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2023 – “Heydər Əliyev İli”Azərbaycan–Qırğızıstan: İqtisadi 

əməkdaşlığın yeni mərhələsi 

Möhkəm təmələ əsaslanan Azərbaycan–Qırğızıstan 
münasibətlərinin əsası ümummilli lider Heydər Əliyev 
tərəfindən qoyulub və ötən müddətdə bu varislik sayəsində 

iki ölkə arasında əlaqələr uğurla inkişaf edib. Şübhəsiz ki, bu 
əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə xalqlarımız arasında dərin tarixi 
və mənəvi köklərin mövcudluğu da mühüm təsir göstərib. Bu, 
iki ölkə arasında bütün dövrlərdə hər hansı bir siyasi ziddiyyətin 
yaranmamasında da özünü qabarıq büruzə verib.

Qırğız Respublikası ilə Azərbaycan 
Respublikası arasında diploma-
tik münasibətlərin qurulmasından 
ötən 30 il ərzində hər iki dövlətin fəal 
dəstəyi ilə bütün sahələrdə əməkdaşlıq 
getdikcə möhkəmlənib, əlaqələrin yeni 
səviyyəyə yüksəlməsini şərtləndirəcək 
bir sıra mühüm sənədlər imzalanıb. 
Şübhəsiz ki, bütün bunlar qarşılıq-
lı iqtisadi fəaliyyətin səmərəliliyini, 
nəqliyyat məsələlərinin həllini, əmtəə 
dövriyyəsinin artırılmasını və əlbəttə, 
müasir dünyada xüsusi diqqət 
tələb edən regional təhlükəsizliyi 
gerçəkləşdirib. 

Yeri gəlmişkən, bu gün Qır-
ğız Respublikası Azərbaycanla 
geniş ticari-iqtisadi sahədə əməli 
əməkdaşlığın reallaşdırılması üçün 
geniş imkanlara malikdir. Ticarət 
əlaqələri iki ölkə münasibətlərinin əsas 
istiqamətlərindəndir. Bununla belə, 
respublikalar arasında ticarətin həcmi 
bu sahədə potensialı tam əks etdirmir. 
Ticarət, eləcə də investisiya sahəsində 
tərəfdaşlığın genişləndirilməsi üçün im-
kanlar daha böyükdür və bu istiqamətdə 
qarşılıqlı səylərin gücləndirilməsi mü-
hüm önəm daşıyır. 

Qeyd edək ki, Prezident İlham 
Əliyevin və Qırğız Prezidenti Sadır 
Japarovun iştirakı ilə oktyabrın 11-də 
Birinci Dövlətlərarası Şuranın geniş 
tərkibdə iclasında tərəflər arasında 
ticarət-investisiya əməkdaşlığından 
danışılarkən, Qırğızıstan–Azərbaycan 
İnkişaf Fondunun mühüm rolu da 
nəzərdən keçirilib. Xatırladaq ki, iclas-
da bu Fondun Azərbaycan investisiya-
larının Qırğızıstana cəlb edilməsində, 
qarşılıqlı faydalı biznes layihələrinin 
icrasında sürət katalizatoruna və 
fəaliyyət mexanizminə çevrilməsinə 
zərurət yarandığı diqqətə çatdırılıb. 

Azərbaycana investisiya qoyuluşu-
na marağın getdikcə artması, həm də 
ölkəmizin siyasi cəhətdən sabit olması, 
milli, dini və irqi tolerantlığı baxımından 
seçilməsi ilə bağlıdır. Bununla bərabər, 
respublika hökuməti tərəfindən həyata 
keçirilən iqtisadi siyasət, aparılan is-
lahatlar nəticəsində ölkədə güclü iqti-
sadi potensial mövcuddur. Yaradılan 
əlverişli biznes və investisiya mühiti, 
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə eti-
barlı tərəfdaş kimi tanınması, regionda 
əlverişli mövqeyə malik mühüm tranzit 
mərkəzi olması, insan kapitalının inki-
şafı da ölkəmizin investisiya qoyuluşu 
baxımından cəlbediciliyini artırır. Eyni 
zamanda, Azərbaycan beynəlxalq 
müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərini 
tam şəkildə və vaxtında yerinə yetirir. 
Respublikamızın təşəbbüskarı oldu-
ğu transmilli layihələr hazırda Avro-
panın enerji təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsində mühüm rol oynayır.

