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Prezident 
İlham Əliyev: 

“Biz Bakını dünyanın 
ən gözəl səhərlərindən 

birinə çevirmişik”

Su, bir reallıqdır ki, 
dünyanın iri şəhərlə

ri məxsus olduqları döv
lətlərin, bütövlükdə siya- 
si-iqtisadi, tarixi-mədəni 
inkişaf səviyyəsini, eləcə 
də, şəhərsalma mədəniy
yətini özündə əks etdirir. 
Azərbaycanın paytaxtı Bakı şə

həri də belə məkanlar sırasındadır. 
Yüz illər ərzində formalaşan qədim 
Şərq və müasir Qərb memarlığının 
sintezinə əsaslanan özünəməxsus 
şəhərsalma ənənələrinə malik 
paytaxtımız Azərbaycan Preziden
ti İlham Əliyevin tapşırıq və göstə
rişlərinə uyğun olaraq daha da gö
zəlləşib və müasir məkana çevri
lib. Bakıda həyata keçirilən abad
lıq-quruculuq işlərinin həcmi daha 
da artıb. Hər zaman tarixi və bir-bi
rindən maraqlı, diqqətçəkən tikili
ləri ilə göz oxşayan Bakının adı bu 
gün yeni-yeni möhtəşəm və bən
zərsiz abidələri ilə dünyanın ən 
gözəl və müasir şəhərləri sırasın
da yer alıb.

Paytaxtımızın görkəmi dəyişir, 
sakinlərin mənzil-məişət şəraitinin 
yaxşılaşdırılması, mövcud şə
hərsalma normalarına cavab 
verməyən, şəhərin ümumi gö
rünüşünə xələl gətirən yaşayış 
binalarının, sosial və digər qey
ri-yaşayış obyektlərinin sökülə
rək yenidən qurulması, yeni ya
şayış binalarının inşa edilməsi, 
əlavə iş yerlərinin açılması isti
qamətində ardıcıl işlər görülüb.

Bu uğurlu inkişaf şəhərimizin 
ötən illərlə müqayisədə özünü bü- 
ruzə verir. Artıq bir-birinə oxşar 
Sovet binalarının bir qismi sökülə
rək yerində müasir yaşayış evləri 
tikilib. Əlbəttə ki, qədimliyinə, əra
zisinin böyüklüyünə və əhalisinin 
sayına görə Şərqin qocaman və ən 
böyük şəhərlərindən biri hesab 
olunan Bakının rəmzinə çevrilən 
və ona yeni sima və rəng verən 
müasir tikililər, məhz iqtisadi gös
təricilərin məntiqidir. Bakının ümu
mi görünüşünü daha da müasirləş

dirən ən hündür bina olan “Alov 
Qüllələri” kompleksi, Azərbaycan 
muğamının dünyada geniş təbliği 
məqsədi ilə yaradılan, Avropa 
standartları ilə inşa edilən Beynəl
xalq Muğam Mərkəzi, Azərbayca
nın Ümummilli Lideri Heydər Əli
yevin dövlətçilik fəlsəfəsi və azər- 
baycançılıq məfkurəsinin dərindən 
öyrənilməsi, geniş təbliği və s. isti
qamətində sistemli fəaliyyət gös
tərən Heydər Əliyev Mərkəzi, elə
cə də, Xalça Muzeyi, Bakı Su İd
manı Mərkəzi və digər tikililər Ba
kının simasına müasirlik gətirib.

Bakıdakı Dənizkənarı Milli 
Park Bakı şəhərinin ən maraqlı və 
spesifik təbii şəraitə malik yerlə- 
rindəndir. Burada “Baku Kristal 
Hair’ın inşası bu ərazinin görkəmi
nə yeni rəng əlavə edib. 25 min 
nəfərlik tamaşaçı yeri olan komp
leks orijinal arxitekturası ilə fərqlə

“Parlament seçkiləri Azərbaycanda 
demokratik təsisatların daha da 

möhkəmlənməsinə töhfə verəcək”

