
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin 
Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyev Güləbird kəndində Azərbay-
can bayrağını qaldırdı və çıxış etdi. 
O, bildirdi ki, bu gün isə Laçın 
rayonunun cənub hissəsindəyik, 
Güləbird kəndinin ərazisində. Bu 
gün Güləbird kəndində Su Elektrik 
Stansiyasının açılışıdır. Laçın rayo-
nu işğaldan azad olunandan heç iki 
ay keçməmiş – ay yarımdan sonra 
artıq burada Su Elektrik Stansiya-
sı istismara verilir. Bu Su Elektrik 
Stansiyasının generasiya gücü 8 
meqavatdır. Kiçik su elektrik stansi-
yaları arasında 8 meqavatlıq stansi-
ya orta həcmli stansiya sayıla bilər. 
Əsas məsələ ondadır ki, bu stansi-
ya işə düşəndən sonra artıq bura-
da generasiya gücləri yaranır və 
beləliklə, biz təbiətimizdən - 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, dəy-
miş ziyanın qiymətləndirilməsi apa-
rılsın və bununla paralel olaraq, artıq 
infrastruktur layihələrinə start veril-
di. Bu gün Horadizdə Horadiz-Zən-
gilan-Ağbənd dəmir yolunun təməl 
daşı qoyuldu. Bu dəmir yolunun 
çox böyük strateji əhəmiyyəti var. 
İlk növbədə ona görə ki, bu dəmir 
yolu azad edilmiş torpaqlara həm 
vətəndaşların gəlməsi, həm də yük-
lərin daşınması üçün böyük əhəmiy-
yətə malik olacaq. Digər tərəfdən, 
bu dəmir yolu Naxçıvana gedəcək. 
Noyabrın 10-da imzalanmış Birgə 
Bəyanatda Naxçıvan dəhlizinin ya-
radılması ilə bağlı xüsusi müddəa 
var. Artıq bu işlərə start verildi. Bi-
zim təşəbbüsümüzlə həyata keçirilən 
bu layihə, əminəm ki, icra ediləcək. 
Uzun fasilədən sonra Azərbaycan və 
onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan 

Muxtar Respublikası dəmir yolu ilə 
bir-birinə bağlanacaq və beləliklə, 
bizim həm strateji, həm iqtisadi, həm 
də siyasi məqsədlərimiz həyata keçi-
riləcək.

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 yolları 
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.

(Fevralın 14-də Güləbird kəndi-
nin Su Elektrik Stansiyasının açılı-
şındakı nitqindən)
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Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev, birinci xanım 
Mehriban Əliyeva və qızları Leyla 
Əliyeva Füzuli və Xocavənd rayonla-
rında olublar.

Prezident İlham Əliyev dedi:
- Yenə işğaldan azad edilmiş tor-

paqlardayam. Bu gün Füzuli-Hadrut 
avtomobil yolunun təməlini qoyaca-
ğam. Bu avtomobil yolunun inşası azad 
edilmiş ərazilərin bərpası üçün böyük 
əhəmiyyət daşıyır. Bu, birinci layihə 
deyil. Artıq bir neçə yol layihəsi icra 
edilməkdədir. Azad edilmiş torpaqların 
bərpası başlamışdır. Füzulidən Şuşaya 
yol çəkilir - Zəfər yolu çəkilir. Eyni za-
manda, Bərdə-Ağdam yolunun çəkilişi 
yaxın gələcəkdə icra ediləcəkdir. Hora-
dizdən Zəngilana qədər yol çəkiləcək. 
Bir sözlə, müharibədən dörd ay keç-
məsinə baxmayaraq, böyük quruculuq 
işləri başlamışdır.

X X X
Prezident İlham Əliyev səfər çərçi-

vəsində Füzuli-Hadrut avtomobil yolu-
nun təməlini qoydu.

Bu yol başlanğıcını Zəfər yolun-
dan götürür və yeni inşa ediləcək Had-
rut-Cəbrayıl-Şükürbəyli avtomobil 
yoluna birləşir. Uzunluğu 13 kilometr 
olan bu yol 4 hərəkət zolaqlı olacaq. 
Yol boyunca avtomobil körpüləri inşa 
ediləcək.

X X X
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev, 

birinci xanım Mehriban Əliyeva və 
qızları Leyla Əliyeva Xocavənd rayo-
nuna yola düşdülər.

Prezident İlham Əliyev: Yenə azad 
edilmiş torpaqlardayıq. Füzulidən 
Xocavənd rayonuna gedirik. İşğal-
dan azad edilmiş Xocavənd rayonuna 
gedirik. Yol boyunca bütün yaşayış 
məntəqələrinin dağıdılmasının bir daha 
şahidi oluruq. Bütün kəndlər, şəhərlər 
tamamilə dağıdılıb. Özü də bu dağın-
tılar müharibədən sonra baş vermişdir. 
Müharibə dövründə - Birinci Qarabağ 
müharibəsi dövründə bu qədər dağıntı-
lar olmamışdır, ola da bilməzdi. Məhz 
işğal dövründə mənfur düşmən bizim 
şəhərlərimizi bu hala salıb.

Bura Füzuli şəhəridir. Amma şəhər-
dən əsər-əlamət qalmayıb. Şəhər yox-
dur, dağıdılıb. Ermənilər dağıdıblar. 
İşğal dövründə gəlib bizim binalarımı-
zı söküb, binaların daşlarını, damları-
nı aparıblar, oğru kimi, talançı kimi. 
Bunlar, Füzuli şəhərinin qalıqlarıdır. 
Bu gün də Ermənistanı müdafiə edən 
xarici dairələr gözlərini açıb baxsınlar 
onların vəhşiliyinə. Onlar kimi müda-
fiə edirlər?!

Otuz il torpaqlarımızı işğal altında 
saxlayan mənfur düşmən bir daşı-daş 
üstündə qoymayıb. Görün, yollar nə 
gündədir. Otuz il ərzində bu yollar as-
falt görməyib. Onların bütün təbliğatı 
yalandır, bütün tarixi saxtadır. Özləri-
ni dövlət adlandırırdılar, dırnaqarası 
“Artsax dövləti” – cəhənnəmə getdi. 
“Dövlət” idisə, bəs, niyə daş-daş üstə 
qoyulmayıb? Çünki bilirdilər ki, bu 
torpaq onların deyil. Bu torpaq azər-

baycanlıların torpağıdır.
Bura işğaldan azad edilmiş Xo-

cavənd rayonudur.
Durduğumuz yer Xocavənd rayo-

nunun Edilli kəndidir. Bura da Ağbulaq 
kəndidir. Qəhrəman Azərbaycan Ordu-
su qədim Azərbaycan torpağını işğal-
çılardan azad edib. Burada döyüşlər 
gedib. Vuruşaraq, döyüşərək düşməni 
öz doğma torpaqlarımızdan qovmuşuq.

Bura da işğaldan azad edilmiş keç-
miş Hadrut rayonunun Düdükçü kəndi-
dir. Görün, necə gözəl mənzərədir.

X X X
Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qü-

vvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı 
İlham Əliyev Hadrut qəsəbəsində döv-
lət bayrağımızı qaldırdı və çıxış etdi.

Prezident İlham Əliyevin
çıxışı
- Hadrut qəsəbəsi oktyabrın 9-da iş-

ğaldan azad edildi. Hadrut qəsəbəsinin 
azad edilməsi çox uğurlu hərbi əmə-
liyyat nəticəsində mümkün olmuşdur. 
İlk növbədə, ətraf dağlar götürüldü. 
Hadrutun ətrafında yerləşən yüksək-
liklər Azərbaycan Ordusu tərəfindən 
götürüləndən sonra faktiki olaraq nə-
zarət Azərbaycan Ordusuna keçdi və 
Hadrut qəsəbəsinin işğaldan azad edil-
məsi artıq qaçılmaz idi. Deyə bilərəm 
ki, bütövlükdə 44 günlük müharibə 
zamanı mülki erməni əhali arasında 
itkilər kifayət qədər az idi. Ona görə 
ki, Azərbaycan Ordusu heç vaxt mülki 
əhaliyə qarşı müharibə aparmamışdır. 
Ermənilərdən fərqli olaraq, biz müha-
ribə dövründə ancaq hərbi birləşmələrə 
qarşı müharibə aparmışıq, onları məğ-
lub etmişik, onları torpaqlarımızdan 
qovmuşuq. O ki qaldı, mülki əhaliyə, 
Ermənistanın statistikasına görə, mü-
haribə dövründə təqribən 40-a yaxın 
mülki şəxs həlak olmuşdur. Onların da 
böyük əksəriyyəti məhz hərbi əməliy-
yatlarda iştirak edən mülki şəxslər idi.

Hadrut qəsəbəsinin işğaldan azad 
edilməsi böyük əhəmiyyətə malik olan 
bir əməliyyat idi. Çünki Cəbrayıl ra-
yonundan, Cəbrayıl şəhərindən sonra 
Hadrutun azad edilməsi hərbi əməliy-
yatlarımızın davam etdirilməsi üçün 
xüsusi əhəmiyyətə malik olan hadisə 
idi.

Onu da bildirməliyəm ki, Füzuli 
şəhəri Hadrutdan sonra azad edilmişdir 
– oktyabrın 17-də. Ermənistan ordusu 
bizi məhz digər istiqamətdə gözləyir-

di. Ancaq müharibə qaydalarına əməl 
edərək, strateji planlaşdırmanı düzgün 
icra edərək biz Cəbrayıldan sonra Had-
rutu, ondan sonra Füzulini işğaldan 
azad etdik.

