
Bakı şəhərinin 2020–2040-cı illər üzrə 20 illik perspektiv döv-
rü əhatə edən Baş Planına əsasən, 2027-ci ilin sonunadək Abşe-
ron yarımadasında 20 sərnişin stansiyasının yenidən qurulması, 
aktivləşdirilməsi və ya inşası, o cümlədən Biləcəri stansiyası ilə 
Bakı Dəmir Yolu Vağzalı arasında “Şimal-Cənub” istiqamətindəki 
dəhliz boyu 4 yeni stansiyanın tikintisi nəzərdə tutulur. Lökbatan 
qəsəbəsindən keçən dəmir yolu infrastrukturunun yenidən qurul-
ması və sərnişin stansiyası kimi xidmət göstərməsi, Lökbatandan 
Bakı Dəmir Yolu Vağzalına müntəzəm şəhərətrafı dəmiryolu 
reyslərinin açılması planlaşdırılır.

Bakıxanov stansiyasından Zirəyə doğru uzanan və 
Bülbülə, Əmircan, Suraxanı, Yeni Suraxanı, Binə, Qala, 
Dübəndi və Zirədə yenidən qurulacaq 8 stansiyadan ibarət 
xəttin bərpası, habelə “Qaradağ–Güzdək”, “Zabrat–Maş-
tağa–Zağulba” dəmiryolu dəhlizlərinin və Qaradağ rayonu 
ərazisində 2 yeni dayanacaq məntəqəsinin yaradılması 
nəzərdə tutulur.

Bunlarla yanaşı, şəhər mərkəzinin yarımadanın şimal 
istiqaməti ilə birbaşa dəmiryol bağlantısının təmin edilməsi 
və dəmiryol nəqliyyatının əhatə dairəsinin genişləndirilməsi 
məqsədilə 2040-cı ilədək yeni “Binəqədi–Mehdiabad–Fatmai-
Pirşağı” dəmiryolu dəhlizinin yaradılması planlaşdırılır.

2040-cı ilədək Abşeron yarımadası üzrə dəmiryol 
şəbəkəsinin ümumi uzunluğunun 198 kilometrdən 280 
kilometrə, stansiyaların sayının isə 26-dan 55-ə çatdırılması 
nəzərdə tutulur.

Hazırda şəhər ərazisində bir sıra istifadə olunmayan 
dəmiryol təhkim zolağı və istifadə olunmayan yük xətləri var. 
Qeyd olunan mövcud infrastruktur yenidən aktivləşdirilə və 
“tramvay-elektrik qatarı” sisteminin tətbiqində bu infrastruktur 
imkanlarından istifadə oluna bilər.

“Xalq qəzeti”

Baş Prokurorluq: Ermənistan 
tərəfindən döyüşlərdə iştirak 
etmiş Fransa və Gürcüstan 

vətəndaşları barədə  
cinayət işi başlanıb

Baş Prokurorluğun 
mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
həyata keçirilən tədbirlərin 
davamı kimi, Azərbaycan 
Respublikasının Baş Proku-
rorluğunda Fransa Respub-
likasının vətəndaşı Artur 
Oqanisyan və Gürcüstan 
vətəndaşı Vaaqn Çaxalyanın 
Azərbaycan Respublikası-
nın ərazisində törətdikləri 
cinayət əməllərinə dair yerli 
və xarici kütləvi informasiya 
vasitələrində yayılmış çox-
saylı məlumatlar əsasında 
araşdırma aparılıb.

