
3 mart 2021-ci il, çərşənbə 5
Milli Prioritetlər qarşıdakı 10 il ərzində ölkəmizin 
sosial-iqtisadi inkişafını daha da sürətləndirəcək

Əldə edilən iqtisadi üstünlük, 
uzun illər formalaşdırılan ictimai-
siyasi və sosial-iqtisadi bünövrə 
ölkənin hərbi qüdrətini də yüksəldib. 
Bu uğurlar torpaqlarımızın işğaldan 
azad edilməsi və ərazi bütövlüyünün 
bərpası ilə nəticələnən tarixi qələbəmizi 
şərtləndirib. Ötən il noyabrın   

10-da imzalanan tarixi Bəyanatla 
Azərbaycanın siyasi və iqtisadi 
suverenliyinin təmini işğaldan azad 
edilən ərazilərin mövcud iqtisadi 
potensialından xalqımızın rifahı üçün 
tam istifadə olunmasına geniş imkanlar 
yaradıb. 

Bununla bərabər, uzun müddətdir 
ki, qlobal bəlaya çevrilən koronavirus 
pandemiyası ilə aparılan səmərəli 
mübarizə, ümumdövlət məqsədləri 
naminə həmrəylik təcrübəsi və ərazi 
bütövlüyünün bərpası irimiqyaslı və 
dərin islahatların aparılmasına zəruri 
əsasları gücləndirib. Əvvəlki illərdə 
reallaşdırılan islahatlar hesabına 
respublikanın sosial-iqtisadi potensialı 
artıb, iqtisadiyyatın xarici təsirlərə 
dözümlülüyü yaxşılaşıb. Azərbaycanda 
sosial-iqtisadi quruculuq tədbirləri və 
ərazi bütövlüyünün təmini uzunmüddətli 
dövrdə Azərbaycanın daha keyfiyyətli 
inkişaf mərhələsinə keçməsinə, sürətlə 
inkişaf edən, yüksək rifaha malik lider 
dövlət olmasına müsbət təsir göstərib. 

Hazırda müstəqil və suveren 
Azərbaycan dövləti postpandemiya 
və postkonflikt dövründə keyfiyyətcə 
yeni olan və 2021‒2030-cu illəri 
əhatə edən strateji mərhələyə daxil 
olur. Ölkənin ərazi bütövlüyünün 
bərpası ilə səciyyələnən yeni strateji 
dövrdə dərin struktur-institusional 
islahatlar hesabına yüksək iqtisadi 
artım mənbələrinin tapılması vasitəsilə 
Azərbaycan dövlətinin qüdrətinin daha 
da artırılması, yüksək rifah cəmiyyətinin 
qurulması, azad edilmiş bölgələrə tarixi 
qayıdış və əbədi məskunlaşmanın 
təmin edilməsi qarşıda mühüm vəzifə 
kimi durur. 

Qlobal iqtisadi reallıqlar, eləcə 
də yeni inkişaf mərhələsində qarşıya 
qoyulan məqsədlər Azərbaycanın əsas 
sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətlərinin və 
buna uyğun milli prioritetlərin müəyyən 
olunmasını tələb edir.

Son illər ərzində ölkəmizdə 
yaradılan siyasi və makroiqtisadi sabitlik 
Azərbaycanın regiondakı xüsusi rolunu 
fərqləndirir. Bu baxımdan hazırda 
Azərbaycanın hər bir vətəndaşının 
öz potensialını reallaşdırması üçün 
əlverişli şərait yaradılır. Bu gün yalnız 

iş yeri tapmaq deyil, eləcə də iş yeri 
yaratmağa çalışan hər bir şəxsə dövlət 
tərəfindən bir sıra tədbirlər vasitəsilə 
müvafiq qanunvericiliyin tətbiqi yolu ilə 
dəstək verilir.

Həyata keçirilən uğurlu islahatlar 
nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatı 
2014-cü ildən başlanan və bir neçə il 
davam edən qlobal maliyyə-iqtisadi 
böhrandan itkilərsiz çıxdığı kimi, 
hazırda koronavirusun yaratdığı 
problemləri də tədricən möhkəmlənən 
iqtisadi-maliyyə potensialı hesabına 
aradan qaldırmağa, iqtisadi sabitliyi 
qoruyub-saxlamağa qadirdir.

Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın 
tədricən güclənən iqtisadi-maliyyə 
potensialı haqqında aydın təsəvvür 
yaratmaq üçün ötən ilin bir sıra 
göstəricilərinə diqqət yetirmək istərdik. 
Belə ki, 2020-ci ildə respublikada 
məcmu dövlət borcunun ÜDM-ə nisbəti 
dünya üzrə göstəricidən təxminən 4 
dəfə az olub. Azərbaycan qarşılaşdığı 
xarici şoklarla mübarizədə xarici 
deyil, öz resurslarına əsaslanmaqla 
borc dayanıqlılığını qoruya bilib. 
Həmçinin 2020-ci ildə dövlət 
büdcəsinin azalan gəlirlərinin və artan 
xərclərinin tarazlaşdırılması üçün 
“fiskal fəza”dan istifadə etməklə büdcə 

dürüstləşdirilməsi çərçivəsində 2,3 
milyard manatlıq əlavə maliyyə təminatı 
yaradıb. 

Ötən il ölkədə pul təklifinin artması 
və uçot dərəcəsinin azaldılması 
fonunda monetar siyasətin 
yumşaldılması fiskal genişlənmə 
siyasəti ilə əlaqələndirilib. Beləliklə, 
fiskal və monetar siyasətin əsas 
hədəfi makroiqtisadi sabitlik və 
iqtisadi aktivlik arasında balansın 
qorunması olub. Pandemiya əleyhinə 
toplanan 3,5 milyard manatlıq 
vəsait hesabına iqtisadi geriləmə 
yumşaldılıb, makroiqtisadi sabitlik 
qorunub, məşğulluğa dəstək verilib, 
sahibkarlara kömək olunub, sosial 
layihələr genişləndirilib, bank kreditləri 
restruktrizasiya edilib. zəmanət və 
subsidiyalar verilib, strateji valyuta 
ehtiyatları demək olar ki, sabit qalıb. 

Bütün bunlar onu göstərir ki, 
ötən il ərzində Azərbaycan hökuməti 
tərəfindən dünya iqtisadiyyatında 
gedən proseslər diqqət mərkəzində 
saxlanılaraq, baş verə biləcək 
neqativ iqtisadi tendensiyaların ölkə 
iqtisadiyyatına mənfi təsirlərinin 
neytrallaşdırılması üçün preventiv 
tədbirlər uğurla reallaşdırılıb. Belə ki, 
neftin qiymətinin kəskin ucuzlaşmasının 

tədiyə balansına təsirlərinin proqnoz 
ssenariləri hazırlanaraq, bu ssenarilərə 
əsasən sabitləşdirici tədbirlər paketi 
həyata keçirilib. 

İqtisadi və sosial sahələrin inkişafı 
istiqamətində reallaşdırılan tədbirlərin 
miqyasını aydın təsəvvür etmək 
məqsədilə bəzi statistik göstəriciləri də 
diqqətə çatdırmaq istərdik. Belə ki, ötən 
il pandemiya və müharibə şəraitində 
Azərbaycan iqtisadiyyatında müsbət 
dinamika müşahidə olunub: qeyri-neft-
qaz sənayesi 11,3 faiz, neft-qaz sektoru 
üzrə əsas kapitala investisiyaların 
həcmi 8,6 faiz, xarici mənbələr üzrə 
əsas kapitala investisiyaların həcmi isə 
21,8 faiz artıb, kənd təsərrüfatında 2 
faiz artım qeydə alınıb.

Ölkənin enerji resurslarının 
səmərəli istifadəsi, iqtisadi azadlıqların 
təmin olunması, “kölgə iqtisadiyyatı” 
ilə mübarizə və digər sahələrdə 
əldə olunan uğurlar makroiqtisadi 
göstəricilərin əhəmiyyətli dərəcədə 
yaxşılaşdırılmasına imkan yaradıb. 
Azərbaycan artıq iqtisadi baxımdan 
regionun ən güclü dövləti kimi bütün 
dünya tərəfindən qəbul olunub.

