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Qeyd edək ki, “Xarıbülbül” 
festivalı da, Zəfər qurultayı da yalnız 
ad deyil, mahiyyətdir. Festivalda 
Türkiyənin, Özbəkistanın, Pakis-
tanın, Malinin, Tunisin, Gürcüsta-
nın folklor qruplarının çıxışlarına 
tamaşa etdik. Zəfər qurultayında 
isə  dünya azərbaycanlıları Ali Baş 
Komandanı dinlədi, ötən dövrə 
yekun vuruldu, hesabatlar verildi, 
durum dəyərləndirməsi aparıldı, 
yeni vəzifələr müəyyənləşdirildi. Bu, 
doğrudan da bir tarixi missiyadır.

Dünya azərbaycanlıları dün-
ya erməniliyindən fərqli olaraq, 
fitnə-fəsad yaratmır, yaşadıqları 
ölkələrdə, ölkələrarası, xalqlararası 
münasibətlər sistemində hüquq 
normalarına uyğun davranır, sülhə, 
birgəyaşayışa, ədalətə öz töhfələri 
ilə çıxış edir. Dünya erməniliyi 
Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin, 
dağıntıların, vandallıqların, soyqırım 
aktlarının əsas maddi təminatçısı, 
ilhamvericisi olub. Dünya erməniliyi, 
erməni diasporu hazırda planı 
pozuq, nizamı dağılmış durum-
dadır. Erməni diasporu 44 günlük 
müharibədən həftələr öncə Şuşaya 
Livandan köç təşkil edirdi. Budur, 
dünya azərbaycanlıları məhz Şuşa-
da öz Zəfər qurultayını keçirməklə 
haqqın nazilsə də, üzülmədiyini 
bütün dünyaya göstərdi.

2020-ci ilin Tovuz döyüşlərindən 
az sonra dünyanın bir çox ölkəsində 
azərbaycanlıların beynəlxalq qurum-
lara müraciətlərini, şəhidləri anım 

tədbirlərini və Ermənistan səfirlikləri 
önündə dinc etiraz aksiyalarını yaxşı 
xatırlayırıq. Xatırlayırıq ki, erməni 
diaspor təşkilatları mütəşəkkil 
qaydada təxribatlar düzənlədi, hətta 
bizim diaspor fəallarımızı, aksiya-
larda öz missiyasını həyata keçirən 
jurnalistləri daşla vurdular, qan 
tökdülər. O jurnalistlər içində işğal 
olunmuş şəhər və kəndlərimizdən, 
Şuşadan olanlar vardı. Təsəvvür 
edin: bir adamın şəhərini işğal 
edəsən, onun xoşbəxtliyini hələ 
uşaqkən əlindən alasan, o adam 
xaricə köçə və onunla qarşılaşınca 
bu dəfə, öz peşə borcunu yerinə 
yetirdiyi, haqqı müdafiə etdiyi üçün 
daşa basa, döyəsən... Bax, belə 
bir vandal zehniyyətlə üz-üzə qalan 
diaspor təşkilatlarımız idi Şuşada 
toplaşanlar. XX yüzilliyin sonu – XXI 
yüzilliyin əvvəllərində dünya faşiz-
minin əsas (bir çox parametrlərlə 
yeganə) təmsilçisi üzərində Zəfər 
qazanmış xalqın təmsilçiləri idi Şu-
şada toplaşanlar. Onlar öz müzəffər 
Ali Baş Komandanlarını, bütün 
dünya azərbaycanlılarının liderini 
salamlayır, onu dinləyirdilər.

