
“Tam əminliklə deyə bilərəm ki, 
Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi də 
İran və Azərbaycan tərəflərinin çox 
ciddi səyləri hesabına reallaşır. Biz 
qonşu ölkələrlə bu məsələləri daim 
müzakirə edirik. Son iki il ərzində 
görülən işlər bu yolun açılmasına 
əsas zəmin yaratmışdır. Kiçik təq-
dimatda göstərildi ki, 2016-2017-ci 
illərdə bu dəmir yolunun çatışma-
yan hissəsi Azərbaycan ərazisin-
də inşa edildi, Astaraçay üzərində 
körpü salındı. Mən keçən il İran-
da səfərdə olarkən ilk sınaq qatarı 
Azərbaycandan İran ərazisinə keç-
di. Bu gün isə artıq yük terminalı 
inşa edilir və dünən tarixi bir sənəd 
imzalandı. Astara-Rəşt dəmir yo-
lunun tikintisi ilə bağlı müqavilə 
imzalandı. Bu müqavilə Şimal-Cə-
nub nəqliyyat dəhlizinin reallaş-
masında xüsusi rol oynayacaqdır. 
Beləliklə, biz qitələri birləşdirərək 
həm iqtisadi mənfəət götürəcəyik, 
- çünki bizim ərazimizdən keçən 
tranzit yüklər on milyon tonlarla 
ölçüləcək, - eyni zamanda, biz böl-
gədə yeni bir əməkdaşlıq formatını 
yaradırıq. Bunu artıq yaratmışıq, 
çünki biz indi nəinki ikitərəfli for-
matda, üçtərəfli və dördtərəfli for-
matlarda fəal əməkdaşlıq edirik. 
2016-cı ildə Bakıda, 2017-ci ildə 
isə Tehranda Azərbaycan, İran, 
Rusiya prezidentlərinin görüşləri 
keçirilmişdir. Bu görüşlərin çox 
böyük əhəmiyyəti vardır. Görüş-
lərdə həm siyasi, həm iqtisadi, həm 
nəqliyyat, həm enerji məsələləri 
müzakirə edilmişdir. Hesab edirəm 
ki, üç ölkənin iş adamları da möv-
cud olan imkanlardan istifadə et-
məlidirlər.

İndi Astara-Rəşt dəmir yolunun 
tikintisi, gələcəkdə Şimal-Cənub 
nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyətə tam 
başlaması nəticəsində minlərlə, 
bəlkə də on minlərlə yeni iş yeri 
açılmalıdır və bu iş yerlərini sahib-
karlar açmalıdırlar. Ticarət dövriy-
yəsi əminəm ki, həm ikitərəfli, həm 
çoxtərəfli formatda kəskin artacaq-
dır. Energetika sahəsində biznes 
imkanları genişlənir. Dünən cənab 
Prezidentlə biz bunu geniş müza-
kirə etdik və nazirlərə də müvafiq 
göstərişlər verildi ki, tezliklə elekt-
roenergetika sahəsində bizim plan-
larımız reallaşsın. Bu, tam realdır və 
əminəm ki, biz buna nail olacağıq. 
Böyük turist axını gözlənilir. On-
suz da hər il Azərbaycandan İrana, 
İrandan Azərbaycana yüz minlərlə 
insan səyahət edir. Dəmir yolu açı-
landan sonra təkcə yüklər yox, eyni 
zamanda, sərnişinlər də daşınacaq. 
Ona görə də turizm infrastrukturuna 
böyük investisiyalar qoyulmalıdır. 
Mən həm Azərbaycan, həm İran iş 
adamlarına müraciət edərək onları 
bu işlərə dəvət edirəm. Həm İranda, 
həm Azərbaycanda qarşılıqlı sər-
mayə qoyuluşu, turizm infrastruk-
turuna, otellərin tikintisinə, digər 
turizm infrastrukturuna qoyulacaq 
sərmayə əminəm ki, batmayacaq, 
əksinə yaxşı gəlir gətirəcəkdir”.

***
“Biz nəqliyyat sahəsində bö-

yük uğurlara imza atmışıq. Keçən 
il mən İranda səfərdə olarkən biz 
Azərbaycandan İrana birinci qata-
rın qəbul olunmasını qeyd etmişik. 
Astaraçay üzərində tikilmiş körpü 
vasitəsilə birinci qatar İrana qədəm 

qoymuşdur. Bu gün isə biz Asta-
ra-Rəşt dəmir yolunun tikintisi ilə 
bağlı çox önəmli və tarixi əhəmiy-
yəti olan sazişi imzaladıq. Əminəm 
ki, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi-
nin çatışmayan hissəsi - Astara-Rəşt 
dəmir yolu qısa müddət ərzində ti-
kiləcək və beləliklə, bütün Avrasiya 
regionu üçün yeni imkanlar açıla-
caqdır. Şimal-Cənub nəqliyyat dəh-
lizi bizim və qonşu ölkələrin birgə 
səyləri nəticəsində artıq reallaşır. 
Bununla paralel olaraq, biz artıq 
Cənub-Qərb nəqliyyat dəhlizinin 
yaradılması ilə bağlı fəal işlərə baş-

lamışıq və gələcəkdə Şimal-Cənub 
və Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizləri 
birləşəcək. Bizim ölkələrimiz bu 
istiqamətdə çox önəmli rol oynayır-
lar. Tam məsuliyyətlə deyə bilərəm 
ki, Astara-Rəşt dəmir yolunun ti-
kintisi ilə bağlı bu gün imzalanan 
saziş tarixi əhəmiyyətə malikdir və 
hesab edirəm ki, gələcək illərdə hər 
kəs bunu görəcək”.

(29 martın 2018-ci ildə Bakıda, 
Heydər Əliyev Mərkəzində keçi-
rilən Azərbaycan-İran biznes foru-
munda giriş nitqindən)
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Bu günlərdə ölkəmizin hər ye-
rində xalqımız ümummilli lideri-
miz Heydər Əliyevin yenidən siyasi 
rəhbərliyə qayıtdığı günü-15 iyunu 
bayram edir. Bu da səbəbsiz deyil. 
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 
1993-cü il iyunun 15-də yenidən si-
yasi rəhbərliyə qayıdışı ilə uçuruma 
yuvarlanmaqda olan ölkəmizi bir 
çox bəlalardan xilas etdi.

Bu əlamətdar gündə tarixə qısa 
ekskurs etmək yerinə düşərdi. Bilir-
siniz ki, o tarixi qayıdış ərəfəsində 
ölkə idarəolunmaz bir həddə çatmış-
dı. Xatırlayırsınızsa, o vaxt respub-
likanın bir qrup ziyalısı Naxçıvan 
MR Ali Məclisinin sədri Heydər 
Əliyevə müraciət etdi. Müraciətdə 
Yeni Azərbaycan Partiyasının yara-
dılması və o partiyaya Heydər Əli-
yevin sədrlik etməsi arzuları ifadə 
olunurdu. Əvvəlcə buna razılıq ver-
məyən möhtərəm Heydər Əliyev 
sonralar insanların çoxsaylı xahişlə-
rini müsbət cavablandırdı. Nəhayət, 
1992-ci il noyabr ayının 21-də Nax-
çıvan şəhərində Yeni Azərbaycan 
Partiyasının təsis konfransı keçirildi 
və cənab Heydər Əliyev yekdilliklə 
partiyanın sədri seçildi. 

Ulu öndərin 15 iyun 1993-cü ildə 
yenidən ölkənin siyasi rəhbərliyinə 
qayıtması ilə xaosun qarşısı alındı. 
Siyasi kurs müəyyən olundu, iqtisadi 
əlaqələr genişləndi, mədəni dəyərlə-
rin qorunması istiqamətində mühüm 
addımlar atıldı, ölkənin həyatında 

yeni bir ab-hava yarandı. Təsadüfi 
deyil ki, məhz həmin gün Azərbay-
canın tarixinə Qurtuluş Günü kimi 
daxil oldu. Heydər Əliyevin o tarixi 
qayıdışı nəticəsində Azərbaycan bir 
dövlət kimi məhv olmaq təhlükə-
sindən, hansısa dövlətlərin müstəm-
ləkəsinə çevrilməkdən qurtuldu. 

O tarixi qayıdış olmasaydı, bu 
gün ölkəmizin taleyinin necə olaca-
ğı barədə düşünmək çox çətin olardı. 
O tarixi qayıdış olmasaydı, Azərbay-
can xarici düşmənlərin və daxili ri-
yakarların maraq dairəsində parçala-
na bilərdi. 