Göründüyü kimi, Azərbaycan 
hökuməti  ölkədə investisiya 
fəaliyyətinin genişləndirilməsinə, biznes 
mühitinin yaxşılaşdırılmasına, sənaye 
istehsalının artırılmasına, qeyri-neft 
sektorunun inkişaf etdirilməsinə ciddi 
önəm verir. Bu istiqamətdə qarşıya qo-
yulan əsas hədəflər sərmayə qoyuluş-

larının artırılması, sahibkarların ixrac 
potensialının gücləndirilməsi, inves-
tisiya imkanlarının genişləndirilməsi, 
potensial tərəfdaşların tapılması və 
birgə əməkdaşlıq layihələrinin həyata 
keçirilməsidir.

Ümumiyyətlə, Birinci Dövlətlərarası 
Şuranın geniş tərkibdə iclasında bütün 
bunlar barədə ətraflı məlumat verilib. 

Dövlətimizin başçısının dost ölkəyə 
səfəri strateji tərəfdaşlığın məntiqi da-
vamı kimi dəyərləndirilib, eyni zaman-
da, gələcəkdə qarşılıqlı münasibətlərin 
istiqamətlərinin nəzərdən keçirilməsi, 
həmçinin fəaliyyət alqoritminin, eləcə də 
istiqamət parametrlərinin məzmun və 
xarakterini müəyyənləşdirmək baxımın-
dan mühüm önəm daşıdığı bildirilib. 

İclasda yuxarıda qeyd edilənlərlə 
bərabər, indiki mərhələdə nəqliyyat-
tranzit sahəsində əməkdaşlığın vacib-
liyi də xüsusi vurğulanıb, artıq fəaliyyət 
göstərən, eləcə də tikintisi planlaşdı-
rılan yeni nəqliyyat yolunun iki ölkəyə 
məxsus kommunikasiyalarının daha 
sıx birləşdirməsinə imkan verəcəyi 
diqqətə çatdırılıb. 

Bu məsələ ilə bağlı Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov dedi:

– Prezident İlham Əliyevin 
Qırğız Respublikasına səfəri 
çərçivəsində keçirilən görüşlərdə 
nəqliyyat-tranzit sahəsində 
əməkdaşlıq məsələsi xüsu-
si diqqətdə saxlanılıb. Birin-
ci Dövlətlərarası Şuranın geniş 
tərkibdə iclasında bu barədə ətraflı 
danışılıb. 

Qeyd edim ki, burada söhbət, 
ilk növbədə, inşasına başlanıla-
caq dəmir yolundan gedir. Belə 
ki, hər iki ölkə Xəzərə çıxışı olan 
Çin–Qırğız ıs tan–Özbəkis tan 
dəmir yolunun qurulması barədə 
qərarı dəstəkləyir. Bu cür mühüm 
əhəmiyyət daşıyan bir xəttin ya-
xın gələcəkdə Orta Dəhlizin bir 
hissəsi olacağı nəzərdə tutulur. 
Eyni zamanda, Qırğızıstan və 
Azərbaycanın əhatələndiyi regi-
onda və Qərbi Xəzər bölgəsində 
həyata keçirilən bu layihə həm 
liman imkanlarının artırılması-
nı, həm də genişləndirilməsini 
şərtləndirir. 

