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(əvvəli 1-ci səhifədə)
Prezident İlham Əliyev səfər zamanı 

“Sumqayıt” Elektrik  Stansiyasının yeni 
estakada nasos stansiyasının açılı-
şında da iştirak edib. Bu, son illərdə 
Azərbaycanda enerjisistemin maddi-
texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, 
ölkəmizin enerji potensialının daha da 
artırılması, yeni elektrik stansiyaları və 
yarımstansiyaların inşası, mövcudları-
nın isə əsaslı şəkildə yenidən qurulması 
istiqamətində çox mühüm layihələrin 
icrasının diqqət mərkəzində saxlanılma-
sından xəbər verir. 

Xatırladaq ki, dövlətimizin başçı-
sının tapşırığına əsasən 2018-ci ilin 
sonundan Enerjisistemin Reabilitasiya 
Proqramının qəbul edilərək icrasına 
başlanılması sözügedən istiqamətdə 
həyata keçirilən işlər arasında xüsusi 
əhəmiyyəti ilə seçilir. Belə ki, adıçəkilən 
proqramın icrasına vaxtında başla-
naraq təcili işlər görülməsəydi, 2019-
cu və  2020-ci illərin yayında artan 
tələbatın, həmçinin Kür və Xəzərdə su 
səviyyəsinin kəskin aşağı düşməsinin 
fonunda enerjisistemdə problemlər 
yarana bilərdi. Ümumiyyətlə, proqram 
çərçivəsində 12 elektrik stansiyasında 
və 23 yarımstansiyada yenidənqurma, 
təmir və bərpa işləri həyata keçirilib. 

Açılış mərasimində vurğulanıb 
ki, son illərdə Xəzər dənizində suyun 
səviyyəsinin 1,7 metrə qədər aşağı 
düşməsi “Sumqayıt” Elektrik Stansiya-
sının soyutma suyunun götürülməsində 
ciddi problem yaratmaqla yanaşı, 
stansiyanın avadanlıqlarının da tədricən 
sıradan çıxmasına səbəb olmuşdu. 
Yaranmış vəziyyətlə, xüsusilə dənizdə 
su səviyyəsinin düşməsi ilə əlaqədar il 
ərzində bir neçə dəfə qəza açılmaları 
baş vermişdi.

Reabilitasiya Proqramı çərçivəsində 
“Sumqayıt” Elektrik Stansiyasında əsas 
avadanlıqlar, generatorlar və digər 
qurğular əsaslı təmir olunub. Bununla 
yanaşı, stansiyanın mövcud su nasos 
stansiyası da əsaslı şəkildə yenidən 
qurulub. Aparılan yenidənqurma və 

əsaslı təmir işləri stansiyanın etibarlı 
və səmərəli fəaliyyətinə müsbət təsir 
göstərib. Belə ki, elektrik enerjisinin 
istehsalına sərf olunan şərti yanacağın 
həcminin azalması nəticəsində ildə 10 
min ton yanacağa qənaət ediləcək. 
Stansiyanın əsaslı təmirdən sonra yük 
artımı 20 meqavat olub.

“Sumqayıt” Elektrik Stansiyasının 
yeni estakada nasos stansiyasının 
fəaliyyətinə gəldikdə isə qeyd edə 
bilərik ki, bu infrastrukturun tikintisi bir 
neçə məqamla bağlı diqqət çəkir. Belə 
ki, Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin 
düşmə prosesinin hələ də davam 
etməsi və stansiyanın avadanlıqlarının 
uzunmüddətli istismarı nəzərə alınmaq-
la, dayanıqlı və etibarlı iş rejiminə nail 
olmaq məqsədilə təxirəsalınmaz irimiq-
yaslı işlərə başlanılıb. Belə ki, dənizin 
içərisinə doğru, 5 metr dərinlikdən so-
yuq suyun götürülməsinə imkan verən 
750 metr məsafədə estakada, həmçinin 
yeni su nasos stansiyası tikilib. Bununla 
da stansiyanın soyuducu su təchizatının 
etibarlılığı təmin edilib və ən əsası 
stansiyanın fəaliyyətinin dayanmasının 
qarşısı alınıb. Yeni estakada üzərində 
tikilən və elektrik stansiyasını xüsusi 
üsulla soyuq su ilə təmin edən yeni na-
sosxana istilik energetikası sahəsində 
ilk təcrübə sayılır.

