
“2017-ci ildə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolu istismara verilmişdir. Hesab edirəm 
ki, bu, tarixi hadisədir. Təsadüfi deyil ki, bu 
yola “Dəmir İpək yolu” deyilir. Bu layihə 
qitələri birləşdirir. Azərbaycan Asiya və Av-
ropa arasında yerləşən ölkə kimi Avrasiya 
məkanında nəqliyyat-logistika sahəsinə bö-
yük töhfələr verir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolu ilə 2020-ci ilin ilk altı ayında daşınmış 
yüklərin həcmi 2019-cu ilin eyni dövrü ilə 
müqayisədə 3,7 dəfə çoxdur.

Ölkə daxilində dəmir yolu infrastruktu-
ru yenilənir. Davos İqtisadi Forumunun son 
hesabatında dəmir yollarının səmərəliliyinə 
görə Azərbaycan dünyada 11-ci yerdədir. 
Bütövlükdə Davos Forumunun hesabatın-
da nəqliyyat infrastrukturunun səviyyəsinə 
görə Azərbaycan dünyada 34-cü yerdədir.

Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi artıq tam 
şəkildə fəaliyyət göstərir. 2019-cu ildə bu 
dəhlizlə 8,7 milyon ton yük daşınmışdır. 
Bu ilin ilk dörd ayı ərzində bu rəqəm artıq 
3 milyon tona çatmışdır. Azərbaycan, eyni 
zamanda, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin 
fəal iştirakçısıdır. Dəhlizin Azərbaycan seq-
mentində bütün işlər başa çatdırılmışdır. Bu 
dəhliz vasitəsilə keçən il 2,1 milyon ton, bu 
ilin ilk dörd ayı ərzində isə 800 min ton yük 
daşınmışdır. Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi 
çərçivəsində

Azərbaycan Əfqanıstan və Türkmənis-
tanla əməkdaşlıqda müsbət nəticələr əldə 
etmişdir. Mənim 2018-ci ilin noyabr ayında 
Türkmənistana rəsmi səfərim zamanı imza-
lanmış 21 sənəd arasında 9 sənəd nəqliyyat 
sektoruna aiddir. 2020-ci ilin birinci yarı-
sında Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət Lima-
nında Türkmənistan və əks istiqamətdə 1,5 
milyon tondan çox yük aşırılmışdır. Bu da 
keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 28 
faiz çoxdur. Aşırılan quru yükün həcmi 7,7 
dəfə artaraq 370 min tondan çox olmuşdur. 
Türkmənistan tərəfi limanda tikilməsi nəzər-
də tutulan gübrə terminalının idarə olunma-
sı üzrə yaradılacaq konsorsiumda iştiraka 
dəvət edilmişdir.

Lapis Lazuli marşrutunun 2018-ci ildə 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu ilə birləşdiril-
məsindən sonra artıq Əfqanıstandan yüklər 
Türkmənistandan Azərbaycana, daha sonra 
Qərb istiqamətində daşınmağa başlanmışdır. 
2018-ci ilin dekabr ayında Əfqanıstandan 

yola salınan ilk sınaq yükü 12 gün ərzində 
Bakı limanına çatdırılmışdır. Bu ilin yan-
var-may ayları ərzində Azərbaycan vasitəsilə 
Əfqanıstan istiqamətində və əks istiqamətdə 
55,5 min ton yük daşınmışdır. Azərbaycan 
yük təyyarələri ilə həmin dövrdə ölkəmizə 
və digər ölkələrə məxsus 12 min tona yaxın 
yükü Əfqanıstana çatdırmışdır. Azərbaycan 
etibarlı tranzit ölkəsi kimi dünya arenasın-
da özünü təsdiqləyib. Ölkəmiz Avrasiyanın 
yeni önəmli nəqliyyat-logistika mərkəzləri-
nin birinə çevrilmişdir.

Azərbaycan Əfqanıstan və Türkmə-
nistan ilə çoxtərəfli formatda da səmərəli 
əməkdaşlıq edir. Ölkələrimiz beynəlxalq 
təşkilatlar çərçivəsində bir-birinin ərazi bü-
tövlüyünü, suverenliyini və sərhədlərinin 
toxunulmazlığını daim dəstəkləyir. Hazırkı 
dövrün ən aktual problemi olan koronavirus 
xəstəliyi dünyada faciəvi nəticələrə gətirib 
çıxarmışdır. Pandemiya şəraitində ölkələr 
arasında və beynəlxalq təşkilatlar çərçivə-
sində həmrəylik və əməkdaşlıq vacibdir. 
Pandemiyanın mənfi təsirlərinə baxmaya-
raq, Azərbaycan tranzit yüklərin daşınması 
üçün əlavə tədbirlər görmüşdür. Şərq-Qərb 
nəqliyyat dəhlizi ilə beynəlxalq yük daşıma-
ları fasiləsiz olaraq həyata keçirilir.

Azərbaycan 120 dövlətin dəstəyi ilə 
Qoşulmama Hərəkatının sədri seçilmiş-
dir. Keçən ilin oktyabr ayında Qoşulmama 
Hərəkatının Azərbaycanda Zirvə görüşü ke-
çirilmişdir. Zirvə görüşündə Əfqanıstan və 
Türkmənistan prezidentləri tərəfindən Qo-
şulmama Hərəkatı çərçivəsində əməkdaşlı-
ğın inkişafına dair dəyərli fikirlər səsləndi-
rilmişdir”.

(Əfqanıstan İslam Respublikasının Pre-
zidenti Məhəmməd Əşrəf Qani və Türkmə-
nistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəm-
mədovla üçtərəfli görüşdə nitqindən)

*** 
“Bu yolun uzunluğu təxminən 850 kilo-

metrdir, onun da 504 kilometri Azərbaycan 
ərazisindən keçir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolu Avropanı Asiya ilə birləşdirən ən qısa 
və etibarlı yoldur. Bu yol vasitəsilə birinci 
mərhələdə 5 milyon, ondan sonrakı mərhələ-
də 17 milyon, ondan sonra isə daha böyük 
həcmdə yüklərin daşınması nəzərdə tutu-
lur. Bir sözlə, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 
Avrasiyanın nəqliyyat xəritəsinin önəmli 

hissəsinə çevrilir. Bu yolun fəaliyyəti nəti-
cəsində yol boyunca yerləşən ölkələr arasın-
dakı ticarət dövriyyəsi və qarşılıqlı sərmayə 
qoyuluşu artacaq. Bu yoldan istifadə edən 
bütün ölkələr arasındakı əməkdaşlıq dərin-
ləşəcək. Bu yol sabitliyə və təhlükəsizliyə 
xidmət göstərəcək. Bu yolun istifadəsi za-
manı əminəm ki, turizmin inkişafı da geniş 
vüsət alacaq, turistlərin sayı artacaq. Təbii 
ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun uğurlu 
fəaliyyəti ölkələrimizin geosiyasi əhəmiyyə-
tini artıracaq və bizim üçün əlavə imkanlar 
yaradacaq.

(30 oktyabr 2017-ci ildə Bakı-Tbili-
si-Qars dəmir yolunun açılış mərasimindəki 
çıxışından)

*** 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu istifadəyə 

verilib və bu yol vasitəsilə yükdaşımaların 
həcmi ildən-ilə artır. Bakı-Tbilisi-Qars Şərq-
Qərb nəqliyyat dəhlizinin tərkib hissəsidir. 
Biz bu layihəni qonşu ölkələrlə - Türkiyə və 
Gürcüstan ilə uğurla icra etdik. Digər qonşu-
larımızla - Rusiya və İran ilə Şimal-Cənub 
nəqliyyat dəhlizi üzrə işlər uğurla gedir və 
demək olar ki, bu dəhliz fəaliyyət göstərir. 
Sadəcə olaraq, bu dəhlizi daha da səmərəli 
etmək üçün növbəti addımlar atılır. 

(2020-ci il yanvarın 13-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
yanında 2019-cu ilin yekunlarına həsr olun-
muş müşavirədə yekun nitqindən)
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV: 
“Təsadüfi deyil ki, bu yola “Dəmir İpək yolu” deyilir. Bu layihə 

qitələri birləşdirir”
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Zəngəzur dəhlizinin hüquqi 
rejimi Laçın dəhlizinin eynisi 
olmalıdır. Çünki üçtərəfli Bəya-
natda açıq-aydın deyilir ki, Azər-
baycan Qarabağla Ermənistan 
arasında əlaqə üçün təhlükəsizli-
yi və maneəsiz çıxışı təmin edir və 
Ermənistan Azərbaycanla Naxçı-
van Muxtar Respublikası arasın-
da əlaqələr üçün eyni maneəsiz 
çıxış və təhlükəsizliyi təmin etmə-
lidir.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu 
barədə Prezident İlham Əliyev 
NATO-nun mənzil-qərargahında 
Alyansın Baş katibi Yens Stolten-
berq ilə birgə keçirilən mətbuat 
konfransında müvafiq suala cava-
bında bildirib.

“Bu gün Laçın dəhlizində 
gömrük yoxdur. Ona görə də, Zən-
gəzur dəhlizində də gömrük olma-
malıdır. Əgər Ermənistan yük və 
insanlara nəzarət etmək üçün öz 
gömrük qurumlarından istifadədə 
israr etsə, onda biz Laçın dəhlizin-
də eynisində israr edəcəyik. Bu, 
məntiqidir və qərar Ermənistan 

tərəfindən qəbul edilməlidir. Biz 
hər iki varianta hazırıq, ya hər iki-

sində heç bir gömrüyün olmaması, 
ya da hər ikisində hər iki gömrü-

yün olması”, - deyə Prezident İl-
ham Əliyev qeyd edib.

Regional nəqliyyat əlaqələrinin 
inteqrasiyası həqiqətən də region 
üçün böyük imkandır. Çünki Zən-
gəzur dəhlizi təkcə bizim Naxçıvan 
Muxtar Respublikasına çıxış əldə 
etməyimiz üçün deyil, həm də Er-
mənistanın Naxçıvan Muxtar Res-
publikası vasitəsilə İranla dəmir 
yolu əlaqəsi üçündür.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu 
Prezident İlham Əliyev NATO-nun 
mənzil-qərargahında Alyansın Baş 
katibi Yens Stoltenberq ilə birgə ke-
çirilən mətbuat konfransında deyib.