Bu məqamda xatırladım 
ki, Azərbaycan Transxəzər 
beynəlxalq nəqliyyat marşrutunun 
səmərəli istifadəsinə səy göstərir 
və bu marşrutun Xəzəryanı 
dövlətlərin nəqliyyat potensialın-
dan maksimum dərəcədə istifadə 
etməyə şərait yaradacağına şübhə 
yoxdur. Yüksək potensial imkanı-
na malik belə bir marşrut, həm də 
nəqliyyat infrastrukturunun inki-
şafına dair yeni layihələrin həyata 
keçirilməsini şərtləndirir. 

Hazırda ölkəmizin ərazisindən 
keçən Şərq–Qərb və Şimal– 
Cənub marşrutları üzrə yükdaşı-
maların hər il artması müşahidə 
olunur. Son statistik məlumatlara 
görə, Yeni Ələt Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanından gələn tranzit 
yüklərin həcmi getdikcə yüksəlir. 
Mütəxəssislər tərəfindən bu lima-
nın tikilməsi və istifadəyə verilməsi 
Xəzərdə nəqliyyat-logistika inf-
rastrukturunun inkişafı işinə 
Azərbaycanın daha bir mühüm 
töhfəsi kimi qiymətləndirilir. 

Bu məqamda o da vurğulan-
malıdır ki, hazırda açıq dənizlərə 
çıxışı olmayan Azərbaycanda 
artıq mühüm nəqliyyat şəbəkəsi 
fəaliyyət göstərir. Artıq adıçəkilən 

limanın potensialının 15 milyon 
tondan 25 milyon tona qədər 
genişləndirilməsi planlaşdırılır. 

Bu gün Xəzəryanı ölkələr, eləcə 
də Orta Asiya dövlətləri arasında 
əməkdaşlıq bir çox istiqamətlər 
üzrə kifayət qədər sürətlə inkişaf 
edir. Hazırda Orta Dəhliz adlandı-
rılan marşrut üzrə yükdaşımalarda 
tədricən artım müşahidə olunur 
ki, bu da Orta Asiya ölkələrinin 
bu marşruta diqqətini artırır. Orta 
Dəhliz və yaxud Trans–Xəzər 
Beynəlxalq Nəqliyyat Marşru-
tu Çindən Türkiyəyə və eləcə də 
Avropa İttifaqı ölkələrinə, habelə 
əks istiqamətdə yük daşımaları-
nın artırılmasına xidmət edir. O, 
orta əsrlərdə Asiyanı Aralıq dənizi 
və Avropa dünyası ilə birləşdirən 
qədim İpək Yolu kimi fəaliyyət 
göstərir.

Sonda onu da qeyd etmək 
yerinə düşər ki, Orta Dəhliz 
marşrutunun tərkib hissəsi olan 
Zəngəzur dəhlizinin açılma-
sı böyük perspektivlər vəd edir. 
Təhlillərə görə, Zəngəzur dəhlizi 
Azərbaycan və ona aid olan Nax-
çıvanı birləşdirməkdən savayı, Şi-
mal–Cənub və Şərq–Qərb tranzit 
yolları arasında mühüm əlaqə ya-
radacağını da şərtləndirir. 

Beləliklə, gələcəkdə istifadəyə 
veriləcək Çin–Qırğızıstan–
Özbəkistan dəmir yolu avtomobil 
və hava xətləri ilə birgə nəqliyyat 
infrastrukturu potensialını 
gücləndirəcək. 

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Heydər Əliyev – Azərbaycan 
tarixinin ilk ümummilli lideri
Azərbaycanın qədimdən-

qədim tarixində ölkəmizə 
rəhbərlik etmiş dövlət 

başçıları, hökmdarlar müxtəlif 
adlar və titullar daşımışlar: şah, 
padşah, atabəy, əmir, sultan və 
s. Lakin həmin çoxsaylı dövlət 
başçılarının heç birinə daha 
yüksək titul sayılan və ümumxalq 
qiymətinin ifadəsi olan ümummilli 
lider adına layiq görülmək şərəfi 
nəsib olmayıb. XX əsrin görkəmli 
siyasətçiləri sırasında xüsusi 
yeri və layiqli nüfuzu olan Heydər 
Əliyev bu yüksək ada sovet 
imperiyası daxilində Azərbaycanı 
suverenlik epoxasına hazırlaması, 
dövlət müstəqilliyinin ilk 
addımında gerçəkləşdirdiyi nadir 
xilaskarlıq missiyası və qazanılmış 
bu tarixi nailiyyəti möhkəmləndirib 
dönməz prosesə çevirməsi ilə 
layiq görülüb.