Dövlətimizin başçısının Sumqa-
yıt səfəri çərçivəsində şəhərdə yeni 
Məhkəmə Kompleksinin açılışında 
iştirakı isə onu göstərdi ki, ölkəmizdə 
digər sahələrdə olduğu kimi, məhkəmə 
sistemində də islahatlar uğurla da-
vam etdirilir. Prezident İlham Əliyevin 
2019-cu ildə imzaladığı fərman bu 
sahədə mühüm “yol xəritəsi” olmaqla 
onun icrası ilə bağlı kompleks qanun-
vericilik və praktiki tədbirlər görülür. 
Yeni regional inzibati və kommersi-
ya məhkəmələri təsis edilib, vahid 
məhkəmə təcrübəsinin formalaşdırıl-
ması üçün işlək mexanizmlər yaradılıb, 
məhkəmələrin və hakimlərin təminatı 
gücləndirilib. Bu sahədə infrastrukturun 
müasirləşdirilməsi üzrə görülən tədbirlər 
çərçivəsində yeni məhkəmə bina və 

komplekslərinin inşası, onların ən mü-
asir İKT qurğuları ilə təchizi xüsusi yer 
tutur. Sumqayıt Məhkəmə Kompleksinin 
inşası da bu istiqamətdə icra olunan 
layihələrdən biridir. Bu, respublikamızda 
inşa olunan sayca dördüncü məhkəmə 
kompleksidir.

Kompleks Azərbaycan Hökumətinin 
Dünya Bankı ilə birgə həyata keçirdiyi 
“Mütərəqqi ədliyyə xidmətləri və mü-
asir məhkəmə infrastrukturu” layihəsi 
çərçivəsində inşa olunub. Konseptual 
baxımdan yeni olan, öz funksionallığı 
ilə fərqlənən müasir Məhkəmə Komp-
leksi altı məhkəməni, o cümlədən, 
Sumqayıt apellyasiya, inzibati, kom-
mersiya və ağır cinayətlər, Sumqayıt 
şəhər, eləcə də müvəqqəti olaraq 
Qubadlı rayon məhkəmələrini əhatə 
edir. “Bir qapı” prinsipi ilə fəaliyyət 
göstərəcək məhkəmə kompleksi 
ədalət mühakiməsinin səmərəli həyata 
keçirilməsinə, vətəndaşların müraciət 
imkanlarının asanlaşdırılmasına xidmət 
edəcək.

Mərasimdə Prezident İlham Əliyevə 
ədliyyə və məhkəmə sahəsində tətbiq 
olunan növbəti rəqəmsal innovasiyalar 
barədə də məlumat verildi, bunun-
la bağlı videoçarx nümayiş etdirildi. 
Bildirildi ki, dövlətimizin başçısının 

sosial ədalətə əsaslanan islahatları-
na, eləcə də, birinci xanım Mehriban 
Əliyevanın inklüziv cəmiyyətin inkişafı 
üzrə təşəbbüslərinə uyğun olaraq 
Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən innovasiya-
ların tətbiqinin genişləndirilməsi üzrə 
ardıcıl tədbirlər görülür. Bütün bu işlər 
vətəndaşların ədalət mühakiməsinə 
əlçatanlığının asanlaşdırılmasına, onla-
ra yüksək keyfiyyətli hüquqi xidmətlərin 
göstərilməsinə, şəffaflığın artırılmasına, 
bütövlükdə məhkəmə hakimiyyətinə icti-
mai etimadın yüksəldilməsinə yönəlib.

