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Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Nəsimi – 
şeir, incəsənət  və mənəviyyat festivalı keçiriləcək

 � Sentyabrın 27-30-da Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 
Nəsimi – şeir, incəsənət və mənəviyyat Festivalı keçiriləcək. 

AZƏRTAC xəbər ve-
rir ki, Şərqin dahi şair və 
mütəfəkkirlərindən biri İmadəddin 
Nəsiminin (1369-1417) yaradıcılı-
ğına həsr olunan, şeir və incəsənətin 
yaşadılması məqsədi daşıyan 
Festival Heydər Əliyev Fondunun 
təşkilatçılığı və  Mədəniyyət Nazirli-
yinin dəstəyi ilə reallaşır. 

Altı əsr əvvəl yaşamış böyük şair 
İmadəddin Nəsiminin şeirləri yalnız 
möhtəşəm söz ustalığı nümunələri 
deyil, onlar məna qüvvəsi və bəşəri 
səmimiliyi ilə hər kəsi vücudun sirri 
qarşısında fikrə dalmağa, qəlbin ən 
dərin qatlarına seyr etməyə çağırır. 

Festival şairin fəlsəfi baxışlarını 
əks etdirən  “Simadan – asimana” və 
onun öz kəlamından götürülən “Zərrə 
mənəm, günəş mənəm…” şüarları ilə 
keçiriləcək. Genişmiqyaslı tədbirin 
proqramı müxtəlif sənət növləri və 
bilik sahələrini əhatə edir. Festival 
günlərində Bakı şəhərinin müxtəlif 
məkanlarında, eləcə də Nəsiminin 
doğma diyarı Şamaxıda proqramlar 
təşkil olunacaq.

Festivalın ilk günü iştirakçılar 
şairin doğulduğu Şamaxı şəhərində 
İmadəddin Nəsiminin qardaşı 
Şaxəndanın və görkəmli şair Seyid 
Əzim Şirvaninin dəfn olunduğu 
Şaxəndan qəbiristanlığını, Qafqazda 
ən qədim məscidlərdən olan, 743-cü 
ildə inşa edilmiş Cümə Məscidini, 
Avaxıl kəndindəki Pir Ömər 
məbədini və Şamaxı Tarix-Diyarşü-
naslıq Muzeyini ziyarət edəcəklər.  

Şamaxıda Nəsiminin heykəli 
önündə şeir-musiqi məclisi, həmçinin 
Mədəniyyət Nazirliyinin “Söz” 
ədəbi layihəsi çərçivəsində keçirdi-
yi, İmadəddin Nəsiminin xatirəsinə 

həsr olunmuş ədəbi müsabiqənin 
qaliblərinin iştirakı ilə tədbir təşkil 
olunacaq. Müsabiqəyə gənc şairlər 
Nəsimi dühasından bəhrələnərək yaz-
dıqları əsərləri təqdim ediblər. Festi-
val çərçivəsində, həmçinin muğam və 
mənəviyyata səsləyən musiqilər ifa 
olunacaq. 

Şamaxının Meysəri kəndində 
“Həssas Dəb” adı altında Beynəlxalq 
Etik Dizayn Məntəqəsinin açılışı 
da keçiriləcək. “Baku” jurnalının 
son bir neçə ildə “Eko. Dəb marş-
rutu” (“ЭКО. Модный маршрут”) 
başlığı altında davamlı dərc etdiyi 
materiallar əsasında qurulan məkan 
geyim və interyer əşyaları istehsa-
lında ekoloji həssaslıq, təkrar emal, 
unudulmuş və dövriyyədən çıxan 
ənənəvi istehsal üsulları və texnolo-
giyalarının bərpasına dair məlumat 
və maarifləndirmə, nümayiş və satış 
salonu funksiyalarını özündə ehtiva 
edəcək. Burada azərbaycanlı və xarici 
dizaynerlərin işləri təqdim olunacaq. 
Sərgidə Azərbaycanda yüz illər boyu 
istifadə olunan geyim üslubları, 
müxtəlif dövrlərdə dəbdə olmuş 
fərqli rənglər  və milli ornamentli 
bəzəklərlə işlənmiş libaslar nümayiş 
etdiriləcək. 

