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Ötən əsrin 80-ci illərinin sonu, 
90-cı illərinin əvvəllərində SSRİ-
də gedən parçalanma prosesi, 
xalqların və dövlətlərin müstəqillik 
mübarizəsi elə bir həddə çatmış-
dı ki, hətta bir vaxtlar iki dünya 
müharibəsində zəfər qazanan, 
bütün dünyanı lərzəyə gətirən 
nəhəng imperiya da bu xalqların 
istiqlal əzmi qarşısında tab gətirə 
bilmirdi. Dağılmaq üzrə olan sovet 
dövlətinin daxilində gedən çaxnaş-
malar xain xislətlərini gizlətməyə 
çalışan ermənilər üçün fürsətə 
 çevrilmişdi. Onlar da bu fürsətdən 
istifadə edərək, əllərində olan 
bütün imkanlarla dinc xalqımıza 
divan tutmuş, torpaqlarımızı işğal 
etmişdi. SSRİ-nin mövcudiyyətinin 
son illərində başlanan işğal pro-
sesi bir neçə il davam etdi. Yenicə 

müstəqillik qazanan Azərbaycan, 
bir tərəfdən çaqqal sürüsü-
nün hücumuna məruz qalır, bir 
tərəfdən öz meşəmizin çaqqalları 
tərəfindən yağmalanırdı. Vəziyyət 
o həddə çatmışdı ki, hətta gənc 
respublikamız müstəqilliyini itirmək 

təhlükəsi ilə üz-üzə idi. Məhz belə 
bir dövrdə xalqın tələbi ilə ulu 
öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə 
qayıtdı. Bu, Azərbaycan üçün qa-
ranlıq bir dövrün sonu, yeni parlaq 

bir gələcəyin başlanğıcı idi. 
Əlbəttə, Heydər Əliyevin 

xalqımıza və respublikamıza 
göstədiyi xidmətləri bu kiçik 
yazıya sığışdırmaq mümkün 
deyil. Lakin ümumiləşdirsək, 
deyə bilərik ki, onun hakimiyyətə 
qayıdışı ilə ölkədə sabitlik təmin 

edildi. Həyata keçirilən hərtərəfli 
və labüd islahatlar nəticəsində 
bütün sahələr üzrə inkişaf dövrü 
başlandı. Təbii ki, ağlı başında 
olan heç kim torpaqlarının 20 
faizi işğal altında qalan bir dövləti 
ordu quruculuğuna diqqət ayırdı-
ğı, silahlandığı və bütün bunların 
fonunda müharibəyə hazırlaşdığı 
üçün qınaya bilməzdi. Elə həmin 
dövrdən ölkəmizdə ən çox vəsait 
ayrılan, belə demək mümkünsə, 
ən çox diqqət və qayğı göstərilən 
sahələrdən biri də ordu quruculu-
ğu oldu. Bu istiqamətdə görülən 
işlər günü-gündən genişləndirildi 
və ordunun maddi-texniki ba-

zasının müasirləşdirilərək 
gücləndirilməsindən şəxsi heyətin 
gündəlik həyatındakı məişət 
problemlərinin, ailələrinin sosial 
rifahının təmin edilməsinə qədər 
şaxələndi. 

Əsası ümummilli lider Heydər 

Əliyevin təşəbbüsləri ilə qoyulan 
inkişaf prosesi bu gün Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən ləyaqətlə 
davam etdirilir. Dövlətimizin baş-
çısı Prezident seçildiyi dövrdən 
danışarkən qeyd edir ki, o illərdə 
hələ siyasət meydanındakı çirkin 
oyunların, ikiüzlü münasibətlərin 
şahidi olmamışdı. Buna görə də, 
həmin dövrdə gedən danışıqlar 
prosesi zamanı verilən vədlərə 
inanır, bir dövlətin başçısının 
ictimaiyyət önündə yalan-yanlış 
vədlər verməyəcəyini düşünürdü. 
Lakin zaman ermənilərin və onla-
rın havadarlarının həqiqi simasını 
bir daha üzə çıxardı. Tezliklə 
məlum oldu ki, onların məqsədi 
torpaqları sülh yolu ilə qaytarmaq 
deyil, bacardıqları qədər vaxt 
qazanmaq, həmin ərazilərdə 
möhkəmlənməkdir. 

