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Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanın  
Baş nazirinin müavinini qəbul edib 

Qazaxıstan Respublikasının Baş na-
zirinin müavini, Xarici İşlər naziri Muxtar 
Tleuberdi Qazaxıstan dövlətinin başçısı 
Kasım-Jomart Tokayev və Qazaxıstanın 
birinci Prezidenti – Elbası Nursultan 
Nazarbayevin salamlarını dövlətimizin 
başçısına çatdırdı.

Prezident İlham Əliyev Qazaxıstan 
dövlətinin başçısının və Qazaxıstanın 
birinci Prezidentinin salamlarına görə 
minnətdarlığını bildirdi, onun da sa-
lamlarını Kasım-Jomart Tokayevə və 
Nursultan Nazarbayevə çatdırmağı 
xahiş etdi.

Görüşdə ölkələrimiz arasında dost-
luq və qardaşlıq əlaqələrinin əsasının 
ulu öndər Heydər Əliyev və Qazaxısta-
nın birinci Prezidenti – Elbası  Nursultan 

Nazarbayev tərəfindən qoyulduğu 
qeyd olunaraq, hazırda bu siyasətin 
Azərbaycanın və Qazaxıstanın dövlət 
başçıları tərəfindən uğurla davam 
etdirildiyi bildirildi, Prezidentlər arasın-
da daimi təmasların əməkdaşlığımızın 
inkişafı üçün yaxşı əsas yaratdığı 
vurğulandı.

Söhbət zamanı iqtisadi əlaqələrə 
toxunularaq, investisiya layihələrinin və 
nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafının önəmi 
qeyd olundu. Qarşıdakı illərdə yük-
daşımanın həcminin artırılmasının və 
tariflərin unifikasiyası üçün daha əlverişli 
şəraitin yaradılmasının vacibliyi bildirildi.

Eyni zamanda, ticarət dövriyyəsinin 
artırılmasının da gündəlikdə duran 
mühüm məsələlərdən biri olduğu qeyd 

edildi və pandemiya bitdikdən sonra 
ticarət dövriyyəsinin bərpa olunacağı-
na və artırılacağına ümidvarlıq ifadə 
olundu. Bu baxımdan ticari-iqtisadi 
əməkdaşlığın şaxələndirilməsinin və 
qarşılıqlı ixracın genişləndirilməsinin 
vacibliyi vurğulandı.

Görüşdə ölkələrimiz arasında 
beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində 
də sıx əlaqələrin mövcud olduğu 
məmnunluqla qeyd edildi.

Muxtar Tleuberdi Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünün bərpası, BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq 
qətnamələrinin həyata keçirilməsi və 
Qələbə münasibətilə Azərbaycan Res-
publikasının Prezidentini və Azərbaycan 
xalqını səmimiyyətlə təbrik etdi. O, 
bu Qələbənin regionda sülhün və 
təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi işinə 
xidmət etdiyini bildirdi. 

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev Pakistanın Quru 
Qoşunlarının komandanını qəbul edib

Ordu generalı Qamar Caved 
Bacvanı salamlayan Prezident İlham 
Əliyev dedi: 

– Sizi görməyə çox şadam. Xoş 
gəlmisiniz. Ümidvaram ki, ölkəmizə 
səfəriniz çox səmərəli olacaq və bu, 
bizim sıx tərəfdaşlıq münasibətlərimizi 
daha da gücləndirəcək. Biz çox şadıq ki, 
ölkələrimiz arasında əlaqələr çox uğurla 
inkişaf edir. Pakistan və Azərbaycan iki 
qardaş ölkə olaraq ikitərəfli əlaqələrini 
gücləndirir. Biz xüsusilə İkinci Qarabağ 
müharibəsində Pakistanın Azərbaycana 
göstərdiyi çox fəal dəstək mövqeyinə 
görə minnətdarıq. Müharibənin ilk 
günlərindən ölkənizin ali rəhbərliyi –  
Prezident və Baş nazir ərazi bütöv-
lüyümüzün bərpasında Azərbaycana 
tam dəstəklərini ifadə etdilər. Bu, bizim 
əməkdaşlığımızın çox mühüm elemen-
ti və qardaşlıq əlaqələrimizin həqiqi 
nümayişidir. Pakistanın digər yüksək 
rütbəli rəsmiləri, parlament üzvləri və 
ictimai xadimlər Ermənistan ordusunun 
tam məğlubiyyəti və Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün bərpası ilə nəticələnmiş 
44 günlük müharibə ərzində bizi 
dəstəklədilər. Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi Azərbaycan tərəfindən güc 
və siyasi yolla həll olundu. 

Mən, həmçinin qeyd etmək istərdim 
ki, Pakistan bizim torpaqlarımızın işğalı 
səbəbindən Ermənistanı tanımayan 
və Ermənistanla diplomatik əlaqələr 
qurmayan az sayda ölkələrdən biridir. 
Bu, ölkələrimiz arasında qardaşlıq 
əlaqələrimizin daha bir nümayişidir. 
Azərbaycan xalqı bunu bilir. Biz hər 
zaman Azərbaycanı kimin dəstəklədiyi 
və müharibə zamanı bizi kimin 
dəstəklədiyi barədə mesaj veririk. 
Ona görə də bütün şəhər və ölkə 

boyu Pakistan bayraqlarının olması 
təəccüblü deyil, bunun nəticəsində 
ölkələrimiz və xalqlarımız arasındakı 
qardaşlıq güclənəcək. Bildiyiniz kimi, 
Azərbaycan Kəşmir məsələsində hər 
zaman Pakistanı dəstəkləyir. Bizim açıq 
mövqeyimiz dəfələrlə nümayiş etdirilib. 
Bu mövqe ədalət, beynəlxalq hüquq 
və qardaşlıq əlaqələrimizə əsaslanır. 
Biz bütün məsələlərdə qardaşlarımızı 
dəstəkləməliyik. 