“Bununla, həmçinin Ermənistan 
da Naxçıvan Muxtar Respublikası 
vasitəsilə İranla dəmir yolu əlaqəsi 
əldə edir. Ermənistan Azərbaycan 
ərazisindən Rusiya ilə dəmir yolu 
əlaqəsi əldə edir. Bu gün onların belə 
bir dəmir yolu əlaqəsi yoxdur. Bu, 
regionda həqiqətən müsbət ab-hava 
yarada bilər və bu, hər kəsin xeyrinə 

olacaqdır. Hesab edirəm ki, bu im-
kanların düzgün dəyərləndirilməsi 

dinc gələcəyimizin planlaşdırılma-
sı baxımından olduqca vacibdir”, - 

deyə Azərbaycan Prezidenti vurğu-
layıb.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev: “Zəngəzur 
dəhlizinin hüquqi rejimi Laçın dəhlizinin eynisi olmalıdır”

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev: “Regional nəqliyyat 
əlaqələrinin inteqrasiyası region üçün böyük imkandır”
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Azərbaycan XXI əsrin mühari-
bəsini apardı. Bizdən əvvəl heç kim 
müharibəni bu cür aparmayıb. Tək-
cə dronlar deyildi, çox dəqiq kəş-
fiyyat var idi. Türkiyə və İsraildən 
olan dronlar inteqrasiya olunmuşdu. 
Bizdə olan İsrail dronları kəşfiyyat 
dronları və kamikadze dronları idi, 
Türkiyə dronları kəşfiyyat dronları 
və qırıcı dronlar idi. Bunları bir hər-
bi əməliyyatda birləşdirmək asan de-
yildi.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fi-
kirləri Prezident İlham Əliyev İspani-
yanın “El Pais” qəzetinə müsahibəsin-
də söyləyib.

Dövlətimizin başçısı deyib ki, 
eyni sözü Azərbaycanın hava hü-
cumundan müdafiə sistemi barədə 
demək olar: “Bizdə İsrailin hava hü-

cumundan müdafiə sistemi var, Rusi-
yanın hava hücumundan müdafiə sis-
temi var – S300. Bizim “BUK” tipli 
hava hücumundan müdafiə sistemi-
miz var. Beləliklə, bu hava hücumun-
dan müdafiə sistemlərini birləşdirmək 
də həmçinin ciddi hədəf idi və hava 
hücumundan müdafiə sistemlərinin 
effektiv istifadəsi ilə biz özümüzü bö-
yük faciədən qoruduq”.

Prezident İlham Əliyev buna misal 
olaraq, Ermənistan tərəfindən Gəncə 
şəhərinin, digər yaşayış məntəqələri-
nin ballistik raketlərlə atəşə tutuldu-
ğunu, “İsgəndər-M” ballistik raketlə-
rindən istifadə olunduğunu bildirərək 
qeyd edib ki, bu raketlərin çoxu Azər-
baycanın hava hücumundan müdafiə 
sistemi tərəfindən zərərsizləşdirilmiş-
di.

Azərbaycan XXI əsrin müharibəsini apardı. 
Bizdən əvvəl heç kim müharibəni bu cür aparma-
yıb. Təkcə dronlar deyildi, çox dəqiq kəşfiyyat var 
idi. Türkiyə və İsraildən olan dronlar inteqrasiya 
olunmuşdu. Bizdə olan İsrail dronları kəşfiyyat 
dronları və kamikadze dronları idi, Türkiyə dron-
ları kəşfiyyat dronları və qırıcı dronlar idi. Bunları 
bir hərbi əməliyyatda birləşdirmək asan deyildi.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident 
İlham Əliyev İspaniyanın “El Pais” qəzetinə müsa-
hibəsində söyləyib.

Dövlətimizin başçısı deyib ki, eyni sözü Azər-
baycanın hava hücumundan müdafiə sistemi barədə 
demək olar: “Bizdə İsrailin hava hücumundan mü-
dafiə sistemi var, Rusiyanın hava hücumundan mü-
dafiə sistemi var – S300. Bizim “BUK” tipli hava 
hücumundan müdafiə sistemimiz var. Beləliklə, bu 
hava hücumundan müdafiə sistemlərini birləşdir-
mək də həmçinin ciddi hədəf idi və hava hücumun-
dan müdafiə sistemlərinin effektiv istifadəsi ilə biz 
özümüzü böyük faciədən qoruduq”.

Prezident İlham Əliyev buna misal olaraq, Er-
mənistan tərəfindən Gəncə şəhərinin, digər yaşayış 
məntəqələrinin ballistik raketlərlə atəşə tutulduğu-
nu, “İsgəndər-M” ballistik raketlərindən istifadə 
olunduğunu bildirərək qeyd edib ki, bu raketlərin 
çoxu Azərbaycanın hava hücumundan müdafiə sis-
temi tərəfindən zərərsizləşdirilmişdi.

Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin 
2023-cü ildə istifadəyə verilməsi planlaşdı-
rılır.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu “Azər-
baycan Dəmir Yolları” QSC-nin sədri Cavid 
Qurbanov jurnalistlərə açıqlamasında de-
yib.

Dəmir yolu xəttinin tikintisinin 2022-
ci ilin sonuna kimi yekunlaşdırılmasının 
planlaşdırıldığını vurğulayan C.Qurbanov 
bildirib: “Xətt 11 kilometr uzadılıb. Artıq 
40 kilometrlik torpaq yatağı hazırdır. Yaxın 
vaxtlarda yolun üst qatını düzməyə başlaya-
cağıq. Tunel və körpü işləri də gedir. Paralel 

olaraq minalardan təmizlənmə işləri də apa-
rılır. Bu ilin sonuna qədər yəqin ki, 50 kilo-
metrlik iş yekunlaşacaq”.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin 
sədri bildirib: “Horadiz-Ağbənd dəmir yolu 
xəttinin Naxçıvandakı dəmir yolu xətti ilə 
birləşdirilməsinə Azərbaycan ilə Ermənistan 
arasında aparılan danışıqlar nəticə verdikdən 
- kommunikasiyaların açılmasına dair razılıq 
əldə olunduqdan sonra başlanıla bilər. Ermə-
nistanın dəmir yolları 2038-ci ilə qədər Rusi-
yanın idarəetməsində olacaq. Hesab edirəm 
ki, gələcəkdə bu müddət uzadılacaq”.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti: “Azərbaycan XXI əsrin müha-
ribəsini apardı, bizdən əvvəl heç kim müharibəni bu cür aparmayıb”

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolunda rəqabətqabiliyyətli 
tariflərin müəyyən edilməsi 

müzakirə olunub

Cavid Qurbanov: Horadiz-Ağbənd dəmir 
yolu 2023-cü ildə istifadəyə veriləcək
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Azərbaycana işgüzar səfərləri 
çərçivəsində Türkiyənin Ticarət Na-
zirliyinin Beynəlxalq xidmət ticarəti 
üzrə rəisi Emre Öztellinin rəhbərlik 
etdiyi nümayəndə heyəti “Azərbay-
can Dəmir Yolları” QSC-də olub. 
Türkiyənin nəqliyyat, tikinti, me-
marlıq və mühəndislik sahəsində  
tanınmış şirkətlərinin təmsil olun-
duğu nümayəndə heyəti ilə  görüşdə 
ölkələrimiz arasında yeni sahələr 
üzrə əməkdaşlıq imkanları nəzər-
dən keçirilib.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QS-
C-nin sədr müavini Hicran Valehov  
bildirib ki, 44 günlük Vətən mühari-
bəsində tarixi qələbə qazanaraq ərazi 

bütövlüyünü bərpa edən Azərbayca-
na mənəvi və siyasi dəstək göstərən 
Türkiyə hər zaman ölkəmizin haqlı 
və ədalətli mövqeyini beynəlxalq tri-
bunalarda müdafiə edir. Ölkələrimiz 
arasında müxtəlif sahələrdə mövcud 
olan əməkdaşlıq əlaqələrindən danı-
şan Hicran Valehov vurğulayıb ki, 
Ermənistanın  işğalından azad olun-
muş torpaqlarımızda həyata keçirilən 
bərpa və quruculuq layihələrində  
Türkiyə şirkətləri də fəal iştirak edir.

Türkiyənin Ticarət Nazirliyi və 
DEİK Beynəlxalq Texniki Məsləhət 
Xidmətləri  İş Şurasının  dəstəyi və 
koordinasiyası ilə Azərbaycanda 
səfərdə olduqlarını qeyd edən Emre 

Öztelli bu görüşün Azərbaycan və 
Türkiyə arasında dəmir yolu sahə-
sində mövcud imkanların genişləndi-
rilməsində mühüm rol oynayacağına 
diqqət çəkib. Qonaq öz növbəsində 
bildirib ki, Türkiyə şirkətləri  Qara-
bağda genişmiqyaslı infrastruktur 
layihələrinin həyata keçirilməsində  
iştirak etməkdə maraqlıdır.

Qonaqlar təmsil etdikləri şirkət-
lərlə bağlı təqdimat ediblər. Məlu-
mat verilib ki, görüşdə təmsil olunan  
şirkətlər nəinki Türkiyədə, eləcə də 
dünyanın bir çox ölkələrində dəmir 
yolu layihələrinin  hazırlanması və 
icra edilməsində, nəqliyyat infrast-
rukturunun qurulmasında iştirak 
edib.

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin 2022-ci ili “Şuşa İli” elan 
etməsi kifayət qədər məntiqli və 
qanunauyğundur. Şəhərin 270 il-
lik yubileyi həqiqətən də mühüm 
hadisədir və ləyaqətlə qeyd edil-
məli bir hadisədir. Söhbət otuz ilə 
yaxındır işğal altında olan Azər-
baycanın mədəniyyət paytaxtı Şu-
şadan gedir.

Bu fikri AZƏRTAC-a açıq-
lamasında Ukrayna Milli Strateji 
Araşdırmalar İnstitutunun eksperti, 
politoloq Mikola Zamikula söylə-
yib.

Ukraynalı politoloq bildirib ki, 
Şuşa azərbaycanlıların qəlbində xü-
susi yer tutur.

“Düzünü desəm, digər ölkələr-
də oxşar əhəmiyyətə malik şəhərin 

birliyini və ya analoqunu tapmaq 
çətindir - spesifikasiyalar nəzərə 

alınmaqla: söhbət müasir paytaxt-
dan, dövlətin iqtisadi və ya sənaye 
mərkəzindən deyil, Azərbaycan 
kimliyinin formalaşmasında həl-
ledici rol oynayan şəhərdən gedir. 
2022-ci ilin “Şuşa İli” elan edilməsi 
bu şəhərin tarixi-mədəni əhəmiyyə-
tinə uyğundur. Eyni zamanda, belə 
bir qərar Cənubi Qafqazda günün 
nizamını formalaşdıran, Azərbay-
can üçün yeni imkanlar və çağırış-
lar yaradan müasir geosiyasi pro-
seslərə uyğundur”, - deyə Mikola 
Zamikula əlavə edib.

Mikola Zamikula qeyd edib ki, 
regionda yeni status-kvo Şuşa şəhə-
rinin inkişafı üçün geniş imkanlar 
açır.

Dəmir yolu sahəsində əməkdaşlıq əlaqələri müzakirə olunub

Ukraynalı politoloq: 2022-ci ilin “Şuşa İli” elan edilməsi Azərbaycan üçün yeni 
çağırışlar yaradan müasir geosiyasi proseslərə uyğundur
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QARŞIDA DURAN VƏZİFƏLƏR MÜZAKİRƏ OLUNDU
Bu günlərdə Azərbaycan Dəmir-

yolçularının Müstəqil Həmkarlar 
İttifaqı Respublika Komitəsinin Rə-
yasət Heyətinin növbəti onlayn iclası 
keçirilib. 