Biz xalq olaraq hər zaman sül-
hün tərəfdarı olmuşuq. Dövlətimiz 
də bu istiqamətdə idarə olunur. 
Lakin qan tökülməsinin, iqtisa-
diyyata böyük miqyasda zərər 
verilməsinin əleyhinə olsaq da 
torpaqlarımızın düşmən  tapdağı 
altında qalmasına göz yuma 
bilməzdik. Ermənilər isə bizim sülh 
tərəfdarı olmağımızdan sui-istifadə 
edir, vaxtaşırı cəbhə bölgəsində 
təxribatlar törədirdi. Bu azmış 
kimi, yeni ərazi iddiaları edir, lazım 
gələrsə, tanklarını Bakıya qədər 
sürəcəklərini bildirirdilər. Bütün 
bu haqsızlıqlar oğrunun bağır-

masından başqa bir şey deyildi. 
Lakin bu dəfə doğrunun bağrı 
yarılmadı. Biz ermənilərin dünyaya 
satdığı, zaman-zaman özlərinin 
də inandığı yalanlara, miflərə və 
qəhrəmanlıq eposlarına məhəl 
qoymadan, deyim yerindədirsə, 
“başımızı aşağı salıb” ordumu-
zu gücləndirirdik. Prezidentimiz 
bu barədə danışarkən qeyd edir 
ki, hər nə qədər torpaqlarımızın 
süllh yolu ilə azad edilməsini 
istəsək də, ermənilərin xislətinə 
də yaxşı bələd idik. Biz mütləq hər 
vəziyyətə hazır olmalı idik. 

Prezident İlham Əliyev 
bütün yüksək tirbunalardan 
Azərbaycanın haqq işini müdafiə 
edir, dünyaya çatdırırdı. Lakin 
dövlətimizin başçısı çox yaxşı 
bilirdi ki, Azərbaycan xalqının 
qəlbindəki Qarabağ həsrəti 
hansısa xarici qurumun, dövlətin 
ümidinə qala bilməz. Çünki 30 
ilə yaxın müddət ərzində heç bir 
külək əsdirməyən, bir yarpağı belə 
tərpətməyən ATƏT-in Minsk qrupu 
və digər təşkilatların bundan sonra 
fırtına qoparacağı inandırıcı de-
yildi. Azərbaycan isə torpaqlarını 
işğaldan azad etməyə hazırlaşırdı. 
Bu elə bir hazırlıq idi ki, təkcə hərb 
sahəsini deyil, iqtisadiyyatı, siyasi 
münasibətləri özündə birləşdirirdi. 

Prezidentimizin dəfələrlə qeyd 
etdiyi kimi, Vətən müharibəsində 

qazandığımız zəfəri təmin edən ən 
mühüm amillərdən biri də iqtisadi 
müstəqilliyimiz idi. Əlbəttə, torpa-
qalarımızı haqsız, qanunsuz və 
xüsusi vəhşiliklə işğal edən terror-
çu Ermənistan dövləti qeyri-qanuni 
şəkildə silahlanarkən, ata-baba 
yurdumuzu talan edib “güclü” 
müdafiə sistemləri yaradarkən, biz 
də ağzımızı açıb “göydən gələcək” 
loxmanı gözləyə bilməzdik. Lakin 
arsenalımıza daxil etdiyimiz 
müasir silahlar, qırıcı təyyarələr, 
pilotsuz uçuş aparatları, zirehli 
texnika və başqa hərbi vasitələr 
bizə kimlərinsə, xarici qüvvələrin 
və ya havadarların bəxşişi deyildi. 
Biz bütün silah-sursatı dövlət 
büdcəsindən orduya və ordu quru-
culuğuna ayrılan vəsaitlə almışıq. 

Və nəhayət, 2020-ci il 
 sentyabrın 27-də xalqımızın uzun 
illərdir gözlədiyi həmin gün gəldi. 
Erməni təxribatına cavab olaraq 
başlanan əks-hücum əməliyyatları 
geniş vüsət aldı. Beləliklə, hərb 
və müstəqillik tariximizə qızıl 
hərflərlə həkk olunan 44 gün-
lük Vətən müharibəsi başlandı. 
Düşmənin bir neçə ilə işğal etdiyi, 
30 il müdafiə sistemləri quraraq 
möhkəmləndiyi torpaqlarımız 
Azərbaycan Ordusu tərəfindən ay 
yarım müddətində azad edildi.