Uğurlu sosial-iqtisadi və siyasi 
nailiyyətlər, milli və multikultural dəyərlər 
qarşıdakı illərdə Şərqlə Qərbin qovşağı 
olan Azərbaycanın qüdrətinin daha da 
artacağına əminlik yaradır. Bu imkanlar 
2030-cu ilə qədər olan mərhələdə 
Azərbaycanın iqtisadi suverenliyinin 
möhkəmləndirilməsinə və müasir həyat 
standartlarına əsaslanan yüksək sosial 
rifah cəmiyyətinə malik qüdrətli dövlətə 
çevrilməsinə zəmanət verir. Azərbaycan 
dövləti ölkədə əhalinin rifahının daha da 
artırılması üçün sosialyönümlü bazar 
iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi yolunu 
seçmişdir.

Regionda yeni beynəlxalq və regional 
nəqliyyat-logistika dəhlizinin bərpa 
olunması ölkəmizin qlobal bazarlara çıxış 
imkanlarını artırmaqla yanaşı, işğaldan 
azad edilmiş ərazilərin inkişafına da 
əhəmiyyətli təkan verəcəkdir.

Prezident İlham Əliyevin 
“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi 
inkişafa dair Milli Prioritetlər”in təsdiq 
edilməsi haqqında sərəncamı da onu 
göstərir ki, iqtisadi siyasətin daha 
səmərəli, yüksək səviyyədə idarə 
olunması zərurətinə bu gün çox 
ehtiyac duyulur. Bütün bunlara görə 
də milli prioritetlərin 2030-cu ilədək 
reallaşdırılması mühüm önəm daşıyan 
bir addımdır.

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Son illərdə artan iqtisadi güc Azərbaycana Cənubi 
Qafqazın və ətraf regionların iqtisadiyyatlarını 
dəyişdirməyə qadir böyük layihələrin təşəbbüskarı olmaq 
imkanı verib. Ölkə regional iqtisadiyyatın lokomotivi olaraq 
dünyanın enerji təhlükəsizliyinin etibarlı tərəfdaşlarından 
birinə çevrilib. Bütün bunlar Azərbaycanın regionda 
iqtisadi rolunu yüksəldib, xarici təsirlərə davamlı olmasına 
və müstəqil dövlət kimi suverenliyinin güclənməsinə 
möhkəm zəmin yaradıb. 

“YAŞAT” Fondunun təşəbbüsü ilə İsraildən 
ölkəmizə humanitar həkim heyəti gəlib 

Vətən müharibəsində yaralanmış 
qazilərimizin oftalmoloji cərrahi və tibbi 
müalicəsi məqsədi ilə 8 nəfərlik həkim heyəti 
humanitar yardım çərçivəsində ölkəmizə gəlib.

Həkimlər gözündən zədə almış 
hərbçilərimizin müayinəsini və əməliyyatlarını 
həyata keçirəcəklər.

İki gün ərzində israilli həkimlər 123 qazimizi 
müayinə ediblər. Onlardan 5-i artıq əməliyyat 
edilib, daha 20 nəfərin əməliyyatı isə növbəti 

günlərdə baş tutacaq.
Xatırladaq ki, “YAŞAT” Fonduna müraciət 

etmək və fondun fəaliyyəti ilə tanış olmaq üçün 
yashat.gov.az portalı istifadədir.

Fondun hesabatlılığı ilə tanış olmaq üçün 
keçid: https://yashat.gov.az/report/tableau

Həmçinin, Fondun 8110 “Çağrı” Mərkəzi 
fəaliyyət göstərir/

“Xalq qəzeti”

“YAŞAT” Fondunun təşəbbüsü, İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin və 
Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin təşkilati dəstəyi 
ilə İsraildən Azərbaycana tibbi-humanitar yardım məqsədi ilə oftalmoloqlardan 
ibarət nümayəndə heyəti gəlib.

Azərbaycanın mədəniyyət naziri 
Türkiyənin xarici işlər naziri ilə görüşüb

Mədəniyyət Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildi-
rilib ki, səfər çərçivəsində nazir Anar Kərimovun 
Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu 
ilə Ankarada görüşü keçirilib. 

Martın 2-də keçirilən görüşdə ikitərəfli 
dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün 
sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub, 
mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın daha da 
genişləndirilməsindən məmnunluq ifadə edilib. 
Ölkələrimizin həyata keçirdikləri birgə layihələrin 
əhəmiyyəti vurğulanıb. Dövlət rəsmilərinin qar-

şılıqlı səfərlərinin iki ölkə arasında əməkdaşlıq 
əlaqələrinin daha da genişləndirilməsi işinə 
töhfə verdiyi bildirilib. 

