
Ermənistanın heç bir əsası olmayan ərazi 
iddiaları işğalçılıq siyasətinin təzahürüdür 
Ulu öndər Heydər Əliyev bu məsələdə daim qətiyyət göstərərək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyub

E rmənilər “Böyük Ermənistan” yaratmaq kimi məkrli 
planlarını uzun illər ərzində Azərbaycanın tarixi ərazilərini 
ələ keçirməklə reallaşdırmağa çalışıblar. Onlar bu 

məqsədlə 1918-ci ildə keçmiş İrəvan xanlığı torpağında kiçik bir 
Ermənistan Respublikasını (9,7 min kvadratkilometr) yaradıb və 
tədricən onun sahəsini işğalçılıq siyasəti ilə böyüdərək 29,8 min 
kvadratkilometrə çatdırıblar. 

Tarixi araşdırmalar göstərir ki, 
əslində, Ermənistanın zaman-za-
man əsassız və həyasız torpaq 
iddialarının gerçəkləşməsində 
Azərbaycana rəhbərlik edən 
şəxslərin də qətiyyətsizliyi erməni 
millətçilərinin öz çirkin niyyətlərini 
həyata keçirmələrinə əlverişli 
imkan yaradıb. Lakin ümummilli 
lider Heydər Əliyev Azərbaycana 
rəhbərliyi dövründə erməni faşizmi-
nin bu mənfur əməllərinin qarşısına 
sədd çəkib. Dahi şəxsiyyət 1969-cu 
ilin iyul ayında Azərbaycana rəhbər 
seçilən kimi Moskva qarşısında 
bu məsələyə yenidən baxılması 
təşəbbüsünü irəli sürüb və buna nail 
olub. Sov.İKP MK 1969-cu il 5 av-
qust tarixli iclasında isə “Ermənistan 
SSR Şəmşəddin rayonunun və 
Azərbaycan SSR Gədəbəy rayo-
nunun bəzi kolxozları arasında 
qeyri-normal qarşılıqlı münasibətlər 
haqqında” qərar qəbul edib. Məsələ 
Azərbaycan KP MK Bürosunun 
1969-cu il 12 avqust tarixli iclasında 
müzakirəyə çıxarılaraq, iki bənddən 
ibarət qərar imzalanıb: 

a) Birinci bənddə iki respub-
likanın müvafiq kolxozları ara-
sında mübahisəli torpaqlardan 
istifadə haqqında məsələyə bir ay 
müddətinə baxmaq və mübahisəni 
həll etmək barədə Sov.İKP MK ka-
tibliyinin Azərbaycan və Ermənistan 
KP MK-ya, Nazirlər Sovetinə və 
SSRİ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə 
tapşırıq verdiyi vurğulanıb; 

b) İkinci bənddə Ermənistan 
KP MK-nın ayırdığı işçi komissiya 
ilə birlikdə mübahisəni həll etmək 
üçün razılaşdırılmış layihəni işləyib 
hazırlamaq və iki həftə müddətinə 
Azərbaycan KP MK-ya təqdim 
etmək tapşırılıb. 

Azərbaycan və Ermənistan xalq-
ları arasında normal münasibətlərin 
yaradılması zəruri sayılıb. Bir 
müddət sonra Qazax rayonu ilə 
İcevan rayonunun sərhədində 
Ermənistan KP MK-nın birinci katibi 
A.E.Koçinyanla görüşən Heydər 
Əliyev 1903-cü ildə çar Rusiyası 
hakimiyyət orqanları tərəfindən 
çap edilən, azərbaycanlılara və 
ermənilərə məxsus torpaqları 
özündə əks etdirən xəritəni ona 
təqdim edib. Fakt qarşısında qalan 
Ermənistan rəhbərliyi geri çəkilib. 

Hər iki tərəf bundan sonra heç bir 
ərazi məsələsini irəli sürməmək 
haqqında razılığa gəlib. 

Torpaqların verilməsi barədə 
qərarın icrasının dayandırılması qatı 
millətçi erməni tərəfdə ümidsizlik ya-
ratsa da, düşmən bu fəaliyyətindən 
imtina etməyib, imkan düşdükcə 
Azərbaycan torpaqlarına əsassız 
iddialar irəli sürüb. 