Azərbaycan Qoşulmama 
Hərəkatının sədri kimi beynəlxalq 
hüquq və ədaləti fəal şəkildə müdafiə 
edir. Mən Bakıda keçirilən sammitdə 
şəxsən iştirak etdiyinə və Qoşul-
mama Hərəkatı çərçivəsində bizim 
təşəbbüsləri dəstəklədiyinə görə Pakis-
tanın Prezidentinə çox minnətdaram. 
Əməkdaşlığımız uğurla inkişaf edir. 
Biz müdafiə və müdafiə sənayesi 
sahələrində çox yüksək səviyyəli 
tərəfdaşlıq nümayiş etdiririk. Sizin bizim 
ölkəmizə səfəriniz bunun daha bir 
göstəricisidir. Biz Pakistanın müdafiə 
sənayesi məhsullarına çıxışımız 
olduğuna görə məmnunuq. Bildiyiniz 
kimi, biz bu məhsulları alırıq, bu da 
bizim hərbi potensialımızı gücləndirir. 
Düşünürəm ki, qarşıdakı illərdə biz 
hərbi əməkdaşlığımızı genişləndirməli 
və tərəfdaşlığımızı gücləndirmək üçün 
birgə hərbi təlim və başqa təşəbbüslər 
planlaşdırmalıyıq. Əminəm ki, bu və bir 
çox başqa məsələlər həmkarlarınızla 
müzakirə mövzuları kimi sizin 
gündəliyinizdə olacaq. Sizə yaxşı vaxt 
keçirməyi arzulayıram. Bir daha xoş 
 gəlmisiniz.

Pakistan İslam Respublikasının 
Quru Qoşunları komandanı ordu ge-
neralı Qamar Caved Bacva Pakistanın 

Baş naziri İmran Xanın salamlarını 
dövlətimizin başçısına çatdırdı. 

Prezident İlham Əliyev  Pakistanın 
Baş nazirinin salamlarına görə 
minnətdarlığını bildirdi, onun da 
 salamlarını İmran Xana çatdırmağı 
xahiş etdi.

Ordu generalı Qamar Caved 
 Bacva  dedi: 

– Cənab Prezident. İlk növbədə, 
Sizinlə görüşmək mənim üçün böyük 
şərəfdir. Birincisi, Ermənistanı məğlub 
edərək və ərazilərinizi geri qaytararaq 
qazandığınız tarixi Qələbə münasibətilə 
səmimi qəlbdən təbriklərimi qəbul 
etməyinizi xahiş edirəm. Düşünürəm ki, 
bu, hər bir müsəlman, hər bir pakistanlı 
üçün möhtəşəm hadisədir. Ölkənizə qar-
şı qərəzliliyə baxmayaraq, Siz ərazi bü-
tövlüyünüzü bərpa etdiniz. Sizi səmimi 
qəlbdən təbrik edirəm. İkincisi, mən 
qeyd etmək istərdim ki, 1993-cü ildə 
dostlarımdan biri Azərbaycana gəlmişdi 
və o zaman çox məyus olmuşdu. O, 
ötən il buraya səfər etdi və heyran oldu, 
dedi ki, görkəmli şəxsiyyət olan atanızın 
və Sizin rəhbərliyinizlə Azərbaycan son 
30 ildə inkişaf edib. O qeyd etdi ki, bunu 
yüksək qiymətləndirir. 

Zati-aliləri, Azərbaycan ilə  bizim 
 ortaq tərəfdaşlarımızdan biri də 
Türkiyədir. Sizin “bir millət, iki dövlət” 
dediyiniz kimi, Türkiyə bizim də 
qəlbimizə çox yaxındır. Dünyada ən 
yaxın əlaqələrimiz Türkiyə ilədir. Hər 
üç ölkə arasında sıx əlaqələrin olması 
əməkdaşlığımız üçün hədsiz imkanlar 
açır. Bizim Azərbaycanda nəzərdən 
keçirəcəyimiz bir çox imkanlar var,  
iş adamlarımız buraya səfər edə  
bilərlər.

Görüşdə nəqliyyat,  logistika, 
 energetika, ticarət dövriyyəsi 
sahələrində əməkdaşlıq məsələləri də 
müzakirə olundu.

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 
21-də Qazaxıstan Respublikasının Baş nazirinin müavini, Xarici 
İşlər naziri Muxtar Tleuberdini qəbul edib. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
iyunun 21-də Pakistan İslam Respublikasının Quru Qoşunları 
komandanı ordu generalı Qamar Caved Bacvanı qəbul edib.

Goranboy rayonunun Əlirzalı–Xan Qərvənd–
Səfikürd–Tap Qaraqoyunlu avtomobil yolunun 

tikintisi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Otuz bir min nəfər əhalinin yaşa-
dığı 8 yaşayış məntəqəsini birləşdirən            
Əlirzalı–Xan Qərvənd–Səfikürd–Tap 
Qaraqoyunlu avtomobil yolunun tikin-
tisinin başa çatdırılması məqsədilə 
“Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 
dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait 

qoyuluşu (investisiya xərcləri) üçün 
nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsü”nün 
1.1.7-ci yarımbəndində göstərilmiş 13,5 
milyon (on üç milyon beş yüz min) ma-
nat Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət 
Agentliyinə ayrılsın.

2. Azərbaycan  Respublikasının 
Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın 
1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə 
maliyyələşməni təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli 
gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 21 iyun 2021-ci il 

 “Dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait hesabına işlərin və xidmətlərin 
göstərilməsinə görə əlavə dəyər vergisindən azad olunan publik 

hüquqi şəxslərin siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında”  
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 30 iyul tarixli  

1119 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konsti-
tusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2020-ci il 30 iyul tarixli 1119 
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2020, 
№ 7, maddə 899; Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2021-ci il 8 may 
tarixli 1336 nömrəli Fərmanı) ilə təsdiq 
edilmiş “Dövlət büdcəsindən ayrılmış 
vəsait hesabına işlərin və xidmətlərin 

göstərilməsinə görə əlavə dəyər 
vergisindən azad olunan publik hüquqi 
şəxslərin siyahısı”nın 28-ci hissəsinin 
sonundan nöqtə işarəsi çıxarılsın 
və aşağıdakı məzmunda 29 – 31-ci 
hissələr əlavə edilsin:

“29. Azərbaycan Respublikası 
Təhsil Nazirliyinin tabeliyində Təhsildə 
Keyfiyyət Təminatı Agentliyi

30. Azərbaycan Respublikası Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 
tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyi

31. Azərbaycan Respublikası Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 
tabeliyində Dövlət Tibbi-Sosial Eksperti-
za və Reabilitasiya Agentliyi.”. 

