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Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 
bərpa işləri sürətlə davam edir

Forum iştirakçılarına, həmçinin 
hazırda işğaldan azad olunan ərazilərin 
minalardan təmizlənməsi prosesinin 
aparıldığı da xatırladılıb. Eyni za-
manda, otuz il ərzində bu ərazilərdə 
yerləşdirilən minaların yenidənqurma 
işləri üçün çətinlik yaratdığı diqqətə 
çatdırılıb, 2020-ci ilin noyabrında 
üçtərəfli Bəyannamənin imzalanmasın-
dan sonra 224 nəfərin mina partlayışları  
nəticəsində həlak olması və ya xəsarət 
alması vurğulanıb. 

İclasda keçmiş məcburi köçkünlərin 
tezliklə Şuşaya geri qaytarılacağı ilə 
əlaqədar burada yaşayış massivinin 
tikintisinin davam etdirildiyi də bildirilib.

Yeri gəlmişkən, xatırladaq 
ki,  Prezident İlham Əliyev qədim 
mədəniyyət paytaxtımızın tari-
xi görkəminin bərpası, əvvəlki 
şöhrətinin özünə qaytarılması və 
ənənəvi mədəni həyatına qovuşma-
sı, eləcə də Azərbaycanın çoxəsrlik 
zəngin mədəniyyətinin, memarlıq və 
şəhərsalma sənətinin parlaq incisi kimi 
beynəlxalq aləmdə təbliği məqsədilə 
2021-ci il 7 may tarixli sərəncamı ilə Şu-
şanı Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı 
elan edib. 

Dövlətimizin başçısının xüsu-
si diqqət və qayğısı ilə əhatə olu-
nan Şuşada icra edilən layihələr, 
yenidənqurma və abadlıq işləri şəhərin 
ümumi inkişaf konsepsiyasına uyğun 
həyata keçirilməklə yanaşı, Qarabağın 
incisi olan bu şəhərin tezliklə əvvəlki 
şöhrətinə qayıdacağına əminlik yaradır.

İndi Şuşanın əvvəlki şöhrətindən 
xəbər verən hər bir abidəsinə, onun 
hər bir divarına, hətta qopmuş köhnə 
daşına belə həssaslıqla yanaşılır, bu 
tarixi tikililərin bərpası üçün böyük səy 
göstərilir.

Şuşada Heydər Əliyev Fondu 
tərəfindən bərpa edilən tarixi tikililərdən 

biri də Mehmandarovların malikanə 
kompleksidir. İşğal dövründə ciddi ziyan 
dəyən, ermənilər tərəfindən dağıntılara 
məruz qalan malikanə kompleksində 
mütəxəssislər qiymətləndirmə işləri 
aparıb və hazırda bunun əsasında 
bərpa prosesi icra olunur. 

Şuşa ilə yanaşı, işğaldan azad 
edilən digər ərazilərimizdə də bərpa-
quruculuq işləri sürətlə aparılır. Bu ilin 
sonunadək Qarabağda, ümumilikdə, 
100,27 meqavatt gücündə daha beş 
kiçik su elektrik stansiyasını (SES) 
bərpa etmək planlaşdırılır. Azad edilmiş 
ərazilərdə elektrik enerjisinin bərpa 
olunan enerji mənbələrindən istehsal 
olunacağı gözlənilir. 

İğaldan azad edilmiş ərazilərimizin 
sosial-iqtisadi inkişafında mühüm 
rol oynayacaq yol infrastrukturunun 
qurulması layihələrinin icrası da xüsusi 
diqqət mərkəzində saxlanılır. Belə 
layihələrindən biri olan Füzuli– Hadrut 
avtomobil yolunun tikintisi sürətlə da-
vam etdirilir.

