
“2017-ci ildə Bakı-Tbili-
si-Qars dəmir yolu istismara ve-
rilmişdir. Hesab edirəm ki, bu, 
tarixi hadisədir. Təsadüfi deyil 
ki, bu yola “Dəmir İpək yolu” 
deyilir. Bu layihə qitələri bir-
ləşdirir. Azərbaycan Asiya və 
Avropa arasında yerləşən ölkə 
kimi Avrasiya məkanında nəq-
liyyat-logistika sahəsinə böyük 
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 
infrastrukturu yenilənir. Da-
vos İqtisadi Forumunun son 
hesabatında dəmir yollarının 
səmərəliliyinə görə Azərbay-
can dünyada 11-ci yerdədir. 
Bütövlükdə Davos Forumunun 
hesabatında nəqliyyat infrast-
rukturunun səviyyəsinə görə Azər-
baycan dünyada 34-cü yerdədir.

Şərq-Qərb nəqliyyat dəh-
lizi artıq tam şəkildə fəaliyyət 
göstərir. 2019-cu ildə bu dəhliz-
lə 8,7 milyon ton yük daşınmış-
dır. Bu ilin ilk dörd ayı ərzində 
bu rəqəm artıq 3 milyon tona 
çatmışdır. Azərbaycan, eyni za-
manda, Şimal-Cənub nəqliyyat 
dəhlizinin fəal iştirakçısıdır. 
Dəhlizin Azərbaycan seqmentin-
də bütün işlər başa çatdırılmış-
dır. 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 
Türkmənistanla əməkdaşlıqda 
müsbət nəticələr əldə etmişdir. 
Mənim 2018-ci ilin noyabr ayın-
da Türkmənistana rəsmi səfərim 
zamanı imzalanmış 21 sənəd ara-
sında 9 sənəd nəqliyyat sekto-

runa aiddir. 2020-ci ilin birinci 
yarısında Ələt Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanında Türkmənistan 
və əks istiqamətdə 1,5 milyon 
tondan çox yük aşırılmışdır. Bu 
da keçən ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə 28 faiz çoxdur. Aşı-
rılan quru yükün həcmi 7,7 dəfə 
artaraq 370 min tondan çox ol-
muşdur. Türkmənistan tərəfi li-
manda tikilməsi nəzərdə tutulan 
gübrə terminalının idarə olun-
ması üzrə yaradılacaq konsorsi-
umda iştiraka dəvət edilmişdir.

Lapis Lazuli marşrutunun 
2018-ci ildə Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolu ilə birləşdirilməsindən 
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 çat-
dırılmışdır. Bu ilin yanvar-may 
ayları ərzində Azərbaycan va-
sitəsilə Əfqanıstan istiqamətin-
də və əks istiqamətdə 55,5 min 
ton yük daşınmışdır. Azərbaycan 
yük təyyarələri ilə həmin dövrdə 
ölkəmizə və digər ölkələrə məx-
sus 12 min tona yaxın yükü Əfqa-
nıstana çatdırmışdır. Azərbaycan 
etibarlı tranzit ölkəsi kimi dünya 
arenasında özünü təsdiqləyib. 
Ölkəmiz Avrasiyanın yeni önəm-
li nəqliyyat-logistika mərkəz-
lərinin birinə çevrilmişdir.

Azərbaycan Əfqanıstan və 
Türkmənistan ilə çoxtərəfli for-
matda da səmərəli əməkdaşlıq 
edir. Ölkələrimiz beynəlxalq təş-
kilatlar çərçivəsində bir-birinin 
ərazi bütövlüyünü, suverenliyini 
və sərhədlərinin toxunulmazlı-
ğını daim dəstəkləyir. Hazırkı 
dövrün ən aktual problemi olan 
koronavirus xəstəliyi dünyada fa-

ciəvi nəticələrə gətirib çıxarmış-
dır. Pandemiya şəraitində ölkələr 
arasında və beynəlxalq təşkilatlar 
çərçivəsində həmrəylik və əmək-
daşlıq vacibdir. Pandemiyanın 
mənfi təsirlərinə baxmayaraq, 
Azərbaycan tranzit yüklərin da-
şınması üçün əlavə tədbirlər gör-
müşdür. Şərq-Qərb nəqliyyat dəh-
lizi ilə beynəlxalq yük daşımaları 
fasiləsiz olaraq həyata keçirilir.

Azərbaycan 120 dövlətin 
dəstəyi ilə Qoşulmama Hərəka-
tının sədri seçilmişdir. Keçən 
ilin oktyabr ayında Qoşulmama 

Hərəkatının Azərbaycanda Zirvə 
görüşü keçirilmişdir. Zirvə gö-
rüşündə Əfqanıstan və Türkmə-
nistan prezidentləri tərəfindən 
Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsin-
də əməkdaşlığın inkişafına dair 
dəyərli fikirlər səsləndirilmişdir”.

(2 iyul 20202-ci ildə Əfqa-
nıstan İslam Respublikası-
nın Prezidenti Məhəmməd 

Əşrəf Qani və Türkmənistan 
Prezidenti Qurbanqulu Ber-
diməhəmmədovla üçtərəfli 

görüşdə nitqindən)
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“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhimdar Cəmiyyəti və Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Respublika KomitəsiTəsisçilər:
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Əliyev:
“Təsadüfi deyil ki, bu yola “Dəmir İpək yolu” deyilir. Bu layihə qitələri birləşdirir”

Qəzetin əsası 1931-ci ildə qoyulmuşdur
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“İlk növbədə, məni Şanxay 
Əməkdaşlıq Təşkilatının Zirvə 
görüşünə dəvət etdiyinə görə 
Özbəkistan Prezidenti Şavkat 
Miromonoviç Mirziyoyevə min-
nətdarlığımı bildirmək istər-
dim.”

Bir neçə ay əvvəl mənim Özbə-
kistana çox uğurlu dövlət səfərim 
olub və bu gün yenidən qardaş 
Özbəkistan torpağında, qədim və 
gözəl Səmərqənd şəhərində ol-
maqdan məmnunam.

Qardaşım Şavkat Mirziyoyevin 
rəhbərliyi ilə Özbəkistan son illər 
sürətli inkişaf və uğurlu islahatlar 
yolu keçib.

Mən həmkarlarıma Azərbayca-
nın tranzit və nəqliyyat-logistika 
imkanları barədə məlumat ver-
mək istərdim.

Azərbaycan Şərq-Qərb və Şi-
mal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri 
kimi regional kommunikasiya la-
yihələrinin işə düşməsinə sanballı 
töhfələr verib.

Hazırda Bakı Beynəlxalq Də-
niz Ticarət Limanı ildə 15 milyon 
ton yükaşırma qabiliyyətinə ma-
likdir və bu, ildə 25 milyon tona 
qədər artırıla bilər.

Bu ilin ilk 7 ayında Azərbaycan 
ərazisindən keçən tranzit 50 faizə 
yaxın artıb.

Azərbaycan 52 gəmi ilə Xəzər 
dənizində ən böyük mülki yük do-
nanmasına malikdir. Bakı gəmiqa-
yırma zavodu bütün növ gəmilər 
istehsal edə bilir.

Son 20 ildə Azərbaycanda 19 
min kilometr avtomobil yolu, 
1400 kilometr dəmir yolu tikilib 
və ya əsaslı təmir edilib. Bu gün 
Azərbaycan 2020-ci il İkinci Qa-
rabağ müharibəsindəki Qələbədən 
sonra işğaldan azad edilmiş əra-
zilərdə minlərlə kilometr avtomo-
bil yolu və yüzlərlə kilometr də-
mir yolu çəkir.

Azərbaycan 18 təyyarə ilə re-
gionumuzda ən böyük mülki hava 
yük donanmalarından birinə ma-
likdir.

2024-cü ilin sonuna qədər ölkə-
də beynəlxalq hava limanlarının 
ümumi sayı bugünkü 7-dən 9-a 
çatdırılacaq.

2020-ci ilin sonunda Qarabağ 
münaqişəsinin həlli regionumuz-
da nəqliyyat-kommunikasiya la-
yihələrinin inkişafı üçün yeni im-
kanlar yaradıb. Zəngəzur dəh

lizi açıldıqdan sonra bu, region 
ölkələrinin nəqliyyat imkanlarını 
daha da artıracaq və marşrut boyu 
yerləşən bütün ölkələr üçün fay-
dalı olacaqdır.

Azərbaycan Ermənistana 
ölkələrin bir-birinin suverenliyi-
nin və ərazi bütövlüyünün qarşı-
lıqlı tanınmasına əsaslanan sülh 
müqaviləsi üçün beş əsas prinsip 
təqdim edib. İndi biz ilkin şərtlər 
və süni ləngimələr olmadan sülh 
sazişi layihəsi üzərində işə başla-
malıyıq.

Lakin təəssüf ki, bu il sentyab-
rın 13-də Ermənistan Azərbaycan-
la dövlət sərhədində genişmiq-
yaslı hərbi təxribat törətmişdir. 
Azərbaycan silahlı qüvvələri bu 
təxribatın qarşısını qətiyyətlə al-
mışdır. Ermənistanın bu təxribatı 
iki ölkə arasında normallaşdır-
ma prosesinə böyük bir zərbədir. 
Buna görə bütün məsuliyyət Er-
mənistanın hərbi-siyasi rəhbərli-
yinin üzərinə düşür.

Hörmətli həmkarlar.
Bəzi aparıcı beynəlxalq təşki-

latların səmərəsizliyi narahatlıq 
doğurur. Bununla əlaqədar 1993-
cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şura

sının Ermənistan silahlı qü-
vvələrinin Azərbaycanın işğal 
olunmuş ərazilərindən çıxarılma-
sını tələb edən dörd qətnaməsini 
qeyd etmək istərdim. Təhlükəsiz-
lik Şurasının bəzi qətnamələri bir 
neçə gün ərzində yerinə yetirildiyi 
halda, bizim vəziyyətimizlə bağ-
lı qəbul olunmuş qətnamələr 27 
il ərzində icra olunmamış qaldı. 
Azərbaycan Qarabağ münaqişəsi-
ni özü hərbi-siyasi yolla həll edib 
və Təhlükəsizlik Şurasının yuxa-
rıda qeyd olunan qətnamələrinin 
icrasını təmin edib.

2019-cu ildən Azərbaycan 120 
ölkəni birləşdirən, BMT-dən son-
ra ikinci ən böyük beynəlxalq tə-
sisat olan Qoşulmama Hərəkatına 
sədrlik edir. Bizim sədrliyimiz 
yekdilliklə daha bir il - 2023-cü 
ilə qədər uzadılıb və bu, ölkəmizə 
olan hörmətin və etimadın göstə-
ricisidir. Azərbaycan öz fəaliyyə-
tini beynəlxalq hüquqa, ədalətə və 
qlobal təhlükəsizliyə əsaslanaraq 
həyata keçirməkdə davam edəcək.

(Sentyabrın 16-da 
Səmərqənddə Şanxay Əmək-

daşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin 
Sammitində çıxışından)  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev: “Zəngəzur dəhlizi açıldıqdan sonra bu, region ölkələrinin 
nəqliyyat imkanlarını daha da artıracaq və marşrut boyu yerləşən bütün ölkələr üçün faydalı olacaqdır”

142 YAŞLI POLAD MAGİSTRAL
Ölkə iqtisadiyyatının qan 

damarı olan Azərbaycan Dəmir 
Yollarının yaranmasının 142 ili 
tamam oldu. 

Ölkəmizin indi dünyanın 
inkişaf etmiş dövlətləri ilə bir 
sırada dayanması, beynəlxalq 
qurumlara tam hüquqlu üzv ol-
ması, haqq səsimizin beynəlxalq 
kürsülərdən eşidilməsi də ümum-
milli liderimiz Heydər Əliyevin 
uzun illər apardığı mübarizənin 
nəticəsidir. İndi ölkə nəqliyyat 
sisteminin əsas qollarından olan 
dəmir yolu özünün sürətli inki-
şaf mərhələsindədir. Bu nəhəng 
işlər, şübhəsiz ki, böyük siyasi 
xadim, ümummilli lider Hey-
dər Əliyevin dəmir yoluna şəxsi 
köməyi, daim qayğısı sayəsində 
həyata vəsiqə almışdır.  Ölkəyə 
rəhbərlik etdiyi bütün zamanlar-
da onun rəhbərliyi altında  həya-
ta keçirilən məqsədyönlü iqtisadi 
islahatlar, uğurlu daxili və xarici 
siyasət, demokratikləşmə Azər-
baycanın sosial-iqtisadi inkişafı-
nın sürətlənməsini reallaşdırdı.

Ulu öndər Heydər Əliyev siya-
si rəhbərlikdə olduğu bütün döv-
rlərdə iqtisadiyyatın əsas sahələ-
rindən biri olan dəmir yolunun 
fəaliyyətini diqqətdə saxlamış, bu 
nəhəng strukturun fəaliyyətinin 
genişləndirilməsi üçün daim qay-
ğı göstərmişdir. Ulu öndərin dəmir 
yoluna verdiyi böyük əhəmiyyətin, 
onun fəaliyyətinə göstərdiyi diqqət 
və qayğısının, şəxsi himayəsinin 
nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan 
dəmir yolu MDB məkanında ən 
inkişaf etmiş dəmir yollarından 
birinə çevrilib.  Ulu öndərin uğur-
lu siyasi və iqtisadi kursu hazırda 
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev tərəfindən 
böyük müvəffəqiyyətlə davam et-
dirilir.