Söhbət zamanı Türkiyə–Azərbaycan birliyi-
nin təcəssümü olan tarixi zəfərdən, 44 günlük 
Vətən müharibəsində qardaş ölkənin göstərdiyi 
böyük dəstəkdən söz açılıb.

Görüşdə ikitərəfli münasibətlər, mədəniyyət 
sahəsində inkişaf perspektivləri, həmçinin 
qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər barədə fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Anar Kərimovun rəhbərlik 
etdiyi nümayəndə heyəti Türkiyə Respublikasında səfərdədir.

Füzuli Beynəlxalq Hava  
Limanının uçuş-enmə zolağı tikilir

AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, 
“Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının  tikintisi” 

layihəsinə aerovağzal (terminal) binası, 
3000x45 metr ölçüdə asfalt-beton örtüklü uçuş-
enmə zolağı, perron, yönəldici yol, uçuş-enmə 
zolağının işıq-siqnal sistemlərinin, aeronaviqasi-
ya və meteoroloji avadanlıqların quraşdırılması, 
transformator yarımstansiyalarının tikintisi, 
köməkçi binalar, qurğular və xarici mühəndis-
kommunikasiyalarının inşası (elektrik, qaz, su 
və rabitə) aiddir. 

Əvvəlcə Füzuli Beynəlxalq Hava Limanın-
da uçuş-enmə zolağının tikintisinə başlanılıb.  
Tikintini həyata keçirən “AzVirt” MMC şirkətinin 
mühəndisi Şaiq Qocayev AZƏRTAC-ın bölgə 
müxbirinə bildirib ki, uçuş-enmə zolağının 
uzunluğu 3000 metr, eni hər tərəfdə 7,5 metr 
təhlükəsiz zolağı da daxil olmaqla 60 metrdir. 
Hazırda minalardan təmizlənən ərazilərdə 
uçuş-enmə zolağının özülü hazırlanır. Bunun 
üçün torpaq yatağı çıxarılıb, əvəzinə təbii çınqıl 
materialı verilməklə hamarlanır və kipləşdirilir. 
Çınqıl işləri başa çatdıqdan sonra asfalt-beton 
örtüyü salınacaq. 

Uçuş-enmə zolağının ilin sonunadək 
 istismara verilməsi nəzərdə tutulur.

Prezident İlham Əliyevin 
tapşırığına əsasən, işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə bir sıra 
layihələrin icrasına başlanılıb. 
Belə layihələrdən biri də Füzuli 
rayonu ərazisində beynəlxalq 
hava limanının tikintisidir.

İtaliyanın Kalyari Universiteti ilə 
əməkdaşlıq başlanır

Son illər Azərbaycan və 
İtaliya respublikaları arasında 
əməkdaşlığın şaxələndirilməsi 
prosesi yeni mərhələyə qədəm 
qoyub. Azərbaycan – İtaliya 
əlaqələrinin gündən-günə 
genişlənməsi, o cümlədən 
təhsil sahəsinin dinamik inkişa-
fında da əhəmiyyətini bir daha 
təsdiqləyib. 

Bu günlərdə ölkəmizin 
ali təhsil məkanında ilk ikili 
diplom praktikasına imza atan 
Azərbaycan Turizm və Menec-

ment Universiteti (ATMU) ilə 
İtaliya Respublikasının nüfuzlu 
Kalyari Universiteti arasında 
akademik sahədə əməkdaşlığa 
dair Anlaşma Memorandumu 
imzalanıb.

Qeyd edək ki, Kalyari 
Universiteti İtaliyada fəaliyyət 
göstərən ən nüfuzlu və qədim 
ali təhsil müəssisələrindən biri 
hesab edilir. Əməkdaşlığa dair 
Anlaşma Memorandumunda 
müəllim – tələbə mübadiləsi 
və ikili diplom layihəsi prioritet 

istiqamət kimi öz əksini tapıb.

Z.BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti” 

Azərbaycan- İtaliya mədəni 
əlaqələri qədim köklərə əsaslanır

 Ötən il dekabrın 7-də İtaliya 
Deputatlar Palatası sədrinin müavini 
Ettore Rosatonun başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyəti dinc əhalinın 
atəşə məruz qaldığı Ağdam və Gəncə 
şəhərlərində olmuşdur. Prezident İlham 
Əliyev nümayəndə heyətini qəbul 
etmiş və görüşdəki çıxışında demişdir: 
“Mən çox istərdim ki, İtaliya şirkətləri 
bu işlərdə, yəni bərpa, yenidənqurma 
işlərində fəal iştirak etsinlər. İtaliya 
tərəfinə artıq bu təkliflər verildi”.

