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Avropanın Azərbaycan 
qazına ehtiyacı artır

-c  l ə  ıxır

al  ə e   al ı  ə e

Qışda tarlaları nəfəsi ilə 
isidənlər...

Vardanyan “yanacaq”
re identin ərt e a ları 

və arabağ er əniləri ilə tə a  a ili
“Biz Qarabağdakı erməni icmasının nümayəndələri ilə praktiki 
təmaslara başlamağa hazırıq. Dövlət katibi Blinkenin qarşısında 
mən Ermənistandan olan həmkarıma bu barədə dedim. Lakin biz 
bunu o zaman edə bilərik ki, Rusiya vətəndaşı, cinayətkar oliqarx, 
Avropada çirkli pulların yuyulmasında əli olan şəxs – Vardanyan 
bizim ərazimizi tərk etsin”. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
bu fi kirləri fevralın 18-də Münxendə keçirilən “Dağları aşmaq? 
Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin qurulması” mövzusunda 
keçirilən plenar iclasdakı çıxışı zamanı bildirib.

Qeyd edək ki, cənab İlham 
Əliyev bundan əvvəl də Vardanya-
na münasibətdə sərt fikirlər səs-
ləndirmişdi. Dövlətimizin başçısı 
2022-ci il noyabrın 1 -də Avropa 
İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı üzrə 
xüsusi elçisi Dirk Şuebelin rəhbər-
lik etdiyi, Avropa İttifaqının və bir 
sıra üzv ölkələrin Şərq Tərəfdaşlığı 
üzrə məsul şəxslərinin daxil olduğu 
nümayəndə heyəti ilə görüşərkən 
Ermənistan rəhbərliyinə xitabən 

bunları bildirmişdi: “Əgər onlar Qa-
rabağda ermənilərin hüquqları və 
təhlükəsizliyi barədə söhbət apar-
maq istəyirlərsə, bu, alınmayacaq. 
Biz bu haqda Qarabağda yaşayan 
ermənilərlə danışmağa hazırıq, 
amma Moskvanın göndərdiyi, cib-
lərində rus xalqından oğurladığı 
milyardlarla pula sahib Vardanyan 
kimi insanlarla yox. 

(ard  -c  səhifədə)

Prezident İlham Əliyev:
Biz erməni icmasının yalnız Qarabağda 

doğulmuș və bütün ömrü boyu orada 
yașamıș nümayəndələri ilə onların hüquq 
və təhlükəsizliyi ilə bağlı müzakirələr 
aparmağa hazırıq. Qarabağ erməniləri 
Azərbacan vətəndașlarıdır.

“Azərbaycanın 
köməyini hər an hiss 
edib ümidlənirdik”

Laçın yolu hərbi yox, 
humanitar dəhlizdir

“Cəhənnəmi bu dünyada 
yașadım”

Münxendən “Qafqazın 
Benilüksü” perspektivinə baxış

ənubi a qa da ədalət və ri a , 
yox a ərbin u iya dava ı

M e  Təhl əsizli  o fra s  ər ivəsi -
də Cə i afqaza həsr ol ş “Da lar  aş-

aq  Cə i afqazda təhl əsizli i  q r l a-
s ” vz s da  ple ar iclas ər i  re io a 

a ş  ifadəsi i i e da a r. İclas hə i  
a ş , ir v, a işi, ecə de ərlər, tə tə ə 

a  sa l r. Bəli,  Cə i afqaz l əsi liderlə-
ri i  stəqil d vlətləri  aş lar  i i ir ara a 

ətiril əsi o da  pla d r. B , hətta, e iş 
SSRİ- i  s q t da  dərhal so ra d vri ə ə 

ir iş təşə sd r. Məqsəd isə “ afqaz  Be i-
l s ” adla d r la  ide a  reallaşd r aqd r. 

Gürcüstanda Mixail Saakaşvilinin hakimiyyətə gəl-
məsi ilə gerçəkləşmiş 200 -cü ilin “Qızılgül” inqilabı 
mövcud təşəbbüsün reallaşması istiqamətində müstəs-
na addım idi. Həmin vaxt gürcü liderinin özü də “Qafqa-
zın Benilüksü” (Benilüks ölkələri Belçika, Niderland və 
Lüksemburqdur – red.) ideyası ilə çıxış edirdi. Lakin 
həm Gürcüstanda baş verən sonrakı proseslər, o cüm-
lədən, Saakaşvilinin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması, 
həm də Qarabağ münaqişəsi səbəbindən Azərbaycan 
və Ermənistanın bir araya gələ bilməməsi buna imkan 
vermirdi.

(ard  -c  səhifədə)

Futbolun 
Banișevski günü

Günün sözü

ə fə  

Azərbaycan həmişə haqqın 
və ədalətin tərəfdarıdır

Bu, Heydər Əliyev siyasətidir. Ulu 
öndər dövlət başçısı kimi BMT 
tribunasından ilk çıxışında demişdi 
ki, bugünkü Azərbaycanın öz ərazi 
bütövlüyünü bərpa etməkdən başqa 
heç bir problemi yoxdur. Çünki biz 
sivil, demokratik və dünyəvi dövlət 
quruculuğu yolunu tutmuşuq və bu 
yolu tutan dövlətin kiməsə ərazi 
iddiası ola bilməz. Yəni heç bir 
qonşumuza ərazi iddiamız yoxdur. Öz 
ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsi 
isə ümdə vəzifəmizdir. 

Sayı əlli milyondan çox olan xalqımızın 
hər bir fərdi Prezident, Silahlı Qüvvələrimi-
zin Ali Baş omandanı İlham Əliyevin bey-
nəlxalq hüququn təməl prinsiplərinə uyğun 
olaraq, ərazi bütövlüyümüzün bərpası 
istiqamətində möhtəşəm uğurlara imza 
atmasından məmnundur. Eyni zamanda 
cənab Prezident ulu öndərin “Biz kiminsə 
ölkəmizin daxili işlərinə qarışmasına im-
kan verməyəcəyik”– qətiyyətini də ardıcıl 
və prinsipiallıqla davam etdirir. 

Şəxsən mən cənab Prezidentin həmin 
ifadəsini on dəfələrlə eşitmişəm. Fevralın 

18-də isə məmnun oldum ki, dövlət başçı-
mız həmin ifadəni Avropanın mərkəzində 
səsləndirdi. Üstəlik, ABŞ kimi güclü ölkə-
nin ən məsul dövlət rəsmilərindən birinin 
iştirakı ilə keçirilən tədbirdə: “Bu gün Döv-
lət katibi Blinkenin təşəbbüsü ilə keçirilmiş 
tədbirdə də ifadə etmişəm, biz haqqın, 
ədalətin tərəfdarıyıq. Daxili işlərimizə kə-
nar qüvvələrin qarışmasına heç vaxt im-
kan verməmişik və imkan verməyəcəyik. 
Qarabağ Azərbaycandır!”

Ancaq dövlət başçımızın Münxen səfə-
ri təkcə bu qətiyyətlə əlamətdar olmadı. 

Cənab Prezident Almaniyada səsləndirdi 
ki, bəzi qüvvələr ölkəmizin yaratdığı yeni 
reallıqları qəbul etməməklə özlərini alda-
dırlar. Çünki torpaqlarımız 0 il düşmən 
tapdağında olarkən ATƏT-in keçmiş Minsk 
qrupunun həmsədrləri elə təəssürat yara-
dırdılar ki, sanki, Azərbaycan mövcud re-
allıqla, yəni Ermənistanın “qələbəsi” ilə ra-
zılaşmalıdır. Yəni o zamankı status-kvonu 
bizə diktə edirdilər.

(ard  -c  səhifədə)

ve -sa t  . alqqazet .az

i  daxili işləri i ə ənar q vvələrin qarış a
ına eç vaxt i an ver ə işi  və i an ver
əyə əyi  arabağ ərbay andır  unu ən 

aribədən əvvəl de işə  u n bunu tə ə 
ən yox, b t n d nya nəin i deyir, ə  də r r

Azər a ca  Prezide ti İlha  Əli evi  M e də
 l ə izi  televizi a a allar a verdi i sahi ədə

ə fə  

ə fə  8

ə fə  

ə fə  

ə fə  



23 fevral 2023-ci il, cümə axşamı 2
 “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Birləşmiş 

Ərəb Əmirlikləri Hökuməti arasında hökumət 
təcrübələrinin mübadiləsi üzrə əməkdaşlığa dair Anlaşma 

Memorandumu”nun təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası onstitu-

siyasının 10 -cu maddəsinin 1 -ci bən-
dini rəhbər tutaraq qərara al ra

1 . 2022-ci il noyabrın 28-də Bakı 
şəhərində imzalanmış “Azərbaycan 
Respublikası Hökuməti ilə Birləşmiş 
Ərəb Əmirlikləri Hökuməti arasında hö-
kumət təcrübələrinin mübadiləsi üzrə 
əməkdaşlığa dair Anlaşma Memoran-
dumu” təsdiq edilsin.

2 . Bu Fərmanın 1-ci hissəsində 
göstərilən Anlaşma Memorandumu 
qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında 
Vətəndaşlara idmət və Sosial İnnova-
siyalar üzrə Dövlət Agentliyi onun müd-
dəalarının həyata keçirilməsini təmin 
etsin.

3 . Azərbaycan Respublikasının a-
rici İşlər Nazirliyi Anlaşma Memorandu-

munun qüvvəyə minməsi üçün zəruri 
olan dövlətdaxili prosedurların yerinə 
yetirildiyi barədə Birləşmiş Ərəb Əmir-
likləri Hökumətinə bildiriş göndərsin.

İl a  ƏLİY ,  
Azə a a  Re li a  

ezi e ti
Ba  şəhəri,  fevral -c  il

Tacikistan Respublikasının Prezidenti  
Zati-aliləri cənab Emoməli Rəhmona
r ətli o əli ərifovi

Dağlıq Bədəxşan Muxtar Vilayətində baş vermiş qar uçqunu nəticəsində 
çoxsaylı insan tələfatı barədə xəbər bizi olduqca kədərləndirdi.

Bu faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, bütün 
Tacikistan xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə baş-
sağlığı verir, yaralananlara şəfa diləyirəm. 

Allah rəh ət eləsi
İl a  ƏLİY ,  

Azə a a  Re li a  ezi e ti
Ba  şəhəri,  fevral -c  il

Qardaş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Zati-aliləri, Qardaşım cənab İlham Əliyevə

Əziz ardaş   
Zati-alinizə salamlarımı və ən xoş 

arzularımı ifadə edir, Sizə möhkəm 
cansağlığı diləyir, qardaş Azərbaycan 
xalqının firəvanlığı, ölkənin tərəqqisi və 
inkişafı yönündə əvəzsiz səylərinizdən 
sevinc hissi duyuram.

İordaniya Haşimilər rallığı və Azər-
baycan Respublikası arasında diplo-
matik əlaqələrin yaranmasının 0 illik 
yubileyi münasibətilə Zati-alinizə qar-
daş dövlətlərimiz arasında münasibət-
lərin yüksək səviyyəsindən qürur duy-
duğumu və xalqlarımızın mənafelərinə 
xidmət etmək üçün müxtəlif sahələrdə 
əməkdaşlığımızı gücləndirmək və ge-
nişləndirmək niyyətində olduğumu bil-
dirirəm.

Həmçinin Yaxın Şərqdə və dünya-
da sülhə nail olmaq, təhlükəsizliyi və 
sabitliyi möhkəmləndirmək üçün səy-
lərimizi gücləndirmək və İslam ümmə-
tinin mənafeyinə xidmət edəcək şəkildə 
ümumi maraq doğuran məsələlər üzrə 
əlaqələndirməni və qarşılıqlı müza-
kirələri davam etdirmək niyyətində ol-
duğumu bir daha vurğulayıram.

Zati-alinizə və qardaş Azərbaycan 
xalqına cansağlığı, əmin-amanlıq və fi-
ravanlıq arzu edirəm. 

Dəri  h r ətlə, 

a a z ll A lla  i  Al 
H YN, 

 İ a i a Ha i ilə   
all  al

İordaniyanın Kralı Əlahəzrət  
II Abdullah ibn Al Hüseynə

Əlahəzrət
Azərbaycan Respublikası ilə İor-

daniya Haşimilər rallığı arasında dip-
lomatik münasibətlərin qurulmasının 

0-cu ildönümü ilə əlaqədar təbrik mək-
tubunuza görə Sizə təşəkkür edirəm. 
Mən də öz növbəmdə ikitərəfli əlaqələ-
rimizdə bu əlamətdar tarix münasibətilə 
Sizi və xalqınızı şəxsən öz adımdan 
və Azərbaycan xalqı adından səmi-
mi-qəlbdən təbrik edir və xoş arzularımı 
yetirirəm.

lkələrimizi və xalqlarımızı birləş-
dirən ənənəvi dostluq və əməkdaşlıq 
münasibətləri bizim üçün əhəmiyyət-
lidir. Sevindirici haldır ki, ötən otuz illik 
dövr ərzində ikitərəfli əlaqələrimiz daha 
da möhkəmlənmiş, qarşılıqlı maraq do-
ğuran müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı-

mız dinamik və davamlı şəkildə inkişaf 
etmişdir.

Bu gün müxtəlif sahələrdə əmək-
daşlığımızın əhatə dairəsinin genişlən-
məsi üçün yaxşı imkanlar vardır. İnanı-
ram ki, bu imkanlardan səmərəli istifadə 
edərək birgə səylərimizlə əlaqələrimizin 
daha da inkişafına, xalqlarımızın rifahı-
na töhfələr verəcəyik. 

Fürsətdən istifadə edərək Sizə möh-
kəm cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost 
İordaniya xalqına daim əmin-amanlıq 
və firavanlıq arzulayıram. 

r ətlə, 

İl a  ƏLİY ,  
Azə a a  Re li a  

ezi e ti
Ba  şəhəri,  fevral -c  il

Azərbaycan Respublikası  
Nazirlər Kabinetinin Qərarı

        Ba  şəhəri,  1  fevral  -c  il
Azə a a  Re li a  ə a -

zi i ə i a a ti  e i i i  
əti i  za l a  a ə ə

“Sanitariya-epidemioloji salamatlıq 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun 2 -ci maddəsinə və Azər-
baycan Respub-likası Nazirlər abi-
netinin 2020-ci il 28 fevral tarixli -1 
nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yo-
luxucu, parazitar və kütləvi qeyri-yo-
luxucu xəstəliklərin əmələ gəlməsi, 
yaxud yayılması təhlükəsi yarandıqda 
karantin-təşkilat, profilaktika və digər 
zəruri tədbirlərin görülməsi Qaydaları”-
na əsasən Azərbaycan Respublikası-
nın Nazirlər abineti qərara al r

1 . oronavirus (COV D-1 ) infeksi-
yasının ölkə ərazisində yayılmasının, 
onun törədə biləcəyi fəsadların qarşı-
sının alınması məqsədilə Azərbaycan 
Respublikasının ərazisində xüsusi ka-
rantin rejiminin müddəti 202 -cü il 1 
may saat 0 :00-dək uzadılsın.

2 . “ üsusi karantin rejimi ilə bağ-
lı əlavə tədbirlər barədə” Azərbay-
can Respublikası Nazirlər abinetinin 

2020-ci il 12 sentyabr tarixli  nöm-
rəli Qərarının (Azərbaycan Respublika-
sının Qanun-vericilik Toplusu, 2020,  
, maddələr 120 , 12 1,  10, mad-

dələr 12 , 12 , 12 8, 128 , 12 8, 
1 1 , 1 1 ,  11, maddələr 1 8 , 
1 ,  12 (V kitab), maddələr 1 88, 
1 2, 1 12  2021,  1, maddələr 2, 
10 ,  , maddələr 2 , 2 0, 2 1,  
, maddə 0 ,  , maddə 0,  
 ( V kitab), maddələr 8 , 2,  , 

maddələr 8 8, 882,  8, maddə , 
 , maddə 10 ,  10, maddə 11 1, 
 12, maddələr 1 1 , 1 2  2022,  

2, maddə 1 ,  , maddə 2 8,  
, maddə 1 ,  , maddə ,  

8, maddə 1012,  10, maddə 122  
Azərbaycan Respublikası Nazirlər a-
binetinin 2022-ci il 22 dekabr tarixli 0 
nömrəli Qərarı) 1.1-ci bəndində “1 mart” 
sözləri “1 may” sözləri ilə əvəz edilsin.

 Əli Ə Ə O ,  
Azə a a  Re li a   

Ba  azi i

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
  1           Ba  şəhəri,    fevral  -c  il

“ tal  tə əfi ə  ə il i  
vlət i a i ə i ta aqla  və 

ta l a la  a ə ə ta -
a ve ilə  e a at  f a  və 

 ve il ə i a a ”  tə iq 
e il ə i aqq a

“Hərbi qulluqçuların dövlət icbari 
şəxsi sığortası haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respub-
likasının 2021-ci il  dekabr tarixli 18-

V QD nömrəli Qanununun tətbiqi və 
“Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi 
sığortası haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Qanununun tətbiq edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 1 -ci il 2  iyul tarixli 20 
nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilmə-
si haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2021-ci il 2  dekabr ta-
rixli 1  nömrəli Fərmanının 2.1. -cü 
yarımbəndinin icrasını təmin etmək 

məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər abineti qərara al r

“Sığortalı tərəfindən ödənilmiş döv-
lət icbari şəxsi sığorta haqları və sığor-
taolunanlar barədə sığortaçıya verilən 
hesabatın forması və onun verilməsi 
Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

 Əli Ə Ə O ,  
Azə a a  Re li a   

Ba  azi i

Azərbaycan Respublikası  
Nazirlər Kabinetinin Qərarı

        Ba  şəhəri,    fevral  -c  il
“ vlət i a i ə i ta ə-

i i i  ve il ə i a a ”  tə iq 
e il ə i aqq a

“Hərbi qulluqçuların dövlət icbari 
şəxsi sığortası haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respub-
likasının 2021-ci il  dekabr tarixli 18-
V QD nömrəli Qanununun tətbiqi və 
“Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi 
sığortası haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Qanununun tətbiq edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 1 -ci il 2  iyul tarixli 20 
nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2021-ci il 2  dekabr ta-
rixli 1  nömrəli Fərmanının 2.1.2-ci 

yarımbəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədilə Azərbaycan Respublikası-
nın Nazirlər abineti qərara al r

1 . “Dövlət icbari şəxsi sığorta ödəni-
şinin verilməsi Qaydası” təsdiq edilsin 
(əlavə olunur).

2 . Bu Qərarda dəyişiklik Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin 2002-ci 
il 2  avqust tarixli 2 nömrəli Fərma-
nı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti 
orqanlarının normativ hüquqi aktlarının 
hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası 
haqqında Əsasnamə”nin 2. -1-ci bən-
dinə uyğun edilə bilər.

Əli Ə Ə O ,  
Azə a a  Re li a   

Ba  azi i

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
            Ba  şəhəri,  1   fevral  -c  il

“Azə a a  Re li a a i -
a i al ə əli atla  z ə   

la   ə ə ələ i  aqq a” 
Azə a a  Re li a  Nazi lə  

a i eti i  i il  a el ta i li  
 əli  ə a a ə i i li  

e il ə i a ə ə
Azərbaycan Respublikası onstitu-

siyasının 11 -cu maddəsinin səkkizinci 
abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər abineti qəra-
ra al r

1 . “Azərbaycan Respublikasında 
ixrac-idxal əməliyyatları üzrə göm-
rük rüsumlarının dərəcələri haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər a-
binetinin 1 8-ci il 22 aprel tarixli 1 
nömrəli Qərarına (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 1 8, 

 , maddə 2 ,  8, maddə 0,  
 10, maddə  1 ,  2, maddə 

1 0  2000,  , maddə ,  , mad-
də ,  8 (  kitab), maddə ,  , 
maddələr 0, , 00,  10, maddə 

0  2001,  , maddə 28 ,  8, mad-
də 1  2002,   (  kitab), maddələr 
20 , 212  200 ,  1, maddə  200 , 

 2, maddə 180,  , maddə ,  
 , maddə  2  2008,  , mad-

dələr 2, 8  200 ,  , maddələr 
2, ,  12, maddələr 10 1, 10 1  

2010,  , maddə 0 ,  12, mad-
də 111  2011,  1, maddə 8,  8, 
maddə  2012,  1, maddə ,  , 
maddə ,  10, maddə 1020  201 , 

 11, maddə 1 8  201 ,  , mad-
də  201 ,  , maddə 8  201 , 

 , maddə 801,  8, maddələr 1 2, 
1 0,  12, maddə 221  201 ,  2, 
maddə 12,  , maddə 12 2,  8, 
maddə 1 2  2018,  , maddə 82  
201 ,  1, maddə 1 ,  , maddə 

,  8, maddə 1 8  2020,  2, 
maddə 220  2021,  1, maddə 8 ,  2, 
maddə 20 ,   ( V kitab), maddə 80, 

 11, maddələr 12 , 12 0  2022,  
1, maddə 8 ,  , maddələr 0, 0  
Azərbaycan Respublikası Nazirlər a-

binetinin 2022-ci il 1  dekabr tarixli  
nömrəli Qərarı) aşağıdakı məzmunda 
.2 -1-ci bənd əlavə edilsin:

“ .2 -1. “Azərbaycan Respublikası 
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirli-
yinin təsdiqedici sənədinə əsasən, Min-
gəçevir Yüksək Texnologiyalar Parkının 
rezidenti olan hüquqi şəxs və hüquqi 
şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti-
ni həyata keçirən fiziki şəxs tərəfindən 
gömrük rüsumlarından azad olunmaqla 
idxal edilən qurğuların, hissə və ləva-
zimatların xarici iqtisadi fəaliyyətin mal 
nomenklaturası ( İFMN) üzrə Siyahısı” 
təsdiq edilsin (əlavə olunur).”.

2 . Bu Qərar 2022-ci il 28 avqust 
tarixindən tətbiq edilir və 202 -ci il 28 
avqust tarixinə qədər qüvvədədir.

Əli Ə Ə O ,  
Azə a a  Re li a   

Ba  azi i

 “Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı bəzi məsələlərin 
tənzimlənməsi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri 

Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 2009-cu il 24 iyun tarixli 116 nömrəli, 
“Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi və “Azərbaycan 

Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 28 dekabr tarixli 504 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər 

edilməsi barədə” 2014-cü il 20 fevral tarixli 111 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Əmlak 
Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri və “Azərbaycan Respublikasının 
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli 116 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə” 2015-
ci il 4 may tarixli 516 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar 
Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidmətinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 

tədbirləri və “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti 
və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 25 dekabr tarixli 203 nömrəli Fərmanında 
dəyişikliklər edilməsi barədə” 2016-cı il 28 aprel tarixli 888 nömrəli və “Azərbaycan Respublikasının 

İqtisadiyyat Nazirliyinin funksiyalarının və strukturunun genişləndirilməsi haqqında” 2019-cu il 
23 oktyabr tarixli 845 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2021-ci il 26 iyun tarixli 1382 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası onstitu-

siyasının 10 -cu maddəsinin 2-ci bən-
dini rəhbər tutaraq qərara al ra

“Azərbaycan Respublikası İqtisadiy-
yat Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin edil-
məsi ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzim-
lənməsi və Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin “Azərbaycan Respublika-
sı Əmlak Məsələləri Dövlət omitəsinin 
fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 
200 -cu il 2  iyun tarixli 11  nömrəli, 
“Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat 
Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi 
və “Azərbaycan Respublikası İqtisadi 
İnkişaf Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmil-
ləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
200 -cı il 28 dekabr tarixli 0  nöm-
rəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi 
barədə” 201 -cü il 20 fevral tarixli 111 
nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının 

Əmlak Məsələləri Dövlət omitəsinin 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri 
və “Azərbaycan Respublikasının Əmlak 
Məsələləri Dövlət omitəsinin fəaliyyə-
tinin təmin edilməsi haqqında” Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin 200 -cu 
il 2  iyun tarixli 11  nömrəli Fərmanında 
dəyişikliklər edilməsi barədə” 201 -ci 
il  may tarixli 1  nömrəli, “Azərbay-
can Respublikasının İqtisadiyyat Na-
zirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və 
İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi 
Dövlət idmətinin fəaliyyətinin təkmil-
ləşdirilməsi tədbirləri və “Azərbaycan 
Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye 
Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və 
İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi 
Dövlət idmətinin fəaliyyətinin təmin 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 200 -cu il 2  
dekabr tarixli 20  nömrəli Fərmanında 

dəyişikliklər edilməsi barədə” 201 -cı 
il 28 aprel tarixli 888 nömrəli və “Azər-
baycan Respublikasının İqtisadiyyat 
Nazirliyinin funksiyalarının və strukturu-
nun genişləndirilməsi haqqında” 201 -
cu il 2  oktyabr tarixli 8  nömrəli fər-
manlarında dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2021-ci il 2  iyun tarixli 1 82 nömrəli 
Fərmanının (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2021,   
(  kitab), maddə ,  , maddə 2  
2022,  , maddə 208) 1-ci hissəsin-
də “ ” rəqəmləri “ ” rəqəmləri 
ilə, “ 2 ” rəqəmləri “ ” rəqəmləri ilə 
və “2 0” rəqəmləri “2 0” rəqəmləri ilə 
əvəz edilsin. 

İl a  ƏLİY ,  
Azə a a  Re li a  

ezi e ti
Ba  şəhəri,  fevral -c  il

e  ə a a e il i  əlavələ i  ta  ət i ilə v az və 
alqqazeti az a tla a ta  la ilə i iz

e  ə a a e il i  əlavələ i  ta  ət i ilə v az  
və alqqazeti az a tla a ta  la ilə i iz
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Münxendən  “Qafqazın 
Benilüksü” perspektivinə baxış
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Qeyd edək ki, Qərbin bəzi dairələri 
zaman-zaman Qarabağ münaqişəsinin 
həllinə, məhz,  “Qafqazın Benilüksü” 
ideyasından çıxış edərək yanaşırdı-
lar. Onlar hesab edirdilər ki, üç Cənubi 
Qafqaz ölkəsində Avropadakı “şengen 
zonası”na bənzər durum yaranarsa, 
ərazinin hansı dövlətə məxsusluğu cid-
di əhəmiyyət daşımaz. Bu düşüncəyə 
söykənərkən, “köhnə qitə”nin ölkələri 
arasında, müzakirəsi tarixə qovuşmuş, 
mübahisəli ərazilər məsələsinə diqqət 
yönəldilir və həmin ərazilərin artıq kimə 
aidliyinin heç bir önəm kəsb etmədiyi 
üzərində dayanılırdı. Həqiqətən, hazır-
da istər “Avropa evi” məfkurəsinə görə, 
istərsə də kosmopolitizmin və qlobal-
laşmanın qitə cəmiyyətlərinə təsiri sə-
bəbindən, belə bir önəmsizlik müşahidə 
olunmaqdadır. Sıravi avropalı çox asan 
şəkildə “şengen zonası”nda bir ölkədən 
digərinə gedir və bu zaman sərhəd keç-
diyinin heç fərqinə də varmır. 

* * *
Ancaq düşünək görək, Cənubi 

Qafqaz ölkələri buna hazırdırmı? Sua-
la cavab verməzdən əvvəl qeyd edək 
ki,  “Qafqazın Benilüksü” siyasi olmaqla 
yanaşı, həm də son dərəcə ciddi iqti-
sadi layihədir. Təşəbbüsün reallaşması 
Cənubi Qafqaz müstəvisindəki iqtisadi 
balansı aradan qaldırmaq məramına 
söykənir. Söhbət imkanların, müəyyən 
mənada, bərabərləşdirilməsindən gedir. 
Məsələn, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən 
güclüdürsə, onun potensialı hesabına 
Ermənistan və ya Gürcüstan da ayağa 
qalxmalıdır. Digər tərəfdən, sərhədlə-
rin olmaması bölgədə yük daşımaları 
üzrə xərclərdə də azalmalar deməkdir. 
Böyük siyasi mahiyyət üzrə isə  “Qafqa-
zın Benilüksü” vahid dövlətdə birləşmə 
ideyasıdır. Birləşmə, ardınca Avropa 
İqtisadi Birliyinə inteqrasiya. Daha ay-
dın desək, Qafqazın “şengen zonası”na 
daxil edilməsi. Bəli, ümumən, cəlbe-
dici kimi görünən  “Qafqazın Benilük-
sü” təşəbbüsünün reallaşdırılması ilə 
əlaqədar siyasi immunitet üç Cənubi 
Qafqaz ölkəsini vahid görmək istəyidir. 