Yeri gəlmişkən, bu məqamda 
bir məsələyə də diqqət yönəltmək 
istərdik. Dahi şəxsiyyət Heydər 
Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 
1969-1982-ci illərdə respublika-
mızın bütün bölgələrinin, eləcə də 
Qarabağın sosial-iqtisadi inkişafına 
mühüm önəm verib, Azərbaycanın 
milli maraqlarını hər zaman uca tu-
tub. Bu dövrdə ulu öndərin qətiyyəti 
sayəsində erməni iddiaları daim 
iflasa uğrayıb. 

Ümummilli lider hələ Dövlət 
Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri 
olarkən erməni millətçilərinin 
əsassız ərazi iddialarının qarşısı-
nı dəfələrlə alıb, onların fitnəkar 
niyyətlərinə qarşı mübarizəni daha 
da gücləndirib və bu istiqamətdə 
həyata keçirilən tədbirlərə şəxsən 
nəzarət edib. Belə ki, ulu öndər 
1967-ci il iyun ayının 26-da 
Azərbaycan KP MK-nın birinci 
katibi V.Axundova ünvanladığı 
məktubunda iyun ayının 23-dən 
24-nə keçən gecə Xankəndidə 
bəzi küçələrdə yayılan vərəqələrdə 
ermənilər tərəfindən Dağlıq 
Qarabağın Ermənistan SSR-ə 
birləşdirilməsinin tələb edildi-
yini və burada millətçi fikirlər 
səsləndirildiyini bildirib. Məktubda, 
eyni zamanda, vərəqənin 
müəlliflərini axtarıb tapmaq, eləcə 
də digər lazımi tədbirləri görmək 
üçün Xankəndiyə əməliyyat qrupu-
nun göndərildiyi və təqsirkarların 
ciddi cəzalandırıldığı vurğulanıb. 

Onu da qeyd edək ki, hələ 
1969-cu ildən, yəni ümummilli 
lider Heydər Əliyev hakimiyyətə 
gəlməmişdən əvvəl Ermənistan 
Azərbaycanla sərhəd olan bəzi 
əraziləri ələ keçirmək istəyirdi. 
Erməni rəsmi dairələri və alimləri, 
hətta XX əsrin 20-ci illərinin sax-
talaşdırılmış xəritələrini ortaya 
çıxarmışdılar. Ərazi məsələsinə dair 
danışıqlar artıq müzakirə obyektinə 

çevrilmişdi. 1967-ci ildə Ermənistan 
SSR-in millətçi dairələri Azərbaycan 
SSR-in daxili işlərinə qarışaraq 
keçmiş DQMV-nin azərbaycanlı 
əhalinin yaşadığı məntəqələrin in-
kişafı üçün ayrılan vəsaitin bölünüb 
təsdiq olunmasına hər vəchlə mane 
olurdular. Bununla bərabər, SSRİ 
hökumətinin təzyiqi ilə Azərbaycan 
SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti 
1969-cu il mayın 7-də Ermənistanla 
sərhəd rayonlarının ərazilərindən 
2 min hektardan çox torpağın bu 
respublikaya verilməsi haqqında 
hələ 1938-ci il mayın 5-də qəbul 
etdiyi qərarı təsdiqlədi. Lakin ümum-
milli lider 1969-cu il iyulun 14-də 
Azərbaycan SSR-in rəhbəri seçilən 
kimi bu məsələni ön plana çəkdi 
və həmin qərarın icrasını qətiyyətlə 
dayandırdı. Azərbaycan xalqı-
nın mənafeyini hər şeydən üstün 
tutan dahi şəxsiyyət təzyiqləri rədd 
edərək prinsipial mövqe göstərdi, 
erməni millətçilərinin qarşısını 
inadla aldı. Başqa sözlə, Moskva-
dakı bəzi qüvvələrin və Ermənistan 
rəhbərliyinin bütün cəhdlərinə 
baxmayaraq, Heydər Əliyev həmin 
qərarın həyata keçirilməsinə imkan 
vermədi.