Uzun illər imperiya siyasəti al-
tında yaşamağa məhkum olanlardan 
biri kimi Azərbaycan xalqı azadlığın 
dadını əsrin əvvəlində daddığın-
dan, onun bu istəyi daha güclü idi. 
Həqiqətən də “Bir kərə yüksələn 
bayraq bir daha enməz”. Bu azad-
lıq bayrağı yenidən Azərbaycan sə-
masında dalğalanmağa başladı. 28 
may 1918-ci ildə yaranan Müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin varisi kimi, 
1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbay-
can yenidən öz müstəqilliyinə qo-
vuşdu. Ümummilli lider Heydər Əli-
yevin xalqımız qarşısında xidmətləri 
böyükdür. Amma onun ən böyük 
xidməti  Azərbaycan Respublika-
sının yenidən bərpa olunan dövlət 
müstəqilliyinin qorunub saxlanılma-
sını təmin etməsi idi.

Sonrakı hadisələri sadalamağa 
ehtiyac yoxdur. Onun yenidən siya-

si hakimiyyətə qayıdışı ərəfəsində 
ölkənin bütün sütunları laxlamışdı. 
Vəziyyət çətin olsa da, ondan çıxış 
yolu da vardı. Bu da cənab Heydər 
Əliyevin siyasi iradəsi, çoxillik sə-
riştəsi, idarəetmə bacarığı idi. Xalq 
da bunu bildiyindən bu sonuncu 
ümiddən möhkəm yapışmış,onu tə-
kidlə siyasi olimpə gətirmişdi. Hey-
dər Əliyevin qayıdışı ilə ölkənin hə-
yatında yeni bir ab-hava yarandı. 

Bütün bunlar asanlıqla başa gəl-
mirdi. Ölkədə normal iş və yaşa-
yış atmosferi bərqərar olana kimi 
ümummilli liderimiz gecəli-gündüz-
lü çalışdı. Həm ölkəmiz dünyanın 
siyasi mənzərəsində öz yerini müəy-
yən etdi, həm Azərbaycan bir çox 
beynəlxalq təşkilatların tam hüquqlu 
üzvü oldu, həm də ölkənin iqtisadi 
həyatı dirçəlməyə başladı. Xarici 
iqtisadi sərmayələrin ölkəyə axını 
məhz o böyük şəxsiyyətin yaratdığı 
stabillik sayəsində mümkün oldu. 
Əsrin ən böyük layihələrindən olan 
Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru 
kəmərinin əsası da məhz o böyük 
şəxsiyyətin iştirakı ilə qoyulmuşdu.

Dünya siyasətində öz çəkisi ilə 
seçilən mərhum ümummilli lider iq-
tisadiyyatın dirçəldilməsinə xüsusi 
önəm verirdi. O, həmişə bildirirdi ki, 
iqtisadiyyatı güclü olmayan dövlət 
öz yerini müəyyən edə bilməz. İqti-
sadiyyatın bütün sahələri kimi dəmir 
yolunda da bu illər ərzində bir çox 
nəhəng işlərin görülməsi məhz onun 

qayğısı və nəzarəti sayəsində müm-
kün olmuşdu. 

Onun alternativi olmayan siyasə-
ti bu gün də davam etdirilir. Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev məhz Heydər Əliyev 
siyasi kursunu uğurla davam etdir-
məklə, ölkəmizin demokratik imi-
cinin möhkəmlənməsini təmin edir. 
Azərbaycan Respublikasında digər 
sahələrlə yanaşı, dəmir yolu şə-
bəkəsi də yenidən qurulur, bu sahə-
də müasir texnologiyaların tətbiqi 
sürətləndirilir. Hazırda ölkəmizdə 
dəmir yolunun inkişafı ilə bağlı bir 
sıra layihələr həyata keçirilir, bey-
nəlxalq əməkdaşlıq genişləndirilir.

Bəli, böyük siyasətçi Heydər 
Əliyevin yenidən ölkə rəhbərliyinə 
yenidən qayıtması tarixi bir şans 
idi. Biz hamımız yaxın tarixin həm 
müşahidəçiləri, həm də iştirakçıları-
yıq. Bu hadisələr bizim gözümüzün 
qarşısında baş verib. Bir tərəfdən xa-
rici düşmənlə üz-üzə qalan ölkəmiz, 
eyni zamanda daxildəki səriştəsiz 
rəhbərlərin maymaqlığı ucbatından 
biganəlik burulğanına yuvarlanmış-
dı. Artıq bunlar arxada qalıb. Ölkə-
miz bu illər ərzində bir çox daxili 
və xarici siyasət sahəsində uğurlar 
əldə edib. Onun alternativi olmayan 
siyasəti bu gün də davam etdirilir. 
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti cənab İlham Əliyev məhz 
Heydər Əliyev siyasi kursunu uğur-
la davam etdirməklə ölkəmizin de-
mokratik imicinin möhkəmlənməsi-
ni təmin edir.  

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyevin böyük qayğı 
və dəstəyi ilə beynəlxalq nəqliyyat 
dəhlizlərinin reallaşması prosesində 
ölkəmiz aktiv iştirak edir, ölkənin 
tranzit potensialının artırılması is-
tiqamətində mühüm addımlar atı-
lır. Əsas vəzifəmiz Azərbaycanın 
əlverişli coğrafi mövqeyindən isti-
fadə edərək, beynəlxalq nəqliyyat 
dəhlizləri çərçivəsində, Mərkəzi və 
Şərqi Asiyadan Avropaya və əks is-
tiqamətdə, ölkə ərazisindən keçən 
marşrutlara tranzit yüklərin cəlb 
edilməsidir. Bu marşrutlara yük axı-
nının cəlb edilməsi üçün bütün im-
kanlar  səfərbər edilib.

Böyük azərbaycanlı olan Heydər 
Əliyevin “Mən həmişə fəxr etmişəm, 
bu gün də fəxr edirəm ki, mən azər-
baycanlıyam” sözləri bu gün Vətə-
nini, torpağını sevən hər kəsin həyat 
kredosuna çevrilib. 

Aprelin 26-da Cəbrayıl və 
Zəngilan rayonlarına səfər çər-
çivəsində Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti  İlham Əliyev, 
birinci xanım Mehriban Əliyeva 
və qızları Leyla Əliyeva Zəngilan 
rayonunun Mincivan qəsəbəsin-
də olublar.

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti  İlham Əliyev bildirib 
ki, Mincivan qəsəbəsi qədim yaşa-
yış məntəqəsidir.

Orada dəmir yolu stansiyası 
var idi. Birinci Qarabağ mühari-
bəsindən sonra ermənilər bütün 
dəmir yolunu söküb aparmışlar. 
O relslərin bir hissəsini satmışdı-
lar, bir hissəsindən isə tank əley-
hinə istehkamlar qurmuşdular. 
Biz indi yenidən dəmir yolunu 
çəkəcəyik. Bu işlərə start verildi. 
Mən bir müddət əvvəl Horadiz 
qəsəbəsində Horadiz-Ağbənd də-
mir yolunun təməl daşını qoydum. 
Bu dəmir yolu Azərbaycanın əsas 
hissəsini Naxçıvan Muxtar Res-
publikası ilə Zəngəzur dəhlizi va-
sitəsilə birləşdirəcəkdir. Əslində, 
Zəngilan rayonu coğrafi baxım-
dan Şərqi Zəngəzur mahalında 
yerləşir və Şərqi Zəngəzuru Qərbi 
Zəngəzurla birləşdirib Naxçıvana 
dəmir yolu açacağıq və həmçinin 
avtomobil yolu açılmalıdır.

Buranın da çox gözəl təbiəti 
vardır - uca dağlar, meşələr. Bu-
rada da şiddətli döyüşlər gedib, 

düşməni sərhədə qədər qovmuşuq, 
şəhidlər vermişik. Ağbənd qəsəbə-
sini - Ermənistan sərhədinə yaxın 
yerləşən o qəsəbəni azad edərək 
düz Ermənistan sərhədinə çıxdıq. 
İndi bu sərhəddə möhkəmlənirik, 
burada da sərhəd zastavası fəa-
liyyət göstərir. Bütün sərhədimizi 
bərpa etmişik.

Dövlətimizin başçısı erməni 
işğalçıların viran qoyduğu Minci-
van dəmir yolu stansiyasının bina-
sının yerləşdiyi əraziyə gəldi.

Prezident İlham Əliyev dedi:
-Bura Mincivan dəmir yolu 

vağzalı olub. Mənfur düşmən bu 
binanı da yerlə-yeksan edib, dağı-
dıb, dəmir yolunu söküb, relsləri 
aparıb, satıb, əridib və tank əley-
hinə istehkamların quraşdırılması 
üçün istifadə edib. Bu bina ermə-
ni faşizminin növbəti qurbanıdır, 
növbəti şahididir. Ermənilər bütün 
binalarımızı - ictimai binaları, ev-
ləri, məscidləri, muzeyləri dağı-
dıblar, söküblər, talayıblar, daşları 
oğurlayıb aparıblar, özləri üçün 
evlər tikiblər.