...Əgər tarixə müraciət etsək, göz 
önündə 1 1 -ci ildə çar Rusiyasının 
süqutundan sonrakı durum canlanır. 
1 18-ci il aprelin 22-dən mayın 2 -dək 
mövcud olmuş Zaqafqaziya Demok-
ratik Federativ Respublikası yada dü-
şür. Qərb dairələrinin bunu “Qafqazın 
Benilüksü” ideyasına presedent kimi 
götürmələri mümkündür. Bu istəyin nə 
dərəcə səmimi olduğu müxtəlif cür şüb- 
hələndirilə bilər. Yəni, vurğulanmalı bir 
sıra vacib məqamlar var.

Avropalılar ZDFR-in uğur qazan-
mamasını, cəmi bir ay ömür sürməsini 
şərtləndirən səbəblər üzərində dayan-
mır və hesab edirlər ki, düşüncələr ötən 
əsrin əvvəllərindəkindən fərqlidir. Hal-
buki, o qədər də fərq yoxdur. Məsələn, 
Qərb bölgənin “erməni xəstəliyi”ni nəin-
ki yenə bilməyib, ötən müddət ərzində 
onun çiçəklənməsinə çalışıb. Deməli, 
ən azı  “Qafqazın Benilüksü” təşəbbüs-
çülərinin ədalətsizliyə və haqsızlığa göz 
yumması məsələsi var. Bu, səmimiyyət-
dən uzaq davranış mühiti yaradıb. Belə 
olan halda tarixdə ilişib qalmaq səmərə 
verməz. 

Üstəlik, arada 0 illik itirilmiş dövr 
var. Sabiq SSRİ-də üç Cənubi Qafqaz 
ölkəsi bir dövlətdə birləşsə də, məlum 
oldu ki, beynəlmiləl xalqlar dostluğu 
ideyası gerçək bağların yaranması 
üçün yetərli deyildi. eçmiş imperiya 
rəhbərliyinin klassik “parçala və hökm 
sür!” siyasəti, antoqonizmə və ixtilafla-
ra meydan tanımaqla, qarşılıqlı inam 
və etimad ab-havasının tam anlamda 
formalaşmasına maneçilik yaratdı. Ay-
rı-ayrı epizodik müsbət məqamlar isə 
mütləq nəticə, pozitiv mənzərə doğura 
bilməzdi.

“Qafqaz Benilüks”çüləri erməni iş-
ğalının davam etdiyi dövrdə də Azər-
baycan və Ermənistan arasındakı gər-
ginliyi azaltmaq naminə çalışdılar. Onlar 
əsl mahiyyətdən, yəni, işğal amilindən 
kənar dayanaraq, xalq diplomatiyası 
metodlarını işə saldılar. Azərbaycanın, 

Ermənistanın və Gürcüstanın jurnalist-
lərinin, qeyri-hökumət təşkilatlarının, 
ictimai sektor nümayəndələrinin iştirakı 
ilə müxtəlif layihələr reallaşdırdılar. He-
sab etdilər ki, Gürcüstanın moderatorlu-
ğu ilə gerçəkləşən bu layihələr Bakı və 
İrəvan ictimaiyyətini yaxınlaşdıracaq. 

Onu da deyək ki, mövcud istiqamət-
də müəyyən nəticələr oldu. Yalnız belə 
– hər iki cəmiyyətdə Qərb demokra-
tiyasına köklənmiş, siyasi müxalifət 
təmayüllü pasifistlər formalaşdı. Bu 
kəsim bir-biri ilə ünsiyyət qurdu, daxilə 
müəyyən sülh mesajları ötürdü. Ancaq 
nə Azərbaycandakı pasifistlər yekun 
nəticədə torpaqlarımıza qəsbi işğal 
prizmasından dəyərləndirmək məntiqini 
yendilər, nə də Ermənistan pasifistləri 
ölkənin işğalçı obrazını dəyişmək fikrinə 
düşdülər. Beləliklə, xalq diplomatiyası 
qarşılıqlı səfərlərdən və boş-boş danı-
şıqlardan o tərəfə keçmədi.

* * *
Elə isə yazımızda səsləndirdiyimiz 

suala qayıdaq: hazırda  “Qafqazın Be-
nilüksü” baxımından pozitiv ab-hava 
varmı? Azərbaycan ilə Gürcüstan ara-
sında hər hansı ciddi anlaşılmazlıq yox-
dur. Hərçənd, bəzən Gürcüstanda da 
müəyyən dairələrin bu ölkədə yaşayan 
soydaşlarımıza münasibətdə xoşagəl-
məz rəftarını, qızışdırıcı motiv daşıyan 
hərəkətlərini görmüşük. Mövcud fəaliy-
yət bir çox hallarda dini spekulyasiyalar 
müstəvisində özünü göstərib. Mövzu ilə 
bağlı ayrıntılara getməyə ehtiyac duy-
muruq. Həm də ona görə ki, Gürcüstan 
hakimiyyətinin belə neqativ təmayüllərə 
qarşı yerində atdığı addımlar var. 

eçək Gürcüstan–Ermənistan mü-
nasibətlərinə. Gürcüstan ərazisində 
etnik erməni separatizminin hər an 
alovlana biləcək nöqtəsi qalmaqdadır – 
Cavaxetiya. Zaman-zaman bu bölgənin 
erməniləri ölkənin tərkibindən çıxmaq 
iddialarını səsləndiriblər. Onlar özlərini 
əlahiddə təsəvvür etmək iddialarında 
olublar. Hərçənd, mövcud istiqamətdə 
də Gürcüstan hakimiyyətinin vəziyyəti 
nizamlamaq üçün həyata keçirdiyi təd-
birlərin səmərəli nəticələr doğurduğu-
nu söyləyə bilərik. Əgər Gürcüstandan 
danışırqsa, Abxaziya və Cənubi Ose-
tiyanın timsalında ölkənin ərazi bütöv-
lüyünün pozulması amilinə də diqqət 
çəkməliyik...

Azərbaycana gəldikdə isə Ermənis-
tan ilə ziddiyyətlər nöqteyi-nəzərdən bir 
çox məqamları, ötəri də olsa, vurğula-
dıq. Ümumən, mənzərə göz qabağın-
dadır. lkəmiz  günlük müharibə ilə 
ərazi bütövlüyünü bərpa etsə də, bu 
gün Azərbaycan-Ermənistan müna-
sibətlərində gərginlik saxlanılmaqda-
dır. Fransa başda olmaqla, Qərbin və 
Rusiyanın bəzi ermənipərəst dairələri 
iki ölkə arasında sülh danışıqlarını ən-
gəlləyən tərəf qismində çıxış edirlər. 
Ümumən, Qarabağ ermənilərinin hüquq 
və azadlığı məsələsini gündəmdə sax-
lamaq iddiası, bölgənin erməni varlığın-
dan dayanıqlı separatizm yuvası hazır-
lamaq meyilləri aşkardır. 

* * *
Münxen Təhlükəsizlik onfransının 

“dağları aşmaq”la Cənubi Qafqazın 
təhlükəsizliyinin təminatına yönəlmiş  
“Qafqazın Benilüksü” ideyasının həyata 
keçmə perspektivini, daha doğrusu, bu 
perspektivin nə dərəcədə real olması ilə 
bağlı bəzi özəllikləri diqqətə çatdırdıq. 
Hesab edirik ki, Qərb dairələri də söy-
lədiklərimizdən xəbərdardır. Sözümüz 
ondadır ki, ilk baxışdan ortada bişmə-
miş ideya var. 

Bəs, necə oldu ki, Azərbaycan, Gür-
cüstan və Ermənistan liderləri bir masa 
ətrafına gətirildi? Sualı bir qədər fərqli 
qoya da bilərik: necə oldu ki, üç Cənu-
bi Qafqaz liderinin birlik görüntüsünü 
yaratmaq mümkünləşdi? Səbəb nədir? 
Nəzərə alaq ki, Münxendəki təmas 
müstəqillik illərində ilk dəfə idi ki, baş 
tuturdu.

Azərbaycan balanslı siyasətinə hər 
zaman sadiq qalıb. lkəmiz Gürcüstan 
ilə münasibətlərində mehriban qonşu-
luq kursunu əsas götürüb. Üstəlik, Bakı 
Qərb ilə hər zaman yaxşı əlaqələrdə 
olub. Bakı ilə İrəvan arasındakı Qara-

bağ sindromunu da vurğuladıq. Ca-
vaxetiya probleminin günümüz üçün ak-
tual əhəmiyyət daşımadığını düşünsək, 
Gürcüstan–Ermənistan ziddiyyətləri də 
yox kimi görünməkdədir.

Onu da düşünək ki, 200 -cü il inqila-
bı Gürcüstan siyasətinin sabit Qərb vek-
torunu müəyyənləşdirib. Ermənistana 
gəldikdə, ölkə 2018-ci ildə hazırkı baş 
nazir Nikol Paşinyanı hakimiyyətə gə-
tirmiş inqilab nəticəsində Qərbə doğru 
istiqamət götürüb. Yəni, Azərbaycanın 
balanslı siyasəti, Gürcüstanın və Ermə-
nistanın daha çox Qərb üzərinə köklən-
miş kursu imkan verdi ki, Münxendə bu 
üç ölkənin liderləri bir araya gələ bilsin. 

* * *
Nəzərə alsaq ki, “Qafqazın Beni-

lüksü”nə köklənmiş beynəlxalq birlik 
yuxarıda sadaladığımız problemlərdən, 
yəni, ideyanın tam mənada həyata və-
siqə qazanmasına maneçilik törədəcək 
məsələlərdən xalidir, o zaman daha 
böyük sual yaranır: hazırda üç Cənubi 
Qafqaz ölkəsinin bir araya gətirilməsi 
ilkinə imza atmaq nə üçün lazım idi? 
Cavab birmənalıdır – Rusiya amili. 

Qərb Münxen Təhlükəsizlik on- 
fransı kimi mötəbər tribunadan dün-
ya ictimaiyyətinə region ölkələrinin 
müstəqil söz sahibi imicini agah etdirir. 
Birincisi, bu imic, onların fikrincə, region 
ölkələrini potensial rus intervensiyasın-
dan qorumaq naminədir. Daha doğru-
su, imic növbəti rus hərbə-zorbasına 
beynəlxalq ictimai müqaviməti forma-
laşdırmaq məqsədi daşıyır. İkincisi, üç 
Cənubi Qafqaz ölkəsinin birliyi təəssü-
ratı bölgənin Rusiya təsirindən uzaqlığı 
mesajıdır. Üçüncüsü, bu mesaj həm də 
Moskvanı qıcıqlandırmaq və qeyri-ordi-
nar hərəkətlərə sövq etmək, səhvə sü-
rükləmək məqsədi daşıyır. Çox guman 
Qərb hər üç ölkədəki anti-Rusiya me-
yilinin hansı gücə sahibliyini götür-qoy 
etməmiş deyil.

Bəli, remlə açıq mesaj var. Cənu-
bi Qafqaz bizlikdir mesajı. Gürcüstan 
Rusiya işğalından əziyyət çəkir. İrəvan-
da Moskvanın münasibətləri gərgindir. 
Azərbaycana gəldikdə isə reml ha-
zırda Qarabağda separatizmi dəstək-
ləyən, daha konkret desək, erməni se-
paratizminə məxsusi obraz qazandıran, 
milyarder Ruben Vardanyanın timsalın-
da yeni dalğa yaradan tərəf qismində 
görünür ki, bu isə Bakının mənafeyinə 
qətiyyən uyğun deyil. Bütün bunları 
nəzərə alaraq, Münxen Təhlükəsizlik 

onfransının təşkilatçılarının üç Cənu-
bi Qafqaz ölkəsini bir araya gətirməklə, 
tam anında davrandıqlarını söyləmək 
mümkündür. Deməli, Moskvaya zəruri 
mesaj göndərildi. 

Qalır bu mesaja cavabın verilməsi. 
Hazırda istər Rusiya dövləti, istərsə də 
ölkənin ictimai rəyi üçün Azərbaycan, 
Gürcüstan və Ermənistan liderlərini 
Avropada bir arada görmək qədər ar-
zuolunmaz mənzərə yoxdur. reml bu 
görüntünü krayna müharibəsindən is-
tifadə edən Qərbin ona qarşı Qafqazda 
ikinci cəbhə açmaq məqsədi sayır. Bu 
deyimin, gerçəklik fazası baxımından, 
ilk işartıları da var. Azərbaycan–Ermə-
nistan münasibətləri zəminində İrəvanı 
Avropa İttifaqının mülki missiyası zəmi-
nində hədəf götürən reml, nişangaha 
Bakını da almağa başlayıb. Məsələn, 
Rusiyanın arici İşlər Nazirliyinin rəsmi 
nümayəndəsi Mariya Zaxarova Qərbin 
Ermənistan üzərindən Moskvanı Cə-
nubi Qafqazdan sıxışdırmaq istəməsi 
ritorikasına, Azərbaycanı da daxil edib. 
Bundan sonra bölgədə hansı proseslər 
baş verəcək, xüsusən, reml Qarabağ 
müstəvisində necə davranacaq, maraq-
lıdır. Əlbəttə, Azərbaycanın çəkinəcəyi 
heç nə yoxdur. Dövlətimiz, Prezident 
İlham Əliyevin şəxsində, Münxendə də 
Qarabağ, Azərbaycanın haqqı uğrunda 
ədalətli mübarizə apardı. O haqqı ki, 
onu səmimi şəkildə, gerçək əməllər ilə 
tanımaqda, bütövlükdə Rusiyanın ha-
kim ictimai rəyinin ciddi çətinliklər yaşa-
dığı göz önündədir.

Əvəz CAHANGİROĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Dünya ermənilik xəstəliyinin 
çarəsini nə vaxt tapacaq?
Yaxud işğalçılar qan, qırğın, terror və 

təxribatların 35 illiyini qeyd edirlər
El məsəli var: “Meşə sahibsiz olanda donuz təpəyə çıxar”. İndi Qarabağın 
Xankəndi şəhəri  yiyəsiz olduğuna görə – yəni bu torpağın əsl sahibləri – 
xanın soydaşları orada yaşamadıqlarına görə təpəyə çıxmaq istəyənlərin sayı 
çoxalır.  Özünü qaniçənliyi ilə ad çıxarmış Abel Aqanbekyana və türklərə qarşı 
qətliamda bilavasitə  iştirak etmiş Zori Balayana tay tutmaq istəyən fırıldaqçı, 
kriminal ünsür  Ruben Vardanyan anlamır ki, həmin  quldurlar Cənubi Qafqaza 
35 il davam edən məhrumiyyətlər, məşəqqətlər, bədbəxtliklər, viranəliklər, 
başkəsənliklər gətirmişdilər. Ömrü çirkli pullar toplayaraq qanuna zidd əməllər 
törətməkdə keçən bu zat başa düşə bilmir ki, Aqanbekyan, Balayan,  Koçaryan 
və Sarkisyanın qələtləri elə erməni xalqına da böyük zərbə vurmuşdur.

Bəs  absurd və heç bir hüquqi, tarixi 
və ya elmi əsası olmayan “Artsax” iddi-
asının  illiyi münasibətilə qələmə alı-
nan bu sətirləri nə üçün Ruben Vardan-
yan adlı iyrənc təfəkkürlü adamın adı ilə  
başlayırıq? Çünki “Artsax”adlı qondarma 
dövlətin uydurma “dövlət naziri” vəzifəsi-
ni mənimsəmiş Ruben Vardanyan “Qara-
bağ hərəkatı” adlandırdıqları vəhşiliklərin 

 illiyi münasibətilə keçirilən tədbirin işti-
rakçılarına göndərdiyi məktubda yazır ki, 
əgər həmin hərəkat başlanmasaydı, biz 
nəinki Qarabağı, hətta Ermənistanı da 
itirə bilərdik. 

Erməni mediası fevralın 20-də ke-
çirilmiş həmin quldur toplantısı barədə 
verilmiş məqalədə məhz Vardanyana 
istinadən xatırladır ki, guya, “Artsax”ın 
qorunması uğrunda aparılmış mübarizə 

qələbə hisslərini yaşatdı. Vardanyan 
həyasızcasına bildirir ki,  il əvvəl qa-
rabağlılar öz talelərinə sahib olmaq üçün 
addım atdılar və istədiklərinə nail oldular. 

Bu adamın iddiaları, sadəcə,  rəzillik, 
şərəfsizlik və əxlaqsızlıqdır. Yeri gəlmiş-
kən, böyük rus ədibi Lev Tolstoy yazırdı 
ki, haqsız müharibənin nəticələri həmişə 
böyük fəlakətə və ümumi əxlaq pozğun-
luğuna gətirib çıxaracaq. Ermənilərin 
Azərbaycana qarşı apardıqları haqsız 
müharibənin nəticələri böyük ədibin nə 
qədər uzaqgörən olduğunun təsdiqi kimi 
qəbul edilə bilər. Onsuz da, tarixən, hə-
yasız olmuş bu xalqın təmsilçiləri həmin  
ədalətsiz müharibə zamanı dünyanın heç 
yerində müşahidə edilməmiş ümumi əx-
laqsızlığa imza atdılar. 

Vardanyanın sarsaqlamalarına gəlin-
cə isə, əvvəla, “Qarabağ hərəkatı” baş-
lananda “qanuni oğru” Vardanyanın cəmi 
1  yaşı var idi. Yəni bütün danışdıqları 
kimi, həmin hərəkat barədə dedikləri də 
yalan, absurddur. İkincisi, o, Rusiyada 
törətdiyi cinayətlərin izini itirmək üçün 
başqa bir ölkəyə, lap elə İrəvana gedər 
və öz əyriliklərini orada davam etdirə 
bilərdi. Amma onu harasa getməyə qoy-
madılar, iyrənc məqsədlərə iyrənc adam-
ların köməyi ilə çatmaq üçün Qarabağa 
göndərdilər.  

Onun tərcümeyi-halındakı bəzi 
məqamları böyütmədən, kiçiltmədən, 
mətbuatdan götürdüyümüz kimi təqdim 
edirik: “Aydın oldu ki, Vardanyanın təsis 
etdiyi “Troyka Dialoq” İnvestisiya Bankı, 
ümumilikdə,  törəmə şirkətdən ibarət 
ofşor şəbəkəsi qurmuşdu. Həmin şirkət-
lər 200 -2012-ci illərdə Litvanın “ kio” və 
“Snoras” şirkətləri vasitəsilə ,  milyard 
avrodan çox vəsaiti ofşor şirkətlərə kö-
çürərək,  “çirkli pullar”ın yuyulması sxe-
mində iştirak edib.

Bu  vəsaitlərin Rusiyadan çıxarılması 
üçün Litva banklarında  Ermənistandan 
Rusiyaya mövsümi işlərə gələn şəxslərin 
adına hesablar açılırdı. Həmin şəxslərin 
hesablarında milyonlarla dollar vəsait 
olması barədə xəbərləri yox idi. Görün-
düyü kimi, öz soydaşlarından bir vasitə 
kimi istifadə edən Ruben Vardanyan pul 
köçürmələrində biznes strukturlarının va-
sitəçiliyinə görə, zəngin müştərilərindən 
və korporasiyalardan pul alırdı. Beləliklə, 
bu iş adamının “Troyka Dialoq” strukturu-
nun “uğur sirri” bəsit maliyyə fırıldağı və 
“çirkli pullar”ın yuyulması sxemi üzərində 
qurulmuşdu.

Bu,  az imiş kimi, Ruben Vardanyan 
varlanmaq və topladığı kapitalı qorumaq 
üçün 0 ildir ki, erməni mənşəyindən 
bayraq kimi istifadə edir. Hətta Rusiya 
mediasında  özünü yeni nəsil və reputa-
siyası təmiz biznesmen kimi təqdim edən 
Vardanyanın vaxtı ilə postsovet məka-
nın 1 nömrəli “qanuni oğrusu” olmuş və 
201 -cü ilin yanvarında sui-qəsd nəticə-
sində öldürülən “Ded asan”la 1 0-cı 
illərin əvvəllərində sıx əlaqə qurması 
ilə bağlı məlumatlar var. Yəni o, özünü 
xoşməramlı kimi göstərməyə çalışsa da,  
əslində, kriminal strukturlara yaxından 

bağlıdır. 
Bu təqdimatdakı bir neçə  ifadəni tək-

rar etmək zərurəti var: “O, öz soydaşla-
rından bir vasitə kimi istifadə edir” və ya 
“ 0 ildir ki, erməni mənşəyindən bayraq 
kimi istifadə edir”.  Bəli, o, Azərbaycanın 
təbii sərvətləri hesabına öz var-dövlətini 
artırmaq üçün bu gün  Qarabağ ermə-
nilərindən də bir vasitə kimi istifadə edir. 

Münaqişənin  illiyinə gəlincə isə 
xatırladaq ki, Ruben Vardanyanın adı 
həmin qanlı-qırğınlı, deportasiyalı, hətta 
soyqırımları ilə dolu olan illərin heç bir sə-
hifəsində yoxdur.  Erməni xalqına zülm-
lər gətirmiş, nəticədə ordusu darmada-
ğın edilmiş dövlətin kapitulyasiya aktına 
imza atmasının əsas səbəbkarları başqa 
xəstələrdir. Münaqişənin tarixi o qədər 
də uzağa getmədiyinə, özlərinin də dedi-

yi kimi,  ili əhatə etdiyinə görə bütün 
günahkarlar da, zərərdidələr də dünyada 
hamıya məlumdur. 

O da məlumdur ki, 1 8 -ci ildə aka-
demik Abel Aqanbekyanın təkidi ilə 
Parisdə keçirilən erməni ümummilli 
konqresi SSRİ-də yaranmaqda olan də-
yişiklikərdən istifadə edərək Dağlıq Qara-
bağın Ermənistana birləşdirilməsi barədə 
qərar qəbul etmişdi. Həmin  ilin iyun-iyul 
aylarında ermənilər ankəndinin küçələ-
rində vərəqələr yayır, Dağlıq Qarabağın 
Azərbaycandan ayrılması üçün təbliğata 
başlayırdılar. Oktyabr ayında isə İrəvan-
da Qarabağ omitəsi  ilk açıq mitinq ke-
çirir. omitəyə İqor Muradyan və Levon 
Ter-Petrosyan başçılıq edirdilər. Bir ay 
sonra – noyabrın 1 -da Mixail Qorbaço-
vun iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri Abel 
Aqanbekyan Parisdə qəzetlərə müsahi-
bə verərək Dağlıq Qarabağın Ermənista-
na verilməsi ilə əlaqədar Qorbaçovu razı 
saldığını bildirir.

Diqqət yetirdinizsə, 1 8 -ci il ermə-
nilərin hədsiz dərəcədə fəallaşdığı dövr-
dür. Nə üçün? Çünki Sovet İttifaqı om-
munist Partiyası Mərkəzi omitəsi Siyasi 
Bürosunun və şəxsən baş katib Mixail 
Qorbaçovun yeritdiyi siyasi xəttə eti-
raz etdiyinə görə Heydər Əliyev 1 8 -ci 
ilin oktyabrında SSRİ rəhbərliyindəki və-
zifələrindən uzaqlaşdırılmışdı. Bu addım 
məkrli, qərəzli və fitnəkar erməni qrup-
laşmalarının fəallaşmasına zəmin yarat-
mışdı. 

Amma bu zaman başqa bir faktı da 
yada salmaq zərurəti var. Onlar Heydər 
Əliyevin SİYASİ ELİTADAN  getməsin-
dən bəhrələnərək Azərbaycana qarşı xə-
yanətkarlıqlarını müharibə müstəvisinə 
qaldırmış,  ərazilərimizin 20 faizini işğal 
etmişdilər. Heydər Əliyevin SİYASİ R-
S N  uğurla davam etdirən Prezident, 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş 

omandanı İlham Əliyev isə dünya er-
məniliyinin 0 illik “qələbə sevincini” on-
ların gözündən tökdü, Ermənistan döv-
lətini çökmək dərəcəsinə gətirdi, erməni 
ordusunu darmadağın etdi, dünyanın hər 
yerində kök salmış erməni lobbisinə və 
bu xalqın diaspor təşkilatlarına üzqaralığı 
“bəxş etdi”, “Bakıya göndəriləcək” erməni 
tanklarının qənimətlər muzeyinin ekspo-
natına çevrilməsinə nail oldu. 

İlham Əliyev Davosda, Soçidə,  
Münxendə,  Nyu-Yorkda, eləcə də di-
gər şəhərlərdə Ermənistan rəhbərini elə 
mənəvi zərbələrə məruz qoyur, onların 

 illik yalan və fitnə-fəsadlarını elə şəkil-
də ifşa edir ki, bəlkə də həmin  proseslə-
rin analoqu heç zaman olmayıb. 

İndi maraqlıdır, görəsən,  ermənilər 
“Qarabağ hərəkatı”nın  illiyinə həsr 
olunmuş tədbirlərdə bu faktları – Azər-
baycanın 2020-ci ilin payızında yaratdı-
ğı yeni reallıqları yada salıblar, ya yox? 
Yada salmayıblarsa, onda bu sətirləri 
oxusunlar. Başqa bir maraqlı sual da var: 
Görəsən dünya erməni xəstəliyinin çarə-
sini tapacaqmı?

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”
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Vardanyan “yanacaq”
(Əvvəli 1-ci səhifədə)

O, Moskvadan oraya çox aydın 
gündəliklə göndərilib. Biz Qarabağda 
yaşayan və orada yaşamaq istəyən in-
sanlarla söhbətə hazırıq. Biz buna ha-
zırıq. Yeri gəlmişkən, bu proses başla-
yıb. Əgər elə indicə qeyd etdiyim bəzi 
ölkələrdən, yəni, kənardan müdaxilə 
olmasa və həmin prosesi dayandırmaq 
cəhdləri edilməsə, onda hesab edirəm 
ki, proses daha dinamik gedə bilərdi. 
Lakin bunun Paşinyana və onun hö-
kumətinə heç aidiyyəti yoxdur”.

Azərbaycan Prezidentinin haqqın-
da söz açdığı və Qarabağ erməniləri 
ilə danışıqların aparılmasına yönələn 
proses artıq pozulmuş kimi görünür. Bu 
xüsusda, ilk növbədə, separatçı rejimdə 
“təhlükəsizlik şurasının katibi” vəzifəsini 
tutmuş Vitali Balasanyanın uzaqlaşdı-
rıldığını vurğulaya bilərik. Bildirildiyinə 
görə, məhz Balasanyan ölkəmiz ilə tex-
niki xarakter daşıyan danışıqlarda əsas 
fiqur idi. İndi onun həbs perspektivi ak-
tuallaşıb. 

Cənab İlham Əliyevin isə Münxen-
də söylədiklərindən hasil olan qənaət 
budur ki, ölkəmizin Qarabağ erməniləri 
ilə dialoqunda başlıca məqam onların 
bölgəyə bağlılıqlarıdır. “Biz bunu et-
məyə hazırıq, lakin erməni icmasının 
Qarabağda doğulmuş və bütün ömrü 
boyu orada yaşamış nümayəndələri ilə, 
Qarabağda Rusiyadan rəhbər mövqe 
tutmaq üçün ixrac edilmiş (exported) 
şəxslə deyil. Qarabağ erməniləri Azər-
baycan vətəndaşlarıdır, azlıqdır”, – 
deyən dövlətimizin başçısı kifayət qə-
dər konkretdir.

