
“Bu, hamımızın qələbəsidir,  
Azərbaycan xalqının qələbəsidir. 
Çünki xalqımız işğal dövründə əyil-
mədi, vəziyyətlə barışmadı, öz doğma 
torpaqlarını unutmadı. Hətta bu tor-
paqları görməyən gənclər də bu tor-
paqların azad edilməsi eşqi ilə yaşa-
mışlar və ölümə gedən də məhz onlar 
oldu. 

Birinci sırada gedən məhz o uşaq-
lar idi ki, işğaldan sonra dünyaya gə-
liblər və bəlkə də işğal dövründə on-
ların 5-10 yaşı var idi. Yəni, bu, onu 
göstərir ki, xalqımız müqəddəs Zəfər 
gününü gözləyirdi, bütün çətinlik-
lərə, əzab-əziyyətlərə baxmayaraq, bu 
günü gözləyirdi və inanırdı ki, bu gün 
gələcək və biz də, sadəcə olaraq, bü-
tün xalqımızı səfərbər etmək, gəncləri 
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etmək 
üçün səylər göstərdik. Əlbəttə ki, or-
dumuzu gücləndirdik, iqtisadiyyatı 
gücləndirdik, beynəlxalq mövqeləri-
mizi genişləndirdik və istədiyimizə 
nail olduq, tarixi ədalətə nail olduq. 
Bu gün sizinlə bərabər buradayıq. 
Mən dördüncü dəfədir ki, Zəngilana 
gəlirəm. Dekabr ayında gəlmişdim, 
o vaxt vəziyyətlə tanış olduq. Ondan 
sonra fevral ayında gəlmişdim, o vaxt 
ermənilər tərəfindən bir çox hissəsi 
dağıdılmış Bəsitçay qoruğunda çinar 
ağacları əkdik. Aprel ayında gələndə 
hava limanının təməli qoyuldu. İndi 
oraya baş çəkdim, artıq zolağın tor-
paq işləri hazırlanır. Bilirsiniz ki, sovet 
vaxtında Zəngilanda hava limanı yox 
idi. Amma indi nəinki hava limanı, 
beynəlxalq hava limanı olacaq və Zən-
gilan ölkəmizin nəqliyyat-logistika 
mərkəzinə çevriləcək. Çünki Zəngəzur 
dəhlizi buradan keçir, dəmir yolu, Ho-

radiz-Ağbənd avtomobil yolu tikilir. 
Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı 
son hadisələr onu göstərir ki, istədi-
yimizə nail oluruq. Birinci mərhələdə 
Ermənistan tərəfi müqavimət göstərsə 
də, indi özləri artıq buna razılaşıblar. 
Burada, əlbəttə ki, yumşaq desək, bi-
zim rolumuz az deyil. Ona görə artıq 
avtomobil yolunun açılışı məsələsi 
həll olunur, dəmir yolu məsələsi həll 
olunur. Bu gün Moskvada Azərbay-
can, Rusiya, Ermənistan baş nazirlə-
rinin müavinləri növbəti dəfə görüşə-
cəklər və bizim mövqeyimiz orada bir 
daha səslənəcək. Beləliklə, Zəngilanda 
müasir logistika-nəqliyyat mərkəzi, 
yük təyyarələri, sərnişin təyyarələri, 
dəmir yolu qovşağı, avtomobil yolları 
- bütün infrastruktur qurulacaq, para-
lel olaraq təbiətin qorunması, çayların 
qorunması. Bilirsiniz ki, Oxçuçayı er-
mənilər nə günə qoymuşlar. Oxçuçay 
təbii fəlakət zonasıdır. Oradan götü-
rülən analizlər göstərir ki, zəhərli mad-
dələrin həcmi normadan bəlkə də 10 
dəfə, 20 dəfə artıqdır. Biz bu çayları 
təmizləyəcəyik və burada dağ-mədən 
sənayesi inkişaf edəcək. Vejnəli qızıl 
yatağını ermənilər xarici şirkətlərlə 
birlikdə qanunsuz olaraq istismar edir-
dilər. O xarici şirkətlərin məhkəməyə 
verilməsi prosesinə start verdik, yaxın 
gələcəkdə eşidəcəksiniz. Onların bu 
işdən boyun qaçırmaq cəhdləri demək 
olar ki, imkansızdır. Çünki hər şey 
göz qabağındadır. Başqa ölkənin əra-
zisində qanunsuz işlər görüb, buradan 
qızılı qanunsuz olaraq daşıyıb və dün-
ya bazarlarında satıb. Biz onlarla əlbir 
olanları da məsuliyyətə cəlb edəcəyik. 
Beynəlxalq hüquqşünasları da cəlb et-
dik.

Artıq turizm, kənd təsərrüfatı, 
nəqliyyat, logistika, ətraf mühitin qo-
runması və əlbəttə ki, insanlar üçün 
şəraitin yaradılması istiqamətində iş-
lər görülür. İndi Ağalı kəndi inşa edi-
lir, Zəngilan şəhərinin baş planı təs-
diq olunandan sonra burada da inşaat 
işlərinə start verəcəyik. Zəngilan ölkə 
üzrə çox müasir və böyük əhəmiyyətə 
malik olan bölgəyə çevriləcəkdir. Şü-
bhəm yoxdur, bunu sizinlə birlikdə 
edəcəyik və sizin də məsləhətinizə eh-
tiyac olacaq. Ona görə ki, baş plan təq-

dim olunandan sonra gərək ictimaiyyət 
də öz fikrini desin. Çünki siz - burada 
yaşamış insanlar yaxşı bilirsiniz, hara-
da nə olub. Yəqin ki, siz də bu dağıntı-
ları görüb yadınıza salırsınız ki, burada 
nə olub”.

(20 oktyabr 2021-ci ildə Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev və birinci xanım Meh-
riban Əliyevanın Zəngilan rayon icti-
maiyyətinin nümayəndələri ilə görü-
şündəki çıxışından) 
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Oktyabrın 26-da Zəngəzur dəh-
lizinin - Horadiz-Cəbrayıl-Zəngi-
lan-Ağbənd avtomobil yolunun təməli 
qoyulub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti İl-
ham Əliyev və Türkiyə Respublikası-
nın Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
əvvəlcə Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avto-
mobil yolunda tikinti işlərinin gedişi ilə 
tanış oldular.

Görülən işlər barədə dövlət başçı-
larına məlumat verildi ki, bu gün təməli 
qoyulacaq yol Zəngəzur dəhlizi yolu-
dur. Başlanğıcını dayandığımız bu yer-
dən götürəcək. Birinci qovşaq budur. 
Buradan Ağbəndə, Ermənistan sərhə-
dinə qədər məsafə 123,6 kilometrdir.

Bu yolun üzərində də 3 tunelimiz 
var. Uzunluğu toplam 3610 metrdir. 
Hazırda Zəngilan ərazisində dördüncü 
tunel tikilir. Tuneldə artıq 160 metr iş 
görülüb. Bu hissədə bütün yolu “Kal-
yon” şirkəti tikir. Həmin yolun üzərində 
Zəngilan hava limanı da yerləşir. Hava 
limanına gedən yolun 20 kilometrlik 
hissəsini “Kalyon” şirkəti ilə birlikdə 
Azərbaycan şirkəti tikir. Bu yolun üzə-
rində rayon mərkəzləri ilə hava lima-
nını birləşdirən 7 qovşaq tikiləcək. Bu 
qovşaq təməli qoyulan yolun sıfırıncı 
kilometrində olacaq.

Bu, yol 6-4 cərgəli Əhmədbəy-
li-Füzuli ana yoludur. Bu isə, həmin bu 
qovşaqdan çıxıntılarla Zəngəzur dəhlizi 
ilə Naxçıvana, oradan da İstanbula ge-
dən yol olacaq, İnşallah. Bu da Əhməd-
bəyli-Füzuli-Şuşa yolunda gedən tikinti 
işlərinin şəkilləridir, “Çingiz İnşaat”ın 
işlədiyi tunellərdir. Burada işlər həm 
partlatma üsulu ilə gedir, həm də sıxma 
üsulu ilə.

Hazırda qısa tunellərdə işlərin 45-
50 faizi yerinə yetirilib. Bunlar da tikin-
ti vaxtı görülən işlərdir. Biz möhtərəm 
cənab Prezidentin göstərişi ilə orada 
tikintiyə qışda başlamışdıq. Ümumiy-
yətlə, Qarabağ zonasında heç vaxt 4-6 
cərgəli avtomobil yolu olmamışdır. İlk 
dəfədir Qarabağda belə yollar tikilir. 
Bu isə Zəngəzur dəhlizi üzrə “Kalyon” 
şirkətinin çəkdiyi yollardır. Burada da 
həyat olmayıb. Bu yolun mövcud Ho-
radiz yoluna ən uzaq məsafəsi 1,6 ki-
lometr, ən yaxın məsafəsi 200 metrdir. 
Böyük işlər görülüb, “Kalyon” şirkəti 
tərəfindən işin demək olar ki, 45 faiz-
dən çoxu yerinə yetirilib

Sonra Azərbaycan və Türkiyə pre-
zidentləri Zəngəzur dəhlizinin - Hora-
diz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd avto-
mobil yolunun təməlini qoydular.

Oktyabrın 26-da Zəngilanın Ağalı 
kəndində Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə 
Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tay-

yib Ərdoğan mətbuata birgə bəyanat-
larla çıxış ediblər.

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev bildirib ki,  bu 
gün Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının 
açılışında birlikdə iştirakımız bir daha 
bizim birliyimizi göstərir, gücümüzü 
göstərir. Onu göstərir ki, Türkiyə və 
Azərbaycan iki qardaş ölkə kimi hər za-
man bir-birinin yanındadır. Füzuli Bey-
nəlxalq Hava Limanının inşası cəmi 
səkkiz ay davam etdi. Səkkiz ay ərzində 
beynəlxalq hava limanı inşa edildi. Bu 
hava limanının inşasında Azərbaycan 
və Türkiyə şirkətləri iştirak etmişlər. 
Yəni, bu, bizim birgə uğurumuzdur.

