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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Azərbaycan Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun
bərpasında ciddi iradə nümayiş etdirir

Hörmətli cənab Prezident!
Dost Ukraynanın müstəqilliyinin 30-cu
ildönümü münasibətilə Sizə və Sizin
simanızda bütün xalqınıza öz adımdan
və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi
təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram.
Azərbaycan–Ukrayna əlaqələri dərin
tarixi köklərə və xoş ənənələrə malikdir.
Möhkəm təməllər üzərində qurulan
dövlətlərarası münasibətlərimizin strateji
tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlməsi
məmnunluq doğurur.
Əminəm ki, qarşılıqlı etimad və dəstəyə
əsaslanan ikitərəfli əlaqələrimiz, müxtəlif
sahələri əhatə edən sıx və səmərəli

Prezident İlham Əliyevin və birinci
xanım Mehriban Əliyevanın tarixi
hadisəyə çevrilən Kəlbəcər və Laçın
rayonlarına səfərləri işğaldan azad
edilən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda
iri infrastruktur layihələrinin işə
düşməsi, şəhər və kəndlərin bərpası,
kommunikasiya sistemlərinin
yenidən qurulması ilə Böyük
Qayıdışın tezliklə reallaşacağına bir
daha əminlik yaratdı.

Səfər çərçivəsində Kəlbəcər
və Laçının bərpasının, düşməndən
təmizlənən digər rayonlarımız
kimi, dövlətimizin başçısının diqqət
mərkəzində olduğunu göstərdi. Ölkə
rəhbərinin Toğanalı-Kəlbəcər avtomobil yolu üzərində Murovdağda
inşa olunacaq 11,6 kilometrlik tunelin təməlini qoyması, tamamilə
yenidən qurulan Kəlbəcər rayonunun
ərazisində Lev çayı üzərində 4,4 MVt
gücündə “Kəlbəcər-1” Kiçik Su Elektrik
Stansiyası ilə tanış olması, 110/35/10
kilovoltluq “Kəlbəcər” yarımstansiyasının açılışında iştirak etməsi, habelə
uzunluğu 72,8 kilometrlik Kəlbəcər–
Laçın avtomobil yolunun üzərində
tikiləcək 3,4 kilometrlik tunelin,
Laçın Beynəlxalq Hava Limanının
təməlqoyma mərasiminə qatılması bu
fikrin real ifadəsi idi. Bütün bu mühüm
layihələrin gerçəkləşdirilməsi, eyni
zamanda, dövlətimizin iradəsini, nəyə
qadir olduğunu göstərdi. Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin Kəlbəcər və Laçın rayonlarına səfəri bərpa-quruculuq
və zəruri infrastrukturun yaradılması
vəzifəsinin strateji prioritetlər sırasında
olduğunu, bu istiqamətdə reallaşdırılan tədbirlərin ardıcıl və məqsədyönlü
xarakter daşıdığını bir daha təsdiqlədi.
İşğaldan azad edilən ərazilərimizdə
yeni hava limanlarının inşa olunması
da bu torpaqlarda yaşayış sahələrinin
salınmasının sürətlə aparılmasına,
məskunlaşacaq keçmiş məcburu
köçkünlərin sosial şəraitlərinin
yaxşılaşmasına öz müsbət təsirini
göstərəcək. Aeroportların tikilməsi,
təbii ki, Azərbaycanın regionda dayanıqlı sülh və təhlükəsizliyi təmin etmək
baxımından da mühüm önəm daşıyacaq.
Yeri gəlmişkən, burada bir məqamı
xüsusilə qeyd etmək istərdik. Belə
ki, Laçın rayonunun Qorçu kəndinin
ərazisində hava limanının salınması
mühüm strateji əhəmiyyət daşıyır.
Çünki bu ərazidə aeroportun tikilməsi
regionun sosial-iqtisadi inkişafının
təmin olunması, turizm potensialının artırılması baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Digər tərəfdən,
Azərbaycanın dəniz səviyyəsindən ən
hündürdə yerləşən təyyarə limanı olacaq bu kompleksin fəaliyyəti bölgədə
logistik mərkəzlərin yaradılmasını
sürətləndirəcək. Xüsusilə, Qarabağ
və Şərqi Zəngəzurun bərpasına
böyük töhfələr verəcək, Böyük Qayıdışın reallaşmasını şərtləndirəcək.
Bütövlükdə isə Zəngilan, Laçın,
Füzuli hava limanlarının salınması
və istismara verilməsi Azərbaycanın
sosial-iqtisadi yüksəlişinin yeni
mərhələyə daxil olmasına, ordumuzun
daha da güclənməsinə mühüm təsir
göstərəcək.
Prezident İlham Əliyev Laçında hava limanının təməlqoyma
mərasimində çıxış edərək deyib:
“Laçın rayonunda beynəlxalq hava limanının tikintisinə start verilir. Bu hava
limanının tikintisi mənim tərəfimdən bir
müddət əvvəl elan edilmişdir. Demişdim ki, azad edilmiş torpaqlarda üç
beynəlxalq hava limanı tikiləcək. Artıq
Füzulidə və Zəngilanda bu işlərə start
verildi. Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı
bu ilin sonuna, ya da gələn ilin əvvəlinə
istismara tam hazır olacaq. Zəngilan
hava limanının istifadəyə verilməsi
tarixi yəqin ki, 2022-ci il olacaq”.
Dövlətimizin başçısı nitqində
müharibə başa çatandan sonra
Kəlbəcər və Laçın rayonlarında
beynəlxalq hava limanları tikilməsi
üçün yer axtarılacağını bildirdiyini
qeyd edərək vurğulayıb ki, yerin axtarışı, əlbəttə, çox vaxt apardı. Çünki
Kəlbəcər və Laçın rayonlarının relyefi
elədir ki, burada düzən yer tapmaq
mümkün deyil. Baxmayaraq ki, hər