Daha sonra AMEA-nın 
Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Ast-
rofizika Rəsədxanasında “Ulduzlar 
önündə” adlı akustik və elektron 
musiqi axşamı keçiriləcək. Proqram-
da Sahib Paşazadə, İrşad Hüseyn 
(Azərbaycan), Ali Phi (İran), Sati 
Kazanova (Rusiya), Rabih Beaini 
(Livan/Almaniya), Abdel Karim ( 
Livan), "Hanoy" dueti: Nguen Le 
(Vyetnam/Fransa) və  Ngo Hong 
Quang (Vyetnam), Görkem Şen 

(Türkiyə), “Ar Bərd” dueti (Fransa) 
iştirak edəcəklər. 

Sentyabrın 28-də isə Bakıda, 
Heydər Əliyev Mərkəzində almaniya-
lı alim, tanınmış nəsimişünas Mixael 
Hessin (Michael Hess) “Nəsiminin 
müasir kontekstlərdə dərk edilməsi” 
mövzusunda mühazirəsi keçiriləcək.

Həmin gün Heydər Əliyev 
Fondunun vitse-prezidenti, IDEA 
(Ətraf Mühitin Mühafizəsi Naminə 
Beynəlxalq Dialoq) İctimai Birliyinin 
təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə təşkil olunmuş “Canlı 
həyat” (“Live Life”) sərgisi London, 
Paris, Berlin, Moskva və Tbilisidə 
nümayişdən sonra Bakıda Heydər 
Əliyev Mərkəzində təqdim olunacaq. 
Sərgi ətraf mühit problemlərinə, 
təbiətin qorunmasına diqqət çəkmək 
və incəsənətin bu sahədə rolu 
barədə ictimaiyyəti maarifləndirmək 
məqsədi daşıyır.

Heydər Əliyev Mərkəzində 
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Barcil 
İncəsənət Fondunun (Barjeel Foun-
dation) təqdim etdiyi “Hürufiyyə” 
sərgisi isə 26 rəngkarlıq və qrafika 
əsərlərindən ibarət olacaq. Bu əsərlər 
bir sıra ərəb ölkələrində yaşayan, 
müasirlərimiz olan rəssamlara aiddir 
və “hürufiyyə” (hərflər, xəttatlıq 
üzərində qurulan təsvirlər) adlı, son 
20 ildə geniş vüsət almış cərəyanı 
nümayiş etdirir. Ekspozisiyada, 
həmçinin Azərbaycanın Əməkdar 
rəssamı Tərlan Qorçunun bir neçə 
rəsm tablosu təqdim olunacaq.

Daha sonra proqram “ambient 
musiqi” janrının yaradıcısı, görkəmli 
britaniyalı bəstəkar Brayan İno-
nun (Brian Eno) “77 milyon rəsm” 
musiqi və video-art instalyasiyası 
ilə davam edəcək. Bu əsər indiyədək 
Tokio, London, Nyu-York, Buenos-
Ayres, Barselona, Sidney, Mexiko, 

Keyptaun, Roma və digər şəhərlərdə 
nümayiş olunub. 

Tədbirin rəsmi açılış mərasimi 
də Heydər Əliyev Mərkəzində 
keçiriləcək. Belə ki, sentyabrın 28-də 
axşam Mərkəzdəki konsert proq-
ramında Nəsiminin şeirləri təqdim 
olunacaq, muğamlardan parçalar, 
XIII-XIV əsr görkəmli Azərbaycan 
musiqiçisi Əbdülqadir Marağayinin 
bəstələri üzərinə gənc və orta nəsil 
bəstəkarların Azərbaycan Milli Kon-
servatoriyasının nəzdindəki “Əsrlərin 
sədası” qədim musiqi alətləri 
ansamblı üçün yeni işləmələri, dahi 
bəstəkar Fikrət Əmirovun “Nəsimi 
haqqında dastan” əsəri, Azərbaycanın 
Əməkdar artisti Tünzalə Ağayeva-
nın Nəsiminin sözlərinə bəstələdiyi 
“Dua” mahnısı səslənəcək. Konsertdə 
Azərbaycan əsilli, tanınmış brita-
niyalı müğənni Sami Yusif də çıxış 
edəcək. 