Hadrutun azad edilməsindən sonra 
biz Şuşaya istiqamət götürdük. Şuşa 
əməliyyatının uğurlu keçirilməsi üçün 
məhz Hadrutu azad etmək önəmli idi. 
Yenə də düşmənin bizi gözləmədiyi 
istiqamətdən Şuşaya yaxınlaşdıq. Dağ-
lardan, dərələrdən, sıldırım qayalardan 
keçərək, o qayaları dırmaşaraq biz Şu-
şanı işğalçılardan azad etdik. Ona görə 
Hadrut əməliyyatı dünyanın hərb el-
mində xüsusi yer tutacaq.

Bütövlükdə 44 günlük şanlı mühari-
bəmiz, bizim Zəfərimiz bu gün dünya-
nın aparıcı ali məktəblərində öyrənilir 
və artıq hərbi ekspertlər, mütəxəssislər, 
hətta bir çox ölkələrin siyasətçiləri bi-
zim müharibədən bəhs edərək bildi-
rirlər ki, bu, XXI əsrin müharibəsidir. 
Azərbaycan müharibədə Zəfər çaldı, 
düşməni əzəli torpaqlarımızdan qovdu, 
tarixi ədaləti bərpa etdi. Hadrut qəsə-
bəsi keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar 
Vilayətinin Hadrut rayonunun mərkə-
zi sayılırdı. Dağlıq Qarabağ Muxtar 
Vilayəti ləğv olunandan sonra keçmiş 
vilayətin Martuni və Hadrut rayonla-
rı birləşdirildi və Xocavənd rayonu 
yaradıldı. Bu əraziyə qədim tarixi adı 
– Xocavənd adı qaytarılmışdır. Müha-
ribə dövründə keçmiş Dağlıq Qarabağ 
Muxtar Vilayətinin Martuni rayonunun 
50 faizdən çox hissəsi və keçmiş Dağ-
lıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Hadrut 
rayonunun 100 faiz ərazisi işğalçılar-
dan azad edilmişdir. Bəziləri mühari-
bənin yekunlarını şərh edərkən deyirlər 
ki, Azərbaycan yeddi rayonu azad edib, 
bu, belə deyil. Biz yeddi rayonu, Şuşa 
şəhərini, Suqovuşan qəsəbəsini, Talış 
qəsəbəsini, keçmiş Hadrut rayonu-
nu, keçmiş Martuni rayonunun böyük 
hissəsini azad etmişik və tarixi ədaləti 
bərpa etmişik. Beləliklə, Azərbaycan 
öz ərazi bütövlüyünü bərpa edərkən ta-
rixi nailiyyətlərə imza atmışdır.

Biz azərbaycanlılar bundan sonra 
öz dədə-baba torpaqlarımızda əbədi 
yaşayacağıq. Bütün dağılmış şəhərlə-
ri, kəndləri yenidən quracağıq, həyat 
qayıdacaq, insanlar qayıdacaq və biz 
bütün dünyaya bir daha xalqımızın bö-
yüklüyünü göstərəcəyik. Xocavənd bi-
zimdir, Qarabağ Azərbaycandır!

X X X
Sonra Prezident İlham Əliyev Had-

rut-Cəbrayıl-Şükürbəyli avtomobil yo-
lunun təməlini qoydu.

Bu yol başlanğıcını Hadrut yaşayış 
məntəqəsindən götürməklə və Cəbra-
yıl rayonundan keçməklə Şükürbəyli 
kəndində Hacıqabul-Mincivan-Zəngə-
zur dəhlizi avtomobil yoluna birləşir. 
Uzunluğu 43 kilometrdir. Dörd hərəkət 
zolaqlı bu yol boyunca avtomobil kör-
püləri tikiləcək.

X X X
Prezident İlham Əliyev, birinci xa-

nım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla 
Əliyeva keçmiş Hadrut Rayon Partiya 
Komitəsinin binasında oldular.

X X X
Daha sonra Prezident İlham Əliyev, 

birinci xanım Mehriban Əliyeva və 
qızları Leyla Əliyeva Hünərli kəndin-
dəki Alban məbədi ilə tanış olublar.

X X X
Sonra Prezident İlham Əliyev, bi-

rinci xanım Mehriban Əliyeva və qız-
ları Leyla Əliyeva Tuğ kəndində oldu-
lar.

X X X
Daha sonra Prezident İlham Əli-

yev, birinci xanım Mehriban Əliyeva 
və qızları Leyla Əliyeva Azıx kəndinə 
yola düşdülər.

Dövlətimizin başçısı: Tuğ kəndin-
dən çıxdıq, indi gedirik Azıx kəndinə. 
Azıx da qədim Azərbaycan kəndidir, 
qədim yaşayış yeridir. Buraların təbiəti 
də çox gözəldir.

Azıx kəndinə yaxınlaşırıq. Qaraba-
ğın gözəl mənzərəsi. Bura Azıx kəndi-
nin ərazisidir.

Azıx mağarasına gedirik, hələ yolu-
muz uzaqdır.

Azıx mağarasının girişindəyik. 
Təxminən 800 pillə qalxmışıq. Yaxşı 
idman etmişik, fiziki formamızı göstər-
mişik. İndi girəcəyik Azıx mağarası-
nın içinə. Bu mağaranı azərbaycanlı 
alim, arxeoloq Məmmədəli Hüseynov 
1960-cı ildə aşkar etmişdir və ondan 
sonra burada tədqiqatlar aparılmışdır. 
Bu, dünyanın ən qədim insanının ya-
şayış yerlərindən biridir, Azərbaycan 
tarixinə məxsusdur, bizim tarixi sər-
vətimizdir. Ermənistan bu mağarada 
qanunsuz olaraq işlər aparmışdır, xa-
ricdən qanunsuz olaraq alimlər gətiz-
dirmişdir. Onlar bu mağaraya, bizim 
tarixi irsimizə böyük ziyan vurmuşlar. 
Onlar bu ziyanın hamısını ödəyəcəklər. 
Onları məcbur edəcəyik.

Azıx mağarasını azərbaycanlı alim 
aşkarlayıb. Azıx mağarası Azərbaycan 
ərazisində yerləşir. Bundan sonra azər-
baycanlı alimlər və onların dəvəti ilə 
gələcək xarici alimlər burada qanuni 
yollarla tədqiqatlar aparacaqlar.

Buradan isə gözəl mənzərə açılır. 
Azıx kəndi, bax, oradadır. Bax, bura-
dan daha yaxşı çəkmək olar. Biz bu 
zirvəni qət etmişik. Bütün zirvələri 
qət edəcəyik. Elə zirvə yoxdur ki, onu 
biz qət edə bilməyək. Gəlin, bir yerdə 
deyək: “Azıx Azərbaycandır!”, “Qara-
bağ Azərbaycandır!”.

“Biz yeni dövrdə siyasi dialoqu 
daha da dərinləşdirməliyik. Bu pro-
sesə müharibədən əvvəl start verildi 
və hesab edirəm ki, qısa müddət ər-
zində yaxşı nəticələr əldə olundu. 
Demək olar ki, bütün partiyalar, - 
əgər biz özünü siyasi qurum adlan-
dıran antimilli şuranı istisna etsək, 
bütün siyasi qüvvələr dialoqa meyil 
göstərmişlər, bizim təşəbbüsümüzü 
alqışlamışlar və artıq bu dialoq baş 
tutub. Bunu mən tam əminliklə deyə 
bilərəm və heç bir kənar müdaxilə 
olmadan. Çünki mənim yadımdadır, 
1990-cı illərdə, hətta indi mənim döv-
rümdə də bəziləri xaricdən gəlirdilər 
ki, burada siyasi dialoqu bizim üçün 
təşkil etsinlər. Bu, bizim üçün təhqir 
idi. Siz kimsiniz, gedin öz işinizlə 
məşğul olun. Sizin ölkənizdə indi si-
yasi dialoqa daha böyük ehtiyac var, 
nəinki Azərbaycanda. İndi bir-biri-
ni didirlər, necə deyərlər, bu, başqa 
məsələnin mövzusudur. Ancaq biz 
buna nail olduq, qısa müddət ərzin-
də. Yenə də, sadəcə olaraq, baxdıq ki, 
hansı fundamental ziddiyyətlər var, 
harada biz, necə deyərlər, bir-birimiz-
lə razılığa gələ bilmirik. Belə qərara 
gəldik, belə təklif etdik ki, ümummil-
li məsələlərdə heç bir fərqli fikir ola 
bilməz. Ümumi məsələlər Qarabağ 
məsələsidir. Ümumi məsələlər siyasi 
partiyaların fəaliyyətidir, demokra-
tiyanın inkişafıdır, iqtisadi azadlıq-
ların bərqərar olmasıdır, ölkəmizin 
güclənməsidir. Bu gün bu siyasi di-
aloq aparılır. Mən bunu çox təqdir 
edirəm. Hesab edirəm ki, ölkəmizin 
gələcək siyasi sisteminin təkmilləş-
məsi üçün bunun böyük əhəmiyyəti 
var.