İclası giriş sözü ilə açan Komitə 
sədri Fəzail Bağırov 44 günlük Zəfər 
savaşında Azərbaycan əsgərinin əldə 
etdiyi şanlı qələbənin bir ilinin tamam 
olmasından, dəmir yolunda il ərzində 
görülən işlərdən və qarşıda duran və-
zifələrdən danışıb. 

Rəyasət Heyətinin iclasında 
aşağıdakı məsələlər müzakirə olu-
nub: Azərbaycan Dəmiryolçularının 
MHİRK-nin 2021-ci  ilin yekunla-
rına görə gördüyü  işlərin nəticələri 
haqqında; Azərbaycan Dəmiryolçu-
larının Müstəqil Həmkarlar İttifaqı  
Respublika  Komitəsinin 2022-ci il 
üçün iş  planlarının təsdiq  edilməsi 
haqqında: HİRK-nin 2022-ci il  üçün  
ümumi büdcəsinin  təsdiqi haqqın-
da; MHİRK-in 2022-ci il üçün  
ştat cədvəllərinin təsdiqi haqqında; 
“Sağlam və təhlükəsiz əmək şərai-
tinin  yaradılması üzrə ilin ən yax-
şı   müəssisəsi  (təşkilatı)” devizi ilə 
Respublika  müsabiqəsinin  yekunları 
haqqında; 2021-ci ilin yekunları üzrə 
“İlin peşəkar gənci”  fəxri adına  la-
yiq  görülməsi  haqqında; 44 günlük 
Vətən müharibəsində şəhid olan və 
yaralanan  dəmiryolçulara və    on-
ların ailə  üzvlərinə maddi yardımın 
göstərilməsi haqqında; Azərbaycan 
Dəmiryolçularının MHİRK-nə  məx-
sus, “Lokomotiv” İstirahət  Mərkə-
zinin   istifadəsinə verilən Chevrolet 
Niva markalı  avtomobilinin istismarı 
haqqında; Mükafatlandırma haqqında 
və Maddi yardım haqqında.  

“44 günlük Vətən müharibəsində 
şəhid olan və yaralanan  dəmiryol-
çulara və onların ailə üzvlərinə mad-
di yardımın göstərilməsi haqqında” 
məsələ ilə bağlı MHİK-in sədri Fəzail 
Bağırov məlimat verdi. O, bildirdi ki, 
27 sentyabr 2020-ci il səhər saatların-
da Ermənistan silahlı qüvvələri ge-
nişmiqyaslı təxribat törədərək cəbhə 
boyu zonada yerləşən, Azərbaycan 
Ordusunun mövqelərini və yaşayış 
məntəqələrini iriçaplı silahlar, minaa-
tanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qur-
ğularından intensiv atəşə tutmuşdur. 
44 gün davam edən müharibə ərzində 
Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı 
rayonları və Şuşa şəhəri işğaldan azad 
edilmişdir. Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti cənab İlham Əliyev 
tərəfindən hər il noyabrın 8-i Azərbay-
can Respublikasında Zəfər Günü kimi 
təntənəli şəkildə qeyd edilməsi qərara 
alınmışdır.

Azərbaycan Bayrağını işğaldan 
azad edilən torpaqlarımızda dalğa-
landırmış, ölkəmizin ərazi bütövlüyü 
uğrunda canlarını fəda etmiş bütün şə-
hidlərimizə Allahdan rəhmət  qaziləri-
mizə şəfa  diləyirik, biz onların qəh-
rəmanlığı, fədakarlığı nəticəsində öz 
doğma torpaqlarımıza qayıtdıq. Onlar 
bizim qəlbimizdə əbədi olaraq yaşaya-

caqdır. Bu Qələbəyə - 8 noyabr Zəfər 
Gününə görə onlara borcluyuq. 

Şəhid və yaralanların sırasında 
dəmiryolçu və onların ailə üzvləri də 
var. Belə ki,  44 günlük Vətən mühari-
bəsində  dəmir yolunda çalışan 4 nəfər  
şəhid olmuş, dəmir yolunda çalışan iş-
çilərin ailə üzvlərindən 30 nəfər şəhid 
olmuş, dəmir yolunda çalışan işçilər-
dən 13 nəfər yaralanmışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, “ADY” 
QSC-nin rəhbərliyi və Dəmiryol-
çuların MHİRK-i şəhidlərimizin və 
qazilərimizin maddi  vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılmasını və digər sosial 
problemlərinin həll  olunmasını diqqət 
mərkəzində saxlayır.

Müzakirələrdən sonra 44 günlük 
Vətən müharibəsində şəhid olan və  
yaralanan  dəmiryolçulara və onların 
ailə  üzvlərinə bayram sovqatı və mad-
di yardım verilməsi qərara alındı. 

“Azərbaycan Dəmiryolçularının 
MHİRK-nin 2021-ci ilin yekunları-
na görə gördüyü  işlərin  nəticələri 
haqqında” Komitənin sədr müavini 
və təşkilat şöbəsinin müdiri Samir 
Böyükzadə məlumat verdi. O bildirdi 
ki,  təsdiq olunmuş iş planına əsasən 
il ərzində Rəyasət Heyətinin 12 iclası, 
MHİRK-in VIII Plenumu  keçirilmiş-
dir. Plenumda qəbul edilmiş qərarlar 
aidiyyəti üzrə Cəmiyyətin  Departa-
ment, MMC və müəssisə rəhbərlərinə, 
eyni zamanda həmkarlar təşkilatlarına 
çatdırılmış və icrası  nəzarətdə  saxla-
nılmışdır.

2021-ci ilin iş planına əsasən il 
ərzində 16 məsələnin Rəyasət  Heyəti-
nin müzakirəsinə çıxarılması nəzərdə 
tutulmuşdursa, komitəyə daxil olmuş 
ərizə, irad və təkliflər nəzərə alınaraq 
74 məsələ Rəyasət Heyətində  müza-
kirə edilmişdir.

İlin fevral və may aylarında 
MHİRK-in tabeçiliyində olan həm-
karlar ittifaqı təşkilatlarında struktur 
dəyişikliklərin aparılması haqqında 
qərar qəbul edilmişdir. 

İlin oktyabr ayında COVİD-19 
pandemiyası ilə əlaqədar tətbiq  olun-
muş məhdudiyyətlərə görə hesa-
bat-seçki yığıncaqlarının obyektiv 
və demokratik keçirilməsinə  tam 
şərait olmadığı üçün, eyni zamanda 
“Həmkarlar haqqında” Qanunun və 
MHİRK-in Nizamnaməsinin tələblə-
rinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə 
hesabat-seçki kampaniyasının 2024-
cü ilə qədər təxirə salınması haqqında 
qərar qəbul edilmişdir. 

2021-ci ildə  komitəyə  daxil ol-
muş 1225 ərizədən 1007-nə Komitə-
nin aparat işçiləri tərəfindən baxılmış, 
218-i isə BHİ komitələrinə göndəril-
mişdir.

Respublika Komitəsi beynəlxalq 
əlaqələrin   genişləndirilməsi sahə-
sində də müəyyən işlər görmüşdür.   
MHİRK-in sədr müavini, təşkilat şö-
bəsinin müdiri Dəmiryolçuların Həm-
karlar İttifaqları Beynəlxalq Kon-
federasiyası Şurasının Gürcüstanın 
Borjomi şəhərində keçirilən 60-cı ic-
lasında, MHİRK-in sədri Dəmiryolçu-

ların Həmkarlar İttifaqları Beynalxalq 
Konfederasiyası Şurasının videofor-
mat şəkilində keçirilən 60-cı  iclasında 
iştirak etmişdir. Bundan başqa, BƏT-
in və Beynəlxalq Konfederasiyanın 
təşkilatçılığı ilə keçirilən bir neçə 
vebinarda MHİRK-in işçiləri təmsil 
olunmuşdur.

Müzakirələrdən sonra qeyd olu-
nanlara əsaslanaraq, MHİRK-in 2021-
ci ilin yekunlarına görə iş fəaliyyətini 
qənaətbəxş hesab edildi.

Sonra ““2021-ci ilin yekunları 
üzrə “İlin peşəkar gənci” fəxri adına  
layiq  görülməsi haqqında”” məsələ 
ilə bağlı Komitənin sədr müavini və 
təşkilat şöbəsinin müdiri Samir Bö-
yükzadə məlumat verdi. Qeyd etdi ki, 
AHİK-in İcraiyyə Komitəsinin müfa-
fiq qərarı ilə təsis edilmiş 2020-ci ilin 
yekunlarına görə, “İlin peşəkar gən-
ci” fəxri adına  irəli sürülən namizəd 
barədə daxil olan materiallar əsasında, 
Yük daşımaları departamentinin Stan-
siyaların idarə edilməsi xidmətində 
Yük qatarlarının tərtibatı şöbəsinin 
rəis müavini Ziya Zakir oğlu Məm-
mədovun fəxri ada layiq görülməsi 
müəyyənləşdirilmişdir. 

Z.Z.Məmmədov əmək fəaliyyə-
tinə 2005-ci ildə “Azərbaycan Dəmir 
Yolları” QSC-nin “Azərbaycan də-
miryolçusu” qəzetində başlamışdır. 
2016-ci ildə Biləcəri stansiyasında 
stansiya rəisinin 1-ci müavini vəzifə-
sində davam etdirmişdir. 07.08.2020-
ci il tarxindən İnfrastruktur depar-
tamentinin Hərəkət xidmətində 
Xətti stansiyalar şöbəsinin rəis müa-
vini, 01.05.2021-ci ildən etibarən Yük 
daşımaları Departamentinin Stansiya-
ların idarə edilməsi xidmətində Yük 
qatarlarının tərtibatı şöbəsinin rəis 
müavini kimi çalışır. 

Z.Z.Məmmədov gündəlik işində 
ölkə ərazisində hərəkət edən yük qa-
tarlarının tərtibatına, yük vaqonlarının 
ölkədaxili və xarici dövriyyəsinə nə-
zarət edir. Eyni zamanda “Azərbay-
can Dəmir Yolları” QSC-də 2017-ci 
ildən etibarən yeni tədbiq olunmağa 
başlayan “ADY SMART” operativ 
proqramının respublika ərazisindəki 
stansiyalarda səmərəli fəaliyyət göstə-
rir. O, MHİRK-in Gənclər Şurasının 

həmsədri, Ukayna Respublikasında 
təsis edilmiş “Beynəlxalaq Gənclər 
Forumu”-nun sədri, Ukrayna Dövlət 
Dəmir Yolları Nəqliyyatı Universite-
tinin Azərbaycan Respublikasındakı 
səlahiyyətli nümayəndəsidir. Bey-
nəlxalq Dəmiryolu və Nəqliyyat iş-
çiləri Həmkarlar Konfederasiyasının 
(MKPJ) sertifikatını, ADA Universi-
tetinin “Avropa İttifaqı və siyasəti”, 
“Beynəlxalq İnsitutsional idarəetm-
lər” sertifikatlarını almışdır.