Bu gün Zəngilanın Ağalı kəndin-
dəki bu rəsmi mərasim tarixdə qalacaq. 
Adətən rəsmi mərasimlər paytaxtlarda 
keçirilir. Ancaq biz rəsmi mərasimləri 
bütün görüşlər zamanı keçiririk. Həm 
Şuşada, həm də bu gün Zəngilanda rəs-
mi mərasimlərin keçirilməsi, Türkiyə 
və Azərbaycanın Dövlət himnlərinin 
səslənməsi, bizim birgə addımlarımız 
tarixdə əbədi qalacaq. Bu tarixi biz bir-
likdə yazırıq. Necə ki, bütün müharibə 
dövrü ərzində birlikdə idik, bu gün də 
bir yerdəyik.

Biz İkinci Qarabağ savaşının bi-
rinci ildönümünü yaşayırıq. Dünən Qu-
badlı şəhərinin azad olunmasının birin-
ci ildönümünü qeyd edirdik. İki həftə 
bundan sonra Şuşanın azad olunmasını 
qeyd edəcəyik, böyük Zəfər bayramı 
kimi qeyd edəcəyik.

İkinci Qarabağ savaşının ilk saatla-
rından son dəqiqələrinə qədər Türkiyə 
Azərbaycanın yanında olmuşdur. Əziz 
qardaşım, hörmətli Cümhurbaşqanı ilk 
saatlarda Azərbaycana dəstək göstərdi, 
bütün dünyaya bəyan etdi ki, Azərbay-
can tək deyil, Türkiyə Azərbaycanın 
yanındadır. Bu, bizə çox böyük siyasi 
və mənəvi dəstək, əlavə güc verdi. Əziz 
qardaşım, bu gün Azərbaycan xalqı 

haqlı olaraq Sizə öz təşəkkürünü bildi-
rir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda hər kəs 
Sizi sevir, Sizə böyük hörmətlə yanaşır. 
Siz bizim Zəfərimiz üçün çox böyük iş-
lər görmüsünüz və bu gün artıq qurucu-
luq dövründə, bərpa dövründə yenə də 
bizimlə bərabərsiniz.

Bu gün burada, Zəngilanda olarkən 
təbii ki, biz Zəngəzur dəhlizi haqqında 
danışmasaq düzgün olmaz. Zəngilan 
Şərqi Zəngəzur bölgəsində yerləşir və 
buradan keçən Zəngəzur dəhlizi bü-
tün Türk dünyasını birləşdirəcək. Həm 
Azərbaycan, həm Türkiyə Zəngəzur 
dəhlizinin gerçəkləşməsi üçün əməli 
addımlar atır. Əminəm ki, bu addımlar 
yaxın gələcəkdə öz bəhrəsini verəcək-
dir.

Bu gün Əziz qardaşımla və qonaq-
larla birlikdə böyük avtomobil yolunun 
təməlini qoyduq. Bu avtomobil yolu da 
Zəngəzur dəhlizinin bir hissəsidir. Bu 
avtomobil yolunun və dəmir yolunun 
çəkilişi nəticəsində biz istədiyimizə 
nail olacağıq.

Mən bu gün fürsətdən istifadə 
edərək Azərbaycanın azad edilmiş tor-
paqlarında fəaliyyət göstərən bir çox 
Türkiyə şirkətlərinə öz təşəkkürümü 
bildirmək istəyirəm. Onların yorulmaz 
səyləri nəticəsində bu gün bu bölgədə 
yollar salınır, dəmir yolları çəkilir, tu-
nellər tikilir, infrastruktur layihələri 
gerçəkləşir. Bu, bir daha bizim birli-
yimizin, qardaşlığımızın təcəssümü-
dür. Tam əminəm ki, bundan sonra da 
Türkiyə və Azərbaycan iki qardaş ölkə 
kimi bir yerdə irəli gedəcək, xalqla-
rımız bir-birinə daha da yaxın olacaq, 
dövlətlərimiz bundan sonra da uğurlu 
əməkdaşlıq edəcək. Beləliklə, Türkiyə 
ilə Azərbaycanın birgə gücü daha da tə-
sirli olacaq.

Türkiyə Respublikasının Preziden-
ti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib ki, 
işğaldan azad edilən bu gözəl bölgəyə - 

Füzuliyə səfərimdən dörd ay yarımdan 
sonra bu dəfə Zəngilanda olmaqdan bö-
yük məmnunluq duyuram.

Bugünkü səfərimiz zamanı Azər-
baycanın işğaldan azad edilən bu böl-
gələrinin qısa müddət ərzində həqiqətən 
necə dirçəldiyini, necə sürətlə inkişaf 
etdiyini gördük. Bu, hər igidin, hər 
siyasətçinin işi deyil. Bu qədər qısa 
müddətdə bu investisiyaları yatırmaq, 
bu işləri həyata keçirmək, inanıram ki, 
doğma yurdundan ayrılmağa məcbur 
qalmış azərbaycanlı qardaşlarım üçün 
buradan bir müjdə vermək imkanı ya-
radır. Çünki azərbaycanlı qardaşlarım 
ayrıldıqları torpaqlara, inanıram ki, ən 
qısa vaxtda son dərəcə gözəl şəkildə 
inşa edilən, canlandırılan bu yerlərə qa-
yıtmaq imkanı əldə edəcəklər. Burada 
qarşımızdakı binaya, sol tərəfimizdəki 
binalara baxırıq. Bu binalar orijinal, ta-
rixi üslubda son dərəcə gözəl bir şəkil-
də inşa edilir.

Buraya gəlməzdən əvvəl Füzulini 
bir tərəfdən Şuşa, digər tərəfdən də cə-
nub sərhədi boyunca Ağbənd, gələcək-
də isə, İnşallah, Naxçıvan ilə birləşdirə-
cək yolların inşa edildiyini gördük, işçi 
qardaşlarımızla görüşdük. Bu yollar 
bölgədə çoxtərəfli daşımaların əsasını 
təşkil edəcək. Füzulidə də bildirdiyim 
kimi, bu qədər qısa müddətdə bölgənin 
bərpası istiqamətində görülən işlər həm 
Azərbaycan, həm də regionumuz üçün 
qürurverici və ümidvericidir.

Azərbaycan bölgənin əsl potensi-
alının həyata keçirilməsinə mane olan 
işğalı şanlı Zəfəri ilə sona çatdırdı, 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının illərdir 
tətbiq olunmayan qətnamələrini özü 
həyata keçirdi. Davamlı sülhün təmin 
olunması və arzu edilən normallaşma 
istiqamətində irəliləyişin olması üçün 
şərait bu gün əvvəllər olmadığı qədər 
əlverişlidir. Bunun üçün bölgədəki yeni 
duruma uyğun hərəkət edilməlidir. Biz 
bölgədə davamlı sülhün və əhatəli nor-
mallaşmanın tərəfdarıyıq. Bu coğrafi-
yadan keçəcək torpaq yollar və dəmir 
yolu xətləri təkcə Azərbaycan və Tür-
kiyə üçün deyil, bütün bölgə ölkələri 
üçün iqtisadi və ticari fürsətlər yara-
dacaq. Gün gələcək Zəngəzurdan çıxıb 
İstanbula qədər gedə biləcəyik, İğdıra, 
Qarsa gedə biləcəyik və bölgənin tran-
zit, logistika mərkəzinə çevrilmə imka-
nı möhkəmlənəcək. Bu inkişafdan İran, 
Gürcüstan, Ermənistan da daxil olmaq-
la Azərbaycanın bütün qonşuları isti-
fadə edəcəklər. Bir sözlə, bu layihələr 
kənarlaşdırıcı deyil, əhatəedicidir. Bu 
prosesdə sərhədlərin müəyyənləşdi-
rilməsi və qarşılıqlı olaraq tanınması 
zəruridir. Mehriban qonşuluq münasi-
bətlərinin əsasını da bu anlayış təşkil 
etməkdədir.

Zəngəzur dəhlizinin - Horadiz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd avto-
mobil yolunun təməlini qoyuldu



        Noyabr 2021- ci il                                                                 Azərbaycan dəmiryolçusu 3

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev: “27 ildən sonra 
biz işğala son qoyduq, düşməni öz tor-
pağımızdan qovduq”

“Mən bu gün Qubadlı rayon sa-
kinlərini Qubadlıya dəvət etmişəm. 
Qubadlıya xoş gəlmisiniz. Bu gün Qu-
badlı rayonunun tarixində əlamətdar 
və tarixi bir gündür. Düz bir il bundan 
əvvəl müzəffər Azərbaycan Ordusu 
Qubadlını erməni işğalından azad et-
mişdir və bundan sonra 25 oktyabr bi-
zim tariximizdə əbədi Zəfər günü kimi 
qeyd ediləcək. Bu münasibətlə sizi və 
bütün qubadlılıları, bütün Azərbay-
can xalqını ürəkdən təbrik etmək istə-
yirəm.

25 oktyabr müharibənin gedişa-
tında önəmli yer tutub. Çünki Qubadlı 
azad olunandan sonra Laçın istiqamə-
tində yolumuz açıldı və bir neçə gün-
dən sonra biz Laçının cənub hissəsində 
yerləşən kəndləri də azad etdik. Belə-
liklə, Laçın dəhlizini nəzarətə götür-
dük və artıq müharibənin taleyi həll 
edilmişdi. Düzdür, hələ Şuşa uğrunda 
şiddətli döyüşlər qabaqda idi, digər ya-
şayış məntəqələrimizin azad olunması 
ilə bağlı əməliyyat planları hazırlanırdı, 
ancaq artıq həm bütün dünya, həm də 
düşmən gördü ki, bizim qabağımızda 
heç bir qüvvə dayana bilməz. Biz Qu-
badlıdan sonra öz Zəfər yürüşümüzü, 
Zəfər missiyamızı şərəflə davam et-
dirdik və noyabrın 8-də Şuşada dövlət 
bayrağını ucaltdıq.