Xəyallar gerçək olub. Qarabağın 
azadlığının xəyal kateqoriyasın-
da şərh olunması düzgün olmaz, 
əslində, bu, inamın təntənəsidir. 
Lakin qarşımızdakı necə məkrli 
toplumdur, o məkrin nə qədər 
beynəlxalq dəstəkçiləri var və 
ermənilər hansı miqyasda hərbi-
siyasi təminat içində idilər? Bu 

sualın cavablarını düşünəndə, 
tarixi Zəfərimiz möcüzəvi xarakter 
qazanır. Biz, sanki mümkünsüzü 
mümkün etmişik. Biz ləyaqətli 
müharibə aparmışıq. Müharibədə 
qızıl ləyaqət göstərərək, mülki 
insanlara, mülki infrasturktura zərər 
vurmadan, sırf döyüş meydanında 
mübarizə aparmışıq. Müharibə vaxtı 
Gəncə, Bərdə, Tərtər, Goranboy, 
Mingəçevir, Qəbələ, Xızı, Naxçı-
van... – hər yana qanadlı raketlər 
atan, dinc əhalini, mülki infrast-
rukturu hədəf alan Ermənistandan 
fərqli olaraq, Azərbaycan yalnız 
hərb meydanında döyüşdü. Dünya 
azərbaycanlıları ləyaqətli xalqın, 
yüksək mədəniyyətin təmsilçiləri 

olaraq, alnı açıq, üzü ağ gəlmişdi öz 
qurultayına.

İşğal mədəniyyətsizliyindən 
azadlıq mədəniyyətinə, erməni 
vandallığından Azərbaycanlı qu-
ruculuğuna keçidi müşahidə edən 
dünya azərbaycanlıları qürurludur. 
Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda 
azadlıqdan abadlığa keçid o qədər 
sürətli və keyfiyyətli baş verir ki, 
bunun özü də möcüzəvidir. Bəli, 
Azərbaycan bacarır! Azərbaycan 
tikir, qurur! 2020-ci ildə Silahlı 
Qüvvələrimiz, sonra da inşaatçıla-
rımız, energetiklərimiz, körpüsalan-
larımız, tunelqazanlarımız... – hər 
bir əməli çalışma mütəxəssisimiz iş 
başındadır. Dünya azərbaycanlıları 
müharibəsonrası baş verənləri 
öz gözləri ilə görür, qürur duyur, 
öyrənir.  

“Tarixi missiyanı həyata keçirən 
bizim qəhrəman övladlarımız 
tarix qarşısında, xalq qarşısında, 
Vətən qarşısında misilsiz xidmətlər 
göstərmişlər. Müstəqillik dövründə 
yetişən gənclər, vətənpərvərlik 
ruhunda yetişən gənclər bu tarixi 
hadisəni, tarixi müjdəni Azərbaycan 
xalqına bəxş etmişlər”. Azərbaycan 
Prezidentinin bu sözləri yal-
nız təsbit deyil, dünyanın dörd 
tərəfindəki soydaşlarımız, özəlliklə 
gənc diaspor fəallarına bir çağı-
rışdır. Gənc diaspor fəallarımız da 
Azərbaycan həqiqətlərini yaymaqla, 
Azərbaycana yeni dostlar qazan-

dırmaqla fədakarlıq etmiş olur. 
Hazırda, diaspor fəallarının belə 
fəaliyyəti özü də mislisiz xidmət 
dəyərindədir. Çünki erməni faşiz-
minin başını əzmiş olsaq da, onun 
havadarları boş durmur, Azərbaycan 
əleyhinə əks-təbliğat işi aparır, 
feyk-xəbərlər yayır: “Müharibə başa 
çatsa da, bizə qarşı olan ərazi 
iddiaları hələ ki, başa çatmayıb. 
Postmüharibə dövründə göstərilən 
səylər nəticəsində Ermənistanın və 
dünya erməniliyinin Azərbaycana 
qarşı ərazi iddiaları aradan qaldırı-
lacaqdır”. 