Lakin ermənilər öz çirkin 
niyyətlərindən əl çəkmirdilər. Ötən 
əsrin 70-ci illərində onlar  Dağlıq 
Qarabağ məsələsini yenidən 
ortaya atsalar da, bu istəklərinin 
qarşısı qətiyyətlə alınırdı. 1977-ci 
ildə SSRİ-nin yeni Konstitusiyası 
qəbul edilərkən, Ermənistan SSR 

rəhbərliyi erməni millətçilərinin 
təhriki ilə yenidən keçmiş  DQMV-nin 
ərazisinin Ermənistan SSR-ə 
birləşdirilməsi ilə bağlı SSRİ mərkəzi 
hökumətinə müraciət etdi.  1977-ci 
il noyabrın 23-də SSRİ Nazirlər 
Soveti Rəyasət Heyətinin iclasın-
da Ermənistan SSR rəhbərliyinin 
təkidi ilə Azərbaycan SSR-in Dağlıq 
Qarabağ Muxtar Vilayəti ərazisinin 
Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsi 
məsələsi müzakirə olundu və 
bununla bağlı təklif irəli sürüldü. 
Məsələdən xəbər tutan ulu öndər 
ermənilərin bu cəhdlərinin də 
qarşısını almaq üçün qəti addımlar 
atdı. Bu məqsədlə Heydər Əliyevin 
tapşırığı ilə elmi arayış hazırlanaraq, 
Azərbaycan KP MK Siyasi Bürosun-
da müzakirə edildi, eyni zamanda, 
Ermənistan SSR rəhbərliyinin iddi-
alarının əsassız olması haqqında 
qərar imzalandı. Həmin qərar isə 
keçmiş SSRİ rəhbəri L.İ.Brejnevə 
təqdim olundu. 

Beləliklə, ümummilli liderin 
atdığı qəti addımlar nəticəsində 
ermənilərin bu niyyəti baş tut-
madı. Ümumiyyətlə, Heydər 
Əliyevin əzmkar mövqeyi SSRİ 
rəhbərliyindəki erməni millətçilərini 
hər zaman narahat etmiş və on-
ların öz çirkin niyyətlərini həyata 
keçirmələri üçün ciddi bir maneə 
olmuşdur.

Dahi şəxsiyyət Azərbaycan 
rəhbərliyindən Moskvaya gedəndən 
sonra Ermənistanda respubli-
kamıza qarşı fəallaşma özünü 

 qabarıq büruzə verməyə başladı və 
1983-cü ildə növbəti ərazi iddiaları 
səsləndirildi. Bu, Qazax rayonunun 
Kəmərli kəndinin 1675 hektar torpaq 
sahəsi ilə bağlı idi. Həmin ərazi 
Ermənistan SSR Noyemberyan 
rayonunun Dovex kəndi ilə Kəmərli 
kəndi arasında yerləşirdi. 

Kəmərli kəndinin sakinləri 
həmin əsassız iddiaya etiraz olaraq 
rayon Partiya Komitəsinə, İcraiyyə 
Komitəsinə və respublika Nazirlər 
Sovetinə müraciət etsələr də, 
qaneedici cavab almadıqları üçün 
pul toplayaraq kənd nümayəndə 
heyətini 1984-cü ilin oktyabr ayında 
Sov.İKP MK-ya şikayətə göndəriblər. 

Mərkəzin müvafiq tapşırığından 
sonra Azərbaycan KP MK vəziyyəti 
diqqətlə öyrənmək və normallaşdır-
maq üçün tədbirlər görmək haqqın-
da Qazax Rayon Partiya Komitəsinə 
göstəriş verib. Lakin bu göstəriş 
yerinə yetirilməyib və kənd əhalisi 
inandırıcı cavab ala bilməyib. SSRİ 
rəhbərliyi isə ərazinin Ermənistan 
SSR-ə verilməsini Azərbaycan SSR 
rəhbərliyindən tələb edib. 

Həmin vaxt Moskvanın 
göstərişlərini yerinə yetirən res-
publika rəhbərliyi Qazax rayonu-
na nümayəndə heyəti göndərir. 
 1984-cü il oktyabrın 23-də 
Azərbaycan SSR Nazirlər Sove-
ti sədrinin müavini Ş.Rasizadə, 
Azərbaycan KP Qazax Rayon Parti-
ya Komitəsinin katibi A.Süleymanov, 
rayon İcraiyyə Komitəsinin sədri 
B.Eyyubov, Dimitrov adına  sovxozun 

direktoru İ.Bəbirov və kənd sove-
tinin sədri M.Aslanovun iştirakı ilə 
“mübahisəli ərazi”yə baxış keçirilir. 
Bundan sonra nəzərdə tutulan 
torpaq sahəsinin Ermənistan SSR-ə 
veriləcəyini bildirən Ş.Rasizadə 
qeyd edir ki, son qərar iki respublika 
nümayəndələrindən ibarət komissi-
ya tərəfindən oktyabrın 24-də qəbul 
ediləcək. 

