ömür sürdüyü altmış dörd 

ildə sevgilərə, alqışlara, yüksək fəxri adlara, mükafatlara layiq görülüb. Bütün bunlar üçün Tanrının verdiyi səsə 

borclu idi. Elə Bülbül adını da ona o bənzərsiz səsi qazandırıb. 

Onda hələ uşaq idi. 1897-ci il iyunun 22-də Şuşa yaxınlığında, Xanbağı adlanan yerdə dünyaya göz açan 

Murtuza Məmmədovun səkkiz yaşı vardı. Şuşalı uşaqların əksəriyyəti kimi onun da dilində, qəlbində Qarabağ 

xanəndələrindən eşitdiyi Azərbaycan muğamları, xalq mahnıları yer tapıb. İlk dinləyiciləri olan tay-tuşları tez-tez 

ondan oxumağı xahiş ediblər. 

Adlı-sanlı xanəndələr sayəsində o illərdə Şuşa toyları əsl sənət meydanı olub. Onların ifa etdikləri 

muğamları, xalq mahnılarını bütün şuşalı uşaqlar kimi Murtuza da böyük vurğunluqla dinləyib. Bir gün də toy 

məclisini yaxşı seyr edə bilmək üçün yaşıdları ilə birlikdə yaxınlıqdakı iri tut ağacının şaxələnmiş budaqları 

arasında özünə yer seçib. Ustad xanəndə muğamdan-muğama keçid etdikcə balaca Murtuzanın ruhu pərvazlanıb. 

Yaşıdları da bir tərəfdən “Sən də oxu”, - deyərək onu həvəsləndiriblər. Murtuza onların sözündən keçə bilməyib. 

Oxumağa başlayınca isə aləmi unudub. Xanəndənin susmasını, toy əhli ilə birlikdə onu dinləməsini hiss etməyib. 

Bir də onda görüb ki, toybəyi özündən çıxıb. Ağacdan düşüb qaçmaq istəsə də, imkan verməyiblər. Uşağı yanına 

çağıran “Bu ki əsl bülbüldür”, - deyib. Murtuza xanəndənin istəyi ilə bütün toy iştirakçılarının qarşısında oxuyub... 

Həmin gecə toy məclisindəki ifası ilə balaca Murtuza Şuşa musiqisevərləri qarşısında istedadını təsdiq 

edib. İlk alqışları da o gün eşidib. Nə bu balaca oğlanı, nə də onun şaqraq səsini şuşalılar daha heç vaxt yaddan 

çıxarmayıblar. Unudulan isə əsl adı olub. Murtuza o vaxtdan Bülbül kimi tanınıb. 

Bakıya gənc yaşlarında gəlib. 1916-cı ildə burada  müğənnilik fəaliyyətinə başlayıb. 1920-ci ildən 

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının (ozamankı Birləşmiş Dövlət Teatrının Opera truppası) 

solisti olub. O, Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” (İbn Salam), “Əsli və Kərəm” (Kərəm), Zülfüqar 

Hacıbəyovun “Aşıq Qərib” (Qərib) operalarında çıxış edib. 

1927-ci ildə Bakı Konservatoriyasını bitirib. Təhsilini davam etdirmək üçün dövlət xətti ilə İtaliyanın 

Milan şəhərinə gedib. 1931-ci ildə Milan Konservatoriyasını bitirərək Bakıya qayıdıb. Azərbaycan Dövlət 

Konservatoriyasında dərs deməyə başlayıb. 1932-ci ildə Bülbülün təşəbbüsü ilə Azərbaycan Dövlət 

Konservatoriyası nəzdində Azərbaycan xalq musiqisini öyrənən elmi-tədqiqat kabineti yaradılıb. 

Şöhrətin zirvəsinə yüksəlib. 1938-ci ildə SSRİ Xalq artisti adına layiq görülüb. O vaxtdan ömrünün 

sonunadək Azərbaycan SSR-in Ali Sovetinə bütün çağırışlarda deputat seçilib. Heç bir müraciəti, heç bir şikayəti 

cavabsız qoymayıb, seçicilərinə bacardığı qədər kömək edib. Onların xahişlərini, şikayətlərini əlaqədar 

təşkilatlara, məsul şəxslərə göndərib, sonra məsələnin həll edilib-edilmədiyi ilə maraqlanıb. Məsuliyyətli olub. 

Bunları mənə illər öncə Bülbülün həyat yoldaşı Adilə xanım danışmışdı. “Bülbül qeyri-adi insan idi”, demişdi: 

“Alicənab, intizamlı idi. Mehriban, həlim xasiyyəti vardı. Qətiyyətli, prinsipial idi. Biz bilirdik ki, o, sözü bir kərə 

deyir, “yox” söylədisə, bunu dəyişmək qeyri-mümkündür. Biz də çalışırdıq ki, onun üçün xoş olsun”. 

Söhbətimiz hansı istiqamətə yön alırdısa, sonunda Adilə xanım onu bir məqama - Bülbüllə tanışlığına, 

həyat yoldaşına sevgisinə gətirib çıxarır, birgə yaşadıqları iyirmi doqquz il boyunca necə xoşbəxt olduğundan 

danışırdı: “Bülbül gözəllik vurğunu idi. Həyatda yaxşı nə varsa, hamısını sevirdi. Özü də məlahətli sifət cizgiləri, 

xeyirxah mavi gözləri, gözəl yerişi ilə hər kəsi cəlb edirdi. O, əsl natiq idi. Kağızsız, “şparqalkasız” saatlarla 

danışa bilirdi. Fikrini səlist, gözəl ifadə edirdi. Xeyirxah idi. Yetim uşaqlara qarşı xüsusi diqqət göstərirdi. Ona 

verilən 200 rubl Stalin təqaüdünü uşaq evinə köçürürdü. Ayda iki dəfə istirahət günləri maşınını oyuncaqlarla, 

ərzaqla doldurub uşaq evinə aparırdı”. Adilə xanım söyləyirdi ki, Bülbül düzgünlüyü sevir, yalanı bağışlamırdı: 

“Bülbül dostluqda möhkəm idi. Kiminlə dostluğu kəsirdisə, demək, orada yalan axtarmaq lazım idi”, belə deyirdi 
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Adilə xanım və Bülbüllü günlərindəki qonaq-qaralı evinin xiffətini çəkirdi: “Bülbül təkliyi sevmirdi. Evimiz 

həmişə qonaqla dolu olurdu. Akademik Yusif Məmmədəliyev, Məmməd Səid Ordubadi, Qara Qarayev, Niyazi, 

Fikrət Əmirov, Rəşid Behbudov, Tofiq Quliyev, Süleyman Ələsgərov və o illərin bir sıra görkəmli şəxsiyyətləri 

evimizin əziz qonaqları olardılar. Gənc bəstəkarlar üçün də qapımız həmişə açıq idi. Bakıda qonaq olan dünyanın 

ən məşhur sənət adamları da mütləq bizim evə gələrdilər”. 

O, qonşuluqlarında yaşayan Niyazi ilə Bülbülün dostluğundan, birlikdə əsər üzərində çalışmalarından 

danışırdı.  Deyirdi ki, Bülbülün bəstəkarlar Qara Qarayev və Fikrət Əmirovla da xoş münasibəti vardı. Onlar 

Azərbaycan musiqi sənəti üçün böyük işlər görürdülər. 

Bülbül xalq mahnılarımıza Qərbin vokal ənənəsini sintez etməklə musiqimizə yenilik gətirdi, yeni 

oxuma üsulu yaratdı. O, dünya vokal sənətində özünə yer tutaraq bu sahədə Azərbaycan məktəbinin yaradıcısı 

olub. 

Adilə xanım “Üzeyir bəylə Bülbül ikilikdə çox qüdrətli idilər”, - deyirdi. Üzeyir bəy Hacıbəylinin 

nəğmələri Bülbülün səsi ilə əsrarəngizdi. Onlar Azərbaycan musiqisinin beşiyi Şuşada boya-başa çatmışdılar. Hər 

ikisi muğamları, el havalarını, xalq mahnılarını gözəl bilir, sonsuz məhəbbətlə sevirdilər. Onlar  həm də Qərb 

musiqisini dərindən bilirdilər. Üzeyir bəy Hacıbəyli, Bülbül kimi sənətkarların sayəsində Azərbaycan musiqi 

sənəti yeni uğurlar qazanırdı. 

Bu dostluğa sonradan bir inciklik qarışdığını söyləyənlər də oldu. Amma deyirlər ki, Bülbül dahi 

bəstəkar Üzeyir bəy Hacıbəylinin cənazəsi önündə “Sənsiz” romansını müşayiətsiz, elə yanıqlı oxuyub ki, hamı 

gözyaşlarına boğulub. Bu fövqəladə ifa Azərbaycanın ozamankı rəhbəri Mircəfər Bağırovu da ağladıb. 

Bülbülün iştirakı ilə keçirilən bütün konsertlərdə, opera tamaşalarında salon insanlarla dolu olub. 

Bülbülün istər Azərbaycanda, istərsə də xarici ölkələrə qastrol səfərlərində verdiyi konsertlər çox təntənəli keçib. 

Tamaşaçılarla dolu konsert salonları, ardı-arası kəsilməyən alqışlar, gül dəstələri... 

Bülbül İkinci Dünya müharibəsi illərində döyüş bölgələrində, arxa cəbhədə, hospitallarda, çağırış 

məntəqələrində tez-tez çıxış edib. Onun silahı mahnıları idi. Ordu generalları, zabitlər, əs-gərlər Bülbülə sonsuz 

təşəkkürlərini bildiriblər. 

Özü Böyük Vətən müharibəsi illərində, Bryansk cəbhəsində baş vermiş bir hadisəni tez-tez yada 

salarmış. O vaxt həkimlər ağır yaralı olan gənc ukraynalı oğlanın ayağını kəsməyə hazırlaşırmışlar. Əməliyyatı 

narkozsuz aparmaq məcburiyyətində qalan cərrah Bülbülü çağırıb. Ondan əgər Ukrayna dilində mahnı bilirsə, 

oxumasını xahiş edib. Çünki cavan oğlan narkozsuz bu ağır əməliyyata dözə bilməzdi. Cərrahiyyə otağına gələn 

Bülbül Lısenkonun “Natalka Poltavka” operasından Pyotrun “Solnçe nizinka” mahnısını oxuyub. Yaralı ondan 

bir də oxumasını xahiş edib. Cərrahiyyə əməliyyatı 3 saat davam edib. 3 saat Bülbül bu mahnını təkrar-təkrar ifa 

edib. Müğənninin ecazkar səsi cavan oğlana dözüm verib, onu yenidən həyata qaytarıb. 

Ona təbiəti, yəqin ki, Şuşanın füzunkar mənzərələri sevdirmişdi. Maşında yol getməyi, təbiət qoynunda 

olmağı çox xoşlayıb. O, ömrü boyu dünyanın ən gözəl ölkələrinə səyahət edib. Qastrol səfərlərinə, bəzən də 

müxtəlif tədbirlərdə iştirak etmək üçün gedib. Amma Bülbül üçün dünyanın ən gözəl məkanı Şuşa idi. Bütün 

günü, hətta dəqiqələri belə bölünmüş ömründə Şuşa üçün ayırmağa hər zaman yer də, vaxt da tapıb. 

O, 1961-ci ilin 26 sentyabrında dünyasını dəyişib. Bülbül yalnız ifasında lentə alınmış bənzərsiz 

mahnılar qoyub getməyib. O, həm də bir məktəb yaradıb. Bu məktəbdən gənc müğənnilər yalnız ifaçılıq sənətini 

deyil, həm də səhnə mədəniyyətini, tamaşaçıya hörməti öyrəniblər. Bülbül kimi müğənnilərin tamaşaçılara 

göstərdikləri diqqət, hörmət cavanlar üçün örnək, dərs idi. 

Bülbülün ata-baba evi, yurdu otuz ilə yaxın Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altında inlədi. Nə xoş 

ki, Müzəffər Azərbaycan Ordusu Vətən müharibəsində qalib gələrək o yerləri işğaldan azad etdi. Daha o yerlərə,  

əlimiz də çatır, ünümüz də yetir. Azad etdiyimiz torpaqlara dönənlər arasında Bübülün bir zamanlar ermənilər 

tərəfindən güllələnmiş yaralı heykəli də var. Heykəl Bakıdan Şuşaya aparılıb. Gedənlər Vətənə qayıdır. Şuşanın 

yenidən xoşbəxt günləri başlayır. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 18 may. - № 100. - S. 10. 
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Azərbaycanın döyünən ürəyi - Şuşa 
 

Dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin diqqət və qayğısı nəticəsində Şuşa şəhərinin tarixi görkəmi, 

əvvəlki şöhrəti özünə qaytarılır 

 

Müşfiq Mirzə 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı 

Azərbaycan Ordusu ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsi uğrunda 44 gün ərzində apardığı Vətən müharibəsini 

parlaq qələbə ilə yekunlaşdırdı. 

Dövlət başçısının qətiyyəti sayəsində Şuşamız düşmən əsarətindən azad edilərək xalqımıza qaytarıldı. 

Bunu gerçəkləşdirən Müzəffər Ali Baş Komandanımız Prezident İlham Əliyev və qəhrəman Azərbaycan ordusu 

oldu! Azərbaycan Prezidentinin “İyirmi səkkiz il yarım işğal altında olan Şuşa azad edildi! Şuşa indi azaddır! Biz 

Şuşaya qayıtmışıq! Biz bu tarixi Qələbəni döyüş meydanında qazandıq” cümlələri Azərbaycanın son yüzillik 

tarixinin ən möhtəşəm müjdəsi oldu. Qələbə xəbərinin elan edilməsindən öncə dövlət başçısının ümummilli lider 

Heydər Əliyevin məzarı önündə nümayiş etdirdiyi ehtiram, məhz ulu öndərin vəsiyyətini yerinə yetirdiyini deməsi 

Azərbaycanın həm də dövlətçilik prinsiplərinə sadiq olduğunu göstərdi. Azərbaycan xalqı xoşbəxt xalqdır ki, 

şərəfini, milli qürurunu, müqəddəs Vətən torpağının ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Gözün aydın, Vətən! Gözün 

aydın, Azərbaycan! Gözün aydın, Şuşa, Qarabağ! 

Ötən il noyabrın 8-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham 

Əliyev Şəhidlər xiyabanında Azərbaycan xalqına müraciətində demişdir: “Əziz bacılar və qardaşlar, bu gün bu 

müjdəni mən burada - Şəhidlər xiyabanında doğma xalqıma verirəm. Bu, təsadüfi deyil. Bu, təbiidir. Bu gün 

şəhidlərimizin ruhu qarşısında bir daha baş əyirəm. Bu gün bəyan edirəm ki, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmır. 

Erməni vəhşiliyinin qurbanlarının, Xocalı qurbanlarının qanı yerdə qalmır. İntiqamımızı döyüş meydanında aldıq. 

Biz mülki vətəndaşlara qarşı heç vaxt müharibə aparmamışıq, bu dəfə də aparmamışıq. Baxmayaraq ki, mənfur 

düşmən 93 mülki şəxsi namərd atəşlə öldürüb, 400-dən çox mülki şəxs yaralanıb. Amma mən dedim yox, biz 

azərbaycanlıyıq! Biz intiqamımızı döyüş meydanında alacağıq və alırıq! Onların ordusunu məhv etmişik, 

texnikasını məhv etmişik, məhv edirik və edəcəyik. Düşməni qovuruq və qovacağıq! 

Mən bu gün, eyni zamanda, ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdim, onun ruhu qarşısında 

baş əydim. Ürəyimdə dedim, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdik! Bu, böyük 

Qələbədir! Şəhidlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bu gün! Gözün aydın olsun, Azərbaycan! Gözünüz aydın 

olsun, dünya azərbaycanlıları!”. 

Ordumuz gözəl Qarabağın tacı sayılan bu tarixi şəhəri özünəlayiq misilsiz bir qəhrəmanlıqla—əlbəyaxa 

döyüşlə aldı. Şuşa hər bir azərbaycanlının gen yaddaşının silinməz səhifəsi, əsrarəngiz, ecazkar mədəniyyətimizin 

parlaq rəmzidir. Ümummilli lider Heydər Əliyev demişdir: “Şuşa təkcə şuşalılar üçün yox, bütün azərbaycanlılar 

üçün, vətənini, millətini sevən hər bir vətəndaşımız üçün əziz bir şəhərdir, əziz bir torpaqdır, əziz bir qaladır, əziz 

bir abidədir”. 

Şuşanın gözəl təbiəti, coğrafi mövqeyi, xüsusilə çox mühüm strateji əhəmiyyətli qala olmasını bir sıra 

tədqiqatçılar dəfələrlə bildirmişlər. Məşhur klimatoloqlar dəniz səthindən 1403 metr hündürlükdə yerləşən 

mühüm əhəmiyyətli şəhərin iqlim şəraitini, fauna və florasını dəqiq araşdırdıqdan sonra mülayim təbiətli Şuşanın 

həm də böyük müalicəvi əhəmiyyətli bir şəhər olduğunu söyləmişlər. 1854-cü ildə şəhərdən cənubda, 18 kilometr 

aralı “Turşsu” deyilən səfalı guşədə mədən suyunun çıxması da alimlərin mülahizəsini doğrultdu. Şuşa havasının 

təmizliyi, saflığı və müalicə əhəmiyyəti baxımından kurort şəhəri kimi tanınmışdır. Bu baxımdan, nəinki 

Azərbaycanda, onun hüdudlarından kənarda da Şuşa öz səfalı yerləri, istirahət guşələrinə görə məşhur idi. Şuşa 

dağlarında xüsusi gözəlliyi ilə seçilən və dünyanın heç bir yerində bitməyən “Xarıbülbül” gülü bitir. Bu endemik 

gül həm gözəl, həm də müalicəvidir. 

 

Şuşa Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi, musiqi və mənəvi dünyamızın ruhudur 

 

Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. 17 məscid, 6 karvansara, 3 türbə, 2 mədrəsə, bir 

neçə kilsə və monastır, 2 qəsr və 72 mühüm sənət və tarixi abidələrdən ibarət bütün məkan adları azərbaycanlıların 

adı ilə bağlıdır. Əhalisi yarandığı dövrdən etibarən ancaq azərbaycanlılardan ibarət olan və dövlətimizin böyük 

səyi nəticəsində 24 oktyabr 2001-ci ildə UNESCO-nun Təcili Qorunmaya Ehtiyacı olan Maddi-Mədəni İrsin ilkin 
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siyahısına daxil edilmiş tarixi-memarlıq qoruğuna sahib olan Şuşa şəhəri bu gün öz dirçəlişinə mədəniyyət 

paytaxtı kimi başlamışdır. 

Şuşa şəhərinin Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti cənab İlham Əliyev 7 may 2021-ci il tarixində sərəncam imzalamışdır. Sərəncamda deyilir: 

“Ordumuzun qətiyyətli mübarizəsi ilə tarixi ədalət bərpa edilmiş və 2020-ci il noyabrın 8-də Şuşa şəhəri işğaldan 

azad olunmuşdur. Şəhərə, onun tarixi-mədəni irsinə və təbiətinə vurulmuş zərərin təxirə salınmadan 

inventarizasiyası aparılmış, bərpa işlərinə başlanılmışdır. Bərpa-quruculuq işlərinin təşkilində çevikliyi və 

səmərəliliyi təmin etmək üçün Şuşada dövlət idarəetməsinə də böyük diqqət yetirilmişdir. Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ilk xüsusi nümayəndəsi məhz Şuşa rayonuna təyin 

edilmişdir. Tarixi-mədəni əhəmiyyəti və Azərbaycan xalqı üçün müstəsna mənəvi dəyərə malik olması Şuşaya 

xüsusi qayğı və həssaslıqla yanaşılmasını zəruri edir. Bu baxımdan, Şuşada dövlət idarəetməsinin və hüquqi 

tənzimləmənin daha da təkmilləşdirilməsi şəhərdə tarixi-mədəni irsin bərpasına və qorunub saxlanmasına xidmət 

etməklə yanaşı, onun daim inkişafına şərait yaradacaqdır”. 

Şuşa - unikal Azərbaycan musiqisinin beşiyi, musiqi akademiyası, şeir-sənət ocağı, açıq səma altında 

muzey, canlı tarixdir. Şuşa - Pənahəli xanın, İbrahimxəlil xanın, Molla Pənah Vaqifin, Xan qızı Natəvanın, Üzeyir 

Hacıbəylinin, Nəcəf bəy Vəzirovun, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin, Bülbülün və daha neçə-neçə yazıçı, sənət 

adamı, bəstəkar, müğənni, teatr və kino xadiminin vətənidir. Böyük qürur doğuran önəmli məqamlardan biri də 

budur ki, Şuşanın işğalı zamanı Xurşidbanu Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün Şuşadakı erməni 

vandalları tərəfindən güllələnmiş və sonradan ulu öndər Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində Bakıya gətirilmiş 

büstləri də artıq Şuşada yenidən əvvəlki yerlərinə qaytarılıb. Prezident İlham Əliyev çıxışlarının birində demişdir 

ki, ərazi bütövlüyümüz bərpa ediləndən sonra Bülbülün, Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin büstləri yenə də Şuşada 

qoyulacaq. Dövlətimizin başçısının bu sözləri də artıq reallığa çevrilib. 

Şuşanın Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi onun mədəni həyatını qısa müddətdə bərpa 

edəcəkdir. Həmçinin, bu, beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin burada hər zaman keçiriləcəyi anlamına gəlir. 

 

Qarabağın azadlıq rəmzi - Xarıbülbül 

 

1989-cu ilin mayında Cıdır düzündə təşkil olunan “Xarıbülbül” musiqi festivalı 32 ildən sonra ölkə 

Prezidentinin tapşırığına əsasən Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yüksək səviyyədə təşkil edildi. Mayın 12-də və 

13-də festivalı televiziya kanallarında böyük qürur hissi ilə seyr etdik. 

“Xarıbülbül” festivalının açılışında cənab İlham Əliyev demişdir: “Əziz dostlar, bu gün ölkəmizin 

tarixində əlamətdar bir gündür. Uzun fasilədən sonra Cıdır düzündə - hər birimiz üçün müqəddəs olan Şuşada 

“Xarıbülbül” festivalı keçirilir. Bu münasibətlə sizi və bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. 

Biz bu günü 30 il səbirsizliklə gözləmişik, 30 il Vətən həsrəti ilə yaşamışıq. 30 il ədalətsizliklə barışmalı 

olurduq, amma barışmırdıq və hər dəfə deyirdik ki, bu vəziyyətlə biz heç vaxt barışmayacağıq, nəyin bahasına 

olursa-olsun öz doğma torpaqlarımızı işğalçılardan azad edəcəyik və bunu etdik. Uzun fasilədən sonra bu il birinci 

dəfə keçirilən “Xarıbülbül” musiqi festivalı şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr olunub. Biz bu günü bizim 

qəhrəman hərbçilərimizə borcluyuq, Azərbaycan xalqına borcluyuq. Xalq birləşdi, xalq həmrəylik göstərdi, bir 

yumruq kimi birləşdi və bu Qələbəni Azərbaycan xalqı qazandı. Bu, bizim hamımızın qələbəsidir”. 

Hamımızın diqqətlə izlədiyi “Xarıbülbül” musiqi festivalı Şuşada hər il keçiriləcəkdir. Musiqi festivalı 

Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələrini əhatə etdi. Musiqi bayramında Azərbaycan vətəndaşı 

olan ayrı-ayrı millətlərin musiqi və mədəniyyəti nümayiş olundu. Bu, onun göstəricisidir ki, dövlətimizin milli 

azlıqlara ehtiramı böyükdür. Qələbəmizi təmin edən 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı necə ki, çoxmillətli ordu 

olaraq döyüşdüksə, Şuşadakı ilk festival da çoxmillətli ölkə olduğumuzu və həmin xalqların nümayəndələrinə hər 

zaman necə diqqət və qayğı ilə yanaşdığımız, bunun bariz nümunəsidir. Ölkəmizdə müxtəlif millətlərin, dini 

konfessiyaların birgə yaşaması nadir nümunədir. Dini icmalar arasında həmişə möhkəm dözümlülük, qarşılıqlı 

anlaşma olub, milli, dini ayrı-seçkilik müşahidə edilməyib. Bu gün də ayrı-ayrı dinlərə etiqad bəsləyən insanlar 

ailə kimi mehriban yaşayırlar. Tolerantlıq Azərbaycanda milli-mənəvi sərvət, dünya xalqlarına nümunə 

göstəriləcək bir dəyərdir. Azərbaycan minilliklər boyu müxtəlif xalqların azad, sərbəst və heç bir maneə ilə 

rastlaşmadan yaşadığı bir məmləkətdir. Bu, tarixin bütün dönəmlərində, mərhələlərində eyni xətt üzrə inkişaf 

edib. Ölkəmizdə tarixi ənənəyə söykənən və uzunəsrlik tolerantlıq mühiti formalaşıb. Bunun nəticəsidir ki, 

Azərbaycanda yaşayan hər bir xalqın nümayəndəsi özünü azad və firavan hiss edir. Ölkəmizdə azsaylı xalqların 

hüquqları hər zaman qorunub və onlara ana dilini, mədəniyyətini, dinini yaşatmaq üçün şərait yaradılıb. Ona görə 

də Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətinin, ictimai fikrinin formalaşmasında, eləcə də ölkəmizin ərazi 
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bütövlüyünün qorunmasında azsaylı xalqlar da örnək ola biləcək vətənpərvərlik nümayiş etdirə biliblər. Başqa 

xalqların, dinlərin nümayəndələri Azərbaycanı öz vətəni hesab etməsəydi və burada özünü azad, sərbəst hiss 

etməsəydi, respublikamızın müdafiəsinə qalxmazdılar. 

Artıq çoxmillətli Azərbaycan dünyanın nəzərində, gözündə nümunəvi bir dövlətdir. Əlbəttə, 

Azərbaycan dünyanın multikulturalizm, tolerantlıq, dözümlülük, humanitar əməkdaşlıq mərkəzinə çevrilib və 

bundan xalqımız da, dövlətimiz də qürur duyur. 

 

270 illik tarixi olan Şuşa şəhəri yenidən bərpa edilir, dirçəldilir 

 

Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Şuşaya 

səfər çərçivəsində “Xarı Bülbül” otelinin yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak etmiş və bu otelin nəzdindəki 

48 mənzilli korpusda və kotteclərdə yaradılan şəraitlə, Şuşa Rəsm Qalereyasında görülən işlərlə, Şuşada xüsusi 

nümayəndəliyin yerləşəcəyi inzibati binada və Yuxarı Gövhərağa məscidində aparılan bərpa işləri ilə, Şuşa 

Yaradıcılıq Mərkəzinin yerləşəcəyi bina ilə də tanış olmuşlar. Xatırladaq ki, Yuxarı Gövhərağa məscidində bərpa 

işləri Heydər Əliyev Fondu tərəfindən həyata keçirilir. 1768-1769-cu illərdə inşa edilən bu məscid də işğal 

dövründə erməni vandalizminin qurbanı olmuşdu. Həmçinin Şuşada Prezidentin göstərişi ilə “Xan qızı” bulağı 

bərpa edilmiş, Xan qızı Natəvanın sarayına isə baxış keçirilmişdir. 

Səfər zamanı ulu öndərimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1980-ci ildə 150 illik yubileyi qeyd olunan, 

lakin işğal zamanı tamamilə ermənilər tərəfindən dağıdılan 960 şagird yerlik 1 saylı ümumtəhsil məktəbinin 

təməli qoyulmuş, 110/35/10 kilovoltluq “Şuşa” yarımstansiyasının isə açılışı olmuşdur. Bu yarımstansiyanın işə 

salınması ilə Şuşa şəhəri ölkəmizin ümumi enerji sisteminə qoşulmaqla şəhərin fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchizi 

təmin edilmişdir. 

Həmçinin yeni məscidin təməli də qoyulmuşdur. Ən önəmli məsələlərdən biri də Azərbaycan Prezidenti 

tərəfindən təməli qoyulan yeni məscidin modern memarlıq üslubunda layihələndirilərək inşa edilməsidir. 

Məscidin memarlıq təməlini Azərbaycanda Zəfər Gününün rəmzi (8 noyabr 2020-ci il) olan 8 rəqəmi təşkil edir. 

Bu rəqəm həm də sonsuzluğu, əbədiliyi təcəssüm etdirir. Məscidin iki minarəsi 11 rəqəmini əks etdirəcək ki, bu 

da Şuşa şəhərinin və Qarabağın onbirinci ayda tam işğaldan azad edilməsini xarakterizə edir. 

Qürur və sevinc hissi ilə qeyd edilməlidir ki, bu gün müstəqil Azərbaycan Ali Baş Komandanın 

rəhbərliyi ilə tarix yazır, qüdrətli ordumuzun işğal altında olan torpaqlarımızı azad etməsi nəticəsində ölkəmizin 

ərazi bütövlüyü və tarixi ədalət bərpa olunur. Müqəddəs üçrəngli bayrağımız respublikamızın digər bölgələrində 

olduğu kimi, işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda da əzəmətlə dalğalanır. 

Bu gün Prezident İlham Əliyev ulu öndərimizin vəsiyyətini yerinə yetirərək azadlığına qovuşan, 270 

illik tarixi olan Şuşa şəhərini yenidən bərpa edir, dirçəldir, əvvəlki şöhrətini özünə qaytarır. İndi Cıdır düzü də, 

Şuşa da, Qarabağ da azaddır. Bu torpağın sahibləri qayıdıblar, əllərində bayraq, ürəklərində Vətən sevgisi. 
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Şuşada əsrə bərabər iki gün 
 

Sosial şəbəkədə yazılanlar 

 

Qulu Məhərrəmli, jurnalist: 

- Şuşaya 10 saatlıq çətin yol, şəhərdə yaşanan əsrə bərabər iki gün, oradakı unudulmaz görüşlər, şəhərdə 

aparılan quruculuq işləri və nəhayət, Cıdır düzündə keçirilən "Xarıbülbül festivalı" və Gövhər ağa məscidində 

səslənən Ramazan duaları - hər şey möhtəşəm! Şuşaya getmək istəyən hər kəsin niyyətinin reallaşması arzusu ilə 

bayramınız mübarək!..  

Çingiz Abdullayev, yazıçı: 

- Şuşada "Xarıbülbül" festivalı. Biz hamımız, demək olar ki, hər gün, hər görüşdə, hər yığıncaqda Şuşada 

keçirilən "Xarıbülbül" festivalı haqqında danışırdıq. Biz "Gələn ili Şuşada keçirəcəyik" sözlərinə bir sehr, möcüzə 

kimi inanırdıq. 

Və bu möcüzə baş verdi! Doğma Şuşaya qayıtdıqdan altı ay sonra! Bilirəm ki, mənim səhifəmi qırxdan 

çox ölkədə izləyirlər, o cümlədən, Ermənistanda. İstəyirəm ki, hamı başa düşsün və dərk etsin ki, bu, sadəcə bizim 

müharibədəki qələbəmizin sevinci deyil. Biz heç bir zaman müharibə tərəfdarı olmamışıq. Biz qonşularımızın 

torpağını zəbt etməmişik. Biz öz ölkəmizin, torpağımızın ərazi bütövlüyünü bərpa etmişik. Şuşa hər zaman 

birmənalı şəkildə bizim ölkəmizin mədəniyyət paytaxtı, xalqımızın qürur mənbəyi hesab olunub. Məhz buna görə 

də bu festival gözlərimizdə yaş və böyük sevinc hissi ilə qeyd olunur. Bu festivalın Ramazan bayramı ilə eyni 

vaxtda olması heyrətamiz təsadüfdür. Qoy bu müharibədə öz doğmalarını və yaxınlarını itirən hər bir kəsin - ürəyi 

yaralı şəhid ana və atalarının, şəhidlərimizin həyat yoldaşları və övladlarının da qəlblərində bayram olsun. 

Şəhidlərimizin ruhu bu gün bizimlədir! Bakıda metroda erməni terroru nəticəsində həlak olan Rafiq Babayevin 

ruhu bizimlədir! Həmçinin, onunla birlikdə həlak olan Azərbaycan vətəndaşlarının ruhu bizimlədir! 1990-cı ilin 

yanvarında güllələnən və yaralanan hər bir kəs bizimlədir! 1991-ci il 20 noyabrda Xocavənd rayonunun Qarakənd 

kəndinin yaxınlığındakı vertolyot qəzasında həlak olan siyasi xadimlər bizimlədir! Xocalıda güllələnən, yaralanan 

qadın və uşaqlarımız bizimlədir! Torpaq uğrunda şəhid olanlar bizimlədir! Bu gün onlar hamısı Cıdır düzündə 

bizimlədir! Onların ruhu şaddır! Biz bu günü neçə illər gözləyirdik! Bundan sonra çox festivallar, bayramlar, 

görüşlər keçiriləcək. Ancaq bu festival 28 illik Şuşa həsrətindən sonra ilk festivaldır! Prezident İlham Əliyevin 

bu festivalı açması simvolikdır. O, tarix boyu Azərbaycan xalqının yaddaşında Şuşanın xilaskarı kimi qalacaq! 

Əbədi qalacaq! Bu gün biz dövlətimizi parçalanmaq təhlükəsindən xilas edən Ümummilli lider Heydər Əliyevi 

xatırlamalıyıq. 

Hər kəsə təşəkkürlər! Bayramınız mübarək!  

Vüqar Bayramov, millət vəkili: 

- Uzun illərdən sonra, dünən ilk dəfə azad, əziz Şuşamıza səfər edə bildim. Doğma yurdumuzu yenidən 

azad görmək əvəzolunmaz hissdir. Müzəffər Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə şanlı ordumuzun Şuşanın 

işğaldan azad etməsi xalqımızın qəhrəmanlıq tarixində xüsusi yerə sahibdir. Şəhidlərimizin qanı bahasına, 

ordumuzun böyük şücaəti sayəsində yenidən doğma yurdumuza qovuşmaq bizə nəsib oldu. 

İşğaldan azad olunmuş digər ərazilərimiz kimi, Şuşa da erməni vandalizminə məruz qalmış, tarixi, mədəni 

abidələrimiz dağıdılmışdır. Bu görüntülər bizi sarsıtsa da, Şuşanın əzəmətliyi, əyilməzliyi bizə böyük qürur hissi 

yaşadır. Müzəffər Ali Baş Komandanın Şuşaya səfəri, bərpa, yenidənqurma işlərinə start verilməsi isə bu 

topraqlarımıza yeni nəfəs, yeni ruh verməkdədir. Əminəm ki, mədəniyyət paytaxtımız olan Şuşa ən qısa zamanda 

öz doğma sakinlərini qarşılayaraq dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevriləcəkdir.  

Ülviyyə Heydərova, jurnalist: 

- Mənə görə Şuşaya səfər müqəddəs torpağa ziyarətdir. 28 il həsrətini çəkmişik, Şuşanı görməyən, 

ürəyindən çıxarmayan, onun uğrunda qan tökən və tökməyə hazır olan böyük nəsil yetişdi. Bu müqəddəsdir ki, 

uğrunda ağlagəlməz mübarizə aparıldı və o yerlər düşməndən azad olundu. Bu səfərin Ramazan bayramı günlərinə 

təsadüf etməsinin mənası da elə bundadır. O torpaqları görənlər sadəcə festival iştirakçıları deyildilər, eləcə 

müqəddəs torpağı ziyarətə gələn zəvvarlar idilər. Şuşada iki unudulmaz gün yaşayan əzizlərim, ziyarətiniz qəbul 

olundu! Şuşa, Qarabağ uğrunda canından keçən şəhidlərimizin ruhu şad olsun!  

Cavid İsmayıl, jurnalist: 

- Alim və Fərqanə Qasımovlar Şuşada "Qarabağ şikəstəsi" oxuyanda dirijor Yalçın Adıgözəlovun 

hərəkətlərinə fikir verdinizmi? İlahi, neynirdi o adam? Əsl master-klass göstərirdi e. Babası Zülfünün, atası 
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Vasifin də əvəzindən ordaydı sanki. "Ölkəm" romansı çalınanda Cəfər Cabbarlı və Asəf Zeynallı da sevinirdi 

yəqin. Və ən başlıcası, Üzeyir bəyin də ruhu şaddır indi. "Koroğlu" uvertürası ilə Şuşasına qayıtdı...  

Fazil Mustafa, millət vəkili: 

- Hicrətdən Qayıdış. 

İncik səslər eşidirəm. İncik yazılara rast gəlirəm. "Məni niyə Şuşaya aparmayıblar?" Məlum filmdəki 

Kamilov deməli, Budyonnı ordenim bu, "Tərəqqi" medalım bu. Sanki bunu bir ədalətsizlik kimi görənlər var. 

Şuşada olmaqdan çox, orada iştirakçı olanların paxıllığına olan düşüncələrdir bəlkə də. Əlbəttə, o cür gözəl 

festivalda canlı ifaları dinləməyi, Şuşanın yeni doğulmuş ay kimi nurunu udmağı kim istəməz ki?.. İki gün 

televizordan asılı qaldım. Bir dinlədim, iki baxdım, doymadım. 

Doğrudanmı yaradan bizə bu neməti bəxş etdi? Cəmiyyət olaraq davamlı şükranlıq ənənəmiz yox kimidir, 

səbirsizik, arxayınçılığı sevirik, dar günə hazırlaşma proqramımız da arzulanan kimi deyil. O halda bu nemət bizə 

bəlkə yenidən bir sınaq üçün verilib? Bu Şuşadan, bu Qarabağdan sonra bu millət hökmən yeniləşməlidir. Tez-

tez məscidlərdən danışırıq. Qarabağda da bütün məscidlərimizin bərpasını planlaşdırırıq. Çox gözəl addımdır. 

Ancaq düşünürükmü ki, bu məscidləri hansı müsəlmanlar dolduracaq? Birinin beyni Fələstində, başqasınınkı 

Qumda, o birininki Ərəbistan yarımadasında. Beyni ancaq Qarabağda olan, beyni ancaq Azərbaycanda olan 

müsəlman boşluğunu doldurmalıyıq ilk öncə. Vətən məsələsi də həmişə belədir. Hər şəhid olan dəyərini almaya 

bilər. Hər qazi olan arzuladığı qayğını, diqqəti görməyə bilər. Əsl savaşan müharibə veteranı vəsiqəsinin dalınca 

getməyə bilər. Bir gün cəbhə yaxınlığına ezamiyyətə getmiş birisi isə bu vəsiqəni necə lazımdır düzəldib insanın 

gözünə soxa bilər. Kimsə qəhrəmanlıq göstərər, ancaq orden, medal təltifində unudular. Kimsə fərarilik edər, 

ancaq üç medalı yaxasına birdən taxar. Nə olsun? İndi anladığım gerçəyi deyim sizə. Vətən məsələsində Allahın 

nəzərinə baxılar yalnız. Adsız qəhrəman da ola bilərsən, əl üstə gəzdirilən ən üstün insan da. Elə sındırarlar ki, 

küsüb ölkədən də gedə bilərsən. Vətən sevgisinin statusu olmaz. Eləcə də Vətənə xidmətin statusu olmaz. 

Cəmiyyətin, dövlətin verdiyi qiymətdə artıqlıq, əksiklik ola bilər. Ancaq Allahın verdiyi qiymətdə tərəzi həmişə 

düz olacaqdır. 

Ona görə də Allahın verdiyinə baxarsanız, bu nemətə hökmən şükr edərsiniz. O nemət Şuşadır. İki günlük 

festivalda mən Bakıda oturmuşdum. Ancaq hamıdan çox, hamıdan qat-qat artıq Şuşadaydım. Çünki orada 

Azərbaycan dövlətinin başçısı vardı, mənim millətimin insanları vardı, mənim dilimin, musiqimin səslənişi vardı, 

mənim dinimin Əzanı vardı. İndi bir də düşünün, məgər bütün Azərbaycan Şuşada deyildi? 

Hətta mən bir çox hallarda fəaliyyətini tənqid etdiyim Polad Bülbüloğlunu da sevdim, orada oturan, 

qalxan, çığıran, kövrələn, ağlayan, oxuyan, oynayan, gülən hər kəsi sevdim. Onlar hamısı öz möhtəşəm aurası ilə 

məni inandırdılar ki, illərdir, əsrlərdir elə bu Şuşadayam. 

Kimsə inciməsin, küsməsin, qırılmasın. Cıdır düzündə kətildə oturmaq şərt deyil. İki gündür bu Vətəni 

sevən hər kəs ayaq üstə idi və Şuşada idi. Bu millətin yüz il, üç yüz il dünyadan köçmüşləri də orada idi, indiki 

diriləri də. Hamımız Şuşaya 29 illik hicrətdən qayıdırıq sanki...  

Bahar Muradova, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri: 

- "Hamımız Şuşaya 29 illik hicrətdən sonra qayıdırıq sanki"... Bu, keçmiş həmkarım, hörmətli Fazil 

Mustafanın "Hicrətdən qayıdış" adlı statusunun çox bəyəndiyim sonuncu cümləsidir. Zənnimcə, bu günlər hər 

birimizin keçirdiyi ən müxtəılif hiss və emosiyaları çatdırmaq üçün çox uğurlu ifadədir. Əyani vasitə kimi isə 

Müqəddəs Şuşadan bir görüntünü təqdim edirəm. Vaqifin yenilənən məqbərəsi.  

Nailə Vəlixanlı, akademik: 

- Şuşa... Cıdır düzü... "Xarıbülbül" festivalı... Ömrümüzün ən fərəhli günlərindən ən sevinclisi... Gözlərin 

aydın Azərbaycan! Qarabağ Azərbaycandır. 

Könül Arifqızı, teleaparıcı: 

- Bəzən 1 musiqi 100 sözdən daha çox danışır. Bu torpaqda Üzeyir bəyin ruhu dolaşır, onun musiqi 

simvolu Arazbarı necə də yerində səslənir və ürəyimizdəki bütün arzuları dilə gətirir. İki günlük "Xarıbülbül" 

festivalı o qədər zəngin hisslər yaşatdı ki, Şuşa başdan başa 1 musiqi bayramına çevrildi. Bu xoşbəxtliyi bizə 

yaşadan, canını qurban edən bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram və minnətdarıq. Qarabağın toylu-büsatlı günləri 

isə hələ qabaqdadır. 

...Şuşada gedib görmədiyim hələ çox yer qaldı, Natəvan bulağı, Üzeyir bəyin ocağı, İsa bulağı, Turş su 

və s. Amma Vaqif məqbərəsinin qarşısında dayanıb Şuşanın qürub çağını izləmək nəsib oldu. Üstəlik, sevimli 

müəllimim Fərəh xanımla bu anı paylaşmağın zövqü ayrı idi, konservatoriyadakı dərslərimiz yadıma düşdü lap. 

Şuşaya o axşam bir mini tur atdıq, Gövhər ağa məscidi, karvansaray, rus kilsəsi və daha neçə tarixi məkana baş 

çəkdik, dilək tutduq ki, gələn səfər gələndə bütün uçub dağılmış, tanınmaz hala düşən abidələrimizi sağlam, 

möhkəm və yaraşıqlı görək bir də hamımız, bütün arzusunda olanlar həp bərabər gedək. Torpağımızı dirçəldək, 
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yurd salaq, sahiblənək. Şuşa havasına hava çatmaz, ciyərlərimiz 1 ilin oksigenin aldı. Necə möhtəşəm təbiəti, 

havası, suyu, mənzərəsi, səhəri, axşamı var vətənimin. Biz bu illəri sənsiz necə yaşamışıq, Şuşa?  Bağışla bizi.. 
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Şuşaya məktub 
 

Günel Anarqızı 

 

Salam, əziz Şuşam! 

Qəribədir, amma hər dəfə adını söyləyəndə inanılmaz dərəcədə kövrəlirəm... 

Sanki sən mənim balaca balam, körpəm, qayğıya, nəvazişə ehtiyacı olan övladımsan. 

Görəsən, haradan yaranır bu hiss, hansı mənbədən güc alır? Bilmirəm. Yəgin bilsəydim daha rahat 

olardım... 

Bəlkə babam Rəsulun sənin haqqında sevgi dolu şeirlərindən və ya həzin səsli Cəvahir nənəmin "Şuşanın 

dağları başı dumanlı" mahnısını yanıqlı zümzüməsindən? Ya bəlkə atam Anarın "Üzeyir ömrü" filmində dahi 

bəstəkarın kiçik bacısının rolunu uşaq ikən ifa etdiyimdən? Ya anam Zemfiranın Mir Möhsün Nəvvab haqqında 

o zamanlar yazdığı kitabıyçün məlumat topladığı vaxtda alimin Cıdır düzündəki məzarını ziyarət etməyimizdən? 

Bəlkə Məmayi məscidinəcən dəfən-dəfən yol ölçərkən anama bezmişcəsinə: "Axı demişdin gəzməyə çıxırıq, indi 

yenə Məmayi məscidinə gedirik?" deyə söylənməyimdən? 

Ya həyatımın ən munis və mübhəm uşaqlıq xatirələri - Cıdır düzündə gəzişərkən yaranan ilk sevginin 

cücərtilərinin yaşatdığı unudulmaz təəssüratdan? 

Şuşam, bəlkə sənin küçə və məhəllələrinin hər daşını və kəsəyini, bütün döngə və həyətlərini, oradakı 

eyvan və qapılarının bəzəklərinin hər naxışını əzbər bildiyimdən? 

Ya da al-əlvan Natəvan bağında həyatımda ilk və son dəfə gördüyüm nəlbəki yekəliyində çəhrayı rəngli 

qızılgüllərinin başgicəlləndirən qoxusundan? Buz kimi soyuq sulu bulaqlarından, təkrarsız dadlı kəklik otu 

çayının ətrindən? Bilmirəm... 

Düz qırx ildir bu suala cavab axtarsam da... 

Bəlkə də məhz bu cavabı tapmaq üçün bu gün yanına gəlmişəm. Xatirələrimdə uşaqlığımın ən unudulmaz 

iki yayını və həyatımın qalan hissəsində xəyallarımda yaşatdığım səni yenidən görmək üçün. "Xarıbülbül" musiqi 

festivalında aləmə yayılan o müdhiş səsləri dinləyib, füsünkar təbiətini yenidən seyr etmək üçün. 

Bilirsən, mən həmişə özümü yazıçı adlandırmaqdan çəkinmişəm, çünki hesab etmişəm ki, yazıçı Mirzə 

Fətəli və ya Mirzə Cəlil kimi həyatını bu işə həsr edən, əsərləri bəşəriyyətin düşüncəsini dəyişdirəcək gücə malik 

bir düha olmalıdır. Qalanı isə havayı işdir. Ancaq bu xüsusda, daha doğrusu, şairliyi barədə atamın da maraqlı bir 

sözü var, deyir: şairlik bir azardır, hərdən birdən tutandır. Bax, mənim üçün də yazıçılığım bir tutqudur, tutanda 

buraxmaq bilmir, ürəyimi ağ kağız üzərinə boşaltmayınca məndən əl çəkmir. Bir də görürsən, yüz cür işim-gücüm 

tökülüb qalır, həll olunmamış məsələlərin yükü də bir tərəfdən sıxır, amma bilirəm, içimi tökməsəm rahat 

olmayacağam. 

Bir sözlə, sən yazıçı olmayan məni, yazı yazmağa ömürlük məhkum etdin. Necə ki, vaxti ilə atamı da 

yazıçılığa "məcbur" etmişdin. 1952-ci ildə 14 yaşlı Anar Şuşa sanatoriyasındaykən Bakı üçün darıxıb Amerika 

həyatından bəhs edən bir pyes yazmışdı, sonra da ailə üzvlərinə oxumuşdu. O zaman Rəsul Rza göy mavisi 

gözləriylə uzaqları, bəlkə də Şuşa dağlarını seyr edib fikrə dalmış, ani tərəddüddən sonra birmənalı qərarını 

vermişdi: "sən də yazıçı oldun". Bəlkə də məhz o an on dörd yaşlı yeniyetmə Anar yazıçı Anar oldu... 

Bilirsən, Şuşa, mən də yazmağa sənlə başladım, daha doğrusu sənə görə başladım. Əvvəlcə sənə bir neçə 

hekayə həsr etməklə bu yola qədəm qoydum. Onlardan "Atama məktub", "Şuşa", "Arzu" və daha bir neçəsi 

"Qarabağ hekayələri" silsiləsinə daxil oldu, onlarca xarici dilə tərcümə edildi, bir çox ölkələrdə oxuculara təqdim 

olundu, kimini kövrəltdi, kimini ağlatdı, kiminin Qarabağ münaqişəsinə baxış bucağını dəyişdi, kiminin  bu 

barədə olan fikirlərini qarışdırıb alt-üst etdi... Amma cifayda. Sonra həmin adamlar "Qarabağ hekayələri" kitabını 

qoltuqlarına vurub işlərinə-güclərinə qayıtdı, bizsə Şuşasız, Qarabağsız Vətənimizə döndük. Amma təslim 

olmadıq, yeni güc toplayıb növbəti döyüşə kökləndik, daş kimi möhkəmləndik, savaşdıq, vuruşduq, həqiqəti 

dəlillərlə, sübutlarla ətrafa bəyan etdik, müxtəlif sahələrdə ən yüksək zirvələrə ucaldıq, özümüzü aləmə tanıtdıq 

və eyni zamanda bu aləmi tanıdıq. Aləmsə kor və kar idi... 

Şuşa, bil ki, bu dünyanı oyatmaq üçün özümüzü fəda etdik, hərə öz yerində bir döyüşçü oldu, şair demiş, 

kim isə Vətən yolunda nitq söylədi, kim isə həlak oldu. 

Biz ölmədik. İllərlə, aylarla, ən keçilməz yollarla sənə doğru irəlilədik. Qarış-qarış, addım-addım. 

Yolunda inanılmaz faciələr yaşayaraq, olmazın müsibətlərə dözərək, minlərlə qurban verərək... səni qaytardıq. 

Atasının vəsiyyətinə əməl edən Ali Baş Komandanımızın  sarsılmaz əzmi, dəmir iradəsiylə idarə olunan 

müzəffər ordumuz səni Vətənə qovuşdurdu. 
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Övladların keçilməz yollar, fəth olunmamış dağ və sıx meşələrlə sənə doğru gəldi. Bu yolda neçə-neçə 

nur üzlü , həyat dolu gənc canından keçdi. Deyirlər, torpaq uğrunda ölən varsa  - Vətəndir. Şuşa, övladlarının qanı 

torpağına qarışaraq sənin özün, gücün və qüvvən oldu. 

Oğullarının həyatlarında gördükləri son mənzərə də sənin yaşıl yamacların, sıx ormanlı dağların, 

ciyərlərinə çəkdikləri son udum hava da şüşə kimi səffaf oldu. 

İndi isə biz sənə sarılırıq. Tam qəlbimiz, varlığımız, ən kövrək nəvazışimiz ilə. 

Kim isə torpağına basar basmaz alnını daşına söykəyərək Tanrıya şükür etdi, kim isə hönkür-hönkür 

ağladı, kim isə avazını dağlara yaydı, başqaları bu təkrarsız səsləri alqışladı, kim isə yallı getdi, kim isə Cıdır 

düzündə uzanıb şirin-şirin yuxuladı... 

Hamımız artıq dillər əzbəri olmuş kəlmələri təkrarlayaraq onların gerçək olduğunun bəxtəvərliyini 

yüzüncü dəfə yaşadıq: 

Əziz Şuşa, sən azadsan! 

Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq! 

Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik! 

Necə ki, sən bizi dirçəltdin, bizi özümüzə qaytardın, bizim kim olduğumuzu göstərdin! 

İndi biz səni göz bəbəyimiz kimi qorumalıyıq. 

Səni yenidən tikib, qurub daha da füsünkar, cazibədar və düşmən üçün əlçatmaz etməliyik. 

Bu gün bir balaca yazıçı təxəyyülümə ümid edərək yenə də səni nə üçün belə kövrək məhəbbətlə sevirəm 

sualına cavab tapa... bilmədim. Amma, neynək?.. 

Əsas odur ki, sənə bir şeyi tam əminliklə etiraf edə bilərəm: 

Şuşam, bu gün mən həyatımda olmadığım qədər xoşbəxtəm. 

Bəs sən?.. 

 

14 may, 2021 il 
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Şeirimizin Şuşası 
və ya Nizami Gəncəvi əsərlərinin tərcüməsinə dair qeydlər 

 

Fikrət Şiriyev 

 

Klassik ədəbiyyatın məziyyətləri, bildiyimiz kimi, çoxdur, bunlardan biri də hər dəfə oxuyanda yeni nə 

isə tapmaqdır. 

Bunu bildiyim üçün dahi Nizaminin əsərlərini bir də oxumaq qərararına gəldim. Doğrusu, məni daha çox 

bu həvəsə salan amillərdən biri də məktəb illərindən hamının əzbər bildiyi bəzi beytlər idi. O zamanlar elə də 

fərqinə varmadığım məşhur şeirlərdəki məntiqsizliyi getdikcə heç cür Nizami ilə bağlı görmürdüm: 

Şam şəhərində xeyli qoca bir kişi vardı, 

Pəri kimi, cin kimi camaatdan qaçardı... 

Necə yəni xeyli qoca? Bu "xeyli qoca" necə kərpic kəsə bilər? 

Və yaxud: 

Zülm edib bir qarıya çox uddurmuşdular qan, 

O da Sultan Səncərin tutaraq yaxasından 

Dedi ki: - Səndə insaf az görmüşəm, qulaq as! 

Səndən gördüyüm zülüm əsla hesaba sığmaz. 

Bir kənd darğasının əlində aciz qalan qarı ölkənin Sultanının (padşahının) yaxasından tuta bilir. Özü də 

ona həm səndə insaf az görmüşəm, həm də səndən gördüyüm zülüm hesaba sığmaz deyir. Heç bir məntiq yoxdur 

- insaf gördüyü üçün müraciət etməyə cəsarət etdiyi adama deyəsən ki, səndən çox zülümlər görmüşəm (?!). 

Belə məntiq boşluqlarını və digər problemləri əsərləri oxuduqca tez-tez gördüm. Hətta, omonim olan 

ədatla yerlik hal şəkilçisinin qafiyə kimi işləndiyi "Bir inci saflığı varsa da suda, Artıq içiləndə dərd verir su da" 

kimi dillərə düşmüş beyt də düzgün tərcümə olunmayıb: 

Ab ərçe həme zolal xizəd, 

Əz xordəni por məlal xizəd. 

- beytinin sətri tərcüməsi, yəni mənası belədir: 

Su hərçənd ki, bütün zülalları yaradır, 

Çox qəbul edəndə məlal (yəni əzab) yaradır. 

Bəs tərcüməyə Nizaminin demədiyi "inci" sözü - lüğətlərdə molyusklardan çıxarılan sədəf kimi izahı 

verilən bu söz niyə daxil edilib, bilmədim. Belə sualların cavabı haqda bir qədər sonra fikirlərimi qeyd edəcəyəm. 

Tərcüməsi çox təəccüb və təəssüf doğuran, hətta Nizami kimi nəhəng dühanın şəxsiyyətinə kölgə salmaq 

cəhdi kimi qiymətləndirdiyim "Sirlər xəzinəsi"ndə rast gəldiyim 2 beyt var və düşünürəm ki, Nizaminin 

əsərlərinin tərcüməsinin keyfiyyəti haqda bu iki beyt kifayət qədər təsəvvür yarada bilər: 

Çərx ilə əyləşsən əgər süfrəyə, 

Barı bir az sür-sümük at bəndəyə. 

Mən bir itintək edirəm iftixar, 

Bəndəliyinlə yaşaram bəxtiyar. 

"Kitabın yazılma səbəbi" bölməsində şaha xitabən yazılmış bu beytlərin Xəlil Yusifli tərəfindən belə 

tərcüməsi Nizaminin şahın iti olmaqdan iftixar duyduğu anlamına gətirir. Ancaq Nizami elə Nizamidir, o, bütün 

əsərlərində öz şəxsiyyətini yüksək tutur, fenomenal istedad sahibi olduğunu yaxşı bilir və özünü söz səltənətinin 

sultanı hesab edir. Bəs necə olur ki, bu sultan birdən-birə kiminsə iti olmaq istəyir, həm də bundan qürur duyur? 

Əlbəttə, bu, absurddur. Ona görə tərcümənin müxtəlif variantlarına baxdım. Süleyman Rüstəm Abbasəli Sarovlu 

ilə bu beytləri tamam fərqli tərcümə edib: 

Söz süfrəsi başında fələklə zövq alarsan, 

Öz comərdlik töhfənlə məni yada salarsan. 

Sənə sadiq, vəfadar olmağın öz yeri var, 

Qulluğunda dayanmaq iftixardır, iftixar. 

Eyni misralardakı bu qədər məna fərqi məni yenə təəccübləndirdi. Xəlil Rzanın tərcüməsini axtardım: 

Axşam əl uzadırkən fələklə bir təama, 

Sən mənim də qarşıma bir tikə qoy, unutma. 

Sənə məhəbbətimi vəsf etdim dönə-dönə, 

Qoy sənə qul xidmətim iftixar olsun mənə! 
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Fikir verirsinizsə, Xəlil Rza da yuxarıdakı tərcüməçilər kimi Nizaminin özünün özünə it deməsi fikrini 

yazmır, ancaq təəssüf ki, şaha qul olmaqdan iftixar duyduğunu göstərir. Mənim fikrimcə, bu beytlərin nisbətən 

kamil tərcüməsi tanınmış nizamişünas, maştağalı şair Mircəlal Zəkiyə məxsusdur. "Sirlər xəzinəsi"ni Nizami 

Gəncəvinin vəzn, üslub və təhkiyəsini həssaslıqla qoruyaraq tərcümə edən Mircəlal Zəki həmin beytləri belə 

təqdim edir: 

Çərx ilə həmsüfrə olan axşamı, 

Bəndəyə həm süfrədən et ənamı. 

Bəndəliyindən vururam dəm sənin, 

Dəbdəbədir bəndəliyin həm sənin. 

Bu beytlərin rus dilinə tərcüməsi də maraqlıdır, böyük tirajla MDB məkanında yayımlanan həmin kitabda 

gördüyüm fərqli fikirlər isə məni çox təəssüfləndirdi: 

Tı çitay moö kniqu, blistaə mej zvezdnıx qostey, 

So stola svoeqo tı mne kinğ xotğ nemnoqo kostey. 

Ə vedğ tolğko tvoy pes, i rasstalsə ə s rokom uqrömım, 

Uslujaə tebe gtim laem pokornım i şumom. 

(Tərcümə edənlər: K.A.Lipskerov və S.V.Şervinskiy) 

Tam aydın olsun deyə, həmin misraların söz-söz tərcüməsini qeyd edirəm: 

Ulduz qonaqların arasında parlamaqla sən mənim kitabımı oxu, 

Masanın üstündən heç olmazsa, mənə bir qədər sümük tulla. 

Axı mən ancaq sənin itinəm, tutqun qayalardan  ayrılmışam, 

Sənə öz təslimçi və hay-küylü hürüşümlə xidmət göstərirəm. 

Tərcüməçilər bir tərəfdən şairin yazmadığı fikirləri, sözləri özlərindən əlavə ediblər, misraların 

uzunluğunu təxminən iki dəfə artırıblar (Nizami "Sirlər xəzinəsi"ni əruzun Səri bəhrində, yəni hər misrası 

təxminən 11 hecada yazmışdır), digər tərəfdən dahi Nizamiyə qərəzçiliklə yanaşıblar. Ancaq şahın iti olmaq, ona 

təslimçi və hay-küylü hürüşlə xidmət göstərmək nə deməkdir?! Bəs acizanə şəkildə ağasından stol üstündən 

(Şərqdə süfrə yerdə açılır, stol üstdə yox!!!) sür-sümük, yəni süfrənin artığının xahiş edilməsi nə deməkdir?! Bu, 

Nizamiyə yaraşarmı? 

  

Belə müxtəlif yanaşmaları, hər kəsin bir cür tərcümə etməsini Nizami irsinə böyük hörmətsizlik hesab 

edərək həmin beytlərin orijinalına baxdım: 

Ba fələk an şəb ke neşini bexan, 

Pişe mən əfkən ğədəri-ustuxan. 

Kaxere-lafe-səgite mizənəm, 

Dəbdəbeye-bəndəgite mizənəm. 

Bu beytlərin filoloji tərcüməsi görkəmli şərqşünas alim Rüstəm Əliyevin icrasında belə alınıb: 

Bir gecə fələklə süfrə arxasında oturarkən, 

Mənə də bir neçə sümük at. 

Çünki mən sənin itin olmaqdan dəm vururam, 

Sənə qul olmağım üçün haray salmışam. 

Əlbəttə, bədii tərcümələr üçün əsas kimi götürülən bu filoloji tərcümə özü qəti düzgün deyil. Bəs əslində, 

necə olmalıdır? Birincisi, buradakı "səgit" və "bəndəgit" sözləri birinci şəxsin təkini, yəni "(mənim) itliyim"i və 

"(mənim) bəndəliyim"i yox, ikinci şəxsin təkini, yəni "(sənin) itliyin"i və "(sənin) bəndəliyin"i bildirir. Əsas 

məsələ isə budur ki, burada söhbət tərcüməçilərin təqdim etdiyi maddi varlıqlardan yox, ilahi dəyərlərdən, göy 

cisimlərindən gedir. Bilirik ki, Şeyx Nizaminin "Sirlər xəzinəsi" poemasını ithaf etdiyi Ərzincan hakimi Bəhram 

şahın adının mənası Mars planeti deməkdir. Nizami Gəncəvi yaradıcılığını dərindən bilən, həm də astronom kimi 

tanınmış alim olan Firudin Qurbansoy tədqiqatlarında yazır ki, Bəhram, yəni Mars planeti Günəş sistemində 

Yerdən görünən parlaq planetlərdən biri, həm də qırmızı olduğuna görə Şərq ədəbiyyatında çox yüksək səviyyəli, 

nəcib və nüfuzlu şəxsləri bu planetin adı ilə mədh edirdilər. F.Qurbansoy qeyd edir ki, Nizami burada Bəhram 

şahın adaşı Mars kimi daim parlaq və göylərdə (ucalarda) olmasını yazır və onu öz nuru ilə hətta kainatın ən 

parlaq ulduzu olan Şira ulduzu (latınca Sirius) ilə müqayisə edir. Günəş sistemindən bir neçə işıq ili (8,6) uzaqda 

olan və Böyük İt bürcünün Alfa ulduzu hesab edilən Sirius da Şərq poeziyasında Mars kimi şöhrətin, dəbdəbənin, 

taxt-tacın, yüksək dövlət qulluğunun rəmzidir, ancaq o, Marsdan qat-qat böyük və parlaq olduğuna görə daha 

yüksək mərtəbəli, daha məhşur və daha nüfuzlu şəxslərin mədhində istifadə edilir. Maraqlıdır ki, Mars planeti 

bəzi məqamlarda Sirius ilə bir xətdə dayanır və ətindən kabab bişirilə bilən heyvanlar kimi tanınan Qoç, Buğa, 
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Oğlaq bürclərinin (digər bürclər istisnadır) ulduzları da həmin məqamda bunlarla eyni xətdə qərar tutur. Nücum 

elmini, yəni astronomiyanı mükəmməl bilən Nizami  haqqında söhbət gedən beytlərdə süfrəni səmaya, həmin 

bürcləri təşkil edən işıqlı ulduzları kabab tikələrinə bənzədir (Şərq ədəbiyyatında xəyali xətt ilə-şiş anlamında 

birləşə bilən ulduzların kabab kimi səciyyələndirilməsi geniş yayılmışdır). Deməli, Nizami bu beytlərdə təqdim 

edildiyi kimi yox, tamam başqa fikir deyir. Gəlin Şeyx Nizaminin Bəhram şaha müracətlə yazdığı həmin 

misraların dəqiq filoloji tərcüməsinə baxaq: 

O gecə ki, fələklə bir süfrədə oturmusan, 

Bir qədər sümüklü tikələrdən (kababdan) mənim üçün endir. 

Sözümün axırında sənin itliyini vəsf edərəm, 

Bəndə olmağının dəbdəbəsini vəsf edərəm. 

Aydın olur ki, şair burada it sözünü qətiyyən özünə aid etmir, Sirius ulduzunu nəzərdə tutaraq Böyük İt 

bürcündən danışır, heç kəsdən süfrə artığı da istəmir, ancaq göylərdə qərar tutan Marsı, yəni Bəhram şahı 

tərifləyir, onun göylərdə olmasını fələklə bir süfrədə oturması kimi səciyyələndirir, "Sənin itliyini vəsf edərəm" 

deyərək sözünün, yəni "Sirlər xəzinəsi" əsərinin sonunda Bəhram şahı kainatın ən parlaq ulduzu olan Böyük İt 

bürcündəki Sirius qədər parlaq olduğunu tərənnüm edəcəyinə söz verir və Bəhram şahdan kabab tikələri kimi 

təsvir etdiyi ulduzların qonorar kimi endirilməsini istəyir. Deməli, şair bu misralarda həm Bəhram şahı, yəni Marsı 

Böyük İt bürcündəki Sirius ulduzu ilə müqayisə edir, həm şaha böyük, parlaq, nüfuzlu deyir, tanrı nümayəndəsi 

kimi yüksəklərdə fələklə bir süfrədə oturmaq ixtiyarında olduğunu qeyd edir, həm onun əndazəsindən çıxmaması 

üçün adi bir Allah bəndəsi olduğunu vurğulayır, həm də göydəki məclisdən sümüklü (yəni ləzzətli) kabab 

istəməklə, "Sirlər xəzinəsi"nə görə şahdan ədalətli, ləzzətli qələmiyyə (qonorar) gözlədiyini bildirir: 

Ba fələk an şəb ke neşini bexan, 

Pişe mən əfkən ğədəri-ustuxan. 

Kaxere-lafe-səgite mizənəm, 

Dəbdəbeye-bəndəgite mizənəm. 

Nizaminin böyüklüyü, dahiliyi də odur ki, iki beytdə şair-tərcüməçilərin dərk edə bilmədiyi çox dərin 

mətləbləri deyib. Bilirik ki, Nizaminin yalnız "Xəmsə"si təxminən 30 min beytdir. Bu 30 mindən ancaq ikisinin 

izahı göstərir ki, Nizaminin əsərlərinə "qafiyə tutmaqla tərcümə etməyə cəhd" yanaşması kökündən yanlışdır. 

İndi bu qədər böyük və dərin fikri cəmi iki beytə sığışdıran Şeyx Nizaminin tərcümələrinin belə 

bərbadlığının səbəbləri haqqında: 

1. Nizami Gəncəvi bəzi ədəbiyyatşünaslar tərəfindən təəssüf ki, "Böyük şair", "Görkəmli şair", "Şərq 

ədəbiyyatını ulduzu" kimi epitetlərlə səciyyələndirilsə də, əslində, o, dünya ədəbiyyatının ən nəhəng simalarından 

biridir və Şərq poeziyasının günəşidir. Astronomiyadan bilirik ki, Günəş sisteminə daxil olan planetlərin 

hamısının bir yerdə kütləsi günəşin həcminin cəmi 2 faizini təşkil edir. Nizami də poeziyanın günəşi olaraq elədir: 

bütün şairlərin, tərcüməçilərin bir yerdə təfəkkürü onun istedadının 2 faizini təşkil edə bilər. Həmin 2 faizə 98 

faizin tərcüməsi tapşırılanda nəticə belə də gözlənilməlidir. 

2. Bildiyimiz kimi, Nizaminin 800 illiyi - 1941-ci il ərəfəsində, dəqiqi 1939-cu ildə onun "Xəmsə"sinin 

ilk dəfə Azərbaycan dilinə tərcüməsi haqda dövlət səviyyəsində qərar qəbul olunmuşdur. Ona görə də, əsərlərin 

keyfiyyətsiz tərcüməsinə təsir göstərən amil kimi 1937-ci ilin müdhiş hadisələri də xüsusi qeyd edilməlidir. Çünki 

məhz 1937-ci ildə bu tərcüməyə daha böyük potensialı olan şairlərin - Əhməd Cavad, Mikayıl Müşfiq, Hüseyn 

Cavid, Hacı Kərim Sanılı, Tağı Şahbazi, Sultan Məcid Qənizadə, Ömər Faiq Nemanzadə, Səid Hüseyn, alimlər 

Məmməd Kazım Ələkbərli, Hənəfi Zeynallı, Vəli Xuluflu, Bəkir Çobanzadə və başqalarının aradan götürülməsi 

ilə böyük boşluq yarandı. Tərcümə zərurəti yarananda ədəbiyyat aləmində yalnız Məmməd Rahim, Abdulla Şaiq, 

Abbasəli Sarovlu, Səməd Vurğun, Rəsul Rza, Süleyman Rüstəm, Mikayıl Rzaquluzadə... vardı. Böyük Nizaminin 

bədii tərcüməsi bu şairlərə, filoloji tərcüməsi isə Həmid Araslı, Mübariz Əlizadə, İbrahim Tahir, Abbasəli Sarovlu, 

qismən də Abdulla Şaiq və Böyükağa Qasımzadəyə tapşırıldı. Özü də hansı şəraitdə? Cəmi bircə - 1940-cı il 

ərzində "Xəmsə" həm filoloji, həm də bədii tərcümə olunmalı idi. Bir yandan 1937-ci ildə qurban getmiş, necə 

deyərlər, "gözü çıxarılmış qardaşın" xofu, bir yandan tərcümənin gedişinə ümumi nəzarətin KQB-nin, o vaxtkı 

NKVD-nin rəhbəri rus Yemelyanova tapşırılması, onun şair və tərcüməçilərdən həftəlik hesabat tələb etməsinin 

nə demək olduğunu təsəvvür etmək çətin deyil. Necə deyərlər, başının üstündə "Domokl qılıncı", qarşında tələsik 

edilmiş filoloji tərcümə, qaçmış yuxularında sürgünlük həyatı, Mircəfər Bağırovun vahiməli baxışları, 

Yemelyanovun çığırtıları və Nizami Gəncəvinin ruhu... Bu paradokslar çərçivəsində tərcümənin keyfiyyətini 

təsəvvür etmək olar... 

3. Mənbələrdə müxtəlif məlumatlar verilsə də, bilirik ki, Nizami təxminən 1174-cü ildə "Sirlər 

xəzinəsi"ni, ömrünün sonlarında isə "İsgəndərnamə"ni tamamlayıb. "Xəmsə" ilə tanış olanda görürük ki, bu 
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əsərlər yalnız yüksək sənətkarlıqla qələmə alınmış poeziya nümunələri yox, həm də nəhəng filosofun, 

astronomun, coğrafiyaşünasın, tarixçinin, kimyaçının, fizikin, ilahiyyatçının və digər elmlərə dərindən bələd olan 

fenomenal bir insanın yaratdıqlarıdır. 35 il ərzində Nizami kimi bir dühanın yazdığı 5 dərin məzmunlu poema 

cəmi 1 ildə tərcümə olunub. 

Bir neçə cümlə də Gəncədə doğulub, burada da yaşayan, təpədən dırnağadək türk oğlu türk olan 

Nizaminin niyə farsca yazması barədə mülahizələrimi demək istəyirəm. Nizami dövründə Anadoludan Hindistana 

kimi böyük bir ərazinin ədəbi dili farsca olmuşdur. Milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq Mövlanə 

Cəlaləddindən Firdovsiyə, Əlişir Nəvaidən Ömər Xəyyama kimi bütün şairlər fars dilində yazırdı. Həm də bu 

problem yalnız Azərbaycan ədəbiyyatına aid məsələ deyildi, bütün dünya üçün xarakterik hal idi. Bildiyimiz kimi, 

V əsrə kimi 40-dan artıq dövləti, 100-dək yazı mədəniyyəti olan xalqı birləşdirən Avropada bədii əsərlər yalnız 

latın və qədim yunan dilində, VI əsrdən XVI əsrə qədər isə cəmi 5 dildə - alman, ingilis, ispan, italyan və fransız 

dillərində yazılırdı. Bu o demək deyildi ki, V əsrə qədər alman ədəbiyyatı, yaxud XVI əsrə qədər Polşa, xorvat, 

ya da çex ədəbiyyatı olmamışdır, yaxud bu gün rus dilində yazan dünya şöhrətli Çingiz Abdullayev Azərbaycan 

yazıçısı deyil. 

Bütün qeyd edilənləri ümumiləşdirərək hesab edirəm ki, Nizami Gəncəvini doğma xalqına yaxından 

tanıtmaq, onun yalnız şablon söz birləşmələrində yox, həqiqətən dahi, təkrarsız, nəhəng olduğunu təqdim etmək 

üçün "Xəmsə"nin izahlı, geniş şərhli tərcüməsini etmək lazımdır. Qoy bu tərcüməyə 10 il, 20 il vaxt getsin, ancaq 

heç olmasa Nizaminin 900 illik yubileyindən sonra insanlar onun dahiliyinə eşitdiklərinə görə yox, oxuyaraq, 

dərk edərək heyran olsunlar. Özü də bu tərcümə nəzmlə-poetik olmamalıdır. Yuxarıda qeyd edilən nümunələrdə 

gördüyümüz kimi, hər misrasında böyük fikir gizlənən Nizaminin poeziyasını onun səviyyəsində çatdırmaq qeyri-

mümkün bir işdir. Dünya təcrübəsində belə halların olduğunu deməyə ehtiyac yoxdur. Qardaş Türkiyədə 

Mövlanəni nəsrlə, həm də geniş şərhli-izahlı tərcüməsini ediblər. Ancaq bu tərcümələrdən sonra Cəlaləddin 

Ruminin xalq arasında əsl dəyəri yerini tapıb və Mövlanə bu gün dünyada ən çox oxunan şairlərdəndir. 

Mən bu yazını "Şeirimizin Şuşası" adlandırmışam. Çünki Nizami bizimçün Şuşa qədər müqəddəs, Şuşa 

kimi dəyərli, Şuşa səviyyəsində uca, Şuşa qədər əziz və doğmadır. Şuşa kimi bizim olsa da, ona göz dikənlər çox 

olub. Etiraf edək ki, Şuşa kimi biz onu da yaxşı tanımamışıq və tam dərk edə bilməmişik. İndi Şuşa azad olub, 

Şuşaya yollar çəkilir, Şuşa mədəniyyət mərkəzinə çevrilir, yenidən abad olur... Nizami də bu tərcümə əsarətindən 

xilas edilməli, onun parlaq zəkasına yeni yollar çəkilməli, onun dəyərləri bərqərar edilməli, Nizami dünya 

mədəniyyətinə layiq olduğu səviyyədə təqdim olunmalıdır... 

 

525-ci qəzet. - 2021.- 17 may. - № 84. - S. 12,16. 
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Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtında yeni tarix yazıldı 

 

Şuşanı görərkən  nağıllar aləmindən gerçəkliklər dünyasına düşdüyüm  üçün qürur duydum 

 

Bu qüruru mənə yaşatdığı üçün Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevə, yenilməz  

Azərbaycan Ordusuna, tədbirin təşkilatçısı Heydər Əliyev Fonduna, şəxsən birinci xanım  

Mehriban Əliyevaya dərin minnətdarlığımı bildrirəm 

 

Vüqar Rəhimzadə,  

«İki sahil» qəzetinin baş redaktoru, Əməkdar jurnalist  

 

Bakı-Şuşa-Bakı  

12-13 may 2021-ci il 

 

Azərbaycan xalqının, xüsusilə öz doğma yurd-yuvasından didərgin düşmüş məcburi köçkünlərin 30 ilə 

yaxın davam edən  niskilinə, ağrısına, torpaq həsrətinə 44 günlük Vətən müharibəsində son qoyuldu. Artıq 6 aydır 

ki, 30 il düşmən tapdağı altında qalan torpaqlarımız tarixi sahibinə qovuşmasının sevincini yaşayır.  30 il ancaq 

dağıntıların, vəhşiliklərin şahidi olan bu torpaqlar bu gün sanki  onlara göstərilən diqqət və qayğıdan ərköyünləşir, 

arxada qalan, daha dəqiq desək, itirilmiş illərin nəvazişini axtarır, 30 ilin ağrı-acısını  bir gündə unutmaq istəyir. 

Bütün bunlar, şübhəsiz, Azərbaycan xalqının məğrurluğundan, yenilməzliyindən, mərhəmətindən, 

qonaqpərvərliyindən irəli gələn istəklərdir. Bu gün işğaldan azad edilmiş ərazilərimiz  30 ildən sonra öz doğma 

torpağına  qədəm qoyan, bəzən özünü nağıllar, bəzən də gerçəkliklər dünyasında hiss edən azərbaycanlıları 

hərarətlə salamlayır, xoş ovqatın həsrətində olduğunu formalaşdırdığı aura ilə hiss etdirir. 

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin 10 noyabr tarixli  üçtərəfli Bəyanatın  imzalanmasından sonra 

mütəmadi olaraq işğaldan azad edilmiş torpaqlarımıza səfərləri, onun bu cənnət məkana hər gəlişində   bir sıra 

obyektlərin təməlinin qoyulması, görülən işlərlə tanışlığı məhz  bu ərazilərin qısa müddətdə dirçələrək  malik 

olduğu potensial imkanları ilə ölkəmizin hərtərəfli inkişafına dəstək olmaq  istəklərinə verilən stimuldur. 

Mayın 12-də 29 ildən sonra  Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa yenidən özünün doğmalarına qucaq 

açdı. Şərqin Konservatoriyası adlandırılan  bu əsrarəngiz şəhər  dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin təşəbbüsü, 

Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə mayın 12-13-də 32 illik fasilədən sonra yenidən   “Xarıbülbül” musiqi 

festivalına ev sahibliyi etdi. Açığını deyim ki,  Prezident İlham Əliyevin, birinci xanım Mehriban Əliyevanın, 

qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyevanın iştirakı ilə  Şuşada Cıdır düzündə təşkil olunan “Xarıbülbül” musiqi 

festivalına qatılanlar arasında olmağım mənə ikiqat sevinc bəxş etdi.  Bu sevinci bizə yaşadan möhtərəm 

Prezidentimiz, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə, rəşadətli Azərbaycan Ordusuna sonsuz 

minnətdarlığımızı  bildirir, şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyir, onlara  Allahdan rəhmət, qazilərimizə 

şəfa  diləyirik.  Şəhidlərimizin xatirəsinə həsr olunan «Xarıbülbül» musiqi festivalı 44 günlük İkinci Qarabağ 

müharibəsi həqiqətlərinin bir daha Şuşadan, Cıdır düzündən təqdimatı oldu. Dövlətimizin başçısı, Müzəffər Ali 

Baş Komandan cənab İlham Əliyevin  qalib ölkənin qalib Lideri kimi  Zəfərimizlə bağlı hər bir fikri harada 

yaşamasından asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlıda qürur hissi yaradır, torpaq, Vətən sevgisinin, milli 

qürurumuzun torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsində böyük rol oynadığını böyük fəxrlə qeyd edirik.  

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin  musiqi festivalının açılışında  «Əziz dostlar, bu gün ölkəmizin 

tarixində əlamətdar bir gündür. Uzun fasilədən sonra Cıdır düzündə - hər birimiz üçün müqəddəs olan Şuşada 

“Xarıbülbül” festivalı keçirilir. Bu münasibətlə sizi və bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm» fikirləri 

hər birimizin torpaqlarımızın işğal dövrünə  bir anlıq da olsa  qiyabi ekskurs etməsini  zərurətə çevirdi.  28  il idi 

ki, dağlarının başı qara buludlu, meşələri dumanlı olan Şuşada  qürbətdə qalan, səsi kəsilən sarı bülbül 

kimi,  onun  sirdaşı xarı bülbülün də boynu bükük idi. Şuşa  şuşalılarsız qalmışdı. Cıdır düzü namərdlərin tapdağı 

altında idi. Erməni vandalizminin qurbanı olan, düşmən gülləsindən “yaralanan”, paytaxtda saxlanılan Bülbülün, 

Üzeyirin, Natəvanın heykəlləri doğma Vətəninə qaydacağı günü səbirsizliklə gözləyirdilər. Şuşa haqqında çox 

yazılıb, başı qarlı,  vüqarlı dağlarının əzəmətindən çox söz açılıb. Dünyanın mədəniyyət mərkəzlərindən olan, 

milli memarlıq uslubu ilə seçilən, orta əsrlər şəhərsalma sənətinin qiymətli abidəsi adlandırılan, mədəniyyətimizə, 

ədəbiyyatımıza, incəsənətimizə bəxş etdiyi tarixi şəxsiyyətləri ilə seçilən, muğamımızın beşiyi sayılan, Bülbül, 

Qasım bəy Zakir, Xurşidbanı Natəvan, Mir Möhsün Nəvvab, Nəcəf bəy Vəzirov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, 

Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Firudin bəy Köçərli, Əhməd bəy Ağaoğlu kimi şəxsiyyətlər yetişdirən   Qarabağın 
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dilbər guşəsi olan Şuşa  şərqlilərə məxsus memarlıq üslubu  ilə də fərqlənir.  Azərbaycanın alınmaz qalası, 

mədəniyyət məbədi olan bu qədim şəhər özü boyda tarixi abidədir. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin 

Sərəncamı ilə Şuşanın Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi də təsadüfi deyil. Sənəddə qeyd edildiyi 

kimi, Şuşa şəhəri tarixən Azərbaycanın tarixi-mədəni, ictimai-siyasi həyatının mühüm mərkəzlərindən biri olub. 

1977-ci ildə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə “Şuşa şəhərinin tarixi hissəsini tarix-

memarlıq qoruğu elan etmək haqqında” qərar qəbul edilib. Həmin qərar nəticəsində Şuşada abidələrin qorunması, 

görkəmli mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin xatirələrinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli 

addımlar atılıb. 

Ötən il noyabrın 8-də 29 ilə yaxın işğal həyatını yaşayan, erməni vəhşilikləri ilə üz-üzə qalan Şuşanın 

işğaldan azad edilməsi müjdəsini Şəhidlər xiyabanından    xalqımıza çatdırarkən dövlətimizin  başçısı İlham 

Əliyevin «Şuşa, sən azadsan! Şuşa,  səni dirçəldəcəyik!» fikirləri  bugünkü reallıqlarda öz əksini tapmaqla yanaşı, 

bir daha bu unikal şəhərin  tarixi-mədəni əhəmiyyətinə və Azərbaycan xalqı üçün müstəsna mənəvi dəyərə malik 

olmasına işıq salır. Şübhə yoxdur ki,  cənab İlham Əliyevin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə 

Prezidentin  xüsusi nümayəndəliyinin yaradılması ilə bağlı Sərəncamının ilk olaraq Şuşada reallığa 

çevrilməsi,  dövlət idarəetməsinin və hüquqi tənzimləmənin daha da təkmilləşdirilməsi şəhərdə tarixi-mədəni irsin 

bərpasına və qorunub saxlanmasına xidmət etməklə yanaşı, onun  inkişafına şərait yaradacaq. Festival 

günlərində  məndə belə bir  qəti əminlik yarandı ki,  Şuşa şəhərinin tarixi görkəminin bərpası, əvvəlki şöhrətinin 

özünə qaytarılması və ənənəvi dolğun mədəni həyatına qovuşması, eləcə də Azərbaycanın çoxəsrlik zəngin 

mədəniyyətinin, memarlıq və şəhərsalma sənətinin parlaq incisi kimi beynəlxalq aləmdə təbliği 

məqsədilə imzalanan Sərəncam bir daha Böyük Qayıdışın bir addımlığında olduğumuzu göstərir. 

Möhtərəm Prezdentimizin qeyd etdiyi kimi,  bu günü 30 il səbirsizliklə gözlədik.  30 il Vətən həsrəti ilə 

yaşadıq.  30 il ədalətsizliklə barışmalı olurduq, amma barışmırdıq. Çünki  nəyin bahasına olursa-olsun öz doğma 

torpaqlarımızın işğalçılardan azad ediləcəyinə əmin idik. 

İşğalın davam etdiyi 30 ildə Azərbaycan gücləndi,  münaqişənin həlli üçün möhkəm hüquqi baza 

formalaşdı, Azərbaycan gənclərində  vətənpərvərlik hissi daha da artdı, onlar hər an silaha sarılıb torpaqlarımızı 

işğaldan azad etmək üçün  Ali Baş Komandanın əmrini gözlədilər.   Zaman hadisələrə ən böyük dəyəri verməklə 

yanaşı, eyni zamanda,  yeganə rəqibimizdir. 30 ilin işğalına, ədalətsizliyinə 44 gündə son qoyan, ərazi 

bütövlüyümüzü bərpa edən Azərbaycan Ordusu tarix yazdı. O tarixi ki,  Zəfər Günümüz təsis olundu, xalqımız 

ən məğrur, qürurlu xalq, ordumuz ən güclü ordu, Prezidentimiz qalib Sərkərdə kimi nüfuz qazandı və özünü təsdiq 

etdi. Bu gün Şuşa əməliyyatı, ümumilikdə 44 günlük Vətən müharibəsində təcrübəmiz beynəlxalq səviyyədə 

öyrənilir. Bu əməliyyatların dərsliklərə salınacağı şübhəsizdir. Şuşanın işğaldan azad edilməsi mənfur düşmənə 

böyük zərbə oldu. Məhz bu tarixi Qələbədən sonra Ermənistan diz çökdü, kapitulyasiya aktına imza atdı, 

Azərbaycanın Zəfəri beynəlxalq səviyyədə təsdiqləndi və qəbul olundu. 

Cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Şuşanın, bu  alınmaz qalanın fəth edilməsi  ayrıca bir qəhrəmanlıq 

dastanıdır. Şuşada olan hər kəs, o cümlədən bu gün  artıq Şuşanı böyük sevinc və qürur hissi ilə  ziyarət 

edən  Azərbaycan vətəndaşları görürlər ki, bu təbii qala-şəhəri   işğaldan azad etmək böyük qəhrəmanlıq, şücaət, 

fədakarlıq tələb edirdi. Qəhrəman hərbçilərimiz başı dumana dirənən  sıldırım qayalara dırmaşaraq əlbəyaxa 

döyüşdə Şuşanı işğalçılardan azad etdilər. Heç də təsadüfi deyildi ki,  Azərbaycan hərbçiləri şəhərə  sahib 

olduqdan sonra da  ermənilər Şuşanın azad edilməsinə  inanmırdılar.  «Biz Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə 

şəhidlər verdik» söyləyən dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi,  bizi irəliyə aparan milli ruh bu 

Qələbəni təmin etdi.  Ermənilər nə qədər çalışsalar da  ötən 28 ildə  Şuşadan Azərbaycan ruhunu silə bilmədilər. 

Mənfur düşmən tərəfindən binalar, tarixi və dini abidələrimiz  dağıdıldı, ancaq Şuşa özünün milli varlığını, 

Azərbaycan ruhunu qoruya bildi. Şuşa 28 il yarım əsarətdə olsa da   əyilmədi, sınmadı, öz ləyaqətini, milli ruhunu, 

Azərbaycan ruhunu qorudu. Məhz bu amillərə söykənərək dövlətimizin başçısı İlham Əliyev musiqi festivalının 

sonunda bu məqamı xüsusi qeyd etdi ki, biz bu gün birlik, qayıdış, ləyaqət bayramını qeyd edirik:  «Biz Şuşamızı, 

Ağdamımızı, Cəbrayılımızı, Füzulimizi, Zəngilanımızı, Qubadlımızı, Laçınımızı, Kəlbəcərimizi qəlbimizdə 

yaşatmışdıq. Dağıdılmış məscidləri biz bərpa edəcəyik, amma o məscidlər işğal dövründə bizim qəlbimizdə 

ucaldılmışdı. İndi isə biz burada, Cıdır düzündə - hər bir azərbaycanlı üçün müqəddəs olan yerdə yığışmışıq və 

bu musiqi bayramını, bu birlik bayramını, bu qayıdış bayramını, bu ləyaqət bayramını qeyd edirik. Yaşasın Şuşa! 

Yaşasın Qarabağ! Yaşasın Azərbaycan!»  

Zəfərimizdən sonra keçirilən  ilk «Xarıbülbül»  musiqi festivalının  Azərbaycanda yaşayan xalqların 

nümayəndələrini əhatə etməsi də təsadüfi deyildi. Bu baxımdan ki,  Azərbaycan tolerant ölkədir. Ölkəmizdə 

müxtəlif xalqların, millətlərin nümayəndələri dostluq, qardaşlıq şəraitində yaşayır, ölkədə gedən inkişafa öz 
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töhfələrini verirlər. 44 günlük Vətən müharibəsində  bu birlik, həmrəylik bir daha  özünü qabarıq şəkildə büruzə 

verdi. 

Festivalın məhz Ramazan bayramı ərəfəsində təşkil edilməsi də təsadüfi deyildi. Bu, bir daha Azərbaycan 

xalqının milli-mənəvi dəyərlərə, milli ruha bağlılığının təsdiqidir.  Xalqımız son 30 ildə  bir amalla yaşadı 

-  torpaqları azad, ədaləti bərpa edək, milli ləyaqətimizi qoruyaq. Bu günlər hamımız fəxr edir və sonsuz qürur 

hissi keçiririk ki, hər birimizin qəlbində  yuva qurmuş müqəddəs arzularımıza,  istəklərimizə ulu öndər Heydər 

Əliyevin düşünülmüş və məqsədyönlü siyasəti nəticəsində qurulan möhkəm təməl və bu siyasətin son 17 ildə 

Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi nəticəsində nail olduq.  Dövlətimizin başçısı, 

Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev 2003-cü ildə keçirilən prezident seçkilərindən sonra   andiçmə 

mərasimində bildirmişdi ki, Azərbaycanın daha güclü, qüdrətli dövlətə çevrilməsi üçün Heydər Əliyev siyasəti 

davam etdirilməlidir. Möhtərəm Prezidentmiz son 17 ildə hər bir vədini əməldə təsdiqləməklə uğurlarımızın 

zirvəsində dayanan   2020-ci ilin 8 noyabr - Zəfər Gününü tarixə yazdı.     

«Xarıbülbül» musiqi festivalının ilk günündə konsertdən sonra ölkə Prezidenti İlham Əliyevin və birinci 

xanım Mehriban Əliyevanın biz jurnalistlərlə səmimi görüşü də yaddaqalan oldu.  Dövlətimizin başçısı 

ermənilərin  tarixin saxtalaşdırılması istiqamətində göstərdikləri cəhdlərdən söhbət açdı, eyni zamanda,  Birinci 

Qarabağ müharibəsi illərindəki təbliğatla  İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə təbliğatı müqayisə 

edərək  Zəfərimizi şərtləndirən amillərə bir daha diqqət yönəltdi. Səmimi diskussiya şəklində keçən görüşdə 

möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev   və birinci xanım  Mehriban Əliyeva  jurnalistlərlə xatirə şəkli çəkdirdilər. 

Biz media nümayəndələri bir daha bu Zəfəri xalqımıza yaşatdıqları üçün Müzəffər Ali Baş Komandana, rəşadətli 

Azərbaycan Ordusuna öz minnətdarlığımızı  bildirdik. Xalqımızın daim möhtərəm Prezidentmizin ətrafında sıx 

birləşməsi, tarixə böyük hərflərlə yazılan «dəmir yumruq» əməliyyatı bunun bariz nümunəsi kimi qeyd 

edildi.  Xüsusi vurğulandı ki, bu gün xalqımızın başı uca, alnı açıqdır. Vaxtilə itirilmiş qürurumuzun özümüzə 

qaytarılmasının yaşatdığı xoşbəxtlik hissi ölçüyəgəlməzdir. 

Təbii ki, 29 illik həsrətdən sonra Şuşanın qonağı olan hər kəs kimi, mən də  böyük sevinc hissi 

yaşadım.  Hər daşı, qayası tarix olan Şuşamızın sanki qonaqlarının gəlişindən sevinc hissi keçirməsi  təbiətin 

oyanışından, dağlar qoynunda yerləşən Cıdır düzünün  qəlblərə hərarət bəxş edən bahar mənzərəsindən  də hiss 

olunurdu. Həmin günlərdə  Şuşa növbəti Zəfərini yaşadı, desəm şübhəsiz səhv etmərəm. Festival günlərində 

bəzən  nağıl kimi görünən  bu reallıqların canlı şahidi olmağımız,  toxunduğumuz hər daşı, qayası,  xarı 

bülbülü  bizləri xəyallar dünyasından  ayırırdı. Qəlbimizin dərinliklərində bu nida baş qaldırırdı:  Azadlığın 

mübarək, Şuşa!  Bu sevinci  bizə yaşadan, hər birimizi qürurlandıran  dövlətimizin başçısı,  Müzəffər Ali Baş 

Komandan, qalib Lider  İlham Əliyevə və onun «irəli, Azərbaycan əsgəri!» çağırışına  böyük qəhrəmanlıqla, 

şücaətlə cavab verən Azərbaycan Ordusuna eşq olsun! 

Əvvəldə də qeyd etdiyim kimi, 29 ildən sonra Şuşa məscidində bayram namazı qılındı.  Ramazan bayramı 

ərəfəsində Şuşamızda yeni  məscidin təməli qoyuldu. Ermənilər tərəfindən qurudulmuş “Xan qızı Natəvan” 

bulağından  su gəldi. Bütün bunlar böyük rəmzi məna daşıyır. Bax, budur, qayıdışımız!  Bax, budur Zəfərimiz! 

Şuşa azaddır, Şuşa dirçəlir, Şuşaya yeni nəfəs verilir, bu əsrarəngiz diyar  cənnətməkana çevrilir! 

Şuşada Cıdır düzündə təşkil olunan «Xarıbülbül» musiqi festivalı çərçivəsində Qarabağ səmasında, Şuşada 

atəşfəşanlıq da Qarabağın döyünən ürəyi Şuşadan  bütün dünyaya   bir mesaj  kimi dəyərləndirilməlidir. Şuşanın 

əzəmətli qala divarlarında Azərbaycanın üçrəngli bayrağı proyeksiya olunmuşdu. Festival iştirakçıları bu 

mənzərəni də qürurla izlədilər. 

Hər sadə, mürəkkəb cümləmizin əvvəli, sonu Şuşa!  Zümrüd meşələri, vüqarlı dağları, yaylaqları,  min bir 

dərdin dərmanı olan rəngbərəng çiçəkləri ilə göz oxşayan müqəddəs  Şuşa torpağına   29 ildən sonra qədəm 

qoysaq  da bu gün bu mədəniyyət, incəsənət beşiyimizin  azad, firavan,  özünün əzəli sahibinin əlində olması ən 

böyük xoşbəxtliyimizdir.  Sanki təbiət öz əlləri ilə Cıdır düzünə rəngbərəng xalı döşəmişdi.  Uzun fasilədən sonra 

yenidən doğma Şuşaya qayıdan “Xarıbülbül” musiqi festivalı bu rəngarəngliyə yeni çalarlar əlavə etdi. Şahidi 

olduğumuz təbiətinin gözəlliyi, qədim mədəniyyət beşiyimiz    Şuşanın haqlı  olaraq  «Kiçik Paris», «Qafqazın 

sənət məbədi», «Azərbaycan musiqisinin beşiyi», «Şərqin Konservatoriyası» adlandırıldığını təsdiqlədi. 

Bu gün bir daha böyük fəxr hissi ilə qeyd edirik ki, ulu öndər Heydər Əliyevin «Şuşasız Qarabağ, 

Qarabağsız isə ümumiyyətlə Azərbaycan yoxdur» kəlamını «Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik!» sözləri ilə 

doğruldan, şəhərin əvvəlki görkəminə qaytarılacağını bildirən  Prezident İlham Əliyevin göstərişləri əsasında 

görülən işlər milli ruha, mənəvi dəyərlərə bağlılıqdır. Bu gün artıq Şuşa  azaddır. Ölkə Prezidenti, Ali Baş 

Komandan  İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə  müzəffər ordumuzun rəşadəti nəticəsində  işğaldan azad edilən bu 

qədim şəhər yenidən Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı adına qovuşdu.  «Mən xoşbəxt adamam ki, ata 

vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdik! Bu, böyük Qələbədir! Şəhidlərimizin, Ulu Öndərin ruhu şaddır bu 
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gün! Gözün aydın olsun Azərbaycan! Gözünüz aydın olsun dünya azərbaycanlıları!» sözləri ilə ümummilli 

lider  Heydər Əliyevin Şuşaya verdiyi dəyəri bərpa edən Prezident İlham Əliyevin dəmir yumruğu düşməni əbədi 

susdurdu. 

Şuşaya hər səfərində  bu qədim yurd yerinin əvvəlki şöhrətinin özünə qaytarılacağını bildirən Prezident 

İlham Əliyev bu vədini də əməli  addımları ilə təsdiqləyir. Məhz möhtərəm Prezidentimizin  qətiyyəti,  sərkərdəlik 

məharəti sayəsində ilk olaraq düşmən tərəfindən güllələnmiş Xurşidbanu Natəvanın, dahi bəstəkar Üzeyir 

Hacıbəylinin,  unudulmaz sənətkar Bülbülün büstləri  28  ildən sonra doğma yurduna qaytarıldı.  Şuşaya Zəfər 

yolunun  çəkilişinə başlandı.   Prezident İlham Əliyev vədinə əməl etdi.  Şuşada “Xarıbülbül” musiqi festivalının 

ikinci  günündə ulu öndər Heydər Əliyevin Qarabağla bağlı arzularının əks olunduğu videoçarxın nümayişini 

ayaqüstə alqışlayan dövlətimizin başçısı   İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva festivalda iştirak edən 

incəsənət xadimləri ilə görüşdülər.  Cıdır düzündə bütün festival  iştirakçıları ilə  birlikdə “Qarabağ 

Azərbaycandır!” söyləyərək  bir daha bu məkandan bütün dünyaya  mesajlarını çatdırdılar.  

Zəfərin mübarək,  Azərbaycan!  Azadlığın mübarək,  Şuşa!  Artıq Qarabağımızda  30 ilin işğalına son 

qoyularaq yeni həyat başlayıb. Bundan sonra həyatımıza qatılacaq yeni əlvan çalarlar Qələbə sevincimizi daimi 

edəcək,  bu torpaqlarda toy-büsat yaşanacaq. Novruz bayramında Cıdır düzündə bayram tonqalını 

yandıran  dövlətimizin başçısı, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 

«Xarıbülbül» musiqi festivalının keçirilməsinə nail olmaqla bir daha Şuşaya göz dikən, onun işğaldan azad 

olunmasını kədərlə qarşılayan işğalçı Ermənistana və ona havadarlıq edənlərə bu mesajlarını ünvanladılar - Dəmir 

yumruğu unutmayın!  Azərbaycan əzəli torpağı olan Qarabağa qayıtdı. Qayıdışın mübarək, Azərbaycan! 

Qayıdışın mübarək, Azərbaycan xalqı! 

 

İki sahil.-2021.-17 may.-№84.-S.29,31. 
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Prezidentin düşmənə göz dağı olan Şuşa qərarı 

 
Fərhad Bədəlbəyli: “Şuşada çalınacaq zəfər nəğmələrinin səsi  bütün dünyaya yayılacaq” 

 

Xalidə Gəray 

 

Prezident İlham Əliyev mayın 7-də Şuşanı rəsmən Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan etdi. Bəs 

bu status Şuşa üçün nə deməkdir və onun inkişafı baxımından hansı üstünlüklər vəd edir?  

Heç şübhəsiz, Prezidentin bu sərəncamı Şuşanı “qaytarmaq” xülyası ilə yaşayan və bunu ideoloji 

müharibəyə çevirməyə çalışan ermənilərin status iddiasına və bədnam “miatsum” ideyasına növbəti ağır zərbədir. 

Çünki rəsmi Bakı bununla bir daha Şuşanı hələ də keçmiş DQMV-nin tərkib hissəsi sayan erməni tərəfinə, eləcə 

də ermənipərəst Minsk Qrupu “üçlüyü”nə aydın mesaj verir ki, heç bir status söhbəti baş tutan deyil. Bu sərəncamı 

vasitəçilərin Minsk Qrupunu diriltmək cəhdlərinə Bakının orijinal cavabı da saymaq olar. Hansı vasitəçilər ki, son  

bir ayda 2 dəfə bəyanat yayaraq, guya Dağlıq Qarabağ konfliktinin hələ həll olunmadığını və “uzunmüddətli 

nizamlama”nın isə “tərəflərə yaxşı məlum olan 3 prinsip əsasında” mümkün ola biləcəyini bəyan ediblər. O 

prinsiplərdən biri də öz müqəddəratını təyinetmə ilə bağlıdır.  

Millət vəkili Fazil Mustafa mövzu ilə bağlı “Yeni Müsavat”a danışıb: “Birtərəfli qaydada Azərbaycan 

öz ərazisində öz suverenliyini bərpa edib. Şuşanın Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi də bu 

addımlardan biridir. Ölkə Prezidentinin Şuşa üzərində bu qədər həssas dayanmasının əsas məqsədi həm 

ermənilərin psixoloji olaraq Şuşa ilə bağlı bütün xəyallarına, xülyalarına son verilməsi, həm də Azərbaycan 

xalqının Şuşa üzərində gələcəyinin bu ərazidə qurulmasıdır.  Şuşanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi  o 

deməkdir ki, bu şəhərin statusu, formatı başqa yerlərdən fərqli olacaq. Ona görə də Şuşa üzərində hər hansı 

manipulyasiya artıq yersizdir. Eləcə də Qarabağ üzərində manipulyasiyalar artıq yavaş-yavaş mənasızlaşır. Bu 

proses uzandıqca ATƏT-in Minsk Qrupunun da əvvəlki ləngidici, işğalçını dəstəkləyən vasitələri əlindən çıxmağa 

başlayıb. Onlar bunun narahatlığını yaşayır. Ona görə də tez-tez bəyanatlar verməklə ”işin içərisindəyik, prosesə 

müəyyən mənada aidiyyəti olan insanlarıq və yaxud dövlətlərik" demək istəyirlər. Lakin Azərbaycan hər dəfə 

onları geri qaytarır və bir daha bəyan edir ki, Azərbaycan dövlətinin qərarını elə Azərbaycan verir. Azərbaycan 

xalqı Prezidentin bu qərarını birmənalı şəkildə dəstəkləyir. Çünki Şuşa bizim üçün həqiqətən də mədəniyyətimizin 

beşiyidir və bu beşiyi biz yenidən yırğalanan, övlad böyüdən beşiyə çevirməliyik". 

Politoloq Tofiq Zülfüqarov isə mövzuya bu cür şərh bildirdi: “Ümumiyyətlə, bu stereotipdən uzaq 

olmalıyıq ki, ”kimsə xaricdə nəsə deyibsə, deməli, bu, həlledici bir amildir". Bəzən öz qələbəmizin səviyyəsini 

tam dərk edə bilmirik. Bəli, bu gün xaricdə, həmçinin Ermənistanda kimsə nəsə deyir. Hesab edirəm ki, onlar hələ 

bundan sonra da, yəni özlərinə gələndən, zərbələri tam hiss etdikdən sonra daha çox danışacaqlar. Reallıq budur 

ki, Azərbaycan öz ərazisini bərpa edib, Ermənistan ordusu ərazimizdən rədd olub, Şuşa, digər ərazilər bizim 

nəzarətimizdədir. Sərhədin o biri tərəfində kim nə deyirsə, özü bilər. Biz özümüzü müzəffər, qalib kimi hiss 

etməliyik. Azərbaycan mədəniyyətinə, tarixinə verdiyi töhfəsini nəzərə alaraq, təbii ki, Şuşa Azərbaycan 

mədəniyyətinin paytaxtıdır və buna heç kəsin şübhəsi yoxdur. Hesab edirəm ki, bununla bağlı verilən sərəncam 

vaxtında verilən qərardır. O ki qaldı məni narahat edən məsələlərə, düşünürəm ki, zaman keçdikcə hər şey öz 

qaydasına düşəcək, sadəcə, bir qədər səbirli olmaq lazımdır". 

“Cənab Prezidentin Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan etməsi tarixi və ədalətli  sənəddir. Çünki Şuşa buna 

layiqdir. Şuşa yüz illər ərzində Xan qızı Natəvan, Üzeyir Hacıbəyov, Niyazi, Soltan Hacıbəyov, Fikrət Əmirov, 

Süleyman Ələsgərov, Vasif Adıgözəlov, Xan Şuşinski kimi dahilər yetişdirib. Bilirsiniz, bu insanların hamısı 

Şuşanın rəmzidir. Şuşa doğrudan da həmişə mədəniyyətlə bağlı şəhər idi. Şuşa ustadların şəhəri idi. Şəhərin hər 

bir sakini bir ustad idi, kimisi xalçaçı idi, kimisi papaqçı, kimisi tar-kamança düzəldirdi. Bütün işlər mədəniyyətlə 

bağlı idi”. 

Bu barədə  Modern.az-a açıqlamasında əslən Şuşadan olan bəstəkar, Bakı Musiqi Akademiyasının 

rektoru Fərhad Bədəlbəyli ölkə başçısının Şuşanı Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan etməsi ilə bağlı 

danışarkən bildirib.  F.Bədəlbəylinin sözlərinə görə, ölkə başçısının son sərəncamı həm də düşmən üçün göz 

dağıdır: 

“Bu o deməkdir ki, onlar gələcəkdə bir də Azərbaycana göz tikməsinlər və birdəfəlik məsələ bağlansın. 

Gələcək nəsillər biz çəkdiyimiz dərdi çəkməsinlər. 28 il idi ki, bu dərd bizi içimizdən yeyirdi, bu dərd bizi qocaltdı. 

Amma indi əksinə, Şuşanın azadlığı ilə cavanlaşacağıq. Allah qoysa, Şuşada bir-birindən gözəl musiqi festivalları, 

Vaqif poeziya günləri, Üzeyir bəyin doğum gününü keçirəcəyik. Biz həmişə deyirdik o gün olsun Şuşada 
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”Koroğlu" uvertürasına qulaq asaq, artıq o gün bu gündür. Musiqi böyük silahdır, Şuşada çalınacaq zəfər 

nəğmələrinin səsi bütün dünyaya  yayılacaq. Cıdır düzündə simfonik orkestrin ifası düşmənə bir işarə verəcək ki, 

ağıllı olun, qurtarın oyunları. Ya Azərbaycan vətəndaşı olun, ya da bu torpaqdan rədd olun. Vaxtilə Vasif 

Adıgözəlov “Laylay Şuşa”nı yazanda, biz hamımız ağlayırdıq. İnşallah, 3-4 gün sonra onun “ Qarabağ aratoriyası” 

Cıdır düzündə Dövlət Simfonik Orkestri Dövlət Kopellası ilə ifa olunacaq. Dirijor isə onun oğlu, Xalq artisti 

Yalçın Adıgözəlov olacaq. Bu, simvolik konsert olacaq. Mən həmişə deyirdim ki, ən böyük arzum Cıdır düzündə 

ifa etməkdir. Çünki biz, vaxtilə maestro Niyazi ilə birlikdə Şuşada çıxış edirdik. İndi yenə o vaxt gəldi. Bu, böyük 

bayramdır, mən hər bir azərbaycanlını təbrik edirəm". 

Bəstəkar Şuşa ilə bağlı arzularını da dilə gətirib: “Mənim arzumdur ki, Şuşada akademiyamızın 

filialını açaq. Yay fəslində orada ustad dərsləri keçək. Ən yaxşı professorlar, ustadlar akademiyaya dəvət olunsun. 

Şuşa beynəlxalq statusa layiqdir. Turistlər gəlməlidir, simpoziumlar, şahmat yarışları keçirilməlidir. Niyə şahmat? 

Çünki vaxtilə Xan qızı Şuşada Aleksandr Düma ilə şahmat oynayıb. Şuşa belə şəhər idi. Bir sözlə, Şuşa ilə bağlı 

saysız-hesabsız planlarımız var. Biz Şuşaya qayıtmışıq və bundan sonra Azərbaycan xalqı Şuşada əbədi 

yaşayacaq”. 

 

Yeni Müsavat. - 2021. - 9-16 may. - № 83. - S. 7. 
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Xələflər və Sələflər – davam edən qəhrəmanlıq dastanı - II Cahan Savaşından 

 II Qarabağ Savaşına... 

 

Abasət Nuriyev, 

Cəmşid Naxçıvanski Muzeyinin direktoru 

 

9 May - “Faşizm Üzərində Qələbə”nin 76-cı ildönümü münasibətilə 77-ci Azərbaycan diviziyasının əsgər 

və zabitlərinin və Vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda edən qəhrəman şəhidlərimizin əziz 

xatirəsinə ithaf edirəm. 

 

Araşdırma: 

 

Proloq: Cəmşid Naxçıvanski Muzeyində 1974-cü ildə fotokameranın yaddaşına köçürülmüş orjinal və 

unikal  foto materiallar mühafizə olunur... Əslində, bu dəyərli eksponatlar II Qarabağ Savaşını qazanan 

qəhrəman oğullarımızın gen yaddaşıdır.. 

Cəmşid Naxçıvanskinin 1921-ci ildə yaratdığı, 1940-cı il komplektləşdirməsindən sonra 77-ci diviziya 

adlandırılan Azərbaycan atıcı diviziyası II Cahan savaşı başlayanda sovetlər ittifaqında döyüş hazırlığı yüksək 

səviyyədə olan diviziyalardan biri idi. 1941-ci ilin dekabrından döyüşlərə qatılan Azərbaycan diviziyası Xəzər 

dənizi sahillərindən Baltik dənizi sahillərinədək şərəfli bir döyüş yolu keçmişdir. 

Bildiyimiz kimi Qafqaz bölgəsi və Qara dəniz regionu Böyük Vətən müharibəsi illərində son dərəcə strateji 

əhəmiyyətə malik idi. Bu ərazilərin işğalını A.Hitler Alman-koalisiya qüvvələrinin ən peşəkar birliyi sayılan “A” 

qrupu Ordusuna həvalə etmişdi. SSRİ Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi G.K.Jukov bu coğrafiyada aparılan 

hərbi əməliyyatların mərkəzində 77-ci Azərbaycan diviziyasının dayanmasına qərar verdi. Görünür, Sovet İttifaqı 

Marşalı Azərbaycan diviziyasının siyasi-ideoloji və hərbi-taktiki hazırlığını düzgün qiymətləndirməyi bacarmışdı. 

Bu, o dövr üçün imperiya rəhbərliyi tərəfindən Azərbaycan milli diviziyasına göstərilən yüksək etimad idisə, digər 

tərəfdən ərazinin strateji əhəmiyyəti, təbii bioresurslar ehtiyatı,  hər iki tərəfin - həm Hitler Almaniyası, həm də 

bolşevik Rusiyasının bu coğrafiyada prinsipiallıq göstərməsi döyüşlərin son dərəcə ağır keçəcəyini əvvəlcədən 

bəlli edirdi. Necə deyərlər, ölüm-dirim savaşı çıxacaqdı. 

1939-1943-cü illərdə faşist Almaniyasının “Barbarossa” adlandırdığı “ildırım sürətli hücum”larla zəbt 

etdiyi ərazilər içərisində Ukrayna torpaqları da var idi. Qara dəniz hövzəsinin əhəmiyyətli hissəsi olan Krım 

yarımadasını işğal edən Vermaxt qüvvələri sovetlər üzərində xeyli üstünlük qazanmışdı. Lakin, dünyada baş verən 

siyasi-iqtisadi proseslər, ölkədə əzmlə davam etdirilən xalq dirəniş hərəkatları 1943-cü ilin payızından almanların 

əleyhinə işləməyə başladı. 

1943-cü ildən 1944-cü ilə keçən qışı 77-ci Azərbaycan diviziyasının da daxil olduğu SSRİ Silahlı 

Qüvvələrinin 51-ci Ordusu Krıma istiqamətləndirildi. Cəmşid Naxçıvanskinin yetirmələri onun yolunu şərəflə 

davam etdirirdilər. 1941-ci ilin payızından Şimali Qafqazdan döyüş əməliyyatlarına başlayaraq minlərlə şəhid 

verən Azərbaycan diviziyası ərzaq, geyim və digər hərbi təchizatlardan korluq çəksə də müharibə zamanı əsas 

amil sayılan fiziki və psixoloji hazırlığı yerində idi. Yəni, diviziyanın döyüş ruhu sarsılmamışdı. Qəhrəman 

azərbaycanlılar yaxşı başa düşürdülər ki, faşizm və onun iyrənc ideologiyası insanlığa qarşı necə böyük 

təhlükədir. Əliağa Şıxlinskinin, Səməd bəy Mehmandarovun döyüş ənənələrini yaşadan, Cəmşid Naxçıvanski 

taktikasını məharətlə tətbiq edən cəsur həmvətənlərimiz 1944-cü ilin yazında Krımın azadlığı uğrunda hərbi 

təchizat baxımından özlərindən qat-qat üstün olan düşmənə qarşı ölüm-dirim savaşına girdilər. Milli diviziyamız 

əcdadlarının şanına layiq döyüşərək mərdlik və igidlik göstərdilir. 

Aprelin 13-də 51-ci Ordunun digər dəstəkverici qüvvələri ilə birgə 77-ci diviziya xeyli sayda silah-sursatla 

bərabər 1000 nəfər alman döyüşçüsünü də əsir götürərək yarımadanın paytaxtı Simferopol şəhərini düşməndən 

azad etdi. Mühasirədə qalmış onminlərlə insanın həyatı xilas edildi. Simferopola “Qəhrəman şəhər”, şəhəri azad 

edən 77-ci Azərbaycan diviziyasına “Simferopol diviziyası” fəxri adları verildi. Bu tarixi qələbədən vəcdə gələn 

Sovet rəhbərliyi xüsusi “Simferopol” medalı təsis edərək döyüşlərdə fərqlənən əsgər və zabitlərə təqdim etmişdir. 

Simferapol məğlubiyyətindən daha da aqressivləşən düşmən, birləşik qüvvələrini Sevastopol rayonuna 

cəmləşdirdi. Paytaxt Simferapolun mənəvi-psixoloji əhəmiyyəti var idisə, port şəhər olan Sevastopolun strateji 

əhəmiyyəti çox yüksək idi. Əlavə olaraq almanların nəzarətində olan Sevastopol limanında Sovet donanmasına 

məxsus onlarla hərbi gəmi və sualtı qayıqlar təmir və təyinat üçün gözləyirdilər. Belə bir qəniməti əldə saxlamaq 

istəyən Adolf koalisiyasına ən seçkin generallar rəhbərlik edirdilər. Lakin, Simferopol məğlubiyyətindən sonra 
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Krımın müdafiəsini həyata keçirən Alman Silahlı Qüvvələrinin 17-ci Ordusunun komandanı general Yenekkeyə 

inamını itirən A.Hitler onu, 03.05.1944-cü il tarixli əmri ilə general Almendinqerlə əvəzlədi. 

1944-cü il may ayının 1-də 77-ci Azərbaycan diviziyası Sevastopolun “açarı” sayılan Sapun dağı (Tatarca 

sabunlu dağ deməkdir. Adını orda bitən sürüşkən otlardan götürmüşdür) əməliyyatına başladı. Tarixdə tayı 

görülməmiş qanlı bir döyüş baş verdi. Şəxsən A.Hitlerdən motivasiya teleqramı alan general Almendinqer bu 

döyüşə çox yaxşı hazırlaşmışdı. Amma, Qafqazdan döyüşə-döyüşə bura qədər gələn, Kerç-Feodosya, Taman, 

Novorossiysk, Mozdok, Mineralni vodu, Odessa, Simferopol şəhərlərini, onlarla qəsəbə və kəndləri, neçə-neçə 

dəmir yolu stansiyalarını, rabitə qovşaqlarını və digər qeyri yaşayış məntəqələrini azad edən 77-ci Azərbaycan 

diviziyasının gücünü  17-ci Ordunun komandanı bilməmiş deyildi. Onların silahı və gücü çox sadə idi - şərəf və 

ləyaqət. Darda olan insanları öz həyatları bahasına xilas edən, şərəfli ölümü şərəfsiz yaşamdan üstün tutan 

qorxubilməz, cəsur azərbaycanlılar. 10 gün gecə-gündüz davam edən amansız savaşı may ayının 10-da diviziyanın 

döyüşçüsü Əbülfəz Qurbanovun Sapun dağının zirvəsinə qaldırdığı qələbə bayrağı tamamladı. İki güllə və üç 

qəlpə yarası almış Ə.Qurbanov bayrağı sancdıqdan bir-neçə dəqiqə sonra qanaxmadan huşunu itirmişdi. Sovet 

tarix kitablarında adı keçən, Böyük Vətən müharibəsində ən qürurverici döyüş kimi xarakterizə edilən “Sapun 

qələbəsi”ni 77-ci Azərbaycan diviziyası minlərlə şəhid verərək qazandı. Mayın 10-da təbrik məktubu göndərən 

rəsmi Moskva diviziyanı “Suvorov” ordeninin II dərəcəsi, diviziya komandiri Aleksey Podionovu “Sovet İttifaqı 

Qəhrəmanı” fəxri adı ilə təltif etdi. Sapun qələbəsinin sorağı dünyaya yayıldı. Düşmən şoka düşmüşdü. Almanlar 

və müttəfiqləri Sevastopol məğlubiyyətindən sonra sarsıldılar. Və bu, onların sonrakı məğlubiyyətlərinə də ciddi 

təsir göstərdi. Bu həlledici döyüşdə komandirlə birlikdə diviziyanın döyüşçülərindən İsmayıl İbrahimov, Tahir 

Cumaylov, Baladadaş Məmmədov, Kazım İsmayılov, Pavel Yelizov, Bədəl Əhmədov, Zinaida Şofeyeva, 

Əbdürəhman Abdullayev, Aleksey Toropkin, Məmməd Nəbiyev, Əliağa Əliyev, Mariya Zakutayeva, Şahsuvar 

Quliyev, Musa Abbasov, Qəzənfər Zeynalov, Sədi İbrahimov, Vasili Kazlov, Bağırov, Qladkov, 

Həsənzadə,  Treyz, Qasımov, Şapkin, Nəcəfov, Əfəndiyev və neçə-neçə həmvətənimiz qeyri-adi şücaət və 

qəhrəmanlıq göstərmişlər. 

Yeni tədqiqatlara əsasən Sapun dağında Azərbaycan diviziyasının 11 min əsgər və zabiti qəhrəmancasına 

həlak olmuşdur. İtkinin çoxluğuna strateji yüksəkliklərin qarşı tərəfdə olması, dağa dırmanmağa cəhd edən 

əsgərlərin sürüşərək atəş altına düşmələri, havadan və dənizdən almanlara verilən güclü dəstək və heç ara 

vermədən günlərlə davam edən döyüşlərdə aclıq və yuxusuzluq səbəb ola bilərdi.  Bütün bunlara baxmayaraq 

Cavad xanın nəvələri Vətəndən uzaqda olsalar da axıtdıqları qızıl qanları ilə özlərinin, təmsil etdikləri xalqın və 

Krım-Tatar türklərinin şərəfini qorudular. 

Bu məqamda qeyd etmək yerinə düşər ki, Ukrayna döyüşlərində əlverişsiz landşaft səbəbindən milli 

diviziyalarımızdan ayrı düşmüş azərbaycanlılar Krımın dağlıq meşəliklərinə səpələnmiş yüzlərlə digər xalqların 

nümayəndələrini də səfərbər edərək əzəmətli partizan hərəkatları yaratmışlar. Bu qəhrəman eloğlularımızdan 

ikisinin adını xüsusilə vurğulamaq lazımdır: 1.Bəbir Nəcəfov- “Yalta hərəkatı” adı ilə tarixə düşmüş müsəlləf bir 

antifaşist müqavimət hərəkatı yaradaraq ona rəhbərlik etmişdir. Müharibədən sonra Bəbir Nəcəfova “Yaltanın 

fəxri vətəndaşı” adı verilmiş, Yalta şəhərində əzəmətli büstü qoyulmuşdur. 2.Məmməd Kərimov- 8-ci partizan 

hərəkatını yaratmış, 8-ci partizan düşərgəsinin komandiri olmuşdur. İgidliyi ilə ad çıxarmışdır. Krım aşıqları ona 

“Mehmet çavuş” deyərək namına qoşmalar, şərqilər söyləyirdilər. Ümumilikdə, Ukrayna torpaqlarında 5 min 

nəfərə yaxın azərbaycanlı partizan dəstələrində fəal iştirak etmişdir. Müharibədən sonra 190-dan artıq ukraynalı 

qızlar  bir düşərgədə xidmət etdikləri azərbaycanlı oğlanlara könül verərək onlarla birlikdə Azərbaycana 

gəlmişlər. Qonaqpərvər xalqımız onları gül-çiçəklə qarşılamış, öz balası kimi bağrına basaraq xeyir-dua 

vermişdir. 

Bütövlükdə Krımın azad edilməsinə görə Azərbaycan diviziyasının 3141 nəfər əsgər və zabiti müxtəlif 

orden və medallarla təltif olunmuşdur. Böyük Vətən müharibəsində 77-ci Azərbaycan diviziyasının “Sovet İttifaqı 

Qəhrəmanı” adına layiq görülmüş 7 nəfərindən 3-ü - Aleksey Rodionov, Əbdürəhman Abdullayev, Aleksey 

Toropkin - məhz Krımın azad edilməsində fərqləndiklərinə görə bu fəxri adı qazanmışlar. 

Qısaca olaraq əlavə edək ki, Krım yarımadası azad edildikdən sonra  77-ci Azərbaycan diviziyası 1944-cü 

ildən Rusiyada və Baltikyanı ölkələrdə davam edən döyüşlərə qatılmış, Polşanın və Çexoslovakiyanın azad 

olunmasında fəal iştirak etmişdir. Döyüş əməliyyatlarına Qafqazdan başlayan Milli diviziya 11 min kilometrdən 

çox məsafəni qət edərək müharibəni Kurlandiyada bitirdi. 1945-ci il mayın 8-də Dizintari rayonunda Vermaxt 

qüvvələri silahlarını ataraq 77-ci diviziyanın döyüş bölmələrinə təslim oldular. 

Böyük Vətən müharibəsində 77-ci Azərbaycan diviziyasının 11237 nəfər əsgər və zabiti müxtəlif orden və 

medallara layiq görülmüşdür. Diviziyanın döyüş yollarında Akim Abbasov, Mahmud Əbilov, Tərlan 
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Əliyarbəyov, Məmmədbağır Bağırov, Heybət Heybətov, Hüseyn Məmmədov, Hacıbaba Zeynalov kimi generallar 

yetişmiş və onların hər biri peşəkar sərkərdəlik məharəti göstərmişlər. 

1969-cu ildə Azərbaycan SSR-in siyasi rəhbərliyinə gələn dahi şəxsiyyət, xalqımızın ümummilli lideri 

Heydər Əliyev Ukrayna SSR-in siyasi rəhbərliyinə Sapun dağında qəhrəmancasına həlak olmuş 77-ci Azərbaycan 

diviziyasının oğlan və qızlarının xatirəsinin əbədiləşdirilməsi zərurətini bildirir. Qarşılıqlı istək və səmimiyyət 

görən Ulu Öndər məsələ ilə əlaqədar bütün təşkilatçılığı öz üzərinə götürür. SSRİ Nazirlər Sovetinə hər iki 

respublika adından rəsmi məktub ünvanlanır. Nəzərdə tutulan memorial kompleksin parçaları Heydər Əlirza 

oğlunun rəhbərliyi ilə Bakı və Kiyev şəhərlərində hazırlanaraq Sevastopolda quraşdırılır. Dünya mədəniyyətinin 

nəfis nümunələrindən olan abidənin müəllifi Sovet heykəltaraşlığının canlı əfsanəsi Ömər Eldarovdur. Kompleks, 

tuncdan və latundan tökülmüşdür. 

1974-cü ildə abidənin rəsmi açılışına gedən Ulu Öndər Azərbaycandan rəsmi dövlət nümayəndələri ilə 

bərabər - əziz bir yerə gedirmiş kimi -Sevastopola – Sapun dağına öz ailəsini də gətirir. Rəsmi açılış tədbirində 

çıxış edən Dahi rəhbər “Sapun zəfəri”nin əhəmiyyətindən, Ukrayna-Azərbaycan dostluğudan, bu möhtəşəm 

abidənin iki xalq arasında körpü olacağından danışır. Abidənin örtüyü açılır, xatirə şəkilləri çəkdirilir... 

Epiloq: Cəmşid Naxçıvanski Muzeyində mühafizə olunan, həmin o tarixi gündə fotoqraf A.V.Bajanov 

tərəfindən çəkilən  foto-materiallara baxdıqca adamı qürur və həyacan bürüyür. Düşünürsən ki, rəsmi dövlət 

nümayəndələri ilə birlikdə yeniyetmə oğlunu da Sapun dağına aparıb dədələrinin qanı tökülmüş torpağı iylətmək 

Ulu Öndərin nəyinə gərək idi?! Bu onun özünün də qarşı qoya bilmədiyi, bütün varlığına hakim kəsilmiş Vətən 

təəssübkeşliyi idimi, yoxsa, gələcəkdə müstəqil Azərbaycanın Prezidenti – Qalib, Müzəffər Ali Baş Komandanı 

olacaq bu gəncəcik oğlanın taleyində tarixi bir zərurət?... 

 

İki sahil.-2021.-9 may.-№83.-S.29. 
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Şuşada məşhur Qazançı kilsəsi ermənicə başqa adla ifadə edilsə də... 
 

İradə Sarıyeva 

 

Azərbaycanın dövlətçilik tarixi kimi mədəniyyət tarixi də qədimdir. Bütövlükdə, hər ikisinin 

dərindən öyrənilməsi, tədqiq edilməsi, gənc nəslə öyrədilməsi və dünyaya çatdırılması çox vacibdir. Əlbəttə, 

o xalqlar böyük mədəniyyətə, milli adət-ənənələrə, elmə nail olurlar ki, onların böyük və qədim dövlətçilik 

tarixi var. Bu baxımdan da Azərbaycan kifayət qədər zəngin bir ölkədir, Azərbaycan xalqı da zənginin 

zənginidir. 

Azərbaycanda qədim zamanlardan başlayaraq həm zəngin dövlətçilik irsi formalaşmağa başlayıb, həm də 

mədəniyyət zəngin təkamül prosesi keçərək günümüzə qədər gəlib çatıb. Azərbaycan qədim ölkə olduğu kimi, 

sözsüz ki, tarixən burada ən müxtəlif dinlər inkişaf edib, yayılıb, öz missiyasını başa vurub. Xristianlıq da 

Azərbaycanda, Qafqaz Albaniyasının ürəyi olan Vətənimizdə hələ 1-ci əsrdən yayılmağa, formalaşmağa başlayıb. 

Bu gün xristian alban mədəniyyətinə aid olan minlərlə abidə, kilsə, monastır var və Azərbaycan dövləti tərəfindən 

o abidələr ciddi şəkildə qorunur. Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan azad Qarabağda da Qafqaz Albaniyasından 

miras qalan çoxlu sayda xristian abidəsi var ki, onlar bizim tariximizin ayrılmaz hissələridir. Bu o abidələrdir ki, 

yaşı minillərlə ölçülür.  

Bildiyimiz kimi, Azərbaycanda xristian irsi hər zaman çox yüksək səviyyədə qorunur və onlar tariximizin 

əsas dəyərlərindən, atributlarından biri kimi yaşadılır, təbliğ edilir. 

Oğru elə bağırdı ki… 

Uzun illərdir Azərbaycanın xristian irsinə, Qafqaz Albaniyasının öz varisi Azərbaycan dövlətinə ötürdüyü 

maddi-mədəni irsə qarşı ermənilər həyasızcasına iddialar irəli sürür, bütün alban xristian abidələrini “erməni 

abidəsi” kimi qələmə verməkdən yorulmurlar. Son zamanlar barəsində geniş müzakirələr açılan Şuşadakı məşhur 

Qazançı kilsəsinə qarşı da Ermənistan hökuməti səviyyəsində əsassız iddiaların irəli sürüldüyü məlumdur, hətta 

ermənilər bu kilsəni beynəlxalq aləmə “erməni irsi” kimi təqdim edirlər. Beynəlxalq təşkilatlara da səslənirlər ki, 

“qoymayın, Azərbaycan Qarabağdakı xristian irsini dağıdır”. Bütün bunlar isə quru iddiadan başqa bir şey deyil, 

bunu dünya yaxşı bilir. Di gəl ki, Azərbaycanın maddi irsini oğurlayıb talan edən, saxtalaşdıran Ermənistana 

“gözün üstə qaşın var” deyən yoxdur. Alban xristian dövrü abidələrimizi mənimsəyən, kilsə sərvətlərimizi 

oğurlayan ermənilər elə bağırırlar ki, adam təəccüblənir və düşünürsən ki, atalar yaxşı deyib: “oğru elə bağırdı ki, 

doğrunun bağrı yarıldı”… 

Son günlər Ermənistanda dövlət səviyyəsində Şuşadakı Qazançı kilsəsi ətrafında şoular daha da güclənib 

və bu kilsə ilə bağlı ağılasığmaz miflər düzülüb qoşulur. Ermənistan tərəfi iddia edir ki, 

Qazancı kilsəsi “erməni tarixi irsi”dir və Şuşa kafedralı Qazançı “ən böyük kilsə kafedralı”dır. Hətta onlar 

Şuşadakı kilsəyə qondarma “Qazançetsots” adını da veriblər. Həm oğru olasan, həm də məkrli, amma özünü 

“haqlı sayasan”. Dəhşət budur. Birmənalı olaraq Qarabağın bütün irsi kimi, Şuşanın Qazançı kilsəsi də 

Azərbaycan irsidir, tariximizin bir parçasıdır. Bunu Ermənistan da bilir, amma etiraf etməyə qorxur, etiraf etsə, 

indiyə qədər erməni qriqoryan kilsəsinin qurub yaratdığı uydurmalar, miflər darmadağın olacaq… 

Azərbaycan Qazançı kilsəsini də bərpa edir 

Ermənistanı ən çox narahat edən, qıcıqlandıran məqamlardan biri azad Şuşanın yenidən qurulması, 

bərpasıdır. Təbii ki, Şuşadakı Qazançı kilsəsi də bərpa edilməkdədir və Azərbaycan öz tarixi irs nümunələri olan 

abidələri hər zaman bərpa edir, yaşadır. Bərpa işləri Azərbaycan ərazisində gedir.  

Ermənistanın Qazançı kilsəsi ətrafında yaratdığı süni ajiotaja Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyi layiqli 

cavab verib. Mədəniyyət Nazirliyinin İnformasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Məryəm Qafarzadə 

Şuşa şəhərindəki Qazançı kilsəsinin bərpa olunduğunu deyib: “İşğaldan azad olunan ərazilərimizdə Azərbaycan 

dövləti tərəfindən həyata keçirilən nəhəng yenidənqurma işləri, o cümlədən, Şuşada aparılan bərpa və quruculuq 

prosesi şəhərin tarixi simasının bərpa edilməsi məqsədilə, Şuşanın orijinal memarlıq üslubuna uyğun olaraq 

gerçəkləşdirilir. Bütün digər tarix-mədəniyyət abidələrimiz kimi, Qazançı kilsəsinin də tarixi sənədlər, arxiv 

materialları əsasında ilkin bədii-estetik görkəminə uyğun olaraq bərpa edilməsi nəzərdə tutulur. 

Bu, elmi-praktiki-tədqiqat fəaliyyəti olmaqla abidənin hərtərəfli təhlilini, memarlıq, tarixilik 

xüsusiyyətlərinin araşdırılmasını ehtiva edir. 

Hazırlanacaq bərpa layihəsi abidənin XIX əsr ilkin-orijinal görkəminə qaytarılması imkanı verəcəkdir. 

Bundan əlavə, müvafiq layihə təcrübəli memar və bərpaçılardan ibarət mütəxəssislərdən təşkil olunan Elmi Şura 

tərəfindən müzakirə edilib təsdiqlənəcək. 
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Həmçinin, müvafiq sahədə geniş təcrübəsi olan və UNESCO-nun qəbul etdiyi beynəlxalq bərpa 

standartlarını bilən xarici mütəxəssislərin də bərpa layihəsi üzrə rəyinin alınması təmin olunur. Həmin xarici 

mütəxəssislərlə birlikdə bərpa işinin gedişatının monitorinq edilməsi də planlaşdırılır”. 

M.Qafarzadə qeyd edib ki, Şuşanın tarixi Qazançı kilsəsinin bərpa edilməsini həzm edə bilməyən işğalçı, 

terrorçu Ermənistan bizə qarşı şər-böhtan atır, cəfəng iddialar irəli sürməyə çalışır. 

Bir daha Qazançı kilsəsinin tarixi haqqında... 

Azərbaycan tarixi irsinin bir parçası olan Qazançı kilsəsi ətrafında miflər yaradan Ermənistana və onun 

havadarlarına bir daha xatırlatmaq istəyirik ki, Şuşadakı kilsənin adı “Qazançetsots” yox, Qazançıdır və o da 

Azərbaycan irsidir. 

Məlumatlara görə, Qazançı kilsəsi Şuşa şəhərinin kənarında, hazırkı yuxarı hissəsində yerləşir. Kilsənin 

1868-ci ildə qədim Zərdüşt məbədi üzərində inşa olunmağa başlandığı bildirilir. Kilsənin inşası 1880-ci illərdə 

yekunlaşdırılıb. Kilsə quruluş baxımından dörd yarımdairəvi çıxışdan ibarətdir. Kilsənin daxili xüsusi memarlıq 

bəzəkləri olmadan, yonulmuş yerli daşlarla üzlənib. Nazirlər Kabinetinin 2 avqust 2001-ci il tarixli, 132 nömrəli 

Qərarı ilə dövlət qeydiyyatına alınan (inventar №358) kilsə ilk dəfə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1988-ci 

il 27 aprel tarixli, 145 nömrəli qərarı ilə abidələr siyahısına daxil edilib. Ermənilərdən başqa heç kəs bu abidənin 

“erməni kilsəsi” olduğunu demir. Kilsə Allahın evidir, bütün xristianlar gedib orada ibadət edə bilər, amma bu, 

saxtalaşdırmaya yol açmamalıdır.  

“Saxtakarlıq nümayiş etdirirlər” 

Mədəni dəyərlər üzrə tədqiqatçı-ekspert, Beynəlxalq Memarlar Akademiyasının Moskva şöbəsinin 

professoru, Azərbaycan Memarlar İttifaqının İdarə Heyətinin üzvü Faiq İsmayılovun olduqca maraqlı bir 

araşdırması var. Burada erməni kilsəsinin hiyləgərliklərini və onların bizim kilsələri hansı yollarla mənimsədiyini 

aşkarlayıb. “...Bu idarəçilik sistemi erməni qriqori kilsələri tərəfindən həyata keçirilir. Erməni kilsə sistemində 

vahid kilsə rəhbərliyi olmadığından, bu kilsələr arasında həmişə daxili rəqabət və gərginlik hökm sürür. İndi bir 

çox erməni din xadimi erməni kilsəsini “erməni apostol kilsəsi” adlandırırlar, bu, kökündən yanlışdır. Erməni 

kilsəsi rus mənbələrində doğru olaraq “erməni qriqoryan kilsəsi” kimi adlandırılır. Hamıya məlumdur ki, 

Qafqazda apostol kilsəsi alban kilsəsi olub. Çünki albanlar 313-cü ildə xristianlığı qəbul edəndən 270 il sonra bu 

dini ermənilər qəbul ediblər. Bu, akademik Ziya Bünyadovun araşdırmalarında da öz əksini tapır. O, dəlillərlə 

sübut edir ki, ermənilər həqiqətən 583-cü ildə Qriqorinin başçılığı altında xristianlığı qəbul ediblər. Ermənilər 

apostol deyillər. Ermənilərin apostol olub-olmaması məsələsi mübahisə mövzusu olub. Bu mübahisəyə alban 

katolikosu Avraam aydınlıq gətirib. Bu məqam alban katolikosu Avraamın albanlara ünvanlanan məktubunda öz 

əksini tapır. O yazırdı: “...Axı erməni kilsəsi qriqoryan kilsəsidir. Yəni öz başlanğıcını Qriqoridən götürür. Qriqori 

isə məlumdur ki, apostol Yeliseyin şagirdinin şagirdi olub. Əgər Qriqori apostol olmayıbsa, erməni kilsəsi necə 

apostol kilsəsi ola bilər?”. Bax, məsələ elə bundadır. Göründüyü kimi, ermənilər burada da saxtakarlıq nümayiş 

etdirirlər”. 

“Qarabağda ilk dəfə “erməni kilsəsi” ifadəsinə XX əsrin 70-80-ci illərində rast gəlinir” 

F.İsmayılov qeyd edir ki, işğal dövründə Azərbaycan ərazilərinin erməniləşdirilməsi məsələsi erməni din 

xadimlərinin və Ermənistan hökumətinin dövlət siyasətinin bir hissəsini təşkil edib. O qeyd edib ki, tarixi 

baxımdan Qarabağda və digər ərazilərimizdə heç vaxt erməni kilsəsi və ya kilsələri mövcud olmayıb. “Dünyanın 

heç bir arxivində bunu sübut edə bilən heç bir sənədə rast gəlmək mümkün deyil. Qarabağda ilk dəfə “erməni 

kilsəsi” ifadəsinə XX əsrin 70-80-ci illərində rast gəlinir. Bunun isə öz tarixi kökləri var. Belə ki, 1805-ci ildə 

Qarabağ xanlığını devirən çar hökuməti öz mənzil-qərargahını Şuşa şəhərində yaratdı. Rus əsgərlərinin ibadəti 

üçün ordu rəhbərliyi xanlığın divanxanasının qülləsindən zəng asdıraraq burada rusların ibadəti üçün şərait 

yaratdı. Divanxana rus ordusu komandanlığı tərəfindən, ayrı-ayrı zaman kəsiyində bir neçə dəfə təmir edilərək 

kilsə stilinə uyğunlaşdırıldı. Sonralar Qarabağ xanlığının divanxanası xalq arasında “rus kilsəsi” adlandırılmağa 

başladı. Bunu hətta o dövrün erməni tədqiqatçıları da öz əsərlərində təsdiq edirlər. Şuşa şəhərindəki yeganə 

kilsənin erməni kilsəsi deyil, rus kilsəsi olduğunu erməni tarixçisi Zare Melik-Şahnazarov özünün (“Zapiski 

Karabaxskoqo soldata”, Moskva, 1995) kitabında qeyd edir. 

1918-ci ildə Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyəti hökuməti qurulduqdan sonra rus hərbçiləri Şuşanı tərk 

etdilər. Bundan sonra rus kilsəsi 1970-ci ilə qədər baxımsız və istifadəsiz qaldı. Lakin 1970-1980-ci illərdə 

“DQMV-nin erməni rəhbərliyi” Şuşa şəhərindəki rus kilsəsini təmir etdirərək, kilsəni Şuşada yaşayan ermənilərin 

istifadəsinə verdi. Bundan sonra Qarabağda ermənilərin yeganə ibadət yeri olan bu kilsə tamamilə 

erməniləşdirildi. Təbii ki, bu hadisədən sonra bu kilsə “erməni kilsəsi” adlandırıldı. Ermənilərin 1992-ci il işğalına 

qədər Qarabağda və vaxtilə işğal edilmiş, hazırda azad olunmuş ətraf rayonlarda bir dənə də olsun erməni kilsəsi 

olmayıb”. 
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İşğal dövründə Ermənistanın Azərbaycan ərazisində saxtalaşdırdığı alban kilsələri... 

F.İsmayılov qeyd edir ki, işğal dövründə ermənilər Şuşa şəhərində 3, Şuşa-Laçın yolunda Fətiş bulağı 

deyilən ərazidə 1, Laçın şəhərində 2, Laçın rayonunun Zabux kəndində 1, Şuşa-Xankəndi yolunun üzərində 2, 

Xankəndi şəhərində 4, Əsgəran qəsəbəsində 2, Ağdam rayonunun Şahbulaq qəsrinin yanında 1kilsə inşa ediblər. 

“Bundan başqa, Laçın rayonu ərazisində 10, Kəlbəcər rayonu ərazisində 7, Qubadlı rayonu ərazisində 3, Zəngilan 

rayonu ərazisində 2, Cəbrayıl rayonu ərazisində 3, Füzuli rayonu ərazisində 2, Ağdərə, Əsgəran, Hadrut və 

Xocavənd rayonlarının ərazilərində isə 15 alban dövrü məbədi təmir edilərək erməni kilsəsi statusu verilib. 

Beləliklə, işğal dövründə Azərbaycan ərazilərində erməni kilsələrinin sayını Ermənistan hökuməti süni şəkildə 

artıraraq 58-ə çatdırıb. Bu rəqəm hələ mənim ötən illərdə apardığım araşdırmalarda üzə çıxmışdı, indi görün bu 

nə qədərdir? Beynəlxalq təşkilatlar bu faktlara diqqət yetirsinlər. Saxtalaşdırılan, dağıdılan, məhv edilən 

Azərbaycan irsidir, Qarabağda heç bir qədim erməni irsi yoxdur. Onlar işğal dövründə ərazilərimizdə kütləvi 

olaraq saxtalaşdırma həyata keçiriblər” - deyə F.İsmayılov qeyd edib. 
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Heydər Əliyevin ermənilərin ərazi iddialarına qarşı mübarizəsi və Şuşaya zəngin tarixi 

abidə kimi qayğısı 

 
Elçin Əhmədov, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru, 

siyasi elmlər doktoru 

 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin müdrikliyi, həyata keçirdiyi düşünülmüş, məqsədyönlü tədbirləri 

hesabına 1969-1982-ci illər Azərbaycanın intibah dövrü kimi tarixə çevrilmişdir. Sovet dövründə Heydər Əliyev 

Azərbaycana rəhbərlik etdiyi zaman Qarabağa çox böyük diqqət və qayğı göstərmiş, eləcə də, ermənilərin 

iddialarının qarşısını qətiyyətlə almışdı. XX əsrin 60-cı illərinin ortalarında Ermənistan SSR-də növbəti dəfə anti-

Azərbaycan təbliğatı geniş miqyas almağa başladı. 1965-ci il aprelin 23-də qondarma “erməni soyqırımı”nın 50 

illiyi, quldur Andronikin isə anadan olmasının 100 illiyi Ermənistan SSR-də təntənəli sürətdə qeyd edildi. Heydər 

Əliyev Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin (DTK) sədri olarkən erməni millətçilərinin əsassız ərazi iddialarına, 

fitnəkar niyyətlərinə qarşı mübarizəni daha da gücləndirmiş və bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərə şəxsən 

nəzarət etmişdir. Həmin dövrdə ermənilərin təbliğatının əsasını uydurma erməni tarixinin yaradılması, məkrli 

planların növbəti mərhələsini həyata keçirmək məqsədilə erməni gəncləri arasında ifrat millətçiliyin və 

düşmənçiliyin təbliğ edilməsi təşkil edirdi. 

 

Ermənilərin ərazi iddiaları 

 

Sovet dövründə erməni millətçiləri imkan düşdükcə Azərbaycan torpaqlarına əsassız iddialar irəli 

sürürdülər. Ancaq Heydər Əliyev Dağlıq Qarabağın tarixini, coğrafiyasını, iqtisadiyyatını, orada yaşayanların 

düşüncələrini gözəl bilirdi. Hələ Azərbaycan SSR DTK-nın sədri olarkən erməni millətçilərinin əsassız ərazi 

iddialarının qarşısı qətiyyətlə alınmışdı. Belə ki, Heydər Əliyev 1967-ci il iyun ayının 26-da Azərbaycan KP MK-

nın birinci katibi V.Axundova məktubunda yazırdı ki, iyun ayının 23-dən 24-nə keçən gecə Xankəndidə bəzi 

küçələrdə erməni dilində 8 x 9 sm. ölçüdə 300 vərəqə yayılmışdır. Həmin vərəqələrdə ermənilər tərəfindən Dağlıq 

Qarabağın Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsi tələb edilir və millətçi fikirlər irəli sürülürdü. Məktubda qeyd edilirdi 

ki, vərəqənin müəlliflərini axtarıb tapmaq, eləcə də digər lazımi tədbirləri görmək üçün Xankəndiyə əməliyyat 

qrupu göndərilmiş və təqsirkarlar ciddi cəzalandırılmışlar. Həmin il təkcə Dağlıq Qarabağda 1200-dən artıq belə 

vərəqə hazırlanıb yayılmışdı. Qısa müddət ərzində belə vərəqələri hazırlayanlardan 13 nəfər, yayanlardan isə 17 

nəfər saxlanılmışdı. 

Hələ 1950-ci illərdə Ermənistan Azərbaycanla sərhəd olan bəzi əraziləri ələ keçirmək istəyirdi. Erməni 

rəsmi dairələri və alimləri hətta XX əsrin 20-ci illərinin saxtalaşdırılmış xəritələrini ortaya çıxarmışdılar. Ərazi 

məsələsinə dair danışıqlar artıq müzakirə obyektinə çevrilmişdi. 1967-ci ildə Ermənistan SSR-in millətçi dairələri 

Azərbaycan SSR-in daxili işlərinə qarışaraq DQMV-nin azərbaycanlı əhalinin yaşadığı məntəqələrin inkişafı üçün 

ayrılan vəsaitin bölünüb təsdiq olunmasına hər vəchlə mane olmağa çalışırdılar. SSRİ hökumətinin təzyiqi ilə 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti 1969-cu il mayın 7-də Ermənistan SSR-lə sərhəd rayonlarının 

ərazilərindən 2 min hektardan çox torpağın Ermənistan SSR-ə verilməsi haqqında hələ 1938-ci il mayın 5-də 

qəbul etdiyi qərarı təsdiq etdi. 

Heydər Əliyev 1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycan SSR-in rəhbəri seçilən kimi bu məsələni ön plana çəkdi 

və bu qərarın icrasını dayandırdı. Azərbaycan xalqının mənafeyini hər şeydən üstün tutan Heydər Əliyev nə qədər 

təhlükəli olsa da, təzyiqləri rədd edərək prinsipial mövqe göstərdi və erməni millətçilərinin qarşısını qətiyyətlə 

aldı. Moskvadakı bəzi qüvvələrin və Ermənistan rəhbərlərinin cəhdlərinə baxmayaraq, Heydər Əliyev həmin 

qərarın həyata keçirilməsinə imkan vermədi. Lakin ermənilər öz çirkin niyyətlərindən əl çəkmirdilər. 1970-ci 

illərdə də ermənilər Dağlıq Qarabağ məsələsini yenidən ortaya atsalar da, onların bu istəklərinin qarşısı qətiyyətlə 

alınmışdı. 

 

Qarabağda milli ruhun yüksəlməsi istiqamətində qətiyyətli addımlar 

 

Ulu öndərin fəaliyyətinin mühüm əhəmiyyət daşıyan istiqamətlərindən biri məhz Qarabağda milli ruhun 

oyadılması olmuşdur. Ümummilli lider bu istiqamətdə sistemli və məqsədyönlü şəkildə fəaliyyət göstərirdi. 
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Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi kimi Şuşanın tarixi keçmişini yaxşı bilən Heydər Əliyev bu şəhərin 

inkişafına çox böyük qayğı göstərirdi. 

Ümummilli lider Şuşaya zəngin tarixi abidə, Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq rəmzi kimi baxırdı. Heydər 

Əliyevin bilavasitə təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Şuşa şəhərinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə 1970-ci illərin ikinci 

yarısında bir neçə xüsusi qərar qəbul edildi. Həmin qərarlara uyğun olaraq şəhərin keçmişdə tikilmiş binaları, 

tarixi abidələri bərpa edildi, yeni çoxmərtəbəli yaşayış binaları, böyük mehmanxana kompleksləri, ayrı-ayrı 

inzibati binalar tikildi. Bununla yanaşı, Şuşanın statusu qaldırılaraq ümumittifaq səviyyəli kurort şəhərinə çevrildi. 

Həmin qərarların yerinə yetirilməsinin böyük tarixi əhəmiyyəti var idi. Şəhərdə azərbaycanlılar üçün əlavə iş 

yerləri açılır, həyat səviyyəsi yaxşılaşır, azərbaycanlıların milli ruhu güclənirdi. Ölkənin müxtəlif yerlərindən 

Şuşaya istirahətə gələnlər, eyni zamanda, Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və incəsənəti ilə yaxından tanış 

olurdular. 

Ümummilli lider 1923-cü ildə məqsədyönlü şəkildə dağlıq və aran hissələrinə bölünmüş Qarabağın 

təsərrüfat baxımından iqtisadi cəhətdən daha sıx birləşdirilməsinə çalışırdı. Bu, səbəbsiz deyildi. Erməni 

millətçiləri Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın digər rayonları ilə guya iqtisadi və təsərrüfat əlaqələrinin olmadığını, 

əhalinin ümumi sayında ermənilərin çoxluğunu əsas gətirərək vilayətin Ermənistana birləşdirilməsini tələb 

edirdilər. Onların bu niyyətlərinin qarşısını almaqda, Yuxarı Qarabağın Aran Qarabağla və digər rayonlarla 

əlaqəsini daha da sıxlaşdırmaq, strateji əhəmiyyətli kommunikasiyaların sayını artırmaq böyük rol oynaya bilərdi. 

Ağdam --Xankəndi dəmir yolu çəkildi. 1979-cu il yanvarın 12-də həmin yol ümummilli liderin iştirakı ilə 

istifadəyə verildi. Həmin dəmir yolu xətti ilə muxtar vilayətin respublikanın digər rayonları ilə daha sıx iqtisadi 

əlaqəsi yaradıldı. Bu, Heydər Əliyevin Qarabağın dağlıq və aran hissələrinin, Azərbaycanın digər rayonlarının 

təsərrüfat və iqtisadi cəhətdən daha çox birləşdirilməsi sahəsində strateji addımı və böyük tarixi xidməti idi. 

Dəmir yolu xəttinin açıldığı gün Şuşaya gedən ulu öndər şəhərdə Azərbaycan xalqının tarixi abidələrinin 

qorunmasına xüsusi qayğı göstərilməsi barədə göstəriş verdi. Ulu öndər, eyni zamanda, Şuşada aparılan tikinti-

quruculuq işləri ilə də yaxından maraqlanmış, Azərbaycan poeziyasının klassikləri M.P.Vaqifin və Xurşidbanu 

Natəvanın yaşayıb yaratdığı yerlərlə tanış olmuşdu. Şuşa rayonunun rəhbərləri ilə keçirdiyi görüşdə ümummilli 

lider tövsiyə edərək demişdi: “Şuşa abidələr şəhəridir. Diyarın zəngin tarixi ilə bağlı olan hər şeyi qorumaq, qədim 

tikintiləri bərpa etmək lazımdır”. Heydər Əliyevin bilavasitə səyləri nəticəsində, az sonra Şuşa şəhərini tarix-

memarlıq qoruğu elan edən qərar qəbul olundu. 

 

39 il əvvəl Şuşaya tarixi səfər 

 

Həmin illərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin Dağlıq Qarabağa göstərdiyi diqqət və qayğı daha da artmış 

və geniş quruculuq işləri vüsət almışdı. Belə ki, görkəmli Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin məzarı üstündə 

1980-1981-ci illərdə abidə, məqbərə tikilmiş və 1982-ci il yanvarın 14-də yağan güclü qarın altında ümummilli 

lider Şuşada şairin məqbərəsini böyük təntənə ilə açmışdı. Onun M.P.Vaqifə bu münasibəti bir tərəfdən, milli 

ədəbiyyata sevgisindən irəli gəlirdisə, digər tərəfdən, diyarın tarixini, əhalisinin etnik mənsubiyyətini bir daha 

göstərməklə bağlı idi. Əslində, bu məqbərə, eyni zamanda, gözəl memarlıq abidəsi idi. Heydər Əliyev abidənin 

tikintisini böyük, əlamətdar hadisə hesab edirdi. Ona görə də açılışa gedərkən ailəsi ilə birlikdə yanında elm, 

mədəniyyət və incəsənət adamlarının böyük bir qrupunu da aparmışdı. Bu addımı ilə ulu öndər ziyalıları Dağlıq 

Qarabağa xüsusi diqqət yetirməyə istiqamətləndirir, vilayətə tez-tez səfərə gəlmələrini tövsiyə edirdi. 

Ümummilli liderin M.P.Vaqifin məqbərəsinin açılışında söylədiyi nitq, onun Dağlıq Qarabağa qayğısının 

göstəricisi idi. Səfər zamanı Heydər Əliyev Şuşada “Poeziya evi”ni açaraq, Vaqif poeziya günlərində iştirak etdi. 

Bununla yanaşı, ulu öndər Üzeyir bəy Hacıbəylinin və Bülbülün Şuşadakı ev-muzeylərindəki eksponatlarla tanış 

olmuş və onların qorunmasına dair tövsiyələrini vermişdi. Bu tarixi səfər zamanı Şuşadakı abidələrin bərpa işləri 

ilə maraqlanan Heydər Əliyev müvafiq göstərişlər verərək işlərin davam etdirilməsinə dair bir sıra təkliflərini də 

söyləmişdi. Ümummilli liderin, eyni zamanda, Şuşa məscidinə getməsi bir tərəfdən, onun dini dəyərlərə olan 

ehtiramının və dərin bağlılığının göstəricisi idisə, digər tərəfdən azərbaycanlı əhalinin milli və dini dəyərlərə sahib 

çıxmalarının vacibliyinə olan nümunə idi. Ulu öndər erməni millətçilərinin ona müxtəlif böhtanlar atdığı bir 

zamanda məscidə getməklə yerli əhaliyə dini inanclarını qorumağı da tövsiyə etmişdi. Ümummilli liderin həmin 

gün Şuşada şəhər ictimaiyyəti ilə keçirilən görüşləri hər bir şuşalının yaddaşında unudulmaz iz qoymuş və bu gün 

də xatirələrdə yaşayır. 

1982-ci il iyulun 29-dan avqustun 2-dək Qarabağa bir il içərisində ikinci dəfə səfər edən Heydər Əliyevin 

bilavasitə iştirakı ilə Şuşada şairə Xurşidbanu Natəvanın abidəsinin açılışı oldu. Ümummilli liderin Azərbaycana 

rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illərdə Şuşa şəhərinin və Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar yaşayan digər 
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məntəqələrinin siması xeyli dəyişdi. Heydər Əliyevin göstərişi ilə Xankəndidə Pedaqoji İnstitut açıldı və orada 

Azərbaycan bölməsi yaradıldı. Bu, azərbaycanlı ziyalıların daimi iş yeri ilə təmin olunmasına, Qarabağda yeni 

elmi-mədəni mühitin formalaşmasına, azərbaycanlı əhalinin ali təhsil almasına və doğma yerlərə daha sıx 

bağlanmasına əlverişli şərait yaratmışdı. 

 

XX əsrin sonunda Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü, Şuşanın işğalı və mədəni soyqırımı 

siyasəti 

 

1987-ci il oktyabrın 21-də Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci 

müavini Heydər Əliyev Sov.İKP MK-nın plenumunda vəzifəsindən istefa verdikdən bir neçə gün sonra Sov. İKP 

MK-nın baş katibi Mixail Qorbaçovun iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri A.Aqanbekyan Parisdə “İntercontinental” 

hotelində müsahibəsində DQMV-nin Ermənistana birləşdirilməsinin iqtisadi cəhətdən daha sərfəli olmasını və bu 

məsələ üzərində xüsusi komissiyanın işlədiyini bəyan edərək Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi 

ideyasını irəli sürdü. Bunun ardınca noyabrın 18-də A.Aqanbekyanın Parisdə verdiyi müsahibə “L'Humanite” 

qəzetində çap olundu. Bu müsahibə ermənilərin Dağlıq Qarabağa dair ərazi iddialarının başlanması üçün bir siqnal 

rolunu oynadı. XX əsrin 80-ci illərinin sonu - 90-cı illərinin əvvəllərində SSRİ rəhbərliyinin ermənilərə 

himayədarlığı sayəsində hadisələr getdikcə daha da mürəkkəbləşdi və Ermənistan Respublikası Azərbaycan 

ərazilərinə hərbi qüvvə göndərərək açıq təcavüzə başladı. 1992-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq Ermənistan silahlı 

qüvvələri bir-birinin ardınca Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış məntəqələrini də işğal 

etdi. 

İşğala qədər Şuşada memarlıq abidəsi sayılan 850-dən çox yaşayış binası və 300-dək mədəniyyət nümunəsi 

və tarixi abidə var idi. Bunların içərisində son tunc və ilk dəmir dövrü abidəsi sayılan Şuşa və Şuşakənd daş qutu 

qəbirləri, daş dövrü abidəsi olan Şuşa mağara düşərgəsi, XVIII əsrə dair Şuşa qalasının divarları, Gəncə qapısı, 

Pənah xanın sarayı və kitabxanası, İbrahim xanın bürcü və qəsri, Xan sarayı və karvansaray, M.P.Vaqifin 

mədrəsəsi və türbəsi, Yuxarı məscid mədrəsəsi, Hacıqulların malikanəsi, İkimərtəbəli karvansaray, 

Mehmandarovların malikanə kompleksi, Gövhər ağa, Xoca Mərcanlı, Hacı Abbas, Mərdinli, Saatlı, Köçərli 

məscidləri, Xurşidbanu Natəvanın evi və bulağı, Ə.B.Haqverdiyevin, Q.B.Zakirin, M.M.Nəvvabın, 

S.S.Axundovun, N.B.Vəzirovun, Y.V.Çəmənzəminlinin evləri, Mamay bəyin evi, məscidi və bulağı, 

Behbudovların, Fərəməzovların, Zöhrabbəyovun, Bəhmən Mirzənin evləri, Üzeyir bəy Hacıbəylinin, Bülbülün 

ev-muzeyləri, Xan Şuşinskinin, tarzən Sadıqcanın evləri, “Realnı” məktəbinin binası, Qız məktəbi, Şirin su 

hamamı, Meydan bulağı, İsa bulağı və s. tarixi mədəniyyət nümunəsi erməni işğalçıları tərəfindən talan edilmiş, 

dağıdılmış və məhv edilmişdir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev Şuşanın Azərbaycan üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu bildirərək 

deyib: “...Şuşa Azərbaycanın ən əziz və böyük tarixi olan bir guşəsidir. Şuşanı yaradanlar, Şuşa şəhərini quranlar, 

Şuşa qalasını tikənlər Azərbaycan torpağının sahibləri olublar və Qarabağda Azərbaycan torpağının daim 

qorunması, saxlanması üçün Şuşa şəhərini, qalasını yaradıblar. Bu, Azərbaycan xalqının, əcdadlarımızın yaratdığı 

böyük abidədir, təkcə şəhər deyil, böyük bir tarixi abidədir. Bu şəhərdə, onun ətrafında Azərbaycan xalqının bir 

neçə əsrlik tarixə malik böyük mədəniyyəti, mədəni irsi, qəhrəmanlıq nümunələri yaranıbdır. Şuşa təkcə şuşalılar 

üçün yox, bütün azərbaycanlılar üçün, vətənini, millətini sevən hər bir vətəndaşımız üçün əziz bir şəhərdir, əziz 

bir torpaqdır, əziz bir qaladır, əziz bir abidədir”. 

 

Şuşa Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı, Xarı bülbül Qarabağın azadlıq rəmzi oldu 

 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunu uğurla davam etdirərək Azərbaycanın milli və dövlətçilik 

maraqlarını daim üstün tutan Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev qeyd edib ki, ermənilərin bütün 

cəhdlərinə baxmayaraq, onlar Şuşanı dünyaya erməni şəhəri kimi təqdim edə bilməmiş, 28 il ərzində buna çalışmış 

lakin nail ola bilməmişlər. Ancaq Şuşa ermənilər tərəfindən dağıdılsa da, əyilmədi, əsirlikdə olsa da, öz ləyaqətini 

itirmədi, erməniləşdirmə cəhdlərinə məruz qalsa da, Azərbaycan ruhunu qoruyub saxlaya bildi. 

2021-ci il yanvarın 14-də Şuşaya səfər edən Prezident İlham Əliyev son dəfə 39 il bundan əvvəl ümummilli 

lider Heydər Əliyevin şəhərə tarixi və unudulmaz səfəri zamanı gəldiyini diqqətə çatdıraraq bildirdi ki, qəhrəman 

Azərbaycan Ordusu mükəmməl hərbi əməliyyat keçirərək cəsarət, rəşadət, qəhrəmanlıq, güc, milli ruh nümayiş 

etdirərək Şuşanı işğalçılardan azad etmişlər və uzun fasilədən sonra noyabrın 8-də Şuşada Azərbaycan bayrağı 

qaldırılmışdır: “Biz buraya qalib kimi gəlmişik, bayrağı da qaldırmışıq, azad edilmiş bütün torpaqlarda 

Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Döyüşə-döyüşə gəlmişik. Heç kim bu torpaqları bizə elə-belə verməyib. Heç bir 
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danışıqlar heç bir əhəmiyyətə malik deyildi. Biz gördük ki, ancaq öz gücümüzlə öz torpaqlarımızı azad etməliyik 

və bunu etdik”. 

Şuşaya səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Şuşa işğaldan azad olunandan sonra şəhərin, bütün 

tarixi binaların bərpa edilməsi prosesinə start verilib. Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını, o cümlədən Şuşanı 

işğal etməsi nəticəsində tarixi, mədəni abidələrimiz dağıdılıb, ev muzeyləri qarət edilib. Onların arasında 

Xurşidbanu Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün Şuşadakı büstləri də var. Güllələnmiş bu büstlər erməni 

vandalizminin şahidləridir. Prezident İlham Əliyev qeyd etmişdi ki, ərazi bütövlüyümüz bərpa edildikdən sonra 

Bülbülün, Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin büstləri yenə də Şuşada qoyulacaq. Azərbaycan Prezidentinin bu 

sözləri artıq reallığa çevrilib. Həmin dahi şəxsiyyətlərin büstləri Şuşada yenidən əvvəlki yerlərinə qoyuldu. 

 

Şuşanın ənənələri və qədim mədəni abidələri bərpa edilir 

 

Şuşa şəhərinin Azərbaycan üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirən Prezident İlham Əliyev qeyd 

etmişdir ki, yarıdağılmış tarixi abidələrimizin bərpasında çox həssas olmalı, tarixi abidələrimizin əsl simasını 

bərpa etməliyik. Vaxt itirmədən, ancaq, eyni zamanda, tələsmədən Şuşanın ilkin simasının, tarixi simasının bərpa 

edilməli olduğunu bildirən Azərbaycan Prezidenti Şuşa şəhərini Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan edərək 

demişdir: “Şuşa şəhəri buna layiqdir. Hesab edirəm ki, nəinki Azərbaycanın, bölgənin mədəni paytaxtı sayıla 

bilər. Şuşanın mədəni həyatı zəngin olmalıdır”. Bununla yanaşı dövlət başçısı vaxtilə Vaqif poeziya günlərinin 

ənənəvi olaraq keçirildiyini vurğulayaraq diqqətə çatdırmışdır ki, Şuşada Vaqif poeziya günləri bərpa edilməlidir, 

“Xarı bülbül” festivalı bərpa olunmalıdır. 

Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Şuşanın Azərbaycan tarixində xüsusi yeri var və Şuşanın bərpası, 

dirçəlməsi hamımızın işidir: “Əlbəttə ki, bütün işlər planlı şəkildə aparılmalıdır, Şuşanın tarixi siması 

saxlanılmalıdır, Şuşaya yad olan hər hansı bir tikiliyə yol vermək olmaz”. Dövlət başçısı bildirmişdir ki, 

mütəxəssislər, memarlar, tarixçilər, şuşalılar özləri deyəcəklər ki, bu şəhəri necə görmək istəyirlər, çünki bu, 

onların şəhəridir. Şuşanın əsl tarixi simasının və qədim mədəni abidələrinin bərpası Azərbaycan memarlıq 

üslubunu əks etdirməli, çox zəngin mədəni həyat olmalı və Şuşada yaşayacaq soydaşlarımız da, bütün işlər 

görüləndən sonra oraya qayıtmalıdırlar: “Biz hamımız istəyirik ki, dağıdılmış şəhərlər tezliklə bərpa edilsin, 

amma, eyni zamanda, elə olsun ki, bu, oraya qayıdacaq insanların rahatlığını təmin etsin və müasir, güclü 

Azərbaycanın gücünü bütün dünyaya göstərsin”. 

2021-ci il martın 16-da işğaldan azad ediləndən sonra Şuşaya ikinci dəfə səfər edən Prezident İlham Əliyev 

M.P.Vaqifin məqbərəsinin bərpa işləri ilə tanış oldu. Bərpa işlərini Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti 

Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu öz vəsaiti hesabına icra edir. 1992-ci ildə 

ermənilər Şuşanı işğal edərkən bu abidəni də vəhşicəsinə dağıdıblar. Bu baxımdan, layihənin icrası zamanı 

məqbərənin əvvəlki vəziyyətinin bərpasına xüsusi diqqət yetiriləcəkdir. Bununla yanaşı, Şuşada Molla Pənah 

Vaqifin büstünün bərpası layihəsi də Heydər Əliyev Fondu tərəfindən icra olunacadır. Səfər zamanı Prezident 

İlham Əliyev diqqətə çatdırdı ki, artıq bərpa, quruculuq işlərinə başlanmış, infrastruktur layihələrinə start 

verilmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti bəyan edib ki, Şuşa Azərbaycan dövlətinin mədəniyyət paytaxtı kimi dünyanın ən 

gözəl şəhərlərindən birinə çevriləcəkdir: “Əslində, həmişə belə olub. Sadəcə olaraq, mənfur düşmən bütün tarixi 

abidələrimizi dağıdıb. Amma biz bərpa edəcəyik. Onların əsl simasını qaytaracağıq. Azərbaycan xalqı Şuşada 

bundan sonra əbədi yaşayacaqdır”. 

Dövlətimizin başçısı Novruz bayramını Cıdır düzündə qeyd edərkən qürur hissi ilə demişdir: Şuşa sən 

azadsan! Şuşa Azərbaycandır! Qarabağ Azərbaycandır! 

 

Xalq qəzeti. - 2021.- 9 may. - № 98. - S. 5. 
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Prezident İlham Əliyev: Şuşaya qalib Azərbaycan Ordusunun Ali Baş Komandanı kimi 

gəlmişəm 

 
Paşa Əmircanov 

 
1992-ci il mayın 8-dən 2020-ci il noyabrın 8-dək – düz 28 il ərzində xalqımız tərəfindən Şuşanın işğalı 

günü kimi xatırlanıb. Hər ilin 8 mayında Azərbaycanın incisi, Qarabağın mirvarisi olan Şuşanın Ermənistanın 

işğalçı və terrorçu ordusu tərəfindən zəbt olunduğunu ürək ağrısı ilə xatırlamış, təkcə Şuşada deyil, Qarabağ 

uğrunda döyüşlərdə həlak olmuş bütün şəhidlərimizi ehtiramla anmış, faciələrimizin unudulmamasına çalışmışıq. 

Şuşa tarixən Azərbaycan xalqının əziz, sevimli şəhəri, cənnət guşəsi olub. Məhz buna görədir ki, hələ 

1756–1757-ci illərdə şəhər Pənahəli xan tərəfindən Qarabağ xanlığının paytaxtı kimi seçilmiş, yenidən qurulub 

abadlaşdırılaraq, alınmaz qalaya çevrilmişdi. “Şəhər bir müddət Pənahəli xanın şərəfinə “Pənahabad”, sonradan 

isə “Şuşa qalası”, “Qala” və “Şuşa” adlandırılmışdı. 

Qarabağın dağlıq hissəsində, o cümlədən, Şuşada erməni əhalisinin çoxaldılması XIX əsrin 20-ci 

illərində, xüsusilə, Cənubi Qafqazın Rusiya tərəfindən işğal edilməsindən sonraya təsadüf edir. 1804–1813-cü, 

1826–1828- ci illər Rusiya–İran və 1828– 1829-cu illər Rusiya–Türkiyə müharibələrinin gedişində, həm də 

sonralar ermənilərin İran və Türkiyədən kütləvi surətdə Cənubi Qafqaza, o cümlədən Qarabağa köçürülməsi 

nəticəsində burada onların sayı ilbəil artmağa başlayıb. Bunu Rusiya ilə İran arasında bağlanmış Gülüstan (12 

oktyabr 1813-cü il) və Türkmənçay (10 fevral 1828-ci il) müqavilələri kimi sənədlər də təsdiq edir. 1828-ci ildən 

sonra Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsinə İrandan və Türkiyədən rəsmən 124 min (qeyri-rəsmi 200 min) erməni 

köçürülüb, proses bütün XIX əsr boyunca davam edib və bu, ərazidə demoqrafik vəziyyətə çox böyük təsir 

göstərib. 

Sovet dönəmində şəhərin abadlaşdırlması ümummilli lider Heydər Əliyevin daim diqqət mərkəzində olub. 

Ulu öndər Şuşanı abadlaşdırmaq, tarixi abidələri qoruyub saxlamaq və böyük bir muzeyə çevirmək üçün 

əhəmiyyətli işlər görüb. Keçən əsrin 70-ci illərində ermənilər Dağlıq Qarabağ məsələsini yenidən ortaya atsalar 

da, Heydər Əliyev onların bu istəklərini gözlərində qoyub. Ümumiyyətlə, ümummilli lider Şuşaya adi bir şəhər 

deyil, zəngin tarixi abidə, Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq rəmzi kimi baxıb. 

Nəhayət, 1992-ci il mayın 8-də Azərbaycanın qədim musiqi və mədəniyyət mərkəzi olan Şuşa şəhəri 

xəyanət nəticəsində Ermənistan ordusu tərəfindən ələ keçirilib. Bununla da 289 kvadratkilometr ərazisi, 24 min 

nəfər əhalisi, 1 şəhər və 30 kəndi olan Şuşa rayonu Ermənistan silahlı qüvvələrinin nəzarətinə keçib. Şuşa uğrunda 

döyüşlərdə 195 nəfər şəhid olub, 165 nəfər yaralanıb, 58 nəfər isə itkin düşüb. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində Şuşanın 25 məktəbi, 31 kitabxanası, 17 klubu, 8 

mədəniyyət evi, 4 texnikumu, 2 institut filialı, 7 uşaq bağçası, 4 kinoteatrı, 5 mədəniyyət və istirahət parkı, 2 

sanatoriyası, turist bazası, 2 mehmanxana, Azərbaycan Xalçası Dövlət Muzeyinin filialı, Şuşa Dövlət Dram 

Teatrı, Şuşa televiziyası, Şərq musiqi alətləri fabriki, Dövlət Rəsm Qalereyası, Uşaq Sağlamlıq Məktəbi talan 

edilib, yandırılıb və dağıdılıb. 

Azərbaycan 44 günlük Vətən savaşında şanlı qələbə qazanaraq, təxminən, 30 ildən bəri Ermənistanın 

işğalı altında qalmış tarixi torpaqlarını azad edib. 2020-ci il noyabrın 8-də isə Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə müzəffər Azərbaycan Ordusu qədim Şuşanı düşməndən xilas edib. Prezident, Ali Baş Komandan 

İlham Əliyev 2020-ci il noyabrın 8-də Şuşa şəhərinin azad olunması münasibətilə xalqa müraciətində deyib: 

“İyirmi səkkiz il yarım işğal altında olan Şuşa azad edildi! Şuşa indi azaddır! Biz Şuşaya qayıtmışıq! Biz bu tarixi 

Qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 2020-ci il noyabrın 8-i Azərbaycan tarixində əbədi qalacaqdır. Bu tarix 

əbədi yaşayacaq. Bu, bizim şanlı Qələbəmizin, Zəfərimizin günüdür!” 

Hərbi-strateji əhəmiyyətə malik Şuşanın Azərbaycan tarixində xüsusi yerinin olduğunu deyən 

Azərbaycan Prezidenti bildirib: “Şuşanı qan tökərək azad etmişik, Şuşa uğrunda ciddi döyüşlər gedirdi. Laçın 

dəhlizi boyunca işğalçıların qalıqları səpələnmişdi, yüzlərlə, bəlkə də minə qədər işğalçı Şuşa döyüşlərində məhv 

edildi. Hərbçilərimiz sıldırım qayalardan qalxaraq, dərədən-təpədən, Xocavənd meşələrindən, cığırlardan keçərək 

yüngül silahlarla Şuşaya gəldilər. Yüngül silahlarla, tapançalarla, süngü-bıçaqla mübarizə apardıq. Amma bizə 

qarşı burada toplardan, tanklardan istifadə olundu. Amma düşmən bizim gücümüzü gördü, iradəmizi gördü, milli 

ruhumuzu gördü və məğlub oldu. Şuşanın azad edilməsi Vətən müharibəsində xüsusi yerə malik olan hadisədir”. 
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Şuşanın azad edilməsi müharibənin sonrakı gedişinə çox ciddi təsir göstərib və noyabrın 9-da rəşadətli 

Azərbaycan Ordusu 70-dən çox yaşayış məntəqəsini və bir neçə mühüm strateji əhəmiyyətli yüksəkliyi 

işğalçılardan azad edib. 

2021-ci il yanvarın 14-də Şuşaya səfər edən Prezident İlham Əliyev bildirmişdi ki, qəhrəman Azərbaycan 

Ordusu mükəmməl hərbi əməliyyat keçirərək cəsarət, rəşadət, qəhrəmanlıq, güc, milli ruh nümayiş etdirərək, 

Şuşanı işğalçılardan azad edib və uzun fasilədən sonra noyabrın 8-də Şuşada Azərbaycan bayrağı qaldırılıb: “Biz 

buraya qalib kimi gəlmişik, bayrağı da qaldırmışıq, azad edilmiş bütün torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. 

Döyüşə-döyüşə gəlmişik. Heç kim bu torpaqları bizə elə-belə verməyib. Heç bir danışıqlar heç bir əhəmiyyətə 

malik deyildi. Biz gördük ki, ancaq öz gücümüzlə öz torpaqlarımızı azad etməliyik və bunu etdik”. 

Dövlət başçısı həmin səfəri zamanı hərbçilərlə görüşündə bəyan etmişdi ki, noyabrın 8-i – Zəfər günü 

xalqımızın tarixində əbədi qalacaq. Noyabrın 8-də Azərbaycan xalqı üçün çox əziz olan qədim Şuşa şəhəri azad 

edilib. Şuşanın işğaldan azad edilməsi böyük qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, milli ruh sayəsində baş tutub. Azərbaycan 

hərbçiləri bütün bu ülvi xüsusiyyətləri nümayiş etdiriblər: “Əminəm ki, Şuşa əməliyyatı aparıcı beynəlxalq hərbi 

məktəblərin dərsliklərinə salınacaqdır. Artıq məndə məlumat var ki, inkişaf etmiş bir çox ölkələrin mütəxəssisləri 

44 günlük Vətən müharibəsinin hər bir gününü təhlil edirlər. Çünki 44 günlük müharibənin hər bir günü qələbə, 

zəfər günüdür. Şuşanın işğaldan azad edilməsi düşmənə vurulan ən böyük zərbə idi. Çünki düşmən hesab edirdi 

ki, Şuşanı azad etmək mümkün deyil”. 

Bizim qalib xalq olduğumuzu deyən dövlət başçısı qeyd edib ki, Şuşada sonuncu dəfə 39 il bundan əvvəl 

olub və birinci dəfə yanvarın 14-də gəlib. “Bax, bu gün, yanvarın 14-də yenə də buradayıq. Bu dəfə müzəffər 

Azərbaycan Ordusunun, qalib Azərbaycan Ordusunun Ali Baş Komandanı kimi gəlmişəm. Düşmənin belini 

qıran ordunun Ali Baş Komandanı kimi gəlmişəm və burada müqəddəs bayrağın altında, qəhrəman hərbçilərin 

önündə deyirəm ki, biz bu torpaqlarda əbədi yaşayacağıq! Biz Şuşanı və dağıdılmış bütün başqa şəhər və 

kəndlərimizi bərpa edəcəyik. Dağıdılmış bütün tarixi abidələrimizi bərpa edəcəyik”. 

Azərbaycan lideri Şuşa istiqamətində irəliləyərkən yollar boyu dağıdılmış yaşayış məntəqələrimiz 

haqqında ictimaiyyətə məlumat verib, çəkiləcək yollar, tikiləcək körpülər, görüləcək işlər barədə danışıb. Dövlət 

başçısı böyük qürur hissi ilə qeyd edib ki, Füzuli–Şuşa yolunun və Füzuli Hava Limanının təməli qoyulub. Uçuş-

enmə zolağının uzunluğu 2800 metr olacaq hava limanı beynəlxalq standartlara uyğun infrastrukturla təmin 

ediləcək. Burada təyyarələrin qəbulu və yola salınması, eləcə də sərnişinlərin rahatlığı üçün hər cür şərait 

yaradılacaq. 

Cənab İlham Əliyev bəyan edib ki, Şuşa onun tərəfindən Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilib 

və artıq şəhərin bərpası və tarixi simasının özünə qaytarılması istiqamətində işlərə start verilib. Prezidentin 

dekabrın 3-də imzaladığı sərəncama əsasən, noyabrın 8-i Zəfər Günü elan edilib və bayram günləri sırasında hər 

il ölkəmizdə təntənəli şəkildə qeyd olunacaq. 
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Əziz Şuşa, sən azadsan!.. 

 
Nurəngiz Adilqızı 

 

Şuşanın Dövlət Barağı Günü ərəfəsində azad olunması diqqət çəkən məqamlardandır. Müqəddəs 

bayrağımız öz tarixinin yəqin ki, ən şərəfli gününü yaşayır, indi o Şuşada qürurla dalğalanır və əbədi dalğalanacaq! 

Çünki Şuşanın azad olunması ilə, şəhidlərimizin intiqamı alındı. 

“Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə ümumiyyətlə Azərbaycan yoxdur”. Ümummilli lider Heydər Əliyev 

Şuşanın ölkəmiz üçün dəyərini bu sözlərlə ifadə etmişdir. Prezident İlham Əliyevin bildirdiyi kimi: Şuşa təkcə 

şuşalılar üçün yox, bütün azərbaycanlılar üçün, vətənini, millətini sevən hər bir vətəndaşımız üçün əziz bir 

şəhərdir, əziz bir torpaqdır, əziz bir qaladır, əziz bir abidədir. 

Ulu öndərimizin dediyi kimi, doğrudan da—Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız Azərbaycan yoxdur. Bunu 30 

ilə yaxın çəkən ayrılıq da göstərdi. Yuxularımızda gördük, Şuşa həsrəti ilə bu dünyadan köçənlərin yasını tutduq. 

Nə yaxşı ki, tarixi ədalət deyilən bir şey varmış. İllərlə mədəniyyətindən, mənəviyyatından, gözəlliyindən uzaq 

düşdüyümüz Şuşamız qayıtdı bizə, Qarabağımıza qovuşduq. 

Dövlət başçısı Ali Baş Komandan İlham Əliyev ata vəsiyyətinə əməl edərək, “Qarabağ Azərbaycandır” 

şüarı altında səni geri qaytardı, gözəl Şuşa. Və bir gün sənə xitabən çox böyük fəxrlə: “Əziz Şuşa, sən azadsan! 

Əziz Şuşa, biz qayıtdıq! Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik!” - bəyan etdi. Bu gün gözəl Şuşamızda Azərbaycan 

Ordusunun addım səsləri eşidilir. Bir müddət sonra Şuşaya dönüş başlayacaq. Bütün bunları düşündükcə iftixar 

və qürur duyuram: “Qoynuna qayıdırıq, Şuşa! Gəlirik səni qoxlamağa, xarıbülbül. Dönürük gözəlliyinə tamaşa 

etməyə, Topxana! Qayıdırıq suyundan içməyə, İsa bulağı! Gəlirik üzərində at çapmağa, yarışlar, xarıbülbül 

festivalları keçirməyə, Cıdır düzü”. 

Qeyd edək ki, Şuşa qalası uzun illər boyu Azərbaycanın Qarabağ xanlığının paytaxtı olmuşdur. Şuşa 

qalasının salınması 1750-1751-ci illərdən hesab edilir. Tarixi mənbələrə görə, 1750-ci ildə hündür, sıldırım dağ 

üstündə qalanın inşasına başlanılmış və 1756-1757-ci illərdə tikilib başa çatdırılmışdır. Qarabağ xanı Pənahəli 

xan Şuşanı paytaxt elan edib oranı möhkəmləndirmiş, Qala-şəhərə çevirmişdi. Şəhər bir müddət Pənahəli xanın 

şərəfinə “Pənahabad”, sonradan isə “Şuşa qalası” və “Şuşa” adlandırılmışdır. Tarixi mənbələrdə Şuşanın hətta 

XIII əsrdə də Azərbaycanın məşhur şəhərlərindən biri olması haqqında faktlar vardır. Bütün bunlar Şuşanın hələ 

çox qədimdən mövcud olması barədə fikir söyləməyə əsas verir. 

 

Şuşanın dağları başı dumanlı, 

Qırmızı qoftalı yaşıl tumanlı, 

Dərdindən ölməyə çoxdu gümanım. 

 

Ecazkar səsi ilə Xan Şuşinskinin ifasında nə qədər dinləmişik bu mahnını. Bəlkə də bu mahnını o 

zamanlar dinləyərkən heç ağlımızdan keçməzdi ki, bir vaxt həqiqətən də Şuşa dağlarının başını duman alacaq. 

Çox təəssüf ki, bu oldu. Ölkəmizin mədəniyyət beşiyi olan Şuşa yağı düşmənin tapdağı altında qaldı. 

1992-ci il mayın 8-də Ermənistan silahlı ordusunun hücumları nəticəsində Azərbaycanın dilbər guşəsi, 

Qarabağın gözəllik simvolu, 24900 əhalisi olan Şuşa işğal olundu. Yerli əhalinin 193 nəfəri şəhid, 102 nəfəri isə 

əlil oldu. İşğal nəticəsində Şuşadakı bir sıra mədəniyyət abidələri düşmən tərəfindən talan, tarixi abidələr məhv 

edildi. 

Alınmaz qala olan Şuşanın işğalı ilə bağlı müxtəlif fikirlər səslənsə də bir məsələ aydındır ki, bu qədim 

şəhər xəyanətin qurbanı oldu. Şuşa işğal altına düşəndə bizim əsas problemimiz həm də güclü ordumuzun 

olmaması idi, rəhbərlik öz vəzifə borcunu yerinə yetirə bilmirdi. Beynəlxalq müstəvidə Azərbaycan demək olar 

ki, bütün ölkələrlə münasibətləri gərginləşdirmişdi. Ölkə sözün əsl mənasında təcrid edilmiş vəziyyətdə idi. 

Bu gün isə Azərbaycan dövləti ən etibarlı əllərdədir. Əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən 

qoyulmuş hərtərəfli inkişaf strategiyası dövlət başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə yeni səviyyəyə çıxarılmışdır. 

Ordu quruculuğu isə həmin strateji kursun önəmli hissəsini təşkil edir. Təsadüfi deyil ki, Şuşanın alınması 

əməliyyatı müasir dünya hərb sənətinin dərsliklərinə salınması və öyrənilməsi vacib olan əməliyyat idi... 

Dəniz səviyyəsindən 1400-1800 metr yüksəklikdə olan, alınmaz qala sayılan Şuşaya xüsusi 

təyinatlılarımız gecə saatlarında, Daşaltı kəndi və Qəribəli kəndi tərəfindəki meşəlikdən daxil olublar. Düşmənin 

4 postunu məhv edəndən sonra Köhnə Qalanı və “Türmə”ni ələ keçirən əsgərlərimiz düşmənin hücumlarını dəf 

edərək şəhərdəki mövqelərini genişləndirməyə başlayıblar. Şəhərin yanındakı xüsusi təyinatlı qruplar isə 
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Xankəndi- Şuşa yolunu nəzarətə götürmüşdülər. Noyabrın 3-dən 4-nə keçən gecə şəhərin qayalıqlarını dırmaşaraq 

yüngül silah-sursat ilə Şuşaya daxil olan xüsusi təyinatlılarımız zirehli texnikasız, topsuz, aviasiyasız 2 gün 

döyüşdülər. Noyabrın 6-da axşam saatlarında ordumuzun motoatıcı hissələri ölüm yağışı altında əlbəyaxa gedən 

döyüşlərə özlərini çatdırdılar. Çünki orada nə səngər, nə istehkam, nə top, nə tank, nə də minaatan var idi. Olanları 

avtomat, tapança, əlqumbaraları, pulemyot və bıçaqlar idi. Ən böyük silahları isə Vətən təşnəsi, Yurd sevgisi və 

bir də kamuflyaj formanın sol döş cibində olan Azərbaycan bayrağı idi. Nəhayət, gərgin gedən döyüşlərdən bir 

neçə gün sonra Ermənistan məğlubiyyətini qəbul etdi və Azərbaycan müharibədə qələbə qazandı. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyev noyabrın 8-də 

Azərbaycan xalqına müraciətində Şuşa şəhərinin erməni işğalından azad edildiyini bəyan edərək dedi: “Böyük 

fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi! Şuşa bizimdir! Qarabağ Bizimdir! Bu 

münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bütün şuşalıları ürəkdən təbrik edirəm. İyirmi 

səkkiz il yarım işğal altında olan Şuşa azad edildi! Şuşa indi azaddır! Biz Şuşaya qayıtmışıq! Biz bu tarixi Qələbəni 

döyüş meydanında qazandıq. 2020-ci il noyabrın 8-i Azərbaycan tarixində əbədi qalacaqdır. Bu tarix əbədi 

yaşayacaq. Bu bizim şanlı Qələbəmizin, zəfərimizin günüdür!”. 

Azərbaycan xalqı bəlkə də son bir əsrdə bu qədər sevinc, qürur yaşamamışdı, bayrağa bu qədər sevgi 

bəsləməmişdi. Bu tarixi müjdəyə sevinən xalqımız Azərbaycanın bütün şəhər və bölgələrində üçrəngli 

bayrağımızı dalğalandıraraq bir daha Bayrağımıza, qələbəmizə olan sevgilərini böyük coşqu ilə nümayiş 

etdirdilər. Şuşaya bayrağımızın sancıldığı 2020-ci ilin 8 noyabr günü Azərbaycan tarixinə əbədi həkk olundu. 

Bəli, 8 may 1992-ci tarixində Ermənistan ordusu tərəfindən işğal olunan Şuşamız. 8 noyabr 2020-ci il 

tarixində Azərbaycanın müzəffər, şanlı ordusunun vətən uğrunda apardığı müharibədə zəfər çalaraq qələbəsi 

nəticəsində işğaldan azad edildi. İnanırıq ki, 8 may tarixində qətlə yetirilən şuşalıların və bu torpağın azad 

olunması uğrunda canından keçən şəhidlərimizin ruhu sevinir indi. Ruhunuz daima şad olsun! Qisasınız alındı! 

Qarabağ Azərbaycandır! 

Artıq işğaldan azad olunmuş bütün ərazilərdə Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham 

Əliyevin tapşırığına əsasən bərpa və yenidənqurma tədbirləri ilə əlaqədar Şuşa şəhərində də qiymətləndirmə və 

inventarlaşdırma işlərinə başlanılıb. 

Bəli, yenə qonaqlı-qaralı Cıdır düzü igidlərin məskəninə çevriləcək, doğmalarının nəfəsinə həsrət qalan 

xarıbülbül əsrarəngiz gözəlliyi ilə hamını valeh edəcək. 

Bütün bunlar üçün torpaqlarımızın azad olunması uğrunda canından keçən şəhidlərimizin ruhu 

qarşısında baş əyir, qazilərimizə şəfa diləyir, Ali Baş Komandanımıza sonsuz təşəkkürlərimizi bildiririk. 
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Şuşa şəhəri Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı, Xarı bülbül Qarabağın azadlıq rəmzidir 

 

2020-ci il noyabrın 8-də Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Ordumuz tərəfindən 

tarixi, mədəni və strateji əhəmiyyətə malik, Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərini işğalçılardan azad edilməsi 

Azərbaycanın Qarabağda başladığı və 44 gün ərzində aparılan Vətən müharibəsindəki uğurlu əks-hücum 

əməliyyatları sırasında ən mühüm tarixi hadisə və böyük hərbi qələbə oldu. Azərbaycanın hərbi-diplomatik 

uğurları, xüsusilə qədim Şuşa şəhərinin rəşadətli Ordumuz tərəfindən işğaldan azad edilməsi müharibənin sonrakı 

gedişinə və taleyinə həlledici təsir göstərərək Zəfər günü kimi tariximizə yazıldı. Dövlət başçısı İlham Əliyevin 

qətiyyətli və prinsipial mövqeyi hərb meydanında olduğu kimi, diplomatiya meydanında da uğurlarımızı 

şərtləndirdi. 

AZƏRTAC Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru, 

siyasi elmlər doktoru Elçin Əhmədovun “Şuşa şəhəri Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı, Xarı bülbül 

Qarabağın azadlıq rəmzidir” sərlövhəli məqaləsini təqdim edir. 

 

Şuşa Qarabağ xanlığının paytaxtı və şəhərsalma mədəniyyətinin nadir incisi kimi 

Şuşa qalası uzun illər boyu Azərbaycanın Qarabağ xanlığının paytaxtı olmuşdur. Qarabağ xanlığının 

əsasının qoyulması və Şuşa şəhərinin onun paytaxtına çevrilməsi Pənahəli xanın (1748-1763) adı ilə bağlıdır. 

Qarabağ xanı Pənahəli xan Cavanşirlər tayfasının Sarıcanlı oymağından idi. Bu Azərbaycan tayfası Qarabağın 

qədim sakinlərindən olmuş və uzun müddət bölgənin ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynamışdır. Şuşa 

qalasının salınması 1750-1751-ci illərdən hesab edilir. Tarixi mənbələrə görə, 1750-ci ildə hündür, sıldırım dağ 

üstündə qalanın inşasına başlandı və 1756-1757-ci illərdə tikilib başa çatdırıldı. Qarabağ xanı Pənahəli xan Şuşanı 

paytaxt elan edib oranı möhkəmləndirmiş, Qala-şəhərə çevirmişdi. Şəhər bir müddət Pənahəli xanın şərəfinə 

“Pənahabad”, sonradan isə “Şuşa qalası” və “Şuşa” adlandırılmışdır. 

XVIII əsrin ikinci yarısından başlayaraq şəhərin əhalisi sürətlə çoxalmış və Şuşa Azərbaycanın mühüm, 

strateji əhəmiyyətli şəhərlərindən birinə çevrilmişdi. Hələ Pənahəli xanın dövründə şəhərdə böyük tikinti işləri 

aparılmış, sonra İbrahimxəlil xanın (1763-1806-cı illər) dövründə isə Qarabağ xanlığı daha da gücləndi. Xanlığın 

ərazisində Əskəran, Ağoğlan qalaları, Şuşa qalasının divarları və s. diqqətəlayiq, strateji əhəmiyyətli qalalar 

tikilmişdi. Şəhər qısa müddət ərzində xeyli böyümüş, təbii gözəlliyi, hündür binaları və möhtəşəm qala divarları 

ilə diqqəti cəlb etmişdi. 

Şuşa Azərbaycanın qədim tarixə malik olan şəhər mədəniyyətinin nadir və təkrarsız incilərindən biridir. 

Şəhərdə 17 məhəllə var idi ki, onların hər birinin məscidi, bulağı və hamamı mövcud olmuşdur. Şuşada 

“Bazarbaşı” deyilən yerdən “Şeytanbazara” qədər uzanan üstüörtülü ticarət mərkəzi və şəhərin əsas küçəsi 

“Rastabazar” adlandırılırdı. “Rastabazar”ın sıra ilə düzülən və daşları bir-birinə qurğuşunla bərkidilən 

sütunlardan, tağlardan ibarət olan və qalereyanı xatırladan səkiləri başdan-başa örtülü olduğundan bütün fəsillərdə 

quru və təmiz qalırdı. Küçənin ortası ilə nəqliyyat vasitələri hərəkət edirdi. Orta əsr Şərq üslubunda zövqlə tikilən 

bu bazar həm də şəhərə xüsusi yaraşıq verirdi. Şuşanın ticarət mərkəzinin bənzərsiz görkəmi onun magistralına 

bitişik iri bazar meydanı ilə tamamlanırdı. Şəhərin “Meydan” deyilən əsas meydanı “Rastabazar” küçəsi boyunca 

tikilmiş ibadətgah və ticarət təyinatlı tikililərdən, birmərtəbəli dükanlardan, ikimərtəbəli karvansaradan və qoşa 

minarəli yaraşıqlı Cümə məscidindən ibarət idi. XX əsrin əvvəllərində şəhərdə 1464 dükan qeydə alınmışdı ki, 

bunların da bazarlarla birlikdə illik ticarət dövriyyəsi 6 milyon rubla çatmışdı. 

XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın tarixi, mədəni və strateji əhəmiyyətə malik şəhəri sayılan Şuşa 

özünün xalçası, ipəyi, parçası və çini qabları ilə dünya bazarları miqyasına çıxmış və bununla da böyük şöhrət 

qazanmışdı. XVIII əsrin 80-ci illərində şəhərin dövrəsinə möhtəşəm qala divarları çəkilib başa çatdırıldı. Bu 

dövrdə şəhərdə çoxsaylı sənətkar məhəllələri yaranır, ticarət daha sürətlə inkişaf edirdi. Şuşalı tacirlər Təbriz, 

Tehran, İsfahan, İstanbul, Bağdad, Səmərqənd, Moskva, Leypsiq, London, Mançester, Marsel və başqa şəhərlərlə 

ticarət əlaqələri saxlayırdı. Şəhərdə “Pənahabadi” adlı gümüş sikkələr zərb edilirdi. 

Qeyd etmək vacibdir ki, tarixi mənbələrdə XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəllərində artıq Şuşada çoxlu 

sayda manufakturaların və 2 mindən çox sənətkarın fəaliyyət göstərdiyi bildirilir. 1809-cu ilin məlumatına görə, 

o dövrdə Şuşada 1500 toxucu dəzgahı fəaliyyət göstərirdi. Bu da ən azı 1500 sənətkar demək idi. Tarixi 

mənbələrdə XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəllərində artıq Şuşada çoxlu sayda manufakturaların və 2 mindən çox 

sənətkarın fəaliyyət göstərdiyi bildirilir. XIX əsrin 60-cı illərində Şuşada illik ticarət gücü 78 milyon rubla bərabər 

olan ipəksarıma fabrikləri fəaliyyət göstərirdi ki, çox keçmədən həmin müəssisələrin illik istehsal gücü 117 

milyon rubla çatmışdı. 

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Şuşaya zəngin tarixi abidə kimi qayğısı 
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Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsinə XIX əsrdə məqsədli şəkildə köçürülmüş ermənilərə 1923-cü il iyulun 

7-də sovet Rusiyasının himayədarlığı və bilavasitə iştirakı ilə Azərbaycan tərkibində Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayəti (DQMV) adlı status verilmiş və nəticədə Azərbaycanın inzibati-ərazi bölgüsü kobudcasına pozulmuşdu. 

1923-cü ildə qəbul edilən bir qərarla Şuşa, Cavanşir və Qubadlı qəzalarının əraziləri bölünüb DQMV yaradıldı. 

Bu hadisə təkcə Azərbaycanın inzibati-ərazi bölgüsünün pozulması deyil, həm də ermənilərin ölkəmizə qarşı 

gələcək ərazi iddiaları üçün bir vasitə olmuş və elə o vaxtdan da “Dağlıq Qarabağ” termini meydana çıxmışdır. 

Muxtariyyətin yaradılması haqqında qəbul edilən dekretdə vilayət mərkəzinin Xankəndi olması göstərilsə də, az 

sonra 1923-cü il sentyabrın 18-də Dağlıq Qarabağ vilayət partiya komitəsinin qərarı ilə Xankəndinin adı 

dəyişdirilərək bolşevik maskası geyinmiş, 1918-ci ilin martında azərbaycanlılara qarşı soyqırımın rəhbəri olan 

S.Şaumyanın şərəfinə “Stepanakert” adlandırıldı. Bununla da, Qarabağda Azərbaycanın tarixi yerlərinin, mahal, 

rayon və kənd adlarının dəyişdirilməsinin təməli qoyuldu. 

Qeyd etmək lazımdır ki, sovet dövründə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik 

etdiyi zamanda (1969-1982) Qarabağa çox böyük diqqət və qayğı göstərmiş, eləcə də erməni iddiaları hər zaman 

iflasa uğramışdı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin fəaliyyətinin mühüm əhəmiyyət daşıyan istiqamətlərindən 

biri məhz Qarabağda milli ruhun oyadılması olmuşdur. Heydər Əliyev Şuşaya zəngin tarixi abidə, Azərbaycan 

xalqının qəhrəmanlıq rəmzi kimi baxırdı. Ümummilli Lider, 70-ci illərdə Şuşa şəhərində Azərbaycan xalqının 

tarixi abidələrinin qorunmasına xüsusi qayğı göstərilməsi barədə göstəriş vermişdi. Heydər Əliyev, eyni zamanda, 

Şuşada aparılan tikinti-quruculuq işləri ilə də yaxından maraqlanmış, Azərbaycan poeziyasının klassikləri 

M.P.Vaqifin və Xurşidbanu Natəvanın yaşayıb yaratdığı yerlərlə tanış olmuşdu. 

Heydər Əliyevin bilavasitə təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Şuşa şəhərinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə 1970-ci 

illərin ikinci yarısında bir neçə xüsusi qərar qəbul edildi. Həmin il qərarlara uyğun olaraq şəhərin keçmişdə 

tikilmiş binaları, tarixi abidələri bərpa edildi, yeni çoxmərtəbəli yaşayış binaları, böyük mehmanxana 

kompleksləri, ayrı-ayrı inzibati binalar tikildi. Bununla yanaşı, Şuşanın statusu qaldırılaraq ümumittifaq səviyyəli 

kurort şəhərinə çevrildi. Həmin qərarların yerinə yetirilməsinin böyük tarixi əhəmiyyəti var idi. Şəhərdə 

azərbaycanlılar üçün əlavə iş yerləri açılır, həyat səviyyəsi yaxşılaşır, Azərbaycanlıların milli ruhu güclənirdi. 

Keçmiş SSRİ-nin müxtəlif yerlərindən Şuşaya istirahətə gələnlər, eyni zamanda, Azərbaycanın tarixi, 

mədəniyyəti və incəsənəti ilə yaxından tanış olurdular. 

1977-ci ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə “Şuşa şəhərinin tarixi hissəsini tarix-memarlıq 

qoruğu elan etmək haqqında” qərar qəbul edilmişdir. Həmin qərar nəticəsində Şuşada abidələrin qorunması, 

görkəmli mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin xatirələrinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli 

addımlar atılmışdır. Bu illərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin Şuşaya göstərdiyi diqqət və qayğı daha da artmış 

və geniş quruculuq işləri vüsət almışdı. Belə ki, görkəmli Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin məzarı üstündə 

1980-1981-ci illərdə abidə, məqbərə tikilmiş və 1982-ci il yanvarın 14-də yağan güclü qarın altında Heydər Əliyev 

Şuşada şairin məqbərəsini böyük təntənə ilə açmışdı. Onun M.P.Vaqifə bu münasibəti bir tərəfdən milli 

ədəbiyyata sevgisindən irəli gəlirdisə, digər tərəfdən diyarın tarixini, əhalisinin etnik mənsubiyyətini bir daha 

göstərməklə bağlı idi. Əslində, bu məqbərə, eyni zamanda, gözəl memarlıq abidəsi idi. Heydər Əliyev abidənin 

tikintisini böyük, əlamətdar hadisə hesab edirdi. Ümummilli Liderin M.P.Vaqifin məqbərəsinin açılışında 

söylədiyi nitq onun Qarabağa qayğısının göstəricisi idi. Bununla yanaşı, səfər zamanı Heydər Əliyev Şuşada 

Poeziya evini açaraq, Vaqif poeziya günlərində iştirak etdi. 

Bununla yanaşı, Ümummilli Lider Üzeyir bəy Hacıbəylinin və Bülbülün Şuşadakı ev-muzeylərindəki 

eksponatlarla tanış olmuş və onların qorunmasına dair tövsiyələrini vermişdi. Bu tarixi səfər zamanı Şuşadakı 

abidələrin bərpa işləri ilə maraqlanan Heydər Əliyev müvafiq göstərişlər verərək işlərin davam etdirilməsinə dair 

bir sıra təkliflərini də söyləmişdi. Ümummilli Liderin, eyni zamanda, Şuşa məscidinə getməsi bir tərəfdən, onun 

dini dəyərlərə olan ehtiramının və dərin bağlılığının göstəricisi idisə, digər tərəfdən azərbaycanlı əhalinin milli və 

dini dəyərlərə sahib çıxmalarının vacibliyinə olan nümunə idi. Heydər Əliyev erməni millətçilərinin ona müxtəlif 

böhtanlar atdığı bir zamanda məscidə getməklə yerli əhaliyə dini inanclarını qorumağı da tövsiyə etmişdi. 

1982-ci il iyulun 29-dan avqustun 2-dək Qarabağa bir il içərisində ikinci dəfə səfər edən Heydər Əliyevin 

bilavasitə iştirakı ilə Şuşada şairə Xurşidbanu Natəvanın abidəsinin açılışı oldu. Qeyd etmək lazımdır ki, bir ildə 

iki dəfə Şuşaya gedərkən ailəsi ilə birlikdə yanında elm, mədəniyyət və incəsənət adamlarının böyük bir qrupunu 

da aparmışdı. Bu addımı ilə Ümummilli Lider ziyalıları Dağlıq Qarabağa xüsusi diqqət yetirməyə 

istiqamətləndirir, Şuşaya tez-tez səfərə gəlmələrini tövsiyə edirdi. 

XX əsrin sonunda Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü, Şuşanın işğalı və mədəni soyqırımı 

siyasəti 
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1987-ci il oktyabrın 21-də Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci 

müavini Heydər Əliyev Sov.İKP plenumunda vəzifəsindən istefa verdikdən bir neçə gün sonra Sov.İKP MK-nın 

baş katibi Mixail Qorbaçovun iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri A.Aqanbekyan Parisdə “İnterkontinental” 

hotelində müsahibəsində DQMV-nin Ermənistana birləşdirilməsinin iqtisadi cəhətdən daha sərfəli olmasını və bu 

məsələ üzərində xüsusi komissiyanın işlədiyini bəyan edərək Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi 

ideyasını irəli sürdü. Bunun ardınca noyabrın 18-də A.Aqanbekyanın Parisdə verdiyi müsahibə “L'Humanite” 

qəzetində çap olundu. Bu müsahibə ermənilərin Dağlıq Qarabağa dair ərazi iddialarının başlanması üçün bir siqnal 

rolunu oynadı. 

XX əsrin 80-ci illərinin sonu - 90-cı illərinin əvvəllərində SSRİ rəhbərliyinin ermənilərə himayədarlığı 

sayəsində hadisələr getdikcə daha da mürəkkəbləşdi və Ermənistan Respublikası Azərbaycan ərazilərinə hərbi 

qüvvə göndərərək açıq təcavüzə başladı. 1992-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri bir-

birinin ardınca Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış məntəqələrini də işğal etdi. 

1992-ci il mayın 8-də Şuşanın Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı nəticəsində rayonun 25 

məktəbi, 31 kitabxanası, 17 klubu, 8 mədəniyyət evi, 4 texnikumu, 2 institut filialı, 7 uşaq bağçası, 4 kinoteatrı, 5 

mədəniyyət və istirahət parkı, 2 sanatoriya, turist bazası, 2 mehmanxana, Azərbaycan Xalçası Dövlət Muzeyinin 

filialı, Şuşa Dövlət Dram Teatrı, Şuşa Televiziyası, Şərq musiqi alətləri fabriki, Dövlət Rəsm Qalereyası, Uşaq 

sağlamlıq məktəbi talan edilmiş, yandırılmış və dağıdılmışdır. 

Bununla yanaşı, işğala qədər Şuşada memarlıq abidəsi sayılan 850-dən çox yaşayış binası və 300-dək 

mədəniyyət və tarixi abidə var idi. Bunların içərisində son tunc və ilk dəmir dövrü abidəsi sayılan Şuşa və 

Şuşakənd daş qutusu qəbirləri, daş dövrü abidəsi olan Şuşa mağara düşərgəsi, XVIII əsrə dair Şuşa qalasının 

divarları, Gəncə qapısı, Pənah xanın sarayı və kitabxanası, İbrahim xanın bürcü və qəsri, Xan sarayı və 

karvansaray, M.P.Vaqifin mədrəsəsi və türbəsi, Yuxarı məscid mədrəsəsi, Hacıqulların malikanəsi, İkimərtəbəli 

karvansaray, Mehmandarovların malikanə kompleksi, Gövhər ağa, Xoca Mərcanlı, Hacı Abbas, Mərdinli, Saatlı, 

Köçərli məscidləri, Xurşidbanu Natəvanın evi və bulağı, Ə.B.Haqverdiyevin, Q.B.Zakirin, M.M.Nəvvabın, 

S.S.Axundovun, N.B.Vəzirovun, Y.V.Çəmənzəminlinin evləri, Mamay bəyin evi, məscidi və bulağı, 

Behbudovların, Fərəməzovların, Zöhrabbəyovun, Bəhmən Mirzənin evləri, Üzeyir bəy Hacıbəylinin, Bülbülün 

ev-muzeyləri, Xan Şuşinskinin, tarzən Sadıqcanın evləri, Realnı məktəbinin binası, Qız məktəbi, Şirin su hamamı, 

Meydan bulağı, İsa bulağı və s. tarixi mədəniyyət nümunəsi erməni işğalçıları tərəfindən talan edilmiş, dağıdılmış 

və məhv edilmişdir. 

Şuşanın işğaldan azad edilməsi Zəfər günü kimi tarixə yazıldı 

Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin prinsipial mövqeyi, səsləndirdiyi tutarlı dəlillər 

və əsaslı fikirlər döyüş meydanında Azərbaycan Ordusunun əldə etdiyi qələbələr diplomatiya meydanında da 

uğurlara çevrildi və ölkəmizin İkinci Qarabağ müharibəsindəki hərbi-diplomatik Qələbəsini şərtləndirdi. 

Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev 2020-ci il noyabrın 8-də Şuşa şəhərinin azad olunması 

münasibətilə xalqa müraciətində deyib: “İyirmi səkkiz il yarım işğal altında olan Şuşa azad edildi! Şuşa indi 

azaddır! Biz Şuşaya qayıtmışıq! Biz bu tarixi Qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 2020-ci il noyabrın 8-i 

Azərbaycan tarixində əbədi qalacaqdır. 

Bu tarix əbədi yaşayacaq. Bu, bizim şanlı Qələbəmizin, Zəfərimizin günüdür!” Azərbaycan Prezidentinin 

dekabrın 3-də imzaladığı Sərəncama əsasən noyabrın 8-i bayram günləri sırasına daxil edildi və hər il ölkəmizdə 

Zəfər Günü kimi təntənəli şəkildə qeyd ediləcək. 

2021-ci il yanvarın 14-də Şuşaya səfər edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev son dəfə 39 il bundan 

əvvəl ümummilli lider Heydər Əliyevin şəhərə tarixi və unudulmaz səfəri zamanı gəldiyini diqqətə çatdıraraq 

bildirdi ki, qəhrəman Azərbaycan Ordusu mükəmməl hərbi əməliyyat keçirərək cəsarət, rəşadət, qəhrəmanlıq, 

güc, milli ruh nümayiş etdirərək Şuşanı işğalçılardan azad etmişlər və uzun fasilədən sonra noyabrın 8-də Şuşada 

Azərbaycan bayrağı qaldırılmışdır: “Biz buraya qalib kimi gəlmişik, bayrağı da qaldırmışıq, azad edilmiş bütün 

torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Döyüşə-döyüşə gəlmişik. Heç kim bu torpaqları bizə elə-belə 

verməyib. Heç bir danışıqlar heç bir əhəmiyyətə malik deyildi. Biz gördük ki, ancaq öz gücümüzlə öz 

torpaqlarımızı azad etməliyik və bunu etdik”. 

Şuşaya səfəri zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildirib ki, Şuşa işğaldan azad olunandan sonra 

şəhərin, bütün tarixi binaların bərpa edilməsi prosesinə start verilib. Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını, o 

cümlədən Şuşanı işğal etməsi nəticəsində tarixi, mədəni abidələrimiz dağıdılıb, ev-muzeyləri qarət edilib. Onların 

arasında Xurşidbanu Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün Şuşadakı büstləri də var. Güllələnmiş bu büstlər 

erməni vandalizminin şahidləridir. Prezident İlham Əliyev qeyd etmişdi ki, ərazi bütövlüyümüz bərpa edildikdən 
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sonra Bülbülün, Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin büstləri yenə də Şuşada qoyulacaq. Azərbaycan Prezidentinin bu 

sözləri artıq reallığa çevrilib. Həmin dahi şəxsiyyətlərin büstləri Şuşada yenidən əvvəlki yerlərinə qoyuldu. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qeyd edib ki, ermənilərin bütün cəhdlərinə baxmayaraq, onlar Şuşanı 

dünyaya erməni şəhəri kimi təqdim edə bilməmiş, 28 il ərzində buna çalışmış lakin nail ola bilməmişlər. Ancaq 

Şuşa ermənilər tərəfindən dağıdılsa da, əyilmədi, əsirlikdə olsa da, öz ləyaqətini itirmədi, erməniləşdirmə 

cəhdlərinə məruz qalsa da, Azərbaycan ruhunu qoruyub saxlaya bildi. 

Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşanın əsl tarixi siması və qədim mədəni abidələri bərpa edilir 

Strateji əhəmiyyətli Şuşa şəhərinin Azərbaycan üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirən Prezident 

İlham Əliyev qeyd etmişdir ki, yarıdağılmış tarixi abidələrimizin bərpasında çox həssas olmalı, ancaq biz o tarixi 

abidələrimizin əsl simasını bərpa etməliyik. Vaxt itirmədən, ancaq, eyni zamanda, tələsmədən Şuşanın ilkin 

simasının, tarixi simasının bərpa edilməli olduğunu bildirən Azərbaycan Prezidenti Şuşa şəhərini Azərbaycan 

mədəniyyətinin paytaxtı elan edərək demişdir: “Şuşa şəhəri buna layiqdir. Hesab edirəm ki, nəinki Azərbaycanın, 

bölgənin mədəni paytaxtı sayıla bilər. Şuşanın mədəni həyatı zəngin olmalıdır”. Bununla yanaşı dövlət başçısı 

vaxtilə Vaqif poeziya günlərinin ənənəvi olaraq keçirildiyini vurğulayaraq diqqətə çatdırmışdır ki, Şuşada Vaqif 

poeziya günləri bərpa edilməlidir, “Xarı bülbül” festivalı bərpa olunmalıdır. 

Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Şuşanın Azərbaycan tarixində xüsusi yeri var və Şuşanın bərpası, 

dirçəlməsi hamımızın işidir: “Əlbəttə ki, bütün işlər planlı şəkildə aparılmalıdır, Şuşanın tarixi siması 

saxlanılmalıdır, Şuşaya yad olan hər hansı bir tikiliyə yol vermək olmaz”. Dövlət başçısı bildirmişdir ki, 

mütəxəssislər, memarlar, tarixçilər, şuşalılar özləri deyəcəklər ki, bu şəhəri necə görmək istəyirlər, çünki bu, 

onların şəhəridir. Şuşanın əsl tarixi simasının və qədim mədəni abidələrinin bərpası Azərbaycan memarlıq 

üslubunu əks etdirməli, çox zəngin mədəni həyat olmalı və Şuşada yaşayacaq soydaşlarımız da, bütün işlər 

görüləndən sonra oraya qayıtmalıdırlar: “Biz hamımız istəyirik ki, dağıdılmış şəhərlər tezliklə bərpa edilsin, 

amma, eyni zamanda, elə olsun ki, bu, oraya qayıdacaq insanların rahatlığını təmin etsin və müasir, güclü 

Azərbaycanın gücünü bütün dünyaya göstərsin”. 

2021-ci il martın 16-da işğaldan azad ediləndən sonra Şuşaya ikinci dəfə səfər edən Prezident İlham Əliyev 

M.P.Vaqifin məqbərəsinin bərpa işləri ilə tanış oldu. Bərpa işlərini Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti 

Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu öz vəsaiti hesabına icra edir. 1992-ci ildə 

ermənilər Şuşanı işğal edərkən bu abidəni də vəhşicəsinə dağıdıblar. Bu baxımdan, layihənin icrası zamanı 

məqbərənin əvvəlki vəziyyətinin bərpasına xüsusi diqqət yetiriləcək. Bununla yanaşı, Şuşada Molla Pənah 

Vaqifin büstünün bərpası layihəsi də Heydər Əliyev Fondu tərəfindən icra olunacaq. Səfər zamanı Prezident İlham 

Əliyev diqqətə çatdırdı ki, artıq bərpa, quruculuq işlərinə başlanılmış, infrastruktur layihələrinə start verilmişdir. 

Şuşa şəhərinin Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi haqqında Prezident İlham Əliyevin 2021-

ci il mayın 7-də imzaladığı Sərəncamında vurğulanır ki, şəhərinin tarixi görkəminin bərpası, əvvəlki şöhrətinin 

özünə qaytarılması və ənənəvi dolğun mədəni həyatına qovuşması, eləcə də Azərbaycanın çoxəsrlik zəngin 

mədəniyyətinin, memarlıq və şəhərsalma sənətinin parlaq incisi kimi beynəlxalq aləmdə təbliği mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Bununla yanaşı, bu mühüm sənəddə göstərilir ki, tarixi-mədəni əhəmiyyəti və Azərbaycan xalqı üçün 

müstəsna mənəvi dəyərə malik olması Şuşaya xüsusi qayğı və həssaslıqla yanaşılmasını zəruri edir. 

Azərbaycan Prezidenti bəyan edib ki, Şuşa Azərbaycan dövlətinin mədəniyyət paytaxtı kimi dünyanın ən 

gözəl şəhərlərinin birinə çevriləcəkdir: “Əslində, həmişə belə olub. Sadəcə olaraq, mənfur düşmən bütün tarixi 

abidələrimizi dağıdıb. Amma biz bərpa edəcəyik. Onların əsl simasını qaytaracağıq. Azərbaycan xalqı Şuşada 

bundan sonra əbədi yaşayacaqdır”. 

Dövlətimizin başçısı Novruz bayramını Cıdır düzündə qeyd edərkən qürur hissi ilə demişdir: “Şuşa sən 

azadsan!”, “Şuşa Azərbaycandır!”, “Qarabağ Azərbaycandır!”. 

 

AZƏRTAC 

2021, 8 may 

 

 

  

https://azertag.az/
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Əziz Şuşa, sən azadsan! 
 

Pərvanə 

 

8 may Azərbaycan tarixi üçün illərlə ən ağır, ən sarsıdıcı günlərdən biri olub. 1992-ci il 8 may tarixində 

hər bir azərbaycanlı üçün böyük mənəvi dəyəri olan, hər bir azərbaycanlının qürur, şərəf mənbəyi, Azərbaycan 

xalqının simvolu  Şuşa düşmən tərəfindən işğal edildi. 30 ilə yaxın ərazilərimizin 20 faizini işğalda saxlayan 

Ermənistan bu illər ərzində Şuşanın işğalı ilə öyünüb, bunu "böyük qələbəsi" hesab edib. 

Yəqin ki, ötən il bu gün - Şuşanın işğalının növbəti ildönümünü anarkən 2021-ci ildə artıq Şuşanın azad 

ediləcəyini, Şuşanın daha işğal tarixinin olmayacağını  heç kim düşünə bilməzdi. Doğrudur, illərlə aparılan 

danışıqlar Bakının səbrini tükətmişdi, Ermənistan imitasiya xatirinə danışıqlar aparır,  hərbi təxribatlar həyata 

keçirirdi. Bakı tərəfindən düşmənə dəfələrlə xəbərdarlıq edilib, amma deyəsən, qarşı tərəf ciddiyə almayıb. 

Növbəti belə hərbi  təxribatı  - 29 sentyabr 2020-ci ildə həyta keçirən düşmən layiqli cavabını aldı. Və məhz həmin 

gün bizi böyük Qələbəyə aparacaq Vətən müharibəsi başladı. 

Şuşanın azad edilməsi xəbərini Ali Baş Komandan İlham Əliyev elan edən gün bütün xalq sözlə ifadə 

edilə bilməyəcək sevinc içində idi. 

Noyabrın 8-də Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban 

Əliyeva Fəxri xiyabanda Ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət etdilər. Daha sonra 

dövlətimizin başçısı Şəhidlər xiyabanında Azərbaycan xalqına müraciət etdi. 

"Böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi! Şuşa bizimdir! 

Qarabağ bizimdir! Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bütün şuşalıları ürəkdən 

təbrik edirəm. 

İyirmi səkkiz il yarım işğal altında olan Şuşa azad edildi! Şuşa indi azaddır! Biz Şuşaya qayıtmışıq! Biz 

bu tarixi Qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 2020-ci il noyabrın 8-i Azərbaycan tarixində əbədi qalacaqdır. 

Bu tarix əbədi yaşayacaq. Bu, bizim şanlı Qələbəmizin, zəfərimizin günüdür! Bu qələbəni biz döyüş meydanında 

qazandıq, danışıqlar masası arxasında yox", - Prezident müraciətində bildirdi. 

Dövlət başçısı əlavə etdi ki, Şuşanın Azərbaycan tarixində xüsusi yeri vardır. Bu, bizim qədim, tarixi 

şəhərimizdir: "Əsrlər boyu azərbaycanlılar Şuşada yaşayıb, qurub, yaradıb. Şuşa nəinki Azərbaycanın, bütün 

Qafqazın incisidir. Ancaq mənfur düşmən Şuşanı işğal altında saxlamaqla bizim mədəni irsimizə böyük zərbə 

vurdu, bizim tarixi abidələrimizi dağıtdı, bizim məscidlərimizi dağıtdı, təhqir etdi. Biz indi Şuşaya qayıtmışıq. 

Bütün tarixi abidələrimizi bərpa edəcəyik, bütün məscidləri bərpa edəcəyik, 28 ildən sonra Şuşada yenə də azan 

səsi eşidiləcəkdir. Demişdim ki, gün gələcək biz Şuşa şəhərində erməni vandalları tərəfindən dağıdılmış 

məscidlərimizi bərpa edəcəyik və bu gün gəlir. Bu gün Azərbaycan bayrağı Şuşada dalğalanır. Bu gün bütün 

Azərbaycan xalqı qürur hissi ilə bu xoş xəbəri qarşılayır". 

Ölkə rəhbəri daxildəki həmrəyliyin, milli birliyin, vahid amal uğrunda birləşməyin dövlətimizə əlavə güc 

gətirdiyini və bunun bəzi mənfur xarici dairələrin öz çirkin planlarını Azərbaycanda həyata keçirməsinə imkan 

vermədiyini əlavə edib: "Əgər bu birlik olmasaydı, milli həmrəylik olmasaydı, biz heç vaxt torpaqlarımızı 

işğalçılardan azad edə bilməzdik. Bu illər ərzində bizə qarşı aparılan qara piar kampaniyası, qarayaxma, şər-

böhtan kampaniyasının da əsas məqsədi o idi ki, bizi əsas vəzifəmizdən uzaqlaşdırsınlar, biz uzaqlaşaq, daxili 

problemlər içində boğulaq və işğal edilmiş torpaqlar işğalçıların əlində əbədi qalsın. Güclü siyasi iradə, xalq-

iqtidar birliyi bu planları da alt-üst etdi". 

Dövlət başçısının bu xoş xəbəri - Şəhidlər xiyabanında xalqa verməsi də təsadüfi deyildir: "Bu gün bəyan 

edirəm ki, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmır. Erməni vəhşiliyinin qurbanlarının, Xocalı qurbanlarının qanı yerdə 

qalmır. İntiqamımızı döyüş meydanında aldıq. Biz mülki vətəndaşlara qarşı heç vaxt müharibə aparmamışıq, bu 

dəfə də aparmamışıq". 

Prezident eyni zamanda,  Ulu öndər Heydər Əliyevin vəsiyyətini yerinə yetirdiyini bildirdi: "Mən Ulu 

öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdim, onun ruhu qarşısında baş əydim. Ürəyimdə dedim, xoşbəxt 

adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdik! Bu, böyük Qələbədir! Şəhidlərimizin, Ulu öndərin 

ruhu şaddır bu gün! Gözün aydın olsun Azərbaycan! Gözünüz aydın olsun dünya azərbaycanlıları!" 

Nəhayət dövlət başçısı, Ali Baş Komandanın  nitqinin son cümlələri hər bir azərbaycanlını 

qürurlandırmaqla yanaşı, həm də sevinc göz yaşlarına qərq etdi: 

Əziz Şuşa, sən azadsan! 

Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq! 

Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik! 
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Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır! 

Bəli, bu gün azad Şuşa dirçəlir. Artıq digər azad olunmuş torpaqlarımız kimi, Şuşada da bərpa, tikinti 

işləri aparılır. Şuşaya yol çəkilir, tarixi, dini abidələr bərpa olunur. Şuşaya yeni nəfəs gəlib. Bir daha Şuşanın işğal 

günü olmayacaq, 8 noyabr tarix olacaq - Şuşanın əbədi azad olduğu gün. 

 

525-ci qəzet. - 2021. - 7 may. - № 81. - S. 5. 
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Azərbaycanın 28 illik ŞUŞA yarası sağaldı! 
 

Prezident İlham Əliyev: “Əziz Şuşa, sən azadsan! Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq! Əziz Şuşa, biz  

səni dirçəldəcəyik! Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!” 

 

Rəfiqə Hüseynova 

 

1992-ci il 8 mayda itirdiyimiz Şuşa 28 il sonra 2020-ci il 8 noyabrda, hər günü bir tarixi qələbə olan 

44 gün davam edən İkinci Vətən Müharibəsində düşmənə “Dəmir yumruğun” zərbəsi ilə qürur yerimiz - 

Şuşamız azad edildi! 

“Şuşa indi azaddır! Biz Şuşaya qayıtmışıq! Biz bu tarixi Qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 2020-ci 

il noyabrın 8-i Azərbaycan tarixində əbədi qalacaqdır. Bu tarix əbədi yaşayacaq. Bu, bizim şanlı Qələbəmizin, 

zəfərimizin günüdür! Bu qələbəni biz döyüş meydanında qazandıq, danışıqlar masası arxasında yox". Bunu 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 8-də Şəhidlər Xiyabanında Azərbaycan xalqına müraciətində 

deyib. Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin milli qürurumuz olan Şuşanın azad olunması haqqında verdiyi 

müjdə Böyük Qələbəmizi təmin edən tarixi hadisədir. Yaşa, Cənab Ali Baş Komandan! Yaşa, Güclü Azərbaycan 

Ordusu! Yaşa, Rəşadətli zabit və əsgərlərimiz! Gözün aydın, AZƏRBAYCAN! ŞUŞA bizimdir! Qarabağ 

Azərbaycandır! 

1992-ci il 8 mayda itirdiyimiz Şuşa 28 il sonra 2020-ci il 8 noyabrda Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi 

ilə geri qaytarıldı, Azərbaycanın 28 illik ŞUŞA yarası sağaldı! Bu, Dövlət Bayrağı Günü ərəfəsində Azərbaycan 

Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev xalqımızın səbirsizliklə gözlədiyi tarixi gündə verdi. Bu 

gün Azərbaycan bayrağı Şuşada dalğalanır. 

Azərbaycan bəlkə də son bir əsrdə bu qədər sevinc, qürur yaşamamışdı, bayrağa bu qədər sevgi 

görməmişdik. Bu tarixi müjdəyə sevinən xalqımız Azərbaycanın bütün şəhər və bölgələrində üç rəngli 

bayraqlarımız dalğalandıraraq bir daha Bayrağımıza, qələbəmizə olan sevgilərini böük coşqu ilə nümayiş 

etdirdilər. Şuşaya bayrağımızın sancıldığı 2020-ci ilin 8 noyabr günü Azərbaycan tarixinə əbədi həkk olundu. 

Noyabrın 9-da isə Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev özünün "Twitter" hesabında Müzəffər 

Azərbaycan Ordusunun 72 kəndin, 1 qəsəbənin və 8 strateji yüksəkliyin işğaldan azad edildiyini bildirilməklə, bir 

daha göstərdi ki, Ali Baş Komandanımızın, Azərbaycan Ordusunun, Azərbaycan əsgərinin, Azərbaycan xalqının 

birliyinin, gücünün qarşısında heç kəs tab gətirə bilməz. Budur, Azərbaycanın, hər bir azərbaycanlının Prezidenti 

olmaq! Budur, dünya səviyyəli LİDER olmaq! 

"Əziz Şuşa, sən azadsan! Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq! Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik! Şuşa bizimdir! 

Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!" 

Noyabrın 10-da isə 30 ildən çox gözlədiyimiz "Qarabağ Azərbaycandır! NİDA. BAŞQA YOL 

YOXDUR! Bu nidanı noyabrın 10-da üçtərəfli - Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanan Bəyanat 

uzun illər davam edən işğala son qoydu. Ancaq yenə də Ermənistanın baş naziri Paşinyan Bəyanata imza 

atmaqdan imtina edib. Ali Baş Komandanımız noyabrın 10-da xalqa müraciətində bildirdiyi kimi: “Paşinyan 

məcbur olub bu bəyanata öz imzasını atır. Amma çox miskin, çox acınacaqlı durumda. Mən isə böyük fəxarət və 

sevinc hissi ilə bu bəyanata öz imzamı atmışam Hesab edirəm ki, bu bəyanatın imzalanmasının səbəbi noyabrın 

9-da - Dövlət Bayrağı Günündə bizim növbəti şanlı hərbi qələbəmiz olub. Çünki noyabrın 9-da 72 yaşayış 

məntəqəsini Azərbaycan Ordusu işğalçılardan azad edib. Şuşanın azad edilməsi, noyabrın 9-da 72 yaşayış 

məntəqəsinin azad edilməsi və sentyabrın 27-dən bu günə qədər 300-ə yaxın yaşayış məntəqəsinin azad edilməsi 

ilə Ermənistan ordusunun belini qırmışıq.. Çünki bu bəyanat uzun illər davam edən işğala son qoyur. Bu bəyanat 

imkan verir ki, hələ də işğal altında olan digər rayonlarımızı - Ağdam, Laçın, Kəlbəcər rayonlarını qan tökülmədən 

qaytaraq. Qısa bir müddət qoyulur, bu ayın sonuna qədər bu rayonlar bizə qaytarılır. Bu, böyük xoşbəxtlikdir. 

Mən fürsətdən istifadə edərək, Ağdam, Laçın, Kəlbəcər rayonlarının sakinlərini, bütün Azərbaycan xalqını bu 

münasibətlə təbrik edirəm”. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə erməni riyakarlığından danışaraq bildirirdi ki, Azərbaycan 

xalqının səbri ilə oynamayın: "Siz Azərbaycan xalqını tanımırsınız, siz tanıyacaqsınız bizi, amma gec olacaq. Düz 

yola gəlin, çıxın bu torpaqlardan, bu torpaqlar sizə mənsub deyil. Amma nə etdilər? Orada qanunsuz məskunlaşma 

aparmaq üçün beynəlxalq hüququ, beynəlxalq konvensiyaları, o cümlədən Cenevrə konvensiyalarını kobudcasına 

pozaraq nümayişkaranə şəkildə xaricdən erməniləri gətirib özü də məhz Şuşaya ki, bizi incitsin. Məhz Şuşada o 

dəstə başçısı hansı ki, indi deşik axtarır gizlənməyə, xunta başçısı özünə andiçmə mərasimi keçirmişdir və 
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Ermənistan baş naziri gedib orada iştirak edib. Bu, bizə sataşmaq deyildimi? Bunun hesabını sizdən soruşan 

olmayacaqdımı?! Hesabını soruşduq, diz çökdürdük, diz üstə qoyduq! Onun-bunun ətəyindən yapışıb bu 40 

gündən çox bir müddətdə adam qalmayıb ki, zəhləsini tökməsin, yardım istəməsin, özünü alçaltmasın. Biz 

alçaltmışıq onu, əcəb də etmişik. Bizim üçün müqəddəs olan Şuşa şəhərinin Cıdır düzündə sərxoş vəziyyətdə rəqs 

edəndə fikirləşəydi ki, bu gün gələcək, cəzasını alacaq, siçan kimi gizlənib bax bu sənədi götürüb ağlaya-ağlaya 

imzalayacaq. Yerini göstərdik, dərsini verdik. Qovmuşuq onları torpaqlarımızdan, iti qovan kimi qovmuşuq. 