Z.Z.Məmmədov Ukrayna Y. 
Mudrıy adına Milli Hüquq Universite-
tinin, Azərbaycan Dəmiryolçularının 
MHİRK-in  “Fəxri Fərmanları” ilə təl-
tif edilmişdir. 

Müzakirələrdən sonra   qəra-
ra alındı ki, 2021-ci ilin yekunlarına 
görə, “İlin peşəkar gənci” fəxri ada 
təsdiq edilməsi üçün Yük daşımaları 
departamentinin Stansiyaların idarə 
edilməsi xidmətində Yük qatarlarının 
tərtibatı şöbəsinin rəis müavini işləyən 
Ziya Zakir oğlu Məmmədov barədə 
təqdimat  Azərbaycan Həmkarlar İt-
tifaqları Konfederasiyasına təqdim 
olunsun.

“Sağlam və təhlükəsiz əmək şə-
raitinin yaradılması üzrə ilin ən yax-
şı müəssisəsi (təşkilatı) devizi ilə 
Respublika müsabiqəsinin yekunları 
haqqında” məsələ ilə bağlı MHİRK-
in baş texniki əmək müfəttişi Hüseyn 
Cəfərov çıxış etdi. 

Müzakirələrdən sonra qərara alın-
dı ki, 2021-ci ildə əməkçilərin təh-
lükəsizliyini təmin etmək və onlara 
sağlam iş və istirahət şəraiti yaratmaq 
istiqamətində ən yüksək nailiyyətlər 
əldə etmiş «ADY» QSC Yük daşıma-
ları Depatamentinin Biləcəri lokomo-
tiv deposu, İnfrastruktur Departamen-
tinin Qərb sahəsinin Ucar stansiyası 
və Gəncə elektrik sahəsinin Respubli-
ka müsabiqəsində iştirak etməsi üçün 
sənədlərin toplanıb  AHİK-də yaradıl-
mış müsabiqə komissiyasına təqdim 
edilsin. 

Gündəlikdə duran digər məsələlər 
də müzakirə olunaraq müvafiq qəra-
ralr qəbil olundu. 

Vasif SÜLEYMAN
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ZƏFƏR GÜNÜNƏ GÖRƏ ŞƏHİDLƏRƏ BORCLUYUQ
Bütün yüksəkliklərdən ucada daya-

nan bir zirvə var: Şəhidlik zirvəsi. Bu 
zirvəyə qalxmaq hər kəsə nəsib olmur. 
Yalnız ürəkləri  torpaq həsrətilə çarpı-
şan, düşmən qarşısında qorxu nə oldu-
ğunu bilməyən, Vətəni və xalqını hər 
şeydən üstün tutan və buna görə  canını 
fəda etməkdən çəkinməyən qeyrətli  in-
sanlar yüksələ bilərlər bu uca zirvəyə. 
İllər ötsə də, şəhidlər heç vaxt unudul-
mur, onların şərəfinə nəğmələr qoşulur, 
adları qürurla çəkilir, həmişə minnətdar-
lıq duyğuları ilə yada salınır, xatirələ-
rinə dərin ehtiram bəslənilir. Odur ki, 
başınızı uca tutun, əziz valideynlər, ata-
larını və digər əzizlərini  cəbhədə itirən 
oğul və qızlar, qardaş və bacılar...  Ölkə-
sinin müstəqilliyi, dövlətinin bütövlüyü 
naminə ölümün üzünə dik baxan, gələ-
cək nəslin  azad və firavan yaşaması na-
minə şəhid verən xalq xoşbəxt xalqdır. 
Bu mənada Azərbaycan xalqının qürur 
hissi keçirməyə tam mənəvi haqqı var, 
- deyən Azərbaycan Dəmiryolçuları 
Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Respublika 
Komitəsinin sədri  Fəzail Bağırov 2021-
ci ilin son anlarını şəhidlərin xatirəsinə 
həsr olunmuş tədbirlə yekunlaşdırmaq 
üçün dəmiryolçuları bir araya gətirdi. 
Komitə sədri sonra xalğımızın həlak 
olan mərd övladlarının xatirəsinə bir 
dəqiqəlik sükut elan etdi.

Natiq tədbirin gündəliyində duran 
“44 günlük Vətən müharibəsində şəhid 
olan və  yaralanan  dəmiryolçulara və 

onların ailə üzvlərinə maddi yardımın 
göstərilməsi haqqında” məsələni yığın-
caq iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı və 
çıxışına davam etdi.

O, bildirdi ki, 1990-cı ilin qanlı 
20 Yanvar gecəsində, Dağlıq Qarabağ 
uğrunda gedən döyüşlərdə xalqımızın 
vuruşan yüzlərlə igid övladını, Azər-
baycanın müstəqilliyi, torpaqlarımızın 
toxunulmazlığı naminə canlarını fəda 
etmiş şəhidləri müqəddəs bir amal bir-
ləşdirirdi: Vətən və xalq sevgisi. Bu idi 
onlara cəsarət verən, sıralarını möhkəm 
edən. Hələ 1990-cı il 20 yanvar gecəsin-
də əliyalın tankların qabağına keçmələri 
ermənilərdən və digər millətlərin yaltaq 
və faşist hissiyatlı nümayəndələrindən 
ibarət rus imperiyasını təəccübləndir-
mişdi. Yüzlərlə gənc, qoca, qadın si-
lahlanmış ordunun qarşısına qəzəb və 
nifrətlə çıxdı. Onlar mərdlik nümayiş 
etdirdilər və şəhid oldular. Amma geri 
çəkilmədilər. Budur, xalqımızın birliyi. 

Rus inperiyasının əsas məqsədi 
xalqımızın iradəsini qırmaq idi. Çünki 
planda  Dağlıq Qarabağ məsələsi du-
rurdu. Qarabağ Azərbaycanın əzəli və 

ayrılmaz parçasıdır. Ermənilər onun 
dağlıq hissəsində 1923-cü ildə sovet 
rəhbərliyi tərəfindən yaradılmış muxtar 
qurumu daima Azərbaycandan ayırma-
ğa çalışmışlar. 1980-ci illərin sonlarında 
onların mövcud olan şəraitdən istifadə 
edərək fəallaşması 1992-ci ildə Dağ-
lıq Qarabağın və ətraf rayonların mü-
vəqqəti olaraq itirilməsi ilə nəticələndi. 
Həmin reallıqla barışmaq istəməyən 
xalqımızın qəhrəman övladları bu dö-
yüşlərdən sağ və salamat çıxmayacaqla-
rını bilə- bilə ölümün üzünə dik baxdılar 
və son nəfəslərinəcən döyüşdülər. 

30 il keçdi xalqımıza qarşı törədilən 
qəddarlıqdan, erməni vandalizmindən. 
Düşmən artıq məğlub olduğumuzu, bir 
millət olaraq belimizin qırıldığını,   daha 
cürət edib ayağa qalxa bilməyəcəyimizi 
zənn etdi. Amma yanıldılar. Həsrətində 
olduğumuz torpaqlarımızı düşməndən 
xilas etmək üçün  övladlarımız cəbhəyə 
könüllü olaraq yollanırdılar. Onların 
cərgəsində mənim də oğlum vardı. Yüz-
lərlə dəmiryolçu vardı. 

Natiq vurğuladı ki, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti, Silahlı 
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan 
ordusu Ermənistanın ardıcıl təxribatla-
rının və yeni işğal planlarının qarşısını 
almaq, işğal altında olan torpaqlarımızı 
azad etmək məqsədilə 2020-ci ilin pa-
yızında başladığı zəfər yürüşündə ina-
nılmaz uğurlar əldə etmişdir. Əsgər və 

zabitlərimiz döyüş meydanında şücaət 
göstərərək ölkəmizi qalib etdilər. Biz 
Zəfər gününə görə şəhidlərə borcluyuq.

Getdikcə güclənən Azərbaycanın 
vaxtilə imperiya ordusunun köməyi 
sayəsində ermənilərin əlinə keçən tor-
paqlarımızı geri qaytaracağı, respubli-
kamızın ərazi bütövlüyünü tan olaraq 
təmin edəcəyi gün uzaqda deyil.

Şəhidlərin – uğrunda döyüşdükləri 
müqəddəs amalları qəlbimizdə möhkəm 
yer tutmuşdur.  Onların arxada nigaran 
qoyduqları ailələrini unutmuruq, imkan 
daxilində öz diqqət və qayğımızı əsirgə-
mirik. Bayramlarda masa sovqatları ilə 
yanaşı maddi yardımlar da edirik. Gözəl 
Vətənimizin şəhid bacı və qardaşları-
mızın qanı ilə qazanılan müstəqilliyini, 
azadlığını göz bəbəyi kimi qorumağı və 
möhkəmlətməyi həyatda əsas məqsədi-
miz sanırıq və bunu daim dəmir yolunda 
çalışan gənc nəslə aşılayırıq. 

- Bu gün ölkənin hər yerində şə-
hidlərin əziz xatirəsinə dərin ehtiram 
bəslənildiyinin şahidi olmaq mümkün-
dür,- deyən şöbə rəisinin müavini Samir 
Böyüksadə də öz ürək sözlərini toplantı 

iştirakçıları ilə bölüşdü. Qeyd etdi ki, 
yüzlərlə ayağa qalxan oğul və qızları-
mız əsil qəhrəmanlıq dastanını yazdılar. 
44 gün sürən hərbi əməliyyatlar nəti-
cəsində rəşadətli Azərbaycan Ordusu 
tərəfindən Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, 
Qubadlı şəhərləri, Zəngilan rayonunun 
Mincivan, Ağbənd, Bartaz qəsəbələri, 
Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi 
və bir çox kəndləri, Tərtər rayonunun 
Suqovuşan kəndi, Xocalı və Laçın ra-
yonlarının bir neçə kəndi daxil olmaq-
la, ümumilikdə, 300-dən çox yaşayış 
məntəqəsi, o cümlədən Ağdərə, Murov-
dağ və Zəngilan istiqamətlərində mü-
hüm strateji yüksəkliklər işğaldan azad 
edilmişdir.

2020-ci il noyabrın 8-də 28 illik 
həsrətdən sonra Azərbaycan xalqı üçün 
böyük əhəmiyyət kəsb edən və rəmzi 
məna daşıyan Şuşa şəhəri işğaldan azad 
edilmişdir. Qarabağın tacı olan Şuşa 
şəhərinin azad edilməsi dünya hərb ta-
rixinə düşəcək unikal hərbi əməliyyat-
lardan olmuşdur.