Yəni Azərbaycan xalqına 
qarşı edilən haqsızlıqlar haqqın-
da daim beynəlxalq ictimaiyyət 
yetərincə bilgiləndirilməlidir. Dünya 
ictimaiyyəti bilməlidir ki, ermənilər 
Qarabağa, ümumən, Azərbaycan 
torpaqlarına XIX əsrdə, XX yüzilin 
əvvəllərində köçürülüb. Ermənistan 
tarixi Azərbaycan torpaqlarında 
qurulub – özü də bu, uzaq tarix 
deyil, 104 il öncə baş verib, fakt-
lar, sənədlər əlçatandır. Zəngəzur 
isə Sovet hakimiyyəti illərində (XX 
əsrin 20-ci illərində), tam qanun-
suz şəkildə Ermənistana verilib. 
Və ərazi bütövlüyü başda olmaqla, 
Azərbaycanın irəli sürdüyü məlum 
5 təməl prinsipi, başqa sözlə, 
Azərbaycanın sülh gündəliyini 
qəbul etməyən Ermənistanın ərazi 
bütövlüyü tərəfimizdən tanınmaya-
caq. Yəni, əgər qalib Azərbaycan 

Respublikası Ermənistanı mövcud 
sərhədlər daxilində tanıyacaqsa, 
bu özü Ermənistan üçün çox böyük 
güzəşt sayılmalıdır. Ermənistanın 
hər hansı avantüraya uymaması, 
ağıllı davranması və Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünü tanımaqla Sülh 
müqaviləsi imzalaması ilk növbədə 
onun özü üçün vacibdir. Qalib 
Azərbaycanı hansısa şərtlərə, 
öhdəliklərə vadar etmək mümkün 
deyil. Ağır işğal illərində ədalətsiz 
şərtləri qəbul etməyən Azərbaycan 
indiki reallıqlar fonunda hansısa 
ədalətsiz sülhə razı olarmı? Yeni 
reallıqları yaradan “dəmir yumruq” 
onu qorumağa və inkişaf etdirməyə 
də qadirdir!

Böyük şairimiz Rəsul Rzanın 
dediyi kimi, “Mübarizə bu gün 
də var, yarın da, Mən də onun 
ən ön  sıralarında” – deyərək, 
həqiqətlərimizi tirajlamalıyıq. Ali 
dövlət rəhbərliyinin fəaliyyəti bütün 
dünya azərbaycanlıları üçün əsl 
nümunədir.

“Mədəniyyətimizin paytaxtı olan 
Şuşa öz doğmalarını günəşli hava 
ilə qarşılayır və bu onu göstərir ki, 
bu, bizim tarixi torpağımızdır. Hətta 
təbiət, Günəş də bizimlə həmrəydir”.  
Prezidentin bu duyğulu sözləri 
də, Şuşanın Mədəniyyət Paytaxtı 
statusunun ötən il rəsmiləşməsi, bu 
ilin “Şuşa ili” olması və 2023-cü il 
üçün Türk dünyasının Mədəniyyət 
paytaxtı olaraq məhz Şuşa 

şəhərinin seçilməsi, Zəfər qurulta-
yının Şuşada keçirilməsinin rəmzi 
və dərin mahiyyətini göstərmək 
gücündədir. Yəni, Şuşa fiziki–coğ-
rafi parametrləri, təbiəti, iqlimi ilə 
birlikdə, mədəniyyət iqlimi, zəngin 
sənət keçmişi ilə salamlayırdı dünya 
azərbaycanlılarını.

“Bəli, Şuşa dağıntılara məruz 
qaldı, Şuşada tarixi abidələrimiz 
mənfur düşmən tərəfindən dağıdıldı. 
Ancaq Şuşa əyilmədi, sınmadı, öz 
ləyaqətini qorudu, Azərbaycanın 
milli ruhunu qorudu və bu gün Şu-
şada olarkən bir daha bunun canlı 
şahidi oluruq. Şuşa Azərbaycan 
xalqının ruhunu qoruya bildi və 
bizi gözləyirdi. Biz də gəlməli idik 
və gəlmişik. Ancaq gəlmək üçün 
güc toplamalı idik, gəlmək üçün 
hazırlıq işləri aparılmalı idi. Bütün 
istiqamətlər üzrə hazırlıq işləri 
aparılmalı idi və aparılırdı. Biz 
ölkəmizin inkişafını təmin etməli idik. 
Xalqımızın birliyini təmin etməli idik. 
Vətəndaş müharibəsindən çıxmış 
ölkə üçün, xalq üçün bu, o qədər 
də asan məsələ deyildi. Vətəndaş 
müharibəsindən sonra bu günə 
qədər ölkədə gedən proseslər xal-
qımızı vahid ideya uğrunda, vahid 
amal uğrunda, torpaqlarımızın azad 
edilməsi amalı uğrunda birləşdirdi. 
Biz bu milli birliyi, milli həmrəyliyi 
təmin edə bildik. Bu, olmasa idi, bu 
Qələbə də olmayacaqdı”.  