Demişdim ki, qovacağıq, iti qovan kimi qovacağıq və qovmuşuq, iti qovan kimi qovmuşuq. Qorxularından indi 

bu sənədə imza atır, bilir ki, biz Ağdama da, Kəlbəcərə də, Laçına da gələcəyik. Heç kim bizi saxlaya bilməz. Hər 

kəs bizim gücümüzü gördü, hər kəs bizim dəmir yumruğumuz nədir, anladı. Ona görə qovmuşuq onları, əcəb də 

etmişik”. 

Ulu Öndərimizin dediyi kimi, “Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə, ümumiyyətlə, Azərbaycan yoxdur”. 

Bəli, o gün gəldi, müjdə olsun, gözəl Şuşa, cənnət Şuşa. Azərbaycan Prezident, Silahlı Qüvvələrin 

Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyev Şuşanın işğaldan azad olunduğu xəbərini verərkən dedi: "Xoşbəxt 

adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Mən bu gün Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdim, onun 

ruhu qarşısında baş əydim. Ürəyimdə dedim, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad 

etdik! Bu, böyük Qələbədir! Bu gün şəhidlərimizin, Ulu Öndərin ruhu şaddır! Gözün aydın olsun Azərbaycan! 

Gözünüz aydın olsun dünya azərbaycanlıları!”. 

Bəli, 1992-ci il may ayının 8-də erməni təcavüzkarları tərəfindən Şuşa işğal olunsa da, 2020-ci il noyabrın 

8-də - 28 ildən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bu 

gün Müzəffər, Sarsılmaz, Şanlı Ordumuz, rəşadətli əsgər və zabitlərimizin gücü ilə 28 il həsrətində olduğumuz, 

Azərbaycanın ürəyi, mirvarisi, o cümlədən bütün Qafqazın mədəniyyət beşiyi olan Şuşa şəhərini düşmən 

işğalından azad etdi. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 8-də Şəhidlər Xiyabanında xalqa etdiyi 

müraciəti isə bütün xalqımızın Qarabağ həsrətinə məlhəm oldu. Ali Baş Komandanın tarixi müraciətindən: 

«Dəfələrlə Azərbaycan xalqına müraciət edərək düşmənə yumruq göstərmişdim, yumruq göstərmişdim. 

Demişdim ki, bu yumruq elə belə yumruq deyil. Bu, dəmir yumruqdur. Bu dəmir yumruqla düşmənin başını əzirik 

və əzəcəyik! Eyni zamanda, bu yumruq birliyimizin rəmzidir. Bax, bu gün Azərbaycan xalqı bu yumruq kimi 

birləşib! Həmişə belə olacaq! Bu birlik əbədi olacaq! Bu birlik bizə gələcəkdə də bütün vəzifələri icra etmək üçün 

imkan yaradacaq. Mən bütün bu illər ərzində – 17 il ərzində Azərbaycan xalqının dəstəyini hiss etmişəm, 

görmüşəm, inamını, mənə olan xoş münasibəti görmüşəm. Bu, mənə güc verir. Bu, mənim siyasətim üçün 

əvəzolunmaz dəstəkdir. Həmişə Azərbaycan xalqını əmin edirdim ki, mən Vətənə, doğma xalqıma ləyaqətlə, 

sədaqətlə xidmət edəcəyəm. Şadam ki, sözümün üstündə durmuşam. Həmişə olduğu kimi, sözümə sadiq 

olmuşam. 

Bu tarixi bir gündə Azərbaycan xalqına bu müjdəni vermək mənim həyatımda bəlkə də ən xoşbəxt 

günlərimdən biridir. 

Əziz Şuşa, sən azadsan! Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq! Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik! Şuşa bizimdir! 

Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!” 

Bəli, bəli, bəli!!! Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycanındır!. 

 

Səs. - 2021. - 4 may. - № 78. - S. 3. 
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Şuşa Azərbaycan ədəbi salnaməsində 
 

Maarifə Hacıyeva 

 

Qarabağda yazdı dastan, 

İlham! Ali Baş Komandan! 

Döyüşlərdə zəfər çalan, 

Paşan gəlir qucağına. 

Aç qoynunu, Azərbaycan, 

Şuşan gəlir qucağına. 

                                 Damət Kərimli 

  

XVIII əsrdə meydana gələn Azərbaycan xanlıqları ictimai-siyasi və mədəniyyət mərkəzləri olan 

Azərbaycan şəhərləri ətrafında yaranmışdı. Gəncə, Bakı, Şuşa, Urmiya, Təbriz, Şəki, Şamaxı, Xoy, Mərənd, 

Quba, Lənkəran, Ərdəbil, Naxçıvan, Marağa, İrəvan, Dərbənd kimi şəhərlər o dövrdə Azərbaycanın inkişaf etmiş 

şəhərləri idi. Azərbaycan xanlıqlarının əksəriyyəti inkişaf etmiş belə şəhərlər ətrafında yaranmışdı. 

XVIII əsrdə Azərbaycanda güclü xanlıqlardan biri olan Qarabağ xanlığı da Şuşa şəhəri ətrafında olan 

Qarabağ torpaqlarında yaranmışdı. 

Qarabağ xanlığının (1747) banisi isə Pənahəli xan Cavanşir (1693-1758) olmuşdur. Xanlığın 

möhkəmləndirilməsində Pənahəli xanın və oğlu İbrahimxəlil xanın böyük xidmətləri olmuşdur. Onların 

hakimiyyəti illərində xanlıqda Şahbulaq, Bayat, Əskəran, Şuşa qalaları, məscidlər tikilmişdir. 

Şuşanın tarixi bir şəhər, xalqımızın yaratdığı tarixi bir yaşayış məskəni olduğunu ümummilli lider Heydər 

Əliyev dönə-dönə ifadə etmişdir: "Şuşa Azərbaycanın ən əziz və böyük tarixi olan bir guşəsidir. Şuşanı yaradanlar, 

Şuşa şəhərini quranlar, Şuşa qalasını tikənlər Azərbaycan torpağının sahibləri olublar və Qarabağda Azərbaycan 

torpağının daim qorunması, saxlanması üçün Şuşa şəhərini, qalasını yaradıblar. Bu, Azərbaycan xalqının, 

əcdadlarımızın yaratdığı böyük abidədir, təkcə şəhər deyil, böyük bir tarixi şəhərdir, abidədir". 

Pənahəli xan Cavanşirin 1750-ci illərin əvvəllərində inşa etdirdiyi Şuşa şəhəri onun şərəfinə Pənahabad 

adlanırdı. Şuşaya xalq arasında "Qala" da deyirmişdir. Bu, Pənahəli xanın şəhər ətrafına çəkdirdiyi qala divarları 

ilə əlaqədar idi. Mənbələrdə yazıldığı kimi, Qarabağ xanlığının mərkəzi Şuşa idi. İnzibati cəhətdən 22 mahala 

bölünən Qarabağ xanlığının 638 kəndi var idi. Xanlığın mərkəzi isə Pənahabad (Şuşa) idi. 

Şuşa bir çox mənbələrdə "Şişə" kimi yazılır və adlanır. Bu da qalanın şüşə kimi təmiz və parlaq olması 

ehtimalına gəlir. Şuşanın "Şişə" şəklində ifadəsi 1795-1797-ci illərdə İranda şahlıq edən Ağa Məhəmməd Şah 

Qacarın (1742-1797) Şuşaya hücumu zamanı Qarabağ xanı İbrahim xana göndərdiyi və xalq arasında uzun zaman 

rəvayətləşən bir məktubunda ifadə edilmişdir. Şah Qacar İbrahim xana yazmışdı: "Fələyin mancanağından bəla 

daşları yağır. Sənsə əbləhcəsinə Şişə içində qərar tutmusan". 

İbrahim xanın vəziri Molla Pənah Vaqif (1717-1797) isə məktubu belə cavablandırır: "Məni qoruyan 

mənim Tanrımdırsa, Şişəni daş içərisində də qoruyar". 

Azərbaycanın digər xanlıqları kimi, Qarabağ xanlığının da bayrağı var idi. Salnamələrdə yazıldığı kimi, 

Qarabağ xanlığının Şuşa, Bayat, Şahbulaq ərazilərində mədəni yüksəliş, sənətkarlıq xeyli inkişaf etmişdi. 

Sənətkarlar əsasən Şuşa qalasında fəaliyyət göstərirdilər. 

Şuşa sənətkarları tüfəng, tapança lülələri, silah qundaqları hazırlayırdılar. Xəncər, qılınc hazırlayan 

sənətkarlar, misgərlər, daşdan müxtəlif istehsal vasitələri - dəyirman daşları, kirkirələr, daş qazanlar və başqa 

əşyalar hazırlayan ustalar da Şuşada yerləşirdilər. Xanlıqda 500-ə yaxın işləyən dəyirmanın ayrı-ayrı hissələri 

burada daşdan və taxtadan hazırlanırdı. Bazar günləri Şuşada yarmarka tipli ticarət - həftəbazarı da təşkil edilirdi. 

Məşhur Qarabağ atları, Qarabağ xalçaları Qarabağ xanlığı ticarətinin mühüm tərkibi olduğu da tarixi mənbələrdə 

yazılmışdır. 

1758-ci ildə Qarabağ xanı Pənahəli xanın Şirazda Kərim xan Zəndin qurduğu tələ nəticəsində xaincəsinə 

ölümündən sonra xanlığa oğlu İbrahimxəlil xan keçir. Onun hakimiyyəti illərində (1760-1806) Qarabağ xanlığı 

inkişaf edir və şöhrət tapırdı. 

Firudin Şuşinski rus dilində nəşr etdirdiyi "Şuşa" adlı əsərində yazırdı: "Azərbaycan Elmlər 

Akademiyasında olan məlumata görə, XIX əsrdə Şuşada 95 şair, 22 musiqişünas, 38 müğənni, 16 heykəltəraş, 5 

astronom, 18 arxitektor, 16 həkim və 42 müəllim olmuşdur. Bu böyük ziyalı dəstəsi Şuşanı mədəniyyət mərkəzinə 

çevirirdi. 
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Şuşada anadan olub və orada yetişən Azərbaycan məşhurlarının bir neçəsini təxminən belə sıralamaq 

mümkündür. Azərbaycan ədəbiyyatında yetişən görkəmli lirik-satirik şair Qasım bəy Zakir (1784-1857), məşhur 

xeyriyyəçi, Azərbaycanın tanınmış şairə və rəssamı, Qarabağ xanı Mehdiqulu xanın qızı Xurşidbanu Natəvan 

(1832-1891), İbrahim xanın qızı, məşhur xeyriyyəçi Gövhər Ağa, musiqişünas, astronom, çoxşaxəli elmi 

yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşhur olan, 21 kitabın müəllifi Mir Möhsün Nəvvab (1833-1918), Azərbaycan 

ədəbiyyatına 500-ə yaxın şeir bəxş etmiş Fatma xanım Kəminə (1840-1898), şairə Ağabəyim Ağa (1780-1832), 

Azərbaycan ədəbiyyatının klassikləri Nəcəfbəy Vəzirov (1854-1928), Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev (1870-1933), 

məşhur yazıçı Yusif Vəzir Çəmənzəminli (1887-1943), məşhur jurnalist Qasım bəy Vəzirov (1868-1916), məşhur 

tədqiqatçı-alim, pedaqoq Firudin bəy Köçərli (1863-1920), Azərbaycan klassik musiqisinin iftixarı Üzeyir 

Hacıbəyov (1885-1948), Niyazi, Əfrasiyab Bədəlbəyli, Fikrət Əmirov kimi bəstəkarlar, dünya şöhrətli General 

Səməd bəy Mehmandarov kimi böyük şəxsiyyətlər Şuşada doğulmuş, orada yaradıcılığa başlamışlar. 

Məşhur xanəndələr Hacı Hüsü, Cabbar Qaryağdıoğlu, Məşədi İsi, Keçəçi oğlu Məmməd, Sadıq Əsəd oğlu 

(Sadıqcan), Seyid Şuşinski, Bülbül, Xan Şuşinski, Rəşid Behbudov kimi dünya şöhrətli xanəndə, musiqiçilərin 

adı da Şuşa ilə bağlıdır. 

Ədəbi mətnlərdə və qaynaqlarda "Şişə", "Şuşa", "Pənahabad", "Qala", "Qələ" kimi qeyd edilən möcüzə 

təbiətli, təmiz havalı, təmiz çeşməli, tarixi abidələri, özünəxas şəhər yaşayış məskəni olan Şuşa haqqında 

Azərbaycan ədəbi salnaməsində xeyli şeir nümunələri var. Bu nümunələrin tarixi Şuşanın tarixi ilə başlayır. 

Məlumdur ki, ədəbi və tarixi mənbələrdə Şuşa şəhərinin adı XVIII əsrin 50-ci illərindən çəkilir. Bu da Şuşa 

şəhərinin, Şuşa qalasının o illərdə Azərbaycanın Qarabağ xanlığı torpağında inşa edilməsi ilə əlaqədardır. 

Qarabağ xanlığı illərində Azərbaycan şairi M.P.Vaqif hələ Şuşada müəllimlik etdiyi vaxt Şuşaya olan 

sevgisini, oranı özünə məkan seçdiyini bir şeirində belə ifadə edirdi. 

  

Məkan tutdisə Vaqif, yox əcəb, bu Şişə dağında, 

Məqami ləli gülrəngin miyani-səngixaradır. 

  

Qarabağ xanı İbrahimxəlil Cavanşirin hakimiyyəti illərində xanın vəziri olarkən M.P.Vaqif müasiri olduğu 

M.V.Vidadi ilə deyişməsində Qarabağın musiqi məkanı, şeir-sənət diyarı olduğunu söyləyirdi: 

  

Külli Qarabağın abi-həyatı, 

Nərmi-nazik bayatıdır, bayatı, 

Oxunsa məclisdə xoş kəlimatı, 

Ox kimi bağrını dələr, ağlarsan! 

  

XIX əsrin böyük satirik və lirik şairi Qasım bəy Zakir Şuşada anadan olmuş və Şuşada vəfat etmişdi. Qəbri 

məşhur Mirzə Həsən qəbiristanlığındadı. Ömrünün çoxunu Mehdiqulu xanın ona bağışladığı Xındırıstan kəndində 

keçirmişdi. Qasım bəy Zakir şeirlərində "Şişə qalası", "Əhli-Şişə", "Şişə", "Qələ" və Şuşa ifadəsini işlədirdi. 

 

Cəfərqulu xana yazdığı bir şeirdə Qasım bəy Zakir: 

  

Bu şəhri-Şişədə gər bizi şişə taxsalar xoşdur, 

Ki, həmsöhbət bizə ol növi-qövmi-bihesab olsun. 

  

Zamanın satirik şairlərindən Baba bəy Şakir (1780-1845) (o həm də Qasım bəy Zakirin qohumu və dostu 

idi) Zakirə yazdığı bir şeirində Şuşa şəhərini "Qala" kimi ifadə edir. Çünki o zaman Şuşaya el arasında "Qala" da 

deyilirdi. 

  

Zakira, eşitdim tazə bir xəbər, 

Həqiqətdə qoydu məni xeyli mat. 

Zahirən ki, seçirlərmiş Qalada, 

Tərəf-tərəf olub bəylər deputat. 

  

Əslən şuşalı olub, Şuşada doğulan və 80 yaşında Şuşada dünyasını dəyişən Mirzə Həsən Qarabaği 

müasirləri arasında gözəl məsnəvi yazan şair kimi tanınmışdır. Onun Qarabağ mühitindəki ictimai bəlalarından, 
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adət-ənənələrdən bəhs edən "Rəsmi - vilayəti Qarabağ və şəhəri - Şişə" ("Qarabağ vilayəti və Şuşa şəhəri") adlı 

əsərində də Şuşa şəhəri Şişə kimi ifadə edilmişdir. 

Xan qızı Xurşidbanu Natəvana xüsusi hörmət bəsləyən Mirzə Həsən Qarabaği Natəvanı Şuşanın istedadlı 

şairi və rəssam kimi tərənnüm edərək onun çəkdiyi rəsmlərə şeirlər həsr etmişdir: 

  

Sən Şişə içində türfə cansan, 

Həm cismilə can üçün təvansan. 

Sənsiz nədi Şişənin nəmudi? 

Gəlməz nəzərə onun vücudi 

  

- deyə Xurşidbanu Natəvanın Şuşa şəhərində xeyriyyəçi xidmətini xüsusi vurğulayır (Bax: Mirzə Həsən 

Qarabaği. Seçilmiş əsərləri. Bakı, 1973, səh.106). 

Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin "Qan içində" romanında mərkəzi Şuşa şəhəri olan Qarabağ xanlığındakı bir 

dövrün tarixi əhvalatı qələmə alınır. Romanda Şuşa şəhərinin Şərq cəhətindəki Bağrıqan dağının adı çəkilir. 

Romanda Şuşa şəhərinin adı Şişə kimi ifadə edilir. 

Romanda yazılır: "...İbrahim xan Qarabağa qayıdanda qardaşı Mehralı bəylə arasında səltənət davası 

düşmüşdü. İbrahim xan qaynı Avar xanın köməyi ilə qardaşını Şişədən çıxarıb, Qarabağ xanı olmuşdu (Bax: 

Y.V.Çəmənzəminli. Əsərləri. II cild. Bakı, 1978, səh.489). 

Məlumdur ki, "Qarabağ şikəstəsi" bütöv Qarabağın, "Xarıbülbül" isə Şuşanın simvoludur. Təsadüfi deyildir 

ki, Səməd Vurğunun Şuşa şəhərində ustad xanəndə Xan Şuşinskiyə bədahətən söylədiyi 

  

Könlüm keçir Qarabağdan, 

Gah o dağdan, gah bu dağdan, 

Axşamüstü qoy uzaqdan, 

Havalansın Xanın səsi, 

Qarabağın şikəstəsi 

  

- şeiri hər zaman xalqın dilində əzbər olmuşdu. 

Sovet dönəmi illərində də Şuşa haqqında poeziya nümunələri yazılmışdır. 

Xalq şairi Rəsul Rzanın "Şuşa" (1947), "Şuşam mənim" (1980), Nəbi Xəzrinin "Şuşanın yolları" (1954), 

Mirvarid Dilbazinin "Şuşa", Arif Abdullazadənin "Şuşada" şeirlərində Azərbaycanın gözəl, füsunkar şəhəri Şuşa 

şəhərindən heyranlıqla söhbət açılır, yüz zinəti, yüz rəngi olan bu əsrarəngiz torpaqda insanın nə qocalmayacağı, 

nə də ölməyəcəyi ehtimalı dilə gətirilir. Rəsul Rza "Şuşam mənim" şeirində "Pənahların yadigarı, nur parçası", 

"Cabbarın, Seyidin, Nəvvabın, Üzeyirin, Bülbülün nəğməsi" olan Şuşanın tarixdə heç bir fatehə, müxənnətə baş 

əymədiyindən, yandırdığı neçə-neçə milli sənət çırağından, Cıdır düzündən söhbət açaraq yazır: 

  

Səni bircə dəfə görən, 

Bir könüldən, min könülə, 

Sənə aşiq, bənd olmuşdur, 

Qarabağın yaraşığı! 

...Şuşam mənim. 

Mətanətlə, dəyanətlə, 

Səxavətlə qoşam mənim. 

  

(V cild, səh.42-43) 

  

Arif Abdullazadənin "Yağışı sel, doğuşu gül" olan şeirində Şuşanın tarixi xatırlanır: 

  

Bu Şuşada İbrahim xan qalası da, 

Natəvanın yarası da, 

Qacarın son gecəsi də, 

Üzeyrin ilk nəvası da, 

Zakirin qübarı da, 

Vaqifin məzarı da, 
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Yan-yana axıb gedər 

Zamanın sinəsindən. 

Qayalar səf-səf durar, 

Uçurumlar titrəşər, 

Əli sağ qulağında, 

"Aman" deyib çağlayan, 

Bir uşağın səsindən. 

  

Məmməd Arazının, Xəlil Rza Ulutürkün, Ənvər Əhmədin, Zivər Ağayevanın Şuşaya həsr etdikləri poeziya 

nümunələri də Şuşa şəhərinə, onun şeir-sənət abidələrinə, əsrarəngiz gözəlliyinə, tarixi varlığına həsr edilmişdir. 

Xalq şairi Məmməd Araz 1979-cu ildə yazdığı "Şuşada bir gecə" adlı şeirində 

  

Bu gecə gecənin son qatındayam, 

Bu gecə bir qəndil qanadındayam 

  

- deyə bu möcüzə şəhəri bir çilçıraq şəhəri kimi vəsf edir və dağ başında salınan Şuşaya "fəzadan asılan 

çilçıraq şəhər" deyir. 

Xalq şairi Xəlil Rza Ulutürk 1979-cu ildə "Şuşa səfəri" adlı lirik poemasında sal qayalı, məğrur görünüşlü 

Şuşanı "mərmər qəsrlərin ağappaq nuru" adlandırır və şəhəri heyranlıqla vəsf edərək belə poetikləşdirirdi: 

  

"Şüşə deməliyəm bəlkə də sənə, 

Şüşədən işıqlı, mərmər şəhərim. 

Dağ bülluru kimi pardaxlı, parlaq, 

Mənim yaqut qalam, gövhər şəhərim. 

  

Şair bu gözəl şəhərdə onlarca bulaq adını tarixləşdirir. "İsa bulağı", "Qoşabulaq", "Aydın bulağı", "Südlü 

bulaq", "Nağıllar bulağı" və s. bulaqların adını çəkir və yazır: 

  

"İsgəndər tapmadı dirilik suyu, 

Gəlsin nişan verim neçə qaynağı" 

  

- deyərək hər bulağın bir dirilik suyu olduğunu əfsanələşdirir. 

Şairə Zivər xanım Ağayeva Şuşanın 1992-ci ildə erməni terroristlər tərəfindən işğal edilməsindən səkkiz il 

əvvəl, təxminən 1980-ci ildə yazdığı "Şuşa" şeirində tarixin daş yaddaşında yaşayan nəğmələr ocağı ulu 

torpağımızın sehrkar görünüşünə heyranlığını belə ifadə edir: 

  

Bir yanı göydələn zirvə düzümü, 

Bir yanı tər-təzə zümrüd meşəli, 

Baxıram ətrafa elə bil Şuşa, 

Dağların ovcunda büllur çeşmədi. 

  

Şuşanın Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin şah əsəri olduğunu əslən qarabağlı (ağcabədili) olan, uzun 

müddət Xankəndidəki universitetin dosenti olan Ənvər Əhməd bir şeirində belə poetikləşdirir: 

Şuşa qalam, taxtı-tacım, 

Xoş avazım, səs paytaxtım. 

  

Aşağıdakı iki misrada isə Ənvər Əhməd dağ üstə salınan, dağ ürəkli, dağdan doğulduğu üçün dağ vüqarlı 

olan Şuşanın gözəlliyinə fəlsəfi bir don geydirir: 

  

Şuşa, daş kəmərli gözəl şəhərim, 

Daş üstə doğulan qızıl səhərim. 

  

1992-ci ilin mayın 8-də erməni terrorçuları Şuşaya daxil olub, mayın 9-da xaincəsinə şəhəri işğal etdilər. 
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Tarixçi-alim, əslən ağdamlı olan Əsgər Abdullayev "Qarabağ faciəsi" adlı əsərində yazır: "Şuşanın işğalı 

ilə 190 hektar qoruq zonası, 235 tarixi abidə, 870 metr uzunluğunda olan qala divarları və 450 hektar ərazidə 

yerləşən Daşaltı Dövlət Təbiət ərazisi məhv edilmiş oldu. "Hacı Yal" adlanan ərazidə isə iki minə qədər palıd 

ağacı kəsilib xaricə satıldı. Topxana meşəsi qırılıb talan edildi və 50 evdən ibarət olan Zarıslı kəndi tamamilə 

dağıdıldı". (Bax: Əsgər Abdullayev. "Qarabağ faciəsi". Bakı: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəşri, 

2016, səh.125-126). 

Vahid Aslanın "Yağış havası" kitabında Şuşanın işğalından sonrakı illərlə bağlı olan şeiri var. 

Xarıbülbülün eyni pərişan halını şairə Rüzgar Əfəndiyeva "Xarıbülbül" şeirində: 

  

Şuşa indi sənə qəfəs, 

Bu nə tale, nə kəsəkəs? 

  

- deyə yad nəfəsində tənha qalan çiçəyə səbr etməyi, solmamağı ürək ağrısı ilə tövsiyə edir və 

  

Solma yadın nəfəsində 

  

- deyir. 

Dəmir Gədəbəyli isə Xarıbülbülü belə poetikləşdirir: 

  

Bir millətə ar olsan da, 

Əzablara yar olsan da, 

Həsrətindən saralsan da, 

Solma, yaşa, Xarıbülbül. 

  

Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Vasif Adıgözəlovun 2003-cü ildə səhnəyə qoyulmuş "Natəvan" operası 

Azərbaycanın görkəmli şairi, Qarabağ xanının qızı Xurşidbanu Natəvanın 150 illik yubileyinə həsr olunmuşdur. 

Ruhun şad olsun, Xan qızı Natəvan xanım! Xilaskarımızı Allah qorusun. O sənin xalqının müzəffər ordusu 

və bu ordunun Müzəffər Sərkərdəsi, Ali Baş Komandan, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 

adı ilə tarixləşən Azərbaycanın düşmən üzərindəki zəfəridir. 

Şair Məmməd Aslan isə "Xan qızı hönkürə bu dərdi ey kaş" adlı şeirində "Dağ başında yerləşən Şişənin 

(Şuşanın) min dürlü guşəsinin, İsa bulağının nəşəsini xatırlayır, bu füsunkar şəhərin işğalına özü də ağlayaraq 

  

Pənahəli xanın çatlasın bağrı, 

Xan olan gəlməzmi mülkünə doğru 

  

- deyə, sanki Şuşanın qurucusu Pənahəli xanı köməyə çağırır. 

Ancaq bu kömək müzəffər Azərbaycan ordusundan, onun Baş Komandanı, Azərbaycanın əzmkar 

Prezidenti İlham Əliyevdən gəldiyi 1992-ci ilin 8 mayında işğala uğramış Şuşa şəhəri 2020-ci ilin 8 noyabrında, 

28 ildən sonra öz sahiblərinə qovuşdu. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin məğrur səsi ucaldı: 

"Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq", "Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik", "Şuşa bizimdir!", "Qarabağ bizimdir!". Qalib 

Prezident məğrurluqla bir daha elan etdi: "Bu torpağın sahibləri qayıdıb. Əlində bayraq, əlində silah, ürəyində 

Vətən sevgisi", "Əbədi yaşayacağıq bu torpaqlarda". 

Məğrur Ali Baş Komandan, Azərbaycanımızın Prezidentinin rəhbərliyi ilə müzəffər Azərbaycan ordusu 

mənfur düşmənləri Şuşadan qovdu, Şuşa öz sahiblərinə qucaq açdı. Şair Damət Kərimli isə bu qovuşmanı, bu 

sevinci "Şuşan gəlir qucağına" şeirində xronoloji ardıcıllıqla belə poetikləşdirdi: 

  

Aç qoynunu, Azərbaycan, 

Balan gəlir qucağına. 

Neçə ildir həsrətinlə 

Yanan gəlir qucağına. 

  

Yurd-yuvası talan olan, 

Yayda yanan, qışda donan, 

Sularına həsrət qalan, 
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Sonan gəlir qucağına. 

  

Çəkilib qara buludlar, 

Azad olub əsir yurdlar, 

Durulubdu sellər, sular, 

Saran gəlir qucağına. 

  

Bəhrələnib Xarıbülbül, 

Vəcdə gəlib susan bülbül, 

Necə sevinməsin könül, 

Şuşadan gəlir qucağına. 

  

Üzeyirin, Natəvanın, 

Seyidin, Cabbarın, Xanın, 

Böyük söz, sənət ocağın, 

Şuşan gəlir qucağına. 

  

Pənah xan qoymuş təməlin, 

Tarixə yazmış əməlin, 

O müqəddəs, ulu yerin, 

Şuşan gəlir qucağına. 

  

Qarabağda yazdı dastan, 

İlham, Ali Baş Komandan, 

Döyüşlərdə zəfər çalan, 

Paşan gəlir qucağına. 

  

Ruhu şaddır şəhidlərin, 

Yenilməzdi igidlərin, 

Dağ vüqarın, qürur yerin, 

Şuşan gəlir qucağına. 

  

Düşmənindən alıb bacı, 

Qəlbində yox ağrı, acı, 

Qarabağın başının tacı, 

Şuşan gəlir qucağına. 

Aç qoynunu, Azərbaycan, 

Balan gəlir qucağına. 

 

Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-10 aprel.-№14.-S.22-23. 
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“Şuşam mənim” 
 

Zemfira Məhərrəmli, 

Yazıçı-publisist 

 

Rəsul Rza deyəndə, ilk növbədə, Azərbaycanın Xalq şairi, dramaturq, tərcüməçi, publisist, eyni 

zamanda Əməkdar incəsənət xadimi, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı kimi fəxri adlara layiq görülmüş bir 

şəxsiyyət göz önünə gəlir. Müqtədir şairimiz öz həyatı, taleyi ilə müdriklik timsalı, ziyalılıq nümunəsi idi. 

Ədəbiyyat tariximizdə öncül yerlərdən birini tutan görkəmli söz ustası yüksək sənətkarlıqla qələmə aldığı 

dərin fəlsəfi məzmunlu əsərləri ilə sevilir, pərəstişkarlarını sevindirirdi. Söz sərrafı sağlığında da, indi də 

bənzərsiz şeirləri, incitək misraları, ovxarlı poetik deyimləri ilə ruhumuzu təzələyir, titrədir, ürəyimizdə 

bahar yelləri əsir. Xüsusən də şairin Vətən şeirlərini oxuyanda bu hisslər qəlbimizə hakim kəsilir. 

Yurdsevərlik, Vətən təəssübkeşliyi, bəşəri hisslərlə yaşamaq - şairin həyat və yaradıcılıq kredosu idi. 

“Məni yatmağa qoymur dünyanın dərdi, torpağın ağrısı” deyirdi Rəsul Rza. O, şeirlərindən birində dərd-qəmdən 

uzaq, hərb qovğalarından azad, əlvan çiçəkli, bağ-bağatlı dünya arzulayırdı: 

 

Mən nə istəyirəm? 

Bahar uzansın ilboyu. 

Çəmən-çəmən, oylaq-oylaq, 

Gül gülü çağırsın, çiçək-çiçəyi. 

 

Vətən şairin qibləgahı, nəfəs aldığı hava, doğma yurda, torpağa, ocağa-ulusa olan sevgisidir. Bütün 

yaradıcılığı boyu bitib-tükənməyən sevgisi. Onun yurd sevdalı şeirlərini oxuduqca insanın yaşamaq, yaratmaq 

eşqi artır, Vətənə, körpə anasına sarılan kimi, vurğun bir ürəklə bağlanırsan. Bu şeirlər məmləkətinin hər qarışına, 

cığırına, daşına-kəsəyinə, dərəsinə-təpəsinə, gülünə-çiçəyinə heyran olan şairin kövrək duyğularını əks etdirən 

nəzm nümunələridir. 

“Şuşam mənim” şeiri bu baxımdan daha çox diqqəti çəkir. Oxuduğunuz yazıda fikir, məna tutumu, həm 

də şeiriyyəti ilə fərqli həmin əsərdən söz açacağam. Hələ 1980-ci ilin avqustunda qələmə aldığı bu şeirində müəllif 

füsunkar Qarabağımızın tacı olan Şuşanın timsalında Vətəni vəsf edirdi. Qədim Azərbaycan şəhəri Şuşanın təkcə 

gözəlliklər məskəni deyil, həm də mərdlik, yenilməzlik, dönməzlik rəmzi olduğunu söyləyən müəllif bu yurd 

yerimizi qəhrəmanlıq nağıllarından gəlmiş, qolu bükülməyən, kürəyi yerə dəyməyən, qamətini daim şax saxlayan 

pəhləvana bənzədirdi: 

 

Sinəsi qabarıq, 

nağıllardan gəlmiş 

pəhləvandır 

Şuşam mənim; 

Mərdliklə, gözəlliklə 

qoşam mənim... 

Səndə Cabbarın, Seyidin, 

Nəvvabın, Üzeyirin, Bülbülün, 

neçə-neçə nəğməkarın, 

qoç igidin nəğməsi var, 

nərəsi var. 

 

Şair “dünənində qəhrəmanlıq zirvəsinə ucalan” Vətən timsallı Qarabağ torpağının bizim üçün müqəddəs 

olduğunu, bu ecazkar torpağın qoynunda neçə-neçə ünlü sənətkarın, elm və ədəbiyyat adamının yetişdiyini, 

Şuşanın zəngin mədəniyyətimizin ayrılmaz bir parçası olduğunu yada salır, bu məkanı həm də incəliyin, zərifliyin 

rəmzi kimi səciyyələndirir: 

 

Hər qarışın şair qızın 

Natəvandan xəbər verir. 

Sən nəğmələr beşiyisən, 
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sən muğamlar keşiyisən. 

 

Yaxud: 

 

Səni bircə dəfə görən, 

bir könüldən, min könülə 

sənə aşiq, bənd olmuşdur, 

Qarabağın yaraşığı! 

Sənə saysız nəğmə qoşub 

neçə-neçə el ozanı, 

el aşığı. 

 

R. Rza Qarabağın “allı-güllü, əlvan-əlvan, çiçək xallı yaylaqlarını”, “sərt qayalı sinəsində köhlənlərin 

qaynar, iti nal imzası qalan” Cıdır düzünü, “sərin mehli Kirs dağını”, “şair qızın bulağını”, “maral, cüyür ürküşən 

oylaqlarını” könül dolusu tərənnüm edir: 

 

Tarixinlə öyünürəm. 

Bu gününlə sevinirəm... 

Yorulmaram, 

gəlhagəlli, incə telli 

büsatından yüz gün deyəm. 

Şuşam mənim! 

Mətanətlə, dəyanətlə 

səxavətlə qoşam mənim! 

 

Qoç igidlərin nərəsi eşidilən bu torpaqda ərənlər yay çəkib, ox atıblar, qarı düşmənin bağrını dəliblər. 

Yağılara göz açmağa, doğma yurdu qəsb etməyə imkan verməyiblər. “Sənin doğma torpağında neçələrin gözü 

qalıb” deyən şair heyrət doğuracaq bir uzaqgörənliklə bu fikirləri dilə gətirir: 

 

Vətən adlı doğma yurddan 

püşk olarmı?! 

Pay olarmı?! - 

 

suallarıyla həmvətənlərinə bir mühüm xatırlatma ünvanlayır. “Tarixdə baş əyməmisən bir fatehə, 

müxənnətə” deyən şair uzun illərdən bəri zəngin sərvətləri göz çıxaran Azərbaycan adlı məmləkətin 

düşmənlərinin bu gün də marığa yatıb, pusquda durduğunu vurğulayır. Şair sətiraltı fikirlərlə, qibtə ediləsi bir 

fəhm, həssaslıqla hər birimizi ayıq-sayıq olmağa, Qarabağ torpağını daim düşməndən qorumağa səsləyir: 

 

Bəd əməllərin kükrətdiyi 

alovlardan diri çıxdın... 

Tarixindən səhifədir 

hər enişin, 

hər yoxuşun! 

Torpağın da, 

ləçək-ləçək çiçəyin də, 

pıçıl-pıçıl yarpağın da 

xəbər verir 

ibrət dərsi bu olmuşu. 

 

“Tarix sənin torpağında, daşındadır, hər dolayın, hər cığırın Azərbaycan - Vətən dadır” deyən şair bu şah 

misralardakı tövsiyələrində soydaşlarımızı mübariz olmağa çağırır. 

Bütün yaradıcılığı boyu özünün “Mübarizə bu gün də var, yarın da” missiyasına sadiq qalan R. Rza 

yurddaşlarına Vətənin qədrini bilməyi, namərdlərə, naxələflərə qarşı amansız olmağı tövsiyə edir: 
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Dost gözüylə sənə baxan 

hər kəs əziz qonağındır. 

Sənə əyri baxanları 

qəzəbinlə külə döndər, 

yaxıb-yandır. 

 

Vətəndaş şairin bir az sonra bu şeirin yazılmasından səkkiz il ötmüş baş verəcək ağrılı, qan-qadalı 

hadisələri öncədən görməsi, intuisiyası, doğrudan da, dedikcə maraqlıdır və bu barədə düşünməyə dəyər. 

Erməni millətçilərinin hələ 1988-ci ildən başlayan “Qarabağ mema” (“Qarabağ bizimdir”) çağırışları, 

Topxana meşəsinin talan edilməsi, sərhədyanı kəndlərdə yaşayan azərbaycanlı əhaliyə qarşı qətliamların, 

soyqırımı və terror aktlarının törədilməsi, daha sonra zorla cəlb edildiyimiz I Qarabağ müharibəsi, alovlanan hərb 

qovğası... Qarabağın və ətraf yeddi rayonun işğal olunması, bir milyon soydaşımızın öz əzəli torpaqlarında 

qaçqına və məcburi köçkünə çevrilməsi... Bütün bunlar yaşadığımız, üz-üzə, göz-gözə qaldığımız və çox uzun bir 

dövr ? 30 ilədək sürən acı gerçəklik, həyat həqiqətləri idi. 1981-ci ilin aprelində dünyasını dəyişən müdrik insan, 

Xalq şairimiz Rəsul Rza bu dəhşətli olayları, faciələri görməsə də, əvvəlcədən sövqi-təbii duymuş və həyəcan 

təbili çalmışdı. 

Geniş diapazona malik yaradıcılığı ilə fərqlənən şairin əsərlərində acılı-şirinli reallığa dərin fəlsəfi 

yanaşma, həyatın dərin qatlarına enməklə bədii idrakın əks etdirilməsi səciyyəvi məziyyətlərdir. Açdığı 

özünəməxsus cığırla-yolla, poeziyamıza gətirdiyi töhfələrlə geniş ədəbi nəhrə qovuşan novator R. Rzanın 

çoxşaxəli yaradıcılığında fikir, mövzu dairəsi daim yeniləşmiş, forma və məzmun axtarışları genişlənmişdi. O, 

ictimai-siyasi səciyyəli, həm də mübariz ruhlu əsərlər yazmaqla bədii fikrimizdə bir təlatüm yaratmışdı. 

Türk dünyasının azman şairi, ədəbiyyatımızı, poeziyamızı çox sevən və dəyərləndirən Nazim Hikmət 

yurdumuzun söz sərrafı barədə bir zamanlar yazmışdı: “Rəsul Rza təzə bir şey yaradıb. Bu, poeziyada tamamilə 

özünəməxsus bir yoldur”. 

Xalq şairi Ramiz Rövşən isə “Poeziyamızda intibahın beşiyi başında duran şair Rəsul Rza oldu” deyir. 

Azərbaycan ədəbiyyatı və mənəviyyatı tarixində R. Rza fenomeni mövcuddur və bu, danılmaz bir 

gerçəklikdir. Sevimli, unudulmaz şairimizin həmişəyaşar poeziyasına maraq və heyranlıq bu gün də azalmayıb. 

 

Ədalət.-2021.-6 aprel.-№36.-S.6. 
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Şuşa kurort və istirahət mərkəzi kimi 
 

Rövşən Ağayev 

 

"Şuşa Qarabağın tacıdır, Şuşa təkrarolunmaz şəhərdir. Şuşanın yerləşməsi, təbiəti, havası, iqlimi, 

tarixi abidələri, dini abidələrimiz, şəhərin memarlıq ansamblı bizim milli sərvətimizdir. Şuşanı biz 

qorumalıyıq, qoruyacağıq. Biz Şuşaya qayıtmışıq və bundan sonra Azərbaycan xalqı Şuşada əbədi 

yaşayacaqdır". 

 

İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Təbii gözəllikləri ilə göz oxşayan Şuşa şəhəri milli memarlığımızın və orta əsrlər şəhərsalma sənətinin 

qiymətli abidəsidir. Milli-mənəvi dəyərlərimizi və musiqi ənənələrimizi daima yaşadan Şuşa mühüm iqtisadi, 

siyasi və mədəni əhəmiyyətə malik şəhər kimi təşəkkül tapanadək zəngin yol keçib, Qarabağ xanlığının mərkəzi 

olmaqla xalqımızın həyatında özünəməxsus rol oynayıb. Bu şəhər dünyada Azərbaycan muğamının beşiyi kimi 

tanınır. 

Sovet hakimiyyəti illərində Şuşa həm də ittifaq miqyasında gözəl dağ-iqlim və balneoloji kurort zonası 

olub. Burada sanatoriyalar, pansionatlar və turist bazaları inşa edilib. 

Bu yazıda məqsədimiz Şuşa haqqında dərc edilmiş çoxsaylı kitab, jurnal, məqalə və s. nəşrlərdə əksini 

tapan müxtəlif tarixi faktlara, Şuşanın mədəni həyatı, tanınmış şəxsiyyətləri haqqında olan məlumatlara bir yenilik 

gətirməkdən ibarət deyil. Sözsüz, Şuşamız bütün zamanlarda gözəllik və mədəniyyət təcəssümü olub. Şuşanın 

vaxtilə itirilməsi tək şuşalılara deyil, bütün Azərbaycan xalqı üçün ağır mənəvi zərbə idi. 

Əsas məqsədimiz Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimlərinin, bir sıra alimlərin tədqiqatlarına və analitik 

yazılarına, Şuşa rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən təqdim edilən sənədlərə əsaslanaraq bu cənnət məkanın tarixi, 

həmçinin, onun kurort və istirahət zonası olması ilə bağlı bir sıra fakt və epizodlar haqqında söz açmaqla bəzi 

fikir və mülahizələrimi oxucularla bölüşməkdir. 

Şuşa havasının tərkibi, təmizliyi, saflığı və müalicəvi əhəmiyyəti baxımından əvəzolunmaz kurort 

şəhəridir. Bu baxımdan, nəinki Azərbaycanda, onun hüdudlarından kənarda da Şuşa öz səfalı yerləri, istirahət 

guşələri ilə məşhurdur. 

Təəccüblü deyil ki, hətta ən uzaq keçmişdə müxtəlif xarici ölkələrdən ümumi zəiflik, qanazlığı, 

qapalı vərəm və digər xəstəlikləri olan insanlar müalicə üçün Şuşaya gəlirdilər. Burada bir-iki ay qalıb 

müalicə aldıqdan sonra sağalıb evlərinə qayıdırdılar. 

XX əsrin ortalarına qədər Azərbaycan rəhbərliyi Şuşanın kurort şəhəri kimi inkişaf etdirilməsi ilə bağlı 

məsələni dəfələlərlə müzakirə etmişdi. Müzakirələrdə müvafiq nazirliklərin, Azərbaycan Tibb İnstitutunun və 

digər müəssisələrin nümayəndələri iştirak edirdilər. O vaxtki DQMV-nin rəhbərləri iclas iştirakçılarını 

inandırmağa çalışırdılar ki, Şuşanın ərazisinin məhdud olması səbəbindən burada iri kurort mərkəzinin 

yaradılması məqsədəuyğun deyil. Buna görə də daha yaxşı olardı ki, kurort mərkəzi muxtar vilayətin inzibati 

mərkəzi olan daha geniş əraziyə malik Xankəndidə planlaşdırılsın. Kurort mərkəzinin vilayət mərkəzində 

yaradılması barədə təklifin səsverməyə qoyulmasına hazırlaşanda o vaxtkı Tibb İnstitutunun rektoru, professor 

Bahadur Eyvazov ona söz verilməsini xahiş edir. B.Eyvazov həmin təklifin əleyhinə çıxaraq, istirahətin və kurort 

müalicəsinin bilavasitə saf su və saf hava ilə əlaqədar olduğunu, buna görə də kurort komplekslərinin ancaq və 

ancaq dünyada nadir təbiəti olan Şuşada yaradılmasının vacibliyini elmi dəlillərlə sübut edir. Daha sonra 

vurğulayır ki, o, uzun illər Şuşada iqlim amillərinin insan orqanizminə təsirinin öyrənilməsi üzrə tədqiqatlar aparıb 

və respublikanın bütün aparıcı alimləri də bu məsələdə tam yekdildirlər ki, Şuşanın havası insan orqanizminin 

müalicəsi və bərpasında əvəzolunmaz amildir. Çıxışında o, iştirakçıların diqqətini DQMV-nin rəhbərliyinin 

Şuşaya etinasız münasibətinə yönəldərək, qeyd edir ki, illərlə şəhərdə təmir-bərpa və abadlıq işləri görülmür. 

Bütün bunların nəticəsi olaraq kurort mərkəzinin Şuşada yaradılması barədə qərar qəbul edilir. 

Hələ 1964-cü ildə SSRİ hökuməti Bakıda kurortoloq və fizioterapevtlərin ümumittifaq qurultayını 

keçirmişdi. Bu tədbirdə xarici ölkələrin və Sovet İttifaqının görkəmli alimləri iştirak etmişdilər. Azərbaycan 

alimlərinin Şuşa kurortu, xüsusən onun unikal iqlimi və müalicəvi havasının xüsusiyyətləri haqqında məruzələri 

qurultay iştirakçılarında böyük maraq doğurmuşdu. Qurultay işini başa çatdırandan sonra iştirakçılar üçün Şuşaya 

ekskursiya təşkil olunmuş, burada qonaqların iştirakı ilə havanın tərkibinin xüsusi analizi keçirilmişdi. Aydın 
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olmuşdu ki, Şuşanın havası öz müalicəvi xüsusiyyətlərinə görə dünyaca məşhur olan Davos və Kislovodsk 

kimi kurort zonalarının havası ilə oxşardır, hətta onlardan daha üstündür. 

Mən özüm də uşaqlıq illərimi yayda atamın vətəni olan Şuşada keçirmişəm. Sonralar 1992-ci ilə qədər 

dəfələrlə Şuşaya getmişəm. 1970-ci ildən başlayaraq Almaniya, Polşa, Serbiya, Xorvatiya və Bolqarıstanın 

məşhur turizm mərkəzlərində olmuşam, göndərişlə Kislovodsk, Jeleznovodsk, Soçi, Yalta, Qaqrada müalicə 

almışam. Səmimi deyirəm, heç bir yerdə Şuşadakı kimi hava yoxdur. Bu hava daima təmiz, təzə və yüngüldür. 

Bu hava insanı çox rahatlaşdırır və xeyirxah düşüncələrə yönləndirir. Əminəm ki, Şuşanı bir dəfə ziyarət edənlər 

buraya dönə-dönə qayıtmaq istəyəcəklər. 

1967-ci ilə qədər Şuşa yalnız klimatik mülicə kurortu hesab olunurdu. Həmin ildə Şirlan mənbəyindən 

Şuşaya mineral su xətti çəkiləndən sonra şəhər klimatik-balneoloji kurort statusu aldı. Şirlan mineral suyundan 

mədə-bağırsaq xəstəliklərinin müalicəsində geniş istifadə olunmağa başladı. 

Eyni zamanda, qeyd etmək lazımdır ki, həmin dövrdə müalicəvi əhəmiyyətli suyun Şuşaya çəkilməsi 

məsələsinin çox böyük çətinliklər hesabına olsa da, dövlət planına daxil edilməsində, suyun çəkilməsinə vəsaitin 

ayrılmasında və tikinti işlərinin təşkilində də böyük ziyalılarımızdan olan, Şuşa şəhərində dünyaya göz açmış 

görkəmli dövlət xadimi Süleyman Vəzirovun və uzun müddət Azərbaycan Respublikası Səhiyyə  Nazirliyinin 

rəhbəri vəzifəsində işləmiş Böyük Ağayevin xüsusi xidmətləri olub. 

Böyük Ağayev öz xatirələrində bildirirdi ki, o dövrdə bu planın reallaşması ermənilərin ciddi etirazlarına 

səbəb olmuşdu. Onların təşkil etdikləri etiraz yığıncağında Turşsunun Xankəndinə çəkilməsi tələbi qoyulmuşdu. 

Lakin həmin yığıncağa gələn yüksək vəzifəli şəxslər, o cümlədən, B.Ağayev ermənilərə başa saldılar ki, bu suyu 

Xankəndinə gətirmək olar, lakin Şuşanın havasını buraya gətirmək olmaz. 

 

Şuşa mənim öz elim, 

öz obamdır, 

Kimin buna sözü var?!.  

 

Bununla belə, həyata keçirilən tədbirlər şəhərin kurort kimi inkişafını təmin edə bilmirdi. Şuşa şəhərində 

kurort kompleksinin davamlı inkişaf konsepsiyasının işlənib hazırlanmasına ehtiyac var idi. Yalnız 1969-cu ildə 

Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin respublika hakimiyyətinə gəlişindən sonra şəhərdə həyat 

qaynamağa başladı. 1976-cı ilin 4 noyabr tarixində şəxsən Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan SSR 

Nazirlər Soveti  "Şuşa şəhərində kurort kompleksinin sonrakı inkişafı üzrə tədbirlər haqqında" qərar qəbul etdi. 

Qərarda Şuşanın abad şəhərə çevrilməsi, kurortlar üçün vacib olan müvafiq infrastrukturun yaradılması üzrə 

vəzifələr müəyyənləşdirildi. 

Şuşa rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Bayram Səfərovun sözlərinə görə, "həmin qərara uyğun olaraq, 

şəhərdə, köhnə yöndəmsiz tikililər söküldü və çoxmərtəbəli yaşayış və inzibati binalar tikildi, sanatoriya və digər 

kurort müəssisələrinin korpusları ucaldıldı. Bundan sonra şəhərdə kurort təsərrüfatı inkişaf etməyə, kurort ticarəti 

idarəsi fəaliyyət göstərməyə başladı". 

Bir sözlə, Şuşa şəhəri ümumittifaq əhəmiyyətli kurort kimi inkişaf etməyə başladı. Şəhərin ətrafında 

karbon turşulu-hidrokarbonatlı-natriumlu "Narzan" tipli çoxsaylı mineral su mənbələri aşkar edilmişdi. Bu 

müalicəvi sudan Şuşanın sanatoriyalarında həm süfrə suyu kimi, həm də vanna qəbulu zamanı müvəffəqiyyətlə 

istifadə olunurdu. Bu sular nəfəs yolu xəstəlikləri, həzm, sinir sisteminin pozulması, qanazlığı kimi xəstəliklərin 

müalicəsi zamanı çox xeyirli idi. Şəhərdə gözəl mineral su qalereyası inşa olundu. Buraya su şəhərdən 30 km 

kənarda yerləşən mənbədən boru vasitəsi ilə çəkilmişdi. Həmçinin, mineral su doldurulması zavodu da fəaliyyət 

göstərirdi. 

Beləliklə, Şuşa kurortunda tənəffüs yolları xəstəlikləri, sinir-əsəb xəstəlikləri, maddələr mübadiləsinin 

xəstəlikləri, qanazlığı ilə yanaşı, mədə-bağırsaq xəstəliklərinin müalicəsi də mümkün olmuşdu. Ümumiyyətlə, 

Şuşa şəhərinin işğalı ərəfəsində Sanator-Kurort Birliyi binalarının sayı 18-ə çatmışdı. Burada 316 yerlik Şuşa 

istirahət evi və 1000 yerlik ümumittifaq əhəmiyyətli sanatoriyanın 6 yataq korpusu, müalicə korpusu, 400 yerlik 

yeməkxana və sairə fəaliyyət göstərirdi. 

Şuşa şəhərində ixtisaslaşdırılmış respublika uşaq sanatoriyasının təməli 1939-cu ildə qoyulmuşdu. Orta 

illik çarpayılarının sayı 250 olsa da, yay mövsümündə əlavə çarpayılar qoyulur, yay yeməkxanası açılırdı. Bu 

müalicə ocağında hər il 800-1000 vərəmli uşaq müalicə alırdı. 

1977-ci ildə Nazirlər Soveti yenə də Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə "Şuşa şəhərinin tarixi 

hissəsini tarix-memarlıq qoruğu elan etmək haqqında" qərar qəbul edir. Şəhərin sosial-iqtisadi və mədəni 
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həyatının dirçəldilməsi üçün də xeyli iş görülür. Tarixi abidələrin bərpası ilə bağlı öz məsləhət və göstərişlərini 

verən Heydər Əliyev bərpa edilmiş memarlıq abidələrinin hər birinin açılışında iştirak edirdi. 

Ulu öndər 1982-ci ilin yanvarın 14-də Şuşaya səfər edir və səfər çərçivəsində Azərbaycanın dahi şairi 

Molla Pənah Vaqifin  türbəsinin açılışını edir. 1982-ci il iyul ayının 28-də Heydər Əliyev, onun həyat yoldaşı, 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Əməkdar elm xadimi Zərifə xanım Əliyeva və 

Azərbaycanın indiki Prezidenti cənab İlham Əliyev, eləcə də ölkənin mədəniyyət və elm xadimlərinin bir qrupu 

Poeziya bayramının açılışına gəlmişdilər. 

Həmin illər Şuşada quruculuq işləri geniş vüsət almış, mədəniyyət  və incəsənətimizin böyük simalarından 

Üzeyir bəy Hacıbəylinin, Xurşidbanu Natəvanın və Bülbülün ev-muzeyləri təşkil olunmuş, görkəmli şair Molla 

Pənah Vaqifin məqbərəsi ucaldılmış və ümumiyyətlə, son nəticədə şəhərdə 170 memarlıq və 160 incəsənət abidəsi 

rəsmən qeydə alınmışdı. Şəhər hər tərəfdən palıd, fıstıq, vələs meşələri, yaşıl yamaclar və meyvə bağları ilə əhatə 

olunurdu. Gözəl təbiət, tarixi abidələr, əlverişli iqlim burada turizmin inkişafına əlverişli şərait yaradırdı. 

Məşhur Şuşa kurortu eyni zamanda, müasir turizm mərkəzi kimi də tanınırdı. SSRİ vətəndaşları ilə yanaşı, 

həm də bütün digər sosialist ölkələrinin vətəndaşları da Şuşaya istirahətə gəlirdilər. 

 

Cıdır düzünün panoraması  

 

1930-cu ildə Şuşada istirahət evinin inşasına başlanılmış və 1936-cı ildə bu obyekt istifadəyə verilmişdi. 

1970-ci ildən pansionat və 1972-ci ildən isə "Səfa" Turist bazası fəaliyyət göstərirdi. 

Şuşa turist bazası 1970-ci ildə müstəqil fəaliyyətə başlamış, əsas korpusu 130 çarpayı olan "Şəfa" turist 

bazasına çevrilmişdi. 

Əlavə 6 kottec quraşdırılmış, turist bazası əvvəllər il ərzində 6000 nəfər turist qəbul edirdisə, sonra 

turistlərin illik sayı 11-12 min nəfərə çatmışdı. 1990-cı ildə isə əlavə 200 yerlik korpus inşa edilmişdi. "Qonaq 

evi-mehmanxanası" tikilmişdi (Ulu öndər Heydər Əliyev 1982-ci ildə Şuşaya gələrkən orada qalmışdı). 

1984-cü ildə Şuşa Səyahətlər və Ekskursiyalar Bürosu fəaliyyətə başlamışdı. Ötən əsrin 70-80-ci illərdə 

Şuşada 100 yerlik 9 mərtəbəli "Qarabağ" mehmanxanası, 100 yerlik respublika meşə-sağlamlıq məktəbi inşa 

olunmuşdu. 1990-cı ildə isə Zamanpəyə kəndi yaxınlığında 8 kottecdən ibarət 120 nəfərlik "Soyuqbulaq" turist 

bazası açılmışdı. 

Bütün bunlarla yanaşı, şəhərdə  məktəblilər üçün istirahət düşərgələri də fəaliyyətdə idi - ikisi 500 və 300 

yerlik respublika səviyyəsində, digəri isə vilayət məktəblilərinə xidmət göstərirdi. 

Turşsu yaylaqları, Səkili bulağı, İsa bulağı, Şəmil bulağı, əfsanəvi Cıdır düzü yerli camaatın və oraya 

təşrif gətirən qonaqların ən sevimli yerləri idi. 

Turşsu istirahət və müalicə zonası kimi tanınırdı. Şuşadan 40 km aralıda - Laçın yolunun üstündə 

yerləşirdi. Sol tərəfdən isə Daşaltı çayı axırdı. Turşsu şəfalı və müalicəvi vannaları ilə məşhur idi. 

 

Xarı bülbül 

 

Şuşaya təşrif buyuran turistlərin ən sevimli yerlərindən biri də əvəzsiz və əsrarəngiz təbiətə malik əfsanəvi 

Cıdır düzü idi. Cıdır düzünün qərb tərəfi bir-birinin arxasında yerləşən üç hündürlükdən ibarətdir. Bu təpələrə 

"Üçmıx" adı verilib. 

Sanatoriya və istirahət evlərində dincələn turistlər daima həmin yerlərə gəzintilərə çıxır, təbiətin Şuşaya 

bəxş etdiyi gözəllik qarşısında öz təəccüblərini gizlədə bilmirdilər. Əhalinin və turistlərin əsas istirahət 

yerlərindən biri olan Cıdır düzündə hər il may ayında "Xarı bülbül" mahnı festivalları keçirilirdi. 

Şuşa dağlarında xüsusi gözəlliyi olan bir gül də var. Bu gül dünyanın heç bir yerində bitmir. Təbiətin Şuşa 

dağlarında yaratdığı bu möcüzə Xarı bülbül adlanır. Gülün üst tərəfi elə formadadır ki, sanki gülün üstünə bülbül 

qonub və oradaca donub qalıb. Qarabağda bu gülün şöhrəti o qədər səs salıb ki, hətta onun şəninə konsertlər 

verilib, festivalar təşkil edilib. 

Bunlar Şuşanın bir kurort şəhəri və turist mərkəzi kimi inkişafı haqqında qısa məlumatlardır. Sevindirici 

haldır ki, bu mövzuda fundamental tədqiqatlar aparılıb, çoxsaylı məqalələr yazılıb. Ona görə də həmin materialları 

yenidən danışmağa və təhlil etməyə iddia etmirəm, sadəcə toxunulan mövzu haqqında öz fikirlərimi və arzularımı 

oxucularla bölüşmək istəyirdim. 

Öncə xüsusi qeyd etməyi lazım bilirəm ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində Şuşada 

25 məktəb, 31 kitabxana, 17 klub, 8 Mədəniyyət evi və İstirahət parkı, 2 sanatoriya, turist bazası, 2 mehmanxana, 

4 texnikum, 2 institut filialı, 7 Uşaq bağçası, 4 kinoteatr, 5 Mədəniyyət parkı, Azərbaycan Xalçası Dövlət 
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Muzeyinin filialı, Şuşa Dövlət Dram Teatrı, Şuşa televiziyası, Şərq musiqi alətləri fabriki, Dövlət Rəsm 

Qalereyası, Uşaq sağlamlıq məktəbi və digər çoxsaylı obyektlər, binalar talan edilib, yandırılıb və dağıdılıb. 

 

"Şuşa" sanatoriyasının dağıntıları 

 

2020-ci ilin ilin 8 noyabr günü tariximizə ən şanlı bir gün kimi yazıldı. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə rəşadətli Ordumuz Azərbaycan tarixinin və mədəniyyətinin baş tacı olan Şuşa şəhərini erməni 

işğalından azad etdi. Bu, 44 günlük Vətən müharibəsi günlərində aparılan uğurlu əks-hücum əməliyyatlarının 

sırasında ən mühüm tarixi hadisə və böyük hərbi Qələbə idi. 

2021-ci il yanvarın 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Birinci vitse-prezident 

Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyevanın Şuşa şəhərinə səfərini xalqımız ölkəmizin hər yerində qürur hissi 

ilə izlədi. Səfər zamanı onlar Şuşadakı Yuxarı Gövhər ağa məscidində dua etdilər. Sonra Prezident Azərbaycanın 

dahi bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun, şairə, Qarabağ xanının qızı Xurşidbanu Natəvanın və xanəndə Bülbülün 

büstlərini ziyarət etdi. Sonra Cıdır düzü və Vaqifin dağıdılmış məqbərəsi də ziyarət olundu. Prezident həmçinin, 

Şuşadakı Qazançı kilsəsinə də baş çəkdi. 

Həmin səfər zamanı Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki: "Mən Şuşaya son dəfə 39 il bundan əvvəl 

gəlmişəm. 39 il bundan əvvəl iki dəfə gəlmişəm və birinci dəfə yanvarın 14-də gəlmişəm. Bax, bu gün, 

yanvarın 14-də yenə də buradayıq". Prezident şəhərin ermənilər tərəfindən dağıdıldığını söyləyərək, yaxın 

zamanlarda Şuşanın bərpasının planlı şəkildə təmin ediləcəyini bildirdi. 

İki aydan sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva 

və qızları Leyla Əliyeva yenidən Şuşaya gələrək Cıdır düzündə bayram tonqalı alovlandıraraq Novruz bayramını 

Cıdır düzündə qeyd etdilər. Söszüz, bu fakt Azərbaycanın tarixində silinməz iz buraxdı və əlamətdar hadisə kimi 

xalqımızın yaddaşına əbədi həkk olundu. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də dediyi kimi, Şuşa şəhəri Azərbaycanın mədəni mərkəzidir. 

Artıq şəhərin bərpa edilməsi işlərinə başlanılıb, prosesə peşəkar mütəxəssislər qrupu cəlb olunub. İlk 

növbədə şəhərin mənzil fondunun, tarixi abidələrinin vəziyyətinin öyrənilməsinə, vurulan ziyanın 

miqdarının müəyyənləşdirilməsinə, bundŞşan sonra isə şəhərin restavrasiyasına ehtiyac var. 

Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin ötən əsrin 70-80-ci illərində Şuşanın abad 

bir şəhərə çevrilməsi, kurort infrastrukturunun yaradılması, həmçinin, şəhərin turist mərkəzinə 

çevrilməsindəki böyük xidmətlərini nəzərə alaraq, bərpa edilən şəhərin baş küçəsini Heydər Əliyev 

prospekti adlandırılmasını arzu edirik. Eyni zamanda, şəhərdə Ulu öndərin abidəsinin ucaldılması, Heydər 

Əliyev adına Mədəniyyət və istirahət parkının yaradılması, həmçinin, Ümummilli liderin adını əbədiləşdirmək, 

əvəzsiz xidmətlərini təbliğ etmək, gələcək nəsillərə çatdırmaq məqsədilə parkın ərazisində Heydər Əliyev 

Mərkəzinin inşası və bu mərkəzdə dahi rəhbərin Şuşaya qayğı və diqqətini, eləcə də şəhər haqqında təəssüratlarını 

əks etdirən materialların toplanması da hamımızın ürəyincə olardı. 

Azərbaycanın hərbi-diplomatik uğurları, xüsusilə strateji əhəmiyyətli Şuşa şəhərinin azad edilməsinin 

müharibənin sonrakı gedişinə və Qarabağın taleyinə ciddi təsir göstərdiyini və qələbə - Zəfər Gününün hər il 

noyabrın 8-də təntənəli şəkildə qeyd edilməsini nəzərə alaraq, Şuşada Zəfər Meydanının yaradılması və 

burada əsgər-xilaskara abidə ucaldılması məsələsinə baxılması da önəmli olardı. 

Burada vurğulamaq lazımdır ki, Şuşanın, eləcə də Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Laçın, 

Kəlbəcər rayonlarının yaşayış məntəqələrinin və digər işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası Vətən 

müharibəsində həlak olan şəhidlərin xatirəsinə ən yaxşı xatirə abidəsi olacaq. 

Bundan əlavə, Şuşanın bərpası üzrə işlərin həyata keçirilməsi ilə şəhərin yenidən klimatoloji və 

balneoloji kurorta çevrilməsi, həmçinin, turizm mərkəzi kimi fəaliyyət göstərməsi üçün kompleks tədbirlər 

proqramının hazırlanmasına da ehtiyac var. Yuxarıda Şuşanın havasının müalicəvi keyfiyyətlərinə görə 

dünyaca məşhur kurortların havası ilə oxşar olduğu, hətta onları üstələdiyi vurğulanmışdı. Fikrimizcə, bu sahədə 

təcrübə mübadiləsi aparmaq, xarici təcrübəni öyrənmək və sanatoriya-kurort sənayesinin idarə olunmasının yeni 

metodlarını tətbiq etmək məqsədilə yaxın gələcəkdə Şuşanın bu kurortlarla dostluq əlaqələrinin qurulması 

məsələsini nəzərdən keçirməyə də diqqət yetirilməlidir. 

Şübhəsiz ki, tanınmış xarici kurortlarla iqtisadi, sosial, mədəni sahələrdə əməkdaşlığın təşkili Şuşanın 

dünya əhəmiyyətli bir kurort və turizm mərkəzi kimi inkişafına və fəaliyyətinə kömək edəcək. Bir sözlə, Şuşa 

yenidən dünyanın müxtəlif yerlərindən gələn turistlərin sevimli istirahət mərkəzinə çevriləcək. 

Füzulidə beynəlxalq hava limanının tikintisinə başlandığını və yeni avtomobil yolunun çəkildiyini nəzərə 

alaraq, gələcəkdə Şuşada tanınmış xarici kurortların nümunəsində burada beynəlxalq işgüzar 
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konfransların və musiqili festivalların təşkil edilməsi məsələsini də nəzərdən keçirmək mümkündür. 

İştirakçılar burada bilavasitə öz işləri ilə yanaşı, Azərbaycanın bu əsrarəngiz təbiətinin ecazkar gözəlliklərindən 

və rahat atmosferindən də zövq ala biləcəklər. Yeri gəlmişkən, belə beynəlxalq tədbirlərdən biri gələcəkdə Şuşada 

Bülbül adına Beynəlxalq vokalçılar müsabiqənin keçirilməsi və ya müsabiqə iştirakçılarının dahi sənətkarın 

vətəninə ekskursiyanın təşkil edilməsi ola bilər. 

 

Burada qeyd etmək lazımdır ki, əvvəllər də Şuşada beynəlxalq müsabiqələr keçirilib. Məşhur xanəndə 

Seyid Şuşinskinin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar 1989-cu ildən 1991-ci ilədək Şuşada "Xarı bülbül" Beynəlxalq 

Festivalı təşkil edilib. Festival hər ilin may ayında Yaponiya, ABŞ, Türkiyə, Almaniya, İsrail, İtaliya, İspaniya, 

Avstriya, Əfqanıstan və SSRİ-nin iştirakı ilə keçirilir və təkcə Azərbaycanda deyil, bütün dünyada ən vacib 

mədəniyyət tədbirlərindən biri hesab olunurdu.  Sevindirici haldır ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham 

Əliyevin göstərişi ilə burada növbəti "Xarı bülbül" Beynəlxalq Festivalının keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

Eyni zamanda, Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin verdiyi məlumata əsasən, 2021-ci ilin avqust 

ayında Şuşada Cıdır düzündə Beynəlxalq Kulinariya Festivalı keçiriləcək və artıq 15 ölkədən festivala qatılmaq 

üçün müraciətlər edilib. Bu festivalın keçirilməsi Dövlət Turizm Agentliyi, Müdafiə Nazirliyi, Şuşa rayon İcra 

Hakimiyyəti tərəfindən dəstəklənir. 

Sözsüz ki, Beynəlxalq "Xarı bülbül" və "Vaqif Poeziya Günləri"nin, həmçinin, Kulinariya Festivallarının 

bu il Şuşada keçirilməsi şəhərin dirçəlişinə, onun Azərbaycanın turizm mərkəzi kimi təşəkkül tapmasına kömək 

edəcək. 

Şuşa həm də Qarabağ xalçaçılıq sənətinin mərkəzlərindən biri kimi inkişaf imkanlarına malikdir. Milli 

Azərbaycan Xalça Muzeyinin Şuşa filialının Qarabağda toxunan zərif xalçaları yenidən Şuşada, hənirtisinə 

həsrət qaldığı məkanda ekspozisiyasını bərpa edəcəyinə və tamaşaçılarını qarşılayacağına inanır və həmin 

günü əbirsizliklə gözləyirik. 

Bununla belə, bu yazıda qaldırılan məsələlər müvafiq strukturlar tərəfindən diqqətlə öyrəniləcəyinə və 

hərtərəfli təhlil ediləcəyinə inanmaq istərdik. Düşünürük ki, bəyənilən bir sıra layihələrin və istəklərin 

reallaşdırılması üçün müəyyən vaxt tələb olunacaq. Qəbul olunan digər təkliflərin reallaşması isə müvafiq sosial 

infrastruktur obyektlərinin tikintisindən və yaradılmasından sonra mümkün ola bilər. 

Bu gün həyat öz axarı ilə davam edir, artıq Şuşada yeni həyat başlanıb və uğurla davam edir. Əminliklə 

vurğulamaq istərdik ki, Qarabağın tacı olan bu şəhər çox qısa zamanda öz tarixi gözəlliyinə qovuşacaq. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin dediyi kimi, "Şuşa Azərbaycan dövlətinin mədəniyyət 

paytaxtı kimi dünyanın ən gözəl şəhərlərinin birinə çevriləcəkdir". 

 

525-ci qəzet. - 2021. - 3 aprel. - № 57. - S. 10-12. 
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Şuşanın İlham Əliyev zirvəsi 

 
Hüseynbala Mirələmov 

 

...Televizorun qarşısında əyləşib Prezident İlham Əliyevin ailə üzvləri ilə birgə Şuşaya səfərinə baxırdıq. 

Bu, Azərbaycan Prezidentinin, Ali Baş Komandanın Şuşaya iki ay ərzində ikinci səfəri idi. 

Hardasa 30 illik həsrətimizdən sonra azadlığına qovuşmuş ruhumuzun şəhəri ilə yeni görüşü, vüsalı... 

Bu cür anları sonradan kamil tarixçilər, ədəbiyyat adamları daha mükəmməl şəkildə obrazlaşdırırlar. 

Çünki həyatımızdakı aramsız informasiya axınında sadəcə videogörüntüləri seyr etməklə, rəsmi xronikanı 

izləməklə, bu cür anları ucsuz-bucaqsız tarixin hüdudlarından bəzən tam görmək olmur. Baş verənlərə bəzən 

sadəcə cari fakt kimi baxıb keçirsən. Belə anları obrazlaşdırmaq isə tarixi vaxtın hündürlüyündən görüb duymağı, 

əsrləri birlikdə hiss etməyi bacaran bədii təfəkkür sahibi tarixçilərin, ədəbiyyatçıların işidir... 

İlham Əliyevin Şuşa səfərini izlədikcə Şah babamız Şah İsmayıl Xətainin 1501-ci ilin payızında ilk dəfə 

Təbrizə daxil olması anları düşüncələrimdə dolaşırdı... 

Səfəvilər dövrünün ən kamil tədqiqatçılarından olan mərhum alim Oqtay Əfəndiyevin bir bənzətməsi elə 

hey yaddaşımda təkrarlanırdı: “O, Təbrizə ruh bədənə daxil olan kimi daxil oldu”... 

Azərbaycan Prezidentinin Şuşaya daxil olması da ruhun bədənlə qovuşması idi... 

O səfərin, o görüşün hər anı böyük bir tarix kimi yaşanırdı və həmin səfər indən sonra da həmişə milli 

yaddaşımızın qürur dolu məqamı kimi xatırlanacaq. 

 

*** 

 

...Həyat yoldaşım göz yaşları içində izləyirdi o səfərin bütün epizodlarını. Özüm də çox kövrəlmişdim, 

amma çalışırdım büruzə verməyim. 

Səfər başa çatan anlarda  Prezidentimiz yenidən Cıdır düzünə gəldi. Burada bir sözü oldu: mən Şuşadan 

getmək, ayrılmaq istəmirəm... 

Bu kəlməni eşidəndə yumruq boyda qəhərin qəfildən boğazıma necə tıxandığını hiss etdim. Bayaqdan 

özümü nə qədər tox tutmağa çalışsam da, artıq göz yaşlarıma hakim ola bilmədim. Bənizimin ağardığını görən 

xanımım narahatlıqla əl-ayağa düşdü: “Hüseynbala, nə oldu, sənə?! Təzyiqin qalxmayıb ki?!” 

Təzyiqim yerində idi, səhhətimdə pisə doğru nəsə bir dəyişiklik də baş verməmişdi. Halıma sirayət edən 

xatirələrim idi... 

O xatirələrim ki, Ali Baş Komandanın bu cümləsini eşidəndən sonra məni məndən alıb 1989-cu ilə, 

Şuşada keçirdiyim ilıq bir yay gününə aparmışdı... 

Həmin gözəl yay gününün səhəri, Şuşa ilə ayrılıq anında eyni cümləni özüm də dilə gətirmişdim, Şuşadan 

ayrılmaq istəmədiyimi o yay səhəri bərabər olduğum dostlara demişdim... 

Elə bil ürəyimə dammışdı ki, bu ayrılığın ömrü xeyli uzun çəkəcək. Şuşanın işğalından sonra o ayrılıq 

kəlməsinin ağırlığı, o sərin mehli yay səhərinin qubarı, nisgili illərlə içimdə dolaşmışdı. 

Qurğuşun kimi yaddaşımdan asılıb qalmışdı... 

İndi bu cümlələri yaza-yaza düşünürəm ki, eyni kəlməni Prezidentimizin dilindən bu dəfə tamam başqa 

ovqatda, başqa ruhda, başqa bir tarixi reallığın əhatəsində eşidəndə qəhərə çevrilib boğazımda tıxanıb qalan, əriyib 

göz yaşlarıma qarışan da elə həmin ağırlıqmış, nisgilmiş, qubarmış, canımdan çıxan Şuşa həsrətimin sonu imiş... 

 

*** 

 

...Onda Qarabağın çox ağır günləri idi. 

Məkrli düşmən neçə əsrlərdən bəri hazırladığı xəyanət planını sürətlə həyata keçirməyə başlamışdı. 

Qarabağ mərhələ-mərhələ, qarış-qarış işğal olunurdu. Azərbaycan bu mənfur planın qarşısını almaq üçün yollar 

arayırdı. SSRİ Ali Soveti vəziyyətdən çıxış yolunu keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində xüsusi idarəçilik 

formasının yaradılmasında görmüşdü. Xüsusi İdarəetmə Komitəsinin rəhbəri də adı çoxumuza yaxşı tanış olan 

bədnam Arkadi Volski idi. Adını mərkəzi idarəçilik qoysalar da, bu, əslində mərkəzi idarəçilik deyildi. Birmənalı 

ermənilərin maraqlarına xidmət edən təsisat kimi fəaliyyət göstərirdi. Nə isə, indi bu barədə geniş danışmaq 

istəməzdim. Tarixlə az-çox maraqlanan hər kəs onsuz da nəyin necə olduğunu bilir. 
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Onda müxtəlif dövlət qurumlarının təmsilçiləri tez-tez əraziyə ezam edilirdi. Yaranmış şəraitlə tanış 

olurdu. Göz görəsi işğal prosesinin qarşısını almaqdan, heç olmasa doğruları mərkəzə dürüst çatdırmaqdan ötrü 

hər bir vicdanlı azərbaycanlı məmur öz sahəsi üzrə bacardığı qədər nələrsə etməyə çalışırdı. 

Dövlət Yanacaq Komitəsi sədrinin birinci müavini kimi mən də Qarabağa ezam olunmuşdum. Sonradan 

işğal altına düşəcək bir neçə rayonu gəzdikdən sonra Xankəndiyə getməli idim. Orada müşavirə keçiriləcəkdi. 

Məni Xankəndiyə dörd rus hərbçisinin müşayiəti altında apardılar. Necə apardılar, onu da eynən təsvir edim: 

avtomatlı hərbçilərdən biri avtomobili idarə edirdi, biri qarşıda, digər ikisi isə sağımda və solumda əyləşmişdi. 

Oradakı iclas necə, hansı ovqatda keçdi, nələr danışıldı, bu barədə təfərrüatlara varmaq istəməzdim. Tipik 

erməni həyasızlığının, guya problemin həlli pərdəsi altında havadarların işğalçılara verdiyi açıq-aşkar dəstəyin, 

Azərbaycanın necə təklənməsinin acı təəssüratları indiyə qədər ürəyimi göynədir, tikan kimi yaddaşıma  batır... 

İclas başa çatandan sonra dedim ki, hökmən Şuşada olmalıyam, bir gecəni orada keçirməliyəm. Dostum 

Əli Mahmudla bərabər Şuşaya qalxdıq. Şəhərə qədər bizi yenə həmin rus əsgərləri müşayiət edirdi. 

Şuşanın sərin yay axşamının füsunkarlığı, ecazı Xankəndidəki iclasın əsəbi ovqatına su səpdi elə bil, xeyli 

toxtadım. Şəhərin məşhur məhəllələrini bir-bir gəzdim. Cıdır düzünə getdim, Şuşanın başı dumanlı dağlarına 

baxdıqca baxdım... 

Sanki qarşıda bizi gözləyən illərin ayrılığını duyub Şuşanı ən kiçik cizgilərinə, nişanələrinə qədər 

gözlərimə, yaddaşıma köçürmək istəyirdim... 

Gecəni də Şuşada keçirdik, şəhərlə ayrılıq anımız səhər erkən Vaqifin məqbərəsi qarşısında oldu. Buranı 

tərk edəndə kövrək şəkildə dostlara dedim ki, Şuşadan heç getmək istəmirəm... 

İndi məni kövrəldənsə 32 ildən sonra eyni sözləri Ali Baş Komandanımızın da dilindən eşitməyim, Şuşaya 

bu vurğunluğu ondan da duymağım idi. 

Bu şəhəri görəndən, bu gözəl məkanın ruhunu duyandan sonra o sözü kim demir ki?! 

Şuşaya məftunluğunu kim dilə gətirmir?! 

Şuşadan kim getmək istəyir ki?! 

Şəksiz, Qarabağ xanı Pənahəli xana Şuşanın ilk məhək daşını qoyduran da elə bu kəlmələr olub. Həmin 

kəlmələrdə ifadə edilən bu məftunluq olub. O da Şuşaya gəlib, bu müqəddəs məkanın ruhunu hiss etdikdən sonra 

daha buradan getmək istəməyib və Şuşada daimi binə salıb. Qısa zamanda burada şəhər tikib, Şuşanı öz dövrünün 

əsas mədəniyyət mərkəzlərindən birinə çevirib... 

 

*** 

 

Düşüncələrimdə 30 il əvvəl ayrıldığım, şükürlər ki, artıq azadlığına qovuşmuş, yeni videogörüntülərini, 

şəkillərini seyr etməkdən doymadığım, hökumətimiz sərbəst gediş-gəlişə icazə verən kimi dərhal görüşünə 

tələsəcəyim Şuşanı məhəllə-məhəllə dolaşıram... 

Şuşa o qədər də böyük şəhər deyil - müxtəlif tarixi dövrlərin izlərini memarlığında yaşadan, füsunkar 

təbiətlə əhatə olunmuş kiçik bir şəhər... 

Buradakı  tikililərin müəyyən qədər bənzərlərinə başqa mədəniyyət mərkəzlərimizdə də rast gəlmək olar. 

Onların hər biri bizim üçün doğmadır, əzizdir, canımızın bir parçasıdır. Həm də Vətənin hansısa məkanları təkcə 

gözəlliyinə, abadlığına, memarlıq nişanələrinə görə uca tutulmaz ki... Azərbaycan insanı bu Vətənin ot bitməyən, 

su çıxmayan, elə bir əhəmiyyətli maddi mədəniyyət abidəsi olmayan, təbiətin də qüdrət qələmini əsirgədiyi başqa 

məkanlarının da hər qarışı uğrunda zaman-zaman canını qurban verib. Hər qarışını qanı ilə qoruyub və imkanlar 

yetişdikcə bu torpaqlarda da cənnət yaradıb. 

Amma buna rəğmən Şuşanın təsəvvürümzdəki yeri bir başqadır. Bu şəhəri özünəməxsus edən, 

təkrarsızlaşdıran başqa nələrsə də var. Bu, şəhərin təkcə təbiəti, qədimliyi ilə bağlı deyil. Memarlıq nümunələri, 

musiqi beşiyi olması da Şuşanı düşüncələrimizin fövqündə tutmağımızın əsas səbəbi sayılmaz. 

Şuşanı bizim üçün Şuşa edən bu şəhərin ruhudur... 

Onu heç bir səbəblə izah etmək mümkün deyil. Şuşada özündən asılı olmayaraq gümrahlaşırsan, qəlbin 

həyat eşqi ilə dolub-daşır, zamanı keçmiş, bu gün və gələcəklə birgə hiss edə bilirsən. Şəhərdən ayrılanda ürəyinə 

qəribə bir hüzn çökür, hələ heç bir neçə kilometr uzaqlaşmamışdan bu şəhər üçün artıq necə darıxdığını, yenidən 

necə ona can atdığını hiss edirsən. 

Sevgi də elə budur. Şuşa bu şəhərə, onun gözəlliyinə, təbiətinə, tarixinə, orada yaşanmış xatirələrə, burada 

yaradılan mədəniyyət incilərinə aidlik duyğusudur. İnsan birinə aşiq olanda bu aşiqliyin səbəblərini özünə izah 

edə bilmir. Zatən bunun bir izahı tapılsa, məhəbbətin mənası da qalmaz. 

Bizim Şuşa sevgimiz də səbəbsiz sevgidir və bu sevgi elə səbəbsizliyi ilə gözəldir, müqəddəsdir... 
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Şuşasızlq natamamlıqdır... Biz illərlə bu natamamlıq içində yaşamışıq. Onun ağrı-acısını, göynərtisini 

qəlbimizdə hiss etmişik. 

 

*** 

 

Şuşa alınan gün Azərbaycanda yaşanan şadyanalıqlar, bir-birini bağrına basıb təbrik edən insanlar, sevinc 

dolu göz yaşları... 

O anları kim unudar?! Həmin insanların çoxu Şuşanın işğalından sonra doğulub. Bu şəhəri sadəcə 

şəkillərdə, videolarda görüb. Amma ruh sevgini yenə də yaşadır, qan yaddaşı insanı ona aid olan, özünü aid bildiyi 

müqəddəs məkana bağlayır. Şuşa bizim mənəviyyat məbədimizdir. 

Dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlının evinin kandarından başlanan 

bütün yollar enində, sonunda Şuşaya aparır, bu şəhərin yollarına, daş döşənmiş küçələrinə qovuşur...      

“Şuşasız bizim işimiz yarımçıq qalar” - Prezident İlham Əliyev Vətən müharibəsinin gedişində verdiyi 

müsahibələrin birində belə demişdi. Və Qarabağ torpaqlarının, o cümlədən Şuşanın bizim üçün niyə bu qədər 

önəmli olduğunu Almaniyanın ARD kanalının müxbirinin “Biz orada, bu ərazidə olduqda bizdə bir sual ortaya 

çıxdı. Nəyə görə Qarabağ Azərbaycan üçün belə önəmlidir? Orada resurslar var, yoxsa bu, bir rəmzi məna 

daşıyır?” sualına cavabında hər bir vətənpərvər azərbaycanlının qəlbindəki ruhla, sevgi ilə,arqumentlə izah 

etmişdi: “Elzas və Lataringe sizin üçün önəmlidir? Bavariya sizin üçün önəmlidir? Yaxud Reyn-Vestfaliya? Bu, 

bizim torpaqdır, beynəlxalq səviyyədə tanınan bizim ərazimizdir. Bu, resurslar məsələsi deyil. Əsas resurslar 

burada, Bakıdadır. Bu, ədalət məsələsidir, bu, milli qürur məsələsidir və bu, beynəlxalq hüquq məsələsidir”. 

 

*** 

 

Şuşa burada yaşanmış günlərlə, yaddaşlara hopmuş xatirələrlə böyük bir dünyadır, dünya boyda 

hekayədir. Şuşa hər bir azərbaycanlının nəzərində bir ucalıqdır. Bu ucalıq şəhərin hündür relyefi ilə bağlı deyil 

həm də... Şuşa mənəviyyat ucalığıdır, alınmazlıq rəmzidir. Coğrafi məkandan daha çox mənəvi dünyamızın 

ərazisidir. 

Ağa Məhəmməd şah Qacar bu şəhəri almaq üçün neçə gün mühasirədə saxlayıb, özlərini qalalı adlandıran 

köhnə şuşalıların dili ilə desək, sonunda burada baş qoyub gedib...  

Xalqın milli ruhunun tərcümanı olan ana dilimiz Şuşada öz minillik tarixi boyu çox böyük irəliləyiş edib. 

Vaqifin bal kimi şirin, sadə xalq dilində yazdığı şeirlər Məhəmməd Füzulidən sonra Azərbaycan ədəbi dili 

tarixində böyük bir mərhələ yaradıb. Füzulinin sərt qızılgül tikanları arasından boylanan gözəl bir qönçə misalında 

gördüyü ana dili kəlmələrimiz bütün gözəlliklərini, ifadə imkanlarını, zərifliyini Vaqifin qoşmalarından izhar 

etməyə başlayıb. 

Şuşa şəhəri mövcud olandan milli mədəniyyətimizin elə bir uğuru tapılmaz ki, orada Şuşanın da adı 

görünməsin, bu şəhərin mədəni mühitinin ruhu özünü hiss etdirməsin. 

 

*** 

 

Şuşada Vaqifin məqbərəsi ucalır. Ermənilər işğal dövründə abidənin üzərindəki mərmər üzlükləri söküb 

satsalar da, məqbərənin əsas sütunları durur. İşğalçıların onları da sökməyə təpəri yetməyib, böyük ehtimal tikinti 

materialı kimi pula getməyəcəyini görüb buna zəhmət sərf etmək istəməyiblər. 

Özünün heç bir tarixi kökü, onu torpağa bənd edən sarsılmaz dayağı olmayan, ancaq başqalarından 

oğurlamağı, başqalarınkını yağmalamağı, söküb satmağı yaxşı bacaran bir toplum bu cür uca və möhkəm 

sütunların hansı mənəvi mahiyyət daşıdığını nə anlar ki?!  

Vaqifin bu məqbərəsini xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyev ucaldıb. 1982-ci ildə açılışını şəxsən 

özü edib. Bu mərasimə övladı İlham Əliyevi də gətirməyi vətənpərvər, xalqın soy-kökünə bağlı bir valideyn kimi 

özünə mənəvi borc bilib. Heydər Əliyevin Şuşada Vaqifə məqbərə ucaldılmasına son dərəcə əhəmiyyətli bir iş 

kimi baxmasının, bu şəhərdə hər il “Vaqif poeziya günləri”nin keçirilməsini xoş bir ənənəyə çevirməsinin böyük 

tarixi, simvolik mənası vardı. 

Heydər Əliyev burada təkcə Vaqifə məqbərə tikmirdi. Vaqifin timsalında Şuşada, Qarabağın baş tacında, 

coğrafi baxımdan ən yüksəkdəki şəhərlərimizdən birində Azərbaycanın mənəvi yüksəkliyinə abidə ucaldırdı... 
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Vaqifin 1982-ci ildə açılışı olmuş məqbərəsi bunun simvolu idi. Heydər Əliyev bununla ermənilərə göz 

dağı verirdi, öz yerlərini göstərirdi. Azərbaycanın, azərbaycanlıların mənəvi ucalığı qarşısında nə qədər cılız, 

miskin göründüklərini onlara simvolların dili ilə anladırdı. 

Erməni millətçiləri Heydər Əliyev kimi hər addımını ölçüb biçən böyük dövlət adamının bu cür 

addımlarının nə demək olduğunu xalqımıza qarşı əsrlərlə küdurət hissi ilə dolub-daşan düşüncələrində çox yaxşı 

hiss edə bilirdilər. Heydər Əliyev də onların necə məkrli bir düşmən olduqlarını çox dəqiq bilirdi. Erməni 

millətçiliyinin əfi ilan kimi öz öldürücü zəhəri ilə dəhşət saçmağa necə hər an fürsət gözlədiyini iti fəhmi, 

uzaqgörən baxışları ilə hamıdan yaxşı duyurdu. 

Ona görə də əlindəki bütün imkanlarla bu əfi ilanın başını əzməyə çalışırdı, elə əzirdi də... 

Təkcə Azərbaycan xalqına yox, ümumən bəşəriyyətə qarşı böyük təhlükə olan erməni millətçiliyinin 

qarşısının alınması üçün sovet dövründə nə mümkündürsə edirdi... 

 

*** 

 

Heydər Əliyev erməni faşizmi qarşısına Azərbaycan milli mənəviyyatının gücü, xalqımızın əsrlər boyu 

mövcud olan tolerantlıq ənənələri, fərqli mədəniyyətlərə hörmət ruhu ilə çıxırdı. 

Qarabağın ermənilər məskunlaşmış yaşayış məntəqələrinə çəkdirdiyi yeni yollarla, Xankəndiyə aparan 

dəmiryolu ilə bölgəni Azərbaycana daha möhkəm bağlayırdı... 

Bu məntəqələrdə tikdirdiyi istehsal-emal müəssisələrində işə başlayan, açdığı yeni tədris ocaqlarında 

təhsil alan və sonra da bu torpaqlarda qalıb çalışan azərbaycanlı gənclər hesabına regionun vaxtilə süni şəkildə 

formalaşdırılmış milli tərkibini yenidən xeyrimizə dəyişirdi. Bununla da erməni faşizminin sərhədlərini 

daraltmağa can atırdı. 

Eyni zamanda az-çox sağlam düşüncəyə malik ermənilərin özlərini də bu xəstəlikdən mümkün qədər 

qorumağa çalışırdı. Onlara doğru yaşamağın, uydurulmuş miflərdən uzaqlaşmağın, ümumi inkişafın bir parçasına 

çevrilməyin yollarını göstərirdi. 

Heydər Əliyev kimi müdrik zəka sahiblərinə o vaxtdan yaxşı məlum idi ki, ifrat millətçilik mərəzinin ən 

böyük ziyanlarından biri də bu xəstəliyi yayan toplumun özünə dəyir. Onlar böyük bir regionun başağrısına 

çevrilməklə yanaşı, öz gələcəklərini də baltalayırlar. Ulu Öndər xalqlar arasında dostluğun, barışın, 

mədəniyyətlərin qaynayıb-qarışmasının, insanların arada heç bir ayrıcalıq qoymadan bir-birinə hörmət 

bəsləməsinin, halal zəhmətlə dünyaya birgə fayda verməsinin bütün dərdlərə dərman olacağına inanırdı. 

Heydər Əliyev özü erməni daşnaklarının ötən əsrin əvvəllərində ayrı-ayrı yerlərdə - Bakıda, Qarabağda, 

Qubada, Şamaxıda, Naxçıvanda, Zəngəzurda xalqımıza qarşı törətdikləri qırğınlardan zərər çəkmiş, doğmalarını 

bu qırğınlarda itirmiş, yurdundan-yuvasından didərgin olub zülmlər çəkmiş minlərlə azərbaycanlı ailələrindən 

birində doğulub böyümüşdü... 

Adını daşıdığı nakam dayısı Heydəri ermənilər həmin qırğınlar zamanı qətlə yetirmişdilər... 

Heydər Əliyevin ömür-gün yoldaşı Zərifə xanımın ailəsi də ermənilərin əlindən olmazın acılar yaşamışdı. 

Bu ailənin erməni faşizmi üzündən necə əziyyətlər çəkdiyini görkəmli ictimai-siyasi xadim Əziz Əliyevin 

bioqrafiyasından yaxşı bilirik. 

İlham Əliyev də elə bir ailədə böyüyüb tərbiyələnib ki, gizli ailə söhbətlərində atası Heydər Əliyev, anası 

Zərifə xanım ermənilərin bizə qarşı düşmənçiliyi haqqında mütləq ona danışıblar. 

Erməni faşizminin necə dəhşətli bir bəla olduğunu ona uşaqlıqdan anladıblar... 

İlham Əliyevin bu gün erməni faşizminə qarşı necə mətinliklə, prinsipiallıqla mübarizə aparmasının, bunu 

təkcə milli deyil, ümumbəşəri bir məsələ saymasının və həyat prinsiplərindən birinə çevirməsinin əsas 

səbəblərindən biri də elə budur, ailə təlqinidir... 

Belə bir həqiqəti bu gün hamımız açıq-aydın şəkildə görürük ki, Azərbaycanda erməni faşizminə qarşı ən 

mübariz adam, ən prinsipial vətəndaş məhz İlham Əliyevin özüdür!.. 

Bu xüsusiyyət Azərbaycanın apardığı haqq davasını hər cür diplomatik gedişlərin, siyasətin yaratdığı 

məhdudiyyətlərin, bu mübarizə işini zamanın, gələcək nəsillərin, təsadüflərin ümidinə buraxmaq düşüncəsinin 

fövqünə qaldırır... 

Cənab İlham Əliyev bu məsələnin gələcəyə qalmasını istəmir. Erməni faşizminin bir daha baş qaldırıb 

insanlara yeni acılar yaşatmamasından ötrü bu işi şəxsən özü birdəfəlik başa çatdırmağa can atır. O, çox yaxşı 

bilir ki, əgər bu iş burda bitməsə, onillər sonra yenə də erməni faşizmi ucbatından gənc ömürlər yarıda qırılacaq. 

Min bir iztirab çəkən talelər, nakam ömürlü doğmalarının adını dünyaya yenicə gəlmiş körpəsinə yaraşdıran 
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valideynlər, uşaqlarına ermənilərin soydaşlarımıza qarşı törətdikləri qırğınlar haqqında yeni acı xatirələr nəql edən 

atalar-analar olacaq yenə... 

Dövlət rəhbərimiz onillərdir sürən bu gedişatı dəyişir. Nəticələrlə birgə səbəbləri də aradan qaldırır. 

Ermənilərin əsrlərlə yoluxduqları millətçilik mərəzinin köklərini, özəyini kəsib atır. 

İndi düşünürəm ki, əgər Azərbaycan Prezidentinin şəxsi xarakteri, mübarizliyi, erməni faşizminə qarşı 

nifrəti olmasaydı, biz bu müharibəyə başlayıb, hərbi əməliyyatları ildırım sürəti ilə aparıb qalib gələ bilməzdik... 

 

*** 

 

İlham Əliyev illərin ayrılığından, kədərli ayrılıq hekayətindən sonra Şuşaya qaytardığı Xurşudbani 

Natəvanın, Üzeyir bəy Hacıbəylinin, Bülbülün güllələnmiş büstləri ilə bu şəhərin mədəniyyət əhvalını özünə 

qovuşdurdu... 

İllərlə Şuşa səmasında dolaşan nigaran, yaralı ruhları yenidən Şuşa torpağına endirdi, bu torpağa əbədi 

bənd etdi... 

Prezidentin gəzib dolaşdığı Şuşa küçələrindən, vəhşi düşmənin yaratdığı xarabazarlıqlar arasından, 

erməni faşizminə xas mənəvi iyrəncliyin bənzəri olan məişət pintiliyinin, tör-töküntünün bitdiyi məqamlardan, 

İlham Əliyevin  Şuşa mənzərələrini bir-bir adladıqca sükan arxasından diqqətlə, fəhmlə irəliyə, gələcəyə zillənmiş 

iti baxışlarından Şuşanın yeni intibahına doğru böyük bir yol başlanır... 

İlham Əliyev Şuşada olanda şəhərin tarixi abidələrinə baş çəkir... 39 il əvvəl Heydər Əliyevlə birgə burada 

olarkən çəkilmiş arxiv fotolarının bələdçiliyi ilə doğma nişanələrin, xoş xatirələrin axtarışına çıxır. Hər dəfə belə 

nişanələrdən tapanda necə səmimiyyətlə, içdən sevindiyini, onun Şuşaya, ümumən Azərbaycana sevginin necə 

böyük saflıqdan yoğrulduğunu, mənəvi aləminin ən dərin qatlarından gəldiyini hamımız görüb-duyuruq.   

Artıq Şuşada bəzi tarixi abidələrin, o cümlədən Vaqifin məqbərəsinin bərpa işləri başlanır. Bu prosesdə 

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva yaxından iştirak edir. Prezident də Mehriban 

xanımla birgə ikinci dəfə Şuşada olanda dedi ki, Vaqifin məqbərəsinin bərpasını Heydər Əliyev Fondu öz vəsaiti 

hesabına icra edəcək.  İlham Əliyev bu kəlmələri xüsusi vurğuladı: “Heydər Əliyev Fonduna xas olan zövqlə, 

Mehriban xanımın rəhbərliyi ilə”. 

Mehriban xanımın rəhbərliyi ilə indiyə qədər həyata keçirilmiş layihələrlə tanış olan hər kəs Prezidentin 

bu kəlmələrinin nə məna kəsb etdiyini yaxşı anlayır. Bu, sonsuz bir inamdır, Azərbaycan qadınının incə zövqünə, 

səliqə-sahmanına, evin və elin abadlığı üçün göstərdiyi misilsiz fədakarlığa, çəkdiyi zəhmətə, ətrafdakı hər şeyin 

yerli-yerində olmasından ötrü hər xırda detalın da üstündə əsməsinə güvəndir, arxayınlıqdır...  

Şuşanın bərpasında Mehriban xanımın da yaxından iştirakı, Heydər Əliyev Fonduna xas zövqün aparıcı 

olması o deməkdir ki, Şuşanın hər daşında Azərbaycan insanının sevgisi gül açacaq... 

Mehriban xanım bu işə də sevgisini qoyacaq... 

Azərbaycana və dünyaya yenidən qazandırılan başqa tarixi sərvətlərimiz kimi, Şuşa da bir başqa cür 

möhtəşəm, bir başqa cür gözəl olacaq. Dünya bu gözəlliyə heyran qalacaq, Yer üzünün hər tərəfindən insanlar bu 

gözəlliyi ziyarətə gələcək.    

Mehriban xanımın özünün də bir tərəfinin şuşalı olması isə işin xüsusilə simvolik tərəflərindəndir... 

Əslində, Mehriban xanım Azərbaycanın bütün bölgələrindəndir. Eyni zamanda biz də doğulduğumuz 

məkanlardan asılı olmayaraq hər birimiz mənən şuşalıyıq. 

Mehriban xanım isə daha çox şuşalıdır, çünki nəsil şəcərəsində də bu şəhərin adı var... 

 

*** 

 

İllər əvvəl Şuşa ağrısı, əzabları “Güllələnmiş heykəllərin fəryadı” essemdə mənə bu cümlələri 

yazdırmışdı: “Sən indi bizim tarixi kitabımızın qana bələnmiş səhifəsisən. Sənin sinənə yağı tikan əkir. Tikan 

əkən gül dərməz axı! Sənin güllələnmiş heykəllərini qırıq-qırıq eləsələr də, sındırsılar da, o heykəlləri diyar-diyar 

daşıtdıran ruhları məgər susdurmaqmı olar, sındırmaqmı olar?!”   

Şuşaya, azad Qarabağa səfərlər edən, Zəfər sevincini bu torpaqlardan bir daha xalqımıza, bütün dünyaya 

duyuran İlham Əliyev də bu xalqın tarix boyu yetirdiyi bütün böyük şəxsiyyətlərimizin canlı abidəsidir.... 

Bu şəxsiyyətlərin ruhu onda təcəlla tapıb. Özünün də bəyan etdiyi kimi, Pənahəli xan Şuşanın təməlini 

qoymuşdu, Şuşanı tikib qurmuşdu, İlham Əliyev isə Şuşanı, ümumən Qarabağı əsarətdən çıxardı, xalqımıza, 

dövlətimizə qaytardı... 
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Qeydlərimin əvvəlində də xatırlatdığım kimi, əslində mən Şuşalı dünyamı vətəndaş Hüseynbala olaraq 

1992-ci ilin 9 mayında yox, yazıçı Hüseynbala olaraq 1989-cu ilin həmin o yay səhəri itirmişdim... 

Şuşa ayrılığının əzabları, təlatümü daxilimdə o yay səhərindən başlamışdı. Həmin əzabların, mənəvi 

təlatümün havasında Qarabağ mövzusunda indiyə qədər çoxlu sayda bədii əsərlər, romanlar yazmışam. Pyeslərim 

tamaşaya qoyulub. 

İndiyə qədər heç zaman dilə gətirmədiyim, qələmə almadığım bir məqamı isə məhz indi etiraf etmək 

istəyirəm: hər zaman demişəm ki, Qarabağ qayıdacaq. Buna daim inanmışam, heç zaman da inamımı 

itirməmişəm. İçimdə bir əminlik olub, belə bir əminliyimi başqaları ilə də paylaşmışam. Amma etiraf edim, ona 

da tam əmin idim ki, özüm Qarabağın azad olunduğu, bizə qayıtdığı günləri görə bilməyəcəm. Tarixin 

hüdudlarından baxanda çox qısa görünən ömür buna vəfa etməyəcək. Bu, gələcək nəsillərin hadisəsi olacaq. Bu 

sevinci, fərəhi, qüruru balalarımız yaşayacaq, gələcək nəsillər görəcək... 

İlham Əliyev isə bizim ağlımıza belə gətirə bilmədiyimiz xəyalları gerçəkliyə çevirdi... 

İşğal altındakı yurd yerlərimiz tez-tez yuxularımıza gələrdi. Bu günlərdə əziz dostum, həmdəmim 

Bəxtiyar Sadıqovla dərdləşəndə o mənə maraqlı bir etiraf etdi. Dedi ki, “mən Zəfərdən əvvəlki yuxularımda 

doğulduğum Ağdamda da oluram, Şuşada da, Kəlbəcərdə də, Qarabağın başqa doğma məskənlərində də, amma 

o yuxuların heç birində özümü qalib kimi hiss edə bilmirdim. İlham Əliyev isə hətta yuxumuza belə girməyən 

qələbəni bizə nəsib elədi”. 

Həqiqətən Bəxtiyar Sadıqovun bu fikrini xatırlatmağın yeri var. Azərbaycan Prezidenti yuxularımıza 

sığmayan möhtəşəm Zəfəri, tarixi günləri bizə yaşatdı və yaşadır... 

 

*** 

 

Elə bu sətirləri yazdığım anlarda Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının videokonfrans formatında 

qeyri-formal Zirvə görüşü keçirilir. Türk Şurası kimi tanınan qurumun tədbiri haqqında medianın yaydığı operativ 

məlumatlarla tanış oluram. İlham Əliyev çıxışının bir məqamında illər əvvəl Şuranın Naxçıvanda keçirilmiş Zirvə 

görüşü zamanı səsləndirdiyi kəlmələri xatırlayır: “Mən demişdim ki, vaxtilə Zəngəzuru Azərbaycandan alıb 

Ermənistana birləşdirmək türk dünyasının coğrafi parçalanması idi. Çünki əgər xəritəyə baxsaq, görərik ki, sanki 

bizim bədənimizə xəncər saplanmışdır, türk dünyası parçalanmışdır. Qədim Azərbaycan torpağı olan Zəngəzur 

indi türk dünyasının birləşməsi rolunu oynayacaq”. 

Əsrlərin əlçatmaz xəyallarının cəmi bir neçə ayın içində gerçəkləşməsi daha necə olar?! 

İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə tarix yenidən başlanır... 

Tarix yenidən yazılır. İlham Əliyev bu tarixi özünün yetişdirdiyi, Qarabağı azad edən gəncliklə birgə 

yazır, formalaşdırdığı vətəndaş cəmiyyəti ilə yaradır... 

Azərbaycan xalqı yeni bir başlanğıcdan böyük bir gələcəyə doğru irəliləyir... 

İlham Əliyev azad torpaqlarımıza səfəri zamanı Azıx mağarasını da ziyarət etdi. Dünyanın ən qədim 

yaşayış məskənlərindən olan Azıx mağarası təkcə tarixi abidə deyil. Həm də bizim başlanğıcımızdır... 

Gəldiyimiz yerdir, tapındığımız milli və ümumbəşəri dəyərlərin doğulduğu yerdir... 

İlham Əliyev kökümüzü, başlanğıcımızı da azadlığına qovuşdurdu, tarixi qara ləkələrdən təmizlədi. Milli 

ruhumuzun təcəssümü olan Novruz bayramı ərəfəsində xalqı bu məkanda öz başlanğıcına qaytardı, azadlıq 

havasına yetirdi... 

Şuşaya, Laçına, Kəlbəcərə, Ağdama, Füzuliyə, Cəbrayıla, Hadruta - külli-Qarabağa azadlıq bəxş edən 

İlham Əliyevin Novruz bayramına az qalmış əfv fərmanı ilə 475 məhbusa azadlıq bəxş etməsi də bunun məntiqi 

davamı idi, burada da rəmzilik vardı... 

 

*** 

 

2021-ci ilin ilaxır çərşənbəsi - torpaq çərşənbəsi günü azad torpaqlarımızda - Şuşada, Cıdır düzündə 

illərdən sonra ilk dəfə bayram tonqalı qalanmışdı. Torpaq bu tonqalın hərarətinə isinirdi. 

Həmin tonqalı İlham Əliyev qalamışdı... 

Qədim Oğuz ərənləri kimi Azərbaycanın Zəfər sevincini, büsat əhvalını o tonqalın işığında bütün hər kəsə 

yetirirdi. Hər kəsi sevincimizi bölüşməyə, Azərbaycanın regionda yaratdığı yeni inkişaf reallıqlarının bir parçası 

olmağa, sülhə, tərəqqiyə dəstək verməyə, mənfur niyyətləri, cılız iddiaları kənara qoyub dünyanın ən ali məqsədi 

olan insan xoşbəxtliyi üçün çalışmağa səsləyirdi. Torpağı əkib-becərməyə, onun bağrına qanlı silahlar deyil, bol 

bəhər gətirən, ruzi yetirən sağlam toxumlar əkməyə çağırırdı. 
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Həmin an Prezidentimizin tonqalın şöləsi düşən işıqlı çöhrəsində Dədə Qorqud siması, Dədə Qorqud 

piraniliyi görünürdü... 

İlham Əliyevin Cıdır düzündə qaladığı tonqalın odu, istisi, işığı Dədə Qorqudun qaladığı tonqal qədərdir, 

ona bərabərdir... 

Bunu hər zaman demişəm, yazmışam və bir daha təkarlayıram ki, İlham Əliyevin missiyası Dədə 

Qorquddan Şah İsmayıla, Şah İsmayıldan XIX əsrdə yaşamış ilk maarifçilərimizə, Cümhuriyyət qurucularımızdan 

Ulu Öndər Heydər Əliyevə qədər davam edən böyük bir missiyanın, ümumi hekayətin davamıdır!.. 

Bu gün İlham Əliyevin müasir Azərbaycan tarixindəki rolu, imzası Prezidentlikdən qat-qat üstündür... 

İlham Əliyev adı, məqamı bütün inzibati vəzifələrin fövqündədir... 

Tarixdə Dədə Qorqud, Şah İsmayıl Xətai nə qədər xatırlanırsa, o qədər də İlham Əliyev xatırlanacaq... 

Cıdır düzündə qalanmış o tonqalın ətrafında İlham Əliyev Azərbaycanın mənəvi baxımdan ən yüksək 

zirvəsində idi... 

Onun - yalın sinəsində tonqal qaladığı, hündürlüyündən keçmişimizə, bu günümüzə və gələcəyimizə 

baxdığı Cıdır düzü bizim mənəviyyat zirvəmizdir... 

Şah İsmayılın da, Cümhuriyyət qurucularımızın da, Heydər Əliyevin də yarımçıq qalmış missiyasının 

hamısı həmin an İlham Əliyevdə yekunlaşırdı və yeni bir gələcəyə işıq düşürdü... 

Bu zirvədən sonra artıq yeni bir dövr, yeni ideallar başlanır... 

O dövrü başladan da məhz İlham Əliyevdir!.. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 2 aprel. - № 66. - S. 1,5. 
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Şuşadakı Novruz tonqalı bütün Qarabağı işıqlandırdı 

 
Esmira Yazkan Aslanova, 

“Respublika” qəzetinin Türkiyə üzrə xüsusi müxbiri 

 

Böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan etmək olar ki, Vətən müharibəsində müzəffər Azərbaycan ordusu 

iyirmi səkkiz il yarım faşist xislətli erməni daşnaklarının işğalı altında olan Qarabağın tacı sayılan Şuşa şəhəri 

azad olundu. Bu tarixi qələbə döyüş meydanında qazanıldı. 2020-ci il noyabrın 8-i Azərbaycan tarixində əbədi 

qalacaqdır. Bu, bizim tarixi Qələbəmiz, Zəfərimiz günüdür. Şuşadakı qələbə döyüş meydanında qazanıldı, 

danışıqlar masası arxası arxasında yox. 

28 il yarım işğal altında olan Şuşanın Azərbaycan tarixində xüsusi yeri vardır. Bu, bizim qədim, tarixi 

şəhərimizdir. Əsrlər boyu azərbaycanlılar Şuşada yaşayıb, qurub-yaradıb. Şuşa nəinki Azərbaycanın, bütün 

Qafqazın incisidir. Mənfur düşmənimiz olan ermənilər Şuşanı işğal altında saxlamaqla bizim mədəni irsimizə 

böyük zərbə vurdu, bizim tarixi abidələrimiz dağıdıldı. 

Şuşanın işğaldan azad edilməsi, burada üçrəngli Azərbaycan Bayrağının dalğalanması xalqımızı, bütün 

dünya azərbaycanlılarını, daha doğrusu, türk dünyasını sevindirir. 

Xoş qədəmli bahar yurdumuza qədəm qoymuşdur. Dağlar qoynunda yerləşən, ağ örpəyə bürünmüş Şuşa 

şəhərində bu günlərdə bayram təntənəsi duyulur, yurdumuzun bu cənnət guşəsində xoş qədəmli Novruzun gəlişi 

təntənə ilə qeyd olunur. 

Novruzun gəlişi, nəhayət, Şuşaya da xoş ovqat, çal-çağır gətirdi. Novruzun ilk günü bütün 

azərbaycanlıların diqqəti 28 ildən sonra işğaldan azad olan qədim Şuşa şəhərinə dikilmişdi. İnsanlar qürur hissi 

keçirdilər ki, neçə-neçə illərdən sonra Şuşada Novruz tonqalı yandırıldı. Bu tonqalın gur işığı Qarabağ ellərini 

işıqlandırdı, qalib ölkənin sakinləri sevindi, məğlub ermənilər isə yasa batdı. 

Prezident, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyev, Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva, 

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın Novruz şənliyində Şuşanın cıdır düzündə 

bayram tonqalı alovlandırmaları 28 ildən sonra tarixi ədalətin bərpasının rəmzi kimi qürurverici idi. Qarabağı 

işıqlandıran Novruz tonqalını isə ölkə başçısı İlham Əliyev yandırdı. O, əlamətdar bayramda Vətən müharibəsində 

qazanılan tarixi qələbəmizdən, Şuşada aparılacaq quruculuq, bərpa işlərindən danışdı. Vurğuladı ki, biz bu il 

Novruz bayramını Şuşada Cıdır düzündə qeyd edirik. “Bu, tarixi hadisədir. 2004-cü ildən başlayaraq, hər il mən 

Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edərkən deyirdim ki, biz öz doğma torpaqlarımıza 

qayıdacağıq. Deyirdim ki, biz ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyik. Deyirdim ki, biz Novruz bayramını 

torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra Qarabağda qeyd edəcəyik və bu gün gəldi. Bu gün biz Novruz 

bayramını qədim şəhərimizdə, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada qeyd edirik. Bu, tarixi hadisədir. Bu, 

böyük xoşbəxtlikdir. Allah Azərbaycan xalqının dualarını eşitdi. Hər il Novruz bayramı ərəfəsində hamımız yəqin 

ki, fikirləşirdik, bir-birimizə deyirdik, inşəallah gələn il Novruz bayramını Qarabağda qeyd edək, gələn il Novruz 

bayramını Şuşada qeyd edək və bu gün gəldi. 28 ildən sonra biz Şuşaya qayıtdıq. Novruz bayramını Cıdır düzündə 

qeyd edirik, tarixi ədaləti bərpa etmişik”. 

Şuşada yandırılan Novruz tonqalları çox tezliklə işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə-Ağdamda, 

Qubadlıda, Zəngilanda, Laçında, Füzulidə, Kəlbəcərdə, Xocavənddə, Suqovuşanda, Hadrutda və digər yurd 

yerlərində də yandırılacaq, bir sözlə, insanlar xonçalı novruzu çal-çağırla qeyd edəcəklər. 

Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada Novruz 

tonqalının yandırılması başdan-başa Qarabağ torpağını, hətta bütün türk dünyasını işıqlandırdı, birlik, həmrəylik 

nümayiş etdirildi. 

Şuşadakı Novruz tonqalı bir nəğməyə dönərək qardaş Türkiyənin sakinlərinə də bol-bol sevinc gətirdi, 

neçə illərdən sonra Şuşanın erməni tapdağından azad edilməsi İstanbulda, Ankarada, İzmirdə, Qarsda və 

Türkiyənin digər ellərində coşqu ilə qarşılandı. Hamı bir ağızdan deyirdi: 

—Tonqalın gur yansın ay gözəl Şuşa, Cıdır düzündən həmişə musiqi səsi gəlsin, Qarabağın şikəstəsi 

eşidilsin, Xanın səsi dağlar qoynunda dalğa-dalğa yayılsın. Şuşaya azadlıq günəşi əbədilik doğsun! 

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanla olan dostluğu, qardaşlığı, qədim Şuşa ilə bağlı 

ürək sözlərini belə dəyərləndirmişdi: “Şuşa bir tarixdir. Şuşanı o tarixi ilə yaşamaq, görmək həqiqətən bizim üçün 

də bir sevgidir. Bu sevgini də yaşamaq istəyirik”. 

2021-ci ilin Novruz bayramında Şuşada tonqalın yandırılması Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan və bütün 

türk xalqı tərəfindən coşqu ilə qarşılanmışdır. 
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Şuşa şəhərində Novruz bayramının qeyd olunması, bayram tonqalının yandırılması insanlarda yüksək 

əhval-ruhiyyə, sabaha inam yaratmışdır. Biz həmin insanlardan bir neçəsinin ürək sözlərini oxuculara təqdim 

edirik. 

Hulusi Kılıç (tanınmış diplomat): 

—Cənab Prezident İlham Əliyevin Cıdır düzündə yandırdığı Novruz tonqalı təkcə Azərbaycan xalqının 

deyil, bütövlükdə türk dünyasının içini isitsə də, İrəvanı yaxıb-yandırdı. 30 ildən sonra nəhayət Azərbaycan xalqı 

işğaldan azad edilmiş torpaqlarında can rahatlığı, könül xoşluğu ilə qalib və qürurlu bir toplum olaraq Novruz 

tonqalları yandırdı. Novruzun bir başqa təntənə ilə keçirildiyinə özüm Bakıda böyük elçilik yapdığım dönəmlərdə 

bir daha şahidlik etdim. 

Ancaq hər zaman gözlərdə kədər gördüm, üzlərdə nisgil gördüm. Qarabağın işğalda qalması bu gözəl 

bayramı coşqu ilə qeyd etməyə imkan vermədi. 

Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Cıdır düzündəki çıxışı isə çox mənalı idi və qəlblərin 

dərinliyinə işlədi. Xüsusilə onun “Allah Azərbaycan xalqının duasını eşitdi” kəlməsi məni bərk kövrəltdi. Bəli, 

gərçəkdən Aləmlərin Rəbbi belə bir haqsızlığı qəbul etmədi və çox şükürlər olsun ki, 30 ildən sonra Türk 

dünyasına belə bir qələbə bəxş etdi. Təbii ki, dövlət xadimlərinin cəsarətli qərarları, igid oğullarımızın misilsiz 

cəsarəti öz yerində və onların haqqına girmək böyük günah olardı. Amma uca Tanrının qüdrəti və Azərbaycan 

xalqının haqlı mücadiləsini İlham Əliyevin təbirincə desək, eşitməsi bu problemin çözülməsində həlledici amil 

oldu. 

Can Azərbaycanın Novruz bayramını təbrik edirəm, süfrələrinizdən ruzi-bərəkət əksik olmasın, hər 

zaman qələbə ovqatında olasınız. Allahdan təmannam odur ki, ən qısa zamanda işğaldan azad olunan torpaqlarda 

həyat qaynasın və qardaş-bacılarımız öz ata-baba yurdunda, doğma ev-eşiklərində bayramlarını qeyd etsinlər. 

Azərbaycan xalqına bu bayramda Türkiyədən 82 milyonluq qardaş-bacılarımıza da çoxlu pay düşür və bizlər də 

sizin bu sevincinizə şərik olmaqla özümüzü bəxtiyar hesab edirik. Allah qiyamətə qədər bu qardaşlığın daha da 

möhkəmlənməsinə yardım etsin və inşallah bu birliyə, heç zaman xalqlarımıza zaval gəlməyəcək. 

Günel Bayramova (tələbə): 

—Vaxtilə ulu öndər, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev demişdir ki, vaxt gələcək ki, işğal altında olan 

torpaqlarımız azad ediləcəkdir. Elə də oldu. Müzəffər Azərbaycan Ordusu 44 gün ərzində peşəkarlıq, rəşadət 

göstərərək işğal altında olan ərazilərimizi düşməndən azad etdi. 

Türkiyədə təhsil alan azərbaycanlı tələbələr Novruzun ilk günündə Şuşada bayram tonqalının 

yandırılmasını sidq ürəklə qarşıladılar. Prezident İlham Əliyevin Novruz tonqalını yandırması və dərin, məzmunlu 

çıxışı Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Eşq olsun, Azərbaycan Ordusuna! 

Elçin Bağırov (iş adamı): 

—Şuşa şəhəri işğaldan azad olunanda İstanbul şəhərində hamı bir-birini qucaqlayır, azərbaycanlılar, 

türklər qürur hissi keçirir, sevinirdilər ki, 200 ildən çox Azərbaycanda tüğyan edən erməni terroruna, erməni 

vandalına son qoyuldu. 

Şuşadakı Novruz tonqalı bütün türk dünyasını işıqlandırdı. 

Zülfiyə Günəş (tədqiqatçı): 

—Şuşada Novruz tonqalı yandırılanda biz özümüzü Qarabağda, Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzində, 

“Cıdır” düzündə hiss edirdik. Biz azərbaycanlılar hər addımda türk bacı və qardaşlarımızın təbriki ilə üzləşirdik. 

Sanki həmin gün Şuşada yanan tonqallar, İstanbuldakı Mərmərə, Qara dəniz sahillərini işığa qərq etmişdi... 

Tarixin təkəri Azərbaycanın xeyrinə işlədi, 28 ildən sonra Şuşadakı bayram tonqalları yenidən yandırıldı, 

Cıdır düzü, qarlı dağlar, romantik görüntülər hamıda xoş ovqat, sabaha inam yaratdı. 
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Novruz şənliklərini Qələbəmizin Şuşa zirvəsindən müjdələyən səfər 
 

Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Novruz bayramı qarşısında 

işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfəri və Novruza qapı açan ilaxır çərşənbəni Qarabağın tacı Şuşada qeyd 

etmələri builki bayram təntənələrini tarixi Qələbəmizin Şuşa zirvəsindən müjdələdi. Milli Məclisin deputatı 

Ülvi Quliyev də dövlət rəhbərlərinin Qarabağa növbəti səfəri ilə bağlı təəssüratına bu məqamdan başladı: 

– Qalibiyyətli Vətən müharibəsi 30 ildən bəri pozulmuş sərhədlərimizin bərpa edilməsi ilə nəticələndi. 

Builki Novruz tonqalları artıq yurdumuzun hər yerində illər boyu yurd itkisi ilə simləmiş nisgili əvəz edən zəfər 

öyüncü, ürək açıqlığı ilə yandırılır. Yurdumuzun hər bucağından qanadlanan, qələbə sevinci ilə rövnəqlənən 

bayram şənlikləri 30 il idi ki, bu tonqallara həsrət qalmış Qarabağ obalarında artıq gur əks-səda verir. 

Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva da işğaldan azad edilmiş 

torpaqlarımıza növbəti dəfə məhz Novruz şənlikləri ərəfəsində səfər etdilər. Bu səfər həm də Qarabağa Böyük 

qayıdış üçün aparılan ümumi hazırlıq tədbirlərinin yeni layihələrinə start verilməsi ilə əlamətdar oldu. 

Dövlət başçısı və ailə üzvləri əvvəlcə Füzuli və Xocavənd rayonlarında oldular. Səfər zamanı yolboyu 

videolentə alınan mənzərələr erməni vəhşiliyinin heç bir sərhəd tanımadığını təkcə Azərbaycan auditoriyasına 

deyil, həm də xarici aləmə yenidən nümayiş etdirdi. Daşı daş üstə qalmayan evlərimiz, dağıdılmış infrastruktur, 

minalanmış ərazilər, asfaltı itmiş yollarımız... Bütün bunları düşmən məqsədli şəkildə törədib. Erməni vandallar 

Qarabağı ona görə xaraba qoyublar ki, onu həqiqi sahibləri bir də ora qayıtmasınlar. 

Qəsbkarlar həm də düşünüblər ki, guya, Qarabağ əbədi olaraq onların istifadəsinə keçib. Amma buna 

nailm ola bilməyiblər, çünki heç Ermənistanın özünə sahib çıxıb düz-əməlli quruculuq aparmağa güc və imkanları 

olmayıb. Azərbaycan isə torpaqlarımızı azad etmək üçün illər boyu ermənilərdən dinc yola gəlməyi gözləyib, 

onları yenidən qan tökülməməsinə çağırıb. Nəhayət, Azərbaycan əsgəri onun xilaskar yolunu səbirsizliklə 

gözləyən Qarabağa müzəffər yürüşü cəmi 44 günə gerçəkləşdirdi. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qurub-

yaratdığı, rəhbərlik Azərbaycan Ordusu 30 ildən sonra tarixi torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etdi. Allah 

bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə uzun ömür versin! 

Müsahibimiz daha sonra Qarabağa Böyük qayıdışa geniş qapı açan yol-nəqliyyat infrastrukturunun 

sürətlə bərpa edilməsi və genişləndirilməsi sahəsində bilavasitə dövlət başçısının rəhbərliyi ilə gerçəkləşdirilən 

layihələrin önəmindən danışdı: 

– Prezident İlham Əliyevin səfər çərçivəsində əvvəlcə uzunluğu 13 kilometr olan Füzuli-Hadrut, Hadrut-

Cəbrayıl-Şükürbəyli avtomobil yollarının təməlini qoydu. Uzunluğu 43 kilometr olacaq bu yol Hacıqabul-

Mincivan--Zəngəzur dəhlizi avtomobil yoluna birləşəcək. Prezident İlham Əliyev Qarabağın həqiqi sahiblərinin 

həyata keçirdiyi bu layihənin əhəmiyyətindən danışaraq düşmənin də, onun bədnam himayədarlarının da, 

haqsevər dünyanın da eşidə biləcəyi səslə bəyan etdi: “Füzulidən Şuşaya yol çəkilir--Zəfər yolu çəkilir. Eyni 

zamanda, Bərdə--Ağdam yolunun çəkilişi yaxın gələcəkdə icra ediləcəkdir. Horadizdən Zəngilana qədər yol 

çəkiləcək. Bir sözlə, müharibədən dörd ay keçməsinə baxmayaraq, böyük quruculuq işləri başlamışdır”. 

Azərbaycan rəhbəri, faktiki olaraq, Ermənistan cəmiyyətinə və dünya ictimaiyyətinə çatdırdı ki, 

Qarabağda törədilən vəhşiliyə və dağıntıların miqyasına baxmayaraq, Azərbaycan dövləti azərbaycanlıların öz 

dədə-baba torpaqlarına Böyük qayıdışını təmin etmək üçün hazırdır. Bunun üçün ölkə rəhbərliyinin siyasi iradəsi 

və dövlətin iqtisadi imkanları yetərincədir. Təməli qoyulan yollar da məhz bu ali məqsədə xidmət edir. 

Dövlətimizin başçısı ailə üzvləri ilə birgə Hünərli və Tuğ kəndlərində qədim Alban məbədlərini ziyarət 

etdilər. O məbədləri ki, ermənilər bu illər ərzində xislətlərinə uyğun şəkildə özününküləşdirmək üçün hər cür 

iyrənc üsula, tarixin saxtalaşdırılmasına əl atıblar, amma məqsədlərinə nail ola bilməyiblər. Prezident İlham 

Əliyevin mötəbər şahidliklə dediyi kimi, işğal dövründə məscidlərimizi təhqir edən, 67 məsciddən 65-ni tamamilə 

dağıdan ermənilər qədim Alban məbədlərinə də güzəşt etməyiblər, onları da qədim qəbilə təfəkkürü ilə təhqirə 

məruz qoyublar. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev işğalçı Ermənistanın törətdiyi bu kütləvi vəhşilikləri bütün bunları 

dünyaya göstərməklə erməni vandalların əməllərinə göz yuman məlum ünvanlara səslənirdi ki, ayılın, baxın-

görün kimlərə havadarlıq etmisiniz. Dövlətimizin başçısı onlara həm çağırış, həm də xəbərdarlıq etdi: “Hər kəs 

bunu görməlidir, bilməlidir. Əgər kimsə bundan sonra bizə qarşı hansısa əsassız ittiham irəli sürmək istəsə, o, 

cavabını alacaq, necə ki, bu günə qədər alıb. Baxın, buraya baxın, erməni kilsəsi olsaydı, bunları yazardılar? 

Yazardılar bunları? ”Kamo”, “Artur”, nə bilim, “Marta”. Öz kilsələrini belə təhqir edərdilər? Bax, bu daşların 

hamısı saxtadır. Bu, erməni saxtakarlığıdır”. 
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Şuşa şəhərinin Azərbaycan tarixindəki yerini, çağdaş önəmini qədərincə dəyərləndirən, bu şəhəri xüsusi 

bir sevgi ilə himayə edən Prezident İlham Əliyev və ailəsi səfərin davamında bu şəhərdə gecələdilər, Novruz 

bayramının ilk böyük təntənəsi olan axır çərşənbəni də bu şəhərdə qarşıladılar. Şəhərdə aparılan zəruri bərpa-

abadlıq işləri ilə yerindəcə tanış olan ölkə rəhbəri yeni layihələrə də xeyir-dua verdi. 

Azərbaycan rəhbəri Qələbə sevinclərinin Novruz şənliklərinə qovuşduğu müqəddəs bir məqamda bir daha 

dünyaya bəyan etdi ki. Qarabağın, onun tacı olan bu şəhərin əzəli sahibləri buraya əbədi qayıdıblar: “Ermənilər 

Şuşanı erməni şəhəri kimi qələmə vermək istəyirlər. Halbuki, Şuşanın təməlini qoyan Pənahəli xan olub və həmişə 

burada azərbaycanlılar yaşayıb. Yaxşı, erməni şəhəri idisə, niyə əl gəzdirməmisiniz? Şuşa kimi mənzərəsi, təbiəti 

olan şəhəri belə günə salmaq vəhşilikdir. Azərbaycanlıların evlərini dağıdıblar və hesab edirdilər ki, bu işğal əbədi 

olacaq. Biz işğala son qoyduq. Mən demişəm ki, Şuşa nəinki Azərbaycanın, dünyanın ən gözəl şəhərlərindən 

birinə çevriləcəkdir və buna nail olacağıq, 100 faiz. Bura Azərbaycan torpağıdır, Qarabağ torpağıdır. Bundan 

sonra Azərbaycan xalqı burada əbədi yaşayacaq”. 

Milli Məclisin deputatı Ülvi Quliyev açıqlamasının sonunda bildirdi ki, doğrudan da, 44 günlük Vətən 

müharibəsi xalqımızın qələbəsi – Zəfəri ilə yekunlaşdı, 30 illik həsrətimizə son qoyuldu, tarixi ədalət Prezident 

İlham Əliyevin siyasi iradəsi, Ordumuzun gücü və Xalqımızın birliyi hesabına bərpa olundu: 

– Qarabağın həqiqi sahibləri tezliklə öz yurdlarına dönəcək, cənab İlham Əliyevin bəyan etdiyi kimi, 

“Azərbaycan xalqı burada əbədi yaşayacaq”. Artıq 4 aydır ki, çoxillik münaqişənin son akkordu olan Vətən 

müharibəsinin aktiv fazası bitib. Dövlətimizin başçısı Böyük qayıdışa irimiqyaslı və sürətli start verib. Lakin 

Ermənistanda əks-təbliğat davam etdirilməkdədir. Elə buna görə də, hər birimiz- ictimai-siyasi fəallar, 

yönümündən asılı olmayaraq siyasi partiya mənsubları, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri və ilk növbədə, 

jurnalistlər bütün həqiqətlərin, erməni vəhşiliyinin çılpaqlığı ilə dünyaya çatdırması üçün daha fəal olmalıyıq. 

Böyük qayıdışı tezləşdirmək naminə hər birimiz səfərbər olmalıyıq, imkan və bacarığımızı əsirgəməməliyik. 

Prezident İlham Əliyev səfər çərçivəsində Ermənistanda baş qaldırmaq istəyən revanşist ünsürlərə və 

onların dəmtutanlarına da növbəti xəbərdarlığını ucadan səsləndirdi: “Özlərini dövlət adlandırırdılar, dırnaqarası 

“Artsax dövləti” cəhənnəmə getdi. “Dövlət” idisə, bəs, niyə daş-daş üstə qoyulmayıb? Çünki bilirdilər ki, bu 

torpaq onların deyil. Bu torpaq azərbaycanlıların torpağıdır”. 

Dövlət başçısının bu ciddi xatırlatmasından sonra Ermənistanda revanşa meyilli olan populist siyasətçilər 

də, onların himayədarları da, nəhayət, anlamalıdırlar ki, qalib ölkənin siyasi iradəsinin qarşısında boş xülyalarla 

yaşamaq əbəsdir, erməni cəmiyyətini isə daha dərin uçuruma yuvarlatmaq deməkdir. Azərbaycan rəhbərinin 

dediyi kimi: ali siyasi iradə və dəmir yumruq öz yerindədir. 

  

Hazırladı: Tahir Aydınoğlu 

 

Xalq qəzeti. - 2021.- 20 mart. - № 62. - S. 8. 
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Şuşanın dağları başı dumanlı... 
 

Elçin 

1 

 

Artıq 1982-ci ilin Şuşadakı o qarlı-boranlı 14 yanvar günü haqqında çox yazılıb, o zaman çəkilmiş kadrlar 

televiziya ilə çox göstərilib, ancaq deyilmişləri təkrarlamağı xoşlamasam da, bu yazını başlamaq istəyəndə həmin 

günü xatırladım və aradan keçən bu 39 ildən sonra da o soyuq günün hərarəti (!) özü ilə doğma Şuşa ab-havasını 

gətirdi. Bu ab-hava, bu Şuşa aurası, Şuşa koloriti ilin fəsillərindən asılı deyil, Şuşanın soyuğu da, istisi də, elə bil 

ki, ancaq bu şəhərə mənsubdur və hər bir insanın öz xarakteri, öz xasiyyəti olduğu kimi, Şuşanın da soyuğu və 

istisi, qarı və yağışı ilə birlikdə öz havası var, onun hiss-həyəcanı da, sevinci və kədəri də, zarafatı və qayğısı da 

özününküdür. 

Mən arxivimdə axtarıb tapdığım qeydlərə baxanda, elə bil, monitora baxırdım - Şuşa da, Bakıdan Molla 

Pənah Vaqifin məqbərəsinin açılış mərasiminə gəlmiş yazıçıların, bəstəkarların, rəssamların, alimlərin artıq 

rəhmətə getmiş bir çoxunu o monitorda canlı görürdüm. 

Həmin 14 yanvar günü Şuşada, Cıdır düzündə, Heydər Əliyev başda olmaqla, Respublika rəhbərliyinin 

iştirakı ilə məqbərənin açılış mərasimi keçiriləcəkdi və mən ayın 13-də Xankəndinə (o zaman hələ tarixi adı bərpa 

olunmamış Stepanakert idi) gəldim. Elə həmin gün də, fürsət tapıb, oradakı Pedaqoji İnstitutun prorektoru, 

rəhmətlik Nəcəf Quliyevlə birlikdə, Yazıçılar İttifaqında mənimlə bir yerdə işləyən sürücü dostum Balağanın 

maşınında Şuşaya baş çəkdik və qışın oğlan çağında Şuşada bir gün çıxmışdı ki, elə bil, qış çaşıb, gözəl bir yaz 

günü olmuşdu. 

Şuşada günəş bir gündə beş dəfə çıxıb, beş dəfə də bata bilər və 14-də Şuşada hər tərəfi elə bir qar 

basmışdı, durmadan elə bir qar yağırdı ki, maşınlar Cıdır düzünə qalxa bilmədi və hamı maşından enib, yoxuşu 

piyada qalxmağa başladı. Qarlı bir çovğun idi və təsəvvür edin ki, o çovğunda qalın qara bata-bata elə bil ki, dağa 

dırmaşan o adamların içində heç kim yorulmadı, heç kim yarıyolda dayanmadı, təngnəfəs olmadı - bu da Şuşa 

möcüzələrindən biri idi. 

Burasını da deyim ki, Heydər Əliyev iti addımlarla irəlidə gedirdi və onun sürəti elə bil hamını səfərbər 

edirdi. Yaşlı adamlar var idi (hər halda o zaman mənim üçün çox yaşlıydılar) - Süleyman Rüstəm, Mirzə 

İbrahimov, maestro Niyazi, Qəmər Almaszadə, Lətif Kərimov, Şəmsi Bədəlbəyli (Fərhad da yanında), 

Akademiyanın prezidenti Həsən Abdullayev, başqaları - və elə bil ki, yaşlı öz yaşını, hansısa xəstəliyi olan 

xəstəliyini yadından çıxardıb, o çovğuna meydan oxuyurdu. 

O vaxtkı tələsik qeydlərimdən bəzi hissələri olduğu kimi bu yazıya köçürmək istəyirəm: 

"Mən Süleyman Rüstəmlə yanaşı qalxırdım, Mirzə İbrahimov isə bizdən iki-üç addım irəlidə gedirdi. Mən 

Süleyman Rüstəmin qolundan tutmaq istəyəndə: 

- Yox, özüm gedəcəyəm, - dedi və həmişəki kimi tamlı bir şövq ilə pıçıldadı: - Mirzəni görürsən, necə 

büzüşüb? İstəyirəm gedim ona kömək edim. 

Elə o saat da irəlidən Mirzə müəllimin bir balaca da rişxəndli səsi gəldi: 

- Süleyman, sən özündən muğayat ol!.. 

Doğrusu, mən mat qaldım ki, belə bir çovğunda Mirzə müəllim Süleyman Rüstəmin pıçıltısını necə eşitdi? 

Süleyman Rüstəm bu dəfə ağzını az qala qulağıma dirəyib: 

- Alə, gördün necə eşitdi? - dedi. - Qazdan ayıqdı!.. 

Yenə irəlidən Mirzə müəllimin eləcə rişxəndli səsi gəldi: 

- Süleyman, nə desən, eşidəcəyəm!.." 

Bu cümləni də o vaxt yazmışam: 

"Qəmər Almaszadə elə yüngül addımlarla addımlayırdı ki, elə bil, səhnədədir, hansı gözəl bir baletdə isə, 

öz partiyasını ifa edir". 

Qeydlərdə belə bir müşahidəm də var: 

"Boris Gevorkov (o zaman Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Partiya Komitəsinin birinci katibi idi) Heydər 

Əliyevin yanında gedirdi, gah o tərəfə, gah bu tərəfə vurnuxurdu, elə kənardan da hiss edirdim ki, hər vasitə ilə 

Heydər Əliyevin diqqətini cəlb etmək, ona nəsə bir xidmət göstərmək istəyir. Ancaq o çovğun, Cıdır düzünün o 

yoxuşu, o ab-hava hiss olunurdu ki, Heydər Əliyevə ləzzət edir və elə bil Gevorkovu heç görmür". 

Nəhayət ki, gəlib Cıdır düzünə çıxdıq və qar get-gedə elə bərkiyirdi ki, nəinki Şuşa dağları, üzbəüzdəki 

Topxana meşəsi görünmürdü, heç üç-dörd addımlıqdakı adamı da tanımaq olmurdu. Cıdır düzünə yığışmış 
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insanların yalnız qaraltısı görünürdü, alqışları, hənirtisi eşidilirdi və Cıdır düzü elə bil, o 14 yanvar günü 

tamaşaçılarla dolu nəhəng bir açıq teatr idi. Kişili-qadınlı, uşaqlı-qocalı Şuşa camaatı bizdən əvvəl gəlib, bura 

toplaşmışdı və o çovğunun təsir edə bilmədiyi gözəl və isti (!) bir aura Cıdır düzünün başının üstünü almışdı. Mən 

bu sözləri yazıram və elə bil, bu qədər illərdən sonra o aura gəlib mənim yazı mizimin üstünə qonub - bunun özü 

də bir Şuşa möcüzəsidir. 

Mirzə İbrahimov nitq söylədi, Süleyman Rüstəm, Nəriman Həsənzadə, yerli şairlər Molla Pənah Vaqif 

haqqında söz dedi, şeirlərini oxudular, Bakıdan gəlmiş Samvel Qriqoryan təmiz Azərbaycan dilində Vaqifin 

şeirlərini, sonra da, tərcümə etdiyi bu şeirləri erməni dilində oxudu və Lütfiyar İmanov Cahangir Cahangirovun 

Vaqifin sözlərinə yazdığı məşhur "Durnalar" mahnısını ürəkdən gələn elə bir ehtirasla, elə bir təbli enerji ilə oxudu 

ki, indinin özündə də mən fikirləşirəm ki, Cıdır düzündəki o ifa rəhmətlik Lütfiyarın ən gözəl ifası idi. 

Məqbərənin açılışından sonra, yadıma gəlir, Poeziya evinin də açılışı oldu və orada bizə ayaqüstü qaynar 

samovar çayı verdilər ki, içib qızışaq - o samovar çayı da mənim həyatımda içdiyim ən gözəl və unudulmaz 

samovar çaylarından biri, bəlkə də birincisi idi. Elə orada da Heydər Əliyev dedi ki, burada hər il Vaqif Poeziya 

Günləri keçirmək və bunu ənənəyə çevirmək yaxşı olar. 

Yeri düşmüşkən, bu yerdə yenə kiçik bir haşiyə çıxmaq istəyirəm: 

2000-ci il iyunun 25-i idi və axşam Bakıda gözlənilmədən bərk külək əsməyə başladı. Həmin gün Heydər 

Əliyev mənim "Ah, Paris, Paris" pyesimin tamaşasına baxmaq üçün Akademik Milli Dram Teatrına gəldi və mən 

onu qarşılayanda maşından düşüb, əli ilə saçlarını küləkdən qoruya-qoruya: 

- Küləyi görürsən də!.. - dedi, sonra da: - Şuşa yadındadı? - soruşdu. 

Mən: 

- Əlbəttə, - dedim. 

Heydər Əliyevin yaddaşı fenomenal bir yaddaş idi və mən dəfələrlə bunun şahidi olmuşam. Uzun illər 

boyu yayda da, qışda da Azərbaycanın şəhərlərinə, rayonlarına, kəndlərinə, Allah bilir, nə qədər səfər etmiş 

Heydər Əliyev bu qədər illərdən sonra Bakının həmin küləkli axşamında Şuşadakı o qarlı-boranlı 14 yanvar 

gününü dəqiqliyi ilə yada saldı və mən bu "dəqiqliyi" ona görə xüsusi yazıram ki, dediyim kimi, Şuşaya böyük 

bir heyət getmişdi, Heydər Əliyev də o heyətdəki adamları adbaad xatırlayırdı... 

Ancaq biz yenə Şuşaya qayıdaq. 

Elə həmin 1982-ci ilin 29 iyulundakı ikinci Şuşa səfəri o qış səfərinin davamı idi və bu dəfə də, Heydər 

Əliyev başda olmaqla, böyük bir heyət Vaqif Poeziya Günlərini keçirmək üçün Şuşaya gəlmişdi. Şuşa camaatı 

yenə Cıdır düzünə yığışmışdı, ancaq bu dəfə günəş 14 yanvardakı qar çovğununun hayıfını alırdı və elə bil, 

kəklikotu ətrini Cıdır düzünə bu dərəcədə yayan da onun şöləsi idi. Cıdır düzündən başı dumanlı Şuşa dağları, 

hətta uzaqdakı Kirs də, yamyaşıl Topxana meşəsi də, Üçmıxın altındakı Ağzıyastı kaha da aydın görünürdü və 

bütün bu mənzərə də, elə bil, o böyük poeziya bayramının təbii və möhtəşəm dekorasiyası idi. 

Bakıdan gəlmiş, eləcə də yerli şairlər şeirlərini oxudular, çıxışlar oldu, Vaqif Cəbrayılzadə ilə Eldar Nəsib 

- o zaman ikisi də cavan və seçilən şairlər idi - Molla Pənahla Molla Vəli Vidadinin məşhur deyişməsini söylədilər, 

bir sözlə, o gün Cıdır düzündə Şuşanın tarixinə, mədəniyyətinə, şuxluğuna layiq bir poeziya bayramı keçirildi. 

Ordan birbaşa Natəvan bağına gəldik və Heydər Əliyev Natəvan abidəsinin (heykəltəraş Həyat Abdullayeva) 

açılış lentini kəsdi. 

Amaliya Pənahova ilə Əliabbas Qədirov İlyas Əfəndiyevin "Xurşidbanu Natəvan" əsərindən bir səhnə 

göstərdilər və rəhmətlik Amaliya Natəvanı elə bir həvəslə, şövqlə ifa etdi ki, elə bil Natəvan özü də o gözəl 

abidənin açılış mərasimində iştirak edirdi. Sonra böyük Bülbülün ev muzeyinə getdik, Şuşanın küçələriylə də 

xeyli gəzişdik və bilmirəm, çox adamlar, çox hadisələr görmüş o Şuşa küçələri haçansa o qədər izdihamın şahidi 

olmuşdu, ya yox... 

Həmin gün Şuşada "Koroğlu"nun uvertürası səsləndi, Arif Babayev gözəl bir "Qarabağ şikəstəsi" oxudu, 

Ədalət sazını çaldı, rəhmətlik Qəndab Quliyeva "Şuşanın dağları"nı elə yüksək bir koloritlə ifa etdi ki, indinin 

özündə də mənim fikrimdə o ifanın təsiri keçib getməyib. Bir ifanı isə xüsusi qeyd etmək istəyirəm və bu barədə 

qeydlərimdə yazmışam: 

"Qurgen (söhbət Xankəndində yaşayan erməni şairi Qurgen Qabrielyandan gedir) yarısı erməni, yarısı da 

təmiz Azərbaycan dilində Sayat Novadan bir mahnı oxudu. Bu Qurgen hərdən Yazıçılar İttifaqına gəlir, Samvellə 

də möhkəm intriqadadı (Samvel Qriqoryan o zaman Bakıda erməni dilində nəşr olunan ədəbiyyat jurnalı "Qrakan 

Azerbayjan" jurnalının redaktoru idi). Doğrusu, mən onu özünü gözə soxan, yaltaq bir adam bilirdim, ancaq Sayat 

Novanı azərbaycanca ürəkdən oxudu. Axırda da erməni-azərbaycanlı qardaşlığından danışdı, axırda da gur səsiylə 

bağırdı: "Yaşasın Azərbaycan xalqı!" 

Mən 1982-ci ildəki bu iki Şuşa səfəri barədə nə üçün bu qədər ətraflı yazıram? 
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Çünki Şuşa dağlarının başını bürümüş o gözəl dumana baxa-baxa həzz aldığımız o çağlarda kimin ağlına 

gələ bilərdi ki, Şuşanın özünün başının üstünü qapqara bir duman bürüyüb və bizim də bundan xəbərimiz yoxdur? 

Kimin ağlına gələrdi ki, cəmi altı-yeddi ildən sonra Şuşanın başına necə bəlalar gələcək? Kim düşünə 

bilərdi ki, irqçi erməni separatistləri, eləcə də Ermənistandan onlara köməyə gəlmiş qatillər Şuşa əhalisinin 195 

nəfərini öldürəcək, 165 nəfərini yaralayacaq, 150 nəfərini əlil edəcək, 552 körpə yetim qalacaq, 58 nəfəri girov 

götürüləcək, iyirmi min insan qaçqın düşəcək, hətta Üzeyir bəyin, Natəvanın, Bülbülün heykəlləri də 

güllələnəcək? Heç kim. 

Natəvanın güllələnən heykəli açılışını keçirdiyimiz həmin abidə idi. 

Mən o uzaq 82-ci ildə qeydlərimi yazanda heç ağlıma gələrdi ki, Natəvanın abidəsinin açılış mərasimində 

Sayat Novanı o cür oxuyan, gur səsi ilə "Yaşasın Azərbaycan xalqı!" bağıran Qurgen Qabrielyan altı-yeddi ildən 

sonra ən qatı və qəzəbli Dağlıq Qarabağ separatçılarından biri olacaq? 

O vaxt yazmışam ki, o, ürəkdən oxuyurdu, ancaq mənim xəbərim olmayıb ki, onun ürəyi həmin anlarda 

tamam başqa bir mənəvi məkanda imiş, "Yaşasın Azərbaycan xalqı!" - deyərkən, onun ürəyi tamam başqa bir 

əxlaqla döyünürmüş. 

Ancaq bu barədə bir az sonra. 

 

2. 

 

Bir müddət bundan əvvəl istedadlı jurnalistimiz Rəşad Nəsirovun "Azərbaycan milli mətbuatının 

inkişafında şuşalı ziyalıların rolu (1875-1935)" kitabına (Bakı, Mütərcim, 2018) yazdığım ön sözdə də xüsusi 

qeyd edirdim ki, Şuşa mühitini təsvir etmək xüsusi bacarıq, səriştə və zövq tələb edir və yalnız ona görə yox ki, 

olduqca zəngin və rəngarəngdir - bu, öz yerində, həm də ona görə ki, bu mühitdə Şuşa camaatının hiss-

həyəcanının, dünyabaxışının, yumorunun ifadəsi olan məxsusi bir kolorit var, necə ki, Şəkinin, yaxud Naxçıvanın, 

Lənkəranın və başqa yur yerlərimizin hərəsinin öz məxsusi koloriti var. Rəşadın kitabının yaxşı cəhətlərindən biri 

də onda idi ki, o, dəqiq tarixi faktlar və hadisələrlə bərabər, məhz həmin Şuşa koloritini də duya, hiss edə bilmiş 

və bunu göstərməyi bacarmışdı. 

Aydın məsələdir ki, mühit öz-özünə yaranmır, mühiti insanlar yaradır və biz bu insanları Haqverdiyevin 

hekayələrində, Nəcəf bəyin pyeslərində, Üzeyir bəyin komediyalarında, Çəmənzəminlinin, İlyas Əfəndiyevin 

əsərlərində görmüşük, tanımışıq. Bu mühiti, bu koloriti Fikrət Əmirovun, Sultan Hacıbəyovun, Niyazinin 

simfoniyalarında, Xan və Seyid Şuşinskilərin, Bülbülün və şuşalı xanəndə Məcidin oğlu Rəşid Behbudovun 

ifalarında hiss etmişik və Cıdır düzünə qaranlıq düşəndə hərdən adama elə gəlir, elə bil, birdən-birə Niyazinin 

idarəsi ilə "Koroğlu"nun uvertürası səslənir. 

Bunları yazarkən bir epizod yadıma düşdü. 

İlyas Əfəndiyev Bülbülün ifasını çox bəyənirdi, xətrini də istəyirdi və onların arasında qarşılıqlı səmimi 

və mehriban bir münasibət var idi. 1950-ci illərin sonu, yay vaxtı idi və biz Şuşadaydıq. Gözəl, günəşli bir gündə 

radio ilə Bülbülün lent yazıları verilirdi, təsnifləri oxuyurdu və İlyas Əfəndiyev Bülbülə qulaq asa-asa: 

- Qəribədir... - dedi. - Həmişəki Bülbüldü, yüz dəfə qulaq asdığımız təsniflərdi, amma Şuşada bunlar elə 

bil başqa cürə səslənir. Elə bil sənə deyir ki, evdə niyə oturmusan, dur, çıx şəhərə, get Cıdır düzünə, Mehdi bağına 

get, o havanı çək sinənə, yaxşı şeylər barədə fikirləş... 

Yeri düşmüşkən deyim ki, vaxtıyla mən İlyas Əfəndiyevin dayısı, yəni onun anası və mənim nənəm 

Bilqeyis xanımın böyük qardaşı, görkəmli teatr xadimi Cəlil bəy Bağdadbəyovun Respublika Ədəbiyyat və 

İncəsənət arxivində saxlanan xatirələrini nəşr üçün çapa hazırladım və o kitabda (Cəlil bəy Bağdadbəyov. 

Xatirələr və etnoqrafik qeydlər, Bakı, "Qapp-Poliqraf", 2002.) Cəlil bəyin biləvasitə gördüyü, təmasda olduğu, 

dinlədiyi, oxuduğu 100-dən çox (!) Şuşa xanəndələri, şairləri, aşıqları, toy lotuları, təlxəkləri, instrumental ifaçıları 

haqqında çox maraqlı və yığcam oçerklər, məlumatlar, Şuşa toylarından tutmuş adət-ənənələrəcən qiymətli 

etnoqrafik qeydlər var. Ən başlıcası isə, Cəlil bəy 1887-ci ildə Şuşada doğulub, boya-başa çatandan sonra, 

Peterburqda, Moskvada təhsil almışdı, Bakıda yaşayırdı, ancaq mənim tanıdığım bütün şuşalılar kimi, Şuşa 

koloriti onun canına hopmuşdu və xatirələrini də o cür bir hissiyatla yazmışdı. 

Mən artıq neçənci dəfədir ki, bu yazıda "Şuşa koloriti" ifadəsini işlədirəm, ancaq doğrusunu deyim ki, bu 

ifadənin məğzini sözlə ifadə etməyə çətinlik çəkirəm və məşhur, məşhur olduğu qədər də sadə və dəqiq bir deyim 

yadıma düşür: "Musiqini sözlə duymaq olmaz, onu gərək hiss edəsən". 

 

Baxın, cəmi yeddi not var və bu yeddi notla əsrlər boyu böyük simfoniyalardan, opera və baletlərdən 

tutmuş mahnılaracan minlərlə, milyonlarla əsərlər yaranıb və yaranır. Notu bilən musiqiçilər həmin notlardakı 
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musiqini ifa edirlər və o notları tanımayan bizlər isə həmin musiqini hiss edirik - hiss etməsək, onu nə sevə bilərik, 

nə də yadda saxlayarıq, tanıyarıq. Notu bilməyən virtuoz ifaçılar (el sənətkarları) da, ifa etdiklərini hiss etməsələr 

necə çala, necə oxuya, oynaya ("filan hava sümüyümə düşür" deyimini xatırlayaq) bilərlər? Musiqidən uzaq birisi 

iş görə-görə dodaqaltı nəyi isə zümzümə edirsə, bunu da ona hissiyyatı diktə edir. Burası da çox mühüm cəhətdir 

ki, notu bilən həmin musiqiçinin özü də o musiqini hiss etməyəcəksə, notları qurucasına ifaya köçürəcəksə, bu da 

robot ifası olacaq, sözlə işləyən istedadsız şairin, nasirin yazdıqları kimi, onun da ifasının heç bir emosional təsiri 

olmayacaq. 

Kolorit də belədir, onu gərək görəsən, hiss edəsən və Şuşa koloritini də hiss etmək üçün, heç olmasa bir 

dəfə Şuşaya gəlmək lazımdır, onsuz da bir dəfə gələndən sonra Şuşaya tez-tez gəlmək istəyəcəksən. 

Mən Şuşada ilk dəfə nə vaxt olmuşam? 

İndi bunu fikirləşəndə yadıma gələn odur ki, hələ məktəbə getmirdim və yay günlərinin birində - mən o 

günü həmişə böyük bir səbirsizlik və həyəcanla gözləyirdim - axşam qatara minib, səhər Horadiz stansiyasında 

düşürdük. O stansiyada Faytonçu Həbib kişinin səsi indiyəcən qulağımdadır: 

- İlyas, xoş gəlmisən!.. 

Nənəm Bilqeyis xanım 1913-cü ildə Həbib kişinin faytonunda gəlin getmişdi və Həbib kişinin faytonu 

Füzulidə (o vaxtkı Karyagində) yeganə fayton idi ki, hələ də Horadiz stansiyasına gəlib-gedirdi. Mənə elə gəlirdi 

ki, Həbib kişi o faytonu ilə Füzulidən yox, hansısa bir nağıllar aləmindən gəlir və ümumiyyətlə, Şuşa səfərlərimiz 

mənim üçün elə nağıllar aləminə getmək idi. 

Ancaq biz Həbib kişinin faytonuna sığışmırdıq və mən çox istəsəm də, o faytona yox, bizi qarşılamağa 

gələn qohumlarla maşına - o qəhvəyi cod kətanla örtülmüş "Villis" maşını da gözümün qabağındadır - minib, 

əvvəlcə İlyas Əfəndiyevin əmisi Zəkara kişigilin yaşadığı Molla Məhərrəmli kəndinə (rəhmətlik Şamama 

Həsənovanın bütün SSRİ-də məşhur olan "1 may" kolxozu) gedib, onlarda çay içirdik, sonra da Füzuliyə gedirdik, 

iki-üç gün də Füzulidə qalıb, səfalı Molla Nəsrəddin yolu ilə Şuşaya qalxırdıq. 

Bu fayton xatirəsini tamamlamaq üçün onu da deyim ki, mənim çox arzuladığıma görə, İlyas Əfəndiyevlə 

birlikdə iki dəfə maşınla yox, Həbib kişinin o faytonunda yola çıxmışıq: bir dəfə Füzulidən Gorazıllı kəndindəki 

qohumlarla görüşmək üçün, bir dəfə də İlyas Əfəndiyev vaxtıyla Füzuli orta məktəbində ona dərs demiş, sonralar 

qocalıb nəyə görəsə Tuğa köçmüş rus dili müəlliməsi ilə (təəssüf ki, o yaşlı rus qadının adını xatırlamıram) 

görüşmək, necə yaşadığını bilmək istəyirdi, bunun üçün Tuğa getmişdik. 

 

3. 

 

Müharibədən sonrakı dövrdə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının Şuşada məşhur "Yazıçılar Evi" deyilən bir 

yaradıcılıq evi var idi və yay aylarında yazıçılar (bəzən də başqa sənət adamları) həm işləmək, həm də istirahət 

etmək üçün ailələri ilə birlikdə ora gəlirdilər (hətta olurdu ki, yüksək vəzifə sahiblərindən də kiminsə ailəsi gəlib, 

orda istirahət edirdi). Şuşalı Ələsgərovların bu üçmərtəbəli böyük mülkü, barlı-bağatlı böyük həyəti şəhərin 

hündür və səfalı bir yerində yerləşirdi və elə bil, o hava, o mənzərə, o Şuşa aurası yaradıcı adamın qolundan tutub, 

onu yazı mizinin arxasına aparırdı. 

İlyas Əfəndiyev, Fikrət Əmirov, Süleyman Rəhimov, Balaş Azəroğlu və Mədinə Gülgün, Cəfər Xəndan, 

Hidayət Əfəndiyev, Cahanbaxış, Qasım Qasımzadə, Bayram Bayramov, Məsud Əlioğlu, Əliağa Kürçaylı, Əlfi 

Qasımov 1950-ci illərdə, 60-ın əvvəllərində ailələri ilə birlikdə yay aylarını çox zaman həmin "Yazıçılar Evi"ndə 

keçirirdilər, Mirzə İbrahimov da Ali Sovetin sədri işlədiyi vaxtlar, bəzən bir neçə günlüyə tək gəlirdi. 

Bir nəfəri də ayrıca yada salmaq istədiyim üçün, yenə haşiyə çıxmaq istəyirəm. 

1955-56-cı illərdə - o zaman mən 6-cı-7-ci siniflərdə oxuyurdum - Xudadat bəy Əzizbəyov da qızının 

ailəsi ilə birlikdə "Yazıçılar Evi"ndə istirahət edirdi və indi, bu sətirləri yazarkən, mən fikirləşirəm ki, hündür 

boylu, şümşad görkəmli, səliqə ilə geyinən, istirahətdə olduğuna baxmayaraq, qalstuk taxan bu yaraşıqlı adam o 

zaman XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərindəki Şuşa və ümumiyyətlə, Azərbaycan mütəfəkkir-maarifçilərinin, 

ziyalılığının həyatda qalmış (sinfi mübarizəni, 37-ni yaşamış) barmaqla sayılan nümayəndələrindən biri idi. 

Xudadat bəy şuşalı idi, Şuşa real məktəbini bitirmişdi, Şuşada məşhur "Rəşidiyyə" məktəbini yaratmış və özü də 

həmin məktəbdə dərs demişdi, sovetləşmədən sonra isə Bakıya getmişdi və orada yaşayırdı. Rus, alman, fransız, 

ərəb, fars dillərini mükəmməl bilirdi və onun tərcüməsində Cek Londonun, Taqorun əsərləri, eləcə də rus dilinə 

tərcümə etdiyi "Mehman" (Süleyman Rəhimov) povesti Şuşa Dövlət Kitabxanasının fondunda varıydı. Azdanışan 

adam idi, ancaq hərdən İlyas Əfəndiyevlə, Fikrət Əmirovla söhbət edirdi və yadımdadır, bir dəfə hələ nisbətən 

cavan olan Firudin Şuşinski də həmişəki kimi, İlyas Əfəndiyevlə görüşməyə gələndə belə bir söhbətin üstünə 

çıxdı. Atam: 
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- Firudin, eşidirsən, bunları yaz... - dedi. 

Firudin Şuşinski də əsl Şuşa koloritli bir insan idi və bilmirəm, onun arxivində belə bir yazı var, ya yox? 

O da yaxşı yadımdadır ki, bir dəfə Fikrət Əmirov: 

- Xudadat bəy, - dedi. - Şuşadakı eviniz durur? 

Xudadat bəy gülümsəyib, o zaman mənimçün bir az qəribə görünən bir cavab verdi: 

- Bizim evimiz deyil... - dedi və söhbəti dəyişdi. 

İndi fikirləşirəm ki, bu "bizim evimiz deyil" sözləri ziyalı bir Şuşa bəyinin içindəki çox ağrıların, çox 

acıların ifadəsi olub. 

Orasını da deyim ki, Xudadat bəy çox qiymətli bir "Azərbaycanca-rusca lüğət" hazırlayıb və adı ara xətlə 

çərçivəyə alındığı üçün, belə görünür ki, vəfatından sonra nəşr olunmuş o lüğət (Bakı, Azərbaycan Dövlət 

Nəşriyyatı, 1965) indiyə qədər mənim yazı mizimin üstündəki lüğətlərin arasındadır. 

Azərbaycanda yalnız sənətin yox, ictimai fikrin inkişafında da Şuşa mütəfəkkirlərinin, siyasi və ictimai 

xadimlərin rolu böyük olub, ancaq yalnız həmin mütəfəkkirləri, xadimləri, ziyalıları yox, sadə peşələri ilə də 

məşhur şuşalılar vardı ki, onları unutmaq mümkün deyil. 

Qəssab Abış yadıma düşür. 

Ət almaq lazım olanda Bilqeyis nənəm bazara özü gedirdi və hərdən mən də onunla gedirdim. Bazarın 

girəcəyində bir nalbənd dükanı var idi və o nalbəndin (hayıf ki, onun da adını unutmuşam) odda qıpqırmızı 

qızarmış dəmiri ağır çəkiciylə döyəcləyə-döyəcləyə nal düzəltməyinə, eləcə də bazardakı alış-verişə baxmağa çox 

həvəsim var idi. Nənəm ət almaq istəyəndə qəssab Abış salam-əleykümdən sonra: 

- Bilqeyis xanım, - deyirdi. - Nə bişirəcəksən? 

Nənəm: 

- Yarpaq dolması, - deyirdi. 

Qəssab Abış soruşurdu: 

- Neçə nəfərlik? 

Nənəm: 

- Abış, altı-yeddi nəfərlik olsun, - deyirdi.  

Qəssab Abış uzun və ülgüc kimi iti bıçağının yüngül bir zərbəsi ilə qabağındakı qarmaqlardan asılmış 

təzə ətlərin birindən bir parça dolmalıq (məhz dolmalıq!) kəsib, əvvəlcə nazik bir kağıza bükür, sonra tərəziyə 

qoyurdu və o ətdən bir az götürməyə, ya da əlavə etməyə ehtiyac yox idi, çünki müştəri arxayın idi: nəlik və nə 

qədər istəyibsə, Qəssab Abış o cür və o qədər də ət verib. 

Biz Şuşaya gələndə qohum-əqrabanın, dostların evində, ya da Şuşanın girəcəyindəki "İstirahət evi"ndə 

yox, dediyim kimi, "Yazıçılar Evi"ndə qalırdıq və Arsen adlı bir erməni oranın həm komendantı, həm də gözətçisi 

idi, əynində həmişə nimdaş erməni libası olan qoca anasıyla, arvadı - rus qadını Yeva, oğulları Arkadi ilə bir yerdə 

elə orda da qalırdı. Yevanın əvvəlki rus ərindən Vova adlı göy gözlü, sarışın (tipik rus balası!) bir oğlu da var idi 

və Arsen onu oğulluğa götürmüşdü, bir yerdə yaşayırdılar. O zaman Yazıçılar İttifaqı Ədəbiyyat Fondunun 

direktoru, yəni Arsenin bilavasitə müdiri erməni Nerses Brutens adlı keçmiş KQB işçisi idi və o da Bakı 

xəstəxanalarının hansısa birində psixiatr həkim işləyən oğlu Karenlə birlikdə guya vəziyyətlə tanış olmaq üçün 

hərdən bir-iki günlük gəlib orda qalırdı. 

Xeyli sonralar məlum oldu ki, həmin psixiatr Karen Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi 

Komitəsində (yəni əslində SSRİ-nin ən ali rəhbərliyində) Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi müdirinin birinci müavinidir 

və "perestroyka" vaxtı da Mixail Qorbaçovun köməkçisi işlədi. Dağlıq Qarabağda erməni irqçi separatizminin baş 

qaldırmasında, Sovet rəhbərliyinin, şəxsən Mixail Qorbaçovun dolayısı ilə həmin separatçılığı dəstəkləməsində 

Karen Brutensin hansı rolu olub, olmayıb - bunu dəqiqliyi ilə indi ancaq Allah bilir və bu yazını yazanda mən 

internetə baxıb gördüm ki, o, yəni Karen Nersesoviç Brutens 92 il yaşayaraq, 2017-ci ildə ölüb. Başqa bir 

səciyyəvi faktı isə qeyd edim ki, 1980-ci illərin sonlarında irqçi erməni separatizmi baş qaldıran vaxt eşitdim ki, 

Arsenin həmin rus oğulluğu Vova atalığının erməni familiyası ilə o separatçılığın ən qatı üzvlərindən, mitinq 

rəhbərlərindən biridir. 

Ancaq yenə söhbətimizdən uzaqlaşmayaq. Yuxarıda adını çəkdiyim "İstirahət evi" axşamlar Şuşanın 

gəzməli gur yerlərindən biri idi və oranın daimi müdiri də hamının hörmət etdiyi Əhəd müəllimiydi. O "İstirahət 

evi" bütün SSRİ-də tanınmış bir yer idi və yay ayları Rusiyadan tutmuş Orta Asiya respublikalarınacan ora çox 

adam istirahətə gəlirdi. Axşamlar usta akordeonçu Tapdığın ağappaq akordeonunun səsi Şuşanın aşağı başına 

yayılırdı və "İstirahət evi"nin böyük meydançasında "tans" başlayırdı. İlk gənclik çağlarımda mənim də Tapdığın 

o akordeonunun sədaları altında "tans" edənlərin arasında olmağım, indi ən gözəl və bir az da yumorlu Şuşa 

xatirələrimdən biridir. 
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Bu da yəqin maraqlı bir cəhətdir ki, mən Şuşada olanda "Yazıçılar Evi"ndə istirahətə gəlmiş uşaqlardan, 

yeniyetmələrdən çox, şuşalı uşaqlarla, yeniyetmələrlə dostluq edirdim və bu sözləri yaza-yaza o dostlarımla Cıdır 

düzündəki Qırxpilləkanla az qala alpinistlər kimi Daşaltı çayına enməyimizi, 13-14 yaşında olsa da, Şuşa 

meşələrindən odun qırıb, gətirib satan, böyük ailələri üçün pul qazanan Əbülfətlə tez-tez kol-kosun içində 

böyürtkən yığmağa getməyimizi (Şuşa böyürtkəninin dadı tamam başqa idi!), futbol oynayanda 1 nömrəli 

qapıçımız İmranın pişik kimi atılıb penalları tutmağını, kasıb bir qadın olan keçmiş bəy qızı (Mehdi bəyin qızı) 

və bizim qohumumuz Mina xalagilin həyətində onun oğlu Allahverdi ilə birlikdə ocaq kənarında oturub Mina 

xalanın sacda qovurduğu sütül noxudu ləzzətlə yeməyimizi, Zarıslıdan köçüb gəlib qonşuluqda yaşayan və mənim 

də dostum olan İnqlabın evdə bişirdikləri isti təndir çörəklərini "Yazıçılar Evi"nə gətirib satmağını, hansı bir 

həvəslə axşamlar Şuşa yay kinoteatrında filmlərə baxmağımızı xatırlayıram. O da xatirimdədi ki, Əbülfətgil 

"Yazıçılar Evi"nin həyətinin aşağı darvazası ilə üzbəüz quru böyürtkən çəpərli evdə yaşayırdılar və onların məşhur 

bir qoçu vardı, çəpərdən atılıb, məhəlləyə çıxanda heç kim o həndəvərdən keçə bilmirdi, kimi görürdüsə, üstünə 

qaçıb, kəllə vururdu. 

Ən yaxın dostum isə musiqi məktəbində oxuyan Tahir idi və tez-tez onların Ağadədəli məhəlləsindəki 

evlərinə gedirdim. "Fed" fotoaparatımız var idi - Cıdır düzü də, elə bil, maqnit kimi o fotoaparatı özünə çəkirdi - 

Tahirlə Cıdır düzünə gedib, fotolar çəkirdik və onların iki mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsindəki evlərində qapı-

pəncərəni bağlayıb, Tahirin böyük qardaşı Tariyelin köməkliyi ilə qaranlıqda plyonkaların neqativini çıxarırdıq, 

o evin qapısı ağzındakı aralıqda oturub, söhbətləşə-söhbətləşə bacıları Saranın kəklik otuyla dəmləyib gətirdiyi 

çaydan içirdik, rəhmətlik anaları Südabə xalanın bişirdiyi gözəl nemətlərdən yeyirdik. Sonralar Tahir Əzimov 

konservatoriyanı bitirib, uzun illər Sumqayıt musiqi məktəbində tar dərsi dedi, onun oğlu Anar bu gün istedadlı 

və bacarıqlı maliyyəçilərdən biridir, Tariyel Əzimov Dövlət Neft və Kimya Universitetinin dosenti oldu, dekan 

işlədi, geoloq Sara da yəqin indi xeyli yaşlaşıb - "vaxt atlı, biz piyada" deyiblər - ancaq tamam əminəm ki, onlar 

Bakıda da, Sumqayıtda da həmişə Şuşa ab-havası ilə yaşayıblar, 30 illik Şuşasızlıq da daima onlarla birlikdə olub 

və bu gün isə, əlbəttə, Şuşa sevinci ilə yaşayırlar. 

Azərbaycan teatrları tez-tez Şuşada qastrol tamaşaları verirdilər və bu tamaşalar bizim üçün bir teatr 

bayramına çevrilirdi. Şuşa camaatı teatraldır və hələ XIX əsrin ortalarından - 1840-50-ci illərdən başlayaraq Şuşa 

ziyalıları tamaşalar hazırlayırdılar, imperiya teatrları qastrollara gəlirdi və 1943-cü ildə isə Şuşada Üzeyir 

Hacıbəyov adına Dövlət Musiqili Dram Teatrı yaradılmışdı. Ancaq baxın, müharibənin ağır bir vaxtında 

yaradılmış bu teatr uğurlar əldə edə-edə inkişaf edir və altı ildən sonra, 1949-cu ildə birdən-birə ləğv olunur, 

əvəzində isə Xankəndində Maksim Qorki adına Dövlət Erməni Dram Teatrı yaradılır. Bu, Sovet "xalqlar dostluğu" 

şüarçılığının açıq-aşkar birtərəfli ifadəsi idi və nə yaxşı ki, bizim Dövlət teatrlarımız, dediyim kimi, tez-tez Şuşaya 

gəlirdilər . 

Uşaqlıq çağlarımın heç vaxt unutmayacağım ləzzətli bir xatirəsi yadıma düşür. 1950-ci illərin lap 

əvvəllərində yay vaxtı idi, bizim Akademik Dram Teatrımız Şuşaya qastrola gəlmişdi və axşam İlyas Əfəndiyevin 

"Bahar suları" pyesinin tamaşasını göstərirdilər. Uğur rolunu rəhmətlik Süleyman Tağızadə ifa edirdi və zal da 

həmişəki kimi dolu idi. Tamaşada belə bir mizan vardı ki, Uğur yarıuzanmış halda yerə dirsəklənir və tamaşa 

zamanı Süleyman Tağızadə o cür uzananda ayaqqabısının biri ayağından çıxıb, səhnənin kənarında yerə düşdü. 

Birdən, yer tapmadığı üçün ayaq üstə dayanmış, elə mən yaşda gombul bir oğlan - səhv etmirəmsə, adı Vaqif idi 

- qaça-qaça gəlib Süleyman Tağızadənin ayaqqabısı düşmüş corablı ayağını qıdıqladı və hamımızı gülmək tutdu, 

sonra hamı əl çalmağa başladı, heç bir qanqaraçılıq da olmadı, aktyorların da kefi pozulmadı, əksinə, rollarını, elə 

bil, daha artıq bir şövqlə ifa etdilər, böyük də uğur qazandılar, çünki tamaşaçılar da, aktyorlar da Şuşa aurasının 

altında idilər, Şuşa aurasının altında olanda isə qanıqaralıq mümkün deyildi. 

O çağlar mən çoxlu kitab oxuyurdum, sonrakı onilliklərdə də xeyli kitab oxumuşam və aydın məsələdir, 

onların hamısı yadımda qalmayıb, ancaq Şuşadakı o "Yazıçılar Evi"ndə, qoz, qara meşə gilası, meşə şabalıdı, 

gavalı ağacları olan o böyük həyətin hansısa bir küncündə hansı kitabları oxumuşamsa, hamısı təfərrüatı ilə 

yadımdadır, elə bil, Şuşa ab-havası o kitabları həmişəlik olaraq mənim fikrimə hopdurub - bu da mənimçün bir 

Şuşa möcüzəsidir. Uşaqlığımın, yeniyetməliyimin "Şahzadə və dilənçi", "Robinzon Kruzo", "Başsız atlı", "Hacı 

Murad", "Ovod", "Spartak" kimi sevimli kitabları yadıma düşəndə, o saat Şuşanı, o "Yazıçılar Evi"ni, o böyük 

həyəti, oradakı insanları xatırlayıram. 

Əziz oxucu! Görürəm ki, mən uşaqlığımın, yeniyetməliyimin, ilk gənclik çağlarımın Şuşası haqqında 

yazdıqca yazacağam, fikir məni uzaqlara, uzaq olduqca da yaxınlaşan xatirələrə aparacaq və bu artıq bir məqalənin 

yox, bir kitabın həcmi olacaq, ona görə də bu söhbəti uzatmıram. 

Sağlıq olsun. 
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1991-ci ilin sonları, ya 92-nin əvvəlləri idi, hər halda Şuşa tarixinin qapqara 8 may günündən bir neçə ay 

əvvəl biz, yəni mən, Əkrəm Əylisli və Anar camaatla görüşmək, imkanımız daxilində nəsə etmək üçün Ağdamdan 

helikopterlə Şuşaya uçduq. Bu, mənim Şuşaya son səfərim idi və Şuşa artıq həmənki Şuşa deyildi - həmin binalar 

idi, həmin küçələr, həmin Cıdır düzü idi, ancaq Şuşa əvvəlki Şuşa deyildi. Bakıdakı hərc-mərcliyə görə güvənc 

yerinin olmaması, əlacsız bir vəziyyət yaratması, elə bil ki, Şuşa aurasını qırıq-qırıq sındırmışdı və o sınıqlıq 

nəinki Şuşa camaatının sifətindəki şuxluğu aparmışdi, Şuşanın küçələrinə, binalarına da, Cıdır düzünə də 

hopmuşdu.       

Bu yazını yazarkən fikirləşirəm ki, sənət adamları üçün əslində Şuşa böyük bir yaradıcılıq evi idi və biz 

hər dəfə Şuşaya gedəndə, elə bil ki, yaradıcılıq ezamiyyətinə gedirdik - Şuşa ruh verirdi, əsərlərimiz yazılırdı və 

bu əsərlər ədəbiyyatımızın, musiqimizin, rənggarlığımızın inkişafında mühüm rol oynayırdı. Bütün 

tədqiqatlarımızda, publisistikamızda, xatirələrimizdə Şuşa geniş mənada (sənətin bütün sahələrində) Azərbaycan 

mədəniyyətinin, ilk növbədə də, xanəndəlikdən tutmuş estrada ifaçılığınacan, "Koroğlu"dan və "Qız qalası"ndan, 

"Sevil"dən və "Min bir gecə"dən tutmuş simfonik muğamlara və "Sənsiz", "Sevgili canan" kimi dahiyanə 

romanslaracan Azərbaycan musiqisinin inkişafında müstəsna yeri və rolu olan məkan kimi təqdim olunurdu ki, 

bu da, əlbəttə, həqiqətin ifadəsidir. Eyni zamanda, mühüm siyasi hadisələr, maarif və mədəniyyət sahəsində əldə 

edilən nailiyyətlər, şəhər mədəniyyətinin inkişafında və yayılmasındakı prisipial uğurlar baxımından da Şuşa 

Azərbaycan tarixinin zəngin məkanlarından biridir və bu sözləri təsdiqləmək üçün adlar çəkməyə, faktlar 

sadalamağa, elə bilirəm ki, ehtiyac yoxdur. 

Ancaq bu məkanı, bu ruh verən Şuşanı biz məhz Azərbaycanın mədəni mərkəzi, məhz Azərbaycan 

xalqının mənəviyatının bir parçası olduğunu dünya ictimaiyyətinə çatdıra bilmişdikmi? Yox. 

Şuşanın özünü, Cıdır düzündən, İsa bulağından, Səkili bulaqdan, Şəmilin bulağından, Daşaltından, 

Turşsudan tutmuş, Topxana və Kirs meşələrinəcən bütün bu gözəllikləri, oranın havası, suyu ilə bərabər, təbiətin 

bəxş etdiyi bir cənnət-məkan kimi vəsf edirdik, igidlərimizin Qarabağ atlarının belində Cıdır düzündə 

çapmaqlarını qürurla qələmə alırdıq və bu da təbii bir cəhətdir, həqiqətdir, ancaq məsələ burasındadır ki, bütün 

bunları özümüz yazıb, özümüz oxuyurduq, özümüz deyib, özümüz həzz alırdıq - yalnız bu qədər. 

Biz ikili standartlar dünyasında Şuşa və ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağla bağlı törədilə biləcək 

aqressiyanı, fəlakəti hiss etməmişdik, "xalqlar dostluğu" haqqındakı Sovet şüarçılığı bizim vətəndaşlıq 

qayələrimizi mürgüyə vermişdi. 

Şuşa azad olunandan sonra Fərhad Bədəlbəyli Polad Bülbüloğluyla birlikdə Şuşaya getmişdi və Fərhad 

deyir ki, orada diz çöküb dedim: 

- Şuşa, bizi bağışla! 

Bu etirafı mən bizim hər birimizin daxili ittihamının ifadəsi kimi qəbul edirəm. 

Bu, ədalətli bir ittihamdır və nə yaxşı ki, bu gün biz Şuşanın gələcəyi barədə düşünəndə özümüzün 

özümüzə verdiyimiz bu ittihamdan yayınmırıq, çünki Şuşa yalnız gözəl havada dincəlmək, gözəl məclislər 

qurmaq, gözəl təbiəti vəsf etmək məkanı deyil, Şuşa böyük milli-mənəvi məkandır. 

Bunu da etiraf etmək istəyirəm ki, mən Şuşanın azad olunacağını görəcəyimə inanmırdım, bu, mənim 

içimdə bir yara idi, çünki bu otuz illik erməni işğalının təcrübəsi göstərdi ki, dünyanı ikili standartlar idarə edir 

və İlham Əliyev həm Prezident, həm də Ali Baş Komandan kimi məhz bu ikili standartlar dünyasında ortaya son 

dərəcə ciddi və son dərəcə də cəsarətli iradə qoydu. 

Bu iradə nəticəsində Azərbaycan əsgəri Şuşanı və - adlarını bir-bir yazacağam - Cəbrayılı, Füzulini, 

Qubadlını, Zəngilanı, Hadrutu, Laçını, Ağdamı, Kəlbəcəri işğaldan azad etdi. 

Şuşanı sevən, Şuşaya bağlı olan və bu yazıda adını çəkdiyim (və çəkmədiyim) insanların çoxu rəhmətə 

gedib və mən çox da təəssüf edirəm ki, onlar Şuşanın, qalan torpaqlarımızın azad olunmasını görmədilər. 

Çox hayıf. 

Bu gün Şuşa dağlarının başındakı duman yenə su kimi aydınlıq gətirən dumandır. 

Bu gün Şuşa yenə öz aurasının altındadır. 

 

7 mart 2021. 

Bakı. 

 

525-ci qəzet. - 2021.- 20 mart. - № 52. - S. 10-12. 
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Azərbaycan xalqı Şuşada əbədi yaşayacaq 

 
İttifaq Mirzəbəyli 

 

Şuşa indi azaddır! Biz Şuşaya qayıtmışıq! Biz bu tarixi qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 2020-

ci il noyabrın 8-i Azərbaycan tarixində əbədi qalacaqdır. Bu tarix əbədi yaşayacaq. Bu, bizim şanlı 

qələbəmizin, zəfərimizin günüdür! Bu qələbəni biz döyüş meydanında qazandıq, danışıqlar masası 

arxasında yox. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla 

Əliyevanın martın 16-da Şuşa şəhərində olması barədə televiziya materialına baxarkən, mərhum şair, gözəl insan, 

dövlət radiosunda bir yerdə çalışdığımız iş yoldaşımız Qaçay Köçərlini xatırladım. Oğlu Elcan Şirinov Şuşa 

ətrafındakı Daşaltı əməliyyatında həlak olmuş Qaçay müəllimdən dəfələrlə eşitdiyim bu sözləri heç zaman 

unutmayacağam: “Mənim ürəyim daşa çevrilərək Daşaltıda, daşın-qayanın altında qalıb. O əməliyyatın qisasını 

alan kişini pirim, peyğəmbərim, müqəddəsim sayacağam”. 

Çox təəssüf ki, şəhid atası, Qarabağ fədaisi həmin ərazilərimizin düşmən tapdağından azad edildiyini görə 

bilmədi. Amma inanıram ki, dövlət başçımızın martın 16-da Şuşadan ayrılarkən dediyi sözlər Qaçay müəllimin 

ruhuna ayan oldu və onu sevindirdi: “Həm sağ tərəfdə, həm də sol tərəfdə Daşaltı kəndinin gözəl mənzərəsidir. 

Daşaltı kəndi də işğalçılardan azad edilib. Məhz bizim müzəffər ordumuz Daşaltıdan qalxaraq, sıldırım qayaları 

qət edərək Şuşaya daxil oldu. İrəlidə də Böyük Kirs dağıdır. Azərbaycanın gözəl təbiəti gözümüzün önündədir. 

Hansı tərəfə baxsan gözəllik, yaşıllıq. Bura Azərbaycan torpağıdır, Qarabağ torpağıdır. Bundan sonra Azərbaycan 

xalqı burada əbədi yaşayacaq”. 

Dövlət başçımızın Qarabağa son səfərləri barədə oxuyanda, düşünürəm ki, bu səfərlər Azərbaycanın daşnak 

Ermənistanı üzərindəki tarixi qələbəsinin əhatə dairəsini genişləndirir. Belə ki, ötən il cəmi 44 gün davam edən 

və noyabrın 10-da işğalçı dövlətin kapitulyasiya aktını imzalaması ilə başa çatan müharibə bizim qələbəmizin 

fiziki tərəflərini – yəni coğrafiyasını ortaya qoymuşdu. Həmin tarixdən sonra baş verən bir çox faktlar da oldu ki, 

onlar Azərbaycanın qələbəsinin mənəvi, siyasi, diplomatik əhatəsinin genişləndirilməsi baxımından qiymətlidir. 

Məsələn, Bakıda keçirilən hərbi parad öz-özlüyündə bizim qələbəmizin daha böyük siyasi arenada təqdim 

olunmasına xidmət edirdisə, ermənilərdən qənimət kimi ələ keçirilmiş hərbi texnikanın bir hissəsinin həmin 

paradda nümayiş olunması da işğalçı düşmən üzərindəki mənəvi-psixoloji qələbəmizin miqyasının 

genişləndirilməsinə zəmin yaradırdı. Paradda iştirak edən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Bakı 

tribunasından “Müharibə başa çatdı, ancaq mübarizənin yeni və daha ağır mərhələsi başlanır” – deməsi isə dünya 

erməniliyinə xəbərdarlıq idi: “Azərbaycan bundan sonra öz ərazilərində işğalçı hərbi qüvvələrin görünməsinə 

imkan verməyəcək”. Dövlət başçımızın son üç ayda iki dəfə Şuşaya gedərək, orada gecələməsi isə Ermənistandakı 

revanşist qüvvələrin bütün ümidlərinin üstündən xətt çəkilməsi kimi qiymətləndirilir. 

Fikrimcə, Prezident İlham Əliyevin son aylardakı istənilən çıxışı, nitqi, müsahibəsi və müraciəti, məhz ötən 

ilin noyabrında bəyan edilmiş qələbənin əhatə dairəsinin genişləndirilməsinə xidmət edir. İndi artıq region və 

dünya telekanalları “İlham Əliyev Hadrutda Azərbaycan bayrağını qaldırdı”, “Azərbaycan Prezidenti Şuşada 

Molla Pənah Vaqifin ermənilər tərəfindən viran qoyulmuş abidə-məqbərəsinin bərpası ilə tanış oldu”, “Prezident 

Əliyev bəşər tarixinin ən qədim insan məskənlərindən olan Azıx mağarasının girişində şəkil çəkdirdi” kimi 

cümlələrlə gücləndirilmiş xəbər yayırlar. Bu, qələbənin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi deyilsə, bəs nədir? 

Maraqlıdır ki, Prezident İlham Əliyev ən sadə söhbətlərdə belə rəmzlərdən, siyasi-diplomatik ifadələrdən 

elə ustalıqla istifadə edir ki, ilk baxışda oxucu burada heç bir sətiraltı məna görmür. Əslində isə dövlət başçımız 

cümlədəki birbaşa mənadan başqa da nə isə deyir. Məsələn, “Şuşaya zəfər yolu ilə gəlmişik” ifadəsinin sözün hər 

iki mənasında qəbul edilməsi tamamilə doğrudur. Çünki Prezident Şuşaya gedən yolun həm müharibədəki 

zəfərdən sonra açıldığını deyir, həm də işğal edilmiş digər rayonlarımızdan Şuşaya çəkilən yeni yolun adını 

nəzərdə tutur. 

Prezidentin göstərişi ilə bərpa ediləcək ünvanlara nəzər salaq: Bulaqlar– Qarabağ dünyada dərman kimi 

qəbul edilən suları ilə məşhurdur. Məscidlər –işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə 62 məscid var. Ermənilər hansı 

haqla bu torpağa iddia edirlərsə, özləri də bilmirlər. Kilsələr – ermənilər bu yerlərin əzəli sahiblıərindən olan 
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Qafqaz albanlarının ibadət yerlərini də viranə qoyub və təhqir ediblər. Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi – Qarabağ 

xanının vəzirinin Şuşadakı məqbərəsinin yerlə-yeksan edilməsinin əsas məqsədi buradan azərbaycanlıların izini 

silmək idi. Bu murdar arzularına da çata bilmədilər. 

Yeri gəlmişkən, dövlət başçımız Şuşaya yanvar ayında gələndə Üzeyir Hacıbəyovun, Xan qızı Natəvanın 

və Bülbülün barbar qonşularımız tərəfindən güllələnmiş büstlərini də gətirmişdi. Budəfəki səfərində isə Molla 

Pənah Vaqifin məqbərəsinin işğaldan əvvəlki fotolarını gətirdi: “Mən bu şəkilləri arxivdən tapmışdım. Vaqif 

poeziya günləri keçirilir, 1982-ci ilin yay ayında. Məqbərənin önündə ulu öndər Heydər Əliyev. İnsanlar da bax, 

burada, bu tədbirdə iştirak edirdilər. Keçən dəfə burada olarkən bu yerə fikir verdim və dedim ki, arxivdən şəkillər 

tapılsın, burada nə olub və bu şəkil tapıldı. Görürsünüz, Vaqifin təsviri bax, bu divarda olmuşdur. Mənfur düşmən 

bunu da sökdü, bu mərməri də sökdü. Bu da qəbrin üstündə sinə daşı idi. Vandal erməni bunu da söküb. Bunu 

bərpa edəcəyik”. 

Faktlar sübut edir ki, ermənilər azərbaycanlıların təkcə özündən yox, tarixindən, abidələrindən, daş-

divarından da qorxurlar. Qorxmasaydılar, Pənahəli xanın Şuşadakı sarayını nə üçün söküb dağıdırdılar. Bizə aid 

olan minlərlə adı dəyişdirdikləri kimi, həmin sarayın adını da dəyişdirib istifadə edə bilərdilər. Amma etməyiblər. 

Çünki məqsəd Qarabağdan azərbaycanlıların izini silmək olub. Pənahəli xanın sarayı Şuşa şəhərinin tarixi 

mərkəzində yerləşir və Qarabağ xanlığının banisi olmuş xanın iqamətgahı idi. Məhz bu fakt sarayın dağıdılmasına 

“səbəb” olub: “Mənfur düşmən gəlib bizim torpağımızı zəbt edib, insanları qovub, tarixi abidələrimizi dağıdıb, 

söküb, vandallıq edib, barbarlıq edib”. 

Dövlət başçımızın Şuşada səsləndirdiyi başqa bir ifadə də diqqətimi xüsusilə çəkdi. Belə ki, biz “20 Yanvar 

faciəsinin şahidləri”, “Xocalı soyqırımının şahidləri” və digər faciələrimizin şahidləri ifadələrini tez-tez yada 

salırıq. Ancaq Prezident Şuşada daha mötəbər şahidin adını çəkdi: “Azad edilmiş torpaqlar erməni vəhşiliyinin 

şahididir. Dünya tarixində buna oxşar vəhşilik bəlkə də olmamışdır.... Vəhşilik. Mən deyəndə ki, sanki vəhşi 

qəbilə keçib buradan, bax, bu mənzərəni nəzərdə tuturam”. 

Yeri gəlmişkən, işğalçılar Şuşadakı “Qarabağ” otelinə də qənim kəsilmişdilər. Prezident və ailəsi orada 

gedən yenidənqurma işləri ilə də tanış oldular. Qeyd edildi ki, işğal dövründə otel faktiki olaraq fəaliyyət 

göstərmirdi. Dövlət başçımız xatırlatdı ki, bu otel də sovet dövründə Azərbaycanın büdcəsi hesabına tikilmişdir 

və ona “Qarabağ” adı verilmişdir: “Sonra mənfur düşmən otelin adını dəyişdirib “Şuşi palace” qoyub. “Şuşi” adlı 

bir şəhər yoxdur, olmayıb və heç vaxt olmayacaq”. Bəli, bundan sonra Azərbaycan ərazisində Şuşi adlı şəhər heç 

zaman olmayacaq. 

Çünki dövlətimiz Şuşanı nəinki Azərbaycanın, hətta dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevirəcəkdir. 

Bu inamımızı dövlət başçımızın Şuşadan ayrılarkən dediyi iki cümlə ilə daha da möhkəmləndiririk: “Hava yenə 

də bizimlə həmrəydir. Günəş yolumuzu işıqlandırır”. Yolun həmişə işıqlı olsun, Azərbaycan! 

 

Xalq qəzeti. - 2021.- 19 mart. - № 61. - S. 3. 
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Şuşada olan tarixi abidələrimizə qarşı erməni vandallığı 
 

Prezident İlham Əliyev: "Erməniləri müdafiə edən, onları dəstəkləyən, onlara həmişə arxa, dayaq olan 

dairələr gəlsinlər, görsünlər bu vəhşilər nə ediblər" 

 

Nəzakət Ələddinqızı 

 

30 ilə yaxın erməni işğalçıları tərəfindən işğal olunan qədim tarixi torpaqlarımızda Ermənistanın 

hərbi birləşmələri yaşayış yerlərini, insan məskənlərini, eləcə də milli mədəniyyət abidələrimizi 

qəddarcasına dağıdıblar. Erməni terrorçuları tərəfindən zəbt olunmuş qədim Azərbaycan torpaqlarında 

13 dünya əhəmiyyətli - 6 memarlıq və 7 arxeoloji, 292 ölkə, 330 yerli əhəmiyyətli memarlıq, arxeoloji, bağ, 

park, monumental və xatirə abidələri, sənət nümunələri qalmışdı.  

Həmçinin bu ərazilərdə 40 mindən artıq əşyanın toplandığı 22 muzey, yüzlərlə mədəni-maarif müəssisələri 

də düşmən tapdağında idi. Ermənilərin vandal əməlləri "Arxeoloji irsin qorunması haqqında" 1992-ci il tarixli 

Avropa Konvensiyası və "Silahlı münaqişələr zamanı mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında" Avropa 

Konvensiyasına tam ziddir. Onların etdikləri "Mədəni sərvətlərin qeyri-qanuni dövriyyəsi haqqında" Paris 

Konvensiyası, UNESCO-nun "Ümumdünya mədəni və təbii irsin qorunması haqqında" 1972-ci il Konvensiyası 

ilə də ziddiyyət təşkil edir. 

 

"MƏN DEYƏNDƏ Kİ, SANKİ VƏHŞİ QƏBİLƏ KEÇİB BURADAN, BAX,  

BU MƏNZƏRƏNİ NƏZƏRDƏ TUTURAM" 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla 

Əliyeva Şuşa şəhərində olarkən dövlət başçısının bildirdiyi kimi, azad edilmiş torpaqlar erməni vəhşiliyinin 

şahididir: "Dünya 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 tarixi abidəsini bax, bu günə 

qoyasan. Vəhşilik. Mən deyəndə ki, sanki vəhşi qəbilə keçib buradan, bax, bu mənzərəni nəzərdə tuturam". 

Bütün məscidlərimiz erməni vəhşiliyinin nəticəsidir ki, dağıdılmışdır. Xocalı, Ağdam, Ağdərə, Füzuli, 

Cəbrayıl rayonlarındakı kurqanlarla yanaşı, Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan, Füzuli rayonlarının 

ərazilərindəki qəbiristanlar, türbələr, məzarüstü abidələr, məscidlər, məbədlər, Qafqaz Albaniyasına məxsus 

abidələr və digər milli abidələrimiz məhv edilib. Memar Kərbəlayi Səfixan Qarabaği tərəfindən XIX əsrin ikinci 

yarısında Şuşa şəhərində inşa edilmiş Gövhər ağa məscidi erməni terrorunun qurbanına çevrilib. İlk insan 

məskənlərindən olmuş məşhur Azıx və Tağlar mağaraları, Qaraköpək, Üzərliktəpə kurqanları hərbi məqsədlər 

üçün istifadə edilib. Bundan başqa, Şuşada Tarix Muzeyi, Daş Sənətkarlığı Muzeyi, Dərman Bitkiləri Muzeyi, 

Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün, Xurşidbanu Natəvanın və Mir Möhsün Nəvvabın ev muzeyləri fəaliyyət 

göstərirdi. Bütün bu muzeylər 1992-ci ilin mayında Şuşanı işğal etmiş erməni vandalları tərəfindən dağıdılaraq, 

yerlə-yeksan edilmiş, onların eksponatları qarət edilərək, aparılmışdır. Yalnız Xalça Muzeyində saxlanılan və 

300-dən artıq əl işi olan xalçaların 145-ni xilas etmək mümkün olmuşdur. 

 

"ERMƏNİLƏR BÜSTÜ SÖKÜB DÜKAN TİKİBLƏR" 

 

Şuşa mağarası, Şuşanın qala divarları, görkəmli Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin Şuşadakı məqbərəsi 

də ermənilər tərəfindən tamamilə dağıdılmışdı. Dövlət başçısı arxivdən tapdığı şəkillərə diqqəti yönəldərək 1982-

ci ilin yay ayında burada keçirilən tədbiri diqqətə çəkib: "Məqbərənin önündə Ulu Öndər Heydər Əliyev. İnsanlar 

da bax, burada, bu tədbirdə iştirak edirdilər. Keçən dəfə burada olarkən bu yerə fikir verdim və dedim ki, arxivdən 

şəkillər tapılsın, burada nə olub və bu şəkil tapıldı". Cənab Prezident Ulu Öndərin o vaxt Şuşaya səfəri ilə əlaqədar 

daha bir neçə şəkili arxivdən tapdığını bildirib. Cıdır düzündə, Natəvan bulağının önündə çəkilən tarixi şəkillərə 

diqqəti yönəldib: "Bir şəkil də var, onu da göstərməliyəm. Burada Vaqifin büstü də var idi. Keçən dəfə Şuşada 

olarkən mən göstərdim ki, ermənilər büstü söküb dükan tikiblər. Bax, budur. Vaqifin büstü, Ulu Öndər də baxır. 

Bu büstü də bərpa edəcəyik". 

 

"VAQİFİN MƏQBƏRƏSİNDƏ TEZLİKLƏ BƏRPA İŞLƏRİ BAŞLANACAQ" 
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Xatırlatmaq yerinə düşər ki, Qarabağ xanlığının vəziri vəzifəsində çalışan Vaqif özünü layiqli dövlət 

xadimi, müdrik və uzaqgörən bir siyasətçi kimi göstərə bilmişdi. Bununla yanaşı o, Şuşada bir çox obyektlərin 

tikintisində iştirak edib. Belə ki, o, Şuşada Xan sarayının, Şuşa divarlarının və s. tikintisinə rəhbərlik edib. Vaqif 

mühəndislik elmini yaxşı bildiyinə görə, Şuşa şəhərinin ətrafına çəkilmiş divarların tikintisi və 

möhkəmləndirilməsinə rəhbərlik ona tapşırılıb. Şuşanın inkişafına öz töhfəsini verən bir insanın məqbərəsi erməni 

vandallarının hədəfinə çevrilib. Cənab Prezident "Vaqifin məqbərəsində tezliklə bərpa işləri başlanacaq" deyərək 

bildirib ki, məqbərənin əvvəlki görkəmi bərpa ediləcək: "Bu gün bərpa işlərinə start veriləcək". Bu layihəni 

Heydər Əliyev Fondu öz vəsaiti hesabına icra edəcəkdir. "Heydər Əliyev Fonduna xas olan zövqlə, Mehriban 

xanımın rəhbərliyi ilə", deyə Cənab Prezident bildirib. Artıq işğaldan azad olunan məkanlarda məscidlərin bərpası 

ilə bağlı müvafiq göstərişlər verilib və ilkin araşdırmalar aparılır. Ermənilər Şuşada 30 il ərizində bütün tarixi 

abidələrimizə qarşı dağıdıcı mövqedə olublar. Şuşa şəhərinin tarixi mərkəzində yerləşən Qarabağ xanlığının banisi 

Pənahəli xanın iqamətgahı olan tarixi sarayı da dağıdıblar. "Şuşanı quran, Şuşanı salan Pənahəli xan özü üçün 

burada saray tikdirib. İndi görün, ermənilər nə günə salıblar bu sarayı. Tarixi abidə idi. Mənfur düşmən gəlib 

bizim torpağımızı zəbt edib, insanları qovub, tarixi abidələrimizi dağıdıb, söküb, vandallıq edib, barbarlıq edib. 

Bütün beynəlxalq təşkilatlar gəlsinlər, görsünlər bunu. Erməniləri müdafiə edən, onları dəstəkləyən, onlara həmişə 

arxa, dayaq olan dairələr gəlsinlər, görsünlər bu vəhşilər nə ediblər". 

Erməni vandalları XIX əsrə aid Karvansaray tarix-memarlıq kompleksini, Şuşa şəhərinin rəsm qalereyasını 

da dağıtmışdılar. Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin müdrik siyasəti nəticəsində 

torpaqlarımız işğaldan azad olundu və bu gün yeni bir yüksəliş dövrü başlayıb. Şuşa şəhərində, eləcə də işğaldan 

azad olunan bütün ərazilərdə olan tarixi-dini abidələrimiz bərpa olunacaq. 

 

Səs.-2021.-19 mart.-№51.-S.11. 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

577 
 

 

Şuşa qalasının Gəncə qapısı 

 
Z. Fərəcova 

 

Şuşa qalasının üç əsas qapısından biri Gəncə qapısı və ya Çiləbörd qapısıdır. Bu qapı qalanın şimal 

tərəfində yerləşir. 

Qalanın digər qapıları isə İrəvan və Ağoğlan qapılarıdır. Hər üç qapının adı tarixi mənbələrdə, eləcə 

də Şuşanın XIX əsrdə çəkilmiş bütün baş planlarında qeyd olunub. Hələ XIX əsrin 60-cı illərində bu qapılar 

Şuşanın ictimai həyatında mühüm rol oynayırdı. 

Məlumata görə, Ağoğlan və İrəvan qapıları ali şəxslərin keçişi və yük daşınması üçün, Gəncə qapısı 

isə arabaların keçməsi üçün nəzərdə tutulmuşdu. Bəzi mənbələrdə qala divarlarının dördüncü divarının da 

olmasından bəhs edilsə də, onun yeri və adı müəyyənləşdirilməyib. 

Hələ qədim dövrlərdən memarlar şəhərlə tanışlığın onun qala divarlarından başladığını, şəhərin 

memarlığını qala divarlarının müəyyən etdiyini nəzərə alırdılar. Buna görə memarlıq-kompozisiya həlli 

baxımında Şuşa qalasının əsas - şimal qapısı zəfər tağını xatırladır. 

Pənahəli xanın hakimiyyəti dövründə inşa edilmiş qapı XVIII əsrdən etibarən Gəncə və ya Çiləbörd 

qapısı adlandırılıb. Şuşa qalasının bu qapıdan çıxan yolu bu şəhəri Gəncə şəhəri və Qarabağ xanlığının Çiləbörd 

mahalı ilə birləşdirirdi. 

Qarabağ xanlığının Rusiya imperiyasına biləşdirilməsindən sonra Gəncənin Yelizavetpol 

adlandırılması (1804) ilə əlaqədar Gəncə qapısı da Yelizavetpol qapısı adlandırılmağa başlayıb. 

Şuşa qalasının şimal qapısı qala divarlarının ortasında - Ağoğlan və İrəvan qapılarının arasında 

yerləşir. Şuşa qalasının digər qapıları ilə müqayisədə Gəncə qapısı dövrümüzədək daha yaxşı vəziyyətdə qalıb. 

Şahmatvari və küknar düzülüşlü ağ və qara daşlardan toxunmuş hörgü, qalanın dərin oxvarı tağlı 

girişini effektiv şəkildə əhatə edir. Giriş üzərində dağılmış yalançı pəncərə çıxışlarının simmetrik izləri var. 

Onların arasında mazğallar və ya qala bacaları yerləşir. Yalançı və həqiqi pəncərə çıxışlarının sıralanması o dövr 

memarlığında ictimai binaların fasadlarının həll edilməsi üçün geniş istifadə edilən üsul olmaqla, memarlar 

tərəfindən mülki memarlıqdan qaynaqlanıb. 

Şəhərin qala divarları üzərində ucalan Gəncə qapısının düz səthi, müəyyən şəhərsalma xüsusiyyəti 

daşımaqla, ona parad görünüşü verir. Düşmənlərin əsas qala qapısına rahat yaxınlaşmasına mane olmaq üçün qapı 

qarşısında bir tərəfi divarın fasadına dirənən müdafiə divarı inşa edilib. Qala tərəfdən qapıya gözətçilər üçün 

tikilmiş xüsusi yer birləşir. 

Gəncə qapısının ikinci yarusunda silahlar saxlanılırdı. Qərb tərəfdən qapıya üç yaruslu dairəvi qüllə 

birləşir. Qüllənin müxtəlif yerlərində pərakəndə şəkildə mazğallar yerləşdirilib. 

Sovet hakimiyyəti illərində Şuşa qalasının şimal hissəsində, həmçinin Gəncə qapısında bərpa işləri 

aparılıb. 

Şimal qapısı rayonunun memarlıq simasını yaxınlıqda yerləşən, daş çardaq kimi həll edilmiş, daş 

çadırla örtülmüş bulaq tamamlayır. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 16 mart. - № 58. - S. 8. 
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Şərq mədəniyyətinə günəş Şuşadan doğub 
 

Şəmsi Bədəlbəyli də məhz Azərbaycan teatrına elə buradan parlaq şəfəq saçdı 

 

Məhəmməd Nərimanoğlu 

 

Azərbaycan xalqının sənətkarlar beşiyi sayılan, sonralar isə “Qafqazın konservatoriyası” adlandırılan 

Şuşada dünyaya göz açanların ilahi vergili olması heç də təsadüfi deyil. Bu dilbər məkanda doğulmaq xoşbəxtliyi 

kimlərə nəsib olubsa, özlərini bəxtəvər hesab etməlidirlər.  Çünki Qarabağın zümrüd tacı Şuşa həm də istedadlar 

məskəni olub. 

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Cəmilə Həsənova deyir ki, XX əsrdə Azərbaycan bəstəkarlıq 

məktəbinin təməlini qoyan, ölkəmizdə musiqili teatrın yaradıcısı, müasir musiqi mədəniyyətinin qurucusu olan 

Üzeyir bəy Hacıbəylinin sinfində Şəmsi Bədəlbəylinin təhsil alması sonralar onun milli musiqili teatrdakı 

fəaliyyətində mühüm rol oynamışdır: “...Lakin elə həmin illərdə Şəmsi Bədəlbəylini özünə cəlb edən daha bir 

sənət sahəsi vardı ki, bu da teatr rejissorluğu idi. Onun teatr sənətinə gəlişində, bu sahədə qüvvəsini sınamasında 

və püxtələşməsində böyük dramaturq Cəfər Cabbarlının əvəzsiz rolu olmuşdur. Azərbaycan teatrının inkişafında 

görkəmli xidmətləri olan C.Cabbarlının gənclərə diqqətli və qayğıkeş münasibəti, onun sadəliyi, aydın fikirləri, 

fəlsəfi mülahizələri, səmimi söhbətləri gənc Şəmsi Bədəlbəyliyə böyük təsir göstərir və onların tanışlığı möhkəm 

dostluğa çevrilir...”. 

Xalq artisti, görkəmli rejissor və ictimai xadim Şəmsi Bədəlbəyli 1911-ci il fevralın 23-də 

Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi olan Şuşa şəhərində Bədəl bəy Bədəlbəylinin və Rəhimə xanım Qacarın 

ailəsində dünyaya göz açmış, teatr sənətinə də məhz elə buradan parlaq şəfəq saçmışdır. 

Atası Bədəl bəy dövrünün qabaqcıl maarif və mədəniyyət xadimi idi. Əslən Qarabağdan olan Bədəl 

bəy Qori Seminariyasında təhsil almışdı. XX əsrin əvvəllərində Şuşadan Bakıya köçmüş, mədəniyyət və 

maarifçilik sahəsində geniş fəaliyyət göstərmiş, xalqın maariflənməsi, milli mədəniyyətin yüksəldilməsi yolunda 

səmərəli ictimai iş aparmışdır. O, Bakının dağlıq məhəlləsində yerləşən 6 saylı rus-Azərbaycan məktəbinin müdiri 

idi, ömrünün sonuna kimi burada pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. Həmin məktəb elə o dövrdən “Bədəl 

bəyin məktəbi” kimi tanınmışdır. 

Həmsöhbətim deyir ki, 1927-1932-ci illərdə Şəmsi Bədəlbəyli Azərbaycan Dövlət 

Konservatoriyasında təhsil alıb. Burada o, iki il xalq çalğı alətləri şöbəsinin tar, daha sonra kompozisiya 

nəzəriyyəsi sinfində oxuyub, Üzeyir bəyin tələbəsi olub. Məhz həmin dövrdə Üzeyir bəylə yaxından yaradıcılıq 

ünsiyyəti onun bir sənətkar kimi yetişməsində böyük rol oynayıb: “Həmin illərdə o, Azərbaycan Dövlət Dram 

Teatrında böyük qardaşı, bəstəkar və dirijor Əfrasiyab Bədəlbəylinin rəhbərlik etdiyi orkestrdə tar çalıb, bəzən də 

C.Cabbarlının “Od gəlini” və “Sevil” tamaşalarında səhnə arxasından aktyorları tarda müşayiət edib. Eyni 

zamanda Şəmsi Bədəlbəyli Cəfər Cabbarlıya səhnə ilə bağlı fəaliyyətində köməklik göstərib. Bu da onun 

rejissorluq sənətinə marağını artırıb, tamaşalarda rejissor assistenti kimi çalışmağa başlayıb. Azərbaycan 

mədəniyyətinin iki böyük şəxsiyyətinin - Üzeyir  bəy Hacıbəylinin və Cəfər Cabbarlının xeyir-duası ilə sənətə 

qədəm qoyan Şəmsi Bədəlbəyli taleyini ömürlük teatrla bağlayıb. Onun yaradıcılıq simasında musiqiçi 

keyfiyyətləri rejissorluqla birləşmiş, orijinal yozumlu tamaşaların yaranmasında məhz musiqiçi ilə rejissor 

yaradıcılıq təması önəmli olub...” 

Şəmsi Bədəlbəyli yalnız teatrda, səhnədə, kinoda özünün istedadını təsdiqləməyib. O, eyni zamanda  

jurnalistika sahəsində də  qabiliyyətli olduğunu sübut edib. 1930-1932-ci illərdə “Gənc işçi” qəzeti redaksiyasında 

“İncəsənət və ədəbiyyat” şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışan Ş.Bədəlbəyli bir sıra tamaşalar haqqında 

məqalələrlə çıxış edib. 

Şəmsi Bədəlbəylinin yeniyetmə və gəncliyi ötən əsrin iyirmi-otuzuncu illərində Azərbaycanda mədəni 

həyatda baş verən köklü dəyişiklilər və quruculuq dövrünə düşüb.     Sənət qabiliyyətini nəzərə alan Xalq Maarif 

Komissarlığı 1933-cü ildə  onu Moskvaya təhsil və təcrübə almağa göndərib. Təhsilin başa vurub Bakıya qayıdan 

Şəmsii Akademik Milli Dram Teatrının rejissor heyətinə işə götürülüb. O,  1941-ci ilə qədər bu kollektivdə çalışıb. 

1930-1932-ci illərdə teatrşünas kimi fəaliyyət göstərib, “Vətən yolunda” qəzetinin əməkdaşı kimi də İranın Təbriz 

şəhərinə ezam edilib. Qəzetdə mədəniyyət mövzusunda məqalələr yazan Şəmsi Bədəlbəyli Təbrizdə teatr 

həvəskarları ilə Üzeyir bəy Hacıbəylinin “Arşın mal alan”, Zülfüqar Hacıbəylinin “Əlli yaşında cavan” 

operettalarını tamaşaya hazırlayıb. 
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Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının formalaşmasında, aktyor truppasının 

təkmilləşməsində onun xidmətləri olduqca böyükdür. 1939-cu ildə Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında 

Ş.Bədəlbəylinin rejissor kimi ilk müstəqil işi olaraq C.Məmmədquluzadənin “Ölülər” əsəri tamaşaya qoyulub. Bu 

da onun yaradıcılığında yeni mərhələnin başlanğıcı olub. Bundan sonra həmin teatrda Ş.Bədəlbəylinin 

rejissorluğu ilə S.Rəhmanın “Xoşbəxtlər”, “Aşnalar” komediyaları da tamaşaçı sevgisi qazanıb. 

1964-cü ildə  A.Məlikovun “Ləpələr” operettasını tamaşaya qoyub. Operetta 1968-ci ildə teatr 

tamaşalarına Beynəlxalq baxışda I dərəcəli diplomla təltif edilib. 

1974-cü ildə yenidən M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktoru və bədii 

rəhbəri təyin olunan Şəmsi Bədəlbəyli burada 1976-cı ilə kimi çalışıb. Həmin ildə isə o, Azərbaycan Teatr 

Cəmiyyəti İdarə Heyətinin sədri seçilib. 

Görkəmli rejissor Şəmsi Bədəlbəyli musiqili teatr sənətinin inkişafında, onun tərəqqi yolunda 

göstərdiyi böyük xidmətlərə görə Azərbaycanın Əməkdar və Xalq artisti fəxri adlarına  layiq görülüb. 

Bu da 1987-ci ilin 23 may  tarixi: Şəmsi Bədəlbəylinin əbədiyyətə gedən yolunun son  dayanacağı - 

Bakı, Fəxri xiyaban... Daim  sənətsevərlər tərəfindən yad edilən, məzarı tər çiçəklərə bələnən şuşalı balası Səmsi 

Bədəlbəyli sənət korifeylərindən ibarət nəslin davamçılarından biri kimi də tanınmış və könüllərə köçmüşdü. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 16 mart. - № 58. - S. 8. 
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Şuşanın bulaqları da bir tarixdir 
 

"Şuşaya ilk bulağı isə Xan qızı Natəvan saxsı borularla çəkib" 

 

Ağarza Elçinoğlu 

 

Azərbaycanın qədim mədəniyyət abidəsi, Prezident İlham Əliyevin "oranı azad etməsək işimiz yarımçıq 

qalar" dediyi möhtəşəm Şuşa sirli tarixi ilə hələ də bir çoxumuzu heyrətləndirir. Şuşa yazarın yazdıqca yazmaq 

istədiyi, tarixçinin araşdırdıqca yeni faktlar üzə çıxardığı işıqlı dünyanın yerüstü bir cənnətidir. 

 

Qarabağın sıldırımlar üzərində qurulan daş-qaşlı tacı elə bir yerdir ki, sirrini yadlara deməz. Həqiqətən də 

bu bir faktdır ki, oranın həbsxanasında çalışan rəhbər şəxs belə öz işlədiyi yeri araşdırsa da nə sirrini bilib, nə də 

tarixini. 

İndiyə qədər Şuşa şəhəri haqqında qaranlıq qalan məqamlardan biri də oranın məşhur bulaqlarıdır ki, nə 

tarixi, nə də sahibi haqqında məlumatımız var. 

Əksinə, olan bir-iki məlumat da saxta tarixçilərin uydurduğu dezinformasiyadan başqa bir şey deyil. 

İsa bulağı, Xan Qızı, Köçərli, Mamay bulağı, Meydan bulağı, Novlu bulaq, Şor bulaq, Çuxur məhəllə 

bulağı, Yusifli bulağı, Çöl qala bulağı, Xoca Mərcanlı bulağı, Seyidli bulağı, Səkili bulağı, Qotur bulağı və s. və 

i. hələ də bizə məlum olmayan Şuşa bulaqları silsiləsi mövcuddur. 

"Şərq" Şuşa bulaqlarının tarixini oxucularımız üçün araşdırmaq qərarına gəldi. Bunun üçün şuşalı 

tarixçi, "Şuşa" qəzetinin baş redaktoru Vasif Quliyevə müraciət etdik. Tarixçi "Şərq"ə danışarkən 

vurğuladı ki, Şuşada ilk bulaq Şuşa şəhər kimi salınandan təxminən 125 il sonra ərsəyə gəlib: "1873-cü ilə 

qədər Şuşada bir dənə də olsun bulaq olmayıb. 120 ildən çox müddət ərzində içməli su da olmayıb. Şuşanın hər 

iki tərəfindən çay axır. Müxtəlif vasitələrlə həmin çaylardan su gətirib həm təsərrüfatda, həm də içmək üçün 

istifadə edilirdi. 

Şuşanın özündə su olmasa da onun hər iki yanından axan çaydan suyu tuluqlara doldurub gətirib şəhərdə 

satırdılar. 

Şuşaya ilk bulağı isə Xan qızı Natəvan saxsı borularla çəkib. Məşhur "Xan Qızı" bulağı var, söhbət həmin 

o bulaqdan gedir. Xurşidbanu Natəvan həmin bulağın çəkilməsi üçün yüz min qızıl pul xərcləyib. Həmin bulaq 

bizim Şuşadakı evimizin üst tərəfində yerləşir. 

Həmin bulağın suyu 30 kilometrdən də uzaqda yerləşən dağlardan çəkilib Şuşaya gətirilib. Dağlardan 

gələn su Şuşada sanatoriyanın üstündə çənə yığılırdı. Xurşidbanu xanım öz malikanəsinə bulaq çəkməzdən öncə 

ilk bulaq suyunu Qazançesos kilsəsinin önünə çəkdirdi". 

Qeyd edək ki, Qazançesos kilsəsi Naxçıvanın Culfa rayonunda yarı erməni kənd olan Qazançılar 

kəndindən gələn ermənilərin Şuşadakı məhəlləsində yerləşirdi. Həmin məhəllə də onların gəldikləri yerin adına 

görə Qazançılar məhəlləsi adlandırılıb, kilsə də orada onlara görə tikilmişdi və adı da onlara uyğunlaşdırılıb 

Qazançesos adlandırılmışdı. Kilsəni Çar Rusiyası öz vəsaiti hesabına tiksə də, o, katolik yox, provoslav kilsəsi 

formasında idi. Hər necə olsa da hər ikisi xristianlığa xidmət edir və oradakı ermənilər də rusların Qarabağdakı 

əsas dayaqları idi. 

Tarixçi V.Quliyev X.Natəvanın niyə öncə kilsəyə bulaq çəkdirməsinin izahını verdi: 

"Düşünürdü ki, ora kilsə də olsa dini yerdir, həm də ermənilər orada qonaqdır. Bu səbəbdən də heç öz 

evinə su çəkdirməmiş bulağı kilsənin önünə çəkdirdi. Daha sonra isə dağlardan çəkilən həmin bulaqdan bir qol 

da öz xanədanına gətizdirir". 

"Şuşa" qəzetinin baş redaktoru sonradan çəkilən bulaqların borularında Azərbaycan adları ilə yanaşı 

erməni adlarının da yazılmasının niyəsini açıqlayarkən bildirdi ki, həmin bulaqların tarixi 1899, 1900 və 1901-ci 

illərə aiddir: 

"Qeyd etdiyim dövrdə Şuşada əvvəllər Rusiyada yaşayan erməni bir milyoner var idi. Onun məndə 

vəsiyyətnaməsi də qalıb. Həmin o adam düşünüb ki, Xan qızı Natəvan hörmət əlaməti olaraq bizim kilsəyə bulaq 

çəkdirib. Həmin bulaq vasitəsi ilə nə qədər erməni susuzluqdan xilas olub. Dediyim o milyoner erməninin qəbri 

indi də həmin Qaqzançesos kilsəsinin ərazisindədir. O, Xurşidbanunun bu alicənablığını nəzərə alaraq 

azərbaycanlılar yaşayan digər məhəllələrə su gətirir. 

Amma erməni elə hər yerdə ermənidir. İndi bu ermənidir deyə yaxşı sayılmır. Erməninin yaxşısı-pisi 

yoxdur. Baxmayaraq ki, Natəvanın həmin alicənablığını qiymətləndirə bilib, amma yenə də öz erməni xislətindən 
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əl çəkməyib. Belə ki, o, həmin bulaqların üzərinə onu kimin çəkdirdiyini ərəb hərfləri ilə həm Azərbaycan, həm 

də ermənicə yazdırıb. 

Amma o bulaqlar Şuşada çox az saydadır. 

Şuşada hər məhəllənin öz bulağı olub. Məsələn, qədim bulaqlardan biri də məşhur Mehmandarovların 

çəkdirdiyi "Mehmandarov" bulağıdır. Yeni məhəllədədir o bulaq. 

Bulağın üzərində köhnə əlifba ilə bu sözlər yazılıb: "Bismillahir Rəhmanir Rəhim... Bu su bulağının 

axması və bu su anbarının təmiri (tikintisi) Mustafa bəy və cənab Qasım bəy Mehmandarzadələrin yadigarıdır. 

1899-cu il". 

Yəni əvvəlcə Şuşa şəhərinə ilk bulağı Pənahəli xanın oranı şəhər kimi 1752-ci ildə yaratmasından 

təxminən 125 il sonra Xan qızı Natəvan çəkdirib. Daha sonra həmin erməni bir-iki məhəlləyə bulaq çəkib. 

Mehmandarovlar öz məhəllələrində bulaq yaradıblar. Ümumiyyətlə, digər bulaqları da kimin pulu var idisə öz 

məhəlləsinə çəkirdi. 

Amma bir məsələ var. Sonradan yaradılan bulaqların hamısı Xurşidbanunun çəkdirib Şuşaya qədər 

gətirdiyi bulağın əsas qollarından yaradılıb". 

Beləcə, Azərbaycanın "kiçik Paris"i yaranandan sonra ilk dəfə su ilə Xan qızı Xurşidbanu Natəvanın yüz 

min qızıllıq sərmayəsi ilə təmin olunub. Şuşa şəhərinə ikinci dəfə su ilə həyat gətirən isə Ali Baş Komandan İlham 

Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər Azərbaycan Ordusu oldu. O ordu ki, dəmir yumruğu ilə həmin Şuşa suyunu 

ermənilərin boğazına dağ edib tökdü, özü isə həmin bulaqdan cənnət qurtumu aldı". 

 

Şərq. - 2021. - 13 mart. - № 47. - S. 13. 
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Dünyanı heyrətləndirən şəhər – Şuşa... 
 

Əyyub Şırlanlı, 

şair-publisist, Əməkdar müəllim, 

 

Sizlərə təqdim etdiyim bu yazıda Azərbaycan xalqına, dünya azərbaycanlılarına və türk dünyasına 

Məkkə qədər əziz olan Şuşa şəhərindən bu şəhərdə keçirilmiş poeziya və muğam festivallarından biri ilə 

bağlı xatirələrimi danışacağam. 

Bəri başdan deyək ki, bir ölkənin böyüklüyü o ölkənin ərazisinin böyüklüyü ilə deyil, insanlarının mədəni 

səviyyəsi ilə qiymətləndirilir. Qürur hissi ilə deməliyik ki, belə mədəni şəhərlərdən biri də Azərbaycanın 

Mədəniyyət Mərkəzi sayılan Şuşadır. 

 

Dahilər söyləyiblər tərifin bizdən əzəl, 

Gecələr ulduzların qoynunda yatan Şuşanın! 

 

Həqiqətən də Şuşa başqa bir aləmdir, başqa bir dünyadır... 

 

Sizdən nə gizlədim: ləl-gövhər yatır, 

Şuşa torpağının hər guşəsində. 

Özgə gözəllik var, özgə ətir var, 

Şuşa torpağının bənövşəsində. 

 

Zəngin flora və faunaya malik olan Şuşanın havası buz salı kimi şəffaf, gül-çiçəklərinin rəngi isə qeyri-

adidir: qırmızıdırsa al qırmızıdır, sarıdırsa sapsarıdır, ağdırsa parlaq ağdır. Bu, torpaqdan, sudan və havadan 

asılıdır... 

Bu müqəddəs şəhərin yaranma tarixi, memarlıq və incəsənət abidələri, dünyaya bəxş etdiyi görkəmli 

şəxsiyyətləri, şair və xanəndələri, sənətkarları, nəhayət, mənfur düşmənə - vətənsiz və işğalçı ermənilərə əbədi 

göz dağı olması ilə bağlı xeyli yazılar da yazmışam. Ayağım dəyən ölkələrdə, iştirakçısı olduğum tədbirlərdə, 

ayrı-ayrı mətbuat səhifələrində, radio və televiziya verilişlərində, hətta bir neçə xarici ölkə mətbuatında da 

Şuşadan söz açmağı, dünyaya tanıtmağı özümə mənəvi borc bilmişəm. Məndən Şuşanın necə şəhər olduğunu, 

hansı coğrafi məkanda yerləşdiyini soruşanlara: 

 

Üç min il yaşayır sərv ilə çinar, 

Onlar evkaliptin kölgəsindədir. 

Everest zirvələr şahı olsa da, 

Şuşa ulduzların cərgəsindədir!.. 

cavabını vermişəm. 

 

Şuşa həm keçmişi, həm də indisi qəhrəmanlıqlarla dolu və saysız-hesabsız hadisələrin şahidi olan 

Azərbaycan şəhəridir. Şuşa dədə-babalarımızın Vətənimizə sonsuz sevgi və məhəbbətlərindən, milli ruhlarından, 

milli istəklərindən, milli birliklərindən yaranmış şəhərdir... 

Sizlərdən nə gizlədim, Şuşadan ayrı düşdüyüm 29 ilə yaxın müddətdə bir an da olsun yadımdan 

çıxartmadığım, ümidimi üzmədiyim, nə vaxtsa yenidən qovuşacağıma olan inamımı itirmədiyim, muzeyləşdirib 

ürəyimdə -ruhumda yaşatdığım Ana Vətənim Şuşanın: 

 

Bir qara daşın da əzizdir mənə, 

Qarış torpağını yada qıymaram. 

O, ürək yerinə sığıb sinəmə, 

Yüz il vəsf eləsəm yenə doymaram! 

 

dediyim bu şəhəri ona görə ürəyimdə muzeyləşdirmişəm ki, Şuşanın özünün və övladlarının nəyə qadir 

olduqlarını məndən soruşanlara tanıda bilim. Muzeyləşdirmişəm ki, Şuşaya qayıdanda (təəssüf ki, işğaldan azad 

olduğu gündən bu günə qədər gedib görməyimə şərait yaradılmamışdır...) Ana Vətənimə əliboş qayıtmayım!.. 
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Qürur hissi ilə deməliyəm ki, Şuşa 8 noyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Silahlı 

Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın qəhrəman əsgərlərinin, 

zabitlərinin, xüsusilə canlarım Vətən uğrunda qurban vermiş şəhidlərimizin, qazilərimizin və xalqımızın monolit 

birliyinin sayəsində düşməndən azad edilmişdir. Şuşanı, eləcə də digər şəhər və kəndlərimizi işğaldan azad edən 

qəhrəman əsgərlərimizin, şəhidlərimizin, qazilərimizin qarşısında baş əyirəm! 

Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə isə şəfa diləyirəm! 

Apardığımız araşdırmalardan məlum olmuşdur ki, Şuşa ilə bağlı 2000-dən çox əsər yazılmışdır. Və 

yazılacaqdır... 

 

Şair, gözəlliyin vurğunusansa, 

Dolan Qarabağı, dayan Şuşada. 

Yat zümrüd meşədə, bulaq başında, 

Bülbül nəğməsinə oyan Şuşada! 

 

...1989-cu ilin may ayının 21-i idi. Həmin gün evimizin on addımlığında yerləşən, adı dillər əzbəri olan 

Cıdır düzündə “Xarı bülbül” festivalı keçirilirdi. Həmin gün Şuşa və şuşalılar öz bəxtəvər günlərini yaşayırdılar. 

Həmin gün: 

 

Qarabağın güllərinin, 

Şeh öpürdü yanağından. 

Şuşadakı qızılgülün 

Bal axırdı dodağından!.. 

 

Ətrafdakı zümrüd meşələr, başı qarlı əzəmətli dağlar, qoyunlu-quzulu yaylaqlar, buz köynəkli qumru 

bulaqlar, nəğməkar bülbüllər adamı ovsunlayırdı. Üçmıxın sinəsindəki min bir dərdin dərmanı rəngbərəng 

çiçəklər, öz qeyri-adi görünüşü və gözəlliyi ilə insanı məftun edən Xarıbülbül gülü əl-əl gəzərək ilk dəfə görənləri 

sözün həqiqi mənasında heyrətləndirirdi... 

Sıldırım qayaların üstündə əsrlərlə qərar tutan, neçə-neçə yadellilərin işğalına məruz qalan, öz 

məğrurluğunu qoruyub saxlayan, Şuşanın belinə kəmər kimi qurşanan möhtəşəm qala divarları, bürclər qədim 

Çin səddini xatırladırdı. Bir sözlə, Şuşanı ilk dəfə görənlər sanki möcüzələr aləminə düşmüşdülər... 

Mərhəmətli ana təbiət öz əlləri ilə Cıdır düzünə gül-çiçəklərdən xalı döşəmişdi. Allah bu torpaqdan heç 

bir gözəl payını əsirgəməmişdi... 

Festivala Qazaxıstandan, Başqırıstandan, Türkmənistandan, Moskvadan, Pribaltika ölkələrindən, 

Ukraynadan, Dəmir Qapı Dərbənddən, Borçalıdan, Belqoroddan, əsasən də Azərbaycanın öz şəhərlərindən: 

Bakıdan, Naxçıvandan, Şamaxıdan, Şəkidən, Füzulidən, Cəbrayıldan və Şuşadan musiqiçilər, xanəndələr, 

şairlər, sənətkarlar və pəhləvanlar gəlmişdilər. Şuşadakı Şərq Musiqi Alətləri Fabrikinin ustalarının 

düzəltdikləri tar, kamança, saz, qaval, ud, nağara və digər musiqi alətləri ilə yanaşı öz mahir sənətkarlığı ilə 

tanınan şəbəkə ustası (ona Şuşada “şəbəkə” Rafiq deyirdilər. Hazırda Bakıda yaşayır, sənətini övladlarına: 

Vüsala və Fəridə də öyrədibdir Ə.Ş.) Allahverdiyev Rafiq Qaffar oğlunun düzəltdiyi şəbəkə nümunələrinə 

qonaqlar heyranlıqla tamaşa edirdilər. Tədbirdə iştirak edən bir çox qonaqlar adlarını sadaladığımız musiqi 

alətlərindən və şəbəkə nümunələrindən alıb öz ölkələrinə apardılar. 

Cıdır düzündə Azərbaycanın məşhur pəhləvanı mərhum Qaçay Balaca oğlu Hüseynovun özünün və 

oğlanları Təvəkkülün, Allah-erdinin, pəhləvanın qız nəvəsi 10 yaşlı Rəşadın, pəhləvanın qızının (adını 

unutmuşam Ə.Ş.) atıb-tutduqları ağır çəki daşları, dartıb saxladıqları minik maşınları, xüsusilə Qaçay pəhləvanın 

arxası üstə uzanaraq sinəsinin üstündən yük yerində 30-40 nəfər adamla dolu “Qaz-53” markalı maşını keçirməsi 

səhnəsindəki alqışlar hələ də gözlərimin önündə canlanır. Xanəndələrin zəngulələri dağlarda, dərələrdə əks-səda 

verirdi... 