Maraqlı məqam budur ki, Prezident 
İlham Əliyevin, məhz, bu xüsusda bildir-
diklərinə Ermənistanın baş naziri Nikol 
Paşinyan heç bir reaksiya vermir. Gö-
rünən budur ki, Paşinyan administrasi-
yası ilə Vardanyan arasındakı gərginlik 
müstəvisində Ermənistan mediasında 
yer alan fikirlər həqiqəti əks etdirmək-
dədir. Yeri gəlmişkən, Vardanyan özü 
də bir müddət öncə BBC-nin “Hard talk” 
(“Çətin söhbət”) proqramında aparıcı-
nın ona bu mövzuda verdiyi sualdan 
yayınmışdı. Separatçı “dövlət naziri” 

suala cavabında ümumən separatçı 
rejim rəhbərliyinin Ermənistanın siyasi 
administrasiya ilə əlaqələrindən söz aç-
mış, bilavasitə, qondarma rejimin “pre-
zidenti” Arayik Arutyunyanın baş nazir 
N.Paşinyan ilə müsbət təmaslarının ol-
duğunu vurğulamışdı.  

Onu da bildirək ki, Azərbaycan 
Prezidenti “Dağları aşmaq? Cənubi 
Qafqazda təhlükəsizliyin qurulması” 
mövzusunda keçirilən plenar iclasda, 
həmçinin Ermənistanın Laçın yolu ilə 
bağlı qaldırdığı “Qarabağ erməniləri 
üçün blokada” məntiqinin əsassızlığını 
sübut edən fikirlərində də Ruben Var-
danyanın üzərinə gəlmiş, onun Qaraba-
ğa gəliş-gedişindən söz açmışdı: “Çün-

ki heç kim onun Qarabağda necə peyda 
olduğunu, İrəvana qayıtmağa, oradan 
Moskvaya və yenidən İrəvana, sonra 
isə Qarabağa qayıtmağa necə çalışdı-
ğını və buna nail olduğunu bilmir. Təkcə 
bu fakt blokadanın olmadığını göstərir”. 

Bəli, proseslər Qarabağdakı sepa-
ratçı rejimdə “dövlət naziri” kimi oyun-
caq postu tutan, əslində, bölgənin Ru-
siya marağının ifadəçisi olan Ruben 
Vardanyan üçün, necə deyərlər, çəm-
bərin daraldığını göstərməkdədir. Bunu 
söyləmək üçün müxtəlif səbəblər var. 
Məsələn, “Azadlıq” radiosunun erməni 
redaksiyası yazır ki, yaxın gələcəkdə 
Qarabağ separatçılarının lideri A.Arut-
yunyan Vardanyanı “vəzifəsindən azad 
edəcək”, onun yerinə Qurgen Nersisya-
nı təyin edəcək.

Tiqran Petrosyan adlı digər separat-
çı isə bildirib ki, bu məlumatı Nersisyan, 
Arutyunyan və Vardanyan ilə görüşlər-
dən sonra alıb: “Əvvəla, Qurgen Ner-
sisyanla görüş oldu, o, mənə bildirdi ki, 
qərar artıq qəbul olunub və Ruben Var-
danyan getməlidir. Onun necə gedəcəyi 
məlum deyil, amma o, gedəcəyini deyib 
və Arayik Arutyunyan ona dövlət naziri 
vəzifəsini təklif edib”.

Petrosyan, eyni zamanda, Vardan-
yan ilə görüşdüyünü və görüş nəticə-
sində özündə Rubenin “işdən çıxarıl-
ması” barədə qərarın kənardan verildiyi 
qənaətinin formalaşdığını dilə gətirib. 
“Mən bilirəm ki, Ruben Vardanyan iste-
fa verməyəcəyini deyir və Arayik Arut-
yunyan onu işdən çıxarmalı olacaq”, – 
deyən Petrosyandan başqa onun söylə-
diklərini hələlik nə Arutyunyan, nə Var-
danyan, nə də Nersisyan təsdiqləyir. 

Bu arada “haqqın.az” erməni analitik, 
Regional Demokratiya və Təhlükəsizlik 
Mərkəzinin rəhbəri Tiqran Qriqoryan da 
Vardanyanın yaxın günlərdə “vəzifə-
sindən” azad ediləcəyini bildirdiyindən 
yazıb. Qriqoryan “vəzifə səlahiyyətləri” 
onsuz da azaldılmış Vardanyanın ye-
rinə “baş prokuror” Qurgen Nersisyanın 
təyinat alacağını vurğulayır. Maraqlıdır 
ki, Qriqoryan, eyni zamanda, Vardanya-
nın Qarabağda qalacağına və siyasi hə-
yatda fəal iştirakını davam etdirəcəyinə, 
müxalifət qüvvələrini birləşdirməyə çalı-
şacağına əmindir. 

Ümumiləşdirmə aparsaq, onu 
deməyə əsas yaranır ki, bütün tərəflər 
və ya tərəf kimi göstərilənlər Qarabağ-
dakı separatçılığın Rusiya qanadını 
təmsil edən Ruben Vardanyana qarşı-
dır. Ancaq prinsip etibarilə Vardanya-
nın bölgədən uzaqlaşdırılması hələ o 
demək deyil ki, Ermənistan hakimiyyəti 
Qarabağ ermənilərinin Azərbaycana 
inteqrasiyasına “yaşıl işıq” yandıracaq. 
Nəzərə alaq ki, Bakı üçün məsələyə 
prinsipial baxış, ümumən, bölgədə hər 
hansı separatçı idarəçilik formasının ol-
mamasıdır. 

Ə.RÜSTƏMOV, 
“Xalq qəzeti”

Zəngəzur və Laçında nəzarət-buraxılıș məntəqəsi – sülhə açılan qapı

Azərbaycan Ermənistanla sülh yaratmaq və regional əməkdaşlığı inkişaf 
etdirməklə bağlı həmişəki mövqeyini Münxen təhlükəsizlik konfransında 
bir daha ortaya qoydu. Prezident İlham Əliyev bəyan etdi ki, Ermənistanla 

Azərbaycan arasında sülh sazişi üzərində çalışmalar gedir: “Ümid edirik ki, 
biz bu işi gec yox, tezliklə tamamlayacağıq. Düşünürəm ki, bu, ciddi tarixi fikir 
ayrılığına malik olan ölkələrin bir araya gəlməsi və düşmənçilik səhifəsinin 
bağlanmasında yaxşı nümunə ola bilər”.

Eyni zamanda, komminukasıya-
ların açılması məsələsi də gündəmin 
vacib problemlərindədir. Azərbaycan 
Prezidenti fevralın 18-də Münxendə 
ABŞ-ın Dövlət katibi Entoni Blinken və 
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşin-
yanla birgə görüşdə bir daha təklif edib 
ki, Ermənistan və Azərbaycan ikitərəfli 
qaydada nəzarət-buraxılış məntəqələri-
ni Ermənistan–Azərbaycan sərhədində 
yaratsınlar. Azərbaycan liderinin sözlə-
rinə görə, daha əvvəl bu təklif qeyri-rəs-
mi kanallar vasitəsilə çatdırılıb. Ancaq 
Ermənistan tərəfindən hər hansı mövqe 
səsləndirilməyib: “Amma ilkin təəssüra-
tımız belədir ki, həm Avropada, həm 
Amerikada bizim bu təklifimiz məntiqli 
hesab olunur. Bu, hər iki ölkə arasındakı 
əlaqələrin normallaşmasında da, əlbət-
tə ki, önəmli amildir. Çünki biz sərhədlə-
rin delimitasiyası haqqında danışırıqsa, 
nəzarət-buraxılış məntəqələri olmadan 
bu, mümkün deyil. Biz kommunikasi-
yaların açılması haqqında danışırıqsa, 
əlbəttə ki, həm Zəngəzur dəhlizinin hər 
iki başında, eyni zamanda, Laçın rayo-
nu ilə Ermənistan arasındakı sərhəddə 
nəzarət-buraxılış məntəqələri yaradıl-
malıdır. Bu gün Dövlət katibi Blinkenin 
iştirakı ilə keçirilən görüşdə mən bunu 

rəsmən təklif kimi irəli sürdüm. Ermə-
nistan tərəfindən cavab gözləyəcəyik”.

Hazırda söhbət faktiki olaraq, Zən-
gəzur dəhlizi və Laçın yolunda yaran-
mış böhranın aradan qaldırılmasından 
gedir. Nəzarət-buraxılış məntəqələrinin 
qurulması bu istiqamətdə açar rolunu 
oynaya bilər. Amma Rusiya, Azərbay-
can və Ermənistan arasında razılaşma-
larda, xüsusən 10 noyabr üçtərəfli Bə-
yanatında Zəngəzur dəhlizinə nəzarətin 
Rusiya tərəfinə həvalə olunması yer 
alıb. İndi Rusiya Zəngəzur dəhlizi ilə 
Türkiyəyə göndəriləcək yüklərinin Er-
mənistan, yaxud Azərbaycan tərəfin-
dən yoxlamaya məruz qalmasına necə 
baxacaq?! Bu məsələ, əlbəttə, RF və 
Ermənistan arasında həll olunmalıdır. 
Çünki məlum bəyanatın Azərbaycanın 
digər ərazilərini Naxçıvan ilə birləşdirən 
yolun açılmasına dair müddəasının hə-
yata keçirilməsinə hər iki ölkə məsul 
olsa da, buna 2 il ərzində nail olunma-
yıb. İndi isə kimlərsə məsələyə etiraz 
edəsi olsa da, Bakı və İrəvanın razıla-
şacağı təqdirdə, hər kəs bu qərarla, şü-
bhəsiz ki, hesablaşmalı olacaq. 

Nəzarət-buraxılış məntəqəsi 
məsələsi Azərbaycan və Ermənistan 
üçün olduqca vacibdir. Bu halda, Azər-

baycan Qarabağa gələn maşın və yük-
lərin nədən ibarət olduğunu biləcək, 
separatçılar üçün silah-sursat daşınma-
yacaq, eyni zamanda, su bulandırmaq 
üçün regiona gələn Ruben Vardanyan 
kimilərin keçidinə imkan verilməyə-
cək. Ermənistana da Laçınla sərhəddə 

özünün məntəqəsini yaratmaq təklif 
olunur. Bu halda, İrəvan Laçın yolu ilə 
Qarabağa qeyri-humanitar yüklərdən 
başqa hər şey daşıya biləcək. Amma 
Ermənistan Laçın yolunun Rusiya sülh- 
məramlılarının nəzarətinə verilməsi, 
orada Azərbaycan məntəqəsinin olma-
ması fikrinin üzərində dayanacaqmı? 
Hər halda Münxen görüşündə söhbət-
sə ABŞ Dövlət Departamentinin rəhbəri 
Antoni Blinken də iştirak edib. Təbii ki, 
Ermənistan üçün qərar vermək asan ol-
mayacaq. 

Bəli, ötən iki il yarım ərzində edilmiş 
spekulyasiyalar indi Ermənistana baha 
başa gəlir. Vaxtilə erməni dırnaqarası 
siyasiləri və politoloqları Zəngəzur dəh-
lizinin açılmasını bütün Ermənistanın 
itirilməsi kimi təqdim edəndə bilməliy-
dilər ki, sonra daha çətin olacaq. 

Bu günlərdə “Şərəfim var” fraksiya-
sının katibi Tiqran Abramyan da yazıb 
ki,  “Ermənistan və Qarabağ arasında 
mümkün Azərbaycan keçid məntəqəsi-
nin yaradılması “Arsax”ın sonu olacaq”.

Onun sözlərinə görə, Münxendə 
Azərbaycan Prezidenti Ermənistanı 
Qarabağa birləşdirən marşrutun və 
Zəngəzurdan Naxçıvana gedən yolun 

eyni rejimdə işləməsi şərtini irəli sü-
rüb və tələb edib ki, bu hissələrdə nə-
zarət-buraxılış məntəqələri müəyyən 
edilməlidir: “Əliyev deyir ki, əgər Ermə-
nistan Zəngəzur dəhlizinin verilməsinin 
əleyhinədirsə, o zaman Laçın dəhlizi də 
statusdan məhrum olmalıdır. İstisna de-
yil ki, Azərbaycan əvvəldən dəhliz möv-
zusunu kompromis kimi istifadə edib və 
onun əsas məqsədi Ermənistanı Qara-
bağla birləşdirən yolda keçid məntəqə-
sinin quraşdırılmasına nail olmaqdır. Bu 
isə “Arsax” məsələsinin sonu olacaq”.

Bu cür yanaşmalarla, təbii ki, nə 
kommunikasiyaları açmaq, nə də sülhə 
nail olmaq mümkündür. Amma Azər-
baycanda həmişə bəyan olunub ki, 
Zəngəzur dəhlizinin açılmasından ən 

çox Ermənistan qazanacaq. Ona görə 
də Paşinyan artıq “bir addım irəli, iki ad-
dım geri” prinsipi ilə hərəkət etməməli-
dir. 

Bu gün top, həqiqətən də, Ermənis-
tandadır. Görək Paşinyan onu rəqibin, 
yoxsa özünün qapısına vuracaq. Görək 
o, Bakının nəzarət-biraxılış məntəqələri 
ilə bağlı təklifini qəbul edəcəkmi? Bu, 
hazırda ən prinsipial məsələdir: həm 
kommunikasiyaların açılışı, həm delimi-
tasiya və demarkasiya məsələsi, həm 
də ümumiyyətlə, sülh müqaviləsinin im-
zalanması baxımından. Yaxın günlərdə 
hər şey məlum olacaq...

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Fərhad MƏMMƏDOV, 
politoloq

Bu məsələyə iki aspektdən yana-
şaq: Zəngəzur dəhlizi və Laçın yoli ilə 
bağlı. Ermənistanın uzun müddətdir 
Qərb ölkələri istiqamətində həyata ke-
çirdiyi təbliğatın əsas hissəsi odur ki, 
Azərbaycan Zəngəzuru işğal etmək 
niyyətindədir ki, Zəngəzur dəhlizini 
açsın. Amma Azərbaycan Prezidenti-
nin daha öncə – 2021-ci dekabrında 
Brüsseldə Zəngəzur dəhlizində nə-
zarət-buraxılış məntəqəsi quraşdırma-
sı ilə bağlı təklifi dəstəkləməsi Ermə-
nistanın bu istiqamətdəki təbliğatının 
üstündən xətt çəkir. Yəni təsdiq olunur 
ki, Azərbaycanın Ermənistan ərazisinə 
iddiası yoxdur. Bu, birinci məqamdır. 

İkinci məqam odur ki, Azərbaycan 
kommunikasiyaların açılmasında, elə-
cə də regional əməkdaşlıqda maraqlı-
dır. Buna görə Azərbaycan faktiki ola-
raq, nəzarət-buraxılış məntəqələrinin 
quraşdırılması ilə bağlı təklifi dəstəklə-
yir ki, bu, kommunikasiyaların açılma-
sı prosesinə təkan versin.

Eyni zamanda, Laçın yolunda, 
Ermənistanla şərti sərhəddə məhz 
Ermənisatan tərəfinə bu təklifin veril-
məsi, bu ümumi nəqliyyat kommuni-
kasiyaları üzərində ölkələrin suveren-
liyinin bərqərar edilməsi istiqamətində 
olan bir təklifdir. Bu yanaşma, xüsu-
silə, Qərb tərəfindən dəstəklənir ki, 
eksterritorriallıq heç bir yerdə olma-
sın. Ələlxüsus da elə bir vaxtda ki, 
bu eksterritorriallığın üzərində Rusi-
yanın nəzarəti olsun. Belə olan halda 
Laçın yolunda da həm Ermənistan, 
həm də Azərbaycan tərəfindən bu cür 
məntəqələrin quraşdırılması məntiqli-
dir və bu yanaşmaya uyğundur. Bunun 

əsas mənası odur ki, əgər biz qarşılıqlı 
olaraq bir-birimizin ərazi bütövlüyünü 
tanıyırıqsa, məntəqələr quraşdırılır və 
Qarabağda yaşayan erməni əhaliyə 
də açıq mesaj verilir ki, Ermənistan bu 
ərazini Azərbaycan ərazisi kimi tanıyır. 

İkinci açıq mesaj odur ki, təminat 
yolları (qaz, işıq, internet) ilə yanaşı, 
artıq fiziki olaraq yeganə yol sayılan 
Laçın yolu da Azərbaycanın nəzarətin-
dədir və orada hər hansı qeyri-qanuni 
fəaliyyət həyata keçirilə bilməz. Bu, 
həm iqtisadi, həm də hərbi kontekstdə 
başa düşülməlidir. 

Üçüncü çox maraqlı bir məqam 
odur ki, Azərbaycan tərəfi Laçın yolun-
dan humanitar məqsədlərdən kənar 
istifadə olunduğunu bəyan edir: mina-
lar, silah Ermənistan silahlı qüvvələri-
nin şəxsi heyəti Qarabağda qanunsuz 
iqtisadi fəaliyyətin nəticəsi olaraq, mis, 
qızıl daşınır və s. Ermənistan tərəfi 
isə bunu təkzib edir. Nəzarət-buraxılış 
məntəqələri bir daha təsdiq edəcək ki, 
bu yoldan ancaq humanitar məqsəd-
lərlə istifadə edilir. Yəni, burada Er-
mənistan artıq öz yalanlarını etiraf 
etməkdən boyun qaçıra bilməyəcək 
və onun bu təkliflərə rədd cavabı da 
məhz Azərbaycan tərəfinin fikirlərin-
də, iddialarında düzgün olmasını, Er-
mənistanın isə yalan danışmasını bir 
daha sübuta yetirəcək.

Ekspert rəyi

(Əvvəli 1-ci səhifədə)

Nə xoşdur ki, bu gün Azərbaycan 
Prezidenti Avropanın bəzi üzdəniraq 
“sülh tərəfdarlarına”, eləcə də, anti-türk, 
anti-Azərbaycan siyasi dairələrinə  ən 
yeni reallıqları diktə edir: “İkinci Qara-
bağ müharibəsindən sonra bölgəmizdə 
vəziyyət tamamilə dəyişmişdir. Yeni re-

allıqlar ortaya çıxdı və əlbəttə, biz hazır 
olmalıyıq ki, bu reallıqlarda öz mövqe-
yimizi daha da gücləndirək. Bugünkü 
panel müzakirəsi bir daha onu göstərdi 
ki, bəziləri bu reallıqlarla barışmaq istə-
mirlər, amma məcbur olub barışacaq-
lar. Çünki biz real dünyada yaşayırıq və 
bölgəmizdə gedən proseslər, əlbəttə ki, 
yeni yanaşmaları tələb edir”.

Azərbaycan həmişə haqqın 
və ədalətin tərəfdarıdır

Münxendə Azərbaycan Prezidenti-
nin mövqeyinin daha çox dəstəklənmə-
sinin əsas səbəblərindən biri də bu gün 
Avropada davam edən ictimai-siyasi 
proseslərin yaratdığı beynəlxalq fon 
idi. Belə ki, köhnə qitədə yaranmış yeni 
problemlərin – yəni enerji təhlükəsizliyi-
nin təmin olunmasında Azərbaycan da 
iştirak edir. Həm də heç bir ilkin şərt və 
ya tələb irəli sürmədən. Təkcə region-
da deyil, ümumiyyətlə, bütün dünyada  
(təbii ki, Fransa və İran istisna olmaqla) 
hamıya yük olan Ermənistan isə həm 
mövqesizliyi və səbatsızlığı ilə, həm də 
iqtisadi vəziyyətinə görə kiminsə mara-
ğını cəlb etmir. Üstəlik, bütün qonşu-
larına ərazi iddiaları irəli sürən İrəvan 
yeni dünya nizamının qarşısında ən-
gələ çevrilməkdədir. 

Ona görə də Prezident İlham Əliyev 
Münxendə Ermənistanla münasibət-
lərimizin normallaşdırılması məsələsi 
barədə danışarkən öz fikirlərini həmişə-
ki kimi aydın və səlis şəkildə dilə gətir-
di: “Biz informasiya dünyası dövründə 
yaşayırıq. Hər kəs yaxşı bilir harada 
nə baş verir. Ona görə qeyri-ciddi və 
manipulyativ mahiyyət daşıyan açıqla-
malar, əlbəttə ki, ciddi qəbul edilmir. Bi-
zim mövqeyimiz birmənalıdır. Biz nəyi 
deyiriksə, birincisi, həqiqətə əsaslanı-
rıq. İkincisi, mövqeyimizi açıq bildiririk. 
Beynəlxalq tərəfdaşlar da bilirlər ki, biz 
nə istəyirik”. Ermənistanın  nə istədiyini 
heç onun özü də bilmir. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
 “Xalq qəzeti”
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Avropanın Azərbaycan qazına ehtiyacı artır
Beynəlxalq Enerji Agentliyinin (IEA) məlumatında bu il Avropaya “mavi 
yanacaq” ixracının Azərbaycan hesabına artırılacağının planlaşdırıldığı 
bildirilir. Həmçinin, bu dövrdə Avropa ölkələrində qaz istehlakının 122 milyard 
kubmetr həcmində nəzərdə tutulduğu, bunun  isə 2022-ci ildəki göstəricidən 1 
milyard kubmetr çox olduğu qeyd edilir.

“Norveçin Avropa bazarına ixrac edə-
cəyi təbii qazın həcmi ötən ilki səviyyədə 
qalacaq. Bu il Trans–Adriatik Qaz Boru 

əməri (TAP) ilə Avropaya Azərbaycan tə-
bii qazının tədarükü 2022-ci ildəki həcmlə 
müqayisədə 1 milyard kubmetrdən çox 
olmayacaq. Əlcəzairdə, Cənub Berkine 
hövzəsində də qaz yataqlarının işlənməsi 
nəticəsində məhdud həcmdə istehsal artı-
mı nəzərə çarpacaq,” – deyə məlumatda 
vurğulanır.  

EA, həmçinin Rusiyanın Avropa İtti-
faqına (Aİ) qaz nəqlinin bu il, təxminən,  
milyard kubmetr azalaraq cəmi 2  milyard 
kubmetrə enəcəyini proqnozlaşdırır.   Bu, 
“Türk axını” və krayna vasitəsilə təbii 
qaz axınının 2022-ci ilin dekabrında mü-
şahidə olunan orta axın sürətində davam 
edəcəyini nəzərdə tutur.

Yeri gəlmişkən, burada diqqətçəkən 
bir məqamı da xatırlatmaq istərdik. Belə 
ki, ABŞ-ın dövlət katibi Antoni Blinken Afi-
nada Yunanıstanın xarici işlər naziri Ni-
kos Dendias ilə görüşdən əvvəl mətbuata 
açıqlamasında Bolqarıstanın 202 -cü ildə 
qaza olan ehtiyacını Azərbaycan və ABŞ 
hesabına ödəyəcəyini  deyib. O, bu fik-
rini bir qədər də konkretləşdirərək Yuna-
nıstan–Bolqarıstan Qaz İnterkonnektoru 
sayəsində Bolqarıstanın növbəti il daxili 
ehtiyaclarını ödəmək üçün ehtiyac duydu-

ğu qazın demək olar ki, 100  faizini Azər-
baycan və ABŞ-dan idxal edə biləcəyini 
vurğulayıb.   

atırladaq ki, həmin interkonnektor 
2022-ci ilin payızında istismara verilib. 
O vaxtdan etibarən əzərin Azərbaycan 
sektorunda yerləşən “Şahdəniz” yata-
ğından çıxarılan və Cənub Qaz Dəhlizi-
nin Avropa seqmenti olan TAP vasitəsilə 
Avropaya nəql olunan qazın Yunanıs-
tandan Bolqarıstana çatdırılmasına baş-
lanılıb. İnterkonnektor, eyni zamanda,  
ABŞ-dan tədarük olunan mayeləşdirilmiş 
təbii qazı da Yunanıstanın reqazifikasiya 
terminallarından Bolqarıstana ötürməyə 
imkan verir.

Qeyd edək ki, Avropaya “mavi yana-
caq” ixracının Azərbaycan hesabına artı-
rılacağı barədə danşarkən, ilk növbədə, 
TAP-ın fəaliyyətinə nəzər salmaq istərdik. 
Belə ki, bu kəmər istismara verildiyi gün-
dən – 2020-ci il dekabrın 1-dən indiyə-
dək 18,  milyard kubmetr qaz nəql edilib. 
Həmin göstəricinin, təxminən, 1  milyard 
kubmetri həcmində “mavi yanacaq” İta-
liyaya göndərilib. eçən il isə İtaliyaya  
milyard kubmetrdən çox qaz nəql olunub. 
Beləliklə, Azərbaycan tərəfindən İtaliya-
nın təbii qaza olan tələbatı 1  faizdən çox 
ödənilib. 

Onu da deyək ki, artıq TAP-ın ötürü-
cülük imkanlarının ikiqat artırılması üçün 
bazar sınağının ikinci mərhələsinin vaxtı 
açıqlanıb. Başqa sözlə, boru kəmərinin 
ötürücülük imkanlarının ikiqat artırılması 
üzrə bazar sınağı çərçivəsində məcburi 
təkliflərin qəbulunun ikinci mərhələsi bu 
ilin sentyabr ayına planlaşdırılıb. Bu barə-
də TAP-ın səhmdarlarından biri–“Enagas” 
ispan şirkəti məlumat verib.  

“2021-ci ildə başlayan bazar sınağının 

yekunlarına görə, 202 -cı ildən etibarən 
əlavə olaraq 1,2 milyard kubmetr həcmin-
də qaz nəqli planlaşdırılır. Bazar sınağının 
ikinci mərhələsinin 202 -cü ilin sentyabr 
ayında keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu 
mərhələnin yekunlarına əsasən isə boru 
kəmərinin ötürücülük imkanlarının 20 mil-
yard kubmetrədək ikiqat artırılması müm-
kündür”, – şirkətin hesabatında deyilir.

Şirkətin məlumatında, həmçinin təbii 
qazın TAP vasitəsilə nəql edildiyi iki ildən 
bir qədər çox vaxt ərzində bu kəmərlə 
0 milyardlıq ixracın həyata keçirildi-

yi, 2022-ci ildə TAP-la İtaliyaya ötürülən 
“mavi yanacağın” həcminin isə 2021-ci illə 
müqayisədə 1 faiz artdığı qeyd olunur və 
bununla da ölkəyə Rusiya qazının idxa-
lındakı azalmanın kompensasiya edildiyi 
bildirilir. 

Yeri gəlmişkən, Cənub Qaz Dəhlizinin 
Avropa hissəsi olan TAP vasitəsilə hər il 
İtaliyaya səkkiz milyard kubmetr, Yunanıs-
tan və Bolqarıstanın hər birinə isə bir mil-
yard kubmetr həcmində qaz nəql olunur.

Azərbaycan qazının Cənub Qaz Dəh-
lizi vasitəsilə Avropaya nəqlinə  2020-ci il 
dekabr ayının 1-də başlanıb. Beləliklə, 

ölkəmiz tarixində ilk dəfə olaraq təbii qaz 
boru kəmərləri ilə Avropa bazarına çıxa-
rılıb. Bununla da dünyada təbii qazın ən 
iri idxalçısı olan Avropa bazarına birbaşa 
çıxışla Azərbaycan öz ixrac imkanlarını di-
versifikasiyalaşdırıb.

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

44 günlük Vətən müharibəsində əldə edilən tarixi Zəfər ərazi 
bütövlüyümüzün təmin olunması ilə yanaşı, Qarabağ və 
Şərqi Zəngəzurda geniş quruculuq işlərinə, dağıdılmış 

infrastrukturun yenidən qurulmasına da imkan yaratdı. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
ortaya qoyduğu möhkəm siyasi iradə və 
qətiyyət nəticəsində kommunikasiya xət-
lərinin bərpası, yeni nəqliyyat dəhlizinin 
yaradılması ilə bağlı irəli sürdüyü ideyalar 
artıq reallığa çevrilib. Bu baxımdan, Zən-
gəzur dəhlizinin yaradılması  qarşısıalın-
maz bir tarixi proses kimi addım-addım 
irəliləyir. Şərqlə Qərb arasında körpü rolu-
nu oynayan Orta Dəhlizin gələcək uğurlu 
fəaliyyətinə mühüm töhfə sayılan Zən-
gəzur dəhlizinin reallığa çevrilməsi həm 
də Avrasiya məkanında yeni əməkdaşlıq 
formatı üçün zəmin yaradır. Prezident İl-
ham Əliyev bu il yanvar ayının 10-da yerli 
televiziya kanallarına müsahibəsində de-
yib: “Zəngəzur dəhlizinin iqtisadi səmərə-
si heç kimdə şübhə doğurmamalıdır. Əl-
bəttə, bizim üçün bu layihə təkcə iqtisadi 
və nəqliyyat layihəsi deyil, bu, bizim üçün 
strateji bir layihədir”. 