Bu sözləri Prezident İlham 

Əliyev ötən il Novruz bayramında 
Cıdır düzündən Azərbaycan xalqına 
müraciəti zamanı səsləndirmişdi. 
Əgər Prezidentin Şuşa ilə bağlı 
bütün çıxışlarnı yalnız bir neçə 
cümlə ilə ifadə etmək lazım 
gələrdisə, məhz bu cümlələrə 
müraciət edərdik. Yalnız bir cümlə 
seçəsi olsaq, “Əziz Şuşa, sən 
azadsan!” deyərdik. Azərbaycan 
Prezidentinin əziz Şuşada dünyanın 
əziz azərbaycanlılarına müraciət 
nitqi öncəki bütün çıxışlarını 
ümumiləşdirən, vəzifələri, çağırışları 
yeni fazada şəkilləndirən nitq oldu. 
Nitq həm duyğulu idu, həm praq-
matikdi. Prezidentin nitqi Şuşanın 
azadlığını təmin edən, bu gün və 
gələcəyini ifadə edən hadisələrin 
mahiyyətini dəqiq açır.

Buraya nələr daxildir? Diqqət 
edək:

– Dünya azərbaycanlılarının 
həmrəyliyi və bu həmrəyliyin 
qələbəmizdəki rolu,

– Qazanılan qələbənin məhz 
ədalətli Qələbə olması,

– Qələbənin beynəlxalq 
təşkilatların Ermənistanın işğal-
çılıq siyasətini pərdələmək və 
Azərbaycanı ağır işğalla – “status-
kvo” vəziyyəti ilə barışdırmaq niyyəti 
fonunda qazanılması,

– Xaricdə yaşayan 
azərbaycanlıların öz tarixi Vətəni ilə 
sıx bağlı olması,

– Ana dilinin bütün azərbay-
canlıları birləşdirən önəmli faktor 
olması,

– Bundan sonra Azərbaycan 
xalqının daim müzəffər xalq kimi 
yaşayacağı,

– Azərbaycan xalqının əzmi, 
Azərbaycan əsgərinin gücü və 
yüksək Vətən sevgisi – bir sözlə, 
xalq-iqtidar birliyi,

– Şəhidlərin qisasının 
düşməndən məhz döyüş meydanın-
da alınması,

– Torpaqların işğaldan azad 
edilməsini həmişə özü üçün başlıca 
vəzifə bilən Prezidentin indi də 
Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda 
möhkəmlənmək, sürətli və keyfiyyətli 
bərpa, tikinti – quruculuq işlərini 
başlıca vəzifə olaraq görməsi,

– Azərbaycanın sədrlik etdiyi 
Qoşulmama Hərəkatının, həmçinin 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər 
aparıcı beynəlxalq təşkilatların 
ölkəmizin mövqeyini dəstəkləməsi 
və yeni reallıqları qəbul etməsi,

– Azərbaycanın bütün ağrılı 
məqamlara baxmayaraq bölgənin 
gələcəyi naminə Sülh gündəliyi 
təqdim etməsi...

Beləliklə, həm Azərbaycan Res-
publikası hökuməti, həm səfirliklər, 
diaspor təşkilatları, bir sözlə, hər 
birimiz – bütün fəallar yeni reallıqları 
dünya ictimaiyyətinə çatdırmalı-
yıq! Zəfər qurultayı və “Xarıbülbül” 
festivalı öyrədən, ideya verən, yeni 
fəaliyyət fazaları müəyyənləşdirən 
tədbirlər  oldu.

