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Postmüharibə reallığı 
regionda yeni iqtisadi-siyasi 
inkişafa güclü təkan verəcək

Bu gün Azərbaycan Cənubi 
Qafqazda və Xəzər dənizi 
hövzəsində iqtisadi və siyasi sa-
bitliyin dayağı kimi qiymətləndirilir. 
Xüsusilə də 44 günlük İkinci 
Qarabağ müharibəsindən sonra 
regionda yaranmış yeni reallıqlar 
fonunda rəsmi Bakının və strateji 
tərəfdaşları ilə birgə yürütdüyü 
siyasət Azərbaycanın geosiya-
si aktor kimi çəkisini daha da 
artırır. Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələri ərazi bütövlüyümüzü 
bərpa etdikdən dərhal sonra ölkə 
başçısının tapşırıqlarına uyğun 
olaraq Qarabağda başlanılan 
quruculuq işləri intensiv şəkildə 
həyata keçirilir. 

Müharibədən sonrakı dövrdə 
görülən işlərə baxarkən azad 
edilmiş rayonlarımızda bərpa və 
təmir işlərinin tempi onu göstərir 
ki, tezliklə Qarabağ Cənubi 
Qafqazda ən müasir yaşayış 
məntəqəsinə çevriləcəkdir. Bu 
dövrün ən mühüm hadisələrinə 
nəzər saldıqda Cənubi Qafqazda 
yeni reallıqlar yaratmış 10 noyabr 
Bəyanatının xüsusi əhəmiyyətini 
vurğulamaq lazımdır. Bu sənəd 
nəinki regionda sülhün və 
təhlükəsizliyin təminatıdır, həm də 
beynəlxalq birliyin Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünə heç vaxt şübhə 
etməməsinin parlaq təzahürüdür. 
Bütün bunlar bir daha onu deməyə 
əsas verir ki, Azərbaycan regi-
onda sülhün və təhlükəsizliyin 
təminatçısı olmaqla, ümumilikdə, 
Qafqazda regional güc mərkəzinə 
çevrilmişdir.

Təbii ki, Qarabağ bölgəsinin 
yenidən qurulmasında əsas 
nailiyyətlərdən biri Füzulidə yeni 
beynəlxalq hava limanının açılışı 
oldu. Qarabağın hava qapısı olan 
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı ən 
müasir səviyyədə inşa olunmuşdur 
və istənilən təyyarəni qəbul etmək 
imkanları var. Burada görülən 

bütün işlər beynəlxalq norma və 
standartlara uyğun şəkildə həyata 
keçirilmişdir və sərnişinlərin 
rahatlığı üçün hər cür şərait 
yaradılmışdır. Mütəxəssislərin 
sözlərinə görə, Füzuli Beynəlxalq 
Hava Limanının Qarabağ və Şərqi 
Zəngəzur iqtisadi regionuna daxil 
olan rayonların investisiya imkan-
larını da artırır. Həmçinin Füzuliyə, 
Ağdama, Cəbrayıla, Zəngilana, 
Qubadlıya gedən qonaqlar da 
bu aeroportdan istifadə edə 
biləcəklər. 

Bundan başqa, Azərbaycan 
işğaldan azad edilmiş  
ərazilərində – Zəngilan və Laçın 
rayonlarında daha iki hava limanı 
tikir. Zəngilan Beynəlxalq Hava 
Limanının tikintisinə 2021-ci ilin 
mayında başlanılmışdır və bu il 
başa çatdırılacaq. Prezident İlham 
Əliyevin sözlərinə görə, Zəngilan 
rayonunun coğrafi yerləşməsi 
və burada olan imkanlar təbii ki, 
Zəngilanı beynəlxalq nəqliyyat-
logistika mərkəzinə çevirmək üçün 
geniş imkanlar yaradır: “Təsadüfi 
deyil ki, hava limanı məhz 
Zəngilanda inşa ediləcək. Çünki 
coğrafi vəziyyətə baxdıqda hər 
kəs görə bilər ki, Füzuli, Zəngilan 
və ondan sonra Laçın rayonunda 
inşa ediləcək üçüncü beynəlxalq 
hava limanı bütün Qarabağ və 
şərqi Zəngəzur zonasını Zəngilan 
daxil olmaq şərtilə əhatə edəcək. 
Buradan dəmir yolu, avtomobil 
yolu keçəcək, Naxçıvana yol açıla-
caq. Əlbəttə ki, Zəngilanın gələcək 
uğurlu sosial-iqtisadi inkişafı üçün 
bu hava limanının böyük rolu 
olacaqdır”. 

