
“Bizim 2021-ci ildə işlərimiz 
çoxdur, həm ənənəvi işlər, han-
sılar ki, dövlət investisiya proq-
ramında təsbit olunub, eyni za-
manda, azad edilmiş ərazilərdə 
görüləcək işlər, mən əsasən bu 
haqda sözümü demək istərdim. 
Çünki bizim ənənəvi infrastruktur 
layihələrimiz demək olar ki, başa 
çatmaq üzrədir. Əgər azad edilmiş 
torpaqları istisna etsək, indi qaz-
laşdırma səviyyəsi 96 faizə çatıb-
dır. 

Elektrik enerjisi ilə heç bir prob-
lem yoxdur, əksinə, mən Davos 
Forumunun hesabatını Azərbaycan 
xalqının diqqətinə çatdırdım, biz 
burada ikinci yerdəyik. Avtomobil 
yollarının böyük hissəsi artıq inşa 
edilib, qalan layihələr də plan üzrə 
gedir. Dəmir yolları xətləri və di-
gər infrastruktur layihələri, o cüm-
lədən suvarma ilə bağlı layihələr 
plan üzrə gedir və demək olar ki, 
başa çatmaq üzrədir. Ona görə bi-
zim əsas diqqətimiz azad edilmiş 
torpaqlara olmalıdır və bu sahə-
də ilkin infrastruktur layihələrinin 
icrası artıq başlamışdır. Birinci 
layihə Şuşa şəhərinə yol layihəsi-
dir. Çünki Şuşa şəhərinə ənənəvi 
yollar hazırda bizim üçün o qədər 
də məqbul deyil. Düzdür, biz bu 
yollardan istifadə edirik. Ancaq 
biz bu yollardan Rusiyanın sülh-
məramlı qüvvələrinin müşayiəti 
ilə istifadə edirik - həm Laçın dəh-
lizindən, həm də Qırmızı Bazar 
ərazisindən. Gələcəkdə əlbəttə ki, 
biz bu yollardan da sərbəst şəkildə 
istifadə edəcəyik, o cümlədən Ağ-
dam-Xankəndi-Şuşa yolundan da 
istifadə edəcəyik. Noyabrın 10-da 
imzalanmış Bəyanatda göstərilir 
ki, bütün kommunikasiyalar açı-

lacaq və beləliklə, müəyyən müd-
dətdən sonra bu yollardan getmək 
də problemli olmayacaq. Ancaq 
bu gün Şuşa şəhərinə getmək üçün 
yeni yol çəkilişi mütləq lazımdır 
və biz bu sahədə işlərə artıq start 
vermişik. O çox çətin layihədir, 
relyef də çox çətindir və xüsusilə 
indi hava şəraiti də imkan vermir. 
Ancaq Əhmədbəyli-Alxanlı-Füzu-
li-Şuşa yolu inşa olunur və hesab 
edirəm ki, nəzərdə tutulmuş qra-
fikdən daha tez bir zamanda inşa 
ediləcək.

Dəmir yolları ilə bağlı göstəriş 
verildi, hazırlıq işləri gedir. Ho-
radiz-Füzuli və ondan sonra Fü-
zuli-Şuşa dəmir yolunun tikintisi 
də nəzərdə tutulur. Gərək bunun 
icra cədvəli təsdiq edilsin. Şuşaya 
vətəndaşlar qayıdandan sonra, əl-
bəttə ki, bu yol istismara veriləcək-
dir. Amma hər hala indi layihələn-
dirmə işləri gedir, maliyyə vəsaiti 
də ayrılmalıdır. Şuşaya rahat ge-
diş-gəlişi təmin etmək üçün mütləq 
dəmir yolu da çəkilməlidir. Bu il bu 
layihəyə start veriləcək.

Eyni zamanda, Horadiz-Ağbənd 
dəmir yolu da, - Ağbənd Zəngilan 
rayonunda Ermənistan sərhədinə 
yaxın olan qəsəbədir, - yenidən ti-
kiləcək. Çünki mənfur düşmən bu 
yolu dağıdıb və tamamilə sıradan 
çıxarıb. Naxçıvan dəhlizini açmaq 
üçün bu yol xüsusi əhəmiyyət da-
şıyır. Hazırda Naxçıvan dəhlizinin 
açılması üçün konkret işlər gedir. 
Mən hadisələri qabaqlamaq istə-
mirəm, amma bu dəhlizin açılması 
noyabrın 10-da imzalanmış Bəya-
natda öz əksini tapıb. Ona görə bu, 
mütləq açılacaq və bölgəyə yeni 
imkanlar gətirəcək. Bu yoldan həm 
Azərbaycan, həm Türkiyə, həm 

Rusiya, həm Ermənistan, həm də 
İran istifadə edəcək. Bu yol gələ-
cəkdə çoxtərəfli əməkdaşlıq üçün 
xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Biz öz 
ərazimizdə Horadiz-Ağbənd dəmir 
yolunun tikintisinə başlayacağıq. 
Bununla paralel olaraq, Naxçıvan 
Muxtar Respublikasında dəmir 
yolunun bərpası və müasirləşdiril-
məsi istiqamətində də işlər aparı-
lacaq. Nəzərə alsaq ki, Ermənistan 
dəmir yolları Rusiya dəmir yolları-
nın mülkiyyətindədir, bizim tərəf-
müqabilimiz, əlbəttə, Rusiyadır. 
Çünki Ermənistan dövlətinin Meh-
ri dəmir yolu layihəsinə heç bir 

aidiyyəti yoxdur. Biz bu məsələni 
Rusiya ilə müzakirə edirik. Çünki 
Rusiya dəmir yolları Ermənistan 
dəmir yollarının sahibidir. İlkin 
müzakirələr müsbətdir. Hələlik bu 
qədər. Gələcək hadisələr haqqında 
məlumat veriləcək”.

 (Yanvarın 6-da Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin sədrliyi ilə 2020-ci ilin 
yekunlarına həsr olunmuş vide-
oformatda müşavirədə  yekun 
nitqindən)
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Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin fevra-
lın 26-da yerli və xarici media nü-
mayəndələri üçün keçirdiyi mət-
buat konfransı xarici ölkələrin 
kütləvi informasiya vasitələri tərə-
findən geniş işıqlandırılıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, xarici 
KİV-lər dörd saatdan çox davam et-
miş mətbuat konfransında Prezident 
İlham Əliyevin jurnalistlərin sualla-
rını ətraflı şəkildə cavablandırdığı-
nı, vacib məsələlərə toxunduğunu, 
bir sıra önəmli mesajlar verdiyini 
qeyd ediblər.

Türkiyənin “Anadolu”, İHA, 
“Sputnik Türkiye” xəbər agentliklə-
rində, “Haberler” portalında, “TRT 
Haber”, “Haber Türk”, “CNN” “Ha-
ber Global”, “A Haber”, “NTV” te-
lekanallarında, “Yeni şafak”, “Hur-
riyet”, “Posta”, “Milliyet”, “Sabah” 
qəzetlərində yayılmış məlumatlar 
“Azərbaycan Prezidenti Əliyev: 
Azərbaycanda türk Ordusunun 
kiçik modelini quracağıq”, “Əli-
yevdən Ordumuza böyük qiymət: 
Azərbaycanda türk ordusunun kiçik 
modelini quracağıq”, “Azərbaycan 
Prezidenti Əliyevdən Ermənistan-
dakı hərbi çevriliş cəhdi haqqında 
açıqlama”, “Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev: Türk Ordusu bizim 
üçün ən məqbul modeldir”, “Ərdo-
ğan və Əliyevdən Ermənistana me-
saj”, “Azərbaycan Prezidenti Əli-
yevdən mühüm açıqlamalar” və s. 
sərlövhələrlə təqdim edilib.

Rusiyanın “TASS”, “Ria Novos-
ti”, “İnterfaks”, “Vestnik Kavkaza”, 
“Regnum” agentlikləri, “RBK”, 
“RT”, “Vesti”, “360” telekanalla-
rı, “Arqumentı i faktı”, “Nezavi-
simaya qazeta”, “Kommersant”, 
“İzvestiya”, “Rossiyskaya qazeta”, 
“Vzqlyad” qəzetləri, “Life”, “Len-
ta” saytları Prezident İlham Əliye-
vin İkinci Qarabağ müharibəsindən 
sonra regionda yaranmış vəziyyət, 
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
görülən quruculuq işləri, Azərbay-
canda vaksinasiya prosesi, üçtərəfli 
Bəyanatın icrası barədə fikirlərini 
geniş şərh ediblər.