Azərbaycanda dəmir yolunun 
təməli hələ 1878-ci ildə qoyulmuş 
və inşası 20 yanvar 1880-ci ildə 
başa çatmışdır. O, uzunluğu cəmi 
20 km olan Bakı-Suraxanı-Sabun-
çu dəmir yolundan ibarət olmuşdur. 
Həmin tarixi dövrdən başlayaraq 
dəmir yolu yük daşınmasına olan 
tələbatın artdığını nəzərə olaraq 
inkişaf etmiş və təkmilləşmişdir. 

Azərbaycanda ilk dəmir yolu-
nun çəkilməsi və sonradan inkişaf 
etdiriməsi birbaşa neft daşınması 
ilə əlaqədar olmuşdur.  Abşeronda 
neftin olması qədim zamanlardan 
bəlli idi. Bakı nefti uzun müd-
dət sistemsiz üsulla çıxarılmış və 
əsasən Azərbaycanda, onun daşın-
dığı Yaxın və Orta Asiya ölkələ-
rində, Rusiya və Hindistanda işıq-
landırma və müalicə üçün istifadə 
edilmişdir.

1871-ci ildə ilk qazma quyusu-
nun meydana gəlməsi,neftin qaz-
ma üsulu ilə çıxarılmasının daha 
da inkişaf etdirilməsi,xüsusən XIX 
əsrin 70-ci illərinin əvvəllərin-
də alış-veriş sisteminin ləğvi ilə 
əlaqədar neftçıxarma kəskin surət-
də artdı. Neftçıxarmanın gur şəkil-
də artdığı bir şəraitdə neft daşınma-
sının təkmilləşdirilməsi məsələsi 
aktual şəkil aldı. Əsas neftçıxarma 
rayonlarından (Sabunçu,Suraxanı,-
Balaxanı) neftin Bakı neftayırma 
zavodlarına və Xəzər dənizi vasitə-
silə Rusiyanın mərkəzi rayonlarına 
daşınması olduqca primitiv üsulla, 
karvan üsulu ilə, ağac çənlərdə və 
tuluqlarda icra edilirdi ki,onların 

da sayı 10 minə çatırdı.
Belə bir üsul olduqca baha başa 

gəlirdi və neft işinin gələcək inki-
şafına ciddi maneə,əngəl yaradırdı. 
Bakının neft sənayeçiləri daha çox 
gəlir götürmək üçün dəmir yolu 
xəttlərinin və boru kəmərlərinin çə-
kilməsində olduqca maraqlı idilər. 
Beləliklə,mübaliğəsiz demək olar 
ki, Bakıda və Azərbaycanda də-
mir yolunun çəkilməsinin əsil sə-
bəbkarı Bakı nefti və onun sənaye 
emalı məsələsi olmuşdur. Belə ki, 
neft sahibkarlarının mədənlərlə 
neftayırma zavodları arasında  də-
mir yolunun çəkilməsi haqqında 
dəfələrlə Nazirlər Komitəsinə mü-
raciətlər etmişdilər. Nəhayət ki, 
onların təkidli tələbləri öz bəhrəsi-
ni verir. Nazirlər Komitəsinin çar 
II Aleksandrın iştirakı ilə 1878-ci 
il iyunun 16-da keçirilən iclasında 
neft sahəsində dəmir yolunun ti-
kintisi  layihəsi təsdiq olunur.  25, 
2 verst uzunluğunda olan dəmir 
yolunun çəkilməsi isə “Poti-Tif-
lis” dəmir yolu cəmiyyətinə həvalə 
edilir. Cəmiyyət bir il altı ay ər-
zində xətlərin inşa edilməsini üzə-
rinə götürür. Tikintiyə rəhbərlik  
mühəndis Krubetsə tapşırılır. Az 
bir vaxtda Bakıya tikinti üçün la-
zım olan materiallar və avadanlıq-
lar göndərilir. 1878-ci ilin dekabr 
ayında Krubetsin şəhər rəhbərli-
yinə  göndərdiyi məktubda bildi-
rir ki, Qara şəhərdə avadanlıqların 
saxlanılması üçün əlavə anbarların 
tikinlməsinə böyük ehtiyac var.

Dəmir yolunun çəkilməsi üçün 
əsas vəzifələrdən biri tez bir za-
manda Balaxanı, Suraxanı  zolağı-
na düşən ərazilərin özgələşdirilmə-
si prosesini həyata keçirmək idi. 
Şəhər rəhbərliyi bu torpaqların qiy-
mətləndirilməsini xeyriyyəçi  Hacı 
Zeynalabdin Tağıyevin rəhbərlik 
etdiyi ictimai komissiyaya tapşırır. 
Komissiya  araşdırma  apararaq 21 
desyatindən çox olan özgələşdi-
rilən torpaq sahələrini 34 580 rubl 
miqdarında qiymətləndirir. Bütöv-
lükdə neft sahəsində dəmir yolu 
xətlərinin tikinti xərcləri isə 784 
min  872 rubl təşkil edirdi. Dəmir 
yolunun inşasına 1878-ci ildə baş-
lanılır və  1879-cu ildə başa çatır. 
Dekabrın 17-dən etibarən Balaxa-
nı, Suraxanı, Sabunçu stansiyala-
rında daşınmaq üçün yüklər qəbul 
edilir. 20 yanvar 1880-ci ildə dəmir 
yolunun rəsmi açılışı olur. Dünya-
da  ilk dəfə olaraq neft məhz bu 
yolla sisternalarla daşınmağa baş-
lanır.

Uzun müddət  Zaqafqaziya 

dəmir yolunun tərkibində Bakı 
hissəsi kimi fəaliyyət göstərən 
Azərbaycan Dəmir Yolu 1955-ci il 
oktyabrın 3-də SSRİ Nazirlər So-
vetinin 1773 saylı qərarı ilə SSRİ 
Yollar müstəqil dəmir yolu elan 
olunmuşdur. Azərbaycan SSR Na-
zirlər Sovetinin 13 oktyabr 1955-ci 
il 717 saylı qərarı ilə Azərbaycan 
dəmir yolu SSRİ Yollar Nazir-
liyinin Nazirliyinin tərkibində 
müstəqil dəmir yolu kimi fəaliyyə-
tini davam etdirmişdir. 

141 illik tarixə malik olan 
Azərbaycan polad magistralı çox 
əzəmətli fəaliyyət yolu keçmişdir. 
İstər çar Rusiyası, istərsə də Sovet 
hakimiyyəti dövründə Azərbaycan 
Dəmir Yolu daima inkişafda olmuş 
və Ümummilli lider Heydər Əli-
yevin qayğı və diqqəti sayəsində 
keçən əsrin 70-90-cı illərində öz 
tərəqqisinin zirvəsinə çatmışdır. 

O dövrlərdə respublikaya  rəh-
bərlik edən ümummilli liderimiz 
Heydər Əliyevin ölkənin inkişafına 
verdiyi önəmli diqqətdən Azərbay-
can Dəmir Yolu da kənarda qalma-
mışdır. Ulu öndər keçən əsrin 80-cı 
illərinin əvvəllərində istər Azər-
baycan Respublikasına, istərsə 
də Sovetlər İttifaqında  hökumətə 
rəhbərlik etdiyi dövrdə də, ümumi-
likdə, Sovet respublikalarının nəq-
liyyat sistemini, o cümlədən dəmir 
yolunun fəaliyyətini daim diqqət 
mərkəzində saxlamış və onun inki-
şafına xüsusi önəm vermişdir.  

Keçən əsrin həmin dövrlərində 
məhz Ümummilli liderimizin rəh-
bərliyi altında o zamanki Sovetlər 
İttifaqının ən böyük çeşidləyici 
stansiyalarından biri olan Şirvan  
stansiyası, Yevlax-Balakən, Güz-
dək-Qaradağ dəmir yolu xətləri, 
Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu-
nun öz fəaliyyətini həyata keçir-
məsində çox mühüm əhəmiyyəti 
olan digər dəmir yolu stansiyaları 
inşa edilərək istismara verilmişdir. 
Görülən işlərin nəticəsində dəmir 
yolu vasitəsilə daşınan yüklərin 
həcmi həmin dövrlərdə 80-90 mil-
yon tona çatdırılmışdır.

Böyük öndərin qayğısı ilə də-
mir yolunda həyata vəsiqə alan 
yenilikləri sadalamaqla qurtar-
maq olmaz. Xüsusi olaraq vur-
ğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan 
Dövlət Dəmir Yolunun inkişafının 
ən sürətli və parlaq dövrü ulu ön-
dər Heydər Əliyevin Azərbayca-
na rəhbərlik etdiyi 1969-2003-cü 
illəri əhatə edir. 1969-cu ildə ilk 
dəfə respublika rəhbərliyinə gələn 
Heydər Əliyevin şəxsi fəaliyyəti 

sayəsində bütün respublika iqtisa-
diyyatında olduğu kimi dəmir yolu 
nəqliyyatında da əsaslı dəyişiklik-
lərə və köklü inkişafa təkan verildi.

1969-2003-cü illəri Azərbay-
can Dövlət Dəmir Yolunun texniki 
tərəqqi və hərtərəfli inkişaf dövrü 
adlandırmaq olar. Məhz bu illərdə 
istehsalatda əsas fəaliyyətlə yanaşı 
14300 texniki yeniləşmə metodları 
tətbiq edilmiş və bunlar dəmir yo-
lunun bütün sahələrini əhatə etmiş-
dir.

Məlumdur ki,  XX əsrin 90-
cı illərinin əvvələrində Sovetlər 
İttifaqı dağıldıqdan sonra, bütöv-
lükdə Azərbaycanda olduğu kimi,  
Azərbaycan polad magistralı da da 
tənəzzülə uğramış, qonşu ölkələrlə 
iqtisadi əlaqələr kəsilmiş, istər yük, 
istərsə də sərnişin daşınması mini-
mum həddə enmiş, bəzi istiqamət-
lərdə daşımalar tamamilə dayandı-
rılmış və bunun nəticəsində dəmir 
yolu infrastrukturu, demək olar ki, 
tamamilə dağıdılmış, ixtisaslı kad-
rlar dəmir yolundan uzaqlaşmış və 
ölkə polad magistralı tamamilə if-
lic vəziyyətinə düşmüşdü.

15 iyun 1993-cü ildə ümum-
milli lider  H.Əliyev xalqın arzu və 
tələbi ilə yenidən  ölkə rəhbərliyinə 
qayıtmış və öz qayıdışı ilə ölkədə 
baş verən tənəzzülü dayandırmağa 
müvəffəq ola bilmişdir. 

O vaxtdan başlayaraq Azər-
baycan dəmir yolunda dönüş 
nöqtəsinin əsası qoyulmuş və ölkə 
polad magistralı dirçəliş dövrünə 
başlamışdır. 

İndi Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyevin 
böyük qayğlsl ilə Azərbaycan po-
lad magistralı  özünün sürətli in-
kişaf mərhələsi dövrünü yaşayır, 
Bakı-Tbilisi-Qars, Şimal-Cənub, 
Şərq-Qərb, Cənub-Qərb kimi bey-
nəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin fəa-
liyyətinin gücləndirilməsində aktiv 
iştirak edir.  Bu nəhəng qurumun 
infrastrukturunun yeniləşdirilmə-
si, xidmətin səviyyətinin daha da 
yüksəldiləsi istiqamətində bütün 
qüvvələr səfərbər olunub. Həyata 
keçirilən islahatların hamısı, son 
nəticədə, yük daşımalarının, xü-
susi ilə tranzit yük daşımlarının 
həcminin artırılmasına, yüklərin 
və sərnişinlərin mənzil başına təh-
lükəsiz şəraitdə çatdırılmsına, ölkə 
vətəndaşlarına göstərilən xidmətin 
səviyyəsinin daha da yüksəldilmə-
sinə istiqamətlənib.

Hazırda işğaldan azad edilmiş 
ərazilərimizdə “Azərbaycan Dəmir 
Yolları” QSC tərəfindən sözügedən 
ərazilərin qısa zamanda sosial-iqti-
sadi tərəqqisi üçün xüsusi strateji 
əhəmiyyətə malik Horadiz-Ağbənd 
və Bərdə-Ağdam dəmir yolu xətlə-
rinin tikintisi və layihələndirilməsi 
işləri intensiv şəkildə davam etdi-
rilir.