Mütəxəssislərin sözlərinə görə, 
Zəngilanda Hava Limanının tikilib 
istifadəyə verilməsi, eyni zaman-
da, Azərbaycan üçün şərqə yeni 
qapı açacaq. Belə ki, Zəngəzur 
dəhlizinin açılması növbəti 
tarixi nailiyyət olacaq və Şərqi 
Zəngəzurdan Qərbi Zəngəzura 

uzanan bu nəqliyyat arteriyası 
nəinki region ölkələri, həmçinin 
geniş anlamda iqtisadi fəallığı 
təmin edəcək. Bu üç hava limanı 
regionun iqtisadi reinteqrasiya-
sı üçün böyük əhəmiyyət kəsb 
edəcək. 

Bir sözlə, ən müasir tələblərə 
cavab verən beynəlxalq hava 
limanlarının inşası Azərbaycan 
dövlətinin qüdrətini göstərməklə 
yanaşı, həm də işğaldan azad 
edilmiş rayonlarımıza həyatın 
tezliklə qayıdacağından xəbər ve-
rir. Bu hava limanı, eyni zamanda, 
işğaldan azad olunmuş torpaq-
larımızda aparılan quruculuq 
işlərinin daha da sürətlənməsinə 
töhfə verəcək, ümumilikdə, 
bölgənin sosial-iqtisadi inkişafında 
müstəsna rol oynayacaq. Hava 
limanlarına bitişik sənaye zona-
larının yaradılması da nəzərdə 
tutulur. Artıq Türkiyənin özəl 
şirkətləri Zəngilan rayonunda 
aqroparkın tikintisinə başlamış-
dır. Xatırladaq ki, Azərbaycan 
 Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə 
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
ötən il oktyabrın 26-da Zəngilan 
rayonunda “DOST Aqropark”ın 
təməlini qoymuşdular. “DOST 
Aqropark” layihəsi üç mərhələdə 
icra olunacaq. Layihənin birinci 
mərhələsində inzibati binalar, 
qapalı və yarıaçıq heyvandarlıq 
kompleksləri, sosial obyektlər, 
kafe, kinoteatr, istirahət zonası, 
xidməti heyətin qalması üçün 
binalar tikiləcək. Kompleksdəki 
otlaq sahələrində 4 min baş cins 
qaramalın yetişdirilməsi, əkinçilik 
məhsulları istehsalı və digər 
fəaliyyətlər də həyata keçiriləcək. 
Bütün bunlar Azərbaycanın və 
Türkiyənin qida təhlükəsizliyinə 
töhfə verəcək, bölgənin əkinçilik 
və heyvandarlıq məhsullarının 
beynəlxalq bazarlara çıxarılma-
sına imkan yaradacaq. Aqropark 
tam işə düşdükdən sonra burada 
500 nəfərə iş imkanı yaradılacaq. 
Yeni hava limanları müasir logis-
tika və nəqliyyat mərkəzlərinin 
də diqqət mərkəzində ola-
caq. Hava limanları və onlarla 
əlaqəli  infrastruktur regionun 
təhlükəsizliyini və əlaqəsini artı-
racaq. 

Əlbəttə, azad olunmuş torpaq-
larda kommunikasiya xətlərinin 
açılması region üçün böyük 
imkanlar yaradır. Azərbaycanla 
İran arasında qonşu ölkənin 
ərazisindən keçməklə, Şərqi 

Zəngəzur iqtisadi rayonu ilə 
Naxçıvan MR arasında kommuni-
kasiya bağlantılarının yaradılması 
haqqında imzalanan anlaşma 
memorandumuna əsasən, yeni 
dəhlizin inşasına başlanılacaq. 
Belə ki, Ermənistan sərhədi ilə 
5 kilometr məsafədən keçəcək 
sözügedən yol boyunca avto-
mobil və dəmir yolu, eləcə də 
rabitə və enerji təminatı xətlərinin 
yaradılması nəzərdə tutulur. 
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, 
Rusiyaya qarşı sanksiyalar Şərqi 
Zəngəzurla Naxçıvanı birləşdirən 
layihənin strateji əhəmiyyətini da 
da artırır. Belə ki, Qərbin sanksi-
yaları Şimal dəhlizini faktiki olaraq 
sıradan çıxardığından Moskva 
daşımalarda Orta dəhlizin keç-
diyi Azərbaycan marşrutundan 
istifadə etməli olacaq. Mahiyyət 
etibarilə, Ermənistan ərazisindən 
keçəcək Zəngəzur dəhlizinin şimal 
istiqaməti ilə bir-birini tamam-
layacaq. Yeni kommunikasiya 
bağlantısı Azərbaycan və onun 
tərəfdaşlarının imkanlarını xeyli 
genişləndirəcək. 