Qənirə PAŞAYEVA, 
Milli Məclisin Mədəniyyət 

komitəsinin sədri

Qarabağın incisi Şuşa yeni beynəlxalq tədbirə imza 
atdı. Xarici ölkə nümayəndələrinin də iştirak etdiyi “Xarı-
bülbül” festivalı keçirildi. İşğaldan azad ediləndən sonra 
Şuşada təşkil edilən ikinci festival olsa da, ümumilikdə, 
bu festival beşinci dəfə idi ki, keçirilirdi. Bundan öncə isə 
Şuşa daha bir beynəlxaıq toplantıya qucaq açmışdı. Dünya 
Azərbaycanlılarının beşinci Qurultayı da bu gözəl və əziz 
şəhərdə düzənlənmişdi. Həmin  qurultay  Zəfər  qurultayı 
adlandırıldı. Prezident İlham Əliyev qurultayda böyük 
coşğu ilə, sürəkli alqışlarla qarşılanan geniş nitq söylədi. 
Ölkəmiz, bütün dünya azərbaycanlıları həm qurultay, həm 
də festival günündə böyük tarixi hadisə yaşadı. Bu tarixi 
hadisə 44 günlük Vətən müharibəsinin nəticələrinin bizə 
bəxş etdiyi qürurdur, ləyaqətdir. 

Dünyadan Şuşaya... 
Şuşadan dünyaya...

Şuşa hüquqi aktlarla müəyyənləşdirilən 
tənzimləmə əsasında qurulacaq  

Xatırladaq ki, Qarabağın incisi 
sayılan bu şəhərin tarixi görkəminin 
bərpası üzrə qısa müddət ərzində 
böyük işlər görülüb. Tikinti-quruculuq  
layihəsinin sürətlə reallaşmasına 
dövlətimizin başçısının Şuşanın 
mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi 
barədə sərəncamı da mühüm təsir 
göstərib. İşin keyfiyyətlə reallaşması 
məqsədilə şəhərin tarixi abidələr 
yerləşən hissələri zonalara ayrılıb. 
Şuşada 150-dən çox tarixi abidənin  
bərpası və yenidən qurulmasının 
xüsusi həssaslıqla icrası qərara 
alınıb.

Şuşa zəfərindən dərhal sonra 
şəhərdə infrastrukturun qurulması 
ilə yanaşı, tarix və mədəniyyət 
abidələrinin bərpasına başlanılıb, 
quruculuq işlərinin təşkilində 
çevikliyin, səmərəliliyin təmin 
olunması üçün burada dövlət 
idarəetməsinə böyük diqqət 
yetirilərək, Şuşa Şəhəri Dövlət 
Qoruğu İdarəsi yaradılıb.   

Qısa müddət ərzində Şuşanın 
əsl tarixi simasının bərpası yönündə 
genişmiqyaslı işlər görülüb. Şəhərin 
Baş planının hazırlanması, qüdrətli 
şair Molla Pənah Vaqifin büstünün, 

muzey-məqbərə kompleksinin öz ilkin 
görkəminə qaytarılması, Bülbülün 
ev-muzeyinin və Üzeyir Hacıbəylinin 
heykəlinin açılışları, habelə buradakı 
tarixi, dini və memarlıq abidələrinin 
bərpası prosesi ölkəmizin mədə-
niyyət paytaxtındakı kompleks işlərin 
tərkib hissəsi kimi diqqət çəkib. 
Bütün bunlarla yanaşı, Cıdır düzündə 
“Xarıbülbül” musiqi festivalının və 
Vaqifin möhtəşəm məqbərəsi önündə 
Vaqif Poeziya Günlərinin təşkili 
ənənəsinə başlanılıb. 

Qədim mədəniyyət paytaxtımızın 
bərpası istiqamətdə Heydər Əliyev 
Fondu  səmərəli fəaliyyət göstərib. 
Fondun prezidenti Mehriban xanım  

Əliyevanın göstərişi ilə Şuşada 
icrasına başlanılan layihələrə yerli 
mütəxəssislərlə yanaşı, xarici 
ekspertlər də cəlb edilib.