Yeddi rəngdə düzəldilmiş çadırlar qədim oğuz-türk fatehlərinin çadırlarını xatırladırdı. Sanki yeni bir 

dünyaya düşmüşdük... Yadımda ikən deyim ki, “Xarıbülbül” festivalının baş tutmaması üçün Azərbaycanın 

Xankəndi şəhərini terror yuvasına çevirmiş vətənsiz, mədəniyyətsiz, mənəviyyatsız, vəhşi, işğalçı və paxıl 

ermənilər Ağdamdan Şuşaya gələn yolları keçmiş Sovet Rusiyasına məxsus olan 366-cı motoatıcı alayın əsgər və 

zabitləri ilə birlikdə bağlamışdılar. Onlar Şuşanın ətrafındakı Şuşakənddən, Mıxatardan, Qırmızı bazardan, 

Sığınaqdan, “Topxana” meşəsindən və digər yerlərdən hər gün Şuşanı mərmi atəşinə tuturdular. Hətta onlar Cıdır 

düzünə toplaşmış festival iştirakçılarının da üstlərinə bir neçə dəfə güllə atmışdılar. Şuşadan başqa rayonlara 
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gediş-gəliş olduqca çətin idi. Elə buna görə də şənlikdə iştirak nəzərdə tutulmuş bir çox mötəbər qonaqlar Əsgəran, 

Xocalı, Xankəndi və Şuşa yollarında təhlükəsizliklərinə şərait yaradılmadığı üçün yarı yoldan geri qayıtmağa 

məcbur olmuşdular. Bir çox qonaqlar isə Şuşaya vətənpərvər oğullarımızın köməyi ilə gəlib çıxmışdılar. 

Xankəndində erməniləri qoruyub saxlayan, havadarlıq edən Volski hökuməti və onun tabeçiliyində olan 

“Xüsusi Təşkilat Komitəsi”nin “sülhməramlı” qoşunları ermənilərlə birlikdə qəsdən qonaqların Şuşaya 

gəlmələrinə əngəl yaratmışdılar. 

...Amfiteatrı xatırladan Cıdır düzündə bir- birindən 30-40 metr aralı qurulmuş çadırların qapısının üstündə 

ifa ediləcək muğamın adı yazılmışdı. 

Qazax, Türkmən və Başqırd musiqiçiləri yerə döşənmiş xalı və gəbələrin üstündə bardaş qurmuşdular. 

Festivalın açılışında dalıi l zeyir Hacıbəylinin milli ruhundan, milli istəyindən yaranmış “Koroğlu” 

uvertürası səsləndirildi. Bu qəhrəmanlıq və vətənpərvərlik əsərinin sədaları dağlarda, dərələrdə, Qarabağın bütün 

el-obalarında, göylərin sonsuzluğunda əks-səda yaradırdı. Bu möhtəşəm musiqi əsəri Şuşanın böyük şəxsiyyətlər 

Vətəni olduğunu dünyaya çatdırırdı... Bu uvertura həm də o vaxtlar Qarabağın və onun zümrüd tacı sayılan 

Şuşanın üstünə uzanan düşmən caynaqlarının təhlükəsindən xəbər verirdi, bizi ayıq-sayıq olmağa çağırırdı... 

Sanki bu anlarda göylərin mələkləri də Şuşaya qonaq gəlmişdilər. Onlar da Şuşanın gözəlliyinə 

heyranlıqla tamaşa edirdilər. Bu sehirli aləmdə qeyri-ixtiyari olaraq özüm-özümdən soruşduğum: 

- Görəsən bənzəri varmı Şuşanın?! 

Sualıma özümün: 

 

Zirvə şəhəridir Azərbaycanın- 

Burdan vərəqləyək, biz qalaları!.. 

 

cavabım olmuşdu. Düşünürəm ki, həmin anlarda iç dünyamdan qopub gələn bu misralar dədə-

babalarımızın bizlərə əmanət etdikləri Şuşanı qoruyub-saxlamağımıza bir çağırış nidası idi. 

Mən Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xan tərəfindən təməl daşının qoyulduğu Şuşanın oğluyam. 

Səmimi deyim ki, Şuşanın işğal altında olduğu illərində məni doğma şəhərimizə qayıdacağımıza olan güclü 

inamını yaşadıbdır. Səmimi deyim ki, Şuşadan ayrı düşdüyüm illərdə: 

 

Ümidi qoymadım puç ola gedə, 

İçimdən kədəri, qəmi qovmuşam. 

Sönmüş çıraqları yandırmaq üçün, 

Gah alov olmuşam, gah od olmuşam! 

 

...Yaxşı yadımdadır: moskvalı Vyaçeslav, xarkovlu Natalya çıxış etdilər. Onlar Qarabağın, Şuşanın, 

Xankəndinin, Şahbulağın, Əsgəranın, Xocalının, Azərbaycan xalqına məxsusluğundan, ermənilərin 1828-1830-

cu illərdə Qarabağa köçürülüb gətirildiklərindən elmi əsaslarla tarixi faktlar söylədilər Şuşanın gözəlliyi 

qarşısında heyranlıqlarını dönə-dönə dilə gətirdilər. Onların çıxışları alqışlarla qarşılandı. 

“Xarıbülbül” festivalında Azərbaycanın mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu da iştirak edirdi. 

Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, mərhum professor Vasif Adıgözəlovun çıxışı 

iştirakçılarda xoş təsir yaratdı. 

“Xarıbülbül” festivalında Vasif Adıgözəlovla birlikdə Oqtay Quliyev, Bayram Hüseynov, Həsən 

Adıgözəlov, Şamil Axundov və Qarabağın gözəli, təkrarsız və bənzərsiz muğam ifaçısı, xalq artisti Sara 

Qədimova da iştirak edirdilər. Söz çıxış üçün Sara xanıma verildi. Sara xanım bir anlığa gözlərini Cıdır düzündən 

açıq-aydın görünən Şahbulağa, Əsgərana, Xocalıya, Xankəndinə, “Topxana” meşəsinə, Daşaltı çayına, Qırxqız 

və Kirs dağların, Gülablıya, Malıbəyli və Quşçular kəndlərinə, bir sözlə, Qarabağın mənzərələrinə tərəf 

yönəldərək “Qarabağ şikəstəsi” muğamını oxudu. 

Sara xanımın insanı ovsunlayan qeyri-adi səsi göylərin əngnliklərində buludlara layla çalırdı. Onun 

zəngulələri Təbrizə, Ərdəbilə, Dəmir Qapı Dərbəndə, Borçalıya qanadlanırdı. Bu sehirli şikəstə Şuşadan bütün 

türk-dünyasına yayılırdı... Mənə elə gəlirdi ki, bir vaxtlar vətənindən ayrı düşmüş Ağabəyim ağanın ruhu da 

Şuşada gəzib-dolaşırdı. Sara xanım Ağabəyim ağanın dilindən deyilmiş bayatını olduğu kimi oxuyurdu: 

 

Əziziyəm, Qarabağ, 

Şəki, Şirvan, Qarabağ. 

Tehran cənnətə dönsə, 
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Yaddan çıxmaz Qarabağ... 

 

Bu məşhur bayatı ilə “Qarabağ şikəstəsi” Şuşada bir-birinə qovuşmuşdu... Səmimi deməliyəm ki, bu 

“Qarabağ şikəstə”si milli ruhumuzun, tariximizin, mədəniyyətimizin, poeziyamızın qızıl səhifələrindəndir. 

Həmin anlarda “Ağzıyastı” kahanın qarşısında çay dəsgahı süfrəsi ətrafımda əyləşmiş “Məclisi-üns”ün 

və “Məclisi-fəramaşan”ın şair və xanəndələrinin ruhları da festivala qovuşmuşdu. 

...Naxçıvanlılar “Segah” çadırında çıxış etdilər. Xanəndə Hünər Əliyevi tarda Elman Əliyev, kamançada 

Nazim Hüseynov müşayiət edirdilər. Onlar öz çıxışları ilə tamaşaçıları feyziyab etdilər. 

Şəkililər “Şur” çadırında oxuyurdular. Milli geyimdə 75-80 yaşlı qoca xanəndənin şaqraq zənguləsini 

bu vaxta qədər unutmamışam. Onu tarda Əbdülrəşid Məmmədov, kamançada Fərrux Məmmədov müşayiət 

edirdilər. Şəkililərin mədəniyyət evi Ələsgər Abdullayevin adını daşıyırdı. Xanəndənin adı Əbülfəz Nəcəfov idi. 

Onun yanıqlı səslə oxuduğu “Dərdimi söylədim bir gözəl qıza, o da bənzəyirdi aya, ulduza” mahnısının əvəzi 

yox idi.. Bu vaxta qədər onların ifa etdikləri “Ah gülə-gülə” mahnısını da unuda bilməmişəm. 

Şamaxılılar “Rast” çadırında çıxış edirdilər. Ağakərim və Hafiz adlı xanəndələr oxudular. Onları tarda 

Şamil İsmayılov, kamançada Azər Hacıbalayev milli geyimdə və başlarında gümüşü papaqla müşayiət edirdilər. 

Füzulilərin çadırı “Şüstər” adlanırdı. Məşhur xanəndə Ağabala Abdullayevin oğlu Nizami Abdullayev və 

Təşkilat Nəsirov oxudular. Təşkilatı, Nizamini və Fatma Əhmədovam tarda Rasim Tahirov, kamançada Əhməd 

Vəliyev müşayiət edirdilər. Fatmanın şaqraq və yanıqlı səsi adamı ovsunlayırdı. 

Cəbrayıl elindən gələnlər “Bayatı şiraz” çadırında əyləşmişdilər. Bu muğamı Məmməd Muradov adlı 

xanəndə oxudu. Onu tarda Nurəddin Quliyev, kamançada şuşalı Vaqif Mirzəyev müşayiət etdilər. Çox gözəl çalıb-

oxudular. 

Bakı Muğam Teatrının nümayəndələri “Çahargah” çadırında idilər. Xanəndə Mehman Səmədovu tarda 

Mirxalid Salayev, kamançada Zahid Rzayev müşayiət etdilər. Mehman Səmədovun qeyri-adi səsini hələ də 

unutmamışam. Onun “Göstər ey gül üzünü, bülbülü şeyda gülsün” misraları ilə başlanan qəzəllə oxuduğu muğam 

hamını ovsunlamışdı. 

Dünyanı heyrətə salan - Qafqazın konservatoriyası sayılan Şuşanın çadırı ağ rəngdə idi. Şuşanın muğam 

və mahnı ifaçıları mərhum Hüseyn Məşədiyev, Gülnaz Tağıyeva, Hafiz Sədirzadə, Mehdi Mehdiyev, mərhum 

xanəndə İsa Rəhimov, qarmon və tar ifaçısı mərhum Tapdıq Zeynalov, tarzən mərhum Nadir Abbasov, tarzən 

mərhum Gülağa Zeynalov (Gülağa Zeynalov uzun illər Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət 

Universitetinin dosenti olmuşdur), tarzən İntiqam Abbasov, nağarada Natiq İbrahimov, kamançada Mərkəz 

Əliyev, sazda Əli Baxşəliyev öz məharətlərini göstərdilər. İsa Rəhimov klassik xanəndələrə xas olan dəsgahla 

“Qarabağ şikəstəsi” və “Heyratı”, Gülnar Tağıyeva, “Qatar”, Hafiz Sədrzadə “Şur”, Hüseyn Məşədiyev 

“Mənsuriyyə” muğamlarını məharətlə ifa etdilər. Şuşalıların ansamblına əməkdar incəsənət xadimi Eldar Əliyev 

rəhbərlik edirdi. Konsertmyest Rəsul İsmayılov idi. Şuşalılar sözün əsl mənasında tədbirə sonsuz gözəllik qatdılar. 

Tədbirə Nizami Gəncəvinin, Əfsələddin Xaqaninin, Məhəmməd Füzulinin, Şah İsmayıl Xətayinin, İmadəddin 

Nəsiminin, Molla Pənah Vaqifin, Qasım bəy Zakirin, Xurşidbanu Natəvanın, Seyid Əzim Şirvaninin, Cabbar 

Qaryağdıoğlunun, Zabul Qasımın, Keçəçi oğlu Məhəmmədin, Əbdülbaği Zulalovu (Bülbülcanın), Sadıqcanın, 

Üzeyir Hacıbəylinin ruhları qovuşmuşdu. 

Bu möhtəşəm tədbirdə mən mərhum tarzən Gülağa Zeynalovun tarda çaldığı “Zabul” segahın 

müşayiəti ilə “Aman Allah, Şuşada nə möcüzələr vardı?!..” və “Şuşaya gəlməlisən” şeirlərimi söylədim. 

Sonda deyim ki, bu gözəl tədbiri Şuşasız yaşadığımız 29 ilə yaxın illərdə yaddaşımda qoruyub 

saxlamamışam, həm də mətbuat səhifələrində də oxuculara çatdırmamışam. 

Şuşa bizi öz ana qucağına çağırır. İnanırıq ki, tezliklə, hamılıqca yolumuzu gözləyən el-obalarımıza 

qovuşacağıq, xarabalığa çevrilmiş şəhərlərimizi və kəndlərimizi yenidən gülüstana çevirəcəyik! 

Şuşa bizi çağırır ki, 1993-cü ildən bu günümüzə qədər unutmadığımız, qoruyub saxladığımız “Məclisi-

üns”ümüzü (“Məclisi-üns” - “Söz-gülüstanı” adı ilə fəaliyyət göstərir) və “Məclisi-fəramuşan”ı öz anasına - 

Şuşaya qovuşduraq. 

İnanırıq ki, tezliklə Şuşa şəhərində xalqımızın, bütün türk dünyasının, eləcə də dünyanın sülhsevər 

ölkələrinin şairləri, yazıçıları, musiqiçiləri, sənət korifeyləri, dövlət xadimləri, muğam ifaçıları, xüsusilə də 

Şuşanı və digər el-obalarımızı işğaldan azad edən qəhrəman əsgərlərimiz “Xarıbülbül” festivalı süfrəsi 

ətrafında əyləşəcəklər! 

 

Ədalət.-2021.-11 mart.-№28.-S.6. 
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Dünyanı heyrətləndirən mədəniyyət ocağı - Şuşa... 

 
Əyyub Şırlanlı, 

şair-publisist, Əməkdar müəllim,Birinci Qarabağ müharibəsinin veteranı, 

“Məclisi-üns” - “Söz gülüstanı” Ədəbi Birliyinin rəhbəri 

 

Sizlərə təqdim etdiyim bu yazıda Azərbaycan xalqına, dünya azərbaycanlılarına və türk dünyasına milli 

mənəvi dəyərimizin alınmaz qala simvolu kimi müqəddəslik qədər əziz olan Şuşa şəhərindən, bu şəhərdə 

keçirilmiş poeziya və muğam festivallarından biri ilə bağlı xatirələrimi danışacağam. 

Bəri başdan deyək ki, bir ölkənin böyüklüyü o ölkənin ərazisi ilə deyil, insanlarının mədəni səviyyəsi ilə 

qiymətləndirilir. Qürur hissi ilə deməliyik ki, belə mədəni şəhərlərdən biri də Azərbaycanın Mədəniyyət Mərkəzi 

sayılan Şuşadır. 

 

Dahilər söyləyiblər tərifin bizdən əzəl, 

Gecələr ulduzların qoynunda yatan Şuşam! 

Həqiqətən də, Şuşa başqa bir aləmdir, başqa bir dünyadır... 

Sizdən nə gizlədim: ləl-gövhər yatır, 

Şuşa torpağının hər guşəsində. 

Özgə gözəllik var, özgə ətir var, 

Şuşa torpağının bənövşəsində. 

 

Zəngin flora və faunaya malik olan Şuşanın havası buz salı kimi şəffaf, gül-çiçəklərinin rəngi isə qeyri-

adidir: qırmızıdırsa al qırmızıdır, sarıdırsa sapsarıdır, ağdırsa parlaq ağdır. Bu, torpaqdan, sudan və havadan 

asılıdır... 

Bu müqəddəs şəhərin yaranma tarixi, memarlıq və incəsənət abidələri, dünyaya bəxş etdiyi görkəmli 

şəxsiyyətləri, şair və xanəndələri, sənətkarları, nəhayət, mənfur düşmənə - vətənsiz və işğalçı ermənilərə əbədi 

göz dağı olması ilə bağlı xeyli yazılar da yazmışam. Ayağım dəyən ölkələrdə, iştirakçısı olduğum tədbirlərdə, 

ayrı-ayrı mətbuat səhifələrində, radio və televiziya verilişlərində, hətta bir neçə xarici ölkə mətbuatında da 

Şuşadan söz açmağı, dünyaya tanıtmağı özümə mənəvi borc bilmişəm. Məndən Şuşanın necə şəhər olduğunu, 

hansı coğrafi məkanda yerləşdiyini soruşanlara: 

 

Üç min il yaşayır sərv ilə çinar, 

Onlar evkaliptin kölgəsindədir. 

Everest zirvələr şahı olsa da, 

Şuşa ulduzların cərgəsindədir!.. 

- cavabını vermişəm. 

 

Şuşa həm keçmişi, həm də indiki qəhrəmanlıqlarıyla dolu və saysız-hesabsız hadisələrin şahidi olan 

Azərbaycan şəhəridir. Şuşa dədə-babalarımızın Vətənimizə sonsuz sevgi və məhəbbətlərindən, milli ruhlarından, 

milli istəklərindən, milli birliklərindən yaranmış şəhərdir... 

Sizlərdən nə gizlədim, Şuşadan ayrı düşdüyüm 29 ilə yaxın müddətdə bir an da olsun yadımdan 

çıxarmadığım, ümidimi üzmədiyim, nə vaxtsa yenidən qovuşacağıma olan inamımı itirmədiyim, muzeyləşdirib 

ürəyimdə - ruhumda yaşatdığım Ana Vətənim Şuşaya: 

 

Bir qara daşın da əzizdir mənə, 

Qarış torpağını yada qıymaram. 

O, ürək yerinə sığıb sinəmə, 

Yüz il vəsf eləsəm yenə doymaram! 

 

- dediyim bu şəhəri ona görə ürəyimdə muzeyləşdirmişəm ki, Şuşanın özünün və övladlarının nəyə qadir 

olduqlarını məndən soruşanlara tanıda bilim. Muzeyləşdirmişəm ki, Şuşaya qayıdanda (təəssüf ki, işğaldan azad 

olduğu gündən bu günə qədər gedib görməyimə şərait yaradılmamışdır...) Ana Vətənimə əliboş qayıtmayım!.. 

Qürur hissi ilə deməliyəm ki, Şuşa 8 noyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Silahlı 

Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın qəhrəman əsgərlərinin, 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

588 
 

zabitlərinin, xüsusilə canlarını Vətən uğrunda qurban vermiş şəhidlərimizin, qazilərimizin və xalqımızın monolit 

birliyinin sayəsində düşməndən azad edilmişdir. Şuşanı, eləcə də digər şəhər və kəndlərimizi işğaldan azad edən 

qəhrəman əsgərlərimizin, şəhidlərimizin, qazilərimizin qarşısında baş əyirəm! 

 

Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə isə şəfa diləyirəm! 

Apardığımız araşdırmalardan məlum olmuşdur ki, Şuşa ilə bağlı 2000-dən çox əsər yazılmışdır. Və 

yazılacaqdır... 

Şair, gözəlliyin vurğunusansa, 

Dolan Qarabağı, dayan Şuşada. 

Yat zümrüd meşədə, bulaq başında, 

Bülbül nəğməsinə oyan Şuşada! 

 

...1989-cu ilin may ayının 21-i idi. Həmin gün evimizin on addımlığında yerləşən, adı dillər əzbəri olan 

Cıdır düzündə “Xarı bülbül” festivalı keçirilirdi. Həmin gün Şuşa və şuşalılar öz bəxtəvər günlərini yaşayırdılar. 

Həmin gün: 

Qarabağın güllərinin, 

Şeh öpürdü yanağından. 

Şuşadakı qızılgülün 

Bal axırdı dodağından!.. 

 

Ətrafdakı zümrüd meşələr, başı qarlı əzəmətli dağlar, qoyunlu-quzulu yaylaqlar, buz köynəkli qumru 

bulaqlar, nəğməkar bülbüllər adamı ovsunlayırdı. Üçmıxın sinəsindəki min bir dərdin dərmanı rəngbərəng 

çiçəklər, öz qeyri-adi görünüşü və gözəlliyi ilə insanı məftun edən Xarı bülbül gülü əl-əl gəzərək ilk dəfə görənləri 

sözün həqiqi mənasında heyrətləndirirdi... 

Sıldırım qayaların üstündə əsrlərlə qərar tutan, neçə-neçə yadellilərin işğalına məruz qalan, öz 

məğrurluğunu qoruyub saxlayan, Şuşanın belinə kəmər kimi qurşanan möhtəşəm qala divarları, bürclər qədim 

Çin səddini xatırladırdı. Bir sözlə, Şuşanı ilk dəfə görənlər sanki möcüzələr aləminə düşmüşdülər... 

Mərhəmətli ana təbiət öz əlləri ilə Cıdır düzünə gül-çiçəklərdən xalı döşəmişdi. Allah bu torpaqdan heç 

bir gözəl payını əsirgəməmişdi... 

Festivala Qazaxıstandan, Başqırdıstandan, Türkmənistandan, Moskvadan, Pribaltika ölkələrindən, 

Ukraynadan, Dəmir Qapı Dərbənddən, Borçalıdan, Belqoroddan, əsasən də Azərbaycanın öz şəhərlərindən: 

Bakıdan, Naxçıvandan, Şamaxıdan, Şəkidən, Füzulidən, Cəbrayıldan musiqiçilər, xanəndələr, şairlər, sənətkarlar 

və pəhləvanlar gəlmişdilər. Şuşadakı Şərq Musiqi Alətləri Fabrikinin ustalarının düzəltdikləri tar, kamança, saz, 

qaval, ud, nağara və digər musiqi alətləri ilə yanaşı, öz mahir sənətkarlığı ilə tanınan şəbəkə ustası (ona Şuşada 

“şəbəkə” Rafiq deyirdilər. Hazırda Bakıda yaşayır, sənətini övladlarına: Vüsala və Fəridə də öyrədibdir - Ə.Ş.) 

Allahverdiyev Rafiq Qaffar oğlunun düzəltdiyi şəbəkə nümunələrinə qonaqlar heyranlıqla tamaşa edirdilər. 

Tədbirdə iştirak edən bir çox qonaqlar adlarını sadaladığımız musiqi alətlərindən və şəbəkə nümunələrindən alıb 

öz ölkələrinə apardılar. 

Cıdır düzündə Azərbaycanın məşhur pəhləvanı mərhum Qaçay Balaca oğlu Hüseynovun özünün və 

oğlanları Təvəkkülün, Allahverdinin, qız nəvəsi 10 yaşlı Rəşadın, pəhləvanın qızının (adını unutmuşam -Ə.Ş.) 

atıb-tutduqları ağır çəki daşları, dartıb saxladıqları minik maşınları, xüsusilə Qaçay pəhləvanın arxası üstə 

uzanaraq sinəsinin üstündən yük yerində 30-40 nəfər adamla dolu “Qaz-53” markalı maşını keçirməsi səhnəsi 

zamanı alqışlar hələ də gözlərimin önündə canlanır. 

Xanəndələrin zəngulələri dağlarda, dərələrdə əks-səda verirdi... 

Yeddi rəngdə düzəldilmiş çadırlar qədim Oğuz-türk fatehlərinin çadırlarını xatırladırdı. Sanki yeni bir 

dünyaya düşmüşdük... Yadımda ikən deyim ki, “Xarıbülbül” festivalının baş tutmaması üçün Azərbaycanın 

Xankəndi şəhərini terror yuvasına çevirmiş vətənsiz, mədəniyyətsiz, mənəviyyatsız, vəhşi, işğalçı və paxıl 

ermənilər Ağdamdan Şuşaya gələn yolları keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayının əsgər və zabitləri ilə birlikdə 

bağlamışdılar. Onlar Şuşanın ətrafındakı Şuşakənddən, Mıxatardan, Qırmızı kənddən, Sığınaqdan, “Topxana” 

meşəsindən və digər yerlərdən hər gün Şuşanı mərmi atəşinə tuturdular. Hətta onlar Cıdır düzünə toplaşmış 

festival iştirakçılarına bir neçə dəfə güllə atmışdılar. Şuşadan başqa rayonlara gediş-gəliş olduqca çətin idi. Elə 

buna görə də şənlikdə iştirakı nəzərdə tutulmuş bir çox mötəbər qonaqlar Əsgəran, Xocalı, Xankəndi və Şuşa 

yollarında təhlükəsizliklərinə şərait yaradılmadığı üçün yarı yoldan geri qayıtmağa məcbur olmuşdular, bir çoxları 

isə vətənpərvər oğullarımızın köməyi ilə gəlib çıxmışdılar. 
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Xankəndidə erməniləri qoruyub saxlayan, havadarlıq edən Volski hökuməti və onun tabeçiliyində olan 

“Xüsusi Təşkilat Komitəsi”nin “sülhməramlı” qoşunları ermənilərlə birlikdə qəsdən qonaqların Şuşaya 

gəlmələrinə əngəl yaratmışdılar. 

...Amfiteatrı xatırladan Cıdır düzündə bir-birindən 30-40 metr aralı qurulmuş çadırların qapısının üstündə 

ifa ediləcək muğamın adı yazılmışdı. 

Qazax, Türkmən və Başqırd musiqiçiləri yerə döşənmiş xalı və gəbələrin üstündə bardaş qurmuşdular. 

Festivalın açılışında dahi Üzeyir Hacıbəylinin milli ruhundan, milli istəyindən yaranmış “Koroğlu” 

uvertürası səsləndirildi. Bu qəhrəmanlıq və vətənpərvərlik əsərinin sədaları dağlarda, dərələrdə, Qarabağın bütün 

el-obalarında, göylərin sonsuzluğunda əks-səda yaradırdı. Bu möhtəşəm musiqi əsəri Şuşanın böyük şəxsiyyətlər 

Vətəni olduğunu dünyaya çatdırırdı... Bu uvertüra həm də o vaxtlar Qarabağın və onun zümrüd tacı sayılan 

Şuşanın üstünə uzanan düşmən caynaqlarının təhlükəsindən xəbər verirdi, bizi ayıq-sayıq olmağa çağırırdı... 

Mən Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xan tərəfindən təməl daşının qoyulduğu Şuşanın oğluyam. 

Səmimi deyim ki, Şuşanın işğal altında olduğu illərdə məni doğma şəhərimizə qayıdacağımıza güclü inamı 

yaşadıbdır. Səmimi deyim ki, Şuşadan ayrı düşdüyüm illərdə: 

 

Ümidi qoymadım puç ola gedə, 

İçimdən kədəri, qəmi qovmuşam. 

Sönmüş çıraqları yandırmaq üçün, 

Gah alov olmuşam, gah od olmuşam! 

 

...Yaxşı yadımdadır: moskvalı Vyaçeslav, xarkovlu Natalya çıxış etdilər. Onlar Qarabağın, Şuşanın, 

Xankəndinin, Şahbulağın, Əsgəranın, Xocalının Azərbaycan xalqına məxsusluğundan, ermənilərin 1828-1830-cu 

illərdə Qarabağa köçürülüb gətirildiklərindən elmi əsaslarla tarixi faktlar söylədilər, Şuşanın gözəlliyi qarşısında 

heyranlıqlarını dönə-dönə dilə gətirdilər. Onların çıxışları alqışlarla qarşılandı. 

“Xarı bülbül” festivalında Azərbaycanın mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu da iştirak edirdi. 

Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, mərhum professor Vasif Adıgözəlovun çıxışı iştirakçılarda xoş 

təsir yaratdı. 

“Xarı bülbül” festivalında Vasif Adıgözəlovla birlikdə Oqtay Quliyev, Bayram Hüseynov, Həsən 

Adıgözəlov, Şamil Axundov və Qarabağın gözəli, təkrarsız və bənzərsiz muğam ifaçısı, Xalq artisti Sara 

Qədimova da iştirak edirdi. Söz çıxış üçün Sara xanıma verildi. Sara xanım bir anlığa gözlərini Cıdır düzündən 

açıq-aydın görünən Şahbulağa, Əsgərana, Xocalıya, Xankəndiyə, “Topxana” meşəsinə, Daşaltı çayına, Qırxqız 

və Kirs dağlarına, Gülablıya, Malıbəyli və Quşçular kəndlərinə, bir sözlə, Qarabağın mənzərələrinə tərəf 

yönəldərək “Qarabağ şikəstəsi” muğamını oxudu. 

Sara xanımın insanı ovsunlayan qeyri-adi səsi göylərin ənginliklərində buludlara layla çalırdı. Onun 

zəngulələri Təbrizə, Ərdəbilə, Dəmir Qapı Dərbəndə, Borçalıya qanadlanırdı. Bu sehrli şikəstə Şuşadan bütün 

türk dünyasına yayılırdı... Mənə elə gəlirdi ki, bir vaxtlar vətənindən ayrı düşmüş Ağabəyim ağanın ruhu da 

Şuşada gəzib-dolaşırdı. Sara xanım Ağabəyim ağanın dilindən deyilmiş bayatını olduğu kimi oxuyurdu: 

 

Əziziyəm, Qarabağ, 

Şəki, Şirvan, Qarabağ. 

Tehran cənnətə dönsə, 

Yaddan çıxmaz Qarabağ... 

 

Bu məşhur bayatı ilə “Qarabağ şikəstəsi” Şuşada bir-birinə qovuşmuşdu... Səmimi deməliyəm ki, bu 

“Qarabağ şikəstə”si milli ruhumuzun, tariximizin, mədəniyyətimizin, poeziyamızın qızıl səhifələrindəndir. 

Həmin anlarda “Ağzıyastı” kahanın qarşısında çay dəstgahı süfrəsi ətrafında əyləşmiş “Məclisi-üns”ün 

və “Məclisi-fəramuşan”ın şair və xanəndələrinin ruhları da festivala qovuşmuşdu. 

...Naxçıvanlılar “Segah” çadırında çıxış etdilər. Xanəndə Hünər Əliyevi tarda Elman Əliyev, kamançada 

Nazim Hüseynov müşayiət edirdilər. Onlar öz çıxışları ilə tamaşaçıları feyziyab etdilər. 

Şəkililər “Şur” çadırında oxuyurdular. Milli geyimdə 75-80 yaşlı qoca xanəndənin şaqraq zənguləsini bu 

vaxta qədər unutmamışam. Onu tarda Əbdülrəşid Məmmədov, kamançada Fərrux Məmmədov müşayiət edirdilər. 

Şəkililərin mədəniyyət evi Ələsgər Abdullayevin adını daşıyırdı. Xanəndənin adı Əbülfəz Nəcəfov idi. Onun 

yanıqlı səslə oxuduğu “Dərdimi söylədim bir gözəl qıza, o da bənzəyirdi aya, ulduza” mahnısının əvəzi yox idi... 

Bu vaxta qədər onların ifa etdikləri “Ah gülə-gülə” mahnısını da unuda bilməmişəm. 
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Şamaxılılar “Rast” çadırında çıxış edirdilər. Ağakərim və Hafiz adlı xanəndələr oxudular. Onları tarda 

Şamil İsmayılov, kamançada Azər Hacıbalayev milli geyimdə və başlarında gümüşü papaqla müşayiət edirdilər. 

Füzulilərin çadırı “Şüstər” adlanırdı. Məşhur xanəndə Ağabala Abdullayevin oğlu Nizami Abdullayev və 

Təşkilat Nəsirov oxudular. Təşkilatı, Nizamini və Fatma Əhmədovanı tarda Rasim Tahirov, kamançada Əhməd 

Vəliyev müşayiət edirdilər. Fatmanın şaqraq və yanıqlı səsi adamı ovsunlayırdı. 

Cəbrayıl elindən gələnlər “Bayatı-Şiraz” çadırında əyləşmişdilər. Bu muğamı Məmməd Muradov adlı 

xanəndə oxudu. Onu tarda Nurəddin Quliyev, kamançada şuşalı Vaqif Mirzəyev müşayiət etdilər. Çox gözəl çalıb-

oxudular. 

Bakı Muğam Teatrının nümayəndələri “Çahargah” çadırında idilər. Xanəndə Mehman Səmədovu tarda 

Mirxalid Salayev, kamançada Zahid Rzayev müşayiət etdilər. Mehman Səmədovun qeyri-adi səsini hələ də 

unutmamışam. Onun “Göstər ey gül üzünü, bülbüli-şeyda gülsün” misraları ilə başlanan qəzəllə oxuduğu muğam 

hamını ovsunlamışdı. 

Dünyanı heyrətə salan - Qafqazın konservatoriyası sayılan Şuşanın çadırı ağ rəngdə idi. Şuşanın muğam 

və mahnı ifaçıları mərhum Hüseyn Məşədiyev, Gülnaz Tağıyeva, Hafiz Sədirzadə, Mehdi Mehdiyev, mərhum 

xanəndə İsa Rəhimov, qarmon və tar ifaçısı mərhum Tapdıq Zeynalov, tarzən mərhum Nadir Abbasov, tarzən 

mərhum Gülağa Zeynalov (Gülağa Zeynalov uzun illər Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət 

Universitetinin dosenti olmuşdur), tarzən İntiqam Abbasov, nağarada Natiq İbrahimov, kamançada Mərkəz 

Əliyev, sazda Əli Baxşəliyev öz məharətlərini göstərdilər. İsa Rəhimov klassik xanəndələrə xas olan dəstgahla 

“Qarabağ şikəstəsi” və “Heyratı”, Gülnar Tağıyeva, “Qatar”, Hafiz Sədrzadə “Şur”, Hüseyn Məşədiyev 

“Mənsuriyyə” muğamlarını məharətlə ifa etdilər. Şuşalıların ansamblına Əməkdar incəsənət xadimi Eldar Əliyev 

rəhbərlik edirdi. Konsertmeystr Rəsul İsmayılov idi. Şuşalılar sözün əsl mənasında tədbirə sonsuz gözəllik 

qatdılar. Tədbirə Nizami Gəncəvinin, Əfsələddin Xaqaninin, Məhəmməd Füzulinin, Şah İsmayıl Xətainin, 

İmadəddin Nəsiminin, Molla Pənah Vaqifin, Qasım bəy Zakirin, Xurşidbanu Natəvanın, Seyid Əzim Şirvaninin, 

Cabbar Qaryağdıoğlunun, Zabul Qasımın, Keçəçi oğlu Məhəmmədin, Əbdülbaği Zulalovu (Bülbülcanın), 

Sadıqcanın, Üzeyir Hacıbəylinin ruhları qovuşmuşdu. 

Bu möhtəşəm tədbirdə mən mərhum tarzən Gülağa Zeynalovun çaldığı “Zabul” segahın müşayiəti ilə 

“Aman Allah, Şuşada nə möcüzələr vardı?!.” və “Şuşaya gəlməlisən” şeirlərimi söylədim. 

Bu gün Şuşa bizi qələbə ruhu ilə öz ana qucağına çağırır. İnanırıq ki, tezliklə, hamılıqla yolumuzu 

gözləyən el-obalarımıza qovuşacağıq, xarabalıqdan cənnətə döndərilmiş şəhərlərimizi və kəndlərimizi yenidən 

gülüstana çevirəcəyik! 

Şuşa bizi çağırır ki, 1993-cü ildən bu günümüzə qədər unutmadığımız, qoruyub saxladığımız “Məclisi-

üns”ümüzü (“Məclisi-üns” - “Söz-gülüstanı” adı ilə fəaliyyət göstərir) və “Məclisi-fəramuşan”ı öz anasına - 

Şuşaya qovuşduracağıq. 

İnanırıq ki, tezliklə Şuşa şəhərində xalqımızın, bütün türk dünyasının, eləcə də dünyanın sülhsevər 

ölkələrinin şairləri, yazıçıları, musiqiçiləri, sənət korifeyləri, dövlət xadimləri, muğam ifaçıları, xüsusilə də Şuşanı 

və digər el-obalarımızı işğaldan azad edən qəhrəman əsgərlərimiz “Xarıbülbül” festivalı süfrəsi ətrafında 

əyləşəcəklər! 

 

Respublika. - 2021.- 5 mart. - № 50. - S. 6. 
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Şuşanın hamamları 

 
Vasif Quliyev 

 

İctimai tikili olan hamamlar xalqımızın məişət xüsusiyyətləri və estetik zövqünün atributlarından 

biri, Şərq ölkələrində təmizlik və paklıq məskəni sayılıb. Hamamlar sanitariya-gigiyena funksiyaları ilə 

yanaşı, həm də istirahət yerləri kimi üz tutulan məkanlardan olub. Qədim hamamlar xalqımızın mədəni 

tarixini özündə yaşatmaqla bərabər, maddi mədəniyyət abidəsi və memarlıq nümunəsi kimi də 

əhəmiyyətlidir. Bu mənada milli mədəniyyət paytaxtı elan edilən Şuşa şəhərinin hamamları həm tarixilik, 

həm memarlıq, həm də məişətimizin bir parçası kimi böyük maraq doğurur. 

 

“Şuşada ilk hamam XVIII əsrin 50-cı illərində qala şəhər kimi formalaşmağa başlayanda Pənahəli xanın 

qardaşı oğlu Əbdüsəməd bəy Behbudəli bəy oğlu Cavanşir tikdirib və həmin hamam sahibinin adı ilə də tanınıb. 

Hamamın qapısının üstündə Şuşa şəhərinin salınma, hamamın tikilmə tarixi, sahibinin adı həkk olunmuşdu. 

Binanın izləri təxminən XIX əsrin axırlarınadək yaşayırdı”, - deyə Vasif müəllim söhbətə başlayıb: “Qarabağın 

təsərrüfat həyatında, tikinti və abadlıq işlərində mühüm rol oynayan Qasım bəy Zakirin kürəkəni praporşik Əli 

bəy Məşədi Tanrıverdi oğlu Fuladovun Şuşada tikdirdiyi hamam memarlıq cəhətdən orijinallığı ilə seçilirdi. 

Həmin hamam obyektiv səbəblərdən dağılsa da, sonradan təmir edilib. Cəfərqulu xan Cavanşirin (Nəvanın), şəhər 

qazisi Mirzə Əbülqasım Haqverdiyevin və Şuşa qəza rəisi Konstantin Tarxan-Mauravovun fitnəsi ilə Məməğanlı 

Kərbəlayi Allahverdi Hacı Ələsgər oğlu Əli bəyi şərləyərək məhkəmədə üzünə durmuşdu ki, guya ondan min iki 

yüz tümən borc pul alıb və qaytarmayıb. Şəriət məhkəməsinin qərarı ilə Əli bəy Fuladova məxsus olan hamam 

sahibi vəfat edəndən sonra “borc”un əvəzi kimi “şikayətçiyə” verilib. Lakin Əli bəy Fuladovun oğlanları sonralar 

məhkəməyə müraciət edərək hamamı geri alıb və ata yadigarını uzun illər birlikdə işlədiblər”. 

Tədqiqatçı-jurnalist deyib: “1878-1880-cı illərdə Bazar başında Şuşanın Merdinli məhəlləsinin 

başlanğıcında Xan qızı Xurşidbanu bəyimin Qarabağın zəngin tacirlərindən olan Hacı Rzaqulu bəy Ağakişi bəy 

oğlu Şəmsiyev ilə birlikdə tikdirdiyi Şirin su hamamının layihəsini memar Kərbalayi Səfixan Qarabağı verib. 

Hamam növbə ilə bir gün kişilərə, bir gün qadınlara xidmət edirdi. Xan qızı saxsı borularla şəhərə su çəkdirərkən 

bir qol da hamam üçün ayırmışdı. Şəhərin digər hamamlarında şor sudan istifadə edildiyi halda həmin hamam 

şəhərə çəkilən şirin su ilə işləyirdi. Elə buna görə də Hacı Rza hamamına el arasında “Şirin su hamamı” deyilirdi. 

Tacirin oğlanları İsmayıl bəy və Ağakişi bəy ataları vəfat edəndən sonra da onu işlədiblər və sonralar el arasında 

“Ağakişi bəyin hamamı” kimi tanınıb. Böyük Vətən müharibəsi illərinədək işləyən hamam sonralar baxımsızlıq 

ucbatından fəaliyyətini dayandırıb. Ötən əsrin 80-ci illərinin axırlarında bərpa edilib və şəhərin işğalınadək 

işləyib”. 

“XIX əsrin əllinci illərinin əvvəllərində şahzadə Bəhmən Mirzə Qacar Şuşada məskunlaşarkən inşa 

etdirdiyi ilk tikililərdən biri də hamam olub. Şahzadənin saray kompleksinə daxil olan həmin hamam məxsusi 

olaraq bəyin ailəsinə xidmət edirdi. 1884-cü ildə onun ölümündən bir ay sonra baxımsızlıq ucbatından uçub 

dağılıb. Lakin bunlardan başqa Şuşada Hacı Salehin, Uğurlu bəyin, Xeyransa xanımın, Ağa Mirzə Əli Qazinin, 

Şahbaz bəyin, Hacı Əbdürrrəhimin və Rüstəm bəyin də hamamları olub”,- deyə Vasif Quliyev mövzunu 

yekunlaşdırıb. 

 

Hərbi and. - 2021. - 5 mart. - № 9. - S. 6. 
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Şuşa məscidləri: dini-mədəni irsimizin nadır inciləri 
 

İbadət məqsədilə tikilən məscid Allahın evi sayıldığına görə İslam dinində xüsusi əhəmiyyətə 

malikdir. Həmin ibadət məkanlarına islam hümməti həmişə böyük hörmətlə yanaşıb. Məscid binaları həm 

də mədəniyyət nümunəsi və tarixi abidə kimi dəyərləndirilir. Uzun illərdən bəri Qarabağ tarixinin 

araşdırılması ilə məşğul olan tədqiqatçı-jurnalist Vasif Quliyev Şuşa məscidləri haqqında AZƏRTAC-ın 

müxbirinə dolğun məlumat verib: 

“1769-cu ildə Şuşada “Meydan” adlanan yerdə Qarabağ hakimi İbrahimxəlil xan Cavanşir tərəfindən ilk 

Böyük Cümə məscidi tikilib. Lakin XIX əsrin 60-cı illərində dövrün tələblərinə cavab vermədiyinə görə Gövhər 

ağa Cavanşirin vəqf üçün ayırdığı mülklərdən əldə edilən gəlir hesabına memar Kərbəlayi Səfıxan Qarabağinin 

layihəsi və nəqqaş Mir Möhsün Nəvvabın iştirakı ilə məscid əsaslı şəkildə bərpa olunub. Üç dərrakə və üç 

düşüncənin birləşməsi yeni müasir memarlıq abidəsinin yaranmasına səbəb olub. İki əzəmətli minarə ucaldılıb. 

Məscidin giriş qapısının üzərindəki daşa həkk olunmuş kitabədən məlum olur ki, bərpa işləri 1867-cı ildə başa 

çatıb. Məscidin sağ və sol divarlarına Gövhər ağanın vəsiyyətnaməsi yazılıb. Həmin vaxtdan da Cümə məscidi el 

arasında “Yuxarı Gövhər ağa məscidi” adlanıb. 

XVIII əsrin axırları və XIX əsrin əvvəllərində Şuşada sünni əhali arasında 12 müxtəlif təriqət var idi. Həmin 

vaxt şəhərdə yalnız bir böyük məscid - Cümə məscidi fəaliyyət göstərirdi. İbadət etmək üçün yer azlığından həmin 

təriqətlərin nümayəndələri, xüsusən də şeyxilər və üsulilər arasında tez-tez narazılıq və münaqişələr olurdu. Ona 

görə də burada ikinci bir məscidə böyük ehtiyac var idi. Narazılıqları aradan qaldırmaq və dindarların ehtiyacını 

ödəmək üçün Gövhər ağa İbrahimxəlil xan qızı Cavanşir Cümə məscidinin yaxınlığında yeni bir məscidin 

bünövrəsini qoyub və onun tikintisi 1834-cü ildə başa çatıb. 

Dövrün məşhur şairi Kərbəlayi Abdulla Canı oğlu məscidə maddeyi-tarix yazıb və bu, aydın nəstəliq xətlə 

giriş qapısının hər iki tərəfində mərmər daşın üzərinə həkk olunub: “Şuşa məmləkətinin banisinin taxt-tacının 

qübbəsi öz həşəmətilə aya tənə edərək onun qarşısına çıxdı. Qapısı bütün dünya xalqları üçün pənahgah olan 

qüdrətli İbrahimxəlil xanın elə parlaq bir gövhəri var ki, onun ay tək parlaq camalı günəşin qarşısını tuturdu. O 

pak gövhər məscid və mehrabın banisi oldu. Firdovsi behişt əhli buna şahid oldu. Əhli qələm bu tarixi belə qeyd 

elədi: Allahın Kərəm sədəfində Gövhər daimi olsun!” 

V. Quliyev şəhərdəki digər məscidlər haqqında bunları söyləyib: “1883-cü ildə memar Kərbəlayi Səfıxan 

Qarabağinin layihəsi ilə inşa edilən Saatlı məscidi yerləşdiyi məhəllənin adı ilə adlandırılıb. Öz xarici görünüşü 

ilə tikilinin baş fasadının bağlı şəkildə inşa olunması, əsas girişi qeyri-simmetrik, qadınlar üçün girişin ayrıca 

götürülməsi, arxa fasadın pəncərəsizliyi və ümumi məscidin təkminarəli olması ilə şəhərdəki digər məscidlərdən 

tamamilə fərqlənirdi. Bəzi konstruksiya elementləri özündən əvvəl tikilən məscidlərə bənzəyirdi. Buna əsasən 

interyerdə rast gəlinirdi. Kvadrat şəkilli ibadət zalının mərkəzində qoyulmuş dörd ədəd səkkizbucaqlı daş sütun, 

ikinci mərtəbədə həmin zalın mehrabı ilə üzbəüz olan qadınlar üçün quraşdırılmış şüşəbənd eyvan və sair bu 

qəbildəndir. 

XIX əsrdə tikilmiş Hacı Yusifli məscidi daxili və xarici konstruksiya baxımından şəhərin o biri məhəllə 

məscidləri ilə eynidir. Həmin əsrdə Şuşanın Mamayı məhəlləsində tikilmiş iki mərtəbəli məhəllə məscidi də 

məhəllənin adı ilə tanınıb. Bunlardan başqa Şuşada Culfalar, Çölqala, Köçərli (1905-ci ildə erməni-müsəlman 

davasında tamamilə dağıdılıb), Xoca Mərcanlı, Quyuluq, Malıbəyli (kənd), Merdinli, Seyidli və Təzə məhəllə 

məscidləri də var idi”. 

 

525-ci qəzet.-2021.-2 mart.-№39.-S.9. 
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Prezident İlham Əliyev: Biz Şuşaya qayıtmışıq və bundan sonra Azərbaycan xalqı Şuşada əbədi 

yaşayacaqdır 

 

Bütün dünya Şuşanı Azərbaycan şəhəri kimi tanıyıb və qəbul edib 

 

Mübariz Abdullayev 

 

Ötən il sentyabrın 27-dən noyabrın 10-dək davam edən Vətən müharibəsində düşməni diz çökdürərək şanlı 

qələbə qazanan respublikamızın qarşısında hazırda işğaldan təmizlənən ərazilərin bərpası kimi mühüm vəzifə 

durur. Şübhə yoxdur ki, Azərbaycan dövləti bu vəzifəni də qısa müddətdə yüksək səviyyədə yerinə yetirməyə nail 

olacaq. Bunun üçün Azərbaycan dövlətinin həm qətiyyətli siyasi iradəsi, həm də güclü iqtisadi potensialı var. 

Xəbər verildiyi kimi, Prezident İlham Əliyevin 19 yanvar 2021-ci il tarixində imzaladığı müvafiq Fərmanla 

işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəlikləri təsis edilib. 

Sənəddə də vurğulandığı kimi, yeni idarəetmə strukturunun formalaşdırılması işğaldan azad edilmiş ərazilərin 

dirçəlişi istiqamətində quruculuq, bərpa və yenidənqurma işlərinin sürətləndirilməsi, bu hədəfə nail olunmasında 

dövlət orqanlarının (qurumlarının) və digər təşkilatların əlaqələndirilmiş fəaliyyətinin gücləndirilməsi, habelə 

idarəetmədə çevikliyin və səmərəliliyin artırılması məqsədi daşıyır. Bəhs olunan Fərmana uyğun olaraq ilk təyinat 

Şuşa rayonuna edilib. Prezident İlham Əliyev yanvarın 27-də Aydın Kərimovu Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi 

nümayəndəsi təyin olunması ilə əlaqədar videoformatda qəbul edib. Qəbulda dövlətimizin başçısı işğaldan azad 

edilən ərazilərimizin, o cümlədən də Şuşanın bərpası ilə bağlı nəzərdə tutulan planları diqqətə çatdırıb və Özünün 

dəyərli tövsiyələrini verib. 

 

Azərbaycan Şuşanı Vətən müharibəsində qəhrəman övladlarının rəşadəti  

sayəsində düşmənin əsarətindən xilas etməyə nail oldu 

 

Dağlıq Qarabağın tacı sayılan Şuşa Azərbaycanın tarixində xüsusi yeri olan bir şəhərdir. 1752-ci ildə 

Qarabağ hökmdarı Pənahəli xan tərəfindən əsası qoyulan  bu şəhərə xalqımızın xüsusi bir bağlılığı var. Yüzilliklər 

ərzində burada Azərbaycan mədəniyyətinin təkrarsız nümunələri formalaşıb. Qeyd edək ki, Pənahəli xanın 

dövründən bu yana Şuşada daim azərbaycanlılar yaşayıb yaradıblar. İşğal dövründə Şuşanın əhalisinin təxminən 

98 faizi azərbaycanlılardan ibarət idi. 

Ermənistan 28 il ərzində işğal altında saxladığı Şuşanı erməniləşdirməyə çalışıb. Erməni vandallarının 

əməlləri işğaldan təmizlənən şəhərdə hər addımda hiss olunur. Onlar azərbaycanlılara məxsus izləri şəhərin 

simasından silmək üçün muzeylərimizi, mədəniyyət abidələrimizi, məscidlərimizi dağıdıblar. Əvəzində Şuşaya 

qondarma, eybəcər ad veriblər, burada guya erməni mədəniyyətini və inanclarını simvolizə edən bir neçə tikili 

ucaldıblar. İşğalçıların şəhərə “məhəbbəti” bundan uzağa getməyib. Ermənilərin Şuşaya hər hansı bir 

bağlılıqlarının olmadığı onların işğal dövründə şəhərə ögey münasibət bəsləmələrindən də aydın şəkildə nəzərə 

çarpır. Sanki buradan vəhşi bir qəbilə gəlib keçib. Bu qəbilə şəhərdə ayaq basdığı hər yeri xarabalığa çevirib. Ötən 

üç onillik ərzində ermənilər Şuşada hər hansı bir quruculuq işi həyata keçirməyiblər, ancaq şəhərin maddi və 

mədəni sərvətlərini amansızcasına talamaqla məşğul olublar. 28 il ərzində şəhəri dağıdan ermənilər hansı mənəvi 

haqla Şuşanın onlara məxsus olmasından danışırlar? Adamın ona məxsus olanı dağıtmağa əli necə qalxa bilər? 

Belə görünür ki, erməni vandallarının riyakarlıqdan başqa mənəvi dəyərləri yoxdur. Onlar tarixboyu özgə 

mədəniyyətinə göz dikiblər və yəqin ki, bu xislətlərinə heç vaxt son qoymayacaqlar. 

Ermənilərin 28 il ərzində Şuşanı özününküləşdirmək cəhdləri heç bir nəticə verməyib. Çünki şəhərin 

özünəməxsus aurası var, buranın ruhu tamam azərbaycanlı ruhudur. Ermənilərin tikdikləri “abidələr” Şuşanın 

ümumi memarlığı ilə qətiyyən uyuşmur və yamaq təsiri bağışlayır. Prezident İlham Əliyev bəhs olunan qəbuldakı 

çıxışında Şuşanın Azərbaycan üçün böyük önəm daşıdığına xüsusi diqqət çəkib. “Biz Şuşaya qayıtmışıq və 

bundan sonra Azərbaycan xalqı Şuşada əbədi yaşayacaqdır. Necə ki, bütün dövrlərdə Şuşa həmişə Azərbaycan 

şəhəri olmuşdur və ermənilərin saxtakarlıq cəhdlərinə baxmayaraq, bütün dünya Şuşanı məhz Azərbaycan şəhəri 

kimi tanıyıb və qəbul edib”, - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb. 

Bütövlükdə, ermənilərin tarixi saxtakarlıq və mifologiya üzərində qurulub. Ermənilər və onların müxtəlif 

ölkələrdəki havadarları Ermənistan üçün saxta tarix yaradıblar və bu saxtakarlıq bu gün də davam edir. Baxın, 

görün Ermənistan cəmiyyətinin nümayəndələri və onların xaricdəki havadarları Şuşanın azad olunması ilə bağlı 

nələr deyirlər? Guya Şuşa azərbaycanlılara elə-belə təslim edilib, şəhər uğrunda döyüşlər getməyib, ermənilər 
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Şuşadan çıxıblar və Azərbaycan Ordusu bura daxil olub. Ermənistanın hərbi elitasında təmsil olunanlardan biri 

Şuşanın azərbaycanlıların əlinə keçməsini onun üçün indi də müəmma olduğunu dilə gətirib. Başqa bir erməni isə 

daha da qabağa gedərək bildirib ki, Ermənistanın rəhbərliyi Şuşaya İsgəndər raketlərinin atılacağı xəbərdarlığını 

edərək ermənilərin şəhərdən çıxmasını istəyib. Bütün bunlar ağ yalandır, erməni saxtakarlığının növbəti 

nümunəsidir. Ötən il noyabrın 8-də Şuşanın işğaldan azad edilməsi Azərbaycanın hərb tarixində şanlı səhifələrdən 

biri kimi həmişəlik qalacaq. Şəhərin azad edilməsi üçün xüsusi əməliyyat keçirilib. Düşmən Azərbaycan 

Ordusunun bölmələrini başqa istiqamətdən - şəhərə əsas girişdən gözləyirdi. Lakin bu, baş vermədi. Əsgər və 

zabitlərimiz sıldırım qayaları, dağları aşaraq şəhərə girməyə müvəffəq oldular. Müharibə dövründə sosial 

şəbəkələrdə yaralı silahdaşını çiyninə alıb Şuşaya doğru irəliləyən hərbçimizin fotosu paylaşılıb. Bu fotoda təsvir 

olunan hərbçi Azərbaycan əsgər və zabitlərinin ümumiləşmiş obrazıdır. Silahlı Qüvvələrimizin bütün heyəti belə 

yenilməzdir, qəlbində Vətənə, torpağa, Şuşaya yüksək məhəbbət bəsləyir. Ermənilərin sayıqlamalarına rəğmən, 

Azərbaycanın əsgər və zabitlərini Şuşanın azadlığı uğrunda ağlasığmaz fədakarlıqlar göstərməyə sövq edən də 

məhz vətənpərvərlik, torpaq sevgisi, Şuşaya olan bağlılıq idi. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan başının 

dəstəsi ilə Şuşaya eyş-işrət məclislərinə təşrif gətirirdi. Azərbaycanın əsgər və zabitləri isə Şuşaya 28 illik həsrətə 

son qoymaq üçün can atırdılar. Buna görə də onları heç nə ilə dayandırmaq mümkün olmadı. Şəhərin işğaldan 

təmizlənməsi uğrunda ordumuzun şəxsi heyətinin misilsiz şücaət göstərdiyinə diqqət çəkən Prezident İlham 

Əliyev bildirib ki, Şuşanı azad edərkən Azərbaycan əsgər və zabiti qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, fiziki güc, yüksək 

milli ruh göstərib. “Şuşanı müdafiə edən yüzlərlə işğalçını Azərbaycanın qəhrəman övladları məhv edib. Necə 

demək olar ki, Şuşa bizə bağışlanılıb? İkincisi, belə bir şəhəri kimsə kiməsə bağışlaya bilər? Biz Şuşanı qəhrəman 

övladların rəşadəti, qanı, canı bahasına düşmənlərin əlindən, əsarətindən almışıq. Bundan sonra Şuşada əbədi 

yaşayacağıq, Şuşanı qoruyacağıq və qoruyuruq”, - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb. 

 

Şuşanın bərpası planlı şəkildə həyata keçiriləcək 

 

1992-ci il mayın 8-də Şuşanın süqutu Azərbaycanda ümumxalq kədərinə səbəb olmuşdu. 28 il ərzində Şuşa 

hər birimizin qəlbində yaşadı. Biz onu heç vaxt unutmadıq, həmişə doğma şəhərimizə qovuşacağımıza inandıq. 

Ötən il noyabrın 8-də əziz şəhərimizin işğaldan azad edilməsi qəlbimizi sonsuz sevinc hissi ilə doldurdu. 

Azərbaycan xalqı Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Şuşanın geri qaytarılması ilə bağlı verdiyi müjdəni 

böyük coşqu ilə qarşıladı. 

İndi əziz Şuşa əsl sahiblərinin əlindədir. Erməni vandallarının şəhərin sinəsinə vurduqları yaraları Şuşanın 

əsl sahibləri sağaldacaqlar, onu bərpa edib, dirçəldəcəklər. Prezident İlham Əliyev şəhərin bərpası planlarından 

bəhs edərək deyib: “Şuşanın Azərbaycan tarixində xüsusi yeri var və Şuşanın bərpası, dirçəlməsi hamımızın işidir. 

Əlbəttə ki, bütün işlər planlı şəkildə aparılmalıdır, Şuşanın tarixi siması saxlanılmalıdır, Şuşaya yad olan hər hansı 

bir tikiliyə yol vermək olmaz”. 

Şuşanın əhatə dairəsi kifayət qədər geniş olan bərpa planında onu dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə 

çevirmək hədəflənib və bir sıra prioritetlər müəyyənləşdirilib. Bu prioritetlər sırasında birinci yerdə şəhərdə zəruri 

infrastrukturun yaradılması dayanır. Artıq bu istiqamətdə işlərə başlanılıb. Qısa müddətdə şəhərə suyun, elektrik 

enerjisinin verilməsi təmin edilib. Hazırda Füzuli rayonundan Şuşaya avtomobil yolunun çəkilməsi intensiv 

şəkildə davam etdirilir. Prezident İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə bəhs olunan yolun inşasına ilkin maliyyə 

vəsaitinin ayrılması təmin olunub. Yeri gəlmişkən, Prezident İlham Əliyev bir qədər bundan əvvəl Şuşaya məhz 

bu yolla səfərə gedib. Dövlət başçımız Şuşaya çəkilən yolu Zəfər yolu adlandırıb.  Eyni zamanda, hazırda Füzulidə 

beynəlxalq hava limanının inşasına start verilib. Prezident İlham Əliyevin təməlini qoyduğu bu hava limanından 

cari ilin sonunadək uçuşların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Beləliklə, Şuşaya həm respublikanın müxtəlif 

bölgələrindən, həm də dünyanın ayrı-ayrı şəhərlərindən gediş-gəliş mümkün olacaq. Prezident İlham Əliyev 

tapşırıqlarını verərək bildirib ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində Şuşanın tarixi, işğal dövrü, bugünkü bərpa işləri 

ilə bağlı təqdimatlar keçirilməlidir. Həm Azərbaycan ictimaiyyəti, eyni zamanda, beynəlxalq ictimaiyyət bərpa 

işlərinin gedişi ilə bağlı məlumatlandırılmalıdır. 

Şuşanın bərpası və dirçəldilməsi planında şəhərin mədəni həyatının özünə qaytarılması xüsusi yer tutur. 

Vaxtilə Şuşada keçirilən Vaqif poeziya günləri, “Xarı bülbül” festivalı böyük şöhrət qazanmışdı. Elə bu ildən 

başlayaraq bu kimi tədbirlər yenidən təşkil olunacaq. Ümumiyyətlə, Şuşanın mədəni həyatının canlandırılması ilə 

bağlı planlar kifayət qədər genişdir. Bu xüsusda fikirlərini diqqətə çatdıran dövlətimizin başçısı “Mən artıq Şuşanı 

Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan etmişəm. Bərpadan sonra Şuşada həyat qaynamalıdır. İnsanlar 

qayıdandan sonra Şuşanın çox zəngin mədəni həyatı olmalıdır. Həm ölkə daxilindəki tədbirlər, eyni zamanda, bir 
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çox beynəlxalq tədbirlər - festivallar, müsabiqələr, qastrollar orada keçirilməlidir. Yəni, Şuşa nəinki 

Azərbaycanın, əminəm ki, bölgənin mədəniyyət paytaxtı adına layiq olacaqdır”, - deyə bildirib. 

Yeri gəlmişkən, bir qədər bundan əvvəl Prezident İlham Əliyevlə Türk Şurasının nümayəndə heyətinin 

görüşündə qurumun Baş katibi belə bir təklif irəli sürdü ki, Şuşa Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı seçilsin. 

Eyni zamanda, ICESCO-nun Baş katibi dövlət başçımızla görüş zamanı bildirdi ki, onlar Şuşanın İslam 

mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi ilə bağlı təklif verəcəklər. Bütün bunlar Azərbaycanın tarixi şəhərinə Türk 

dünyasında və bütövlükdə İslam aləmində nə qədər böyük maraq göstərildiyini əyani şəkildə təsdiqləyir. 

Şuşadakı tarixi və dini abidələrin bərpası da diqqət mərkəzində saxlanılacaq. Xalqımızın Ümummilli Lideri 

Heydər Əliyevin adını daşıyan Fond fəal şəkildə  bu işə qoşulub. Artıq müvafiq göstərişlər verilib və konkret 

proqram üzərində iş aparılır. 

 

Yeni Azərbaycan.-2021.-30 yanvar.-№18.-S.2. 
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Şuşa nəinki Azərbaycanın, Qafqazın mədəniyyət paytaxtı kimi mühüm mərkəzə çevriləcək 

 

2020-ci il noyabrın 8-i tariximizə şanlı bir gün kimi yazıldı. Müzəffər Ali Baş Komandan İlham 

Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz Azərbaycanın tarixi, mədəni və strateji əhəmiyyətə malik, 

Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərini işğalçılardan azad etdi. Bu, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sentyabrın 

27-dən Qarabağda başladığı və 44 gün ərzində aparılan uğurlu əks-hücum əməliyyatları sırasında ən 

mühüm tarixi hadisə və böyük hərbi qələbə oldu. Azərbaycanın hərbi-diplomatik uğurları, xüsusilə strateji 

əhəmiyyətli qədim Şuşa şəhərinin rəşadətli ordumuz tərəfindən işğaldan azad edilməsi müharibənin 

sonrakı gedişinə və taleyinə həlledici təsir göstərərək Zəfər günü kimi tariximizə yazıldı. 

Azərbaycanın milli və dövlətçilik maraqlarını daim üstün tutan Prezident, Ali Baş Komandan İlham 

Əliyev 2020-ci il noyabrın 8-də Şuşa şəhərinin azad olunması münasibətilə xalqa müraciətində deyib: 

“İyirmi səkkiz il yarım işğal altında olan Şuşa azad edildi! Şuşa indi azaddır! Biz Şuşaya qayıtmışıq! Biz 

bu tarixi Qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 2020-ci il noyabrın 8-i Azərbaycan tarixində əbədi 

qalacaqdır. Bu tarix əbədi yaşayacaq. Bu, bizim şanlı Qələbəmizin, Zəfərimizin günüdür!” 

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyasının professoru, siyasi elmlər doktoru Elçin Əhmədov bildirib. 

 

E.Əhmədov deyib: “Tarixə nəzər salsaq, görərik ki, Şuşa şəhəri zəngin və şanlı tarixi keçmişə malikdir. 

Şuşa ətrafındakı qədim yaşayış yerləri, o cümlədən məşhur Cıdır düzündəki Şuşa mağarası (Üçmıx dağında) bu 

ərazinin Azərbaycanda ən qədim insan düşərgələrindən biri olduğunu sübut edir. Şuşa qalası uzun illər 

Azərbaycanın Qarabağ xanlığının paytaxtı olmuşdur. Şuşa qalasının salınması 1750-1751-ci illərdən hesab edilir. 

Tarixi mənbələrə görə, 1750-ci ildə hündür, sıldırım dağ üstündə qalanın inşasına başlandı və 1756-1757-ci illərdə 

tikilib başa çatdırıldı. Qarabağ xanı Pənahəli xan Şuşanı paytaxt elan edib oranı möhkəmləndirmiş, qala-şəhərə 

çevirmişdi. Şəhər bir müddət Pənahəli xanın şərəfinə Pənahabad, sonradan isə Şuşa qalası və Şuşa 

adlandırılmışdır. İngilis səyyah və alimləri C.Morye və R.Burter Şuşanın qədimliyi ilə bağlı dəyərli fikirlər 

söyləmişlər. C.Moryenin fikrincə, Şuşa hələ eradan əvvəl insan məskəni olmuşdur. 

Tarixi mənbələrdə Şuşanın hətta XIII əsrdə də Azərbaycanın məşhur şəhərlərindən biri olması haqqında 

faktlar var. Şuşa Azərbaycanın qədim tarixə malik olan şəhər mədəniyyətinin nadir və təkrarsız incilərindən 

biridir. Şuşada “Bazarbaşı” deyilən yerdən “Şeytanbazara” qədər uzanan üstüörtülü ticarət mərkəzi və şəhərin 

əsas küçəsi “Rastabazar” adlandırılırdı. “Rastabazar”ın sıra ilə düzülən və daşları bir-birinə qurğuşunla bərkidilən 

sütunlardan, tağlardan ibarət olan və qalereyanı xatırladan səkiləri başdan-başa örtülü olduğundan bütün fəsillərdə 

quru və təmiz qalırdı. Küçənin ortası ilə nəqliyyat vasitələri hərəkət edirdi. Orta əsr Şərq üslubunda zövqlə tikilən 

bu bazar həm də şəhərə xüsusi yaraşıq verirdi. Şuşanın ticarət mərkəzinin bənzərsiz görkəmi onun magistralına 

bitişik iri bazar meydanı ilə tamamlanırdı. Şəhərin “Meydan” deyilən əsas meydanı “Rastabazar” küçəsi boyunca 

tikilmiş ibadətgah və ticarət təyinatlı tikililərdən, birmərtəbəli dükanlardan, ikimərtəbəli karvansaradan və qoşa 

minarəli yaraşıqlı Cümə məscidindən ibarət idi. XX əsrin əvvəllərində şəhərdə 1464 dükan qeydə alınmışdı ki, 

bunların da bazarlarla birlikdə illik ticarət dövriyyəsi 6 milyon rubla çatmışdı. 

Qeyd etmək vacibdir ki, tarixi mənbələrdə XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəllərində artıq Şuşada çoxlu 

sayda manufakturaların və 2 mindən çox sənətkarın fəaliyyət göstərdiyi bildirilir. 1809-cu ilin məlumatına görə, 

o dövrdə Şuşada 1500 toxucu dəzgahı fəaliyyət göstərirdi. Bu da ən azı 1500 sənətkar demək idi. Tarixi 

mənbələrdə XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəllərində artıq Şuşada çoxlu sayda manufakturaların və 2 mindən çox 

sənətkarın fəaliyyət göstərdiyi bildirilir. XIX əsrin 60-cı illərində Şuşada illik ticarət gücü 78 milyon rubla bərabər 

olan ipəksarıma fabrikləri fəaliyyət göstərirdi ki, çox keçmədən həmin müəssisələrin illik istehsal gücü 117 

milyon rubla çatmışdı. 

Şəhərdə 17 məhəllə var idi ki, onların hər birinin məscidi, bulağı və hamamı mövcud olmuşdur. 1854-cü 

ildə şəhərdən cənubda, 18 kilometr aralı “Turşsu” deyilən səfalı guşədə mədən suyunun çıxması da alimlərin 

mülahizəsini doğrultdu. Şuşa havasının təmizliyi, saflığı və müalicə əhəmiyyəti baxımından kurort şəhəri kimi 

tanınmışdır. Bu baxımdan, nəinki Azərbaycanda, onun hüdudlarından kənarda da Şuşa öz səfalı yerləri, istirahət 

guşələrinə görə məşhur idi. Şuşa dağlarında xüsusi gözəlliyi ilə seçilən və dünyanın heç bir yerində bitməyən 

“Xarı bülbül” gülü bitir. Bu endemik gül həm gözəl, həm də müalicəvidir. 

Artıq XIX əsrin ikinci yarısında şəhər əhalisinin sayı tanınmış alim və sənətkarlar da daxil olmaqla 25 minə 

çatmışdı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının məlumatına görə, təkcə XIX əsrdə Şuşada 95 şair, 22 

musiqişünas, 38 xanəndə, 19 xəttat, 16 nəqqaş, 12 nüsxəbənd, 5 astronom, 18 memar, 16 həkim, 42-yə qədər 
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müəllim və s. olmuşdur. Bu böyük ziyalı təbəqəsi, Şuşa şəhərini mədəniyyət mərkəzinə çevirməkdə, burada elmi 

və mədəniyyəti inkişaf etdirməkdə çox böyük rol oynamışlar. 

Sovet dövründə ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi zamanda (1969-1982) 

Qarabağa çox böyük diqqət və qayğı göstərmiş, eləcə də erməni iddiaları hər zaman iflasa uğramışdı. Heydər 

Əliyevin fəaliyyətinin mühüm əhəmiyyət daşıyan istiqamətlərindən biri məhz Qarabağda milli ruhun oyadılması 

olmuşdur. Ümummilli Lider bu istiqamətdə sistemli və məqsədyönlü şəkildə fəaliyyət göstərirdi. Hər şeydən 

əvvəl Qarabağ tarixini, mədəniyyətini, incəsənətini, iqtisadi inkişafını mükəmməl bilən Heydər Əliyev bu 

məsələyə çox həssaslıqla yanaşmışdır. Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi kimi Şuşanın tarixi keçmişini 

yaxşı bilən Heydər Əliyev bu şəhərin inkişafına çox böyük qayğı göstərirdi. 

Ümummilli Lider Şuşaya zəngin tarixi abidə, Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq rəmzi kimi baxırdı. Heydər 

Əliyevin bilavasitə təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Şuşa şəhərinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə 1970-ci illərin ikinci 

yarısında bir neçə xüsusi qərar qəbul edildi. Həmin il qərarlara uyğun olaraq şəhərin keçmişdə tikilmiş binaları, 

tarixi abidələri bərpa edildi, yeni çoxmərtəbəli yaşayış binaları, böyük mehmanxana kompleksləri, ayrı-ayrı 

inzibati binalar tikildi. Bununla yanaşı, Şuşanın statusu qaldırılaraq ümumittifaq səviyyəli kurort şəhərinə çevrildi. 

Həmin qərarların yerinə yetirilməsinin böyük tarixi əhəmiyyəti var idi. Şəhərdə azərbaycanlılar üçün əlavə iş 

yerləri açılır, həyat səviyyəsi yaxşılaşır, Azərbaycanlıların milli ruhu güclənirdi. Ölkənin müxtəlif yerlərindən 

Şuşaya istirahətə gələnlər, eyni zamanda, Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və incəsənəti ilə yaxından tanış 

olurdular. 

Şuşa ictimaiyyəti ilə keçirdiyi görüşdə Ümummilli Lider tövsiyə edərək demişdi: “Şuşa abidələr şəhəridir. 

Diyarın zəngin tarixi ilə bağlı olan hər şeyi qorumaq, qədim tikintiləri bərpa etmək lazımdır”. Heydər Əliyevin 

bilavasitə səyləri nəticəsində, az sonra Şuşa şəhərini tarix-memarlıq qoruğu elan edən qərar qəbul olundu. Həmin 

illərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin Dağlıq Qarabağa göstərdiyi diqqət və qayğı daha da artmış və geniş 

quruculuq işləri vüsət almışdı. Belə ki, görkəmli Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin məzarı üstündə 1980-

1981-ci illərdə abidə, məqbərə tikilmiş və 1982-ci il yanvarın 14-də yağan güclü qarın altında Ümummilli Lider 

Şuşada şairin məqbərəsini böyük təntənə ilə açmışdı. Onun M.P.Vaqifə bu münasibəti bir tərəfdən milli 

ədəbiyyata sevgisindən irəli gəlirdisə, digər tərəfdən diyarın tarixini, əhalisinin etnik mənsubiyyətini bir daha 

göstərməklə bağlı idi. Əslində, bu məqbərə, eyni zamanda, gözəl memarlıq abidəsi idi. Heydər Əliyev abidənin 

tikintisini böyük, əlamətdar hadisə hesab edirdi. Ümummilli Liderin M.P.Vaqifin məqbərəsinin açılışında 

söylədiyi nitq onun Qarabağa qayğısının göstəricisi idi. Bununla yanaşı, səfər zamanı Heydər Əliyev Şuşada 

Poeziya evini açaraq, Vaqif poeziya günlərində iştirak etdi. 

1982-ci il iyulun 29-dan avqustun 2-dək Qarabağa bir il içərisində ikinci dəfə səfər edən Heydər Əliyevin 

bilavasitə iştirakı ilə Şuşada şairə Xurşidbanu Natəvanın abidəsinin açılışı oldu. Bununla yanaşı, Ulu Öndər 

Üzeyir bəy Hacıbəylinin və Bülbülün Şuşadakı ev-muzeylərindəki eksponatlarla tanış olmuş və onların 

qorunmasına dair tövsiyələrini də vermişdi. Qeyd etmək lazımdır ki, bir ildə iki dəfə Şuşaya gedərkən ailəsi ilə 

birlikdə yanında elm, mədəniyyət və incəsənət adamlarının böyük bir qrupunu da aparmışdı. Bu addımı ilə 

Ümummilli Lider ziyalıları Dağlıq Qarabağa xüsusi diqqət yetirməyə istiqamətləndirir, Şuşaya tez-tez səfərə 

gəlmələrini tövsiyə edirdi. 

1992-ci il mayın 8-də Şuşanın Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı nəticəsində rayonun 25 

məktəbi, 31 kitabxanası, 17 klubu, 8 mədəniyyət evi, 4 texnikumu, 2 institut filialı, 7 uşaq bağçası, 4 kinoteatrı, 5 

mədəniyyət və istirahət parkı, 2 sanatoriya, turist bazası, 2 mehmanxana, Azərbaycan Xalçası Dövlət Muzeyinin 

filialı, Şuşa Dövlət Dram Teatrı, Şuşa Televiziyası, Şərq musiqi alətləri fabriki, Dövlət Rəsm Qalereyası, Uşaq 

sağlamlıq məktəbi talan edilmiş, yandırılmış və dağıdılmışdır. 

Bununla yanaşı, işğala qədər Şuşada memarlıq abidəsi sayılan 500-dən çox yaşayış binası və 300-dək 

mədəniyyət və tarixi abidə var idi. Bunların içərisində son tunc və ilk dəmir dövrü abidəsi sayılan Şuşa və 

Şuşakənd daş qutusu qəbirləri, daş dövrü abidəsi olan Şuşa mağara düşərgəsi, XVIII əsrə dair Şuşa qalasının 

divarları, Gəncə qapısı, Pənah xanın sarayı və kitabxanası, İbrahim xanın bürcü və qəsri, Xan sarayı və 

karvansaray, M.P.Vaqifin mədrəsəsi və türbəsi, Yuxarı məscid mədrəsəsi, Hacıqulların malikanəsi, İkimərtəbəli 

karvansaray, Mehmandarovların malikanə kompleksi, Gövhər ağa, Xoca Mərcanlı, Hacı Abbas, Mərdinli, Saatlı, 

Köçərli məscidləri, Xurşidbanu Natəvanın evi və bulağı, Ə.B.Haqverdiyevin, Q.B.Zakirin, M.M.Nəvvabın, 

S.S.Axundovun, N.B.Vəzirovun, Y.V.Çəmənzəminlinin evləri, Mamay bəyin evi, məscidi və bulağı, 

Behbudovların, Fərəməzovların, Zöhrabbəyovun, Bəhmən Mirzənin evləri, Üzeyir bəy Hacıbəylinin, Bülbülün 

ev-muzeyləri, Xan Şuşinskinin, Tarzən Sadıqcanın evləri, Realnı məktəbinin binası, Qız məktəbi, Şirin su 

hamamı, Meydan bulağı, İsa bulağı və s. tarixi mədəniyyət nümunəsi erməni işğalçıları tərəfindən talan edilmiş, 

dağıdılmış və məhv edilmişdir. 
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Bir vaxtlar “Qafqazın sənət məbədi”, “Azərbaycan musiqisinin beşiyi” və “Şərqin konservatoriyası” 

adlandırılan, Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında mühüm xidmətləri olan bir sıra görkəmli xadimlərin vətəni, 

eləcə də tarixi mədəniyyət mərkəzi və Qarabağın baş tacı olan Şuşa şəhəri artıq işğaldan azad edilmişdir. Bu 

baxımdan, strateji əhəmiyyətli Şuşanın Azərbaycan tarixində xüsusi yerinin olduğunu vurğulayan Azərbaycan 

Prezidenti bildirib: “Bu, bizim qədim, tarixi şəhərimizdir. Əsrlərboyu azərbaycanlılar Şuşada yaşayıb, qurub, 

yaradıb. Şuşa nəinki Azərbaycanın, bütün Qafqazın incisidir. Ancaq mənfur düşmən Şuşanı işğal altında 

saxlamaqla bizim mədəni irsimizə böyük zərbə vurdu, bizim tarixi abidələrimizi dağıtdı, bizim məscidlərimizi 

dağıtdı, təhqir etdi. Biz indi Şuşaya qayıtmışıq. Bütün tarixi abidələrimizi bərpa edəcəyik...O cümlədən Şuşada 

yerləşən məscidlərimiz əsaslı şəkildə təmir edilməlidir, bərpa olunmalıdır, onların öz siması qaytarılmalıdır”. 

Şuşa şəhərinin Azərbaycan üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirən Prezident İlham Əliyev qeyd 

edib ki, yarıdağılmış tarixi abidələrimizin bərpasında çox həssas olmalı, ancaq biz o tarixi abidələrimizin əsl 

simasını bərpa etməliyik. Vaxt itirmədən, ancaq, eyni zamanda, tələsmədən Şuşanın ilkin simasının, tarixi 

simasının bərpa edilməli olduğunu bildirən Azərbaycan Prezidenti Şuşa şəhərini Azərbaycan mədəniyyətinin 

paytaxtı elan edərək deyib: “Şuşa şəhəri buna layiqdir. Hesab edirəm ki, nəinki Azərbaycanın, bölgənin mədəni 

paytaxtı sayıla bilər. Şuşanın mədəni həyatı zəngin olmalıdır”. Dövlət başçısı vaxtilə Vaqif poeziya günlərinin 

ənənəvi olaraq keçirildiyini vurğulayaraq diqqətə çatdırıb ki, Şuşada Vaqif poeziya günləri və “Xarı bülbül” 

festivalı bərpa olunmalıdır”. 

Elçin Əhmədov qeyd edib ki, Azərbaycan Prezidentinin dekabrın 3-də imzaladığı Sərəncama əsasən 

noyabrın 8-i bayram günləri sırasına daxil edildi və hər il ölkəmizdə Zəfər Günü kimi təntənəli şəkildə qeyd 

ediləcək. Azərbaycan Respublikasında Zəfər Gününün təsis edilməsi haqqında Prezidentin Sərəncamında 

vurğulanır ki, Azərbaycanın hərbi sahədə qazandığı qələbələr, xüsusilə Şuşanın düşmən əsarətindən qurtarılması 

müharibənin taleyində həlledici rol oynadı, Ermənistanın öz məğlubiyyətini etiraf etməsi və kapitulyasiyası ilə 

nəticələndi, Ermənistanı Kəlbəcər, Ağdam və Laçın rayonlarını Azərbaycana qaytarmağa məcbur etdi. 

Azərbaycan xalqının əzmi və iradəsi, iqtisadi gücü, müasir ordu quruculuğu və xalq-iqtidar birliyi ölkəmizin 

qələbəsini təmin edən mühüm amillər oldu. Ulu əcdadlarımızın zəngin dövlətçilik və hərb tarixindən ilhamlanan 

Azərbaycan xalqı daha bir şanlı qəhrəmanlıq salnaməsi yazaraq özünün qalib xalq olduğunu bütün dünyaya sübut 

etdi və düşmən üzərində tarixi zəfər çaldı. 

2021-ci il yanvarın 14-də Şuşaya səfər edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev son dəfə 39 il bundan 

əvvəl ümummilli lider Heydər Əliyevin şəhərə tarixi və unudulmaz səfəri zaman gəldiyini diqqətə çatdıraraq 

bildirdi ki, qəhrəman Azərbaycan Ordusu mükəmməl hərbi əməliyyat keçirərək cəsarət, rəşadət, qəhrəmanlıq, 

güc, milli ruh nümayiş etdirərək Şuşanı işğalçılardan azad etmişlər və uzun fasilədən sonra noyabrın 8-də Şuşada 

Azərbaycan bayrağı qaldırılmışdır: “Biz buraya qalib kimi gəlmişik, bayrağı da qaldırmışıq, azad edilmiş bütün 

torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Döyüşə-döyüşə gəlmişik. Heç kim bu torpaqları bizə elə-belə 

verməyib. Heç bir danışıqlar heç bir əhəmiyyətə malik deyildi. Biz gördük ki, ancaq öz gücümüzlə öz 

torpaqlarımızı azad etməliyik və bunu etdik”. 

Prezident İlham Əliyev deyib ki, Şuşa işğaldan azad olunandan sonra şəhərin, bütün tarixi binaların bərpa 

edilməsi prosesinə start verilib. Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını, o cümlədən Şuşanı işğal etməsi nəticəsində 

tarixi, mədəni abidələrimiz dağıdılıb, ev muzeyləri qarət edilib. Onların arasında Xurşidbanu Natəvanın, Üzeyir 

Hacıbəylinin, Bülbülün Şuşadakı büstləri də var. Güllələnmiş bu büstlər erməni vandalizminin şahidləridir. 

Prezident İlham Əliyev qeyd etmişdi ki, ərazi bütövlüyümüz bərpa ediləndən sonra Bülbülün, Natəvanın, Üzeyir 

Hacıbəylinin büstləri yenə də Şuşada qoyulacaq. Azərbaycan Prezidentinin bu sözləri artıq reallığa çevrilib. 

Həmin dahi şəxsiyyətlərin büstləri Şuşada yenidən əvvəlki yerlərinə qoyuldu. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qeyd edib ki, ermənilərin bütün cəhdlərinə baxmayaraq, onlar Şuşanı 

dünyaya erməni şəhəri kimi təqdim edə bilməmiş, 28 il ərzində buna çalışmış lakin nail ola bilməmişlər. Ancaq 

Şuşa ermənilər tərəfindən dağıdılsa da, əyilmədi, əsirlikdə olsa da, öz ləyaqətini itirmədi, erməniləşdirmə 

cəhdlərinə məruz qalsa da, Azərbaycan ruhunu qoruyub saxlaya bildi: “Məlumdur ki, işğal dövrünə qədər Şuşa 

şəhərində daim azərbaycanlılar yaşamışlar. Burada erməni əhalisi demək olar ki, yox idi. Hətta 1920-ci illərdə 

bizim torpağımızda Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradılanda Şuşanın əhalisinin əksəriyyəti azərbaycanlılar 

olmuşdur və işğal dövründə əhalinin 98 faizi azərbaycanlılar idi…Orada təkcə bizim məscidlərimiz yox, bütün 

binalar dağıdılıb. Sovet vaxtında tikilmiş “Xruşovka”lar deyilən binalar, - hansı ki, Şuşanın memarlıq ansamblını 

kobudcasına pozur, - qalmışdı, orada da məskunlaşmışdılar”. Həqiqətən sovet dövründə Qarabağdakı erməni 

rəhbərlərin təkidi ilə Azərbaycan memarlıq üslubunu pozan tarixi məhəllələrin yerində, eləcə də şəhərin mərkəzi 

hissəsində beşmərtəbəli binalar tikilmişdi. 
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Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Şuşanın Azərbaycan tarixində xüsusi yeri var və Şuşanın bərpası, 

dirçəlməsi hamımızın işidir: “Əlbəttə ki, bütün işlər planlı şəkildə aparılmalıdır, Şuşanın tarixi siması 

saxlanılmalıdır, Şuşaya yad olan hər hansı bir tikiliyə yol vermək olmaz”. Azərbaycan Prezidenti bəyan edib ki, 

Şuşa Azərbaycan dövlətinin mədəniyyət paytaxtı kimi dünyanın ən gözəl şəhərlərinin birinə çevriləcəkdir: 

“Əslində, həmişə belə olub. Sadəcə olaraq, mənfur düşmən bütün tarixi abidələrimizi dağıdıb. Amma biz bərpa 

edəcəyik. Onların əsl simasını qaytaracağıq. Azərbaycan xalqı Şuşada bundan sonra əbədi yaşayacaq. Şuşa 

bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!” 

 

Səs.-2021.-29 yanvar.-№17.-S.8-9. 
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Şuşaya ekskursiya 
 

Zəmanəmizin realist-romantik hekayəti 

 

Seyfəddin Eyvazov, 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Təyyarə hava limanına istiqamətlənmiş eniş uçuşunu yerinə yetirməyə başladı. Birinci dəfə təyyarəyə 

minmiş bir qızın ürəyi bulandı. Bələdçi qızlardan biri onun yardımına gəldi. 

Elə bu zaman əsas bələdçi qızın - Surqut Kəngərlinin təmiz Azərbaycan dilində mehriban səsi eşidildi: 

- Uşaqlar, təyyarəmiz Azərbaycanın Mili Qəhrəmanı Əlif Hacıyev adına Füzuli Hava Limanına enir. 

Burada telegörüntü ilə izlədiyiniz Şuşa məktəbliləri sizi qarşılamağa çıxıblar. Xahiş edirik, təyyarə tam 

dayanmadan, yerinizdən tərpənməyəsiniz. 

Məsələ belədir ki, Vətən müharibəsində şanlı Qələbəmizin 10 illiyi münasibətilə bu il Naxçıvan 

məktəblilərinin bir qrupu Gəncəyə, bir qrupu Qubaya, bir qrupu Car-Balakənə, o bir qrupu Lənkəran-Astaraya, 

bizim qrupumuz isə Qarabağa "Vətənimizi tanıyaq" devizi altında on günlük ekskursiyaya gəlib. Azərbaycan 

Mədəniyyətinin Paytaxtı olan Şuşa bu gün naxçıvanlı məktəbliləri gülərüzlə qarşılayır. 

Təyyarənin təkərləri yerə toxundu. İlk dəfə təyyarəyə minənlər daxildə gizlətdikləri yüksəklik 

həyəcanlarını büruzə vermək istəməsələr də, dərindən nəfəs almaqlarından hər şey aydın olurdu. 

Təyyarə silkələnib dayandı. Hava gəmisinin kapitanı, sınaq imtahanlarını müvəffəqiyyətlə verib yenicə 

uçuş vəsiqəsi alan Atabəy Naxçıvanlı, botmühəndis Orxan Şahtaxtlı və uçuş heyəti salonu tərk etdikdən sonra 

uşaqlar əl çantalarını götürüb yerə endilər. Burada əllərində gül-çiçək və Azərbaycan bayrağı olan məktəblilər 

onları gözləyirdi. 

Təntənəli, çal-çağırlı görüş başa çatdıqdan sonra onlar Gəncə Avtomobil Zavodunun istehsalı olan rahat 

avtobuslara minib 2021-ci ildə ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin diqqət və qayğısı ilə çəkilən Füzuli-Şuşa 

avtomagistralı ilə Şuşaya istiqamətləndilər. Radioda Xan Şuşinskinin "Şuşanın dağları" mahnısı səslənirdi. Sonra 

Akif İslamzadənin ifasında Cavanşir Quliyevin "Bura Vətəndir" mahnısı səslənməyə başladı. Daha sonra 

"Qarabağın maralı" mahnısı uşaqların ruhunu oxşadı:  

 

Turşsu olsun yaylağımız, 

Gözəl Şuşa oylağımız. 

Sən olasan qonağımız, 

Qarabağın maralı!  

 

Gedək Qırxqız yaylağına, 

Ceyran-cüyür oylağına. 

Enək İsa bulağına, 

Azərbaycan maralı! 

 

Bələdçi yol boyu məlumat verirdi: 

- Bu qaya məşhur "Ərimgəldi" qayasıdır. Siz bu qayanın adını Xalq şairi Məmməd Arazın eyni adlı 

şeirindən bilirsiniz. Keçmişdə bu qayadan aşağıdakı dolayı yolu izləyən qadınlar ərlərini səbirsizliklə 

gözləyərmişlər. Qadınlar bu yolla gələn ərlərini tanıyanda "Ərim gəldi" deyib evlərinə gedər, yoldan gələn ərinin 

yemək-içməyini hazırlayarmışlar. 

Qarabağ cənnətin bir guşəsidir. Burda hər gülün, hər çiçəyin, hər daşın, hər qayanın, hər kəndin, hər 

şəhərin özünəməxsus tarixi, maraqlı bir hekayəsi vardır. Aşıq Ələsgər Qarabağ torpağının xəritəsini belə çəkib: 

 

Var olsun Qarabağ, əcəb səfadır, 

Başa Xaçın axır, ayağa Qar-Qar. 

Göyçə qar əlindən zara gəlibdir, 

Muğan həsrət çəkir a yağa qar-qar... 

 

Bələdçi davam edir: 
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- Uşaqlar, Xan Şuşinskinin əvəzsiz ifasında "Şuşanın dağları", "Qarabağ şikəstəsi" məlumdur. "Qarabağ 

şikəstəsi"ni ancaq azərbaycanlılar oxuya bilirlər, başqa millətlərin dilinə və boğazına görə deyil o. 

Hər il yayda bu şəhərdə Vaqif Poeziya Günləri, mahnı festivalları, türk xalqlarına məxsus olan Cövgən 

oyunu yarışları keçirilir. Cövgən oyunu beynəlxalq mahiyyət daşıdığından Anadoludan, Qazaxıstandan, 

Özbəkistandan, Türkmənistandan, Krımdan, Tatarıstandan, Başqırdıstandan, Dağıstandan, Borçalıdan, 

Kərkükdən gələn komandalar öz atları ilə bu yarışları bəzəyirlər. Qazax-Dilboz və Ağdamın Qarabağ atçılıq 

mərkəzlərinin komandaları ayrıca təmsil olunurlar bu yarışlarda. 

Məlumat üçün bildirək ki, Şuşa Televiziyasının verilişləri Azərbaycanın süni peyki vasitəsilə bütün 

dünyaya yayımlanır. 1864-cü ildə Şuşada Xan qızı Natəvanın başçılığı ilə "Məclisi-üns" ("Dostluq məclisi") və 

1872-ci ildə Mir Möhsün Nəvvabın rəhbərliyi ilə "Məclisi-fəramuşan" ("Unudulmuşların məclisi") adlı ədəbi 

məclislər Şuşada yenidən təşkil olunmuşdur. Bu məclisin üzvləri Gəncədəki "Divani-hikmət", Qubadakı 

"Gülüstan", Ordubaddakı "Əncüməni-şüəra", Lənkərandakı "Fövcül-füsəha", Bakıdakı "Məcmüətüs-şüəra", 

Şamaxıdakı "Beytüs-Səfa" ədəbi məclislərinin üzvləri ilə sıx əlaqə saxlayırlar. Həmin məclis üzvlərinin burada 

ildə bir dəfə şeir müsabiqəsi də keçirilir. 

Bilirsiniz ki, Natəvan və Mir Möhsün Nəvvab həm də rəssam olmuşlar. Natəvan öz əl işlərinin müəyyən 

bir hissəsini o vaxt Maku xanlığına hədiyyə vermişdi. İndi onlar da geri qaytarılıb, muzeydə saxlanılır. Mir 

Möhsün Nəvvabın "Təzkireyi-Nəvvab" əsəri Qarabağ şairlərinin şeirlərini özündə çox gözəl hifz edən tarixi 

mənbədir. Siz, yəqin ki, ikicildlik "Qarabağnamələr" əsəri haqqında da eşitmisiniz. O əsəri mütləq oxuyun! 

Şuşa həm də tarixi yerləri ilə məşhurdur. Şəhərdə islam dəyərləri nümunələrindən biri də Gövhər ağa 

məscididir. Cıdır düzü, Daşaltı, Kirs dağı Şuşanın təbii rəmzləridir. Məşhur xarıbülbül gülü də məhz burada bitir. 

Onu başqa torpaqlarda əkib-yetişdirmək istəsələr də, heç vaxt alınmayıb. Bu, Şuşanın havası ilə əlaqəlidir. Onu 

da deyim ki, Qarabağda ən təmiz hava məhz Şuşadadır. 

Avtobus Qala qapısından keçib şəhərə daxil oldu. Bələdçi məlumat verməkdə davam edirdi: 

- Biz indi Şuşanın Heydər Əliyev prospekti ilə irəliləyirik. Az sonra siz Xan qızı Natəvanın dağlardan 

saxsı boru ilə şəhərə çəkdirdiyi tarixi bulaqdan su içəcəksiniz. Bu bulağın daş kitabəsində o zaman bir dərviş-

şairin şeiri yazılıb və Xan qızı vəsf edilib. 

Sonra biz Vətən müharibəsinin qalib əsgərlərinin xatirəsinə Şuşada ucaldılan möhtəşəm abidəni və 

Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edəcəyik. Daha sonra Mir Möhsün Nəvvab adına İncəsənət Muzeyində rəssamlıq 

əsərlərinə tamaşa edəcəksiniz. Biz Molla Pənah Vaqifin məqbərəsini və Ev-Muzeyini də ziyarət edəcəyik. 

Bilirsiniz ki, şairin məqbərəsini o zaman Respublikamıza rəhbərlik etmiş Ulu öndər Heydər Əliyev tikdirib. 1982-

ci ildə məqbərənin açılışı zamanı qar yağsa da, böyük rəhbər təntənəli bir məclis keçirib. Siz muzey ziyarəti 

zamanı həmin video-çarxa baxacaqsınız. Ermənilər 1992-ci ildə Şuşa şəhərini işğal etdikdən sonra məqbərəni 

dağıtmışdılar. 2021-ci ildə ölkə Prezidenti Cənab İlham Əliyevin tapşırığı ilə məqbərə əsaslı şəkildə təmir 

olunmuşdur. 

Bu şəhərdə Üzeyir Hacıbəyov adına Konservatoriyanın Şuşa filialı fəaliyyət göstərir. Əslində, Şuşaya 

Azərbaycanın "təbii konservatoriyası" da deyirlər. Qasım bəy Zakir adına Ədəbiyyat Muzeyi, Yusif Vəzir 

Çəmənzəminli adına Folklor Mərkəzi, İlyas Əfəndiyev adına Yaradıcılıq Evi, Seyid Şuşinski adına Muğam 

Mərkəzi, Cabbar Qaryağdıoğlu adına səsyazma studiyası, Üzeyir Hacıbəyovun, Bülbülün, Natəvanın ev-

muzeyləri şəhərin bəzəyidir. Tarix Muzeyində isə Şuşanın keşməkeşli tarixi əks olunub. Burada Azərbaycan 

torpaqları, həmçinin, Şuşa uğrunda müxtəlif dövrlərdə apardığımız mübarizələrin şanlı səhifələri əks olunub, 

Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevə həsr olunmuş xüsusi guşə ayrılıb. Muzeydə Qarabağın 

tarixinə və Qacarın həyatına həsr olunmuş tarixi və bədii əsərlərə də rast gələ bilərsiniz. 

Uşaqlar, bu gördüyünüz Şuşa Karvansarasıdır. Karvansara yenidən qurulsa da, qədim görkəmi saxlanılıb. 

Şəhərdə fəaliyyət göstərən Turizm Mərkəzi də çox gediş-gəlişli yerlərdəndir. Azərbaycan sənətkarlarının əl işləri 

satılan küçədə - Yeni Xərabatda avtomobil hərəkəti qadağandır. Ona görə də vaxt ayırıb, oraya piyada gedəcəyik. 

Bu küçədə açıq havada musiqi səslənir, hər kəs öz qabiliyyətini göstərir. Burada kəndirbazdan tutmuş, xoruz 

döyüşünə qədər, hər cür Şərq əyləncəsi görmək mümkündür. Azərbaycan sənətkarlarının əl işləri sərgisi xarici 

turistləri daha çox maraqlandırır. Onlar bu suvenirləri alıb öz ölkələrinə aparırlar. Xaricdən gələn qadın turistlər 

ən çox ipəkdən hazırlanmış kəlağayılarla maraqlanırlar. Kişilərin marağını isə daha çox ustaların hazırladıqları əl 

işləri, kişi papaqları cəlb edir. Turistlər dünyanın bütün yerlərindən bura axışır, istirahət mərkəzlərində dincəlirlər. 

Sanatoriyanın nəzdindəki müasir Diaqnostika Mərkəzi turistlərin və yerli əhalinin sağlamlığını qoruyur. 
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Yayda buradakı Gənclər Evində və Məktəblilər Sarayında bir çox mədəni əyləncələr təşkil edilir. Şuşa 

Teatrı tez-tez qastrol səfərlərinə gedir. Yayda bura gələn əcnəbilər Şuşa Filarmoniyasında dünya estradasının 

görkəmli nümayəndələrinin konsertlərinə maraq göstərirlər. Kanat yol Xankəndi-Xocalı-Şuşa-Kirs marşrutu ilə 

çoxlu turist daşıyır. Turistlərin İsa bulağına da marağı çox böyükdür. Qarabağ xanlığına aid tarixi yerlər, Pənahəli 

xanın tikdirdiyi Bayat, Şahbulaq və Şuşa qalaları haqqında biliklərinizi də Tarix Muzeyinin Şuşa filialında artıra 

biləcəksiniz. Burada siz Pənahəli xanın dövründə dövriyyəyə buraxılan "Pənavənd" pul vahidi ilə də tanış 

olacaqsınız. 

İbrahim xanın qızı, Fətəli şaha ərə verilmiş Ağabəyim Ağanın "Tehran cənnətə dönsə, Yaddan çıxmaz 

Qarabağ", Qasım bəy Zakirin "Külli-Qarabağın abi-həyatı, Nərmi-nazik bayatıdır, bayatı", Qarabağda uşaqlar 

ağlayanda da muğamat üstə oxuyurlar" deyimləri bu torpağın saf havasının və suyunun vəsfi deməkdir. Qarabağın 

işğal altında olduğu illərdə Dilqəm Əsgərovun və Şahbaz Quliyevin də əsir saxlanıldığı Şuşa qalasındakı məşhur 

həbsxana isə indi muzey kimi saxlanılır. Çünki bu şəhər kurort-sanatoriya şəhəri olduğundan burada qanunu pozan 

və dustaq yoxdur. Vaxtilə MTS adlanan yerdə indi ən müasir stadion tikilmişdir. Şəhərin məhəllələrinin adı elə 

bir tarixdir. Uşaqlar, ümumiyyətlə, Şuşa Azərbaycan tarixinin mühüm bir hissəsidir. 

Azərbaycanın hər yerindən buraya - Şuşa bazarına hər gün keyfiyyətli, təbii ərzaq məhsulları gətirilir. 

Gəncədən təzə-tər göyərti, Gədəbəydən kartof, Kəlbəcərdən "İstisu", Naxçıvandan Ərəfsə cəvizi, "Sirab" və 

"Badamlı" mineral suları, daş duz, ət məhsulları, balıq, tərxun, Şahtaxtından qovun, Ordubaddan ərik, quru 

meyvələr, Şərurun Oğlanqala və Qarxun kəndlərindən xiyar-pomidor, Şahbulaqdan alma, Yuxarı Daşarxdan hülü-

şaftalı, Kəngərli rayonunun Qarabağlar və Abşeronun Hövsan kəndlərindən soğan, Bakıdan əncir, şanı, 

Sabirabaddan və Zirədən qarpız, Göyçaydan nar, Lənkəran-Astaradan sitrus meyvələri, Şəkidən fındıq-qoz, 

"Əliəhməd halvası", ətirli Zaqatala çayı, Suqovuşandan camış kərəsi və şor gətirilib burada satılır. Şəkidən, 

Ordubaddan gətirilmiş aşpazların bişirdikləri lüləkabab, Şəki və Ordubad pitisi, Azərbaycan plovlarının müxtəlif 

növləri göz oxşayır. Şair demişkən: "Cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin!" 

Bələdçi Şuşa haqqında ard-arda verdiyi bu məlumatları yekunlaşdıranda artıq biz qalacağımız ünvana 

çatmışdıq. O, avtobusun mənzil başına çatdığını görüb sözünü belə yekunlaşdırdı: 

- Bir sözlə, Azərbaycanın incisi, başı çox qovğalar çəkən gözəl Şuşamıza xoş gəlibsiniz! Gəlin, 

Vətənimizi öyrənək və qoruyaq! Sonra deməyək ki, "Cənnət Qarabağda, cavan yaşımda, Bir gözəl sevdiyim 

yadıma düşdü", yaxud deməyək ki, "Könlüm keçir Qarabağdan, Gah bu dağdan, gah o dağdan..." Elə indiki kimi 

özümüz keçək Qarabağdan, özümüz gəzək Qarabağda. 

Biz avtobusdan düşmək üçün hazırlaşdıq. Elə ilk dəqiqələrdən hiss olunurdu ki, bizi Şuşada çox maraqlı 

bir səyahət gözləyir...  

 

525-ci qəzet. - 2021.- 29 yanvar. - № 17. - S. 8-9. 
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Şuşa – Azərbaycan tarixinin qeyrət və qəhrəmanlıq qalası 

 
Mehman Süleymanov, 

Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasının professoru, tarix elmləri doktoru 

 
Ermənistan saxtakarlıq edərək bütün dünyaya Şuşa haqqında uydurmalar çatdırırdı ki, guya Şuşa 

onların qədim şəhəridir. Pənahəli xanın saldığı şəhər necə erməni şəhəri ola bilər?! Axı bu, yaxın tarixin 

işidir, hadisələridir. Əgər onlar bu şəhəri öz şəhəri hesab edirdilərsə, nə üçün belə bərbad vəziyyətə 

qoydular, nə üçün bütün binaları dağıtdılar? Görün, nə gündədir bu şəhər?! Daş üstə daş qalmayıb 30 il 

ərzində, ancaq özləri üçün villalar tikdiriblər, özləri üçün şərait yaradıblar”. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Ötən ilin payızında 44 günlük Vətən müharibəsinin gedişində Azərbaycan dəmir yumruqla Ermənistanın 

işğalçılıq siyasətinə öldürücü zərbə vurdu. Bu qələbə erməni millətçiliyinin təcavüzkar mahiyyətini bir daha bütün 

dünyaya göstərdi. 

Azərbaycanın 33 illik Qarabağ münaqişəsini, Ermənistanın açıq təcavüzkarlıqdan əl çəkməməsi səbəbindən 

hərbi yolla sona çatdırması bölgədə haqq və ədalətə, sülh və dincliyə dayaqlanan yeni bir reallıq yaratsa da, 

qəbilə-faşist zəkasını milli düşüncə tərzinə və dövlət siyasətinə çevirən bədnam qonşular düşdükləri məğlubiyyət 

bataqlığından çıxmağın gerçək çarəsini hələ də anlamaq istəmirlər. Zehniyyəti türk düşmənçiliyi ilə formalaşmış 

bu xalqın kəmağıl, bədnam, müharibə caniləri olan siyasətçiləri məğlubiyyətin səbəblərini anlamır, siyasi reallığı 

qəbul etmir, qalib gəlmiş Azərbaycan həqiqətini isə milli faciə səviyyəsinə qaldırırlar. 

2021-ci il yanvar ayının 16-da Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın respublika parlamentində Şuşa 

haqqında səsləndirdiyi bir fikir də bu ölkənin ictimai fikrində isterik səviyyədə hay-küyə çevrilmişdir. N.Paşinyan 

həmin çıxışında 1992-ci ildə işğal ərəfəsində Şuşa şəhərinin əhalisinin cəmi 10 faizinin erməni olmasını deməklə 

bu şəhərin ermənilərə məxsus olmadığına işarə etmişdi. Bu da ona qarşı yeni bir kampaniyanın başlanmasına 

rəvac verdi. Tarixdən xəbəri olanlar da, olmayanlar da erməni məntiqsizliyi və xülyaları ilə uyğun gəlməyən belə 

bir fikri səsləndirdiyi üçün N.Paşinyanı növbəti dəfə erməniliyə xəyanətdə, guya, erməniliyin tarixini 

saxtalaşdırmaqda ittiham etməyə başladılar. Son günlər kütləvi informasiya vasitələrində bu mövzu üstünlük 

təşkil etməklə erməni feykologiyasını yenidən körükləmişdir. 

Adi məntiqdən və tarixi faktlardan uzaq olan erməni təbliğatı Şuşanın, guya, “Şuşi” olmasının 

əsaslandırılması məqsədilə, az qala, insanlığın meydana gəlməsindən əvvəl ermənilərin bu ərazidə yaşaması 

haqqında elə pozuq erməni məntiqinə uyğun olan nağıllar danışmaqdan yorulmurlar. Şuşa şəhərinin tarixinin 

“erməniləşdirilməsi” üçün erməni nağılbazlığının cəfəngiyyatdan başqa bir şey olmadığı haqqında elmi-tarixi 

dövriyyədə kifayət qədər mötəbər məlumat və araşdırma mövcuddur.Qarşı tərəfin cəfəngiyyatının təsdiqi üçün 

elə erməni müəlliflərinin yazdıqlarına diqqət yetirmək kifayətdir. 

XVIII əsrin sonlarında Qarabağın dağlıq hissəsində anadan olmuş erməni salnaməçisi Mirzə Yusif 

Nersesov özünün “Tarixi-Safi” adlı əsərində Şuşa şəhərinin əsasının məhz Pənahəli xan tərəfindən qoyulması 

haqqında belə yazırdı: “O öz vəzir-vəkilləri ilə məsləhət etdi, bu qərara gəldilər ki, gözəl, səfalı və xətasız bir 

yerdə qala tikdirsinlər. Soraqlaşdıqdan və axtarış etdikdən sonra Məlik Şahnəzərin bələdçiliyi və nümayəndəliyi 

ilə əhalinin indiki yaşayış yeri olan Şuşa qalasının yerini müəyyən etdilər. Bu yeri Pənah xan özü gedib gözü ilə 

görmüş və hər cəhətdən bəyənmişdi. Lakin ərazinin ortasından su axmadığı üçün bir neçə yerdə quyu qazdırdı və 

bu quyulardan çoxlu su çıxdı. Bundan sonra 1752-ci ildə Pənah xan xoş bir gündə Şuşa şəhərinin təməlini qoydu. 

Şəhər cənub-qərbdən, şimal-şərqdən, həmçinin qərb və cənub tərəfdən piyada və qeyriləri üçün gediş-gəliş 

mümkün olmayan möhkəm hasar və təbii sıldırım qayalarla əhatə olunmuşdur. Divar çəkmək üçün şəhərin aşağı 

tərəfini və bir də şərq tərəfinin bəzi yerlərini ölçdülər. Bu işdə kənd əhli, mahalların məlikləri, ellərin başçıları ilə 

bir yerdə çalışaraq, beş arşın hündürlüyündə, iki arşın enində bir divar hördülər”. 

Erməni salnaməçi daha sonra qeyd edir ki, Şuşa şəhəri bina olandan sonra Pənah xan Şahbulaq qalasının 

əhalisini, bəzi Qarabağ və başqa kənd adamlarını köçürüb Şuşa şəhərinə gətirdi, onlara burada yer verdi, 

sikkəxana tikdirdi. Pənahabad adı ilə bir misqal vəznində gümüşdən pul sikkəsi vuruldu: “Şuşa şəhərinin 

məhəllələri aşağıdakılardan ibarətdir– Mehrili, Qazançılı, Əylisli, Çiləbörd Dərə, Aşağı məhəllə, Qurdlar, Culfa, 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

604 
 

Quyuluq, Çuxur məhlə, Hacı Yusuflu, Merdinli, Cuhudlar, Saatlı, Mamayı, Xoca Mərcanlı, Çölqala və 

Hamamarası”. 

Hər hala şübhə etmək olmaz ki, İbrahim xanın xanlığı dövründə Qarabağda anadan olmuş Mirzə Yusif 

Nersesovun yazdıqları bu gün beyinləri erməniliklə zəhərlənmiş olan millətçilərin uydurduqlarından daha 

mötəbərdir. Mirzə Yusifin sadaladığı məhəllə adları isə Şuşanın ermənilərə deyil, məhz azərbaycanlılara məxsus 

olduğunun elə erməni əli ilə yazılmış sübutudur. Bu şəhərin əhalisinin, guya, əksəriyyətinin erməni olması, Nikol 

Paşinyanın bunu danmasını sübut etmək üçün son günlərdə başıbəlalı erməni təbliğatçıları media səhifələrinə 

çıxardıqları uydurmalarında bir neçə statistik rəqəmi gözə soxmağa çalışırlar. 

Şuşa şəhərinin əhalisinin say tərkibi haqqında onların göstərdiyi ilk statistik rəqəmlər 1830 və 1840-cı illərə 

aiddir. Bu məlumatlarda azərbaycanlılar Şuşada ermənilərə nisbətən çoxluq təşkil edirlər. Sonrakı illərə aid olan 

rəqəmlər isə ermənilərin xeyrinə dəyişmişdir. Bununla da onlar sübut etməyə çalışırlar ki, uzun müddət Şuşada 

erməni əhali çox olub və ona görə də bu şəhər erməni şəhəridir. Amma erməni təbliğatçıları Qarabağın Rusiyanın 

tərkibinə daxil olduğu zaman Şuşadakı azərbaycanlı əhalinin və sonradan bu əhalinin milli tərkibinin nə üçün 

dəyişməsini açıqlamaq istəmirlər. Elə yuxarıdakı illərə aid olan rəqəmlər də onu göstərir ki, azərbaycanlıların 

çoxluq təşkil etdiyi Şuşa şəhərində ermənilər sonradan artmağa başlamışdılar ki, bu da çar Rusiyasının bölgədə 

ermənilərin sayının artırılması ilə bağlı yeritdiyi siyasətin nəticəsi idi. 

Qrant Mikaelyan adlı bir erməni bu günlərdə erməni feykologiyasına səxavətlə bəxş etdiyi bir yazısında 

bildirir ki, azərbaycanlı əhali yalnız 1920-ci ildə və bir də 1988-ci ildə, guya, Şuşa şəhərində həyata keçirilən 

erməni qırğınlarından sonra azərbaycanlı əhalinin sayı 90 faizə çatmışdı. Bu müəlllif özünün kiçik həcmli 

yazısında bir neçə dəfə 1920-ci ilin mart ayında Cümhruiyyət qoşunlarının Şuşaya daxil olaraq, guya, orada 

kütləvi erməni qırğını törətməsini qabartmağa və bununla N.Paşinyanın iddiasının arxasında tarixi həqiqət 

dayanmadığını əsaslandırmağa çalışmışdı. 

Yalnız yuxarıda adı çəkilən erməni müəlifinin deyil, xüsusilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 

Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin və ölkənin Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım 

Əliyevanın Şuşaya səfərindən, həm də elə N.Paşinyanın parlamentdəki məlum çıxışından sonra erməni 

mediasında Şuşanın tarixi mövzusunda geniş yer almış yazıların bir çoxunda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

dövründə, guya, Şuşada ermənilərə qarşı kütləvi qırğınlar törədilməsi ilə bağlı saysız-hesabsız feykə rast gəlmək 

mümkündür. Bu yazılarda ermənilər özlərini ənənəvi olaraq yalnız məzlum bir xalq kimi qələmə verir, Şuşanın 

məhz ermənilər tərəfindən tikildiyini əsaslandırmağa çalışırlar. Erməni müəllifləri belə bir fikri israrla təkrar 

edirlər ki, məhz 1920-ci ilin mart qırğınlarından sonra Şuşa şəhərində ermənilərin sayı azalmağa başladı. 

Tarixi həqiqət isə heç də ermənilərin ictimai fikrə sırımaq istədikləri kimi deyil. 1920-ci ilin martında 

Şuşada azərbaycanlılar deyil, Ermənistan hökumətinin yeritdiyi siyasətə əsasən, erməni millətçi-təcavüzkar 

dairələri milli qırğınlara rəvac vermişdilər. Belə bir qiyamın başlanması üçün hələ 1920-ci ilin fevralından hazırlıq 

başlanmışdı. Bunun üçün Ermənistan hökumətinin xüsusi nümayəndəsi olan Arsen adlı birisinin rəhbərliyi ilə 

Şuşa ermənilərindən Məlik Şahnəzərovun evində toplantı çağırılmışdı. Müşavirədə Məlik Şahnəzərovdan başqa, 

Dəli Qazar adı ilə tanınan mayor Sergey və digərləri də iştirak edirdilər. 

Bu müşavirədə müzakirə olunan əsas məsələ Azərbaycan xalqına qarşı erməni qiyamının haradan 

başlanması idi. Ermənistan hökumətinin nümayəndəsi təkid edirdi ki, erməni qiyamı Xankəndidə, Əsgəranda, 

habelə Gəncə istiqamətində təşkil edilsin. Samson Məlik Şahnəzərov və Dəli Qazar isə tələb etdilər ki, erməni 

qiyamı Şuşadan başlansın. Şuşa ələ keçiriləndən sonra Xankəndi və sonra da Əsgəran bütünlüklə nəzarət altına 

alınsın. Ermənistan hökumətinin nümayəndəsi bu təklifi qəbul etmədi və bildirdi ki, Xankəndi ələ keçiriləndən 

sonra Şuşanın ələ keçirilməsi elə də çətin olmayacaqdır. Əsgəranın tutulması isə Şuşaya hər hansı bir kömək 

gəlməsinin qarşısını alacaqdır. Digər müşavirə iştirakçıları yenidən təkid etsə də, Ermənistan hökumətinin 

nümayəndəsi erməni silahlı qüvvələrinin hücumunun ilkin olaraq Xankəndi və Əsgəran üzərinə 

istiqamətləndirilməsi üzərində dayandı. 

Tezliklə baş verən hadisələr də göstərdi ki, erməni millətçiləri Şuşa və digər şəhərlərdə kütləvi qiyama 

hazırlaşırlar. Belə ki, martın 19-da erməni silahlıları hücum edərək Şuşadakı postlarda dayanmış 2 nəfər 

azərbaycanlı əsgəri qətlə yetirdilər . Martın 20-də yerli hökumət orqanlarında işləyən 2 erməni məmuru vasitəsilə 

25 nəfər erməni silahlısı gizli şəkildə Şuşaya gətirildi. Martın 20-də onların sayı Şuşada 200 nəfərə çatdırıldı. Elə 

həmin günlərdə Zəngəzur qəza rəisinin Qarabaş general-qubernatoru Xosrov bəy Sultanova göndərdiyi 

teleqramında bildirilirdi ki, ermənilər bütün cəbhə boyu güclü kəşfiyyat aparırlar və əldə edilmiş düzgün 

məlumatlara görə, ermənilər hücuma hazırlaşırlar. Onların məqsədi Şuşadan keçməklə Qarabağa çıxmaqdır. 

Kütləvi silahlı təcavüzə erməni millətçi dairələri çoxdan hazır olsalar da, onun başlanması 1920-ci ilin 

Novruz bayramı günlərinə planlaşdırıldı. Bu tarixin seçilməsi təsadüfi deyildi. Çünki həmin gün bütün 
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Azərbaycan xalqı kimi, əsgərlərimiz də Novruz bayramının gəlişini qeyd edəcəkdilər. Qoşun bölmələrinin milli 

bayramının qarşılanması ilə məşğul olması erməni silahlılarının qəfil hücumu üçün əlverişli şərait yaradardı. 

Erməni millətçi dairələri bu irimiqyaslı hücumun başlanmasına geniş hazırlıq işləri aparmışdılar. Hücumun bir 

neçə məntəqədə aparılması üçün onlar öz qüvvələrini vaxtında qruplaşdırmış və lazımi silah və sursatla təmin 

etmişdilər. Hücum ərəfəsində Azərbaycan ordusuna aid hərbi hissələr və müdafiə postları arasında olan bütün 

teleqraf və telefon xətləri kəsilmişdi. 

Ermənistan hökuməti belə bir plan hazırlamışdı ki, Şuşa-Ağdam istiqamətində və Tərtər ətrafında qiyam 

qaldıraraq strateji məntəqələrə nəzarəti ələ keçirsin və bunun ardınca Zəngəzurla Qarabağ arasındakı azərbaycanlı 

kəndləri məhv edilsin. Sonra da Zəngəzur və Qarabağın erməni kəndlilərinin Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı 

“azadlıq mübarizəsi”nə qalxmaları barəsində səs-küy qaldırılsın. Yəni, erməni millətçiləri Qarabağda qiyamın 

qaldırılmasına yalnız toplarla deyil, həm də təbliğat maşınının fəaliyyətə gətirilməsi ilə hazırlaşırdılar. 

Əslində, Qarabağ qiyamı ilə bağlı erməni təbliğat maşını erməni toplarından daha tez hərəkətə gətirilmişdi. 

Qarşısına təcavüzkar məqsədlər qoyan erməni millətçilərinin Qarabağda erməni qiyamı ilə bağlı təbliğat 

fəaliyyətinin hansı mahiyyət və məzmun daşıdığını təsəvvür etmək elə də çətin deyil. Bu hadisələrə münasibətdə 

erməni təbliğatını izləməklə bir daha erməni saxtakarlığının, tarixi hadisələrə saxta məntiqin necə 

formalaşdırıldığının və ictimaiyyətə sırandığının şahidi olmaq mümkündür. 

Şuşada qiyama başlanmazdan əvvəl erməni silahlıları özlərinə atəş mövqeləri yaratdılar və şəhərin erməni 

məhəlləsindəki kazarmalarda yerləşən Azərbaycan qoşun bölmələrini mühasirəyə aldılar. Şəhərin erməni 

məhəlləsində antiazərbaycan əhval-ruhiyyəsi xeyli genişləndi. Məhz bunun nəticəsi idi ki, Qarabağ general-

qubernatoru Novruz bayramının açıq və təntənəli şəkildə keçirilməsinə razı olmadı. Mart ayının 22-də onun təklifi 

əsasında şəhərin tanınmış adamları bayramlaşmaq üçün Şuşa qəza qazısı Oruczadənin evində toplaşdılar. Xosrov 

bəy Sultanov istəyirdi ki, erməni təhlükəsi ilə rastlaşmamaq üçün azərbaycanlılar bir-birinin evlərini gəzməsinlər 

və toplu bir mərasimdə bir-birlərini təbrik etsinlər. 

Elə həmin gün şəhərin erməni xəlifə-arxiyeri və digər nüfuzlu ermənilər də azərbaycanlı əhalinin 

nümayəndələri ilə görüşdülər və azərbaycanlıları Novruz bayramı münasibətilə təbrik etdilər. Erməni xəlifəsi 

şəhər məscidində də çıxış edərək azərbaycanlı əhalini sakitləşdirməyə çalışdı. Gecə isə azərbaycanlı əhali güclü 

atəş səslərinə ayılmalı oldu. Erməni qiyamı Xankəndində və Əsgəranda Şuşaya nisbətən daha tez başlandı. 

Xankəndinə hücumun başlaması Şuşada da Azərbaycan məhəlləsinin və qarnizonunun üzərinə hücuma başlamaq 

üçün bir işarə oldu. Şuşukənd istiqamətindən də Şuşanın top atəşinə tutulması başlandı. Xosrov bəy Sultanov 

mərkəzə göndərdiyi teleqramda bildirirdi ki, bu hücumdan qəzəblənən azərbaycanlı əhalini nəzarət altında 

saxlamaq xeyli çətinləşdi və insanların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün sakinlər tərəfindən müvafiq 

tədbirlərə əl atıldı. 

Doğrudan da, Şuşanın azərbaycanlı əhalisi ermənilərin qəfil başlanan qiyamını çox böyük qəzəblə 

qarşıladılar. Xüsusilə, erməni xəlifəsinin azərbaycanlı əhalini sakitləşdirməyə çalışması, habelə Şuşadakı 

Azərbaycan bölmələrinin mühasirəyə alınması və şəhərin ətrafdan top atəşlərinə tutulması onları silaha sarılmağa 

məcbur etdi. İlk növbədə, erməni məhəlləsində olan milli qoşun bölməsinin mühasirədən çıxarılmasına cəhd 

göstərildi ki, bu da erməni məhəlləsinə sədəməsiz ötüşmədi. Çünki bu zaman erməni silahlıları ciddi zərbə 

almışdılar. 

Milli xislətə uyğun olaraq, Ermənistan hökumətinin rəhbərliyi isə müttəfiq dövlətlərin nümayəndələri 

qarşısında mart ayının 22-dən 23-nə keçən gecə ermənilərin deyil, məhz azərbaycanlıların “əzabkeş” ermənilər 

üzərinə kütləvi hücuma keçməsi haqqında qaraqışqırıq salmağa başladılar. Məsələn, Ermənistan hökumətinin 

sədri Xatisov 1920-ci il mart ayının 28-də Böyük Britaniyanın, ABŞ-ın ali komissarlarına, İtaliya və Fransa hərbi 

missiyalarına göndərdiyi məktubda mart ayının 20-dən başlayaraq Qarabağ və Zəngəzur erməniləri üzərinə 

hücuma keçdiyini iddia edirdi. Ermənistan hökuməti sədrinin 1920-ci il mart ayının 30-da Böyük Britaniya ali 

komissarına göndərdiyi digər məktubunda və həmin tarixdə onun Azərbaycanın xarici işlər nazirinə ünvanladığı 

bəyanatında da oxşar fikirləri səsləndirdi. 3 aprel 1920-ci il tarixli başqa bir məktubunda o, mart ayının 23-də 

nizami Azərbaycan qoşunlarının Qarabağ erməniləri üzərinə hücuma keçdiyini iddia edirdi. 

Lakin elə erməni mənbələrinin özləri Qarabağ qiyamının başlanmasının Ermənistan hökuməti sədrinin 

təbliğat xarakterli bəyanatlarından fərqli şəkildə təsvir edirlər. Məsələn, Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin 27 

aprel 1920-ci il tarixinə aid olan məlumatında deyilirdi ki, erməni əhalisi Azərbaycan hakimiyyət orqanlarına 

silahını təhvil vermək istəmədi və martın 22-də qiyam qaldıraraq Əsgəranı tutdu. Şuşa və Xankəndindəki 

qarnizonlar isə mühasirə edildi. Məlumatda daha sonra deyilirdi ki, martın 24-də tatarlar Şuşada bu qiyama silahla 

cavab verdilər. 
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Görünür, ermənilər gözləyirmişlər ki, onların qiyam qaldırmaq haqqı var, amma azərbaycanlıların bu 

hücuma cavab vermək hüququ yoxdur. Yoxsa, azərbaycanlı əhalinin və Azərbaycan hakimiyyət orqanlarının 

erməni cinayətlərinə cavab vermək cəhdini belə təəccüblə qarşılamazdılar. Ermənistan hökumətinin sədrinin özü 

də 1920-ci il martın 25-də Ermənistanın Gürcüstandakı diplomatik nümayəndəsinə göndərdiyi teleqramda 

Qarabağ ermənilərinin qiyam qaldırdığını təsdiq edirdi. Mart ayının 25-də Ermənistanın Azərbaycandakı 

diplomatik nümayəndəsi M.Arutyunyan Azərbaycanın xarici işlər nazirinin ermənilərin qiyam qaldırması 

ittihamını qəbul etməli olmuş, lakin bu qiyamın qaldırılmasına Qarabağ general-qubernatorunun fəaliyyətinin 

səbəb olduğunu əsaslandırmağa çalışmışdı. 

Riçard Ovanesyan adlı erməni tarixçisi də Qarabağda erməni qiyamının başlanması səbəbi haqqında 

nisbətən daha ədalətli məlumat vermişdir. O yazırdı ki, 1920-ci il martın 24-nə (?) keçən gecə azərbaycanlılar 

Novruz bayramını qeyd etdikləri bir vaxtda ermənilər Şuşada, Xankəndində və Əsgəranda yerləşən Azərbaycan 

qarnizonuna hücum etdilər. Onlar güman edirdilər ki, qəfildən yaxalanmış olan azərbaycanlılar ciddi müqavimət 

göstərə bilməyəcəklər. 

1920-ci il mart ayının 22-dən 23-nə keçən gecə ermənilərin silahlı üsyan qaldırmalarının qiyam kimi 

xarakterizə edilməsi erməni millətçilərinin heç də ürəyincə deyildi. Antiazərbaycan və antitürk təbliğatının 

alovlandırılması üçün ermənilər baş verən hadisələrin mahiyyətini gizlətməkdən çəkinmirdilər. Azərbaycan 

hakimiyyətinə qarşı qiyam qaldırmış erməni millətçi separatçılarının susdurulması üçün Azərbaycan dövləti 

tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər isə “məzlum ermənilərin” əzilməsi, qırılması, məhv edilməsi kimi dünya 

ictimaiyyətinə təqdim edildi. 

Məsələn, Ermənistan hökumətinin sədrinin bu hökumətin təhriki və himayəsi ilə Qarabağda başlanan 

erməni qiyamına toxunmadan Böyük Britaniyanın ali komissarına göndərdiyi teleqramda bildirilirdi ki, 

Azərbaycan qoşunları, silahlanmış müsəlman dəstələri bütün cəbhə boyu Zəngəzur və Qarabağ istiqamətində 

hücum edərək kəndləri dağıdır, dinc erməni əhalisini qırıb-çatırlar. Şuşada bütün erməni əhali, guya, məhv edilib. 

Elə erməni tarixi ədəbiyyatında Şuşa hadisələri ilə bağlı belə qarayaxmalara çox rast gəlmək mümkündür. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, həmin tarixi hadisənin mahiyyətini dəyişməklə elə bu gün də Azərbaycan 

xalqına qarşı insafsız qarayaxmalar davam etdirilir. Özünü tarix elmləri doktoru kimi təqdim edən Q.Abramyan 

adlı bir erməni müəllifi yazır ki, 1920-ci il martın 23-də Şuşanın “əsl qurucuları və sahibləri olan ermənilər”, 

guya, genosid qurbanı oldular. Guya, Şuşa erməniləri Sultanovun girovuna çevrildilər, onun əmri ilə erməni 

evlərinin yandırılması üçün əvvəldən azərbaycanlılara neft və kibrit paylandı. Azərbaycanın Qarabağa hücumu 

23-nə keçən gecə başladı. 

Özünü hüquq elmləri doktoru kimi təqdim edən Y.Barseqov adlı başqa bir erməni təbliğatçısı yazır ki, 

Azərbaycan Ermənistanın sülhə çağırışlarını qulaqardına vuraraq Qarabağ ermənilərinin kütləvi qırılması ilə 

müşayiət olunan açıq təcavüzə keçdi. Şuşada baş verən hadisələrlə bağlı hazırda çap olunan kitablarda və elektron 

informasiya vasitələrində erməni müəlliflərinin dilindən antiazərbaycan xarakterli ən müxtəlif qondarmalarla 

rastlaşmaq mümkündür. Halbuki yuxarıda deyildiyi kimi, həqiqət heç də belə deyildi. Bunu həmin hadisələr 

zamanı qırıldığı iddia edilən ermənilərin sayı haqqında ortaya qoyulan rəqəmlərin günü-gündən artması da sübut 

edir. 

Bu rəqəmlərin həqiqətə nə qədər yaxın olduğunu təsəvvür etmək üçün həmin vaxt Şuşada nə qədər 

erməninin yaşaması haqqında rəqəmə diqqət yetirmək maraqlı olardı. 1917-ci ilə aid olan “Kavkazskiy 

kalendar”da qeyd olunur ki, 1916-cı ildə Şuşada 23 min 396 erməni yaşayırdı. 3--4 il ərzində Şuşada yaşayan 

ermənilərin say artımında kəskin dəyişiklik baş verməsi, sözsüz ki, mümkün deyildi. Bunu elə “Kavkazskiy 

kalendar”ın əvvəlki nəşrlərində Şuşada müxtəlif illərdə yaşayan ermənilərin statistikası haqqında olan rəqəmlərin 

müqayisəsi də göstərə bilər. 

Heç şübhəsiz ki, Novruz bayramında azərbaycanlı əhalinin və Azərbaycan hakimiyyət orqanlarının başı 

bayram qayğılarına qarışdığı bir zamanda dinc əhaliyə qarşı qiyam qaldırıb Şuşanı azərbaycanlılardan birdəfəlik 

təmizləməyə çalışan erməni millətçiləri onlara qarşı müqavimət göstəriləcəyini və Şuşanın erməni məhəlləsində 

toplaşan və dinc erməni əhalisinin özünün də rahatlığını pozan silahlı erməni terror dəstələrinin 

neytrallaşdırılacağına cəhd göstəriləcəyini istisna etməməli idilər. Ermənilərin Novruz axşamı planlaşdırdıqları 

təxribatın ağır nəticələrinə gətirib çıxaracağını bir çox ermənilər özləri də yaxşı hiss edirdilər. Onların arasında 

Erməni Milli Şurasının üzvləri, general-qubernator yanındakı şuranın erməni üzvləri və bir çox erməni ailələri 

təhlükə hiss edərək əvvəldən Şuşanı tərk etmişdilər. 

Azərbaycanın hakimiyyət orqanları bu təcavüzü başlayanlara qarşı ciddi mövqe tutdu. Atılan qətiyyətli 

addımlar nəticəsində erməni təcavüzkarlarının çoxu öz haqlı cəzalarına çatdılar və nəticədə, Şuşanın bütünlüklə 

erməniləşdirilməsi planı uğursuzluğa düçar oldu. Bu isə erməni millətçilərinə dərs olmadı. Əksinə, öz başladıqları 
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təcavüzün qurbanı olan erməniləri əllərində bayraq edib Azərbaycana qarşı yeni bir təbliğat kampaniyasına 

başladılar. Onlar başladıqları təcavüzün günahını Azərbaycan üzərinə atmaqla, Şuşa şəhərində ermənilərə divan 

tutulması barəsində ilə bağlı fantastik rəqəmlər ortaya atdılar. Ermənilər bu təbliğata aludə olduqca Şuşada, guya, 

azərbaycanlılar tərəfindən qırılan ermənilərin sayı da artmağa başladı. 

1920-ci ilin mart--aprelində Qarabağda fəaliyyət göstərən erməni silahlı qüvvələrinin qərargah rəisi 1920-

ci il aprelin 20-da Ermənistanın müdafiə nazirinə göndərdiyi məruzədə Şuşada 8 min erməninin öldürüldüyünü 

bəyan edir. Bu rəqəm, əslində, heç reallığı əks etdirə bilməz. “Məzlum ermənilər”in itkiləri haqqında rəqəmlərin 

şişirdilməsi də erməni təbliğatının sınanmış ənənələrindən biridir. Bununla belə, hətta bu şişirdilmiş rəqəm özü 

də sonradan erməni təbliğatını qane etmədi və azərbaycanlıların ermənilərə qarşı “qəddarlığının” ictimai fikrə 

təsir səviyyəsinin qaldırılması üçün Şuşa qurbanlarının sayının da şişirdilməsinə yol açıldı. 

Nəticədə, bu mövzuya müraciət edən hər erməni müəllifi-- təbliğatçısı heç bir dəlilə əsaslanmadan yeni 

rəqəmlər uydurmağa başladı, Guya, 10 min, 20 min, 25 min, 40 min, hətta 45 min erməninin öldürülməsi ağ 

yalandır. Bu rəqəmlərə hazırda kütləvi-informasiya vasitələrində dövriyyədə olan erməni yazılarında gen-bol rast 

gəlmək mümkündür. 1920-ci ildə Şuşada, ən çoxu, 25 min erməninin yaşaya biləcəyi halda qırılanların sayının 

35--45 min arasında olması tarixi həqiqətlərə erməni yanaşmasının nəticəsidir. 

Lakin bu rəqəmlərin şişirdilməsinin mənasız olduğunu etiraf edən erməni müəllifləri də tapılmaqdadır. 

Məsələn, amerikalı erməni tarixçisi Riçard Ovanesyan öz kitabında 1920-ci ilin mart hadisələri zamanı Şuşada 

cəmi 500 erməninin öldürüldüyünü yazıb. Qarabağ hadisələri ilə bağlı kifayət qədər böyük bir kitab çap etdirmiş 

Arsen Məlik Şahnəzəryan adlı birisi isə qeyd edir ki, Şuşada ermənilərin qırılması ilə bağlı göstərilən rəqəmlər 

doğru deyil. Ən azı, ona görə ki, həmin vaxt Şuşada o qədər erməni yaşamırdı. Sonra isə o, ehtimal kimi yazır ki, 

1920-ci ilin 22 – 23 mart hadisələri zamanı Şuşada öldürülən ermənilərin sayı 6 – 10 min arasında ola bilərdi. Bu 

erməni müəllifi də heç bir dəlil tapa bilmədiyi üçün öz ehtimalı ilə tarixi hadisələr haqqında hökm verməyə 

çalışmışdır. 

Yəni erməni millətçilərinin Şuşada azərbaycanlı əhalinin çoxluq təşkil etməsinin, guya, 1920-ci ildə bu 

şəhərdəki erməni əhaliyə qarşı qırğınlar törədilməsi ilə bağlanması heç bir tarixi gerçəkliyə və məntiqə əsaslanmır. 

Belə iddialar erməni tarixçiliyinin, feykologiyasının, erməni millətçilərinin korşalmış təfəkkürünün 

formalaşdırdığı xülyaları ictimai fikrə sıramaq cəhdindən başqa bir şey deyildir. Şuşanı quranlar, yaradanlar var, 

bu şəhərin əsl sahibləri var. Bu mənada Nikol Paşinyanın Ermənistan parlamentində Şuşa şəhərinin kimlərə 

mənsubluğu ilə bağlı işarə etdiyi fikirlərini, erməni millətçiləri qəbul etsələr də, etməsələr də, həqiqətə işarədir. 

Şuşanın əsi sahibləri isə artıq Şuşaya qayıdıblar. Amma bu şəhərin seyr edilən mənzərəsi heç də ürəkaçan 

deyil. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin dediyi kimi, əgər ermənilər “bu şəhəri öz 

şəhəri hesab edirdilərsə, nə üçün belə bərbad vəziyyətə qoydular, nə üçün bütün binaları dağıtdılar? Görün, nə 

gündədir bu şəhər?! Daş–üstə daş qalmayıb”. Bu vandallığı və vəhşilikləri törədənlər yenidən hansı məntiqlə 

Şuşaya qayıtmaq xülyaları ilə yaşayırlar?! Belələri gərək Azərbaycan xalqının dəmir yumruğunu unutmasınlar. 

İndi Şuşa sahibsiz deyil. 

 

Xalq qəzeti. - 2021.- 31 yanvar. - № 22. - S. 3. 
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Şuşası şeirimizin çeşməsi dilbər Qarabağ 
 

Əziz Şuşa, sən azadsan! 

Əziz Şuşa, biz qayıtdıq!  

Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir,  

Qarabağ Azərbaycandır! 

 

İlham Əliyev 

 

Qafar Əsgərzadə, 

Əməkdar jurnalist, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru 

525-ci qəzet. - 2021. - 23 yanvar. - № 13. - S. 15. 

 

Uzun illər fərağına dayana bilmədiyim, uşaqlıqdan beynimdə həkk olunan "Cənnətim Qarabağ, şöhrətim 

Qarabağ, Nəğmələr gülüstanısan, sevgi dastanısan" - adlandırılan, hər bir azərbaycanlı üçün müqəddəs, doğma 

olan diyar haqqında -Qarabağ barəsində yazmaq qəlbimdən keçdi. 

Nədənsə, doğulduğum, boya-başa çatdığım Xəzər sahilində, doğma Bakıda olmağıma rəğmən hər bir 

zaman qəlbim Qarabağla döyünürdü. Həm oxuduğum məktəbdə müəllim və şagirdlərlə, həm yaşadığım 

məhəllədəki qonşularımla, həm də ki, qarabağlı dostlarımla mütəmadi olaraq Qarabağdan danışırdıq. Xüsusən də, 

Qarabağın baş tacı sayılan Şuşa, Cıdır düzü, İsa bulağı söhbətimizin mübtədası olardı. Bu məkanlar məni sözün 

əsl mənasında Qarabağa bağlamışdı. Özümü sanki qarabağlı kimi hiss edirdim. 

Uşaqlıqdan həmçinin, poeziya və musiqi vurğunu olduğumdan şairlərin şeirlərində Qarabağın vəsfindən, 

müğənni və xanəndələrimizin ifasında Qarabağ şikəstəsi, Qarabağ haqqında mahnılarından xüsusi zövq alardım. 

Hətta onları əzbərləyərdim. Xan Şuşinsknin, Sara Qədimovanın, Zeynəb Xanlarovanın, Arif Babayevin, 

Məmmədbağır Bağırzadənin Qarabağla bağlı ifalarından xüsusi zövq alardım. Hər dəfə böyük ustad sənətkarımız, 

xalq şairi Süleyman Rüstəmin özünün ifasında Qarabağa həsr olunmuş şeirlərini, misralarını dinləyərək, özümü 

qarabağlı sayardım. 

Bəli, zaman-zaman Azərbaycanın, əzəli, əbədi, ayrılmaz hissəsi olan Qarabağa qara əllər uzandı, köksünə 

acı dağlar çəkildi. 1828-ci ildə Rus-İran müharibəsinin nəticəsi olaraq bağlanılmış Türkmənçay müqaviləsindən 

sonra Qarabağın qara günləri başladı. Türkiyədən, İrandan, dünyanın bir çox ərazisindən Qarabağa köklü olmayan 

ermənilər köçürülməyə, məskunlaşdırılmağa başlanıldı, özü də xüsusi imtiyazlarla. Əslində, bu bəlalara hələ 

1805-ci ildə İbrahimxəlil xan ilə Rusiya generalı Pavel Sisianovun arasında imzalanmış Kürəkçay müqaviləsinə 

görə Qarabağ xanlığının Rusiya imperiyasının tərkibinə keçməsi zəmin yaratmışdı. 

Bütün bu yüz illər ərzində Rusiya tərəfindən dəstəklənən, istiqamətləndirilən, məkrli, xain xislətli 

ermənilər Azərbaycanın bir çox bölgəsində, o cümlədən, Qarabağda azərbaycanlılara qarşı soyqırım törətməyə, 

onları sıxışdırmağa, dədə-baba torpaqlarından qovmağa başladılar. Bu səbəbdən, Çar Rusiyasının bu iyrənc  

siyasətini onu əvəz edən sovet Rusiyası, sonralar isə SSRİ höküməti davam etdirdi. 

Qoca tarix keçən əsrin əvvəllərində 1905, 1918-1920-ci illərdə və sonrakı dövrlərdə ermənilərin dinc 

azərbaycanlılara qarşı törətdikləri amansız qətliamlarının, misli görünməmiş vəhşiliklərin, vandalizmin şahididir. 

Lenin-Stalinin "uğurlu" milli məsələlərə dair siyasəti nəticəsində 1923-cü ildə ədalətsiz, əsassız, haqsız 

yerə yaradılmış saxta bir qurum - Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Azərbaycanın sinəsində partlamamış, təhlükəli, 

hər an partlaya biləcək bir minaya çevrildi. O zamandan belə demək mümkünsə, qarabağlı azərbaycanlıların qara 

günləri başladı. SSRİ hökumətinə başda Anastas Mikoyan olmaqla yerləşdirilmiş şərəfsiz daşnak ermənilər 

DQMV-nin Azərbaycan SSR tərkibindən çıxarılaraq Ermənistan SSR-yə verilməsi üçün dəridən-qabıqdan 

çıxırdılar. Lakin Azərbaycan SSR-nin rəhbərliyinin qətiyyəti sayəsində bu, mümkünsüz oldu. 

Hələ 1969-cu ilin əvvəllərində xalq şairi Süleyman Rüstəm öz şeirində həyəcan təbili çalırdı: "Oyan 

xalqım, xorenlər iş başındadır, Xudayarlar bekar gəzir" -mesajını vermişdi. Şair əksər şeirlərində də Qarabağı 

tərənnüm edir, onun Azərbaycanın dilbər güşəsi, qədim torpağımız olduğunu fəxarətlə vəsf edirdi. 

1969-cu ilin iyun ayında Azərbaycan xalqının böyük oğlu Heydər Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə 

seçilməsi ilə ermənilərin sözün əsl mənasında əl qolları bağlandı. H.Əliyevin qətiyyəti, nüfuzu, xüsusi çəkisi 

onları bu bəd, məkrli əməllərindən əl çəkməyə vadar etdi. 
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1987-ci ildə Ümumilli lider Heydər Əliyevin SSRİ hökumətindən və Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası 

Mərkəzi Komitəsinin Siyasi Bürosu üzvlüyündən istefasından sonra ermənilərə girəvə düşdü və onlar sonu məlum 

olan acı nəticələrə səbəb oldular... 

Qarabağın dağlıq hissəsi və onun ətrafındakı 7 rayon Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu, 

talan və qarət edildi. Bütün şəhər və kəndlərimiz, dini məbədlərimiz, məcidlər, qəbiristanlıqlar, sosial-mədəni 

obyektlər və s. məhv edildi. Gülüstan torpaqlarımız xarabazarlığa çevrildi. 30 ilə yaxın bir müddətdə doğma 

torpaqlardan uzaq düşdük, 1 milyona yaxın soydaşımız qaçqın və məcburi köçkün həyatı yaşamağa məhkum 

olundular. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev rəhbərlikdə olduğu 17 il ərzində 

Azərbaycanın iqtisadiyyatını, hərbi sənayemizi gücləndirdi. Milli ordunun müasir texnika, silah və hərbi sursatla 

təchiz etdi, ordunun dünya standartları səviyyəsinə uyğun hazırlığını təmin elədi. Dəmir intizamlı, nizamlı ordu 

formalaşmasına nail oldu. Bu illər ərzində bütün beynəlxalq təşkilatlara Azərbaycanın Qarabağ məsələsindəki 

haqq səsini çatdırdı, xeyrimizə məlum qətnamələrin qəbul olunmasına nail oldu. Xalqın, müxalifətin, siyasi 

partiyaların birliyinə, xüsusən, Prezident-Xalq-Ordu birliyinə nail oldu. Əlbəttə ki, bütün bunlar dövlət başçısının 

qətiyyətli iradəsi, müdrikliyi, dünya siyasətindən baş çıxarması, mövcud beynəlxalq şəraitin imkanlarını düzgün 

təhlil etmək və dəyərləndirmək, onu xeyrimizə istifadə etmək iqtidarına malik olması Azərbaycanın müzəffər 

ordusunun 44 günlük Vətən müharibəsindəki zəfərini, qələbəni təmin etdi. Dəmir yumruq siyasətilə silahlanmış 

Azərbaycan Ordusu bu müharibədə ilklərə imza atdı, dünya hərbi tarixində yeniliyi ilə tanındı, ad çıxardı. 

Həyatını, varlığını hər zaman canından çox sevdiyi Vətənə həsr edən Ali Baş Komandan İlham Əliyev xalqımızın 

kimliyini, onun qalibiyyətini fəxrlə, qürurla qalib ölkənin qalib sərkərdəsi kimi dünyaya bəyan etdi. Azərbaycanın 

qeyrətli, mərd, cəsur döyüşçüləri sözün əsl mənasında yeni hərb tarixi yazdılar, Azərbaycan ordusunun 

yenilməzliyini sübut etdilər. Hünər meydanlarında qeyrət, şücaət, rəşadət sərgiləyən, ömrümüzə, həyatımıza 

rövnəq verən, gələcək nəsillər üçün səadət aynası olan zəfərləri bizə bəxş edən ölməz igidlərimiz, şəhidlərimiz, 

qazilərimiz xalqımızın 30 illik həsrətinə son qoydular. 

Torpaqlarımızın düşmən tapdağından azad olunmasındakı zəfərlərimiz çox dəyərlidir, tarixi əhəmiyyət 

kəsb edir. Lakin zəfərimizin, qalibiyyətimizin zirvəsi - müharibənin gedişinin taleyini həll edən zirvə isə məhz 

Azərbaycanın mədəniyyət beşiyi, konservatoriyası, Qarabağın mirvarisi və qeyrət qalası qədim Şuşa şəhərinin 

düşməndən azad olunması sayılır. Noyabr ayının 8-də Şuşanın işğaldan azad olunması bütün nisgilliyə, kədərə, 

həsrətə, ümidsizliyə, bədbinliyə, intizara və göz yaşlarına son qoydu, bizim tarixi qələbəmizi elan etməyimizə, 

düşmənin kapituliyasiyasına, təslimçilik aktına imza atmasına nail olmağımıza həlledici təsir göstərdi... 

Qalib ölkənin qalib Ali Baş Komandanı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev bu 

ilin yanvar ayının 14-də Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva ilə birgə dağlardan, meşələrdən, 

dərələrdən keçərək, Qələbə yolu ilə Qarabağın döyünən ürəyi olan Şuşa şəhərində oldular. Cənab Prezidentin 

Şuşa şəhərindən düşmən ölkəyə, o cümlədən, bizə dost olmayan ölkələrə öz ciddi mesajlarını verdi. Bu, qalib ölkə 

rəhbərinin dünya siyasətində qazandığı mövqeyinin, xüsusi çəkisinin, Azərbaycanın bölgədə söz sahibi olmasının 

göstəricisi idi. Ölkə başçısı Azərbaycanın öz torpağının bir qarışını belə kimsəyə verməyəcəyini, dəmir yumuruğu 

bir daha nümayiş etdirdi. Bəli, Şuşa çox strateji bir məntəqədir, əslində, alınmaz bir qaladır. Şəhər hər tərəfdən 

sıldırım qayalar və təbii lanşaft ilə əhatə olunduğundan burada yeni hərbi taktikadan, əlbəyaxa döyüşdən istifadə 

olundu. Azərbaycanın qəhrəman övladları bütün dünyanı, eləcə də düşmənləri heyrətləndirən mükəmməl hərbi 

əməliyyat keçirərək, cəsarət, rəşadət, igidlik, qəhrəmanlıq, güc, milli ruh nümayiş etdirərək, vaxtilə Qarabağ xanı 

Pənahəli xanın inşa etdirdiyi Şuşanı işğalçılardan azad etdi. Noyabrın 8-də orada Azərbaycanın 3 rəngli, ay-

ulduzlu bayrağı qaldırıldı. Bir gün sonra isə müharibəyə son qoyuldu... 

Cənab Prezidentin özü qeyd etdiyi kimi, o, ilk dəfə Şuşada 39 il öncə, 1982-ci il yanvarın 14-də qış 

günündə Molla Pənah Vaqifin muzey məqbərə kompleksinin açılışı zamanı olub. O günü mən də yaxşı 

xatırlayıram. O prosesi televiziya vasitəsilə izləmişəm. Quşbaşı qar yağırdı. Azərbaycanın rəhbəri Heydər 

Əliyevin iştirak etdiyi o tədbirdə Xalq şairləri Süleyman Rüstəm, Nəbi Xəzri, Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimov, 

SSRİ Xalq artisti Niyazi, Akademik Həsən Abdullayev və başqaları iştirak edirdilər. Həmin ilin iyul ayının 29-da 

Şuşada Vaqif poeziya günü keçirildi. 

Heydər Əliyevin Şuşada Vaqif muzey məqbərə kompleksini açması, Vaqif poeziya günlərini keçirməsi 

və digər addımları Qarabağın əzəli, əbədi Azərbaycan torpağı olduğunun göstəricisi idi. Cıdır düzündə keçirilən 

"Xarı bülbül" musiqi festivalı da məhz bu qəbildən idi. 

39 il sonra İlham Əliyevin bu şəhərə bir xilaskar, qalib sərkərdə, Ali Baş Komandan, dövlət başçısı kimi 

gəlməsi, Şuşanı Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan etməsi, Xarı bülbülün Qarabağın Azadlıq rəmzi kimi 

qəbul olunması, Vaqif poeziya günlərinin, Xarı bülbül festivalının keçirilməsi haqda qərar qəbul olunması və s. 
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cənab Prezidentin noyabrın 10-da dediyi fikirləri bir daha gündəmə gətirir: "Biz Şuşaya qayıtdıq, biz Şuşanı 

qaytardıq, biz Şuşada yaşayacağıq və işğaldan azad edilmiş digər bütün torpaqlarda həyat qaynayacaq. İnsanlar o 

torpaqlara qayıdacaq, orada yaşayacaq". 

 

Bəli, cənab Prezidentin dediyi kimi, bu torpaqlar əbədi bizə qaytarıldı, şəhidlərimizin qanı, igidlərimizin 

canı hesabına. Hər birimiz Vətən torpağını göz bəbəyimiz kimi qorumalıyıq. Düşmən hər bir zaman bizim dəmir 

yumruğumuzu hiss etməli, bizim torpaqlara sarı baxmamalıdır. 

Bəli, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır! Qarabağda daim Cəngi sədaları, Heyratı təranələri 

səslənəcək. 

 

525-ci qəzet. - 2021. - 23 yanvar. - № 13. - S. 15. 
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Şuşa yolu Zəfər yoludur 

 
Bahadur İmanquliyev 

 

Şuşaya çəkilən yeni yol real olduğu qədər də rəmzi məna daşıyır. Çünki 30 illik zaman kəsiyini ağuşuna 

alıb müqəddəs Qələbəyə köklənən möhtəşəm döyüş yolunun xronologiyasını özündə ehtiva edir. Prezident zaman 

və məkanla uzlaşmayan, adi çərçivələrə sığmayan Şuşa səfərini özü belə qeyd etmişdir: “Səhər tezdən yola 

çıxmışıq. İstiqamət Şuşa şəhəridir”. 

Dövlət başçısı Şuşa səfəri çərçivəsində öncə Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının təməlini qoydu. Bununla 

həm də postmüharibə dövrünün iqtisadi sıçrayışına yeni təkan verildi. Hava limanının bu il istifadəyə verilməsinin 

nəzərdə tutulmasının Qarabağ və bütün Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyəti var. Təməli qoyulan Füzuli-Şuşa 

dördzolaqlı və bəzi yerlərdə altızolaqlı yeni avtomobil yolu isə xarici qonaqların, turistlərin təyyarə limanından 

Şuşaya rahat gəliş-gedişini təmin edəcək. 

Faşist ideologiyasının köləsinə çevrilən Ermənistan isə getdikcə xaosa uğrayır, postmüharibə dövrünün 

tələblərini anlamaqda çətinlik çəkərək yenə də iki əllə həmin üzdəniraq ideologiyadan yapışır. Bu baxımdan 

Füzulidən Şuşaya uzanan yol bizim şanlı zəfər yolumuz olmaqla yanaşı, işğalçı Ermənistanın nəyə “qadir 

olduğunu” sərgiləyən mənzərələrin tablosu, açıq səma altında erməni vəhşiliklərini, vandallığını ifşa edən tarix 

muzeyidir. 

Bu yolun sonunda - Şuşa şəhərində dövlət başçısının, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin üçrəngli 

bayrağımızı ucaltması isə haqqın və ədalətin təntənəsidir. Yada ruhumuza hakim kəsilən misralar düşür: 

 

“Şuşada sən qonduğun daşa pir deyəcəyəm, 

Çəkəcəyəm gözümə kölgən düşən torpağı, 

Azərbaycan bayrağı! 

Azərbaycan bayrağı!” 

Bir xalq olaraq Qarabağın bizim üçün necə müqəddəs olduğunu qələbəmizlə sübut etdik. “Şuşanın işğaldan 

azad edilməsi böyük qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, milli ruh tələb edirdi. Azərbaycan hərbçiləri bütün bu ülvi 

xüsusiyyətləri nümayiş etdirmişdir”. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Şuşada hərbçilərin qarşısında çıxış 

edərkən dedi və əlavə etdi ki, inkişaf etmiş bir çox ölkələrin mütəxəssisləri 44 günlük Vətən müharibəsinin hər 

bir gününü təhlil edir, gedən döyüşlərin sirlərini öyrənirlər. 

Bu müharibədə xalqımıza, əsgərlərimizə arxa duran, güc verən Prezidentin həm də xarici KİV-ə verdiyi 30 

müsahibə idi. Savaş gedərkən hamı həmin müsahibələrə baxırdı, onları oxuyurdu. Bakıda xarici müxbirlərin çox 

vaxt jurnalist etiketinə, qələm sahibinin əxlaqına sığmayan davranışlarına baxmayaraq, dövlət başçısının 

Azərbaycanın haqlı mövqeyini ciddi faktlar və güclü arqumentlərlə müdafiə etməsi xalqa, orduya, o cümlədən 

səngərdə döyüşən əsgərlərimizə verilən böyük qələbə ruhu idi. Həmin günlər biz hamımız Ali Baş Komandana 

arxalanır, ona güvənir, hər müsahibəsini informasiya cəbhəsində çalınan zəfər kimi qəbul edirdik. 

Laçın yaxınlığındakı mövqelərdən birində döyüşən topçular bölümünün komandiri Rəşid Həsənbalayev 

deyir ki, Ali Baş Komandanın xarici müxbirlərin kürəyini yerə vurmasını hamımız diqqətlə izləyir, ondan 

yenilməz güc alır və aslana dönürdük: “Prezident əslində səngərdə döyüşən hər bir əsgərin haqqını müdafiə edirdi. 

Təsəvvür edilməsi mümkün olmayan qürur hissi keçirir, daha cəsarətlə, daha mətinliklə döyüşməyə bitib-

tükənməyən güc alırdıq. Nə dərəcədə haqlı və ədalətli olduğumuza bütün varlığımızla inanırdıq. Ölüm belə bizim 

inamımızın qarşısında aciz idi. Bu gücü biz Ali Baş Komandanın informasiya cəbhəsindəki davamlı 

qələbələrindən alırdıq. Sərkərdəmizin adı mükəmməl qələbənin müəllifi kimi Azərbaycan tarixinə yazıldı”. 

Bəs Birinci Qarabağ müharibəsində vəziyyət necə idi? Belə bir səhnəni xatırlamaq yerinə düşərdi. 1992-ci 

ilin mayında Şuşa işğal ediləndə ovaxtkı hakimiyyət bunu xalqdan gizlətdi. Hətta iki güc naziri - Rəhim Qazıyev 

və İsgəndər Həmidov birlikdə Müdafiə Nazirliyinin binasında dedilər ki, Şuşa bizdədir. Əslində hamı bunu 

deyirdi. Biz, bir neçə jurnalist Şuşaya getmək üçün Ağdama yola düşdük. Xramort kəndinin ayağında Ala 

Yaqubun dəstəsinə gəldik ki, bizə Şuşaya getməyə kömək etsin. O isə soruşdu: “Kim sizə deyir ki, Şuşa bizdədir?” 

Ovaxtkı ruh düşkünlüyü, məğlubiyyət milli faciə səviyyəsində idi. Bu mizilsiz faciənin və məğlubiyyətin 

günahkarı ovaxtkı səriştəsiz hakimiyyət idi. Onlar uduzdular və qaçıb gizləndilər. İlham Əliyev isə qalib ordunun 

Ali Baş Komandanı kimi Şuşaya qədər bayraqları ucalda-ucalda gəldi: “Biz buraya qalib kimi gəlmişik, bayrağı 

da qaldırmışıq, azad edilmiş bütün torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Döyüşə-döyüşə gəlmişik. Heç kim 

bu torpaqları bizə elə-belə verməyib. Heç bir danışıqlar heç bir əhəmiyyətə malik deyildi. Biz gördük ki, ancaq 
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öz gücümüzlə öz torpaqlarımızı azad etməliyik və bunu etdik. Bütün dünyaya gücümüzü sübut etdik, göstərdik, 

düşmənin başını əzdik. Düşməni məcbur etdik ki, qabağımızda diz çöksün, kapitulyasiya aktına imza atsın”. 

Biz 30 illik atəşkəsdən sonra 44 günlük şanlı döyüşlərimizi XXI əsrin hərb tarixinə dünyanı heyran qoyan 

səhifə kimi həkk etdik. Ali Baş Komandanın sözləridir: “Müharibələrdə hücumlar olur, geriyə çəkilmə olur, 

manevrlər olur, biz isə hər gün qabağa gedirdik. Hər həftə onlarla yaşayış məntəqəsini işğalçılardan azad edirdik. 

Nəticədə düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirərək 300-dən çox yaşayış məntəqəsini və Şuşanı azad etdik. Onları 

məcbur etdik və cəmi 20 gün ərzində Ağdam, Laçın və Kəlbəcər rayonlarından qoşunlarını çıxardılar, rədd oldular 

bizim torpaqlarımızdan və biz qayıtmışıq”. 

İndi Azərbaycan bütün dağıdılmış ərazilərin bərpası üçün nəhəng quruculuq işlərinə start verib. Məğlub 

olan, ordusu darmadağın edilən işğalçı Ermənistanın siyasi elitası isə yenidən revanş eşqinə düşüb və sıfırdan yeni 

işğala başlamaq istəyir. Amma nə ilə? Övladları özgə torpağında ölən anaların naləsi, yoxsa, bir-birini ittiham 

etməkdən zövq alan siyasi partiyaların çığırtıları ilə? Məqsəd anlaşılmır, məramlar qaranlıqdır. Bu qaranlıqda 

görünən odur ki, Ermənistan bölgədə müharibəni körükləməkdən savayı yol görmür. 

Baxın, iki dövlət arasında ən böyük fərq də elə budur - onların və bizim tutduğumuz yollar ayrıdır. Bunu 

isə bütün dünya görməli, nəticə çıxarmalı və qiymət verməlidir. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 23 yanvar. - № 15. - S. 5. 

 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

613 
 

 

Şuşanın işğaldan azad edilməsi – azərbaycançılıqda yeni mərhələ... 
 

İradə Sarıyeva 

 

Azərbaycan mədəniyyətinin, musiqi tariximizin beşiklərindən biri olan Şuşa azərbaycançılığın əsas 

tarixi mərkəzlərindən biri olub. Bilirik ki, Şuşada doğulub, böyüyüb boya-başa çatan bir çox şəxsiyyət, 

fikir adamları, alimlər, ictimai-siyasi xadimlər, yazıçı-şairlər, böyük bəstəkarlar, musiqiçilər 

azərbaycançılıq təməllərinin daha da möhkəmlənməsinə layiqli töhfələr bəxş ediblər. 

Əsası 1752-ci ildə Qarabağ hökmdarı Pənahəli xan tərəfindən qoyulan Şuşa şəhəri ilk çağlarda onun 

təməlini quran xanın şərəfinə Pənahabad da adlandırılıb. 

Şuşada 17 məhəllə var. Seyidli, Culfalar, Quyuluq, Çuxur məhəllə, Dörd çinar, Dördlər qurdu, Hacı 

Yusifli, Çöl qala, Qurdlar, Saatlı, Köçərli, Mamayı, Xoca Mərcanlı, Dəmirçilər, Hamamqabağı, Merdinli və Təzə 

məhəllələri Şuşanın adlı-sanlı şəxsiyyətlərinin dünyaya göz açdığı məkanlardır. 

“Kiçik Paris”, “Qafqazın sənət məbədi”, “Azərbaycan musiqisinin beşiyi” və “Zaqafqaziyanın 

konservatoriyası” Şuşa... 

Məlum olduğu kimi, XVIII əsrdə Şuşa şəhəri Azərbaycanın ən mühüm şəhərlərindən birinə çevrilib, bütün 

Qafqazda, dünyada böyük şöhrət tapıb. Tarixçilər qeyd edirlər ki, Şuşanın dövrəsində böyük və güclü sədd çəkilib, 

çoxsaylı sənətkar məhəlləsi yaranıb. Şuşalı tacirlər İran şəhərləri və Moskva ilə ticarət əlaqələri saxlayır, burada 

Pənahabadi adlanan gümüş sikkə zərb edilirdi. 

Tarixi mənbələrdə qeyd edilir ki, XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində Şuşa Qafqazın musiqi 

mərkəzinə çevrilib. Şuşanı “Kiçik Paris”, “Qafqazın sənət məbədi”, “Azərbaycan musiqisinin beşiyi” və 

“Zaqafqaziyanın konservatoriyası” adlandırırdılar. XX əsrin əvvəllərinədək Azərbaycanda, o cümlədən, Şuşada 

musiqi sənəti, ilk növbədə, xanəndə və sazəndələr ustad-şəyird zəminində inkişaf edirdisə, artıq XX əsrdən 

başlayaraq peşəkar musiqi təhsili daha geniş sahələri əhatə edərək, sistemləşdirilməyə və kütləviləşməyə doğru 

istiqamət götürmüşdü. O dövrdə Azərbaycanda bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun böyük əməyi sayəsində peşəkar 

musiqi təhsilinin bünövrəsi qoyulur. 

Tarixçilərin yazdığına görə, 1905, 1920 və 1992-ci illərdə Şuşa üç dəfə tamamilə yandırılıb. Şuşanın 

yandırılmasında ermənilərin əli olduğu qeyd edilir. 

Bildiyimiz kimi, 1992-ci il may ayının 8-də erməni birləşmələri tərəfindən işğal edilən Şuşa 8 noyabr 

2020-ci il tarixində müzəffər Azərbaycan Ordusu tərəfindən işğaldan azad edilib. 

Şuşanın düşmən tapdağında olduğu illər... 

Bilgilərə görə, Şuşanın işğalı nəticəsində şəhərdə ermənilər tərəfindən 195 nəfər Azərbaycan vətəndaşı 

xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilir, 165 nəfər yaralanır, onlardan 150 nəfəri əlil olur, 552 körpə valideynlərini itirir, 

20 mindən artıq əhali isə doğma yuvasını tərk edərək məcburi köçkün vəziyyətinə düşür, əsir və girov götürülən 

58 azərbaycanlının taleyi barədə bu günə qədər məlumat yoxdur. 

İşğal dövründə Şuşadan azərbaycanlıların tarixi izlərini silmək məqsədilə erməni vandalları 600-ə yaxın 

tarixi memarlıq abidəsini, o cümlədən, Pənahəli xanın sarayını, Yuxarı Gövhər ağa məscidini, Aşağı Gövhər ağa 

məscidini, Xurşidbanu Natəvanın evini, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsini yerlə-yeksan edib, 7 məktəbəqədər 

uşaq müəssisəsini, 22 ümumtəhsil məktəbini, mədəni-maarif, kənd təsərrüfatı texnikumlarını, orta ixtisas musiqi 

məktəbini, 8 mədəniyyət evini, 22 klubu, 31 kitabxananı, 2 kinoteatrı, 8 muzeyi, o cümlədən, Şuşa Tarix Muzeyi, 

Azərbaycan Xalça Muzeyinin filialı və Xalq Tətbiqi Sənəti Muzeyi, Qarabağ Dövlət Tarix Muzeyi, turist bazasını, 

Qafqazda yeganə Şərq musiqi alətləri fabrikini dağıtmış, buradakı nadir sənət incilərini talamış və məhv ediblər. 

Şəhərin tarixi muzeyinin 5 minədək əşyası, Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyi Şuşa filialı, 

Dövlət Qarabağ Tarixi Muzeyinin 1000-dək əşyası, peşəkar Azərbaycan musiqisinin banisi, bəstəkar Üzeyir 

Hacıbəyovun (300-dən çox əşya), müğənni Bülbülün (400-dək əşya), musiqiçi və rəssam Mir Möhsün Nəvvabın 

(100-dən çox əşya) xatirə muzeylərinin fondları qarət edilib. 

8 noyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğaldan azad edilən Şuşanın artıq yeni 

dövrü başlayır... 

“Azərbaycanın qədim şəhəri Şuşa düşmən işğalından azad edildi!” 

Noyabrın 8-i Azərbaycan xalqının tarixində elə bir gündür ki, bu günü illərdir gözləmişdik. 8 noyabr 

tariximizə Şuşanın işğaldan azad edildiyi gün olaraq düşdü və bu tarixi günün sevincini Azərbaycan xalqına Ali 

Baş Komandanımız və müzəffər Azərbaycan Ordusu yaşatdı. Prezident İlham Əliyevin Şəhidlər Xiyabanından 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

614 
 

xalqa müraciətində “Azərbaycanın qədim şəhəri Şuşa düşmən işğalından azad edildi!” müjdəsini verməsi nəinki 

ölkə vətəndaşlarını, eləcə də bütün dünya azərbaycanlılarını, Azərbaycanın dostlarını ürəkdən sevindirdi. 

Ölkə başçısı İlham Əliyev hələ Şuşanın işğaldan azad edilməmişdən əvvəl “İşğal edilmiş torpaqların hər 

bir qarışı, hər bir şəhər bizim üçün doğmadır, əzizdir. Mənim üçün hər bir kəndin dəyəri, qiyməti o biri kəndlə 

müqayisədə, o biri şəhərlə müqayisədə eynidir, bərabərdir. Ancaq siz də yaxşı bilirsiniz ki, Şuşanın Azərbaycan 

xalqının qəlbində xüsusi yeri var. Bu, bizim tarixi şəhərimizdir, qədim mədəniyyət ocağıdır. Şuşa Azərbaycan 

xalqına bir çox istedadlı, dahi şəxslər bəxş edib. Əlbəttə ki, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olar” - deyə qeyd edirdi. 

Bəli, artıq Şuşa düşmən tapdağından xilas olub, yenidən bizə qayıdıb. 

Qarabağın döyünən ürəyi, musiqi və incəsənət beşiyi Şuşa dünyaya yenidən gəldi... 

Azərbaycan mədəniyyətinin əsas ünvanlarından biri olan Şuşadan artıq dünyaya yeni bir pəncərə açılır. 

Azərbaycançılığın əsas mərkəzlərindən biri olan Şuşanın tarixi irsinin geniş səviyyədə təbliği üçün yeni fəaliyyət 

istiqamətləri müəyyən edilib. Bilirik ki, Mədəniyyət Nazirliyindən mətbuata verilən məlumata görə, 2021-ci ildə 

Şuşada bir sıra tədbirlər həyata keçiriləcək. Şuşada konsert proqramları, Şuşanın məşhur Cıdır düzündə isə 

Çövkan oyunu keçiriləcək. Bundan əlavə, yayılan məlumatlara görə, növbəti “Türkvizion” mahnı yarışmasını 

2021-ci ildə Şuşada keçiriləcək. “Türkvizon Şuşa – 2021” plakatı da hazırlanıb. Əlbəttə, bütün bunlar Şuşanın 

Azərbaycanın qədim tarixi mədəniyyət mərkəzi kimi yenidən dünyaya öz pəncərəsini açması deməkdir və dünya 

tarixi Azərbaycan şəhərini yenidən görüb alqışlayacaq.  

Şuşa UNESCO-nun Ümumdünya irs siyahısına Azərbaycan incisi kimi düşəcək 

Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan və həm dövlətçilik, həm də mədəni-humanitar 

tariximizdə önəmli rola malik Şuşanın UNESCO-ya daxil edilməsi bizim qarşımızda duran ən önəmli 

məsələlərdən biridir. 

Mədəniyyət Nazirliyindən verilən məlumata görə, Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi olan Şuşanın tarixi 

mərkəzinin UNESCO-nun Ümumdünya mədəni irs siyahısına salınması məqsədilə Mədəniyyət Nazirliyi 

tərəfindən nominasiya dosyesinin hazırlanması istiqamətində işlərə başlanıb. 

Nazirlikdən o da bildirilib ki, 1977-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılan Şuşa Tarix-

Memarlıq Qoruğunun 2001-ci ildə UNESCO-nun Dünya irsinin ilkin siyahısına daxil edilməsi bu istiqamətdə 

atılan mühüm addımlardan biridir. 

Şuşa Tarixi-Memarlıq Qoruğuna daxil olan abidələrdən Yuxarı və Aşağı Gövhər ağa məscidləri, Xan qızı 

Natəvanın evi, Qarabağ Xan Sarayı, Vaqif türbəsi, Mirzə Salah bəy Zöhrabbəyovun yaşayış evi, Şuşa kurqanı, 

Şuşa mağara düşərgəsi, Şuşa qalası və digərlərini qeyd etmək olar. Şuşa şəhərində, ümumlikdə, 549 qədim bina, 

ümumi uzunluğu 1203 metr daş döşənmiş küçələr, 17 məhəllə bulağı, 17 məscid, 6 karvansaray, 3 türbə, 2 

mədrəsə, 2 qəsr və qala divarları mövcud olub. O cümlədən, 72 mühüm sənət və tarixi abidəsi, dövlət xadimlərinin 

və başqa tanınmış şəxslərin evləri vardı. Hazırda Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən qeyd edilən tarix-memarlıq 

abidələrinin vəziyyətinin öyrənilməsi ilə bağlı işlər aparılır. 

Ümumdünya mədəni irs siyahısı UNESCO-nun Dünya Mədəni və Təbii İrsinin Qorunmasına dair 1972-

ci il Konvensiyası əsasında yaradılıb. Sözügedən konvensiya Ümumdünya irs siyahısına qəbul olunmaq üçün təbii 

və ya mədəni yerlərin növünü müəyyənləşdirir və müstəsna universal dəyərə malik olan abidə və məkanlar 

ümumbəşəri irs elan edilməyə layiq görülür. 

Azərbaycandan bu siyahıya “Şirvanşahlar Sarayı və Qız qalası ilə birlikdə İçərişəhər”, “Qobustan Qaya 

Sənəti Mədəni Landşaftı” və “Xan sarayı ilə birlikdə Şəkinin tarixi mərkəzi” daxildir. 

“Şuşanın öz azadlığına qovuşması azərbaycançılıqda yeni mərhələnin başlandığı deməkdir” 

Vətəndaş Cəmiyyəti Alyansının rəhbəri, Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin sədri, analitik-

ekspert, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan Əbilov “Bakı-Xəbər”ə bildirdi ki, Şuşanın işğaldan azad edilməsi 

xalqımızın qürurunu özünə qaytardı. Şuşanın yalnız Azərbaycanın deyil, bütün Türk dünyasının qürur mənbəyi 

olduğunu deyən A.X.Əbilov hesab edir ki, Şuşa həm dövlətçilik, həm mədəniyyət, həm də ictimai fikir tariximizdə 

mühüm rola malik şəhərdir. A.X.Əbilov hesab edir ki, biz Şuşanın tarixi mərkəzini UNESCO-nun Ümumdünya 

mədəni irs siyahısına salmaqla böyük bir tarixi həqiqəti təsdiq etmiş olacağıq. “Şuşa şəhərinin əsası XVIII əsrdə 

Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən qoyulub. Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin mühüm bir dövrünü özündə 

əhatə edən Şuşada həm də mədəniyyətimizin, ictimai-siyasi, fəlsəfi düşüncəmizin özəkləri yaranıb formalaşıb.  

Şuşa Azərbaycan dövlətçilik, ədəbiyyat, elm, mədəniyyət sahəsinə çox ünlü simalar bəxş edib. Həmin ünlü 

simalar da azərbaycançılığın inkişafına mühüm töhfələr verib”. 

O qeyd etdi ki, Şuşa Azərbaycana Qarabağ xanlığının xanı Pənahəli xan, Qarabağ xanlığının xanı 

İbrahimxəlil xan, şair Qasım bəy Zakir, şair Məhəmməd bəy Aşiq, həkim Mirzə Məmmədqulu Təbib, şair Mirzə 

Sadıq Piran, şairə və dövlət xadimi, rəssam Xurşidbanu Natəvan, şair, rəssam, xəttat və musiqişünas Mir Möhsün 
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Nəvvab, muğam xanəndəsi Hacı Hüsü, muğam xanəndəsi Bülbülcan, şairə Fatma xanım Kəminə, Azərbaycan 

tarzəni və tarı təkmilləşdirən sənətkar Mirzə Sadıq (Sadıqcan), Azərbaycan maarifpərvəri, şair, pedaqoq və 

ədəbiyyatşünas Həsənəli xan Qaradaği, həkim Kərim bəy Mehmandarov, yazıçı və dramaturq Nəcəf bəy Vəzirov, 

hərbçi Mehdiqulu xan Vəfa, Azərbaycanın maarif xadimi Səfərəli bəy Vəlibəyov, şair Nəcəfqulu bəy Şeyda, 

görkəmli xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlu, həkim Bəhram bəy Axundov, maarifçi Firidun bəy Köçərli, hərbçi 

Seyfulla mirzə Qovanlı-Qacar, pedaqoq Haşım bəy Vəzirov, ictimai xadim Ağa xan Qarabaği, ictimai xadimi 

Əhməd bəy Ağaoğlu, yazıçı-diplomat Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, xanəndə Məcid Behbudov, yazıçı-dramaturq 

Süleyman Sani Axundov, xanəndə İslam Abdullayev, pedaqoq Fərhad Ağazadə, şairə Qəmər bəyim Şeyda, dahi 

bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov, bəstəkar Zülfüqar Hacıbəyov, opera müğənnisi Əhməd Ağdamski, Azərbaycanın 

dövlət xadimi və yazıçı Yusif Vəzir Çəmənzəminli, dövlət xadimi Nəriman bəy Nərimanbəyli, yazıçı Ceyhun 

Hacıbəyli, jurnalist Xəlil İbrahim, opera müğənnisi Əli Zülalov, siyasi xadim Dadaş Həsənov, görkəmli 

xanəndmiz Xan Şuşinski, görkəmli xanəndəmiz Seyid Şuşinski, Türkiyənin ilk qadın vəkili Sürəyya Ağaoğlu, 

Azərbaycanın xalq rəssamı, naxışşünas və xalçaşünas Lətif Kərimov, heykəltəraş Münəvvər Rzayeva, bəstəkar 

Süleyman Ələsgərov, dövlət xadimi İskəndər Əliyev, həkim Azad Əmirov, tarzən Məşədi Cəmil Əmirov, 

mühəndis Teymur bəy Aslanov, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı və Azərbaycanın Daxili İşlər naziri Xəlil Məmmədov, 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Ramiz Qəmbərov, müğənni Sürəyya xanım Qacar, hərbçi Azad bəy Vəzirov və 

digər böyük şəxsiyyətlər bəxş edib. “Bu şəxsiyyətlərin də hər birinin yaradıcılığında, fəaliyyətində 

azərbaycançılıq əsas rol oynayıb. Onlar azərbaycançılığın təməl prinsiplərinin formalaşmasına töhfələr veriblər. 

Bu şəxsiyyətlər arasında Cümhuriyyət dövründə geniş fəaliyyəti olanlar da çoxdur, onlar dövlət quruculuğunda 

yaxından iştirak ediblər. Şuşanın yetişdirdiyi və Azərbaycana, bəşəriyyətə bəxş etdiyi işıqlı simalardan biri 

Ceyhun Hacıbəylidir. 1919-cu ildə Parisdə keçirilən sülh konfransında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini təmsil 

etmək üçün Parisə gedən Ceyhun bəy ömrünün sonuna qədər bu şəhərdə yaşayıb və məzarı Parisdədir. Ceyhun 

bəy həm də Cümhuriyyət qurucularından biri olub”. 

 

Bakı Xəbər. - 2020. - 20 noyabr. - № 202. - S. 10. 
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Şuşa ədəbi məclisləri: funksiya və missiyası 

 

Tahirə Məmməd, 

professor 

 

Azərbaycanımızın qədim mədəniyyət məkanlarından biri kimi tanınan Qarabağda xanlıqlar dövründən 

sonra ədəbiyyat və sənət daha da çiçəklənib inkişaf etdi. Molla Pənah Vaqifin Qarabağ sarayında yaşayıb fəaliyyət 

göstərməsi xanlığın söz, sənət adamlarına verdiyi dəyərin göstəricisidir. Hakim dairələrin sözü, sənəti yüksək 

qiymətləndirməsi ilə bərabər Qarabağın möcüzəvi təbiətinin insana aşıladığı yaradıcı ruh Şuşada qeyri-adi 

yaradıcılıq mühiti formalaşdırmışdı. Təsadüfi deyil ki, Qasım bəy Zakir, Baba bəy Şakir, Məhəmməd bəy Aşiq, 

Natəvan, Nəvvab, Fatma xanım Kəminə, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Nəcəf bəy Vəzirov, Yusif Vəzir 

Çəmənzəminli, Üzeyir Hacıbəyli, Əhməd Ağaoğlu kimi yazıçı və mütəfəkkirlərimiz Şuşada yetişib yaradıcılığa 

başlayıblar. 

Şuşanın necə bir mədəniyyət mərkəzi olmasını, mədəniyyətimizin inkişafına verdiyi töhfələri elə Qarabağ 

ədəbi məclislərinin fəaliyyəti nümunəsində görə bilərik. 

Acınacaqlı haldır ki, Şuşanın ərazisini yox, həm də mədəniyyətini mənimsəmək iddiasında olan mənfur 

qonşularımız heç bir əsas və fakt olmadan XIX əsrdə Şuşada mədəniyyətin inkişafının belə onlara aid olması 

təsəvvürünü formalaşdırmağa çalışırlar. Xarici dövlətlərdən yardım istəyib yalvaran erməni liderləri XIX sərdə 

Şuşanın mədəniyyət mərkəzi olduğunu qeyd edərkən dünya ictimaiyyətində yanlış rəy formalaşdırmağa çalışırlar. 

Şuşanın onlara heç bir dəxli olmamasına tutarlı cavablardan biri də orada yaranan ədəbiyyat, sənət inciləri, XIX 

əsrin ədəbi məclisləridir. 

Dünya, eləcə də Şərq mədəniyyətində ədəbi məclislər xüsusi mədəni təsisat, institut kimi qədim dövrlərdən 

mövcud olmuşdur. Şərqdə, eləcə də Azərbaycanda onlar, əsasən saraylarda yaradılıb və üzvləri hökmdarların 

himayəsində olub. 

Azərbaycanda ədəbi məclislərin müstəqil fəaliyyəti xanlıqların süqutundan sonra inkişaf etməyə başlayıb. 

Xanlıq mərkəzlərinin yerləşdiyi və ya onlara yaxın şəhərlərdə ədəbi məclislər yaranıb. Ədəbi məclislər siyasi 

hakimiyyət əldən getdikdən sonra mədəni hakimiyyəti ələ alan, mədəniyyətin, maarifin, milli ideologiyanın 

inkişafına təkan verən mərkəzlər funksiyasını yerinə yetirib. Təəsüf ki, onların mədəniyyət və fikir tariximizdə 

icra etdiyi rol lazımi səviyyədə araşdırılıb dəyərləndirilməyib. Mərhum ədəbiyyatşünas Nəsrəddin Qarayevin hələ 

sovet dövründə ədəbi məclislər, onların təmsilçiləri haqda apardığı tədqiqatlar son dərəcə əhəmiyyətlidir. 

Müstəqillik dövründə ayrı-ayrı ədəbi məclisləri araşdıran alimlərimiz ədəbiyyat tarixini məclis üzvlərinin bədii 

və pedaqoji fəaliyyətləri haqda yeni məlumatlarlara zənginləşdiriblər. Lakin məclislərin stsus və funksiyası, 

strateji əhəmiyyəti məsələlərinə aydınlıq gətirmək üçün yeni tədqiqatlara və elmi dəyərləndirmələrə tələbat var. 

XIX əsr Şuşa ədəbi məclisləri özünün çoxyönlü funksiyası, ədəbiyyata, mədəniyyətə, maarifə verdiyi 

töhfələri ilə fərqlənir. Mənbələrdə ən çox adı çəkilən Şuşa məclisləri "Məclisi-üns" və "Məclisi-fəramuşan"dır. 

Bunlardan başqa, Cəfərqulu xan Nəvanın sarayında fəaliyyət göstərən, azsaylı şair və sənət adamlarını bir araya 

gətirən üçüncü bir ədəbi məclisin də varlığı qeyd olunur. Bir şəhərdə öz ətrafına yaradıcı şəxsləri yığan üç ədəbi 

məclisin mövcudluğu həmin məkanın mədəniyyət tarixində tutduğu möhtəşəm mövqedən xəbər verir. 

"Məclisi-üns" və "Məclisi-fəramuşan" ədəbi məclislərini mədəni təsisat kimi nəzərdən keçirdikdə Qarabağ 

ədəbi-mədəni mühiti haqda müəyyən təsəvvür formalaşır. 

Ədəbi məclislər ilk növbədə şeir-sənət məktəbi idi. Burada şeirlər, məsnəvilər yazılır, ədəbi müzakirələr 

aparılır, şeir normaları öyrədilir, nəzirələrlə ənənələr möhkəmlədilir və gələcək nəsillərə ötürülürdü. 

Hər iki ədəbi məclisdə təzkirələr yazılıb. "Məclisi-üns"də Müctəhidzadənin "Riyazül-aşiqin", "Məclisi-

fərmuşan"da Nəvvabın "Təzkireyi-Nəvvab" və Həsən xan Qaradağinin təzkirələri. Bundan əlavə, Qarabağ 

şairlərinin tərtib etdiyi cünglər də var. Təzkirə və cünglər ədəbiyyat tarixi elmimizin mühüm qaynaqları və 

sənədləri olduğu üçün Şuşa ədəbi məclislərinin elmimizə mühüm töhfələri kimi dəyərləndirilə bilər. 

Məclis yığıncaqlarında yazılan şeirlərin müzakirəsi, forma-məzmun xüsusiyyətlərinin dəyərləndirilməsi 

ədəbi tənqid və ədəbi prosesin inkişafına öz təsirini göstərməkdə idi. 

Şeir, sənət məktəbi kimi şeirşünaslıq elminin qayda və normalarının öyrədilməsi, qorunması ədəbi 

məclislərin bəlağət və poetika məktəbi kimi də əhəmiyyətini müəyyənləşdirir. 

Ədəbi məclislər həm də musiqi məclisi idi. Tarzən Sadıq (Mirzə Əsəd oğlu Sadıq - Sadıqcan), Hacı Hüsü, 

Məşədi kişi, Kaştazlı Haşım, Molla Abbasqulu, Molla Vəli, Məmməd Qaryağdı, Məşədi Dadaş və başqa 

xanəndələr ədəbi məclislərdə fəal iştirak edirdilər. Musiqi məclisləri bəzən şeir məclisləri ilə birlikdə olsa da, 

onlara xüsusi günlər də ayrılırdı. Həmin vaxtlar "Məclisi-üns"də musiqi məclislərinə Növrəs başçılıq edirdi. 
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Nəvvab özü həm də musiqişünas olduğundan "Məclisi-fəramuşan"ın musiqi yığıncaqlarını həm özü, həm də Hacı 

Hüsü aparırdı. Hacı Hüsü "Məclisi-fəramuşan"ın içərisində "Xanəndələr məclisi" də qurmuşdu. Nəsrəddin 

Qarayev yazır ki, Məşədi İsi, Kaştazlı Haşım, Hacı Hüsü, İslam Abdullayev, Mirzə Muxtar, Malıbəyli Həmid və 

qeyri xanəndələr həmin məclisin üzvü olmuşlar. Qarabağda muğam, ifaçılıq o qədər inlişaf etmişdi ki, o dövrdə 

Şuşada Bülbül təxəllüsü daşıyan üç müğənni vardı. Müğənnilərin birinə yox, bir neçəsinə ifasına və səsinə görə 

Bülbül təxəllüsü verilməsi artıq bülbüllüyü təxəllüsdən çıxarıb sənətdə dərəcə mövqeyinə gətirir.  Daha sonra 

Azərbaycanı dünya səviyyəsində tanıdan və əslən Şuşadan olan opera müğənnimiz, vokalist Murtuza 

Məmmədovun da Bülbül adını qazanması Qarabağda mövcud olan həmin ənənənin davamıdır. 

Məclislərdə musiqiyə elmi münasibət bəslənirdi, muğam normalarına əməl etmək tələb olunurdu. Nəvvab 

ədəbi məclisdə fəaliyyəti dövründə musiqiyə həsr etdiyi "Vüzuül-ərqam" əsərini yazmışdı. 

İncəsənətin fərqli növlərini əlaqədə təqdim edən Şuşa ədəbi məclisləri həm də rəssamlıq, xəttatlıq 

fəaliyyətini də mərkəzləşdirən mədəniyyət ocaqları idi. 

Qərb nəzəriyyələrində XIX əsrdən ədəbiyyat incəsənətin bir növü kimi dəyərləndirilməyə başladı. XX əsrin 

ilk onilliklərində bu baxış bizdə yazılan nəzəriyyəyə aid məqalə və dərsliklərdə öz əksini tapdı. Şuşa ədəbi 

məclislərində isə bu problem praktiki şəkildə öz həllini tapmışdı; incəsənət və ədəbiyyat vəhdətdə təqdim olunur, 

söz və musiqinin əlaqəsi haqda nəzəri müddəalar irəli sürülürdü. 

Natəvan gül rəsmləri çəkir, həm də gülə-çiçəyə şeir yazırdı. Hətta onun çəkdiyi rəsmlərə məclis üzvləri də 

şeir həsr edirdi; Mirzə Həsən kimi. 

"Məclisi-fəramuşan" üzvü Mirzə Məhəmməd Katib xəttatlığı ilə seçilir, Həsən xan Qaradaği yaxşı xətti 

olduğu üçün sifarişlə mühüm əsərlərin üzünü köçürürdü. 

Azərbaycanın bütün bölgələrində, o cümlədən Şuşada ədəbi məclislər dövrün ziyalılarını bir araya gətirən, 

mühüm hadisələrin müzakirə olunmasına xidmət edən mərkəz funksiyasını da yerinə yetirirdi. 

Şuşa ədəbi məclislərində elmin inkişafına yüksək dəyər verilir, şəhərin elm xadimləri ədəbi məclislərlə sıx 

əlaqə saxlayırdı. "Məclisi-ünsün" təməlləri Şuşanın elm və təhsil mərkəzi kimi tanınan Əbülqasım mədrəsəsində 

atılmışdı. Şairliyi ilə bərabər alim kimi də tanınan Nəvvab "Təzkireyi-Nəvvab"da Şuşada yaşayan alimlərə və 

müəllimlərə də yer ayırmışdı (Molla Abbas Cavanşir, Mirzə Heydərqulu Təbib, Mirzə Əli Təbib, Mirzə Əli Aşiq 

və s. ). 

Yeni tipli, üsuli-cədid məktəblərinin əməli fəaliyyəti, dərsliklərin yazılması həm Şuşada, həm də 

bütövlükdə Azərbaycanın bütün bölgələrində ədəbi məclislərin  qabaqcıl təmsilçilərinin iştirakı ilə gerçəkləşirdi. 

Qarabağda Nəvvab, Qaradaği dərsliklərin tərtibi və yazılmasında fəallıq göstərirdilər. Qaradaği Çerniyayevskiyə 

"Vətən dili" dərsliyinin yazılmasında yaxından kömək etmişdir. 

Milli bayramlarımızın, xüsusən Novruzun təşkili və keçirilməsi işlərinə də mədəni mərkəz kimi ədəbi 

məclislər başçılıq edib. "Məclisi-üns" üzvü Mirzə Ələsgər Növrəs Novruz bayramlarında "padşah" seçilirdi. Bu 

mənada, ədəbi məclislər həm də xalqın adət-ənənəsini, etnoqrafiyasını yaşadan bir təsisat idi. 

Ədəbi məclis üzvlərinin Azərbaycan tarixinin yazılıb yaşamasında da xidmətləri var. Təsadüfi deyil ki, 

Azərbaycan tarixinə aid ilk sistemli elmi əsər ("Gülüstani-İrəm") müəllifi "Gülüstan" ədəbi məclisinin rəhbəri 

Abbasqulu ağa Bakıxanovdur. Şuşa ədəbi məclisləri də tariximizə qiymətli məxəzlər bəxş etmişdir. Nəvvabın 

uzun illər elmi ictimaiyyətdən gizli saxlanan "1905-1906-cı illərdə erməni-müsəlman davası" əsəri xalqımızın 

keşməkeşli tarixini faktlar əsasında dəyərləndirmək baxımından qiymətli tarixi qaynaqdır. "Məclisi-ün"s üzvü 

Mirzə Həsənin "Rəsmi-vilayəti-Qarabağ və şəhri-Şişə" ("Qarabağ vilayəti və Şuşa şəhərinin adətləri") məsnəvisi 

də bədii olmaqla bərabər, tarix, etnoqrafiya baxımından da araşdırılası qiymətli məxəzdir. Bundan əlavə, məclis 

üzvlərinin ictimai-real motivli şeirlərində çarizmin o dövrdə Qarabağda apardığı işğalçı siyasətə, erməniləşdirmə 

probleminə aid bədii nümunələr var. Məmo bəy Məmainin aşağıdakı şeir parçasında olduğu kimi: 

  

Ey fələk, nə fəsad bərpa eylədün, 

Aləmi fitnəvü-qovğa eylədün. 

Bu cənnət Şuşanı xərabə qoydun, 

Onu atəşə mübtəla eylədün. 

  

Şairlərimiz təkcə Qarabağda, Azərbaycnda şahidi olduqları hadisələrə yox, qlobal proseslərə də şeirlər həsr 

edirdilər; Məmo bəy Məmainin ingilislərin Şərqdə müstəmləkəçilik siyasətinin əleyhinə yazdığı şeir kimi. 

Bölgələrdəki məclis üzvlərinin məktublaşmaları, görüşüb fikir bölüşmələri Azərbaycan ziyalıları arasında 

mövqe yaxınlığının inkişafına yardım edirdi. Qarabağ ədəbi məclisləri Şamaxı, Naxçıvan ədəbi məclisləri, 

Qaradağ, Ərdəbil şairləri ilə sıx əlaqə saxlayırdılar. 
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Klassik şeir ənənəsinin aparıcı yer tutması ilə bərabər Şuşa şairləri heca vəznində də şeirlər yazırdılar. 

Qarabağda Vaqif ənənələri ədəbi məclislərdən kənarda olduğu kimi, məclislərdə də davam etdirilirdi. Ədəbi 

məclis təmsilçilərinin xalq şeiri tərzində yazmasına əhəmiyyət verən Həsən bəy Zərdabi onlara bu tip şeirləri 

aşıqlara verməyi, xalq şənliklərində oxutmağı, xalqı maarifləndirməyi tövsiyyə etmişdi. Bu isə xalq və ziyalı 

ünsiyyətini artırır, cəmiyyətdə maariflənmənin təşkilinə yol açırdı. 

Ədəbi məclislərin özünəxas ədəb-ərkan, nizam-intizam, davranış normaları var idi, burada nalayiq 

hərəkətə, sözə yol vermək olmazdı. Belə hərəkət edənlər məclis üzvləri tərəfindən tənqidə məruz qalır, qınanır, 

onlar haqda tənqidi şeirlər yazılırdı. Ədəb-ərkan gözlənilməsi ilə onlar sufi məclislərini də xatırladır. Şairlərin bir-

birinə yazdıqları məktub və şeirlərdə son dərəcə yüksək, kübar müraciət formalarından istifadə olunur. 

Ədəbi məclislərdə sayılıb-seçilən şairlərə təxəllüslər verilirdi. Təxəllüsü məclis üzvləri və ya mühitin 

məşhur söz sahibləri verirdi. Fənanın Natəvana, Mehdiquluya təxəllüs verməsi, Nəvvabın Həsən Qarabağiyə 

təxəllüs seçməsi kimi. 

Digər məclislərdə olduğu kimi Şuşa məclislərində də qəzəl ən çox müraciət edilən janr olmaqla şairlər 

məsnəvi, təmsil, satira da yazırdılar. Satirik ruhlu şeir yazanlar içərisində Mirzə Həsən, Məmo bəy, Nəvvab 

fərqlənirdi. Dini mövzulu əsərlər - məqtəl, mərsiyyə, növhə də Şuşa məclislərində az yazılmamışdı. Qarabağda 

şəbih tamaşalarının xüsusi yeri olması, insanların dini inancı, işğalçı güclərin törətdiyi qətl və qırğınlar dini 

məzmunlu ədəbiyyatın yaranmasını aktuallaşdırmışdı.  

Şuşa ədəbi məclislərində ənənəvi didaktik janr olan nəsihətnamə ənənəsi də davam etdirilirdi. "Məclisi-

üns"də Növrəs, Mirzə Həsən, "Məclisi-fərmuşan"da Nəvvab nəsihətnamə yazmışdı. 

Qadınların kişilərlə bir məclisdə fəaliyyət göstərməsi Qarabağ ədəbi məclislərinin əsas 

özünəməxsusluqlarından biri idi. Qeyd etmək lazımdır ki, o vaxt Qarabağ qadınları öz fəallıqları ilə seçilirdilər - 

həm yaradıcılıqda, həm də xeyriyyəçilikdə. Şairlər Natəvan, Fatma xanım Kəminə, aşıq Pəri ədəbiyyat tarixində 

fərqli yerə sahibdirlər. Natəvan, Gövhər ağa, Qara Pirimli Nigar, Fatma xanım Kəminə xeriyyəçi kimi də 

tanınmışdılar. Qadınların xeyriyyəçilik fəaliyyəti özü də müəyyən ənənəyə bağlıdır. Qədim türklərdə qadına 

yüksək dəyər verilir, orta əsrlərin dünyagörüşü kimi yayılan əxilik hərəkatında qadının bir çox sosial fəaliyyətdə, 

eləcə də hakimiyyətdə iştirakını təmin edən statusu var idi. Xeyriyyəçilik qadınların əsas fəaliyyət sahələrindən 

biri sayılırdı. Qarabağ xanımları həm birgə fəaliyyət, həm idarəçilik işləri ilə həmin ənənəyə bağlı idilər. 

Xurşidbanu bəyim kimi tanınan Natəvana həsr olunmuş şeirlərdən bir neçəsində (Həsən Qarabaği və Nəvvabın 

şeirində) ona hətta ağa deyilməsi ilə də rastlaşırıq. 

Şuşa ədəbi məclisləri XIX əsrdə Azərbaycanda mədəni ideologiyaların inkişafında da mühüm rol 

oynamışdır. İslamçılıq, türkçülük, azərbaycançılıq, müasirləşmə ideologiyalarının mədəni təzahürlərinə aid 

sənətkarların yaradıcılığından çoxsaylı misallar gətirmək olar. 

Bəzən belə fikirlərə rast gəlirik ki, ədəbi məclis üzvlərinin çoxusu zəif şairlər olub. Bu, onların 

yaradıcılığının bütövlükdə üzə çıxarılıb, çap olunub araşdırılmaması ilə bağlıdır. Məclislərdə aparılan 

müzakirələr, şeir, sənət tələbləri orada zəif nümunələrin yazılma ehtimalını azaldır. Burada yaşanan ciddi yarışma 

və rəqabət, şeir, sənət dəyərləndirməsi, ustadların məclisə rəhbərlik etməsi zəiflərin və dözümsüzlərin sona qədər 

getməsinə imkan verməzdi. 

Qarabağ ədəbi mühiti onun təbiəti qədər zəngin və rəngarəngdir. Öyrənilib araşdırılması, təbliği humanitar 

fikrimizin inkişafına xidmət etməklə bərabər, həm də onu sahiblənmək istəyən yadları, düşmənləri susdurar. 

 

Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.-14 noyabr.- № 50.- S. 24-25. 
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Şuşa UNESCO-nun Ümumdünya irs siyahısına Azərbaycan incisi kimi düşəcək 
 

Aydın Xan Əbilov: “Şuşa özü, bütövlükdə, bir tarixi abidədir” 

 

İradə Sarıyeva 

 

Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan və həm dövlətçilik, həm də mədəni-humanitar 

tariximizdə önəmli rola malik Şuşa şəhərinin müzəffər ordumuz tərəfindən işğaldan azad edilməsi 

ölkəmizdə böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılandı. 

Şuşanın tarixi mərkəzinin UNESCO-nun Ümumdünya mədəni irs siyahısına salınması bizim qarşımızda 

duran əsas vəzifələrdən biri kimi aktualdır. Artıq bu istiqamətdə Mədəniyyət Nazirliyi fəaliyyətə başlayıb. 

Mədəniyyət Nazirliyindən baki-xeber.com-a verilən məlumata görə, Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi olan 

Şuşanın tarixi mərkəzinin UNESCO-nun Ümumdünya mədəni irs siyahısına salınması məqsədilə Mədəniyyət 

Nazirliyi tərəfindən nominasiya dosyesinin hazırlanması istiqamətində işlərə başlanıb. 

Nazirlikdən o da bildirilib ki, 1977-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılan Şuşa Tarix-

Memarlıq Qoruğunun 2001-ci ildə UNESCO-nun Dünya irsinin ilkin siyahısına daxil edilməsi bu istiqamətdə 

atılan mühüm addımlardan biridir. 

Şuşa Tarixi-Memarlıq Qoruğuna daxil olan abidələrdən Yuxarı və Aşağı Gövhərağa məscidləri, Xan qızı 

Natəvanın evi, Qarabağ xan sarayı, Vaqif türbəsi, Mirzə Salah bəy Zöhrabbəyovun yaşayış evi, Şuşa kurqanı, 

Şuşa mağara düşərgəsi, Şuşa qalası və digərlərini qeyd etmək olar. Şuşa şəhərində, ümumlikdə, 549 qədim bina, 

ümumi uzunluğu 1203 metr daş döşənmiş küçələr, 17 məhəllə bulağı, 17 məscid, 6 karvansaray, 3 türbə, 2 

mədrəsə, 2 qəsr və qala divarları mövcud olub. O cümlədən, 72 mühüm sənət və tarixi abidəsi, dövlət xadimlərinin 

və başqa tanınmış şəxslərin evləri vardı. Hazırda Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən qeyd edilən tarix-memarlıq 

abidələrinin vəziyyətinin öyrənilməsi ilə bağlı işlər aparılır. 

Ümumdünya mədəni irs siyahısı UNESCO-nun Dünya Mədəni və Təbii İrsinin Qorunmasına dair 1972-

ci il Konvensiyası əsasında yaradılıb. Sözügedən konvensiya Ümumdünya irs siyahısına qəbul olunmaq üçün təbii 

və ya mədəni yerlərin növünü müəyyənləşdirir və müstəsna universal dəyərə malik olan abidə və məkanlar 

ümumbəşəri irs elan edilməyə layiq görülür. 

Azərbaycandan bu siyahıya “Şirvanşahlar sarayı və Qız qalası ilə birlikdə İçərişəhər”, “Qobustan Qaya 

Sənəti Mədəni Landşaftı” və “Xan sarayı ilə birlikdə Şəkinin tarixi mərkəzi” daxildir. 

“Bunun üçün bizim əlimizdə kifayət qədər əsas və imkanlar var” 

Vətəndaş Cəmiyyəti Alyansının rəhbəri, Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin sədri, analitik-

ekspert, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan Əbilov “Bakı-Xəbər”ə bildirdi ki, Şuşanın tarixi mərkəzinin UNESCO-nun 

Ümumdünya mədəni irs siyahısına salınması olduqca əhəmiyyətli bir hadisə olardı. Mədəniyyət Nazirliyi 

tərəfindən bu istiqamətdə atılacaq addımların müsbət nəticə verəcəyini deyən A.X.Əbilov hesab edir ki, biz 

bununla həm Şuşanın bütün irsini beynəlxalq aləmdə tanıdacağıq, həm də onun Azərbaycanın qədim mədəniyyət 

mərkəzi kimi bəşəriyyətin toxunulmaz irsi olaraq UNESCO səviyyəsində mühafizəsinə nail olacağıq. “Əslində, 

Şuşanın müzəffər ordumuzun səyi ilə işğaldan azad ediləcəyinə böyük inamımız vardı. Hələ müharibənin ilk 

günlərində biz kulturoloqlar Qarabağın 6, bəzi statistik məlumatlara görə isə 8 ümumdünya əhəmiyyətli maddi 

mədəniyyət abidəsinin hər birinin monitorinqinin keçirilməsini, onlara xüsusi lisenziya verilib 

pasportlaşdırılmasını təklif etmişik. Həmçinin, onların işğal dövründəki vəziyyətini əks etdirən mövcud foto və 

videogörüntüləri, eləcə də işğala qədərki zamanda həmin abidələrin fotoloları, onlar haqqında məlumatlar 

UNESCO-ya təqdim edilsin və UNESCO-nun beynəlxalq səviyyəli ekspertlərinin, mütəxəssislərinin iştirakı ilə 

təşkilatın Maddi mədəni irs siyahısına salınsınlar. Müharibə gedə-gedə bunu reallaşdırmaq, əlbəttə ki, çətin idi. 

Artıq Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin bu istiqamətdə fəaliyyətə başlaması təqdirəlayiqdir, sevinirəm ki, 

bizim də bu istiqamətdəki arzularımız reallaşacaq. Şuşa özü, bütövlükdə, bir tarixi abidədir və bəşəriyyətin böyük 

maddi mədəni irs nümunəsi kimi UNESCO-nun Ümumdünya irs siyahısına salınması çox müsbət hadisə olardı. 

Hesab edirəm ki, Şuşanın tarixi mərkəzinin UNESCO-nun Ümumdünya mədəni irs siyahısına salınması 

məqsədilə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən nominasiya dosyesinin hazırlanması istiqamətində başlanan işlərin 

bütün mənalarda faydası var. 

Bilirsiniz ki, UNESCO BMT-nin dövlətlərarası elm, təhsil, mədəniyyət üst qurumudur. Şuşa, bütövlükdə, 

şəhər və tarixi abidə olaraq Ümumdünya irs siyahısına daxil edilməlidir. Bunun üçün bizim əlimizdə kifayət qədər 

əsas və imkanlar var. Uzun illərdir Azərbaycanla UNESCO arasında yüksək səviyyəli əməkdaşlıq mövcuddur. 
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UNESCO-nun xoşməramlı səfiri, ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın səyləri, zəhməti 

nəticəsində bir neçə abidəmiz, maddi və qeyri-maddi irs nümunəmiz UNESCO-ya daxil edilib. Onlar bəşəriyyətin 

irsi kimi qorunur. Fikrimcə, Şuşanın tarixi mərkəzinin UNESCO-nun müvafiq siyahsına daxil edilməsinə nail 

olacağıq”. 

A.X.Əbilov hesab edir ki, biz həm də bununla ermənilər tərəfindən işğal dövründə mənimsənilən tarixi 

irsimizi təbliğ edə biləcəyik. Erməni işğalı dövründə Qarabağda, Şuşada və digər ərazilərimizə mövcud olan 

xristian-alban dövrünə aid olan abidələrimizin erməniləşdirildiyini və onların dünyaya, beynəlxalq mədəniyyət 

təşkilatlarına “qədim erməni irsi” kimi təqdim edildiyini vurğulayan A.X.Əbilovun sözlərinə görə, biz UNESCO-

ya alban xristianlığı dövrü abidələrimizi də daxil etməliyik. Bu cür abidələrin Şuşada da olduğunu deyən 

A.X.Əbilovun bildirdiyinə görə, Şuşadakı qədim alban kilsəsini ermənilər işğal dövründə “erməni kilsəsi” kimi 

qələmə veriblər və bununla da beynəlxalq aləmi çaşdırmaq istəyiblər. “Şuşadakı, Kəlbəcərdəki və digər 

bölgələrimizdəki alban abidələrinin, alban monastrlarının, eləcə də Azıx mağarasının, digər arxeoloji və s. 

abidələrimizin UNESCO-ya salınması istiqamətində də işlər görülməlidir. Biz Şuşanın tarixi mərkəzi ilə yanaşı, 

Qarabağdakı digər ümumdünya əhəmiyyətli abidələrimizi də UNESCO-ya daxil etməliyik. Biz onları UNESCO-

ya daxil etməklə indən sonra baş verə biləcək hər hansı bir əməliyyat zamanı onların qorunması məsələsini qaldıra 

bilərik. 

Hesab edirəm ki, Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinə aid irsimizin də bu təşkilata salınması istiqamətində 

işlərə başlamalıyıq” - deyə A.X.Əbilov qeyd etdi. 

A.X.Əbilovun fikrincə, bu irsin qiymətləndirilməsi üçün UNESCO-nun və digər beynəlxalq təşkilatların 

ekspertlərini işğaldan azad edilən ərazilərimizə dəvət etməliyik ki, onlar ermənilərin bizim maddi mədəni irsin 

başına gətirdikləri faciələri görsünlər. 

 

Bakı Xəbər. - 2020. - 14-16 noyabr. - № 198. - S. 12. 
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Üçqat əziz 

 

Rafael Hüseynov, 

Milli Məclisin deputatı, akademik 

 

Şuşa bütün azərbaycanlılar üçün həmişə əziz olub. 

Əslində, hər şəhərimizin öz hüsnü, öz cazibəsi, öz məftunediciliyi, öz düşündürücü tarixçələri var. 

Ərdəbil də sevimlidir, Marağa da doğmadır, Zəncan da, Xoy da, Mərənd də həmişə könlümüzdədir. 

Amma Təbrizin yeri bir başqadır axı! Həm də yalnız ona görə yox ki, paytaxt olub, böyük olub, get-gəli daha çox 

olub. 

Təbrizi şəhərlər şəhərinə çevirən, övladlar arasında daha sevimli balaya döndərən elə cəhətlər var ki, sözə 

gəlməz. Təbriz bütün tarix boyu Azərbaycanın açar şəhərlərindən sayılıb. Bir şəhər olduğu halda bütöv 

Azərbaycanın rəmzi kimi qavranılıb. 

Qazaxmı, Lənkəranmı, Qubamı, Salyanmı sevimli deyil? Əlbəttə, hərəsi qəlbimizə bir cür yaxındır. 

Amma Gəncənin yeri ayrıdır! 

Gəncə tarix boyu da, indi də insanlarımıza Azərbaycanın mənəviyyat paytaxtlarından biri kimi gəlib və 

gəlməkdədir. 

Elə Qarabağda məgər Ağdamı, Laçını, Bərdəni, Zəngilanı, ya o bölgədəki digər şəhərlərimizin birini 

digərindən azmı istəyirik? Əlbəttə yox! Lakin hamı təsdiqləyər ki, Şuşanın yeri tam başqadır. 

Özü də təkcə indi belə deyil, ta əskilərdən həmişə bu cür olub. 

Niyəsini anlatmaqçün saatlarla danışsan da, səhifə-səhifə yazsan da, nə ürək soyuyacaq, nə də sonacan 

dəqiq cavab tapa gələcək. 

Böyük sevgilərin səbəbləri həmişə həm üzdə, həm də çox dərində olur və üzdəkini asanca ifadə edib 

qurtarsan da, gizlin qatdakıların hər çalarını heç vaxt axıradək açıb əyan edə bilmirsən. 

Şuşanı həmişə sevmişdik, amma 28 ilin acı həsrətindən sonra indi ona ikiqat artıq məhəbbət bəsləyirik. 

Şuşa bir şəhər olaraq 1752-ci ildə doğulmuşdu, 2020-nin 8 noyabrı onun daha bir doğum tarixinə çevrildi. 

İnsan itirdiyinin nə qədər əvəsiz, necə qiymətəsığmaz olduğunu adətən həmin əziz olanı qeyb edəndən 

sonra daha kəskinliyi ilə dərk edir. 

Şuşa itkisiylə bu kədərli təcrübəyə yenidən şahid kəsildik. 

Ancaq nə bəxtiyarıq ki, bizə hər halda Şuşanın qayıdışını da görmək, ömrümüz içində bu səadəti də 

yaşamaq nəsib oldu. 

Şuşanın müstəsnalığını və ona olan sevgimizin bütün başqa şəhərlərimizə olan məhəbbətdən fərqliliyini 

Şuşanın azad edilməsi xəbəri millətə çatınca bir daha hər kəs duydu. 

2020-nin oktyabr günlərində Azərbaycan Ordusu irəlilədikcə, işğaldan azad edilən kəndlərimizin, 

şəhərlərimizin adı bir-bir elan edildikcə, təbii ki, elliklə sevinirdik, bu toy-bayram bütün Azərbaycanda yaşanırdı. 

Fəqət Şuşa sevinci onların hamısından seçildi. Şuşanın xilası Azərbaycan insanına elə bir ruh yüksəkliyi bağışladı 

ki, bu, bütün Qarabağın azad edilməsi sevincinə bərabər oldu. Hələ düşmən əlində torpaqlarımız qalsa da, Şuşa 

alınınca insanlarımızda sadəcə ümid yox, qəti bir inam yarandı ki, o yerlər də bu gün-sabahlıqdır. Çünki ən çətini 

elə Şuşa idi. Şuşa axı bir çox digər məziyyətləri ilə yanaşı, həm də daim alınmazlığın rəmzi hesab edilib. 

Orta əsrlərdə yalnız bizdə deyil, sərhədlərimizdən çox uzaqlarda da şəhərlər ən azı bir cəhətdən oxşar idi. 

Girişində-çıxışında iri darvazaları olan şəhərləri hündür hasarlar əhatələyirdi və onlar hamısı qala şəhərlər 

sayılırdı. 

Qarabağ xanlığının qurucusu Pənahəli xan Cavanşirin (1693-1763) də ilk əsas işlərindən biri özünə elə 

iqamətgah sayılacaq bir qala-şəhər qurmaq oldu. Əvvəlcə Bayat qalasını salsa da, toxtamadı, daha münasib məkan 

aradı və nəhayətdə Şuşanı seçdi. 

Şuşanı isə artıq Allah Özü elə qala kimi 1600 metr hündürlükdə yaratmışdı. İnsan nə qədər istehkamlar 

qurur-qursun, Pərvərdigarın yaratdığı qüdrət və əzəmətdə olanını ərsəyə gətirə bilərmi, insan saldığı şəhərin 

dövrəsinə nə yüksəklikdə qala ucaldır-ucaltsın, Tanrının qayalardan yapdığı 400 metr yüksəklikli hasar kimi təbii 

qalxan doğura bilərmi? 

Pənahəli xanın üstünlüyü və dəyəri ondadır ki, əsərinə - inşa edərək rövnəq verdiyi şəhərə sonsuz diqqət, 

sevgi və nəvazişlə yanaşdı. Qurucu xan harada bir yaxşı sənətkarın, mahir ustanın, avazı məlahətli xanəndənin, 

barmaqları qıvraq sazəndənin, qabil nəqqaş və xəttatın, bilgin adamın sorağını aldısa, onu öz Qalasına gətizdirdi. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

622 
 

Belə-belə, şəhərin özünəməxsus mədəni mühiti də yarandı, seçmə nəsillərdən, mərifətli, istedadlı, qabiliyyətli 

insanlardan ibarət əhalisi, onların cəmləşdiyi və hərəsi bir özəlliyi ilə seçilən məhəllələri əmələ gəldi. 

Təbiət bura verdiyini vermişdi, Pənahəli xan kimi müdrik el başçısının uzaqgörənliyi də ondan ibarət oldu 

ki, həmin ilahi töhfəni daha mükəmməl edəcək işlər gördü, qurduğu şəhəri yalnız hakimiyyəti üçün deyil, 

mədəniyyət, mənəviyyatdan ötrü də mərkəzə, paytaxta çevirdi, oradan da bütün Qarabağa, Azərbaycana, Qafqaza, 

İrana, Anadoluya gur işıq yayılmağa başladı. 

Molla Vəli Vidadi (1708-1809) sadə misralarında, əslində, yetərincə vacib bir tarixi həqiqəti ifadə etmişdi: 

Külli Qarabağın ab-i həyatı 

Nərm ü nazik bayatıdır, bayatı! 

Bir bayatıya bənzərlik, elm, söz və mədəniyyət ziyası ilə parlamaq Şuşaya və Qarabağa həmişə xas oldu. 

Qoynunda yurd salmış insanlar da, ellik qarabağlılar da, bütün azərbaycanlılar da Şuşaya heç vaxt sadəcə torpaq, 

məskən kimi baxmayıb. 

Şuşa bütövlüyü ilə bir yaşam, düşüncə, duyğu tərzinə dönüb. Elə yorğun Vidadinin sətirləri kimi, Seyid 

Əzim Şirvaninin (1835-1888) də misraları Şuşanın adicə təsviri deyil, Qalanın mahiyyəti ilə bağlı başlıca mətləbin 

ifadəsidir: 

Şəhr-i Qarabağə ki Şişə qoymuşlar ad, 

Bu şəhr pərilərdən olubdur abad. 

Şair Şuşanı gözəllərin abad qıldığı şəhər adlandıranda, əlbəttə ki, yalnız yaraşıqlı xanımları deyil, Şuşaya 

Şuşalılığı bəxş edən və onu gözəllər gözəlinə çevirən bütün insanları və hər şeyi nəzərdə tuturdu. 

Məgər təsadüfdürmü ki, Azərbaycan xalçaçılığının ən aparıcı məktəbi burada təşəkkül tapdı, XIX-XX 

yüzillərdə Azərbaycan xanəndəliyinin, muğamımızın əsas dayaqlarına çevriləcək Hacı Hüsü də, Məşədi İsi də, 

Sadıqcan da, Cabbar Qaryağdı oğlu da, Qurban Pirimov da, Məşədi Cəmil Əmirov da, Məcid Behbudov da, Seyid 

və Xan Şuşinskilər... də buradan çıxdı, ustad şair Qasım bəy Zakir də, Mir Möhsün Nəvvab kimi özü ayrılıqda bir 

dastan olan, musiqişünaslığı, rəssamlığı, alimliyi, təzkirəçiliyindən savayı mədəniyyət, maarif təşkilatçısı kimi 

şöhrətlənən şəxsiyyət də burada yetişdi, Xurşidbanu Natəvan kimi çoxcəhətli istedad sahibi də şuşalı oldu, milli 

düşüncəmizin və çağdaş mədəni zövqümüzün başqa cür yox, məhz bu cür alınmasının əsas səbəbkarları və 

təməlçiləri Nəcəf bəy Vəzirov da, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev də, Firidun bəy Köçərli də, Ağalar bəy 

Əliverdibəyov da, Üzeyir Hacıbəyli də, Yusif Vəzir Çəmənzəminli də, Bülbül də, Əfrasiyab Bədəlbəyli də... və 

onlarca, yüzlərcə dəyərlimiz, təbərrük ziyalımız da Şuşanın suyunu içib böyüdülər? 

Şuşa tək Qarabağın deyil, ümumən Azərbaycan ruhunun döyünən nəbzi, vuran ürəyi olduğundan 

insanımıza bunca məhrəm, bu qədər doğmadır. 

Şuşanı hətta həyatında bircə dəfə görməmiş azərbaycanlı da elə doğulub boya-başa çatdığı öz şəhəri qədər 

simsar, əziz bilirsə, bunun səbəbi hər birimizin içərisində həmin Şuşa ruhunun bir parçasının olmasıdır. 

Şuşanı itirdiyimiz 28 il uzaqlıqlı 1992-ci ilin həmin müdhiş 8 mayından sonra dünyaya gəlmiş gənclər 

belə bu şəhərin azad olunmasına sevincin ifratından için-için ağlayan köhnə şuşalılar və elə həmin ovqatda olan 

bütün yaşlı azərbaycanlılar kimi şadlanırsa, söz yox, bu hissin kökünü artıq qanda aramaq gərəkdir. 

Qana qarışaraq damarından axan bir sevgidən 28 illik məcburən ayrı qalmağın necə dəhşətli olduğunu 

indi həmin ayrılıq başa çatandan sonra daha aydın qavramağa başlayırsan. 

Şuşa zəfərinin qazanılmasının önündə gedən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev milləti qarşısında 

həyatının ən xoşbəxt günlərindən birində o əziz şəhərə, o incidilmiş göyçək şəhərə, o 28 il gözləri bizdən ötrü yol 

çəkən şəhərə, nəhayət ki, başı üzərində istiqlalımızın bayrağı dikələn şəhərə canlı insan kimi müraciət edir, "Əziz 

Şuşa! Sən azadsan!" - deyir. 

Şuşa necə kövrəlməsin, bütün Azərbaycan necə qəhərlənməsin bu məqamda? 

28 illik bitməz kimi görünən həsrətdən sonra yenidən qovuşduğumuz əziz Şuşanın qədrini də əvvəlkindən 

ikiqat artıq biləcəyik, ona məhəbbətimiz də keçmişdəkindən ikiqat çox olacaq. 

Şuşaya "Kiçik Paris" də deyiblər, "Qafqazın konservatoriyası" da, "Azərbaycan musiqisinin beşiyi" də. 

Azərbaycanın ən məşhur xanəndələri, müğənniləri Şuşadan çıxıb. 

Fərz edirlər ki, bu, Şuşanın havasındandır, suyundandır. 

Cabbar Qaryağdı oğlu söyləyirmiş və yerini də nişan verirmiş ki, o gədikdə səhərlər dan yeri çırtlamamış 

kim dayanıb nəfəs alarsa, yaxşı səsi olar. 

Həmin gədik yenə Şuşada, Turşsu yaylaqları yerində, Səkilli bulağı, İsa bulağı, Şəmilin bulağı və neçə-

neçə çeşmələr elə bu arxada qalan 28 il boyunca axıb getməkdə, havalar da həmin havalar. 

Əgər yalnız sudan, havadan, o mənzərələri gözlərin görməsindən olsaydı, bu 28 ilə oraları işğal altında 

saxlayanların hamısının səsi açılmalı idi, məşhur oxuyanların sədası dünyaya yayılmalı idi. Bircəsi də yoxdur! 
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Niyə? Çünki o havanın, o suyun, o təbiət gözəlliklərinin üstündə gərək qana işləmiş həmin Şuşa ruhu da ola. Bu 

ruh yoxsa, o havanı da gəlmə kimi udursan, o suyu da qonaq kimi içirsən, ətrafdakı gözəllikləri də bir gün gəlib-

bir gün gedəcək kənar adam kimi seyr edirsən. 

İndi siz qarşıdakı illəri gözləyin. Görün təzədən doğma Şuşasına qovuşmuş ailələrdən səsi adamı mat 

qoyan nə qədər xanəndələr, parlaq vokalçılar çıxacaq, görün ən yaxın 10-15 ildə dünya səhnələrini neçə şuşalı 

fəth edəcək. 

Unudulmaz bəstəkarımız, rəhmətlik Süleyman Ələsgərov (1924-2000) hər yay gəlcəyin köçürdü Şuşadakı 

evinə və sentyabrda oradan təzə bir operettaylamı, bir neçə yeni mahnı və romanslamı, növbəti simfonik 

əsəriyləmi əlidolu qayıdırdı. 

Şuşasını itirdi, içəridən sındı, elə bil işdən də soyudu. Daha əvvəlki kimi yazıb-yarada bilmədi və heç 

ondan sonra çox yaşamadı da. 

Və neçə başqaları da belə. 

Gözləyin və çox da gözləməli olmayacaqsınız. Görün Şuşalı günlərimiz Azərbaycana hansı yeni 

gözəllikləri bəxş edəcək!.. 

Şuşa həm də Qarabağın kəlağayısı idi. Ellərimizdə qədimlərdən kəlağayı həm də ar-namus nişanəsi olub. 

Qarabağda köhnənin adətidir ki, qadın baş örtüyünü bir-birinin canına qəsd eləməyə hazır olan iki qanlının arasına 

atanda ara sakitləşib, ən qızmış beyinlər də diksinib ayılıb, barışığa gəliblər. 

Qarabağın kəlağayısı timsallı Şuşa həm də bu xanlığın namusu, Azərbaycanın ismətidir. 

Əlləri Azərbaycan insanının qanına batmış canilərlə bir yerdə Ermənistan dövlətinin başçısı Cıdır 

düzündə yallı gedəndə bütün Azərbaycanı təhqir edirdi, atılıb-düşən başı dumanlı bu cinayət çətəsi millətin 

heysiyyətini tapdalayırdı.   

Şuşaya "Şuşi" deyib hər yerdə belə də yazanda, Şuşanı qucaqlayan qala divarlarının üstünə kobud 

dillərinin ilan-qurbağa hərfləriylə təşkil etdikləri turist marşrutlarını nişan verən, bizim dədə-babadan gələn 

qəşəng yer adlarımızın əvəzinə uydurduqları  qondarma adları cızan təcavüzkar erməni artıq bu millətin namusuna 

toxunurdu. 

Bütün bunları bağışlamaq olardımı? 

"Quduran qırx gün çəkər" deyiblər. Elə aşağı-yuxarı qırx gün ərzində bu azğınlıqların, bu harınlıqların ən 

sarsıdıcı cavabı kimi Azərbaycanın dəmir yumruğu onların başında çatladı. 

Nə oldu o xülyalarınız, saf Şuşanı kirli varlığınızın murdarına daha çox bulaşdırmaq, əldəqayırma quldur 

hakimiyyətinizə buranı paytaxt eləmək azğınlığınızın axırı? 

Prezident İlham Əliyev demiş, "Getdi cəhənnəmə"! 

Və Azərbaycan dövlətinin başçısı bir doğması kimi illərlə həsrətini çəkdiyimiz, həsrətimizi çəkmiş Şuşaya 

azadlığa çıxmasının, qara caynaqlardan qurtulmasının ilk günündə bir əziziylə danışırmış kimi təsəlli verir, vəd 

edir: "Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq! Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik!" 

Amma bu gün Şuşanı bizə sadəcə əziz yox, ikiqat əziz deyil, ÜÇQAT ƏZİZ edən mühümdən-mühüm bir 

səbəb də var. 

Şuşanın qurucusu Pənahəli xanın "Gülləbatmaz" deyilən köynəyi qalır. Bu köynəyin üzərində başdan-

başa zərif nəstəliq xətti ilə "Quran" ayələri nəqş edilib. Belə bir inam varmış ki, məhz həmin müqəddəs sətirlər o 

köynəyi geyəni atəşlərdən də, hər bəladan da hifz edəcək. 

Əslində, qoruyub da, gülləbatmazlığını isbat da eləyib. Çünki o köynək əynində olduğu vaxtlarda Pənahəli 

xana heç bir zərər toxunmayıb. 

Şuşanın şüşə kimi hamar yalçın qayalarına dırmana-dırmana qəsbkar düşmənlə çarpışan igid Azərbaycan 

əsgərlərininsə əynində Pənahəli xanın "Gülləbatmaz"ı deyil, sadəcə müasir qoruyucu jiletlər - canlıqlar vardı. 

Şuşanın azad edilməsi döyüşlərində savaş məkanı elə idi ki, orada daha nə ağır texnikadan istifadə imkanı 

vardı, nə hansısa dronlar köməyə gəlirdi. Qarabağ müharibəsinin ən həlledici nöqtələrindən olan Şuşanıın 

təmizlənmə əməliyyatının həlledici qəhrəmanı qətiyyəti, cəsarəti, təpəri ilə Azərbaycan əsgəri idi. 

Şuşa zəfəri əsnasında döyüşlərdə xəsarət alaraq Xankəndiyə gətirilən erməni əsgərlərini görmüş 

Fransanın məşhur "Le Monde" qəzetinin müxbirinin müşahidələri həqiqəti çılpaqlığı ilə ortaya qoyur. Yazır ki, 

gətirilənlərin əksəriyyəti ya tapança ilə vurulmuş, ya bıçaq yarası almışdı: "Şuşa praktiki olaraq əlbəyaxa döyüşlər 

nəticəsində, heç bir pilotsuz uçuş aparatı və ya müasir texnologiya olmadan nəzarət altına alındı. Üstəlik, 

azərbaycanlılar öz yaralılarını və həlak olanlarını  da döyüş meydanında qoymurdular". 

Nə hansısa mərmi, qumbara qəlpələrinin, nə pulemyotdan, avtomatdan, hətta nə də tüfəngdən açılmış 

atəşlərin deyil, məhz pistoletdən, yaxın məsafədən atılan  güllələrin yarası və bilavasitə üz-üzə, təkbətək döyüşdə 
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istifadə edilmiş döyüş bıçaqlarının izləri, əlbəttə ki, Şuşa uğrunda necə qızğın, amansız çarpışmaların getdiyinə 

ən etibarlı şahiddir. 

Həm də unudulmasın ki, düşmən bu gedişatda Azərbaycan əsgərindən daha əlverişli mövqedə olub, daha 

üstdə qərar tutub, xeyli qabaqcadan tədarük etdiyi hücum və müdafiə qurğularından, sığınacaqlarından yararlanıb. 

Əsgərimiz çarpışa-çarpışa o həddəcən irəliləyib ki, yağı ilə bilavasitə tam qarşı-qarşıya dayanıb. Arada 

metrlərlə məsafə, sonra isə heç o metrlər də yox. 

Beləcə, mərd Azərbaycan əsgəri Şuşamızı dişi-dırnağı ilə, addım-addım təmizləyə-təmizləyə fəth edib. 

Hələ bunun üstünə gəlin oradakı hava şəraitini, dağın başında adamı qılınc kimi kəsən soyuğu, ayazı. 

Ətrafda çox yerlər alınsa da, Şuşa uğrunda döyüşlərin niyə uzandığı, qələbə xəbərlərinə adət etmiş 

insanlarımızın "niyə Qaladan şad soraq yoxdur" nigaranlığını çəkənlər indi bildilərmi Şuşa zəfərinə aparan yol 

necə ağır, necə sınaqlı, necə çətin döyüşlü imiş?!. 

Xatırlayıram 1970-ci illərdə, tələbə vaxtlarımda mənə köhnə şuşalı və Qarabağın sadiq təəssübkeşlərindən 

olan Nəsir bəy Cavanşirin göstərdiyi Qarabağ gerbini. Söyləyirdi ki, 1843-cü ildə qəbul edilmiş həmin gerbin döş 

nişanı ölçüsündə bir zərgərə hədiyyəlik hazırlatdırdığı surətini ona XX əsrin ilk onillərinin tanınmış 

şuşalılarından, Azərbaycanın ilk fizioloqlarından olan Azad bəy Əmirov (1883-1939) bağışlayıb. Gerbin qalxan 

kimi qabarıq yuxarı hissəsində bir yanda od dilimləri vardı, bir yanda pələng təsviri. 

Bax, Azərbaycan igidləri də Şuşa uğrunda dağlarda məhz od-alov olmuşdular, bir pələng kimi 

çarpışmışdılar ki, bu uğura yetməyə müvəffəq oldular. 

Özü də yaralı, özü də qanı axan, amma cəbhə yoldaşını atıb getməyən, onu da çiyninə alıb sıldırıma 

dırmanan, qələbəyə, son hədəfə can atan əsgəri olan millət yenilərmi?! 

Sənin belə mərdlər mərdi oğulların var, Azərbaycan! 

Sənə Şuşanı ölümün gözünə baxa-baxa onlar qaytarıblar, əziz millətim! 

Göz gəzdirirəm bu son günlər ərzində ermənilərin Şuşanın boşaldılması ilə bağlı bir-birindən riyakar 

yazdıqlarına. Onlara xas mənfurluqla biri öyünür ki, çox da azərbaycanlılar Şuşanı alıblar, əvəzində biz də 

onlardan neçəsini qırmışıq. 

Müharibədir, neyləməli, itkisiz keçinmək olmur. Şəhid düşənlər də olur, yaralananlar da. Amma vacibi 

odur ki, biləsən nəyin uğrunda güllə qarşısındasan. 

Qanı axa-axa da irəli şığıyan Azərbaycan əsgərinə qüvvət verən onun içərisindəki eşqdir, qəsb edilmiş 

Vətən torpağını xilas etmək əzmidir. 

İşğalçıda, ya kənardan gətirilib işğalçıya dəstək duran muzdlularda belə mətanət ola bilərmi? Heç vaxt! 

Olmadığından da hər işğalçı, geci-tezi var, mütləq iflasa, məğlubiyyətə məhkumdur.         

Sabah Şuşanın əvvəlki kimi, bəlkə əvvəlkindən də bəxtiyar çağları başlayanda, yenə baharda, yayda o 

füsunkar məkana gəzməyə, dincəlməyə gedəndə, duman örpəyi əskik olmayan dağların ciyər dolusu təmiz, şəfalı 

havasını udaraq sıx meşələrin, sərt qayaların, yalın sıldırımların, dərin yarğanların, keçilməz kimi görünən dar 

zirvə yollarının lacivərd-boz-qonur gözəlliyinə dalanda unutmayın. 

Əziz bacılar, qardaşlar, lütfən, o sevincli, fərəhli, içərinizin ən xoş duyğularla daşdığı həmin anlarda 

hökmən xatırlayın ki, bunları təzədən bizə qaytaran oğullar olub, bu gözəlliklərin arasında onların neçəsinin 

həyatının son anı yetişib, bu qayaların hansılarınınsa üstündə onların qızıl qanının damlaları donub qalıb. 

Onlar bu gözəlliklər yenə sizin olsun deyə, siz yenə qürurlu millət olaraq yaşamaqda davam edə biləsiniz 

deyə buralarda "ölüm, ya qalım" əhdi edərək sadəcə vuruşmayıblar - can qoyublar! 

Səbəbsiz deyildi ki, Prezident İlham Əliyev də Şuşa zəfərinin xəbərini bizə yurdun ən müqəddəs 

məkanlarından birindən, Şəhidlər xiyabanından, hamımızın həmişə borclu olacağımız o məsum oğullarımızın 

ruhları qarşısında baş əyərək çatdırdı. 