Azərbaycanın hərbi sahədə qazan-
dığı qələbələr, xüsusilə Şuşanın düşmən 
işğalından qurtarılması müharibənin ta-
leyində həlledici rol oynamışdır. Bütün 
bunlar Ermənistanın öz məğlubiyyətini 
etiraf etməsi və kapitulyasiya aktını im-
zalaması  ilə nəticələnmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyevin 2020-ci il 3 dekabr 
tarixli Sərancamı ilə xalqımızın qüdrə-
tinin və milli qürurumuzun təntənəsinə 
çevrilən, dövlətimizin nüfuzu və gələ-
cək inkişafı baxımından müstəsna əhə-
miyyət kəsb edən bu misilsiz qələbənin 
əbədiləşdirilməsi məqsədilə hər il no-
yabrın 8-i Azərbaycan Respublikasında 
Zəfər Günü kimi təntənəli şəkildə qeyd 
edilməsi qərara alınmışdır.

Şəhidlərimizin əziz xatirəsinin əbə-
diləşdirilməsi məqsədilə Bakı şəhərində 
Vətən müharibəsi memorial kompleksi 
və Zəfər muzeyinin yaradılması qərara 
alınmışdır.

Bu anları Azərbaycanda qanı qay-
nayan hər kəs səbrsizliklə gözləyirdi. 
Çünki Vətən hər şeydən öndədir. Çünki 
Torpaq varsa, sən varsan,- deyən natiq 
çıxışına davam etdi. 

I Qarabağ müharibəsində və Aprel 
döyüşlərində də minlərlə igidimiz öz 
canlarını Vətən uğrunda fəda etmişdir. 
Tarix yenidən təkrarlanmış, 27 sentyabr 
2020-ci il səhər saatlarında II Qarabağ 
müharibəsi başlamışdır. Ermənistan si-
lahlı qüvvələri genişmiqyaslı təxribat 
törədərək cəbhə boyu zonada yerləşən, 
Azərbaycan Ordusunun mövqelərini və 
yaşayış məntəqələrini iriçaplı silahlar, 

minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya 
qurğularından intensiv atəşə tutmuşdur. 
Ermənistan ordusunun döyüş aktivli-
yinin qarşısını almaq, mülki əhalinin 
təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə 
Azərbaycan Ordusunun Ali Baş Ko-
mandanı tərəfindən qoşunların bütün 
cəbhə boyu sürətli əks-hücum əməliy-
yatı başlaması barədə qərar verilmişdir. 
44 gün davam edən döyüşlər ərzində 
Ali Baş Komandanımızın uzaqgörən 
siyasəti və rəşadətli ordumuzun güclü 
döyüş taktikası Azərbaycanın gücünü 
bütün dünyaya göstərdi. Azərbaycan 
xalqı cənab İlham Əliyevin “Qarabağ 
Azərbaycandır!” şüarı altında birləşərək 
yenilməz ordumuzun haqq davasına 
tam mənəvi dəstək oldu və döyüşlər or-
dumuzun qələbəsi ilə başa çatdı. 

Azərbaycan Bayrağını işğaldan 
azad edilən torpaqlarımızda dalğalan-
dırmışdır. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü 
yolunda canlarını fəda etmiş bütün şə-
hidlərimizə Allahdan rəhmət,  qazilə-
rimizə şəfa  diləyirik. Biz onların qəh-
rəmanlığı, fədakarlığı nəticəsində öz 
doğma torpaqlarımıza qayıtdıq. Şəhid-
lər bizim qəlbimizdə əbədi olaraq yaşa-
yacaqlar.

Şəhid və yaralanların sırasında də-
miryolçu və onların ailə üzvləri də var. 
Belə ki,  44 günlük Vətən müharibəsin-
də  dəmir yolunda çalışan 4 nəfər  şəhid 
olmuş, dəmir yolunda çalışan işçilərin 
ailə üzvlərindən 30 nəfər şəhid olmuş, 
dəmir yolunda çalışan işçilərdən 13 
nəfər yaralanmışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, “ADY” 
QSC-nin rəhbərliyi və Dəmiryolçuların 
MHİRK-i şəhidlərimizin və qazilərimi-
zin maddi  vəziyyətinin yaxşılaşdırılma-
sını və digər sosial problemlərinin həll  
olunmasını diqqət mərkəzində saxlayır. 

Mövzu ilə bağlı digər çıxışlar da 
oldu. Çıxışlardan sonra Samir Böyük-
zadə qərar layihəsini oxudu. Qərar la-
yihəsinə əsasən, 44 günlük Vətən mü-
haribəsində şəhid olan dəmiryolçuların 
ailələrinin hər birinə 500 manat, ailə 
üzvləri şəhid olan dəmiryolçuların hər 
birinə 150 manat, dəmiryolçu və ailə 
üzvlərindən yaralananların hər birinə 
100 manat miqdarında  maddi yardım 
və bayram sovqatı verilməsi qəırara 
alındı.

Bu qayğıya görə dəvət olunan şəhid 
ailələrin nümayəndələri də çıxış edərək, 
həmkarlar tərəfindən hər zaman diqqət-
də olduqları üçün məmnun qaldıqlarını 
bildirdilər və təşəkkür etdilər. 

Gülnaz ƏLİYEVA
Anar MƏMMƏDOV 
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Azərbaycanın Estoniyadakı səfir-
liyində ümummilli lider Heydər Əli-
yevin vəfatının 18-ci ildönümünə həsr 
olunan anım mərasimi keçirilib.

Səfirlikdən AZƏRTAC-a bildirilib 
ki, tədbirdə Türkiyənin, Qazaxıstanın, 
Gürcüstanın, Moldavanın və Belarusun 
Estoniyadakı səfirləri, Estoniya-Azər-
baycan parlamentlərarası dostluq qru-
punun sədr müavini Mihail Korb, Tür-
kiyənin və Moldovanın bu ölkədəki 
səfirliklərinin əməkdaşları, Estoniyada-
kı Azərbaycan icmasının nümayəndələ-
ri, Estoniya ictimaiyyətinin və kütləvi 
informasiya vasitələrinin təmsilçiləri 
iştirak ediblər.

Əvvəlcə Ulu Öndərin əziz xatirəsi 
bir dəqiqəlik sükutla yad edilib və səfir-
likdə ucaldılmış barelyefin önünə əklil 
qoyulub.

Azərbaycanın Estoniyadakı sə-
firi Anar Məhərrəmov tədbiri açaraq 
ümummilli lider Heydər Əliyevin şərəf-
li ömür yolundan, xalqın təkidli tələbi 
ilə hakimiyyətə qayıdaraq müasir Azər-
baycan dövlətinin memarı və qurucusu 
kimi Vətən qarşısında misilsiz xidmət-
lərindən danışıb.

Səfir Ulu Öndərin bir rəhbər kimi 
bütün müsbət keyfiyyətləri özündə 
cəmləşdirən nadir şəxsiyyət olduğunu, 
bütün ömrünü xalqın və vətənin rifahı 
və inkişafına həsr etdiyini, məhz xalqın 
dəstəyinə arxalanaraq Azərbaycanı 
məhv olmaq təhlükəsindən xilas etdiyi-
ni diqqətə çatdırıb.

Ümummilli Liderin rəhbərlik etdi-
yi illərdə uğurla həyata keçirdiyi daxili 
və xarici siyasəti nəticəsində ölkəmizin 
nüfuzunun daha da artdığını, müstəqil-
liyimizin əbədi və dönməz olmasında 
Ulu Öndərin müstəsna xidmətlərini 
qeyd edən səfir Anar Məhərrəmov vətə-
nimizin ən çətin vəziyyətində və faciə 
qarşısında olduğu bir zamanda Heydər 

Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyinin 
qorunmasında, uzaqgörənliyi və müdrik 
siyasəti sayəsində ölkəmizin dayanıqlı 
inkişafının təmin olunduğunu vurğula-
yıb.

Səfir bildirilib ki, Ulu Öndərin 
qətiyyətli mövqeyi nəticəsində banisi 
olduğu neft strategiyasının tərkib ele-
mentləri olaraq “Əsrin müqaviləsi” 
sazişi imzalanıb, eləcə də Bakı-Tbili-
si-Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum 
qaz kəmərləri kimi irimiqyaslı regional 
layihələr həyata keçirilib.

Məhz Heydər Əliyevin rəhbərliyi 
dövründə region ölkələri ilə sıx əmək-
daşlıq əlaqələri qurulduğu, bir sıra 
ölkələrlə münasibətlər strateji səviy-
yəyə çatdırıldığı xüsusi olaraq vurğula-
nıb. Azərbaycan-Türkiyə münasibətlə-
rinə daima xüsusi önəm verən Heydər 
Əliyev onları “Bir millət, iki dövlət” 
kimi səciyyələndirdiyi diqqətə çatdı-
rılıb. Əsası ümummilli lider Heydər 
Əliyev tərəfindən qoyulan siyasətin bu 
gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əli-
yev tərəfindən uğurla davam etdirildiyi, 
ölkəmizin beynəlxalq aləmdə nüfuzu-
nun gündən-günə artdığı və regional li-
derə çevrildiyi qeyd olunub.

Türkiyənin Estoniyadakı səfiri Sü-
leyman İnan Özyıldız Azərbaycanda da-
vamlı sosial-iqtisadi inkişafın və siyasi 
sabitliyin təmin olunmasında, ölkəmi-
zin mühüm regional aktora çevrilməsin-
də, o cümlədən Azərbaycana xarici sər-
mayələrin cəlb olunmasında və Tarixi 
İpək Yolunun bərpasında Heydər Əliye-
vin əvəzsiz xidmətlərindən danışıb.

Estoniya parlamentində Estoni-
ya-Azərbaycan parlamentlərarası dost-
luq qrupunun sədr müavini Mihail Korb 
Heydər Əliyevin dahi şəxsiyyət olduğu-
nu, Azərbaycanın və regionun gələcək 
inkişafındakı mühüm rolunu, eləcə də 
Azərbaycanda səfərdə olduğu zaman 

Azərbaycan xalqının Heydər Əliyevə 
bəslədiyi böyük rəğbətin və dərin hör-
mətin şəxsən şahidi olduğunu vurğula-
yıb.

Tədbirin davamı olaraq, ümummil-
li lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliy-
yətinə həsr olunmuş video-çarx nümayiş 
olunub. Sonra, tanınmış eston skripka 

ifaçısı xanım Mari-Lis Uibo tərəfindən 
lirik musiqi parçaları ifa edilib. Daha 
sonra, tədbir iştirakçıları səfirlikdə ulu 
öndərin həyat və fəaliyyətinə həsr edil-
miş foto və kitab sərgisinə baxıblar.

Sonda tədbir iştirakçıları səfirlikdə 
açılmış ehsan süfrəsinə dəvət olunub.

Ankarada 8 Noyabr – Zəfər 
Günü münasibətilə “Qarabağ Zəfə-
rinin ildönümündə Türkiyə və türk 
dünyası” mövzusuna həsr edilmiş 
konfrans keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Bey-
nəlxalq Münasibətlər və Strateji Təh-
lillər Mərkəzi (TÜRKSAM) tərəfin-
dən təşkil edilən konfransda çıxış 
edən qurumun rəhbəri, Türkiyə Bö-
yük Millət Məclisinin sabiq deputatı 
Sinan Oğan Azərbaycanın 44 günlük 
müharibədəki parlaq Zəfərinin tor-
paqların işğaldan azad edilməsi ilə 
yanaşı, türk dünyasındakı inteqrasiya 
prosesinə yeni imkanlar bəxş etdiyini 
bildirib.

