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ABŞ-ın xarici siyasəti Əfqanıstan prizmasından: 
milli maraqlar, hərbi-siyasi missiya və demokratik dəyərlər 

ABŞ-ın Əfqanısanda 20 illik 
hərbi-siyasi missiyası müddətində 
öz mövcudluğunu saxlayan Taliban 
hakimiyyəti yenidən ələ keçirdi. 
Əfqanıstanda baş verənlərlə Ağ 
evin hadisələrə təsiretmə sürəti 
arasındakı uyğunsuzluq, ABŞ və 
müttəfiqləri tərəfindən son iyirmi 
ildə qurulan hökumət və ordunun 
sensasiyalı məğlubiyyəti təəccüb 
doğurdu. Talibanın irəliləyişinin 
son nəticəsi olaraq Bayden Ad-
ministrasiyası ABŞ qoşunlarının 
geri çəkilməsi qərarına gəldi. ABŞ 
Prezidenti iyulun 8-də keçirilən 
mətbuat konfransında səsləndirdiyi 
fikirlərindən Pentaqonun əvvəlki 
mövqeyinin dəyişdiyini görürük: 
“Əfqanıstan ordusu 300 000 yaxşı 
təchiz olunmuş əsgərdən ibarətdir, 
Taliban isə 75000 nəfərdir. Daha 
yaxşı təlim keçmiş, daha yaxşı 
təchiz edilmiş və müharibə apar-
maq üçün daha bacarıqlı olan 
Əfqanıstan ordusunun imkanlarına 
inanıram”. 

Elə həmin mətbuat konfransında 
başqa bir məqama diqqət yetirək. 
ABŞ Prezidentindən Əfqanıstanla 
Vyetnam arasındakı oxşarlıq-
lar barədə soruşulduqda, Cozef 
Bayden gülümsəyərək cavab verdi: 
“ABŞ-ın Əfqanıstandakı səfirliyinin 
damından insanların təxliyə edil-
diyini görmək şansınız yoxdur”. 
Düşünürəm ki, artıq şərhə ehtiyac 
yoxdur. 

Əfqanıstanda hakimiyət 
dəyişikliyindən sonra da Co Bay-
den ABŞ qoşunlarının bu ölkədən 
geri çəkilmə seçimini müdafiə 
etdi: “Amerikalılar əfqanıstanlıların 
etmədiyini etməyəcək. Öz ölkən 
üçün vuruş və öl”. Prezident Ağ 
evdə təşkil olunan elə həmin 
mətbuat konfransında ölkəsinin 
Əfqanıstandakı missiyasının bir 
millət qurmaq məqsədi daşıma-
dığını açıqlayıb: “Seçdiyim yol, 
Donald Trampın Talibanla müzakirə 
etdiyi müqaviləni davam etdirmək 
və ya mübarizəyə qayıtmaq idi. 
Amerikanın daha neçə nəsil qızını 
və oğlunu Əfqanıstana vətəndaş 
müharibəsi üçün göndərməyimi 
istərdiniz? Keçmişdə etdiyimiz 
səhvləri təkrarlamayacağam”. Bay-
den qərarının tənqid olunacağını, 
lakin bu tənqidin növbəti prezidentə 
keçməyindənsə, qəbul etməyi 
üstün tutduğunu deyərək bütün 
məsuliyyəti öz üzərinə götürdü. 

Milli təhlükəsizlik müşaviri Cek 
Sullivan da bu mövzuya toxuna-
raq, Ağ ev administrasiyasının 
qərarını dəstəkləyib: “Əfqanıstan 
təhlükəsizlik qüvvələrinə ən yaxşı 
avadanlıq, ən yaxşı təlim və ən yax-
şı qabiliyyət təmin etmək üçün 20 
ildə on milyardlarla dollar xərcləsək 
də, sonda qərara gəldilər ki, Kabil 
uğrunda vuruşmayacaqlar ”. 