Ekspertlər, həmçinin bildirirlər 
ki, Şərqi Zəngəzurdakı Laçın və 
Zəngilan kimi yeni hava limanları 
Şuşaya aparan Zəfər yolu ilə ya-
naşı, turizmin mühüm elementinə 
çevriləcək. Zəngəzur dəhlizinin 
önəmi həm iqtisadi, həm siya-
si, həm də tarixi baxımdan çox 
vacibdir və Azərbaycanın tarixinin 
əvəzedilməz parçası olaraq qalır. 
Prezident İlham Əliyevin dəfələrlə 
vurğuladığı kimi, Zəngəzur 
dəhlizinin Azərbaycan iqtisadiy-
yatında çox böyük rolu olacaq. 
Bu dəhlizin ən vacib nüansla-
rından biri ondan ibarətdir ki, o, 
nəinki Azərbaycanla Naxçıvan 
arasındakı nəqliyyat əlaqələrinin 
şaxələndirməsinə, həmçinin Xəzər 
və Aralıq dənizindən başlayaraq 
Cənub Şərqi Asiya və Mərkəzi 
Asiya olmaqla Avropa arasındakı 
nəqliyyat-logistika xətti funksiyası-
nı yerinə yetirəcək. 

Şübhəsiz, İkinci Qarabağ 
müharibəsinin nəticələri Cənubi 
Qafqaz regionunda və Xəzər 
dənizi hövzəsində yeni geosiya-
si vəziyyətin formalaşmasında 
mühüm mərhələ oldu. Bu gün yeni 
geosiyasi reallıq qlobal və regional 
dövlətlər tərəfindən qəbul edilir. 
Azərbaycanın strateji tərəfdaşları 
ilə atdığı addımlar onu göstərir ki, 
regionda siyasi və iqtisadi əlaqərin 

formalaşması üçün səmərəli iş-
güzar mühit var. Belə ki, Qarabağ 
regionunun münaqişədən sonrakı 
dirçəliş strategiyası çərçivəsində 
yerli və xarici özəl investisiyalar, 
kreditlər, qrantlar, texniki yardım-
lar cəlb olunur. Türkiyə, İtaliya, 
Çin, İran, ABŞ və bir sıra digər 
ölkələrin iş adamları investisiya 
layihələrində iştiraka və infrastruk-
turun bərpasına hazır olduqlarını 
bildirirlər. 

Ümumiyyətlə, Türkiyə biznesi 
Qarabağ bölgəsində tikinti, kənd 

təsərrüfatı sektoru və turizmin 
inkişafında fəal iştirak etməyə 
hazırdır və artıq bu istiqamətdə 
əməkdaşlıq həyata keçirilir. Av-
ropanın bir sıra ölkələri də, eyni 
zamanda, işgüzar dairələrindən 
də bərpa və yenidənqurma 
işlərində iştiraka hazır olduqları 
barədə bəyanatlar eşidilir. Bu, 
enerji infrastrukturunun bərpası, 
şəhərsalma, ərazilərin minalardan 
təmizlənməsi, tarixi abidələrin 
bərpası, turizm və kənd təsərrüfatı 

sahəsində olan əməkdaşlıqdır. 
Burada qeyd etmək yerinə düşər 
ki, bir sıra postsovet ölkələri 
də Qarabağın dirçəlişində işti-
rak etməyə maraq göstərirlər. 
 İnfrastruktur obyektlərinin, o 
cümlədən, beynəlxalq kommuni-
kasiyaların bərpası həm Cənubi 
Qafqazın sərhədləri daxilində, 
həm də ondan kənarda vəziyyəti 
xeyli yaxşılaşdıracaq. 

Səbuhi MƏMMƏDOV,  
“Xalq qəzeti”

Torpaqlarını işğaldan azad edən Azərbaycan Cənubi 
Qafqazda yeni reallıqlar formalaşdırdı. 30 ildir regionu 
təhdid edən Qarabağ problemi həll olundu. Bu reallıq-
lar Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə təsdiq olunmuş 
hüquqlarını bərpa etməsi, torpaqlarımızın işğaldan azad 
olunması, Ermənistanın işğal siyasətinə son qoyulma-
sıdır. Bundan başqa, tarixi qələbəmiz Cənubi Qafqaz və 
Xəzər dənizi hövzəsi regionlarında yeni iqtisadi və siyasi 
əməkdaşlığın əsasını qoydu, bölgə ölkələrinin qarşısında 
əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi üçün yeni imkanlar 
açdı. Azərbaycan, Türkiyə və İran dövlətlərinin son addım-
ları məhz belə deməyə əsas verir.