 Yeni Azərbaycan Partiyasının nü-
mayəndələrini də, üzvlərini də buna 
fikir verməyə çağırıram ki, bizim ölkə 
daxilində heç bir siyasi qurumla heç 
bir problemimiz yoxdur. Antimilli 
ünsürlərlə, əlbəttə ki, biz heç vaxt bir 
masa arxasında otura bilmərik, çünki 
onlar satqınlardır, xaindirlər. Onlar 
təlimatları xaricdən alırlar. Onların 
emissarları xarici paytaxtlarda oturub-
lar. Oradan pul alırlar bura göndərirlər, 
camaatı çaşdırmaq üçün, onlar bizim 
şanlı Qələbəmizə kölgə salmaq istə-
yirlər. Onlar Paşinyanı bizə nümunə 
gətirirdilər, onu təmiz adam adlandı-
rırdılar, onu demokrat adlandırırdılar. 
Deyirdilər ki, kaş ki, Azərbaycanda 
da belə bir lider olaydı. Həmin o de-
mokrat bütün müxalifəti həbs etdirdi. 
Əgər 27-si sentyabrda müharibə baş-
lamasaydı o, onları heç buraxmazdı. 
Əsas müxalifət partiyasının liderini 
müharibədən bir neçə gün əvvəl həbs 
etdi. Cinayət işləri açıldı. İndi özünü 
orada müxalifət lideri adlandıran bir 
adam var, o da keçmişdən qalan naf-
talindən çıxarıblar onu. Onu da indi 
çağırıblar, ona da ölkədən çıxmağa 
qadağa qoyublar. Budurmu demokra-

tiya? İndi Qərb buna göz yumur, bu, 
öz yerində. Qərb artıq bu demokrati-
ya məsələləri ilə bağlı özünü tam ifşa 
edib. Yəni, artıq heç bir ikinci fikir ola 
bilməz. Ona göz yumur, bu, təbiidir. 
Amma bizim bu dırnaqarası “demok-
ratlar” indi niyə susurlar? İndi niyə 
demirlər ki, Paşinyan bizə nümunə 
olmalıdır. Gəlsin desin, öz zibilini ya-
lasın. Ermənistanda adam qalmayıb 
ki, onu lağa qoymasın. Hansısa ad-
lar veriblər, özləri bilərlər. Bunu bizə 
nümunə gətirirdilər. Nə üçün? Çünki 
oradan, mərkəzdən, onların mərkəzin-
dən təlimat almışdılar. Məqsəd nə idi? 
Məqsəd Azərbaycanı qarışdırmaq, 
Azərbaycanı çökdürmək, Azərbay-
can rəhbərliyini hörmətdən salmaq, 
çirkin uydurmalar, iftiralar, yalançı 
məqalələr yazdırmaq - hamısı bizim 
gözümüzün qabağındadır. Biz bunları 
unutmamışıq. Bizi əsas vəzifəmizdən 
çəkindirmək istəyirdilər ki, başımız 
qarışsın daxili çəkişmələrə, başımız 
qarışsın əsassız ittihamları yalanlama-
ğa, əsas vəzifədən bizi çəkindirsinlər 
ki, işğal edilmiş torpaqlar ermənilərin 
əlində əbədi qalsın. Bu idi məqsəd. 
Bu gün antimilli şurada cəmləşən 
milli satqınlar da bu məqsədi güdür. 
Bizim şanlı Ordumuzun Qələbəsinə 
kölgə salmaq istəyənlər də bu məqsə-
di güdür. Azərbaycan tarixində bəlkə 
də onlar kimi iyrənc insanlar olmayıb. 
Amma bütün digər siyasi qurumlarla 
biz əməkdaşlıq edirik və edəcəyik.

İqtisadi sahəyə gəldikdə, burada da 
yeni dövr artıq göz qabağındadır. Bu, 
şəffaflıq dövrüdür, dürüstlük dövrü-
dür, inhisarlara son qoymaq dövrüdür. 
Artıq bunu biz dəfələrlə nümayiş et-
dirmişik. Bu ilin iki ayının nəticələri 
bir daha onu göstərir. Bu ilin iki ayın-
da bizim gəlirlərimizdə proqnozdan 
əlavə təqribən 200, ya 300 milyon ar-
tım olub. Bunun böyük hissəsi vergi 
orqanlarının hesabınadır. Bir hissəsi 
də gömrük orqanlarının hesabınadır. 
Nəyin hesabına? Vergitutma bazası 
genişlənir, biznes kölgədən çıxır. Sa-
hibkarlara düzgün istiqamət verilir. 

Davranış qaydaları müəyyəndir. Bunu 
camaat da görür, sahibkarlar da görür. 
Beləliklə, hətta böhranlı pandemiya 
dövründə biz maliyyə baxımdan çox 
özümüzü rahat hiss edirik, büdcənin 
icrası ilə heç bir problem görmürük. 
Əksinə, biz Qarabağda böyük bərpa 
işlərinə başlamışıq. Bütün bunlar və-
sait tələb edir. Ona görə iqtisadi sahə-
də əsas məsələ budur. Özəl sahibkarlı-
ğın inkişafı, o cümlədən azad edilmiş 
torpaqlarda bütün işlərin planlı şə-
kildə aparılması, investisiyalar üçün 
imtiyazların müəyyən edilməsi - bu 
təlimat da verilib. Əminəm ki, xarici 
investorlar azad edilmiş torpaqlara 
böyük həvəslə gələcəklər.

Xarici siyasətlə bağlı kursumuz 
dəyişməz olaraq qalır. Müharibə döv-
rü və müharibədən sonrakı dövr bir 
də onu göstərdi ki, bu, çox düzgün 
kurs idi. Müharibə dövründə bəzi 
ölkələr bizə qarşı müəyyən iradlar 
irəli sürdülər. Amma mənim cavabım 
nə oldu? Azərbaycan xalqı bunu bildi. 
Artıq bu iradlar da yoxdur. Artıq bu 
əsassız ittihamlar da aradan qaldırı-
lıb. Hətta müharibə dövründə hesab 
edirəm ki, ədalətsiz mövqe sərgiləyən 
ölkələrlə də indi münasibətlər normal-
laşır. Yəni, onlar tərəfindən belə bir 
təklif irəli sürüldü, biz də bunu qəbul 
etdik. Biz indi anlayırıq ki, bəzi daxili 
səbəblər ola bilər. İndi bəzi yalan mə-
lumatlar ola bilər. Hər halda, biz ma-
raqlı deyilik ki, bu məsələni uzadaq. 
Mən demişəm, hətta Ermənistanla biz 
bu səhifəni bağlamalıyıq, vəssalam, 
qurtardı getdi. Biz heç vaxt Xocalı 
soyqırımını unutmayacağıq. Heç vaxt 
şəhidlərimizin qəhrəmanlığını unut-
mayacağıq. Amma biz şəhidlərimi-
zin, o cümlədən Xocalı qurbanlarının 
qanını aldıq. Düşməndən qisasımızı 
döyüş meydanında aldıq. Xalqımı-
zın böyüklüyünü bir daha göstərmək 
üçün hesab edirəm ki, əldə olunmuş 
qələbə bizi tam qane edir. Biz bundan 
sonra belə yaşamalıyıq. Biz şəhidlə-
rimizin qanını yerdə qoymadıq, qisa-
sımızı aldıq, düşməni cəzalandırdıq. 

Bütün dünyanın gözü qarşısında on-
lar bizim qabağımızda diz çöküblər, 
təslim olublar, ağ bayraq qaldırıblar 
və bundan sonra məğlub edilmiş ölkə 
damğası ilə əbədi yaşayacaqlar. Biz 
isə bundan sonra qürurlu xalq kimi və 
mübariz dövlət kimi yaşayacağıq.

Əlbəttə ki, hərbi sahədə müharibə 
bizim şanlı səhifəmizdir. Amma, eyni 
zamanda, təcrübədir. Ali Baş Koman-
dan, bütün işlərə rəhbərlik edən şəxs 
kimi mən bilirəm ki, bizim zəif yer-
lərimiz də hardadır. Biz hətta mühari-
bə dövründə o zəif yerləri düzəltdik. 
Müharibə dövründə önəmli qərarlar 
qəbul edilmişdir. Bundan sonra əlbət-
tə ki, bu təcrübə bizim üçün əsas ola-
caq və olmalıdır. Göstərişlər verildi 
ki, daha müasir ordu yaradaq. Çünki 
indi hərbi ekspertlər, beynəlxalq hər-
bi ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycan 
XXI əsrin müharibəsini aparıbdır. Biz 
elə planlaşdırmalıyıq ki, bəlkə də əlli 
ildən sonra XXII əsrin müharibəsinə 
də hazır olaq. Çünki güc hər şeyi həll 
edir. Əfsuslar olsun ki, bu, belədir. 
Beynəlxalq hüquq işləmədiyi yerdə 
ancaq güc amili həlledici ola bilər.

Mən bu gün qarşıda duran bəzi və-
zifələr barədə öz fikirlərimi həm par-
tiya üzvləri ilə, həm Azərbaycan xalqı 
ilə bölüşməklə, əlbəttə ki, bütün siyasi 
qüvvələri, bütün ictimaiyyəti geniş 
diskussiyaya çağırıram. Buna ehtiyac 
var. Çünki bir daha demək istəyirəm 
ki, biz yeni dövrə qədəm qoyduq. Böl-
gədə və ölkəmizdə tamamilə yeni ge-
osiyasi vəziyyətdir. Ona görə biz bü-
tün addımlarımızı düzgün atmalıyıq 
ki, daim qələbə qazanaq, Azərbaycan 
bayrağı daim yüksəklərdə olsun”.