Hazırda Asiya ilə Avropanı birləş-
dirən Şərq-Qərb dəhlizinin mühüm  tər-
kib hissəsi olacaq Zəngəzur dəhlizinin 
reallaşdırılması istiqamətində tədbirlər 
sürətlə davam etdirilir. İndi dəhlizin əsas 
seqmentləri sayılan magistral avtomobil 
və dəmir yollarının inşası istiqamətində 
qızğın işlər gedir. Prezident İlham Əliye-
vin qeyd etdiyi kimi, Zəngəzur dəhlizindən 
həm dəmir yolu, həm də avtomobil yolu 
keçəcək. 

tən il oktyabr ayının 2 -da Azərbay-
can və Türkiyə prezidentləri İlham Əli-
yev və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı 
ilə təməli qoyulmuş Zəngəzur dəhlizinin,  
Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–Ağbənd av-
tomobil yolunun inşası davam etdirilir. 
Məlumat üçün bildirək ki, uzunluğu 12 ,  
kilometr olan Horadiz–Cəbrayıl–Zəngi-
lan–Ağbənd avtomobil yolu boyunca 1  
avtomobil körpüsü,  yolötürücü,  ye-
raltı keçidin inşası da nəzərdə tutulub və 
bu çərçivədə hazırda 1  körpü,  yolötü-
rücü və 8 yeraltı keçidin tikintisi nəzərəd 
tutulur. 

Bundan əlavə, Zəngəzur dəhlizinin 
polad magistralının tikintisində də işlər 
getdikcə intensivləşir. Belə ki, Horadiz–
Ağbənd dəmir yolunun birinci mərhələsi 
çərçivəsində 0 kilometrlik polad magist-
ralın tikintisi uğurla tamamlanıb. “Azər-
baycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar 

Cəmiyyətindən bildiriblər ki, indiyədək 
Horadiz–Ağbənd dəmir yolunun 0 kilo-
metrlik hissəsi inşa edilib, 00 mühəndis 
qurğusu quraşdırılıb. 

Artıq yolun ikinci mərhələsi çərçivə-
sində işlər intensiv şəkildə davam etdirilir. 

tən müddətdə yolun 80 faizi layihələn-
dirilib, tikinti işləri isə 0 faiz tamamlanıb. 
Hazırda yolun 2- 0 kilometrlik hissəsin-
də torpaq işləri görülür. Yeri gəlmişkən, 
Azərbaycanın ən uzun dəmiryol körpülə-
rindən biri məhz Horadiz–Ağbənd dəmir 
yolunun Həkəri çayının üstündən keçən 
hissəsində olacaq. Artıq körpünün tikintisi 
başa çatmaq üzrədir.

Məlumat üçün bildiririk ki, dəmir yolu-
nun tikintisinə 2021-ci il martın 1 -də baş-
lanılıb. Layihəyə əsasən, 110,  kilometrlik 
yolun üzərində doqquz stansiyanın (Hora-
diz, Mərcanlı, Mahmudlu, Soltanlı, Qum-

laq, Həkəri, Mincivan, Bartaz və Ağbənd) 
inşası nəzərdə tutulub. Yol boyu  
mühəndis qurğusu, o cümlədən, 1 kör-
pü, 22 avtomobil keçidi, üç tunel və digər 
qurğular inşa olunacaq. Bütövlükdə isə, 
üç mərhələdə həyata keçirilməsi nəzərdə 
tutulan110,  kilometr uzunluğunda olan 
Horadiz–Ağbənd dəmir yolunun tikintisi-
nin 202 -cü ilin ortalarınadək tamamlan-
ması planlaşdırılır.

lkəmiz üçün son dərəcə strateji əhə-
miyyət kəsb edən bu dəhliz Naxçıvanın 
Azərbaycanın ərazisindən keçən yol qo-
vşaqlarına çıxışını təmin etməklə yanaşı, 
beynəlxalq yük və sərnişin daşınmasına 
da əhəmiyyətli töhfələr verəcək. Təsadüfi 
deyil ki, Prezident İlham Əliyev yeni nəq-
liyyat infrastukturunun əhəmiyyətinə toxu-
naraq deyib: “Zəngilan rayonunun əra-
zisindən keçən həm dəmir yolu, həm də 
avtomobil yolu nəinki Azərbaycanın əsas 
hissəsini Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə 
birləşdirəcək, eyni zamanda, beynəlxalq 
yükdaşımaları üçün yeni bir yol olacaq, 
beynəlxalq bir yol olacaq. Ona görə və eyni 
zamanda, keçmiş məcburi köçkünlərin ra-
hatlığı üçün biz dörd və altı zolaqdan ibarət 
olan avtomobil yolunu sürətlə inşa edirik”.

Mir a r YA BZADƏ,  
“Xalq qəzeti”

Neftçalanın 27 kəndinə içməli su veriləcək
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
tapşırıqlarına uyğun olaraq Neftçala rayonunun  
içməli su çatışmazlığından əziyyət çəkən kənd 
və qəsəbələrinin su təchizatının yaxşılaşdırılması 
məqsədilə mühüm tədbirlər həyata keçirilir. 

“Azərsu” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyəti tərəfindən rayonun 
Pirəbbə, Aşağı Surra, Aşağı 
Qaramanlı, Astanlı, Dördlər, 

ıllı, Ballıcalı, Boyat, Bala Sur-
ra, Qaraqaşlı, Şorkənd, Cən-
gan, Beştalı, Ərəbqardaşbəyli, 
Yenikənd, Qırmızı Şəfəq, Ma-
yak-1, Mayak-2, Şirvanlı, Yeni 
Qışlaq, Haqverdili, Mikayıllı, 
Qızqayıtlı, Dalğalı, Sarıqamış, 
Sahiloba kəndləri və Bankə 
qəsəbəsini əhatə edən yeni 
su təchizatı layihəsi artıq ye-
kunlaşmaq üzrədir. atırladaq 
ki, indiyədək həmin yaşayış 
məntəqələrinin içməli su təchi-
zatı suvarma kanallarından və 
arxlardan götürülərək modul 
tipli  qurğularda təmizlənən su 
hesabına aparılırdı.  Yay ayla-
rında ür çayında su səviyyə-
sinin azalması və keyfiyyətinin 
pisləşməsi səbəbindən həmin 
qurğuları xam su ilə təmin et-
mək mümkün olmurdu. Buna 
görə də modul qurğuların su 
təchizatı sudaşıyan maşınlarla 

ödənilirdi ki, bu da yay ayların-
da ciddi çətinliklər yaradırdı. 

Şirvan–Muğan qrup su 
kəmərindən Neftçala şəhə-
rinə yeni magistral su kəmər-
lərinin çəkilişi rayon mərkəzi 
ilə yanaşı, kəndlərin də içməli 
su təchizatı üçün əlverişli im-
kan yaradıb. Artıq Aşağı Sur-
ra, Ballıcalı, Boyat, Şorkənd, 
Pirəbbə, Qaraqaşlı, Cəngan, 
Beştalı, Ərəbqardaşbəyli, Bala 
Surra kəndləri Neftçala şəhə-
rinin şəbəkəsindən, eləcə də 
2020-ci ildə istismara verilmiş 
magistral kəmərdən dayanıq-
lı və keyfiyyətli içməli su ilə 
təmin olunur. Digər yaşayış 
məntəqələrinin su təchizatı isə 
hazırda tikintisi davam edən 
ikinci magistral kəmər, həm-
çinin subartezian quyularının 
hesabına aparılacaq. Tikinti-
sinə ötən ilin sonlarında başla-
nılmış magistral kəmərin artıq 

 faizi çəkilib. əmərin inşası 
isə bu ilin iyun ayına qədər ye-
kunlaşdırılacaq.

Layihəyə əsasən,  yaşa-
yış məntəqəsinin su təchizatı-
nın yaxşılaşdırılması üçün su-
bartezian quyuları qazılacaq, 
quyu sularının keyfiyyətinin 
standartlar səviyyəsinə çatdı-
rılması məqsədilə “əks-osmos” 
tipli sutəmizləyici qurğular qu-
raşdırılacaq. Artıq  subarte-
zian quyusunun qazıntısı və 
 ədəd “əks-osmos” tipli qur-

ğunun inşası başa çatdırılıb. 
əndlərdə ümumi uzunluğu 
0 km olan içməli su xətlərinin 

inşası isə yekunlaşmaq üz-

rədir. Artıq Bankə qəsəbəsin-
də inşası nəzərdə tutulan  
kilometrlik mərkəzləşdirilmiş 
içməli su şəbəkəsinin tikintisi 
üzrə işlərin 0 faizindən çoxu 
yerinə yetirilib. 1 00 ünvana 
ev birləşməsinin verilməsi isə 
davam etdirilir.

Bütövlükdə isə, Neftçala 
rayonunda icra olunan layihə 
çərçivəsində kəndlərin 0 min 
nəfərədək sakini keyfiyyətli və 
dayanıqlı içməli su ilə təmin 
ediləcək.

“Xalq qəzeti”

se q l  LİY V,  
iqtisad -e spert

Avropaya “mavi yanacaq”  ixracı-
nın Azərbaycan hesabına artırılması 
ilə bağlı əvvəlcə onu deyə bilərəm ki, 
ölkəmiz bu sahədə zəngin potensiala 
malikdir. Prezident İlham Əliyev Avro-
pa İttifaqı (Aİ)  ilə Azərbaycan arasın-
da enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq 
haqqında Memorandumun imzalan-
ması mərasimində deyib: “Bu memo-
randuma əsasən, növbəti bir neçə ildə 
biz Avropaya qaz ixracatımızı ən azı 
2 dəfə artıracağıq və buna imkan var. 
Azərbaycanın təsdiq edilmiş qaz ehti-
yatları 2,  trilyon kubmetrdir. Yeni və 

çoxşaxəli qaz nəqliyyat infrastrukturu 
bizə imkan verir ki, bir çox ölkələri təbii 
qazla təmin edək. Əlbəttə ki, bu sahə-
də əldə edilmiş uğurlar gələcək planlar 
üçün də gözəl zəmindir”.

Dövlətimizin başçısı daha sonra 
Yunanıstan–Bolqarıstan Qaz İnterkon-
nektoru layihəsinin də bu baxımdan ta-
rixi əhəmiyyətə malik olduğunu, bu in-
frastrukturun həm Azərbaycan qazının 
Avropaya daha geniş miqyasda nəql 
olunmasına imkan verəcəyini, həm də 
Avropa qitəsində enerji təhlükəsizliyinə 
çox böyük fayda gətirəcəyini diqqətə 
çatdırıb. Şübhəsiz ki, bu məsələdə 
Azərbaycan tərəfindən başlanan və 
Aİ-nin, o cümlədən ölkəmizin tərəf-
daşlarının dəstəklədiyi enerji layihələri 
sırasında Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi 

xüsusi yer tutur.  Bu layihə respublika-
mızın neft və qaz ehtiyatlarını tədarük 
etməklə təkcə regionda deyil, eyni za-
manda, Avropa İttifaqının cənubunda 
enerji təhlükəsizliyinin gerçəkləşmə-
sində həlledici rol oynayır.

Hazırda Azərbaycan qazının Avro-
panın cənubuna nəql olunduğu Cənub 
Qaz Dəhlizinin Avropa hissəsi olan 
TAP-ın ötürücülük qabiliyyəti ildə 10 
milyard kubmetrdir. TAP vasitəsilə Av-
ropaya gündəlik 28 milyon kubmetrdən 
çox qaz verilir.

Dövlətimizin başçısı çıxışlarının bi-
rində belə bir əhəmiyyətli layihənin ger-
çəkləşməsi haqqında danışaraq, ötən 
ilin iyul ayında Avropa omissiyası ilə 
təchizatı iki dəfə artırmaq üçün Anlaş-
ma Memorandumu imzalandığını və 
bunun üçün qarşıdakı dövrdə istisma-
ra verilməsi planlaşdırılan  “Abşeron”,  
“Ümid”, “Asiman”, “Şəfəq” və “Babək” 
kimi qaz yataqlarının mövcudluğunu  
qeyd edib. Prezident İlham Əliyev daha 
sonra deyib: “Azərbaycanın ixrac qazı-
nın həcminin artırılmasına tələbat var. 
Lakin biz başa düşürük ki, bu həcmin 
artırılması üçün TAP boru kəmərinin 
imkanlarının genişləndirilməsi zəruri-
dir ”. 

TAP vasitəsi ilə Avropaya əlavə qaz 
həcminin nəql olunması ilə bağlı isə 
onu qeyd edək ki, bu yeni uzunmüd-
dətli imkanların 202 -ci ilin sonların-
da reallaşacağı bildirilir. TAP-ın icraçı 
direktoru Luka Skyepattinin mətbuata 
açıqlamasında adıçəkilən boru kəmə-
rinin imkanlarının artırılması nəticə-
sində 202 -ci ilin sonlarında İtaliyaya 
1 milyard kubmetr, Albaniyaya isə 200 
milyon kubmetr əlavə “mavi yanacaq” 
ötürüləcəyi vurğulanır. 

Qeyd edək ki, Cənub Qaz Dəhlizi-
nin Avropa hissəsi olan TAP vasitəsilə 
hər il İtaliyaya səkkiz milyard kubmetr, 
Yunanıstan və Bolqarıstanın hər birinə 
isə bir milyard kubmetr həcmində qaz 
nəql olunur.

Ekspert rəyi

Ra f A AMİRZƏY V,  
əqli at zrə e spert

Azərbaycanın yerləşdiyi region 
multimodal yükdaşımaların inkişaf 
etdirilməsini tələb edir. 2020-ci ildə 
dünyada yükdaşımanın həcmi 12 mil-
yard ton olub. Hesablamalara görə, 
bu göstərici 20 0-cu ildə 2  milyard 
tona çatacaq. Bu da Azərbaycanın 
üzv olduğu layihələrdə yükdaşımala-
rın artmasına səbəb olacaq. Elə ha-
zırda ölkəmizdə həyata keçirilən işlər 
də məhz buna hədəflənib. Bu baxım-
dan, Bakı Limanının köçürülməsi, 
Şərq-Qərb dəhlizi üzrə Böyük əsik 
istiqamətində dəmir yolunun moder-
nləşdirilməsi dəyişən cərəyana keçid 
xərclərinin optimallaşdırılmasına xid-
mət edir. Bütövlükdə isə son beş ildə 
görülən işlər gələcəkdə ölkəmizin ma-
nevr imkanlarını artıracaq. 

Məlum olduğu kimi, dünya ticari 
yollarının və daşımaların 0 faizi dəniz 
nəqliyyatına aiddir. Burada quru daşı-
maların payı daha azdır. Amma bu 
vəziyyəti dəyişmək istəyən Çin alq 
Respublikası 10 il bundan öncə “Bir 
kəmər, bir yol” təşəbbüsü ilə çıxış etdi. 
Dünya nəhəngi 0 ölkəni cəlb etməklə 
bu layihəni reallaşdırmaq istəyirdi.  

“Bir kəmər, bir yol” layihəsinin fərq-
li marşrutları var. Onlardan biri də Orta 
Dəhliz dediyimiz, yəni Azərbaycan, 
Qafqaz üzərindən keçən marşrutdur. 
Nəzərə alsaq ki, Cənub və Şimal 
marşrutlarının keçdiyi ölkələr hazırda 
sanksiyalar altındadır. üsusilə, bunu 
Rusiyaya aid etmək olar. Çünki Rusi-
ya bir il bundan öncə başladığı müha-
ribə səbəbindən artıq sərt sanksiya-
lara məruz qalıb. Belə olan təqdirdə 
Qafqaz üzərindən keçən marşrutun 
əhəmiyyəti artır. Bununla belə, Qafqaz 
üzərindən keçən marşrutun da bu-
raxıcılıq qabiliyyəti var. Bu da həmin 
marşrutun şaxələndirilməsi zərurətini 
yaradır. Çünki marşrutun bir dəhlizdən 
asılı olması müəyyən problemlərin 
meydana gəlməsinə, yüklərin mənzil 
başına vaxtında çatdırılmasının lən-
giməsinə səbəb olur. Bu isə qiymətin 
artımına, son nəticədə, marşrutun cəl-
bediciliyinin aşağı düşməsinə  gətirib 
çıxarır. 

Bütün bunlar  Zəngəzur dəhlizinə 
marağı getdikcə artırır. Zəngəzur 
dəhlizinin istər siyasi, istərsə də iq-
tisadi cəhətdən əhəmiyyəti olduqca 
yüksəkdir. Azərbaycanın yerləşdiyi 
əlverişli geosiyasi mövqeyi ölkə üzə-
rindən beynəlxalq marşrutların fərqli 
istiqamətlərdə keçməsinə imkan ya-
radır. Bu baxımdan, Zəngəzur dəhli-
zi xüsusi qeyd edilməlidir. Bu  dəhliz 
özündə bir çox seqmentləri birləşdirə-
cək.  Bura avtomobil və dəmir yolla-
rı ilə yanaşı, Qarabağ və Şərqi Zən-
gəzurdakı  hava limanlarını da əlavə 
etmək olar. Eyni zamanda, gələcəkdə 
çəkilməsi nəzərdə tutulan elektrik xətti  
və mümkün neft qaz kəmərləri adıçə-
kiln dəhlizin imkanlarını xeyli dərəcə-
də artıracaq. 

Göründüyü kimi, Zəngəzur dəhlizi 
böyük potensialı olan marşrutdur. Ar-
tıq Azərbaycan bu dəhlizin real fəaliy-
yət sahəsinə çevrilməsi istiqamətində 
genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirir. 
Hazırda Zəngəzur dəhlizi istiqamətin-
də avtomagistrallar və dəmir yolları 
çəkilir. Bu baxımdan, 12 ,  kilometrlik 
Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–Ağbənd 
avtomobil yolunu, həmçinin 110,  
kilometrlik Horadiz–Ağbənd dəmir 
yolunu qeyd etmək olar. Bütün bunlar 
Azərbaycanın tranzit potensialını ar-
tırmaqla yanaşı, beynəlxalq yüklərin 
də ölkəmizin ərazisindən keçməsini 
təmin edəcək. Bundan əlavə, ölkədə 
istehsal olunan məhsulların dünya 
limanlarına, dünya ölkələrinə çatdırıl-
masını asanlaşdıracaq. Eyni zaman-
da, Naxçıvanla birbaşa əlaqə yaradı-
lacaq. 

Zəngəzur dəhlizi:  
Polad magistralın  
yeni addımları

Ekspert rəyi
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Ali Məhkəmə və Bakı Dövlət Universiteti 
arasında Anlașma Memorandumu

Dünən Ali Məhkəmə və Bakı Dövlət Universiteti arasında əməkdaşlıq haqqında 
Anlaşma Memorandumu imzalanıb.  
Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rza-

yev qonaqları salamlayaraq bildirib ki, 
bu il fevralın 1 -də Ali Məhkəmənin 
100 illik yubileyi qeyd edilib. Həmçinin 
bu il mayın 10-da xalqımız müasir Azər-
baycanın qurucusu, ulu öndər Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 100 illiyini 
qeyd etməyə hazırlaşır. Müstəqil Azər-
baycan dövlətində hər bir sahənin inki-
şafı ilə yanaşı, Ali Məhkəmənin inkişafı 
da ulu öndərin fəaliyyəti ilə sıx bağlıdır.  

Sədr vurğulayıb ki, Ali Məhkəmə 
Bakı Dövlət niversiteti ilə uzun illərdir 
ki, əməkdaşlıq edir. Hər il Bakı Dövlət 

niversitetində hüquqşünaslıq ixtisası 
üzrə təhsil alan xeyli sayda tələbə Ali 
Məhkəmədə, eləcə də ölkəmizin digər 
məhkəmələrində təcrübə proqramların-
da iştirak edirlər. 

Memorandumun imzalamasında 
əsas məqsədin mövcud əməkdaşlıq 
münasibətlərinin daha da genişləndi-
rilməsi və inkişaf etdirilməsi olduğunu 

vurğulayan Ali Məhkəmənin sədri, gələ-
cəkdə birgə elmi konfransların, dəyirmi 
masaların və görüşlərin keçirilməsinin 
nəzəri və təcrübi biliklərin daha da artı-
rılmasına töhfə verəcəyini bildirib. 

Bakı Dövlət niversitetinin rekto-
ru Elçin Babayev Anlaşma Memoran-
dumunun Bakı Dövlət niversitetinin 
tələbələri üçün Ali Məhkəmədə təcrü-
bə keçmək imkanı yaratmaqla onların 
bilik və təcrübələrinin artırılmasına bö-
yük töhfə verəcəyini vurğulayıb. Rek-
tor bildirib ki, Ali Məhkəmənin hüquq 
sahəsində çox böyük təcrübəsi var. 

niversitetin hüquq fakültəsinin profes-
sor-müəllim heyəti və tələbələri bu təc-
rübədən yararlanmalıdırlar. 

Azərbaycanda hüquq və digər 
sahələrdə nəzəri və təcrübi biliklərin ar-
tırılmasına yeni impuls verəcək əmək-
daşlıq haqqında Anlaşma Memoran-
dumunu Ali Məhkəmənin sədri və Bakı 
Dövlət niversitetinin rektoru imzala-
yıblar.

Q.QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”

Dünən Baş prokuror Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti 
Latviyanın Baş prokuroru Yuris Stukansın dəvəti ilə Riqada işgüzar səfərdə 
olub.

Baș prokuror Latviyada

İkitərəfli keçirilən görüşdə  azər-
baycanlı həmkarını salamlayan Baş 
prokuror Yuris Stukans, ölkələrimizin 
prokurorluq orqanları arasında müna-
sibətlərin son illər inkişaf etdiyini məm-
nunluq hissi ilə vurğulayıb. 

amran Əliyev  Azərbaycan və 
Latviya arasında yüksək strateji tərəf-
daşlıq əlaqələri kontekstində prokuror-
luqlar arasında əməkdaşlığın müsbət 
dinamikasını qeyd edib, cinayətkarlığa, 
o cümlədən, korrupsiyaya və çirkli pul-
ların yuyulmasına qarşı mübarizənin və 
əmlakın bərpası sahəsində birgə səylə-
rin bundan sonra da uğurla davam etdi-
riləcəyinə əminliyini ifadə edib.

Görüşdə qarşılıqlı təlimlərin təşkil 
olunması  və əlaqələrin inkişaf etdi-
rilməsi məqsədilə qurumlar arasında 

əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memo-
randumunun imzalanması müzakirə 
olunub. Həmçinin konkret cinayət işləri 
üzrə hüquqi yardım haqqında sorğula-
rın icrası ətrafında fikir mübadiləsi apa-
rılıb.

Səfər çərçivəsində Baş prokuror 
Latviyanın orrupsiyanın Qarşısının 
Alınması və orrupsiyaya qarşı Müba-
rizə Bürosunun ( NAB) rəhbər heyəti 
ilə görüşərək korrupsiyanın qarşısının 
alınması, bu sahədə törədilmiş cinayət-
lərin istintaqı, maarifləndirmə və bey-
nəlxalq əməkdaşlıq məsələləri müza-
kirə olunub.

Görüşlərdə ölkəmizin Latviyadakı 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Elnur 
Sultanov iştirak edib.

Qazaxıstan Daxili İșlər Nazirliyinin 
heyəti Azərbaycanda

Qazaxıstanın Daxili İşlər naziri, 
polis general-polkovniki Marat 
Axmetjanovun başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyəti dünən ölkəmizə 
ikigünlük rəsmi səfərə gəlib.

İkitərəfli görüşdə Azərbaycan Daxili 
İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət 
Eyvazov bu səfərin iki dost ölkənin 
daxili işlər orqanları arasında əmək-
daşlığın daha da möhkəmlənməsinə 
xidmət edəcəyinə əminliyini ifadə edib. 
Nazir hər iki dövlət başçılarının müəy-
yənləşdirdikləri strategiyaya uyğun 
olaraq son illər bütün sahələrdə dina-
mik inkişafın müşahidə edildiyini, bu 
kontekstdə Azərbaycan və Qazaxıstan 
Daxili İşlər nazirlikləri arasındakı əmək-
daşlığın daha da dərinləşdiyini diqqətə 
çatdırıb.

Polis general-polkovniki Marat 
Axmetjanov ölkəsindəki mövcud kri-
minogen durum, cinayətkarlıqla mü-
barizənin vəziyyəti, ictimai asayişin 
mühafizəsi, həyata keçirilən islahatlar 
barədə məlumat verib. O, rəhbərlik 
etdiyi qurumun Azərbaycanın Daxili 
İşlər Nazirliyi ilə əməkdaşlığı daha da 

genişləndirməkdə maraqlı olduğunu və 
səfərinin bu məqsədə xidmət etdiyini 
bildirib.

Sonra nazirlər “Azərbaycan Res-
publikasının Daxili İşlər Nazirliyi və 
Qazaxıstan Respublikasının Daxili İşlər 
Nazirliyi arasında Memorandum”u im-
zalayıblar.

Qəbulda ölkəmizin Qazaxıstandakı 
səfiri Ağalar Atamoğlanov, Qazaxısta-

nın Azərbaycandakı səfiri Serjan Abdı-
karimov və Azərbaycan Daxili İşlər Na-
zirliyinin Qazaxıstandakı nümayəndəsi 
Ənvər Zöhrabbəyli iştirak ediblər.    

Səfər çərçivəsində qonaqlar DİN-in 
Daxili Qoşunlarının “N” saylı hərbi his-
səsinə, Polis Akademiyasına, Təhlükə-
siz Şəhər idmətinə və “102 – Zəng 
Mərkəzi”nə gedərək həmin qurumların 
fəaliyyəti ilə yaxından tanış olublar.

Azərbaycan–Böyük Britaniya  
münasibətləri dinamik inkișaf edir

Fevralın 22-də Azərbaycanın Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Böyük 
Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Xarici İşlər, Birlik Ölkələri 
və İnkişaf Ofisində Parlamentlə əlaqələr üzrə dövlət katibinin müavini, Avropa 
üzrə dövlət naziri Leo Dokerti ilə görüşüb.   

Görüşdə Azərbaycanla Böyük Bri-
taniya arasında ikitərəfli münasibətlərin 
hazırkı vəziyyəti, müxtəlif sahələr üzrə 
əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, 
habelə cari regional vəziyyət müzakirə 
olunub. 

Söhbət zamanı neft, qaz, sərmayə 
qoyuluşu, ticarət, nəqliyyat, yaşıl ener-
jiyə keçid istiqamətində əməkdaşlı-
ğın perspektivləri, təhsil və humanitar 
sahələr ətrafında fikir mübadiləsi apa-
rılıb. 

Nazir ölkələrimiz arasında enerji 
sahəsində əlaqələrin xüsusi əhəmiy-
yətini diqqətə çatdıraraq Azərbaycanın 
təşəbbüsü və iştirakı ilə regionda həya-
ta keçirilən irimiqyasli enerji layihələri 
haqqında ətraflı məlumat verib. Onların 
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsində əhəmiyyətli rolunu vurğu-
layıb. Böyük Britaniyanın şirkətlərinin 
Azərbaycanda uğurlu fəaliyyətindən 
məmnunluq ifadə olunub. Eyni zaman-
da, Birləşmiş rallığın Azərbaycanın 
işğaldan azad edilmiş ərazilərinin mi-
nalardan təmizlənməsinə verdiyi töhfə-

ni, bu ərazilərin yenidən qurulması 
və bərpası işlərində onların yaxından 
iştirak niyyətləri təqdir olunub. lkələ-
rimiz arasında təhsil sahəsində uğurlu 
əməkdaşlığın daha da inkişafının vacib 
olduğu bildirilib.

Görüş zamanı tərəflər Ermənistan-
la Azərbaycan arasında normallaşma 
prosesinin, sülh sazişi üzrə danışıqla-
rın cari vəziyyəti, Laçın yolunda etiraz-
ların müxtəlif aspektləri üzrə müzakirə 
aparıblar.

