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Azərbaycan Respublikasında 2022-ci ilin “Şuşa İli” elan 
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Sərəncamı

05 yanvar 2022, 12:00
Qarabağın tacı olan Şuşa xalqımız üçün müqəddəs və əziz mə-

kandır. Şuşa sevgisi hər bir azərbaycanlının mənəvi varlığının ayrıl-
maz parçasıdır.

Təməli 1752-ci ildə Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən qo-
yulan 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.

Bənzərsiz tarixi görkəmini və formalaşdırdığı özünəməxsus mü-
hiti həmişə qoruyub saxlayan bu şəhər yetirdiyi böyük şəxsiyyətləri 
ilə ədəbi, mədəni, elmi və ictimai fikir salnaməmizə əlamətdar sə-
hifələr yazmışdır.

Şuşa şəhərinin ötən əsrin 70-ci illərində sürətli inkişafı Ümum-
milli Liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə sıx bağlıdır. Şəhərin inkişa-
fına dair xüsusi qərarlar məhz Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə qəbul edil-
mişdir. Həmin vaxtdan Şuşada quruculuq işləri geniş vüsət almış, 
mədəniyyət xadimlərimizin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi istiqamə-
tində mühüm addımlar atılmışdır.

Strateji mövqeyi ilə seçilən Şuşa Azərbaycana qarşı hərbi təca-
vüzə başlamış Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən 1992-ci il 
mayın 8-də işğala məruz qalmışdır. İşğal dövründə şəhərdəki yüz-
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lərlə tarix və mədəniyyət yadigarı vandalizm aktları nəticəsində da-
ğıdılmışdır.

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.

Şuşa zəfərindən dərhal sonra şəhərdə infrastrukturun qurulması 
ilə yanaşı, tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpasına başlanılmış, 
quruculuq işlərinin təşkilində çevikliyin, səmərəliliyin təmin olun-
ması üçün burada dövlət idarəetməsinə böyük diqqət yetirilmiş, 
Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi yaradılmışdır.

Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilən Şuşada bu gün 
şəhərin əsl tarixi simasının bərpası yönündə nəhəng layihələr gerçək-
ləşdirilir. 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 pay-
taxtındakı kompleks işlərin tərkib hissəsidir.

Cıdır düzündə “Xarıbülbül” musiqi festivalının və Vaqifin möh-
təşəm məqbərəsi önündə Vaqif Poeziya Günlərinin təşkili ənənəsinin 
bərpası da göstərir ki, Şuşa sürətlə dirçələrək əvvəlki dolğun mədəni 
həyatına qovuşmaq yolundadır.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 
32-ci bəndini rəhbər tutaraq və Şuşanın Azərbaycan xalqı üçün tarixi 
əhəmiyyətini, yüksək mədəni- mənəvi dəyərini nəzərə alaraq qərara 
alıram:

1. 2022-ci il Azərbaycan Respublikasında “Şuşa İli” elan edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti “Şuşa İli” ilə 

bağlı tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 yanvar 2022-ci il
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QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR NİDASINDAN 
ŞUŞA İLİNƏ!

 

Əlimuxtar Muxtarov
AMEA Gəncə Bölməsi, 

Nizami Gəncəvi Mərkəzi
Böyük elmi işçi

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Şuşa ili Ali Baş Komandan İlham Əliyevin, Rəşadətli Azərbay-
can Ordusunun, əziz Şəhidlərimizin, Qazilərimizin timsalında Bö-
yük ömrün tarixi hesabatıdır.Şuşa ili tarixi ata nəsihətinin reallaşma-
sı, günəş kimi təzahürü, ilhamnaməsidir. Xüsusilə Şuşanın azadlığa 
qovuşduğu, ilahi, tarixi, dünyəvi ədalətin zəfər çaldığı gün  Ali Baş 
Komandanın qərinələrlə, yüzilliklərlə yaşayacaq manifest nitqi uca 
millətin olduqca yüksək zirvələrdən zəfər bəyanı idi.”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 azərbaycan-
lıları!

Şuşa ili sınmış qürurumuzun, əyilmiş qəddimizin təntənəsi,dir-
çəlməsi, dünya dövlətləri, xalqları müvazənəsində biz də varıq de-
yişimizin carçısı, sübutudur. Şuşa ili təkcə ədəbiyyat, mədəniyyət, 
tarix, incəsənət ili olmayıb, qəhrəmanlıq, mərdlik, şücaət, əyilməzlik 
və ən ümdəsi daim haqq yolunda qılınc qaldıran əziz şəhidlərimizin, 
babalarımızın, analarımızın arzularının təcəssümüdür, sədasıdır... 
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Şuşa ili öz tarixi qələbəsi ilə dünyanı heyran qoyan rəşadətli Azər-
baycan ordusunun, atasının üzünü görmədən, ancaq bir ömür boyu 
atası ilə fəxr edəcək şəhid övladlarının, əl əməyi, göz nuru övladları-
nı şəhid vermiş, amma yenə də Vətən sağ olsun deyən şəhid anaları-
nın ilidir Şuşa ili... Şuşa ili -“Az imiş O, yenidən bölünür, parçalanır, 
Təbriz dərdi üstünə Şuşa dərdi calanır”-deyə hayqıran ulularımızın 
ruhlarının şad olduğu ildir... ”Şuşa ili bir ömrün ən məhsuldar,  ol-
duqca  məharətli  bir nəticəsi, hesabatıdır. Ölkə Başçısı Müzəffər Ali 
Baş Komandan İlham Əliyevin uzaqgörən siyasəti və rəşadətli Azər-
bayan ordusunun tarixə qızıl hərflərlə yazadıqları “44 Günlük Vətən 
Müharibəsi”ndə əldə etdikləri  parlaq qələbə Şuşa ili ilə daha da 
möhtəşəmliyinə qovuşdu. Prezident İlham Əliyevin 2022-ci ili Şuşa 
ili elan etməsi 2022-ci ildə meydana gələn bir hiss, çağırış olmayıb, 
tarixi xeyli əvvəllərə gedib çıxan bir idarəetmənin, məhsuldar fəa-
liyyətin nəticəsidir.Və ən əsası Şuşa ili Azərbaycan Respublikası-
nın xalq dövlət birliyinin vəhdətindən meydana gələn tarixi bir zəfər 
olaraq Dövlətimizin qələbəsini gözü götürməyənlərə, millətimizin 
boyük, tarixi zəfərinə kölgə salmağa çalışanlara bir göz dağıdır. Şuşa 
ilinin kəsb etdiyi məna bizim birliyimizin, bərabərləyimizin qələbə-
sidir. Şuşa ili ölkəmizdə dilindən, dinindən, irqindən, mənsub oldu-
ğu dünyagörüşündən aslı olmayaraq hər bir vətəndaşımızın sevinci-
nin, fərəhinin, bir amal uğrunda birləşməyimizin təntənəsidir ki, biz 
də bunun ən parlaq, ən təsirli təzhürünü, nümunəsini  Heydər Əliyev 
Fondunun təşkilatşılığı ilə  12 May 2021-ci ildə Şuşa şəhərində ke-
çirilən  “Xarı bülbü”l festivalında gördük, yaşadıq. 

Şuşa ilinin bizlərə bəyan etdiyi öyüd bundan ibarətdir ki, biz 
bir olduğumuzda daha güclü oluruq. Dəmir yumruq kimi birləşəndə 
aşılmaz,sıldırım qayaları ən müasir silahlar olmadan belə Şuşa fa-
tehləri kimi vətən sevgisi ilə aşırıq, məqsədimizə, hədəfimizə nail 
oluruq..və xalqımızla yanaşı, dünya insanlarına da yuxu kimi gö-
rünənləri, namümkün kimi anlaşılanları mümkünə çevirib həyat sal-
naməsinə yazırıq...Şuşa ili bizlərə çox mətləbləri izah edir...Şuşa ili 
bizlərə tarixi ekskurs etdirib bir daha unutqan olmamağımızı təlqin 
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edir. Şuşa ili bizə bəyan edir ki, biz Şuşamızı birliyimizi, bərabərlə-
yimizi, ittaifaqımızı pozduğumuzu günlərdə itirmişdik və pozulan 
birliyimizi də bərpa edib 30 illik həsrətdən sonra mədəniyyətimizin 
paytaxtına, doğma Qarabağımıza qovuşduq. Bu parlaq qələbəni əldə 
etməyin nə qədər çətin olduğunu bildiyimiz kimi,  onu  qorumağın 
da bir o qədər çətin olmasını dərk edib, müstəqil dövlətimizin və 
Onun Rəhbərinin ətrafında sıx birləşib yeri gəldikcə düşmənlərimizə 
maddi mənəvi daha da ağır zərbələr vurmalıyıq.

Şuşa ili hal-hazırda Yer kürəsində yaşayan 50 milyondan artıq 
soydaşımızın deyil, həm də Şuşa arzusu gözündə dünyadan köçmüş 
əcdadlarımızın, millətimizin ən böyük diləyi, daha böyük idealı ol-
muşdur. Deməli, Qarabağımızın, onun baş tacı olan Şuşamızın azd 
edilməsi Möhtərəm Prezidentimizin ifadə etdiyi kimi təkcə  ata və-
siyyəti olmayıb, eyni zamanda vaxtilə işğal altında olan torpaqları-
mıza görə gözü arxada dünyadan köçən həmvətənlərimizin arzusu, 
vəsiyyəti və təmənnilərinin gerçəkləşməsi anlamına gəlir...

Şuşa ili Qarabağda heç bir tarixi, mədəni əsası olmayan ermə-
ni faşizminin, onları müdafiə edən havdarlarının bütün mənaları ilə 
süqutu, iflası ilidir…

Azərbaycanın hər bir qarış torpağı  vətəndaşları üçün müqəd-
dəsdir, əzizdir, doğmadır. Müqəddəsdir ona görə ki, Ana torpaq de-
yirik hər birimiz Vətənimizə... Torpağımızın müqəddəsliyini ona 
təyinedici Ana kəlməsi ilə qüvvətləndirirksə, deməli, Vətənimiz də 
Anamız qədər ülvidir, doğmadır lap həyatımızın, ömrümüzün özü-
dür. And yerimiz olan Ana Vətənimizin daxilində də elə məkanları-
mız var ki, müqəddəsdən olduqca müqəddəsdir. Bu məkan yaşayan 
soydaşlarımızın dilində və dünyadan köçmüş əzizlərimizin ruhun-
da bitən Qarabağdırsa, Qarabağın da daxilində and yerimiz olan 
müqəddəs Şuşamızdır...Şuşa ilə bağlı olan hər bir element tarixindən 
ədəbiyyatına, mədəniyyətindən incəsənətinə, florrasından faunasına, 
havasından səmasına bizim üçün nə qədər əzizdirsə, Şuşa ili də sa-
daladığımız başlıqların kontekstində bir o qədər əzizdir, doğmadır, 
ürəyimizcədir....
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Ölkə Başçısı, Cənab Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 05 yan-
var 2022-ci ili Şuşa ili elan etməsi ilə bağlı verdiyi sərəncam  məhz 
Şuşanın özü qədər, tarixi, ədəbiyyatı, incəsənəti qədər qüdsiyyətə, 
böyük dəyərə malikdir.... Şuşanın ehtiva etdiyi mənaya baxın ki, 
Şuşanın azad olunması Dövlətimizin Vətən Müharibəsindəki qələ-
bəsini şərtləndirdi və həmin tarixi gün Möhtərəm Prezidentimizin 
sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında Zəfər Günü elan edildi. 
Bu qərar Şuşa şəhərinin Azərbaycan tarixində oynadığı rola, məxsus 
olduğu mövqeyə ən ali minnəttarlıq yanaşmasıdır. Ölkə Başçısının 
Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunduğu gün xalqdan aldığı güclə söy-
lədiyi “Əziz Şuşa sən azadsan! Biz səni dirçəldəcəyik!  kəlamlarının 
əməli fəaliyyətdə ən bariz ifadəsinin təcəssümüdür Şuşa ili... Şuşa-
nın azad edilməsi yağı düşmənin kaputulyasiya aktına imza atma-
sına səbəb oldu. Elə məhz Ölkə Başçısının imzaladığı sərəncamın 
da məğzi doğma diyarımızıın bu məziyyətlərindən bəhs edir. Sərən-
camda belə bir fikir var: “ Qarabağın tacı olan Şuşa xalqımız üçün 
müqəddəs və əziz məkandır. Şuşa sevgisi hər bir azərbaycanlının 
mənəvi varlığının ayrılmaz parçasıdır”. Bəli, kiçiyindən böyüyünə, 
ziyalısından kəndlisinə  qədər hər bir vətəndaşımızın görsə də, gör-
məsə də qəlbində ayrıca bir Şuşa sevgisi vardır. Bu sevginin ürəklər-
də, qəlblərdə kök atma səbəbi hamıda eyni ola bilməz. Çünki hərə 
bir xatirə ilə-maddi mənəvi olmasından aslı olaraq müəyyən hadisə 
ilə, məqamla bağlı olaraq sevir Şuşanı. Bu sevginin səəbəbləri, mən-
bələri fərqli olsa da,  onları birləşdirən bir amil var ki, o da Şuşa 
sevgisidir, Vətən məhəbbətidir. Hər kəsin ürəyində  fərqli cür kök 
atan, günü gündən böyüyən  bu Şuşa sevgisini  məhz Şuşa ili bir ara-
ya gətirərək Müzəffər Ali Baş Komandanın və Müzəffər Xalqımızın 
birliyi ilə dünyaya  bir daha Qarabağ Azərbaycandır nidası ilə bəyan 
ediləcək...

Biz birinci növbədə  2022-ci ili Möhtərəm Prezidentimiz tərə-
findən Şuşa ili elan edilməsinin dyaqlarını Qarabağ Azərbaycandır 
nidasında axtarmağımızla yanaşı, ilk növbədə Qarabağ Azərbaycan-
dır nidasının da  köklərini, onu formalaşdıran, gerçəyə çevirən tarixi, 
ictimai, siyasi arqumentləri də təhlil edib üzə çıxarmalıyıq...
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Biz Qarabağ Azərbaycandır nidasını Möhtərəm Prezidentimizin 
nitqində ilk dəfə “Valday” Beynəlxalq Disskusiya Klubunun XVI 
illik plenar iclasında eşitsək də, bu nidanın tarixi və onu formalaşdı-
ran tarixi şəraiti daha əski zamanlarda axtarmalıyıq. Qarabağ Azər-
baycandır nidasının tarixini vaxtı ilə Ulu Öndərin söylədiyi “Arzu 
edirəm ki, sizinlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik!İnanın ki, gedə-
cəyik! Şuşa Azərbaycanın gözüdür. Şuşa bizim mədəniyyətimizin, 
tariximizin rəmzidir!” kəlamlarında axtarmalıyıq.

Qarabağ Azərbaycandır nidasının pillə-pillə reallaşıb,  Şuşa ilinə 
çatmasını 2003-cü ildən Azərbaycana rəhbərlik edən Cənab İlham 
Əliyevin Ulu Öndərin qoyduğu xətlə apardığı daxili və xarici siyasə-
tin uğurlu nəticələrində, tarixilik qazanmış nitqlərində, çıxışlarında  
axtarmalıyıq...

 Qarabağ Azərbaycandır nidası ilə Şuşa ili arasında dövr edən ta-
rixə nəzər salsaq görərik ki, Ölkə başçısının müxtəlif dövrlərdə illə-
rin adlandırılması ilə bağlı verdiyi sərəncamlar milli  məntiqi ardıcıl-
lıqla bir-birini əvəzləyərək sanki Şuşa ilinə bir zəmin hazırlayırmış...

2007-ci il “Gənclər ili”!  Bu ili Ölkə Başçısının çıxışlarının 
kontekstində təhlil etsək, belə bir xülasə  tezisi meydana gələr: “Qa-
rabağımızı işğaldan azad edəcək milli vətənpərvər ruhlu gənclər 
yetişdirmək lazımdır”. Hətta bu məqama toxunan Müzəffər Ali Baş 
Komandan qeyd edirdi: “Qarabağı  işğaldan mənim prezidentliyim 
dövründə yetişən gənclər azd etdi !”

2009-cu il “Uşaq ili”! Bugünkü uşaqlar gələcəyimizin memar-
larıdırlar. Sağlam ruhlu uşaqların yetişdirlməsi dövlətimizin gələcə-
yi üçün maddi-mənəvi ən mühüm sərmayədir- deyirdi Cənab Prezi-
dent!

2010-cu il “Ekologiya ili”! Gənclərimizin, uşaqlarımızın, 
ümuməm ölkəmizin sağalm atmosferdə yaşamsının vacibliyini vur-
ğulayan Ölkə Prezidenti “ Təkcə 2010-cu ildə deyil, ondan sonrakı 
illərdə  də ekoloji məsələlərin həllinə böyük diqqət göstərilməlidir ” 
deyə ifadə edirdi.

 2011-ci il “Turizm ili”! Bu sərəncam Azərbaycanda turizmin 
daha da inkişaf etdirilməsi və turizm fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin 
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yaradılması zərurətini nəzərə alaraq, turizm ehtiyatlarından səmərəli 
istifadə olunmaqla zəngin coğrafi landşafta malik ölkəmizin təbiət 
abidələrinin və eləcə də xalqımızın qədim mədəni-tarixi irsinin geniş 
miqyasda tanıdılmasının təmin edilməsi məqsədi ilə imzalanmışdı.

 2012-ci il “İdman ili”! Bu qərar ölkəmizdə idmanın inki-
şaf etdirilməsi, Olimpiya hərəkatının genişləndirilməsi, gənclərin 
müntəzəm şəkildə idmana cəlb olunması, əhalinin bütün təbəqələ-
ri arasında sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması, yeni idman və 
Olimpiya komplekslərinin tikilməsi zərurəti, eləcə də idmançıları-
mızın London olimpiadasında, dünya və Avropa çempionatlarında, 
rəsmi beynəlxalq yarışlarda yüksək göstəricilərinin təmin edilməsi 
məqsədi daşıyırdı.

 2013-cü il “İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları 
ili”! Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya və 
kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya”nın (2003–
2012-ci illər)” gerçəkləşdirilməsi ölkəmizdə informasiya cəmiyyə-
tinin formalaşdırılması üçün müvafiq hüquqi baza yaratmışdır. Bu-
nunla yanaşı, həyata keçirilən dövlət proqramları və zəruri islahatlar 
nəticəsində ölkəmizin ümumdünya elektron məkanına daha sürətli 
inteqrasiyası təmin edilmiş, elektron hökumətin yaradılması, bilik-
lərə əsaslanan iqtisadiyyatın təşəkkülü, informasiya təhlükəsizliyi və 
digər məsələlərin həlli istiqamətində mühüm addımlar atılmalıdır.