ABŞ səlahiyyətlilərinin açıqla-

malarını nəticə kimi belə ifadə edə 
bilərik: müqavimət göstərmədilərsə, 
bu, onların günahıdır. Hadisəni 
müxtəlif analitiklər fərqli prizmalar-
dan şərh edirlər. Bəziləri Co Bayde-
nin qərarını ABŞ-in Çin ətrafında, 
“Bir kəmər – bir yol” marşurutu 
üzərində qeyri sabitliyin yaranma-
sı istəyi və bu səbəbdən radikal 
islamın Orta Asiyaya yayılması ilə 
əlaqələndirirlər. 

Talibanın hakimiyyəti ələ 
keçirməsindən öncə Ağ evdə 
keçirilən mətbuat konfransındakı 
açıqlamalarından da göründü-
yü kimi, Prezident Baydenin bu 
məsələdə siyasi mövqeyi prinsi-
pial olmayıb. ABŞ qoşunlarının 
Əfqanstandan çıxarılması qərarı 
hadisələrin gedişatına əsasən 
verilib. Və onu da qeyd edək 
ki, ABŞ Əfqanıstan ordusuna 
Talibanla mübarizə üçün bütün 
mümkün variantları yaradıb. 
ABŞ iyirmi il ərzində Əfqanıstan 
ordusunun təlim və təchizatına 
88 milyard dollar xərcləyib. Bu 
qərar Co Baydenin xarici siyasi 
kursunda vətəndaş faktorunun 
siyasi maraqlardan və ABŞ-ın 

dünyaya gətirdiyi demokratiya-
dan üstün olduğunu göstərir. 
ABŞ əsgərinin, vətəndaşının 
təhlükəsizliyinin təminatı hərbi-
siyasi missiyadan, 88 milyard 
dollardan yüksəkdə dayandığını 
deməyə əsas verir. 

Pentaqonun və Ağ evin 
hadisələrə olan münasibəti istər da-
xili, istərsə də beynəlxalq miqyasda 
müzakirə olundu, dünyanın aparıcı 
kütləvi informasiya vasitələrinin, 
siyasətçilərin və analitiklərin əsas 
mövzusuna çevrildi. “Los Angeles 
Times” yazır: "Əfqanıstan heç vaxt 
Jo Baydenin müharibəsi olmadı, 
amma pis nəticəsi tezliklə prezi-
dentliyinin ən böyük böhranı oldu”. 
“Associated Press” Əfqanıstanda 
iyirmi il ərzində toplanan səhv 
addımlara görə dörd  prezidentin 
məsuliyyət daşıdığını, lakin 
müharibənin xaotik və şiddətlə başa 
çatmasının səbəbkarının Prezident 
Bayden olduğunu qeyd edir.

ABŞ-ın Əfqanıstandakı mis-
siyasını dəstəkləyən Almaniya-
dan başlayaraq, Avropa Birliyinə 
qədər sərt tənqidlər oldu. Alma-
niya parlamentinin xarici əlaqələr 
komitəsinin sədri və Baydenin 
çoxdankı dostu Norbert Röttgen baş 

verənləri qiymətləndirərək bildirdi 
ki, Əfqanıstandan ABŞ qoşunları-
nın erkən çəkilməsi Qərbin siyasi 
və mənəvi etibarını kökündən 
zədələyir. Angela Merkel mətbuat 
konfransı zamanı Əfqanıstan 
qüvvələrinin Talibana müqavimət 
göstərə biləcəyinə inanmağın səhv 
olduğunu etiraf etdi. İngiltərə Parla-
mentinin xarici əlaqələr komitəsinin 
mühafizəkar sədri Tom Tugendat 
hadisələrə münasibət bildirərək 
Əfqanıstanı Süveyş böhranından 
sonra ən böyük xarici siyasət 
fəlakəti kimi qiymətləndirdi. 

