
Azad olunmuş ərazilərdə ətraf mühitə və təbii sərvətlərə 
vurulmuş zərərlə bağlı qiymətləndirmələr aparılıb, 

araşdırma materialları Baş Prokurorluğa təqdim edilib 

Azərbaycan Respublikası-
nın işğaldan azad edilmiş 
ərazilərində məsələlərin 

mərkəzləşdirilmiş qaydada 
həll edilməsi üçün yaradılmış 
Əlaqələndirmə Qərargahının 
nəzdində fəaliyyət göstərən 
İdarələrarası Mərkəzin Ekolo-
ji məsələlər üzrə İşçi Qrupun 
növbəti iclası keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, ic-
lasda Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Şuşa və Ağdam 
nümayəndəliklərinin, Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, İqtisadiy-
yat Nazirliyinin, Kənd Təsərrüfatı Na-
zirliyinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
və digər müvafiq dövlət qurumlarının 
məsul nümayəndələri iştirak ediblər.

İclasda “Azərbaycan Respub-
likasının işğaldan azad edilmiş 
ərazilərində hərbi-siyasi, sosial-iq-
tisadi, humanitar, təşkilati və digər 
təxirəsalınmaz məsələlərin həlli 
ilə bağlı Fəaliyyət Planı” üzrə eko-
loji vəziyyətin qiymətləndirilməsi 
məqsədilə işğaldan azad edil-
miş rayonlarda aparılan komp-
leks monitorinqlər, o cümlədən 
transsərhəd çayların çirklənməsinə 
nəzarət edilməsi və radioekolo-

ji vəziyyətin qiymətləndirilməsi 
məqsədilə aparılan monitorinqlər 
haqqında qrup üzvlərinə məlumat 
verilib. Həmçinin Fəaliyyət Planının 
icrası ilə bağlı aidiyyəti qurumların 
nümayəndələri tərəfindən məlumatlar 
verilmiş, tədbirlərin icrası zama-
nı qarşıya çıxan məsələlərin həlli 
istiqamətində müzakirələr aparılıb.

Ətraf mühitə və təbii sərvətlərə 
vurulmuş zərərlə bağlı Ekolo-
giya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
tərəfindən qanunvericiliyə uyğun 
qiymətləndirmələr aparılıb və 
Zəngilan, Qubadlı, Ağdam, Füzuli, 
Xocavənd, Cəbrayıl, Tərtər rayonları 
və Şuşa şəhəri üzrə araşdırma mate-
rialları hüquqi qiymət verilməsi üçün 
Azərbaycan Respublikasının Baş 
Prokurorluğuna təqdim edilib. 

Bildirilib ki, Ekologiya və Təbii 

Sərvətlər Nazirliyi işğaldan azad 
edilmiş rayonların ərazisindən 
keçən çayların müəyyənləşdirilmiş 
nöqtələrindən davamlı olaraq su 
və dib çöküntüsü nümunələrinin 
götürülməsi işlərini aparır. Həmin 
nümunələr üzrə təhlillər aparılır və 
çirkləndiricilərin dinamikası hazırla-
nır. Transsərhəd çaylarda aparılan 
monitorinqlər zamanı Şərqi Zəngəzur 
ərazisində Oxçuçaydan götürülmüş 
su nümunələrində ağır metalların 
(mis, molibden, manqan, dəmir, sink, 
xrom və s.) miqdarı normadan on 
dəfələrlə çox qeydə alınır. Hazırda 
Oxçuçayda dib çöküntülərindən 
müxtəlif səviyyələrdən götürülmüş 
nümunələr üzrə qiymətləndirmə 
aparılır.