İftixar edirdi ki, bu qələbənin altında onun imzası var, məmnun idi ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirməyi 

bacardı, qürrələnirdi ki, onun Azərbaycanı ali məqsədinə döyüş meydanında nail olub: "Bu tarix əbədi yaşayacaq. 

Bu, bizim şanlı Qələbəmizin, zəfərimizin günüdür! Bu qələbəni biz döyüş meydanında qazandıq, danışıqlar 

masası arxasında yox. Biz bu Qələbəni döyüş meydanında qazandıq, şəhidlər verərək bu Qələbəni qazandıq. 

Biz xalqımızın, əsgərlərimizin, zabitlərimizin canı, qanı bahasına torpaqlarımızı işğalçılardan azad 

edirik". 

Milli təqvimimizdə bizim Qələbə Bayramımız yox idi. Bu xalqa bu bayramı ərməğan etmək də Prezident 

İlham Əliyevin alın yazısı imiş! 

Noyabrın 8-də, tariximizdə əbədi bayramlarımızdan biri kimi qalacaq, bütün Azərbaycanı hədsiz sevincə 

qərq edən Şuşanın xilası günü doğmalarla, dost-tanışla şadlıq bölüşəndən, dünyanın dördbir tərəfindən gələn 

təbrik zənglərini qəbul edəndən sonra bu qələbəni bizə nəsib etmək yolunda fəda olmuş şəhidlərimiz haqqında 
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gecə saatlarında çox düşündüm. Həm aslan kimi oğullar itirdiyimizə qüssələndim, qüssələndim, o cəsurları 

rəhmətlə andım və həm Şuşa şəhidlərimizə, həm də Vətən yolunda ömrünü qurban vermiş bütün ölməzlərimizə 

ünvanlanan bu şeiri yazdım.  

 

Getdiyin yol əbədi, dönməyəcəksən geri sən, 

Nə qədər var bu Vətən, ölməyəcəksən, dirisən. 

Millətin qeyrətisən, qibləsisən, and yerisən, 

Ey şəhid qardaşımız, sən dilimin əzbərisən. 

 

Düşmənin gözlərinə dik baxaraq dönməzsən, 

Hansı tufanları sən əzmin ilə yenməzsən?! 

Bir çıraqsan, əsə yüz yel, daha sən sönməzsən, 

Elə bir zirvəyə qalxdın, oradan enməzsən.  

 

Halalındır Vətənin haqqı-sayı, duz-çörəyi, 

Yüksələr bayrağımız varsa sənintək dirəyi. 

Söykənər ərlərə bir dağ kimi yurdun kürəyi, 

Döyünər sən kimi mərdlərlə bu xalqın ürəyi.  

 

Halal et sən bizə öz nurunu, öz şəfqətini, 

Gözləri yolda qalan sevgilinin həsrətini. 

Halal et sən ananın bitməyəcək möhnətini, 

Yerişin görmədiyin övladının xiffətini.  

 

Ey şəhid qardaşımız, sən ki deyilsən çox uzaq, 

O müqəddəs ucadan sevgi ilə yurduna bax. 

Bu ocaqlar ki yanır yurd boyu, daim yanacaq, 

Sən qığılcımdan od almış alışan hər bir ocaq.  

 

Köksünü sən elədin yurduna qalxan, şəhidim, 

Xalqımın tacı da sən, səndə şərəf-şan, şəhidim. 

Sən Vətən dərsliyinin baş sözüsən, can şəhidim! 

Sən elin qurbanı! Millət sənə qurban, şəhidim!  

 

Vətənin varlığını məğrur oğullar yaradır, 

Qara torpaq - uyusa orda şəhid, - zərxaradır. 

Harda varsa o məzar, Yerdəki cənnət oradır 

Təzim et, öp o məzarı, de ki, Məkkəm buradır.  

 

Ölümü məğlub edən əsgərimiz, sən ibrət! 

O mübarək adını qəlbinə yazmış millət, 

Bu şəhid rütbəni göylərdə veribdir Qüdrət. 

Məqbərin saçmada yurddaşlarına qüdsiyyət.  

 

Elə paksan, adını heç unudarmı bu Vətən? 

Sən Vətən ordusunun ən əbədi əsgərisən. 

Hər yeni əsgər oğulla qayıdarsan təzədən, 

Gül açar düzdə-yamacda, doğularsan yenə sən.  

 

Nurunu səndən alar bayrağa qonmuş bu hilal, 

Qoşulub bayrağımın ulduzuna parla, ucal. 

Sənə alqış deyəcək millətimiz, istiqbal. 

Yaşayarsan yaşadıqca Vətənim, istiqlal! 
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... Ötən əsrlərdə Qarabağımızın dünənindən gələcək nəsillər də gərəyincə agah olsun deyə xeyli 

salnamələr qələmə alınıb. Mirzə Adıgözəl bəyin, Mirzə Camal Cavanşirin, Əhməd bəy Cavanşirin, Mirzə Yusif 

Qarabağinin, Mir Mehdi Xəzaninin, Rzaqulu bəy Mirzə Camal oğlunun, Mirzə Rəhim Fənanın, Məhəmmədəli 

bəy Məxfinin, Həsən İxfa Əlizadənin, Həsənəli xan Qaradağinin, Məhəmməd ağa Müctəhidzadənin bu diyarın 

tarixi haqqında yazdığı əsərlərin hərəsi bir başqa cür adlansa da, onların hamısını qovuşdura bilən bir ünvan var: 

"Qarabağnamə". 

Geridə buraxdığımız 30 illik keşməkeşli tarixin bir dərsi də bu olsun ki, keçmişi yaxşı bilək, yaxın və 

uzaq dünənlərdə baş vermişləri heç zaman unutmayaq, o "Qarabağnamə"ləri də dönə-dönə oxuyaq, öyrənək ki, 

mötəbər bələdçilərin nəsihətləri bizə sabahkı yanılmalardan nicat versin. 

Amma bu gün vaxtın yeni "Qarabağnamə"si cəbhələrdə yazılır. O "Qarabağnamə"ni Azərbaycan əsgəri 

qanı ilə yazır. Və bu yeni "Qarabağnamə"nin əks-sədası Azərbaycanın bütün gələcəyindən yüksələcək, yeni 

nəsillər bu mərdlik kitabından Vətəni məcnuncasına sevmək, Vətən yolunda canından keçməyi xoşbəxtlik saya 

bilməyin dərslərini alacaq. 

2020-ci ilin payız günlərində Azərbaycan bir başqa Azərbaycandır. Milyonlarla könüldə vulkan kimi 

püskürən Vətən eşqi coğrafi təsəvvürləri büsbütün dəyişib. Kağızlar üzərindəki xəritələri bir kənara qoyun, 

ürəklərdəki xəritələrə baxın. 

Bu günlər içində Qarabağ Azərbaycandır! 

Bu günlər Qarabağ özü boyda deyil, Azərbaycan boydadır. Bu gün Qarabağın 50 milyon əhalisi var! 

Bu gün Şuşa keçmişlərdən tanınıb-bilinən Şuşa deyil. Bu gün Şuşa Azərbaycandır. Bu günlər Şuşa 

Azərbaycan boydadır. Bu günlərdə şuşalıların sayı 50 milyondur. 

Bu gün Ağdam o qədimdən tanıdığınız Ağdam deyil, bu gün Ağdam Azərbaycandır, bu gün Ağdam 

Azərbaycan boydadır, bu gün Ağdamın 50 milyon sakini var. 

Bu gün Füzuli sizə əskidən bəlli həmin Füzuli deyil. Bu gün Füzuli Azərbaycandır, bu gün Füzuli 

Azərbaycan boydadır, bu gün Füzuli əhalisinin sayı bütün azərbaycanlılarımızın sayı qədərdir. 

Bu gün Cəbrayıl əvvəlki Cəbrayıl deyil. Bu gün Cəbrayıl Azərbaycandır, bu gün Cəbrayıl Azərbaycan 

boydadır, bu gün cəbrayıllıların miqdarı  bütün dünyadakı azərbaycanlılar qədərdir. 

Bu gün Zəngilan bildiyiniz Zəngilan deyil. Bu gün Zəngilan Azərbaycandır, bu gün Zəngilan Azərbaycan 

boydadır, bu gün azərbaycanlıların hamısı zəngilanlı olub. 

Bu gün Laçın dünənlərdəki Laçın deyil. Bu gün Laçın Azərbaycandır, bu gün  Azərbaycanın hər qarışı 

Laçındır, bu gün laçınlıların sayı elə 50 milyondur ki, var. 

Bu gün Kəlbəcər Azərbaycandır, bu gün Kəlbəcər Azərbaycan boydadır, bu gün Azərbaycanda və 

azərbaycanlılar arasında kəlbəcərli olmayan yoxdur, demək, onların sayı 50 milyondur. 

Bu gün Qubadlı yaddaşınızdakı o keçmiş Qubadlı deyil. Bu gün Qubadlı Azərbaycandır, bu gün Qubadlı 

ərazisi Azərbaycan boydadır, bu gün qubadlılıların sayı nə qədər azərbaycanlımız varsa, o qədərdir. 

Bu gün Xankəndi əvvəlki Xankəndi deyil. Bu gün Xankəndi Azərbaycandır, bu gün Xankəndi 

Azərbaycan boydadır, bu gün 50 milyon azərbaycanlının hamısı xankəndilidir. 

Bu gün Vətənin Qarabağda başlayıb Qarabağda bitdiyi gündür. 

Hər bir azərbaycanlının Qarabağ boyda olduğu bu günləriniz mübarək! 

Hər bir azərbaycanlının Azərbaycan boyda olduğu günləriniz mübarək! 

Bu gün hər bir sadiq, vətənsevər azərbaycanlının ürəyi Qarabağ boydadır. 

Bu gün millətinə yanan, yurduna bağlı hər bir azərbaycanlı sadəcə vətəndaş deyil, bütün varlığıyla 

Azərbaycandır. 

İkinci Qarabağ müharibəsində bizim ən böyük qazancımız yalnız işğaldan azad olunmuş 

torpaqlarımız deyil. 

Bu birliyimiz elə savaşdakı qələbə qədər əziz, qiymətli deyilmi? 

 

9 noyabr, 2020 
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Şuşa – 28 illik həsrətə son 

 
Elçin Əhmədov,  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru,  

siyasi elmlər doktoru 

 

Əziz Şuşa, sən azadsan! Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq! Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik! Şuşa bizimdir! 

Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır! 

 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı 

 

Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Ermənistanın işğalı altında 

olan torpaqlarımızı azad etmək üçün Azərbaycan Ordusunun sentyabrın 27-də Qarabağda başladığı genişmiqyaslı 

və uğurlu əks-hücum əməliyyatları nəticəsində noyabrın 9-dək 5 şəhər, 4 qəsəbə və 286 kənd işğaldan azad edilib. 

44 gün ərzində Cəbrayıl şəhəri və rayonun 90 kəndi, Füzuli şəhəri və rayonun 53 kəndi, Zəngilan şəhəri, rayonun 

Mincivan, Ağbənd, Bartaz qəsəbələri və 52 kəndi, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və 35 kəndi, Tərtər 

rayonunun 3 kəndi, Qubadlı şəhəri və rayonun 41 kəndi, Xocalı rayonunun 9 kəndi, Şuşa şəhəri, Laçın rayonunun 

3 kəndi, həmçinin Ağdərə və Murovdağ istiqamətlərində bir neçə strateji yüksəklik, Zəngilanda isə 8 yüksəklik 

azad olunub. 

8 noyabr 2020-ci il tariximizə şanlı bir gün kimi yazıldı. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 

rəşadətli ordumuz Azərbaycanın tarixi, mədəni və strateji əhəmiyyətə malik Şuşa şəhərini 28 illik işğaldan azad 

etdi. Noyabrın 10 – da isə işğaıçı Ermənistan rəsmən təslim oldu. Bu, 44 gün içərisində aparılan uğurlu əks-hücum 

əməliyyatlarının sırasında ən mühüm tarixi hadisə və ən böyük hərbi qələbə oldu. 

Şuşa şəhəri zəngin və şanlı tarixi keçmişə malikdir. Azərbaycan xalqının tarixi ənənələrinin simvolu olan 

Şuşa qədim Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin (e.ə ikinci minilliyin II yarısı – birinci minilliyin əvvəlləri) əhatə 

dairəsinə daxil olan ən qədim yaşayış yerlərindən birində yaranıb. Şuşa ətrafındakı qədim yaşayış yerləri, o 

cümlədən məşhur Cıdır düzündəki Şuşa mağarası (Üçmıx dağında) bu ərazinin Azərbaycanda ən qədim yaşayış 

məskənlərindən biri olduğunu sübut edir.  

1747-ci ildə Nadir şah Əfşarın ölümündən sonra keçmiş Qarabağ bəylərbəyliyinin ərazisində iki müstəqil 

xanlıq – Gəncə və Qarabağ xanlıqları yarandı. Qarabağ xanlığının əsasının qoyulması və Şuşa şəhərinin onun 

paytaxtına çevrilməsi Pənahəli xanın (1748-1763) adı ilə bağlıdır. Qarabağ xanı Pənahəli xan Cavanşirlər 

tayfasının Sarıcanlı oymağından idi. Bu Azərbaycan tayfası Qarabağın qədim sakinlərindən olmuş və uzun 

müddət bölgənin ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynamışdır. Nadir şahın sarayında eşikağası vəzifəsini 

tutmuş Pənahəli xan 1738-ci ildə Qarabağa qayıtmış, 1748-ci ildə isə müstəqil Qarabağ xanlığının əsasını 

qoymuşdur.  

Şuşa qalası uzun illər boyu Azərbaycanın Qarabağ xanlığının paytaxtı olmuşdur. Şuşa qalasının salınması 

1750-1751-ci illərdən hesab edilir. Tarixi mənbələrə görə, 1750-ci ildə hündür, sıldırım dağ üstündə qalanın 

inşasına başlandı və 1756-1757-ci illərdə tikilib başa çatdırıldı. Qarabağ xanı Pənahəli xan Şuşanı paytaxt elan 

edib oranı möhkəmləndirmiş , qala-şəhərə çevirmişdi. Şəhər bir müddət Pənahəli xanın şərəfinə “Pənahabad”, 

sonradan isə “Şuşa qalası” və “Şuşa” adlandırılmışdır. 

İngilis səyyah və alimləri C.Morye və R.Burter Şuşanın qədimliyi ilə bağlı dəyərli mülahizələr 

söyləmişlər. C.Moryenin fikrincə, Şuşa hələ eradan əvvəl insan məskəni olmuşdur. R.Burter isə yazır ki, “Şuşada 

Qafqazın başqa yerlərində olmayan Avropa şəhərlərindəki kimi daş binalar, daş döşəməli geniş küçələr, qədim 

Roma hamamlarını xatırladan gözəl hamam qalıqları vardır”. Bütün bunlar Şuşanın hələ çox qədimdən mövcud 

olması haqqında fikir söyləməyə əsas verir. Tarixi mənbələrdə Şuşanın hətta XIII əsrdə də Azərbaycanın məşhur 

şəhərlərindən biri olması haqqında faktlar vardır. 

XVIII əsrin ikinci yarısından başlayaraq şəhərin əhalisi sürətlə çoxalmış və Şuşa Azərbaycanın mühüm, 

strateji əhəmiyyətli şəhərlərindən birinə çevrilmişdi. Hələ Pənahəli xanın dövründə şəhərdə böyük tikinti işləri 

aparılmış, sonra İbrahimxəlil xanın (1763-1806-cı illər) dövründə isə Qarabağ xanlığı daha da güclənmişdir. 

Xanlığın ərazisində Əskəran, Ağoğlan qalaları, Şuşa qalasının divarları və s. diqqətəlayiq, strateji əhəmiyyətli 

qalalar tikilmişdi. Şəhər qısa müddət ərzində xeyli böyümüş, təbii gözəlliyi, hündür binaları və möhtəşəm qala 

divarları ilə diqqəti cəlb etmişdi. 
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XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın tarixi, mədəni və strateji əhəmiyyətə malik şəhəri sayılan Şuşa 

özünün xalçası, ipəyi, parçası və çini qabları ilə dünya bazarları sırasına çıxmış və bununla da böyük şöhrət 

qazanmışdı. XVIII əsrin 80-ci illərində şəhərin dövrəsinə möhtəşəm qala divarları çəkilib başa çatdırıldı. Bu 

dövrdə şəhərdə çoxsaylı sənətkar məhəllələri yaranır, ticarət daha sürətlə inkişaf edirdi. Şuşalı tacirlər Təbriz, 

Tehran, İsfahan, İstanbul, Bağdad, Səmərqənd, Moskva, Marsel və başqa şəhərlərlə ticarət əlaqələri saxlayırdı. 

Şəhərdə “Pənahabadi” adlı gümüş sikkələr zərb edilirdi. 

Tarixi mənbələrdə XVIII əsrin sonu--XIX əsrin əvvəllərində artıq Şuşada çoxlu sayda manufakturaların 

və 2 mindən çox sənətkarın fəaliyyət göstərdiyi bildirilir. 1809-cu ilin məlumatına görə, o dövrdə Şuşada 1500 

toxucu dəzgahı fəaliyyət göstərirdi. Bu da ən azı 1500 sənətkar demək idi. XIX əsrin 60-cı illərində Şuşada illik 

ticarət gücü 78 milyon rubla bərabər olan ipəksarıma fabrikləri fəaliyyət göstərirdi ki, çox keçmədən həmin 

müəssisələrin illik istehsal gücü 117 milyon rubla çatmışdı. 

1873-cü ildə Vyana şəhərində açılmış beynəlxalq sərgidə Şuşanı təmsil edən nümayəndələr də iştirak 

etmiş və onların sərgidə nümayiş etdirdikləri eksponatlar xaricilərdə dərin maraq oyatmışdı. 1903-cü ildə Tiflisdə 

nəşr olunmuş “Vestnik Kavkaza” jurnalının 43-cü səhifəsində göstərildi ki, “Şuşanın görünüşü orta əsr Avropa 

şəhərlərini xatırladır. Bu şəhərin tacirləri ipək-barama alverində üstün mövqeyə malik olub, Tiflis, Moskva və 

Marsel şəhərləri ilə birbaşa ticarət əlaqəsi saxlayırlar”. 

Bununla yanaşı, Şuşanın gözəl təbiəti, coğrafi mövqeyi, xüsusilə çox mühüm strateji əhəmiyyətli qala 

olmasını bir sıra tədqiqatçılar dəfələrlə bildirmişlər. Məşhur klimatoloqlar dəniz səthindən 1403 metr hündürlükdə 

yerləşən mühüm əhəmiyyətli şəhərin iqlim şəraitini, fauna və florasını dəqiq yoxladıqdan sonra mülayim təbiətli 

Şuşanın böyük müalicəvi əhəmiyyətli bir şəhər olduğunu söyləmişdilər. 1854-cü ildə şəhərdən cənubda, 18 

kilometr aralı “Turşsu” deyilən səfalı guşədə mədən suyunun çıxması da alimlərin mülahizəsini doğrultdu. Şuşa 

havasının təmizliyi, saflığı və müalicə əhəmiyyəti baxımından kurort şəhəri kimi tanınmışdır. Bu baxımdan, 

nəinki Azərbaycanda, onun hüdudlarından kənarda da Şuşa öz səfalı yerləri, istirahət guşələrinə görə məşhur idi. 

Şuşa dağlarında xüsusi gözəlliyi ilə seçilən və dünyanın heç bir yerində bitməyən “Xarı bülbül” gülü bitir. Bu 

endemik gül həm gözəl, həm də müalicəvidir. 

Artıq XIX əsrin ikinci yarısında şəhər əhalisinin sayı tanınmış alim və sənətkarlar da daxil olmaqla 25 

minə çatmışdı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının məlumatına görə, təkcə XIX əsrdə Şuşada 95 şair, 22 

musiqişünas, 38 xanəndə, 19 xəttat, 16 nəqqaş, 12 nüsxəbənd, 5 astronom, 18 memar, 16 həkim, 42-yə qədər 

müəllim və s. olmuşdur. Bu böyük ziyalı təbəqəsi, Şuşa şəhərini mədəniyyət mərkəzinə çevirməkdə, burada elmi 

və mədəniyyəti inkişaf etdirməkdə mühüm rol oynamışlar. 

Ümumiyyətlə, tarixi mənbələr sübut edir ki, Şuşa qalası tarixən Azərbaycanın Qarabağ xanlığının paytaxtı 

olmuşdur. XIX əsrin əvvəllərində -- 1805-ci il mayın 14-də Qarabağ xanı İbrahim xanla Rusiyanın Qafqaz 

qoşunlarının baş komandanı general Sisianov arasında Kürəkçay müqaviləsi (“Andlı öhdəlik”) imzalandı. 

Bununla da Qarabağ xanlığı Rusiyanın tərkibinə daxil oldu və dərhal Qarabağda çarizmin mövqeyini 

möhkəmlətmək üçün ermənilərin bura köçürülməsinə başlandı. Bu fakt onu göstərir ki, ermənilərin Qarabağa dair 

ərazi iddiaları əsassızdır. Çünki əgər ermənilər Qarabağ xanlığında yaşayıb, vəzifə sahibi olsaydılar, general 

Sisianovla müqavilə Qarabağ xanı İbrahim xanla imzalanmazdı. 

XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında ermənilər “böyük Ermənistan” ideyasını həyata keçirmək üçün 

yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə dair yenidən ərazi iddiaları irəli 

sürdülər. XX əsrin 80-ci illərinin sonu --90-cı illərinin əvvəllərində SSRİ rəhbərliyinin ermənilərə himayədarlığı 

sayəsində hadisələr getdikcə daha da mürəkkəbləşdi və Ermənistan Respublikası Azərbaycan ərazilərinə hərbi 

qüvvə göndərərək açıq təcavüzə başladı. 1992-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri bir-

birinin ardınca Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış məntəqələrini də işğal etdi. 

1992-ci il mayın 8-də Azərbaycanın qədim musiqi və mədəniyyət mərkəzi olan Şuşa şəhərini ələ 

keçirməklə Ermənistan ordusu tərəfindən bütün yuxarı Qarabağ zəbt olundu. Nəticədə 289 kvadratkilometr 

ərazisi, 24 min nəfər əhalisi, 1 şəhər və 30 kənddən ibarət olan Şuşa rayonu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 

işğal edildi. Şuşa uğrunda döyüşlərdə 195 nəfər şəhid oldu, 165 nəfər yaralandı, 58 nəfər isə itkin düşdü. 

Şuşanın 25 məktəbi, 31 kitabxanası, 17 klubu, 8 mədəniyyət evi, 4 texnikumu, 2 institut filialı, 7 uşaq 

bağçası, 4 kinoteatrı, 5 mədəniyyət və istirahət parkı, 2 sanatoriya, turist bazası, 2 mehmanxana, Azərbaycan 

Xalçası Dövlət Muzeyinin filialı, Şuşa Dövlət Dram Teatrı, Şuşa televiziyası, Şərq musiqi alətləri fabriki, Dövlət 

rəsm qalereyası, Uşaq sağlamlıq məktəbi talan edilmiş, yandırılmış və dağıdılmışdır. Hazırda Şuşa rayonunun 34 

min 300 nəfər əhalisi Azərbaycanın 58 rayonunda müvəqqəti məskunlaşıb. 

İşğala qədər Şuşada memarlıq abidəsi sayılan 170-dən çox yaşayış binası və 160-dək mədəniyyət və tarixi 

abidə var idi. Bunların içərisində son tunc və ilk dəmir dövrü abidəsi sayılan Şuşa və Şuşakənd daş qutusu 
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qəbirləri, daş dövrü abidəsi olan Şuşa mağara düşərgəsi, XVIII əsrə dair Şuşa qalasının divarları, Gəncə qapısı, 

Pənah xanın sarayı və kitabxanası, İbrahim xanın bürcü və qəsri, Xan sarayı və karvansaray, M.P.Vaqifin 

mədrəsəsi və türbəsi, Yuxarı məscid mədrəsəsi, Hacıqulların malikanəsi, İkimərtəbəli karvansaray, 

Mehmandarovların malikanə kompleksi, Gövhər ağa, Xoca Mərcanlı, Hacı Abbas, Mərdinli, Saatlı, Köçərli 

məscidləri, Xurşidbanu Natəvanın evi və bulağı, Ə.B.Haqverdiyevin, Q.B.Zakirin, M.M.Nəvvabın, 

S.S.Axundovun, N.B.Vəzirovun, Y.V.Çəmənzəminlinin evləri, Mamay bəyin evi, məscidi və bulağı, 

Behbudovların, Fərəməzovların, Zöhrabbəyovun, Bəhmən Mirzənin evləri, Üzeyir bəy Hacıbəylinin, Bülbülün 

ev-muzeyləri, Xan Şuşinskinin, Tarzən Sadıqcanın evləri, Realni məktəbi binası, Qız məktəbi, Şirin su hamamı, 

Meydan bulağı, İsa bulağı və s. tarixi mədəniyyət nümunələri erməni işğalçıları tərəfindən talan edilmiş, 

dağıdılmış və məhv edilmişdir. 

Şuşanın abidələr şəhəri olduğunu söyləyən ümummilli lider Heydər Əliyev onun Azərbaycan üçün 

müstəsna əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirərək bildirmişdir ki, “Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə Azərbaycan 

yoxdur”. Bir vaxtlar “Kiçik Paris”, “Qafqazın sənət məbədi”, “Azərbaycan musiqisinin beşiyi” və “Şərqin 

konservatoriyası” adlandırılan, bir sıra görkəmli xadimlərin vətəni, eləcə də Azərbaycanın tarixi mədəniyyət 

mərkəzi və Qarabağın tacı olan Şuşa şəhəri artıq işğaldan azad edilmişdir.  

Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunu uğurla davam etdirərək Azərbaycanın milli və 

dövlətçilik maraqlarını daim üstün tutan Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev 2020-ci il noyabrın 8-də 

Şuşa şəhərinin azad olunması münasibəti ilə xalqa müraciətində demişdir: “İyirmi səkkiz il yarım işğal altında 

olan Şuşa azad edildi! Şuşa indi azaddır! Biz Şuşaya qayıtmışıq! Biz bu tarixi Qələbəni döyüş meydanında 

qazandıq. 2020-ci il noyabrın 8-i Azərbaycan tarixində əbədi qalacaqdır. Bu tarix əbədi yaşayacaq. Bu, bizim 

şanlı Qələbəmizin, zəfərimizin günüdür!”  

 

Xalq qəzeti. - 2020.- 14 noyabr. - № 237. - S. 7. 
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Tarixin alqışladığı qələbə 

 
İradə Əliyeva 

 

Yurdumuz qələbə zəfərini yaşayır. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı, 

Prezident İlham Əliyevin Şuşanın işğaldan azad olunması ilə bağlı o müjdəli səsi hələ də hər birimizin 

hafizəsindədir. Qəlbimizin döyüntüsü ilə həmahəng əks-səda verir bu qürur dolu kəlmələr: "Əziz həmvətənlər, 

əziz bacılar və qardaşlar! 

Böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi! Şuşa bizimdir! Qarabağ 

bizimdir! Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bütün şuşalıları ürəkdən təbrik 

edirəm. 

İyirmi səkkiz il yarım işğal altında olan Şuşa azad edildi! Şuşa indi azaddır! Biz Şuşaya qayıtmışıq! Biz 

bu tarixi Qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 2020-ci il noyabrın 8-i Azərbaycan tarixində əbədi qalacaqdır. 

Bu tarix əbədi yaşayacaq. Bu, bizim şanlı Qələbəmizin, zəfərimizin günüdür!” 

Deyirlər, xoşbəxtlik sadəcə andır. Amma saatlarla, günlərlə, illərlə sürən xoşbəxtlik də varmış. Prezident 

İlham Əliyevin noyabrın 8-də Şuşanın azad edilməsi xəbərini xalqa elan edərək həyatımıza gətirdiyi qürur, sevinc 

bütün tarixə dolan fəxarət hissidir, ömrümüzü bəzəyən, dövlətimiz var olduqca bizimlə birgə əbədi olacaq 

xoşbəxtlikdir. 

Rəşadətli ordumuz Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə tariximizin saf incisini düşmən tapdağından 

təmizləməklə bizi bir ömürlük nəsibimizə yetirdi. 28 ildir sinəmizdə qövr edən Şuşa yarasına məlhəm qoydu. Hər 

birimizə sözlə ifadə edilməsi mümkünsüz olan sevinc payı bağışladı. 

Azərbaycan Ordusu Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə işğalçı Ermənistana, bu ölkənin təcavüzkar 

siyasətinə dəstək olan faşist xislətli dünya ermənilərinə və onların havadarlarına, tarix boyu bizə qarşı törədilmiş 

erməni vəhşiliklərinə cavab kimi böyük bir dərs verdi. 

 

Xoşbəxtliyin rəsmi 

 

Ali Baş Komandanın o xoş xəbərindən sonra media qurumlarının Azərbaycanın dörd bir yanından yaydığı 

reportajları, görüntüləri izlədik. Bu xəbərə şadyanalıq edən həmvətənlərimizin bayram ovqatını gözlərimizə 

köçürdük. Nəyəsə sevinmək adi insani hissdir: hər birimizin həyatında sevincli anlar olub. Sevincdən, fərəhdən, 

bunun həyəcanından özümüzə yer tapmadığımız məqamları zaman-zaman çox yaşamışıq. Amma bu qədər 

misilsiz sevinc həyəcanına şahidlik çoxumuzun həyatında bəlkə də ilk dəfədir. İnsanlar sanki sevinclərini ifadə 

etməyə çətinlik çəkirlər. Bu qələbənin onlar üçün nə qədər böyük dəyər kəsb etdiyini çoxları gözyaşları ilə 

çatdırırlar. Həddi-hüdudu olmayan sevinc, xoşbəxtlik də elə məhz budur. Ən önəmlisi isə bu sevincdən hamıya 

eyni dərəcədə pay düşməsidir. Bu xoşbəxtlik hamıya bərabər paylanır. Bu, həmrəyliyimizin, xalq olaraq çəkici 

bir zindana vurmağımızın, birliyimizin gücünün yaratdığı nəticənin sevincidir. 

Qələbə sorağı gələn günlərdən dünyanın azərbaycanlılar yaşayan bütün məkanları üçrəngli bayrağımıza 

bürünmüşdü. Bu, bütün dünya demək idi. Hamı bu qələbəni qeyd edirdi. Ümumi qələbəmizə sevinirdi. Dünyanın 

bütün qitələrində yaşayan azərbaycanlılar ayaq üstəydilər. Azərbaycan Ordusunun zəfərini alqışlayırdılar. Onlar 

da bizim kimi həyatlarının ən böyük sevincini, fərəhini yaşayırdılar. 

Həmin gün sevincdən göz yaşımıza hakim ola bilmirdik. Bu, 28 ildən də çox daş olub ürəyimizdən asılmış 

ağırlıqdan qurtuluşumuz idi. Şuşanın azadlığı, Şuşa həsrətimizin bitməsi müjdəsindən köksümüzə dolmuş fərəhin, 

qürurun gözlərdəki rəsmidir. 

Nailiyyətlər, böyük sevinclər həmişə insanın ömrünü uzadır. Xalqın ömrü də onun tarixidir. Azərbaycan 

Ordusunun zəfəri tariximizi böyütdü, yerimizi daha da uca etdi. Şanlı keçmişə sahib Azərbaycan xalqı öz tarixində 

yeni bir mərtəbədə qərar tutdu. Bu xalqın hər bir təmsilçisinin köksünü dolduran, bizi birləşdirən, böyüdən, 

yenilməz edən Qələbə ruhu ilə yeni bir başlanğıca qədəm qoyduq. 

 

Vətənin hər qarış torpağı bizim üçün əziz və müqəddəsdir 

 

Vətən torpağına sevgi onun təbiəti, torpağının bərəkəti, yaxın-uzaqlığı, tarixi ilə ölçülməz. Vətən elə 

Vətəndir. Hər guşəsi bağrımızın başındadır. Bununla belə nə sirrdirsə, Şuşanın hər bir dünya azərbaycanlısının 

düşüncəsində bir başqa yeri var. Bu düşüncənin səbəblərini müəyyən etmək o qədər də sadə deyil. 
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Şuşanı belə özünəməxsus edən bəlkə də təfəkkürümüzdəki Vətən anlayışının bir çox məqamlarının, milli-

mənəvi dəyərlərimizin bu şəhərin qədim tarixində, füsunkar təbiətində, mədəni mühitində öz əksini tapmasıdır. 

Şuşa özlüyündə böyük Vətənimizin sıldırım dağların ucalığında qərar tutmuş bir şəhər boyda abidəsidir, insanların 

burada doğma yurdun şərəfinə ucaltdıqları məbəddir. Bütün yollar indi bizi bu məbədə - Şuşaya aparır. 

 

Şuşa xalqımızın qeyrət rəmzidir, dağ vüqarımızdır... 

 

Dəniz səviyyəsindən 1300 metr hündürlükdə qərar tutmuş Şuşa Tanrıya yaxın olduğumuz yerdir. 

Dualarımızı müqəddəs dərgaha daha tez yetirən məkandır, düşüncələrimizin şərəfli bir keçmişin aurasında, 

muğam dünyasında, saf havanın, ulu dağların, Tanrının qüdrət qələmi ilə çəkdiyi yaşıl təbiətin əhatəsində arınıb-

durulduğu kamillik məskənidir. Ona görə Şuşa bizim üçün bu qədər əziz, doğmadır... 

Bir də, bəlkə heç özümüz də fərqinə varmadan Şuşanı Vətən sevgimizin rəmzinə, yurd həsrətimizin 

nişanəsinə, nisgilli yurdlarımıza bir gün dönəcəyimiz günün ümid işığına çevirmişik. Azərbaycanı özünə vətən 

bilən bütün soydaşlarımızın qəlbində o rəmzdən, o nişanədən, ümiddən nəsə vardı. Şükür qovuşdurana, 

ümidlərimizin çin olduğu günləri görə bildik. Üçrəngli bayrağımızın yenidən Şuşada dalğalandığı günü yaşamaq 

nəsibimiz oldu. Şuşa - mədəniyyətimizin, ruhumuzun paytaxtı 28 ildən sonra öz sahibinə qovuşdu, ayrılığa son 

qoyuldu. 

Azərbaycan igidləri dünyanın müharibələr tarixində yeni bir tarixə çevrilən qəhrəmanlıqları ilə 

ümidlərimizi, arzularımızı, Şuşa xəyallarımızı gerçəkləşdirdi. 

 

Yenidən yazılan tarix 

 

Şuşa şəhərini döyüşçülərimiz əməliyyat şəraitindən irəli gələrək, demək olar ki, qollarının gücü ilə alıblar. 

O sıldırım qayalara dırmanaraq, əllərində silah düşmənin üzərinə aslan kimi şığıyaraq bu şəhəri fəth ediblər. 

Vaxtilə burada baş qoyub getmiş Ağa Məhəmməd Şah Qacara qarşı döyüşən Şuşa igidlərinin qəhrəmanlıq 

hekayətini əsrlər sonra yenidən təkrarlayıblar. Şuşanın tarixini yenidən yazıblar. Şuşa bundan sonra bizim üçün 

həm də bu igidlərimizin ad-sanı ilə müqəddəsdir. Şuşa Azərbaycanın hər qarışı uğrunda canından keçməyə hazır 

olan və bunu şəhadəti ilə sübuta yetirən övladlarımıza ucalan şəhər-abidədir. 

Bu mənada Azərbaycan Prezidentinin Şuşanın azad olunması müjdəsini xalqımıza Şəhidlər xiyabanından, 

Əbədi Məşəl abidəsi önündən çatdırması da Vətən uğrunda canını fəda etmiş şəhidlərimizə əbədi sevginin ifadəsi 

kimi böyük rəmzi mənası ilə tarixə yazıldı. Bu müjdəni Ali Baş Komandan İlham Əliyev Fəxri xiyabanda 

Ümummilli Lider Heydər Əliyevə onun məzarı önündəki sayğı duruşu ilə çatdırdı. Ulu Öndərin ən böyük 

vəsiyyətini - ata vəsiyyətini yerinə yetirdiyinə görə xoşbəxt olduğunu bildirdi. Bununla Ümummilli Liderin 

timsalında dünyadan Qarabağ həsrəti, qayğısı ilə köçmüş bütün böyük şəxsiyyətlərimizin ruhunu şad etdi. Bu 

şəxsiyyətlərin yaşayıb-yaratdıqları tarixin özü belə Azərbaycan Prezidentinin bu zəfərinə əhsən dedi. 

Bu, bir övlad, bir Lider üçün ən böyük xoşbəxtlikdir. 

Bu, bir xalq üçün ən böyük nailiyyətdir. 

Bu, bir dövlət üçün ən şərəfli salnamədir. 

Zəfərimiz, yeni tariximiz mübarək olsun! 

 

Azərbaycan. - 2020.- 14 noyabr. - № 237. - S. 1,5. 
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Əsirlikdə olan Azərbaycan abidələri: Susa rayonu 
 

“Qarabağın sonuncu xanı İbrahim xanın qızı Gövhərağa (əsl adı Gövhərnisə)  

həm də öz dövrünün məşhur xeyriyyəçilərindən olmuşdur” 

 

Rövşən Novruzoğlu, 

politoloq 

 

Şuşa rayonu - Azərbaycan Respublikasında inzibati rayon. Kiçik Qafqazın Qarabağ siləsi ərazisində 

yerləşir. Sahəsi 290 km2, əhalisi 29 700 nəfərdir (01.01.2011). Mərkəzi Şuşa şəhəridir. Rayon 8 may 1992-

ci il tarixindən erməni işğalı altındadır. 

 

Rayona Şuşa şəhəri, Turşsu qəsəbəsi və Malıbəyli, Yuxarı Quşçular, Aşağı Quşçular, Xəlfəli, Armudlu, 

Dükanlar, Həsənabad, Qarabulaq, Ağbulaq, Zamanpəyəsi, Şuşulu, Mirzələr, Qaybalı, Laçınlar, Şırlan, Çaykənd, 

Paşalar, Məmişlər, Xanalı, İmamqulular, Cəmillər, Səfixanlar, Xanlıqpəyə, Allahqulular, Həsənqulular, Böyük 

Qaladərəsi, Kiçik Qaladərəsi, Göytala, Onverest, Zarıslı, Nəbilər, Sarıbaba, Daşaltı, Nağılar, Xudaverdilər, 

İmanlar, Turabxan kəndləri daxildir. 

Səthi dağlıqdır. Ən yüksək zirvəsi Böyük Kirs dağıdır (2725 m). 

İşğaladək rayonda İttifaq əhəmiyyətli sanatoriya-kurort kompleksi fəaliyyət göstərmişdir. Rayonun 

iqtisadiyyatında heyvandarlıq əsas yer tutmuşdur. İşğaldan əvvəl rayonda Azərbaycan Pedaqoji institutunun, 

Azərbaycan Neft Kimya institutunun Şuşa filialları, 24 ümumtəhsil məktəbi, 6 məktəbdənkənar tədris müəssisəsi, 

tibb məktəbi, 8 uşaq musiqi və incəsənət məktəbi, mədəni-maarif texnikumu, musiqi texnikumu, kənd təsərrüfatı 

texnikumu, texniki peşə məktəbi, meşə sağlamlıq məktəbi, mədəniyyət evi, kinoteatr, 5 muzey, rəsm qalereyası, 

klub, kitabxana, mərkəzi rayon xəstəxanası, 11 feldşer-mama məntəqəsi, sanitarıya və epidemiologiya stansiyası, 

uşaq sanatoriyası, təcili yardım stansiyası, şəhər poliklinikası, stomatoloji poliklinika fəaliyyət göstərmişdir. 

İşğaldan əvvəl rayonda dövlət tərəfindən qorunan 248 tarixi abidə mövcud olub. 

 

Aşağı Gövhərağa məscidi 

 

Qarabağın sonuncu xanı İbrahim xanın qızı Gövhərağa (əsl adı Gövhərnisə) həm də öz dövrünün məşhur 

xeyriyyəçilərindən olmuşdur. 

Onun vəsaiti hesabına tikilən Aşağı Gövhərağa məscidi Şuşa şəhərində 1874-1875-ci illərdə memar 

Kərbəlayı Səfixan Qarabaği tərəfindən inşa edilmişdir. 

Məscid Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 2 avqust tarixli 132 nömrəli qərarı ilə 

“Ölkə əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısı”na daxil edilib. 1992-ci ilin mayında 

Şuşanın işğalı zamanı Aşağı Gövhərağa məscidinin binası və minarələri zirehli texnikanın atəşlərinə məruz 

qalaraq ciddi zədələnibdir. 

 

Bülbülün ev-muzeyi 

 

SSRİ Xalq artisti Bülbülün 1992-ci ilə qədər Şuşada yerləşən ev-muzeyi onun Bakı şəhərindəki memorial 

muzeyinin filialı idi. Ev-muzey kiçik həyət, iki otaq və eyvandan ibarətdir. 

Bülbülün yaradıcılıq, elmi-tədqiqat, pedaqoji, ictimai fəaliyyəti haqqında nadir, çox qiymətli sənədlər 

burada nümayiş olunurdu. Muzeyin fasadında Bülbülün heykəltəraş Xanlar Əhmədov tərəfindən bürüncdən 

hazırlanmış, uşaqlıq illərinin portretini əks etdirən memorial lövhə vurulmuşdur. 

Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Şuşa şəhərini işğal etməsi nəticəsində muzeyin 6 mindən artıq eksponatı 

məhv edilmiş və aparılması mümkün olanlar isə Ermənistana daşınmışdır. Bülbülün erməni vəhşiləri tərəfindən 

güllələnmiş heykəli hazırda Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin həyətində yerləşdirilib. 

 

Hacı Quluların mülkü 

 

Hacı Qulunun Xoca Mərcanlı məhəlləsindəki imarəti 1851-ci ildə tikilmişdir. Milli üslubda tikilmiş 

üçmərtəbəli sarayda 46 otaq və 2 böyük zal var idi. 1865-ci ildə Şuşada olmuş rus rəssamı V.V. Vereşşaginin 
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əsərində bu zallardan biri təsvir olunub. 1992-ci ildə Şuşa şəhərinin ermənilər tərəfindən işğalı zamanı Hacı 

Quluların mülkü top atəşinə tutularaq divarları dağıdılmışdır. 

 

Xursudbanu Natəvanın evi 

 

Görkəmli Azərbaycan şairəsi Xurşudbanu Natəvana məxsus ikimərtəbəli ev Şuşa şəhərində yerləşən XVIII-

XIX əsrlərə aid tarixi yaşayış binalarından biri hesab olunurdu. Hazırda bu ev yarıuçuq vəziyyətdədir. 

 

Mamayı məscidi 

XIX əsrdə Şuşanın Mamayı məhəlləsində tikilmiş eyniadlı məscidin memarı Kərbalayı Səfixan Qarabaği 

olmuşdur. Şuşanın dördbucaqlı adi yaşayış binalarının dam örtüyünü xatırladan Mamayı məscidinin dam 

örtüyündə azançı üçün “güldəstə” quraşdırılmışdır. Mamayı məscidi sovet hakimiyyəti illərində poeziya evi kimi 

fəaliyyət göstərmişdir. Məscid iki mərtəbəlidir. 

 

Molla Pənah Vaqifin muzey-məqbərə kompleksi 

 

Görkəmli Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin muzey-məqbərə kompleksinin inşasına memar A.V. 

Salamzadə və E.İ Kanukovun layihəsi əsasında 1977-ci ildə başlanılmışdır. Kompleksin açılışı 1982-ci ilin yanvar 

ayında olmuşdur. Kompleks Şuşa şəhərinin görkəmli yeri olan Cıdır düzünə yaxın bir ərazidə dahi şairin məzarı 

üstündə inşa edilmişdir. Burada M.P. Vaqifin Şuşa həyatını əks etdirən dövrə aid olan 80-ə yaxın eksponat da 

sərgilənirdi. Kompleksin açılışında Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Heydər Əliyev, tanınmış ədəbiyyat və 

mədəniyyət xadimləri iştirak etmişdilər. 

1992-ci ilin may ayında Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Şuşa şəhərinin işğal edilməsi nəticəsində 

kompleksin binası və burada sərgilənən onlarca eksponat məhv edilmiş, aparılması mümkün olan eksponatlar isə 

Ermənistana daşınmışdır. 

 

Saatlı məscidi 

 

Saatlı məscidi 1883-cü ildə memar Kərbəlayı Səfixan Qarabaği tərəfindən, Pənah Əli xanın 1759-cu ildə 

Şuşada tikdirdiyi məscid və mədrəsənin yerində tikilib. Tikildiyi məhəllənin adı ilə Saatlı məscidi adlandırılıb. 

Məscidin minarələrinin ümumi quruluşu Yuxarı Gövhərağa və Ağdam cümə məscidinin minarələrinə 

bənzəyir. Şuşanın məhəllə məscidləri sırasında kompozisiya həllinə və xüsusilə minarəsinin olması ilə seçilən 

Saatlı məscidi Kərbəlayı Səfixanın Qarabağda tikdiyi minarəli məscidlərin sonuncusu hesab olunur. 

1992-ci ilin mayında Şuşanın Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğalı zamanı məscidin minarəsi top 

atəşləri nəticəsində dağıdılmışdır. 

 

Susa qalası 

 

Şuşa qalası-Azərbaycanın Şuşa şəhərini əhatə edən qala divarlarıdır. Qala şəhəri xarici müdaxilələrdən 

qorumuş, uzun müddət alınmazlıq simvolu olmuşdur. Ağa Məhəmməd şah Qacarın Cənubi Qafqaza yürüşü 

zamanı qala uzun müddət mühasirədə saxlanılsa da onu ələ keçirmək mümkün olmamışdır. 

Ərazi strateji baxımdan olduqca əlverişlidir. Belə ki, Şuşa qalası yüksək dağlıq ərazidə yerləşir. Şuşa 

yaylasının dəniz səviyyəsindən ən hündür yeri 1600, ən alçaq yeri 1300 metrə yaxındır. Bu yüksək dağlıq yaylanın 

çevrəsi Daşaltı və Xəlfəli çaylarının yataqlarına enən dərin uçurumlarla əhatə edilib. 

Qarabağ xanı Pənahəli xan əvvəllər tikdirdiyi Bayat qalası və Şahbulaq qalasının əlverişsiz coğrafi 

mövqeyini nəzərə alaraq 1753-cü ildə Şuşa qalasının bərpa edilməsi haqqında qərar verir və Qarabağ xanlığının 

mərkəzi bura köçürülür. Qala bərpadan sonra uzun müddət mənbələrdə Pənahabad adlandırılıb. 

Şuşa qalası Azərbaycan memarlığının ən gözəl incilərindən biridir. Qala Arran memarlıq məktəbi 

üslubunda inşa edilib. Qalanın tikilməsində əsasən yerli daşlardan və əhəng-yumurta sarısı qatışığından istifadə 

edilib. Qalanın dörd qapısı olub. Onlardan Gəncə qapısı öz yüksək memarlıq xüsusiyyətləri ilə seçilir. Qala dairəvi 

mühafizə bürclərinə malikdir. Qala yaxınlığında onu xarici aləmlə əlaqələndirən yüksək memarlıq keyfiyyətləri 

olan körpü də inşa edilib ki, bu körpü də Qala körpüsü kimi tanınır. Şuşanın xarici aləmlə əlaqəsini təmin edən 

qapılardan üçünün - Gəncə, Ağoğlan və İrəvan qapılarının adları bizim dövrümüzədək gəlib çatmışdır. Dördüncü 
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qapının isə nə adını, nə də yerini indiyədək müəyyənləşdirmək mümkün olmamışdır. Ola bilsin ki, qala divarları 

İbrahimxəlil xan tərəfindən yenidən tikilərkən həmin qapı ləğv edilmişdi. 

 

Susa Musiqi məktəbi 

 

10 oktyabr 1932-ci ildə yaradılan Şuşa Musiqi məktəbi görkəmli Azərbaycan şairəsi Xan qızı Natəvanın 

evində yerləşmişdir. Bu məktəb həm də Azərbaycanda yaradılan ilk uşaq musiqi məktəbi idi. Musiqi məktəbinin 

açılması təşəbbüsü məşhur şuşalı xanəndə Bülbülə məxsus olub. 

1992-ci ilin may ayında Şuşa şəhərinin Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğalından sonra Şuşa 

Musiqi məktəbi dağıdılmışdır. 

 

Susa Realnı məktəbi 

 

1881-ci il sentyabrın 20-də Şuşada ilk orta məktəbin 6 sinifli Realnı məktəbin əsası qoyulmuşdur. Hazırlıq 

və üç əsas sinifdən ibarət təşkil edilən bu məktəbə ilk dəfə 159 şagird qəbul edilmişdi. 

Şuşa Realnı məktəbi dövrünün nümunəvi maarif ocağı sayılırdı. Bu məktəbdə dinin qoyduğu qadağalara 

baxmayaraq, başqa xalqların dillərini öyrənir, digər xalqların ədəbiyyatının tədrisinə xüsusi diqqət yetirilirdi. 

Məşhur Azərbaycan yazıçıları Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev və Yusif Vəzir Çəmənzəminli bu məktəbin məzunu 

olmuşlar. 

1992-ci ilin may ayında Şuşa şəhəri işğal edildikdən sonra erməni vandalları Realnı məktəbini yandıraraq 

xarabazara çevirmişlər. 

 

Susa səhər tarix muzeyi 

 

Şuşa şəhər tarix muzeyi tarix-diyarşünaslıq profilli idi. Muzeydə Şuşa şəhərinin tarixini əks etdirən nadir 

fotoşəkillər, XIX-XX əsrin əvvəllərinə aid sənədlər, Şuşada XVIII-XIX əsrlərdə inşa edilmiş, tarixi əhəmiyyət 

daşıyan yaşayış evlərinin sxemləri, maketləri və fotoşəkilləri nümayiş etdirilirdi. Burada Şuşa şəhərindən olan 

tanınmış Azərbaycan ziyalıları, maarifçilər xanəndələr, musiqişünaslar və yazıçılar haqqında maraqlı stendlər, 

eksponatlar var idi. 

Dekorativ-tətbiqi sənət bölməsində qiymətli incəsənət əşyaları, dolçalar, qazan dəstləri, dulusçuluq 

məmulatları, Şuşada və ətraf kəndlərdə toxunmuş xalçalar, gəbələr, bədii toxuculuq nümunələri saxlanılırdı. 

Muzey 1992-ci ilin may ayına qədər fəaliyyətini davam etdirmiş, Şuşa şəhəri işğalçı Ermənistan ordusu tərəfindən 

zəbt olunduqdan sonra dağıdılmışdır. Eksponatların xeyli hissəsini xilas etmək mümkün olmamışdır. 

 

Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyi 

 

Dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun Şuşadakı ev-muzeyi 1959-cu ildə yaradılmışdır. Ev-

muzeyi 1992-ci il Şuşanın erməni qəsbkarları tərəfindən işğalına kimi fəaliyyət göstərmişdir. Muzeyin 

ekspozisiyasında Hacıbəyovlar ailəsinə məxsus ev əşyaları ilə yanaşı, Üzeyir bəyin şəxsi əşyaları, şəkilləri, 

kitabları, ona həsr olunmuş və muzeyə bağışlanmış kitablar mühüm yer tuturdu. 

Ü. Hacıbəyovun anadan olmasının ildönümləri, yubileyləri muzeydə mütəmadi surətdə dövlət səviyyəsində 

qeyd olunmuşdur. 1985-ci ildə Üzeyir Hacıbəyovun 100 illik yubileyi YUNESKO tərəfindən geniş qeyd olunmuş, 

dünyanın bir çox ölkəsindən gəlmiş qonaqlar Ü. Hacıbəyovun Şuşadakı ev-muzeyini ziyarət etmiş, burada böyük 

yubiley tədbirləri keçirilmişdir. 

1992-ci ilin may ayının 8-də Şuşa şəhərinin erməni təcavüzkarları tərəfindən işğalından sonra muzey 

fəaliyyətini dayandırmışdır. Muzey rəhbərliyinin səyləri nəticəsində muzeyin eksponatlarının işğal olunmasına, 

düşmən əlinə keçməsinə yol verilməmişdir. Muzeyin eksponatları hazırda Ü. Hacıbəyovun Bakıdakı ev-

muzeyinin fondlarında saxlanılır. 

 

Yuxarı Gövhərağa məscidi 

 

Yuxarı Gövhər ağa məscidini 1883- 84-cü illərdə, yəni Aşağı Gövhər ağa məscidindən təxminən səkkiz il 

sonra Gövhər ağanın vəsaiti hesabına memar Kərbəlayı Səfixan Qarabaği tikib. Planı təqribən kvadrat formada 

olan (21,30 x 26,20 m) bu məscid ümumən Ağdam Cümə və Aşağı Gövhər ağa məscidlərinin konstruksiya 
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ideyasını saxlayır. Zalın yan divarları boyu quraşdırılmış ikinci mərtəbədəki qadınlar üçün eyvan və mehrabla 

üzbəüz tərəfdəki şüşəbənd də memarın əsas tikinti meyarlarındandır. Yuxarı Gövhər ağa məscidinin minarə 

kürsülüyü əvvəlki məscidlərdə olduğu kimi təbii əhəng daşı ilə olsa da, onun gövdəsində işlədilmiş həndəsi 

ornamentlər heç də Aşağı Gövhər ağa məscidinin minarə bəzəklərinə uyğun deyil. Onlar əsasən Ağdam Cümə 

məscidinin minarələrindəki həndəsi omamentlərin bədii ideyasını davam etdirir. Minarələrin çardaq örtüyü ağac 

materiallarından quraşdırılıb. Onun son ucluğunu aypara şəkilli fiqur bəzəyir. 

1969-cu ildən tarix muzeyi kimi istifadə edilən bu məscid 1992-ci ilin mayında Şuşa şəhərinin işğalından 

sonra erməni vandalları tərəfindən dağıdılmışdır. 

Ölkə əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri 

 

Memarlıq abidələri 

 

Qala divarları (1750-ci il), Pənah xanın sarayı( XVIII əsr), Qara Böyükxanım bürcü (XVIII əsr), Heydər 

türbəsi (XIX əsr), Hacı Qulunun malikanəsi (XIX əsr), Natəvanın evi (XIX əsr), Əsəd bəyin evi (XIX əsr), Yuxarı 

Gövhərağa məscidi (1768-1769-cu illərdə inşa edilmiş, 1837-1838-ci illərdə əsaslı təmir edilmişdir), Aşağı 

Gövhərağa məscidi (XVIII əsrdə inşa edilmiş, 1874-cü ildə əsaslı təmir edilmişdir), ikimərtəbəli karvansara (XIX 

əsr), Mehmandarovların malikanə kompleksi: məscid, kiçik yaşayış evi, böyük yaşayış evi (XVIII əsr), İbrahim 

xanın bürcü (XVIII əsr), İsa bulağı (XIX əsr), İbrahim xanın qəsri (XVIII əsr). 

 

Şuşa dövlət tarix-memarlıq qoruğu 

 

Üzeyir Hacıbəyovun evi (XIX əsr), Xanlıq Muxtar karvansarası (XIII), Ağa Qəhrəman Mirsiyab oğlunun 

karvansarası (XIX əsr), Zülfüqar Hacıbəyovun evi (XIX əsr), Saatlı məscidi 

(M.P. Vaqifin ilk dərs dediyi mədrəsə) (XIX əsr), Gəncə qapısı (XVIII əsr), Ə. Haqverdiyevin evi (XVIII 

əsr), Qazançı kilsəsi (XVIII əsr), Y.V. Çəmənzəminlinin evi (XVIII əsr), Yuxarı Gövhərağa məscidinin mədrəsəsi 

(XVIII əsr), Səfərov qardaşlarının karvansarası (XVIII əsr), Sadıqcanın evi (XVIII əsr), Uğurlu bəyin evi (XVIII 

əsr), Xan sarayı (XVIII əsr), Şirin su hamamı (XVIII əsr), Seyid Şuşinskinin evi (XIX əsr), M.P. Vaqifin türbəsi 

(XX əsr), Qasım bəy Zakirin evi (XVIII əsr), Aşağı Gövhərağa məscidinin mədrəsəsi (XVIII əsr), Behbudovların 

evi (XVIII əsr), Firudin bəyin evi (XVIII əsr), M.M. Nəvvabın evi (XVIII əsr), Bülbülün evi (XIX əsr), F.B. 

Köçərlinin evi (XIX əsr), Hüseyn bəyin evi (XVIII əsr), Keçəçi oğlu Məhəmmədin evi (XIX əsr), Karvansara 

(XVIII əsr), Gəray Əsədovun evi (XVIII əsr), S.S. Axundovun evi (XIX əsr) C. Qaryağdıoğlunun evi (XVIII əsr). 

 

Arxeoloji abidələr 

 

Kurqan (Tunc dövrü), Şuşa və Şuşakənd daş qutu qəbirləri (Son tunc və ilk dəmir dövrü), Şuşa mağara 

düşərgəsi (Daş dövrü), Daş qutu nekropolu (Dəmir dövrü), Nekropol (Son tunc və ilk dəmir dövrü) və s. 

 

(Davamı var) 

 

Təzadlar.-2020.-27 oktyabr.-№36.-S.3,15. 
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Qarabağın tacı 
 

Dağ başında yazı-yayı yaşıllığa, payızı-qışı dumana və qara bürümüş bir şəhər təsəvvür ediniz. Bu, 

mənim şəhərimdir. 

Y.V. Çəmənzəminli 

 

Hörmətli redaksiya! 

Mən bu yazını 1990-cı ildə yenicə nəşrə başlayan “Həqiqət” qəzetinin 11 dekabr sayında çap 

etdirmişdim. Onda Şuşa hələ işğal olunmamışdı. Ancaq daşnak tör-töküntüləri, separatçı ünsürlər Şuşanın 

iddiasındaydılar. Mən də məqaləmdə bir vətəndaş olaraq Qarabağın tacı adlandırdığım Şuşanın tarixindən 

söz açmışdım. 

“Qarabağın tacı” məqaləmi 30 il sonra qəzetinizdə təkrar çap etdirməklə möhtərəm oxucuların qan 

yaddaşını bir daha oyatmaq istədim. 

Bu gün Azərbaycan xalqı uşaqdan böyüyə müsəlləh bir əsgərdir. Şanlı ordumuz şəhər və 

kəndlərimizi düşmən tapdağından azad edir. Artıq Azərbaycan Ordusunun addım səsləri Şuşa dağlarında 

əks-səda verir. Dönməz iradəsi, mətanəti, hər bir çıxışı, müsahibəsi xalqımızın ürəyindən xəbər verən Ali 

Baş Komandan İlham Əliyev son çıxışlarının birində doğru olaraq söylədi ki, “Şuşasız bizim işimiz 

yarımçıq olar!”. 

Qələbə bizimlədir! Tanrı Ali Baş Komandanımızı, Şanlı Ordumuzu qorusun! 

 

Hörmətlə, 

Mustafa Çəmənli 

 

*** 

 

Hər dəfə Şuşanın adı çəkiləndə ilk öncə onun banisinin xəyali obrazı gözlərim önündə canlanır. Bu dəm 

mənə elə gəlir ki, 240 il bundan əvvəl olduğu kimi yenə də Pənah xan şahə qalxmış qəmərinin belində şahanə 

oturaraq Şuşadan Qarabağın aranma səpələnmiş kəndlərinə, obalarına, adına öygülər qoşulan ellərinə tamaşa 

eləyir. 

Bu yerdə ürəyimdən çox qəribə bir hiss keçir. Fikirləşirəm ki, ilahi, yurdumuzda daşı daş üstünə 

qoymayan, biz cəhənnəm, özünə Allahın bir evini də tikməyən neçə-neçə yadın, gəlinənin adına qəsəbələr, 

şəhərlər bağışlamışıq, amma nə yaxşı Şuşaya toxunmamışıq. Sevinirəm, deyirəm nə əcəb bizim “qeyrətli 

başbilənlərimiz”, ixtiyar sahiblərimiz götürüb Şuşanın adına, məsələn, Stepan Şaumyanın, Stepan Razinin, nə 

bilim, daha hansı “qardaşımızın”, “görən gözümüzün” adını verməyiblər... Yaxşı ki, verməyiblər, yoxsa Pənah 

xan qəzəbindən qəbrindən qalxardı... Görən, nə deyərdi? Hər halda deyərdi: “Ay məndən olub, mənə 

oxşamayanlar, məgər sizin hu “əzizləriniz” qolun çirməyib mənimlə burda qala tikib?..” 

Bu gün adı dillər əzbəri olan Şuşa qalasını tikənə qədər onun yaradıcısının ömür yolu dövrünün mürəkkəb 

ictimai-siyasi hadisələrindən keçib mətinləşmişdi. Pənah xan gəncliyində Gəncəni tutmuş Osmanlı qoşunlarına 

qarşı Nadirin apardığı müharibələrdə döyüşmüş, Gəncənin azad olunması yolunda qılınc çalmış, Hindistana 

yürüşün iştirakçılarından olmuşdu. O, bir müddət Nadir şahın sarayında eşikağası işləmişdir. Lakin az sonra paxıl 

adamların “mərhəməti” sayəsində Pənah xan hiss edir ki, şahın ona olan xoş münasibəti tamam dəyişib. O, sabah 

başına gələ biləcək fəlakəti qabaqlamaq üçün altı nəfər yaxın adamıyla saraydan qaçır. “Vaxtını yaxın adamlarıyla 

birlikdə gah Qarabağın dağlarında, gah da Şəki vilayətinin Qəbələ mahalında keçirirdi” (M.C. Cavanşir). 

Şah onu ələ keçirmək üçün adamlarını göndərirsə də, bir nəticəsi olmur. Əhməd bəy Cavanşir ulu babası 

Pənah xanın ələ keçməməsinin səbəbini belə şərh etmişdir: 

“...Pənahəli artıq onlarca atlıdan ibarət dəstəsi ilə Car-Balakən vilayətinə, ləzgilərin yanına getmiş və 

onlarla birlikdə böyük dəstələr düzəldərək basqınlar etməyə başlamışdı. Pənahəli onu tutmaq üçün gələnlərlə, 

habelə Dağıstan tərəfdən olan basqınlardan ölkəni qoruyanlarla mübarizədəki müvəffəqiyyətlərdən ruhlanaraq, 

gələcəkdə özü üçün daha əlverişli şərait yaranacağı təqdirdə əhalinin rəğbətini qazanmaq məqsədilə xalqa zülm 

edənlərə qarşı amansız olmaqla, adi partizan dəstələri başçılarına nisbətən daha çox insanpərvərlik göstərirdi. Bu 

vəziyyət üç ilə qədər davam etdi”. 

Bəxti üzünə güldü. 1747-ci ildə Nadir şah öldürüldü. Pənah bəy üzə çıxdı, özünü Qarabağın xanı elan 

etdi. O, tezliklə Kəbirli mahalında ilk səngərini - Bayat qalasını tikdi. 
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Pənah xan camaatını başına yığıb təzəcə-təzəcə qalasına isinmişdi ki, Şəki hakimi Hacı Çələbi xan qoşun 

çəkib Bayat qalasını mühasirəyə aldı. Bu mühasirə bir ay çəkdi. Qardaş qardaşa qılınc çaldı, qan tökdü. Ürəklərə 

heç nədən ədavət toxumu düşdü. 

Qalanı ala bilməyən Çələbi xan qoşununu geri çəkdi. Kürü keçdi, atının başını çəkib vəzir-vəkilinə dedi: 

“Pənah xan bir xan idi, biz gəldik onunla dava elədik, bir iş də görə bilmədik. Biz indi onu şah edib qayıdırıq”. 

Dövrünün ağıllı adamlarından sayılan Hacı Çələbi xanın bu sözləri Pənah xam daha da şöhrətləndirdi. 

 

İlk döyüşdən sonra 

 

Pənah xan Bayat qalasında çox qalmadı. Başa düşdü ki, onu qarşıda daha böyük hücumlar, döyüşlər 

gözləyir. Xan tezliklə ata-baba yurdundan birinə - Ağdama qayıtdı və Şahbulaq (Tərnəküt) qalasını tikdirdi. 

Bu, o çağlar idi ki, Arazın o tayında neçə-neçə sərkərdə şahlıq taxtı uğrunda qanlı müharibələr edirdi. Bu 

sərkərdələrdən Fətəli xan Əfşar, Məhəmməd-həsən xan Qacar, Kərim xan Zənd daha böyük hərbi qüvvəyə, 

döyüş ənənəsinə malik idilər. Onlar taxt-tac yolunda, heç şübhəsiz, Pənah xanı özlərinin güclü rəqiblərindən 

hesab edirdilər: gec-tez onu aradan götürmək üçün Arazı bəri keçəcəkdilər. Pənah xan çox götür-qoydan sonra 

strateji cəhətdən daha əlverişli olan yer seçdi və dağlar qoynunda indiki Şuşa şəhərinin əsasını qoydu (1750). 

Şəhər əvvəl onun banisinin şərəfinə Pənahabad adlanırdı. Eyni adda gümüş pul da kəsilirdi. 

 

Pənahabad yarandığı gündən 

 

bir çox hücumlara sinə gərmiş, qanlı döyüşlərin şahidi olmuşdur. Bu döyüşlərdən ikisini Pənah xan özü 

dəf eləmişdi. Pənahabada ilk hücumu 1757-çi ildə Məhəmmədhəsən xan Qacar eləmişdi. O, bir ay qalanın qapısını 

kəsib otursa da, top atəşinə tutsa da, qalanı almaq ona qismət olmamışdı. Əksinə, qədərindən çox itki vermişdi. 

Burda yubanmağın onun xeyrinə olmayacağını, cənubdakı torpaqlarını itirə biləcəyini düşünən Məhəmmədhəsən 

xan Qacar mühasirədən əl çəkmişdi. O, tələsik geriyə qayıdarkən, nə səbəbdənsə, iki ağır topunu da Pənahabadın 

dağlarında qoyub getmişdi. Hər şeyə bir ad verməyi sevən xalqımız çox keçməmiş oranı Topxana deyə dilə-ağıza 

salmışdı. 

 

Burası da maraqlıdır ki, 

 

İranın gələcək şahı Məhəmmədhəsən xanın on altı yaşlı oğlu Ağa Məhəmməd də bu döyüşdə iştirak 

edirdi. Kim bilir, bəlkə də, o zaman gənc Ağa Məhəmmədin qəlbində atasının ala bilmədiyi bu möhkəm, 

möhtəşəm Pənahabadı nə vaxtsa fəth etmək arzusu oyanmışdır. Bəlkə də... 

Qalaya ikinci hücumu 1759-cu ildə Fətəli xan Əfşar eləmişdi. Artıq o, Cənubi Azərbaycanı başdan-başa 

tutmuşdu. Ən güclü rəqiblərindən birinin - Məhəmmədhəsən xan Qacarın öz nökərləri başını kəsmişdi. İranda 

onun qabağına çıxa biləcək bir adam - Kərim xan Zənd qalmışdı. Bu tayda isə Pənah xan... 

Fətəli xan altı ay Pənahabadı mühasirədə saxladı, ancaq ala bilmədi. O da həsrət və qəzəblə Cıdır 

düzündə durub ona baxan Pənah xanı, onun alınmaz qalasını seyr etdi və barışmaqdan özgə çıxış yolu 

görmədi. Fətəli xan Pənah xanı zahirən də olsa özündən asılı vəziyyətə salmaq fikrinə düşdü. O, Pənah xana 

sülh təklif etdi. Barışığı qohumluqla tamamlamaq niyyətində olduğunu söylədi. Qızını İbrahim ağaya vermək 

istədiyini dedi. Pənah xan inandı və oğlu İbrahim ağanı Fətəli xanın düşərgəsinə yola saldı. Lakin Fətəli xan 

onu girov götürüb özü ilə Urmiyaya apardı. Bununla da o, Pənah xanın şəxsində özünə qarşı barışmaz bir 

düşmən qazandı... 

Pənah xan həyatdan köçəndən sonra Pənahabad daha çox Şişə adı ilə məşhurlaşdı. Təsadüfi deyil ki, 

Qarabağ şairləri şeirlərində qalanı Şişə adı ilə dönə-dönə vəsf ediblər. 

...İbrahim xanın hakimiyyəti illərində İran taxtında əyləşən Ağa Məhəmməd şah Qacar Şişənin dağlarını, 

lacivərd meşələrini, soyuq bulaqlarını, ən başlıcası isə atasının məğlubiyyətini yadına saldı. 1795-ci ildə güclü 

qoşunla Arazı keçdi. Şişəni mühasirəyə aldı. 33 günlük bu mühasirə də bir nəticə vermədi. Şahın əmrilə Daşaltı 

çayına atılmış qatır-ulaq palanlarının üstündən keçib qalaya girmək bir arzu olaraq ürəkdə qaldı. Belə olanda Ağa 

Məhəmməd şah bir vaxt atasının qalxdığı boz qayanın üstünə çıxdı, üzünü oradan İbrahim xana tutub dedi: “Sən 

qazanın içində əyləşib, onun dəstəsini əlində tutmusan, elə xəyal edirsən ki, guya mənimlə çəkişirsən?!”. 

Qacarın bu bənzətməsi çox dəqiqdir. Şahın bu müşahidəsini Əhməd bəy Cavanşir də təsdiqləyir: “Cənub 

tərəfdən, Kirs dağından Şuşaya bir nəzər saldıqda, ətəklərində bu şəhərin yerləşdiyi alınmaz qaya ilə şəhərin 
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yarımdairəvi görünüşü duman arasından, içərisində maye qaynadıldığına görə buxarlanan nəhəng bir mis qazanı 

xatırladır”. 

Böyük ədibimiz Yusif Vəzir Çəmənzəminli isə doğulduğu şəhərin təbiətini xatirələrinin birində belə 

təsvir edir: “Şuşanın sərt təbiəti: qara buludlardan tökülən yumurta kimi doluları, ilan kimi göydə qıvrılaraq 

dəhşətli gurultu qoparan şimşəkləri, bir az sonra gözəl günəşi və bülbüllərin cəh-cəh vurması məndə dərin 

düşüncələr oyadır”. 

Nə isə, Şuşanın gözəlliyindən, onun tarixi məhəllələrindən, hamamlarından, bulaqlarından, memarlıq 

abidələrindən günlərcə danışmaq olar. 240 yaşlı bu şəhərin hər daşı dinsə, bir xatirə söylər. 

Sözümüz Ağa Məhəmməd şahdan gedirdi. O, ilk uğursuzluğunu unutmamışdı. Buna görə də 1797-ci ildə 

təkrar Şişə qalasının üstünə yeridi və onu döyüşsüz tutdu. Lakin şaha bu gözəl şəhərdə cəmi səkkiz gün yaşamaq 

qismət oldu. Atasınınkı kimi onun da başı nökərləri tərəfindən kəsildi. 

Sonralar rusların Qafqazı almağı ilə Şişə Şuşa kimi tələffüz olundu və beləcə yaddaşlara köçdü. 

 

*** 

 

Şuşadan danışanda ürəyimdə qövr eləyən bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. “Qarabağnamə”lərdə belə 

bir fərziyyə yürüdülür ki, guya bu məsələni (qala tikmək məsələsini) “...Məlik Şahnəzər bəyə söylədilər və onun 

məsləhəti və bələdçiliyi ilə Şuşa qalasını tikmək qərarına gəldilər”. Bu fikri “Qarabağnamə” müəllifləri, fərqinə 

varmadan, biri digərindən öz əlyazmasına köçürübdür. Birincisi, Qarabağın dağlarında qaçaqçılıq eləyən Pənah 

xan bu yerlərə bələd ola-ola özünə bələdçi axtarmazdı və bu ağlabatan söz deyildir. Bunu nəzərə almaq lazımdır 

ki, “Qarabağnamə”lərdən bir neçəsi Çar Rusiyasının qılıncının kəsə-kəs vaxtında qələmə alınıb. Hətta bəzisi 

“tariximizi” öyrənmək istəyən Qafqaz canişini Voronsovun istəyilə yazılıbdır. Düzdür, burada qeyri-adi bir şey 

olmasa da, əslində çox incə bir mətləb də var. Bu, xristianlıq məsələsi idi. “Qarabağnamə” müəllifləri dövrün ab-

havasını çox gözəl bilirdilər. Bilirdilər ki, Məlik Şahnəzərin “uşaqlarının” bir əli çarın, o biri əli canişin 

cənablarının ətəyindən bərk-bərk yapışıb. İndi bəy, xan yox, semyonlar, sərkizlər iş başındaydı və bu əlyazmaları 

da onların əlindən keçib “Qafqaz” qəzetinin səhifələrinə çıxmalıydı. Dövrün belə iyrənc mənzərəsini, bəyimizin, 

xanımızın nə qədər alçaldıldığını, ucuz tutulduğunu Qasım bəy Zakir şeirlərindən birində çox dəqiq ifadə edibdir: 

 

Nə gündə yaradıb xudavənd bizi, 

Bir yana apara bilmədik izi. 

Gahi Avanesi, gahi Sərgizi, 

Gahi də Semyonu görən canımız. 

 

...Şuşa bizim onlarca başqa şəhərlərimiz kimi şəriksiz şəhərimiz, halal, müqəddəs, əyilməz, toxunulmaz 

qalamızdır. Şuşa Qarabağ şəhərlərinin tacıdır. Son illər bu taca çirkin əllər uzanıbdır. Birdəfəlik biləyindən qələmə 

kimi kəsiləsi əllər... 

Bu sətirləri yazarkən qulağıma güllə səsi gəldi. Şuşanın ətəklərində, erməni quldurlarının əlində açılan bu 

güllə səsinə Pənah xan qəbirdən qalxdı. Baxdı nəvə-nəticələrinə, heyrətlə içini çəkdi. Onlar nə qədər 

biganələşmişdilər. Çayxanalarda oturub mırt vuran kim, gecələr xəlvətə çəkilib videoya baxmaq üçün kaset, xarici 

bazarda şıdırğı alver eləmək üçün qab-qaşıq axtaran kim, erməni saqqallılarının atdığı daş-kəsəkdən ağzı-bumu 

qanamış tələbəsini sıxma-boğmaya salan kim, qeyrətdən, millətdən ağzı köpüklənə-köpüklənə danışan, amma 

balaca bir vəzifə stolundan ötrü meşin qapıların astanasını yalayan kim... İlahi, birmi, ikimi, saymaqla qurtarmaz. 

Pənah xan baxdı, baxdı, dözə bilmədi, döyüşlərdə kövrəlməyən ürəyi sızladı, gözlərindən iki damcı 

yaş düşdü: “Qeyrətiniz olsun, balalarım, qeyrət günüdür”, - dedi. 

 

“Həqiqət” qəzeti, 

11 dekabr 1990-cı il 

 

Ədalət.-2020.-27 oktyabr.-№144.-S.5. 
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Şuşa – Azərbaycanın incisi 
 

Elçin Əhmədov, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru,  

siyasi elmlər doktoru 

 

Şuşa təkcə şuşalılar üçün yox, bütün azərbaycanlılar üçün, vətənini, millətini sevən hər bir 

vətəndaşımız üçün əziz bir şəhərdir, əziz bir torpaqdır, əziz bir qaladır, əziz bir abidədir. 

 

Heydər Əliyev 

Ümummilli lider 

 

Şuşa qalası uzun illər boyu Azərbaycanın Qarabağ xanlığının paytaxtı olmuşdur. Qalanın salınması 1750-

1751-ci illərdən hesab edilir. Tarixi mənbələrə görə, 1750-ci ildə hündür, sıldırım dağ üstündə qalanın inşasına 

başlandı və 1756-1757-ci illərdə tikilib başa çatdırıldı. Qarabağ xanı Pənahəli xan Şuşanı paytaxt elan edib, oranı 

möhkəmləndirmiş, qala-şəhərə çevirmişdi. Şəhər bir müddət Pənahəli xanın şərəfinə “Pənahabad”, sonradan isə 

“Şuşa qalası” və “Şuşa” adlandırılmışdır. 

 

Bununla yanaşı, ingilis səyyah və alimləri C.Morye və R.Burter Şuşanın qədimliyi ilə bağlı dəyərli 

mülahizələr söyləmişlər. C.Moryenin fikrincə, Şuşa hələ eramızdan əvvəl insan məskəni olmuşdur. R.Burter isə 

yazır ki, “Şuşada Qafqazın başqa yerlərində olmayan Avropa şəhərlərindəki kimi daş binalar, daş döşəməli geniş 

küçələr, qədim Roma hamamlarını xatırladan gözəl hamam qalıqları vardır”. Bütün bunlar Şuşanın hələ çox 

qədimdən mövcud olması haqqında fikir söyləməyə əsas verir. Tarixi mənbələrdə Şuşanın hətta, XIII əsrdə də 

Azərbaycanın məşhur şəhərlərindən biri olması haqqında faktlar vardır. 

XVIII əsrin ikinci yarısından başlayaraq, şəhərin əhalisi sürətlə çoxalmış və Şuşa Azərbaycanın mühüm, 

strateji əhəmiyyətli şəhərlərindən birinə çevrilmişdi. Hələ Pənahəli xanın dövründə şəhərdə böyük tikinti işləri 

aparılmış, İbrahimxəlil xanın (1763-1806-cı illər) dövründə isə, Qarabağ xanlığı daha da güclənmişdir. Xanlığın 

ərazisində Əskəran, Ağoğlan qalaları, Şuşa qalasının divarları və s. diqqətəlayiq, strateji əhəmiyyətli qalalar 

tikilmişdi. Şəhər qısa müddət ərzində xeyli böyümüş, təbii gözəlliyi, hündür binaları və möhtəşəm qala divarları 

ilə diqqəti cəlb etmişdir.  

XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın tarixi, mədəni və strateji əhəmiyyətə malik şəhəri sayılan Şuşa 

özünün xalçası, ipəyi, parçası və çini qabları ilə dünya bazarları sırasına çıxmış və bununla da böyük şöhrət 

qazanmışdı. XVIII əsrin 80-ci illərində şəhərin dövrəsinə möhtəşəm qala divarları çəkilib başa çatdırıldı. Bu 

dövrdə şəhərdə çoxsaylı sənətkar məhəllələri yaranır, ticarət daha sürətlə inkişaf edirdi. Şuşalı tacirlər Təbriz, 

Tehran, İsfahan, İstanbul, Bağdad, Səmərqənd, Moskva, Marsel və başqa şəhərlərlə ticarət əlaqələri saxlayırdılar. 

Şəhərdə “Pənahabadi” adlı gümüş sikkələr zərb edilirdi. 

Şuşada “Bazarbaşı” deyilən yerdən “Şeytanbazara” qədər uzanan üstüörtülü ticarət mərkəzi və şəhərin əsas 

küçəsi “Rastabazar” adlandırılırdı. “Rastabazar”ın sıra ilə düzülən və daşları bir-birinə qurğuşunla bərkidilən 

sütunlardan, tağlardan ibarət olan və qalereyanı xatırladan səkiləri başdan-başa örtülü olduğundan bütün fəsillərdə 

quru və təmiz qalırdı. Küçənin ortası ilə nəqliyyat vasitələri hərəkət edirdi. Orta əsr Şərq üslubunda zövqlə tikilən 

bu bazar, həm də şəhərə xüsusi yaraşıq verirdi. Şuşanın ticarət mərkəzinin bənzərsiz görkəmi onun magistralına 

bitişik iri bazar meydanı ilə tamamlanırdı. Şəhərin “Meydan” deyilən əsas hissəsi “Rastabazar” küçəsi boyunca 

tikilmiş ibadətgah və ticarət təyinatlı tikililərdən, birmərtəbəli dükanlardan, ikimərtəbəli karvansaradan və qoşa 

minarəli yaraşıqlı cümə məscidindən ibarət idi. XX əsrin əvvəllərində şəhərdə 1464 dükan qeydə alınmışdı ki, 

bunların da bazarlarla birlikdə illik ticarət dövriyyəsi 6 milyon rubla çatmışdı. Şəhərdə 17 məhəllə var idi ki, 

onların hər birinin məscidi, bulağı və hamamı mövcud idi. 

Qeyd etmək vacibdir ki, tarixi mənbələrdə XVIII əsrin sonu- XIX əsrin əvvəllərində artıq Şuşada çoxlu 

sayda manufakturaların və 2 mindən çox sənətkarın fəaliyyət göstərdiyi bildirilir. 1809-cu ilin məlumatına görə, 

o dövrdə Şuşada 1500 toxucu dəzgahı fəaliyyət göstərirdi. Bu da ən azı 1500 sənətkar demək idi. XIX əsrin 60-cı 

illərində Şuşada illik ticarət gücü 78 milyon rubla bərabər olan ipəksarıma fabrikləri fəaliyyət göstərirdi ki, çox 

keçmədən həmin müəssisələrin illik istehsal gücü 117 milyon rubla çatmışdı. 

1873-cü ildə Vyana şəhərində açılmış beynəlxalq sərgidə Şuşanı təmsil edən nümayəndələr də iştirak etmiş 

və onların sərgidə nümayiş etdirdikləri eksponatlar xaricilərdə dərin maraq oyatmışdı. 1903-cü ildə Tiflisdə nəşr 
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olunmuş “Vestnik Kavkaza” jurnalının 43-cü səhifəsində göstərildi ki, “Şuşanın görünüşü orta əsr Avropa 

şəhərlərini xatırladır. Bu şəhərin tacirləri ipək-barama alverində üstün mövqeyə malik olub, Tiflis, Moskva və 

Marsel şəhərləri ilə birbaşa ticarət əlaqəsi saxlayırlar”. 

1854-cü ildə şəhərdən cənubda, 18 kilometr aralı “Turşsu” deyilən səfalı guşədə mədən suyunun çıxması 

alimlərin mülahizəsini doğrultdu. Şuşa havasının təmizliyi, saflığı və müalicə əhəmiyyəti baxımından kurort 

şəhəri kimi tanınmışdır. Bu baxımdan, nəinki, Azərbaycanda, onun hüdudlarından kənarda da Şuşa öz səfalı 

yerləri, istirahət guşələrinə görə məşhur idi. Şuşa dağlarında xüsusi gözəlliyi ilə seçilən və dünyanın heç bir 

yerində bitməyən “Xarı bülbül” gülü bitir. Bu endemik gül həm gözəl, həm də müalicəvidir.  

Artıq XIX əsrin ikinci yarısında şəhər əhalisinin sayı tanınmış alim və sənətkarlar da daxil olmaqla, 25 

minə çatmışdı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının məlumatına görə, təkcə XIX əsrdə Şuşada 95 şair, 22 

musiqişünas, 38 xanəndə, 19 xəttat, 16 nəqqaş, 12 nüsxəbənd, 5 astronom, 18 memar, 16 həkim, 42-dək qədər 

müəllim və s. olmuşdur. Bu böyük ziyalı təbəqəsi, Şuşa şəhərini mədəniyyət mərkəzinə çevirməkdə, burada elmi 

və mədəniyyəti inkişaf etdirməkdə çox böyük rol oynamışdır.  

Tarixi sənədlər göstərir ki, “Üç muşketyor” və “Qraf Monte Kristo” kimi klassik əsərlərin müəllifi olan 

məşhur yazıçı Aleksandr Düma 1858-ci ilin ortalarından -- 1859-cu ilin əvvəllərinə kimi Rusiya və Qafqazda 

olmuşdur. Qafqaza səfəri zamanı müəyyən müddət Azərbaycan ərazisinə səyahət etmiş, 1859-cu ilin aprel ayında 

isə Dümanın 3 cilddən ibarət Qafqaz səyahətinin təəssüratları əsəri (fransızça: “İmpression de Voyage Le 

Caucase”) Parisdə çap olunmuşdur. 

Bakı məhəllələrinin birinin polismeysteri Piquliyevskinin evində qonaq olan Aleksandr Düma orada 

Qarabağ xanının qızı, şairə Xurşudbanu Natəvan və onun həyat yoldaşı knyaz Xasay bəy Usmiyevlə tanış olur, 

onlar arasında səmimi dostluq münasibətləri yaranır. Fransız yazıçısı Düma Azərbaycan şairi Natəvanla şahmat 

oynayır. Oyunun nəticəsi çox yadda qalan olur. Belə ki, Natəvan Dümanı mat edir. Natəvan Dümaya qalib 

gələrkən o, Dümadan yaşca xeyli kiçik idi. Natəvanın cəmi 26, Dümanın isə 56 yaşı vardı. Qeyd etmək lazımdır 

ki, Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 2016-ci il fevralın 18-də Belçika Krallığının Vaterlo şəhərində görkəmli 

Azərbaycan şairəsi Xurşidbanu Natəvanın abidəsinin açılışı olmuş abidənin özülündə Xurşidbanu Natəvanın 

Qarabağ şahzadəsi olması barədə məlumat vardır. 

Ümumiyyətlə, tarixi mənbələr sübut edir ki, Şuşa qalası tarixən Azərbaycanın Qarabağ xanlığının paytaxtı 

olmuşdur. XIX əsrin əvvəllərində -- 1805-ci il mayın 14-də Qarabağ xanı İbrahim xanla Rusiyanın Qafqaz 

qoşunlarının baş komandanı, general Sisianov arasında Kürəkçay müqaviləsi (“Andlı öhdəlik”) imzalandı. 

Bununla da, Qarabağ xanlığı Rusiyanın tərkibinə daxil oldu və dərhal Qarabağda çarizmin mövqeyini 

möhkəmlətmək üçün ermənilərin bura köçürməsinə başlandı. Bu fakt onu göstərir ki, ermənilərin Qarabağa dair 

ərazi iddiaları əsassızdır. Çünki, əgər ermənilər Qarabağ xanlığıında yaşayıb, vəzifə sahibi olsaydılar general 

Sisianovla müqavilə Qarabağ xanı İbrahim xanla imzalanmazdı. 

Qarabağın dağlıq hissəsində erməni əhalisinin xeyli dərəcədə çoxaldılması isə XIX əsrin 20-ci illərində, 

xüsusilə Cənubi Qafqazın Rusiya tərəfindən işğal edilməsindən sonra baş vermişdir. 1804-1813-cü, 1826-1828-

ci illər Rusiya --İran və 1828-1829-cu illər Rusiya --Türkiyə müharibələrinin gedişində, həm də sonralar 

ermənilərin İran və Türkiyədən kütləvi surətdə Cənubi Qafqaza, o cümlədən Qarabağa köçürülməsi nəticəsində 

burada onların sayı ilbəil artmağa başladı. Bunu Rusiya ilə İran arasında bağlanmış Gülüstan (12 oktyabr 1813-

cü il) və Türkmənçay (10 fevral 1828-ci il) müqavilələri kimi sənədlər də təsdiq edir. 1828-ci ildən sonra Qarabağ 

bölgəsinin dağlıq hissəsinə İrandan və Türkiyədən rəsmən 124 min (qeyri-rəsmən 200 min) erməni köçürülmüş, 

bu proses bütün XIX əsr boyunca davam etdirilmiş və bu da demoqrafik vəziyyətə müəyyən təsir göstərmişdir.  

Nəticədə, Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsinə köçürülmüş ermənilərə 1923-cü il iyulun 7-də sovet 

Rusiyasının himayədarlığı və bilavasitə iştirakı ilə Azərbaycan tərkibində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 

(DQMV) adlı status verilmiş və nəticədə, bu hadisə Ermənistanın Dağlıq Qarabağa dair gələcək ərazi iddiaları 

üçün bir vasitə olmuşdur. Qarabağ 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Gəncə 

quberniyasının tərkibində olmuş, 1921-1991-ci illərdə isə, Azərbaycan SSR-in ayrılmaz tərkib hissəsi olmuşdur.  

XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında ermənilər “Böyük Ermənistan” ideyasını həyata keçirmək üçün 

yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə dair yenidən ərazi iddiaları irəli 

sürdülər. XX əsrin 80-ci illərinin sonu – 90-cı illərin əvvəllərində SSRİ rəhbərliyinin ermənilərə himayədarlığı 

sayəsində hadisələr getdikcə daha da mürəkkəbləşdi və Ermənistan Respublikası Azərbaycan ərazilərinə hərbi 

qüvvə göndərərək açıq təcavüzə başladı. 1992-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri bir-

birinin ardınca Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış məntəqələrini də işğal etdi. 

1992-ci il mayın 8-də Azərbaycanın qədim musiqi və mədəniyyət mərkəzi olan Şuşa şəhərini ələ keçirməklə 

Ermənistan ordusu tərəfindən bütün yuxarı Qarabağ zəbt olundu. Nəticədə, 289 kvadratkilometr ərazisi, 24000 
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nəfər əhalisi, 1 şəhər və 30 kənddən ibarət olan Şuşa rayonu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi. 

Şuşa uğrunda döyüşlərdə 195 nəfər şəhid oldu, 165 nəfər yaralandı, 58 nəfər isə itkin düşdü. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində Şuşanın 25 məktəbi, 31 kitabxanası, 17 klubu, 8 

mədəniyyət evi, 4 texnikumu, 2 institut filialı, 7 uşaq bağçası, 4 kinoteatrı, 5 mədəniyyət və istirahət parkı, 2 

sanatoriya, turist bazası, 2 mehmanxana, Azərbaycan Xalçası Dövlət Muzeyinin filialı, Şuşa Dövlət Dram Teatrı, 

Şuşa Televiziyası, Şərq musiqi alətləri fabriki, Dövlət Rəsm Qalereyası, Uşaq sağlamlıq məktəbi talan edilmiş, 

yandırılmış və dağıdılmışdır. Hazırda Şuşa rayonunun 34 min 300 nəfər əhalisi Azərbaycanın 58 rayonunda 

müvəqqəti məskunlaşmışdır. 

Bununla yanaşı, işğala qədər Şuşada memarlıq abidəsi sayılan 170-dən çox yaşayış binası və 160-dək 

mədəniyyət və tarixi abidə var idi. Bunların içərisində son tunc və ilk dəmir dövrü abidəsi sayılan Şuşa və 

Şuşakənd daş qutusu qəbirləri, daş dövrü abidəsi olan Şuşa mağara düşərgəsi, XVIII əsrə dair Şuşa qalasının 

divarları, Gəncə qapısı, Pənah xanın sarayı və kitabxanası, İbrahim xanın bürcü və qəsri, Xan sarayı və 

karvansaray, M.P.Vaqifin mədrəsəsi və türbəsi, Yuxarı məscid mədrəsəsi, Hacıqulların malikanəsi, İkimərtəbəli 

karvansaray, Mehmandarovların malikanə kompleksi, Gövhər ağa, Xoca Mərcanlı, Hacı Abbas, Mərdinli, Saatlı, 

Köçərli məscidləri, Xurşidbanu Natəvanın evi və bulağı, Ə.B. Haqverdiyevin, Q.B.Zakirin, M.M.Nəvvabın, 

S.S.Axundovun, N.B.Vəzirovun, Y.V.Çəmənzəminlinin evləri, Mamay bəyin evi, məscidi və bulağı, 

Behbudovların, Fərəməzovların, Zöhrabbəyovun, Bəhmən Mirzənin evləri, Üzeyir bəy Hacıbəyovun, Bülbülün 

ev muzeyləri, Xan Şuşinskinin, Tarzən Sadıqcanın evləri, “Realni” məktəbinin binası, Qız məktəbi, Şirin su 

hamamı, Meydan bulağı, İsa bulağı və s. tarixi mədəniyyət nümunəsi erməni işğalçıları tərəfindən talan olunmuş, 

dağıdılmış və məhv edilmişdir. 

Bir vaxtlar “Kiçik Paris”, “Qafqazın sənət məbədi”, “Azərbaycan musiqisinin beşiyi” və “Şərqin 

konservatoriyası” adlandırılan, bir sıra görkəmli xadimlərin vətəni, eləcə də Azərbaycanın tarixi mədəniyyət 

mərkəzi və Qarabağın tacı olan Şuşa şəhəri 28 ildir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Şuşanın 

abidələr şəhəri olduğunu söyləyən ümummilli lider Heydər Əliyev onun Azərbaycan üçün müstəsna əhəmiyyətini 

yüksək qiymətləndirərək bildirmişdir ki, “Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə Azərbaycan yoxdur”. 

 

Xalq qəzeti.-2020.-8 may.-№90.-S.14. 
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Sosial şəbəkədə Şuşa xatiratları 

 

Şahanə Müşfiq 

 

May ayı girər-girməz çoxumuzun ilk xatırladığımız Şuşa olur. Azərbaycanın o gözəl, səfalı, fərqli təbiətə, 

sirli-sehirli tarixə malik Şuşa şəhərinin yoxluğu dönə-dönə bütün həqiqətlərilə gözlərimiz önündə canlanır. 8 may 

Şuşanın işğal günüdür. Artıq 28 ildir, Şuşa varkən o müqəddəs yurdun həsrətini, ağrısını çəkir, nisgilini, kədərini 

daşıyırıq. Taleyinə mənim kimi 1992-ci ilin 8 may işğalından sonra doğulmaq yazılanlar isə Şuşanı yalnız 

böyüklərimizin söhbətlərindən, arxiv sənədlərindən, fotoxronika və videomateriallardan tanıyıb öyrənir, hər 

daşında, hər qayasında Azərbaycanın şərəfli tarixi yatan o yerləri nə zamansa heç olmasa bircə dəfə görmək 

təşnəsi ilə yaşayırıq. Əlimiz çatmayan, ünümüz yetməyən o qala şəhəri xatirələrimizdə, söhbətlərimizdə, 

yaddaşımızda ən əziz saxlanc kimi hifz etməyə, qoruyub saxlamağa çalışırıq. Bu mübhəm və müdhiş duyğuları 

daha çox da həyatının hansısa kəsimi Şuşa ilə bağlı olan insanlarımız keçirirlər. 

Bu il həm də Şuşa şəhərinin salınmasının 270-ci ili tamam olur. Təxminən iki əsr yarım Azərbaycan 

tarixinin qürur ünvanı, zəngin mədəniyyətimizin beşiyi olmuş, keçmişimizi, adət-ənənələrimizi özündə var edən 

bu əsir şəhər 28 ildir, ürəyimizin infarktına, qəlbimizin dağına çevrilib. 

Bizdən daha betərini, daha ağırını isə o torpaqlar yaşayır. Torpaq hiss etməz deməyin. O da hiss edir, o 

da duyur, o da içində çərləyir. Bizim ondan uzaqlarda çəkdiklərimizdən min qat artığını o yerlər ona dəxli olmayan 

yadelli işğalçıların nəfəsini hər duyduqca çəkir... 

 

*** 

Qarabağ, Şuşa həsrətiylə qovrulduğumuz bu illər ərzində gücümüz o doğma, əziz yerləri yalnız 

sözlərimizdə, xatirələrimizdə yaşatmağa yetib. Bu xatirələri çox zaman gizli-gizli yaşasaq da, bu həsrəti öz 

içimizdə çəksək də, bəzən hiss və duyğular o qədər coşğun, o qədər dərin, o qədər ağrılı olur ki, sanki yazmasaq, 

deməsək, kiminləsə bölüşməsək ürəyimizi partladacaq, boğazımıza yığılan o qəhər nəfəsimizi kəsəcək. 

Çağdaş zamanda hisslərimizi paylaşa, düşüncələrimizi bölüşə bildiyimiz əsas ünvan, yəqin ki, sosial 

şəbəkələrdir. O məkanda yazıb dost, simsar saydığımız yüzlərlə, minlərlə bölüşdüyümüz fikirlərimiz bir yandan 

özümüzə müəyyən anlamda rahatlıq gətirirsə, bir yandan da bu paylaşmalar eyni duyğunu, eyni hissi keçirən 

insanların bir-birini tapmasına yol açır. 

Kədər, ağrı bölüşdükcə yüngülləşir, deyirlər. Vətən ağrısı, doğma yurdun kədəri bölüşdükcə nə qədər 

azalar, ümumiyyətlə, azalarmı -  bilinməz, amma yenə də insan, az da olsa, xəfif təskinlik tapır, bəlkə də. 

Mayın ilk günlərindən, 8 may işğalına bir neçə gün qalmış sosial şəbəkələrdə Şuşa ilə bağlı yazı və 

paylaşımlar qarşımıza çıxır. Mən də bu yazıda diqqəti elə həmin paylaşımlara yönəldib özümüzün cismən gedə 

bilmədiyiniz o yerləri sosial şəbəkədə yazılan fikirlərlərin izi ilə şəkil-şəkil, söz-söz dolaşmaq istəyirəm.  

Tanıyanlar, yəqin ki, şair, jurnalist, "525-ci qəzet"in baş redaktoru Rəşad Məcid üçün Şuşa, Ağdam, 

Laçın, ümumiyyətlə, Qarabağla bağlı söhbətlərin həddindən artıq həssas və kövrək bir mövzu olduğundan 

xəbərdardır. Hər dəfə uşaqlıq illərindən söz düşəndə ilk növbədə Ağdamdakı, Laçındakı, Şuşadakı günləri 

xatırlayan R.Məcid zaman-zaman hiss və xatirələrini yazılarında, kitablarında, eləcə də özünün sosial şəbəkə 

hesabında dilə gətirir. Bu may günlərində onun Şuşa ilə bağlı daha bir paylaşımını oxuduq. Şuşanı yuxusunda 

görən müəllif öz həyəcanını Feysbuk hesabında  bölüşmüşdü: 

"Şuşanı yuxuda gördüm... 

32 il əvvəl qaldığımız evin səliqəli həyətindəydim. Güllərin, ləklərin yanıyla, daş pillələrlə darvazaya 

tərəf getdim. Həyətin balaca qapısını açıb daş döşənmiş küçəyə çıxdım. Sağa dönsəm, Gövhərağa 

məscidinin yanından Bazarbaşı meydanına, ordan da Güllü bağa gedə bilərdim. Sol tərəf Vaqifin 

məqbərəsinə, Cıdır düzünə aparırdı. 

Düşündüm, hansı səmtə gedim. Səhərin bu çağı ikisi də əvəzsiz olur. 

Sonrası yadımda qalmadı, həyəcan içində ayıldım..." 

 

*** 

Bu status çox adamların yarasına duz səpdi, çox yaraların qaysağını qopartdı. Zaman-zaman Şuşanı yalnız 

yuxularında gedib görənlər, xatirələrində yaşadanlar, heç vaxt o yerləri görməyənlər... rəy bölməsində öz hiss və 

fikirlərini bölüşdülər. Kimi gördüyü yuxuları yazır, kimi tezliklə Şuşaya, Qarabağa qayıtmaq diləklərini bildirir, 

kimisi də Şuşalı yuxuların çin çıxmasını arzulayırdı. Hətta bəzən yuxuda özünü Şuşada əsirlikdə gördüyünü 
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deyənlər də vardı. Onların yaşadığı həsrət bu yuxunun travması ilə elə çuğlaşmışdı ki, insan bir an onların Şuşanı 

görmək üçün əsirliyə belə razı olduqlarını düşünürdü. 

Bəziləri isə yuxudakı Şuşa "səfərlərini" bölüşürdülər. Şuşada doğulan siyasi elmlər doktoru, professor 

Elçin Əhmədov öz rəyində yazırdı: 

"Rəşad müəllim, mənim 28 ildir, iki gündən bir yuxumdan çıxmır Şuşa. İnanın, Bakıdakı evi hələ 

bir dəfə də yuxuda görməmişəm. İndi, elə bil, heçyoxmuş kimi yer üzündən silinmiş, 18-ci əsrin abidəsi 

olaraq qorunan evimizi gah işıqlı, gah qaranlıq görürəm. Yuxudan həyəcanla ayılanda bir xeyli özümə gələ 

bilmirəm. Ata, baba, nənə qəbri orda, ana qəbri Pirşağıda... Həmin o siz dediyiniz Güllü bağ var idi, 

evimizdən 20-30 addım məsafədə olardı. Heç bir vaxt qoxusunu ala bilməyəcəyim o güllərin qoxusu ora 

çatmamış Qarabağ mehmanxanasının pilləkənlərinə qədər gəlirdi. Bütün uşaqlığım oralarda keçib. 

Şəhərin mərkəzində Bazarbaşı deyilən yerin, Güllü bağın yanında, Molla Pənah Vaqifin 18-ci əsrdə dərs 

dediyi mədrəsənin yanında... Sağalmamış yaramızın qaysağı bir də qopdu, əziz Rəşad müəllim!" 

Paylaşımın rəy bölməsində Şuşaya aid şəkillər də var idi. Elçin Əhmədov həmin şəkilləri "yaşadığımız 

və yuxuda gördüyümüz yerlərin şəklini aşkarda görməyən gənclər üçün paylaşdım" qeydi ilə paylaşmışdı. O 

şəkillərdə 28 ildir, görmədiyimiz, həsrətini ürəyimizin dərinliyində gəzdirdiyimiz Şuşanın, Azərbaycan 

ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, Qarabağ xanının vəziri Molla Pənah Vaqifin 18-ci əsrdə dərs dediyi 

mədrəsə və sair təsvir olunurdu. 

Yeri gəlmişkən, professor Elçin Əhmədov Feysbukda həm siyasi elmlər doktoru, həm də bir şuşalı kimi 

çox fəaldır. O, Qarabağ həqiqətlərinin çatdırılmasında, Şuşanın, Qarabağın təbliğində olduqca mühüm işlər görür. 

Bundan əlavə, E.Əhmədov "Qarabağ həqiqətləri" Feysbuk qrupunda Şuşa ilə bağlı zəngin məlumatlar, yazı və 

şəkillər paylaşır, hər bir şəkil haqqında geniş məlumat verir, onların tarixi əhəmiyyətini izləyicilərin diqqətinə 

çatdırır. 

 

*** 

Rəşad Məcidin bu yuxu-statusu təkcə Azərbaycan vətəndaşlarını, qarabağlıları, şuşalıları yox, qardaş ölkə 

vətəndaşlarını da xeyli təsirləndirmişdi. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin keçmiş mədəniyyət müşaviri 

İrfan Çiftçi hər zaman Azərbaycana, azərbaycanlılara dostluğu ilə seçilib. Təkcə müşavir olduğu zamanlarda 

deyil, ümumiyyətlə, bütün dövrlərdə Azərbaycana öz vətəni kimi sahiblənib, onun dərdini öz dərdi, problemini 

öz problemi bilib. İrfan bəylə hələ mədəniyyət müşaviri olduğu zamanlardakı tanışlığımızdan bilirəm ki, Qarabağ 

həsrətini, Şuşa dərdini ən az bizim qədər çəkən ziyalılardandır. Görünür, bu sevginin, bu doğmalığın nəticəsidir 

ki, İrfan bəy də təxminən həmin zamanlarda Şuşanı yuxuda görüb. Yuxu nədir? Yuxu insanın mənəvi dünyasında, 

ruhi varlığında və altşüurunda gizlənənlərin üzə çıxmasıdır. Deməli, İrfan bəyin də Şuşa özləmi bu qədər dərin, 

bu qədər böyükdür. O, həmin statusun şərh bölməsində belə bir rəy yazmışdı: "Mən də üç gün əvvəl Şuşa yuxusu 

görmüşdüm... Qarabağı geri almışdıq. Azərbaycan ordusu ilə ilk dəfə Türkiyə adına Şuşaya gedirdik... 

Xeyir olsun, inşallah, biryerdə tezliklə Şuşada olaq..." 

Sizi bilmirəm, bu cümlədə mənim diqqətimi ilk çəkən "geri almışdıq" sözü oldu. Bir yandan da bu 

hadisənin "biz" olaraq ifadə edilməsi. Bu da İrfan Çiftçinin bizi, bizim dərdimizi Türkiyədən, türkiyəlilərdən 

ayırmadığının bir göstəricisi idi. 

 

*** 

R.Məcid bu statusu yazmasından iki gün sonra "Ədalət" qəzetində "Rəşad Məcidin Şuşa yuxusuna 

sözardı" adlı kiçik bir esse çap olundu. Müəllif yazırdı: 

"Rəşad, sən belə elə. Sən dön sağ tərəfə, bazar meydanından keç, üz tut Mədəniyyət evinə tərəf. 

Mehmanxananın yanından yenə bir solaxay get. Get, get, get... gedib çatacaqsan Avtovağzala. Orda bir 

erməni Sovet İttifaqı qəhrəmanının heykəli var, onun üzünə tüpür, qalx Vasif Quliyevin bibisi, Xan əminin 

mahnı qoşduğu, gözəllər gözəli Qəmərin yeməkxanasına. Hələ Şuşada xəngəl mövsümü başa çatmayıb. 

Yaxşı bir döşəmə xəngəli, Ağdamda zavodda "levıy" hazırlanan və bütün qonşu rayonlara "Moskovski 

vodka" adı ilə sırınan araqdan içmə. Qəmər xala kimi çappa stəkanda konyak iç. Sonra ordan da gəldiyin 

yolla qayıt Mədəniyyət evinin arxasındakı çayxanada bir çay iç. Tanıdığın bütün Şuşa ziyalılarının hamısı 

orda olacaq. Xüsusilə də İlhami Cəfərsoylu ilə Əli Mahmud. Sonra ordan da mənə bir zəng elə yandıq ver. 

Rəşad, mən ən azı günaşırı Ağdamı yuxumda görürəm. Və bütün şəhid olan dostlarımla da Cəfərin 

çayxanasında çay içirəm. 

P.S. Şuşa işğal olunanda Qəmər xanımın yaşı 90-ı keçmişdi, amma nuru üzündəydi. Camaat çıxanda nə 

qədər elədilər Qəmər xanımı çıxara bilmədilər. Üstünə benzin tökmüşdü ki, məni kim zorla aparmaq istəsə, özümü 
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yandıracam. Gedib ayrı yerdə ölməkdənsə, Şuşada ölməyi üstün tuturdu. Və qalmışdı Şuşada. Və yəqin ki, elə ilk 

ermənini görəndə də özünü yandırıb. 

İmza: Özün bildin də müəllif kimdir". 

Yəqin bir az diqqətli oxucu üslubundan bu essenin yazıçı, millət vəkili Aqil Abbasın qələmindən çıxdığını 

o dəqiqə anladı. Aqil Abbas Azərbaycanın illərdir Qarabağ həsrətiylə alışıb-yanan, Ağdam, Şuşa, Laçın...dərdi 

ilə saçlarını ağardan ziyalılarındandır. Onun bu statusa və bu yuxuya biganə qalmayacağı, əslində, əvvəlcədən 

bəlli idi. Və biganə qalmadı da. Onun bu kiçik, bir neçə cümlədən ibarət esse-məktubunda o qədər böyük təəssüf, 

həsrət, qayğı və acıq var ki... Aqil müəllim ən azı günaşırı özünün yuxuda Ağdama getdiyini deyir. Və bunları elə 

bir intonasiya ilə dilə gətirir ki, sanki o yerlərə yalnız yuxuda gedə bilməyin heyfini, hirsini, acığını sözdən çıxır. 

 

*** 

Qarabağ, Şuşa mövzulu statuslara sosial şəbəkələrdə tez-tez rast gəlirik - həm şəxsi profil paylaşımlarında, 

həm də hansısa səhifələrdə və qruplarda. 

Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsi Şuşa Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru, rəssam Rövşən 

Bayramov da öz səhifəsində tez-tez Şuşa ilə bağlı rəsmlər, videolar paylaşır. Rəssam kimi öz yaradıcılığını Şuşaya 

həsr etdiyi kimi, sosial şəbəkədəki profilini də bu şəhərə həsr edib. Şuşa qalasını, Gövhərağa məscidini, 

Qaraböyükxanımın qəsrini, Natəvan bulağını və başqa bu kimi tarixi abidələri rəssamın tablolarından, 

paylaşımlarından görüb tanımaq olar. 1992-ci ildən Şuşanı tərk edən Rövşən Bayramovun Şuşaya həsr olunmuş 

120 əsəri var. Şuşadakı məşhur 17 məhəllənin hər birinin tablosunu çəkib. Dediyinə görə, əksər əsərlərini öz 

yaddaşına güvənib çəkir. Rəssam bu işə Şuşanın işğalından sonra meyillənməyib, elə Şuşada olanda da 

məhəllələri tabloya köçürməyi çox sevirmiş. Deyir ki, Şuşanın hər küncü bir əsər idi, Şuşaya bir dəfə gələn özünü 

şuşalı sayırdı.  

Rövşən Bayramovun son paylaşımlarından birində Rəsm Qalereyasının Şuşanın işğalının 28-ci ilinə həsr 

etdiyi videoçarx yer alıb. Videoçarxda Şuşanın tarixi, mühüm yerləri, tarixi abidələri əks olunub. 

 

*** 

"Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycanlı İcması" İctimai Birliyinin səkkiz 

min nəfərə yaxın izləyicisi olan rəsmi səhifəsi də tez-tez Qarabağın digər şəhər və rayonları ilə birgə Şuşaya da 

yer ayırır. Onların bu yaxınlarda paylaşdıqları, Şuşa şəhərinin işğaldan öncə çəkilmiş nadir, rəngli şəkillərdən 

birində Vaqifin türbəsi və Yuxarı Gövhərağa məscidinin minarələri görünür. Bundan əlavə, səhifədə Şuşa Real 

Məktəbinin, Şuşa bazarının işğaldan öncəki görüntülərini, eyni zamanda, Şuşa qalasının cənub divarının ətəyində 

yerləşən Daşaltı kəndinin, Vaqif məqbərəsinin, Xan qızı bulağının, Şuşa Mədəniyyət evinin, Bülbülün ev 

muzeyinin rəsmlərini də görmək mümkündür. 

Bu paylaşımlarda insanı ən çox ağrıdan isə izləyicilərin rəylərdəki sözləridir. Əksəriyyəti Şuşadan, 

Qarabağdan olan izləyicilər doğma yurd yerləri ilə bağlı xatirələrini yazır, təəssüflərini dilə gətirir, vətən həsrəti, 

yurd yanğılarını dindirməyə çalışırlar. 

 

*** 

Yazını hazırlayarkən Feysbukda Şuşa ilə bağlı bir şəkil çıxdı qarşıma. "Şuşa" adlı səhifədə paylaşılan 

şəkildə müharibə günlərində Şuşada dərs saatı təsvir olunurdu. Şuşalı məktəbli qara lövhədə "Biz - Şuşanın 

uşaqları" sözlərini yazıb. Şəkildə dərsin vaxtı da qeyd olunub: 17 yanvar 1992-ci il. Yəni Şuşanın işğalından 

sadəcə, dörd ay öncə... Şuşalı uşaqlar müharibə günlərində təhsil almağa, yazıb-oxumağa çalışır, sanki 

kimliklərinə qəsd olunmağa çalışıldığını anlayırmışlar kimi "Biz - Şuşanın uşaqları" kəlmələrini taxta lövhəyə, 

əslində isə yaddaşlarına, ruhlarına, varlıqlarına həkk edirlər. 

Cəmi bir neçə ay sonra erməni işğalı nəticəsində öz torpaqlarından, yurd-yuvalarından, evlərindən 

didərgin düşən o körpələr aylarla, hətta illərlə qaçqın düşərgələrinə, qohum-əqrəba evlərinə, ölkənin müxtəlif 

yerlərinə sığınaraq bir müddət təhsildən uzaq qalmalı oldular. Onların aid olduqları torpaqda yaşamaq, 

doğulduqları evdə böyümək, lövhəsinə "Biz - Şuşanın uşaqları" yazdıqları məktəbdə təhsillərini davam etdirmək 

hüququ əllərindən alındı. O uşaqlar öz həyatlarını məcburi köçkün kimi yaşamağa məhkum olundular. 

Həmin şəkilin rəy bölməsinə yazılan şərhlər insanı daha çox incidir, daha çox ağrıdır. Çünki şərh 

yazanların çoxusu məhz həmin məktəbdə oxuyan, haqqında söz etdiyimiz uşaqlardır. Onlar yanvar ayının 

məktəblərdə son dərs günləri olduğunu deyirlər. Məktəbin binası həmin günlər düşmən tərəfindən raket atəşinə, 

güllə yağmuruna tutulurmuş. Belə gərgin şəraitdə məktəbdə dərslər davam etdirilsə də, bir gün atılan raketin 

məktəbin birinci mərtəbəsinə düşməsi ilə dərslər tamamilə dayandırılır. 
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O günlərin şahidi olan bir nəfər belə yazırdı: "Mən beşinci sinifdə oxuyurdum. Dərsimiz məktəbin 

ikinci mərtəbəsində idi. Dərs zamanı qəfildən məktəbə raket atıldı, birinci mərtəbəyə düşdü. Ondan sonra 

məktəb bağlandı". Oturub düşünürəm, bunları yaşayan beşinci sinif şagirdi, görəsən, hansı qorxular keçirib, 

hansı travmalar alıb? Onlar bu qorxularla, bu itkilərlə necə yaşayıblar?  

Bunları yaza-yaza yadıma şair dostumuz Ramil Mərzilinin Ağdamdakı son təhsil günləri ilə bağlı 

xatirələri düşür: "Beşinci sinfin ilk ayları idi. Müharibə başlamışdı, atışmalar olurdu. Qonşuluğa Xocalıdan 

məcburi köçkünlər gəlmişdi. Artıq böyüklər vəziyyətin çətinliyini anlamışdılar. Ona görə də məni dayım 

oğlu ilə birgə Qəbələyə göndərdilər ki, ara qarışanda qorxmayım. Özləri isə Ağdamda qalmışdılar. Orda 

qalan qardaşlarım məktəbin pəncərələrinə atılan gülləlləri, o gərgin atışmaları da xatırlayırlar". 

Ramil Mərzili də tez-tez öz Feysbuk səhifəsində doğulduğu torpaq -  Ağdam, eləcə də Şuşa, Qarabağ 

haqqında paylaşımlar edir. Onun bu mövzulu son paylaşımı isə Şuşa şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı, 

mərhum Mikayıl Gözəlov haqqında yayımlanan veriliş idi. "Bu torpaqlar işğal olunsa, özümü öldürərəm" -  deyən 

Mikayıl Gözəlov elə öz iş otağında qətlə yetirilmişdi. Şuşalılar, ağdamlılar indi də mərhum icra başçısını hörmətlə, 

sevgiylə yad edirlər. 

 

*** 

Sosial şəbəkədə Şuşa ilə bağlı qarşıma çıxan şəkillərdən biri isə şəhərin lap son günlərinə - 1992-ci ilin 

may ayına aid idi. Şəkildə Şuşanın işğalına saatlar qalmış Xurşidbanu Natəvanın divardakı rəsmi və şeiri önündə 

silahlarını təmizləyən Azərbaycan əsgərləri təsvir olunmuşdu. O əsgərlər indi həyatdadırmı, yoxsa elə ordaca 

şəhidmi olublar, bilmirəm, amma yorğunluq, məyusluq, ümidsizlik və bütün bunlara baxmayaraq, dönməzlik, 

mətanət, vətən eşqi şəkildən də hiss olunur. Reza/Getty-ə aid olan şəkildə kiril əlifbası ilə divarda yazılan şeir 

belədir: 

 

Zaman unutmayır ötən bir anı, 

Xalq üçün xeyirxah olan insanı. 

Gözlər aydın olsun, 

görməsin kədər, 

Xan qızı yaşasın tarixlər qədər! 

 

*** 

 

Sosial şəbəkələrdə Şuşanın görüntülərini təkcə biz paylaşmırıq. Ermənilər də şəkillər paylaşırlar. Və ürək 

sızladan odur ki, bu şəkillər bizim paylaşdıqlarımızdan çox fərqlənir. Biz Şuşanın ən azı 28 il öncəki, onlarsa 

bugünkü görüntülərini paylaşırlar. Rəşad Məcidin yazının əvvəlində bəhs etdiyimiz statusuna yazar Lamiyə 

İsazadənin yazdığı bir rəyı xatırladım: "Yəqin ki, indi oralar çox dəyişib. Dəyişməyən bir tək səması və 

torpağıdır". Ermənilərin qarşımıza çıxan paylaşımlarından həqiqətən də Şuşanın dəyişdiyinin şahidi oluruq. O 

paylaşımlarda erməni qadınlar Cıdır düzündə biş-düşlə məşğul olur, gənclər Şuşanın dəyişdirilmiş mənzərəsi 

fonunda şəkillər çəkdirirlər. Bu günlər paylaşılan, Şuşanın yağışdan sonrakı göy qurşağının və erməni kilsəsinin 

fonundakı görüntülər ürək dağlayan mənzərə idi. Qarabağ qazisi, jurnalist Sultan Laçının qeydlərinə görə, bu 

görüntünü "sosial şəbəkələrin erməni seqmentinin erməni dığaları, axçiləri" paylaşıblar. 

Bu ürək dağlayan, müdhiş mənzərələri görüb məyus olmamaq, ağrımamaq, qəzəblənməmək mümkün 

deyil. Azərbaycanın əzəli torpaqlarında bu gün yadelli işğalçıların səfa sürməsi insana əzab verir. Amma nə qədər 

məyusluq, bədbinlik yaşasaq da, yəqin ki, hər birimizin qəlbinin dərinliyində möhkəm bir inam, sönməyən bir 

ümid işığı mütləq var - bir gün o doğma yurda dönmək ümidi, o yerlərin bir ovuc torpağını gözlərimizə sıxmaq 

inamı... 

 

525-ci qəzet. - 2020. - 6 may. - № 41. - S. 10-11. 
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Ermənistanin Azərbaycana qarşi təcavüzkarliq siyasətinin mərhələləri 
 

Elçin Əhmədov, 

Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Son iki əsrdə xalqımıza qarşı erməni millətçiləri tərəfindən məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən etnik 

təmizləmə, soyqırımı və təcavüzkarlıq siyasəti Azərbaycan tarixinin faciələrlə, o cümlədən qanlı hadisələrlə dolu 

çox ağrılı mərhələlərini təşkil edir. Bu millətçi-şovinist siyasətin əsas məqsədi azərbaycanlıları tarixi 

torpaqlarından qovmaqla bu əzəli Azərbaycan ərazilərində ermənilərin uydurduqları "Böyük Ermənistan" dövləti 

yaratmaq olmuşdur. 

Tarixi faktlar göstərir ki, strateji baxımdan mühüm əhəmiyyətə malik olan Azərbaycanın Qarabağ 

bölgəsinin dağlıq hissəsinə İrandan və Türkiyədən çoxlu sayda erməni əhalisinin köçürülməsinə XIX əsrin 

əvvəllərində başlanmışdır. Bu dövrdə regionun zəngin təbii sərvətləri üzərində nəzarəti ələ keçirmək istəyən çar 

Rusiyası XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəllərində Türkiyə və İrana qarşı müharibə apararkən "erməni amili"ndən 

siyasi alət kimi istifadə etmişdir. 

XIX əsrin əvvəllərində Qafqaz qoşunlarının baş komandanı P. D. Sisianov Gəncəni tutduqdan sonra, 1805-

ci il 22 may 19№-1İ raportunda yazırdı ki, Qarabağ özünün coğrafi mövqeyinə görə Azərbaycanın, eləcə də İranın 

qapısı hesab edilir, buna görə də onu itaətdə saxlamalı və burada mövqeyimizi möhkəmlətməyə daha çox cəhd 

göstərilməlidir (l, s.l6). 

Belə bir məqsəd tezliklə həyata keçirildi. 1805-ci il mayın 14-də Qarabağ xanı İbrahim xanla general 

Sisianov arasında müqavilə imzalandı. Qarabağ xanlığı Rusiyanın tərkibinə daxil olan kimi R. D. Sisianov dərhal 

Qarabağda çarizmin mövqeyini möhkəmlətmək üçün Cənubi Qafqazın digər əyalətlərindən erməniləri bura 

köçürməyə başladı (2, s.271-272). 

Qarabağ əhalisinin sayı və etnik tərkibi haqqında ətraflı məlumat verən mühüm sənəd çar məmurları 

Yermolov və Mogilyovski tərəfindən tərtib edilən "Qarabağ əyalətinin təsviri"nə görə, 1823-cü ildə Qarabağ 

əyalətində 20 min 95 ailə, o cümlədən 15 min 729 azərbaycanlı və 4 min 366 erməni ailəsi olmuşdur. Yəni, hələ 

1823-cü ilə qədər Qarabağa köçürülən ermənilərin hesabına əyalətdə onların sayı artıb 4 min 366-ya çatmışdır (l, 

s. 17). 

Qarabağın dağlıq hissəsində erməni əhalisinin xeyli dərəcədə çoxaldılması XIX əsrin 20-ci illərində, 

xüsusilə Cənubi Qafqazın Rusiya tərəfindən işğal edilməsindən sonra baş vermişdir. 1804-1813-cü, 1826-1828-

ci illər Rusiya-İran və 1828-1829-cu illər Rusiya-Türkiyə müharibələrinin gedişində, həm də sonralar ermənilərin 

İran, Türkiyə və Cənubi Azərbaycandan kütləvi surətdə Cənubi Qafqaza, o cümlədən Qarabağa köçürülməsi 

nəticəsində burada onların sayı ilbəil artmağa başladı. 

Çar Rusiyasının Qafqazı işğal etməsini N. N. Şavrov açıq söyləyir və bu məqsədlə həmin əraziyə ilk dəfə 

başqa millətlərin köçürülməsini yazırdı: "Biz müstəmləkəçilik fəaliyyətimizə Qafqaza rus əhalisinin deyil, 

xaricilərin köçürülməsindən başladıq. Vətəndə arzuedilməz ünsürlər sayılan bu kolonistlərdən Tiflis və 

Yelizavetpol (Gəncə) quberniyalarında koloniyalar yaratdıq. Onlara ən yaxşı torpaqlar ayrıldı və müxtəlif 

imtiyazlar verildi". 

Qarabağın dağlıq hissəsinə əvvəlcə rəsmən 124 min, daha sonra isə qeyri-rəsmi olaraq xeyli erməni 

köçürülmüşdür. Ümumiyyətlə, 1828-1830-cu illər ərzində Qarabağın dağlıq hissəsinə 200 min erməni 

köçürülmüşdür. Bu faktları N. N. Şavrov belə təsvir edir: "1828-1830-cu illər müharibəsi qurtardıqdan sonra biz 

40 mindən çox İran və 84 min Türkiyə ermənisi köçürüb, onları demək olar ki, ermənilər yaşamayan Yelizavetpol 

və İrəvan quberniyalarında, Tiflis, Borçalı, Axalsixi, Axalkalaki qəzalarının ən yaxşı dövlət torpaqlarında 

yerləşdirdik. Onların məskunlaşması üçün 200.000 desyatindən çox xəzinə torpağı ayrılmış və onlar üçün 

müsəlmanlardan 2 milyon manatlıqdan çox xüsusi sahibkar torpağı satın alınmışdı. Həmin ermənilər Yelizavetpol 

quberniyasının dağlıq hissəsi (Qarabağın dağlıq hissəsi nəzərdə tutulur - E. Ə.) və Göyçə gölünün sahillərində 

məskunlaşdırıldılar. Bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, rəsmi olaraq köçürülən 124 min ermənidən başqa, buraya 

qeyri-rəsmi köçənlərlə birlikdə onların sayı 200 min nəfərdən çoxdur" (3, s.63). 

Bu fakt onu göstərir ki, köçürülən ermənilər, əsasən ermənilər yaşamayan və ya az erməni yaşayan 

ərazilərdə yerləşdirildilər. Buradan belə məlum olur ki, XIX əsrin əvvəllərinə, xüsusilə Türkmənçay müqaviləsinə 

qədər Azərbaycanın Gəncə və İrəvan quberniyalarında ermənilərin sayı həddindən artıq az olmuşdur. 

Beləliklə, Türkmənçay müqaviləsindən sonrakı iki ildə çar Rusiyasının himayədarlığı nəticəsində ermənilər 

Azərbaycanın müxtəlif yerlərində, o cümlədən Qarabağın dağlıq hissəsində məskunlaşmağa nail oldular. 

Çarizmin ermənilərə olan bu diqqəti və himayədarlığı sonrakı illərdə də özünü göstərirdi. 
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XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Cənubi Qafqaza ermənilərin köçürülməsi davam etdirildi. Təkcə 

1896-cı ildən 1908-ci ilə kimi keçən 13 ildə Zaqafqaziyaya 400 min erməni köçürülmüşdü. Bu barədə 

N. N. Şavrov yazır: "1896-cı ildə general-adyutant Şeremetyev Zaqafqaziyada yaşayan ermənilər haqqında 

məlumatında onların sayının 900 min nəfər olduğunu göstərmişdir. 1908-ci ildə isə onların sayı 1 milyon 300 min 

nəfərə çatmışdır, yəni bu müddət ərzində ermənilər 400 min nəfərdən artıq çoxalmışlar. Hal-hazırda 

Zaqafqaziyada yaşayan 1 milyon 300 min ermənidən 1 milyon nəfəri diyarın köklü sakinləri deyillər. Onları 

buraya biz köçürmüşük" (3, s.63). 

Ümumiyyətlə, Qarabağın dağlıq hissəsinə ermənilərin köçürülməsi bölgədə demoqrafik vəziyyətə ciddi 

təsir göstərdi. 1897-ci ildə əhalinin siyahıya alınması zamanı Qarabağda yaşayan 54 min 841 ailədən 29 min 350-

sinin azərbaycanlı, 18 min 616-sının isə erməni ailəsi olduğu bildirilir. 1917-ci ildə isə Qarabağda ermənilərin 

sayı gəlmələrin hesabına artaraq ümumi əhalinin 46%-ni, azərbaycanlılar isə 51 %-ni təşkil etmişdir (l, s.19). 

ci ilin "Kavkazski kalendar" məcmuəsinin yazdığına görə, Qarabağda 199 min azərbaycanlı (58,3%) və 

142 min erməni (41,7%) yaşayırdı. Göründüyü kimi, çar Rusiyasının himayəsi sayəsində süni surətdə ermənilərin 

mərhələ-mərhələ köçürülüb Qarabağda yerləşdirilməsinə baxmayaraq, azərbaycanlılar həmin torpaqların əzəli 

sakinləri olmaqla yanaşı, bütün dövrlərdə çoxluq təşkil etmişlər. 

"Kavkazski kalendar"ın salnamələrində verilən statistik məlumatlar sübut edir ki, Ermənistanın indiki 

ərazisində də əvvəllər azərbaycanlılar ermənilərdən xeyli çox olmuşdur. Məsələn, 1886-cı ildə Gəncə 

(Yelizavetpol) quberniyasının Zəngəzur qəzasındakı 326 kənddən 154-ü azərbaycanlı kəndi (45,7 %), 91-i kürd 

kəndi (27,8%) və yalnız 81-i erməni kəndi (24,8%) olmuşdur (4, s.46). 

1889-cu ildə Zəngəzur qəzasının azərbaycanlı əhalisi 1500 nəfər ermənilərdən çox olmuşdur. 1897-ci ildə 

isə Zəngəzurun əhalisi 142 min nəfər olmuşdur ki, onlardan 71,2 mini (50,1%) azərbaycanlı, 63,6 min nəfəri isə 

(44,8%) erməni olmuşdur (5, s.23). 

Ermənistan Mərkəzi Statistika İdarəsinin 1962-ci ildə nəşr olunmuş statistik məcmuəsində göstərilir ki, 

1831-ci ildə İrəvan şəhərinin 18 min 766 nəfər əhalisinin 15 min 992 nəfəri, 1866-cı ildə isə 27 min 246 nəfərdən 

23 min 627 nəfəri azərbaycanlı olmuşdur (yəni əhalinin 85,2%-i) (4, s.25). 

Z. Kirokodyanın 1932-ci ildə İrəvanda nəşr olunmuş "Sovet Ermənistanının əhalisi 1831-1931" kitabında 

da qeyd edilir ki, İrəvan quberniyasının İrəvan, Eçmiəzdin, Yeni Bəyazid, Aleksandropol qəzalarında, 

Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur və Qazax-Dilican qəzalarında, Tiflis quberniyasının Lori-Pəmbək 

(Borçalı mahalı) qəzasında 2310 yaşayış məntəqəsindən 2000-i azərbaycanlılara məxsus olmuşdur. İrəvanda 

yaşayan 10 min nəfər əhalinin 7 min nəfəri azərbaycanlı olmaqla yanaşı, eləcə də xanlığı idarə edən 40 nəfərin 

hamısı azərbaycanlılar olmuşlar (5, s. 22). 

İrəvan quberniyasının 1920-ci ilədək Azərbaycanın tərkibində olan qəzalarında, xüsusilə İrəvan qəzasında 

azərbaycanlı əhalinin sayı xeyli çox olmuşdur. Məsələn, qəzada olan 99 min nəfərdən 62,6 mini azərbaycanlı 

(66%), 36,4 min nəfəri erməni (34%) olmuşdur. 

İrəvan quberniyasının Eçmiəzdin, Yeni Bəyazid, Sürməli qəzalarında isə azərbaycanlılar əhalinin üçdə 

birini təşkil etmişdir. 1916-cı il yanvarın birinə olan məlumata görə, bu ölkələrdə əhalinin etnik tərkibi yenə 

azərbaycanlıların xeyrinə çoxluq təşkil edirdi. İrəvan qəzasında 74,2 min nəfər və ya 48%, Zəngəzur qəzasında 

119,5 min və ya 53,3%, Yeni Bəyazid qəzasında 50,7 min nəfər, Sürməli qəzasında 45 min nəfər azərbaycanlı 

olmuşdur. Bu rəqəmlər əyani surətdə sübut edir ki, XIX və XX əsrlərin əvvəllərində indiki Ermənistanın 

ərazisində yerli əhali olan azərbaycanlılar əksəriyyət təşkil etmişlər (5, s.22). 

Erməni millətçiləri XIX əsrin sonunda-1885-ci ildə Marseldə "Armenakan", 1887-ci ildə Cenevrədə 

"Qınçaq", 1890-cı ildə isə Tiflisdə "Daşnaksütyun" partiyalarını yaratdılar. Bundan sonra, ermənilərin "Böyük 

Ermənistan" yaratmaq iddiaları yeni mərhələyə qədəm qoydu. 

XX əsrin əvvəllərində erməni millətçiləri "Daşnaksütyun" partiyasının proqramında qarşıya qoyduğu 

"Böyük Ermənistan" ideyasını reallaşdırmaq istiqamətində fəaliyyətini genişləndirərək öz tarixi torpaqlarında 

yaşayan azərbaycanlıları planlı surətdə doğma yurdlarından qovmaqla etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətini 

həyata keçirməyə başladılar. 

Belə ki, 1905-1907-ci illərdə ermənilər Bakıda, Gəncədə, Qarabağda, İrəvanda, Naxçıvanda, Ordubadda, 

Şərur-Dərələyəzdə, Tiflisdə, Zəngəzurda, Qazaxda və başqa yerlərdə dinc azərbaycanlılara qarşı qırğınlar 

törətmiş, əhali amansızlıqla qətlə yetirilmiş, şəhər və kəndlər yandırılmış və dağıdılmışdır. Erməni silahlı dəstələri 

Şuşa, Zəngəzur və Cəbrayıl qəzalarında, İrəvan və Gəncə quberniyalarında azərbaycanlılar yaşayan 200-dən artıq 

yaşayış məntəqələrini viran qoymuş, on minlərlə soydaşımız öz doğma yurdlarından qaçqın və məcburi köçkün 

düşmüşlər (6, s. 14). Ermənilər 200 mindən artıq azərbaycanlını (uşaq, qadın, qoca) fərq qoymadan qətlə 

yetirməklə, həmin ərazilərdə çar Rusiyasının onlara vəd etdiyi "Ermənistan dövləti"ni qurmaq üçün etnik 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

648 
 

təmizləmə aparmışlar. 

1917-ci ildə Rusiyada baş verən fevral və oktyabr hadisələrindən sonra "Daşnaksütyun" partiyası və Erməni 

Milli Konqresi daha geniş fəaliyyətə başladı. İlk addım kimi özlərini Qafqazda bolşevik hakimiyyətinin qanuni 

nümayəndələri hesab edən maskalanmış daşnaklar, əsasən Türkiyədən qaçıb gələn erməniləri silahlandıraraq 

sovet hakimiyyəti qurmaq adı altında Bakıda hakimiyyəti ələ keçirdilər. Lenin tərəfindən 1917-ci ilin dekabrında 

Qafqaza fövqəladə komissar təyin edilən daşnak S. Şaumyan azərbaycanlıların kütləvi qırğınının təşkilatçısı və 

rəhbərinə çevrildi (7, s.34). 

Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən 1917-ci ilin əvvələrindən 1918-ci ilin mart ayına qədər olan dövrdə 

İrəvan quberniyasında 197 kənd, Zəngəzur qəzasında 109, Qarabağda 157 kənd dağıdılmış, digər bölgələrdə 60 

yaşayış məskəni məhv edilmiş, yandırılmış və viran qoyulmuşdur. 

ci ilin əvvələrində yəni mart qırğını ərəfəsində bilavasitə Şaumyana tabe olan erməni silahlı qüvvələrinin 

sayı 20 minə yaxın idi. Bolşeviklərin, o cümlədən Leninin himayəsi altında Şaumyan Bakı Kommunasının rəhbəri 

oldu və onun başçılığı ilə 1918-ci ilin martında ermənilər tərəfindən dinc azərbaycanlılara qarşı əsl soyqırımı 

törədildi. 

Belə ki, həmin il martın 30-da erməni-bolşevik birləşmələri Bakı şəhərini gəmilərdən yaylım atəşinə 

tutdular. Bunun ardınca isə silahlı daşnaklar azərbaycanlıların evlərinə hücum edərək amansız qətllər törətdilər. 

Martın 31-də və aprelin ilk günlərində qırğınlar kütləvi xarakter aldı. Minlərlə dinc azərbaycanlı yalnız milli 

mənsubiyyətinə görə məhv edildi. Həmin günlərdə erməni-bolşevik birləşmələri Bakıda 12-15 min dinc 

azərbaycanlını qətlə yetirdilər. Bu qanlı hadisələr zamanı insanlar evlərində diri-diri yandırılmış, eləcə də xüsusi 

işgəncələrlə və amansızlıqla öldürülmüşlər. 

Ermənilərin basqını nəticəsində 1918-ci ilin ilk beş ayı ərzində Quba qəzasında 16 mindən çox insan xüsusi 

qəddarlıqla qətlə yetirilmiş, 162 kənd dağıdılmışdır ki, onlardan 35-i hal-hazırda mövcud deyil (4, s. 47). 

Erməni-daşnak dəstələrinin Quba qəzasında azərbaycanlıların kütləvi şəkildə qətlə yetirilmələrini aşkar 

edən faktlar son vaxtlar bir daha sübuta yetirilmişdir. Belə ki, tapılmış saysız-hesabsız insan sümükləri bu qırğınlar 

zamanı erməni vandalizmini təsdiqləyən əyani faktlardır. Artıq bunların 1918-ci ildə erməni silahlı birləşmələrinin 

Qubaya basqın zamanı qəddarlıqla qətlə yetirilmiş və sonradan kütləvi şəkildə basdırılmış yeni sakinlərə məxsus 

olduğu müəyyən edilmişdir. 

Bundan əlavə, Azərbaycanın yüzlərlə yaşayış məntəqəsi, o cümlədən Qarabağda 150- dən çox kənd 

dağıdılmış və yandırılmış, eləcə də Şuşada azərbaycanlılara qarşı amansız qırğınlar törədilmişdir. 

Ümumilikdə erməni daşnakları tərəfindən 1918-ci ilin mart-aprel aylarında 700 mindən çox azərbaycanlı, 

o cümlədən Bakıda və ətraf kəndlərdə 30 minə yaxın azərbaycanlı xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmişdir. Eyni 

zamanda Zəngəzur qəzasında 10 min, Şamaxı qəzasında (şəhərlə birlikdə) 16 min, İrəvan quberniyasında 132 min 

azərbaycanlı amansızlıqla öldürülmüşdür (4, s.35). 

1918-1920-ci illərdə indiki Ermənistan ərazisində yaşamış yüz minlərlə azərbaycanlı doğma torpağından 

didərgin salınmış, işgəncələrə məruz qalmış, öldürülmüşlər. Bu rəqəmi Z. Kirokodyan özünün "Sovet 

Ermənistanının əhalisi 1831-1931" kitabında təsdiq edərək yazır ki, "1920-ci ildə sovet hökumətinə daşnaklardan 

cəmi 10 min nəfərdən bir qədər artıq türk (azərbaycanlı) əhali qalmışdır. 1922-ci ildə 60 min qaçqın geri 

qayıtdıqdan sonra azərbaycanlılar burada 72 min 596 nəfər, 1931-ci ildə isə 105 min 838 nəfər olmuşdur" (5, 

s.33). 

Bu dövrdə Quba qəzasında 122, Şamaxı qəzasında 72, Zəngəzur qəzasında 115, Qarabağda 157, İrəvan 

quberniyasında 211, Qars vilayətində 92 yaşayış məntəqəsi yandırılmış, dağıdılmış və talan edilmişdir (6, s.14). 

cu ilin son iki ayında İrəvan quberniyasının Eçmiəzdin və Sürməli qəzalarında 96 kənd, İrəvan qəzasının 

isə bütün kəndləri məhv edilmişdir (7, s.44). 

Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş kütləvi qırğınların Bakı, Quba, Şamaxı, Kürdəmir, Lənkəranla yanaşı, 

İrəvan quberniyası ərazisində, Zəngəzurda, Naxçıvanda, Şərurda, Ordubadda, Qarsda və başqa bölgələrdə 

amansız şəkildə davam etdirilməsi nəticəsində yüz minlərlə azərbaycanlı ən qəddar üsullarla qətlə yetirilmiş, bir 

milyondan çox əhali öz doğma torpaqlarından didərgin salınmışdır. Tarixi Azərbaycan torpaqlarında ermənilər 

tərəfindən bu vəhşiliklər törədilərkən məktəblər, məscidlər yandırılmış, maddi- mədəniyyət nümunələri məhv 

edilmişdir. 

1918-ci il mayın 28- də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulduqdan sonra fövqəladə istintaq komissiyası 

yaradılmış və ermənilərin törətdikləri bu cinayətlər araşdırılmağa başlanmışdır. Hökumətin qərarı ilə hər il (1919 

və 1920-ci il martın 31-də iki dəfə ümummilli matəm günü kimi qeyd edilmişdir) mart ayının 31-inin matəm günü 

kimi qeyd edilməsi qərara alınmışdı. Lakin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu bu işi başa çatdırmağa 

imkan vermədi (6, s.8). 
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"Böyük Ermənistan" ideyası ilə yaşayan ermənilər öz məqsədlərinə çatmaq üçün xarici himayədarların 

köməyi ilə müxtəlif vaxtlarda azərbaycanlılara və türklərə qarşı dəhşətli terror və soyqırımı həyata keçirməklə 

etnik təmizləmə siyasəti aparmışlar. Belə ki, Azərbaycan xalqı son 200 il ərzində erməni millətçilərinin davamlı 

olaraq etnik təmizləmə, soyqırımı və təcavüzkarlıq siyasətinə məruz qalaraq, öz tarixi torpaqlarından didərgin 

salınmış, qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmişlər. 

Çar Rusiyasının müstəmləkəçilik siyasətinin tərkib hissəsi olan köçürülmə prosesi bütün XIX əsr boyunca 

davam etdirilmiş və nəticədə regionda demoqrafik vəziyyətə təsir göstərmişdir. Ermənilərin bu bölgədə süni 

surətdə çoxaldılması onların XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və təcavüzkarlıq 

siyasətinin baş qaldırmasına səbəb olmuşdur. 

Cənubi Qafqazın sovetləşməsindən öz məqsədləri üçün istifadə edən ermənilər 1920-ci ildə Zəngəzuru və 

Azərbaycanın bir sıra torpaqlarını Ermənistan SSR-nin ərazisi elan etdilər. Sonrakı dövrlərdə isə bu ərazilərdə 

tarixən yaşamış azərbaycanlıların deportasiya edilməsi siyasətini daha da genişləndirdilər. 

Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsinə XIX əsrdə köçürülən ermənilərə 1923-cü il iyulun 7-də 

muxtar vilayət statusu verildi ki, bu da Sovet Rusiyasının himayəsi və iştirakı ilə həyata keçirildi (8, s.77). Bu 

hadisə təkcə Azərbaycanın inzibati-ərazi bölgüsünün pozulması deyil, həm də ermənilərin ölkəmizə qarşı gələcək 

ərazi iddiaları üçün bir vasitə oldu. 

Sovet dövründə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsində yaşayan erməni icması bütün siyasi, 

iqtisadi, sosial və mədəni məsələləri əhatə edən muxtariyyətə malik olsa da, Ermənistan öz ərazi iddialarını bir 

neçə dəfə ortaya atmış, ancaq istəyinə nail ola bilməmişdir. 

Lakin bunun əvəzində 1947-ci il dekabrın 23-də SSRİ Nazirlər Sovetinin "Ermənistan SSR-dən kolxozçu 

və digər azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan SSR-nin Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında" qərarına əsasən, 

1948-53-cü illərdə azərbaycanlıların tarixi torpaqlarından, xüsusilə də İrəvan və onun ətraf rayonlarından kütləvi 

şəkildə deportasiya olunması nəticəsində 150 minə yaxın soydaşımız zorakılıqla Azərbaycanın aran rayonlarına 

köçürülmüşdür (6, s.8). 

XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında ermənilər özlərinin yaxın və uzaq xaricdəki himayədarlarının 

köməkliyi ilə "Böyük Ermənistan" ideyasını həyata keçirmək üçün aşkarlıq və demokratiyadan istifadə edərək 

yenidən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə dair ərazi iddiaları irəli sürdülər. 

SSRİ-nin süqutu ərəfəsində Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaşayan ermənilərə Azərbaycandan ayrılaraq 

Ermənistanla birləşməyin zəruriliyinə nail olmaq ideyasını süni surətdə qəbul etdirən təcavüzkar dövlət buna nail 

olmaq üçün Dağlıq Qarabağdan 50 min azərbaycanlını soyqırımı və təcavüzə məruz qoyub didərgin salmış, eləcə 

də Ermənistandan 220 min azərbaycanlını tarixən yaşadığı torpaqlardan zorakılıqla deportasiya etmişdir. 

Belə ki, 1988-ci ildə keçmiş SSRİ rəhbərliyinin himayədarlığı sayəsində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 

bölgəsinə dair ərazi iddiasında olan Ermənistan parlamentinin gizli göstərişinə əsasən, iki həftə ərzində, 1988-ci 

il noyabrın 22-dən dekabrın 7-dək olan müddət ərzində azərbaycanlılar yaşayan 22 rayonda 170 sırf və 94 qarışıq 

(ermənilərlə) yaşayış məskənləri boşaldılmış, nəticədə 200 mindən artıq azərbaycanlı əhali Azərbaycana 

qovulmuşdur (7, s.68). 

Nəticədə, Ermənistanı azərbaycanlılardan təmizləmək aksiyası həyata keçirilərək, 216 azərbaycanlı 

vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş, minlərlə qadın, uşaq və qoca bədən xəsarəti almış, on minlərlə ailənin əmlakı qarət 

olunmuşdur. 

Hər dəfə Qarabağa dair ərazi iddiaları kənardan, məhz, Ermənistanın təbliği, təhriki və təzyiqi ilə ortaya 

atılırdı. Heç şübhəsiz, ermənilərin bu ərazi iddiaları birdən-birə deyil, Yerevanda, Moskvada və Qərbdə olan 

himayədarları tərəfindən hələ xeyli əvvəl diqqətlə və hərtərəfli plan əsasında hazırlanmışdı. Sovet dövründə 

mərkəzi hakimiyyət orqanlarının himayədarlığı ilə Azərbaycan əleyhinə məqsədyönlü şəkildə təbliğat 

kompaniyası aparılmış və nəticədə, mənfi ictimai fikir formalaşdırılmışdı. Erməni ideoloqları və onların 

ilhamvericiləri Azərbaycanın tarixi, sosial-iqtisadi inkişafı haqqında faktları açıq-aşkar saxtalaşdıraraq bütün 

ittifaq miqyasında yaymışdılar (9, s.9-16). 

1988-ci il hadisələri başlayanda ilk vaxtlar vəziyyəti son dərəcə gərginləşdirməyə, ictimai rəyi öz tərəflərinə 

çəkməyə çalışan erməni siyasətçiləri və onların mərkəzi ittifaqdakı himayədarları tərəfindən vilayətin iqtisadi 

geriliyi pərdəsi altında Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün uzun müddətdən bəri hazırlanmış plan 

üzrə Xankəndində və Yerevanda davamlı tətillər keçirilərək, müəssisələr dayandırılır və kütləvi mitinqlər təşkil 

edilirdi. 

Lakin baş verən sonrakı hadisələr DQMV-in sosial-iqtisadi geriliyi barədə erməni siyasətçiləri və onların 

mərkəzdəki himayədarlarının irəli sürdükləri bu saxta tezisin yalnız bəhanə, əsas məqsədin isə Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı ərazi iddiasında olduğunu göstərdi. 
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Artıq ilin ikinci yarısında vəziyyət o qədər mürəkkəbləşdi ki, DQMV-nin azərbaycanlı əhalisinə qarşı silahlı 

təcavüz oldu. Belə ki, avqustun axırı və sentyabrın əvvəllərində Kərkicahan və Xocalı üzərinə ermənilərin kütləvi 

hücumu baş verdi. Sentyabrın 18-də ermənilər Xankəndində yaşayan 15 minə qədər azərbaycanlını şəhərdən 

zorakılıqla çıxardılar, onların evləri yandırıldı, özlərini isə Şuşa və ətraf rayonlara köçməyə məcbur etdilər. 

Dağlıq Qarabağda vəziyyətin belə bir gərgin anında Ermənistan SSR Ali Soveti 1989-cu il dekabrın 1-də 

Azərbaycanın suverenliyini kobud surətdə pozaraq DQMV-nin Ermənistan SSR-lə birləşdirilməsi haqqında 

Konstitusiyaya zidd qərar qəbul etdi. 42 gün ərzində DQMV-nin müəssisələri Ermənistanın müvafiq nazirlik və 

idarələrinin tabeliyinə verildi (10, s.130). Birbaşa Sovet rəhbərliyinin fəaliyyətsizliyi, bəzən isə açıq himayədarlığı 

sayəsində DQMV iqtisadiyyatının və digər sahələrinin faktiki olaraq Azərbaycandan ayrılması və Ermənistana 

birləşdirilməsi baş verdi. Bütün rayon partiya komitələri Ermənistan KP-nın tərkibinə daxil oldu. Azərbaycanın 

bütün dövlət atributları (bayrağı, gerbi, himni və s.) dəyişdirildi və DQMV ərazisində Ermənistanın bayrağı və 

gerbi qaldırıldı. Ermənistan rəhbərliyi və erməni separatçıları mərkəzin bəzi dairələrinin köməkliyi ilə vilayətdə 

əsl mənada Dağlıq Qarabağın iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni cəhətdən mənimsənilməsi prosesi aparırdılar. 

Belə ki, Sovet rəhbərliyinin çox ciddi və bağışlanılmaz səhvləri və ermənipərəst siyasəti 1990- cı ilin sonu-

1991-ci ilin əvvəllərində vəziyyətin getdikcə kəskinləşməsinə gətirib çıxartdı, DQMV və Azərbaycanın 

Ermənistanla həmsərhəd bölgələrində erməni təcavüzü daha geniş miqyas aldı. 

Bu illərdə Moskva-Bakı sərnişin qatarlarında, Tbilisi-Bakı, Tbilisi-Ağdam, Ağdam-Şuşa, Ağdam-Xocalı 

marşrutları üzrə avtomobillərdə törədilən terror aktları nəticəsində yüzlərlə azərbaycanlının həyatına son qoyuldu. 

Minlərlə azərbaycanlı Moskvanın hakim dairələri tərəfindən himayə edilən ermənilərin işğalçılıq siyasətinin 

qurbanı oldu. 

Təəssüf ki, hadisələrin başlanğıcında erməni separatçılarının qarşısının alınmaması vəziyyəti get-gedə 

kəskinləşdirirdi. Nəticədə, ermənilər Azərbaycan hökuməti tərəfindən nəzarət olunmayan vilayətdə 

Ermənistandan göndərilən silahlı dəstələr və hərbi texnikanın köməyi ilə azərbaycanlılara qarşı daha qanlı 

cinayətlər törətdilər ki, bu da münaqişənin böyüyüb irimiqyaslı müharibəyə çevrilməsinə səbəb oldu. 

1991-ci ildən Qarabağın dağlıq hissəsində baş verən hadisələrin gərginliyi get-gedə artırdı. Artıq ictimai-

siyasi vəziyyət böyük fəlakətin yaxınlaşmasından xəbər verirdi. l991-ci ilin iyun-dekabr aylarında erməni silahlı 

qüvvələrinin Xocavəndin Qaradağlı və Əskəran rayonunun Meşəli kəndinə hücumu nəticəsində 12 nəfər 

öldürüldü, 15 nəfər isə yaralandı. Həmin ilin avqust və sentyabr aylarında Şuşa-Cəmilli, Ağdam-Xocavənd və 

Ağdam-Qaradağlı avtobuslarının erməni silahlı dəstələri tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində 17 nəfər həlak 

oldu, 90 nəfərə qədər azərbaycanlı yaralandı. 

1991-ci ilin oktyabrın sonunda və noyabr ayı ərzində Qarabağın dağlıq hissəsindəki 30-dan çox yaşayış 

məntəqəsi, o cümlədən Tuğ, İmarət Qərvənd, Sırxavənd, Meşəli, Cəmilli, Umudlu, Qaradağlı, Kərkicahan və s. 

bu kimi digər strateji əhəmiyyətə malik kəndlərimiz ermənilər tərəfindən yandırıldı, dağıdıldı və talan edildi. 

Ümumiyyətlə, 1988-1991-ci illərdə, yəni hadisələrin başlanğıcından SSRİ-nin süqutuna qədər olan dövrdə 

İttifaqın hakim dairələri tərəfindən himayə edilən Ermənistan Azərbaycana qarşı açıq-aşkar təcavüzkarlıq 

siyasəti yeritmiş, nəticədə dinc sakinlər qətlə yetirilmiş, yaşayış məntəqələri dağıdılmış, talan edilmiş və 

yandırılmışdır. Bu illər ərzində Dağlıq Qarabağda ermənilər tərəfindən törədilmiş 2559 toqquşma, 315 silahlı 

basqın, 1388 atəşə tutma halları qeyd alınmışdır ki, bunların da nəticəsində 514 nəfər həlak olmuş, 1318 nəfər 

yaralanmışdır. 

1992-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq Ermənistan ordusu bir-birinin ardınca yuxarı Qarabağda 

azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış məntəqələrini də işğal etdilər. Belə ki, fevral ayının 12-də Şuşanın 

Malıbəyli və Quşçular kəndləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən zəbt olundu. Hücum zamanı 100-dən çox 

azərbaycanlı öldürülmüş, 140-dan çoxu yaralanmış və əsir götürülmüşdür (ll, s.143). Bu qanlı hadisələr Rusiyanın 

366-cı motoatıcı alayının iştirakı ilə həyata keçirilmişdir. Fevralın 13-dən 17-dək isə ermənilərin Xocavənd 

rayonunun Qaradağlı kəndinə hücumu nəticəsində 92 nəfər öldürülərək silos quyusuna atılmış, 117 nəfər kənd 

əhalisi girov götürülmüş və sonradan onların 77 nəfəri amansızlıqla qətlə yetirilmişdir (12, s.294). 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Xankəndində yerləşən Rusiyanın 

366-cı motoatıcı alayının 180 nəfər hərbi mütəxəssisi və ağır texnikanın iştirakı ilə Xocalı şəhərinə hücum edərək 

şəhəri yerlə-yeksan etdilər (13, s.8). Çoxsaylı ağır texnika ilə şəhər tamamilə dağıdıldı, yandırıldı və insanlar 

xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildi. Bu soyqırımı nəticəsində rəsmi rəqəmlərə görə, 613 nəfər öldürülmüşdü ki, 

onlardan 63 nəfəri uşaq, 106 nəfəri qadın, 70 nəfəri isə qocalar idi. 8 ailə tamamilə məhv edilmişdi. 487 nəfər 

şikəst olmuşdu ki, onlardan da 76-sı uşaqdır. Bundan əlavə, 1275 nəfər əsir götürülmüş, 150 nəfər itkin düşmüşdür 

(12, s.235). 

Xocalıya hücum zamanı 366-cı motoatıcı alayının 3-cü batalyonunda 50-dən çox erməni zabiti və gizirləri 
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iştirak etmişdir. Xocalı soyqırımında izləri itirmək üçün 1992-ci il martın 2-də ruslara məxsus olan 366-cı 

motoatıcı alay Gürcüstanın Vaziani şəhərinə köçürüldü, martın 10-da isə marşal Şapoşnikovun əmri ilə həmin 

alay ləğv edilərək tərkibi başqa alaylara paylandı 911, s.145). 

1992-ci il mayın 8-də İranın təşəbbüsü ilə Tehranda Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri arasında üçtərəfli 

görüş keçirildi. Sonralar aydın oldu ki, görüş zamanı Azərbaycan-Ermənistan sərhədi boyu və Qarabağın dağlıq 

hissəsində atəşin dayandırılmasından erməni tərəfi əslində başqa məqsəd güdürmüş. Məhz bu görüş Ermənistana 

beynəlxalq ictimaiyyətdən öz niyyətlərini gizlətmək üçün lazım idi. Heç şübhəsiz ki, Ermənistan rəhbərliyi 

hazırlanmış hücum əməliyyatından əvvəlcədən xəbərdar olmuşdur. Çünki, Şuşanın işğalı Ermənistan 

rəhbərliyinin Tehranda danışıqlar apardığı, atəşi dayandırmağı tələb etdiyi vaxtla üst-üstə düşür və bağlanan sülh 

müqaviləsi mürəkkəbin quruduğu ana qədər qüvvədə qalmışdır. Bununla yanaşı, ermənilər həmişə olduğu kimi, 

hücum ərəfəsində bütün dünyaya Şuşadan Xankəndinə güclü hücumlar edilməsi barədə dezinformasiya 

yaymışdılar. 

Beləliklə, ən müasir texnika hesabına 289 km2 ərazisi, 24 000 nəfər əhalisi, 1 şəhər və 30 kənddən ibarət 

olan Şuşa rayonu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi. Şuşa uğrunda döyüşlərdə 155 nəfər şəhid 

oldu, 167 nəfər isə yaralandı. Ermənilər tərəfindən əsir götürülmüş və Şuşa türməsində saxlanılan 114 nəfər 

azərbaycanlı sonradan xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildi (12, s. 297). 

Bu hadisə mütəmadi şəkildə BMT Nizamnaməsini və ATƏT-in prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq 

Qarabağın dağlıq hissəsini zorla Ermənistana ilhaq etməyə çalışan Ermənistan hökumətinin beynəlxalq hüquq 

normaları ilə bir araya sığmayan və təcavüzkar siyasətinə sadiq qaldığını bir daha təsdiq etdi. Şuşanı ələ 

keçirməklə Ermənistan bu problemi yalnız hərbi- taktiki baxımdan həll etmiş oldu. Problemin siyasi həlli isə 

getdikcə dərinləşərək çətin məcraya salındı. Məhz Şuşanın işğalı sonralar digər Azərbaycan ərazilərinin 

itirilməsində əsas rol oynadı. 

Azərbaycanın qədim musiqi və mədəniyyət mərkəzi Şuşa şəhərinin işğalından sonra, erməni hərbi 

qüvvələri Şuşa-Laçın yolunu bağlayaraq birbaşa Ermənistan Respublikası ərazisindən Laçın şəhərini güclü top 

atəşinə tutdular. Erməni hərbi qüvvələrinin məqsədi işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarında möhkəmlənmək, 

Qarabağın dağlıq hissəsini Ermənistan Respublikasına birləşdirmək üçün onların arasında dəhliz açmaq idi. Şuşa 

işğal edildikdən az sonra, ermənilər qısa müddət ərzində, yəni mayın 18-də iki respublikanın arasında yerləşən 

qədim Azərbaycan şəhəri Laçını da zəbt etdilər. Nəticədə, 1385 km2 ərazisi, 71.000 nəfər əhalisi və 120 kəndi 

olan Laçın rayonu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu (11, s. l48). Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan 

Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməni icması, hətta istəsəydi belə, kənardan çox böyük kömək 

olmadan Azərbaycan ərazilərini işğal edə bilməzdi. 

Beləliklə, "öz müqəddəratını təyin etmək" ideyasını reallaşdırmaq adı altında Azərbaycanın Dağlıq 

Qarabağ bölgəsini Ermənistanla birləşdirən dəhliz silah gücünə ələ keçirildi. Laçının işğalı müharibənin Dağlıq 

Qarabağ hüdudlarından çıxdığını və Ermənistanın hərbi işğalçılıq niyyətinin böyük olduğunu göstərdi. 

Ermənilərin "humanitar dəhliz" adlandırdığı bu yol ilə Dağlıq Qarabağa külli miqdarda silah, döyüş sursatı və 

hərbi qüvvə gətirildi. 

Nəticədə, mono-etnik dövlət yaratmağa nail olan Ermənistan silahlı qüvvələri ona himayədarlıq edən 

dövlətlərin köməyindən istifadə edərək, Dağlıq Qarabağ bölgəsinin (4,4 min km2) hüdudlarından kənarda yerləşən 

və onun ərazisindən 4 dəfə böyük olan Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan bölgələrini 

işğal etdilər. Bütün bu ərazilər ermənilər tərəfindən etnik təmizləməyə məruz qalmışdır. Belə ki, Ermənistanın 

ərazi iddiası obyekti olan Dağlıq Qarabağın 120 min nəfərlik erməni icmasının öz müqəddəratını təyin etmək 

cəhdi kimi qələmə verdiyi bu proses Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 1 milyondan çox əhalinin (ümumi 

əhalinin 15%-i) öz torpağından qaçqın vəziyyətinə düşməsinə gətirib çıxartdı (14, s.4-6). 

Hazırda Azərbaycan ərazisinin 20 %-dən çox hissəsi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. İşğal 

nəticəsində 900-ə yaxın yaşayış məntəqəsi, 22 muzey və 4 rəsm qalereyası, tarixi əhəmiyyəti olan 9 saray, nadir 

tarixi əhəmiyyətli 40 min muzey sərvəti və ekspanatı, 44 məbəd və 9 məscid dağıdılmış, talan edilmiş və 

yandırılmışdır. Bundan əlavə, 927 kitabxanada 4,6 milyon kitab və qiymətli tarixi əlyazmalar məhv edilmişdir. 

Eyni zamanda, dövlət terrorizmi və soyqırımı siyasəti yeridən Ermənistan və işğal olunmuş ərazilərdəki 

separatçı rejim tərəfindən ümumilikdə, müxtəlif səpkili (sərnişin avtobuslarında, sərnişin və yük qatarlarında, 

Bakı metropolitenində, hava nəqliyyatında, sərnişin daşıyan dəniz bərəsində, yaşayış məntəqələrində, mülki və 

dövlət obyektlərində) 373. terror aktı törədilmişdir ki, nəticədə 1200 nəfər həlak olmuş, 1705 nəfər yaralanmışdır 

(15, s 158-159). 

Bütün dövrlərdə olduğu kimi, ermənilərin həyata keçirdiyi bu işğalçılıq siyasəti kütləvi qırğınlarla müşayiət 

olunmuşdur. Beləki, 1988-1993-cü illərdə Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 20.000 nəfər azərbaycanlı 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

652 
 

həlak olmuş, 100.000 nəfərdən çoxu yaralanmış, 50.000 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarət alaraq əlil olmuşdur. 

Münaqişə dövründə 4853 nəfər itkin düşmüş, onlardan 1357 nəfəri əsirlikdən azad edilmiş, 783 nəfəri isə hələ də 

Ermənistanda əsirlikdədir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin məlumatına görə, 439 nəfər əsirlikdə ölmüşdür 

(11, s.157). 

XX əsrin sonunda ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırımı bütü insanlığa və bəşəriyyətə qarşı 

yönəldilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi qiymətləndirilir. Dünya tarixində Xocalı faciəsi tarixi yaddaşlardan 

heç vaxt silinməyən Xatın, Xirosima, Naqasaki, Sonqmi, Ruanda, Srebrenitsa və Xolokost kimi dəhşətli 

faciələrdən heç də geri qalmır. Adı çəkilən hadisələr müharibələr tarixinə dinc əhalinin soyqırımı olaraq daxil 

olmuş və bütün dünyada geniş əks-səda doğurmuşdur. 

Bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən bu dəhşətli soyqırımının əsl mahiyyəti yalnız ümummilli lider 

Heydər Əliyev 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə yenidən qayıtdıqdan sonra açıqlanmış, 1994-cü ilin fevralında 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət vermişdir. Bundan əlavə, 

ermənilərin azərbaycanlılara qarşı zaman-zaman törətdikləri soyqırımı ilə əlaqədar ümummilli lider Heydər 

Əliyevin 1998-ci il martın 26-da imzaladığı fərmanla 31 mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan edilmişdir. 

Bununla yanaşı, ümummilli liderin "1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki 

tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyası haqqında" 1997-ci il 18 dekabr tarixli fərmanı Ermənistan 

SSR ərazisindən azərbaycanlıların deportasiyasının hərtərəfli tədqiq edilməsi, bu cinayətə hüquqi-siyasi qiymət 

verilməsi və onun beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu fərmanlar 

təkcə tariximizin qanlı səhifələrinin öyrənilməsi və yaddaşlarda həkk olunması deyil, eləcə də erməni şovinizmi 

və terrorizminin ifşa olunması baxımından da əhəmiyyətlidir. 

Hazırda bu proses Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasəti nəticəsində artıq bir sıra beynəlxalq təşkilatların 

qəbul etdiyi bir sıra sənədlərdə Ermənistan işğalçı dövlət kimi göstərilmişdir. 

Beynəlxalq hüquqa görə, soyqırımı sülh və insanlıq əleyhinə yönələn əməldir və ən ağır cinayət hesab 

edilir. Bu barədə BMT Baş Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi qəbul edilmiş və 1961-

ci ildən qüvvəyə minən "Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması" haqqında konvensiyada 

soyqırımı cinayətinin hüquqi əsası təsbit olunmuşdur. 

Ermənistanın bu cinayətkar siyasətinin davamlılığını sübut edən fakt ondan ibarətdir ki, təkcə XX əsrdə 

azərbaycanlılar 4 dəfə - 1905-1907-ci, 1918- 1920-ci, 1948-1953-cü və nəhayət 1988-1993-cü illərdə erməni 

millətçiləri tərəfindən törədilən soyqırımı və etnik təmizləmələrə məruz qalmışdır. 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü zamanı yuxarıda adı çəkilən konvensiyada təsbit edilmiş 

soyqırımı cinayətini təşkil edən bütün əməllər azərbaycanlılara qarşı tətbiq olunmuşdur. Bu işğalçı dövlətin 

yürütdüyü təcavüzkarlıq siyasəti 20 ildən artıqdır ki, dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında baş verir. Ona görə 

də dövlətimiz bu konvensiyanı rəhbər tutaraq, Ermənistan Respublikasına qarşı BMT-nin Beynəlxalq 

məhkəməsində iddia qaldırmaq üçün bütün hüquqi əsaslara malikdir. 

Münaqişənin nizama salınması prosesində Azərbaycan dövləti və onun başçısı cənab İlham Əliyev ilk 

növbədə sülh variantına üstünlük verir. Lakin Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqı və dövlətinin bu işğal, 

etnik təmizləmə siyasəti və torpaqlarımızın müvəqqəti olaraq itirilməsi ilə heç vaxt barışmayacağını bildirməklə 

yanaşı, öz torpaqlarımızı azad etmək üçün tam əsasımızın olduğunu və bunun beynəlxalq hüquq normaları ilə 

təsdiq etdiyini vurğulamışdır. 
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Şuşa: Tarixi, siyasi, iqtisadi, strateji və mədəni əhəmiyyətə malik şəhər 
 

Elçin Əhmədov, 

Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Son iki əsrdə xalqımıza qarşı erməni millətçiləri tərəfindən məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən etnik 

təmizləmə, soyqırımı və təcavüzkarlıq siyasəti Azərbaycan tarixinin faciələrlə, o cümlədən qanlı hadisələrlə dolu 

çox ağrılı mərhələlərini təşkil edir. Ermənistanın bu cinayətkar siyasətinin davamlılığım sübut edən fakt ondan 

ibarətdir ki, təkcə XX əsrdə azərbaycanlılar 4 dəfə - 1905-1907-ci, 1918-1920-ci, 1948-1953-cü və 1988-1993-

cü illərdə erməni millətçiləri tərəfindən törədilən soyqırımı və etnik təmizləmələrə məruz qalmışdır. 

XX əsrin sonunda ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırımı bütün insanlığa və bəşəriyyətə qarşı 

yönəldilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi qiymətləndirilir. Dünya tarixində Xocalı faciəsi tarixin yaddaşlardan 

heç vaxt silinməyən Xatın, Xirosima, Naqasaki, Sonqmi, Ruanda, Srebrenitsa və Xolokost kimi dəhşətli faciələrdən 

heç də geri qalmır. Adı çəkilən hadisələr müharibələr tarixinə dinc əhalinin soyqırımı olaraq daxil olmuş və bütün 

dünyada geniş əks-səda doğurmuşdur. 

Bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən bu dəhşətli soyqırımının əsl mahiyyəti məhz ümummillilider 

Heydər Əliyev 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə yenidən qayıtdıqdan sonra açıqlanmış. 1994-cii ilin fevralında 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət vermişdir. Bundan əlavə, 

azərbaycanlılara qarşı zaman-zaman törədilmiş soyqırımı ilə əlaqədar ümummilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci 

il martın 26-da imzaladığı fərmanla 31 mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan edilmişdir. 

Hazırda bu proses Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasəti nəticəsində artıq bir sıra beynəlxalq təşkilatların 

qəbul etdiyi bir sıra sənədlərdə Ermənistan işğalçı dövlət kimi göstərilmişdir. Xocalı soyqırımının 20 illiyi ilə 

əlaqədar müraciətində Prezident İlham Əliyev bir daha xalqımızı əmin edib ki, dövlətimiz bundan sonra da Xocalı 

soyqırımına, Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalına obyektiv qiymət verilməsi və tarixi-hüquqi 

ədalətin bərpası üçün öz fəaliyyətini davam etdirəcək, bütün siyasi və hüquqi vasitələrlə belə hallara qarşı 

barışmaz mübarizə aparacaqdır. 

Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması, eləcə də bu soyqırımına obyektiv 

qiymət verilməsi istiqamətində davamlı olaraq addımlar atılmışdır. Bu baxımdan Heydər Əliyev Fondu, xüsusilə 

onun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın gördüyü işlər olduqca 

təqdirəlayiqdir. Belə ki, Fond bəşəriyyətin ən böyük faciərlərindən olan Xocalı soyqırımı haqqında faktların 

dünyaya çatdırılması istiqamətində çox sistemli və ardıcıl fəaliyyət göstərir. Fondun dəstəyi və təşkilatçılığı ilə 

Xocalı soyqırımı dünya ictimaiyyətində XX əsrin ən böyük faciəsi haqqında daha dolğun təsəvvür yaratmışdır. 

Bundan əlavə, Fondun həyata keçirdiyi "Qarabağ həqiqətləri" silsiləsi və işğal olunan ərazilərdə mədəni- tarixi 

abidələrin dağıdılması ilə bağlı nəşr olunan kitab və bukletlər də xarici ölkələrdə yayılır. 

2008-ci il mayın 8-də, Şuşa şəhərinin işğalının ildönümündə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər 

Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə "Xocalıya 

ədalət" kampaniyası təsis edilmiş, fəaliyyətinə isə 2009-cu ilin fevralından start verilmişdir. Hazırda 35-dən çox 

ölkədə yüzlərlə könüllünün iştirakı ilə uğurla davam etdirilən "Xocalıya ədalət" beynəlxalq informasiya və 

təşviqat kampaniyası da bu işə öz töhfəsini verməkdədir: Bu kampaniyanın məqsədi beynəlxalq ictimaiyyəti Xocalı 

soyqırımı ilə əlaqədar məlumatlandırmaq, qətliama beynəlxalq aləmdə mənəvi-siyasi qiymət verilməsinə və bu 

qanlı qırğının qurbanlarının xatirəsinin anılmasına nail olmaqdır. Hazırda faciənin mənəvi və siyasi-hüquqi 

səviyyədə tanınmasına yönəlmiş bu kampaniya dünyanın bir çox ölkəsində uğurla həyata keçirilir'' Heydər Əliyev 

Fondunun dəstəyi ilə Xocalı faciəsinin ildönümü artıq dünyanın 100-dən çox nöqtəsində qeyd olunmuşdur. 

2012-ci il fevralın 26-da Bakıda 60 mindən çox insanın iştirak etdiyi Xocalı soyqırımı qurbanlarının 

xatirəsini ehtiramla yad etmək və erməni millətçiləri tərəfindən insanlığa qarşı törədilmiş bu vəhşi cinayəti 

yenidən dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq məqsədi daşımış ümumxalq yürüşünü Azərbaycanın Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı apardığı genişmiqyaslı işin ən yüksək zirvəsi hesab etmək olar. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şuşa şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalının 

iyirminci ildönümü haqqında bu il aprelin 9-da imzaladığı Sərəncam erməni millətçiləri tərəfindən 

məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən etnik təmizləmə, soyqırımı və təcavüzkarlıq siyasətinin dünyaya 

çatdırılması istiqamətində aparılan siyasətin məntiqi davamıdır. Sərəncamda deyilir ki, "Şuşa Azərbaycanın 

unikal mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Təbii gözəllikləri ilə seçilən bu şəhər milli memarlığımızın və orta 

əsrlər şəhərsalma sənətinin qiymətli abidəsidir. Milli-mənəvi dəyərlərimizi və musiqi ənənəlirimizi daim 
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yaşadan Şuşa mühüm iqtisadi, siyasi və mədəni əhəmiyyətə malik şəhər kimi təşəkkül tapanadək zəngin yol 

keçmiş, Qarabağ xanlığının mərkəzi olmaqla xalqımızın həyatında özünəməxsus rol oynamışdır". 

Qarabağ xanlığı XVIII əsrin ortalarında Azərbaycan torpağında yaranmış on səkkiz xanlıqdan biri 

olmuşdur. Xanlığın banisi Pənah Əli xan Otuzikilər tayfasının başçısı, Cavanşir və Qazağın 20 min həyətinin 

əmiri idi. O, özünü xan elan edərək Qarabağ xanlığını düşmən basqınlarından müdafiə etmək üçün 1748-ci ildə 

Kəbirli mahalında Bayat qalasını tikdirdi. Pənah Əli xan Bayat qalasının strateji cəhətdən zəif olduğunu, orada 

qoşun saxlamağın çətinliyini nəzərə alıb yeni müdafiə qalası tikdirməyi qərara aldı və Ağdam yaxınlığında 

Şahbulağı adı ilə məşhur olan Tərnəküt qalasını inşa etdirdi. Az sonra o, xanlığın mərkəzini əlçatmaz yerə köçürdü 

və orada qala tikdirdi. Bu, mühüm strateji əhəmiyyətə malik Şuşa qalası idi. 

Şuşa qalasının salınması 1750-1751-ci illərdən hesab edilir. Qarabağ tarixçilərinin verdikləri məlumata 

görə, 1750-ci ildəki Şuşakənddən bir qədər aralı, hündür, sıldırım dağ üstündə qalanın inşasına başlandı və 1756-

1757-ci illərdə tikilib başa çatdırıldı. Pənah Əli i xan Şuşanı özünə paytaxt edib , oranı möhkəmləndirmiş, qala-

şəhərə çevirmişdi. Şəhər bir müddət Pənah Əli xanın şərəfinə "Pənahabad" , sonradan isə "Şuşa qalası" və "Şuşa" 

adlandırılmışdır. 

1751-ci ildən sonrakı siyasi hadisələrdə həmişə Şuşa şəhərinin adı çəkilir. Şuşa qalası əsası qoyulduğu 

gündən bir çox hücumlara sinə gərmiş, qanlı döyüşlərin şahidi olmuşdur. "Qarabağnamə" müəllifləri göstərirlər 

ki, XVIII əsrin 50-ci illərində Pənah Əli xan Şuşa qalasının möhkəmləndirilməsi ilə məşqul olarkən 1751-ci ildə 

İran şahı Məhəmməd Həsən xan Qacarın qoşunu Qarabağa hücum etmiş və şəhəri bir aya qədər mühasirədə 

saxlamışdır. Lakin qalanın möhkəm istehkamları İran şahını mühasirədən əl çəkib geri qayıtmağa məcbur etmişdi. 

Bir neçə il sonra isə, 1758-ci ildə Urmiya hakimi Fətəli xan Əfşar böyük ordu ilə Qarabağ xanlığı üzərinə hücuma 

keçmiş, 6 ay Şuşa qalasını mühasirədə saxlamış, ancaq ala bilməmişdi. Bu fakt onu göstərir ki, Şuşanın alınmaz 

qalaları və bürcləri cəmi bir neçə ay və il ərzində tikilib başa çata bilməzdi. 

Bundan əlavə, Azərbaycanın görkəmli maarifçiləri A. A. Bakıxanov və F. B. Köçərli öz əsərlərində Şuşa 

şəhərinin Pənah xan tərəfindən "təmir və binasının vaqe olmasından" söhbət açmışlar. Deməli, Şuşa XVIII əsrdə, 

həm də boş yerdə yox, daha qədim tikililərin özülü üstündə yenidən bərpa edilmişdir. Şuşanın bir çox köhnə bina 

və küçələri Pənahəli xanın dövründə təmir olunmuşdur. 

Bununla yanaşı, ingilis səyyah və alimləri C. Morye və R. Burter Şuşanın qədimliyi ilə bağlı dəyərli 

mülahizələr söyləmişlər. C. Moryenin fikrincə, Şuşa hələ eradan əvvəl insan məskəni olmuşdur. R. Burter isə 

yazır ki, "Şuşidə Qafqazın başqa yerlərində olmayan Avropa şəhərlərindəki kimi daş binalar, daş döşəməli geniş 

küçələr, qədim Roma hamamlarını xatırladan gözəl hamam qalıqları vardır". Bütün bunlar Şuşanın hələ çox 

qədimdən mövcud olması haqqında fikir söyləməyə əsas verir. 

Qədim Şuşa haqqında Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının 1981-ci ildə nəşr olunmuş "məruzələri"nin 

7-ci sayında dərc olunmuş Ə. B. Şükürzadənin "Qarabağ xanlığının şəcərə cədvəli" məqaləsində deyilir: "Pənah 

xan monqollar tərəfindən dağıdılmış qədim Şuşanın yerində 1751-ci ildə yeni şəhər saldı". Deməli, Şuşa hətta 

XIII əsrdə də Azərbaycanın məşhur şəhərlərindən olmuşdur. 

Şuşa XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın qədim şəhərləri sırasında yenidən öz yerini tutmuş, eləcə 

də Y axın Şərqə, Türküstana və Avropaya gedən karvan yolları ayrıcında yerləşən bu şəhər yunu, xalçası, ipəyi, 

dərisi, parçası və çini qabları ilə dünya bazarları miqyasına çıxmış, istehsal etdiyi sənaye və kənd təsərrüfatı 

məhsullarını Tehran, Təbriz, İstanbul, Bağdad, Səmərqənd, Moskva, Həştərxan kimi böyük şəhərlərdə sataraq 

regionda kifayət qədər tanınmış və bununla da böyük şöhrət qazanmışdı. Göründüyü kimi, istehsal prosesinin 

sürətlə inkişafı şəhərin iqtisadiyyatının möhkəmlənməsinə kömək etmiş, əhalinin sosial vəziyyətinə müsbət təsir 

göstərmişdi. Bu dövrdə Şuşada bir sıra əzəmətli məscid, mədrəsə və karvansaranın tikilməsi də məhz onun xarici 

bazarlardan götürdüyü qazanc sayəsində mümkün olmuşdu. 

Pənah Əli xanın ölümündən sonra İbrahimxəlil xanın (1763-1806-cı illər) dövründə Qarabağ xanlığı daha 

da gücləndi. Xanlığın ərazisində Əskəran Ağoğlan qalaları Şuşa qalasının hasarı və s. diqqətəlayıq , strateji 

əhəmiyyətli qalalar tikilmişdi. Şəhər qısa müddət ərzində xeyli böyümüş, təbii gözəlliyi hündür binaları və 

möhtəşəm qala divarları ilə diqqəti cəlb etmişdi. 

XVIII əsrin II yarısında mürəkkəb daxili və beynəlxalq şəraitdə Qarabağ xanlığı öz suverenliyini saxlaya 

bilən Azərbaycan feodal dövləti idi. Onun paytaxtı Şuşa şəhəri yarım əsrdən çox Azərbaycanın xarici istilalardan 

mühafizəsində əsas dayaq mərkəzi olmuşdur. Şuşanın qəhrəmancasına müdafiəsi, qala müdafiəçilərinin düşmən 

üzərinə hücumu, şəhərin alınmaz bir qalaya çevrilməsi, xanlığın yaradıcısı olan Pənah Əli xanın sələfi 

İbrahimxəlil xanın bacarıqlı dövlət xadimi olmaqla bərabər, həmçinin böyük sərkərdə olmasına sübut idi. 

Şuşa qalası uzun illər boyu Azərbaycanın Qarabağ xanlığının paytaxtı olmuşdur. XVIII əsrin ikinci 

yarısından başlayaraq, şəhərin əhalisi sürətlə çoxalmış və Şuşa Azərbaycanın mühüm şəhərlərindən birinə 
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çevrilmişdi. Нələ Pənahəli xanın dövründə şəhərdə böyük tikinti işləri aparılırdı. Günbəgün abadlaşan Şuşa get-

gedə gözəlləşirdi. XVIII əsrin 80-ci illərində şəhərin dövrəsinə möhtəşəm qala divarları çəkildi. Bu dövrdə 

şəhərdə çoxsaylı sənətkar məhəllələri yaranır, ticarət daha sürətlə inkişaf edirdi. Şuşalı tacirlər Təbriz, Tehran, 

İsfahan, Moskva və başqa şəhərlərlə ticarət əlaqələri saxlayırdı. Şəhərdə "Pənahabadi" adlı gümüş sikkələr zərb 

edilirdi. 

XIX əsrin birinci yarısında şəhər əhalisinin sayı ətraf regionlardan ora gələn peşə sahibləri, alim və 

sənətkarların hesabına 20 minə çatmışdı. 1832-ci ildə Şuşa qəzasında fəaliyyət göstərən sənaye obyektlərinin sayı 

belə idi: 42 ipək parça istehsal edən müəssisə; 28 pambıq parça toxuyan karxana; 20 gön-dəri zavodu; 1 kərpic və 

1 sabun zavodu; 3 boyaqxana sexi. 

Şuşanın gözəl mənzərəsi və uca dağlar qoynunda yerləşməsi səyyahları heyran etmiş, onları vəcdə 

gətirmişdi. 

Məşhur rəssam V. Vreşşagin Şuşanı görəndən sonra yazmışdı: "Bu şəhərin evləri düzgün formalı, qəşəng 

və hündür olub, çoxsaylı və gözəl pəncərələrlə işıqlandırılır. Qayalıqlar qoynunda yerləşən bu şəhər elə həmin 

qayalıqlardan götürülmüş daşlardan tikilmişdir. Şəhərin bütün küçələrinə enli daş pilitələr döşənmiş, evlərin 

damları tirlərdən düzəldilmişdir". 

XIX əsrin ikinci yarısında tikinti işləri Şuşada daha geniş vüsət almışdı. Xurşudbanu Natəvanın, Gövhər 

ağanın, Cəfərqulu xanın, Uğurlubəyin, Fərzəlibəyin, Nəcəfqulu ağanın, Hacı Qulunun, Səfibəyin tikdirdiyi yeni 

tipli saray və imarətlər şəhərə xüsusi gözəllik verirdi. Dövlət tərəfindən əsası qoyulan bir sıra məktəb binaları, 

Qarabağın imkanlı adamlarının sayəsində ucaldılan məscid və hamamlar o zamankı memarlıq abidələrinin ən 

gözəl nümunələrindən sayılırdı. Şuşada "Bazarbaşı" deyilən yerdən "Şeytanbazara" qədər uzanan üstüörtülü 

ticarət mərkəzi və şəhərin əsas küçəsi "Rastabazar" adlandırılırdı. "Rastabazar"ın sıra ilə düzülən və daşları bir-

birinə qurğuşunla bərkidilən sütunlardan, tağlardan ibarət olan və qalereyanı xatırladan səkiləri başdan-başa örtülü 

olduğundan bütün fəsillərdə quru və təmiz qalırdı. Küçənin ortası ilə nəqliyyat vasitələri hərəkət edirdi. Orta əsr 

Şərq üslubunda zövqlə tikilən bu bazar, həm də şəhərə xüsusi yaraşıq verirdi. 

Şuşanın ticarət mərkəzinin bənzərsiz görkəmi onun magistralına bitişik iri bazar meydanı ilə tamamlanırdı. 

Şəhərin "Meydan" deyilən əsas meydanı "Rastabazar" küçəsi boyunca tikilmiş ibadətgah və ticarət təyinatlı 

tikililərdən, birmərtəbəli dükanlardan, ikimərtəbəli karvansaradan və qoşa minarəli yaraşıqlı cümə məscidindən 

ibarət idi. 

Bununla yanaşı, Şuşanın gözəl təbiəti, coğrafi mövqeyi, xüsusilə, çox mühüm strateji əhəmiyyətli qala 

olmasını bir sıra tədqiqatçılar dəfələrlə bildirmişlər. Belə ki, bunu XIX əsrdə yaşamış Qarabağ tarixçisi Əhməd 

bəy Cavanşir də təsdiqləyir: "Cənub tərəfdən, Girs dağından Şuşaya bir nəzər saldıqda, ətəklərində bu şəhərin 

yerləşdiyi alınmaz qaya ilə şəhərin yarımdairəvi görünüşü duman arasından içərisində maye qaynadıldığına görə 

buxarlanan nəhəng bir mis qazanı xatırladır... Cənub-şərq tərəfdən Şuşanı sıldırım qayalı dərə əhatə edir." 

Böyük ədibimiz Yusif Vəzir Çəmənzəminli isə doğulduğu şəhərin təbiətini xatirələrinin birində belə təsvir 

edir: "Dağ başında yazı-yayı yaşıllığa, payızı-qışı dumana və qara bürünmüş bir şəhər təsəvvür ediniz. Bu mənim 

şəhərimdir... Şuşanın sərt təbiəti: qara buludlardan tökülən yumurta kimi doluları, ilan kimi göydə qıvrılaraq 

dəhşətli gurultu qoparan şimşəkləri, bir az sonra gözəl günəşi və bülbüllərin cəh-cəh vurması məndə dərin 

düşüncələr oyadır". XX əsrdə xalq şairi Səməd Vurğun Şuşanın şərəfli tarixindən söz açarkən vurğulamışdır ki, 

"Şuşa təkcə öz füsunkar təbiəti ilə deyil, həm də poetik və musiqi mədəniyyəti ilə şöhrət qazanmışdır." 

1903-cu ildə Tiflisdə nəşr olunmuş "Vestnik Kavkaza" jurnalının 43-cü səhifəsində göstərildi ki, "Şuşanın 

görünüşü orta əsr Avropa şəhərlərini xatırladır. Bu şəhərin tacirləri ipək-barama alverində üstün mövqeyə malik 

olub, Tiflis, Moskva və Marsel şəhərləri ilə birbaşa ticarət əlaqəsi saxlayırlar". Bundan əlavə, "Qafqaz" qəzetinin 

icmalçısı 24 may 1868-ci il tarixli şərhində göstərirdi: "Şuşa gündən- günə yox, saatdan-saata böyüyür, onun 

ticarəti inkişaf edir, şəhər əhalisi varlanır. Bura hər tərəfdən dəstə-dəstə adam axışıb gəlməkdədir. Beləliklə 

şəhərdə 25 min əhali yaşadığım cəsarətlə söyləmək olar". Bu illərdə Qafqazın siyasi-inzibati mərkəzi olan Tiflisdə 

əhalinin sayı 60776-ya, Yelizavetpolda (Gəncə) 36485-ə, Şamaxıda 29525-ə, Bakıda isə 14897-ə çatırdı. 

1873-cü ildə Vyana şəhərində açılmış beynəlxalq sərgidə Şuşanı təmsil edən nümayəndələr də iştirak etmiş 

və onların sərgidə nümayiş etdirdikləri eksponatlar xaricilərdə dərin maraq oyatmışdı. 1882-ci ildə İ. Drozdov, 

"Kavkazski sbornik" kitabının II cild, 457-ci səhifəsində yazırdı: "Şuşa Yelizavetpol quberniyasının qabaqcıl 

şəhərlərindəndir. O, ticarətdə və gözəllikdə Tiflislə rəqabət aparır. Yelizavetpol əyalətində yaşayan 625 min 599 

adamın 24 min 522 nəfəri Şuşanın payına düşür". 

1805-ci il mayın 14-də Rusiya ilə Qarabağ xanlığı arasında bağlanmış "Kürəkçay müqaviləsi"nə ("Andlı 

öhdəlik") görə Şuşa qalasında rus qoşun dəstələri yerləş dirildikdən sonra, 1822-ci ildə Qarabağ xanlığı ləğv edilib 

əvəzində eyni adlı əyalət yaradıldı və 1840-cı il islahatı ilə "Qarabağ əyaləti" yerində yaradılmış və Kaspi (Xəzər) 
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vilayətinə daxil edilən "Şuşa qəzası" 1868-ci ildən Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasına verilmişdir. Bu vəziyyət 

1920-ci il Azərbaycan sovetləşənə qədər davam etmişdir. 1917-ci ildə Şuşa qəzası Müvəqqəti hökumət vaxtında 

Xüsusi Zaqafqaziya komitəsinə tabe olan Yelizavetpol quberniyasına, 1918-1920-ci illərdə isə Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti tərkibində Gəncə quberniyasına daxil olmuşdu. 

Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsində yaşayan ermənilərə 1923-cü il iyunun 7-də muxtar 

vilayət statusu verildi ki, bu da məhz sovet Rusiyasının himayədarlığı və bilavasitə iştirakı ilə həyata keçirildi. 

Azərbaycan tərkibində DQMV-nin yaradılması ermənilərin Dağlıq Qarabağa dair gələcək ərazi iddiaları üçün bir 

vasitə oldu. 

DQMV yaradılarkən Azərbaycanın inzibati ərazi bölgüsü kobudcasına pozulmuşdu. Çünki DQMV 

yaradılana qədər Azərbaycanda Stepanakert, Martuni, Mardakert, Hadrut adında nə şəhər, nə də rayon olmuşdur. 

1923-cü ildə qəbul edilən bir qərarla Şuşa, Cavanşir və Qubadlı qəzalarının əraziləri bölünüb DQMV yaradıldı, 

Xankəndi və Əskəran rayonu bütünlüklə Şuşa qəzasından alındı. 1923-cü ildə Şuşanın Xankəndi, 

Xocalı, Kərkicahan, Ulubab, Pircamal, Cəmilli, Aranzəmi, Ballıca, Dəmirçilər, Sığnaq, Qarabulaq, 

Muxtarkənd, Dağdağan, Şuşakənd, Daşbaşı kimi onlarla kəndi alınıb Xankəndinə verilmiş, sonralar isə həmin 

torpaqlar hesabına Əskəran rayonu yaradılmışdır. 

DQMV yaradılan gündən Azərbaycanın iqtisadi potensialı Xankəndinin inkişafına yönəldildi. 10-15 evdən 

ibarət Xankəndi tarixi şəhər olan Şuşanı geridə qoyub böyük iqtisadi gücə malik qurumun mərkəzi olan 

"Stepanakert"ə çevrildi. Vilayətin tərkibinə daxil olan Şuşa şəhəri bir çox məsələlərdə Xankəndindən asılı 

vəziyyətə salındı: Şuşanı respublikasının digər rayonları də birləşdirən rabitə xətləri Xankəndi qovşağın Xan idarə 

olunurdu; Yevlax-Laçın qaz kəməri buradan keçirdi; Ağdam-Şuşa magistral avtomobil yolu Əskəran və 

Xankəndindən erməni evlərinin əhatəsinə salınmışdı. 

Bununla yanaşı, Sovet dövründə SSRİ-nin digər respublikalarında yaşayan ermənilərin DQMV-da 

qeydiyyata götürülməsi ilə erməni əhalisinin sayı süni surətdə artırılmışdı. Bütün bunların planlı şəkildə edilməsi 

və sonralar nə ilə nəticələnəcəyi 1988-ci ildən sonra bizə bəlli oldu. Beləliklə, on illərlə bundan qabaq DQMV-

nin Azərbaycandan ayrılması üçün məqsədyönlü hazırlıq görülür, separatçılıq hərəkatının bünövrəsi qoyulurdu. 

1987-ci il noyabrın 18-də A. Ağanbekyan Parisdə çıxış edərək yaxın gələcəkdə Qarabağın Ermənistana 

veriləcəyinə əmin olduğunu bildirdi. Bu çıxış 1988-ci ilin əvvəllərində Xankəndində başlanan mitinqlər üçün 

siqnal rolunu oynadı. Artıq ilin ikinci yarısında vəziyyət o qədər mürəkkəbləşdi ki, DQMV-nin azərbaycanlı 

əhalisinə qarşı silahlı təcavüz oldu. Belə ki, avqustun axırı və sentyabrın əvvəllərində Kərkicahan və Xocalı 

üzərinə ermənilərin kütləvi hücumu baş verdi. Sentyabrın 18-də ermənilər Xankəndində yaşayan 15 minə qədər 

azərbaycanlını şəhərdən zorakılıqla çıxardılar, onların evləri yandırıldı, özlərini isə Şuşa və ətraf rayonlara 

köçməyə məcbur etdilər. 

XX əsrin 80-ci illərinin sonunda SSRİ hökuməti, xüsusilə onun başında duranların qətiyyətsizliyi və 

Azərbaycan torpaqlarına açıq-aşkar təcavüz edən ermənilərə himayədarlıq etməsi üzündən hadisələr getdikcə 

daha da mürəkkəbləşdi və Ermənistan Respublikası Azərbaycan ərazilərinə hərbi qüvvə göndərərək açıq təcavüzə 

başladı. Belə ki, 1989-cü il avqustun 13-də ermənilər Şuşaya gələn su kəmərini partlatdılar. Ayır 17-də Əskəranda 

Şuşa-Ağdam marşrutu üzrə işləyən avtobusa ermənilərin hücumu, avqustun 28-də isə Şuşadan Bakıya, Ağdama 

və respublikanın digər rayonlarına gedən 9 avtobus və 1 yük maşını karvanının ermənilər tərəflindən atəşə 

tutulması nəticəsində 20-yə qədər adam yaralandı. Oktyabrın axırı və noyabrın əvvəllərində isə Şuşa yaxınlığında 

Ağa körpüsünün ermənilər tərəfindən partladılması nəticəsində Şuşanın ətraf rayonlarla əlaqəsi kəsildi və şəhər 

blokada vəziyyətinə düşdü. 

Nəticədə, Sovet rəhbərliyinin çox ciddi və bağışlanılmaz səhvləri və ermənipərəst siyasəti 1990-cı ilin sonu 

- 1991-ci ilin əvvəllərində vəziyyətin getdikcə kəskinləşməsinə gətirib çıxartdı, DQMV və Azərbaycanın 

Ermənistanla həmsərhəd bölgələrində erməni təcavüzü daha geniş miqyas aldı. Belə ki, bu dövrdə Şuşa-Cəmilli, 

Şuşa-Mingəçevir, Ağdam-Xocavənd, Ağdam-Qaradağlı və Ağdam-Şuşa, Laçın-Şuşa avtobuslarının erməni 

silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində 17 nəfər həlak oldu, 90 nəfərə qədər azərbaycanlı 

yaralandı. 

Şuşanın Xankəndindən keçən telefon-rabitə xətləri noyabrın 24-dən kəsilmiş, şəhər və digər azərbaycanlılar 

yaşayar kəndlər tamamilə ətraf aləmdən təcrid olunmuşdu. Nəticədə, Xocalı və Şuşa mühasirədə qalmışdı. Eyni 

zamanda, Şuşa şəhəri hər gün erməni mövqelərindən intensiv top və raket atəşinə tutulurdu. 

Xocalı erməni-rus birləşmiş qüvvələri tərəfindən ələ keçirildikdən sonra aydır idi ki, növbəti hücum Şuşaya 

olacaq. Martın sonu-aprelin əvvələrindən başlayaraq Şuşa yaxınlığında ermənilərin zirehli texnikası, saysız- 

hesabsız canlı qüvvəsi toplanırdı. Aprelin 24-də ermənilərin Şuşaya hücumu gözlənilirdi. Belə ki, ermənilər 

aprelin 29-da Şuşa ətrafında Hacı talası və Daşaşıran adlanan ərazilərə güclü hücuma keçdilər. May ayırır 7-dən 
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8-nə keçən gecə Şuşa dörd tərəfdən "qrad", "kristal" tipli raketlər, top, tank, PDM, ZDM, pulemyot və 

avtomatlarla güclü atəşə tutulduqdan sonra ermənilər Xankəndi, Şuşikənd və Kərkicahar istiqamətlərindən 

piyadalarla hücuma keçdilər. Şəhər ayır 8-i axşama qədər müdafiə olunsa da, tank və zirehli maşınların köməyi 

ilə ermənilər əvvəl Şuşanı, sonra isə Kosalar və Şırlan kəndlərini ələ keçirdilər. 

Qarabağır dağlıq hissəsində yerləşdirilmiş Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri digər erməni terrorçu 

dəstələri ilə birlikdə Azərbaycan Respublikasının ərazisində növbəti cinayət törədərək, yuxarı Qarabağda 

azərbaycanlıların yaşadığı sonuncu yaşayış məntəqəsi olar Şuşa şəhərini işğal etdilər. Şuşanın belə qısa müddətdə 

süqut etməsinin əsas səbəbi şəhərin müdafiə qabiliyyətinin zəif olması idi. Ermənilərin öz məlumatlarına görə, 

Şuşaya hücumda 100-ə qədər zirehli maşın və tank, 11 min nəfər canlı qüvvə iştirak etmişdi. Ermənilər tərəfində 

xaricdən gətirilmiş muzdlular da döyüşürdülər. 

Nəticədə, 289 km2 ərazisi, 24 000 nəfər əhalisi, 1 şəhər və 30 kənddən ibarət olan Şuşa rayonu Ermənistan 

silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi. Şuşa uğrunda döyüşlərdə 195 nəfər şəhid oldu, 165 nəfər yaralandı, 58 

nəfər isə itkin düşdü t Ermənilər tərəfindən əsir götürülmüş və Şuşa həbsxanasında saxlanılan 114 nəfər 

azərbaycanlı sonradan xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində 

Şuşanın 25 məktəbi, 31 kitabxanası, 17 klubu, 8 mədəniyyət evi, 4 texnikumu, 2 institut filialı, 7 uşaq bağçası, 4 

kinoteatrı, 5 mədəniyyət və istirahət parkı, 2 sanatoriya, turist bazası, 2 mehmanxana, Azərbaycan Xalçası Dövlət 

Muzeyinin filialı, Şuşa Dövlət Dram Teatrı, Şuşa televiziyası, Şərq musiqi alətləri fabriki, Dövlət Rəsm 

Qalereyası, Uşaq sağlamlıq məktəbi talan edilmiş, yandırılmış və dağıdılmışdır. Bütün bunlara yanaşı, işğala 

qədər Şuşada memarlıq abidəsi sayılar 170-dən çox yaşayış binası və 160-dək mədəniyyət və tarixi abidələr də 

erməni vandalları tərəfindən dağıdılmış, məbədgah və məscidlər təhqirlərə məruz qalmış, çox sayda nadir əlyazma 

nümunələri məhv edilmişdir. 

Artıq 20 ildir ki, təcavüzkar Ermənistan münaqişənin nizama salınması üçün aparılar danışıqlar prosesində 

həmişə qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış edərək hər dəfə bu prosesi uzatmağa çalışır. Ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyevin siyasi kursunu uğurla davam etdirərək Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama 

salınmasına xüsusi diqqət yetirən cənab Prezident İlham Əliyev bu məsələdə yalnız respublikamızın milli və 

dövlətçilik maraqlarını daim üstün tutduğunu nümayiş etdirmişdir. 

Dövlət başçısı İlham Əliyev bu gün danışıqlar masası üzərində bütün işğal edilmiş Azərbaycan 

torpaqlarının qaytarılması və məcburi köçkünlərin öz doğma ev-eşiklərinə qayıdışı məsələlərinin mövcudluğunu 

bildirmişdir. Bununla yanaşı, Ermənistanın danışıqlar prosesini süni şəkildə uzatdığım və bu taktikanın heç bir 

perspektivinin olmadığını söyləyən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev nə bu gün, nə on il, nə də yüz il sonra 

Dağlıq Qarabağın müstəqil olmayacağını vurğulamışdır. Dövlət başçısı cənab İlham Əliyev bəyan etmişdir ki, 

"Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı əhalisi oraya, o cümlədən Şuşaya qayıtdıqdan sonra status məsələsi 

müzakirə oluna bilər. Heç şübhəsiz ki, bütün bunlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini 

tapmalıdır". 
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Xülasə. Məqalədəl918-1920-ci illərdə Qarabağda baş verən erməni təcavüzünün əsas səbəbləri və onun 

qarşısının alınması üçün aparılmış döyüşlərin təhlili verilmişdir. 

Açar sözlər: Qarabağ, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, döyüş mövqeyi, qırğın, Zəngəzur. 

 

Azərbaycanın qədim tarixi bölgələrindən biri Kiçik Qafqaz dağları ilə Kür və Araz çayları arasındakı 

ərazini əhatə edir. Bəzi məlumatlara görə, «Qarabağ» anlayışı VII əsrdən işlənmiş XII əsrdən daha geniş 

yayılmışdır. «Qarabağ»-Qara-sözü Azərbaycan dilində rəng bildirməklə yanaşı, böyük, qalın, sıx mənasında da 

işlədilir. Bir çox mənbələrdə tədqiqatçılar «Qarabağ» sözünün «Böyük bağ», «Sofalı bağ» mənasında işlədildiyini 

bildirirlər [1]. 

1918-ci il 28 may tarixində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (AXC) qurulması Qarabağın tarixində də 

mühüm hadisə oldu. Xalq Cümhuriyyəti Qarabağın bütün tarixi ərazisini Cümhuriyyətin ayrılmaz tərkib hissəsi 

sayır və burada siyasi hakimiyyətin bərqərar edilməsinə çalışırdı. Bu dövrdə Tiflisdə elan edilmiş Ermənistan 

Respublikası da Qarabağa əsassız iddialar irəli sürürdü. Azərbaycan hökuməti bu iddianı qətiyyətlə rədd etdi [2]. 

Tarixən Azərbaycanın ərazisində xalqlar sülh içərisində yaşamış və ayrı-seçkilik qoyulmamışdır [1]. 

O dövr üçün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti gənc olmasına baxmayaraq, qısa zamanda Cümhuriyyətin 

müvafiq dövlət strukturları yaradılmış və təşkilatlanma işləri həyata keçirilmişdir. Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin büdcəsi 399,4 milyon manat təyin edilmiş və hərbi büdcə Cümhuriyyət büdcəsinin 27,7%-ni 

təşkil etmişdir [3]. 1918-ci ildə müəyyən edilmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin büdcəsi şəkil l-də 

verilmişdir. 

 
Şəkil 1. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin büdcəsi 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 1918-ci ilin noyabr ayına olan Hərbi Nazirliyinin strukturu şəkil 2-də 

göstərildiyi kimi təşkilatlanmışdır. 

1919-cu il 16 iyun tarixində ölkələrin müdafiə qüdrətinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində Azərbaycan 

və Gürcüstan arasında hərbi saziş imzalandı. Sazişə görə tərəflərdən hər hansı biri 3 il müddətində xarici təcavüzə 

məruz qalarsa, digəri ona köməklik göstərməli idi. Tərəflərin razılığına əsasən, Ermənistanda bu sazişə qoşulmaq 

hüququna malik idi. Ancaq Azərbaycan və Gürcüstan torpaqlarına göz dikən Ermənistan bu sazişə qoşulmadı [4]. 

Azərbaycandan yeni ərazilər qoparmaq üçün əlverişli şərait yarandığını görən ermənilər bolşevik Rusiyası 

ilə əlaqəyə girərək AXC-ni devirmək məqsədi ilə plan hazırladılar. Plana əsasən, Ermənistan Respublikası 

Qarabağ və Gəncəbasarda ermənilərin AXC-yə qarşı qiyamlarını təşkil etməli və çirkin əməllərini həyata 

keçirməli idilər. Ermənilər qiyamlara kömək məqsədi ilə AXC-yə qarşı müharibəyə başladı. Cümhuriyyət 

hökuməti bütün hərbi qüvvələrim Qarabağa yönəltməyə məcbur oldu. Beləliklə, Ölkənin şimal sərhədləri bolşevik 

müdaxiləçilərinin üzünə açılmış oldu. 
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Şəkil 2. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Hərbi Nazirliyinin strukturu [4]. 

 

1918-ci ilin sentyabrında Bakı şəhəri azad edildikdən sonra türk qoşun hissələrinin Qarabağa gəlməsi ilə 

burada azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən qırğınların və təcavüzlərin qarşısı alınsa da, Zəngəzur qəzasının 

azərbaycanlı əhalisi erməni zülmü altında inləməkdə davanı edirdi. 

1918-ci ildə Ə. Şıxlinski əsas idarəetmə məntəqəsindən Bakı şəhərində AXC-nin yeni yaradılmış hərbi 

hissə və bölmələrim idarə edirdi. S. Mehmandarov Gəncə şəhərində. M. Səlimov Qarabağda olan AXC-nin hərbi 

hissə və bölmələrinə komandanlıq edirdilər. ().Şıxlinski idarəetməsinin əsasən teleqraf üzərində və ya inandığı 

zabitlərdən istifadə etməklə həyata keçirirdi. 

1918-ci ildə Ə. Şıxlinski AXC-nin yeni yaradılmış hərbi hissə və bölmələrini şəkil 3-də göstərilmiş sxem 

üzrə idarə edirdi. 

 

 
 
Şəkil 3. AXC-nin hərbi hissə və bölmələri idarəetmə sxemi 

 

1918-ci il may ayının 28-də Azərbaycanın müstəqilliyi son dərəcə mürəkkəb hərbi-siyasi şəraitdə elan 

edildi. Bakı şəhəri erməni Stepan Şaumyanın rəhbərlik etdiyi Bakı Xalq Komissarları Sovetinin işğalı altında idi. 

Azərbaycanın cənubunda kök salmış denikinçi-şovinist hərbçilər və bolşevik qüvvələri bir-birini əvəz etməklə 

Lənkəran bölgəsini nəzarət altında saxlayırdılar. Qarabağda isə erməni-daşnak qüvvələri bölgəni nəzarət altına 

alaraq Azərbaycan hakimiyyətini tanımaqdan imtina edirdilər. Hələ Azərbaycan öz müstəqilliyini elan 
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etməmişdən əvvəl erməni-daşnak qüvvələri Zəngəzur və Qarabağda azərbaycanlı əhaliyə qarşı kütləvi 

təcavüzkarlıq aktları həyata keçirir, bu bölgələrin erməniləşdirilməsi və Ermənistanın hakimiyyəti altına 

gətirilməsi üçün cinayətkar siyasət yeridirdilər. Bunun üçün onların ixtiyarında çoxsaylı hərbi qüvvələr var idi. 

Məlumdur ki, Rusiyanın Qafqaz cəbhəsinin hərbi qüvvələri tərkibində çoxlu erməni silahları xidmət edirdi. 

Rusiyada baş verən bolşevik çevrilişinin nəticəsində Qafqaz cəbhəsi buraxılanda bu silahlı ermənilər hamılıqla 

Cənubi Qafqazda qaldılar və bu bölgədə özlərinə "vətən" yaratmaq üçün azərbaycanlı əhalini öz yurd-yuvasından 

sıxışdırmağa başladılar. Bundan başqa, məlumdur ki, I Dünya müharibəsi illərində Türkiyədə ruslarla birlikdə 

vuruşmaq üçün 9 erməni drujinası təşkil edilmişdi. Bu drujinanın hər biri bir alaya bərabər şəxsi heyətə malik idi. 

Təcavüzkarlıqda, insani hissləri itirməkdə daşnaklara nümunə ola biləcək Andronik, Dro kimi canilər də bu 

drujinaların rəhbərləri idilər. 

Bütün cinayətlərə baxmayaraq, bu cani və qaniçənlər Türkiyə ərazisində öz iddialarına nail ola bilmədikdə 

geri qayıdıb silahlarını Azərbaycanda azərbaycanlı əhaliyə qarşı çevirdilər ki, Azərbaycan ərazisində özlərinə bir 

dövlət yarada bilsinlər. Ona görə də hələ müstəqilliyini elan etmək ərəfəsində olarkən Azərbaycan xalqı kütləvi 

erməni təcavüzkarlığı ilə qarşılaşmışdı. Ermənilərin həyata keçirdiyi soyqırımı nəticəsində təkcə 1918-ci ilin 

payızında Zəngəzurda 52 kənd məhv edilmiş, 32 kənddə 495 ev yandırılmış, 492 ev dağıdılmış, 2254 nəfər 

azərbaycanlı öldürülmüş və 304 nəfər azərbaycanlı isə vəhşicəsinə yandırılmışdı. Gənc AXC-yə qarşı yönəldilmiş 

təhdidlər Qazax rayonu ərazisində, Zəngəzurda, Şuşa, Cəbrayıl və s. bölgələrdə davam etdirilirdi. 

1918-ci ilin sonlarında Andronikin silahlı dəstələri Zəngəzur qəzası ilə bərabər Şuşa və Cəbrayıl qəzasının 

kəndlərində də qırğın və talanları xeyli genişləndirdi. Hətta bu qırğınların miqyasından ingilis qoşunlarının 

komandanı general Tomson da dəhşətə gəlmiş və Andronikə aşağıdakı məzmunda teleqram göndərmişdi: 

“Andronikə və Şuşa rayonundakı erməni komandanına: Aldığım məlumata görə ermənilər azğınlıq və talanlar 

törədir. Müttəfiqlərin nümayəndəsi kimi mən sizə əmr edirəm ki, bu qanunsuzluqlara birdəfəlik son qoymaq üçün 

tədbirlər görün və bütün ermənilərə xəbər verin ki, onlar sakitcə öz evlərində otursunlar. Əgər siz bu əmrləri 

yerinə yetirməsəniz, baş verə biləcək qan tökülməsinə görə şəxsən məsuliyyətə cəlb ediləcəksiniz. Xahiş edirəm 

bu teleqramı almağınızı təsdiq edəsiniz. General Tomson ” [4]. 

Bu təcavüzkarlığın qarşısının alınması üçün Azərbaycan hökuməti bir sıra ciddi addımlar atdı. Qarabağ 

general-qubernatorluğu yaradıldı, Qarabağda Azərbaycanın müdafiə qüvvələrinin sayı artırıldı, Qarabağın erməni 

əhalisi və Ermənistan hökuməti ilə davamlı danışıqlar aparıldı ki, erməni təcavüzü dinc yolla aradan qaldırılsın. 

Bu tədbirlər müəyyən nəticələr versə də, erməni millətçiləri öz niyyətlərindən əl çəkmədilər, Zəngəzurda və 

Qarabağda silahlı təcavüzə başladılar. 1920-ci ilin martında isə Qarabağda həyata keçirilən təcavüzkarlıq ən 

yüksək həddinə çatdırıldı və erməni-daşnak qüvvələri Azərbaycanın Qarabağda yerləşən hərbi qüvvələri üzərinə 

qəfil hücuma keçdilər. 

Hücum ərəfəsində hərbi hissələr və müdafiə postları arasında olan bütün teleqraf və telefon xətləri 

kəsilmişdi. Erməni qüvvələrinin hücumu martın 22-də gecə saat 3-də eyni vaxtda Şuşa, Xankəndi, Əsgəran, 

Xocalı və Tərtərdə yerləşən qoşun bölmələrinin üzərinə basqınla başladı. Əsgəranda Azərbaycan ordusunun 50 

nəfərlik kiçik bir dəstəsi var idi. Bu dəstə erməni silahlılarına bütün gücləri ilə müqavimət göstərsə də, qüvvələr 

nisbəti bərabər deyildi. Ona görə ermənilər Əsgəran postunu ələ keçirib buradakı əsgərlərin hamısını məhv etdilər. 

Digər məntəqələrdə isə erməni silahlı dəstələri uğur qazana bilmədilər. Şuşa şəhəri hücum vaxtı Şuşikənddən 

güclü top atəşlərinə məruz qalmışdı. Şuşanın ətraf aləmlə bütün əlaqələri kəsilmişdi. 

24-26 mart tarixlərində Tərtər ətrafında xüsusi gərginlik yaranmışdı. Ayın 24-də erməni qüvvələri bir neçə 

dəfə Tərtər üzərinə hücuma keçmişdi. Bu hücumların hamısı dəf edilmiş, bir əsgər şəhid olmuş, 5 nəfər isə 

yaralanmışdı. Bu döyüşdə Tərtər ətrafındakı Azərbaycan partizanları da igidliklə vuruşurdular. 
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Şəkil 4. Əsgəran və Ballıcada aparılmış əməliyyatlar 

 

Martın 27-də polkovnik-leytenant Qasımbəyovun dəstəsi ilk döyüşə qoşuldu və onu uğurla başa çatdırdı. 

Güclü döyüşdən sonra Yenikənd və Qaraçinar kəndləri ermənilərdən azad edildi. Bu əməliyyatda AXC 

əsgərlərindən 15 nəfər yaralanmış, 7 nəfər isə şəhid olmuşdu. 

Martin 27-də 1-ci Tatar süvari alayının komandiri polkovnik-leytenant Sofıyev şəxsi heyətlə Yevlaxdan 

Qarabağa doğru yola düşməzdən əvvəl Gəncəyə gəlmiş, AXC-nin Hərbi naziri S. Mehmandarovla görüşmüş və 

icra edəcəyi tapşırıqları bir daha dəqiqləşdirmişdi. 

Martın 28-də polkovnik-leytenant Qasımbəyovun dəstəsi yerləşdiyi istiqamətdə düşmənə daha bir zərbə 

vurdu. Azərbaycan döyüşçülərinin güclü hücumunun qarşısını ala bilməyən erməni silahlıları günorta saat 2-də 

Xarxaput kəndini tərk etmək məcburiyyətində qalmışdılar. 

Daşbaşı kəndindən Naxçıvanik kəndinə kimi olan ərazi xüsusilə möhkəmləndirilmişdi. Ermənilər bu 

istiqamətə bir ədəd top gətirmişdilər. Həmin gün güclü yağışın yağması qoşun hissələrinin hərəkətini xeyli 

çətinləşdirirdi. Əsgəranın möhkəmləndirilmiş mövqelərinin tutulması üçün hücum yol boyu Xanabadadək 

aparılmalı idi. 

AXC-nin Hərbi Nazirliyi döyüşə partizan dəstələri də cəlb etmişdi. Onlar 3360 nömrəli hündürlük 

istiqamətində hərəkət etməli idilər. Xramort kəndi istiqamətində Parlament mühafizə dəstəsi, Daşbaşı kəndi 

istiqamətində isə Bakı piyada alayının bölmələri irəliləməli idi. General H. Səlimov bır piyada bölüyünü ehtiyatda 

saxlamışdı. Bunlardan başqa, Naxçıvanik kəndi ətrafında partizanların bir dəstəsi nümayişkaranə şəkildə hücuma 

qoşulub düşmənin diqqətini özünə cəlb etməli idi [4]. 

Bakı alayı bölmələrin sağ cinahının mühafizəsi üçün ora süvari partizan dəstəsi və Tatar süvari alayının 

bölüyünün yarısı göndərilmişdi. Süvarilərə Həşimbəyov rəhbərlik edirdi. Toplanmış kəşfiyyat məlumatlarına 

uyğun olaraq ermənilərin bütün atəş mövqelərinin zərərsizləşdirilməsi üçün şəkil 5-də göstərilmiş plan üzrə döyüş 

planlaşdırılmışdı. 

Bir neçə kəndi də azad edərək Azərbaycanın qoşun bölmələri günortadan sonra, saat 4-də Ağdam - Əsgəran 

yolunun kənarında yerləşən Katik, Aranzəmin və Naxçivanik kimi möhkəmləndirilmiş məntəqələri erməni 

qüvvələrindən azad etdi və Malıbəyli kəndinə yaxınlaşdı. 

Döyüşdə qazandığı uğurlara görə artıq polkovnik rütbəsinə layiq görülmüş Qasımbəyovun dəstəsi aprelin 

3-də Talış kəndi üzərinə hücuma keçdi. Bu kənd ətrafında da düşmənin çox güclü atəş mövqeləri var idi. 

Göstərilən bütün səylər lazımi nəticə vermədi. Polkovnik Qasımbəyovun dəstəsi itkilər verərək geri çəkilməli 

oldu. 

Tərtər istiqamətində 3-cü Şəki süvari alayının bölmələri daha bir uğur qazanıb Levonarx kəndini erməni 

təcavüzkarlarından azad etdi. Aprelin 5-də növbəti döyüşdən sonra Talış kəndi də düşmənlərdən təmizləndi. 

Polkovnik Qasımbəyovun dəstəsi irəliyə doğru hərəkətini davam etdirərək daha əhəmiyyətli və əlverişli olan 

döyüş mövqelərinə çıxdı. 
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Şəkil 5. Ağdam-Xocalı istiqamətində planlaşdırılmış döyüş 

 

Əsgəran ətrafında uğursuzluğa düçar olan düşmən qüvvələri geri çəkilərək Malıbəyli-Daşkənd 

yüksəklikləri və Şuşikənd arasında toplaşmışdılar. Ətraf kəndlərdə olan erməni silahlı dəstələri də bura axışaraq 

böyük bir zərbə qüvvəsi yaratmışdılar. Bu dəstənin sərəncamında 3 ədəd dağ topu və 2 ədəd pulemyot var idi. 

 

 
 
Şəkil 6. Xocalı-Şuşa istiqamətində planlaşdırılmış döyüş 

 

Üç gün davam edən ağır döyüşlərdə yorulmuş olan bölmələrə istirahət verildi. Bundan istifadə edən erməni 

silahlı dəstələri mövqedəki postları zəif düşünüb hücuma keçdilər və nəticədə güclü müqavimətə rast gələrək geri 

qaçmağa məcbur oldular. Əvəzində Azərbaycanın qoşun bölmələri əlavə olaraq Daşaltı kəndini ermənilərdən azad 

edərək, Keşişkənd yaxınlığındakı hakim yüksəkliyi ələ keçirdilər. 

Aprelin 9-dan 12-dək Şuşa yaxılığındakı Keşişkənd ətrafında gərgin döyüşlər baş verdi. Bu döyüşlər 

Qarabağdakı erməni qüvvələrinin ən ciddi və möhkəmləndirilmiş bazasını məhv etdi. Ənənəvi olaraq bura 

ermənilər üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bir məntəqə idi, çünki təbii şərait Keşişkənd ətrafında uzun müddət 

uğurlu müdafiə döyüşləri aparmağa imkan verirdi. 

Əsgəran istiqamətindən geri çəkilən erməni silahlıları burada cəmləşmişdilər. Döyüşün uğurlu qurtarmasını 

təmin etmək üçün bura Cəbrayıl və Zəngəzurdan da xeyli erməni qüvvəsi gətirilmişdi. Erməni silahlılarının 

ümumi sayı şəxsi heyət üzrə 3000 nəfər, top 2 ədəd, pulemyot 8 ədəd təşkil edirdi [4]. 

Ümumilikdə 2 nizami taborla döyüşə girən ermənilər uğur qazanacaqlarına, Şuşa-Xankəndi yolunu yenidən 

nəzarət altına almaqla Azərbaycan qoşunlarını Şuşaya sıxışdıracaqlarına inanırdılar. 
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Şəkil 7. Şuşikənd ətrafında planlaşdırılmış döyüş 

 

Az sonra Cavanşir alayının kəşfiyyatçıları bu alayın taborunun cinahını əhatə etmək istəyən erməni 

dəstəsinə güclü zərbə endirdi və onu geri çəkilməyə məcbur etdi. Canlarını qaçmaqla xilas etməyə çalışan 

ermənilər döyüş meydanında ingilis istehsalı olan çoxlu silah-sursat qoymuşdular. Döyüş meydanının üç 

nöqtəsində ermənilərin güclü zərbə alması Azərbaycan döyüşçülərinin əhval-ruhiyyəsini xeyli yüksəltmişdi. 

Ermənilər bütün qüvvə və imkanlarını sərf etmişdilər. Onlar nəyin bahasına olursa olsun Keşiş- kəndi 

qorumağa çalışırdılar. Azərbaycanın qoşun bölmələri isə Keşişkəndin strateji əhəmiyyətini anlayaraq bir addım 

da geri çəkilmək fikrində deyildi. Erməni qüvvələri əlverişli mövqelərdə qərar tutsalar da, onların atəşləri 

Azərbaycan döyüşçülərinin əzmini və iradəsini qıra bilmədi. 

Bununla, Qarabağdakı erməni hərbi qüvvələrinin iradəsi qırıldı və bölgədə Azərbaycan hakimiyyəti 

bərqərar edildi. Amma Qarabağın müdafiəsi uğrunda aparılan döyüşlərdə Azərbaycan Ordusu da itkilər verdi. 

Məlumatlara görə, Azərbaycanın bolşevik qüvvələri tərəfindən işğal edilməsi ərəfəsində Qarabağdakı 

Cümhuriyyət hissələrinin mövcud tərkibi aşağıdakı kimi idi. 

 
 

 

 

 
 
Şəkil 8. Keşişkənd döyüşündə iştirak edən AXC qüvvələri 

 

Nəticə 

 

Aparılmış araşdırmalar göstərir ki, ermənilər Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasətini tarixən və bu günə 

kimi davam etdirmişlər. Həmişə qonşu ölkələrə ərazi iddiaları irəli sürmüşlər. Qafqaz regionunda sabitliyi 

pozmuş, əsasən, Azərbaycanın inkişafına müxtəlif üsullarla əngəl törətməyə çalışmış və havadarlarının alətinə 

çevrilmişlər. Azərbaycana qarşı mənfur niyyətlərini, əsasən, bayram və istirahət günlərində həyata keçirmişlər. 

 

Ədəbiyyat 
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Аннотация 

Исследование сражений на территории Карабаха в 1918 - 1920-х годах 

Полковник А. Г. Гасанов, Г. Р. Гусейнова 

 

В статье проанализирована Карабахская война в 1918-1920 годах. Дана информация о причинах и 

результатах этой войны. 

Ключевые слова: Карабах, Азербайджанская Демократическая Республика, боевая позиция, резня, 

Зангезур. 

 

Summary 

Investigation of the fights gone in the Karabakh territory during 1918-1920 years 

A. H. Hasanov, G. R. Huseinova 

 

This article analyzes the Karabakh war, errupted during 1918-1920. The article emphasizes the breakout motives 

and the results of this war. 

Keywords: Karabakh, Democratic Republic of Azerbaijan. 
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Qarabağ xanlığının təşəkkülü 
 

Ələsgərova Nigar Qabil qızı, 

AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitunun doktorantı 

 

Açar sözlər: xanlıq, Qarabağ xanlığı, xanlıq — suveren dövlət. 

Ключевые слова: ханство, Карабахское ханство, ханство - суверенное государство. 

Keywords: khanates, the Karabagh khanate, khanates - sovereign state. 

 

Şimali Azərbaycanda xanlıqların yaranması XVIII əsrin ikinci yarısına təsadüf edir. Belə ki, XVIII əsrin 

ikinci yarısında Azərbaycan bir neçə xirda dövlətlərə - xanlıqlara və sultanlıqlara parçalandı. Belə parçalanma 

müsbət heç nə vəd etmirdi. Əksinə, siyasi pərakəndəlik bütövlükdə ölkəni zəiflədir və onun ayrı-ayrı əraziləri 

arasında siyasi əlaqələrlə yanaşı, təsərrüfat-iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi və möhkəmlənməsinə də mane olurdu. 

Parçalanmanın ilk nəticələrindən biri kimi, “ölkənin hərbi-siyasi tənəzzül dövrü başlandı. Azərbaycanın 

qədim dövlətçilik ənənələrini yaşatmağa çalışan ayrı-ayrı xanlar bütün ölkəni vahid dövlət çərçivəsində 

birləşdirməyə cəhd etsələr də, bu, arzu olunan nəticəni vermədi. Siyasi pərakəndəlik daha da dərinləşdi. Bununla, 

Azərbaycanı işğal etməyə çalışan yadelli təcavüzkarların əlinə çox əlverişli bir fürsət düşdü” [5, s. 32-33]. 

Yuxarıdakı mülahizədən aydın olur ki, Azərbaycanın XVIII əsrin ikinci yarısındakı tarixi əslində müstəqil 

və yarımasılı dövlət qurumlarının - xanlıqların tarixindən ibarətdir. Azərbaycan ərazisində xanlıqlar başlıca olaraq 

Iran hakimiyyət dairələri ilə mübarizədə yarandığından onların meydana gəlməsinin sosial-iqtisadi və siyasi 

şərtləri ümumi xarakter daşımışdır. Lakin xanlıqların yaranması bir-birindən fərqlənmişdir. Belə fərq onların 

təşəkkül tapması formasında təzahür etmişdir. 

Azərbaycan ərazisində ilk müstəqil xanlıqların yaranması XVIII əsrin 40-cı illərinə aiddir. Əgər onlardan 

bəzisi Nadir şah dövlətinin strukturundan sonra meydana gəlmədirsə, digərləri hələ Nadir şahın hökmranlığı 

dövründə İran əleyhinə mübarizə nəticəsində formalaşmağa başlamışdı. Xanlıqların bəzisi isə öz başlanğıcını 

Səfəvilər dövlətinin tərkibində yarımmüstəqil inzibati varlıq kimi mövcud olduğu dövrdən götürür [2, s. 404]. 

Göstərilən dövrdə Azərbaycanın ərazisində 20 müstəqil xanlıq, yəni əslində suveren dövlət yaranmışdı. Bu 

xanlıqların hər biri öz konkret ərazisinə (əlbəttə ki, sərhədlər bir növ şərti - rəmzi xarakter daşımışdır), öz mərkəz 

şəhərinə, yəni idarəetmə mərkəzinə, idarəetmə qaydalarına, inzibati vahidlərinə, təsərrüfat sahələrinə və öz 

qoşununa malik olmuşdur. Bütün bunlara baxmayaraq, xanlıqlar arasındakı siyasi və təsərrüfat-iqtisadi əlaqələrin 

yüksək olduğunu söyləmək çətindir. Xanlıqlar içərisində öz qüdrət və nüfuzuna görə tarixdə müəyyən iz qoymuş 

xanlıqlar ölkənin taleyinin müəyyənləşdirilməsində tarixi rol oynamışlar. 

Adları çəkilən xanlıqlar içərisində məhz Qarabağ xanlığı öz ziddiyyətli tarixi məqamları ilə diqqəti xüsusi 

olaraq cəlb edir. 

XVIII yüzillikdə Qarabağın ərazisində mürəkkəb tarixi hadisələr baş verirdi. Səfəvi dövlətinin inzibati 

bölgülərindən birini təşkil edən Qarabağ bəylərbəyliyi 1724-cü ildən etibarən Osmanlı Türkiyəsi tərəfindən zəbt 

edildı. Bəylərbəyliyin mərkəzi Gəncə şəhəri türk qoşunlarının əlinə keçdi. Türk qoşunları ilə müharibədə 

fərqlənənlər arasında Qarabağın Cavanşir elinin nümayəndələri Pənahəli bəy... də var idi. Qarabağlıların böyük 

bir hissəsinin Xorasan və Əfqanıstana köçürülmələri şahın sarayında xidmət edən Pənahəli bəyi... xeyli narahat 

etdi. Şahın xain niyyətli olduğunu bilən Pənahəli bəy 1738-ci ildə bir dəstə öz yaxın adamları ilə birlikdə sarayı 

tərk edib doğma yurdu Qarabağa çəkildi [1, s. 531]. 

Nadir şah tərəfindən təqib olunan Pənahəli bəy ilk zamanlar Zəngəzur feodalı Qara Murtuza bəyin 

yaylasında məskən saldı, ətrafına topladığı dəstələrlə İran inzibati mərkəzlərinə - Gəncəyə, Naxçıvana, Şəkiyə 

basqınlar etdi. Pənahəli bəy qarət nəticəsində əldə etdiyi mal-qaranı, atları və s. məzlum kütlə arasında paylayır 

və bununla böyük nüfuz qazanırdı. Nadir şahın ölümü bir çox yerli feodallar kimi Pənahəli bəy üçün də geniş 

fəaliyyət imkanları açdı. O, keçmiş Qarabağ bəylərbəyliyinin qərb hissəsində Qarabağ xanlığının əsasını qoydu 

[1, s. 531]. 

Qarabağ xanlığı XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycan ərazisində təşəkkül tapmış 20 xanlıqdan biri idi. 

O, geniş bir ərazinı əhatə edirdi. Rzaqulu bəy Mirzə Camal oğlu özünün “Pənah xan və İbrahim xanın Qarabağda 

hakimiyyətləri və о zamanın hadisələri” əsərində yazır ki, “qədim tarixlərdə yazıldığı üzrə Qarabağ vilayəti Araz 

çayının Xudafərin körpüsündən, indi Qazaxla Dəmirçihəsənli (kəndi) arasında sərhəd olan və Rusiya dövlət 

başçılarının Qırmızı körpü və ya Krasnıy most dedikləri Sınıq körpüyə qədər olan məsafədən ibarətdir” [4, s. 205-

206]. Bu tarixi faktı Həsənli Qaradağının “Qarabağ vilayətinin qədim və cədid keyfıyyət və övzaları (iqtibas)” 

əsəri [4, s. 352] də təsdiq edir. Müəllif daha sonra yazır ki, “Nadir şahın qətlindən sonra Pənah xan 12 il Qarabağda 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

667 
 

xanlıq etmişdi. Pənah xandan sonra İbrahimxəlil xan hökumət olub, о da xanlıq etmişdi. Bunun ən müqərrib 

adamlarından biri Qarabağın məşhur şairi Molla Pənah Vaqif olmuşdu. İbrahim xan çox tədbirlər görmüş, xüsusən 

şəhərə hasar çəkdirmək və Şuşanın 28 kilometrliyində daş yolda olan Əsgəran adlanan möhkəm barıları da Şuşanı 

riyakar düşmənlərinin hücumundan xilas etmək üçün çəkdirmişdir” [4, s. 357]. 

Qarabağ xanlığının yaranmasının özünəməxsus xüsusiyyətləri olmuşdur. Həmin xüsusiyyətlərə 

aşağıdakılar aid edib bilər : 

1) Qarabağda ayrı-ayrı feodal hakimiyyətlərinin siyasi müstəqilliyinin ləğv edilməsı vasitəsilə xanlıq 

idarəçilik formasının bərqərar edilməsi; 

2) xanlığın hərbi-siyasi mərkəzinin yaradılması və möhkəmləndırilməsi; 

3) xanın hakimiyyətinin qonşuluqda olan feodal dairələrinə yayılmasına nail olunması. 

Göstərmək zəruridir ki, gələcək xanlığın banisi Pənahəli xan başda olmaqla Cavanşir feodal əsilzadələri bu 

məsələnin həllində aparıcı qüvvə qismində çıxış etmişlər. Həlledici rol isə, məlum olduğu kimi, Pənahəli xana 

məxsus olmuşdur. 