Araşdırmalarla xarici 
ölkə vətəndaşları Artur 
Oqanisyan və Vaaqn Ça-
xalyanın Ermənistanda və 
Azərbaycan Respublikasının 
işğal olunmuş ərazilərində 
olan şəxslərlə cinayət 
əlaqəsinə girib cinayətkar 
birlik tərkibində birləşərək 
“Azərbaycan Respublikası-
nın dövlət sərhədi haqqın-
da” Qanunun və Miqrasiya 
Məcəlləsinin tələblərinə 
zidd olaraq Azərbaycan 

Respublikasının beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış dövlət 
sərhədini müəyyən edilmiş 
sənədlər olmadan və dövlət 
sərhədinin nəzarət-buraxılış 
məntəqələrindən kənarda, 
yəni, Ermənistan ərazisindən 
qanunsuz keçərək Xankəndi 
şəhəri və işğal altında olan 
digər yaşayış məntəqələrinə 
gəlmələrinə, “Dağlıq Qara-
bağ respublikası” adı altında 
fəaliyyət göstərən qanun-
suz rejimin dəstəklənməsi 
məqsədilə Azərbaycan 
Respublikasının dinc 
vətəndaşlarına və antiter-
ror əməliyyatlarını həyata 
keçirən silahlı qüvvələrinə 
qarşı, eləcə də Azərbaycan 
Respublikasının ərazilərinin 
işğal edilməsinə yönələn 
təcavüzkar müharibədə 
Ermənistan Respublika-
sının siyasi-hərbi rejimi 
tərəfindən hərbi münaqişədə 
muzdlu kimi istifadə 
edilmələrinə əsaslı şübhələr 
müəyyənləşdirilib. Həmçinin 
araşdırmalarla həmin 
şəxslərin qanunsuz olaraq 

əldə etdikləri odlu silahlar-
dan, döyüş sursatlarından 
və komplekt hissələrindən 
istifadə etməklə 
Azərbaycan Respublikası 
vətəndaşlarına qarşı terror-
çuluq fəaliyyətində iştirak 
etmələrinə şübhələr üçün 
əsaslar müəyyən olunub.

Faktla bağlı Azərbaycan 
Respublikasının Baş proku-
roru tərəfindən Azərbaycan 
Respublikasının Cinayət 
Məcəlləsinin 100.2-ci 
(təcavüzkar müharibəni 
aparma), 29, 120.2.1-ci 
(cinayətkar birlik–təşkilat 
tərəfindən qəsdən adam 
öldürməyə cəhd), 29, 
120.2.4-cü (xüsusi aman-
sızlıqla və ya ümumi 
təhlükəli üsulla qəsdən 
adam öldürməyə cəhd), 29, 
120.2.12-ci (milli, irqi, dini 
ədavət və ya düşmənçilik 
niyyəti ilə qəsdən adam 
öldürməyə cəhd), 279.3-cü 
(qanunvericiliklə nəzərdə tu-
tulmayan silahlı birləşmələri 
yaratma) və digər maddələri 
ilə cinayət işi başlanıb. İstin-
taqın aparılması Baş Proku-
rorluğun İstintaq İdarəsinə 
tapşırılıb.

Baş Prokurorluq 
tərəfindən həmin şəxslərin 
vətəndaşı olduqları ölkələrin 
səlahiyyətli qurumlarına 
hüquqi yardım haqqında 
sorğular göndərilib.

Hazırda iş üzrə intensiv 
istintaq-əməliyyat tədbirləri 
davam etdirilir.

Azərbaycanda koronavirus 
infeksiyasına 215 yoluxma faktı 

qeydə alınıb, daha  117 nəfər sağalıb

Azərbaycan Respublikasında koronavirus 
infeksiyasına 215 yeni yoluxma faktı 
qeydə alınıb, daha  117 nəfər sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında operativ 
qərargahdan AZƏRTAC-a verilən məlumata 
görə, COVID-19 üçün götürülən analiz 
nümunələri müsbət çıxmış 2 nəfər vəfat edib.

Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 41 min 519 
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması 
faktı müəyyən edilib. Onlardan 39 min 129 
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 605 nəfər 
vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 1785 nəfərdir.

Ötən müddət ərzində 1 milyon 162 min 62 
test aparılıb. Bugünkü test sayı isə  5124-dür. 

Baş Prokurorluğun mətbuat 
xidməti xəbər verir

Ermənistan ordusunun Quzanlı 
qəsəbəsini atəşə tutması 

nəticəsində dörd nəfər xəsarət alıb

Təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi 
rəhbərliyi beynəlxalq hüququn norma və 
prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq dinc əhaliyə 
qarşı terror əməllərini davam etdirir.