Reallaşdıtılan islahatlar dəmir 
yolu nəqliyyat xidmətlərinə olan 
tələbatın tam ödənilməsi və ölkə-
nin dəmir yollarının beynəlxalq 
nəqliyyat sisteminə inteqrasiyası 
üçün daha müasir nəqliyyat inf-
rastrukturunun yaradılması, çevik 
tarif siyasətinin müəyyən edilməsi, 
Azərbaycanın tranzit potensialının 
artırılması, institusional islahat-
ların aparılması, dəmir yolu nəq-
liyyatının fəaliyyətinə dair təkmil 
qanunvericilik bazasının formalaş-
dırılmasına istiqamətlənib.
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Azərbaycan nəqliyyat dəhlizlə-
rinin kəsişməsində yerləşməsinə 
rəğmən, ölkəmiz beynəlxalq və re-
gional layihələrin həyata keçiril-
məsi prosesində aktiv iştirak edir. 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
rəhbərliyi ilə yaradılmış nəqliyyat 
infrastrukturunun inkişaf etdiril-
məsi və modernləşdirilməsi pro-
sesi Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev tərəfin-
dən daha intensiv şəkildə aparılır. 
Ölkənin tranzit potensialının artı-
rılması istiqamətində mühüm ad-
dımlar atılır. Bu yöndə  XXI əsrin 
əsas layihələrindən olan və təkcə 
üç xalqı, üç ölkəni deyil, həmçinin 
onlarla xalq və ölkə arasında kör-
pü rolunu oynayacaq Bakı-Tbili-
si-Qars dəmir yolu xəttinin istifa-
dəyə verilməsi tarixi bir hadisə idi.

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu bağ-
lantısı Azərbaycan, Gürcüstan və 
Türkiyə dövlət başçılarının daim nə-
zarətində olan layihədir.  Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev bu nəqliyyat dəhlizinin əhə-
miyyətini dəfələrlə vurğulayıb. O, 
bildirib ki, biz tərəfdaşlarımız – Gür-
cüstan və Türkiyə ilə dəmir yolunun 
inşasının təşəbbüskarı olduq. Bu də-
mir yolu üç ölkəni və qitələri birləşdi-
rir. Biz qarşılıqlı ticarət dövriyyəmizi 
bu dəmir yolu xətti olmasa belə artıra 
bilərdik. Ancaq bu dəmir yolu Asiya-
nı Avropa ilə birləşdirməyə lazımdır. 
Bu, ən qısa nəqliyyat marşrutudur.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Ba-
kı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu bağ-
lantısı layihəsinə qoşulmaqla gələcəyə 
hesablanmış daha bir addım atıb. Gə-
tirə biləcəyi bütün iqtisadi dayaqlarla 
yanaşı, Bakı-Tbilisi-Qars tranzit daşı-
maların mərkəzinə çevrilən Azərbay-
canın regionda söz sahibi  olmasını təs-
diqləyən bir faktor kimi çox önəmlidir.

Regiona sabitlik, əmin-aman-
lıq və iqtisadi səmərə gətirə bilə-
cək hər hansı layihənin reallaşma-
sında Azərbaycanın iştirak etməsi 
istənilən prizmadan yanaşanda çox 
gərəklidir. Çünki bu nəqliyyat ar-
teriyasına qoşulmaqla, Azərbaycan 
Çindən tutmuş Avropa ölkələrinə 
qədər müxtəlif dövlətlərdən yüklər 
qəbul edə və ya əksinə göndərə bilir.

Qədim İpək Yolunun yenidən can-
landırılması ehtiyacını ilkin duyan-
lardan biri ulu öndər Heydər Əliyev 
oldu. Ümummilli lider Heydər Əliyev 
məqsədyönlü və kompleks tədbirlər 
həyata keçirməklə “Tarixi İpək yolu”-
nun bərpası ideyasını xəyaldan real-
lığa çevirdi. Onun təşəbbüsü və rəh-
bərliyi ilə 1998-ci ilin sentyabr ayının 
7-si və 8-də Qədim İpək Yolunun 
fəaliyyətinin yenidən dirçəldilməsinə 
həsr olunmuş beynəlxalq konfrans 
Bakı şəhərində keçirildi. Konfransda 
9 ölkənin dövlət başçıları eləcə də 32 
ölkənin və 13 beynəlxalq təşkilatın 
nümayəndə heyətləri iştirak etmişlər. 
Tədbiri giriş sözü ilə Azərbaycan Res-
publikasının prezidenti Heydər Əli-
yev açaraq bildirmişdir ki,  konfrans 
müstəqil dövlətlərə kömək sahəsində 
Avropa Birliyinin göstərdiyi səmərəli 
səylərin nəticəsidir. H.Əliyev 1993-
cü ilin may ayında qəbul olunmuş 

“Avropa–Qafqaz–Asiya Transqafqaz 
nəqliyyat dəhlizi”, TRASEKA proq-
ramından bəhs edərək Avropa Birliyi 
komissiyasının təklifi ilə Azərbaycan, 
Gürcüstan, Qazaxıstan, Tacikstan, 
Özbəkistan nümayəndələrinin Brüs-
seldə görüşdüyünü, Avropa–Qafqaz–
Asiya Transqafqaz nəqliyyat dəh-
lizinin əhəmiyyətini, onun inkişaf 
etdirilməsi sahəsində əməkdaşlığın 
konkret istiqamətlərini, forma və 
mexanizmlərini müəyyənləşdirən ilk 
beynəlxalq sənəd olduğunu bildirmişdir.

Beynəlxalq Bakı konfransında im-
zalanmış sənədlər böyük siyasi və 
iqtisadi əhəmiyyət kəsb edəcək Av-
ropa–Qafqaz–Asiya nəqliyyat dəh-
lizində yerləşən ölkələrin inkişafı, 
onların təbii ehtiyatlarının mənimsə-
nilməsi, iqtisadi potensialından daha  
səmərəli istifadə olunması, ticarətin 
və iqtisadi əməkdaşlığın genişlən-
məsi üçün etibarlı zəmin yaratdı.

 İki gün davam edən konfransda 
Bakı bəyannaməsi qəbul edildi. Qə-
bul edilən sənədlər sırasında bey-
nəlxalq tranzit daşınmaları haqqında  
Əsas Çoxtərəfli Razılıq, həmçinin 
5 texniki Əsasnamə, o cümlədən,  
dəmir yolu daşımaları sahəsində 
əməkdaşlıq barədə müqavilə də var. 
Bəyannaməyə əsasən TRASEKA  ad-
lanan bu nəhəng  dəhliz boyu yerləşən 
ölkələrin nəqliyyat strukturlarının 
üzərinə böyük məsuliyyət qoyuldu.

Azərbaycan Avropa ilə Asiya 
qitələrinin kəsişməsində yerləşən ölkə 
kimi mərkəz rolunu oynayır. Bütün 
nəqliyyat strukturları, xüsusilə də-
mir yolu nəqliyyatı Qədim İpək Yolu 
dəhlizi boyu yük daşımalarını güclən-
dirmək üçün infrastrukturu yenilədi.

Heydər Əliyevin “İpək yolu”nun 
bərpası sahəsindəki böyük təşkilat-
çılıq fəaliyyətinin və nüfuzunun nə-
ticəsi olaraq 2000-ci ilin mart ayının 
10 və 11-də Gürcüstanda keçirilmiş 
konfransda TRASEKA Hökumətlə-
rarası Komitəsinin  Daimi Katibli-
yinin Bakıda açılması qərara alındı. 
2001-ci ilin fevral ayının 21-də Daimi 
Katibliyin Bakıda rəsmi açılışı oldu.

 20-21 iyul 2002-ci ildə Türkiyənin 
İstanbul şəhərində Türkiyə-Gürcüs-
tan nəqliyyat nazirlərinin iclasında bu 
layihənin həyata keçirilməsi barədə 
imzalanmış protokolda layihə üzrə 
hazırlıq işlərinin görülməsi nəzərdə 
tutulmuşdur. Azərbaycan Respub-

likasının Prezidenti İlham Əliyev 
14 iyun 2004-cü ildə Gürcüstana 
rəsmi səfəri zamanı Gürcüstandan 
Türkiyəyə dəmir yolu tikintisinin 
layihəsini dəstəklədiyini söyləmiş 
və Azərbaycanın da bu layihədə iş-
tiraka hazır olduğunu bildirmişdir.

Yeri gəlmişkən, 2005-ci il may 
ayının 25-də Heydər Əliyev adına 
Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru 
kəmərinin Azərbaycan hissəsinin açı-
lışında mühüm bir sənəd də imzalan-
mışdır. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev eləcə də Gür-
cüstan və Türkiyə Respublikalarının 
dövlət başçıları Azərbaycan, Gürcüs-
tan və Türkiyə arasında Bakı-Tbili-
si-Qars birləşdirici dəmir yolu xətti 
layihəsi haqqında Bəyannamə imza-
ladılar. Bu Bəyənnamə əslində hər 
üç ölkə rəhbərinin Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolu bağlantısı layihəsinin nə 
qədər gərəkli olduğuna bir baxış idi.

Qədim İpək Yolunun bərpası is-
tiqamətində  həyata keçirilmiş komp-
leks tədbirlər əlverişli coğrafi mövqedə 
yerləşən respublikamızın geostrateji 
əhəmiyyətini daha da artırdı. Bu bey-
nəlxalq layihənin reallaşması ümum-
milli lider Heydər Əliyevin gərgin fəa-
liyyətinin və qətiyyətinin nəticəsi idi. 
Sevindirici haldır ki, Heydər Əliyev 
siyasi kursunu uğurla davam etdirən 
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyev iqtisadiy-
yatın bütün sahələrində olduğu kimi, 
nəqliyyat-yol kompleksinin dinamik 
inkiaşfı üçün böyük işlər görür. Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti İl-
ham Əliyev digər mühüm məsələlərdə 
olduğu kimi, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolu bağlantısının da reallaşmasın-
da öz qəti mövqeyini ortaya qoydu.

Layihə ilə bağlı danışıqların mən-
tiqi zirvəsi, 7 fevral 2007-ci ildə 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliye-
vin Gürcüstana işgüzar səfəri zamanı 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu tikin-
tisinin layihəsinin artıq başlanması 
ilə bağlı sazişin imzalanması oldu.

7 fevral 2007-ci ildə Gürcüstan 
Parlamentinin binasında Azərbay-
can, Gürcüstan və Türkiyə Res-
publikalarının başçılarının üçtərəf-
li görüşü oldu. Elə həmin gün (07 
fevral 2007-ci il) Gürcüstan Par-
lamentinin binasında Azərbay-
can-Gürcüstan-Türkiyə üçtərəfli 
regional əməkdaşlıq sammiti sənədlə-

rinin imzalanması mərasimi keçirildi.
Azərbaycan Respulikasının 

Prezidenti İlham Əliyev 21 fev-
ral 2007-ci ildə Bakı-Tbilisi-Qars 
yeni dəmir yolu layihəsinin həya-
ta keçirilməsi ilə əlaqədar tədbir-
lər haqqında Sərəncam imzaladı. 

Azərbaycan Respulikasının Prezi-
denti İlham Əliyev Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolu layihəsinin zəruriliyindən 
danışaraq demişdir ki, bu, bizi daha 
sıx birləşdirəcək, regional əməkdaş-
lığı daha da genişləndirəcəkdir. Bu 
layihənin həyata keçirilməsi həm də 
regiona sabitlik, sülh gətirəcək və 
ümumiyyətlə ölkələrimizin, xalqları-
mızın iqtisadi maraqlarına cavab verir.

Türkiyə Respublikasının Baş nazi-
ri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bakı-Tbi-
lisi-Qars dəmir yolu layihəsindən 
danışarkən onu “Dəmir İpək yolu” 
adlandırmışdır. O, Bakı-Tbilisi-Cey-
han və Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz 
kəmərləri də daxil olmaqla, üç böyük 
layihənin regionda sabitliyə və iqti-
sadi inkişafa böyük töhfə verdiyini 
dedi və xalqlarımızın firavanlığı üçün 
əhəmiyyətini vurğulamışdır. Baş na-
zir qeyd etdi ki, Asiya ilə Avropanı 
birləşdirəcək dəmir yolu layihəsi regi-
onal əməkdaşlığa daha bir nümunədir.

21 noyabr 2007-ci ildə Gürcüsta-
nın Tetri-Tskaro rayonunda- Marab-
da stansiyasında Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolu bağlantısının Gürcüs-
tan hissəsinin, 24 iyul 2008-ci ildə 
isə Türkiyənin Qars şəhərində Ba-
kı-Tbilisi-Qars bağlantısının Türkiyə 
hissəsinin tikintisinə start verildi.

2017-ci il oktyabrın 30-da Bakı-Tbi-
lisi-Qars dəmir yolunun açılışı müna-
sibətilə Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanında təntənəli mərasim keçirildi.

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev, birinci xanım Meh-
riban Əliyeva, Türkiyə Respublikası-
nın Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
və xanımı Əminə Ərdoğan, Qazaxıs-
tan Respublikasının Baş naziri Bakıt-
jan Saqintayev, Gürcüstanın Baş naziri 
Giorgi Kvirikaşvili, Özbəkistan Res-
publikasının Baş naziri Abdulla Ari-
pov, həmçinin Tacikistan və Türkmə-
nistan respublikalarından nümayəndə 
heyətləri mərasimdə iştirak ediblər.