Mirzə Adıgözəl bəy özünün “Qarabağnamə” əsərində yazır: “Mərhum Pənahəli xan xanlıq adı almağı çox 

arzu edir və həmişə о ali mənsəbə rəğbət bəsləyirdi. Ruzgarın gərdişi gecə-gündüzün gərdişi nəticəsində onun 

ləyaqətli vücudunu о qiymətli xələtlə bəzədi. Beləliklə, xan öz məqsədinə nail oldu. O, oturub öz-özünə düşündü 

ki, haldan hala girən fələkin hərəkatına heç vaxt inanmaq, xoşbəxtliyə və dövlətin artmasına qətiyyən bel 

bağlamaq olmaz. Hər an dəyişməkdə olan fələyin qoca qurdunun hiyləgərliyindən, rəngdən-rəngə girən çarxın 

alçaqlığından qafıl olmaq ağıllı və bilikli adamlara yaramaz. Bundan sonra çöllərdə vaxt keçirməklə istənilən 

məqsədə çatmaq olmaz. Yaxşısı və münasibi budur ki, möhkəm bir bina və qala tikilsin. Bir hadisə üz verdiyi 

zaman ora məskən, tənglik və bolluq vaxtında isə aman evi olsun; çünki şir nə qədər heybətli olsa da, ona bir hin 

lazımdır.... Bir hadisə üz verdiyi zaman bəla kəməndinin halqasından və düşmən əzabı duzağından asudə olsun” 

[3, s. 33-34]. 

Pənahəli xanın Qarabağ torçıağında xanlıq yaratmaq məqsədi və istəyi heç də hamar yolla getməmişdir. O, 

ilk növbədə, erməni məlikliklərinin, daha sonra yerli feodal və əyanların müqaviməti ilə üzləşməli, həmin 

müqaviməti qırmalı olmuşdur. Qarabağ məliklikləri hələ Nadir şahın hökmranlığı dövründə, onun Türkiyəyə qarşı 

apardığı müharibədə qoşunun tərkibində vuruşur, şahın qoşununu ərzaqla təchiz edir, dövlətın bütün 

imtiyazlarından istifadə edirdilər. Məlikliklərin hətta öz silahlı qoşunu da var idi. Bununla belə, erməni 

məliklikləri Qarabağı müstəqil xanlıq kimi görmək istəməmişdilər. 

Buna görə də “Pənahəli xan, hər şeydən əvvəl, məliklərlə haqq-hesab çürütmək qərarına gəlmişdir. Nadir 

şah dövlətinin süqutundan sonra məliklər artıq öz imtiyazlarından məhrum edilmişdilər. Öz keçmiş 

imtiyazlarından əl çəkmək istəməyən məlikləri itaətdə saxlamaq məqsədi ilə Pənahəli xan onların arasına nifaq 

saldı. Vərəndə məliki Şahnəzər hakimiyyət üstündə öz əmisi Məlik Hüsünü öldürdü. Şahnəzər öz qızım Pənahəli 

xanın oğlu İbrahimxəlil xana verərək digər məliklərdən ayrıldı, hətta onlara qarşı çıxdı. Həmin vaxtdan digər 

məliklər Pənahəli xanın hakimiyyətini qəbul etməyə və onun vassalı olmağa razı oldular. Qarabağ məlikləri ilə 

mərkəzi xan hakmiyyəti arasında mübarizə dini əsasda deyil, torpaq və hakimiyyət uğrunda gedirdi” [2, s. 407]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Pənahəli xanın artmaqda olan şöhrəti Azərbaycanın digər xanlarını da narahat 

edirdi. Onların içərisində Hacı Çələbi Pənahəli xana qarşı daha inadlı mübarizə aparmağı qərara almışdı. O, xeyli 

qüvvə toplayıb müttəfiqləri ilə birlikdə Bayat qalasını mühasirəyə aldı və bir neçə dəfə həmlə etdi. Lakin hücum 

haqqında qabaqcadan xəbərdar olan Pənahəli xan öz qohumlarım və Qarabağ elatlarını silahlandıraraq müdafıəyə 

vaxtında hazırlaşmışdı. Mühasirənin bir aydan artıq davam etməsinə baxmayaraq, Pənahəli xanın düşmənləri 

Bayat qalasını ala bilmədilər. 

Beləliklə, XVIII əsrin 50-ci illərində Qarabağın iri feodal və əyanlarının, о cümlədən erməni məliklərinin 

müqaviməti sarsıdıldı, onlar tamamilə xanlığın tabeliyi altına düşdülər. Lakin məliklər Qarabağ kilsə 

təşkilatlarının (Qandzasar katalikosunun) rus sarayına yazdıqları məktublarda, erməni xironistlərinin müxtəlif 

yazılarında məliklərin ayrılma cəhdlərinə, onların mərkəzi hakimiyyətə tabe olmaq istəməmələrinə dini don 

geyindirilirdi. Əslində isə Qarabağ məlikləri ilə mərkəzi xanlıq hakimiyyəti arasında gedən mübarizə siyasi 

mahiyyət daşıyırdı. Hər hansi hakim feodal sinfı arasında aparılan din davası deyil, hakimiyyət, torpaq və ərazi 

uğrunda aparılan mübarizə idi. Bu da, öz növbəsində, mükəlləfiyyətli kəndlilərə öz ağır təsirini göstərməyə 

bilməzdi. 

Qarabağ xanının nüfuzunun artması ilə Şamaxı, Şəki, Gəncə, İrəvan, Naxçivan, Qarabağ xanlıqlarının və 

Kartli-Kaxetiya çarlığının Pənahəli xana onunla müttəfıq olmaq arzuları ilə bağlı məktubları gəlirdi. 1747-ci ildə 

Nadir şahın öldürülməsindən sonra İranda şah hakimiyyəti uğrunda mübarizədə Nadir şahın varisləri, zəndlər 

tayfasından olan Kərim xan, türk mənşəlı qacarlar və bəzi Cənubi Azərbaycan xanları daha böyük fəallıq 
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göstərirdilər [6, s. 39-40]. 

Hakim feodal sinfi arasında gedən hakimiyyət, torpaq və ərazi uğrunda mübarizə nəticəsində Pənahəli xanın 

Bayat qalasına rəğbəti azaldı. Bu hadisələrdən sonra o, daha həmin qalaya etibar etmirdi. Buna görə də Ağdam 

yaxınlığında - Şahbulaqda daha möhkəm bir qala inşa etdirir. Pənahəli xan bir sıra xanların oğullarını Şahbulaq 

qalasında girov saxlayır və bununla onları özündən asılı vəziyyətdə saxlamaq istəyirdi. Bir qədər sonra o, xanlığın 

mərkəzini əlçatmaz bir yerə köçürür və orada qala tikdirir. Bu, Şuşa qalası idi. Qarabağ tarixçilərinin verdikləri 

məlumata görə, 1750-ci ildə Şuşa-kənddən bir qədər aralı, hündür, sıldırım dağ üstündə qalanın inşasına başlandı 

və 1756-175 7-ci illərdə tikilib başa çatdırıldı. Əvvəllər qala onun banisinin adı ilə Pənahabad, sonralar isə Şuşa 

qalası adlandırıldı. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Şuşa qalasının tıkilməsi ilə bağlı mənbələrdə bir sıra fikir ayrılıqları mövcuddur. 

Bəzi məlumatlara görə qalanın özülü 1754-cü ildə, digər mənbələrə görə 1750-ci ildə qoyulmuşdur. Lakin daha 

inandırıcı məlumatı “Qarabağnamələr” verir. “Qarabağnamələr”in son nəşrinin tərtibatçılarının fıkrincə, 

Qarabağnamələrdə göstərilən 1170-ci il hicri (miladi - 1756-1757-ci illər) tarixi yanlışdır. Çünki bu tarix, əvvələn, 

Pənahəli xanın vəfatından sonra cəmi 2-3 il əvvələ aiddir ki, bu da Pənah xanın həyatından olan faktlarla ziddiyyət 

təşkil edir. İkincisi, tərtibatçılar belə hesab edirlər ki, Məmmədhəsən xan artıq 1751-ci ildə Qarabağa yürüş edərək 

Şuşanı mühasirəyə almışdır, deməli, artıq bu zaman Şuşa qalası mövcud olub. Beləliklə, bu nəticəyə gəlmək olar 

ki, Şuşa qalasının da əsası ən geci 1751-ci ilin birinci iki ayı, yaxud 1750-ci ilin ikinci yarısında qoyulmuşdur (3, 

40-42). 

Pənahəli xanın dövründə Şuşa (“Şuşa qalası”) Azərbaycanın inzibati, ticarət və sənətkarlıq mərkəzlərindən 

biri olmuşdur. Şuşadan 

Aran vasitəsi ilə Ön Qafqazı İran və digər ölkələrlə birləşdirən karvan yolu keçirdi. Ümumiyyətlə isə Şuşa 

qalası, ilk növbədə, etibarlı müdafiə istehkamı olub. Təkcə Şuşanın deyil, bütövlükdə Qarabağın ərazisinin silahlı 

yürüş və müdaxilələrdən qorunmasında Şuşa qalası mühüm sipər rolunu oynamışdır. 

XV əsr erməni xatirə yazılarının məlumatına görə isə qala həb üç əsr əvvəl - 1428-ci ildə türksoylu 

tayfaların biri tərəfındən inşa edilmişdir. Pənahəli xan isə onu bərpa etdirmiş, möhkəmləndirmiş və 

abadlaşdırmışdır. Bu fıkri A. A. Bakıxanov da təsdiq edir: “Şuşa Azərbaycanın Təbriz kimi qədim şəhərlərindən 

biridir, onun ilk adı heç də Pənahabad, Şuşa yox, Novruz olmuşdur”. Pənahəli xanın hakimiyyəti dövründə qala 

iri bir şəhərə çevrilmişdir. Fikrimizcə, bu mülahizələr inandırıcı görünmürlər və Şuşa qalasının məhz Pənahəli 

xan tərəfındən qoyulduğu artıq tarixi faktlarla təsdiq edilmişdir. 1751-ci ildə əfqanlı Azadxan İrəvanı mühasirə 

edərkən Şuşa qalası nəinki var idi, həm də orada Pənahabad adlı pul da kəsilirdi [1, s. 535]. 

1761-1762-ci illərdə İranın müxtəlif vilayətlərini hakimiyyəti altında birləşdirən Kərim xan Zənd 

Azərbaycan üzərinə yürüşə başladı. Azərbaycan xanlıqları arasındakı ixtilaf və ziddiyyətlərdən istifadə edən 

Kərim xan Zənd yerli feodalları da öz tərəfınə çəkməyə çalışırdı. Urmiya xanlığı üzərində qələbədən sonra Kərim 

xan Zənd Pənahəli xana (baxmayaraq ki, aralarında müttəfiqlik sazışi var idi) xəyanət etdi və müxtəlif bəhanələrlə 

ona Qarabağa qayıtmağa icazə vermədi. Əvəzində oğlu İbrahimxəlil xam həbsdən azad etdi və Qarabağa qaytardı. 

O, xanlığı idarə etməyə başladı. Pənahəli xan isə Şiraza aparıldı və ömrünün axırınadək (1763-cü ilədək) orada 

qaldı. 

İbrahımxəlil xanın (1763-1806) dövründə Qarabağ xanlığı daha da gücləndi. Xanlıqda diqqətəlayiq binalar, 

qalalar inşa edildi. Xanlığın ərazisindəki məscidi xanın qızı Gövhər ağa bərpa etdirmişdi. İki dağ arasında 

Əsgəran, Ağoğlan qalaları, Şuşa qalasının hasarı, özünün imarəti, Xəzanə dərəcəsində imarət və otaqlar, Xan bağı 

imarətləri, Ağdam imarətləri və bazarının hasarı və s. tikilmişdi. Bir sözlə, İbrahimxəlil xanın hakimiyyəti 

illərində Qarabağ xanlığında böyük abadlıq işləri aparılmışdı. 

İbrahimxəlil xanın nüfuzu Azərbaycanın cənub xanlıqlarına, müəyyən vaxtlarda isə Gəncə xanlığına da 

sirayət etmişdi. İbrahimxəlil xan qızı Tuti Bikə xanımı Şəkili Səlim xana ərə vermişdi. Məhz onların gücündən 

istifadə edən İbrahimxəlil xan erməni məliklərinin xəyanətinə, qonşu xanlıqların Qarabağa basqınlarına son qoya 

bilmişdi. Qarabağ xanlığının daxilində və xaricində sabitlik yaratmış İbrahimxəlil xan əhalinin dinc əməklə 

məşğul olmasına da şərait yaratmışdı. 

Beləliklə, ifadə edilənləri yekunlaşdıraraq belə bir qısa nəticəyə gəlmək olar ki, Qarabağ xanlığının 

təşəkkülünü şərtləndirən amillər içərisində aşağıdakıları göstərmək olar. 

 

1. Yerli feodal və əyanların vahid hakimiyyət altında birləşdırilməsı və onların mərkəzi hakimiyyətə tabe 

edilməsi. 

2. Qarabağ məliklərinin hakimiyyət, torçıaq və ərazi iddialarının qarşısının alınması. 

3. Pənahəli xanın bilavasitə özünün xan olmaq istəyi. 
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Становление Карабахского ханства 

 

Резюме 

 

Настоящая статья посвящена историческим становлениям Карабахского ханства Азербайджана. На 

территории Карабаха с середины XVIII века существовало весьма сильное Азербайджанское ханство с 

суперматией азербайджанцев. Карабахское ханство обосновал Панахали хан, затем названным ханством 

управлял его сын Ибрагимхалил хан. При его господстве ханство стала еще сильнее. Обоснование 

крепости Шуша сыграло большую историческую роль в защите ханства на протяжении нескольких лет. 
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Formation Of The Karabakh Khanate 

 

Summary 

The article is dedicated to the historical formation of the Karabakh khanate of Azerbaijan. In the territory 

of Karabakh, from the middle of the 18th century there was a very strong Azerbaijani khanate with the supremacy 

of Azerbaijanis. The Karabakh khanate was founded by Panahali Khan, and then the khanate was ruled by his son 

Ibrahimkhalil Khan. Under his rule, the khanate became stronger.The fortress Shusha played great historical role 

in protection of the khanate for several years. 
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Qarabağın arxeoloji abidələri ən qədim zamanlardan b.e. IV əsrinə qədər 
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Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - UNEC 

Diana Cəfərova,  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - UNEC 

 

Açar sözlər: Azərbaycan, Qarabağ, abidələr, xronologiya, artefaktlar 

 

Azərbaycanın yaşayış üçün əlverişli təbii-coqrafı şəraiti qədim daş dövründən (paleolit) burada insanların 

məskunlaşmasına imkan vermişdir. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycanın bütün bölgələrində tarixin müxtəlif 

dövrlərinə aid çoxsaylı arxeoloji abidələr aşkar edilir. Bu abidələrin ən qədimlərinin yaşı milyon illərlə ölçülür. 

Arxeoloji abidələrlə çox zəngin olan Azərbaycan bölgələrindən biri də Qarabağdır. Kür və Araz çayları 

arasında yerləşən bu bölgənin yaşayış üçün çox əlverişli iqlimi və münbit torpaqları vardır. Qarabağ bütün tarixi 

dövrlərdə Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olmuşdur. Ən qədim daş dövründən başlayaraq bütün sonrakı dövrlərdə 

də bu bölgənin maddi mədəniyyəti Azərbaycanın digər bölgələrinin maddi mədəniyyəti ilə eyniyyət təşkil edir. 

Qarabağ toponimi isə xalis türk mənşəli olub orta əsrlərdə yaranmışdır [8; 31; 39, s.113; 36, s. 120-123; 11, s. 

133]. 

Antik və ilk orta əsrlər dövrlərində Qarabağ ərazisi qədim Azərbaycan dövləti olan Qafqaz Albaniyasının 

tərkibinə daxil idi. XVI-XVII əsrlərdə Qarabağ mərkəzi Gəncə olan bəylərbəyliyi kimi Azərbaycanın Səfəvilər 

dövlətinin tərkibinə daxil olan dörd bölgəsindən biri olmuş və XVIII əsrdə bu bəylərbəylik əsasında Qarabağ 

xanlığı yaranmışdı [31; 8]. 

Aran (düzən) və dağlıq hissələrdən ibarət olan Qarabağın bütün ərazisi tarixin müxtəlif dövrlərinə aid 

arxeoloji abidələrlə zəngindir. Qarabağ bölgəsi arxeoloji abidələrinin daha yaxşı öyrənilməsi ilə də seçilir. Bu 

abidələr hələ XIX əsrdən tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmişdir. Qarabağın arxeoloji abidələri haqqında ilk dəfə 

ətraflı məlumatı S. Veyssenqof vermişdir [14, s. 64-69]. Təkcə Azərbaycanda deyil bütün Avrasiya ərazisində ən 

qədim insan məskənləri də Qarabağda aşkar edilib öyrənilmişdir. 1891-1898-ci illərdə Şuşada Realni məktəbində 

müəllim işləyən mənşəcə alman olan E. Resler Qarabağda tunc dövrünə aid çoxlu qəbir abidələrini qeydə alaraq 

tədqiq etmişdi. Buraya Şuşa və ətrafı, Daşaltı, Çanaxçı, Mehtikənd, Axuaxı, Ballıqaya, Sırxavənd, Xaçınçay, 

Qarabulaq, Gülablı və s. daxildir. Onun Xocalı qəbiristanlığında apardığı tədqiqatlar daha çox diqqəti cəlb edib 

[5, s. 6-7]. 

1896-cı ildə Moskva Arxeologiya Cəmiyyəti tərəfindən Cənubi Qafqaza ezam olunan A. A. İvanovski 

Xocalıda və bir sıra başqa qədim abidələrdə arxeoloji qazıntılar aparmışdır [22, s. 143-187]. 

Qarabağın arxeoloji abidələrinin öyrənilməsində əsas dönüş 1926-cı ildə başlandı. O zaman Azərbaycanın 

Tədqiq edən və Öyrənən Cəmiyyətin rus alimi akademik İ. İ. Meşşaninovun başçılığı və azərbaycanlı alimlərin 

(İ. Cəfərzadə, Ə. Ələkbərov) iştirakı ilə təşkil etdiyi xüsusi arxeoloji ekspedisiya Qarabağın arxeoloji abidələrinin 

planlı şəkildə öyrənməyə başladı. Bu ekspedisiya Qarabağın Xocalı nekropolu kompleksində və ona yaxın ərazidə 

kurqan və daş hörgülü (daş sənduqə) qəbir abidələrini tədqiq etmişdi. 

Akademik İ. İ. Meşşaninovun rəhbərliyi ilə 1927-1933-cü illərdə Mil-Qarabağ düzənliyində və Dağlıq 

Qarabağda daha geniş arxeoloji tədqiqatlar aparılmışdı [30, s. 217-240]. 

1938-1939-cu illərdə o zamanki Yelenen-dorf-Xanlar hazırda Göy-Göl adlanan şəhərdə müəllimlik edən, 

mənşəcə alman olan Y. İ. Hummel Gəncə ətrafı ilə yanaşı Xocalıda, Xankəndində, Kərkicahanda da arxeoloji 

tədqiqatlar aparmış, ilk və son tunc dövrü abidələri aşkar edərək nəticələrini ləngimədən nəşr etdirmişdir [9, s. 

77-82; 10, s. 15-21]. 

Qarabağın arxeoloji tədqiqinin növbəti mərhələsi XX əsrin 50-ci illərində başlanmışdı. 1953-cü ildə 

Azərbaycan SSR EA Tarix İnstitutu ilə SSRİ EA Arxeologiya İnstitutu Leninqrad bölməsinin birgə arxeoloji 

ekspedisiyası görkəmli rus alimi A. A. İessenin başçılığı ilə Naxçıvan və Mil-Qarabağ düzündə əsaslı axtarış və 

qazıntı işləri apardı. Nəticədə orada əvvələr öyrənilən abidələrin yerləri dəqiqləşdirildi və müxtəlif dövrlərə aid 

onlarla yeni arxeoloji abidələr qeydə alınaraq tədqiq olundu. Bu abidələr eneolit dövründən orta əsrlərə qədər 

dövrü əhatə edirlər. Bu zaman Qarabağın Xocalı, Üzərliktəpə, Üçtəpə, Qaratəpə kimi abidələrində əsaslı arxeoloji 

qazıntı işləri aparıldı [28;29]. 

XX əsrin 60-cı illərində M. Hüseynovun, İ. H. Nərimanovun, Q. S.  İsmayılovun rəhbərlikləri ilə arxeoloji 
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ekspedisiyalar Qarabağın ən müxtəlif dövr arxeoloji abidələrini planlı şəkildə tədqiq etdilər. 

Məhz bunların sayəsində Qarabağda M. Hüseynovun [7, s. 24-79] rəhbərliyi ilə ilk dəfə olaraq paleolit 

dövrünə aid qədim insanların Azıx və Taqlar kimi mağara düşərgələri aşkar edilərək tədqiq olundu. 

Bunula yanaşı, arxeoloji tədqiqatlar zamanı ərazidə eneolit və ilk tunc dövrlərinə aid təpələr şəkilində 

qalmış çoxsaylı yaşayış yerləri də aşkar edilərək elmi dövüyyəyə daxil edildi. Bunlardan İ. Nərimanovun 

rəhbərliyi ilə öyrənilən İlantəpə, Çalaqantəpə və Leylatəpəni [34], Q. İsmayılovun rəhbərliyi ilə arxeoloji 

qazıntılar aparılmış çoxtəbəqəli Qaraköpəktəpə, Günəştəpə, Uzuntəpə, Şomulutəpə və s. [25] abidələrini 

göstərmək olar. 

1980-ci ildən bu ərazidə arxeoloji tədqiqatlar aparmağa bu məqalənin müəlliflərindən biri olan 

H. F. Cəfərovda qoşuldu. Onun rəhbərliyi ilə aparılan sistemli qazıntılar nəticəsində Qarqarçay və Tərtərçay 

hövzələrindəki tunc və ilk dəmir dövrlərinə aid Borsunlu, Bəimsarov, Sarıçoban, Toxmaxtəpə, Şortəpə, Qaratəpə, 

Misirqışlağı, Üçoğlan [5], Xocalı [6, s. 46-56] kimi çox zəngin abidələrdə sistemli stasiyonar arxeoloji axtarışlar 

aparıldı. Tıdqiqatların nəticələri müxtəlif səpkili elmi toplularda nəşr olundu[5]. Qarabağ ərazisində digər 

arxeoloqların qazıntıları nəticəsində tarixin sonrakı dövrlərinə aid də çoxlu abidələr öyrənilmişdir. Ümumiyyətlə, 

Qarabağda aşkar edilib öyrənilən arxeoloji abidələr insan cəmiyyəti tarixinin ən qədim daş dövründən başlayaraq 

son orta əsrlərə qədər bütün mərhələlərini əhatə edir. Bu yazıda isə Qarabağın yalnız ən qədim paleolit dövründən 

e.ə I minilliyin ortalarına qədərki dövrləri əhatə edən abidələri haqqında çox qısa məlumat verilir. 

 

Paleolit dövrü abidələri 

 

Azərbaycanda paleolit dövrünə aid ən qədim arxeoloji abidələr Qarabağda aşkar edilərək tədqiq 

olunmuşdur. Bunlar bütün Avraziyanın ən qədim abidələri sırasına daxil olan Azıx və Taqlar mağara 

düşərgələridir. 

Azərbaycan arxeoloqu Məmmədəli Hüseynovun rəhbərliyi və Əsədulla Cəfərovun yaxından iştirakı ilə 

öyrənilən bu mağaralar Dağlıq Qarabağ ərazisində, Füzuli rayonunun mərkəzindən 14-17 km şimali-qərbdə 

yerləşirlər [7; 17; 1]. 

Azıx mağarası Tuğ kəndinin yaxınlığında, Quruçay dərəsinin sol yamacında yerləşir. Bu abidə 1960-cı ildə 

aşkar edilmiş, bir-neçə il ərzində öyrənilmişdir. Qədim paleolit dövrünə aid olan bu mağara düşərgəsində aparılan 

qazıntılar zamanı aşkar edilən tapıntıların bəzilərinin yaşı 2 milyon ildən çoxdur. Azıx mağarasının ən qədim VII-

X təbəqələri bu dövrə aid edilir və arxeoloji ədəbiyyatda «Quruçay arxeoloji mədəniyyəti» kimi tanınır (şək.1-2) 

Tədqiqatçılar bu təbəqənin tapıntılarım haqlı olaraq Şərqi Afrikada Tanzaniyanın tapıntıları ilə müqayisə edirlər. 

Bu dövrün daşdan hazırlanan əmək alətləri özlərinin ibtidai formaları ilə seçilirlər (şək. 1,2). 

Azıx mağarasının V-Vl-cı təbəqələrində bir-neçə ocaq qalıqları və insanların ilk bulaq kimi istifadə 

etdikləri su yığılmaq üçün qayada düzəltdikləri oyuq aşkar edilmişdir. 

Azıx mağarasında ən nadir tapıntı 1968-ci ildə mədəni təbəqənin V qatında aşkar edilən insanın 350-400 

min il bundan əvvələ aid daşlaşmış alt çənəsinin fraqmentidir. Bu fraqment də iki diş (biri tam, digərinin yarısı) 

qalmışdır (şək.3) Bu tapıntı, «Azıx adamı» (Azıxantrop) adı ilə tanınan çox qiymətli tapıntı sayılır. İnsanlar 

özlərinin həmin inkişaf mərhələsində məhsul istehsal etmir, təbiətin hazır məhsulları ilə qidalanırdılar. Azıx adamı 

ovçuluq və toplayıcılıq məhsulları ilə qidalanmışdır. Onlar müxtəlif heyvanları çox bəsit üsullarla ovlayır, 

bitkilərin dəni və köklərinini, meyvələrini toplayaraq qidalanırdılar. Azıx mağarasında aşel dövrünə aid tapılan 

bir qədər yanmış sümüklər, ocaq qalıqları göstərir ki, o zaman insanlar oddan yemək bişirmək və özlərini yırtıcı 

heyvanlardan qorumaq üçün istifadə edirdilər. Çox gümanki, o zaman hələ insanlar süni yol ilə od əldə etməyi 

bilmir və odu uzun müddət sönməyə qoymurdular. 

Tapıntılar qədim daş dövründə insanların həyat tərzini, onların necə və nə ilə qidalanmasını, onların 

düşüncə tərzini, o dövrdə iqlim şəraitini öyrənməyə imkan verir. Sümük materialları göstərir ki azıxantroplar 

mağara ayılarım, boz ayıları, nəhəng və xallı maralları ovlayırdılar. Onlar heyvanların dərisindən, ətindən və 

sümüklərindən istifadə edirdilər. 

Bəzi tapıntılar azıxantropların orta aşel dövründə mənəvi həyatlarım da işıqlandırmağa imkan verir. 

Mağaranın V təbəqəsinin divarında hündürlüyü 1,5 m, eni 0,8 m, dərinliyi 1 m olan taxça formalı çatda bir neçə 

mağara və boz ayıların kəllələri qoyulmuşdur. Onların üstündə məqsədyönlü çəkilən cızma xətlər vardır (şək.4). 

Bu tapıntılar çox güman ki, o dövrdə yaşayan insanların əmələ gəlməkdə olan ilk inamları ilə əlaqədar olmuşdur. 

Bu cızma xətlər ola bilsin o dövrdə say haqqında təsəvvürlərini və ya heyvanlara inamların (totemizm) yaranması 

ilə əlaqədər olmuşdur. 

Azıx mağarasının yaxınlığında, Quru çayın sol sahilində, Taqlar kəndinin ərazisində paleolit dövrünə aid 
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digər mağara düşərgəsi də (Tağlar) öyrənilmişdir [18]. Mağarada mədəni təbəqələr orta paleolit-mustye dövrünə 

aiddir. Bu mağarada altı təbəqədə 5000-ə qədər daş məmulatı aşkar edilmişdir.(şək.5) Daş alətlər əsasən çaxmaq 

daşından və bir qədər az obsidian və digər daşlardan da düzədilmişdir. Tapıntılar alətlər hazırlamaq üçün istifadə 

olunan nukleuslar (onlardan alətlər düzəltmək üçün qəlpələr qopardılmışdır), bu dövr üçün səciyyəvi olan 

itiuclular, qaşovlar və digər növ alətlərdən ibarətdirlər (şək 5). 

M. Hüseyinovun rəhbərlik etdiyi arxeoloji ekspedisiyanin aşkar etdiyi Şuşa paleolit dövrü mağarası da ibdai 

insani arın həyat tərzinin öyrənilməsində dəyərli materiallar əldə etməyə imkan vermişdir. 

Qarabağda aşkar olunan başqa bir paleolit dövrü mağarası M. Mansurovun elmi dövriyyəyə daxil etdiyi, 

Kəlbəcər rayonunun yüksək dağlıq zonasında yerləşmiş Zar mağarasıdır. 

Palelolit dövrünə aid abidələr Azərbaycanın digər bölgələlərində də aşkar edilmişdir. Bu abidələr 

Azərbaycanda insanların çox qədim zamanlardan başlayaraq məskunlaşdığını göstərir. 

 

Eneolit dövrü abidələri 

 

Yuxanda qeyd olunan kimi Qarabağ ərazisində insan cəmiyyətinin mövcudluğunu və onun inkişafının 

bütün mərhələrini əks etdirən müxtəlif tipli arxeoloji abidələr vardır. Lakin başqa yerlərdə olduğu kimi burada da 

bütün dövrlərin abidələri eyni dərərcədə öyrənilməmişdir. Məsələn, hələlik bu bölgədə orta daş-mezolit (yunanca 

mezos-orta, litos-daş) və yeni daş-neolit (yun.neos-yeni, litos-daş) dövrlərinə aid abidələr demək olar ki 

araşdırılmamışdır. Çox vaxt mezolit dövrünü neolitin birinci-saxsı məmulatı istehsalına qədərki mərhələsi hesab 

edirlər. Mezolit və xüsusilə də neolit dövründə insanlar mənimsəmə təsərrüfatlarından (ovçuluq və toplayıcılıq), 

istehsal təsərrüfatlarına (maldarlıq və əkinçilik) keçmişlər. Əslində əsil həqiqət bundan ibarətdir ki, mezolit 

dövründə istehsal təsərrüfatının rüşeymləri meydana gəlməyə başlamışdır. İstehsal təsərrüfatının tam 

formalaşması isə neolit dövrünə təsadüf edir. İnsan cəmiyyətinin inkişafındakı bu böyük yeniliklər-yəni əkinçilik, 

maldarlıqla yanaşı, saxsı qablar istehsalının, toxuculuğun və s. təşəkkülü və inkişafı elm aləmində inqilabı 

dəyişikliklər sayılır. Ona görə də elmi ədəbiyyatda bu dəyişiklik neolit inqilabı adlanır. Bu dövrə aid abidələr 

bilavasitə Qarabağda az öyrənilib. Lakin ətraf ərazidə belə abidələr yaxşı öyrənilib. Şübhə etmədən, demək olar 

ki, o zaman Azərbaycanın digər bölgələrində əhalinin həyatında baş verən bu inqilabi dəyişikliklər Qarabağda da 

olmuşdur [34]. 

Görkəmli Qafqazşünas alim İdeal Nərimanovun fəaliyyəti sayəsində Qarabağın eneolit dövrü abidələri 

yetərincə öyrənilmiş və geniş tədqiqat obyekti olmuşdur. 

E.ə. VI-IV minilliklərə aid edilən Eneolit - «Eneus» - latın dilində mis, «litos» yunan dilində daş deməkdir. 

Bu dövrü bəzən hər iki söz yunanca olmaqla xalkolit də adlandırırlar. Qarabağ düzənliyində onlarla bu dövr 

abidəsi mövcuddur. Əhalinin oturaq həyat keçməsini göstərən bu yaşayış yerləri əsasən çay kənarlarında, 

axmazlara, bulaqlara, bir sözlə, daimi su mənbələrinə yaxın yerlərdə salınmışdır. Ətrafında əkinçilik və maldarlıq 

üçün əlverişli şərait olmuşdur. 

Bu dövrdən insanlar metaldan-ilk olaraq misdən istifadə etməyə başlamışdılar. Lakin metal hələ məişətə 

geniş daxil olmamışdı. Arxeoloji qazıntılar zamanı bu dövrün abidələrində metal əşyalara çox az hallarda rast 

gəlinir. Bunlar da əsasən nadir hallarda tapılan bəzək predmetləridir. Hər halda metal məişətə daxil olurdu. 

İnsanlar metalın əhəmiyyətini dərk etməyə başlamışdılar. 

Qafqaz, o cümlədən Azərbaycan ərazisi dünyada metaldan istifadə edən ilk regionlardan biri olmuşdur. 

Bunun bir səbəbi burada zəngin mis yataqlarının olması idi. 

Yuxanda qeyd olunduğu kimi bu dövrdən də əvvəllər(neolit dövründə) insanlar artıq mənimsəmə 

təsərrüfatından (ovçuluq və toplayıcılıq) istehsal təsərrüfatına (əkinçilik və maldarlığa) keçmişdilər. Bu dövrə aid 

bütövlükdə Azərbaycanda, o cümlədən Qarabağda çoxlu yaşayış yerləri aşkar edilib öyrənilmişdir. Buraya 

İ. Nərimanovun tədqiq etdiyi İlanlıtəpə, Çalağan Təpə, Bənövşələr Təpə, Şomulu Təpə, Leyla təpə, Şah Təpə və 

s. daxildir. Bunların sırasında Ağdam rayonu ərazisindəki Leylatəpə yaşayış yeri xüsusilə diqqəti cəlb edir. 

1984-1990-cı illərdə burada arxeoloq İ. Nərimanov qazıntılar apararaq o vaxta qədər Azərbaycanda məlum 

olmayan yeni arxeoloji mədəniyyətin qalıqlarını aşkar etdi. 

İ. Nərimanov Sovet Arxeoloji ekspedisiyası tərkibində Mesopotamiyanın Xalaf-Übeyd mədəniyyətləri 

abidəsi olan III Yarımtəpə qazıntılarında iştirak etmişdi. Leylatəpədə aşkar edilən məişət qalıqları III Yarımtəpə 

abidəsinin tapıntılarına çox oxşayırdı. Bu fakta əsasən müəllif Leylatəpə mədəniyyətinin daşıyıcılarının qədim 

zamanlarda Mesopotamiyadan köçüb gələnlərə məxsus olması ideyasını irəli sürmüşdür. Sonralar Azərbaycanın 

digər bölgələrində (xüsusilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri boyu tapılmış Böyük-Kəsik, Soyuqbulaq abidələri) 

də bu mədəniyyətə aid abidələr aşkar edildi. İ. Nərimanov Azərbaycanda bu mədəniyyətin yaranmasını 
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Mesopotamiyadan (V minilliyin sonu - IV minilliyin 1-ci yarısı) Übeyd mədəniyyəti qəbilələrinin buraya köçməsi 

ilə əlaqəndirmişdir [35]. Mesopotamiyada, o cümlədən III Yarımtəpədə qazıntılar aparan ekspedisiyaya rəhbərlik 

edən Rusiya Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, həmyerlimiz professor R. Munçayev hesab edir ki, Leylatəpə 

mədəniyyəti həqiqətən Mesopotamiyadan metal mənbələri axtarışı ilə əlaqədar köç edən tayfalara məxsusdur. 

Lakin onlar Übeyd mədəniyyəti dövründə deyil, e.ə. IV minilliyin axırları-III minilliyin əvvəllərinə aid Uruk 

mədəniyyəti tayfalarına məxsusdur. Belə ki, Übeyd mədəniyyəti dövründə ümumi Mesopotamiya mədəniyyəti 

yaranır, Uruk dövründə isə bu mədəniyyət Mesopotamiyadan xaricə də yayılmışdır. Bu fikir daha inandırıcı 

görsənir [32, s. 8-9]. Arxeoloq Nəcəf Müseyibli Leyla Təpə mədəniyyəti daşıyıcılarının miqrasiya prosesi ilə bağlı 

olmasına qəbul etsə də dövr etibarilə son xalkolit mərhələsi ideyasına üstünlük verir [9]. Hərçənd ki, bu məqalənin 

müəlliflərindən biri Hidayət Cəfərov həmin mədəniyyətin yerli zəminlə bağlı olmasının tərəfdarlarıdır və bu 

barədə israrlıdır. 

Tədqiqatçılar e.ə. IV minillikdə insanların Mesopotamiyadan buraya köçmələrini, metalın insanların 

məişətinə daxil olması, Mesopotamiyada metal yataqlarının olmaması, orada yaşayanların metal mənbələrinin 

axtarışı ilə əlaqədar dağlıq ərazilərə, o cümlədən Qafqaza köçmələri ilə əlaqələndirirlər. Əlbətdə, bununla yanaşı 

köçkünləri bizim ərazilərin təsərrüfatın bütün sahələri üçün əlverişli olması da cəlb edə bilərdi. Burada maldarlıq, 

böyük suvarma kanalları çəkmədən əkinçiliklə məşğul olmaq üçün əlverişli şərait var idi. 

Arxeoloji tədqiqatlar göstərir ki, o zaman Qafqaz regionunda, o cümlədən Azərbaycan və onun Qarabağ 

bölgəsində istehsal təsərrüfatı- əkinçilik və maldarlıq öz dövrünə görə yüksək inkişaf etmişdi, əhali müxtəlif dənli 

bitkilər yetişdirir, bir çox heyvanları əhilləşdirərək heyvandarlıqla məşğul olurdu. 

Bu dövrdə ovçuluq və toplayıcılıq yardımçı təsərrüfat sahələri idi. Qazıntılar zamanı yaşayış yerlərində 

çoxlu əmək alətləri tapılır. Onlar əsasən çaxmaq daşı, obsidian və digər bərk daşlardan, heyvan sümüklərindən 

hazırlanmışdır. Əlbətdə, o dövrdə alətlər, silah hazırlamaq üçün ağac materialından da istifadə etmişlər. Lakın 

ağacdan hazırlanan əmək alətləri və silahlar qalmamışdır. 

O dövrdə istifadə olunan müxtəlif ölçülü və həcmli gil qabların hamısı əldə formalaşdırılmışdır. Onların 

gilinin tərkibinə saman qatılmışdır. Qabların üstü anqobla örtülərək, yüngülcə cilalanmışdır. Bəzi qabların üstü 

batıqlarla da naxışlanmışdır. Leyla təpə mədəniyyəti abidələrinin saxsı qabları həm forma, həm çeşidləmə, həm 

də naxışlama baxımından daha zəngindir. Primitiv dulus çarxının tətbiqinə də başlanılmışdır. Metal əşyalar daha 

çoxdur. Tədqiqatçıların fikrincə Azərbaycanda ilk tunc dövrü mədəniyyətinin köklərinin, onun təşəkkülü 

prosesinin araşdırılmasında Leyla təpə tipli abidələr böyük rol oynaya bilər [6, s. 24, 27]. 

 

İlk tunc dövrü abidələri 

 

Təmiz mis çox yumşaq olduğu üçün ondan hazırlanan əmək alətləri tez əzilir, işə yaramırdı. Belə metal 

əsasən bəzək predmetləri düzəltmək üçün istifadə olunurdu. 

Sonralar insanlar misə çox az miqdarda qatışıqlar, əsasən mişyak (mərgümüş), nikel, qurğuşun, sink, daha 

sonra qalay (3-4%) qatmaqla tunc əldə etməyi öyrəndilər. Belə metalın ərimə temperaturu xeyli aşağı düşür və o 

bərkiyərək əmək alətləri hazırlamağa yararlı olurdu. Qatışıq çox olanda metal elastikliyini itirərək kövrək olur və 

sınırdı. Tuncdan əmək alətəri və silahlar hazırlanırdı. Tuncdan istifadə cəmiyyətin ictimai quruluşuna, həyat 

tərzinə, təsərrüfat həyatına güclü təsir göstərdi. 

Qarabağda, Azərbaycanın başqa bölgələrində olduğu kimi, tunc dövrü abidələri yaşayış yerləri və qəbir 

abidələrindən ibarətdir. Təpələr şəkilində qalan ilk tunc dövrü yaşayış yerləri, zahirən eneolit dövrü yaşayış 

yerlərindən fərqlənmirlər. Lakin bu yaşayış yerləri daha çox su ehtiyatı, bol olan yerlərdə yerləşirlər. Bununla 

bağlı ətraflı məlumat üçün Q. İsmayılzadə[25] və Hidayət Cəfərovun [5] müvafiq əsərlərində kifayət qədər 

məlumat verilib. Bu dövrün yaşayış yerləri eneolit dövrü yaşayış yerlərindən sayca azdırlar. Tədqiqatçıların 

fikrinə görə bunun səbəblərindən biri iqlimin dəyişməsi ilə əlaqədar düzən Qarabağda bəzi daimi su hövzələrinin 

quruması idi. Lakin bunun başqa səbəbləridə ola bilərdi. İlk tunc dövründən başlayaraq yerli qəbilələrin həyatında 

güclü sosial-iqtisadi dəyişikliklər baş verir, onların vərdiş olunmuş, müəyyən dərəcədə sakit təsərrüfat həyatı 

pozulurdu [5, s. 16]. 

İqtisadi cəhətdən bu, heyvandarlığın inkişafı, ev heyvanlarının (əsasən xırda buynuzlu heyvanların) sayının 

çoxalması, bununla əlaqədar yeni otlaq sahələrinə ehtiyacın artması da ola bilərdi. Bu dövrdə əvvəlcə dağətəyi, 

sonra isə dağlıq ərazinin mənimsənilməsi başlanır. Sosial planda qəbilənin varlı təbəqəsinin ayrılması müşahidə 

olunur, mülkü bərabərsizlik, ictimai quruluşda təbəqələşmə əmələ gələrək getdikcə dərinləşir. İctimai həyatda 

patriarxal həyat tərzi yaranıb inkişaf edir. Bütün bunların nəticəsində qəbilə ittifaqlarının yaranması baş verir. 

Belə vəziyyətdə qəbilə ittifaqlarının yaşayış yerləri bu dövrdə daha böyük sahəni əhatə edir və onlar bir-neçə xırda 
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yaşayış yerlərini özündə birləşdirir. Cəmiyyətin ictimai həyatında bütün bu dəyişikliklər Qarabağın həm düzən, 

həmdə dağlıq hissələrinin abidələrinin tədqiqi zaman çox yaxşı müşahidə olunur [5, s. 16] 

Qarabağın ilk tunc dövrü abidələrinin ən parlaq nümunələrindən biri Q. İsmayılovun tədqiq etdiyi 

çoxtəbəqəli Qaraköpəktəpə yaşayış yeridir [25]. Bu yaşayış yerində ilk tunc dövrü təbəqəsinin qalınlığı 7 m-dən 

çoxdur. Yaşayış yerində qazıntılar zamanı ilk tunc dövrünün erkən mərhələsinə aid qatda dairəvi (A təbəqəsi) və 

inkişaf etmiş (B təbəqəsi) dövrünə aid isə dördbucaqlı tikililər, çox saylı və müxtəlif məişət qalıqları aşkar 

edilmişdir. Bu qalıqlar, habelə cürbəcür artefaktlar tikinti texnikasının, saxsı məmulatı istehsalının, metallurgiya 

və metalişləmənin, toxuculuğun, daşişləmənin və digər sənətkarlıq səhələrinin inkişaf prosessini izləməyə imkan 

verir. 

İlk tunc dövrü ilə eneolit arasında əlaqəni izləmək üçün müəyyən qədər Qarabağ düzündəki yuxarıda adı 

çəkilən Leylatəpə yaşayış yerinin qazıntıları zamanı alman nəticələrə əsaslanmaq olar. Bu məqalənin 

müəlliflərindən olan Hidayət Cəfərov bu məsələdə çox israrlıdır [5, s. 27]. Orada aşkar edilən tikinti qalıqları, 

maddi mədəniyyət nümunələri Qarabağın digər abidələrindən əsaslı şəkildə fərqlənirlər. Bu abidədə tamamilə 

başqa mədəniyyətin elementləri, başqa ənənələr izlənirki, onların elmi izahın hələ başa çatmış hesab etmək olmaz. 

Qarabağın ilk tunc dövrünə aid digər abidələrində (Göytəpə, Qaratacılı, Cüttəpə, Üç-oğlan, Gərtəpə, 

Dəyirmanyeri, Ağtəpə, Sarıcalalı tayı və s.) hələlik əsaslı qazıntılar aparılmamışdır. Lakin bu yaşayış yerlərində 

kiçik kəşfiyyat qazıntıları göstərir ki, onların mədəni təbəqələrinin materiallarında Qarabağın erkən tunc dövrünə 

xas olan ümumi cəhətlər izlənir. 

Bu abidələrdən Ağdam rayonunda Qarabağ at zavodunun mərkəzi məntəqəsinin yaxınlığında yerləşən 

Göytəpə yaşayış yeri daha çox diqqəti cəlb edir. Yaşayış yeri şimali-şərqdən cənubi-qərbə doğru uzanan 250 m. 

uzunluğunda, 8 m hündürlükdədir. Onun alt təbəqəsi ilk tunc dövrünə, orta və üst təbəqələri orta və son tunc 

dövrlərinə aiddir. İlk tunc dövrü təbəqəsinin saxsı məmulatı nazik divarlı, qararəngli cilalı qablardan ibarət olaraq 

Kür-Araz mədəniyyətinin inkişaf və son mərhələri üçün səciyyəvidir. 

Qarabağ düzünün ilk tunc dövrü abidələrinin arasında mədəni təbəqəsinin qalınlığı ilə (8 m. yaxın) Cüttəpə 

yaşayış yeri (Ağcəbədi rayonu) xüsusi yer tutur. Belə oxşar təbəqəli, lakin mədəni təbəqəsinin nisbətən nazik 

olması ilə (3 m-ə qədər) fərqlənən 2 hektar sahəsi olan başqa bir yaşayış yeri Qarahacılı abidəsidir. Bu yaşayış 

yeri Ağdam şəhərindən qərbdə yerləşir. Hər iki yaşayış yerlərinin saxsı məmulatı, onun hazırlanma texnikası və 

naxışlanması ilə (daraqla işlənmələri, əsasən şabalıd rəngli anqobla örtülməsi) oxşarlıq təşkil edir. Hər iki yaşayış 

yeri ilk tunc dövrünün başlanğıc mərhələsinə aiddir [5, s. 16-17, 21-22]. Tədqiqatçılar bu tip abidələrin eneolit və 

ilk tunc dövrü arasındakı genetik bağlılığı izləməyə imkan verdiyini vurğulayırlar [5, s. 25-27]. 

Ağdam rayonunun Sarıçoban kəndi yanındakı Üçoğlan, Ağcabədi rayonundakı Dəyirman yeri yaşayış 

yerləri xronoloji cəhətdən Qarahacı və Cüttəpə yaşayış yerlərinə yaxındırlar. 

Bərdə rayonunun Şatırlı kəndi yaxınlığında yerləşən bir təbəqəli Şortəpə yaşayış yeri də bu dövrün 

abidələrini öyrənmək üçün maraqlıdır. Orada kəşfiyyat qazıntıları zamanı düzbucaqlı planlı yaşayış binalarının 

qalıqları aşkar edilmişdir. Burada toplanan qara və qaracilalı, bəzən qırmızımtıl sarı rəngli yarımşar formalı qulplu 

qablar, ocaq qurğuları və s. tapıntılar Kür-Araz mədəniyyətinin inkişaf etmiş və son mərhələləri üçün 

səciyyəvidirlər. 

Şortəpədə tapılan balta qəlibi yaşyeri əhalisinin metalişləmə sənəti ilə də məşqul olduğunu sübut edir. 

Bundan başqa burada tapılan əmək alətləri (daş balta, dəndaşları, obsidian alətlər) əhalinin oturaq əkinçilik 

təsərrüfatı ilə məşğul olduğunu göstərir [5, s. 22-24]. 

Qarabağın ilk tunc dövrü qəbir abidələri yaşayış yerlərinə nisbətən daha əsaslı öyrənilmişdir. Onların 

arasında Y. İ. Hümmelin tədqiq etdiyi, Xankəndinin şimalında yerləşən kurqanlar (№ 103,119,125) xüsusi yer 

tuturlar (şək.6- 7). Kurqanların diametri 15-24 m olmaqla kiçik daş örtükləri olmuşdur. Onların altında 4-5 m 

diametri və girişi olan qəbir kameraları yerləşir. Onlarda kollektiv dəfn mərasimi müşahidə olunur. Kurqanların 

hamısında eyni tipli, əldə hazırlanan müxtəlif gil qablar (toxuma parça izli gil qab nümunələridə vardır), daş, ox 

ucluqları, həvəng, asmalar, toppuz başlığı, arxaik tunc xəncərlər, qızıl bəzək şeyləri və s. tapılmışdır [16, s. 15-

21]. 

Xankəndi kurqanlarının bütün tapıntıları onları Kür-Araz mədəniyyətinin başlanğıc mərhələsinə aid etməyə 

imkan verir. Onların arasında 125 №-li kurqan və adsız kurqan seçilirlər. Xankəndi kurqanları göstərir ki, e. ə. III 

minilliyin əvvələrində Qarabağın dağ rayonları Azərbaycanın maldar tayfaları tərəfindən mənimsənilmişdi. 

Kəlbəcər rayonunun yüksək dağlıq bölgəsində aşkar edilib öyrənilən ilk tunc dövrü yaşayış yeri də bu fikri təsdiq 

edir [5, s. 25]. 

İlk tunc dövrünün son mərhələsini öyrənmək üçün Xaçınçayın sağ sahilində öyrənilən kurqanlar da xüsusi 

əhəmiyyət daşıyırlar. Bu kurqanlar çoxda böyük olmayan dəyirmi formalı və daş örtüklüdürlər. Burada tədqiq 
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olunan 5 kurqandan üçündə inqumasiya (meyitlərin basdırılması №:l-3), ikisində isə kremasiya (ölülərin 

yandırılması) dəfn üsulu (№ 4-5) tədbiq olunmuşdur. Bu kurqanlardan 2 №-li kurqan daha çox maraq doğurur. 

Bu kurqanda gövdəsi qabarıq yapma naxışlı zərif tayqulp gil qab, toppuz, obsidian lövhələr, basma naxışlı qızıl 

bəzək predmetləri tapılmışdır [5, s. 29] 

Kür-Araz arxeoloji mədəniyyətinin son mərhələsinə aid A. A. İessenin rəhbərliyi ilə qazılan böyük Üçtəpə 

kurqanı özünün bəzi xüsusiyyətlərinə görə Cənubi Qafqazın ilk tunc dövrü abidələri arasında xüsusi yer tutur. Bu 

kurqanın çox böyük ölçüləri (diametr 150 m hündürlüyü 15m), qəbir kamerası (14,30x2,70x2,60 m) göstərir ki, 

orada öz dövründə çox böyük nüfuza malik olmuş qəbilə başçısı dəfn olunmuşdur. Üçtəpə kurqanının tikintisinə 

çoxlu insanların əməyi cəlb olunmuşdur. Bu böyük işin təşkili ictimai quruluşun kifayət qədər yüksək inkişaf 

səviyyəsini tələb etməli idi. Hesablamalar göstərib ki, kurqanın örtükünün tikintisi 3500 kub.m. təşkil etmiş və bu 

işə 21 min insan gün əmək sərf olunmuşdur [23, s. 153-192]. 

Qarabağın ilk tunc dövrü abidələrinin arasında Borsunlu kurqan qəbiristanlığı xüsusi yer tutur. Abidə 

düzənlə dağətəyi sərhədində, İncəçay çayının orta axarında, Borsunlu kəndinin yaxınlığında yerləşir. Kurqanların 

örtükləri torpaq, daş və torpaq qarşıqlı töküntüdən ibarətdir. Düzən yerlərin kurqanları özlərinin möhtəşəmliyi ilə 

seçilirlər [3, s. 79-88; 5, s. 32-35]. 

Ən qədim kurqanlar e.ə. III minilliyin əvvəllərinə aiddirlər. Onlardan cəmi beş kurqan öyrənilmişdir (№ 7, 

9, 20, 12,26). 

Belə kurqanların birində (№ 7) üç təbəqəli kollektiv dəfn aşkar edilmişdir. Hər qat ayrı-ayrılıqda 

örtülmüşdür. Digər kurqanda da (№ 12) kollektiv dəfn, ancaq kremasiya (ölüləri yandırılma) mərasimi ilə həyata 

keçirilmişdir. Üçüncü kurqanda isə (№ 9) yalnız bir nəfər bükülü vəziyyətdə dəfn olunmuşdur. Bütün kurqanlara 

dəfn avadanlığı kimi Kür-Araz mədəniyyətinin başlanğıc mərhələsi üçün səciyyəvi olan saxsı qablar 

qoyulmuşdur. 

Tək ölülər dəfn olunan 9 və 20 №-li kurqanlarda dəfn avadanlığı ilk tunc dövrünün inkişaf etmiş mərhələsi 

üçün səciyyəvi olan saxsı qablardan və bir ədəd arxaik formalı tunc xəncərdən (№ 9) ibarətdir. Maraqlıdır ki, 

üstlərinin örtülmələrinin, qəbir kameralarının konstruksiya və planlaşdırılmasının həllinə, dəfn mərasiminə (qəbir 

kamerası, girişlə, kameranın dibində nov şəkilli dərinləşməyə, kollektiv dəfn, meyitlərin üstünün suvaq qatı ilə 

örtülməsi) ilk tunc dövrü Borsunlu və Xankəndi kurqanları arasında oxşarlığı göstərir. Eyni oxşarlıq Şəmkir 

rayonundakı Osman bozu, habelə qonşu Goranboy rayonunun eyni dövr kurqanlarında da aydın izlənir. 

 

Orta tunc dövrü abidələri 

 

Orta tunc dövründə məhsuldar qüvvələrin və istehsal münasibətlərinin inkişafının davamı müşahidə olunur. 

Bu dövrdə cəmiyyətin həyatında əsaslı sosial-iqtisadi dönüş baş verir. Yaşayış yerlərinin ətrafında müdafiə 

divarları tikilir. Belə müdafiə istehkamları olan yaşayış yerlərindən biri Düzən Qarabağda, Ağdam şəhəri 

ərazisində öyrənilən Üzərliktəpədir. Üzərliktəpədə qazıntılar nəticəsində ümumi qalınlığı 3 m olan üç tikinti 

qatının olduğu müəyyən olunmuşdur. Ən alt tikinti qatı orta tunc dövrünün ilk mərhələsinə aid edilir. Protoşəhər 

mədəniyyətinin təşəkkülünün izlənilməsi baxımından bu abidənin böyük əhəmiyyəti var. 

Üzərliktəpədə saxsı qabların təkamülü yaxşı izlənir. Qablar müxtəlif naxışlarla bəzədilmişdir (şək.8). 

Burada çoxsaylı əmək alətlərinin tapılması, fauna və flora qalıqları sənətkarlığın müxtəlif sahələrinin inkişafını, 

Qarabağ əhalisinin e.ə II minilliyin birinci yarısında təsərrüfat həyatını hərtərəfli öyrənməyə imkan verir [26, s. 

388-429]. 

Üzərliktəpə tipli tapıntılar Qarabağın başqa yaşayış yerlərində də aşkar olunmuşdur. Bu yaşayış 

məskənlərindən Göytəpəni (orta təbəqəsi), Rəsultəpə, Nərgiztəpə, Çinartəpə, Ağtəpə, Çaqqalıtəpə, Toxmaktəpəni 

və b. göstərmək olar. Bu abidələrdə də Üzərliktəpədə olduğu kimi qara cilalı saxsı qablar (onlar üçün səciyyəvi 

naxışlarla) tapılır. Lakin ölçüsü (5 hektar) və ətrafına müdafiə divarı çəkilməsi baxımından Üzərliktəpə ilə Çinar 

təpə yaşayış yeri daha çox yaxınlıq təşkil edir [5, s. 47-55]. 

Qarabağın orta tunc dövrü qəbir abidələri nisbətən zəif öyrənilmişdir. Onlara hələlik ancaq Borsunlu 

qəbiristanlığında təsadüf olunmuşdur [5, s. 6-61]. Burada ilk tunc dövründən orta tunc dövrünə keçid üçün 

səciyyəvi olan dəfn avadanlığı ilə (saxsı qablar, daş cam, xəncər) seçilən 12 saylı kurqandakı sallama (sonra 

salınmış) torpaq qəbri, 1 №-li kurqan, habelə üst örtüyünün dəyirmi və qəbir kamerasının orijinal konstrukciyası 

ilə diqqəti çəkən abidələr tapılmışdır. 12 saylı kurqanda orıjinal quruluşlu saxsı qab səhindəki svastika nişanı isə 

daha çox maraqlıdır. Borsunlunun orta tunc dövrü tapıntıları saxsı qabların fraqmetləri, daş toppuz başlığından 

ibarətdir. Buradakı 1 saylı kurqan e.ə XVIII-XVII əsrlərə aid edilir. Borsunluda XVII-XVI əsrlərə aid edilən daş 

örtüklü, düzbucaqlı qəbir kamerası olan başqa bir kurqan da aşkar edilmişdir. Kurqanda tapılan astarı qırmızı, 
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ağzının kənarı qısa olan saxsı qablar da bu dövr (orta tunc) üçün səciyyəvidir. 

Orta tuncdan son tunca keçid dövrünə aid olan 12 №-li kurqan da xüsusi maraq doğurur. Bu kurqan XV 

əsrə aid edilir. Kurqanın torpaq qəbrində qəbilənin varlı nümayəndəsi dəfn olunmuşdur. Qəbirə çoxlu avadanlıq 

qoyulmuşdur. Avadanlığın çoxu orta tunc dövrü üçün səciyyəvi olan müxtəlif ölçülü və formalı saxsı qablardan 

ibarətdir. Qabların o dövr üçün xarakterik olan ağızlarının kanarı düz, şar formalı gövdələri, bir qədər qırmızı 

astan vardır. İki qab ağ inkrustasiya ilə naxışlanmışdır. Qabların birindəki naxış səma cisimlərini(svastika), təbiət 

qüvvələrini, yağışı xatırladır. Saxaı qabların bir qismi morfoloji baxımdan artıq son tunc dövrü materiallarının 

bəzi detallarını xatırladır. Qəbirə Yaxın Şərqdən gətirilən bəzək predmetləri, balıq qulağı-Kauri, qızıl muncuq, 

daş cam da qoyulmuşdur [4, s. 100-108]. 

Son tunc və ilk dəmir dövrü abidələri (XIV-VII əsrlər) Tunc dövrünün birinci iki mərhələsi ilə müqayisədə 

üçüncü mərhələni əhatə edən son tunc və ilk dəmir dövrü daha çox abidəyə malik olması ilə yanaşı, həm də yaxşı 

öyrənilmişdir. Bunların sırasında öyrənilmənin xronoloji ardıcıllığım pozsaq da Borsunlu nekropolundakı bu dövr 

abidələri xüsusilə seçilir. 

Borsunlu kurqanları haqqında danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, bu Qarabağda hələlik yeganə abidədir ki, 

orada mədəniyyətin inkişafını e.ə III minilliyin başlanğıcından I minilliyin ortalarına qədər izləmək olur. 

Borsunlu qəbiristanlığında 35 kurqandan və qəbirdən (32 kurqan, 2 tökmə torpaqda qazılan qəbir və 1 

torpaq qəbir) 5-i ilk tunc dövrünə, 3-ü orta tunc dövrünə, 1-i orta tuncdan son tunca keçid dövrünə, qalanları isə 

son tunc və ilk dəmir dövrünü müxtəlif mərhələrinə aiddirlər [5, s. 98]. 

Son tunc və ilk dəmir dövrünün sıravi kurqanları zahirən ilk tunc və orta tunc dövrü kurqanlarına 

bənzəyirlər. Kurqanaltı qəbirlər xam torpaqda qazılıb, hər birində bükülü vəziyyətdə bir ölü dəfn olunmuşdur. 

Kurqanlardan birinin qəbri Xankəndinin ilk tunc dövrü qəbirləri kimi dairəvi və girişlidir (№27). Digər kurqanda 

(№28) dəfn qəbir quyusunda deyil, yerüstü dolmen formalı daş tikilidə icra edilib. 

Bir qayda olaraq qəbir quyusunun döşəməsi xırda yastı daşlarla döşənib. Divarları gəc məhlulu ilə 

bərkilidib, bəzən kameranın kənarları iki sıra çay daşlan ilə haşiyələnib. 

Bu qrupdan olan bəzi kurqanların kenatof (boş) olduğu məlum oldu. Bəzi kurqanlarda isə qəbirə avadanlıq 

qoyulmamışdır. Belə kurqanlar, görünür əhalinin yoxsul və ya orta təbəqələrinə aid olublar. Orta təbəqəyə aid 

olan kurqanlarda müəyyən miqdarda dəfn avadanlığı, müxtəlif formalı gil qablar, metal və bəzək əşyaları olduğu 

halda, yoxsulların kurqanlarında kobud gil qabların parçaları və nadir hallarda bəzək əşyaları - muncuqlar, metal 

halqalar tapılır. 

Borsunlunun əsasən kasıb avadanlığı olan kurqanlarının fonunda sahəsi 256 kv.m. olan qəbir kamerası (8 

saylı) zəngin avadanlıqlı, o cümlədən tunc və qızıl lövhə ilə işlənmiş fil sümüyü, şirli qab, qiymətli metal qablar, 

naxışlı gil qablar (şək. 9) olan böyük Borsulunun torpaq kurqanı xüsusi təəssürat yaradır. 

Görünür, qəbilə ittifaqı başçısına məxsus olan bu kurqanda əsas dəfn olunanla yanaşı 9 qulluqçu, 8 at dəfn 

olunmuşdur. Borsunlu abidələrinin tədqiqi qədim dövrün bir sıra mühüm ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni 

əlaqələr məsələrini yenidən və başqa cürə işıqlandırmağa imkan verir. Kurqan e.ə. XIV-XIII əsrlərə, Xocalı-

Gədəbəy arxeoloji mədəniyyətinin birinci inkişaf dövrünə aid edilir. 

Qarabağın II minilliyin sonlarına aid abidələrinin arasında Beyimsarov kurqan qəbiristanlığı xüsusi yer 

tutur.(şək. 10) Borsulundan fərqli olaraq buradakı kurqanlar bütünlükdə yuxarı təbəqənin nümayəndələrinə 

aiddirlər. Belə konus formalı hündür torpaq kurqanlar qəbilə başçılarına məxsus olmuşdur. Bu kurqanlardan 

birində qazıntılar nəticəsində belə kurqanın altında 200 kv.m sahəsi olan, 6m. dərinlikdə böyük dəfn zalı 

açılmışdır. Kameranın üstü yoğun ağaclarla örtülmüşdür. Qəbir kamerasında qəbilə başçısına və onun yaxınlarına 

məxsus 6 sklet aşkar olunmuşdur (şək. 10). Bu qəbirə 120-dən çox saxsı qablar, 6 at, xüsusi taxçada 50-dən çox 

zərif qablar, metal məmulatı, pasta, əqiq, balıqqulağı- kauri muncuqlar qoyulmuşdur. Bəyimsarov kurqanının 

(e.ə.X-IX əsrlər) tədqiqi Azərbaycanın qədim qəbilələrinin həyat tərzinin müxtəlif sahələrini işıqlandırmağa 

imkan verir [19, s. 155-170]. 

Göstərilən dövrün arxeoloji abidələri arasında Xındırstan və Sarıçoban abidələri xüsusi yer tutur. Xındırstan 

və Sarıçoban kurqanları öz formalarına görə böyük Borsunlu və Bəyimsarov torpaq kurqanlarına oxşaryırlar. 

Görünür, bu regionda cəmiyyətin sıravi üzvlərini kurqanlarda deyil, adi torpaq qəbirlərdə dəfn etmişlər. Ona görə 

də heç bir yerüstü əlamətə malik olmayan belə torpaq qəbirləri aşkar etmək yalnız təsadüfi tapıntılarla mümkün 

ola bilər. Tayfanın varlı zümrəsi üçün isə möhtəşəm torpaq kurqanlar ucaldılmışdır. 

Sarıçoban kurqanlarının birində xüsusi dəfn mərasimi icra olunmuşdur. Bu kurqanın xaçvari qəbir kamerası 

dünyanın dörd səmtinə yönəldilmişdir və beləsi hələlik dünya arxeologiyasına məlum deyildir. Qəbir kamerası 

bir neçə qat yoğun ağaclarla örtülmüşdür. Lakin qəbilə üzvlərinin dəfn zamanı dəfn edənlərin səylərinə 

baxmayaraq qəbiri talançılardan qorumaq mümkün olmamışdır. Borsunlu və Bəyimsarov kurqanlarında olduğu 
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kimi Sarıçoban da talanmışdır. Talançılar kameraya yol açaraq orada çox pis dağıntılar törətmişlər. Lakin talandan 

sonra qalmış qalıqlar da bu unikal abidənin dəfn mərasimini aydınlaşdırmağa müəyyən imkan vermişdir. Qəbrin 

mərkəzində zəngin tabutda qəbilə başçısını, qərb və şimal kameralarda mühafizəçiləri (qulluqçuları) dəfn 

etmişdilər. Qəbilə başçısının sevimli atları da öldürülərək bir çox əsləhələri ilə dəfn olunmuşdur. Ola bilsin atların 

bəziləri qonşu qəbilə başçılarının hədiyyəsi olmuşdur. Qəbirə qoyulan maddi mədəniyyət nümunələrinin bəziləri 

digər materiallardan xeyli fərqlənirlər. 

Çox saylı, Zaqafqaziya tipli, sallaq qanadlı ox ucluqları, zireh löhvələri, müxtəlif tipli qayış başlıqları, 

xəncər, qılnclar və nizə, birinin qaytarğanlarının çins atların başları ilə bəzədilən yüyən ağızlığı, digər at əsləhələri, 

çoxlu başqa tapıntılar ayrı-ayn sənət sahələrinin inkişaf səviyyəsi, əhalinin estetik zövqləri, mənəvi mədə-

niyyətləri haqqında təsəvvür yaradır [20, s. 191-207]. 

Zəngin artefaktlar, mürəkkəb dəfn mərasimi flora və fauna qalıqları əcdadlarımızın təsərrüfat həyatı, dəfn 

mərasimi, onların o dövrdə dünya görüşü, cəmiyyətin sosial təbəqələri haqqında məlumat verir.(şək. 11-12) 

Bunlarla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, Qarabağın hələ XIX əsrin axrlarında aşkar edilib öyrənilən Xocalı, 

Dovşanlı, Axmaxı, Ballıqaya, Sirxavənd, Qarabulaq kimi abidələrini nəzərə almadan Qarabağın II minilliyin 

sonu-I minilliyin əvvələri dövrünün abidələri haqqında, əhalinin sosial-iqtisadi inkişafı, təsərrüfatı, məişəti 

haqqında tam təsəvvür yaratmaq olmazdı. 

Adı çəkilən abidələrdən şübhəsiz ən əhəmiyyətlisi Xocalı nekropoludur. Qafqazda o qədərdə böyük 

olmayan sahədə müxtəlif tip çox Azərbaycan MEA-nın Xəbərləri. İctimai elmlər seriyası, 2017, №3 saylı qəbir 

abidələrinin cəmləşdiyi ikinci belə abidəni tapmaq çətindir. Burada təkcə kurqanların beş tipi aşkar edilmişdir. 

Kurqanlardan başqa, yaxında daş yeşik (qutu) tipli qəbirlər olan dörd qəbiristanlıq vardır. Bu müxtəlif tip abidələr 

o qədərdə böyük olmayan tarixi dövrə-e.ə XlV-XIlI-əsrlərdən VIII-VII əsrlərə qədər dövrə aiddirlər [5; 30, ]. 

Bu vəziyyətin nə ilə əlaqədar olduğunu aydınlaşdırmaq böyük maraq doğrur. Bəlkə bu qəbilə içərisində 

təbəqələşməni və ya öz tərkibində müxtəlif qəbilələri birləşdirən böyük tayfa ittifaqının olduğunu göstərir?! 

Suallar çox əmələ gəlir. Hələlik bu suallara qəti cavab tapmaq çətindir. Ola bilsin gələcək tədqiqatlar bu məsələni 

də aydınlaşdırmağa imkan verəcəkdir. 

Orada qazılmış abidələrin azlığına (cəmi 30 qədər kurqan və təxminən o qədərdə daş yeşik (qutu) qəbirlər) 

baxmayaraq alman nəticələr əhalinin iqtisadiyyatı, məişəti, dünya görüşü, ictimai quruluşu, əmlak bərabərsizliyi 

haqqında qiymətli bazanı formalaşdırılmışdır. Xocalı qəbiristanlığında tapılan bəzi materiallar həm o dövrdə Ön 

Asiya ölkələri ilə iqtisadi əlaqələri öyrənməyə, həm də Qafqazın bir çox qədim abidələrinin dövrünü 

dəqiqləşdirməyə imkan vermişdir. 

Bu tapıntılar indi də Qafqazın sinxron abidələrinin dövrünü dəqiqləşdirmək üçün etalon rolunu oynayırlar. 

Belə tapıntıların sırasına şirli keramika məmulatı, qızıl bəzək əşyaların, at əsləhələri, xüsusiilə üstündə mixi yazı 

ilə Assuriya hökmdarı Adadnirarinin adı yazılan əqiq muncuq daxildirlər. 

Qarabağın digər çox əhəmiyyətli abidələrindən biri də Xaçınçayın sol sahilində aşkar edilən Dovşanlı 

kurqanlarıdır. Burada qeydə alınan 9 kurqandan E. Resler üstü daşla örtülən 2 kurqan qazmışdır. Onların birində 

içərisində 4 nəfər dəfn olunan daş sənduqə (qutu) tipli qəbir (onlardan biri əsas, qalan 3-ü isə müşayiət edənlərə 

məxsusdur) aşkar edilmişdir. Digər kurqanda süvari dəfn olunan 3 qəbir kamerası aşkar edilmişdir. Hər qəbir 

kamerasında bir nəfər dəfn edilmişdir. Lakin bu kameraların biri axıra qədər tədqiq edilməmişdir. 

Bu kurqanlarda çoxsaylı silahlar (qılınclar, xəncərlər, ox və nizə ucluqları, təbərzin balta, yabalar və s.), 

alətlər (bıçaqlar, iskənələr, bizlər və s.), bəzək predmetləri (toqqabaşları, düymələr, üzüklər, bilərziklər və s.) dəfn 

olunanın cəmiyyətdə mövqe ilə əlaqədar predmetlər (toppuz başı, əsa başlığı), at əsləhələri, saxsı qablar, müxtəlif 

muncuqlar (o cümlədən qızıldan) göstərirlər ki, kurqanlarda, cəmiyyətin yuxarı təbəqələrinin nümayəndələri dəfn 

olunmuşdur (şək. 11). Dəfn avadanlığının arasında qızıl slindir formalı möhürün olması cəmiyyətdə xüsusi 

mülkiyyətin olduğunun sübutudur [Bu haqda daha ətraflı bax: 5, s. 72-74]. 

Dovşanlı abidələrinin yaxınlığında, Ballıqaya və Sirxavənd kəndlərinin arasında müxtəlif kurqanlardan 

ibarət başqa bir qrup abidələr vardır. Hələ XIX əsrin axırlarında onlardan birini E. Resler tədqiq etmişdir. Bu 

kurqanda taxtalardan düzəldilən təbəqənin üzərində kübar şəxs dəfn olunmuşdur. Qəbirə çoxlu avadanlıq (vəhşi 

heyvanların başlan formada düzəldilən bəzəkləri olan yabalar, ox ucluqları, kəmərbaşlıqları, qarmaqlar, üzüklər 

və s.), saxsı qablar, sümükdən hazırlanmış bəzəklər qoyulmuşdur. Qəbirdə at, öküz, it sümükləri aşkar edilmişdir. 

Xüsusi dəfn mərasimi (qəbirə başları kəsilmiş insan skeletlərinin olması) bu kurqanın 2-ci Dovşanlı kurqanı ilə 

oxşarlığını göstərir. 

Dovşanlı və Ballıqaya kəndləri arasında Axmaxı kəndinin evləri yerləşir. Bunlardan bir qədər cənubda o 

qədərdə böyük olamayan bir qrup kurqanlar vardır. E. Resler bu kurqanların beşində arxeoloji qazıntılar apararaq 

müəyyən etmişdi ki, bu kurqanlarda, Dovşanlı, Ballıqaya kurqanlarından fərqli olaraq, əhalinin orta və aşağı 
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təbəqəsinin nümayəndələri dəfn olunmuşdur. Lakin bu kurqanlarda da maddi və sosial təbəqələşmə müşahidə 

olunur. Məsələn, 3 №-li kurqanda dolixokefal (uzunsov) kəlləsi olan adam uzadılmış vəziyyətdə dəfn olunmuşdur. 

Onu müşayiət edən 8 nəfər braxikefal (yumru) kəlləli adamlar oturdulmuş vəziyyətdə dəfn olunmuşdur. Belə 

vəziyyət l№-li kurqanda da müşahidə olunmuşdur [Bu haqda daha ətraflı bax: 5, s. 74-76]. 

Axmaxı kurqanları qəbirə qoyulan avadanlığın sayının azlığı və müxtəlifliyinə görə də Dovşanlı, Ballıqaya 

və Sirxavənd kurqanlarından geridə qalırlar. Lakin qəbir avadanlığına daxil olan predmetlərin çoxu, əsasən saxsı 

məmulatı demək olar eyni tiplidir. Ona görədə bu abidələrin bütünlüklə Xocalı-Gədəbəy arxeoloji mədəniyyətinə 

aid olması heç bir şübhə yaratmır. 

Burada Qarabağ abidələrindən danışarkən Qarabulaq kurqanlarından da bəhs etmək zəruridir. Onlar böyük 

torpaq kurqanlardır. 1896-cı ildə A. A. İvanovski onların beşində və daş qutu qəbirlərində qazıntı aparmışdır. Bu 

kurqanlar formalarına, dəfn avadanlığına və mərasiminə görə Qarabağın zəngin kurqanlarından az fərqlənirlər. 

Lakin bu kurqanların birində, sədəflə, qızılla inkrustasiya olunmuş çoxlu bəzəklərlə dəvələr dəfn olunmuşdur [22, 

s. 143-184]. Dəvələrin dəfn olunması bu heyvanlara inamla əlaqədar ola bilər. Görünür, qədim Qarabağ əhalisi 

arasında dəvə kultuna inam olmuşdur. 

Kurqan və daş qutu qəbirlərində müxtəlif silah və bəzək əşyaları da tapılmışdır (şək. 12). 

E.ə II minilliyin sonu-I minilliyin əvvələrinin abidələrinin sadalanarkən A. A. İessenin tədqiq etdiyi 

mövsümü səciyyə daşıyan Üçtəpə yaşayış yeri və kiçik kurqanı da qeyd etməliyik. E.ə XIX əsrlərə aid Üçtəpə 

yaşayış yeri yarım köçəri maldarlara məxsus olmuşdur. Görünür, bu yaşayış yerindən ancaq qış vaxtı istifadə 

etmişlər. Orada yaşayış tikililəri yarımzirzəmi formalı olub üstləri yüngül materiallarla örtülmüşdür. 

Üçtəpə yaşayış yerində tapıntılar müxtəlif saxsı qablardan (səhənglər, küpələr, camlar, manqal və s.), daş 

alətələri və silahlar (dən daşları, oraq dişləri, itiuclular, nazik lövhələr, ox uclan və s.), sümük bizlər, metal 

əşyalardan (tunc və dəmir lövhələr) ibarətdirlər. Yaşayış yerinin sümük materialının əksəriyyəti xırda buynuzlu 

heyvanlara məxsusdur. 

Yaşayış yerinin bütün materialları tikinti qalıqları, məişət avadanlığı, sümük materialı göstərir ki, burada 

yaşayanlar heyvandarlıqla məşqul olmuşdur. 

Uzun müddət yaşayış yeri Qarabağda göstərilən dövrə aid yeganə öyrənilən yaşayış yeri olmuşdur. XX 

əsrin 80-ci illərində Qarabağ ərazisində bu dövrə aid abidələrdə kəşfiyyat səciyyəli tədqiqatlar nəticəsində xeyli 

məişət abidələri qeydə alınmışdır (Göytəpə, Qaratəpə, Misir qışlağı, Toxmaq təpə, Binnət təpə, Canavartəpəsi, 

Şortəpə, Böyük təpə, Su təpəsi, Bəşir təpə, Şomutəpə, Namazalı təpəsi, Rəsul təpə və s.). Bu abidələrdə əsasən 

kəşfiyyat xarakterli arxeoloji qazıntılar aparılmış və yerüstü materiallar toplanmışdır. Bəzilərində (Qaratəpə, 

Şortəpə, Göytəpə, Toxmaxtəpə və s. arxeoloji qazıntılar da həyata keçirilmişdir). Əldə olan materiallar göstərir 

ki, onlar ilk və orta tunc dövrü abidələri ilə müqayisədə say hesabına görə xeyli dərəcədə “kasıbdırlar”. Burada 

“kasıblıq” mədəni təbəqələrin nazikliyinə aiddir. Bir çox hallarda bu tapıntılar son tunc dövrünün ilk mərhələrinə 

aiddirlər. 

Ola bilsin bu vəziyyət əhalinin təsərrüfat həyatında baş verən dəyişdiklə əlaqədar olmuşdur. Görünür, bu 

dövrdə artıq köçmə maldarlıq (yaylaq-qışlaq maldarlığın) tam formalaşmışdır [5, s. 69-70]. 

Bu cəhətdən Ağdam rayonunun Şıxbabalı kəndi yaxınlığında yerləşən Qaratəpə müstəsnalıq təşkil edir. 

Kəşfiyyat qazıntıları ilə müəyyən olunmuşdur ki, bu yaşayış yeri 4 m-dən qalın müdafiə divarı və dördkünc 

bürclərlə əhatə olunmuşdur. Eyni sözləri Misir Qışlağı abidəsi haqqında da demək olar. Bu abidələr Borsunlu, 

Bəyimsarov, Sarıçoban kurqanı materiallar ilə birlikdə həmin dövrdə ibtidai cəmiyyətin dağılması və sinifli 

cəmiyyətin formalaşmasını, “hərbi demokratiya” deyilən mərhələnin bərqərar olmasını göstərən danılmaz 

faktlardır. 

Yuxanda yazılanlara yekun vuraraq qeyd etmək lazımdır ki, Qarabağda göstərilən dövrlərə aid hələ 

öyrənilməyən abidələr çoxdur. Burada yalnız bu vaxta qədər qazıntılar aparılıb öyrənilən abidələrdən qısa şəkildə 

bəhs olunmuşdur. Qarabağ ərazisində çoxsaylı qeydə alman, lakin hələ arxeoloji cəhətdən öyrənilməyən abidələr 

daha çoxdur. Heç şübhəsiz onlar özlərində hələlik çoxlu açılmayan sirlər saxlayırlar. 

 

e.ə VII-IV əsrlər dövründə siyasi hadisələr və dövrün abidələri 

 

E.ə VII-IV əsrlərdə Ön Asiyada, Cənubi Qafqaza, o cümlədən Azərbaycanda bir sıra siyasi və sosial-

iqtisadi dəyişdiklər baş verdi. Şübhəsiz bu dəyişiklikləri həmişə Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Qarabağa da 

aid etmək lazımdır. Bu dövrdə dəmirdən geniş istifadə Cənubi Qafqazda da sosial-iqtisadi inkişafı daha da 

sürətləndirdi. Dəmirdən daha keyfiyyətli əmək alətləri və silahlar hazırlanırdı. Belə alətlər daha çox məhsul 

istehsal etməyə imkan verirdi. Bu dövrdə Şimali Azərbaycanda da sinifli cəmiyyət və dövlətin yaranması üçün 
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tam sosial-iqtisadi baza yarandı. Qafqazda və Ön Asiyada baş verən siyasi hadisələrdə bu prosessə öz təsirini 

göstərdi. 

Qədim yazılı mənbələrdə qeyd olunur ki, e.ə VII əsrin 1-ci yarısında şimaldan köçəri skif tayfaları Qafqaz 

dağları onların sağ tərəfində olmaqla, yəni Dərbənd keçidindən keçərək Kaspi dənizinin Qərb sahilləri boyu 

cənuba hərəkət etdilər. 

E.ə. V əsrdə yaşayan yunan tarixçisi Herodot yazır ki, onlar burada (mətndən belə aydın olur ki, indiki 

Azərbaycan Respublikasının yerləşdiyi Cənubi Şərqi Qafqazda) midiyalılarla vuruşaraq onları məğlub etdilər. 

(Her.1,104, 106). Herodotun yazdığından belə məlum olur ki, o zaman Cənubi Şərqi Qafqaz e.ə VII əsrin 70-ci 

illərində yaranan Midiya dövlətinin nəzarəti altında idi. Herodotun bu hadisələrlə əlaqədar məlumatından aydın 

olur ki, e.ə VII əsrə skiflər cənuba doğru bir neçə dəfə yürüş edir və əvvəlcə onlarda midiyalara qoşulur. (Her.I, 

104). Lakin Assuriya hökmdarı Asarxaddon öz qızım skiflərin başçısı Partatuaya ərə verib, onunla qohum olur. 

Bununla əlaqədar skiflər midiyalılardan ayrılır. Lakin, görünür midiyalılar assurlarla mübarizəni davam edərək 

onlara tabə olmurlar. 

E.ə VII əsrin ortalarında assurlar Midiyanı özlərinə tabe etmək üçün yenidən onlarla vuruşurlar. Bu zaman 

yenidən skiflərin Cənubi Qafqazda adları çəkilir. Görünür, bu yürüş onların bu əraziyə yeni yürüşü idi. Bu dəfə 

skiflər assurların müttəfiqi kimi midiyalılarla vuruşur. Midiya hökmdarı Fraorta-Kaştariti iki cəbhədə vuruşaraq 

məğlub olur və bundan sonra Herodotun məlumatına görə (Her.I, 106) skiflər burada öz padşahlıqlarını yaradaraq 

28 il(e.ə. 653-625) Ön Asiyada ağalıq edirlər. Tədqiqatçılar bu ağalığın 28 il davam etdiyini yazırlar [37, s. 220]. 

Onlar skif padşahlığını Urmiya gölündən şimalda, əsasən indiki Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

lokalizə edirlər [21, s. 339- 340]. Doğurdan da Azərbaycan ərazisində arxeoloji qazıntılar zamanı skiflərin 

mədəniyyəti ilə əlaqədar silahlar, tunc güzgülər tapılır. Bu tapıntılar və yunan tarixçisi Herodotun məlumatı 

əsasında arxeoloqlar qədim Azərbaycandakı e.ə I minilliyin VII-IV əsrlərinə aid abidələrin tədqiqi ilə məşqul 

olarkən skif probleminə dəfələrlə toxunmuşlar. Bu problemə ümumiləşdirilmiş əsərlər və ayrı-ayrı məqalələr həsr 

olunmuşdur [10;38]. 

Herodot yazır ki, Skiflər Qafqaz dağları sağda olmaqla (yəni Dərbənd keçidindən keçərək) Cənubi Qafqaza 

daxil oldular və burada midiyalarla vuruşdular. Tədqiqatçılar haqlı olaraq hesab edirlər ki, döyüş indiki 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində olmuşdur [33, s. 245]. Deməli, hələ o zaman, Cənubi-Şərqi Qafqaz (indiki 

Azərbaycan Respublikasının ərazisi) Midiyanın nəzarəti altında idi [13, s. 43-44]. Şübhəsiz, Azərbaycanın 

Qarabağ bölgəsi də bu əraziyə daxil idi. 

Herodot yazır ki, Midiya padşahı Kiaksar (e.ə 625-585-ci illər) skifləri qonaq çağırıb içirtdi və onları 

öldürtdü, qalan skifləri ölkədən qovdu və nəticədə yenidən Midiyanın əvvəlki tam hökmranlığını bərpa etdi. 

Deməli, Cənubi- Şərqi Qafqazda yaranan skif padşahlığının ərazisində yenidən Midiya dövlətinin hakimyyəti 

bərpa olundu. Mənbələr bu hadisənin e.ə VI əsrin 90-cı illərində baş verdiyini göstərir. 

E.ə 553-cü ildə Midiyanın tabeliyində olan, Fars vilayətinin hökmdarı Əhəmənilər nəsilindən olan II Kuruş 

üsyan qaldıraraq üç ildən sonra axrıncı Midiya padşahı Astiaqı (mənbələrin məlumatına görə, Kuruş ana tərəfdən 

Astiaqın nəvəsi idi) hakimiyyətdən salaraq Əhəmənilər dövlətini yaratdı. Bu dövlətin ilk padşahları II Kuruş (e.ə 

550-530), onun oğlu Kambis (530-523), I Dapa (e.ə 522-486) bu dövləti nəhəng imperiyaya çevirdilər. Bu 

imperiya qərbdə Misir daxil olmaqla Şimali-şərqi Afrikadan, şərqdə Hindistana qədər, cənubda Hind okeanı və 

İran körfəzindən şimalda Böyük Qafqaz dağlarına qədər böyük ərazini əhatə edirdi. Herodotun məlumatına görə 

Şimalda Əhəmənilərin hakimiyyəti Qafqaz dağlarına qədər çatdırdı (Her.III,97). 

Əvvələr güman edilirdi ki, Cənubi Qafqazda Əhəmənilərin ağalığı nominal səciyyə daşımışdır. Məntiqi 

cəhətdən bu belə olmamalı idi. Bu ərazi Əhəmənilər İmperiyası üçün strateji əhəmiyyət daşıyırdı [27, s. 68]. Belə 

ki, bu ərazidən şimal köçəriləri cənuba doğru talançı yürüşlər təşkil edirdilər. 

1958-ci ildə Azərbaycanın Qazax rayonunda Santəpə adlı abidədə Əhəmənilər mədəniyyəti üçün səciyyəvi 

olan 2 ədəd daş sütun altıları ilə bina qalıqları aşkar edildi [33, s. 162-164]. Eyni ilə belə sütun altılıqları 

Əhəmənilər İmperyiasının mərkəzi şəhərlərindən olan Persopoldan məlum idi. 

XX əsrin 90-cı illərində Gürcüstan-Almaniya arxeoloji ekspedisiyası Şərqi Gürcüstanda Qumbati adlı yerdə 

beş ədəd sütün altılıqları ilə Əhəmənilər dövrü üçün saciyyəvi olan bina qalıqlarını aşkar etdi[41]. Elə bu tapıntılar, 

o zaman Cənubi Qafqazın Əhəməni mərkəzi hakimiyyətinin diqqət mərkəzində olduğunu sübut edir. Cənubi 

Qafqazda Əhəmənilər dövründə inzibati mərkəz kimi istifadə olunan çox geniş ərazini əhatə edən böyük yaşayış 

yeri Azərbaycanın Şəmkir rayonunun Qaracəmirli kəndi yaxınlığında Kür çayının sağ sahilində aşkar edilmişdir. 

Burada 2006-cı ildən Beynəlxalq Azərbaycan-Almaniya arxeoloji ekspedisiyası bu yazının müəlliflərindən biri 

olan İlyas Babayevin rəhbərliyi ilə arxeoloji qazıntılar aparır. 

Qazıntılar nəticəsində burada çox geniş ərazidə böyük ictimai binaların qalıqları aşkar edilmişdir. Onlardan 
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birinin 51 Om ölçülərində giriş binası (propleyası) hasarla əhatə edilən geniş həyəti və əsas binası olmuşdur. Əsas 

binanın 8x25 m ölçülərində iki sırada 12 sütunu olan portiki, 675m2 sahəsi olan 36 sütünlu zalı, digər çoxlu 

sütunlu zalları və uzun koridorları olmuşdur, (şək.13-16) Təkcə bu kompleks propleya, həyət və əsas bina ilə 

birlikdə 20 hektara qədər sahəni əhatə edir. Bu saray kompleksi öz möhtəşəmliyi ilə Əhəmənilər İmperiyasının 

mərkəzi şəhərləri olan Pasarqad, Suz və Persopolda tikilən şahanşahların saraylarını xatırladır (şək. 13-14). 

Görünür, Satrap iqamətgahı kimi istifadə olunan bu inzibati mərkəzdən bütün Cənubi Qafqaz idarə olunmuşdur 

[41, s. 291- 330; 40, s. 136-139]. Bu abidələrin tədqiqi, mövcud olan qədim yazılı mənbələr göstərir ki, Cənubi 

Qafqaza Əhəmənilər xüsusi əhəmiyyət vermişlər. Burada adi nominal asılılıqdan söhbət gedə bilməz. 

Əhəmənilər dövründə Cənubi-Şərqi Qafqaz tayfalarının vahid bir inzibati bölgədə, bir dövlətin tərkibində 

yaşamaları, onların birləşməsi üçün əlverişli şərait yaratmışdır. E.e I minilliyin ortalarında bu ərazidə Kaspi 

tayfalarının adı çəkilmişdir. Görünür, o zaman burada yaşayan digər tayfalar da bu birliyə daxil idilər. Həmin 

dövrdə bu ərazidə alban tayfalarının birləşməsi prosesi də getmişdir. 

Əhəmənilər İmperiyası Makedoniyalı İskəndərin Şərqə yürüşü nəticəsində e.ə 330-cu ildə süqut etmişdir. 

E.ə 331-ci ildə Makedoniyalı İskəndərlə Əhəmənilərin şahanşahı III Dara arasında axırıncı həlledici Qavqamela 

döyüşündə albanların ordu hissinin iştirak etdiyini göstərirlər. Flavi Arrian İskəndərin Şərqə yürüşünə həsr etdiyi 

«Anabazis» əsərində yazır ki, bu döyüşdə alban ordu hissəsi III Daranın ordusunun tərkibində bilavasitə 

İskəndərin özünün başçılıq etdiyi cianaha qarşı vuruşurdu (Arr., Anab, III, II, 13). Bu məlumat göstərir ki, bu 

dövrdə artıq Cənubi-Şərqi Qafqazda yaşayan tayfalar albanlar adı altında birləşmişdilər. 

Bu döyüşdən az sonra e.ə 330-cu ildə Əhəmənilər İmperiyası süqut etdi. E.ə. IV-b.e. III əsrlər dövründə 

Cənubi-şərqi Qafqazda baş verən siyasi hadisələr Qafqaz Albaniyası dövlətinin yaranması, ərazisi və onun 

arxeoloji abidələri bu zaman indiki Azərbaycan ərazisində iki dövlətin: şimalda Qafqaz Albaniyası, cənubda isə 

Atropatena dövlətlərinin yarandığını sübut edir. Qafqaz Albaniyası indiki Şimali Azərbaycan ərazisində ilk 

müstəqil dövlət idi [40, s. 46]. Bu dövlətin ərazisinə indiki Azərbaycan Respublikasının çox böyük hissəsi, o 

cümlədən Qarabağ, Cənubi Dağıstan, Şərqi Gürcüstanın xeyli hissəsi (Jori və Alazan çayları vadiləri) daxil idi. 

Yaranan vaxtdan (e.ə IV əsrin 20-ci illərində) у.е. V əsrinin ortalarına qədər bu qədim Azərbaycan 

dövlətinin paytaxt şəhəri Qəbələ idi. Albaniyanın böyük ordusu, çoxlu şəhərləri var idi [40]. Qarabağın bütün 

ərazisi də bütün dövrlərdə Albaniya dövlətinin tərkibinə daxil idi. Ağdam rayonundakı Govurqala (R. Göyüşov), 

Ağcabədi rayonu ərazisində yerləşən möhtəşəm Qalatəpə (T. Əliyevin tədqiqatları), habelə Beyləqan rayonu 

ərazisində xarabalıqları qalmış Təzəkənd (Paytakaran-Balasakan-Yunan)yaşayış yerləri də bunu sübut edir. 
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Archaeological monuments of Karabakh from ancient times to the 4th century AD 
 

Key words: Azerbaijan, Karabakh, monuments, chronology, artifacts 

 

Due to a favorable climate and a rich ecological environment, Karabakh was one of those regions of the 

Caucasus where the Anthropogenesis process took place. 

They are related Ancient Stone Age (Azikh, Taghlar, Zar, Shusha). Later, both the plains, foothill and high-

mountain zones were populated. Particularly intensive population was settled in the era of the Eneolithic and 

Bronze Age (monuments of Chalaghantepe, Ilanlitepe, Leylatepe, Uchtepe, Garakopektepe, Borsunlu, 

Sarichoban, etc.). 

Archaeological research has proved that in the Ahamanilar and the ancient periods there was also an 

intensive settlement. 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ильяс Бабаев, Гидаят Джафаров, Диана Джафарова 

 

Археологические памятники Карабаха с древнейших времен до IV века нашей эры 

 

Ключевые слова: Азербайджан, Карабах, памятники, хронология, артефакты 

 

Карабах благодаря благоприятному климату и богатой экологической среде был одним из тех 

регионов Кавказа, где произошел процесс антропогенеза. Самые древние памятники Карабаха относятся 

к древнекаменному веку (Азых, Таглар, Зар, Шуша). В последующем происходило заселение как 

равнинной, так и предгорной и высокогорной зон. Особо интенсивно было заселение в эпоху энеолита и 

бронзы (памятники Чалагантепе, Иланлытепе, Лейлатепе, Учтепе, Гаракопектепе, Борсунлу, Сарычобан 

и т.д.). 

Археологическими изысканиями установлено, что в Ахеменидский и античный периоды здесь 

также происходило интенсивное заселение Карабаха. 

 

AMEA-nın Xəbərləri. İctimai elmlər seriyası, - 2017, - №3, - S. 4-19. 
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Azərbaycandakı dini konfessiya rəhbərlərinin birgə bəyanatı 
 

İşğalçı Ermənistanın Azərbaycanın Şuşa şəhərindəki Gövhərağa məscidinə qarşı həyata keçirdiyi 

vandalizm siyasətini ört-basdır etmək cəhdi ilə bağlı Azərbaycandakı dini konfessiya rəhbərləri 2019-cu il 

oktyabrın 11-də birgə bəyanat qəbul ediblər. 

AZƏRTAC bəyanatı təqdim edir. 

 

Bir Olan Yaradanımızın Adı ilə! 

İşğalçı Ermənistan növbəti dəfə təcavüzkar əməllərini davam etdirərək, mənəvi müstəvidə, dini 

abidələrimizə qarşı beynəlxalq hüquq normaları - sivil dünyanın mənəvi irsin qorunması ilə bağlı qəbul etdiyi 

konvensiya və digər sənədlərin tələblərini kobud surətdə pozur. Azərbaycanın işğal olunmuş Şuşa şəhərinin Cümə 

məscidinə - 1883-cü ildə görkəmli Azərbaycan memarı Kərbəlayi Səfixan Qarabaği tərəfindən Qarabağ xanı 

İbrahim Xəlil xanın qızı Gövhərağanın şərəfinə ucaldılmış dini memarlıq abidəsinə qarşı Ermənistan tərəfindən 

məqsədyönlü terror həyata keçirilir. 

İşğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında xalqımıza məxsus mədəni, tarixi və dini irsi məhv edən 

Ermənistan özlərinin dağıtdığı Şuşadakı Gövhərağa məscidinin “təmir-bərpa”sından sonra təxribat xarakterli 

“açılışına” hazırlaşır. Məscidin “təmir”dən sonra “açılış”ı ilə Ermənistan beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmağa, 

özünü tarixi abidələrə “qayğı” ilə yanaşan bir ölkə imicində təqdim etməyə çalışır. Bu, işğalçı Ermənistanın və 

onun cinayətkar rejiminin işğal olunmuş ərazilərimizdə həyata keçirdiyi qeyri-qanuni fəaliyyətin daha bir bariz 

nümunəsidir. Təəssüf doğuran və bizi narahat edən hal həm də ondan ibarətdir ki, yayılan məlumatlara görə, 

işğalçı rejim bu işləri qonşu, müsəlman ölkəsi olan İranın “Part Saman Jahan” şirkəti ilə birgə həyata keçirir. 

Zəbt olunmuş Azərbaycan torpaqlarında məscidləri, qəbiristanlıqları, digər məbədləri davamlı şəkildə 

məhv edən təcavüzkar ermənilər indi saxta humanizm pərdəsi altında, bərpa adı ilə məscidin tarixi görkəmini 

dəyişdirərək, onun etnik mənsubiyyətini saxtalaşdırır, işğal olunmuş ərazilərdə azərbaycanlılara məxsus mədəni 

irsin silinməsi ilə məşğul olurlar. Məscidin “təmir-bərpa” işlərindən sonra saxta dəyişikliklərə məruz qalacağı, 

qədim Alban kilsələrində və digər məbədlərdə olduğu kimi, tarixi təhrif edən düzəlişlərlə təqdim olunacağı 

şübhəsizdir. 

Biz - Azərbaycanda yaşayan dini konfessiyaların rəhbərləri Şuşadakı dini-mədəni abidəyə bu dırnaqarası 

qayğı kampaniyasını qətiyyətlə pisləyir, ermənilərin işğal altında saxladıqları ərazilərimizdə dini - mədəni 

abidələrimizə qarşı tarixin - saxtalaşdırılması yolu ilə həyata keçirilən əməllərini beynəlxalq konvensiyalara 

meydan oxuyan yolverilməz qəsbkarlıq siyasəti kimi dəyərləndirir, buna heç bir bəraət olmadığını bəyan edirik. 

Bu təxribatı ilə erməni tərəfi, hər zamankı kimi, bu dəfə də Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin sülh yolu ilə həll - olunması istiqamətində danışıqlar prosesindən yayındığını və dini liderlər 

formatında imzaladığımız birgə bəyanatların ruhuna zidd riyakar əməllərindən əl çəkmədiyini nümayiş etdirir. 

Biz beynəlxalq ictimaiyyəti əzəli Azərbaycan torpağında tarixi-dini abidə olan Gövhərağa məscidinə və 

işğal altındakı bütün ərazilərimizdəki tarixi-dini abidələrə qarşı vandalizm aktlarına öz qətiyyətli münasibətini 

bildirməyə, “Silahlı münaqişə hallarında mədəni irsin mühafizəsinə dair” Haaqa Konvensiyasının (1954), 

UNESKO-nun Ümumdünya Mədəniyyət və Təbiət İrsinin Qorunmasına dair Konvensiyasının (1972), Arxeoloji 

İrsin Qorunmasına dair Avropa Konvensiyasının (1992) müddəalarına istinadən bu kimi halları kəskin qınamağa, 

bir daha təkrarlanmaması ilə bağlı ciddi addımlar atmağa çağırırıq. 

 

Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə, 

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri 

Aleksandr, 

Bakı və Azərbaycan Arxiyepiskopu, 

Melih Yevdayev, 

Azərbaycandakı Dağ Yəhudiləri İcmasının rəhbəri, 

Robert Mobili, 

Azərbaycandakı Alban-udi Xristian İcmasının sədri 

 

Xalq qəzeti.-2019.-12 oktyabr.-№226.-S.4. 

 

 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

684 
 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

685 
 

Ən ağır dərd - qürbətdə ölmək... 
 

Zöhrə Fərəcova 

 

“Yelizavetpol quberniyasının Şuşa, Zəngəzur və Nuxa qəzaları ilə ali silkə mənsub olmaq hüquqlarını 

müəyyən etmək üçün yaradılmış Şuşa bəy komissiyasının 21 dekabr 1827-ci il 374 saylı protokoluna əsasən Əli 

Paşa bəy Xan Murad bəy oğlu Sultanovun, onun arvadı Bəyim xanımın, oğlu Sultan bəyin, qızı Aftab xanımın 

bəy nəslinə mənsub olması təsdiq edilir”. Şuşa bəy komissiyasının bu qərarı 16 avqust 1877-ci ildə Qafqaz canişini 

tərəfindən təsdiq edildi. Əli Paşa bəy Sultanov və onun ailə üzvləri Yelizavetpol quberniyasının Zəngəzur 

qəzasının bəyləri siyahısına daxil edildi. 

Bu şəhadətnamə veriləndən iki il sonra - 1879-cu il mayın 10-da Əli Paşa bəy Sultanovun ailəsində bir uşaq 

da dünyaya gəldi. Onu Xosrov bəy adlandırdılar. Qafan mis mədənləri, Bərgüşad çayının axarı boyu əkin, 

Çalbayır otlaq sahələri bu ailəyə - Sultanbəylərə məxsusdu. Evin böyüyü - Əli Paşa bəy mahalın sayılıb-seçilən, 

sözünün üstünə söz deyilməyən ağsaqqallarından idi. Əsilzadəliyi, mərdanəliyi ilə övladları da ona bənzəyirdilər. 

Dünyaya göz açdıqları yurd da igidlər məkanıydı. Zəngəzur qəzasının Hacısamlı nahiyəsinin Kürdhacı kəndi, 

Qasımuşağı obası (indiki Laçın rayonu) yalnız Azərbaycanın deyil, bütövlükdə dünyanın ilk insan məskənlərindən 

biri idi. 

Əli Paşa bəy övladlarının tərbiyəsi ilə ciddi məşğul oldu. Sultan bəy hərb sənətinin sirlərinə yiyələndi. 

Xosrov bəy isə Gəncə gimnaziyasını bitirdikdən sonra Odessa Tibb Universitetinə daxil oldu. Sonralar ictimai-

siyasi hadisələrin tez-tez qarşılaşdıracağı Nəriman Nərimanovu da tələbəlik illərində tanıdı, dostlaşdı. 

 

İstiqlal Bəyannaməsini imzalayan 26 nəfərdən biri 

 

Xosrov bəyin cəsarəti, qətiyyəti o zamanlar da bəlliydi. Tələbəlik günlərinin birində o, rus zabitin yoldan 

keçən qıza sataşdığını gördü. Xosrov bəyin qızı müdafiə etməsi duellə nəticələndi. Birinci gülləni atmaq 

haqqından istifadə edən zabit Xosrov bəyi gözündən yaraladı. Ancaq sağ qalan Xosrov bəy oldu. O, Odessa 

Universitetinin rektorunun qızının yolunda duelə çıxdığını sonradan öyrəndi. Qızla evləndi. Murad adlı oğlu 

dünyaya gəldi. Ancaq uşağın ömrü qısa oldu. 

1903-cü ildə Xosrov bəy universiteti bitirib vətənə döndü. Zəngəzurda, Qarabağda topladığı zəngin 

bitkilərdən hazırladığı dərmanlarla kəndlərə gedir, xəstələri təmənnasız müalicə edirdi. Gənc həkim həm də 

xalqının tarixi, ədəbiyyatı, mədəniyyəti ilə maraqlanır, araşdırır, öyrənirdi. 

Xosrov bəy Bakı müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin Qafqaz cəbhəsində qaçqınların yerləşdirilməsi üzrə 

baş müvəkkil də oldu. "Qafqaz cəbhəsində qaçqınların yerləşdirilməsi üzrə baş müvəkkillik” adlı bu təşkilatın baş 

müvəkkili general-mayor Tamamşev 1916-cı il iyunun 4-də Xosrov bəy Sultanova göndərdiyi teleqramda 

bildirirdi: “Rəhbərlik etdiyiniz cəmiyyətin nəzdində neçə yetimxananın mövcudluğu və onlara nə qədər 

kimsəsizin yerləşməsi, habelə onların hökumət tərəfindən tam təmin olunması və ya cəmiyyətinizin də köməyinə 

ehtiyac olması haqqında mənə məlumat verməyinizi xahiş edirəm”. 

İctimai-siyasi hadisələr getdikcə daha da mürəkkəbləşirdi. Belə gərgin, xalqı, vətəni üçün məsuliyyətli 

zamanda Xosrov bəy də siyasət meydanına atıldı. "Müsavat” partiyasına 1917-ci ildə daxil oldu, Rusiya 

Müəssislər Məclisinə deputat, Zaqafqaziya seyminə üzv seçildi. 1918-ci ildə "İttihad” partiyasına keçdi. Xosrov 

bəy Sultanov 1918-ci il mayın 28-də İstiqlal Bəyannaməsini imzalayan 26 nəfərdən biri oldu. Tiflisdə Azərbaycan 

Milli Şurası tərəfindən təsdiq olunan Birinci hökumət kabinetində hərbi nazir vəzifəsini tutdu. Azərbaycan Milli 

Şurasının və hökumətinin qurulduğunu, məqsəd və vəzifələrini bəyan etmək, qayda- qanun yaratmaq məqsədilə 

Nəsib bəy Yusifbəyli və Şəfi bəy Rüstəmbəyli ilə birgə ilk nümayəndə heyətinin tərkibində Gəncəyə gəldi. Xosrov 

bəy 1918-ci il iyunun 17-də təşkil edilən İkinci hökumət kabinəsində əkinçilik naziri oldu. 

 

Qarabağın general-qubernatoru 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1918-ci ilin yayında Ermənistan daşnak hökumətinin Zəngəzur bölgəsində 

azərbaycanlılara qarşı dövlət səviyyəsində həyata keçirdiyi soyqırımı siyasətinin, Andronikin, Njdenin, Dronun 

quldur dəstələrinin Cavanşir, Cəbrayıl, Şuşa qəzalarında törətdiyi kütləvi qətllərin, qarətlərin qarşısını almaq 

məqsədilə Müvəqqəti Qarabağ general-qubernatorluğu yaratdı. Xosrov bəy Sultanov 1919-cu ilin 29 yanvarında 

Qarabağın general-qubernatoru təyin olundu. Azərbaycan hökumətinin öz tarixi torpaqlarında general-

qubernatorluq yaratması, üstəlik bu vəzifəyə Xosrov bəyi təyin etməsi daşnakları təşvişə saldı. Ermənilər 
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Sultanbəyləri yaxşı tanıyırdılar. Xosrov bəyin atası Zəngəzurda ədaləti, düzgünlüyü sevən, qorxmaz adam kimi 

ad-san qazanmışdı. Hələ 1905-ci il erməni-müsəlman hadisələrində müsəlman dəstələrdən birinə başçılıq edirdi. 

Böyük qardaşı Sultan bəy atasının ən yaxın köməkçisi, silahdaşı idi. Elə o vaxtlar - 1905-ci il erməni-müsəlman 

hadisələrində göstərdiyi şücaətlə Sultan bəy xalq qəhrəmanına çevrildi... 

Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya hökumətinə və digər aparıcı dövlətlərə, beynəlxalq təşkilatlara şər, 

böhtan dolu müraciətlər etdi. Qarabağın erməni milli yığıncağı isə Xosrov bəy Sultanovun təyinatına etiraz 

məktubunda yazırdı: “Qarabağın erməni milli yığıncağı Azərbaycan hökuməti tərəfindən təyin olunan general-

qubernatorla bağlı bildirir ki, onlar heç vaxt bu faktla barışmayacaqlar”. 

Xosrov bəy Sultanov Şuşaya gələn kimi daşnak Andronik başda olmaqla erməni quldur dəstələriylə 

amansız mübarizəyə başladı, təhlükəli yerlərdə Milli Ordunun əsgərlərindən ibarət mühafızə dəstəsi yaratdı. 1919-

cu ilin 21 martında erməni daşnakları Qarabağa yeganə keçid olan Əsgəran keçidini tutdular. Dronun hərbi 

dəstələri Xosrov bəyin başçılıq etdiyi Azərbaycan əsgərləri tərəfindən mayın 30-da darmadağın edildi, Xankəndi 

və Şuşa geri alındı. Qarabağın general-qubernatoru erməni milli yığıncağından nəzarətində olan silahlı dəstələri 

buraxmağı, Qarabağda əmin-amanlığın təmin olunmasına maneçilik törətməməyi tələb edirdi. Bu dəfə daşnaklar 

cümhuriyyətin hərbiyyə nazirinin Xosrov bəyi general-qubernatorluqdan geri çağırdığı barədə şayiə yaydılar. 

Üzeyir bəy Hacıbəyli "Azərbaycan” qəzetinin 1919-cu il 24 iyun tarixli sayında bu barədə yazırdı: “Həqiqətən, o, 

Qarabağ üçün ən münasib bir rəisdir. Qarabağ həyatına tamamilə aşina olan bu zat sağlam bir vücudə malik olan 

kimi, sağlam və salamat politika yeridən və təht idarəsinə tapşırılmış olan yerin ümumi mənafeyini xüsusi surətdə 

nəzərdə tutan bir zatdır. Ermənilər Qarabağda qəsdən süni iğtişaşlar çıxarmaqla Qarabağ general-qubernatorunu 

baş komandanlıq gözündə ləkələmək istəyirlər. Əgər Qarabağ müsəlmanları arasında böyük və layiqli bir nüfuza 

malik olan və erməni cəmaəti tərəfindən dəxi möhtərəm sayılan bu zat Qarabağın hökuməti başında olmasa idi, 

burası - Azərbaycanın cənnəti hesab olunan bu yer çoxdan bəri cəhənnəmə dönüb qətli-qital olmuşdu”. 

Xosrov bəy 1918-1920-ci illərdə daşnakların Qarabağ və Zəngəzurdan təmizlənməsində qardaşı Sultan 

bəylə birgə misilsiz xidmət göstərdi. Onlar ümumi işin xeyrinə aralarında illərdir ədavət olan bəylərin ayağına 

gedir, bütün gücləri birləşdirməyə, birgə mübarizəyə çağırırdılar. Sultanovlar öz var-dövlətlərini Türkiyə və 

İrandan silah-sursat almağa sərf edir, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qorunmasında böyük işlər görürdülər. 

 

Düşmən hiyləsi... həbsxana divarları... 

 

1919-cu ilin yayında ermənilərin ərazi iddiası irəli sürdükləri Qarabağ, Zəngəzur və digər yerlərdə 

Azərbaycanın müstəqilliyinin bərqərar olmasında Xosrov bəy Sultanov müstəsna xidmət göstərdi. Onun 

mübarizliyi, hərbi şücaəti sayəsində Şuşadakı gizli daşnak komitəsi üzvlərinin qaçmaqdan başqa yolları qalmadı. 

Buna cavab olaraq erməni yaraqlıları Şuşada silahlı toqquşma törətsələr də, ertəsi gün - iyunun 6-da sülh əldə 

edildi, şəhərdəki dinc ermənilər üzrxahlıq məktubu yazıb, daşnakların fitnəkarlığına görə Xosrov bəyin şəxsində 

Şuşanın müsəlman əhalisindən üzr istədilər. 1919-cu ilin avqustunda Xosrov bəy Qarabağda yaşayan ermənilərə 

yığıncaq keçirərək Azərbaycan hökumətinə tabe olmaq qərarını qəbul etdirə bildi. Həmin ilin sentyabrında 

Azərbaycan hökuməti burada məskunlaşmış ermənilərə mədəni muxtariyyət verdi. 

Cümhuriyyət hökuməti 1919-cu ilin oktyabr-noyabr aylarında asayişin bərpası üçün Qarabağa Cavad bəy 

Şıxlınskinin rəhbərliyi ilə 1-ci piyada diviziyasını göndərdi. Xosrov bəyin göstərişi ilə Sultan bəy də bu döyüşlərə 

qoşuldu. 

Erməni-müsəlman münaqişəsinə son qoyulması məqsədilə 1919-cu il noyabrın 23-də ABŞ-ın köməyi və 

vasitəçiliyilə Azərbaycan hökuməti və Ermənistan arasında müqavilə bağlandı. Ancaq bu müqavilədən çox 

keçməmiş ermənilər Zəngəzurda və Qarabağda azərbaycanlılar yaşayan kəndlərə yenidən hücumlar etdilər. Əli 

hər yerdən üzülən Andronik bolşevik Rusiyası ilə danışıqlar apardı, aldığı dəstək sayəsində yeni silahlı dəstə 

yaratdı. Onun Zəngəzuru, Qarabağı və Gəncəni tutaraq yenidən Stepan Şaumyanın bolşevik- daşnak hərbi 

hissələri ilə birləşmək, Şimali Azərbaycanda erməni hakimiyyətini genəşləndirmək niyyətini bu dəfə də Sultan 

bəy və Xosrov bəy qardaşları puça çıxardılar. 

1920-ci ildə bolşeviklər Azərbaycanda hakimiyyəti ələ keçirə bildilər. Təhlükələrə baxmayaraq, Xosrov 

bəy vətənini tərk etmədi. Bolşeviklər cümhuriyyət hökumətinin seçilən nümayəndələrindən biri kimi ona da aman 

verməyəcəkdilər... Xosrov bəy Nəriman Nərimanov, Çingiz İldırım kimi nüfuzlu söz sahibləri sayəsində Şuşada 

İnqilab Komitəsinin rəhbərliyində saxlandı. Amma hakimiyyət strukturlarında, XI ordunun rəhbərliyində, 

NKVD-də özlərinə yer tapmış daşnaklar Xosrov bəy və Sultan bəy qardaşlarının qanına susamışdılar. Bakıdan 

onun həbsinə razılıq ala bilməyib Moskvaya donoslar göndərirdilər. Nəhayət, Serqo Orconikidze və Mikoyanın 

razılığı ilə Xosrov bəy rus ordusunun xüsusi idarəsinin zabitləri tərəfindən həbs edilərək Bayıl türməsinə aparıldı. 
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Bu xəbərə çox sevinən ermənilər yenidən Ermənistana birləşmək tələbi ilə Şuşada, Vərənddə Azərbaycan 

hökumətinə qarşı üsyan qaldırdılar. Qəza İnqilab Komitəsinin rəhbəri Şamil Mahmudbəyov 1920-ci ilin 

dekabrında Nəriman Nərimanova, Həmid Sultanova, Əliheydər Qarayevə məktub yazaraq Xosrov bəyin bölgədə 

böyük nüfuzunu, sülhpərvərliyini, dinc azərbaycanlı ailələrin erməni silahlılarından qorunmasında misilsiz 

xidmətlərini əsas gətirərək onun azad edilməsini xahiş etdi. O, Xosrov bəyi zaminə, loyallığı, bütün hərəkətləri 

üçün şəxsən məsuliyyəti öz üzərinə götürməyə hazır olduğunu bildirdi. 1921-ci il fevralın 15-də Şamil 

Mahmudbəyov göndərdiyi məlumatda daşnakların daha da azğınlaşdığını yazaraq Bakıdan yardım istədi. O, 

Qarabağ və Zəngəzurda böyük nüfuzu olan Sultan bəyin imkanlarından istifadə olunmasını, bunun üçün əvvəlcə 

Xosrov bəyin azadlığa çıxarılmasını təklif etdi. Ancaq Xosrov bəyi zindana salanların məqsədi onu aradan 

götürmək idi... Eyni aqibət Sultan bəyi də gözləyirdi. 1920-ci il mayın 31-də XI ordu hissələri Zəngəzura yenidən 

hücuma keçdi, 1921-ci il iyulun 23- də Sultan bəyin hərbi dəstələri tərksilah edildi. O, sovet hakimiyyətindən 

qaçaq düşdü, Kürdhacı kəndində Gorgahatın meşəsində, yarğanda gizləndi. Ermənilərin hiylələri ilə bolşeviklər 

ona sui-qəsd hazırlayırdılar. 

Erməni daşnakları arzularına çata bilmədilər. Xosrov bəy Sultanov Bayıl türməsindən qaçırıldı. Bəzi 

araşdırmaçılar bolşevik hökumətində hərbi və dəniz işləri üzrə xalq komissarı olan Çingiz İldırımın əmisi oğlunun 

- Xosrov bəyin həbsinə və onu gözləyən ölümə laqeyd qalmayaraq xüsusi əməliyyat planı qurduğunu, bəziləri isə 

Nərimanovun öz tələbəlik dostunu həbsxanadan qurtardığını yazırlar. 

 

Gerçək olmayan ümid... 

 

Laçına yetişən Xosrov bəy qardaşları Sultan bəy və İsgəndər bəylə İrana yollandı. Gedəndə tezliklə geri 

dönəcəklərinə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yenidən bərqərar olacağına ümidliydilər. İranda nə erməni 

daşnakları, nə də bolşeviklər onlardan əl çəkdilər. İsgəndər bəy mühacirətdə sovet hökumətinin xüsusi təyinatlı 

dəstələri tərəfindən qətlə yetirildi. Xosrov bəylə Sultan bəy Türkiyəyə getmək məcburiyyətində qaldılar. 

General Xosrov bəy Sultanovun 1923-cü ildən başlanan mühacirət həyatı uzanırdı. O, yenə vətənin azadlığı 

uğrunda mübarizəsini davam etdirirdi. Qürbətdə sədri seçildiyi "İttihad” partiyasının xarici ölkələr bürosunu 

formalaşdırmağa və ittihadçıları bir təşkilat ətrafında birləşdirməyə çalışırdı. Azərbaycan istiqlalı ilə bağlı 

məqalələr yazırdı. 

Xosrov bəy İranda, Türkiyə, Fransa və Almaniyada yaşadı. Almaniyada Tibb Universitetində professor 

vəzifəsində çalışdı. İkinci Dünya müharibəsi illərində yüzlərlə azərbaycanlı əsirin müalicəsi, xilası, onlardan 

ibarət xüsusi dəstələrin yaranmasında səy göstərdi. O zaman bütün siyasi mühacirlər kimi, almanların 

hücumundan ümidlənən Xosrov bəy fəaliyyətini daha da genişləndirdi. Ancaq vətənə qovuşmaq yenə ümiddən, 

arzudan gerçəkliyə dönmədi. Müharibədən sonra da o, siyasi fəaliyyətini davam etdirdi. 

Qardaşı Sultan bəy 1942-ci ildə Qars ətrafında, Köçkoy kəndində vətən həsrəti ilə dünyadan köçdü. Xosrov 

bəyin isə 1947-ci ildə Trabzonda vəfat etdiyi söyləndi. 2016-cı ilin fevralında məzarının yeri dəqiqləşdirildikdən 

sonra onun 1943-cü il yanvarın 7-də dünyasını dəyişdiyi, məzarının İstanbulun Feriköy qəbiristanlığında olduğu 

məlum oldu. 

Azərbaycanın bütövlüyü, müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparmış, məmləkətinin düşmənləri tərəfindən 

sonunda ən ağır cəzaya - ömrünü qürbətdə başa vurmağa məhkum edilmiş bütün mücahidlərimiz kimi, Xosrov 

bəy Sultanov da bu dünyadan arxayın getmədi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin uzaqgörən ilk hərbi naziri, 

millətinin düşmənlərini yaxşı tanıyan vətənpərvər sanki uzun illər sonra - XX əsrin sonlarında baş verə 

biləcəklərdən narahat, Zəngəzurdan, Zəngilandan, Qubadlıdan, Laçından, Şuşadan, Xankəndidən... bütöv 

vətənindən nigaran idi. 

 

Azərbaycan. - 2019. - 30 may. - № 117.  -S. 11. 
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Nəhəng fikir və əməl adamlarımızdan biri: Əhməd bəy Ağaoğlu 
 

I hissə 

 

Aynurə Əliyeva 

 

Millət öz oğulları ilə özündən ayrılır, qürbətə düşür, vətənində kimsəsiz olur; millət öz oğulları ilə 

döyülür, müti olunur, millət öz oğulları ilə gücünü toplayır, ayağa qalxır, üsyan edir və millət öz oğulları 

ilə özünə dönür - Əli bəy Hüseynzadə kimi, Əhməd bəy Ağaoğlu kimi və s. millət özünə dönəndə güclü olur 

- özü kimi... Azərbaycan xalqının milli mübarizə tarixində mühüm rol oynayan simalardan biri də Əhməd 

bəy Ağayevdir. 

Azərbaycanın Əhməd bəy Ağaoğlu adında bir başıucalığı və bir göynərtisi var. Başıucalığı: böyük 

mütəfəkkir, böyük mübariz, böyük inqilabçı. İrticaya, millət düşmənlərinə qarşı amansız, dostluqda və millət 

sevgisində olduqca səmimi, sözü çəkinmədən üzə deyən, mərd, hətta canından artıq sevdiyi Atatürk ilə 

mübahisədə də bir addım geri çəkilməyən adam. 

Göynərtisi: bütün həyatını xalqının azadlığı uğrunda savaşa həsr etmiş bu adam Azərbaycandan “didərgin 

salındı”. XX yüzilin əvvəllərində təkcə Azərbaycanda yox, Yaxın və Orta Şərqdə, Mərkəzi Rusiya və Qərbi 

Avropada tanınmış olsa da, Azərbaycanın bu görkəmli oğlu sonrakı nəsillər üçün itirildi. Azərbaycan 70 ildən 

sonra bu böyük oğlunu yenidən özünə “qaytara” bildi. 

Ziyalı qələm sahibi, ictimai xadim, siyasətçi, jurnalist, pedaqoq, yazıçı və türkoloq Əhməd bəy Ağaoğlunun 

bu il 150 illik yubileyidir. 

 

Həyatı 

 

Əhməd bəy Ağaoğlu 1869-cu ildə Azərbaycanın Şuşa şəhərində dünyaya gəlib. Atası Mirzə Həsən bəy 

Qarabağın Qurdlar elindən idi. Bu tayfa XVIII əsrdə bütünlüklə etnik Azərbaycan türklərinin yaşadığı 

Ərzurumdan köç edib Gəncəyə gəlmiş, daha sonra isə Qarabağa yerləşiblər. Atası Mirzə Həsən bəy varlı pambıqçı 

fermer idi. Ata tərəfinə Mirzə titulunun verilməsi ailənin ziyalı təbəqəsindən olduğunu göstərir. Xüsusən babası 

Mirzə İbrahim Şuşanın ən məşhur alimlərindən olub. O, xəttat idi və türk dilində şeirlər yazırdı. Eyni zamanda 

əmiləri də türk dilindən başqa fars, ərəb və rus dillərini bilirdilər. Anası Tazə xanım Şuşanın Sarıcaalı elindən 

Rəfi bəyin qızı, Zeynalabdin bəy Rəfıbəyovun bacısı idi. 

 

Təhsili 

 

Əhməd bəy Ağaoğlu xatirələrində göstərir ki, təhsilində anasının və əmisinin böyük rolu olub. Əmisi Mirzə 

Məmməd Əhməd bəyin müctəhid olmasını istəyərək ona 6 yaşından fars və ərəb dilləri üzrə müəllimlər tutur. İlk 

dövrlər məhəllə məktəbində təhsil alan Ağaoğlu anasının təşəbbüsü ilə gizlincə rusca dərslər də alır. Anasının 

dindar olmasına baxmayaraq axundlardan, mollalardan xoşu gəlmədiyini yazan Ə. Ağaoğlu anasının bu 

görüşlərinin onun təhsilinin istiqamətini Nəcəfdən, Kərbəladan Peterburqa, Parisə, doğru dəyişdiyini yazır. 

1881-ci ildə Şuşada altı siniflik real məktəbi açıldıqdan sonra Qarabağ canişini müsəlman əhalini 

Xurşidbanu Natəvanın evinə toplayaraq uşaqlarını bu məktəbə qoymalarını istəyir, atası da canişinə söz verərək 

onu Şuşa real məktəbinə göndərir. Bu məktəbdəki müəllimlərindən ikisinin, tarix müəllimi olan Şineyovski və 

riyaziyyat müəllimi olan Palekarpın ona böyük təsiri olmuşdur. Hər iki müəllim çar rejiminə qarşı idi və işlədikləri 

məktəbdə də inqilabi təbliğat aparırdılar. Ağaoğlu da həyatında ilk dəfə Qərb ideologiyası ilə bu məktəbdə tanış 

olur. 

Xatirələrində Əhməd bəy yazır ki, bu məktəb şəhərin erməni məhəlləsində yerləşirdi. 45 şagirddən 

yalnız beşi müsəlman uşağı idi. Erməni şagirdlərin bu azlığa qarşı münasibəti çox aqressiv olmuş, 

müsəlmanları daim incitmişlər. Bu mühitə dözməyən şagirdlərin dördü məktəbi tərk etmiş, yalnız Əhməd 

təhsilini uğurla başa vura bilmişdir. Öz xatirələrində Əhməd bəy bu hadisələri belə təsvir edir: “Bu beş 

adamın illərlə davam edən təhsili zamanı erməni uşaqlarından çəkdiklərini sözlə ifadə etmək imkansızdır. 

Tənəffüsdə biz, beş türk uşağı, cəld tərpənib arxamızı divara dayamağı böyük bir fərasət hesab edirdik. Yüzlərlə 

erməni uşaqları birdən üzərimizə hücum edirlər, birisi başımızdan papağı alıb atır, digərləri təpiklərlə dörd, beş 

altun qiymətində olan Buxara dərisini torpaqlar üzərində yuvarlayırlar. Bəziləri qiymətli və çoxu dəvə yunundan 

tikilmiş paltarlarımızın ətəklərindən yapışırlar, o yan-bu yana çəkirlər, parçalayırlar, bəzəklərini sökürlər, 
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müqavimət göstərmək istəsək, yumruq, şillə, təpiklər altında bizi əzirdilər. Bəzən birləşib üstümüzə bir böhtan 

atırlar, birləşib şahid olurlar. Bizi haqsız yerə cəzalandırırdılar. Yoldaşlarımdan çoxu dayana bilmədilər. Məktəbi 

tərk etdilər. Son sinfə qədər türklərdən bir mən dayana bildim”. 

Daha sonra orta məktəbin VI sinfini bitirən Ağaoğlu VII və sonuncu sinifləri Tiflisdəki 1 saylı gimnaziyada 

oxuyur. Özünün yazdığına görə Tiflis gimnaziyasında ancaq bir nəfər türk var idi ki, o da Ağaoğlu idi. Tiflisdə 

təhsil aldığı dövrdə dostlarının təkidi ilə “Narodnik” Cəmiyyətinin gizli toplantılarında iştirak edir. Bu toplantılar 

Ağaoğlunun düşüncəsində dərin izlər buraxıb. Tiflisdə gimnaziyanı müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra Ə. 

Ağaoğlu fərqlənmə diplomu və 300 rubl mükafatla Şuşaya qayıdır. Bütün yayı dayısı ilə birlikdə yaylaqda 

keçirdikdən sonra Peterburqa təhsil almağa gedir. 

1887-ci ilin avqustunda ali təhsil almaq üçün Peterburqa gedən Ağaoğlu bir xristian ailəsinin evində 

kirayəşin olur. Həmin ailə Ağaoğlunun türk olduğunu biləndə çox təəccüblənir. Çünki o günədək ali təhsil 

üçün Peterburqa erməni və xristian əsilli digər xalqların gəncləri gəlirdi. Ailə türklərdən təhsil almaq üçün 

buraya gələn heç kimi tanımırdı. Ermənilərin və digər xristianların türklərdən əvvəl təhsil aldıqlarını bilən 

Ağaoğlu ailənin bu təəccübünə haqq qazandırırdı. 

Peterburqda tanış olduğu qafqazlı gənclər Ağaoğlunu Qafqazlı Tələbələr Birliyinin yataqxanasına aparırlar. 

O, burada dörd nəfər türkün olduğunu öyrənir. Bu türklərdən biri sonralar Azərbaycanın Paris təmsilçisi olacaq 

Əlimərdan Topçubaşov, digəri isə keçmiş Qafqaz Şeyxülislamının oğlu Əhməd bəy Ağaoğlu Əli bəy Hüseynzadə 

idi. Digər iki türk tələbə isə yol mühəndisliyi ixtisası üzrə təhsil alırdılar. Ağaoğlu Texnoloji İnstitutun bütün 

imtahanlarını uğurla verir. Yalnız sonuncu - Cəbr imtahanından professorun verdiyi məsələni proqramdan kənar 

həll etməsi və professorun Ağaoğlunu yəhudi sanaraq həlli düzgün olduğu halda qəbul etməməsi Ağaoğlunu 

məyus etmişdi. Professorun bu davranışı gənc Ağaoğluda ruslara qarşı böyük nifrət hissi yaratmışdır. 

 

Yaradıcılığı 

 

Fransada təhsil aldıqdan sonra geri qayıdıb 1896-cı ildə Şuşada ilk kitabxana açır. 1897-ci ildə H.Z. 

Tağıyevin dəvəti ilə Bakıya gəlir, “Kaspi” qəzetinin baş redaktoru olur. O, həmçinin Ə. Hüseynzadə ilə “Həyat” 

qəzetinə də redaktorluq edir. 

1905-ci ildə çar hökumətinə və daşnak ermənilərə qarşı mübarizə aparmaq üçün gizlin Difai 

təşkilatını qurur. Bir müddət sonra çar hökuməti tərəfindən təqib olunan Əhməd bəy aylarla dostlarının 

evində gizlin yaşadıqdan sonra həbs olunmamaq üçün 1908-ci ilin sonlarında İstanbula köçməli olur. Türk 

Ocağı milli hərəkatının aparıcı siması olan Ağaoğlu bu hərəkatın keçirilmiş konqresinə prezident seçilir. 

Sonradan gənc türklərin “İttihad və tərəqqi” partiyasına daxil olur. Süleymaniyyədə kitabxana direktoru, 

“Türk yurdu” jurnalının redaktoru olmaqla İstanbul Universitetində rus dilindən dərs deyir. 

1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin köməyinə gəlmiş Qafqaz İslam Ordusu komandanının 

siyasi müşaviri olmuşdur. AXC dövründə Bakıda parlamentə üzv seçilir. Cümhuriyyətin Paris Sülh Konfransında 

iştirak etmək üçün göndərdiyi nümayəndə heyətinin tərkibində Ağaoğlu da var idi. Lakin İstanbula çatanda 

“İttihad və tərəqqi” partiyasının digər rəhbərləri ilə birgə ingilislər tərəfindən həbs olunaraq Malta adasına sürgün 

olunur. Sürgündən qayıtdıqdan sonra kamalçılarla yaxınlaşaraq Ankara İnformasiya Agentliyinə rəhbərlik etmiş, 

“Hakimiyyəti-milliyyə!” qəzetinin baş redaktoru olmuş, ikinci və üçüncü çağırış Türkiyə Böyük Millət Məclisinə 

deputat seçildikdən sonra Mustafa Kamal Atatürkün xarici məsələlər üzrə siyasi məsləhətçisi olmuşdur. 

 

Paris dövrü 

 

1888-ci ildə ali təhsil almaq üçün Parisə gedən Əhməd bəy burada hüquq məktəbinə daxil olmuş, 3 il sonra 

diplom almışdır. O, məşhur fransız şərqşünasları Ernest Renan (1823-92) və professor Ceyms Darmestete (1840-

94) ilə tanış olur, mühazirələrini dinləyir. Əhməd bəy 1891-1892-ci illərdə Sankt-Peterburq və Parisin məşhur 

Sorbonna universitetlərində təhsil alır. Tarix, Şərq dilləri və məzhəbləri şöbələrində oxuyur, dinlər tarixini öyrənir. 

Beş dilə mükəmməl şəkildə yiyələnən Əhməd bəy o zaman həm yerli, həm də əcnəbi mətbuatda maraqlı 

məqalələrlə çıxış etməyə başlayır. O, 1858-1917-ci illərdə məşhur Dürkheym sosiologiyasını mənimsəmişdir. 

Ədib “Jurnal de Debat”, “Revü Been”, “Nouvye Revyü” kimi fransız mətbuat orqanlarında ictimai-

siyasi mövzularda yazılarını nəşr etdirirdi. 1892-ci ildə şərqşünasların Londonda keçirilən Beynəlxalq 

konqresində “Şiə məzhəbinin mənbələri” mövzusunda məruzə etdi. Həmin məruzə Kembric 

Universitetinin xərci ilə bir neçə Qərb dilində çap olundu. Fransada qələmə aldığı yazılarını “Kafkaz”, 

“Şərqi Rus” qəzetlərinə göndərirdi. 
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1894-cü ildə Qafqaza fransız dilini tədris etmək məqsədilə qayıdan ədib tezliklə Bakıya köçür. Fransada 

təhsil aldığı dövrdə Avropa demokratik ideyalarından və fransız şərqşünas-alimlərinin əsərlərindən təsirlənən 

Əhməd bəy tezliklə Azərbaycan xalqının milli özünüdərketmə və türkçülük ideyalarının yayılması işinə başlayır. 

O,1894-cü ildə Tiflis, sonra isə 1896-cı ildə Şuşa gimnaziyasında fransız dilindən dərs deyərək el arasında 

“Firəng Əhməd” ləqəbini alır (Bu “Firəng”lik üzündən gələcək həyat yoldaşı Sitarə xanımın ailəsi ona əvvəlcə 

yox cavabı vermiş, lakin 1902-ci ildə onların evlənməsi baş tutmuşdu). 

Əhməd bəy Şuşada ilk dəfə qiraətxana-kitabxana açdı. 1897-ci ildə Əhməd bəyin həyatının Bakı 

dövrü başlayır. O, H.Z. Tağıyevin dəvəti ilə Bakıya gəlir, məktəbdə fransız dili müəllimi işləməklə yanaşı 

“Kaspi” qəzetinin baş redaktoru olur. Həmçinin Ə. Hüseynzadə ilə “Həyat” qəzetinə redaktorluq etmişdir. 

O, əsərlərində milli qurtuluşa gedən yolun cəmiyyətin mədəni və təhsili inkişafından keçdiyini bildirirdi. 

Qadın azadlığı ideyalarını yayan və bunu azadlıq mücadiləsinin əsas faktoru kimi göstərən Ağaoğlu 

Azərbaycan ziyalıları arasında qadına bərabər hüquqların verilməsinə çağıran ilk ziyalılardan idi. 1901-ci 

ildə çapdan çıxan “İslam dünyasında qadın” adlı kitabında “azad qadınsız milli inkişaf ola bilməz” fikrini 

sübuta yetirir. Onun bu arzu və ideyaları tezliklə reallığa çevriləcəkdir (1918-ci ildə qurulmuş Şərqdə ilk 

demokratik cümhuriyyət Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətində o dövr nəinki şərqin, hətta qərbin 

ABŞ və Böyük Britaniya kimi qabaqcıl dövlətlərinə nümunə olacaq bir hadisə - Azərbaycan qadınına 

seçkilərdə səsvermə hüquqlarının verilməsi ilə Əhməd bəyin ideyaları gerçəkləşir). 

 

Azad Azərbaycan. - 2019. - 18 may. - № 65. - S. 7. 
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Tarixi e.ə. II minilliyə gedib çıxan Qarabağ xalçaları - sehirli ilmələrimiz... 
 

İradə Sarıyeva 

 

Xalça sənəti Azərbaycan xalqının qədim sənət növlərindən biri olaraq mədəniyyətimizin tərkib 

hissəsini təşkil edir. Xalqımızın minillər uzunu formalaşan toxuculuq vərdişlərinin, sənətinin vacib hissəsi 

olan xalçaçılıq uzun və uğurlu tarixi yol keçərək günümüzə gəlib çatıb. Azərbaycanda bir neçə xalçaçılıq 

mühiti-məktəbi var və onlardan biri də Qarabağ xalçaçılıq məktəbidir. Əsrlərdən bəri inkişaf edən 

Qarabağ xalçaçılığı çeşidli xalça növlərinə malikdir. 

Qarabağ xalçaları haqqında məlumat verən sənətşünaslar qeyd edirlər ki, bunlar Qarabağ tipinə aid olan 

xovlu xalça növləridir. Sənətşünasların verdiyi bilgiyə görə, Qarabağ tipinə aid olan və «Qarabağ xalçası» 

adlandırılan bu xalçalar Azərbaycanın bütün xalçaçılıq məntəqələrində, o cümlədən Dağıstanda istehsal olunurdu 

və hazırda da istehsal olunmaqdadır. Sənətşünaslar qeyd edir ki, istehsal olunduğu yerdən asılı olaraq, bu xalçalar 

müxtəlif cür adlanmaya məruz qalmışlar, lakin sənətşünaslar onu «Qarabağ» adlandırıblar. İstanbul bazarlarında 

satılmaq üçün Şuşada istehsal olunan eyni kompozisiyalı xalılar «Xan xalçası» və ya «Xan Qarabağ xalçası», 

Qubada toxunan eyni xalçalar isə «Afurca xalçası» adlanırdı. 

Xalçaların bədii məziyyətini analiz edən sənətşünaslar qeyd edir ki, «Qarabağ» xalçaları bir neçə variantda 

kompozisiyaya malikdir. Onlardan birincisinin orta sahəsinin kompozisiyası yalnız göllərdən ibarətdir və İran və 

Hindistanın bədii parçalarını, xüsusilə basma naxışlı pərdələri xatırladır. Bitki naxışlarına isə göllərə «Qurani-

Kərim»in üz səhifələrində, XV-XVII əsrlərdə Təbriz rəssamlarının bədii- ədəbi əsərlərində rast gəlmək olar. 

Göllərin yuxarı və aşağı hissələrində yerləşdirilmiş başlıqlar orta sahədəki qellər arasındakı boşluqları doldurur 

və bununla da xalçanın bədii dəyərini artırır. Sənətşünasların qeyd etdiyinə görə, göllər arasındakı məsafə və ya 

boşluq nə qədər azdırsa, xalçanın bədii dəyəri o qədər çoxdur. «Qarabağ xalçası»nın II növü toxucular tərəfindən 

«Çini-çeşni» adlandırılan xalçalardır. Onun orta sahəsinin kompozisiyasını bir sırada yerləşdirilmiş səkkizbucaqlı 

göllər təşkil edir. Zaman keçdikcə xalçaçılıq sənətinin texnoloji xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olaraq bu xalçalar 

dəyişikliyə məruz qalıb. 

Qarabağ xalçalarının texniki xüsusiyyətlərinin izahını verən sənətşünaslar deyir ki, «Qarabağ» xalçaları 

müxtəlif ölçülərdə hazırlanır. Hətta kvadrat formalı olanlara da rast gəlmək mümkündür. Düyünlərin sıxlığı: hər 

kvadrat desimetrdə 35X35-dən 50X50-dək düyün yerləşdirilir (hər kvadratmetrdə 120 000-dən 250 000-dək 

düyün). Şuşada və Qubada daha çox hazırlanan kiçik ölçülü xalçalar daha sıx olur. Xovun uzunluğu 6-9 mm-dir. 

Müasir dövrdə «Qarabağ» xalçaları öz əhəmiyyətini itirib və adi xalçalar kateqoriyasına aid olub. 

Qarabağ xalçaları haqqında olan müasir vəsaitlərdə çox maraqlı faktlar var. Azərbaycan xalçalarının 

Qarabağ məktəbinə həsr edilən hissədə qeyd edilir ki, Azərbaycanın cənub-qərbində yerləşən Qarabağ xalça 

məktəbi iki regionda - dağlıq və aran zonalarında inkişaf edib. Yazılı mənbələrdə ərəb tarixçiləri Əl-Müqəddəsi, 

Məsudi və b. tərəfindən X əsrdən başlayaraq yun və pambıq emalı ilə məşğul olan iri sənətkarlıq mərkəzi kimi 

adı çəkilən Qarabağın dağlıq zonasında XIX əsrdə xalça istehsalında Şuşa şəhəri və Daşbulaq, Dovşanlı, Girov, 

Trniviz, Malıbəyli, Çanaxça, Tuğ, Tuğlar, Hadrut, Muradxanlı, Qasımuşağı, Qubadlı, Qozağ, Mirseyid, 

Bağırbəyli, Xanlıq, Tutmas kəndləri əsas rol oynayırdılar. Mənbələr yazır ki, dağlıq zonaya nisbətən xammalla, 

şübhəsiz ki, daha yaxşı təmin olunmuş aran rayonlarında Cəbrayıl, Ağdam, Bərdə və Füzuli xalça istehsalında 

əsas yer tutur. Bu mərkəzin hər birində əhalisi satış üçün intensiv şəkildə xalça toxuyan çoxlu miqdarda kəndlər 

mövcud olub. Öz bədii quruluşu, texnoloji xüsusiyyətləri, rəng həlli baxımından Zəngəzur və Naxçıvan xalça 

istehsalı mərkəzləri də Qarabağ xalça məktəbinə daxildir. «Aran», «Bağçada güllər», «Balıq», «Buynuz», 

«Bərdə», «Bəhmənli», «Qarabağ», «Qoca», «Qasımuşağı», «Ləmbərani», «Muğan», «Talış», «Ləmpə», 

«Malıbəyli», «Xanqərvənd», «Xanlıq», «Xantirmə», «Çələbi», «Şabalıdbuta», və s. çeşnili xalça kompozisiyaları 

Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin klassik nümunələrindəndir. Qarabağda evlərin interyerlərinə uyğunlaşdırılmış 5 

xalçadan ibarət dəst xalı - gəbələr geniş yayılıb. 

Məlumatda bildirilir ki, 1750-ci illərin əvvələrində Qarabağ xanı Pənahəli xan Şuşa şəhərini saldırdı. Şəhər 

ilk vaxtlar Pənahabad adlandırıldı və uzun illər Qarabağ xanlığının paytaxtı oldu. XVIII əsrdə Qarabağ xalçaçılıq 

məktəbi Şuşada cəmlənib. XVIII əsrdə Şuşada klassik çeşnili xalçalarla yanaşı, Rusiyadan, eləcə də Avropadan 

gətirilmiş məcməyi, ətirli sabun, çit və digər müxtəlif məişət əşyalarının üzərindən götürülmüş naxışlardan yeni 

xalça kompozisiyaları - «Bağçada güllər», «Saxsıda güllər», «Bulud» və s. çeşnilər toxunurdu. Qarabağ 

xalçalarının rəng - boyaq palitrası olduqca zəngindir. Bu palitra Qarabağ təbiətinin bütün rənglərinin ən zərif 

çalarlarını özündə əks etdirir. Qədim dövrlərdən Azərbaycan xalçalarının ara sahə yerliyi ənənəvi olaraq qırmızı 

rəngdə işlənib. Müxtəlif bitkilərlə yanaşı, orta əsrlərdən burada rənglər cürbəcür həşaratlardan alınmışdı. Onların 
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içərisində qırmızı rəng almaq üçün ən geniş yayılmışı koşenildir. Xalq arasında ona «qırmız böcəyi», «qurd 

qırmız», «palıd cücüsü» deyilirdi. 

Sənətşünaslar yazır ki, Şuşa - Qarabağ xalçaları sənətkarlarımız 100 illiklər boyunca müxtəlif sənət 

növlərini yaşadıb və bizə ötürüb. Qarabağ xalça məktəbinin inkişaf tarixini, növlərini araşdıran alimlər qeyd edir 

ki, bu məktəbi yaradanların ruhu qarşısında vicdan borcumuzdur ki, biz də bu sənətləri qoruyub gələcək nəsillərə 

ötürək. Sənətşünaslar yazır ki, xüsusən xalçaçılıq sənəti Qarabağda geniş yayılıb və bütün dünyada şöhrət qazanıb. 

Tədqiqatçılar yazır ki, Qarabağda xalçaçılığın yaranma tarixi Azərbaycanda xalçaçılığın yaranma tarixi ilə 

bağlıdır. Ona görə ki, bu ərazidə, həmçinin də Qarabağda artıq e.ə. II minillikdən-Tunc dövründən bu günə kimi 

xalçaçılığın inkişafı izlənir. Bu da sözsüz ki, elə amillərlə əlaqəlidir ki, Azərbaycanın təbiəti, ərazisi maldarlığın, 

xüsusilə də qoyunçuluğun inkişafı üçün əlverişli idi. Onunla əlaqədar da Azərbaycanda, xüsusilə də Qarabağ 

ərazisində xalçaçılığın yaranması bu kimi amillərlə və xalqın həyat tərzi ilə sıx bağlı idi. 

Xalça insanların həyatının ayrılmaz əşyalarından idi, xalça haqqında «Xalçam harda, yurdum orda» 

deyirdilər. Xalçadan alaçıq qururdular, evi xalça və xalça məmulatları ilə bəzəyirdilər. Xalça həm də insanların 

yol yoldaşı idi. 

Qarabağ xalçaları haqqında VII əsrdən etibarən məlumatlar verilir. Alban tarixçisi Musa Kalankatlı yazırdı 

ki, bu ərazidə çox gözəl xalçalar toxunur. Tədqiqatçıların fikrincə, bu faktın təsdiqi olaraq ərəb tarixçiləri X-XI 

əsrlərdə Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində xalçaçılığın inkişafından, zənginliyindən danışırdılar. Ərəblər 

xüsusilə Bərdə xalçaları haqqında yazırdılar ki, bu xalçaların tayı-bərabəri yoxdur. İndi bu sənət nümunələri 

təhlükə altındadır. Bu sərvəti qorumaq üçün Azərbaycan Xalça Muzeyi və Muzeyin Şuşa filialı bir sıra layihələr, 

proqramlar hazırlayıb həyata keçirir. 1992-ci ilin may ayında erməni işğalı ərəfəsində Şuşa muzeyləri arasında öz 

eksponatlarını tam xilas etmək yalnız Azərbaycan Xalça Muzeyinin Şuşa filialına müəssər olub. Muzey 

əməkdaşlarının fədakar səyi nəticəsində XIX-XX əsrlərə aid olan 80 ədəd xovlu xalça, 35 ədəd xovsuz xalça və 

xalça məmulatı, 29 ədəd bədii tikmə və geyim, 39 ədəd zərgərlik məmulatı xilas edilib. Məqsəd bu məlumatları 

bütün xalqa və muzeysevərlərə çatdırmaqdan, erməni işğalçılarının xalqımızın mədəniyyət sərvətlərinə vurduğu 

ciddi ziyanlardan bəhs etmək və ictimaiyyəti Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi uğrunda mübarizəyə 

səsləməkdən ibarətdir. 

Alimlər yazır ki, hazırda Şuşa filialı öz fəaliyyətini Azərbaycan Xalça və Xalq Tətbiqi Sənət Muzeyində 

davam etdirir. Muzeydə Qarabağın unudulmaqda olan toxuculuq texnologiyalarının bərpası və inkişafı ilə bağlı 

layihə çərçivəsində «Dəyişən zamanda dəyişməyən dəyərlər» adlı ustad dərsləri təşkil olunur. Buna nümunə 

olaraq muzeydə Qarabağın əjdahalı xalçası olan «Vərni»nin toxunma prosesinin təqdim edilməsini misal 

göstərmək olar. 

Muzeydə Qarabağ xalça ənənələrinin qorunması üçün uşaq proqramları, tamaşalar hazırlanıb. «Vərni» 

xovsuz xalçasına həsr edilən musiqili-tamaşa muzeyin uşaq teatrının ifasında müntəzəm olaraq təqdim olunur. 

Uşaqlar özün rənglə nümunələrində «Vərni» Qarabağ xalçasının elementlərini rəngləyir. Qarabağın unudulmaqda 

olan toxuculuq texnologiyalarının bərpası və inkişafı Azərbaycan Xalça Muzeyinin əsas layihələrindəndir. 

Azərbaycan Xalça Muzeyinin fəaliyyəti nəticəsində Qarabağ məktəbinə məxsus mini-replika xalçaların məhz 

Qarabağdan gələn toxucular tərəfindən toxunulması yönümündə aparılan işlər, həmçinin «Bəhmənli» xalçasının 

surətinin toxunması da unudulmaqda olan ənənələrin bərpası və yaşadılmasına xidmət edən amillərdəndir. 

Azərbaycan Xalça Muzeyi Qaçqın və Məcburi Köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsi, Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı 

icması, Şuşa İcra hakimiyyəti və Şuşa Rayon Mədəniyyət Şöbəsi ilə əməkdaşlıq edir, qaçqın və məcburi köçkün 

sənətkarların axtarışını davam etdirir. Unudulmaqda olan Qarabağ məktəbinə məxsus çeşnilərin bərpası 

yönümündə işlər aparır. Bununla əlaqədar Goranboyun Aşağı Ağca kəndində fəaliyyət göstərən xalça sexi ilə 

əlaqə saxlayır. Azərbaycan Xalça Muzeyinin Şuşa filialı Qarabağ məktəbinə məxsus qədim çeşnili «Çələbi» 

xalçasının eskizini və «Malıbəyli» mini-replika xalçasının eskizinı hazırlayaraq sexə təqdim edib. Muzeyin 

apardığı beynəlxalq əməkdaşlıq nəticəsində ABŞ-ın Şərq xalçası və tekstili üzrə Çikaqo Cəmiyyətinin üzvü 

mərhum Qrover Şiltsin həyat yoldaşı Beverli Şilts kolleksiyasında olan iki ədəd Azərbaycan xalçasını - 

«Əjdahalı» (Qarabağ, XVII əsr.) və «Salyan xiləsi»ni (Şirvan, XIX əsr) Azərbaycan Xalça Muzeyinə hədiyyə 

edib. Muzeydə xalçaların təqdimat mərasimi və «Azərbaycanın Əjdahalı xalçaları» sərgisi keçirilib. Yenə də 

ermənilər buna biganə qalmayıb. Onlar «necə ola bilər ki, bir amerikalı erməni xalçasını Azərbaycana hədiyyə 

edir»-deyə bildirib. Bu barədə onlar müxtəlif televiziya kanallarında, internet saytlarında etirazını açıqlayıb. 

Muzey Qarabağ məktəbinə məxsus xalça nümunələrinin məhz xarici ölkələrdə təbliği məqsədilə ABŞ-da fəaliyyət 

göstərən «Qarabağ Fondu» ilə əməkdaşlıq edir. Muzey tərəfindən təqdim olunmuş Azərbaycan xalça 

məktəblərini, o cümlədən Qarabağ məktəbini təmsil edən fotoşəkillər «Qarabağ Fondu»nun «Azərbaycan 

xalçaları» aylığı çərçivəsində keçirilən silsilə tədbirlərdə nümayiş etdirilib. 
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Tədqiqatçılar daha sonra yazır ki, Qarabağın daha bir xalça nümunəsi, məşhur olan «Dəstərxan» və bu 

toxunuşa malik olan bir sıra məişət aksesuarları toxunur, ənənələr davam etdirilir. 

Özünəxas cəhətlərinə, toxunuş növünə, çeşnisinə görə fərqlənən, qeyri-adi dərəcədə gözəlliyi ilə baxanı 

mat qoyan Qarabağ xalçaları heyrətamiz bir aləmdir. Bu xalçalar minillərdir toxunur, toxunmaqda davam edir və 

neçə-neçə minilliklər sonra da toxunacaq. Xalçalar da insan kimidir, onun da nəsli, şəcərəsi, kökünün davamçısı 

olur. Çağdaş Qarabağ xalçası min illər əvvəl toxunan ilk xalçanın davamçısıdır. Hər növ xalça özündə keçmişin 

sirli kodunu daşıyır. Onu məktub kimi oxumaq, yeni-yeni xalçalar toxuyaraq o məktuba cavab vermək bizim 

boynumuza düşür. 

 

Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına 

Dövlət Dəstəyi Fondunun maliyyə dəstəyilə çap olunur. 

 

Bakı Xəbər. - 2015. - 17-19 aprel. - № 66. - S. 15. 
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Azərbaycan parlamentində erməni təcavüzünün müzakirəsi 
(Mart 1920) 

 

Qarabağda erməni qiyamı 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti və parlamentinin ölkənin ərazi bütövlüyünü qorumaq, 

sərhədlərinin toxunulmazlığını təmin etmək, qanuni hökumət orqanlarına tabe olmamaq meyillərini, hər 

cür özbaşınalıq və hətta müxtəlif bəhanələrlə milli toqquşmalar törədən separatçılara qarşı aldığı qəti 

tədbirləri araşdırıb ümumiləşdirmək və təbliğ etmək vacib vəzifələrdəndir. Bu sahədə son illər az iş 

görülməyib, çox maraqlı sənədlər və tədqiqatlar aparılıb, əsərlər nəşr olunub. Təəssüf doğuran onları 

oxuyub öyrənənlərin sayının azlığıdır. Elə əsərlərin tirajı da həddindən artıq az və həm də bəzi hallarda 

çox bahadır. Bu sənədlərdən dərs vəsaiti kimi istifadə etmək də vacib və lazımdır. Respublikanın təkcə 

mərkəzi kitabxanaları deyil, ali və orta məktəblərin, şəhər və rayonların mərkəzi kitabxanalarında bu 

kitabların olması, oxunması və təbliği fayda verərdi. Bu mühüm məsələdə kütləvi informasiya vasitələri də 

böyük rol oynaya bilər. 95 il bundan əvvəl - 1920-ci il martın 22-də Novruz bayramı günü ermənilər Şuşa 

şəhəri, Şuşa qəzası və onunla qonşu olan digər qəzalarda eyni vaxtda qiyam qaldırdılar. Bu məsələ 

Azərbaycan Cümhuriyyəti parlamentində çox geniş və ciddi müzakirə edildi, ümumiyyətlə, ermənilərin 

türk - müsəlmanlara qarşı həyata keçirdikləri və keçirməkdə olduqları milli qətliam siyasətinə və onun 

aradan qaldırılması yolları və vasitələrinə dair dəyərli təklif və mülahizələr söylənildi. Həm də hökumətin 

bu qiyamı yatırmaq sahəsində gördüyü tədbirlər barədə parlamentin sonrakı iclaslarında daxili işlər 

nazirinin hesabatı dinlənildi. Həmin tarixi sənədlərlə tanışlıq bu gün üçün də ibrətamiz və faydalıdır. 

Onlarla oxucuların da tanış olması vacibdir. 

Şirməmməd HÜSEYNOV, 

professor 

 

Mustafa bəy Vəkilov (daxiliyyə naziri): Möhtərəm məbus əfəndilər! Son günlərdə əfkari-ümumiyyəni işğal 

edən Qarabağ hadisələri barəsində izahat verəcəyəm. Martın 22-də və iki gün ondan irəli Şuşa qalasına, 

Azərbaycan xidmətində olan uçastoka erməni pristavları general-qubernatorun görüşünə gəlmək adı ilə hərəsi 15-

20 nəfər müsəlləh (silahlı- Ş.H.) erməni strajnikləri ilə şəhərə gəlmişlərdir. Beləliklə, şəhərə 200 nəfər müsəlləh 

erməni əsgəri toplaşmışlar. Bir bu qədər də şəhərdə olanlar bizim Şuşada əsgərlərimizə hücum etmişlərdir. 

Bir neçə zabiti həbs edib əsgərlərə atəş atmışlardır. Bir tərəfdən bayram münasibətilə xalq evlərində 

istirahətə məşğul olduqlarından, digər tərəfdən camaat böylə xəyanətə və məchulə bir hücum gözləmədiklərindən 

bu hadisə olduqca nagəhan olmuşdur. Məəmaafiyə (buna baxmayaraq- Ş.H.) Şuşadakı əsgəri hissələrimiz onların 

başlarında duran zabitan (zabitlər-Ş.H.) qəhrəmanə bir surətdə onların hücumunu dəf edə bilmişdir. Bu surətlə 

martın 22-23-də bütün günü atışma getmiş və o günün qürub çağı asilər artıq dayanmayıb şəhərdən çıxmağa 

məcbur olmuşlardır. 

Ermənilərin bu hücumları yalnız Şuşada deyil, eyni hal ilə Xankəndidə də olmuş, hücumları dəf edilmişdir. 

Həmçinin bu növ Əskərana da hücum edilmişdir... Məlum olur ki, iş bu, üsyan hərəkatı bir neçə aylardan 

bəri imiş ki, hazırlanırmış. Bu xüsusda böyük hazırlıqlar görülmüş, bu hücuma başlamaq üçün onların müəyyən 

siqnalı olmuşdur. Şuşa qalasının yaxınlığında bulunan Şuşa kəndində top atəşi vasitəsilə verilən siqnal üzərinə 

hər yerdən birdən bizim əsgərlərimizə hücum eyləmişlərdir. 

Bununla bərabər, Qarabağın Cavanşir, Zəngəzur qəzalarında olan erməni əhalisi də bizim əsgərlərimizə 

hücum edib üsyan qaldırmışlardır. Əlbəttə, bu üsyan nə qədər böyük bir miqyasda hazırlansa da, hər yerdə onlara 

böyük zərbələr vurulub hücumları dəf edilmişdir. Hazırladıqları planları bir nəticə verməmişdir... 

Ələ keçən sənədlərdən və vəsiqələrdən məlum olur ki, bu fitnə hazırlığını yerli əhali nəinki öz təşəbbüsü 

ilə etmiş, bəlkə kənardan gəlmiş qüvvələr bunu hazırlamışlardır. Şuşa şəhərində erməni ziyalı sinfi onların 

arxasınca getməmişlərdir. Başqa köylərdə (kəndlərdə-Ş.H.) də əhali asilərə qoşulmaq istəməmişlər. Fəqət 

üsyançılar onları zor ilə kəndilərinə (özlərinə-Ş.H.) tabe etmişlərdir. 

Əlbəttə, bu kimi həyasız fitnəni yaratmaq üçün əsgəri qüvvəyə müraciət etməkdən əvvəl həyəcana gəlmiş 

əhali kəndisi yatırmağa çalışmış. 

Məmləkətin hər tərəfindən camaat sel kimi könüllü sifəti ilə axıb məhəlli-hadisəyə gəlməkdədir. Hazırda 

bu xalq axınının qarşısını almaq müşkül bir hal olmuşdur. Hər yerdən cəbhəyə qoşularaq kəndi (öz) qardaşlarının 

imdadına gəlirlər. 

Qarabağda müvəqqətən pozulmuş intizam və qayda bu yaxınlarda düzələcəkdir. Hökumət bu xüsusda ciddi 
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və qəti tədbirlər görmüş və görməkdədir. Yaxın günlərdə bu üsyan təsviyyə (ləğv-Ş.H.) ediləcəkdir. 

Nəsib bəy Yusifbəyli (hökumət rəisi): Erməni (Ermənistan-Ş.H.) hökuməti qərar vermişdir ki o yerlər ki, 

erməniyə tabe olmayır, top ilə alsınlar... Erməni qoşunları 24 ədəd müsəlman kəndlərini yer ilə yeksan edib, orada 

əhalini tamamilə kəsmişlərdir. Uşaqları belə tonqala basmışlardır. Övrətlər də tələf edilmişdir, yerdə qalanlar da, 

qaçan qaçmışdır... Ermənilərin idarəsi altında olan yerlərdə Eçmiadzin, Novbayazid, İrəvan qəzalarında və sair 

yerlərdə külli miqdarda müsəlman var idi. Hər halda əhalinin 30 faizi qədərdir. Fəqət, nasılsa, birdən-birə bunların 

həpsi yoxa çıxmış və nəticədə müsəlman şimdi (indi-Ş.H.) orada yoxdur... Bunun önünü almaq lazımdır... 

Əfəndilər! Böyləliklə qurulan hökumət yaşamaz. Qan ilə yoğrulmuş dövlət başa getməz... Göstərək ki, 

vəhşi kimdir, mədəni kimdir? ...Erməni vətəndaşlarımız da bizimlə, hətta bizdən də qabaq səslərini ucaltmalı və 

deməlidirlər ki, bəsdir daha, böylə hökumət qurmaq olmaz. Bu cür rəftarınızla aləmi qana bulayırsınız... 

İbrahim İsmayılzadə (məbus-deputat): ...Erməni daşnak firqəsi müsəlman qüvvə propaqandasına istinad 

edərək Türkiyə və Qafqaziyada bir yek vücud Ermənistan fikrinə düşdülər. Həmin bu zaman Rusiyada birinci 

inqilab araya gəldi. Daşnaklar cığırlarından çıxdılar və öz arzularına nail olmayacaqlarını, inqilab şüarı ilə yeni 

hökumətlər meydana gəldiyi təqdirdə imperialist arzularının məhv olacağını görərək başqa yolda işə başladılar. 

O idi ki, Kerenski dövründə Mivanfolov vasitəsilə min dürlü fitnələr yapmağa başladılar. Məqsədləri də məhəlli 

idarələri pozmaq, Azərbaycan və Gürcüstan idarələrini məhv etmək idi. Fəqət bu da olmadı. Çünki o zaman 

Rusiyada sosialist inqilabı başladı və iş başına bolşeviklər keçdilər. Ruslar cəbhəni tərk etdilər. Bu zaman 

daşnaklar Türkiyədə Kilikiyadan başlamış bəhri-Xəzərədək böyük bir Ermənistan yaratmaq fikrinə düşdülər və 

bolşeviklərlə əlbir olaraq bizi xan və bəy deyərək qırdılar. Mən özüm Gəncədə komissar olan zaman gəlib 

kazaklara deyirdilər: “Gəncə məhəlli türklərini tərksilah etdirmək lazımdır. Guya bizim depolarımız, kilitli 

silahlarımız varmış və fikrimiz bəylərin və xanların əksinqilab fikrinə xidmət etmək imiş. Eyni zamanda, 

bolşeviklər türklər ilə sülh əqd edərək gözlədikləri Karsı türklərə verdilər. Bu surətlə daşnakların ümidləri olan 

bolşeviklərdən də əli çıxaraq bu dəfə də Avropa imperialistlərinə qul olub fitnə-fəsad çıxarmağa başladılar. Digər 

tərəfdən isə, Avropa sosialistlərinin konfransına soxularaq “Azərbaycanda sosialist yoxdur, tək-tək düşünənlər 

varsa da, bəylərin nüfuzundan qurtarmamışlar” deyə guya türk demokratiyasını yox kimi göstərərək Azərbaycan 

sosialistlərinin konfransa yolunu kəsmək və nəticədə daşnak xülyasına nail olub 7 quberniya daxilində “böyük 

Ermənistan” yaratmağa səy edirlərdi. Çox qəribə gəlməsin ki, ingilislər Batuma ilk qədəm qoyduqları vaxt daşnak 

alayı Gürcüstana hücum eylədi. Mən o zaman Tiflisdə idim. Onlar elə güman eylədilər ki, ingilislər gəlib 

Gürcüstanda onların keyfi istədiyi kimi hərəkət edəcəklər. Xalqa deyirdilər ki, Azərbaycanla Gürcüstan xalqını 

tələf edərək daşnakları bütün Şərqə hakim edəcəklərdir. Bu olmadı... Bugünkü məsələ yalnız Kars deyil, Zəngəzur 

məsələsi var, Qarabağ var... Onlar fikirlərini Avropa imperialistlərinə verib onlara güvənirlər... Bir firqə ki 

mərkəzi komitəsi xaricdədir, onun şöbəsi Azərbaycanda olmaz. Daşnakları qovub buradan çıxarmaq lazımdır. 

Dünən İrəvanda xalqı məhv edən bir firqənin əzasını (üzvlərini- Ş.H.) aradan çıxarmaq lazımdır... 

Baba bəy Kabulov (Əhrar Partiyası): Mən öylə bilirəm ki, nə qədər danışılarsa, bu məsələ qurtarası deyildir. 

Əfəndilər! Bu gün parlamentin xariqüladə iclasıdır. Burada biz açıq danışmalıyıq. Siz bilirsiniz ki, bu gün 

ortalıqda bir erməni məsələsi vardır. Və o məsələni Azərbaycan milləti və parlamenti... həll etməlidirlər. Artıq 

quru danışıq və alqışlar ilə bir şey olmaz. Belə şeylər ilə Zəngəzurda qırılan, irzi - namusu puç olan müsəlmanların 

dərdinə dərman olmayır. Baxınız, əgər İstanbulda naxoşluqdan bir erməni ölürsə, ermənilər bütün Avropa əfkari-

ümumiyyəsinə “türklər filan qətliamda bunu öldürdülər” deyə qışqırırlar. Avropa əfkari-ümumiyyəsi də onları 

eşidir, fəqət erməni bandaları, canavarları, mauzeristləri tərəfindən tar-mar edilən xanimanları Avropa görmür. 

Ərşə qalxan ah-nalələri onlar eşitmir (alqış). Əl çalmarız, əl çalmaq ilə dərdə əlac etmək olmaz. Mən hissiyyata 

qapanıb danışmıram. Mən bir azərbaycanlı kimi danışıram. Bu cür məsələləri müahidələr, bağlaşmalar ilə, 

konfranslar ilə həll etmək olmaz. Artıq biz aldanmamalıyıq, çünki o qatillərin şüarı İslamı qırmaqdır. Hamımız 

bilirik ki, daşnaklar Avropanı qapı-qapı gəzib Türkiyə məsələsinin bu cür həll edilməsi üçün hər alçaqlığı qəbul 

etmişlərdir. Onlar Osmanlı - türk məsələsindən sonra Azərbaycan məsələsinə girişmişlərdir. Onlar süni yollar ilə 

erməni əksəriyyəti (çoxluğu-Ş.H.) qayırmaq istəyirlər, bu, inkaredilməz. Bunların darülfunun görmüşləri, alimləri 

vardır, əcəba, bunların heç qəlbi ağrımır, ruhu sıxılmır, ürəklərində şəfqət və mərhəmət yoxmudur ki, heç olmazsa 

daşnakların bu zülmünə qarşı protesto etsinlər?.. Biz quru protesto edirik, fəqət bunlardan dərdə əlac olmaz. 

Bugünkü gündə azərbaycanlılar öz müqəddəratını düşünüb həll etmək üçün başqa yolların hamısını bilir. Qoyunuz 

millət özü bunu düşünüb böylə məsələləri həll etsin. Avropada isə şimdiyə qədər bu fəlakətləri görmürlər. Çünki 

onların gözlərindəki çeşməklər Poqos Nübar paşaların əli ilə taxılmışdır. Nə qədər ki o çeşməklər çıxarılmamış, 

biz xilas olmayacağıq və onlar da həqiqəti görməyəcəklər. İş böylə olduqda biz bilümum təfriqəni bir yana buraxıb 

yığışalım, tədbir edəlim və çalışalım ölmək icab edərsə, nə eybi var, qoy desinlər ki, parlament əzasından bir 

neçəsi gedib özünü millətə fəda etdi və birdəfəlik bu zalımların qarşısına bir sədd çəkəlim. Sizsə öylə bilməyin 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

696 
 

ki, burada daşnak firqəsi işləməyir. Bir para namussuz müsəlmanlarımız vasitəsilə hətta daşnak şöbələri buradan 

külli surətdə paralar toplayıb Ermənistana belə göndərirlər. Belə işlərdə bütün ermənilər iştirak edir... Mən 

təvəqqe edirəm ki, buna ümumi bir əlac tapasınız. Məlumunuzdur ki, hər xəstəliyin özünəməxsus əlacı vardır. 

Hökumət bu xəstəliyə hərgah əlac etməyə, biz millət özümüz gedib intiqam alarıq. 

Əsədulla Əhmədov: ...Nə qədər hökumətlər dəyişir, sosialistlər olur, menşevik olur, daşnakların nəzərində 

biz yenə də müsəlmanıq. Osmanlı olur, bolşevik olur, yenə müsəlmanıq. Onların məqsədi burada müsəlmanları 

qırıb məhv etməkdir... Mart hadisələrində bir həyətdə deyil, bir evdə 24 cocuq ölməsini gözümlə görmüşəm... 

Vəhşiliyə və canavarlığa qarşı kulturnu yol heç çarə edəməz. Mən onların injenerlərini, həkimlərini, raboçilərini, 

hamısını əli tüfəngli, güllə atan gördüm. Hökumət dedi sülh yolları arayayım... Məncə, camaatın qabağını kağızla 

saxlamaq mümkün olmayacaq. Mənim 50-dən artıq yaşım var, mən heç görməmişəm ki, ermənilər döyüləndən 

sonra ağlasınlar. Həmişə döymüşlər, həm də ağlamışlar. Biz müsəlmanlara deyirlər ki, vəhşisiniz. Məncə, ən 

böyük vəhşilik insan öldürməkdir ki, onu da əlimizdən alıblar. 

Qara bəy Qarabəyov: ...Fəlakətimizin mənbəyi budur ki, kiçik hadisələri nəzərə alırıq, amma onları təvəllüd 

etdirən (doğuran) böyük amillərə əhəmiyyət vermirik. Millət öylə təhlükə qarşısındadır ki, xətti- hərəkətimiz bəlli 

olmazsa, bizim də Karsdakı qardaşlarımızın gününə düşməyimizə bir şey qalmayıb. Məsələyə böylə yaxınlaşmaq 

və bu nöqteyi-nəzərlə tədqiq etmək istəyirəm. Bu məsələ: 40-50 ildir bizi qırırlar, həmişə bizim əlimiz bağlı, 

dilimiz tutulu olub, cavab verməmişik. Bu gün də yenə böylə qalarsa, qeyri-məlumanə surətdə xətti-hərəkətimiz, 

bulmayıb fəlakətdə qalarıq. 

Siz bilirsiniz ki, bu qırğınlar mühüm və əski bir siyasət nəticəsidir. Karsdan əvvəl məsələ olmamış, İrəvan, 

Zəngəzur və digər qəzalarda əmsalı (misli-Ş.H.) görünməmiş vəhşətlərə məhəl verilmədi. Rusiya çarı vaxtında 

Avropa siyasəti ilə müsəlmanları əziyyətdə saxlamaq üçün dürlü vasitələr vardı. Onlardan birisi də daşnak firqəsi 

idi. Onun siyasətini biz çoxdan görürük. Türkiyəyə qarşı xətti-hərəkət bugünə qədər zühur etməmiş qan tökülür. 

Səbəb nə idi? Fikirləri nə idi? Türkiyə Avropa müharibəsinə müdaxilə etdi, o zaman onların fikirləri meydana 

gəlmədimi? Hər tərəfdə bandalar təşkil edilərək türklər əleyhinə qiyamla rus ordusu himayəsinə atılırlardı. Bu, 

Avropa fikridir. Aləmi-İslama qarşı müstəqil Avropa və Rusiyanın planı idi. Bunu artıq biz gördük. Bu işə bir az 

açıq gözlə baxmalıyıq, baxmasaq, bəlanı üzərimizə kəndimiz gətirəcəyik. Bizsə başımıza çarə qılmalıyıq. Rusiya 

çarizmi getdi, fəqət onu təmsil edən siyasət meydandadır... Daşnakları araya salıb, bizi qırdırıb məhv etmək 

istəyirlər. Avropada öylə qüvvət yoxdur ki, bura gəlib istədiyini yapsın. Daşnak və Denikin kimi qara qüvvələr 

vasitəsilə öz məqsədlərini təqib edirlər... Yalnız sülh arzusu kafi deyildir. Gərək hökumət ciddi tədbirlər görsün! 

...Kimsədən müavinət istəməməliyik, özümüz özümüzü mühafizəyə çalışmalıyıq. Budur bizim şüarımız və 

nicatımız. 

Muxtar Əfəndizadə: Ermənilərin bu hərəkəti birinci dəfə deyildir. Bir çox dəfə bu surətlə bizim türklərin 

kökünü kəsməyə qərar vermişlərdir... Siz bilirsiniz ki, cahan müharibəsi əsnasında ermənilər rus ordusunu 

əllərində alət edərək Kars həvalisində, Olti, Ərdəhan, Qağızman, Artivən, Həsənqələ və sair türk yurdlarında 

şimdiki vəhşətdən daha ziyadə vəhşətlər yapmışlardı. Oralarda məscidləri tövlə yapmışlardı. Çoluq-cocuqları 

nizələrə taxaraq divarlara sancmışlardı. Qadınların əmcəklərini kəsmişlərdi və əlhasil, yapmadıqları bir vəhşət 

qalmamışdı. Bununla iktifa etməyib (kifayətlənməyib) bu tərəflərdə də bizlərə bir çox təcavüzlərdə 

bulunmuşlardı. Məsələn, qoca bir islamı vaqon yürüdüyü halda vaqondan atmışlardı. Ucar vağzalında müsəlman 

qadınlarına təərrüz (təcavüz-Ş.H.) etmişlərdi. Bunlar həp milli qitaldır (müharibədir-Ş.H,). Fəqət bu qital heç bir 

tarixdə bizdən baş verməmişdir. Biz hər zaman onları istədiyimiz kimi qıra bilərdik. Bir nəfər türk əvəzinə 

onlardan on nəfərini öldürməyə iqtidarımız vardır. Fəqət, əvvəla, bizim dinimiz və saniyə də bizim mənsub 

olduğumuz türk millətinə məxsus olan alicənablıq böylə bir vəhşəti yapmağa bizə müsaidə etmirdi. Əgər onların 

yuxarıda zikr olunan yerlərdə və Bakıda yapmış olduqları vəhşəti (vəhşiliyi-Ş.H.) məazüllah (Allaha sığınıb-Ş.H.) 

müqabilə etməyə (əvəz çıxmağa-Ş.H.) tənəzzül etsəydik (girişsəydik-Ş.H.), yəqin hər kəs bilir ki, Bakıda, 

Gəncədə, Qarabağda, bəlkə İrəvanın özündə də bir nəfər erməni qalmazdı. Amma biz bunu yapmadıq və 

yapmayacayıq da, bu vəhşət ermənilərə məxsus və təbiidir. Biz, biləks (əksinə olaraq-Ş.H.), ermənilərə təərrüz 

etmək istəyən bir çox türkləri Bakının ən görkəmli yerlərində asdıq, ipə çəkdik. Beləliklə də ermənilərin həyatını 

təmin etdik. Bu saatda da Azərbaycanda bütün ermənilər bizimlə həmhüquq olaraq yaşayırlar. Özləri də yaşamaq 

hüquqlarına əmindirlər. Amma biz onlardan öz vətənimizdə belə əmin deyilik. Görürsünüz ki, Azərbaycanın 

ayrılmaz bir hissəsi olan Zəngəzurda nə yapırlar. Bu hallar sizi şübhələndirməsin ki, Əsədulla Əhmədovun dediyi 

kimi, həmişə ermənilər bizi qırmışlar və sonra da özləri ağlamışlar. Yəni bizim onları döyməyə ixtiyarımız yox 

imiş. Xeyr! Biz hankı zaman istəsək, onlardan bir an intiqamımızı ala bilərik. Ermənilər əvvəlləri rus ordusuna 

güvənib bir çox vəhşətlər yapmışlardısa da, bu dəfə Kars, Zəngəzur, İrəvan hadisələrini qətiyyən yapamazlardı. 

Bunu yapa bilmələrinin əsl səbəbi bizim siyasətçilərin bir qisminin və hökumətimizin əksəriyyətinin istinad etdiyi 
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Antantadır... 

Onlar Bakıya gəldikdə bizim üçün də bir tərəfdən Denikin kimi bir yağı hazırlamağa başladı, digər tərəfdən 

ermənilərlə əlaqədə bulunub hər yerdə erməniləri müdafiə etməyə başladı. Şuşada, Zəngəzurda vaqe olan bu qədər 

qətliamın önünü almağa nə bizi buraxdı, nə özü bir çarə gördü... boğazımıza ilan kimi sarılıb, bizi öz hüququmuzu 

müdafiə etməyə buraxmadı. 

Bu gün Zaroşatda evlər, xanimanlar dağılır, türk qadınları təhqir edilir. Türk balaları kabab kimi şişə çəkilir. 

Qaçıb qurtara bilən beş-üç ac-yalavac türklər, iş bu, nümayəndələrin qulaqlarına ağızlarını dirəyib qışqırırlar. 

Onların qulaqları əsla eşitmir. Nə üçün qulaqları eşitmir, nə üçün vicdanları sızlamır? Çünki kəsilən türklər, şişə 

çəkilib kəbab edilən türk balalarıdır... Türklər Zaqafqaziyanı tərk edib, müttəfiq əsgərləri buraya qədəm 

qoyduqlarından şimdiyə qədər bu ölkədə qan axınlarının, türk və İslam qanı axmasının arası kəsilməmişdir... 

Rüstəmbəyov Ş. B. (“Müsavat”): Cənab deputatlar! Hamımıza yaxşı məlumdur ki, biz həmişə Zaqafqaziya 

respublikaları arasında sərhəd məsələlərinin dinc yolla həll edilməsinə tərəfdar olmuşuq. Biz bu prinsipi 

Qarabağda da, dövlətimizin başqa yerlərində də həyata keçirmişik. Bizim qonşular da bu prinsiplə razılaşırdılar. 

Noyabrın 23-də üç Zaqafqaziya respublikasının baş nazirlərinin Tiflisdə keçirilmiş görüşündə Azərbaycan, 

Ermənistan və Gürcüstan arasında mübahisəli sərhəd məsələlərinin dinc yolla həll edilməsinin bu prinsipi bir daha 

təsdiq edilmişdir. Lakin Ermənistan hökuməti tərəfindən bu prinsipin həyata keçirilməsini görmədik. 

Ermənistan hökuməti İrəvan və Zəngəzurda müsəlman kəndlərini məhv etməyə başlamış, həmin kəndlərin 

əhalisini qırmış və zorakılığa məruz qoymuşdur. Biz elə güman edirdik ki, bu, müvəqqəti haldır və gözləyirdik 

ki, Ermənistan hökuməti ağlını başına yığacaq, müsəlmanlara qarşı bu qeyri-insani münasibətə son qoyacaqdır. 

Lakin bunu görmədik. Əksinə, biz Ermənistan hökumətinin Kars vilayətindəki müsəlman əhalini fiziki cəhətdən 

məhv edilmək təhlükəsinə məruz qoymasının şahidiyik. İndi bizə aydın olmuşdur ki, müşahidə etdiyimiz ayrı-

ayrı çıxışlar Ermənistan hökuməti tərəfindən həyata keçirilən müsəlmanların tamamilə qırılması kimi 

genişmiqyaslı cinayətkar planın ayrı-ayrı anları imiş. 

Ermənistan sistematik bir üsul ilə öz planını icra edir. Öz istədiyi yerləri müsəlmanlardan təmizləmək 

siyasətini güdür. Bu, açıq və aydındır. Bunu İrəvan quberniyasında və Bayazid qəzasında icra etdi. Bu kimi planını 

hazırda Kars vilayətində icra etməkdədir. Bu saat Kars vilayəti müsəlmanları başsız qalmışlardır. Kimsəyə öz ah 

və əninlərini (iniltilərini-Ş.H.) eşitdirəmirlər. Adamları yoxdur ki, fəryadlarını Avropaya bildirsinlər. Başsız, 

təşkilatsız qalmışlar. 

M. Ə. Rəsulzadə: Əfəndilər! Burada müəyyən bir məsələ var. O məsələ budur ki, Qarabağda Azərbaycan 

istiqlal və hürriyyətinin düşməni olan bir ünsür tərəfındən fəsad və üsyan qaldırılmışdır. Bu fəsad qarşısında 

hökumət və bütün məmləkət əmri-vaqe qarşısında bulunaraq mübarizə edir. Burada digər bir sui-qəsdin şəriki 

Qarabağda deyil, Bakının özündə, Azərbaycan mərkəzində böyük bir üsyan qaldırmaqda iştirak edən birisi, bir 

asi burada deyir ki, nə qədər siz biz asilər ilə uzlaşmamısınız, Qarabağ asiləri ilə mübarizə edəmiyəcəksiniz, 

binaən-ileyh (ona görə-Ş.H.) bir üsyanı yatırmaq üçün hökuməti, ümuri-idarəni biz asilərin əlinə verməlisiniz. 

Əfəndilər! Üsyana çağıranın adı Əliheydərmi olsun, ya Vartazarmı olsun, ikisi də asidir: Qarabağdamı və 

Bakıdamı çıxışda bulunsun, ikisi də birdir. 

Bizə deyirlər ki, “ermənilər ilə mübarizə edə bilmirsiniz. Bu mübarizəni Azərbaycan davam etdirə bilməz. 

Qarabağ asilərini təfriq etmək üçün sovet Rusiyasının qırmızı ordularını buraya gətirməlisiniz...” Bu nədir? Bunu 

söyləyən əcəba kimdir? Bunu deyən Azərbaycan xalqının nümayəndəsimidir və yaxud Məclisi-Məbusan üzvü 

sifətiylə guya bizimlə Azərbaycan müqəddəratı məsələsində şərik görünən Rusiya vəkilidir? Öz içərimizdən bizə 

ultimatum verir, bizi qırmızı Rusiyanın orduları ilə təhdid edir? 

Səslər: Ar olsun! 

Bumudur vətənpərvərlik? Böyləmi danışar bir cümhuriyyət üzvü? Böyləmi söylər bir xalq nümayəndəsi? 

Əfəndilər! Bu kimi ultimatumlara, fürsətdən bilaistifadə asi əlini dal qapıdan millətin hüququna uzatmaq 

derlər. Mən burada hər halda bir Azərbaycan Məclisi-Məbusan üzvü deyil, bir Rusiya vəkilinin, bir Rusiya 

agentisinin sözünü eşidirəm... 

Nə üçün siz böylə ümid edirsiniz ki, Azərbaycan xalqı bir asi ilə mübarizə edə bilmək üçün kəndi hüququnu 

ikinci bir üsyan hazırlamaqda əli olan Qarayevlərə təslim etməli imiş? Qarabağ asilərini bəyənmirlər. Onlar ilə 

mübarizə etmək üçün buradakı üsyançılara təslim olmağı təklif edirlər. Bunun üçün nəzərə alınmayır ki, 

Qarabağda üsyan qaldıran Vartazarlar həmin bu asilərin başındadırlar ki, siz də onda iştirak edirsiniz. Əgər siz 

məni təmin etsəniz ki, ümuri-idarə əlinizə keçdiyi təqdirdə burada Azərbaycan türk hökuməti təşkil edəcəksiniz, 

əgər mən bilsəm ki, Azərbaycan hökuməti adı ilə Rusiya sovetinin bir şöbəsini burada açmayacaqsınız, o vaxt 

sizinlə danışa bilərdik. Bu sözlər əvəzində bizi qane edəcək dəlillər göstərə bilsəniz, biz hər vaxt sizinlə 

danışardıq, fəqət siz həqiqi bir istiqlaliyyətçi deyil, digər bir üsyan hazırlayan bir sui-qəsdçisiniz. Siz bu gün 
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bombalar ilə, silahlar ilə əsgər arasına girib onları təxvif etməklə (qorxutmaqla-Ş.H.) bizi özünüzlə danışdırmaq 

istəyirsiniz... belə asilər və bombaçılar ilə bomba ilə danışarlar. Əgər siz məni inandırsanız ki, o böyük şüarlara 

əməl olunacaq, bu millətin hüququna riayət ediləcək, o halda mən sizinlə danışardım. Fəqət haqq və hüquqdan 

danışmaq əvəzinə bizi təhdid edirsiniz ki, hökuməti bizə verməsəniz, dalımızda böyük Rusiya və onun böyük 

Qırmızı ordusu var. Onlar gəlib sizi qıracaqlar. Siz bizi böylə qorxudursunuz. 

Əfəndilər! Məsələ qətiyyən pək mühümdür. Zənn etməyiniz ki, mənim könlümdə Rusiya bolşeviklərinə 

qarşı o qədər böyük inad vardır ki, sui-niyyətə alışaraq onlarla anlaşmaq istəməm. Xayır, həmişə mühakimə etmək 

mümkündür. Bir tağım şəraiti-siyasiyyə ilə uzlaşmaq, barışmaq olur. Fəqət bizə desələr ki, əgər bir üsyançı 

qüvvətlə barışmasanız, Rusiya da sizinlə barımayacaqdır. Biz görsək ki bizim içərimizdə bir neçə əliheydərlər 

varmış, onlarla hesablaşmaq lazım imiş, lakin bir millətin rəyi və hüququ ilə hesablaşmaq lazım deyilmiş, o halda 

biz böylə bir qüvvətə heç vaxt inanmarız. Axı bu bir qurd ilə qoyunun məsələsinə bənzər. Onun üçün siz, hər 

şeydən əvvəl, məni ikna ediniz (inandırın-Ş.H.) görək o millətlərin haqqını tanıyıb əda etmək (vermək- Ş.H.) 

istəyən qüvvə millətlərin hüququnu özünə vermək üçün gəlib Qarabağ məsələsini həll edəcək, yoxsa Qarabağ 

məsələsi adı ilə gəlib bizi çeynəyəcəkdir. 

Onların pulu ilə burada bombalar alıb bizi o vasitə ilə özünüz ilə hesablaşdırmaq istəyirsiniz, qoyunuz 

millət öz işini görsün. Əgər o qüvvə sənin kimilərin əqli ilə Şərq məsələsini həll edəcəklər isə və bizlər ilə o yolda 

hesablaşacaqlar isə, onda mən onlara inanamam. Əgər Əliheydər Qarayev kaprizi ilə onlar buraya gələcəklər isə, 

o vaxt onlar bizə dost deyil, düşməndirlər... 

...Bugünkü məsələ budur ki, Qarabağda bizə asilər üsyan qaldırmışlar. Həqiqi bir vətənpərvər olursaq əldə 

silah oraya qoşmalıyıq. Bu gün bundan başqa məsələ ola bilməz (alqış). 

 

Azərbaycan. - 2015. - 31 mart. - № 65. - S. 9. 
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M. M. Nəvvab: “...Bu davada fəth, nüsrət və qələbə biz müsəlmanlarla olacaq” 

 

M. M. Nəvvab “1905-1906-cı illərdə erməni-müsəlman davası” əsərində təxminən 110 il bundan əvvəl 

Qarabağda, o cümlədən də Şuşa şəhərində ermənilər tərəfindən törədilən fitnə-fəsadı hərtərəfli təsvir 

etmişdir. Müəllif 1905-ci ildə Şuşa şəhərində baş verən hadisələrdən bəhs edərək yazır ki, fitnə-fəsada 

cavab olaraq müsəlmanlar ayağa qalxdılar. Başlanan iğtişaş nəticəsində qan su yerinə axa bilərdi. Bu qanlı 

hadisənin qarşısını almaq məqsədilə hər iki tərəfdən mötəbər adamlar hadisəyə müdaxilə edərək qan 

tökülməsinə yol vermədilər. 

 

Ermənilər and-aman edərək, peşiman olduqlarını bildirərək şüşalılardan üzr istəmişlər. Lakin ermənilər 

düşmənçilik niyyətlərindən də əl çəkmirdilər. Ermənilər müsəlmanları silahsız qoymaq üçün, onlarda olan 

silahları ələ keçirmək məqsədilə 20 manata satılan tüfəngi 100 manata, 6 manata satılan tapançanı isə 30 manata 

almağa başladılar. Müsəlmanlar evlərində olan odlu silahları kütləvi surətdə ermənilərə satdılar. 

Məlum olduğu kimi, bu dövrdə rus-yapon müharibəsi davam edirdi. Ona görə də Rusiya imperiyası öz 

daxilində baş verən siyasi hadisələrə müdaxilə etmək imkanında deyildi. Şuşa şəhərində baş verən siyasi 

hadisələrə ziyalılar biganə qala bilmirdilər. M. M. Nəvvab yazır ki, “şəhərdə baş verə biləcək qırğının qarşısını 

almaq üçün müsəlmanlar toplaşıb bir neçə nəfər tədbirli adam seçib bir məclisi-xeyriyyə yaratdılar”. 

Həmin seçilmiş şəxslər müsəlman camaatına xəbərdarlıq edib bildirdilər ki, erməni tayfası hiylə işlədərək 

müsəlmanlardan silah toplamaq üçün həmin silahları baha qiymətə alırlar. Onların məqsədi odur ki, həmin 

silahlarla müsəlmanların özlərini qətlə yetirsinlər. Həqiqətən də hiyləgər ermənilərin məqsədi belə idi. Bundan 

sonra müsəlmanların ermənilərə silah satması qəti qadağan edildi. 

Erməni quldurları silah əldə etmək və müsəlmanları qırmaq məqsədilə quldurluqdan və talanlardan əl 

çəkmirdilər. M. M. Nəvvab ermənilərin belə hərəkətlərindən bəhs edərək yazırdı: “Bu günlərdə padşahlıq 

postundan üç nəfər rus bir çemodanla padşah xəzinəsinə 43 min manat nəqd pul və nə qədər veksel (borc kağızı - 

Y.H.) aparan zaman qala (Şuşa nəzərdə tutulur) divarının arxasından çıxan erməni quldurları həmin rus 

xadimlərini vəhşicəsinə öldürüb pulu və çemodanı götürüb qaçmışlar. Bu məbləğdə pulu ələ keçirən erməni 

quldurlarının müsəlmanlara qarşı kin və nifrətləri daha da artmağa başladı. Onlar öz aralarında müsəlmanlara 

qarşı hücum planı hazırlamağa başladılar. Bu plana əsasən, qalada olan müsəlmanların hamısını böyükdən kiçiyə 

qədər qırmaq, onların əmlaklarını talan etmək, evlərini yandırmaq nəzərdə tutulurdu. Hətta planda hücumun tarixi 

və vaxtı da saatlara kimi nəzərdə tutulmuşdu”. 

Amma ermənilər bu çirkin niyyətlərini həyata keçirə bilmədilər. Müsəlmanlar erməni quldurlarının qanlı 

hərəkətlərinin qarşısını vaxtında ala bildilər... Şuşalıların qarşısında aciz qalan ermənilər nəyin bahasına olursa-

olsun məqsədlərinə çatmaq üçün bütün alçaqlıqlara əl atır, müxtəlif tədarüklər görür, çoxlu erməni quldurlarını 

Şuşaya toplayırdılar. Bütün bunlar gizli yolla həyata keçirilirdi. 

Mir Möhsün Nəvvab belə bir əhvalat söyləyir: “Mənim evim erməni məhəlləsinə yaxın ərazidə yerləşirdi. 

Ona görə də bir neçə möhtərəm adam mənə məsləhət gördü ki, evimi dəyişim. Həmin xahişə görə mən bir gecə 

evdə əyləşib diqqətlə sual etdim ki, bu davada fəth, nüsrət və qələbə biz müsəlmanlarla olacaq, yoxsa erməni 

tayfası ilə? İstixarə etdikdən sonra belə bir cavab zühurə gəldi: “Qələbə yaxın günlərdə sizindir. Bütün düşmənlər 

sizin ayaqlarınızın altındadır”. Sonra bu sözləri qazixanədə yığıncaqda söylədim. İkinci dəfə istixarə etdim ki, 

mənim evim kilsəyə yaxın olduğundan ona zərər dəyər, ya yox? Zərər dəyərsə, köçüm. Belə cavab gəldi ki, 

baxmayaraq ki, sənin evin kilsəyə yaxındır, qəm yemə, axırı xeyirlidir”. 

Bundan sonra M. M. Nəvvab evindən köçmək fikrindən əl çəkir və Allah-təalaya dualar oxuyub onun 

köməyinə bağlanır. 

Erməni quldurları 16 avqust 1905-ci ildə dəfələrlə and-aman edib vədlər vermələrinə baxmayaraq, 

müsəlmanların üzərinə hücum etdilər. Bu xəbəri eşidən kimi müsəlmanlar bütün işlərini dayandırıb silaha 

sarıldılar. Qanı coşan şuşalı cavanlar nərə çəkərək ermənilərin üzərinə hücuma keçdilər. Müsəlmanlara Şuşanın 

ən görkəmli ziyalıları başçılıq edirdilər. Şuşa ətrafında yerləşən müsəlman kəndlərindən 700-ə qədər atlı və piyada 

şuşalıların köməyinə gəldi. Ermənilər çoxlu itki verdilər. Biabırcasına məğlub olan ermənilər aman diləməyə yol 

axtarırdılar. Erməni quldurları məğlub olduqdan sonra qaliblər kilsəyə od vurub yandırmaq istədilər. Lakin Şuşa 

ziyalıları buna yol vermədilər. M. M. Nəvvab yazır ki, döyüşlərə rəhbərlik edən Şuşa ziyalıları kilsəni yandırmaq 

istəyən, ermənilərə nifrət bəsləyən döyüşçülərə dedilər ki, kilsə və məscidlərə hörmət etmək lazımdır. 

Davanın dördüncü günü Şuşa cavanları “Ya Əli” nərəsini çəkib ermənilərin son səngərini məhv etdilər. Bu 

qələbədən sonra qaliblər qələbə bayrağını kilsənin üzərinə və xəlifəli qapısına sancdılar. Bu qələbədən sonra 

erməni xəlifələri və bütün keşişlər barışıq üçün şəhər məscidinə gəlib aman istədilər. Xəlifə qabaqda (Xəlifə 
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dedikdə başçı nəzərdə tutulur), keşişlər əllərində xaç, “İncil” və bayraqlar tutaraq gözyaşı tökə-tökə Yuxarı 

Gövhər ağa məscidinə daxil olaraq yalvarmağa başladılar ki, səhv etmişik, bizi əfv edin, bağışlayın, bir də belə 

alçaq hərəkətlərə yol vermərik. Elə yeri gəlmişkən deyim ki, erməniləri belə bir gün Qarabağda, Şuşada gözləyir, 

özü də tezliklə. 

1905-ci ildə baş verən erməni-müsəlman davasında Şuşanın ətrafında yerləşən müsəlmanlardan ibarət olan 

yaşayış məntəqələrində də ermənilər soyqırımı törətməyə can atsalar da, onlar məqsədlərinə nail ola bilmədilər. 

1905-ci il erməni-müsəlman müharibəsində tamamilə məğlub olan ermənilər yenə də bəd əməllərindən əl çəkmir, 

qisasçılıq hissini bir an da olsun unutmurdular. Onlar arası kəsilmədən hər yerdən hərbi sursat gətirir, yeni 

qırğınlar törətməyə hazırlaşırdılar. 

Birinci (1905-ci il) erməni-müsəlman davasından sonra sülh və əmin-amanlıq yaratmaq məqsədilə Şuşa 

qalasına göndərilən general Qalaşapov xəyanət edərək ermənipərəst siyasət yeritməyə başlayır. O, erməni 

varlılarından çoxlu məbləğdə rüşvət alaraq onları müdafiə etməyə başladı. Varlı ermənilərdən Kiki Kələntərov 

generalın xarakterini əvvəlcədən öyrənə bildiyindən onu tezliklə toruna sala bildi. O, hər gecə öz evində 

Qalaşapovun şərəfinə ziyafət verir, erməni qadınlarını xidmət üçün onun ixtiyarına verirdi. 

Kiki Qalaşapovu iradəsinə tabe etdikdən sonra ona öz çirkin niyyətini aça bildi. Müsəlmanlardan qisas 

almaq üçün tezliklə Şuşaya 7 min erməni ordusu, 5 ədəd rus və 6 ədəd erməni topları gətirildi. Generalla ertmənilər 

qərara gəldilər ki, müsəlmanlara qarşı davanı 1906-cı il iyunun 12-də başlasınlar. Bu, sözün əsl mənasında, 

soyqırımı demək idi. 

Qədim türk şəhəri Şuşa müsəlmanlardan təmizlənərək erməni ünsürlərinə verilməli idi. M. M. Nəvvab 

generalın ermənilərə verdiyi vədi belə izah edir: “Qalaşapov ermənilərə söz vermişdi ki, erməni silahlıları və rus 

əsgərləri müsəlmanların evlərini, dükan və bazarlarını tamamilə yandırıb özlərini isə qıracaqdılar. Bunun davamı 

olaraq rus kilsəsindən başlayaraq Böyük məscidə kimi Rastabazarı, meydanı, Şeytanabazarı və bütün evləri 

darmadağın edib yandırmağı da general öz üzərinə götürmüşdü. Bütün bunlardan sonra vuruşmanın davam 

etdirilməsini və müsəlmanlara barışıq məsələsini ermənilərin öz öhdəsinə buraxmışdır”. 

Kiki Qalaşapova 10 min manat verdi. Hər topdan atılan atəşə 15 manat və rus əsgərinin tüfəngdən atdığı 

arəşə isə 1 manat verməyi də öhdəsinə götürmüşdü. Top atəşləri də mütləq rus topçuları tərəfindən icra olunmalı 

idi. 

Qalaşapovun hiyləsi ilə iki rus əsgəri gizli surətdə gedib müsəlman məhəllələrinin birindən ermənilərin 

yaşadığı əraziyə atəş açmağa başladı. Generalın məqsədi ondan ibarət idi ki, erməniləri müsəlmanlara qarşı 

qaldırsın və o, buna da nail oldu. 

Beləliklə, 1906-cı il iyulun 12-də İkinci erməni-müsəlman davası başladı. Müsəlman məhəllələrinə atəş 

açılan zaman Qalaşapovun göstərişinə əsasən müsəlmanların içərisində olan rus hərbçiləri bildirdilər ki, atəş açan 

ermənilər və kazaklardır. Lakin müsəlmanlar onlara inanmayıb silahı yerə qoymadılar. Səngərlərdə və küçələrdə 

hazır dayandıalr. Elə bu vaxt Köçərli məhəlləsindən xəbər gəldi ki, Qalaşapov ermənilərlə birləşib müsəlman 

məhəllələrinin məscidlərinə və evlərə od vurublar. Şəhər əhalisi bu zaman böyükdən kiçiyə kimi ayağa qalxdı. 

Düşmənin birləşmiş qüvvələri şuşalıları qorxuda bilmədi. Bu ağır günlərdə ətraf bölgələrdən, hətta İrandan 

Şuşaya köməyə gələn dəstələr düşmənə zərbələr vururdu. Laçından gələn igidlərə Sultan bəy Paşa bəy oğlu və 

İbrahim bəy Əli Məhəmməd bəy rəhbərlik edirdilər. 

1905-ci ildə olduğu kimi, 1906-cı il erməni-müsəlman davasında da ermənilər rusların köməyinə 

baxmayaraq, biabırcasına məğlub oldular. Qaçanları qaçdı, qalanları isə müti bir şəkildə ağlaya-ağlaya, keşişlər 

boyunlarında kəndir, əllərində yeddi aman bayrağı, baş keşiş isə əlində böyük xaç onların qabağında məscidə 

gəlib yenidən barışıq xahiş etdilər. 

Bununla da beş gün davam edən erməni-müsəlman davası erməni ünsürlərinin tam məğlubiyyəti ilə başa 

çatdı. 1906-cı ildə beş gün davam edən davada müsəlmanlar 18 nəfər itki verdi, 21 nəfər isə yaralandı. 

Erməni quldurları isə 700-ə qədər itki verdi, 287 nəfər isə yaralandı. Ruslardan ölənlərin sayı isə 31 nəfər 

oldu. Şuşalılar onlara xəyanət etmiş general Qalaşapovun şəhərdən qovulmasına nail olmaqla yanaşı, onu fiziki 

cəhətdən də məhv etdirdilər: bu işi əslən Gülablıdan olan igid, vətənpərvər Tağıyev Hüsü Əli oğlu (1875-1938) 

Tiflis şəhərində həyata keçirdi... 

Yunis Hüseynov, 

tarix üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Qarabağda törədilən qanlı hadisələrdən 110 il keçir. Həmin qırğınları o dövrün bir çox tərəqqipərvər 

ziyalıları qələmə alıblar. Bu baxımdan qanlı-qadalı illərin dəyərli abidəsi olan Mir Möhsün Nəvvabın 

“1905-1906-cı illərdə erməni-müsəlman davası” kitabında həmin hadisələri əks etdirən parçanı oxuculara 
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təqdim edirik. 

 

Qarabağın Şuşa şəhəri və ətrafında baş verən erməni-müsəlman iğtişaşları və ermənilərin məğlub 

olması 

 

Ermənilər öz qarşılarına qoyduğu məqsədə çatmaq üçün durmadan səngərlər tikir, müxtəlif tədarüklər 

görür, vilayətlərdən və kəndlərdən Şuşaya kömək gətirirdilər. Odur ki, şəhər erməni tayfası ilə dolmuşdu. 

Mən, Mir Möhsün Nəvvab evim erməni məhəlləsinə qonşu olduğuna görə qarşıdan gələn təhlükəni nəzərə 

alaraq şəhərin bir neçə izzətli şəxsləri evimi dəyişməyi mənə məsləhət bildilər. Həmin xahişə binavən bir gecə 

əyləşib diqqətlə sual etdim ki, bu davada fəth, nüsrət və qələbə biz müsəlmanlarla olacaq, yoxsa erməni tayfası 

ilə! İstixarə etdikdən sonra bu növ cavab zühura gəldi: “Qələbə yaxın günlərdə sizinlədir. Bütün düşmənlər sizin 

ayağınızın altındadır”. 

Sonra bu beyti yazıb qazixanədə yığıncaqda söylədim. Bir para adamlara isə bu beyti yazıb verdim ki, 

cürətləri daha da artsın, ümidsizlər cəsarətə gəlsinlər. 

İkinci dəfə istixarə etdim ki, mənim evim kilsəyə yaxın olduğundan ona zərər dəyər, ya yox? Zərər dəyirsə, 

köçüm. Belə cavab gəldi: 

Baxmayaraq ki sənin evin kilsəyə yaxındır, 

Qəm yemə, axırı xeyirlidir! 

Bundan sonra Allah-təalanın köməyinə arxalanaraq evimdən köçmək fikrindən daşındım. Allah- təalaya 

dualar oxuyub onun köməyinə ümid bağladım. 

Xülasə, çeşənbə günü (çərşənbə axşamı) günortadan sonra camadi üs-sani ayının 23-də 1323-cü ildə (16 

avqust 1905-ci il) ermənilər hücuma başladılar. Erməni qımdatları dəstə-dəstə olub bir dəstə Köçərli məhəlləsinə, 

bir dəstə isə meydana tərəf getdilər. Köçərli məhəlləsində qədim bir tayfaya mənsub, gözəl ev-eşiyi olan doxsan 

yaşlı Abbas bəy adlı bir nəfər yaşayırdı. Köçərli məhəlləsinə gedən dəstənin içərisində olan Çopur bəyin oğlu və 

Kolya adlı iki erməni Abbas bəyi çağırdılar. Abbas bəy evdən çıxanda ona dedilər ki, sən bizim qonşumuzsan, 

səninlə bizim işimiz yoxdur. Sonra isə Abbas bəyi sözə tutub tüfənglə vurdular. O biçarə güllədən al qana boyanıb 

yıxıldı. Ermənilər bir neçə güllə də Abbas bəyin yeganə oğluna vurub öldürdülər. Bundan sonra onlar evə benzin 

və neft töküb odladılar. Vurulanların da meyitlərinə od vurdular. Bundan sonra ermənilər üç gün idi ki, gəlin 

gətirmiş Nuşirəvan adlı bir yazığı da güllə ilə vurub öldürdülər. Sonra isə gəlinin cehizinə və evə, eləcə də 

meyitlərə neft töküb evlə bərabər yandırdılar. Beləliklə, onlar on beşə qədər evi mal-dövləti ilə yandırıb külə 

döndərdilər. Ev sahibləri övrət-uşaqla çıxıb qaçsalar da, onlardan iki-üç nəfəri şəhid oldu. 

Xəlifəli qapısına gedən erməni dəstəsi isə on evə hücum etdi. Ev sahibləri xəbərsiz olduqlarından onların 

arasında çaşqınlıq düşdü. Ermənilər bu evləri gülləbaran etdilər. Bu evlərin sakinləri qaçıb yaxındakı rus 

kazarmasına doldular. Buna baxmayaraq, üç nəfər erməni gülləsinin qurbanı oldu. Ermənilər isə müsəlmanların 

mal-dövlətini talan edib evlərinə od vurub yandırdılar. 

ƏLAVƏ: Meydandakı qımdat dəstəsi isə bazara gəlib əlləri ilə bütün dükanlara işarə etdikdən sonra 

ermənilər şaraqta-şaraq dükanları bağlayıb əllərində tüfəng və tapança ilə meydana töküldülər və böyük hay-küy 

qalxdı. Onlar əvvəlcə iki nəfər Zarıslı müsəlmanı şəhid etdilər. 

Ermənilərin bazarında on beşə qədər müsəlman dükanı var idi. Ermənilər hücum edən kimi bu dükanların 

hər birində bir və ya iki müsəlman var idi. Hücum başlayan kimi onların bir parası qaçdı, bir parası isə dükanları 

bağlayıb içərisində qaldı. Bir parası isə yaxın dostluq etdikləri erməni dükan sahiblərinin dükanına və evlərinə 

pənah gətirdi. Ermənilər isə onları güllə ilə qarşılayıb hamısını öldürdülər. Ermənilər müsəlman dükanlarının 

qapılarını açıb içəridəkiləri öldürüb mal-dövlətlərini qarət və talan etdilər. Quru meyvələri isə yemək üçün 

səngərlərdə vuruşan qımdatlara göndərdilər. 

Həmin gün erməni bazarına alış-verişə gəlmiş müsəlmanlardan bir parası qaçıb canını qurtarsalar da, 

yaşlıları güllələyib öldürdülər. Ermənilər yara alanlara da rəhm etməyib tutduqları yerdə çox əzabla öldürdülər. 

Bu qırğında ermənilər əllərinə keçən müsəlmanları işgəncə ilə öldürərək onların burun- qulağını, cinsi əlaqə 

üzvlərini kəsərək başlarına mıx və mismar çalmışdılar. Meyitləri ip ilə sürüyüb dərələrə, xəndəklərə ataraq 

gizləyir, üstlərində olan pulları isə götürürdülər. Ələkeçən cəsədlərin çoxunda beş-on yerindən yara aldığını 

görürdülər. Bəzi cəsədləri isə ermənilər od vurub yandırırdılar. Müsəlmanlar isə öldürdükləri adama bir yaradan 

artıq güllə vurmazdılar. Cəsədlərə isə toxunmayaraq düşdüyü yerdə də qoyub gedərdilər. Dəxi namərdlik edib 

ermənilər kimi ölənə və cəsədə işgəncə verməzdilər. 

Ermənilərin hücum etdiyi həmin gün müsəlmanlar heç nədən xəbərsiz öz işlərində və alverlərində idilər. 

Müsəlmanların əyan-əşrəfləri isə Cümə məscidində təziyə məclisində əyləşmişdilər. Mərhum olmuş lənbəranlı 
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Mehralı əfəndinin cənazəsini bir neçə molla ilə Lənbərana göndərdikdən sonra onlar məsciddə təziyə 

saxlayırdılar. Bu zaman bir neçə nəfər gəlib xəbər verdi ki, nə oturmuşsunuz? Ermənilər dünyanı qarışdırıb, ələ 

düşəni öldürürlər. Oranın hakimi Xosrov bəy atla gedərkən nökəri ilə birlikdə onu gülləbaran ediblər. 

Xalq bu xəbəri eşidən kimi qalxıb məscidi və dükan-bazarı bağlayıb hər yana səs saldı. Sonra salavat çəkib 

və “ya Əli!” deyə qışqıraraq on beş dəqiqə ərzində igidlər və cavanlar silahlanıb əllərində tüfəng, tapança, qılınc, 

balta, bel, külüng, ling bazar və küçələrə çıxıb dəstə-dəstə hazır oldular. Onların “ura” sədası hər yana yayıldı. 

Bu qovğa qalxarkən müsəlman bazarında olan erməni sazdəgər və sənətkarları qorxuya düşüb dükanları 

bağladılar. Onların bəzisi dükanların içərisində gizləndilər, bəziləri isə müsəlmanların evlərinə pənah gətirdilər. 

Müsəlmanlar onlara pənah gətirən erməniləri hörmətlə qarşılayaraq evlərində gizlədib mühafizə etdilər. Elə ki 

gecə oldu bazar darğası (polisi) İsmayıl bəy müsəlman bazarındakı dükanlarda gizlənmiş erməniləri oradan 

çıxarıb dükanları bağladı, onları isə evlərinə aparıb orada saxladı. 

Beləliklə, müsəlmanlar dəstələrə bölündükdən sonra əllərində silah nərə çəkə-çəkə erməni məhəllələrinə 

tərəf üz qoydular. 

Otuz ildən bəri ermənilər tədarük etdikləri və evlərdə, məxfi yerlərdə, qəbiristanlıqda, kilsələrdə, 

qayalıqlarda gizlətdikləri müxtəlif növ silahları bu gün aşkara çıxararaq müsəlmanlara tərəf yönəltmişdilər. Həmin 

silahlara sarılaraq müxtəlif səngərlərdən, evlərin pəncərələrindən və gizli yerlərdən küçə ilə gəlib-gedən, evlərin 

balkonlarında dayanan və görünən böyük-kiçiyi gülləyə tuturdular. 

Erməni məhəlləsi şəhərin hündür yerində olduğundan və müsəlman məhəllələri aşağıda yerləşdiyindən 

onların mövqeyi daha əlverişli idi. 

ƏLAVƏ: Şuşakəndin və Keşiş kəndinin erməniləri müsəlman məhəllələrinin müqabilində Topxana deyilən 

yerdə səngərlər tərtib etmişdilər. Odur ki, ermənilər həmin kəndlərdən gəlib bu səngərlərdən də müsəlmanları 

atəşə tuturdular. Bütün bu hazırlığa baxmayaraq, Allah-təalanın köməyi ilə heç bir iş görə bilmədilər. 

Müsəlmanlar da bir neçə yerdə səngərlər tərtib etmişdilər. Birinci səngər Vəzirzadələrin evinin qabağında, 

ikinci səngər isə Hacı Həsən Qaraşirzadənin evinin içində və baş tərəfində idi. Bu səngərləri tərtib edən və onların 

başçısı Abbas bəy Talıb bəy oğlu idi. Üçüncü səngər isə Məşədi Kərimin və erməni Xaçatur oğlunun evləri idi. 

Bu səngərləri yaradan və onların rəhbəri bizim Mir İbrahim Ağamirzadə idi. Dördüncü səngər isə Ağadədəlidə 

idi. Onun da böyüyü və rəhbəri Əfrasiyab Hacı Əzim oğlu idi. Beşinci səngər isə mərhum Gövhər ağanın evi və 

həyəti idi. Bu səngərin rəhbəri və istiqamətvericisi cənab Axund Molla Şükür idi. 

Şəhərin əyanları və nücabaları şəhər sakinlərini, cavanları və igidləri müdafiəyə qaldıraraq səngərlərə 

göndərirdilər. Özləri də tez-tez gəlib səngərlərə baş çəkib gedirdilər. Xüsusən cənab Nəcəfqulu ağa, cənab Şeyx 

Hüseyn və cənab Axund Molla Qasım paltarını dəyişərək döyüşçü libası geyinmiş halda, tüfəng çiynində dəstə-

dəstə Qala və Çöl cavanlarını götürüb “ya Əli!” nərəsi çəkə-çəkə səngərləri gəzir, döyüşçüləri ruhlandırmaq üçün 

heyrətamiz sözlər və şüarlar deyirdilər. 

Ermənilər hündür evlərdən və səngərlərdən müsəlman binalarını və küçələrini gülləbaran edir, xalqın gediş-

gəlişinə mane olurdular. 

Müsəlman tərəfdən isə İran konsulluğunun müavini Ağa Məmmədcəfər də cavanlarla məscidlərin 

minarələrinə çıxıb gözəgörünən erməni quldurlarını güllə ilə vurub həyatlarını kəsirdilər. 

Davanın ilk günü müsəlmanlar səngərlərdən güllə atmaqla erməniləri məşğul etdilər. Müsəlman 

səngərlərinin yaxınlığındakı erməni evlərinin bir parasının sakinləri qaçmış, bir parası isə darvazaları bağlayıb 

içəridə gizlənmişdilər. Müsəlman səngərlərinin qarşısında olan həmin evlərin divarlarını linglə deşib içəri daxil 

olub, od vurub yandırdılar. Od vurulmuş evlərin hamısını alov bürüdü. Ərşə qalxan alov ətraf kəndlərdən və 

qayalardan görünürdü. 

İkinci gün ermənilərin evlərini yandıraraq onları geri oturtdular. Üçüncü gün ikinci və üçüncü səngərin 

igidləri Xoca Söhrab kilsəsi adlanan Böyük kilsəyə çatdılar. Evlərə düşmüş yanğın artıq gəlib Təzə kilsənin 

ətrafına çatmışdı. Ermənilər oradan da geri çəkildilər. Dördüncü səngərin cavanları isə gəlib Cəmşid bəyin evinə 

çatdılar. 

Bir para adam Cəmşid bəyin və Bəhram bəyin evlərinin yandırılmasını məsləhət görmədilər. Çünki 

Şahnəzərovlar həmişə müsəlmanların dostu olublar. Buna görə də onlara hörmət əlaməti olaraq evləri 

yandırılmasın. Lakin qabaqcadan qərara alınmışdı ki, hansı evdən müsəlmanların üzərinə güllə atıldı, o ev mütləq 

tar-mar edilməlidir. Cəmşid bəyin evinin balkonundan isə iki minə qədər güllə atılıb. Bu güllələrdən bir neçəsi 

uşaqlara dəyib yaralayıb. Yüz güllədən artıq isə məscidin taxtapuşuna, minarələrinə dəyib deşibdi. Bundan başqa, 

bizim hörmətli seyidimiz Mir Möhsün Ağanın hücrəsinin pəncərəsinə iki güllə vurulub deşik-deşik edilmişdi. 

Amma yenə hörmət əlaməti olaraq evi yandırmayıb getdilər. O evin ətrafında qəbiristanadək od vurdular. Külək 

vasitəsilə ətraf evlərdən Cəmşid bəyin evinə də od düşüb yandı. Bəhram bəy və Qriqor bəyin evləri də alovların 
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cənginə keçdi. 

Cavanlar evlərə od vurduqdan sonra qəbiristanlıqdan keçib yaxınlıqda yerləşən bir erməni fahişəxanasına 

çatdılar. Fahişəxananın darvazasını sındırıb evə on yerdən od vurdular. Orada olan erməni fahişələrinin bir neçəsi 

öldü, bir neçəsi isə bayıra qaçaraq müsəlman döyüşçülərinin ayağına sərilərək aman istədilər. Döyüşçülər onları 

bağışladı. 

Üçüncü gün hər bir müsəlman kəndindən yeddi yüzə yaxın atlı və piyada köməyə gəldi. Onlar səngərlərə 

paylanaraq döyüşü davam etdirdilər. 

Bu davadan əvvəl erməni tayfası məktəb tikdirirdi. Həmin binanın tikintisində on səkkiz nəfər İran 

müsəlmanlarından fəhləlik edirdi. Dava başlayan kimi bina sahibi onları bir evə dolduraraq heç yana 

çıxmamalarını tapşırdı və bildirdi ki, əks-təqdirdə ermənilər onları görsələr, hamısını öldürəcəklər, sonra vaxt 

tapıb sizi yola salarıq. Onlar da bu erməninin sözünə inanıb o evdə gözləməli olurlar. İranlı fəhlələrdən biri 

erməninin sözünə inanmayıb nə yollasa sonradan qaçıb canını qurtarır. Ev sahibi isə axşam ermənilərə xəbər verib 

onlarla birlikdə İran fəhlələri gizlənən evə gəlirlər. Qələmlə yazılması qeyri-mümkün olan erməni vəhşiliyi 

nəticəsində orada olan 17 nəfər İran fəhləsi böyük zülm və işgəncə ilə öldürülür. Ermənilər onların başına mismar 

çalaraq əzdikdən sonra cəsədlərini bir dərəyə ataraq üstlərini peyinlə basdırmışlar. 

Müsəlmanlar əhvalatdan xəbərdar olduqdan sonra gedib onların cəsədlərini çıxarıb gətirirlər. Onların 

bəzilərinin cəsədləri parça-parça olduğundan qəyəmmüm (təmizləyib) edib o birilərinə qüsl verib kəfənə tutdular 

və hörmətlə Cıdır düzündə dəfn etdilər. 

Qalaya kənd yerlərindən köməyə gəlmiş atlılar dalbadal şəhərə daxil olduqdan sonra dəstə-dəstə olub 

səngərlərə və keçidlərə doluşdular. Bir azdan sonra “ya Əli!” nərəsi çəkib hücuma keçdilər. Onlar erməniləri geri 

oturdub evlərinə və dükanlarına od vurub yandırdılar. Hər hansı erməni qaraltısı görürdülərsə, gülləbaran 

edirdilər. Ermənilər get-gedə geri çəkilir, müsəlmanlar isə qələbə ilə irəliləyirdilər. Həmin gün səs-küy, çığırtı və 

“ya Əli!” sədaları, tüfənglərin gurultusu və ermənilərin qışqırtısı yeri-göyü lərzəyə gətirirdi. Yanan evin və 

dükanların alovu və tüstüsü kəhkəşana yetişmişdi. Həmin günün gecəsi yanan evlərin işığına neçə mil məsafədə 

yazıb-oxumaq mümkün idi. Vəzirzadələrin evlərinin qabaq səmtinə od vura-vura gedirdilər. İki yolun ortasında 

bir ev var idi. Müsəlmanlar ona da od vurmaq istəyərkən bir nəfər evdən çıxıb onların yanına gəldi və iztirabla 

cavanlardan xahiş etdi ki, Allah xatirinə, bu evi yandırmayın! Çünki mən bu evi icarəyə götürmüşəm və külfətim 

hal-hazırda burada yaşayır, bütün mal-dövlətim bu evdədir. Cavanlar həmin müsəlman kişinin dediklərindən 

sonra buyurdular ki, bütün evlərdən çox bu evi odlamaq fikrində idik. Çünki bir erməni bu evin altında şirəxana 

(tiryək çəkilən yer) dükanı düzəltmişdi. 

Həmin erməni gedib Allahın evini ziyarət etdikdən sonra gəlib bu şərəbxananı açıb oraya hər gün, hər gecə 

fasiq, facirlər gəlib bu dükanda müsküratdan içib zinakarlıq və əlli cür fasiq əməllərlə məşğul olurdular. Evin 

yandırılmasının qeyri-mümkün olduğunu görən cavanlar qərara aldılar ki, heç olmasa onun altındakı şərab və 

tiryək dükanını dağıdıb tar-mar etsinlər. Onlar bu məqsədlə dükanın qapısını sındırdılar və içəri daxil oldular. 

Gördülər ki, hər biri otuz-qırx pud şərab tutan neçə boçka vardır. Onlar güllə ilə boçkaları dəlik-deşik etdikdən 

sonra şərab sel kimi axmağa başladı. Rus kazakları isə əhvalatdan xəbərdar olan kimi bu axan şərabları vedrələrə 

doldurub aparmağa başladılar. Bir müddət üfunət iyindən o dükanın qabağından keçmək mümkün olmadı. O 

dükanda olan yüzlərlə şüşəyə doldurulmuş cürbəcür içki və müskürat da çölə atılaraq sındırılmışdı. Bir neçə 

gündən sonra həmin evdə yaşayan müsəlman başqa bir müsəlman evinə köçmək məcburiyyəti qarşısında qaldı. 

Ondan sonra bu erməni evini yenidən dağıdıb tar-mar etdilər. 

Məhəmməd adlı bir oğlan danışır ki, bütün aləmi insan çığırtısı, nalələri, döyüşçülərin nərələri və 

tüfənglərin səsləri bürüyəndə və evlər alovlanaraq yananda gördüm ki, bir rus keşişi yanan evlərin arasında icarə 

etdiyi evdən çıxaraq bir övrətlə müsəlmanların içinə gəldi. Həmin keşiş mənim əlimdən tutub dedi ki, sənin evin 

hardadır? Mən də dedim: 

- O müqabildə görünən ev mənimdir. 

Rus keşişi xahiş etdi ki, bu övrət yanğından qorxduğuna görə, onların evlərini alov əhatə etdikləri üçün bir 

neçə gün onları öz evində saxlasın. Məhəmməd onları sakitləşdirib öz evini onlara verəcəyinə razı oldu. Bundan 

sonra o, rus keşişi ilə övrəti öz evinə gətirib onlara dedi: 

- Nə qədər istəsəniz bu evdə qala bilərsiniz. 

Onlar Məhəmmədin evində üç gün qaldılar. Ara bir az sakitləşdikdən sonra keşiş Məhəmmədi çağırıb dedi 

ki, bu qədər ki sən bizə hörmət etdin, bunun əvəzini çıxmağa bizim heç nəyimiz yoxdur. Qoy Allah- təala sənə 

əvəzini versin. Keşiş üzünü Şərqə tərəf tutub çoxlu dualar oxudu və övrət də “Amin” dedi. Ondan sonra onlar 

Məhəmmədlə əl tutub xudahafizləşərək yola rəvan oldular. Məhəmməd onları ötürüb geri qayıdır. 

ƏLAVƏ: İkinci səngərdən yuxarı daşlıq yolda bir böyük imarət var idi. İmarət keşiş Xaçikinki idi. İçində 
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kazak alayı olurdu. Müsəlmanların səngəri o evin qabağında yerləşirdi. Müsəlman igidləri həmin mövqedə erməni 

səngərlərini gülləbaran edirdilər. Bir də gördülər ki, o evin taxtapuşundan neçə erməni və neçə kazak onları 

gülləyə tutub. Bunu görən kimi igidlər qışqırıb tüfənglərin ağzını taxtapuş səmtə çevirib onların üstünə güllə 

yağdırdılar. Kazaklar bu fitnəkarlığın üstünün açılacağından ehtiyat edərək və böyüklərin tənbehindən qorxaraq 

taxtapuşdan endilər və öz mənzillərinə getdilər. Sonra məlum oldu ki, həmin kazaklar ermənilərdən pul və patron 

alıb müsəlmanlara qarşı ermənilərə kömək etmişlər. Sonra kazaklar ermənilərlə əlbir olub həmin evə od vurdular. 

Kazaklar da həmin yerdən köçüb ayrı yerdə məskunlaşdılar. Yenə həmin gecə kazaklar ermənilərlə əlbir olub 

müsəlmanların səngərlərinə güllələr atdılar. 

Elə ki sakitlik oldu, kazaklardan biri belə nəql etdi ki, bizim hər birimizə bir manat pul və iyirmi patron 

verirdilər ki, onlara kömək edək. 

ƏLAVƏ: Davadan əvvəl Şuşanın erməni tayfası hər yerə kağızlar yazıb göndərərək kömək istəmişdi. 

Həmin kağızların birini də Tiflis şəhərinə yazıblarmış. Tiflisdən neçə yüz erməni və gürcü gəlib Şuşada 

müsəlmanlara qarşı vuruşmuş və əksəriyyəti burada həlak olmuşdu. Əhvalatdan xəbərdar olan gürcülər istəyirlər 

ki, toplaşıb həlak olanların əvəzinə oradakı İran müsəlmanlarını qırsınlar. Lakin gürcülərin bir parası buna razı 

olmayıb mane olmuşdular. 

Xülasə, ikinci səngərin cavanları ermənilərə güc gəlib onları geri oturtduqdan sonra gördülər ki, iki erməni 

övrəti və bir erməni kişisi “Ya Həzrəti Abbas!” deyə-deyə müsəlmanlara tərəf gəlirlər. Kənd yerindən gəlmiş 

müsəlmanlardan biri onların üstünə bir neçə güllə atdısa da, onların heç biri dəymədi. Buna kimi onlar səngərlərə 

çatdılar və ağlaya-ağlaya “Ya Həzrəti Abbas, bizə kömək ol!” deyə müsəlmanlardan aman istədilər. 

Bu üç erməni əsirini gətirib bizim evə (M.M.Nəvvabın evinə) qoydular. Ermənilərlə müsəlmanlar arasında 

barışıq olduqdan neçə gün sonra həmin ermənilər öz yerlərinə getdilər. Erməni kişisinin adı Baxış, övrətdən 

birinin adı Bənövşə, o birinin adı isə Zəri imiş. 

Müsəlmanlar hər ləhzə “Ya Əli!” nərəsi çəkə-çəkə səngərdən-səngərə irəli gedib hər saat qələbələr əldə 

edirdilər. Abbas bəyin dəstəsi yürüşünü davam etdirərkən yolunda evləri odlaya-odlaya Manast Muğdusi oğlunun 

evinə kimi çatdılar. Mir İbrahim və Ağa Şəmilin dəstələri isə litoqrafiya çapxanasına çatmışdılar. Dördüncü və 

beşinci səngərlərə rəhbərlik edən Əfrasiyab və Məşədi Abış bəy öz dəstələri ilə südxana istiqamətində hücuma 

keçərək gəlib oraya çatdılar. 

Bu dəstələrin igidləri ermənilərin üzərinə yürüş edərkən cənab qubernator durbinlə vuruşa baxırmış. 

Müsəlmanların əllərində tüfəng əyilə-əyilə gedib ermənilərin səngərlərinə daxil olaraq onları gülləbaran etdiyini 

görən qubernator əl-ələ vurub təəccüblə demişdi: 

- Bu hünər heç yaponda da olmayıb. Heç bir nizam görməyən bir millətin belə bir hünər göstərərək səngərlər 

tutması çox qəribədir. 

Kəndistan yerindən gəlmiş igidlər və cəngavərlər bir-birinin ardınca küçələri və səngərləri tutduqca şur və 

fərəh, “ya Əli!” sədası, “Ura-ura!” səsləri və tüfəng gurultusu fələyə qalxırdı. Alovlanan dükanlar və evlər hər 

tərəfdən alışıb yanırdı. Xüsusən taxtalarla dolu olan bir neçə dükanın alovu fələyin yanına qalxmışdı. Belə ki, 

həmin dükanların alovu dörd ağac məsafədən görünürmüş. 

Kərkicahan kəndinin adamları deyirdi ki, həmin gün yanğın altında saysız-hesabsız yarım yanmış kağızlar 

dalbadal kəndin üstünə tökülürdü. 

Müsəlmanlar Manas Muğdusi oğlunun evinə, yuxarı meydanın üstünə və Xublar oğlunun şirəxanasına kimi 

bütün dükan və evlərə od vurub yandırmışdılar. Eləcə də dərədə olan neçə mərtəbəli evlər, dükanlar və karvansara 

tamam od tutub yanırdı. 

Üçüncü səngərin adamları da kilsənin qiblə tərəfindən basmaxanaya qədər evlərə və dükanlara od 

vurmuşdular. Təzə kilsənin ətrafındakı evlər də yandırılmışdı. 

Dördüncü səngərin əhli Cəmşid bəyin evinin dövrəsində olan imarətlərə vurduqları alovdan Cəmşid bəyin 

və Şahnəzərovların mülklərinə, üzbəüzdə olan evlərə, o cümlədən Ümrüd bəyin, Xandəmir oğlunun, Cavid bəyin 

və Ümrüd bəyin oğlanlarının evlərinə də od vurub yandırmışdılar. Bundan əlavə, südxana və Duma divanxanası, 

xülasə bu qəbildən böyük evlər və ətrafında da olan imarətlər, dükanlar tamam alışıb yandı. 

Kilsələr məbədgah olduğuna görə onlara toxunmayıb od vurmadılar. Buna baxmayaraq, bir neçə tərəkəmə 

darvazaya od qoyub kilsəni yandırmaq istəyərkən şuşalılar onu söndürüb onlara acıqlanaraq demişdilər: 

- Kilsə və məscidlərə hörmət etmək lazımdır. 

ƏLAVƏ: Bunu da bilmək lazımdır ki, ermənilər Xəlfəli qapısının müsəlman evlərini, o cümlədən 

köçərlilərin, kazakların, Süleymanın, Allahverdinin, Məşədi İsmayılın evlərini, sud və Duma divanxanalarını 

yandırmışlar. Davadan əvvəl ermənilər sud və Duma divanxanalarını yandırıb günahı müsəlmanların üstünə 

yıxmaq istəyirdilər. Məhz dava başlanarkən həmin imarətləri yandırdılar ki, müsəlmanlar müqəssir hesab olunsun. 
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Elə ki bu evlər yanmağa başladı, onların alovları və qığılcımları qərb tərəfə - erməni məhəlləsi tərəfə 

yönəldi. Vahid Allahın iradəsi isə od-alovun hər tərəfə yayılmasının nəticəsi olaraq erməni məhəllələrinin əksər 

evləri, imarətləri və dükanların içində olan əşyaları və malları tamam yanıb divarlardan başqa bir şey qalmadı. 

 

Azərbaycan. - 2015. - 8 mart. - № 54.-S. 10. 
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Qarabağ xanlığı 
 

Camal Mustafayev, 

tarix üzrə elmlər doktoru, professor 

 

Azərbaycanın dövlətçilik tarixində özünəməxsus yeri olan Qarabağ xanlığı 1747-ci ildə Nadir şah 

Əfşarın qurduğu nəhəng imperiyanın dağılmasından sonra yaranmışdı. Kiçik Qafqaz dağlarının cənub-

şərqində yerləşən Qarabağ xanlığı Azərbaycan ərazisinin xeyli hissəsini əhatə edirdi. Xanlığın sərhədləri 

Araz çayından Göyçə gölünədək, Tərtər çayından bütün düzənlik və Dağlıq Qarabağı, Zəngəzuru, 

Bərgüşadı əhatə etməklə Mehri, Tatev və Sisiana qədər uzanırdı. Xanlıq Şəki, Gəncə, İrəvan, Naxçıvan, 

Qaradağ, Cavad və Şamaxı xanlıqları ilə həmsərhəd idi. 

Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xan (1747-1763) Cavanşirlər tayfasının Sarıcalı oymağından idi. 

