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Sara Maykl: Dünya Bankı azad olunmuş ərazilərdə 

həyata keçirilən bərpa prosesini dəstəkləməyə hazırdır
Sentyabrın 14-də xarici işlər 

naziri Ceyhun Bayramov Dünya 
Bankının Azərbaycan üzrə ölkə 
meneceri xanım Sara Maykl ilə 
görüşüb.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat 
xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, nazir Ceyhun Bayra-
mov xanım Sara Mayklı yeni təyinatı 
münasibətilə təbrik edib və ona 
fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Na-
zir Azərbaycanın Dünya Bankı ilə 
əlaqələrindən məmnunluqla bəhs 
edərək, ölkəmizin bu əməkdaşlığa 
yüksək önəm verdiyini bildirib. 
Azərbaycanla Dünya Bankı arasında 
qeyri-neft sektoru, özəl sektor, alter-
nativ enerji, rəqəmsal inkişaf və digər 
sahələrdə mövcud olan əməkdaşlıq 
xüsusi qeyd edilib. 

Nazir Ceyhun Bayramov 
Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş 
ərazilərində həyata keçirilən bərpa 
və yenidənqurma işləri, o cümlədən 
“ağıllı şəhər” və “ağıllı kənd”, yaşıl 
enerji, müasir infrastruktur layihələrinin 
icrası barədə ətraflı məlumat verib. 

O, həmçinin imzalanmış üçtərəfli 
bəyanatlara uyğun olaraq, bölgədə 
bütün kommunikasiya xətlərinin, tranzit 
yollarının açılışının yalnız iki ölkənin 
deyil, bütün bölgənin gələcək inkişafı 
baxımından əhəmiyyət kəsb etdiyini 
vurğulayıb.

Sara Maykl gələn il Dünya Bankının 
Azərbaycandakı fəaliyyətinin 30 illiyinin 
qeyd olunacağını bildirərək, ikitərəfli 
əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə edib. 

O, Azərbaycanın ölkə və ümumilikdə, 
bölgənin inkişafı üzrə böyük baxışını 
bundan sonra da dəstəkləməyə da-
vam edəcəklərini vurğulayıb. Azad 
olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən 
bərpa prosesinə gəldikdə, menecer 
Sara Maykl aidiyyəti üzrə bu prosesi 
dəstəkləməyə hazır olduqlarını bildirib.

Görüşdə tərəflər, həmçinin 
əməkdaşlığın perspektivləri və qarşı-
lıqlı maraq doğuran digər məsələləri 
müzakirə ediblər.

Rəqəmsal transformasiya üzrə Azərbaycan–Türkiyə 
İşçi Qrupunun Yol Xəritəsi imzalanıb

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyində Türkiyə Respublikası Prezidenti 
Administrasiyasının Rəqəmsal Transformasiya 
Ofisinin sədri Ali Taha Koçun rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib.

Nazirlikdən AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, görüş zamanı 
Azərbaycanın rəqəmsal 
transformasiya konsepsi-
yasının həyata keçirilməsi, 
kibertəhlükəsizlik, fərdi 
məlumatların mühafizəsi, 
“Hökumət buludu” və digər 
məsələlər üzrə gələcək 
əməkdaşlıqla əlaqədar 
müzakirələr aparılıb.

Görüşün sonunda 
“Azərbaycan Respubli-
kasının Nəqliyyat, Rabitə 

və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi ilə Türkiyə Res-
publikası Prezidenti Admi-
nistrasiyasının Rəqəmsal 
Transformasiya Ofisi arasın-
da rəqəmsal transformasiya 
üzrə Azərbaycan–Türkiyə 
İşçi Qrupunun Yol Xəritəsi” 
imzalanıb.

Yol Xəritəsi əsasında 
əməkdaşlığın əsas 
məqsədlərini rəqəmsal 
transformasiya sahəsində 
siyasətin formalaşdırılması 

və həyata keçirilməsi ilə 
yanaşı, insan resurslarının 
inkişafı təşkil edir.