Fərrux Qarabağdır, Fərrux Azərbaycandır! 
Daha bir uğur, daha bir qələbə! Zəfərin mübarək, can Azərbaycan! 

Müzəffər Azərbaycan Ordusu daha bir cəsarət, qətiyyət nümunəsi 
göstərərək strateji əhəmiyyətli Fərrux yüksəkliyini, Fərrux kəndini 
düşməndən azad etdi. Qan tökülmədən, şəhid verilmədən daha bir 
parlaq zəfər qazandıq.

Şanlı silahlı qüvvələrimiz 10 noyabr 
2020-ci il tarixli Bəyanatın ruhuna uyğun 
mövqe dəqiqləşdirmələri həyata keçirərək, 
uzun illərdən bəri işğal altında olan çox 
mühüm, strateji əhəmiyyətli Fərrux kəndi və 
ətraf yüksəkliklərdəki mövqeləri öz nəzarətinə 
keçirdi. Uzun fasilədən sonra üçrəngli 
bayrağımız Fərruxda ucaldıldı. 

Fərrux kəndi və yüksəklikləri Birinci 
Qarabağ şavaşında ən çox şəhid veridyimiz 
yurd yerlərimizdəndir. Yüzlərlə Vətən 
sevdalımız məhz bu kənd və onun ərtafındakı 
yüksəkliklər uğrunda canını fəda etmiş, şəhid 

olmuşdu. Fərrux kəndi və onun ərtafındakı 
yüksəkliklərin yenidən nəzarətimizə keçməsi 
ilə həm də nakam şəhidlərimizin ruhları 
sevindi.

Müzəffər Ali Baş Komandanımız İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz 
şəhidlərimizin qisasını qiyamətə saxlamadı, 
qanını yerdə qoymadı. Fərruxu yenidən 
özünə, azadlığına, Azərbaycanına 
qovuşdurmuş, şəhidlərimizin ruhları 
qarşısında borclarını yerinə yetirmiş oldu.

 Nəzərə almaq lazımdır ki, Fərrux və 
oradakı yüksəklik Azərbaycan Ordusunun 
nəzarətində olmadığı halda, faktiki olaraq, 
Ağdamda müəyyən layihələri reallaşdırmaq, 
iş görmək mümkün deyildi. Ona görə də 
Fərrux kəndinin tam nəzarətə götürülməsi 
tarixi uğurdur.

Bəli, dağlı-aranlı Qarabağın hər bir qarışı 
bizimdir, Azərbaycanındır!

Bizim olub, bizimdir və bizim olacaq.
Kimsə də, kimlərsə də Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyünün, suverenliyinin tam təmin 
olunması yolunda qanuni, hüquqi haqqını 
onun əlindən ala bilməz və ala bilməyəcək.

Jalə ƏLİYEVA, 
Milli Məclisin  

Ailə, qadın və uşaq məsələləri  
komitəsi sədrinin müavini

Əminik ki, yeni mərkəzdə vətəndaş 
məmnunluğu yüksək olacaq

Qeyd edim ki, vətəndaşların 
problemləri, yaxud arzu-istəkləri 
ilə bağlı dövlət başçısına birbaşa 
və sərbəst müraciət etmələri və 
onların müraciətlərinə baxılması 
üçün yaradılan zəruri şərait 
alqışlanandır. Mərkəzdə gözləmə 
zallarının, qəbulların aparılacağı 
xidməti otaqlarının, kollektiv qəbullar 
üçün nəzərdə tutulan müxtəlif 
ölçülü zalların, həkim, psixoloq, 
hüquq məsləhətçisi, ana və uşaq 
otaqlarının təşkil edilməsi yenilik və 
təqdirəlayiqdir.

Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində 
bundan başqa da yeniliklər var. Tətbiq 
olunan yeniliklərdən biri də Çağrı 
mərkəzinin istifadəyə verilməsidir. 
Mərkəzə gələ bilməyən vətəndaşların 
Çağrı mərkəzi vasitəsilə 1111 
nömrəsinə zəng edib onları narahat 

edən məsələlər barədə məlumat 
verə bilmələri də alqışlanandır. Bu 
müraciətlərin operatorlar tərəfindən 
dərhal qəbul olunması, vətəndaşlara 
müvafiq izahat verilməsi də nəzərdə 
tutulub. Mərkəzdə tətbiq olunan 
daha bir yenilik isə ölkənin müxtəlif 
bölgələri ilə birbaşa videokonfranslar 
keçirilməsi imkanının yaradılmasıdır. 
Burada ölkənin bütün şəhər və rayon 
icra hakimiyyətlərinin vətəndaş 
qəbulu otaqları və Prezident 
Administrasiyasının müvafiq struktur 
bölməsi ilə paralel olaraq əlaqə 
saxlamaq imkanı verən xüsusi rabitə 
sistemi yaradılıb. Deməli, bölgələrdə 
olan hər hansı neqativ hal və ya 
araşdırılmasına ehtiyac olan məsələ 
dərhal mərkəzə çatdırılacaq.

Qeyd edim ki, bu mərkəzin 
istifadəyə verilməsi ictimai nəzarətin 

mühüm mexanizmlərindən biri 
olan vətəndaş müraciətlərinə daha 
operativ baxılmasına imkan verəcək. 
Mərkəzdə həm ilk dəfə qəbula gələn, 
həm də əvvəlcədən qəbula yazılan 
vətəndaşlar üçün iki qeydiyyat köşkü 
quraşdırılıb. Vətəndaşlar şəxsiyyət 
vəsiqəsi ilə qeydiyyatdan keçib 
müvafiq ardıcıllığa riayət etməklə 
qəbula yazıla və müraciət edə 
biləcəklər. Bu işdə onlara mərkəzdə 
fəaliyyət göstərəcək könüllülər 
yardımçı olacaqlar.

Bir sözlə, vətəndaş 
məmnunluğunun təmin edilməsi, 
dövlət qulluqçusu – vətəndaş 
münasibətlərinin keyfiyyətcə 
daha yüksək pilləyə qaldırılması, 
vətəndaşların qəbulunda şəffaflığın 
artırılması məqsədilə yaradılan 
mərkəzdə bu işin təşkili üçün hər cür 
şərait vardır.

Xatırladaq ki, indiyə qədər də 
Prezident Administrasiyasına daxil 
olan vətəndaş müraciətlərinin hər biri 
hərtərəfli təhlil olunur və qaldırılan 
bütün məsələlərə operativ qaydada 
baxılırdı. 

Məlumdur ki, hazırda mərkəzi 
və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının 
rəhbərləri tərəfindən vətəndaşların 
səyyar qəbulları həyata keçirilir. 
Eyni zamanda, Prezident 
Administrasiyasının struktur 

bölmələrinin rəhbərləri tərəfindən də 
vətəndaşların qəbul ediləcəyi nəzərdə 
tutulub.

Mərkəzin açılışında bildirildi ki, 
ötən il Prezident Administrasiyasına 
daxil olan müraciətlər əsasən, sosial 
müdafiə, İkinci Qarabağ müharibəsi 
və onun nəticələri, hüquq-mühafizə 
orqanlarının, məhkəmələrin fəaliyyəti, 
əfv məsələləri, səhiyyə xidmətləri, 
torpaq məsələləri və işğaldan azad 
edilmiş ərazilərlə bağlı olub. Bu 
müraciətlərə operativ baxılaraq 
müvafiq kömək göstərildiyinə görə 
dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin 
ünvanına həmin dövrdə 30 minə 
yaxın minnətdarlıq məktubu daxil 
olub.

Əminik ki, yeni yaradılan mərkəz 
qarşısına qoyulan vəzifələrin 
öhdəsindən bacarıqla gələcək və 
vətəndaş məmnunluğu arzu edilən 
səviyyədə olacaq.

Aydın HÜSEYNOV, 
Milli Məclisin deputatı

Dövlət başçımızın Prezident Administrasiyasının Vətəndaş 
Qəbulu Mərkəzinin açılışında iştirakı və administrasiyanın 
rəhbəri Samir Nuriyevin mərkəzdə yaradılan şərait barədə 
verdiyi məlumatı televiziyada maraqla izlədim. Prezidentin 
vətəndaşlara müraciətində “Görsəniz ki, rəhbər şəxslər əyri 
yola gedir, mütləq məlumat verin”, – fikrini xatırladım. Bu 
mərkəzin açılışı onu sübut edir ki, dövlət başçımız hər an 
xalqın yanındadır, onun dərd-sərini daha yaxından öyrənmək, 
problemlərinin daha tez çözülməsinə şərait yaratmaq istəyir.
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