Prezident İlham Əliyevin Sumqayıt 
20 nömrəli tam orta məktəbdə yara-
dılan şəraitlə tanış olması, şəhərdə 
güzəştli mənzil layihəsi çərçivəsində 
növbəti yaşayış kompleksinin təməlini 
qoyması isə deməyə əsas verir ki, 
dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə 
reallaşdırılan mükəmməl iqtisadi stra-
tegiya nəticəsində islahatların davam-
lılığı təmin edilir, iqtisadi inkişaf daha 
da sürətlənir. Bu isə, öz növbəsində, 
əhalinin sosial həyat şəraitinin getdikcə 
yaxşılaşmasına, təhsil və digər sosial 
sahələrin daha da inkişafına mühüm 
təsir göstərir. 

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Prezidentinin mükəmməl 
iqtisadi siyasət strategiyası Sumqayıtın 

inkişafını daha da sürətləndirib

Anlaşma Memorandu-
munun imzalanmasında 
əsas məqsəd qarşılıqlı 
əməkdaşlığın qurulması, 
səhmləri 100 faiz dövlətə 
məxsus olan “AzerGold” 
QSC-nin layihələrin 
maliyyələşdirilməsi 
istiqamətində böyüməkdə 
olan tələbatını qarşılamaq 
üçün sukuk (istiqrazların 
islami ekvivalenti) bura-
xılması imkanlarını araş-
dırmaqdan ibarətdir. Bu-
nunla yanaşı, sözügedən 
sənəd çərçivəsində tərəflər 
Azərbaycanda infrastruktur 
layihələrin icrası ilə bağlı 
mövcud əməkdaşlıq imkan-
larını, həmçinin “AzerGold” 
QSC-nin fəaliyyəti ilə bağlı 
digər potensial əməkdaşlıq 
sahələrini müəyyən 
edəcəklər.

Özəl Sektorun İnkişafı 
üzrə İslam Korporasiyası-
nın üzv ölkələrin inkişafı-
na dəstək verməklə bağlı 
hədəfinə sadiq olduğunu və 
bu istiqamətdə fəaliyyətini 
davam etdirəcəyini qeyd 
edən Ayman Amin  Sejini 

“AzerGold” QSC ilə im-
zalanan Memorandumun 
beynəlxalq təşkilatın 
Azərbaycan şirkətlərinin 
müxtəlif təyinatlı maliyyə 
mənbələrinə çıxış əldə 
edə bilməsinə dəstək 
göstərməklə bağlı yüksək 
səviyyəli planının bir 
nümunəsi olduğuna diqqət 
çəkib.

Xəyyam Fərzəliyev 
imzalanan sənədin potensial 
əməkdaşlığın təmin edilməsi 
üçün vacib addım olduğunu 
bildirib. Səhmdar Cəmiyyətin 
dağ-mədən layihələrinin icra-
sı üçün ölkə daxilində fərqli 
maliyyə vəsaitlərinin cəlb 
edilməsi sahəsində uğurlu 
təcrübəsinin olduğunu, eyni 
zamanda “AzerGold”un 
bu sahədə beynəlxalq 
əməkdaşlığa önəm verdiyini 
vurğulayıb. Sədr müavini 
aparılacaq müzakirələrin 

digər potensial fəaliyyət 
sahələrinin müəyyən 
edilməsi üçün faydalı olaca-
ğına əminliyini ifadə edib.

Məlumat üçün bildirək ki, 
çoxtərəfli maliyyə institutu 
olan İslam Korporasiyası İs-
lam İnkişaf Bankı Qrupunun 
üzvüdür. ICD 1999-cu ilin 
noyabr ayında üzv ölkələrin 
özəl sektor layihələrinə 
maliyyə vəsaiti təmin etmək, 
rəqabət və sahibkarlığı 
inkişaf etdirmək, hökumətlərə 
və özəl şirkətlərə məsləhət 
xidmətləri göstərməklə 
beynəlxalq investisiyaları sti-
mullaşdırmaq və onların iq-
tisadi inkişafını dəstəkləmək 
məqsədilə yaradılıb. Xatır-
ladaq ki, ölkəmiz 1992-ci 
ildə İslam İnkişaf Bankına, 
 2002-ci ildə isə İslam Korpo-
rasiyasına üzv qəbul edilib.