Rumıniyanın “Ultima Ora” (Son 
saat) qəzeti və “News24hours” 
xəbər portalı, Yunanıstanın “Real 
Group Media” şirkəti, Ukrayna-
nın “Obozrevatel”, “Podrobnosti”, 
“Stopcor”, “Baqnet”, “Tsn”, “Di-
alog”, “Korrespondent”, “Polemi-
ka” xəbər portalları Azərbaycan 
Prezidentinin mətbuat konfransının 
dünya ictimaiyyətinə önəmli me-

sajların çatdırılması baxımından 
mühüm rol oynadığını qeyd ediblər. 
Materiallarda bildirilir ki, Prezident 
İlham Əliyev mətbuat konfransında 
müxtəlif regional məsələlərlə bağ-
lı jurnalistlərin suallarını 4 dildə 
dəqiq, səlis və məntiqli cavablandı-
rıb. Azərbaycan Prezidentinin güclü 
və xarizmatik dövlət başçısı və qə-
tiyyətli lider olduğu vurğulanıb.

Çinin milli xəbər agentliyi 
Sinxua, Çin Mərkəzi Televiziyası 
və digər media orqanları Prezident 
İlham Əliyevin mətbuat konfran-

sında vaksin mövzusundakı fikirlə-
rinə geniş yer veriblər. Çin KİV-ləri 
Azərbaycan Prezidentinin mətbu-
at konfransında çinli tərəfdaşların 
vaksin təchizatına dair öhdəliklərini 
yerinə yetirməsi barədə xoş sözləri-
ni də təqdim ediblər.

Livanın “Al-Masdar News” xə-
bər saytının, İranın “Mehr” xəbər 
agentliyinin və “Iran Daily” qə-
zetinin yaydığı informasiyalarda 
Prezident İlham Əliyevin mətbuat 
konfransında bölgədəki mövcud 
vəziyyət, region ölkələrinin əmək-

daşlığı ilə bağlı fikirləri əks olunub.
Qırğızıstanın “Goldenbridge-

news” və “Turkeltoday” portalları 
isə Prezident İlham Əliyevin mət-
buat konfransının mətnini tam şə-
kildə yayıblar.

Gürcüstanın “1tv” kanalı, “Pia”, 
“Kvira” “Imedi News”, “For”, 
“Report”, “Aktual”, “Interpress”, 
“Gaxa”, “Marneulifm” saytları 
dövlətimizin başçısının mətbuat 
konfransında səsləndirdiyi fikirləri 
geniş oxucu auditoriyasına çatdırıb-
lar.

Xəbər verildiyi kimi, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev, birinci xanım Mehriban 
Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva fev-
ralın 14-də Füzuli, Zəngilan, Laçın 
və Cəbrayıl rayonlarında olublar.

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev Horadiz-Ağ-
bənd dəmir yolu xəttinin təməlini 
qoymaq üçün Füzuli rayonuna gəldi.

Məlumat verildi ki, ümumi uzun-
luğu 100 kilometr olan bu dəmir 
yolu xəttinin strateji əhəmiyyəti ol-
duqca böyükdür. Çünki bu nəqliyyat 
infrastrukturu Azərbaycan vətən-
daşlarının azad olunmuş torpaqlara 
gediş-gəlişinin təminatında əhəmiy-
yətli rol oynayacaq və ən mühüm 
məsələ Azərbaycanın əsas hissəsi ilə 
Naxçıvan Muxtar Respublikası ara-
sında birbaşa dəmir yolu nəqliyyat 
əlaqəsinin yaranmasına böyük töhfə 
verəcək.

Dövlətimizin başçısı Horadiz- 
Ağbənd dəmir yolu xəttinin təməlini 
qoydu.

Daha sonra dövlətimizin başçısı, 
birinci xanım və qızları Leyla Laçın 
rayonuna yola düşdülər.

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər 
Ali Baş Komandanı İlham Əliyev 
Güləbird kəndində Azərbaycan bay-
rağını qaldırdı və çıxış etdi. O, bil-
dirdi ki, bu gün isə Laçın rayonunun 
cənub hissəsindəyik, Güləbird kən-
dinin ərazisində. Bu gün Güləbird 
kəndində Su Elektrik Stansiyasının 
açılışıdır. Laçın rayonu işğaldan 
azad olunandan heç iki ay keçmə-
miş – ay yarımdan sonra artıq bura-
da Su Elektrik Stansiyası istismara 
verilir. Bu Su Elektrik Stansiyasının 
generasiya gücü 8 meqavatdır. Ki-
çik su elektrik stansiyaları arasında 
8 meqavatlıq stansiya orta həcmli 
stansiya sayıla bilər. Əsas məsələ 
ondadır ki, bu stansiya işə düşəndən 
sonra artıq burada generasiya güc-
ləri yaranır və beləliklə, biz təbiəti-
mizdən - Həkəri çayından səmərəli 
şəkildə istifadə edəcəyik.

Bizim böyük planlarımız var. Biz 
bərpa işlərinə start verdik. Çalışaca-
ğıq ki, minalardan təmizləmə işləri 
qısa müddət ərzində başa çatsın, 
dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi 
aparılsın və bununla paralel olaraq, 
artıq infrastruktur layihələrinə start 
verildi. Bu gün Horadizdə Hora-
diz-Zəngilan-Ağbənd dəmir yolu-
nun təməl daşı qoyuldu. Bu dəmir 

yolunun çox böyük strateji əhəmiy-
yəti var. İlk növbədə ona görə ki, bu 
dəmir yolu azad edilmiş torpaqla-
ra həm vətəndaşların gəlməsi, həm 
də yüklərin daşınması üçün böyük 
əhəmiyyətə malik olacaq. Digər 
tərəfdən, bu dəmir yolu Naxçıvana 
gedəcək. Noyabrın 10-da imzalan-
mış Birgə Bəyanatda Naxçıvan dəh-
lizinin yaradılması ilə bağlı xüsusi 
müddəa var. Artıq bu işlərə start ve-
rildi. Bizim təşəbbüsümüzlə həyata 
keçirilən bu layihə, əminəm ki, icra 
ediləcək. Uzun fasilədən sonra Azər-
baycan və onun ayrılmaz hissəsi 
olan Naxçıvan Muxtar Respublikası 
dəmir yolu ilə bir-birinə bağlanacaq 
və beləliklə, bizim həm strateji, həm 
iqtisadi, həm də siyasi məqsədləri-
miz həyata keçiriləcək.

Vətən müharibəsinin çoxşaxəli 
əhəmiyyəti bundan ibarətdir - biz 
həm doğma torpaqlarımızı işğalçı-
lardan azad etdik, düşməni torpaqla-
rımızdan qovduq, həm də ölkəmizin 
ərazi bütövlüyünü bərpa etdik. Bü-
tün dünyaya xalqımızın, dövlətimi-
zin qüdrətini göstərdik, xalqımızın 
əyilməz ruhunu göstərdik. Eyni za-
manda, ölkəmizin gələcəyi ilə bağlı 
strateji hədəflərə çatmaq üçün əmə-
li addımlar ataraq önəmli sənədləri 
imzaladıq. Noyabrın 10-da imzalan-

mış Birgə Bəyanat, əlbəttə ki, La-
çın, Kəlbəcər və Ağdam rayonunun 
qaytarılmasını təmin etdi, bir güllə 
atmadan biz bu torpaqlara qayıtdıq. 
Eyni zamanda, Azərbaycanın onun 
ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanla 
birləşməsi də məhz o Bəyanatda təs-
bit olunur. Həmçinin bu dəmir yolu 
infrastrukturu Türkiyəyə qədər uza-
nacaq və beləliklə Azərbaycanı Tür-
kiyə ilə birləşdirən ikinci dəmir yolu 
şəbəkəsi yaradılacaqdır. Biz üç il ya-
rım bundan əvvəl Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolunu istismara verdik. Bu 
da tarixi nailiyyət idi. Tarixdə ilk 
dəfə biz Azərbaycanı və Türkiyəni 
dəmir yolu ilə birləşdirdik. İndi isə 
ikinci dəmir yolu çəkiləcək və eyni 
zamanda, bu yoldan bütün bölgə 
ölkələri istifadə edə bilərlər. Böl-
gə ölkələri bu yolun tikintisinə də 
böyük maraqla yanaşırlar. Demək 
olar ki, bizim bölgəmizdə yerləşən 
ölkələr bu layihəyə öz müsbət qiy-
mətini vermişlər.