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 21 iyun 2021-ci il 

Şuşa Bəyannaməsi milli iqtisadiyyatların 
inkişafında da önəmli rol oynayacaq

Şuşa Bəyannaməsində 
Azərbaycanla Türkiyə 
arasında ticarət-iqtisadi 
münasibətlərdə milli iq-
tisadiyyatların və ixracın 
şaxələndirilməsi, eləcə 
də perspektiv sahələrdə 

birgə istehsalın qurulması, 
 investisiya əməkdaşlığının 
qarşılıqlı faydalı  inkişafı 
üçün daha əlverişli 
şəraitin genişləndirilməsi 
istiqamətində səylərin artırı-
lacağı əminliklə vurğulanır. 

Bununla bağlı  Azərbaycan 
və Türkiyədə istehsal olunan 
malların sərbəst hərəkətinin 
təşkili mexanizmlərinin 
yaradılması istiqamətində 
tədbirlər həyata keçiriləcəyi 
nəzərdə tutulur.  

Azərbaycanla Türkiyə 
arasında ticarət-iqtisadi 
münasibətlərdən söz 
düşmüşkən, müəyyən statis-
tik göstəriciləri də xatırlatmaq 
istərdik. 

(ardı 3-cü səhifədə)

“Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası 
arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa 
Bəyannaməsi”ndə Azərbaycan və Türkiyə arasındakı 
ikitərəfli münasibətlərin daha da genişləndirilməsi 
perspektivləri diqqət mərkəzində saxlanılaraq,  siyasi, 
müdafiə, mədəni, humanitar, səhiyyə, təhsil, sosial, gənclər, 
idman sahələrində imkan və potensiallarının birləşdirilməsi, 
dərinləşdirilməsi xüsusi yer tutur. Eyni zamanda, bu 
sırada  iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsi,  müştərək 
maraq daşıyan regional və beynəlxalq strateji məsələlərdə 
fəaliyyətlərin qarşılıqlı şəkildə əlaqələndirilməsi də önəmli 
vəzifələrdən biridir. 
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Xalqımız kimi yerli və xarici 
ekspertlər də İlham Əliyevi yüksək 
siyasi iradə sərgiləyən novator 
Prezident kimi dəyərləndirirlər. Onun 
xarici siyasət sahəsində uğurları 
danılmazdır. Beynəlxalq arenada 
olduqca əmin və inandırıcıdır, əsl 
diplomatdır. Bunun nəticəsidir ki, 
Azərbaycan beynəlxalq aləmdə 
bir-birinin ardınca parlaq qələbələrə 
imza atır. 

Son aylarda dünyanı diz üstə 
çökdürən COVID–19 pandemiyası 
ilə mübarizə prosesində də 
Azərbaycanın hadisələrin ən qorxulu 
inkişaf ssenarisini əngəlləməsi 
ölkənin yüksək səviyyədə idarə 
edildiyinin bariz göstəricisi idi. Bu, 
ilk növbədə, ölkə Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin alovlanmağa başlayan 
prosesə çevik reaksiyası, qabaqlayıcı 
tədbirlərlə bağlı qərarların zamanında 
və kifayət qədər olması ilə şərtlənir. 
Heç şübhəsiz, bir sıra ekspertlərin 
də ümumi rəyinə görə, bu gün bəzi 
ölkələrdə baş verənlər gələcək 
nəsillər tərəfindən fəlakətə yol 
açan, uğursuz cəhdlərin örnəyi 
kimi öyrəniləcəkdir. Bu şəraitdə 
Azərbaycanda səmərəli idarəetmə, 
qərarların razılaşdırılması prosesinin 
sadələşdirilməsi sayəsində hazırkı 
böhran situasiyası “qızıl saat” 
tələsinə düşmədi. İctimaiyyət ölkə 
başçısı və Birinci vitse-prezidentin 
öz dilindən baş verənlərə adekvat 
reaksiyanın şahidi oldu. Əslində, 
bu, həm də Azərbaycanda bütün 
səviyyələrdə dövlət strukturlarının 
çevik, səmərəli, peşəkar fəaliyyətinin, 
dövlət qulluğu sisteminin düzgün 
qurulmasının nəticəsi idi. 

Bəlli olduğu kimi, dövlət qulluğu 
dövlət idarəçiliyi sistemində aparıcı 
yer tutur və dövlət idarəçiliyinin 
səmərəliliyini təmin edən başlıca 
mexanizmdir. Bu, bütün dünyada 
qəbul edilən faktdır ki, istənilən 
dövlətin imici dövlət qulluğu 
sisteminin inkişaf prioritetlərinin 
düzgün müəyyənləşdirilməsindən 
birbaşa asılıdır. Birmənalı olaraq, 
bu sahədə dəyişikliklər yalnız dövlət 
qulluqçularının ölkənin tərəqqisi 
naminə xidmət göstərməyə və 
Prezident İlham Əliyevin də dəfələrlə 
vurğuladığı kimi, xalqın qulluqçuları 
olmağa çalışdıqları təqdirdə uğurlu 
nəticələrə gətirib çıxarır. İstənilən 
zaman və məkanda dövlət qulluğu 
sisteminin gələcəyini müəyyən 
edən mənəvi meyar məhz budur. 
Azərbaycan Respublikasının ictimai 
həyatın bütün sahələrində qazandığı 
nailiyyətlərin kökündə də ölkə 
rəhbərliyinin bu reallığa əsaslanan 
inkişaf strategiyasına sadiq qalması 
dayanır. 