O, məntiqi mülahizələr və fakt-
larla əsaslandırıb ki, bu Zəfər Azər-
baycan-Türkiyə birliyinin gücünü 
bütün dünyaya göstərdi. Zəfərdən 
sonra milliyyətçilik hissləri türk dün-
yasında yüksələn dəyərə çevrilib. Si-
nan Oğan qeyd edib ki, türk dünya-
sının birliyi mənəvi cəhətdən böyük 
əhəmiyyət kəsb etməklə məhdudlaş-

mır, türkdilli ölkələr arasında iqtisadi 
əməkdaşlıq, qarşılıqlı sərmayə qoyu-
luşları, yeni bazar və iş yeri imkanla-
rının böyük potensialı var.

Türkiyədə Azərbaycanın yatı-
rımlarının 20 milyard ABŞ dolları 

məbləğinə çatması bunun qardaşlıq 
münasibətlərinin qarşılıqlı faydalı 
əməkdaşlığa çevrilməsinin bariz nü-
munəsidir.

Natiq noyabrın 12-də İstanbul-
da təşkil edilən Türkdilli Dövlətlərin 

Əməkdaşlıq Şurasının VIII Zirvə Gö-
rüşündə Türk Şurasının isminin Türk 
Dövlətləri Təşkilatı adlandırılması və 
qəbul edilən digər qərarların əhəmiy-
yətindən də geniş bəhs edib.

Ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsi Estoniyada da ehtiramla anılıb

Ankarada Qarabağ Zəfərinin ildönümünə həsr edilmiş konfrans təşkil olunub
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20 YANVAR FACİƏSİNDƏN 32 İL KEÇİR

UCALIQ
Bu günlərdə ölkəmizdə, eləcə 

də dünyanın bir çox yerlərində 20 
Yanvar faciəsinin 32-ci ildönümü 
ilə bağlı anım tədbirləri keçirilir. 
Xaricdə yaşayan soydaşlarımız da 
nümayişlər keçirir, Yanvar faciəsi 
dəhşətlərini özündə əks etdirən vi-
deo-süjetlər nümayiş etdirir,  bəya-
natlar yayırlar.  

Xalqımızın tarixinə qanlı və 
şanlı səhifə kimi yazılan 20 yanvar 
faciəsinin 32-ci ildönümü dövlət 
səviyyəsində ölkəmizin hər yerində 
qeyd olunur. Bilirsiniz ki, 1990-cı il 
yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə 
rus qoşunları Bakıda qırğın törət-
dilər. Yüzlərlə soydaşımız şəhid 
oldu, yaralandı. İndi o dəhşətli ge-
cədən 30 il keçir. Hər il bu ərəfədə 
anım tədbirləri keçirilir, şəhidlərin 
ruhuna dualar oxunur.

Bir anlığa o günləri qısa eks-
kurs edək. Xatırlayırsınızsa, yanvar 
ayının əvvəllərində Bakıdan hərbçi 
ailələri köçürüldü. Yanvarın 13-də 
ermənilər yaşayan mənzillərə namə-
lum dəstələr hücum etdilər. Elə hə-
min günün axşamı xəbər yayıldı ki, 
bu dəstələrə erməni, rus mənşəli 
adamlar rəhbərlik edirmişlər. Ancaq 
nədənsə, üstünü ört-basdır etdilər. 
Bu hadisəyə qədər Kremlin səlahiy-
yətli adamları Bakıdaydılar. Sonra 
məlum oldu ki, o zaman Azərbayca-
na bu məqsədlə 300-dən artıq gene-
ral göndərilmişdi. Bakı və ətrafında 
66,5 min nəfərlik ordu hissələri yer-
ləşdirilmişdi. Yanvarın 19-da televi-
ziya və radio işçilərinin mitinqi oldu. 
Tələb də bu idi ki, televiziya ilə xalqa 
düzgün məlumat verilsin. Komitənin 
sədri bu tələbləri Mərkəzi Komitəyə 
çatdırdı. İşçilərə deyilən cavab bu 
oldu ki, axşam Moskvadan gələnlər 
və AXC nümayəndələri televiziya 
ilə çıxış edib, xalqa məlumat verə-

cəklər. Mitinqdən az sonra Teleradio 
Komitəsini mitinqçilər mühasirəyə 
aldılar. Hətta Bayıl tərəfdən hasar 
boyunca da adamlar düzülmüşdülər. 

Məhz belə bir cinayətkar reji-
min heç bir xəbərdarlıq elan etmə-
dən təkcə iki milyon əhalisi olan 
bir şəhərə - paytaxtımız Bakıya 
deyil, respublikanın digər yaşayış 
məntəqələrinə də döyüş hazırlığı və-
ziyyətinə gətirilmiş qoşun yeritməsi, 
qabağına çıxan qadın, qoca və uşaq-
ları, ağ xalatlı həkimləri belə güllə-
baran etməsi, respublikanın oyuncaq 
“rəhbərliyini” belə kənarlaşdıraraq 
hərbi diktatura qurması, dinc əhaliyə 
vəhşicəsinə divan tutması təsadüfi 
deyildi. 1990-cı ilin yanvarın 19-dan 
20-nə keçən gecə xalqımıza qarşı 
törədilən faciə də həmin məqsədin 
reallaşmasına yönəldi. 

Məlumdur ki, 1990-cı ilin yan-
varın 19-dan 20-nə keçən gecə rus 
qoşunları müstəqillik arzusu ilə aya-
ğa qalxmış xalqımıza qarşı vəhşilik 
törətdilər. Bu dəhşətli hadisədə 131 
nəfər heç bir günahı olmadan qətlə 
yetirilmiş, 612 nəfər yaralanmış, 841 
nəfər qanunsuz həbs edilmiş, yüzlər-
lə bina dağıdılmışdır. 

Natiq çıxışına davam edərək 
bildirdi ki, Bakı küçələrinin qana 
bələnmiş ağır günlərində faciənin 
səbəb və mahiyyətini daha dərindən 
başa düşüb mənsub olduğu xalqın 
kədərinə qəlbən ağrıyan bir insan, 
dahi şəxsiyyət var idi. 1990-cı ilin 
yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə 
baş verən və xeyli insan qırğını ilə 
nəticələnən bu hərbi müdaxilədən 
böyük sarsıntı keçirən həmin müdrik 
və uzaqgörən şəxsiyyət Heydər Əli-
yev idi.

O, qırğın baş verən günün səhə-
ri Azərbaycanın Moskvadakı nü-
mayəndəliyinə gələrək mətbuat kon-

fransı keçirdi və kütləvi informisiya 
vasitələri ilə Bakıda törədilən qırğı-
na öz etiraz səsini ucaltdı. Bakıya 
ünvanladığı teleqramda deyilirdi: 
«Bakı şəhərinə Sovet ordusu hissələ-
rinin yeridilməsi ilə əlaqədar xalqı-
mızın başına gətirilən faciədən, dinc 
əhalinin qırılmasından böyük ürək 
ağrısı ilə xəbər tutdum. Bu matəm 
günündə həlak olanların ailələrinə 
və yaxınlarına, bütün Azərbaycan 
xalqına dərin hüznlə başsağlığı ve-
rirəm. Mən düşünülmüş aksiyanı 
pisləyir, onu antihumanist, antide-
mokratik, qanunazidd hesab edirəm. 
Bu ağır gündə  sizi ağıllı, kamallı 
olmağa, həmrəyliyə və birliyə ça-
ğırıram. Mən teleqramın respubli-
ka mətbuatında dərc olunmasını, 
radio və televiziya ilə verilməsini, 
matəm mitinqində oxunmasını xahiş 
edirəm».

Vətənə qayıdandan sonra Azər-
baycan Respublikasının milli-tarixi 
ənənələrinə uyğun olaraq yeni döv-
lət rəmzlərinin-bayrağın, gerbin və 
himnin qəbuluna  nail olan Naxçı-
van MR Ali Sovetinin  xalq deputatı 
Heydər Əliyev 20 yanvar faciəsinə 
siyasi və hüquqi qiymət verilməsi, 
günahkarların cəzalandırılması barə-
də təkliflə Azərbaycan rəhbərliyi 
qarşısında məsələ qaldırmışdır. 

Həmin günün tarixi əhəmiyyəti 
həm də onda oldu ki, sovet rejimi bu 
cinayəti törətməklə xalqımızla özü 
arasında bütün körpüləri yandırdı, 
artıq  ən loyal azərbaycanlı belə hə-
min ordunun ona düşmən olduğunu 
anladı, daxilən sarsıldı, törədilən 
cinayətləri nə özünə, nə də ətrafda-
kılara izah edə, bu rejimə haqq qa-
zandıra bilmədi, Azərbaycan xalqı-
nın kommunist rejimi ilə olan-qalan 

bağları da qırıldı. Bütün Azərbaycan 
cəmiyyəti, onun siyasi elitası sovet 
imperiyasının aşkar iflasını tam çıl-
paqlığı ilə dərk etdi. 

20 yanvar 1990-cı il tarixdə öz 
azadlığı və istiqlaliyyəti uğrunda hə-
min faciəli gecədə yüzlərlə ölənlər və 
yaralananlar arasında dəmiryolçular 
və onların ailə üzvləri də olmuşdur. 
Bunlar aşağıdakılardır: İsmayılov 
Rəşid İslam oğlu - daşıma xidmətin-
də şöbə rəisinin müavini      (həlak 
olub); İsayeva Rəhilə Ağabala qızı 
-  Biləcəri qovşaq poliklinikasının 
tibb bacısı (oğlu vəfat edib); Əliyev 
Qabil Mustafa oğlu - Biləcəri stansi-
yasında (keçmiş) tənzimləyici (yara-
lanıb); Ağakişiyev Qızbacı Şahbala 
qızı - Yol GEM-in  dezinfektorçusu  
(həyat yoldaşı həlak olub);     Nəcə-
fov Abdulla Baloğlan oğlu  -  Keşlə 
stansiyası ( keçmiş Bakı  yükvur-
ma-yük  boşaltma distansiyasının 
fəhləsi) (yaralanıb); Əliyev Yusif 
Nadir oğlu -  Biləcəri Lokomotiv 
deposu, maşınist (yaralanıb); Nəsi-
rov Şiraslan Şirəli oğlu-  Bakı vaqon 
deposunda çilingər (qardaşı həldak 
olub); Məhərrəmov Cəmil Məhər-
rəm oğlu - Bakı vaqon deposunda 
bələdçisi (yaralanıb); Boqdanova 
Valentina Karpovna- DPİP Qərb is-
tiqaməti üzrə kadrlar şöbəsinin   keç-
miş inspektoru (oğlu həlak olub); 
Babayeva Yasəmən Əhəd qızı - Bakı 
vaqon deposunda bələdçi (oğlu ya-
ralanıb); Kərimova Lətifə Sergey 
qızı - Biləcəri lokomotiv deposu-
nun kompressorçusu (yoldaşı həlak 
olub).  Rəhbərlik  hər il onlara maddi 
və mənəvi dəstək olur. 