 2014-cü il “Sənaye ili”! Hazırkı mərhələdə müasir çağırışlar və 
yeni təşəbbüslər nəzərə alınmaqla sənayenin modernləşdirilməsi və 
qeyri-neft sənayesinin şaxələndirilməsi məqsədi ilə bir sıra tədbirlə-
rin həyata keçirilməsi, o cümlədən mövcud təbii və iqtisadi resurs-
ların təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilməsi, ənənəvi sənaye sahələri 
ilə yanaşı, yeni prioritet istehsal sahələrinin, sənaye parklarının yara-
dılması, regionlarda sənaye potensialının gücləndirilməsi, sənayenin 
innovasiyalar əsasında inkişafını təmin edəcək imkanların formalaş-
dırılması zəruridir.

 2015-ci il “Kənd Təsərüfatı ili”! Kənd təsərrüfatının inkişafına 
dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi, yeni çağırışlara uyğun sahə üzrə 



13 BB

strateji hədəflərin və institusional dəyişikliklərin müəyyən edilməsi 
sahənin keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçməsinin təməlini qoymuş-
dur. Əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, aqrar sahədə 
ixrac potensialının artırılması məqsədi ilə ölkədə müasir aqroparklar 
və iri fermer təsərrüfatları təşkil edilir. Regionların sosial-iqtisadi 
inkişafına dair dövlət proqramları çərçivəsində bölgələrdə müasir 
infrastruktur qurulmuş, kəndlərarası avtomobil yollarının şəbəkəsi 
genişləndirilmişdir

 2016-cı il “Multikulturalizm ili”! Tarixi İpək yolunda yerləşən 
Azərbaycan müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu məkan olaraq, əsr-
lər boyu milli-mədəni rəngarənglik mühitinin formalaşdığı, ayrı-ayrı 
millətlərin və konfessiyaların nümayəndələrinin sülh, əmin-amanlıq, 
qarşılıqlı anlaşma və dialoq şəraitində yaşadığı diyar kimi tanınmış-
dır. Ölkəmizdə multikulturalizm artıq alternativi olmayan həyat tər-
zinə çevrilmişdir. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin ya-
radılması müasir dövrdə respublikamızda gerçəkləşdirilən siyasətin 
tolerantlıq prinsiplərinə bu gün də sadiq qalmasının bariz nümunə-
sidir. 

Və bu məqamda mühüm bir faktı da qeyd etmək lazımdır ki, 
multukultural ənənəsi, mədəni müxtəliflik sferasında yaşam keçmi-
şi olmayan bir ölkə heç vaxt multukulturalizm ili elan edə bilməz.
Əlbəttə ki, həmin dəyərlərin, mədəni müxtəlifliyin ən zəngin forma-
da yaşandığı bir ölkə kimi Azərbaycnda 2016-cı il multukulturalizm 
elan edildi.

 2017-ci il “İslam həmrəyliyi ili”!  Dinlə bağlı sərt qadağaların 
mövcud olduğu sovet dövrü Azərbaycanında cəmi 17 məscid fəa-
liyyət göstərdiyi halda, hazırda onların sayı 2000-i ötüb keçmişdir. 
Həmin məscidlərin 300-dən çoxu tarixi-mədəni abidə kimi qorunur. 
Azərbaycan dövlətinin İslam dini dəyərlərinə qayğısı sayəsində son 
illər ərzində İslam mədəniyyətinin qiymətli abidələrindən Bibihey-
bət, Təzəpir, Əjdərbəy, Şamaxı Cümə məscidləri və Gəncə şəhərin-
dəki “İmamzadə” kompleksi əsaslı şəkildə yenidən qurularaq təmir 
olunmuş, ölkəmizin paytaxtında Cənubi Qafqazın ən möhtəşəm mə-
bədi Heydər məscidi inşa edilmişdir. 
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Məhz İslam həmrəyliyi ilində Azərbaycan dünya dövlətlərinə, 
sivil quruluşlara da bəyan etdi ki, işğal altında olduğuna görə qədim 
torpaqlarımızda mövcud olmuş 67 müsəlman məscidinin 63-ü tama-
ilə, 4-ü isə qismən dağıdılaraq yararsız hala salınmışdır. İnsanlığa 
sığmayan belə dəhşətli faktlara, hadisələrə dünya birliyi göz yum-
mamamalıdır.

 2018-ci il “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili”! 1918-ci il 
mayın 28-də Azərbaycan xalqının həyatında misilsiz hadisə baş ver-
miş, müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublika olan Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti qurulmuşdur. Cəmi iki ilə yaxın yaşamış Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyəti zəngin dövlət quruculuğu təcrübəsi ilə 
milli dövlətçilik tarixində silinməz izlər qoymuş, xalqın qəlbində 
azadlıq və istiqlal duyğularını gücləndirməklə respublikanın gələcək 
müstəqilliyi üçün etibarlı zəmin hazırlamışdır. 

Xalqımızın milli dövlətçiliyə nail olmaq arzularının gerçək ifa-
dəsi olan və ömrü cəmi 23 ay çəkən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
ürəklərdə elə bir məşəl alovlandırdı ki, təqribən, 70 il ərzində hökm-
ranlıq etmiş totalitar kommunist rejiminin amansız cəza-repressiya 
maşını da bu məşəli söndürə bilmədi. “Azərbaycan Xalq Cümhu-
riyyəti az yaşasa da, xalqımızda azadlıq, müstəqillik fikirlərini daha 
da gücləndirmiş oldu”. XX əsrin 80-ci illərinin ortalarından etibarən 
bütün dünyada, o cümlədən Azərbaycanda baş qaldıran milli oya-
nış dalğası əzəmətli xalq hərəkatına çevrilərək, yeni dünya nizamı-
nın təməlini qoyanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin idealları 
xalqımız üçün mayaka döndü və özünü AXC-nin varisi elan edən 
Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildə yenidən dövlət müstəqilliyinə 
qovuşdu.

 2019-cu il “İmadəddin Nəsimi ili”! Azərbaycan xalqının 
çoxəsrlik ənənələrə malik bədii və fəlsəfi fikrində dərin iz qoymuş 
mütəfəkkir şair İmadəddin Nəsiminin zəngin irsi bu gün də insan-
ların mənəvi-əxlaqi kamilləşməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir. 
Şərq xalqlarının mədəni sərvətlər xəzinəsində özünəməxsus layiqli 
yer tutan İmadəddin Nəsimi yaradıcılığı uzun illərdən bəri elmi-ə-
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dəbi fikrin diqqət mərkəzindədir. Şairin irsinin ölkəmizdə sistemli 
tədqiqi və təbliği Ümummilli Lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 
İmadəddin Nəsiminin 600 illik yubileyinin keçirildiyi vaxta təsadüf 
edir. Böyük söz ustadının 600 illiyinin YUNESKO-nun görkəm-
li şəxsiyyətlərin və əlаmətdаr hadisələrin yubileyləri siyahısına 
daxil edildiyi və beynəlxalq miqyasda qeyd olunduğu həmin döv-
rdən etibarən İmadəddin Nəsimi ilə bağlı çox sayda araşdırmalar 
aparılmışdır. Qüdrətli şairin yaradıcılığının üzə çıxarılan əlyazma 
nüsxələri əsasında öyrənilməsi Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tarixi-
nin tədqiqində yeni mərhələ açmışdır. İmadəddin Nəsiminin əsərləri 
ölkəmizdə dəfələrlə işıq üzü görmüşdür. Şairin əsərləri Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə 
kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il 
tarixli Sərəncamına əsasən, kütləvi tirajla nəşr olunaraq ölkə kita-
bxanalarına hədiyyə edilmişdir.

2020-ci il “Könüllülər ili”!  Azərbaycan xalqı əsrlər boyu xe-
yirxahlıq, fədakarlıq, könüllü və təmənnasız kömək ənənələrini ya-
şatmışdır. Könüllülük insanları vahid niyyət ətrafında birləşdirən, 
vətəndaş, cəmiyyət və dövlətin birgə fəaliyyətinin ən uğurlu forma-
tıdır. Könüllülük həm də vətənpərvərlik məktəbi, öz xalqına, dövlə-
tinə, milli-mənəvi dəyərlərə bağlılıq və xidmət örnəyidir.

Bu fəaliyyətin təşviqi məqsədilə dövlətimiz tərəfindən zəruri ad-
dımlar atılmış, normativ hüquqi baza təkmilləşdirilmiş, dövlət dəstə-
yi mexanizmləri formalaşdırılmışdır. Könüllülük bir çox fəaliyyət 
sahələrinə nüfuz edərək ümummilli hərəkata çevrilmiş, ölkəmizin 
hər bir bölgəsinə, ictimai həyatın müxtəlif sahələrinə yayılaraq, cə-
miyyətimizin bütün təbəqələrini əhatə etmiş, gənclərimizin həyat 
tərzinə çevrilmişdir. ASAN, “Regional İnkişaf” İctimai Birliyi, “Bir” 
Tələbə könüllülüləri və digər könüllü hərəkatları yaranmış, mərkəzi 
və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında on minlərlə gənci birləşdirən 
könüllü qrupları formalaşmışdır.

 Könüllülərimiz öz kreativliyi, təşəbbüskarlığı, innovativ düşün-
cə tərzi və müasir dünyagörüşləri ilə qoşulduqları fəaliyyətə yeni 
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nəfəs vermiş, ölkəmizdə Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi, I Avropa 
Oyunları, “Formula 1” yarışları, IV İslam Həmrəyliyi Oyunları kimi 
irimiqyaslı beynəlxalq tədbirlərin həyata keçirilməsində əvəzsiz rol 
oynamışlar.

Qətiyyətlə deyə bilərik ki, Azərbaycan könüllüləri Vətən mü-
haribəsində də əsl vətənpərvərlik nümayiş etdirdilər. Belə ki, Azər-
baycanda fəaliyyətdə olan on minlərlə könüllünü birləşdirən könüllü 
təşkilatları dövlətimiz, ordumuz və Ali Baş Komandanımızla həm-
rəylik ifadə etdirərək,Ermənistan silahlı qüvvələrinin 27 sentyabr 
tarixində başladığı hərbi təxribata cavab olaraq, əhalimizin təhlükə-
sizliyinin təmin olunması və işğal altında olan torpaqlarımızın azad 
edilməsi məqsədilə həyata keçirilən əks-hücum əməliiyyatında işti-
rak edib Zəfər Günüə də öz töhfələrini vermiş oldular.

2021ci il Nizami Gəncəvi ili! Dünya ədəbiyyatının görkəmli 
nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi 
bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni səhifə açmış nadir şəx-
siyyətlərdəndir. Nəhəng sənətkarın xalqımızın mənəviyyatının ay-
rılmaz hissəsinə çevrilmiş parlaq irsi əsrlərdən bəri Şərqin misilsiz 
mədəni sərvətlər xəzinəsində özünəməxsus layiqli yerini qoruyub 
saxlamaqdadır.

Nizami Gəncəvi ömrü boyu dövrün mühüm mədəniyyət mərkəz-
lərindən olan qədim Azərbaycan şəhəri Gəncədə yaşayıb yaradaraq, 
Yaxın və Orta Şərq fəlsəfi-ictimai və bədii-estetik düşüncə tarixini 
zənginləşdirən ecazkar söz sənəti incilərini də məhz burada ərsəyə 
gətirmişdir. Nizami Gəncəvinin geniş şöhrət tapmış “Xəmsə”si dün-
ya poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır. Mütəfəkkir şair çox 
sayda davamçılarından ibarət böyük bir ədəbi məktəbin bünövrəsini 
qoymuşdur. Nizaminin ən məşhur kitabxana və muzeyləri bəzəyən 
əsərləri Şərq miniatür sənətinin inkişafına da təkan vermişdir.

Nizami dühası hər zaman dünya şərqşünaslığının diqqət mərkə-
zində olmuşdur. Ölkəmizdə Nizami sənətinin öyrənilməsi və tanıdıl-
ması sahəsində xeyli iş görülmüş, əsərlərinin nizamişünaslıqda yük-
sək qiymətləndirilən elmi-tənqidi mətni hazırlanmış, kitabları nəfis 
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tərtibatda və kütləvi tirajla nəşr edilmişdir. Nizaminin ədəbiyyatda 
və incəsənətdə yaddaqalan obrazı yaradılmışdır. Mütəfəkkir şairin 
doğma şəhəri Gəncədə məqbərəsi, Bakıda, Sankt-Peterburqda və 
Romada heykəlləri ucaldılmışdır. Azərbaycan Milli Elmlər Akade-
miyasının Ədəbiyyat İnstitutu və Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Mu-
zeyi Nizami Gəncəvinin adını daşıyır. Böyük Britaniyanın Oksford 
Universitetinin Nizami Gəncəvi Mərkəzi uğurla fəaliyyət göstərir.

Nizami Gəncəvinin yubileyləri ölkəmizdə hər zaman təntənə ilə 
keçirilmişdir. Dahi şairin 800 illik yubileyi onun irsinin tədqiqi və 
təbliğində əsaslı dönüş yaratmışdır. Azərbaycanın klassik ədəbi-mə-
dəni irsinə həmişə milli təəssübkeşlik və vətənpərvərlik mövqeyin-
dən yanaşan ümummilli lider Heydər Əliyev Nizami irsinə də xüsusi 
diqqət yetirmişdir. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1979-cu ildə qəbul 
olunmuş “Azərbaycanın böyük şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncə-
vinin irsinin öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini daha da yaxşılaşdır-
maq tədbirləri haqqında” qərar Nizami yaradıcılığının tədqiqi və 
təbliği üçün yeni perspektivlər açmışdır. Ölməz sənətkarın 1981-ci 
ildə Ulu Öndərin bilavasitə təşəbbüsü və iştirakı ilə keçirilən 840 il-
lik yubiley mərasimləri ölkənin mədəni həyatının əlamətdar hadisə-
sinə çevrilmişdir. 2011-ci ildə Nizami Gəncəvinin 870 illiyi dövlət 
səviyyəsində silsilə tədbirlərlə geniş qeyd edilmişdir.

2021-ci ildə dahi şair və mütəfəkkir  Nizami Gəncəvinin anadan 
olmasının 880 illiyi tamam olur. Məhz bu sərəncamdan irəli gələrək 
Azərbaycan Respublikasının da dəstəyi və qayğısı ilə ölkəmizdə və 
ondan kənarda dahi mütəfəkkirin 880 illiyi ən yaddaqalan forumlar-
la, konfranslarla və nəşr edilən monoqrafiyalarla yadda qaldı.

2022-ci il Şuşa ili! 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 qo-
yulan 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.
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 Bənzərsiz tarixi görkəmini və formalaşdırdığı özünəməxsus 
mühiti həmişə qoruyub saxlayan bu şəhər yetirdiyi böyük şəxsiyyət-
ləri ilə ədəbi, mədəni, elmi və ictimai fikir salnaməmizə əlamətdar 
səhifələr yazmışdır.

Şuşa şəhərinin ötən əsrin 70-ci illərində sürətli inkişafı Ümum-
milli Liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə sıx bağlıdır. Şəhərin inkişa-
fına dair xüsusi qərarlar məhz Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə qəbul edil-
mişdir. Həmin vaxtdan Şuşada quruculuq işləri geniş vüsət almış, 
mədəniyyət xadimlərimizin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi istiqamə-
tində mühüm addımlar atılmışdır.

 Strateji mövqeyi ilə seçilən Şuşa Azərbaycana qarşı hərbi təca-
vüzə başlamış Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən 1992-ci il 
mayın 8-də işğala məruz qalmışdır. İşğal dövründə şəhərdəki yüz-
lərlə tarix və mədəniyyət yadigarı vandalizm aktları nəticəsində da-
ğıdılmışdır.

 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.

 Şuşa zəfərindən dərhal sonra şəhərdə infrastrukturun qurulması 
ilə yanaşı, tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpasına başlanılmış, 
quruculuq işlərinin təşkilində çevikliyin, səmərəliliyin təmin olun-
ması üçün burada dövlət idarəetməsinə böyük diqqət yetirilmiş, 
Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi yaradılmışdır.

  Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilən Şuşada bu gün 
şəhərin əsl tarixi simasının bərpası yönündə nəhəng layihələr gerçək-
ləşdirilir. 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 pay-
taxtındakı kompleks işlərin tərkib hissəsidir.
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“Cıdır düzü”ndə “Xarıbülbül” musiqi festivalının və Vaqi-
fin möhtəşəm məqbərəsi önündə Vaqif Poeziya Günlərinin təşkili 
ənənəsinin bərpası da göstərir ki, Şuşa sürətlə dirçələrək əvvəlki 
dolğun mədəni həyatına qovuşmaq yolundadır.

 Möhtərəm Prezidentin düşüncəsinin, təfəkkürünün məhsulu 
olub qələmindən çıxan, süzülən  bu sərəncamların ruhunda, dərin 
qatlarında axtarmalıyıq Qarabağ Azərbaycandır nidasının  rüşeymlə-
rini,intişarını,  pöhrələyib  qol-budaq açmasını. Bu mətləblər o qədər 
sirlidir ki,  o qədər dərindir ki, bunları üzə çıxarmaq, anlamaq üçün 
yol  keçib gəldikləri qədər də bir zaman lazımdır ki, idrak edək ki, 
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev  “Nəyi nə zaman edəcəyi-
mi mən yaxşı bilirəm” deyəndə nəyi nəzərdə tuturdu, tutur…

Yuxarıda sadaladığımız və Ölkə Başçısı tərəfindən xüsusi olaraq 
sərəncamlarla qeyd edilən bütün bu illər ərzində təkcə ordumuzun 
maddi-texniki bazasını, şəxsi heyyətini  gücləndirməklə kifayətlən-
məyən Möhtərəm Prezidentimiz, eyni zamanda ölkəmizdə milli iq-
tisadiyatın dayanıqlı inkişafını təmin edərək, bütün hədəfləri Qara-
bağa, dogma torpaqlarımızın azad edilməsinə yönəltdi. Hər zaman 
“İqtisadi müstəqillik olmadan siyasi müstəqilliyə nail oluna bilməz” 
meyarını əsas götürən Cənab Prezident xalqın sevgisi və xalqa olan 
sevgisi ilə uzun və keşməkeşli yollardan keçərək Qarabağ Azərbay-
candır Nidasını “Şuşa ili” ilə nəhayətləndirdi.

Şuşa ilimiz, Şuşalı ilimiz mübarək olsun! 
İlimizi Şuşalı edənlərə dərin minnəttarlıqla….
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Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 2022'nin 
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde “Şuşa Yılı” ilan edilmesine

 ilişkin emri

05 Ocak 2022, 12:00
Karabağ'ın tacı Şuşa, halkımız için kutsal ve sevgili bir yerdir. 

Şuşa sevgisi, her Azerbaycanlının manevi varlığının ayrılmaz bir 
parçasıdır.