Müharibədən sonra azad 
edilən torpaqlarda bərpa-

quruculuq işləri başlasa da, 
müdafiə sistemini gücləndirmək 
öhdəmizə düşən ən mühüm 
vəzifələrdən biridir. Prezident 
İlham Əliyev bu məqamı xüsu-
si vurğulayır. Bildirir ki, biz bu 
günə qədər torpaqlarımızı iş-
ğaldan azad etmək üçün ordu-
muzu gücləndirir, arsenalımızı 
müasirləşdirirdiksə, bundan sonra 
əsas vəzifəmiz azad edilən torpaq-
ların müdafiəsini təmin etməkdir. 
Azərbaycan Ordusu bu gün də 
gücləndirilir, müasirləşdirilir. Şəxsi 
heyət hər zaman olduğu kimi, Ali 
Baş Komandanın əmrlərini yerinə 
yetiməyə hazır vəziyyətdədir.

 Xülasə, biz Vətən 
müharibəsindən əvvəlki dövrdə 
olduğu kimi, indi də müharibə 
tərəfdarı deyilik. Lakin bütün 
dünya gördü ki, Azərbaycan 
ayağa qalxanda onun dizi 
üstünə tökülmüş işğalçılar qırıntı 
kimi ətəklərimizdən dağılma-
ğa məhkumdur. Ümid edirik ki, 
Ermənistan və onun havadarları 
ağıllarını başlarına toplayacaq 
və növbəti dəfə odla oynamaya-
caqlar. “Dəmir yumruq” yerindədir 
və hər zaman düşmənin başını 
əzməyə hazırdır. 

İmran ƏLİYEV,  
“Xalq qəzeti”

Biz müharibə istəmirik...
Lakin hərbə hazırıq

Əgər kimsə, mən ordan-burdan 
eşidirəm, yenə də başlayıb ki, məsələ öz 
həllini tapmalıdır, bu münaqişə həll olun-
mayıb. Çox yanlış və təhlükəli yoldadır-
lar. Əgər həll olunmayıbsa, onda qoy bizə 
izahat versinlər, necə həll olunmalıdır. 
Biz hesab edirik ki, bu, həll olunub, ar-
tıq müharibə dövrü arxada qalıb. Amma 
buna baxmayaraq, biz müharibəyə hər an 
hazırıq və hazır olmalıyıq

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının  

Prezidenti

Azərbaycan xalqı və dövləti bir qərinədir ki, 
müharibə şəraitində yaşayırdı. Vətəninə bağlı hər 
bir azərbaycanlının ürəyindəki ən böyük nisgil 

torpaqlarımızın işğal altında olması idi. Peşəmizdən, 
vəzifəmizdən asılı olmayaraq, hər birimiz cəbhə bölgəsində 
baş verən prosesləri diqqətlə izləyir, torpaqlarımızın sülh, 
yaxud müharibə yolu ilə azad ediləcəyi günü gözləyirdik. 
Bir çoxumuz heç bir faydası olmayan danışıqlar prosesinə 
güvənmir, nəhayət, bir nəticəyə varacağımıza inanırdıq.  

Heydər Əliyev Fondu Qarabağda tarixi 
abidələrimizin bərpasını uğurla davam etdirir
Ölkəmizin işğaldan azad edilmiş ərazilərində genişmiqyaslı bərpa-quruculuq 
işləri Prezident İlham Əliyevin birbaşa rəhbərliyi altında uğurla gerçəkləşdirilir. 
Dövlət başçısının bölgəyə davamlı səfərləri hər dəfə yeni obyektlərin işə 
salınması və növbəti layihələrə start verilməsi ilə əlamətdar olur. Bu baxımdan, 
ölkə rəhbəri İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Ağdam və 
Ağcabədi rayonlarına bu dəfəki səfərlərinin proqramı daha rəngarəng və 
zəngin idi. 