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 
bağlantısı Avrasiya məkanında ti-
cari-iqtisadi əlaqələrin inkişafını və 
fəallaşmasını da nəzərdə tutur. Bu, 
təkcə üç ölkənin deyil, eyni zamanda, 
həmin nəqliyyat dəhlizinin xidmət-
lərindən istifadə etmək  marağında 
olan başqa ölkələrin də sıx nəqliy-
yat  əlaqələri qurmasına böyük im-
kanlar açır. Bakı-Tbilisi-Qars yeni 
dəmir yolu xətti üzrə beynəlxalq la-
yihənin həyata keçirilməsi və Bos-
for boğazında dəmir yolu tunelinin 
inşası Trans-Avropa və Trans-Asiya 
dəmir yolu şəbəkələrinin birləşdi-
rilməsi, yük və sərnişinlərin birbaşa 
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə 
ərazilərindən keçməklə Avropa və 
Asiyaya çıxarılmasını təmin edəcək. 
Bu layihə işə düşəndən sonra ona qo-
şulmaq istəyən ölkələrin sayı getdik-
cə artacaq. Çünki Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolu regionda ən perspekli, 
ən əlverişli nəqliyyat marşrutudur.

Dəmiryolçular Fəxri xiyabanı və Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC ağacəkmə aksiyası keçirib

“Azərbaycan Dəmir Yol-

ları” Qapalı Səhmdar Cə-

miyyətinin kollektivi 13 

oktyabr - Azərbaycan də-

mir yolu işçilərinin peşə 

bayramı günü ilə əlaqə-

dar Fəxri xiyabanı zi-

yarət edərək xalqımızın 

ümummilli lideri Heydər 

Əliyevin xatirəsini ehti-

ramla yad edib, onun abi-

dəsi önünə əklil qoyublar.

Görkəmli oftalmoloq, 

akademik Zərifə Əliyeva-

nın da xatirəsi ehtiramla 

yad olunub, abidəsi önünə 

gül dəstələri qoyulub.

Daha sonra Cəmiyyətin 

kollektivi Şəhidlər xiya-

banına gələrək şəhidləri-

mizin məzarlarını ziyarət 

edib, “Əbədi məşəl” abi-

dəsinin önünə əklil qoyub.

13 oktyabr –  Azərbaycan də-
mir yolu işçilərinin peşə bayra-
mı günü ilə əlaqədar həyata keçi-
rilən silsilə tədbirlər çərçivəsində 
sosial məsuliyyət xarakteri daşı-
yan  ağacəkmə aksiyası keçirilib. 

Aksiya dəmir yolunun Baş 
Sumqayıt – Güzdək mənzilinin 
23-cü kilometrində - Azərbayca-
nın ərazi bütövlüyü uğrunda qəhrə-

mancasına həlak olmuş şəhidləri-
mizin əziz xatirəsinə həsr olunmuş 
yaşıllaşdırma zolağında baş tutub.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qa-
palı Səhmdar Cəmiyyətinin kol-
lektivi ümumilikdə 2000 ədəd 
zeytun ağacı əkib, abadlaşdırma iş-
ləri görüb.  Əkilən ağaclar suvarı-
lıb və aqrotexniki qulluq göstərilib.
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Zəfər kuboku uğrunda dəmiryolçuların idman spartakiadasının 
qalibləri mükafatlandırıldı

Sentyabr ayında Xaçmaz rayonu-
nun Nabran qəsəbəsindəki “Loko-
motiv” İstirahət Mərkəzinin idman 
kompleksində 13 oktyabr – dəmir 
yolu işçilərinin peşə bayramına 
həsr olunmuş Zəfər kuboku uğrun-
da idman spartakiadası keçirilmişdir.

Spartadiadanın minifutbol, voleybol, 
futbol və  stolüstü tennis üzrə yarışları 

Nabranda yerləşən “Lokomotiv” İs-
tirahət Mərkəzinin idman komplek-
sində, şahmat və dama üzrə yarışları 
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin 
inzibati binasında keçirilmişdir. Spar-
takiadada ümumilikdə 300-dən çox 
dəmiryolçu-idmançı iştirak etmişdir.

Dəmiryolçuların idman spartakia-
dası sentyabrın 18-dək davam etmişdir. 

Dəmir yolu işçilərinin peşə bay-

ramı günüdə Spartakiadanın qaliblə-
rinə kubok, diplom və pul mükafat-
ları bayram ərəfəsində təqdim edildi.

Mərasimdə çıxış edən MHİRK-in 
sədri Fəzail Bağırov bütün dəmiryol-

çuları 13 oktyabr – dəmir yolu işçilə-
rinin peşə bayramı günü münasibə-
tilə ürəkdən təbrik etdi. Zəfər kuboku 
uğrunda idman spartakiadasının qa-
liblərinə mükaftaları təqdim olundu. 

Qeyd edək ki, 13 oktyabr – dəmir 
yolu işçilərinin peşə bayramına həsr 

olunmuş Zəfər kuboku uğrunda İd-
man Spartakiadasının ümumi koman-
da hesabında qalibləri aşağıdakılardır: 

I yer -  “ADY” QSC-nin Mü-
hafizə Departamentinin koman-
dası (kubok, diplom  və 3000 (üç 
min) manat  məbləğində pul mü-
kafatı. HİK sədri  M. Əlizadə);

II yer - İnfrastruktur Departa-
mentinin  komandası (diplom və 2500 
(iki min beş yüz) manat məbləğində 
pul mükafatı. BHİK sədri Abasov);

III yer - Sərnişin daşımaları De-
partamentinin komandası (diplom 
və 2000 (iki min) manat məbləğində 
pul mükafatı. BHİK sədri V. Bədəlov).

Spartakiadanın keçirilməsində 
fərqlənən dəmiryolçu və həmkar-
lar işçilərinin hər birinə MHİRK-in 
Fəxri fərmanı və 200 (iki yüz) ma-
nat miqdarında  pul mükafatı təqdim 
olundu: MHİRK-in mütəxəssisləri 
Nazim Möhü oğlu  Behbudov, Araz 
Səxavət oğlu Əsədli, MHİRK-in 
hüquq müfəttişi Samir Azər oğlu Əh-

mədov, Yük daşımaları departamenti 
BHİK-in sədri İlqar Yusif oğlu Əliyev  
və “ADY” QSC Aparat işçiləri HİK-
in sədri Samir Ağabala oğlu  Səlimov.

Qalibləri ürəkdən təbrik edirik!

Vasif SÜLEYMAN
Xəqani HÜSEYNZADƏ

(foto)

MÜHÜM MƏSƏLƏLƏR MÜZAKİRƏ OLUNDU
Bu yaxınlarda Azərbaycan 

Dəmiryolçularının Müstəqil 
Həmkarlar İttifaqı Respubli-
ka Komitəsinin Rəyasət Heyə-
tinin növbəti iclası keçirildi. 
Giriş sözü ilə çıxış edən Ko-
mitə sədri Fəzail Bağırov də-
mir yolunda əldə olunan nai-
liyyətlər haqqında  məlumat 
verdi.  Qeyd etdi ki,  Dövlət 
Proqramında öz əksini ta-
pan layihələrin şəffaflığının 
nəticəsidir ki, respublika-
mız yeni inkişaf mərhələsinə 
qədəm qoyub və  dəmir yo-
lunda həyata keçirilən  is-
lahatlar ümumdövlət uğur-
larının ayrılmaz hissəsidir.  

Natiq  qarşıdan gələn 13 ok-
tyabr – dəmir yolu işçilərinin 
peşə bayramından da bəhs etdi.  
Qeyd etdi ki, Vətən müharibə-
sində qazanılan qələbə dəmir 
yolunda yeni mərhələyə cığır 
açdı. Hazırda dəmir yollarının 
inkişafı istiqamətində bir sıra 
işlər görülməkdədir və onlar 
dəmir yolu müəssisələrində ça-
lışan əmək adamlarından  peşə 
bayramına qürurla çıxmağı töv-
siyyə edir, - deyən komitə səd-
ri “Dəmir yolu işçilərinin peşə 
bayramı gününə həsr olunmuş 
Zəfər kuboku uğrunda keçi-
rilən İdman Spartakiadasının 
yekun mərhələsində ən yüksək 
nəticələr əldə edən komandala-
rın uğurlarından bəhs etdi. İstər 
əməkdə, istərsə də idmanda əldə 
olunan yüksək göstəricələr düş-
mən üzərində olan qələbənin 
davamıdır, - dedi.  Komitə sədri 
toplantı iştirakçılarının diqqəti-
ni İkinci Qarabağ müharibəsinin 
başlanması tarixinə yönəltdi. 

Qeyd etdi ki, 2020-ci il sent-
yabrın 27-də Ermənistan silahlı 
qüvvələri beynəlxalq hüquq nor-
malarını yenidən kobud surətdə  
pozaraq, müxtəlif növ silahlar-
dan,  ağır artileriyadan istifadə 
etməklə Azərbaycan Respub-
likasının müxtəlif istiqamətlə-
rindən yaşayış məntəqələrini 
və hərbi mövqelərini atəşə tut-
muşlar. Nəticədə mülki şəxslər 
və  hərbçilər arasında ölən və 
yaralananlar oldu. Ötən əsrin 
səksəninci illərinin sonu - dox-
sanıncı illərinin əvvəllərində 
Ermənistan faşistləri  xalqımıza 
tutduğu divanı bir daha bizlərə 
yaşatmaq xülyasına düşdülər. 
Ancaq  ölkə Prezidenti,  Ali 
Baş Komandan  İlham Əliyevin 
başçılığı ilə Azərbaycan Res-
publikasının Silahlı Qüvvələri 
tərəfindən əks-hücum əməliy-
yatına başlanıldı və 44 günlük 
müharibə öz sözünü dedi.  Bu 
döyüşlərdə  dəmiryolçular da 
vardı. Onlar  zəfər səlnaməsinin 
unudulmaz qəhrəmanlarıdırlar. 
Torpaqlarımızın azadlığı uğrun-
da  canlarından keçən Vətənin 
mərd oğullarının xatirəsini əbə-
diləşdirən, şəhidlərin tarixini 
yazıb, video -lentə  alan insan-
lara  dəstək çıxmaq çox önəmli-
dir - deyə, F.Bağırov vurğuladı. 

Natiq sonra gündəlikdə duran 
məsələləri toplantı iştirakçıları-
nın nəzərinə çatdırdı: ““ADY” 
QSC Yük daşımaları Departa-
mentinin Yük vaqonlarının is-
tismar xidmətində və tabeçili-

yində olan təmir depolarında 
əmək haqqı və digər müavinət-
lərin ödənilməsi qaydalarına 
riayət olunması, əməyin müha-
fizəsinin ümumi vəziyyəti və 
bu istiqamətdə rəhbərliklə HİK-
in gördüyü işlər haqqında”;  
““ADY” QSC Lokomotivlərin 
təmiri Departamentinin Birləş-
miş Həmkarlar İttifaqı Komitə-
sinin yaradılması haqqında”; 
“Dəmiryolçu gününə həsr olun-
muş Zəfər kuboku uğrunda ke-
çirilən İdman Spartakiadasının 
qalıblərinin mükafatlandırılma-
sı haqqında”; “2022-ci ilin dör-
düncü rübü üçün sanatoriyalara 
yollayış vərəqələrinin bölgüsü 
haqqında”; “Dəmiryolçu şəhid-
lərin xatirəsini əbədiləşdirən 
filmin  maliyyələşdirilməsi 
haqqında”; “Mükafatlandırma 
haqqında” və “Maddi yardım”. 

F.Bağırov adəti üzrə onların 
qısa təhlilinə keçdi və “Dəmir-
yolçu şəhidlərin xatirəsini əbə-
diləşdirən filmin maliyyələşdi-
rilməsi haqqında” mövzunu ön 
plana çəkdi. İkinci Qarabağ mü-
haribəsi  dövlətçilik tariximizin 
ən şərəfli səhifəsidir - dedi. Xa-
tırlatdı  ki, 44 günlük Vətən mü-
haribəsinə qoşulanlar sırasında 
200-dən çox dəmiryolçu olub. 
Onlardan dördü bu müqəddəs 
yolda canlarından keçərək, gələ-
cək nəsillərə örnək olacaq öz 
ömür tarixlərini yazdılar. Xalqı-
mızın igid oğulları, mərd qızları 
heç vaxt Vətənimizi darda qoy-
mayıblar. Onlar yadelli düşmənə 
qarşı son damla qanlarına qədər 
vuruşub, doğma diyarımızın is-
tiqlalı, ölkəmizin müstəqilliyi və 
azadlığı yolunda şəhidlik zirvə-
sinə ucalıblar. Natiq bildirdi ki, 
indiyədək Milli qəhrəmanlar sil-
siləsindən onlarla film çəkilib. 

Komitə sədri dəmiryolçu şə-
hidlərimizə  həsr olunan daha 
bir filmin çəkilməsini yüksək 
dəyərləndirdi və maliyyələş-
dirilməsi təklifini irəli sürərək 
səsə qoydu. Təklif yekdilliklə 
qəbul olunduqdan sonra möv-
zu ilə bağlı qərar qəbul edildi. 