Ərazinin Ermənistan SSR 
tərkibinə verilməsi qərarının ha-
zırlanmasından xəbər tutan kənd 
sakinləri ayağa qalxır. Bundan 
sonra Azərbaycan SSR Nazirlər 
Sovetinin sədr müavini Ş.Rasizadə, 
Azərbaycan KP Qazax Rayon 
Partiya Komitəsinin birinci katibi 
A.Süleymanov, rayon İcraiyyə 
Komitəsinin sədri B.Eyyubov, 
Azərbaycan SSR Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyinin torpaqdan istifadə və 
yer quruluşu baş idarəsinin rəisi 
A.Dadaşov, Ermənistan SSR 
Nazirlər Soveti sədrinin birinci 
müavini V.Movsesyan, Ermənistan 
KP MK Noyemberyan Rayon Par-
tiya Komitəsinin katibi R.Mamyan, 
həmin rayonun Dovex sovxozunun 
direktoru Q.Mehrabyan, Noyem-
beryan meşə təsərrüfatı idarəsinin 
rəisi Q.Avakyan, ErmənistanSSR 
Yer Quruluşu-Layihə İnstitutunun 
baş mütəxəssisi Q.Vardanyan və 
digərləri (cəmi 8 nəfər) üç Niva 
və UAZ-69 markalı maşınlarda 
oktyabrın 24-də Qazax rayonunun 
Kəmərli kəndində Dimitrov adına 
sovxoza, Bataqlı bulaq deyilən yerə 
gəlirlər. Bulaq Kəmərli kəndindən 
təqribən 6 kilometr aralıda yerləşirdi. 
Vəzifəli şəxslərin gəlişindən xəbər 
tutan və həyati mənafelərinə toxu-
nan məsələnin belə qoyuluşundan 
narazı olan Kəmərli kəndinin 150 
nəfər sakini onlarla görüşə gedir. 
Kənddən təqribən 3,5 kilometr 
aralıda komissiya üzvlərinin olduğu 
maşınları qarşılayan əhali kəskin 
etirazını bildirir. 

Sakinlər Ş.Rasizadə, 
V.Movsesyan, A.Süleymanov, 
R.Mamyan və Q.Mehrabyanı təhqir 
edərək, onları zorla Kəmərli kənd 
klubuna gətirirlər. Torpağın Kəmərli 
kəndinə məxsus olması və alın-
mayacağına dair akt tərtib edərək, 
imzalamalarını tələb edirlər. Yalnız 
tələb yerinə yetirildikdən sonra onla-
rı klubdan buraxırlar. 

Sov.İKP MK yaranmış şəraiti 
araşdırmaq üçün Qazax rayonuna 
nümayəndə göndərir. Azərbaycan 
KP MK-nın birinci katibi Kamran 
Bağırovun tapşırığı ilə həmin şəxslə 
birlikdə Azərbaycan KP MK katibləri 
V.Konovalov və İ.Məmmədov da 
Qazax rayonuna gəlirlər. 

Moskvadan gələn nümayəndə 
məsələyə dair arayış hazırlayır. 
Yaranmış vəziyyət Sov.İKP MK 
katibliyində müzakirə olunduqdan 
sonra imzalanan qərar Azərbaycana 
və Ermənistana təqdim edilir. Baş 
verən hadisənin səbəblərini və 
şəraiti öyrənmək, vəziyyəti normal-
laşdırmaq, günahkarları məsuliyyətə 
cəlb etmək üçün Qazax rayonuna 
respublika prokurorluğu, DİN və 
DTK-nın rəhbər işçiləri göndərilir. 
Azərbaycan SSR və Ermənistan 
SSR prokurorluqlarının başladıq-
ları cinayət işi birləşdirilərək bir 
icraata verilir. SSRİ prokurorluğu 
baş istintaq idarəsinin prokuroru 
B.Astaşinin rəhbərlik etdiyi və hər 
iki respublika prokurorluğunun 
əməkdaşlarından ibarət istintaq qru-
pu təşkil olunur. Bununla bərabər, 
baş verən hadisəni araşdırmaq üçün 
Azərbaycan KP MK xüsusi komis-
siya yaradaraq Qazax rayonuna 
göndərir. 