1752 yılında Karabağ hanı Penahali hanı tarafından kurulan ve 
bu yıl 270. yılını kutlayan Şuşa şehri, zengin bir gelişme göstermiş 
ve Azerbaycan'ın ve tüm Güney Kafkasya'nın kültürel ve sosyo-
politik hayatında müstesna bir rol oynamıştır.

Eşsiz tarihi görünümünü ve oluşturduğu eşsiz çevreyi her zaman 
koruyan bu şehir, büyük şahsiyetleriyle edebî, kültürel, ilmî ve sosyal 
düşünce tarihimize önemli sayfalar yazmıştır.

Şuşa'nın geçen yüzyılın 70'li yıllardaki hızlı gelişimi, Milli 
Önderimiz Haydar Aliyev'in adıyla yakından bağlantılıdır. Büyük 
Önder'in inisiyatifiyle şehrin gelişimiyle ilgili özel kararlar alındı. 
O zamandan beri Şuşa'daki inşaat çalışmaları genişledi ve kültürel 
şahsiyetlerimizin hatırasını yaşatmak için önemli adımlar atıldı.

Stratejik konumuyla öne çıkan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan 
silahlı kuvvetleri tarafından işgal edilmiş ve Azerbaycan'a askeri 
bir saldırı başlatılmıştır. İşgal sırasında şehirdeki yüzlerce tarihi ve 
kültürel eser, vandalizm eylemleri sonucu tahrip olmuştur.
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8 Kasım 2020'de cesur Azerbaycan Ordusu, 44 günlük 
Vatanseverlik Savaşı sırasında Şuşa şehrini işgalden kurtardı. 
Ermenistan'ın kapitülasyonuna yol açan Şuşa zaferi, halkımızın 
kahramanlık ruhunun bir kutlaması olmuş ve tarihimize Zafer 
Bayramı olarak geçmiştir.

Şuşa'nın zaferinden hemen sonra, şehirdeki altyapı inşaatı ile 
birlikte tarihi ve kültürel anıtların restorasyonu başlamış, inşaat 
işlerinin organizasyonunda esneklik ve verimliliği sağlamak için 
kamu yönetimine büyük önem verilmiş, Şuşa Şehir Devlet Koruma 
Alanı kurulmuş.

Bugün Azerbaycan'ın kültür başkenti ilan edilen Şuşa'da şehrin 
gerçek tarihi imajını restore etmek için büyük projeler hayata 
geçiriliyor. Şuşa Umumi Planının hazırlanması, büyük şair Molla 
Panah Vagif'in büstü ile müze-türbe kompleksinin restorasyonu, 
Bülbül ev-müzesinin ve Üzeyir Hacıbeyli'nin heykelinin açılışının 
yanı sıra tarihi, dini ve mimari eserlerin restorasyonu bu çalışmaların 
bir parçasıdır. ülkemizin kültür başkentindeki kompleks. .

Vagif Şiir Günleri'nin Kharibulbul Müzik Festivali önünde 
ve Cidir ovasındaki muhteşem Vagif Türbesi önünde yeniden 
canlandırılması da Şuşa'nın hızla yeniden canlandığını ve eski tam 
kültürel hayatına yeniden kavuştuğunu gösteriyor.

Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'nın 109. maddesinin 32. 
paragrafının rehberliğinde ve Şuşa'nın Azerbaycan halkı için tarihi 
önemini, yüksek kültürel ve manevi değerini dikkate alarak, karar 
veriyorum:

1. 2022'yi Azerbaycan Cumhuriyeti'nde “Şuşa Yılı” ilan etmek.
2. Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kuruluna "Şuşa Yılı" ile 

ilgili tedbirler planını geliştirmek ve uygulamak için.
 
İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Bakü şehri, 5 Ocak 2022
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QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR ÜNLEM İŞARETİNDEN 
ŞUŞA YILINA!

 

Alimuhtar Muhtarov
ANAS Gence Şubesi,

Nizami Gencevi Merkezi
Büyük araştırmacı

Filolojide Felsefe Doktoru
 

Şuşa Yılı, Başkomutan İlham Aliyev'in, Cesur Azerbaycan Or-
dusunun, sevgili şehitlerimizin ve gazilerimizin şahsında Büyük Ha-
yatın tarihi bir raporudur. 

Şuşa yılı, kırılan gururumuzun, bükülmüş antik çağımızın zafe-
rinin, dirilişinin, dünya devletlerinin ve halklarının dengesinin ha-
bercisi ve kanıtıdır. 

Şuşa yılı sadece edebiyat, kültür, tarih, sanat yılı değil, kahra-
manlığın, cesaretin, yiğitliğin, katılığın ve en önemlisi her zaman 
kılıçlarını kaldıran sevgili şehitlerimizin, dedelerimizin ve anneleri-
mizin hayallerinin vücut bulmuş halidir. Hak yolunda... 

Şuşa yılı, yiğit Azerbaycan ordusunun, şehit çocuklarının, ba-
balarının yüzünü görmemiş ama bir ömür boyu babalarıyla gurur 
duyacakları yiğitlerin yılıdır. 

Bir hayatın en kutlu, en üretken, en maharetli sonucu, Azerbay-
can Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in raporu, yiğit Azer-
baycan ordusunun "44 Gün Vatanseverlik Savaşı"ndaki ileri görüş-
lü politikası ve parlak zaferi. Şuşa tarihinde altın harflerle yazılmış 
muhteşemdi. 
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Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 2022'yi Şuşa Yılı ilan etmesi bir 
duygu değil, 2022'de ortaya çıkan bir meydan okuma değil, uzun 
yıllara dayanan bir yönetim ve üretken faaliyetin sonucudur. 

Ve en önemlisi Şuşa yılı Bir göz açıcıdır. devletlerimizin zaferini 
zafer olarak görmeyenlere, milletimizin büyük, tarihi zaferine gölge 
düşürmeye çalışanlara... 

Şuşa yılının anlamı birlik ve eşitliğimizin zaferidir. Şuşa yılı dil, 
din, ırk, dünya görüşü gözetmeksizin ülkemizin her yurttaşının se-
vincinin, mutluluğunun ve birliğinin bayramıdır ve bunun en parlak 
ve en etkileyici tezahürünü "Yabancı Bülbül" festivalinde gördük ve 
yaşadık. Festival Yılın tavsiyesi, bir olduğumuzda daha güçlü olma-
mızdır. 

Demir yumruk gibi birleşince aşılmaz uçurumları vatan sevgi-
siyle aşarız, Şuşa fatihleri gibi en modern silahlara sahip olmadan 
da amacımıza ve amacımıza ulaşırız.. Şuşa Yılı bize çok şey anlatır.. 

Şuşa Yılı bize tarihi bir yolculuk yaşatıyor ve bir daha unutma-
mamız için ilham veriyor.

Kültürümüzün başkenti Karabağ'a katıldık.
Bu şanlı zaferi savunmanın ne kadar zor olduğunu anlayarak ba-

ğımsızlığımız etrafında kenetlenmemiz gerekiyor.
Devlete ve liderine ve düşmanlarımıza daha da büyük acı çek-

tirmeye.
Şuşa yılı sadece yeryüzünde yaşayan 50 milyonu aşkın hemşeh-

rimizin değil, milletimizin en büyük ülküsü olan Şuşa rüyasında şe-
hit düşen halkımızın da en büyük dileği ve ülküsü olmuştur. 

Bir zamanlar işgal edilmiş topraklarımızın gözleri önünde ölen 
yurttaşlarımızın hayallerinin, isteklerinin ve özlemlerinin gerçekleş-
mesi anlamına gelir ...

Azerbaycan'ın her karış toprağı vatandaşları için kutsaldır, kut-
saldır çünkü her birimize Anavatan diyoruz... 

Anavatanımızın içinde kutsaldan daha kutsal olan öyle yerleri-
miz var ki bu yer Karabağ ise, bu yer Karabağ'da biter. 

Hemşerilerimizin dili ve aramızdan ayrılanların ruhunda Kara-
bağ'da yeminimiz olan kutsal Şuşamızdır... 
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Şuşa'ya ait her unsur Floradan faunaya, havadan göğe, yıl Şuşa, 
sıraladığımız başlıklar bağlamında bizim için değerlidir, yerli ve 
gönlümüze değerdir....

Cumhurbaşkanı Sayın Başkomutan Sayın İlham Aliyev'in 
2022'yi Şuşa Yılı ilan etme emri Şuşa'nın kendisi, tarihi, edebiyatı 
ve sanatı kadar büyüktür... 

Şuşa'nın özgürlüğünün anlamına bakın bu karar Şuşa şehrinin 
Azerbaycan tarihinde oynadığı role, ait olduğu konuma en büyük 
şükrandır. 

Seni canlandıracağız! Şuşa yılı... 
Şuşa'nın kurtuluşu, düşmanın bir kapitülasyon anlaşması imza-

lamasına neden oldu. Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan emrin 
özü, anavatanımızın bu erdemlerinden bahsetmektedir. 

Emir şöyledir: "Karabağ'ın tacı Şuşa, halkımız için kutsal ve 
sevgili bir yerdir. Şuşa sevgisi her Azerbaycanlının manevi varlı-
ğının ayrılmaz bir parçasıdır." Evet, küçüğünden büyüğüne, enteli-
jansiyasından köylüsüne kadar ülkemizin her vatandaşının kalbinde 
Şuşa'yı görse de görmese de özel bir sevgisi vardır. 

Ve bu sevginin kaynakları farklı, onları birleştiren bir faktör var 
ve bu Şuşa sevgisi.

Başkomutanımız ve Muzaffer Halkımızın birliği ile Karabağ bir 
kez daha dünyaya ilan edilecektir. 

Azerbaycan'ın çığlığı...
Her şeyden önce, Cumhurbaşkanımızın Karabağ Azerbaycan'ın 

çağrısında 2022'nin Şuşa Yılı ilan edilmesinin nedenlerini araştırma-
lıyız, öncelikle Karabağ Azerbaycan'ın çağrısının kökenlerini, tarihi, 
sosyal ve siyasi durumunu analiz etmeliyiz. Onu oluşturan ve gerçe-
ğe dönüştüren argümanlar ...

Karabağ Azerbaycan'ın çağrısını ilk olarak Valday Uluslararası 
Tartışma Kulübü'nün 16. yıllık genel kurul toplantısında Cumhur-
başkanımızın konuşmasında duymamıza rağmen, bu çağrının tarihi-
ni ve eski zamanlarda onu oluşturan tarihi koşulları araştırmalıyız. 
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Birlikte Şuşa'ya gideceğiz, inanın gideceğiz! Şuşa Azerbaycan'ın 
gözüdür, Şuşa bizim kültürümüzün ve tarihimizin bir simgesidir!" 
sözlerinde aramalıyız.

Karabağ'ın Azerbaycan çağrısı yavaş yavaş gerçekleşmektedir 
ve Şuşa Yılı'nın gerçekleşmesini 2003 yılından bu yana Azerbaycan'ı 
yöneten Sayın İlham Aliyev'in iç ve dış politikanın başarılı 
sonuçlarında, tarihi konuşmalarında aramalıyız. 

Büyük Lider doğrultusunda...
Karabağ ile Şuşa yılı arasındaki tarihe bakacak olursak, 

Cumhurbaşkanının yılları farklı zamanlarda isimlendirme emirlerinin 
Şuşa yılına zemin hazırlarcasına ulusal mantık sıralamasında 
birbirinin yerine geçtiğini görebiliriz. ..

2007 Gençlik Yılı! Bu yılı Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları 
bağlamında inceleyecek olursak ortaya şu tez çıkıyor: Karabağ'ı 
işgalden kurtaracak milli vatansever gençlerin yetiştirilmesi 
gerekiyor.

2009 Çocuk Yılı! Bugünün çocukları geleceğimizin mimarlarıdır.
Sağlıklı çocuklar yetiştirmek devletimizin geleceği için en 

önemli maddi ve manevi yatırımdır” dedi.
2010 Ekoloji Yılı! Gençlerimizin, çocuklarımızın ve bir bütün 

olarak ülkemizin sağlıklı bir ortamda yaşamasının önemine vurgu 
yapan Cumhurbaşkanı, "Yalnızca 2010 yılında değil, önümüzdeki 
yıllarda da çevre sorunlarının çözümüne büyük önem verilmelidir." 
dedi.

2011 Turizm Yılı! Azerbaycan'da turizmin daha da geliştirilmesi 
ve turizm için uygun koşulların yaratılması gereği dikkate alınarak, 
turizm kaynaklarının, zengin bir coğrafi manzaraya sahip ülkemizin 
doğal anıtlarının yanı sıra eski kültürel ve tarihi eserlerin yaygın 
olarak kullanılmasını sağlamak için bu emir imzalanmıştır. 

halkımızın mirası.
2012 "Spor Yılı" Bu karar ülkemizde sporun gelişmesi, 

olimpik hareketin yaygınlaşması, gençlerin spora düzenli katılımı, 
toplumun tüm kesimlerinde sağlıklı bir yaşam tarzının oluşması için 
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gereklidir. , yeni spor ve olimpik komplekslerin inşası, dünya ve 
Avrupa şampiyonalarında, resmi uluslararası yarışmalarda yüksek 
performans sağlamayı amaçladı.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kalkınması için Bilgi ve İletişim 
Teknolojilerine İlişkin 2013 “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yılı” 
Ulusal Stratejisinin uygulanması (2003-2012) ülkemizde bilgi 
toplumunun oluşumu için uygun bir yasal temel oluşturmuştur. 

Aynı zamanda uygulanan devlet programları ve gerekli 
reformlar sonucunda ülkemizin küresel elektronik alana daha hızlı 
entegrasyonunu sağlamış, e-devletin kurulması, bilgiye dayalı 
ekonominin inşası, bilgi güvenliği ve diğer alanlarda önemli adımlar 
atılmalıdır. 

konular.
2014 "Sanayi Yılı"! 
Bu aşamada, modern zorlukları ve yeni girişimleri dikkate 

alarak, geleneksel endüstrilerle birlikte mevcut doğal ve ekonomik 
kaynakların ekonomiye dahil edilmesi de dahil olmak üzere, 
endüstriyi modernize etmek ve petrol dışı endüstriyi çeşitlendirmek 
için bir dizi önlem uygulamak için yeni öncelik üretim alanları, 
endüstri parkları Bölgelerde sanayi potansiyelinin oluşturulması, 
güçlendirilmesi, sanayinin yeniliklere dayalı olarak gelişmesini 
sağlayacak fırsatların yaratılması gerekmektedir.

2015 "Tarım Yılı"! Tarımın geliştirilmesi için devlet desteğinin 
güçlendirilmesi, stratejik hedeflerin tanımlanması ve yeni zorluklara 
uygun olarak alandaki kurumsal değişiklikler, sektörün niteliksel 
olarak yeni bir aşamaya geçişinin temelini attı. 

Gıda güvenliğini sağlamak ve tarım sektörünün ihracat 
potansiyelini artırmak amacıyla ülkede modern tarım parkları ve 
büyük çiftlikler kurulmaktadır. 

Bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınmasına yönelik devlet 
programları çerçevesinde, bölgelerde modern altyapı inşa edilmiş ve 
köyler arası karayolu ağı genişletilmiştir.



28 BB

2016 Çok Kültürlülük Yılı! 
Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Azerbaycan, farklı 

medeniyetlerin buluştuğu, yüzyıllardır ulusal ve kültürel çeşitlilik 
ortamının oluşturulduğu, farklı milletlerden ve dinlerden insanların 
barış, huzur, karşılıklı anlayış ve diyalog içinde yaşadığı bir yer 
olarak bilinmektedir. 

Ülkemizde çok kültürlülük alternatifi olmayan bir yaşam biçimi 
haline gelmiştir. 

Bakü Uluslararası Çokkültürlülük Merkezi'nin kurulması, 
modern zamanlarda ülkemizde izlenen politikanın hoşgörü ilkelerine 
bağlılığının açık bir örneğidir.

2017 “İslami Dayanışma Yılı” Din konusunda katı kısıtlamaların 
olduğu Sovyet dönemindeki Azerbaycan'da sadece 17 cami varken, 
şimdi 2.000'den fazla cami var. 

Bu camilerin 300'den fazlası tarihi ve kültürel anıt olarak 
korunmaktadır. Azerbaycan devletinin İslami dini değerlere 
gösterdiği özen sayesinde Gence'deki Bibiheybat, Tazapir, Acdarbay, 
Şamahı Cuma camileri ve İmamzade külliyesi elden geçirilmiş 
ve Güney Kafkasya'nın en görkemli tapınağı Haydar Camii inşa 
edilmiştir. 

Başkent.
2018 "Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Yılı"! 
28 Mayıs 1918'de Azerbaycan halkının hayatında eşi benzeri 

olmayan bir olay yaşandı ve Müslüman Doğu'nun ilk parlamenter 
cumhuriyeti olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kuruldu. 

Sadece iki yıl yaşamış olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, 
zengin devlet inşası tecrübesi ile ulusal devletlik tarihinde silinmez 
bir iz bırakmış ve halkın özgürlük duygularını güçlendirerek 
cumhuriyetin gelecekteki bağımsızlığı için sağlam bir temel atmıştır. 

2019 "İmadeddin Nesimi Yılı"! 
Asırlık gelenekleri ile Azerbaycan halkının sanatsal ve felsefi 

düşüncesinde derin izler bırakan şair ve düşünür İmadeddin 
Nesimi'nin zengin mirası, insanların manevi ve ahlaki gelişiminde 
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hala önemini korumaktadır. Doğu halklarının kültürel miras 
hazinesinde özel bir yere sahip olan Nesimi'nin eseri, uzun yıllar 
ilmî ve edebî düşüncenin ilgi odağı olmuştur. 

Şairin mirasının ülkemizde sistematik olarak araştırılması ve 
tanıtılması, ulusal lider Haydar Aliyev'in girişimiyle Nesimi'nin 600. 
yıl dönümünün kutlanmasına denk geliyor. 

Büyük hatipin 600. yıl dönümünün UNESCO'nun önde gelen 
şahsiyetlerin ve önemli olayların yıldönümleri listesine alınmasından 
ve uluslararası alanda kutlanmasından bu yana Nesimi hakkında 
birçok çalışma yapılmıştır. 

Güçlü şairin eserlerinin keşfedilen el yazmaları esas alınarak 
incelenmesi, Azerbaycan dili ve edebiyatı tarihinin araştırılmasında 
yeni bir aşama açmıştır. 

Nesimi'nin eserleri ülkemizde birçok kez yayımlanmıştır. 
Şairin eserleri, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 

12 Ocak 2004 tarihli "Azerbaycan dilinde Latin alfabesiyle 
toplu yayınların uygulanması hakkında" emri uyarınca ülke 
kütüphanelerine toplu tirajlı olarak basıldı ve sunuldu.