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən 
bildiriblər ki, işğalçı ölkənin silahlı 
qüvvələrinin yaşayış məntəqələri və mülki 
əhalini hədəfə almaqla oktyabrın 9-da saat 14 
radələrindən başlayaraq, Ağdam rayonunun 
Quzanlı qəsəbəsini müxtəlif istiqamətlərdən 
raket və artilleriya mərmilərindən intensiv atəşə 
tutub.

Oktyabrın 9-da saat 14 radələrində Quzanlı 
qəsəbə sakinləri 1979-cu il təvəllüdlü Hüsey-
nov Əlizamin Cavid oğlu, 1978-ci il təvəllüdlü 
Zeynalov Elçin Əli oğlu, 1984-cü il təvəllüdlü 
Məmmədova Lalə Məhəmməd qızı və 1992-ci 
il təvəllüdlü Rzayev Elçin Hənifə oğlu qəsəbə 
ərazisinə mərmi düşməsi nəticəsində müxtəlif 
dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya 
yerləşdiriliblər.

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən 
döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq-
əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir.

Düşmənin ağır artilleriya atəşi 
nəticəsində Goranboy və Tərtər 
rayonlarında xəsarət alanlar var

Təcavüzkar Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi 
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud 
şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini 
davam etdirir.

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, işğalçı ölkənin silahlı 
qüvvələri yaşayış məntəqələri və mülki əhalini 
hədəfə almaqla oktyabrın 9-da saat 18 radələrindən 
başlayaraq, Goranboy və Tərtər rayonlarını müxtəlif 
istiqamətlərdən raket və artilleriya mərmilərindən 
intensiv atəşə tutub.

Oktyabrın 9-da saat 18 radələrində Goranboy 
rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndinə düşmən ölkənin 
silahlı qüvvələri tərəfindən 22 top mərmisinin 
atılması nəticəsində kənd sakini 1980-ci il təvəllüdlü 
Mehracov Sənan Yusif oğlu müxtəlif dərəcəli bədən 
xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

Bundan başqa, Tərtər rayonunun inzibati 
mərkəzinin də eyni zamanda, top atəşinə tutulma-
sı nəticəsində rayon sakini 1968-ci il təvəllüdlü 
Fərəcov Müşfiq Təvəkkül oğlu müxtəlif dərəcəli 
bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən 
döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq-
əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir.

AZƏRTAC
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Hava limanından 
Suraxanı və Binəyə 
dəmiryol xətti çəkiləcək

Hava limanından 
Suraxanı və Binəyə 
dəmiryol xətti çəkiləcək

Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava 
 Limanından Yeni Suraxanı və Binə qəsəbələrinə 
doğru uzanan yeni dəmiryol xəttinin  inşası, 
həmçinin Hövsan dəmiryol stansiyasının 
fəaliyyətinin bərpası nəzərdə tutulur.

Ermənistan Respublikasının işğalçı mahiyyətinin 
beynəlxalq müstəvidə bir daha ifşa edilməsi, eləcə 
də ordumuza və dinc əhaliyə qarşı cinayətlər 
törətmiş təxribatçı erməni birləşmələrinin hərbi 
qulluqçularının beynəlxalq hüquq normaları 
çərçivəsində məsuliyyətə cəlb olunmaları üçün 
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu 
tərəfindən zəruri tədbirlərin görülməsi davam 
etdirilir.