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət 
Agentliyinin məlumatına görə, bu avto-
mobil yolunun uzunluğu 12 kilometrdir. 
Birinci texniki dərəcəli avtomobil yolu 
başlanğıcını Zəfər yolundan götürür və 
yeni inşa edilən Şükürbəyli–Cəbrayıl–

Hadrut avtomobil yoluna birləşir.
Avtomobil yolunda hazırda torpaq 

işləri icra edilir. Belə ki, xüsusi tex-
nikalardan istifadə olunmaqla yolun 
genişləndirilərək profilə salınması və bi-
rinci texniki dərəcəyə uyğun yeni torpaq 
yatağının inşası işləri reallaşdırılır. 

Xatırladaq ki, Füzuli–Hadrut avto-
mobil yolu işğaldan azad edilmiş Füzuli 
və Xocavənd rayonlarının ərazisindən 
keçir.

Burada onu da qeyd edək ki, 
Ağdamdan Şuşaya Əsgərandan 
keçməklə yeni avtomobil yolunun 
inşası da planlaşdırılıb. Bu barədə 
mətbuata müsahibəsində Azərbaycan–
Türkiyə İş Adamları Birliyi (ATİB) İdarə 
Heyətinin sədri Cemal Yanğın yeni yo-
lun inşasının Türkiyənin “Kolin İnşaat” 
şirkəti tərəfindən həyata keçiriləcəyini 
bildirib. 

Yeri gəlmişkən, “Kolin İnşaat” 
düşməndən təmizlənən ərazilərdə bir 
sıra infrastruktur layihələrinin icrasında 
iştirak edir. Şirkət Azərbaycan üçün 
strateji önəm daşıyan Füzuli–Şuşa av-
tomobil yolunun, Göygöldən Kəlbəcərə 
magistralın çəkilişində, Əhmədbəyli– 
Horadiz–Mincivan–Ağbənd avtomobil 
və Horadiz–Mincivan– Ağbənd dəmir 
yollarının, Qarabağda qurulan yeni 

hava limanlarının inşasında da iştirak-
çıdır.

Prezident İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyevanın 2021-ci il 
oktyabrın 17-də Füzuli rayonuna səfəri 
zamanı təməli qoyulan Ağdam–Füzuli 
avtomobil yolunun inşası da sürətlə 
davam edir. Uzunluğu 64,8 kilometr, 
hərəkət hissəsinin eni 15 metr təşkil 
edəcək bu yolda hazırda kommuni-
kasiya xətlərinin köçürülməsi prosesi 
reallaşdırılır. 

Bərdə–Ağdam avtomobil yolunun 
davamı olan Ağdam–Füzuli avtomobil 
yolu Ağdam, Ağcabədi, Füzuli rayonları 
ərazisindən keçir. 

Yolun inşası Bərdədən Ağdam və 
Füzuliyədək, həmçinin əks istiqamətdə 
rahat gediş-gəlişi təmin edəcək, yol 
boyu sosial-iqtisadi inkişafa müsbət 
təsir göstərəcək.

Sözügedən yol Qarabağ və Şərqi 
Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində 
icra olunan və işğaldan azad edilmiş 
rayon və kəndlərin sosial-iqtisadi 
inkişafında mühüm rol oynayacaq 
layihələrindən biri sayılır.

Prezident İlham Əliyevin müvafiq 
tapşırıqlarına uyğun olaraq düşməndən 
təmizlənən digər ərazilərdə olduğu 
kimi, Zəngilan rayonu ərazisində də 
“Azərişıq” ASC tərəfindən genişmiqyaslı 
işlər aparılır.

Hazırda həyata keçirilən ən böyük 
layihə Zəngilanda tikintisi davam edən 
beynəlxalq hava limanının elektrik ener-
jisi ilə təchiz edilməsidir. Hava limanına 
ikidövrəli, 35 kV-luq, tam izolyasiyalı 
elektrik xətti çəkilir.