Qarabağda həyata keçirilən önəmli 
və təxirəsalınmaz layihələr sırasın-
da tarixi-mədəniyyət abidələrinin 
bərpasından söz açan Azərbaycan 
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının 
(AHİK) sədri Məclisin deputatı Səttar 
Möhbalıyev bildirdi:

– Azərbaycan işğal edilmiş şəhər 
və kəndlərini başdan-başa qarət etmiş, 
dağıtmış və yandırmış erməni vandalları 
tarixi-mədəniyyət abidələrimizi xüsusi bir 
amansızlıqla yer üzündən silmişlər. Bu da 
səbəbsiz deyildir. Çünki bu ərazilərdəki 
çoxsaylı tarixi abidələr onların bina 
edildikləri torpaqların birmənalı olaraq 
xalqımıza məxsus olduğuna şahidlik edir-
di. Buna görə də insanlıq simasını itirmiş 
işğalçılar Qarabağda Azərbaycan tarixinin 
canlı göstəricisi olan abidələrin, irili-xırdalı 
tikililərin əksəriyyətini məhv etmiş, bir 
parasını isə xalqımıza məxsus əlamətlərini 
yox edərək öz adlarına çıxmışdılar.

Həmin abidələrdən biri, XIX əsrin 
yadigarı olan Ağdam cümə məscidi ona 
görə dağıdılmamışdı ki, onun hündür 
minarələrindən işğal dövründə hərbi 
müşahidə qülləsi kimi istifadə olunmuşdu. 
Allahın evi sayılan məscidin içərisində 
isə ən ülvi bəşəri dəyərlərə belə məhəl 
qoymayan vəhşiləşmiş ermənilər heyvan 
saxlamışdılar. 

2020-ci il noyabrın 20-də ermənilər 
Ağdamı rusvaycasına tərk etməyə 

məcbur edildikləri gün Prezident İlham 
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 
rayon mərkəzinə gələrək, ilk növbədə, bu 
məscidi ziyarət etdilər, qəddar düşmənin 
törətdiyi misilsiz vəhşiliyin acı mənzərəsini 
bütün dünyaya sərgilədilər. Həmin səfər 
zamanı döyüşçülərimizin təmizləyib 
sahmana saldıqları məscidə müqəddəs 
“Quran” nüsxəsi hədiyyə edən Mehriban 
xanım bu nadir tarixi məkanın bərpasını 
rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun 
icrasına götürdü.

Ağdama budəfəki səfərləri zamanı 
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyev artıq məsciddə start gö-
türmüş əsaslı bərpa işlərinin gedişi ilə də 
yerində tanış oldular. İşğaldan azad olu-
nan ərazilərdə Heydər Əliyev Fondunun 
layihələrinin koordinatoru Sabiq Abdulla-
yev dövlətimizin başçısına və birinci xanı-
ma görülən işlər barədə məlumat verərək 
bildirdi ki, Ağdam Cümə məscidinin 
bərpa-restavrasiyası layihənin icrası üçün 
Avstriyanın “Brugger&KO Restauratoren 
GmbH” şirkəti ilə müqavilə imzalanıb. 

Qeyd edildi ki, bərpa zamanı tarixi 
kərpiclərin zədələnməməsi və kompo-
zitin divardan qopmaması üçün işlər əl 
ilə aparılacaq. Bərpa prosesinin ikinci 
mərhələsində fasadlar biogen böyümədən 
təmizlənəcək, zədələnmiş və ya qırılmış 
kərpiclər bərpa ediləcək. Məscidin bişmiş 
kərpicdən hörülmüş iki minarəsinə qalxan 
spiralvari pilləkənlərdə qırıq birləşmələr, 
kafel başları və mövcud rəng nümunələri 
çıxarılacaq, ikinci mərhələdə minarələrin 
kərpic hörgülərinin biogen artımının qarşı-
sı alınacaq, üçüncü mərhələdə isə kərpic 
başları bərpa olunacaq. 

Daha sonra rəng nümunələri və yazı 
zolaqları tarixi xüsusiyyətlərə uyğun 
olaraq mineral rəngli materialla bərpa 
ediləcək. Qübbələr üzərində qırılan hörgü 
birləşmələri və gips örtükləri çıxarılacaq.