(Martın 5-də Yeni Azərbaycan 
Partiyasının VII qurultayında giriş 
nitqindən)
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV: “XALQIMIZIN BÖYÜKLÜYÜNÜ BİR DAHA 
GÖSTƏRMƏK ÜÇÜN HESAB EDİRƏM Kİ, ƏLDƏ OLUNMUŞ QƏLƏBƏ BİZİ TAM QANE EDİR”

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV: “AZƏRBAYCAN ÖZ ƏRAZİ BÜTÖVLÜYÜ-
NÜ BƏRPA EDƏRKƏN TARİXİ NAİLİYYƏTLƏRƏ İMZA ATMIŞDIR"



“Azərbaycan Dəmir Yolları” 
QSC-də növbəti kollegiya iclası ke-
çirilib.

Videoformatda təşkil olunan 
konfransda əvvəlcə 31 Mart soyqı-
rımı qurbanlarının xatirəsi anılıb. 
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-
nin sədri Cavid Qurbanov son il-
lərdə görülən işlər və qarşıda duran 
məsələlər barədə danışıb. Cəmiy-
yət sədri Prezident İlham Əliyevin 
sərəncamları əsasında “Azərbaycan 
Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cə-
miyyətinin idarə olunmasına dair 
tapşırıq və öhdəlikləri diqqətə çat-
dırıb. Qeyd olunub ki, dövlət baş-
çısının fərmanı ilə “Azərbaycan İn-
vestisiya Holdinqi”nin yaradılması 
ölkəmizdə həyata keçirilən davamlı 
struktur islahatlarının iqtisadiyyatın 
səmərəliliyinin daha da artırılma-
sına töhfə verəcək. Cəmiyyət sədri 
dövlət müəssisələrinin fəaliyyətin-
də, eləcə də dəmir yolu sektorunun 
inkişafı və səmərəliliyin yüksəldil-
məsi, korporativ idarəetmənin tək-
milləşdirilməsi üçün birgə səylərin 
vacibliyini vurğulayıb. Prezident 
İlham Əliyevin 2021-ci il, fevralın 
12-də imzaladığı sərəncamla “Azər-
baycan Dəmir Yolları” QSC-nin də 
Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi-
nin idarəetməsinə verildiyini deyən 
Cavid Qurbanov vurğulayıb ki, bü-

tün bu addımlar dövlət şirkətlərinin 
və müəssisələrinin vahid prinsiplər 
əsasında  idarə olunması, onların 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə 
xidmət edir. Bu qərarlar həyata ke-
çirilən investisiya proqramlarının 
iqtisadi səmərəsinin yüksəldilməsi, 
rəqabət qabiliyyətinin artırılması, 
maliyyə sağlamlığının və dayanıq-
lığının yaxşılaşdırılmasına təsirini 

göstərəcək.
İclasda dövlət başçısının 

sərəncamlarında nəzərdə tutulan 
məsələlərin yerinə yetirilməsini 
təmin etmək məqsədi ilə müvafiq 
struktur bölmələrə aidiyyatı üzrə 
göstərişlər verilib. Hüquq, maliyyə, 
insan resursları, beynəlxalq əmək-
daşlıq sahəsində həyata keçirilmiş 
işlər və qarşıda duran vəzifələr 

barədə hesabatların hazırlanması və 
təqdim edilməsi tapşırılıb.

Sədr “Azərbaycan Dəmir Yol-
ları” QSC kollektivinin üzərinə 
düşən öhdəlikləri bundan sonra da 
layiqincə yerinə yetirəcəyinə və 
qarşıda qoyulan tapşırıqların vax-
tında və dəqiq həyata keçiriləcəyinə 
əminliyini ifadə edib.
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“AZƏRBAYCAN DƏMIR YOLLARI” QSC-DƏ NÖVBƏTI KOLLEGIYA ICLASI KEÇIRILIB

 “Azərbaycan Dəmir Yolları” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində 
Amerika Birləşmiş Ştatlarının 
Azərbaycandakı səfirinin müavini 
Maykl Dikerson ilə görüş keçirilib.

 “Azərbaycan Dəmir Yolları”-
nın sədri Cavid Qurbanov qonağa 
dəmir yollarında həyata keçirilən 

infrastruktur layihələri, islahatlar, 
beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin 
əhəmiyyətindən danışıb. Bildirib 
ki, “Şərq-Qərb”, “Şimal-Cənub” və 
“Şimal-Qərb” nəqliyyat dəhlizləri 
kimi mühüm layihələrdə fəal iştira-
kı Azərbaycanı Avrasiyanın etibarlı 
nəqliyyat və logistika mərkəzlərin-

dən biri kimi tanıdır. Hindistandan 
Rusiyaya, eləcə də Şimali və Qərbi 
Avropaya yüklərin çatdırılma müd-
dətini azaltmaq məqsədi daşıyan 
“Şimal-Cənub” dəhlizi Azərbayca-
nın əlverişli tranzit imkanlarından 
geniş istifadəni zəruriləşdirir.

Beynəlxalq Transxəzər Nəqliy-

yat Marşrutunun fəaliyyətinə də 
diqqət çəkən C.Qurbanov qeyd edib 
ki, marşrut boyunca vaqonla daşı-
nan 10-dan çox yük növünə 28 mar-
şrut üzrə güzəştli tariflər, həmçinin 
konteyner və vaqon daşımalarında 
vahid qiymət və texnologiya tətbiq 
olunur.

Bildirilib ki, hazırda Bakı-Tbili-
si-Qars dəmir yolunun potensialın-
dan maksimal dərəcədə istifadə et-
mək üçün işlər aparılır. Bu, Avropa 
ilə Asiyanı birləşdirən ən qısa mar-
şrut hesab edilir. 2021-ci ildən ilk 
dəfə olaraq BTQ vasitəsi ilə ixrac 
yüklərin nəqlinə başlanılıb.

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri-
nin müavini M.Dikerson isə Azər-
baycanda dəmir yolu infrastruktu-
runun yaxşılaşdırılması, beynəlxalq 
yükdaşıma istiqamətində mövcud 
dəhlizlər barədə verilən ətraflı mə-
lumata görə təşəkkürünü bildirib. 
Pandemiya şəraitinə baxmayaraq, 
hazırda Azərbaycan dəmir yolları 
ilə əməkdaşlıq edən Amerika şirkət-
lərinin mövcud əlaqələrin daha da 
möhkəmlənməsi və bu sahəyə yeni 
şirkətlərin cəlb edilməsində maraqlı 
olduqlarını qeyd edib.

ABŞ-IN AZƏRBAYCANDAKI SƏFIRININ MÜAVINI ILƏ GÖRÜŞ KEÇIRILIB

“Azərbaycan Dəmir Yolları” 
QSC-nin “2030 Korporativ Stra-
tegiya”sının hazırlanması məqsədi 
ilə dünyanın aparıcı şirkətlərin-
dən olan “McKinsey&Company” 
ilə imzalanmış müqaviləyə əsasən 
icra edilən layihə ilə əlaqədar vide-
okonfrans keçirilib. 

 “Azərbaycan Dəmir Yolları” 
QSC-nin sədri Cavid Qurbanov bil-
dirib ki, dəmir yolu sahəsinə diqqə-
tin artırılması və aparılan islahatlar 
nəticəsində Cəmiyyətin maliyyə 
öhdəliyi optimallaşdırılıb, dəmir 
yolu infrastrukturunun və hərəkət 
tərkibinin yenilənməsi istiqamə-
tində işlərə başlanılıb və əməliyyat 
səmərəliliyi inkişaf etdirilməkdədir. 
O, həmçinin ölkənin iri dövlət qu-
rumlarında korporativ idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsi istiqamətində 
atılmış addımları vurğulayaraq, də-
mir yolu sektorunun inkişaf etdiril-
məsində birgə səylərin vacibliyini 
deyib. 

Qeyd olunub ki, torpaqlarımızın 
işğaldan azad olunması nəticəsin-
də Naxçıvanla dəmir yolu əlaqəsi-
nin qurulması regional nəqliyyat 
axınlarına təsir imkanlarını geniş-

ləndirəcək və nəqliyyat sektorunda 
yeni imkanlar yaradacaq.

Videokonfransda məsləhətçi 
şirkətin nümayəndələri layihənin 
gedişatı barədə təqdimat edib. Də-
mir yolu sektoru üzrə beynəlxalq 

ekspertlər tərəfindən bu sahədəki ən 
uğurlu təcrübə nümunələri təqdim 
olunub və müvafiq məsləhətlər ve-
rilib,  Cəmiyyətin strateji məqsəd-
ləri və digər məsələlər müzakirə 
edilib.  

Görüşdə ADY-nin kommersiya 
potensialının artırılması və qlobal 
yüklərin cəlb edilməsi, həmçinin 
regionda baş verən sosial-iqtisadi 
mövzuların dəmir yolu sektoruna 
təsiri məsələlərindən də danışılıb.

“AZƏRBAYCAN DƏMIR YOLLARI” QSC-NIN “2030 KORPORATIV STRATEGIYA”SINA DAIR 
NÖVBƏTI MÜZAKIRƏLƏR APARILIB



(Əvvəli 6-cı səhifədə)

Vətən müharibəsində əldə edilən 
tarixi zəfər Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyünün bərpası ilə yanaşı, həm 
də həmin torpaqlarda dəmir yolları-
nın çəkilməsilə bağlı yeni layihələrə  
yol açdı.