Bu gün azad edilən ərazilərimizdə 
mühəndis işləri də sürətlə aparı-
lır. Müdafiə Nazirliyindən verilən 
məlumata görə, nəqliyyat vasitələrinin 
təhlükəsiz və fasiləsiz hərəkətini 
təmin etmək məqsədilə Azərbaycan 
Ordusunun Mühəndis Qoşunlarının 
hissə və bölmələri tərəfindən yollar 
minalardan təmizlənir, abadlaşdırılır, 
döyüş mövqelərinin və səngərlərin 
möhkəmləndirilməsi işləri həyata ke-
çirilir, həmçinin dağlıq və çətin keçilən 
ərazilərdə yerləşən bölmələrimizə yeni 
təminat yolları çəkilir.

Azad edilmiş ərazilərimizdə 
mühəndis-istehkam bölmələrinin 
fəaliyyəti nəticəsində 17 min hektardan 
artıq ərazi mina və partlamamış döyüş 
sursatlarından təmizlənib. Ümumilikdə, 
6 min ədəddən artıq piyada əleyhinə, 
2 min ədəddən artıq tank əleyhinə və 
9400 ədəddən artıq partlamamış döyüş 
sursatı aşkarlanaraq məhv edilib.

Minatəmizləmə işlərində əsas 
səylər azad olunan ərazilərdə yaşayış 
məntəqələri, əkin sahələri, yollar və 
in frastruktur obyektlərinə yönəldilib. 
Dağlıq və çətin keçilən ərazilərdə 
yerləşən bölmələrimizin mövqelərinə, 
ümumilikdə, 140 kilometrdən artıq yeni 
təminat yolu çəkilib.

“Xalq qəzeti” 

 Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən bərpa-quruculuq 
layihələrinin icrası ilə bağlı IX Qlobal Bakı Forumunun Şuşada 
“Azərbaycanın Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının 
yenidən qurulması və inkişafına baxış” mövzusunda keçirilən panel 
iclasında da ətraflı məlumat verilib. Azərbaycanın işğaldan azad 
edilən adları çəkilən iqtisadi rayonlarının yenidən qurulması və 
inkişafı istiqamətində görülən işlər, eləcə də ərazilərin minalardan 
təmizlənməsi məsələlərindən danışan Azərbaycan Respublikası 
 Prezidentinin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov 
Şuşada əksər tarixi abidənin işğal dövründə dağıdıldığını, hazırda 
onların bir hissəsinin bərpa edilməkdə olduğunu bildirib. O, şəhərdə 
aparılan yenidənqurma işlərindən danışarkən, Şuşanın elektrik 
enerjisi ilə tam təchiz olunduğunun, burada su təchizatının yaxşı-
laşdırılması, yeni su mənbələrinin tapılması istiqamətində isə işlərin 
davam etdirildiyinin, kanalizasiya sistemlərinin yeniləndiyinin, yeni 
yollar və küçələrin salınacağının da nəzərdə tutulduğunu qeyd edib.

Bakı Forumu bənzərsiz 
beynəlxalq platformaya çevrilir

Məlum olduğu kimi, Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzi qlobal məsələləri müzakirə 
edən nüfuzlu beynəlxalq institutlardan birinə 
çevrilmişdir. Mərkəzin təşkilatçılığı ilə keçirilən 
IX Forumda, təqribən, 50 ölkədən yüzlərlə ali 
və yüksək səviyyəli nümayəndə – indiki və 
sabiq dövlət, hökumət başçıları, nüfuzli alimlər, 
siyasətçilər, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri 
iştirak edirdi.

“Qlobal dünya nizamına təhdidlər” mövzu-
sunda keçirilən IX Bakı Forumunda Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin çıxışı bütövlükdə düşüncələrimə 
hopdu. Dövlət başçımız dedi ki, təhlükəsizlik 
məsələləri beynəlxalq gündəlikdə duran əsas 
məsələlərdən birinə çevrilib. Eyni zamanda, 
mən əminəm ki, Avropadakı cari vəziyyət 
barədə açıq müzakirələrin aparılması tələb 
olunur. Qlobal Bakı Forumu bunun üçün 
mükəmməl platforma olaraq çıxış edir. Bu forum 
müxtəlif tərəflərin fikirlərini toplayan inklüziv 
bir forumdur və hesab edirəm ki, bu, belə də 
olmalıdır. Çünki biz hamımız dünyanı daha da 
təhlükəsiz etmək üçün bir-birimizlə daha yaxın-
dan çalışmalıyıq.