Biz təklif etmişdik ki, bölgəmi-
zin uzunmüddətli inkişafı, sabitliyin 
təmin edilməsi və müharibə risklə-
rinin sıfra endirilməsi üçün bölgədə 
nəqliyyat layihələrinin xüsusi rolu 
vardır və burada iştirak edən bütün 
ölkələr ancaq xeyir götürəcək, fayda 
götürəcək. Azərbaycan Naxçıvanla, 

Türkiyə ilə birləşir. Eyni zamanda, 
Rusiyadan Ermənistana dəmir yolu 
xətti açıla bilər. Bu xətt yalnız Azər-
baycan ərazisindən keçə bilər. Həm-
çinin Rusiya ilə İran arasında Naxçı-
van ərazisi ilə dəmir yolu bağlantısı 
olacaq. İran ilə Ermənistan arasında 
dəmir yolu bağlantısı olacaq. Tür-
kiyə ilə Rusiya arasında dəmir yolu 
bağlantısı olacaq. Yəni, bütün bölgə 
ölkələri bundan ancaq xeyir görə-
cəklər.

Onu da bildirməliyəm ki, Ba-
kı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun is-
tismara verilməsi nəticəsində artıq 
Rusiya ilə Türkiyə arasında bu də-
mir yolundan istifadə edərək yüklər 
daşınmağa başlamışdır. Görün, biz 
nə qədər böyük uzaqgörənlik göstər-
mişdik, böyük iradə göstərmişdik. 
Eyni zamanda, maliyyə resurslarını 
səfərbər etmişdik və bu dəmir yolla-
rı bağlantılarını biz təmin edirik. Bu, 
ölkəmiz üçün lazımdır. Çünki bu, 
ölkəmizin geosiyasi əhəmiyyətini 
artırır, iqtisadi gücünü artırır. Çünki 
biz etibarlı tranzit ölkəsi kimi bun-
dan böyük maliyyə gəliri əldə edə-
cəyik, eyni zamanda, bölgədə sabit-
liyin və sülhün təmin edilməsi üçün 
də bunun çox böyük əhəmiyyəti var.
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“Azərbaycan Dəmir Yolları” 
QSC-də Azərbaycan Texniki Uni-
versitetinin (AzTU) nümayəndə 
heyəti ilə görüş olub.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” 

QSC-nin sədri Cavid Qurbanov 
gənc mütəxəssislərin dəmir yolu 
sahəsinə marağının artırılması üçün 
zəruri addımlardan söhbət açıb və 
bu sahədə iş prosesini yaxından 

izləmək üçün əlverişli şərait yara-
dılmasının mümkünlüyünü diqqətə 
çatdırıb. Görüşdə gənc kadrların bi-
lik və bacarıqlarına daha çox tələbat 
olan istiqamətlər müzakirə olunub. 

Onların nəzəri biliklərini tətbiq et-
mələri üçün müvafiq ixtisaslar üzrə 
təcrübə imkanlarının yaradılması 
barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

AzTU-nun rektoru Vilayət Və-
liyev görüşdən əvvəl Bakı Dəmir 
Yolu Vağzalı, eləcə də digər stansi-
ya və depolarda iş prosesi ilə yaxın-
dan tanış olduğunu bildirib. Qeyd 
olunub ki, universitet dəmir yolu 
nəqliyyatı və təsərrüfatı sahəsində 
kadrlar hazırlamaqda maraqlıdır. 
Əgər zərurət yaranarsa, bu sahədə 
tələb olunan mütəxəssislərin ha-
zırlanması üçün ali təhsil ocağın-
da yeni ixtisasların yaradılması da 
mümkündür. "Azərbaycan Dəmir 
Yolları" QSC-dən peşəkar və ixti-
saslı mütəxəssislər dəvət olunaraq, 
tədris prosesinə cəlb edilə bilərlər. 
Həmin tələbələrin  öz ixtisasları 
üzrə iş prosesinə cəlb olunmala-
rı onların gələcək fəaliyyətlərində 
səmərəli təcrübə əldə etmələrinə 
imkan yaradar.

Görüş tələbə və məzunların təc-
rübə imkanlarının genişləndirilmə-
sinə dair müzakirələrlə davam etdi-
rilib.
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AZTU TƏLƏBƏLƏRI ÜÇÜN TƏCRÜBƏ IMKANLARI GENIŞLƏNDIRILIR

Azərbaycan Dəmir Yolları” 
QSC-də Argentinanın Azərbay-
candakı səfiri Serxio Perez Qu-
nella ilə görüş olub. Görüşdə 
ikitərəfli əməkdaşlığın mümkün 
perspektivləri, hər iki ölkənin də-
mir yolu sahəsində mövcud poten-
sialı müzakirə olunub.

“Azərbaycan Dəmir yolları” 
QSC-nin sədri Cavid Qurbanov 
ölkəmizin nəqliyyat-logistika im-
kanları, beynəlxalq nəqliyyat dəh-
lizlərində fəal iştirakı, tranzit da-
şımaların artırılması istiqamətində 
atıla biləcək addımlardan söhbət 
açıb. Qeyd olunub ki, 2020-ci ildə 
Argentinadan ölkəmizə 3334 ton 
yük idxal edilib. Hər iki ölkə ara-
sında tranzit yükdaşımaların həc-
mi 28 ton, ixrac yönümlü yüklərin 
həcmi isə 37 411 ton olub. Daşınan 
yüklərin arasında qara metal və mi-
neral tikinti materialları, çörək və 
ərzaq məhsulları üstünlük təşkil 
edib. Görüşdə Argentina mənşəli 
yüklərin daşınması ilə bağlı təklif-
lər və ilkin marşrut sxemi təqdim 
olunub. Diqqətə çatdırılıb ki, də-
niz xətti şirkətləri və tranzit keçən 
ölkələrin dəmir yolları qurumları ilə 
sıx əməkdaşlıq Azərbaycan və Ar-
gentina arasında yüklərin əlverişli 
və səmərəli çatdırılmasına imkan 
verir. Qeyd olunub ki, həmin da-
şınmaların Argentinanın konteyner 

terminalları və limanlarından gö-
türülərək, Türkiyənin Mersin, Gür-
cüstanın Poti limanına çatdırılması, 
oradan dəmir yolu platforması üzə-
rindən Azərbaycana və Rusiyaya, 
Ələt Limanı vasitəsilə Orta Asiya 
ölkələrinə nəqlinin həyata keçiril-
məsi mümkündür. Yüklərin eyni 
sxem əsasında Argentinaya daşın-
masını da reallaşdırmaq olar.

Səmimi qarşılanmaya görə min-

nətdarlığını bildirən səfir Serxio 
Perez Qunella Bakıdakı diplomatik 
fəaliyyəti müddətində xalqlarımız 
arasında bir sıra oxşarlıqlar müşahi-
də etdiyini deyib. 44 günlük Vətən 
müharibəsi müddətində xalqımızın 
əzmkarlığının, mübarizliyinin şa-
hidi olduğunu qeyd edən diplomat 
qələbə münasibəti ilə təbriklərini 
çatdırıb. Azərbaycanın Şərqlə Qər-
bi, Şimalla Cənubu birləşdirən mü-

hüm dəhliz funksiyasını yerinə ye-
tirdiyini deyən qonaq Argentinanın 
dəmir yollarının hazırkı vəziyyəti 
və inkişaf istiqamətləri barədə da-
nışıb.

Görüşdə Azərbaycanın dəmir 
yolu nəqliyyatının daxili və xarici 
imkanlarını əks etdirən təqdimat 
keçirilib. Sonda hədiyyələr təqdim 
olunub.