Komitə sədri dəmir yolunda 
aparılan islahatlardan, əldə olunan 
uğurlardan bəhs etdi. Bildirdi ki, 
ölkə polad magistralında həyata ke-
çirilən irihəcmli işlərin reallaşma-
sında “Azərbaycan Dəmir Yolları” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin səd-
ri Cavid Qurbanov başda olmaqla, 
bu sahədə çalışan insanların böyük 
zəhməti var.

Natiq hər il olduğu kimi, bu il də 
MHİRK-in qərarı ilə 2020-ci ildə 
əməkdə yüksək nailiyyətlər əldə 
etdiklərinə, eyni zamanda loko-
motivləri ən nümunəvi vəziyyətdə 
saxladıqlarına, verilən tapşırıqlara 
məsuliyyətlə yanaşdıqlarına və ən 
əsası isə təhlükəsizliyi təmin etdik-

lərinə görə fərqlənən dəmiryolçula-

rın adlarını toplantı iştirakçılarının 

nəzərinə çatdırdı. 

Komitə 6 maşinisti  “İlin qabaq-

cıl maşinisti – Firudin Ağayev” adı-

na, 16 əmək adamını isə “Əla yol 

işçisi - ilin ən yaxşı mütəxəssisi” 

yol müsabiqəsinin qalibi siyahısına 

salıb. Bu, Cəmiyyət rəhbərliyinin, 

MHİRK-in Rəyasət Heyətinin də-

miryolçulara göstərdiyi qayğının 

təcəssümüdür. 

Sonra dəmiryolçulara mükafat-

lar təqdim olundu.  Qaliblər çıxış 

edərək, onlara göstərilən qayğı və 

diqqətə görə öz minnətdarlıqlarını 

çatdırdılar. “ Ən böyük mükafatı-

mız, işimizə verilən qiymətdir”- 

deyə bildirdilər.
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Novruz bayramı ərəfəsində 
Azərbaycan Dəmiryolçularının 
Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Res-
publika Komitəsi  ilin qabaq-
cıllarını mükafatlandırmaq və 
Azərbaycan Həmkarlar İttifaq-
ları Konfederasiyasının qərarı 

ilə Azərbaycan Dəmiryolçuları-
nın MHİRK-in səmərəli xidmət 
göstərən əməkdaşlarının  “Azər-
baycan Həmkarlar İttifaqları-115 
il” döş nişanı ilə təltif edilməsi mü-
nasibətilə  toplantı keçirdi.

Tədbiri giriş sözü ilə açan  
MHİRK-in sədri Fəzail Bağırov 
toplantı iştirakçılarını salamladı və 
işinin öhdəsindən bacarıqla gələn 
peşəkarları əməkdə əldə etdiklə-
ri uğurlar münasibətilə təbrik etdi. 
Qeyd etdi ki, bu uğur sizin zəhməti-
nizin bəhrəsidir. Bir tərəfdən pande-
miya, digər tərəfdən torpaqlarımız 
uğrunda gedən müharibə Azərbay-
can Dəmir Yollarında iş ahəngini 
poza bilmədi. Əksinə, dəmiryolçu-
lar Vətənin qələbəsi üçün daha bö-
yük  töhfələrə imza atdılar. 

Komitə sədri qeyd etdi ki, Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti,  

Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin 
uzaqgörən siyasəti, təşəbbüsü və 
güclü orduya malik olması sayə-
sində torpaqlarımızı geri ala bildik.  
Bu, bizim milli qürurumuzun təcəs-
sümü idi. Coğrafi mövqe hər ölkə-
nin taleyi olsa da, ondan düzgün 

faydalanmağı yalnız uğurlu lideri 
olan xalqlar bacarır. Vətənin müda-
fiəsi üçün yaşından asılı olmayaraq 
ölkənin mərd övladları ön cəbhəyə 
yollandılar. Onların sırasında mə-
nim və bir çox dəmiryolçuların öv-
ladları da vardı. Azərbaycan torpaq-

larının müdafiəsində dayanan mətin 
əsgərlərimiz qələbə əldə etməklə 
bizə əsl zəfər bayramı  yaşatdılar.   
2020-ci il bütün dünyada koronavi-
rus pandemiyası ilə yadda qalsa da, 
Azərbaycan xalqı üçün işğal olun-
muş torpaqlarımızın azad edildiyi 
il, Qələbə ili kimi tarixə düşdü. Od-
lu-alovlu döyüşlərdə həlak olan əs-
gərlərimiz sırasında dəmiryolçular 
da vardı. Şəhidlərimiz qarşısında 
baş əyirəm... 

Azərbaycan dəmiryolçularının 
Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Res-
publika Komitəsi şəhid ailələrinə, 
müharibə əlillərinə yardımlar etmə-
yi heç zaman unutmayır. 

2021-ci ildə iqtisadiyyatın hər 
bir sahəsində çalışan xalqımıza 
daim qələbə sevincini yaşamağı 
arzulayıram. Müsəlman aləmində 
yeni il əslində elimizə “Novruz”un 
gəlişi ilə qədəm qoyur. 

Natiq bildirdi ki,  millətimizin 
folklor zənginliyini təcəssüm et-
dirən Novruz bayramı illər boyu 
təqibə məruz qalıb. Məqsədli şə-
kildə onun qeyd edilməsinə imkan 
verilməyib. Bununla belə, çətin-
liklə də olsa, elimizin-obamızın 
milli-mənəvi dəyərlərini qoruyub 
saxlaya bilmişik. Baharın gəlişi ilə 
bağlı qədim əcdadlarımızın miras 
qoyduğu el şənlikləri  Odlar diya-
rında yüz illərdən bəri xüsusi mə-
rasimlərlə qarşılanıb, təntənə ilə 
müşaiyyət olunub. Lakin torpaqla-
rımız düşmən tapdağı altında qal-
dığı zamanlarda  sanki “Novruz” 
da  Dağlıq Qarabağda əli qandallı 
bir əsir  idi. Düşmən əsarəti altında 
olan  torpaqlarımızda  yazın-baha-
rın gəlişi hiss olunmurdu. Dağların 
ətəyi lalələrdən, novruz gülünün 
xoş ətrindən əskik idi. 44 günlük 
müharibədən sonra “Novruz” da 
yadellilərdən xilas olundu.   

(Davamı 7-ci səhifədə)

APREL 2021-ci il APREL 2021-ci il

QALIBLƏRƏ MÜKAFATLAR TƏQDIM OLUNDU QALIBLƏRƏ MÜKAFATLAR TƏQDIM OLUNDU

1. Abdullayev Ceyhun Əlövsət oğlu - 
Sərnişin daşımaları Departamenti Bakı lokomotiv deposunun maşinisti 

2. Məcidov Natiq İsrafil oğlu - 
Yük daşımaları Departamenti Biləcəri lokomotiv  deposunun maşinisti 

3. Ələkbərov Mustafa Bahadur oğlu - 
Yük daşımaları Departamenti Gəncə lokomotiv  deposunun maşinisti 

4. Vəliyev Salman İsgəndər oğlu - 
Yük daşımaları Departamenti İmişli lokomotiv deposunun maşinisti 

5. Gözəlov Əzizağa Məmməd oğlu - 
Yük daşımaları Departamenti Salyan lokomotiv deposunun maşinisti  
6. Məmmədov Elxan Əziz oğlu -  
“Naxçıvan Dəmir Yolları” MMC Yük və Sərnişin Daşımaları İdarəsi-
nin maşinisti köməkçisi

1. Ələsgərov Rəşid Hətəmxan oğlu -  Yük daşımaları Departamenti-
nin böyük vaqon qəbuledicisi                                                          

2. Əliyev Sənan Zaman oğlu - Yük daşımaları Departamentinin Yük 
və kommersiya Xidmətinin Bakı sahəsinin yük rayonunun rəisi

3. Həziyev Səfər Teymur oğlu - Sərnişin daşımaları Departamenti 
Bakı lokomotiv deposunun hazırlıq  sexinin  sex ustası       

4. İsmayılov Ceyhun Aydın oğlu - İnfrastruktur Departamenti Yevlax 
işarəvermə və rabitə sahəsinin elektrik mantyoru

5. Əliyev Mübariz Mirzəbaba oğlu - İnfrastruktur Departa-
menti Biləcəri yol sahəsinin yol ustası

6. Şahverdiyev Şahsen Şahverdi oğlu  - İnfrastruktur Departamenti 
Bakı elektrik təchizatı sahəsinin elektrik mexaniki

7. Qədirova İradə Həsənovna - İnfrastruktur Departamenti Dübəndi 
stansiyasının stansiya növbətçisi  

 8. Əliyev Şahsuvar Məsim oğlu  - “11 saylı İDYM” MMC-in qatar 
tərtibatçısı

9. Nurəddinova Nəcibə Tapdıq qızı - “5 saylı İDYM” MMC-in ma-
liyyə şöbəsinin mühasibi

10. Vəliyev Heybət Məlik oğlu   - Yanacaq və sürtkü yağları təminatı 
Departamentinin Bakı təminat məntəqəsinin rəisi  

11. Əliyev Hidayət Qurban oğlu - “Naxçıvan Dəmir Yolları” MMC 
İnfrastruktur İdarəsi Naxçıvan yol sahəsinin azad briqadiri