“Xalq qəzeti” 

Sentyabrın 2-də Özbəkistanın paytaxtı Daşkənd şəhərində İslam 
İnkişaf Bankı (İİB) Direktorlar Şurasının 46-cı illik toplantısı çərçivəsində 
İslam İnkişaf Bankı Qrupuna daxil olan Özəl Sektorun İnkişafı üzrə İslam 
Korporasiyası (İCD) ilə “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti (QSC) 
arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb. Memorandumu İCD-nin Baş 
icraçı direktoru Ayman Amin Sejini və “AzerGold” QSC-nin İdarə Heyəti 
sədrinin müavini Xəyyam Fərzəliyev imzalayıblar.

“AzerGold” anlaşma 
memorandumu 
imzalayıb

Şuşa bəxtəvər günlərini yaşayır
Belə ki, 1977-ci ildə ümummilli lide-

rin təşəbbüsü ilə “Şuşa şəhərinin tarixi 
hissəsini tarix-memarlıq qoruğu elan 
etmək haqqında” qərar qəbul edilməsi 
ilə burada abidələrə həssas münasibət 
bəslənilməsi, görkəmli mədəniyyət və 
incəsənət xadimlərinin xatirələrinin 
əbədiləşdirilməsi istiqamətində 
əhəmiyyətli addımlar atıldı, bir sıra 
dəyərli layihələr reallaşdırıldı. Lakin 
Ermənistanın ölkəmizə qarşı başlatdığı 
hərbi təcavüz nəticəsində 1992-ci il ma-
yın 8-də Şuşa işğal olundu və şəhərdə 
xalqımızın zəngin tarixi-mədəni irsinin 
məhv edilməsi siyasəti həyata keçirildi. 

Ötən il noyabrın 8-də isə 
Azərbaycan Ordusunun qətiyyətli 
mübarizəsi ilə tarixi ədalət bərpa 
edilərək Şuşa şəhərinin işğalına son 
qoyuldu. Prezident, Ali Baş Komandan 
İlham Əliyev bu münasibətlə xalqa 
müraciətində dedi: “İyirmi səkkiz il yarım 
işğal altında olan Şuşa azad edildi! 
Şuşa indi azaddır! Biz Şuşaya qayıtmı-
şıq! Biz bu tarixi qələbəni döyüş meyda-
nında qazandıq. 2020-ci il noyabrın 8-i 
Azərbaycan tarixində əbədi qalacaqdır. 
Bu tarix əbədi yaşayacaq. Bu, bizim 
şanlı qələbəmizin, zəfərimizin günüdür!”

Prezident İlham Əliyev bu il 
yanvarın 14-də Şuşaya səfəri 

zamanı qədim mədəniyyət beşiyi 
olan tarixi şəhərimizin əvvəlki 
simasına qaytarılacağını bildirmişdi. 
Bundan dərhal sonra Şuşaya, 
onun tarixi-mədəni irsinə, təbiətinə 
vurulmuş zərərin təxirəsalınmadan 
inventarlaşdırılması aparıldı, bərpa 
işlərinə başlanıldı. Bərpa-quruculuq 
işlərinin təşkilində çevikliyi və 
səmərəliliyi təmin etmək üçün şəhərdə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
xüsusi nümayəndəliyi yaradıldı. 