“AZƏRBAYCAN DƏMIR YOLLARI” QSC-DƏ ARGENTINA SƏFIRI ILƏ GÖRÜŞ KEÇIRILIB



İşimizin başlamasına iyirmi, iyirmi 
beş dəqiqəyədək hələ var idi. Biz iş yol-
daşları idarəmizin həyətindəki “Besed-
ka”da oturub ötənlərdən-keçənlərdən da-
nışırdıq. Şəkili yoldaşımız Hacı dayıdan, 
Kəlbəcərli Namiq həmyerlisi Zaminin 
“anektod”larından bər-bəzək vura-vura 
danışdıqca gözlərimiz yaşaranacan gü-
lür, daha doğrusu qəşş edirdik. Elə bu 
ərəfədə bir tayı açıq darvazanın arxa-
sından maşın siqnalı gəldi. Gözətçi cəld 
gözətçi otağından çıxıb darvazaya tərəf 
qaçdı və darvazanın ikinci tayını da açdı. 

Gələn müdirimiz Hafiz müəllim idi. 
Hafiz müəllimdən sonra arxa oturacaq-
dan bir cavan oğlan da düşdü və Hafiz 
müəllimin arxasınca bizə tərəf gəldi. 

- Sabahınız xeyir, necəsiniz, şad-xür-
rəm görünürsünüz, təzə nə xəbər-ətər 
var? Yəqin Nəsimi müəllim gəncliyinin 
qaranlıq səhifələrindəki sirli sərgüzəştlə-
rindən danışır, doğru deyirəmmi? 

-Hafiz müəllim, bu yerliniz Namiq 
Haxverdi oğlu var ha, vallah məni də, 
bax, bu şəkilini də bər-bəzəkli sözləriy-
lə üstələyib. Onun yeri bu dəmir yolu-
nun Yaşıllaşdırma İdarəsi yox, musiqili 
komediya teatrıdır. O, rəhmətlik Bəşir 
Səfəroğlunun, Lütvəli Abdullayevin 
sələflərindəndi. 

Hafiz müəllim gülümsər gözlərlə 
Nəsimi müəllimi dinləyib üzünü onunla 
gələn utancaq oğlana tərəf tutdu:

- Görürsən, necə şən, zarafatcıl kol-
lektivimiz var. 

Sonra da üzünü kollektivə tutub dedi 
ki, İlqar Cahid oğlu Vəliyev də bizim 
kollektivdə işləmək istəyir. Ali təhsilli 
mühəndisdir. Necə baxırsınız, kollekti-
vimizə qəbul etmək olarmı? Bakıda do-
ğulüb boya-başa çatıb, təhsilini də Bakı 
şəhərində alıb. Ata-anası da qərbi azər-
baycandan gələnlərdəndilər. Amma so-
ruşanda haralısan, deyir həyat yoldaşım 
kəlbəcərli olduğundan mən də kəlbəcər-
liyəm. Sonra da İlqara tərəf dönərək, - 
İlqar, indi özün bir götür-qoy elə, gör bu 
kollektivlə ayaqlaşa biləcəksənmi? 

Danışanda yanaqları allanan bu cavan 
oğlan utancaq sifət alaraq, - çalışaram ki, 
kollektivlə ayaqlaşım, - dedi.

- Yarıyar, yarıyar, cavan oğlandı. Bir 
də ki, qoçaq, işbilən olmasa, daşdan belə 
çörək çıxarmağa qadir olan kəlbəcərli 
ona heç qız verərdimi, ay yoldaş Əzi-
mov...

-Daha orasını sən yaxşı bilirsən, Ya-
şar müəllim. Kəlbəcərin göy yaylaqların-
da səndən çox olan olmayıb.

Bu çox maraqlı işəgötürmə anı oldu-
ğundan əhval-ruhiyyəsi əla vəziyyətdə 
hər kəs öz iş otağına tərəf getdi.

Qısa bir zamanda kollektivə qayna-
yıb-qarışan İlqar bir mühəndis kimi ona 
tapşırılan işi qüsursuz yerinə yetirmək 
üçün təcrübəsi olan yoldaşlarından da 
öyrənir, işin təşkili ilə əlaqədar oxuyub 
bildiklərini təcrübədə yerinə yetirməyə 
çalışdıqca, özü də öz işindən zövq alırdı. 
O, ötən aylar ərzində işbacaran olduğunu 
göstərə bildiyindən Biləcəri Dəmir Yolu 
Vağzalındakı təmizlik işləri ilə əlaqədar 
olaraq, bir sıra əlavə işlər də ona tapşı-
rıldı. O, tapşırılan işlərə daha da məsu-
liyyətlə yanaşdı, işçilərini düzgün is-
tiqamətləndirə bildi. 

Çox zarafatcıl, həm də sadə insan idi. 
Elə bu səbəbdən də lənkəranlı Azərlə, 

kəlbəcərli Namiqlə, Nahidlə oturub - du-
rar, işdənkənar mədəni-kütləvi tədbirlər-
də əliaçıqlıq etməkdən də çəkinməzdi. İş 
yerində apardığı xoşagələn işlərlə yanaşı 
ev, ailə, uşaq qayğısına qalmağı da yad-
dan çıxarmazdı. Həyat yoldaşı Təhminə 
Müslüm qızı ali təhsilli əczaxanaçı idi. O 
da gündəlik olaraq işə getdiyindən İlqa-
rın yükü ağırlaşsa da, övladlarını uşaq 
bağçasına, məktəbə aparıb-gətirər, hər 
cür qayğılarına qalmaqdan zövq alardı. 
Şəhərdə dünyaya göz açıb heç bir mad-
di-mənəvi çətinlik çəkmədən şəhər mü-
hitində tərbiyə alsa da, nə özü dikbaş, 
yekəxana idi, nə də belələrindən xoşu 
gələrdi. Onun sadə insanlara qarşı olan 
məhəbbəti, hörmət və ehtiramı rayon-
lardan gələnləri çox məmun etdiyindən, 
bizim də ona qarşı olan hörmətimiz gün-
bəgün artırdı. İşdənkənar keçirdiyimiz 
mədəni-kütləvi tədbirlərdə hər cür çətin 
işlərə əl atardı. 

Böyük-kiçik yeri bilən idi. O, mənə 
həm yaşıma, həm qaynatası ilə olan 
qohumluğuma, həm keçdiyim həyat 
yoluma görə hörmətlə yanaşar, həyat 
yoldaşının tayfalarının tarixi haqqında 
danışmağıma xüsusi maraq göstərərdi. 
Təhminənin ata babası Əzim kişinin ulu 
babasının Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz 
mahalından gəlməsinin tarixçəsi haqqın-
da danışığım onda çox böyük maraq do-
ğurardı. Mən Təhminən atası Müslüm 
müəllimin əyilməz, sözübütöv, kəsərli, 
vəzifəli bir şəxs olmasını deyəndə, onun 
üzü gülər, gözaltı Namiqə baxaraq, - hə 
indi bildin döşüdolu danışmağın harda-
nıymış?! Biryolluq dərk elə ki, Qərbi 
Azərbaycanın Milli dərəsindən gələn şıx 
baban Bəbir olmasaydı, indi görən hansı 
kolda-kosda itib-batmış olardın” deyib, 
ürəkdən gülərdi. Hətta incə nünaslarla 
mənə də söz ataraq “hə” deditdirməyə 
çalışardı ki, Müslüm müəllimin qardaşı 
Baxşeyiş müəllimin oğlu Elşən Əzimin 
şairliyi, köklərinin Dərələyəzə getməsinə 
görəymiş. Mən də gülərək deyərdim ki, 
İlqar sənin dediklərində də bir həqiqət 
var. Bir dağın bir üzündən dərələyəzlilər, 
bir üzündən də biz kəlbəcərlilər su içir-
dik. 

Güneyli-quzeyli, meşəli-ormanlı, 
minbir gül-çiçəkli, diş göynədən buz bu-
laqlı, müalicə əhəmyyətli İstisulu, Tur-
şsulu, yeraltı-yerüstü sərvətli, ilahinin 
möcüzəli fırçasının rəngləri ilə bəzənmiş 
aranlı-dağlı Qarabağımızdan qaçqın-köç-
kün düşməyimiz onda böyük ürək yanğı-
sı yaratdığından, siyasi baxımdan etdiyi-
miz söhbətlərdə də dözümsüzlük edərdi. 

Ermənilərin, onların məkirli havadarları-
nın ünvanlarına elə özlərinə layiq olduq-
ları ifadələr işlətməkdən də çəkinməzdi. 
Son sözündə də, - kaş Ali Baş Komandan 
müharibəyə başlamaq əmrini verə, biz 
də arxalı donuzlara aslan parçası oldu-
ğumuzu göstərib, ürəyimizdəki tikanla-
rı çıxaraydıq, - deyərdi. 2016-cı ildəki 
“Lələtəpə” döyüşlərinə qatıla bilməməsi 
onda böyük ruh düşkünlüyü yaratsa da, 
düşmənə qarşı olan nifrətini azalda bil-
məmiş, əksinə birə-beş artırmışdı. 

