Şuşa
Şuşa – Azərbaycanda rayon. 1930-cu ildə təşkil edilmişdir. Kiçik Qafqazda
Qarabağ silsiləsi ərazisində yerləşir. Sahəsi 29,0 km², əhalisi 26,7 min nəfərdir (01.01.
2006). İnzibati mərkəzi Şuşa şəhəridir. 8 may 1992-ci ildə Şuşa Ermənistanın işğalçılıq
siyasətinin qurbanı olmuşdur. Şuşa rayonunun əhalisi hazırda qaçqındır və
Azərbaycanın müxtəlif reqionlarında yaşayırlar.

Şuşa şəhəri
Şuşa – Azərbaycanda, keçmiş DQMV ərazisində şəhər. Qədim dövrlərdən
mövcud olmuş şəhər XIII əsrdə monqollar tərəfindən dağıdılmışdır.
Şuşa şəhəri XVIII əsrin 50-ci illərinin əvvəllərində Qarabağ xanı Pənahəli xan
tərəfindən, Şuşa kəndinin yaxınlığında abadlaşdırılaraq yenidən salınmışdır. İlk
çağlarda şəhəri Şuşa adı ilə yanaşı xanın şərəfinə Pənahabad adlandırırdılar. Onun
hakimiyyəti illərində, 1757-ci ilə qədər burada çoxlu abidələr tikilib. Onun oğlu
İbrahimxəlil xanın hakimiyyəti illərində şəhər böyüyüb, müdafiə bəndləri və qalalar
tikilib. Feodal ara müharibələri dövründə Şuşa bir neçə dəfə möhkəmlik sınağından
uğurla çıxaraq qalib gəlib. Rusiya müstəmləkə hakimiyyəti dövründə Şuşa bütün
Qarabağ regionunun inzibati və iqtisadi mərkəzi olmuş və inkişaf etmişdir. Əsrlər
boyu bu şəhər Azərbaycanın əsas siyasi və mədəni mərkəzlərindən biri idi və onun
tarixi Azərbaycan dövlətinin tarixinin ayrılmaz bir hissəsidir.
XVIII əsrdə Şuşa şəhəri Azərbaycanın ən mühüm şəhərlərindən birinə
çevrilmişdir. Onun dövrəsində böyük və güclü sədd çəkilmiş, çoxsaylı sənətkar
məhəllələri yaranmışdır. Şuşalı tacirlər İran şəhərləri və Moskva ilə ticarət əlaqələri
saxlayır burada Pənahabad adlanan gümüş sikkə zərb edilirdi.
Şəhərin kənarında dərin Daşaltı dərəsinin yaxınlığında yerləşən Cıdır düzü
xüsusilə məşhurdur. Cıdır düzündən bir qədər aşağıda qırx pilləkan deyilən dik pilləli
yol Daşaltı çayına aparır. "Xəzinə qala" mağarası da orada yerləşirdi.

Coğrafi mövqeyi
Səthi dağlıqdır. Ən yüksək zirvəsi Böyük Kirs dağındadır (2725m). Ərazisinin
əksər hissəsi yayı quraqlıq keçən mülayim isti və qışı quraq keçən soyuq iqlim
tiplərinə aiddir. Orta temp-r yanvarda -4°C-dən -1°C-yədək, iyulda 16-19°C-dir. İllik
yağıntı 700-800mm-dir. Ərazisindən Qarqar çayı axır. Torpaqları qəhvəyi və qonur
dağ-meşə, çimli dağ-çəmən tiplidir. Yüksək dağlıq sahələr subalp və alp çəmənlikləri
ilə örtülüdür. Alçaq dağlıq və dağətəyi sahələrdə qırılmış meşələrin yerində çəmənlər
və kserofit kolluqlar var. Heyvanat aləminə ayı, canavar, tülkü, boz dovşan, cüyür,
kəklik, göyərçin və s. aidirlər.