Azərbaycanın son dövrlərdə 
iqtisadi, siyasi, sosial, humanitar 
və digər sahələrdə qazandığı 
nailiyyətlər ötən illər ərzində dövlət 
qulluqçularının potensialının 
artırılması istiqamətində mühüm 
işlərin nəticəsidir. Bu uğurlar 
dövlət qulluğuna inamı artırmaqla 
yanaşı, qarşıya yeni hədəflər 
qoyur. Bu gün səmərəli və 
peşəkar hökumətin yaradılması 
Azərbaycan Respublikasında 
dövlət qulluğu islahatlarının prioritet 
istiqamətlərindəndir. Qeyd etmək 
lazımdır ki, ölkədə dövlət qulluğunun 
optimallaşdırılması sahəsində əsaslı 
nailiyyətlər əldə edilib. Bununla 
yanaşı, cəmiyyətin inkişafı, şəraitin 
dəyişilməsi və müasir çağırışlar 
fonunda əhalinin həyat səviyyəsi 
keyfiyyətinin yüksəlməsi məqsədilə 
dövlət və vətəndaşların qarşılıqlı 
münasibətlərində dəyişikliklərin 
qiymətləndirilməsinə zərurət var. 
Bu səbədən inzibati islahatlar 
konsepsiyasının yaxın illər üçün 

başlıca məqsədi kimi dövlət 
qulluğunda keyfiyyətin daha da 
yüksəldilməsi nəzərdən keçirilməlidir. 

Bu gün səmərəli və peşəkar 
hökumətin yaradılması dövlət 
qulluğu islahatlarının prioritet 
istiqamətlərindəndir. Qeyd etmək 
lazımdır ki, ölkədə dövlət qulluğunun 
optimallaşdırılması sahəsində əsaslı 
nailiyyətlər əldə edilib. Bununla 
yanaşı, cəmiyyətin inkişafı, şəraitin 
dəyişdirilməsi və müasir çağırışlar 
fonunda əhalinin həyat səviyyəsi 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə 
dövlət və vətəndaşların qarşılıqlı 
münasibətlərində dəyişikliklərin 
qiymətləndirilməsinə zərurət var. 
Eyni zamanda, “Milli iqtisadiyyat 
və iqtisadiyyatın əsas sektorları 
üzrə strateji yol xəritələri”ndə 
Azərbaycanın innovativ, 
sosialyönümlü inkişaf tipinə keçidinin 
zəruriliyi qeyd olunur. Bu isə öz 
növbəsində, dövlət qulluğunun 
yeni formatda inkişafını şərtləndirir. 
İslahatların gerçəkləşdirilməsi 
yeni nəsil dövlət qulluqçularının 
formalaşdırılmasına, cəmiyyətdə 
kök salmış stereotiplərin aradan 
qaldırılmasına və dövlət qulluğunun 
müsbət imicinin təsdiqlənməsinə, 
həmçinin dövlət və vətəndaşlar 
arasında qarşılıqlı əlaqənin yeni 
formalarının kultivasiyasına 
yönəlik kompleks transformasiyanı 
nəzərdə tutur. Bu mənada texniki 
tərəqqi də mühüm rol oynayır, 
dövlət sektorunun idarə edilməsi 
sahəsində yeni yanaşma, mexanizm 
və prinsiplərin tətbiqi üçün güclü 
stimuldur. 

Azərbaycanda dövlət qulluğu 
sistemində islahatların uğuru, 
ilk növbədə, dövlət sektorunda 
dəyişiklikləri və inkişafı şərtləndirən 
amillərin düzgün müəyyənləşdirilməsi 
ilə birbaşa bağlıdır. Ölkədə inzibati 
sistemdə və dövlət qulluğunda 
islahatlara aşağıdakı faktorlar da 
təsir göstərib: dövlət xərclərinin 
ixtisar edilməsi, siyasi qərarlar 
və onların reallaşdırılması 
səmərəliliyinin yüksəldilməsi, dövlət 
qulluğunun cəlbediciliyi və imicinin 
yüksəldilməsi, dövlət xidmətləri 
sisteminin təkmilləşdirilməsi və 
vətəndaşların, özəl sektorun iqtidara 
inamının möhkəmləndirilməsi istəyi. 
Eyni zamanda, xarici təcrübənin 
ümumiləşdirilib sistemləşdirilməsi 
və Azərbaycan şəraitinə 
uyğunlaşdırılması prosesində konkret 
təkliflər, elmi-praktik tövsiyələr verilib. 

Respublikamızda ictimai-
siyasi və sosial-iqtisadi sahələrdə 
qeydə alınan dəyişikliklər əhalinin 
tələbatlarının ödənilməsi və 
keyfiyyətli dövlət xidmətlərinin təklif 
olunmasına yönələn yeni dövlət 
idarəçiliyi sisteminin formalaşması 
ilə bağlıdır. Bu, dövlət idarəçiliyi 
metodologiyası və təcrübəsinə 
dəyişikliklərin əlavə edilməsi, 
bütövlükdə davamlı və kompleks 
inkişafın reallaşdırılması məqsədilə 
yeni vasitə və metodların axtarışını 
tələb edir. Azərbaycanda ulu öndər 
Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi 
strategiyaya uyğun olaraq, Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 
gerçəkləşdirilən dövlət idarəçilik 
sistemi islahatları və dövlət 
qulluğunun modernləşdirilməsi 
proseslərinin əsasında məhz bu 
məqsəd dayanır.

Dövlət qulluğu islahatları ictimai 
sektorda islahatların tərkib hissəsidir. 
Birmənalı olaraq, ictimai sektorun 
inkişafı proqramları arasında dövlət 
qulluğu institutunun sistemli və 
struktur dəyişiklikləri xüsusi yerə 
malikdir. Belə ki, dövlət qulluqçuları 
islahatların təkcə obyekti deyil, həm 
də subyektləridir. Dövlət aparatı 

ictimai sektordakı bütün islahatlarda 
məsuldur və onun fəal iştirakı 
olmadan heç bir islahat reallaşdırıla 
bilməz. Ümumiyyətlə, dövlət qulluğu 
institutu dövlət idarəçiliyi sisteminin 
səmərəliliyinin fundamental 
elementidir. 