Biz onları buradan qovduq. 
Burada şiddətli döyüşlər gedib. 
Mincivan qəsəbəsi uğrunda şid-
dətli döyüşlər gedirdi. Bizim Si-
lahlı Qüvvələrimiz burada böyük 
qəhrəmanlıq göstərdi, düşməni 
buradan qovdu və Mincivan qəsə-
bəsini azad etdi. Bundan sonra 
Ermənistan sərhədinə qədər, Ağ-

bənd qəsəbəsinə qədər uğurla irə-
liləyərək düşməni torpağımızdan 
çıxartdı. İndi dəmir yolu yenidən 
qurulacaq, vağzal da, həmçinin. 
Dəmir yolunun yenidən qurulması 
prosesinə start verildi. Horadizdən 
Ağbəndə qədər dəmir yolu çəkilə-
cək. Ondan sonra Zəngəzur dəhli-
zi ilə dəmir yolu Naxçıvan Muxtar 
Respublikasına qədər uzadılacaq. 
Zəngilan coğrafi nöqteyi-nəzər-
dən Şərqi Zəngəzur bölgəsinə aid-
dir və Şərqi Zəngəzurda yerləşir. 
Qərbi Zəngəzur da bizim tarixi 
torpaqlarımızdır və o torpaqlar-
dan Zəngəzur dəhlizi keçəcəkdir. 
Beləliklə, Azərbaycanın əsas his-
səsi Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası ilə dəmir yolu vasitəsilə bir-
ləşəcək.
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AZƏRBAYCANIN QURTULUŞ GÜNÜAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV: 
“ZƏNGƏZUR DƏHLİZİ İLƏ DƏMİR YOLU NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINA QƏDƏR UZADILACAQ”



Mayın 15-də Qəbələ 
Dəmir Yolu Vağzalının 
və Ləki stansiyası-Qəbələ 
birxətli dəmir yolunun 
açılışı olub.

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti İlham 
Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva açılışda 
iştirak ediblər.

Dəmir yollarının müa-
sirləşdirilməsi ölkəmizin 
iqtisadi potensialını nüma-
yiş etdirməklə yanaşı, həm 

də sosial sahənin inkişa-
fına yüksək diqqətin real 
göstəricisidir.

Dövlətimizin başçısına 
və birinci xanıma məlumat 
verildi ki, hazır vəziyyətə 
gətirilən Ləki stansiyası–
Qəbələ birxətli dəmir yolu-
nun tikinti işlərinə 2018-ci 
ildə başlanılıb. Dəmir yolu 
xətti ox üzrə 42,3 kilometr, 
yan yollarla birlikdə isə 
44,5 kilometrdir.

Diqqətə çatdırılıb ki, 
ümumilikdə, layihə üzrə 

122 süni mühəndis qurğu-
sunun, Ağdaş dəmir yolu 
dayanacağının, Qəbələ 
Dəmir Yolu Vağzalının 
və stansiyasının, Qəbələ 
dartı yarımstansiyasının 
tikintisi, həmçinin Hacıalı 
yarımstansiyasının təmiri 
işləri yerinə yetirilib.

Qeyd edək ki, ən müasir 
yol-nəqliyyat infrastruk-
turu, ilk növbədə, vətən-

daşların rahatlığına xid-
mət edəcək. Bu layihənin 
reallaşması Qəbələdən 
paytaxta və digər yerlərə 
gedən sakinlərin rahat və 
təhlükəsiz şəkildə mənzil 
başına çatmasına hərtərəfli 
imkan yaradır.
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Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti İlham 
Əliyev mayın 10-da Ordu-
bad dəmir yolu stansiyasın-
da aparılan yenidənqurma 
işləri ilə tanış olub.

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin 
Sədri Vasif Talıbov dövlə-
timizin başçısına stansiya 
barədə məlumat verdi.

Bildirildi ki, Naxçıvan 
Muxtar Respublikasında 
aparılan quruculuq işlə-
ri dəmir yolu sistemini də 
əhatə edib, sərnişin vağzalı 
binaları, inzibati və texniki 
binalar yenidən qurulub, 
müasir dəmir yolu infrast-
rukturu, hərtərəfli iş və 
xidmət şəraiti yaradılıb. İn-
frastrukturun daim yenilən-
məsi, xidmətin səviyyəsi-
nin yüksəldilməsi dəmir 
yolu nəqliyyatından istifa-
də edənlərin sayını artırıb. 
Dəmir yolu təsərrüfatında 
aparılan quruculuq işlərinin 
davamı olaraq Ordubad sər-
nişin vağzalı və yol sahəsi 
üçün yeni inzibati binalar 
tikilib, stansiyanın İdarəet-
mə Mərkəzi, yük anbarı və 
yarımstansiya binası əsaslı 
şəkildə yenidən qurulub. 
Stansiyanın 2-ci qəbul-gön-
dərmə yolu, sərnişin plat-
formaları da yenilənib.

ORDUBAD DƏMİR YOLU 
STANSİYASI İLƏ TANIŞLIQ

QƏBƏLƏ DƏMİR YOLU VAĞZALININ VƏ LƏKİ STANSİYASI-QƏBƏLƏ 
BİRXƏTLİ DƏMİR YOLUNUN AÇILIŞI OLUB

Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti İlham 
Əliyev Şuşa şəhərinin Azər-
baycanın mədəniyyət pay-
taxtı elan edilməsi haqqın-
da Sərəncam imzalayıb.

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, Sərəncam Şuşa şəhə-
rinin tarixi görkəminin 
bərpası, əvvəlki şöhrəti-
nin özünə qaytarılması və 
ənənəvi dolğun mədəni 
həyatına qovuşması, eləcə 
də Azərbaycanın çoxəsr-
lik zəngin mədəniyyətinin, 
memarlıq və şəhərsalma 
sənətinin parlaq incisi kimi 
beynəlxalq aləmdə təbliği 
məqsədilə imzalanıb.

Sərəncamda deyilir: 
“Şuşa şəhəri tarixən Azər-
baycanın tarixi-mədəni, 
ictimai-siyasi həyatının 
mühüm mərkəzlərindən 
biri olmuşdur. 1977-ci ildə 
xalqımızın ümummilli lide-
ri Heydər Əliyevin təşəbbü-
sü ilə “Şuşa şəhərinin tarixi 
hissəsini tarix-memarlıq 
qoruğu elan etmək haqqın-
da” qərar qəbul edilmişdir. 
Həmin qərar nəticəsində 
Şuşada abidələrin qorun-
ması, görkəmli mədəniyyət 
və incəsənət xadimlərinin 
xatirələrinin əbədiləşdiril-
məsi istiqamətində əhəmiy-
yətli addımlar atılmışdır.

Azərbaycana qarşı baş-
ladığı hərbi təcavüz nəticə-
sində Ermənistan Respubli-
kası 1992-ci il mayın 8-də 
Şuşa şəhərini işğal etmiş 
və şəhərdə xalqımızın ta-

rixi-mədəni irsinin məhv 
edilməsi siyasətini həyata 
keçirmişdir.

Ordumuzun qətiyyətli 
mübarizəsi ilə tarixi ədalət 
bərpa edilmiş və 2020-ci il 
noyabrın 8-də Şuşa şəhəri 
işğaldan azad olunmuşdur. 
Şəhərə, onun tarixi-mədəni 
irsinə və təbiətinə vurulmuş 
zərərin təxirəsalınmadan 
inventarizasiyası aparılmış, 
bərpa işlərinə başlanılmış-
dır. Bərpa-quruculuq işlə-
rinin təşkilində çevikliyi və 
səmərəliliyi təmin etmək 
üçün Şuşada dövlət idarəet-
məsinə də böyük diqqət 
yetirilmişdir. Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
işğaldan azad olunmuş əra-
zilərdə ilk xüsusi nümayən-
dəsi məhz Şuşa rayonuna 
təyin edilmişdir.