Bərpa işləri, bütövlükdə, tarixi 

görünüşə uyğun olaraq həyata keçiriləcək.
Görülən işlərlə tanışlıqdan sonra 

dövlətimizin başçısı İlham Əliyev bildirdi: 
“Mənə bu gün verilən məlumata görə, 
Ağdam Cümə məscidinin bərpa işlərinə 
başlanılır. Artıq bütün tədqiqatlar aparılıb 
və mart ayından başlayaraq məscidin həm 
daxilində, həm çöl hissəsində təmir-bərpa 
işlərinə start veriləcək. Azad edilmiş tor-
paqlarda hazırda 8 məscidin əsaslı təmiri, 
bərpası və tikintisi nəzərdə tutulub. Bütün 
bu istiqamətlər üzrə işlər gedir. Ağdam 
Cümə məscidi, Şuşada Yuxarı Gövhər 
ağa, Aşağı Gövhər ağa, Saatlı məscidləri 
əsaslı təmir edilir. Şuşa şəhərində yeni 
məscidin inşasına start verilib. Zəngilan 
şəhərində, Hadrutda və Daşaltıda 
məscidlərin yenidən qurulması və tikintisi 
prosesi başlamışdır.

Bütün bu işləri Heydər Əliyev Fondu 
öz imkanları hesabına görür. Bu, Heydər 
Əliyev Fondunun Azərbaycanın milli-
mənəvi dəyərlərinin qorunmasına növbəti 
töhfəsidir”. 

Müsahibimiz dövlət rəhbərlərinin Ağ-
dam və Ağcabədi rayonlarına səfərləri ilə 
bağlı açıqlamasının sonunda dedi:

– Bu səfərdən də göründüyü kimi, iş-
ğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə tarixi 
abidələrimizin bərpası ilə bağlı Heydər 
Əliyev Fondu bir sıra layihələrin icrasını öz 
üzərinə götürmüşdür. Birinci vitse-prezi-
dent Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi 
ilə Heydər Əliyev Fondu Qarabağdakı 
bir sıra dağıdılmış dini abidələrimizin, 
məscidlərimizin restavrasiyasına başlayıb 
və fond burada aparılan digər işlərə də 
mühüm töhfələr verir. 

Ümumiyyətlə, işğaldan azad olunmuş 
ərazilərdə tarixi-mədəniyyət abidələrinin 
bərpası istiqamətində kompleks tədbirlər 
Qarabağa Böyük qayıdışa zəruri əsaslar 
yaradır. Demək olar ki, yalnız dövlətimizin 
maliyyə imkanları hesabına, heç bir kənar 
maliyyə dəstəyi olmdan Qarabağda və 
Şərqi Zəngəzurda yeni şəhər və kəndlər 
salınır. 3 hava limanının inşa olunması, 
100 kilometrlərlə dəmir yolunun, minlərlə 
kilometr avtomobil yolunun çəkilməsi, 
həmçinin abadlıq-quruculuq işləri 
çərçivəsində icra olunan digər layihələr 
ölkəmizin gücünü və qüdrətini nümayiş 
etdirir. 

Hazırladı: R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan 
bərpa-quruculuq işlərinə böyük töhfə

Son 17 ildə Azərbaycanın beynəlxalq 
aləmdə geniş təbliğində, onun humanist 
və milli-mənəvi dəyərlərə sadiq dövlət 
imicinin formalaşdırılmasında xüsusi 
rolu olan, milyonlarla insanın ümid və 
pənah yerinə çevrilmiş Heydər Əliyev 
Fondu işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
mədəni və dini abidələrin bərpasında 
yaxından iştirak edir. Prezident İlham 
Əliyev və birinci xanım Mehriban 
Əliyeva bugünlərdə Ağdam və Ağcabədi 
rayonlarına səfərləri çərçivəsində Ağ-
dam Cümə məscidində bərpa işlərinin 
gedişi ilə tanışlıq zamanı bir daha bunun 
şahidi olduq. Dövlətimizin başçısı dedi 
ki, bərpa işlərini Heydər Əliyev Fondu 

öz hesabına görür. Qeyd etdi ki, bu, 
Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycanın 
milli-mənəvi dəyərlərinin qorunmasına 
növbəti töhfəsidir.