2020 Gönüllüler Yılı! Azerbaycan halkı yüzyıllardır iyilik, 
özveri, gönüllü ve karşılıksız yardım geleneğini yaşamıştır. 

Gönüllülük, insanları ortak bir amaç etrafında birleştiren, 
vatandaşların, toplumun ve devletin ortak faaliyetinin en başarılı 
biçimidir. Gönüllülük aynı zamanda bir vatanseverlik okuludur, 
insanına, devletine, milli ve manevi değerlerine bağlılık ve hizmet 
örneğidir.

2021 Nizami Gencevi'nin yılı! 
Dünya edebiyatının önde gelen temsilcisi, büyük bir Azerbaycan 

şairi ve düşünürü olan Nizami Gencevi, insanlığın sanatsal düşünce 
tarihinde yeni bir sayfa açan ender şahsiyetlerden biridir. 

Halkımızın maneviyatının ayrılmaz bir parçası haline gelen 
büyük sanatçının parlak mirası, yüzyıllardır Doğu'nun eşsiz kültür 
hazinelerindeki değerli yerini korumuştur.
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Nizami Gencevi hayatı boyunca dönemin en önemli 
kültür merkezlerinden biri olan Gence'de yaşamış ve yaratmış, 
Ortadoğu'daki felsefi-sosyal ve sanatsal-estetik düşünce tarihini 
zenginleştiren harika söz sanatı incileri yaratmıştır. 

Nizami Gencevi'nin yaygın olarak bilinen "Hamsa"sı dünya 
şiirsel ve felsefi düşüncesinin zirvesindedir. 

Şair-düşünür, birçok takipçiden oluşan büyük bir edebiyat 
okulunun temelini attı. 

Nizami'nin en ünlü kütüphaneleri ve müzeleri süsleyen eserleri, 
Doğu minyatür sanatının gelişimine de ivme kazandırmıştır.

2022 Şuşa yılıdır! 
Karabağ'ın tacı Şuşa, halkımız için kutsal ve sevgili bir yerdir. 
Şuşa sevgisi, her Azerbaycanlının manevi varlığının ayrılmaz 

bir parçasıdır.
1752 yılında Karabağ hanı Penahali hanı tarafından kurulan ve 

bu yıl 270. yılını kutlayan Şuşa şehri, zengin bir gelişme göstermiş 
ve Azerbaycan'ın ve tüm Güney Kafkasya'nın kültürel ve sosyo-
politik hayatında müstesna bir rol oynamıştır.

Eşsiz tarihi görünümünü ve oluşturduğu eşsiz çevreyi her zaman 
koruyan bu şehir, büyük şahsiyetleriyle edebî, kültürel, ilmî ve sosyal 
düşünce tarihimize önemli sayfalar yazmıştır.

Şuşa'nın geçen yüzyılın 70'li yıllardaki hızlı gelişimi, Milli 
Önderimiz Haydar Aliyev'in adıyla yakından bağlantılıdır. 

Büyük Önder'in inisiyatifiyle şehrin gelişimiyle ilgili özel 
kararlar alındı. 

O zamandan beri Şuşa'daki inşaat çalışmaları genişledi ve 
kültürel şahsiyetlerimizin hatırasını yaşatmak için önemli adımlar 
atıldı.

Stratejik konumuyla öne çıkan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan 
silahlı kuvvetleri tarafından işgal edilmiş ve Azerbaycan'a askeri bir 
saldırı başlatılmıştır. 

İşgal sırasında şehirdeki yüzlerce tarihi ve kültürel eser, 
vandalizm eylemleri sonucu tahrip olmuştur.

8 Kasım 2020'de cesur Azerbaycan Ordusu, 44 günlük 
Vatanseverlik Savaşı sırasında Şuşa şehrini işgalden kurtardı. 



31 BB

Ermenistan'ın kapitülasyonuna yol açan Şuşa zaferi, halkımızın 
kahramanlık ruhunun bir kutlaması olmuş ve tarihimize Zafer 
Bayramı olarak geçmiştir.

Şuşa'nın zaferinden hemen sonra, şehirdeki altyapı inşaatı ile 
birlikte tarihi ve kültürel anıtların restorasyonu başlamış, inşaat 
işlerinin organizasyonunda esneklik ve verimliliği sağlamak için 
kamu yönetimine büyük önem verilmiş, Şuşa Şehir Devlet Koruma 
Alanı kurulmuş.

Bugün Azerbaycan'ın kültür başkenti ilan edilen Şuşa'da şehrin 
gerçek tarihi imajını restore etmek için büyük projeler hayata 
geçiriliyor. 

Şuşa Umumi Planının hazırlanması, büyük şair Molla Panah 
Vagif'in büstü ile müze-türbe kompleksinin restorasyonu, Bülbül 
ev-müzesinin ve Üzeyir Hacıbeyli'nin heykelinin açılışının yanı 
sıra tarihi, dini ve mimari eserlerin restorasyonu bu çalışmaların bir 
parçasıdır. 

ülkemizin kültür başkentindeki kompleks. .
Vagif Şiir Günleri'nin HariBülbül Müzik Festivali önünde 

ve Cidir ovasındaki muhteşem Vagif Türbesi önünde yeniden 
canlandırılması da Şuşa'nın hızla yeniden canlandığını ve eski tam 
kültürel hayatına yeniden kavuştuğunu gösteriyor.

Cumhurbaşkanının düşünce ve düşüncesinin ürünü olan bu 
emirlerin ruhunda ve derin katmanlarında, Karabağ Azerbaycan'ın 
cenini, büyümesini, dallanmasını aramalıyız.

Bu meseleler o kadar gizemlidir ki, bunları ortaya çıkarmak o 
kadar derin ki Başkan'ın "Ne yapacağımı biliyorum" dediğinde ne 
demek istediğini anlamaları biraz zaman alacak.

Bütün bu yıllar boyunca Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 
ordumuzun sadece maddi ve teknik temelini güçlendirmekle kalmadı, 
aynı zamanda ulusal ekonominin sürdürülebilir kalkınmasını sağladı 
ve Karabağ'ın ve dogmatik topraklarımızın kurtuluşu için tüm 
hedefleri belirledi. "Siyasi bağımsızlık elde edilemez. ekonomik 
bağımsızlık olmadan." Sayın Başkan, Sayın Başkan'ın kriterlerine 
göre.

Çağrısını “Şuşa Yılı” ile sonlandırdı… 
Şuşa yılımızı yaşatanlara derin şükranlarımızla….
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Озарбайжон Республикасида 2022 йилни "Шуша 
йили" деб эълон қилиш тўғрисидаги  Озарбойжон 
Республикаси Президентининг Фармони

05 январ 2022, 12:00

Қорабоғнинг тожи бўлган Шуша халқимиз учун муқаддас 
ва азиз маскандир. Шушага бўлган муҳаббат ҳар бир озарбай-
жонликнинг маънавий мавжудлигининг ажралмас қисмидир.

1752 йилда Қорабоғ хони Паноҳали хон томонидан асос со-
линган ва бу йил ўзининг 270 йиллигини нишонлайдиган Шуша 
шаҳри бой ривожланиш йўлидан ўтди, Озарбайжон ва бутун 
Жанубий Кавказнинг маданий ва ижтимоий-сиёсий ҳаётида 
алоҳида рол ўйнади.

Ўзининг бетакрор тарихий қиёфасини ва унда шакллан-
ган бетакрор муҳитни ҳамиша сақлаб келган бу шаҳар ўзининг 
атоқли шахслари билан адабий, маданий, илмий ва ижтимоий 
фикр солномамизда ажойиб саҳифалар ёзган. 

Ўтган асрнинг 70-йилларида Шуша шаҳрининг жадал ри-
вожланиши Миллий Раҳбар Ҳайдар Алиев номи билан чамбар-
час боғлиқ. Шаҳарни ривожлантириш бўйича махсус қарор-
лар айнан Буюк Раҳбарнинг ташаббуси билан қабул қилинди. 
Ўшандан бери Шушада қурилиш ишлари кенг тарқалди, мада-
ният арбобларимиз хотирасини абадийлаштириш учун муҳим 
қадамлар қўйилди. 



34 BB

Стратегик мавқеи билан ажралиб турадиган Шуша  1992 
йилнинг 8- майида Озарбайжонга қарши ҳарбий тажовузни 
бошлаган Арманистон қуролли кучлари томонидан ишғол қи-
линди. Босқинчилик пайтида вандализм ҳаракатлари натижаси-
да шаҳардаги юзлаб тарихий ва маданий ёдгорликлар вайрон 
қилинди.

Биз ҳақиқат номи билан олиб борган 44 кунлик Ватан уру-
ши пайтида, 2020 йил 8- ноябрда Жасур Озарбайжон армияси 
Шуша шаҳрини ишғолдан озод қилди. Арманистоннинг таслим 
бўлишига йўл очган Шушанинг ғалабаси халқимизнинг қаҳра-
монлик руҳининг ғалабасига айланди ва ғалаба куни сифатида 
тарихга кирди. 

Шуша ғалабасидан сўнг дарҳол инфратузилмани қуриш би-
лан бирга, шаҳарда тарихий ва маданий ёдгорликларни тиклаш 
бошланди, қурилиш ишларини ташкил этишда мослашувчан-
лик ва самарадорликни таъминлаш учун давлат бошқарувига 
катта эътибор берилди, Шуша шаҳри Давлат Қўриқхона Идора-
си ташкил этилди.

Озарбайжоннинг маданий пойтахти деб эълон қилинган 
Шушада бугунги кунда шаҳарнинг ҳақиқий тарихий қиёфаси-
ни тиклаш бўйича улкан лойиҳалар амалга оширилмоқда. Энг 
қисқа вақт ичида Шушанинг Бош режасини тайёрлаш, қудратли 
шоир Мулла Паноҳ Вагифнинг бюсти ва музей-мақбара маж-
муасининг асл қиёфасига қайтариш, Булбулнинг уй-музейи ва 
Узейир Ҳожибейлининг ҳайкалини очилишлари, шунингдек  бу 
ердаги тарихий, диний ва меъморий ёдгорликлар мамлакатимиз 
маданий пойтахтидаги мураккаб ишларнинг ажралмас қисми-
дир.

Жидир текислигида "Харибулбул" мусиқа фестивалининг 
анъаналарининг тикланиши ва Вагифнинг улуғвор мақбара-
си олдида Вагиф шеърияти кунларининг ташкил этилиши ҳам 
Шушанинг тезда қайта тикланиб, ўзининг собиқ бой маданий 
ҳаётига қайтаётганидан далолат беради. 
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Озарбайжон Республикаси Конституциясининг 109-модда-
си 32-бандига биноан ва Шушанинг Озарбайжон халқи учун 
тарихий аҳамияти, юксак маданий ва маънавий аҳамиятини ҳи-
собга олган ҳолда фармон:

1. Озарбайжон Республикасида 2022 йил “Шуша йили” деб 
эълон қилинсин.

2. Озарбойжон Вазирлар Маҳкамаси "Шуша йили" билан 
боғлиқ тадбирлар режасини тайёрласин ва амалга оширилсин.

Илҳом Алиев 
Озарбайжон Республикаси Президенти 
Боку шаҳри, 2022 йил 5-январ
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Алимухтор Мухторов   
Озарбойжон Миллий Фанлар 
Академиясининг Ганжа бўлими,
Низомий Ганжавий Маркази
Катта Илмий ходими,
Филология фанлари доктори 

ҚОРАБОҒ-ОЗАРБОЙЖОНДИР НИДОСИДАН 
ТО ШУША ЙИЛИГАЧА!

Шуша йили Олий Бош қўмондон Илҳом Алиевнинг мард 
Озарбайжон армияси, азиз шаҳидларимиз, жангчиларимизнинг 
тимсолида Буюк ҳаёт ҳақидаги тарихий маълумотдир. 

Шуша йили- синган ғуруримиз, эгилган қаддимизнинг тан-
танаси, дунё давлатлари ва халқлари мувазанатида биз ҳам бор-
миз дейишимизнинг жарчиси,  исботидир.

Шуша йили нафақат адабиёт, маданият, тарих, санъат йили, 
балки қаҳрамонлик, жасорат, мардлик, матонат ва энг муҳими, 
ҳамиша ҳақ йўлида қилич кўтарган азиз шаҳидларимиз, бобола-
римиз, момоларимизнинг орзу-умидлари тимсоли,садосидир...

Шуша йили ўз тарихий ғалабаси билан дунёни ҳайратга сол-
ган мард Озарбайжон армиясининг, отасининг юзини кўрмас-
дан, бутун умр отаси билан фахрланадиган шаҳид фарзандлари-
нинг йилидир,билагига куч,кўзига нур бўлган фарзандларини 
шаҳид берган, аммо шунда ҳам “Ватан омон бўлсин”-деган она-
ларнинг йилидир.Шуша йили... шаҳид оналар..Шуша йили:”-
Каммиди,у яна бўлинаяпти,парчаланяпти.Табриз дарди устига 
Шуша балоси муаллақ турибди”-деб ҳайқираётган улуслари-
мизнинг руҳлари шод бўладиган йилдир...
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"Шуша йили ҳаётнинг энг баракали, энг самарали, жуда сер-
ҳосил натижаси ҳисоботидир. Мамлакат Президенти Музаффар 
Олий Бош Қўмондон Илҳом Алиевнинг узоқни кўзлаган сиёса-
ти ва тарихда олтин ҳарфлар билан битилган "44 кунлик Ватан 
уруши" да мард Озарбайжон армиясининг эришган ажойиб ға-
лабаси Шуша йили туфайли янада буюкликка эришди.

Президент Илҳом Алиевнинг 2022 йилни Шушa йили деб 
эълон қилиши 2022 йилда пайдо бўлган истак, чақириқ бўлмай, 
ўтмиши тарихга бориб тақалган идора этмоқликнинг, самарали 
фаолият натижасидир.

Энг муҳими, бу йилда халқимизнинг буюк тарихий ғалаба-
сига соя солишга уринаётган, Озарбайжон Республикасининг 
халқ бирлиги ва давлат бирлигидан келиб чиққан тарихий ға-
лабани ғалаба сифатида тан  олмайдиганлар кўзини очигши му-
қаррар.

Шушa йилининг маъноси-бу бизнинг бирлигимиз, тенгли-
гимизнинг ғалабасидир. Шуша йили тили, дини, ирқи, дунёқа-
рашидан қатъи назар, юртимизнинг ҳар бир фуқароси номига 
қувонч биродарлик нишонаси бўлиб, унинг энг ёрқин, самарали 
ифодасини, намунасини "Хари Булбул" илк фестивалида кўр-
дик ва  амин бўлдик. Шушa йили бизга берган сабоқ шундаки, 
биз бирлашганимизда кучлироқ бўламиз. Биз темир мушт каби 
бирлашсак, энг замонавий қуролсиз ҳам Шуша фотиҳлари каби 
Ватанга муҳаббат билан енгилмас, яшиндек тез қояларни ен-
гиб, мақсадимизга, эришамиз...вa халқимиз билан биргаликда 
биз дунё аҳлига орзу бўлиб туюлган, номаълум деб тушунилган 
нарсаларни имкониятга айлантириб, ҳаёт солномасида қайд эта-
миз...Шиша йили бизга кўп матлабларни баён қилади...Бу йил 
бизни тарихий саёҳатга чиқишга ва бу кунларни унутмасликка 
ундайди.Шушa йили бизга баён қиладики, бизнинг бирлигимиз, 
тенглигимиз иттифоқни бузган кунларимизда йўқолиб, 30 йил-
лик ҳасратдан сўнг, маданиятимиз пойтахтига, она Ватанимиз, 
Қорабоққа қайтдик. Бу ажойиб ғалабага эришиш қанчалик қи-
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йин бўлганини  биламиз ва уни сақлаб қолиш қанчалик мушкул-
лигини англаб, мустақил давлатимиз ва унинг раҳбари атрофи-
да бирлашишимиз ва душманларимизга янада қаттиқроқ зарба 
беришимиз керак.

Шуша йили ҳозирги кунда ер юзида яшаётган 50 миллион-
дан ортиқ юртдошларимиз учун эмас, балки уларнинг орзуси 
кўз ўнгида дунёдан ўтиб кетган  инсонлар учун ҳам энг катта 
орзу, буюк идеалга айланди. Демак, Қорабоғимизни, унинг асо-
сий тожи бўлган Шушани озод қилиш нафақат муҳтарам Пре-
зидентимиз айтганларидек, ота васияти эмас, балки бир вақтлар 
босиб олинган ерларимиздан кўчиб келган ватандошларимиз-
нинг хоҳиш-истаклари ва манфаатларини амалга ошириш эди...

Озарбайжоннинг ҳар бир қарич ери унинг фуқаролари учун 
муқаддасдир. Чунки биз она заминни Ватанимиз деб атаймиз... 
Юртимизнинг муқаддаслиги она сўзида мустаҳкамланса, Ва-
танимиз онамиздек муқаддас, ҳаётимиз, умримизнинг ўзидир.. 
Онт еримиз бўлган она Ватанимиз ичида шундай жойлар борки-
,улар муқаддасдан муқаддасдир.Агар бу маскан унда яшаётган 
фуқароларимизнинг тили ва дунёдан ўтиб кетган яқинларимиз-
нинг руҳлари билан битган Қорабоғ бўлса, бу бизнинг онт ери-
миз, муқаддас Шушамиздир...Шуша билан боғлиқ бўлган ҳар 
бир элемент тарихдан адабиётга, маданиятдан санъатга, ҳаво-
дан самога қадар биз учун қанчалик азиз бўлса, Шуша йили ҳам 
шу қадар азиздир.

Мамлакат Президенти, Жаноб Олий Бош қўмондон Илҳом 
Алиевнинг 2022-йилни Шуша йили деб эълон қилиш тўғриси-
даги фармони Шушанинг ўзи, унинг тарихи, адабиёти, санъати 
каби муҳим, аҳамият касб этади.... Шуша ўз ичига олган маъ-
нони қарангки, Шушанинг озод бўлиши давлатимизнинг Ватан 
урушидаги ғалабасига сабаб бўлди.Бу фармон Шуша шаҳри-
нинг Озарбайжон тарихида тутган ўрни, унга тегишли бўлган 
мавқеининг энг юксак эътирофидир. Давлат раҳбарининг Шуша 
ишғолдан озод қилинган куни халқдан куч олиб "Шуша, сен 
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озодсан, биз сени тиклаймиз!-деган баёнотларининг энг ёрқин 
ифодаси амалда Шуша йилидир... Шушанинг озод қилиниши 
душман томонидан таслим бўлиш актининг имзоланишига 
олиб келди. Давлатимиз раҳбари имзолаган хужжатда она Вата-
нимизнинг ана шу афзалликлари ҳақида сўз боради. Фармонда 
шундай фикр бор: "Қорабоғнинг тожи бўлган Шуша халқимиз 
учун муқаддас ва азиз маскан.Шушага бўлган муҳаббат ҳар бир 
Озарбайжоннинг маънавий мавжудлигининг ажралмас қисми-
дир." Ҳа, фуқароларимизнинг ҳар бири ёшу қари, зиёлилардан 
тортиб деҳқонгача ўзи кўрган ёки кўрмаган бўлса ҳам қалбида 
алоҳида Шуша муҳаббатига эга.Бу севгининг юракларда илдиз 
отишининг сабаби ҳамма учун бир хил бўламайди.Чунки ҳар 
бир киши бир хотира билан-моддий жиҳатдан маънавийгача-
маълум бир воқеа, вақт муносабати билан Шушани севади.Бу 
севги сабабли, уларнинг манбалари ҳар хил бўлса-да, уларни 
бирлаштирадиган бир омил бор, бу Шуша севгисидир. Бу ҳар 
кимнинг қалбида турли йўллар билан илдиз отган, кундан-кун-
га ортиб бораётган Шуша меҳрини Музаффар Олий Қўмондон 
ва Музаффар халқимиз. бирлаштириб, дунёга яна бир бор Қора-
боғ-Озарбайжондир нидосини эълон қилади.