Hər bir yaşayış məntəqəsinin azad 
edilməsi tarixi hadisədir. İlk gündən 
başlayaraq müharibənin son gününə 
qədər Azərbaycan Silahlı Qüvvələri an-
caq irəli gedirdi. Birinci gündə 4 kəndin 
azad edilməsi Azərbaycan xalqına çox 
böyük sevinc bəxş etdi. Uzun illərdən 
sonra bu Qələbə sevincini biz hamımız 
yaşadıq və o vaxt, əlbəttə, heç kim deyə 
bilməzdi müharibə nə qədər davam 
edəcək. Hətta noyabrın 8-də biz Şuşa-
nı işğaldan azad edəndən sonra da mən 
şəxsən deyə bilməzdim müharibə nə qə-
dər davam edəcək. Çünki bizim planla-
rımız işğalda olan bütün torpaqları azad 
etmək idi. Ancaq bilmirdik, düşmən nə 
vaxt təslim olacaq. Halbuki, müharibə 
zamanı mən dəfələrlə öz çıxışlarımda, 
xalqa müraciətlərimdə və xarici jurna-
listlərə müsahibələrdə deyirdim ki, əgər 
düşmən bizə bizim torpağımızdan çıx-
ması ilə bağlı tarix versə, biz mühari-
bəni dayandırmağa hazırıq və bu sözə 
də əməl etdik. Bildiyiniz kimi, noyab-
rın 9-da artıq Ermənistan tərəfi də öz 
məğlubiyyətini qəbul edib, etiraf edib, 
bu məğlubiyyətlə barışıb və noyabrın 
9-dan 10-na keçən gecə kapitulyasiya 
aktına imza atdı. Biz isə Zəfər gününü 
məhz 8 Noyabr tarixində qeyd edirik. 
Çünki 8 noyabrda erməni ordusu artıq 
təslim olmuşdu.

Bu gün bu şanlı Qələbədən danı-
şarkən, ilk növbədə, əziz şəhidlərimizin 
xatirəsini yad etməliyik. Allah bütün 

şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bizim şə-
hidlərimiz bizim qəlbimizdə əbədi ya-
şayacaq. Azərbaycan xalqı, indiki nəsil 
və gələcək nəsillər həmişə şəhidləri-
mizlə fəxr edəcək. Onlardan biri bizim 
əzizimiz Şükür Həmidovdur. Qubadlı 
rayonunun sakini böyük qəhrəmanlıq 
göstərmiş və doğma rayonu uğrunda 
gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına hə-
lak olmuşdur. Şükür Həmidov bizim 
ən istedadlı və cəsarətli hərbçilərimiz-
dən biri idi. O, Aprel döyüşlərində bö-
yük qəhrəmanlıq göstərmişdi. Məhz bu 
qəhrəmanlığa görə mən ona Milli Qəh-
rəman adını verdim və özüm də şəxsən 
onu bu mükafatla təltif etdim. Ondan 
sonra məcburi köçkünlərlə bir görüş əs-
nasında onun atası Nəriman kişi ilə ta-
nış oldum və bilmirdim ki, o, Şükürün 
atasıdır. Köçkünlər üçün salınmış bir 
şəhərciyin açılışında mənə dedi, mən 
də salamlarımı çatdırdım. Eşidəndə ki, 
bu günlərdə, bir neçə gün bundan əvvəl 
bir ili olub. Eşidəndə ki, Şükür həlak 
olub, bizim hamımızın ürəyi ağrıdı. Şü-
kürün həlak olması bizim üçün böyük 
itkidir, onun ailəsi, onun yaxınları, atası 
üçün, hamımız üçün. Ona görə bu gün 
Qubadlının azad olunmasının birinci 
ildönümündə mən Şükürün əziz xatirə-
sini xüsusilə yad etmək istəyirəm. O, 
bütün hərbçilərimiz üçün, gənc nəsil 
üçün nümunədir, öz canını doğma diyar 
uğrunda fəda edib və şəhadət zirvəsinə 
ucalıb. Şəhidlərimizin xatirəsi əbədiləş-
dirilir və əbədiləşdiriləcəkdir.

Azad edilmiş bütün şəhər-kəndləri-
mizdə bərpa işləri başa çatandan sonra 
şəhidlərimizin adına küçələr qoyula-
caq, onların adı məktəblərə veriləcək. 
Artıq bu proses başlamışdır. Ölkəmizin 
müxtəlif bölgələrində, o cümlədən bu 
bölgədə - Qarabağ-Zəngəzur bölgəsin-
də bütün bərpa işləri başa çatandan, 
küçələr salınandan, məktəblər tikilən-
dən sonra bu da olacaq. Ancaq görüləsi 
işlər çoxdur. Sizin bir çoxunuz ilk dəfə-
dir ki, Zəfərdən sonra Qubadlıya səfər 
edirsiniz və görürsünüz ki, düşmən hər 
tərəfi dağıdıb. Qubadlı şəhəri demək 
olar ki, yerlə-yeksan edilib, bir salamat 

bina yoxdur. Sadəcə olaraq, erməni hər-
bçiləri öz məqsədləri üçün bir neçə bi-
nadan istifadə etmişdir, onlar da bərbad 
vəziyyətdə idi. Mən bura keçən il de-
kabr ayında gələndə gördüm ki, onlar da 
bərbad vəziyyətdədir. Ona görə də biz 
Qubadlı rayonunun bütün kəndlərini, 
o cümlədən Qubadlı şəhərini yenidən 
quracağıq. Qubadlı şəhərinin Baş pla-
nı hazırlanır və yəqin ki, yaxın aylarda 
təqdim ediləcək, o cümlədən Qubadlı 
ictimaiyyətinə təqdim ediləcəkdir. Əl-
bəttə ki, bu Baş plan ən müasir norma-
lara uyğun olacaq və Qubadlının təbiəti 
və tarixi keçmişi də memarlıqda nəzərə 
alınacaq. Amma, eyni zamanda, artıq 
bu gün Qubadlı rayonunun gələcək in-
kişafı ilə bağlı əməli-praktiki işlər apa-
rılır. Bu gün biz yeni yarımstansiyanın 
açılışını qeyd etdik və bu, azad edilmiş 
torpaqlarda yeddinci yarımstansiyadır. 
Bu infrastruktur layihəsi Qubadlının 
2050-ci ilə qədərki inkişaf dinamikasını 
nəzərə alır.

Mənə verilən məlumata görə, so-
vet vaxtında Qubadlı rayonunun ümu-
mi istehlakı 12 meqavat idi. Ancaq bu 
yarımstansiya 40 meqavata hesablanıb 
və lazım olarsa, onun gücü iki dəfə artı-
rıla bilər. Yəni, biz Qubadlının gələcək 
inkişafını belə görürük. Sovet vaxtında, 
işğala qədər Qubadlı rayonunun əhalisi 
haradasa 28 min idi, indi mənə verilən 
məlumata görə əhali 40 minə çatıb.

Bütün kəndlər dağılıb, şəhər dağı-
dılıb, bir dənə də salamat kənd qalma-
yıb. Ona görə qubadlılıları buraya yer-
ləşdirmək üçün əlbəttə ki, çox böyük 
işlər görüləcək. Burada infrastruktur 
işləri birinci sıradadır. İndi siz də gələn-
də gördünüz ki, çox geniş, dördzolaqlı 
yol çəkilir. Heç vaxt bu ölçüdə yol ol-
mamışdır. Dar bir yol idi Zəngilandan 
Qubadlıya, Laçına. İndi biz Zəngilan-
dan Qubadlıya, Laçına dördzolaqlı yol 
çəkirik ki, bu yoldan insanlar rahat is-
tifadə etsinlər. Eyni zamanda, burada 
istehsal olunacaq məhsulları bazarlara 
vaxtlı-vaxtında, itkisiz çatdırmaq üçün 
imkan olsun.

Zəngilan hava limanı gələn il is-
tifadəyə veriləcək. Zəngilan, Qubadlı 
faktiki olaraq bir zonadır, məsafə də 
çox böyük deyil. Ona görə qubadlılılar 
da bundan istifadə edəcəklər. Əlbəttə, 
Qubadlı rayonunun iqtisadi inkişaf pla-
nı ayrıca hazırlanmalıdır. Çünki infrast-
ruktur layihələri təsdiq edilib. Sosial 
infrastrukturla bağlı Baş planda bütün 
məsələlər əhatə olunacaq - məktəblər, 
xəstəxanalar və digər sosial obyektlər, 
yaşayış binaları. Qubadlı şəhərində ya-
şayış binaları tikiləcək.

Sovet vaxtında daha çox fərdi ev-
lər idi. Bir neçə beşmərtəbəli ev var 
idi. Bir-iki evin qalıqları qalıb. Ancaq 
Qubadlı şəhər kimi inkişaf etməlidir. 
Əlbəttə ki, düzgün planlaşdırma aparı-
larkən burada insanların rahat yaşaması 
üçün bütün şərait yaradılacaq. İqtisadi 
inkişafa gəldikdə, əlbəttə, rayon ictima-
iyyəti də burada çox fəal iştirak etməli-
dir - həm bərpa işlərində, eyni zamanda, 
Qubadlının düzgün inkişaf konsepsiya-
sının işlənməsində. Çünki rayon böyük 
potensiala malikdir, zəngin təbiəti, təbii 
sərvətləri var. Qubadlı rayonu ərazisin-
dən iki böyük çay keçir, Bazarçay düz 
şəhərin ortasından keçir. Həkəri çayı 
nəinki Qubadlının, bütün Azərbayca-
nın, bizim böyük sərvətimizdir. Çünki 
biz bu çaylardan məhrum idik. Həkə-
ridən də, Bazarçaydan da, Bəsitçaydan 
da, Tərtər çayından da məhrum idik. 
Ermənilər bizi məhrum etmişdi. Bu, 
böyük sərvətdir. Özü də indiki şərait-
də ki, su resursları dünyada gələcəkdə 
əsas yəni, yaşayış üçün əsas resurs kimi 
artıq tanınır. Ona görə düzgün planlaş-
dırma aparılmalıdır, iqtisadi inkişaf, 
hansı sahələr inkişaf edəcək. Əlbəttə ki, 
biz bura yerli, xarici investorları cəlb 
edəcəyik. Yəni böyük planlarımız var, 
konseptual yanaşma mövcuddur. Ancaq 
bundan sonra dəqiq planlaşdırma apa-
rılmalıdır və əminəm ki, Qubadlı sakin-
ləri fəal iştirak edəcəklər.