Lakin komissiyaların hazır-
ladıqları arayışlar məsələnin əsl 
mahiyyətini əks etdirmir. Bu cür 
yanaşma münaqişənin köklərini, 
yəni Ermənistanın əsassız ərazi 
iddialarını ötr-basdır etmək və təqsiri 
bəzi azərbaycanlı işçilərin üstünə 
yıxmaq məqsədi daşıyır. Əslində 
isə münaqişənin başlıca səbəbi 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
əsassız növbəti ərazi iddiaları idi. 

Azərbaycan KP MK Bürosunun 
1984-cü il 12 noyabr tarixli iclasında 
(protokol №150) “Qazax rayonunun 
Kəmərli kəndində münaqişə haqqın-
da” məsələ müzakirə edilir və MK 
Bürosu tərəfindən məsələyə dair 10 
bənddən ibarət qərar qəbul olunur. 

Münaqişə üçün bilavasitə 
bəhanə Azərbaycan SSR Qa-
zax rayonunun Kəmərli kəndi ilə 
Ermənistan SSR Noyemberyan 
rayonunun Dovex kəndi arasın-
da yerləşmiş 1675 hektar sahəsi 
olan meşə massivindən istifadə 
üstündə mübahisə olur. Qəzəblənən 
əhalinin sovet və partiya işçilərini 
döyməsi isə əslində Azərbaycana 
qarşı əsassız ərazi iddialarına 
etiraz olaraq Kəmərli sakinlərinin 
üsyanı, cəsarətli hərəkəti idi. Əgər 
Azərbaycan SSR rəhbərliyi xalq 
ilə bir yerdə hərəkət etsəydi, bu 
hadisələr olmaya, torpaq qopar-
dılmaya bilərdi. Beləliklə, əsassız 
iddiaların yerinə yetirilməsi erməni 
dairələrini daha da şirnikləndirir və 
fəaliyyətlərini genişləndirməyə rəvac 
verirdi... 

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Şuşada yaşadığım hissləri sözlə ifadə edə bilmirəm...

Qeyd edək ki, dövlət başçısı həm 
Şuşada bərpa – quruculuq işlərinin 
həyata keçirilməsini xüsusi diqqət 
mərkəzində saxlayır, eyni zamanda, 
tarixi – mədəni irsin bərpasına, qorun-
masına xüsusi diqqət yetirir. Şuşaya 
7 dəfə səfər edən Prezident şəhərdə 
böyük işlərə start verildiyini, eyni 
zamanda, digər şəhər və kəndlərdə 
çox genişmiqyaslı işlər aparıldığını və 
davamlı olaraq aparılacağını bildirib. 
Qısa müddətdə Şuşanın Baş planı ha-
zırlanıb, Qarabağ xanının vəziri, şair 
Molla Pənah Vaqifin büstü və muzey –  
məqbərə kompleksi ilkin görkəminə 
qaytarılıb, Bülbülün ev muzeyinin 
və Üzeyir Hacıbəylinin heykəlinin 
açılışları olub, tarixi, dini və memarlıq 
abidələri, Cıdır düzündə “Xarıbülbül” 
musiqi festivalı və Vaqifin məqbərəsi 
önündə Vaqif Poeziya Günlərinin 
keçirilməsi bərpa edilib. 2022-ci ilin 
“Şuşa ili” elan edilməsi isə qarşıdakı 
dönəmdə Azərbaycan naminə daha 
böyük işlərin görüləcəyinə böyük inam 
yaradır.

Şuşa müqəddəs şəhərdir. Orada 
Azərbaycanın musiqi və incəsənət 
dahilərinin ruhları dolaşır. İkinci 
Qarabağ müharibəsinin gedişində 

dönüş nöqtəsi olan Şuşa 
döyüşləri qəhrəmanlıq das-
tanı nümunəsidir. Bu tor-
paq, bu şəhər həm də cəsur 
igidlərimizin qanı ilə suvarıldığı 
üçün müqəddəsdir. Prezi-
dent İlham Əliyevin Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi 
Günü və Yeni il münasibətilə xal-
qa təbrikində vurğuladığı kimi, 
biz İkinci Qarabağ müharibəsini, 
işğal dövründə törədilmiş 
vəhşilikləri unutmamalıyıq və unutma-
yacağıq. Biz şəhidlərimizin xatirəsini 
daim öz qəlbimizdə yaşadacağıq.