Elm dünyasında nadir iste-
dada sahib olan insanlar var ki, 
bu sahədəki xidmətləri müəyyən 
bir müddətdən sonra və elmi 
dünyagörüşünün inkişafı za-
manı insanlar tərəfindən daha 
yaxşı dərk olunur. İstedadlı alim, 
ictimai xadim, ecazkar qadın və 
ana olan Aida İmanquliyeva belə 
alimlərdən, belə şəxsiyyətlərdən 
biridir. Bununla yanaşı, Aida 
xanım Azərbaycan qadınına xas 
olan bütün nəcib keyfiyyətləri 
özündə cəmləşdirməsilə də 
xatirələrdə iz qoymuşdur. Ən 
əsası, onun həyat yolu həyatın 
və varlığın təməlində dayanan 
mənəvi prinsiplərin birləşməsinin 
tam bir əksi idi. Bəlkə də elə buna 
görədir ki, Azərbaycan tarixində 
ilk qadın şərqşünas, elmlər dok-
toru Aida İmanquliyeva ömrünü 
xalqımızın tarixi və ənənələrilə 
bağlı olan Şərq mədəniyyəti və 
ədəbiyyatının öyrənilməsinə 
həsr edərək keçmişlə müasirlik 
arasında əlaqənin bərpasına can 
atmışdı. Aida İmanquliyeva fəal 
ərəbşünas alim, elmi ictimaiyyətin 
hörmətini qazanan nüfuzlu bir 
alim kimi tanınırdı. Ümumitti-
faq Şərqşünaslar Cəmiyyətinin 
üzvü və eyni zamanda, Şərq 
Ədəbiyyatının Tədqiqatı üzrə 
Ümumittifaq Koordinasiya Şurası-
nın üzvü idi. 

Çoxşaxəli elmi fəaliyyəti 
və fundamental tədqiqatları 
ilə şərqşünaslıq elminə mü-
hüm töhfələr verən Aida İman-
quliyeva təkcə Azərbaycan 
şərqşünaslığını deyil, eyni 
zamanda, dünya şərqşünaslığını 
da zənginləşdirmiş və inkişaf 

etdirmişdi. O, elmi əsərlərində 
dövründən xeyli əvvəl, Qərb və 
Şərq mədəniyyətlərinin qar-
şılıqlı təsirini elmi cəhətdən 
əsaslandırmışdı. Özündən sonra 
zəngin elmi irs qoyan Aida İman-
quliyeva istedadı, təşkilatçılıq 
qabiliyyəti və pedaqoji fəaliyyəti 
özündə birləşdirən alimlərdən 
və müasir ərəb ədəbiyyatının 
ən nüfuzlu tədqiqatçılarından 
biri kimi şərqşünaslıq elminin 
tarixinə əbədi daxil olan az-
saylı mütəxəssislərdən biridir. 
O, Azərbaycan şərqşünaslar 
məktəbinin nümayəndəsi kimi, 
ölkəmizi Moskva, Kiyev, Sankt-
Peterburq, Poltava, Düşənbə, 
Tbilisi və digər şəhərlərdə 

keçirilən elmi konfranslarda, 
konqreslərdə, simpoziumlarda 
təmsil etmişdi. 

Aida xanımın ictimai şü-
urda iz qoyduğu Şərq ilə 
Qərbi birləşdirən ədəbi-
fəlsəfi düşüncəsi təkcə dünya 
mədəniyyətinin, ümumbəşəri 
dəyərlərin öyrənilməsi deyil, həm 
də milli özünüdərkin ifadəsidir. 
Bu xeyirxah və iradəli xanımın 
elmi yaradıcılığı çox zəngindir. 
Onun nəzəri tədqiqat dairəsini 
ümumiləşdirən "Ərəb filologiyası 
məsələləri", "Şərq filologiyası 
məsələləri", "Şərq problemləri: 
tarix və müasirlik" və onlarca 
digər məqalə və elmi əsərləri ali-
min elmi maraq və tədqiqatlarının 