Azərbaycanda hələ qədim dövrlərdə məskunlaşmış Cavanşirlər tayfasının başçıları XVI əsrdən başlayaraq 

Qarabağı irsi hakim hüququ ilə idarə edirdilər. 1736-cı ildə Nadirin şah seçilməsinin əleyhinə çıxış edən digər 

tayfalar kimi, Cavanşirlər tayfası da Xorasana sürgün edilmişdi. Bu dövrdə tayfaya başçılıq edən Pənahəli xan 

Nadir şahın ən nüfuzlu sərkərdələrindən birinə çevrilmişdi. Lakin sonralar Nadir şahla Pənahəli xan arasında 

yaranmış münaqişə ona gətirib çıxardı ki, sonuncu özünün və yaxın adamlarının həyatını xilas etmək üçün 

Xorasandan Qarabağa qaçmağa məcbur oldu və tezliklə müstəqil Qarabağ xanlığının əsasını qoydu. 

Pənahəli xan yenicə yaranmış Qarabağ xanlığını möhkəmləndirmək üçün həm daxili, həm də xarici 

düşmənlərə qarşı uzun və gərgin mübarizə aparmalı olmuşdu. Daxildə onun hakimiyyəti üçün ən böyük təhlükəni 

Qarabağın xristian məlikləri (Çiləbörd, Gülüstan, Xaçın, Vərəndə və Dizaq) yaradırdı. Nadir şahın hakimiyyəti 

dövründə nisbi müstəqillik əldə etmiş bu məlikliklər müstəqil Qarabağ xanlığının yaranmasını düşmənçiliklə 

qarşıladılar. Tezliklə Azərbaycan torpaqlarını işğal etməyə çalışan Rusiyanın və onun əlaltısı olan Kartli-Kaxetiya 

çarlığının əlində oyuncağa çevrilən məliklər Qarabağ xanlığını məhv etmək və onun yerində erməni dövləti 

yaratmaq üçün fürsət axtarırdılar. Lakin Pənahəli xanın yeritdiyi uğurlu siyasət onlara öz niyyətlərinə çatmağa 

imkan vermədi. 

Qarabağ xanlığının yarandığı ilk dövrlərdə Pənahəli xanın fəaliyyətinin mühüm istiqamətlərindən birini 

xanlığın paytaxt şəhərinin yaradılması təşkil edirdi. Bir tərəfdən daxili çəkişmələr, digər tərəfdən isə qonşu 

xanlıqların və İranda hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan ayrı-ayrı feodal hakimlərin hücum təhlükəsi Qarabağ 

xanını güclü müdafiə imkanları olan şəhər-qala tikdirməyə məcbur edirdi. Bu qala eyni zamanda Qarabağ 

xanlığının paytaxtı rolunu oynamalı idi. 1748-ci ildə əsası qoyulmuş Bayat qalası məhz bu məqsədə xidmət edirdi. 

Lakin qalanın düşmən hücumlarının qarşısını almaq baxımından kifayət qədər etibarlı olmaması Pənahəli xanın 

1751-ci ildə daha bir şəhər-qalanın - Şahbulaq qalasının əsasını qoymasına gətirib çıxardı. 

Lakin Şahbulaq qalası da çox qısa müddətdə - cəmi üç-dörd il ərzində Qarabağ xanlığının paytaxtı 

funksiyasını yerinə yetirə bildi. Bölgədə getdikcə qızışmaqda olan ara müharibələri Pənahəli xanı daha etibarlı, 

əlverişli və düşmən hücumu üçün əlçatmaz olan yeni bir şəhər-qala tikdirməyə məcbur edirdi. Bu məqsədlə 

toplanmış məşvərət məclisində Pənahəli xan əyanlara müraciətlə demişdi: “Biz gərək dağların içində, möhkəm 

və keçilməz yerdə elə bir əbədi və sarsılmaz qala tikək ki, onu güclü düşmən belə mühasirə edə bilməsin. Qalanın 

bir tərəfi dağlarda olan ellərin üzünə daim açıq olmalı və mahallarla rabitəmiz, əlaqəmiz bir an belə 

kəsilməməlidir”. Uzun axtarışlardan sonra dəniz səviyyəsindən 1300-1600 metr hündürlükdə yerləşən və üç 

tərəfdən sıldırım qayalarla əhatə olunmuş dağ yaylası xanlığın yeni paytaxtı üçün əlverişli hesab edildi və 

1753/1754-cü illərdə onun tikintisinə başlanıldı. Şəhərin normal fəaliyyəti üçün zəruri olan işlər başa 

çatdırıldıqdan sonra, daha doğrusu, 1756/1757-ci illərdə xanlığın paytaxtı Şahbulaq qalasından buraya köçürüldü. 

Yeni şəhər-qala mövcud olduğu ilk illərdə öz banisinin adı ilə Pənahabad, sonralar isə bu yerin qədim adı ilə Şuşa 

adlandırıldı və Qarabağ xanlığının daimi paytaxtına çevrildi. 

Şuşa şəhərinin yaranması Qarabağ xanlığının sonrakı hərbi-siyasi tarixində mühüm rol oynadı. Məhz bu 

qalanın mövcudluğu sayəsində Qarabağ xanlığı çox güclü düşmənlərin hücumlarının qarşısını almış, öz 

müstəqilliyini qoruyub saxlamağa müvəffəq olmuşdu. Qarabağ xanlığına ilk belə güclü hücum 1757-ci ildə baş 

vermişdi. İranda və Cənubi Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda mübarizədə müvəqqəti üstünlük qazanmış 

Məhəmmədhəsən xan Qacar həmin ilin avqustunda 30 minlik ordu ilə xanlığın paytaxtı Şuşaya hücuma başladı. 

Xatın arxı deyilən yerdə düşərgə salan Qacar ordusu şəhəri mühasirəyə aldı. Bir aydan artıq davam edən mühasirə 

zamanı Qacar ordusunun Şuşanı ələ keçirmək üçün göstərdiyi bütün cəhdlər uğursuzluqla nəticələndi. Qarabağ 

xanlığının tarixini yazmış Mirzə Adıgözəlbəy yazır ki, Şuşanın qəhrəman müdafiəçiləri düşmən əsgərlərini qırır, 

“azuqə gətirən adamlarını, qoşun əhlinin heyvan və malqarasını qarət edib aparırdılar”. Böyük itki verən və aclığa 
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davam gətirməyən düşmən ordusunda döyüş intizamı pozuldu. Nəticədə Məhəmmədhəsən xan Qacar Şuşa 

qalasını ələ keçirə bilmədi və çox böyük itkilər verərək geri döndü. 

Məhəmmədhəsən xan Qacarın məğlubiyyətindən az sonra Şuşa daha bir hücuma - Urmiya hakimi Fətəli 

xan Əfşarın hücumuna məruz qaldı. Faktiki olaraq Qaradağ, Marağa, Urmiya və Təbriz xanlıqlarının hakiminə 

çevrilmiş Fətəli xan 1760-cı ildə Azərbaycanın şimal xanlıqlarını da ələ keçirmək qərarına gəlmişdi. O, ilk 

növbədə Cənubi Qafqazın açarı hesab edilən Qarabağ xanlığını tabe etməyə cəhd göstərdi. A. Bakıxanov yazır ki, 

Nadir şahın əsas məmurlarından olmuş və İran taxtını ələ keçirməyə çalışan Fətəli xan Əfşar Cənubi Azərbaycanı 

ələ keçirdi və öz ordusu ilə Qarabağa gəldi. 

Fətəli xan Əfşarın bu hücumu haqqında məlumat verən digər Qarabağ tarixçisi Mirzə Camal yazır ki, 

“Urmiya hakimi əvvəllər Pənah xanın yanına mahir elçilər göndərib, onu itaətə və ittifaqa dəvət etdi. Lakin Pənah 

xan belə sərdarlara itaət etməyi haqlı olaraq özü üçün əskiklik və ar bilib, elçiləri kobud cavablarla geri qaytardı”. 

Pənahəli xandan rədd cavabı alan Fətəli xan 30 min nəfərlik ordu ilə Qarabağa yürüşə başladı. Lakin onun Şuşanı 

qəfil hücumla ələ keçirmək planı baş tutmadı. Belə olduqda o, Şuşanı mühasirəyə alaraq şəhərin müdafiəçilərini 

aclıqla taqətdən salıb öz məqsədinə çatmağa cəhd göstərdi. Əhməd bəy Cavanşir yazır ki, Fətəli xan Əfşar 

Pənahəli xandan narazı olan bir çox yerli hakimləri və qonşu xanları öz ətrafına toplayaraq Şuşanın 17 verstliyində 

olan Xocalı kəndində möhkəmləndi. Beləliklə, müharibə partizan müharibəsi xarakteri aldı. Qara Murtuz bəy və 

Pənahəli xanın başqa silahdaşları bu yerlərə bələd olmayan düşmən qüvvələrini müvəffəqiyyətlə tələyə salaraq 

qırırdılar. Şuşanın altı aya qədər davam edən mühasirəsi zamanı Fətəli xanın ordusu ciddi itkilərə məruz qaldı. 

Şəhəri ələ keçirmək üçün təşkil edilmiş sonuncu hücum əməliyyatı xüsusilə ağır oldu. Mirzə Camalın verdiyi 

məlumatdan aydın olur ki, bu hücum zamanı Urmiya xanı ölənlər və əsir düşənlərlə birlikdə 2 min nəfər əsgər 

itirmişdi. 

Şuşa şəhərini döyüşlə ələ keçirməyin mümkün olmadığını başa düşən Fətəli xan hiyləyə əl atdı. O öz qızını 

Pənahəli xanın oğlu İbrahimxəlil ağaya ərə vermək və bununla da guya düşmənçiliyə son qoymaq istədiyini 

bildirdi. Uzun sürən döyüşlər zamanı xeyli qüvvə itirmiş və zəifləmiş Qarabağ xanı təklifin hiylə olduğunu başa 

düşsə də, buna razılıq verdi. Fətəli xanın düşərgəsinə gələn İbrahimxəlil ağa həbs edildi və Urmiyaya aparıldı. 

Bununla belə, Fətəli xan Əfşar əsas məqsədinə nail olmadı. Şuşa qalasını ələ keçirə bilmədi. 

Qarabağ xanlığı XVIII əsrin 90-cı illərində daha bir güclü düşmənlə - Ağa Məhəmməd xan Qacarla üz-üzə 

gəldi. Bu dövrdə artıq bütün İranı və Cənubi Azərbaycanı itaət altına almış Qacar öz hakimiyyətini Azərbaycanın 

şimal xanlıqlarına da yaymaq qərarına gəlmişdi. Onun bu xanlıqları, o cümlədən Qarabağ xanlığını danışıqlar 

yolu ilə tabe etmək cəhdi heç bir nəticə vermədi. İbrahimxəlil xan Ağa Məhəmməd xanın təklifini nəinki qəbul 

etmədi, onu hətta hökmdar kimi tanımaqdan imtina etdi. 

Məqsədinə dinc yolla çata bilməyən Ağa Məhəmməd xan 1795-ci ilin yayında çox güclü bir ordu ilə 

Qarabağa hücuma başladı və tezliklə Şuşa şəhərinə yaxınlaşdı. Lakin Qacar ordusunun çox böyük üstünlüyünə 

baxmayaraq, Ağa Məhəmməd xanın Şuşanı hücumla ələ keçirmək cəhdi baş tutmadı. Bir tərəfdən şəhərin çox 

güclü hərbi-strateji mövqeyə və müdafiə qurğularına malik olması, digər tərəfdən isə Qarabağ əhalisinin öz doğma 

torpaqları uğrunda ölüm-dirim savaşına qalxması Qacara öz planını həyata keçirmək imkanı vermədi. Vəziyyəti 

belə görən Qacar Şuşanı mühasirəyə alıb əhalini aclıq yolu ilə təslim olmağa məcbur etmək qərarına gəldi. Eyni 

zamanda, düşmən artilleriyası Şuşanın qala divarlarını fasiləsiz atəşə tutmaqla onu dağıtmağa çalışdı. Lakin bu 

da gözlənilən nəticəni vermədi. Fransız müəllifi Jan Gevr yazırdı ki, “Ağa Məhəmməd xan müşahidə etdi ki, bu 

hasara onun topları kar etməyəcək. Bir müddət toplardan atəş açıb bir daha əmin oldu ki, toplar qalanın hasarını 

dağıtmağa qadir deyil, bu işdən əl götürdü, nəticəsi olmayan işə vaxt və barıt sərf etmək istəmədi”. Şuşalıların 

iradəsini qırmağın mümkün olmadığını görən Qacar hakimi İbrahimxəlil xanı dilə tutmağa cəhd göstərdi. Lakin 

bu da uğursuz oldu. Otuz üç gün davam edən hücumun heç bir nəticə vermədiyini və şuşalıların müqavimətini 

qırmağın mümkün olmadığını görən Ağa Məhəmməd xan şəhərin mühasirəsindən əl çəkməyə məcbur oldu və öz 

ordusunu Gürcüstana yeritdi. Doğrudur, Qacar hakimi 1797-ci ildə baş vermiş ikinci yürüşü zamanı Şuşaya daxil 

ola bildi. Lakin cəmi üç gün sonra yaxın adamları tərəfindən qətlə yetirildi. 

Çox güclü düşmən hücumları qarşısında baş əyməməsi Şuşanın şöhrətini artırmaqla yanaşı, onun sürətlə 

inkişaf etməsinə və əhalisinin sayının artmasına gətirib çıxardı. XVIII əsrin sonlarında burada artıq 17 məhəllə 

mövcud idi. Bu məhəllələrdən 9-u Pənahəli xanın, 8-i isə onun varisi İbrahimxəlil xanın hakimiyyəti dövründə 

(1763-1806) salınmışdı. Müasirlər XVIII əsrin sonlarında Şuşada təxminən 2-3 min ev olduğunu qeyd edirlər ki, 

bu da 10 min nəfərdən çox əhali deməkdir. Şəhər camaatının əsasını vaxtilə Bayat və Şahbulaq qalalarından 

köçürülənlər təşkil edirdi. Bununla yanaşı, Şuşanın əhalisi içərisində mənşəcə qarabağlı olmayanların da xüsusi 

çəkisi böyük idi. Hələ Pənahəli xanın hakimiyyətinin ilk dövrlərində Təbrizdən və Ərdəbildən xeyli əhali, xüsusilə 

sənətkar, Bayat qalasında yerləşdirilmişdi ki, bunlar da sonralar Şuşada sakin olmuşdular. Şuşaya Azərbaycanın 
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digər xanlıqlarından əhalinin köçməsi sonralar da davam etmişdi. 

Pənahəli xanın və İbrahimxəlil xanın fəaliyyətində Qarabağ xanlığının ərazisini genişləndirmək və son 

nəticədə pərakəndə Azərbaycan torpaqlarını vahid dövlətdə birləşdirmək siyasəti özünü aydın göstərirdi. Bu 

istiqamətdə ilk addımlar hələ Pənahəli xanın hakimiyyəti dövründə atılmışdı. O, xanlıq daxilində öz mövqelərini 

möhkəmləndirməklə yanaşı, qonşu xanlıqların da torpaqlarını ələ keçirmək siyasəti yeridirdi. Qarabağ tarixçisi 

Mirzə Adıgözəl bəyin verdiyi məlumatdan aydın olur ki, Pənahəli xan Şuşa şəhərinin əsasını qoyduqdan sonra 

əvvəllər Qarabağ xanlığının tərkibində olmuş Mehri və Sisian mahallarını, Təbriz xanlığının tərkibində olmuş 

Zəngəzur və Qafan mahallarını, habelə İrəvan və Gəncə xanlıqlarına məxsus olmuş bir çox torpaqları ələ keçirib 

Qarabağ xanlığının tərkibinə qatmışdı. 

Pənahəli xanın ölümündən sonra hakimiyyət başına gəlmiş İbrahimxəlil xanın dövründə Qarabağ xanlığı 

daha da gücləndi. Pənahəli xanın Qarabağ xanlığının sərhədlərini genişləndirmək siyasəti İbrahimxəlil xan 

tərəfindən uğurla davam etdirilirdi. Ayrı-ayrı vaxtlarda Azərbaycanın Təbriz, Ərdəbil, Qaradağ, Naxçıvan və 

Gəncə xanlıqları Qarabağ xanlığından asılı vəziyyətə salınmışdı. Avar hakimi Ömər xanla qohumluq əlaqəsi 

yaradan Qarabağ xanı hərbi cəhətdən daha da güclənərək Cənubi Qafqazın ən nüfuzlu hakimlərindən birinə 

çevrilmişdi. Artıq tam müstəqil xarici siyasət yeridən Qarabağ xanlığı dövlətlərarası münasibətlərdə müstəqil tərəf 

kimi qəbul edilirdi. Heç də təsadüfi deyil ki, İbrahimxəlil xanın 1784-cü ildə Sankt-Peterburq şəhərinə göndərdiyi 

Musa sultan Rusiya tərəfindən böyük bir dövlətin nümayəndəsi kimi qəbul edilmiş, onun şərəfinə təntənəli qəbul 

düzəldilmişdi. 

Beləliklə, XVIII əsrin 60-80-ci illərində Qarabağ xanlığı yalnız Azərbaycanın deyil, bütün Cənubi Qafqazın 

ən güclü dövlət qurumlarından birinə çevrilmişdi. Bu dövrdə Azərbaycanla qonşu olan Osmanlı Türkiyə, İran və 

Rusiya kimi daha güclü dövlətlər özlərinin Qafqaz siyasətini həyata keçirərkən Qarabağ xanlığının mövqeyi ilə 

hesablaşmalı olurdular. Bununla belə, XVIII əsrin sonlarından başlayaraq Azərbaycanın şimal xanlıqlarının, o 

cümlədən Qarabağ xanlığının müstəqilliyi üçün ciddi təhlükə yaranmağa başladı. Ağa Məhəmməd xan Qacarın 

1795 və 1797-ci illər yürüşləri, V.Zubovun başçılığı ilə rus ordusunun 1796-cı il yürüşü tezliklə İran-Qacar 

dövlətinin və Rusiyanın Cənubi Qafqaza münasibətdə daha qətiyyətli addım atacaqlarından xəbər verirdi. Təəssüf 

ki, hətta belə təhlükəli bir şəraitdə Azərbaycan xanları öz qüvvələrini birləşdirmək əvəzinə vəziyyətdən yalnız öz 

qüvvələri ilə təkbaşına çıxmağa cəhd göstərirdilər. Bu baxımdan qarabağlı İbrahimxəlil xan da istisna deyildi. 

İbrahimxəlil xan Ağa Məhəmməd şah Qacarın 1797-ci ildə Şuşada qətlə yetirilməsindən sonra İran-Qacar dövləti 

ilə yaranmış gərginliyi sovuşdura bilsə də, öz xanlığının müstəqilliyi və təhlükəsizliyi üçün təminat ala bilmədi. 

Ağa Məhəmməd şah Qacarın ölümündən sonra İran-Qacar dövlətində hakimiyyət uğrunda yeni qüvvə ilə 

qızışan mübarizədən qalib çıxan Fətəli şah 1797-ci ildə İrəvan qalasını ələ keçirdi və Azərbaycan xanlarından, o 

cümlədən İbrahimxəlil xandan itaət etməyi tələb etdi. XIX əsrin əvvəllərində Qarabağ xanlığı daha güclü bir 

düşmənin - Rusiya imperiyasının hücum hədəfinə çevrildi. 1801-ci ildə Şərqi Gürcüstanı ələ keçirən bu dövlət az 

sonra Azərbaycanın Car-Balakən camaatlığını, İlisu sultanlığını və Gəncə xanlığını işğal etdi. 1804-cü ildə 

başlamış Rusiya-İran müharibəsinin ilk günlərindən üzü bəri hər iki dövlət Qarabağ xanlığının ələ keçirilməsinə 

böyük əhəmiyyət verirdi. İran-Qacar dövlətini Qarabağ üçün daha böyük təhlükə hesab edən İbrahimxəlil xan 

Rusiyanın himayəsi altına keçməklə öz hakimiyyətini saxlayacağına ümid bəsləyirdi. Elə bu səbəbdən o, 

Qafqazdakı rus qoşunlarının komandanı general P.Sisianovun Rusiyanın himayəsi altına keçmək təklifini qəbul 

etdi və danışıqlara başladı. Uzun sürən bu danışıqlar 1805-ci il mayın 14-də Rusiya ilə Qarabağ xanlığı arasında 

Kürəkçay müqaviləsinin bağlanması ilə nəticələndi. Kürəkçay müqaviləsi ilk baxışdan Qarabağ xanlığının 

müstəqilliyinin saxlanılması görüntüsü yaratsa da, əslində onun imzalanması həm İbrahimxəlil xan, həm də onun 

xanlığı üçün ağır nəticələrə gətirib çıxardı. Ruslar 1806-cı ildə İbrahimxəlil xanı ailə üzvləri ilə birlikdə çox böyük 

amansızlıqla qətlə yetirdilər. 1813-cü ildə İran-Qacar dövləti ilə müharibəni qələbə ilə başa vuran çar hökuməti 

bundan bir qədər sonra, daha doğrusu, 1822-ci ildə Qarabağ xanlığını ləğv etdi. 
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Qarabağ: tarix olduğu kimi 

 

3. İki əsrlik savaşın ən qanlı 27 illik mərhələsi 
 

İxtiyar Hüseyinli 

 

Sovet hakimiyyətinin ilk illərindən, yəni Qarabağ ərazisində DQMV təşkil edildikdən sonra bölgənin 

erməniləşdirilməsi dövlət siyasətinə çevrildi. Ərazidə Azərbaycan adına bağlı olan toponimlər dəyişdirilir, 

birmənalı şəkildə erməni kadrları irəli çəkilirdi. Bir məqamı da vurğulayaq ki, SSRİ-nin 1936-cı ildə qəbul 

olunmuş Konstitusiyasına görə də Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Azərbaycan Sovet Sosialist 

Respublikası ərazisinin ayrılmaz tərkib hissəsi elan edildi. Azərbaycan SSR-in 1937-ci ildə qəbul edilmiş 

Konstitusiyası da Dağlıq Qarabağın statusunu Muxtar Vilayət olaraq təsdiq etdi; dövlət orqanları və 

idarələrini, seçki üsullarını, nümayəndəlik qaydalarını, onların səlahiyyətləri və fəaliyyət qaydalarını, 

hökumət strukturunu və onların digər dövlət orqanları ilə əlaqələrini müəyyənləşdirdi. 

 

Kremldə Qarabağ avantürası 

 

Bundan əlavə, Konstitusiyada göstərilirdi ki, dövlət orqanları aktları Muxtar Vilayətdə yaşayan əhalinin 

dilində - ermənicə və azərbaycanca dərc edilməlidir. Həmçinin, Azərbaycan SSR Konstitusiyasına görə Ali 

Sovetin Rəyasət Heyətinin sədr müavinlərindən birini Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti özü seçməli idi. DQMV-

nin öz konstitusiyası yox idi, lakin o əraziləri üzərində xüsusi hüquqlara malik idi. Bu hüquqlar ona rayon və ərazi 

bölgülərinin sərhədlərini yaratmağa imkan verirdi ki, bu da Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti 

tərəfindən təsdiq edilməli idi. SSRİ və Azərbaycan SSR Konstitusiyalarında təsdiq və təsbit olunmuşdur ki, 

Azərbaycanın muxtar vilayəti müttəfiq Respublikanın ayrılmaz tərkib hissəsidir, onun iradəsi olmadan statusu 

dəyişdirilə bilməz. 

Lakin Qarabağ uğrunda gizli savaş hələ də davam edirdi. Hələ 40-cı illərin əvvəllərində Moskvada erməni 

lobbisinin başçısı A. Mikoyanın təşəbbüsü ilə Ermənistanda gizli “Qarabağ komitəsi” yaradıldı. Ermənilər SSRİ 

rəhbərliyinə hər vasitə ilə təsir etməyə çalışırdı. 1945-ci ilin payızında Ermənistan rəhbərliyi növbəti dəfə Dağlıq 

Qarabağı onlara vermək məsələsini sovet hökuməti qarşısında qaldırdı. 1945-ci il noyabrın 28-də Moskvadan 

Azərbaycan K(b)P MK-nın birinci katibi M. C. Bağırova göndərilən məktubda bu məsələyə onun rəyi istənildi. 

M. C. Bağırov bu iddiaların heç bir elmi və tarixi əsasının olmadığını bildirdikdən sonra, əhalisinin əksəriyyəti 

azərbaycanlılardan ibarət olan Şuşa rayonundan başqa, Qarabağın dağlıq hissəsinin Ermənistana verilməsinə bu 

şərtlə razılığını bildirdi ki, müxtəlif dövrlərdə Ermənistana və digər qonşu respublikalara verilmiş tarixi torpaqlar 

Azərbaycana qaytarılsın. Şübhəsiz ki, nə sovet rəhbərliyi, nə də ermənilər buna razı oldular. 

“Qarabağ 99 sualda” kitabında bildirilir ki, 50-ci illərin ortalarında A. Mikoyanın və M. Suslovun 

təşəbbüsü ilə növbəti dəfə Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsi məsələsi qaldırıldı. Ermənistanda antitürk 

təbliğatı yenidən qızışdırıldı. İrəvandakı Azərbaycan Pedaqoji Texnikumu Azərbaycanın Xanlar (indiki Göygöl) 

rayonuna köçürüldü. Ermənistan Pedaqoji İnstitutunda Azərbaycan şöbəsi, Ermənistanda Azərbaycan dilində 

çıxan rayon qəzetləri, C. Cabbarlı adına İrəvan Azərbaycan Dram Teatrı bağlandı. Lakin ölkədə 30-dan çox milli 

münaqişə ocağının olduğunu nəzərə alan sovet rəhbərliyi bu məsələnin arzuolunmaz nəticələr verəcəyini başa 

düşərək problemi Azərbaycanın xeyrinə həll etdi. 

1958-ci ildə bütün ermənilərin katalikosu II Vazgen Bakıya səfər edərək Dağlıq Qarabağın Ermənistana 

verilməsini, Bakıda erməni ruhani seminariyasının açılmasını, Bakıdakı erməni kilsəsindən hər səhər zəng 

vurulmasını təklif etdi. Lakin rədd cavabı aldı. 

1960-cı illərin ortalarında növbəti dəfə Ermənistanda azərbaycanlılar əleyhinə hərəkat başladı. 1965-ci ildə 

uydurma “erməni soyqırımı”nın 50 illiyi qeyd edildi. “Qarabağ Komitəsi” açıq fəaliyyətə başladı. Dağlıq 

Qarabağda erməni millətçiliyi dərinləşərək azərbaycanlıların açıq sıxışdırılması başlandı. Respublika rəhbərliyi 

bu hadisələrə seyrci münasibət göstərərək “xalqlar dostluğu”nu möhkəmləndirmək üçün tədbirlər görürdü. Hətta 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti 1969-cu il mayın 7-də sərhəd rayonlarında 2 min hektardan çox 

Azərbaycan torpağının Ermənistana verilməsi haqqında 1938-ci il mayın 5-də verilmiş qərarı təsdiqləmişdi. Lakin 

1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycan SSR-də hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev bu qərarın icrasına imkan vermədi. 

Dağlıq Qarabağda Azərbaycan dövrü Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev respublikaya rəhbər təyin olunan ilk 

gündən Dağlıq Qarabağla bağlı xüsusi siyasət yürütməyə başladı. Hələ 1967-ci ildə DQMV ərazisində üç 
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azərbaycanlının avtomobilinin içində yandırılması nəticəsində başlayan milli qarşıdurma elementlərini büruzə 

verən separatizm qığılcımlarının nəticəsini əvvəlcədən görən ölkə rəhbəri qətiyyətli addımlar atdı. Vilayət rəhbəri, 

şovinist V. Şahnazaryan Azərbaycana loyal Melkumyanla əvəzləndi, hüquq-mühafizə orqanlarında isə ciddi 

təmizləmə aparıldı. 1973-cü ilin avqustunda Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin 5-ci şöbəsi “erməni 

millətçiləri” adlı əməliyyat keçirərək Daşnaksütyun təşkilatı ilə bağlı olan bir qrup şəxsi həbs etdi. 

Buna baxmayaraq, ermənilər 1977-ci ildə SSRİ Konstitusiyası və 1978-ci ildə Azərbaycan SSR 

Konstitusiyası qəbul edilərkən Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi ilə bağlı iddialar qaldıraraq 

Moskvaya, SSRİ mərkəzi orqanlarına kütləvi ərizələrlə müraciət etməyə başladılar. Bu zaman Krımda istirahətdə 

olan Sovet İttifaqı KP MK-nın baş katibi L. Brejnevlə görüşən Heydər Əliyev erməni şovinistlərinin Dağlıq 

Qarabağla bağlı əsassız iddialarını puça çıxartmış oldu. 

1923-cü ildə Azərbaycanın altına qoyulan “gec partlayan bomba” - DQMV-də cərəyan edən və günü- 

gündən genişlənən ekstremist meyillər qısa müddət ərzində ölkənin yeni rəhbərinin fəaliyyəti nəticəsində 

neytrallaşdırıldı və bu inzibati subyektin müstəqilliyinə, Bakıya saymazyana münasibətinə 1987-ci ilə qədər tam 

son qoyuldu. Bu ərazidə Azərbaycanın milli-mənəvi irsinin daha geniş təşəkkül tapması üçün Heydər Əliyev 

xüsusi tədbirlər planı hazırlayaraq onları böyük müvəffəqiyyətlə həyata keçirdi. 1982-ci ildə Qarabağın ən uca 

zirvəsində Azərbaycan varlığının canlı təcəssümü kimi Vaqifin məqbərəsini ucaldanda Heydər Əliyev tarixi 

missiyasının - bu vilayəti tam olaraq azərbaycanlılaşdırdığının təntənəsini yaşadı. Lakin həmin ilin sonlarında o, 

Azərbaycanı tərk edərək Moskvaya rəhbər vəzifəyə getdikdən sonra erməni separatçılarının vilayətdə reabilitasiya 

mərhələsi başladı və Heydər Əliyev 1987-ci ilin oktyabrında bütün vəzifələrindən istefa verdikdən sonra isə 

ekstremizm ən qanlı formalarda təzahür etdi. 

Heydər Əliyevin hakimiyyətdən uzaqlaşmasından dərhal sonra erməni separatizmi ilk hücuma keçdi. 

Ermənistan Elmlər Akademiyası DQMV və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsi 

üçün minlərlə adamın imzası ilə müraciət hazırladı. Ermənilərin ilk kütləvi etiraz aksiyaları da məhz 1987-ci ilin 

oktyabr ayının sonlarında oldu. Çardaqlı kəndinin erməni əhalisi azərbaycanlı sovxoz direktorunun namizədliyini 

qəbul etməyərək mitinq keçirdi. Tezliklə Çardaqlıdakı etiraz dalğası ətraf mühitlə bağlı - kimya zavodu və 

Metsamor Atom Elektrik Stansiyasının bağlanması tələbi ilə nümayiş keçirilən İrəvana gedib çatdı. Lakin ertəsi 

gün dinc ekoloji nümayiş DQMV-nin və Naxçıvanın Ermənistana birləşdirilməsini tələb edən siyasi hərəkata 

çevrildi. 

Bir qədər sonra, 1987-ci ilin noyabr ayında Qorbaçovun komandasına daxil olan, onun iqtisadi məsələlər 

üzrə müşaviri, erməni akademik Abel Aqanbekyan Fransanın “Humanite” qəzetinə verdiyi müsahibəsində 

vurğulayırdı ki, “mən iqtisadçı kimi əmin edirəm ki, DQMV-nin coğrafi cəhətdən daha çox bağlı olduğu 

Ermənistana birləşdirilməsi düzgün olardı. Bu barədə mənim xüsusi təklifim var və onu artıq təqdim etmişəm. 

İnanıram ki, yenidənqurma və demokratiya şəraitində bu problem öz həllini tapacaq”. Bədnam akademik 

müsahibəsində M. Qorbaçovun 1987-ci ilin fevral plenumunda etdiyi çıxışın əsas tezisinə - “Milli məsələlərin 

həllində təəssüfdoğurucu gecikmə aradan qaldırılmalıdır” fikrinə istinad edirdi. Bu müsahibə separatizm 

meyillərinin aşkar büruzə verilməsi üçün siqnal rolunu oynadı. 

 

İlk qığılcım 

 

Həmin ərəfədə artıq DQMV ərazisində separatçı “Krunk” təşkilatı yaradılmışdı və onun üzvləri 1988-ci il 

yanvar ayının əvvəllərində yardım üçün Moskvaya getmişdilər. Artıq separatçılıq dalğasının başlaması üçün 

ideoloji-təbliğat işi böyük vüsət alırdı. Bu vaxt Moskvadan qayıdan “Krunk”un rəhbərləri bəyan edirlər ki, Sovet 

İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin milli məsələlər üzrə şöbəsinin müdiri V. Mixaylovla 

görüşlərində onlara müstəqillik tələblərinin mərkəzdən müdafiə olunması ilə bağlı vəd verilib. M. Qorbaçovun 

köməkçisi D. Şahnazaryan isə bildirib ki, baş katib ermənilərin öz müqəddəratını təyinetmə haqlarına hörmətlə 

yanaşır və onların tələblərini qanuniləşdirməyə hazırdır. Artıq bu ərəfədə Xankəndidə mitinqlər də başladı. 

1988-ci ilin yanvar ayınadək Qarabağ münaqişəsinin yeni mərhələsinin startı üçün bütün hazırlıq 

yekunlaşmışdı. Heydər Əliyevin ittifaq rəhbərliyindən uzaqlaşdırılması ilə mərkəzdə ermənilərin xeyrinə dəyişən 

balans problemin həllində Moskvanın birbaşa olaraq ermənipərəst mövqe tutacağını şərtləndirirdi. Son mərhələ 

üçün qığılcım lazım idi. Bu isə Xankəndidən - Stepanakertdən başlamalı idi. 

Çox gözləməyə ehtiyac qalmadı. Ermənistandan xalq deputatları qismində vilayətə gələn emissarların 

təşkilatçılığı ilə fevralın 5-də Xankəndidə ilk mitinq keçirilir. Cəmi 90 nəfərin iştirak etdiyi mitinqdə istənilən 

nəticə alınmadığından, həmçinin vilayət milisləri tərəfindən mitinqin dağıdılması tədbirin yarımçıq 

dayandırılmasını zəruri edir. Fevralın 9-da keçirilən mitinqə isə 150 nəfərədək adam gəlir. Bu mitinqdə əsasən 
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sosial tələblər səsləndirilir və bəyan edilir ki, vilayət Ermənistana birləşərsə, bu problemlər öz həllini tapa bilər. 

Bu mitinqdə ilk dəfə olaraq “saqqallılar” adlanan xüsusi hərbi dəstənin üzvləri də görünür. Onlar Ermənistandan 

gəldikləri ilk saatdan etibarən vilayətdəki vəziyyəti demək olar ki, öz nəzarətlərinə götürür və Azərbaycan 

əleyhinə açıq-aşkar şüarlar səsləndirərək əhali arasında özlərinə qarşı xof yaradırlar. 

Bilavasitə saqqallıların zorakı səyləri nəticəsində fevralın 13-dəki mitinqə 300 nəfərə qədər adam toplaşır. 

Rəsmi Bakının baş verən bu separatist meyilləri neytrallaşdırmaqda tərəddüd göstərməsi, həmçinin vilayət 

rəhbərliyinin ictimai asayişi pozan hadisələri yatırtmağa xüsusi həvəsinin olmaması saqqallıların real güc 

mərkəzinə çevrilməsinə və Ermənistandan göndərilən tapşırıqlara uyğun olaraq vəziyyəti daha da 

gərginləşdirmələrinə münbit şərait yaradır. Elə bu ərəfədə Yerevandan qəti hərəkətə keçmək, eləcə də “miatsum” 

- birləşmək iddiasını hüquqiləşdirmək barədə təlimat gəlir. Və təşəbbüs artıq vilayətin qanunverici orqanının əlinə 

keçir. 

Fevralın 20-də çağırılan vilayətin Xalq Deputatları Sovetinin fövqəladə iclasında gündəliyə yalnız bir 

məsələ - DQMV-nin Ermənistana birləşdirilməsi ilə bağlı təklifin müzakirəsi çıxarılır. Vilayət deputatları arasında 

ciddi təbəddülat yaranır. Ümumi deputat kvotasının 33 faizinə malik azərbaycanlı deputatlar iclası boykot edir, 

əksər ermənilər isə Azərbaycanın göstərə biləcəyi iradədən hələ də qorxaraq sessiyaya gəlmirlər. Yenə də ümid 

qalır saqqallılara. Onlar erməni deputatların evlərinə hücum edərək onları zorakılıqla sessiyaya gətirirlər. Lakin 

vilayət Xalq Deputatları Sovetinin sədri Vladimir Osipov sessiyaya gəlməkdən imtina edir. Bu vaxt digər problem 

- yetərsayın olmaması da meydana çıxır. Beləliklə, rəyasət heyətində görünən vilayət XDS-nin sədr müavini 

Şmavon Petrosyan kvorumun olmaması səbəbindən sessiyanı açmadan bağlı elan edir. Həmin gün bölgəyə gələn 

Sov.İKP MK-nın şöbə müdiri M. Yaşin və Azərbaycanın rəhbəri Kamran Bağırovla Ali Sovetin sədri Süleyman 

Tatlıyev, eləcə də vilayət partiya komitəsinin rəhbəri Boris Gevorkov sessiyanın təxirə salınması ilə bağlı təkliflə 

çıxış etsələr də, onlar fit sədaları altında binadan qovulurlar. 

...Altı il öncə isə bu ermənilərin Azərbaycan rəhbərinin qarşısında nəinki fit çalmağa, heç səslərini 

çıxarmağa cürətləri çatmırdı. 6 il öncə bu ermənilər Azərbaycan rəhbərinin qarşısında ikiqat təzim edərək onun 

adi göstərişini yerinə yetirməkdən belə xoşbəxt olduqlarını dönə-dönə bəyan edirdilər. 6 il öncə bu ermənilər 

Azərbaycan, Bakı adı gələndə ürəklərinə vəlvələ düşür, millətimizin hər hansı bir nümayəndəsinin qarşısında öz 

cılızlıqlarını etiraf edirdilər. 1982-ci illə 1988-ci il arasında dəyişən fərq isə yalnız azərbaycanlıların 

əzmkarlığında və ermənilərin cəsarətində deyildi, həm də Azərbaycanın xeyrinə işləməyən zamanın ziddiyyətli 

mahiyyətində özünü büruzə verirdi. Ən əsası, ən ümdəsi isə Azərbaycanın varlığını təcəssüm etdirməli olan rəhbər 

6 il öncəki rəhbər deyildi... 

Vilayət XDS-nin sessiyası kvorum olmadan işə başlayır. İclasın təşəbbüskarları olan Ermənistan SSR Ali 

Sovetinin deputatları, əsasən isə vilayət yazıçılar ittifaqının sədri Vardan Akopyanın təzyiqi ilə deputatlar 

gündəlikdə olan yeganə məsələnin müzakirəsinə keçirlər. Və nəhayət, gecə yarısı DQMV-nin Azərbaycan SSR-

in tabeliyindən çıxaraq Ermənistan SSR-in tərkibinə daxil olması barədə qərar qəbul edilir. Bu qərar Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyünə təhlükə və SSRİ Konstitusiyasına zidd olmaqla yanaşı, həm də ittifaq miqyasında muxtar 

subyektin separatizm meyillərinin ilk qığılcımı idi. 

 

Təklənmiş Qarabağ 

 

Bu hadisənin səhəri gün vilayət partiya komitəsinin plenumu keçirilir. Siyasi Büronun üzvləri 

Razumovskinin, Demiçevin, eləcə də Azərbaycanın rəhbəri Kamran Bağırovun iştirakı ilə baş tutan plenumda 

DQMV PK-nın birinci katibi Boris Gevorkovun vəzifəsindən azad edilməsi ilə bağlı qərar qəbul olunur. Ən 

təəssüfedici məqam isə o idi ki, Azərbaycana tam loyal olan B. Gevorkovun yerinə ekstremist “Krunk” təşkilatının 

rəhbəri, Xankəndidə keçirilən qanunsuz mitinqlərin aparıcısı olan V. Poqosyan təyin olunur. Mərkəzi rəhbərliyin, 

eləcə də Bakının razılığı ilə Dağlıq Qarabağ rəsmən baş separatçının nəzarətinə verilir. Beləliklə, vilayətdə 

saqqallıların başladığı avantüra qısa zaman ərzində uğurla tamamlanır və Azərbaycan rəhbərliyinin məsələyə 

laqeyd münasibəti artıq erməni əhalisində olan xofu da tamamən dağıdır. Böyük fədakarlıqlar bahasına erməniyə 

göz dağı kimi qoruduğumuz tarixi ərazimizi - Dağlıq Qarabağ bölgəsini belə asanlıqla itirməyə başladıq. 

1988-ci ildə erməni separatçılarının qısa müddət ərzində qazandığı uğurların əsas səbəbi Moskvadan 

aldıqları genişyönümlü dəstək olsa da, rəsmi Bakının nümayiş etdirdiyi susqunluq və laqeyd münasibət də məlum 

proseslərin nəzarətdən çıxmasını şərtləndirdi. Prosesin baş verdiyi ilk günlərdə vilayətin erməni əhalisində böyük 

qorxu hissi var idi. Onlar hələ də Azərbaycana qarşı birbaşa çıxış etməkdən qorxurdular. Hətta Ermənistandan 

gəlmiş saqqallılar onları zorla, döyə-döyə mitinqə gətirəndə də oranı yarımçıq tərk edirdilər. Əgər Azərbaycan 

rəhbərliyi vəziyyətə müdaxilə etmək istəsəydi və vilayət ərazisində əsrlər boyu yaşayan yerli azərbaycanlı əhalinin 
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düşmənin müqavimətinə qarşı səfərbər olmasını təmin edə bilsəydi, separatçılığın qarşısını elə fevralın birinci 

həftəsində almaq olardı. 

Bakı rəhbərliyi sussa da, Qarabağ əhalisi bələd olduğu erməni məkrini dayandırmaq üçün səfərbər olurdu. 

Hadisələrin ən qızğın vaxtında - fevral ayının 22-də Ağdamın minlərlə sakini Əskəran üzərinə yürüşə çıxdı. Ancaq 

bu yürüşün qarşısı Bakıdan göndərilmiş emissarlar vasitəsilə alındı, hətta yürüş iştirakçıları təqib də edildi. 

İndiyədək 5 mindən artıq övladını vətən yolunda şəhid vermiş Ağdam məhz həmin gün Qarabağ münaqişəsinin 

ilk şəhidlərini - Əli ilə Bəxtiyarı torpaq və millət uğrunda fəda etdi. 

Digər rayonların əhalisinin müdafiə dəstələrinin yaradılması barədə çağırışlarına da nəinki müsbət 

münasibət bildirilir, hətta adi ov silahları da azərbaycanlılardan yığılırdı. Qarabağlılar artıq öz tənhalıqlarını, bu 

müharibədə yalqız qaldıqlarını bütün aydınlığı ilə hiss edirdilər. Ən əsası isə Bakıda əyləşən manqurt rəhbərlik 

qarabağlılara Qarabağı xilas etməyə, qorumağa imkan vermir, hər cür maneə yaradırdı. 

 

Kimdir günahkar? 

 

Azərbaycan hər tərəfdən məngənəyə salınmışdı. Mərkəzdən ermənipərəst mövqe, beynəlxalq aləmdən 

antiazərbaycan münasibət, yerli rəhbərlikdən isə laqeydlik və saymazlıq görən azərbaycanlı əhalinin gücü öz 

etirazını mitinqlərlə bildirməyə çatırdı. Ancaq 1988-ci ilin birinci yarısında ölkədə mitinqlər hələ kütləvi xarakter 

almamışdı. Bu arada DQMV ətrafında siyasi vəziyyət gərginləşirdi. 

1988-ci ilin may ayında eyni gündə Azərbaycan və Ermənistan kommunist partiyalarının qurultayları 

keçirildi. Bakıdakı və Yerevandakı qurultaylarda müvafiq olaraq Siyasi Büronun üzvləri və Mərkəzi Komitənin 

katibləri olan Yeqor Liqaçovla Aleksandr Yakovlev iştirak edirdilər. İttifaq rəhbərliyinin təmsilçiləri olan bu 

şəxslərdən biri - Y. Liqaçov Bakıda bəyan edir ki, Moskva Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə 

yanaşdığından Qarabağın müstəqilliyinə heç vaxt razılaşmaz. A. Yakovlev isə Yerevanda bildirir ki, demokratik 

prinsiplərə və xalqların öz müqəddəratını təyinetmə hüququna hörmətlə yanaşan rəsmi Moskva Qarabağı 

Ermənistanın tərkibində görür. Eyni gündə qarşı duran tərəflərə belə “tərəfkeşlik” etməklə M. Qorbaçov və 

erməni lobbisinin digər qulları nəticədə regionun ən böyük münaqişəsini hərbi müstəviyə keçirdilər. Bakıdakı 

plenumda iştirak edən DQMV partiya komitəsinin birinci katibi Poqosyan iclası yarımçıq tərk edərək Xankəndiyə 

qayıtdı və burada rəsmən bəyan etdi ki, o, nəinki bir də Bakıya getməyəcək, hətta DQMV ərazisində Azərbaycan 

qanunları, ümumiyyətlə, işləməyəcək. Beləliklə, vilayətlə Bakı arasında olan kövrək inzibati əlaqələr də tamamilə 

kəsildi. 

1989-cu ilin 12 yanvarında SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti “Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ 

Muxtar Vilayətində xüsusi idarə formasının tətbiq edilməsi haqqında” fərman verir. Fərmana əsasən Dağlıq 

Qarabağın Azərbaycan tərkibində muxtar vilayət statusu saxlanılmaqla bölgədə bilavasitə Moskvaya tabe olan 

xüsusi idarə forması yaradıldı. Bölgədə vəziyyəti sabitləşdirmək məqsədilə bu qərarın imzalanması barədə verilən 

bəyanatların tam əksinə olaraq Arkadi Volskinin rəhbərlik etdiyi Xüsusi İdarə Komitəsi vilayətin Azərbaycanın 

yurisdiksiyasından çıxarılması üçün bütün vasitələrdən istifadə etdi və nəticədə DQMV müstəqil subyektə 

çevrildi. Bu şəxs DQMV-nin tam iqtisadi müstəqilliyini reallaşdırmaq üçün vilayət ərazisindəki bütün 

müəssisələrin artıq Azərbaycan ərazisində deyil, Ermənistan ərazisində yerləşən müəssisələrlə iqtisadi əlaqələr 

qurmasını təmin edən sərəncamlar verdi və bunu qısa müddət ərzində həyata keçirdi. 

Bu antiazərbaycançı fəaliyyətin reallaşmasında A. Volskinin ən fəal “köməkçisi” isə Azərbaycanın rəhbəri 

Əbdürəhman Vəzirov idi. Ümumiyyətlə, Vəzirov-Volski dueti Qarabağda Azərbaycan təsirinin minimuma 

endirilməsi üçün nə imkanları var idisə, etdi. Bu “missiyanı” Ayaz Mütəllibov da davam etdirərək Qarabağın 

Azərbaycandan təcridinə tam şərait yaratdı. Ölkədə baş verən siyasi kataklizmlər, AXC rəhbərlərinin və 

fəallarının malik olduqları silahlı dəstələrin hakimiyyət uğrunda mübarizəyə cəlb edilməsi nəticə etibarilə 

Azərbaycanı məğlubiyyətə doğru aparırdı. 

Dağlıq Qarabağı 1992-ci ilə qədər demək olar ki, artıq qarış-qarış itirmişdik. Vilayət ərazisində yerləşən və 

58 min azərbaycanlının yaşadığı 53 kənd ermənilər tərəfindən tamam təmizlənmişdi. A. Volskinin Xüsusi İdarə 

Komitəsini əvəz edən V. Polyaniçkonun Xüsusi Təşkilat Komitəsi də sələfinin fəaliyyətini davam etdirərək 

DQMV-nin Azərbaycanın tabeliyindən ayrılmasına təkan verdi. Artıq münaqişə hərbi xarakter almış və terror 

mərhələsinə qədəm qoymuşdu. 1991-ci ilin 27 noyabrında Azərbaycan Ali Soveti Dağlıq Qarabağda muxtar 

vilayət statusunu ləğv edəndə isə vilayət tamamən Ermənistanın nəzarətinə keçmişdi. 

Bir müddət sonra erməni təcavüzkarları dünyanın ən qanlı soyqırımlarından birini - Xocalı faciəsini 

törətdilər. Növbəti illərdə isə keçmiş DQMV ətrafındakı rayonlarımız da işğala məruz qaldı və beləliklə də 

Azərbaycanın qara təqvimi yarandı... 
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Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş əraziləri: 

 

Dağlıq Qarabağ 

Ərazisi - 4388 km2 

Əhalisi - 189085 

 

Şuşa 

Ərazisi 

Əhalisi (1989) - 

Azərbaycanlılar 

Ermənilər 

İşğal tarixi 

 

Ətraf rayonlar 

Laçın 

Kəlbəcər 

Ağdam 

Füzuli 

Cəbrayıl 

Qubadlı 

Zəngilan 

- 289 km2 

20579 

- 19036 (92,5%) 

- 1377 (6,7%) 

- 1992, 8 may 

İşğal tarixi 

18 may 

1993, 2 aprel 

23 iyul 

1993, 23 avqust 

1993, 23 avqust 

1993, 31 avqust 

1993, 29 oktyabr 

Əhalisi 

- 66646 

- 61947 

- 145359 

- 106543 

- 62519 

- 31619 

- 36335 

 

Təcavüzün qurbanları 

 

Həlak olanlar - 20000 

Əlil olanlar - 50000 

İtkin düşənlər - 4866 

Dağıntılar və ziyanlar 

 

Yaşayış 

məntəqələri 
- 900 
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Evlər - 130939 

İctimai binalar - 7000 

Məktəblər - 1025 

Uşaq bağçaları - 855 

Səhiyyə ocaqları - 798 

Kitabxanalar - 927 

Məscidlər - 62 

Tarixi abidələr, muzeylər və yerlər – 900 

 

Muzey 

eksponatları 
- 60000 

Sənaye və kənd təsərrüfatı obyektləri - 2389 

Avtomobil 

yolları 
- 5198 km 

Körpülər 
- 348 

Su xətləri - 7568 km 

Qaz xətləri - 2000 km 

Elektrik xətləri - 76940 km 

Meşələr - 280000 ha 

Məhsuldar 

torpaqlar - 1000000 ha 

İrriqasiya 

sistemləri - 1200 km 

 

Azərbaycan. - 2015. - 8 fevral. - № 30. - S.6. 
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Qarabağ: tarix olduğu kimi 

 
2. Rusiyanın Qarabağda erməniləşdirmə siyasəti 

 

İxtiyar Hüseynli 

 

XVIII əsrin ortalarından etibarən Qarabağ ərazisi Rusiya İmperatorluğunun intriqa mənbəyinə 

çevrilmişdi. Qafqazda möhkəmlənmək və regionu tam nəzarətə götürmək üçün erməniləri özlərinə 

müttəfiq seçən çar hakimiyyəti onların bu ərazilərə köçürülməsini təşviq edirdi. 1781-ci ilin sentyabrında 

Rusiya dövlətinin himayə etdiyi Qarabağ və Sığnaq məliklərindən bəzilərinin - Hətəm bəy, Bəylər bəy, 

məlik İsrail və Yusif bəy, hakim Stefan Salamon, rəislər Sarkis, Qriqori, Babay və Danilin imzası ilə II 

Yekaterinaya, Q.A.Potyomkinə və V. A. Suvorova ünvanlanmış məktub göndərilir. 

 

Erməni kilsəsinin məkri 

 

Məktubda xristian məliklərin “rus qoşunlarının səfəri zamanı müsəlmanlara qarşı silahlı mübarizəyə 

qalxacağı” vəd edilir, “Qarabağa 10 min nəfərə qədər piyada qoşun göndərilməsi və həmin qoşuna komandanlığın 

məhz V. A. Suvorova tapşırılması” xahiş olunur. Rusiya hakim dairələrini Qarabağ ərazisinə hücuma 

şirnikləndirmək üçün Qarabağın təbii ehtiyatları və məhsuldar torpaqları geniş şəkildə təsvir edilirdi (Arməno-

russkie otnoşeniə v XVIII veke. 1760-1800 qq. (Sb.dok.), t. IV, ç. II (Erevan, 1990), dok. № 113a, ss. 183-184; 

İoannisən A. R. (1947), dok, №1, ss. 199-206). 

Rusiyadakı erməni yeparxiyasının başçısı İosif Arqutinski (Hovsen Arqutyan) Osmanlı dövləti ilə İran 

sərhədlərinin kəsişdiyi ərazilərdə erməni dövləti yaratmaq üçün Rusiya hökumət nümayəndələri ilə danışıqlar 

aparmış və bunun üçün 1783-cü ildə “Erməni-rus müqaviləsi layihəsi”ni hazırlamışdır. 18 bənddən ibarət olan bu 

layihəyə görə, Azərbaycanda müstəqil erməni dövləti yaradılmalı və bu dövlətin ərazisində qoşun saxlamaq 

hüququ Rusiyaya məxsus olmalı idi. Bu planı reallaşdırmaq məqsədi ilə Q. A. Potyomkin 1783-il aprelin 6-da 

Qafqaz komandanı P.S.Potyomkinə göndərdiyi məxfi sərəncamında yazırdı: “Şuşalı İbrahim xan devrilməlidir, 

çünki bundan sonra Qarabağda Rusiyadan başqa heç kimdən asılı olmayan “erməni vilayəti” təşkil ediləcəkdir. 

Siz bu yeni vilayətin təşkili üçün bütün imkanlardan istifadə edin. Bu vasitə ilə digər vilayətlərdə olan ermənilər 

bura axışacaqlar”. 

“Qarabağ 99 sualda” kitabında vurğulanır ki, Rusiya tərəfindən dəstəklənən xristian məliklərlə əlaqə 

İbrahimxəlil xandan gizli, ehtiyatlı şəkildə, əsasən İ. Arqutinski vasitəsilə aparılırdı. Lakin Rusiya agenti 

Y.Reyneqsin “rus qoşunlarının yürüşü nəticəsində İbrahimxəlil xanın hakimiyyətdən məhrum edilməsi və erməni 

çarlığının bərpası” haqqında məlumat verən məlik Abova göndərmiş olduğu məktub Qarabağ xanının əlinə 

keçmiş, bu zaman İbrahimxəlil xan yüksək diplomatik məharət göstərərək məliklərin xəyanətkar mövqeyini 

sübuta yetirmiş və onların müqavimətini qıra bilmişdi. 

1783-cü ilin baharında Rusiya ordusunun Cənubi Qafqaza yürüşü haqqında xəbərlər yayıldı. Bu yürüşün 

başlıca olaraq Qarabağ xanlığına qarşı yönəldiyini aydın dərk edən İbrahimxəlil xan siyasi manevr etmək yolu ilə 

xanlığa yaxınlaşan təhlükəni dəf etmək üçün həmin il aprelin 6-da P. S. Potyomkinə “Rusiya dövlətinin 

himayəsinə girmək” arzusunu bildirən məktub göndərmişdi. II Yekaterina İbrahimxəlil xanla bağlı məsələnin 

həllini bütünlükdə Q. A. Potyomkinə həvalə etmişdi. 1783-cü il mayın 19-da Q. A. Potyomkin II Yekaterinaya 

yazırdı: “Əlverişli şərait yaranan kimi İbrahimxəlil xanı tabe edərək onun vilayətini milli hakimiyyətə (xristian 

məliklərə) vermək lazımdır. Bununla da Asiyada sizin vədinizə uyğun olaraq və mənim vasitəmlə ermənilərə 

çatdırılacaq xristian dövləti yaranacaqdır”. 

1783-cü il iyulun 24-də bağlanmış Georgiyevsk müqaviləsinə əsasən Kartli-Kaxeti çarlığının Rusiya 

dövlətinin təbəəliyini qəbul etməsi Azərbaycan xanlıqlarının siyasi vəziyyətini daha da ağırlaşdırdı. Rusiya 

himayəsinə arxalanan II İrakli xristian məliklərin Qarabağ xanlığı ərazisindəki separatçılıq hərəkətlərinə yardımı 

gücləndirdi. Gürcüstandakı rus qoşunlarının komandanı S. Burnaşevin və II İraklinin birləşmiş qüvvələri Qarabağ 

xanlığı üzərinə yürüş etmək üçün sürətlə hazırlıq işləri görürdülər. Bu münasibətlə erməni keşiş İ. Arqutinski 

knyaz Potyomkinə yazırdı ki, əgər rus ordusu Gəncəyə qədər irəliləyə bilsə, erməni məlikləri onlara qoşulacaq və 

onlar birlikdə nəinki Qarabağı, hətta Şuşa şəhərini də tuta biləcəklər. 

1784-cü ildə Şuşa həbsxanasından Kartli-Kaxeti çarlığına qaçan Qarabağ məlikləri Tiflisdəki rus 

ordusunun başçısı polkovnik Burnaşevin və II İraklinin köməyi ilə Qarabağ xanlığı əleyhinə yürüşə hazırlaşdılar. 

II İrakli Gəncə və İrəvan ərazisini ələ keçirməklə yanaşı, bütövlükdə Azərbaycan torpaqlarını Rusiya ilə öz 
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arasında bölüşdürməyi planlaşdırırdı. O, Rusiya hakim dairələrinə göndərmiş olduğu məktublarının birində 

yazırdı: “... Belə hesab edirəm ki, Azərbaycana sahib olmaq Rusiya üçün əlverişlidir. Sonra isə həmin torpaqların 

bir hissəsini mənə güzəştə gedərsiniz”. 

Lakin Rusiya-Osmanlı müharibəsi (1787-1791) başlandığı üçün rus qoşunları Qafqaz xəttinə çağırılmış və 

Azərbaycan ərazisindən geri dönməyə məcbur olmuşdular. 1787-ci ilin sentyabrında birləşmiş qüvvələrin geriyə 

döndüyünü görən xristian məlikləri də onların ardınca getməli olmuşdular. Beləliklə, XVIII əsrin II yarısında 

Rusiya imperiyasının erməni missionerlərinin və Qarabağın xristian məliklərinin köməyi ilə Azərbaycan 

xanlıqlarını, o cümlədən Qarabağ xanlığını ələ keçirərək bu ərazidə “alban çarlığı” və ya “erməni dövləti” 

yaratmaq siyasəti baş tutmamışdır. 

Amma çar hökuməti Azərbaycanda özünə dayaq yaratmaq cəhdindən əl çəkmir və bölgənin etnik tərkibinin 

dəyişdirilməsi üçün xüsusi tədbirlər həyata keçirirdi. XVIII əsrin sonu - XIX əsrin əvvəllərindən etibarən isə 

Rusiyanın Azərbaycandakı işğalçılıq fəaliyyəti gücləndi. Gürcüstanın, eləcə də Azərbaycanın Car-Balakən 

camaatlığının və Gəncə xanlığının işğalından sonra növbədə, şübhəsiz ki, Qarabağ xanlığı idi. Böyük bir imperiya 

ilə qarşı-qarşıya çıxmaq imkanında olmayan Qarabağ xanı İbrahim Cavanşir məcburiyyət qarşısında imperiya 

qoşunlarının komandanı P. Sisianovla 1805-ci il mayın 14-də Kürəkçay müqaviləsi bağladı. Müqaviləyə əsasən, 

Qarabağ xanlığı məhz Azərbaycan torpağı kimi Rusiyaya ilhaq olundu. Bu müqavilə Qarabağın Azərbaycana 

məxsus olduğunu sübut edən ən mötəbər sənəddirş 

 

Erməni köçü Qarabağın etnik tərkibini dəyişdirdi 

 

Bu dövrdən sonra Qarabağa ermənilərin köçürülməsi dinamik xarakter aldı. Faktlara nəzər salaq. Rus alimi 

N. N. Şavrov 1911-ci ildə Sankt-Peterburqda nəşr etdirdiyi “Novaə uqroza russkomu delu v Zaqafqaze” kitabında 

yazırdı: “1830-cu ilədək Zaqafqaziyaya 40 min İran və 84 min Türkiyə ermənisi köçürmüş və onları Yelizavetpol 

(Qarabağ bura aid idi - İ.H.) və İrəvan quberniyalarının ən yaxşı dövlət torpaqlarında yerləşdirmişdik ki, orada 

erməni əhalisi cüzi idi... 124 min rəsmi köçürülən erməni ilə yanaşı, qeyri-rəsmi köçən ermənilərin sayı 200 

mindən artıqdır... Zaqafqaziyada yaşayan 1 milyon 300 min nəfər erməninin bir milyonu yerli deyildir. Və onlar 

vilayətə bizim tərəfimizdən köçürülüb”. 

Hələ 1805-ci ildə 390 erməni ailəsinin Şuşaya yerləşdirilməsi məlumdur. Çarizmin köçürmə siyasəti 

nəticəsində qeyri-müsəlmanların və eləcə də ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına yerləşdirilməsi prosesi daha da 

fəallaşdı. Rusların 1810-cu ildə Qarabağda apardıqları siyahıyaalmaya görə, burada 12000 ailə və ya təqribən 

60000 insan yaşamışdır. Qarabağ əhalisinin 9500 (79%) ailəsi azərbaycanlı, 2500 (21%) ailəsi isə erməni və rus 

əhali idi. Rusların 1823-cü ildə apardıqları siyahıyaalma dəftərində isə Qarabağın toplam 642 kəndinin 155-nin 

ermənilərə, 487-sinin isə azərbaycanlılara aid olduğu göstərilirdi. Bu kəndlərdə yaşayan 18563 ailədən 14618-i 

(78%) azərbaycanlılar, 3945-i (21,2%) isə ermənilərdən ibarət idi. Əhali sayında isə göstərici fərqli idi: Qarabağ 

əhalisinin 91%-ni azərbaycanlılar, 8,4%-ni isə ermənilər təşkil edirdi. 

1828-ci ildə Rusiya ilə İran arasında imzalanmış Türkmənçay və 1829-cu ildə Rusiya ilə Türkiyə arasında 

bağlanan Ədirnə müqavilələrinə əsasən, ermənilərin İrandan və Türkiyədən kütləvi şəkildə Şimali Azərbaycana, 

o cümlədən Qarabağa köçürülmələri rəsmiləşdirildi. Rəsmi məlumatlara əsasən 1828-1830-cu illərdə Şimali 

Azərbaycana İrandan 40 min, Osmanlı imperiyasından isə 90 minə qədər erməni köçürüldü. Bunların da əsaslı 

hissəsi məhz Qarabağ ərazisində məskunlaşdırıldı. Köçürülən ermənilər üçün 200 min desyatin xəzinə torpağı 

ayrıldı və yerli müsəlman mülkədarlardan xüsusi ərazidən yerlər satın alındı. Çar hökuməti ermənilərin Qarabağın 

iqtisadi həyatında da möhkəmlənməsinə xüsusi əhəmiyyət verirdi. Onlara ən yaxşı torpaqlar bəxşiş kimi verilir, 

sahibkarlıq fəaliyyətləri xüsusi himayə edilir, böyük vergi və gömrük güzəştləri alır, ən əsası isə ermənilər dövlət 

qulluğuna götürülürdülər. 

Lakin çar hökuməti əraziyə ermənilərin axınını kütləviləşdirsə də, azərbaycanlılar tarixi torpaqları olan 

Qarabağda əksəriyyət təşkil edirdilər. 1832-ci ilin siyahıyaalınmasının nəticələrinə görə, etnik tərkibin 64,8 faizini 

azərbaycanlılar, 34,8 faizini ermənilər təşkil edirdi. Göründüyü kimi, 1823-cü ildən sonra Qarabağdakı 

ermənilərin sayı 4 dəfə artmışdır. Ümumiyyətlə isə 1916-cı ilədək Qarabağda əhalinin 51 faizi azərbaycanlılar, 

46 faizi ermənilər idi. 

Qeyd edək ki, Qarabağ xanlığı ləğv edildikdən sonra burada komendant üsuli-idarəsi yaradılmış, ərazi 

mərkəzi Şuşa olan Hərbi Müsəlman Dairəsi tərkibinə daxil edilmişdi. Çar hökumətinin 1840-cı il inzibati- hərbi 

islahatları nəticəsində Qarabağ əyaləti Şuşa qəzasına çevrilmiş və mərkəzi Şamaxı olan Kaspi (Xəzər) vilayətinə 

tabe edilmişdi. 1846-cı ildə Şuşa qəzası Şamaxı quberniyasına, 1859-cu ildən Bakı quberniyasına tabe edildi, 

1867-ci ildə isə Yelizavetpol quberniyası tərkibinə daxil oldu. Bu məkrli inzibati-ərazi bölgüləri ermənilərin 
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idarəçilik sistemində daha geniş təmsil edilməsinə imkanlar açdı. XIX əsrin sonlarından etibarən ermənilərin 

Azərbaycan ərazisində başladıqları soyqırımı siyasəti qanlı məcrada davam edirdi. Kütləvi soyqırımı Qarabağda 

daha faciəli fəsadlar törətmişdi. Minlərlə insan öldürülmüş, yurdundan didərgin düşmüş, onlarla kənd 

yandırılmışdı. Həmin dövrdə ermənilər həm imperiya idarə üsulu, həm də güclü müxalif qüvvəyə çevrilən 

bolşeviklər tərəfindən fəal himayə olunurdular. Yəni hələ o dövrdən etibarən Rusiyada hansı ideologiyanın, hansı 

siyasi və dövlət quruluşunun hakim olmasından asılı olmayaraq, ermənilərə və onlar üçün yaratdıqları dövlətə 

məhz “forpost” kimi yanaşmışlar. 

Osmanlı və İran ərazilərində yaşayan erməniləri Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürən Rusiya onlara bu 

ərazilərdə dövlət yaratmağa söz vermişdi. 1828-ci ildə “Erməni vilayəti”ni və 1848-ci ildə İrəvan quberniyasını 

təsis etməklə çar Rusiyası bunu həyata keçirmək üçün mühüm addımlar atmış oldu. Erməniləri öz siyasi 

məqsədləri üçün istifadə etmək istəyən Rusiyanın ikinci planı qonşu dövlətlərin işğalında ermənilərdən bir vasitə 

kimi yararlanmaq idi. Belə ki, XIX əsrin son rübündə xaricdə yaşayan ermənilər arasında terrorçu milli qrupların, 

yəni təşkilatların yaradılmasına başlanıldı. Bunların arasında ən çox tanınanı “Hnçak” və “Daşnaksütyun” 

komitələri idi. 

Tarixdə ilk dəfə erməni-azərbaycanlı qanlı toqquşması 1905-ci ilin yanvarında oldu. Ermənilər inqilabi 

şəraitdən istifadə edərək Bakıda törətdikləri qanlı hadisələri qısa bir zamanda Azərbaycanın digər bölgələrinə də 

yaydılar. Qarabağ isə qanlı hadisələrin ən qaynar nöqtəsinə çevrildi. Şuşada iki il ərzində minlərlə azərbaycanlı 

qətlə yetirildi. 1905-1906-cı illərdə Qarabağdakı hadisələrdə ermənilərə ən çox yardım edənlər Qarabağ və 

Tiflisdə yerləşən rus hərbi qarnizonları oldu. 

Digər böyük problem isə çarizmin XIX əsr boyunca ermənilərin köçürmələrini davam etdirməsi nəticəsində 

Qarabağın demoqrafik vəziyyətinin köklü şəkildə dəyişməsi idi. Artıq Şuşa qəzasına gətirilib yerləşdirilən 

ermənilərin sayı 1886-cı ildə əhalinin 58 faizini təşkil edirdi. 1897-ci ildə aparılan siahıya almaya görə, Qarabağın 

ümumi əhalisinin (415721 nəfər) 59,5 faizi azərbaycanlılara, 39,5 faizi ermənilərə və 1 faizi isə ruslara aid 

olmuşdu. Maraqlı fakt kimi onu da göstərmək olar ki, rusiyalı tarixçi Skibitski XX əsrin əvvəllərində Şuşa 

qəzasında yaşayan ermənilərin sayının 25 faizə qədər azaldığını qeyd edir. 1905-1906-cı il hadisələrindən sonra, 

1912-ci ildə aparılan qeydiyyatlarda ümumi olaraq Qarabağ üzrə statistik rəqəmlər azərbaycanlıların lehinə (62 

faiz - 36 faiz olaraq) dəyişsə də, Şuşa qəzasında ermənilərin sayında artım görünməkdədir. 

1897-ci ildə rusların həyata keçirdiyi siyahıyaalmaya görə, Cənubi Qafqazda cəmi 900 min erməninin 

yaşadığı göstərilir. 1911-ci ilin rəsmi məlumatına görə isə, ermənilərin Qafqazdaki sayı artıq 1,3 milyona 

çatmışdı. Təqribən 13-14 il ərzində 400 minə (45%) qədər çoxalan ermənilər Cənubi Qafqazdakı çar 

hakimiyyətinin dayağına çevrilmişdilər. Bunun nəticəsi olaraq onlar Rusiya Dumasında təmsil olunmaq haqqı 

qazandılar. Artıq ermənilər Cənubi Qafqazın “müqəddəratını təyin edən” üç xalqdan biri idilər. 

 

Qarabağda erməni terroru 

 

1918-ci ildə ermənilərin Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində törətdikləri soyqırımlarının ən 

dəhşətlilərindən biri də Qarabağ ərazisində baş verdi. Bu dövrdə Gəncə quberniyasının tərkibində yer alan 

Zəngəzur, Şuşa, Cəbrayıl və Cavanşir qəzalarında yerli əhalinin kütləvi soyqırımları həyata keçirildi. Andranikin 

başçılığı altında erməni quldur dəstələri 1918-1919-cu illər ərzində Qarabağ bölgəsində 150 azərbaycanlı kəndinin 

minlərlə əhalisini qırıb yox etmişdi. 

Osmanlı və Azərbaycan əsgərlərinin qurduğu Qafqaz İslam Ordusu 15 sentyabr 1918-ci ildə Bakını azad 

edərkən Gəncə-Bakı istiqamətindəki yol boyu məntəqələri, sonra da oktyabr ayında başda Şuşa olmaqla 

Qarabağda erməni quldur dəstələrinin törətdiyi qırğınların qarşısını ala bildilər. Lakin 30 oktyabrda Osmanlı 

dövləti ilə ingilislər arasında imzalanan Mudros müqaviləsinə görə, Qafqaz İslam Ordusunun Qarabağı və sonra 

da Azərbaycanı tərk etməsindən sonra bundan istifadə edən ermənilər Qarabağda yenə də qırğınlar törətməyə 

başladılar. 

1918-ci il mayın 28-də elan edilən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tərkibinə daxil olan vilayətlərdən 

biri də Qarabağ idi. Hələ 1918-ci ilin 29 mayında Xalq Cümhuriyyətinin Milli Şurası İrəvanı Ermənistana inzibati 

mərkəz kimi güzəştə gedəndə irəli sürülən əsas tələblərdən biri məhz Qarabağa qarşı erməni iddialarının 

götürülməsi idi. Lakin erməninin özünə, sözünə, imzasına inanmaq olarmı? Bir müddət sonra Ermənistan 

Respublikası Xalq Cümhuriyyətinin rəhbərləri ilə razılaşmanı pozaraq, Qarabağa qarşı yenidən əsassız iddialarla 

çıxış etməyə başladı. Həmin dövrdə Qarabağ məsələsi tək Azərbaycanla Ermənistan arasında deyil, bölgədə 

maraqları olan digər dövlətlərin də müzakirə predmeti idi. 

Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin sədri Ə. M. Topçubaşov Osmanlı dövlətinin xarici işlər naziri ilə 1918-
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ci ilin noyabr ayında İstanbulda apardığı danışıqlar zamanı bildirmişdi: “Ermənilərin ortaya atdıqları Qarabağ 

məsələsi 5, ya 10 kənd məsələsi deyil, mübahisə bütöv 4 sancaq - Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl və Zəngəzur 

üstündədir. Bu elə bir xanlığın ərazisidir, burada ermənilərin mütləq çoxluğu barədə danışmağa əsas yoxdur. Özü 

də onlar buranın yerli əhalisi deyillər. Rusiya ilə müharibədən sonra Türkiyədən bura köçənlərdir... Nəhayət, 

Qarabağın özündə ermənilər yığcam halda yaşamırlar, müsəlmanlarla qarışıq məskundurlar. Bununla belə, biz 

məsələnin sülh yolu ilə həllinə tərəfdarıq”. 

Qarabağ ərazisində yaşayan azərbaycanlılara qarşı ermənilərin apardığı kütləvi soyqırımının qarşısını 

almaq üçün Xalq Cümhuriyyəti 1919-cu ilin yanvarında Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl və Zəngəzur qəzalarını əhatə 

edən Qarabağ general-qubernatorluğu yaratdı. Fövqəladə hallar səlahiyyəti ilə Xosrov bəy Sultanov Qarabağın 

general-qubernatoru vəzifəsinə təyin edildi və aprelin 3-də ingilislər tərəfindən də tanındı. Təqribən 6 aylıq 

müddətdə sürən siyasi, maliyyə və hərbi hazırlıq işlərindən sonra 1919-cu il iyulun 19- 25-də aparılan uğurlu 

döyüşlər nəticəsində erməni-daşnak “ağalığına” son qoyuldu və siyasi həyat normallaşınca erməni icmaları 

yığıncaqlar keçirərək rəsmi bir şəkildə Azərbaycan hökumətini tanıdılar. Xüsusilə 1919-cu il avqustun 19-da 

Qarabağ erməniləri toplandıqları VII qurultaylarında Azərbaycan hökuməti ilə bağladıqları 26 maddədən ibarət 

razılaşma şərtlərini qəbul etdilər. Burada göstərilirdi ki, Paris Sülh Konfransı bu məsələ barədə qərar qəbul 

edənədək ermənilərin məskunlaşdıqları Dağlıq Qarabağın Şuşa, Cavanşir və Cəbrayıl qəzaları Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin hüdudları daxilində hesab edilir. 

Lakin bu da erməni təcavüzünün qarşısını ala bilmədi. 1920-ci il martın 22-də Şuşada ermənilər 

bolşeviklərin köməyi ilə qiyam qaldırdılar. “Qarabağ 99 sualda” kitabında qeyd olunur ki, Baş Qərargah rəisi 

general-mayor H. Səlimovun rəhbərliyi altında yaradılan xüsusi qərargah martın 26-da Ağdamda yerləşdirildi. 

Bunlardan başqa, Ağdaş və Zaqatala alaylarından da bəzi hərbi qüvvələr Qarabağa gətirildi. Uğurlu yürüşə 

başlayan Azərbaycan Ordusu aprel ayının 5-də Şuşaya daxil ola bildi. Aprel ayının 12-dək, demək olar ki, Şuşa 

ətrafındakı erməni hərbi qüvvələrinin ən möhkəm bazaları məhv edilmişdi. Ümumiyyətlə isə, 1920-ci il aprel 

ayının sonunadək Azərbaycan Ordusu Qarabağ bölgəsində ölkə ərazisinin bütövlüyünü bərpa edərək, öz vəzifəsini 

şərəflə yerinə yetirə bilmişdi. Lakin Azərbaycan silahlı qüvvələrinin Qarabağdakı əməliyyatlarda iştirak 

etməsindən istifadə edən Rusiyanın XI ordusunun ölkəni istila etməsi və bolşeviklərin hakimiyyəti ələ keçirməsi 

ölkənin ərazi bütövlüyünün tam təmin edilməsini başa çatdırmağa imkan vermədi. Bununla da Qarabağ ətrafında 

hadisələrin yeni mərhələsi başlandı. 

 

Yeni separatizm ocağı: “muxtar vilayət” 

 

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulandan cəmi iki gün sonra, yəni 1920-ci ilin 30 aprelində İnqilab 

Komitəsi Ermənistan Respublikasına nota verərək qoşunlarını Zəngəzurdan və Qarabağdan çıxarmağı tələb etdi. 

May ayında isə Qarabağda artıq sovet hakimiyyəti quruldu, lakin bu, vəziyyəti dəyişmədi. Bölgədə erməni 

hegemonluğu indi bolşevik maskası arxasında davam edirdi. Ermənistanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra 

iki dövlət arasında sərhədlərin müəyyənləşməsi məsələsində Dağlıq Qarabağ məsələsi yenidən gündəmə gəldi. 

Azərbaycan İnqilab Komitəsi Ermənistan Sovet Respublikasına göndərdiyi 30 noyabr tarixli teleqramında və 1 

dekabr bəyannaməsində Qarabağın dağlıq hissəsinin muxtariyyətinin tanınması məsələsinə diqqət ayırırdı. 

Artıq separatçılar Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi yönümündə konkret fəaliyyətə keçmişdilər. 1921-

1923-cü illər arasında baş verən proseslər bir daha sübut edir ki, ermənilər öz məkrli fəaliyyətlərinə məhz 

himayədarlarının məsələyə müdaxiləsi nəticəsində nail olmuşlar. Həmin dövrdə bütün Qafqaza faktiki nəzarəti 

həyata keçirən Rusiya K(b)P MK Qafqaz Bürosu Qarabağ məsələsində birtərəfli ermənipərəst mövqe nümayiş 

etdirirdi. Belə ki, 1921-ci ilin iyul ayında Qafqaz Bürosu Azərbaycanın razılığı olmadan Dağlıq Qarabağın 

Ermənistana məxsus olmasını göstərən bəyannamə qəbul etdi. Bu hadisədən üç həftə sonra Azərbaycanın 

Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsi məsələ ilə bağlı müzakirələr keçirdi və müvafiq qərar qəbul 

etdi. Beş maddədən ibarət qərarın 3-cü bəndində göstərilirdi ki, “...məsələnin yeganə həlli erməni və müsəlman 

kütləsinin sovet quruculuğu işinə cəlb edilməsi ola bilər”. Problemin həlli haqqında Azərbaycanın mövqeyini 

Tiflisə çatdırmaq N. Nərimanova həvalə olunur. Aparılan müzakirələr nəticəsində Qafqaz Bürosu haqsız 

mövqeyindən qismən geri çəkilir. 1921-ci ilin iyulunda Rusiya K(b)P MK Qafqaz Bürosunun plenumunda qərara 

alınır: “Müsəlmanlar və ermənilər arasında milli sülhün zəruriliyini, Yuxarı və Aşağı Qarabağın iqtisadi 

bağlılığını, onun Azərbaycanla daimi əlaqəsini nəzərə alaraq Dağlıq Qarabağ Azərbaycan SSR-in tərkibində 

saxlanılsın, ona inzibati mərkəzi Şuşa olmaqla geniş muxtariyyət vilayəti verilsin”. 

Lakin muxtar vilayət statusu da ermənilərin iddialarını azaltmadı və onlar öz məkrli niyyətlərini davam 

etdirdilər. 1922-ci ilin noyabr ayında Qarabağ ərazisindəki kənd sovetləri sədrlərinin və katiblərinin geniş 
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müşavirəsi keçirildi. Müşavirədə əsas müzakirə olunan məsələ ilə bağlı qəbul edilən qərarda göstərilirdi ki, Dağlıq 

Qarabağın Azərbaycanın tərkibində saxlanılması bəyənilir. 1922-ci ilin dekabr ayında Zaqafqaziya 

Federasiyasının İttifaq Soveti Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsinin sürətləndirilməsi haqqında xüsusi qərar 

qəbul etdi. SSRİ-nin təsis edilməsindən sonra Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı ermənilərin avantüraları yeni 

mərhələyə qədəm qoydu. 1923-cü ilin iyul ayının 1-də AK(b)P MK Rəyasət Heyəti Dağlıq Qarabağın 

muxtariyyətinin dekretləşdirilməsi və onun layihəsinin Mərkəzi Komitədə qəbul olunması barədə qərar qəbul etdi. 

İyunun 27-də Zaqafqaziya Ölkə Komitəsinin plenumu Dağlıq Qarabağa bir ay müddətində muxtar vilayət statusu 

verilməsinin təmin olunmasını AK(b)P MK-ya həvalə etdi. İyulun 1-də AK(b)P MK RH-nin iclası Kirovun 

sədrliyi ilə Qarabağ haqqında məsələni dinləyərək altı bənddən ibarət qərar qəbul etdi. Azərbaycan Mərkəzi 

İcraiyyə Komitəsinə mərkəzi Xankəndi olmaqla Dağlıq Qarabağa muxtariyyət vermək təklif olundu. 1923-cü il 

iyulun 4-də AMİK də eyni məzmunlu qərar qəbul etdi. 

1923-cü il iyulun 7-də Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi mərkəzlə razılaşdırılmış dekret qəbul etdi. 

Dekretdə göstərilirdi ki, Dağlıq Qarabağın ermənilər yaşayan ərazisində Azərbaycan SSR-in tərkib hissəsi kimi 

mərkəzi Xankəndi olmaqla Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradılsın. Həmin dekret əsasında DQMV-nin 

əsasnaməsinin hazırlanması və Aran Qarabağla sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün geniş tərkibdə komissiya 

yaradıldı. Komissiyanın yekun qərarına görə, Şuşa şəhəri muxtar vilayətin tərkibinə qatılmır. Lakin iyulun 16-da 

Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin və Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin birgə iclasında 

Şuşanın DQMV-nin tərkibinə verilməsi barədə qərar qəbul edildi. 1923-cü ilin sentyabrında Xankəndinin adı 

1918-ci il mart qırğını zamanı minlərlə azərbaycanlının öldürülməsinə başçılıq etmiş Stepan Şaumyanın şərəfinə 

Stepanakert adlandırıldı. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti haqqında Əsasnamə isə 26 noyabr 1924-cü ildə çap 

olundu. Beləliklə, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti (DQMV) rəsmən Azərbaycanın tərkib hissəsi elan olundu. 

Artıq mərkəz və Sovet Azərbaycanının rəhbərliyi elə düşünürdülər ki, Dağlıq Qarabağla bağlı məsələ 

qapadılmışdır və erməni iddiaları bir daha özünü büruzə verməyəcək. Hətta ermənilərin böyük dostu və 

himayədarı S. Kirov AK(b)P-nin VI qurultayındakı məruzəsində DQMV-nin yaradılmasına qiymət verərək 

deyirdi: “Biz, nəhayət, bu məsələni həll etdik. Şübhəsiz, tamamilə doğru hərəkət etdik. Heç bir şübhə yoxdur ki, 

bu məsələni yenidən həll etmək bir daha lazım gəlməyəcək”. 

Lakin Qarabağ məsələsi qapadılmadı. Bu dəfə 65 ildən sonra özünü göstərdi: amansız müharibə və qanlı 

faciələrlə... 
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Böyük maarifçi, Qazax Müəllimlər Seminariyasının yaradıcısı Firudin bəy Köçərli... 
 

İradə Sarıyeva, 

 

Zaman ağır yaralar vurub ürəyimizə. Bu yaralar o qədər çoxdur ki, onu sağaltmaqda acizik. Xalqın 

düşünən beyinlərinə, xalqın balalarının xoş gələcəyi üçün çırpınan ürəklərə o qədər güllələr dəyib ki... Bu 

güllələrin yeri yalnız bizim təmənnasız məhəbbətimizlə örtülə bilər. Azərbaycanda maarifçilik və elm 

hərəkatının başında duran şəxsiyyətlərimizin yaşadığı dövrdə min bir məşəqqətə sinə gərdiyi, xalqın haqq 

işi uğrunda təmənnasız, heç nə gözləmədən özünü qurban verdiyi məlumdur. 

 

Bu şəxsiyyətlər təhsilimizə, elm tariximizə, mədəniyyətimizə, milli-mənəvi dəyərlər sistemimizə çox 

böyük fayda verib, işıqlı səhifələr açıblar. 

Firudin bəy Köçərli Azərbaycan maarifçilik hərəkatının önündə gedən, xalqın övladlarının səadəti naminə 

şəhidliyini qəbul edən bir şəxsiyyətdir. Bu unudulmaz sima, bu yaddan çıxmaz insan neçə-neçə nəsil sonra da 

yadda qalacaq. 

 

Şuşanın saf qəlbli ziyalısı... 

 

Şuşa Azərbaycan elminə, mədəniyyətinə, ictimai fikrinə çox dəyərli şəxsiyyətlər bəxş edib. İşğal altında 

olan Şuşa bir zamanlar elm, mədəniyyət, musiqi ocağı kimi səs salırdı, onun yetirmələri dünyada məşhur idi. 

Firudin bəy Əhməd bəy oğlu Köçərli 26 yanvar 1863-cü ildə Şuşada anadan olub. 1920-ci ildə isə Gəncədə 

faciəli şəkildə şəhid edilib. Represiyaya ilk məruz qalan ziyalılardan olub. 

"Vikipediya" Açıq Ensiklopediyasının yazdığına görə, 

Firudin bəy Köçərli görkəmli Azərbaycan maarifçisi, pedaqoq, metodist, ədəbiyyatşünas, publisist kimi 

böyük xidmətlər göstərib":Firudin bəy Köçərli (Köçərlinski) 1876-cı ildə Şuşadakı rus məktəbinə daxil olur. 

1878-ci ildə Aleksey Çernyayevski Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasına tələbə toplamaq məqsədilə bu 

məktəbə gəlir və bu yolla Firudin bəy öz taleyini seminariya ilə bağlayır. 1879-1885-ci illər ərzində o burada 

təhsil alır, 1895-1918-ci illər ərzində dərs deyir. 1885-ci ildə qısa müddət Firudin bəy İrəvan Gimnaziyasında da 

dərs deyir. 1910-cu ildə Qori Seminariyasının Azərbaycan şöbəsinin müvəqqəti təlimatçısı təyin olunur, 1918-

1920-ci illərdə onun təşəbbüsü ilə həmin seminariyanın əsasında açılan Qazax Müəllimlər Seminariyasının müdiri 

işləyib". 

 

Gəncə üsyanının qurbanlarından biri... 

 

Gəncə üsyanı çox ailələrə bəla gətirdi. Bu üsyanın qurbanlarından biri də böyük vətənpərvər ziyalı, maarifçi 

Firudin bəy Köçərli idi. Firudin bəy Gəncə üsyanı yatırıldıqdan sonra XI Ordunun xüsusi şöbəsi tərəfindən 1920-

ci ildə, əlli səkkiz yaşında güllələnərək dünyasını dəyişir. "Vətən dilinin" I hissəsinin (VII nəşr) yenidən 

işlənməsində Firudin bəy Köçərlinin xidmətləri böyükdür. O, 300-dən artıq dərsliyə düzəliş edib, nəzəri materialı, 

hekayələri artırıb, metodika və stilistikasını dəyişdirərək zənginləşdirib. Köçərlinin "Darı və buğda" əsəri "Vətən 

dilinə" salınıb. Qeyd etmək lazımdır ki, həyat yoldaşı Badisəba xanım Vəkilovlar nəslinə mənsub idi. 

 

151 yaşlı Firudin bəy 

 

2013-cü ildə Azərbaycanın görkəmli ədəbiyyatşünas alimi, tanınmış maarifpərvər, ictimai xadim, publisist-

yazıçı, tənqidçi və tərcüməçi Firudin bəy Əhməd ağa oğlu Köçərlinin anadan olmasının 150 illiyi tamam oldu. 

Yazılı mənbələrdə qeyd olunur ki, 1886-cı ildə 23 yaşlı gimnaziya müəllimi Firudin bəy Köçərli İrəvanda 

teatr tamaşası təşkil edir. Qori Seminariyasının məzunu Firudin bəy Köçərli 1885-ci ildə İrəvana gəlib və həmin 

tamaşa-Mirzə Fətəli Axundovun (Axundzadə) "Müsyö Жоrdan və Dərviş Məstəli Şah" komediyasının nümayişi 

İrəvan əhalisinin həyatında böyük mədəni hadisəyə çevrilir. Lakin Firudin bəy Köçərli 1895-ci ildə İrəvanı tərk 

edib. Bundan sonra teatra 18 yaşlı Yunis Nuri rəhbərlik edib. 1945-ci ilə kimi-düz 50 il bu vəzifəni daşıyan Yunis 

Nurinin də xidmətləri teatrın unudulmaz səhifələrindəndir. 

 

Firudin bəyin qətl fərmanını kimlər hazırlayıb? 
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Tarixi mənbələr yazır":Liberman kabinetinə qayıdıb yanından heç vaxt ayrılmayan, milliyyətcə erməni 

olan, kimə və nəyə, hansı ideala qulluq etdiyi bəlli olmayan Sarkis Danilyanın diktəsilə Firudin bəy haqqında 

saxta hökm yazdı: 

4 iyun 1920-ci il, Gəncə: "Mən, iyirminci diviziyanın xüsusi şöbəsinin hərbi müstəntiqi bu gün Firudin bəy 

Köçərlinskinin əksinqilabçı kimi ittihamnaməsi üzrə işinə baxaraq və Qazax İnqilab Komitəsinin ona verdiyi 

xasiyyətnaməni nəzərə alaraq bildirirəm ki, müttəhim Köçərlinski özünün hakimiyyətindən və böyük 

səlahiyyətindən istifadə edərək zəhmətkeş xalqa zorakılıq göstərib. Köçərlinski Qazaxda Müsavat Partiyasının 

sədri olarkən millətçilik ehtiraslarını qızışdırıb. Nəticədə qonşu millətlər arasında toqquşmalar baş verib. Onun 

verdiyi izahat heç də inandırıcı deyil... Müttəhim Köçərlinskinin şahidlərin dindirilməsi haqqında ərizəsini 

nəticəsiz qoymaq (rədd etmək) lazımdır. Onun gələcəkdə azadlıqda qalması Qazax qəzasında əksinqilabi 

hərəkatın baş verməsinə, fəhlə və kəndlilərin günahsız olaraq qanlarının tökülməsinə səbəb ola bilər". Qərara 

alınır: müttəhim Köçərlinski güllələnsin. Təsdiq edirəm: 7 nömrəli Xüsusi bölmənin rəisi Liberman Təsdiq 

edirəm: Fövqəladə komissar H. Sultanov". 

Görün, nə qədər təsirli bir hadisədir. Görün, kimi kimlər ittiham edib. Cinayətkarın cinayət törətməyən, 

ümumiyyətlə, cinayətin nə olduğunu bilməyən şəxsiyyətə ittiham irəli sürməsi gülüncdür. Tarix kimin kim 

olduğunu artıq sübut edib. Onun ölümünə fərman verənlər tarixin qaranlıq zirzəmisində əbədi susmağa məhkum 

edilib, əsl ziyalı, vətənpərvər maarifçi Firudin bəy Köçərli isə xalqın, dövlətin ürəyində bir məşəl kimi yanır və 

yaşayır. 

Bu gün görkəmli maarifçi, pedaqoq, ədəbiyyatşünas və publisist Firudin bəy Köçərlinin anadan olmasından 

151 il ötür. 

 

Şuşanın əsrarəngiz təbiəti və bənzərsiz şəxsiyyətləri 

 

Firudin bəy Köçərli öz zəmanəsinin ləyaqətli şəxsiyyəti olduğu kimi günümüzün də qiymətli ziyalıları 

sırasında özünə böyük yer tutur. 

Bu böyük insanla bağlı mətbuatda gedən yazılarda qeyd edilir": XIX əsrin ortalarında Azərbaycanın, o 

cümlədən Şuşanın mədəni həyatında böyük yüksəliş var idi. Məşhur ədəbiyyatşünas alim Firudin bəy Köçərli 

Şuşanı "Zaqafqaziyanın Şirazı" adlandıraraq Azərbaycan ədəbiyyatı kitabında yazıb: "Şuşa şəhərinin ab-havasının 

təsirindən və torpağının bərəkətindən burada çox zürafə, üdabə və şüarə vücuda gəlib. Belə ki, Şuşa qalası 

Zaqafqaziyanın Şirazı mənzərəsindən olub, ərbabi-zövqü səfa və əhli-hal və sahibi-dil yatağı hesab olunur". 

Mənbələrdə o da yazılır ki, XIX əsrin 40-cı illərindən Şuşanın mədəni həyatında xeyli yüksəliş baş verir. 

Yerli camaatın teatr tamaşalarına meyli yüksəlir. Qafqazda ilk teatr 1845-ci ildə Tiflis şəhərində tamaşaya 

qoyulur. O vaxtlar Şuşa ilə Tiflis şəhərləri arasında çox güclü ticarət və mədəni əlaqələr var idi. Şuşada isə ilk 

tamaşa 1848-ci ildə səhnələşdirilir. Azərbaycan dramaturgiyasının banisi Mirzə Fətəli Axundovun Azərbaycan 

dilində yazdığı ilk pyeslər bundan sonra mütəmadi olaraq Tiflisdə, Bakıda və Şuşada tamaşaya qoyulmağa 

başladı. 1870-ci ildə ilk dəfə olaraq Şuşada Azərbaycan teatr sənətinin yaradıcısı Mirzə Muxtar tərəfindən 

Azərbaycan dilində tamaşa göstərildi. O dövrdə gənc müəllimlərdən Firudin bəy Köçərli, Bədəlbəy Bədəlbəyov, 

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Həsən bəy Vəzirov və məşhur xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlu bu tamaşada iştirak 

ediblər. Dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin "Leyli və Məcnun poeması əsasında Məcnun Leylinin qəbri 

üstündə səhnəsini musiqili tamaşa kimi 1897- ci ildə Şuşada Cabbar Qaryağdıoğlunun iştirakı ilə Əbdürrəhim bəy 

Haqverdiyev tamaşaya qoyub. O vaxt 12 yaşlı Üzeyir bəy Hacıbəyovun bu tamaşadan aldığı təəssüratlar 

gələcəkdə "Leyli və Məcnun" operasının yaranmasına öz təsirini göstərib. 

 

Qüdrətli ədəbiyyatşünas, folklor tədqiqatçısı... 

 

Firudin bəy Köçərli irsini araşdıran alimlərdən biri 

SDU-nun "Folklorşünaslıq" elmi-tədqiqat laboratoriyasının rəhbəri Şamxəlil Məmmədovun alim haqqında 

yazdığı məqalədə qeyd edilir":Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı və pedaqoji fikri tarixində məşhur "Azərbaycan 

alimi, tənqidçi və pedaqoqu" kimi dəyərləndirilən Firudin bəy Köçərli tərəqqipərvər elm və ədəbiyyat xadimləri 

sırasında xüsusi yer tutan şəxsiyyətlərdəndir. Firudin bəy Köçərlinin ölümündən sonra onun Azərbaycan 

ədəbiyyatına dair topladığı materiallar 1925-1926-cı illərdə "Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi materialları" adı altında 

nəşr olunub. 1978-ci ildə professor Əziz Mirəhmədovun redaktorluğu ilə R. Qənbərqızı Firudin bəy Köçərlinin 

elmi irsini iki cild şəklində "Azərbaycan ədəbiyyatı" adı ilə çapa hazırlayıb. Firudin bəy Köçərlinin "Azərbaycan 

ədəbiyyatı" əsəri "Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq elminin tarixində görkəmli yer" tutan, "Azərbaycan 
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ədəbiyyatşünaslığında ilk və mötəbər mənbələrdən biri" (B. Nəbiyev) kimi dəyərləndirilir. Firudin bəy Köçərli 

Azərbaycan folklorşünaslığında da xüsusi xidmətləri olan şəxsiyyətlərdəndir. Mütəxəssislərin də təsdiqlədikləri 

kimi, folklorşünaslığın yaranması şifahi xalq ədəbiyyatının toplanması, sistemləşdirilib nəşr olunması ilə 

bilavasitə bağlıdır. Bu sahədə tarixi xidmətləri olan E. Sultanov, M. Mahmudbəyov, İ. Məhərrəmzadə, A. Şaiq və 

başqalarının adları-soyadları sırasında Firudin bəy Köçərlinin özünəməxsus yeri var. Azərbaycan ədəbiyyatı 

tarixinin bu yorulmaz və vətənpərvər tədqiqatçısı bir ədəbiyyatşünas kimi araşdırmalarına folklor nümunələrini 

yazıya almaqla başlayıb. Qədim musiqi mədəniyyətimizin beşiyi olan Qarabağda, Şuşada dünyaya göz açmış 

Firudin bəy Köçərli el sənətini dərin vətəndaşlıq hissi ilə sevərək qədrini bilib, şifahi ədəbiyyatı itib-batmaqdan, 

unudulmaqdan qorumağı vacib hesab edib. Bunun üçün böyük maarifçi-pedaqoq və ədəbiyyatşünas toplayıcılıq 

işinə başlayıb, Aşıq Valehin şeirlərinin, o cümlədən onun məşhur vücudnaməsinin, xalq bayatılarının, uşaq 

folkloru incilərinin bir qisminin öz dövrünün mətbuatında, oxu kitablarında çapına çalışıb. O, 1912-ci ildə 

topladığı folklor nümunələrinin "Balalara hədiyyə" adı ilə toplu şəklində nəşrinə nail olub". 

 

Balaları unutmayan dahi 

 

Ş. Məmmədovun yazdığına görə, "Balalara hədiyyə" kitabına daxil edilən şifahi ədəbiyyat nümunələrinin 

mövzuca milli, formaca sadə, ideya-məzmunca tərbiyəvi və təsirli olması tələbini nəzərə alan Köçərli bir pedaqoq 

kimi inanırdı ki, bu toplunu oxuyacaq "balalar şadlanacaq, bu səbəbə ki, onda dərc olunan əsərlərin cümləsi 

onların dünyasındandır, təbiətlərinin iqtizasına müvafiqdir". 

Şamxəlil Məmmədovun qeydləri": Kitabın ön sözündəki aşağıdakı fikirlər bu gün də öz ədəbi-etik, bədii-

estetik dəyərini saxlamaqdadır. Bəllidir ki, hər bir uşaq ədəbiyyatı nümunəsi həm də böyüklər üçün də maraq 

dairəsindədir. Firudin bəy bunu bir pedaqoq və ədəbiyyatşünas kimi həssaslıq və peşəkarlıqla belə dəyərləndirib: 

"Böyük adamların ürəklərinin açılmağına səbəb olacaqdır ki, onlar mütaliə əsnasında öz uşaqlıq vaxtlarını 

ixtiyarsız xatırlarına götürəcəklər. Bu isə, yəni qəlbi şad etmək, özlüyündə bir xidmətdir". Əməkdar elm xadimi 

Paşa Əfəndiyev "Azərbaycan folklorşünaslığının tarixi" adlı irihəcmli dərs vəsaitində yazır: Firudin bəy Köçərli 

məşhur ədəbiyyat tarixçisidir. Bütün məşhur ədəbiyyat tarixçiləri kimi, o da ədəbiyyat tarixinin məhz şifahi xalq 

yaradıcılığından başlandığını çox yaxşıca bilirdi". 

 

Ardı var... 

 

Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dövlət Dəstəyi 

Fondunun maliyyə dəstəyilə çap olunur 

 

Bakı Xəbər. - 2014. - 17 noyabr. - № 203. - S. 15. 
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Ermənistanın Dağlıq Qarabağda və Azərbaycanın işğal altındakı digər rayonlarında apardığı 

“erməniləşdirmə” siyasəti 
 

“Erməniləşdirmə”nin tarixi kökləri 
 

Qafar Çaxmaqlı, 

Müstəqil Araşdırmaçı Jurnalistər Liqasının rəhbəri, 

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 

 

“Dağlıq Qarabağ haradadır?” sualına çağdaş coğrafiya elminin birmənalı cavabı belədir”: “Bu bölgə 

Azərbaycanın mərkəzində yerləşir və digər Azərbaycan bölgələri, ilk növbədə isə Aran Qarabağla minbir tellə 

bağlıdır”. Bəs tarix nə deyir? 

Rus işğalından az sonra Qarabağ xanlığı 1822-ci ildə ləğv edilib əyalətə çevrilmişdi. 1836-cı ildə Sankt-

Peterburqda nəşr edilmiş “Obozreniye”də Qarabağ əyalətinin sərhədləri və sahəsi (13 min kvadratverst) verilmiş, 

onun xeyli hissəsinin dağlarla örtüldüyü qeyd olunmuşdu. 

Çarizmin apardığı işğalçı müharibələr nəticəsində XIX əsrin 20-30-cu illərindən etibarən Cənubi Qafqaza 

köçürülərək yerləşdirilmiş ermənilər bir müddət sonra silahlı dəstələrini yaradaraq azərbaycanlıları təhdid etməyə, 

böhranlı anlarda onlara qarşı kütləvi qırğınlar həyata keçirməyə başladılar. 1918-ci ildə Cənubi Qafqazda heç bir 

zaman olmayan Ermənistan adlı bir dövlət elan edildi. Azərbaycanlılara qarşı terror və soyqırımı Ermənistanda 

dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırıldı. 1920-ci ildə Azərbaycan və Ermənistan bolşevik Rusiyası tərəfindən işğal 

edilib sovetləşdirildikdən sonra da ermənilərin azərbaycanlılara məxsus torpaqlara yerləşdirilməsi, onların 

sıxışdırılması, Azərbaycan ərazilərinin Ermənistana verilməsi siyasəti davam etdirildi. 

Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan SSR xalq ədliyyə komissarı Behbud ağa Şahtaxtlı Rusiya Kommunist 

(bolşevik) Partiyası Mərkəzi Komitəsinə (RK(b)P MK) yazırdı ki, Zəngəzurda 123 min 95 nəfər azərbaycanlının, 

99 min 257 nəfər erməninin yaşamasına baxmayaraq, 1920-ci il noyabrın 30-da Zəngəzur qəzasının qərb hissəsi 

Ermənistana verilmişdir. Bununla da Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsi ilə, Türkiyənin isə türk dünyası ilə quru 

əlaqəsi kəsildi. Sovet Ermənistanında yaşayan azərbaycanlılara qarşı yürüdülən siyasət Daşnaksütyunun 

hakimiyyəti illərindəkindən o qədər də fərqlənmirdi. 

Sayca Azərbaycandakı ermənilərdən çox olmalarına baxmayaraq, Ermənistanda tarixi ərazilərdə yaşayan 

azərbaycanlılara muxtariyyət verilmədi. Azərbaycanda isə ermənilər üçün muxtariyyət yaradıldı. RK(b)P MK 

Qafqaz bürosu plenumunun 1921-ci il iyulun 5-də keçirilən iclasında Dağlıq Qarabağ məsələsi müzakirə edildi. 

Azərbaycanlılarla ermənilər arasında milli sülhün zəruriliyi, Yuxarı və Aran Qarabağın Azərbaycan ilə iqtisadi 

əlaqəsi nəzərə alınaraq Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində saxlanıldı. 

Azərbaycan SSR 1922-ci ildə ZSFSR-ə qəbul olunanadək Yeni Bəyazid qəzasının Basarkeçər bölgəsi 

Rusiya imperiyasının müəyyənləşdirdiyi sərhədlərində və Şərur-Dərələyəz qəzasının üçdə iki hissəsi artıq 

Ermənistana verilmişdi. ZSFSR-ə qəbul edildikdən sonra isə Qazax qəzasının bir hissəsi, Cəbrayıl qəzasının və 

Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının bəzi kəndləri Ermənistanın tərkibinə qatıldı. Beləliklə, 1918-

1920-ci illərdə Azərbaycanın 113895, 97 kvadratkilometr ərazisindən sovet dövründə yalnız 86,6 min 

kvadratkilometr qaldı. “Dağlıq Qarabağ” ifadəsi Birinci dünya müharibəsinin sonlarında terminləşməyə, yəni 

konkret siyasi məna kəsb etməyə başlayıb. Muxtar vilayətin ərazisi 4,4 min kvadratkilometrdir. 1970-ci ildə 

DQMV-də 150 mindən bir qədər artıq əhali yaşayırdı. Vilayətin tərkibinə Xankəndi şəhəri, Əsgəran, Hadrut, 

Ağdərə, Martuni, Şuşa rayonları daxil idi. 

Öz saxtakarlıqlarından əl çəkməyən ermənilərin və Ermənistanın bu və ya digər formada Azərbaycana qarşı 

təcavüzü bu gün də davam edir. Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindəki qondarma rejim Ermənistan 

Respublikası tərəfindən bölgənin azərbaycanlı icmasına qarşı etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində yaradılmış 

qanunsuz strukturdur. Müasir dövrdə özünü “sivil” dövlət kimi qələmə verən Ermənistanın Azərbaycana qarşı 

təcavüzü, soyqırımı, öz mənfur niyyətlərinə çatmaq üçün həyata keçirdikləri, törətdikləri hər bir əməl təkcə 

Azərbaycana deyil, bütün bunlara göz yuman dünya ictimaiyyətinə meydan oxumaq deməkdir. Bu işğal 

nəticəsində Azərbaycanın 20 mindən artıq insanı həlak olmuşdur, 20 faiz ərazisi işğal edilmişdir. 

Dağlıq Qarabağa və çevrəsindəki 7 Azərbaycan rayonuna ermənilərin yerləşdirilməsi fəaliyyətinə ötən 

əsrin 90-cı illərinin ortalarından başlanılmışdır. Münaqişə zamanı keçmiş muxtar vilayətin rayon və kəndlərindən 

çıxarılan 50 mindən artıq azərbaycanlının evi talan edilmiş, yağmalanmışdı. Şuşa kimi mədəni səviyyəsi çox 

yüksək olan bir şəhərə ermənilər divan tutdular. Burada Azərbaycan adına hər şeyin məhv edilməsinə, türk izinin 
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itirilməsinə başlandı . Böyük bir mədəniyyət mərkəzi məhv edildi. 

Barbar ermənilər Qarabağ xanlığının paytaxtı olmuş Şuşa şəhərinin qiymətli tarixi abidələrini dağıdır, milli 

arxitekturasını silib, istədikləri kimi yenidən qurmağa cəhd edirlər. Nadir tarix-memarlıq tikililəri, qədim abidələr, 

inanc yerləri, yaşayış binaları, hətta məzarlıqlar dağıdılmış, zəngin kitabxanalar, muzeylər talan edilmiş, bir 

vaxtlar təkrarolunmaz təbiətinə görə “Qafqazın cənnəti” adlandırılan yerlər xarabazara çevrilmişdir. 

Şuşa şəhərində azərbaycanlıların tarixi izlərini silmək məqsədilə vandallar 600-ə yaxın tarixi memarlıq 

abidəsini, o cümlədən Pənahəli xanın sarayını, Cümə məscidini, Aşağı Gövhər Ağa məscidini, Xurşud Banu 

Natəvanın evini, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsini yerlə-yeksan etmişlər. Quldurlar 7 məktəbəqədər uşaq 

müəssisəsini, 22 ümumtəhsil məktəbini, mədəni-maarif və kənd təsərrüfatı texnikumlarını, orta ixtisas musiqi 

məktəbini, 8 mədəniyyət evini, 22 klubu, 31 kitabxananı, 2 kinoteatrı, 8 muzeyi, o cümlədən Şuşa tarix muzeyini, 

Dövlət xalça muzeyinin filialını və xalq tətbiqi sənəti muzeyini, Qarabağ dövlət tarix muzeyini, turist bazasını, 

Qafqazda yeganə Şərq musiqi alətləri fabrikini dağıtmış, buradakı nadir sənət incilərini talamış və məhv etmişlər. 

İşğal olunmuş ərazilərdə erməni işğalçılarının özbaşınalığı, tarix və mədəniyyət abidələrimizin dağıdılması 

və qəsdən korlanması “Silahlı münaqişə baş verdikdə mədəni dəyərlərin qorunması haqqında” 1954-cü il Haaqa 

Konvensiyasına, “Ümumdünya mədəni və təbii irsin mühafizəsi haqqında” UNESCO-nun 1972-ci il 

Konvensiyasına ziddir. Şübhəsiz ki, bu üsullarla şəhər və kəndləri işğal altında saxlamağı əsas məqsədi sayan 

Ermənistan burada süni surətdə demoqrafik durumu dəyişdirmək istəmişdir. 

Ermənistan ya birbaşa öz silahlı qüvvələri, ya da onun hərbi, yaxud digər dəstəyi sayəsində mövcud olan 

separatçı rejim vasitəsilə Dağlıq Qarabağ və digər işğal etdiyi ərazilərə “nəzarəti” həyata keçirir. Ermənistan hərbi 

təcavüzün nəticələrindən yararlanaraq, hazırkı status-kvo vəziyyətini qoruyub- saxlamağa, möhkəmləndirməyə 

və öz doğma yurd-yuvalarından didərgin salınmış azərbaycanlı əhalinin geri qayıtmasının qarşısını almağa çalışır. 

Onlar bu işin irəli getməsi üçün atəşkəsdən dərhal sonra buranı erməniləşdirmək üçün müxtəlif üsullara baş 

vurmuşdular. İlk illərdə erməni diasporuna müraciət olundu ki, buraya əhali köçürülməsinə nail olsunlar. Diaspor 

təbii səbəblər üzündən bunu gerçəkləşdirə bilmədi. Azərbaycanlı əhaliyə məxsus mal- mülkün pay-püş edilməsi 

də işi irəli aparmadı və apara da bilməzdi. Qarabağa əhalinin yerləşdirilməsindən imtina edilmədi. 

Erməni mənbələri də daxil olmaqla, bir çox informasiya vasitələrinin məlumatına görə, Azərbaycanın 

Dağlıq Qarabağ və digər işğal olunmuş ərazilərinə, o cümlədən Laçın, Kəlbəcər, Zəngilan və Cəbrayıl rayonlarına 

on minlərlə sakin köçürülmüşdür. Ermənistan işğal olunmuş ərazilərdə erməni əhalisinin sayını 143 000-dən 300 

000 nəfərədək artırmaq niyyətindədir. Faktlar sübut edir ki, bütün bu fəaliyyət işğal olunmuş ərazilərin ilhaqı 

məqsədilə mütəşəkkil qaydada həyata keçirilir. İşğal olunmuş ərazilərindəki bu fəaliyyətin uzağı hədəfə alan 

nəticələrindən ehtiyatlanaraq həyəcan təbili çalan Azərbaycan məsələnin BMT-nin Baş Məclisində müzakirəsini 

xahiş etdi. 

Bu təşəbbüs Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli, tam və hərtərəfli 

nizamlanmasına yalnız beynəlxalq hüququn forma və məzmununa tam və birmənalı hörmət əsasında nail 

olunmasına güclü inamdan irəli gəlirdi. 29 oktyabr 2004-cü il tarixində BMT Baş Məclisi “Azərbaycanın işğal 

olunmuş ərazilərində vəziyyət” adlı bəndi özünün 59-cu sessiyasının gündəliyinə salmağı qərara aldı. 11 noyabr 

2004-cü il tarixində Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə əhalinin köçürülməsi barədə məruzə (A/59/568) 

BMT Baş Məclisinə təqdim olundu. Gündəlikdəki bu bəndin BMT Baş Məclisində müzakirə olunması 

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində qeyri-qanuni məskunlaşma məsələsinə diqqətin cəlb edilməsi, eləcə də 

bu təhlükəli təcrübəyə son qoyulması üçün təcili tədbirlərin görülməsinə başlanmasında mühüm rol oynadı. 

ATƏT-in faktaraşdırıcı missiyasının 30 yanvar - 5 fevral 2005-ci il tarixlərində işğal olunmuş ərazilərə 

səfəri Azərbaycanın BMT Baş Məclisinin 59-cu sessiyasının gündəliyinə işğal olunmuş ərazilərdəki vəziyyət 

barədə məsələ daxil etməsinin məntiqi nəticəsi idi. Missiyanın fəaliyyətinin əsas nəticəsi Azərbaycan tərəfinin 

təqdim etdiyi və bölgədə vəziyyətin araşdırılmasından əldə olunan ətraflı faktlara söykənən məruzə oldu. Missiya 

işğal olunmuş ərazilərdə yeni yaşayış məntəqələri salınması faktını təsdiqləyərək, Azərbaycanın narahatlığına 

şərik oldu. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri öz növbəsində faktaraşdırıcı missiyanın məruzəsinə 

əsaslanaraq, bölgənin demoqrafik tərkibində dəyişiklik edilməsinin yolverilməzliyini vurğuladı və müvafiq 

beynəlxalq təşkilatları işğal olunmuş ərazilərdə yerləşdirilmiş əhalinin köçürülməsi və öz yurd-yuvalarından 

didərgin salınmış insanların doğma yurdlarına qayıtmaları üçün lazımi tədbirləri görməyə çağırdı. 

Faktaraşdırıcı missiyanın məruzəsi və ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin ona əsaslanan tövsiyələri 

problemin sonrakı müzakirəsi və həlli üçün əsas oldu. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki vəziyyət BMT 

Baş Məclisinin sonrakı iclaslarında da gündəlikdə olmuşdur. 7 sentyabr 2006-cı il tarixində BMT Baş Məclisi 

işğal olunmuş ərazilərdə baş vermiş kütləvi yanğın halları ilə əlaqədar Azərbaycanın təklif etdiyi “Azərbaycanın 

işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət” adlı (A/RES/60/285) qətnaməni qəbul etdi. BMT Baş Məclisinin qətnaməsi 
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ətraf mühitlə bağlı təcili əməliyyatların həyata keçirilməsinin zəruriliyini qeyd edərək, yanğınların bölgənin ətraf 

mühitinə qısa və uzunmüddətli təsirinin qiymətləndirilməsinə və aradan qaldırılmasına çağırdı. 

Bu məqsədlə, qətnamə tərəflərin əməkdaşlığa hazır olduğunu vurğulayaraq, BMT sisteminin təşkilat və 

proqramlarını, xüsusilə də BMT-nin Ətraf Mühit Proqramını ATƏT-lə əməkdaşlıq etməyə çağırdı. ATƏT-in 4-

12 oktyabr 2006-cı il tarixlərində həyata keçirdiyi faktaraşdırıcı missiyası yanğınların zərər çəkmiş ərazilərin ətraf 

mühitinə qısa və uzunmüddətli ziyanını dəyərləndirdi və “yanğınların ətraf mühit və iqtisadiyyata zərər verdiyini 

və insan sağlamlığı və təhlükəsizliyinə təhlükə yaratdığını” təsdiq etdi. 

14 mart 2008-ci il tarixində BMT Baş Məclisi özünün 62-ci sessiyasında Azərbaycanın işğal olunmuş 

ərazilərində vəziyyətə dair A/RES/62/244 saylı qətnamə qəbul etdi. Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ 

bölgəsi və ətrafındakı silahlı münaqişənin beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə təhlükə törətdiyindən ciddi narahatlıq 

keçirən BMT Baş Məclisi Azərbaycan Respublikasının suverenliyini və beynəlxalq səviyyədə tanınmış 

sərhədlərinin toxunulmazlığına güclü dəstəyini bir daha təsdiq edərək, erməni qoşunlarının Azərbaycan 

Respublikasının bütün işğal olunmuş ərazilərindən dərhal, tam və qeyd- şərtsiz çıxarılmasını tələb etdi. 

Baş Məclis, eyni zamanda, işğal olunmuş ərazilərdən qovulmuş əhalinin öz yurd-yuvalarına qayıtma 

hüququnu bir daha təsdiq etdi. Qətnamə həmçinin Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməni 

və azərbaycanlı icmalarına Azərbaycan Respublikası tərkibində səmərəli demokratik özünüidarə sistemi 

yaratmağa imkan verəcək normal, təhlükəsiz və bərabər əsaslarda yaşama şəraitinin təmin edilməsinin zəruriliyini 

dilə gətirdi. Baş Məclis Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin işğalı nəticəsində yaranmış vəziyyəti heç bir 

dövlətin qanuni hesab edə bilməyəcəyini və işğal olunmuş ərazilərə heç bir dövlətin yardım göstərə bilməyəcəyini 

də qeyd etdi. Bütün bunlara baxmayaraq, digər hərbi işğal hallarında olduğu kimi, Ermənistan işğal olunmuş 

ərazilərdə “seçkilər” və “referendumlar” keçirərək, işğal etdiyi ərazilərdə baş verənlərlə bağlı öz rolunu ört-basdır 

etməyə çalışır. Buna misal olaraq 10 dekabr 2006-cı il tarixli “Konstitusiya referendumu”nu və 19 iyul 2007-ci il 

tarixli “prezident seçkiləri”ni və sonrakı illərdə edilmiş qanunsuz seçkiləri göstərmək olar. Beynəlxalq ictimaiyyət 

bu kimi qeyri-qanuni hallar və onların sülh prosesinə mənfi təsiri ilə bağlı özünün birmənalı və prinsipial 

mövqeyini ifadə etmiş, eləcə də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətini bir daha təsdiq etmişdir. 

 

Xalq qəzeti. - 2014. - 6 noyabr. - № 242. - S.6. 
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Möhtəşəm tarixi abidələr və musiqi mədəniyyətinin beşiyi Şuşa... 
 

İradə Sarıyeva, 

 

Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin, maarifçiliyinin, təhsilinin əsas mərkəzlərindən biri kimi 

böyük əhəmiyyət daşıyan Şuşa yağı tapdağında olsa da, ruhi-mənəvi baxımdan bizdən qopmayıb. 

Dövlətimizin, tariximizin ayrılmaz parçası olan Şuşa milli mədəniyyətimizin inkişaf tapdığı şanlı bir 

diyardır. Nə olsun ki, düşmən işğalındadır, gün gələr, onun bu çiləsini kəsərik, ağrı-acısına son qoyarıq. O 

günə ümidimiz böyükdür. 

Deyim pafoslu səslənsə də, həqiqət bundan ibarətdir ki, o torpaqlar azad olunmalıdır və olacaqdır. Heç bir 

qisas qiyamətə qalmır, qalsa belə, onun alınması çox amansız olur... 

İşğal olunan Dağlıq Qarabağın əsrarəngiz məkanlarından olan Şuşa qədim köklərə söykənir. Bəllidir ki, 

çox əsrlər bundan əvvəlki dövrlərdən mövcud olmuş şəhər XIII əsrdə monqollar tərəfindən dağıdılıb. 

Tarixi mənbələrdən öyrənirik ki, eramızın II əsrində yaşamış qədim Roma tarixçisi Gaius Cornelius Tacitus 

(Tasit) Qafqaz ərazisində dondar türk tayfasına məxsus Sosu şəhərinin olması haqqında məlumat verib. Xalq 

əfsanəsinə görə, bu yerlərin havası büllur kimi saf və şəfalı olduğu üçün onu "Şuşa"(şüşə) adlandırıb. 

Coğrafi təhlillərə görə, dəniz səviyyəsindən 1300-1600 metr yüksəklikdə yerləşən Şuşa şəhərinin 

cənubunda Qafqazın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri yerləşir. XX əsrin 70-ci illərində Şuşa mağara 

düşərgəsində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı burada paleolit dövrünə aid daş alətlər aşkar olunub. Bu ərazilər 

tarixi Azərbaycan torpaqlarının-Midiya dövlətinin, Qafqaz Albaniyasının, Qarabağ xanlığının ayrılmaz hissəsidir. 

Şuşa Qarabağ xanlığının hərbi-strateji əhəmiyyətli və iqtisadi, siyasi, mədəni mərkəzi kimi yaranıb və inkişaf 

edib. 

Şuşa şəhəri XVIII əsrin 50-ci illərinin əvvəllərində Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən Şuşa kəndinin 

yaxınlığında abadlaşdırılaraq yenidən salınıb. İlk çağlarda Şuşa adı ilə yanaşı, şəhər xanın şərəfinə Pənahabad 

adlandırılıb. Onun hakimiyyəti illərində, 1757-ci ilə qədər burada çoxlu abidələr tikilib. Pənahəli xanın oğlu 

İbrahimxəlil xanın hakimiyyəti illərində şəhər böyüyüb, müdafiə bəndləri və qalalar tikilib. Feodal ara 

müharibələri dövründə Şuşa bir neçə dəfə möhkəmlik sınağından uğurla çıxaraq qalib gəlib. 

Şuşanın şəhər kimi inkişafını tarixçilər şərti olaraq üç mərhələyə bölür. 

Birinci mərhələ qeyri-sabit şəraitdə 1763-cü ilə qədər davam edib, tikinti işləri bir qədər tələsik aparılıb. 

Bu dövrdə şəhərin şərq hissəsində doqquz məhəllə salınıb. Pənahəli xanın hakimiyyət dövrünü əhatə edən birinci 

mərhələdə şəhərin ən qədim məhəlləsi sonralar şəhərin relyefinə uyğun olaraq "Aşağı məhəllə" adlandırılıb. 

Şuşanın bu ilk məhəlləsi aşağıda adları çəkilən küçələr-Çuxur, Qurdlar, Culfa Seyidli, Quyular, Hacı Yusifli, 

Dördlər qurdu, Dördçinar və Çöl qaladan ibarət idi. 

İbrahimxəlil xan Cavanşirin hakimiyyəti illərinə (1763-1806) təsadüf edən ikinci mərhələdə Şuşada 

aparılan tikinti işləri daha keyfiyyətli və möhtəşəm olub. Bu mərhələdə "Yuxarı məhəllə" adlanan ikinci məhəllə 

formalaşmışdı. Şəhərsalma üçün əlverişli olan "Aşağı məhəllənin" yerindən fərqli olaraq, buranın ərazisi nisbətən 

dağlıq olub sıx meşə ilə örtülmüşdü. Elə buna görə də tələbat yarandıqca ərazi meşələrdən təmizlənir və yerində 

küçələr salınırdı. Təxminən 40 il ərzində formalaşan "Yuxarı məhəllə"də 8 yeni küçə salınmışdı. Həmin küçələr 

bunlar idi- Xanlıq, Saatlı, Köçərli, Mamayı, Xoca Mərcanlı, Dəmirçi, Hamam, qabağı, Təzə. 

On doqquzuncu əsri əhatə edən üçüncü mərhələdə şəhərin dağlıq-qərb hissəsində yeni məhəllələr salınıb 

və əslində bununla Şuşanın bir şəhər kimi formalaşması dövrü başa çatıb. Şəhərin dağlıq ərazidə salınmış 

"Qazançalı" adlanan üçüncü məhəlləsinin tikintisi 1805-ci ildə Qarabağ xanlığı Rusiya tərəfindən işğal edildikdən 

sonra salınmağa başlayıb və bütün XIX əsr ərzində davam edib. On iki küçədən ibarət olan bu məhəllə Şuşanın 

ən çox əhali yaşayan məhəlləsi olmuşdu. Mirzə Yusif Qarabaği bu məhəllənin küçələri kimi Mehrili, Qazançalı, 

Ciləbörd, Dərə, Bağlar və başqalarının adlarını çəkir. 

"Qədim" və "Yeni Şuşa"dan ibarət olan şəhərin ən qədim hissəsində əvvəllər yalnız azərbaycanlılar 

yaşamışlar. Tədricən qalanın ətrafında yaşayış məhəllələri salındı və beləliklə, Şuşa qalası tez bir zamanda 

Qarabağ xanlığının paytaxtına çevrildi və 1756-cü ildən 1823-cü ilədək Qarabağ xanlığının paytaxtı oldu. 

Şuşa qalası qədim yaşayış yerinin üzərində inşa edilib. Azərbaycan Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun 

arxeoloqları Şuşa qalasının yerində qədim yaşayış məskəni olduğunu, həmin şəhərin XIII əsrdə monqolların 

basqını nəticəsində dağıdıldığını müəyyən ediblər. Rusiya müstəmləkə hakimiyyəti dövründə Şuşa bütün Qarabağ 

regionunun inzibati və iqtisadi mərkəzi olub və inkişaf edib. 

XVIII əsrdə Şuşa şəhəri Azərbaycanın ən mühüm şəhərlərindən birinə çevrilib. Onun dövrəsində böyük və 

güclü sədd çəkilib, çoxsaylı sənətkar məhəllələri yaranıb. Şuşalı tacirlər İran şəhərləri və Moskva ilə ticarət 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

727 
 

əlaqələri saxlayırdılar, burada "Pənahabad" adlanan gümüş sikkə zərb edilirdi. Şəhərin kənarında dərin "Daşaltı 

dərəsi"-nin yaxınlığında yerləşən Cıdır düzü xüsusilə məşhurdur. Cıdır düzündən bir qədər aşağıda qırx pilləkən 

deyilən dik pilləli yol Daşaltı çayına aparır. "Xəzinə qala" mağarası da orada yerləşirdi. 

Qeyd edək ki, görkəmli ziyalı, maarifçi Firidun bəy Köçərli Şuşanı Zaqafqaziyanın Şirazı adlandıraraq 

Azərbaycan ədəbiyyatı kitabında yazırdı: "Şuşa şəhərinin ab-havasının təsirindən və torpağının bərəkətindən 

burada çox zürafə, üdabə və şüarə vücuda gəlibdir. Belə ki, Şuşa qalası Zaqafqaziyanın Şirazı mənzərəsindən 

olub, ərbabi-zövqü səfa və əhli-hal və sahibi-dil yatağı hesab olunur". 

Şuşanın inzibati mərkəz olmasına, onun iqtisadi cəhətdən yaxşı inkişaf etməsinə, şəhərin füsunkar təbiətinə 

və coğrafi mövqeyinə, buranın uzun müddət Azərbaycanın elm, poeziya, xüsusilə musiqi mədəniyyəti mərkəzi 

olmasına əsaslanaraq xalq şairi Səməd Vurğun yazırdı: "Şuşa təkcə özünün gözəl təbiəti ilə deyil, yüksək, 

ahəngdar və poetik mədəniyyəti ilə də şöhrət tapmışdır". 

Qafqazda ilk teatr tamaşası 1845-ci ildə Tiflis şəhərində tamaşaya qoyulur. O vaxtlar Şuşa ilə Tiflis 

şəhərləri arasında çox güclü ticarət və mədəni əlaqələr var idi. Şuşada isə ilk tamaşa 1848-ci ildə səhnələşdirilir. 

Azərbaycan dramaturgiyasının banisi Mirzə Fətəli Axundovun Azərbaycan dilində yazdığı ilk pyeslər bundan 

sonra mütəmadi olaraq Tiflisdə, Bakıda və Şuşada tamaşaya qoyulmağa başladı. 1870-ci ildə ilk dəfə olaraq 

Şuşada Azərbaycan teatr sənətinin yaradıcısı Mirzə Muxtar Məmmədov tərəfindən Azərbaycan dilində tamaşa 

göstərildi. O dövrdə gənc müəllimlərdən Firidun bəy Köçərli, Bədəl bəy Bədəlbəyli, Əbdürrəhim bəy 

Haqverdiyev, Mir Həsən bəy Vəzirov və məşhur xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlu bu tamaşada iştirak ediblər. Dahi 

Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin "Leyli və Məcnun" poeması əsasında Məcnun Leylinin qəbri üstündə 

səhnəsini musiqili tamaşa kimi 1897-ci ildə Şuşada Cabbar Qaryağdıoğlunun iştirakı ilə Əbdürrəhim bəy 

Haqverdiyev tamaşaya qoyub. 

Şuşada rəsmən qeydə alınmış 170 memarlıq və 160 incəsənət abidəsi var idi. Şairə Xurşudbanu Natəvanın, 

artilleriya generalı, Port-Artur qalasının qəhrəmancasına müdafiəsinin iştirakçısı olmuş Səməd bəy 

Mehmandarovun, dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun, görkəmli müğənni Bülbülün, şair və rəssam Mir Möhsün 

Nəvvabın ev muzeyləri, İbrahimxəlil xan Cavanşirin və onun qızı Qara Böyükxanımın qəsrləri, "Gəncə 

darvazaları", qala divarı Şuşanın mədəniyyət ünvanları olub. 

Şuşanı "Şərqin konservatoriyası" adlandırırlar, bu şəhər Azərbaycanın bir sıra görkəmli müğənnilərinin, 

musiqiçilərinin, böyük bəstəkarların və dirijorların- Cabbar Qaryağdıoğlunun, Qurban Pirimovun, Bülbülün, 

Seyid Şuşinskinin, Xan Şuşinskinin, Rəşid Behbudovun, Üzeyir Hacıbəyovun, Niyazinin, Fikrət Əmirovun, 

Süleyman Ələsgərovun vətənidir. 

Azərbaycanın ilk peşəkar pedaqoqu olan görkəmli maarifçi, "Vətən dili"nin (II hissə) həmmüəllifi Səfərəli 

bəy Vəlibəyov, böyük ədəbiyyatşünas, pedaqoq Firidun bəy Köçərli, tanınmış yazıçılar Süleyman Sani Axundov, 

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Nəcəf bəy Vəzirov, şairə Xurşudbanu Natəvan, şair Qasım bəy Zakir, Yusif Vəzir 

Çəmənzəminli, rəssam Toğrul Nərimanbəyov, heykəltəraş Cəlal Qaryağdı və başqaları bu şəhərdə anadan olub. 

Qeyd edək ki, 8 may 1992-ci ildə Şuşa Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilib və Şuşanın işğalı 

zamanı 200 nəfər şəhid, 150 nəfər əlil olmuş, 552 körpə yetim qalmış, 22 minə yaxın insan köçkün düşmüş, 200 

tarixi abidə, 2 sanatoriya, görkəmli sənət adamlarının ev muzeyləri, 70 yerlik turist bazası, 1200 yerlik internat 

dağıdılıb. Daşaltı Dövlət Təbiət Qoruğu Şuşa və Əsgəran rayonları ərazisində nadir təbiət komplekslərini qorumaq 

üçün 1988-ci ildə təşkil edilib. 400 hektar ərazini əhatə edirdi. Şuşa rayonunun yeraltı su ehtiyatlarını öyrənmək 

məqsədilə 1984-1986-cı illərdə burada aparılmış kompleks hidrogeoloji tədqiqatlar nəticəsində üst və orta sulu 

komplekslərin altı perspektiv sahə üzrə yeraltı su ehtiyatları qiymətləndirilib. 

Şuşanın tarixi mədəniyyət abidələri haqda danışmaq da yerinə düşər. Şuşa şəhərinin ərazisi qədim 

abidələrlə zəngin idi. Ümumiyyətlə, şəhərdə 549 qədim bina, ümumi uzunluğu 1203 metr olan daş döşənmiş 

küçələr, 17 məhəllə bulağı, 17 məscid, 6 karvansara, 3 türbə, 2 mədrəsə, 2 qəsr və qala divarları mövcud idi. O 

cümlədən, 72 mühüm sənət və tarixi abidələri, dövlət xadimlərinin və başqa tanınmış şəxslərin evləri olmuşdu. 

Bu abidələrin çoxu XIX əsrdə yaşamış memar Kərbəlayi Səfixan Qarabaği tərəfindən tikilib və həmin dövrün ən 

məşhur nəqqaşı Kərbəlayi Səfərəli tərəfindən bəzədilib. 

Ötən əsrin yetmişinci illərində Azərbaycan hökuməti iki tarixi qərar qəbul etmişdi. Həmin qərarların yerinə 

yetirilməsi Şuşanın sosial və mədəni inkişafında böyük əhəmiyyət kəsb edib. Şəhərdə yeni sənət ocaqları 

yaradılmış, bərpa, tikinti və yaşıllaşdırma işlərində yüksək nailiyyətlər qazanılmışdı. Bir sözlə, hər ötən il şəhərdə 

dərin iz qoymuşdu. Tarixi-memarlıq və şəhərsalma abidəsinin yüksək bədii əhəmiyyəti nəzərə alınaraq 1977-ci 

ildə Şuşa tarixi-memarlıq qoruğuna çevrilib. 

Şuşa bütün ərazisi, varidatı ilə erməni işğalındadır. Tariximizin, dövlətimizin, mədəniyyətimizin tərkib 

hissəsi olan Şuşa dövlətçilik tariximizin formalaşmasında müstəsna əhəmiyyət daşıyır. 
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Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına 

Dövlət Dəstəyi Fondunun maliyyə dəstəyilə çap olunur. 
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Qarabağ salnaməsi 
 

İxtiyar Hüseynli 

 

Azərbaycanın əsrlərdir ki, ən ağrılı problemi olaraq qalan Qarabağ münaqişəsinin son mərhələsinin 

başlanmasından 26 il ötür. Geridə qalan müddət ərzində müharibənin qanlı mahiyyəti səngisə də, savaşın 

və təcavüzün "bəxş" etdiyi faciələr, itkilər, qurbanlar azalmadı. Çünki cəbhə bölgəsində əldə olunan 

atəşkəsə baxmayaraq, müharibə davam edir və fəsadlarının sayı da durmadan çoxalır. 

Müharibə məmləkətdə hər an duyulur, Qarabağ itkisi ölkədə addımbaşı özünü yada salır! Qaçqınlıq 

və məcburi köçkünlük həyatının çətinliklərində, vətəndə vətənsizlik taleyinə məhkum olan yüz minlərlə 

insanın iztirablarında, "yurdum hey!.." deyərək canını yad obalarda tapşıran nakam talelərdə, 

Qarabağdan kənarda doğulan qarabağlı körpələrin görmədikləri vətənə doğru uzanan baxışlarında, 

inamlarında, əsgərimizin qələbə və intiqam yanğısında davam edir Qarabağ savaşı... 

 

Qarabağ dünyanın ən qədim insan məskənlərindən biridir 

 

Qarabağ ən qədim zamanlardan indi Azərbaycan türkü adlanan millətin əcdadlarının əzəli torpağı olub və 

bu ərazidə yaradılmış bütün dövlətlər, xanlıqlar, inzibati vahidlər də məhz bizlərə məxsus olub. Qarabağın 

Azərbaycana aidliyini sübut etmək üçün fakt axtarmağa ehtiyac yoxdur, çünki, əslində, bunu təkzib edən ən adi 

bir arqument belə mövcud deyil! 

Qarabağ ifadə forması olaraq həm də coğrafi ərazi mənasında qəbul edilir. Tarixən Qarabağ Azərbaycanın 

müxtəlif ərazilərini əhatə edib. Məsələn, vaxtilə Qarabağ xanlığının vəziri olmuş Mirzə Camal Cavanşir "Qarabağ 

tarixi" əsərində yazırdı: "Qədim tarix kitablarının yazdığına görə, Qarabağ vilayətinin sərhədləri belədir: cənub 

tərəfdən Xudafərin körpüsündən Sınıq körpüyə qədər - Araz çayıdır. İndi (Sınıq körpü) Qazax, Şəmşəddil və 

Dəmirçi-Həsənli camaatı arasındadır və Rusiya dövləti məmurları onu rus istilası ilə Krasnı most, yəni, Qırmızı 

körpü adlandırırlar. Şərq tərəfdən Kür çayıdır ki, Cavad kəndində Araz çayına qovuşaraq Xəzər dənizinə tökülür. 

Şimal tərəfdən Qarabağın Yelizavetpolla sərhədi Kür çayına qədər - Goran çayıdır və Kür çayı çox yerdən (keçib) 

Araz çayına çatır. Qərb tərəfdən Küşbək, Salvartı və Ərikli adlanan uca Qarabağ dağlarıdır". 

Tarixi mənbələr Qarabağı təkcə Azərbaycanın deyil, dünyanın da ən qədim tarixə malik diyarlarından biri 

kimi səciyyələndirir. Sadəcə, bir faktı göstərək: bu ərazidəki Azıx mağarasında ən qədim insanların yaşayış 

məskəni aşkar edilmişdir. Bu yaşayış məskəni Azərbaycanın, o cümlədən Qarabağın Aralıq dənizi hövzəsi və 

Şərqi Afrika ilə birlikdə insanlığın ilk vətənlərindən biri olduğunu sübut edir. Azıx mağarasının alt təbəqələrindən 

aşkar olunmuş əmək alətlərinin Quruçay mədəniyyətinə aid olduğu təsdiqini tapmışdır. Quruçay mədəniyyətinin 

yaşı isə 1 milyon 200 min ildən də qədimlərə aiddir. 1968-ci ildə Azıx mağarasında Azıx adamının - azıxantropun 

çənə sümüyü tapılmışdı. Burada Azıx adamının 30400 min il əvvəl yaşadığı güman olunur. 

Qarabağ ərazisi qədim Azərbaycan dövlətlərinin hamısının tərkibində olub. E.ə. IV - e. VIII əsrlərində 

mövcud olan Albaniya dövləti bütün Qarabağ ərazisini əhatə edirdi. Yadelli işğalları nəticəsində isə bütün 

ərazilərimiz kimi, Qarabağ da ilhaq olunurdu. XIII əsrdə monqolların Azərbaycanı tam işğal etməsi ilə Qarabağ 

ərazisi də əvvəl Ali Monqol Xaqanlığının, sonra isə Hulakülər-Elxanilər dövlətinin tərkibinə aid idi. Həmin 

dövrdən etibarən Qarabağ coğrafi əraziyə şamil edilirdi. Mühüm bir məqama da diqqət çəkək ki, monqol 

hökmdarlarının daim Qarabağda qışlamaları mühüm dövlət səviyyəli hadisələrin burada baş verməsinə səbəb 

olmuşdur. Məsələn, Qazan xan və Arpa xan adlı monqol hökmdarları Qarabağda səltənət taxtına çıxmış, Arqun 

xan və Əbu Səid xan isə Qarabağda vəfat etmişlər. 

XV əsrdə isə Qarabağ Azərbaycan dövlətləri olan Qaraqoyunlular və Ağqoyunluların tərkibində idi. 

Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin yaranması ilə Qarabağ ərazisi dövlətin dörd bəylərbəyliyindən birinə çevrildi. 

Mərkəzi Gəncə şəhəri olan Qarabağ bəylərbəyliyi 235 il, yəni 1736-cı ilədək mövcud olmuşdur. 1593-cü ilin 

məlumatına görə o, 7 sancağa, 36 nahiyəyə bölünürdü. Ərazidə qeydə alınan 1300 toponimik vahidin hamısı 

Azərbaycana məxsus idi. 1720-ci ildə ərazidə əhalinin sayı 122 min nəfər olmuşdur. Onların 66 faizini 

Azərbaycan türkləri, 31 faizini qriqorianlaşmış albanlar, 3,1 faizini isə kürdlər təşkil edirdi. 

1736-cı ildə Nadir şah Əfşar Səfəvilər dövlətinə son qoymaqla bərabər, həm də Qarabağ ərazisində yaşayan 

əhaliyə qarşı amansız faciələrə, qırğınlara rəvac verdi. Nadir şah onu qanuni hökmdar kimi tanımaqdan imtina 

edən Qarabağ bəylərbəyliyinin türk-müsəlman sakinlərinə qarşı ağır cəza tədbirləri həyata keçirdi. Eyni zamanda 

Qarabağ əhalisinin mütləq əksəriyyəti Əfqanıstan və Xorasana sürgün edildi. Qeyd edək ki, Nadir şahın ədalətsiz 

və qəddar olduğu qədər də Azərbaycanın ümummilli mənafeyinə zərbə vuran bu xəyanətkar addımı Qarabağda 
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mövcud olan alban məliklərinin mövqeyini gücləndirdi və onların separatizminə əsaslı təkan verdi. Nadir şahın 

ölümü ilə onun qurduğu dövlət parçalandı və Azərbaycan ərazisində yeni dövlətlər - xanlıqlar yarandı. Qarabağ 

əyalətinin ərazisində isə iki Azərbaycan xanlığı - Gəncə və Qarabağ xanlıqları yarandı. 

Sarıcalı kəndindən olan və elində-obasında hələ çox əvvəllərdən qəhrəmanlığı və ədaləti ilə hamının 

rəğbətini qazanmış Pənahəli bəy Cavanşir yurdundan didərgin düşən qarabağlıların tarixi vətənlərinə dönüşünün 

təminatçısı oldu və 1747-ci ildə Qarabağı müstəqil dövlət elan etdi. Nadir şah tərəfindən sürgün olunmuş 

qarabağlıların doğma yurdlarına qayıtması və onların Pənahəli xanın ətrafında sıx birləşməsi ilə xanlığın mövqeyi 

çox gücləndi. Pənahəli xan 1748-ci ildə qədim türk tayfası olan bayatların adı ilə bağlı Bayat qalasının tikilməsinə 

qərar verdi, sonradan bura xanlığın inzibati mərkəzinə çevrildi. Qarabağın və Pənahəli xanın güclənməsi qonşu 

xanlıqların ciddi narahatlığına səbəb oldu və onlar müxtəlif zamanlarda Qarabağ üzərinə yürüşə çıxdılar. Fəqət 

bütün savaşlarda da Pənahəli xana məğlub oldular. 

 

Rusiyanın Qarabağda erməniləşdirmə siyasəti 

 

Qarabağ xanlığının ərazisində həm də 5 məliklik (Vərəndə, Çiləbörd, Xaçın, Dizaq, Gülüstan) mövcud idi. 

Xaçın istisna olmaqla, digər məlikliklərin sakinləri əslən Qarabağdan deyildilər. Özü də onlar heç erməni də 

deyildilər, keçmiş alban nəsillərinin nümayəndələri olmuşlar. Bu gəlmə məliklər Qarabağda mahal başçılığını ələ 

keçirdikdən sonra mərkəzdənqaçma meyillərinə yönəlsələr də, heç bir dövlət birləşməsi yarada bilmədilər, hətta 

bir-biriləri ilə mübarizə apardılar. 

1783-cü ildən etibarən Rusiya imperiyası Qarabağın ilhaqı yönündə yeni, daha intensiv siyasət yürütməyə 

başladı. Çar hökuməti ərazidəki məlikliklərin köməyi ilə Azərbaycanda "xristian dövləti", yəni, özünə dayaq 

yaratmağa çalışır və bölgənin etnik tərkibinin dəyişdirilməsi üçün xüsusi tədbirlər həyata keçirirdi. Knyaz 

G. Potyomkin 1783-cü ildə II Yekaterinaya yazdığı məktubda qeyd edirdi ki, "...fürsət tapınca Qarabağı 

ermənilərin nəzarətinə vermək və bununla da Asiyada bir xristian dövləti yaratmaq üçün lazım olanları etmək 

vacibdir". Bu arada Ağaməhəmməd şah Qacarın da Qarabağa yürüşləri mütəmadi hal aldı. Qarabağlılar Qacar 

ordusuna qarşı rəşadətli müqavimət təşkil etsələr də, 1797-ci ildə ikinci yürüş zamanı Ağaməhəmməd şah Şuşanı 

tuta bildi, lakin burada öldürüldü. 

XVIII əsrin sonu, XIX əsrin əvvəllərindən etibarən isə Rusiyanın Azərbaycandakı işğalçılıq fəaliyyəti 

gücləndi. Gürcüstanın, eləcə də Azərbaycanın Car-Balakən camaatlığının və Gəncə xanlığının işğalından sonra 

növbədə, şübhəsiz ki, Qarabağ xanlığı idi. Böyük bir imperiya ilə qarşı-qarşıya çıxmaq imkanında olmayan 

Qarabağ xanı İbrahimxəlil Cavanşir məcburiyyət qarşısında imperiya qoşunlarının komandanı P. Sisianovla 

Kürəkçay müqaviləsi bağladı. Müqaviləyə əsasən, Qarabağ xanlığı məhz Azərbaycan torpağı kimi Rusiyaya ilhaq 

olundu. Bu müqavilə Qarabağın Azərbaycana məxsus olduğunu sübut edən ən mötəbər sənəddir. 

Bu dövrdən sonra Qarabağa ermənilərin köçürülməsi dinamik xarakter aldı. Faktlara nəzər salaq. Rus alimi 

N. N. Şavrov 1911-ci ildə Sankt-Peterburqda nəşr etdirdiyi "Novaya uqroza ruskomu delu v Zaqafqazye" 

kitabında yazırdı: "1830-cu ilədək Zaqafqaziyaya 40 min İran və 84 min Türkiyə ermənisi köçürülmüş və onları 

Yelizavetpol (Qarabağ bura aid idi - İ.H.) və İrəvan quberniyalarının ən yaxşı dövlət torpaqlarında yerləşdirmişdik 

ki, orada erməni əhalisi cüzi idi... 124 min rəsmi köçürülən erməni ilə yanaşı, qeyri-rəsmi köçən ermənilərin sayı 

200 mindən artıqdır... Zaqafqaziyada yaşayan 1 milyon 300 min nəfər erməninin bir milyonu yerli deyildir. Və 

onlar vilayətə bizim tərəfimizdən köçürülüb". 

1828-ci ildə Rusiya ilə İran arasında imzalanmış Türkmənçay və 1829-cu ildə Rusiya və Türkiyə arasında 

bağlanan Ədirnə müqavilələrinə əsasən, ermənilərin İrandan və Türkiyədən kütləvi şəkildə Şimali Azərbaycana, 

o cümlədən Qarabağa köçürülmələri rəsmiləşdirildi. Rəsmi məlumatlara əsasən, 1828-1830-cu illərdə Şimali 

Azərbaycana İrandan 40 min, Osmanlı imperiyasından isə 90 minə qədər erməni köçürüldü. Bunların da əsas 

hissəsi məhz Qarabağ ərazisində məskunlaşdırıldı. Çar hökuməti ermənilərin Qarabağın iqtisadi həyatında da 

möhkəmlənməsinə xüsusi əhəmiyyət verirdi. Onlara ən yaxşı torpaqlar bəxşiş kimi verilir, sahibkarlıq 

fəaliyyətləri xüsusi himayə edilir, böyük vergi və gömrük güzəştləri alır, ən əsası isə ermənilər dövlət qulluğuna 

götürülürdülər. 

Lakin çar hökuməti əraziyə ermənilərin axınını kütləviləşdirsə də, azərbaycanlılar tarixi torpaqları olan 

Qarabağda əksəriyyət təşkil edirdilər. Məsələn, Qafqazdakı çar qoşunlarının baş komandanı A. Yermolovun 

göstərişi ilə Qarabağ ərazisində əhalinin etnik tərkibi öyrənilmişdi. Sənədlərdə göstərilir ki, Qarabağ əyalətində 

olan 20095 ailədən 15729-u azərbaycanlı, 4366-sı erməni və alban idi. 1832-ci ildə çar Rusiyası tərəfindən 

Qarabağ bölgəsində əhalinin siyahıyaalınmasının nəticəsinə görə etnik tərkibin 64,8 faizini azərbaycanlılar, 34,8 

faizini ermənilər təşkil edirdi. Ümumiyyətlə isə 1916-cı ilədək Qarabağda əhalinin 51 faizi azərbaycanlılar, 46 
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faizi ermənilər idi. 

Qeyd edək ki, Qarabağ xanlığı ləğv edildikdən sonra burada komendant üsuli-idarəsi yaradılmış, ərazi 

mərkəzi Şuşa olan Hərbi Müsəlman Dairəsi tərkibinə daxil edilmişdi. Çar hökumətinin 1840-cı il inzibati- hərbi 

islahatları nəticəsində Qarabağ əyaləti Şuşa qəzasına çevrilmiş və mərkəzi Şamaxı olan Kaspi vilayətinə tabe 

edilmişdi. 1846-cı ildə Şuşa qəzası Şamaxı quberniyasına, 1859-cu ildən Bakı quberniyasına tabe edildi, 1867-ci 

ildə isə Yelizavetpol quberniyası tərkibinə daxil oldu. Bu məkrli inzibati-ərazi bölgüləri ermənilərin idarəçilik 

sistemində daha geniş təmsil edilməsinə imkanlar açdı. 

XIX əsrin sonlarından etibarən ermənilərin Azərbaycan ərazisində başladıqları soyqırımı siyasəti qanlı 

məcrada davam edirdi. Kütləvi soyqırımı Qarabağda daha faciəli fəsadlar törətmişdi. Minlərlə insan öldürülmüş, 

yurdundan didərgin düşmüş, onlarla kənd yandırılmışdı. Həmin dövrdə ermənilər həm imperiya idarə üsulu, həm 

də güclü müxalif qüvvəyə çevrilən bolşeviklər tərəfindən fəal himayə olunurdular. Yəni, hələ o dövrdən etibarən 

Rusiyada hansı ideologiyanın, hansı siyasi və dövlət quruluşunun hakim olmasından asılı olmayaraq, ermənilərə 

və onlar üçün yaratdıqları dövlətə məhz "forpost" kimi yanaşmışlar. 

 

Yeni separatizm ocağı: muxtar vilayət 

 

1918-ci il mayın 28-də elan olunan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tərkibinə daxil olan vilayətlərdən 

biri də Qarabağ oldu. Hələ 1918-ci ilin 29 mayında Xalq Cümhuriyyətinin Milli Şurası İrəvanı Ermənistana 

inzibati mərkəz kimi güzəştə gedəndə irəli sürülən əsas tələblərdən biri məhz Qarabağa qarşı erməni iddialarının 

götürülməsi idi. Lakin erməninin özünə, sözünə, imzasına inanmaq olarmı? Bir müddət sonra Ermənistan 

Respublikası Xalq Cümhuriyyətinin rəhbərləri ilə razılaşmanı pozaraq Qarabağa qarşı yenidən əsassız iddialarla 

çıxış etməyə başladı. Həmin dövrdə Qarabağ məsələsi tək Azərbaycanla Ermənistan arasında deyil, bölgədə 

maraqları olan digər dövlətlərin də müzakirə predmeti idi. 

Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin sədri Ə. M. Topçubaşov Osmanlı dövlətinin xarici işlər naziri ilə 1918-

ci ilin noyabr ayında İstanbulda apardığı danışıqlar zamanı bildirmişdi: "Ermənilərin ortaya atdıqları Qarabağ 

məsələsi 5, ya 10 kənd məsələsi deyil, mübahisə bütöv 4 sancaq - Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl və Zəngəzur 

üstündədir. Bu, elə bir xanlığın ərazisidir, burada ermənilərin mütləq çoxluğu barədə danışmağa əsas yoxdur. Özü 

də onlar buranın yerli əhalisi deyillər. Rusiya ilə müharibədən sonra Türkiyədən bura köçənlərdir... Nəhayət, 

Qarabağın özündə ermənilər yığcam halda yaşamırlar, müsəlmanlarla qarışıq məskundurlar. Bununla belə, biz 

məsələnin sülh yolu ilə həllinə tərəfdarıq". 

Qarabağ ərazisində yaşayan azərbaycanlılara qarşı ermənilərin apardığı kütləvi soyqırımının qarşısını 

almaq üçün Xalq Cümhuriyyəti 1919-cu ilin yanvarında Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl və Zəngəzur qəzalarını əhatə 

edən Qarabağ general-qubernatorluğu yaratdı. Həmin ilin avqustunda Azərbaycan hökuməti Dağlıq Qarabağ 

erməniləri ilə siyasi razılaşma imzaladı. Burada göstərilirdi ki, Paris Sülh Konfransı bu məsələ barədə qərar qəbul 

edənədək ermənilərin məskunlaşdıqları Dağlıq Qarabağın Şuşa, Cavanşir və Cəbrayıl qəzaları Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin hüdudları daxilində hesab edilir. Lakin bu da erməni təcavüzünün qarşısını ala bilmədi. 1920-ci 

il 22 martda Şuşada ermənilər bolşeviklərin köməyi ilə qiyam qaldırdılar. Bir neçə gündən sonra qiyam yatırılsa 

da, tezliklə Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi. Bununla da Qarabağ ətrafında hadisələrin yeni 

mərhələsi başlandı. 

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulandan cəmi iki gün sonra, yəni 1920-ci ilin 30 aprelində İnqilab 

Komitəsi Ermənistan Respublikasına nota verərək qoşunlarını Zəngəzurdan və Qarabağdan çıxarmağı tələb etdi. 

May ayında isə Qarabağda artıq sovet hakimiyyəti quruldu, lakin bu, vəziyyəti dəyişmədi. Bölgədə erməni 

hegemonluğu indi bolşevik maskası arxasında davam edirdi. Ermənistanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra 

iki dövlət arasında sərhədlərin müəyyənləşməsində Dağlıq Qarabağ məsələsi yenidən gündəmə gəldi. Azərbaycan 

İnqilab Komitəsi Ermənistan Sovet Respublikasına göndərdiyi 30 noyabr tarixli teleqramında və 1 dekabr 

bəyannaməsində Qarabağın dağlıq hissəsinin muxtariyyətinin tanınması məsələsinə diqqət ayırırdı. 

Separatçılar Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi yönündə konkret fəaliyyətə keçmişdilər. 1921- 1923-

cü illər arasında baş verən proseslər bir daha sübut edir ki, ermənilər öz məkrli fəaliyyətlərinə məhz 

himayədarlarının müdaxiləsi nəticəsində nail olmuşlar. Həmin dövrdə bütün Qafqaza faktiki nəzarəti həyata 

keçirən Rusiya K(b)P MK Qafqaz Bürosu Qarabağ məsələsində birtərəfli ermənipərəst mövqe nümayiş etdirirdi. 

Belə ki, 1921-ci ilin iyun ayında Qafqaz Bürosu Azərbaycanın razılığı olmadan Dağlıq Qarabağın Ermənistana 

məxsus olmasını göstərən bəyannamə qəbul etdi. Bu hadisədən üç həftə sonra Azərbaycan Kommunist 

(bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsi məsələ ilə bağlı müzakirələr keçirdi və müvafiq qərar qəbul etdi. Beş 

maddədən ibarət qərarın 3-cü bəndində göstərilirdi ki, "...məsələnin yeganə həlli erməni və müsəlman kütləsinin 
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sovet quruculuğu işinə cəlb edilməsi ola bilər". Problemin həlli haqqında Azərbaycanın mövqeyini Tiflisə 

çatdırmaq N. Nərimanova həvalə olunur. Aparılan müzakirələr nəticəsində Qafqaz Bürosu haqsız mövqeyindən 

qismən geri çəkilir. 1921-ci ilin iyulunda Rusiya K(b)P MK Qafqaz Bürosunun plenumunda qərara alınır: 

"Müsəlmanlar və ermənilər arasında milli sülhün zəruriliyini, Yuxarı və Aşağı Qarabağın iqtisadi bağlılığını, onun 

Azərbaycanla daimi əlaqəsini nəzərə alaraq Dağlıq Qarabağ Azərbaycan SSR-in tərkibində saxlanılsın, ona 

inzibati mərkəzi Şuşa olmaqla geniş muxtariyyət vilayəti verilsin". 

Lakin muxtar vilayət statusu da ermənilərin iddialarını azaltmadı və onlar öz məkrli niyyətlərini davam 

etdirdilər. 1922-ci ilin noyabr ayında Qarabağ ərazisindəki kənd sovetləri sədrlərinin və katiblərinin geniş 

müşavirəsi keçirilir. Müşavirədə əsas müzakirə olunan məsələ ilə bağlı qəbul edilən qərarda göstərilirdi ki, Dağlıq 

Qarabağın Azərbaycanın tərkibində saxlanılması bəyənilir. 1922-ci ilin dekabr ayında Zaqafqaziya 

Federasiyasının İttifaq Soveti Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsinin sürətləndirilməsi haqqında xüsusi qərar 

qəbul etdi. SSRİ-nin təsis edilməsindən sonra Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı ermənilərin avantüraları yeni 

mərhələyə qədəm qoydu. 1923-cü ilin iyul ayının 1-də AK(b)P MK Rəyasət Heyəti Dağlıq Qarabağın 

muxtariyyətinin dekretləşdirilməsi və layihəsinin Mərkəzi Komitədə qəbul olunması barədə qərar qəbul etdi. 

İyunun 27-də Zaqafqaziya Ölkə Komitəsinin plenumu Dağlıq Qarabağa bir ay müddətində muxtar vilayət statusu 

verilməsinin təmin olunmasını AK(b)P MK-ya həvalə etdi. İyulun 1-də AK(b)P MK RH-nin iclası Kirovun 

sədrliyi ilə Qarabağ haqqında məsələni dinləyərək altı bənddən ibarət qərar qəbul etdi. Azərbaycan Mərkəzi 

İcraiyyə Komitəsinə (AMİK) mərkəzi Xankəndi olmaqla Dağlıq Qarabağa muxtariyyət vermək təklif olundu. 

1923-cü il iyulun 4-də AMİK də eyni məzmunlu qərar qəbul etdi. 

1923-cü il iyulun 7-də Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi mərkəzlə razılaşdırılmış dekret qəbul edir. 

Dekretdə göstərilir ki, Dağlıq Qarabağın ermənilər yaşayan ərazisində Azərbaycan SSR-in tərkib hissəsi kimi 

mərkəzi Xankəndi olmaqla Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti (DQMV) yaradılsın. Həmin dekret əsasında DQMV-

nin əsasnaməsinin hazırlanması və Aran Qarabağla sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün geniş tərkibdə 

komissiya yaradılır. Komissiyanın yekun qərarına görə, Şuşa şəhəri muxtar vilayətin tərkibinə qatılmır. Lakin 

iyulun 16-da Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin və Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin birgə 

iclasında Şuşanın DQMV-nin tərkibinə verilməsi barədə qərar qəbul edilir. 

Artıq mərkəz və Sovet Azərbaycanının rəhbərliyi elə düşünürdülər ki, Dağlıq Qarabağla bağlı məsələ 

qapadılmışdır və erməni iddiaları bir daha büruzə verilməyəcək. Hətta ermənilərin böyük dostu və himayədarı 

S. Kirov AK(b)P-nin VI qurultayındakı məruzəsində DQMV-nin yaradılmasına qiymət verərək deyirdi: "Biz, 

nəhayət, bu məsələni həll etdik. Şübhəsiz, tamamilə doğru hərəkət etdik. Heç bir şübhə yoxdur ki, bu məsələni 

yenidən həll etmək bir daha lazım gəlməyəcək". 

Lakin Qarabağ məsələsi qapadılmadı. Bu dəfə 65 ildən sonra özünü göstərdi: amansız müharibə və qanlı 

faciələrlə... 

26 il öncə başlayan savaş yüzilliklər boyu davam edən erməni məkrinin növbəti mərhələsidir. Ötən əsrin 

1905-1907, 1918-1920, 1948-1953-cü illərində baş verən kütləvi erməni terrorları silsiləsinin davamı olaraq 1988-

ci ilin ilk aylarında baş qaldıran erməni separatizminin dərin tarixi kökləri var. İki əsr öncə çar Rusiyasının təhriki 

və birbaşa yardımı ilə tarixi Azərbaycan vilayətlərində məskunlaşdırılan erməni əhalisi 1918-ci ildə bu torpaqlarda 

əvvəlcə Ermənistan adlı dövlət qurmağa müvəffəq oldu, beş il sonra isə əsassız iddiasını Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayəti statusu almaqla təmin etdi. Sonrakı 50 il ərzində vilayət ərazisində hətta siyasi müxtariyyət əldə etməyə 

müvəffəq olan erməni əhalisinin hökmranlığına yalnız ötən əsrin 70-ci illərinin əvvəllərində son qoyuldu. 

 

Dağlıq Qarabağda Azərbaycan dövrü 

 

Heydər Əliyev respublikaya rəhbər təyin olunan ilk gündən Dağlıq Qarabağla bağlı xüsusi siyasət 

yürütməyə başladı. Hələ 1967-ci ildə DQMV ərazisində üç azərbaycanlının avtomobildə yandırılması nəticəsində 

başlayan milli qarşıdurma elementlərini büruzə verən separatizm qığılcımlarının nəticəsini əvvəlcədən görən ölkə 

rəhbəri qətiyyətli addımlar atdı. Vilayət rəhbəri, şovinist V. Şahnazaryan Azərbaycana loyal Melkumyanla 

əvəzləndi, hüquq-mühafizə orqanlarında isə ciddi təmizləmə aparıldı. 1923-cü ildə Azərbaycanın altına qoyulan 

"gec partlayan bomba" - DQMV-də cərəyan edən və günü- gündən genişlənən ekstremist meyillər qısa müddət 

ərzində ölkənin yeni rəhbərinin fəaliyyəti nəticəsində neytrallaşdırıldı və bu inzibati subyektin müstəqilliyinə, 

Bakıya saymazyana münasibətinə 1987-ci ilə qədər tam son qoyuldu. 

Bu ərazidə Azərbaycanın milli-mənəvi irsinin daha geniş təşəkkül tapması üçün Heydər Əliyev xüsusi 

tədbirlər planı hazırlayaraq onları böyük müvəffəqiyyətlə həyata keçirdi. 1982-ci ildə Qarabağın ən uca zirvəsində 

Azərbaycan varlığının canlı təcəssümü kimi böyük şair Vaqifin məqbərəsini ucaldanda Heydər Əliyev tarixi 
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missiyasının - bu vilayəti tam olaraq azərbaycanlılaşdırdığının təntənəsini yaşadı. Lakin həmin ilin sonlarında o, 

Azərbaycanı tərk edərək Moskvaya rəhbər vəzifəyə getdikdən sonra erməni separatçılarının vilayətdə reabilitasiya 

mərhələsi başladı və Heydər Əliyev 1987-ci ildə bütün vəzifələrindən istefa verdikdən sonra isə ekstremizm ən 

qanlı formalarda təzahür etdi. 

Heydər Əliyevin vəzifəsindən uzaqlaşdırılmasından dərhal sonra erməni separatizmi ilk hücumuna - 

informasiya savaşına başladı. Akademik A. Aqanbekyan 1987-ci il noyabr ayının 18-də Fransanın "Humanite" 

qəzetinə verdiyi müsahibəsində vurğulayırdı ki, "mən iqtisadçı kimi əmin edirəm ki, DQMV-nin coğrafi cəhətdən 

daha çox bağlı olduğu Ermənistana birləşdirilməsi düzgün olardı. Bu barədə mənim xüsusi təklifim var və onu 

artıq təqdim etmişəm. İnanıram ki, yenidənqurma və demokratiya şəraitində bu problem öz həllini tapacaq". 

Bədnam akademik müsahibəsində M. Qorbaçovun 1987-ci ilin fevral plenumunda etdiyi çıxışın əsas tezisinə - 

"Milli məsələlərin həllində təəssüfdoğurucu gecikmə aradan qaldırılmalıdır" fikrinə istinad edirdi. Bu müsahibə 

separatizm meyillərinin aşkar büruzə verilməsi üçün siqnal rolunu oynadı. 

 

İlk qığılcım 

 

Həmin ərəfədə artıq DQMV ərazisində separatçı "Krunk" təşkilatı yaradılmışdı və onun üzvləri 1988-ci ilin 

yanvar ayının əvvəllərində Moskvaya özlərinə yardım almaq üçün getmişdilər. Artıq separatçılıq dalğasının 

başlaması üçün ideoloji-təbliğat işi böyük vüsət alırdı. Bu vaxt Moskvadan qayıdan "Krunk"un rəhbərləri bəyan 

edirlər ki, Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin milli məsələlər üzrə şöbəsinin müdiri 

V. Mixaylovla görüşlərində onlara müstəqillik tələblərinin mərkəzdən müdafiə olunması ilə bağlı vəd verilib. 

M. Qorbaçovun köməkçisi D. Şahnazaryan isə bildirib ki, baş katib ermənilərin öz müqəddəratını təyinetmə 

haqlarına hörmətlə yanaşır və onların tələblərini qanuniləşdirməyə hazırdır. Artıq həmin ərəfədə Xankəndidə 

mitinqlər başlamışdı. 

1988-ci ilin yanvar ayınadək Qarabağ münaqişəsinin yeni mərhələsinin startı üçün bütün hazırlıq 

yekunlaşmışdı. Heydər Əliyevin ittifaq rəhbərliyindən uzaqlaşdırılması ilə mərkəzdə ermənilərin xeyrinə dəyişən 

balans problemin həllində Moskvanın birbaşa olaraq ermənipərəst mövqe tutacağını şərtləndirirdi. Son mərhələ 

üçün qığılcım lazım idi. Bu isə Xankəndidən - Stepanakertdən başlamalı idi. 

Çox gözləməyə ehtiyac qalmadı. Ermənistandan xalq deputatları qismində vilayətə gələn emissarların 

təşkilatçılığı ilə fevralın 5-də Xankəndidə ilk mitinq keçirilir. Cəmi 90 nəfərin iştirak etdiyi mitinqdə istənilən 

nəticə alınmadığından, həmçinin vilayət milisləri tərəfindən mitinqin dağıdılması tədbirin yarımçıq 

dayandırılmasını zəruri edir. Fevralın 9-da keçirilən mitinqə isə 150 nəfərədək adam gəlir. Bu mitinqdə əsasən 

sosial tələblər səsləndirilir və bəyan edilir ki, vilayət Ermənistana birləşərsə, bu problemlər öz həllini tapa bilər. 

Bu mitinqdə ilk dəfə olaraq "saqqallılar" adlanan xüsusi hərbi dəstənin üzvləri də görünür. Onlar Ermənistandan 

gəldikləri ilk saatdan etibarən vilayətdəki vəziyyəti, demək olar ki, öz nəzarətlərinə götürür və Azərbaycan 

əleyhinə açıq-aşkar şüarlar səsləndirərək əhali arasında özlərinə qarşı xof yaradırlar. Bilavasitə saqqallıların zorakı 

səyləri nəticəsində fevralın 13-dəki mitinqə 300 nəfərə qədər adam toplaşır. Rəsmi Bakının baş verən bu separatist 

meyilləri neytrallaşdırmaqda tərəddüd göstərməsi, həmçinin vilayət rəhbərliyinin ictimai asayişi pozan hadisələri 

yatırtmağa xüsusi həvəsinin olmaması saqqallıların real güc mərkəzinə çevrilməsinə və Ermənistandan verilən 

tapşırıqlara uyğun olaraq vəziyyəti daha da gərginləşdirmələrinə münbit şərait yaradır. Elə bu ərəfədə Yerevandan 

qəti hərəkətə keçmək, eləcə də "miatsum" - birləşmək iddiasını hüquqiləşdirmək barədə təlimat gəlir. Və təşəbbüs 

artıq vilayətin qanunverici orqanının əlinə keçir. 

Fevralın 20-də çağırılan vilayətin Xalq Deputatları Sovetinin fövqəladə iclasında gündəliyə yalnız bir 

məsələ - DQMV-nin Ermənistana birləşdirilməsi ilə bağlı təklifin müzakirəsi çıxarılır. Vilayət deputatları arasında 

ciddi təbəddülat yaranır. Ümumi deputat kvotasının 33 faizinə malik azərbaycanlı deputatlar iclası boykot edir, 

əksər ermənilər isə Azərbaycanın göstərə biləcəyi iradədən hələ də qorxaraq sessiyaya gəlmirlər. Yenə də ümid 

qalır saqqallılara. Onlar erməni deputatların evlərinə hücum edərək onları zorakılıqla sessiyaya gətirirlər. Lakin 

vilayət Xalq Deputatları Sovetinin sədri Vladimir Osipov sessiyaya gəlməkdən imtina edir. Bu vaxt digər problem 

- yetərsayın olmaması da meydana çıxır. Beləliklə, rəyasət heyətində görünən vilayət XDS-nin sədr müavini 

Şmavon Petrosyan kvorumun olmaması səbəbindən sessiyanı açmadan bağlı elan edir. Həmin gün bölgəyə gələn 

Sov.İKP MK-nın şöbə müdiri M. Yaşin və Azərbaycanın rəhbəri Kamran Bağırovla Ali Sovetin sədri Süleyman 

Tatlıyev, eləcə də vilayət partiya komitəsinin rəhbəri Boris Gevorkov sessiyanın təxirə salınması ilə bağlı təkliflə 

çıxış etsələr də, onlar fit sədaları altında binadan qovulurlar. 

...6 il öncə isə bu ermənilərin Azərbaycan rəhbərinin qarşısında nəinki fit çalmağa, heç səslərini çıxarmağa 

cürətləri çatmırdı. 6 il öncə bu ermənilər Azərbaycan rəhbərinin qarşısında ikiqat təzim edərək onun adi göstərişini 
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yerinə yetirməkdən belə xoşbəxt olduqlarını dönə-dönə bəyan edirdilər. 6 il öncə bu ermənilər Azərbaycan, Bakı 

adı gələndə ürəklərinə vəlvələ düşür, millətimizin hər hansı bir nümayəndəsinin qarşısında öz cılızlıqlarını etiraf 

edirdilər. 6 il öncə onlar azərbaycanlıların mərhəməti sayəsində çörək tapan erməni, biz isə ermənilərin 

miskinliyindən və namusundan iyrənən azərbaycanlılar idik. 

1982-ci illə 1988-ci il arasında dəyişən fərq isə yalnız azərbaycanlıların əzmkarlığında və ermənilərin 

cəsarətində deyildi, həm də Azərbaycanın xeyrinə işləməyən zamanın ziddiyyətli mahiyyətində özünü büruzə 

verirdi. Ən əsası, ən ümdəsi isə Azərbaycanın varlığını təcəssüm etdirməli olan rəhbər 6 il öncəki rəhbər deyildi... 

Vilayət XDS-nin sessiyası kvorum olmadan işə başlayır. İclasın təşəbbüskarları olan Ermənistan SSR Ali 

Sovetinin deputatları, əsasən isə vilayət Yazıçılar İttifaqının sədri Vardan Akopyanın təzyiqi ilə deputatlar 

gündəlikdə olan yeganə məsələnin müzakirəsinə keçirlər. Və nəhayət, gecə yarısı DQMV-nin Azərbaycan SSR-

in tabeliyindən çıxaraq Ermənistan SSR-in tərkibinə daxil olması barədə qərar qəbul edilir. Bu qərar Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyünə təhlükə və SSRİ Konstitusiyasına zidd olmaqla yanaşı, həm də ittifaq miqyasında muxtar 

subyektin separatizm meyillərinin ilk qığılcımı idi. 

 

Təklənmiş Qarabağ 

 

Bu hadisənin səhəri günü vilayət partiya komitəsinin plenumu keçirilir. Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun 

üzvləri Razumovskinin, Demiçevin, eləcə də Azərbaycanın rəhbəri Kamran Bağırovun iştirakı ilə keçirilən 

plenumda DQMV PK-nın birinci katibi Boris Gevorkovun vəzifəsindən azad edilməsi ilə bağlı qərar qəbul olunur. 

Ən təəssüfedici məqam isə o idi ki, Azərbaycana tam loyal olan B. Gevorkovun yerinə ekstremist "Krunk" 

təşkilatının rəhbəri, Xankəndidə keçirilən qanunsuz mitinqlərin aparıcısı olan V. Poqosyan təyin olunur. Mərkəzi 

rəhbərliyin, eləcə də Bakının razılığı ilə Dağlıq Qarabağ rəsmən baş separatçının nəzarətinə verilir. Beləliklə, 

vilayətdə saqqallıların başladığı avantüra qısa zaman ərzində uğurla tamamlanır və Azərbaycan rəhbərliyinin 

məsələyə laqeyd münasibəti artıq erməni əhalisində olan xofu da tamamən dağıdır. Böyük fədakarlıqlar bahasına 

erməniyə gözdağı kimi qoruduğumuz tarixi ərazimizi - Dağlıq Qarabağ bölgəsini belə asanlıqla itirməyə başladıq. 

1988-ci ildə erməni separatçılarının qısa müddət ərzində qazandığı uğurların əsas səbəbi Moskvadan 

aldıqları genişyönümlü dəstək olsa da, rəsmi Bakının nümayiş etdirdiyi susqunluq və laqeyd münasibət də məlum 

proseslərin nəzarətdən çıxmasını şərtləndirdi. Prosesin baş verdiyi ilk günlərdə vilayətin erməni əhalisində böyük 

qorxu hissi var idi. Onlar hələ də Azərbaycana qarşı birbaşa çıxış etməkdən qorxurdular. Hətta Ermənistandan 

gəlmiş saqqallılar onları zorla, döyə-döyə mitinqə gətirəndə də meydanı yarımçıq tərk edirdilər. Əgər Azərbaycan 

rəhbərliyi qətiyyətlilik göstərib vəziyyətə müdaxilə etsəydi və vilayət ərazisində əsrlər boyu yaşayan yerli 

azərbaycanlı əhalinin düşmənin müqavimətinə qarşı səfərbər olmasını təmin edə bilsəydi, separatçılığın qarşısını 

elə fevralın birinci həftəsində almaq olardı. 

Bakı rəhbərliyi sussa da, Qarabağ əhalisi bələd olduğu erməni məkrini dayandırmaq üçün səfərbər olurdu. 

Hadisələrin ən qızğın vaxtında - fevral ayının 22-də Ağdamın minlərlə sakini Əskəran üzərinə yürüşə çıxdı. Ancaq 

bu yürüşün qarşısı Bakıdan göndərilmiş emissarlar vasitəsilə alındı, hətta yürüş iştirakçıları təqib də edildi. 

İndiyədək 5 mindən artıq övladını Vətən yolunda şəhid vermiş Ağdam məhz həmin gün Qarabağ münaqişəsinin 

ilk şəhidlərini - Əli ilə Bəxtiyarı torpaq və millət uğrunda fəda etdi. Digər rayonların əhalisinin müdafiə 

dəstələrinin yaradılması barədə çağırışlarına da nəinki müsbət münasibət bildirilir, hətta adi ov silahları da 

azərbaycanlılardan yığılırdı. Qarabağlılar artıq öz tənhalıqlarını, bu müharibədə yalqız qaldıqlarını bütün aydınlığı 

ilə hiss edirdilər. Ən əsası isə Bakıda əyləşən manqurt rəhbərlik qarabağlılara Qarabağı xilas etməyə, qorumağa 

imkan vermir, hər cür maneə yaradırdı. 

 

Sumqayıtda qırğın imitasiyası 

 

Dağlıq Qarabağ ərazisində ekstremist fəaliyyətlərini günü-gündən genişləndirən separatçılar 

antiazərbaycan fəaliyyətlərini Ermənistan ərazisində də davam etdirirdilər. Tarixən Azərbaycan ərazisi olan 

Ermənistanın əzəli sakinləri yerli azərbaycanlılara qarşı tətbiq olunan kütləvi deportasiyanın ilk elementləri də 

artıq özünü büruzə verirdi. Erməni qudurğanlığı, irticası bütün sərhədləri keçmişdi. Erməni diasporu isə demək 

olar ki, bütün xarici dövlətlərdə "Qarabağa müstəqillik" şüarını səsləndirir, öz avantüralarına hüquqi-siyasi don 

geydirmək məqsədilə tarixi saxtalaşdırır, Azərbaycana qarşı yalan kampaniyası həyata keçirirdi. Azərbaycanla 

bağlı aparılan əks-təbliğat kampaniyası çərçivəsində dövlətimiz və millətimiz barədə böhtan tapmaqda çətinliklə 

qarşılaşan erməni lobbisi üçün yeni saxta əsaslar lazım idi. Bu arada dəfələrlə sınaqdan uğurla çıxarılmış bir 

təcrübədən - erməni əhalinin qırğın imitasiyasından bir daha istifadə olunması qərarı qəbul edilir. Bu, həm erməni 
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əhalisinin yeni "soyqırımı" ilə üzləşməsi barədə çağırışları əsaslandıracaq, həm də azərbaycanlıların əsrin 

əvvəllərindəki "barbar türklər" olaraq qalmasını göstərəcəkdi. Təxribatın keçiriləcəyi şəhər də tezliklə 

müəyyənləşdi: Sumqayıt! 

Ermənistan ərazisindən kütləvi şəkildə qovulan azərbaycanlıların böyük qismi 1988-ci il fevral ayının ilk 

günlərində Sumqayıt şəhərinə pənah gətirmişdi. Azərbaycan beynəlmiləlçiliyinin şanlı bayraqdarı olan bu şəhərdə 

əhalinin mühüm hissəsini ermənilər təşkil etdiyindən Ermənistandan zorakılıqla qovulan, bütün əmlaklarını itirən 

azərbaycanlılarla onlar arasında müəyyən qarşıdurmanın olacağı istisna edilmirdi. Artıq fevral ayının son 

günlərində Sumqayıtda ilk mitinqlər başlayır. Bundan əvvəl isə şəhərə Moskvadan xüsusi xidmət orqanları 

əməkdaşlarının səfərlərinin müntəzəm xarakter alması Sumqayıtdakı proseslərin birbaşa SSRİ Dövlət 

Təhlükəsizlik Komitəsinin nəzarətində olmasını göstərirdi. Fevralın 27-də şəhər partiya komitəsinin qarşısında 

kütləvi hal alan mitinq səhərisi günü yürüşə çevrilir. Sumqayıtın o vaxtkı rəhbəri olan Cahangir Müslümzadənin 

başçılıq etdiyi yürüş tezliklə pərakəndə aksiya halını alır və yürüşdən ayrılan qrup erməni mənzillərinə hücum 

edir. 

Sonradan istintaq araşdırması nəticəsində məlum olur ki, erməni talanlarına rəhbərlik edən şəxs... məhz 

erməni imiş! Bu, gizli erməni təxribat qrupunun üzvü olan Eduard Qriqoryan idi. Azərbaycan dilində təmiz 

danışan "Edik" gəncləri talanlara sövq edərək onları qətllər törətməyə çağırıb. Məhkəmə sübut edib ki, 

E. Qriqoryan şəxsən özü 6 ermənini öldürüb. Bu avantüradan sonra Sumqayıtda komendant saatı tətbiq olunur, 

SSRİ DTK-nın sədr müavini Bobkovun və SSRİ Prokurorluğunun mühüm işlər üzrə müstəntiqi Qalkinin 

rəhbərliyi ilə istintaq qrupu yaradılır. İstintaq nəticəsində haqsız olaraq şəhərin iki mindən artıq sakini həbs 

edilmiş, 427 nəfər inzibati məsuliyyətə cəlb olunmuş, 94 şəxs barəsində isə Respublika Prokurorluğu tərəfindən 

cinayət işi açılmışdı. 

Hadisələrdə təqsirli bilinən Əhməd Əhmədov məhkəmə hökmünə apelyasiya şikayətinin qərarı 

gözlənilmədən güllələndiyi halda, talanlara bilavasitə rəhbərlik edən Eduard Qriqoryana 12 il iş kəsilir. Cəzasını 

Stavropol həbsxanasında çəkən E. Qriqoryan qısa müddətdən sonra azadlığa buraxılır. Həbs edilən 

azərbaycanlıların cinayət işi isə Apelyasiya Məhkəməsinin yalnız bir neçə ildən sonra çıxardığı qərarla xətm 

olunur. Sonrakı illərdə aparılan istintaq araşdırmaları nəticəsində məlum olur ki, erməni lobbisinin sifarişi ilə 

gerçəkləşən "Sumqayıt genosidi" SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi tərəfindən hazırlanıb və əsasən erməni 

millətindən təşkil olunan xüsusi qrup tərəfindən həyata keçirilib. 26 il öncə Sumqayıtda baş verən hadisələrin əsl 

həqiqəti isə dünya ictimaiyyətinə hələ də tam çatdırılmayıb. 

 

Kimdir günahkar? 

 

Azərbaycan hər tərəfdən məngənəyə salınmışdı. Mərkəzdən ermənipərəst mövqe, beynəlxalq aləmdən 

antiazərbaycan münasibəti, yerli rəhbərlikdən isə laqeydlik və saymazlıq görən azərbaycanlı əhalinin gücü öz 

etirazını mitinqlərlə bildirməyə çatırdı. Ancaq 1988-ci ilin birinci yarısında ölkədə mitinqlər hələ kütləvi xarakter 

almamışdı. Bu arada DQMV ətrafında siyasi vəziyyət gərginləşirdi. 

1988-ci ilin may ayında eyni gündə Azərbaycan və Ermənistan kommunist partiyalarının qurultayları 

keçirildi. Bakıdakı və Yerevandakı qurultaylarda müvafiq olaraq Siyasi Büronun üzvləri və Mərkəzi Komitənin 

katibləri olan Yeqor Liqaçovla Aleksandr Yakovlev iştirak edirdilər. İttifaq rəhbərliyinin təmsilçiləri olan bu 

şəxslərdən biri - Y. Liqaçov Bakıda bəyan edir ki, Moskva Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə 

yanaşdığından Qarabağın müstəqilliyinə heç vaxt razılaşmaz. A. Yakovlev isə Yerevanda bildirir ki, demokratik 

prinsiplərə və xalqların öz müqəddəratını təyinetmə hüququna hörmətlə yanaşan rəsmi Moskva Qarabağı 

Ermənistanın tərkibində görür. Eyni gündə qarşı duran tərəflərə belə "tərəfkeşlik" etməklə M. Qorbaçov və erməni 

lobbisinin digər qulları nəticədə regionun ən böyük münaqişəsini hərbi müstəviyə keçirdilər. Bakıdakı plenumda 

iştirak edən DQMV Partiya Komitəsinin birinci katibi Poqosyan iclası yarımçıq tərk edərək Xankəndiyə qayıtdı 

və burada rəsmən bəyan etdi ki, o, nəinki bir də Bakıya getməyəcək, hətta DQMV ərazisində Azərbaycan 

qanunları, ümumiyyətlə, işləməyəcək. Beləliklə, vilayətlə Bakı arasında olan kövrək inzibati əlaqələr də tamamilə 

kəsildi. 

1989-cu ilin 12 yanvarında SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti "Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ 

Muxtar Vilayətində xüsusi idarə formasının tətbiq edilməsi haqqında" fərman verir. Fərmana əsasən Dağlıq 

Qarabağın Azərbaycan tərkibində muxtar vilayət statusu saxlanılmaqla bölgədə bilavasitə Moskvaya tabe olan 

xüsusi idarə forması yaradıldı. Bölgədə vəziyyəti sabitləşdirmək məqsədilə bu qərarın imzalanması barədə verilən 

bəyanatların tam əksinə olaraq Arkadi Volskinin rəhbərlik etdiyi Xüsusi İdarə Komitəsi vilayətin Azərbaycanın 

yurisdiksiyasından çıxarılması üçün bütün vasitələrdən istifadə etdi və nəticədə DQMV müstəqil subyektə 
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çevrildi. Bu şəxs DQMV-nin tam iqtisadi müstəqilliyini reallaşdırmaq üçün vilayət ərazisindəki bütün 

müəssisələrin artıq Azərbaycan ərazisində deyil, Ermənistan ərazisində yerləşən müəssisələrlə iqtisadi əlaqələr 

qurmasını təmin edən sərəncamlar verdi və bunu qısa müddət ərzində həyata keçirdi. 

Bu antiazərbaycançı fəaliyyətin reallaşmasında A. Volskinin ən fəal "köməkçisi" isə o dövrdə Azərbaycana 

başçılıq edən Əbdürrəhman Vəzirov idi. Ümumiyyətlə, Vəzirov - Volski dueti Qarabağda Azərbaycan təsirinin 

minimuma endirilməsi üçün nə imkanları var idisə, etdi. Bu "missiyanı" Ayaz Mütəllibov da davam etdirərək 

Qarabağın Azərbaycandan təcridinə tam şərait yaratdı. Ölkədə baş verən siyasi kataklizmlər, AXC rəhbərlərinin 

və fəallarının malik olduqları silahlı dəstələrin hakimiyyət uğrunda mübarizəyə cəlb edilməsi nəticə etibarilə 

Azərbaycanı məğlubiyyətə doğru aparırdı. 

 

Yenə də yalnız Heydər Əliyev 

 

Həmin dövrdə xalq və dövlət istinad ediləsi, güvəniləsi rəhbərə böyük ehtiyac duyurdu. Elə rəhbər tələb 

olunurdu ki, həm müdafiəni, həm də xalqın səfərbərliyini təmin etsin. Lakin belə lider rəhbərlikdə deyildi. 90-cı 

illərin əvvəllərində ölkənin ictimai-siyasi həyatında Qarabağ savaşının əsl mahiyyətini açıqlayan, cəbhə 

bölgəsində yerləşən rayonların müdafiəsinin təşkil olunmasının zərurətini vurğulayan, dövlətin qəti addımlar 

atmayacağı təqdirdə böyük ərazilərin işğal olunacağı təhlükəsini səsləndirən yeganə insan parlamentin deputatı 

Heydər Əliyev idi. Lakin onun Azərbaycan Ali Sovetində ittifaq və yerli rəhbərliyin Qarabağ münaqişəsini həll 

etmək əvəzinə xəyanətkar fəaliyyət yürütməsini ifşa edən cəsarətli çıxışları qərəzlə qarşılanır, Heydər Əliyevə 

böhtanlar atılırdı. 

Bir məqamı qeyd edək ki, Naxçıvan Ali Məclisinin ilk sessiyası açılarkən Heydər Əliyevin təklifi ilə 

DQMV-də, Şaumyan rayonunda və Xanlar rayonunun Çaykənd kəndində yaranmış ağır vəziyyət müzakirə 

olunmuş və onun çıxışından sonra muxtar respublikanın qanunverici orqanı müvafiq qərar qəbul etmişdi. Heydər 

Əliyevin şəxsən müəllifi olduğu qərarda münaqişənin tarixi kökləri, əhalinin müdafiəsinin təşkili formaları 

göstərilir və yerli rəhbərliyin fəaliyyətsizliyi ilə yanaşı, ittifaq rəhbərliyinin ədalətsiz mövqeyi də kəskin 

pislənilirdi. Qeyd edək ki, Heydər Əliyevin təklifi ilə 1990-cı ilin 14 dekabrında qəbul edilən bu sənəd ədalətsiz 

münaqişə ilə bağlı Azərbaycanda bəyan edilən ilk hüquqi rəy, eyni zamanda, ən mükəmməl fəaliyyət proqramı 

idi. Lakin həmin dövrdə ölkənin xəyanətkar rəhbərliyi ilə avantürist müxalifəti Heydər Əliyevi yeganə nicat 

ünvanı kimi görən xalqdan uzaq salmaqla həm də Dağlıq Qarabağ problemində Azərbaycanın uğursuzluğuna 

imza atdılar. 

Dağlıq Qarabağı 1992-ci ilə qədər, demək olar ki, artıq qarış-qarış itirmişdik. Vilayət ərazisində yerləşən 

və 58 min azərbaycanlının yaşadığı 53 kənd ermənilər tərəfindən tamam təmizlənmişdi. A. Volskinin Xüsusi İdarə 

Komitəsini əvəz edən V. Polyaniçkonun Xüsusi Təşkilat Komitəsi də sələfinin fəaliyyətini davam etdirərək 

DQMV-nin Azərbaycanın tabeliyindən ayrılmasına təkan verdi. Artıq münaqişə hərbi xarakter almış və terror 

mərhələsinə qədəm qoymuşdu. 1991-ci ilin 27 noyabrında Azərbaycan Ali Soveti Dağlıq Qarabağda muxtar 

vilayət statusunu ləğv edəndə isə vilayət artıq tamamən Ermənistanın nəzarətinə keçmişdi. Bir müddət sonra isə 

erməni təcavüzkarları dünyanın ən qanlı soyqırımlarından birini - Xocalı faciəsini törətdilər. Növbəti illərdə isə 

keçmiş DQMV ətrafındakı rayonlarımız da işğala məruz qaldı və beləliklə də Azərbaycanın qara təqvimi yarandı. 

Azərbaycana qarşı elan olunmamış və artıq 26 ildir davam edən müharibə 1991-ci ildən daha qanlı faciələr, 

ağır fəsadlarla müşayiət olundu. Moskvadakı havadarlarının təhriki ilə SSRİ Silahlı Qüvvələrinin Ermənistan və 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində yerləşən hissələrinin hərbi və canlı qüvvələrindən öz işğalçılıq planlarında 

istifadə edən ermənilər, bu, azmış kimi, xarici ölkələrdən də kütləvi şəkildə hər cür yardım alırdılar. Bir məqama 

diqqət yetirək: 1997-ci ilin əvvəllərində Rusiyadan Ermənistana qanunsuz olaraq dəyəri 1 milyard ABŞ 

dollarından çox olan müasir silahların verilməsi faktı üzə çıxdı və məlum oldu ki, Rusiyada bəzi qüvvələr bu 

silahları 1992-ci ildən göndərməyə başlamış və Azərbaycan ərazilərinin işğalına şərait yaratmışlar. 

 

Əsrin faciəsi - Xocalı soyqırımı 

 

Bir sözlə, M. Qorbaçovun əmrinə uyğun olaraq Ə. Vəzirov və A. Mütəllibov tərəfindən adi ov tüfəngi də 

müsadirə olunan azərbaycanlı əhali ən müasir silah-sursatla təchiz edilən, yüksək təlim keçən rus erməni hərbi 

birləşməsi ilə üz-üzə qalmışdı. 1992-ci ilin ilk günlərindən etibarən Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar yaşayan 

məntəqələrinin işğalına başlanıldı. 1992-ci il yanvarın 15-də Kərkicahan, fevralın 10-da Malıbəyli, Quşçular 

kəndləri işğal olundu, dinc və silahsız əhaliyə divan tutuldu. Bu itkilər Xocalı və Şuşanın mühasirə dairəsinin 

daha da daralmasına şərait yaratdı. 
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Bu vaxt Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Daşaltıda apardıqları hərbi əməliyyat da uğursuzluqla nəticələndi. 

Bir müddət sonra Qaradağlı kəndini də ələ keçirən separatçılar 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 

Xankəndidə yerləşən keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayının iştirakı ilə Xocalıda azərbaycanlılara qarşı 

dəhşətli soyqırımı aktı törətdilər. Xocalı faciəsi zamanı 613 nəfər (o cümlədən 106 nəfər qadın, 63 azyaşlı uşaq, 

70 qoca) öldürüldü, 1000 nəfər əlil oldu, 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə 

valideynlərindən birini itirdi. Soyqırımı baş verən gecə 1275 nəfər dinc sakin girov götürüldü, onların 150-nin 

taleyi hələ də məlum deyil. 

1992-ci ilin mayında Şuşanın süqutu ilə faktiki olaraq bütün Dağlıq Qarabağın ərazisi işğal edildi. Laçının 

işğalı ilə isə Ermənistandan Dağlıq Qarabağa dəhliz açıldı və bu "humanitar dəhliz", əslində, qanlı körpüyə 

çevrildi. Laçın vasitəsilə qısa zamanda külli miqdarda silah, döyüş sursatı, hərbi qüvvə əldə edən ermənilərin daha 

sonra işğal etdikləri Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarının ərazisi (17 min 

kv.km) Dağlıq Qarabağın ümumi ərazisindən (4400 kv.km) dörd dəfə böyük idi. Ümumiyyətlə, Ermənistanın 

işğalçı hərbi dəstələri Azərbaycan sərhədlərinin 360 km-lik sahəsində irəliləyərək ərazilərimizin 20 faizədək 

hissəsini işğal etmiş, Füzuli rayonundakı Horadiz qəsəbəsindən Zəngilanadək 198 km-lik Azərbaycan-İran 

sərhədlərini nəzarət altına almışdı. Erməni işğalları nəticəsində Dağlıq Qarabağ ərazisində 50 minədək 

azərbaycanlının yaşadığı 2 şəhər, 1 qəsəbə, 53 kənd tutuldu. Dağlıq Qarabağdan kənarda aparılan işğallarla 

birlikdə 890 şəhər, kənd və qəsəbə ermənilərin əlinə keçdi. Azərbaycanın civə, obsidian və perlit ehtiyatlarının 

hamısı, tikinti və üzlük materiallarının 35-60 faizi, meşə fondunun 24 faizi, su ehtiyatlarının 7,8 faizi işğal 

olunmuş torpaqların payına düşür. Burada 2 qoruq və 3 yasaqlıq, 3 iri su anbarı da yerləşir. 

1992-ci ilin əvvəllərində Azərbaycan-Ermənistan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq beynəlxalq məkanın 

fəal diplomatik müzakirələr predmetinə çevrildi. Qeyd edək ki, həmin dövrdən başlayaraq BMT Təhlükəsizlik 

Şurası erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərini işğal etməsi ilə əlaqədar 4 qətnamə (822, 853, 874, 884 

saylı) qəbul edib. Lakin erməni işğalçıları bu qətnamələrin tələblərini yerinə yetirməyiblər. 1992-ci ilin birinci 

yarısında Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsinin 

prinsiplərinə uyğun olaraq nizamlanması prosesinə üstünlük verdi. Təşkilatın Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 

1992-ci il martın 24-də keçirilmiş toplantısında ABŞ, Rusiya, Türkiyə, Fransa, Almaniya, İtaliya, Çexiya, 

Slovakiya, İsveç, Azərbaycan, Ermənistan nümayəndələrinin iştirakı ilə ATƏM-in Minskdə Dağlıq Qarabağa dair 

sülh konfransının çağırılması haqqında qərar qəbul edildi. Lakin Şuşa və Laçının işğalı Minsk konfransının 

keçirilməsinə mane oldu. Eyni zamanda, Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi və qrupun üzvü olan dövlətlərin 

münasibətində ziddiyyətlərin olması sülh prosesi hələ başlamamış onu uğursuzluğa düçar etdi. 

1993-cü ilin oktyabrında keçirilən prezident seçkilərində ölkə rəhbəri seçilən Heydər Əliyev cəbhə xəttində 

Azərbaycanın hərbi uğursuzluğuna son qoymaq üçün noyabrın 2-də xalqa müraciət edərək vətəndaşları bütün 

qüvvələri birləşdirməyə çağırdı. Bu çağırış minlərlə Azərbaycan gəncinin Silahlı Qüvvələrin tərkibində yenidən 

səfərbərliyə alınmasını təmin etdi və münaqişə bölgəsində xeyrimizə dönüş yaratmaq mümkün oldu. Noyabrın 

ortalarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin Beyləqan istiqamətində hücumu dayandırıldı. Azərbaycan Ordusunun 

müvəffəqiyyətli əməliyyatları nəticəsində 1994-cü il yanvarın 5-də Füzuli rayonunda strateji əhəmiyyətli Horadiz 

qəsəbəsi və 22 kənd düşməndən təmizləndi. Düşmən strateji yüksəkliklərdən qovuldu. 

 

Nizamlanma prosesində yeni mərhələ 

 

Azərbaycanın müharibədə dönüş yaratmaq, işğal olunmuş Vətən torpaqlarını azad etmək sahəsində əldə 

etdiyi uğurlar nəinki Ermənistanı, həmçinin onu müdafiə edən qüvvələri də ciddi təşvişə saldı. Azərbaycan 

Respublikası belə bir şəraitdə 1994-cü il mayın 8-də Bişkek Protokolunu imzaladı. Münaqişənin dinc vasitələrlə 

nizamlanması məqsədilə ulu öndər Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində 1994-cü il mayın 12-də cəbhə 

bölgəsində atəşkəsə nail olundu. Bundan sonra ATƏM-in Minsk qrupu çərçivəsində müntəzəm olaraq danışıqlar 

aparılmağa başlandı və münaqişənin nizamlama prosesi yeni mərhələyə qədəm qoydu. 

1994-cü ilin dekabrında ATƏM-in Budapeşt Zirvə toplantısında beynəlxalq sülhməramlı qüvvələrin 

yaradılması və onların münaqişə bölgəsinə göndərilməsi qərara alındı. Bundan başqa, Rusiya və Finlandiya 

nümayəndələrindən ibarət həmsədrlik institutu təsis edildi. 1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabonda keçirilən 

zirvə toplantısında isə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli yolunda ilk mühüm 

siyasi nailiyyət əldə edildi. Münaqişənin nizama salınmasının beynəlxalq hüquqi bazasını təşkil edən sənəddən 

əlavə, ulu öndər Heydər Əliyevin misilsiz diplomatik məharəti sayəsində problemin həllinin siyasi-hüquqi 

çərçivələrini müəyyənləşdirən xüsusi bəyanat qəbul edildi. Bu bəyanat, Ermənistan istisna olunmaqla, ATƏT-ə 

üzv olan 53 dövlət tərəfindən müdafiə edildi. Bu müddətdən etibarən isə Minsk qrupunda üçlü həmsədrlik 
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(Rusiya, ABŞ və Fransa) yaradıldı. 

1997-ci ilin ikinci yarısından başlayaraq Minsk qrupunun həmsədrləri Lissabon prinsiplərinə əsaslanaraq 

iki hissədən ibarət - Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənarda yerləşən 7 rayonun azad edilməsi və Dağlıq 

Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsinə dair müxtəlif təkliflər paketi ilə çıxış etmişlər. 1997-ci ilin iyununda 

təqdim edilən ilk təklifdə münaqişənin "paket" (bu variantda Dağlıq Qarabağın statusu da daxil olmaqla bütün 

məsələlərə eyni vaxtda razılıq verilməsi nəzərdə tutulurdu) həlli, 1997-ci ilin sentyabrında irəli sürülən ikinci 

təklifdə isə münaqişənin "mərhələli" (bu variantda isə münaqişənin mərhələlərlə nizama salınması nəzərdə 

tutulurdu) həlli nəzərdə tutulurdu. Rəsmi Bakı həmin planları müəyyən düzəlişlərlə qəbul etsə də, Ermənistan 

qeyri-konstruktiv mövqeyini davam etdirərək bununla razılaşmadı. 1998-ci ilin noyabrında həmsədrlərin irəli 

sürdükləri üçüncü təklif - "ümumi dövlət" ideyası beynəlxalq hüquq normalarına zidd olmaqla bərabər, hələ dünya 

praktikasında mövcud olmamış variant idi. Şübhəsiz ki, Azərbaycan bu təklifi qətiyyətlə rədd etdi. 

Danışıqlar prosesinə intensivlik gətirmək məqsədilə 1999-cu ilin aprelindən başlayaraq Ermənistan- 

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində yeni formatda addımlar atıldı. Bu addımlar 

Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin birbaşa dialoqunun aparılması idi. Prezidentlərlə yanaşı, iki ölkənin 

xarici işlər nazirlərinin birbaşa təmasları da dinamik hal aldı. 2004-cü ilin avqust ayında Praqa görüşündə nazirlər 

danışıqları "mərhələli həll" variantı üzrə aparmaq haqqında razılığa gəldilər. Bu variant siyasi leksikona "Praqa 

prosesi" termini ilə daxil oldu. "Praqa prosesi" çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri, xarici işlər 

nazirləri arasında çoxsaylı görüşlər keçirildi. Lakin proses 4 ilə yaxın davam etsə də, tərəflər arasında anlaşma 

əldə olunmadı. Bunun səbəbi Dağlıq Qarabağ erməniləri üçün müstəqillikdə israr edən Ermənistan idi. Eyni 

zamanda, Azərbaycan prosesdə öz qəti mövqeyindən bir addım da güzəştə getmədi və ərazi bütövlüyü prinsipini 

təhlükədə qoya biləcək hər hansı sülh mexanizminə razılıq vermədi. 

2008-ci ildə həmsədrlərin münaqişə tərəflərinə təqdim etdiyi "baza prinsipləri" adlanan sənəd üzərində 

2012-ci ilin əvvəllərinə qədər gərgin danışıqlar aparıldı. Azərbaycan Prezidenti həmsədrlərin vasitəçiliyi ilə 

Ermənistan prezidenti ilə çoxsaylı görüşlər keçirdi, proses xarici işlər nazirləri səviyyəsində də davam etdirildi. 

Bu dəfə də Ermənistanın Azərbaycan ərazisində ikinci erməni dövləti yaratmaq planlarından daşınmaması 

üzündən razılaşma əldə etmək mümkün olmadı. 

Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində ötən müddət ərzində Azərbaycanın bu məsələ ilə bağlı fəaliyyəti 

məhsuldar olmuşdur. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında (AŞ PA) qəbul edilən sənədlər bu sırada xüsusilə 

seçilir. Cənab İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyətinin prinsipial və ardıcıl fəaliyyəti 

nəticəsində AŞ PA-nın 2002-ci ilin payız sessiyasında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Dağlıq Qarabağın 

işğalı faktı, ilk dəfə olaraq, bu beynəlxalq qurumun sənədlərində rəsmi şəkildə öz əksini tapdı. Azərbaycan 

Prezidenti 2004-cü ilin aprel ayında Strasburqdakı çıxışında Ermənistanın işğalçılıq siyasətini beynəlxalq aləmdə 

bir daha ifşa etdi. AŞ PA-nın 2005-ci il yanvar sessiyasında qəbul edilən 1416 saylı qətnaməsində isə Azərbaycan 

ərazilərinin böyük bir hissəsinin hələ də Ermənistan qoşunlarının işğalı altında olduğu və separatçı qüvvələrin 

Dağlıq Qarabağ regionuna nəzarət etdiyi göstərildi. Qətnamədə Ermənistanın həyata keçirdiyi etnik təmizləmə 

siyasəti pislənilir, bu hərbi əməliyyatların monoetnik ərazilərin yaranmasına gətirib çıxarması narahatlıqla 

bildirilirdi. Sənəddə həmçinin qeyd olunurdu ki, Avropa Şurasının üzvü olan bir ölkənin başqa dövlətin ərazilərini 

işğal altında saxlaması həmin ölkənin öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə ziddir. 

 

Azərbaycanın qətiyyətli mövqeyi dəyişməzdir 

 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli ilə bağlı Avropa Parlamenti də son 

illərdə obyektiv mövqe nümayiş etdirib. 2004-cü ildə təşkilatın sessiyasında "Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz 

siyasəti" mövzusunda qəbul edilmiş qətnamədə erməni separatçılarının işğal etdikləri ərazilərdə azərbaycanlılara 

qarşı etnik təmizləmə siyasəti apardıqları öz əksini tapmışdır. Avropa Parlamenti Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin 

bərqərar edilməsinə mane olan münaqişənin nizama salınması üçün işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərinin 

(Kəlbəcər, Laçın, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan) azad edilməsini tələb etmiş və bununla da, bu 

münaqişənin "mərhələli həll" variantına öz dəstəyini bildirmişdir. 2010-cu ilin mayında Avropa Parlamentinin 

qəbul etdiyi qətnamədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bütün işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması 

tələb olundu. 2012-ci ilin aprelində Avropa Parlamentində qəbul edilən qətnamədə də birmənalı olaraq 

Ermənistan Azərbaycan ərazilərinin bir hissəsini işğal altında saxlayan ölkə kimi tanındı. Sənəddə Ermənistanın 

işğal etdiyi əraziləri dərhal Azərbaycanın nəzarətinə qaytarması və öz qoşunlarını oradan çıxarması tələbi əksini 

tapdı. Eyni zamanda, qətnamədə Ermənistandan işğal altındakı ərazilərdə qanunsuz məskunlaşdırımanı 

dayandırmaq, indiyədək məskunlaşdırılmış şəxslərin çıxarılmasını təmin etmək tələb edildi. AŞ PA və Avropa 
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Parlamentinin qəbul etdiyi sənədlər Ermənistanın işğalçı kimi tanıdılmasına dair beynəlxalq hüquqi bazanı 

möhkəmləndirdi, Azərbaycanın danışıqlar prosesində arqumentlərini artırdı. 

ATƏT-in Minsk qrupunun Ermənistan və Azərbaycan xarici işlər nazirlərinin razılaşması əsasında 

yaradılmış Faktaraşdırıcı Missiyası 2005-ci il 31 yanvardan 6 fevraladək Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 

ətrafındakı 7 işğal olunmuş rayonunda müşahidələr apardı. Missiya Ermənistanın işğal altındakı ərazilərdə 

qanunsuz məskunlaşdırma həyata keçirdiyi barədə Azərbaycanın dediklərini təsdiqlədi. Missiya müəyyən etdi ki, 

işğal altındakı ərazilərdə məskunlaşdırılan ermənilərin sayı 17 mindən çoxdur. İşğal altındakı Azərbaycan 

ərazilərindəki vəziyyəti araşdırmaq üçün ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən yaradılan daha geniş mandata malik 

Sahə Qiymətləndirmə Missiyası qanunsuz məskunlaşdırılma siyasətinin davam etdirildiyini, həmçinin 

infrastruktur dəyişikliklərinin və iqtisadi fəaliyyətin həyata keçirildiyini aşkarlayaraq rəsmi hesabatına daxil etdi. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair danışıqlar prosesi BMT çərçivəsində də davam 

etdirildi. 2004-cü ilin sentyabrında Baş Məclisin 59-cu sessiyasında çıxış edən Prezident İlham Əliyev 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı BMT TŞ-nin məlum dörd qətnaməsinin yerinə yetirilmədiyini yada 

salaraq bunu təşkilatın dünyadakı rolunu zəiflədən amil kimi qiymətləndirdi, BMT qərarlarının həyata keçirilməsi 

üçün səmərəli, təsirli mexanizm yaradılmasına çağırdı. Həmin ildən Azərbaycan BMT Baş Assambleyasında 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair fəal diplomatiya yürütdü. Bir neçə dəfə Baş Assambleyanın gündəliyinə 

"Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindəki vəziyyət" barədə qətnamə layihələri çıxarıldı. Bu qətnamə 

layihələrində Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində tarix-mədəni irsi məhv etdiyi, qanunsuz 

məskunlaşdırma həyata keçirdiyi və təbii sərvətləri taladığı əks olundu. Aparılan uğurlu diplomatiya nəticəsində, 

2008-ci il martın 14-də BMT-nin Baş Assambleyası "Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət barədə" 

62/243 saylı qətnaməni səs çoxluğu ilə qəbul etdi. Sənəd Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə 

tanınan sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünə dəstək verir, işğal olunmuş bütün ərazilərdən Ermənistan 

qüvvələrinin tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edir və məcburi köçkün düşən azərbaycanlıların öz yurdlarına 

qayıtması üçün müvafiq şəraitin yaradılmasını əks etdirirdi. Azərbaycan tərəfi bu qətnamənin yaratdığı 

imkanlardan istifadə edərək sonralar BMT Baş Assambleyasına və Təhlükəsizlik Şurasına 4 hesabat təqdim etdi. 

Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin Qarabağ münaqişəsinin BMT gündəmində qalmasına yönəlmiş siyasətinin 

nəticəsi kimi təşkilatın Baş Assambleyası Ermənistanı işğalçı kimi tanıdı və bu ölkənin diplomatiyadakı 

mövqelərini zəiflətdi. 

 

Prezident İlham Əliyev: "Mən nə qədər Prezidentəm, Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına 

yol verməyəcəyəm" 

 

Son 10 ildən artıq müddət ərzində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli istiqamətində yeritdiyi ardıcıl və milli mənafelərə əsaslanan prinsipial 

siyasət, həmçinin ölkənin iqtisadi cəhətdən qüdrətlənməsi respublikamızın diplomatik mövqelərinin daha da 

güclənməsi ilə müşayiət olunur. Dövlət rəhbərinin uğurla apardığı danışıqlar, nümayiş etdirdiyi qətiyyətli mövqe, 

verdiyi kəskin bəyanatlar təbliğat savaşında səmərəli olmaqla yanaşı, münaqişənin həlli ilə bağlı aparılan 

danışıqlarda rəsmi Bakının siyasi üstünlüyünü də təmin etmişdir. Azərbaycanın iqtisadi potensialının güclənməsi, 

hərbi büdcəsinin ildən-ilə artması fonunda danışıqlar prosesi də keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyub. 

Cənab İlham Əliyev hələ Prezident kimi səlahiyyətlərinin icrasına başlayarkən andiçmə mərasimində etdiyi 

çıxışda münaqişənin həlli ilə bağlı fəaliyyət platformasını belə açıqlamışdı: "Ermənistan- Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi ölkəmiz üçün ən ağır problemdir. Bu məsələ öz həllini tapmalıdır. Bu problem yalnız bir 

neçə prinsiplər, beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll oluna bilər: Azərbaycanın torpaqları işğaldan azad 

olunmalıdır, 1 milyon qaçqın və köçkün öz doğma yurdlarına qayıtmalıdır, ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa 

edilməlidir. Azərbaycan heç vaxt bu vəziyyətlə, torpaqlarının işğal altında qalması ilə barışmayacaqdır. 

Azərbaycan öz doğma torpaqlarını nəyin bahasına olursa-olsun azad edəcəkdir". Bu prinsiplər ötən müddət 

ərzində Azərbaycan diplomatiyasının ən başlıca prioritetinə çevrilmişdir. 

Azərbaycanın bütün strateji əhəmiyyətli sahələrdə yüksəlişə nail olması, həmçinin iqtisadi inkişaf 

dinamikasına görə bölgədə lider dövlətə çevrilməsi ordu quruculuğunda müsbət irəliləyişlərə səbəb olmuşdur. 

Milli Ordunun müdafiə qüdrətinin və döyüş qabiliyyətinin artırılması, maddi-texniki təchizatının 

yaxşılaşdırılması, o cümlədən hərbi qulluqçuların sosial müdafiəsi tədbirlərinin gücləndirilməsi vacib inkişaf 

istiqamətləri kimi diqqəti çəkir. Ermənistanın təcavüzü ilə üzləşmiş Azərbaycanda yüksək döyüş qabiliyyətli, 

hərtərəfli təchiz olunmuş ordunun formalaşdırılması istiqamətində atılan addımlar son illərdə daha da 

intensivləşmişdir. Həyata keçirilən uğurlu islahatlar nəticəsində respublikamızın iqtisadi qüdrətinin ildən-ilə 
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güclənməsi Prezident İlham Əliyevə bu sahədə ardıcıl tədbirlər həyata keçirməyə, hərbi xərcləri durmadan 

artırmağa imkan vermişdir. Dövlət başçısı ölkəmizdə hərbi potensialın daha da gücləndirilməsi, bu prosesdə 

qabaqcıl dövlətlərin təcrübəsinə istinad olunması kimi mühüm məsələləri diqqət mərkəzində saxlamışdır. Milli 

Orduya dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin həcmi ildən-ilə artırılır və bu da paralel olaraq maddi-texniki 

təminatın, döyüş əhval-ruhiyyəsinin yüksəlməsinə, nizam-intizamın güclənməsinə səbəb olur. Azərbaycanın hərbi 

büdcəsinin Ermənistanın bütövlükdə dövlət büdcəsindən 3 dəfə artıq olması faktı Prezident İlham Əliyevin elan 

etdiyi məqsədə artıq nail olunduğunu tam göstərir. 

"Nə 5 ildən sonra, nə 10 ildən sonra, nə 15 ildən sonra, nə də 100 ildən sonra Dağlıq Qarabağ 

Azərbaycandan ayrılmayacaqdır. Mən nə qədər Prezidentəm, buna yol verməyəcəyəm", deyən dövlət başçısı 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinin mümkün olmayacağı təqdirdə, 

torpaqların hərbi vasitələrlə azad ediləcəyini birmənalı söyləyir və Silahlı Qüvvələrin buna tam qadir olduğunu 

bəyan edir. Ali Baş Komandan İlham Əliyev respublikanın bölgələrinə səfərləri zamanı müntəzəm olaraq hərbi 

hissələrə baş çəkir, səngərdə Vətənin keşiyində dayanan əsgər və zabitlərimizlə görüşür, onların hərbi xidmət 

şəraiti ilə maraqlanır, cihazlar vasitəsilə düşmənin üzbəüz mövqelərini müşahidə edir. Bu, əslində, Azərbaycanın 

heç zaman ərazi itkisi ilə barışmayacağı ilə bağlı bütün dünyaya verilən növbəti mesajlardır. 

Ən mühüm nailiyyətlərdən biri də Prezident səlahiyyətlərinə başlayarkən "Azərbaycanda bir çadır şəhərciyi 

belə qalmayacaq"- deyən cənab İlham Əliyevin ötən müddət ərzində vədini tam gerçəkləşdirməsidir. İndi qaçqın 

və məcburi köçkünlərin hamısı normal şəraiti olan qəsəbələrdə məskunlaşıb. 

Azərbaycanın öz haqlı mövqeyini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq üçün apardığı hücum diplomatiyası 

da artıq öz uğurlu nəticələrini verir. Uzun illər Azərbaycana qarşı informasiya müharibəsi aparan erməni lobbisi 

son illər müdafiə taktikası seçməli olmuşdur. İndi Ermənistanda açıq etiraf edirlər ki, Azərbaycan informasiya 

məsələsində daha güclü mövqedədir. 

Azərbaycan dünyanın ən sürətli iqtisadi inkişaf göstəricilərinə malik olaraq regionun lider dövlətinə 

çevrildiyi halda, Ermənistan regional layihələrdən kənarda qalan, iqtisadi perspektivləri olmayan və işğalçı 

imicinə malik ölkə olaraq qalır. Prezident beynəlxalq tribunalardan çıxışlarında bəyan etdi ki, Ermənistan regional 

layihələrdə yer almaq istəyirsə, bunun bir yolu var - işğal etdiyi əraziləri azad etmək. 

Bugünkü Azərbaycan artıq 1988-1993-cü illərin böhranlı, məğlub, qətiyyətsiz Azərbaycanı deyil! Bugünkü 

Azərbaycan iqtisadi, siyasi, ideoloji və xarici siyasət sahələrində böyük güc, qüdrət sahibidir! Ən əsası, "forpost" 

Ermənistan artıq tam müstəqil Azərbaycan qarşısında hər mənada acizdir. Prezident İlham Əliyev bütün 

beynəlxalq ictimaiyyətə, həmçinin təcavüzkar ölkəyə birmənalı bəyan edib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 

tanınması bu gün Ermənistanın qarşısına şərt kimi qoyulub və o, bu şərti qəbul etməyə məhkumdur. Çünki 

Azərbaycan öz haqqını diplomatik yönümdən əlavə, hərbi cəbhədə də tam təmin etmək iqtidarındadır. 

 

Azərbaycanın üzləşdiyi amansız və ədalətsiz müharibədəki məğlubiyyət silsiləsinə 21 il öncə Heydər 

Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə son qoyuldu. Cəbhədə əldə edilən atəşkəs Azərbaycan dövlətinin 

güclənməsi, ordunun qüdrətlənməsi, iqtisadiyyatın inkişafı, xarici siyasətin effektliyi üçün münbit zəmin 

formalaşdırdı. Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli iradəsi münaqişənin ədalətli həllinə yaranan ümummilli 

ümidin əsas amilinə çevrilib. Savaşın 26-cı ilində qələbəyə olan əminlik də dəfələrlə artıb. İndi 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsini bütün variantlarda həll etmək üçün imkanları - siyasi və hərbi 

qüdrəti var. Seçim, şübhəsiz ki, xalqındır. Xalq seçimində yanılmadığını artıq dəfələrlə sübut edib! 

Qarabağ savaşı isə hələ də davam edir... 

 

Azərbaycan. - 2014. - 19 fevral. - № 36.-S. 8.; 20 fevral. - № 37. – S. 10.; 21 fevral. - № 38.-S. 7. 
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Abidələr şəhərinin ağır taleyi 
 

Flora Xəlilzadə, 

əməkdar jurnalist 

 

Qarabağ hökmdarı Pənahəli xan tərəfindən inşa edilən Şuşa özü də nəhəng bir sənət abidəsi idi. İndi düşmən 

caynağında çırpınan, pəncəsində saralan Şuşa öz ağır taleyini yaşayır. Vaxtilə ümummilli lider Heydər Əliyev 

onu «Abidələr şəhəri» adlandırmışdı. Qədim imarətlər, abidələr, daş kitabələr, məbədlər bu yerlərin hüsnünə özgə 

bir gözəllik gətirmişdi. Bənzəri olmayan memarlıq abidələri Qarabağın qədim tarixindən xəbər verirdi. Vaxtilə 

Şuşada 550 qədim yaşayış binası, 17 bulaq, 15 məscid, 6 karvansara, 3 türbə, 2 mədrəsə, 2 qəsr, Qala divarları, 

ümumi uzunluğu 1203 metr daş döşənmiş küçələr, hamamlar və s. abidələr mövcud idi. 870 metr uzunluğundakı 

Qala divarları tarixi memarlıq və şəhərsalma mədəniyyətinin simvolu idi. Bu Qala divarları Şuşaya xüsusi əzəmət 

verirdi. Onun hər iki tərəfində olan Gəncə, İrəvan qapıları şuşalıların dəyanətini, əzmini. Qəhrəmanlıq 

mübarizəsini yaşadırdı. Dəfələrlə yadellilər bu divarları deşik-deşik etsələr də, onu sərt hücumlara məruz qoysalar 

da, şuşalılar sinələrini qalxan edərək şəhərlərini şərəflə qoruya bilmişdilər. Bürclərdə, hücrələrdə babalarımızın 

qeyrəti, mənliyi daşlaşaraq Şuşanı alınmaz qalaya çevirmişdi. Şuşada hər bir ev, küçə, məscid, əzəmətli qəsr 

qalıqları onun şərəfli keçmişindən xəbər verirdi. 

1992-ci il mayın 8-də işğala məruz qalan şəhərin daş kitabələri dərin dərələrə atıldı, abidələr darmadağın 

edildi, yandırıldı, imarətlər külə döndərildi. Ən dəhşətlisi də o idi ki, məscidlərimizə murdarlıq gətirdilər, onlar 

Allah evini dağıtdılar. Halbuki Şuşada ermənilərə aid heç bir maddi mədəniyyət abidəsi olmayıb. 1828-ci il tarixli 

Türkmənçay müqaviləsindən sonra XIX yüziliyin 70-ci illərində kilsə tikilmişdir. Qafqaz canişininin göstərişi ilə 

tikilən bu kilsəni də öz adlarına çıxmaqdan çəkinməyən bəd əməlli ermənilər o qədər bədbəxtdilər ki, tarixi 

keçmişlərindən də xəbərsiz qalıblar. Bəlkə də əksinə. Elə bildikləri üçün oğurluqla, qamarlamaqla, dağıtmaqla, 

talan etməklə, çox hallarda da öz adlarına çıxmaqla paxıl və kinli ürəklərinə su səpirlər. 

Şuşa memarlıq tarixini araşdırarkən məlum olur ki, buradakı abidələrin tikilməsində məşhur memar 

Kərbalayi Səfi xan Qarabağinin böyük xidməti olub. O, yalnız Şuşada deyil, Qarabağın müxtəlif şəhərlərində 

abidələrin, xüsusilə də dini məbədlərin tikilməsində xüsusi zəhmət çəkib. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 

Kərbalayi Səfi xan Qarabaği ilə bərabər Şuşanın nadir istedada, xüsusi qabiliyyətə malik xəttat və nəqqaşları da 

olub. Xəttat Kərbəlayi Səfərəli bəy, nəqqaş Mir Möhsün Nəvvab, digər memar və sənətçilər də bir növ Kərbəlayi 

Səfi xan Qarabaği kimi Şuşanın abidələr şəhərinə çevrilməsinə çalışıblar. Rizvan Qarabağlı «Memar Kərbəlayi 

Səfi xan Qarabaği» adlı kitabında yazıb: «Pənahəli xan, sonra da İbrahim xan Şuşa şəhərinin abadlıq işlərinə 

xüsusi fikir vermişlər. Şuşanın mərkəzində böyük Cümə məscidi, şəhərin ətrafında qala divarı, Xurşidbanu və 

Pikə ağanın binaları, Xan bağı deyilən yerdə tikilmiş dəyirman, buzxana, karvansara, bir neçə dükan məhz bu 

xanlar tərəfindən inşa etdirilmişdi. Onlar təkcə Şuşada deyil, Qalanın ətrafında da qurub-yaradırdılar. Qarqar 

çayının hər iki sahilində ucaldılan Əskəran qala divarları, müxtəlif məbədlər Qarabağ xanlarının apardığı abadlıq 

işlərinin tam siyahısı deyil». Aşağı və Yuxarı Gövhər ağa məscidləri sözün əsl mənasında müsəlman Şərqinin 

əzəmətli və nadir incilərindən sayılırdı. Bu şahanə məbədin sırasında dayanan 17 məscid də şəhərə xüsusi gözəllik 

və müdriklik gətirirdi. 

Şuşa bulaqları memarlıq baxımından da fərqli idi. 1873-cü ildə Xurşidbanu Natəvan tərəfindən Şuşaya 

çəkilən su kəmərinin nəticəsində bulaq kompleksi yaradıldı. «Xan qızı» bulağı ilə məşhur olan bu çeşməli 

abidənin 12 daş gözü var idi. Bulağın uzunluğu 15, eni 7, hündürlüyü 4 metr idi. 

Şuşada olan Avropa səyyahları, rus şairləri, müxtəlif məqsədlə Azərbaycana gələn xarici ölkə vətəndaşları 

sonralar bu şəhər haqqında öz təəssüratlarını dilə gətirərək abidələrlə bağlı heyrətlərini gizlədə bilmirdilər. Hətta 

Avropada belə bir fikir də yayılmışdı ki, Allahla bərabər insanlar Şuşaya təbii gözəllik gətirib. Əgər bu şəhərin 

təbiəti Allah vergisi idisə, onu əzəmətli, vüqarlı edən abidələrini də məhz şuşalılar yaratmışdı. Zöhrabbəyovların 

malikanəsi, Mehmandarovların sarayı, Köçərli, Hacı Yusifbəyli, Seyidli, Mamayi, Hacı Mirzəcanlı məhəllələri, 

Əsəd bəyin imarəti, mülkədar Məşədi Tağının evi, Məşədi Şükrün karvansaraları Şuşaya xüsusi yaraşıq verirdi. 

Ulularımızın yaratdıqları keçmişimizdən, adları tarixdə qalan və bəzən unudulan sənətkarlarımızın daş 

dünyasından xəbər verirdi. Tariximizi sətir-sətir daşlara yazaraq bizlərə canlı sənət abidəsi kimi çatdıran Qənbər 

Qarabaği, Məşədi Xaspolad, Həsən Təbrizli, Kəblə Əkbər, Məşədi Əliqulu, Məmmədyar kimi ustaların izi, sözü, 

zəngin mənəvi yaddaşı bu dilsiz salnamələrdə əks olunmuşdur. 

Uzun illər Şuşanın tarixi abidələrinin bərpasında, qorunmasında, bununla bağlı muzeyin yaradılmasında 

memar Tofiq Zeynalovun da xidmətləri danılmaz idi. Məhz onun layihəsi əsasında şəhərin bir neçə yerində qədim 

ruhlu müasir memarlıq ansamblları yaradılmışdı. Onun layihəsi əsasında yaranan su fəvvarələri göz oxşayırdı. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

742 
 

Sovet dövründə tarixi memarlıq və şəhərsalma abidəsi kimi yüksək bədii əhəmiyyəti nəzərə alınaraq Şuşa 

Tarixi-Memarlıq qoruğuna çevrilmişdi. Şəhər ictimaiyyəti, şuşalılar abidələrin qorunmasını, bərpasını diqqət 

mərkəzində saxlayırdılar. Bir sıra tarixi abidələr dağılıb sıradan çıxmaq təhlükəsi ilə üzləşmişdi. Memarlarımızın 

məharəti, məhəbbəti sayəsində onlar yenidən həyata qaytarıldı. Bərpa edilən abidələr Şuşaya yenə də gözəllik 

gətirdi. Ulularımızdan yadigar qalan bu tarixi binaların bəzilərində müxtəlif muzeylər, poeziya evi, şəkil 

qalereyası, xalçaçılıq sexi yaradıldı. Bütün Azərbaycanda tar, kamança, ud, nağara və s. musiqi alətləri istehsal 

edən yeganə Şərq Milli Musiqi Alətləri Fabriki də Şuşada fəaliyyət göstərirdi. Xüsusilə də arxeoloji qazıntılar 

zamanı rayon ərazisində xeyli maddi mədəniyyət sərvətimiz üzə çıxdı. Milli naxışlı bulaqaltı və sütunaltı daşlar, 

bəzəkli qapı tağları, daş alətlər və s. Şuşadakı oyma sənətinin qeyri-adiliyindən xəbər verirdi. Maraqlıdır ki, 

vaxtilə Şuşada ən çox işlədilən və sənət nümunəsi kimi diqqət çəkən eyvan daşları olub ki, onlar da mahir sənətkar 

əli ilə çox məzmunlu və orijinal şəkildə oyulub. Bu bədii oymalı daş abidələrin hansı sənətkar tərəfindən 

yaradıldığı məlum olmasa da, oradakı milli ornamentlər oyma, yonma, kəsmə işlərini gözəl bilən el 

sənətkarlarımızın əl işlərindən xəbər verirdi. Onların əlimizdə olan şəkillərinə tamaşa etdikcə bu sənət əsərlərini 

yaradan babalarımızın rəssamlıq məharətinə, bədii təxəyyülünə heyran olmaya bilmirsən. 

İkinci Dünya müharibəsi illərində minlərlə şuşalı əlində silah faşistlərə qarşı çarpışdı. Onların əksəriyyəti 

bu müharibədə həlak oldu. Vətən uğrunda canını fəda edənlərin xatirəsinə Şuşada abidə ucaldıldı. O cümlədən, 

Şuşanın tarixinə şan-şöhrət gətirən Xan qızı Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün ev-muzeyləri yaradıldı. 

Onların doğma yurdlarında qoyulan büstləri erməni işğalçıları tərəfindən atəşə tutuldu. Soydaşları kimi indi bu 

heykəllər də doğma Şuşadan didərgin düşüblər. Sahiblərinin ruhlarını narahatlıqdan qurtarmaq üçün ata-baba 

ocaqlarına - öz yerlərinə qayıdacaqları o mübarək günün həsrətini çəkirlər. Tarixin bu dilsiz şahidlərinin gözləri 

yollarda qalıb. 

Şuşa Azərbaycanın ən iri turist və kurort mərkəzi idi. Burada istirahət evləri, sanatoriya, mehmanxana, 

pansionatlar tikilmişdi. 1979-cu ildə Cıdır düzünə gedən yolun sol tərəfində Molla Pənah Vaqifə hündürlüyü 18 

metrdən çox olan əzəmətli məqbərə ucaldılmışdı. Babalarımızdan yadigar qalan bir sıra məscidlər əsaslı təmir 

edilmişdi. İşğaldan əvvəl yenidən həyata qaytarılan Şuşa Mamayi məscidi, Aşağı və Yuxarı Gövhər Ağa 

məscidləri, Saatlı məbədi şəhərə xüsusi gözəllik gətirirdi. 

Yalnız qartalların qalxa biləcəyi bir ucalıqda qərar tutan Şuşanı erməni faşistlərinin işğal etməsi bizi çox 

ağrıdır. 20 ildən artıqdır ki, bu dərd bizi öldürür, amma əvvəl-axır qələbə bizimdi: 

Ömrü azdır bu möhnətin.Yad əllərdə qalmaz, Şuşam!.. 

Təbiətə naxışlanan adlarımız 

Bu dilbər guşədə dillər əzbəri olan elə yer adları var ki, onlar həm çoxluq təşkil edir, həm də adları bizim 

orfoqrafiya lüğətimizdəki sözlərdən ibarətdir. Bu toponimləri araşdırdıqca bir daha duyursan ki, bineyi-qədimdən 

bu ərazilər tamamilə azəri türklərinə məxsus olub. Dağının, meşəsinin, kahasının, dərəsinin, bağının, meydanının 

adlarına diqqətlə fikir versəniz, yad bir ifadəyə, anlaşılmaz kəlməyə rast gəlmək mümkün deyildir. Bu yerlərin 

bizlərə məxsusluğunu təsdiqləyən Şuşa toponimləri kağıza, dəftərə, hansısa bir sənədə yox, məhz təbiətin özünə 

naxışlanıb. 

Cıdır düzü - vaxtilə Qafur düzü kimi məşhurlaşan bu yer Qafur adlı bir şəxsin torpaq sahəsi olub. XIX əsrin 

əvvəllərində şuşalılar, əsasən də Cəfərqulu xan (İbrahim Xəlil xanın nəvəsi) Qafur düzündə Cıdır yarışları 

keçiriblər. Elə o vaxtdan da bura Cıdır düzü adlanıb. 

Topxana - təbiətin bu zümrüd guşəsinin - meşəsinin belə adlandırılmasının tarixi bir mənası var. İran 

hökmdarı Ağa Məhəmməd şah Qacar 1795-ci ilin yayında Şuşaya hücum edərkən öz qoşununu və topxanasını 

burada yerləşdirərək qalanı atəşə tutmuşdur. Elə o vaxtdan da həmin yerə xalq arasında «Topxana» deyilib. 1988-

ci ildə ermənilər Qarabağ münaqişəsinə məhz bu meşədən başladılar. Ermənilər səngər qurub silah-sursatını 

yerləşdirərək Şuşanı müxtəlif silahlardan atəşə tutdular. Tarix beləcə təkrarlandı... 

Ərimgəldi qayası - onun əvvəlki adı Çanaqqala olub. Ağdamdan Şuşaya gedəndə yeddi qat dolamanı 

keçdikdən sonra yolun sağ qanadında yerləşir. Çox səfalı bir mənzərəli yer idi. Vaxtilə Şuşada belə bir dəb vardı. 

Yaz aylarında şuşalı bəylər öz faytonları ilə Aran Qarabağa gedərək əkin-biçinlə məşğul olanlara baş çəkərdilər. 