27 sentyabr 2020-ci il tarixdə Ali Baş 
Komandan tərəfindən verilən döyş əmri 
onu sanki, qanadlandırdı. O, könüllü 
olaraq bir zabit kimi müharibəyə qatıl-
maq üçün Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə 
Çağrış üzrə Dövlət Xidmətinin Abşeron 
rayon söbəsinə müraciət etdi. Lakın ona 
“hə” cavabı verilmədi, “gözlə” dedilər. 
Səbirsiz halda gözləyən İlqar nəhayət 
bir neçə gündən sonra arzusuna çatdı. O, 
Türkiyənin İqdır şəhərində ali məktəbdə 
oxuyan Vəlisini, orta məktəbin on birinci 
sinfində oxuyan Fuadını, xanımı Təh-
minəsini, təkcə bacısını allaha əmanət 
edərək 2020-ci ilin oktyabr ayının yed-
disində döyüş meydanına baş leytenant 
kimi getdi. Oğlu Vəli onu yola salarkən, 
-Vətənin dar günündə oğullar meydana 
girməlidir. Vədəsi gələndə siz də bu yol-
dan dönməyin. Bir də ki qoymayın ana-
nız dərdə, qəmə yoldaş olsun. O, məndən 
sonra sizin həm atanız, həm də ananızdır 
deyərək, onu bağrına basıb ayrılmışdı.

Baş leytenant İlqar Vəliyevin dö-
yüş yolu Füzuli, Hadrut istiqamətində, 
ən əsas da Çəbrayıl rayonunun işğaldan 
azad olunması uğrunda gedən qanlı cə-
bhədən düşdü.

Onunla bir cəbhədə döyüşən yoldaş-
ları danışırdılar ki, döyüşə atıldığı ilk 
gündən baş leytenant İlqar Vəliyev peşə-
kar hərbiçilərə məxsus hərəkət edərək, 
döyüşlər gedəcək ərazinin relyefini həm 
xəritə üzərində, həm də kəşfiyyatçılar-
dan ətraflı öyrəndikdən sonra, əsgərləri 
ilə birlikdə döyüş meydanına atılar, düş-
mən gözləmədiyi istiqamətdən onlara 
ağır tələfatlar verərdi.

Dilinin əzbəri olan bir mahnısı da 
var idi, o da himnimizin bir cümləsi idi. 
“Can, can, can Azərbaycan!” deyərək, 
gülümsəyə-gülümsəyə səngərlərdə yeri-
ni dəyişərdi. Lakin bu cəsur zabit döyüşü 
qələbə ilə başa vurub altı nəfər döyüşçü 
yoldaşı ilə geri qayıdarkən, meşəli bir 
ərazidə 30-40 nəfərdən ibarət olan düş-
mən pusqusuna düşdü.

Bir gündən sonra onların nəşi döyüş 

meydanından çıxarılanda məlum oldu 
ki, bu igidlər döyüş sursatları tükənənə-
dək doyüşmüşlər. Ağır yaralı olan İlqar, 
düşmən əlinə düşməmək üçün son anda 
da zabit şərəfini qürurla qoruya bilmiş-
dir. O, döş cibində saxladığı “xilaskar” 
gülləsindən son anda özü üçün istifadə 
etmişdir.

Oktyabrın 19-da xanımı Təhminəylə 
telefonla danışaraq  ona ürək-dirək verib: 
- “Hər şey əladı, düşmən silah-sürsatları-
nı qoyaraq dovşan kimi qaça-qaçdadı, az 
bir zamanda sənə kəlbəcərini bəxşiş edə-
cəm, qələbə-gününə az qalıb deyən baş 
leytenant İlqar Cahid oğlu Vəliyev 20 
oktyabr 2020-ci ildə şəhidlik zirvəsinə 
ucaldı. Oktyabrın 22-də Bakı şəhərində 
ikinci “Fəxri Xiyabanda” özü kimi vətən 
uğrunda şəhid olanların cərgəsində dost-
larının, doğmalarının göz yaşları ilə çox 
sevilən generalımız Polad Həşimovun 
uyuduğu ana torpağın qoynuna sığındı.

Ölümündən sonra Ali Baş Koman-
danın sərəncamı ilə İnfrastruktur depar-
tamenti, 10 nömrəli İxtisaslaşdırılmış 
Dəmir Yolu Müəssisəsinin sahə rəisi 
şəhid İlqar Vəliyev (ölümündən sonra)  
vətənin ali mükafatları olan “Vətən uğ-
runda,” Çəbrayılın azad olunması uğ-
runda” medalları ilə təltif olundu. Onun 
arzuları sonsuz idi. O, deyirdi ki, torpaq-
larımızın düşmən tapdağından azad olu-
nacağına əminəm. O torpaqlar azad olu-
nandan sonra mən də siz kəlbəcərlilərlə 
birlikdə o torpaqlara gedəcəm və Tutqun 
çayının Zülfüqarlı kəndinin ərazisindən 
keçən bir sahilində ev tikib yaşayacam, 
ömrümün yaşlanmış çağını o dağların 
qoynunda, o bulqların suyundan içə-içə, 
havasından uda-uda keçirəcəm. 

Ay şəhid qardaş! Sən nəinki, xanımın 
Təhminənin, Sürəyya ananın, əzizlərin 
Şaiqin, Hafizin, Mehparənin, Xatirənin, 
Elşənin, Gündüzün, Günayın, Zeyna-
labdin əminin, Dursunun, Nailə bibinin, 
doğmaların Muxtarın, Malikin, Adilin, 
Tahirənin və eləcə də bütövlükdə Kəl-
bəcərin, Zülfüqarlı elinin, səni sevən biz 
dostlarının kisəsindən getmisən. Biz səni 
hər zaman xatirələrimizdə yad edəcək, 
qəlbimizdə yaşadacağıq.

Şəhidlərin bir ünvanı var. O da cən-
nətdir. Şəhidliyin mübarək, əziz dos-
tumuz, yoldaşımız, övladlarımız qədər 
sevimlimiz İlqar Vəliyevimiz! Allah nu-
runu Vətən uğrunda şəhid olanların üzə-
rindən əskik etməz. Bu nur varisləriniz 
olan gələcək nəsillərin yoluna düşdük-
cə əbədiyaşar ruhunuz Tanrı dərgahında 
daha da bir rahatlıq, daha da bir dinclik 
tapacaqdır.

Nur içində yatan igid! Allah sənə rəh-
mət eləsin. Görüş yeri dəyişilməz oldu-
ğuna görə həmişə bir ünvanda - İkinci 
Fəxri Xiyabanda çox vaxt tək, bəzən də 
yoldaşlarla birlikdə görüşünə gəlirəm. 
Ruhuna dualar oxutdurub, rahatlıq tapı-
ram.

Yat əzizim, rahat yat, ətrini anaların-
dan alıb ocağının közünü alovlandıran 
övladların da özün kimi seviləndi. İnanı-
rıq ki, onlar da sənin kimi vətənin sevim-
li vətən daşı, vətəndaşı olacaqlar. 

 Həmişə hörmət və ehtiramla yanaş-
dığın 

Əli ULUXANLI
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“Azərbaycan Dəmir Yol-
ları” Qapalı Səhmdar Cə-
miyyətində Almaniyanın 
Azərbaycandakı səfiri Dr.
Volfqanq Maniqlə görüş 
keçirilib.

“Azərbaycan Dəmir Yol-
ları” QSC-nin sədri Cavid 
Qurbanov qonağa son döv-
rlərdə dəmir yollarında apa-
rılan islahatlar, beynəlxalq 
nəqliyyat dəhlizlərinin re-
allaşması istiqamətində 
görülən işlər, perspektiv 
vəzifələr haqqında ətraflı 
məlumat verib.