Əfqanstanda tənqidçilərin 
əksəriyyəti, o cümlədən Nobel Sülh 
Mükafatı laureatı Malala Yusufzay 
İslam fundamentalistlərinin qayıdışı-
nı çox ciddi bir təhlükə kimi görərək, 
xüsusilə qadınların, insan haqları 
müdafiəçilərinin gələcəyindən nara-
hatlığını ifadə etdi.

Qarşıdakı problem ölkəni tərk 
edən yüz minlərlə qaçqının idarə 
olunmasıdır. BMT-nin  Qaçqınlar 
Agentliyi UNHCR Əfqanıstan 
vətəndaşlarının məcburi geri qay-
tarılmasına qadağa qoyulmasını 
tələb edərək, onlar üçün geri dönüş 

bildirişi vermədi. Xüsusilə Avro-
pada humanitar dəhlizlərin dərhal 
açılması istəkləri çoxalır. Komissar 
Paolo Gentiloni bildirdi ki, Avropa 
qeyri-qanuni mühacir axınının qar-
şısını almaq üçün özünü humanitar 
dəhlizlərlə təchiz etməlidir. Qeyd 
edək ki, miqrant məsələsində tez-
tez olduğu kimi, bu dəfə də Avropa 
dövlətləri fərqli yanaşmalarına 
görə bölündü. Avstriya sərt xəttini 
təsdiqlədiyi halda, Almaniya və 
Hollandiya məcburi geri dönüşləri 
dayandırdı. Albaniya, Kosovo və 
Şimali Makedoniya hökumətləri 
ABŞ -ın müəyyən sayda siyasi 
mühaciri müvəqqəti olaraq qarşı-
lamaq çağırışını müsbət qarşıla-
dılar. Albaniyanın Baş naziri Edi 
Ramaişarə dövləti adına humanist 
mesaj verdi: "Biz qaçqınları ABŞ -ın 
bizdən istədiyi üçün yox, Albaniya 
olduğumuz üçün qəbul edirik". 

Qaçqın məsələsi, təbii ki, 
Əfqanıstan və Avropanın hüdudla-
rını aşan bir problemdir. Kanada, 
həmçinin iyirmi min əfqan qaçqını 
köçürmək istəyini bildirdi. ABŞ 
Viskonsin və Texas bölgələrində 
yerləşdiriləcək qaçqınların sayını 
30 min olaraq göstərdi. Beynəlxalq 
Miqrasiya Təşkilatının hesablama-
larına görə, Amerika və müttəfiq 
qoşunları geri çəkildikdən sonra 
həftədə, ən azı, 30 min insan 
ölkəni tərk edib. Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatı Qaçqınlar üzrə Ali Komis-
sarlığının hesablamalarına görə, 
2021-ci ilin əvvəlindən indiyədək 
təxminən 400 min əfqan evlərini 
tərk etmək məcburiyyətində qalaraq 
məcburi köçkün düşüblər. 

Qaçqın məsələsində də bütün 
məsuliyyət Ağ evin boynuna düşdü. 
Bu mövzuda olan fikirlərin, bəlkə 
də, ən sərt ifadəsi Milli İmmiqrasiya 
Forumunun prezidenti Əli Nura-
ninin çıxışında səslənib: “Bayden 
administrasiyasının Əfqanıstan 
vətəndaşlarına qarşı kor gözü ABŞ 
üçün bir ləkədir. ABŞ qoşunlarının 
Əfqanıstandan çıxarılması elan 
edildikdən sonra millətin dağılaca-
ğını proqnozlaşdırmaq çətin deyildi. 
Təəccüblü olan şey planlaşdırma-
nın olmamasıdır. Ağ ev rəhbərliyi 
tərəfindən ordumuzla birlikdə 
işləyən on minlərlə Əfqanıstan 
vətəndaşının həyatını qorumaq 
üçün bir plan hazırlamaq olardı”. 