Böyük Britaniyanın dövlət naziri 
Leo Dokerti, öz növbəsində, ölkəsinin 
Azərbaycan ilə ikitərəfli əməkdaşlığın 
inkişaf etdirilməsində maraqlı olduğunu 
və Azərbaycan–Böyük Britaniya mü-
nasibətlərinin dinamik inkişaf etdiyini 
vurğulayıb. Bölgədə sülhə mane olan 
çətinliklərin aradan qaldırılmasının va-
cib olduğunu, bu istiqamətdə Birləşmiş 

rallığın dəstək göstərməyə hazır oldu-
ğunu bildirib.

Görüşdə tərəflər arasında qarşılıqlı 
maraq doğuran digər məsələlər ətrafın-
da fikir mübadiləsi aparılıb.

Pakistan nazirləri ilə görüș
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev ölkəmizdə səfərdə olan 
Pakistan İslam Respublikasının İnvestisiyalar üzrə Şurasının federal naziri Çaudri 
Salik Hüseyn və neft üzrə dövlət naziri Musadik Məsud Malik ilə görüşüb.

Görüşdə Azərbaycanla Pakistan arasında nəqliyyat, İ T və innovasiyalar 
sahəsində əməkdaşlığa dair məsələlər müzakirə edilib.

İki ölkə arasında “Şimal–Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi çərçivəsində 
tranzit daşımaların həyata keçirilməsi, hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarının 
artırılması və rəqəmsal inkişaf sahəsində təlim və inkubasiya məsələlərinin yara-
dılması ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

əzə fər AS MOV, “Xalq qəzeti”

NDU tibb fakültəsi ilə tanışlıq

Azərbaycan Respublikası İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin və 
TƏBİB-in nümayəndə heyəti Naxçıvan Dövlət Universitetində tibb fakültəsinin 
fəaliyyəti ilə yaxında tanış olub.

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 
Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur 
Əliyev, sədrin birinci müavini Nigar 
Bayramova, TƏBİB-in icraçı direktoru 
Vüqar Qurbanov və Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının İcbari Tibbi Sığorta 
üzrə Dövlət Agentliyinin baş direktoru 
Samiq Sadıxovun iştirak etdiyi görüş 
zamanı qonaqlara  ali təhsil müəs-
sisəsinin tibb fakültəsi haqqında ətraf-

lı məlumat verilib. Bildirilib ki, 20 ildən 
artıq təcrübəsi olan fakültənin fəaliy-
yətinə daim dövlət dəstəyi göstərilir. 
Bu gün tibb fakültəsi üçün ayrıca bina 
və xəstəxananın mövcudluğu  peşəkar 
kadr hazırlığına öz töhfələrini vermək-
dədir. 

Qeyd edilib ki, tibbi kadrların ha-
zırlığı üçün xarici universitetlərlə geniş 
əlaqələr, təcrübə mübadilələri, fakültə-
nin beynəlxalq layihələrdə iştirakı, 
müasir laboratoriyalarının qurulması 
tədris imkanlarını daha da artırır. Tibb 
fakültəsinin məzunları nəinki Naxçıvan-
da hətta onun hüdudlarından kənarda – 
Amerika Birləşmiş Ştatları, Braziliya, 
İspaniya, Almaniya, İtaliya, Türkiyə və 
digər ölkələrdə təhsillərini davam et-
dirərək muxtar respublika səhiyyəsinin 
inkişafında mühüm rol oynayırlar.

Qonaqlar fakültədə fəaliyyət 
göstərən kitabxana, kompüter otağı, 
histologiya, anatomiya, fizioterapiya, 
patalogiya, stomatoloji simulyasiya, əc-
zaçılıq simulyasiya kabinələri, kimya, 
fiziologiya və stomatoloji texniki labora-
toriyaları ilə də  tanış olublar.

Gənc polislər Vətənə xidmət andı içdilər
Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili 
İşlər Nazirliyinin Orta İxtisas Polis 
Məktəbində ilkin hazırlıq kursunu 
bitirmiş gənc əməkdaşların andiçmə 
mərasimi keçirilib. Tədbirdə Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının Daxili İşlər 
Naziri polis polkovniki Süleyman 
Neymətov iştirak edib.

Mərasimində çıxış edən nazir 
gənc polislərə Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti, Silahlı Qüv-
vələrin müzə ər Ali Baş omandanı 
İlham Əliyevin daxili işlər orqanları-
na göstərdiyi yüksək diqqət və qay-
ğıdan danışıb, məzunlara ölkənin 
Daxili İşlər Naziri general-polkov- 
nik Vilayət Eyvazovun təbrikini çatdııb.

Daxili İşlər Nazirliyi Veteranlar Şura-
sının sədri, istefada olan polis polkov- 
niki Yusif Həsənovun və Orta İxtisas 
Polis Məktəbinin rəisi polis polkovniki 

amil Məmmədəliyev, şəhidın həyat 
yoldaşı Gülnar Rzayeva polis kadrları 
hazırlığı üçün yaradılan yüksək şərai- 
tə görə dövlət başçısına minnətdarlıq 
ediblər, gənc polislərə qarşıdakı xidmə-

ti fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıblar.
Sonra gənc əməkdaşlar təntənə-

li surətdə polis andı içiblər. Mərasim 
şəxsi heyətin nizami sıralarla təntənəli 
marşla keçidi ilə başa çatıb.

Sə hi ƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti” i  l ə iri

Naxçıvan xəbərləri



Ekspert rəyi

Rasi  M SABƏYOV, 
Milli Məclisi  dep tat , 
politoloq  

– Məndə olan məlu-
mata görə, Lavrovun Ba-
kıya səfəri, ilk növbədə, 
Azərbaycan–Rusiya mü-
nasibətlərinin nəzərdən 
keçirilməsi məqsədini 
daşıyır. Rusiya ilə bağ-
ladığımız müqavilələrə, 
eləcə də müttəfiqlik və 
tərəfdaşlıqla bağlı bə-
yannaməyə əsasən, belə 
məsləhətləşmələr hər il 
keçirilir. Ya Azərbaycanın 

arici işlər naziri Mos- 
kvaya səfərə gedir, ya da 
əksinə, Rusiyanın arici 
İşlər Naziri, yaxud onun 
müavini səviyyəsində Ba-
kıya səfərlər təşkil edilir, 
müzakirələr aparılır. 

Nəzərə alsaq ki, ha-

zırda Rusiya dünyada 
bir növ təklənib və bu 
mənada Lavrovun rəsmi 
səfərlərinin coğrafiyası da 
xeyli məhdudlaşıb, Bakı-
ya səfərlə bağlı qərarı özü 
verib. Təbii ki, aparılan 
məsləhətləşmələr çər-
çivəsində, o cümlədən, 
Azərbaycan–Ermənistan 
münasibətlərinin Rusiya-
nın vasitəçiliyi ilə nizam-
lanması məsələsi mühüm 
yer tutur. Səfərin proq-
ramında digər tədbirlər 
də yer alır və həmin təd-
birlərin birində mənim də 
iştirakım nəzərdə tutulub. 
Yəni, Rusiya–Azərbay-
can münasibətlərinin təh-
lili ilə məşğul olan siyasi 
ekspertlərin burada birgə 
toplantısı keçiriləcək. Bu, 
bizim tərəfdən Beynəlxalq 
Münasibətlərin Təhlili 
Mərkəzi, onlardan isə Ru-
siya arici İşlər Nazirliyi 
ilə əlaqəli çalışan anali-
tik mərkəzin birgə tədbiri 
olacaq. Əvvəlcədən plan-
laşdırıldığına görə, həmin 
tədbirdə hər iki ölkənin 
xarici işlər nazirinin iştira-
kı nəzərdə tutulub. Rəsmi 
məlumatım bu qədərdir, 
amma onu deyə bilərəm 
ki, ikitərəfli münasibət-
lərə dair gündəlik kifayət 
qədər genişdir və onların 
müzakirəsinə ehtiyac var.    

Laçın yolu hərbi yox,  
humanitar dəhlizdir

Havanın soyuq və şaxtalı olmasına baxmayaraq, Azərbaycanın Qarabağ 
iqtisadi rayonunda qızıl–mis yataqlarının qanunsuz istismarına qarşı Laçın–
Xankəndi yolunda keçirilən etiraz aksiyası davam edir, dinc etirazçılar 
aksiyanın keçirildiyi ilk gündən etibarən dünya ictimaiyyətini ekologiyanı 
qorumağa çağırırlar. 

Azərbaycan həqiqətləri dünya ic-
timaiyyətinin diqqətinə çatdırılmaqda 
davam edir. Portuqaliyanın paytaxtı 
Lissabonda A C D Beynəlxalq Din-
lərarası və Mədəniyyətlərarası Dialoq 
Mərkəzinin Direktorlar Şurasının 28-
ci sessiyasında Şeyxülislam Allahşü-
kür Paşazadə məruzə ilə çıxış edib. 
O, Laçın yolu ilə bağlı ölkəmizə qarşı 
səsləndirilən ittihamların yalan və iftira 
olduğunu vurğulayıb və iştirakçıların 
nəzərinə həqiqətləri çatdırıb.

arici mətbuatda Azərbaycan  
Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
Münxen Təhlükəsizlik onfransı çər-
çivəsində “Dağları aşmaq? Cənubi 
Qafqazda təhlükəsizliyin qurulması” 
mövzusunda keçirilən plenar iclasda 
suallara verdiyi cavablar diqqət mərkə-
zindədir. Qeyd olunur ki, dövlətimizin 
başçısı Qarabağdakı erməni azlığın 
hüquqları və təhlükəsizliyi ilə bağlı mü-
zakirələrin aparılmasına razıdır. Lakin 
bu müzakirələri erməni icmasının Qa-
rabağda doğulmuş və bütün ömrü boyu 
orada yaşamış nümayəndələri ilə, Qa-
rabağda rəhbər mövqe tutmaq üçün 
Rusiyadan “gizli yolla keçirilmiş” şəxslə 
yox. Bildirilir ki, Azərbaycan Prezidenti 
Laçın– ankəndi yolunun blokada ol-
madığını bəyan edir: “Dekabrın 12-dən 
bizim vətəndaş cəmiyyəti fəallarımız 
keçid məntəqəsinə gələndən indiyədək  
2 00-dən çox nəqliyyat vasitəsi, o 
cümlədən Rusiya sülhməramlılarının 
və Qırmızı açın təmsilçilərinin yük av-
tomobilləri keçib. Qarabağdan, demək 
olar ki, 100 pasiyent müalicə üçün Qır-
mızı aç tərəfindən Ermənistana apa-
rılıb. Beləliklə, yol açıq olduğu halda 
biz bunu necə blokada adlandıra bilə-
rik?!”. 

Beynəlxalq münasibətlər üzrə ana-
litik Masil Dəmirov qəzetimizə açıqla-
masında bildirdi ki, cənab İlham Əliyev 

ekoaksiya ilə bağlı mühüm mesajları 
ilə dünya ictimaiyyətinin diqqətini əsl 
həqiqətlərə yönəltdi. Sözügedən ple-
nar iclas zamanı bildirib ki, Qarabağ-
dakı erməni icmasının nümayəndələri 
ilə praktiki təmaslara başlamağa hazı-
rıq: “Prezidentimiz qeyd etdi ki, mütləq 
şəkildə Rusiya vətəndaşı, cinayətkar 
oliqarx, Avropada çirkli pulların yu-
yulmasında əli olan şəxs – Ruben 
Vardanyan bizim ərazimizi tərk etsin. 
Çünki xüsusi gündəliklə göndərilmiş bu 
adam ərazilərimizi tərk etməyənə qə-
dər danışıqlar ləngiyəcək”.

Analitik bildirdi ki, dövlət başçımız 
iclasda işlədilən “Dağlıq Qarabağ” ifa-
dəsinə sərt reaksiya verərək xatırladıb 
ki, “Dağlıq Qarabağ” sözü artıq qüvvə-
dən düşüb, Azərbaycanda “Dağlıq Qa-
rabağ” adlı inzibati ərazi vahidi yoxdur.

M.Dəmirov qeyd etdi ki, Ermə-
nistanın baş naziri Nikol Paşinyan 
isə iclasda həyasızcasına Laçın yo-
lunun bağlı olduğunu, Qarabağın 
ermənilər yaşayan ərazilərində hu-
manitar, eləcə də enerji və qaz böh-
ranının baş verdiyini bildirib. Lakin 
faktiki olaraq yol açıqdır, buna şüb- 
hə ilə yanaşmaq olmaz. 

* * *
Dinc aksiyanın təşkil olunduğu 

ərazidən Rusiya sülhməramlılarına və 
Beynəlxalq Qırmızı aç omitəsinə 
məxsus avtomobillərin sərbəst keçi-
dinə şərait yaradılıb. Dünən, ümumilik-
də, 0-ə yaxın humanitar yük daşıyan 
avtomobil yoldan keçib. Avtomobillərin 
içərisində erməniəsilli şəxslər ilə yana-
şı, uşaq bezləri və qidalar da ankən-
diyə aparılıb. Bu, bir daha onu göstə-
rir ki, aksiyanın təşkil olunduğu ərazi 
humanitar məqsədli maşınların keçidi 
üçün tam açıqdır.

Rizva  İ RƏ OĞLU,   
“Xalq qəzeti”

Ekoaksiyanın gündəliyi

Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Azərbaycana gözlənilən səfərinin Münxen 
Təhlükəsizlik Konfransından dərhal sonraya, Avropa İttifaqının monotorinq komissiyasının 
Ermənistanla Azərbaycanın sərhədində fəaliyyətə başlaması ilə üst-üstə düşməsi təsadüfi 
sayılmamalıdır.

Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Fede-
rasiyası arasında müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti 
haqqında Bəyannamənin imzalanmasının bir 
illiyi ilə əlaqədar keçiriləcək görüş səfərin sadə-
cə görünən tərəfidir. Bildirdiyimiz kimi, remlin 

arici Siyasət İdarəsi rəhbərinin ölkəmizə gə-
lişi Azərbaycan, daha dəqiqi desək, ölkəmizin 
həm də Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti 
nəzarətində olan Qarabağ bölgəsi ilə Ermənis-
tanın sərhədində remlə qıcıq verən Avropa 
İttifaqının monotorinq missiyasının fəaliyyətə 
başlaması ilə üst-üstə düşür. Bu missiyanın 
Moskvada ciddi etiraz, hətta qəzəb doğurdu-
ğu  başadüşüləndir. Axı, iki il sərhəddə fəaliy-
yət göstərəcək avropalıların məqsədi Rusiyanı 
Cənubi Qafqazdan çıxarmaq, bu alınmasa, ən 
azı, onun bölgəyə təsir imkanlarını xeyli zəiflət-
məkdir. Rusiya İN Ermənistan və Azərbayca-
nın sülh sazişi ilə bağlı danışıqlarda Moskvanın 
vasitəçiliyində maraqlı olduğunu bildirib. Rəsmi 
Moskva mövcud durumda Rusiya, Azərbaycan 
və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşünü 

keçirməyə hazır olduğunu açıqlayıb. Qarabağ-
da, eləcə də regionda yaranmış mövcud vəziy-
yət ilə bağlı Rusiyanın səylərinin nəyə hesab-
landığı məlumdur. 

a ara ı və ecə 
m r  e əcə

Artıq iki gündür fəaliyyətinə start verilən  
Aİ-nin mülki monitorinq missiyasının görün-
məyən tərəfləri kimi, onun tərkibi də kifayət qə-
dər maraq doğurur. Aİ-nin okeanın o üzündən 
də dəstəklənən, bu üzündə “Makron missiyası” 
adlanan monitorinqinin başlıca məramının Er-
mənistanın yanında olmaqdan daha çox, Ru-
siyaya qarşı yönəldiyi indi hamıya məlumdur. 
Bunu Moskvanın baş diplomatı da çox yaxşı 
bilir və bu vacib məsələnin onun Bakı səfəri-
nin gündəliyində əsas mövzu olacağına şü-
bhə yoxdur. Bəli, Moskva Cənubi Qafqazda 
mövcudluğunu möhkəmləndirmək üçün çeşidli 
üsullar və formatlar, eyni zamanda, İrəvanı cə-
zalandırmağın yolunu axtarmaqdadır.   

“Makron missiyası”ndan danışarkən bir 
vacib məqama diqqət yetirməyə dəyər. Moni-
torinqçilərin iki il müddətində hələ demilitasiya 
olunmamış Azərbaycan–Ermənistan sərhədya-
nı zolağında nəyi və haraları müşahidə edəcəyi 
qeyri-müəyyəndir. Missiyanın tərkibinə alman 
polisi və fransız jandarmlarının daxil edilməsi 
isə onların Ermənistana Rusiya və İran qoşun-
larının hərəkətini, yerdəyişməsini müşahidə 
və təhlil etmək bacarığına malik mütəxəssis-
lər kimi gətirildiyini deməyə kifayət qədər cid-
di əsas verir. Bu amil Moskvanı necə narahat 

etməsin? Aİ missiyasının iki ildən, Rusiyanın 
sülhməramlı hərbi kontingentinin Qarabağda 
fəaliyyət müddətinin isə iki il doqquz aydan 
sonra başa çatması faktını da nəzərdən qaçır-
maq olmaz.

l ma  r m   
real ə cə  

Güman edirik ki, Lavrovun Bakı görüşündə 
toxunmağa məcbur olacağı məsələlərdən biri 
də Laçın yolunda Azərbaycanın sərhəd-keçid 
postunun yaradılmasıdır. Münxen Təhlükəsizlik 

onfransına qədər də Laçın yolunda Azərbay-
canın sərhəd-nəzarət buraxılış məntəqəsinin 
qurulması barədə məsələ vaxtaşırı gündəmə 
gətirilirdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
Münxen forumunda ən yüksək səviyyədə bu 
məsələni qaldırması, ABŞ və Qərb nümayən-
dələrinin təşəbbüsü anlayışla qarşılamaları və 
bunun məntiqli olması ilə bağlı rəy bildirmələ-
ri diplomatik uğurumuz sayılmalıdır. Və bütün 
bunlar, heç şübhəsiz, reml rəsmilərinin, o 
cümlədən, Sergey Lavrovun diqqətindən yayı-
nır. 

Hazırda yaranmış situasiya Azərbaycanın 
xeyrinədir. Ekofəallarımızın Laçın yolundakı 
aksiyası gözlədiyimiz məntiqi sonluqla başa 
çatmalı, burada Respublikamızın sərhəd-nə-
zarət məntəqəsi qurulmalıdır. Sərhəddə nə-
zarət postunun yaradılması ilə qanunsuz ermə-
ni silahlı dəstələrinin Azərbaycan ərazisindən 
çıxarılması problemi avtomatik olaraq öz həllini 
tapacaq.

Bu, həm bizim təbii haqqımız, həm də bey-
nəlxalq hüququn tələblərinə uyğun olaraq, ta-
rixi ədalətin bərpasıdır. 

İ a  BƏ İRXANL ,  
“Xalq qəzeti”

Lavrov Bakıya hansı “paketlə” gəlir?

Ermənipərəst konqresmen  
yenə separatçıları dəstəkləyir

“Amerikanın səsi” radiosunun məlumatına görə, erməni lobbisinin 
köhnə müştərisi Adam Şiff Azərbaycana qarşı sərt sanksiyaların tətbiq 
olunmasını, o cümlədən, ölkəmizə illik maliyyə yardımı ayrılmamasını 
tələb edib. Əlbəttə, ABŞ konqresmeninin bu fikirləri dövlət maraqlarına 
zidd olsa da, ölkə siyasətinin xüsusiyyətləri belə fikirlər səsləndirməyə 
şərait yaradır. Dövlət Departamenti rəhbərinin Azərbaycanın önəmindən 
danışdığı bir vaxtda, A.Şiff Cənubi Qafqaz regionunu 30 il terror yuvasına 
çevirmiş və hələ də təhlükə mənbəyi olaraq qalan Ermənistana dəstək 
verilməsi təklifini irəli sürüb.

Adam Bennett Şi  əslən yəhudi-
dir. 1 8 -1 -cü illərdə aliforniya-
nın Mərkəzi Bölgə Prokurorluğunun 
prokuroru işləyib. Harvard Hüquq 
Məktəbində hüquq doktoru dərə-
cəsi alıb. Göründüyü kimi, sanballı 
elmi bazası var və beynəlxalq hüquq 
problemlərini yaxşı bilir. Amma siya-
si karyerasını beynəlxalq hüquqdan 
üstün tutan A.Şi  erməni lobbisinin 
daimi müştərisinə çevrilib. Hər für-
sətdə Azərbaycana böhtan atmağa 
çalışır, ABŞ-ı erməniləri dəstək-
ləməyə çağırır. Amma ABŞ-da da 
özlərini ədalətin, məzlumun haqqı-
nın müdafiəçisi sayanların da adları 
müxtəlif korrupsiya əməllərində hal-
lanır. zun illərdir Birləşmiş Ştatlarda 

onqresində erməni lobbisinin qatı 
müdafiəçisi Frank Pelloni, Adam Şi , 
Robert Dold, Bred Şerman kimi konq-
resmenlər, yaxud Barbara Bokser və 
Robert Menendes kimi senatorlar, 
eləcə də digərləri külli miqdarda er-
məni vəsaitləri hesabına Azərbayca-
na qarşı hər cür qərəzli sifarişi yerinə 
yetirirlər. 

atırladaq ki, 202 -cü maliyyə ili 
üzrə ölkənin müdafiə büdcəsi layihə-
sinə ermənipərəst demokrat kon- 
qresmenlərdən Robert Menendes 
və Aleks Padila tərəfindən iki, Ceki 
Şpeyer, Frank Pelloni, Adam Şi  və 
Toni ardenas tərəfindən isə  düzə-
liş təklif olunmuşdu. Onlardan 82 və 

2  saylı düzəlişlər ABŞ-ın Azərbay-
cana yardımlarına qadağa qoyulma-
sını özündə ehtiva edirdi. tən ilin 
dekabrında ABŞ Nümayəndələr Pa-
latası ermənipərəst konqresmenlər 
tərəfindən 202 -cü maliyyə ili üzrə 
ölkənin müdafiə büdcəsi layihəsinə 
təklif olunan Azərbaycan əleyhinə 
düzəlişləri qəbul etmədi. 8 8 milyard 
dollarlıq müdafiə büdcəsini ehtiva 
edən Milli Müdafiə Səlahiyyət Qanu-
nu (NDAA) layihəsinə 0 nəfər səs 
vermişdi. Ancaq ermənipərəst kon- 
qresmenlər – demokratlardan Adam 
Şi , Frank Pellon, Cudi Çu və res-
publikaçılardan Qas Bilirakis sənədi 
dəstəkləməmişdilər. 

Məlumdur ki, konqresmen Adam 
Şi  aliforniya ştatında ABŞ-dakı 
erməni icmasının nümayəndələri-
nin yaşadığı bölgəni təmsil edir. O, 
həmişə erməni tərəfini dəstəkləyir. 
Adam Şi in və digər ermənipərəst 
konqresmenlərin Azərbaycanın işğal 
olunmuş ərazilərində təşkil edilmiş 
qondarma rejimin nümayəndəsinə 
“təbrik məktubu” göndərmələrini də 
unutmadıq. Hüquq təhsili almış A.Şi  

gözəl bilir ki, Ermənistan beynəlxalq 
hüququn əsas prinsiplərinə, BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının və digər bey-
nəlxalq təşkilatların qərarlarına zidd 
olaraq Azərbaycanın Dağlıq Qara-
bağ bölgəsinin və ona bitişik yeddi 
rayonun 0 il işğal altında saxlamış-
dı. Halbuki, A.Şi  kimilər insanların 
hüquqlarına, ümumbəşəri dəyərlərə 
və qanunun aliliyinə sadiq olduqla-
rını sübut etmək üçün Ermənistanı 
qanunsuz əməllərdən çəkindirməyə, 
işğal olunmuş ərazilərdən çəkilməyə 
və konstruktiv şəkildə sülh danışıq-
larını davam etdirməyə çağıra bilər-
dilər. Lakin ötən müddət ərzində 
A.Şi  kimi ermənipərəst konqres-
menlər beynəlxalq hüququn yox, iş-
ğalçı Ermənistanın qanunsuzluğuna 
bəraət qazandırmışdılar. A.Şi  kimi 
erməni lobbisinin müştəriləri bu bəd-
nam siyasəti dəyişmir, əksinə, Er-
mənistanın postmüharibə dövründə 
sərgilədiyi qeyri-konstruktiv mövqeyi 
dəstəkləyirlər.

Fevralın 8-də ABŞ Prezidenti Co 
Baydenin onqresin hər iki palatası-
na illik müraciəti zamanı onqresdəki 
erməni lobbisinin veteranı Adam Şi   
Ağ Ev sahibinin nitqini dinləmək üçün 
“DQR-in ABŞ-dakı daimi nümayən-
dəsi” Avetisyanı dəvət etmişdi. A.Şi  
düşünürdü ki, Co Bayden və Dövlət 
Departamenti, eləcə də “ABŞ-dakı 
və dünyadakı erməni diasporunun 
nümayəndələri Avetisyanın qanun-
verici orqandakı varlığını onqresin 
sülh tərəfdarı olmağı heç vaxt dayan-
dırmayacağına dair güclü bir siqnal” 
kimi qiymətləndirəcəklər. Təbii ki, er-
mənipərəst konqresmenin “bu siqna-
lı” zalın divarlarından kənara çıxma-

dı. Axı, qanundankənar “diplomat”ın 
onqresdə olmasını necə “siqnal” 

kimi qəbul etmək olar?! Beynəlxalq 
hüquqa açıq-aşkar hörmətsizlik nü-
mayiş etdirən amerikalı qanunverici 
A.Şi i öz ərazi bütövlüyünü bərpa 
edən və postmüharibə dövrünün sülh 
gündəliyini dəstəkləyən Azərbaycana 
qarşı sanksiya tətbiq etməyə çağırır.

Təbii ki, Prezident Co Bayden Ad-
ministrasiyası öncə ABŞ-ın maraqla-
rını gözləyir. Ağ Ev də gözəl anlayır 
ki, beynəlxalq təhlükəsizliyin və ener-
ji təhlükəsizliyinin təmin olunması 
məsələsində Azərbaycanı Ermənis-
tan ilə eyni tərəziyə qoymaq olmaz. 
Azərbaycanın geosiyasi və geoiqtisa-
di ağırlığı çox böyükdür. Bu günlərdə 
ABŞ Dövlət katibi Antoni Blinkenin 
Yunanıstan səfəri çərçivəsində Azər-
baycanın əhəmiyyətindən danışma-
sı bunu təsdiqləyir. Belə ki, Afinada 
yunan həmkarı ilə keçirdiyi mətbuat 
konfransında dövlət katibi bildirib ki, 
Yunanıstan–Bolqarıstan qaz kəməri-
nin işə düşməsi nəticəsində əvvəllər 
Rusiya qazından asılı olan Sofiya öz 
tələbatını tam şəkildə Azərbaycan-
dan gələn tədarüklər hesabına ödəyə 
biləcək: “Yunanıstan ilə yeni qurul-
muş interkonnektor Bolqarıstana bu 
mənbədən imtina etməyə imkan ve-
rir. Nəticədə gələn il ölkə istehlak et-
diyi qazın 100 faizini Azərbaycan və 
ABŞ-dan idxal edəcək”.

Qeyd edək ki, Yunanıstan–Bolqa-
rıstan qaz interkonnektoru 2022-ci 
il oktyabrın 1-də istifadəyə verilib. 
Açılış mərasimində çıxış edən Azər-
baycan Prezidenti İlham Əliyev bu 
layihəni “tarixi” adlandırmış və əlavə 
etmişdi ki, Yunanıstan–Bolqarıstan 
interkonnektoru Avropanın enerji 
təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilmə-
sində və qaz təchizatının şaxələn-
dirilməsində mühüm rol oynayacaq: 
“Avropanın enerji xəritəsini dəyiş-
miş Cənub Qaz Dəhlizi qitə üzrə ən 
böyük infrastruktur layihələrindən 
biridir. Azərbaycan Cənub Qaz Dəh-
lizini başlayan tərəf olmaqdan qürur 
hissi duyur. Cənub Qaz Dəhlizi qazı 
istehlakçılara yeni marşrutla, o cüm-
lədən, yeni mənbədən nəql edir. Bu 
vaxta qədər yeganə mənbə əzərin 
Azərbaycan sektorunda yerləşən 
“Şahdəniz” qaz yatağı olmuşdur. La-
kin Azərbaycanın bir neçə digər qaz 
yatağında hasilat bu yaxınlarda baş-
layacaq və təchizat həcmlərinin artı-
rılmasına töhfə verəcəkdir”

Göründüyü kimi, ABŞ hökumə-
ti milli maraqlarından çıxış edərək, 
Azərbaycanın Qərbin enerji təh-
lükəsizliyinə verdiyi töhfəni yüksək 
qiymətləndirir. Bu ilin yanvarında 
Nümayəndələr Palatasının kəşfiy-
yat komitəsindən uzaqlaşdırılan qatı 
ermənipərəst A.Şi in çağırışları da 
yalnız seçkilərdə həmişə dəstək gör-
düyü erməni lobbisini razı salmağa 
yarayır. 