İclasda, həmçinin yanacaq 
tələbatının meşə oduncağı hesabına 

tam ödənilməsi mümkün olmadığı 
üçün digər alternativ yanacaqlardan 
istifadəyə üstünlük verilməsi ilə bağlı 
müzakirələr aparılıb. Qeyd olunub ki, 
hazırda ölkəmizdə tullantı materialla-
rından (fındıq qabığı, kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalından yara-
nan tullantılar və s.) briketləşmiş 
kömür istehsalı getdikcə genişlənir. 
Həmin yanacaq növündən istifadə 
əlavə xərclərə (nəqliyyat, yanacaq, 
əl əməyi, vaxt, daşınma üstünlüyü, 
istilikverməyə görə oduncaqdan üstün 
olması və s.) qənaət etməklə yana-
şı, xüsusi əhəmiyyətli meşələrimizə 
təzyiqi azalda bilər. 

Qeyd olunanları nəzərə alaraq 
aidiyyəti qurumlar tərəfindən yanacaq 
kimi meşə oduncağı əvəzində alter-
nativ yanacaq növlərindən istifadə 
olunması istiqamətində işlər planlaş-
dırılır.

Qrup fəaliyyətini İdarələrarası 
Mərkəzin digər işçi qrupları ilə sıx 
əlaqə və məlumat mübadiləsi forma-
tında həyata keçirməkdədir.

Xatırladaq ki, Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2020-ci il 24 
noyabr tarixli Sərəncamı ilə yara-
dılmış Əlaqələndirmə Qərargahına 
Prezident Administrasiyasının rəhbəri 
Samir Nuriyev rəhbərlik edir.

Fövqəladə hallar naziri Qəbələ rayonunda 
yanğının baş verdiyi ərazidə olub

Fövqəladə Hallar Nazirliyi-
nin (FHN) mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazir 
helikopterlə əraziyə baxış ke-
çirib, yanğının qarşısının alın-

ması üçün görülən işlərlə tanış 
olub. Yanğının söndürülməsi 
istiqamətində görülən tədbirlər 
barədə K.Heydərova məlumat 
verilib.

Nazir daha sonra ra-
yonun Abrıx kəndi yaxın-
lığında mürəkkəb relyefli 
dağlıq ərazidə də yanğının 
söndürülməsi işləri ilə tanış 
olub. K.Heydərov yanğının 
genişlənməsinin qarşısının 
alınması və söndürülməsi ilə 
əlaqədar müvafiq tapşırıqlar 
verib. 

FHN-in qüvvələri həmin 
ərazidə yanğınla mübarizə 
tədbirlərini davam etdirir.

Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar 
naziri general-polkovnik Kəmaləddin Heydərov 
Qəbələ rayonunun Solquca kəndi yaxınlığında 
yanğının baş verdiyi mürəkkəb relyefli dağlıq 
ərazidə olub.

Müdafiə naziri xidməti müşavirə keçirib
Müdafiə Nazirliyindən verilən 

məlumatda bildirilir ki, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti, Silah-
lı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı 
cənab İlham Əliyevin Azərbaycan 
Ordusu qarşısında qoyduğu tap-
şırıqları müşavirə iştirakçılarına 
çatdıran müdafiə naziri qeyd edib 
ki, Azərbaycan Ordusunda aparılan 
islahatlar bundan sonra da davam 
etdiriləcək.

Müdafiə naziri Türkiyənin mil-
li müdafiə naziri və baş qərargah 
rəisini, o cümlədən qəhrəman Türk 
əsgərini 30 avqust – Türkiyənin Zəfər 
Bayramı və Silahlı Qüvvələr Günü 
münasibəti ilə təbrik edib.

Ermənistan-Azərbaycan dövlət 
sərhədində və Rusiya sülhməramlı 
kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi 
Azərbaycan Respublikasının 
ərazilərində vəziyyəti təhlil edən 
müdafiə naziri qarşı tərəfin təxribat 
fəaliyyətinə dərhal adekvat cava-
bın verilməsi, qoşunların döyüş 
qabiliyyətinin və şəxsi heyətin döyüş 
hazırlığının daim yüksək səviyyədə 

saxlanılması məqsədilə bölmələrin və 
idarəetmə məntəqələrinin fəaliyyətinin 
praktiki məşq etdirilməsi, döyüş plan-
larının dəqiqləşdirilməsi, həmçinin 
maddi-texniki təminat məsələlərinə 
xüsusi diqqət yetirilməsi ilə bağlı 
tapşırıqlar verib.