Digər ərazilərimiz kimi, 30 ilə yaxın 
işğaldan əziyyət çəkən Şuşamız indi 
azad nəfəs alır. Şuşada infrastruktur 
yenilənir, bərpa və quruculuq işləri 
sürətlə aparılır. Mədəniyyət pay-
taxtımız ötən il “Xarıbülbül” musiqi 
festivalı, Vaqif Poeziya Günləri kimi 
möhtəşəm tədbirlərə ev sahibliyi 
etdi. Dünya Azərbaycan musiqisinin 
əzəmətini, gözəlliyini bir daha gördü. 
Əminliklə deyə bilərik ki, Qaraba-
ğın incisi Şuşamız daha da inkişaf 
edəcək, daha da gözəlləşəcək. 

...Ötən ilin sonunda bir sıra QHT 
nümayəndələri ilə birlikdə Şuşaya 

səfərə dəvət aldım. Şuşaya Zəfər yolu 
ilə getməyə başlayan andan məni 
anlamadığım qəribə hisslər çulğadı. 
İnsan Şuşaya daxil olarkən, Şuşanın 
əzəmətini, gözəlliyini görüb göz yaş-
larını saxlaya bilmir. Həmin gün hər 
qarışında addımladıqca yaşadıqlarımı 
sözlə ifadə edə bilmirəm. Bu torpaqla-
ra igidlərimizin qanı qarışıb, ayaq bas-
mağa ürək eləmirsən, ruhları inciyər 
deyə. Bu səfərin gerçəkləşməsini bizə 
ərməğan edən o igidlərdir ki, qanları 
bu torpağa qarışıb onu Vətən edib.

Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət 
paytaxtıdır. Şuşanın mədəni, dini 
abidələrini, tarixi məkanlarını, 
 Vaqifin məqbərəsini, Ü.Hacıbəylinin, 
Natəvanın büstlərini, Bülbülün ev 

 muzeyini görməkdən qürur duy-
duq. Azərbaycanın rəşadətli ordusu 
tərəfindən Şuşanın işğaldan azad 
edilməsi hər bir həmvətənimizdə 
qürur hissi yaşadıb. Bu gün 
Zəfər günü kimi tariximizə həkk 
olunub. Müharibədə düşməni 
məhv edən ordumuza eşq 
olsun! Bu sevinci bizə yaşadan 
qazilərə təşəkkürümü bildirirəm! 
Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş 
əyirəm!

Qürur hissi ilə deyə bilirəm ki, 
biz qalib dövlətin vətəndaşlarıyıq! 
Bu günləri bizə yaşadan Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevə və 
qüdrətli ordumuza, indiki zamanda 
bir yumruq altında birləşən xalqı-
mıza eşq olsun! Allah qazilərimizi 
qorusun, şəhidlərimiz nur içində 
yatsın! Mənfur düşmənlərimiz 
tərəfindən minalanmış torpaqla-
rımızın təmizlənməsi prosesinin 
bitməsini tezliklə gözləyirik. İnşal-
lah, bu il – “Şuşa ili”ndə işğaldan 

azad olunmuş torpaqlarımızın cənnət 
qoxulu, gül - çiçəkli çəmənlərində 
doyunca gəzəcəyik!

Sevindirici haldır ki, işğal-
dan azad edilən ərazilərə təşkil 
edilən səfərlərin və yenidənqurma 
işlərinin genişlənməsi ilə əlaqədar 
olaraq, müvafiq icazə əsasında 
ezam edilən işçilərin sayı gündən-
günə artır. Həssas kateqoriyaya 
aid vətəndaşların həmin ərazilərə 
səfərlərinin təşkili, işğaldan azad edil-
miş ərazilərin iqtisadi reinteqrasiyasını 
təmin etmək məqsədilə müntəzəm 
reyslərin açılmasının vacibliyi, orada 
çalışan işçilərin həmin ərazilərə 
mütəmadi daşınmasının təşkili, təkcə 
paytaxt Bakıdan deyil, digər şəhər və 

rayonlardan da işğaldan azad edilən 
bölgələrə sərnişindaşıma, həmin 
ərazilərə avtobus marşrutlarının açıl-
masını zəruri edib.