Ermənistan ordusu tərəfindən
şəhərin işğalı əməliyyatı
Şəhərin kütləvi şəkildə artilleriya zərbələrinə tutulması səhər saat 6-ya kimi
davam edib. Bundan sonra düşmənin minə yaxın əsgəri üç tərəfdən Şuşaya hücum
edib. Hücum Rusiyanın öncədən ermənilərə verdiyi 366-cı alayın 40 zirehli
texnikasının dəstəyilə həyata keçirilib.
Lakin bu işğal ermənilərə o qədər də asan başa gəlməyib. 11 min erməni əskərinə
cox az sayda Azərbaycanlı müqavimət göstərirdi. Azlıqda olan Azərbaycan əsgərləri
isə kömək gözləyirdilər. 10 saatdan artıq davam edən döyüşlərdə 1860 azərbaycanlı
yaralındı 480-i həlak oldu, 22 min nəfər öz yurdundan didərgin düşdü. Əsir
götürülmüş 68 soydaşımızın taleyi barədə bu günə qədər məlumat yoxdur.
"Turan" Agentilyinin məlumatına görə, şəhərin işğalı əməliyyatını keçmiş sovet
polkovniki Arkadi Ter-Tadevosyan hazırlayıb. O əvvəllər Dağlıq Qarabağda erməni
qüvvələrinə komandanlıq edib. Agentilik bildirir ki, ermənilər Şuşadakı
gözlənilməzlik və təşkilatsızlıq amilindən istifadə edərək çaxnaşma yaradıb və
müdafiənin təşkilinə mane olublar. Bununla belə, küçə döyüşləri xeyli davam edib.
Lakin möhkəmlənməyən özünümüdafiə qüvvələri və ordu şəhəri tərk edib. Şuşanın
işğalı zamanı bir neçə yüz dinc sakin yaralanıb və həlak olub. Yüzlərlə insan əsir və
itkin düşüb.

Şuşanın işğalında
Rusiyanın rolu
Şuşaya hücumdan bir neçə saat öncə Tehranda İran başçısının vasitəçiliyilə
Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həllinə
dair saziş imzalayıb. Agentilk ekspertlərə istnadən yazır ki, Şuşanın işğalı Rusiyanın
hərbi-siyasi dairələrinin iştirakı ilə təşkil olunub. Məqsəd Azərbaycanın Rusiyadan
aralanmasına yol verməmək idi. İşğalın ilk günlərində Rusiya generalları və müxtəlif
səviyyədə siyasətçilər işarə ilə bildirirdilər ki, Bakı öz silahlı qüvvələrini vahid MDB
komandanlığına tabe etməyə razı olsa, həmçinin rusiyapərəst xarici və daxili siyasi
kurs aparsa şəhər qaytarıla bilər.
1992-ci il mayın 14-də hakimiyyətə qayıdan prezident Ayaz Mütəllibov Şuşanın
işğalını "hərbi dövrün şıltaqlığı" adlandırmışdı və şəhərin azad olunacağına işarə
etmişdi. Lakin bir sutkadan da az vaxtda A.Mütəllibov devrildi.

İşğalın nəticələri
289 kvadrat kilometr ərazisi olan Şuşa şəhərində həmin dövrdə 24.900 əhali
yaşayıb. Şuşanın işğalı zamanı yerli əhalinin 193 nəfəri şəhid, 102 nəfəri isə əlil olub.
İşğal nəticəsində Şuşadakı bir sıra tarixi-mədəniyyət abidələri düşmən tərəfindən talan
edildi. Beş minə yaxın eksponatı olan Şuşa tarix muzeyi, Dövlət xalça muzeyinin filialı
və xalq tətbiqi sənəti muzeyi, Qarabağ dövlət tarix muzeyi, həmçinin Laçın
rayonundakı Ağoğlan məbədi, dünya əhəmiyyətli arxeoloji abidə sayılan paleolit
dövrünə aid Azıx mağarası, Xocalıdakı Əsgəran qalası, Kəlbəcər tarix muzeyinin və
digər mədəniyyət ocaqlarının, rəsm qalereyalarının bənzərsiz ekspozisiyaları dağıdılıb
və talan olunub, müqəddəs məbəd və məscidlər təhqir edilib, kitabxanalar yandırılıb,
misilsiz əlyazma nümunələri məhv edilib.
Bu siyahıya Xan mağarası, Qaxal mağarası, Şuşa qalası da olmaqla bütövlükdə
279 dini, tarixi və mədəni abidə daxildir. Ermənilər Azərbaycana məxsus olan bir çox
abidənin məhv edilməsinə və ya onların erməniləşdirilməsinə nail olublar. Onlar
Şuşada 7 məktəbəqədər uşaq müəssisəsini, 22 ümumtəhsil məktəbini, mədəni-maarif,
kənd təsərrüfatı texnikumlarını, 8 mədəniyyət evini, 14 klubu, 20 kitabxananı, 2
kinoteatrı, 3 muzeyi, Şərq musiqi alətləri fabrikini dağıdıblar.