12. Orucova Könül Oktay qızı    - Həkim-Sanitar Xidmətinin  Bakı 
Dəmir Yolu xəstəxanasının həkim-kardioloqu

13. Kərimov Anar Əsgər oğlu  - Mühafizə Departamentinin Biləcəri 
yanğından mühafizə Komandasının qarovul rəisi

14. Abbasov Arif Şərif  oğlu - Texniki Xidmət və İstismar Departa-
menti Bakı istismar sahəsinin bənnası

15. Mütəllimov Sübhan Şakir oğlu   - “ADY Ekspress” MMC Şərq 
vaqon deposunun vaqonların     vaqonyığma sexinin ustası

16. Abbasov Fədai Sabir oğlu  - “Dəmiryolservis” MMC 1 saylı İD-
YM-in sahə rəisi

(Davamı 8-ci səhifədə) 

“ILIN QABAQCIL MAŞINISTI - 
“FIRUDIN AĞAYEV”ADINA MÜSABIQƏNIN QALIBLƏRI

“ƏLA YOL IŞÇISI – ILIN ƏN YAXŞI MÜTƏXƏSSISI” MÜ-
SABIQƏSININ QALIBLƏRI



Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin, birin-
ci xanım Mehriban Əliyevanın 
və qızları Leyla Əliyevanın Şuşa-
da Cıdır düzündə bayram tonqalı 
alovlandırmaqları Türkiyə kütləvi 
informasiya vasitələri tərəfindən 
geniş şəkildə işıqlandırılıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Tür-
kiyənin media qurumları xəbəri 
“Azərbaycan Prezidenti Əliyev Şu-
şada Novruz tonqalını alovlandır-
dı” və digər sərlövhələrlə təqdim 
ediblər. Bundan başa, məlumat-
larda dövlətimizin başçısının Şuşa 
şəhərindəki çıxışından bəzi mühüm 
fikirlər də türkdilli oxuculara çatdı-
rılıb. Prezident İlham Əliyevin “Biz 
XXI əsrin müharibəsini aparmışıq, 
düşməni məhv etmişik” fikri bir 
çox media orqanları tərəfindən baş-
lığa çıxarılıb.

Anadolu və DHA xəbər agent-
likləri, “CNN Türk”, “Haber türk”, 
“TRT Haber”, “A Haber”, “Haber 
Global” telekanallarında, eləcə də 
“Yeni Şafak”, “Hürriyet”, “Cum-
huriyet”, “Takvim” və s. qəzetlərin 
saytlarında da yerləşdirilən məlu-
matlar orijinal videomateriallar və 
fotolarla təqdim olunub.

Məlumatı təxminən beş dəqiqə-

lik orijinal vedeomaterialla təqdim 
edən Türkiyə mediası yazır ki, otuz 
ilə yaxın zaman kəsiyində işğal al-
tında olan ərazilərimizin düşmən-
dən rəşadətli döyüş yolu ilə azad 

edildiyini xatırladan Prezident İl-
ham Əliyev deyib: “Bu, tarixi ha-
disədir. Bu, böyük xoşbəxtlikdir!”

Mövzunu əhatə edən informa-
siyalardakı orijinal fotoların altya-

zılarında Prezident İlham Əliyevin 

çıxışlarından mühüm məqamlar 

türkdilli ictimaiyyətə təqdim olu-

nub: “Bu gün gəldi. Bu gün biz 

Novruz bayramını qədim şəhəri-

mizdə, Azərbaycanın mədəniyyət 

paytaxtı Şuşada qeyd edirik. Bu, 

tarixi hadisədir. Bu, böyük xoşbəxt-

likdir. Allah Azərbaycan xalqının 

dualarını eşitdi”.

Dövlətimizin başçısının “Biz 

XXI əsrin müharibəsini aparmı-

şıq, düşməni məhv etmişik” fikrini 

altbaşlıq kimi təqdim edən aparı-

cı mətbuat bu hissəni və məlumatı 

belə tamamlayır: “İkinci Qarabağ 

müharibəsi bu gün dünyanın aparı-

cı ölkələrinin hərbi məktəblərində 

öyrənilir. Biz XXI əsrin müharibə-

sini aparmışıq, düşməni məhv etmi-

şik. Erməni ordusu yoxdur, biz onu 

məhv etmişik. Bu gün Novruz bay-

ramını Cıdır düzündə qeyd edərkən 

qürur hissi ilə deyirəm: “Şuşa sən 

azadsan!”, “Şuşa Azərbaycandır!”, 

“Qarabağ Azərbaycandır!”
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(Əvvəli 7-ci səhifədə) 
Kicik bir fasilədən sonra toplantı 

işinə davam etdi.  İclas MHİPK –in 
Rəyasət Heyətinin gündəlikdə duran 
6 məsələnin müzakirəsi ilə başladı. 
Həmin  məsələlər aşağıdakılardır: 
AHİK-in “Azərbaycan Həmkarlar 
İttifaqları – 115 il” yubiley döş ni-
şanı ilə təltif olunan işcilərə birdəfə-
lik müavinətin verilməsi haqqında; 
“Azərbaycan dəmiryolçusu” qəzeti-
nin 90 illik yubileyi münasibəti ilə 
redaksiya əməkdaşlarının mükafat-
landırılması haqqında; 8 Mart Bey-
nəlxalq Qadınlar bayramının qeyd 
edilməsi haqqında; Yollayış vərəqə-
sinin verilməsi haqqında; Mükafat-
landırma haqqında və Maddi yardım 
haqqında.

Komitə sədri Fəzail Bağırov 
öncə günün mövzularına  qısaca  
aydınlıq   gətirdi.

Sonra Azərbaycan Həmkarlar 
İttifaqları Konfederasiyasının həm-
karlar ittifaqı hərəkatında səmərəli 
xidmətlərinə görə Azərbaycan Də-
miryolçularının MHİRK-in işini 
yüksək dəyərləndirdiyini bəyan etdi 
və on nəfər əməkdaşın AHİK-in 
“Azərbaycan Həmkarlar İttifaqla-
rı-115 il” döş nişanı ilə təltif edil-
diyini toplantı iştirakçılarının nəzə-
rinə çatdırdı. Qeyd etdi ki, dəmir 
yolunun fəaliyyəti, sahə həmkarları 
ilə aparılan iş və təcrübə metodu,  
zəhmətkeşlərin problemlərinin həlli 
istiqamətində görülən işlər  AHİK-
in daim diqqət mərkəzində olub.    

Daha  sonra ayrı-ayrılıqda 6 
məsələnin geniş şərhinə başlanıldı. 
Birinci məsələ - “AHİK-in “Azər-
baycan Həmkarlar İttifaqları – 115 
il” yubiley döş nişanı ilə təltif olu-
nan işcilərə birdəfəlik müavinətin 
verilməsi haqqında” mövzusu ət-
rafında Komitə sədrinin  müavi-
ni Samir Böyükzadə çıxış edərək 
2020-ci ildə görülən işləri bir daha 
yada saldı. Qeyd etdi ki, son illər  
beynəlxalq və regional layihələrin 

reallaşması prosesində irihəcmli 
işlər görülüb, vaqon parklarının və 
digər sahələrin müasir tələblər sə-
viyyəsinə çatdırılması üzrə bir sıra 
mühüm tədbirlər həyata keçirilib. 
Həyata vəsiqə alan hər bir yeniliyin, 
inkişaf yolunun kökündə dəmiryol-
çular durur ki, bu insanların sağ-
lamlıqlarını qorumaq vacib amildir. 
Odur ki,  Komitə əmək adamlarını 
sanatoriya və istirahət evlərinə gön-
dərmək üçün onları hər il büllüten 
və göndəriş vərəqələri ilə təmin 
edir. Həm də bunu onların arzu və 
istəklərinə uyğun etməyə çalışır. 

Dəmir yolunda çalışan qadın-
ların əməyinin mühafizəsi, analıq 
hüququnun həyata keçirilməsində 
əlverişli şəraitin yaradılması və iş-
çilərin ailələrinə və uşaqların tər-
biyəsində köməklik göstərilməsin-
də Komitə tərəfindən hər zaman 
şərait yaradılır. Ailələrində ağır 
xəstələri və ya əməliyyata ehtiyacı 
olanlara maddi yardımlar edilir. İş 
yerlərində bütün işçilərə təhlükəsiz, 
sağlam iş şəraiti yaradılır. Bütün 

bunlar AHİK-in diqqətindən yayın-
mayır.

Natiq AHİK-in “Azərbaycan 
Həmkarlar İttifaqları -115 il” döş 
nişanı ilə təltif olunan  işçilərinin 
siyahısını  toplantı iştirakçılarının 
nəzərinə çatdırdı.

Mükafatların təqdim olunmasına 
keçməmişdən öncə  Komitə sədri  
vurğuladı ki, AHİK tərəfindən on-
ların zəhmətinin dəyərləndirilmə-
si, həm də Cəmiyyət rəhbərliyinin 
əməyinə verilən yüksək qiymətdir. 

F. Bağırov dəmiryolçuların   
problemlərinin həllində “ADY” 
QSC-nin sədri Cavid Qurbanovun 
dəstəyinin hər zaman hiss edildiyin-
dən bəhs etdi. 

O, Azərbaycan dəmiryolçularına  
göstərilən  xidmətləri dəyərləndirən   
AHİK-in sədri Səttar Möhbalı-
yev başda olmaqla, bu işdə səriştə 
göstərən Konfederasiyanın digər 
əməkdaşlarına dərin təşəkkürünü 
ifadə etdi.