Azad olunmuş ərazilərimizə 
yanvarın 24-dən etibarən marşrut 
avtobuslarının hərəkəti alqışlanan-
dır. Xatırlayıram ki, azad olunan 
torpaqlara ilk marşrut xətti hələ 
2020-ci ilin yanvar ayında Cocuq 
Mərcanlıya açılmışdı. Bu reyslərin 
açılması yurdlarına həsrət qalan 
insanların həmin yerləri ziyarət edib 
təskinlik tapmalarına yardım edəcək. 
Hazırkı reyslər Bakı – Şuşa, Bakı – 
Ağdam, Əhmədbəyli – Şuşa, Füzuli 
Beynəlxalq Hava Limanı – Şuşa və 
Bərdə – Ağdam istiqamətlərində 
şəhərlərarası avtobus marşrutları ilə 
yerinə yetirilir. Sərnişinlər getdikləri 
gün geriyə dönəcəklər. İlk olaraq Ağ-
dama və Şuşaya, daha sonra işğaldan 
azad edilən digər bölgələrə də səfərlər 
həyata keçiriləcək.

Bu böyük uğurdur. Otuz ildən 
sonra Şuşaya marşrut avtobusları-
nın hərəkət edəcəyi ötən illərdə heç 
xəyalımıza da gəlmirdi. Amma Ali Baş 
Komandanın qətiyyəti, iradəsi, “dəmir 
yumruğu” xalqımızı həm torpaqların 
işğaldan azad edilməsinə, həm də 
bugünkü reallığa qovuşdurdu. İnanırıq 
ki, Qarabağ əvvəlkindən də gözəl ola-
caq. Orada sürətlə aparılan abadlıq, 
bərpa, tikinti – quruculuq işləri bizə 
bunu deməyə əsas verir! 

Yazgül ABDIYEVA,  
“Sağlamlığın Qorunması” 

İctimai Birliyinin sədri

Şuşa bu il tarixinin 
unudulmaz dövrünü yaşayır
Məlum olduğu kimi Prezident İlham Əliyevin 

müvafiq sərəncamı ilə 2022-ci il ölkəmizdə 
“Şuşa ili” elan olunub. Mədəniyyət Nazirliyidə 

bununla bağlı xüsusi tədbirlər planı hazırlanıb. 
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtında tarixi abidələrin, 
muzey və kitabxanaların, mədəniyyət müəssisələrin 
bərpası nəzərdə tutulur. Bunu Mədəniyyət Nazirliyinin 
İnformasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri 
Məryəm Qafarzadə deyib.

İl ərzində Şuşada yerli və beynəlxalq tədbirlərin, konsert 
və festivalların, mediaturların təşkili, yeni filmlərin çəkilişi 
planlaşdırılır. Şuşanın mədəni adət-ənənələrinin dirçəldilməsi 
istiqamətində “Xarıbülbül” festifalı, Vaqif Poeziya Günləri, Üzeyir 
Hacıbəyli Musiqi Festivalı kimi ənənəvi mədəni tədbirlərlə yana-
şı, Xurşidbanu Natəvanın 190 illiyi ilə bağlı təntənəli tədbirlərin 
keçirilməsi də nəzərdə tutulur .

Məryəm xanım deyib ki, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 
şəhərin zəngin mədəni irsini tanıtmaq məqsədilə “Şuşa 
mədəniyyətinin inciləri” adlı layihəyə də start verilib. Layihə 
yeddi istiqamətdən ibarətdir: “Şuşanın memarlıq salnaməsi”, 
“Azərbaycan musiqisinin məbədi – Şuşa”, “Muğam ocağı – 
Şuşa”, “Qarabağ xalçaçılıq məktəbi – Şuşa”, “Şuşanın ədəbi 
həyatı”, “Şuşanın simaları”, “Şuşa milli geyim üslubu”. Əsas 
məqsəd Şuşa şəhərinin zəngin mədəniyyətinin daha geniş 
təbliğ etməkdir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Dövlət başçısının 2021-ci ildə regionlara müntəzəm 
xarakterli 47 səfərindən 32-si işğaldan azad olunmuş 
ərazilərə edilib. Əksəriyyətində ailə üzvlərinin də iştirak 

etdiyi bu səfərlər Qarabağa böyük qayıdışın qısa müddət 
və yüksək səviyyədə təmin olunacağını deməyə əsas verir. 
Prezidentin Şuşanın bərpasını sürətləndirmək məqsədilə   
2022-ci ili “Şuşa ili” elan etməsi böyük tarixi hadisədir. 
Bunun, siyasi olduğu kimi, həm də mədəni – mənəvi 
əhəmiyyəti var. 
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