Dövlət qulluğu institutunun 
təkmilləşdirilməsinin əsas istiqaməti 
vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı və 
dövlətin qüdrətlənməsi naminə dövlət 
qulluğu keyfiyyəti və səmərəliliyinin 
köklü şəkildə yüksəldilməsidir. Bu 
məqsədlə Prezident İlham Əliyevin 
konturlarını dəqiq müəyyənləşdirdiyi 
siyasi xətt çərçivəsində 
rəqabətədavamlı, səmərəli dövlət 
institutları formalaşdırılıb. Dövlət 

qulluğu institutunun təkmilləşdirilməsi 
prosesi dövrü və mürəkkəbdir, 
həmçinin dövlət və ictimai sistemlərin 
inkişafı prosesi və nəticələrindən 
asılıdır. Sözsüz ki, ölkəmizdə dəqiq 
müəyyən edilmiş konsepsiyaya görə, 
dövlət qulluğunda önləyici inkişafa 
yönəlmiş proqramlar gerçəkləşdirilir. 
Dövlət qulluğu sisteminin inkişafı 
xarici ölkələrin müsbət təcrübəsinin 
ümumiləşdirilməsi və nəzərə 
alınmasına, cəmiyyətin müxtəlif 
təbəqələrinin, ekspert və dövlət 
qulluqçularının mövqeyinin göz 
önündə tutulmasına əsaslanıb. 

Yeni addımlar sırasında Birinci 
vitse-prezident institutunun təsis 
edilməsi və bu yüksək vəzifəyə 
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 
Mehriban xanım Əliyevanın təyin 
olunması da xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edir. Məhz onun fəaliyyətinin 
nəticəsi olaraq, ölkəmizdə dövlət 
qulluğu təkcə hüquqi və təşkilati 
deyil, həm də publik və sosial institut 
imici qazana bilib. Bu gün dövlət 
aparatı qarşısında daha səmərəli, 
mobil və vətəndaşlara xidmət edən, 
daim təkmilləşən instituta çevrilmək 
kimi bir çağırış var. Bu institutun 
başlıca kapitalı insanlardır. Peşəkar 
insanların uzunmüddətli karyeralarını 
dövlət aparatı ilə bağlamaları üçün 
dövlət qulluğu həm daxildən, həm 
də xaricdən cəlbedici iş yerinə 
çevrilməlidir. Bunun üçün dövlət 
qulluğunda yeni yanaşmaların tətbiqi 
zəruri tələb kimi qarşıya qoyulub. 
Öncə dövlət qulluğunun cəlbedici 
işəgötürən kimi formalaşması üçün 
tədbirlər gerçəkləşdirilib, dövlət 
qulluqçularının sosial təminatları ilə 
bağlı bir çox məsələ həllini tapıb. 
Dövlət qulluğunun cəlbediciliyinin 
yüksəldilməsi məqsədilə dövlət 
aparatının təşkilati mədəniyyəti 
daha çevik, proses deyil, nəticəyə 
yönəlmiş və innovativ yanaşmalara 
açıq duruma gətirilib. Eyni zamanda, 
yeni çağırışlar fonunda dövlət 
qulluqçularının potensialı və 
bacarıqlarının inkişafı, həmçinin 
dövlət qulluğunda insan resurslarının 
idarə edilməsinə yönəlmiş 
texnologiyaların tətbiqinə başlanılıb. 

Dövlət qulluğunun cəmiyyət 
tərəfindən qəbul edilməsi dövlətin 
səmərəliliyi, yəni dövlət aparatının 
cəmiyyəti maraqlandıran problemləri 
nə dərəcədə uğurla həll etməsi 
səviyyəsi ilə müəyyənləşir. Bu gün 
Azərbaycanda dövlət qulluğunun 
imici kifayət qədər yüksəkdir. 
Bunun başlıca səbəbi kimi dövlət 
aparatının cəmiyyətin maraqlarının 
ödənilməsinə xidmət edən və 
nəticəyə hesablanmış fəaliyyətinin 
təmin olunması göstərilə bilər. 
Azərbaycan dövlətinin diqqət 
mərkəzində ayrı-ayrı “müştərilərin” 
deyil, bütövlükdə, cəmiyyətin inkişafı 
dayanır. Beləliklə, dövlətin inkişafında 
mahiyyətcə sosial tərkib hissəsinin 
dominantlığı dövlət qulluğunun 
təkmilləşdirilməsi prosesində yeni 
şərtlərin ödənilməsinə ehtiyac 
yaradır. Bu şərtlər sırasında kadr 
siyasətinin xüsusi forması kimi 
könüllülüyün inkişafını nəzərdə tutan 
şəbəkə prinsipi, dövlət və vətəndaş 
cəmiyyəti arasında əməkdaşlığı və 
s. faktları göstərmək olar. Qeyd edə 
bilərik ki, yeni iş yerlərinin açılması 
ilə yanaşı, insan resurslarının şəxsi 
keyfiyyətlərinin və qabiliyyətlərin 
inkişaf etdirilməsinə xüsusi önəm 

verilməsi, ölkədə yaradılan müasir 
idarəetmə modelinin mərkəzində 
Azərbaycan vətəndaşı və onun 
maraqlarının dayanması, şəffaf, 
demokratik, səmərəli və innovativ 
idarəetmə çərçivəsində dövlət 
qulluğunun “xalqa xidmət” 
konsepsiyasında həyata keçirilməsi, 
vətəndaşla dövlət qulluqçusu, 
məmur arasındakı münasibətlərdə 
yeni düşüncə tərzinə keçidə nail 
olunması, dövlət qulluqçularının 
fəaliyyət üslubunun dəyişməsi, 
vətəndaş məmnunluğunun əsas 
qiymətləndirmə meyarına çevrilməsi 
də görülən işlərin məntiqi yekunudur.