Sonra  S.Böyükzadə  AHİK İc-
raiyyə Komitəsinin qərar layihəsini 
oxudu və mükafata layiq görülmüş 
şəxslərə AHİK-in “Azərbaycan 
Həmkarlar İttifaqları -115 il” döş 
nişanı  təqdim edildi.   Beləliklə, 
toplantıda  daha bir xoş ovqat ya-
şandı və tədbir iştirakçıları mükafa-
ta layiq görülənlərin sevinc hisslə-
rinə şərik çıxaraq, öz xoş arzularını 
bildirdilər.

Gündəlikdə duran digər ““Azər-
baycan dəmiryolçusu” qəzetinin 90 
illik yubileyi münasibəti ilə redak-
siya əməkdaşlarının mükafatlandı-
rılması haqqında” məsələ ətrafında   
S. Böyükzadə çıxış etdi. Bildirdi ki, 

Azərbaycan dəmir yollarının mətbu 
orqanı sayılan “Azərbaycan dəmir-
yolçusu” qəzeti ölkənin ən qoca-
man nəşrlərindən biridir. Bu il 90 
yaşı tamam olan qəzet 1931-ci ilin 
mart ayında Azərbaycan və rus dil-
lərində fəaliyyətə başlayıb. 

Natiq qəzetin tarixindən söz 
açdıqca, ucu-bucağı görünməyən 
relslər boyunca   əmək adamlarının 
fəaliyyəti kino-lent kimi gözlərimin 
önündən keçdi.  Bu gün  də “Azər-
baycan dəmiryolçusu” qəzeti Avro-
pa polad magistralına doğru uzanan 
və  gələcəyə cığır açan dəmir yol-
larınından yazır, qaliblərin  əvəzsiz  
xidmətlərindən bəhs edir. Əziz də-
miryolçular bu, sizin qəzetinizdir. 
Onun hər sətrində siz varsınız, əmə-
yiniz  var. 

Gündəlikdə duran digər 
məsələlər də Rəyasət Heyətinin yı-
ğıncağında öz əksini tapdı və möv-
zularla bağlı qərar qəbul edildi. 
Bayram əhval-ruhiyyəsi ilə toplantı 
öz işini tamamladı. 

Gülnaz ƏLİYEVA
Anar MƏMMƏDOV (foto)

TÜRKIYƏ MEDIASI: AZƏRBAYCAN PREZIDENTI ILHAM ƏLIYEV ŞUŞADA        
NOVRUZ TONQALINI ALOVLANDIRDI
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NIŞANI ILƏ TƏLTIF OLUNANLAR



“ADY Express” MMC “SO-
CAR Polymer” MMC-nin isteh-
sal etdiyi polipropilen/polietilen 
məhsulunu ixrac rejimində Rusi-
ya və Qazaxıstana nəql edir.

MMC-dən AZƏRTAC-a bildi-
rilib ki, şirkətin təqdim etdiyi örtü-
lü vaqonlar Sumqayıt stansiyasın-
da yüklənərək yola salınır. Artıq 
18 vaqona yüklənmiş 1140 ton 
polipropilen/polietilen 2363 kilo-
metr yolu qət edərək Rusiyanın 
Noqinsk stansiyasına çatdırılıb. 
Martın sonuna kimi daha 2460 ton 
polipropilen/polietilen 39 vaqona 
yüklənərək Noqinsk stansiyasına 
göndəriləcək.

Bu ayın sonuna qədər polipro-

pilen yükü Qazaxıstana da nəql 

ediləcək. 800 ton polipropilen 13 

vaqonla Qazaxıstanın Atırau stan-

siyasına göndərilir. Qazaxıstana 

yüklərin daşıma marşrutu Rusiya 

ərazisindən keçir. Sumqayıt-Ya-

lama-Atırau marşrutu ilə daşınan 

yüklər, 1202 kilometr yolu qət et-

məli olur. Marşrut üzrə daşımanı 

“ADY Express” şirkəti həyata ke-

çirir.
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“Ever Given” adlı gəminin Asi-
yadan Avropaya yük daşıyarkən 
Süveyş kanalında ilişib qalması 
dünya mətbuatının gündəminə 
çevrilib. AZƏRTAC-ın məluma-
tında bildirilir ki, bu hadisə Şi-
mal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizinin əhəmiyyətini daha da 
artırıb. Azərbaycan ərazisindən 
də keçən bu beynəlxalq mahiyyətə 
malik olan nəqliyyat dəhlizi Cə-
nub-Şərqi Asiya ilə Qərbi Avropa-
nı birləşdirir. Bu dəhlizdən yüklər 
daha tez, daha ucuz və daha təh-
lükəsiz daşınar.

Süveyş kanalında baş verən ha-
disəyə qayıdaraq qeyd etmək la-
zımdır ki, yük gəmisinin kanalın 
dayaz sularına ilişib qalması dünya 
iqtisadiyyatına 10 milyard dollar 
həcmində ziyan vurub. Bu barə-
də araşdırma aparan Almaniyanın 
“Allianz” sığorta şirkəti bəyan edib 
ki, gəminin kanalda ilişib qalması 
keçidin tam bağlanmasına səbəb 
olub və digər gəmilərin də yolunu 
bağlayıb. Asiyadan Avropaya dəniz 
vasitəsilə yükdaşıma tam dayanıb 
ki, bu da yük sahibi olan ölkələrlə 
birlikdə dünya iqtisadiyyatına 10 
milyard ziyan vurub. Nəzərə çatdı-
rılıb ki, Süveyş kanalı bir neçə gün 
də bağlı qalarsa, bu rəqəm arta bilər.

Şirkətin mütəxəssisləri hesab 
edirlər ki, kanalın bağlı qalması da-

vam edərsə, dünya ticarət dövriyyə-
si 2 faiz aşağı düşəcək.

Avropaya neft daşıyan 15 milyon 
ton yanacaq yükü olan 10 tanker ka-
nalın təmirini və “Ever Given” gə-
misinin dartılaraq daha dərin sulara 
çəkilməsini gözləyirlər. Bu isə heç 
də asan və tez başa gələn iş deyil. 
Mütəxəssislər bildirirlər ki, belə 
ağır gəmilərin dartılması və kanalın 
təmiri 1 ay vaxt apara bilər. Təsadüfi 
deyil ki, kanalın bağlanması dərhal 
dünya neft bazarına təsirini göstərdi 
və neftin qiyməti birdən-birə 6 dol-
lar yüksəldi.

Kanalın bərpasına bu sahədə ix-
tisaslaşmış xilasedici şirkətlər cəlb 
olunub. İnsident dünya üzrə yükda-
şımaların da qiymətinə təsir göstə-
rib. Konteyner yükü daşıyan şirkət-
lər qiymətləri 2 dəfə artırıblar.

Göründüyü kimi Süveyş kana-
lında baş verən texniki qəza bütün 
dünya iqtisadiyyatına və bazarına 
olduqca böyük mənfi təsir göstərib. 
Kanalda ilişən yük gəmisi Yapo-
niyanın dəniz nəqliyyatı üzrə ixti-
saslaşmış “Shohei Kisen” şirkətinə 
məxsusdur və nəzərə çatdıraq ki, 
şirkətin maliyyə itkisi də heç də az 
olmayacaq.

“Ever Given” gəmisinin uzun-
luğu 400, eni 59 metrdir. Üzərində 
224 min ton yükü olan gəmi Çindən 
Hollandiyanın Rotterdam limanı-

na üzürdü. Gəmi Yaponiya şirkə-
tinə məxsus olsa da, İndoneziyanın 
yükdaşıma şirkətinə icarə verilib. 
Deməli, gəmi Cənub-Şərqi Asiya-
dan yükləri Süveyş kanalı ilə Avro-
paya daşıyırdı.

Yüklərin Avropaya daşınma-
sı üçün alternativ Şimal-Cənub 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi də 
mövcuddur. Lakin bu dəhlizin tam 
formalaşması üçün çox az iş qalıb. 
Qəzvin-Rəşt-Astara (İran)–Astara 
(Azərbaycan) dəmir yolu xətti hazır 
olduqda Asiyadan yüklənən gəmilər 
Hind okeanını üzüb keçərək Süveyş 
kanalı vasitəsilə deyil, İranın Oman 
dənizindəki Çabahar və Fars körfə-
zindəki Bəndər Abbas limanları va-
sitəsilə Avropaya daşına bilər.

Yaponiyada daxil olmaqla, Çin, 
İndoneziya, Hindistan və digər iri 
iqtisadiyyata malik olan dövlət-
lərin limanlarından çıxan gəmilər 
Çabahar və Bəndər Abbas liman-
larına daxil olaraq yükləri qatar-
lara boşaldacaq. Yük qatarları isə 
Qəzvin-Rəşt-Astara (İran)–Astara 
(Azərbaycan) dəmir yolu xətti ilə 
Rusiya və Şərqi Avropaya çatdırıla-
caq. Mütəxəssislərin hesablamaları-
na görə, Asiyadan Avropaya yüklər 
Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizi ilə daşınsa, 15 günə mənzil 
başına çatdırılacaq. Süveyş kanalı 
ilə yüklər Avropaya 1 ay müddətin-

də çatdırılır. Eyni zamanda, nəqliy-
yat xərcləri azalır və yüklərin təh-
lükəsizliyi təmin olunur.

Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəq-
liyyat Dəhlizinin əsas seqmenti olan 
Qəzvin-Rəşt-Astara (İran)–Astara 
(Azərbaycan) dəmir yolunun Qəz-
vin-Rəşt hissəsi artıq 2 ildir ki, istis-
mara verilib. Lakin yolun Rəşt-As-
tara hissəsində isə işlər davam edir.