Festivalın həmin günü Ka-
mera və Orqan musiqisi zalında 
Azərbaycanın Əməkdar artistləri 
Rain Sultanov və İsfar Sarabskinin 
mənəviyyat və əbədi dəyərləri vəsf 
edən “Silsilə” (“Cycle”) musiqi 
layihəsinin təqdimatı ilə başa çatacaq. 
Bu layihədə İsfar Sarabski fortepiano 
ilə yanaşı, orqanda caz musiqisi ifa 
edəcək.   

Sentyabrın 29-da Heydər Əliyev 
Mərkəzində tanınmış yoqa ustası 
Nandan Qautam (Nandan Gautam) 
ilə “Bədii yoqa sessiyası” keçiriləcək. 
N.Qautamın keçirdiyi məşğələni özü-
nün müəllifi olduğu musiqi müşayiət 
edəcək. 

Sentyabrın 29-da, həmçinin Şir-
vanşahlar sarayında görkəmli alman 
bəstəkarı Karlhayns Ştokhauzenin 
(Karlheinz Stockhausen) “Yeddi 
gündən” (“Aus deb sieben Tagen”) 
əsərini beynəlxalq musiqiçilərdən 

ibarət heyət kollektiv improvizasiya 
şəklində ifa edəcək. Bəstəkar əsərdə 
bir not belə yazmadan, öz vəzifəsini 
ifaçıları mənəvi cəhətdən ruhlandı-
ran mətnlər tərtib etməkdə görüb. 
Musiqiçilər həmin mətnləri oxu-
yaraq sərbəst improvizələr edir və 
bu prosesdə onlar həm müəllifdən, 
həm də bir-birinin ifasından il-
hamlanmış olurlar. Musiqiçilərin 
eyni məkanda deyil, saray komp-
leksinin bir-birindən aralı müxtəlif 
guşələrində yerləşdirilməsi sanki 
xəlvətlikdə, tənhalıqda həqiqəti 
dərketməni təcəssüm etdirir. Müasir 
kommunikasiya vasitələri ilə bu 
ayrı-ayrı musiqi ifaları birləşdirilib, 
internet vasitəsilə canlı yayımlana-
caq. Layihədə fərqli mədəniyyət və 
üslubları təmsil edən musiqiçilər 
– Azərbaycandan əməkdar artistlər 
Elçin Şirinov və Şəhriyar İmanov, 
skripkaçı Osman Eyublu və xarici 
ölkələrdən Kudsi Erguner (Türkiyə),  
Sefudi Koyate (Qvineya), Naomi 
Sato ( Yaponiya), Kristina Vantsu 
(ABŞ/Belçika), Elizabet Harnik 
(Avstriya) və Canluka İadema (İtali-
ya) iştirak edəcəklər.

Sentyabrın 29-da, həmçinin Daş 
Salnamə Muzeyində dünyaşöhrətli 
amerikalı iqtisadçı Ceremi Rifkinin 
(Jeremy Rifkin) “Empatik siviliza-
siya və paylaşım iqtisadiyyatı” adlı 
videomühazirəsi olacaq, ardınca isə 
sual-cavab sessiyası keçiriləcək.

Daş Salnamə Muzeyində, eyni 
zamanda, ölməz Nəsimidən ilhamla-
naraq hazırlanmış “Bahariyyə” adlı 
musiqi layihəsi təqdim olunacaq. 
Səhnədə beş muğam ifaçısı ilə ya-
naşı, elektron musiqi ifaçısı da çıxış 
edəcək; Teyyub Aslanov (xanəndə), 
Əliağa Sədiyev (tar), Elnur Mika-
yılov (kamança), Şirzad Fətəliyev 
(zurna və balaban), Kamran Kərimov 

(nağara), Fərhad Fərzəliyev (elektron 
musiqi və səs dizaynı). 