Azərbaycan Ordusunda planlaş-
dırılan tədbirlərə toxunan general-
polkovnik Z.Həsənov azad edilmiş 
ərazilərdəki bölmələrdə qoşun 
xidmətinin təşkili, ərazilərin mina və 
partlamamış döyüş sursatlarından 
təmizlənməsi, hərbi infrastrukturun 
yaradılması, dağ yollarının çəkilməsi 
və onların daim işlək vəziyyətdə 
saxlanılması, bölmələrin qışa hazırlı-
ğının təmin edilməsi ilə bağlı müvafiq 
göstərişlər verib. Nazir nizam-intizam 
və təhlükəsizlik, o cümlədən yanğın 
təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olun-
ması, eləcə də hərbi qulluqçuların 
tibbi təminatının daha da yaxşılaşdı-
rılmasına xüsusi diqqət yetirilməsinin 
vacibliyini bildirib.

“Xalq qəzeti”

 Avqustun 30-da müdafiə naziri general-polkovnik Zakir 
Həsənovun rəhbərliyi ilə Mərkəzi Komanda Məntəqəsində 
xidməti müşavirə keçirilib. Müşavirəyə nazir müavinləri, qoşun 
növləri komandanları, nazirliyin baş idarə, idarə və xidmət 
rəisləri, eləcə də videobağlantı vasitəsilə azad edilmiş ərazilərdə 
dislokasiya olunan hərbi birlik və birləşmələrin komandirləri, o 
cümlədən digər məsul zabitlər də cəlb olunub.

Şuşada Bülbülün ev muzeyinin açılışı milli 
mədəniyyətimizə böyük qayğı nümunəsidir

Dövlət başçımız hər dəfə Şuşaya səfər 
edəndə bərpa-quruculuq işlərinin miqyası 
daha da genişlənir. Prezident İlham Əliyevin 
və birinci xanım Mehriban Əliyevanın avqustun 
29-da Şuşaya növbəti səfəri zamanı da bir neçə 
mədəniyyət ocağının açılış mərasimində iştirak 
etmişlər. Onların sırasinda Azərbaycan musiqi 
mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətlər 
göstərmiş, professional vokal məktəbinin 
təşəkkülü və təkamülündə mühüm rol oynamış 
Xalq artisti Bülbülün ev muzeyinin və büstünün 
açılışı da var idi.

Azərbaycanın Rusiya Federasiyasındakı 
səfiri, Xalq artisti Polad Bülbüloğlu Şuşada 
“Xarıbülbül” festivalında iştirakı zamanı bu 
muzey barədə demişdir: “Bizim ev ümum-
milli lider Heydər Əliyevin tapşırığına əsasən 
1983-cü ildən Bülbülün Bakı Muzeyinin Şuşa 
filialı kimi fəaliyyət göstərib. Burada Bülbülə 
aid məlumatlar, müxtəlif eksponatlar olub. 
Amma işğalçılar buranı tam talan edib və hər 
şeyi dağıdıblar. Ulu öndərin göstərişi əsasında 
Şuşa Şəhər XDS İcraiyyə Komitəsi 1982-ci il 31 
avqust tarixli qərarı ilə Bülbülün doğulduğu və 
yaşadığı evin ev-muzeyinə çevrilməsi barədə 
qərar qəbul edib. Bina 1982-1983-cü illərdə 
təmir olunub, muzey ekspozisiyası qurulub ...”.

Bülbülün ev muzeyi 1992-ci ildə Şuşa şəhəri 
işğal edildikdən sonra ermənilər tərəfindən 
dağıdılmışdı. Muzeydə olan eksponatlar oğurla-
nıb, evdən anbar kimi istifadə olunub. Bundan 
əlavə, Bülbülün büstü də ermənilər tərəfindən 
tanınmaz hala salınmışdı. Şuşa işğaldan azad 
edildikdən sonra şəhərdə digər mədəniyyət 
abidələri kimi, Bülbülün də ev muzeyinin və 
büstünün bərpasına başlanılmışdır. Bu muzey 
iki otaq və eyvandan ibarət olub. Bülbül həmin 
evdə anadan olub və uşaqlıq illərini keçirib. 
Muzeydə Bülbülün uşaqlıq illərindən bəhs 
edən foto-şəkillər, şəxsi əşyalarından bəziləri, 
o cümlədən onun qavalı da nümayiş etdirilir-
di. İndi artıq bu muzey öz fəaliyyətini yenidən 
davam etdirəcək.