Xatırladaq ki, azad edilmiş torpaqlar-
da Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 
hazırda 8 məscidin əsaslı təmiri, bərpası 
və tikintisi həyata keçirilir. Ağdam Cümə 
məscidi, Şuşada Yuxarı Gövhər ağa, 
Aşağı Gövhər ağa, Saatlı məscidləri 
əsaslı təmir edilir. Şuşa şəhərində yeni 
məscidin inşasına start verilib. Zəngilan 
şəhərində, Hadrutda və Daşaltıda 
məscidlərin yenidən qurulması və 
tikintisinə başlanıb. Heydər Əliyev Fon-
dunun işğaldan azd edilmiş torpaqlarda 
milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması 
istiqamətində həyata keçirdiyi işlər 
bununla bitmir.

Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev Fondu 
Qarabağda, xüsusilə Şuşa şəhərində 
tarixi mədəniyyət abidələrinin, dini 
ziyarətgahların təmiri və bərpası 
prosesində yaxından iştirak edir. Fon-
dun layihəsi çərçivəsində yerli və xarici 
mütəxəssislərin iştirakı ilə bölgədəki 
ziyarətgahların bərpası, konservasiyası 
və yenidən qurulması həyata keçirilir. 
Möhtərəm Prezidentimiz hələ 2021-ci il 
martın 16-da Şuşa şəhərinə səfəri za-
manı demişdir ki, Heydər Əliyev Fondu 
şəhərin bərpasına öz sanballı töhfələrini 
verəcək: “Vaqifin məqbərəsində tezliklə 
bərpa işləri başlanacaq. Məqbərənin 
əvvəlki görkəmi bərpa ediləcək. Ar-
tıq işlərə start verilib. Bunu, həmçinin 

Molla Pənah Vaqifin büstünün bərpası 
layihəsini Heydər Əliyev Fondu öz 
vəsaiti hesabına icra edəcək...”

Artıq bu işlər də başa çatdırılmış, 
hətta Vaqif Poeziya Günləri çərçivəsində 
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü 
ilə Şuşadakı Yaradıcılıq Mərkəzində 
“Yaddaş. Fotoqrafik tarix”, Rəsm Qa-
lereyasında “Qarabağ – Azərbaycan 
mədəniyyətinin incisidir” və Xalçaçılıq 
Qalereyasında “Yenidən doğma di-
yarda. Qarabağın sənət inciləri” adlı 
sərgilərin açılışı olub. Şuşada yaradılan 
Rəsm Qalereyasında isə “Qarabağ – 
Azərbaycan mədəniyyətinin incisidir” 
sərgisi təqdim edilib.

Qarabağ Azərbaycan incəsənətinin 
və mədəniyyətinin mərkəzi kimi qədim 
tarixə malikdir. İşğal dövründə talan 
olunmuş muzeylərdə Azərbaycana 
məxsus tarix və mədəniyyətin qiymətli 
nümunələri, dünyada məşhur olan 
Azərbaycan xalçaları və görkəmli 
şəxsiyyətlərimizin xatirə əşyaları, 
həmçinin digər dəyərli eksponatlar 
olmuşdur. Sözügedən məhv edilmiş 
xəzinələr təkcə Azərbaycanın deyil, 
həm də bütün dünya mədəniyyətinin 
nümunələri idi. Heydər Əliyev Fondu-
nun təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə indi 
milli-mənəvi dəyərlərimizin bərpası 
istiqamətində mühüm əhəmiyyətli 
tədbirlər həyata keçirilir.

Məlahət İBRAHİMQIZI,  
Milli Məclisin deputatı

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan yenidənqurma, abadlıq 
və bərpa işləri geniş vüsət alıb. Prezident İlham Əliyev və Birinci 
vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva mütəmadi olaraq həmin 
ərazilərə səfərlər edir, yeni müəssisələrin təməlini qoyur, tikintisi 
başa çatdırılanların isə açılış mərasimlərində iştirak edirlər. 
İşğaldan azad edilmiş ərazilərə səfərlərin sayı artıq 35-ə çatıb. 
Təkcə Şuşaya 7 dəfə səfər ediblər. Bunun nəticəsidir ki, Qarabağda 
aparılan bərpa-quruculuq işləri beynəlxalq ictimaiyyətin də 
marağına səbəb olub. 
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