““ADY” QSC Yük daşımala-
rı Departamentinin Yük vaqon-
larının istismar xidmətində və 
tabeçiliyində olan təmir depola-
rında əmək haqqı və digər müa-
vinətlərin ödənilməsi qayda-

larına riayət olunması, əməyin 
mühafizəsinin ümumi vəziyyəti 
və bu istiqamətdə rəhbərliklə 
HİK-in gördüyü işlər haqqın-
da” Baş texniki əmək müfəttişi 
Hüseyn Cəfərov, sosial-iqtisa-
diyyat şöbəsinin  müdiri Fətə-
li Bəyimov və hüquq müfətti-
şi Samir Əhmədov  məlumat 
verdilər. Natiqlər bildirdilər ki, 
“ADY” QSC Yük daşımaları 
Departamentinin Yük vaqonla-
rının təmiri xidmətində və onun 
tabeliyində olan Şimal, Cənub 
və Qərb vaqon istismar depola-
rına komissiya tərəfindən baxış 
keçirilmiş, öz həllini tapan və 
hələ həllini gözləyən məsələlər 
diqqətdən yayınmamışdır.   
Əmək Məcəlləsinin tələblərinə, 
əmək haqqı və digər müavinət-
lərin ödənilməsi qaydalarına 
riayət olunması, əməyin müha-
fizəsinin ümumi vəziyyəti və bu 
istiqamətdə rəhbərliklə HİK-nin 
gördüyü işlər komisiyya tərəfin-
dən qiymətləndirilmışdır. Sahə 
Kollektiv Sazişin tələblərinə 
riayət edilir, əmək haqqı, mə-
zuniyyət, gecə vaxtı çoxnövbə-
li iş rejiminə görə ödəmələr və 
s. hesablamalar düzgün aparılır. 
Depolarda çalışan hər bir işçi 
ilə əmək müqaviləsi bağlanmış-
dır.  Əməyin mühafizəsi sahə-
sində işlər aparılır, təlimatlar 
keçirilir, işçilər tibbi müayinə-
dən keçirilirlər. Yeni işçilərə iş 
qabağı bəzi təlimatlar verilir. 

Natiqlər qeyd etdilər ki, Gən-
cə istismar vaqon deposunda, 
Biləcəri istismar vaqon depo-
sunda, Yük daşımaları Depar-
tamentinin Yük vaqonlarının 
təmiri xidmətinin Bakı vaqon 
təmiri zavodunda və Cənub, 
Qərb vaqon təmiri depoların-
da yoxlama zamanı bəzi həllini 
gözləyən məsələlərin olduğu da 
diqqətdən yayınmayıb. Onla-
rın bir hissəsi yerindəcə həllini 
tapıb, digər məsələlərin həllinə 
vaxt-zaman verilib.Toplantıda 
görüləcək işlərlə bağlı müxtə-
lif  fikirlər səsləndirildi. Mövzu 
ətrafında çıxış edən Yük daşı-
maları Departamentinin Yük 
vaqonlarının təmiri xidmətinin 
rəis müavini Daxil Şixəliyev, 
Yük vaqon istismarı xidmətinin 
rəisi Fərqan Şərbətov və başqa-
ları öz fikir və mülahizələri ilə 

bölüşdülər. Həmin mövzu ilə 
bağlı  Komitə sədri  müvafiq 
tövsiyyələrini çatdırdı və məsələ 
ilə bağlı qərar qəbul edildi.

Növbəti ““ADY” QSC Lo-
komotivlərin təmiri Departa-
mentinin Birləşmiş Həmkarlar 
İttifaqı Komitəsinin yaradılma-
sı haqqında” mövzu ilə bağlı 
MHİRK-nin sədr müavini - təş-
kilat şöbəsinin müdiri Samir Bö-
yükzadə məlumat verdi. Bildirdi 
ki, yeni yaradılmış Lokomotiv-
lərin təmiri Departamentinin 
idarələrində həmkarlar ittifaq-
ları yaradılmışdır. Həmkarlar 
haqqında Qanuna və Azərbay-
can dəmiryolçuları Müstəqil 
Həmkarlar İttifaqı Respublika 
Komitəsinin  Nizamnaməsinə 
müvafiq olaraq “ADY” QSC 
Lokomotivlərin təmiri Departa-
mentində Birləşmiş Həmkarlar 
İttifaqı Komitəsinin yaradıl-
ması məsələsi gündəmə gəldi. 
Mövzu ətrafında müxtəlif fikir-
lər səsləndikdən sonra məsələ 
ilə bağlı qərar qəbul edildi.  

“ADY” QSC-də bu kimi 
struktur dəyişikliklərin  edilmə-
si müəssisələrdə  təhlükəsizliyin 
təmin olunması üçün əməyin 
mühafizəsi istiqamətində  iş-
çilər ilə keçirilən təlimatların 
daha keyfiyyətli aparılmasına, 
əmək adamlarının sosial-iqtisa-
di hüquq və mənafelərinin mü-
dafiəsi məsələsində təşkilatçılıq 
işlərinin daha mükəmməl  olma-
sına  xidmət edir. Bununla bəra-
bər istehsalatda çalışan  insan-
ların sağlamlığı da unudulmur, 
Onların istirahət və müalicələ-
ri daim diqqət mərkəzindədir.

Növbəti  “2022-ci ilin dör-
düncü rübü üçün sanatoriyalara 
yollayış vərəqələrinin bölgüsü 
haqqında” da  MHİRK-nin sədr 
müavini – təşkilat şöbəsinin 
müdiri Samir Böyükzadə çıxış 
etdi. Natiq bildirdi ki, dəmir-
yolçuların sağlamlığının qo-
runması ən ümdə vəzifələrdən 
biridir. MHİRK daim öz əmək 
adamlarının səhhətinin qorun-
masında maraqlıdır və ayrı-ay-
rılıqda hər birinin qayğısına 
qalır. Bu baxımdan dəmiryol-
çuların özlərinin, həmçinin ailə 
üzvlərinin səhhətini nəzərə ala-
raq, onların  arzu və istəklərinə 
müvafiq sanatoriyalara yollayış 
vərəqələrinin bölgüsü aparılır. 

Gündəlikdə duran di-
gər məsələlər də müza-
kirə olundu və mövzularla 
bağlı qərarlar qəbul edildi.                             

        Gülnaz ƏLİYEVA 

MHİRK-in 
Rəyasət Heyətində
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ZƏFƏR SAVAŞI – ŞƏRƏF TARİMİZDəmir yolunda mülki müdafiə sahəsində 9 aylıq fəaliyyət müzakirə olundu
“Azərbaycan Dəmir Yolları” 

Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində 
2022-ci ilin 9 ayı ərzində mülki 
müdafiənin vəziyyəti qovşaq MM 
rəhbərlərinin iştirakı ilə müzakirə 
olundu. 

Mülki müdafiə şöbəsinin böyük 
mütəxəssisi Natiq Quliyev müzakirə 
olnan məsələ ilə bağlı çıxış edərək 
bildirdi ki, “Azərbaycan Dəmir Yol-
ları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində 
mülki müdafiə işləri “Mülki müdafiə 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununa, “Mülki müdafiənin tə-
min edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası  Nazirlər Kabinetinin 
müvafiq qərarına, Cəmiyyət sədri-
nin əmr və göstərişlərinə, “2022-ci 
il üçün illik mülki müdafiə tədbirləri 
planı”na və digər normativ hüquqi 
sənədlərə uyğun olaraq həyata keçi-
rilib.

Hesabat dövründə Cəmiyyətin 
2022-ci il  üçün mülki müdafiə təd-
birlər planı Fövqəladə Hallar Nazir-
liyi ilə razılaşdırılaraq təsdiqlənib. 
Bu dövr ərzində Biləcəri, Bakı, Keş-
lə, Sumqayıt, H.Z. Tağıyev,Gəncə, 
Hacıqabul, İmişli, Salyan, Yevlax 
dəmir yolu qovşaqlarında rəhbər 
heyətin  10 mülki müdafiə məşqi ke-
çirilib. Keçən ilin müvafiq dövründə 
bu rəqəm 6 olmuşdur. Eyni zamanda 
keçən ilin müvafiq dövründə 3,  bu 
il isə 6 obyekt mülki müdafiə məşqi 
keçirilib. 

Avqust ayında Salyan dəmir yoli 
qovşağında “Fövqəladə hadisələ-

rin nəticələrinin aradan qaldırılma-
sı zamanı mülki müdafiə orqan və 
dəstələrinin idarə edilməsinin təşkili” 
mövzusunda kompleks mülki müda-
fiə təlimi keçirilib. Təlimdə ADY-nin 
Mülki müdafiə şöbəsi, Yük daşımala-
rı Departamenti, Həkim-Sanitar Xid-
məti, Mətbuat katibliyi şöbəsi, FHN 
Muğan Regional Mərkəzinin nü-
mayəndələri iştirak ediblər. Təlimdə 
Mühafizə Departamenti Salyan yan-
ğından mühafizə qatarı, “Fövqəladə 
Hallar Qatarı” idarəsinin Hacıqabul 

bölməsinin yükqaldırma qabiliyyəti 
60 ton olan EDK-300 markalı dəmir 
yolu kranı və bir sıra alət və avadan-
lıqlardan istifadə olunub. 

Təlim və məşqlərdə rəhbər heyə-
tin və mülki müdafiə qüvvələrinin 
fövqəladə hallar zamanı fəaliyyətinin  
hazırlıq səviyyəsi, işçilərin fövqəladə 
hallar zamnı davranış qaydaları üzrə 

biliklərini artırmaq bacarığı, mülki 
müdafiə sahəsində normativ sənəd-
lərin tələblərinə əməl olunmasının və 
mülki müdafiə idarəetmə orqanları-
nın, fövqəladə hallar üzrə komissiya-
ların qarşıda duran vəzifələrin yerinə 
yetirilməsi hazırlığı yoxlanılıb. 

Azərbaycan Respublikası Fövqə-
ladə Hallar Nazirliyi əməkdaşlarının 
tövsiyələrinə uyğun olaraq, hesabat 
dövründə Cəmiyyət üzrə 68 mülki 
müdafiə tədbiri keçirilib, şöbə əmək-
daşları tərəfindən mülki müdafiənin 

vəziyyəti 232 dəfə yoxlanılıb. Qov-
şaqlara daxil olan obyektlərdə aşkar 
olunan nöqsanlarla bağlı əməli təd-
birlər görülüb, bir qismi aradan qal-
dırılıb. 

Rəhbər, komandir-rəis heyətləri 
və hərbiləşdirilməmiş mülki müdafiə 
dəstələrinin şəxsi heyətinin hazırlığı 
- qüvvədə olan proqramlara müvafiq 

həyata keçirilib.  Hesabat dövrün-
də işçilərin mülki müdafiə hazırlığı 
rəhbər heyətlə 15 saatlıq, mülki mü-
dafiə dəstələrinin şəxsi heyəti ilə 15 
saatlıq, mülki müdafiə dəstələrinin 
tərkibinə daxil olmayan işçilərlə 12 
saatlıq və dəmir yolu səhiyyə müəs-
sisələrinin həkim və orta tibb işçiləri 
üçün 36 saatlıq proqram üzrə dərslər 
reallaşdırılıb.

Daimi şəxsi heyətlərdən  Cəmiy-
yət  üzrə qovşaqlara daxil olan bütün 
idarə, müəssisə və təşkilatlarda   yan-

ğınsöndürmə, rabitə və xəbərdarlıq, 
xilasetmə, kəşfiyyat manqalarından 
ibarət obyekt mülki müdafiə dəstələ-
ri yaradılıb. Hesabat dövründə Cə-
miyyət üzrə heç bir fövqəladə hadisə 
baş verməyib.

Sonra Gəncə,Hacıqabul, H. Z. 
Tağıyev, Sumqayıt, Biləcəri, İmişli, 
Keşlə, Yevlax, Salyan, Bakı dəmir 

yolu qovşaq MM rəhbərləri çıxış 
edərək ilin 9 ayı ərzində görülən iş-
lər, əldə olunan uğurlar, mövcud ça-
tışmazlıqlar haqqında danışdılar.

Tədbirin sonunda Mülki müdafiə 
şöbəsinin mütəxəssisi Nail Hüseynov 
MM qüvvələrinin qarşısında mühüm 
vəzifələr durduğunu, hamılıqla bu 
işlərin öhdəsindən uğurla gələcəklə-
rinə inamlı olduğunu bildirdi. 

Vasif SÜLEYMAN
Zahid QURBANOV (foto

Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham 
Əliyevin müvafiq sərən-
camına əsasən torpaqla-
rımızın düşmən təcavü-
zündən azad edilməsində 
misilsiz qəhrəmanlıq, şü-
caət və fədakarlıq göstərən 
Vətən müharibəsi şəhid-
lərimizə hörmət və dəyər 
əlaməti olaraq hər il sent-
yabrın 27-si Azərbaycanda 
Anım Günü elan edilmişdir. 