Tarixi-mədəni əhəmiy-
yəti və Azərbaycan xalqı 
üçün müstəsna mənəvi 
dəyərə malik olması Şuşa-
ya xüsusi qayğı və həssas-
lıqla yanaşılmasını zəruri 
edir. Bu baxımdan, Şuşa-
da dövlət idarəetməsinin 
və hüquqi tənzimləmənin 
daha da təkmilləşdirilməsi 
şəhərdə tarixi-mədəni irsin 
bərpasına və qorunub sax-
lanmasına xidmət etməklə 
yanaşı, onun daim inkişafı-
na şərait yaradacaqdır”.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV ŞUŞANI 

AZƏRBAYCANIN MƏDƏNİYYƏT 
PAYTAXTI ELAN EDİB
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“Azərbaycan Dəmir Yolla-
rı” QSC-də “Qazaxıstan Dəmir 
Yolu” Milli Şirkəti SC-nin İdarə 
Heyətinin sədri Nurlan Sauran-
bayev ilə görüş keçirilib.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” 
QSC-nin sədri Cavid Qurbanov 
Azərbaycanın nəqliyyat-logisti-
ka imkanları və iki ölkənin dəmir 
yolu qurumları arasında əlaqələrin 
əhəmiyyəti barədə danışıb. Ölkə-
mizin beynəlxalq nəqliyyat dəh-
lizlərinin inkişaf etdirilməsindəki 
fəal rolunu qeyd edən Cəmiyyət 
sədri bildirib ki, həmin marşrut-
ların fəaliyyətinin gücləndirilməsi 
iştirakçı ölkələrin tranzit potensi-
alının  artırılmasına təkan verir. 
Görüş zamanı yüklərin daşınması 
sahəsində birgə fəaliyyətin nə-
ticələri, həmçinin tərəfdaşlığın 
uzunmüddətli perspektivləri is-
tiqamətində atılacaq addımlar mü-
zakirə edilib. Tərəflər Qazaxıstan 

və Azərbaycan dəmir yollarındakı 
tranzit yük daşınması seqmentin-
də həcmlərin müsbət dinamikasını 
vurğulayıblar.

Azərbaycan və Qazaxıstan əra-
zisindən keçməklə yükdaşıma-
lar əsasən Çin və Qazaxıstandan, 
Gürcüstan, Türkiyə, Avropa və 
əks istiqamətdə həyata keçirilir. 
2021-ci ilin ilk 4 ayı ərzində Azəa-
baycan ərazisindən tranzit rejimdə 
konteyner daşımaları 2020-ci ilin 
müvafiq dövrünə nisbətən 49 faiz 
artıb. Artım əsasən Çinin idxal və 
ixrac əməliyatlarının payına düşür 
ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə 
müqayisədə 2,8 dəfə artaraq 4,3 
min TEU (İyirmi futluq ekviva-
lent) həcminə çatıb.

2019-cu ildə istifadəyə verilmiş 
Aktau limanı - Bakı (Ələt) limanı 
- Bakı limanı marşrutu üzrə fider 
xətti müntəzəm inkişaf etdirilir. 
2021-ci ilin yanvar-aprel ayları 
ərzində 5 mindən çox TEU nəql 
edilib ki, bu da 2020-ci ilin eyni 
dövrü ilə müqayisədə 11% çoxdur.

Müzakirələr zamanı Transxəzər 
Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu 
üzrə multimodal yükdaşımaların 
həcminin artırılması məqsədi ilə 
sənəd dövriyəsinin elektronlaş-
dırılması (rəqəmsallaşdırılması) 
məsələlərinə də toxunulub. 

“Qazaxıstan Dəmir Yolu” Mil-
li Şirkəti SC-nin İdarə Heyətinin 

sədri Nurlan Sauranbayev rəh-
bərlik etdiyi qurumun beynəlxalq 
nəqliyyat layihələri çərçivəsində 
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC 
ilə əməkdaşlığını yüksək qiymət-
ləndirib. Beynəlxalq Transxəzər 
Nəqliyyat Marşrutuna olan tələ-
batı, eləcə də bu marşrut üzrə da-
şımaların səmərəliliyini diqqətə 
çatdırıb.

Birgə fəaliyyət perspektivlə-
rindən danışan görüş iştirakçıları 
Beynəlxalq Transxəzər Nəqliyyat 
Marşrutunun potensialından tam 
istifadə olunması məqsədi ilə la-
yihənin 2025-ci ilədək İnkişaf 
Strategiyasının qəbul edilməsinin 
vacibliyini bildiriblər. Görüşdə 
yükdaşımaların həcminin artı-
rılması üçün marşrut üzrə sənəd 
dövriyyəsinin rəqəmsallaşdırılma-
sı barədə razılığa gəlinib.

Tərəflər Azərbaycan, Qazaxıs-
tan, Çin, Gürcüstan, Türkiyə və 
Avropa ölkələrini birləşdirən bey-
nəlxalq dəhliz çərçivəsində iki 
ölkə arasında əməkdaşlıq imkan-
larının daha da genişləndirilməsi 
ilə bağlı müzakirələr aparıblar.  

İYUN 2021-ci il İYUN 2021-ci il

AZƏRBAYCAN VƏ QAZAXISTAN DƏMİR YOLLARI ARASINDA 
ƏMƏKDAŞLIĞIN STRATEJİ İSTİQAMƏTLƏRİ MÜZAKİRƏ EDİLİB İstehsalatı hərəkətə gətirən beyin, 

ağıllı mexanizmdirsə, ona nəfəs verən 
ürəkdir. Müəssisələri müxtəlif xarak-
terli insanlar idarə etsə də,  lazım olan 
məhsulu əldə etmək üçün, bir məsələ-
nin vacibliyi çox önəmlidir; bu, əməyə 
olan sevgidir. İnsanı cəmiyyətə yararlı 
etmək baxımından onun duyğularına 
təsir edən amillər, illər ötsə də belə yetə-
rincə olmaz, əgər həmin şəxs sənətinin 
vurğunu deyilsə... Peşəsinə bağlı insan-
ların qəlbində qurub-yaratmaq kimi co-
şub-daşan arzu və istək olur ki, məhz bu 
keyfiyyətlər əmək burulğanına baş vu-
ranlarda işgüzarlıq ruhu yaradır, onla-
rı qələbə əzmi ilə yaşamağa  səsləyir və 
nəhayət qalib edir. Bu, artıq alın yazısı 
deyil, Bu, qapşısına  məqsəd qoyan ada-
mın öz istəyinə nail olmaq istiqamətində   
ömür tarixçəsinə  çəkdiyi tale yoludur. 

Bu gün dəmir yolu nəqliyyatının iqti-
sadiyyatın ən aparıcı qüvvəsi olduğu sirr 
deyil. Sürət baxımından da mənzil başına 
tez çatmaq üçün ən sərfəli nəqliyyat, elə 
polad relslər üstündən şütüyən qatarlar-
dır.  Dəmir yolu təsərrüfatlarında çalışan 
insanların zəhməti  əvəzsizdır.  Bu sahə 
əmək adamından kifayət qədər məsuliy-
yət və ayıq-sayıqlıq tələb edir. 

Eyni zamanda çətin olduğu qədər də 
maraqlıdır.  O, insanları özünə maqnit 
kimi çəkir. Bəlkə ona görə də  dəmir yolu 
istehsalatına bir dəfə gələn adam, daha 
oradan uzaqlaşmaq istəməyir. Əksinə, 
peşəsinin sirlərini nəsildən-nəslə ötürür 
ki, nəticədə neçə-neçə ailəvi sülalə yara-
nır və o, gələcək nəsllərə örnək olur.  

May ayında 2020-ci ilin nəticələrinə 
görə Respublika müsabiqəsində iştirak 
edən və ən yüksək göstərisilər əldə edən 

dəmir yolu müəssisələrinın fəaliyyətini 
işıqlandırmaq və qalibləri təbrik etmək 
məqsədilə Azərbaycan Dəmiryolçuları-
nın Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Respub-
lika Komitəsinin yığıncağı oldu.  

Toplantını giriş sözü ilə açan Ko-
mitə sədri Fəzail Bağırov ilk olaraq mil-
li adət-ənənələrimizi özündə təcəssüm 
etdirən Ramazan bayramı münasibətilə 
xalqımızı, Azərbaycan dəmiryolçula-
rını təbrik etdi. Bildirdi ki, müsəlman-
ların  bu müqəddəs bayramının ən ülvi 
xüsusiyyəti ehtiyacı olanlara əl tutmaq, 
cəmiyyəti insanlıq, planetimizi həyat 
naminə qorumaq və dinindən asılı ol-
mayaraq, Yer kürəsində yaşayan bütün 
millətlərin azad, firavan yaşaması  na-
minə hamını birliyə dəvət etməkdir. Bu 
gün dəmir yolu müəssisə və təşkilatların-
da  çalışan müxtəlif millətlərdən ibarət  
insanlar həmin birliyi nümayiş etdirə 

bilirlər, peşələrinin sirlərini digər iş yol-
daşları ilə də paylaşırlar.  Bunun nəticə-
si olaraq, bir-birilə zəncirvari bağlanan 
sahələrdə  istehsalat öz qaliblərini seçir. 
Bu kimi insanlar özləri ilə yanaşı bütün 
kollektivi və çalışdıqları müəssisəni irəli 
çəkib apara bilirlər. 

Fəzail Bağırov qalib müəssisələri 
təqdim etməmişdən öncə həmkarların 
fəaliyyətinə  daim dəstək olan və quru-
mun bütün müəssisə və təşkilatlarının 
işində sağlam və təhlükəsiz əmək şəra-
itinin yaradılması istiqamətində köməyi 
olan  “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-
nin sədri cənab Cavid Qurbanov başda 
olmaqla, bütün Cəmiyyət rəhbərliyinə 
minnətdarlığını çatdırdı.