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 
Şuşada aparılan bərpa işləri dini 
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq 
bütün abidələri əhatə edir. Abidələrin 
yenidən qurulması zamanı onların 
ilkin, yəni autentik simasının 
pozulmaması prinsipi əsas götürülür. 
Bununla bağlı beynəlxalq təcrübə 
öyrənilir və abidələrin bərpası, 
konservasiyası və yenidən qurulması 
üzrə işlərdə mütərəqqi üsullar tətbiq 
edilir.

Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğunun 

mühafizə zonasının sərhədləri 
təsdiq edilib. Şuşa Şəhəri Dövlət 
Qoruğu İdarəsi Prezident yanında 
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin 
(“ASAN Xidmət”) “Mərkəzləşdirilmiş 
elektron sənəd dövriyyəsi” (MESD) 
proqramının tətbiqinə başlayıb.

Göründüyü kimi, ötən müddətdə 
Şuşanın bərpası planlı şəkildə 
aparılıb.   Dövlətimizin başçısı 
çıxışlarının birində bu məsələyə 
toxunaraq, Şuşa ilə yanaşı, digər 
yaşayış məntəqələrində də bərpa 
layihələrinin kortəbii deyil, planlı 
və sistemli şəkildə aparılmasının 
zəruriliyini xatırladıb: “Azad edilmiş 

bütün torpaqlarda görüləcək bütün 
işlər ancaq baş planlar əsasında 
olmalıdır. Baş plandan kənar bir dənə 
də daş daş üstə qoyulmamalıdır, bir 
dənə də qanunsuz tikili olmamalıdır. 
Yəni, biz nümunəvi bir yaşayış 
məkanını yaradırıq. Həm Azərbaycan 
üçün, həm dünya üçün nümunəvi bir 
təcrübə sahibi olacağıq”.

Şuşanın bərpasına, onun 
müqəddəsliyinin qorunmasına 
yeni qəbul edilən “Azərbaycanın 
mədəniyyət paytaxtı - Şuşa şəhəri 
haqqında” Qanun da mühüm təsir 
göstərəcək.  

Xatırladaq ki, Milli Məclisin 
mayın 13-də keçirilən yaz 
sessiyasının növbəti plenar iclasında  
“Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı 
– Şuşa şəhəri haqqında” Qanunda 
dəyişiklik edilməsi barədə qanun 
layihəsi səsə qoyularaq üçüncü 
oxunuşda qəbul edilib.

Sənəd  “Azərbaycanın mədəniyyət 
paytaxtı – Şuşa şəhəri haqqında” 
Qanuna uyğunlaşdırılmaqla 
hazırlanıb.

Dəyişikliyə əsasən, bundan 
sonra Şuşa şəhəri adı çəkilən 
qanun və digər normativ-hüquqi 
aktlarla müəyyənləşdirilən  hüquqi 
tənzimləmənin tətbiqi əsasında 
qurulacaq.  Bu hüquqi tənzimləmə 
qədim mədəniyyət paytaxtımızın 
ərazisində abidələrin bərpası, 
qorunması, öyrənilməsi, memarlıq 
və şəhərsalma fəaliyyəti, reklam 
fəaliyyəti, habelə müxtəlif səviyyəli 
tədbirlərin keçirilməsi və digər 
sahələri əhatə edəcək. 

Yeni sənəddə nəzərdə tutulan 
hallarla bağlı Şuşa Şəhəri Dövlət 
Qoruğu öz adından və rəsmi “Şuşa” 
adından istifadə etməkdə müstəsna 
hüquqa malikdir. Əlavəyə əsasən, 
hüquqi şəxslərin, o cümlədən media 
subyektlərinin, mükafatların və 
təltiflərin, həmçinin yerli, ölkə və ya 
beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin, o 
cümlədən idman və digər yarışların, 
konsertlərin, festivalların, sərgilərin, 
konfransların, seminarların 
adlarında, kommersiya və reklam 
məqsədilə əmtəə nişanlarında 
və coğrafi göstəricilərdə “Şuşa” 
sözündən istifadəyə yalnız 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
müəyyənləşdirdiyi qurumun razılığı ilə 
yol verilir.