Mən sizi bu gün dəvət etmişəm ki, 
bu tarixi günü birlikdə qeyd edək. Bu, 
doğrudan da Azərbaycanın tarixində 
əbədi yaşayacaq bir gündür. 25 Oktyabr 
– Zəfər günü, Qubadlının azad olun-
ması günüdür. 27 ildən sonra biz işğala 
son qoyduq, düşməni öz torpağımızdan 
qovduq. Müzəffər Azərbaycan Ordusu 
öz şərəfli missiyasını şərəflə yerinə ye-
tirdi. İkinci Qarabağ müharibəsi bizim 
gücümüzü göstərdi və milli ruhumuzu 
göstərdi. Göstərdi ki, biz heç vaxt o 
vəziyyətlə barışmaq fikrində deyildik. 
Əgər qubadlılılar digər keçmiş köçkün-
lər kimi, hər il böyük ürəkağrısı ilə işğal 
günündə yığışırdılarsa, bundan sonra 
artıq o tarix tamamilə silindi, ancaq 25 
oktyabrda hamımız bayram edəcəyik. 
Sizi bir daha təbrik edirəm”.

(Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva oktyabrın 25-də Qu-
badlı rayon ictimaiyyətinin nümayən-
dələri ilə görüşündəki çıxışından)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev: “27 ildən sonra 
biz işğala son qoyduq, düşməni öz torpağımızdan qovduq”
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8 Noyabr – Zəfər Günü müna-
sibətilə Bakı şəhərində yürüş təşkil 
olunub. Zəfər yürüşü Azərbaycan 
Respublikası Müdafiə Nazirliyinin 
Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi 
Liseyi, Azərbaycan Ordusunun Tə-
lim və Tədris Mərkəzinin hərbi or-
kestrlərinin müşayiəti ilə başlayıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Az-
neft dairəsindən “Ağ şəhər” bulva-
rınadək davam edən yürüşdə hərbi 
orkestrin ifasında vətənpərvərlik və 
qələbə ruhunda mahnı və marşlar 
səsləndirilib.

Heydər Əliyev adına Azərbay-
can Ali Hərbi Məktəbinin kursantları 
440 metr uzunluğunda Azərbaycan 
bayrağını yürüş marşrutu üzrə apa-
rıblar. Yürüşü süvari dəstəsi müşa-
yiət edib.

“Ağ şəhər” bulvarınadək davam 
edən yürüş “Regional İnkişaf” İcti-
mai Birliyinin dəstəyi ilə təşkil olu-
nan flaşmobla başa çatıb. Flaşmobda 
könüllü gənclərin iştirakı ilə Vətən 
müharibəsinin rəmzi olan “Dəmir 
yumruq” kompozisiyası yaradılıb.

Bakıda Zəfər yürüşü və flaşmobu keçirilib
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Qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələrinin perspektivləri müzakirə olunub

Beynəlxalq konfrans: Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizində 
logistika, idarəetmə və əməliyyat problemləri

“Azərbaycan Dəmir Yolları” 
QSC-də Macarıstanın ölkəmiz-
dəki  səfiri Viktor Szederkenyi ilə 
görüş keçirilib.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 
sədri Cavid Qurbanov ölkələri-
miz arasındakı ikitərəfli dostluq 
və əməkdaşlıq münasibətlərindən, 
o cümlədən nəqliyyat sektorunda 
əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
üçün mövcud imkanlardan söhbət 
açıb. Beynəlxalq və regional nəq-
liyyat layihələrinin reallaşması 
prosesində, ölkənin tranzit poten-
sialının artırılması istiqamətində 
atılan uğurlu addımlardan danı-
şan  Cəmiyyət sədri dəmir yolu 
infrastrukturunun modernləşdiril-
məsi sahəsində mühüm işlər gö-
rüldüyünü diqqətə çatdırıb. Bil-
dirilib ki, Azərbaycan Beynəlxalq 
Nəqliyyat Dəhlizlərinin kəsişdiyi 
məkana çevrilib, ölkəmizin logis-
tika və tranzit qovşağı kimi rolu-
nun gücləndirilməsi üçün lazımi 
infrastrukturun qurulması prose-
si davam etdirilir. Cavid Qurba-
nov “Azərbaycan Dəmir Yolla-
rı” QSC-nin  Macarıstan dəmir 

yolları ilə “Transsibir Daşımaları 
üzrə Əlaqələndirmə Şurası” Bey-
nəlxalq Assosiasiyası (TDƏŞ) və 
Dəmir Yolları Əməkdaşlıq Təşki-
latı (DYƏT) çərçivəsində əmək-
daşlıq etdiyini deyib. O, Azərbay-
can və Macarıstan dəmir yolları, 
eləcə də aparıcı loğistika şirkətləri 
ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi 

və bu məqsədlə Bakıda görüşün 
keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış 
edib.

Macarıstanın Azərbaycanda-
kı  fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 
Viktor Szederkenyi ölkələrimiz 
arasında əlaqələrin inkişafından,  
beynəlxalq və regional layihələrin 
fəaliyyətinin genişləndirilməsi is-

tiqamətində Azərbaycan tərəfinin 
fəaliyyətindən məmnunluğunu 
bildirib. Macarıstan şirkətlərinin 
dəmir yollarının tikintisində işti-
rakda maraqlı olduğunu vurğula-
yıb.

Görüşdə qarşılıqlı əməkdaşlıq 
əlaqələrinin genişləndirilməsi ilə 
bağlı müzakirələr aparılıb. 

AMEA-nın İdarəetmə Sis-
temləri İnstitutu, Azərbaycan 
Texniki Universiteti, Polşanın 
Sileziya Texnoloji Universiteti 
və Gürcüstanın Texniki Univer-
sitetinin birgə təşkilatçılığı ilə 
“Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizində 
logistika, idarəetmə və əməliy-
yat problemləri” adlı Beynəlxalq 
Konfransın açılış mərasimi keçi-
rilib.

İnstitutdan AZƏRTAC-a bil-
dirilib ki, hibrid formatda ke-
çirilən beynəlxalq konfransda 
Azərbaycanın və bir sıra xarici 
ölkələrin alim və mütəxəssisləri 
çıxış ediblər.

Bildirilib ki, Şərq-Qərb nəq-
liyyat dəhlizi keçmiş “İpək Yolu”-

nun ayrılmaz hissəsi olub, regio-
nal iqtisadi əməkdaşlıq üçün yeni 
mexanizmlərin inkişafını tələb 
edən təşəbbüsdür. Bu dəhliz üzv 
ölkələr arasında iqtisadi inkişafı, 
mədəni mübadiləni və kommuni-

kasiyanı gücləndirir. Məhz Azər-
baycan Respublikasında nəqliyyat 
dəhlizinin mərkəzi ölkələrdən biri 
kimi böyük addımlar atılıb, dövlət 
səviyyəsində müxtəlif layihələr 
həyata keçirilib. “Bir kəmər, bir 

yol” təşəbbüsünün irəli sürül-
məsi ilə və Şərq-Qərb nəqliyyat 
dəhlizi təşkilati, iqtisadi, coğrafi 
istiqamətlərdə inkişaf etdirilib və 
eyni zamanda, yeni bir dəhliz – 
rəqəmsal kommunikasiya əlaqələ-
ri yaranıb.

Müasir dövrdə dünyada ge-
dən proseslər, ölkəmizdə yaranan 
yeni reallıqlar nəqliyyat proble-
minə akademik səviyyədə yanaş-
mağı tələb edir. Bu problemlərə 
alimlərin cəlb olunması, müxtəlif 
institutlar, o cümlədən İdarəet-
mə Sistemləri İnstitutu, ali təhsil 
müəssisələri ilə əməkdaşlıq təq-
dirəlayiqdir.
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Naxçıvanda dəmir yolu nəqliyyatı özünün yeni inkişaf 
mərhələsinə qədəm qoyub

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin 2005-ci il 
7 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə hər 
il oktyabrın 13-ü ölkəmizdə dəmir-
yolçuların peşə bayramı kimi qeyd 
olunur.

Ötən əsrin 90-cı illərində baş 
verən hadisələr, xüsusilə də erməni 
hərbi birləşmələri tərəfindən Azər-
baycan ərazilərinin 20 faizinin iş-
ğal edilməsi və bir milyondan artıq 
azərbaycanlının qaçqın düşməsinə 
gətirib çıxaran təcavüz nəticəsində 
Azərbaycan dəmir yoluna da ciddi 
ziyan dəyib. “Naxçıvan Dəmir Yol-
ları” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiy-
yətinin mətbuat xidmətinin məluma-
tında qeyd olunduğu kimi, ermənilər 
tərəfindən 240 kilometrdən çox də-
mir yolu dağıdılıb, Mehri-Kərçivan 
sahəsində qatarların hərəkətinin da-
yandırılması nəticəsində Naxçıvan 
Muxtar Respublikası ölkənin əsas 
ərazisindən təcrid edilərək blokada-
ya düşüb və dəmir yolu əlaqəsi kə-
silib.

1990-1993-cü illərdə muxtar res-
publikada yaşayan Ulu Öndər dəmir 
yolu infrastrukturunun dağılmasının 
qarşısını alıb, daxili yük və sərnişin 
daşınmasında dəmir yolu nəqliyya-
tından istifadə olunub. Ümummilli 
Liderin ikinci dəfə Azərbaycanda si-
yasi hakimiyyətə qayıdışından sonra 
isə iqtisadiyyatın bütün sahələrində 
olduğu kimi, dəmir yolu nəqliyyatı 
da özünün yeni inkişaf mərhələsinə 
qədəm qoyub. Bu qayğıdan muxtar 
respublikanın dəmir¬ yolu təsərrü-
fatına da xeyli pay düşüb. Son illər 
Naxçıvan, Şərur, Şahtaxtı, Culfa, 
Ordubad sərnişin vağzalı binaların-
da, 12 stansiya idarəetmə mərkəzin-
də, Cəmiyyət aparatının, eləcə də 
İnfrastruktur İdarəsinin inzibati bi-
nalarında, əlavə olaraq 20-yə yaxın 
inzibati və yardımçı binada yüksək 
səviyyədə əsaslı təmir işləri aparılıb.