44 gün davam edən Vətən 
müharibəsi Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin rəhbərliyinin 
və xalq-ordu birliyinin möh-
təşəm göstəricisidir. Qələbə, 
həmçinin ərazi bütövlüyümü-
zün bərpası hər bir Azərbaycan 
vətəndaşının qəlbində böyük 
qürur və iftixar hissi yarat-
mışdır. Qeyd edək ki, Vətən 
müharibəsində “Azərbaycan 
Dəmir Yolları” Qapalı Səhm-
dar Cəmiyyətinin 171 əmək-
daşı iştirak edib, onlardan 13 
nəfəri yaralanıb, 4 nəfəri isə 
qəhrəmancasına həlak olmuş-
dur. Həmçinin 473 əməkdaşın 
ailə üzvü müharibəyə səfərbər 
olunmuş, onlardan 51 nəfər 
yaralanmış, 20 nəfər əmək-
daşımızın ailə üzvü şəhid 
olmuşdur. 125 nəfər müxtə-
lif medallarla təltif edilib.

Şəhid olan dəmir-
yolçu əməkdaşlarımız: 

ŞƏHİD BAŞ LEY-
TENANT İLQAR CAHİT 
OĞLU VƏLİYEV (47 yaş): 
O, 1973-cü il oktyabrın 12-
də Bakı şəhərində anadan 
olub. Binəqədi rayonunda 
Əsəd Ələsgərov adına 244 
saylı tam orta məktəbdə təh-
sil alıb.1996-ci il də Azərbay-
can Dövlət Neft Akademi-
yasını bitirərək ali təhsil alıb. 

Təhminə Vəliyeva ilə 
ailəli idi. Vəli və Fuad adın-
da iki oğul yadigarı qalıb.

İlqar “Azərbaycan Də-
mir Yolları“ Qapalı Səhim-
dar Cəmiyətində 10 say-
lı İxtisaslaşdırılmış Dəmir 
yolu Müəssisəsində sahə 
rəisi vəzifəsində çalışırdı.

Xarakterinə görə həssas  
idi. 2016-cı ildəki “Lələtəpə” 
döyüşlərinə qatıla bilməmə-
si onda böyük ruh düşkünlü-
yü yaratsa da, düşmənə qarşı 
olan nifrətini azalda bilməmiş, 
əksinə birə-beş artırmışdı.

 Nəhayət, 27 sentyabr 
2020-ci il tarixdə Ali Baş Ko-
mandan tərəfindən verilən döyş 
əmri onu sanki qanadlandırdı. 
Bir zabit kimi könüllü olaraq 
müharibəyə qatılmaq üçün 
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə 
Çağrış üzrə Dövlət Xidmətinin 
Abşeron rayon söbəsinə mü-
raciət etdi. Səbrsiz halda mü-
raciətinə cavab gözləyən İlqar 
nəhayət bir neçə gündən sonra 
arzusuna çatdı. O, Türkiyənin 
İqdır şəhərində ali məktəbdə 
oxuyan Vəlisini, orta məktə-
bin on birinci sinfində oxuyan 
Fuadını, xanımı Təhminəsini, 
təkcə bacısını Allaha əmanət 
edərək 2020-ci ilin oktyabr 
ayının 7-də döyüş meydanı-

na baş leytenant kimi getdi. 
Baş leytenant İlqar Və-

liyevin döyüş yolu Füzuli, 
Hadrut istiqamətində, ən əsas 
da Çəbrayıl rayonunun işğal-
dan azad olunması uğrunda 
gedən qanlı cəbhədən düşdü.

Dilinin əzbəri olan bir 
mahnısı da var idi və həmişə 
“Can, can, can Azərbaycan!” 
deyərək, gülümsəyə-gülüm-
səyə səngərlərdə yerini də-
yişərdi. Lakin bu cəsur zabit 
döyüşü qələbə ilə başa vurub 
altı nəfər döyüşçü yoldaşı ilə 
geri qayıdarkən, meşəli bir əra-
zidə 30-40 nəfərdən ibarət olan 
düşmən pusqusuna düşdü. Bir 
gündən sonra onların nəşi dö-
yüş meydanından çıxarılan-
da məlum oldu ki, bu igidlər 
döyüş sursatları tükənənədək 
doyüşmüşlər. Ağır yaralı olan 
İlqar, düşmən əlinə düşməmək 
üçün son anda da zabit şərə-
fini qürurla qoruya bilmişdir. 
O, döş cibində saxladığı “xi-
laskar” gülləsindən son anda 
özü üçün istifadə etmişdir.

Baş leytenant İlqar Cahid 
oğlu Vəliyev 20 oktyabr 2020-
ci ildə şəhidlik zirvəsinə ucal-
dı. Oktyabrın 22-də Bakı şəhə-
rində ikinci “Fəxri Xiyabanda” 
özü kimi vətən uğrunda şəhid 
olanların cərgəsində dostları-
nın, doğmalarının göz yaşları 
ilə çox sevilən generalımız 
Polad Həşimovun uyuduğu 
ana torpağın qoynuna sığındı.

Ölümündən sonra Ali Baş 
Komandanın sərəncamı ilə 
“Azərbaycan Dəmir Yolları“ 
Qapalı Səhimdar Cəmiyətində   
İnfrastruktur departamentinin 
10 nömrəli İxtisaslaşdırılmış 
Dəmir Yolu Müəssisəsinin 
keşmiş sahə rəisi, şəhid İlqar 
Vəliyev “Vətən uğrunda,” 
Çəbrayılın azad olunması uğ-
runda” medalları ilə təltif  edildi.  

ŞƏHİD VÜQAR  
ELXAN OĞLU MƏMMƏ-
DOV (29 yaş): E. Məmmədov 
28 mart 1991 -ci il tarixində 
Bakı şəhərində anadan olub. 
Vüqar orta təhsilli idi. Subay 
idi. oğlu İnfrastruktur Departa-
mentinin “Əsaslı təmir” MMC-
nin Bakıda yerləşən İstehsalat 
sahəsində gözətçi işləyirdi

2020-ci il sentiyabrın 27-
də Azərbaycan Silahlı Qüv-
vələri tərəfindən Ermənistanın 
işğalı altında olan ərazilərin 
azad edilməsi və Azərbaycan 
Respublikasının ərazi bütöv-
lüyünün bərpa olunması üçün 
başlanan  Vətən müharibə-
si zamanı Füzuli rayonu-
nun azadlığı uğurunda ge-
dən döyüşlərdə iştirak edib. 

3 oktyabr 2020-ci il ta-
rixində Füzuli rayonu Yuxarı 
Seyidəhmədli kəndi istiqamə-
tində gedən döyüşlərdə qəh-
ramancasına şəhid olub. Azər-
baycan Respublikasının ərazi 
bütövlüyü uğurunda aparılan 
döyüş əməliyyatlarında iştirak 
etdiyi və hərbi hissə qarşısında 
qoyulmuş tapşırıqların icrası 
zamanı vəzifə borcunu şərəflə 
yerinə yetirdiyi üçün  Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevin müvafiq Sə-
rancamlarına əsasən ölümün-
dən sonra “Vətən uğurunda” 
və “Fizulinin azad olunmasına 
görə” medalları ilə təltif edilib.

Qəhrəmanlıq ana qucağın-
dan, evdən, ailədən, ocaqdan 
başlayır. Vətən, torpaq sevgisi 
ailədə aşılanır insana. Süddən, 
qandan, gendən gəlir və demək 
ki, birbaşa anayla, atayla baş-
layır Vətən sevgisi. Bu ocaq 
da, ailə də, ev-eşik də torpağın 
üzərində pərvəriş tapdığı, or-
dan şirələndiyi,ordan bəhrələn-
diyi üçün ən ümdə sevgimizin 
içində torpaq xüsusi önəm da-
şıyır. Qeyrətli igidlər Vətənin 
dar günündə düşmən qarşısına, 
önə çıxır, sinəsini sipər edir və 
çoxu şəhid olaraq torpağa tap-
şırılır. İgidlər torpağa gömülür 
ki, qeyrət, qəhrəmanlıq, hünər, 
təəssübkeşlik bitməsin...

Vətən təəssübkeşliyini 
çəkən qəhrəman oğullarımız-
dan idi Vüqar Məmmədov. 
2020-ci  il sentyabrın 27-də 
Səfərbərliklə əlaqədar ça-
ğırış gələndə Vüqar da Qa-
rabağ uğrunda, Vətənin, bu 
gözəl  Azərbaycanımızın əra-
zi bütövlü yüuğrunda başla-
yan müharibəyə əsil igid bir 
oğul kimi müharibəyə  qatıl-
dı, şəhidlik zirvəsinə ucaldı...

ŞƏHİD ASİF YOLÇU 
OĞLU QOCAYEV (29 yaş): 
O, 1 mart 1991-ci ildə Gəncə 
şəhərində doğulub. 26 nömrə-
li tam orta məktəbdə oxuyub. 
“Azərbaycan Dəmir Yolları” 
QSC-nin Mühafizə departa-
mentinin Yüklərin və obyektlə-
rin mühafizə şöbəsinin Gəncə 
yüklərin və obyektlərin müha-
fizə komandasında atıcısı olub.

2009-cu ildə Səfərbər-
lik və Hərbi Xidmətə Çağırış 
üzrə Dövlət Xidmətinin Gən-
cə Şəhər Kəpəz Rayon Şöbə-
sindən həqiqi hərbi xidmətə 
çağrılıb, Müdafiə Nazirliyinin 
“N” saylı hərbi hissədə xid-
mət edib. 2012-ci ildə Asif 

“Azərbaycan Dəmir Yolları“ 
Qapalı Səhimdar Cəmiyətində  
əmək fəaliyyətinə başlamışdır.

Aprel döyüşlərində or-
dumuzun işğalçı erməniləri 
darmadağın etməsi, düşmən-
ləri zəbt etdikləri torpaqlardan 
geri çəkilməyə məcbur etdi. 
Lələtəpə yüksəkliyində, Co-
cuq Mərcanlıda üçrəngli Azər-
baycan bayrağı dalğalandı.

Düşmən varsa, Vətənin 
qoruması ən böyük vəzifədir. 
2020-ci il sentyabrın 27-də  
tarix yenidən təkrarlandı,  II 
Qarabağ müharibəsi başlaandı. 
44 gün davam edən döyüşlər 
ərzində Ali Baş Komandanı-
mızın uzaqgörən siyasəti və 
rəşadətli ordumuzun güclü dö-
yüş taktikası Azərbaycanın gü-
cünü bütün dünyaya göstərdi. 
Azərbaycan xalqı cənab İlham 
Əliyevin “Qarabağ Azərbay-
candır!” şüarı altında “Dəmir 
yumruq” kimi birləşərək ye-
nilməz ordumuzun haqq dava-
sına tam mənəvi dəstək oldu. 
Döyüşlər ordumuzun qələbəsi 
ilə başa çatdı və işğal altında 
olan torpaqlarımız azad oldu, 
30 illik həsrətə son qoyuldu. 
Bu şərəfli qələbəni bizə Vətən 
sevdalı oğullarımız şirin can-
larından keçərək yaşatdılar.  
Bu şanlı qələbə bizlri nə qə-
dər sevindirdisə, də, ürəklə-
rimizdə bir o qədər iz qoydu. 

27 sentyabr 2020-ci il ta-
rixdə Vətən Müharibəsinin 
başlaması ilə əlaqədar Azər-
baycan Prezidenti İlham Əli-
yevin ölkədə qismən səfər-
bərlik elan edilməsi haqqında 
28 sentyabr 2020-ci il tarixli 
Sərəncamına uyğun olaraq 
Asif Qocayev yenidən hərbi 
xidmətə çağırılmışdır. Azər-
baycanın ərazi bütövlüyünün 
təmin edilməsi və işğal altın-
da olan torpaqlarımızın azad-
lığı uğrunda vuruşmuşdur. O, 
Xocavəndin Ağoğlan (Had-
rut) qəsəbəsi, Füzuli, Qubad-
lı və Laçın rayonlarının azad 

olunması uğrunda gedən dö-
yüşlərdə iştirak etmişdir. Dö-
yüşlər zamanı bir çox yaralı 
əsgər yoldaşını xilas etmişdir. 
8 noyabr 2020-ci ildə Şuşa 
uğrunda gedən döyüşlərdə 
şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. 

Şuşada yaralanıb və ya-
ralı halda döyüşüb.Yaralıları 
çıxardarkən şəhadətə ucalıb. 
17 noyabr 2020-ci ildə Gən-
cə şəhərinin Şəhidlər xiya-
banında dəfn olunmuşdur.

ŞƏHİD AQİL FAZİL 
OĞLU BAĞIROV (25 yaş): 
A. Bağırov 1995-ci il mayın 
1-də Ağstafa rayonunun Mu-
ğanlı kəndində anadan olub. 
2002–2013-cü illərdə F. Kə-
rimov adına Muğanlı kənd 
tam orta məktəbində təhsil 
alıb. 2013–2015-ci illərdə 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələ-
rinin sıralarında müddətli 
həqiqi hərbi xidmətdə olub.

Əsgərlikdən qayıdan-
dan sonra “Azərbaycan 
Dəmir Yolları” Qapalı Sə-
himdar Cəmiyyətində  İnf-
rastruktur departamentinin 7 
nömrəli Ağstafa yol sahəsinin 
Böyük-Kəsik məntəqəsində yol 
montyoru vəzifəsində çalışıb. 