V.BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

M1 magistral yolunda tikinti-bərpa 
işləri sürətlə davam etdirilir 

Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avto-
mobil yolunda tikinti-bərpa işləri Prezident İlham Əliyevin 
tapşırığına uyğun Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət 
Agentliyi tərəfindən 2022-ci ilin iş planına daxil edilib və 
hazırda icrası təmin olunur. 

AAYDA-dan verilən məlumatda bildirilir ki, Rusiya Federasi-
yası ilə dövlət sərhədi istiqamətində yeni avtomagistral inşa edi-
lir. Ödənişli olması nəzərdə tutulan avtomagistraldan hər-hansı 
bir səbəbdən istifadə etmək istəməyən vətəndaşlarımıza ədalətli 
və bərabər imkanlara sahib alternativ seçim təmin etmək üçün 
mövcud Bakı–Quba–Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi 
avtomobil yolu bərpa edilir. Qeyd edək ki, hər iki yolda tikinti 
işlərinin cari ilin sonuna qədər yekunlaşdırılması planlaşdırılır. 

Hazırda mövcud Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası ilə dövlət 
sərhədi avtomobil yolunda tikinti-bərpa işləri magistral yolun 
88-ci kilometrindən başlayaraq Bakı şəhəri istiqamətində 66 
kilometrlik hissədə aparılır. 

Aparılan işlər zamanı yolun hərəkət hissəsinin deforma-
siyaya uğramış və dağılmış hissələri, yararsız monolit-beton, 
həmçinin yol əsasının yararsız qruntu qazılaraq çıxarılır. Daha 
sonra yararlı qrunt tökülərək yenidən kipləşdiriləcək, qırmadaş 
layı döşənərək yeni yol əsasının tikintisi aparılacaq. Bu işlər 
yekunlaşdıqdan sonra yola yeni asfalt-beton örtüyü döşənəcək. 

Təmir-bərpa işləri ilə sözügedən yolboyu avtonəqliyyat 
vasitələrinin rahat və təhlükəsiz hərəkətinə maneə yaradan 
problemlər tam olaraq aradan qaldırılacaq. 

Avtomobil yolunda hərəkət intensivliyi nəzərə alınaraq işlər 
hissə-hissə aparılır. İşlərin aparıldığı ərazidə avtonəqliyyat 
vasitələrinin hərəkəti tam olaraq məhdudlaşdırılıb. Təmir-bərpa 
işləri aparılan müddət ərzində əks istiqamət üzrə avtonəqliyyat 
vasitələrinin 2 tərəfli hərəkəti təmin edilib.  

Əks istiqamət üzrə 2 tərəfli hərəkətin təhlükəsiz və maneəsiz 
təmin olunması üçün ərazidə əlavə təhlükəsizlik tədbirləri 
görülüb, müvafiq nişanlanma xətlərinin çəkilişi və müvəqqəti yol 
nişanlarının quraşdırılması işləri aparılıb. 

Sürücülərdən bir daha təmir-bərpa işlərinin aparılmasına 
anlayışla yanaşmaları, sözügedən ərazidə hərəkətdə olarkən 
diqqətli olmaları, müvəqqəti yol nişanlarının tələblərinə və yol 
hərəkəti qaydalarına riayət etmələri xahiş olunur. 

“Xalq qəzeti”

P rezident İlham Əliyevin 
müvafiq sərəncamı 
ilə 2022-ci ilin “Şuşa 

ili” elan edilməsi Şuşanın 
Azərbaycan xalqı üçün tarixi 
əhəmiyyətini, yüksək mədəni- 
mənəvi dəyərini bütün 
dünyaya nümayiş etdirməklə 
bərabər, həm də bu qədim 
mədəniyyət paytaxtımızın 
daha sürətlə bərpası, 
şəhərə “Böyük qayıdışı”ın 
reallaşmasını şərtləndirmək 
məqsədi daşıyır. 
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