Müstəqil Azərbaycan dövləti, haq-
lı olaraq, həm də ulu öndər deyə xüsu-
si məhəbbətlə anılan Heydər Əliyevin 
şah əsəri və indiki nəsillərə ən böyük 
yadigarı sayılır. Çağdaş dünya müstəqil 
dövlətimizi Heydər Əliyevin Azərbaycanı 
kimi qəbul edib dəyərləndirir. Ulu öndərin 
ideya və əməlləri daim bizimlədir və 
Azərbaycanı yeni-yeni uğurlara qovuş-
durur. 

Bütün bunlar qədirbilən xalqımızın 
qəlbində bu misilsiz tarixi şəxsiyyətin 
xatirəsinə sonsuz əbədi sevgi və davam-
lı ehtiram duyğuları doğurur. Unudul-
maz rəhbərin ölməz xatirəsi nəinki hər 
il doğum və anım günlərində, eləcə də 
hər gün hər uğurumuza nəzər salanda 
qədərincə yad edilir. Hər istəkdə, hər ad-
dımda onun tükənməz irsinin əlamət və 
nişanələrini görürük. 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin me-
marı və qurucusunun anadan olma-
sının 100 illiyinin ulu öndərin nəhəng 
şəxsiyyətinə, titanik fəaliyyətinə, milli 
tariximizdə tutduğu misilsiz mövqeyə la-
yiq qeyd edilməsi üçün Prezident İlham 
Əliyevin xüsusi sərəncamla 2023-cü ili 
“Heydər Əliyev İli” elan etməsi xalqımı-
zın öz ümummilli liderinə məhəbbətini 
yüksək səviyyədə təcəssüm etdirir. 
Sərəncamda göstərildiyi kimi: “Dövlətçilik 
salnaməmizdə silinməz izlər qoymuş, 
azərbaycanlı olması ilə ömrü boyu fəxr 
etmiş, milli qürur və iftixar mənbəyimiz 
olan Heydər Əliyev bütün dünyada 
Azərbaycanın rəmzi kimi qəbul edilir. 
Xalqımız onun əziz xatirəsini həmişə 
uca tutur və minnətdarlıqla anır, yenidən 
hakimiyyətə gəldiyi günü Azərbaycan 
Respublikasının dövlət bayramı – Milli 
Qurtuluş Günü kimi qeyd edir”.

2023-cü ilin Azərbaycanda “Heydər 
Əliyev İli” elan edilməsi xəbəri nəinki 
ölkəmizdə, eləcə də bu böyük türk 
oğlunun sağlığında öz lideri kimi 
dəyərləndirmiş Türk dünyasında da 
məmnunluqla qarşılanıb. Bu günlərdə 
Türkiyənin Ərzincan şəhərində keçirilən 
beynəlxalq türkoloji simpoziuma türk-
dilli ölkələrdən və toplumlardan gəlmiş 
yaxın dostlarımız, görkəmli alimlər bizi 
gələn ilin ölkəmizdə “Heydər Əliyev İli” 
elan olunması münasibətilə təbrik edir, 
keçiriləcək tədbirlərə dəvət gözlədiklərini, 
özlərinin də bu şanlı yubileyi geniş qeyd 
edəcəklərini söyləyirdilər.