Bəylərin xanımları da bu qayanın ətrafına yığışaraq həm istirahət edər, həm də ərlərinin yolunu gözləyərdilər. Hər 

kəs də öz ərinin faytonunu yaxşı tanıyardı. Elə ki tanış atlını görərdilər, tez xanımların biri qaraltıdan öz həyat 

yoldaşını tanıyar və bərkdən deyərdi: «Ərim gəldi, ərim gəldi» və sevinə-sevinə də evinə dönərdi. Beləliklə, 

Çanaqqala getdikcə öz əzəlki adını itirib Ərimgəldi qayası oldu. 

Xəzinə qayası - Daşaltı çayının sağ kənarında cıdır düzünün yanında meşə və qayalıqların içində yerləşir. 

Ağa Məhəmməd şah Qacar öldürüldükdən sonra həmin gün İbrahim Xəlil xanın qardaşı oğlu Batmanqılınc 

Məhəmməd bəy saraya gələndə görüb ki, İran qoşunlarının sərkərdələri şahın qənimət kimi topladığı xəzinəni 
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dağıdırlar. Batmanqılınc Məhəmməd bunun qarşısını alır. Müəyyən varidat ələ keçirərək öz xəzinəsi ilə birlikdə 

(İbrahim Xəlil xan Balakəndən qayıdanadək) qayalıqda basdırır. Təəssüf ki, bu xəzinə sonra nə onun özünə qismət 

olur, nə də başqalarına. Belə danışırlar ki, hətta bu hadisənin üstündən uzun illər keçdikdən sonra da ermənilərin 

fitvası ilə rus səyyahları, alimləri, əsgərləri bu qayada xəzinəni çox axtarıblar, amma tapa bilməyiblər. Elə o 

vaxtdan da bu yerlər Xəzinə qayası adlanıb. Üçmıx dağı - əslində təpədir. Onun ətrafında daha uca dağlar - Kirs 

və Sarıbaba dağları var. Cıdır düzünün ən yüksək zirvəsidir (qövsvaridir). Üç təpədən ibarətdir. Sanki torpağa 

mıx kimi sancılıb. El arasında Üçmıx dağı kimi məşhurlaşıb. 

Xan bağı - Şuşa yaxınlığındakı Qarqar çayının hər iki sahilində Qarabağ hökmdarı İbrahim Xəlil xan 

Cavanşirin dövründə salınmış böyük bağdır. El arasında xanın şərəfinə bu zümrüd guşəni «Xan bağı» 

adlandırmışlar. Sonralar burada müxtəlif binalar tikilmiş, bağ sahələri genişləndirilmiş, hətta buzxana, zorxana da 

yaradılmışdı. Deyilənə görə, İbrahim Xəlil xan bu bağı çox sevərmiş. Tez-tez ora gəlib istirahət edərmiş. Hətta 

müxtəlif əyləncələrlə də məşğul olurmuş: at çapar, ov ovlayar və s. «Kürəkçay» müqaviləsindən sonra (1805) rus 

mayorunun başçılığı ilə 500 nəfərlik polk öz silah-sursatı ilə birlikdə Xan bağında yerləşdirilib. 1826-cı ildə İran 

şahzadəsi Abbas Mirzənin qoşunlarının Qarabağa hücumu zamanı buradakı binalar dağıdılmış, bəzi yerlər 

tamamilə sıradan çıxmışdır. Sonralar Mehdiqulu Cavanşir xan tərəfindən Xan bağı bərpa edilərək yenidən əvvəlki 

halına qaytarılmışdır. 

Xarıbülbül - deyilənə görə, Şuşadan savayı heç yerdə bitmir. Əslində Şuşa dağlarında 400-ə qədər gül növü 

bitir. Xarıbülbül isə təbiətin möcüzəsidir. Bu nadir çiçəyə Cıdır düzündə, Topxana meşəsində, Şuşanın ətraf 

kəndlərində rast gəlmək olur. 

İsa bulağı - İsa adlı kişinin Sarıbaba dağının ətəyindən Şuşanın ən səfalı guşəsinə - meşənin içinə çəkdirdiyi 

çeşmədir. XIX əsrin birinci yarısından bu yerlərdə qaynayan bulaq onu çəkdirənin adı ilə məşhurlaşıb. Əsrlərdir 

ki, öz adını yaşadan bulağın başı həmişə qonaq-qaralı olub. Belə bir rəvayət də danışırlar ki, Şuşaya gələn 

qonaqları həmişə İsa bulağına gətirmək, orada onlara yaxşı məclis qurmaq bir ənənəyə çevrilib. Vaxtilə Üzeyir 

Hacıbəylinin böyük dayısı Mustafa bəy qonaqlarını başına yığaraq İsa bulağına gəlib. Bu o zaman imiş ki, Xan 

qızı Natəvan ikinci dəfə ailə həyatı qurubmuş. Onun Şuşa bəylərinə yox, Cənubi Azərbaycandan gələn kasıb Seyid 

Hüseynə ərə getməsi çoxunun izzət-nəfsinə toxunub. Bu səbəbdən də Xan qızını hədəfə götürərək onu tənqid edən 

paxıllar ağzıgöyçəklikdən qalmırdılar. Həmin qonaqlardan biri də süfrə başında Xan qızının ünvanına nalayiq 

ifadə işlədib. Şər sözə dözüm gətirə bilməyən Mustafa bəy qılıncını çəkərək qonağının sinəsinə saplayıb. Qonaq 

da həmin anda tapançası ilə Mustafanı vurub. Nəticədə hər ikisi həlak olub. Bu, sadəcə bir ölüm hadisəsi deyildi. 

Bu, şuşalı bəyin qeyrət savaşı idi. 

Ağzıyastı kaha - Cıdır düzünün yaxınlığında səfalı bir yerdə sıldırım qayalar arasında yerləşən mağara. Bu 

kahanı şair və musiqişünas-alim Mir Möhsün Nəvvab öz xərcinə düzəltdirib. Kahanın içərisindəki daşa adını və 

bu yerin tarixini yazdırıb. Otuz-qırx adam tuturdu. Mir Möhsün Nəvvab adətən yay aylarında burada ədəbi 

musiqili məclislər təşkil edərdi. İsti yay günlərində kahanın əvəzi yox idi. Çox sərin və gözəl havası olardı. Bir 

qayda olaraq Mir Möhsün Nəvvabın rəhbərlik etdiyi «Məclisi- fəramuşan» adlı şairlər məclisinin üzvləri, eləcə 

də xanəndələr, çalğıçılar bura yığışardılar. Hətta şəhərdən qonaqlar da dəvət edilərdi. Əsl şeir gecəsi keçirilərdi. 

Şairlər yeni şeirlərini oxuyar, ustadlar onları təhlil edər, məclisin sonunda isə muğam və xalq mahnıları səslənərdi. 

Qızxanım dərəsi - Şuşadan 18 kilometr aralıda səfalı və mənzərəli bir dərədir. Bu dərə Molla Pənah Vaqifin 

həyat yoldaşı Qızxanımın adı ilə bağlıdır. Deyilənə görə, Qızxanım bu yeri çox sevərmiş. Tez-tez rəfiqələrini 

başına yığaraq dərəyə gəzməyə gələrmiş. Saatlarla burada əyləşər, gül-çiçək yığar, istirahət edərmişlər. Turşsu 

mədən suyu da həmin dərədən çıxır. 

İbrahim Xəlil xanın kahası - bu kaha da Cıdır düzünün qarşı tərəfindəki sıldırım qayanın içərisində 

yerləşirdi. Deyilənə görə, İbrahim Xəlil xan bu kahanı düşmən hücumundan müdafiə olunmaq, həm də müəyyən 

qiymətli əşyaları gizlətmək üçün tikdirmişdi. Şuşanın işğalına qədər həmin kaha dururdu. Ağa körpüsü - XIX 

əsrin tarixi abidəsi sayılır. Şuşadan Xankəndiyə gedən daş yolda, Xəlfəli və Daşaltı çaylarının qovuşduğu yerdə 

qədim körpüdür. Deyilənlərə görə, bu körpünü Cövhər ağa Cavanşir saldırıb. Bu səbəbdən də el arasında onu 

«Ağa körpüsü» adlandırıblar. 1762-ci ildə Qarabağa basqın edən Urmiya hakimi Fətəli xan Əfşar məğlub 

olduqdan sonra Qarabağ hökmdarı Pənahəli xan Cavanşirlə birlikdə həmin yerdə görüşərək barışıq imzalayıblar. 

1989-cu ildə Ağa körpüsü ermənilər tərəfindən dəfələrlə dağıdılsa da, yenidən bərpa olunmuşdu. 

Kəhər atın yoxuşu - Ağa körpüsündən təxminən iki kilometr aralıda Şuşanın məşhur dağ dolamalarının 

başlandığı yerdir. El arasında onu «Kəhər atın yoxuşu» adlandırırdılar. Buna da səbəb yeddi dolamanı faytonun 

iki saata qət etməsi idi. 

Kəhrad yolu - Şuşanın şimal-şərq tərəfindəki qədim torpaq yoludur. XVIII əsrin ikinci yarısında çəkilib. 

Qarabağ paytaxtını Gəncə ilə birləşdirən bu karvan yolu boyunca körpülər salınmışdı. Çaylar üzərində bu 
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körpüləri tikməkdə məqsəd məsafəni qısaltmaq idi. 

Fətəlixan səngəri - el arasında bu yerin belə adlandırılmasının tarixi var. Urmiya hakimi Fətəli xan Əfşar 

1762-ci ildə Şuşaya hücum ərəfəsində Ballıca və Xocalı çayları arasındakı geniş düzənlikdə səngər qazaraq 

ordugahını həmin yerdə yerləşdirib və altı ay burada məskən salaraq döyüşə hazırlaşıb. Xocalının yaxınlığında 

yerləşən Fətəli xanın səngərinin divarlarının xarabalıqları və nişanələri hələ ötən əsrin sonlarına qədər qalırdı. 

Gövhər ağalıq - Şuşanın ən gözəl yerində, Üçmıx ətrafında əzəmətli malikanədir. İbrahim Xəlil xan 

Cavanşirin qızı Gövhər ağa bu malikanə ilə şəhər arasında daş körpü saldırmışdı. Həmin ərazi ona məxsus 

olduğuna görə o yerə «Gövhər ağalıq» deyirdi. 

Molla Nəsrəddin yolu - Şuşadan İrana meşələrin arası ilə gedən kəsə karvan yoludur. Araz çayının 

yaxınlığındakı eyniadlı körpünün adı ilə həmahəngdir. Uzunluğu 60 kilometrə yaxındır. XVIII əsrin ikinci 

yarısından başlayaraq Qarabağ tacirləri mallarını İrana və digər Yaxın Şərq ölkələrinə aparmaq üçün Molla 

Nəsrəddin yolundan istifadə edərdilər. 

Rastabazar küçəsi - Şuşanın ən böyük küçələrindən biri idi. Mərkəzdən keçən və eni-boyu uzanan bu düz 

küçə həm də ən böyük və yeganə ticarət mərkəzi sayılırdı. Şuşanın ən məşhur tacirlərinin arşın malı, ayaqqabı, 

paltar, dərzi, çəkməçi, qəssab, tərəvəz, bəzzaz, nüsxəbənd, papaq, əttar və s. dükanları burada yerləşirdi. Küçənin 

həm başlanğıcında, həm də qurtaracağında kiçik meydança vardı. Rastabazarın başlanğıcındakı sahə «Bazarbaşı», 

yəni bazarın başlanğıcı, sonundakı sahə isə «Meydan» adlanırdı. Meydan - Şuşanın Rastabazar küçəsinin 

qurtaracağındakı geniş bir sahə idi. Tən ortasında bulaq (Meydan bulağı), yuxarı tərəfindən karvansara, sol 

tərəfində isə böyük məscid - Gövhər ağa məscidi yerləşirdi. Şeytanbazar - Meydandakı karvansaranın qarşısından 

başlayaraq Cıdır düzü istiqamətində uzanan ikinci düz küçə sayılırdı. Bu küçədə də əsasən dəmirçilərin və 

nalbəndlərin dükanları yerləşirdi. Qapandibi - XIX əsrin ikinci yarısında və XX əsrin əvvəllərində Şuşanın şərq 

hissəsində satış bazası rolunu oynayan meydan. Meydanın ətrafında karvansara və əllaf dükanları var idi. Burada 

həmişə qələbəlik olardı. Şərq və Avropa ölkələrindən, Rusiyadan, Qafqazın müxtəlif şəhərlərindən, Qarabağın 

kəndlərindən gətirilən mallar bura toplanar və qapanda (tərəzidə) çəkiləndən sonra dəllallara (satıcılara) 

paylanardı. 

Həftəbazarı - Şuşada bazar günləri fəaliyyət göstərən, müasir dillə desək, yarmarka tipli bazar. 

Həftəbazarları arasında ticarət işlərini çarvadarlar və xırdavatçılar yerinə yetirirdilər. Meydan bulağı - Şuşa 

şəhərinin ən gözəl, izdihamlı bir yeri idi. Nələr olmurdu orada? Ticarət də vardı, sadəcə söz-söhbət üçün bir yerə 

yığışan da, tanış olmaq istəyən də, qonaq da, yerli sakin də. Qəribə bir mənzərə yaranardı. Bura gələnlər üç-üç, 

beş-beş bir yerdə oturaraq öz aralarında söhbət edərdilər. Əsl Şərq görüntüləri idi. Kimsə nəsə satardı, malını 

haraylayaraq tərifləyərdi. Bir sözlə, burada alan da var idi, satan da, təzə xəbərlərə müştaq olan da. 

Xan Qızının Bağı - bəllidir ki, 1873-cü ilin avqustunda Xan qızı Natəvan Şuşaya bulaq çəkdirməklə şəhərin 

su problemini qismən həll edib. Məhz onun sayəsində Şuşada iri su anbarı, hovuz, hamam, buzxana tikildi. Xan 

qızı Natəvan şəhər əhalisinin istirahəti və gəzintisi üçün evinin yaxınlığında ən səfalı yerdə bağ saldırdı. Burada 

küknar, qovaq, çinar və müxtəlif meyvə ağacları əkdirdi. Tezliklə bağ öz yaşıllığı ilə şəhərə xüsusi gözəllik gətirdi. 

Hətta bağın bir istirahət guşəsi kimi açılış mövsümündə Natəvan xanım bağa gəzməyə gələndə şəhər camaatına 

qonaqlıq da verib. Xan qızının bağı son dövrlərə qədər şuşalıların və qonaqların ən sevimli istirahət yeri kimi 

məşhur idi. El arasında «Xan qızının bağı» adlanan bu dilbər guşənin indiki vəziyyəti ürək parçalayandır. 

Şəmilin bağı - Yuxarı Daşaltıda kiçik düzənlik, tut ağaclarından ibarət istirahət guşəsidir. Bu yer onu 

yaradan bağbanın adı ilə dillər əzbərinə çevrilib. Daşaltı çayının üstündə Üçmıx dağının ətəyində, bulaq kənarında 

yerləşirdi. Yay aylarında bu bağın özgə bir hüsnü olardı. Musiqiçilər, xanəndələr, çalğıçılar Şəmilin bağına 

toplaşardılar. Xüsusilə də Şuşanın bu baməzə adamları bağın daimi qonaqları olardı. Deyər, gülər, çalar, oxuyar, 

istirahət edərdilər. Kim bilir, indi bu bağın ağacları da yəqin ki quruyub... Şuşa qapıları - məlumdur ki, bu şəhərin 

iki qapısı olub. Bu barədə «Qarabağnamələr»də, Nəvvabın, Nəcəf bəy Vəzirovun, Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin 

və başqalarının əsərlərində, arxiv materiallarında, xatirələrdə dəfələrlə söz açılıb. Doğrudur, bəzən Şuşanın üç-

dörd qapısı olduğunu yazanlar da var, amma bu, mümkün deyil. Çünki Şuşanın sol və sağ tərəfi tamamilə 

sıldırımdır. Bir də adlar xanlığa görə müəyyənləşib. O zaman Gəncə xanlığından Şuşaya giriş Gəncə qapısı 

adlanıb. Şəhərin yuxarı hissəsindən İrəvan xanlığı istiqamətinə yol gedildiyinə görə burada da İrəvan qapısı olub. 

Birbaşa buradan Gorus, Qafan istiqamətinə yol uzanırdı. Bəs niyə bu şəhərlərin adı ilə yox, məhz İrəvan qapısı? 

Çünki xanlıq İrəvanda yerləşirdi. Bu ərazilər də İrəvan xanlığına məxsus idi. Qarabağda baş verən müharibələr 

nəticəsində qapılar dağıdılıb, ondan heç bir əsər-əlamət qalmayıb. 

Doğrudur, Şuşanın müəyyən cığırları, yeraltı yolları da vardı. Məsələn, Şuşa həbsxanası istiqamətinə 

Mıxətər, eləcə də Xəlfəli cığırları. Qapılarla bu kiçik yolların fərqi onda idi ki, hər iki qapıdan qonaqlar, əyanlar, 

karvanlar, böyük dəstələr gəlib keçərdi. O cığırlardan isə olsa-olsa ətrafı yaxşı tanıyan kimsə ötərdi. Yəni, geniş 
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kütlə üçün nəzərdə tutulan yol deyildi. Bəzən də yazırlar ki, Şuşanın Ağoğlan adlı qapısı olub. Lakin bütün tarixi 

faktlar təsdiqləyir ki, Şuşanın iki qapısı varmış. Ağoğlan isə Laçın ərazisində yerləşən qəsrin adıdır. Ümumiyyətlə, 

Şuşa qapıları dediyimiz kimi, xanlıqla bağlı idi. Ağoğlan adlı xanlıq isə olmayıb. 

Ad sadəcə bir müraciət forması, çağırış və xitab deyil. Hər bir yerin, ərazinin, dağın, dərənin... adının 

arxasında tarix var. Bu tarixin da açılmamış səhifələrində onu yazan və yaradan xalqın milli təfəkkürü, yaşam 

tərzi və mübarizəsi, taleyi əks olunub. Onu üzə çıxarmaq, oxumaq isə bizim borcumuzdur. 

Qarabağ hökmdarı Pənahəli xan tərəfindən inşa edilən Şuşa özü də nəhəng bir sənət abidəsi idi. İndi düşmən 

caynağında çırpınan, pəncəsində saralan Şuşa öz ağır taleyini yaşayır. Vaxtilə ümummilli lider Heydər Əliyev 

onu «Abidələr şəhəri» adlandırmışdı. Qədim imarətlər, abidələr, daş kitabələr, məbədlər bu yerlərin hüsnünə özgə 

bir gözəllik gətirmişdi. Bənzəri olmayan memarlıq abidələri Qarabağın qədim tarixindən xəbər verirdi. Vaxtilə 

Şuşada 550 qədim yaşayış binası, 17 bulaq, 15 məscid, 6 karvansara, 3 türbə, 2 mədrəsə, 2 qəsr, Qala divarları, 

ümumi uzunluğu 1203 metr daş döşənmiş küçələr, hamamlar və s. abidələr mövcud idi. 870 metr uzunluğundakı 

Qala divarları tarixi memarlıq və şəhərsalma mədəniyyətinin simvolu idi. Bu Qala divarları Şuşaya xüsusi əzəmət 

verirdi. Onun hər iki tərəfində olan Gəncə, İrəvan qapıları şuşalıların dəyanətini, əzmini. Qəhrəmanlıq 

mübarizəsini yaşadırdı. Dəfələrlə yadellilər bu divarları deşik-deşik etsələr də, onu sərt hücumlara məruz qoysalar 

da, şuşalılar sinələrini qalxan edərək şəhərlərini şərəflə qoruya bilmişdilər. Bürclərdə, hücrələrdə babalarımızın 

qeyrəti, mənliyi daşlaşaraq Şuşanı alınmaz qalaya çevirmişdi. Şuşada hər bir ev, küçə, məscid, əzəmətli qəsr 

qalıqları onun şərəfli keçmişindən xəbər verirdi. 

1992-ci il mayın 8-də işğala məruz qalan şəhərin daş kitabələri dərin dərələrə atıldı, abidələr darmadağın 

edildi, yandırıldı, imarətlər külə döndərildi. Ən dəhşətlisi də o idi ki, məscidlərimizə murdarlıq gətirdilər, onlar 

Allah evini dağıtdılar. Halbuki Şuşada ermənilərə aid heç bir maddi mədəniyyət abidəsi olmayıb. 1828-ci il tarixli 

Türkmənçay müqaviləsindən sonra XIX yüziiliyin 70-ci illərində kilsə tikilmişdir. Qafqaz canişininin göstərişi ilə 

tikilən bu kilsəni də öz adlarına çıxmaqdan çəkinməyən bəd əməlli ermənilər o qədər bədbəxtdilər ki, tarixi 

keçmişlərindən də xəbərsiz qalıblar. Bəlkə də əksinə. Elə bildikləri üçün oğurluqla, qamarlamaqla, dağıtmaqla, 

talan etməklə, çox hallarda da öz adlarına çıxmaqla paxıl və kinli ürəklərinə su səpirlər. 

Şuşa memarlıq tarixini araşdırarkən məlum olur ki, buradakı abidələrin tikilməsində məşhur memar 

Kərbalayi Səfi xan Qarabağinin böyük xidməti olub. O, yalnız Şuşada deyil, Qarabağın müxtəlif şəhərlərində 

abidələrin, xüsusilə də dini məbədlərin tikilməsində xüsusi zəhmət çəkib. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 

Kərbalayi Səfi xan Qarabaği ilə bərabər Şuşanın nadir istedada, xüsusi qabiliyyətə malik xəttat və nəqqaşları da 

olub. Xəttat Kərbəlayi Səfərəli bəy, nəqqaş Mir Möhsün Nəvvab, digər memar və sənətçilər də bir növ Kərbəlayi 

Səfi xan Qarabaği kimi Şuşanın abidələr şəhərinə çevrilməsinə çalışıblar. Rizvan Qarabağlı «Memar Kərbəlayi 

Səfi xan Qarabaği» adlı kitabında yazıb: «Pənahəli xan, sonra da İbrahim xan Şuşa şəhərinin abadlıq işlərinə 

xüsusi fikir vermişlər. Şuşanın mərkəzində böyük Cümə məscidi, şəhərin ətrafında qala divarı, Xurşidbanu və 

Pikə ağanın binaları, Xan bağı deyilən yerdə tikilmiş dəyirman, buzxana, karvansara, bir neçə dükan məhz bu 

xanlar tərəfindən inşa etdirilmişdi. Onlar təkcə Şuşada deyil, Qalanın ətrafında da qurub-yaradırdılar. Qarqar 

çayının hər iki sahilində ucaldılan Əskəran qala divarları, müxtəlif məbədlər Qarabağ xanlarının apardığı abadlıq 

işlərinin tam siyahısı deyil».. 

Aşağı və Yuxarı Gövhər ağa məscidləri sözün əsl mənasında müsəlman Şərqinin əzəmətli və nadir 

incilərindən sayılırdı. Bu şahanə məbədin sırasında dayanan 17 məscid də şəhərə xüsusi gözəllik və müdriklik 

gətirirdi. 

Şuşa bulaqları memarlıq baxımından da fərqli idi. 1873-cü ildə Xurşidbanu Natəvan tərəfindən Şuşaya 

çəkilən su kəmərinin nəticəsində bulaq kompleksi yaradıldı. «Xan qızı» bulağı ilə məşhur olan bu çeşməli 

abidənin 12 daş gözü var idi. Bulağın uzunluğu 15, eni 7, hündürlüyü 4 metr idi. 

Şuşada olan Avropa səyyahları, rus şairləri, müxtəlif məqsədlə Azərbaycana gələn xarici ölkə vətəndaşları 

sonralar bu şəhər haqqında öz təəssüratlarını dilə gətirərək abidələrlə bağlı heyrətlərini gizlədə bilmirdilər. Hətta 

Avropada belə bir fikir də yayılmışdı ki, Allahla bərabər insanlar Şuşaya təbii gözəllik gətirib. Əgər bu şəhərin 

təbiəti Allah vergisi idisə, onu əzəmətli, vüqarlı edən abidələrini də məhz şuşalılar yaratmışdı. Zöhrabbəyovların 

malikanəsi, Mehmandarovların sarayı, Köçərli, Hacı Yusifbəyli, Seyidli, Mamayi, Hacı Mirzəcanlı məhəllələri, 

Əsəd bəyin imarəti, mülkədar Məşədi Tağının evi, Məşədi Şükrün karvansaraları Şuşaya xüsusi yaraşıq verirdi. 

Ulularımızın yaratdıqları keçmişimizdən, adları tarixdə qalan və bəzən unudulan sənətkarlarımızın daş 

dünyasından xəbər verirdi. Tariximizi sətir-sətir daşlara yazaraq bizlərə canlı sənət abidəsi kimi çatdıran Qənbər 

Qarabaği, Məşədi Xaspolad, Həsən Təbrizli, Kəblə Əkbər, Məşədi Əliqulu, Məmmədyar kimi ustaların izi, sözü, 

zəngin mənəvi yaddaşı bu dilsiz salnamələrdə əks olunmuşdur. 

Uzun illər Şuşanın tarixi abidələrinin bərpasında, qorunmasında, bununla bağlı muzeyin yaradılmasında 
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memar Tofiq Zeynalovun da xidmətləri danılmaz idi. Məhz onun layihəsi əsasında şəhərin bir neçə yerində qədim 

ruhlu müasir memarlıq ansamblları yaradılmışdı. Onun layihəsi əsasında yaranan su fəvvarələri göz oxşayırdı. 

Sovet dövründə tarixi memarlıq və şəhərsalma abidəsi kimi yüksək bədii əhəmiyyəti nəzərə alınaraq Şuşa 

Tarixi-Memarlıq qoruğuna çevrilmişdi. Şəhər ictimaiyyəti, şuşalılar abidələrin qorunmasını, bərpasını diqqət 

mərkəzində saxlayırdılar. Bir sıra tarixi abidələr dağılıb sıradan çıxmaq təhlükəsi ilə üzləşmişdi. Memarlarımızın 

məharəti, məhəbbəti sayəsində onlar yenidən həyata qaytarıldı. Bərpa edilən abidələr Şuşaya yenə də gözəllik 

gətirdi. Ulularımızdan yadigar qalan bu tarixi binaların bəzilərində müxtəlif muzeylər, poeziya evi, şəkil 

qalereyası, xalçaçılıq sexi yaradıldı. Bütün Azərbaycanda tar, kamança, ud, nağara və s. musiqi alətləri istehsal 

edən yeganə Şərq Milli Musiqi Alətləri Fabriki də Şuşada fəaliyyət göstərirdi. Xüsusilə də arxeoloji qazıntılar 

zamanı rayon ərazisində xeyli maddi mədəniyyət sərvətimiz üzə çıxdı. Milli naxışlı bulaqaltı və sütunaltı daşlar, 

bəzəkli qapı tağları, daş alətlər və s. Şuşadakı oyma sənətinin qeyri-adiliyindən xəbər verirdi. Maraqlıdır ki, 

vaxtilə Şuşada ən çox işlədilən və sənət nümunəsi kimi diqqət çəkən eyvan daşları olub ki, onlar da mahir sənətkar 

əli ilə çox məzmunlu və orijinal şəkildə oyulub. Bu bədii oymalı daş abidələrin hansı sənətkar tərəfindən 

yaradıldığı məlum olmasa da, oradakı milli ornamentlər oyma, yonma, kəsmə işlərini gözəl bilən el 

sənətkarlarımızın əl işlərindən xəbər verirdi. Onların əlimizdə olan şəkillərinə tamaşa etdikcə bu sənət əsərlərini 

yaradan babalarımızın rəssamlıq məharətinə, bədii təxəyyülünə heyran olmaya bilmirsən. 

İkinci Dünya müharibəsi illərində minlərlə şuşalı əlində silah faşistlərə qarşı çarpışdı. Onların əksəriyyəti 

bu müharibədə həlak oldu. Vətən uğrunda canını fəda edənlərin xatirəsinə Şuşada abidə ucaldıldı. O cümlədən, 

Şuşanın tarixinə şan-şöhrət gətirən Xan qızı Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün ev-muzeyləri yaradıldı. 

Onların doğma yurdlarında qoyulan büstləri erməni işğalçıları tərəfindən atəşə tutuldu. Soydaşları kimi indi bu 

heykəllər də doğma Şuşadan didərgin düşüblər. Sahiblərinin ruhlarını narahatlıqdan qurtarmaq üçün ata-baba 

ocaqlarına - öz yerlərinə qayıdacaqları o mübarək günün həsrətini çəkirlər. Tarixin bu dilsiz şahidlərinin gözləri 

yollarda qalıb. 

Şuşa Azərbaycanın ən iri turist və kurort mərkəzi idi. Burada istirahət evləri, sanatoriya, mehmanxana, 

pansionatlar tikilmişdi. 1979-cu ildə Cıdır düzünə gedən yolun sol tərəfində Molla Pənah Vaqifə hündürlüyü 18 

metrdən çox olan əzəmətli məqbərə ucaldılmışdı. Babalarımızdan yadigar qalan bir sıra məscidlər əsaslı təmir 

edilmişdi. İşğaldan əvvəl yenidən həyata qaytarılan Şuşa Mamayi məscidi, Aşağı və Yuxarı Gövhər Ağa 

məscidləri, Saatlı məbədi şəhərə xüsusi gözəllik gətirirdi. 

Yalnız qartalların qalxa biləcəyi bir ucalıqda qərar tutan Şuşanı erməni faşistlərinin işğal etməsi bizi çox 

ağrıdır. 20 ildən artıqdır ki, bu dərd bizi öldürür, amma əvvəl-axır qələbə bizimdi: 

Ömrü azdır bu möhnətin, 

Yad əllərdə qalmaz, Şuşam!..Təbiətə naxışlanan adlarımız 

Bu dilbər guşədə dillər əzbəri olan elə yer adları var ki, onlar həm çoxluq təşkil edir, həm də adları bizim 

orfoqrafiya lüğətimizdəki sözlərdən ibarətdir. Bu toponimləri araşdırdıqca bir daha duyursan ki, bineyi-qədimdən 

bu ərazilər tamamilə azəri türklərinə məxsus olub. Dağının, meşəsinin, kahasının, dərəsinin, bağının, meydanının 

adlarına diqqətlə fikir versəniz, yad bir ifadəyə, anlaşılmaz kəlməyə rast gəlmək mümkün deyildir. Bu yerlərin 

bizlərə məxsusluğunu təsdiqləyən Şuşa toponimləri kağıza, dəftərə, hansısa bir sənədə yox, məhz təbiətin özünə 

naxışlanıb. 

Cıdır düzü - vaxtilə Qafur düzü kimi məşhurlaşan bu yer Qafur adlı bir şəxsin torpaq sahəsi olub. XIX əsrin 

əvvəllərində şuşalılar, əsasən də Cəfərqulu xan (İbrahim Xəlil xanın nəvəsi) Qafur düzündə Cıdır yarışları 

keçiriblər. Elə o vaxtdan da bura Cıdır düzü adlanıb. 

Topxana - təbiətin bu zümrüd guşəsinin - meşəsinin belə adlandırılmasının tarixi bir mənası var. İran 

hökmdarı Ağa Məhəmməd şah Qacar 1795-ci ilin yayında Şuşaya hücum edərkən öz qoşununu və topxanasını 

burada yerləşdirərək qalanı atəşə tutmuşdur. Elə o vaxtdan da həmin yerə xalq arasında «Topxana» deyilib. 1988-

ci ildə ermənilər Qarabağ münaqişəsinə məhz bu meşədən başladılar. Ermənilər səngər qurub silah-sursatını 

yerləşdirərək Şuşanı müxtəlif silahlardan atəşə tutdular. Tarix beləcə təkrarlandı... 

Ərimgəldi qayası - onun əvvəlki adı Çanaqqala olub. Ağdamdan Şuşaya gedəndə yeddi qat dolamam 

keçdikdən sonra yolun sağ qanadında yerləşir. Çox səfalı bir mənzərəli yer idi. Vaxtilə Şuşada belə bir dəb vardı. 

Yaz aylarında şuşalı bəylər öz faytonları ilə Aran Qarabağa gedərək əkin-biçinlə məşğul olanlara baş çəkərdilər. 

Bəylərin xanımları da bu qayanın ətrafına yığışaraq həm istirahət edər, həm də ərlərinin yolunu gözləyərdilər. Hər 

kəs də öz ərinin faytonunu yaxşı tanıyardı. Elə ki tanış atlını görərdilər, tez xanımların biri qaraltıdan öz həyat 

yoldaşını tanıyar və bərkdən deyərdi: «Ərim gəldi, ərim gəldi» və sevinə-sevinə də evinə dönərdi. Beləliklə, 

Çanaqqala getdikcə öz əzəlki adını itirib Ərimgəldi qayası oldu. 

Xəzinə qayası - Daşaltı çayının sağ kənarında cıdır düzünün yanında meşə və qayalıqların içində yerləşir. 
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Ağa Məhəmməd şah Qacar öldürüldükdən sonra həmin gün İbrahim Xəlil xanın qardaşı oğlu Batmanqılınc 

Məhəmməd bəy saraya gələndə görüb ki, İran qoşunlarının sərkərdələri şahın qənimət kimi topladığı xəzinəni 

dağıdırlar. Batmanqılınc Məhəmməd bunun qarşısını alır. Müəyyən varidat ələ keçirərək öz xəzinəsi ilə birlikdə 

(İbrahim Xəlil xan Balakəndən qayıdanadək) qayalıqda basdırır. Təəssüf ki, bu xəzinə sonra nə onun özünə qismət 

olur, nə də başqalarına. Belə danışırlar ki, hətta bu hadisənin üstündən uzun illər keçdikdən sonra da ermənilərin 

fitvası ilə rus səyyahları, alimləri, əsgərləri bu qayada xəzinəni çox axtarıblar, amma tapa bilməyiblər. Elə o 

vaxtdan da bu yerlər Xəzinə qayası adlanıb. 

Üçmıx dağı - əslində təpədir. Onun ətrafında daha uca dağlar - Kirs və Sarıbaba dağları var. Cıdır düzünün 

ən yüksək zirvəsidir (qövsvaridir). Üç təpədən ibarətdir. Sanki torpağa mıx kimi sancılıb. El arasında Üçmıx dağı 

kimi məşhurlaşıb. 

Xan bağı - Şuşa yaxınlığındakı Qarqar çayının hər iki sahilində Qarabağ hökmdarı İbrahim Xəlil xan 

Cavanşirin dövründə salınmış böyük bağdır. El arasında xanın şərəfinə bu zümrüd guşəni «Xan bağı» 

adlandırmışlar. Sonralar burada müxtəlif binalar tikilmiş, bağ sahələri genişləndirilmiş, hətta buzxana, zorxana da 

yaradılmışdı. Deyilənə görə, İbrahim Xəlil xan bu bağı çox sevərmiş. Tez-tez ora gəlib istirahət edərmiş. Hətta 

müxtəlif əyləncələrlə də məşğul olurmuş: at çapar, ov ovlayar və s. «Kürəkçay» müqaviləsindən sonra (1805) rus 

mayorunun başçılığı ilə 500 nəfərlik polk öz silah-sursatı ilə birlikdə Xan bağında yerləşdirilib. 1826-cı ildə İran 

şahzadəsi Abbas Mirzənin qoşunlarının Qarabağa hücumu zamanı buradakı binalar dağıdılmış, bəzi yerlər 

tamamilə sıradan çıxmışdır. Sonralar Mehdiqulu Cavanşir xan tərəfindən Xan bağı bərpa edilərək yenidən əvvəlki 

halına qaytarılmışdır. 

Xarıbülbül - deyilənə görə, Şuşadan savayı heç yerdə bitmir. Əslində Şuşa dağlarında 400-ə qədər gül növü 

bitir. Xarıbülbül isə təbiətin möcüzəsidir. Bu nadir çiçəyə Cıdır düzündə, Topxana meşəsində, Şuşanın ətraf 

kəndlərində rast gəlmək olur. 

İsa bulağı - İsa adlı kişinin Sarıbaba dağının ətəyindən Şuşanın ən səfalı guşəsinə - meşənin içinə çəkdirdiyi 

çeşmədir. XIX əsrin birinci yarısından bu yerlərdə qaynayan bulaq onu çəkdirənin adı ilə məşhurlaşıb. Əsrlərdir 

ki, öz adını yaşadan bulağın başı həmişə qonaq-qaralı olub. Belə bir rəvayət də danışırlar ki, Şuşaya gələn 

qonaqları həmişə İsa bulağına gətirmək, orada onlara yaxşı məclis qurmaq bir ənənəyə çevrilib. Vaxtilə Üzeyir 

Hacıbəylinin böyük dayısı Mustafa bəy qonaqlarını başına yığaraq İsa bulağına gəlib. Bu o zaman imiş ki, Xan 

qızı Natəvan ikinci dəfə ailə həyatı qurubmuş. Onun Şuşa bəylərinə yox, Cənubi Azərbaycandan gələn kasıb Seyid 

Hüseynə ərə getməsi çoxunun izzət-nəfsinə toxunub. Bu səbəbdən də Xan qızını hədəfə götürərək onu tənqid edən 

paxıllar ağzıgöyçəklikdən qalmırdılar. Həmin qonaqlardan biri də süfrə başında Xan qızının ünvanına nalayiq 

ifadə işlədib. Şər sözə dözüm gətirə bilməyən Mustafa bəy qılıncını çəkərək qonağının sinəsinə saplayıb. Qonaq 

da həmin anda tapançası ilə Mustafanı vurub. Nəticədə hər ikisi həlak olub. Bu, sadəcə bir ölüm hadisəsi deyildi. 

Bu, şuşalı bəyin qeyrət savaşı idi. 

Ağzıyastı kaha - Cıdır düzünün yaxınlığında səfalı bir yerdə sıldırım qayalar arasında yerləşən mağara. Bu 

kahanı şair və musiqişünas-alim Mir Möhsün Nəvvab öz xərcinə düzəltdirib. Kahanın içərisindəki daşa adını və 

bu yerin tarixini yazdırıb. Otuz-qırx adam tuturdu. Mir Möhsün Nəvvab adətən yay aylarında burada ədəbi 

musiqili məclislər təşkil edərdi. İsti yay günlərində kahanın əvəzi yox idi. Çox sərin və gözəl havası olardı. Bir 

qayda olaraq Mir Möhsün Nəvvabın rəhbərlik etdiyi «Məclisi- fəramuşan» adlı şairlər məclisinin üzvləri, eləcə 

də xanəndələr, çalğıçılar bura yığışardılar. Hətta şəhərdən qonaqlar da dəvət edilərdi. Əsl şeir gecəsi keçirilərdi. 

Şairlər yeni şeirlərini oxuyar, ustadlar onları təhlil edər, məclisin sonunda isə muğam və xalq mahnıları səslənərdi. 

Qızxanım dərəsi - Şuşadan 18 kilometr aralıda səfalı və mənzərəli bir dərədir. Bu dərə Molla Pənah Vaqifin 

həyat yoldaşı Qızxanımın adı ilə bağlıdır. Deyilənə görə, Qızxanım bu yeri çox sevərmiş. Tez-tez rəfiqələrini 

başına yığaraq dərəyə gəzməyə gələrmiş. Saatlarla burada əyləşər, gül-çiçək yığar, istirahət edərmişlər. Turşsu 

mədən suyu da həmin dərədən çıxır. 

İbrahim Xəlil xanın kahası - bu kaha da Cıdır düzünün qarşı tərəfindəki sıldırım qayanın içərisində 

yerləşirdi. Deyilənə görə, İbrahim Xəlil xan bu kahanı düşmən hücumundan müdafiə olunmaq, həm də müəyyən 

qiymətli əşyaları gizlətmək üçün tikdirmişdi. Şuşanın işğalına qədər həmin kaha dururdu. 

Ağa körpüsü - XIX əsrin tarixi abidəsi sayılır. Şuşadan Xankəndiyə gedən daş yolda, Xəlfəli və Daşaltı 

çaylarının qovuşduğu yerdə qədim körpüdür. Deyilənlərə görə, bu körpünü Cövhər ağa Cavanşir saldırıb. Bu 

səbəbdən də el arasında onu «Ağa körpüsü» adlandırıblar. 1762-ci ildə Qarabağa basqın edən Urmiya hakimi 

Fətəli xan Əfşar məğlub olduqdan sonra Qarabağ hökmdarı Pənahəli xan Cavanşirlə birlikdə həmin yerdə 

görüşərək barışıq imzalayıblar. 1989-cu ildə Ağa körpüsü ermənilər tərəfindən dəfələrlə dağıdılsa da, yenidən 

bərpa olunmuşdu. 

Kəhər atın yoxuşu - Ağa körpüsündən təxminən iki kilometr aralıda Şuşanın məşhur dağ dolamalarının 
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başlandığı yerdir. El arasında onu «Kəhər atın yoxuşu» adlandırırdılar. Buna da səbəb yeddi dolamanı faytonun 

iki saata qət etməsi idi. 

Kəhrad yolu - Şuşanın şimal-şərq tərəfindəki qədim torpaq yoludur. XVIII əsrin ikinci yarısında çəkilib. 

Qarabağ paytaxtını Gəncə ilə birləşdirən bu karvan yolu boyunca körpülər salınmışdı. Çaylar üzərində bu 

körpüləri tikməkdə məqsəd məsafəni qısaltmaq idi. 

Fətəlixan səngəri - el arasında bu yerin belə adlandırılmasının tarixi var. Urmiya hakimi Fətəli xan Əfşar 

1762-ci ildə Şuşaya hücum ərəfəsində Ballıca və Xocalı çayları arasındakı geniş düzənlikdə səngər qazaraq 

ordugahını həmin yerdə yerləşdirib və altı ay burada məskən salaraq döyüşə hazırlaşıb. Xocalının yaxınlığında 

yerləşən Fətəli xanın səngərinin divarlarının xarabalıqları və nişanələri hələ ötən əsrin sonlarına qədər qalırdı. 

Gövhər ağalıq - Şuşanın ən gözəl yerində, Üçmıx ətrafında əzəmətli malikanədir. İbrahim Xəlil xan 

Cavanşirin qızı Gövhər ağa bu malikanə ilə şəhər arasında daş körpu saldırmışdı. Həmin ərazi ona məxsus 

olduğuna görə o yerə «Gövhər ağalıq» deyirdi. 

Molla Nəsrəddin yolu - Şuşadan İrana meşələrin arası ilə gedən kəsə karvan yoludur. Araz çayının 

yaxınlığındakı eyniadlı körpünün adı ilə həmahəngdir. Uzunluğu 60 kilometrə yaxındır. XVIII əsrin ikinci 

yarısından başlayaraq Qarabağ tacirləri mallarını İrana və digər Yaxın Şərq ölkələrinə aparmaq üçün Molla 

Nəsrəddin yolundan istifadə edərdilər. 

Rastabazar küçəsi - Şuşanın ən böyük küçələrindən biri idi. Mərkəzdən keçən və eni-boyu uzanan bu düz 

küçə həm də ən böyük və yeganə ticarət mərkəzi sayılırdı. Şuşanın ən məşhur tacirlərinin arşın malı, ayaqqabı, 

paltar, dərzi, çəkməçi, qəssab, tərəvəz, bəzzaz, nüsxəbənd, papaq, əttar və s. dükanları burada yerləşirdi. Küçənin 

həm başlanğıcında, həm də qurtaracağında kiçik meydança vardı. Rastabazarın başlanğıcındakı sahə «Bazarbaşı», 

yəni bazarın başlanğıcı, sonundakı sahə isə «Meydan» adlanırdı. 

Meydan - Şuşanın Rastabazar küçəsinin qurtaracağındakı geniş bir sahə idi. Tən ortasında bulaq (Meydan 

bulağı), yuxarı tərəfindən karvansara, sol tərəfində isə böyük məscid - Gövhər ağa məscidi yerləşirdi. 

Şeytanbazar - Meydandakı karvansaranın qarşısından başlayaraq Cıdır düzü istiqamətində uzanan ikinci 

düz küçə sayılırdı. Bu küçədə də əsasən dəmirçilərin və nalbəndlərin dükanları yerləşirdi. Qapandibi - XIX əsrin 

ikinci yarısında və XX əsrin əvvəllərində Şuşanın şərq hissəsində satış bazası rolunu oynayan meydan. Meydanın 

ətrafında karvansara və əllaf dükanları var idi. Burada həmişə qələbəlik olardı. Şərq və Avropa ölkələrindən, 

Rusiyadan, Qafqazın müxtəlif şəhərlərindən, Qarabağın kəndlərindən gətirilən mallar bura toplanar və qapanda 

(tərəzidə) çəkiləndən sonra dəllallara (satıcılara) paylanardı. 

Həftəbazarı - Şuşada bazar günləri fəaliyyət göstərən, müasir dillə desək, yarmarka tipli bazar. 

Həftəbazarları arasında ticarət işlərini çarvadarlar və xırdavatçılar yerinə yetirirdilər. Meydan bulağı - Şuşa 

şəhərinin ən gözəl, izdihamlı bir yeri idi. Nələr olmurdu orada? Ticarət də vardı, sadəcə söz-söhbət üçün bir yerə 

yığışan da, tanış olmaq istəyən də, qonaq da, yerli sakin də. Qəribə bir mənzərə yaranardı. Bura gələnlər üç-üç, 

beş-beş bir yerdə oturaraq öz aralarında söhbət edərdilər. Əsl Şərq görüntüləri idi. Kimsə nəsə satardı, malını 

haraylayaraq tərifləyərdi. Bir sözlə, burada alan da var idi, satan da, təzə xəbərlərə müştaq olan da. 

Xan Qızının Bağı - bəllidir ki, 1873-cü ilin avqustunda Xan qızı Natəvan Şuşaya bulaq çəkdirməklə şəhərin 

su problemini qismən həll edib. Məhz onun sayəsində Şuşada iri su anbarı, hovuz, hamam, buzxana tikildi. Xan 

qızı Natəvan şəhər əhalisinin istirahəti və gəzintisi üçün evinin yaxınlığında ən səfalı yerdə bağ saldırdı. Burada 

küknar, qovaq, çinar və müxtəlif meyvə ağacları əkdirdi. Tezliklə bağ öz yaşıllığı ilə şəhərə xüsusi gözəllik gətirdi. 

Hətta bağın bir istirahət guşəsi kimi açılış mövsümündə Natəvan xanım bağa gəzməyə gələndə şəhər camaatına 

qonaqlıq da verib. Xan qızının bağı son dövrlərə qədər şuşalıların və qonaqların ən sevimli istirahət yeri kimi 

məşhur idi. El arasında «Xan qızının bağı» adlanan bu dilbər guşənin indiki vəziyyəti ürək parçalayandır. 

Şəmilin bağı - Yuxarı Daşaltıda kiçik düzənlik, tut ağaclarından ibarət istirahət guşəsidir. Bu yer onu 

yaradan bağbanın adı ilə dillər əzbərinə çevrilib. Daşaltı çayının üstündə Üçmıx dağının ətəyində, bulaq kənarında 

yerləşirdi. Yay aylarında bu bağın özgə bir hüsnü olardı. Musiqiçilər, xanəndələr, çalğıçılar Şəmilin bağına 

toplaşardılar. Xüsusilə də Şuşanın bu baməzə adamları bağın daimi qonaqları olardı. Deyər, gülər, çalar, oxuyar, 

istirahət edərdilər. Kim bilir, indi bu bağın ağacları da yəqin ki quruyub... 

Şuşa qapıları - məlumdur ki, bu şəhərin iki qapısı olub. Bu barədə «Qarabağnamələr»də, Nəvvabın, Nəcəf 

bəy Vəzirovun, Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin və başqalarının əsərlərində, arxiv materiallarında, xatirələrdə 

dəfələrlə söz açılıb. Doğrudur, bəzən Şuşanın üç-dörd qapısı olduğunu yazanlar da var, amma bu, mümkün deyil. 

Çünki Şuşanın sol və sağ tərəfi tamamilə sıldırımdır. Bir də adlar xanlığa görə müəyyənləşib. O zaman Gəncə 

xanlığından Şuşaya giriş Gəncə qapısı adlanıb. Şəhərin yuxarı hissəsindən İrəvan xanlığı istiqamətinə yol 

gedildiyinə görə burada da İrəvan qapısı olub. Birbaşa buradan Gorus, Qafan istiqamətinə yol uzanırdı. Bəs niyə 

bu şəhərlərin adı ilə yox, məhz İrəvan qapısı? Çünki xanlıq İrəvanda yerləşirdi. Bu ərazilər də İrəvan xanlığına 
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məxsus idi. Qarabağda baş verən müharibələr nəticəsində qapılar dağıdılıb, ondan heç bir əsər-əlamət qalmayıb. 

Doğrudur, Şuşanın müəyyən cığırları, yeraltı yolları da vardı. Məsələn, Şuşa həbsxanası istiqamətinə 

Mıxətər, eləcə də Xəlfəli cığırları. Qapılarla bu kiçik yolların fərqi onda idi ki, hər iki qapıdan qonaqlar, əyanlar, 

karvanlar, böyük dəstələr gəlib keçərdi. O cığırlardan isə olsa-olsa ətrafı yaxşı tanıyan kimsə ötərdi. Yəni, geniş 

kütlə üçün nəzərdə tutulan yol deyildi. Bəzən də yazırlar ki, Şuşanın Ağoğlan adlı qapısı olub. Lakin bütün tarixi 

faktlar təsdiqləyir ki, Şuşanın iki qapısı varmış. Ağoğlan isə Laçın ərazisində yerləşən qəsrin adıdır. Ümumiyyətlə, 

Şuşa qapıları dediyimiz kimi, xanlıqla bağlı idi. Ağoğlan adlı xanlıq isə olmayıb. 

...Ad sadəcə bir müraciət forması, çağırış və xitab deyil. Hər bir yerin, ərazinin, dağın, dərənin. adının 

arxasında tarix var. Bu tarixin da açılmamış səhifələrində onu yazan və yaradan xalqın milli təfəkkürü, yaşam 

tərzi və mübarizəsi, taleyi əks olunub. Onu üzə çıxarmaq, oxumaq isə bizim borcumuzdur. 

 

Kaspi. - 2013. - 25 iyul. - №133. - S. 11. 

 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

750 
 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin işğalı və münaqişənin  

BMT təhlükəsizlik şurasında müzakirəsi 
 

Vahid Ömərov, 

fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru 

 

1992-ci il mayın 8-də Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi olan Şuşa şəhəri ələ keçirildi. 

Ermənistan ordusu Azərbaycan torpaqlarında möhkəmlənmək, Qarabağın dağlıq hissəsini Ermənistan 

Respublikasına birləşdirmək məqsədilə ətraf rayonlara hücuma başladı. Dağlıq Qarabağın Ermənistana 

birləşdirilməsi yolunda qonşu respublikanın sərhədinə yaxın ərazidə yerləşən qədim Azərbaycan şəhəri 

Laçın əsas maneə idi. 1992-ci il mayın 17-də Laçın şəhəri də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal 

olundu. 

Beləliklə, “öz müqəddəratını təyin etmək ideyasını” reallaşdırmaq adı altında Azərbaycanın Dağlıq 

Qarabağ bölgəsini işğal edən ermənilərin təcavüzkar siyasəti vüsət aldı. Laçının işğalı müharibənin Dağlıq 

Qarabağın hüdudlarından çıxaraq Ermənistanın hərbi işğalçılıq niyyətinin daha böyük olduğunu göstərdi. 

Ermənilərin “humanitar dəhliz” adlandırdıqları bu yol ilə Dağlıq Qarabağa qısa zaman çərçivəsində külli 

miqdarda silah, döyüş sursatı, hərbi qüvvə gətirildi. Nəticədə, 1993-cü il ərzində Ermənistanın ərazi iddiası 

obyekti olan Dağlıq Qarabağ bölgəsinin (4400 kv km) hüdudlarından kənarda yerləşən və onun ərazisindən 4 dəfə 

böyük olan Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonları (17000 kv km) Ermənistan 

silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi. Müharibədə 20000 nəfərdən çox Azərbaycan vətəndaşı həlak olmuş, 

100000 nəfər yaralanmış, 50000 nəfər isə əlil olmuşdur. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 1 milyona 

qədər əhali öz torpağında qaçqın vəziyyətinə düşdü. Yüzlərlə yaşayış məntəqəsi dağıdıldı, talan edildi və 

yandırıldı. Hazırda Azərbaycan ərazisinin 20 faizdən çox hissəsi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin işğalı ilə əlaqədar, BMT Təhlükəsizlik 

Şurası 7 bəyanat və 4 qətnamə qəbul etmişdir. Kəlbəcər rayonunun işğalı ilə əlaqədar 822 (30 aprel, 1993), Ağdam 

rayonunun işğalı ilə əlaqədar 853 (29 iyul, 1993), Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı rayonlarının işğalı ilə əlaqədar 874 

(14 oktyabr, 1993), Zəngilan rayonunun işğalı ilə əlaqədar isə 884 (11 noyabr, 1993) saylı qətnamələr-qəbul 

edilərkən Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan böyük dövlətlər Ermənistanın təcavüzkar dövlət kimi 

tanınmasına razılıq verməyərək, münaqişənin ATƏT-in Minsk Qrupu çərçivəsində atəşkəs və danışıqlar yolu ilə 

həll olunmasını üstün tutdular. Cəzasız qaldığından ruhlanan və bundan istifadə edən Ermənistan BMT TŞ-nin 

münaqişəyə dair qəbul etdiyi 4 qətnaməyə də məhəl qoymadı. 

Çox təəssüf ki, dünya birliyi Ermənistanın bu açıq-aşkar təcavüzkarlığına göz yumdu və təcavüzkarın 

cilovlanması üçün heç bir əməli tədbir görmədi. 1992- 1993-cü illərdə münaqişəni nizama salmaq üçün BMT 

Təhlükəsizlik Şurasında aparılan müzakirələr zamanı və sənədlər qəbul edilərkən şuranın daimi üzvləri olan 

böyük dövlətlər Ermənistan- Azərbaycan münaqişəsinin kəskinləşməsinin səbəblərinin, xarakterinin və 

mahiyyətinin qiymətləndirilməsinə birmənalı yanaşmadılar. Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilən bütün 

sənədlərdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü Dağlıq Qarabağ regionunda və onun ətrafında münaqişə" 

kimi qiymətləndirilmişdir. Şuranın daimi üzvləri münaqişəyə Azərbaycanla Dağlıq Qarabağ arasında olan 

münaqişə kimi baxırdılar. 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamələr: 

822 saylı QƏTNAMƏ ( 30 aprel 1993-ci il) 

Təhlükəsizlik Şurası, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 29 yanvar və 6 aprel 1993-cü il tarixlərində verdiyi bəyanatlara istinad 

edərək, Baş katibin 14 aprel 1993-cü il tarixli məruzəsini nəzərə alaraq, Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan 

Respublikası arasındakı münasibətlərin pisləşməsi ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edərək, silahlı hərbi 

əməliyyatların genişlənməsini, xüsusilə də, yerli erməni qüvvələrinin Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun işğal 

etməsini narahatlıqla qeyd edərək, yaranmış vəziyyətin regionda sülh və təhlükəsizlik üçün təhlükə olduğundan 

narahat olaraq, regionda, xüsusilə də, Kəlbəcər rayonunda əhalinin böyük hissəsinin qaçqın düşməsilə və 

fövqəladə humanitar vəziyyətlə bağlı dərin narahatçılıq ifadə edərək, regiondakı bütün dövlətlərin suverenliyinə 

və ərazi bütövlüyünə hörməti bir daha təsdiq edərək, beynəlxalq sərhədlərin pozulmazlığını və ərazilərin güc 

tətbiq etməklə əldə olunmasının yolverilməzliyini təsdiq edərək. ATƏM çərçivəsində həyata keçirilən silah 

prosesinə dəstək verdiyini bəyan edərək və bu sülh prosesinə silahlı hərbi əməliyyatların pozucu təsir göstərə 

bilməsindən narahat olaraq: 

1. Bütün hərbi əməliyyatların və atəşin kəsilməsinə mane törədə biləcək aktların təcili dayandırılmasını, 
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həmçinin, Kəlbəcər rayonundan və Azərbaycanın işğal olunmamış digər rayonlarından bütün işğalçı qüvvələrin 

təcili çıxarılmasını tələb edir. 

2. Maraqlı tərəfləri ATƏM-in Minsk Qrupu çərçivəsində münaqişənin həll edilməsi məqsədilə təcili 

danışıqlara başlamağa və problemin dinc vasitələrlə həllini çətinləşdirən istənilən fəaliyyətdən imtina etməyə 

təkidlə çağırır. 

3. Regionda, xüsusilə də, münaqişənin əhatə etdiyi bütün rayonlarda əhalinin iztirablarını yüngülləşdirmək 

məqsədilə humanitar yardım göstərilməsi ilə bağlı beynəlxalq fəaliyyətin həyata keçirilməsini təmin etməyə 

çağırır və beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsiplərinə bütün tərəflərin riayət etməyə borclu olduqlarını 

bir daha təsdiq edir. 

4. Baş katibdən ATƏM-in fəaliyyətdə olan sədri və Minsk Qrupunun sədri ilə məsləhətləşmələr apararaq, 

regiondakı vəziyyətə, xüsusilə də, Azərbaycanın Kəlbəcər rayonundakı vəziyyətə qiymət verməsi və şuraya 

məruzə təqdim etməsi xahiş olunur. 

1. Bu məsələlərlə fəal məşğul olunmasının davam etdirilməsini qərara alır: 

 3205-ci toplantıda yekdilliklə qəbul olunmuşdur 

2. 853 saylı QƏTNAMƏ ( 29 iyul 1993-cü il) 

 Təhlükəsizlik Şurası, 

 Özünün 30 aprel 1993-cü il tarixli 822 saylı qətnaməsini təsdiq edərək, 

ATƏM-in Minsk Qrupunun sədrinin 27 iyul 1993-cü il tarixli məruzəsini nəzərdən keçirərək, Ermənistan 

Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasındakı münasibətlərin pisləşməsi və onlar arasındakı gərginliklə 

bağlı ciddi narahatlığını ifadə edərək, 

822 saylı qətnamənin həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planının maraqlı tərəflər tərəfindən qəbul 

olunmasını alqışlayaraq, hərbi əməliyyatların genişlənməsini, xüsusilə də, Azərbaycanın Ağdam rayonunun işğal 

edilməsini həyacanla qeyd edərək, belə vəziyyətin regionda sülhün və təhlükəsizliyi təhdid etməsindən narahat 

olaraq, Azərbaycanda böyük sayda qaçqınların yaranması və regiondakı fövqəladə humanitar vəziyyətlə bağlı 

ciddi narahatlığı ifadə edərək, Azərbaycanın və regionun bütün digər dövlətlərinin ərazi bütövlüyünü və 

suverenliyini bir daha təsdiq edərək, beynəlxalq sərhədlərin pozulmazlığını və ərazilərin zor gücü ilə zəbt 

edilməsinin yolverilməzliyini bir daha təsdiq edərək: 

1 .Ağdam rayonunun və Azərbaycanın bütün digər rayonlarının işğalını pisləyir. 

2. Regiondakı bütün düşmənçilik fəaliyyətlərinin, xüsusilə də mülki şəxslərə basqın edilməsini, yaşayış 

məntəqələrinin bombalanmasını və artilleriya atəşinə tutulmasını pisləyir. 

3. Bütün hərbi əməliyyatların tez dayandırılmasını və Ağdam rayonundakı və Azərbaycanın digər işğal 

olunmuş ərazilərindəki işğalçı qüvvələrin təcili, tam və qeyd- şərtsiz çıxarılmasını münaqişə iştirakçılarından tələb 

edir. 

4. Maraqlı tərəfləri atəşin kəsilməsi haqqında razılıq əldə etməyə və ona riayət etməyə çağırır. 

5. Regionda iqtisadi, nəqliyyat və enerji əlaqələrini bərpa etməklə bağlı əvvəlki çağırışlarını yuxarıdakı 3 

və 4-cü müddəalar kontekstində bir daha təsdiq edir. 

6. 822 saylı qətnamənin həyata keçirilməsi də daxil olmaqla, ATƏM-in Minsk Qrupunun münaqişənin sülh 

yolu ilə həllinin təmin edilməsindəki davamlı səylərini bəyənir. 

7. ATƏM-in müşahidəçilik missiyasının hazırlanması və onların cəbhə xəttində yerləşdirilməsi qrafikinin 

tərtib edilməsi ilə bağlı tədbirləri, həmçinin, ATƏM-in regiona gəlməsinin təmin edilməsi təklifinə ATƏM 

çərçivəsində baxılmasını alqışlayır. 

8. Maraqlı tərəflərdən münaqişənin dinc yollarla həllinə mane ola biləcək istənilən fəaliyyətdən çəkinməyə, 

münaqişənin axıra qədər nizamlanmasının əldə edilməsi məqsədi ilə danışıqları Minsk Qrupu çərçivəsində, 

həmçinin, birbaşa əlaqələrin yaradılması yolu ilə davam etdirməyi tələb edir. 

9. Ermənistan Respublikasının hökumətini Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunun ermənilərinin Minsk 

Qrupunun bu ölkə tərəfindən qəbul olunmuş təkliflərinə və 822 saylı qətnamənin və bu qətnamənin müddəalarına 

riayət etmələrinə təmin etmək məqsədilə öz nüfuzundan istifadə etməyə təkidlə çağırır. 

10. Münaqişənin genişlənməsi və ərazilərin zəbt olunmasının davam etdirilməsi ilə nəticələnə biləcək 

istənilən növ silahların münaqişə zonasına gətirilməsindən imtina etməyi dövlətlərdən təkidlə tələb edir. 

11. Əhalinin iztirablarını yüngülləşdirmək məqsədilə regionda, xüsusilə də münaqişənin əhatə etdiyi 

rayonlarda humanitar yardımlarla bağlı beynəlxalq fəaliyyətin maneəsiz həyata keçməsini təmin etməyə və bütün 

tərəflərin beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsiplərinə riayət etmələrinə borclu olduqlarını bir daha 

təsdiq edir. 

12. Baş katibdən və uyğun beynəlxalq qurumlardan münaqişədən əziyyət çəkmiş əhaliyə təcili olaraq 
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humanitar yardım göstərməyə və köçkünlərin öz evlərinə qayıtmalarına kömək etməyi xahiş edir. 

13. Baş katibdən ATƏM-in fəaliyyətdə olan sədri ilə, həmçinin Minsk Qrupunun sədri ilə məsləhətləşmələr 

apararaq vəziyyətin inkişafı ilə bağlı şuraya məruzə təqdim etməsini xahiş edir. 

14. Bu məsələ ilə fəal məşğul olunmasının davam etdirilməsini qərara alır. 

3259-cu toplantıda yekdilliklə qəbul olunmuşdur. 

 

Səs. - 2013. - 11 iyul. - № 125. - S. 15. 
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Ermənilər və həqiqətlər 
 

Fazil Qaraoğlu,  

professor 

 

Tarix boyu təcavüzkar və hiyləgər olan ermənilər özlərini məzlum bir xalq kimi qələmə verərək 

dünyanın diqqətini çəkmək istəyiblər və bunu bacarıblar. Lakin həqiqəti gizləmək, pərdələmək o qədər də 

asan deyildir. 

Heç şübhəsiz, erməni iddialarının təməlində azdırılmış bir tarix yatır. Bu azdırılmış tarixin yalan 

olmasını arxiv sənədləri işığında dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq hər bir elm adamının borcudur. Çünki 

inkarı mümkün olmayan arxiv sənədləri kimin məzlum, kimin cinayətkar olduğunu ortaya qoyur, ərazi 

iddialarını və ittihamları tarixin yalan bilməzliyi qarşısında çürüdür, erməni komitəçilərin və quldurların 

Azərbaycanda və Anadoluda törətdikləri qətliam və qeyri- insani hərəkətlərini rəsmən isbat edir. Əks 

təqdirdə tarixi yalanlar ermənilər tərəfindən davam etdiriləcəkdir. 

Məlumdur ki, 1988-ci ildə ermənilərin başladıqları müharibə nəticəsində Azərbaycan torpağının 20 faizi 

işğal edilmişdir. Azərbaycan ərazisinin işğal edilməsi nəinki şəhər və kəndlərin dağıdılmasına, eyni zamanda bitki 

və heyvanat aləminin məhv edilməsinə, ekologiyanın pozulmasına səbəb olmuşdur. Bu gün belə o bölgədə 

mövcud olan təbii sərvətlərin və mədəni tarixi abidələrin cinayətkarcasına dağıdılması davam etdirilir, bütün 

dünya ictimaiyyəti də bu qeyri-insani hərəkətləri seyr edir. 

Dünənin bu günü, bu günün sabahı vardır. Sabahlara çatmaq isə əlbəttə, adil millətlərə nəsib olar. Yoxsa 

dünyanın bir ölkəsində “sıxıntı” içərisində yaşayan və dünya ictimaiyyətini öz çirkin əməllərinə alət edən, hətta 

zaman-zaman bunda müvəffəqiyyət əldə edən ermənilər bu paydan nəsiblərini ala bilməzlər. Biz, əgər ermənilər, 

həqiqətən, özlərinin iddia etdikləri kimi dünyanın ən qədim millətlərindən biri olsaydılar, onda bugünkü erməni 

əhalisinin sayı yüz milyonlarla ifadə edilərdi düşüncəsindəyik. 

Bunları saymaqla bitməz. Ancaq türklərin bu qədər yaxşılıq və yardımına baxmayaraq, ermənilər hər 

fürsətdə türkləri arxadan vurub, qətliamlar törətmişlər. Müqəddəs türk torpaqları məsum türklərin qanıyla 

boyanmışdır. 

Bu gün Ermənistan dörd qonşusunun üçü ilə ciddi anlaşılmazlıqlar içərisindədir. Bu şəraiti yaradanlar da 

ermənilərin özləridir. Ermənilərin Türkiyə və Azərbaycana qarşı yaratdıqları problemlər göz qabağındadır. Deyək 

ki, bunlar türkləri özlərinə qan düşməni sayırlar. Yaxşı, bəs bunlar gürcülərlə niyə dolana bilmirlər? 

Tarixdən məlumdur ki, müharibələr zamanı başqa əraziləri işğal edən hərbçilər təbiət abidələrinə, təbii 

gözəlliklərə toxunmamalıdırlar. Fəqət, XXI əsrin astanasında, - ətraf mühitin və təbii-tarixi abidələrin mühafizəsi 

haqqında beynəlxalq qanunların mövcud olduğu bir dövrdə, Azərbaycan torpaqlarını uydurulmuş Ermənistana 

zorla birləşdirmək istəyən azğın erməni işğalçıları nəinki Azərbaycanın şəhər və kəndlərini dağıtmış, eyni 

zamanda zəbt etdikləri ərazilərdə bitki və heyvanat aləmini, təbii-tarixi abidələri məhv etmiş, yandırmışlar və 

yandırmağa davam edirlər. Beynəlxalq təşkilatların nəzərinə çatdırılmalıdır ki, ermənilərin ətraf mühitə, təbii-

tarixi abidələrə qarşı törətdikləri vəhşiliklər beynəlxalq hüquq normalarına zidd olmaqla yanaşı, bir cinayətdir. 

Yəni ermənilərin işğal altında saxladıqları Azərbaycan ərazilərində törətdikləri ekoloji cinayətlər beynəlxalq 

hüquq təşkilatları tərəfindən cəzalandırılmalıdır. Bunu BMT-nin “Ətraf mühit və inkişaf” haqqında qəbul etdiyi 

Bəyannamənin 23-cü prinsipi tələb edir. Bu Bəyannamənin 23-cü prinsipində belə deyilir: “Başqa xalqın işğalı 

altında qalan ətraf mühit və əsarəti şəraətində olan xalqın təbii sərvətləri qorunmalıdır”. 

Tarixi faktlardan aydın olur ki, bugünkü Ermənistandakı toponimlərin çoxu türk mənşəli olmuşdur. 

Z. Korkodyanın 1932-ci ildə nəşr olunmuş “Sovet Ermənistanının əhalisi son yüz ildə, 1831-1931" adlı kitabında 

qeydə alınmış 2310 yaşayış məntəqəsindən 2000-dən çoxunun adı türk mənşəlidir. Türk coğrafi adlarını 

dəyişdirmək siyasəti, inqilabdan sonra rəsmi qərarlarla qədim tarixi adlar qondarma ermənicə adlarla 

dəyişdirilməyə davam etdirilmişdir. 1991-ci il aprel ayının 19-da L. Ter-Petrosyanın imzaladığı bir fərmanla 97 

türk kəndinin adı dəyişdirilib erməniləşdirilmişdir. Heç şübhəsiz, zaman gələcək, bu adlar bərpa olunacaqlar, 

çünki o yerlər Azərbaycan türkünün ata-baba yurdudur. Ermənilər isə özlərinə uyğun görülmüş vəziyyətdə, yəni 

orada-burada digər millətlərə əlaltılıq, qulluq edərək, türklərə qarşı müxtəlif iftiralar yağdıraraq “yaşayacaqlar”. 

Biz yenə də Qarabağda olan, heç şübhəsiz, erməni şovinistlər tərəfindən dağıdılan və ya erməniləşdirilən 

türk mədəniyyət əsərlərindən bəzilərini qeyd edək. Övliya Çələbi “Səyahətnamə”sində aşağı Qarabağ qalası 

haqqında bunları yazmışdır:...İçində 40-a yaxın minarə saydılar... Yetmiş mehrabı var ki, qırxı minarəli camidir. 

Xana və hamamları, bazarları çoxdur. Yuxarı Qarabağ qalası haqqında isə Övliya Çələbi bunları qeyd etmişdir: 

“...Yeddi camili, yeddi hamamlı, üç xanlı, altı yüz dükanlı sevimli bir şəhərdir. Qədimdən qalma məscid və 
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camilərin qübbələri sivri-sivridir.” 

Bəhs edilən bu tarixi əsərləri bu gün görmək mümkün deyildir. Gəlin biz, bu gün hələ dağıdılmamış və 

izləri tapılmış türk əsərlərini sıralayaq: IX əsrə aid Aslan qalası; Hatəmi Məlik qalası; Tərtər çayı üzərində tikilən 

türk körpüçülüyünün tipik nümunələrindən olan körpü; Pənahəli xanın tikdirdiyi görkəmli Şuşa qalası; Pənahəli 

xan sarayı; Şairə Xurşidbanu Natəvanın evi; Cövhər ağa məscidi; Bayat qalası: bu qalada İbrahimxəlil xan 

tərəfindən tikdirilən hamam və tarixi imarətlərin qalıntıları mövcuddur; Şahbulağ qalası; Əsəd bəyin malikanəsi; 

Xudafərin körpüsü, Azərbaycan-İran sərhəddinə tərəf aşağı Qarabağda yerləşən bu körpü XII əsrdə tikilmişdir; 

Sınıq körpü, Qazax, Şəmsəddin və Dəmirçi-Həsənli bölgələri arasında tikilmişdir. 1917-ci ildə rus ixtilalı zamanı 

bu körpü ruslar tərəfindən “Krasnıy most” adlandırılmışdır. Bu gün hələ bu adla bilinən bu körpü XII əsrdə 

tikilmişdir; Yıxıq qala; Sel keçməz körpüsü, Gədəbəy bölgəsində XIX əsrdə tikilmişdir, XII əsrdə tikilən 

Xudafərin körpüsü ilə bənzərliyi vardır; Koroğlu qalası; Əsgəran qalası; Şuşa karvansarayı; Şuşa qalasının divarı 

və s. 

Türk torpağının çörəyi, suyu ilə yaşayıb var olmuş, sonra isə türk xalqına və bütün Türk dünyasına düşmən 

kəsilmiş, onlara qarşı tarixdə görülməmiş qətliamlar törətmiş ermənilər barəsində yazmaq o qədər də asan 

deyildir. Rəsmi sənədlərə və yazışmalara dayanaraq çox ciddi və yorucu araşdırmalar nəticəsində ərsəyə 

gətirdiyimiz 6 cilddən ibarət “Ermənilər və həqiqətlər (rəsmi sənədlərlə)” kitabını oxuduqca, türk insanları ilə 

böyük-kiçik demədən düşməncəsinə rəftar edən bu şovinist münafiqlərin törətdiklərini, meşədə yırtıcı heyvanların 

belə etmədiklərini görəcəksiniz. Bu kitabın yazılmasında istifadə olunan rəsmi sənədlərin və yazışmaların dəyəri 

ermənilərin tarix boyu, eləcə də günümüzdə ortaya atdıqları uydurma problemlərinə qarşı qoymaq baxımından 

əvəzsizdir. 

Biz müasir informasiya vasitələrini, gənc nəsilləri, bu mövzularla əlaqəli təşkilatları tamamilə uydurma, 

həqiqətlərdən uzaq və müəyyən məqsədlər üçün hazırlanmış əsərlərlə baş-başa buraxmamalıyıq. Həqiqətləri 

onlara anlatmağa məcburuq. Qoy onlar müzakirə və mübahisə etsinlər, həqiqətləri araşdırsınlar, sonra vicdanla 

qərar versinlər. 

Bu gün bir çox ölkələrdə yaşayan erməni azlıqlarının da həqiqi rəsmi sənədlərə ehtiyacları vardır. Bəlkə də 

onlar həqiqətləri öyrənmək istəməyəcəklər. Lakin bir gün onlar həqiqətlərlə baş-başa qalacaqlar. Bu zaman 

kəsimini uzatmanın heç bir faydası yoxdur. Biz onları da xəbərdar etməliyik. 

Rəsmi sənədlərə əsaslanaraq bu əsəri ortaya çıxarmaqda məqsədimiz tarix boyu baş vermiş hadisələri 

canlandırıb, “qana-qan” deyib intiqam istəmək deyildir. Biz sadəcə ciddi araşdırmalar nəticəsində əldə etdiyimiz 

tarixi sənədlərə əsaslanaraq həqiqətləri ortaya qoymaq istədik. Çünki bütün dünyaya yayılmış ermənilər xüsusilə 

çox inkişaf etmiş və həlledici siyasi gücə sahib olan ölkələrdə “lobbi” yaradıb çox sayda uydurulmuş nəşriyyatlar 

ortaya qoymuş, türk millətinə qarşı əsasən sevgi hissi duymayan və türkləri yaxından, yaxşı tanımayan millətlərdə 

nifrət oyandırmağa çalışmışlar və bu çirkin işlərinə davam edirlər. Beləcə, erməni əsilli yazıçılar, parlamentarilər, 

mediya işçiləri məsələnin əslini gözlərdən uzaq tutmağa, erməniləri haqlı göstərməyə çalışırlar. Onlar sözdə elmi 

əsərlərdən, teleproqramlardan istifadə edərək türklüyü, xüsusilə də Türkiyəni və Azərbaycanı hədəf alan, bu 

ölkələrin torpaqları üzərindəki “haqlarını” ortaya qoyan uydurma mövzularla təbliğ edir, ayrı-ayrı cəmiyyətləri 

öz təsirləri altına almağa və dünyada bir erməni davasının varlığına inandırmağa səy göstərirlər. Bu mövzuda bir 

şey əldə edə bilmədikləri zaman da qəddarca, terror hərəkatlarına başlayırlar. Bunlar insan sevgisi və həqiqi 

mənada Vətən anlayışından uzaq olan adamlardır. 1973-1985-ci illərdə 200-dən artıq terror aktı törədən bu 

insanlar çox sayda türk diplomatının canına qıymış, minlərcə türk uşaqlarının, qadınlarının, qızlarının yox 

edilməsinə səbəbiyyət vermiş, yaxın tarixin ən qəddar qətliamlarını, cinayətlərini törətmişlər. Buna baxmayaraq, 

1988-ci ildə Ermənistanda baş verən zəlzələdə böyüklüyümüzü göstərib yardım əlimizi uzatdıq. Ermənilər isə ilk 

olaraq yardıma gələn biz türklərin təyyarəsini enməyə qoymadılar, onu partladıb çox sayda tanınmış insanlarımızı 

vəhşicəsinə qətl etdilər. Bax, türk insanı ilə erməni arasındakı fərq bundadır! 

Xüsusilə Türkiyəni və Azərbaycanı hədəf alan ermənilər bu dövlətlərin nizam-intizamını və rejimini 

təhlükəyə soxmaq, xaricdə olduğu kimi daxildə də türklük xainləri ilə birlikdə ortaq bir davanın başladılmasını 

qarşılarına məqsəd qoymuşlar. Onlar Türkiyənin və Azərbaycanın zəifləmələrini, bu ölkələrin xarici ölkələrlə 

düşmən halına gəlmələrini, uydurulmuş “soyqırım” və “Qarabağ” mövzularını ortaya ataraq tərəfsiz və düşmən 

ölkələrin Türkiyəyə və Azərbaycana qarşı çıxmalarını istəyirlər. Ermənilər erməni terror aktları açıqlandığı zaman 

bu aktları bir növ “Milli qurtuluş mübarizəsi” kimi qələmə alır, dünya xalqlarını yardıma çağırırlar. Əslində onlar 

bu qeyri-adi hərəkətlərilə Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan, İran, İraq və Suriya torpaqlarında caxnaşmalar 

törədərək faydalanmaq, “böyük Ermənistan” qurmaq istəyirlər. Biz, bu süni olaraq yaradılmış vəziyyət qarşısında, 

başda Türkiyə Cumhuriyyəti olmaqla digər ölkələrin də araşdırmaçı-elm adamları tərəfindən bu mövzu 

ciddiyyətlə tədqiq edilməli, dünya ictimaiyyətini aydınlatmaq üçün illərcə qapalı bir görüntü içərisində 
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gizlədilməyə çalışılan erməni məsələsinin iç üzünü bütün açıqlığı ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatına təqdim 

edilməlidir düşüncəsindəyik. 

Rəsmi sənədlər və yazışmalardan, hətta bəzi erməni müəlliflərin mənbələrindən əldə etdiyimiz məlumatlar 

əsasında ərsəyə gətirdiyimiz bu kitab erməni məsələsini əsas xətlərilə oxuculara açıqlayır və tarixi həqiqətlərin 

ortaya çıxmasına vəsilə olur. 

Bu da bir həqiqətdir ki, bəzi dövlətlərin erməni məsələsini bir vasitə olaraq öz maraqları naminə istifadə 

etdikləri olmuşdur və olmağa davam edir. Uydurulmuş bu mövzu bir çox dövlətin mənfəətləri, məqsədləri və 

hədəflərilə əlaqəli hala gətirilməkdə və sülhsevər çalışma mövzusu edilməkdədir. Bu mövzu heç də yeni deyildir. 

Erməni məsələsi tarix boyu süni olaraq yaradılmış, bir çox dövlətin Osmanlı ölkəsinin üzərindəki mənimsəmə 

fikirləri nəticəsində ortaya çıxarılmış, şəkilləndirilmiş, mübarizələrə və müharibələrə səbəb olmuşdur. 

Son illərdə bəzi erməni tərəfdarı olan yazıçıların, tanınmış şəxslərin və bəzi dövlətlərin öz davranışlarını 

qeyri-adi yollarla bildirmələri və erməni mövzusunu, erməni məsələsini beynəlxalq bir güc və rəqabət mübarizəsi 

olaraq ələ almaları diqqət çəkicidir. Əslində erməni mövzusu tarix boyunca heç bir dövlətin həqiqi məqsədi 

olmamışdır. Lakin erməni məsələsi hər zaman rəqabət və güc mübarizəsində bir vasitə rolu oynamışdır və hər 

zaman dövlətlərarası əlaqələrdə və mübarizələrdə zərər çəkən tərəf yenə də ermənilər olmuşlar. 

Bu gün ermənilər tərəfindən təcavüzə məruz qalıb yaşamını itirən, ömür boyu şikəst qalan Anadolu türkləri, 

azərbaycanlılar unudulmuşlar, bəzi qələm sahibləri isə erməniləri müdafiə edir, günahsız sayırlar. Onlar dünya 

ictimaiyyətinin diqqətini uydurulmuş erməni probleminə çəkərək, keçmişdə türklərin özlərilə qeyri-insani 

davrandıqlarını ortaya atıb işğal etdikləri bölgələrdə çoxluq əldə etmək üçün insanlarımızı qətl etdilər. Onların 

bütün dünyanın gözü qarşısında Xocalıda törətdikləri soyqırımın sadəcə Azərbaycan türklərinə qarşı deyil, bütün 

insanlığa qarşı işlənmiş bir cinayət olduğu ortadadır: uşaq, qadın, qoca, cavan demədən, meşədə vəhşi heyvanların 

belə törətmədikləri işgəncələrlə insanları öldürmüş, cəsədləri yandırmış, bütün qəsəbəni yer üzündən silmişlər. 

Bu erməni şovinistlərin törətdiklərinin isbatı üçün rəsmi sənədlərə ehtiyac yoxdur. Çünki bu soyqırım günümüzdə 

bütün dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında törədilmişdir. Şuşada, Xankəndidə, Laçında, Ağdamda, Füzulidə, 

Kəlbəcərdə, Qubadlıda, Zəngilanda, Cəbrayılda... tarixi abidələrimizi, qəbiristanlıqlarımızı yerlə-yeksan 

etdiklərini, bir milyona yaxın insanımızın öz ata-baba yurdundan didərgin düşdüklərini unutdurmaqmı istəyirlər?.. 

Erməni millətçiliyini dünyaya əks etdirib “böyük Ermənistan” ideyasını həyata keçirməkmi istəyirlər?.. Bu da bir 

həqiqətdir ki, qan yaddaşımızdan silinməyəcək Xocalı soyqırımı!.. 

Biz günahı başqalarında deyil, özümüzdə axtarmalıyıq! Elmin, xəbərləşmənin bu qədər inkişaf etmiş 

olduğu günümüzdə belə, səsimizi dünyaya çatdıra bilmirik, həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə anlada bilmirik!.. 

Ermənilər isə nəinki İrəvana, Göyçə mahalına, Şuşaya sahib çıxırlar, tarixi insanlarımızı belə özlərinki sayırlar və 

bu yalanları dünyaya yaya bilirlər. 

Baxın, XX əsrin başlanğıcında bugünkü Ermənistanın yaradıldığı İrəvan xanlığında yaşayanların yüzdə 12-

si erməni olmuşdur. Birinci Dünya müharibəsi zamanı ermənilər ikiüzlülük, xəyanət, satqınlıq, qocalara, 

qadınlara, qızlara, uşaqlara, dini ibadətgahlara və təbiətə qarşı törətdikləri vəhşiliklər və türk ordusuna qarşı 

etdikləri silahlı xəyanətlər nəticəsində ermənilərin əksəriyyəti Naxçıvanda, Tiflisdə, Batumda, Axiskada, 

Axalkələkidə, İrəvan xanlığında. yaşayan ermənilərin yanına yerləşdilər. 

Yaranmış vəziyyəti, yəni Gürcüstanın bir çox bölgəsinin ermənilər tərəfindən istilasını görən, o zamanlar 

bolşevik inqilabının başında duranlardan biri olan İ. Stalin Gürcüstanı ermənilərdən təmizləmək qərarına gəlir. 

Beləcə, Sovet Rusiyası Gürcüstana, Azərbaycana. doluşan erməni azlıqlarını İrəvan xanlığına azərbaycanlıların 

ata-baba yurdu olan torpaqlara sıxışdırıb, sahəsi bir az daha genişləndirilmiş bir Ermənistan Respublikasının 

yaradılmasına qərar verir. (Daşnaklar 29 may 1918-ci ildə İrəvan xanlığında 9.000 kvadratkilometr ərazidə 

qondarma bir “Ermənistan Respublikası”nı elan etmişdilər). Lakin beynəlxalq qanunları heçə sayan bolşeviklərin 

29 noyabr 1920-ci ildə rəsmən elan etdikləri Ermənistan Respublikasının (ermənilər tarix boyu hər zaman qurmaq 

istədikləri Ermənistan ilk dəfə bu tarixdə rəsmən müstəqillik əldə etmişdir) sahəsi ermənilərə azlıq etmiş və 

Mikoyanın təşəbbüsü ilə torpaqlarımız hissə-hissə kəsilib ermənilərə verilməyə başlanmışdır. Ermənistanın 

ərazisi əvvəl 26.000 kvadratkilometr, sonra 29.000 kvadratkilometr, bu gün isə işğal altında olan Qarabağı və 

digər bölgələri nəzərə alsaq, bu rəqəm 46.200 kvadratkilometrə çatdırılmışdır. Halbuki “Ermənistan 

Respublikası”nın qurulması belə qanunlara uyğun olmamışdır. Çünki o zamanlar Türkiyədən, Gürcüstandan, 

İrandan, İraqdan və Suriyadan köçürülüb İrəvan xanlığına yerləşdirilən ermənilərın sayı yenə də azlıqda qalmış, 

yəni yüzdə 50-ni aşmamış, orada yaşayanların yüzdə 42 faizini təşkil etmişdir. Bu isə beynəlxalq qanunlara görə, 

müstəqil bir dövlətin qurulmasına yol vermir. Doğrudur, bu gün orada yaşayanların yüzdə 98-i erməni, qalanı isə 

rus əsgəri və digər millətlərdəndir! Heç şübhəsiz, bu rəqəm ermənilərin necə bir millət olduqlarını ortaya qoyur! 

Bütün bunlar azmış kimi, ermənilər Qara dənizə, Xəzər dənizinə və Aralıq dənizinə çıxışı olan “böyük 
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Ermənistan” iddiasındadırlar!? 

Biz bu tədqiqatımızda, ümumiyyətlə, ermənilərin yaranma tarixinin başlarına qədər getdik, onların dünyaya 

baxışlarını incələməyə və məsələni geniş bir perspektiv içərisində dəyərləndirməyə çalışdıq. Bu dəyərləndirmədə, 

şübhəsiz ki, millətçilik hisslərimizi bir kənara qoyduq, Vətən və millətimizin varlığını yaxından təhdid edən, 

münafiqlik üsulu ilə bəzi super güclərdən istifadə edib İrəvanı, Zəngəzuru, Göyçə mahalını... ələ keçirən, bunlar 

azmış kimi indi də Qarabağ bölgəsini, yer üzünün ən gözəl nöqtələrindən biri olan Şuşanı işğal edən erməniləri, 

onların terrorçu komitələrini, dəstələrini, acımasızca törətdikləri qətliamları və erməni məsələsi mövzusunu 

uydurmalarla deyil, ancaq və ancaq bütün açıqlığı və həqiqətlərilə tarixi hadisələrə və rəsmi sənədlərə əsaslanaraq 

ortaya qoymağa çalışdıq. Beləcə, “erməni məsələsi”nin yalnız Anadolu türklərini və azərbaycanlıları təşvişə salan 

bir azlıq məsələsinin olmadığını, Orta Şərqdə olan bəzi dövlətləri də maraqlandıran bir məsələ olduğunu gördük. 

Keçmişdə olduğu kimi, günümüzdə də dünyanın bir çox ölkələrinə dağılmış bir neçə milyon erməni 

kütləsinin hərəkətə keçib böyük lobbilər qurması, bu lobbilərin də “böyük Ermənistan” iddiasını ortaya atmaları 

və bu iddianı “soyqırımla” dəstəkləmələri onların sərbəst iradələrinə bağlana bilməz. Bu iddiaların arxasında 

super güclərin də olduqları və bunu Türkiyə, Azərbaycan, İran, İraq və Suriya üzərindəki əməllərini həyata 

keçirmək üçün istifadə etdikləri qətidir. Dünən ermənilər Türkiyəyə, Azərbaycana qarşı o zamanın super gücləri 

tərəfindən necə istifadə olunmuşlarsa, bu gün də eyni düşüncələrlə istifadə olunurlar. Beləcə, super güclərin 

təzyiqi ilə 17 ölkə tarixi sənədləri incələmədən “soyqırım” məsələsini qəbul etmişlər!? Heç şübhəsiz, yaxın 

zamanda tarix bu qəbulların doğru olub- olmadıqlarını, ümumiyyətlə, soyqırımın olub-olmadığını ortaya 

qoyacaqdır. Bizim incələmələrimizə görə yalnız 1915-ci ildə deyil, I Dünya müharibəsinin başından sonunadək 

ölən ermənilərin sayı 1,5 milyon deyil, 500 mini belə aşmır. Belə olduqda bir sual ortaya çıxır: “Əgər müharibə 

şəraitində, rus ordusu sıralarında olan ermənilər daxil olmaqla 500 minə yaxın erməninin ölməsi” soyqırım 

sayılırsa, onda bəs necə olur ki, öz torpaqlarında, öz evlərində şəhid edilmiş iki milyondan artıq türkün 

öldürülməsi soyqırım sayılmır?” 

Bu da bir həqiqətdir ki, dünyada erməni milləti və ermənilərlə əlaqəli məsələlər haqqında çox sayda əsərlər 

yazılmışdır. Bu əsərlərin böyük bir qismi, xüsusilə də son illərdə yazılan əsərlərin əksəriyyəti, əsasən türk 

düşmənçiliyi fikri üzərində qurulmuşdur. Hətta bu mövzuda aparılan elmi tədqiqatlar nəticəsində yazılan “elmi 

əsərlər” və siyasi məqalələr həqiqətlərdən çox uzaqdır. Heç şübhəsiz, tarixi hadisələrin tədqiqatı zamanı rəsmi 

sənədlərə və yazışmalara müraciət etmək qaçılmazdır. Beləcə, tarixi hadisələr olduğu kimi ortaya çıxar. 

Bilindiyi kimi, hər bir millət öz tarixi mirasının sahibidir. Bu tarixi mirasın əhəmiyyətli bir bölümünü də 

arxiv sənədləri təşkil edərlər. Yəni dövlətin və millətin haqlarını və millətlərarası münasibətlərini arxiv sənədləri 

qoruyur, dövrün həqiqi quruluşunu ortaya qoyur. Arxivlərin də ən böyük xüsusiyyətləri tarixi məsələlərə aid doğru 

mənbə olmalarıdır. Heç şübhəsiz, hər bir dövlətin və millətin tarixi və həyati cizgiləri arxivlərdə yer alır. 
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“DQMV” - Qarabağın sızlayan yarası 

 
Bəxtiyar Qaraca. 

 
XIX əsrdə ermənilərin Qarabağa köçürülməsi nəticəsində onların sayı sürətlə artmaqda idi. Bu isə 

Rusiyanın planlarına tamamilə uyğun gəlirdi. Hələ 19 may 1783-cü ildə knyaz G. A. Potyomkin II Yekaterinaya 

yazdığı məktubda: "Fürsət tapan kimi Qarabağı ermənilərin idarəsinə vermək və beləcə Asiyada bir Xristian 

dövləti qurmağ"ın vacibliyini bildirirdi. 

Rus qafqazşünası N. Şavrov yazırdı (1911): "Zaqafqaziyadakı 1,3 milyon erməninin 1 milyondan çoxu 

gəlmədir". Bunlara baxmayaraq 1832-ci ildə Qarabağın 64,4 faizi Azərbaycan türkü, 34,8 faizi erməni idi. 

Köçürülüb gətirilən ermənilərin Qarabağın dağlıq hissəsində qriqorianlaşmış və erməniləşmiş albanların yaşadığı 

ərazidə məskunlaşdırılması daha geniş hal almışdı. Tarixçi Y. Mahmudov və K. Şükürovun qeyd etdiyi kimi, 

bütün bunlara baxmayaraq, 1916-cı ildə Qarabağda xanlıq sərhədləri daxilində əhalinin yenə də təxminən 51 faizi 

azərbaycanlı, 46 faizi isə erməni (yerli alban mənşəli ermənilərlə birlikdə) idi. Lakin aparılan uzunmüddətli məkrli 

siyasət nəticəsində, XX əsrin ortalarından başlayaraq ermənilər sayca Dağlıq Qarabağda üstünlük təşkil etməyə 

başladılar. Bu səbəbdən 1990-cı ildə DQMV-nin əhalisi 192.000 nəfərə çatdı və artıq burada ermənilər 76 faiz, 

azərbaycanlılar isə 23 faiz təşkil edirdi. 

 

1905-dən üzü bəri 

 

Ermənilər 1905-ci ildən başlayaraq Azərbaycan xalqına qarşı kütləvi soyqırımları törətdilər. Onların 

azərbaycanlılara qarşı soyqırımı siyasəti Qarabağda daha faciəli şəkil aldı. Məqsəd mifik "böyük Ermənistan" 

dövləti yaratmaq idi. 1915-ci ildə Osmanlı dövlətindən heç nə "qopara" bilməyən ermənilər Cənubi Qafqazda 

çarizmin himayəsi altında azərbaycanlılara qarşı soyqırımlarını davam etdirdilər. Çar hökumətinin devrilməsi ilə 

(1917, fevral) Qafqazda yaranan hərc-mərclikdən istifadə edən erməni silahlı dəstələri daşnak-bolşeviklərlə 

birləşərək azərbaycanlılara qarşı 1918-ci ilin martında Bakıda və digər şəhərlərdə kütləvi qırğınlar törətməyə 

başladılar. 

1918-ci ilin mayın 28-də Şimali Azərbaycanda yeni müstəqil dövlətin yaranması bu qırğınları dayandıra 

bildi. Lakin elə həmin vaxtlar yenicə elan olunmuş Ermənistan (Ararat) Respublikası Qarabağa heç bir əsası 

olmayan iddialar irəli sürdü və təbii ki, rədd cavabı aldı. 

O zaman - 1920-ci il martın 22-də Novruz bayramı günü Qarabağda - Şuşada ermənilərin ən xəyanətkar 

silahlı qiyamlarından biri baş verdi. Əslində bu qiyamın arxasında Azərbaycanı işğal etməyə hazırlaşan 

bolşeviklər dayanırdı. O zaman erməni separatçıları müvəqqəti olaraq Əsgəran qalasını ələ keçirə bilsələr də, 

Azərbaycan hökuməti çox sürətlə və qətiyyətlə Qarabağda öz suveren hüquqlarını bərpa edə bildi. Qarabağ 

general-qubernatorluğunun yaradılması da az rol oynamadı. 

Həmin şanlı əməliyyatın iştirakçısı olan, o illər Azərbaycan Ordusunda xidmət edən əsgərlərimizin bəziləri 

son illərə qədər yaşayırdılar və o günləri qürurla xatırlayırdılar. Həmin hadisələr vaxtı Ağdamdan Əsgərana doğru 

hərəkət edən ordu hissələrini müdafiə naziri Səməd Paşa Mehmandarov yola salmışdı. Düşmən üzərinə yüyürən 

əsgərlərimizin dilindən bu sözlər səslənirdi: 

 

Səməd Paşa əsgərlərin pədəri, 

Çağırar hey silah başı irəli. 

Belə düşüdü bu millətin qədəri, 

Getməliyiz. Getmək düşdü ellərə, 

Düşmən ayaq basmasın bu yerlərə... 

 

Ermənilərin xəyanəti davam edirdi və onlar 1920-ci ilin aprel işğalı ərəfəsində ölkənin şimal sərhədlərinin 

müdafiəsi işinə də ağır zərbə vurdular... 

 

Dağlıq Qarabağın muxtariyyət verilən hissəsi 

 

Azərbaycanda və Ermənistanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra daşnak və bolşeviklər əvvəlki 

niyyətlərindən əl çəkmədilər və Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün konkret addımlar atmağa başladılar. 
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Erməni millətçilərinin geniş təmsil olunduğu Rusiya K(b)P MK bu məsələdə birtərəfli, qərəzli mövqe nümayiş 

etdirərək 1921-ci ilin iyununda Azərbaycanın razılığı olmadan Dağlıq Qarabağın Ermənistana məxsusluğunu əks 

etdirən bəyannamə ilə çıxış etdi. Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsi Zaqafqaziya Federasiyası və SSRİ-nin 

yaradılması prosesləri ilə paralel gedirdi. 1922-ci ilin fevralında Zaqafqaziya kommunist təşkilatlarının I 

qurultayında Rusiya Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Zaqafqaziya Ölkə Komitəsi Dağlıq Qarabağa muxtariyyət 

verilməsinə dair 5 iyul qərarını qəbul etdi. S .Orconikidzenin rəhbərlik etdiyi Zaqafqaziya Ölkə Komitəsinin 27 

oktyabr 1922-ci il tarixli iclasında Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsinə 5 iyul 

qərarının həyata keçirilməsi təklif edildi. Zaqfederasiyanın İttifaq Soveti isə Dağlıq Qarabağa muxtariyyət 

verilməsinin sürətləndirilməsi haqqında xüsusi qərar qəbul etdi. Hadisələri izlədikcə belə bir qənaətə gəlmək olur 

ki, sanki Zaqfederasiyanın yaranması və fəaliyyəti ancaq bir məsələyə xidmət edib - Qafqazda ermənilərin 

mövqeyini daha da gücləndirmək, Azərbaycan torpaqlarını müxtəlif adlarla ermənilərə bağışlamaq və Qarabağın 

dağlıq hissəsində muxtar vilayət yaradıb onu da separatçılara hədiyyə eləmək. Əslində Qarabağın dağlıq hissəsi 

geniş bir ərazidir və onun bir hissəsində məskunlaşan ermənilərə ayrıca bir qurum yaratmağın arxasında gizlinlər 

vardı. O vaxt Azərbaycan hökuməti yaranan vilayətin gələcək fəsadlarını hiss edirdi və ona açıq olmasa da uzun 

müddət müqavimət göstərirdi. Həmin dövrdə Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında Laçın rayonunun təşkili də 

bu narahatlıqdan xəbər verirdi. N. Nərimanov, Tağı Şahbazi (Simurq) və 1937-ci ildə repressiya qurbanına 

çevrilən bir çox ictimai xadim erməni bolşeviklərinin bitib tükənməyən ərazi iddialarının qarşısını almağa, Xalq 

Cümhuriyyətindən qəbul elədikləri 114 min kv km-lik Azərbaycanı qoruyub saxlamağa çalışırdılar. 

Lakin SSRİ-nin yaradılmasından sonra 1923-cü ilin mayında Qarabağ Komitəsinin məruzəsi Zaqafqaziya 

Ölkə Komitəsi plenumunun gündəliyinə daxil edildi. İyunun 1-də Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası 

Mərkəzi Komitəsi Rəyasət Heyəti muxtariyyətin dekretləşdirilməsi və onun layihəsinin üç gün ərzində Mərkəzi 

Komitəyə təqdim olunması barədə qərar qəbul etməyə məcbur oldu. 

Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaradılması haqqında 7 iyul 1923-cü il tarixli 

Dekretində qeyd edilirdi ki, "Keçmiş Rusiya İmperiyasında milli azlıqları əsarətdə saxlayan çar mütləqiyyəti hətta 

azlıqda qalan ayrı-ayrı milliyyətləri bir-birinin üstünə salışdırmaqla məhv etməyə əl atmaqdan belə çəkinmirdi. 

Zaqafqaziyada 1905-ci ildə erməni-müsəlman qırğını velikorus mütləqiyyətinin məhvedici siyasətinə ən yaxşı 

sübut ola bilər. Zaqafqaziyanın inqilabi fəhlə kütlələri onların sərmayəsinin zülmünə qarşı öz hiddətlərini açıq 

şəkildə bildirdiyi həmin vaxtlarda çar generalları Vorontsov-Daşkovların əli ilə tarixən bir-biri ilə doğma olmuş 

iki xalqın - ermənilər və müsəlmanların arasında ədavət toxumu səpildi." 

Sənəddə bu qərarın azərbaycanlı və erməni xalqları arasında "beynəlmiləl həmrəyliyin möhkəmlənməsinə" 

xidmət edəcəyi vurğulanırdı. Dekretə əsasən "Dağlıq Qarabağın erməni hissəsində Azərbaycan SSR-in tərkib 

hissəsi kimi muxtar vilayətin yaradılması" nəzərdə tutulurdu. 

 

Ermənilərin bitib tükənməyən "arzuları" 

 

Hələ 1921-ci ildə Rusiya K(b)P-nin Qafqaz Diyar Bürosu tərəfindən qəbul olunan qərarda muxtariyyətin 

mərkəzi Şuşa göstərilsə də, Azərbaycan MİK bəzi narahatlıqları nəzərə alaraq öz dekretində vilayətin mərkəzi 

kimi Xankəndini göstərdi. Ardınca onların növbəti "arzusu" dilə gəldi və 6 oktyabr 1923-cü ildə Azərbaycan 

Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin erməni əhalisinin müraciətinə əsasən vilayətin 

mərkəzi Xankəndi qəsəbəsinin adını dəyişdirərək onu xalqımızın qanını içənlərdən birinin - Stepan Şaumyanın 

"şərəf"inə Stepanakert adlandırdı. Baxmayaraq ki, XVIII əsrin ortalarında Qarabağ xanları tərəfindən əsası 

qoyulan Xankəndi bölgənin çar Rusiyası tərəfindən işğalından sonra da həmişə öz tarixi adını qoruyub saxlamaqla 

Şuşa qəzasının tərkibində idi. 1923-cü ilin iyulunda Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaradılmasından sonra 

Xankəndinin adının dəyişdirilməsi əslində bölgənin erməniləşdirilməsinin başlanğıcı idi. 

Y. Mahmudov və K. Şükürovun "Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər" kitabında da xüsusi qeyd olunur ki, 

Qarabağ süni şəkildə aran və dağlıq hissələrinə parçalandı və Azərbaycan rəhbərliyi Qarabağın dağlıq hissəsində 

sonradan məskunlaşmış ermənilərə muxtariyyət statusu verməyə məcbur edildi. Özü də bu addım həmin hissədə 

- Dağlıq Qarabağda yaşayan azərbaycanlıların rəyi nəzərə alınmadan, onların hüquqları kobudcasına tapdalanaraq 

atılmışdı. Nəticədə Qarabağ xanlığının tərkibinə daxil olan Azərbaycan torpaqları ənənəvi tarixi-coğrafi 

vahidliyini və ya bütövlüyünü itirdi. Hətta RK(b)P MK Qafqaz Bürosunun 5 iyul 1921-ci il tarixli məşhur 

plenumunda da bu fakt vurğulanırdı ki, "...Yuxarı və Aşağı Qarabağın Azərbaycanla kifayət qədər iqtisadi 

əlaqələrini nəzərə alaraq, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində saxlanılsın..." Bütün bu proseslərdə 

ermənilərin özgə torpaqlarında özlərinə dövlət yaratmaq hiyləsi aydın görünür. Onlar vaxtı ilə köçüb gəldikləri 

İrəvan xanlığının ərazisində də belə etmişdilər... 
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Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tarixi torpaqları kimi onun tərkibində saxlanması ilə onun bütün sahələrdə 

inkişafına təkan versə də, Azərbaycan xalqına "sevgi"ni artırmadı. İmkan düşdükcə azərbaycanlılar sıxışdırılır, 

onların kəndləri boşaldılır, məktəbləri bağlanırdı. Müxtəlif formalarda antitürk, antiazərbaycan təbliğatı gedirdi. 

Artıq yazıçılar, şairlər və başqa zümrədən olanlar qabağa düşmüşdülər. Bu illərdə erməni yazıçısı M. Şaginyanın 

rus dilində çap etdirdiyi "Dağlıq Qarabağ" kitabçasında da tarixi həqiqətlər saxtalaşdırılırdı. Xalq yazıçısı Mirzə 

İbrahimov xatırladırdı ki, o vaxt həmin kitab bizə çatan kimi Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi M. C. Bağırov 

işə qarışdı və o kitabı satışdan çıxardılar. Müəyyən vaxtdan sonra M. Şaginyan məktub yazaraq "səhvlər"ini 

düzəltməklə kitabın yenidən nəşrini ondan xahiş etsə də, Mir Cəfər qətiyyətlə rədd edib: "İndi də mənim əlimlə 

bu işi görmək istəyir" - deyib, az sonra Bakıya gələn rus incəsənət xadimlərinin arasında olan M. Şaginyanı isə 

M. C. Bağırov otağından qovub... İllər sonra Mir Cəfər Bağırovun Dzerjinski (indiki Şəhriyar) klubunda təşkil 

olunan məhkəməsində ona qarşı bu hadisə də bir ittiham kimi səsləndirilir. 

Belə kitablardan biri də ötən əsrin 80-ci illərində qaniçən Zori Balayan tərəfindən yazılır və həmin sərsəm 

fikirlər orda da özünə yer tapır. 

1945-ci ilin payızında müharibədən dərhal sonra Ermənistan KP MK-nın katibi A. Harutyunov ÜİK(b)P 

MK-nın müzakirəsinə DQMV-nin Ermənistana verilməsi barədə təklif-layihə təqdim edir, xüsusi vurğu ilə bildirir 

ki, Dağlıq Qarabağın əhalisinin əksəriyyəti ermənilərdən ibarət olduğu üçün həmin ərazi Ermənistana 

verilməlidir. ÜİK(b)P katibliyi isə Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi M. C. Bağırovun rəyini öyrənmək üçün 

ona müraciət edir. Ermənilərin dəlillərini alt-üst edən M. C. Bağırov bildirir ki, əgər bu səbəbdən Yuxarı 

Qarabağın Ermənistana verilməsi məqbul sayılırsa, DQMV-nin Şuşa rayonu istisna olunmaqla ərazisi 

Ermənistana verilə bilər. Ancaq bu şərtlə ki, azərbaycanlıların yaşadığı Vedi, Qarabağlar və Əzizbəyov rayonları 

Azərbaycana verilsin, habelə vaxtilə Gürcüstana (Borçalı) və Dağıstana (Dərbənd və Məhərrəmkənd rayonları) 

verilən Azərbaycan torpaqları geri qaytarılsın. Bununla hələlik bu məsələ qapadılır. 

"Hətta 1960-cı illərdə SSRİ-də antitürkiyə kampaniyasının gücləndiyi şəraitdə yenidən bu problemi ortaya 

atdılar. 1965-ci ildə Dağlıq Qarabağın Ermənistana ilhaq edilməsi barədə 45 min nəfərin "imzaladığı" petisiya 

Moskvaya təqdim edilmiş, lakin bu iddialar təmin edilməmişdir." (Y. Mahmudov, K. Şükürov, Qarabağ: real 

tarix, faktlar, sənədlər.) 

 

Qarabağın qara günləri 

 

1987-ci ilin noyabrında erməni akademik A. Aqanbekyan Parisdə Dağlıq Qarabağ "problemi"nin 

yenidənqurma və demokratiya şəraitində həllini tapacağına ümid etdiyini bildirdi. Əvvəllər gizli fəaliyyət göstərən 

erməni "Qarabağ Komitəsi" açıq fəaliyyətə keçdi. 1988-ci ilin fevralından İrəvanda və Xankəndidə (Stepanakert) 

mitinqlər başladı. Fevralın 20-də Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Sovetinin sessiyası vilayətin statusuna 

baxılması haqqında Azərbaycan SSR Ali Sovetinə müraciət etdi. Fevralın 20-də Əsgəran rayonunda erməni 

terrorçuları iki azərbaycanlı gənci qətlə yetirdi, 19 nəfəri yaraladı. 

Moskvanın "1988-1995-ci illərdə Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin sosial- iqtisadi 

inkişafını sürətləndirmək tədbirləri haqqında" 1988-ci il 24 mart tarixli qərarı erməni separatçılarını daha da 

ruhlandırdı. "Nəhayət, Moskva Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini Azərbaycan SSR-in tərkibindən çıxarmaq 

istiqamətində daha bir addım atdı: SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyəti 1989-cu il yanvarın 12-də "Azərbaycan SSR-

in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində xüsusi idarəçilik formasının tətbiqi haqqında" qərar qəbul etdi. Məqsəd 

aydın idi: Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində yaradılmış Xüsusi İdarə Komitəsi muxtar vilayətin Azərbaycandan 

alınıb Ermənistana verilməsini təmin etməli idi. Lakin bunu başa düşən Azərbaycan xalqının demokratik 

mübarizəsi nəticəsində noyabrın 28-də Xüsusi İdarə Komitəsi ləğv edildi. Ancaq bunun əvəzində yeni bir qurum 

- Təşkilat Komitəsi yaradıldı. Ermənistan SSR bu vəziyyətdən istifadə edərək dekabrın 1-də Dağlıq Qarabağın 

Ermənistana birləşdirilməsi haqqında antikonstitusion qərar qəbul etdi. Bu Ermənistan tərəfindən Azərbaycan 

SSR-in ərazi bütövlüyünə qarşı açıq hüquqi müdaxilə aktı idi. Moskva, gözlənildiyi kimi, bu kobud müdaxilə 

faktına da göz yumdu. 1991-ci il avqustun 30-da Azərbaycan SSR Ali Soveti dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi 

haqqında bəyanat qəbul etdi, oktyabrın 18-də isə "Dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı" qəbul olundu. 

Dağlıq Qarabağın erməni separatçıları isə yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək separatçı siyasi təşkilatlanmanı 

davam etdirirdilər. Onlar 1991-ci ilin sentyabrında "Dağlıq Qarabağ respublikası" adlanan oyuncaq qurumun 

yaradıldığını elan etdilər. Azərbaycan Respublikası həmin qurumu tanımaqdan imtina edərək noyabrın 26-da 

DQMV-ni milli ərazi qurumu kimi ləğv edir, "Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaradılması haqqında" 

Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin 1923-cü il 7 iyul dekreti və "Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 

haqqında" Azərbaycan SSR-in 1981-ci il 16 iyun qanununu qüvvədən düşmüş sayır." (Y. Mahmudov, 
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K. Şükürov, Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər.) Həmin qərarla şəhərlərin tarixi adları qaytarılaraq Stepanakert 

Xankəndi, Mardakert Ağdərə, Martuni isə Xocavənd adlandırıldı. Əsgəran və Hadrut rayonları ləğv edildi, Xocalı 

şəhəri mərkəz olmaqla Xocalı rayonu yaradıldı, ləğv edilmiş Əsgəran rayonunun ərazisi Xocalı rayonunun 

tərkibinə, Hadrut rayonunun ərazisi isə Xocavənd rayonunun tərkibinə verildi. 

 

Bu isə son. Amma belə sonluq olmaz 

 

Dağlıq Qarabağ yarandığı zaman Azərbaycan ərazisinin 5,1 faizini ( 4,4 min kv.km) təşkil edirdi. Hazırda 

ətraf ərazilərlə yanaşı (cəmi 11 min kv.km) Ermənistanın işğalı altındadır. 

İşğal nəticəsində ölənlər 20000, şikəstlər 50000, itkinlər isə 4866 nəfər oldu. Ümumi zərər 60 milyard 

dollardan artıqdır. 

Azərbaycan. - 2013. - 16 fevral. - № 36. - S. 6. 
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Kürəkçay müqaviləsi 

 
Bəxtiyar Qaraca 

 

Qoy əysin başını vüqarlı dağlar, 

Matəmi başlandı böyük bir elin. 

Mərsiyə söyləsin axar bulaqlar, 

Ağılar çağırsın bu gün qız, gəlin!.. 

 

Bu misralar böyük xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 1959-cu ildə çap olunan "Gülüstan" 

poemasındandır. 1813-cü ildə İranla Rusiya arsında imzalanan Gülüstan müqaviəsi və onun xalqımıza 

gətirdiyi bəlalar, faciələr haqqındadır. Bu ilin oktyabrında o müqavilənin inzalanmasından 200 il ötür. Elə 

ən böyük faciələrimizin də başlanmasının 200 illiyidir. 

Azərbaycanın tarixində mühüm rol oynayan üç müqavilə var: Kürəkçay, Gülüstan, Türkmənçay 

müqavilələri. Nə qədər qəribə də olsa, bu müqavilələrin ikisi - Kürəkçay və Gülüstan Qarabağda imzalanıb. 

Kürəkçay müqaviləsini imzalayanlardan biri isə Qarabağ xanı İbrahim xandır. 

 

Pənah xandan İbrahim xana 

 

Son illər "Qarabağ ermənilərinin öz müqəddəratını təyin etməsi" məsələsini bir problem kimi irəli 

sürmələrinin, Qarabağda yaşayan azərbaycanlılara qarşı silahlı təcavüzə haqq qazandırmağa çalışmalarının 

kökündə guya bu torpaqların əzəldən ermənilərə "məxsuslu"ğu geniş təbliğ olunur. Tarixi faktlar isə bunun tam 

əksini söyləyir. 

Rusiya ilə İran arasında bağlanmış Gülüstan (12 oktyabr 1813-cü il) və Türkmənçay (10 fevral 1828-ci il) 

müqavilələri, eləcə də İbrahim xanla Rusiya İmperiyasının 1805-ci il mayın 14-də imzaladıqları Kürəkçay 

müqaviləsi bir daha sübut edir ki, Azərbaycan torpaqları işğal edilib, ermənilər isə bura Türkiyə və İrandan 

köçürülərək gətiriliblər. 

Bu sənədlərin heç birində Qarabağda erməni məlikləri və onların Rusiya təbəəliyinə keçməsi barədə hər 

hansı bir məlumat yoxdur. Bütün bunlar aydın göstərir ki, Qarabağ öz adı kimi həmişə - bütün dövrlərdə 

Azərbaycan türklərinin torpağı, yurdu olub. 

Qarabağ xanlığının banisi xalqımızın görkəmli dövlət xadimlərindən biri olan Pənahəli bəy Cavanşir idi. 

Hələ o vaxtlar Qarabağ xanının vəziri olmuş tarixçi Mirzə Camal yazırdı: "Mərhum Nadir şah Qarabağ, Gəncə, 

Tiflis və Şirvan vilayətlərini aldıqdan sonra, ellər və kəndlər arasında görüb tanıdığı hər bir şücaətli və işgüzar 

adamı yanına çağırıb öz yaxın qulluqçuları sırasına alar və onu məvacib, ehtiram və mənsəb sahibi edərdi. O 

cümlədən ellər arasında Pənahəli bəy Sarıcalı Cavanşir adı ilə şöhrət tapmış, hər işdə fərqlənmiş, ad çıxarmış, 

müharibə və davada tay-tuşuna üstün gələn və xüsusilə mərhum Nadir Rum əhli qoşunları ilə etdiyi müharibələrdə 

şücaət göstərmiş Pənah xanı da öz yanına apardı". Lakin Muğan qurultayından sonra Nadir şah onun 

hakimiyyətini qəbul etmək istəməyən qarabağlılara divan tutmağa, bu diyarın türk-müsəlman əhalisini Əfqanıstan 

və Xorasana sürgün etməyə başladı. Bu tədbirə etiraz etdiyinə görə Pənahəli bəyin qardaşı Fəzləli xan edam 

olunmuşdu. Bunu görən Pənahəli bəy Nadir şah Xorasanda olarkən bir neçə qohumu və yaxın adamı ilə 1737-

1738-ci illərdə Qarabağ vilayətinə qaçdı. Şah xəbər tutan kimi onu yolda ələ keçirmək üçün ardınca çaparlar 

göndərdi. Lakin mümkün olmadı. Nadir şahın ölümündən sonra isə Pənah xan Qarabağ torpaqlarında müstəqil 

Azərbaycan dövləti - Qarabağ xanlığını yaratdı. Köçkünləri geri qaytarmaq və dədə-baba torpaqlarında 

yerləşdirməklə Qarabağ xanlığını bir az da gücləndirdi. Sürgündən qayıdanlar arasında Pənah xanın oğlu, 

Qarabağın gələcək xanı, 15 yaşlı İbrahimxəlil də var idi. 

Qarabağ xanlığı yarandığı zaman xanlığın ərazisində Təbriz, Ərdəbil, Gəncə, Şamaxı, Bakı, Naxçıvan, 

Şəki, Dərbənd kimi şəhərlər yox idi. Halbuki belə siyasi-iqtisadi mərkəzlərin olması gələcək inkişaf üçün çox 

mühüm idi. Məhz buna görə 1748-ci ildə Bayat, az sonra Şahbulaq, daha sonra Şuşa qalaları tikilib başa çatdırıldı. 

Pənah xanın "Qarabağ hakimi" kimi tanınmasında Şəki xanlığının Qarabağ üzərinə yürüşü mühüm rol 

oynadı. Şəki xanı Hacı Çələbi özünün 1748-ci ildəki uğursuz Bayat yürüşündən sonra demişdi: "Pənah xan bu 

vaxtacan sikkəsiz gümüş idi. Biz gəldik, ona sikkə vurduq və qayıtdıq". Bununla əlaqədar Əhməd bəy Cavanşir 

yazırdı: "Bu qalibiyyətdən (Bayat döyüşündən) sonra Pənah xanın igidliyi haqqında dillərə düşən dastan o zaman 

Qarabağda yaşayan bütün müsəlman tayfalarını müharibəsiz olaraq onun təbəəliyinə tabe etdirdi". 

Pənah xan gücləndikcə pərakəndəlik tərəfdarı olan feodalların - məliklərin pozuculuq fəaliyyətləri də 
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artırdı. Bunun qarşısının alınması hərbi-siyasi baxımdan zəruri idi. Belə olmasa, xanlığın ərazi-inzibati bütövlüyü 

itirilə bilərdi. Bu tarixi həqiqəti ilk mənbələr də təsdiq edir. Mir Mehdi Xəzani çox haqlı olaraq yazırdı: "Bu 

Qarabağda ki beş mahal bundan əqdəm Xəmsə mahalı işlaq olurmuş və şimdi hər birisi bir qeyri-ism ilə 

adlanırlar..." Xaçın istisna olmaqla, Qarabağdakı digər məliklər və onların mənsub olduqları nəsillər əslən 

Qarabağdan deyildilər və bu diyara başqa yerlərdən gəlmə idilər. Özü də erməni deyil, keçmiş alban nəsillərinin 

nümayəndələri idilər. 

 

Kürəkçay sahilində "şənlik" 

 

Pənah xanın vəfatından sonra hakimiyyətə gələn İbrahim xan bütün vasitələrlə xanlığı möhkəmləndirməyə 

çalışırdı. Artıq onunla separatçı məliklər arasındakı mübarizəyə 1783-cü ildən Rusiya dövləti də qarışmağa 

başladı. Cənubi Qafqazı işğal etməyə çalışan Rusiya burada - Azərbaycan ərazisində həmin məliklərin köməyi ilə 

"xristian dövləti", daha doğrusu, özünə dayaq yaratmağa çalışırdı. Lakin İbrahim xan düşmənçilik edən məlikləri 

Şuşaya toplaya bildi və onların Qarabağ xanlığına xəyanət etdiyini sübuta yetirərək həbsə aldırdı. 

XVIII əsrin sonları - XIX əsrin əvvəllərində Rusiyanın Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda 

işğalçılıq fəaliyyəti daha da gücləndi, 1801-ci ildə Gürcüstan, sonra Car-Balakən camaatlığı (1803) və Gəncə 

xanlığı (1804) işğal olundu. İbrahim xan belə bir vəziyyətdə 1802-1806-cı illərdə Rusiya qoşunlarının komandanı 

olmuş P. D. Sisianovla müqavilə bağladı. Kürəkçay müqaviləsinə əsasən, Qarabağ xanlığı məhz müsəlman-

Azərbaycan torpağı kimi Rusiyaya ilhaq olundu. Tarixi reallığı əks etdirən Kürəkçay müqaviləsi eyni zamanda 

Qarabağın, o cümlədən bu diyarın dağlıq hissəsinin Azərbaycan xalqına məxsus olduğunu bir daha sübut edir. 

Beləliklə, Kürəkçay müqaviləsi (Kürəkçay traktatı) - Qarabağ və Şəki xanlıqlarının Rusiyanın tərkibinə keçməsi 

barədə müqavilə Kürəkçay sahilində - knyaz Sisianovun düşərgəsində - indiki Goranboy rayonu ərazisində birinci 

olaraq Qarabağ xanı İbrahimxəlil xan tərəfindən, sonra isə Şəki xanı Səlim xan tərəfindən imzalandı. Hər iki xanın 

burada iştirakı həm də onların yaxın qohumluq əlaqələri ilə bağlı idi. Rusiya İmperiyası adından isə müqaviləyə 

Rusiyanın Qafqaz qoşunlarının baş komandanı knyaz Sisianov imza atdı. 1783-cü il Georgievsk müqaviləsi 1805-

ci il 14 may Kürəkçay müqaviləsinin başlıca müddəalarının formalaşdırılması üçün əsas olduğu kimi, bu müqavilə 

də Şirvan xanı Mustafa xanla bağlanmış 1805-ci il 25 dekabr müqaviləsi üçün əsas oldu. 

M. Adıgözəl bəy və M. Camal Cavanşir yazırlar: "Kürəkçayın qırağında bir neçə gün bayram, şənlik və 

qonaqlıq oldu. Sonra traktat və əhdnamə yazıldı. İbrahim xan və Şəki hakimi Səlim xan ona möhür basdılar, böyük 

sərdar (Sisianov) isə qol çəkdi". 

Müqavilə preambula və on bir artikuldan ibarət idi. Müqavilənin preambulasında Şuşalı və Qarabağlı 

İbrahim xanın Rusiya imperiyasının təbəəliyinə keçməsi təsbit olunur, artikullarda bundan irəli gələn şərtlər 

müəyyənləşdirilirdi. Müqavilədə, professor K. Şükürovun yazdığı kimi, "Rusiya birmənalı şəkildə Qarabağ 

xanlığını müstəqil dövlət kimi qəbul edir, İbrahim xanı və onun varislərini xanlığın yeganə sahibi kimi təsdiq 

edirdi. Ən mühüm məqamlardan biri İbrahim xanın adıkeçən bütün artikullarda Şuşalı və Qarabağlı İbrahim xan 

kimi təqdim edilməsidir. Digər vacib məsələ Qarabağ xanlığının bütövlüyünün saxlanmasına imperator tərəfindən 

zəmanət verilməsi idi. Müqavilənin onuncu maddəsində qeyd edilirdi ki, bu müqavilə əbədi müddətə bağlanır və 

bundan belə heç bir dəyişikliyə uğramamalıdır". 

 

Kürəkçaydan sonrakı Qarabağ 

 

Kürəkçay müqaviləsinin tarixinin ən mühüm məsələlərindən biri də onun həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. 

Professor K. Şükürovun yazıdığı kimi: "Burada da Rusiyanın Cənubi Qafqazda bağladığı müqavilələrin tarixi 

təcrübəsinə nəzər salmaq zərurəti yaranır. Bu sahədə tarixi faktlardan aydın olur ki, Rusiya İmperiyası Cənubi 

Qafqaz hakimləri ilə bağladığı heç bir müqaviləyə, o cümlədən 1805-ci il 14 may Kürəkçay müqaviləsinə, onun 

şərtlərində elan edildiyi kimi, əbədi müddətə əməl etməmişdi: Kürəkçay müqaviləsi on yeddi ildən sonra, 1822-

ci ildə ləğv edilmişdi". 1806-cı ildə İbrahim xanın qəddarcasına qətlə yetirilməsindən sonra müqaviləyə əsasən 

Rusiya Qarabağ xanlığında İbrahim xanın irsi hakimiyyətini təmin etməli idi: "Belə bir şəraitdə Qarabağda 

hakimiyyətin xanın oğlu Mehdiqulu xana keçməsi barədə xüsusi fərman verilmişdi. Bu fərmanın mətni də (onu 

Azərbaycan dilində Ş. Cəmşidov nəşr etdirmişdir - K.Ş.) Kürəkçay müqaviləsinin qiymətləndirilməsi baxımından 

mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bunu nəzərə alaraq fərmanın mətnini burada verməyi məqsədəuyğun hesab edirik: 

"I Aleksandrın İbrahim xanın ölümündən sonra onun oğlu Mehdiqulu ağanın xan elan edilməsi haqqında 

FƏRMANI: Biz, ali məqamlı və ali cəlallı, ehsanı ümumə şamil olan Allahın mərhəməti və köməyi ilə bütün 

Rusiya məmləkətlərinin, habelə başqa vilayət və ölkələrin istiqlal və rifahını təmin edən imperator I Aleksandr 
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bildiririk: Qoy bizim şahanə lütf və qayğımıza imperatorluq qüdrət və mərhəmətimizə ümid bağlayan Qarabağ 

vilayətinin bütün ali üləma, hörmətli başbilənləri, görkəmli və şərafətli əyanları, bəyləri, sərkərdələri, 

kəndxudaları, ağsaqqalları və bütün rəiyyətləri bilsinlər ki, keçən il - 1220-ci (1805-ci) ildə mərhum İbrahim xan 

bizim şahlıq canişinimiz olan general knyaz Sisianovla birlikdə bir "Andlı öhdəlik" tərtib etmişlərdi və general 

onu dərhal imperatorluq dərgahına çatdırmışdır. Biz həmin "Andlı öhdəliy"in tələb və şərtləri ilə tanış olduqdan 

sonra mərhum xanın irəli sürdüyü bütün arzu və tələbləri, öz sonsuz şahanə lütf və qayğıkeşliyimizlə qarşılayıb, 

onu bütün Qarabağ xalqı ilə birlikdə himayəmizə alıb, onları ali Rusiya dövlətimizin qədim sədaqətli təbəələri 

sırasına daxil edərək, mərhum İbrahim xanı xüsusi imperatorluq fərmanı ilə Qarabağ vilayətinin müstəqil hakimi 

elan etdik və təminat veririk ki, Qarabağın imperatorluq təbəəliyinə daxil olan bütün rəiyyətləri, mərhum xanın 

varisləri daima imperatorluq tərəfindən lazımınca mühafizə olunacaq və dünya durduqca bu ocaqdan çıxan onun 

varisləri nəsildən-nəslə Qarabağın xanlıq taxtına oturub, müstəqil surətdə hökmranlıq etmək hüququ ilə təmin 

olunacaqlar. 

İbrahim xanın bir iğtişaş nəticəsində qətlə yetirilməsi kimi hüznlü bir hadisədən sonra yenə sədaqətli vilayət 

rəiyyətlərinin məişətlərini təmin etmək sahəsində əlahəzrətin xeyirxah fikirləri və münasibəti dəyişilməmiş qaldı. 

Əlahəzrət verdiyi sözə əməl edərək öz şahlıq mərhəməti və qayğısı ilə yüksək rütbəli vərəsə general-mayor 

Mehdiqulu ağanı mərhum atasının yerində bərqərar edib, Qarabağ vilayətinin xanlıq taxtında oturtdu və bu qərarı 

imperatorluq tuqrası (fərmanı) ilə təsbit etdi. Eyni zamanda lazım bilindi bu fərman məlumat üçün bütün Elbrus 

və Gürcüstan əyalətlərində şahlıq canişini olan qraf Qudoviçə də göndərilsin. Aliməqam Mehdiqulu xana da 

qətiyyətlə bildiririk ki, o, Qarabağ vilayətində qüdrətli Rusiya dövlətinin himayəsi və mərhəməti sayəsində xanlığı 

möhkəm ələ alsın. Onun atası mərhum İbrahim xana verilmiş bütün xoş vədələr və şərtlərin hamısının təmini 

eynilə qüvvədə saxlanılsın. 

Belə bir mövqedə əlahəzrət imperatorun fərmanı ilə lazım görüldü ki, həmin bu şahanə fərman və elamnamə 

vasitəsilə Qarabağ xalqının böyük üləma fazilləri, görkəmli şəxsləri, əyan-əşrəfləri, bəyləri, sərkərdələri, 

kəndxudaları, ağsaqqalları və başqa əhalisinin hamısı bilməlidir ki, aliməqam general Mehdiqulu xan əlahəzrət 

imperatorun mübarək fərmanı ilə xanlıq rütbəsi alıb Qarabağ vilayətinə müstəqil hakim təyin edilmişdir. Lazımdır 

ki, bütün əhali ona tabe olub baş əyərək, sözündən çıxmasın. Xanın əmrinə və hakimiyyətinə aid olan bütün qayda-

qanunlara əməl etsinlər. Xalqın xeyrinə olan işlərdə ona kömək edib, zərərli hərəkət və əməllərdən uzaq olsunlar. 

Eyni zamanda əmin olsunlar ki, imperatorluq öz ali mərhəməti və qayğısı ilə həmişə onlara lazım olan köməyi 

əsirgəməyəcəkdir. 

Paytaxt Peterburqda 10 sentyabr 1806-cı miladi ilində müvafiq hicri tarixi 1221-ci ildə rəcəbül- mürəccəb 

ayının 9-da yazıldı və əta olundu. Sənədin əslini fələk cəlallı əlahəzrət imperator belə imzalamışdır: Aleksandr". 

Lakin xan hakimiyyətinin hələ 17 il də saxlanması müəyyən strateji məqsəd daşıyırdı. Belə bir şəraitdə 

Mehdiqulu xanın hakimiyyəti (1806-1822) möhkəm deyildi. Hakimiyyət bu yerlərdə möhkəmlənmək məqsədi ilə 

yerli müsəlman təbəqəni zəiflətməyə, qriqorianlaşmış və erməniləşmiş albanları üstün mövqeyə çıxarmağa 

çalışırdı. 1840-cı ildə inzibati-hərbi islahatlar həyata keçirildi, Qarabağ əyaləti Şuşa qəzasına çevrildi və mərkəzi 

Şamaxı olmaqla Kaspi vilayətinə tabe edildi. 1867-ci ildə Yelizavetpol quberniyası yaradıldıqda Şuşa qəzası onun 

tərkibinə verildi və ərazisi bölünərək burada daha üç qəza - Zəngəzur, Cavanşir və Cəbrayıl qəzaları təşkil olundu. 

Beləliklə, Şuşa qəzası da vahid inzibati-siyasi idarəsini itirdi... 

Xalq şairi B. Vahabzadənin yazdığı kimi: 

 

Hökmü gör nə qədər böyükmüş anın, 

Möhür də basdılar varağa təkrar. 

Yox, varağın deyil, Azərbaycanın 

Köksünə dağ boyda dağ basdı onlar. 

 

İmzalı, möhürlü, ey cansız varaq, 

Nə qədər böyükmüş qüvvətin, gücün. 

Əsrlər boyunca vuruşduq, ancaq 

Sarsıda bilmədik hökmünü bir gün. 

 

Azərbaycan. - 2013. - 12 fevral. - № 32. - S. 7. 
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Qacarın qətli 
 

Ayaz İmranoğlu 

 

XVIII yüzil xalqımızın tarixində qaranlıq səhifələrlə doludur. Belə ki, bu dövr tarixçilərimiz 

tərəfindən həmişə mübahisə predmetinə çevrilir. Maraqlıdır, həmin əsr yaddaşımıza necə işıq salır? 

Əvvəla, Nadir şahın öldürülməsindən sonra yaranan siyasi şəraitə nəzər yetirək. Bu zaman üç şəxs 

hakimiyyət uğrunda ölüm-dirim mübarizəsinə qoşulmuşdu. Bunlardan birincisi, Nadir şahın əmisi oğlu - 

Əfşar tayfasından olan Fətəli xan idi. 

Fətəli xan Əfşar Azərbaycanın cənub xanlıqları olan Xoy, Təbriz, Qaradağ, Marağa və Sərab xanlıqlarını 

özündən asılı vəziyyətə salmışdı. İkinci şəxs farsların Zəng tayfasından olan Kərim xan idi. Kərim xan Zənd çox 

hiyləgər və tədbirli idi. Bütün fars vilayətləri onu dəstəkləyirdi. Üçüncü şəxs isə Qacar tayfasının başçısı olan 

Məhəmmədhəsən xan idi. Məhəmmədhəsən xan Qacar Mazandaran, Gilan və Astrabadı tutmuşdu. Bu üç şəxs 

arasında hakimiyyət uğrunda gedən mübarizədə ilk mərhələlərdə məğlub olan tərəf Kərim xan Zənd olmuşdu. O, 

döyüş bölgələrindən qaçmaqla canını qurtara bilmişdi. Məhəmmədhəsən xan Qacar ömründə bir dəfə səhv etdi 

və bu səhvin də qurbanı oldu. Belə ki, 1759-cu ilin fevralında Kərim xan Zəndin üzərinə kiçik bir qüvvə ilə getdi 

və döyüşdə öldürüldü. Tariximizdə ibrət dərsi olsun deyə bir məsələni də qeyd edim ki, düşmənlərimiz bizə qarşı 

həmişə türkü türkün əli ilə məhv etmək siyasətindən istifadə ediblər. Ərəb xilafəti Babəki məhv etmək üçün türk 

sərkərdəsi olan Afşini onun üzərinə göndərmişdi. Belə bir siyasətdən Kərim xan Zənd də istifadə etdi. Fətəli xan 

Əfşarla bacara bilməyən Kərim xan Zənd Qarabağlı İbrahimxəlil xanı, Xoylu Şahbaz xanı və başqalarını ittifaqa 

cəlb edərək, əsas düşməni olan Urmiyalı Fətəli xan Əfşarı aradan götürdü. Bayramı birlikdə qeyd etmək bəhanəsi 

ilə ittifaqa cəlb etdiyi xanları özü ilə Şiraza apardı. 1763-cü ildə baş verən bu hadisə tarixdə «Şiraz qonaqlığı» 

adlanır. 

Atası Məhəmmədhəsən xan Qacar Kərim xan Zənd tərəfindən öldürüldükdən sonra Ağa Məhəmməd Qacar 

tayfasını Türkmənistan səhrasına apardı. Ağa Məhəmməd başına bir dəstə atlı toplayaraq Kərim xanın idarə etdiyi 

vilayətlərə hücumlar edirdi. İş o yerə çatdı ki, Kərim xan bütün ordusunu toplayaraq Ağa Məhəmmədin üzərinə 

getdi. Kiçik bir dəstə ilə böyük bir ordu üz-üzə gəldi. 

Ağa Məhəmməd nəinki qorxub geri çəkilmir, əksinə, Kərim xan Zəndin ordusunun mərkəzinə hücum edir, 

mərkəzi yarıb o biri tərəfə çıxır. Lakin adamlarının əksərini itirir. Ağa Məhəmməd gəlib bir vilayətə çıxır, bu 

vilayət də Kərim xanın torpağı idi. Buna görə burada da hücuma məruz qalır, yaralanır, qanaxmadan huşunu itirir. 

Atdan yıxılır və onu tuturlar. Ağa Məhəmməd xan təxminən 15 ilə qədər Kərim xan Zəndin yanında dustaq olur. 

Bu müddət ərzində dərin mütaliə edir. XII əsrdə yaşamış əndəlüslü filosof İbn Tofeylin yazdığı «Nəyyebni 

Yəqzən» fəlsəfi romanını oxuyur. 

Dərin ağla, zəkaya, biliyə malik olduğu üçün Kərim xan Zənd ən mühüm məsələlərdə Qacar xandan 

məsləhət alırdı. Hətta bu müddət ərzində də Ağa Məhəmməd xan ruhdan düşmür, öz hisslərini gizlədərək ürəyində 

yaşadır. Qacarın əsas məqsədi hakimiyyətə gəlmək, qisasını Zənd hakimiyyətindən almaq idi. Onun hakimiyyətə 

gələndən sonra dediyi sözlər də bunu təsdiq edir: «Atamın, özümün, qardaşlarımın qisasını aldım». Qacar son 

dərəcə ehtiyatlı bir şəxs idi. O, Zənd tayfasına olan nifrətini biruzə vermir, gizlətməyi bacarırdı. Hətta Kərim xan 

Zəndin qardaşı vəzir Mirzə Cəfər xan qardaşına həmişə deyərmiş: - «Sən bu Xacəyə inanma, danışanda onun 

gözünün içinə bax! Onun dili ilə ürəyi başqa-başqa şeylər deyir». Lakin Kərim xan Zənd Qacardan heç vaxt 

şübhələnməzdi. Qacar isə səbirsizliklə Kərim xanın ölümünü gözləyirdi. Nəhayət, 1779-cu ildə Kərim xan Zənd 

öldü. Bu zaman Ağa Məhəmməd xan Qacar ovdan şəhərə qayıdırdı. Qacar görür ki, şəhərin qapıları bağlıdır. O 

saat bilir ki, Kərim xan Zənd vəfat edib. Qacar şəhərə girmədən Şirazdan Tehrana doğru istiqamət götürür ki, bu 

xəbər yayılmamış özünü qardaşlarına çatdırsın, qoşun yığsın, hakimiyyəti ələ keçirsin. Beş gündə 900 km-dən 

artıq məsafəni qət edən Qacar məqsədinə nail olur, hakimiyyəti ələ keçirir. Bundan sonra Zənd tayfası ilə Qacar 

arasında şiddətli mübarizə başlayır. Şirazı, İsfahanı, Mazandaranı tutan Qacar 1785-ci ildə Tehranı paytaxt elan 

edir. Zəndlərlə mübarizə 1794-cü il Kirmanda Lütfəli xanın məğlubiyyəti ilə başa çatır. 

Mirzə Adıgözəl bəy «Qarabağnamə»də (səh.57) yazır ki, İbrahimxəlil xan Qacarın ikinci yürüşünü eşidərək 

Şuşanı tərk edib öz yaxın adamları ilə birlikdə Ümma xanın yanına gedir. Ağa Məhəmməd şah bu xəbəri Araz 

kənarında eşidir və İbrahim xanı tuta bilmir. Eyni məzmunlu məlumatı Mirzə Camal Cavanşir də söyləyir (səh. 

126). Eyni zamanda Əhməd bəy Cavanşir də özünün yazdığı «Qarabağ xanlığının siyasi vəziyyətinə dair» (1747-

ci ildən 1805-ci ilə qədər) əsərində bu məlumatı təsdiq edir. 

Şuşanın qarşı tərəfində meşə var və onun adı Topxana meşəsidir. Nə üçün meşənin adı belədir? Qacar Şuşa 

üzərinə ikinci yürüşündə topları həmin meşədə qurdurub Şuşanın müdafiə barısını vurdurur. Buna görə də həmin 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

765 
 

vaxtdan meşənin adı Topxana meşəsi qalır. Topçular qalanın hündür barısını gündüz topla vurub dağıdırdılar, 

lakin gecə qaladakılar həmin yeri yenidən hörüb bərpa edirdilər. Bu barədə fransız J. Kevr «Xacə şah» əsərində 

yazır. Qacarın ordusunda Rusiya-Türkiyə müharibələrində iştirak etmiş Həmid adlı bir təcrübəli topçu var idi. 

Ağa Məhəmməd şah Həmidi yanına çağırıb qalanın müdafiə barısını dağıtmaq üçün nə etmək lazım olduğunu 

soruşur. Həmid bildirir ki, biz gərək gecə dağıdılmış yerə atəş açaq ki, müdafiəçilər bərpa işləri görə bilməsinlər. 

Bu taktika öz bəhrəsini verdi. İbrahimxəlil xan başa düşdü ki, belə getsə, Şuşa tezliklə alınacaq. Ona görə xan 

başda olmaqla bir qrup sütunvari şəkildə düzülərək qəflətən Topxanaya hücum edirlər. Qacarın toplarını 

İbrahimxəlil xan məhv edir. Lakin Şuşa qalasının yolunu İran ordusu bağladığı üçün qalaya qayıda bilmir və Cara 

getməyə məcbur olur. Məntiqi nəticə budur ki, «Qarabağnamə»lərin verdiyi məlumat doğru deyil. Ona görə ki, 

Qərb tarixçiləri o zaman İranda səfirlikdə işləyən adamların qeydlərindən, Qacar tarixçilərinin məlumatlarından 

istifadə edərək bu məsələni təsdiq ediblər. Mirzə Camal Cavanşir «Qarabağnamə»sində (səh.126) göstərir ki, 

İbrahimxəlil xan 20 gün Balakəndə qaldı. 128-ci səhifədə isə göstərir ki, 3 ay qaldı... 

Qacar Şuşanı tutdu. Azərbaycanın şimalı da şaha tabe oldu. 

Mirzə Camal «Qarabağın tarix»ində yazır: Ağa Məhəmməd şah bir gecə xoşu gəlmədiyi işə görə Səfərəli 

bəy və Abbas bəy adlı iki nəfər yaxın xidmətçisinə acıqlanıb dedi: «Səhər açılan kimi ağır cəza verəcəyəm» 

(«Qarabağnamələr», səh.127). 3 «Qarabağnamə»nin heç birində şahın Səfərəli bəyi və Abbas bəyi nə üçün 

cəzalandırdığının səbəbi göstərilmir. İndi həmin səbəbləri araşdıraq. Qarət olunan bir şamaxılı ondan başqa heç 

kəsin soyulmadığını səhərisi gün bildi. Buna görə də, o, Şuşaya gəlib Axund Hacı Babəklə görüşür və məsələni 

təfsilatı ilə ona bildirir. 

Axund Hacı Babək Qədd bayramı münasibətilə Qacarı təbrik etmək üçün saraya gəlir və eyni zamanda 

şamaxılının şikayətini Qacara çatdırır. Qacar şamaxılını qəbul edir. Həmin şəxslərin əlamətini soruşur, bəlli olur 

ki, bunun biri xəlvət fərraşxana rəisi Sadıq xan Nəhavəndidir. Sadıq xanı çağırtdırır. Şamaxılıya isə bildirir ki, 

xəlvət bax gör, bu, həmin adamdırmı? Sadıq xan otağa daxil olur. Şah ona adi bir göstəriş verir. Sadıq xana xəlvət 

baxan şamaxılı bunun həmin şəxs olduğunu bildirir. Ağa Məhəmməd gün əyilənə yaxın yenidən Sadıq xanı 

çağırıb deyir: «Get Ərikli kəndinə, yemək üçün mənə ərik gətir». Ərikli kəndi Şuşadan xeyli aralı olduğu üçün 

Sadıq xan şaha bildirir ki, yolun uzaqlığına görə yalnız sabah qayıdıb gələ bilər. Şah razılığını bildirir. Gecə Sadıq 

xanın evində aparılan axtarış nəticəsində şamaxılı şikayətçinin mallarının bir hissəsi tapılır və saraya gətirilir. 

Qacar eyni zamanda xüsusi casuslar ayırır ki, Sadıq xanla kimlər görüşsə, xəbər versinlər. 

Səhəri gün Sadıq xan cəbələrə yığdığı əriyi Şuşaya gətirir. Yolda Səfərəli bəylə Abbas bəyə gecə evində 

axtarış aparılması haqqında məlumat verirlər. Casuslar Sadıq xanın bu görüşü haqqında şaha xəbər çatdırırlar. 

Nəhayət, Sadıq xan saraya gəlir. Şah ərikdən bir neçəsini yeyib tərifləyir. Sadıq xana getmə icazəsi verir. Sonra 

şamaxılını çağırır, bundan sonra Sadıq xanla Abbas bəyi, Səfərəli bəyi çağırtdırır. Sadıq xan şamaxılı kişinin şahın 

yanında olduğunu görəndə məsələnin nə yerdə olduğunu dərk edir və rəngi qaçır. Qarət edilən malların hamısı 

saraya gətirilir. Ağa Məhəmməd şah şamaxılıdan soruşur ki, mallarının hamısı burdadırmı? Kişi cavab verir ki, 

200 tümən də pulunu alıblar. Şah əmr edir ki, kişinin pulunu verin. Lakin qarətçilərin üstündə pul olmur. Şahın 

əmri ilə xəzinədar xəzinədən 200 tümən pulu şamaxılıya verir. Şah bildirir ki, sabah bu üç nəfər edam edildikdən 

sonra onların əmlakından 200 tümən pulu tutub xəzinəyə keçirsinlər. Onlar həbs edilir. Sadıq xan xəlvət 

fərraşlarının rəisi olduğu üçün həbs otağının qapısına qıfıl vurulmur. Bundan istifadə edən üç nəfər 1797-ci il 

iyulun 4-də Qacarı öldürdülər. Qacarın qətli Azərbaycan tarixşünaslığında düzgün izah edilməyib. Belə ki, guya 

Qacarın öldürülməsində Məhəmməd bəyin (Batmanqılınc) xüsusi rolu olub. Eynilə Sadıq xan Şəqaqinin də adı 

çəkilir. Sadıq xan Şəqaqi Qacarın qoşun fərmandahı idi. Məhəmməd bəy Sadıq xanın qohumu olub və hələ Qacar 

öldürülməmişdən əmr verərək Məhəmməd bəyi Sadıq xan Şəqaqinin evində göz dustağı etdirib. 

Qacarı öldürən qatillər sübh çağı tezdən qaçmaq istərkən Şuşanın çıxacağında Sadıq xan Şəqaqi ilə 

rastlaşırlar. Sadıq xan Şəqaqi bunları sorğu-sual edir, özlərini şübhəli aparan bu üç qatil Sadıq xan, Abbas bəy, 

Səfərəli bəy Sadıq xan Şəqaqinin əmri ilə tutulurlar. Qacarın öldürülməsinin üstü açılır. Qacarın ölümü 

Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalını sürətləndirdi. Abbas bəylə Səfərəli bəyin qəbri Ağdamda İmarət adlanan 

yerdədir. 

 

Xalq Cəbhəsi. - 2013. - 17 yanvar. - № 8.-S. 14. 
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Xəyanətin və vandalizmin qurbanı - Şuşa 
 

Azərbaycanın dilbər guşələrindən biri olan Şuşa şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 

işğalından 20 il keçir. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respubikasının Prezidenti İlham Əliyev 2012-ci ilin 9 

aprel tarixində “Şuşa şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalının iyirminci ildönümü haqqında” 

Sərəncam imzalayıb. Sərəncamda unikal mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Şuşanın işğalı ilə Azərbaycan 

mədəniyyətinə, təhsilinə, səhiyyəsinə zərər vurulduğu qeyd olunur. Həmçinin, Sərəncamda Azərbaycanda və 

ölkənin hüdudlarından kənarda Şuşa şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalının 20-ci ildönümü 

ilə əlaqədar müvafiq anma mərasimlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. 

 

Silahlı birləşmələrə nəzarət uğrunda mübarizə 

 

Tarixdən də bəlli olduğu kimi, uzun illər ölkəmizə qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edən ermənilər SSRİ-nin 

dağılması ərəfəsində yenidən bu istiqamətdə fəaliyyətə keçdilər. Daha doğrusu, 1991-ci ilin sentyabrında Yuxarı 

Qarabağda qeyri-qanuni bir qurum, oyuncaq-”Dağlıq Qarabağ Respublikası” yaradıldı. Beynəlxalq ictimaiyyət 

tərəfindən, demək olar ki, heç bir müqavimətə rast gəlməyən, əksinə bəzi yaxın və uzaq dövlətlərin himayəsini 

açıq-aşkar hiss edən ermənilər daha da azğınlaşaraq məkrli planlarının reallaşması istiqamətində növbəti addımlar 

atmağa başladılar. Və məhz həmin ərəfədə, 1991-ci il oktyabrın 9-da Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti 

“Azərbaycanın milli özünümüdafiə qüvvələri haqqında” Qanun qəbul etdi. Bu qüvvələrin ilk hissələri dekabrın 

8-də cəbhəyə yola salındı. Lakin təəssüflər olsun ki, bu qüvvələrdən real nəticələrin əldə olunması istiqamətində 

deyil, başqa məqsədlərlə istifadə edilməyə başlandı. Belə ki, həmin hərbi hissələrə müxtəlif siyasi qüvvələrin 

təsiri böyük idi. 

Eyni zamanda, bəzi təşkilatların, məsələn AXC-nin, hətta ayrı-ayrı şəxslərin hərbi dəstələri vardı. Bu azmış 

kimi ölkədə hərb sənətini mükəmməl bilən komandirlər çatışmırdı. Baş qərargahın işi pis qurulmuşdu. Hərbi 

hissələrə pozuculuqla məşğul olan satqınlar soxula bilmişdi. 

Məhz bu proseslərin fonunda noyabrın 19-da 22 rayon və şəhərdə özünümüdafiə batalyonlarının 

yaradılması haqqında əmr verildi. Tərkibi yerli əhalidən formalaşan bu qüvvələr müvəqqəti hesab olunurdu və 

sonradan ordu hissələri çağırışçılar hesabına komplektləşdiriləndə könüllülər tədricən ehtiyata buraxılacaqdı. 

Özünümüdafiə batalyonlarının komandirləri, onların müavinləri rayonların hərbi komissarları tərəfindən seçilir, 

icra hakimiyyəti başçılarının razılığı ilə təyin edilir və Müdafiə Nazirliyinə təqdim olunurdu. Bu batalyonların 

komandirləri icra başçılarının müdafiə məsələləri üzrə müavinləri idilər. Bir sözlə, özünümüdafiə batalyonlarına 

rəhbərlikdə ikili tabeçilik kimi yolverilməz bir vəziyyət yaranmışdı. 

Yəni, görünən odur ki, gələcəkdə ordunun əsasını təşkil edəcəyi düşünülən silahlı birləşmələri lazımi 

şəkildə təchiz etməkdənsə, onlara nəzarət uğrunda gizli savaş başlamışdı. Bu isə öz ağır nəticəsini düşmənlə 

döyüşlərdə göstərirdi. Belə ki, lazımi döyüş qabiliyyəti, təchizatı olmayan və müdafiə taktikası seçməyə məcbur 

olan bu yerli özünümüdafiə qüvvələri xeyli dərəcədə yaxşı silahlanmış və təlim görmüş düşmənə qarşı, təbii ki, 

döyüşə bilmir, tez-tez məğlubiyyətə uğrayırdılar. 

Belə bir şəraitdə erməni hərbi hissələri rus əsgərlərinin köməyi ilə azərbaycanlılar yaşayan kəndlərə 

hücumu genişləndirirdi. Onlar 1992-ci il yanvarın 15-də Kərkicahan, fevralın 10-da Malıbəyli, Quşçular 

kəndlərini ələ keçirdilər. Xocalı və Şuşanın mühasirəsi getdikcə daralırdı. Yeni yaranmağa başlayan Azərbaycan 

ordusunun hissələri, xüsusi təyinatlı polis və özünümüdafiə dəstələrinin müqavimət tədbirləri nizamsızlıq, 

əlaqəsizlik, satqınlıq üzündən baş tutmurdu. Məhz həmin ərəfədə Azərbaycan ordusunun Şuşanın mühasirəsini 

Daşaltı tərəfdən yarmaq üçün keçirdiyi əməliyyat tam uğursuzluqla nəticələndi. Fevralın ortalarında düşmən 

növbəti dəfə Qarabağlı kəndinə güclü hücuma başladı. Qanlı döyüşlərdə kənd dəfələrlə əldən-ələ keçdi. Dörd gün 

davam edən qeyri-bərabər döyüşdən sonra ermənilər kəndi ələ keçirib onun 92 nəfər müdafiəçisini, 54 sakinini 

vəhşicəsinə öldürərək silos quyularına atdılar. Qalan əhali isə əsir götürüldü. Bunun ardınca isə, Xocalıda 

ümumilikdə insanlığa qarşı bəşəri cinayətlər törədən ermənilər, şəhəri işğal etdilər. 

Bu işğalın ardınca Ali Sovetin binası qarşısında çoxminli izdihamlı mitinqə toplaşmış xalqın tələbi ilə 

parlamentin 1992-ci il martın 5-6-da keçirilən fövqəladə sessiyasında Ayaz Mütəllibov prezident postundan istefa 

verməyə məcbur oldu. Beləliklə, hakimiyyətdə boşluq yaranmışdı və hakimiyyəti ələ keçirmək istəyən qüvvələr 

siyasi vəziyyəti daha da gərginləşdirməyə çalışırdılar. Parlament spikeri Yaqub Məmmədovun prezident 

səlahiyyətlərini daşıdığı dövrdə elan olunmuş prezident seçkiləri bu mübarizəni daha da qızışdırmışdı. 

 

“Kreslo savaşı”nın növbəti qurbanı-Şuşa 
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Məhz bu “kreslo savaşı”nın, xaos və anarxiyanın fonunda ictimai bazası zəif olan, lakin cəbhələrdə 

vəziyyətə əsaslı təsir etmək imkanına malik silahlı dəstələrə arxalanan qüvvələrin çəkişməsinin növbəti qurbanı 

Şuşa və Laçın oldu. Əslində, həmin vaxt hər kəsə bəlli idi ki, Şuşaya güclü hücum gözlənilir. Vəziyyət 1992-ci 

ilin martında Müdafiə Şurasında müzakirə olunmuşdu. Lakin əməli iş, demək olar ki, görülmürdü. Şəhər uzun 

müddət mühasirədə qalmışdı. Lazımi silah və sursatlarla təmin olunmurdu. Rusların 336-cı polkunun 180 hərbi 

mütəxəssisinin ağır texnika ilə birlikdə ermənilər tərəfə keçməsi məlum idi. Şuşanın müdafiəsində isə cəmi 24 

ağır texnika dururdu. Düşünülmüş müdafiə planı yox idi. 

 

Daxili və xarici maraqların uzlaşması və ya Şuşa niyə müdafiəsiz qaldı?.. 

 

1992-ci ilin martında müdafiə naziri vəzifəsini ələ keçirmiş, xarici qüvvələrin əlində oyuncaq olan Rəhim 

Qazıyev siyasi vəziyyəti daha da gərginləşdirmək məqsədilə burada vahid komandanlığın yaranmasına mane 

olurdu. Bununla yanaşı, ordu zabitlərinin çoxunun hazırlıqsız, nizam-intizamsız olması da uğursuzluqlarda az rol 

oynamamışdı. Hərbi rabitə bərbad vəziyyətdə idi. Şuşaya hücum ərəfəsində xeyli döyüşçü qısamüddətli 

məzuniyyətə buraxılmışdı. Məlumatlara görə, Şuşa batalyonunda ştatda 1500-ə yaxın döyüşçü olduğu halda 

şəhərdə cəmi 500 döyüşçü vardı. Mayın 7-dən 8-nə keçən gecə düşmən şəhəri güclü artilleriya atəşinə tutdu. Bu 

hücumda düşmənin 80-ə yaxın T-72 tankı, 6000-ə yaxın döyüşçüsü iştirak edirdi. Ermənilərin tərəfində xaricdən 

muzdla tutulmuş döyüşçülər də vuruşurdu. Qəribə burasıdır ki, ermənilərin hücumundan bir qədər əvvəl 

Azərbaycana məxsus hərbi texnika Şuşadan çıxarılmış, xüsusi polis dəstəsinin döyüşçüləri şəhəri tərk etmişdilər. 

Minalanmış sahələr zərərsizləşdirilmişdi. Bununla belə ön mövqelərdə duran əsgərlər düşmənə qarşı 

qəhrəmanlıqla vuruşurdular. Lakin şəhərin müdafiəçilərinə köməklik göstərilmədi. Beləliklə, dövlət başçısının 

məlum Sərəncamında da qeyd olunduğu kimi, könüllü özünümüdafiə batalyonlarının qəhrəmancasına 

döyüşmələrinə və layiqli müqavimət göstərmələrinə baxmayaraq, təpədən dırnağadək silahlanmış Ermənistan 

silahlı qüvvələri 1992-ci il mayın 8-də Şuşa şəhərini işğal edir. 

Bir sözlə, görünən odur ki, həmin dövrdə Azərbaycana “rəhbərlik edən” siyasətbazların, həmçinin, 

hakimiyyətə can atan qrupların tutduqları mövqe və sərgilədikləri fəaliyyət məhz Şuşanın işğalına yol açan faktor 

kimi çıxış etdi. 

 

Şuşanın işğalı strateji məğlubiyyət idi 

 

Şuşanın işğal edilməsi Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi təcavüzkar siyasətin növbəti 

cizgilərindən birini təşkil etməklə yanaşı, həm də ölkəmizin müharibə çərçivəsində strateji itkisinə dəlalət edirdi. 

Belə ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağdakı ən böyük yaşayış məntəqəsi olan, 92 faizini azərbaycanlılar təşkil 

edən Şuşa şəhərinin işğalı ermənilərin Dağlıq Qarabağa nəzarəti tamamilə ələ keçirmələrini şərtləndirmiş oldu. 

Eyni zamanda, Şuşanın ilhaq olunması digər bir sıra rayonların da işğalına yol açdı ki, bu da ölkəmiz üçün ciddi 

strateji itki mənasına gəlirdi. Belə ki, Şuşanın işğalından sonra 18 may 1992-ci il tarixində Ermənistan silahlı 

qüvvələri mayın 15-dən davam edən güclü hücumlardan sonra ərazisi 1835 kvadrat kilometr, əhalisi isə 63 min 

nəfər olan Laçın rayonunu işğal etdilər. Bu isə müharibə çərçivəsində ölkəmiz üçün ciddi strateji dezavantaj oldu 

və sonrakı uğursuzluqlara təkan verdi. Bütün bunların da qanunauyğun nəticəsi kimi, Ermənistan silahlı qüvvələri 

Şuşa və Laçının işğalından sonra Azərbaycanın bütün sərhədboyu yaşayış məntəqələrinə hücumları 

genişləndirdilər. Bu isə hücumlar çərçivəsində çox ciddi itkilərə məruz qalmağımıza səbəb oldu. Ermənistan 

silahlı qüvvələri Xocavənd rayonunu tamamilə işğal etdilər. 1993-cü il aprelin 2-də isə coğrafi mövqeyinə görə 

Ermənistan və Dağlıq Qarabağ arasında sədd olan, sahəsi 174 min hektara çatan, 52 min nəfər əhalinin yaşadığı 

Kəlbəcər rayonu düşmən qüvvələri tərəfindən işğal edildi. Kəlbəcərin süqutu Dağlıq Qarabağın Ermənistana 

birləşdirilməsinə, Azərbaycanın ayrılmaz, əzəli torpağı olan Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı digər rayonların 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən zəbt olunmasına şərait yaratdı. 

Bir daha qeyd edək ki, strateji nöqteyi-nəzərdən çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən Şuşanın işğal edilməsi 

ölkəmiz üçün, sözün əsl mənasında, strateji məğlubiyyət idi və müharibə çərçivəsində ardıcıl itkiləri şərtləndirmiş 

oldu. Sonradan hadisəni dəyərləndirən Ulu öndər Heydər Əliyev demişdir: “... Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, 

sərhədlərini qorumaq və Ermənistanın ölkəmizə qarşı torpaq iddiasının qarşısını almaq baxımından Laçın və Şuşa 

çox böyük strateji əhəmiyyətə malik olan rayonlardır, heç də təsadüfi deyildir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri, 

bizə düşmən olan qüvvələr məhz bu rayonların işğal olunmasına bütün səylərini cəlb ediblər. Mən böyük ürək 

ağrısı, ürək acısı ilə bir daha deyirəm ki, bu, Azərbaycanın başında duran adamların xəyanətinin, satqınlığının 
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nəticəsidir. 

Nə Laçın, nə də Şuşa rayonları fəth oluna bilməzdi. Yenə də tarixə qayıdıram. Keçmişdə Şuşaya nə qədər 

hücumlar olubdur. O vaxt vahid Azərbaycan dövləti də yox idi. Amma Şuşanı məhz onun tutduğu strateji 

mövqeyə görə fəth edə bilmədilər. Eləcə də Laçın. Bugünkü çıxışlar da bunu bir daha təsdiq etdi ki, Şuşa, Laçın, 

ancaq və ancaq Azərbaycanın o vaxt rəhbərliyində olan adamlar, həm də onları yıxıb hakimiyyətə özləri gəlmək 

istəyən adamlar tərəfindən qəsdən erməni işğalçılarına təslim olunub”. 

Ulu öndər Heydər Əliyev Şuşanın işğalının Azərbaycan üçün böyük zərbə olduğunu təəssüf hissi ilə qeyd 

edirdi: “Şuşanın, Laçının işğalı görün Azərbaycana nə qədər böyük zərbələr vurubdur. Şuşanın və Laçının 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı Azərbaycanın başqa bölgələrinin işğal olunması üçün qapı, yol 

açıbdır və onlar üçün böyük imkanlar yaradıbdır”. 

 

Ulu öndər Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində torpaqlarımızın işğalı dayandırıldı və ordu 

quruculuğu prosesinə start verildi 

 

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, 1991-1993-cü illərdə baş verən neqativ hallar, eyni zamanda, 

hakimiyyətdə olan irrasional, səriştəsiz qüvvələrin, həmçinin, nə yolla olursa-olsun hakimiyyəti ələ keçirmək 

istəyən qrupların xainlikləri müharibə çərçivəsində ölkəmizin tənəzzülünü şərtləndirdi, ciddi itkilərə səbəb oldu. 

Məhz belə bir ərəfədə 1993-cü ildə ikinci dəfə hakimiyyətə gələn Ulu öndər Heydər Əliyev rasional təfəkkürü və 

praqmatik fəaliyyət mexanizminin fonunda tətbiq etdiyi strategiya ilə Azərbaycanı dərin xaos və kəskin kataklizm 

meyillərindən xilas etmək, eləcə də, torpaqlarımızın işğalının dayandırılmasına nail olmaq üçün əhəmiyyətli 

nəticələr əldə etdi. Məlum olduğu kimi, həmin dövrdə Ermənistanın işğalının miqyası genişlənmişdi və 

torpaqlarımızın ilhaq olunmasının dayandırılması üçün ilk növbədə atəşkəsə nail olmaq lazım idi. Bütün bu 

zərurətləri dərindən dərk edən Ümummilli lider Heydər Əliyevin tətbiq etdiyi strategiya sayəsində müəyyən 

uğurlu əməliyyatlar keçirildi, ən əsası, 1994-cü il mayın 12-də atəşkəs haqqında saziş imzalandı. Bu isə ordu 

quruculu istiqamətində ardıcıl və sistematik tədbirlərin görülməsinə əhəmiyyətli imkan və şərait yaratmış oldu. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin istinad etdiyi strateji tədbirlər sayəsində qısa zaman kəsiyində bir mərkəzdən 

idarə edilən, vahid komandanlığa tabe olan silahlı birləşmələr formalaşdırıldı. Bunun ardınca Milli ordunun 

güclənməsi istiqamətində zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər görüldü, həyata keçirilən tədbirlər sayəsində Silahlı 

Qüvvələrin maddi-texniki təminatı yaxşılaşdırıldı, şəxsi heyətin mənəvi-psixoloji hazırlığının artırılmasına, döyüş 

ruhunun yüksəldilməsinə xüsusi diqqət yetirildi. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Silahlı Qüvvələrin yaradılmasının 90 illik yubileyi 

münasibətilə Bakıda keçirilən təntənəli hərbi paraddakı nitqində o dövrü səciyyələndirərkən demişdir ki, 1991-ci 

ildə Sovet İttifaqının dağılması nəticəsində Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra, əlbəttə ki, 

Milli ordunun yaranması çox vacib məsələ idi: “Əfsuslar olsun ki, müstəqilliyimizin ilk illərində Azərbaycanda 

nizami ordu yarana bilmədi. Azərbaycanda ordu quruculuğu lazımi səviyyədə aparılmırdı. Yalnız Azərbaycan 

xalqının tələbi ilə Ümummilli lider, Ulu öndər Heydər Əliyev 1993-cü ildə Azərbaycan rəhbərliyinə qayıtdıqdan 

sonra ölkədə ordu quruculuğu prosesi başlanmışdır. Əslində, Azərbaycanda dövlət quruculuğu prosesi 

başlanmışdır və müstəqil ölkəmizin qurucusu Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində, müstəsna xidmətləri 

nəticəsində Azərbaycanda ordu quruculuğu prosesi çox sürətlə aparılırdı. Qısa müddət ərzində nizami ordunun 

yaranması mümkün olmuşdur və bu gün ordunun güclənməsi üçün bütün lazımi tədbirlər görülür, peşəkarlıq artır. 

Mən çox şadam ki, bu gün Azərbaycan ordusu ən yüksək standartlara cavab verir”. 

 

Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması sahəsində Ümummilli liderin əsasını qoyduğu 

strategiyaya Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir 

 

Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması sahəsində görülən işlər Ümummilli liderin irsinə, əsasını 

qoyduğu strategiyaya sadiq qalan Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Təsadüfi deyil ki, 

Azərbaycanın xarici siyasətində Ermənistanın işğalçı və təcavüzkar simasının ifşa olunması, Dağlıq Qarabağın və 

yeddi ətraf rayonun işğaldan azad edilməsi üçün bütün imkanlardan istifadə edilməsi məsələsi başlıca yer tutur. 

Bu məqsədlə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iştirak etdiyi demək olar ki, bütün beynəlxalq tədbirlərdə, 

keçirdiyi görüşlərdə Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin işğal altında olmasını, bir milyondan artıq qaçqın və 

məcburi köçkün problemini dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi 

üzvü, hazırda qurumun sədri olması isə, Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərinə olduqca müsbət təsir göstərən 

vacib faktordur. Digər tərəfdən, Azərbaycanın regionda lider dövlətə çevrilməsi, beynəlxalq miqyasda siyasi 
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nüfuzunun güclənməsi dünya birliyinin işğal haqqında həqiqətləri, azərbaycanlılara qarşı erməni vəhşiliyini daha 

sürətlə qəbul etməsinə zəmin yaradır. 

Artıq erməni təbliğat maşınını sıradan çıxaran Azərbaycan bu sahədə bir çox diplomatik uğurlara da imza 

atıb. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği sahəsində Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması 

üçün çox böyük işlər görülür. Faciənin 20-ci ildönümü ilə əlaqədar Dövlət başısının 2012-ci ilin yanvarında 

imzaladığı Sərəncamla soyqırımı qurbanları dünyanın bir çox ölkələrində çoxsaylı tədbirlər və aksiyalar 

keçirməklə bir daha anıldı, ermənilərin Xocalıda törətdikləri vəhşiliklər haqqında faktlar ölkələrin sakinlərinin 

diqqətinə çatdırıldı. 

Eyni zamanda, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İƏT Gənclər Forumunun Mədəniyyətlərarası 

Dialoq üzrə Baş Koordinatoru Leyla xanım Əliyeva tərəfindən 2008-ci il may ayının 8-də irəli sürülən “Xocalıya 

ədalət” şüarı altında keçirilən beynəlxalq kampaniya genosid həqiqətlərinin dünyada yayılmasında aparıcı rol 

oynayır. İƏT ölkələri ilə yanaşı, Avropa məkanında, ABŞ-da, Rusiyada bu deviz altında keçirilən tədbirlər 

kampaniyanın miqyasından xəbər verir. 

 

Azərbaycan xalqı və ölkə rəhbərliyi nəinki Şuşanın, bir qarış torpağımızın belə işğalı ilə heç zaman 

barışa bilməz 

 

Xocalı kimi, Şuşanın işğalı da müstəqil Azərbaycan tarixinə ən kədərli və faciəli hadisələrdən biri kimi 

daxil olub. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycanın əzəli torpağı olan Şuşanın işğalının bu il 20-ci 

ildönümü tamam olur. Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi olan Şuşanın işğalı, buradakı tarixi mədəni 

abidələrimizin, məscidlərin, qəbiristanlıqların dağıdılması, şəhərin talan edilməsi gerçəkliyi erməni vandalizminin 

danılmaz sübutudur. Azərbaycan xalqı və ölkə rəhbərliyi nəinki Şuşanın, bir qarış torpağımızın belə işğalı ilə heç 

zaman barışa bilməz. Məhz Prezident İlham Əliyevin 2012-ci ilin 9 aprel tarixində imzaladığı “Şuşa şəhərinin 

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalının iyirminci ildönümü haqqında” Sərəncam da bunun təsdiqidir. 

Sərəncamda Azərbaycanda və ölkənin hüdudlarından kənarda Şuşa şəhərinin Ermənistan Silahlı Qüvvələri 

tərəfindən işğalının 20-ci ildönümü ilə əlaqədar müvafiq anma mərasimlər keçirilməsi nəzərdə tutulub. Eyni 

zamanda, sənəddə Azərbaycan Prezident Administrasiyasına Şuşa şəhərinin Ermənistan Silahlı Qüvvələri 

tərəfindən işğalının 20-ci ildönümü ilə bağlı tədbirlər planı hazırlayaraq həyata keçirilməsi tapşırılıb. 

Bu isə o deməkdir ki, bu il Şuşanın işğalı ildönümü ilə əlaqədar ölkədə və xaricdə keçirilən tədbirlər daha 

geniş miqyas alacaq, minlərlə başqa ölkə vətəndaşı Ermənistanın işğal siyasəti ilə, Azərbaycan xalqının başına 

gətirilən faciələrlə daha yaxşı məlumatlanacaq. Sözsüz ki, Azərbaycanın bu sahədə artan fəallığı, ölkəmizin 

informasiya müharibəsində erməni diasporunun və lobbisinin fəaliyyətini geridə qoyması, işğalçı Ermənistanın 

təşviş və narahatlığını da artırmaqdadır. Çünki, işğaldan keçən illər ərzində Azərbaycan xalqı baş verənləri nəinki 

unutmur, əksinə, Qarabağsız böyüyən yeni nəsil torpaqlarımızın azad olması uğrunda hər bir sahədə-siyasi, 

ideoloji, hərbi sferalarda əlindən gələni etmək üçün daha böyük səy göstərir. Bütün bunlar isə təbliğat maşınını 

işə salaraq yalan dolu informasiyaları bütün dünyaya yaymaqla, özünü məzlum xalq kimi təqdim etməyə çalışan 

ermənilərin planlarını alt-üst edir. Şuşanın işğalının 20-ci ildönümü ilə əlaqədar müxtəlif ölkələrdə keçirilən 

kütləvi silsilə tədbirlər isə heç şübhəsiz, ermənilərin informasiya müharibəsindəki məğlubiyyətini daha da 

dərinləşdirəcək. 

 

“Yeni Azərbaycan”ın Analitik Qrupu 
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Nəvvabın əsəri - Şuşanın tarixi 

 

Flora Xəlilzadə. 

 

Uzun illər Qarabağın tarixi ilə əlaqədar böyük əhəmiyyət kəsb edən onlarla yazılı mənbə və 

sənədlər müxtəlif arxivlərdə, Əlyazmalar İnstitutunda, ayrı-ayrı insanların şəxsi kitabxanasında 

saxlanılıb. Bu dəyərli mənbələrin əksəriyyətindən də çoxumuzun xəbəri olmayıb. Bu səbəbdən də 

Qarabağın tarixi lazımınca, daha doğrusu, olduğu kimi araşdırılmayıb. Sovet hakimiyyəti illərində də bu 

məsələ ermənilərin xeyrinə olaraq ört-basdır edildi. Bir çox həqiqətlər millətimizdən gizlədildi. Yalnız 

ötən əsrin sonlarında bəzi tədqiqatçılar tərəfindən araşdırılaraq üzə çıxarılan tarixi, ədəbi, bədii, 

publisistik oçerklər çap edilməyə başladı. Bu sırada diqqəti çəkən üç mənbənin adını mütləq deməliyik. 

XVIII və XIX əsərlər arası Qarabağ tarixini əhatə edən Mirzə Adıgözəl bəyin "Qarabağnamə"si, Mirzə 

Camal Cavanşir Qarabağinin "Qarabağ tarixi" və Əhməd bəy Cavanşirin "Qarabağ xanlığının siyasi 

vəziyyətinə dair (1747-ci ildən 1805-ci ilə qədər)" əsərləri çox az tirajla çapdan çıxdı və nadir kitablar 

sırasında öz yerini tutdu. 

"Qarabağnamə"lərin müəllifləri əsasən Qarabağın tarixi coğrafiyasını, etnik tərkibini, baş vermiş 

siyasi hadisələri, o cümlədən bu gözəl torpaqda ucaldılan abidələrimizi, Qarabağ xanları tərəfindən 

salınan yaşayış məskənlərini geniş şəkildə qələmə alıblar. Bugünümüzlə səsləşən ən vacib məsələlərdən 

biri isə ermənilərin bu torpağa sonradan gəlmələri də məhz həmin mənbələrdə öz əksini tapıb. Bir 

məsələni də qeyd edək ki, Şuşanın tarixindən söz açanda Mir Möhsün Nəvvabın yazdıqlarına müraciət 

etmək bəs edər. Onun qələmə aldığı "1905-1906-cı illərdə erməni-müsəlman davası" haqqındakı 

müşahidələri bəs edər ki, bu dilbər guşənin başına gələn bəlalardan yetərincə xəbər tutaq. 

Uzun illər bu sənədli tarixi əsər əlyazma şəklində Nəvvabın törəmələri tərəfindən mühafizə 

edilərək saxlanılıb. Yalnız dövlət müstəqilliyimizi qazandıqdan sonra Qarabağla bağlı bir sıra qaranlıq 

mətləblərə güzgü tutuldu. O zaman bu əsərin izinə düşən xeyirxahlar onu əldə edərək kitab şəklində çapa 

hazırladılar. Filologiya elmləri namizədləri Kamandar Şərifli və Arif Ramazanzadə Mir Möhsün 

Nəvvabın əski əlifba ilə yazdığı bu dəyərli abidənin qrafikasını təzələyərək 1993-cü ildə oxuculara 

təqdim etdilər. Həqiqətən də Mir Möhsün Nəvvabın bu əsəri Şuşanın tarixini və taleyini əks etdirmək 

baxımından çox dəyərli və qiymətlidir. Müəllif yazıya aldığı hadisələrin əksəriyyətinin şahididir. Eləcə 

də bir sıra əhvalat və məsələlər var ki, onları da yaxın adamlarından, qohum və əqrəbalarından eşidərək 

qələmə alıb. 

Əsərin girişi də maraqla başlanır: "İzzətli və mehriban qardaşlarım, hüzurunuza böyük ehtiramla 

Nəvvab Mir Möhsün, mərhum Hacı Seyid Əhməd Ağamirzəzadə Qarabaği oğlu ərzi-əhval edir ki, bu 

vaxtlar, yəni... 1905-ci ildə Qafqaz vilayətində və bir para xarici ölkələrdə ermənilərlə müsəlmanlar 

arasında baş vermiş iğtişaşların və qırğınların bir parasını qələmə alaraq müxtəsər şəkildə yadigar 

qalmaq üçün Azərbaycan türkisində qələmə aldım". Əlbəttə, bu "yadigar" sözünün mətləbi aydındır. 

Nəvvab, əslində, baş vermiş iğtişaşların baiskarlarını gələcək nəslə çatdırmaq üçün böyük vətənpərvərlik 

və uzaqgörənlik edib. Əvvəlcə Şuşa qalasının yaranmasından söz açıb. Məlum olub ki, bu qalanın 

tikilməsindən öncə Pənahəli xan əvvəlcə Bayatda bir qala tikdirib, sonra Tərnəkütdə başqa bir qala bina 

edib. Lakin heç birinin coğrafi mövqeyi xanın xoşuna gəlməyib. Əyanlar ona məsləhət görüblər ki, gözəl 

havası olan, səfalı, hündür bir yer var ki, orada yeni bir qala tikdirə bilər. Bu yer mövqeyinə görə də, 

müdafiə baxımından da münasib idi. Beləliklə, Pənahəli xan öz əyanları ilə həmin yerə baxarkən görüb 

ki, çox hündür bir yerdir. Dörd ətrafı uca qaya və dağlarla əhatə olunub. "Uçan quşlardan başqa insan 

və heyvan həmin qayalarla qalxıb-enməyə qadir deyil. Bura yalnız iki tərəfdən - şərqdən və qərbdən 

gediş-gəliş yolları var" (M. M. Nəvvab). Pənahəli xan oranı bəyənir və fikirləşir ki, bura gözəl bir şəhər 

yeridir. Çətinlik törədən axar suyun və çayın olmaması idi. Xanın əmri ilə kankanlar əvvəlcə burada 

quyular qazıblar. Su çıxdıqdan sonra Pənahəli xanın əmrinə əsasən həmin yerdə qala tikilib. Uzun 

müddət həmin yer Pənahabad qalası adlandırılıb. Sonralar qalaya Şişə, nəhayət, Şuşa deyiblər. Qala get-

gedə abadlaşaraq gözəl bir şəhərə çevrilib. Mənbələrdən də məlumdur ki, onu Avropanın ən məşhur 
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şəhərləri ilə müqayisə edərək üstünlüyü Şuşaya veriblər. Burada zərbxana tikilərək pul - sikkələr 

kəsiblər. Pənahəli xanın vəfatından sonra taxt-taca hökmranlıq oğlu İbrahimxəlilə qismət olub. Ağa 

Məhəmməd şah Qacarın ordusu Qarabağa hücum etdikdən sonra İbrahimxəlil xan Dağıstana qaçıb. 

Səməd Vurğunun "Vaqif" dramında deyildiyi kimi: "Keçdi pəncəmizə gözəl Qarabağ" söyləyən 

Ağa Məhəmməd şah Qacar İbrahimxəlil xanın oğlu Məhəmməd Həsən ağanın evini özünə iqamətgah 

seçmişdi. Bir gün ona xəbər gətirirlər ki, nökəri Səfərəli nəsə xəyanət edib. O da belə bir əmr verir ki, 

sabah müqəssirlərin hamısının başını kəsdirərək bir minarə tikdirəcək və Səfərəlinin başını lap yuxarıda 

qoyacaq. Nəvvab yazırdı: "Həmin Səfərəli şahın qapısında keşikçi durardı. O gecə bir yoldaşı ilə birlikdə 

şahın yatdığı evə daxil olub xəncərlə şahın qarnını yırtıb öldürüblər". Bu hadisə 1796-cı ildə baş 

vermişdir. Şahın qətlindən sonra qoşun İrana qayıtdı. İbrahimxəlil xan yenidən Şuşaya döndü. Bu xəbər 

Ağa Məhəmməd şahın vəliəhdi Fətəli şaha çatdırıldı. Yenidən İran qoşunları Qarabağa yeridildi. Bu 

zaman İbrahimxəlil xan Gəncədən - rus sərdarından kömək istəyib. Nəvvabın yazdığına görə, İran 

qoşunu bu döyüşdə zəiflik göstərərək geri qayıdıb. Vuruşdan sonra İbrahimxəlil xan öz atlıları ilə 

birlikdə geri dönərək qalaya gəlmək istəyib. Rus sərdarı isə gileylə bildirib ki, qalanızı çox tərifləyirlər. 

Amma siz məni dəvət etmirsiniz ki, qalaya tamaşa edim. Nəvvab ürək ağrısı ilə o hadisəni belə təsvir 

edib: "Yazıq xan safürəkliyindən rus sərdarının bu hiyləsini anlamayıb. Buyurub ki, nə eybi var, 

Gəncəyə bir neçə gün gec gedərsiniz". Beləliklə, xanın yanına düşüb Şuşaya daxil olan sərdar rus dilində 

öz əsgərlərinə "işarəmi gözləyin" deyib. Onlar şəhərə daxil olduqdan sonra sərdarın işarəsi ilə rus 

əsgərləri şeypur çalmağa başlayıblar. Xan buna təəccüblənəndə sərdar onun qarşısına gələrək söyləyib 

ki, biz artıq qalanı zəbt etdik. Əgər sən rus padşahına bu qala və bütün dövlətinlə tabe olursansa, 

hakimiyyət əlində qalacaq. Yox, tabe olmaq fikrində deyilsənsə, sənə üç saat möhlət verilir. İmarətindən 

nə ehtiyacın varsa, götür get. Bu xəyanətdən təsirlənən xanın hər yerdən əlacı kəsilir. Yaxınlarını, lazım 

olan əşyalarını götürərək nökərləri və qoşunları ilə qaladan çıxır. Amma bir tədbirə də əl atır. Fətəli şaha 

(İrana) bir məktub yazıb Qurani-Şərifin arasına qoyaraq ona göndərir. Həmin məktubda bildirir ki, rus 

sərdarı hiylə ilə onun başına hansı bəlanı gətirib. Şah bu hadisədən xəbər tutan kimi 12 minlik qoşunla 

xanın köməyinə gəlir. Casusları sayəsində rus sərdarı bu işdən agah olan kimi bir neçə yüz əsgəri 

toplayaraq Qala divarlarındakı bir bürcün altında yerləşən lağımdan keçərək Şuşakəndə girir. Onların 

bələdçiləri də ermənilər olub. İbrahimxəlil xanı və onun ailəsini atəşə tutublar. Mir Möhsün Nəvvab 

bildirir ki, onun babası Əmiraslan bəy də o zaman xanın yanında olub. Atılan güllələrdən bir neçəsi 

İbrahimxəlil xana dəyib. Əmiraslan bəy xan qızı Gövhər ağanı özü ilə apararaq təhlükəsiz bir yerdə 

gizlədib. İbrahimxəlil xanın ölümündən sonra rus dövləti Qafqaz məmləkətinə hakim oldu. 

Mir Möhsün Nəvvab 1905-1906-cı illərdə ermənilərin Azərbaycanın müxtəlif şəhər və 

kəndlərində, eləcə də ətraf bölgələrdə törətdiyi iğtişaşlarla bağlı çox təsiredici, tükürpədici məqamları 

qələmə alıb. Belə ki, Şuşa qalasının şərq tərəfində Bağrıqan adlı bir dağ var. Bu dağın niyə belə 

adlanması ilə əlaqədar Nəvvab yazırdı ki, o dağın yaxınlığında bir erməni yaşayırdı. Aban Koxa adlanan 

bu quldur öz əlaltılarına buyurmuşdu ki, harada əllərinə müsəlman düşsə, onun hüzuruna gətirsinlər. O, 

müsəlmanı üzü üstə yerə yıxar, sonra onun arxasının dərisindən dörd barmaq enində bıçaqla boynundan 

qom ətinəcən iki tərəfdə xətt çəkdirər və dərinin ucunu aşağı əyilmiş ağacın qüvvətli bir budağına bənd 

edib buraxardı. Ağacın budağı yuxarı qalxanda o yazıq müsəlmanın dərisi soyulardı və bağırtısı dağa 

düşərdi. Bu əhvalatı görənin də, eşidənin də bağrı qan olardı. Buna görə də həmin dağa Bağrıqan dağı 

deyərdilər. 

Ermənilərin hansı xislətə və hiyləgərliyə, vəhşiliyə, bəd əmələ sahib olmasını Mir Möhsün Nəvvab 

belə səciyyələndirib: "Əvvəla, bunu bilmək lazımdır ki... ermənilər çox kinli, ədavətli, təkəbbürlü, 

xudpəsənd və xəmirləri fitnə-fəsadla yoğrulmuş adamlardır. Hansı vilayətdə ki bunlar tapılır, mütləq 

orada bir ədavət və iğtişaş olacaq. Qafqaz vilayətlərində nə qədər iğtişaş və münaqişələr baş verirdisə, 

onların birinci səbəbkarı... ermənilər olurdu". Beləliklə, Nəvvab ermənilərin ötən əsrin əvvəllərində 

Bakıda, İrəvanda, Tiflisdə, Naxçıvanda, Təbrizdə, Xorasanda, Qarsda, Şuşada törətdikləri iğtişaşlardan 

ətraflı bəhs edib. Ermənilərin vəhşiliklərindən söz açan Nəvvab bir hadisəni belə nəql edirdi: "Qarət və 

qan tökməklə məşğul olan erməni dəstələrindən biri Xaspolad adlı bir müsəlmanın dəyirmanında 
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ağlagəlməz faciə törətdi. Onlar kişini güllə ilə öldürdükdən sonra qucağında dörd aylıq uşağı olan qadına 

yaxınlaşdılar... Övrət dedi ki, Allah xatirinə, məni öldürün, ancaq uşağa əl vurmayın. Ermənilərdən ikisi 

irəli çıxıb "qorxma, uşağı öldürməyəcəyik", - dedilər. Onlar körpəni qadından alıb bələyini açdılar. 

Ermənilərin hərəsi uşağın bir ayağından tutub qüvvətlə çəkdilər. Uşaq iki para oldu. İki yerə bölünmüş 

uşağın parçalarını qadının üstünə atdılar..." Ermənilər uşaq qatili olmaqlarını illər boyu təsdiqləyiblər. 

Mir Möhsün Nəvvabın bu qaniçənlərə üz tutaraq dediyi nəsihətlər də bu gün üçün çox aktualdır. 

Bu sualların ahəngindəki mənalar da çox düşündürücüdür. "Erməni tayfasına nəsihətlər" adlanan 

bölmədə oxuyuruq: "Əvvəla, bu tayfadan sual edirəm ki, bu qədər mərdiməzarlıq və nahaq qanlar 

tökməkdə, mülklərin və malların talan və tarac edilməsində, yanıb xarabazarlığa çevrilməsində 

mətləbiniz nədən ibarətdir? 

Əgər məqsədiniz padşahlıq və kral olmaqdırsa, sizin bu təbiətinizlə və insafsızlığınızla, heyhat, 

ağlasığan iş deyil. Ağıllı və kamallı insanın sizin haqqınızda düşüncəsi belədir ki, belə səfeh hərəkətlərlə 

sizin tayfaya nəinki padşahlıq, heç koxalıq və kəndxudalıq da yaraşmır. Bu, dəfələrlə mötəbər dəlillərlə 

sübut olunmuşdur. 

Birincisi budur ki, Allah-Taala zalıma iqtidar və ixtiyar verməz. Əgər pişiyə qanad versəydi, 

quşların toxumunu Yer üzündən kəsərdi. Hərgah, dəvəyə və filə qanad versəydi, tamam damlar 

dağılardı. 

İkincisi, özünüzə məlumdur ki, bundan əvvəl erməni tayfası çox idi. İlan kimi çölü yumşaq, içi 

zəhərlə dolu olduğundan, basdığını kəsdiyindən, mürüvvətsizliyindən, həddini keçdiyindən və başqa 

xalqlara rəhm etmədiyindən, o qədər belə insafsızlıq və zülmkarlıqla məşğul olduğundan hansı millətin 

əlinə düşürdülərsə, əməllərinə görə onlara layiqli cəza verirdilər". Bu tövsiyədən sonra Mir Möhsün 

Nəvvab bir əlavə də yazıb: "Bir mötəbər ziyalı mənə danışdı ki, Almaniyanın dövlət xadimi və alimi 

deyib ki, əgər ermənilər bu cür yol tutub getsələr, çox tezliklə dünyanın üzündən yox olacaqlar. Siz 

ermənilər Allah-Taalaya dua edin ki, sizlərə rəhmli və insaflı ürək, xoş niyyət, fitnə-fəsadlardan uzaq, 

gözəl əməllər qismət edərək xasiyyətinizi dəyişdirsin və pis əməllərdən çəkindirsin. Bəlkə bu zaman 

insanlığa layiq sifətlər əldə edəsiniz. Yoxsa siz bu vəhşi təbiət və qəddarlıqla... padşah ola 

bilməyəcəksiniz. Nahaq qanlar töküb namərdliklə qəflətən insan məxluqunu öldürüb, burun-qulağını 

kəsib, başına nal çalmaqla və başqa növ vəhşiliklə millət olmaq mümkün deyildir. Belə qəddar və vəhşi 

adamlar nəinki millət olmaz, əksinə, o, həmişə zəlil və bütün məxluqatın ayaqaltısı olar. Siz xalqınız 

içərisində əkdiyiniz qəddarlıq toxumunun tezliklə barını görəcəksiniz. Bununla siz başqaları üçün 

qazdığınız quyuya, yəqin edin ki, özünüz düşəcəksiniz. Bir ağacın ki meyvəsi zülm ola, bir gün onun 

gövdəsinə balta çalacaqlar". 

Bu fikirlərin yazılışından yüz ildən artıq vaxt keçir. Dünyada çox dəyişmələr, yeniləşmələr baş 

verib. Ermənilər elə iki yüz il bundan öncə hansı fəndgirlikdə, hiylədə, qansızlıqda, vəhşilikdə olublarsa, 

elə də qalıblar. Nahaq qanlara bais olmaqdan, qəddarlıqdan əl götürməyiblər. Mir Möhsün Nəvvabın 

Şuşası 20 ildir ki, erməni faşistlərinin işğalı altındadır. Bu böyük türk oğlu hələ o zaman necə də haqlı 

bir sual verirdi: "Bu qədər zülm, sitəmkarlıq, insafsızlıq və özbaşınalıqla bu əyalətdə (yəni Şuşada - 

F.X.) bayrağınızı qaldırmaq istəyirsiniz. Lakin ona layiq ola bilməyəcəksiniz. Çünki o bayraq ucalarsa, 

əvvəl onun altına başı-gözü mismarlanmış, burnu-qulağı kəsilmiş, başları daş və çəkiclə əzilmiş, 

bədənləri zülm odu ilə odlandırılmış şəxslərin övladları gəlib sizdən sorğu-sual edəcəkdir. Bunu yəqin 

bilin ki, bu zülmlərin əvəzi çox tezliklə onu törədənlərdən çıxılacaq. Allah-Taala bu zülmləri törədənlərə 

rəhm etməyəcəkdir!" 

 

Azərbaycan. - 2012. - 8 may. - № 100. - S. 10. 
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Qarabağın qəlbi Şuşa... 

 

Pənahəli xanın abad etdiyi məkan 
 

8 may Şuşanın işğal günüdür. Qədim, alınmaz qala Şuşanın, özülü böyük bir xan nəsli tərəfindən qoyulan 

əzəmətli Şuşanın süquta uğradığı gün. Bu tarixi xatırlamağın özü belə, insana utanc hissi verir. Əsrlərin dəli 

rüzgarlarına, amansız savaşlarına, qırğınlarına duruş gətirən bu qalanı necə oldu, təslim aldılar ki?.. 

Şuşa hər zaman Qarabağın ruhu, qəlbi sayılıb. Qarabağ xanlarının bu paytaxt şəhərində necə igidlərin ruhu 

dolaşır. Bu cənnət şəhərin banisi Pənahəli xan onu bir sənət incisi kimi inşa etdirib. Şuşa 1750-ci ildə Qarabağın 

ən füsunkar yerində üç tərəfdən sıldırım qayalarla əhatə olunmuş yerdə tikilib. Bərəkətli torpaqları olan bu əraziyə 

can verən, ora insan nəfəsilə həyat gətirən Pənahəli xanın adıyla gümüş pul belə buraxılıb. Bir zaman öz banisinin 

adıyla Pənahabad adlanan şəhərin adı sonradan dəyişsə də, abadlığı itməyib. Tarixi hadisələrdə, qanlı davalarda 

belə, öz gözəl simasını qoruyub saxlaya bilib qədim Şuşa. 

Qarabağ tarixini qələmə alanlardan biri Mirzə Camal Pənahəli xanın Cavanşirlər nəslinin nüfuzlu 

şəxslərindən biri olduğunu qeyd edir. O, Ibrahimxəlil ağanın oğlu Pənahəli xanın eyni zamanda, böyük bir nəsil-

nəcabətə və sərvətə malik olduğunu vurğulayır. Rəsmi mənbələrdən də məlum olduğu kimi, ümumiyyətlə, 

Qarabağın tarixində bu nəsli təmsil edən şəxsiyyətlərin əvəzsiz rolu olub. Onların əksəriyyəti həm də Azərbaycan 

ədəbiyyat və mədəniyyət tarixinə adı keçmiş insanlardır. 

Şuşa şəhəri yalnız coğrafi mövqeyi, havası, suyu, füsunkar təbiətilə fərqli bir özəlliyə malik deyildi. Onun 

xarakterik xüsusiyyətlərindən biri də bölündüyü məhəllələr idi. Şəhər 17 belə məhəllədən ibarət idi. Bu məhəllələr 

- Böyük qurdlar, Kiçik qurdlar, Seyidli, Culfalar, Təzə məhəllə, Hamam qabağı, Dəmirçilər, Quyuluq, Xoca 

Əmircan, Mamayı, Saatlı, Köçərli, Merdinli, Çöl qala, Hacı Yusifli, Çuxur məhəllə, Ağa dədəlilərdir. Həmin 

məhəllələr şəhər işğal olunana qədər öz adlarını qoruyub saxlamışdı. Burada böyüyən insanlar da bir-birini 

məhəllələrin yeri ilə tanıyırdılar. 

Şuşa Azərbaycan üçün bir simvol, bir tarixi şəhər, sənət beşiyi kimi əziz olduğu kimi, onun düşmənləri 

üçün də həmişə strateji hədəf olmuşdur. Bu düşmənçilik sayəsində şəhər XX əsrdə 3 dəfə erməni təcavüzünün 

qurbanına çevrilib. 1905-1907-ci illərdə şəhər ermənilərin hücumuna məruz qalmış və yandırılmış, 1920-ci ildə 

şəhərin xeyli hissəsi ermənilər tərəfindən dağıdılmış, sonuncu dəfə isə 1992-ci ilin mayında tam şəkildə işğal 

edilmişdir. 

 

Başında hər zaman bəla dolaşıb... 

 

Amma bu torpaqlara olan tamah və xainliyin kökləri daha qədimlərə gedib çıxır. Hələ Qarabağ xanlığının 

qüdrətli vaxtlarında bu şəhər dəfələrlə hücumlara məruz qalmışdı. 1795-ci il iyunun sonunda Qarabağa hücum 

edən Ağa Məhəmməd şah Qacar Şuşanı 33 gün mühasirədə saxlamışdı. Ona qarşı Ibrahim Xəlil xanın 15 min 

nəfərlik qoşunu igidliklə müqavimət göstərdi. Sonda Qacar uğur qazana bilmədiyini görüb, üzünü Tiflisə tutdu. 

Amma o, qəzəbini boğa bilməyib, 1797-ci ilin yazında yenidən Şuşaya hücum etdi və şəhəri aldı. Onun işğalı bir 

gün davam etdi və Qacar xidmətçilər tərəfindən qətlə yetirildi. Ibrahim Xəlil xan Iranla münaqişədən qaçmaq 

üçün Qacarın cənazəsini təntənəylə Irana yolladı. Sonra isə öz qızı Ağabəyim Ağanı Iranda hakimiyyətə gələn 

Fətəli xana ərə verib, oğlu Əbülfət ağanı da ona girov göndərdi. 

Sonralar isə rus işğalı zamanı Qarabağ xanlığını zəiflətməyin yolunu tapdılar. Bu torpaqlara onların xain 

nökərləri olan ermənilərin köçürülməsinə başlandı. Ikinci Rus-Iran müharibəsinin gedişində Irandan 

Azərbaycana, o cümlədən Qarabağa 18 min erməni ailəsi köçürüldü. 

Ümumiyyətlə, Rusiyanın o dövrdəki siyasətində bu şəhərin etnik tərkibinin dəyişdirilərək 

erməniləşdirilməsi hər zaman prioritet olub. 1832-ci ildə Qarabağ əhalisinin 91 faizini azərbaycanlılar, 8,4 faizini 

isə ermənilər təşkil edirdi. Sonrakı düşünülmüş köçürmə siyasəti nəticəsində azərbaycanlıların sayı 64,8 faizə 

endi, ermənilərin sayı isə 34,8 faizə qalxdı. 

Şuşa Azərbaycanın ədəbiyyat və mədəniyyət tarixinə onlarla əvəzsiz şəxsiyyət bəxş edib. Onların sırasında 

Cavanşirlər nəslindən olan şairlər - Məhəmməd bəy Aşiq, Əbdülsəməd bəy Aşiq, Xurşudbanu Natəvan, Qasım 

bəy Zakir, xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlu, Xan Şuşinski, yazıçılar Nəcəf bəy Vəzirov, Əbdürrəhim bəy 

Haqverdiyev, Süleyman Sani Axundov, Üzeyir bəy başda olmaqla, Hacıbəyovlar nəslinin görkəmli simaları, 

maestro Niyazi, Azərbaycanın ilk daxili işlər nazirlərindən biri olmuş Behbud bəy Cavanşir, opera sənətçisi 

Bülbül, Bədəlbəylilər və başqa parlaq adları göstərmək olar. 
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Keçən əsrlərdə bu yerləri dolaşan səyyahlar Şuşa haqqında tərif dolu sözlər yazmışlar. Məşhur rəssam 

V. Vereşagin Şuşanı belə tərif etmişdi: “Bu şəhərin evləri düzgün formalı, qəşəng və hündür olub, çoxsaylı və 

gözəl pəncərələrlə işıqlandırılır. Qayalıqlar qoynunda yerləşən bu şəhər elə həmin qayalıqlardan götürülmüş 

daşlardan tikilmişdir. Şəhərin bütün küçələrinə enli daş plitələr döşənmiş, evlərin damları tirlərdən 

düzəldilmişdir”. 

 

Çirkin oyunların qurbanı olan Şuşa 

 

Şuşa ilə bağlı düşmənçilik siyasəti sovet dövründə də incə bir şəkildə davam etdirilib. Şəhərin mühüm icra 

strukturlarında yer alan ermənilər də altdan-altdan öz işlərini yürüdüblər. Məlum olduğu kimi, Şuşanın 

yaxınlığında ermənilərin hər zaman ata malı kimi “sahib çıxdığı” Xankəndi şəhəri yerləşirdi. Tarixi mənbələrə 

görə, bu şəhərin ilkin adı Verende olmuşdur. IX əsrə aid yazılı mənbələrdə onun adı çəkilir. Tarixçilərə görə, 

Verende adı həmin ərazidə yaşamış türkdilli qəbilənin adından götürülmüşdür. XVIII əsrin axırları - XIX əsrin 

əvvəllərində Pənahəli xanın oğlu Mehdiqulu xan burada Xankəndi adlı yaşayış yeri salmışdır. Mehdiqulu xan 

sonralar bu kəndi öz xanımı Pəricahan Bəyimə bağışlamışdır. Sonralar Mehdiqulu xanın sarayından əsər-əlamət 

qalmasa da, ona məxsus Xan bağı və Xan bulağı son dövrlərə qədər qalırdı. Xüsusi canfəşanlıqla erməni 

dəyirmanına işləyən bolşevik Rusiyası 1923-cü ildə Xankəndinin adının dəyişilərək Stepanakert adlandırılmasına 

qərar verdi. Yalnız Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra şəhərin əvvəlki adı geri qaytarıldı. 

1992-ci ilin 8 mayında böyük silah-sursatla qurşanan erməni işğalçıları arxasında dayanan böyük güclərin 

dəstəyilə Şuşa qalasını ələ keçirdilər. Bu qalanın çirkin əllərə keçməsi Azərbaycan tarixinin ən böyük faciəsi idi. 

Qarabağın vuran qəlbi Şuşanın süqutu bu torpaqlar uğrunda vuruşan insanlar üçün böyük bir itki idi. Bu günə 

qədər erməni qəsbkarlarının əlində əsir qalan Şuşada memarlıq nümunəsi kimi qeydə alınmış 170 bina və 160 

sənət abidəsi vardı. Bunlara məşhur “Gəncə darvazaları”nı, Qala divarlarını, Ibrahim xanın və onun qızı 

Böyükxanımın qəsrlərini, Qarabağ xanlarının imarətini, Natəvanın ev-muzeyini, Port-Arturun müdafiəçisi, 

artilleriya generalı Mehmandarovun evini, şair və rəssam Mir Mövsüm Nəvvabın evini, görkəmli bəstəkar Üzeyir 

Hacıbəyovun ev-muzeyini, Bülbülün ev-muzeyini, şair Vaqifin məqbərəsini və s. göstərmək olar. 

Işğaldan sonra bütün bu abidələri qarət edən ermənilər indi də onların tarixini dəyişməyə, erməniləşdirməyə 

başlamışlar. 

Bəzən gerçək tarixi yazmaq xeyli zaman alır. Azərbaycanın da başından bəri bəlalarla yazılmış bir tarixi 

var. Qanla yazılmış o tarix indi də qanla yazılmaqda davam edir. Bir xalq da öz keçmişinə və irsinə o zaman sahib 

çıxmış olur ki, bu qurbanlarla dolu tarix salnaməsinin sonunda nöqtəni özü qoymuş olur. 

 

“Azadlıq”ın Araşdırmaçı Jurnalistlər Qrupu KIV-ə Dövlət Dəstəyi Fondunun maliyyə dəstəyilə çap 

edilir 

 

Azadlıq. - 2012. - 8 may.-№ 105. - S. 14. 
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Şuşa: Tarixi, siyasi, iqtisadi, strateji və mədəni əhəmiyyətə malik şəhər 

 

Elçin Əhmədov, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət kafedrasının dosenti,  

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Şuşa Azərbaycanın ən əziz və böyük tarixi olan bir guşəsidir. Şuşanı yaradanlar, Şuşa 

şəhərini quranlar, Şuşa qalasını tikənlər Azərbaycan torpağının sahibləri olublar və Qarabağda 

Azərbaycan torpağının daim qorunması, saxlanması üçün Şuşa şəhərini, qalasını yaradıblar. Bu, 

Azərbaycan xalqının, əjdadlarımızın yaratdığı böyük abidədir, təkcə şəhər deyil, böyük bir tarixi 

abidədir. 

Heydər ƏLİYEV 

Ümummilli lider 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şuşa şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 

işğalının iyirminci ildönümü haqqında bu il aprelin 9-da imzaladığı sərəncam erməni millətçiləri 

tərəfindən məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən etnik təmizləmə, soyqırımı və təcavüzkarlıq siyasətinin 

dünyaya çatdırılması istiqamətində aparılan siyasətin məntiqi davamıdır. Sərəncamda deyilir: "Şuşa 

Azərbaycanın unikal mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Təbii gözəllikləri ilə seçilən bu şəhər milli 

memarlığımızın və orta əsrlər şəhərsalma sənətinin qiymətli abidəsidir. Milli-mənəvi dəyərlərimizi və 

musiqi ənənələrimizi daim yaşadan Şuşa mühüm iqtisadi, siyasi və mədəni əhəmiyyətə malik şəhər kimi 

təşəkkül tapanadək zəngin yol keçmiş, Qarabağ xanlığının mərkəzi olmaqla xalqımızın həyatında 

özünəməxsus rol oynamışdır". 

Qarabağ xanlığı XVIII əsrin ortalarında Azərbaycan torpağında yaranmış on səkkiz xanlıqdan biri 

olmuşdur. Xanlığın banisi Pənah Əli xan Otuzikilər tayfasının başçısı, Cavanşir və Qazaxın 20 min 

həyətinin əmiri idi. O, özünü xan elan edərək, Qarabağ xanlığını düşmən basqınlarından müdafiə etmək 

üçün 1748-ci ildə Kəbirli mahalında Bayat qalasını tikdirdi. Pənah Əli xan Bayat qalasının strateji 

cəhətdən zəif olduğunu, orada qoşun saxlamağın çətinliyini nəzərə alıb yeni müdafiə qalası tikdirməyi 

qərara aldı və Ağdam yaxınlığında Şahbulağı adı ilə məşhur olan Tərnəküt qalasını inşa etdirdi. Az sonra 

o, xanlığın mərkəzini əlçatmaz yerə köçürdü və orada qala tikdirdi. Bu, mühüm strateji əhəmiyyətə malik 

Şuşa qalası idi. 

Şuşa qalasının salınması 1750-1751-ci illərdən hesab edilir. Qarabağ tarixçilərinin verdikləri 

məlumata görə, 1750-ci ildəki Şuşakənddən bir qədər aralı, hündür, sıldırım dağ üstündə qalanın inşasına 

başlanıldı və 1756-1757-ci illərdə tikilib başa çatdırıldı. Pənah Əli xan Şuşanı özünə paytaxt edib, oranı 

möhkəmləndirmiş, Qala-şəhərə çevirmişdi. Şəhər bir müddət Pənah Əli xanın şərəfinə "Pənahabad", 

sonradan isə "Şuşa qalası" və "Şuşa" adlandırılmışdır. 

1751-ci ildən sonrakı siyasi hadisələrdə həmişə Şuşa şəhərinin adı çəkilir. Şuşa qalası əsası 

qoyulduğu gündən bir çox hücumlara sinə gərmiş, qanlı döyüşlərin şahidi olmuşdur. "Qarabağnamə" 

müəllifləri göstərirlər ki, XVIII əsrin 50-ci illərində Pənah Əli xan Şuşa qalasının möhkəmləndirilməsi 

ilə məşğul olarkən 1751-ci ildə İran şahı Məhəmməd Həsən xan Qacarın qoşunu Qarabağa hücum etmiş 

və şəhəri bir aya qədər mühasirədə saxlamışdır. Lakin qalanın möhkəm istehkamları İran şahını 

mühasirədən əl çəkib geri qayıtmağa məcbur etmişdi. Bir neçə il sonra isə, 1758-ci ildə Urmiya hakimi 

Fətəli xan Əfşar böyük ordu ilə Qarabağ xanlığı üzərinə hücuma keçmiş, 6 ay Şuşa qalasını mühasirədə 

saxlamış, ancaq ala bilməmişdi. Bu fakt onu göstərir ki, Şuşanın alınmaz qalaları və bürcləri cəmi bir 

neçə ay və il ərzində tikilib başa çata bilməzdi. 

Bundan əlavə, Azərbaycanın görkəmli maarifçiləri A. A. Bakıxanov və F. B. Köçərli öz 

əsərlərində Şuşa şəhərinin Pənah xan tərəfindən "təmir və binasının vaqe olmasından" söhbət açmışlar. 

Deməli, Şuşa XVIII əsrdə, həm də boş yerdə yox, daha qədim tikililərin özülü üstündə yenidən bərpa 
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edilmişdir. Şuşanın bir çox köhnə bina və küçələri Pənahəli xanın dövründə təmir olunmuşdur. 

Bununla yanaşı, ingilis səyyah və alimləri C. Morye və R. Burter Şuşanın qədimliyi ilə bağlı 

dəyərli mülahizələr söyləmişlər. C. Moryenin fikrincə, Şuşa hələ eradan əvvəl insan məskəni olmuşdur. 

R. Burter isə yazır ki, "Şuşidə Qafqazın başqa yerlərində olmayan Avropa şəhərlərindəki kimi daş 

binalar, daş döşəməli geniş küçələr, qədim Roma hamamlarını xatırladan gözəl hamam qalıqları vardır". 

Bütün bunlar Şuşanın hələ çox qədimdən mövcud olması haqqında fikir söyləməyə əsas verir. 

Qədim Şuşa haqqında Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının 1981-ci ildə nəşr olunmuş 

"məruzələri"nin 7-ci sayında dərc olunmuş Ə. B. Şükürzadənin "Qarabağ xanlığının şəcərə cədvəli" 

məqaləsində deyilir: "Pənah xan monqollar tərəfindən dağıdılmış qədim Şuşanın yerində 1751-ci ildə 

yeni şəhər saldı". Deməli, Şuşa hətta XIII əsrdə də Azərbaycanın məşhur şəhərlərindən olmuşdur. 

Şuşa XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın qədim şəhərləri sırasında yenidən öz yerini tutmuş, 

eləcə də Yaxın Şərqə, Türküstana və Avropaya gedən karvan yolları ayrıcında yerləşən bu şəhər yunu, 

xalçası, ipəyi, dərisi, parçası və çini qabları ilə dünya bazarları miqyasına çıxmış, istehsal etdiyi sənaye 

və kənd təsərrüfatı məhsullarını Tehran, Təbriz, İstanbul, Bağdad, Səmərqənd, Moskva, Həştərxan kimi 

böyük şəhərlərdə sataraq regionda kifayət qədər tanınmış və bununla da böyük şöhrət qazanmışdı. 

Göründüyü kimi, istehsal prosesinin sürətlə inkişafı şəhərin iqtisadiyyatının möhkəmlənməsinə kömək 

etmiş, əhalinin sosial vəziyyətinə müsbət təsir göstərmişdi. Bu dövrdə Şuşada bir sıra əzəmətli məscid, 

mədrəsə və karvansaranın tikilməsi də, məhz onun xarici bazarlardan götürdüyü qazanc sayəsində 

mümkün olmuşdu. 

Pənah Əli xanın ölümündən sonra İbrahimxəlil xanın (1763-1806-cı illər) dövründə Qarabağ 

xanlığı daha da gücləndi. Xanlığın ərazisində Əskəran, Ağoğlan qalaları, Şuşa qalasının hasarı və s. 

diqqətəlayiq, strateji əhəmiyyətli qalalar tikilmişdi. Şəhər qısa müddət ərzində xeyli böyümüş, təbii 

gözəlliyi, hündür binaları və möhtəşəm qala divarları ilə diqqəti cəlb etmişdi. 

XVIII əsrin II yarısında mürəkkəb daxili və beynəlxalq şəraitdə Qarabağ xanlığı öz suverenliyini 

saxlaya bilən Azərbaycan feodal dövləti idi. Onun paytaxtı Şuşa şəhəri yarım əsrdən çox Azərbaycanın 

xarici istilalardan mühafizəsində əsas dayaq mərkəzi olmuşdur. Şuşanın qəhrəmancasına müdafiəsi, qala 

müdafiəçilərinin düşmən üzərinə hücumu, şəhərin alınmaz bir qalaya çevrilməsi, xanlığın yaradıcısı olan 

Pənah Əli xanın sələfi İbrahimxəlil xanın bacarıqlı dövlət xadimi olmaqla bərabər, həmçinin, böyük 

sərkərdə olmasına sübut idi. 

Şuşa qalası uzun illər boyu Azərbaycanın Qarabağ xanlığının paytaxtı olmuşdur. XVIII əsrin ikinci 

yarısından başlayaraq, şəhərin əhalisi sürətlə çoxalmış və Şuşa Azərbaycanın mühüm şəhərlərindən 

birinə çevrilmişdi. Hələ Pənahəli xanın dövründə şəhərdə böyük tikinti işləri aparılırdı. Günbəgün 

abadlaşan Şuşa get-gedə gözəlləşirdi. XVIII əsrin 80-ci illərində şəhərin dövrəsinə möhtəşəm qala 

divarları çəkildi. Bu dövrdə şəhərdə çoxsaylı sənətkar məhəllələri yaranır, ticarət daha sürətlə inkişaf 

edirdi. Şuşalı tacirlər Təbriz, Tehran, İsfahan, Moskva və başqa şəhərlərlə ticarət əlaqələri saxlayırdı. 

Şəhərdə "Pənahabadi" adlı gümüş sikkələr zərb edilirdi. 

XIX əsrin birinci yarısında şəhər əhalisinin sayı ətraf regionlardan ora gələn peşə sahibləri, alim 

və sənətkarların hesabına 20 minə çatmışdı. 1832-ci ildə Şuşa qəzasında fəaliyyət göstərən sənaye 

obyektlərinin sayı belə idi: 42 ipək parça istehsal edən müəssisə; 28 pambıq parça toxuyan karxana; 20 

gön-dəri zavodu; 1 kərpic və 1 sabun zavodu; 3 boyaqxana sexi. 

Şuşanın gözəl mənzərəsi və uca dağlar qoynunda yerləşməsi səyyahları heyran etmiş, onları vəcdə 

gətirmişdi. Məşhur rəssam V. Vreşşagin Şuşanı görəndən sonra yazmışdı: "Bu şəhərin evləri düzgün 

formalı, qəşəng və hündür olub, çoxsaylı və gözəl pəncərələrlə işıqlandırılır. Qayalıqlar qoynunda 

yerləşən bu şəhər elə həmin qayalıqlardan götürülmüş daşlardan tikilmişdir. Şəhərin bütün küçələrinə 

enli daş pilitələr döşənmiş, evlərin damları tirlərdən düzəldilmişdir". 

XIX əsrin ikinci yarısında tikinti işləri Şuşada daha geniş vüsət almışdı. Xurşudbanu Natəvanın, 

Gövhər ağanın, Cəfərqulu xanın, Uğurlubəyin, Fərzəlibəyin, Nəcəfqulu ağanın, Hacı Qulunun, 

Səfibəyin tikdirdiyi yeni tipli saray və imarətlər şəhərə xüsusi gözəllik verirdi. Dövlət tərəfindən əsası 

qoyulan bir sıra məktəb binaları, Qarabağın imkanlı adamlarının sayəsində ucaldılan məscid və 
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hamamlar o zamankı memarlıq abidələrinin ən gözəl nümunələrindən sayılırdı. Şuşada "Bazarbaşı" 

deyilən yerdən "Şeytanbazara" qədər uzanan üstüörtülü ticarət mərkəzi və şəhərin əsas küçəsi 

"Rastabazar" adlandırılırdı. "Rastabazar"ın sıra ilə düzülən və daşları bir-birinə qurğuşunla bərkidilən 

sütunlardan, tağlardan ibarət olan və qalereyanı xatırladan səkiləri başdan-başa örtülü olduğundan bütün 

fəsillərdə quru və təmiz qalırdı. Küçənin ortası ilə nəqliyyat vasitələri hərəkət edirdi. Orta əsr Şərq 

üslubunda zövqlə tikilən bu bazar, həm də şəhərə xüsusi yaraşıq verirdi. 

Şuşanın ticarət mərkəzinin bənzərsiz görkəmi onun magistralına bitişik iri bazar meydanı ilə 

tamamlanırdı. Şəhərin "Meydan" deyilən əsas meydanı Rastabazar küçəsi boyunca tikilmiş ibadətgah və 

ticarət təyinatlı tikililərdən, birmərtəbəli dükanlardan, ikimərtəbəli karvansaradan və qoşa minarəli 

yaraşıqlı cümə məscidindən ibarət idi. 

Bununla yanaşı, Şuşanın gözəl təbiəti, coğrafi mövqeyi, xüsusilə, çox mühüm strateji əhəmiyyətli 

qala olmasını bir sıra tədqiqatçılar dəfələrlə bildirmişlər. Belə ki, bunu XIX əsrdə yaşamış Qarabağ 

tarixçisi Əhməd bəy Cavanşir də təsdiqləyir: "Cənub tərəfdən, Girs dağından Şuşaya bir nəzər saldıqda, 

ətəklərində bu şəhərin yerləşdiyi alınmaz qaya ilə şəhərin yarımdairəvi görünüşü duman arasından 

içərisində maye qaynadıldığına görə buxarlanan nəhəng bir mis qazanı xatırladır... Cənub-şərq tərəfdən 

Şuşanı sıldırım qayalı dərə əhatə edir." 

Böyük ədibimiz Yusif Vəzir Çəmənzəminli isə doğulduğu şəhərin təbiətini xatirələrinin birində 

belə təsvir edir: "Dağ başında yazı-yayı yaşıllığa, payızı-qışı dumana və qara bürünmüş bir şəhər 

təsəvvür ediniz. Bu mənim şəhərimdir... Şuşanın sərt təbiəti: qara buludlardan tökülən yumurta kimi 

doluları, ilan kimi göydə qıvrılaraq dəhşətli gurultu qoparan şimşəkləri, bir az sonra gözəl günəşi və 

bülbüllərin cəh-cəh vurması məndə dərin düşüncələr oyadır". XX əsrdə xalq şairi Səməd Vurğun 

Şuşanın şərəfli tarixindən söz açarkən vurğulamışdır ki, "Şuşa təkcə öz füsunkar təbiəti ilə deyil, həm 

də poetik və musiqi mədəniyyəti ilə şöhrət qazanmışdır." 

 
Xalq qəzeti. - 2012. - 8 may. - № 100. - S. 7. 
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Şuşa Azərbaycan musiqisinin məbədidir 
 

Zahid Abbasov, 

Şuşa Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri 

 

Dünyada bir neçə şəhər var ki, musiqi onun hər daşına, qayasına, ab-havasına hopmuşdur. Belə şəhərlərə 

misal olaraq Avstriyanın Vyana, İtaliyanın Neapol, Azərbaycanda isə Qarabağın Şuşa şəhərini göstərmək olar. 

Hətta xalq arasında belə bir məşhur kəlam vardır ki, “Şuşada körpələr bələkdə belə muğam üstə ağlarlar”. 

Musiqimizin məbədi və beşiyi olan füsunkar Şuşa şəhərinin əsası 1750-ci ildə Qarabağın ilk xanı Pənah 

xan tərəfindən qoyulmuşdur. 

Uzun illər, qərinələr boyu Şuşa maddi nemətlərdən daha çox milli-mənəvi nemətlər, böyük sənətkarlar 

yetirib. Vaxtilə Nəcəf bəy Vəzirovun, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin, Mir Möhsün Nəvvabın, Xarrat Qulunun, 

Sadıqcanın, Əbdülbağı Zülalovun, Üzeyir bəy Hacıbəylinin, Bülbülün, Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin, Firudin 

bəy Köçərlinin, Cabbar Qaryağdıoğlunun, Qurban Pirimovun, Seyid Şuşinskinin, Fikrət Əmirovun, Rəşid 

Behbudovun, İslam Abdullayevin, Xan Şuşinskinin, Zülfü və Vasif Adıgözəlovların, Bədəl, Əfrasiyab və Fərhad 

Bədəlbəylilərin, Süleyman Ələsgərovun, Əşrəf Abbasovun və adlarını qeyd etmədiyim yüzlərlə mədəniyyət 

korifeylərinin ruhunda, ürəyində məhz Cıdır düzündən başlayan ləpirlər iz qoyub. Sənət yollarında cığıra, yola 

dönüb. Füzuli yüklü karvana, Vaqif avarlı durna qatarına sarvan və mehman olub. “Qafqazın konservatoriyası” 

təbiri və təyinini Şuşa haqlı olaraq qazanmışdır. Bu konservatoriyanın yuxarıda adlarını qeyd etdiyim parlaq 

nümayəndələri dünyanın bütün qitələrində Azərbaycanın musiqisini ləyaqətlə təmsil edərək ona şöhrət 

gətirmişlər. 

XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq Azərbaycanın bir sıra şəhər və rayonlarında musiqi məclisləri, 

cəmiyyətləri, dərnəkləri təşkil olunurdu. Bakıda Məşədi Məlik Mansurovun məclisi, Şamaxıda Mahmud ağanın, 

Şuşada Xarrat Qulu Məhəmməd oğlunun və Mir Mövsün Nəvvabın musiqi məclislərinin Azərbaycan musiqisinin 

inkişafında önəmli rolu olmuşdur. 

Şuşada birinci musiqi məclisi Şərq musiqisinin bilicisi Xarrat Qulu (1823-1883) tərəfindən təşkil 

edilmişdir. Bu məclis əvvəl dini məqsədlə yaransa da, burada həm də muğam sənəti öyrənilirdi. Məhərrəmlik 

qurtarandan sonra (onun keçirilməsinə bir neçə ay hazırlaşırmışlar) xanəndələr bu muğamları artıq toylarda və 

başqa yerlərdə ifa edirdilər. 

Xarrat Qulunun məclisi Azərbaycanın muğam sənətinin inkişafında böyü rol oynamışdır. Bu məclisin 

üzvlərindən olan Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Əbdülbağı Zülalov, Dəli İsmayıl, Keştarlı Həşim, Keçəçi oğlu 

Məhəmməd, Cabbar Qaryağdıoğlu Şuşa vokal məktəbinin nümayəndələridir. 

Xarrat Quludan sonra 80-ci illərdə Şuşada “Məclisi Fərəmüşan” (“unudulmuşların məclisi”) və 

musiqiçilərin məclisi yaranır onlara Azərbaycanın XIX əsrin mütərəqqi xadimi, alimi, şairi, musiqişünası, rəssamı 

Mir Möhsün Nəvvab (1833- 1918) rəhbərlik edir. O, Şuşada doğulmuş, yaşamış, yaratmış və orada da vəfat 

etmişdir. Ensiklopedik biliyə və nadir istedada malik olan Nəvvab Azərbaycan elmini, musiqi sənətini, 

ədəbiyyatını xeyli zənginləşdirmişdir. Nəvvabın məşhur xanəndə Hacı Hüsü, Mirzə Sadıq, Cabbar Qaryağdıoğlu, 

Xurşidbanu Natəvan ilə birlikdə yaratdığı “Musiqiçilər cəmiyyəti”ndə musiqi sənətinin estetik problemləri, 

xanəndə ifaçılığı, klassik muğamları müşayiət edən şeirlər müzakirə olunurdu. Bir çox musiqiçilər öz ilk 

təhsillərini məhz bu cəmiyyətdə almışlar. Burada müzakirə olunan problemlərdən bəziləri öz əksini və sonrakı 

inkişafını Nəvvabın musiqi sənəti haqqında yazdığı “Vüzuhül-ərqam” (“Rəqəmlərinin izahı”) risaləsində (1884) 

tapmışdır. 

Mən böyük tarzən Sadıqcan (Mirzə Sadiq Əsəd oğlu, 1846-1902) haqqında qeyd etmək istərdim. Mirzə 

Sadıq Azərbaycanda və Cənubi Qafqaz xalqları arasında böyük şöhrət qazanmışdı. İran şahının oğlunun toyunda 

böyük bacarıq və ustalıq göstərdiyinə görə şah onu “Şiri-Xurşid” qızıl medalıyla təltif etmişdi. 

Mirzə Sadığın musiqimizin tarixində xidmətləri böyükdür. O, çoxəsrlik tarı rekonstruksiya edərək 

təkmilləşdirmiş, beş simli zəif səslənən tara altı sim də əlavə etmiş, tarın qolundakı pərdələrin sayını isə azaldaraq 

17-yə endirmişdir. Tarın rezonansını artırmaq üçün də Sadıqcan bir sıra işlər görmüş, ona zildə səslənən yeni 

pərdələr əlavə etmiş, həmçinin “lal barmaq” üslubunu icad etmişdi. 

Əvvəllər tarı diz üstə əyilərək çalırdılar. Tarı sinə üzərində tutaraq ifa edən Mirzə Sadıq yeni Azərbaycan 

tarının yaradıcısı idi. Onu “tarın atası” adlandırırdılar. Mirzə Sadıq tarla bərabər muğamları da təkmilləşdirmiş, 

tarın qoluna “Zabul” pərdəsini, “Mirzə Hüseyn” segahına isə “Müxalifi” əlavə etmişdir. 

1897-ci ildə Şuşada yazıçı Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin rəhbərliyi ilə həvəskar aktyorların ifasında dahi 

Azərbaycan şairi Füzulinin poeması əsasında “Məcnun Leylinin məzarı üstündə” musiqili səhnəcik göstərildi. 
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Məcnun rolunu məşhur xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlu (1861-1944) oynayırdı. 1902-ci ildə “Fərhad və Şirin” 

mövzusunda ikinci belə musiqili səhnə qoyuldu. Fərhad rolunu yenə də Cabbar Qaryağdıoğlu ifa edirdi. Cabbarın 

səsini məşhur italyan tenoru Karruzo ilə müqayisə edirdilər. S. Yesenin onu “Şərq musiqisinin peyğəmbəri” 

adlandırmışdı. Hələ 1906-1912-ci illərdə onun səsi Kiyev, Moskva və Varşava səhnələrində vala yazılmışdı. 

Cabbar Qaryağdıoğlu Azərbaycan vokal sənətinin tarixində yeni səhifə açmışdır. 

Şuşanın xanəndəlik məktəbinin korifeylərindən olan Xan Şuşinski (1901-1979) haqqında söz açdıqca 

qeyri-ixtiyarı Səməd Vurğunun “Azərbaycan” şeirinin bu misraları yada düşür: 

 

Könlüm keçir Qarabağdan, 

Gah bu dağdan, gah o dağdan. 

Axşamüstü qoy uzaqdan, 

Havalansın Xanın səsi, 

Qarabağın şikəstəsi. 

 

İndi bu misralar adamı xüsusilə kövrəldir, acıdır. Xan Şuşinski Üzeyir bəyin “Qaragöz” mahnısını xüsusi 

şirinliklə oxuyardı. Xanın özü bir sıra mahnıların müəllifi idi. Onlardan “Qəmərim”, “Ay gözəl”, “Məndən gen 

gəzmə”, “Al yanağından”, “Ölürəm, ay ceyran bala” və nəhayət, Şuşaya həsr etdiyi, dillər əzbəri olan “Şuşanın 

dağları, başı dumanlı” mahnılarını misal göstərmək olar. 

Digər dahi şuşalı Üzeyir Hacıbəyli (1885-1948) Şərqdə ilk opera olan “Leyli və Məcnun”u 1907-ci ildə 

yazmağa başlayır. Amma bu operanın mövzusu bir qədər əvvəl - 1897-ci ildə hələ bəstəkar Şuşada yaşayarkən 

onun qəlbində həkk olunmuşdu. Şuşada göstərilən “Məcnun Leylinin məzarı üstündə” tamaşasında balaca Üzeyir 

özü də xorda oxumuşdu. 

Müsəlman Şərqində ilk opera olan “Leyli və Məcnun”un premyerasından (12 yanvar 1908) sonra 

Azərbaycan musiqisində yaranmış elə forma, elə janr tapmaq olmaz ki, o, Üzeyir bəyin adı ilə bağlı olmasın. 

“Leyli və Məcnun” operası musiqi mədəniyyəti tarixində ilk muğam operası oldu. O, Ü. Hacıbəylinin “Şeyx 

Sənan” , “Rüstəm və Zöhrab”, “Şah Abbas və Xurşidbanu”, M. Maqomayevin “Şah İsmayıl” kimi muğam 

operalarının üslubunu müəyyənləşdirdi. 

Azərbaycan musiqisinin klassiki, opera sənətinin banisi, görkəmli musiqişünas, alovlu publisist, istedadlı 

dramaturq, pedaqoq və ictimai xadim Ü. Hacıbəylinin yaradıcılıq yolu Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin 

yaranması və inkişafı tarixinin mühüm dövrünü əks etdirir. Məhz elə buna görə onun anadan olduğu gün (18 

sentyabr) ölkəmizdə “Üzeyir musiqi günü” kimi qeyd edilir. 

Şuşa musiqiçilərindən biri də dahi Bülbüldür (1891-1961). Ü. Hacıbəyli dəfələrlə etiraf etmişdir ki, özünün 

şedevri olan “Koroğlu” operasını yaradarkən ən əvvəl Bülbülün səsini nəzərdə tutmuşdur. Hələ 12 yaşında ikən 

bu oğlan Qarabağ toylarında, şənliklərində iştirak edib oxuyardı. Şuşa konservatoriyasında keçirdiyi illər, 

İtaliyada ən yaxşı Belkanto ustalarından aldığı dərslər, rus, sovet və dünya musiqi ustalarının sənətindən 

öyrəndikləri Bülbülü tamamilə yeni tipli Azərbaycan müğənnisi etdi. O, Azərbaycan vokal sənətinin banisi oldu. 

Bülbül xalq alətlərinin səslərinə xüsusiyyətlərinin saxlanılmasını çox vacib sayırdı və ona görə də “Tar 

məktəbi”, “Kamança məktəbi”, “Balaban məktəbi” dərsliklərinin çap olunmasının təbliğatçısı olmuşdu. Onun 

təşəbbüsü ilə Şuşada ilk uşaq musiqi məktəbi açılmışdı (1932). Yeri gəlmişkən, həmin uşaq musiqi məktəbinin 

bu il 80 yaşı tamam olur. 1961-ci ildə ölümündən 2 ay əvvəl, Bülbül doğma Qarabağda, anadan olduğu Şuşada 

konsert vermişdir. O, sanki Şuşa ilə vidalaşmağa gəlmişdi... 

Şuşa bəstəkarlıq məktəbinin ən gözəl nümayəndələrindən biri də Süleyman Ələsgərovdur (Süleyman əmi). 

Bəli, bu insan biz şuşalıların əmisi olub. Kimin nə dərdi olubsa Süleyman əmiyə müraciət etməklə özündə bir 

sakitlik tapıb. Bəstəkar 2 operanın (“Bahadır və Sona”, “Solğun çiçəklər”), 12 musiqili komediyanın, 2 

simfoniyanın, 6 kantatanın, bir sıra kamera-instrumental əsərlərin, tar ilə xalq çalğı alətləri orkestri üçün 

konsertin, 200-dən artıq mahnı və romansın müəllifidir. 

Süleyman Ələsgərovun ən dahi xüsusiyyətlərindən biri elə o idi ki, o, insanlara öz mehribanlığı və qayğısını 

heç zaman əsirgəmirdi. 

 

* * * 

 

Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi Şuşa 1992-ci il may ayının 8-də erməni hərbi birləşmələrinin 

hücumu nəticəsində işğala məruz qaldı. Ürək yanğısı ilə qeyd etmək istərdim ki, erməni təcavüzü nəticəsində 

Şuşanın zəbt edilməsi mədəniyyətimizə olduqca ağır zərbə endirmişdir. Mədəniyyət və təhsil ocaqlarımız – 8 
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muzey, 31 kitabxana, 17 klub, 8 mədəniyyət evi, 8 uşaq musiqi məktəbi, Dövlət Rəsm Qalereyası, 248 tarixi 

memarlıq abidəsi dağıdılmış, viran edilmişdir. 30 minə yaxın şuşalı elindən-obasından didərgin düşüb və 

respublikamızın 50-dən çox rayonunda məskunlaşıb. 

Bəli, belə bir çətin vaxtda Şuşa kimi müqəddəs mədəniyyət ocağını yaşatmaq lazım idi. Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyinə müraciət etdik. Təsəvvürünüzə gətirin, əyləşməyə bir stulumuz belə yox idi. Çox çətinliklərlə 

üzləşdik, ancaq mən bu günlər onunla fəxr edirəm ki, Şuşa mədəniyyətinin dağılmasına imkan vermədik. Onu, 

demək olar ki, yeni sətirdən, amma qədim bünövrə üzərində qurduq. Bünövrəsi möhkəm olan bina heç vaxt 

uçmaz, kökü sağlam olan ağac qurumaz, deyirlər. 20 ildir ki, Şuşa Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi məcburi köçkün 

həyatı yaşayır. 20 ildir ki, fikrimiz, qəlbimiz, ürəyimiz Şuşadadır, cismimiz isə məcburi köçkün həyatı yaşayır və 

bir an da olsa belə Şuşanı unutmur. Əlimizdən gələni edirik ki, Şuşanı görməyən gənclər, yeniyetmələr onu 

unutmasınlar. 