F.Bağırov  qeyd etdi ki, AHİK-in 
25.11.2009-cu il tarixli müvafiq qərarı-
na əsasən “Sağlam və təhlükəsiz əmək 
şəraitinin yaradılması üzrə ilin ən yaxşı 
müəssisəsi (təşkilatı) devizi ilə Respub-
lika müsabiqəsi çərçivəsində MHİRK-də 
yaradılan komissiyası tərəfindən 20-yə 
yaxın müəssisədən daxil olan materiallar 
araşdırılaraq qaliblərin müəyyən edilmə-
si istiqamətində müəyyən işlər  görülüb.

Sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin 
yaradılması ilə əlaqədar daxil olan mate-
riallar əsasında 2020-ci ildə əməkçilərin 
təhlükəsizliyini təmin etmək və onlara 
sağlam iş və istirahət şəraiti yaratmaq is-
tiqamətində ən yüksək nailiyyətlər əldə 
etmiş İnfrastruktur Departamentinin 3 
saylı Bakı İşarəvermə və rabitə sahəsi 
və 4 saylı Gəncə elektrik təchizatı sahə-
si seçilərək, Respublika müsabiqəsində 
iştirak etmələri üçün sənədlər toplanıb 
AHİK-in yaradılmış müsabiqə komissi-

yasına təqdim edilmişdir. 
Natiq bir il ərzində ölkə polad ma-

gistralında gedən işgüzar ab-havadan 
bəhs etdi. Nə müharibənin, nə də pande-
miyanın Azərbaycan Dəmir Yollarının iş 
ahənğini poza bilmədiyini söylədi. Polad 
magistraldakı işgüzarlıq göz qabağında 
idi,- dedi. Məhz bunun nəticəsi olaraq, 
Azərbaycan Dəmir Yollarının iki müəs-
sisəsi qalib adına layiq görülmüşdür. 
Sonra o, qalib müəssisələrin ən yüksək 
göstəricilərə imza atdıqlarını  toplantı iş-
tirakçılarının nəzərinə çatdırdı. 

Tədbirdə Azərbaycan Həmkarlar İtti-
faqı Komitəsinin sədr müavini Cavanşir 
Alxasov iştirak edirdi. Onun qalib müəs-
sisə rəhbərlərinin simasında fəallıqları 
ilə seçilən kollektivləri  təbrik etməsi, öz 
ürək sözlərilə paylaşması yığıncağa daha 
bir  ovqat qatdı.  

Toplantıda Azərbaycan Dəmiryoıçu-
larının MHİPK-in sədr müavini Samir 
Böyükzadə çıxış edərək qeyd etdi ki, bu 
kimi tədbirlər təşkilat və müəssisələrdə 

çalışan insanlara nəinki öz bacarıq qa-
biliyyətlərinə daha yaxından bələd ol-
mağa, həmçinin onlarda əsl vətəndaşlıq 
hisslərinin kök salıb artmasına imkan 
verir. Axı, əmək qələbəsi uğrunda gedən 
yarışlar son nəticədə həm də  Vətənin 
maddi bazasının artması istiqamətində 
ölkə müəssisə və təşkilatları tərəfindən 
Dövlətə  olan bir tövhədir. 

Sonra toplantıda qalib müəssisələ-
rin  mükafatlandırılması mərasiminə yer 
ayrıldı. Qalib müəssisələrdən olan nü-
mayəndələr öz növbələrində onları əhatə 
edən   xoş qayğılardan məmnun qaldıqla-
rını bildirdilər və bu diqqətə, əməklərinə 
verilən yüksək qiymətə görə minnətdar 
olduqlarını bildirdilər.  

Sonda Komitə sədri F.Bağırov dəmir-
yolçuların əməyini daim nəzarətdə sax-
layan və bütün müsabiqələrə obyektiv 
qiymət verən AHİK-in sədri Səttar Meh-
balıyevə, Azərbaycan dəmiryolçularının 
Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Respublika 
Komitəsinin dəvətini qəbul edib tədbirdə 
qonaq qismində iştirak edən sədr müa-
vini Cavanşir Alxasova öz dərin təşək-
kürünü bildirdi.  Beləliklə, toplantı xoş 
əhval-ruhiyyə ilə başa çatdı.

Gülnaz ƏLİYEVA
Zahid QURBANOV ( foto)

DƏMIR YOLUNUN QALIB MÜƏSSISƏLƏRI MÜKAFATLANDIRILDI



Visa şirkəti, “Azərbaycan Dəmir 
Yolları” QSC, Azərbaycan Respubli-
kasının Mərkəzi Bankı və Azərbay-
can Beynəlxalq Bankı ilə tərəfdaş-
lıqda, şəhərətrafı dəmir yollarında 
təmassız ödəniş sisteminin tam şə-
kildə istifadəyə verilməsini elan edib. 
Artıq Bakı və Sumqayıt şəhərləri 
arasında ən sürətli sərnişin daşıma-
larını təmin edən və sərnişinlərin ge-
niş istifadə etdikləri Abşeron dairəvi 
dəmir yolunun bütün stansiyaların-
da ölkənin istənilən bankı tərəfindən 
buraxılmış kartların sahibləri üçün 
təmassız ödəniş etmək mümkündür. 
Sərnişinlər gediş haqlarını təmassız 
ödəniş kartları və üzükləri vasitəsilə 
rahat və təhlükəsiz ödəyə bilərlər.

Hazırda Abşeron dairəvi dəmir 
yolunun 14 stansiyasının hamısında 
hər iki istiqamətdə təmassız oxuyucu 
cihazları ilə təchiz edilmiş turniket-
lər quraşdırılıb. Azərbaycan Dəmir 
Yollarında təmassız ödəniş sisteminin 
qurulması həm elektron ödənişlərin 

qəbulu, həm də ölkənin nəqliyyat in-
frastrukturunun müasirləşdirilməsi 
baxımından strateji əhəmiyyətə ma-
likdir. Çünki bu addım sərnişinlərin 
ödəmə təcrübəsini yaxşılaşdırmaqla 
yanaşı, sərnişin daşımaları operatorla-
rına nəqliyyat sistemini daha səmərəli 

idarə etməyə imkan verəcək. 
Sözügedən layihənin bir hissəsi 

olaraq, dairəvi dəmir yolunun bütün 
stansiyalarında yerləşdirilmiş 27 biz-
nes terminalı vasitəsilə sərnişinlər 
təmassız şəkildə əlavə ödəniş edərək 
biletlərin kateqoriyasını biznes klas-
sadək yüksəldə bilərlər. Sərnişin tərə-
findən ödənilən tarif məsafədən ası-
lıdır – gediş haqqı sərnişinin keçdiyi 
stansiyaların sayına əsasən avtomatik 
hesablanır. Beləliklə, sərnişinlər ge-
diş haqlarını tez, rahat və təhlükəsiz 
qaydada ödəyirlər. Nəqliyyat opera-
toru isə təmassız ödənişlər sayəsində 
sərnişinlərin qeydiyyatı və daşınması 
proseslərini optimallaşdırır, eləcə də 
əlaqədar xərcləri azaldır. Bu mühüm 
infrastruktur layihəsi Azərbaycan 
Respublikasının Mərkəzi Bankının 
təşəbbüsü və dəstəyi ilə həyata keçiri-
lir. Layihənin icrası üçün əsas xidmət 
təchizatçısı olan “Azərbaycan Də-
mir Yolları” QSC, layihənin ekvayeri 
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, ödəniş 
xidmətlərinin təchizatçısı IBA Group, 
sistemlərin inteqratoru və proqram 
təminatı idarəedicisi qismində RBC 
Consulting, bank prosessoru olan 
AzeriCard və texnoloji tərəfdaş qis-
mində Visa öz səylərini birləşdiriblər.

 “Azərbaycan Dəmir Yolları sər-
nişinlərə daha rahat və etibarlı gediş 
şəraiti yaratmaq üçün daim innovasi-
yalar tətbiq etməyə çalışır. Qatar artıq 
şəhərətrafı nəqliyyatın ən təhlükəsiz 
və ekoloji baxımdan ən təmiz növlə-
rindən biridir. Bu layihə sərnişinlərə 
gediş haqlarını bank kartları vasitə-
silə çox asan, sürətli və təhlükəsiz 
şəkildə ödəməyə imkan verəcək və 
sərnişinlərə xidmətin göstərilməsini 
xeyli asanlaşdıracaq”, –  “Azərbaycan 
Dəmir Yolları” QSC-nin Sərnişin da-
şımaları Departamentinin rəisi Elyar 
Muradov qeyd edib.