' Fevralın 9-da keçiriləcək parla
ment seçkiləri Azərbaycanda de
mokratik təsisatların daha da 
möhkəmlənməsinə töhfə verəcək. 
Bunu “Secki-2020” Müstəqil Me
dia Mərkəzinə açıqlamasında 
amerikalı jurnalist, politoloq Pi

ter Teys bildirib.
Azərbaycanda seçki sisteminin çox yaxşı təşkil edildiyini qeyd 

edən Piter Teys deyib: “Ölkədə mövcud tolerant mühit, bütün xalqların 
və dinlərin nümayəndələri üçün yaradılan bərabər şərait hər zaman nü
munə kimi qiymətləndirilib. Dövlətin bu cür tolerant cəmiyyət üçün for
malaşdırdığı demokratik seçki mühiti, institusional hesabatlılıq və tək
mil qanunvericilik bazası seçkilərin şəffaf və ədalətli şəraitdə keçməsi
nə zəmin yaradır. Təcrübə göstərir ki, keçirilən hər yeni seçki demok
ratik standartların möhkəmlənməsinə xidmət edir. Bundan əvvəlki seç
kilər seçici fəallığı ilə yadda qalıb. Ümid edirəm ki, fevralın 9-da keçi
riləcək seçkilərdə də xalq şəffaf, demokratik mühitin yaratdığı imkan
lardan səmərəli istifadə edəcək və bu seçkilər Azərbaycanın istər böl
gədə, istərsə də dünyada nüfuzunu daha da möhkəmləndirəcək”.

nir və paytaxtın memarlıq qurulu
şuna xüsusi yaraşıq verir. Bu bən
zərsiz, möhtəşəm görkəm Bakının 
dünyanın ən görməli 52 şəhərin
dən biri kimi seçilməsinə səbəb 
olub.

Bakı Bulvarında bərpa edilən 
“Qu quşları” Fəvvarə Kompleksi də 
paytaxtımızın əzəmətinə və görkə
minə xüsusi bir rəng verir. Dünya- 
şöhrətli, Azərbaycanın dahi şairi 
Nizami Gəncəvi və görkəmli bəs
təkar Qara Qarayevin “Yeddi gö
zəl” poeması və baletindən ruhla
naraq yaradılan və 7 qu quşu hey
kəlindən ibarət fəvvarə paytaxtın 
gözəl məkanlarından biridir. Azər
baycan Respublikasının Birinci 
vitse-prezidenti, Azərbaycanın Bi
rinci Xanımı, Heydər Əliyev Fon
dunun prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə bu tarixi 
ansambl yenidən bərpa edildi. Bu 

məkan müasirləşən paytaxt Bakı
nın görkəminə daha bir gözəllik və 
möhtəşəmlik gətirdi. İndi şəhəri
mizin sakinləri və buraya üz tütan 
minlərlə əcnəbi bu gözəlliyi seyr 
edərək, qədim və müasir Bakının 
gözəlliklərinə və hüsnünə heyran 
qalırlar.

“BİZ BÜTÜN TƏMİR İSLƏRİNİ 
COX BÖYÜK USTALIQLA, Bİ

NALARIN TARİXİ GÖRÜNÜŞÜ
NƏ XƏLƏL GƏTİRMƏDƏN 

APARMIŞIQ”
Həqiqətən də, paytaxt Bakı in

kişafının yeni dövrünü yaşayır və 
şəhərimizin gözəlliyinə yeni gözəl
liklər qatılır. Müasir dizaynlı böyük 
beynəlxalq aeroport terminalı inşa 
edilib, şəhərdə çoxlu dörd və be
şulduzlu hotellər fəaliyyət göstərir. 
Vurğulamaq yerinə düşər ki, son il
lərdə Bakıda brend şəbəkələrə aid 
bir neçə beşulduzlu hotelin açılma
sı paytaxtımızın simasına daha bir 
rəngarənglik əlavə edib. Bu gün 
“Four Seasons”, “Fairmont”, “Mari- 
ott”, “Hilton”, “Kempinski”, “Jumei- 
rah”, “Sheraton”, “Hyatt” - dünyanın 
səkkiz aparıcı hotel brendi Bakıda
dır. Belə brendlərə yalnız dünyanın 
ən inkişaf etmiş şəhərlərində təsa
düf olunur. “Bakı şəhəri bizim milli 
sərvətimizdir” deyən Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev Bakının bu 
gün dünyanın ən gözəl şəhərlərin
dən biri olduğunu vurğulayıb: “Bu
nun iki səbəbi var. Birincisi, şəhə
rin quruluşu, şəhərdə mövcud olan 
gözəl tarixi memarlıq abidələri, o 
cümlədən, İçərişəhər, şəhərimizin 
Xəzər dənizinin kənarında yerləş
məsi. Bu abidələr əsrlər boyu möv
cud idi. Ancaq indi bəziləri unudur 
ki, onların əvvəlki görkəmi necə 
idi. Qapqara qaralmış, yarıdağıl- 
mış, baxımsız, rəngi solmuş bina
lar və illər boyu o binaların divarla
rına hopmuş çöküntülər onların əsl 
simasını gizlədirdi. Biz bütün təmir 
işlərini çox böyük ustalıqla, binala
rın tarixi görünüşünə xələl gətirmə
dən aparmışıq. Bu, birinci amildir 

ki, biz Bakını dünyanın ən gözəl 
şəhərlərindən birinə çevirmişik və 
tarixi abidələrimizi bərpa etmişik. 
İkinci amil müasir binalardır. Bun
lar da memarlıq abidələridir”.