Həmin gün, həmçinin 
Dənizkənarı Milli Parkda “DanceA-
bility” inklüziv metodu ilə rəqs edən 
qrupun çıxışı olacaq. “DanceAbility 
Azərbaycan” təşkilatının üçhəftəlik 
təlimləri nəticəsində ərsəyə gələcək bu 
çıxış zamanı həm sağlam, həm fiziki 
imkanları məhdud şəxslər bir araya 
gələrək rəqs və hərəkətlə özlərini ifadə 
etmək sevincini paylaşacaqlar. Bu 
rəqslər Bakı bulvarına Nəsiminin in-
sanda ali və kamil bir məxluq görmək 
fəlsəfəsinin ruhunu gətirəcək. 

Sentyabrın 30-da isə Bakının 
Qala qəsəbəsində istifadəsiz qalan 
sənaye anbarında “Açılan divar” ic-
timai incəsənət layihəsinin təqdimatı 
olacaq. Layihədə 10-dək yerli və 
xarici “urban art”  (şəhər mühitində 
incəsənət) rəssamı iştirak edəcək, bi-
nanın divarları üzərində öz əsərlərini 
yaradacaqlar. Bunların arasında ABŞ, 
Cənubi Afrika, Braziliya, Belçika, 
İspaniya və Fransa rəssamları olacaq. 
Uşaq və yeniyetmələr əsərlərin yara-
dılması prosesini yaxından müşahidə 
edib, ustad rəssamların rəhbərliyi 
ilə rəsmlər çəkəcəklər. Azərbaycan 
Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının 
tələbələri daha sonra həmin eskizləri 
binanın divarlarına böyük ölçüdə əks 
etdirəcəklər.  

Həmin gün “Qala” Arxeoloji-Et-
noqrafik Muzey Kompleksində “Tul-
lantıdan incəsənətə” sərgisi və “Daşın 
nəğməsi” layihəsi çərçivəsində 
yaradılmış əsərlərlə tanışlıq ola-
caq, Paraqvayın məşhur, uşaq və 
yeniyetmələrdən ibarət “Recycling” 
orkestrinin (tullantılardan təkrar emal 
olunmuş musiqi alətlərindən ibarət 
orkestr) konsert proqramı təqdim 
ediləcək. 

Festival günlərində İçərişəhərin 
valehedici cazibəsi ilə incəsənətin 
qovuşması qonaqları qədim Bakı-
ya səyahət etdirəcək. İçərişəhərdə 
sərgilər, instalyasiyalar, videoproyek-
siyalar nümayiş olunacaq, poeziya 
nümunələri və musiqi səslənəcək, 
teatr tamaşaları təqdim ediləcək. 
Nəsiminin  misralarına yazılmış 
nəzirələr İçərişəhərin dar küçə və da-
lanlarında qeyri-adi tərzdə – məsələn, 
divar üzərində xəttatlıq şəklində, 
yaxud səs yazısında, hətta “QR kod” 
texnologiyası əsasında hər hansı bir 
mənzərə üzərində “canlandırılaraq” 
izləyicinin qarşısına çıxacaq.  

Festivalın sonunda Bakı Media 
Mərkəzində Mədəniyyət Nazirliyinin 
“Söz” ədəbi layihəsi çərçivəsində 
İmadəddin Nəsiminin xatirəsinə həsr 
olunan şeir müsabiqəsinin qalibləri 
mükafatlandırılacaq. 

 � Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə, 
hazırda ölkənin müxtəlif bölgələrində 34 yeni məktəb 
binası tikilir, 22 məktəb binasında isə əsaslı təmir-bərpa 
işləri aparılır. Ümumiyyətlə, məktəb tikintisi   son  20 
ildən artıqdır ki, ölkədə prioritet olaraq  qalmaqdadır. 
Prezident İlham Əliyev bu barədə danışarkən demişdir: 
“Bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, 2017-2018-ci 
illərdə Azərbaycanda bir dənə də olsun qəzalı vəziyyətdə 
məktəb qalmasın. Bax, qarşıya belə məqsəd qoyulub”. 

Ötən ilin oktyabrında regi-
onların sosial-iqtisadi inkişafına 
dair müşavirədə Prezident  İlham 
Əliyevin qəzalı vəziyyətdə 
olan məktəblərin 2017-2018-ci 
illərdə modul tipli məktəblərlə 
əvəz edilməsi ilə bağlı tap-
şırıq vermişdi. 2017-2018-ci 
illərdə 232 məktəbin modul 
tipli məktəblə əvəz olunması 

planlaşdırılmışdı. Bu ilin sonuna    
qədər 100-dək bu tip məktəb 
binası təhvil veriləcək. Bu il 17 
rayonda 23 modul tipli məktəbin 
quraşdırılması davam etmişdir. 