Görüşdə “Şimal-Cənub” 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəh-
lizinin rolu, inkişaf strategi-
yası, beynəlxalq nəqliyyat 
dəhlizi üzrə sərnişin və yük 
daşımaları, iştirakçı ölkələr-
lə bu istiqamətdə əmək-
daşlıq məsələləri müzakirə 
olunub. Qeyd edilib ki, bu 
dəhliz  həmin marşrut ilə 
ixrac-idxal əməliyyatları-
nı həyata keçirərək ticarət 
dövriyyəsini artıran digər 
region ölkələrinin də inki-
şafında əhəmiyyətli rol oy-
nayacaq və iqtisadi əlaqələri 
genişləndirəcək.

Cəmiyyət sədri bildirib 

ki, dəmir yollarında kontakt 
şəbəkəsinin yenilənməsi, 
rabitə-işarəvermə sistemi-
nin, enerji təsərrüfatının la-
yihələndirilməsi və yenidən 
qurulması işlərinin satına-
lınması məqsədi ilə tender 
prosesi davam etdirilir. Ten-

derdə Almaniya şirkətinin 
də iştirak etdiyi vurğulanıb.

Məlumat verilib ki, 
“Azərbaycan Dəmir Yolla-
rı” QSC Almaniya, İsveçrə, 
Avstriya kimi ölkələrin bey-
nəlxalq nüfuzlu şirkətləri ilə 
əməkdaşlıq edir.

Səfir Dr.Volfqanq Maniq 
isə “Alman Dəmir Yolu” 
SC-nin yaranma tarixi, in-
kişaf mərhələləri haqqın-
da ətraflı məlumat verib. 
O, ikitərəfli əlaqələrin ge-
nişləndirilməsində, alman 
şirkətlərinin Azərbaycanda 

dəmir yolu sahəsində ger-
çəkləşdiriləcək layihələrə 
investisiya yatırımında ma-
raqlı olduğunu qeyd edib.

Görüşdə qarşılıqlı əmək-
daşlığın perspektivləri və 
mümkün istiqamətləri mü-
zakirə olunub.
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ALMANIYANIN AZƏRBAYCANDAKI SƏFIRI "AZƏRBAYCAN DƏMIR YOLLARI" QSC-DƏ OLUB Nur içində yatan igid ŞƏHİDLİK 
ZİRVƏSİ



“Azərbaycan tərəfi Naxçıvan dəhlizi ilə bağlı iş aparır”.
APA-nın “Anadolu” agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bunu Türkiyǝ-

nin nǝqliyyat vǝ infrastruktur naziri Adil Karaismailoğlu deyib.
O, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin inşası və “Marmaray” layihəsinin 

buraya inteqrasiya edilməsi ilə Pekindən Londona qədər fasiləsiz “Dəmir İpək 
Yolu”nun meydana çıxdığını vurğulayıb.

Nazirin sözlərinə görə, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti ilə əlaqədar Gürcüs-
tan-Azərbaycan-Rusiya-Qazaxıstan-Xəzər dənizi istiqamətində aktiv bir hərəkət-
lilik başlayıb.

A. Karaismailoğlu İranla Türkiyə arasında dəmir yolunda əhəmiyyətli irəlilə-
yişin olduğunu da qeyd edib.

“ADY Express” MMC Ba-
kı-Tbilisi-Qars (BTQ) dəmir yolu 
vasitəsilə yükdaşımalarda daha bir 
yeniliyə imza atıb.

MMC-dən AZƏRTAC-a bildi-
rilib ki, şirkət BTQ dəmir yolun-

da yükdaşımalarda ilk dəfə örtülü 
vaqonlardan istifadə edib. Bu vaxta 
qədər BTQ-də yalnız yarımvaqon-
lar, konteyner və xopperlər (taxıl-
daşıyan vaqonlar) istifadə edilirdi. 
Örtülü vaqonlarla yüklərin nəqli və 

aşırım əməliyyatının həyata keçi-
rilməsi, tamam başqa bir texnoloji 
proses hesab olunur.

Bu dəfə şirkət Türkiyədən Azər-
baycana idxal olunan Soya jmıxı 
(yükün digər adı – soya yağının eks-
traksiyası nəticəsində alınan cecələr 
və bərk tullantılar, üyüdülmüş və 
ya üyüdülməmiş qranullaşdırılmış 
və ya qranullaşdırılmamış) yükü-
nü nəql edib. Daşınacaq jmıxın ilk 
1000 tondan 300 tonu Türkiyənin 
İskəndərun bölgəsində yerləşən Pa-
yas stansiyasında örtülü vaqonlara 
yüklənərək Qars stansiyasına çatdı-
rılıb. Burada yük “ADY Express”in 
təqdim etdiyi 6 ədəd örtülü vaqo-
na aşırıldıqdan sonra Gürcüstanın 
Axalkalaki stansiyasına, orada da 
təkər cütləri dəyişdirildikdən sonra 
Azərbaycana yola salınıb. Yükün 
150 tonu Sitalçay stansiyasına, 150 
tonu isə Z.Tağıyev stansiyasına çat-
dırılıb.

Qeyd edək ki, soya jmıxı quş-

çuluqda istifadə olunur və bu cür 

yüklərin nəqlinin davamlı olacağı 

nəzərdə tutulur.

Azərbaycan üzərindən yüklə-
rin tranzit olaraq daşınması “Şi-
mal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizinin fəaliyyətini genişlən-
dirəcək.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu 
sözləri İranın yollar və şəhərsalma 
naziri Məhəmməd İslami deyib. O 
bildirib ki, İran Azərbaycan üzərin-
dən yükdaşımaları həyata keçirəcək 
ki, bu da yalnız İran və Azərbaycan 
üçün deyil, eyni zamanda, digər re-
gion ölkələri üçün də faydalı ola-
caq. Bununla da dövlətlər arasında 
iqtisadi-ticarət əlaqələri inkişaf et-
məklə gəlirləri artıracaq.

Nazir qeyd edib ki, Astara şəhə-

rində avtomobil yükləri üçün yeni 
terminalın və Astaraçay üzərində 
yeni körpünün inşa edilməsi üzrə 
Azərbaycanla razılıq əldə olunub. 
Gələn ay Astarada hər iki dövlə-
tin rəsmi şəxslərinin iştirakı ilə 
təməlqoyma mərasimi keçiriləcək. 
Bu körpü İranın Ərdəbil-Asta-
ra-Rəşt magistral yolu ilə Azərbay-
canın Bakı-Ələt-Astara magistral 
yollarını birləşdirəcək. İki dövlə-
tin avtomobil yollarının birləşməsi 
yükdaşımaları asanlaşdırmaqla, on-
ların həcmini də artıracaq.

M.İslami onu da vurğulayıb ki, 
İranın nəqliyyat sahəsində fəaliy-
yət göstərən şirkətləri işğaldan azad 

edilən Qarabağın bərpasında işti-
rak etməyə hazırdır. İşğaldan azad 
edilən rayonların İran ilə həmsər-

həd olması, bərpa zamanı nəqliyyat 
xərclərinin azalmasına səbəb ola-
caq.
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Bu gün hər birimiz ömrünün 
neçənci baharına qədəm qoyma-
sından asılı olmayaraq, birlikdə 
müstəqil Azərbaycanımızın baha-
rını yaşayırıq. 

Novruz bayramı e.ə. 505-ci ildən 
qeyd olunur. Şimal yarımkürəsində 
yazın başlandığı, gecə-gündüz bə-
rabərliyi günündə, martın 20-21-də 
keçirilir.

“Novruz”» yurdumuza bahar, 
bərəkətli və təravətli günlər gətirir. 
Millətimizin tarixindən, ulu köklə-
rindən gələn bu əziz bayram qəlb-
lərimizə sevinc, ürəklərimizə xoş 
niyyətlər bağışlayır, insanları bir-bi-
rinə qarşı daha da mehriban edir. 
Bu bayram cavanı da, qocanı da 
körpəni də eyni cür sevindirir. Ba-
har bayramı müxtəlif düşüncələrə, 
müxtəlif siyasi əqidəyə malik in-
sanlar tərəfindən eyni cür qarşılanır. 
«Novruz» yeni ilin, yeni arzuların 
başlanğıcıdır. “Novruz”un hər gəli-
şi xalqı birləşdirir, mətinləşdirir və 
hər birinizə bir daha öz zəngin ta-
riximizi xatırladır. 