Xatırladaq ki, sözügedən 
İşçi Qrupunun yaradılması 
məsələsi 2021-ci ilin fevral 
ayında Türkiyədə keçirilmiş 

görüşdə tərəflər arasında ra-
zılaşdırılıb. Sonrakı görüşlər 
zamanı əməkdaşlıq üzrə 
əsas istiqamətlər müəyyən 
edilərək Yol Xəritəsinin 
hazırlanmasına dair razılığa 
gəlinib.

Azərbaycan və Türkiyə hərbi rəhbərliyi “TurAz 
Şahini – 2021” birgə taktiki-uçuş təlimlərini izləyib

Türkiyə Respublikasının milli müdafiə naziri 
Hulusi Akarın dəvətilə qardaş ölkədə səfərdə 
olan Azərbaycan Respublikasının müdafiə 
naziri, general-polkovnik Zakir Həsənov, 
müdafiə nazirinin birinci müavini – Azərbaycan 
Ordusunun Baş Qərargah rəisi, general-
leytenant Kərim Vəliyev və müdafiə nazirinin 
müavini – Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı, 
general-leytenant Ramiz Tahirov “TurAz Şahini 
– 2021” birgə taktiki-uçuş təlimlərində keçirilən  
"Yüksək səviyyəli müşahidəçi günü"ndə iştirak 
etmək üçün Konyaya gəliblər.

Müdafiə Nazirliyinin 
mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 

təlimlərin keçirildiyi ərazidə 
fəxri qarovulun iştirakı ilə 
Azərbaycan nümayəndə 

heyətinin təntənəli qarşılan-
ma  mərasimi olub.

Sonra “TurAz Şahini 
– 2021” birgə təlimlərinin 
gedişi, yerinə yetirilən 
tapşırıqlar barədə yüksək 
səviyyəli qonaqlar üçün bri-
finq təqdim edilib. Brifinqdən 
sonra Azərbaycan və Türkiyə 
Respublikalarının müdafiə 
nazirləri çıxış ediblər.    

General-polkovnik 
Z.Həsənov təlimlərdə iştirak 
edən şəxsi heyəti salamla-
yaraq bildirib ki, Azərbaycan-
Türkiyə əlaqələri dövlət 
başçılarımızın rəhbərliyi ilə 
uğurla davam etdirilir. Bu 

gün Azərbaycan–Türkiyə 
əlaqələri strateji tərəfdaşlığa 
əsaslanır və bunun tərkib 
hissəsi kimi ordu quruculuğu 
sahəsində ardıcıl tədbirlər 
görülür. Vətən müharibəsində 
də qardaş Türkiyənin mənəvi 
dəstəyini xüsusi vurğula-
yan müdafiə naziri Türkiyə 
tərəfinə minnətdarlığını 
bildirib. Nazir, həmçinin birgə 
təlimlərin hərbi pilotların bilik 
və bacarıqlarının daha da 
artırılmasına xidmət etdiyini 
vurğulayıb.

Sonra Türkiyənin mil-
li müdafiə naziri Hulusi 
Akar çıxış edərək birgə 
təlimlərin keçirilməsini 
yüksək qiymətləndirdiyini 
qeyd edib. İkitərəfli hərbi 
əməkdaşlığın inkişafının 
vacibliyini bildirən H.Akar 
bu təlimlərin hərbçilərimizin 
təcrübə qazanması üçün çox 
vacib olduğunu, iki ölkə ara-
sındakı hərbi əməkdaşlığın 
xalqlarımız və ölkələrimizin 
təhlükəsizliyinə və bölgədəki 
sabitliyə yönəldiyini xüsusi 
vurğulayıb.

Hər iki nazir təlim işti-
rakçıları tərəfindən yüksək 
peşəkarlıq və bacarıq 
nümayiş etdirildiyini, 
həmçinin qarşıya qoyulmuş 
tapşırıqların müvəffəqiyyətlə 
yerinə yetirildiyini yüksək 
qiymətləndirərək iştirakçılara 
xidmətdə daha böyük uğurlar 
arzulayıblar.