İnkişaf Proqramı muxtar 
respublikada dəmir yolu 

nəqliyyatı infrastrukturunun 
güclənməsinə təkan verib

Naxçıvan Muxtar Respublika-
sı Ali Məclisi Sədrinin 2011-ci il 
16 mart tarixli Sərəncamı ilə təsdiq 
edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respub-

likasında dəmir yolu nəqliyyat siste-
minin 2011-2015-ci illər üzrə İnkişaf 
Proqramı” muxtar respublikada də-
mir yolu nəqliyyatının inkişafına tə-
kan verib. “Naxçıvan Dəmir Yolları” 
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 
mətbuat xidmətinin məlumatında 
bildirilib ki, İnkişaf Proqramına uy-
ğun olaraq mühüm dəmir yolu qovşa-
ğı olan Culfa stansiyasında yerləşən 
Yük və Sərnişin Daşımaları İdarəsi-
nin inzibati binası, Culfa Lokomotiv 
Deposu, Lokomotiv Briqadalarının 
İdarəedilməsi Mərkəzi və Radiora-
bitə sexi binası əsaslı təmir edilərək 
istifadəyə verilib. Muxtar respub-
likada yol-nəqliyyat kompleksinin 
yeniləşməsi istiqamətində görülən 
işlərin davamı olaraq Qarabörk və 
Vəlidağ stansiyalarında yükləmə və 
boşaltma meydanı yaradılıb. 2011-ci 
ilin may ayından isə Vəlidağ stan-
siyasından Qarabörk stansiyasına 
qum-çınqıl, Şahtaxtı stansiyasından 
isə Naxçıvan və Qarabörk stansiya-
larına travertin-mərmər bloklarının 
daşınmasına başlanılıb. Həmçinin 
Culfa stansiyasında “Naxçıvan Ter-
minalkompleks” Birliyi üçün 258 
poqonometr, Naxçıvan stansiyasın-
da isə 220 poqonometr uzunluğunda 
dəmir yolu xətti çəkilib.

Culfa sərhəd-keçid stansiyası 
ərazisində də yenidənqurma işləri 
aparılıb, Culfa dartı yarımstansiyası-
nın binası əsaslı təmir olunub. Ötən 
müddətdə Naxçıvan, Ordubad, Şərur 
və Şahtaxtı stansiyalarında yolların 
və elektrik mərkəzləşdirmə qurğu-

larının texniki vəziyyəti yaxşılaşdı-
rılıb, qatarların təhlükəsiz hərəkəti 
təmin edilib. 2014-cü il dekabr ayı-
nın 26-da İnfrastruktur İdarəsinin in-
zibati binası əsaslı yenidənqurmadan 
sonra istifadəyə verilib, Naxçıvan, 
Qarğalıq və Qıvraq dartı yarımstan-
siyalarında aparılan əsaslı təmir işlə-
ri başa çatdırılıb.

2016-cı ilin fevralın 23-də Teh-
ran şəhərində “Azərbaycan Res-
publikası hökuməti ilə İran İslam 
Respublikası hökuməti arasında 
Azərbaycan və İran dəmir yolla-
rının əlaqələndirilməsi haqqında” 
Saziş imzalanıb. İmzalanan sazişə 
əsasən 2017-ci il dekabr ayının 29-
da Naxçıvan-Təbriz-Tehran-Məşhəd 
qatarı fəaliyyətə başlayıb. Bununla 
əlaqədar Bakı şəhərindən 3 yeni sər-
nişin vaqonu gətirilib. Naxçıvan və 
Culfa stansiyalarında sərnişinlərin 
gömrük və sərhəd-buraxılışı qey-
diyyatının asanlaşdırılması məqsə-
dilə yeni müasir avadanlıqlar alına-
raq quraşdırılıb, stansiyalarda əlavə 
olaraq miqrasiya və viza xidmətləri 
yaradılıb. Hazırda Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolunun Naxçıvan dəmir yolu 
xəttinə birləşdirilməsi istiqamətində 
zəruri tədbirlər həyata keçirilir.

Avropa istehsalı olan 8 yeni 
oturacaq tipli sərnişin vaqo-

nu alınıb gətirilib

Muxtar respublikada aparılan ti-
kinti-quruculuq işlərinin geniş vüsət 
alması “Naxçıvan Dəmir Yolları” 

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 
tabeliyindəki obyektlərin də siması-
nı xeyli dəyişib. Bu tədbirlərin da-
vamı olaraq 2018-ci il aprelin 2-də 
Ordubad dəmiryol sərnişin vağzalı 
və Yol Sahəsinin inzibati binaları, 
Ordubad İdarəetmə Mərkəzi və Yol 
Sahəsinin yardımçı binaları, yük an-
barı, sərnişin və yük platformaları 
kompleks tikinti, yenidənqurma və 
əsaslı təmir işlərindən sonra istifa-
dəyə verilib. Bakı şəhərindən Av-
ropa istehsalı olan 8 yeni oturacaq 
tipli sərnişin vaqonu alınıb gətirilib. 
Vaqonlarda kombinasiya edilmiş is-
tilik və soyutma sistemləri quraşdırı-
lıb, sərnişinlərə internetdən, eləcə də 
televizorlardan istifadə etmək imka-
nı yaradılıb, hər vaqonda 2 nəzarət 
kamerası quraşdırılıb.

Xidməti ərazilərdə zəruri 
infrastruktur yaradılıb

Xidməti ərazidə zəruri infrast-
rukturun yaradılması və maddi-tex-
niki təminatın yaxşılaşdırılması 
məqsədilə Ordubad-Culfa sahəsin-
də hərəkət edən yük-sərnişin qatar-
larında dartı vasitəsi kimi istifadə 
olunması üçün 2019-cu ildə 1 ədəd 
ÇME-3 seriyalı 6069 saylı yeni ma-
nevr teplovozu Gürcüstan və Tür-
kiyə üzərindən keçməklə muxtar 
respublikaya gətirilib. Yaradılan şə-
raitin nəticəsidir ki, cari ilin 9 ayında 
cəmiyyət üzrə 98 min 290 sərnişin 
və 64 min 561 kiloqram yük daşınıb.

(Davamı 7-ci səhifədə)
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(Əvvəli 6-cı səhifədə)
Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov 
deyib: “Bu gün Ulu Öndərin yolu-
nun ölkə Prezidenti tərəfindən uğur-
la davam etdirilməsinin nəticəsidir 
ki, Azərbaycanda bütün sahələr in-
kişaf etdirilir. Bu inkişaf dəmir yolu 
nəqliyyatını da əhatə etmişdir. Hər 
bir müstəqil ölkədə ən vacib sahələr-
dən biri də dəmir yolu nəqliyyatıdır. 
Çünki dəmir yolu nəqliyyatının inki-
şafı ölkənin müstəqilliyinin və iqti-
sadi qüdrətinin göstəricisidir. Bloka-
da şəraitində olmasına baxmayaraq, 
muxtar respublikada da dəmir yolu 
təsərrüfatı qorunub saxlanılmaqla 
yanaşı, həm də inkişaf etdirilir”.

Cari ildə vaqon və lokomotiv-
lərin normal və fasiləsiz istismarı-
nın təmin olunması məqsədilə qa-
baqlayıcı tədbirlər görülərək Bakı 
şəhərindən zəruri ehtiyat hissələri 
tədarük edilib, Naxçıvan stansiyası 
ərazisində sərnişin vaqonlarının yu-
yulması üçün məntəqənin tikintisi 
başa çatdırılaraq uzunluğu 50 poqo-
nometr olan dəmir yolu çəkilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu il 29 
mart tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlət Proqramı”nın icra-
sı ilə əlaqədar ötən müddət ərzində 
“Naxçıvan Dəmir Yolları” Məhdud 
Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən 
müvafiq işlər görülüb. Belə ki, də-
mir yollarının əsaslı təmiri, yenidən 
qurulması və Türkiyə Respublikası-
nın dəmir yolları ilə birləşdirilməsi 
məqsədilə Culfa-Sədərək sahəsində 
yeni iki tərəfli dəmir yolunun çəkil-
məsi istiqamətində ilkin layihələn-
dirmə işləri həyata keçirilib.

Bütün inzibati, texniki və yar-
dımçı, vağzal binalarında, həmçinin 
sərnişin vaqonlarında təhlükəli pan-
demiyaya qarşı zəruri qabaqlayıcı 
tədbirlər görülərək dezinfeksiya işlə-
ri həyata keçirilib və bu işlər davam 
etdirilir.

Dəmir yolu nəqliyyatı sistemi-
nin idarə olunmasında ixtisaslı kad-
rların hazırlanmasına xüsusi diqqət 
yetirilir. Naxçıvan Dövlət Universi-
tetində və Naxçıvan Dövlət Texniki 
Kollecində müvafiq ixtisaslar üzrə 
təhsil alan tələbələr üçün müasir 

əyani dərs vəsaitləri ilə təmin olunan 
auditoriyalar istifadəyə verilib. Də-
miryolçu peşəsinin sirlərinin dərin-
dən öyrənilməsi, praktik biliklərin 
artırılması və kadrların hazırlanması 
məqsədilə hər il tələbələr dəmir yo-
lunun ayrı-ayrı strukturlarında is-
tehsalat təcrübəsi keçirlər. Hazırda 
universiteti və kolleci bitirmiş 21 
məzun dəmir yolunun bölmələrində 
müvafiq vəzifələrdə çalışırlar.

Zəngəzur dəhlizi muxtar 
respublikanın inkişafında 

mühüm rol oynayacaq

Ötən il sentyabrın 27-dən baş-
layaraq Ermənistan silahlı qüvvələ-
rinin Azərbaycana qarşı həyata ke-
çirdiyi növbəti hərbi təcavüzünün 
qarşısını almaq məqsədilə ölkəmiz 
Vətən müharibəsinə başladı və rə-
şadətli ordumuz 30 il işğal altında 
olan torpaqlarımızı azad edərək ta-
rixi qələbə qazandı. Məğlub olan 
düşmən noyabrın 10-da kapitulya-
siya haqqında Bəyanatı imzalamağa 
məcbur oldu. Üçtərəfli Bəyanatın 
9-cu bəndində qeyd olunduğu kimi, 
regiondakı bütün iqtisadi və nəqliy-
yat əlaqələri bərpa edilir, bölgədə 
yerləşən dövlətlərin vətəndaşlarının, 
nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin 
hər iki istiqamətdə maneəsiz hərəkə-
tinin təşkili məqsədilə yaradılacaq 

dəhliz vasitəsilə ölkəmizin qərb ra-
yonları ilə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası arasında nəqliyyat əlaqəsi 
bərpa olunur. Dəhliz region dövlət-
lərinin istifadəsi üçün zəmin yarada-
caq.