“Sərnişin axınının artmağa başla-
dığı, lakin hələ də pandemiyadan qa-
baqkı səviyyədən xeyli geridə qaldığı 
bir dövrdə, dünyanın hər bir yerində 
şəhərlər və nəqliyyat operatorları sa-
kinlərə təhlükəsiz, etibarlı və səmərəli 
nəqliyyat xidmətləri göstərmək yol-
larını arayırlar.  Nəqliyyatda təmas-

sız ödəmələrdən istifadə dünya üzrə 
187% artıb, və Visa hazırda dünyanın 
500 şəhəri ilə əməkdaşlıqda təmassız 
ödəniş həllərini qurur və ya genişlən-
dirir. Fəxr edirik ki, Azərbaycan da tə-
massız gediş haqqı sistemini genişlən-
dirən ölkələr sırasındadır. Əminik ki, 
bu mühüm layihə ölkə üzrə təmassız 
ödənişləri yeni səviyyəyə qaldıracaq”, 
– deyərək Visa şirkətinin Qafqaz re-
gional meneceri Kristina Doroş əlavə 
edib.   

Azərbaycan Respublikasının 
Mərkəzi Bankının icraçı direktoru Fə-
rid Osmanov bildirib: “Azərbaycanın 
Mərkəzi Bankı üçün ödəniş xidmət-
lərinin rəqəmsallaşdırılmasında əsas 
məqsəd daha sadə, sürətli, təmassız 
və istehlakçılar üçün rahat ödəmə həl-
lərini təşviq etməklə ölkədə nağdsız 
iqtisadiyyatın artımında köklü dəyi-
şikliyə nail olmaqdır. Həmin ödəmə 
xidmətlərinin bazara təqdim edil-
məsi həmçinin yeni gəlir axınlarının 
və əlavə dəyər imkanlarının inkişafı 
üçün yol açır. Bu gün hörmətli tərəf-
daşlarımızla birgə biz “2018-2020-ci 
illərdə Azərbaycan Respublikasında 
rəqəmsal ödənişlərin genişləndiril-
məsi üzrə Dövlət Proqramı” çərçi-
vəsində dəmir yollarında yeni pilot 
təşəbbüsünü uğurla istifadəyə veririk. 
Dövlət Proqramı daxilində biz ödə-
nişlərin nəhəng dərəcədə artmasına 
nail olmuşuq. Ödəniş kartlarının sayı 
44% yüksələrək 10,1 milyona, təmas-
sız kartların sayı isə 5,5 dəfə artaraq 
4,6 milyona çatıb. Tam əminliklə 
deyə bilərik ki, bazarda təmassız kart 
sayının dinamik artımı dəmir yolla-
rında da təmassız ödənişlərin cəld və 
səmərəli tətbiqini sürətləndirəcək. Bu 
gün biz ölkənin nəqliyyat sisteminin 
inkişafında yeni bir mərhələyə qədəm 
basırıq və ümid edirik ki, bu tendensi-
ya bütöv nəqliyyat ekosistemini əhatə 
edəcək”.

Azərbaycan Beynəlxalq Bankının 
İdarə Heyəti sədrinin müavini Elmir 
Həbibullayev bildirib: “Azərbaycan 
Dəmir Yollarının Abşeron yarımada-
sında yerləşən bütün sərnişin stansi-
yalarında bank kartları ilə təmassız 
ödənişlərin həyata keçirilməsi imkanı 
müasir texnologiyaların tətbiqi nəti-
cəsində əldə olunan növbəti bir mü-
vəffəqiyyətdir. Bu yenilik təmassız 
ödənişlərin müştərilər arasında daha 
da böyük rəğbət qazanmasına səbəb 
olacaq. Son bir il ərzində Azərbaycan 
Beynəlxalq Bankının buraxdığı kart-
lar vasitəsilə edilmiş təmassız ödəniş-
lərin sayı 10 dəfədən çox artıb. Belə 
layihələrin tətbiqi təmassız ödəniş 
tendensiyasını gücləndirir. Əminik ki, 
təmassız ödəniş üsulları müştərilərin 
rahatlığını təmin etməklə yanaşı, on-
ların vaxtına da xeyli qənaət edəcək. 
İnnovativ həllərin tətbiqi və yeni müş-
təri təcrübələrinin yaradılması Azər-
baycan Beynəlxalq Bankı üçün hə-
mişə prioritet olaraq qalacaq”.
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Mayın 18-də “Azərbaycan Də-
mir Yolları” QSC media nümayən-
dələrinin bir qrupunun yeni açı-
lışı olan Ləki stansiyası - Qəbələ 
birxətli dəmir yolu ilə tanışlığı 
məqsədilə mediatur təşkil edib.

Media nümayəndələrinə yeni də-
mir yolu, Qəbələnin turizm potensi-
alı barədə məlumat verilib.

Bildirilib ki, Ləki stansiyası – 
Qəbələ birxətli dəmir yolunun ti-
kinti işlərinə 2018-ci ildə başlanılıb. 
Dəmir yolu xətti ox üzrə 42,3 kilo-
metr, yan yollarla birlikdə isə 44,5 
kilometr təşkil edir. Ləki stansiyası 
– Qəbələ birxətli dəmir yolu xətti 
çətin dağlıq relyefdə layihələndi-
rildiyinə görə torpaq yatağı yüksək 
qazma (90 metr) və tökmələrdən 
(12 metr) keçir. Ümumilikdə layihə 
üzrə 122 ədəd (o cümlədən 7 körpü, 
1 yolötürücü, 6 avtomobil alt keçi-
di, 2 heyvan keçidi və 106 suötü-
rücü boru) süni mühəndis qurğusu, 
Ağdaş dəmir yolu dayanacağı, Qə-
bələ dəmir yolu stansiyası, Qəbələ 
dartı yarımstansiyasının tikintisi və 
Hacıalı yarımstansiyasının təmiri 
işləri aparılıb.

Bakıdan Qəbələyədək dəmir 
yolu xətti 311 kilometr, qatarın yol-
da olma müddəti 3 saat 20 dəqiqə 
təşkil edir. Dəmir yolu xəttində 
İsveçrənin “Stadler Rail Group” 
şirkətinin istehsalı olan dördvaqon-
lu ikimərtəbəli sürətli qatarından 
istifadə olunacaq. Qatar standart, 
biznes və birinci klass vaqonlar-
dan ibarətdir. Vaqonlardakı yerlə-
rin ümumi sayı 363-dür, bunlardan 
293-ü standart, 61-i biznes, 9-u isə 
birinci klass yerlərdir.

Yağış sularının kənarlaşdırılması 
və torpaq yatağının dayanıqlılığı-
nı təmin etmək məqsədilə 16 min 
855 poqonometr beton qanov, 430 
poqonometr drenaj xətti və 277 

poqonometr istinad divarının tikin-
tisi tamamlanıb.

Dəmir yoluna paralel olaraq la-
yihə üzrə 10 kV-luq sərbəst yan qi-
dalandırıcı elektrik verilişi xətti və 
kontakt şəbəkə quraşdırılıb. Həmçi-
nin rabitə və işarəvermə işləri istis-
mara hazır vəziyyətə gətirilib.

Sürətli qatarın təhlükəsizliyini 
təmin etmək üçün dəmir yolunun 
təhkim zolağı boyunca 84 min 600 
poqonometr metal hasar quraşdırı-
lıb.

"Azərbaycan Dəmir Yolları" 
QSC-nin mətbuat xidmətinin rəh-
bəri Natəvan Bayramova bildirib ki, 
Bakı-Qəbələ qatarı pandemiya ilə 
əlaqədar hələlik sərnişinlərin istifa-
dəsinə verilməyib. Qatar istifadəyə 
tam hazırdır. "Pandemiya ilə əlaqə-
dar regionlararası və beynəlxalq 
sərnişindaşıma dayandırılıb. Buna 
görə də Bakı-Qəbələ qatarı hazırda 
sərnişinlərin istifadəsinə verilmə-
yib. Bakı-Qəbələ qatarlarında sər-
nişin biletlərinin qiymətləri barədə 

yaxın vaxtlarda məlumat veriləcək. 
Biletlərin qiymətləri dəqiqləşdiril-
məyib", - deyə Natəvan Bayramova 
əlavə edib.

Yeni açılışı olan stansiyanın Qə-
bələnin turizm potensialına təsiri ilə 
bağlı Dövlət Turizm Agentliyinin 
regional turizmin inkişafı sektoru-
nun müdiri Elgün Cavadov deyib 
ki, bu, regional turizm üçün mühüm 
hadisədir.

O bildirib ki, Azərbaycan kimi 
coğrafi baxımdan kiçik ölkələr-
də dəmir yolu ilə səyahət olduqca 
önəmlidir. Gəncədən sonra Qə-
bələyə sürət qatarının təşkili şimal 
regionunun turizm potensialının 
nümayişi üçün əhəmiyyət kəsb edir.