 Биз нафақат 2022 йилни Муҳтарам Президентимиз томони-
дан Шуша йили деб эълон қилинишининг сабабларини излаши-
миз, балки шу билан бирга Қорабоғ-Озарбойжондир нидосини 
шакллантирадиган, ҳақиқатга айлантирадиган илдизларни, та-
рихий, ижтимоий ва сиёсий далилларни таҳлил қилиш ва очи-
шимиз даркор...

Биз Қорабоғ-Озарбойжондир нидосини Муҳтарам Прези-
дентимизнинг илк марта халқаро мунозара клубининг ХVI йил-
лик ялпи мажлисидаги нутқида эшитганимизга қарамай, тарих 
ва уни шакллантирадиган тарихий шароитларни қадим замон-
лардан излаш керак.Қорабоғ- Озарбайжондир, унинг тарихи 
охир-оқибат буюк раҳбар томонидан айтилган: "Мен сиз билан 
Шушага боришни истадим.Биз борамиз!Ишонаверинг, бора-
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миз! Шуша Озарбайжоннинг кўзидир.Шуша маданиятимиз ва 
тарихимиз рамзи!"-деган сўзларидан излашимиз керак.

 Қорабоғ- Озарбайжондир нидоси босқичма-босқич амалга 
оширилган бу йилги ютуқни биз Буюк Раҳбар Илҳом Алиевнинг 
йиллар давомида олиб бораётган ички ва ташқи сиёсатининг 
муваффақиятли натижаларидан, тарихий солнома нутқларидан, 
излашимиз керак...

Қорабоғ - Озарбайжондир нидоси билан  Шуша йили орали-
ғида давом этаётган тарихга назар ташласангиз, давлат раҳба-
рининг турли даврлардаги йиллар номи ҳақидаги фармонлари 
бирин-кетин миллий бир мантиқий кетма-кетликда, Шуша йи-
лига бир замин ҳозирлагандек кўринади...

2007 йил - "Ёшлар йили"! Бу йилда давлат раҳбарининг 
нутқлар конспектини таҳлил қилсак, шундай бир умумлашти-
рувчи тезис ўртага чиқади: Қорабоғимизни ишғолдан озод қи-
ладиган миллий ватанпарварлик руҳига эга ёшларни тарбиялаш 
керак.Бу масалага ҳам тўхталадиган бўлсак, Музаффар Олий 
Бош Қўмондон"Менинг Президентлигим даврида тарбияланган 
ёшлар Қорабоғни ишғолдан озод қилади!"

2009 йил-"Бола йили"!Бугунги болалар бизнинг келажаги-
мизнинг меъморларидир.Соғлом руҳли болаларни тарбиялаш 
давлатимиз келажагига энг муҳим моддий ва маънавий сармоя-
дир,-дер эди Жаноб Президент.

2010 йил "Экология йили"!Ёшларимизнинг,болаларимиз-
нинг,умуман ўлкамизнинг соғлом экологик худудда яшашини 
истаган Президентимиз "нафақат 2010 йилда, балки кейинги 
йилларда ҳам экологик муаммоларни ҳал этишга катта эътибор 
қаратиш лозим"-дея таъкидлаганди.

 2011 йил - "Туризм йили"! Ушбу фармон Озарбайжонда ту-
ризмни янада ривожлантириш ва туризм фаолияти учун қулай 
шарт-шароитлар яратиш, туристик ресурслардан самарали фой-
даланиш, бой географик ландшафтга эга бўлган мамлакатимиз-
нинг табиий ёдгорликлари, шунингдек, халқимизнинг қадимий 
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маданий ва тарихий мероси билан кенг миқёсда танишишни 
таъминлаш мақсадида имзоланди.

2012 йил"Спорт йили"!Ушбу қарор мамлакатимизда спорт-
ни ривожлантириш, Олимпия ҳаракатини кенгайтириш, ёшлар-
ни спортга мунтазам жалб этиш, аҳолининг барча қатламлари 
ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантириш, янги спорт ва 
Олимпия мажмуаларини қуриш зарурати, шунингдек, спортчи-
ларимизнинг Лондондаги Олимпия ўйинлари, Жаҳон ва Европа 
чемпионатлари, расмий халқаро мусобақаларда юқори натижа-
ларини таъминлашга қаратилган эди.

2013 йилда амалга оширилган "Озарбайжон Республикаси-
ни ривожлантиришнинг ахборот-коммуникация технологияла-
ри бўйича Миллий стратегияси" (2003-2012) мамлакатимизда 
ахборот жамиятини шакллантириш учун тегишли ҳуқуқий асос 
яратди. Шу билан бирга, амалга оширилаётган давлат дастур-
лари ва зарур ислоҳотлар натижасида мамлакатимизнинг гло-
бал электрон маконга тезроқ интеграциялашуви таъминланди, 
электрон ҳукуматни яратиш, билимга асосланган иқтисодиётни 
шакллантириш, ахборот хавфсизлиги масалаларини ҳал қилиш 
ва бошқа масалалар бўйича муҳим қадамлар қўйилиши керак 
эди.

2014-йил"Саноат йили"! Ҳозирги босқичда замонавий 
муаммолар ва янги ташаббусларни ҳисобга олган ҳолда, саноат-
ни модернизация қилиш ва нефть саноатини ривожлантириш 
бўйича бир қатор чора-тадбирларни амалга ошириш, шу жум-
ладан мавжуд табиий ва иқтисодий ресурсларни хўжалик муо-
маласига жалб қилиш, анъанавий тармоқлар билан бир қаторда 
янги устувор ишлаб чиқариш майдончалари, саноат паркларини 
яратиш, минтақаларда саноат салоҳиятини мустаҳкамлаш, ин-
новацияларга асосланган саноатни ривожлантириш учун имко-
ниятлар яратиш зарур.

2015 йил "Қишлоқ хўжалиги йили"! Қишлоқ хўжалигини 
ривожлантиришни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг 
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кучайиши,соҳанинг  сифати янги босқичга ўтадиган стратегик 
мақсадлар ва институционал ўзгаришларни аниқлашдир. Аҳо-
лининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, қишлоқ хўжали-
ги соҳасида экспорт салоҳиятини ошириш мақсадида мамлака-
тимизда замонавий агропарклари ва йирик фермер хўжаликлари 
ташкил этилди. Ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожланти-
риш давлат дастурлари доирасида ҳудудларда замонавий инф-
ратузилма яратилди, шаҳарлараро автомобил йўллари тармоғи 
кенгайтирилди.

2016 - "Мултикултурализм йили"! Тарихий Ипак йўлида 
жойлашган Озарбайжон турли цивилизациялар кесишган жой 
бўлиб, асрлар давомида миллий ва маданий хилма-хиллик му-
ҳити шаклланган, алоҳида халқлар ва динлар вакиллари тинч-
лик, хотиржамлик, ўзаро ҳамжиҳатликда яшаган мамлакат 
сифатида танилган. Мамлакатимизда мултикултурализм ҳаёт 
тарзига айланди, унга энди алтернатива йўқ. Боку халқаро мул-
тикултурализм марказининг ташкил этилиши ҳозирги даврда 
республикада амалга оширилаётган толерантлик тамойиллари-
га содиқликнинг ёрқин намунасидир.

2017 йил "Ислом бирдамлиги йили" Агар совет даврида 
динга қаттиқ тақиқлар бўлиб, Озарбайжонда атиги 17 та масжид 
бўлган бўлса, энди уларнинг сони 2000 дан ошди. Ушбу мас-
жидларнинг 300 дан ортиғи тарихий ва маданий ёдгорликлар 
сифатида муҳофаза қилинади. Озарбайжон давлатининг

Ислом диний қадриятларига ғамхўрлиги туфайли сўнгги 
йилларда Ислом маданиятининг қимматбаҳо обидалари- Биби-
ҳайбат,Тазапир,Аждарбей,Шамахи Жума масжидлари ва Ган-
жадаги "Имомзода" мажмуаси реконструкция қилиниб, таъ-
мирланди. Пойтахтимизда Жанубий Кавказнинг энг муҳташам 
ибодатхонаси-Ҳайдар масжиди қурилди.

2018 йил "Озарбайжон Халқ Республикаси йили"! 1918 
йил 28-майда Озарбайжон халқи ҳаётида ноёб воқеа юз берди, 
мусулмон шарқидаги биринчи парламент Республикаси, Озар-
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байжон Халқ Республикаси ташкил этилди. Қарийб икки йил 
умр кўрган Озарбайжон Халқ Республикаси ўзининг бой давлат 
қуриш тажрибасига эга бўлиб, миллий давлатчилик тарихида 
ўчмас из қолдирди, халқ қалбида озодлик ва мустақиллик туй-
ғуларини мустаҳкамлади ва республиканинг келажакдаги мус-
тақиллиги учун ишончли асос тайёрлади.

2019 йил "Имодеддин Насимий йили"! Озарбайжон хал-
қининг кўп асрлик анъаналари билан бадиий-фалсафий та-
факкурида чуқур из қолдирган шоир-мутафаккир Имодиддин 
Насимийнинг бой мероси бугунги кунда ҳам одамларнинг маъ-
навий-ахлоқий такомиллашувида муҳим аҳамиятга эга.

Шарқ халқларининг маданий қадриятлари хазинасида ўзига 
хос муносиб ўрин эгаллаган Насимий ижоди кўп йиллар даво-
мида илмий ва адабий фикр марказида бўлиб келган. Мамла-
катимизда шоир меросини мунтазам равишда ўрганиш ва тар-
ғиб қилиш Насимийнинг 600 йиллиги Миллий Раҳбар Ҳайдар 
Алиев ташаббуси билан ўтказилган даврга тўғри келади. Буюк 
сўз устаси таваллудининг 600 йиллиги ЮНЕСКО томонидан 
атоқли шахслар юбилейлари ва муҳим тадбирлар рўйхатига ки-
ритилиб, халқаро миқёсда нишонланган даврдан бошлаб Наси-
мий ҳақида катта ҳажмдаги тадқиқотлар олиб борилди. Буюк 
шоир ижодининг кашф этилган қўлёзма нусхалари асосида ўр-
ганилиши Озарбайжон тили ва адабиёти тарихини ўрганишда 
янги босқични бошлаб берди. Насимийнинг асарлари мамлака-
тимизда кўп маротаба нашр этилди. Шоирнинг асарлари Озар-
байжон Республикаси Президентининг  2004 йил 12 январдаги 
"Лотин графикасида Озарбайжон тилидаги оммавий нашрларни 
амалга ошириш тўғрисида" ги Фармонига мувофиқ нашр этил-
ди ва мамлакат кутубхоналарига совға қилинди.

2020 йил "Кўнгиллилар йили". Озарбайжон халқи асрлар 
давомида меҳр-оқибат, фидойилик, ихтиёрий ва фидокорона ёр-
дам кўрсатиш анъаналарини сақлаб келмоқда. Кўнгиллилик-бу 
фуқаро, жамият ва давлатнинг биргаликдаги фаолиятининг энг 
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муваффақиятли шакли бўлиб, одамларни ягона ният атрофида 
бирлаштиради. Кўнгиллилик, шунингдек, ватанпарварлик мак-
таби, ўз халқига, давлатига ва миллий ва ахлоқий қадриятларга 
садоқат ва хизмат кўрсатиш намунасидир.

2021 йил Низомий Ганжавий йили! Жаҳон адабиётининг 
атоқли вакили, ёрқин Озарбайжон шоири ва мутафаккири Ни-
зомий Ганжавий инсоният бадиий тафаккурининг йилномасида 
янги саҳифа очган Нодир шахслардан биридир. Халқимиз маъ-
навиятининг ажралмас қисмига айланган буюк санъаткорнинг 
ёрқин мероси азал-азалдан Шарқнинг бетакрор маданий қад-
риятлари хазинасида ўзининг муносиб ўрнини сақлаб келмоқда.

Низомий Ганжавий бутун умрини ўша даврнинг муҳим ма-
даний марказларидан бўлган қадимий Озарбайжон шаҳри Ган-
жада яшаб ижод қилди ва бу ерда яқин ва Ўрта Шарқ фалсафий, 
ижтимоий, бадиий-эстетик тафаккур тарихини бойитган сўз 
санъати дурдоналарини тўплади. Низомий Ганжавийнинг кенг 
тарқалган "Хамса"си дунёдаги шеърий ва фалсафий фикрнинг 
юқори қисмида жойлашган. Шоир-мутафаккир кўплаб издош-
ларидан иборат катта адабий мактабга асос солган. Низомий-
нинг энг машҳур кутубхона ва музейларни безаган асарлари ҳам 
Шарқ миниатюра санъатининг ривожланишига туртки берди.

 2022 йил-Шуша йили! Қорабоғ тожи бўлган Шуша халқи-
миз учун муқаддас ва азиз маскан. Шушага бўлган муҳаббат ҳар 
бир Озарбайжоннинг маънавий мавжудлигининг ажралмас қис-
мидир.

1752 йилда Қорабоғ хони Панаҳали Хон томонидан асос со-
линган ва бу йил ўзининг 270 йиллигини нишонлайдиган Шуша 
шаҳри бой ривожланиш йўлидан ўтиб, Озарбайжон ва бутун 
Жанубий Кавказнинг маданий ва ижтимоий-сиёсий ҳаётида му-
ҳим рол ўйнади.Ўзининг бетакрор тарихий қиёфасини ва унда 
шаклланган ўзига хос муҳитни ҳамиша сақлаб келган бу шаҳар 
ўзининг атоқли шахслари билан адабий,маданий,илмий ва иж-
тимоий фикр солномамизда ажойиб саҳифалар ёзган.
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Ўтган асрнинг 70-йилларида Шуша шаҳрининг жадал ри-
вожланиши Миллий Раҳбар Ҳайдар Алиев номи билан чамбар-
час боғлиқ. Шаҳарни ривожлантириш бўйича махсус қарорлар 
айнан буюк раҳбарнинг ташаббуси билан қабул қилинди. Ўшан-
дан бери Шушада қурилиш ишлари кенг тарқалди, маданият ар-
бобларимиз хотирасини абадийлаштириш учун муҳим қадамлар 
қўйилди.

 Стратегик мавқеи билан ажралиб турадиган Шуша 1992 
йил 8 майда Озарбайжонга қарши ҳарбий тажовузни бошлаган 
Арманистон қуролли кучлари томонидан ишғол қилинди. Бос-
қинчилик пайтида вандализм ҳаракатлари натижасида шаҳарда-
ги юзлаб тарихий ва маданий ёдгорликлар вайрон қилинган.

 Биз ҳақиқат номи билан олиб борган 44 кунлик Ватан уру-
ши пайтида, 2020 йил 8 ноябрда қаҳрамон Озарбайжон армияси 
Шуша шаҳрини ишғолдан озод қилди. Арманистоннинг таслим 
бўлишига йўл очган Шушанинг ғалабаси халқимизнинг қаҳра-
монлик руҳининг ғалабасига айланди ва ғалаба куни сифатида 
тарихга кирди.

Шуша ғалабасидан сўнг дарҳол инфратузилмани қуриш би-
лан бирга шаҳарда тарихий ва маданий ёдгорликларни тиклаш 
бошланди, қурилиш ишларини ташкил этишда мослашувчан-
лик ва самарадорликни таъминлаш учун давлат бошқарувига 
катта эътибор берилди, Шуша шаҳри Давлат Қўриқхона идора-
си ташкил этилди.

Озарбайжоннинг маданий пойтахти деб эълон қилинган 
Шушада бугунги кунда шаҳарнинг ҳақиқий тарихий қиёфаси-
ни тиклаш бўйича улкан лойиҳалар амалга оширилмоқда. Энг 
қисқа вақт ичида Шушанинг Бош режасини тайёрлаш, қудратли 
шоир Мулла Паноҳ Вагифнинг бюсти ва музей-мақбара маж-
муасининг асл қиёфасига қайтариш, Булбул уй-музейи ва Узе-
йир Ҳожибейли ҳайкалининг очилиши, шунингдек, бу ердаги 
тарихий, диний ва меъморий ёдгорликларни тиклаш жараёни 
мамлакатимиз маданий пойтахтидаги мураккаб ишларнинг аж-
ралмас қисмидир.
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Жидир текислигида "Харибулбул" мусиқа фестивалини ва 
Вагифнинг улуғвор мақбараси олдида "Вагиф шеърияти кунла-
ри" нинг ташкил этилиши ҳам Шушанинг тезда қайта тикланиб, 
ўзининг собиқ бой маданий ҳаётига қайтаётганидан далолат бе-
ради. 

Муҳтарам Президентнинг фикри,тафаккурининг маҳсули-
га айланиб қаламга олинган фармонларнинг чуқур маъносини, 
Қорабоғ-Озарбойжондир нидосидан излашимиз керак, Ушбу 
матнлар шу қадар сирли, шу қадар чуқурки, уларни очиб бериш, 
тушуниш учун Президент "Мен нимани қачон амалга ошири-
шимни яхши биламан" деганда нимани назарда тутган эди...

Бу йиллар давомида муҳтарам Президентимиз нафақат 
моддий-техник базани, армиямизнинг шахсий таркибини мус-
таҳкамлаш, балки мамлакатимизда миллий иқтисодиётнинг 
барқарор ривожланишини таъминлаш билан Қорабоғни, ўз она 
юртини озод қилиш учун барча мақсадларни кўлдаланг қўйди.
Ҳар доим "иқтисодий мустақилликсиз сиёсий мустақилликка 
эришиб бўлмайди" мезонига амал қилган Жаноб Президент, 
халққа муҳаббат билан узоқ ва самарали йўлни босиб ўтди ва 
Қорабоғ- Озарбойжондир Нидосини "Шуша йили" билан якун-
лади... Йилимизни Шушали қилганларга чуқур миннатдорчи-
лик ила.....
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Распоряжение Президента Азербайджанской 
Республики Об объявлении 2022 года в 
Азербайджанской Республике «Годом города Шуша»

05 января 2022, 12:00
Шуша - венец Карабаха, священное и дорогое место для на-

шего народа. Любовь к Шуше - неотъемлемая часть духовного 
бытия каждого азербайджанца.