Əlbəttə, Şuşada mədəniyyət müəssisələrinin 
və tarixi abidələrin bərpa olunaraq yenidən 
fəaliyyətə başlaması çənab Prezident İlham 
Əliyevin və Birinci vitse-prezident, Heydər 
Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban xanım 
Əliyevanın milli –mənəvi dəyərlərimizə necə 
böyük qayğı göstərdiklərinin nümunəsidir.

Elçın ORUCOV, 
 Əməkdar mədəniyyət işçisi

Dövlət Statistika Komitəsinin 
məlumatına görə, bu ilin yanvar-
iyul aylarında Azərbaycanda xarici 
müəssisə və təşkilatlar tərəfindən əsas 
kapitala 2 milyard 595,6 milyon manat 
vəsait yönəldilib. Həmin vəsaitlərin 
2 milyard 422,6 milyon manatı (93,3 
faizi) Birləşmiş Krallıq, İsveçrə, ABŞ, 
Türkiyə, Yaponiya, Norveç, Virgin ada-
ları, Malayziya, Fransa, Rusiya və İran 
sərmayədarlarına məxsus olub.

Azərbaycana xarici investisiya 
qoyuluşunu sürətləndirmək üçün bir 
sıra tədbirlər həyata keçirilib.  Belə ki, 
son illərdə investisiya mühitinin daha 
da yaxşılaşdırılması məqsədilə vergi 
və gömrük islahatları davam etdirilib, 
onlayn vahid ixrac ərizəsi, “Yaşıl dəhliz”, 
elektron məhkəmə, elektron satınalma, 
tikintidə “bir pəncərə”, biznesə başla-
ma, elektrik enerjisinə çıxış, kreditlərə 
əlçatanlıq, müqavilələrin icrası və 
əmlakın qeydiyyatı sahələrində mühüm 
tədbirlər həyata keçirilib. Bütün bu 
sistemli yeniliklər isə ölkəmizin Dün-
ya Bankının  “Doing Business 2020” 
reytinqində ilk iyirmiliyə daxil olub. 
Dünya Bankı ekspertlərinin fikrincə, 
respublikamızın belə bir müsbət 
nəticə əldə etməsi Azərbaycanda 4 
sahədə (daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, 
kreditlərin alınması, minoritar inves-
torların müdafiəsi, müqavilə intizamı) 
bizneslə məşğul olmağın daha da 
asanlaşması ilə bağlıdır.  

Azərbaycana investisiya qoyuluşu-
na marağın getdikcə artması, həm də 

ölkəmizin siyasi cəhətdən sabit olması, 
milli, dini və irqi tolerantlığı baxımından 
seçilməsi ilə bağlıdır. Bununla bərabər, 
respublika hökuməti tərəfindən həyata 
keçirilən iqtisadi siyasət, aparılan 
islahatlar nəticəsində ölkədə güclü 
iqtisadi potensial mövcuddur. Yaradılan 
əlverişli biznes və investisiya mühiti, 
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə eti-
barlı tərəfdaş kimi tanınması, regionda 
əlverişli mövqeyə malik mühüm tranzit 
mərkəzi olması, insan kapitalının inki-
şafı da ölkəmizin investisiya qoyuluşu 
baxımından cəlbediciliyini artırır. Eyni 
zamanda, Azərbaycan beynəlxalq 
müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərini 
tam şəkildə və vaxtında yerinə yetirir. 
Ölkəmizin təşəbbüskarı olduğu trans-
milli layihələr bu gün Avropanın enerji 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 
mühüm rol oynayır.  