Yaşadığımız dövr ərzində çox 
bayramları qeyd etmişik. Lakin 
xalqımıza və milli  mənsubiyyəti-

mizə xas olmayan o bayramlar mü-
vəqqəti və ötəri olub, artıq yaddaş-
larımızdan silinib. Ancaq “Novruz” 
bayramını biz daim qeyd etmişik, 
edirik və edəcəyik. Hətta bu bayra-
mın yasaq olunduğu, ona dini don 
geyindirildiyi illərdə belə xalqımızı 
heç bir qüvvə öz sevinci ilə bölüş-
məyi qadağan edə bilməyib. Uzaq 
əsrlərdən bu günə kimi xalq “Nov-
ruz”u, “Novruz” isə xalqı yaşadıb. 

1991-ci ildə dövlət müstəqilli-
yini yenidən bərpa edən xalqımız 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-
nin qısamüddətli fəaliyyətinin zən-
gin ənənələrindən istifadə edərək 
müstəqil, demokratik Azərbaycan 
dövlətini yaratdı. O da həqiqətdir 
ki, müstəqilliyi qoruyub saxlamaq 
onu qazanmaqdan daha çətindir. 
Bir əsrdə ikinci dəfə qazandığımız 
müstəqilliyin qorunub saxlanma-
sı, onun bəşəri dəyərlərlə daha da 
möhkəmləndirilməsi Azərbaycanın 
ümummilli lideri Heydər Əliyevin 
şəriksiz xidmətidir. Onun ikinci 
dəfə siyasi  hakimiyyətə qayıdışı 
Azərbaycanı bir ölkə olaraq dünya 
xəritəsindən silinməsi təhlükəsin-
dən qurtardı. Ölkəmiz dünya  arena-

sında öz yerini müəyyən eləməklə 
bərabər, tarixi ənənələrini yaşatmaq 
imkanı da qazandı.

 Hələ keçmiş İttifaq məkanında  
milli bayramlara yasaq qoyuldu-
ğu vaxtlarda ölkəyə rəhbərlik edən 
Heydər Əliyev “Novruz bayramı”-
nın ən yüksək səviyyədə keçirilmə-
si üçün bütün imkanları yaradırdı. 
Bunlar tarixi əhəmiyyəti olan böyük 
işlər idi. Məhz bunun nəticəsidir 
ki, 2010-cu il fevralın 23-də BMT 
Baş Məclisinin 64-cü  sessiyasın-
da «Sülh mədəniyyəti» adlı 49-cu  
bəndə  müvafiq olaraq “Beynəlxalq 
Novruz günü” adlı qətnamə layihə-
si  yekdilliklə qəbul edilmiş, BMT 
martın 21-ni Beynəlxalq Novruz 
Günü elan etmişdir.  BMT-nin ar-
dınca daha bir nüfuzlu beynəlxalq 
təşkilat  -ATƏT Novruz  bayramını  
öz təqviminə saldı.

“Novruz bayramı” qədim təq-
vimlərdə təzə ilin başlanğıcı kimi 
qeyd olunur. Bunun rəmzi mənası 
da təzəliyə işarədir. Çünki baharın 
gəlişi ilə torpaq oyanır, torpağın 
oyanması hər şeyə təzəlik gətirir. 

Nə yazıqlar, bayramlar bayramı 
Novruz xalqın qaraguruhçu dini kə-

simi və sovetlər dönəmində mənfur 
bolşeviklər tərəfindən kəskin təhdid 
və təqiblərə məruz qalmışdır. Belə 
ki, Novruzun yaranma tarixinin 
İslamdan min illər qədimə getmə-
sinə baxmayaraq, dini xurafat onu 
dini bayram kimi qələmə verməyə 
çalışırdı. İslamın qatı düşməni, si-
onistlərin astar üzü olan kommu-
nistlər dinçilərin bu mövqeyindən 
sui-istifadə edərək, ümumiyyətlə, 
xalqın ən qədim və müqəddəs bay-
ramı Novruzu qadağan etmişdilər. 
Bu təpkilərə baxmayaraq, xalqımız 
Novruz bayramını məhdud şəkildə 
olsa da, hər il layiqincə qeyd edib. 

Sovetlərin qılıncının dalı da, qa-
bağı da kəsən bir məqamda - 1968-
ci ildə Azərbaycanın fikir tarixində 
parlayan bir düha - ictimai-siyasi 
xadim, Azərbaycan KP MK-nın ka-
tibi Şıxəli Qurbanovun rəhbərliyi 
ilə Novruz bayramı  Bahar bayramı 
(əslində heç nə dəyişməmişdi) adı 
altında Azərbaycan boyu təntənəli 
şəkildə qeyd olundu. 

Rəsmi Novruz qadağaları ötən 
əsrin 90-cı illərinə qədər sürsə 
də, Sovetlər imperiyasının süqu-
tu ərəfəsində - Azərbaycan KP-nin 
1988-ci il Noyabr Plenumunda bay-
ram üzərindəki qadağan damğası 
birdəfəlik silinib atıldı. Bu xalqımı-
zın böyük sevincinə səbəb oldu. O 
vaxtdan başlayaraq xalqımız Nov-
ruz bayramını hər il böyük təntənə 
və ruh yüksəkliyi ilə qeyd edir. 

Bir sözlə, Novruz xalqımızın ta-
rixinə həkk edilmiş əzəli və əbədi 
xalq bayramıdır. Deməli, xalqımız 
durduqca, bu bayram da onunla bə-
rabər addımlayacaq. Odur ki, bay-
ramınız mübarək, əziz soydaşlarım! 
Ömrünüzün hər fəsli bahar ovqatlı, 
bahar nəfəsli olsun! 

Vasif SÜLEYMAN

Dəmiryolçular bütün xalqımızı 
NOVRUZ BAYRAMI münasibətilə 

təbrik edirlər!

XOŞ GƏLİB, BU İLİN YAZI, XOŞ GƏLİB…

TÜRKIYƏLI NAZIR: “AZƏRBAYCAN NAXÇIVAN DƏHLIZI ILƏ BAĞLI IŞ APARIR”

MƏHƏMMƏD ISLAMI: YÜKLƏRIN AZƏRBAYCAN ÜZƏRINDƏN TRANZIT DAŞINMASI          
“ŞIMAL-CƏNUB” DƏHLIZININ FƏALIYYƏTINI ARTIRACAQ

BAKI-TBILISI-QARS DƏMIR YOLU ILƏ YÜKDAŞIMALARDA ILK DƏFƏ ÖRTÜLÜ          
VAQONLARDAN ISTIFADƏ OLUNUB



Azərbaycanın İsveç, Norveç̧ və 
Finlandiyadakı diasporları Xocalı 
soyqırımının 29-cu ildönümü ilə 
əlaqədar birgə toplantı keçirib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, İsveç̧ 
Azərbaycanlılarının Koordinasiya 
Şurasının təşəbbüsü̈ əsasında Nor-
veç̧ və Finlandiya Azərbaycanlıları-
nın Koordinasiya şuraları ilə birgə 
təşkil olunan onlayn anım tədbirin-

də İsveç̧, Norveç̧, Finlandiya, Al-
maniya, Türkiyə və Azərbaycanın 
bir çox təşkilatlarının, dərnəklərinin 
təmsilçiləri, bədii qiraət ustaları və 
onların yetirmələri iştirak ediblər.

Koordinasiya Şurasının 
əlaqələndiricisi İradə Əliyeva Sö-
derberg toplantıda giriş sözü ilə 
çıxış edərək, iştirakçıları 29 il əvvəl 
törədilən hadisələr barədə məlu-

matlandırıb.
“Odlar Yurdu” İsveç–Azərbay-

can Mədəniyyət Dərnəyinin sədri 
Sevinc Nemətova (Bakılı) Xocalı 
soyqırımı törədilən gecə baş verən 
dəhşətlərdən danışıb.

Sonra tarix üzrə fəlsəfə doktoru, 
dosent Boran Əziz “Xocalı soyqı-
rımı: səbəbləri, həyata keçirilmə 
üsulları və nəticələri” mövzusunda 

geniş mühazirə ilə çıxış edib.
Daha sonra bədii qiraət ustası 

Bəhiyyə Nağıyeva və onun şagird-
ləri – “Xəzər” bədii qiraət dərnəyi-
nin üzvləri poeziya çələngi təqdim 
ediblər.