Avropada ailə institutunun 
getdikcə tənəzzülünü və demoqra-
fik problemi nəzərə alsaq, bir sıra 
ölkələrin qaçqınları qəbul etməsi 
normaldır. Bu humanizmdən əlavə, 
ölkənin demoqrafik artımına hesab-
lanmış siyasətdir.

Hadisələrin xronologiyası, 
Ağ ev administrasiyasının möv-
qeyi, xüsusilə ABŞ Prezidentinin 
mətbuat konfranslarındakı çıxışları, 
Pentaqon səlahiyyətlilərinin Kabil 
ordusunun sayı və maddi texniki 
təhcizatı ilə bağlı açıqladığı fantas-
tik rəqəmlər başqa bir sual doğurur: 
300 minlik ən müasir hərbi texnika 
və silahlara sahib Əfqanıstan ordu-
su 75 minlik Taliban döyüşçülərinə 
necə məğlub oldu?! Əgər öncədən 
arada siyasi sövdələşmə olma-
yıbsa, məncə, dünya dövlətləri 
Talibanın hərbi təlim və taktikasını 
öyrənməlidir.

Leyla RƏŞID, “Xalq qəzeti”

Nyu -Yorkda 11 Sentyabr terror hadisəsindən sonra 
ABŞ NATO-nun dəstəyi ilə 2001-ci il oktyabrın 7-də Tali-
ban əleyhinə əməliyyata başladı. Paytaxt Kabil də daxil 
olmaqla, bütün şəhərləri itirən Taliban dağlara çəkilmək 
məcburiyyətində qaldı. 2002-ci ildən sonra təşkilat partizan 
taktikası ilə ABŞ və Qərbin dəstəklədiyi Kabil hökumətinə 
qarşı mübarizəyə başladı. 

Ağdam Muğam Mərkəzinin 
açılış mərasimində Prezident 
İlham Əliyevin dediyi kimi mu-
ğam bizim milli sənətimizdir, 
milli sərvətimizdir. Bizim mənəvi 
dəyərlərimizin, Azərbaycan 
dəyərlərinin inkişafı, qorunması 
üçün ədəbiyyatımızın, musiqimizin 
çox böyük əhəmiyyəti var.

Muğam  sənətimizin  təbliğində 
Birinci vitse-prezident, Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti, 
UNESCO-nun və ICESCO-nun 
xoşməramlı səfiri Mehriban 
xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə 
həyata keçirilən çoxşaxəli silsilə 
tədbirlər müstəsna rol oynayır. 
Bu fəaliyyətin nəticəsidir ki, son 
illər muğam ifaçılığı, sözün əsl 
mənasında, intibah dövrünü 
yaşayır. UNESCO-nun qərarı ilə 
dünya mədəniyyətinin qeyri-maddi 
irsinin bəşəri əhəmiyyətə malik 
sərvətləri sırasına daxil edilməsi 
muğamın, eləcə də  tar ifaçılığı 
sənətinin təkcə xalqımızın deyil, 
bütün bəşəriyyətin misilsiz mədəni 
sərvətinin ayrılmaz hissəsi kimi 
qiymətləndirildiyini göstərir.

Təsadüfi deyil ki,  hər il avqus-
tun 26-sı Beynəlxalq Azərbaycan 
Muğamı Günü və İpək yolu 
üzərində yerləşən ölkələrin 
musiqisi günü kimi qeyd olunur. 
2010-cu ildə Kanadanın Niaqara 
şəhərinin meriyası və ənənəvi ola-
raq hər il keçirilən Beynəlxalq Nia-
qara musiqi festivalının rəhbərliyi 

tərəfindən qəbul olunmuş bu 
qərar xalqımızın milli sərvəti 
olan muğamın bəşəri musiqiyə 
çevrildiyini bir daha təsdiq edir. 