Heydər Əliyev  Fondu  
tərəfindən  həyata keçirilən 
“Yeniləşən Azərbaycana  yeni 
məktəb” layihəsinin əsas 
məqsədi təhsil sahəsində 
mövcud olan problemlərin 
həllinə kömək etmək, ölkə 
miqyasında müasir standartlara 
cavab verən təhsil kompleksləri 
yaratmaq, tədrisin səviyyəsinə 
bilavasitə təsir edən problemləri 
aradan qaldırmaq, cəmiyyətin 
müxtəlif  təbəqələrinin, yerli və 
xarici şirkətlərin, beynəlxalq 
təşkilatların bu sahədə birgə 
əməkdaşlıq imkanlarını 
müəyyənləşdirərək ümumi işin 
xeyrinə yönəltməkdir.

Layihə çərçivəsində  
indiyədək  ölkənin müxtəlif 
bölgələrində 100 minlərlə  
şagirdin təhsil aldığı minlərlə  

məktəb binası inşa olunmuş 
və yenidən qurulmuşdur. 
Bu məktəblərin hər birində 
müasir laboratoriya, kitabxana, 
yeməkxana, ən son avadanlıqla 
təchiz edilmiş kompüter otaq-
ları, emalatxana, idman zalları, 
geniş meydançalar və ayrıca 
istilik sistemi vardır. Fondun 
təşəbbüsü ilə Bakıda və region-

larda  hazırda da yeni məktəblər, 
uşaq bağçaları, uşaq evləri, 
internat məktəb binaları tikilib 
istifadəyə verilir,  əsaslı təmir 
və bərpa olunur. Azərbaycanın 
Birinci vitse-prezidenti, Heydər 
Əliyev Fondunun preziden-
ti Mehriban xanım Əliyeva 
yeni istifadəyə verilən məktəb 
və uşaq bağçalarının açılış 
mərasimlərində iştirak edir, 
kollektivlərlə   görüşür.

Fondun layihəsi üzrə  inşa 
edilən Masazır qəsəbəsində 5 
nömrəli, Beyləqan şəhərində 8 
nömrəli, Masazır qəsəbəsində 4 
nömrəli məktəblərdə, Xaçmaz 
rayonu Palıdlı, Yevlax rayonu 
Kövər, Şabran rayonu Gilavar 
kənd orta məktəblərində, Pirşağı 
qəsəbəsində 112 nömrəli, Binə 
qəsəbəsi 326 nömrəli tam orta 
məktəblərində  təhsil  prosesi 
uğurla davam edir.  

Ölkə başçısının 
sərəncamları  ilə təsdiq edilmiş 
dövlət proqramları da məktəb 

tikintisinin genişlənməsinə 
əhəmiyyətli stimul vermişdir. 
Məktəb tikintisinin vacibli-
yi regionların sosial-iqtisadi 
inkişafı, yoxsulluğun azaldılma-
sı, məcburi köçkünlərin həyat 
şəraitinin yaxşılaşdırılması və 
məşğulluğunun artırılması  ilə  
əlaqədar çoxsaylı dövlət  proq-
ramlarında öz əksini tapmışdır. 
Bakı və ətraf qəsəbələrin sosial-
iqtisadi inkişafı ilə bağlı qəbul 
olunmuş dövlət proqramların-
da  tikintisi nəzərdə tutulmuş  
yeni məktəblər artıq istifadəyə 
verilmişdir.

Yeni təhsil müəssisələrinin 
tikintisi, mövcud məktəblər 
üçün əlavə korpusların inşası, 
əsaslı təmiri, müasir avadan-
lıqla, laboratoriyalarla təminatı 
nəticəsində iki və üçnövbəli 
məktəblərin sayı xeyli azalıb. 
Müstəqillikdən sonra apa-
rılan islahatlar nəticəsində 
Azərbaycanın elə regionu 
yoxdur ki, orada yeni məktəb bi-
naları tikilməsin, yaxud mövcud 
məktəblər təmir edilməsin. 