Şuşa şəhərinin tarixi simasının 
bərpa olunmasını xüsusi diqqətdə 
saxlayan Prezident İlham Əliyev 
deyib: “Şuşa Azərbaycan xalqının 
milli sərvətidir. Bu yaxınlarda Şuşanın 
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan 

edilməsi bunu bir daha göstərir”.
Prezident İlham Əliyev və birinci 

xanım Mehriban Əliyevanın avqustun 
29-30-da Şuşaya səfəri də yaddaqalan 
oldu. Belə ki, səfər  çərçivəsində 
şəhərdə “Otel və Konfrans Mərkəzi”nin 
təməli qoyuldu, Üzeyir Hacıbəylinin ev-
muzeyində aparılacaq işlər nəzərdən 
keçirildi. Eyni zamanda, görkəmli 
bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin heykəlinin, 
Bülbülün ev-muzeyinin, dahi şair 
Molla Pənah Vaqifin muzey-məqbərə 
kompleksinin  və büstünün, həmçinin  
“Qarabağ” hotelinin açılışı mərasimləri 
reallaşdı.  

Prezident İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyeva Şuşaya səfər 
zamanı şəhərdə Xüsusi nümayəndəliyin 

yerləşəcəyi inzibati binada aparılan 
bərpa işləri ilə də tanış oldular. 

Dövlətimizin başçısının tapşırığına 
uyğun olaraq Vaqif  Poeziya Günlərinin  
keçirilməsi də bu quruculuq layihələrinin 
sürətlə reallaşdırılması fonunda Şu-
şanın mədəniyyət mərkəzi statusunun 
bərpası istiqamətində atılan önəmli 
addımlardan biri kimi diqqət çəkdi.

Xatırladım ki, 30 illik fasilədən sonra 
bu il birinci dəfə keçirilən Vaqif Poeziya 
Günləri Vətən müharibəsində qazanılan 
tarixi zəfərin mədəniyyət sahəsindəki 
davamıdır.

Bundan sonra da hər il Şuşada 
bu cür möhtəşəm tədbirlər, eləcə də 
beynəlxalq layihələr keçiriləcək, eləcə 
də, gələn il Şuşanın 270 illik yubileyi 
böyük iftixarla qeyd olunacaq. 

Artıq Qarabağımıza, onun füsunkar 
bir parçası olan Şuşamıza uzun illərdir 
gözlənilən yeni nəfəs gəlib. Xalqımızın 
qəlbində uzun illər bir yara kimi hər gün 
qanayan Qarabağ, Şuşa nisgili başa 
çatıb. Xalqımız öz qədim tarixinə, əzəli-
əbədi torpaqlarına qovuşub.  

Cəlil BAXŞIYEV,  
YAP Lerik rayon  
təşkilatının sədri

Şuşanın tarixi görkəminin 
qorunması, bərpası, Azərbaycanın 
çoxəsrlik zəngin mədəniyyətinin, 
memarlıq və şəhərsalma sənətinin 
beynəlxalq aləmdə təbliği ulu 
öndərimizin daim diqqət mərkəzində 
idi. Bir faktı xatırlatmaqla dahi 
şəxsiyyətin bu şəhərə xüsusi qayğı 
ilə yanaşmasını aydın görə bilərik. 

üzrə düzgün balanslaşdırılır
Sentyabrın 3-də Prezident İlham Əliyev bu il Sumqayıt 

şəhərinə ikinci səfərini edib. Bu, ondan xəbər verir 
ki, ölkəmizdə son dövrdə əsas resursların Qarabağın 

bərpasına yönləndirilməsinə baxmayaraq, digər bölgələr 
də diqqətdən kənarda qalmır. Ümumiyyətlə, qeyri-neft 
sektoru  respublikamızın bütün bölgələrində inkişaf etdirilir. 
Respublikamızda sənayeləşmə prosesinin sürətlə inkişaf 
etdirilməsi, bununla paralel olaraq qeyri-neft sektorunun 
bölgələr üzrə genişləndirilməsi dövlət başçısının iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsi siyasətinin əsas tərkib hissələrindən biridir. 
Bu sözləri bizimlə söhbətində Azərbaycan Naminə Alyans 
Partiyası (ANAP) sədrinin birinci müavini Asif HAQVERDİYEV 
bildirdi. Asif müəllim dedi:

– Məlum olduğu kimi, dünya 
iqtisadiyyatı pandemiyanın yarat-
dığı çətinliklərdən əziyyət çəkir. 
Kütləvi qapanmaların ən çox təsir 
etdiyi sahələrdən biri olan iqtisadiy-
yatın pandemiyadan əvvəlki dövrün 
göstəricilərinə çatdırılması üçün 
mübarizə davam etdirilir. Dünyanın 
ağuşunda olduğu pandemiya ilə yanaşı, 
Vətən müharibəsindən yeni çıxan 
Azərbaycanda düzgün aparılan iqtisadi 
islahatlardan sonra nəinki geriləmə 

dayandırılıb, hətta iqtisadi inkişaf əldə 
edilib. Əlbəttə, bu inkişafı şərtləndirən 
amillər var. Bunlardan biri də, pandemi-
yanın ilk günlərindən ölkə üzrə doğru 
qapanma və qorunma tədbirlərinin 
həyata keçirilməsidir. Bu, ilkin dəyən 
ziyanın minimuma endirilməsinə gətirib 
çıxaran ən vacib şərtlərdən biridir. 
Pandemiya dövründə iqtisadi sabitliyi 
və inkişafı təmin edən amillərdən biri də 
mövcud təbii və iqtisadi resurslarımızın 
istehsala düzgün cəlb olunması, qabaq-

cıl texnologiyaların daha geniş tətbiqidir. 
Sənayeləşmə prosesinin sürətli 
tərəqqisini şərtləndirən amillərdən biri 
də ölkəmizdə daxili tələbatın ödənməsi 
üçün yerli məhsullardan istifadə 
edilməsidir. 

Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, 
 Prezident İlham Əliyev bu səfəri zamanı 
“Sumqayıt” Elektrik Stansiyasının es-
takada nasos stansiyasının, Sumqayıt 

-

başçısının cari ildə Sumqayıta ikinci 
səfəridir. Yanvar ayındakı səfərində 
Prezident İlham Əliyev Sumqayıt Kimya 
Sənaye Parkında iki yeni zavodun 
təməlini qoymuşdu. Yeni yaradılan 
Sumqayıt Məhkəmə Kompleksi isə 
bütün müasir standartlara cavab verir. 
Kompleks “bir qapı” prinsipi ilə fəaliyyət 
göstərəcək. Burada vətəndaşların 
məhkəmə orqanlarına daha rahat 
müraciət etmələri üçün hər cür şərait 
yaradılıb. Kompleks, təxminən, 1 milyon 
460 min əhaliyə məhkəmə xidmətlərinin 
yüksək səviyyədə göstərilməsinə imkan 
yaradacaq. 

Ölkə başçısı Sumqayıt şəhər 20 
nömrəli tam orta məktəbdə yaradılan 
şəraitlə də tanış oldu ki, bu, səfərin 
ən əlamətdar hadisələrindən biri idi. 
Belə ki, məktəbdə yaradılan şərait 
təkcə paytaxt Bakıda deyil, eləcə də, 
bölgələrimizdə təhsil sisteminə xüsusi 
diqqət göstərildiyindən xəbər verir. 

Beləliklə, ölkə başçısının Sumqa-
yıt səfəri bir daha onu sübut etdi ki, 
respublikamızın bütün bölgələrində iqti-
sadiyyatın, sənayenin, təhsilin, eləcə də 
xidmət sahələrinin inkişafı üçün bütün 
lazımi addımlar atılır və görülən işlər öz 
bəhrəsini verir. 