Ukraynanın Prezidenti
Zati-aliləri cənab Volodimir Zelenskiyə
əməkdaşlığımız xalqlarımızın iradəsinə
uyğun olaraq birgə səylərimizlə bundan
sonra da müvəffəqiyyətlə inkişaf edəcək və
genişlənəcəkdir.
Belə bir əlamətdar gündə Sizi bir daha
ürəkdən təbrik edir, möhkəm cansağlığı,
xoşbəxtlik və işlərinizdə uğurlar, dost
Ukrayna xalqına daim əmin-amanlıq və
rifah diləyirəm.
Hörmətlə,

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 20 avqust 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar
Nazirliyinin Türkiyə Respublikasında meşə
yanğınlarının söndürülməsində iştirak etmiş
əməkdaşlarının mükafatlandırılması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
1. Türkiyə Respublikasında meşə
yanğınlarının söndürülməsində iştirak etmiş
əməkdaşların mükafatlandırılması üçün
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət
büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinə 1,0 (bir) milyon manat vəsait
ayrılsın.
iki rayonun çox geniş ərazisi var –
 ağlar, meşələr, dərələr, təpələr – düz
d
yol, düz yer demək olar ki, yoxdur.
Yeganə bu yer seçildi ki, burada yenə
də böyük torpaq işləri aparmaqla
hava limanının tikilməsi mümkündür.
Mən hesab edirəm ki, dünya tarixində
belə relyefdə bəlkə də ilk dəfə hava
limanı tikilir. Çünki bütün hava limanları
adətən düzən ərazidə inşa edilmişdir: “Burada belə yer olmadığı üçün
yeganə yer bura – Laçın rayonunun
Qorçu kəndi seçilib. Bu yerin üstünlüyü, eyni zamanda, ondadır ki, Laçın
şəhərinə məsafə 30 kilometrdən bir
qədər çox, Kəlbəcər şəhərinə məsafə
isə 60 kilometrdən bir qədər çoxdur. Eyni zamanda, Şuşa şəhərinə
məsafə də 70 kilometrə yaxındır. Yəni,
gələcəkdə Şuşaya təyyarə ilə getmək
üçün həm Füzuli, həm də Laçın hava
limanlarından istifadə etmək mümkün
olacaq. Dediyim kimi, burada böyük
torpaq işləri aparılacaq. Bəzi boşluqlar
doldurulacaq. Yəni, torpaq işləri vaxtımızı aparan əsas işlər olacaqdır”.
Onu da qeyd edək, hazırda Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanınında radiotexniki vasitələrin hazırlığı yoxlanılır.
Başqa sözlə, aeroportda müntəzəm
reyslərin yerinə yetirilməsi məqsədilə
radiotexniki vasitələrin hazırlığının
yoxlanılması üçün xüsusi hava gəmisi
ilə uçuşlar həyata keçirilir.
Bu ilin əvvəlində tikintisinə başlanan Füzuli aeroportu artıq gələn ay
ilk uçuşları həyata keçirəcək. Cəmi 4
aya yaxın müddətdə hava limanın ilkin
infrastrukturunu əsaslı şəkildə formalaşdırmaq mümkün olub. Aeroport
uzunluğu 3 kilometr, eni 60 metr olan
uçuş enmə zolağı, 60 min kvadratmetrlik 8 hava gəmisinin dayanması üçün
sahə, sərnişlərə xidmət göstərəcək terminal, hava gəmilərinin idarəedilməsi
üçün qüllə, transformator yarım stansiyası, qazanxana, su anbarı və başqa
köməkçi tikililərdən ibarət olacaq. Hava
limanı 1 saatda 200 sərnişinə xidmət
edə biləcək.
Ekspertlərin fikrincə, bu hava limanı işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə
xarici turistlərin gəlməsi baxımından
olduqca faydalıdır və yeni imkanlar
yaradacaq. Nəzərə alsaq ki, Qarabağın incisi sayılan və Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərinə
gəlmək istəyən xarici turistlərin sayı
kifayət qədər çoxdur, o zaman Füzul
aeroportunun tikilməsi imkan verəcək
ki, həmin turistlər daha sərfəli və qısa
yolla, praktik olaraq birbaşa işğaldan
azad olunan ərazilərimizə səfər edə
bilsinlər.
Hazırda düşməndən azad olunan torpaqlarda minatəmizləmə
əməliyyatları ilə paralel şəkildə
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Bu gün Azərbaycan öz fəaliyyəti ilə bölgənin gələcək
inkişafına töhfə verir, bölgədə sabitliyin tam bərqərar
olması üçün əməli-praktiki addımlar atır
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