Bu il mayın 10-da Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev Naxçıvana növbəti səfəri za-
manı Ordubad dəmir yolu stansiya-
sında aparılan yenidənqurma işləri 
ilə tanış olarkən Zəngəzur dəhlizinin 
əhəmiyyətini bir daha qeyd edərək 
deyib: “Mən təsadüfən Ordubad də-
mir yolu stansiyası ilə tanışlığa gəl-
məmişəm. Çünki bunun da çox bö-
yük rəmzi mənası var. Bu yaxınlarda 
buradan, təqribən, 50-60 kilometr 
uzaqlıqda yerləşən Mincivan qəsə-
bəsinin ermənilər tərəfindən dağıdıl-
mış dəmir yolu stansiyasında baxış 
keçirdim. Orada dəmir yolu mövcud 
deyil. Mənfur düşmən bütün dəmir 
yolu infrastrukturunu dağıdıbdır, ta-
lan edibdir. Orada bir mərkəz olacaq, 
burada bir mərkəz olacaq. Zəngilanı 
Naxçıvanla ayıran cəmi 40 kilometr-
lik Zəngəzur dəhlizidir, hansı ki açıl-
malıdır və açılacaqdır”.

Bu il iyun ayının 15-də Şuşada 
Azərbaycan və Türkiyə prezidentlə-
ri 1921-ci il 13 oktyabr tarixli Qars 
müqaviləsinə sadiq olduqlarını bil-
dirərək “Azərbaycan Respublikası 
ilə Türkiyə Respublikası arasında 

müttəfiqlik münasibətləri haqqın-
da Şuşa Bəyannaməsi” imzaladılar. 
Bəyannamə ölkələrimiz arasındakı 
münasibətlərin bütün müstəvilər-
də davamlı inkişafını təmin edəcək. 
Sənəddə Azərbaycanın qərb rayonla-
rı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası 
arasında dəhlizin açılması və bunun 
davamı kimi Naxçıvan-Qars dəmir 
yolunun tikintisi nəqliyyat-kommu-
nikasiyalarının intensivləşməsinə 
töhfə kimi dəyərləndirilir.

Dəmir yolunun inkişafı is-
tiqamətində həyata keçirilən tədbir-
lər, yaradılan nümunəvi iş şəraiti, 
dəmiryolçulara göstərilən dövlət 
qayğısı onların əməyinə verilən ən 
yüksək qiymətdir. Belə ki, ötən il-
lər ərzində dövlətimiz tərəfindən 
muxtar respublika dəmiryolçularının 
əməyi yüksək qiymətləndirilərək on-
lardan 2-si Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin fərdi təqaüdünə, 1-i 
“Şöhrət” ordeninə, 3-ü “Azərbaycan 
Respublikasının Əməkdar mühəndi-
si” fəxri adına layiq görülüb, 27-si 
isə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olu-
nub. Dəmiryolçular bundan sonra da 
işlərini günün tələbləri səviyyəsində 
quracaq, sərnişinlərə yüksək səviy-
yədə nəqliyyat xidməti göstərəcək 
və muxtar respublikanın sosial-iq-
tisadi inkişafına öz töhfələrini verə-
cəklər.

Naxçıvanda dəmir yolu nəqliyyatı özünün yeni inkişaf 
mərhələsinə qədəm qoyub
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İordaniyalı jurnalist Prezident İlham Əliyevin siyasi liderlik və 
sərkərdəlik məharətindən yazıb

Məşhur fotoqraf Reza Deqati Qarabağda ermənilərin 
törətdiyi dağıntılardan danışıb

İordaniyalı jurnalist Əbdül-
həmid əl-Kəbi İraqın “Əcnədin” 
portalında Azərbaycan Preziden-
ti İlham Əliyevin siyasi liderlik və 
sərkərdəlik məharətindən bəhs 
edən məqalə ilə çıxış edib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
məqalədə Prezident İlham Əliyevin 
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 18 ilə 
yaxın müddətdə ölkə həyatının bü-
tün sahələrində böyük uğurlar əldə 
olunduğu diqqətə çatdırılıb. Müəl-
lif qeyd edib ki, müasir Azərbay-
can dövlətinin memarı və qurucusu 
Heydər Əliyevin müdrik siyasətini 
davam etdirən dövlət başçısının ən 
böyük uğuru Azərbaycanın Ermə-
nistan tərəfindən işğal olunmuş tor-
paqlarının azad edilməsi və ərazi bü-
tövlüyünün bərpasıdır. O qeyd edir: 
“Təxminən 30 il düşmən tapdağı 
altında qalan torpaqları azad edən, 
orada Azərbaycan bayrağını ucaldan 

Prezident İlham Əliyev siyasi lider 
və sərkərdə kimi adını əbədi olaraq 
tarix səhifəsinə yazıb. O, eyni za-
manda, ölkənin iqtisadi gücünü və 
hərbi qüdrətini artırıb, xalqını öz ət-
rafında birləşdirib. Sosial islahatlar, 
demokratiyanın inkişafı, plüralizm 
və ən əsası insan hüquq və azadlıqla-
rının təmin edilməsi də Azərbaycan 
Prezidentinin uzaqgörən siyasətinin 
bəhrəsidir”.

Məqalədə qeyd olunub ki, Pre-
zident İlham Əliyevin liderliyi ilə 44 
günlük müharibədə qazanılan Qələ-
bə təkcə Azərbaycana deyil, bütün 
Qafqaz regionuna davamlı sülh və 
sabitlik, habelə iqtisadi inkişaf vəd 
edir. Müəllif, həmçinin Azərbayca-
nın artan beynəlxalq nüfuzundan, 
İslam ölkələri, o cümlədən İordaniya 
ilə əlaqələrinin perspektivlərindən 
də ətraflı bəhs edib.

Fransanın Korbövua (Courbe-
voie) şəhərində 11-ci Atmosfer Fes-
tivalı (Festival Atmospheres) çərçi-
vəsində Azərbaycan əsilli tanınmış 
fransız fotojurnalist Reza Deqati-
nin sərgisi və onun iştirakı ilə konf-
rans təşkil olunub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, kon-
fransda Kurbövua şəhərinin rəh-
bərliyi, yerli ictimaiyyətin, eləcə də 
Azərbaycan diasporunun nümayən-
dələri, fotosevərlər iştirak ediblər. 
Məşhur fotoqraf müxtəlif ölkələr-
də olan missiyalarından danışaraq, 
səfər etdiyi ölkələrdə çəkdiyi fotola-
rı nümayiş etdirib.

Reza Deqati Qarabağda çəkdiyi 

seçilmiş fotoları təqdim edərək, hər 
fotonun tarixçəsi haqqında məlumat 
verib. O, Birinci və İkinci Qarabağ 
müharibələrində fotoqraf kimi fəa-
liyyət göstərməsindən söz açıb. Bi-
rinci Qarabağ müharibəsi, eləcə də 
XX əsrin ən qanlı faciələrindən biri 
olan Xocalı soyqırımı haqqında mə-
lumat verən R.Deqati çəkdiyi foto-
ları göstərib. Soyqırımı qurbanı ol-
muş ərinin və oğlunun cəsədini eyni 
vaxtda görən qadının haray çəkdiyi 
anı, eləcə də cılız, üzündə övlad it-
kisinin əzabları ifadə olunan, əlində 
itkin düşən oğlunun kiçik şəklini tu-
taraq, ümidlə xəbər gözləyən yaşlı 
atanın şəkilləri fotoqrafın məşhur fo-

toları arasında diqqəti xüsusilə cəlb 
edib. R.Deqati hər iki şəkil haqqında 
ətraflı məlumat verərək, ölkəmizin 
üzləşdiyi ədalətsizlikdən danışıb.

O, İkinci Qarabağ müharibəsin-
də erməni silahlı qüvvələrinin mülki 
əhalini qadağan olunmuş bombalarla 
hədəfə almasından, yaşlılarla bəra-
bər, məsum körpələri qanına qəltan 
etməsindən söz açıb. Ermənilər tərə-
findən darmadağın edilmiş kənd-
lərin, şəhərlərin şəkillərini böyük 
ekranda nümayiş etdirərək, erməni 
vandalizmini göstərib. Bu ərazilər-
dən məcburi köçkün düşmüş azər-
baycanlılardan, ərazilərinin azad 

olunmasına baxmayaraq, onların bu 
gün də doğma yurdlarına qayıda bil-
məməsindən danışıb.

Azərbaycandakı tolerantlıq və 
multikulturalizm mühitinin, udi kil-
səsi icmasının azərbaycanlılara iftar 
süfrəsi açmasının əks olunduğu foto 
da konfrans iştirakçıları tərəfindən 
maraqla qarşılanıb.

Festival çərçivəsində şəhərin 
mərkəzində nümayiş olunan fotolar 
arasında Azərbaycanın Lerik rayo-
nundan və Xınalıq kəndindən olan 
fotolar ziyarətçilərin diqqətini cəlb 
edib.
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İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə dəmir yolu 
infrastrukturu yenidən qurulur

20-22 oktyabr 2021-ci il tarixlə-
rində keçirilən “Rebuild Karabakh” 
– 1-ci Azərbaycan Beynəlxalq “Qa-
rabağın Bərpa, Yenidənqurma və 
İnkişafı” sərgisində işğaldan azad 
edilmiş ərazilərdə tikintisi davam 
edən və planlaşdırılan dəmir yolu 
layihələri barədə məlumat da yer 
alıb.

Ali Baş Komandan İlham Əliye-
vin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələri ərazi bütövlüyümüzü bər-
pa etdikdən dərhal sonra ölkə başçı-
sının tapşırıqlarına uyğun olaraq Qa-
rabağda başlanılan quruculuq işləri 
çərçivəsində dəmir yolu infrastruk-
turu layihələri intensiv şəkildə həya-
ta keçirilir. 

“Azərbaycan Dəmir Yolları” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bər-
də-Ağdam, Horadiz-Ağbənd dəmir 
yolu xətlərinin yenidən qurulması və 

Füzuli-Şuşa yeni dəmir yolu xəttinin 
inşası işlərini davam etdirir. 