Sonda qonaqlar təlimlərin 
praktiki hissəsini izləyiblər.

Qarabağ Dirçəliş Fondu Qarabağdakı 
quruculuq işlərində gənclərin iştirakının 
təmin olunması ilə bağlı görüşlərə start verib

Fondun mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, ilk görüş “BİR 
Könüllü” Tələbələrin Əməkdaşlığı İctimai 
Birliyinin üzvləri və Azərbaycan Dövlət 
İqtisad Universitetinin tələbələri ilə 
keçirilib.

Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə 
Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev çıxış 
edərək onlara Qarabağda erməni 
işğalının nəticələri barədə məlumat 
verib. Dağıntıların miqyasının çox böyük 
olduğunu deyən İdarə Heyətinin sədri 
əsas məqsədlərindən birinin ermənilərin 
Qarabağda törətdikləri cinayətlər, 
dağıntılar barədə mümkün qədər çox 
insanı məlumatlandırmaq olduğunu 
diqqətə çatdırıb. Hazırda Qarabağda 
bərpa işlərinin sürətlə davam etdiyi-
ni deyən R.Hacıyev hər kəsi bərpa 
prosesində fəal iştirak etməyə çağırıb. O 
deyib: “Bildiyiniz kimi, işğal müddətində 
ermənilər Qarabağda misli görünməmiş 
dağıntılar törədiblər. Dağıdılmış evlərin, 
abidələrin, digər tikililərin bərpası külli 
miqdarda vəsait, vaxt tələb edir. Yalnız 

ictimaiyyətin bərpa prosesinə fəal qo-
şulması ilə Qarabağı daha tez dirçəldə, 
qayıdış prosesini sürətləndirə bilərik. 
Bunun üçün isə ianə etmək də böyük 
fayda verə bilər”.

“Karabakh.Center” layihəsi barədə 
məlumat verən R.Hacıyev bu resursun 
Qarabağ Dirçəliş Fondu tərəfindən 
yaradılmasının təsadüfi olmadığını 
söyləyib. Qeyd edib ki, Qarabağ Dirçəliş 
Fondunun Azərbaycan Respublikası-
nın Birinci vitse-prezidenti Mehriban 
xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata 
keçirdiyi “Karabakh.Center” layihəsi 
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin 
səbəblər, Ermənistanın təcavüzünün 
nəticələri barədə obyektiv məlumatların 
sistemləşdirilməsi və geniş ictimaiyyətə 
çatdırılması məqsədilə yaradılıb. 

İdarə Heyətinin sədri bildirib ki, 
təqdim edilən internet resursunun 
çoxsaylı materialları konkret nümunələr 
əsasında Azərbaycan xalqının Qarabağ-
da maddi-mədəni irsinə, bu regionun 
biomüxtəlifliyinə və təbii sərvətlərinə 

dəyən ziyanın miqyası ilə tanış olmaq 
imkanı yaradır. Bu isə cəmiyyətimizin, 
diasporun və dövlətimizin dostlarının 
səylərinin səfərbər olunmasına təkan 
verəcək. “Qarabağda dağıdılmış və ciddi 
ziyan dəymiş obyektlərin 10 mindən çox 
fotosu və videogörüntüsü bu saytda yer 
alır. Burada memarlıq abidələrinin işğal-
dan əvvəl çəkilmiş yüzlərlə fotoşəkli ilə 
tanış olmaq mümkündür ki, bu da vaxtilə 
çiçəklənən bu diyarın əvvəlki görkəmi 
ilə erməni işğalının fəlakətli nəticələri 
arasındakı təzadı görməyə imkan verir”, 
– deyə R.Hacıyev diqqətə çatdırıb.

Sonra Fondun hazırladığı “Qara-
bağda urbisid” – dağıntıların və zərərin 
miqyası haqqında sənədli film nümayiş 
olunub.