ərazilərin elektrik təchizatı
istiqamətində genişmiqyaslı tədbirlər
həyata keçirilir, həm xətlər çəkilir, həm
də yeni yarımstansiyalar tikilir. Bu gün
Şuşa şəhərinin elektrik enerjisi ilə
təminatında heç bir problem yoxdur.
İndi Daşkəsəndən Kəlbəcərə yeni
ötürücü xətlər inşa edilir. Yol infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı bütün
istiqamətlər üzrə işlər uğurla gedir.
Füzuli-Hadrut, Füzuli-Cəbrayıl, GöygölToğanalı-Kəlbəcər avtomobil yollarının tikintisi sürətlə aparılır. Bununla
bərabər Bərdə–Ağdam və Horadiz–
Zəngilan–Ağbənd dəmir yolu infrastrukturu da yaradılmaqdadır. Bu yol
Zəngəzur dəhlizinə qədər uzanacaq və
artıq işlər cədvəl üzrə görülür.
Qarabağın su təsərrüfatı, meliorasiya sistemi demək olar ki, tamamilə
dağıdılmış vəziyyətdədir. Suqovuşan
Hidroqovşağı və oradan su götürən
Tərtərçay magistral kanalları işləksiz
haldadır. Bütün bu infrastruktur
obyektlərinin bərpası üçün Tədbirlər
Proqramı hazırlanaraq, yaxın vaxtlarda
icrasına başlanılması nəzərdə tutulur.
Prezident İlham Əliyev dəfələrlə
çıxışlarında Azərbaycanın bölgədə
kommunikasiya xətlərinin üzərində
yerləşdiyini və bu istiqamətdə böyük işlərin görüldüyünü xatırladaraq,
Qarabağın uzunmüddətli inkişafı,
burada sabitliyin möhkəmləndirilməsi
və müharibə risklərinin sıfra endirilməsi
üçün nəqliyyat layihələrinin xüsusi
rolunu xatırladıb, eyni zamanda, bu
layihələrin icrasına qoşulacaq bütün ölkələrin bundan ancaq xeyir
götürəcəyini, faydalanacağını vurğulayıb: “Azərbaycan Naxçıvanla, Türkiyə
ilə birləşir. Eyni zamanda, Rusiyadan
Ermənistana dəmir yolu xətti açıla bilər. Bu xətt yalnız Azərbaycan
ərazisindən keçə bilər. Həmçinin Rusiya ilə İran arasında Naxçıvan ərazisi
ilə dəmir yolu bağlantısı olacaq. İran
ilə Ermənistan arasında dəmir yolu
bağlantısı olacaq. Türkiyə ilə Rusiya
arasında dəmir yolu bağlantısı olacaq.
Yəni, bütün bölgə ölkələri bundan
ancaq xeyir görəcəklər...”.
Dövlətimizin başçısı bərpa olunan
yaşayış sahələrində müasir iqtisadi və
texnoloji innovasiyaların tətbiqini xüsusi diqqət mərkəzində saxlayır. Bu isə