Основанный в 1752 году Карабахским ханом Панахали ха-
ном город Шуша, который в этом году отметит свое 270-летие, 
прошел содержательный путь развития, сыграл исключитель-
ную роль в культурной и общественно-политической жизни 
Азербайджана и всего Южного Кавказа.

Этот город, который всегда сохраняет свой неповторимый 
исторический облик и сформированную им самобытную среду, 
взращенными им великими личностями вписал знаменательные 
страницы в нашу летопись литературной, культурной, научной 
и общественной мысли.

Стремительное развитие города Шуша в 70-х годах про-
шлого века тесно связано с именем нашего общенационального 
лидера Гейдара Алиева. Особые решения по развитию города 
были приняты по инициативе именно великого лидера. С тех 
пор созидательные работы в Шуше получили широкий размах, 
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были предприняты важные шаги по увековечению памяти на-
ших деятелей культуры.

Шуша, отличающаяся своим стратегическим положением, 
8 мая 1992 года подверглась оккупации вооруженными силами 
Армении, развязавшими военную агрессию против Азербайд-
жана. В период оккупации сотни исторических и культурных 
памятников в городе были уничтожены в результате актов ван-
дализма.

Во время 44-дневной Отечественной войны, которую мы 
вели за наше правое дело, доблестная Азербайджанская армия 8 
ноября 2020 года освободила город Шуша от оккупации. Победа 
в Шуше, приведшая к капитуляции Армении, стала торжеством 
героического духа нашего народа, вошла в нашу историю как 
День Победы.

Сразу после победы в Шуше, наряду с возведением инфра-
структуры в городе, началось восстановление исторических и 
культурных памятников, для обеспечения оперативности, эф-
фективности в организации созидательных работ большое вни-
мание здесь было уделено государственному управлению, было 
учреждено Управление Государственного заповедника города 
Шуша.

Сегодня в Шуше, объявленной культурной столицей Азер-
байджана, реализуются гигантские проекты по восстановлению 
подлинного исторического облика города. Составной частью 
комплексных работ в культурной столице нашей страны явля-
ются разработка за короткий срок Генерального плана города 
Шуша, возвращение первоначального вида бюсту великого по-
эта Моллы Панаха Вагифа и комплексу его музея-мавзолея, от-
крытие дома-музея Бюльбюля и памятника Узеиру Гаджибейли, 
а также реставрация исторических, религиозных и архитектур-
ных памятников.

Возрождение традиции проведения музыкального фести-
валя «Харыбюльбюль» на Джыдыр дюзю и Дней поэзии Ваги-
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фа перед его грандиозным мавзолеем также свидетельствует о 
том, что Шуша стремительно возрождается и находится на пути 
возвращения к своей прежней полноценной культурной жизни.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азер-
байджанской Республики и учитывая историческое значение, 
высокую культурно-духовную ценность города Шуша для азер-
байджанского народа, постановляю:

1. Объявить 2022 год в Азербайджанской Республике «Го-
дом города Шуша».

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики под-
готовить и осуществить план мероприятий в связи с «Годом го-
рода Шуша».

Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 5 января 2022 года
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ОТ «КАРАБАХ – ЭТО АЗЕРБАЙДЖАН И 
ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК» К ГОДУ ШУШИ

Алимухтар Мухтаров
Гянджинский Отдел НАНА,

Центр Низами Гянджеви
Старший научный сотрудник

доктор философии по филологии

Год Шуши – это исторический отчет о Великой миссии в 
лице Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, От-
важной Азербайджанской Армии, наших дорогих Шехидов и 
Ветеранов. Год Шуши – это претворение в жизнь исторического 
завета отца, это – озарение подобно солнцу, это - вдохновение. В 
день освобождения Шуши, когда восторжествовала божествен-
ная, историческая и мировая справедливость, была высказана 
манифестная речь Верховного Главнокомандующего, которая 
будет жить в веках и является провозглашением победы азер-
байджанского народа: «Сегодня я также посетил могилу вели-
кого лидера Гейдара Алиева, склонил голову перед его памятью. 
Я сказал про себя, что являюсь счастливым человеком, так как 
выполнил завещание отца. Мы освободили Шушу! Это – вели-
кая Победа! Сегодня души наших шехидов, душа Великого ли-
дера возрадовались! Поздравляем, Азербайджан! Поздравляем, 
азербайджанцы мира!»

Год Шуши – вестник торжества и знак возрождения нашей 
сломленной гордости, нашей погнутой стати, вестник нашего 
существования в балансе государств и народов мира. Год Шуши 
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– это не только год литературы, культуры, истории, искусства, 
это год -  героизма, отваги, непреклонности и самое главное  год 
воплощения, зова и крика души  дедов и матерей и наших до-
рогих шехидов, которые всегда боролись во имя истины ... Год 
Шуши – это год храброй азербайджанской армии, поразившей 
мир своей исторической победой, это год детей шехидов, не ви-
девших лиц своих отцов, но которые всю жизнь будут гордиться 
своими отцами, год Шуши — это год матерей отдавших в ше-
хиды свое дитя, но все равно говорящих: Да Здравствует Роди-
на! Год Шуши - это год, когда успокоены души наших предков, 
которые бушевали: "Родина наша снова делится, разрывается, 
и к боли Тебриза боль Шуши добавляется" … Год Шуши – это 
самый благополучный, самый продуктивный, самый достойный 
итог и отчет нашего бытия. Дальновидная политика Победонос-
ного Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама 
Алиева и блестящая победа мужественной азербайджанской 
армии в «44-дневной Отечественной войне», вписанная золоты-
ми буквами в историю, сделали год Шуши еще более славным. 
Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2022 года годом 
Шуши – это не просто чувство, вызов, возникший в 2022 году, 
а результат многолетней административной и плодотворной 
деятельности. И самое главное, год Шуши – это историческая 
победа, сформированная единством народа и государства Азер-
байджанской Республики. Это как бельмо в глазу для тех, кто 
не видит победы нашего государства и пытается затмить вели-
кую историческую победу нашего народа. Смысл, олецетворя-
ющий год Шуши – это победа нашего единства и солидарности. 
Год Шуши – это праздник радости, счастья и сплочения во имя 
единой цели каждого гражданина нашей страны, независимо от 
языка, вероисповедания, расы и мировоззрения, и самый яркий 
и впечатляющий пример этого мы увидели и почувствовали на 
фестивале «Хары булбул». Наставление, которое дает нам год 
Шуши, заключается в том, что мы становимся сильнее, когда 
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мы сплочены в одно единое, когда мы вместе, как железный ку-
лак мы преодолеваем непреодолимые, отвесные скалы, как ос-
вободители Шуши с любовью к Родине, которые даже без ору-
жия достигли  своей цели. Год Шуши говорит нам о многом. Год 
Шуши отправляет нас в историческое путешествие и наставля-
ет нас больше не забывать. Год Шуши предупреждает нас, что 
мы потеряли Шушу в те дни, когда нарушили наше единство, 
равенство и союз, и после 30 лет разлуки восстановили нашу 
солидарность и воссоединились со столицей нашей культуры, 
нашим родным Карабахом. Понимая, как трудно отстоять было 
эту славную победу, мы должны тесно сплотиться вокруг на-
шего независимого государства и его лидера и тем самым еще 
сильнее придавить наших врагов.

Год Шуши – это заветное желание не только 50-миллион-
ных соотечественников, живущих по всему миру, это - освобож-
дение Карабаха, его главного венца Шуши, а также - завещание 
отца, как сказал наш уважаемый Президент, но и в то же время 
воплощение мечты, воли и чаяний наших простых людей, ушед-
ших из жизни с не исполнившейся мечтой о Карабахе...

Год Шуши – это год краха и разорения сторонников армян-
ского фашизма в Карабахе, не имеющего ни исторической, ни 
культурной основы, во всех смыслах этого слова. Каждая пядь 
азербайджанской земли священна для ее граждан.   Она священ-
на, потому что каждый из нас называет ее Родина-Мать. Если 
мы воспеваем святость нашей земли словом Мать, то наша Ро-
дина столь же свята, родна как наша Мать, наша жизнь, само 
бытие. Вся наша Родина для нас свята, но – Карабах — это ме-
сто преклонения, а Шуша цитадель Карабаха.  Каждый элемент, 
связанный с Шушой, начиная от истории до литературы, от 
культуры до искусства, от флоры до фауны от воздуха до неба, 
так же близок и дорог для нас  как год Шуши. 

Объявление 2022 года «Годом города Шуша» по распоря-
жению президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама 
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Алиева имеет большое значение и ценность, как сама Шуша, 
ее история, литература и искусство... Историческая суть города 
Шуши и ее освобождение обусловило победу нашего государ-
ства в Отечественной войне. Объявление 2022- года «Годом го-
рода Шуша» стала высшей наградой городу Шуша  за его роль 
в истории Азербайджана.

Речь, которую Президент произнес в день освобождения 
Шуши с мощью, полученной  от народа: «Дорогая Шуша, ты 
свободна! Дорогая Шуша, мы вернулись, мы тебя возродим!»  
является воплощением самого очевидного выражения слов в 
деле… 

Освобождение Шуши заставило подписать противника акт 
о капитуляции, где отражены заслуги нашего народа и прези-
дента. Об этих заслугах нашей родной земли говорится в указе,  
подписанном нашим Президентом. В указе сказано: «Шуша - 
венец Карабаха, священное и дорогое место для нашего народа. 
Любовь к Шуше - неотъемлемая часть духовного бытия каждо-
го азербайджанца».

Да, каждый гражданин нашей страны, от мала до велика, 
от интеллигента до крестьянина, видел он ее или нет, имеет в 
душе особую любовь к Шуше. Эта любовь в сердцах независи-
мо от ее мотивов возникновения имеет единый фактор – любовь 
к Шуше. Каждый  по-своему любит Шушу: воспоминаниями, 
событием и моментом, независимо от его материальной и ду-
ховной природы. 

Эту любовь к Шуше, которая пустила корни в сердце каж-
дого и растет день ото дня, именно в год Шуши вновь  соберет 
воедино Победоносный народ и его Верховного Главнокоман-
дующего, где объявит всему миру еще раз восклицание: « Кара-
бах – это Азербайджан».

Анализируя концепцию провозглашения 2022- года «Годом 
города Шуша»  нашим Президентом в призыве Карабах — это 
Азербайджан, в первую очередь мы должны исследовать исто-
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рические, социальные корни и политические аргументы этого 
призыва, которые сформировали и воплотили его в реальность. 
Знаменательное выражение  «Карабах – это Азербайджан» мы 
впервые услышали в выступлении нашего Президента на XVI 
ежегодном пленарном заседании Международного дискуссион-
ного клуба «Валдай».

История этого призыва начинается со слов Общенациональ-
ного  Лидера: «Я желаю, чтобы мы вместе с вами поехали в 
Шушу. И мы поедем! Поверьте, мы поедем! Шуша – это зеница 
ока Азербайджана. Шуша – это символ нашей культуры и исто-
рии!».

Реализация призыва «Карабах — это Азербайджан» и до-
стижение его до года Шуши шаг за шагом обусловлено успеш-
ным результатом внутренней и внешней политики, проводимой 
господином Ильхамом Алиевым возглавляющим Азербайджан 
с 2003 года в русле, заданном Великим Лидером, и так же об-
условлено его  речами  и  выступлениями  ставшими историче-
скими.

Если обратить внимание на исторический период между 
призывом Карабах — это Азербайджан и годом Шуши, то мож-
но увидеть, что распоряжение Президента о присвоении наи-
менований годов, сменявших друг друга в последовательности 
национальной логики, как бы готовили почву для года Шуши...

2007 год – «Год молодежи»! Если проанализировать этот 
год в контексте выступлений Президента, то вырисовывается 
следующий тезис: необходимо воспитывать молодежь в наци-
онально-патриотическом духе, которая в будущем освободит 
Карабах от оккупации. Даже касаясь этого пункта, Верховный 
Главнокомандующий сказал: «Карабах освободили от оккупа-
ции молодежь, выросшая во время моего президентства!». 

2009 год – Год детей. Сегодняшние дети – архитекторы на-
шего будущего. «Воспитание духовно здоровых детей – важ-
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нейший материальный и моральный вклад в будущее нашего 
государства», – сказал господин Президент!

2010 год – Год экологии. Отметив важность того, чтобы 
наша молодежь, дети и страна в целом жили в здоровой атмос-
фере, Президент сказал: «Решению экологических вопросов не-
обходимо уделить большое внимание не только в 2010 году, но 
и в последующие годы».

2011 год – Год туризма. Это распоряжение было подписано 
с учетом необходимости дальнейшего развития туризма в Азер-
байджане и создания благоприятных условий для туристиче-
ской деятельности и в целях обеспечения широкого использо-
вания туристических ресурсов, природных памятников нашей 
страны с богатым географическим ландшафтом, а также оно 
было подписано в целях широкого признания древнего культур-
но-исторического наследия нашего народа.

2012 год – год спорта. Это решение имеет важное значение 
для развития спорта в нашей стране, расширения олимпийского 
движения, регулярного привлечения молодежи к спорту, фор-
мирования здорового образа жизни среди всех слоев населения, 
строительства новых спортивно-олимпийских комплексов, а 
также это решение было направлено на обеспечение высоких 
показателей наших спортсменов на Олимпиаде в Лондоне, чем-
пионатах мира и Европы, официальных международных сорев-
нованиях.

2013 год - год информационных и коммуникационных тех-
нологий. Реализация «Национальной стратегии развития ин-
формационных и коммуникационных технологий Азербайджан-
ской Республики» (2003-2012 годы) создала соответствующую 
правовую основу для формирования информационного обще-
ства в нашей стране. При этом в результате реализуемых го-
сударственных программ и необходимых реформ наша стра-
на должна обеспечить более быструю интеграцию в мировое 
электронное пространство, создать электронное правительство, 
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сформировать экономику, основанную на знаниях, предпринять 
важные шаги по решению вопросов информационной безопас-
ности и других вопросов. 

2014 год – год промышленности.  На данном этапе с уче-
том современных требований и новых инициатив проводится 
ряд мероприятий, в том числе укрепление промышленного по-
тенциала в регионах, создание возможностей, которые обеспе-
чат развитие промышленности на основе инноваций и наряду 
с традиционными отраслями развитие новых приоритетных 
производств, индустриальных парков, вовлечение имеющихся 
природных и экономических ресурсов в хозяйственный оборот, 
реализация ряда мер по модернизации отрасли и диверсифика-
ции не нефтяной отрасли с учетом современных требований и 
новых инициатив.

2015 год – год сельского хозяйства. Усиление государствен-
ной поддержки в развитие сельского хозяйства, определение 
стратегических целей и институциональные преобразования 
в этой сфере наряду с новыми требованиями заложили осно-
ву для перехода отрасли на качественно-новый этап. В целях 
обеспечения продовольственной безопасности и повышения 
экспортного потенциала аграрного сектора в стране создаются 
современные Агропарки и крупные фермерские хозяйства. В 
рамках государственных программ социально-экономического 
развития регионов на местах построена современная инфра-
структура, расширена сеть межпоселковых автомобильных до-
рог.

2016 год – год Мультикультурализма. Азербайджан, распо-
ложенный на историческом Шелковом пути, находится на пере-
крестке разных цивилизаций, где веками формировалась среда 
национального и культурного разнообразия, где люди разных 
наций и религий живут в мире, спокойствии, взаимопонимании. 
В нашей стране мультикультурализм стал безальтернативным 
образом жизни. Создание Бакинского Международного Центра 
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Мультикультурализма является наглядным примером привер-
женности принципам толерантной политики нашего государ-
ства.

2017 год - год Исламской солидарности. В Советском Азер-
байджане где существовали строгие ограничения на вероиспо-
ведание было всего 17 мечетей, а сейчас их более 2000. Бо-
лее 300 из этих мечетей охраняются как памятники истории и 
культуры. Благодаря заботе азербайджанского государства об 
Исламских религиозных ценностях были капитально отремон-
тированы мечети Биби - Эйбат, Тезепир, Аждарбей, Шамахи 
Джума, комплекс Имамзаде в Гяндже и в столице была построе-
на мечеть Гейдара Алиева, самый величественный храм на Юж-
ном Кавказе. 

2018 - год Азербайджанской Народной Республики.  28 мая 
1918 года в жизни азербайджанского народа произошло важное 
историческое событие, была провозглашена Азербайджанская 
Демократическая Республика, первая парламентская республи-
ка на Мусульманском Востоке. Просуществовав почти два года, 
Азербайджанская Демократическая Республика своим богатым 
наследием государственного строительства оставила неизгла-
димый след в истории национальной государственности, зало-
жила прочный фундамент будущей независимости республики, 
укрепив национальные чувства свободы и независимости.

2019 -  год Имадеддина Насими.   Богатое наследие поэта 
и мыслителя Имадеддина Насими, оставившего глубокий след 
в художественно-философской мысли азербайджанского наро-
да с многовековыми традициями, до сих пор сохранило важное 
значение в духовно-нравственном развитии народа. Творчество 
Насими, занимающее особое место в сокровищнице культурно-
го наследия народов Востока, уже много лет находится в центре 
внимания научной и литературной мысли. Систематическое из-
учение и пропаганда наследия поэта в нашей стране по иници-
ативе Общенационального Лидера Гейдара Алиева совпадает с 
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празднованием 600-летия Насими. С тех пор как 600-летие ве-
ликого оратора было включено со стороны ЮНЕСКО в список 
юбилеев выдающихся личностей и знаменательных событий, 
которое   отмечалось на международном уровне, было проведено 
множество исследований о наследии Насими. Изучение произ-
ведений великого поэта на основе его рукописей открыло новый 
этап в изучении истории азербайджанского языка и литературы. 
Произведения Насими в нашей стране неоднократно издавались 
массовым тиражом и в соответствии с Распоряжением Прези-
дента Азербайджанской Республики «Об осуществлении массо-
вых изданий латинской графикой на азербайджанском языке» от 
12 января 2004 года были переданы в библиотеки страны.

2020 год – год Добровольцев. Азербайджанский народ ве-
ками жил традициями доброты, бескорыстия, добровольной и 
безвозмездной помощи. Волонтерство – наиболее успешный 
формат совместной деятельности граждан, общества и госу-
дарства, объединяющий людей вокруг общей цели. Волонтер-
ство – это еще и школа патриотизма, пример преданности и 
служения своему народу, государству, национальным и духов-
ным ценностям.