Bu, muğamsevərlər, ömrünü bu 
sənətin yaşamasına və təbliğinə 
həsr edənlər üçün əziz bayramdır.

Ölkəmizdə beynəlxalq muğam 
festivallarının, müsabiqələrin, 
muğam konsertlərinin, sim-
poziumların təşkili, “Qarabağ 
xanəndələri” albomunun buraxıl-
ması, “Muğam” jurnalının, “Mu-
ğam ensiklopediyası”nın nəşri, 
müasir texnologiyalara əsaslanan  
8 diskdən ibarət “Azərbaycan 
muğamı” multimedia toplusunun 
hazırlanması Heydər Əliyev Fon-
dunun, Azərbaycan Mədəniyyət 
Fondunun bu sahəyə göstərdiyi 

diqqətin bariz nümunələridir.
Azərbaycan muğamına yeni  

həyat bəxş edən Mehriban xanım 
Əliyeva bu bənzərsiz sənət 

inciləri ilə bağlı fikirlərini belə 
ifadə edir: “Biz azərbaycanlılar – 
 hamımız, haqlı olaraq, öz doğma 
muğamlarımızla fəxr edirik. Hər 
bir azərbaycanlı üçün muğam 
xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Qərblə 
Şərq arasında, Böyük İpək Yolu 
üstündə yerləşən Azərbaycan 
sivilizasiyaların qovuşduğu 
bir məkanda əsrlər boyu öz 
mədəniyyətini formalaşdırmış-
dır. Bəzi dövrlərdə biz müxtəlif 
imperiyaların daxilində yaşasaq 
da, dinimiz, milli dəyərlərimiz, 
dilimiz, mədəniyyətimiz bizi 
bir xalq kimi, millət kimi qoru-

yub saxlamışdır. Azərbaycanın 
zəngin mədəniyyətinin və tari-
xinin ən gözəl incilərindən biri 
olan muğam, muğam sənəti 
bizim milli sərvətimizdir. Mu-
ğam Azərbaycan xalqına xas 
olan ən gözəl xüsusiyyətlərin 
daşıyıcısıdır. Torpağa, köklərə 

bağlılıq, vətənpərvərlik, milli 
ləyaqət hissi, qonaqpərvərlik, 
xeyirxahlıq, mərhəmət, emosio-
nal zənginlik – bütün bu hisslər 
muğam fəlsəfəsinin əsasındadır. 
Odur ki, desəm, muğam gözəlliyin 
və məhəbbətin rəmzidir – səhv 
etmərəm”.

Bəstəkarlarımız üçün ilham 
mənbəyi olan muğam həm də 
milli musiqi mədəniyyətimizin 
uğurlarının əsasında daya-
nır. Üzeyir Hacıbəyli “Leyli və 
Məcnun” operasını muğam 
üzərində yazıb, Fikrət Əmirov 
“Şur” və “Kürd-Ovşarı” simfonik 

muğamları ilə dünya musiqisində 
simfonik muğam janrının əsasını 
qoyub. Niyazi, Qara Qarayev, 
Soltan Hacıbəyov, Cövdət Hacı-
yev, Aqşin Əlizadə, Arif Məlikov, 
Firəngiz Əlizadə və digər görkəmli 
bəstəkarlarımızın yaradıcılığın-
da muğamdan irəli gələn bədii 

prinsiplər ən müasir kompozisi-
ya texnikası ilə qovuşur. Vaqif 
Mustafazadə isə bu janrı caz 
sənəti ilə qovuşdurub.