“BAKI SƏHƏRİNİN İNKİŞAFI
NA, HAVASININ TƏMİZLƏN

MƏSİNƏ VƏ NƏTİCƏ ETİBARİ
LƏ, VƏTƏNDAŞLARIN RAHAT 

YAŞAMASINA NƏ QƏDƏR 
BÖYÜK DİQQƏT GÖSTƏRİLİR”

Paytaxt sakinlərinin və ölkəmi
zə gələn turistlərin istirahəti üçün 
ən müasir parkların və yeni-yeni 
yaşıllıq zolaqlarının salınması da
vam edir. Yeni salınan parklar Ba
kının simasının daha da gözəlləş
məsi baxımından, mühüm rol oy
nayır. Bakının Suraxanı rayonunun 
Qaraçuxur qəsəbəsində əsaslı şə
kildə yenidən qurulan “Neftçilər” 
Parkı, Təzəpir məscidinin qarşısın
dakı yeni bağ, Füzuli küçəsi bo
yunca salınan Mərkəzi Park və s. 
insanların rahatlığının təminində 
əhəmiyyətlidir.

Mərkəzi Parkın inşası ilə Füzu
li meydanının ətraf ərazilərində Ba
kının “ağciyəri” hesab olünan yeni 
yaşıllıq zolağı salınıb.

Prezident İlham Əliyevin birba
şa göstərişinə uyğun olaraq “So- 
vetski” adlanan ərazidə abadlıq və 
yenidənqurma işləri aparılıb. Ərazi 
orijinal layihə əsasında yüksək sə
viyyədə abadlaşdırılararaq, burada 
müasir tələblərə uyğun yeni istira
hət parkı salınıb. Azərbaycan Pre
zidenti İlham Əliyev “Sovetski” ad
landırılan ərazidə yaşayışın çox 
ağır olduğunu bildirib: “Yəni bir-bi
rinin içində olan köhnə daxma tipli 
tikililər həm ekoloji vəziyyətə çox 
mənfi təsir göstərirdi, həm də ora
da yaşayan insanlar və nəqliyyat 
üçün böyük problem yaradırdı. Yol
ların eni 2-3 metr idi. Biz böyük iş
lər görərək, oradan da vətəndaşları 
kompensasiya əsasında köçürdük. 
Bəzilərinə yeni evlər verildi, bəzilə
rinə pul təminatı. İndi orada fəaliy
yət göstərən Mərkəzi Park dünya 
miqyasında ən gözəl parklardan bi
ridir. Bütün bunlar görülən işlərin 
bir hissəsini təşkil edir. Bütün işlə
ri sadalamaq üçün günlərlə vaxt la
zımdır. Görülən işlər, onu sübut 
edir ki, Bakı şəhərinin inkişafına, 
havasının təmizlənməsinə və nəti
cə etibarilə, vətəndaşların rahat ya
şamasına nə qədər böyük diqqət 
göstərilir”.

Avstriyanın məşhur memarı 
Yans Hoffmanın layihələndirdiyi 
Mərkəzi Parkın ən mühüm xüsu
siyyəti Nəriman Nərimanov pros
pektindən Heydər Əliyev Sarayına- 
dək olan ərazidə piyadalara yol 
keçmədən maneəsiz hərəkət imka
nının yaradılmasıdır. Görülən işlər 
çərçivəsində parkın ərazisində, 
ümumilikdə, 9 fəvvarə tikilib.

Paytaxt Bakı inkişafının yeni 
dövrünü yaşayır və şəhərimizi gö
zəlliyinə yeni gözəlliklər qatılır. 
Paytaxt sakinlərinin və ölkəmizə 
gələn turistlərin istirahəti üçün ən 
müasir parkların və yeni-yeni yaşıl
lıq zolaqlarının salınması davam 
edir. Yeni salınan parklar Bakının 
simasının daha da gözəlləşməsi 
baxımından, mühüm rol oynayır. 
Prezident İlham Əliyevin bildirdiyi 
kimi, parklar şəhərimizin hər bir 
yerində salınır, o cümlədən, qəsə
bələrdə: “Hesab edirəm ki, Bakı 
parkların sayına görə dünyada li
der şəhərlərdən biridir”.
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