2021 год – год Низами Гянджеви.  Низами Гянджеви, вид-
ный представитель мировой литературы, великий азербайджан-
ский поэт и мыслитель, является одной из редких личностей, 
открывших новую страницу в летописи художественной мыс-
ли человечества. Блестящее наследие великого мастера, став-
шее неотъемлемой частью духовности нашего народа, на про-
тяжении веков сохранило достойное место в непревзайденной 
культурной сокровищнице Востока. На протяжении всей своей 
жизни Низами Гянджеви жил и творил в Гяндже, в одном из 
древних городов Азербайджана в важнейшем культурном цен-
тре и создал замечательные жемчужины словесного искусства, 
обогатившие историю философско-общественной и художе-
ственно-эстетической мысли на Ближнем и Среднем Востоке. 
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Широко известная «Пятерица» Низами Гянджеви находится на 
вершине мировой поэтической и философской мысли.

Поэт-мыслитель заложил основу великой литературной 
школы, имеющей огромное количество последователей. Произ-
ведения Низами, украшающие самые известные библиотеки и 
музеи, дали толчок развитию искусства восточной миниатюры.

2022 год - год Шуши.  Шуша, венец Карабаха, священное и 
родное место для нашего народа. Любовь к Шуше – неотъем-
лемая часть духовного существования каждого азербайджанца. 
Город Шуша, отмечающий в этом году свое 270-летие, осно-
ванный в 1752 году карабахским ханом Панахали ханом, про-
шедшая богатый путь развития сыграла исключительную роль 
в культурной и общественно-политической жизни Азербайджа-
на и всего Южного Кавказа. Этот город, всегда сохраняющий 
свой неповторимый исторический облик и своеобразную среду, 
вписал знаменательные страницы своими великими личностя-
ми в нашу летопись литературной, культурной, научной и обще-
ственной мысли. Стремительное развитие Шуши в 70-х годах 
прошлого века тесно связано с именем нашего Общенациональ-
ного Лидера Гейдара Алиева. Основные решения по развитию 
города принимались по инициативе Великого Вождя. С тех пор 
строительные работы в Шуше расширились, были предприняты 
важные шаги по увековечиванию памяти наших деятелей куль-
туры.

Шуша, отличающаяся своим стратегическим положением, 
8 мая 1992 года была оккупирована вооруженными силами Ар-
мении, которые начали военную агрессию против Азербайджа-
на. За время оккупации в результате актов вандализма в городе 
были уничтожены сотни памятников истории и культуры. 8 ноя-
бря 2020 года храбрая Азербайджанская Армия в ходе 44-днев-
ной Отечественной войны в борьбе за справедливость освобо-
дила город Шуша от армянской оккупации.
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Победа Шуши, приведшая к капитуляции Армении, стала 
праздником героического духа нашего народа и вошла в нашу 
историю как День Победы.

Сразу после победы Шуши, наряду со строительством 
инфраструктуры в городе, началась реставрация памятников 
истории и культуры, где большое внимание уделялось государ-
ственному управлению для обеспечения оперативности в орга-
низации строительных работ, было созданно Шушинское город-
ское управление государственного заповедника. 

В Шуше, объявленной культурной столицей Азербайджана, 
сегодня реализуются масштабные проекты по восстановлению 
подлинного исторического облика города. Подготовка Гене-
рального плана Шуши, реставрация памятника великому по-
эту Молла Панаха Вагифу и музейно-мавзолейного комплекса, 
открытие дома-музея Бюльбюля и бюста Узеира Гаджибейли, 
а также реставрация исторических, религиозных и архитектур-
ных памятников являются частью комплекса созидательной ра-
боты в культурной столице нашей страны.

Возрождение традиции проведения дней поэзии Вагифа 
перед его величественным мавзолеем во время проведения му-
зыкального фестиваля «Хары бюльбюль» на равнине Джидыр 
дюзю является свидетельством того что Шуша стремительно 
возрождается и воссоединяется со своей былой насыщенной 
культурной жизнью. 

В основе этих указов, являющихся продуктом глубоких раз-
мышлений и рассуждений нашего уважаемого Президента мы 
должны искать побеги, от которых роспустилось выражение: 
«Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак!».

Эти вопросы настолько загадочны, настолько глубоки, что, 
потребуется немало времени, чтобы понять, что имел в виду 
Президент, когда сказал: «Я точно знаю, что и когда надо де-
лать».
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За все эти годы Уважаемый Президент Ильхам Алиев укре-
пил материально-техническую базу нашей армии, армейские 
кадры и обеспечил устойчивое развитие народного хозяйства в 
нашей стране, направил все свои усилия на освобождение на-
ших родных земель в Карабахе и вокруг нее.

Президент Азербайджана всегда придерживался критерия, 
в которой подчеркивал, что политическая независимость не мо-
жет быть достигнута без экономической независимости. И этот 
отважный долгий и трудный путь вместе с азербайджанским 
народом и с его любовью к народу прошел с призывом: «Кара-
бах – это Азербайджан и восклицательный знак! и завершил его 
годом Шуши… А сам год сделал - Шушинским.
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Азербайжан Республикасынын Президентинин 
2022-жылды Шуша шаарынын жылы деп 
Азербайжан Республикасында жарыялоо жөнүндө 
чечими

05.01.2022-ж. 1200.
Шуша шаары Карабахтын чордону. Элибиздин эӊ ыйык 

жана кымбат жайларынын бири. Шуша шаарына болгон сүйүү 
– ар бир азербайжандын рухий жашоосунун ажырагыс бөлүгү.

Карабахтын ханы Панали хан тарабынан 1752-жылы негиз-
делген Шуша шаарына быйыл 270 жыл толот. Ушул узак убакыт-
та өнүгүүнүн эӊ маанилүү жолун басып өтүп, Азербайжандын 
жана жалпы эле Түштүк Кавказдын маданий жана коомдук-сая-
сий жашоосуна зор таасирин тийгизди.

Өзүнүн кайталангыс тарыхый жүзүн жана өзгөчө чөйрөсүн 
ар дайым сактап келген бул шаардан өсүп чыккан улуу инсан-
дар биздин элдин адабий, маданий, илимий жана коомдук пи-
кирдин жыл санагынын барактарын өтө баалуу мазмун менен 
толтурушту.

Өткөн кылымдын 70-жылдарынан тарта бул шаардын дүр-
күрөп өнүгүшү улуттун лидери Гейдар Алиевдин ысымы менен 
тыгыз байланышкан. Шаарды өнүктүрүү боюнча өзгөчө че-
чимдер так ушу улуу лидердин демилгеси менен кабыл алын-
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ган. Ошондон бери Шушада жаратмандык иштер кеӊири кулач 
жайып, элибиздин маданий улуу мурастарынын авторлорунун 
ысымдарын түбөлүккө сактоо боюнча да чечкиндүү кадамдар 
ташталган.

Шуша шаары өзүнүн стратегиялык жактан ыӊгайлуулугу-
нан улам 1992-жылы 8-май күнү Армениянын куралдуу күчтөрү 
тарабынан Азербайжанга каршы башталган агрессия учурунда 
оккупацияга кабылган эле. Баскынчылар бул шаарды ээлеп тур-
ган учурда жүздөгөн маданий жана тарыхый эстеликтер талка-
ланып жок кылынган болчу.

Сыймыктуу Азербайжан Армиясы 44 күндүк согушту ий-
гиликтүү жүргүзгөн соӊ 2020-жылдын 8-ноябрь күнү Шуша 
шаарын баскынчылардан бошотту. Шушадагы жеӊиштен улам 
Армения багынып, Азербайжан элинин баатырдык руху бекем-
делди. Бул күн Жеӊиш Күнү катары тарыхка кирди.

Шушадагы жеӊиштен кийин инфраструктуралар менен теӊ 
катарда тарыхый жана маданий эстеликтерди да калыбына кел-
тирүү иштери башталды. Жаратуучулук иштерди тез жана ий-
кемдүү жүргүзүүгө жетишүү үчүн мамлекеттик башкарууну да 
жакшыртуу максатында Шуша шаарынын мамлекеттик коругу 
да негизделди.

Азербайжандын маданий борбору болуп жарыяланган 
Шуша шаарынын чыныгы тарыхый жүзүн кайра калыбына кел-
тирүүчү өтө зор долбоорлор ишке киришти. Кыска убакыттын 
ичинде  Шушанын Генералдык планы дайындалып, анын неги-
зинде улуу акын Молла Панак Вагифтин бюстун жана музей-
мавзолейин мурдагы калыбына келтирүү, Бюлбюлдун үй-му-
зейинин, Узейир Гаджибейлдин эстелигинин ачылышы, андан 
сырткары, тарыхый, диний, архитектуралык эстеликтердин да 
толугу менен калыбына келтирилиши сыяктуу көптөгөн маани-
лүү жумуштар аткарылмакчы.

Жыдыр, дюзюдо “Харыбюлбюл” музыкалык фестивалын 
өткөрүү салты жана Вагифтин поэзиясынын Күндөрүн анын зор 
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мавзолейинин алдында уюштуруу иштерин жандандыруунун 
өзү эле Шушанын мурдагы толук кандуу маданий жашоосу ка-
лыбына келип жана дүркүрөп өнүккөндүгүн далилдейт.

Азербайжан Республикасынын Конституциясынын 
19-статьясынын 32-бөлүгүндөгү көрсөтмөлөргө таянып жана 
Шуша шаарынын тарыхый мааниси менен маданий-рухий баа-
луулугун эске алып бекитемин:

1. Азербайжан Республикасында 2022-жылды “Шуша шаа-
рынын жылы” деп жарыялайм.

2. Азербайжан Республикасынын Министрлер Кабинети 
“Шуша шаарынын жылы” боюнча иш-чаралардын планын тү-
зүп чыгуусун жана аларды аткаруусун буюрам.

Ильхам Алиев.
Азербайжан Республикасынын Президенти
Бакы шаары, 2022-жыл, 5-январь
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ШУША ЖЫЛЫНА КАРАТА «КАРАБАК БУЛ 
АЗЕРБАЙЖАН ЖАНА ИЛЕП БЕЛГИСИ» ДЕГЕН 

СӨЗДӨРДӨ
 

Алимухтар Мухтаров 
УИАнын Ганжа бөлүмү, 

Низами Гянджеви Борбору Улук 
илимий  кызматкер филология 

боюнча философия доктору

Шуша жылы – бул жогорку башкы колбашчы Ильхам Алиев, 
тайманбас Азербайжан армиясы, биздин кымбат шехиддер жана 
ардагерлер катышкан Улуу миссиянын тарыхый отчету. Шуша 
жылы – бул Атасынын тарыхый осуятын турмушка ашыруу, бул 
күн сыяктуу жарык чачуу, бул илхам. Шуша бошотулган күн-
дө, Кудайлык тарыхый жана Дүйнөлүк адилеттүүлүк салтанат 
курган кезде Жогорку Башкы Колбашчынын: «Бүгүн Мен улуу 
лидер Гейдар Алиевдин мүрзөсүнө барып, анын элесине таазим 
кылдым. Ичимден мен бактылуу адаммын деп айттым, антке-
ни атамдын осуятын аткардым. Биз Шушаны бошоттук! Бул – 
Улуу Жеңиш! Бүгүн биздин шехиддердин руху, Улуу лидердин 
руху кубанычка батты! Азербайжанды куттуктайбыз! Дүйнөнүн 
азербайжандарын куттуктайбыз!» деген кылымдардан кылым-
дарга жашай турган жана азербайжан элинин жеӊишин жарыя-
лоо болуп саналган манифесттик сөзү айтылган. 

Шуша жылы – салтанаттын жарчысы жана мизи кайтарыл-
ган намысыбыздын, ийилген түрпатыбыздын белгиси, айкели 
биздин, дүйнө мамлекеттеринин жана элдеринин тең салмак-
туулугунда жашообуздун жарчысы. Шуша жылы бул – адабият, 
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маданият, тарых, искусство жылы гана эмес, бул жыл – эрдик-
тин, тайманбастыктын жана эн башкысы дайыма чындык үчүн 
күрөшүп келген ата бабаларыбыздын, энелерибиздин, ардак-
туу шехиддердин дүйнөсүнүн чакырыгынын ишке ашуусунун 
жылы ... Шуша жылы – бул тарыхый жеңиши менен дүйнөнү 
таң калтырган эр жүрөк Азербайжан армиясынын жылы, бул 
шехиддердин аталарынын жүзүн көрбөгөн, бирок өмүр бою өз 
аталары менен сыймыктана турган шехиддердин балдардын 
жылы, Шуша жылы – бул өз баласын шехиддерге берген, бирок 
баары бир: «Жашасын Мекен!» деп айтышкан энелердин жылы, 
Шуша жылы – бул «мекенибиз бөлүнүп, жарылып Тебриздин 
кайгысына Шушанын кайгысы кошулду» – деп жаалданган ата 
бабаларыбыздын рүхтары тынчыган жыл… « ... Шуша жылы 
– бул эң бакубат, үзүрлүү, эң татыктуу жыйынтык жана жа-
шообуздун отчету. Жеңишчил Президенттин, Жогорку башкы 
колбашчы Ильхам Алиевдин алысты көрө билген саясаты жана 
тарыхта алтын тамгалар менен жазылып калган «44 күндүк ата 
мекендик согуштагы азербайжан армиясынын эн сонун жеңи-
ши Шуша жылын ого бетер даңктуу кылды. 

Президент Ильхам Алиевдин 2022-жылды Шуша жылы деп 
жарыялашы – бул 2022-жылы пайда болгон сезим, жөн гана ча-
кырык эмес, көп жылдык административдик жана үзүрлүү иш-
тин натыйжасы. Эң башкысы, Шуша жылы – бул Азербайжан 
Республикасынын калкы менен мамлекетинин биримдигинин 
қалыптанган тарыхый жеңиши. Өлкөбүздүн бирдиктүү максаты 
үчүн Бул биздин мамлекетибиздин жеңишин көрбөгөндөр үчүн 
жана элибиздин улуу жеңишине көлөкө түшүрүүгө аракеттен-
гендер үчүн чекеге чыккан чыйкан. Шуша жылы – бул биздин 
биримдигибиз менен тилектештиктин жеңиши. Шуша жылы – 
бул тилибизге, диний ишенимине жана дүйнө таанымына қара-
бастан, өлкөбүздүн ар бир жаранынын бирдиктүү максаты үчүн 
бакыттын жана ынтымактын майрамы, жана мунун таасир-
дүү мисалын «Хары Булбул» фестивалынын учурунда көрдүк. 
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Шуша жылы бизге берген насааты бир биримдикке бириккен, 
темир муштум сымал биз баарыбыз бирге болгон кезде ашып 
өтө алгыс, тике аскалардан мекенди сүйүү менен жадагалса ку-
ралсыз Шушаны бошоткондор сыяктуу өз максатына жеткен бо-
луп саналат. Шуша жылы бизге көп нерсени айтып турат. Шуша 
жылы бизди тарыхый саякатқа жиберүү менен бизге мындан 
ары эстен чыгарбоону насааттайт. Шуша жылы биздин бирим-
дикти теӊдикти жана кошуундукту бузган күндөрдө Шушадан 
айрылганыбызды жана ажырымдыктын 30 жылынан кийин ти-
лектештигибизди калыбына келтирүү менен, маданиятыбыздын 
борбору, өзүбүздүн Карабак менен кошулгандыгыбызды эскер-
тет. Бул даӊктуу жеӊишке жетишүү канчалык кыйын болгонду-
гун түшүнүп, биз өзүбүздүн көз карандысыз мамлекетибиздин 
жана анын лидеринин тегерегинде өтө тыгыз болууга тийишпиз 
жана ошону менен өз душмандарыбызды ого бетер басынтууга 
тийишпиз. 

Шуша жылы – бүткүл дүйнөдө жашаган 50 миллион мекен-
дештерибиздин ыйык тилеги эмес бул – Карабакты, анын баш-
кы бермети Шушаны бошотуу, ошондой эле – биздин урматтуу 
Президентибиз айтқандай атанын осуяты, ошол эле убакта Ка-
рабак жөнүндөгү кыялы аткарылбаган бойдон өмүрү өтүп кет-
кен биздин карапайым адамдардын кыялынын, эркинин, аздек-
теген умтулуусунун ишке ашуусу.

 Шуша жылы – бул сөздүн бардык маанисинде, тарыхый да, 
маданий да негизи болбогон Карабактагы армян тарапкерлер-
дин кыйрашынын жана таш талканы чыгышынын жылы. Азер-
байжан жеринин ар бир укуму анын жарандары үчүн ыйык. 
Анткени ал биздин ар бирибиз аны Мекен-Эне деп атагандыгы 
үчүн ыйык. Эгерде биз ыйыктыкты эне сөзү менен даӊктасак, 
анда биздин мекенибиз биздин Энебиз, биздин өмүрүбүз, жа-
шоо-турмушубуз сыяктуу эле ыйык 

Биздин мекенибиз биз үчүн ыйык, бирокқ Қарабак – бул 
таазим этүү жери, ал Шуша Қарабак цитадели. Тарыхтан баш-
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тап адабияттан чейин, маданияттан искусствого чейин, флора-
дан фаунага чейин, абадан асманга чейин Шуша менен байла-
нышкан ар бир элемент биз үчүн Шуша жылы сыяктуу жақын 
жана қымбат. 

Президент, Жогорку башкы колбашчы Ильхам Алиевдин 
тескемеси менен 2022-жылы «Шуша шаарынын жылы» деп жа-
рыяланышы Шушанын өзүндөй, анын тарыхындай, адабиятын-
дай, искусствосундай эле чоң мааниге жана баалуулукка ээ ... 
Шуша шаарынын тарыхый маӊызы жана аның бошотулушу Ата 
мекендик согуштагы биздин мамлекетибиздин жеӊишин шарт-
тады. 2022-жылды «Шуша шаарынын жылы» деп жарыяланы-
шы Азербайжан тарыхындагы анын ролу үчүн Шуша шаарына 
эӊ жогоркү сыйлык болуп калды . 

Шуша бошотулган күнү элден алган күч-күбат менен Пре-
зидент айткан: «Кымбаттуу Шуша сен эркинсиң, Кымбаттуу 
Шуша биз кайрылып келдик, биз сени кайра жаратабыз!» деп 
сүйлөнгөн сөздүн айдан ачык ишке ашышышы.. 

Шушаны бошотуу каршылашты капитулляция жөнүндө 
актыга қол қоюуга мажбурлап, анда биздин элдин жана прези-
дентибиздин сиңирген эмгеги чагылдырылган. Киндик каны-
быз тамган жерибиздин бул эмгеги жөнүндө Президентибиз кол 
койгон Жарлыкта айтылат. Жарлықта: «Шуша – Қарабақтын 
бермети, элибиз үчүн ыйык жана кымбат жер. Шушаны сүйүү 
– ар бир азербайжандыктын рухий жашоо-турмушунун ажыра-
гыс бөлүгү» – деп айтылат.