Şuşada – “Şərqin 
konservatoriyası”nda formalaşmış 
Qarabağ muğam məktəbi xüsusi 
maraq doğurur. Şuşa mühitində 
gözəl səslərin və istedadların 
dəyərini yaxşı bilirdilər və təbiət 
öz gözəlliyi, təmiz havası ilə bu 
istedadlara həyat bəxş etmişdir.  
Seyid Şuşinski, Zülfi Adıgözəlov, 
Xan Şuşinski, Ağabala Abdulla-
yev, Mütəllim Mütəllimov, Əbülfət 
Əliyev, İslam Rzayev, Arif Babayev 
kimi ustadlar Qarabağ  muğam 
məktəbinin parlaq simalarıdır.  Qa-
rabağın muğam ifaçılarının əsas 
vizit kartı “Qarabağ şikəstəsi”dir.

Tarixən Şuşada xarrat Qulu 
Məhəmməd oğlunun, Mir Möh-
sün Nəvvabın, Şamaxıda Mah-
mud ağanın, Bakıda Məşədi 
Məlik Mənsurovun məclisləri, 
bu məkanlardan çıxan böyük 
sənətkarlar Azərbaycan muğa-

mının inkişafına əvəzsiz töhfələr 
veriblər. Hələ 1922-ci ildə Bakıda 
açılmış ilk Avropa tipli musiqi 
məktəbinin dərs proqramına 
muğamın tədrisi daxil edilib. 
Muğam sənəti  rəssamlarımız, 
heykəltəraşlarımız, şairlərimiz, re-
jissorlarımız üçün bu gün də ilham 
mənbəyi olaraq qalır. Dövlətimizin 
mədəniyyətimizə, o cümlədən 
muğam sənətinə, onu yaşadan-
lara böyük diqqət və qayğısı 
xanəndələrimizi yeni-yeni yaradı-

cılıq axtarışlarına həvəsləndirir.
Muğam dənizlər, okeanlar 
üzərindən keçərək, dağlar aşaraq 
xalqları birləşdirir.

Muğam irsimiz dövlət 
səviyyəsində qorunur. Muğam 
ruhumuzun qidasıdır. Onu təbliğ 
etmək, beynəlxalq miqyasda  
tanıtdırmaq bizim mənəvi borcu-
muzdur.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,   
“Xalq qəzeti”

26 avqust – Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı Günüdür Muğam həm ədəbiyyatdır, həm musiqidir, həm  də  
Azərbaycan dilinin saflığını qoruyan sənətdir.

Ilham ƏLIYEV  
Azərbaycan Pespublikasının Prezidenti

Muğam bəşəri musiqiyə çevrilmişdir
Muğamın yaşı insanlığın tarixi qədər qədimdir. 

Muğam yarandığı zamanlardan başlayaraq, əsrlər boyu 
formalaşıb, mükəmməlləşmişdir. Bir sıra Şərq xalqlarının 
qədim irsi olan bu sənət tarixən enişli-yoxuşlu yollardan 
keçsə də, xalqımızın həyatına daxil olmuş, nəsildən-
nəslə ötürülərək indiki vəziyyətə gəlib çatmışdır. Müstəqil 
Azərbaycanda isə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyan 

milli muğam ifaçılığı dünyanı fəth edir.

AZAL Füzuli əsilli vətəndaşlar 
üçün Qarabağın ilk hava limanında 

işləmək  üçün vakant yerlər açır
AZAL Füzuli əsilli vətəndaşlar üçün 

Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında 
işləmək  üçün  vakant yerlərin açıldığını 
elan edir.

Qarabağda ilk hava limanının açılı-
şı ərəfəsində Füzuli əsilli vətəndaşlar 
Azərbaycanın mülki aviasiyası kimi 
maraqlı və məsuliyyətli sahədə karyeraya 
başlamağa dəvət olunurlar.

İxtisas seçimi müsabiqə əsasında 
aparılacaq.

Beləliklə, “Azəraeronaviqasiya” 
(AZANS) HHİ-də, eləcə də Füzuli 
Beynəlxalq Hava Limanının aerodrom və 
aerovağzal xidmətləri üçün işçi heyətinin 
işə qəbuluna başlanılmışdır.