Allah cəmi-şəhidlərə rəhmət 
eləsin!
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Sumqayıt-Yalama dəmir yolunun yenidən qurulan hissəsində ilk dəfə 
olaraq qatarların hərəkətinə başlanılıb

“Şimal-Cənub” Beynəlxalq 
Nəqliyyat Dəhlizinin önəmli hissəsi 
olan Sumqayıt-Yalama dəmir yolu-
nun yenidən qurulan hissəsində ilk 
dəfə olaraq qatarların hərəkətinə 
başlanılıb.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” 
QSC-dən AZƏRTAC-a bildirilib 
ki, ikixətli Sumqayıt-Yalama dəmir 
yolunda yenidənqurma işləri daşı-
malarla bərabər aparılır. Yolun bir 
xətti yenidən qurularkən digərində 
qatarlar hərəkət edir. Sumqayıt-Ya-
lama dəmir yolunun Şabran-Çarxı 
istiqamətində mövcud xətlə yanaşı 
yeni inşa edilmiş xətt də istifadəyə 
verilib. Beləliklə, layihə çərçivəsin-
də ilk 23 kilometr dəmir yolu xətti 
yenidən qurularaq hərəkətə açılıb.

Sumqayıt-Yalama dəmir yolu 
Azərbaycanın tranzit-logistika po-
tensialının gücləndirilməsində 
önəmli rol oynayan “Şimal-Cənub” 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin re-
allaşdırılması istiqamətində görülən 
tədbirlər çərçivəsində yenidən qu-
rulur. Abşeron yarımadasını respub-

likanın Şimal sərhədi ilə birləşdirən 
yolun ox üzrə uzunluğu 167,7 kilo-
metr, açılmış uzunluğu 362,8 kilo-
metr, o cümlədən əsas yolların uzun-

luğu 328,3 kilometr, yan yolların 
uzunluğu 27 kilometr, yoldəyişənlə-
rin uzunluğu 7,5 kilometr təşkil edir.

Bu günədək yolun 65 kilometr-
lik hissəsində yeni rels-şpal şəbəkəsi 
quraşdırılıb. Ümumilikdə isə yeni-
dənqurma işlərinin 22,12 faizi artıq 
tamamlanıb. Belə ki, 87 kilometrlik 
hissədə mövcud relslərin söküntü-
sü, alt-ballast və ballast materialının 
qazıntısı və alt-ballast materialının 
sərilməsi, 70,8 kilometrlik hissədə 
birinci lay ballastın sərilməsi və 65 
kilometrlik hissədə ikinci lay bal-
lastın sərilməsi işləri tamamlanıb. 
Həmçinin 37 körpü, 81 dairəvi suö-
türücü boru və 7 ədəd heyvan keçidi 
inşa edilib.

Hazırda texnoloji ardıcıllığa uy-
ğun olaraq tikinti-quraşdırma işləri 
davam etdirilir. Yol boyu 13 ədəd 
yerüstü piyada keçidinin və 32 ədəd 
eyni səviyyəli dəmiryol keçidinin 
tikintisi planlaşdırılır. Əsas yaşayış 
mərkəzlərində yerləşən stansiyalar-
da inşa ediləcək yerüstü piyada ke-
çidləri fiziki məhdudiyyətli insanlar 
üçün nəzərdə tutulan liftlərlə təchiz 
olunacaq.

Sumqayıt-Yalama dəmir yo-
lunun yenidən qurulması layihəsi 
“Dəmir yolları sektorunun inkişafı 
proqramı” çərçivəsində Azərbaycan 
Hökuməti ilə Asiya İnkişaf Bankı 

arasında 2017-ci il 19 dekabr tarixli 
və Azərbaycan Hökuməti ilə Fransa 
İnkişaf Agentliyi arasında 2019-cu il 
11 mart tarixli kredit müqavilələrinə 
uyğun olaraq birgə maliyyələşdir-
mə əsasında həyata keçirilir. Yeni-
dənqurma işlərinə 2020-ci il 18 fev-
ral tarixində start verilib.

Layihələndirmə və tikinti-quraş-
dırma işləri Türkiyənin “Kolin İn-
şaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.S.” 
və Qazaxıstanın “Integra Constru-
ction KZ LLP” şirkətlərinin birgə 
müəssisəsi, tikintiyə texniki nəzarət 
xidmətləri isə Almaniyanın “Kocks 
Consult Gmbh” və “SSF Ingenieure 
AG” şirkətlərinin birgə müəssisəsi 
tərəfindən icra olunur.

Sumqayıt-Yalama dəmir yolu 
xəttinin yenidən qurulması yükdaşı-
ma və sərnişindaşıma fəaliyyətlərin-
də vaxta qənaət, nəqliyyat vasitələ-
rinin və infrastrukturun istismarı 
xərclərində qənaət, ətraf mühitə tə-
sirinin azaldılması, təhlükəsizliyin 
artırılması kimi faydalar gətirəcək. 
Yolda keyfiyyətli və sürətli yükda-
şımalarının həyata keçirilməsi, bu 
əməliyyatların etibarlı və təhlükəsiz 
şəkildə icra edilməsi Azərbayca-
nın nəqliyyat-tranzit potensialından 
daha geniş və səmərəli istifadə edil-
məsi üçün şərait yaradacaq.
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Şimali Kiprdə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü qeyd edilib

İslamabad-Tehran-İstanbul dəmir yolu nəqliyyatı yenidən başlayıb

Şimali Kiprdə fəaliyyət 
göstərən Azərbaycan-Kipr Dost-
luq Cəmiyyəti (AKDC) 31 De-
kabr- Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü və Yeni il müna-
sibətilə bayram mərasimi keçirib.

AKDC-dən AZƏRTAC-a ve-
rilən məlumata görə, Şimali Kiprin 
rəhbəri Ersin Tatar, Girnə Ameri-
kan Universitetinin İdarə Heyəti-
nin sədri Sərhat Akpınar və digər 
nüfuzlu şəxslərin qatıldıqları məra-
simdə yerli ictimaiyyətin görkəmli 
nümayəndələri, ziyalılar, elm və 
mədəniyyət xadimləri, bölgədə ya-
şayan azərbaycanlılar iştirak edib-
lər.

Çıxışında 1989-cu ildə Azər-
baycanda cərəyan edən ictimai-si-
yasi proseslərə diqqət çəkən Azər-
baycan-Kipr Dostluq Cəmiyyətinin 
sədri Orxan Həsənoğlu deyib ki, 
keçmiş SSRİ-nin süqutu illərində 
Azərbaycanda başlanan milli azad-
lıq hərəkatının rəmzinə çevrilən 
Dünya Azərbaycanlılarının Həm-
rəyliyi Günü ulu öndər Heydər Əli-
yev tərəfindən 1993-cü ildə rəsmən 
bayram elan olunub. Müzəffər Ali 
Baş Komandan İlham Əliyevin 

polad siyasi iradəsi və birbaşa rəh-
bərliyi ilə qəhrəman Azərbaycan 
Ordusunun İkinci Qarabağ mühari-
bəsində qazandığı möhtəşəm Zəfər 
bu birliyi daha da möhkəmləndirib, 
bütün dünyada milli qürurumuzu 
zirvələrə qaldırıb.

Şimali Kiprin rəhbəri Ersin Ta-
tar, bölgədə yaşayan soydaşımız 
professor Fəxrəddin Məmmədov 
və tanınmış bəstəkar Cavanşir Qu-

liyev bayram təbriklərini çatdırıb, 
xalqımızın birlik və bərabərliyin-
dən bəhs ediblər.

Prezident İlham Əliyevi 60 il-
lik yubileyi münasibətilə səmimi 
qəlbdən təbrik edərək ona ən xoş 
arzularını çatdıran Şimali Kiprin 
rəhbəri Ersin Tatar deyib: “Kiprli 
türklər çox ağrı-acılar çəkiblər. Bu 
çətin günlərdə hər zaman ana vətən 
Türkiyə yanımızda olub. Azərbay-

canlı qardaşlarımızın bizə ürəkdən 
bağlı olduğuna da əminik”.

Daha sonra tədbir musiqili 
proqramla davam edib. Musiqili 
proqram Budapeştdəki türk icması-
nın nümayəndələrinin milli musiqi 
alətlərində ifası ilə davam edib.

Bayram tədbiri Azərbaycan 
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 
və Azərbaycan Diasporuna Dəstək 
Fondunun dəstəyi ilə keçirilib.

Pakistan, İran və Türkiyə 
arasında “İslamabad-Tehran-İs-
tanbul Yük Qatarı Layihəsi” de-
kabrın 21-də İslamabaddan yola 
düşən qatarla yenidən başlayıb.

“İslamabad-Tehran-İstanbul 
Yük Qatarı Layihəsi” üçün Pa-
kistanın paytaxtı İslamabadda 
Marqalla Qatar Stansiyasında 
mərasim keçirilib.

Mərasimdə Pakistanın xarici 
işlər naziri Şah Mahmud Qureşi, 
dəmir yolları naziri Məhəmməd 
Əzəm Xan Svati, Türkiyənin İs-
lamabaddakı səfiri İhsan Mustafa 
Yurdakul, İranın İslamabaddakı 
səfiri Məhəmməd Əli Hüseyni, 
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 
rəsmiləri və başqa qonaqlar işti-
rak ediblər.

Qureşi burada verdiyi açıqla-
mada bu addımı tarixi adlandırıb 

və bunun bölgədə ticarət və biz-
nes üçün yeni yollar açacağını 
bildirib.

Layihənin təkcə üç ölkə ara-
sında ticarəti inkişaf etdirməyəcə-
yinə diqqət çəkən Qureyşi Avropa 

ilə də yeni ticarət yollarının açıla 
biləcəyinə diqqət çəkib.

Türkiyənin İslamabaddakı sə-
firi Yurdakul İqtisadi Əməkdaşlıq 
Təşkilatı çərçivəsində çox mü-
hüm addım atıldığını vurğulaya-
raq, “Bu layihə uzun müddətdir 
gündəmdədir. Ölkələr arasındakı 
ikitərəfli əməkdaşlığı, iqtisadi və 
ticarət mübadiləsini inkişaf et-
dirən addım olacaq” deyib.

Yurdakul İslamabaddan yola 
düşən qatarın İstanbulda dayan-
maması lazım olduğuna diqqət 
çəkərək, qatarın Avropaya bağlan-
masının vacibliyini dilə gətirib.

2009-cu ildə üç ölkə arasında 
həyata keçirilən layihə Pakistan-
dakı gecikmələr səbəbindən 2011-
ci ildə dayandırılıb.