LAY,  
“Xalq qəzeti”
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İndi qışın oğlan çağıdır. Tarla və plantasiyalar bəzi yerlərdə bəmbəyaz 
qarla örtülüb. Amma ilin bu çağında da fermerlər bekar qalmırlar. Kimi əkin 
sahələrinə gübrə daşıtdırır, kimi meyvə ağaclarında calaq aparır, təmirçilər isə 
texnikanı yaz-tarla işlərinə hazırlayırlar. 

Azərbaycan torpağı barlı, bəhrəli, 
bərəkətlidir. lkəmizin ucsuz-bucaqsız 
taxıl zəmilərində, alma, üzüm, sitrus 
bağlarında, tərəvəz sahələrində çalı-
şanlar bilirlər ki, bu torpaq heç vaxt ha-

lal əməyi itirməyib, əkin-biçin adamının 
zəhmətini özünə birə-beş qaytarıb. 

Torpaqda izi olanın süfrədə payı 
olur, – deyirlər. Bu gün kənddə sadə 
torpaq pay mülkiyyətçilərindən tutmuş 
böyük fermer təsərrüfatlarınının rəh-
bərlərinə qədər hər kəs torpağın “dili”ni 
tapıb daha çox və keyfiyyətli məhsul 
əldə etməyə çalışır. İnsafən, Azərbay-
can kəndinin və kəndlisinin uğurları 
ilbəil artır. 

Artıq yola saldığımız 2022-ci təsər-
rüfat ili bütövlükdə aqrar sahədə çalı-
şanlar üçün uğurlu olub. Demək olar ki, 
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının 
bütün sahələrində artım müşahidə olu-
nub. Bu, ona dəlalət edir ki, bölgələri-
mizdə əhalinin rifahı daha da yaxşıla-
şıb.  

Azərbaycan dövləti qeyri-neft sek-
torunun sürətli inkişafına böyük önəm 
verir. Milli Məclisin Aqrar siyasət ko-

mitəsinin sədri Tahir Rzayev dedi ki, 
möhtərəm Prezidentin rəhbərliyi ilə bu 
istiqamətdə davamlı və perspektivli iş-
lər görülür.  Məqsəd  ölkədə ərzaq təh-
lükəsizliyinin daha da gücləndirilməsi 
və kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac 
potensialının artırılmasına nail olmaq-
dır. 

T.Rzayev bildirdi ki, bu gün ölkə-
mizdə rəqabətqabiliyyətli kənd təsər-
rüfatı məhsullarının istehsalı və emalı 
sənayesi formalaşdırılır. Reallıq budur 
ki, Azərbaycanda aqrar sektor keyfiy-
yətcə daha yüksək səviyyəyə yüksə-
lir. üsusilə qeyd etmək lazımdır ki, 
Azərbaycanda aqrar sahədə innova-
siyaların tətbiqi ilə bağlı uğurlu təcrü-
bələr yaranıb. Dövlət və özəl sektorun 

vəsaitləri hesabına “ağıllı istixana” və 
“ağıllı bağ”lar qurulub, torpaq və su 
sensorları, “ağıllı” suvarma sistemləri, 
aqrodronlar, aqrorobotlar, “dəqiq” əkin 
texnologiyaları tətbiq olunub.

Təqdirəlayiq haldır ki, ölkəmizdə 
“elektron kənd təsərrüfatı” informasiya 
sisteminin (E TİS) tətbiq edilməsinə 
başlanılıb, artıq 2020-ci ildən başlaya-
raq bitkiçilik və heyvandarlıq sahəsin-
də fermerlərə subsidiyaların alternativ-

siz olaraq E TİS vasitəsilə verilməsi 
təmin edilib. Bu da öz növbəsində sub-
sidiyaların verilməsində şə  afl ığın yük-
səlməsinə səbəb olub. 

Əməkdar kənd təsərrüfatı işçisi Ba-
bakişi Quliyev bizimlə söhbətində belə 
bir fikri dönə-dönə vurğuladı ki, aq-
rar sahə dövlətin diqqət və qayğısına 
ehtiyacı olan sahədir. Yaxşı haldır ki, 
ölkəmizdə kənd təsərrüfatı məhsulları 
istehsalçıları daim dövlət qayğısı ilə 
əhatə olununlar. 

Bütün bunlar öz müsbət nəticələrini 
verir. onkret misallar çəkməyə lüzum 
görürəm. Buyurun, son 10 il ərzində 
ölkədə kənd təsərrüfatı məhsulları is-
tehsalı ,8 faiz (o cümlədən bitkiçilik 
məhsulları istehsalı ,0 faiz, heyvan-

darlıq məhsulları istehsalı 2,  faiz) ar-
tıb. Bu dövr ərzində kənd təsərrüfatı və 
ərzaq məhsullarının ixrac həcmi təqri-
bən 2 ,  faiz yüksəlib.

Bu gün ölkəmizdə əhalinin ərzaq-
lıq buğda ilə təmin olunması strateji 
əhəmiyyət kəsb edir. Təsadüfi deyil ki, 
“Ərzaqlıq buğda ilə özünütəminetmə 
səviyyəsinin yüksəldilməsinə dair bir 
sıra tədbirlər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 
1  iyul tarixli fərmanına əsasən yeni 
dövlət dəstəyi mexanizminin yaradıl-
masına başlanılıb.

Əhalinin ərzaq təhlükəsizliyini güc-
ləndirmək məqsədilə ölkəmizdə bü-
tün lazımlı tədbirlər görülmüşdür və 
bundan sonra da görüləcək. Diqqət 
yetirin. Son bir ildə buğda əkinlərinin 
sahəsi ,8 faiz artırılıb. Azərbaycanda 
2022-202 -cü təsərrüfat ilində 1 mil-
yon  min 0 hektar sahədə payızlıq 
taxıl əkini aparılıb. Dən üçün payızlıq 
əkinlərin sahəsi əvvəlki təsərrüfat ili ilə 
müqayisədə 2,8 faiz çoxalıb.

Payızlıq taxıl əkinlərinin ,2 min 
hektarını buğda, ,  min hektarını 
arpa, 1 0 hektarını çovdar əkinləri təş-
ki edir. Bundan əlavə, ölkədə 1  min 
hektar sahədə xəsil və yaşıl yem üçün 
əkinlər aparılıb.

Azərbaycanın 0-dan artıq rayo-
nunda taxıl əkinləri aparılır. Payızlıq 
taxıl əkinləri ölkəmizin ümumi əkin ba-
lansının 0 faizə yaxınını təşkil edir. 
Qeyd edək ki, yazlıq dənli və dənli pax-
lalı bitkilərin əkininə isə mart ayından 
start veriləcək.

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 
kənd təsərrüfatının inkişafı baxımın-
dan da yeni imkanlar yaradılıb. tən 
mövsümdə artıq 0 min hektardan ar-
tıq sahələr əkinə cəlb edilib. Həmçinin 

əlbəcər və Laçın rayonlarının yaylaq-
larına pilot təcrübə kimi arı ailələri, qo-
yunçuluq təsərrüfatlarının köçürülməsi 
həyata keçirilib. Zəngilan rayonunda 

 hektar sahədə Azərbaycan–Türkiyə 
Qardaşlıq bağı salınıb, həmçinin Zən-
gilan rayonunun Ağalı kəndində “Dost 
Aqropark” fəaliyyətə başlayıb.

Azərbaycanda aqrar sektorun po-
tensialı böyükdür. Bu imkanları reallığa 
çevirmək üçün bu sahədə çalışanlar-
dan gərgin səylər, səriştə və fədakar-
lıq tələb olunur. İnanmaq istərdik ki, 
Azərbaycan kəndi zamanın çağırışla-
rına adekvat olaraq inkişaf və tərəqqi 
edəcək.  

P.S. Yaz  əvvəli də qe d et-
işdi  i,  lərdə tarla və 

pla tasi alar z qara r . Re-
da si a zda təcr ə e ə  Le la 

adi eva adl  istedadl  tələ ə- r a-
list təsad fə   qe dləri o a -
da sor şd  i, əs orada e və və 
sitr s a aclar , a  və or q ollar   

ş r i  Cava  verdi  i, fer er-
lər o lar  z isti əfəsləri ilə q zd r r-
lar. Le la şəhərli q z d r, s zləri ə 
i a d  və l sə i  dedi i, , 
o   va ta qədər a l a əl ə-

işdi...

Mə ai  AB ULLAY , 
“Xalq qəzeti” 

Qışda tarlaları 
nəfəsi ilə isidənlər...

Nə arxa ehtiyac var, 
nə cuvara...

Şəmkirdə kənd təsərrüfatının modernləşdirilməsi 
istiqamətində ardıcıl iş aparılır

Maraqlı bir atalar sözü var. Deyir  “suçıxmaz arxa cuvar qoydular, adımı 
da qoydular yarıtmaz”. Deyəsən Şəmkirdə tezliklə bu atalar sözü  arxaik 
sözə çevriləcək. Hiss olunur ki, Azərbaycanın bu ən böyük kənd təsərrüfatı 
rayonunda suvarmada nə cuvara ehtiyac qalacaq, nə də əziyyət çəkib əllə 
iş görən digər adamlara. Çünki rayonda bu sahənin inkişafı üçün kompleks 
iş aparılır, fermerlərə hərtərəfl i dəstək göstərilir, onların təklifl əri dinlənilir, 
problemlərinin aradan qaldırılması üçün səmərəli tədbirlər həyata keçirilir.

Bu işdə rayona təkan verən, kənd 
təsərrüfatının inkişafında xüsusi rolu olan 
təşkilatlardan biri də Azərşəkər  MMC-
dir. 

İndi qeyd edəcəyimiz faktlar ilk baxış-
da quru rəqəmlər təsiri bağışlasa da 
onların arxasında çox məqsədyönlü işin 
dayandığını, yuxarıda qeyd etdiyimiz “cu-
var”, “arx” söhbətinin təsadüfi olmadığını 
ortaya çıxarır. Diqqət yetirin, indiyədək 
bu müəssisənin təsərrüfatlarında  kilo-
metrdən çox  elektrik xətti çəkilib, 1  min 
kilovoltluq yarımstansiya tikilib,  ədəd 
1000 kilovoltluq transformatorlar quraş-
dırılıb. Eyni zamanda 1 ,  kilometr uzun-
luğunda su xətti çəkilib, müvafiq olaraq 

, 2 0, 00 min kubmetrlik su tutarları 
tikilib.

Azərşəkər  MMC-nin tərkibində olan 
təsərrüfatda 8,  hektar sahədə yeni pi-
vot quraşdırılıb. Amma bütövlükdə o cür 
pivot sahəsi  1 0 hektara çatır. Bundan 
başqa 0 hektar ərazidə damlama, 1 ,2 
hektar sahədə isə sprinkler sistemindən 
istifadə olunur. Həmçinin pivota ilk dəfə 
olaraq yeni texnologiya- draqonlayn sis-
temi qoşulub ki, pivotu damla suvarma 
sistemi kimi idarə edir və nəticədə suya 
qənaət iki dəfə azalır. Sistem suyu birba-
şa bitkinin dibinə yönləndirir Bax, bu-
rada cuvar istər-istəməz yada düşür. Bu 
yaxınlarda rayonların birində cuvarların 
necə əziyyətlə sahəni suvarmalarının şa-
hidi oldum. Üstəlik sahibkar səsini cuva-
ra qaldırırdı ki, “toxumu su yuyub apardı”, 
“cərgənin biri suvarılmadı ” və sair.

İndi pivotaltı sahələrdən yığılmış 
məhsula baxın. eçən il 1 0 hektar əra-
zidən  tona yaxın buğda, 1 ,  hek-
tar ərazidən 8 1,  ton arpa, ,  hektar 
ərazidən isə 1 1,8 ton soya məhsulu yı-
ğılıb. Məlumat üçün bildirək ki, soya 2  
hektar ərazidə damlama sistemi ilə də 
əkilmiş, həmin ərazilərdən isə   min 
200 ton məhsul əldə olunub. 

Eyni zamanda 1 ,  hektar ərazi-
dən 11 ,8 ton qarğıdalı, 1 1,  hektar 
ərazidən isə 1 2 ,0 0 ton çuğundur top-
lanıb, ,2 hektar əraziyə isə yonca əki-
lib. 

Amma bu üsulu tətbiq etdikdən sonra 
çəkilib kənarda dayanmayıblar. Üstəlik, 
əkilmiş ərazilərdəki bitkilərdə təhlükə-
li xəstəliklərin aşkarlanması məqsədilə 
müəssisənin mütəxəssisləri tərəfindən 
monitorinq keçirilib.  

Beləcə, ötənilki əkin mövsümündə 
tətbiq edilən ən son texnologiya, yeni ya-
naşma sayəsində yüksək məhsuldarlıq 
əldə edilib, arpa və buğda sahələrində 
orta məhsuldarlıq  ton olub. 

Bu müəssisənin texnikasına söz ola 
bilməz. Hərçənd özləri deyir ki, hələ az-
dır, bir qədər də modernləşdirəcəyik. 

Amma təsərrüfatlarda istifadə olunan 
“Mzuri” texnikası ilk dəfə olaraq “Azər-
şəkər” MMC-nin Ceyrançöl ərazisində 
yerləşən aqroparkında təkrar qarğıdalı 
və soya əkini zamanı istifadə edilib. 

Bu texnikanın üstün cəhəti dörd pro-
sesi (dərin yumşaltma, dərinlik boyu 
gübrə emalı, müxtəlif çeşidli toxumların 
dəqiq səpini və bərkidici çarxlarla toxum-
ların üstünün basdırılması) eyni anda 
görməsidir. Sözügedən texnikanın isti-
fadəsində məqsəd su ehtiyatına qənaət 
edilməsi, torpağın münbit qatının qoru-
nub saxlanması və havaya buraxılan 
zəhərli qazların təsirinin aradan qaldırıl-
masıdır.

Eyni zamanda ötən il ölkəmizdə ilk 
dəfə olaraq “Azərşəkər” MMC-nin Cey-
rançöl təsərrüfatında şəkər çuğunduru-
nun yığılmasında “Ropa Maus” texnika-
sından da istifadə edilməsinə başlanılıb. 
Bu texnikanın tətbiqi yığım sürətinin 2 
dəfə artırılmasına və vaxta qənaət edil-

məsinə gətirib çıxarıb. “Ropa Maus” tex-
nikası saatda təxminən 00 tona yaxın 
məhsul yığmaq gücünə malikdir. 

Şəmkirdə adıçəkilən cəmiyyətlə sıx 
əməkdaşlıq onu göstərir ki, hansı ra-
yonda yeniliklərə, müasirliyə “yaşıl işıq” 
yandırılır, dünyada mövcud qabaqcıl 
texnologiya uğurla tətbiq edilir, o zaman 
istənilən nəticəni almaq mümkündür. 

Rayonda müasir suvarma sistemlə-
rindən, digər mütərəqqi üsullardan isti-
fadə etməklə kənd təsərrüfatında ciddi 
dönüş yaradılacağına əmindirlər. Bu il 
cəmiyyət 2000 hektar ərazinin əkilməsini 
planlaşdır. 202 -cü ildə pivotaltı sahələ-
rin 22,  hektarında buğda, 1,8 hekta-
rında arpa, 88,  hektarında soya, 228,  
hektarında qarğıdalı, 21,  hektarında 
isə şəkər çuğunduru əkilməsi nəzərdə 
tutulub.

Şəmkirin respublikada ən qabaqcıl 
rayonlar sırasına çıxması üçün bütün im-
kanlar var. Yəqin ki, rayonda hədəfin bu 
olması məqsədə çatmağı tezləşdirəcək.

Ha let A MO , 
“Xalq qəzeti” i  l ə i i

ə ir

2022-ci ildə “MKT İK”, “Azərpambıq”, “P-Aqro”, “Aqro-az”, 
“Aztəsərrüfat”, “Apeks” və “Taşobası” şirkətlərinin yerli 
nümayəndələri tərəfi ndən Sabirabad rayonunda 11697 hektar 
pambıq  əkilmişdir. Əkin sahələrinin böyük əksəriyyəti   
“MKT  İK”-in, “Azərpambıq” və “P-Aqro” məhdud məsuliyyətli 
cəmiyyətlərin payına düşür. Bunu da qeyd etmək yerinə düşər ki, 
məhsul bolluğuna nail olmaq üçün sahələrdə “Lodos” , “Bəyaz 
Altun”, “Ba440” və “Lazer” sortlarının əkilməsinə üstünlük 
verilmişdir. Pambıq sahələrinin suvarılması da normalara uyğun 
şəkildə həyata keçirilmişdir. Yığım dövründə sahələrdən 35602 
ton pambıq yığılaraq qəbul məntəqələrinə təhvil verilib. Əlbəttə, 
pambıq yığımında bəzi fermerlərin xüsusi fəallığı işin gedişinə və 
nəticələrə müsbət şəkildə təsir göstərmişdir.

Əfraz Əsgərov, osrof 
Cəfərov, Fəxrəddin Əsgərov, 
Fatma Hüseynova, Azər Ba-
layev, Aslan Mirəliyev, Vaqif 
Abbasov, Sərdar Paşəliyev, 
Mövsüm Nərimanov, Abdulla 
Cəfərov və Zamin Məmmədov 
kimi işbilən fermerlər öz əkin 
sahələrindən 0- 0 sentner və  
bəzi hallarda daha artıq məhsul 
toplamışlar. Məhz buna görə də 
bu gün Sabirabadda  hər hektar 
pambıq sahəsindən əldə olunan 
məhsuldarlığın orta hesabla 

0,  sentneri ötməsi heç kimə 
təəccüblü görünmür. Elə son iki 
ilin nəticələri ilə də müqayisə 

aparmaq olar. 2021-ci ildə hər 
hektar üzrə orta məhsuldarlıq 
2 , 8 sentner, 2022-ci ildə  isə 

0,  sentner təşkil etmişdir.
 Sözsüz ki, nəticələrin uğurlu 

alınmasında dövlət dəstəyinin 
müstəsna rolu var. Pambıqçılıq 
sahəsində fəaliyyət göstərən 
fermerlərə ödənişsiz məsləhət 
xidmətlərinin təşkili, informasi-
ya-kommunikasiya texnologiya-
larının imkanlarından geniş isti-
fadə edilməsi, müasir suvarma 
metodlarının geniş tətbiqinin 
stimullaşdırılması, o cümlədən 

pivot sistemlərinin tətbiq olun-
duğu layihələrin dəstəklənməsi, 
pambıqçılığın müasir texnika və 
avadanlıqlarla, keyfiyyətli pesti-
sid və gübrə ilə təminatının güc-
ləndirilməsi və istehsal olunan 
hər bir ton pambıq məhsuluna 
görə 1 0 manat subsidiyanın 
ödənilməsi təqdirəlayiq haldır.

Yeri gəlmişkən, tədarük 
olunan 02 ton xam pambıq 
məhsulunun 2 8  tonu və ya 
8,2 faizi maşınlarla yığılmışdır.  

Peşəkar pambıqçılar haqlı ola-
raq belə hesab edirlər ki, sov-
ka ziyanvericisinə qarşı kütləvi 
mübarizə məqsədilə bioloji üsul 
növü olan feromon qurğularının 
geniş istehsala tətbiq edilməsi 
üçün lazımi materialların təmin 

edilməsi, fırlanan kimyəvi  çilə-
yicilərin (OV  tipli) pambıqçı-
lıqda geniş istifadəsi (ictimai 
təsərrüfat dövründə daha çox 
istifadə olunan bu texnika işdə 
istifadə zamanı daha yüksək 
nəticə göstərməklə ideal xidmət 
vasitəsi sayılır), zərif mahlıclı 
az istiliktutumlu, tezyetişən mil-
li sortların yaradılması və fer-
merlərin istifadəsinə verilməsi 
məhsuldarlığı daha da artırmaq 
üçün ətrafl ı imkanlar yaradar və 
bu barədə düşünməyin, düzgün 
nəticə çıxarmağın vaxtı çoxdan 
çatıb. 

ə ə  H YNOĞLU, 
“Xalq qəzeti” i  

l ə i i

Dövlət dəstəyi pambıqçılığa 
marağı artırır
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Qəlbi dağlanmış ananın fəryadı...
Xalqımın ürəyinə çəkilən dünyanın ən ağır dağı – Xocalı dağı illərdir ki 
yandırır, yaxır... O qədər də uzaq olmayan tarixdə – 1992-ci il fevralın 25-dən 
26-na keçən gecə törədilən qətliam insanlığın ən eybəcər nümunəsini – 
erməniliyin simasını bütün çılpaqlığı ilə açıb göstərdi. 

ocalının al-qana bələndiyi həmin 
müdhiş gecədə bir ana da balaları ilə 
Vətəndən baş götürüb qaçırdı. ürəyinə 
ermənilərin qanını axıtdığı 11 yaşlı oğlu-
nun meyitini bərk-bərk sarımışdı... yanın-
da 10 yaşlı oğlu, 8 yaşlı çəlimsiz, ayaqya-
lın qızı da qaçırdı. 

Nuridə Ələkbərovanın o vaxtdan 
baxışları soyuqdur, xəyalı şaxtalı meşə-
də, dağda, dərədə gəzir. “İllər elə bil qo-
caltmır bizi – ürəyi dağlı ocalının yaralı 
qəlbli analarını...”, – deyir. 

Elə o vaxtdan, qandonduran gecədən 
indiyədək hər səhəri özü ilə danışa-danı-
şa açır. Axşamçağılar həyəcan keçirir. 
Şaxtalı gecələrdə özünə yer tapa bilmir. 
11 yaşlı oğlu durur gözünün qabağında...

Onunla evində görüşdük, dünyanın 
yükünü çəkən gözləri yenə dolmuşdu. 
Həmin gecəni xatırladı, çalışdı ki, xa-
tirələri nizamlasın, ipə-sapa düzsün. 
N.Ələkbərova o gecənin dəhşətli anla-
rının yaddaşına əbədi köçdüyünü de-
yir: “Elə bil hər şey bugünkü kimidir. 
Yoldaşım postda növbədə idi. Təlaşla 
təxminən gecə saat 11-də evə gələrək, 
tez uşaqları oyatmağımı və qonşumuz 
Ələsgər (Ələsgər Novruzov, Azərbay-
canın Milli Qəhrəmanı) müəllimin evinin 
zirzəmisinə getməyimizi tapşırdı. Dedi ki, 
ermənilər rusların -cı alayı ilə birləşib 
tanklar, “BTR”-lərlə hücum çəkiblər. Bir 
neçə saat zirzəmidə qaldıq. Birdən kənd-
çimiz Murad – onun da bacı və qardaşını 

həmin gecə öldürdülər – yanımıza gəlib 
dedi ki, tez çıxın, meşəyə qaçın. 

Başa düşdük ki, artıq evə dönüb isti 
paltar götürə bilməyəcəyik. Hamı qışqırıb 
meşəyə tərəf üz tutdu. Ermənilər artıq 
kəndi yandırmağa başlamışdılar. Bö-
yük oğlum -də, ikincisi -də, qızım isə 
2-ci sinifdə oxuyurdu. Qızım ayağındakı 
çəkələkləri yolda itirmişdi. Meşənin qa-
lınlığı, qaranlıq, şaxta, palçıq irəliləməyə 
imkan vermirdi. Ermənilər kimi tuturdu-
larsa, olmazın amansızlıqla öldürürdülər. 

imin barmağında üzük var idi, barma-
ğını kəsirdilər. Hamilə qadınların qarnını 
cırıq-cırıq edirdilər. 

Bəzi yerlərini buz bağlamış Qarqar 
çayını keçərkən, əsl fəlakətlə üzləşdik. 
Yarıbuzlu su bəzən dizə, bəzən isə qur-
şağa qədər çıxırdı. Yaralanan, ölən, ya-
rıyolda qalan... insanların yalvarış dolu 
ah-nalələri göyə qalxırdı. Səhər tezdən 
meşədən çıxanda hava yavaş-yavaş işıq-
laşırdı. Müsibət isə qabaqda imiş. Əsgə-
ranla Naxçıvanikin arasında qalmışdıq. 
Çox təhlükəli yer idi. Birdən düşmən ağır 
silahlar ilə hücuma keçdi. İrəlidə düzənlik 
idi, daldalanmağa, gizlənməyə yer olma-
dığından kimi geri – meşəyə sarı qaçdı, 
azdı. Traktor arx kimi bir yer qazmışdı. 
Biz isə onun içərisi ilə sürünə-sürünə ge-
dirdik. Güllə ilə vurulan insanlar ayaqları-
mızın altında çabalayırdılar. şağını be-
linə şələləyən, qucağına götürənlərdən 
neçəsinə güllə dəyib həm özünü, həm 
uşağını öldürdü. Birdən yaxın qonşumuz 
Məlahətin ətürpədən qışqırığını eşitdim. 
Dönüb baxanda əri və ikinci sinifdə oxu-
yan qızının al qanın içində olduğunu gör-
düm. Bacımın qaynı Talehi vurmuşdular. 
Qollarının üstündə uşaq çox körpə idi. 
Qışqıraraq ətrafdakılara yalvarırdı ki, 
ölürəm, körpəmi də aparın”. 

Donuq baxışlar ilə sanki xatırlayırmış 
kimi bir müddət dinmədi. Amma yox... elə 
xəyalındakıları dilə gətirə bilmirdi. Oğlu-
nun ürəyinə güllə dəydiyini axı necə da-
nışsın? 

Doluxsunub “Səxavət yıxılanda elə 
bildim ki, güllədən qorunmaq üçün uza-
nıb. Qaldıranda dedi ki, mama, məni 
tərpətmə, güllə dəyib, ağrıyıram. Paltonu 

açanda onu qan apardığını gördüm. Ba-
lamı bir az qolumun üstündə sürüdüm. 
Qışqırırdı ki, ağrıyıram. Heç 20 dəqiqə 
aparmamışdım ki, birdən əlləri üzümə 
sarı uzandı. Qucağımdaca keçindi. Bir-
dən elə bil qəlbim daşa döndü. Sakitcə 
ona baxırdım. Yanımdan keçənlər “Onu 
yerə qoy. İki uşaqla qaç”, – deyirdilər. 

“Bir müddət hərəkətsiz qaldım. Elə bi-
lirdim ki, getsəm, arxamca qışqıracaq ki, 
məni niyə qoyub getdin. Soyuqdan donan 
qızım da, oğlum da ağlayırdılar. Qarda-
şım ağır yaralanmışdı. Sürünürdü, bizə 
çatıb uşaqlarımı da arxası ilə sürüməyə 
başladı. əndimizdə Elxan adında oğlan 
var idi. Rəhmətlik Aslan kişinin oğlu. Onun 
da bacısını yaralamışdılar. Baş yaylığımı 
verib uşağın meyitini kürəyimə bərk-bərk 
bağlamasını istədim”, – deyə davam edir. 

ürəyində meyit bir neçə saat sürü-
nüb. Ağrıya dözə bilməyib, ayağa qalxa-
raq güllələrin yağdığı düzənliklə irəliləyib.

Nuridə Ələkbərova yüz dəfə ölüb-di-
rildiyini deyir: “Hər dəfə güllə atılanda 
ölüb dirilirdim. Deyəsən, daha qızım da 
ağrı hiss etmirdi. Qar coraba yapışıb, 
buza çevriləndə əlimlə onu təmizləyib, 
yenə davam edirdik. 