genişliyinin, təkcə filologiya ilə 
deyil, həm də digər ictimai-huma-
nitar elmlərlə münasibətinin və 
əlaqəsinin göstəricisidir. Bundan 
başqa, Aida İmanquliyevanın elmi 
fəaliyyətinin maraq dairəsi geniş 
və çoxşaxəlidir. Onun çoxsaylı 
elmi əsərlərində Şərq və Qərb 
mədəniyyəti ənənələrinin sintezi, 
yaradıcılıq üslubunun inkişafı və 
yeni ədəbi cərəyanların mey-
dana çıxması müşahidə olunur 
və bu da, öz növbəsində, təkcə 
ərəbcə deyil, ümumilikdə, Şərq 
ədəbiyyatı üçün də gələcək 
araşdırmalara zəmin yaradır. Aida 
İmanquliyeva təkcə yaradıcılı-
ğında deyil, həm də təşkilatçılıq 
fəaliyyətində – mövcud rejim 
çərçivəsində Azərbaycan milli 
mənliyini qoruyub saxlamaq 
və inkişaf etdirmək missiyası-
na da sadiq qalmışdı. Şöbəyə 
rəhbərlik etdiyi dövrdə 10-dan çox 
şərqşünas namizədlik dissertasi-
yasını müdafiə edərək filologiya 
elmləri namizədi dərəcəsi almış-
dı. 

Aida İmanquliyeva elmi 
fəaliyyətlə yanaşı, pedaqoji 
fəaliyyətlə də məşğul olmuşdu. O, 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
şərqşünaslıq fakültəsində ərəb 
ədəbiyyatından dərs demişdi. 
Məhz buna görə də 1991-ci ilin 
mart ayında SSRİ Nazirlər Kabi-
neti yanında fəaliyyət göstərən 
Ali Attestasiya Komissiyasının 
qərarı ilə Aida İmanquliyevaya 
professor adı verilmişdi. 1991-ci 
ilin avqust ayında Aida İmanqu-
liyeva Şərqşünaslıq İnstitutunun 
direktoru vəzifəsini icra etməyə 
başlamış və həmin ilin dekab-
rında institutun direktoru təyin 
edilmişdi. Aida İmanquliyevanın 
elmi, ictimai-siyasi fəaliyyətindən 

danışarkən, onun tərcüməçilik 
fəaliyyətini qeyd etmək lazımdır. 
Məsələn, Aida xanım ADU-nun 
şərqşünaslıq fakültəsinin ərəb 
dili müəllimi, filologiya elmləri 
namizədi M.Qarayevlə birlikdə 
“İnsan və quş” adlı hekayələr 
toplusunu nəşr etdirmişdi. Bun-
dan əlavə, onun ərəb filologiyası 
şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən 
tərcümə olunan İraq yazıçılarının 
əsərlərinin yer aldığı antologiya-
nın nəşrində xidmətlərini də qeyd 
etmək lazımdır. Aida İmanquli-
yeva müxtəlif dövrlərdə müxtəlif 
nəşriyyat orqanlarında nəşr olu-
nan bir çox ərəb ədəbiyyatı kitabı-
nın elmi redaktoru da olmuşdu. 

Əlamətdar haldır ki, Aida 
xanımın elmi yaradıcılığı-
na, şərqşünaslıq elminə bö-
yük töhfəsinə verilən yüksək 
qiymətlər təkcə sovet və Rusiya 
ərəbşünaslığı nümayəndələrinin 
dilindən deyil, həm də ərəb elmi 
və dövri mətbuatının səhifələrində 
də səslənir. Məsələn, Misirin ən 
iri "Əl-Əhram" qəzetində dərc 

edilmiş məqalədə Aida İmanqu-
liyevanın ədəbi irsi Azərbaycanı 
ərəb dünyası ilə birləşdirən körpü 
adlandırılır, filologiya elmləri 
doktoru, professor, pedaqoq Aida 
İmanquliyevanın ərəb filoloji fik-
rinin ümumdünya mədəniyyətinə 
inteqrasiyasının başlanğıcını 
qoyan görkəmli şərqşünaslar 
silsiləsinə daxil olduğu bildirilir. 
Bununla yanaşı, dünyanın bir 
sıra ölkələrində, o cümlədən, 
ərəb dünyasında yaxşı tanı-
nan, əsərlərinə tez-tez istinad 
edilən Aida İmanquliyeva yeni 
və müasir ərəb ədəbiyyatının 
ən nüfuzlu tədqiqatçılarından 
biri kimi şərqşünaslıq tarixinə 
əbədi daxil olmuş azsaylı 
mütəxəssislərdəndir. Aida xanım-
la birlikdə çalışmış Azərbaycanın 
tanınmış ziyalıları bildirirlər ki, 
onun ərəb ədəbiyyatı haqqında 
yazdığı məqalələr, beynəlxalq 
konfrans və simpoziumlarda 
etdiyi çıxışlar, uzun illər BDU-nun 
şərqşünaslıq fakültəsində oxudu-
ğu yüksək səviyyəli mühazirələr 
yeni ərəb ədəbiyyatının çağdaş 