Bakı  şəhərində bu il  iki 
yeni məktəbin inşası davam 
edib. Həmçinin bir məktəb üçün 
1.416 şagird  yerlik yeni binanın 
tikintisi və beş məktəbdə cari 
təmir və mühəndis kommuni-
kasiya işləri aparılıb. Möhtərəm 
Prezidentimiz  İlham Əliyev  
Bakı şəhəri Ədalət Abbasov 
adına 257 nömrəli tam orta 
məktəbin yeni korpusunun açılı-
şında iştirak edib.

Qeyd edək ki, ümumtəhsil 
məktəblərinin təmir-tikinti işləri 
son illərdə  daha sürətlə  davam  
etdirilir. Bu işlər şagirdlərin 
təhsil şəraitinin yaxşılaşdırıl-
masına, tədrisin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsinə xidmət edir.

 Bu gün  elə  qaçqın  
şəhərciyi    yoxdur ki,  orada 
müasir tipli  yeni məktəb binası 
inşa edilməsin. Məlumat üçün 
bildirək ki,  2001-2016-cı illərdə  
məcburi  köçkünlər  üçün 95 
qəsəbə salınıb, 151 məktəb bi-
nası inşa edilib. Bu məktəblərin  
açılışında  cənab Prezident  
şəxsən iştirak edib.

Bu yaxınlarda   Prezi-
dent İlham Əliyev  və  Birinci 
vitse- prezident  Mehriban 
xanım  Əliyeva İsmayıllıya və  
Şamaxıya  səfərləri  zamanı iki 
yeni məktəbin  açılışında iştirak 
etmişlər.  İsmayıllı rayonunun 
Lahıc qəsəbəsindəki  yeni  
məktəbin  açılış mərasimində 
təhsil naziri Ceyhun Bayramov 
Prezident İlham Əliyevə və 
Birinci vitse-prezident Mehri-
ban xanım  Əliyevaya məlumat 
verdi ki, Lahıc qəsəbə tam orta 
məktəbi üçün bina 1928-ci ildə 
inşa edilmişdi. Məktəb 130 
şagird üçün nəzərdə tutulmasına 
baxmayaraq, burada 232 şagird 
təhsil alırdı. Binanın möv-
cud vəziyyəti müasir dövrün 
tələblərinə uyğun deyildi, eyni 
zamanda, qəsəbə əhalisinin 
sayının artması və ətraf kənlərdə 
tam orta məktəbin olmaması 
bu təhsil müəssisəsində şagird 
sıxlığı yaratmışdı. Lahıcda 400 
şagird yerlik yeni ümumtəhsil 
məktəbi inşa edilmiş, burada 
idman zalı və 175 yerlik akt zalı 
da yaradılıb. Videomüşahidə 
sisteminin quraşdırıldığı məktəb 
mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi 
ilə təchiz edilib.

Şamaxı rayonunun Meysəri 
kəndində də yeni  tam orta 
məktəbin  açılışı olmuşdur.

Lahıc  və Meysəri kənd 
tam orta məktəbləri  üçün 
yeni binaların inşası son 
illərdə təhsil sahəsində qa-
zanılan uğurların təməlində 
Azərbaycanın yeni təhsil 
modelinin dayandığını bir daha 
təsdiqləyir. 

Bir sözlə, istər məktəblərin 
maddi-texniki bazasının 
möhkəmləndirilməsi, istərsə 
də təhsilin digər sahələrində 
aparılan islahatların məqsədi 
keyfiyyətin yüksəldilməsidir. 
Lakin işlər bununla yekunlaş-
mır. Hazırda respublika üzrə 
cəmi 4500 məktəb var, onların 
çox hissəsi yenidən tikilib və bu 
proses davam edir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Məktəb tikintisi prioritet 
sahə olaraq qalır

Elmir VƏLİZADƏ: Nəqliyyat sahəsində 
Azərbaycan-Rusiya əməkdaşlığı yeni 

müstəviyə və inkişaf mərhələsinə keçir
 � Prezident İlham Əliyevin Rusiyaya rəsmi səfəri zamanı sentyabrın 1-də 