Hava limanının aerodrom və aero-
vağzal xidmətləri üçün açılan vakant 
yerlər: 

- mühəndis-proqramlaşdırıcılar;
- avadanlıqların təmiri və istismarı 

üzrə texniklər;
- işıqtexniki avadanlıq üzrə mühəndis 

və elektrik mexanikləri;
- texnoloji avadanlıqların təmiri və 

istismarı üzrə mühəndis;
- radiorabitə üzrə texnik və 

mühəndislər;
- komendantlar;
- qazanxana operatoru və konveyer 

xətlərinin operatoru;
- havalandırma və kondisioner 

sistemlərinin təmiri və onlara xidmət 
göstərilməsi üçün çilingər;

- təmizlik xidmətləri və s.
AZANS-da açılan vakant yerlər:
- HHİ və Brifinq dispetçerləri;
- mühəndis-sinoptik və mühəndis-

meteoroloqlar;
- HHİ AS, rabitə, radionaviqasiya və 

radiolakasiya üzrə mühəndis və texniklər.
Vakant yerdən asılı olaraq ali, orta 

ixtisas, orta təhsil və ya iş təcrübəsi 
tələb edilə  bilər. İşaxtaran şəxslərdən 
hüquq təhsili tələb olunmur. Daha ətraflı 
məlumatı “Azərbaycan Hava Yolları” 

QSC-yə müraciət etməklə  əldə etmək 
olar. Maraqlanan namizədlərdən CV-
lərini hr@azal.az elektron ünvanına 
göndərmələri xahiş olunur.

Qeyd edək ki, AZAL Qarabağda tarixi 
yaşayış yerlərinə qayıdan əhalini işlə 
təmin edən ilk təşkilatlardan biridir.

Azərbaycan Respublikasının 
 Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığı ilə 
Füzulidə yeni hava limanı ən qısa za-
manda inşa ediləcəkdir. Dövlət başçısı 
2021-ci ilin yanvar ayında hava limanının 
təməlini qoydu, sınaq uçuşlarının həyata 
keçirilməsi isə bu ilin sentyabr ayının 
əvvəlində nəzərdə tutulub.

“Xüsusi qürur hissilə bildirirəm ki, 
“Azərbaycan Hava Yolları” işğaldan azad 
olunmuş Qarabağda yeni iş yerlərini 
açacaq ilk təşkilatlar sırasındadır. 
Füzulidə hava limanı ən yaxın günlərdə 
istismara təhvil veriləcək və əminəm ki, 
uzun müddət işğal altında olan bu re-
gionun sakinləri böyük məmnuniyyətlə 
müsabiqə seçimində iştirak edəcəklər. 
Məhz buna görə onlar üçün bütün bu 
imkanları yaradırıq. Xüsusilə qeyd edim 
ki, Füzulidə istənilən növ hava gəmilərini 
qəbul etməyə imkan verən hava limanı-
nın istismara verilməsi regionun sosial-
iqtisadi inkişafına güclü təkan verəcək, 
gələcəkdə isə turizm potensialını artı-
racaqdır”, - deyə “AZAL”ın prezidenti 
Cahangir Əsgərov qeyd etmişdir.

Hazırda Füzuli Hava Limanında tikinti 
işləri son mərhələsindədir, uçuşların 
təhlükəsizliyini, sərnişin və yük aviadaşı-
malarının yüksək həcmlərini təmin etmək 
üçün nəzərdə tutulmuş ən yeni infrastruk-
tur obyektləri istismara verilir. Tikinti işləri 
sürətlə davam edir və hava limanının 
açılışı bu ilin sonunadək planlaşdırılır.

Bundan əlavə, dövlət başçısının tap-
şırığı ilə Qarabağda – Zəngilan və Laçın 
rayonlarında daha iki beynəlxalq hava 
limanının tikintisi planlaşdırılır.

“Azərbaycan Hava Yolları”  
QSC-nin mətbuat xidməti