Ağdamın Şelli kəndinə çatanda kürə-
yimdən uşağı açan bir oğlan elə bildi ki, 
onun öldüyünü bilmirəm: “Anam, uşaq 
yatıb, qoy dincəlsin”, – dedi. Mən isə sa-
kitcə “Bilirəm, yatmayıb, ay oğul, ölüb. 
Meyit gətirirəm”, – dedim. ollar, ağaclar 
saçımı, paltarlarımı didik-didik etmişdi. 
Ətrafdakıların mənim haqqımda “Başına 
hava gəlib”, – pıçıltılarını eşidirdim. 

Həmin gün uşağı dəfn etmək istəyib-
lər. Nuridə ana isə qoymayıb: “Onu bir 
gecə bağrıma basdım. Amma soyuq əllə-
rini, ayaqlarını qızdıra bilmədim”. 

N.Ələkbərovanın yoldaşı Təvəkkül 
həmin gecə kəndin özünümüdafiə batal-
yonunda düşmənə qarşı ölüm-dirim sa-
vaşına girmişdi. şaqlarını isə ocalıya 
əmanət etmişdi. O, doğma torpağını, yur-
du isə balalarını qoruyurdu. Əhd-peyman 
bağlamışdılar. 

O müdhiş gündə Təvəkkül Ələkbərov 
qeyri-bərabər döyüşdə düşmənə qarşı 
qəhrəmancasına döyüşüb, canını Vətən 
yolunda qurban verib. Başı müsibətlər 
çəkən ocalı da əhdinə xilaf çıxmayıb. 
Bu gün yaşayır, mübarizə aparır, sakinlə-
rinə qovuşacağı günü gözləyir. 

Leyla QURBANOVA

Ulu öndərin soyqırımı dərsləri
Fevralın 21-də Gəncə şəhəri ərazisində məcburi köçkünlər üçün salınmış 
600 ailəlik qəsəbədə fəaliyyət göstərən Kosalar kənd Mədəniyyət Evində 
"Xocalı soyqırımına hüquqi-siyasi qiymətin verilməsində Heydər Əliyevin rolu" 
mövzusunda tədbir keçirildi.

Tədbirdə ocalı Rayon İcra Haki-
miyyəti Başçısının müavini Lamiyə Qa-
rayeva, icra hakimiyyəti aparatının mə-
sul şəxsləri, osalar kənd inzibati ərazi 
dairəsi üzrə nümayəndəliyinin əmək-
daşları, qəsəbədə fəaliyyət göstərən 
idarə və müəssisələrin işçiləri, şəhid 
ailələri, Vətən müharibəsi iştirakçıları 
və sakinlər iştirak etdilər.

ocalı soyqırımı zamanı hər iki 
valideyni şəhid olmuş 2  uşaqdan 
biri, təsadüf nəticəsində erməni güllə-
sindən yayınaraq həyatda qalmış və 
girov düşməmiş Şahin Əzimov həmin 
müdhiş gecəni dərin kədər hissilə yada 
salaraq dinc əhalinin başına gətirilən 
faciələrdən danışdı. 

Vətən müharibəsi şəhidi Əlzamin 
Ramazanlının anası Adilə Ramazano-
va çıxışında şəhadət şərbətini içmiş 
oğlu haqqında xatirələrini bölüşdü. 
Qisas hissilə böyüyən neçə-neçə qəh-
rəmanlar oğullarımızın hünəri ilə tor-
paqlarımızın azad olunduğunu, Vətən 
müharibəsində ocalı cəlladlarının da 
məhv edildiyini bildirən Adilə ana bu 
gün ocalı soyqırımı şəhidlərinin ruh-
larının rahatlıq tapdığını vurğuladı. 

Tədbirdə çıxış edən Lamiyə Qa-
rayeva bildirdi ki, torpaqlarımız işğala 
məruzə qalsa da, xalqımızın başına 
müsibətlər gətirilsə də, insanlarımız öz 
əqidəsindən, mübarizliyindən dönmə-
dilər. Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin 
hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycan 
xalqı öz amallarını həyata keçirmək 

naminə yeni uğurlu yola qədəm qoydu. 
ocalı soyqırımına ilk hüquqi-siyasi 

qiymət məhz ümummilli lider Heydər 
Əliyev vermişdir. Dahi şəxsiyyətin 
təşəbbüsü ilə 1 -cü il fevralın 2 -də 
Azərbaycan Respublikasının Milli Məc-
lisi “ ocalı soyqırımı günü haqqında” 
qərar qəbul etmişdir. 

Sonra çıxış edən natiqlər – ocalı 
RİH-in Vətən müharibəsi iştirakçıları 
və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinin 
müdiri Şəhriyar Quliyev, osalar kənd 
İƏD-si üzrə nümayəndəsi Şahid Rza-
yev, Vətən müharibəsi iştirakçısı El-
min Abdullayev ocalı soyqırımından 
bəhs etdilər. Onlar dərin razılıq hissilə 
ulu öndər Heydər Əliyevin xocalılılara 
diqqət və qayğısından danışdılar. Ata 
vəsiyyətini yerinə yetirən Ali Baş o-
mandan, Prezident İlham Əliyevin rəh-
bərliyi ilə müzə ər ordumuzun Vətən 
müharibəsində əldə etdiyi Böyük Zəfə-
rin tarixlərdən silinməyəcək qəhrəman-
lıq salnaməsi olduğunu bildirdilər.

Daha sonra şagirdlər şair Qalib 
Bəyməmmədoğlunun Salam itkin ruh-
lar, viran qəbirlər  adlı şeirini səsləndir-
dilər.

Sonda ocalı soyqırımı ilə bağlı 
və ulu öndər Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş 
guşələrə baxış keçirildi.

ali  ULİY ,  
X al  ə i   

qəzeti i  e a t  

Xocalı qurbanları  
xaricdə yad edilir

Düz 15 ildir ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə başlanmış “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq məlumatlandırma 
kampaniyası davam edir. Faciə ilə əlaqədar dəhşətli faktlar dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılır, planetin bütün guşələrində insanlar erməni 
millətçilərinin faşlist simasına bələd olur. Həyata keçirilməkdə olan 
məqsədyönlü fəaliyyət nəticəsində Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanıyan 
dövlətlərin, beynəlxalq təşkilatların sayı getdikcə artır. 

Paytaxt işineu şəhərindəki Moldo-
va Tarix Muzeyində “ ocalıya ədalət!” 
kampaniyası çərçivəsində “Əsrin faciə-
si”nin 1-ci ildönümünə həsr olunmuş 
geniş konfrans da “ ocalıya ədalət!” 
şüarı ilə keçirilib. Azərbaycanın Moldo-
vadakı səfirliyi və Moldova Azərbaycan 

onqresinin birgə təşkilatçılığı ilə baş 
tutan tədbirdə Milli Məclisin deputatla-
rı, Moldovanın ictimai-siyasi xadimləri, 

işineudakı diplomatik korpusun nü-
mayəndələri iştirak ediblər.

ncə muzeyin foyesində dəhşətli 
soyqırımını əks etdirən fotoşəkillər nü-
mayiş olunub. İştirakçılara Heydər Əli-
yev Fondunun ocalı ilə bağlı broşürlə-
ri, “Sonsuz dəhliz” filminin diskləri, döş 
nişanları paylanılıb. Sonra “Histogram 

hojaly” filmi göstərilib.
Azərbaycanın Moldovadakı səfiri 

Qüdsi Osmanov Ermənistanın Azər-
baycana qarşı ərazi iddialarından, 
nankor qonşuların dinc əhaliyə divan 
tutaraq etnik təmizləmə siyasəti yeritdik-
lərindən konkret faktlarla bəhs edib. O, 
müzə ər Ali Baş omandan Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli 
Silahlı Qüvvələrimizin  günlük “Zəfər 
yürüşü” ilə torpaqlarımızı işğaldan 

azad etməsi sayəsində düşməndən qi-
sas alındığını bildirib. 

Moldova Respublikası Preziden-
ti Aparatının rəhbəri Andrey Spınu, 
Azərbaycan Respublikası Milli Məcli-
sinin komitə sədri Tahir Mirkişili, Azər-
baycan–Moldova parlamentlərarası 
dostluq qrupunun həmsədri Vitaliy 
akot, Milli Məclisinin deputatı Sol-

tan Məmmədov, moldovalı politoloq 
Ruslan Şevçenko və Moldova Azər-
baycan onqresinin sədri Elçin Bay-
ramov çıxışlarında ocalı soyqırımı 
törədilməsinə görə məsuliyyət daşı-
yanların cəzalandırılmasının vacibliyini 
vurğulayıb, belə dəhşətlərin bir daha 
yaşanmaması üçün hər kəsin səylər 
göstərməsinin önəmini diqqətə çəkib-
lər. Heydər Əliyev Fondunun ocalı 
soyqırımı haqqında həqiqətlərin dün-
yaya çatdırılması istiqamətində sis-
temli və ardıcıl fəaliyyəti qeyd olunub. 
Fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva-
nın təşəbbüsü ilə başlanmış “ ocalıya 
ədalət!” kampaniyasının əhəmiyyəti, 
əldə etdiyi uğurlar vurğulanıb.

Qeyd edək ki, faciənin ildönümü 
günündə işineuda anım tədbiri də ke-
çiriləcək. 

Ə ƏLİY ,  “Xalq qəzeti” “Cəhənnəmi bu dünyada yaşadım”
Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəli səhifələrdən biri 
kimi daxil olub. Bu hadisə təkcə xalqımıza deyil, bütün insanlığa, bəşəriyyətə 
qarşı yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biridir. Öz ağlasığmaz qəddarlığı və qeyri-
insani cəza üsulları ilə bir vəhşilik aktıdır.

ar q r z  qa a o a d
ocalılılar qanlı faciəni ürəkağrısı 

ilə xatırlayırlar. Azad Abbasov deyir ki, 
post-patrul xidmətinin polis nəfəri kimi 
xidmətdə olub. “ ocalı şəhəri müha-
sirədə idi. Sonuncu helikopter 1 2-ci il 
yanvarın 28-də gəlmişdi. Şuşa şəhərinin 
səmasında mülki helikopterin vurulması 
və nəticədə 0 nəfərin həlak olmasından 
sonra isə bu əlaqə də kəsilmişdi. Şəhərə 
elektrik verilmirdi. Bütün avtomobil yol-
ları ermənilərin nəzarətinə keçmişdi. 
Şəhərdən çıxıb Ağdama, Şuşaya getmək 
mümkün deyildi. Bizi qarşıda çətinlikər 
gözləyirdi, hər gün vəziyyət ağırlaşır, ər-
zaq çatışmırdı: nə un, nə çay vardı. Çay 
dəmləmək üçün dağlardan yığdığımız 
kəklikotundan istifadə edirdik.

Həmin vaxt şəhərdə  minə yaxın 
insan qalmışdı. Çünki ocalı mühasirə-
də qaldığı  aydan artıq zaman ərzində 
əhalinin xeyli hissəsi şəhərdən çıxmaq 
məcburiyyətində qalmışdı.

Ermənilər isə cəbhə xəttinə canlı 
qüv və və zirehli texnika yığır, yaxınlıq-
dakı erməni kəndlərində döyüş mövqeyi 
tuturdular. Biz bunları görürdük, amma 
inanmırdıq ki, hücuma keçərlər.

Texnikanın əsas hissəsi -cı alaya 
məxsus idi. Düşmən onlardan istifadə 
edərək tez-tez azərbaycanlıların yaşayış 
məntəqələrini atəşə tuturdu. Bu vəziy-
yət fevralın 2 -dək davam etdi. Fevralın 
2 -də isə ocalı şəhəri ətrafında fərqli 
vəziyyət yarandı. Səhər saatlarında -
cı alayın texnikasının səsi daha gur eşi-
dildi. Axşama doğru isə şəhər artilleriya 
və ağır hərbi texnikadan atəşə tutuldu. 
Fikirləşdim ki, atəş uzun çəkməz, yenə 
sakitlik yaranar. Amma yanıldım. Axşam 

ankəndi, Daşbulaq, Noraguh və Əsgə-
ran istiqamətindən ocalıya hücum oldu. 

ndə -cı alayın hərbi texnikası, on-
ların ardınca rus-erməni silahlı dəstələri 

ocalını odlu məngənə arasına aldılar. 
Şəhər hər tərəfdən müxtəlif növ silahlar-
dan güclü atəşə tutuldu.

ocalının müdafiəsi əsasən atıcı si-
lahlar ilə silahlanmış yerli özünümüdafiə 
dəstəsi, milis və Milli Ordunun döyüş-
çülərindən təşkil olunmuşdu. Bacardığı-
mız qədər müqavimət göstərdik.

Artıq gecə saat 11-ə işləmiş -cı 
alayın texnikası və ermənilər ocalının  
mərkəzinə doğru irəliləyirdilər. Qaçıb ca-
nını qurtarmağa macal tapmayan xocalı- 
lılar: qocalar, qadınlar, uşaqlar gülləba-
ran edilir, zirehli texinakanın altında qalır-
dılar. Evlər od tutub yanırdı. Şəhərdə ən 
çox “Fin evlər”də yaşayanlar vəhşiliyin 
qurbanı oldular. Onlar düşmənin hücu-
mundan xəbərsiz idilər. Çünki güllə səs-
ləri hər axşam eşidilirdi və inanmırdılar ki, 

ermənilər şəhərə girərlər. Bir də “Zaprav-
ka” deyilən yerdə ölənlər çox idi. 

Aeroportun rəisi Əlif Hacıyev Şuşa-
ya, Ağdama ocalıdakı vəziyyət barə-
də dalbadal məlumat verir, kömək üçün 
xahiş edirdi. Ümid edirdik ki, bizə kömək 
gələcək, amma gəlmədi. Vəziyyət isə hər 
an pisləşirdi. Belə bir durumda, Ağdam 
rayonunun mərkəzinə çatmaq ümidi ilə 
şəhərdən çıxmağa məcbur olduq.

Əlif Hacıyevin dəstəsinə qoşulub 
meşə yolu ilə Ağdama üz tutduq. Şəhər-
dən çıxanda dəstəmizdə, ən azı, 1200, 
bəlkə də 1 00 adam vardı və ətik 
meşəsi ilə Ağdam istiqamətinə gedirdik. 
Qabaqda döyüşçülər, arxada qoca, qa-
dın və uşaqlar hərəkət edirdilər. O vaxt 
subay idim və yanımda anam, iki bacım 
və böyük bacımın iki oğlu vardı. “ ocalı” 
batalyonunun komandiri Tofiq Hüseyno-
vun ata-anası, iki qardaşı və həyat yolda-
şı da bizim dəstədə idi.

Yolda bacımın 18 günlük uşağı ağla-
dı, nə qədər çalışsaq da, sakitləşdirə bil-
mədik. Düşmən uşağın səsindən yerimizi 
müəyyənləşdirə bilərdi. Ona görə bizdən 
xahiş etdilər ki, onu susduraq. Anam 
körpəni əlimdən alıb kolluğa atdı. Vicda-
nım götürmədi, geri qayıdıb uşağı kolluq-
dan çıxartdım, amma ağlamağı kəsmədi. 

örpə ikinci dəfə kolluğa atıldı. Meşənin 
içi ilə xeyli yol getmişdik, dönüb bacıma 
baxanda ağladığını gördüm və yenə geri 
qayıdıb uşağı kolluqdan götürdüm, qalın 
ədyala bükdüm. Sakitləşdi, Şelliyə çata-
nadək səsi çıxmadı.

ətik dağının ətəyinə çıxanda ar-
tıq səhər saat -ya qalmışdı. Meşədən 
çıxan kimi ermənilərin iki postu arasın-
dakı sahəyə düşdük. Postlardan biri “Do-
nuz ferması” deyilən yerin yaxınlığında, 
ikincisi isə boz təpəlikdə yerləşirdi. Hər 
iki postdan və yaxınlıqdakı Naxçıvanik 

kəndindən ermənilərin çarpaz atəşinə 
tuş gəldik. Camaat pərən-pərən düşdü. 
Nəticədə 200-dən çox adam öldürüldü, 
onların qanı qarı qırmızıya boyadı. Hə-
lak olanların arasında Tofiq Hüseynovun 
ailə üzvləri (  nəfər) də vardı. Cəhənnə-
mi orada yaşadım. ocalılıların ah-naləsi 
hər tərəfi bürümüşdü: qışqıran, ağlayan, 
inildəyən, üstəlik də güllə səsi. Sanki qi-
yamət yaşanırdı. Nə irəli gedə, nə də geri 
meşəyə qayıda bilirdik. 

Döyüşçülər ratsiya ilə vəziyyətimizi 
bildirir, kömək istəyirdilər. ömək isə gəl-
mirdi. Silahı olanlar döyüşə girərək sağ 
qalanların qaçıb meşədə gizlənməsinə 
şərait yaratdılar. Orada çoxlu sayda əsir 
düşənlər də oldu.

Fevralın 2 -si səhər tezdən ailəliklə 
Şelliyə gəldik və bizi Aqil adlı bir nəfər 
evinə dəvət etdi. Ədyala bükülü uşağın 
səsi çıxmırdı, sanki ölmüşdü, bu sə-
bəbdən də yumağı həyətdə qoyub içəri 
girdim. Ev sahibinin balaca qızı bunu 
gördü və anasının yanına qaçıb yumağı 
göstərərək, “Dayı ora nəsə qoydu”– dedi. 
Anası da yumağı götürüb işəri gətirdi, 
xeyli açmalı oldu, sonra ona sakit-sakit 
baxan uşağı gördü. İki gün səsi çıxma-
yan uşaq Allahın mərhəməti sayəsində 
sağ qalmışdı.

Məncə, o vaxt Şuşa və Ağdam tərə-
findən erməni mövqeləri atəşə tutulsaydı, 
onların qüvvələri parçalana bilərdi, pə-
rakəndəlik yaranardı, nəticədə bu qədər 
itki olmazdı. 

Ertəsi gün Ağdama gəldik. Dörd gün 
ərzində Ağdama ocalıda qətlə yetirilmiş 
200 azərbaycanlının meyiti gətirildi, on-
larla meyit təhqirə məruz qalmışdı. Şəfa 
kişinin başının dərisini soymuş, oğlu 
Muradın qızıl dişlərini çəkmiş, gözlərini 
çıxarmışdılar. Yaşarın isə burnunu və qu-
lağını kəsmişdilər. Təvəkkülün qollarını 
məftillə bağlayıb təkərin üzərinə qoyub 
yandırmışdılar. Hafizin isə başını kəsmiş-
dilər”. 

Ermənilər vəhşicəsinə onlarla ocalı 
sakininin başının dərisini soymuş, başla-
rını və bədəninin digər orqanlarını kəs-
miş, uşaqların gözlərini çıxarmış, hamilə 
qadınların qarnını yarmışdılar. Bəziləri 
isə diri-diri yandırılmışdı. Çox dəhşətli 
mənzərə idi, unudulması mümkün deyil, 
unuda da bilmərik.

Azad Abbasov deyir: “Baxmayaraq ki, 
1 il keçib, o dəhşəti unutmaq çox çətin-

dir. atırladıqca halım pisləşir, ürəyimə 
kədər çökür, kürəyimdən soyuq tər axır. 

Neçə illərdir bizim həsrətlə baxdığı-
mız kimi, inanın, ondan da böyük həsrət-
lə o torpaqlar bizi gözləyir.

Bundan sonra neçə il yaşayacağımı 
bilmirəm... Son günlərimi ocalıda yaşa-
maq istəyirəm”.

a  Ə ƏN İY , 
“Xalq qəzeti” i   

l ə i i



“Birdən ayağının altından xoş bir gizilti keçdi 
və bu ani titrəyiş bütün bədəninə yayıldı. Bu 
giziltinin nə ilə bağlı olduğu hansı möcüzə iləsə, 
ona o saat əyan oldu; ayaqlarının altı kənddə 
evlərindən bir xeyli aralı, çayqırağı uzanan, 
hələ şumlanmamış, yaz günəşinin altında 
yaxşıca qızmış, yupyumşaq tütün yerindəki 
torpağı xatırlamışdı; 20-30 il bundan əvvəl uşaq 
vaxtı, hey belədən-elə, elədən-belə ayaqyalın, 
yarıçılpaq qaçdığı torpağın varlığını...”

Yurd havası,  
Göyçə həsrəti 

Bu sətirlər yazıçı 
Rüstəm Dastanoğlu-
nun “Torpağın ruhu” 
adlı hekayəsindən-
dir. Oğlunun çığır-
tısına ayılan atanın 
ayağının altından 
keçən gizilti onun 
həm də yaddaşını 
oyadır. Dəyirmanın 
suyunu kəsdiyinə 
görə püştəyə – suya salınan anası, anasını su-
dan çıxmağa qoymayan dəyirmançı, bu hadisədən 
qəzəblənən nənəsi, uşaq vaxtı arxasınca qaçdığı re-
zin top, ayaqlarının altında xıncım-xıncım olan yup-
yumşaq tütün şaxları gözləri önündə canlanır.  

Rüstəm Dastanoğlu qədim Göyçə mahalının 
Daşkənd kəndində dünyaya göz açıb. Orta təhsilini 
Bakıdakı  saylı kimya-biologiya təmayüllü məktəb-
də alıb. kraynada iyev Politexnik İnstitutuna daxil 
olaraq ali məktəbi atom-fizikası ixtisası üzrə bitirib. 

Çox gənc yaşlarından bədii yaradıcılıqla məşğul 
olan Rüstəm Das-
tanoğlunun “Tən-
halıq həsrəti” he-
kayəsi 1 8 -cu ildə 
“ lduz” jurnalının 
11-ci sayında dərc 
edilib, oxucular və 
ədəbi tənqid bu ilk 
nümunəni maraqla 
qarşılayıb. Publisis-
tik yazıları, esseləri 
“ 2 -ci qəzet”də, 
“Millət” qəzetində 
vaxtaşırı çap olu-
nub.  

Əməkdar in-
cəsənət xadimi, 
tanınmış yazıçı, ki-
nossenarist Orxan 
Fikrətoğlu “Dü-

şüncələrimin kölgəsi” kitabına yazdığı “ n söz”də 
Rüstəm Dastanoğlunun yaradıcılığını təhlil və təqdim 
edərkən onun yurd havasına, torpaq ruhuna köklən-
miş mənəvi aləminə xüsusi dəyər verir: “Mən Rüstəm 
Dastanoğlunu cismən 0 il, ruhən dastan dövründən 
bu yana tanıyıram. zü də yaxşı tanıyıram. Bu 0 ildə 
zamanın özü belə dəyişsə də, onu dəyişə bilməyib. 
Rüstəm folklor dövrünün bayatı havası, Aşıq Ələs-
gər irfanı, iyev intellektual taxçası, sərt Bakı reallığı 
ovqatının sintezində yaratdığı öz nəsr fəzasını hələ 
çox gənc yaşlarından ilmə-ilmə hörür. Onun ilk he-
kayəsi 80-ci illərdə artıq püxtələşmiş nəsr nümunəsi 
kimi dövrün məşhur ədibləri tərəfindən qəbul edilir-
di. Amma əsas olan bu deyil. Əsas olan Rüstəmin 
Göyçədən, ancaq onun Daşkəndindən qaynaqlanan 
və bu günə qədər yaşadığı ədəbi və əbədi hissi duy-
ğular, nəsrinin kökündə dayanmış ənənə silsiləsidir”

Rüstəm Dastanoğlu müxtəlif illərdə dövri mətbu-
atda, ədəbi dərgilərdə işıq üzü görən hekayələrini, 
esse və müsahibələrini niyə məhz indi “Düşüncələ-
rimin kölgəsi” adlı kitabda toplamasını belə izah edir: 
“Bir dəfə Azərbaycanımızın, eləcə də dünyanın bö-
yük şairi Ramiz Rövşən mənə dedi ki, yazılan yazılar 
da insanlar kimidir. Əgər yazılar jurnallarda, qəzetlər-
də çap olunub qalırsa, kirayədə yaşayan insan kimi, 
onlar da elə bil kirayələrdə yaşayırlar, daimi ünvanı 
olan mənzilləri olmur. Elə ki, onları toplayıb kitab 
halına salırsan, çap elətdirirsən, deməli, onların da 
mənzilləri olur. Mən də o qərara gəldim ki, müxtəlif 
zamanlarda, ayrı-ayrı mətbu orqanlarında çap olu-
nan, dağınıq halda yaşayan yazılarımın bir hissəsini 
bir dam altına – bir kitabın içində toplayım”.    

Qeyd edək ki, “Düşüncələrimin kölgəsi” kitabı 
İstanbul “Copyright A ards” müsabiqəsinin qalibi 
“Qanun” nəşriyyatında çap olunub. Araz Yaquboğlu-
nun redaktorluğu ilə nəşr edilən bu kitabda müəllifin 
hekayələri, esse və publisistik yazıları, yol qeydlə-
ri, eləcə də müsahibələri toplanıb. Toplanıb ki oxu-
yaq: “Birdən ona elə gəldi ki, canındakı o torpağın 
xoş giziltisi – ruhu onu qucaqlayıb yatmış oğluna da 
keçdi... Və əminliklə inandı ki, günlərin birində belə-
dən-elə, elədən-belə qaçdığı o torpağın üstündə oğlu 
da qaçacaq və onun varlığına da bu xoş gizilti hakim 
kəsiləcək və o nə qədər başını sındırsa da, canın-
dakı hissin ona hardan tanış olduğunu heç cür tapa 
bilməyəcək”.

Biz də oxuduq və əmin olduq ki, gün gələcək, 
Rüstəm Dastanoğlunun Göyçə həsrətinə son qoyu-
lacaq, istedadlı yazıçı doğma Daşkəndini qarış-qarış 
gəzək, Çınqılın dibindəki tütün şitillərini suvaracaq, 
Ağdaşın altı deyilən təpənin ətəyi ilə evlərinə qayı-
dacaq, dünyadan izsiz köçən, sonsuz eyransa xa-
lanın məzarı üstündə Quran oxutduracaq (“Tənhalıq 
həsrəti”), kölgəsi hər yanı basmış təpənin ətəyi ilə 
gəzəndə gözləri yenə yol çəkəcək (“ ölgə”), birinci 
sinifdən dördüncü sinfə kimi oxuduğu dar sinif otağı-
nı görəcək, dərs zamanı dərin xəyallara dalan Həsən 
müəllimi yad edəcək (“Yol”).   

İnanırıq ki, o günlər uzaqda deyil!

ti a  CƏBRAY LOĞLU 

Sovet dövründə Azərbaycan torpaqlarının
Ermənistana bağışlanması tarixçəsi

“Sovet hakimiyyəti dünyanı 
Rusiya imperiyası ərazisinə 
azadlıq və bərabərlik gətirdiyinə 
inandırmaq üçün Azərbaycanın 
ərazisində yaşayan bütün 
xalqların da sosial və milli 
azadlığını elan etmişdi. Qədim 
türk məmləkəti olan bu əraziyə 
müxtəlif vaxtlarda köçürülmüş 
milli azlıqlar arasında ermənilər 
faiz etibarilə çoxluq təşkil 
edirdi. Onların böyük əksəriyyəti 
Qarabağın dağlıq hissəsində 
və Qərbi Azərbaycanda yığcam 
şəkildə, azərbaycanlılarla 
qonşuluqda yaşayırdı”. AMEA 
Tarix İnstitutunun şöbə müdiri, 
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
İlqar Niftəliyev qəzetimizə bu 
açıqlamasının davamında bildirdi:

– lkəmizin şımalının 1 20-ci ildə  
Rusiya tərəfindən yenidən işğalı Er-
mənistanın Azərbaycana qarşı ərazi 
iddialarını daha da qüvvətləndirdi. 
Qərbi Azərbaycanda qurulmuş ermə-
ni dövlətində hakimiyyəti daşnaklar-
dan qəbul etmiş “erməni kommunist-
ləri”nin sovet Rusiyasının hərtərəfli 
yardımı ilə yeni  türk torpaqlarına 
(Qarabağ, Zəngəzur, Naxçıvan və s. 
bölgələrə) yiyələnmək siyasəti xeyli 
fəallaşdı. Rusiya isə Ermənistanı da 
tutmaq və bu işi, habelə digər planla-

rını asanlıqla başa gətirmək məqsə-
dilə Azərbaycan torpaqlarını ona “ba-
ğışlamağa” başladı. 