Soçidə Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin iştirakı ilə imzalanan çoxlu sayda 
sənədlər iki ölkə arasındakı siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə əlaqələrin inkişafının 
yeni mərhələyə qədəm qoymasına səbəb olacaq. Azərbaycan və Rusiya arasında 
nəqliyyat sahəsində mövcud münasibətlərin genişləndirilməsi və hüquqi bazanın 
formalaşdırılması istiqamətində imzalanan “Azərbaycan Respublikası Hökuməti 
və Rusiya Federasiyası Hökuməti arasında rəqəmsal nəqliyyat sistemləri sahəsində 
əməkdaşlıq haqqında Memorandum” da bu sənədlərdən biridir. Memorandum 
nəqliyyat sahəsində Azərbaycan-Rusiya əməkdaşlığının yeni müstəviyə və inkişaf 
mərhələsinə keçməsinə xidmət edəcək.

Bu sözləri AZƏRTAC-a nəqliyyat, 
rabitə və yüksək texnologiyalar nazirinin 
müavini Elmir Vəlizadə deyib.

Nazir müavini qeyd edib ki, həmin 
sənədin imzalanması Azərbaycan və 
Rusiya arasında nəqliyyat sahəsində 
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə, “Şimal-
Cənub” beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin 
rəqəmsal infrastrukturunun yaradılması 
üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə, hər 
iki dövlətdə informasiya-kommunikasiya 
texnologiyalarının nəqliyyat sahəsində 
tətbiqinə, innovasiya texnologiyalarının ya-
radılması və öyrənilməsi üzrə elmi-tədqiqat, 
texnoloji və eksperimental proqramların, 
layihələrin həyata keçirilməsinə, əldə 
edilmiş təcrübə və bilik mübadiləsinə səbəb 
olacaq.

“İmzalanmış sənəd ölkələrimiz üçün 
mühüm əhəmiyyət daşıyan sənədlərdən 
biridir. Memorandum nəqliyyat sahəsində 

Azərbaycan və Rusiya arasında 
əməkdaşlığın yeni müstəviyə və inkişaf 
mərhələsinə keçməsinə xidmət edəcək”, – 
deyə E.Vəlizadə qeyd edib.

Nazir müavini bildirib ki, memoran-
dumda nəqliyyat sahəsində logistika, inno-
vativ texnologiyalar və mövcud informasiya 
sistemlərinin inkişafında ölkələr arasında 
əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi 
qeyd olunur: “Bu baxımdan da həm 
ölkələrarası, həm də ölkələrin özündə 
bu sahədə işlərin görülməsi müddəası da 
sənəddə öz əksini tapıb. Bütün bunlar onu 
göstərir ki, bu sənədin imzalanması üçün 
ölkələrdə artıq müəyyən əsas, bünövrə möv-
cuddur. Həm Azərbaycanın, həm Rusiyanın 
informasiya-kommunikasiya texnologiyala-
rının xüsusilə də nəqliyyat sahəsində tətbiqi 
üzrə müsbət təcrübələri mövcuddur. Hesab 
edirik ki, bu təcrübələrin bölüşülməsi çox 
vacibdir”.

“Şimal-Cənub” beynəlxalq nəqliyyat 

dəhlizinin inkişaf etdirilməsi üçün memo-
randumda xüsusi müddəalar da nəzərdə 
tutulub. Nəqliyyat infrastrukturu ilə yanaşı, 
bu sahədə informasiya texnologiyaları-
nın infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi 
də nəzərdə tutulub. Azərbaycan qarşısı-
na qoyduğu nəqliyyat-tranzit, logistika 
mərkəzinə çevrilməsi hədəfinə yaxınlaşır. 
Artıq bizim buna müəyyən potensialımız da 
var. Azərbaycanın yaratdığı infrastruktur, 
yəni, avtomobil yolları, dəmir yolları, Bakı 
Beynəlxalq Ticarət Limanı və sair buna 
tam şəkildə imkan yaradır. Bu baxımdan, 
ölkələrimiz üçün “Şimal-Cənub” beynəlxalq 
nəqliyyat dəhlizi çox mühüm əhəmiyyətə 
malikdir. Bu gün dəhliz iki ölkənin iqti-
sadi potensialını yüksəldir. Hesab edirəm 
ki, imzalanmış memorandum bizə yeni 
bir mərhələyə keçməyə imkan yaradacaq, 
ölkələrimiz arasındakı əməkdaşlıq daha 
da inkişaf edəcək”, - deyə nazir müavini 
vurğulayıb.