2020-ci il sentyabrın 27-
də başlayan Vətən müharibə-
sində Azərbaycan Silahlı Qü-
vvələrinin əsgəri Aqil Bağırov  
da  əlinə silah götürüb Ağdam, 
Tərtər və Füzuli bölgələrin-
də silahlı erməni quldurla-
rına qarşı döyüşlərə qatılıb. 

Füzulinin azadlığı uğrunda 
gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq 
göstərib. Qələbə gününə az 
qalmış düşmən mərmisi bir 
neçə əsgər dostları və koman-
dirləri ilə birlikdə onların hə-
yatına son qoyub. Oktyabrın 
27-də Füzuli uğrunda gedən 
döyüşlər zamanı şəhid olub. 

Ağstafa rayonunun Mu-
ğanlı kəndində Dövlət bayra-
ğına bükülü halda kənd qəbi-
ristanlığında torpağa tapşırılıb.

Aqil Bağırov iki bacı-
nın bir qardaşı idi, indi isə o, 
bütün bacıların, bütün gənc 
oğlanların, yeniyetmələrin 
qardaşıdır. Çünki o, Qaraba-
ğımızı işğalçı ermənilərdən 
təmizləmək uğurunda gedən 
müharibədə canından keçərək 
şəhidlik zirvəsinə yüksəlib.

Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyünün təmin edilməsi uğ-
runda döyüş əməliyyatlarına 
qatıldığı və hərbi hissə qarşı-
sında qoyulmuş tapşırıqların 
icrası zamanı vəzifə borcunu 
şərəflə yerinə yetirdiyi üçün 
Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti İlham Əliyevin 
Sərəncamları ilə Aqil Bağırov 
ölümündən sonra “Vətən uğ-
runda” “Döyüşdə fərqlənməyə 
görə” medalları ilə təltif edilib.

“Azərbaycan Dəmir Yol-
ları” QSC olaraq müqəddəs 
Vətənimiz uğrunda canın-
dan keçən qəhrəman şəhid-
lərimizin əbədi xatirəsini 
dərin ehtiramla anır, onların 
ruhu qarşısında baş əyirik.

Allah cəmi-şə-
hidlərə rəhmət eləsin. 
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Bu gün lə rdə  ö lkəmizdə  müqəddəs 
b i r  günün-  MÜSTƏQİLLİK GÜNÜ -
NÜN i ldönümünün  ya ra td ığ ı  xoş  au ra 
s iyas i  mənsub iyyə t indən ,  yaş ından , 
hə r  hans ı  mövqey indən  as ı l ı  o lma -
yaraq  hamın ı  əha tə  ed i r.  Ö lkəmizdə , 
e l əcə  də  Azərbaycan ın  səs i  e ş id i ld i -
y i  hə r  ye rdə   Azərbaycan  yen idən  öz 
müs təq i l l iy inə  qovuşmas ın ın  o tuz  i l l i -
y in in   s ev inc i  yaşan ı r.  Bu  ə rə fədə  t a -
r ixə  q ı sa  ekskurs  e tmək  ye r inə  düşə r.

Azərbaycan ın  döv lə t  müs təq i l l i -
y i  u lu  mi l l ə t imiz in  yüz  i l l ə r l ə  uğ run -
da  mübar i zə  apa rd ığ ı  i s t əy in in  z i rvə 
nöq təs i ,  e l əcə  də  t a r ix imiz in  ən  şan l ı 
s əh i fə s id i r.  Müs təq i l ,  azad ,  demok -
r a t ik  r e spub l ika  qurmaq  məqsəd in i 
qa r ş ıya  qoyan  Azərbaycan  Xa lq  Cüm -
hur iyyə t i  cəmi  23  ay l ıq  f əa l iyyə t i 
dövründə  xa lq ın  mi l l i  mən l ik  şüurunu 
özünə  qay ta rd ı ,  onun  öz  müqəddəra -
t ı n ı  t əy in  e tməyə  qad i r  o lduğunu  nü -
mayiş  e td i rd i .  1918-c i  i l  may ın  28-də 
qəbu l  ed i l ən  İ s t iq l a l  Bəyannaməs indən 
-  Əqdnamədən  də  göründüyü  k imi ,  bu 
möhtəşəm ta r ix  xa lq ımız ın  müs təq i l -
l i k  h i s s l ə r in i  daha  da  güc lənd i rd i .

Yen i  quru lan  Azərbaycan  Xa lq  Cüm -
hur iyyə t i  öz  üzə r inə  gö tü rdüyü  çə t in 
t a r ix i  vəz i fən i  şə rə f l ə  ye r inə  ye t i rd i . 
Azərbaycan ın  i lk  Pa r l amen t i  və  Hö -
kumət i ,  döv lə t  apa ra t ı  t ə şk i l  ed i ld i , 
ö lkən in  sə rhəd lə r i  müəyyən ləşd i r i ld i , 
bayrağ ı ,  h imni  və  ge rb i  ya rad ı ld ı ,  ana 
d i l i  döv lə t  d i l i  e l an  ed i ld i ,  o rdu  quru -
cu luğu  sahəs ində  c idd i  t ədb i r l ə r  həya ta 
keç i r i ld i ,  maar i f in  və  mədən iyyə t in  in -
k i şa f ına  xüsus i  d iqqə t  ye t i r i ld i .  Azər-
baycan ın  i lk  un ive r s i t e t i  t ə s i s  o lundu , 
t əhs i l  mi l l i l ə şd i r i ld i ,  xa lq ın  sonrak ı  i l -
l ə rdə  mədən i  yüksə l i ş i  üçün  zəmin  ha -
z ı r l ayan ,  i c t ima i  f ik i r  t a r ix i  bax ımın -
dan  müs təsna  əhəmiyyə t l i  i ş l ə r  görü ldü .

1918-c i  i l də  Şə rqdə  i lk  də fə  o la raq 
özünün  döv lə t  müs təq i l l iy in i  e l an  e t -
miş  Azərbaycan  Demokra t ik  Respub l i -
kas ı  cəmi  23  ay l ıq  f əa l iyyə t indən  sonra 
q ı rmız ı  rus   İmper iyas ın ın  i şğa lç ı  o r-
du la r ı  t ə rə f indən  süqu ta  uğrad ı lmışd ı .

 Amma zaman  nə  qədər  keşməkeş l i  ha -
d i sə lə r l ə  müşay iə t  o lunsa  da ,  XX əs r in 
son la r ında  xa lq la r ın  məcbur i  ko lon iya -
s ına  çevr i lmiş  Sove t  döv lə t i  dağ ı lmaq 
məcbur iyyə t ində  qa ld ı  və  öz  i şğa lç ı l ıq 
s iyasə t i  i l ə  v ida laşmal ı  o ldu .  Be lə  b i r 
zamanda  -  1991-c i  i l i n  18  ok tyabr ın -
da  Azəarbaycan ın  döv lə t  müs təq i l l iy i 
e l an  ed i ld i .  Bu ,  nə  qədər  məsu i l iyyə t -
l i  və  zaman  e t iba r ı  i l ə  qo rxu lu  o l sa 
da ,  l az ım o lan  qə t iyyə t l i  add ım a t ı ld ı . 

Uzun  zaman  ü rəy imizdə  pə rvə r i ş  t a -
pan  azad l ıq ,  müs təq i l l ik  ideya la r ına 
sah ib  o lmaq  üçün  i l l ə r l ə  yo l  gə lmiş ik . 
İ l l ə r l ə  uzanan  yo lda  i l l ə r in  ağ r ı - ac ı -
s ın ı  da  dadmaqdan  imt ina  e tməmiş ik . 
Torpaq la r ımız  bö lüm-bö lüm bö lünsə 
də ,  yu rd la r ımız  dönə-dönə  yağma -
l ansa  da  i ç imizdək i  azad l ıq  sevg i s in i 
qo ruyub  sax lamış ıq .  Hər  add ımda  yo -
l umuzu  zü lmün ,  ə sa rə t in  top - tü fəng i 
i l ə  kəsən  yağ ı l a r,  i ç imizdə  yo l  gə lən 
azad l ıq  a rzusunun  yo lunu  kəsə  b i l -
məyib lə r.  Kökü  də r ində  o lan  i s t ək -
l ə r in  qa r ş ı s ın ı  hə r  deyəndə  a lmaq 
o lmaz .  Can ımızda-qan ımızda  i s t i sma -
r ın  t ə s i r i  güc lənd ikcə ,  zü lmdən  qur-
t u luş  h i s s imiz  va r l ığ ımız ı  a lov  k imi 
çu lğay ıb .  Be ləcə  b iz  öz  azad l ığ ımı -
za ,  öz  müs təq i l l iy imizə  qovuşmuşuq .

Bi r  çox  xa lq la r ın  i s t i smar  ko lon iya -
s ına  çevr i lmiş  Sove t l ə r  İmper iyas ında 

öz  kökündən ,  va r l ığ ından ,  mübar i zə -
s indən  uzaq  sa l ın ıb  yaşamaq  bə lkə  də 
b iz im t a l e  pay ımız  id i .  Hər  kəs  öz  t a -
l ey in i  yaşamağa  məhkumdur,  ağ r ı s ı -
n ın -ac ı s ın ın  çox luğundan-az l ığ ından 
as ı l ı  o lmayaraq .  O  da  həq iqə td i r  k i , 
t op - tü fəng lə  quru lan  hak imiyyə t l ə  e l ə 
gə ld iy i  k imi  də  t a r ix in  a rx iv inə  göndə -
r i l i r.  Necə  k i ,  o  imper iya  ye tmiş  i l l i k 
b i r  i şğa l  t a r ix i  yaşasa  da ,  zəb t  e td iy i 
ə raz i l ə rdə  madd i  qazand ığ ın ı  mənəv i 
qazanca  çev i rə  b i lməd i .  Onun  ya ra td ı -
ğ ı  zü lm,  şə r  maş ın ı  in san la r ın  i ç ində 
y ığ ı l an  n i f r ə t  h i s s in i  qopar ıb  a t a  b i l -
mədi .  Ta r ix  də  sübu t  e td i  k i ,  XX əs -
r in  son la r ından  baş layan  mi l l i  azad l ıq 
mübar i zə lə r i  bu  imper iyan ın  onsuz  da 
çü rümüş  o lan  sü tun la r ın ı  çökdürməyə 
qad i r  o lduğunu  büzuzə  ve rməy i  ba -
ca rd ı .  Xa lq la r  həbsxanas ın ı  bü rümüş 
bu  da lğa la r ın  qa r ş ı s ın ı  a lmaqdan  ö t rü 
İmper iya  r ə smi lə r i  b i r-b i r in in  a rd ınca 
P r iba l t ikada ,  Azərbaycanda  və  Gür-
cüs tanda  o lub-qa lan  hə rb i  a r sena l ın ın 
gücündən  i s t i f adə  e tmək lə  qan l ı  f a -
c iə l ə r  tö rə tməkdən  be lə  çək inmədi l r. 

Bə l i ,  həq iqə tən  də  “Bi r  kə rə  yük -
sə lən  bayraq  b i r  daha  enməz” .  Bu  azad -
l ı q  bayrağ ı  yen idən  Azərbaycan  səma -
s ında  da lğa lanmağa  baş lad ı .  28  may 
1918-c i  i l də  ya ranan  Müs təq i l  Azər-
baycan  döv lə t in in  va r i s i  k imi ,  1991-c i 
i l  ok tyabr ın  18-də  Azərbaycan  yen idən 
öz  müs təq i l l iy inə  qovuşdu .  Ümum -
mil l i  l i de r  Heydər  Əl iyev  Azərbaycan 
Respub l ikas ın ın  döv lə t  müs təq i l l iy i -
n in  qorunub  sax lan ı lmas ın ı  t əmin  e td i 
və  möhkəmlənd i rd i .  Azərbaycan  dünya 
döv lə t l ə r i  a ra s ında  öz  ye r in i  və  s iyasə -
t i n i  müəyyən  e td i .  İnd i  r e spub l ikamız ın 
ink i şa f ı  və  müs təq i l l iy i  e t iba r l ı  ə l l ə r-
dəd i r.  Ümummi l l i  l i de r  Heydər  Əl iyev 
demişkən ,  Azərbaycan ın  müs təq i l l iy i 
əbəd id i r  və  dönməzd i r.  İnd i  Azərbay -
can  Respub l ikas ın ın  P rez iden t i  İ lham 
Əl iyev  mə t in  add ımla r  a t ı r.  Dəfə lə r l ə 
döv lə t  çev r i l i ş l ə r inə ,  t e r ro r l a ra ,  kəna r 
müdax i l ə l ə rə ,  su i -qəsd lə rə  məruz  qa l sa 
da ,  özünü  qoruyub  sax laya  b i ld i  və  bu -
nun la  da  beynə lxa lq  s iyas i  a renada  öz 
ye r in i  müəyyən  e td i .  Ö lkədə  ya ranmış 
s iyas i  s t ab i l l ik  d igə r  sahə lə r in  də  in -

k i şa f ında  ə sas  s t imul  o ldu ,  ö l əz iməkdə 
o lan  iq t i sad iyya t ımız  ayaq  üs tə  durdu .