Prezident İlham Əliyevin 24 no-
yabr 2020-ci il tarixli Sərəncamına 
əsasən yenidən qurulması işlərinə 
başlanılan Bərdə-Ağdam dəmir yolu 
xəttinin ox üzrə uzunluğu 47,1 ki-
lometrə bərabərdir. Layihə çərçivə-
sində birxətli dəmir yolu xətti üzrə 
hazırda fəaliyyətdə olan Bərdə və 
Köçərli stansiyaları təmir ediləcək, 
Təzəkənd və Ağdam stansiyala-
rı isə yenidən tikiləcək. Həmçinin 
yol üzrə 114 ədəd süni mühəndis 
qurğusunun tikintisi də nəzərdə tu-
tulur. Hazırda dəmir yolu xəttinin 
Bərdə-Köçərli-Təzəkənd istiqaməti 
üzrə layihələndirmə və üst qurulu-
şunun söküntüsü işləri tamamlanıb, 
torpaq yatağının, üst quruluşu ele-
mentlərinin, süni qurğuların tikintisi 
və Təzəkənd-Ağdam istiqaməti üzrə 
layihələndirmə işləri davam etdirilir. 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 
14 fevral 2021-ci il tarixində təmə-
li qoyulmuş Horadiz-Ağbənd dəmir 
yolu xəttinin ox üzrə uzunluğu 110,4 
kilometrə bərabərdir. Birxətli dəmir 
yolu 8 stansiyadan ibarət olacaq, 
həmçinin layihə çərçivəsində ümu-
milikdə 300-ə yaxın süni mühəndis 
qurğusunun tikintisi planlaşdırılır. 
Horadiz stansiyası ilə yanaşı, digər 
yeddi stansiya – Mərcanlı, Mah-
mudlu, Soltanlı, Qumlaq, Mincivan, 

Bartaz və Ağbənd tamamilə yenidən 
tikiləcək. Hazırda dəmir yolu xətti 
bütövlükdə dron vasitəsilə topoq-
rafik plana alınıb, konseptual planı 
hazırlanıb, minalardan təmizlənmiş 
39 kilometrlik hissəsində torpaq ya-
tağının hazırlanması, həmçinin süni 
qurğuların tikintisi işləri həyata ke-
çirilməkdədir.

Füzuli-Şuşa istiqamətində ilk 
dəfə inşa ediləcək birxətli elektrik-
ləşdirilmiş dəmir yolu xəttinin ox 
üzrə uzunluğu 83,4 kilometrə bəra-
bərdir. Layihə çərçivəsində iki yeni 
stansiya – Füzuli və Şuşa stansi-
yalarının, habelə 200-ə yaxın süni 
mühəndis qurğularının layihələndi-
rilməsi və tikintisi planlaşdırılır. Ha-
zırda dəmir yolu xəttinin trassasının 
ümumilikdə topoqrafik  tədqiqat iş-
ləri tamamlanmışdır və süni mühən-
dis qurğularının layihələndirilməsi 
işləri davam etdirilir.

İcrasına başlanılan layihələrlə 
yanaşı, ADY-nin mütəxəssisləri tərə-
findən azad edilmiş ərazilərdə dəmir 
yolu xətlərinin inşası üçün yeni is-
tiqamətlər araşdırılır. Belə istiqamət-
lərdən biri də Dəliməmmədli-Kəlbə-
cər dəmir yolu xəttidir. Dəmir yolu 
xəttinin ilkin konseptual layihəsi ha-
zırlanıb. Ox üzrə uzunluğu 88,8 kilo-
metrə bərabər bu  birxətli dəmir yolu 
xətti üzrə 220-ə yaxın süni mühəndis 
qurğusunun layihələndirilməsi və ti-
kintisi təklif edilir.
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Zəngəzur dəhlizinin bölgələrarası ticarət və nəqliyyatın 
inkişafı üçün böyük potensialı var

Tacikistan portalı Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasının 
30 illiyi ilə bağlı məqalə yayıb

Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sul-
tanda Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət 
və Etimad Tədbirləri üzrə Müşa-
virənin (AQEM) üzv dövlətlərinin 
xarici işlər nazirlərinin görüşünün 
(hibrid formatda) gündəliyində fo-
rumun fəaliyyətinin əsas seqment-
lərində etimad tədbirlərinin güc-
ləndirilməsi kontekstində inkişaf 
perspektivləri müzakirə olunub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, gö-
rüşdə çıxış edən Azərbaycan xari-
ci işlər nazirinin müavini Mahmud 
Məmməd-Quliyev Azərbaycanın 
AQEM-in üzv dövlətləri arasındakı 
ticarət, nəqliyyat və tranzit imkanla-
rından daha səmərəli istifadəni da-
vam etdirəcəyini bildirib.

Sentyabrın 23-də Azərbaycanın 
təşəbbüsü ilə keçirilən ekspertlərin 
son iclasında üzv dövlətlərin, eləcə 
də özəl sektorun nümayəndələrinin 
rəqəmsallaşdırma və texnoloji nai-
liyyətlərin tətbiqi yolu ilə bu sahələr-
də əməkdaşlığın genişləndirilməsin-
də maraqlı olduqları vurğulanıb.

44 günlük Vətən müharibəsin-
də ölkəmizin qazandığı möhtəşəm 
Zəfər nəticəsində Ermənistanla 
Azərbaycan arasında 30 il davam 
edən silahlı qarşıdurmanın Azərbay-
can, Rusiya və Ermənistan liderləri 
tərəfindən üçtərəfli Bəyannamənin 
imzalanması ilə başa çatdığı qeyd 
olunub.

“Üçtərəfli Bəyannamənin 9-cu 
bəndinə uyğun olaraq Azərbaycanın 

əsas ərazisini Naxçıvan Muxtar Res-
publikası ilə birləşdirəcək Zəngəzur 
dəhlizi münaqişədən sonrakı nor-
mallaşma üçün vacibdir. Zəngəzur 
dəhlizi bölgələrarası ticarət və nəq-
liyyatın inkişafında böyük potensi-
ala malikdir. Bu fürsətdən istifadə 
edərək, biz bütün AQEM üzv döv-
lətlərini bu tarixi əlamətdar layihədə 
iştirak etməyə və onun geniş imkan-
larından istifadəyə dəvət edirik”, - 
deyə nazir müavini deyib.

Görüşdə çıxış edənlər Asiya re-
gionunda ölkələrin suverenliyinə, 
ərazi bütövlüyünə hörmət edildiyi-
ni, mehriban qonşuluq, daxili işlərə 
qarışmamaq prinsipləri əsasında 
əməkdaşlığın qurulmasına önəm ve-
rildiyini, narkotik qaçaqmalçılığına, 
terror qruplaşmalarına qarşı müba-
rizənin zəruriliyini diqqətə çatdırıb.

Görüşdə xarici işlər nazirləri 
Əfqanıstanla bağlı bir neçə aspek-
tdən ibarət geniş bəyanat yayıblar. 

İlk növbədə üzv dövlətlər Əfqanıs-
tanda sülhün və iqtisadi inkişafın 
bərpasının bütün AQEM regionunda 
təhlükəsizlik və sabitlik üçün əsas 
məqam olduğunu ifadə ediblər.

Görüş çərçivəsində, AQEM tər-
kibində Müdriklər Şurasının məş-
vərətçi orqanının yaradılması qərara 
alınıb. Qazaxıstanın AQEM-ə sədrli-
yinin 2024-cü ilə qədər davam edə-
cəyi açıqlanıb.

Tacikistanın “faraj.tj” porta-
lında Azərbaycanın müstəqilliyinin 
bərpası haqqında məqalə yayımla-
nıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, yazı-
da Azərbaycan xalqının XX əsrdə iki 
dəfə müstəqillik əldə etdiyi bildirilir. 
Qeyd olunub ki, əsrin əvvəllərində - 
1918-ci ildə Şərqdə ilk demokratik 
dövlət olan Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyəti yaranıb. Təəssüf ki, bu 
dövlət cəmi 23 ay yaşaya bilib. Əsrin 
sonunda, 70 ildən sonra Azərbaycan 
yenidən öz müstəqilliyini qazanıb.

Məqalədə vurğulanır ki, 1991-
ci il avqustun 3-də isə Azərbaycan 
Ali Sovetinin sessiyasında dövlət 
müstəqilliyini bərpa etmək haqqın-
da Bəyannamə qəbul olunub. Azər-
baycan Respublikası Ali Sovetinin 
1991-ci il oktyabrın 18-də keçirilən 
tarixi sessiyasında Azərbaycanın 

dövlət müstəqilliyi haqqında Konsti-
tusiya Aktı yekdilliklə qəbul edilib. 
Həmin il dekabrın 29-da ümumxalq 
səsverməsi keçirilib və Azərbaycan 
xalqı dövlət müstəqilliyinin lehinə 
səs verib.

Həmçinin məqalədə qeyd edilib 
ki, 1993-cü ildə böyük siyasi xadim 
Heydər Əliyevin Azərbaycan Prezi-
denti seçilməsi ilə dövlətçiliyin yeni 
mərhələsi başlayıb. Ulu öndər Hey-
dər Əliyevin başlatdığı siyasi kursu 
bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev uğurla davam etdirir.

Yazıda ötən il sentyabrın 27-də 
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Ko-
mandan İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə başlayan 44 günlük Vətən müha-
ribəsində Ordumuzun 30 ilə yaxın 
Ermənistanın işğalı altında qalan 
əraziləri azad etməsi haqqında da 
məlumat verilir.
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Bakı Şəhəri üzrə Təhsil 
İdarəsinin (BŞTİ) tabeliyindəki 
5 nömrəli Uşaq-Gənclər İnki-
şaf Mərkəzi tərəfindən (UGİM) 
“Dünya Qarabağ şəhidlərinin 
və qazilərinin uşaqlarının gözü 
ilə” mövzusunda layihəyə start 
verilib.

BŞTİ-dən AZƏRTAC-a bil-
dirilib ki, layihənin əsas məqsə-
di şəhid övladlarının çəkdikləri 
rəsmlərlə xalqımızın qəhrəman 
oğullarını bütün dünyaya tanıt-
maq, şagirdlərin vətənpərvərlik 
ruhunda tərbiyəsi işinin davamlı 

təşkilinə nail olmaq və onların 
yaradıcılıq bacarıqlarının inkişa-
fına dəstək verməkdən ibarətdir.