Bu yerdə Türkiyə Cümhuriyyətinin 
sabiq Prezidenti, mərhum Süleyman 
Dəmirəlin “dostum-qardaşım” dedi-
yi Heydər Əliyevə müraciətlə söylədiyi 
məşhur sözlər yada düşür: “Azərbaycanı 
çox çətin şəraitdə idarə etməyə və hamı-
mızın yaxşı bildiyimiz, mənim də yaxından 
bildiyim məhrumiyyətlərə baxmayaraq, 
Azərbaycan xalqının əhval-ruhiyyəsini 
yüksək tutmağa və Azərbaycanın ən qısa 
bir zamanda bütün qurumları ilə öz milli 
dövlətini yaratmağa nail olması və onun 
Qafqazın ən zəngin dövlətlərindən birinə 
çevrilməsi, dünyaya bu nəzərlə baxa 

bilməsi üçün göstərdiyi səylərə görə əziz 
qardaşım Heydər Əliyevi alqışlayıram”. 
Bu sözlər bu gün təkcə qardaş və dost 
Türkiyə rəhbərliyinin deyil, bütün Türk 
dünyasının Azərbaycan liderinə verdiyi 
böyük qiyməti ifadə edir.

Ümumiyyətlə, ulu öndər Heydər 
Əliyev Azərbaycan xalqı üçün misil-
siz xidmətlər göstərib. Haqlı olaraq, biz 
Heydər Əliyevi müasir Azərbaycanın 
qurucusu hesab edirik. Böyük öndərimiz 
azərbaycançılıq ideyasının müəllifi kimi 
Azərbaycan tarixində yaşayır. Dünya 
şöhrətli siyasətçi və dövlət xadimi Heydər 
Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında 
misilsiz xidmətləri onun fiziki yoxluğun-
dan sonrakı dövrdə daha dərindən və 
hərtərəfli dərk olunur.

Zaman keçdikcə, biz ümummil-
li liderimizin fəaliyyətinin məntiqini, 
mahiyyətini daha yaxşı dərk etməyə baş-
layırıq. “Heydər Əliyev İli” çərçivəsində 
keçiriləcək çoxsaylı tədbirlər, ümumxalq 
şənlikləri ulu öndərin xatirəsinə əbədi 
ehtiramı bir daha təsdiqləməklə yanaşı, 
həm də onun zaman keçdikcə daha ay-
dın və parlaq obrazına günümüzün geniş 
əhatəli baxışı olacaq. Bununla Heydər 
Əliyevin zəngin, həmişəyaşar dövlətçilik 
irsi yeni uğurlarımıza növbəti töhfələrini 
verəcək.

Böyük öndərimiz azərbaycançılıq 
məfkurəsini milli dövlət ideologiya-
sı səviyyəsinə qaldırmış lider kimi 
Azərbaycan tarixində əbədiyaşarlıq qaza-
nıb. Bu, çoxminillik dövlətçilik tariximizdə 
xüsusi bir hadisədir. Heydər Əliyev həm 
də siyasi idarəetmədə öz üslubunu yarat-
mış yenilikçi rəhbər idi. Onun bu istedad 
və qabiliyyəti Azərbaycana rəhbərliyinin 
hər iki dövründə, eləcə də nəhəng sovet 
dövlətinin ali rəhbərlərindən biri oldu-
ğu illərdə həmişə özünü parlaq şəkildə 
göstərirdi. Ulu öndər Azərbaycana 
rəhbərliyinin hər iki dövründə ölkəmizin 

inkişaf və tərəqqisi istiqamətində olduqca 
böyük işlər görüb. 

Azərbaycana rəhbərliyi dövründə onu 
öz əlləri ilə qurub-yaratmış, iqtisadiyyatı-
nı və mədəniyyətini əsaslı surətdə inkişaf 
etdirmiş qurucu lider, bununla yanaşı, so-
vet dövlətinin ali rəhbərliyindəki seçilən 
fəaliyyəti ilə dünya şöhrətli siyasətçi kimi 
tanınmış, xarizmatik şəxsiyyəti və misil-
siz xidmətləri ilə dövlətçilik tariximizdə 
ilk dəfə ümummilli lider məqamına 
yüksəlmiş Heydər Əliyev 1993-cü ilin 
böhranlı günlərində, xilaskarlıq missiyası 
ilə yenidən respublikanın ali idarəçiliyinin 
sükanı arxasına qayıtdı.

 Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə 
qayıdışı dünyanın diqqətini Azərbaycana 
cəlb edə bildi və bu mənada qısa za-
manda ölkəmiz beynəlxalq iqtisadi 
sistemə daxil oldu. Azərbaycanın Avro-
pa dəyərlərinə inteqrasiyası prosesinə 
və dünyanın qabaqcıl strukturları ilə 
əlaqələrin qurulmasına start verildi. Bü-
tün bunlar sonrakı illərdə davamlı surətdə 
bir-birini əvəzləyən uğurların təminatçısı 
və müjdəçisi oldu. 

Bu gün Heydər Əliyevin müstəqil 
dövlət quruculuğu siyasətini Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev uğurla davam və 
inkişaf etdirir. Qazanılan bu uğurlar bü-
tün sahələrdə özünü göstərir. Ən böyük 
uğurlarımızdan biri də ulu öndərin yarat-
dığı möhtəşəm əsaslar üzərində onun 
Qarabağın xilas edilməsi arzusunun 
gerçəkləşməsi, Vətən müharibəsində 
qazanılmış tarixi Zəfərdir. Təbii ki, bü-
tün bu uğurlar və sonrakı dövrlərdə qa-
zanacağımız böyük qələbələr ulu öndər 
Heydər Əliyevin qoymuş olduğu möhkəm 
bünövrəyə söykənir. Ümummilli lider 
Heydər Əliyevin ideyaları isə həmişə bu 
inkişafın önündə gedəcək.

Nizami CƏFƏROV,  
Milli Məclisin deputatı, akademik 

Şuşada səyyar hüquqi xidmət bərpa edildi
28 illik dağıdıcı işğaldan sonra 

Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı kimi 
yenidən qurulub dirçəldilən Şuşada zəruri 
xidmətlər də bərpa edilir. Bu günlərdə şəhərdə 
ilk dəfə səyyar hüquqi xidmətlər təşkil edilib.

Ədliyyə Nazirliyinin 
mətbuat xidmətindən redak-
siyamıza verilən məlumatda 
bildirilir ki, dövlət başçısı-
nın tapşırıqlarına uyğun 
olaraq, nazirliyin rəhbərliyi 
işğaldan azad edilmiş ya-
şayış məntəqələrində daimi 
məskunlaşmanın təmin olun-
ması məqsədi ilə innovativ 
metodlar əsasında hüquqi 
xidmətlər göstərilməsi imkan-
larını daim diqqətdə saxlayır. 
Artıq Zəngilanın Ağalı “ağıllı 
kəndi”nə köçmüş sakinlər bu 
xidmətlərdən bəhrələnirlər.

Məlumatda qeyd edilir 
ki, oktyabrın 10–11-də Qa-
rabağın tacı Şuşa şəhərində 
ilk dəfə səyyar ədliyyə 
xidmətləri təşkil olunub. 
Şəhərdə bərpa-quruculuq 
və minatəmizləmə prosesinə 

cəlb olunan mütəxəssislər, 
tibb işçiləri nazirliyin elektron 
resursları tətbiq edilməklə 
notariat hərəkətləri və 
vətəndaşlıq vəziyyəti aktları-
nın dövlət qeydiyyatı ilə bağlı 
xidmətlərindən faydalanıblar. 

Səyyar briqadaya 
müraciət edənlərə hüquqi 
məsləhətlər verilib, elektron 
və mobil ədliyyə xidmətləri 
barədə məlumat təqdim 
olunub. Şəhərdə müvafiq 
bukletlər paylanıb, sakinləri 
maraqlandıran suallar ca-
vablandırılıb. Ədliyyə işçiləri 
vətəndaşların məmnunluqla 
qarşıladığı səyyar xidmətləri 
azad olunmuş ərazilərdə 
bundan sonra da davam 
etdirəcəklər.

“Xalq qəzeti”

Admin
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