İran ilə Azərbaycan Süveyş ka-
nalında baş verən insidenti nəzərə 
alıb tez bir zamanda Rəşt-Astara 
dəmir yolu xəttini inşa edərək başa 
çatdırmalıdırlar.

Təsadüfi deyil ki, Hindistan Ça-
bahar limanının yenidən qurulması-
na bu günə kimi 200 milyon dollar-
dan artıq sərmayə yatırıb. Liman iri 
yük gəmilərini qəbul etmək imka-
nındadır. Hazırda onun yükaşırma 
imkanı ildə 8 milyon tondur.

Yuxarıda deyilənləri nəzərə ala-
raq Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhli-
zinin Azərbaycan üçün əhəmiyyəti-
ni qeyd etmək lazımdır. Azərbaycan 
tranzit məntəqəsinə çevrilməklə ya-
naşı, büdcəyə valyuta axınına nail 
olacaq. Logistika mərkəzi olmaqla 
yanaşı, Azərbaycan həm də siyasi 
zəmanət də qazanacaq.

SÜVEYŞ KANALINDAKI HADISƏ ŞIMAL-CƏNUB DƏHLIZININ 
ƏHƏMIYYƏTINI ARTIRIB

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 
xətti çəkildikdən sonra Pekinin 
orta dəhlizindən Londona fasilə-
siz nəqliyyat şəbəkəsi təmin edilib. 
Çin, Rusiya və Avropaya gedən 
qatarlarımız durmadan fəaliyyət 
göstərir. Burada həm Bakı-Tbili-
si-Qars xətti, həm də Marmaray 
çox vacib bir funksiyaya xidmət 
edir.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu 
fikirləri Türkiyənin nəqliyyat və 
infrastruktur naziri Adil Karaisma-
iloğlu ölkənin Kırıkkale vilayətinin 

Balışeyh rayonunda sürətli qatar ti-
kinti müəssisəsinə baxış keçirərkən 
deyib.

Yaxın günlərdə Ankara-Sivas 
sürətli qatar xəttinin istifadəyə ve-
riləcəyini deyən nazir bu istiqamət-
də son sənaqların aparıldığını qeyd 
edib. Bildirib ki, pandemiya döv-
ründə ilk üç ay istər quru, istəsə də 
hava nəqliyyatında tamamilə dur-
ğunluq yaşanıb. Sonradan normal-
laşma qaydaları ilə nəqliyyat siste-
minin işə salınmasına baxmayaraq, 
sərnişin sayı yetərli qədər deyil.

“SOCAR Polymer”in məhsulları dəmir yolu ilə Rusiya və Qazaxıstana nəql edilir

Türkiyəli nazir: Bakı-Tbilisi-Qars çəkildikdən sonra Pekindən Londona                          
fasiləsiz nəqliyyat şəbəkəsi təmin edilib



“The Daily Tribune-News of 
Bahrain” qəzetində Azərbaycanın 
Səudiyyə Ərəbistanındakı səfiri 
Şahin Abdullayevin Prezident İl-
ham Əliyevin yerli və xarici media 
nümayəndələri üçün mətbuat kon-
fransından bəhs edən “İkinci Qa-
rabağ müharibəsində sonra regi-
onda vəziyyət” sərlövhəli məqaləsi 
dərc olunub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azər-
baycan Prezidenti İlham Əliyevin 
fevralın 26-da keçirdiyi mətbuat 
konfransında regionda müharibə-
dən sonrakı vəziyyəti təhlil etdiyi 
vurğulanan məqalədə dövlətimizin 
başçısından Ermənistanda yaran-
mış gərgin şərait barədə sitat veri-
lib: “Ermənistanda indi tamamilə 
böhranlı vəziyyət hökm sürür. Mən 
onların daxili vəziyyəti ilə bağlı hər 
hansı bir şərh vermək istəməzdim. 
Prinsip etibarilə biz heç vaxt başqa 
ölkələrin daxili işlərinə qarışmırıq, 
xüsusilə indiki həssas məqamda. 
Ancaq müharibənin nəticələri də-
yişməz olaraq qalır və qalacaq. No-
yabrın 10-da imzalanmış Bəyanat 
icra edilir və tam icra edilməlidir. 
O Bəyanatın müddəalarının böyük 

hissəsi artıq icra edilibdir. Ancaq elə 
məsələlər var ki, onlar indi müza-
kirə mövzusudur. Ümid edirəm ki, 
Ermənistanda yaranmış vəziyyətə 
baxmayaraq, noyabrın 10-da im-
zalanmış Bəyanat icra ediləcəkdir. 
Əks-təqdirdə, Ermənistan daha da 
ağır duruma düşəcək. Yəni, Ermə-
nistan qarşısında seçim o qədər də 
böyük deyil. Onlar yeni reallıqlarla 
barışmalıdırlar, hesablaşmalıdırlar. 
Biz yeni reallıqlar yaratmışıq”.

Müəllif qeyd edib ki, Prezident 

İlham Əliyev Ermənistanda yaran-
mış gərgin vəziyyətin bu ölkənin 
həm keçmiş, həm də indiki rəhbər-
liyinin siyasətinin nəticəsi olduğu-
nu diqqətə çatdırıb. Dövlət başçısı 
əlavə edib ki, regionda dayanıqlı 
sülhü təmin etmək üçün Azərbay-
canın əsas hissəsini Naxçıvanla 
birləşdirəcək və Ermənistanın əra-
zisindən keçəcək Zəngəzur dəhli-
zinin tikintisi həyata keçiriləcək. 
Bundan başqa, işğaldan azad edil-
miş ərazilərdə bərpa və quruculuq 

işlərindən bəhs edən Azərbaycan 
Prezidenti bildirib ki, bu ilin so-
nunadək Zəngilan rayonunda üç 
“ağıllı kənd” salınacaq, aeroport 
inşa ediləcək və bu ərazi logistika 
və nəqliyyat mərkəzinə çevriləcək, 
ermənilərin dağıtdığı Ağdam şəhəri 
bərpa ediləcək, Laçın və Füzulidə 
aeroport inşa ediləcək.

Məqalədə Prezident İlham Əli-
yevin COVID-19 pandemiyası ilə 
mübarizə, peyvəndləmə haqqında 
fikirləri də yer alıb. Diqqətə çatdı-
rılıb ki, dövlətimizin başçısı Cənubi 
Qafqazda ilk peyvəndləmə kampa-
niyasının məhz Azərbaycanda baş-
ladığını bəyan edib. Bundan başqa, 
ötən ilin dekabrında Azərbaycanın 
150 ölkə tərəfindən dəstəklənən 
təşəbbüsü əsasında BMT Baş As-
sambleyasının COVID-19 pande-
miyası ilə bağlı sessiyası keçirilib. 
Ölkəmizin təşəbbüsü ilə peyvəndin 
bütün ölkələr və insanlar üçün əl-
çatan olması Azərbaycanın sədrlik 
etdiyi Qoşulmama Hərəkatı çərçi-
vəsində də müzakirə edilib.
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 Göë íàç ßËÈ YÅ ÂÀ (ðåä. ìöàâèíè) 
 Åëáàðèç ÌßÌÌßÄËÈ (ìöхáèð)
 Àëëàùâåðäè ßËÈÉÅÂ (ìöхáèð)
 Zahid QURBANOV (fotoqraf)

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-
liyyət göstərir:  +994 12 499 61 11

KORONAVIRUS TƏHLÜKƏSI ILƏ ƏLAQƏDAR YARADILAN QƏRARGAH 
FƏALIYYƏTINI DAVAM ETDIRIR

BƏHREYN QƏZETI PREZIDENT ILHAM ƏLIYEVIN KIV NÜMAYƏNDƏLƏRI 
ÜÇÜN KEÇIRDIYI MƏTBUAT KONFRANSI BARƏDƏ MƏQALƏ YAYIB

ЯÇÈÇ ÎÕÓ ЪÓ ЛАÐ!

2021-úi илин 2-úи éа рû сû ö÷öн рес ïóá ли ка âя õа ри úи þл кя-
ля рин гя зет âя æóр нал ла рû на аáó ня éа зû лû øû baølanûb.

“А ÇßР БАЙ ÚАН Äß МÈР ЙÎЛ ×Ó СÓ” гя зе ти дя áó 
кам ïа ни éа да þз са диг оõó úó ла рû на ар õа ла нûá иø ти рак едир.

“А зяр áаé úан Äя мир Йол ла рû” Ãа ïа лû Сяùм дар Úя миé-
éя тин дя áаø âе рян éе ни лик ляр дян, дя мир éол ÷ó ла рûн гаé üû âя 
ïроá лем ля рин дян õя áяр дар ол маг ис тя éир си низ ся, "АÇßР-
БАЙ ÚАН Äß МÈР ЙÎЛ ×Ó СÓ" гя зе ти ня аáó ня ÷и олóн.

Èн декс: 0006. Ал ты ай лыг абу ня гий мя ти - 2 ма нат 40  
гя пик.

"А ÇЯÐ БАЙ ЪАН ДЯ МÈÐ ЙÎЛ ×Ó СÓ" гя зе ти ня 
абу ня чи ол ма ьа тя ля син! 

“ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÄßÌÈÐÉÎË×ÓÑÓ” 
ÃßÇÅÒÈÍß ÀÁÓÍß ÉÀÇÛËÛØÛ 

BAØLANIB