"Qəbələ daxili və xarici turist-
lərin səyahəti baxımından Bakıdan 
sonra ikinci yerdə qərarlaşıb. Həm-
çinin Qəbələ ilin bütün fəsillərində 
turistləri özünə cəlb edən bir is-
tiqamətdir. Bu səbəbdən yeni dəmir 
yolu xəttinin açılışı təsadüfi hadisə 
deyil və Qəbələnin turizm poten-
sialının artırılmasında mühüm rol 
oynayacaq", - deyə Elgün Cavadov 
vurğulayıb.

Qeyd edək ki, ən müasir yol-nəq-
liyyat infrastrukturu, ilk növbədə, 
vətəndaşların rahatlığına xidmət 
edəcək. Bu layihənin reallaşması 
Qəbələdən paytaxta və digər yerlərə 
gedən sakinlərin rahat və təhlükəsiz 
şəkildə mənzil başına çatmasına 
hərtərəfli imkan yaradır.

Visa, Azərbaycan Dəmir Yolları, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı və Azərbaycan 
Beynəlxalq   Bankı şəhərətrafı dəmir yolu xətlərində təmassız ödənişləri genişləndirir

LƏKI STANSIYASI - QƏBƏLƏ BIRXƏTLI DƏMIR YOLU 

REGIONAL TURIZMIN INKIŞAFINA BÖYÜK TÖHFƏDIR



Pekin Xarici Dillər Universitetinin Asiya-Afrika fa-

kültəsinin Azərbaycan dili kafedrasının müdiri Aqşin 

Əliyevin təşəbbüsü ilə Çinin weixin.qq.com saytında 28 

may – Respublika Gününə həsr olunmuş “Əzab və Şöh-

rət: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi" sərlövhəli 

məqalə yayımlanıb.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a 

bildirilib ki, Pekin Universitetinin nəzdindəki Asiya Kol-

lecinin Azərbaycan dili fakültəsinin tələbəsi Lu Sinin 

qələmə aldığı məqalədə ölkəmizin dövlətçilik tarixində 

baş vermiş mühüm hadisəni şərtləndirən ictimai-siyasi 

proseslər, cümhuriyyət qurucuları, AXC-nin yaranması, 

fəaliyyəti, həyata keçirdiyi siyasi-iqtisadi və humanitar is-

lahatlar, əldə etdiyi nailiyyətlər və süqutu barədə müfəssəl 

məlumat verilib.
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Rumıniyanın qabaqcıl KİV-ləri, 
o cümlədən “News24hours” xə-
bər portalı Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin iştirakı ilə keçi-
rilən Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin təşkil etdiyi “Cənubi 
Qafqaz: Regional inkişaf və əmək-
daşlıq perspektivləri” adlı müza-
kirələrə dair materiallar yayıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
məqalələrdə dahi Azərbaycan şairi 
Nizami Gəncəvinin 870 illik yu-
biley tədbirləri çərçivəsində 2012-
ci il sentyabrın 30-da şairin vətəni 
Gəncə şəhərində keçirilmiş xüsusi 
toplantıda Nizami Gəncəvi Bey-
nəlxalq Mərkəzinin təsis edildiyi 
qeyd olunur. Azərbaycan Preziden-
tinin dəstəyi ilə fəaliyyətini davam 
etdirən bu beynəlxalq qeyri-hö-
kumət təşkilatı ətrafında 50-dən 
çox xarici ölkənin sabiq dövlət və 
hökumət başçılarını, xarici işlər 
nazirlərini və nüfuzlu beynəlxalq 
alimləri birləşdirdiyi bildirilir. Ma-
teriallarda Prezident İlham Əli-
yevin Cənubi Qafqaz regionunun 
gələcəyi, beynəlxalq təşkilatların 
Azərbaycan-Ermənistan münasi-

bətlərinin normallaşmasında oyna-
ya biləcəyi rol, Azərbaycanın təklif 
etdiyi regional əməkdaşlıq barədə 
fikirləri xüsusi vurğulanıb.

Bildirilib ki, Azərbaycan bey-
nəlxalq hüquqa əsaslanaraq, Ermə-
nistanın 30 illik işğalına son qoyub, 

müharibə yolu ilə özünün ərazi bü-
tövlüyünü və suverenliyini bərpa 
edib. Bu müharibədə Azərbaycan 
xalqına qarşı 1992-ci il fevralın 26-
da Xocalı kimi dəhşətli soyqırımını 
həyata keçirmiş Ermənistan ordusu-
nu və bəşəriyyət üçün ən təhlükəli 

meyillərdən olan erməni faşizmini 
məhv edib.

Qeyd olunub ki, Prezident İl-
ham Əliyev postkonflikt dövründə 
Cənubi Qafqazın siyasi arxitektu-
rasını şərh edərkən gələcəkdə bü-
tün istiqamətlər üzrə inteqrasiya və 
inkişafın, xüsusən də uzunmüddətli 
sülh və təhlükəsizliyin yaradılması-
nın vacibliyini bildirib. Bunun üçün 
Azərbaycan təkliflərlə çıxış edib və 
bu təkliflər Ermənistanın kapitul-
yasiyası hesab olunan 2020-ci il 10 
noyabr tarixli üçtərəfli Bəyanatda 
əks olunub. İkinci Qarabağ müha-
ribəsindən sonra Prezident İlham 
Əliyev bölgədə nəqliyyat kommu-
nikasiyalarının bərpasının, iqtisadi 
əlaqələrin yaradılmasının Cənubi 
Qafqazdakı uzun müddətli sülh və 
təhlükəsizliyə, o cümlədən inkişaf 
və inteqrasiyaya töhfə olacağını bə-
yan edib. Diqqətə çatdırılıb ki, mü-
haribədən altı ay keçməsinə baxma-
yaraq, Ermənistan hələ də Cənubi 
Qafqazda Azərbaycanın üstünlüyü 
ilə yaranmış geosiyasi reallığı qəbul 
edə bilmir.

RUMINIYA KIV-LƏRI “CƏNUBI QAFQAZ: REGIONAL INKIŞAF VƏ ƏMƏKDAŞLIQ 
PERSPEKTIVLƏRI” ADLI MÜZAKIRƏLƏRƏ DAIR MATERIALLAR YAYIB

“ADY Express” MMC şirkə-

ti Azərbaycan ərazisindən keçən 
beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri ilə 
növbəti yüklərin daşınmasına start 

verib. Rusiyanın nəhəng sənaye 
şirkətlərindən sayılan “Mechel” 
şirkətlər qrupu ilə əməkdaşlığa 
başlanılıb. “Mechel” şirkəti kö-
mür mədənçiliyi, metallurgiya, 
enerji, logistika sahəsində 20-dən 
artıq müəssisəni birləşdirir.

MMC-dən AZƏRTAC-a bildiri-
lib ki, əməkdaşlığa dair razılaşma, 
aprel ayında Moskvada keçirilən 
“TransRussia – 2021” nəqliyyat və 
logistika sərgisi çərçivəsində apa-
rılan danışıqlar zamanı əldə olu-
nub. Beləliklə, “Mechel-Trans” 
şirkəti (Mechel Qrupunun bir 
hissəsi) ilə “ADY Express” MMC 
arasında müqavilə imzalanıb.

“ADY Express” MMC “Me-
chel” şirkətinə məxsus məhsul-
ların Gürcüstana nəqlini həyata 
keçirəcək. Artıq ilk yükdaşıma baş 
tutub. Rusiyanın “Beloretsk” stan-
siyasından göndərilən polad tellər 
yükü, 3241 kilometr məsafəni qət 
edərək Gürcüstanın Tbilisi-Tovar-
naya stansiyasına çatdırılıb. İlk 
yükün həcmi 136 ton təşkil edib, 
yükgöndərən isə “Mechel” şirkət-
lər qrupuna aid olan “Beloretsk 
metallurgiya kombinatı”dır.

Ötən il “Mechel” şirkəti 3,7 
milyon ton polad və 3,5 milyon ton 
çuqun istehsal edib.

“ADY Express” daha bir dünya nəhəngi ilə əməkdaşlığa başlayıb

Britaniya Azərbaycanlıları Cəmiyyəti-

nin rəhbəri Fəridə Pənahovanın təşəbbü-

sü ilə “www.dailysabah.com” xəbər por-

talında "Azərbaycan qələbəsinin 103-cü 

ildönümünü böyük qürur hissi ilə qeyd 

edir" sərlövhəli məqalə yerləşdirilib.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən 

AZƏRTAC-a bildiriblər ki, irlandiyalı ta-

rixçi, siyasi şərhçi Patrik Uolşun qələmə 

aldığı məqalədə 1918-ci il mayın 28-də 

müsəlman Şərqində ilk dəfə Azərbaycan-

da Xalq Cümhuriyyətinin elan edilməsi, 

fəaliyyəti və əldə etdiyi nailiyyətlər barədə 

müfəssəl məlumat verilib.