Dünyəvi problemlərdən biri böhrandır. 
Dünyada böhran gözlənilirmi? Gözlənilir. Ondan 
qurtuluş varmı? Bakı Forumunun iştirakçıları bu 
mühüm məsələnin araşdırılmasının vacibliyinə 
diqqət yönəltdilər.

Bu forum dünya miqyasında qlobal 
hadisələrin baş verdiyi zamanla səsləşir, yəni 
həmin hadisələrin baş verdiyi vaxtda keçirilir. 
Bu baxımdan, forumun böyük siyasi əhəmiyyəti 

var və sonrakı proseslərə təsiri olacaqdır. 
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzində 
qlobal problemlərin həlli yollarının araşdırıl-
ması dünyəvi proseslərə Bakının vasitəçiliyi 
kimi də anlaşıla bilər. Bu mərkəz indi dünya 
ictimaiyyətinin diqqət mərkəzindədir.

Siyasi maraqlar, bir qayda olaraq, müəyyən 
qarşıdurmalar yarada bilər. Qarşıdurmalar isə 
təhlükələrə yol açar. Buna görə də təhlükəsizlik 
məsələləri bütün dövlətlər üçün, deməli, dünya 
üçün həmişə aktual olub. Müasir şəraitdə dün-
yanın nizamını pozan qarşıdurmalar, müharibə 
həddində münaqişələr, müharibələr təhlükəsizlik 
məsələlərinə daha ciddi diqqət yetirilməsini, 
daha həssas münasibət göstərilməsini tələb 
edir. IX Qlobal Bakı Forumu bu diqqətin 
təzahürü kimi tarixləşir. Hərtərəfli, ciddi, arqu-
mentli müzakirlər bu forumu məqsədinin dərki 
baxımından mükəmməl platformaya çevirir...

Zaman-zaman dünyanı böhranlar bürüyüb. 
Böhran dövlətlərin, dünyanın nizamını pozur, 
iqtisadi durumunu nəzərəçarpacaq səviyyədə 
zəiflədir. Ona görə də böhran ərəfəsində qa-
baqlayıcı tədbirlər görülməsi olduqca vacibdir. 
Böhranla mübarizədə səlahiyyətli beynəlxalq 
institutlar, eləcə də maliyyə institutları yaxın-
dan iştirak edirlər. Bu iştirak böhran ərəfəsi 
mübarizənin mühüm tərkib hissəsi olur. Ona 
görə də böhranın törədə  biləcəyi fəsadlar 
diqqətdə saxlanılmalıdır. Bakı Forumunda bu 
məsələlərə də diqqətlə yanaşıldı.

Gözlənilməz qlobal hadisələr enerji ba-
zarlarında vəziyyətin proqnozlaşdırılmasını 
çətinləşdirir. Vəziyyət istehsalçı ilə istehlak-
çı arasında anlaşılmazlıqlar, bu və ya digər 
səviyyədə narazılıqlar da yaradır. Neftin , eləcə 
də qazın qiymətinin artması ehtimal edilməyən 
vəziyyətlər də yarada bilər. Birmənalı şəkildə 
istehsalçı dövlətlə istehlakçı dövlət arasında 
maraqlar tarazlaşdırılmalıdır. Sabit bazar iqtisa-
diyyatı üçün bu, son dərəcədə vacibdir.