44  gün lük  Zəfə r  Savaş ında  qazand ı -
ğ ımız  möhtəşəm qə ləbə  ik i  i l d i r  b i zə 
müs təq i l l ik  sev inc in i  azad  to rpaq la r ı -
mızda  dsa  yaşad ı r.  Yüz  i l l ə r  boyu  həs -
r ə t  çəkd iy imiz  azad l ığ ın  növbə t i  i l dö -
nümünü  bü tün  ö lkə  qeyd  ed i r.  Bə lkə  də 
çox  azsay l ı  bayramla rdan  b i r id i r  k i ,  hə -
ya tda  tu tduğu  s iyas i  mənsub iyyə t indən 
as ı l ı  o lmayaraq  hamı  bu  bayrama  ü rək -
l ə  qoşu lub .  Bayramın  mübarək ,  Və tən!

B A Y R A M I N  M Ü B A R Ə K ,  V Ə T Ə N !
“Azərbaycan Dəmir Yol-

ları” QSC-də Transformasiya 
Proqramının icrası üzrə Ko-
ordinasiya Ofisinin koman-
dası ilə məlumat və təlim ses-
siyası keçirilib.

QSC-dən AZƏRTAC-a bil-
dirilib ki, sessiyada ilk çıxış 
edən “Azərbaycan Dəmir Yol-
ları” QSC-nin Maliyyə və İqti-
sadiyyat İdarəsinin Texniki və 
iqtisadi göstəricilərin normal-
laşması şöbəsinin rəisi Nigar 
Qafarlı yeni Əməliyyatların 
idarəetmə sisteminin üstünlük-
ləri və əlavə kapital сəlb edil-
mədən əldə olunan nəticələr, 
tranzit rejimi üzrə yükdaşı-
maların həcminin artırılması 
istiqamətində aparılan işlərlə 
bağlı ətraflı məlumat təqdim 
edib.

Çıxış zamanı qeyd olunub 
ki, tranzit həcmini artırmaq 
üçün əsas dəhlizlər üzrə tran-
zit tələbatı həcmi müəyyən 
edilib və modelləşdirmə üsulu 
ilə qiymətləndirmələr aparılıb. 
Buna əlavə olaraq, əsas tranzit 
dəhlizləri üzrə maksimal ötür-

mə qabiliyyəti haqqında məlu-
matlar toplanaraq marşrutlar 
üzrə mövcud maneələrə baxı-

lıb. Narazı yükgöndərənlərlə 
görüşlər keçirilib.

Nigar Qafarlı bildirib ki, 

hazırda Gürcüstan Dəmir Yolu 
ilə, xüsusilə də Poti, Batumi və 
Axalkalaki stansiyaları, termi-
nallar, həmçinin Əməliyyatla-
rın idarəetmə sistemləri (ƏİS) 
və Orta müddətli Planlanma 
bloku ilə aktiv şəkildə kom-
munikasiya aparılır. Batumi 
istiqamətindəki platformaların 
Gürcüstan ərazisində yubanma-
sı aradan qaldırılıb.

Eyni zamanda, Qazaxıstan 
Dəmir Yolunun da bu işə cəlb 
edilməsi və düzgün kommuni-
kasiyanın qurulması üçün danı-
şıqlar aparılır.

Strateji və korporativ inki-
şaf idarəsinin rəisi Azad Hü-
seynov sözügedən məsələ ilə 
bağlı qeyd edib ki, uzunmüd-

dətli tranzit tələbi modelinin 
aralıq nəticələri, ssenarilə-
ri, daşımanın dəyəri və vax-
tı nəzərə alınmaqla təhlillər 
hazırlanıb, həmçinin həcm və 
EBİTDA göstəricilərinə əsasla-
nan uzunmüddətli tranzit tələ-
bi ssenariləri formalaşdırılıb. 
Bundan əlavə konteynerli və 
konteynersiz yüklər üçün tran-
zit məhsulunun inkişafına dair 
tələblər işlənib hazırlanaraq 
model formalaşdırılıb. Azad 
Hüseynov daha sonra pilot la-
yihə, onun rolu, əhəmiyyəti və 
gözlənilən nəticələr barədə mə-
lumatları iştirakçılara çatdırıb.

Daha sonra tədbirdə Cə-
miyyətin Yükdaşımalar depar-
tamentinin baş mühəndisi İlqar 
Mustafayev təlim iştirakçıla-
rına konteyner blok qatarla-
rının daha səmərəli hərəkəti 
məqsədilə həyata keçirilən pi-
lot layihənin ilkin nəticələri 
ilə bağlı məlumat verib. Belə 
ki, Azərbaycan dəmiryolçula-
rının konteyner blok qatarları-
nın hərəkətinə dair gürcüstanlı 
həmkarları ilə daha operativ ko-

ordinasiyası sayəsində əvvəllər 
ortaya çıxan bir sıra problem-
lər artıq öz həllini tapıb. Pilot 
qatarın işə düşməsindən sonra 
platformaların dövriyyə müd-
dəti 57 faiz azalıb.

İlqar Mustafayev bildirib 
ki, yeni sistem istifadəyə ve-
rildikdən sonra Ələtdə fitinq 
platformaların dövriyyə müd-
dəti 25 faiz azalaraq 3 günə 
çatıb. Bu göstəricini gələcəkdə 
3 gündən də az vaxta endirmək 
əsas məqsədlərdəndir.

Konsultant Dmitri Mokriy 
da, həmçinin təlim iştirakçı-
larına pilot layihə barədə ət-
raflı məlumat verib. Sonda isə 
əməkdaşların sualları və layihə 
ilə bağlı təklifləri öyrənilib.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-də məlumat və təlim sessiyası keçirilib

Məmməd Araz
AZƏRBAYCAN - DÜNYAM MƏNİM
Azərbaycan - qayalarda bitən bir çiçək,
Azərbaycan - çiçəklərin içində qaya.
Mənim könlüm bu torpağı vəsf eyləyərək,
Azərbaycan dünyasından baxar dünyaya.

Azərbaycan - mayası nur, qayəsi nur ki,..
Hər daşından alov dilli ox ola bilər.
“Azərbaycan!” deyiləndə ayağa dur ki,
Füzulinin ürəyinə toxuna bilər.

Oğulları Kür gəzdirər biləklərində,
Oğulların göz atəşi gözəl əridir.
Azərbaycan səhərinin bəbəklərində
Qütb ulduzu, dan ulduzu gözəlləridir.
Tariximə qara xətli hicri, miladi

Qılıncların qan ağzıyla yazılmadımı?
Babaların boz çöllərə bənzər muradı
Qızıl bayraq dalğasından yaz almadımı!
İllər olub - kürrələrdə dəmir olmuşuq,
Sərhədlərdə dayanmışıq küləkdən ayıq,
Od golündə, buz çölünde gəmi olmuşuq,
Biz Bakının ilk səadət carçılarıyıq.

Min illərlə zulmətlərə yollar açıqdı,
Dalğalandı Sabirlərin ümman dünyası.
Azərbaycan qatarı da yollara çıxdı,
Dağılanda qoca şərqin duman dünyası.
Azərbaycan - mayası nur, qayəsi nur ki...

Azərbaycan - mayası nur, qayəsi nur ki...
Hər daşından alov dilli ox ola bilər.
“Azərbaycan!” deyiləndə ayağa dur ki,
Ana yurdun ürəyinə toxuna bilər.
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Moldovada yaşayan həmvətənlərimiz Ermənistanın genişmiqyaslı təxribatı ilə 
əlaqədar Azərbaycana dəstək nümayiş etdiriblər

Moldovada yaşayan həm-
vətənlərimiz Ermənistanın ge-
nişmiqyaslı təxribatı ilə əlaqə-
dar Azərbaycan dövlətinə 
dəstək nümayiş etdirmək və 
şəhidlərimizin xatirəsini yad et-
mək məqsədilə ölkəmizin Mol-
dovadakı səfirliyinə toplaşıblar.

AZƏRTAC xəbər verir ki, gö-
rüşdə Moldova parlamentində 
hakim Fəaliyyət və Həmrəylik 
Partiyasının deputatı, Moldo-
va-Azərbaycan parlamentləra-
rası dostluq qrupunun sədri Vi-
taliy Jakot, Moldovada yaşayan 
soydaşlarımız, yerli sakinlər, 
müxtəlif icma nümayəndələ-
ri və gənclər iştirak ediblər.

Əvvəlcə görüş iştirakçıları tərə-
findən şəhidlərimizin xatirəsi 
bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, 
səfirliyin önündə şəhidlərimi-
zin xatirəsinə həsr edilmiş guşə 
önünə gül dəstələri düzülüb.

Deputat V.Jakot çıxış edərək 
şəhidlərin ailələrinə başsağlığı 
verib, guşədə fotoşəkilləri əks 
olunmuş gənclərin itkisinə görə 
dərin təəssüf hissi keçirdiyini, 
habelə Moldova xalqının bu kə-
dəri xalqımızla bölüşdüyünü bil-
dirib. Deputat bu cür insan tələ-
fatına səbəb olan təxribatların 
bir daha təkrarlanmayacağına 
ümidvar olduğunu dilə gətirib.

Azərbaycanın Moldovadakı sə-
firi Qüdsi Osmanov çıxışında əv-

vəlcə Ermənistanın növbəti hər-
bi təxribatında canından keçmiş 
qəhrəman şəhidlərimizə Allahdan 
rəhmət diləyib. Səfir bildirib ki, 
Azərbaycan hər zaman regionda 
sülhə dəstək verən ölkə olaraq 
qonşu ölkələrin ərazi bütövlüyü 
və suverenliyinə qarşılıqlı hörmət 
əsasında Ermənistanla münasibət-
lərin normalaşması təşəbbüsü ilə 
çıxış edib. Səfir müasir Azərbay-
canın qurucusu ulu öndər Heydər 
Əliyevin uğurlu siyasətinin da-
vamçısı Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi altında hazırda bölgə-
də sabitlik və inkişafa yönəlmiş 
genişmiqyaslı yenidənqurma la-
yihələrinin həyata keçirildiyini, bu 
xüsusda ərazilərimizdə hər hansı 

insidentin baş verməsinin ölkəmi-
zin marağında olmadığını görüş 
iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. 
Ermənistanın davamlı hərbi təxri-
batlara əl ataraq sülh danışıqlarını 
pozmağa və gərginlik coğrafiya-
sını genişləndirməyə çalışdığını 
qeyd edən səfir dəmir yumruğu 
xatırladaraq soydaşlarımızın Pre-
zidentimiz və xalqımız ətrafın-
da sıx birləşməsini alqışlayıb.

Daha sonra görüşdə çıxış edən 
Moldovadakı Azərbaycanlılar 
Konqresinin (MAK) sədri Elçin 
Bayramov qeyd edib ki, hər za-
man   olduğu kimi bu günlərdə 
də Moldovadakı soydaşlarımız 
Vətənin, Azərbaycanın, düşmənə 
layiqincə cavab verən hərbçilə-

rimizin yanındadır və Prezident 
İlham Əliyevin sülhə hədəflənən 
uzaqgörən siyasətini birmənalı 
dəstəkləyir. Sədr sözügedən hərbi 
təxribatla bağlı ötən gün MAK-ın 
müraciətinin hazırlanaraq paytaxt 
Kişineuda yerləşən beynəlxalq 
və regional təşkilatların ofislə-
rinə təqdim edildiyini vurğulayıb.

Bundan əlavə, görüşdə Moldo-
vada yaşayan azərbaycanlı fəallar 
Maarif Rəhimov, Yasin Seyidov 
və digərləri vətənpərvər çıxış-
lar edərək görüşdə iştirak edən 
gəncləri ölkəmizin haqlı mövqe-
yi ilə bağlı məlumatlandırıblar.

Görüş Moldova KİV-də rumın 
və rus dillərində işıqlandırılıb.
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“Tuna” Nəşriyyat və Poliqrafiya MMC-nin mətbəəsində çap olunmuşdur

Araşdırmaçı jurnalist 
Aida Eyvazlının Azərbay-
can, Qarabağ həqiqətlə-
ri, ermənilər tərəfindən 
dağıdılmış şəhərlərimiz, 

viran olmuş yurdlarımız 
haqqında “Sakura və Xa-
rıbülbül” məqaləsi Ya-
poniyanın “INPS Japan” 
informasiya agentliyi 

tərəfindən yayımlanıb.
AZƏRTAC xəbər verir 

ki, jurnalist Aida Eyvaz-
lının qələmə aldığı “Biz 
Azərbaycan türkləri də 
Yaponlar kimi günəşi qar-
şılayanlar ölkəsindənik. 
Biz də Günəşi, istiliyi se-
virik. Biz də dünyanın Sa-
kura rəngini, mavi rəngini 
sevirik. Biz də dünyada 
sülh, əmin-amanlıq istəyi-
rik”- fikirləri ilə başlayan 
məqaləsində Qarabağ mü-
haribəsi, erməni işğalının 
ağır nəticələri və mühari-
bədən sonrakı dövrlə bağlı 
məlumatlar yerləşdirilib.