QDF-in Fandreyzinq və Kommu-
nikasiya şöbəsinin müdiri Aybəniz 
İsmayılova Qarabağın dirçəlişi uğrun-
da birlik və həmrəyliyin əhəmiyyəti 
barədə fikirlərini bölüşüb. Şöbə müdiri 
Ermənistanın ərazilərimizi işğal etməsi 
nəticəsində azərbaycanlıların bütün 
mülkiyyətlərindən və həyat tərzlərindən 
məhrum olması, məhz bu işğal 
nəticəsində insanların evini, ocağını tərk 
etməyə məcbur qalması, 30 ilə yaxın bir 
müddətdə doğma torpaqlarından ayrı 
düşməsini qeyd edərkən, bu gün qalib 
ölkənin nümayəndələri kimi hər şeyi 
daha gözəl formada bərpa etmək iqtida-

rında olmağımızdan danışıb. O, keçmişi 
unutmamaqla yanaşı, gözəl gələcək 
qurmaq üçün hər bir azərbaycanlını 
səfərbər olmağa çağırıb.

“Qarabağ Azərbaycandır!” mövzu-
sunda çıxış edən tarixçi, siyasi analitik 
Fərhad Məmmədov tarixə ekskur-
siya edib, Qarabağ münaqişəsinin 
səbəbləri barədə danışıb. İkinci Qarabağ 
müharibəsinin gedişi zamanı beynəlxalq 
təşkilatlar tərəfindən ölkəmizə qarşı 
təzyiqlərin olduğunu deyən F.Məmmədov 
bu təzyiqlərin xalqımızın birliyini, əzmini 
qıra bilmədiyini vurğulayıb.

Jurnalist Elşən Rüstəmov “Şəhid 
şəhərlər” mövzusunda çıxış edərək 30 
ilə yaxın davam edən işğal dövründə 
ermənilərin şəhərlərimizə, kəndlərimizə 
qarşı həyata keçirdikləri barbarlıq, van-
dallıq aktları barədə məlumat verib. 

QDF-in PR və Kommunikasiya 
üzrə koordinatoru Pərvin Məmmədova 
gənclərin Qarabağ həqiqətləri ilə bağlı 
təlimatlandırılmasının əhəmiyyətindən 
danışaraq həm ermənilərin ifşa olunma-

sı, həm də Qarabağın bərpası prosesinə 
daha çox insanın cəlb edilməsi baxımın-
dan onların rolunun vacibliyini vurğula-
yıb. 

“BİR Könüllü” Tələbələrin 
Əməkdaşlığı İctimai Birliyinin sədri Elnur 
Mirzəzadə də bu işdə gənclərin üzərinə 
böyük məsuliyyət düşdüyünü söyləyib. 
O, eyni zamanda, gənclərin iştirakı 
ilə yaxın günlərdə Qarabağla bağlı 
müxtəlif tədbirlərin və layihələrin həyata 
keçiriləcəyini diqqətə çatdırıb.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-
nin icraçı direktoru Fərhad Cabbarov 
“Qarabağ tarixinin təhrifi: keçmiş və bu 
gün” mövzusunda çıxış edərək gəncləri 
Qarabağ münaqişəsinin tarixi ilə bağ-
lı məlumatlandırıb. Ermənilərin uzun 
müddətdir tarixi faktları təhrif edərək öz 
yalanlarına dünyanı inandırmağa çalışdı-
ğını deyən F.Cabbarov artıq ermənilərin 
tutarlı faktlarla ifşa olunduğunu, onla-
rın informasiya savaşında da məğlub 
edildiklərini deyib.

Çıxışlardan sonra Pərvin 

Məmmədova və Elnur Mirzəzadənin 
moderatorluğu ilə sual-cavab sessiyası 
keçirilib. Gənclər onları maraqlandıran 
mövzular ətrafında suallar verməklə 
yanaşı, Qarabağın gələcəyi ilə bağlı fikir 
və təkliflərini də səsləndiriblər.