Azərbaycan–Rusiya münasibətləri 
 qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa əsaslanır

 �  Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
Rusiya Federasiyasına rəsmi səfəri bir daha bütün 
dünyaya nümayiş etdirdi ki, iki dövlət arasındakı 
münasibətlər, ilk növbədə, bərabərhüquqlu, qarşılıqlı 
faydalı əməkdaşlığa söykənir. 

Qeyd edim ki, səfər za-
manı imzalanan “Azərbaycan 
və Rusiya arasında iqtisa-
di əməkdaşlığın prioritet 
istiqamətləri haqqında Birgə 
Bəyanat”, “Rusiya-Azərbaycan 
əməkdaşlığının başlıca 
istiqamətlərinin inkişa-
fı üzrə Fəaliyyət Planı” və 
“Azərbaycan Respublikası 
hökuməti ilə Rusiya Federasi-
yası hökuməti arasında 2024-cü 
ilədək Əməkdaşlıq Proqramı” 
kimi sənədlər həm kəmiyyət, 
həm də keyfiyyət göstəriciləri 
baxımından mühüm önəm 
daşıyır. 

“Rusiya-Azərbaycan 
əməkdaşlığının başlıca 

istiqamətlərinin inkişafı üzrə 
Fəaliyyət Planı”na xüsusi 
toxunmaq istərdim. Bu sənəd 
iki ölkə arasında siyasi dialoqu, 
ticari-iqtisadi inkişafı, inves-
tisiya qoyuluşu məsələlərini, 
yeni nəqliyyat dəhlizlərinin 
yaradılması, mədəni, huma-
nitar sahələrdə əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi və digər 
sahələr üzrə yol xəritələrini 
özündə əks etdirir. Xatırladım 
ki, Prezident Vladimir Pu-
tin mətbuata bəyanatında da 
bildirib ki, 2017-ci ildə Rusiya 
ilə Azərbaycan arasında əmtəə 
dövriyyəsi, demək olar ki, 35 
faiz artaraq 2,5 milyard dollara 
çatıb. Rusiyanın Azərbaycana 

birbaşa kapital qoyuluşu isə 
1,5 milyard dollar təşkil edib. 
Sahibkarlıq birlikləri arasında, 
o cümlədən, kiçik və orta biznes 
xətti ilə əlaqələr genişlənib. 
Rusiya-Azərbaycan İşgüzar Şu-
rası təkcə ötən il ümumi dəyəri 
450 milyon dollar olan 42 birgə 
layihəyə dəstək göstərib. 

Ölkə prezidentlərinin 
mətbuata  açıqlamasında 
cənab İlham Əliyev 
Rusiya-Azərbaycan iqtisa-
di münasibətlərini xüsusi 
vurğulayıb. Dövlət başçımız 

deyib ki, Rusiya idxala görə 
Azərbaycan üçün bir nömrəli 
tərəfdaşdır və qeyri-neft 
sahəsinin azərbaycanlı ixracatçı-
ları üçün birinci yerdədir. Yəni, 
əslində bu, ölkələrimiz arasında 
əməkdaşlığın miqyasının və 
əhəmiyyətinin bariz ifadəsidir. 

Sonda onu da deyim ki, bu 
səfər hazırda həm Rusiya, həm 
də Azərbaycan mətbuatında iki 
ölkə arasındakı münasibətlərin 
daha da möhkəmlənməsinə 
xidmət kimi qiymətləndirilir. 
Prezidentlərin görüşü və im-
zalanmış sənədlər də bir daha 
onu göstərir ki, Azərbaycan ilə 
Rusiya arasında dostluq, meh-
riban qonşuluq münasibətləri 
bundan sonra da sürətlə inkişaf 
edəcək, regionda sülhün və 
təhlükəsizliyin təminatı üçün 
başlıca rol oynayacaq. 

 Elçin QULİYEV,  
Milli Məclisin deputatı