Dövlət qulluğunun cəmiyyətdə 
başlıca məqsədinin ölkənin davamlı 

inkişafı və vətəndaşların həyat 
səviyyəsinin yüksəldilməsi olan 
institut kimi qəbul edilməsi və real 
fəaliyyət göstərməsi prioritet hədəfdir. 
Bu qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi 
ilə yanaşı, kadr hazırlığı sistemində 
və siyasətində də dəyişikliklər 
zərurətini ortaya çıxarıb. Qeyd 
etmək yerinə düşər ki, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında 
Dövlət İdarəçilik Akademiyası da 
ölkənin inkişafının indiki mərhələsinə 
uyğun olaraq , dövlətin qarşısında 
duran mürəkkəb və çoxyönlü 
vəzifələrin öhdəsindən gələ biləcək 
kadrların yeni innovativ yanaşmaların 
tətbiqi ilə hazırlanması və fasiləsiz 
təhsili prosesində yaxından iştirak 
edir. Akademiya müasir şəraitdə 
effektiv dövlət kadr siyasətinin 
transformativ fəaliyyəti üçün güclü bir 
vasitəyə çevrilməsi işinə töhfələrini 
verir.

Şübhəsiz ki, çağdaş, 
peşəkar və müstəqil dövlət 
aparatının formalaşması və daim 
təkmilləşdirilməsi Azərbaycanın 
gələcək stabil, davamlı inkişafının 
həlledici faktorlarındandır, həmçinin 
qlobal çağırışlara cavabıdır. Bu 
sahədə islahatların uğuruna strateji 
məqsəd və taktiki vəzifələrin 
dəqiq formalaşdırılması, ölkə 
rəhbərliyinin siyasi iradəsi və 
tələbkarlığının olması yol açıb. 
Beləliklə, dövlət qulluğu institutunun 
təkmilləşdirilməsi ölkənin hərtərəfli 
inkişaf dinamikasının yüksəlməsini 
şərtləndirib. Çünki onun səmərəli 
və innovativ fəaliyyəti dövlət 
siyasətinin strateji məqsədlərinin 
yerinə yetirilməsini hədəfləyən 
dövlət idarəçiliyi sisteminin davamlı 
inkişafına zəmin yaratdı. Bu üzdən 
dövlət qulluğunun cəmiyyətdə rolu da 
olduqca önəmlidir. Bu günün məmuru 
maliyyə baxımından şəffafdır və 
peşəkardır. Dövlət başçısının qarşıya 
qoyduğu başlıca strateji vəzifə 
dövlət xidmətlərinin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsidir. Burada ən vacib 
tərkib hissə dövlət qulluqçularının 
peşəkar hazırlığıdır. Beləliklə, 
müasir inkişaf tendensiyaları yüksək 
səmərəyə malik dövlət aparatının 
yaradılması məqsədilə dövlət 
qulluğunun peşəkarlaşdırılması 
vəzifələrinə cavab verməlidir. Bu 
isə öz növbəsində, Azərbaycanın 
gələcək inkişaf istiqamətlərinin 
reallaşdırılması üçün zəmin 
olacaqdır. 

İndi əsas amal müstəqil 
dövlətçiliyimizin üzərində bərqərar 
olduğu dayaqlarından biri olan 
dövlət qulluğu institutu və peşəkar 
dövlət qulluqçuları ordusunu 
təkmilləşdirməklə gələcəyə 
aparmaqdır. Şübhəsiz, bu, belə də 
olacaq. Çünki Azərbaycanın dövlət 
qulluqçuları Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə sabaha – yeni uğurlara 
imza atmağa daha yaxındır. Bu gün 
ölkəmizdə gedən proseslər göstərir ki, 
Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu və 
Prezident İlham Əliyevin uğurla davam 
etdirdiyi “böyük gələcək” siyasəti artıq 
öz bəhrələrini verir. 

Ziyafət HƏBİBOVA,  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında  
Dövlət İdarəçilik Akademiyasının 

şöbə müdiri, siyasi elmlər 
doktoru, professor

Dövlət qulluğu dövlət 
idarəçiliyi sistemində 
aparıcı yer tutur

2020-ci il Azərbaycanın tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. 
Ölkəmiz ən böyük qələbələrdən birinə imza atdı – Vətən 
savaşını qazandı. Prezident İlham Əliyev postpandemiya 
və postmünaqişə dövrü üçün uzunmüddətli perspektivdə 
5 Milli Prioritet üzrə 12 məqsəd müəyyənləşdirdi. Milli 
prioritetlər artan rəqabətli iqtisadiyyatın formalaşmasını, 
dinamik, inklüziv və sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyət 
və müasir innovasiyalar məkanına çevrilmə, həmçinin 
işğaldan azad edilmiş ərazilərin ölkə iqtisadiyyatına 
reinteqrasiyası və “yaşıl artım” ölkəsi kimi məsələləri 
əhatə edir. Dəyişikliklərin fonunda ölkədə həqiqi lider, 
Prezident və Ali Baş Komandanın Azərbaycanı yeni 
hədəflərə doğru irəli apardığı bu gün hamılıqla təqdir 
olunur. 

Şuşa Bəyannaməsi milli 
iqtisadiyyatların inkişafında 

da önəmli rol oynayacaq

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Belə ki, ölkələrimiz arasında hazırda 

tranzit-logistika, gömrük, İKT, ticarət və s. 
sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsi ilə 
bərabər, ərazilərimizin işğaldan azad edilməsi 
ilə əlaqədar yaranan yeni reallıqlara uyğun 
olaraq, iqtisadi əlaqələrin daha da inkişafı 
yönündə layihələrin reallaşdırılması diqqət 
mərkəzində saxlanılır. Bunlarla bərabər, 
Azərbaycanla Türkiyə arasında Preferensial 
Ticarət Sazişinə əsasən, qarşılıqlı ticarət 
həcminin və məhsul çeşidinin artırılmasına 
xüsusi önəm verilir.