Ermənistanın Azərbaycandan ərazi iddiası 
elan edilmədən başlanan ədalətsiz müharibəyə 
səbəb oldu. İşğalçı dövlət olan Ermənistan 
beynəlxalq təşkilatların qətnamələrini yerinə 
yetirmədi. Azərbaycan dövləti ərazi bütövlüyü-
nü bərpa etməli idi. Xalq buna görə müharibə 
istəyirdi. Bu müharibə işğalı sonlandıracaqdı. 
Azərbaycan ədalətli müharibəyə başladı, Vətən 
müharibəsində zəfər qazandı. Bu zəfər dünyəvi 
miqyasda haqqın, ədalətin qələbəsi kimi 
dəyərləndirildi. Dünya ictimaiyyəti bir daha inan-
dı ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin dediyi kimi, Azərbaycan 
güclü dövlətdir və onun güclü ordusu vardır...

Vətən müharibəsi başa çatandan sonra 
işğalçı dövlətin törətdiyi hərbi cinayətlər dünya 

ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılmaqdadır. Heç 
bir müharibədə bu səviyyədə qəddarlıq, vanda-
lizm olmayıb. İşğaldan azad edilmiş kəndlərin, 
şəhərlərin görkəmi təsdiqləyir ki, ermənilik 
bəşəri cinayətdir.

Tarixən bütün müharibələr sülhlə 
nəticələnib. Vətən müharibəsində 2020-ci il 
noyabrın 10-da üçtərəfli Bəyanat imzalandı. 
Bu bəyanat Azərbaycanın qalib, Ermənistanın 
məğlubiyyət sənədi idi. Ancaq Ermənistan bu 
sənədə tam əməl etmir. Niyə? Bu sual həm 
də Rusiyanı bəyanatı imzalayan üçüncü tərəf 
olaraq narahat etməlidir...

Sülh prosesi ikitərəfli siyasi anlayışdır. Bu 
proses onda reallaşır ki, hər iki tərəf ona ciddi 
əməl etsin. Üçtərəfli Bəyanat da, qazanılan 
zəfərdən sonrakı proseslər də tələb edir ki, 

daha ərazi iddiası olmamalıdır. Əgər belə bir 
iddia olarsa, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyü-
nü qorumaq üçün bütün vasitələrdən istifadə 
edəcəkdir. Azərbaycan sərhədlərin delimitasiya-
sı ilə bağlı komissiya yaradıb. Bəs Ermənistan? 
Ləngimənin səbəbi, yaxud səbəbləri nədir?

Beynəlxalq təşkilatlar illərlə işğalçı dövləti 
qəbul edilmiş qətnamələri yerinə yetirməyə 
məcbur edə bilmədi. ATƏT-in Minsk qrupu 
yararsız fəaliyyəti ilə heç nəyə nail ola bilmədi. 
Münaqişəni Azərbaycan Ordusu həll etdi.

Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
sərkərdəliyi ilə Azərbaycan Ordusu qalib gəldi. 
Bu döyüş ruhun döyüşü idi, bu qələbə haqqın  
qələbəsi oldu. Qələbədən sonra ATƏT-in Minsk 
qrupuna ehtiyac varmı? Olmayan münaqişənin 
həllinə maraq göstərən bu qurumun niyyəti 
nədir? Azərbaycana belə bir qurum lazım 
deyil!..

Forumda Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyevin dediyi kimi, 
“İndi biz Ermənistanla münasibətləri normal-
laşdırmağın yolları barədə düşünməliyik, sülh 
müqaviləsi imzalamalıyıq. Azərbaycan Qarabağ 
münaqişəsini həll etdikdən sonra Minsk qru-
punun fəaliyyətinə artıq ehtiyac yoxdur. Minsk 
qrupu funksiyasını itirib” qənaəti bu istiqamətdə 
ən real siyasi qiymət kimi qəbul edilməlidir...

“Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Azərbaycan 
parlamentinin qərarı ilə 1991-ci ilin sonlarında 
ləğv edilib. Bizim ərazimizdə belə bir inzibati 
struktur yoxdur. Bu səbəbdən, dırnaqarası 
statusla bağlı istənilən istinad yeni qarşıdur-
maya gətirib çıxaracaq. Ermənistan hökuməti 
bunu anlamalı və tarixi yenidən yazmaq 
cəhdlərindən çəkinməlidir, çünki tarix artıq ya-
zılıb”. Ölkə başçısının bu fikri Ermənistanın da, 
onun mövqeyinə “can yandıranların da” xarici 
siyasətində tərpəniş, bəşəriliyə meyil yaratma-
lıdır...

“Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsinin 
ən qısa zamanda həlli gələcək regional sülhün 
fundamental elementlərindəndir. Əgər bizə bu 
əlaqə yolu təqdim edilməyəcəksə sülh haq-
qında danışmaq çətin olacaq və Azərbaycanın 
Ermənistanla birgə yaşayış və normal qonşuluq 
münasibətlərinin qurulmasına yönəlmiş bütün 
səyləri uğursuz olacaq” – kəlamı qarşı tərəfi 
ciddi düşündürməlidir...

“Qlobal dünya nizamına təhdidlər” möv-
zusunda IX Qlobal Bakı Forumu bəşəri mis-
siyanın platforması kimi tarixləşir. Həm də 
Azərbaycanda, Bakıda...

Səbinə XASAYEVA,  
Milli Məclisin deputatı

Beynəlxalq aləmdə baş verən hadisələrin kəskinləşməsi, pozulan dünya 
nizamı beynəlxalq tədbirlərə diqqəti xeyli dərəcədə artırır. Azərbaycan kimi 
mühüm geosiyasi bir məkanda yerləşən, kifayət qədər yüksək siyasi nüfuza, 
böyük təbii sərvətə, iqtisadi qüdrətə malik olan bir ölkədə keçirilən beynəlxalq 
tədbirlər də həmişə diqqət mərkəzində olur.

İyunun 16-da keçirilən “Qlobal dünya nizamına təhdidlər” mövzusunda IX 
Bakı Forumu da bu baxımdan yaddaqalan oldu. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin himayəsi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin 
təşkilatçılığı ilə keçirilən qlobal forum dünya miqyaslı problemlərin 
araşdırılmasına və həlli yollarının müəyyənləşdirilməsinə istiqamətləndirildi. 
Bu qəbildən müxtəlif miqyaslı və təyinatlı çox tədbirlər keçirilsə də, IX Bakı 
Forumu öz möhtəşəmliyi, mükəmməlliyi, obyektivliyi və qərəzsizliyi ilə diqqəti 
cəlb edir.

Azad olunmuş ərazilərdə yol layihələrində 
işləmək üçün 45 mindən artıq işçiyə icazə alınıb 

AAYDA-dan verilən məlumatda bildirilir ki, 
yol infrastruktunun sürətli bərpası və yenidən 
qurulması kimi məsələlər ölkəmiz üçün 
prioritet əhəmiyyətə malikdir. İşğaldan azad 
edilmiş ərazilərə investisiyanın cəlb edilməsi 
üçün tədbirlər planının hazırlanması, həyata 
keçirilən layihələrin dövlət strategiyalarına 
uyğunlaşdırılması ərazilərimizin bərpası za-
manı xüsusi olaraq nəzərə alınır. Bu layihələr 
sayəsində yeni iş yerlərinin yaradılması, öz 
növbəsində, işsizlik problemlərinin də azal-
masına xidmət edir.  

Azad olunmuş torpaqlarımızda 
yenidənqurma işlərinin başlanması ilə 
bağlı cənab Prezidentin sərəncamlarına, bu 
istiqamətdə imkanlar, planlar və qərarlara 
uyğun olaraq, Azərbaycan Avtomobil Yolla-
rı Dövlət Agentliyi tərəfindən də mütəmadi 
olaraq mümkün və müvafiq addımlar atılır. 
Böyük zəhmət və vaxt tələb edən bu işlərin, 
sistemli şəkildə həyata keçirilən layihələrin ic-
rası zamanı agentlik tərəfindən ötən müddət 
ərzində 38726 nəfər Azərbaycan, 6808 nəfər 
Türkiyə vətəndaşının işğaldan azad olunmuş 
ərazilərimizdə aparılan yol infrastrukturu 
layihələrində işə cəlb olunması üçün icazələr 
alınıb. Davamlı olaraq yol infrastrukturu 
layihələrində əlavə işçi qüvvəsinə ehtiyac ya-
randığı zaman yeni işçilərlə bağlı  icazələrin 
alınması davam etdirilir.  