Göründüyü kimi, hökumət 
ölkədə investisiya fəaliyyətinin 
genişləndirilməsinə, biznes mühitinin 
yaxşılaşdırılmasına, sənaye istehsa-
lının artırılmasına, qeyri-neft sektoru-
nun inkişaf etdirilməsinə ciddi önəm 
verir. Bu istiqamətdə qarşıya qoyulan 
əsas hədəflər sərmayə qoyuluşla-
rının artırılması, sahibkarların ixrac 
potensialının gücləndirilməsi, inves-
tisiya imkanlarının genişləndirilməsi, 
potensial tərəfdaşların tapılması və 
birgə əməkdaşlıq layihələrinin həyata 
keçirilməsidir.

Azərbaycanın dünya miqyasında 
sabit iqtisadiyyata malik dövlət kimi 

tanınması, beynəlxalq birliyin etibarlı 
tərəfdaşı olması ölkəmizə investisi-
ya axınını şərtləndirib. Bu məsələdə 
hökumət tərəfindən “açıq qapı” 
siyasətinin reallaşdırılması da  stimul-
laşdırıcı rol oynayıb. Bu, öz ifadəsini 
investorların hüquq və mənafelərinin 
qorunmasında, mülkiyyətin toxunul-
mazlığında, yerli və xarici sahibkarlara 
bərabər şəraitin yaradılmasında daha 
qabarıq büruzə verib. “İnvestisiya 
fəaliyyəti haqqında”, “Xarici investisiya-
ların qorunması haqqında”, “Sahibkarlıq 
sahəsində aparılan yoxlamaların dayan-
dırılması haqqında” qanunların və bir 
sıra normativ sənədlərin qəbulu məhz 
bu məqsədi daşıyıb. Bundan savayı, 
Azərbaycan hökuməti ilə xarici dövlətlər 
arasında investisiyaların təşviqi və 
qarşılıqlı qorunması ilə bağlı çoxsay-
da saziş imzalanıb. Avropa İttifaqının 
20-dən çox üzv ölkəsi ilə respublika-
mız arasında ikiqat vergitutma aradan 
qaldırılıb.

Pandemiyanın dünyada yaratdığı 
böyük iqtisadi və maliyyə çətinliklərinə 
baxmayaraq, respublikamızda qeyri-
neft sektorunun inkişafına yönələn bu 
proseslər hazırda uğurla davam etdirilir. 
Ələt Azad İqtisadi Zonasının yaradılma-
sı da bunun bariz nümunəsidir. 

Bu layihənin icrası Azərbaycana 
böyük iqtisadi dividendlər qazandır-
maqla yanaşı, ölkəmizin regionda 
mövqelərini daha da gücləndirəcək, 
Şərq-Qərb və Şimal-Cənub tranzit-
nəqliyyat dəhlizlərində mühüm rolu olan 
respublikamızın strateji əhəmiyyətini 
daha da artıracaq. Bununla bərabər, 
dövlət gəlirlərinin və büdcəyə daxil olan 

vəsaitin artmasını, yeni investisiyaların 
cəlbini sürətləndirəcək.

“Azərbaycan Respublikasında logis-
tika və ticarətin inkişafına dair Strateji 
Yol Xəritəsi”ndə Şərq-Qərb və Şimal-
Cənub nəqliyyat dəhlizləri vasitəsilə 
ölkəmizin rəqabətqabiliyyətliliyini təmin 
etməyin mühüm vəzifə kimi qarşıya qo-
yulub. Son illərdə bu məsələ nəqliyyat 
və iqtisadi əhəmiyyəti ilə bərabər, geo-
siyasi rolu baxımından da xüsusi diqqət 
çəkib. Ona görə də Azərbaycanın 
həm nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişdiyi 
coğrafi məkan, həm də ciddi rəqabət 
qabiliyyətinə malik dövlət olaraq bu 
prosesdə iştirak etməsi, ölkəmizi regio-
nun geosiyasi, iqtisadi, kommunikasiya 
və logistika mərkəzi kimi tanıdıb. 