Qeyd edək ki, QDF erməni işğa-
lı nəticəsində xalqımızın Qarabağda 
maddi-mədəni irsinə, bu regionun 
biomüxtəlifliyinə və təbii sərvətlərinə 
dəyən zərərə həsr olunmuş “Karabakh.
Center” (https://karabakh.center/az) 
layihəsi çərçivəsində bir neçə alış-veriş 
mərkəzində fotosərgilərin keçirilməsi, 
Qarabağda aparılan bərpa işlərinə 
ianələrin cəlb edilməsinin təşviqi 
məqsədilə “BİR Könüllü” Tələbələrin 
Əməkdaşlığı İctimai Birliyinə qrant 
ayırıb.

Fond, eyni zamanda, yaxın 
gələcəkdə digər təşkilatların və 
universitetlərin tələbələrinin Qarabağla 
bağlı həyata keçirilən layihələrdə iştirakı-
nı təmin etməyi nəzərdə tutur.

Mədəniyyət naziri Dinlərarası Dialoq Forumu 
çərçivəsində “Təhsil və dini müxtəliflik” 

mövzusunda keçirilən sessiyada çıxış edib

Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Anar Kərimov 
İtaliyanın Bolonya şəhərində keçirilən G20 sammiti çərçivəsində 
təşkil olunan Dinlərarası Dialoq Forumunun “Təhsil və dini 
müxtəliflik” mövzusunda keçirilən sessiyasında çıxış edib.

Tədbirdə BMT-nin Sivilizasiyalar 
Alyansının Ali nümayəndəsi Migel Angel 
Moratinos, ICESCO-nun Baş direktoru 
Salim bin Məhəmməd əl-Malik, İtaliyanın 
təhsil naziri Patrizio Bianki, Albaniyanın 
təhsil, idman və gənclər naziri Evis Kuşi və 
digər qonaqlar iştirak edib.

İştirakçıları salamlayan nazir Anar 
Kərimov forumun həyata keçirdi-
yi layihələri yüksək qiymətləndirərək 
Azərbaycanın əməkdaşlığa önəm verdi-
yini və birgə fəaliyyətin ölkələr arasında 
dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə 
istiqamətləndiyini bildirib. “Din ümumi 
mədəniyyətlərarası dialoq bacarıqlarının 
inkişafında əhəmiyyətli və müsbət rol oy-
nayır. Dini liderlər münaqişələrin qarşısının 
alınmasında və dialoqun təşviqində əsas 
rol oynama potensialına malikdirlər. Onlar 
xüsusən gənclər arasında bu dialoqu 
gücləndirmək və təşviq etmək üçün dərin 
təsir gücünə malikdirlər”, – deyə nazir 
çıxışında qeyd edib.

Anar Kərimov, həmçinin bildirib ki, 
əsrlərdir Azərbaycanda müxtəlif xalqların 
və dinlərin nümayəndələri mehriban, sülh 
və harmoniya şəraitində yaşayırlar. Məhz 
buna görə də Azərbaycan çoxmillətli, 
çoxkonfessiyalı və sivilizasiyaların qovuş-
duğu ölkə kimi tanınır. Diqqətə çatdırılıb 

ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
tərəfindən 2008-ci ildə mədəniyyətlərarası 
dialoqa dair “Bakı Prosesi” təşəbbüsü 
irəli sürülüb, 2010-cu ildə BMT Baş 
Assambleyasında ölkəmizin Dünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu 
keçirmək niyyəti bəyan edilib və Bakı şəhəri 
2011-ci ildən Dünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumuna ev sahibliyi edir. Təsadüfi 
deyil ki, BMT Baş katibinin 2017, 2018 və 
2019-cu illərdə Baş Assambleyaya təqdim 
etdiyi məruzələrdə “Bakı Prosesi”nin 
əhəmiyyəti xüsusi vurğulanıb və Dün-
ya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu 
mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoq 
sahəsində BMT-nin əsas qlobal platforma-
larından elan olunub.