dövrdə daha dərindən öyrənilməsi 
üçün ən gözəl mənbələrdən, 
mötəbər elmi vəsaitlərdəndir.

Təəssüf ki, Aida xanım 
həyatdan çox tez, 53 yaşına çat-
madan köçdü. O, yaradıcılığının 
demək olar ki, çiçəkləndiyi dövrdə 
dünyasını dəyişdi. Onun vəfatı ilə 
Azərbaycan şərqşünaslığı çox şey 
itirdi. Bununla yanaşı, şoxşaxəli 
yaradıcılıq və ictimai fəaliyyətinə 
baxmayaraq, Aida xanım həm də 
çox gözəl həyat yoldaşı, mehri-
ban ana idi. Aida xanımın qızı, 
Azərbaycan Respublikasının 
Birinci vitse-prezidenti Mehriban 
xanım Əliyeva müsahibələrinin 
birində anası haqqında belə 
demişdi: “Mənim 27 yaşım olanda 
anamı itirdim. Anamı itirəndə 
onun cəmi 53 yaşı var idi. O, 
inanılmaz dərəcədə gözəl, güclü, 
xoşbəxt qadın idi. Azərbaycanda 
ilk şərqşünas professor, 
Şərqşünaslıq İnstitutunun rəhbəri 
idi. Altı ay ərzində gözümün qaba-
ğında, qollarım üstündə bu insanı 
itirdim. Yəqin ki, əsas göz yaşları-
mı o vaxt axıtmışam. Bu itki, yəqin 
ki, məni çox möhkəmlətdi”. 

  Aida xanım deyirdi ki, 
insanın etdiyi xeyirxahlıq zahiri 
mərasimlərə riayət etməkdən 
yüksəkdə durur və buna görə onu 
mükafatlandıran Allah üçün daha 
əziz, daha istəniləndir. Özündən 
sonra böyük irs qoyub getmiş 
Aida xanımın xatirəsi bu gün mil-
yonların qəlbində, məhz ziyalılıq 
və mənəviyyat mücəssəməsi kimi 
yaşayır, həmişə ehtiramla anılır. 

“Xalq qəzeti”

Ziyalılıq və mənəviyyat mücəssəməsi – 
AIDA  IMANQULIYEVA

Bu gün görkəmli şərqşünas alim, professor Aida İmanquliyevanın anadan olmasından 81 il ötür 

Bu adı haqlı olaraq XX əsrin ikinci yarısında 
Azərbaycan elminin fenomeni adlandırmaq 
olar. Ona görə ki, Aida İmanquliyevanın əsərləri 
Şərq və Qərb mədəniyyətlərinin qarşılıqlı 
münasibətlərinin aktual mövzusunun və müasir 
dünyanın iki böyük ənənəsi arasında körpü 
kimi Azərbaycanın mühüm rolunun anlaşılması 
nöqteyi-nəzərindən böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Bu baxımdan, professor Aida İmanquliyeva istər 
Azərbaycanda, istərsə sərhədlərimizdən çox 
uzaqlarda da yaxşı tanınır və bu gözəl, xeyirxah, 
eyni zamanda, iradəli xanım qısa və mənalı 
ömründə yalnız elmin zirvəsini deyil, həm də 
qəlbləri fəth etməsilə xatirələrdə yaşayır. 