 Ооба, баладан чоӊдорго чейин интеллигенттен дыйканга 
чейин, аны көрсө да, көрбөсө биздин өлкөбүздүн ар бир жара-
нынын жан дүйнөсүндө Шушаға өзгөчө сүйүүсү бар. Анын пай-
да болуу жүйөсүнө карабастан жүрөктөрдөгү бирдиктүү фактор 
– Шушаны сүйүү. 

Ар ким өзүнүн материалдык жана рухий табиятына кара-
бастан Шушаны эскерүүлөрү, окуя жана учуу менен өзүнчө сү-
йөт. Ар кимдин жүрөгүндө тамырлаган жана күн сайын өсүп 
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жаткан Шушаны сүйүү дал Шуша жылы кайрадан Жеӊишчил 
элди жана анын жылы Жогорку башкы колбашчыны чогуу би-
риктирип, ал бүткүл ааламга: «Карабак – бул Азербайжан» деп 
дагы бир жолу жарыялайт. 

Карабак – бул Азербайжан деген чакырыкта Президентибиз 
тарабынан 2022-жылды «Шуша шаарынын жылы» деп жарыя-
лоонун концепциясын талдап келип, биз биринчи кезекте алар-
ды калыптандырган жана аны ишке ашырган бул чакырыктын 
тарыхый, социалдык тамырларын жана саясий аргументтерин 
иликтөөгө тийишпиз. «Қарабак – бул Азербайжан» деген атак-
туу сөздөрү биз «Валдай» эл аралык дисскусиялык клубунун ар 
жылдык XVI пленардык жыйынында Президентибиздин чыгып 
сүйлөгөн сөзүндө алгачкы жолу укканбыз… 

Бул чакырыктын тарыхы Жалпы улуттук лидердин: «Биз 
силер менен бирге Шушага барууну қаалайм. Биз барабыз! 
Ишенип коюӊуздар, биз барабыз! Шуша – бул Азербайжандын 
кареги. Шуша – биздин маданиятыбыз менен тарыхыбыздын 
символу!» деген сөздөрүнөн башталат. 

«Қарабак – бул Азербайжан» чакырыктын ишке ашырылып 
жана анын Шуша жылына чейин жетишилиши 2003-жылдан 
баштап, Азербайжанды башкарып келе жаткан Ильхам Алиев 
мырза кадам артынан кадам жүргүзүп келе жаткан ички жана 
тышкы саясаттын натыйжасы, ошондой эле анын тарыхый бо-
луп калган сүйлөгөн сөздөрү менен шартталган. 

Эгерде Қарабак – бул Азербайжан деген чакырык менен 
Шуша жылынын ортосундагы тарыхый мезгилге көӊүл бур-
сак, анда бири-бирин алмаштырган жылдардын аталыштарын 
ыйгаруу жөнүндө Президенттин тескемеси Шуша жылы үчүн 
негизди даярдап жаткандай ырааттуу улуттук логиканы көрүүгө 
болот ...

2007-жыл – «Жаштар жылы»! Эгерде Президенттин сүй-
лөгөн сөздөрүнүн контекстинде ал жылды талдап келсек, анда 
жаштарды келечекте Карабакты баскынчылардан менин Прези-
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денттигимдин убагында чоӊойгон жаштар бошотту! – деп айт-
кан Бүгүнкү жаштар – биздин келечегибиздин архитекторлору. 
“Рухий саламат балдарды тарбиялоо – мамлекетибиздин келе-
чегинин эӊ маанилүү материалдык жана моралдык салымы”,– 
деп айткан Президент мырза! 

2010-жыл – Экология жылы. Биздин жаштарыбыз, балдары-
быз жана жалпысынан өлкөбүз жагымдуу жагдайда жашашы-
нын маанилүүлүгүн белгилеп, Президент: «экологиялык масе-
лелерди чечүүгө 2010-жылы гана эмес, кийинки жылдарда көп 
көңүл буруу зарыл», – деп айткан Президент. 

2011-жыл – Туризм жылы . Ошондой эле ага Азербайжан-
да туризмди андан ары өнүктүрүүнүн жана туристтик иш үчүн 
жагымдуу шарттарды түзүүнүн зарылдыгын эске алып жана өл-
көбүздүн туристтик ресурстарын, табигый эстеликтерин кеңи-
ри пайдалануу, элибиздин байыркы маданий-тарыхый мурасын 
кеңири таануу максатында кол коюлган. 

2012-жыл – Спорт жылы. Бул тескеме өлкөбүздө спорт-
ту өнүктүрүү, олимпиадалык қыймылды кеӊейтүү, жаштарды 
спортқо үзгүлтүксүз тартуу, калктын бардык катмарларынын 
арасында сергек жашоону калыптандыруу жаңы спорттук – 
олимпиадалык комплекстерди куруу үчүн мааниге ээ, ошондой 
эле бул чечим биздин спортчуларыбыздын Лондон Олимпиада-
сында дүйнө жана Европа чемпионаттарында, расмий эл ара-
лык мелдештерде жогорку көрсөткүчтөрдү камсыз кылуусуна 
багытталган. 

2013-жыл – маалыматтык жана коммуникациялык техно-
логиялар жылы. «Азербайжан Республикасынын маалымат-
тык жана коммуникациялык технологияларды өнүктүрүүнүн 
улуттук стратегиясын» (2003-2012-жылдар) ишке ашыруу өл-
көбүздө маалыматтык қоомду қалыптандыруу үчүн тийиштүү 
негизди түздү . Мында ишке ашырылып жатқан мамлекеттик 
программалардын жана зарыл реформалардын натыйжасында 
өлкөбүз дүйнөлүк электрондук мейкиндикке кыйла тез интегра-
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цияланууну камсыз кылууга, электрондук өкмөттү жаратууга, 
билимге негизделген экономиканы калыптандырууга, маалы-
маттык коопсуздук маселелерин жана башқа да маселелерди че-
чүү боюнча маанилүү кадамдарды жасоого тийиш. 

2014 жыл – өнөр жай жылы. Бул этапта заманбап талап-
тарды жана демилгелерди ошондой эле региондордогу өнөр 
жайлык дараметти чыӊдоонун инновациялар негизинде өнөр 
жайды өнүктүрүүнү камсыз кылган мүмкүнчүлүктөрдү жана 
салттуу тармактар менен катар жаңы артыкчылыктуу өндүрүш-
төрдү, индустриялык парктарды өнүктүрүү менен катар қолдо 
бар табигый жана экономикалық ресурстарды чарбалык жүгүр-
түүгө тартууну, заманбап талаптарды жана демилгелерди эске 
алуу менен мунай тармагын диверсификациялоо менен бир ка-
тар иш-чаралар жүргүзүлүүдө. 

2015-жыл – Айыл чарба жылы. Айыл чарбасын өнүктүрүүгө 
мамлекеттик қолдоо көрсөтүүнү күчөтүү, бул чөйрөдө жаӊы 
талаптар менен катар тармактын сапаттык жаны этапка өтүшү 
үчүн негиз түзгөн талаптар менен катар стратегиялык максат-
тарды жана институционалдық кайра түзүүлөрдү аныктоо. Өл-
көдө азык-түлүк қоопсуздугун қамсыз кылуу жана аграрлық 
сектордун экспорттук дараметин арттыруу максатында заман-
бап Агропарктер менен ири фермердик чарбалар түзүлүүдө Ре-
гиондорду социалдык-экономикалык мамлекеттик программа-
лардын алкагында жер-жерлерде заманбап инфраструктуралар 
курулуп, айылдар аралык автомобиль жолдорунун тармагы ке-
ңейтилди. 

2016-жыл мультимаданият жылы. Тарыхый Жибек Жолун-
да жайгашкан Азербайжан ар кандай цивилизациялардын кеси-
лишинде жайгашкан, анда кылымдар бою улуттук жана мада-
ний ар түрдүүлүк чөйрөсү калыптанып, ар кайсы улуттагы жана 
диндеги адамдар тынчтыкта, бейпилдикте, өз ара түшүнүшүүдө 
жашашат. Биздин өлкөдө көп маданияттуулук альтернативасыз 
жашоо жагдайына айланды. Баку эл аралык көп маданияттуулук 
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борборун түзүү мамлекетибиздин толеранттуу саясат принцип-
терин жактагандыгынын айкын мисалы болуп саналат. 

2017-жыл – Ислам тилектештигинин жылы. Дин тутуунун 
катуу чектөөлөрү бар, Советтик Азербайжанда болгону 17 ме-
чит болгон, азыр 2000ден ашуун мечит бар азыр 300 дөн ашы-
гы тарых жана маданият эстеликтери катары корголгон. Азер-
байжан мамлекетинин исламдык диний баалуулуктарга болгон 
камкордугунун натыйжасында Биби – Эйбат, Тезепир, Аждар-
бей, Шамахи Джума мечиттери, Гянджадагы Имамзаде комп-
лекси капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, борбор калаада Түштүк 
Кавказдагы эң кооз ибадаткана болгон Гейдар Алиев мечити ку-
рулган. 

2018-жыл Азербайжан Эл Республикасынын жылы 
1918-жылдын 28-майында азербайжан элинин жашоосунда 
маанилүү тарыхый окуя болуп, Мусулман Чыгышында алгачкы 
парламенттик республикасы болгон Азербайжан Демократия-
лык Республикасы деп жарыяланган. Дээрлик эки жыл жашаган 
Азербайжан Демократиялык Республикасы өзүнүн мамлекет-
тик курулушун бай мурасы менен улуттук мамлекеттүүлүктүн 
тарыхында өчпөс из калтырып республиканын келечектеги көз-
карандысыздыгынын бекем пайдубалын түптөп, улуттук эркин-
дик жана көзкарандысыздык сезимдерин бекемдеди.

 2019-жыл Имадеддин Насими жылы. Азербайжан элинин 
кылымдар бою салтка айланган көркөм-философиялык ой-пи-
киринде терең из калтырган акын жана ойчул Имадеддин На-
симинин бай мурасы бүгүнкү күнгө чейин элдин рүханий-аде-
пахлактык өнүгүүсүндө олуттуу мааниге ээ. Чыгыш элдеринин 
маданий мурастарынын казынасында өзгөчө орунду ээлеген На-
симинин чыгармачылыгы көп жылдар бою илимий жана адабий 
ой-жүгүртүүнүн чордонунда болуп келген. Жалпы улуттук ли-
дер Гейдар Алиевдин демилгеси боюнча акындын мурастарын 
системалуу изилдөө жана пропагандалоо Насиминин 600 жыл-
дыгын белгилөө менен дал келет. Ошондон бери Насиминин 
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мурасы жөнүндө көптөгөн изилдөөлөр жүргүзүлүп, ЮНЕСКО 
тарабынан чыгаан инсандардын жана маанилүү окуяларынын 
мааракелеринин тизмесине киргизилген улуу чечендин 60 жыл-
дыгы катары эл аралык деңгээлде белгиленүүдө. Улуу акындын 
чыгармаларын өзүнүн кол жазмаларынын негизинде иликтөө 
азербайжан тилинин жана адабиятынын тарыхын иликтөөнүн 
жаңы этабын ачты. Өлкөбүздө Насиминин чыгармалары масса-
лык нуска менен бир нече басылып чыккан жана Азербайжан 
Республикасынын Президентинин 2004-жылдын 12-январын-
дагы «Азербайжан тилинде латын графикасы менен массалык 
басылмаларын ишке ашыруу жөнүндө» тескемесине ылайык 
өлкөнүн китепканаларына берилген. 

2020-жыл – ыктыярдуулук жылы. Азербайжан эли кылым-
дар бою боорукердик, жан аябастык, ыктыярдуу жана акысыз 
жардам берүү салттарында жашап келген. Волонтердук-жа-
рандардын, коомдун жана мамлекеттин биргелешкен ишинин 
ийгиликтүү форматы, ал адамдарды жалпы максаттын айлана-
сында бириктирет. Ыктыярдуулук – бул патриоттуулук мекте-
би, өз элине, мамлекетке, улуттук жана руханий баалуулуктарга 
берилгендиктин жана кызматтын мисалы. 

2021-жыл – Низами Гянжеви жылы. Низами Ганжеви дүй-
нөлүк адабияттын көрүнүктүү өкүлү, Азербайжан акыны жана 
ойчулу, Низами Ганжеви адамзаттын көркөм ой-пикиринин 
хроникасында жаңы баракча ачкан сейрек инсандардын бири. 
Биздин элдин ажыратып алгыс руханийлиги болуп калган улуу 
устаттын мыкты мурасы кылымдар бою Чыгыштын ашып түш-
күс маданий кенчинде татыктуу орунду сактап келген. Низами 
Гянлжеви өмүр бою Азербайжандын байыркы шаарларынын 
бири, эн маанилүү маданий борбор болгон Гянджада жашаган 
жана чыгармаларын жаратуу менен Жакынкы жана Орто Чы-
гышта философиялык-коомдук жана көркөм-эстетикалык ой 
жүгүртүүнүн тарыхын байыткан, сөз искусствосунун бермет-
терин асыл жараткан. Низами Ганджевинин кеӊири белгилүү 
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«Бешилиги» дүйнөлүк поэтиканын жана философиялык ой-жү-
гүртүүнүн туу чокусунда турат.

 Ойчул акындын жолун көптөгөн жолдоочулары бар улуу 
адабий мектептин негизин түзгөн. Эң белгилүү китепканаларды 
жана музейлерди кооздогон Низаминин чыгармалары Чыгыш 
миниатюрасынын искусствосуна түрткү берди.

 2022-жыл Шуша жылы. Карабактын бермети Шуша биздин 
элибиз үчүн ыйык жана киндик кан тамган жер. Шушага болгон 
сүйүү ар бир азербайжандын рүханий жашоосунун ажырагыс 
бөлүгү. 1752-жылы Карабак ханы Панахали ханы негизделген, 
өнүгүүнүн бай жолунан өзүнүн бул жылы 270 жылдык маараке-
син белгилеп жаткан Шуша шаары Азербайжандын жана бүткүл 
Түштүк Кавказдын маданий жана коомдук-саясий турмушунда 
өзгөчө ролду ойногон. Ар дайым өзүнүн уникалдуу тарыхый 
көрүнүшүн жана өзгөчө чөйрөсүн сактап келген бул шаар биз-
дин улуу инсандар тарабынан адабий, маданий, илимий жана 
коомдук ой-пикирлердин жылнаамаларына өзгөчө баракчалар-
ды жазган. Өткөн кылымдын 70-жылдарындагы Шушанын тез 
өнүгүшү биздин жалпы улуттук лидерибиз Гейдар Алиевдин 
ысымы менен тыгыз байланышта. Шаарды өнүктүрүү боюнча 
негизги чечимдер улуу жогорку башчынын демилгеси менен 
кабыл алынган. Андан бери Шушада курулуш иштери кеңейип, 
маданият ишмердин элесин түбөлүккө калтыруу боюнча маани-
лүү кадамдар жасалды. 

Өзүнүн стратегиялык абалы менен айырмаланган Шуша 
1992-жылдын 8-майында Азербайжанга каршы аскердик кол са-
лууну баштаган Армениянын куралдуу күчтөрү басылып алын-
ган. Басып алуунун учурунда шаарда вандализм актыларынын 
натыйжасында жүздөгөн тарыхый жана маданий эстеликтерди 
жок кылынган. 2020-жылдын 8-ноябрында адилеттүүлүк үчүн 
күрөштөгү 44 күндүк Ата Мекендик согуштун жүрүшүндө эр 
жүрөк азербайжан армиясы Шуша шаарын армяндык басып 
алуучулардан бошоткон. 
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Арменияны багынуусуна алып келген Шушанын жеңиши 
элибиздин баатырдык рухунун майрамы болуп, тарыхыбызга 
Жеңиш күнү катары кирди. 

Армениянын жеӊилишине алып келген Шуша жеңишинен 
кийин ошол замат шаардагы инфраструктуранын курулушу 
менен катар, тарыхый жана маданий эстеликтерди калыбына 
келтирүү башталып жана анда курулуш иштерин уюштурууда 
ыкчамдыкты камсыз кылуу үчүн мамлекеттик башкарууга көп 
көңүл бурулуп Шуша шаардык мамлекеттик корук башкарма-
лыгы түзүлгөн. 

Азербайжандын маданий борбору деп жарыяланган Шуша-
да бүгүнкү күндө шаардын чыныгы тарыхый келбетин калыбы-
на келтирүү боюнча ири долбоорлорду ишке ашырылып жатат. 
Шушанын башкы планын даярдоо, улуу акын Молла Панаха 
Вагифунун эстелигин жана музей-күмбөз комплексин калы-
бына келтирүү, Булбул үй-музейин жана Үзеир Гажибейлинин 
бюстун ачуу, ошондой эле тарыхый, диний жана архитектура-
лык эстеликтерди калыбына келтирүү биздин өлкөнүн маданий 
борборундагы жаратмандык иш комплексинин бир бөлүгү бо-
луп саналат. 

Джидыр дюзю түздүгүндө «Хара булбул» музыкалык фес-
тивалын өткөрүү учурунда Вагифтин поэзия күндөрүн өзүнүн 
улуу күмбөзүнүн алдында өткөрүү салтынын жанданышы Шу-
шанын тез жандантып, өзүнүн бай маданий жашоосу менен 
кайрадан биригишинин далили болуп саналат. 

Урматтуу Президентибиздин терең ой жүгүртүүсүнүн на-
тыйжасы болуп саналган бул жарлыктардын негизинде биз «Ка-
рабак-Азербайжан жана илеп белгиси!». деген сөздөрдүн тамы-
рын издөөгө тийишпиз. 

Бул маселелер ушунчалык табышмактуу, ушунчалык терең 
болгондуктан, Президенттин: «Мен эмнени жана качан жасоо 
керектигин так билем», – деген сөздөрүн түшүнүү үчүн көп уба-
кыт талап кылынат. 
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Ушул жылдар аралыгында Урматтуу Президент Ильхам 
Алиев биздин Армиянын материалдык-техникалык базасын, 
Армиянын кадрларын чындады жана өлкөбүздө эл чарбасынын 
туруктуу өнүгүүсүн камсыздады, бардык күч-аракетин Кара-
бакта жана анын айланасында өз Мекенибизди бошотууга жум-
шады. 

Азербайжандын Президенти ар дайым экономикалык көз-
карандысыздык жок саясий көзкарандысыздыкка жетүү мүмкүн 
эместигин баса белгилеген критерийди дайым карманып келген. 
Бул эр жүрөк узак жана оор жолду азербайжан эли менен бирге 
жана анын элге болгон сүйүүсү менен: «Карабак – Азербайжан 
жана илеп белгиси! ал Шуша жылы менен аяктады ... ал эми 
жылдын өзүн Шушалык деп жасады».
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