Azərbaycanın İtaliya ilə 
münasibətləri təkcə iqtisadi sahələri 
deyil, həm də mədəniyyət sferasında 
uğurla davam etdirilir. Prezident İlham 
Əliyev bu barədə demişdir: “Mədəniyyət 
sahəsində münasibətlərimiz uğurla 
inkişaf edir. 2012-ci ildə Romanın 
görkəmli Villa Borgeze parkında dahi 
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 
abidəsinin açılışı olmuşdur. Hazırda 
Azərbaycan Dillər Universitetində 
italyan dili tərcüməsi ixtisası və İtalyan 
Dili Mərkəzi fəaliyyət göstərir. İtaliya 
Avropada azərbaycanlı tələbələrin ali 
təhsil aldığı əsas ölkələrdən biridir”.

İtaliya qədim sivilizasiyanın beşiyidir. 
İtalyan mədəniyyəti, incəsənəti, kino 
sənəti Azərbaycanda çox sevilir. Qədim 
tarixə malik olan Azərbaycan–İtaliya 
mədəni əlaqələri müstəqillik illərində 

daha da inkişaf etmişdir. Bu əlaqələrin 
möhkəmləndirilməsində Prezident 
İlham Əliyevın və Birinci vitse-prezident, 
Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri 
Mehriban xanım Əliyevanın böyük 
xidmətləri var. Dövlət başçımızın 
İtaliyaya səfəri çərçivəsində bu ölkənin 
paytaxtındakı məşhur Villa Borghese 
parkında dahi Azərbaycan şairi və 
mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin abidəsini 
ziyarət etməsi mədəni əlaqələrimizin 
tarixinə dəyərli töhfədir.

Bu abidə “Dahi Azərbaycan şairi 
və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 870 
illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2011-ci il 23 dekabr tarixli sərəncamına 
əsasən ucaldılıb. Həmin sərəncama 
uyğun olaraq, Nizami Gəncəvinin 
yubileyinə həsr edilmiş silsilə tədbirlər 
çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun 
dəstəyi ilə 2012-ci ilin aprelində 
abidənin açılışı olub.

Prezident İlham Əliyev ötən ilin 
dekabrında İtaliyaya dövlət səfərində 
verdiyi bəyanatda deyilir: “Biz bu gün, 
cənab Prezidentin (İtaliya Prezidenti 
nəzərdə tutulur—red.) dediyi kimi, 
mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığa da 
toxunduq. Biz bu sahədə əməkdaşlığı 
dərinləşdirmək istəyirik. Azərbaycanın 
İtaliyada Mədəniyyət Mərkəzinin açılışı 

nəzərdə tutulur.” 
Prezidentimizin səfəri zamanı 

Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət Nazirliyi ilə İtaliya 
Respublikasının Mədəni İrs, Fəaliyyətlər 
və Turizm Nazirliyi arasında mədəniyyət 
sahəsində əməkdaşlıq haqqında 
Anlaşma Memorandumu da imzalandı. 
Bu, onu göstərir ki, Azərbaycanla İtaliya 
arasında mədəni əməkdaşlığın geniş 
perspektivləri var. 

Azərbaycan üçün zəngin 
mədəniyyətə, böyük dövlətçilik tarixinə, 
güclü iqtisadiyyata, dünya siyasətində 
özünəməxsus yerə malik olan bir ölkə 
kimi İtaliya həmişə mühüm maraq 
kəsb edib. Mədəniyyət tarixçiləri qeyd 
edirlər ki, Azərbaycanda incəsənətin 
müxtəlif istiqamətlərinin təşəkkülü 
və formalaşmasında antik Roma 
mədəniyyətinin təsirini inkar etmək 
olmaz. 

Ədəbiyyatşünas Samir Tağıyevin 
qeyd etdiyinə görə, M. F. Axundzadənin 
komediyaları fransız və ingilis dilləri ilə 
yanaşı, italyan dilində də nəşr olunub. 
İtaliyanın Neapol kitabxanasından əldə 
olunmuş materiallar göstərir ki,  
M. F. Axundzadənin komediyalarının 
italyan nəşrləri bir neçə mənbədə öz 
əksini tapmışdır. 