Həmçinin yazıda bu il Xalq Cümhuriy-

yətinin yaradılmasının 103-cü ildönümü-

nün Azərbaycanda böyük sevinc və qürur 

hissi ilə qeyd edildiyi vurğulanıb. Bunun 

səbəbinin ötən il 44 günlük Vətən müha-

ribəsində Azərbaycanın Zəfər qazanaraq 

torpaqlarını işğaldan azad etməsi və ərazi 

bütövlüyünün bərpa olunması ilə əlaqədar 

olduğu nəzərə çatdırılıb.

XX əsr milli ədəbi-bədii 
fikir tarixinin görkəmli nü-
mayəndəsi, yazıçı, alim və 
pedaqoq Mir Cəlal Paşa-
yevin 1929-1941-ci illərdə 
İçərişəhərdə yaşadığı mə-
kanda yaradılmış “Ədibin 
Evi” bundan sonra fəaliy-
yətini Ədəbiyyata Dəstək 

Fondu kimi davam etdirə-
cək.

Xatırladaq ki, Mir Cəla-
lın məşhur əsərləri, o cüm-
lədən “Bir gəncin manifes-
ti”, “Dirilən adam”, “Füzuli 
sənətkarlığı”, həmçinin bir 
çox populyar satirik he-
kayələri bu evdə qələmə 

alınmışdır. Həmin evdə 
anadan olmuş yazıçının 
oğlu akademik Arif Paşa-
yev 2017-ci ildə evi bərpa 
edərək mədəniyyət ocağı 
kimi istifadəyə verib.

Bu barədə AZƏRTAC-a 
“Ədibin Evi” Ədəbiyyata 
Dəstək Fondunun icraçı di-

rektoru Şəfəq Mehrəliyeva 
deyib.

Fondun Himayəçilik Şu-
rasının üzvləri Bakı Döv-
lət Universitetinin kafedra 
müdiri Ədibə Paşayeva, 
həmin universitetin profes-
soru Təhsin Mütəllimov və 
“ADA” Universitetinin rek-
toru Hafiz Paşayevdir. Şura-
nın qərarı ilə fondun icraçı 
direktoru vəzifəsinə “ADA” 
Universitetinin müəllimi 
Şəfəq Mehrəliyeva təyin 
olunub.

“Ədibin Evi” Ədəbiyya-
ta Dəstək Fondu Azərbay-
can ədəbiyyatını, tarixini, 
mədəniyyətini, ədəbi irsi-
ni tədqiq və təbliğ edəcək 
tədbirlər həyata keçirəcək. 
Fond gənc nəsli diqqətdə 
saxlayaraq “oxu” mədə-
niyyətini gücləndirmək, 
xalqa və Vətənə sevginin 

aşılanmasında ədəbiyyatı-

mızın rolunu vurğulamaq 

niyyətindədir. Bu barədə 

professor Təhsin Mütəlli-

mov bildirib: “Zamanında 

xalq yaradıcılığı ilə klassik 

bədii üslubun qabaqcıl təc-

rübələrini ədəbiyyatımızın 

hekayəçilik ənənələrinə 

gətirən Mir Cəlalın irsinin 

gənc yazıçılara nümunə ola-

cağına ümid edirik. Onun 

qələminin əsas müraciət ün-

vanı - insanlıq fəlsəfəsinin 

təlqini bu gün də olduqca 

aktualdır. Gənclərimizin 

bu və digər mövzulara mü-

raciət edərək ustadımızın 

ənənələrini yaradıcı şəkildə 

davam etdirəcəklərini göz-

ləyirik”.

ÇIN MEDIASINDA AZƏRBAYCAN XALQ 
CÜMHURIYYƏTINDƏN BƏHS EDILIB

NÜFUZLU “DAILY SABAH” NƏŞRINDƏ IRLANDIYALI T
ARIXÇININ AZƏRBAYCAN BARƏDƏ MƏQALƏSI YAYIMLANIB

“ƏDIBIN EVI” ƏDƏBIYYATA DƏSTƏK FONDU KIMI FƏALIYYƏT GÖSTƏRƏCƏK



İraqın “Azzaman” qəzetində 
professor Moataz Əbdülhəmidin 
Azərbaycanın 44 gün davam edən 
Vətən müharibəsi haqqında anali-
tik materialı dərc olunub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
məqalədə Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu-
nun Ermənistanın işğalı altındakı 
rayonlarımızı azad etməsindən bəhs 
olunur.

Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycan 
Ordusu 44 gün davam etmiş müha-
ribədə Ermənistan üzərində inamlı 
qələbə qazanıb. Bununla da uzun il-
lər davam edən, torpağın əsl sahibi 
olan minlərlə azərbaycanlının qətli 
ilə nəticələnmiş münaqişəyə son 
qoyulub. Beləliklə, Azərbaycan Or-
dusu Qələbə qazanaraq təkcə ölkəsi 
üçün deyil, həm də bütün İslam üm-
məti üçün böyük dastan yaradıb.

Şübhəsiz, hamı kimi, Azərbay-
can xalqının da ordusunun qələ-
bəsinə sevinmək haqqı var. Məhz 
buna görə Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin göstərişi ilə bu Bö-
yük Qələbəni əbədiləşdirmək üçün 
paytaxt Bakının mərkəzində Hərbi 
Qənimətlər Parkı yaradılıb.

Bu Parkda Azərbaycanın tarixi 
Şuşa şəhərini məhv etmək üçün 
Ermənistan tərəfindən oraya atılan 
“İsgəndər-M” ballistik raketinin qa-
lıqları da sərgilənir.

Müəllif qeyd edib ki, Azərbay-
can tərəfinə vurulmuş zərər ərazilə-
rin işğalı və mülki şəxslərin qətli ilə 
məhdudlaşmır. Təxminın 30 il da-
vam etmiş işğal zamanı ermənilər 
Azərbaycanın tarixi və dini abidələ-
rini, eləcə də ibadətgahları, o cüm-
lədən 70-dən çox məscidi vəhşicə-
sinə dağıdıblar.

Professor bildirib ki, Qaraba-
ğın azad edilməsi ilə Prezident İl-

ham Əliyev ölkəsindəki qaçqın və 
məcburi köçkün problemini də həll 
etmiş oldu. Ərazilər minalardan tə-
mizləndikdən sonra qaçqınlar doğ-
ma yurdlarına qayıdacaqlar.

Bu gün Azərbaycan hökumə-
tinin qarşısında dayanan mühüm 
məsələlərdən və çağırışlardan biri 
işğal dövründə tamamilə dağıdıl-
mış şəhərlərin və digər yaşayış 
məntəqələrinin bərpası, bununla da 

köçkünlərin doğma yurdlarına təh-
lükəsiz və ləyaqətli şəkildə qayıdı-
şının təmin olunmasıdır. Lakin çox 
təəssüf ki, Ermənistanın minalan-
mış ərazilərin xəritələrini Azərbay-
can tərəfinə verməkdən qəti şəkildə 
imtina edir, bu isə ümumi prosesə 
mane olur. Halbuki, insanların hə-
yatının qorunması, uzun müddət 
davam etmiş münaqişədən sonra 
yenidənqurma və bərpa işlərinin 
sürətlənməsi üçün minalanmış əra-
zilərin xəritələrinin verilməsi çox 
vacibdir. Ermənistan Azərbaycanın 
işğaldan azad edilmiş torpaqları-
nın yenidən qurulması üçün vacib 
məsələ olan minaların təmizlən-
məsi işində əməkdaşlıqdan israrla 
boyun qaçırır. Odur ki, Azərbaycan 
hökuməti dünya birliyinin rəsmi 
Yerevana təzyiq etməsini gözləyir. 
Bununla yanaşı, Azərbaycan artıq 
özü ərazilərini minalardan təmiz-
ləməyə, həmçinin azad olunmuş 
kənd və şəhərlərin yenidən qurul-
masına başlayıb. Rəsmi Bakı məc-
buri köçkünlərin öz torpaqlarına 
təhlükəsiz və ləyaqətli şəkildə qayı-
dışına şərait yaratmaq əzmindədir. 
Hazırda bu istiqamətdə bir sıra pilot 
layihələr də həyata keçirilir.

Beləliklə, müharibə bitib, təx-
minən 30 il davam etmiş işğala son 
qoyulub. İndi Azərbaycan xalqı da-
imi sülh şəraitində yaşamaq istəyir.
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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-
liyyət göstərir:  +994 12 499 61 11

KORONAVIRUS TƏHLÜKƏSI ILƏ ƏLAQƏDAR YARADILAN QƏRARGAH 
FƏALIYYƏTINI DAVAM ETDIRIR

IRAQ QƏZETINDƏ AZƏRBAYCANIN VƏTƏN MÜHARIBƏSI HAQQINDA ANALITIK MƏQALƏ DƏRC EDILIB

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