Bu gün qardaş ölkə ilə iqtisadi əlaqələrin 
getdikcə güclənməsinin ifadəsi kimi, deyə 
bilərik ki, hazırda qonşu ölkədən idxalın artı-
mı qabarıq nəzərə çarpır. Bu gün 4,5 milyard 
dollarlıq ticarət dövriyyəsi ilə Türkiyənin İtali-
yadan sonra Azərbaycanın ən böyük ticarət 
tərəfdaşı olması faktı bunun bariz ifadəsidir. 
Bu dinamika digər statistik rəqəmlərdə də 
aydın nəzərə çarpır. Belə ki, 2019-cu ildə 
ticarət dövriyyəsi əvvəlki illə müqayisədə 
33 faiz, 2017-ci il illə müqayisədə isə 73 
faiz artıb. Eyni zamanda, ümumi ticarət 
dövriyyəsi 2018-ci ildə 3 milyard 403 milyon 
dollar, 2017-ci ildə isə 2 milyard 667 milyon 
dollar təşkil edib. Həmçinin 2017-ci ildən 
etibarən Azərbaycan Türkiyə ilə xarici ticarət 
dövriyyəsində müsbət saldoya malik olub. 
2019-cu ildə bu saldo rekord şəkildə artaraq 
1 milyard 200 milyon dollara çatıb. 

Cari ilin fevralında isə Türkiyə ilə 
Azərbaycanın ticarət dövriyyəsi 194,26 
milyon dollar təşkil edib ki, bu da ötən ilin 
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 26,431 milyon 
dollar çoxdur. Bundan başqa, bu ilin fevra-
lında qardaş ölkədən respublikamıza ixrac 
137,162 milyon dollara, Azərbaycandan idxal 
isə 57,098 milyon dollara çatıb.

Statistikaya əsasən, bu ilin yanvar-fevral 
aylarında Türkiyə ilə Azərbaycanın ticarət 
dövriyyəsi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 
91,843 milyon dollar artaraq, 410,136 
milyon dollar təşkil edib. Hesabat dövründə 
Türkiyədən Azərbaycana ixrac 303,129 mil-
yon dollar, Azərbaycandan idxal isə 106,917 
milyon dollara bərabər olub.

Qeyd edək ki, 2020-ci ildə Türkiyə ilə 
Azərbaycanın ticarət dövriyyəsi 2019-cu illə 
müqayisədə 187,296 milyon dollar artaraq, 
2,221 milyard dollar təşkil edib. İl ərzində 
Türkiyədən Azərbaycana ixrac 1,855 milyard 
dollar, Azərbaycandan idxal isə 366 milyon 
dollara bərabər olub.

Türkiyə Respublikası bütün sahələrdə 
olduğu kimi, kənd təsərrüfatında da 
Azərbaycanın etibarlı tərəfdaşıdır. Hər iki 
dövlət aqrar tədqiqatlar, təhsil, pambıqçılıq, 
toxumçuluq, baytarlıq, aqrar sığorta və digər 
sahələr üzrə sıx və səmərəli əməkdaşlıq edir. 
Kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə qarşılıq-
lı ticarət əlaqələri getdikcə güclənir və bu 
sahədə ticarət dövriyyəsinin artırılması üçün 
birgə səy göstərilir. Azərbaycan Türkiyənin 
aqrar sahədə müasir texnologiyaların 
tətbiqinə dair təcrübəsindən yararlanmaqda 
maraqlıdır.

Bəyannamədə, həmçinin regionun, 
eləcə də Avropanın enerji təhlükəsizliyinə 
töhfə verən, təbii qaz mənbə və marşrut 
şaxələndirilməsini gerçəkləşdirən strateji 
Cənub Qaz Dəhlizinin həyata keçirilməsində 
Türkiyə və Azərbaycanın qabaqcıl rolu 
diqqətə çatdırılır. Eyni zamanda, sənəddə 
adı çəkilən layihənin hər iki ölkə tərəfindən 
səmərəli şəkildə istifadə olunmasına və 
daha da inkişaf etdirilməsinə yönəldilən 
səylərin əlaqələndirilmiş şəkildə davam 
etdiriləcəyi bildirilir. Bununla yanaşı, 
sözügedən bəyannamədə iki qardaş dövlətin 
qlobal enerji sektorundakı proseslərə 
əsaslanaraq, regionun enerji təchizatı 
təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi naminə 
elektrik sahəsində də regional əməkdaşlığa 
töhfə vermək üçün müəyyən tədbirləri real-
laşdıracağı ifadə edilir. 

Bəyannamədə Cənub Qaz Dəhlizinin 
gerçəkləşdirilməsində Türkiyə və 
Azərbaycanın qabaqcıl roluna xüsusi diqqət 
yetirilməsi təsadüfi deyil. Bununla bağlı 
bəzi maqamları xatırlatmaq istərdik. Belə 
ki, son 18 ildə “Əsrin müqaviləsi” sayəsində 
ölkəmizin imkanları ardıcıl şəkildə genişlənib. 
Qaz ehtiyatları 1 trilyon kubmetrdən çox olan 
“Şahdəniz” qaz kontraktı üzrə saziş bağlanı-
lıb. Xəzər dənizini Qara dənizlə birləşdirən 
yeni bir ixrac marşrutu–Bakı-Supsa neft 
kəməri tikilib. Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz 
kəmərinin inşası Azərbaycanı dünyada, həm 
də qaz ölkəsi kimi tanıdıb. Bütün bunlar-
la bərabər, 2007-ci il iyulun 3-də Xəzərin 
Azərbaycan sektorundakı “Şahdəniz” yata-

ğından hasil edilən təbii yanacaq Bakı-Tbilisi-
Ərzurum qaz boru kəməri ilə Türkiyənin qaz 
kəmərləri sisteminə daxil olub.  2011-ci ildə 
isə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında 
Xəzərdən Avropaya birbaşa qaz nəql edən 
marşrutların yaradılmasını dəstəkləyən stra-
teji enerji əməkdaşlığına dair memorandum 
imzalanıb və bununla da Cənub Qaz Dəhlizi 
layihəsinin reallaşdırılması istiqamətində 
tarixi addım atılıb.