Azərbaycan musiqisinə professional 

Avropa dəyərlərinin inteqrasiya 
edilməsi də məhz mərkəzi İtaliya 
olan opera sənəti ilə bağlı olmuşdur. 
Mütəxəssislərin fikrinə görə, görkəmli 
bəstəkar Ü. Hacıbəylinin opera 
yaradıcılığı İtaliya opera sənətinin 
əsas xüsusiyyətləri ilə sıx bağlıdır. 
Azərbaycanın ilk vokal ifaçılarının, 
məhz bu ölkədə təhsil almaları da bu 
əlaqələrə misal ola bilər. Məsələn, 
istedadlı vokal ifaçısı Şövkət 
Məmmədovanın dünyanın ən məşhur 
musiqi təhsil ocağı sayılan Milanda 
oxuması mədəni əlaqələrimizin bariz 
nümunəsidir. 

 Milanda təhsil alan digər vokal 
ifaçı, Azərbaycanın görkəmli müğənnisi 
Bülbül idi. O, sovet hakimiyyətinin ilk 
çağlarında vokal texnikasını daha da 
təkmilləşdirmək üçün 1924 və 1927-ci 
illərdə İtaliyaya göndərilmişdi. Sonrakı 
illərdə Azərbaycan–İtaliya mədəni 
əlaqələri sistemində bu ənənə daha da 
inkişaf etdirilmişdir. Böyük müğənnimiz 
Müslüm Maqomayev də İtaliyada vokal 
təhsili almışdı.

Rəssamlıq sahəsində də əlaqələr 
yaranmışdı. İtaliya rəssamlıq sənətinə 
kütləvi marağın oyadılmasında 
R.Mustafayev adına Milli İncəsənət 
Muzeyinin fəaliyyəti diqqətəlayiqdir. 
Belə ki, muzeyin yarandığı ilk vaxtlarda 
italyan sənətkarlarının əsərlərinin 
nümayişinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. 
Hazırda muzeydə İtaliya zalı fəaliyyət 
göstərir.

Rəssamlarımızın əsərləri dəfələrlə 
Romada və İtaliyanın digər şəhərlərində 
keçirilən sərgilərdə nümayiş olunub. 
Elə Xalq rəssamı Sakit Məmmədovun 
əsərləri də bu yaxınlarda Romada 
keçirilən sərgidə əsas eksponatlardan 
idi. 

Azərbaycanda İtaliya filmlərinə 
maraq böyükdür. Müxtəlif vaxtlarda 
İtaliyada Azərbaycan filmləri, eyni 
zamanda, Azərbaycanda İtaliya filmləri 
festivalları keçirilmişdir. Bu festivallar 
İtaliya və Azərbaycan kino sənətinin 
keçmişini, bugününü və gələcəyini 
təbliğ etmək mənasında böyük 
əhəmiyyət kəsb edir.

Əlbəttə, Azərbaycan–İtaliya mədəni 
əlaqələri bunlarla yekunlaşmır. Bu 
əlaqələr inkişaf edir, təkmilləşir və 
xalqlarımızın, dövlətlərimizin bir-birinə 
yaxınlaşmasında əhəmiyyətli rol 
oynayır.

Hazırladı:  
M. MÜKƏRRƏMOĞLU,  

“Xalq qəzeti”

Siyasi çəkisi və güclü 
iqtisadi potensialı ilə Avropa 
İttifaqının önəmli dövlətləri 
sırasında yer alan İtaliya 
ilə müstəqil Azərbaycan 
arasında münasibətlər ildən-
ilə genişlənməkdədir. Bu 
gün Azərbaycanla “Böyük 
səkkizliyin”in üzvü olan 
İtaliya müxtəlif istiqamətlərdə 
uğurla əməkdaşlıq edirlər. İki 
ölkə arasında münasibətlər 
strateji tərəfdaşlıq 
səviyyəsinə yüksəlib. 
Təsadüfi deyildir ki, İkinci 
Qarabağ müharibəsindən 
sonra Azərbaycana səfər 
edən ilk Avropa nümayəndə 
heyəti məhz İtaliyadan olub.
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