Tədbirdə, həmçinin Şirzad Piral-
lahı və onun tələbəsi “Şəhid andı” 
şeirini oxuyublar.
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Türkiyədən Azərbaycana blok qatarı yola düəcək.
“ADY Konteyner” MMC-dən AZƏRTAC-a bildirilib ki, 

“TürküAz Express” blok qatarı Türkiyədə müxtəlif istiqamətlər-
dən Bakıya yola düşəcək:

- İstanbul–Bakı, hər həftənin 4-cü günü (tranzit müddəti 6 
gün)

- Mersin– Bakı, hər həftənin 5-ci günü (tranzit müddəti 6 gün)
- 45 HCPW konteynerin maksimal yükgötürmə qabiliyyəti 

28,5 ton və ya 33 Europallet
- 20 HCPW konteynerin maksimal yükgötürmə qabiliyyəti 28 

ton.

Zabrat qəsəbəsində inşa edilən 
avtomobil alt keçidi istifadəyə ve-
rilib.

Oktyabr küçəsi ilə Musa Bay-
ramov küçəsinin kəsişmələrində 
tikilən bu keçid eyni vaxtda həm 
qatarların, həm də avtomobillərin 
təhlükəsiz hərəkətinə imkan yara-
dacaq. Əvvəllər həmin ərazidə av-
tomobil yolu ilə dəmir yolunun kə-
sişməsi nəqliyyat vasitələrinin eyni 
vaxtda hərəkətinə çətinlik törətmək-
lə bərabər, təhlükəli vəziyyətə sə-
bəb olurdu. Keçidin inşası baş verə 
biləcək qəzaların qarşısını almaq 
məqsədi daşıyır. Qatarların hərəkə-
ti zamanı, xüsusilə də pik saatlarda 
avtomobillər gözləməli olurdu ki, 
bu da öz növbəsində əlavə vaxt it-
kisi demək idi. Keçidin tikintisi 
dəmir yolu ilə avtomobil yolunun 
eyni səviyyəli kəsişmələrində nəq-

liyyat vasitələrinin və insanların 
hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin 
edəcək. 

Tikinti işlərinə 2019-cu ilin 
avqustundan başlanılan Zabrat av-
tomobil keçidinin eni 8 metr, hün-
dürlüyü 5 metr, ümumi uzunluğu 
isə 227 metrdir. Qapalı hissənin 
uzunluğu 30 metr, açıq hissənin 
uzunluğu 197 metr təşkil edir. 
Keçiddə iki istinad divarı inşa 
olunub. 900 paqonmetr yeni avto-
mobil yolu çəkilib. Yağış və qrunt 
sularının kənarlaşdırılması üçün 
nasosxana tikilib, 5 ədəd nasos qu-
raşdırılıb.

Ümumilikdə indiyədək Abşe-
ron dairəvi dəmir yolu boyunca 
12 yerdə avtomobil yolları ilə də-
mir yollarının eynisəviyyəli kə-
sişmələri ləğv edilib. Həmin əra-
zilərdə avtomobil keçidləri inşa 
olunub.

TÜRKIYƏDƏN AZƏRBAYCANA BLOK QATARI YOLA DÜŞƏCƏK

ZABRATDA AVTOMOBIL ALT KEÇIDI ISTIFADƏYƏ VERILIB

Türkiyənin daha bir ixrac yük 
qatarı Çinə istiqamət götürüb.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” 
QSC-nin törəmə şirkəti olan “ADY 
Konteyner” MMC-dən AZƏR-
TAC-a bildirilib ki, Kösəköy stansi-
yasından yola çıxan konteyner blok 
qatarının son təyinat məntəqəsi 
Çinin Sian şəhəridir. Qatar hər biri 
40 futluq olmaqla 41 konteynerdən 
ibarətdir. Yükü isə Türkiyə istehsalı 

olan elektrik avadanlıqlarıdır.
Qatar Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 

yolu xətti ilə hərəkət edərək Bakıya 
çatdıqdan sonra fider gəmisi vasitə-
silə Qazaxıstanın Aktau limanına 
yola salınacaq. Daha sonra isə yolu-
nu dəmir yolu ilə davam etdirəcək. 
Bu, qardaş ölkədən dünyanın ən iri 
iqtisadiyyatlarından biri olan Çinə 
yola salınan sayca üçüncü ixrac qa-
tarıdır.

Azərbaycanın Isveç, Norveç və Finlandiyadakı diasporları Xocalı soyqırımının            
ildönümü ilə əlaqədar birgə tədbir keçiriblər

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti ilə Türkiyə-
dən Çinə üçüncü ixrac qatarı yola salınıb



Türkiyədən Çinə yeni 
növ yük - mədən sənayesi 
məhsulu daşıyan 42 kon-
teynerdən ibarət blok qata-
rı Bakı Limanına çatıb.

“ADY Konteyner” 
MMC-dən AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, Türkiyənin An-
kara şəhərindən Çinin Sian 
şəhərinə hərəkət edən qatar 
“ADY Konteyner”in Tür-
kiyə, Gürcüstan və Qazaxıs-
tandakı tərəfdaşları ilə birgə 
təqdim etdiyi yeni logis-
tik məhsuldur. Bakı-Tbi-
lisi-Qars dəmir yolu ilə 
hərəkət edərək Bakı Lima-
nına çatan 40 futluq kontey-
nerlərdən ibarət Türkiyənin 
növbəti ixrac qatarı “Beket 
Ata” fider gəmisi vasitəsilə 
Qazaxıstanın Aktau limanı-
na yola salınacaq.

Daşımanın operatorla-
rı Transxəzər Beynəlxalq 
Nəqliyyat Konsorsiumunun 

üzvləri – “ADY Konteyner” 
(Azərbaycan), “KTZ Exp-

ress” (Qazaxıstan), “GR 
Logistics” (Gürcüstan) və 

“Pasifik Eurasia Logistics” 
(Türkiyə) şirkətləridir.

“Azərbaycan Dəmir Yol-
ları” QSC-nin törəmə şirkə-
ti olan “ADY Konteyner” 
MMC marşrutların şaxələn-
dirilməsi və ölkəmizin tran-
zit imkanlarının artırılması 
istiqamətində tədbirləri da-
vam etdirir. Türkiyənin An-
kara şəhərindən Çinin Sian 
şəhərinə hərəkət edən qatar 
“ADY Konteyner” MMC-nin 
Türkiyədəki, Gürcüstandakı 
və Qazaxıstandakı tərəfdaş-
ları ilə birgə təqdim etdiyi 
yeni logistik məhsuldur.

MMC-dən AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, qatar hər biri 40 
fut olan, 42 konteynerdən 
ibarətdir. Yükü sənayedə isti-
fadə olunan qeyri-üzvi birləş-
mələr olan Türkiyənin növbəti 

ixrac qatarı Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolu ilə hərəkət edərək 
Bakı Limanına çatdıqdan 
sonra fider gəmisi vasitəsilə 
Qazaxıstanın Aktau limanına 
yola salınacaq.

Qatarın operatorla-
rı Transxəzər Beynəlxalq 
Nəqliyyat Konsorsiumunun 

üzvləri – “ADY Kontey-
ner” (Azərbaycan), “KTZ 
Express” (Qazaxıstan), “GR 
Logistics” (Gürcüstan) və 
“Pasifik Eurasia Logistics” 
(Türkiyə) şirkətləridir.

Qatar ümumilikdə 7792 
kilometr yol gedəcək.
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Koronavirus xəstəliyinin dəmir-
yol nəqliyyatında yarada biləcəyi 
təhlükənin qarşısının alınması, 

profilaktik və təxirəsalınmaz təd-
birlərin operativliyini təmin etmək 
məqsədilə “Azərbaycan Dəmir 

Yolları” QSC-nin və tabeçiliyində 
olan qurumların rəhbər şəxslərin-
dən ibarət qərargah yaradılıb.

Bununla yanaşı, Bakı Dəmir 
Yolu Vağzalının qaynar xətti fəa-
liyyətə göstərir:  +994 12 499 61 11

KORONAVIRUS TƏHLÜKƏSI ILƏ ƏLAQƏDAR YARADILAN QƏRARGAH 
FƏALIYYƏTINI DAVAM ETDIRIR

AZƏRBAYCANDAN KEÇMƏKLƏ TÜRKIYƏDƏN ÇINƏ 
YENI NÖV YÜKLƏRIN DAŞINMASINA BAŞLANILIB

TÜRKIYƏDƏN ÇINƏ MƏDƏN SƏNAYESI MƏHSULU DAŞIYAN          
KONTEYNER QATARI BAKIYA ÇATIB