Uşaq musiqi məktəblərimiz, mədəniyyət evləri, kitabxana, muzey və rəsm qalereyasının işlərini bərpa 

etmişik. Yüzlərlə şuşalı gənc bu gün ata-babalarının qoyub getdiyi yolu davam etdirirlər. Mütəmadi olaraq Şuşa 

şəhərinin tarixi abidələrini əks etdirən tabloların sərgiləri təşkil olunur. Bundan sonra da var gücümüzlə 

çalışacağıq ki, Şuşanın mədəni irsi qorunub saxlanılsın. 

 

Mədəniyyət. - 2012. - 4 may. - № 31.-S. 10. 

 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

781 
 

Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə Azərbaycan yoxdur 
 

Elçin Əhmədov, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət kafedrasının dosenti,  

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 

 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Xankəndində yerləşən 

Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayının köməkliyi və iştirakı ilə Xocalı şəhərinə hücum edərək min nəfərə qədər 

dinc sakini qətlə yetirdilər. Xocalı erməni-rus birləşmiş qüvvələri tərəfindən ələ keçirildikdən sonra aydın 

idi ki, növbəti həmlə Şuşaya olacaq. 

Martın sonu-aprelin əvvələrindən başlayaraq, Şuşa yaxınlığında ermənilərin zirehli texnikası, saysız-

hesabsız canlı qüvvəsi toplanırdı. Aprelin 24-də ermənilərin Şuşaya hücumu gözlənilirdi. Belə ki, ermənilər 

aprelin 29-da Şuşa ətrafında Hacı talası və Daşaşıran adlanan ərazilərə güclü hücuma keçdilər. May ayının 7-dən 

8-nə keçən gecə Şuşa dörd tərəfdən "qrad", "kristal" tipli raketlər, top, tank, PDM, ZDM, pulemyot və 

avtomatlarla güclü atəşə tutuldu. Atəş səhərə qədər davam etdi. Səhər tezdən ermənilər Xankəndi, Şuşikənd və 

Kərkicahan istiqamətlərindən piyadalarla hücuma keçdilər. Şəhər ayın 8-i axşama qədər müdafiə olunsa da, tank 

və zirehli maşınların köməyi ilə ermənilər əvvəl Şuşanı, sonra isə Kosalar və Şırlan kəndlərini ələ keçirdilər . 

Qarabağın dağlıq hissəsində yerləşdirilmiş Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri digər erməni terrorçu 

dəstələri ilə birlikdə Azərbaycan Respublikasının ərazisində növbəti cinayət törədərək, yuxarı Qarabağda 

azərbaycanlıların yaşadığı sonuncu yaşayış məntəqəsi olan Şuşa şəhərini işğal etdilər. Vaxtilə 33 gün mühasirədə 

qalan, lakin təslim olmayan Şuşanın belə qısa müddətdə süqut etməsinin əsas səbəbi şəhərin müdafiə 

qabiliyyətinin zəif olması idi. Şuşadakı mövcud qüvvələr və onların hərbi hazırlığı ermənilərlə müqayisədə çox 

zəif idi. Ermənilərin öz məlumatlarına görə isə Şuşaya hücumda 100-ə qədər zirehli maşın və tank, 11 min nəfər 

canlı qüvvə iştirak etmişdi. Ermənilər tərəfində xaricdən gətirilmiş muzdlular da döyüşürdülər. 

1992-ci il mayın 8-də İranın təşəbbüsü ilə Tehranda Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri arasında üçtərəfli 

görüş keçirildi. Sonralar aydın oldu ki, görüş zamanı Azərbaycan-Ermənistan sərhədi boyu və Qarabağın dağlıq 

hissəsində atəşin dayandırılmasından erməni tərəfi əslində başqa məqsəd güdürmüş. Məhz bu görüş Ermənistana 

beynəlxalq ictimaiyyətdən öz niyyətlərini gizlətmək üçün lazım idi. Heç şübhəsiz ki, Ermənistan rəhbərliyi 

hazırlanmış hücum əməliyyatından əvvəlcədən xəbərdar olmuşdur. Çünki Şuşanın işğalı Ermənistan rəhbərliyinin 

Tehranda danışıqlar apardığı, atəşi dayandırmağı tələb etdiyi vaxtla üst-üstə düşür və bağlanan sülh müqaviləsi 

mürəkkəbin quruduğu ana qədər qüvvədə qalmışdır. Bununla yanaşı, ermənilər həmişə olduğu kimi, hücum 

ərəfəsində bütün dünyaya Şuşadan Xankəndinə güclü hücumlar edilməsi barədə dezinformasiya yaymışdılar. 

Beləliklə, ən müasir texnika hesabına 289 kvadratkilometr ərazisi, 24 000 nəfər əhalisi, 1 şəhər və 30 

kənddən ibarət olan Şuşa rayonu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi. Şuşa uğrunda döyüşlərdə 

195 nəfər şəhid oldu, 165 nəfər yaralandı, 58 nəfər isə girov götürüldü. Ermənilər tərəfindən əsir götürülmüş və 

Şuşa türməsində saxlanılan 114 nəfər azərbaycanlı sonradan xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmişdi. İşğal 

nəticəsində Şuşanın 20 kitabxanası, 12 klubu, 6 mədəniyyət evi, 22 məktəbi, 7 uşaq bağçası yandırılmış və 

dağıdılmışdır. 

İşğala qədər Şuşada memarlıq abidəsi sayılan 170-dən çox yaşayış binası və 160-dək mədəniyyət və tarixi 

abidə var idi. Bunların içərisində son tunc və ilk dəmir dövrü abidəsi sayılan Şuşa və Şuşakənd daş qutusu 

qəbirləri, daş dövrü abidəsi olan Şuşa mağara düşərgəsi, XVIII əsrə dair Şuşa qalasının divarları, Gəncə qapısı, 

Pənah xanın sarayı və kitabxanası, İbrahim xanın bürcü və qəsri, Xan sarayı və karvansaray, Molla Pənah Vaqifin 

mədrəsəsi və türbəsi, Yuxarı məscid mədrəsəsi, Hacıqulların malikanəsi, İkimərtəbəli karvansaray, 

Mehmandarovların malikanə kompleksi, Gövhər ağa, Xoca Mərcanlı, Hacı Abbas, Mərdinli, Saatlı, Köçərli 

məscidləri, Xurşidbanu Natəvanın evi və bulağı, Ə. B. Haqverdiyevin, Q. B. Zakirin, M. M. Nəvvabın, 

S. S. Axundovun, N. B. Vəzirovun, Y. V. Çəmənzəminlinin evləri, Mamay bəyin evi, məscidi və bulağı, 

Behbudovların, Fərəməzovların, Zöhrabbəyovun, Bəhmən Mirzənin evləri, Üzeyir bəy Hacıbəylinin, Bülbülün 

ev muzeyləri, Xan Şuşinskinin, Tarzən Sadıqcanın evləri, Realni məktəbinin binası, Qız məktəbi, Şirin su 

hamamı, Meydan bulağı, İsa bulağı və s. tarixi mədəniyyət nümunəsi erməni işğalçıları tərəfindən talan edilmiş 

və dağıdılmışdır. 

Şuşanın itirilməsi Azərbaycan üçün nə demək idi? Tarixə nəzər salsaq, Şuşanın nə qədər siyasi və hərbi-

strateji əhəmiyyətə malik olmasının bir daha şahidi oluruq. İşğala qədər tarix boyu Şuşa saf havası, füsunkar 

təbiəti və gözəlliyi ilə dünyanın müxtəlif şəhərləri ilə müqayisə edilmiş, hətta bir çoxlarını geridə qoymuşdur. 
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Çox təəsüf ki, qəhrəmanlıqdan, mərdlikdən xəbər verən uca bürcləri, möhtəşəm qala divarları və üç tərəfdən 

qayalıqlarla əhatə edilmiş strateji əhəmiyyətli müqəddəs şəhəri qoruya bilmədik. Məhz Şuşanın işğalı sonralar 

digər Azərbaycan ərazilərinin itirilməsində əsas rol oynadı. 

Hazırda doğma ocaqlarından didərgin salınmış bir milyonadək qaçqın və məcburi köçkünün bütün qayğıları 

və problemləri Azərbaycan dövlətinin gündəlik fəaliyyətinə çevrilmişdir. Bununla yanaşı, ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyev 1996-cı il mayın 6-da Prezident sarayında Şuşa və Laçın rayonlarının ictimaiyyəti ilə görüşdə 

Şuşanın, ümumiyyətlə Qarabağın Azərbaycan üçün müstəsna əhəmiyyətli olduğunu bildirərək demişdir: "...Şuşa 

Azərbaycanın ən əziz və böyük tarixi olan bir guşəsidir. Şuşanı yaradanlar, Şuşa şəhərini quranlar, Şuşa qalasını 

tikənlər Azərbaycan torpağının sahibləri olublar və Qarabağda Azərbaycan torpağının daim qorunması, 

saxlanması üçün Şuşa şəhərini, qalasını yaradıblar. Bu, Azərbaycan xalqının, əcdadlarımızın yaratdığı böyük 

abidədir, təkcə şəhər deyil, böyük bir tarixi abidədir. Bu şəhərdə, onun ətrafında Azərbaycan xalqının bir neçə 

əsrlik tarixə mailk böyük mədəniyyəti, mədəni irsi, qəhrəmanlıq nümunələri yaranıbdır. Şuşa təkcə şuşalılar üçün 

yox, bütün azərbaycanlılar üçün, Vətənini, millətini sevən hər bir vətəndaşımız üçün əziz bir şəhərdir, əziz bir 

torpaqdır, əziz bir qaladır, əziz bir abidədir". 

Bir vaxtlar "Kiçik Paris", "Qafqazın sənət məbədi", "Azərbaycan musiqisinin beşiyi" və "Şərqin 

konservatoriyası" adlandırılan, bir sıra görkəmli xadimlərin Vətəni, eləcə də Azərbaycanın tarixi mədəniyyət 

mərkəzi və Qarabağın tacı olan Şuşa şəhəri Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Şuşanın abidələr 

şəhəri olduğunu söyləyən ümummilli lider Heydər Əliyev onun Azərbaycan üçün müstəsna əhəmiyyətini yüksək 

qiymətləndirərək bildirmişdir ki, "Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə, ümumiyyətlə, Azərbaycan yoxdur". 

Artıq 20 ildir ki, təcavüzkar Ermənistan münaqişənin nizama salınması üçün aparılan danışıqlar prosesində 

həmişə qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış edərək hər dəfə bu prosesi uzatmağa çalışır. Ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyevin siyasi kursunu uğurla davam etdirərək Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama 

salınmasına xüsusi diqqət yetirən cənab Prezident İlham Əliyev bu məsələdə yalnız respublikamızın milli və 

dövlətçilik maraqlarını daim üstün tutduğunu nümayiş etdirmişdir. 

Dövlət başçısı İlham Əliyev bu gün danışıqlar masası üzərində bütün işğal edilmiş Azərbaycan 

torpaqlarının qaytarılması və məcburi köçkünlərin öz doğma ev-eşiklərinə qayıdışı məsələlərinin mövcudluğunu 

bildirmişdir. Bununla yanaşı, Ermənistanın danışıqlar prosesini süni şəkildə uzatdığını və bu taktikanın heç bir 

perspektivinin olmadığını söyləyən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev nə bu gün, nə on il, nə də yüz il sonra 

Dağlıq Qarabağın müstəqil olmayacağını vurğulamışdır. 

Azərbaycan dövlətinin mövqeyi əvvəlki kimi birmənalıdır. Yəni, ermənilər Dağlıq Qarabağ ətrafında işğal 

etdikləri əraziləri mərhələli şəkildə azad etməli, məcburi köçkünlər öz doğma yurdlarına qayıtmalıdırlar. Dövlət 

başçısı İlham Əliyev bəyan etmişdir ki, "Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı əhalisi oraya, o cümlədən Şuşaya 

qayıtdıqdan sonra status məsələsi müzakirə oluna bilər. Heç şübhəsiz ki, bütün bunlar Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü çərçivəsində həllini tapmalıdır". 

Bununla yanaşı, Azərbaycan xalqının iradəsinə, gücünə arxalanmağı bildirən dövlət başçısı bu məqsədlə 

iqtisadiyyatımızı və ordumuzu gücləndirməyin vacibliyini vurğulamışdır. Problemin sülh yolu ilə həll olunmasına 

ümidlərini itirməyən və bu səbəbdən münaqişənin nizama salınmasında dinc vasitələrə üstünlük verdiyini 

söyləyən Prezident İlham Əliyev bəyan etmişdir: "Biz danışıqlar aparırıq, ancaq bununla bərabər, hər an 

torpaqlarımızı işğalçılardan hərbi yolla azad etməyə hazır olmalıyıq". 
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Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə Azərbaycan yoxdur 
 

Elçin Əhmədov, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

"Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət" kafedrasının dosenti, 

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Şuşa təkcə şuşalılar üçün yox, bütün azərbaycanlılar üçün, vətənini, millətini sevən hər bir 

vətəndaşımız üçün əziz bir şəhərdir, əziz bir torpaqdır, əziz bir qaladır, əziz bir abidədir. 

 

Heydər ƏLİYEV 

Ümummilli lider 

 

Son iki əsrdə xalqımıza qarşı erməni millətçiləri tərəfindən məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən etnik 

təmizləmə, soyqırımı və təcavüzkarlıq siyasəti Azərbaycan tarixinin faciələrlə, o cümlədən qanlı hadisələrlə dolu 

çox ağrılı mərhələlərini təşkil edir. Ermənistanın bu cinayətkar siyasətinin davamlılığını sübut edən fakt ondan 

ibarətdir ki, təkcə XX əsrdə azərbaycanlılar 4 dəfə - 1905-1907-ci, 1918-1920-ci, 1948-1953-cü və 1988-1993-

cü illərdə erməni millətçiləri tərəfindən törədilən soyqırımı və etnik təmizləmələrə məruz qalmışdır. 

XX əsrin sonunda ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırımı bütün insanlığa və bəşəriyyətə qarşı 

yönəldilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi qiymətləndirilir. Dünya tarixində Xocalı faciəsi yaddaşlardan heç vaxt 

silinməyən Xatın, Xirosima, Naqasaki, Sonqmi, Ruanda, Srebrenitsa və Xolokost kimi dəhşətli faciələrdən heç 

də geri qalmır. Adı çəkilən hadisələr müharibələr tarixinə dinc əhalinin soyqırımı olaraq daxil olmuş və bütün 

dünyada geniş əks-səda doğurmuşdur. 

Bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən Xocalı soyqırımının əsl mahiyyəti məhz ümummilli lider Heydər 

Əliyev 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə yenidən qayıtdıqdan sonra açıqlanmış, 1994-cü ilin fevralında Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisi Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət vermişdir. Bundan əlavə, azərbaycanlılara 

qarşı zaman-zaman törədilmiş soyqırımı ilə əlaqədar ümummilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci il martın 26-da 

imzaladığı fərmanla 31 mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan edilmişdir. 

Ölkəmizə qarşı törədilmiş cinayətlərin beynəlxalq aləmdə obyektiv qiymətləndirilməsi Azərbaycanın xarici 

siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasəti nəticəsində 

artıq əksər beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi bir sıra sənədlərdə Ermənistan işğalçı dövlət kimi göstərilmişdir. 

Xocalı soyqırımının 20 illiyi ilə əlaqədar müraciətində Prezident İlham Əliyev bir daha xalqımızı əmin edib ki, 

dövlətimiz bundan sonra da Xocalı soyqırımına, Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalına 

obyektiv qiymət verilməsi və tarixi-hüquqi ədalətin bərpası üçün öz fəaliyyətini davam etdirəcək, bütün siyasi və 

hüquqi vasitələrlə belə hallara qarşı barışmaz mübarizə aparacaqdır. 

Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması, eləcə də bu soyqırımına obyektiv 

qiymət verilməsi istiqamətində davamlı olaraq addımlar atılmışdır. Bu baxımdan Heydər Əliyev Fondu, xüsusilə 

onun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın gördüyü işlər 

olduqca təqdirəlayiqdir. Belə ki, fond bəşəriyyətin ən böyük faciələrindən olan Xocalı soyqırımı haqqında 

faktların dünyaya çatdırılması istiqamətində çox sistemli və ardıcıl fəaliyyət göstərir. Fondun dəstəyi və 

təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımı dünya ictimaiyyətində XX əsrin ən böyük faciəsi haqqında daha dolğun təsəvvür 

yaratmışdır. Bundan əlavə, fondun həyata keçirdiyi "Qarabağ həqiqətləri" silsiləsi və işğal olunan ərazilərdə 

mədəni-tarixi abidələrin dağıdılması ilə bağlı nəşr olunan kitab və bukletlər də xarici ölkələrdə yayılır. 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla 

xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə "Xocalıya ədalət" kampaniyasına 2009-cu ilin fevralından start verilmişdir. 

Hazırda 35-dən çox ölkədə yüzlərlə könüllünün iştirakı ilə uğurla davam etdirilən "Xocalıya ədalət" beynəlxalq 

informasiya və təşviqat kampaniyası da bu işə öz töhfəsini verməkdədir. Bu kampaniyanın məqsədi beynəlxalq 

ictimaiyyəti Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar məlumatlandırmaq, qətliama beynəlxalq aləmdə mənəvi-siyasi qiymət 

verilməsinə və bu qanlı qırğının qurbanlarının xatirəsinin anılmasına nail olmaqdır. Hazırda faciənin mənəvi və 

siyasi-hüquqi səviyyədə tanınmasına yönəlmiş bu kampaniya dünyanın bir sıra ölkələrində uğurla həyata keçirilir. 

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Xocalı faciəsinin ildönümü artıq dünyanın 100-dən çox bölgəsində qeyd 

olunmuşdur. 

2012-ci il fevralın 26-da Bakıda 60 mindən çox insanın iştirak etdiyi Xocalı soyqırımı qurbanlarının 

xatirəsinə həsr olunmuş ümumxalq yürüşünü Azərbaycanın Xocalı soyqırımı ilə bağlı apardığı genişmiqyaslı işin 
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ən yüksək zirvəsi hesab etmək olar. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şuşa şəhərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalının 

iyirminci ildönümü haqqında bu il aprelin 9-da imzaladığı sərəncam da erməni millətçiləri tərəfindən 

məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən etnik təmizləmə, soyqırımı və təcavüzkarlıq siyasətinin dünyaya 

çatdırılması istiqamətində aparılan işin məntiqi davamıdır. Sərəncamda deyilir: "Şuşa Azərbaycanın unikal 

mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Təbii gözəllikləri ilə seçilən bu şəhər milli memarlığımızın və orta əsrlər 

şəhərsalma sənətinin qiymətli abidəsidir. Milli-mənəvi dəyərlərimizi və musiqi ənənələrimizi daim yaşadan Şuşa 

mühüm iqtisadi, siyasi və mədəni əhəmiyyətə malik şəhər kimi təşəkkül tapanadək zəngin yol keçmiş, Qarabağ 

xanlığının mərkəzi olmaqla xalqımızın həyatında özünəməxsus rol oynamışdır". 

XX əsrin 80-ci illərinin sonunda SSRİ hökuməti, xüsusilə onun başında duranların qətiyyətsizliyi və 

Azərbaycan torpaqlarına açıq-aşkar təcavüz edən ermənilərə himayədarlıq etməsi üzündən hadisələr getdikcə 

daha da mürəkkəbləşdi və Ermənistan Respublikası Azərbaycan ərazilərinə hərbi qüvvə göndərərək açıq təcavüzə 

başladı. Belə ki, 1989-cu il avqustun 13-də ermənilər Şuşaya gələn su kəmərini partlatdılar. Ayın 17-də Əskəranda 

Şuşa-Ağdam marşrutu üzrə işləyən avtobusa ermənilərin hücumu, avqustun 28-də isə Şuşadan Bakıya, Ağdama 

və respublikanın digər rayonlarına gedən 9 avtobus və 1 yük maşını karvanının ermənilər tərəfindən atəşə 

tutulması nəticəsində 20-yə qədər adam yaralandı. Oktyabrın axırı və noyabrın əvvəllərində isə Şuşa yaxınlığında 

Ağa körpüsünün ermənilər tərəfindən partladılması nəticəsində Şuşanın ətraf rayonlarla əlaqəsi kəsildi və şəhər 

blokada vəziyyətinə düşdü. 

Nəticədə Sovet rəhbərliyinin çox ciddi və bağışlanılmaz səhvləri və ermənipərəst siyasəti 1990-cı ilin sonu, 

1991-ci ilin əvvəllərində vəziyyətin getdikcə kəskinləşməsinə gətirib çıxartdı, DQMV və Azərbaycanın 

Ermənistanla həmsərhəd bölgələrində erməni təcavüzü daha geniş miqyas aldı. Xüsusilə, 1991-ci ilin iyun-dekabr 

aylarında erməni silahlı qüvvələrinin Xocavəndin Qaradağlı və Əskəran rayonunun Meşəli kəndinə hücumu 

nəticəsində 12 nəfər öldürüldü, 15 nəfər isə yaralandı. Belə ki, bu dövrdə Şuşa-Cəmilli, Şuşa-Mingəçevir, Ağdam-

Xocavənd, Ağdam-Qaradağlı və Ağdam-Şuşa, Laçın-Şuşa avtobuslarının erməni silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə 

tutulması nəticəsində 17 nəfər həlak oldu, 90 nəfərə qədər azərbaycanlı yaralandı. 

Şuşanın Xankəndindən keçən telefon-rabitə xətləri noyabrın 24-dən kəsilmiş, şəhər və digər azərbaycanlılar 

yaşayan kəndlər tamamilə ətraf aləmdən təcrid olunmuşdu. Nəticədə Xocalı və Şuşa mühasirədə qalmışdı. 

Dekabrın 2-nə keçən gecə əsasən rus hərbçilərinin idarə etdiyi zirehli texnika növləri, o cümlədən döyüş maşınları 

ilə təmin olunmuş Ermənistan ordusu Xankəndi tərəfdən Kərkicahan qəsəbəsinə hücum edərək, oranı işğal etdi. 

Şuşadan isə əlavə kömək göndərmək qeyri-mümkün idi. Çünki rus hərbçiləri Şuşadan Kərkicahana gedən yolu 

bağlamışdılar. Eyni zamanda, Şuşa şəhərinin özü də hər gün erməni mövqelərindən intensiv top və raket atəşinə 

tutulurdu. 

1992-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq Ermənistan ordusu bir-birinin ardınca yuxarı Qarabağda 

azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış məntəqələrini də işğal etdi. Belə ki, fevral ayının 12-də Şuşanın 

Malıbəyli və Quşçular kəndləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən zəbt olundu. Hücum zamanı 30-dan çox 

azərbaycanlı öldürülmüş, 140-dan çoxu yaralanmış və əsir götürülmüşdü. Bu qanlı hadisələrin ardınca, fevralın 

13-dən 17-dək isə erməni silahlı terror dəstələrinin Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinə hücumu nəticəsində 

92 nəfər öldürülərək silos quyusuna atılmış, 117 nəfər kənd əhalisi girov götürülmüş və sonradan onların 77 nəfəri 

amansızlıqla qətlə yetirilmişdir. 
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Ruhumuzun ünvanı Şuşa 
 

Flora Xəlilzadə. 

 

Bir millətin övladı kimi harada doğulmağımızdan asılı olmayaraq özümüzü şuşalı saymalıyıq. Elə şuşalı 

olmaq üçün də bu şəhərdə dünyaya göz açmaq əsas şərt deyil. Çünki xalq yazıçısı Anarın təbirincə desək, Şuşa 

bütün azərbaycanlıların ruhunun vətənidir. Azərbaycan mənəviyyatının, mədəniyyətinin paytaxtıdır. Bu 

qədim şəhərin Azərbaycan adlı salnamədəki yeri çox möhtəşəmdir. Mənəviyyatımızın, mədəniyyətimizin, 

ədəbiyyatımızın, mərdliyimizin, tariximizin, qurub-yaratmaq əzmimizin bütün məziyyətləri bu salnamənin Şuşa 

səhifəsində şah sütunlarda xüsusi kursivlə həkk edilib. Bu bəxtəvərliyi, bu şöhrəti, eləcə də sonradan üzləşdiyimiz 

möhnəti də yazan Allahdır. Bizi sevindirən, ucaldan Tanrı xalqımızı elə bu ağır sınağa bəlkə də ona görə çəkib 

ki, sədaqətimizlə, şücaətimizlə, vətənpərvərliyimizlə, Şuşaya əbədi bağlılığımızla qalib çıxaq. Bir daha düşmənə 

kimliyimizi göstərək. "Tərlan oylağında sar ola bilməz" - deyək! 

 

Şuşa xalqımızın milli xarakteridir 

 

Onu Azərbaycanın emblemi adlandıranlar bir məsələni də unutmasınlar ki, Şuşa həm də Yer üzünün 

gözəllik sərgisi, mərdlik, cəsarət, hünər, qəhrəmanlıq meydanı, sözün, muğamın, musiqinin beşiyidir. Yer üzündə 

analoqu olmayan səslər muzeyidir. Vaxtilə dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn səyyahlar bu şəhər haqqında 

yazanda mütləq onu Yer üzünün canlı muzeyi adlandırıblar. Bu muzeyin eksponatları isə Cıdır düzü, Ərimgəldi 

qalası, Qırxpilləkən, Qırxçanaq qala, İsa bulağı, Sarı baba, Xan qızı bulağı, Topxana E və başqalarıdır. 

Yaxşı deyiblər ki, bütün xalqların həyatında musiqi ilə şeir əkiz doğulub. Qaynayıb qarışaraq mənəvi 

sərvətə çevrilib. Qarabağ muğamın beşiyidir. Bu milli sərvətin sarı simi isə Şuşadır. Şuşa haqqında yaranan şifahi 

və klassik poeziya nümunələrində şəhərin adı Şişə kimi vəsf edilib: "Misli yoxdur Şişənin", "Şişədir cənnət mənə", 

"Cənnətdir Şişənin İsa bulağı", "Pənahabad olan Şişəm, səni kim eylədi bərbad", "Şişənin vardır gözəl, ahu baxışlı 

qızları". Bunlar da səbəbsiz deyildir. Şuşa, əslində, şiş qayaları ilə diqqət çəkən dağların qoynunda yerləşir. Tarixi 

mənbələrdən məlumdur ki, XVIII əsrin birinci yarısında Pənahəli xan Cavanşir üç tərəfi sıldırım qayalarla, dərin 

uçurumlarla, dərələrlə əhatə olunan hündür, əlçatmaz bir yerdə Şuşa qalasının əsasını qoyaraq onu Qarabağ 

xanlığının inzibati paytaxtına çevirib. Şəhər ilk vaxtlar onun yaradıcısının adı ilə "Pənahabad", sonralar "Qala" 

adlandırılmağa başladı. Qalanın indiki adı onun coğrafi mövqeyi və mənzərəsi ilə bağlı olaraq yaranıb. Şəhər 

şişuclu nəhəng bir sal qaya - otuz dörd kvadrat kilometrlik bir sahədə yerləşdiyinə görə əvvəllər "Şişə" adlanmış, 

sonra isə bu söz Şuşa kimi formalaşmışdır. Qarabağ tarixçisi Mirzə Camal Cavanşirin yazdığına görə İbrahimxəlil 

xan qalanı möhkəmləndirmək üçün onun ətrafına 3,7 kilometr uzunluğunda müdafiə hasarı çəkdirmişdi. Üç tərəf 

təbii sərhəd olduğuna görə həmin yerlərdə müdafiə divarları tikmək lazım gəlməmişdi. Qala divarlarında hər 50 

metrdən bir iri və əzəmətli döyüş bürcləri ucaldılmışdı. Qalanın baş girəcəyində - şimal tərəfdə Gəncə qapısı, qərb 

tərəfdə isə İrəvan qapısı açılırdı. Sonralar İbrahimxəlil xan şəhəri böyütmək üçün qalanın şərq hissəsində yeni 

yaşayış və sənətkarlıq məhəllələri də saldırıb. 

Artıq XIX əsrin ikinci yarısında Şuşa Azərbaycanın əsas sənətkarlıq və ticarət mərkəzi kimi nəinki 

Qafqazda, Yaxın Şərq ölkələrində məşhur idi. Getdikcə daha da gözəlləşən Şuşa Qafqazın dəbdəbəli şəhərlərindən 

sayılırdı. Qarabağ tacirlərinin səsi, sorağı müxtəlif ölkələrin iri və mədəni şəhərlərindən gəlirdi. Zənginliyinə və 

ticarət əlaqəsinə görə Şuşa İrəvan, Tiflis, Gəncə, Bakı, Şamaxı, Naxçıvan kimi inkişaf etmiş şəhərlərlə bir sırada 

dayanırdı. 

Şuşadan kimlər keçməyib - dost da, düşmən də, səyyah da, musiqişünas da, etnoqraf da... Hər kəs öz 

qəlbinin gözü ilə bu şəhərə göz yetirib, qiymət verib. Rus şairi Sergey Yesenin onun gözəlliyini, insanların 

musiqiyə bağlılığını belə dilə gətirib: "Əgər oxumursansa, deməli, şuşalı deyilsən". Musiqi və poeziya beşiyi 

adlanan bu qeyri-adi şəhərdə demək olar ki, Azərbaycanın bütün məşhur mədəniyyət xadimləri yaşayıb yaradıblar 

- Cabbar Qaryağdıoğlu, Məşədi İsi, Hacı Hüsü, Keçəçi Məmməd, İslam Abdullayev, Seyid Şuşinski, Xan 

Şuşinski, Bülbül, Rəşid Behbudov... XVIII əsrdə Şuşa şəhərində Vaqif kimi bir şeir tacidarı olub. Burada Qasım 

bəy Zakir yaşayıb yaradıb. Xan qızı Natəvanın şeir məclisləri dillər əzbərinə çevrilib. 

Şərqin ilk dramaturgiyasının bünövrəsi Azərbaycanda qoyulub, eləcə də milli operanın beşiyi də 

Azərbaycandır. İlk professional orkestr də bizim vətəndə dünyaya səs salıb. Həm böyüklər, həm də uşaqlar üçün 

ilk balet də ölkəmizdə yaranıb. Maraqlıdır ki, bu ölməz sənət abidələrinin bünövrəsini qoyanlar məhz Şuşa ilə 

bağlı olublar. Bu dilbər diyardan pərvazlanan şəxsiyyətlərdir. 

Şərqin, türk dünyasının ən görkəmli memarlarından biri olan Səfi xan Qarabaği Şuşanın yetirməsidir. Mir 
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Möhsün Nəvvab türk dünyasında musiqi nəzəriyyəçisi, rəssam və şair kimi tanınıb. Azərbaycan 

dramaturgiyasında ilk faciə əsərinin müəllifi Nəcəf bəy Vəzirov da bu torpaqda doğulub. Əbdürrəhim bəy 

Haqverdiyev, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Süleyman Sani Axundov kimi nəhəng sənətkarlar Şuşanın havasını 

udub, suyunu içib, onun gözəlliyindən güc və yaratmaq qabiliyyəti alıblar. Üzeyir Hacıbəyli, Soltan Hacıbəyli, 

Zülfüqar Hacıbəyli, Niyazi, Fikrət Əmirov, Süleyman Ələsgərov, Əşrəf Abbasov kimi incəsənət xadimlərinin 

vətənidir Şuşa. 

Şuşanı yalnız şeir, muğam, mahnı beşiyi kimi tanımaq çox azdır. Şuşanın ab-havası, iqlimi tamam 

bambaşqadır. 

Vaxtilə onun adını dünyanın ən məşhur sağlamlıq məkanları ilə bir sırada çəkərdilər. Şuşa dağlarının 

məğrurluğu, gül-çiçəyinin ətri, quşlarının nəğməsi, bulaqlarının zümzüməsi, şəlalələrinin şırıtlısı o qədər qeyri-

adidir ki, onu olduğu kimi yaratmaq çox çətindir. Firudin bəy Köçərli yazırdı: "Şuşanın ab-havası saf və salamat 

olmağa görə yaylaq mənziləsindədir. Şuşa şəhərinin ab-havasının təsirindən və torpağının bərəkətindən burada 

çox zürəfa, üdəba və şüəra vücuda gəlib". Loğman şəhəri idi Şuşa. Dərmansız, iynəsiz insanları müalicə edirdi, 

həyata qaytarırdı. Sovetlər dövründə dava-dərman təsir etməyən xəstələrə deyərdilər ki: "Get bir neçə gün Şuşada 

qal. Qoy Qarabağın havası səni sağaltsın". Neçə-neçə yaşlı insandan bu etirafı eşitmişik: "İndiyə kimi Şuşanın 

hesabına yaşayıram". 

 

Şuşa Azərbaycanın mənəviyyat salnaməsidir 

 

Bu aynada biz yadlar tapdağında saralan Şuşamızın tarixində adları həkk edilən neçə-neçə etnoqrafın, 

arxeoloqun, musiqişünasın, nəqqaşın, xəttatın, rəssamın, memarın pəjmürdə ruhlarını görürük. Onlar ana 

yurdlarının taleyindən narahatdırlar. Qarabağ tarixində böyük hörmət və məhəbbətlə anılan, yaradıcılığı ilə 

Azərbaycan şeirinə xüsusi təravət gətirən Xan qızı Natəvanın dillər əzbəri olan şeiri yada düşür: 

 

Nə mən olaydım, İlahi, 

nə də bu aləm olaydı, 

Nə də bu aləm ara dil 

müqəyyədi qəm olaydı. 

Nə hic atəşinə odlanıb yanaydı dilim, 

Nə eşq içrə könül 

böylə şad-xürrəm olaydı. 

Nə sərv qəddin olaydı, 

nə həsrətilə gözüm nur, 

Nə rüzgar fəraqində qamətim xəm olaydı. 

...Nə bəhr olaydı, nə ümman, 

nə böylə göz yaşı cari, 

Nə gül üzündə, İlahi, 

bu növü şəbnəm olaydı. 

...Nə ah olaydı, nə əfsus, 

nə parə-parə könül, 

 

Nə Natəvanın, İlahi, həvası dərhəm olaydı. 

 

XVIII əsrdə yazılmağına baxmayaraq sanki bu gün üçün deyilib. Şuşanın dərdindən, narahat ruhların 

hüznündən xəbər verir. Bu yerdə Şahmar Əkbərzadənin bir misrası varlığımızdan od kimi keçir: "Çatladı Vaqifin 

goru Şuşada". 

Şuşa haqqında yüzlərlə şeir yazılıb, bayatılar qoşulub. Bu poetik nümunələrdə əfsanəvi Cıdır düzü, Topxana 

meşəsi, Daşaltı çayı, Xəzinə qayası, bir-birinə arxa olaraq baş-başa verən Bağrıqan, Kirs, Qırxqız dağları vəsf 

olunub. Məhəbbət və ilhamın vəhdətindən doğan bu şeirlərdə Şuşa özü bir möhtəşəm obraz kimi seçilib: 

 

Anam Qarabağın zinəti olub, 

Başını tac kimi bəzəyir Şuşa. 

Dağlar zirvəsində xəyala dalıb, 

Dincələn qartala bənzəyir Şuşa. 
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Ermənilər tərəfindən işğala məruz qaldıqdan sonra xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə qələmə aldığı şeirlərdə 

cəlladın torpağımızda necə qan əkdiyini poetik dilə gətirib. Oylağımız olan uca dağların, muğam pıçıldayan ayna 

bulaqların, "nal tökən" dağların dar keçidləri, yarış meydanları, cıdır düzləri, ulu Pənah xanın ayaq izləri bizi 

səsləyir. Səsləyir ki, birdəfəlik düşmənə yerini göstərək. Deyək "boz qarğa bülbülə tay ola bilməz". Yenə yaz 

gəldi. Ruhumuz dil açdı. Könlümüzdən Şuşa keçdi. Elə bu məqamda şair bahar şərqisi oxuyan quşlara üzünü 

tutaraq görün nə deyib: 

 

Bu bahar oxuma, bülbül, sən Allah! 

Zülmətdir, 

Yoluna şam tutanın yox. 

Şuşan ağlar qaldı, köçdü el-oba, 

Şirin cəh-cəhinə dəm tutanın yox. 

 

Şair çox haqlı olaraq təbiətin də məhz öz doğmaları - bizim üçün darıxdığını bildirib: "Vallah, inanmıram, 

bülbül nəğməsi hayastan dilinə uyuşa bilməz". Çünki bülbülün hikmətini əli qanlı cani anlaya bilməz. Bu yerlərin 

gül-çiçəyi də igidlərimizin qanı ilə sulanıb. Təbiət də halallıq sevir. 

Hələ 1966-cı ildə görkəmli dövlət xadimi və yazıçı Şıxəli Qurbanov yazırdı: "Harda dağ görürəm gözüm 

önündə Şuşanın dağları gəlib dayanır". Həqiqətən də, belədir. Dünyada uca dağlar da çoxdur, dilbər guşələr də, 

gözəl şəhərlər də. Amma bizim üçün Şuşanın əvəzi yoxdur, yeganədir, təkdir, taleyimizə, bəxtimizə yazılan cah-

cəlaldır. Hərdən Soltan Hacıbəylinin "Karvan" simfonik poemasına qulaq asanda qonşu sarıdan iqbalı bağlanmış 

millətimizin başının üstünü alan qara buludların vahiməsi yada düşür. Avropanın şairləri, səyyahları, sərkərdələri 

öz xatirələrində vətənimizi cənnət kimi təsvir etsələr də, həmişə yüklərində sərvətimizi apardılar. Hər karvanın 

gedişində möhnətimiz ərşə qalxdı. Bu fəryadlar, bu nalələr eşidilmədi, bismillahlar, təvəküllər bizi Allahın 

dərgahına yönəltdi. Ona pənah gətirdik. Ondan imdad istədik. 

Qarqar çayı yenə aramla axır, Daşaltıda sular yenə şaqqıldayır, Xarı bülbül yetim-yetim boylanır. Axşam 

toran düşür, səhər dan yeri sökülür. Təbiətin qanunları öz qaydasında davam edir. O dərələr, o düzlər, bir sözlə, 

qədim Şuşa doğmalarının həsrətini çəkir. Ölümdən betər bu ayrılığın nə vaxtsa sona yetəcəyinin intizarındadır. 

Bir zaman şərəf və şöhrəti ilə fəxr etdiyimiz ərlər, igidlər yurdu Şuşa indi bizi gözləyir. Ehey, ər oğullar, 

eşidirsinizmi?! 

 

Şuşada, 

Çən, dumandı Şuşada. 

Necə dözək bu dərdə 

Düşmən gəzir Şuşada. 

 

Ruhumuzun ünvanı olan müqəddəs şəhər! Övladlarının səni azad edəcəyi gün mütləq olacaq. Dağın, daşın 

zirvəsində yenə də abidələr tikiləcək, bulaqlarının başına yenə də qonaqların gələcək. Hüsnü gözəl Şuşanın yeni 

növrağı başlayacaq. 
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Şuşa YUNESKO-nun musiqi şəhəri nominasiyasına təqdim edilmişdir 
 

Rayon icra hakimiyyətində keçirilmiş hesabat yığıncağından qeydlər 

 

Fevralın 10-da "Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycanlı İcması" İctimai 

Birliyinin qərargahında Şuşa Rayon İcra Hakimiyyətinin ötənilki fəaliyyətinə və bu il qarşıda duran 

vəzifələrə həsr olunmuş yığıncaq keçirilmişdir. 

İctimai birliyin rəhbəri, Şuşa Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Bayram Səfərov məruzə ilə çıxış edərək 

bildirmişdir ki, ötən il İctimai Birliyin mərkəzi qərargahının açılışı olmuşdur. Açılışda Prezident İlham Əliyevin 

iştirak etməsi qaçqın və məcburi köçkünlərə yüksək səviyyədə qayğı göstərildiyinə daha bir sübutdur. 

Azərbaycanın musiqi beşiyi sayılan Şuşanın YUNESKO-nun musiqi şəhəri nominasiyasına təqdim edilməsi də 

bütün şuşalıların böyük sevincinə səbəb olmuşdur. Ötən il Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 125, Şuşa şəhər 

1 nömrəli orta məktəbin 180 illiyi qeyd olunmuşdur. Hesabat ilində 226 nəfərdən ibarət 57 şuşalı ailəsi Qəbələdə 

yeni mənzillərə, 62 nəfərdən ibarət 17 ailə Binəqədi rayonunda məcburi köçkünlər üçün inşa olunmuş müasir 

binalara köçürülmüşlər. Şuşalı məcburi köçkünlər məskunlaşdıqları ərazilərdə 8320 ədəd ağac və gül kolu əkmiş, 

abadlaşdırma işləri aparmışlar. 

2010-cu ildə Şuşa rayonu üzrə bütün kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında rekord artım müşahidə 

olunmuş, heyvanların baş sayı, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı artmışdır. Hesabat ilində rayon üzrə 45 yeni 

iş yeri açılmışdır. Ümumiyyətlə, son 3 ildə 350-dən çox yeni iş yeri yaradılmışdır. Rayon məşğulluq mərkəzində 

115 nəfər iş axtaran vətəndaş qeydiyyata alınmış, onlardan 88 nəfəri işlə təmin olunmuş, 3 nəfərə isə işsizlik 

müavinəti təyin edilmişdir. 

Diqqətə çatdırılmışdır ki, ali məktəblərə qəbul olunan şuşalıların 3 nəfəri 500-700 bal toplamışdır. 10 

nömrəli məktəbin məzunlarının 60 faizi, 9 nömrəli məktəbin məzunlarının 40 faizi, 1 nömrəli məktəbin 

məzunlarının isə 38 faizi tələbə adını qazanmışdır. Bəzi məktəblərin göstəricisi isə həddindən artıq zəifdir. Belə 

ki, 2, 5, 7 və 20 nömrəli məktəblərin məzunları ali məktəblərə daxil ola bilməmişlər. On məktəbdə hələ də 

kompüter sinifləri yoxdur. 

Məruzədə rayon mədəniyyət və turizm şöbəsinin, gənclər və idman idarəsinin də fəaliyyəti təhlil edilmişdir. 

Bildirilmişdir ki, şuşalı yeniyetmələrin istedad potensialının üzə çıxarılması üçün müsabiqələr az təşkil olunur. 

Gənclər və idman idarəsinin respublikanın müxtəlif bölgələrində məskunlaşmış gənclərlə əlaqələri çox zəifdir. 

Digər tərəfdən, xaricdə təhsil alan şuşalı gənclər haqqında məlumat bazası yoxdur. 

Qeyd edilmişdir ki, rayon icra hakimiyyəti başçısının kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliklərinin 

fəaliyyəti o qədər də qənaətbəxş deyildir. 

Vurğulanmışdır ki, Şuşa Rayon İcra Hakimiyyətinin Şəffaflığın Artırılması və Korrupsiyaya Qarşı 

Mübarizə üzrə Komissiyası tərəfindən xüsusi iclas keçirilmiş, əhalinin haqlı narazılığını yaradan səbəblər, 

süründürməçilik, bürokratik əngəllər kimi neqativ hallara yol verməmək üçün idarə, müəssisə və təşkilat 

rəhbərlərinə xüsusi tapşırıq və göstərişlər verilmişdir. 

B. Səfərov çıxışının sonunda Dağlıq Qarabağ probleminin həllində göstərdiyi qətiyyətli mövqeyə görə 

dövlət başçısına şuşalılar adından minnətdarlığını bildirmiş, Ali Baş Komandanı əmin etmişdir ki, hər bir şuşalı 

torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi üçün silaha sarılmağa hazırdır. 

Hesabat məruzəsi ətrafında çıxış edənlər əldə olunmuş uğurlardan, mövcud problemlər və onların aradan 

qaldırılması yollarından danışmışlar. 

Yığıncaqda Prezident Administrasiyasının məsul işçisi Rövşən Ağayev, Milli Məclisin deputatları Elman 

Məmmədov və Flora Qasımova iştirak etmişlər. 

Rövşən Ağayev və Elman Məmmədov çıxış edərək 2010-cu ildə respublikamızın əldə etdiyi uğurlardan 

danışmış, qarşıda duran vəzifələri qeyd etmiş, tövsiyələrini vermişlər. 
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Azərbaycan musiqisinin məbədi - Şuşa 
 

Əfsuslar ki, biz bu mədəniyyət, musiqi məbədimizi qoruya bilmədik 

 

Dünyada bir neçə şəhər var ki, musiqi onun hər daşına, qalasına, ab-havasına hopub. Belə şəhərlərdən 

Avstriyanın Vyana, İtaliyanın Neapol, Azərbaycanın da Qarabağının Şuşa şəhəridir. Hətta xalq arasında məşhur 

kəlam vardır ki, "Şuşada körpələr bələkdə belə muğam üstündə ağlarlar". 

Musiqimizin məbədi və beşiyi olan füsunkar Şuşa şəhərinin əsası 1750-ci ildə Qarabağın ilk xanı Pənah 

xan tərəfindən qoyulub. Pənah xanın qala üçün seçdiyi yer əvvəllər tamamilə meşə ilə örtülü bir sahə idi və üç 

tərəfdən sıldırım qayalarla əhatə olunduğundan, gələcək şəhər üçün əlverişli təbii səngər rolunu oynayırdı. Pənah 

xan tərəfindən qısa bir müddət ərzində salınan bu şəhər əvvəllər öz banisinin adı ilə "Pənahabad" adlanırdı. Lakin 

sonralar şəhərin yaxınlığında yerləşən Şuşakəndin adıyla "Şuşa qalası" adlanmağa başlandı. "Musiqi dünyası" 

saytında yerləşdirilən "Şuşa Azərbaycan musiqisinin məbədidir" başlıqlı məqalədə qeyd edilir ki, tarix boyu bu 

qala düşmən basqınlarına, hücumlarına məruz qalmışdırsa da, heç vaxt əyilməmiş, həmişə alınmaz olub. Ona görə 

bu gün işğal altında olan Şuşa qalasının, Şuşa şəhərinin 250 illiyi münasibətilə danışmaq və yazmaq çox çətindir. 

Əfsuslar ki, biz bu mədəniyyət, musiqi məbədimizi qoruya bilmədik. Təsəllimiz odur ki, bu məbəd statik, qoruq 

kimi qalmamışdır, əsrlər boyu zəngin musiqi ənənələriylə, musiqi məktəbiylə Şuşadan çox-çox uzaqlarda məşhur 

olub. Şuşa - Zaqafqaziyanın konservatoriyasıdır, təbirini və təyinini haqlı olaraq qazanıb. Şuşa 

konservatoriyasının parlaq nümayəndələri dünyanın bütün qitələrində Azərbaycan musiqisini ləyaqətlə təmsil 

edərək ona şöhrət gətirmişlər. 

 

Dahi musiqiçilərin vətəni 

 

Şuşa - Mir Möhsün Nəvvabın, Xarrat Qulunun, Hacı Hüsünün, Sadıxcanın, Məşədi İsinin, Əbdülbağı 

Zülalovun, Cabbar Qaryağdıoğlunun, Keçəçi oğlu Məmmədin, Məşədi Məmməd Fərzəliyevin, İslam 

Abdullayevin, Seyid Şuşinskinin, Bülbülün, Zülfi Adıgözəlovun, Xan Şuşinskinin, Məşədi Cəmil Əmirovun, 

Qurban Primovun, bəstəkarlardan Üzeyir Hacıbəyovun, Zülfüqar Hacıbəyovun, Fikrət Əmirovun, Niyazinin, 

Əfrasiyab Bədəlbəylinin, Soltan Hacıbəyovun, Əşrəf Abbasovun, Süleyman Ələsgərovun, müğənni Rəşid 

Behdudovun vətənidir. Bu, əlbəttə Şuşa musiqiçilərinin tam siyahısı deyil. Şübhəsiz ki, bu mövzu bir məruzənin, 

hətta bir məqalənin deyil, böyük tədqiqat əsərinin mövzusudur. Şərq musiqisinin məşhur tədqiqatçısı V. 

Vinoqradov hələ 1938-ci il-də Üzeyir bəy haqqında kitabında yazırdı: "Şuşada musiqi çoxdur Azərbaycanın hər 

hansı rayonundan daha çox xalq mahnılarını, rəqslərini, xanəndə və sazəndələrini burada eşitmək olar. Şuşa qədim 

zamanlardan musiqinin beşiyi kimi məşhurdur və bütün Zaqafqaziyada xalq musiqi istedadlarının tükənməz 

bulağı kimi şöhrət qazanmışdır. “Şuşa musiqiçiləri” Azərbaycan musiqisinin tarixini yaradırdılar və onu yalnız 

vətənlərində deyil, digər Şərq ölkələrində təqdim edirdilər". 

XIX əsrin ikinci yarıcında Azərbaycanın bir sıra şəhərlərində musiqi məclisləri, cəmiyyətləri, dərnəkləri 

təşkil olunurdu. Belə ki, Bakıda Məşədi Məlik Mənsurovun məclisi, Şamaxıda Mahmud Ağanın, Şuşada isə 

Xarrat Qulu Məhəmməd oğlunun və Mir Möhsün Nəvvabın musiqi məclislərinin Azərbaycan musiqisinin 

inkişafında önəmli rolu olub. 

Şuşada birinci musiqi məclisi Şərq musiqisinin bilicisi Xarrat Qulu (1823-1883) tərəfindən təşkil edilmişdi. 

Bu məclis dini məqsədlə yaranmışdır, lakin burada həm də muğam sənəti öyrənilirdi. Məhərrəmlik qurtarandan 

sonra (onun keçirilməsinə bir neçə ay hazırlaşırdılar) xanəndələr bu muğamları artıq toylarda və başqa yerlərdə 

ifa edirdilər. Xarrat Quludan sonra 80-ci illərdə Şuşada "Məclisi-Fərəmuşan" (Unudulmuşların məclisi) və 

"Musiqiçilərin məclisi" yaranır ki, onların rəhbəri, Azərbaycanın XIX əsrinin mütərəqqi xadimi, alimi, şairi, 

musiqişünası, rəssamı Mir Möhsün Nəvvab idi. Nəvvab Şuşada doğulmuş, yaşamış, yaratmış və orada da vəfat 

etmişdi (1833-1918). Ensiklopedik biliyə və nadir istedada malik olan M. M. Nəvvab Azərbaycan elmini, musiqi 

sənətini, ədəbiyyatını xeyli zənginləşdirmişdir. Onun çoxsahəli fəaliyyəti, elmi müddəaları və tədqiqatları, 

müəllifin iyirmidən artıq əsərində öz əksini tapmışdır. Bizim üçün M. M. Nəvvabın musiqi ifaçılığı və musiqi 

elmi sahəsindəki fəaliyyəti xüsusilə maraqlıdır. Keçən əsrin 80-ci illərində məşhur xanəndə Hacı Hüsü ilə birlikdə 

yaratdığı "musiqiçilər cəmiyyəti"ndə musiqi sənətinin estetik problemləri, xanəndələrin ifaçılığı, klassik 

muğamları müşayiət edən şerlər müzakirə olunurdu. Cəmiyyətə öz vaxtının məşhur xanəndə və sazəndələri Hacı 

Hüsü, Məşədi Cəmil Əmirov, İslam Abdullayev, Seyid Şuşinski və b. daxil idi. Bir çox musiqiçilər özlərinin ilk 

təhsilini məhz bu cəmiyyətdə almışlar. Burada müzakirə olunan problemlərdən bəziləri öz əksini və sonrakı 

inkişafını M. M. Nəvvabın "Vüzuhül-ərqam" risaləsində tapmışdır. Mir Möhsün Nəvvab musiqi sənəti haqqında 
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"Vüzuhül-ərqam" risaləsini (Rəqəmlərin izahı) 1884-cü ildə Şuşada yazıb. 

Böyük tarzən Mirzə Sadıq Əsəd (1846-1902) də burada böyüyüb başa çatıb. Xalq arasında o, Sadıxcan kimi 

məşhur idi. Mirzə Sadıq Azərbaycanda və Zaqafqaziya xalqları arasında böyük şöhrət və məhəbbət qazanmış 

ustad sənətkar idi. Onun "Sadıxcan" adlanması da görünür bu məhəbbətin ifadəsi idi. Mirzə Sadıq Iran şahının 

oğlunun toyunda böyük bacarıq və ustalıq göstərdiyinə görə, şah onu "Şiri-Xurşid" qızıl medalıyla təltif etmişdi. 

Mirzə Sadıqın musiqimizin tarixində xidmətləri böyük idi. O, çoxəsrli tarı rekonstruksiya edərək təkmilləşdirmiş, 

beş simli zəif səslənən tara altı simi də əlavə edərək simlərin sayını on birə qədər artırmışdı. Tarın qolunda olan 

pərdələrin sayını isə azaldaraq 17 pərdəyə endirmişdi. Mirzə Sadıq yeni Azərbaycan tarının yaradıcısı idi. Onu 

"tarın atası" adlandırırdılar. Mirzə Sadıq tarla bərabər muğamları da təkmilləşdirmiş, tarın qoluna "Zabul" 

pərdəsini, "Mirzə Hüseyn Segah"ına isə "Müxalifi" əlavə etmişdir. Sadıxcan iri əllərə, uzun və güclü barmaqlara 

sahib idi, deyilənə görə onun tarda işlətdiyi barmaqları, vurduğu mizrabları heç kəs təkrar edə bilməmişdir. Ona 

baxmayaraq qeyd etməliyik ki, Məşədi Zeynal, Məşədi Cəmil Əmirov, Şirin Axundov, Qurban Primov kimi mahir 

tarzənlər məhz Sadıxcan məktəbinin gözəl davamçılarıdır. 1897-ci ildə Şuşada yazıçı Əbdürrəhimbəy 

Haqverdiyevin rəhbərliyi ilə həvəskar aktyorların ifasında dahi Azərbaycan şairi Füzulinin poeması əsasında 

"Leyli Məcnunun məzarı üstündə" musiqili səhnəcik göstərildi. Məcnun rolunu məşhur xanəndə Cabbar 

Qaryağdıoğlu (1861-1944) oynayırdı. 1902-ci ildə "Fərhad və Şirin" mövzusunda ikinci belə musiqili səhnə 

qoyuldu. Fərhad rolunu yenə də Cabbar Qaryağdıoğlu ifa edirdi. O, xalq xanəndəsi və bəstəkarı kimi məşhur idi. 

Cabbar Qaryağdıoğlu öz sözlərinə çoxlu mahnı, təsniflər üçün isə şerlər yazmışdır. "Bakı", "Bəsti", "Tiflisin 

yolları" və bir çox mahnıların müəllifi idi. Cabbar, Qaryağdıoğlunun yüksək tessitura və geniş diapazonlu gözəl 

tenoru var idi. Onun kimi "Mənsuriyyə", "Heyratı", "Kürdi-Şahnaz" oxuyan yox idi. Onun səsini məşhur italyan 

tenoru Karuzo ilə müqayisə edirdilər. Yesenin onu "Şərq musiqisinin peyğəmbəri" adlandırmışdır. Hələ 1906-

1912-ci illərdə onun səsi Kiyev, Moskva, Varşavada bir sıra aksioner cəmiyyətlər tərəfindən fonovalikə 

yazılmışdır. Cabbar Qaryağdıoğlu Azərbaycan vokal sənətinin tarixində yeni səhifə açmışdır. O, musiqili-ədəbi 

və şərq konsertlərində çıxış edərək, milli operanın yaranmasında önəmli rol oynadı, onun üçün münbit zəmin 

yaratdı. Cabbar Qaryağdıoğlundan sonra Şuşa xanəndəlik məktəbinin ən parlaq nümayəndəsi Seyid Şuşinski idi 

(1889-1965). Cabbar Qaryağdıoğlu onu "Şərq musiqisinin incisi" adlandırmışdı. Seyid Şuşinskinin 1908-ci ildə 

Şuşanın "Yay klub"unda keçən ilk uğurlu çıxışından sonra Cabbar səhnəyə çıxıb Seyidi bağrına basaraq gözləri 

yaşarmış halda demişdi: "İndi mən ölsəm də, daha qəmim yoxdur, çünki məndən sonra Seyid vardır". Sonrakı 

çıxışlarının birində isə Cabbar Seyidin oxumağından riqqətlənərək öz qavalını ona bağışlamışdı. Şərqdə ilk opera 

olan "Leyli və Məcnun"u digər dahi Şuşalı Üzeyir Hacıbəyov 1907-ci ildə yazmağa başlayır. Amma bu operanın 

mövzusu bir qədər əvvəl 1897-98-ci illərdə hələ bəstəkar Şuşada yaşayarkən qəlbində həkk olmuşdur. Şuşada 

göstərilən "Məcnun Leylinin məzarı üstündə" mövzusunda səhnəcikdə balaca Üzeyir özü də xorda oxuyurdu. 

 

Dahi Üzeyiri yetişdirən torpaq 

 

Azərbaycan musiqisinin klassiki, opera sənətinin banisi, görkəmli alim-musiqişünas, alovlu publisist, 

istedadlı dramaturq, pedaqoq və ictimai xadim Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılıq yolu Azərbaycan musiqi 

mədəniyyətinin yaranması və inkişafı tarixinin mühüm dövrünü əks etdirir. Məhz elə buna görə Üzeyir 

Hacıbəyovun (1885-1948) anadan olduğu günü - 18 sentyabrı Respublikanın ictimaiyyəti musiqi bayramı kimi 

qeyd edir. 90 ildən artıqdır ki, Hacıbəyov musiqisi Azərbaycan xalqının canına, qanına sirayət edərək, bədii 

mədəniyyətimizin ayrılmaz hissəsini təşkil edir. Onun yaradıcılığı tək doğma Qarabağın deyil, Azərbaycanın da 

hüdudlarını aşaraq artıq müasir musiqi mədəniyyətinin bədii hadisəsinə çevrilmişdir. Üzeyir bəy dəfələrlə etiraf 

etmişdir ki, özünün şedevri olan "Koroğlu" operasını yaradarkən ən əvvəl Bülbülün səsini nəzərdə tutmuşdu. 

Bülbül (1897-1961) Hacıbəyovun ölməz operasında Koroğlu rolunun klassik ifaçısı oldu. Hələ 12 yaşından bu 

oğlan Qarabağ toylarında və bayramlarında iştirak edib oxuyurdu. Çox tez o, Bülbül adıyla məşhurlaşdı, populyar 

oldu. Bülbül inqilabdan əvvəl xanəndə kimi, muğamların ifaçısı kimi çıxış edirdi. İnqilabdan sonra yeni 

Azərbaycan vokal sənətinin banisi olmuşdur. Bakı konservatoriyasındakı illər, İtaliyada ən yaxşı belkanto 

ustaların- dan aldığı dərslər, rus, sovet və dünya ustalarının sənətindən öyrənməsi Bülbülü tamamilə yeni tipli 

Azərbaycan müğənnisi etmişdir. O, öz sənətində milli məxsusluğu dünyəvi texnika ilə məharətlə birləşdirə 

bilmişdir. Biz inanırıq, əminik ki, gün gələcək, Qarabağda, Şuşada, onun "Cıdır düzü"ndə, "İsa bulağı"nda yenə 

"Qarabağ şikəstəsi" səslənəcək, yenə xalq mahnısı "Qarabağda bir dənəsən" oxunacaq və yenidən yeni "Qarabağ 

bülbülləri" cəh-cəh vuracaq! 

 

Hazırladı: Azər Nuriyev, 
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Material KİVDF-nin dəstəklədiyi layihə çərçivəsində hazırlanıb 
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Şuşa Azərbaycanın tarixi mədəniyyət mərkəzidir 
 

Elçin Əhmədov, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyası "Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət" kafedrasının dosenti, 

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 

 

"Şuşa təkcə şuşalılar üçün yox, bütün azərbaycanlılar üçün, vətənini, millətini sevən hər bir 

vətəndaşımız üçün əziz bir şəhərdir, əziz bir torpaqdır, əziz bir qaladır, əziz bir abidədir". 

 

Heydər ƏLİYEV 

Ümummilli lider 

 

 

Şuşa qalasının salınma tarixi 1750-1751-ci illərdən hesab edilir. Qarabağ tarixçilərinin verdikləri 

məlumata görə, 1750-ci ildəki Şuşakənddən bir qədər aralı, hündür, sıldırım dağ üstündə qalanın inşasına 

başlandı və 1756-1757-ci illərdə tikilib başa çatdırıldı. Pənah Əli xan Şuşanı özünə paytaxt edib, oranı 

möhkəmləndirmiş, qala-şəhərə çevirmişdi. Şəhər bir müddət Pənah Əli xanın şərəfinə "Pənahabad", 

sonradan isə "Şuşa qalası" və "Şuşa" adlandırılmışdır. 

1751-ci ildən sonrakı siyasi hadisələrdə həmişə Şuşa şəhərinin adı çəkilir. Şuşa qalası əsası qoyulduğu 

gündən bir çox hücumlara sinə gərmiş, qanlı döyüşlərin şahidi olmuşdur. "Qarabağnamə" müəllifləri göstərirlər 

ki, XVIII əsrin 50-ci illərində Pənah Əli xan Şuşa qalasının möhkəmləndirilməsi ilə məşğul olarkən 1751-ci ildə 

İran şahı Məhəmməd Həsən xan Qacarın qoşunu Qarabağa hücum etmiş və şəhəri bir aya qədər mühasirədə 

saxlamışdır. Lakin qalanın möhkəm istehkamları İran şahını mühasirədən əl çəkib geri qayıtmağa məcbur etmişdi. 

Bir neçə il sonra isə, 1758-ci ildə Urmiya hakimi Fətəli xan Əfşar böyük ordu ilə Qarabağ xanlığı üzərinə hücuma 

keçmiş, 6 ay Şuşa qalasını mühasirədə saxlamış, ancaq ala bilməmişdi. Bu fakt onu göstərir ki, Şuşanın alınmaz 

qalaları və bürcləri cəmi bir neçə ay və il ərzində tikilib başa çata bilməzdi. 

Bundan əlavə, Azərbaycanın görkəmli maarifçiləri A. A. Bakıxanov və F. B. Köçərli öz əsərlərində Şuşa 

şəhərinin Pənah xan tərəfindən "təmir və binasının vaqe olmasından" söhbət açmışlar. Deməli, Şuşa XVIII əsrdə, 

həm də boş yerdə yox, daha qədim tikililərin özülü üstündə yenidən bərpa edilmişdir. Şuşanın bir çox köhnə bina 

və küçələri Pənah Əli xanın dövründə təmir olunmuşdur. 

1985-ci ildə nəşr edilmiş "Azərbaycanın səyyah və coğrafiyaşünasları" adlı kitabda göstərilir ki, XV əsrin 

Azərbaycan mütəfəkkir və şairlərindən olan Yusif Qarabağlı Şuşada anadan olmuşdur. Deməli, Şuşa hələ XV 

əsrdə də məşhur bir şəhər kimi tanınmışdır. 

Bununla yanaşı, ingilis səyyah və alimləri C. Morye və R. Burter Şuşanın qədimliyi ilə bağlı dəyərli 

mülahizələr söyləmişlər. C. Moryenin fikrincə, Şuşa hələ eradan əvvəl insan məskəni olmuşdur. R  Burter isə 

yazır ki, "Şuşidə Qafqazın başqa yerlərində olmayan, Avropa şəhərlərindəki kimi daş binalar, daş döşəməli geniş 

küçələr, qədim Roma hamamlarını xatırladan gözəl hamam qalıqları vardır". Bütün bunlar Şuşanın hələ çox 

qədimdən mövcud olması haqqında fikir söyləməyə əsas verir. 

Qədim Şuşa haqqında Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının 1981-ci ildə nəşr olunmuş "məruzələri"nin 

7-ci sayında dərc olunmuş Ə. B. Şükürzadənin "Qarabağ xanlığının şəcərə cədvəli" məqaləsində deyilir: "Pənah 

xan monqollar tərəfindən dağıdılmış qədim Şuşanın yerində 1751-ci ildə yeni şəhər saldı". Deməli, Şuşa hətta 

XIII əsrdə də Azərbaycanın məşhur şəhərlərindən olmuşdur. 

Pənah Əli xanın ölümündən sonra İbrahimxəlil xanın (1763-1806-cı illər) dövründə Qarabağ xanlığı daha 

da gücləndi. Xanlığın ərazisində Əskəran, Ağoğlan qalaları, Şuşa qalasının hasarı və s. diqqətəlayiq, strateji 

əhəmiyyətli qalalar tikilmişdi. Şəhər qısa müddət ərzində xeyli böyümüş, təbii gözəlliyi, hündür binaları və 

möhtəşəm qala divarları ilə diqqəti cəlb etmişdi. 

XVIII əsrin II yarısında mürəkkəb daxili və beynəlxalq şəraitdə Qarabağ xanlığı öz suverenliyini saxlaya 

bilən Azərbaycan feodal dövləti idi. Onun paytaxtı Şuşa şəhəri yarım əsrdən çox Azərbaycanın xarici istilalardan 

mühafizəsində əsas dayaq mərkəzi olmuşdur. Şuşa qalası uzun illər boyu Azərbaycanın Qarabağ xanlığının 

paytaxtı olmuşdur. XVIII əsrin ikinci yarısından başlayaraq, şəhərin əhalisi sürətlə çoxalmış və Şuşa 

Azərbaycanın mühüm şəhərlərindən birinə çevrilmişdi. Hələ Pənah Əli xanın dövründə şəhərdə böyük tikinti işləri 

aparılırdı. Günbəgün abadlaşan Şuşa get-gedə gözəlləşirdi. XVIII əsrin 80-ci illərində şəhərin dövrəsinə 

möhtəşəm qala divarları çəkildi. Bu dövrdə şəhərdə çoxsaylı sənətkar məhəllələri yaranır, ticarət daha sürətlə 
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inkişaf edirdi. Şuşalı tacirlər Təbriz, Tehran, İsfahan, Moskva və başqa şəhərlərlə ticarət əlaqələri saxlayırdılar. 

Şəhərdə "Pənahabadi" adlı gümüş sikkələr zərb edilirdi. Şuşanın gözəl mənzərəsi və uca dağlar qoynunda 

yerləşməsi səyyahları heyran etmiş, onları vəcdə gətirmişdi. 

Məşhur rəssam V. Vreşşagin Şuşanı görəndən sonra yazmışdı: "Bu şəhərin evləri düzgün formalı, qəşəng 

və hündür olub, çoxsaylı və gözəl pəncərələrlə işıqlandırılır. Qayalıqlar qoynunda yerləşən bu şəhər elə həmin 

qayalıqlardan götürülmüş daşlardan tikilmişdir. Şəhərin bütün küçələrinə enli daş plitələr döşənmiş, evlərin 

damları tirlərdən düzəldilmişdir". 

XIX əsrin birinci yarısında şəhər əhalisinin sayı ətraf regionlardan ora gələn peşə sahibləri, alim və 

sənətkarların hesabına 20 minə çatmışdı. 1832-ci ildə şəhərin ayrı-ayrı yerlərində fəaliyyət göstərən sənaye 

obyektlərinin sayı belə idi: 42 ipək parça istehsal edən müəssisə, 28 pambıq parça toxuyan karxana, 20 gön-dəri 

zavodu; 1 kərpic və 1 sabun zavodu, 3 boyaqxana sexi. 

XIX əsrin ikinci yarısında tikinti işləri Şuşada daha geniş vüsət almışdı. Xurşudbanu Natəvanın, Gövhər 

ağanın, Cəfərqulu xanın, Uğurlubəyin, Fərzəlibəyin, Nəcəfqulu ağanın, Hacı qulunun, Səfibəyin tikdirdiyi yeni 

tipli saray və imarətlər şəhərə xüsusi gözəllik verirdi. Dövlət tərəfindən əsası qoyulan bir sıra məktəb binaları, 

Qarabağın imkanlı adamlarının sayəsində ucaldılan məscid və hamamlar o zamankı memarlıq abidələrinin ən 

gözəl nümunələrindən sayılırdı. Şuşada "Bazarbaşı" deyilən yerdən "Şeytanbazara" qədər uzanan üstüörtülü 

ticarət mərkəzi və şəhərin əsas küçəsi "Rastabazar" adlandırılırdı. "Rastabazar"ın sıra ilə düzülən və daşları bir-

birinə qurğuşunla bərkidilən sütunlardan, tağlardan ibarət olan və qalereyanı xatırladan səkiləri başdan-başa örtülü 

olduğundan bütün fəsillərdə quru və təmiz qalırdı. Küçənin ortası ilə nəqliyyat vasitələri hərəkət edirdi. Orta əsr 

Şərq üslubunda zövqlə tikilən bu bazar, həm də şəhərə xüsusi yaraşıq verirdi. 

1903-cu ildə Tiflisdə nəşr olunmuş "Vestnik Kavkaza" jurnalının 43-cü səhifəsində göstərilirdi ki, "Şuşanın 

görünüşü orta əsr Avropa şəhərlərini xatırladır. Bu şəhərin tacirləri ipək-barama alverində üstün mövqeyə malik 

olub, Tiflis, Moskva və Marsel şəhərləri ilə birbaşa ticarət əlaqəsi saxlayırlar". 

Bundan əlavə "Qafqaz" qəzetinin icmalçısı 24 may 1868-ci il tarixli şərhində göstərirdi: "Şuşa gündən-

günə yox, saatdan-saata böyüyür, onun ticarəti inkişaf edir, şəhər əhalisi varlanır. Bura hər tərəfdən dəstə-dəstə 

adam axışıb gəlməkdədir. Beləliklə şəhərdə 25 min əhali yaşadığını cəsarətlə söyləmək olar". Bu illərdə Qafqazın 

siyasi-inzibati mərkəzi olan Tiflisdə əhalinin sayı 60776-ya, Yelizavetpolda (Gəncə) 36485-ə, Şamaxıda 29525-

ə, Bakıda isə 14897-yə çatırdı. 

1873-cü ildə Vyana şəhərində açılmış beynəlxalq sərgidə Şuşanı təmsil edən nümayəndələr də iştirak etmiş 

və onların sərgidə nümayiş etdirdikləri eksponatlar xaricilərdə dərin maraq oyatmışdı. 1882-ci ildə İ. Drozdov 

"Kavkazski sbornik" kitabının II cild, 457-ci səhifəsində yazırdı: "Şuşa Yelizavetpol quberniyasının qabaqcıl 

şəhərlərindəndir. O, ticarətdə və gözəllikdə Tiflislə rəqabət aparır. Yelizavetpol əyalətində yaşayan 625 min 599 

adamın 24 min 522 nəfəri Şuşanın payına düşür". 

1805-ci il mayın 14-də Rusiya ilə Qarabağ xanlığı arasında bağlanmış Kürəkçay müqaviləsinə ("Andlı 

öhdəlik") görə Şuşa qalasında rus qoşun dəstələri yerləşdirildikdən sonra, 1822-ci ildə Qarabağ xanlığı ləğv edilib 

əvəzində eyni adlı əyalət yaradıldı və 1840-cı il islahatı ilə "Qarabağ əyaləti" yerində yaradılmış və Kaspi ( Xəzər) 

vilayətinə daxil edilən "Şuşa qəzası" 1868-ci ildən Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasına verilmişdir. Bu vəziyyət 

1920-ci ildə Azərbaycan sovetləşənə qədər davam etmişdir. 1917-ci ildə Şuşa qəzası müvəqqəti hökumət vaxtında 

Xüsusi Zaqafqaziya Komitəsinə tabe olan Yelizavetpol quberniyasına, 1918-1920-ci illərdə isə Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti tərkibində Gəncə quberniyasına daxil olmuşdu. 

Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsində yaşayan ermənilərə 1923-cü il iyunun 7-də muxtar 

vilayət statusu verildi ki, bu da məhz sovet Rusiyasının himayədarlığı və bilavasitə iştirakı ilə həyata keçirildi. 

Azərbaycanın tərkibində DQMV-nin yaradılması ermənilərin Dağlıq Qarabağa dair gələcək ərazi iddiaları üçün 

bir vasitə oldu. DQMV yaradılarkən Azərbaycanın inzibati ərazi bölgüsü kobudcasına pozulmuşdu. Çünki DQMV 

yaradılana qədər Azərbaycanda Stepanakert, Martuni, Mardakert, Hadrut adında nə şəhər, nə də rayon olmuşdur. 

1923-cü ildə qəbul edilən bir qərarla Şuşa, Cavanşir və Qubadlı qəzalarının əraziləri bölünüb DQMV yaradıldı, 

Xankəndi və Əskəran rayonu bütünlüklə Şuşa qəzasından alındı. 1923-cü ildə Şuşanın Xankəndi, Xocalı, 

Kərkicahan, Ulubab, Pircamal, Cəmilli, Aranzəmi, Ballıca, Dəmirçilər, Sığnaq, Qarabulaq, Muxtarkənd, 

Dağdağan, Şuşakənd, Daşbaşı kimi onlarca kəndi alınıb Xankəndinə verilmiş, sonralar isə həmin torpaqlar 

hesabına Əskəran rayonu yaradılmışdır. 

DQMV yaradılan gündən Azərbaycanın iqtisadi potensialı Xankəndinin inkişafına yönəldildi. 10-15 evdən 

ibarət Xankəndi tarixi şəhər olan Şuşanı geridə qoyub böyük iqtisadi gücə malik qurumun mərkəzi olan 

"Stepanakert"ə çevrildi. Vilayətin tərkibinə daxil olan Şuşa şəhəri bir çox məsələlərdə Xankəndindən asılı 

vəziyyətə salındı: Şuşanı respublikanın digər rayonları ilə birləşdirən rabitə xətləri Xankəndi qovşağından idarə 
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olunurdu; Yevlax-Laçın qaz kəməri buradan keçirdi; Ağdam-Şuşa magistral avtomobil yolu Əskəran və 

Xankəndindəki erməni evlərinin əhatəsinə salınmışdı. 

1988-ci ildən SSRİ hökumətinin, xüsusilə onun başında duranlarının Azərbaycan torpaqlarına açıq-aşkar 

təcavüz edən ermənilərə himayədarlıq etməsi üzündən hadisələr getdikcə daha da mürəkkəbləşdi və Ermənistan 

Respublikası Azərbaycan ərazilərinə hərbi qüvvə göndərərək açıq təcavüzə başladı. Belə ki, 1989-cü il avqustun 

13-də ermənilər Şuşaya gələn su kəmərini partlatdılar. Ayın 17-də Əskəranda Şuşa-Ağdam marşrutu üzrə işləyən 

avtobusa ermənilərin hücumu, avqustun 28-də isə Şuşadan Bakıya, Ağdama və respublikanın digər rayonlarına 

gedən 9 avtobus və 1 yük maşın karvanının ermənilər tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində 20-yə qədər adam 

yaralandı. Oktyabrın axırı və noyabrın əvvəllərində isə Şuşa yaxınlığında Ağa körpüsünün ermənilər tərəfindən 

partladılması nəticəsində Şuşanın ətraf rayonlarla əlaqəsi kəsildi və şəhər blokada vəziyyətinə düşdü. 

Sovet rəhbərliyinin çox ciddi və bağışlanılmaz səhvləri və ermənipərəst siyasəti 1990-cı ilin sonu-1991-ci 

ilin əvvəllərində vəziyyətin getdikcə kəskinləşməsinə gətirib çıxardı, DQMV və Azərbaycanın Ermənistanla 

həmsərhəd bölgələrində erməni təcavüzü daha geniş miqyas aldı. Xüsusilə, Rusiya Prezidenti B. Yeltsin və 

Qazaxıstan Prezidenti N. Nazarbayevin sentyabrın 20-21-də Azərbaycana, o cümlədən, Dağlıq Qarabağa 

səfərləri, eləcə də onların vasitəçiliyi ilə ayın 23-də Jeleznovodskidə atəşin dayandırması haqqında dördtərəfli 

sazişin imzalanmasından sonra artıq ən müasir silahlarla silahlanmış ermənilər müqaviləni pozaraq yaşayış 

məntəqələrimizi hər gün intensiv atəşə tutmağa başladılar. 

1991-ci ilin iyun-dekabr aylarında erməni silahlı qüvvələrinin Xocavəndin Qaradağlı və Əskəran 

rayonunun Meşəli kəndinə hücumu nəticəsində 12 nəfər öldürüldü, 15 nəfər isə yaralandı. Belə ki, bu dövrdə 

Şuşa-Cəmilli, Şuşa-Mingəçevir, Ağdam-Xocavənd, Ağdam-Qaradağlı və Ağdam-Şuşa, Laçin-Şuşa 

avtobuslarının erməni silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində 17 nəfər həlak oldu, 90 nəfərə qədər 

azərbaycanlı yaralandı. 1991-ci ilin sonunda Qarabağın dağlıq hissəsindəki 30-dan çox yaşayış məntəqəsi, o 

cümlədən Meşəli, Cəmilli, Tuğ, İmarət-Qərvənd, Sırxavənd, Umudlu, Qaradağlı, Kərkicahan və s. bu kimi digər 

strateji əhəmiyyətə malik kəndlərimiz ermənilər tərəfindən yandırıldı, dağıdıldı və talan edildi. 

Şuşanın Xankəndindən keçən telefon-rabitə xətləri noyabrın 24-dən kəsilmiş, şəhər və digər azərbaycanlılar 

yaşayan kəndlər tamamilə ətraf aləmdən təcrid olunmuşdu. Nəticədə, Xocalı və Şuşa mühasirədə qalmışdı. 

Dekabrın 2-nə keçən gecə əsasən rus hərbçilərinin idarə etdiyi zirehli texnika növləri, o cümlədən döyüş maşınları 

ilə təmin olunmuş Ermənistan ordusu Xankəndi tərəfdən Kərkicahan qəsəbəsinə hücum edərək, oranı işğal etdi. 

Şuşadan isə əlavə kömək göndərmək qeyri-mümkün idi. Çünki rus hərbçiləri Şuşadan Kərkicahana gedən yolu 

bağlamışdılar. Eyni zamanda, Şuşa şəhərinin özü də, hər gün erməni mövqelərindən intensiv top və raket atəşinə 

tutulurdu. 

1992-ci ilin əvvəllərində ermənilər daha dəhşətli cinayətlər törətdilər. Yanvarın 28-də Ağdamdan Şuşaya 

uçan 27137 saylı Mİ-8 vertolyot şəhərə çatmamış yəni, Xəlfəli kəndinin üzərində Xankəndi tərəfindən raket atəşi 

nəticəsində partladıldı, içərisində olan 3 nəfər heyət üzvü və 41 sərnişin həlak oldu. Daha sonra isə, Ermənistan 

ordusu bir-birinin ardınca yuxarı Qarabağda azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış məntəqələrini də işğal etdi. 

Belə ki, fevral ayının birinci ongünlüyündə Şuşanın Malıbəyli və Quşçular, eləcə də Dağlıq Qarabağdan kənarda 

yerləşən Kəlbəcərin Ağdaban kəndləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən zəbt olundu. Hücum zamanı 100-

dən çox azərbaycanlı öldürülmüş, 140-dan çoxu yaralanmış və əsir götürülmüşdür. Bu qanlı hadisələr Rusiyanın 

366-cı motoatıcı alayının iştirakı ilə həyata keçirilmişdir. 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Xankəndində yerləşən Rusiyanın 

366-cı motoatıcı alayının köməkliyi və iştirakı ilə Xocalı şəhərinə hücum edərək min nəfərə qədər dinc sakini 

qətlə yetirdilər. Xocalı erməni-rus birləşmiş qüvvələri tərəfindən ələ keçirildikdən sonra aydın idi ki, növbəti 

həmlə Şuşaya olacaq. Mart ayının sonu- aprelin əvvəllərindən başlayaraq, Şuşa yaxınlığında ermənilərin zirehli 

texnikası, saysız-hesabsız canlı qüvvəsi toplanırdı. Aprelin 24-də ermənilərin Şuşaya hücumu gözlənilirdi. Belə 

ki, aprelin 29-da işğal olunmuş Kərkicahan istiqamətindən Şuşa ətrafında strateji əhəmiyyətli Hacı talası və 

Daşaşıran adlanan ərazilərə ermənilərin güclü hücumu nəticəsində 4 nəfər azərbaycanlı həlak oldu, 12 nəfər isə 

yaralandı. Bütün bu hücumlar ermənilərin artıq mühasirə vəziyyətində olan Şuşaya doğru irəliləməsindən xəbər 

verirdi. May ayının 7-dən 8-nə keçən gecə Şuşa dörd tərəfdən "qrad", "kristal" tipli raketlər, top, tank, PDM, 

ZDM, pulemyot və avtomatlarla güclü atəşə tutuldu. Atəş səhərə qədər davam etdi. Səhər tezdən ermənilər 

Xankəndi, Şuşikənd və Kərkicahan istiqamətlərindən piyadalarla hücuma keçdilər. Şəhər ayın 8-i axşama qədər 

müdafiə olunsa da, tank və zirehli maşınların köməyi ilə ermənilər əvvəl Şuşanı, sonra isə Kosalar və Şırlan 

kəndlərini ələ keçirdilər . 

Qarabağın dağlıq hissəsində yerləşdirilmiş Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri digər erməni terrorçu 

dəstələri ilə birlikdə Azərbaycan Respublikasının ərazisində növbəti cinayət törədərək, yuxarı Qarabağda 
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azərbaycanlıların yaşadığı sonuncu yaşayış məntəqəsi olan Şuşa şəhərini işğal etdilər. Vaxtilə 33 gün mühasirədə 

qalan, lakin təslim olmayan Şuşanın belə qısa müddətdə süqut etməsinin əsas səbəbi şəhərin müdafiə 

qabiliyyətinin zəif olması idi. Şuşadakı mövcud qüvvələr və onların hərbi hazırlığı ermənilərlə müqayisədə çox 

zəif idi.Ermənilərin öz məlumatlarına görə isə Şuşaya hücumda 100-ə qədər zirehli maşın və tank, 11 min nəfər 

canlı qüvvə iştirak etmişdi. Ermənilər tərəfində xaricdən gətirilmiş muzdlular da döyüşürdülər. 

Beləliklə, ən müasir texnika hesabına 289 kvadratkilometr ərazisi, 24 min nəfər əhalisi, 1 şəhər və 30 

kənddən ibarət olan Şuşa rayonu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi. Şuşa uğrunda döyüşlərdə 

155 nəfər şəhid oldu, 167 nəfər isə yaralandı. Ermənilər tərəfindən əsir götürülmüş və Şuşa türməsində saxlanılan 

114 nəfər azərbaycanlı sonradan xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmişdi. İşğal nəticəsində Şuşanın 20 kitabxanası, 

12 klubu, 6 mədəniyyət evi, 22 məktəbi, 7 uşaq baxçası yandırılmış və dağıdılmışdır. İşğala qədər Şuşada 

memarlıq abidəsi sayılan 170-dən çox yaşayış binası və 160-dək mədəniyyət və tarixi abidə var idi. 

Bir vaxtlar "Kiçik Paris", "Qafqazın sənət məbədi", "Azərbaycan musiqisinin beşiyi" və "Şərqin 

konservatoriyası" adlandırılan, bir sıra görkəmli xadimlərin vətəni, eləcədə də Azərbaycanın tarixi mədəniyyət 

mərkəzi və Qarabağın tacı olan Şuşa şəhəri Ermənistan silahlı qüvvələrin işğalı altındadır. Şuşanın abidələr şəhəri 

olduğunu söyləyən ümummilli lider Heydər Əliyev onun Azərbaycan üçün müstəsna əhəmiyyətini yüksək 

qiymətləndirək bildirmişdir ki, "Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə, ümumiyyətlə, Azərbaycan yoxdur". Artıq 19 

ildir ki, təcavüzkar Ermənistan münaqişənin nizama salınması üçün aparılan danışıqlar prosesində həmişə qeyri-

konstruktiv mövqedən çıxış edərək hər dəfə bu prosesi uzatmağa çalışır. Danışıqların gedişi konfidensial səciyyə 

daşısa da, dövlət başçısı İlham Əliyev bu gün danışıqlar masası üzərində bütün işğal edilmiş Azərbaycan 

torpaqlarının qaytarılması və məcburi köçkünlərin öz doğma ev-eşiklərinə qayıdışı məsələlərinin mövcudluğunu 

bildirmişdir. Bununla yanaşı, Ermənistanın danışıqlar prosesini süni şəkildə uzatdığını və bu taktikanın heç bir 

perspektivinin olmadığını söyləyən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev nə bu gün, nə on il, nə də yüz il sonra 

Dağlıq Qarabağın müstəqil olmayacağını vurğulamışdır. 

Azərbaycan dövlətinin mövqeyi əvvəlki kimi birmənalıdır. Yəni, ermənilər Dağlıq Qarabağ ətrafında işğal 

etdikləri əraziləri mərhələli şəkildə azad etməli, məcburi köçkünlər öz doğma yurdlarına qayıtmalıdırlar. Dövlət 

başçısı cənab İlham Əliyev bəyan etmişdir ki, "Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı əhalisi oraya, o cümlədən Şuşaya 

qayıtdıqdan sonra status məsələsi müzakirə oluna bilər. Heç şübhəsiz ki, bütün bunlar Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü çərçivəsində həllini tapmalıdır". 

 

Xalq qəzeti. - 2011. - 11 may. - № 100. - S. 9. 
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Qarabağın maddi və mənəvi mədəniyyətinə bir nəzər 
 

Q. Hacıyev, 

AMEA A. Bakıxanov adına Tarix Institutunun Qarabağ tarixi şöbəsinin müdiri, 

tarix elmləri doktoru 

 

Mənbələrdə albanlar və Albaniya dövləti ilk dəfə e.ə. IV əsr hadisələri ilə əlaqədar xatırlanır, e.ə. IV-III 

əsrlərin qovşağında meydana çıxması xatırlanır. Azərbaycan Albaniyası IV-VII əsrlərdə geniş əraziyə malik idi. 

O, şimaldan Böyük Qafqaz dağlarına, cənubdan Kür və Araz çaylarına, şərqdən Xəzər dənizinə, qərbdən İberiyaya 

qədər torpaqları əhatə edirdi. Albaniya dövlətində 11 tarixi vilayət yerləşirdi. Albaniyanın cənub sərhədi bu 

dövrdə Araz çayı boyunca keçmişdir. Qardman, Sakasena, Uti, Arsak, Paytakaran, Sisakan Qarabağın 

(Azərbaycan Albaniyasının mərkəzi hissəsi) tarixi torpaqları idi. 

Albaniyada V əsrin başlanğıcında alban əlifbası icad edilmiş və yazıda işlənməyə başlanmışdır. Bu hələ 

əsrin əvvəllərində istifadə edilmiş Alban əlifbasının yeni forması və rəsmi yazılarda işlənməsi hesab edilir. 

Üzərində Alban yazıları olan əşyaların Qarabağ ərazisinin bir çox abidələrində tapılması, eləcə də çox da uzaqda 

olmayan Mingəçevirdə aşkar edilməsi yazı mədəniyyətinin özəlliyi haqqında tutarlı məlumatdır. 

Erkən Alban ədəbiyyatı əlverişli tarixi şəraitdə təşəkkül tapmış, müstəqil Alban dövlətinin mövcud olduğu 

alban arsakları və onları əvəz edən Böyük Alban hökmdarları olan mehran sülaləsinin hakimiyyəti dövründə 

inkişaf etmişdir. 

Dövrün Alban ədəbi ənənələrinə aid olan Moisey Kalankatlının "Albaniya tarixi", VII əsr şairi Dəvdəkin 

elegiyası, Alban hüquqi mənbələri olan kilsə qanunları (488-ci il Aquen və 705-ci il Bərdə məclisinin qanunu) 

bizə yetişmiş narrativ mənbələrdir. 

Bu mənbələr sırasında Moisey Kalankatlının "Albaniya tarixi" Azərbaycanın tarixi-coğrafiyasını və 

etnogenezini, ictimai-iqtisadi, siyasi, ideoloji və eləcə də mədəni tarixini öyrənmək baxımından çox 

əhəmiyyətlidir. 

Moisey Kalankatlı qüdrətli Alban hökmdarı Cavanşirin müasiri idi. Məhz bu dövr Albaniyanın siyasi və 

mədəni dirçəliş dövrü sayılırdı. Hərbi istedadı, müdrik və çevik siyasəti ilə Albaniyanı öz əzəli hüdudlarında - 

cənubda Araz çayından şimalda Dərbəndədək olan ərazidə birləşdirən, müstəqil daxili və xarici siyasət yeridən 

Cavanşir, şübhəsiz, xüsusi yazılı abidədə öz dövrünün inikasını görmək arzusu ilə Moisey Kalankatlıya "Albaniya 

tarixi" kitabını yazmağı sifariş vermişdir. Alban dilində yazılmış bu tarixi əsər Qarabağın tarixi-coğrafiyası, 

iqtisadi, sosial və etnik tarixinin öyrənilməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Qarabağ ərazisində arxeoloji abidələrdən başqa xeyli yerüstü xristian abidələri tədqiq edilmişdir. Onlar çiy 

kərpic, çay daşı, əhəngdaşı və sonralar kərpiclə tikilmiş məbədlərdən ibarətdir. Bu növ abidələrin tikintisinə ilk 

orta əsrlərdən başlanmış, orta əsrlərdə də davam etdirilmişdir. Belə abidələrə Qarabağın Bərdə, Ağcabədi, Ağdam, 

Füzuli, Ağdərə ərazisində, habelə Laçın və Kəlbəcərdə rast gəlinmişdir. Bu məbədlərdən ən məşhuru Gəncəsər 

(Qanzasar), Amaras və Yelisey məbədləridir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, alban xristian abidələri 

Azərbaycanın digər ərazilərində də (Qəbələ, Naxçıvan, Mingəçevir, Şamaxı) mövcuddur. 

Ermənilərin iddialarına baxmayaraq, həmin abidələrin alban mənşəli olduğu və həmçinin ermənilərlə heç 

bir bağlılığı olmadığı dəfələrlə sübut edilmişdir. 

Tarixi-arxeoloji və antropoloji tədqiqatlar Dağlıq Qarabağ ərazisində gəlmə elementər olan ermənilərin 

(haylar) uydurmaları olmasını tarixi xarakter məsələlərinin həlli işində mühüm vasitə olan Fonocoğrafiya 

tədqiqatları (Odontologiya) birmənalı şəkildə sübut etmişdir. Belə ki, Qarabağın dağlıq hissəsində (Dağlıq 

Qarabağ ərazisində) yaşamış qədim insanların diş-çənə sümüklərinin analizi nəticəsində öyrənilmişdir ki, orada 

tarixən yaşamış insanlarla indiki ermənilərin heç bir etnik bağlılığı yoxdur. Həmin analizlərin nəticəsində sübuta 

yetirilmişdir ki, Qarabağın qədim sakinləri indiki azərbaycanlıların əcdadlarıdır. Ermənilərin Qarabağ 

ərazisindəki mədəniyyət irsinə iddiaları əsassızdır. 

Qarabağ abidələrinin ermənilərə məxsusluğuna aid gətirilən yeganə sübut bu abidələr üzərindəki yazılardır, 

lakin bu hal həmin abidələrin etnik məxsusluğunu sübut etmək işində sübut ola bilməz. Elmi ədəbiyyatdan. 

məlumdur ki, Albaniya ərazisi l-VI əsrlərdə alban arsakları, VII əsr-VIII əsrin əvvəllərinədək mehran sülalələrinin 

hakimiyyəti altında olmuşdur. Həmin dövrdə alban yazısı və alban-arran dili hökm sürürdü. Burada erməni dilinə 

nə ehtiyac, nə də yer var idi. Abidələrin üzərindəki erməni yazıları isə bir qayda olaraq sonradan, saxtalaşdırmaq 

məqsədilə qoyulmuş izlərdir. 

Hələ V əsrdə alban hökmdarları Bərdədə əyan uşaqlarına təhsil vermək, bilik öyrətmək üçün məktəblər 

açmışdılar. Moisey Kalankatlı bildirir ki, Albaniya hökmdarı (III Vaçaqan- 487-510) "təhsil vermək üçün 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

797 
 

müəllimlər topladı, kahinlərin və digər təbəqədən olanların uşaqlarını həmin məktəblərə cəlb etdirdi". 

Alban kilsəsinin, alban kilsə məclislərinin 488-ci il Aquen və 705-ci il Bərdə qurultayının kanonik 

qərarlarını da alban tarixi-ədəbi ənənələrinin nümunələri sırasına daxil etməklə mənəvi tarix nümunələrinin 

məzmununun geniş olduğunu görə bilərik. 

Bərdədə alban katolikosu Bəkirin zəngin kitabxanası olmuşdur. Həmin kitabxana erməni qriqoryan təriqəti 

tərəfdarlarının (keşiş İlyanın) satqınlığı nəticəsində Tərtər çayına atdırılmaqla məhv edilmişdir. 

Bu regionun əsas əhalisi gəlmə ermənilərdən fərqli olaraq mənşə, dil və mədəniyyət etibarı ilə min illərlə 

Böyük Qafqazla Araz arasında yaşamış müxtəlif türk və digər Qafqaz etnik qurumları olmuşdur. 

Heç də sirr deyil ki, Qarabağ ərazisində müxtəlif dinlərin mövcud olması insan cəmiyyətinin ictimai 

həyatına böyük təsir göstərmişdir. Bu təkcə insanların məişətində, mənəvi dünyasında deyil, şəhərsalma 

üslubunda, ictimai və dini binaların, tikinti komplekslərinin quruluşu və planlaşdırılmasında müəyyən rol 

oynamışdır. Bu baxımdan Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi Qarabağda da xristianlıq və müsəlmanlığın 

mövcud olması və biri digərini əvəz etməsi tikinti mədəniyyətində özünü göstərmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, III-VII əsrlərin memarlığının özünəməxsus xüsusiyyətləri var idi. Bu dövrdə 

Albaniyada şəhər quruculuğu geniş vüsət almış, yaşayış və sitayiş təyinatlı binalar tikilmiş, su təchizatı qurğuları 

və körpülər inşa edilmişdir. 

Burada bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, xristianlığın Albaniyada rəsmi dövlət dini kimi qəbul edildiyi 

vaxtdan (IV əsrin əvvəlləri) etibarən məişət arxitekturası cəhətdən yeni formalar meydana çıxmışdır. IV-VII əsrlər 

tikinti mədəniyyəti xristian arxitekturası tipində yaradılmışdır. Həmçinin digər müxtəlif dini təsirlərin mövcud 

olması da tikintilərin və məişət əşyalarının formalarında özünü göstərmişdir. 

Albaniya ərazisində meydana çıxmış şəhərlər Azərbaycana və onun yerli sakinlərinə məxsus olmuş, antik 

dövrdə atəşpərəstlik, ilk orta əsrin əvvəlki yüzilliklərində xristianlıq dövrünə uyğun olan memarlıq üslublarında 

müxtəlif tikililər yaradılmışdır. Qarabağda antik dövr şəhər tikintilərinin əsas atributlarından olan tikinti 

qalıqlarının aşkar edilməsi, həmçinin həmin maddi mədəniyyət nümunələrinin digər şəhərtipli arxeoloji 

abidələrdən tapılmış nümunələrlə oxşarlığı qədim mədəniyyət və geniş yayılmış mədəni əlaqələrin 

mövcudluğundan xəbər verir. 

Qarabağın Füzuli, Ağdam, Ağdərə, Xankəndi ərazilərində alban və Pəhləvi yazıları, Tərtər, Bərdə və 

Beyləqan ərazisindən tapılmış daş bütlər, sənətkarlıq ocaqları, müxtəlif tip qəbir növləri tədqiq edilmiş, müxtəlif 

dövrlərə aid və şəhərlilərin ictimai həyatında mühüm yeri olan, üzərində yazı və xüsusi işarələr həkk edilmiş daş 

bütlər və heykəllər aşkar edilmişdir. Həmin bütlər antik və ilk orta əsrlər dövründə daha çox yayılmış, dini ayinləri 

və adət ənənələri əks etdirən maddi nümunələrdir. 

Həmin dövrün maddi mədəniyyətini əks etdirmək baxımından metaldan düzəldilmiş əşyalar da maraqlıdır. 

IV-V əsrlərə aid metal əşyalar özlərinin texniki baxımından kamilliyi, süjet və üslubca yerli və qərb (Roma və 

Bizans) bədii vasitələrinin harmonik tətbiqi ilə fərqlənir. Əşyalara yeni keyfiyyət verən bu tətbiq alban incəsənəti 

məhsullarını qonşu Sasani, İber və s. məmulatlarından da fərqləndirir. 

Sankt-Peterburq şəhərinin Ermitaj muzeyinin eksponatı üzərində alban hökmdarı Cavanşirin təsviri olan 

35,6 sm hündürlüyündə tunc buxurdanı tədqiqatçılar yerli sənətkarların məhsulu kimi qəbul etmişlər. 

Moisey Kalankatuklu Cavanşirin sarayını təsvir edərkən yerli mədəniyyət və incəsənət üslublarından necə 

istifadə edilməsi barədə məlumat verir: "O, günbəzdən tutmuş kandaradək hər yeri naxışlarla bəzətdirdi, divarlara 

başdan-başa ipək parçalar çəkdirdi, kainatı qoruyub saxlayan yataq otağının qapısını gümüşə tutdurdu, üzərində 

oyma naxışlar açmağı əmr etdi". 

Məlum olur ki, Albaniya dövlətinin yaranması dövrünə xas olan maddi mədəniyyət nümunələri, xüsusilə 

də incəsənət daha qədim dövrlərin incəsənətindən doğduğuna baxmayaraq, yeni tarixi şəraitlə bağlı olaraq, 

mədəniyyəti yeni keyfiyyətlərlə zənginləşdirmişdir. Bu dövrün incəsənəti tarixdə ilk dəfə dini təsəvvürlərin 

zəncirini qırmış, sənətə yeni, dünyəvi və nikbin xüsusiyyətlər gətirmişdir. 

Tədqiqatlara əsasən demək olar ki, Albaniyada Şərq xristianlığına məxsus memarlığın bütün növləri inkişaf 

etmişdir. Alban xristianlığının ilk dövrü üçün xarakterik kilsə tikintisi uzunsov ibadət zalı olan bir nefli 

məbədlərdən ibarət olmuşdur. Bu məbədlərin uzunsov ibadət zalının şərq qurtaracağında yarımdairəvi mehrab 

hissəsi yerləşirdi. Bu növ məbədlərin üstü iki qatlı sadə daşla örtülürdü. Belə məbədlərə Ağdamda, eləcə də 

Kəlbəcər və Mingəçevirdə təsadüf edilmişdir. 

Qarabağ ərazisində, xüsusilə Dağlıq Qarabağda Amaras, Ağdamda Govurqala, Ağcabədinin Təzəkənd 

yaşayış məntəqəsindəki üç cüt sütundan ibarət olan bina, Bərdə şəhərində üç yarımdairəvi apsidalı, üçnefli 

bazilika formasına malik məbəd tikilmişdir. Ağdamın Sofulu kəndində vaxtilə aşkar edilmiş Govurqala məbədi 

VI-VII əsrlərə aiddir. 
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Alban xristian məbədi olan Govurqala ağ daşdan inşa edilmiş ən yaxşı memarlıq nümunələrindəndir. 

Məbədin dörd qapısı, hamar yonulmuş daşlarla örtülmüş döşəməsi olmuşdur. Məbəddən aşkar olunmuş daş 

sənduqənin qapağı üzərindəki Alban hökmdarı Hammamın qardaşının adının yazılmasından məlum olur ki, bura 

Albaniya hökmdarlarının dəfn yeri kimi seçilmişdir. 

Govurqala Alban hökmdarlarının yay iqamətgahı kimi tanınan Aluen şəhərinin qalıqları hesab edilir. Aluen 

şəhəri orta əsrlərdə Bərdədən Dəbilə (Dvin) gedən ticarət yolu üstündə yerləşirdi. 

Yuxarı Qarabağda Ağoğlan monastırı, Xocavənddə alban monastrı, iri bazilika tikilisi Azərbaycan xalqının 

əcdadlarının yaratdığı maddi miraslardır. Ağoğlan çayının sol sahilində "Müqəddəs" dərədə tikilmiş və Amaras 

adlanan yaşayış yerinin mərkəzində yerləşən eyni adlı alban xristian abidəsinin ilkin formaları qalmamışdır. 

Albaniya bazilikalarının yeni tipinin formalaşmasını göstərən Ağoğlan monastrı V əsrin sonu-VI əsrin əvvəlinə 

aid edilir. Erməni işğalından sonra bərpa adı altında saxtalaşdırılmış alban kilsəsi erməni qriqoryan kilsəsi şəklinə 

salınmışdır. 

VI-VIII əsrdən başlayaraq geniş vüsət almış bazilika tikililəri plan quruluşuna görə əvvəlkilərdən əsaslı 

surətdə fərqlənmişdir. Belə ki, bazilikalar qərb-şərq istiqamətdə tikilməklə, onun şərq hissəsi yarımoval formalı 

apsida ilə tamamlanır və bu hissə məbədin mehrabına çevrilirdi. Bazilikaların geniş zalı sıra sütunlarla bir neçə 

hissəyə - nefə bölünürdü. Ümumi ansambla uyğun olaraq hər nefin şərqində yarım kümbəz formalı çıxıntılar 

düzəldilirdi. Ortadakı çıxıntı göstərilən iri mehrab, yan çıxıntılar isə cübbəxana rolu oynayırdı. Bazilikaların üst 

örtüyü onların orta hissəsinin künbəzlərinin çıxıntısı ilə tamamlanırdı. Bazilikaların qərb tərəfində, binanın 

tavanında xüsusi sütunlar üzərində zəngxanalar qurulurdu. 

Albaniyanın xristianlıq tikinti üslubunda "dairəvi məbədlər" deyilən xüsusi memarlıq da əsas yer 

tutmuşdur. Albaniyanın xristian memarlığının ən kütləvi forması sovmələr idi. Sovmələr karvan yollarının 

kənarlarında kiçik ibadətgah rolundan əlavə həm də memorial tikililərdir. Albaniya ərazisində həm mehrabsız, 

həm də mehrablı sovmələrə təsadüf edilir. Sovmələrin divarları bir qayda olaraq, zəif naxışlara malik nişan 

daşlarla bəzədilir. Ən mürəkkəb quruluşlu tikililər bir qayda olaraq monastrlarda olurdu. 

Qeyd etmək lazımdır ki, son dövrlərdə Qarabağda məqsədəyönlü şəkildə, müxtəlif üsullarla aparılan 

erməninkiləşdirmə siyasəti özünü maddi mədəniyyət abidələrinin yox edilməsində və dəyişdirilməsində də 

göstərir. Əvvəllər köçüb yerləşdikləri ərazilərdə alban-xristian abidələrini məhv etməklə izini itirməyə çalışan 

ermənilər sonradan bunun fayda verməyəcəyini başa düşərək, yeni fitnəkarlığa əl atmışlar. Belə ki, bütün alban 

xristian abidələrini özününküləşdirməyə təşəbbüs göstərir, ermənilərə məxsus abidələr kimi elan edirlər. Halbuki, 

alban abidəsi ilə erməni abidəsi tamamilə fərqlidir. Yuxarıda şərhini verdiyimiz alban məbədlərinin özünəməxsus 

xüsusiyyətləri və bugünkü görkəmi deyilənlərə əyani sübutdur. 

Yeri gəlmişkən, alban xaçları erməni xaçlarından əsaslı şəkildə fərqlənir. Tədqiqatlar sübut etmişdir ki, 

Albaniyanın erkən xristianlıq incəsənətinin meydana çıxması və inkişafı tamamilə orijinal, özünəməxsus yolla 

getmişdir. Burada söhbət üzərində xristianlığa qədər mövcud olmuş dini-ayinlərin simvolikası əks olunmuş 

xristian və müsəlman qəbirləri və yazılı abidə daşlarından gedir. Alban xaç daşları üzərindəki obrazlar çoxlu 

yüzilliklər keçdiyinə görə əvvəlcə iki, sonralar üç din hakimiyyəti altında toplanmış, harmonik olaraq yüzlərlə 

mümkün yazılı daşların üzərində əks olunmuş ayin simvolikasıdır. Buradan aydın olur ki, bütün özünəməxsus, 

orijinal və köklü fərqi olan xaçdaş, başdaş və nişandaş erməni xaçından fərqlidir. 

Xaçobrazlı alban xaç daşlarında dekorativ tərtibatlar qovuşur. Xaçdaşlarda başlıca cəhət odur ki, onlar təkcə 

xaç deyil, məqsədli şəkildə bədii icra olunmuş yazılı daş obrazdır. Öz mənasına görə bu xaçlar xristianlığa qədərki 

dini ayinlərlə bağlıdır və həyat ağacının - xaçın təsvirinə yaxınlaşır. Bütpərəst qəbirüstü yazılı daşların 

qanunauyğunluqlarının açılması Albaniyanın xristian xaçdaşı və müsəlman başdaşılarının xarakterini izləməklə 

müəyyənləşir. 

Qarabağdakı alban xaçdaşları bir sıra mühüm lokal cizgiləri, bütün alban yazılı daşlarının üzərində 

xristianlığa qədərki inamlar və kainat qüvvələrinin yerləşməsi ilə dini-bədii qanunlara tabe edilmiş özünəməxsus 

qrup təşkil edir. Alban xaçı xristianlığa qədərki inamların və kainatı dərketmənin əlamətlərini özündə cəmləşdirən 

işarələrə malikdir. Onun bütün kompazisiyaları göylə yerin əlaqəsi, günəş, işıq və məhsuldarlıq simvolu kimi əks 

olunmuşdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Cənubi Qafqazı erməni millətinin qədim torpağı hesab edən bir çox erməni 

"tarixçiləri" uzun müddət Sovetlər dövründəki xristian təəssübkeşliyindən istifadə edərək, bütün alban xristian 

abidələrini "erməni abidələri" kimi qələmə verməyə çalışmışlar. Hətta (guya qədim mənbələrdən istifadə edərək), 

Kür və Araz çayları arasındakı ərazilərin "qədim erməni torpaqları" və mədəniyyət irsinin ermənilərə məxsus 

olduğunu "sübut etməyə" səy göstərmişlər. Halbuki ermənilər nəinki sözügedən ərazidə, ümumiyyətlə Qafqazda, 

son dövrlərdə (IV əsrdən sonra) heç vaxt kompakt şəkildə məskun olmamışlar. Ermənilərin həmin ərazidə tarixi 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

799 
 

mədəniyyət izlərinin olması da uydurma fikirdir. 

Beləliklə, Qarabağ ərazisində aşkar edilmiş arxeoloji materiallar, başqa sözlə maddi mədəniyyət nümunəsi 

olan irili-xırdalı bütün əşyalar - tikinti materialları, məişət avadanlıqları, süfrə qab-qacaqları, bəzək əşyaları hər 

biri həm özünün istehsal olunması baxımından, həm də onların üzərindəki müxtəlif qliptik, teoreftik təsvirlərin, 

naxışların həkk olunması baxımından üstünlüyü insanların həyatında özünə yer tutmuş qədim mədəniyyətin 

xarakterik cəhətləri, səviyyəsi və inkişaf xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. 

Qarabağ ərazisində müxtəlif dövrlərdə müxtəlif dinlər biri digərini əvəz etmişsə də bunlar öz tarixi-etnik 

torpağına bağlı olan köklü, yerli bir xalqın tarixi taleyində baş verdiyindən dinin özü və dini inamlar dəyişmişsə 

də, xalq bir qayda olaraq adət-ənənə özəlliyini, milli xüsusiyyətini saxlamışdır. Ancaq bu həmişə və hər yerdə 

eyni olmamışdır. Zaman və dövranın təsirindən asılı olaraq, müxtəlif həyat tərzi, dini ideologiya mövcud olmuş, 

bununla əlaqədar mənəvi mədəniyyətin fərqli xüsusiyyətləri meydana çıxmışdır. Azərbaycanın digər 

ərazilərindən fərqli olaraq, Qarabağ ərazisində dini ayrılığın davam etməsi bölgədə sonralar böyük dəyişikliklərin 

yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Albaniyada xristianlığın müsəlmanlıqla əvəz olunduğu zaman Qarabağın dağlıq 

ərazisində yaşayanlar xristianlıq dini ideologiyasına sitayiş etməkdə davam etmişlər. Yeri gəlmişkən, Yuxarı 

Qarabağın avtoxton (yerli) albanlarının xristian olmasından istifadə edərək, oraya XIX əsrdən etibarən çoxlu 

erməni ailəsi köçürülmüşdür. Qarabağda yerləşdikdən sonra ermənilər həmin ərazinin tarixi mədəniyyətinə sahib 

çıxmağa, onları özəlləşdirməyə başlamışlar. Onlar yerli xristian albanları qriqoryanlaşdıraraq, assimliyasiya etmiş 

hayklar (ermənilər) adlandırmış, ərazini isə "hayk ölkəsinin bir hissəsi" hesab etmişlər. Vaxtilə sığınacaq tapdığı 

Azərbaycan torpaqlarını son dövrlərdə "şərqi Ermənistan" adlandıraraq "böyük Ermənistanın (?) tərkibinə daxil 

olan ərazi" kimi tanıtmaqla, həmin əraziləri tarixi vətənləri, erməni mədəniyyəti məskənləri kimi tarixi uydurma 

yaratmışlar. 

Bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün bir qədər qədimə müraciət etmək lazımdır. Qarabağ ərazisində 

xristianlıqdan əvvəlki dinlər ayrı-ayrı etnik qrupları əhatə etmiş, insanlar biri digərindən az ya çox dərəcədə 

fərqlənən müxtəlif dini ideologiyalara sahib olmuşlar. Albaniyada xristianlığın qəbul edilməsi (IV əsrin əvvəlləri) 

bir sıra tarixi proseslərin baş verməsi ilə nəticələnmişdir. Bu, xristianlıq dininin özündən əvvəlki dinlərdən bir çox 

cəhətlərinə görə fərqlənməsi ilə bağlı olmuşdur. 

Erməni tədqiqatçılarının Cənubi Qafqazda xristianlığın ilk dəfə ermənilər tərəfindən qəbul edilməsi və 

onların vasitəsilə yayılması fikrini ortaya atmaqda məqsədləri ermənilərin Cənubi Qafqazda gedən proseslərin 

həmişə önündə olduğunu göstərmək iddiasıdır. Erməni ideoloqları bundan çıxış edərək Azərbaycan ərazisindəki 

xristian (alban) abidələrinin ermənilərə məxsus olmasını təlqin edirlər. Əslində onların bu fikri elmi ictimaiyyət 

tərəfindən ciddi qəbul edilmir. Obyektiv düşünən alimlər bu fikrin yanlış, əsassız olduğunu dəfələrlə bəyan 

etmişlər. 

Əslində xristianlığın Cənubi Qafqazda rəsmi din kimi ilk dəfə Albaniyada qəbul edildiyi (IV əsrin əvvəlləri) 

məlumdur. O da məlumdur ki, xristianlıq Albaniyada çox möhkəmlənməmiş müsəlmanlıqla əvəz olunmuşdur. 

Elmi tədqiqat belə bir məntiqi nəticə çıxarmağa imkan verir deyək ki, bütpərəstlikdən tanrıçılığa, 

atəşpərəstliyə, onlardan da xristianlığa keçən xalqa bu dinlər heç vaxt zorla qəbul etdirilməmişdir. Eləcə də 

xristianlıqdan müsəlmanlığa keçid zorla həyata keçirilməmişdir. Məlum olduğu kimi, bu dəyişmələr dinlərin biri 

digərindən mütərəqqi hesab edildiyinə görə baş vermişdir. Ancaq burada bəzi məsələləri ayrıca qeyd etmək 

lazımdır. Bu da ondan ibarətdir ki, Qarabağ ərazisində tarixən bütün dinlərə rəğbətlə yanaşılmışdır. Bu proses 

arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilmiş maddi mədəniyyət nümunələri ilə təsdiq olunur. Aşkar edilmiş kurqan 

dəfn adətinin, küp və daş qutu qəbirlərin, dəfn edilmiş bütlərin, üzərində xaçobrazlı naxışları olan nişan daşların 

tədqiqi bunu deməyə əsas verir. Hətta ilk orta əsrlərdə xristianlığın Cənubi Qafqazdakı mərkəzlərindən biri 

Qarabağın qədim və mərkəzi şəhəri Bərdə olmuşdur. Həmçinin ilk orta əsrlərdə xristian dini cərəyanları arasında 

gedən mübarizə də, ideoloji fikir cərəyanı da (Yaqubilik hərəkatı, alban katolikosu Bəkirin fəaliyyəti) Bərdədə 

cəmləşmişdi. 

Xristianlığın mövcud olduğu bir yerdə yeni meydana çıxmış İslam dininin Albaniyada qəbul edilməsi 

mütərəqqi hal sayılırdı. Bu, hər şeydən əvvəl ölkənin paytaxtı, beynəlxalq iqtisadi, ticarət mərkəzlərindən biri 

olan Bərdə şəhərinin dünyada baş verən proseslərlə sıx bağlı olması ilə əlaqədar idisə, ikincisi, İslam dininin 

yüksək mənəvi məna kəsb etməsi ilə bağlı idi. 

İslam dininin qəbul edilməsi Albaniyada (Azərbaycanda) yeni bir mərhələnin başlanğıcını qoymuşdur. Çox 

keçmədən ölkənin hər yerində, o cümlədən Qarabağda keçmiş dini ibadətlərə son qoyulmuş, yeni və mütərəqqi 

olan İslam bütün dinləri üstələmişdir. Yalnız Qarabağın dağlıq hissəsində yaşayan az miqdarda əhali Xilafət 

büdcəsinə dini vergi (zimmi) verməklə xristian inancını saxlamışdır. Məhz bundan sonra biri digərinə dini müxalif 

olan eyni soyköklü insanlar sonralar bir-birinə qarşı düşmən mövqedə dayanmağa məkum olunmuşlar. Bu gün də 
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davam edən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin meydana çıxmasında həmin tarixi dolaşıqlığın rolu var. Yuxarı 

Qarabağda yaşayan əhalinin bir hissəsinin xristian olmasından (alban mənşəli olmasına baxmayaraq) istifadə 

edərək XIX əsrdə və sonralar xristian ermənilər burada yerləşdirilmiş, erməni keşişlərinin hərtərəfli fəaliyyəti və 

digər xristian dinli dövlətlərin siyasi oyunlarının meydanına çevrilmişdir. 

Tarixi tədqiqatlar göstərir ki, Xilafət hökmranlığı möhkəmləndikcə elmi və bədii kitablar, ümumiyyətlə, 

bütün əsərlər ərəb dilində yazılmağa başlanmış, xristian məktəblərini müsəlman mədrəsələri əvəz etmişdir. Çox 

yerdə məscid kompleksləri tikilmiş, Yaxın Şərq ölkələrində olduğu kimi, şəhərlər yeni üslubda yenidən qurulmağa 

başlanmışdır. 

Xilafətin genişlənməsi və inkişaf etməsi ilə əlaqədar olaraq, ictimai, siyasi məsələlərin həll edilməsində 

yeni elmi biliklərin meydana çıxmasına zərurət yaranmışdır. Quran, sünnə, icma və qiyas müsəlman hüququnun 

əsasını təşkil etmişdir. 

Qarabağda, bütün ölkədə olduğu kimi ictimai mühitin dəyişməsi mənəvi mədəniyyətdə də öz əksini 

tapmışdır. Siyasi sahədə mövcud olan vəziyyətin qeyri sabitliyinə və kəskinliyinə baxmayaraq, həmin dövrdə 

iqtisadiyyat inkişaf etmiş, elm, ədəbiyyat və incəsənət əsl tərəqqi dövrü keçirmişdir. Həmin dövrdə müsəlman 

ölkələrində dini elmlərə üstünlük verilmiş, həmçinin, fəlsəfə, məntiq, riyaziyyat, astronomiya, musiqi və s. 

elmlərin inkişafına diqqət yetirilmişdir. Elm öyrənmək istəyənlər Şərqin mədəniyyət mərkəzlərində fəaliyyət 

göstərən görkəmli mütəfəkkirlərdən təhsil almışlar. Orta əsr mənbələrində onların adları, təhsili, yaradıcılığı, 

nüfuzlu müəllimləri və şagirdləri haqqında məlumat verilir. 

Həmin dövrdə "Bərdəi", "Qarabaği" təxəllüsü ilə tanınmış onlarca mütəfəkkir yetişmiş, onların adı, 

şəxsiyyəti və yaradıcılığı haqqında məlumatlar tarixə çevrilmişdir. İslam dininin əhatə etdiyi şəhərlərdən ərəb 

dilini bilən, elmə, mədəniyyətə və incəsənətə marağı olan şəxslər Şərqin mədəniyyət mərkəzlərinə gedir, təhsil və 

biliklərini artırır, bəziləri geri - öz vətənlərinə qayıdır, bir çoxu isə ya təhsil aldığı şəhərdə qalır, ya da başqa 

müsəlman ölkələrinə gedib fəaliyyət göstərirdilər. Mənbələrdə Yaxın Şərqin və Orta Asiyanın iri mədəniyyət 

mərkəzlərində - Bağdadda, Qahirədə, Dəməşqdə, Şirazda, Heratda, Nişapurda, Şaşda (Daşkənddə) fəaliyyət 

göstərmiş bir çox qarabağlının adı çəkilir. 

Mənbələrin verdiyi məlumata görə, tanınmış bir çox bərdəli alim hüquqa, fəlsəfəyə, dilçiliyə və digər 

elmlərə dair qiymətli əsərlər yaratmışlar. Tarixi faktdır ki, islamın yayıldığı Yaxın və Orta Şərq ölkələrində 

alimlərin yetişməsində Azərbaycan - qarabağlı mütəfəkkirlərin də xüsusi xidməti olmuşdur. 

XI-XII əsrlərdə memarlığın əsas istiqamətlərini əks etdirən Şirvan - Abşeron, Naxçıvan - Marağa 

məktəblərinin geniş yayıldığı dövrdə Arran (Qarabağ) memarlıq məktəbi də orta əsr Azərbaycan memarlığının 

sonrakı inkişafını müəyyənləşdirmişdir. 

Ümumiyyətlə, Qarabağ ərazisində sayı 2000-dən artıq müxtəlif növ mədəniyyət abidəsi qeydə alınmışdır 

ki, bunların da əksəriyyətini epiqrafik abidələr təşkil edir. Azərbaycanın Şuşa, Ağdam, Bərdə, Fizuli, Zəngilan, 

Cəbrayıl, Laçın, Kəlbəcər rayonları ərazisindən vaxtilə xeyli miqdarda tikinti, qəbir və s. epiqrafik abidələri qeydə 

alınmış və tədqiq edilmişdir. İndi onlar işğal altında olduğu üçün ermənilər tərəfindən dağıdılmışdır. 

Füzuli bölgəsində Babi türbəsi, Qoç Əhmədli Cümə məscidi, Hacı Ələsgər məscidi, Aşağı Veysəlli 

kəndindəki Mir Əli və Əhmədallar kəndindəki türbələr, Şeyx İbrahim türbəsi, Əhməd Sultan türbəsi, Cəlal türbəsi, 

Horadiz kəndindəki Cümə məscidi, Dağlıq Qarabağ ərazisində Əsgəran qalası, Cəbrayılda Qız qalası, Şıxlar 

kəndindəki türbələr, Ağdam bölgəsində Xaçın - Dərbənd kəndi yaxınlığında 12 künclü türbə, Ağdam Cümə 

məscidi, türbələr, Ağdamın Abdal - Gülablı kəndində hamam binası, Ağdamın Şahbulaq məscidi, Bərdə 

şəhərindəki Tərtər çayı üzərində 12 tağlı körpü, "Bərdə", "Axsadan baba" türbələri, Kərbəlayı Səfxan Qarabaği 

tərəfindən Bərdə şəhərində tikilmiş qoşa minarəli "İmamzadə" məscid kompleksi, "Bəhmən Mirzə" türbəsi, Şuşa 

şəhərində səkkiz bucaqlı türbə, Pənah xan qalası, Natəvanın evi, Mamayı məscidi, Məşədi Şükür Mirsiyab 

oğlunun məscidli karvansarası, Culfalar məscidi, Hacı Yusifli məscidi, Saatlı məscidi, Yuxarı Gövhərağa məscidi, 

Aşağı Gövhərağa məscidi, Xan evi, gimnaziya binası, Laçın ərazisində Qarasaqqal türbəsi, Soltan baba türbəsi, 

Şeyx Əhməd türbəsi, Sarı aşığın türbəsi, Cicimli kəndindəki türbələr, Quşçu kəndində "Uşaq qalası", "Böyük 

bulaq" abidəsi, Həmzə soltan sarayı, Qubadlıdakı türbələr və qədim körpülər, Kəlbəcərdəki qədim tarixi abidələr 

də tariximiz üçün qiymətli maddi mədəniyyət nümunələridir. 

XVIII əsrin II yarısında Qarabağda Bayat, Şahbulaq (Təməküt), Pənahabad (Şuşa) qalaları salınmış və 

həmin qalalarda bazar, karvansaray, məscid, hamam və s. inşa edilmişdir. Ağdamda imarətlər, Pənah xana və 

nəslinə aid türbələr tikilmişdir. 

Qarabağ xanlığı dövründə bir çox qalalar tikilmiş, şəhər və qəsəbə tipli yaşayış məntəqələri yaranmışdır. 

Qarabağ xanlığının mərkəzi Şuşada yaşayış evlərinin, ictimai tikililərin interyerində divar naxışlarının gözəl və 

tipik nümunələri yaradılmışdı. Bu abidələrin çoxu Azərbaycanda memorial tikililərin əsas növünü təşkil edirdi. 
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Hal-hazırda işğal altında olduğuna görə həmin abidələrin taleyi məlum deyil. 

Orta əsrdə Qarabağda maddi mədəniyyəti əks etdirən dekorativ incəsənət növləri inkişaf etmişdir. Rəng 

çalarları və naxışlarının orijinallığı ilə seçilən, bədii və texnoloji xüsusiyyətlərinə görə üstün olan Qarabağ xalça 

növünün bu gün də dünya şöhrətli olması həmin mədəniyyət ənənəsinin öz təsirini saxlaması ilə şərtlənir. 

Qarabağda palaz, kilim və xalı toxuculuğu xüsusi yer tutmuşdur. Bunların arasında aparıcı yer tutan 

xalçaçılıq məhsulları - xovlu (xalça, xalı, gəbə) və xovsuz (palaz, kilim, cecim, sumağı, zili) xalçalar geniş 

yayılmışdır. Q rabağın xovlu xalçaları naxışlarının incəliyi və rənglərin zənginliyi ilə fərqlənirdi. Qarabağda 

toxunmuş sujetli kompozisiyalı xovsuz xalçalar Azərbaycan xalçalarının ən gözəl nümunələrindəndir. 

Qarabağ xalçaları öz şöhrətini günümüzədək saxlamışdır. Qarabağ xalçaları qrupuna aid olan xalçalar adları 

və naxışları ilə seçilir. Qarabağ xalçaları Bərdə, Ağcabədi xalçaları olub birinci qrupa, Şuşa xalçaları adı altında 

ikinci qrupa, Cəbrayıl qrupu adı altında 3-cü qrupa ayrılır. 

Məlum məsələdir ki, XIX əsrə qədər Dağlıq Qarabağda ermənilər kütləvi şəkildə olmamışdır. Bunu Dağlıq 

Qarabağda Ağdərənin (Mardakert) Marağa kəndində Qarabağa (İranın Marağa şəhərindən) ilk 200 ailənin (erməni 

ailəsinin) köçürülməsi şərəfinə 1978-ci ildə ermənilərin özlərinin qoyduqları abidə əyani şəkildə sübut edir. 

XVIII əsrdə Qarabağın mərkəzi şəhəri Şuşada Qarabağ xanlığının baş vəziri şair Molla Pənah Vaqif və öz 

şeirləri ilə Qarabağın mənəvi həyatını əks etdirən şeirlər müəllifi şair Molla Vəli Vidadi yaşayıb yaratmışlar. 

"Şükürnameyi-Şahənşah" və "Təzkire-yi-Məhəmmədşah" əsərlərinin müəllifi Bəhmən Mirzə Qacar 

ömrünün son dövrlərində Qarabağda (Bərdə və Şuşada) yaşayıb yaratmış, öz vəsiyyəti ilə sağlığında Bərdədə öz 

zövqü ilə tikdirdiyi türbədə dəfn edilmişdir. 

Qarabağlı Mir Möhsün Nəvvab öz dövrünün qabaqcıl bədii yaradıcılığın müxtəlif sahələrində fəaliyyət 

göstərən ziyalılarından idi. O, həm şair və ədəbiyyatçı, rəssam və xəttat, həm də dövrünün görkəmli maarifçisi, 

alimi və sənətkarı olmuşdur. O, "Məclisi Fəramuşan" şairlər məclisinin təşkilatçısı və rəhbəri olmuş, Qarabağ 

şairlərinə həsr etdiyi "Təskireyi Nəvvab", klassik Şərq musiqisi haqqında "Vüzuhul-ərqam", astronomiya elminə 

aid "Kifayət-ül-Ətfal" və s. elmi və ədəbi-bədii əsərlər yazmışdır. 

Qarabağ Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli ədibləri olan Qasım bəy Zakir, Xurşudbanu Natəvan, 

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Nəcəf bəy Vəzirov, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Süleyman Sani Axundov kimi 

görkəmli mütəfəkkirlərin vətənidir. 

Qarabağda aşıq-şairlər - Xəstə Qasım, Valeh, Haqverdi, Məmmədağa, Şamil, Qəmbər, Nəcəfqulu, 

Abbasqulu, həmçinin hikmətli söz ustası, hazırcavablığı ilə tanınmış Abdal Qasım kimi yaradıcı şəxslər olmuşdur. 

Məşhur müğənnilər- Hacı Hüsü, Kərbəlayı Hüsü, Abdulbagi Hilalov, Ələsgər Fərzəliyev, Cabbar Qaryağdıoğlu, 

Keçəçi oğlu Məhəmməd, peşəkar musiqiçilər - Sadıqcan, Malıbəyli Həmid, Ata Bağdaguloğlu, Qurban Pirimovun 

Qarabağın musiqi mədəniyyəti tarixində xüsusi yeri vardır. Qarabağda XIX-XX əsrlərdə muğam və mahnıların 

Zabul Qasım, Segah İslam, Bülbül, Seyid Şuşinski, Xan Şuşinski, Zülfü Adıgözəlov, Rəşid Behbudov və Arif 

Babayev kimi məşhur ifaçıları olmuşdur. 

Qarabağ dünya mədəniyyəti tarixinə ensiklopedik biliyə, yüksək istedada malik olan və müsəlman 

aləmində operanın banisi Üzeyir bəy Hacıbəyli kimi dahi, Zülfüqar bəy Hacıbəyli, Zakir Bağırov, Fikrət Əmirov, 

Soltan Hacıbəyli, Niyazi, Süleyman Ələsgərov, Əfrasiyab Bədəlbəyli kimi böyük bəstəkarlar bəxş etmişdir. 

Qarabağ təkcə Azərbaycan musiqi aləmində deyil, bütövlükdə Şərq dünyasının çox yerində tanınmış, 

həmçinin Qərb dünyası musiqi meydanlarına ayaq açmış, öz milli xüsusiyyətlərinə görə səs salmış "Qarabağ 

şikəstəsi", "Rast", "Segah", "Cahargah" kimi muğamların, "Sarı gəlin", "Apardı sellər Saranı" kimi qədim 

mahnıların ana vətənidir. 

Təsadüfi deyil ki, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi tədbirlərini davam etdirən Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Azərbaycan muğam sənətinin inkişafına xüsusi diqqət yetirərək 

paytaxt Bakı şəhərində nəhəng Muğam evi ucaltdı. Belə bir muğam evinin yaradılması məsələsində 

Prezidentimizlə yanaşı xüsusi rolu olan YUNESKO-nun, İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili, Heydər 

Əliyev Fondunun prezidenti, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə açılması ayrıca 

vurğulanmalıdır. Bu möhtəşəm saray Azərbaycan xalqının, bütün muğamsevərlərin ixtiyarına verildi. Muğam 

mərkəzi muğam sənətimizi davam etdirən mötəbər xanəndələrin - xalq artistləri Arif Babayevin, Əlibaba 

Məmmədovun, Qədir Rüstəmovun, Canəli Əkbərovun, Sabir Mirzəyevin, Mənsum İbrahimovun və digər muğam 

ustalarının fəaliyyət meydanına çevrildi. 

2009-cu ildə dünya musiqisinin şah əsəri olan muğamın beynəlxalq festivalının Azərbaycanın paytaxtı Bakı 

şəhərində keçirilməsi də, muğam ifasına görə "Qran Pri" mükafatının əslən qarabağlı olan Təyyar Bayramova 

nəsib olması da təsadüfi deyildir. 

Bu gün Azərbaycanın muğam beşiyi Qarabağ bölgəsinin bir sıra şəhərlərində tikilmiş muğam-musiqi 
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evlərinin inşası Qarabağın indi işğal altında olan ərazilərində - vaxtilə bütün dünyada Cənubi Qafqazın 

Konservatoriyası kimi tanınmış Şuşada da davam etdiriləcəyinə heç bir şübhəmiz yoxdur. 

Beləliklə, tədqiqatlar Qarabağın maddi və mənəvi mədəniyyətinin Azərbaycan xalqına məxsus maddi və 

mənəvi mədəniyyət olduğunu aydın şəkildə göstərir və bu barədə əks fikirlərin əsassız olduğunu sübut etməyə 

əsas verir. 

Təəssüf ki, iki yüz ildən artıqdır Azərbaycanın türk-müsəlman xalqı erməni şovinist-millətçi ünsürlərinin 

Azərbaycana Dağlıq Qarabağla bağlı ərazi iddiaları, soyqırım və etnik təmizləmə siyasəti ilə üz-üzədir. Bu müddət 

ərzində yerli xalq - azərbaycanlılar amansız hücumlara məruz qalmış, öz doğma ocaqlarından qovulmuş, qaçqın 

və köçkünə çevrilmişlər. 

XIX əsrin əvvəllərində Rusiyanın Qafqazı ələ keçirmək üçün Osmanlı dövləti və İranla apardığı 

müharibələr Azərbaycan torpaqlarının iki hissəyə bölünməsi ilə nəticələndi, 1828-30-cu illərdə İrandan (40 min 

nəfər), Osmanlı Türkiyəsindən (84 min nəfər) ermənilər Azərbaycan ərazisinə köçürüldü. Rus ordusunun köməyi 

ilə Qarabağın müsəlman-türk kəndlərinin boşaldılması, erməni ailələrinin yerləşdirilməsi sonrakı faciələrin 

əsasını qoydu. Qafqaza köçürülmüş ermənilərin hesabına demoqrafiq vəziyyət dəyişdirildi, ermənilərin yerli türk-

müsəlman əhalisindən sayca üstünlüyü süni surətdə təmin edildi. Türk-müsəlman yurdu Qərbi Azərbaycan 

ərazisində ermənilər üçün İrəvan şəhəri də verilməklə Ermənistan, sonra isə Qarabağ bölgəsində DQMV kimi 

dövlət qurumları yaradıldı. 

Sovetlər dövründə hakimiyyət orqanlarında yer tutmuş ermənilər müxtəlif mətbuat orqanlarında 

antiazərbaycan yazıları dərc edir, məzlum ermənilərin qonşusu azərbaycanlılar tərəfindən sıxışdırılmaları barədə 

uydurma fikirlər yaradırdılar. Yeri gəldi-gəlmədi, Qarabağ və Naxçıvan torpaqlarını "doğma əraziləri" kimi 

gündəmdə saxlamağa çalışırdılar. Azərbaycanlıların milliyyətcə türk olduğunu unutdurmağa xüsusi maraq 

göstərən rus şovinistləri öz xəyallarında və əməllərində türkü qətiyyən yaddan çıxarmırdılar. Naxçıvan və 

Qarabağ bölgələrində xalqımızın daş yaddaşı olan abidələrimizin, xüsusilə türkçülük rəmzi olan qoç heykəllərinin 

müxtəlif üsullarla məhv edilməsinə nail olur, alban xristianlara məxsus abidələri isə bərpa adı ilə dəyişdirir, 

saxtalaşdırırdılar. Qədim Qərbi Azərbaycan (indiki Ermənistan) ərazilərinin müxtəlif yerlərində heç bir cəzadan 

belə çəkinmədən əsrlərin tarixi yaddaş rəmzi olan daş abidələri yer üzündən silirdilər. Əslində, heç onları 

cəzalandıran da yox idi. Əgər belə olmasaydı, istisu (Cermux) şəhəri yaxınlığındakı qayalıqlardakı qaya-üstü 

yazıları müxtəlif bəhanələrlə silməz, qədim qəbiristanlıqları dağıtmaz, qədim türk toponimlərini dəyişməzdilər. 

Şəxsən tanıdığımız və oranın yerli sakinlərinin bildiyi kimi, İstisudan (Cermuxdan) Əzizbəyov rayonuna gedən 

yolda çay üzərində körpü salarkən qazıntı zamanı, eləcə də qədimdən azərbaycanlılara məxsus Tarp, Terp kəndləri 

ərazisində, "Gümüş mədəni" adlandırılan yerdə aşkar olunan maddi mədəniyyət nümunələrinin, qoç daşların və 

s. məhv edilməsinə görə kimsə cəzalandırılar, yaxud bu barədə bir tədbir görərdilər. 

Yeri gəlmişkən, həmin dövrdə ermənilərin müxtəlif yerlərdə - o zamankı Ermənistan SSR, Azərbaycan 

SSR və Gürcüstan SSR-in bir sıra ərazilərində tarix və memarlıq abidələri gizli şəkildə ermənilər tərəfindən 

Ermənistana daşınanda, həmçinin müxtəlif bəhanələrlə dağıdılanda, saxtalaşdırılanda Naxçıvan MR-da 

ermənilərin bu mənfur niyyətlərinin qarşısı ciddi şəkildə alınırdı. Daimi yurd-yuvası olmayan bu ermənilərin 

məqsədlərini bilən səlahiyyətli şəxslərin uzaqgörənliyi bu əməllərin qarşısına sipər çəkirdi. Naxçıvan MR-ın 

mədəniyyət nazirliyi belə tədbirlərin görülməsində gözaçıqlığı ilə fərqlənirdi. Azərbaycanın müxtəlif yerlərində 

arxeoloji abidələrin, qayaüstü rəsmlərin, qədim tikili qalıqlarının və daş heykəllərin (bütlər) yanında şəkil çəkdirən 

saqqallı erməni fotoqrafları həmin şəkilləri gizli şəkildə ermənidilli qəzet və jurnallarda nəşr etdirib xarici ölkələrə 

ötürəndə az-az adam tapılardı ki, bunları vaxtında duyub qarşısını alsın. Sözsüz ki, ermənilərin müxtəlif 

səviyyələrdə apardığı separatçı hərəkətləri barədə dövlət işçiləri səviyyəsində də məlumatlandırmalar aparılır, 

onların ayıq-sayıq olmasına diqqət artırılırdı. Çox ədalətli olar ki, həmin dövrlərdə Naxçıvan MR-in mədəniyyət 

naziri, millət vəkili Fəttah Heydərovun bu sahədəki xidmətləri xüsusi vurğulansın. Respublikanın digər 

ərazilərində mədəniyyət abidələri dağıdıldığı, nadir eksponatların ermənilərin qarət hədəfinə çevrildiyi zaman 

erməni xislətinə yaxından bələd olan Fəttah müəllim bir daşın belə tərpədilməsinə imkan vermədiyi çoxlarına 

yaxşı məlumdur. Əsl vətənpərvərlik insanın qanında, işində, əməlində olur. Mən, Naxçıvanda olduğum müxtəlif 

vaxlarda bu dediklərimin bilavasitə şahidi olmuşam. Bu məsələyə dair diqqətəlayiq faktlarla bizə məlum olan 

hadisələr yaddaşlarımızdadır. 

Əvvəllər heç vaxt olmadıqları bir ərazidə - türk-müsəlman torpaqlarında yeni dövlətin yaranmasından 

şirniklənən ermənilər XX əsrin sonlarında Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan MSSR və DQMV-nin 

Ermənistana birləşdirilməsi kimi bədnam iddialar irəli sürdülər. Erməni ideoloqları süni şəkildə "Dağlıq Qarabağ 

problemi" yaratdılar. SSRİ-nin ermənipərəst dövlət başçısı Qorbaçovun hakimiyyəti dövründə Ermənistan SSR 

və DQMV-də erməni əhalisi arasında imza toplayaraq Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün hazırlıq 
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işləri görülməsi, nümayiş və mitinqlərə başlanması, erməni ekstremistlərinin Qarabağda (Əsgəranda) qətllər 

törətməsi, Sumqayıt hadisəsini təşkil etmələri, azərbaycanlı əhaliyə qarşı zorakılıq, vəhşilik, qətllər, qarətlər 

törədilməsi, DQMV-nin Ermənistana birləşdirilməsi haqqında qərarın qəbul edilməsi, 1990-cı ilin yanvar ayında 

Bakı şəhərində törədilən 20 Yanvar faciəsi, Naxçıvan MSSR-n Ermənistan tərəfindən blokadaya alınması, kənd 

və qəsəbələrə hücum, dinc əhaliyə vəhşicəsinə divan tutulması, yüzlərlə günahsız insanın məhv edilməsi, evlərin 

dağıdılması, yandırılması Azərbaycanla Ermənistan arasında münaqişəni həddindən artıq gərginləşdirdi. 

Moskvada qurulmuş ssenari üzrə davam edən dövlət separatizminin qarşısını almaq mümkün olmadı. 

Ermənistan tərəfindən 1991-ci ildən başlanan açıq hərbi müdaxilə müharibəyə çevrildi. 

1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan qoşunları Rusiya Federasiyasının silahlı qüvvələrinin 366-cı alayının 

köməyi ilə Azərbaycanın Xocalı şəhərini yerlə yeksan etdi. Ermənilərin güllə yağışında yüzlərlə insan məhv oldu. 

Həmin dəhşətli gecə ermənilər hə uşaqlara, nə qocalara, nə də qadınlara aman verdi. 

Rəsmi məlumata görə 613 nəfərdən artıq (qeyri rəsmi məlumatlara görə 800 nəfər) Xocalı sakini məhv 

edilmiş, 1275-dən artıq dinc sakin girov götürülmüşdür. Faciə zamanı 1000 nəfər dinc sakin müxtəlif dərəcəli 

yara aldı, 106 qadın, 83 azyaşlı uşaq, 70 qoca öldürüldü. 76 insan, həddi-buluğa çatmamış gənc oğlan və qız əlil 

oldu. 

Bu hərbi-siyasi cinayət zamanı 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə 

valideynlərindən birini itirdi, 56 nəfər xüsusi amansızlıq və qəddarlıqla diri-diri yandırıldı. 

Ulu öndərimiz Heydər Əliyev Xocalı faciəsinin mahiyyətinə vaxtında siyasi qiymət verdi: "Xocalı faciəsi 

iki yüz ilə yaxın bir müddətdə erməni şovinist-millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı müntəzəm olaraq 

həyata keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsidir". 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab ilham Əliyev ATƏT-in VII sammitində (1 dekabr 2010 il) 

demişdir: "... Ermənistan şəhər və kəndlərimizi, evlərimizi və müqəddəs yerlərimizi, ulu babalarımızın 

məzarlarını və məscidlərimizi dağıtmışdır. Onlar hərbi cinayətlər və Xocalıda soyqırımı törətmişlər və orada 

yüzlərlə mülki şəxs yalnız azərbaycanlı olduğuna görə Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən məhv edilmişdir". 

Erməni silahlı birləşmələri Dağlıq Qarabağ ərazisini tam nəzarət altına aldıqdan sonra təcavüzü 

genişləndirərək, onun hüdudlarından kənarda Azərbaycan Respublikasının Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Fizuli, 

Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan rayonlarını və Qazax rayonunun bir hissəsini işğal etdilər. Hərbi əməliyyatlar zamanı 

dinc əhali kütləvi surətdə qırıldı, işğal olunmuş ərazilərdə dağıntılar törədildi. 

Ermənistanın pozuculuq fəaliyyəti Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində maddi mədəniyyət abidələrinin 

taleyini də təhlükə altında qoydu. Müharibə ərəfəsində abidələrin qeydinə qalmağa imkan belə olmadı. Muzey 

eksponatlarının və kitabxanaların köçürülməsinə imkan verilmədi. Davam edən vandalizm Azərbaycanın əsrlərlə 

qoruyub saxladığı tarixi abidələrin çoxunu məhv etdi. Ulu əcdadlarımızın tarixi yaddaş rəmzi olan məşhur Xocalı 

qəbiristanlığını texnika vasitəsilə darmadağın etdilər. Mənfurlar Xocalıda və Şuşada bu vandalizmi ifrat dərəcəyə 

çatdırdılar. Məşhur Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin qədim beşiyi, türk dünyasının tarixində mühüm yeri olan 

Xocalı kurqanlarını yer üzündən sildilər. Şuşada Azərbaycan mütəfəkkirlərinin heykəllərini avtomat güllələri ilə 

deşik-deşik etdilər. Şuşa muzeylərini dağıtdılar. 

Bəşəriyyətin ulu əcdadlarının beşiklərindən biri olan Azıx mağarası ermənilərin hərbi sursat anbarına 

çevrildi. Müsəlmanlıq abidələri dağıdılıb yer üzündən silindi, alban xristian abidələri isə tamamilə saxtalaşdırıldı. 

Xalqımızın tarixi yadigarı olan Yelisey məbədi, Həsənriz məbədi və digər abidələrdə alban yazıları silindi. Həmin 

abidələrin albanlara məxsus olan əşyaları dağıdıldı. Yelisey məbədində saxlanmış Alban hökmdarı III Vaçaqanın 

qəbri tamamilə məhv edildi. 

İşğal zamanı erməni hərbi birləşmələrinin bilavasitə rəhbərliyi ilə Qarabağ bölgəsindən külli miqdarda 

muzey eksponatları Ermənistana aparılmış, oradan isə ermənininki kimi dünya muzeylərinə, sərgilərinə 

göndərilmiş, xarici bazarlarda satmışlar. 

Vaxtilə erməni ideoloqları Qarabağ ərazisində gizli həyata keçirdikləri saxtakarlığı indi aşkar şəkildə icra 

edir, bölgədəki tarixi abidələrin şəkillərinin kitab və jurnallarda erməni abidələri adı altında dünya ölkələrində 

təbliğatını aparırlar. 

Ermənilər və ermənipərəst qüvvələr, eləcə də mövcud həqiqətlər qarşısında tab gətirə bilməyəcəyini dərk 

edən Ermənistan hakimiyyəti Azərbaycanın beynəlxalq imicinə xələl gətirmək üçün hər cür böhtana əl atırlar. 

Hətta Cənubi Qafqazda yerli xalq olduqlarını sübut etmək üçün Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan, Qarabağ, 

Gəncə və digər bölgələrinə dair saxta və uydurma tarixi, arxeoloji "materiallar" toplamağa xüsusi cəhdlər göstərir, 

erməni mənşəli xarici jurnalistlər və erməni lobbisi vasitəsi ilə beynəlxalq aləmə yayırlar. 

Hər şeydən əli üzülən, Naxçıvanı erməni torpağı kimi qələmə vermək üçün ac-susuzluqdan, öz daşnaq 

doğmalarının "qayğısından" qaçaraq Naxçıvana sığınmış ermənilərin qəbirlərini bu gün qədim abidə kimi qələmə 
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verərək vətən həsrətindən, azərbaycanlıların onlara qarşı haqsızlığından dünyaya car çəkən ermənilərə nə demək 

olar?... 

Qeyri-konstruktiv mövqe tutmaqla sülh danışıqlarını dəfələrlə pozan, işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərini 

azad etmək istəməyən Ermənistan hakimiyyəti müxtəlif bəhanələrə əl atır. Heç kəsə sirr deyil ki, məkrli ermənilər 

Qarabağı xəyanət yolu ilə işğal ediblər, Naxçıvanı da ona görə gündəmə gətirirlər ki, bu xəyanətkarlıqlarına "tarixi 

ədaləti bərpa etmək" donu geyindirsinlər. Lakin unudulmamalıdır ki, torpaqdan pay olmaz. Hər bir qarış 

torpağımız, hər bir mədəniyyət abidəmiz bizə əzizdir. Biz torpaqlarımızı işğaldan mütləq azad edəcək, 

abidələrimizi böhtan və saxtalaşdırmalardan qurtaracağıq. 
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Milli mədəniyyət tariximizdə iki mötəbər ünvan - Şuşa və Ağdam teatrları 

 
Günel Cabirqızı, 

Səhifədəki materiallar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında KİV-in İnkişafına Dövlət 

Dəstəyi Fondunun layihəsi üzrə çap olunub 

 

Əsrlərdən bəri mədəniyyət və incəsənət beşiyi sayılan Qarabağ Azərbaycan musiqi tarixinə, ədəbiyyatına, 

eləcə də teatrına görkəmli şəxsiyyətlər, nadir sənət inciləri bəxş edib. Qarabağdan danışanda Şuşa və Ağdamın 

mədəniyyətini, bu şəhərlərdəki mədəni mühitin Azərbaycan incəsənətinə töhfəsi olan dəyərləri qeyd etmədən 

ötüşmək olmur. Hamımız bilirik ki, Şuşa XIX əsrin axırı və XX əsrin əvvəllərində teatrın ən fəal olduğu 

şəhərlərdən biri kimi tanınıb. Şuşada tamaşa mədəniyyətinin tarixi hələ 1840-cı illərin sonlarından başlayır. O 

illərdə Şuşada iki böyük tamaşa mərkəzi - teatr və sirk mövcud idi. 1870-ci illərdə isə teatra diqqət artır və Şuşa 

ziyalıları teatr tamaşaları yaratmaq üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər. 

1882-ci ildən etibarən isə Şuşada teatr tamaşaları daha da təkmilləşməyə başlayır. Mənbələrdə deyilir: 

“Burda hətta müəllimlər də yay tətili zamanı bir araya toplaşaraq M.F. Axundovun əsərlərindən ibarət tamaşalar 

hazırlayırdılar. Bu tamaşalarda Yusif bəy Məlikhəqnəzərov, Haşim bəy Vəzirov, Bədəlbəy Bədəlbəyov, Firudin 

bəy Köçərli, Həsənəli Sarıcalinski, Mirzə Muxtar Məmmədov, İsmayıl Şəfibəyov, Cabbar Qaryağdı oğlu iştirak 

edirdilər. Onlar əsasən M. F. Axundovun komediyalarını oynayırdılar”. 

Həmin illərdə Şuşa teatrının binası olmadığı üçün bəzi tamaşalar kazarmalarda nümayiş etdirilsə də, əsas 

tamaşalar Cümşüd bəy Məlikhəqnəzərovun mülkündə göstərilirdi. 1871-ci ildən isə Şuşadakı köhnə klub binası 

yenidən təmir edilib, istifadəyə verilmişdi. Artıq sonrakı illərdə həvəskarlar Xandəmirovun teatr binasında çıxış 

edirdilər. 

1894-cü ilin yay aylarında xeyriyyə məqsədilə bir-birinin ardınca üç əsərin “Hacı Qara”, “Müsyo Jordan 

və dərviş Məstəli şah”, “Xırs quldurbasan” tamaşasını oynayan Şuşanın həvəskar artistləri 1895-ci ildə Haşımbəy 

Vəzirovun “Evlənmək su içmək deyil” adlı pyesinin tamaşasını göstərmiş, əldə etdikləri 500 manat gəliri sənət 

məktəbinə vermişlər. 1896-cı ildə isə Şuşada ilk dəfə “Dağılan tifaq” faciəsi oynanılıb. 

Bu barədə mənbələrdə bildirilir: “Ə. Haqverdiyev “Dağılan tifaq” faciəsinin ilk tamaşasının iştirakçıları ilə 

birlikdə qapı-qapı gəzib tamaşa üçün paltar toplamışdı. Avam camaat onları söyür, lənətləyirdilər”. Azərbaycanda 

milli teatrın yaranması və inkişafı həm də bu sənət fədailərinin həmin illərdə çəkdikləri əziyyətlərin bəhrəsidir. 

Heç təsadüfi deyil ki, Şərqdə ilk peşəkar konsert də məhz Şuşada Ə. Haqverdiyevin rəhbərliyi ilə 1896-sı ildə 

təşkil olunub. Həmin konsertdə Şuşanın məşhur xanəndə və musiqiçiləri Əbdülbaqi Zülalov, Keçəçioğlu 

Məhəmməd, Cabbar Qaryağdı oğlu, Məşədi Dadaş, Zabul Qasım, məşhur tarzən Sadıqcan, Məşədi Zeynal, 

Balaoğlu, kamançaçı Bağdagüloğlu və başqaları iştirak etmişlər. Konsertdən bir il sonra isə böyük Azərbaycan 

şairi M. Füzulinin “Leyli və Məcnun” poeması əsasında Ə. Haqverdiyevin hazırladığı “Məcnun Leylinin qəbri 

üstündə” tamaşasından bir səhnəcik Şuşa camaatına təqdim olunur. Şuşa teatrı və aktyor kollektivi təkcə yerli 

dramaturqların əsərlərini deyil, eyni zamanda əcnəbi dramaturqların əsərlərini də yüksək ustalıqla səhnəyə 

qoyublar. O zaman teatr məktəbini kortəbii də olsa yaradan bu sənət fədailəri çəkdikləri əziyyətlərin bir vaxt 

mütləq yüksək qiymətləndiriləcəyini duymuşdular sanki. İllər keçdikcə artan təzyiqlər onları daha da şövqlə 

çalışmağa, yeniliklər axtarışına çıxmağa vadar edirdi. İstər Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, istər Haşım bəy 

Vəzirov, istər Üzeyir bəy Hacıbəyli, istərsə də həvəskar aktyor truppası bu sahədə inanılmaz həvəs və səbr 

nümayiş etdiriblər. 1904-cü il avqust ayının 22-də Şuşada göstərilən “Otello” tamaşasının qazandığı böyük 

müvəffəqiyyət də onların həvəs və səbrinin bəhrəsi oldu. O zaman tamaşanın sorağı hətta Azərbaycanın 

ərazisindən kənarda da böyük səs-küyə səbəb olmuşdu. Tamaşaya əsərdə baş rollardan birini ifa edən Haşım bəy 

Vəzirov quruluş vermişdi. İlk dəfə Azərbaycan səhnəsində oynanılan “Otello” tamaşasında Dezdemonanın atası 

rolunu Həsənəli bəy Sarcalinski, Kassio rolunu isə Rəsul bəy Tahirov böyük məharətlə ifa edirlər. 1906-cı ildən 

başlayaraq Şuşada daha ciddi tamaşalar hazırlanmağa başladı. Artıq 1908-ci ildə “Hacı Qəmbər”, “Ev tərbiyəsinin 

bir şəkli”, “Bəxtsiz cavan”, “Otello” kimi məsuliyyətli əsərlərlə tamaşaçıların qarşısına çıxan teatr kütlənin 

müəyyən hissəsi tərəfindən yavaş-yavaş qəbul olunmağa başlayırdı. Çox keçmir ki, Şuşa teatrının təsiri özünü 

yaxın rayonlara da göstərir. Belə ki, Qarabağda fəaliyyət göstərən, qədim teatrlardan biri olan Ağdam teatrının 

yaranmasına məhz Şuşa teatrının böyük təsir və köməyi olub. 1910-cu il noyabr ayının 30-da Ağdam şəhər 

məktəbində Nadir, Əhməd bəy, Abbas və Məmiş Dərgahovun iştirakı ilə “Ev tərbiyəsinin bir şəkli” və “Dursunəli 

və Ballıbadı” əsərləri tamaşaya qoyulur. Daha sonra elə həmin ildə Ağdamda Həmzə Qəniyevin evində Ə. 

Haqverdiyevin rejissorluğu ilə onun “Ac həriflər” əsəri, 1914-cü ildə “Günahsız qurban”, “Kimdir müqəssir” və 

“Qırt-qırt” tamaşaları səhnəyə qoyulur. Çox keçmir ki, 1916-cı ildə Üzeyir Hacıbəyovun rəhbərliyi və iştirakı ilə 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
ŞUŞA 

 

806 
 

Şuşada yerli teatr həvəskarlarının oynadıqları “O olmasın, bu olsun” operettasının tamaşasından əldə edilən gəlir 

hesabına 1917-ci ildə yerli “Şuşa dərnəyi”nin yardımı ilə şəhərdə klub açılır və bununla da Ağdam teatrının ilkin 

fəaliyyət addımları atılır. 

1920-ci ildə Əhməd Ağdamskinin başçılığı ilə yaranan teatr kollektivini Xosrov Mamayev, Cəlal Həsənov, 

Qaflan Muradov, Əşrəf Qədimov, Nəriman Axundov, Murad Abdullayev, Gülüş Abdullayev, Məşədəli Quliyev, 

Şükür Aşurov kimi insanlar təşkil edirlər. Bundan başqa Cəmil Muradov, Maarif Quliyev, Baxış Qalantarov, Ayaz 

Köçərli, Cəmil Cəfərov, Həsən Quliyev, Zülfüqar Əsədov, Vəli Məmmədov, Vəli Axundov, Əli Abdullayev, 

Sadiq Axundov kimi həvəskar aktyorlar da teatrda fəaliyyət göstərməyə başlayırlar. Teatr kollektivi uzun müddət 

briqada kimi kənd meydanlarında çıxışlar edirlər. Lakin yarandığı ilk dövrdə teatr truppası dəhşətli hadisə ilə 

üzləşir. 1921-ci ildə Şuşaya gedən briqadanın 14 nəfər sənətçi üzvü erməni banditləri tərəfindən amansızcasına 

qətlə yetirilir. Qoçular teatra, artistlərə qarşı təbliğat aparır, onları gözdən salmağa çalışırlar. Avam camaatın 

artistlərə düşmən kəsildiyi bir zamanda, bütün çətinliklərə baxmayaraq, kollektiv öz mübarizəsini davam etdirir, 

teatrın inkişafı uğrunda böyük səylə çalışır. 

1923-cü ildə Əhməd Ağdamski Ağdamda yeni teatr truppası təşkil edir. Bir il sonra onun rejissorluğu ilə 

fəaliyyət göstərən teatr fəhlə-kəndli klubu nəzdində dram kollektivi kimi işini davam etdirir. Əvvəlcə kiçik 

pyeslər, satirik səhnəciklərlə çıxış edən kollektiv sonralar “Dağılan tifaq”, “Nadir şah”, “Dəmirçi Gavə”, “Laçın 

yuvası”, “Şeyda”, “Şeyx Sənan”, “Aydın”, “Od gəlini”, “Qaçaqlar” kimi ciddi dram əsərlərini səhnəyə qoyur. 

1937-ci ildə mövcud kollektiv əsasında Ağdamda Dövlət Dram Teatırı təşkil edilir. Teatra görkəmli dramaturq 

Əbdürrəhimbəy Haqverdiyevin adı verilir və on il ərzində teatr səmərəli fəaliyyət göstərir, təkcə Şuşada deyil, bir 

sıra bölgələrdə də uğurlu çıxışlar edir. 

İkinci Dünya Müharibəsi illərində xalqa, vətənə məhəbbət hissləri aşılayan “Məhəbbət”, “Vəfa”, və 

“Praqanın şabalıd ağacları” tamaşalarında ilk dəfə müharibə illərinin qəhrəmanlıq hadisələri tamaşaçılara 

göstərilir. 

1949-cu ildə bir çox rayon teatrları, eyni zamanda Ə. Haqverdiyev adına Ağdam Dövlət Dram Teatrı 

bağlanır. Teatrın bağlanması aktyor kollektivinin üzvləri üçün ağır bir zərbə olur. Teatrın bu çətin vaxtlarında 

bəzi sənətçilər səhnədən ayrılmadan, dram dərnəyində təmənnasız fəaliyyət göstərirlər. Uzun müddətdən sonra 

teatr yenidən işə başlayır və səhnədə daha ciddi tamaşalar hazırlanır. Yarandığı ilk illərdən bəri Ağdam teatrı 

Azərbaycan yazıçılarının əsərləri ilə yanaşı, rus və dünya dramaturgiyasına müraciət edib, bu illər ərzində yüksək 

səviyyəli sənət nümayiş etdirib. 

Qeyd etməliyik ki, hələ 1920-ci illərin əvvəllərində Ağdam teatrının Azərbaycan səhnəsində qadın 

aktyorların olmadığı bir zamanda, teatrı yaşatmaq, xalqa incəsənətimizin bu yönünü sevdirmək naminə qadın 

obrazlarını cəsarətlə canlandıran dəyərli aktyorları olub. Bu aktyorlar öz zamanlarında təhqirlə qarşılansa da bu 

gün xalq onları böyük məhəbbətlə anır. Qaflan Muradov o dövrdə qadın rollarının mahir ifaçısı olmuşdur. O, 

“Dağılan tifaq” da Sona xanım, “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük” də Yetər, “Leyli və Məcnun” da Məcnunu 

anası, “Evliykən subay” da Pərzad, “Məşədi İbad”da Sənəm və bir sıra qadın rollarını məharətlə ifa edib. Teatrın 

yaranmasında böyük rol oynayan Əhməd Ağdamski də qadın rollarının ilk və mahir ifaçıları sırasında olub. O, ilk 

dəfə Ü. Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” operasında Leyli obrazını canlandırıb. Bundan başqa “Əsli və Kərəm” 

də Əsli, “O, olmasın, bu olsun” da Gülnaz, “Arşın mal alan” da Gülçöhrə, “Ər və Arvad”da Minnət kimi rolları 

ifa edib. O dövrdə, özü də rayon mühitində səhnəyə qadın aktyorların çıxması sözün əsl mənasında qəhrəmanlıq 

və fədakarlıq idi. 1940-cı illərdən son zamanlara qədərki dövrdə kollektivin tərkibində Sara Canıyeva, Firəngiz 

Abbasova, Şirinbacı Mustafayeva, sonrakı illərdə Şükufə Şükürova, Narınc Məlikova, Fatma Mahmudova, 

Simuzər Namazova, Fəqumə Mehdiyeva, Cəmilə Məmmədova, Səkinə Süleymanova kimi istedadlı aktrisalar 

teatrda truppanın güclənməsinə səbəb olublar. Ümumilikdə isə teatrda İbrahim Yusifov, Şakir Mirzəyev, Səyyaf 

Əlizadə, Tofiq Qarayev, Şəmsi Şəmsizadə, Bəylər Nəcəfov, Qurban Mirzəyev kimi yüksək istedada malik, güclü 

sənətkarlar fəaliyyət göstərib. 

Kəşməkeşli bir yol keçən Şuşa və Ağdam teatrlarını yaradan və yaşadan dəyərli sənətkarlar bütün 

çətinliklərə rəğmən bu milli dəyərimizi yaşadıb bu günümüzə və indiki səviyyəyə çatdırdıqları üçün böyük 

minnətdarlığa layiqdirlər. Onların yolunu davam etdirən sənət adamlarımızın və bu sahə ilə bağlı qurumların 

zəhməti nəticəsində, didərginlik dövründə də hər iki teatr fəaliyyətini dayandırmadı. Hazırda Ağdam Dövlət Dram 

teatrı Bərdə şəhərində, Şuşa Musiqili Dram Teatrı isə Bakıda fəaliyyətini uğurla davam etdirir. 
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Heydər Əliyev: Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə... Azərbaycan yoxdur 
 

Elçin Əhmədov, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyası Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət kafedrasının dosenti, 

siyasi elmlər namizədi 

 

Böyük ədibimiz Yusif Vəzir Çəmənzəminli isə doğulduğu şəhərin təbiətini xatirələrinin birində belə 

təsvir edir: "Dağ başında yazı-yayı yaşıllığa, payızı-qışı dumana və qara bürünmüş bir şəhər təsəvvür 

ediniz. Bu mənim şəhərimdir... Şuşanın sərt təbiəti: qara buludlardan tökülən yumurta kimi doluları, ilan 

kimi göydə qıvrılaraq dəhşətli gurultu qoparan şimşəkləri, bir az sonra gözəl Günəşi və bülbüllərin cəh-

cəh vurması məndə dərin düşüncələr oyadır". XX əsrdə xalq şairi Səməd Vurğun Şuşanın şərəfli tarixindən 

söz açarkən vurğulamışdır: "Şuşa təkcə öz füsunkar təbiəti ilə deyil, həm də poetik və musiqi mədəniyyəti 

ilə şöhrət qazanmışdır." 

1903-cu ildə Tiflisdə nəşr olunmuş "Vestnik Kavkaza" jurnalının 43-cü səhifəsində yazılıb: "Şuşanın 

görünüşü orta əsr Avropa şəhərlərini xatırladır. Bu şəhərin tacirləri ipək-barama alverində üstün mövqeyə malik 

olub, Tiflis, Moskva və Marsel şəhərləri ilə birbaşa ticarət əlaqəsi saxlayırlar" "Qafqaz" qəzetinin icmalçısı 24 

may 1868-ci il tarixli şərhində göstərirdi: "Şuşa gündən-günə yox, saatdan-saata böyüyür, onun ticarəti inkişaf 

edir, şəhər əhalisi varlanır. Bura hər tərəfdən dəstə-dəstə adam axışıb gəlməkdədir. Beləliklə şəhərdə 25 min əhali 

yaşadığını cəsarətlə söyləmək olar". Bu illərdə Qafqazın siyasi-inzibati mərkəzi olan Tiflisdə əhalinin sayı 60776-

a, Yelizavetpolda (Gəncə) 36485-ə, Şamaxıda 29525-ə, Bakıda isə 14897-ə çatırdı. 

1873-cü ildə Vyana şəhərində açılmış beynəlxalq sərgidə Şuşanı təmsil edən nümayəndələr də iştirak etmiş 

və onların sərgidə nümayiş etdirdikləri eksponatlar xaricilərdə dərin maraq oyatmışdı. 1882-ci ildə İ. Drozdov, 

"Kavkazski sbornik" kitabının II cild, 457-ci səhifəsində yazırdı: "Şuşa Yelizavetpol quberniyasının qabaqcıl 

şəhərlərindəndir. O, ticarətdə və gözəllikdə Tiflislə rəqabət aparır. Yelizavetpol əyalətində yaşayan 625 min 599 

adamın 24 min 522 nəfəri Şuşanın payına düşür". 1805-ci il mayın 14-də Rusiya ilə Qarabağ xanlığı arasında 

bağlanmış Kürəkçay müqaviləsinə ("Andlı öhdəlik") görə Şuşa qalasında rus qoşun dəstələri yerləşdirildikdən 

sonra, 1822-ci ildə Qarabağ xanlığı ləğv edilib əvəzində eyni adlı əyalət yaradıldı və 1840-cı il islahatı ilə 

"Qarabağ əyaləti" yerində yaradılmış və Kaspi ( Xəzər) vilayətinə daxil edilən "Şuşa qəzası" 1868-ci ildən 

Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasına verilmişdir. Bu vəziyyət 1920-ci il Azərbaycan sovetləşənə qədər davam 

etmişdir. 1917-ci ildə Şuşa qəzası Müvəqqəti hökumət vaxtında Xüsusi Zaqafqaziya Komitəsinə tabe olan 

Yelizavetpol quberniyasına, 1918-1920-ci illərdə isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərkibində Gəncə 

quberniyasına daxil olmuşdu. 

Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsində yaşayan ermənilərə 1923-cü il iyunun 7-də muxtar 

vilayət statusu verildi ki, bu da məhz sovet Rusiyasının himayədarlığı və bilavasitə iştirakı ilə həyata keçirildi. 

Azərbaycan tərkibində DQMV-nin yaradılması ermənilərin Dağlıq Qarabağa dair gələcək ərazi iddiaları üçün bir 

vasitə oldu. 

DQMV yaradılarkən Azərbaycanın inzibati ərazi bölgüsü kobudcasına pozulmuşdu. Çünki DQMV 

yaradılana qədər Azərbaycanda Stepanakert, Martuni, Mardakert, Hadrut adında nə şəhər, nə də rayon olmuşdur. 

1923-cü ildə qəbul edilən bir qərarla Şuşa, Cavanşir və Qubadlı qəzalarının əraziləri bölünüb DQMV yaradıldı, 

Xankəndi və Əskəran rayonu bütünlüklə Şuşa qəzasından alındı. 1923-cü ildə Şuşanın Xankəndi, Xocalı, 

Kərkicahan, Ulubab, Pircamal, Cəmilli, Aranzəmi, Ballıca, Dəmirçilər, Sığnaq, Qarabulaq, Muxtarkənd, 

Dağdağan, Şuşakənd, Daşbaşı kimi onlarla kəndi alınıb Xankəndinə verilmiş, sonralar isə həmin torpaqlar 

hesabına Əskəran rayonu yaradılmışdır. 

DQMV yaradılan gündən Azərbaycanın iqtisadi potensialı Xankəndinin inkişafına yönəldildi. 10-15 evdən 

ibarət Xankəndi tarixi şəhər olan Şuşanı geridə qoyub böyük iqtisadi gücə malik qurumun mərkəzi olan 

"Stepanakert"ə çevrildi. Vilayətin tərkibinə daxil olan Şuşa şəhəri bir çox məsələlərdə Xankəndindən asılı 

vəziyyətə salındı: Şuşanı respublikanın digər rayonları ilə birləşdirən rabitə xətləri Xankəndi qovşağından idarə 

olunurdu: Yevlax-Laçın qaz kəməri buradan keçirdi, Ağdam-Şuşa magistral avtomobil yolu Əskəran və 

Xankəndindəki erməni evlərinin əhatəsinə salınmışdı. 

Bununla yanaşı, sovet dövründə SSRİ-nin digər respublikalarında yaşayan ermənilərin DQMV-də 

qeydiyyata götürülməsi ilə erməni əhalisinin sayı süni surətdə artırılmışdı. Bütün bunların planlı şəkildə edilməsi 

və sonralar nə ilə nəticələnəcəyi 1988-ci ildən sonra bizə bəlli oldu. Beləliklə, on illərlə bundan qabaq DQMV-ın 

Azərbaycandan ayrılması üçün hazırlıq görülür, separatçılıq hərəkatının bünövrəsi qoyulurdu. 1987-ci il noyabrın 
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18-də A. Ağanbekyan Parisdə çıxış edərək yaxın gələcəkdə Qarabağın Ermənistana veriləcəyinə əmin olduğunu 

bildirdi. Bu çıxış, 1988-ci ilin əvvəllərində Xankəndində başlanan mitinqlər üçün siqnal rolunu oynadı. 

Artıq ilin ikinci yarısında vəziyyət o qədər mürəkkəbləşdi ki, DQMV-nin azərbaycanlı əhalisinə qarşı silahlı 

təcavüz oldu. Belə ki, avqustun axırı və sentyabrın əvvəllərində Kərkicahan və Xocalı üzərinə ermənilərin kütləvi 

hücumu baş verdi. Sentyabrın 18-də ermənilər Xankəndində yaşayan 15 minə qədər azərbaycanlını şəhərdən 

zorakılıqla çıxardılar, onların evləri yandırıldı, özlərini isə Şuşa və ətraf rayonlara köçməyə məcbur etdilər. 

Nəticədə, Sovet rəhbərliyinin çox ciddi və bağışlanılmaz səhvləri və ermənipərəst siyasəti 1990-cı ilin sonu 

- 1991-ci ilin əvvəllərində vəziyyətin getdikcə kəskinləşməsinə gətirib çıxartdı, DQMV və Azərbaycanın 

Ermənistanla həmsərhəd bölgələrində erməni təcavüzü daha geniş miqyas aldı. 1991-ci ilin sonunda Qarabağın 

dağlıq hissəsindəki 30-dan çox yaşayış məntəqəsi, o cümlədən Meşəli, Cəmilli, Tuğ, İmarət-Qərvənd, Sırxavənd, 

Umudlu, Qaradağlı, Kərkicahan və s. bu kimi digər strateji əhəmiyyətə malik kəndlərimiz ermənilər 

tərəfindən yandırıldı, dağıdıldı və talan edildi . 

Şuşanın Xankəndindən keçən telefon-rabitə xətləri noyabrın 24-dən kəsilmiş, şəhər və azərbaycanlılar 

yaşayan digər kəndlər tamamilə ətraf aləmdən təcrid olunmuşdu. Nəticədə, Xocalı və Şuşa mühasirədə qalmışdı. 

Dekabrın 2-nə keçən gecə əsasən rus hərbçilərinin idarə etdiyi zirehli texnika növləri, o cümlədən döyüş maşınları 

ilə təmin olunmuş Ermənistan ordusu Xankəndi tərəfdən Kərkicahan qəsəbəsinə hücum edərək, oranı işğal etdi. 

Şuşadan isə əlavə kömək göndərmək qeyri-mümkün idi. Çünki rus hərbçiləri Şuşadan Kərkicahana gedən yolu 

bağlamışdılar. Eyni zamanda, Şuşa şəhərinin özü də, hər gün erməni mövqelərindən intensiv top və raket atəşinə 

tutulurdu. 1992-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq Ermənistan ordusu bir-birinin ardınca yuxarı Qarabağda 

azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış məntəqələrini də işğal etdilər. Belə ki, fevral ayının 12-də Şuşanın 

Malıbəyli və Quşçular kəndləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən zəbt olundu. Hücum zamanı 100-dən çox 

azərbaycanlı öldürülmüş, 140-dan çoxu yaralanmış və əsir götürülmüşdü. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən 

gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Xankəndində yerləşən Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayının köməkliyi və iştirakı 

ilə Xocalı şəhərinə hücum edərək yüzlərlə dinc sakini qətlə yetirdilər. Xocalı erməni-rus birləşmiş qüvvələri 

tərəfindən ələ keçirildikdən sonra aydın idi ki, növbəti həmlə Şuşaya olacaq. 

Martın sonu-aprelin əvvəllərindən başlayaraq, Şuşa yaxınlığında ermənilərin zirehli texnikası, saysız-

hesabsız canlı qüvvəsi toplanırdı. Aprelin 24-də ermənilərin Şuşaya hücumu gözlənilirdi. Belə ki, ermənilər 

aprelin 29-da Şuşa ətrafında Hacı talası və Daşaşıran adlanan ərazilərə güclü hücuma keçdilər. May ayının 7-dən 

8-nə keçən gecə Şuşa dörd tərəfdən "qrad", "kristal" tipli raketlər, top, tank, PDM, ZDM, pulemyot və 

avtomatlarla güclü atəşə tutuldu. Atəş səhərə qədər davam etdi. Səhər tezdən ermənilər Xankəndi, Şuşikənd və 

Kərkicahan istiqamətlərindən piyadalarla hücuma keçdilər. Şəhər ayın 8-i axşama qədər müdafiə olunsa da, tank 

və zirehli maşınların köməyi ilə ermənilər əvvəl Şuşanı, sonra isə Kosalar və Şırlan kəndlərini ələ keçirdilər . 

Qarabağın dağlıq hissəsində yerləşdirilmiş Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri digər erməni terrorçu 

dəstələri ilə birlikdə Azərbaycan Respublikasının ərazisində növbəti cinayət törədərək, yuxarı Qarabağda 

azərbaycanlıların yaşadığı sonuncu yaşayış məntəqəsi olan Şuşa şəhərini işğal etdilər. Vaxtilə 33 gün mühasirədə 

qalan, lakin təslim olmayan Şuşanın belə qısa müddətdə süqut etməsinin əsas səbəbi şəhərin müdafiə 

qabiliyyətinin zəif olması idi. Şuşadakı mövcud qüvvələr və onların hərbi hazırlığı ermənilərlə müqayisədə çox 

zəif idi. Ermənilərin öz məlumatlarına görə isə Şuşaya hücumda 100-ə qədər zirehli maşın və tank, 11 min nəfər 

canlı qüvvə iştirak etmişdi. Ermənilər tərəfində xaricdən gətirilmiş muzdlular da döyüşürdülər. 

Beləliklə, ən müasir texnika hesabına 289 kvadratmetr ərazisi, 24 000 nəfər əhalisi, 1 şəhər və 30 kənddən 

ibarət olan Şuşa rayonu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi. Şuşa uğrunda döyüşlərdə 155 nəfər 

şəhid oldu, 167 nəfər isə yaralandı. Ermənilər tərəfindən əsir götürülmüş və Şuşa türməsində saxlanılan 114 nəfər 

azərbaycanlı sonradan xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmişdi. İşğal nəticəsində Şuşanın 20 kitabxanası, 12 klubu, 6 

mədəniyyət evi, 22 məktəbi, 7 uşaq bağçası yandırılmış və dağıdılmışdır. 

İşğala qədər Şuşada memarlıq abidəsi sayılan 170-dən çox yaşayış binası və 160-dək mədəniyyət və tarixi 

abidə var idi. Bunların içərisində son tunc və ilk dəmir dövrü abidəsi sayılan Şuşa və Şuşakənd daş qutusu 

qəbirləri, daş dövrü abidəsi olan Şuşa mağara düşərgəsi, XVIII əsrə dair Şuşa qalasının divarları, Gəncə qapısı, 

Pənah xanın sarayı və kitabxanası, İbrahim xanın bürcü və qəsri, Xan sarayı və karvansara, M.P. Vaqifin 

mədrəsəsi və türbəsi, Yuxarı məscid mədrəsəsi, Hacıqulların malikanəsi, ikimərtəbəli karvansaray, 

Mehmandarovların malikanə kompleksi, Gövhər ağa, Xoca Mərcanlı, Hacı Abbas, Mərdinli, Saatlı, Köçərli 

məscidləri, Xurşidbanu Natəvanın evi və bulağı, Ə. B. Haqverdiyevin, Q. B. Zakirin, M. M. Nəvvabın, 

S. S. Axundovun, N. B. Vəzirovun, Y. V. Çəmənzəminlinin evləri, Mamay bəyin evi, məscidi və bulağı, 

Behbudovların, Fərəməzovların, Zöhrabbəyovun, Bəhmən Mirzənin evləri, Üzeyir bəy Hacıbəylinin, Bülbülün 

ev muzeyləri, Xan Şuşinskinin, Tarzən Sadıqcanın evləri, Realnı Məktəbin binası, Qız Məktəbi, Şirin su hamamı, 
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Meydan bulağı, İsa bulağı və s. tarixi mədəniyyət nümunəsi erməni işğalçıları tərəfindən talan edilmiş və 

dağıdılmışdır. 

Şuşanın itirilməsi Azərbaycan üçün nə demək idi? Tarixə nəzər salsaq, Şuşanın nə qədər siyasi və hərbi-

strateji əhəmiyyətə malik olmasının bir daha şahidi oluruq. İşğala qədər tarix boyu Şuşa saf havası, füsunkar 

təbiəti və gözəlliyi ilə dünyanın müxtəlif şəhərləri ilə müqayisə edilmiş, hətta bir çoxlarını geridə qoymuşdur. 

Çox təəssüf ki, qəhrəmanlıqdan, mərdlikdən xəbər verən uca bürcləri, möhtəşəm qala divarları və üç tərəfdən 

qayalıqlarla əhatə edilmiş strateji əhəmiyyətli müqəddəs şəhəri qoruya bilmədik. Məhz Şuşanın işğalı sonralar 

digər Azərbaycan ərazilərinin itirilməsində əsas rol oynadı. 

Bir vaxtlar "Kiçik Paris", "Qafqazın sənət məbədi", "Azərbaycan musiqisinin beşiyi" və "Şərqin 

konservatoriyası" adlandırılan, bir sıra görkəmli xadimlərin vətəni, eləcə də Azərbaycanın tarixi mədəniyyət 

mərkəzi və Qarabağın tacı olan Şuşa şəhəri Ermənistan silahlı qüvvələrin işğalı altındadır. Şuşanın abidələr şəhəri 

olduğunu söyləyən ümummilli lider Heydər Əliyev onun Azərbaycan üçün müstəsna əhəmiyyətini yüksək 

qiymətləndirək bildirmişdir: "Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə, ümumiyyətlə, Azərbaycan yoxdur". 

Artıq 18 ildir ki, təcavüzkar Ermənistan münaqişənin nizama salınması üçün aparılan danışıqlar prosesində 

həmişə qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış edərək hər dəfə bu prosesi uzatmağa çalışır. Danışıqların gedişi 

konfidensial səciyyə daşısa da, dövlət başçısı İlham Əliyev bu gün danışıqlar masası üzərində bütün işğal edilmiş 

Azərbaycan torpaqlarının qaytarılması və məcburi köçkünlərin öz doğma ev-eşiklərinə qayıdışı məsələlərinin 

mövcudluğunu bildirmişdir. Bununla yanaşı, Ermənistanın danışıqlar prosesini süni şəkildə uzatdığını və bu 

taktikanın heç bir perspektivinin olmadığını söyləyən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev nə bu gün, nə on il, nə 

də yüz il sonra Dağlıq Qarabağın müstəqil olmayacağını vurğulamışdır. 

Azərbaycan dövlətinin mövqeyi əvvəlki kimi birmənalıdır. Yəni, ermənilər Dağlıq Qarabağ ətrafında işğal 

etdikləri əraziləri mərhələli şəkildə azad etməli, məcburi köçkünlər öz doğma yurdlarına qayıtmalıdırlar. Dövlət 

başçısı cənab İlham Əliyev bəyan etmişdir ki, "Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı əhalisi oraya, o cümlədən Şuşaya 

qayıtdıqdan sonra status məsələsi müzakirə oluna bilər. Heç şübhəsiz ki, bütün bunlar Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü çərçivəsində həllini tapmalıdır". 

Bununla yanaşı, Azərbaycan xalqının iradəsinə, gücünə arxalanmağı bildirən dövlət başçısı bu məqsədlə 

iqtisadiyyatımızı və ordumuzu gücləndirməyin vacibliyini vurğulamışdır. Problemin sülh yolu ilə həll olunmasına 

ümidlərini itirməyən və bu səbəbdən münaqişənin nizama salınmasında dinc vasitələrə üstünlük verdiyini 

söyləyən Prezident İlham Əliyev bəyan etmişdir: "Biz danışıqlar aparırıq, ancaq bununla bərabər, hər an 

torpaqlarımızı işğalçılardan hərbi yolla azad etməyə hazır olmalıyıq". 
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Şuşa məscidini təhlükə gözləyir 
 

Ermənilər onu da təmir adı ilə İrəvandakı "Göy məscid" kimi "farslaşdıra" bilər 

 

Vüsal Tağıbəyli 

 

Erməni katolikosu II Qaregin Bakıya səfəri zamanı Şuşa məscidi kimi tanınmış məşhur Yuxarı Gövhərağa 

məscidinin təmir ediləcəyini, hətta bunun üçün layihə hazırlandığını bəyan etmişdi. Katolikosun açıqlaması ilk 

andan gözəl təəssürat yaratsa da, məsələnin mahiyyəti bir qədər başqa mətləblərdən xəbər verir. Bu bəyanatla 

ermənilər dünya ictimaiyyəti qarşısında sülhpərvər, tolerant və inanclı bir xalq görüntüsü yaratmaqla yanaşı, həm 

də Şuşadakı məşhur dini və tarixi abidənin təmir adı altında memarlıq üslubunu dəyişməklə məscidin kimə 

məxsusluğunu da itirə bilərlər. Necə ki indiyə kimi hazırda Ermənistan adlanan Qərbi Azərbaycanda yüzlərcə 

tarixi abidə və yer adlarındakı türk toponimləri dəyişdirilərək türk - azərbaycan izləri tarixin və insanların 

yaddaşından silinməyə cəhd olunub. 

Heç uzağa getməyək, elə İrəvandakı analoji abidəmiz olan "Göy məscid"in başına gətirilənlərlə Şuşadakı 

tarixi və dini abidəmizin də üzləşməyəcəyinə kimi zəmanət verə bilər? Elə o zaman da təmirdən yenicə çıxmış 

"Göy məscid" də dünyaya ermənilərin tarixi abidələrə necə də yüksək qayğıkeşliklə yanaşmasının nümunəsi kimi 

sırıdıldı. Amma bizdən başqa heç kəs bilmədi ki, artıq abidə hansı qiyafədə təqdim olundu. Belə ki, Ermənistan 

rəsmi dairələri sözügedən məscidin Ermənistanda fəaliyyət göstərən iranlı iş adamları və qonaqlar üçün nəzərdə 

tutulduğunu deməklə yanaşı, bu ibadət ocağının bərpası zamanı fars milli ornamentlərini gözə soxmağa başladılar. 

Məsələ, təbii ki, aydındır, qədim İrəvan torpağında əhalisinin bir zamanlar 80-85 faizini təşkil edən azəri 

türklərinin izlərini oradan silmək ! Xatırladaq ki, "Göy məscid" kimi tanınmış həmin ibadət ocağı İrəvanın sahibi 

Hüseynqulu xan tərəfindən 1760-cı ildə inşa etdirilib 

Yeri gəlmişkən, artıq Azərbaycan Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov da 

Şuşa məscidinin bərpası prosesində mütləq azərbaycanlı mütəxəssislərin iştirak etməsini vacib sayıb. Komitə sədri 

İrəvan məscidinin təmirini xatırladaraq Şuşada eyni prosesin təkrarlana biləcəyindən ehtiyatlanıb və deyib ki, 

Azərbaycan tərəfin təyin etdiyi nümayəndənin iştirakı olmadan məsciddə aparılacaq hər hansı təmir-

yenidənqurma işi mümkün deyil. Amma İrəvanın sözügedən prosesə azərbaycanlıları da dəvət edəcəyinə inam 

azdır. 

Məsələnin təfsilatına keçməzdən öncə Şuşa məscidi barədə məlumat verək: Yuxarı Gövhərağa məscidini 

1883-84-cü illərdə, yəni Aşağı Gövhərağa məscidindən təxminən 8 il sonra Gövhər ağanın vəsaiti hesabına memar 

Kərbəlayi Səfixan Qarabaği tikib. Araşdırmalar göstərir ki, indiki məscidin yerində hələ Pənahəli xanın 

hakimiyyəti dövründə qarğı və qamışdan bir məscid olub. Pənahəli xanın tikdirdiyi qarğı məscid 1768-ci ildə 

İbrahim xan tərəfindən daşla əvəz edilib. Həmin məscid də minarəsiz, kasıb görünüşə malik olub. Görünür, elə 

məscidin bu görünüşü onun qızı Gövhər ağanı qane etməyib və buna görə həmin məscidi (XIX əsr) tamamilə 

sökdürüb, yerində qoşaminarəli yeni məscid tikdirib. Lakin məlum olduğu kimi, bu məscid də Gövhər ağanın 

göstərişi ilə sökülərək yerində müasir dövrümüzə qədər gəlib-çatmış Yuxarı Gövhərağa məscidi kimi tanınan 

həmin bina inşa edilib. 

Planı təqribən kvadrat formada olan (21,30 x 26,20 m) bu məscid ümumən Ağdam cümə və Aşağı 

Gövhərağa məscidlərinin konstruksiya ideyasını saxlayır. Zalın yan divarlarıboyu quraşdırılmış 2-ci mərtəbədəki 

qadınlar üçün eyvan və mehrabla üzbəüz tərəfdəki şüşəbənd də memarın əsas inşaat üslubudur. Yuxarı Gövhərağa 

məscidinin minarə kürsülüyü əvvəlki məscidlərdə olduğu kimi təbii əhəngdaşı ilə olsa da, onun gövdəsində 

işlədilmiş həndəsi ornamentlər heç də Aşağı Gövhərağa məscidinin minarə bəzəklərinə uyğun deyil. Əsasən onlar 

Ağdam cümə məscidinin minarələrindəki həndəsi ornamentlərin bədii ideyasını davam etdirir. Minarələrin çardaq 

örtüyü ağac materiallarından quraşdırılıb. Onun son ucluğunu ayparaşəkilli fiqur bəzəyir. 

Elə isə məscidin yenidənqurulmasını hansı yolla əngəlləmək və ya Azərbaycanın rəsmi nümayəndəsinin 

həmin prosesdə iştirakına necə nail olmaq olar? Şuşa rayon İcra Hakimiyyətindəki mənbələrdən aldığımız 

məlumata görə əvvəla, məscidin təmir olunacağına inam azdır. Çünki geridə buraxdığımız 16 il ərzində məscid 

dağıdılıb, həyətində isə donuz otarılıb. Təmir-yenidənqurma prosesi başlayarsa, Azərbaycan tərəfin mütəxəssisi 

mütləq orada olmalıdır. Bu, birincisi, ibadət ocağına fars və digər müsəlman xalqlarının milli ornamentlərinin 

"əlavə olunmasına" mane olmaq, ikincisi isə məscidin həyətində salınmış tarixi müsəlman qəbiristanlığının yox 

olmasının qarşısını almaq üçün lazımdır. İcra hakimiyyətinin nümayəndəsi onu da vurğuladı ki, ermənilərin öz 

əlləri ilə dağıtdığı məscidi yenidən təmir etməsi siyasi oyun olduğundan binaya heç əllərini vurmasalar yaxşıdır. 

Torpaqlar azad olunandan sonra Azərbaycan özü onu yenidən qurar. Mənbədən onu da əlavə etdilər ki, hazırda 
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dövlətin əlində sözügedən məscidin, eləcə də Qarabağda və işğal olunmuş ərazilərdə yerləşən bütün tarixi-

memarlıq abidələrinin layihə-sxemi var. Yəni istənilən vaxt həmin tikililər yenidən əvvəlki formalarında bərpa 

oluna bilər. 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin ictimai əlaqələr şöbəsinin müdiri Zöhrə Əliyeva isə dedi ki, təmsil 

etdiyi qurum Şuşadakı Yuxarı Gövhərağa məscidinin ermənilər tərəfindən təmir olunmasına razı deyil. Nazirlik 

ən yaxşı halda həmin ibadət ocağını öz xətti ilə təmir etdirməyə şərait yaradılmasını istərdi: "Ermənilərin üzərində 

nəzarət olmasa, təmir vaxtı ornamentlərə elə sətiraltı kodlarla yad ünsürlər əlavə edə bilərlər ki, sonradan onun 

ağrısını çəkərik. Ona görə də güman edirəm ki, bu məsələ dövlət səviyyəsində danışıqlar yolu ilə araşdırılmalıdır. 

Əgər İrəvan buna razı olmasa, onda məsələni beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində müzakirəyə çıxarmaq zərurəti 

yaranacaq". 

 

Həftə içi. - 2010. - 6 may. - № 79. - S. 3. 
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Şuşa məscidinin bərpası siyasi oyundur? 
 

Tarixçilər hesab edir ki, ermənilərin bəyanatları "gözdən pərdə asmaq" məqsədi daşıyır 

 

Erməni din xadimlərinin Susa məscidinin bərpa olunacağı ilə bağlı açıqlamaları Azərbaycanda birmənalı 

qarşılanmır. Bakıda bunu ermənilərin növbəti ovunu adlandırırlar. Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində 

isə Şuşa məscidinin bərpasında azərbaycanlı mütəxəssislərin rəyinin nəzərə alınmasını vacib sayırlar. 

Ermənilər dağıdılmış Şuşa məscidinin bərpasını Azərbaycan tərəfinin iştirakı ilə aparmalıdır. Əks halda bu 

həmin abidənin saxtalaşdırılmasına səbəb ola bilər ki, bu da yolverilməzdir. Bunu Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət 

Komitəsinin sədri Hidayət Orucov bəyan edib. 

Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl bütün ermənilərin katolikosunun müavini Eznik Petrosyan ANS-ə 

müsahibəsində dağıdılmış Şuşa məscidinin tezliklə bərpasına başlanacağını açıqlayıb. O bununla bağlı artıq qərar 

qəbul olunduğunu, arxitektur bərpa layihəsinin hazırlandığını bildirib. 

"Ora Azərbaycan torpağıdır, Şuşa məscidi də Azərbaycan müsəlmanlarının məscididir. Ən azı heç olmasa, 

saxtalaşdırmanın qarşısını almaq üçün Azərbaycanın mütəxəssis rəyi nəzərə alınmalıdır. Onun memarlığı sırf 

Azərbaycan memarlığı üslubundadır. Bu üslubu bir başqa müsəlman ölkəsinin üslubuna oxşatmasınlar və təhrif 

etməsinlər",- deyə Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov deyib. 

Hidayət Orucov dini liderlərin Ümumdünya sammitində iştirak etmək üçün aprelin 26-da Bakıda olan bütün 

ermənilərin katolikosu ikinci Qareginlə söhbətinin təfərrüatları da açıqlayıb: "O, mənə dedi ki, İrəvanda məscid 

bərpa olunub. O saat da özü əlavə etdi ki, bu, İrandan gələnlər, işə, ticarətə gələnlər üçündür. Mən də ona dedim 

ki, səhərin mərkəzində erməni kilsəsi çox yüksək səviyyədə qorunub saxlanılır, bu bizim xalqımızın 

humanizmidir, tolerantlıqdır". 

Tarixçilər isə deyir ki, ermənilər azərbaycanlılara məxsus bütün dini-mədəni, tarixi abidələri yerlə-yeksan 

etdiyindən, onların Şuşa məscidini bərpa edəcəyi haqda fikirlər səsləndirmələri absurd qarşılanmalıdır. "Onlar 

ixtiyarlarında olan müsəlman abidələrinin hansını saxlayıblar? Onu təzədən bərpa etmək haqqında düşünürlər, 

mən açıq şəkildə deyirəm bu, erməni siyasi oyunbazlığıdır",- deyə AMEA-nın Tarix İnstitutunun Qarabağ tarixi 

şöbəsinin müdiri Qasım Hacıyev bildirib. 

Millət vəkili Yaqub Mahmudov isə deyib ki, ermənilər güman edir ki, bu əraziləri əbədi işğal ediblər: "Bu 

abidələri bərpa etmək üçün beynəlxalq aləmin gözünə kül üfürmək istəyirlər. Bununla özlərini abidələri sevən 

mühit kimi qələmə vermək istəyirlər". 

Tarixçilərin fikrincə, ermənilərin bu cür bəyanatları törətdikləri vəhşilikləri ört-basdır etməyə və gözdən 

pərdə asmağa hesablanıb: "Bizə Susa məscidinin bərpa olunması yox, Şuşanın özü lazımdır". 

 

Azad Azərbaycan. - 2010. - 2 may. - № 60. - S. 4. 
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Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin nəticələri 

 
Şuşanın işğalından 17 il keçir 

 

Elçin Əhmədov, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyası Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət kafedrasının dosenti,  

siyasi elmlər namizədi 

 

XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında Sovetlər İttifaqında yenidənqurma adı altında bir sıra dəyişikliklər 

baş verdi. Belə bir şəraitdə ermənilər özlərinin yaxın və uzaq xaricdəki himayədarlarının köməkliyi ilə “Böyük 

Ermənistan” ideyasını həyata keçirmək üçün yenidən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə dair ərazi iddiaları 

irəli sürdülər. 

Hər dəfə Qarabağa dair ərazi iddiaları kənardan, məhz Ermənistanın təbliği, təhriki və təzyiqi ilə ortaya 

atılırdı. Heç şübhəsiz, ermənilərin bu ərazi iddiaları birdən-birə deyil, Yerevanda, Moskvada və Qərbdə olan 

himayədarları tərəfindən hələ xeyli əvvəl diqqətlə və hərtərəfli plan əsasında hazırlanmışdı. 

Sovet dövründə mərkəzi hakimiyyət orqanlarının himayədarlığı ilə Azərbaycan əleyhinə məqsədyönlü 

şəkildə təbliğat kampaniyası aparılmış və nəticədə mənfi ictimai fikir formalaşdırılmışdı. Erməni ideoloqları və 

onların ilhamvericiləri Azərbaycanın tarixi, sosial-iqtisadi inkişafı haqqında faktları açıq-aşkar saxtalaşdıraraq 

bütün ittifaq miqyasında yaymışdılar. 

1988-ci il hadisələri başlayanda ilk vaxtlar vəziyyəti son dərəcə gərginləşdirməyə, ictimai rəyi öz tərəflərinə 

çəkməyə çalışan erməni siyasətçiləri və onların mərkəzi ittifaqdakı himayədarları tərəfindən vilayətin iqtisadi 

geriliyi pərdəsi altında Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün uzun müddətdən bəri hazırlanmış plan 

üzrə Xankəndində və Yerevanda davamlı tətillər keçirilərək, müəssisələr dayandırılır və kütləvi mitinqlər təşkil 

edilirdi. 

Azərbaycana qarşı açıq-aşkar ərazi iddialarını pərdələyərək, münaqişənin əsas səbəbinin guya DQMV-nin 

sosial-iqtisadi problemlərinin olması barədə erməni siyasətçiləri və onların arxasında dayananların bu tezisin 

əsassızlığını akademik Z. Səmədzadə konkret faktlara və rəqəmlərə istinadən ifşa etmişdir. Azərbaycan SSR 

Dövlət Statistika İdarəsinin 1988-ci ilin əvvəllərinədək olan vəziyyəti əks etdirən rəqəmlərə nəzər saldıqda, 

doğrudan da, sosial-iqtisadi inkişafın bir sıra sahələrində DQMV nəinki Azərbaycanı, hətta Ermənistanı da 

qabaqlayırdı. Eyni zamanda, SSRİ Nazirlər Sovetinin sosial inkişaf üzrə Bürosunun sədrinin birinci müavini 

V. P. Laxtin “İzvestiya” qəzetinin 25 mart 1988-ci il tarixli nömrəsində bildirmişdi ki, “Dağlıq Qarabağ Vilayəti 

mənzillə təminat sahəsində Azərbaycanın digər bölgələrini orta hesabla 1,4 dəfə geridə qoyur. Bir sıra başqa 

göstəricilər üzrə də vilayətdəki vəziyyət hər iki müttəfiq respublikadakından yaxşıdır”. 

Buna baxmayaraq, 1988-ci il martın 24-də “Dağlıq Qarabağ problemi”ni həll etmək üçün Sov. İKP MK və 

SSRİ Nazirlər Soveti “1988-1995-ci illərdə Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin sosial-iqtisadi 

inkişafının sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında” qərar qəbul etdi. Lakin baş verən sonrakı hadisələr DQMV-nin 

sosial-iqtisadi geriliyi barədə erməni siyasətçiləri və onların mərkəzdəki himayədarlarının irəli sürdükləri bu saxta 

tezisin yalnız bəhanə, əsas məqsədin isə Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiasında olduğunu göstərdi. 

Münaqişənin başlanğıcında Azərbaycan ümid edirdi ki, məsələ mərkəzi hakimiyyət orqanları tərəfindən 

ədalətlə həll olunacaq. Lakin təcavüzkarla təcavüzə məruz qalanın eyni tutulması nəticəsində bu günədək həllini 

tapmayan münaqişənin əsası qoyuldu. Sovet rəhbərliyinin məsələyə vaxtında və prinsipial qiymət verməməsi, 

Ermənistanın ərazi iddialarının əsassız olmasının göstərilməməsi əvvəl Əsgəranda, sonra isə ermənilər tərəfindən 

xüsusi plan əsasında hazırlanmış Sumqayıtda baş verən faciəli hadisələrə gətirib çıxartdı. 

Artıq ilin ikinci yarısında vəziyyət o qədər mürəkkəbləşdi ki, DQMV-nin azərbaycanlı əhalisinə qarşı silahlı 

təcavüz oldu. Belə ki, avqustun axırı və sentyabrın əvvəllərində Kərkicahan və Xocalı üzərinə ermənilərin kütləvi 

hücumu baş verdi. Sentyabrın 18-də ermənilər Xankəndində yaşayan 15 minə qədər azərbaycanlını şəhərdən 

zorakılıqla çıxardılar, onların evləri yandırıldı, özlərini isə Şuşa və ətraf rayonlara köçməyə məcbur etdilər. 

1988-ci il sentyabrın 21-də DQMV-də xüsusi vəziyyət elan edildi və qadağan saatı qoyuldu. Lakin xüsusi 

vəziyyətin tətbiq olunması da DQMV-də və Ermənistanda zorakılığın qarşısını ala bilmədi. Mərkəzi ittifaq 

orqanlarının hadisələrə birtərəfli yanaşması nəticəsində Dağlıq Qarabağ və Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılar 

hərbi təcavüzə məruz qalmaqla yanaşı, kütləvi şəkildə öz doğma yurdlarından çıxarıldılar. 

1989-cu il yanvarın 12-də SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyəti DQMV-də və onun ətrafında millətlərarası 

münasibətlərin gərginliyinin davam etməsi ilə əlaqədar olaraq və bunun qarşısını alıb regionda vəziyyəti 
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sabitləşdirmək məqsədilə Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR tərkibində Muxtar Vilayət statusunu saxlamaqla 

DQMV-də xüsusi idarə formasının tətbiq edilməsi haqqında fərman qəbul etdi. Həmin fərmanla DQMV-də 

bilavasitə SSRİ-nin ali dövlət hakimiyyəti və idarə orqanlarına tabe olan Xüsusi İdarə Komitəsi yaradıldı. 

Xüsusi İdarə Komitəsi “millətlərarası münasibətlərin daha da kəskinləşməsinin qarşısını almaq və bu 

regionda vəziyyəti sabitləşdirmək ” adı altında yaradılsa da, fərmanda göstərilənlərin əksinə olaraq bu komitənin 

fəaliyyətdə olduğu müddətdə DQMV-də vəziyyət daha da kəskinləşmişdi. Komitənin sədri A. İ. Volski vəziyyəti 

sabitləşdirmək deyil, əksinə, gərginləşdirmək siyasəti yürütdü. Onun fəal “səyləri” nəticəsində az müddət ərzində 

vilayətin idarə və müəssisələrinin demək olar ki, hamısı Azərbaycanın tabeliyindən çıxarılaraq mərkəzin 

tabeliyinə keçirildi. Bütün sənədlərdə DQMV Azərbaycanın tərkibindən çıxarılmışdı. Belə ki, o dövrdə SSRİ Plan 

Komitəsinin hesabat sənədlərində Dağlıq Qarabağ əslində onaltıncı müttəfiq respublika kimi, əlahiddə 

göstərilirdi. Vilayət İcraiyyə Komitəsinin binasının üzərində dalğalanan Azərbaycan bayrağı çıxarılıb 

Ermənistanın bayrağı sancılmışdı. Hər gün Xankəndi -Yerevan marşrutu üzrə təyyarələr 22 dəfə reysə çıxırdı. 

Bu dövrdə Xankəndindən qovulmuş azərbaycanlıların öz doğma ev-eşiklərinə qayıtmasına nəinki təminat 

yaradılmadı, əksinə, vilayətin azərbaycanlılar yaşayan kəndləri Xüsusi İdarə Komitəsinin “köməkliyi” ilə 

məqsədəuyğun şəkildə boşaldıldı. Ümumiyyətlə, A. İ. Volskinin “ciddi qayğısı” sayəsində vilayət demək olar ki, 

Azərbaycan hökumətinin nəzarətindən çıxmışdı. 

1989-cu ilin axırlarında Qarabağda vəziyyət olduqca acınacaqlı idi. Xüsusi İdarə Komitəsi A. Volski başda 

olmaqla Moskvanın göstərişi əsasında, Ermənistanın iradəsi ilə antiazərbaycan fəaliyyətini davam etdirirdi. 

Azərbaycanlıların ermənilər tərəfindən vilayətdən çıxarılması və təcavüzə məruz qalması respublikada Xüsusi 

İdarə Komitəsinin fəaliyyətinə qarşı böyük narazılıq yaratmışdı. Sovet rəhbərliyinin baş verən hadisələrə laqeyd 

münasibəti, Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi tələbinin vaxtında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və 

suverenliyinə qəsd kimi qiymətləndirilməməsi yaranmış vəziyyəti daha da ağırlaşdırdı. 

Dağlıq Qarabağda vəziyyətin belə bir gərgin anında Ermənistan SSR Ali Soveti 1989-cu il dekabrın 1-də 

Azərbaycanın suverenliyini kobud surətdə pozaraq DQMV-nin Ermənistan SSR-lə birləşdirilməsi haqqında 

Konstitusiyaya zidd qərar qəbul etdi. 42 gün ərzində DQMV-nin müəssisələri Ermənistanın müvafiq nazirlik və 

idarələrinin tabeliyinə verildi. Birbaşa Sovet rəhbərliyinin fəaliyyətsizliyi, bəzən isə açıq himayədarlığı sayəsində 

DQMV iqtisadiyyatının və digər sahələrinin faktiki olaraq Azərbaycandan ayrılması və Ermənistana 

birləşdirilməsi baş verdi. Bütün rayon partiya komitələri Ermənistan KP-nın tərkibinə daxil oldu. Azərbaycanın 

bütün dövlət atributları (bayrağı, gerbi, himni və s.) dəyişdirildi və DQMV ərazisində Ermənistanın bayrağı və 

gerbi qaldırıldı. Ermənistan rəhbərliyi və erməni separatçıları mərkəzin bəzi dairələrinin köməkliyi ilə vilayətdə 

əsl mənada Dağlıq Qarabağın iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni cəhətdən mənimsənilməsi prosesi aparırdılar. 

1991-ci ildən Qarabağın dağlıq hissəsində baş verən hadisələrin gərginliyi get-gedə artırdı. Artıq ictimai-

siyasi vəziyyət böyük fəlakətin yaxınlaşmasından xəbər verirdi. 1991-ci ilin iyun-dekabr aylarında erməni silahlı 

qüvvələrinin Xocavəndin Qaradağlı və Əskəran rayonunun Meşəli kəndinə hücumu nəticəsində 12 nəfər 

öldürüldü, 15 nəfər isə yaralandı. Həmin ilin avqust və sentyabr aylarında Şuşa-Cəmilli, Ağdam-Xocavənd və 

Ağdam-Qaradağlı avtobuslarının erməni silahlı dəstələri tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində 17 nəfər həlak 

oldu, 90 nəfərə qədər azərbaycanlı yaralandı. 1991-ci il oktyabrın sonunda və noyabr ayı ərzində Qarabağın dağlıq 

hissəsindəki 30-dan çox yaşayış məntəqəsi, o cümlədən Tuğ, İmarət-Qərvənd, Sırxavənd, Meşəli, Cəmilli, 

Umudlu, Qaradağlı, Kərkicahan və s. bu kimi digər strateji əhəmiyyətə malik kəndlərimiz ermənilər tərəfindən 

yandırıldı, dağıdıldı və talan edildi. 

Şuşanın Xankəndindən keçən telefon-rabitə xətləri noyabrın 24-dən kəsilmiş, şəhər və azərbaycanlılar 

yaşayan kəndlər tamamilə ətraf aləmdən təcrid olunmuşdu. Nəticədə, Xocalı və Şuşa mühasirədə qalmışdı. 

Dekabrın 2-nə keçən gecə əsasən rus hərbçilərinin idarə etdiyi zirehli texnika növləri, o cümlədən döyüş maşınları 

ilə təmin olunmuş Ermənistan ordusu Xankəndi tərəfdən Kərkicahan qəsəbəsinə hücum edərək, oranı işğal etdi. 

Şuşadan isə əlavə kömək göndərmək qeyri-mümkün idi. Çünki rus hərbçiləri Şuşadan Kərkicahana gedən yolu 

bağlamışdılar. Eyni zamanda, Şuşa şəhərinin özü də hər gün erməni mövqelərindən intensiv top və raket atəşinə 

tutulurdu. 

Ümumiyyətlə, 1988-1991-ci illərdə, yəni hadisələrin başlanğıcından SSRİ-nin süqutuna qədər olan dövrdə 

ittifaqın hakim dairələri tərəfindən himayə edilən Ermənistan Azərbaycana qarşı açıq-aşkar təcavüzkarlıq siyasəti 

yeritmiş, nəticədə dinc sakinlər qətlə yetirilmiş, yaşayış məntəqələri dağıdılmış, talan edilmiş və yandırılmışdır. 

Bu illər ərzində Dağlıq Qarabağda ermənilər tərəfindən törədilmiş 2559 toqquşma, 315 silahlı basqın, 1388 atəşə 

tutma halları qeydə alınmışdır ki, bunların da nəticəsində 514 nəfər həlak olmuş, 1318 nəfər yaralanmışdır. 

1992-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq Ermənistan ordusu bir-birinin ardınca yuxarı Qarabağda 

azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış məntəqələrini də işğal etdilər. Belə ki, fevral ayının 12-də Şuşanın 
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Malıbəyli və Quşçular kəndləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən zəbt olundu. Hücum zamanı 100-dən çox 

azərbaycanlı öldürülmüş, 140-dan çoxu yaralanmış və əsir götürülmüşdür. Bu qanlı hadisələr Rusiyanın 366-cı 

motoatıcı alayının iştirakı ilə həyata keçirilmişdir. Fevralın 13-dən 17-dək isə ermənilərin Xocavənd rayonunun 

Qaradağlı kəndinə hücumu nəticəsində 92 nəfər öldürülərək silos quyusuna atılmış, 117 nəfər kənd əhalisi girov 

götürülmüş və sonradan onların 77 nəfəri amansızlıqla qətlə yetirilmişdir. 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Xankəndində yerləşən Rusiyanın 

366-cı motoatıcı alayının 180 nəfər hərbi mütəxəssisi və ağır texnikanın iştirakı ilə Xocalı şəhərinə hücum edərək 

şəhəri yerlə-yeksan etdilər. Çoxsaylı ağır texnika ilə şəhər tamamilə dağıdıldı, yandırıldı və insanlar xüsusi 

qəddarlıqla qətlə yetirildi. Bu soyqırım nəticəsində 613 nəfər öldürüldü, 487 nəfər şikəst oldu, 1275 nəfər əsir 

götürüldü və 150 nəfər itkin düşdü. 

Xocalıya hücum zamanı 366-cı motoatıcı alayın 3-cü batalyonunda 50-dən çox erməni zabiti və giziri 

iştirak etmişdir. Xocalı soyqırımında izləri itirmək üçün 1992-ci il martın 2-də ruslara məxsus olan 366-cı 

motoatıcı alay Gürcüstanın Vaziani şəhərinə köçürüldü, martın 10-da isə marşal Şapoşnikovun əmri ilə həmin 

alay ləğv edilərək tərkibi başqa alaylara paylandı. Xocalı erməni-rus birləşmiş qüvvələri tərəfindən ələ 

keçirildikdən sonra aydın idi ki, növbəti həmlə Şuşaya olacaq. Ermənilər bunu gizlətmir, şəhərin hücumla 

alınmasına və dəhliz açmaq üçün Laçının tutulmasına açıq-aşkar hazırlıq görürdülər. Şuşanın strateji mövqeyi 

Azərbaycanın bu qədim şəhərinin qısa müddətdə asanlıqla ələ keçirilməsi ehtimalını heçə endirirdi. Lakin Şuşanı 

ələ keçirmək üçün ermənilər ən qatı cinayətlərə əl ataraq torpaqlarımızı kənd-kənd işğal edir, Şuşaya doğru 

irəliləyirdilər. Şuşanın itirilməsi Azərbaycan üçün nə demək idi? Tarixə nəzər salsaq, Şuşanın nə qədər siyasi və 

hərbi-strateji əhəmiyyətə malik olmasının bir daha şahidi oluruq. 

Mart ayı da Şuşa ətrafında gedən ağır döyüşlərlə müşahidə olundu. Aprelin ortalarından başlayaraq, Şuşa 

yaxınlığında ermənilərin zirehli texnikası, saysız-hesabsız canlı qüvvəsi toplanırdı. Aprelin 24-də ermənilərin 

Şuşaya hücumu gözlənilirdi. Belə ki, ermənilər aprelin 29-da Şuşa ətrafında Hacı talası və Daşaşıran adlanan 

ərazilərə güclü hücuma keçdilər. Bütün bu hücumlar ermənilərin artıq mühasirə vəziyyətində olan Şuşaya doğru 

irəliləməsindən xəbər verirdi. May ayının 7-dən 8-nə keçən gecə Şuşa dörd tərəfdən “qrad”, “kristal” tipli raketlər, 

top, tank, PDM, ZDM, pulemyot və avtomatlarla güclü atəşə tutuldu. Atəş səhərə qədər davam etdi. Səhər tezdən 

ermənilər Xankəndi, Şuşikənd və Kərkicahan istiqamətlərindən piyadalarla hücuma keçdilər. Şəhər ayın 8-i 

axşama qədər müdafiə olunsa da, tank və zirehli maşınların köməyi ilə ermənilər əvvəl Şuşanı, sonra isə Kosalar 

və Şırlan kəndlərini ələ keçirdilər. 

Qarabağın dağlıq hissəsində yerləşdirilmiş Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri digər erməni terrorçu 

dəstələri ilə birlikdə Azərbaycan Respublikasının ərazisində növbəti cinayət törədərək, yuxarı Qarabağda 

azərbaycanlıların yaşadığı sonuncu yaşayış məntəqəsi olan Şuşa şəhərini işğal etdilər. Vaxtilə 33 gün mühasirədə 

qalan, lakin təslim olmayan Şuşanın belə qısa müddətdə süqut etməsinin əsas səbəbi şəhərin müdafiə 

qabiliyyətinin zəif olması idi. Şuşadakı mövcud qüvvələr və onların hərbi hazırlığı ermənilərlə müqayisədə çox 

zəif idi. Doğrudur, Şuşada müəyyən qədər hərbi texnika və canlı qüvvə var idi. Şuşaya hücum ərəfəsində şəhərdə 

2 ədəd tank, 3 ədəd PDM, 4 ədəd ZDM, 1 ədəd qrad raket qurğusu, 3 tabor və 700 döyüşçü olsa da, onlardan 400 

nəfəri ezamiyyətə buraxılmışdı. Ermənilərin öz məlumatlarına görə isə Şuşaya hücumda 100-ə qədər zirehli maşın 

və tank, 11 min nəfər canlı qüvvə iştirak etmişdi. Ermənilər tərəfində xaricdən gətirilmiş muzdlular da 

döyüşürdülər. 

Beləliklə, ən müasir texnika hesabına 289 kvadratkilometr ərazisi, 24 000 nəfər əhalisi, 1 şəhər və 30 

kənddən ibarət olan Şuşa rayonu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi. Şuşa uğrunda döyüşlərdə 

155 nəfər şəhid oldu, 167 nəfər isə yaralandı. Ermənilər tərəfindən əsir götürülmüş və Şuşa türməsində saxlanılan 

114 nəfər azərbaycanlı sonradan xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildi. 

1992-ci il mayın 8-də İranın təşəbbüsü ilə Tehranda Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri arasında üçtərəfli 

görüş keçirildi. Sonralar aydın oldu ki, görüş zamanı Azərbaycan-Ermənistan sərhədi boyu və Qarabağın dağlıq 

hissəsində atəşin dayandırılmasından erməni tərəfi əslində başqa məqsəd güdürmüş. Məhz bu görüş Ermənistana 

beynəlxalq ictimaiyyətdən öz niyyətlərini gizlətmək üçün lazım idi. Heç şübhəsiz ki, Ermənistan rəhbərliyi 

hazırlanmış hücum əməliyyatından əvvəlcədən xəbərdar olmuşdur. Çünki Şuşanın işğalı Ermənistan rəhbərliyinin 

Tehranda danışıqlar apardığı, atəşi dayandırmağı tələb etdiyi vaxtla üst-üstə düşür və bağlanan sülh müqaviləsi 

mürəkkəbin quruduğu ana qədər qüvvədə qalmışdır. Bununla yanaşı, ermənilər həmişə olduğu kimi, hücum 

ərəfəsində bütün dünyaya Şuşadan Xankəndinə güclü hücumlar edilməsi barədə dezinformasiya yaymışdılar. 

Bu hadisə BMT Nizamnaməsini və ATƏT-in prinsiplərini mütəmadi şəkildə kobud şəkildə pozaraq 

Qarabağın dağlıq hissəsini zorla Ermənistana ilhaq etməyə çalışan Ermənistan hökumətinin beynəlxalq hüquq 

normaları ilə bir araya sığmayan və təcavüzkar siyasətinə sadiq qaldığını bir daha təsdiq etdi. Şuşanı ələ 
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keçirməklə Ermənistan bu problemi yalnız hərbi-taktiki baxımdan həll etmiş oldu. Problemin siyasi həlli isə 

getdikcə dərinləşərək çətin məcraya salındı. Məhz Şuşanın işğalı sonralar digər Azərbaycan ərazilərinin 

itirilməsində əsas rol oynadı. 

Azərbaycanın qədim musiqi və mədəniyyət mərkəzi Şuşa şəhərinin işğalından sonra erməni hərbi qüvvələri 

Şuşa-Laçın yolunu bağlayaraq birbaşa Ermənistan Respublikası ərazisindən Laçın şəhərini güclü top atəşinə 

tutdular. Erməni hərbi qüvvələrinin məqsədi işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarında möhkəmlənmək, Qarabağın 

dağlıq hissəsini Ermənistan Respublikasına birləşdirmək üçün onların arasında dəhliz açmaq idi. Bu yolda iki 

respublikanın arasında yerləşən Azərbaycan şəhəri - Laçın əsas maneə idi. Şuşa işğal edildikdən az sonra, 

ermənilər qısa müddət ərzində, yəni mayın 18-də Laçın şəhərini də zəbt etdilər. Nəticədə 1385 kvadratkilometr 

ərazisi, 71 000 nəfər əhalisi və 120 kəndi olan Laçın rayonu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu. 

Beləliklə, “öz müqəddəratını təyin etmək” ideyasını reallaşdırmaq adı altında Azərbaycanın Dağlıq 

Qarabağ bölgəsini Ermənistanla birləşdirən dəhliz silah gücünə ələ keçirildi. Laçının işğalı müharibənin Dağlıq 

Qarabağ hüdudlarından çıxdığını və Ermənistanın hərbi işğalçılıq niyyətinin böyük olduğunu göstərdi. 

Ermənilərin “humanitar dəhliz” adlandırdığı bu yol ilə Dağlıq Qarabağa külli miqdarda silah, döyüş sursatı və 

hərbi qüvvə gətirildi. 

Nəticədə 1993-cü il ərzində Ermənistanın ərazi iddiası obyekti olan Dağlıq Qarabağ bölgəsinin (4,4 min 

kvadratkilometr) hüdudlarından kənarda yerləşən və onun ərazisindən 4 dəfə böyük olan Kəlbəcər, Ağdam, 

Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan bölgələri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi. Azərbaycanın 

işğal olunmuş ərazilərindən 1 milyondan çox əhali (ümumi əhalinin 15%-i) öz torpağında qaçqın vəziyyətinə 

düşdü, 900-ə yaxın yaşayış məntəqəsi dağıdıldı, talan edildi və yandırıldı. Hazırda Azərbaycan ərazisinin 20 % - 

dən çox (17 min kvadratkilometr) hissəsi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdur. 

1988-1993-cü illərdə Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 20 000 nəfər azərbaycanlı həlak olmuş, 100 

000 nəfərdən çoxu yaralanmış, 50 000 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarət alaraq əlil olmuşdur. Münaqişə dövründə 

4853 nəfər itkin düşmüş, onlardan 1357 nəfəri əsirlikdən azad edilmiş, 783 nəfəri isə hələ də Ermənistanda 

əsirlikdədir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin məlumatına görə 439 nəfər əsirlikdə ölmüşdür. 

Torpaqlarına təcavüz olduqdan sonra da, Azərbaycan Respublikası bütün vasitəçilik missiyalarından imtina 

etməyərək, problemin BMT və ATƏT prinsipləri çərçivəsində həllinə tərəfdar olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. 

1992-ci il mayın 31-də Romada ATƏT-in Minsk qrupunun danışıqları seriyasından ilkin mərhələ başlandı. 

Romada 11 ölkənin - ABŞ, Türkiyə, Rusiya, Fransa, İtaliya, İsveç, Çexiya, Slovakiya, Belarus, Azərbaycan və 

Ermənistan nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən görüş bir növ Dağlıq Qarabağa dair Minsk konfransına hazırlıq 

məqsədi daşıyırdı. Lakin Ermənistan ordusunun Şuşa və Laçını işğal etməsi sülh missiyasını öz üzərinə götürmüş 

Minsk konfransının keçirilməsi yolunda maneəyə çevrildi. 

Buna baxmayaraq, Azərbaycan dövləti beynəlxalq təşkilatların, xüsusilə də münaqişəni dinc vasitələrlə 

nizama salmaq üçün vasitəçilik missiyasını öz üzərinə götürmüş ATƏT-in Minsk qrupunun sülhyaratma 

təkliflərinə hörmətlə yanaşaraq onun işində müntəzəm və əməli şəkildə iştirak edir. Lakin münaqişə başlayandan 

keçən dövr ərzində aparılan danışıqlarda təcavüzkar Ermənistan öz qeyri-konstruktiv mövqeyindən geri çəkilmir. 

Ümummili liderimiz Heydər Əliyevin siyasi kursunu uğurla davam etdirərək 2003-cü ildə Azərbaycan 

Prezidenti seçildiyi ilk gündən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasına 

xüsusi diqqət yetirən cənab İlham Əliyev bu məsələdə yalnız respublikamızın milli və dövlətçilik maraqlarını 

daim üstün tutduğunu nümayiş etdirmişdir. Azərbaycan Prezidenti bütün xarici səfərlərdə, eləcə də Bakıda 

keçirdiyi çoxsaylı görüşlərdə Ermənistanın hərbi təcavüzü məsələsini daim önə çəkərək Azərbaycan xalqının öz 

torpaqlarının işğalı ilə heç zaman razılaşmayacağını, ehtiyac yarandığı halda, hərbi əməliyyatların başlanmasına 

qərar verəcəyini vurğulamışdır. Eyni zamanda, dövlət başçısı cənab İlham Əliyev münaqişənin yalnız beynəlxalq 

hüquq normaları əsasında respublikamızın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi şərtilə dinc vasitələrlə nizama 

salınmasının tərəfdarı olduğunu bildirməklə yanaşı, beynəlxalq təşkilatların bu sahədə səylərini gücləndirməsinin 

zəruriliyini bəyan etmişdir. 
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Azərbaycanın incisi - Şuşa 
 

Ruhiyyə 

 

Bu gün Azərbaycanın əsas siyasi və mədəni mərkəzlərindən biri olan Şuşanın Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən işğalından 17 il ötür 

Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın Şuşa şəhərini işğal etməsindən 17 il ötür. Düşmən bölmələri 

bir neçə gün davam edən hücumlardan sonra 1992-ci il mayın 8-də Şuşanı işğal edib. 289 kv/km ərazisi olan 

Şuşanın işğalı zamanı 480 nəfər günahsız insan qətlə yetirilib, 600 nəfər yaralanıb, 150 nəfər əlil olub, 552 körpə 

yetim qalıb, 68-ya yaxın mülki şəxs girov götürülüb və itkin düşüb, 25 minə yaxın insan məcburi köçkünə çevrilib. 

Ermənilər Şuşada 279 mədəni, tarixi və dini abidəni, 2 sanatoriyanı, 70 yerlik turist bazasını, 7 məktəbəqədər uşaq 

müəssisəsini, 22 ümumtəhsil məktəbini, mədəni-maarif, kənd təsərrüfatı texnikumlarını, 8 mədəniyyət evini, 14 

klubu, 20 kitabxananı, 2 kinoteatrı, 3 muzeyi, Şərq musiqi alətləri fabrikini dağıdıb, talan edib, erməniləşdiriblər. 

Şuşa Dövlət Dram Teatrı, Dövlət Qarabağ tarixi və Şuşa şəhərinin tarixi muzeyləri, Üzeyir Hacıbəyovun, 

Bülbülün, Mir Möhsün Nəvvabın ev muzeyləri, Azərbaycan Xalçası Dövlət Muzeyinin filialı, Dövlət Rəsm 

Qalereyası, məşhur Gövhər Ağa və daha bir neçə məscid hazırda işğal altındadır. 

Onu Firudin bəy Köçərli “Zaqafqaziyanın Şirazı” adlandırmışdı. Bu gün əsrlər boyu Azərbaycanın əsas 

siyasi və mədəni mərkəzlərindən biri olan Şuşanın işğalından 17 il ötür. Şuşa işğal altında yaşadığı daha bir ili, 

şuşalılar isə qaçqınlıqda keçən ömrün növbəti ilini geridə buraxdı. Qarşıda isə qələbə ümidli günlər, uğurlu illər 

var. Şuşanın da, şuşalıların da gözü məhz həmin illərin yolundadır... 

XVIII əsrin 50-ci illərinin əvvəllərində Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən tikilən Şuşanı yarandığı ilk 

illərdə Pənahəli xanın şərəfinə Pənahabad adlandırıblar. Çox keçməyib ki, Şuşa Azərbaycanın ən mühüm 

şəhərlərindən birinə çevrilib. İşğala qədər rayon mərkəzi kimi fəaliyyət göstərib. Şuşanı məşhurlaşdıran, sevdirən 

isə təbiəti ilə yanaşı insanları, musiqisi olub. “Şərqin konservatoriyası” adlandırılan Şuşa Azərbaycanın bir sıra 

görkəmli müğənnilərinin, musiqiçilərinin, böyük bəstəkarların və dirijorların vətənidir. Qədim memarlıq və 

incəsənət abidələrini isə sadalamaqla qurtarmaz. Bəzi mənbələrdə göstərilib ki, işğala qədər şəhərdə qeydə alınmış 

170 memarlıq və 160 incəsənət abidəsi olub. Şairə Xurşudbanu Natəvanın, artilleriya generalı, Port-Artur 

qalasının qəhrəmancasına müdafiəsinin iştirakçısı olmuş Səməd bəy Mehmandarovun, dahi bəstəkar Üzeyir 

Hacıbəyovun, görkəmli müğənni Bülbülün, şair və rəssam Mir Möhsün Nəvvabın ev muzeyləri, İbrahim xanın və 

onun qızı Qara Böyükxanımın qəsrləri, qala divarı Şuşanın siması idi. İndi bu sima güllələnmiş abidələrdən, 

dağıdılmış infrastrukturdan, xaraba qalmış şəhərdən ibarətdir. 

Əsrlərdən bəri davam edən erməni təcavüzünün ilk qurbanlarından biri məhz Şuşa olub. 1905-1906-cı 

illərdə Cənubi Qafqazda erməni və türk müsəlmanlar arasında ən kəskin döyüşlər Gəncə quberniyasının Şuşa və 

Gəncə şəhərlərində olub. Əsrin sonlarında növbəti təcavüz isə Şuşanın işğalını gerçəkləşdirdi... 

Şuşa Sovet hakimiyyəti illərində xüsusilə, ötən əsrin 70-ci illərində özünə gəlməyə başlayıb. Bu illərdə 

Şuşanın ən sürətli inkişafı ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərinə təsadüf edib. Azərbaycan KP MK-nın 

birinci katibi Heydər Əliyev 1982-ci ilin yanvarında Şuşada olub. Şuşalıların o gündən maraqlı xatirələri də var. 

Rayon icra başçısının müavini Atamoğlan İbrahimovun sözlərinə görə, Şuşa şəhərinə qalxa bilməyən maşını 

şuşalılar şəhərə əllərində qaldırıb. Bu sevgi 70-ci illərdən sürətlənən inkişafın göstəricisi idi. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyət illəri (1969-1982-ci illər) Şuşanın tez bir 

zamanda kurort şəhərinə çevrilməsi ilə nəticələnib. Şuşanı qoruq şəhəri elan edən Heydər Əliyev tarixi abidələri 

bərpa etdirib. Ulu öndərin Şuşaya gəlişi də Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin açılışı ilə bağlı olub. Həmin illərdə 

Şuşada ümumittifaq əhəmiyyətli sanatoriya və turist bazası istifadəyə verilib. Şirlan kəndindən şəhərə mineral 

Turşsu xətti çəkilib. Səhiyyə, təhsil, sənaye obyektləri istifadəyə verilib. 

A. İbrahimovun sözlərinə görə, Şuşada fəaliyyət göstərən Şərq Alətləri Fabriki hətta Şərqdə Asiya 

ölkələrini musiqi alətləri ilə təmin edən yeganə müəssisə olub. 

Əsrin sonunda baş verən növbəti təcavüz bu inkişafı birdəfəlik dayandırıb və Şuşa süqut edib. Bu süqut 

böyük məbləğdə maddi vəsait və mənəvi ziyanla müşayiət olunub. 37 kənd, 1 qəsəbə və 1 şəhər - bütövlükdə Şuşa 

rayonu işğal olunub. 6800 yaşayış evi dağıdılıb. Nəticədə 28 min nəfərədək rayon əhalisi qaçqın düşüb. Onlar 

hazırda 50 rayon və şəhərdə, 200 yaşayış məntəqəsində məskunlaşıb. Dəymiş ziyanın dəyəri isə hər hansı rəqəmlə 

ölçülə bilməz. Atamoğlan İbrahimovun sözlərinə görə, ermənilər Şuşada elə abidələri məhv edib ki, onun nəinki 

mənəvi dəyərini, hətta maddi dəyərini hesablamaq çətindir: “Şuşada Pənah xan dövrünün abidələri olub. Onların 

qiymətini hesablamaq çox çətindir. Qızıl pulla hazırlanmış, əllə cilalanmış abidələri nə qaytarmaq, nə bərpa 

etmək, nə də yenidən hazırlamaq mümkündür. Başqa bir tərəfdən, dəymiş ziyan yaradılan xüsusi komissiyada 
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hesablanmalıdır”. 

1988-ci ildə Şuşa və Əsgəran ərazisində nadir təbiət komplekslərini qorumaq üçün təşkil edilən Daşaltı 

Dövlət Təbiət Yasaqlığı 450 ha ərazini əhatə edirdi. 1992-ci ildən işğal altında qalan yasaqlıq hazırda tamamilə 

məhv edilib. 

Şuşanın “Haça yal” adlanan sahəsində uzun illər əkilərək becərilmiş 1500-2000 ədəd palıd ağacı doğranıb. 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin “İşğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində ətraf mühitə və təbii 

sərvətlərə dağıdıcı təsiri müəyyənləşdirən (izləyən) operativ mərkəz”i işğaldan sonrakı dövrlərdə rayon 

ərazilərində müxtəlif vasitələrlə aparılmış videoçəkilişlərə baxaraq, təbii sərvətlərin ermənilər tərəfindən 

dağıdılmasına dair aşağıdakı faktları aşkarlayıb: 

Şuşa şəhərində yanacaq kimi Qarabağ meşələrinin nadir çoxillik ağaclarından istifadə olunur. 

Şuşa şəhərinin yuxarı hissəsində Dörd yol adlanan yerdən yuxarı Laçın küçəsinin solunda, Q. Əsgərov 

küçəsində 200-ə yaxın müxtəlif növ iri diametrli çoxillik ağaclar kəsilib, ondan bir qədər irəlidə yolun sağında isə 

ağaclar bütünlüklə qırılıb. 

Zarıslı kəndində bütün ağaclar, o cümlədən, məktəb həyətində olan dekorativ və meyvə ağacları tamamilə 

məhv edilib. 

Şuşanın Topxana meşəsinin qoruq zonasında, meşənin lap hündür yerində meşə sahəsi qırılaraq geniş 

düzənlik açılıb və orada tikintilər inşa edilib. 

İtkilərimiz bununla bitmir. Şuşa uğrunda döyüşlərdə 300-dən artıq şəhidimiz var. Onların 196 nəfəri əslən 

şuşalılardır. Şuşa uğrunda döyüşlərdə 150 nəfər əlil olub, 552 körpə yetim qalıb, 22 minə yaxın insan qaçqın 

düşüb, 200 tarixi abidə, 2 sanatoriya, görkəmli sənət adamlarının ev muzeyləri, 70 yerlik turist bazası və 1200 

yerlik internat dağıdılıb. 

 

Yeni Azərbaycan. - 2009. - 8 may. - № 85. – S. 7. 

 

 