Nazir bildirib ki, Azərbaycan çoxəsrlik 
multikulturalizm ənənələrinə, eləcə də 
UNESCO konvensiyalarının irəli sür-
düyü dəyərlərə sadiq qalaraq təkcə 
Azərbaycanda deyil, dünyanın müxtəlif 
yerlərində mədəni irsin qorunub sax-
lanılmasına yönəlmiş bir sıra layihələr 
həyata keçirir. Heydər Əliyev Fondu 
Azərbaycanda yüzlərlə abidəni bərpa 
etməklə yanaşı, xarici ölkələrdə də bu 
istiqamətdə mühüm layihələr reallaşdırıb. 
Fond tərəfindən Parisdə Luvr Muzeyi, 
Vatikanda Müqəddəs Marçellino və Petro 

kilsəsi, Bolqarıstanda Prapezitsa qəsri və 
qalası, Strasburqda Notrdam kilsəsi və s. 
abidələrdə bərpa işləri aparılıb.

Mədəniyyətin sülhə dəstək verdiyi 
kimi, sülhün də mədəniyyətin inkişafı 
üçün əsas şərt olduğunu vurğulayan 
nazir müharibələrin və vandalizmin 
mədəniyyəti hədəf seçdiyini, bütün dün-
yada bunun qarşısının birdəfəlik almaq 
məqsədilə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 
“Mədəniyyət üçün sülh” (#Peace4Culture) 
qlobal çağırışının və çağırış çərçivəsində 
“Sülh üçün yarat” (#Create4Peace) kam-
paniyasının elan edildiyini qeyd edib.

Anar Kərimov çıxışında vurğulayıb ki, 
Azərbaycanın otuz ilə yaxın Ermənistanın 
işğalı altında qalmış əraziləri 2020-ci 
ildə azad edilib və bu ərazilərdə işğal 
dövründə dağıdılmış bütün dini-mədəni 
abidələrin, dini mənşəyinə görə heç bir ay-
rı-seçkilik qoyulmadan, Azərbaycan dövləti 
tərəfindən bərpasına başlanılıb. Baxmaya-
raq ki, ölkəmiz otuz ilə yaxın davam edən 
hərbi təcavüzə, ərazilərin işğalına, etnik 
təmizləməyə məruz qalıb, Azərbaycan bu 
gün də sülhpərvər siyasət yeridərək bu 
istiqamətdə təşəbbüsləri, sülh  çağırışları-
nı irəli sürür.

Nazir çıxışının sonunda mədəni 
müxtəlifliyinin təşviqinin, insanlar, 
cəmiyyətlər və xalqlar arasında dialoq və 
anlaşmanın müasir dünyamızın gələcəyi 
üçün əhəmiyyətini bir daha vurğulayıb.  
“Mən dünyada əmin-amanlıq üçün təhsil 
və mədəniyyət vasitəsilə bu mesajın 
gələcək nəsillərə çatdırılmasında uğur 
qazanacağımıza və bununla da istədiyimiz 
gələcəyi təmin edəcəyimizə inanıram”, – 
deyən Anar Kərimov Dinlərarası Dialoq 
Forumunun işinə uğurlar arzulayıb.

BMT Sivilizasiyalar alyansının ali 
nümayəndəsi Migel Moratinos öz çıxışı 
zamanı sülh anlayışının və fəaliyyətlərinin 
daha önə sürülməsinin vacibliyini qeyd 
edərək Azərbaycanın “Mədəniyyət naminə 
sülh” qlobal təşəbbüsünün zamanında irəli 
sürülmüş strateji layihə olduğunu qeyd 
edib.

Nihad BUDAQOV, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Bolonya

Qarabağ Dirçəliş Fondu (QDF) gənclərin Qarabağ həqiqətləri 
ilə bağlı maarifləndirilməsi, Qarabağda aparılan quruculuq 
işlərində onların iştirakının daha geniş şəkildə təmin olunması 
məqsədilə “Qarabağı anlayaraq dirçəldək!” mövzusunda silsilə 
görüşlərə start verib.
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