Qarabağın dirçəldilməsi istiqamətində 
icra olunan yol infrastrukturu layihələri azad 
olunan torpaqlarımızda yeni və beynəlxalq 
standartlar çərçivəsində infrastrukturun for-
malaşmasını özündə əks etdirir. İnşa olunan 
yolların bölgənin inkişafının sürətlənməsi, 
regionun tranzit əhəmiyyətinin artırılmasında 
əvəzsiz rolu var. 

Qeyd edək ki, ərazilərdə sosial-iqtisa-
di inkişafa xidmət edən yol infrastrukturu 
layihələrinin icrası zamanı yerli şirkətlərlə 
yanaşı Azərbaycana dost ölkələrdən olan 
şirkətlərlə tərəfdaşlıq və təcrübə mübadiləsi 
aparılır, yolların tikintisində bu təcrübələrdən 
istifadə olunur. 

Azərbaycan və Türkiyə tərəfindən bu 
sahədə genişmiqyaslı işlər həyata keçirilir, 
qardaş ölkənin yol tikintisi sahəsində ixtisas-
laşmış şirkətləri ilə əməkdaşlıq edilir. 

Qazandığımız böyük zəfərdən sonra 
geniş tikinti-quruculuq meydanına çevrilən 
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayon-
larında yenidən qurulan bütün infrastruktur 
layihələr sayəsində əhali öz doğma yurdları-
na qayıdacaq, burada həyat yenidən canla-
nacaq və bu canlanma təkcə Azərbaycanın 
yox, bütün bölgənin inkişafına təkan verəcək.

Samirə ƏLİYEVA,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, müzəffər Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin 
qətiyyəti, ordumuzun şücaəti 
sayəsində qazanılan böyük 
zəfərdən sonra işğaldan azad 
edilmiş ərazilərdə düşmən 
tərəfindən dağıdılmış infra-
strukturun bərpası dövlətimizin 
qarşısında duran əsas 
məsələlərdən birinə çevrildi. Yaponiya minaların 

təmizlənməsində 
Azərbaycana dəstəyini 
davam etdirəcək  

Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri 
Vada Cuniçi bildirib ki, Yaponiya hökuməti 
Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərində bərpa-
quruculuq və minatəmizləmə işlərinə dəstək 
göstərməyə hazırdır.

Səfir qeyd edib ki, Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu 
(BAMF) ilə Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyi arasında 
“Tərtər Rayonunun Minadan Təmizlənməsi üçün Təchizatların 
Təmin Edilməsi” layihəsi çərçivəsində 11 ədəd mina təmizləyən 
aparat və eyni zamanda avtomobil təqdim olunub.

Vada Cuniçi deyib: "Yaponiya hökuməti azad olunmuş 
ərazilərdə bərpa-quruculuq və minatəmizləmə işlərinə dəstək 
göstərməyə hazırdır. Bu çərçivədə də bu layihəni həyata 
keçirmək qərarına gəldik. Bundan sonra da Yaponiya hökuməti 
olaraq bu kimi fəaliyyətlərə dəstək göstərməyə davam 
edəcəyik. Azərbaycan hökumətinin işğaldan azad olunmuş 
ərazilərdə "yaşıl" enerji zonasının yaradılması məsələlərində 
yapon şirkətləri ilə əməkdaşlıq edilib. İstərdik ki bu layihələr 
daha da genişlənsin".

“Xalq qəzeti”
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