Söhbəti qələmə aldı:  
İmran ƏLİYEV,  

“Xalq qəzeti”

“Şuşa bizi gözləyirdi,  
biz gəlməli idik və gəldik”

Prezident çıxışında dedi ki, Şuşa bizi 
gözləyirdi, biz gəlməli idik və gəldik. Özü də 
müzəffər xalq kimi gəldik, bütün dünyaya savaş 
nümunəsi göstərərək, döyüş meydanında qan 
tökərək, şəhidlər verərək, fədakarlıq göstərərək 
gəldik, öz ərazi bütövlüyümüzü və milli 
ləyaqətimizi bərpa etdik”. Bu sözləri Azərbaycan 
Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin sədr müavini, tibb 
üzrə fəlsəfə doktoru Yazgül Abdıyeva Şuşa-
da Vaqif Poeziya Günlərinin açılışı ilə bağlı 
söhbətləşərkən bildirdi. O, fikirlərinə davam 
edərək dedi:

– Vaqif Poeziya Günlərinin 30 il sonra, 
yenidən Şuşada keçirilməsi yalnız mədəniyyət, 
ədəbiyyat adamlarının deyil, bütün xalqımızın 
sevincinə qanad verdi. Respublika Prezidentinin 
və birinci xanımın Azərbaycan ədəbiyyatının 
və incəsənətinin görkəmli nümayəndələri, Milli 
Məclisin deputatları ilə birlikdə Şuşada Vaqif 
Poeziya Günlərində iştirakı, dövlət başçımızın 
çıxışı, deyərdim ki, dünyanın bir çox dövlətlərinə 
gücümüzü, birliyimizi və Vətən sevgimizi 
bir daha göstərdi. Orada görülən abadlıq, 
 tikinti-quruculuq  işləri – Vaqifin məqbərəsinin, 
büstünün yenidən açılması, Üzeyir Hacıbəylinin 
abidəsinin yenidən qoyulması və dağıdılmış 
evinin bərpası ilə bağlı dövlət başçısı tərəfindən 
göstəriş verilməsi, Polad Bülbüloğlunun atasının 
evini bərpa etdikdən sonra, orada muzey yara-
dılması, “Qarabağ” otelinin əsaslı təmirdən son-
ra öz qapılarını yenidən qonaqların üzünə aç-
ması bizi sevindirdi. Çıxışında hazırda Şuşada 
“Qarabağ” və “Xarıbülbül” otellərində 150 otağın 
olduğunu bildirən dövlət başçısı dedi ki, yeni 
beşulduzlu oteldə 300 otaq, böyük  konfrans 
zalı və tədbirlər üçün yerlər olacaq. Beşulduz-
lu otelin yerinin də özü tərəfindən seçildiyini 
xüsusi vurğuladı. Mənfur düşmənin həmin yerdə 
dırnaqarası “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın 
qondarma parlamenti üçün bina inşa edəcəyini, 
hətta o binanın bünövrəsinin də qoyulduğunu 
və daş işlərinin tamamlandığını bildirdi.  ”Mənim 
göstərişimlə bu şeytan yuvası darmadağın 
edildi” – dedi.

Aparılan tikinti, abadlıq, quruculuq işləri 
arasında ən önəmlisi yeni yaşayış kompleksi-
nin təməl daşının qoyulması oldu. Bu yaşayış 
kompleksi Şuşanın baş planı əsasında inşa 
ediləcək. Şuşanın hazır olan baş planına 
əsasən, birinci mərhələdə orada 25 üç, dörd və 
beşmərtəbəli yaşayış binası olacaq.

Y.Abdıyeva Prezidentin 40 il bundan əvvəlki 
tarixi xatırlatmaqla həyatda heç nəyin təsadüf 
olmadığını, hər hadisənin rəmzi mənasının ol-
duğunu deməsinə özünün də inandığını bildirdi:

– Şəxsən mən dövlət başçımızın çıxışını 

çox diqqətlə dinləyirdim və inanıram ki, həyatda 
təsadüfi şeylər olmur, hər şey zərurətdən 
doğur. “Bax, bu yerdə atam durmuşdu, mən 
isə o tərəfdə durmuşdum. Şaxtalı-qarlı havada 
Vaqifin məqbərəsinin açılışı idi. Ondan sonra 
1982-ci il iyulun 29-da atamla bərabər ikinci 
dəfə Şuşaya gəlmişdim. O vaxt Vaqif Poeziya 
Günləri keçirilirdi. Bu gün isə ikinci dəfə Vaqifin 
məqbərəsinin açılışını biz qeyd edirik. Vaqif 
Poeziya Günləri keçirilərkən atamın 59 yaşı 
var idi. Bu gün mənim 59 yaşım var. Bəziləri 
hesab edə bilər ki, bu, təsadüfdür. Ancaq mən 
hesab edirəm ki, burada böyük rəmzi məna 
var, tarix təkrarlanır” – deyəndə onun nə hisslər 
keçirdiyini olduğu kimi anlamasam da, ürəyimdə 
“Allah sizə qəni-qəni rəhmət eləsin, ulu öndər, 
çox ləyaqətli davamçınız var” – deyə öz-özümə 
pıçıldadım. Həqiqətən də, cənab Prezidentin 
bildirdiyi kimi, Azərbaycan tarixinin qara səhifəsi 
artıq arxada qaldı.

İlham Əliyevin fikirlərini səmimi ifadələrlə 
çatdırmasının onu dinləyən hər kəsi duyğulan-
dırdığına əminəm. Dövlət başçımız, sanki, hər 
birimizin ürəyindən keçənləri oxuyub danışırdı: 
“İşğal dövründə bir çoxlarımız – həm keçmiş 
məcburi köçkünlər, həm bütün Azərbaycan 
xalqı, o cümlədən də mən dəfələrlə fikirləşirdik 
ki, dünyada ədalət yoxdur. Çünki ədalət 
olsaydı, biz bu vəziyyətə düşməzdik. Mən də 
o cümlədən belə fikirdə idim. Ancaq həyat 
göstərdi ki, ədalət var, sadəcə, dözümlü olmaq 
lazımdır, səbirli olmaq lazımdır, ədalətə inan-
maq lazımdır və ədalətə nail olmaq üçün çalış-
maq lazımdır, hədəfə doğru getmək lazımdır. 
Ədaləti bərpa etmək üçün fədakarlıq göstərmək 
lazımdır. Bu gün biz hamımız ürəyimizdə deyirik 
və açıq deyirik ki, bəli, ədalət var, ədalət bərpa 
edildi, biz bu gün Şuşadayıq və bundan sonra 
Şuşada əbədi yaşayacağıq”.

Söhbətimizin sonunda Y.Abdıyeva Şuşa-
ya baş tutan bu səfərin, keçirilən möhtəşəm 
tədbirin düşmənə göz dağı çəkməsindən yara-
nan sevincini belə bölüşdü:

– Qoy dünya görsün ki, dövlətimiz nələrə 
qadirdir. Var olsun Azərbaycan Prezidenti ki, 
ədalətə inandı, ona nail olmaq üçün əzmlə 
çalışdı, fədakarlıq göstərərək hədəfə doğru 
irəlilədi, nəhayət qələbə qazandı. Bu qələbə 
tarixdə əbədi qalacaq, çünki xalqımıza dik 
qamət gətirdi, üz ağlığı, baş ucalığı gətirdi. 
Şəhidlərimizin ruhu sevindi. Ən başlıcası, 
torpaq həsrətli insanlarımız tezliklə doğma yurd-
larına dönə biləcəklər.

Qələmə aldı: 
Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

“Həmin gün ruhumuzla Şuşada 
idik. Vaqif Poeziya Günlərinin 
açılışında mədəniyyət, ədəbiyyat, 
incəsənət xadimlərinin arasında 
dolaşır, ətrafı heyranlıqla seyr edirdik. 
Dövlət başçımızın dediyi kimi, təməli 
1752-ci ildə Pənahəli xan tərəfindən 
qoyulmuş və gələn il 270-ci ildönümü 
təntənəli şəkildə qeyd ediləcək Şuşa 
işğala, vandalizmə məruz qalmasına 
baxmayaraq, Azərbaycan ruhunu, 
qamətini saxlaya bilib, əyilməyib, 
sınmayıb. 
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