Sözmövzusu layihədə dəmir 
yolunun məsafəsi 6 min 543 kilo-
metrdən ibarətdir.
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Zəngəzur dəhlizinin Qərb-Şərq ticarət əlaqələri və region 
ölkələri üçün iqtisadi təsiri

Azərbaycanın haqq savaşı 
sonrası əldə etdiyi uğurlardan 
biri də üçtərəfli sazişdə göstərilən 
regionda bütün iqtisadi və nəqliy-
yat əlaqələrinin bərpası olub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu 
barədə İqtisadi İslahatların Təhli-
li və Kommunikasiya Mərkəzinin 
eksperti Ayhan Satıcı deyib.

O bildirib ki, 2020-ci il 10 no-
yabr tarixli Sazişdə Ermənistanın 
Azərbaycanın Qərb bölgələri ilə 
Naxçıvan Muxtar Respublikası 
arasında nəqliyyat əlaqələrinin 
təhlükəsizliyini təmin etməli oldu-
ğu qeyd edilib. Azərbaycanın qərb 
hissəsi ilə Ermənistanın ərazisin-
dən keçərək nəqliyyat əlaqələrinin 
yaradılması müvafiq olaraq tarixi 
Zəngəzur dəhlizinin aktuallığını 
ortaya çıxarıb. Dəhliz, Mərkəzi 
Asiya və Cənubi Qafqaz, Avropa 
və Asiya arasında olan iqtisadi 
əlaqələrin yaranmasında və inki-
şaf etdirilməsində həlledici rola 
sahib olub. Bunun əsas səbəblər-
dən biri, ticarət əlaqələrinin bu 
coğrafiya üzərindən İpək Yolu ad-
lanan trayektoriya ilə qurulması 
olub. Müasir dövrdə belə, həmin 
ticarət xətti öz əhəmiyyətini qo-
ruyub saxlayır və Qərb ilə Şərq 
arasında olan iqtisadi əlaqələrin 
dərinləşməsində mühüm rol oyna-
yır. Belə ki, tranzit mərkəz rolunu 
oynayan region ölkələri, həmçi-
nin kifayət qədər təbii resurslar 
ilə də zəngin olduğuna görə Qərb 
və Şərq arasında yaranan ticarət 
həlqəsinə əlavə dəyər qatır.

Transregional önəmi olan Zən-
gəzur dəhlizi layihəsinin həyata 
keçirilməsi region ölkələri arasın-
da iqtisadi əlaqələrin şaxələndiril-
məsinə, o cümlədən istehsalçı, is-
tehlakçı və tranzit ölkələr arasında 
ticarət əlaqələrinin diversifikasi-
yalaşmasına xidmət edəcək. Regi-
onal əməkdaşlıq və region ölkələri 
arasında iqtisadi təhlükəsizliyin 
artırılması fonunda Zəngəzur dəh-
lizi nəzərəçarpacaq dərəcədə əhə-

miyyət kəsb edir. Belə ki, Avro-
pa və Asiya arasında Zəngəzur 
dəhlizindən daha əlverişli tranzit 
mərkəz rolunu oynaya biləcək uy-
ğun alternativin mövcudluğu sual 
altındadır.

Dəhlizin digər bir regional 
əhəmiyyəti Çin tərəfindən təşəb-
büs edilən “Bir kəmər, bir yol” 
layihəsinə verə biləcəyi töhfədir. 
“Bir kəmər, bir yol” layihəsi çərçi-
vəsində Qərb və Şərq arasında ya-
radılacaq ticarət nəqliyyat xəttinin 
diversifikasiyalaşmasında mühüm 
bir addımdır. Əlavə olaraq, “Ever 
green” gəmisi Süveyş kanalını 
bağladığı müddətdə gündəlik 9,6 
milyard dollar dəyərində ticarətin 
davam etməsinə mane olmuşdur. 
Nəzərə alsaq ki, dünya ticarətinin 
12 faizi Süveyş kanalı üzərindən 
aparılır, Zəngəzur dəhlizi kimi al-
ternativ nəqliyyat arteriyalarının 
olması iqtisadi əhəmiyyətə malik-
dir. O cümlədən Süveyş kanalında 
baş verən insident quru üzərindən 
nəqliyyat xətlərinə olan diqqəti ar-
tırdı.

Avropa İttifaqının (Aİ) Çin ilə 
olan mal ticarət əlaqələrinə nəzər 
yetirsək 2010-2020-ci illər üzrə 
ümumilikdə artan temp müşahidə 
edilir. COVID-19 pandemiyasının 
dünya iqtisadiyyatına göstərdiyi 

mənfi təsirə baxmayaraq, Aİ və 
Çin arasındakı mal ticarət əlaqəsi 
müvafiq olaraq 2018-ci ildə 530,6 
milyard avro, 2019-cu ildə 561,2 
milyard avro və 2020-ci ildə 586 
milyard avro təşkil edib. Müvafiq 
statistik göstəricilərə əsasən onu 
demək mümkündür ki, Qərb və 
Şərq arasındakı ticarət əlaqələri 
mənfi xarici təsirlərə baxmayaraq 
inkişaf edir. Buna uyğun olaraq, 
Zəngəzur dəhlizinin bu ticarət xət-
ti üzərində yerləşməsi və səmərəli 
nəqliyyat koridoru olması Azər-
baycanın, o cümlədən digər regi-
on ölkələrinin 600 milyard avroya 
çatan ticarət əlaqələrində pay sahi-
bi olmağa imkan yaradır. Bundan 
əlavə, Aİ və Mərkəzi Asiya ölkələ-
ri arasında ticarət əlaqələri 20-30 
milyard avro ətrafında dəyişir. 
2018-ci ildə Aİ-nin Mərkəzi Asi-
yaya məhsul idxalı və ixracı mü-
vafiq olaraq 20,7 milyard avro və 
8,6 milyard avro dəyərində olub. 
Bütün bunları nəzərə alaraq onu 
demək mümkündür ki, Zəngəzur 
dəhlizi region ölkələrinin ticarət 
əlaqələrində alternativ nəqliyyat 
dəhlizi olması ilə iqtisadi əhəmiy-
yət daşıyır.

Qərb və Şərq arasındakı ti-
carət əlaqələrindən və nəqliyyat 
xətlərindən əlavə olaraq, Şimal və 

Cənub koridoru üçün də Zəngəzur 
dəhlizi mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Azərbaycan və İran arasında 
realizə edilən Rəşt-Astara dəmir 
yolu xətti layihəsi Xəzər dənizi 
sahili boyunca Şimal-Cənub kori-
doru olaraq da tanınan “Şimal-Cə-
nub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəh-
lizinin bir hissəsidir. Belə ki, bu 
dəmir yolu nəqliyyat xəttinin bir-
ləşdirilməsi “Şimal-Cənub” dəh-
lizi üzrə ticarət dövriyyəsinin art-
masına gətirib çıxaracaq. Dəhlizin 
implementasiyası isə öz növbə-
sində Qərb-Şərq və Şimal-Cənub 
ticarət xətləri üzrə bağlantının for-
malaşmasına və gücləndirilməsinə 
səbəb olacaq.

Son olaraq onu qeyd etmək 
gərəkdir ki, Zəngəzur dəhlizinin 
həyata keçirilməsi qonşu ölkələr, 
həmçinin region ölkələri üçün ti-
carət əlaqələrində yeni bir drayver 
olacaq. Qərb və Şərq arasındakı 
ticarət əlaqələrinin təhlükəsizliyi 
baxımından alternativ nəqliyyat 
xətlərinin və logistika mərkəzlə-
rinin olması vacib bir nüansdır. 
Bu səbəbdən, Azərbaycanda hə-
yata keçirilən layihələr kompleks 
təbiətə malik olub, ümumilikdə 
multimodal nəqliyyat dəhlizinin 
yaradılmasına xidmət edir.
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“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-də koronavirus təhlükəsi ilə əlaqədar yaradılan 
qərargah fəaliyyətini davam etdirir

Əlcəzair qəzetində Ələt Azad İqtisadi Zonası haqqında 
məqalə dərc olunub

Əlcəzairin “Əl-Vasat” qəzetində 
Azərbaycanın bu ölkədəki mü-
vəqqəti işlər vəkili Rəfail Bağıro-
vun “Ələt Azad İqtisadi Zona-
sının strateji hədəfi” sərlövhəli 
məqaləsi dərc edilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
məqalədə cari ilin iyulunda Azər-
baycan Prezidenti İlham Əliyevin 
təməlini qoyduğu Ələt Azad İqti-
sadi Zonasının başlıca hədəfinin 
xarici sərmayələrin cəlbi və qey-
ri-neft sektorunun daha da inkişafı 
olduğu diqqətə çatdırılıb. Müəllif 
qeyd edib ki, beynəlxalq ekspert-
lər bu layihənin cəlbedici olduğu 
barədə rəylər veriblər. İlk növbə-
də, Azərbaycan iqtisadiyyatının 
rəqabətə davamlı olması, yeni iş 
yerlərinin açılması nəzərdə tutulur.

Yazıda 2005-ci ildən etibarən 
Azərbaycan iqtisadiyyatının sürət-
li artım tempi konkret rəqəmlərlə 
əsaslandırılıb. Diqqətə çatdırı-
lıb ki, ölkəmiz “Doing Business 
2020” hesabatında biznes sahəsin-
də islahatlar aparan ən yaxşı ölkə 
kimi qiymətləndirilib. Bu yaxın-
larda Dünya İqtisadi Forumu ilə 
Azərbaycan arasında əməkdaşlığa 
dair sənəd də imzalanıb.
Müəllif vurğulayıb ki, Ələt Azad 
İqtisadi Zonası, eyni zamanda, 
Avropa və Asiya arasında nəqliy-
yat dəhlizlərinin əhəmiyyətini ar-
tıracaq. Prezident İlham Əliyev bu 
zonanın fəaliyyətini tənzimləyə-
cək qanunverici bazanı təmin edən 
müvafiq Qanunu da imzalayıb.

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 qə-
rargah 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 xa-

rici ölkələrin qəzet və jurnallarına abunə yazılış 
başlandı.

“Azərbaycan dəmiryolçusu” qəzeti də bu kam-
paniyada öz sadiq oxucularına arxalanıb iştirak 
edir. 

“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar         
Cəmiyyətində baş verən yeniliklərdən, dəmiryol-
çuların qayğı və problemlərindən xəbərdar olmaq 
istəyirsinizsə, “Azərbaycan dəmiryolçusu” qəze-
tinə abunəçi olun.

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

“Azərbaycan dəmiryolçusu” qəzetinə 
abunəçi   olmağa tələsin.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin rəhbərliyi 

Cəmiyyətin sədri Cavid Qurbanova atası, el ağsaqqa-
lı, “Aşıq Şəmşir” Mədəniyyət Ocağı İB-nin sədri 

QƏNBƏR QURBANOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir, dərin hüznlə baş-

sağlığı verir.

*** 
Azərbaycan Dəmiryolçularının MHİRK-in sədri 

Fəzail Bağırov “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin 
sədri Cavid Qurbanova atası, el ağsaqqalı, “Aşıq 

Şəmşir” Mədəniyyət Ocağı İB-nin sədri
 

QƏNBƏR QURBANOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir, dərin hüznlə 

başsağlığı verir.
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