Layihə çərçivəsində şəhid 
övladlarının əl işi və rəssamlıq 
bacarıqlarının təkmilləşdirilmə-
si istiqamətində müvafiq işlər 
aparılır. Layihəyə 50-dən çox 
şəhid övladı cəlb olunub. Uşaq-
lar kətan üzərində akril və yağlı 
boyalarla Azərbaycanı dünyada 
tanıdacaq mövzularda rəsmlər 
üzərində çalışırlar.

Qeyd edək ki, şəhid övladla-
rının çəkdiyi rəsm əsərləri Azər-

baycan Rəssamlar İttifaqının 
xətti ilə dünyanın məşhur sərgi 

salonlarında nümayiş olunacaq.

Misir mətbuatı Prezident İlham Əliyevin Hadrut qəsəbəsində 
yeni məscidin təməlini qoyması barədə xəbər yayımlayıb

“Dünya Qarabağ şəhidlərinin və qazilərinin uşaqlarının gözü ilə” mövzusunda 
layihəyə start verilib

Misirin “Əl Ğad” və “Yeni dün-
ya xəbərləri” informasiya portalla-
rında Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin Xocavənd rayonunun 
Hadrut qəsəbəsində yeni məscidin 
təməlini qoyması barədə xəbərlər 
yayımlanıb.

Materiallarda dövlətimizin baş-
çısının Hadrut qəsəbəsində yeni 
məscidin təməlini qoyması, bu iba-
dət ocağında eyni vaxtda 250 nəfərin 
namaz qılacağı diqqətə çatdırılıb.

AZƏRTAC-ın fotoşəkillərinin 
də yer aldığı xəbərlərdə, həmçinin 
Prezident İlham Əliyevin Xocavənd 
rayon ictimaiyyətinin nümayən-
dələri ilə görüşündəki çıxışından 
sitat yer alıb: “Hadrut qəsəbəsinə 
baxdıqda hər kəs bir daha görür ki, 
ermənilər bu torpaqları özləri üçün 
doğma torpaq saymırdılar. Çün-
ki baxın, nə gündədir Hadrut. Siz 
Hadrutu tanıyırsınız, burada yaşa-
mısınız, olmusunuz, yaxın kəndlər-
də də yaşamısınız, burada bir neçə 
kəndin nümayəndələri var. Burada 
demək olar ki, 30 il ərzində heç nə 
dəyişilməyib, hərbçilər üçün iki bina 
tikilmişdi, bir məktəb də təmir olun-
muşdu. Qalan bütün binalar necə var 
idi, elə də qalıb. Yəni, kütləvi səfalət 
hökm sürüb, bir daş daş üstünə qo-
yulmayıb. Görün yollar, binalar nə 
gündədir. Bəzi binalarda ümumiy-
yətlə insan necə yaşaya bilər, böyük 
sualdır. Sual olunur, bəs 30 il ərzində 
Ermənistan dövləti xarici ermənilər-

dən milyonlarla pul alıb. Onlar hər il 
marafon düzəldirdilər, hər il təqribən 
yüz milyon dollardan çox pul yığılır-
dı. Onu vurun 30 ilə, görün təxminən 
nə qədər pul edir. Mən indi bütün bu 
bölgələrə gedirəm - Hadrutda da, 
Hadrutun kəndlərinin bir çoxunda 

da, Xocalının Çanaqçı, Sığnax kənd-
lərində də olmuşam. Azıx olsun, Tuğ 
olsun, Susanlı olsun və başqa kənd-
lər - hamısı bərbad vəziyyətdədir. 
İndi bizim inşaatçılar bəzi kəndlərə 
gedirlər, təhlil aparırlar ki, binaların 
95 faizi yararsız vəziyyətdədir. Bəs, 

yığılan bu milyardlar hara gedib? 
Deməli, Ermənistan rəhbərliyi, onun 
keçmiş oğru rəhbərliyi, sadəcə ola-
raq, dünyanın zəngin ermənilərini 
aldadaraq, marafonlar düzəldərək o 
pulları cəlb edib özləri üçün bildik-
ləri kimi xərcləyiblər”.
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“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-də koronavirus təhlükəsi ilə əlaqədar yaradılan 
qərargah fəaliyyətini davam etdirir

Bağdad Amreyev: Azərbaycanın tarixi Zəfəri nəqliyyat dəhlizlərinin
 inkişafı istiqamətində mühüm imkanlar yaradıb

Mən konfransda öz çıxışımda 
Zəngəzur dəhlizi haqqında danış-
dım. Azərbaycanın tarixi Zəfərin-
dən sonra nəqliyyat dəhlizləri, tran-
zit daşımaların yaxşılaşdırılması 
istiqamətində çox gözəl imkanlar 
yaranıb. Hətta deyərdim ki, siyasi 
iradə olduqda çox böyük dəyişiklik-
lər ola bilər. Bu cür siyasi iradəni 
isə Prezident İlham Əliyev nüma-
yiş etdirdi. Azərbaycan Prezidenti 
bu tarixi məqamı maksimal şəkildə 
dəyərləndirməyi təklif edib. Ermə-
nistanın da bu mövzuda konstruk-
tiv mövqedən çıxış edəcəyinə ümid 
edirəm. Bilirəm ki, Türkiyə, Rusi-

ya və İran da bu məsələyə müsbət 
yanaşır. Bu dəhliz əlbəttə ki, bizim 
üçün bütün türk ölkələrinin birləş-
məsi, bölgə üçün isə yeni imkanlar 
deməkdir. Bu, eyni zamanda, uzun 
müddət nəqliyyat layihələrindən 
kənar qalan Ermənistan üçün də 
yeni imkanlar yaradır.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fi-
kirləri Türkdilli Dövlətlərin Əmək-
daşlıq Şurasının (TDƏŞ) Baş katibi 
Bağdad Amreyev Azərbaycanın me-
dia nümayəndələrinə açıqlamasında 
bildirib.

Türkiyənin təşkilatçılığı ilə ke-
çirilən XII Nəqliyyat və Rabitə Şu-
rasının toplantısında bu sahə üzrə 
fəaliyyət göstərən nazirlərin, irimiq-
yaslı nəqliyyat şirkətlərinin rəhbər-
lərinin, dövlət nümayəndələrinin, 
diplomatların, bir sözlə dünyanın 
bütün aidiyyəti qurumlarının iştirak 
etdiyini bildirən B.Amreyev deyib: 
“Burada yeni logistik imkanlar və 
onların perspektivləri, bu sahə üzrə 
yeniliklər müzakirə olunur. Bu gün 
dünyada daşınacaq yükün həcmi 
sürətlə artır. Hazırda 2 və 2,5 dəfə 
artım müşahidə edilir. Bu böyük 

rəqəmdir və lojistika bunu qarşılaya 
bilmir. Əlbəttə ki, bu məsələnin həl-
li üçün yeni yollar, marşrutlar, həll 
üsulları tapmaq lazımdır. Belə həll 
yolları isə xüsusilə türk regionunda, 
Türk Şurasına üzv ölkələrdə var. Biz 
də onların dəyərləndirilməsi, ölkələ-
rimiz arasında bu sahə üzrə mövcud 
qanunvericiliyin uyğunlaşdırılması 
istiqamətində aktiv şəkildə işləyirik. 
Xüsusilə, şərq-qərb istiqamətindəki 
yeni dəhlizlər dəyərləndirilir. Buna 
Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat 
Marşrutu da daxildir. Yükdaşıma 
rüsumlarının azaldılması da əsas 
müzakirə mövzularından biridir. 
Orta dəhlizin bizim və bütün dün-
yanın maraqları daxilində işləməsi, 
eləcə də aktivləşməsi istiqamətin-
də işlər görürük. Dövlət səviyyə-
sində də bununla bağlı çox sayda 
görüşlər keçirilir. Oktyabrın 14-də 
nəqliyyat nazirlərinin Budapeştdə 
görüşləri nəzərdə tutulur. Orada da 
həllini gözləyən bəzi məsələlər mü-
zakirə olunacaq. Hazırda elə dövrdə 
yaşayırıq ki, nəqliyyat yalnız gəlir 
mənbəyi olmamalı, ticarətin, iqti-
sadi inkişafın stimullaşmasında da 

rol oynamalıdır. Bizim üçün isə xü-
susilə, ölkələrimiz arasında iqtisadi 
yaxınlaşmaya səbəb olmalıdır. Bu 
bizim əsas məqsədimizdir və düşü-
nürəm ki, bir çoxları bu yanaşmada 
bizimlə həmfikirdir”.

Gəlin, şeir oxuyaq

ANA

Qəlbin açlmamış xəzinə sənin,
Mənə dünya qədər lazımsan, ana!
Hələ doymamışam şirin sözündən,
Bir qəlbi nəğməli sazımsan, ana!

Ömür boyu çəkdin mənim nazımı,
Əməyin həyatda de, mənə azmı...
Bəxş etmisən mənə bahar, yazımı,
Bahar təravətli  yazımsan, ana!

Qara saçlarına düşdükcə hər dən,
Mənim də qəlbimə qəm dolur hərdən.
Qoy, səni qoruyum dərddən, kədərdən,
Qayğıkeş, mehriban nazımsan, ana!

                              Xıdır ORUCOĞLU

Koronavirus xəstəliyinin dəmiryol nəqliyyatında yarada biləcəyi təhlükənin qarşısının alınması, profilaktik və təxirəsalınmaz tədbirlərin operativliyini təmin 
etmək məqsədilə “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin və tabeçiliyində olan qurumların rəhbər şəxslərindən ibarət qərargah yaradılıb.

Bununla yanaşı, Bakı Dəmiryolu Vağzalının qaynar xətti fəaliyyətə başlayıb: 
+994 12 499 61 11

ƏZİZ OXUCULAR!
2022-ci ilin 1-ci yarısı üçün respublika və xarici 

ölkələrin qəzet və jurnallarına abunə yazılış başlandı.
“Azərbaycan dəmiryolçusu” qəzeti də bu kampani-

yada öz sadiq oxucularına arxalanıb iştirak edir. 
“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar         

Cəmiyyətində baş verən yeniliklərdən, dəmiryolçuların 
qayğı və problemlərindən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, 
“Azərbaycan dəmiryolçusu” qəzetinə abunəçi olun.

İndeks: 0006. Altı aylıq abunə qiyməti – 2 manat 
40 qəpik.

“Azərbaycan dəmiryolçusu” qəzetinə abunəçi   
olmağa tələsin.
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