Bütün bunlar deməyə əsas verir 
ki, Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlu 
nəticələr, inkişaf göstəricilərinin davamlı 
olaraq yüksəlməsi həyata keçirilən 
siyasətin, aparılan islahatların real 
həyatda təsdiqini əks etdirir, sosial-iqti-
sadi nailiyyətlərin davamlılığı və daya-
nıqlı inkişaf üçün etibarlı zəmin yaradır. 
Təsadüfi deyildir ki, hazırda dünyada 
gedən siyasi-iqtisadi böhran fonunda 
Prezident İlham Əliyevin çevik, praqma-
tik siyasəti sayəsində Azərbaycan xarici 
iqtisadi təsirləri neytrallaşdırıb, nəzərdə 
tutulan bütün sosial-iqtisadi proqramlar 
tam icra edilib, iqtisadiyyatımız artıb. 
Bütün bunlara nail olunmasında isə, 
iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, neftdən 
asılılığın minimuma endirilməsi, sahib-
karlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi 
tədbirləri xüsusi önəm kəsb edir.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda xarici investisiya 
qoyuluşu üçün hər cür şərait var

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda son 
illərdə qeyri-neft sektorunun inkişafının təmin olunması, 
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin şaxələndirilməsi, ölkəmizin 
ixrac potensialının artırılması, xarici investisiyanın cəlb edilməsi, 
biznes və investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması 
istiqamətində bir sıra önəmli layihələr icra olunub. 
Pandemiyanın dünyada yaratdığı böyük iqtisadi və maliyyə 
çətinliklərinə baxmayaraq, hazırda Azərbaycanda bu proseslər 
uğurla davam edir. Bütün bunlar isə ölkəmizə xarici investisiya 
qoyuluşuna müsbət zəmin yaradır.  

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 
 tarixi, mədəniyyət abidələrinin, muzeylərin 
bərpası və yenidən qurulması işləri 
sürətlə davam edir. Prezident İlham 
Əliyevin sərəncamı ilə Şuşa Azərbaycanın 
mədəniyyət paytaxtı elan ediləndən sonra 
bu sahədə işlərə xüsusi diqqət yetirilir. 

Qarabağın tacı olan Şuşa şəhəri 
bizim qürur yerimizdir

Vətən müharibəsində əldə edilən parlaq qələbə ilə Şu-
şanın işğaldan azad olunması Ermənistanın məğlubiyyəti 
demək idi. Ona görə də bu şəhər düşməndən təmizlənəndən 
sonra artıq qəsbkar dərk etdi ki, bundan belə Azərbaycana 
qarşı müqavimət göstərmək heç bir önəm daşımır. Çünki 
Şuşa işğaldan azad olunandan bir gün sonra qəhrəman 
Azərbaycan Ordusu daha 70-dən çox yaşayış məntəqəsini 
işğalçılardan azad etdi və əslində, bu, düşmənə vurulan son 
zərbə idi. Təsadüfi deyil ki, ötən il  noyabrın 10-da düşmən 
faktiki olaraq kapitulyasiya aktını imzaladı. 

Şuşanın işğaldan azad 
edilməsi Azərbaycanın gücünü, 
ordumuzun peşəkarlığını, 
hərbçilərimizin cəsarətini, 
qəhrəmanlığını göstərdi. 
Şəhərin düşməndən alınması 
çox böyük peşəkarlıq, cəsarət 
tələb edən əməliyyat idi. Dünya 
hərb tarixində xüsusi yer 
tutacaq bu əməliyyatda  yalnız 
yüngül silahlarla silahlanan 
qəhrəman ordumuz dağlar-
dan, meşələrdən, cığırlardan 
keçərək şanlı qələbə əldə etdi.  

Bu gün işğaldan 
azad edilən yaşayış 
məntəqələrimizdə, eləcə də 
Şuşada  ermənilər tərəfindən 
dağıdılan infrastrukturun 
bərpası istiqamətdə genişmiq-
yaslı layihələr reallaşdırılır. 
Şuşada dağıdılan məscidlər, 
tarixi abidələr, məktəblər bərpa 
olunur. Şəhər işğaldan öncə 
olduğu kimi, Azərbaycanın 
yenidən əsas turizm mərkəzinə 
çevrilir. 

Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyevanın avqustun 
29-da Şuşa şəhərinə səfəri 
zamanı bunun bir daha şahidi 
olduq. Səfər  çərçivəsində 
şəhərdə “Otel və Konfrans 
Mərkəzi”nin təməli qoyuldu, 
Üzeyir Hacıbəylinin ev-
muzeyində aparılacaq işlər 
nəzərdən keçirildi. Eyni zaman-
da, görkəmli bəstəkar Üzeyir 
Hacıbəylinin heykəlinin, Bül-

bülün ev-muzeyinin, dahi şair 
Molla Pənah Vaqifin muzey-
məqbərə kompleksinin  və 
büstünün, həmçinin  “Qarabağ” 
hotelinin açılışı mərasimləri 
reallaşdı.  

Dövlətimizin başçısı av-
qustun 30-da Şuşada keçirilən 
Vaqif Poeziya Günlərinin 
rəsmi açılış mərasimində çıxış 
edərək şəhərdə genişmiqyas-
lı bərpa, abadlıq-quruculuq 
işlərinə toxunaraq bildirib: 
“Şuşanın bərpası yanvarın 
14-dən başlanmışdır və qısa 
müddət ərzində böyük işlər gö-
rüldü. İlk növbədə, yol çəkildi. 
İndi gəldiyiniz Zəfər yolu nə 
vəziyyətdə idi biz onu yanvarın 
14-də gördük. Biz Füzulidən 
təqribən iki saat yarıma-üç 
saata gəldik. Şaxtalı, qarlı hava 
idi, yol da yox idi, bir cığır idi, 
üstü buz, palçıq. İndi isə artıq 
asfalt yol tikilib və bu, elə Zəfər 
yoludur. Magistral yol da çəkilir. 
Füzuli şəhərindən tunellər daxil 
olmaqla, magistral yol tikilir, 
daha qısa yol olacaq. Şuşanın 
elektrik təsərrüfatı bərpa edildi, 
buraya yüksəkgərginlikli xətlər 
Füzulidən çəkildi, yarıms-
tansiya tikildi. Yəni, Şuşanı 
elektriklə təmin etmək başlıca 
vəzifələrdən biri idi. Düşmən 
Şuşanı tərk edərkən Şuşa-
nın su xətlərini partlatmışdı. 
Şuşaya suyun verilməsini biz 
bərpa etdik. İndi iki mənbədən 
Şuşaya su gəlir”.

Ölkə rəhbəri çıxışında daha 
sonra bu il yanvarın 14-dən 
Şuşanın tarixi abidələrinin 
bərpasına start verildiyini, 
Vaqifin məqbərəsinin artıq 
bərpa edildiyini, üç məsciddə 
təmir-bərpa işlərinin getdiyi-
ni, Natəvan bulağının bərpa 
olunduğunu, “Xarıbülbül” 
otelinin istifadəyə verildiyini də 
vurğulayıb. 

Bütün bunlar artıq Şuşamı-
za uzun illərdir gözlənilən yeni 
nəfəs, yeni canlanma gəldiyini 
göstərir. Xalqımızın qəlbində 
uzun illər bir yara kimi hər gün 
qanayan Şuşa nisgili hazırda 
sevinc, fərəh hisslərində özünü 
büruzə verir. İnsanlar öz qədim 
tarixinə, əzəli-əbədi torpaqla-
rına qovuşur. Şuşa şəhərinin 
Azərbaycan mədəniyyətinin 
paytaxtı elan edilməsi, Şuşa, 
Kəlbəcər, Laçın və işğaldan 
azad olunan bütün torpaqla-
rımızda genişmiqyaslı quru-
culuq, abadlıq işlərinin aparıl-
ması dövlətimizin bu sahəyə 
böyük önəm verdiyinin bariz 
nümunəsi kimi diqqət çəkir. 

Mirəli ALOSMANOV,   
Azərbaycan Dövlət Neft 

və Sənaye Universitetinin 
professoru
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