Qarabağın yaxın gələcəkdə “ağıllı region” kimi dünyada tanınacağına əlverişli
şərait yaradır. Bu baxımdan, Zəngilan
rayonunun Birinci, İkinci və Üçüncü
Ağalı kəndlərində ilk olaraq “ağıllı
kənd” layihəsinin həyata keçirilməsi
mühüm önəm daşıyır.
İnşa ediləcək “ağıllı kənd”lərdə
sakinlərin enerjiyə tələbatı yalnız
alternativ enerji mənbələri hesabına
ödəniləcək. Eyni zamanda, texnoloji
innovasiyanın tətbiqi istehsal, sosial
xidmətlər, “ağıllı kənd təsərrüfatı” və
alternativ enerji kimi sahələrin inkişafını sürətləndirəcək.
Yeri gəlmişkən, Prezident İlham
Əliyev mayın 3-də “Azərbaycan
Respublikasının işğaldan azad edilmiş
ərazilərində “yaşıl enerji” zonasının
yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” Sərəncam imzalayıb. Sərəncama
əsasən, ölkəmizin işğaldan azad
edilmiş ərazilərində “yaşıl enerji” zonasının yaradılması ilə əlaqədar müvafiq
konsepsiyanın və baş planın hazırlanması üçün ixtisaslaşmış beynəlxalq
məsləhətçi şirkətin cəlb edilməsi
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində
nəzərdə tutulmuş Prezidentin ehtiyat
fondundan Energetika Nazirliyinə 1
milyon 391 min 40 ABŞ dollarının
manat ekvivalenti məbləğində vəsait
ayrılıb.
Beləliklə, Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, doğma
Qarabağ tezliklə cənnətə çevriləcək.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə
görülən işlərin, həyata keçirilən
tədbirlərin sürətlə aparılması da bunu
deməyə əsas verir.
Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər və
Laçın rayonları boyu sərhədlərimizin
möhkəmləndirildikdən sonra işğaldan
azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan
bayrağının əbədi olaraq dalğalanacağını, mövqelərimizin mütəmadi
olaraq gücləndiriləcəyini, bərpayenidənqurma işlərinin daha sürətlə
aparılacağını və keçmiş məcburi
köçkünlərin tədricən öz yurdlarına qaytarılacaqlarını da diqqətə çatdırıb.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində
göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin
etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 avqust 2021-ci il

Bakı şəhərinin Yasamal rayonu ərazisində avtomobil
yollarının yenidən qurulması işlərinin davam
etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
1. Bakı şəhərinin Yasamal rayonu
ərazisində avtomobil yollarının yenidən
qurulması işlərinin davam etdirilməsi
məqsədilə “Azərbaycan Respublikasının
2021-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı
vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) üçün
nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsü”nün
1.1.14-cü yarımbəndində göstərilmiş
məbləğin 1,6 milyon (bir milyon altı yüz min)
manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət

Agentliyinə ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində
göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin
etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 avqust 2021-ci il

Azərbaycanda həyata keçirilən
islahatlar uğurlarımızın təminatçısıdır
Bu gün müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev bütün dünyada xalqına
güvənərək, ölkəsini güclü dövlətə çevirən, islahatlar kursunu ardıcıl həyata
keçirən dahi bir şəxsiyyət kimi tanınır. Onun fitri liderlik istedadı, yüksək
idarəetmə qabiliyyəti və uğurlu diplomatiyası sayəsində Azərbaycan Cənubi
Qafqazda əsas güc mərkəzi kimi çıxış edir, mühüm geostrateji üstünlüyə
malikdir və ölkəmizlə əməkdaşlıq siyasi-iqtisadi perspektivlər baxımından
önəmli dividentlər vəd edir.

Fəxr edirik ki, 18 il öncə ulu öndər Heydər
Əliyevin xalqa müraciətlə söylədiyi fikirlər özünü
tamamilə doğrultmuşdur: “İnanıram ki, mənim
axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri,
planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə
İlham Əliyev başa çatdıra biləcək”. Zaman
göstərdi ki, cənab İlham Əliyev xalqın seçimi ilə
ona həvalə olunan ölkəyə rəhbərlik missiyasının

öhdəsindən layiqincə gəlməyi bacardı. Bu gün
Azərbaycanda həyatın bütün sahələrində uğurlu
islahatlar həyata keçirilir, eyni zamanda, Vətən
müharibəsi zamanı 44 günlük zəfər yürüşü
sayəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərin dağıdılmış infrastrukturu bərpa edilir, yollar çəkilir,
hava limanları tikilir.

(ardı 2-ci səhifədə)