Azərbaycanın təşəbbüskarı və müəllifi 
olduğu nəhəng enerji infrastrukturu layihəsi 
olan Cənub Qaz Dəhlizi  hazırda dünyada 
inkişaf etdirilən ən kompleks təbii qaz boru 
kəmərləri zənciri kimi qiymətləndirilir. Avropa 
İttifaqı üçün prioritet enerji layihələrindən biri 
olan Cənub Qaz Dəhlizi ilk dəfə olaraq Xəzər 
regionundakı qaz təchizatını Avropa bazarına 
birləşdirməklə bütün regionun enerji xəritəsini 
dəyişdirir. Bu baxımdan adı çəkilən dəhliz 
dünya neft-qaz sənayesində ən mühüm və 
iddialı layihələrdən biridir.

Cənub Qaz Dəhlizinin seqmentlərini 
“Şahdəniz-2”, Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin 
Genişləndirilməsi, TANAP və TAP layihələri 
təşkil edir. 

Bir çox parametrlər üzrə çox nadir layihə 
kimi təsdiqini tapan  Cənub Qaz Dəhlizi 7 
ölkəni birləşdirir. Eyni zamanda, boru xətti 
çox mürəkkəb coğrafi məkanlardan–hün-
dürlüyü 2500 metr olan dağlardan, 100 
kilometrdən artıq hissəsi isə Adriatik dənizinin 
dibindən keçir və bu mürəkkəb şəraitə bax-
mayaraq, o, ən yüksək ekoloji standartlara 
cavab verir. Belə bir uğur isə tərəfdaş ölkələr, 
arasındakı mövcud  sıx əməkdaşlıqdan qay-
naqlanır. 

Layihənin dəyəri barədə məlumat verən 
dövlətimizin başçısı deyib: “İlkin olaraq dəyər 
44,6 milyard dollar məbləğində hesablan-
mışdı. Lakin səmərəli idarəçilik və düzgün 
planlaşdırma nəticəsində layihənin dəyəri 
33 milyard dollara enmişdir. Bunun özü 
əhəmiyyətli bir nailiyyətdir. Çünki adətən 
tikinti layihələrinin icrası zamanı dəyər 
azalmır, əksinə, artır. Onu da qeyd etmək 
istəyirəm ki, Azərbaycan layihəyə 10 mil-
yard dollar həcmində əhəmiyyətli maliyyə 
töhfəsi vermişdir və biz Cənub Qaz Dəhlizinin 
həyata keçirilməsinin hər dörd seqmentində 
– “Şahdəniz”, Cənubi Qafqaz boru kəməri, 
TANAP və TAP-da iştirak etmişik. Bunların 
hamısı bizim komanda şəklində işləməyimizin 
təzahürüdür”.

Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, 
adı çəkilən müqavilənin imzalanması Cənub 
Qaz Dəhlizi layihəsinin həyata keçirilməsi 
baxımından çox mühüm hadisə idi. Yeri 
gəlmişkən, 2018-ci ildə TANAP-ın icrası başa 
çatdıqdan sonra, 2020-ci ildə TAP layihəsi də 
yekunlaşdırıldı.  

Xatırladaq ki, iki qardaş ölkənin–Türkiyə 
vǝ Azərbaycanın enerji sektorunda indiyədək 
davam edən uğurlu ǝmǝkdaşlığının mühüm 
nümunələrindən biri olan TANAP Cənubi 
Qafqaz Boru Kəməri (CQBK) və TAP-la birgǝ 
Cǝnub Qaz Dəhlizinin ən vacib halqasını 
təşkil edib. 

Layihə Azərbaycan, Türkiyə və Avropa 
İttifaqını bir-birinə daha da yaxınlaşdırır 
və təqdim etdiyi potensial ilǝ qlobal ener-
ji geosiyasətini yenidən formalaşdırır. Bu 
xüsusiyyəti ilə TANAP gələcəkdə planlaşdırıl-
ması nəzərdə tutulan enerji layihələri üçün dǝ 
baza rolunu oynayır. TANAP Azərbaycanın 
Avropa İttifaqı ilə mövcud iqtisadi və siyasi 
əməkdaşlığının daha da inkişaf etməsinə 
verdiyi töhfə ilə Azǝrbaycanı Türkiyənin ikinci, 
Avropa İttifaqının isə yeni qaz tədarükçüsünǝ 
çevirir. 

Şuşa Bəyannaməsində, yuxarıda qeyd 
edilənlərlə bərabər, diqqətə çatdırılır ki, 
tərəflər iki ölkənin ərazisindən keçən Şərq-
Qərb/Orta beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin 
rəqabət qabiliyyətinin artırılması məqsədilə 
qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirəcəklər. 
Qardaş ölkələr, eyni zamanda,  intellek-
tual nəqliyyat sistemləri texnologiyaların-
dan yararlanmaqla beynəlxalq nəqliyyat 
dəhlizlərinin Azərbaycan-Türkiyə hissələrində 
tranzit-nəqliyyat potensialını daha da inkişaf 
etdirəcəklər.

Tərəflər bəyannamədə Azərbaycan 
və Türkiyəni birləşdirən Azərbaycan Res-
publikasının qərb rayonları ilə Azərbaycan 
Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respub-
likası arasında dəhlizin (Zəngəzur dəhlizi) 
açılmasının və həmin dəhlizin davamı kimi 
Naxçıvan-Qars dəmir yolunun tikintisinin 
iki ölkə arasında nəqliyyat-kommunikasiya 
əlaqələrinin intensivləşməsinə mühüm töhfə 
verəcəyini də bildirirlər. 

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”
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