Zəngəzurun bir hissəsinin Er-
mənistana verilməsində A (b)P M  
Siyasi və Təşkilat bürolarının 1 20-
ci il noyabrın 0-da keçirələn birgə 
iclasının qəbul etdiyi qərarın böyük 
“xidməti” oldu. Qərarda bütövlükdə 
bölgənin Ermənistana birləşdirilməsi 
nəzərdə tutulsa da, 1 21-ci ilin yayın-
da qəzanın ermənilər üstünlük  təşi-
kil etdiyi ancaq qərb hissəsi burada 
yuva salmış Njdenin quldur dəstələ-
ri Qırmızı Ordu tərəfindən məğlub 
edildikdən sonra Ermənistana bir-
ləşdirildi. Zəngəzurun bir hissəsinin 
Ermənistana keçməsində Sovet Ru-
siyasının qüvvətli təzyiqi, Azərbay-
can rəhbərliyində  qeyri-milli qüvvələ-
rin anti-Azərbarbaycan fəaliyyətləri 
başlıca rol oynadı.  

Bununla yanaşı,  dünya inqila-
bına, ifrat beynəlmiləlçilik ideyalara 
xidmət edən azərbaycanlı bolşevik 
rəhbərlərinin  yanlış hərəkətləri Zən-
gəzurun bir hissəsinin itirilməsinin 
səbəblərindən sayıla bilər. Tezliklə 
bu addımın acı nəticələrini Nəriman 
Nərimanov özü  də dərk və etiraf et-

mişdi. O, V.Leninə 1 21-ci ildə gön-
dərdiyi məktubunda yazırdı: “Əgər 
Azərbaycanın müsəlman kommu-
nistlərinin əksəriyyəti millətçilik 
əhval-ruhiyyəsində olsaydı, inanın 
ki, Ermənistan Zəngəzuru almazdı”. 
Nərimanovun  Leninə digər bu məz-
munlu   məktubunda yenə də etiraf 
olunmuşdu: “Azərbaycan hətta siyasi 
mülahizələrə görə bunun mümkün 
olmadığı bir vaxtda belə Ermənista-
nın xeyrinə öz torpaqlarından imtina 
etmişdi”. 

 ara a  da l q hissəsi də 
er ə i tari əti ecə e da-

a əl işdi  
– Qarabağda qondarma erməni 

dövləti yaradılması ideyası rus işğa-
lından əvvəlki dövrdən qaynaqlanır. 
Bu ərazini sovet Ermənistanına bir-
ləşdirmək ideyası baş tutmadıqda 
ermənilər orada müxtariyyət yaradıl-
ması avantürasını gerçəkləşdirmək 
uğrunda inadlı mübarizəyə başla-
mışdılar. 1 20-ci il noyabrın 2 -da 
Ermənistanın sovetləşməsindən 
sonra Azərbaycanla  dövlətlərara-
sı  ərazi münaqişəsi faktiki olaraq 
daxili məsələyə çevrilmiş, danışıqlar 
isə R  (b) P M  Qafqaz bürosunun 
göstərişi və nəzarəti  ilə aparılmışdı. 

1 20-ci il noyabrın 0-da Ermə-
nistanda Sovet hakimiyyətinin qurul-
ması münasibətilə  A  (b)P M  Siya-
si və Təşkilat  Bürosunun çağrılmış 
xüsusi birgə iclasında, Qarabağın 
Dağlıq hissəsinə öz müqəddəratı-
nı təyin etmək hüququnun verilməsi 
haqqında qərar qəbul olunmuşdu. Bu 
qərar N. Nərimanovun 1 20-ci il de-
kabrın 1-də Bakı Sovetinin  iclasında 
söylədiyi nitqində də əksini tapmışdı. 
O, təsdiqləmişdi  ki, Dağlıq Qaraba-

ğın əməkçi kəndlilərinə öz müqəddə-
ratını təyin etmək hüququ verilir. 

  il əvvəl Xa ə didə start 
t r ş separat ”Miats ” 

hərə at  da Azər a ca a qarş   
ə a ət ar qərar  h q qi aza 
i i əsas t r şd .

– Əslində,  Dağlıq Qarabağa öz 
müqəddəratını təyinetmə hüququnun 
verilməsi  formulu əvvəldən çox qey-
ri-müəyyən idi. İstər 1 20-ci il noyab-
rın 0-da A (b)P M -nın qərarından, 
istərsə də həmin il dekabrın 1-də  
Bakı Sovetinin iclasında  Nərimano-
vun bəyanatından  aydın deyildi ki, 
muxtariyyət əraziyə  və ya etnik az-
lığa verilir. 

Sonraki hadisələr onu göstərmiş-
di ki,  N. Nərimanov  Dağlıq Qarabağ 
haqqında verdiyi bəyanatla bu ərazi-
nin Azərbaycandan ayırıb Ermənis-
tana verilməsini nəzərdə tutmurdu. 
Heç şübhəsiz ki, həm 1 20-ci il 0 
noyabr tarixli qərar, həm də Nəri-
manovun 1 dekabr tarixli bəyanatı 
Moskva  emissarlarının  təzyiqləri 
şəraitində Azərbaycan hökumətinin 
İrəvanda hakimiyyətə yenicə gəlmiş 
erməni kommunistlərini mənəvi və 
siyasi baxımdan dəstəkləməyə, onla-
rın öz opponentlərinə  “proletar həm-
rəyliyi” şəraitində, mübahisəli ərazilər 
məsələlərini necə həll olunduğunu 
nümayiş etdirmək məqsədilə atılan  
məcburi addım idi. Amma, istənilən 
halda, Azərbaycan rəhbərliyinin bu 
addımları Bakının Dağlıq Qarabağa 
muxtariyyətin verilməsinə  hazır ol-
duğunu Ermənistana nümayiş etdir-
mişdi. 

1 21-ci il iyulun -də R (b)P 
M  Qafqaz bürosu R (b)P M  tam 
tərkibdə toplaşaraq, üç nəfər bitərəf 
qalmaqla qərara almışdı: “Müsəl-
manlarla ermənilər arasında milli 
sülhün zəruriliyini, Yuxarı və Aşağı 
Qarabağın iqtisadi əlaqələrini, onun 
Azərbaycanla daimi əlaqəsini əsas 
tutaraq, Dağlıq Qarabağ Azərbay-
can SSR-in hüdudlarında saxlansın, 
onun tərkibinə daxil olan Şuşa şəhəri 
inzibati mərkəzi olmaqla geniş vilayət 
muxtariyyəti verilsin.

 Cə i afqaz  sovetləş-
əsi və resp li alar  Zaqafqa-

zi a Federasi as  ər ivəsi də 
irləş əsi əticəsi də o lar  

i zi ati sərhədləri i  il  v ədə 
l ə i  iqtisadi pro le ləri i   

həlli ə laşd r l as  Azər a -
ca  e i əraziləri i  itiril əsi ilə 

əticələ işdi.

– 1 22-ci il avqustun  22-də  Er-
mənistan SSR, Gürcüstan SSR və 
Azərbaycan SSR fövqəladə komissi-
yaları  Zaqafqaziya fövqəladə komis-
siyasının sədrinin imzası ilə aldıqları 
əmrə əsasən 2  saat ərzində sərhəd 
zastavalarını, mühafizə və nəzarət 
məntəqələrini  ləğv etməli idilər. Hə-
min əmrdə qeyd olunurdu ki, bundan 
sonra ancaq Türkiyə  və İran ilə olan 
sərhədlər dövlət sərhədləri hesab 
olunur.  Üç Cənubi Qafqaz respubli-
kaları arasında  sərhədlər isə inzibati 
sərhədlərə çevrilmişdi.

Sərhəd maneələrinin aradan qal-
dırılmasından sonra Cənubi Qafqa-
zın üç  respublikasının qəzaları  ara-
sında yaranan sərhəd mübahisələri 
əsasən  otlaq sahələrindən, su mən-
bələrindən istifadə hüququ ətrafında 
gedirdi.   20-cı illərin sonuna qədər 
ən kəskin sərhəd  mübahisələri bir 
tərəfdən  Azərbaycan SSR-in Qa-
zax, ürdüstan, Cəbrayıl qəzaları, 
digər tərəfdən Ermənistan SSR-in 
Yeni Bəyazid, Dilican və Dərələyəz 
qəzaları arasında baş vermişdi.  
Azərbaycan SSR-in Qazax qəzası 
ilə Ermənistan SSR-in Dilican qəza-
sı arasında ən kəskin mübahisə Şı-
nıx-Ayrum meşələri ətrafında gedirdi. 
ZaqMİ -in 1 2 -ci il 18 fevral tarixli 
qərarı ilə Ermənistan SSR-in Dilican 
qəzasına  sahəsi  min desyatin olan 
Azərbaycan SSR-in Qazax qəza-
sının  Şınıx-Ayrum rayonu verilirdi. 

ompensasiya kimi Dilican qəzası-
nın Başkənd kəndi (  min 8  min 
desyatin ) bir şərtlə  Qazax qəzasına 
verilirdi.

Azərbaycan SSR-in Qazax qə-
zasının digər torpaq sahələri üzrə 
də ərazi mübahisələri  əksər hal-
larda Ermənistan SSR-in  Dilican 
qəzasının xeyrinə həll olunurdu. 
Ümumiyyətlə, Azərbaycanla qonşu 
respublikalar arasında sərhəd mü-
bahisələri haqqında Torpaq komissi-
yasının 1 28-ci il tarixli məruzəsin-
dən görünür ki, Azərbaycan SSR-in  
təkcə Qazax qəzasından   Ermənis-
tan SSR-ə  min 0  min desyatin 
yararlı  və  min 208 min desyatin 
yararsız torpaq sahəsi  verilmişdi. 
Beləliklə, Qazax qəzasının əhalisi 
yaylaqlarının  0 faizini itirmişdi. 

1 2 -cu il fevralın 18-də Zaqafqa-
ziya Mİ  Cəbrayıl qəzasının Nüvədi, 
Eynadzor və Tuğ  kəndləri Ermənis-
tan SSR-ə verilmişdi. Naxçıvan ilə Er-
mənistan arasında sərhədlər 1 21-ci 
il Qars müqaviləsi ilə tənzimlənmişdi.  
Lakin ZaqMİ -ın 18 fevral 1 2 -ci il 
tarixli qərarı ilə Türkiyənin razılığı və 
heç bir əsas olmadan Naxçıvan Mux-
tar Sovet Sosialist Respublikasının  
sərhədləri dəyişdirilmişdi. Naxçıvan 
MSSR yaradıldığı vaxt ərazisi Qars 
müqaviləsinin  əlavəsi əsasında  
min 88 kvadrat kilometr müəyyən 
edilmişdi.

1 2 -cu il fevralın 18-də Zaqafqa-
ziya Mərkəzi İcraiyyə omitəsinin qə-
rarı ilə Naxçıvana məxsus ərazilərin 
bir hissəsi, o cümlədən  Şərur qə-
zasının Qurdbulaq, açik, Horadiz, 
Naxçıvan qəzasının  Şahbuz nahiyə-
sinin Ağxaç, Aqbin, Almalı, Dağalma-
lı, İqtıran, Sultanbəy kəndləri, Ordu-
bad qəzasının Qərçivan sovetliyinə 
daxil olan Mehri, Buğaker yaşayış 
məntəqələri, habelə   ilit kəndinin  
bir hissəsi  Ermənistana verilmişdi. 

Haz la   
a i  AY NOĞLU,  

“Xalq qəzeti”

İrəvan Müəllimlər Seminariyası –  
iki əsrin milli-mənəvi abidəsi

Rusiya imperiyası Azərbaycanın şimalını işğal etdikdən sonra 
xalqımızı tarixi kökündən uzaqlaşdırmaq – xristianlaşdırmaq 
və ruslaşdırmaq kimi assimiliyasiya üsulları arasında müxtəlif 
səviyyəli rusdilli məktəblər yaradılmasına da üstünlük vermişdi. XIX 
əsrin birinci yarısında qəza məktəblərindən sonra Zaqafqaziyada 
müəllimlər seminariyalarının da açılması bu məqsədə xidmət edirdi. 

Lakin bu məktəblərin fəaliyyə-
tinə cəlb edilmiş yerli ziyalıların və 
onların yetirmələrinin milli-mənəvi 
varlığımızdan qoparmaq mümkün 
olmamışdı. Onların yurd sevgisi və 
sivil dəyərləri mənimsəməsi ölkəmiz-
də milli maarifçilik hərəkatını doğur-
muşdu. Gürcüstanın Qori şəhərindən 
sonra İrəvanda da müəllimlər semi-
nariyasının açılması bu qədim türk 
şəhərində yeni tipli ictimai-pedaqoji 
mühitin formalaşmasına müsbət tə-
sir göstərmişdi. Burada təhsil almış 
soydaşlarımız müstəmləkə şərai-
tində Azərbaycan mədəni həyatının 
dirçəldilməsində, xesusən,  İrəvanın, 
Bakının, Tiflisin milli mərkəzlərində 
ictimai-humanitar düşüncənin inkişa-
fında önəmli rol oynamışlar.

Prezident İlham Əliyevin “İrəvan 
Müəllimlər Seminariyasının 1 0  illi-
yinin qeyd edilməsi haqqında” sərən-
camında seminariyanın təhsil tarixi-
mizdə və ictimai tərəqqidə xidməti 
layiqincə əksini tapıb:“ İrəvan şəhəri 
tarixən azərbaycanlıların köklü ya-
şadığı böyük elm, maarif və mədə-
niyyət mərkəzlərindən biri kimi şöh-
rət tapmışdır. Şəhərdə Azərbaycan 

xalqına məxsus son dərəcə zəngin 
ədəbi-mədəni mühit formalaşmışdır. 
İrəvan xanlığı çar Rusiyasının tərki-
binə qatıldıqdan sonra burada dün-
yəvi təhsilə xüsusi diqqət yetirilmə-
sində həmin mühitin özü əhəmiyyətli 
rol oynamışdır”.

Bütün bunlar barədə kommunist 
rejiminin imkan verdiyi səviyyədə 
tədqiqat aparılsa da, İrəvan semi-
nariyasının Qərbi Azərbaycanda 
milli-mənəvi mövcudluğun qorunub 
saxlanmasında xidmətləri arxa plan-
da qalmışdır. Tanınmış pedaqoq 
alim, professor Fərrux Rüstəmovun 
“İrəvan Müəllimlər Seminariyası və 
onun azərbaycanlı məzunları” mo-
noqrafiyası Prezident İlham Əliyevin 
himayəsi ilə yeni mərhələyə daxil 
olmuş Qərbi Azərbaycana qayıdış 
hərəkatının mənəvi əsaslarının ha-
zırlanması işinə layiqli töhfədir. a-
tırladaq ki,  Azərbaycan pedaqoji 
mühitinin böyük şəxsiyyətləri, ölkənin 
təhsil quruculuğu sahəsində əhə-
miyyətli yeri və mövqeyi olan təhsil 
müəssisələrinin öyrənilməsi alimin  
çoxşaxəli yaradıcılığının tərkib his-
səsidir. 

Müəllifin qədim, doğma yurd yeri 
kimi İrəvan şəhəri, Rusiyanın işğalın-
dan sonra burada yaradılmış  dünyəvi 
məktəblər, şəhərin maarifçilik mühiti, 
bu mühitin görkəmli simaları, məşhur 
ana dili məktəbləri ilə bağlı  fikirləri də 
İrəvan ictimai-mədəni mühit mərkəzi-
nin ümumi mənzərəsini tamamlayır. 
Bu zəngin təhsil mühitində, qabaqcıl 
pedaqoji ideyalarla süslənmiş şəra-
itdə İrəvan Müəllimlər   Seminariya-
sının  yeri və mövqeyini müəyyən-
ləşdirmək baxımından bu araşdırma 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Əsərdə İrəvan ictimai-mədəni və 
pedaqoji mühitində  Müəllimlər Semi-
nariyasının yaranma və inkişaf mər-
hələləri, onun tədris-tərbiyə işində 
uğurları, təhsil sahəsində verdiyi bəh-
rənin azərbaycançılıq məzmununun 
əsasları, müəllimlərin və tələbələrin 
şəhərin ictimai-mədəni həyatında iş-
tirakı, müxtəlif illərdə seminariyaya 
rəhbərlik etmiş pedaqoqlar, semina-
riyanın azərbaycanlı müəllimləri və 
məzunları haqqında ilk mənbələrə 
əsaslanan materiallar daxil edilmiş-
dir. Təbii ki, onların  hər biri ayrılıqda 
əsər boyu izlənilmiş  məqsədin his-
sələridir.       

Müxtəlif illərdə seminariyaya rəh-
bərlik etmiş şəxslər, şəriət və Azər-
baycan dili müəllimləri, azərbaycanlı 
məzunlar haqqında  məlumatlar mo-
noqrafiyanındəyərini artırır. Burada 
seminariyanın azərbaycanlı müəllim-
ləri Axund Məmmədbağır Hacı Meh-

di oğlu Qazızadə, Axund Əbülhəsən 
Qazızadə, Rəhim Musarza oğlu ə-
lilov, Həmid bəy əlil ağa oğlu Şah-
taxtinski, Mirzə Cabbar Abbas oğlu 
Məhəmmədzadə, Həbib bəy Yusif 
bəy oğlu Səlimov haqqında təfsilatlı 
məlumatlar maraqla oxunur. Bir çox 
tədqiqatlarda Mirzə Məmmədvəli 
Qəmərlinskinin Seminariyanın ana 
dili müəllimi olduğuna aid yer almış 
fikir həqiqəti əks etdirmir. Tədqiqat-
da “Məmmədvəli Qəmərlinski İrəvan 
Müəllimlər Seminariyasının ana dili 
müəllimi olubmu?” sualına etibarlı 
sənədlər əsasında aydınlıq gətirməsi 
də problemin elmi dəyərinə müəllifin 
necə əhəmiyyət verdiyini təsdiq edir. 

Monoqrafiyada  seminaristlərin 
rus dilli nəşrlərdə iştirakı, sonralar 
ali təhsil almış seminariya məzunla-
rı, onların ana dilinin təbliği və təd-
risində rolu, 1 18-ci ildən  1 8-ci 
ilədək məkirli erməni siyasətinə mə-
ruz qalmış seminariyanın (pedaqoji 
texnikumun) Azərbaycana deporta-
siya edilməsi də müəyyən səviyyədə 
işıqlandırılmışdır. Əsər “...1 0 ildən 
sonra” mətni ilə başa çatır ki, burada 
2022-ci ildə ali və orta təhsil müəs-
sisələrində və elmi-kütləvi kitabxana-
larda seminariyanın 1 0 illiyi ilə bağlı 
tədbirlərdən söhbət açılır. 

Yekun qənaətimiz belədir ki, uzun 
illər təhsil tariximizin  öyrənilməmiş 
sosial-pedaqoji problemi haqqında 
yazılmış monoqrafiya bu təhsil oca-
ğına qayıdışa  bir ərməğan, müəyyən 
zaman, vaxt  çərçivəsində elmi mühit 
üçün, oxucu üçün etibarlı mənbə ola-
caqdır.

a i  RZAY ,  
Na va  vlət 

U ive iteti i  e ti, 
e aq i a z ə  
fəl əfə t
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Birbașa bağlantı

“Azərbaycanın köməyini hər 
an hiss edib ümidlənirdik”

Qaziantepdə Türkiyənin fəlakətli günlərinə şahidlik edən soydaşımız Əli 
İmamverdiyevlə ötən günlərdə dəfələrlə zəngləşib ölkəmizin yardımlarının 
çatdırılması, xilasedicilərimizin və könüllülərimizin köməyi  barədə məlumat 
almışıq. Əli Qaziantep Universitetinin hüquq fakültəsinin məzunudur, orada 
Vəkillər Kollegiyasında çalışır. Qardaş ölkə ilə növbəti birbaşa bağlantıda Əlinin 
ümumi zəlzələ təəssüratını öyrəndik. Müsahibimiz bildirdi: 

– Yer üzünün görünməyən bir fəlakə-
ti oldu bu zəlzələ.  fevral 202 -cü ilin 
erkən bir səhərində, hamının şirin yuxu-
da olduğu bir vaxtda gözlərimizi böyük 
bir fəlakətə açdıq. Ev güclü bir təkanla 
silkələnirdi. Yan otaqda ata-anamın səsini 
eşitsəm də səsim çıxmırdı. irayədə qal-
dığımız evimiz, sanki, bir gəmi kimi ləngər 
vururdu. 

Təngənəfəs qalxıb aşağı  endik. Lakin 
giriş qapısı sıxıldığı üçün açılmırdı. Axırda 
ev sahibi İsmayıl bəyin köməkliyi ilə qapı-
nı bir təhər aralayıb çölə çıxdıq. Sulu qar 
yağırdı. Yaşadığımız məhəllə Qaziantep 

niversitetinin qarşısında olduğu üçün  
tələbələrin ən çox qaldığı yer idi. Burada 
binalar çoxmərtəbəli olmadığından dağın-
tı az idi. Başqa yerlər isə alt-üst olmuşdu.

Telefon susmurdu: Adanadan, Ha-
taydan,  ahramanmaraşdan, rfadan... 
zəng edənlər binaların  uçduğunu, vəziy-
yətin ağır olduğunu deyirdilər. Bir çox tələ-
bələrə zəng çatmırdı. Sulu qar yerini ya-
ğışa verəndə hava aydınlaşırdı. Adətən, 
sərt soyuğun olmadığı Qaziantepdə indi 
temperaturun mənfi dərəcəyə düşməsi 
özlərini tələm-tələsik çölə atmış tələbələ-
rin, fərqli yaşda olan insanların vəziyətini 
çətinləşdirmişdi. Saat -8 radələrində Qa-
ziantep niversitetinin şəhərciyinə, atam 
İlqar Cəmiloğlunun işlədiyi Türk Musiqisi 
Dövlət  onservatoriyasına gəldik. 

Bütün müəllimlər giriş qatında idi. 
Təhlükəli olduğu üçün yuxarı çıxmağa 
qəti icazə vermirdilər. Otaqlarda rəflər 
aşmış, kitablar döşəməyə dağılmışdı. Di-
varlarda çatlar görünürdü, bəzi otaqları su 
basmışdı. Hər kəsin üzündə qorxu, həyə-
can, təlaş və böyük bir ağrı  var idi. Saat 
10-a kimi bir zəlzələ də oldu, ancaq saat 
12-də başlayan güclü təkan isə pəncərə 
və qapıları elə silkələdi ki, sanki, yer aya-
ğımızın altından qaçdı.  Qorxu və həyə-
canımızı sözlə ifadə etmək çox çətindir. 
Rəhbərliyin qərarı ilə universitetin idman 
kompleksinə gəldik,  bura təhlükəsiz zona 
elan edilmişdi. 

 Zəlzələ ə əri hə i  saatlarda 
Azər a ca  da a a a qald r şd ...

– Bunu bizə Ankaradan Azərbaycanın 
Türkiyədəki səfirliyinin təhsil müşaviri Nə-
cibə xanım Nəsibova zəng vurub çatdırdı. 
O bildirdi ki, Prezident İlham Əliyev başda 
olmaqla, bütün Azərbaycan ayaqdadır, 
sizə hər bir kömək olacaq. Bu xəbər ən 
qorxulu anlarda bizi xeyli sakitləşdirdi.  Bu 
zəng kövrəldici olduğu qədər də  xaricdə 
yaşayan hər bir həmvətənimiz, vətənin-
dən uzaqda olanlar üçün çox ümidli və 

sevindirici idi. 
Sonra səfirlikdən Elnur əlilovun və  

Tural bəyin zəngləri gəldi. Qaziantepdəki 
vəziyyəti bildirdim. Buradakı tələbələrin 
və Azərbaycan vətəndaşlarından  ölkə-
mizə dönmək istəyənlərin siyahısını tut-

mağı xahiş etdilər. Bir-bir tələbələrdən tut-
muş müəllimlərə qədər, bütün tanıdığım  
azərbaycanlılarla əlaqə yaratmağa çalış-
dım. imin Azərbaycana qayıtmaq istə-
diyini, kimin Türkiyənin digər şəhərlərinə 
nəql edilməsini planlaşdırmağa başladıq. 
Zəlzələnin ilk günü hər yarım saatdan bir 
gecə saat 12-yə qədər səfirliklə əlaqələri-
miz davam etdi. 

Gün ərzində yaşadığımız həyəcan 
nəticəsində ağır yorğunluq və təlaş bizi 
əldən salmışdı. Bir yandan da aclıq və 
susuzluq  başlamışdı. Gecəni idman za-
lının yaxınlığındakı Ali Eruslu məscidində 
keçirdik.  

 Fevral  -də  səhər saat -da e i 
ir zəlzələ i  qe də al d  arədə ə-
ər Azər a ca da i iqat a r  ilə qarş -

la d , e i ard lara tə a  verdi.
– Bəli, səhərisi də zəif təkana oyandıq.  

oşbəxtlikdən məscidin uçmamasına şü-
kür etməkdən başqa çarəmiz qalmadı və 
təkrar idman kompleksinə gəldik. Dünənki  
qorxu və təşvişlər yerini planlı bir calış-
maya vermişdi.  Sosial qurumlar və icra 
hakimiyətinin qida evləri isti yemək gə-
tirmişdilər. Adamlara  saatdan bir xörək 
paylanırdı. 

Saat -da Ankaradan səfirimizin  Qazi-
antepə gələcəyini bildirdilər. Azərbaycana 
getmək istəyənlərin sayını, adlarını, so-
yadlarını dəqiqləşdirməyi söylədilər. Qazi-

antep niversitetinin diş həkimliyi fakültə-
sinin tələbəsi Rəvan ilə dəqiqləşdirmələrə 
başladıq. Bir neçə saat sonra səfirlikdən 
zəng edən İslam bəy işlərin sürətləndi-
rilməsini və Qaizantepdən, ahraman-
maraşdan, rfadan, Diyarbakırdan olan 
azərbaycanlıların təxliyələrinə kömək et-
məyi xahiş etdi. 

Ərzurum Atatürk niversiteti Azər-
baycanlı Tələbələr Birliyinin sədri Fariz 
Məmmədova zəng etdim. O, kömək üçün 
bir T R hazırlandığını (isti paltarlar, yor-
ğan-döşək,  çadır və s.) bildirdi. 

Azərbaycana dönmək istəyən həm-
vətənlərimizin saat 1 .00-da  avtovağza-
la getmələri problem olmuşdu.  Nəhayət, 
universitetin beynəlxalq tələbə şöbəsinin 
əməkdaşı Burcu Mihçioğlu bizə bir avto-
busun ayrıldığını bildirdi.

Bu ağır günlərdə səfirimiz Rəşad 
Məmmədov da Qaziantepə gəlmişdi. 
Artıq fəlakətdən sonrakı -cü günü yola 
salmaqda idik. Qaziantepə gələn növbəti 
kömək avtobusu ilə yola çıxıb bu şəhər-
dən ayrıldıq. tən  gündə illərə bərabər 
fəlakətə şahidlik etdik, həm də bu ağrı-a-
cıları yaşadıq. Çətin  gündə önəmli olan 
isə insanlıq borcumuzu yerinə yetirmə-
yimiz oldu. Ən əsası isə Azərbaycanın 
köməyini hər an hiss edib ümidlənirdik.

 az rlad  Na iq ƏDİMO L ,
“Xalq qəzeti”

FHN-in səhra hospitalları 
1364 nəfərə yardım edib

Türkiyədə baş vermiş güclü zəlzələnin fəsadlarının 
aradan qaldırılmasına dəstək məqsədilə qardaş ölkəyə 
göndərilmiş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) mobil 
səhra hospitalları zəlzələnin ciddi zərər vurduğu 
Kahramanmaraş rayonunda fəaliyyətini davam etdirir.

Nazirliyin mətbuat xidmətindən redaksiyamıza  bildirilib 
ki, hospitallarda ötən günlər ərzində ümumilikdə 2 0-ı uşaq 
olmaqla 1  nəfərə yüksək səviyyəli tibbi xidmət göstərilib.

Hər cür müayinə və müalicə imkanlarına malik mobil səh-
ra hospitalları fasiləsiz fəaliyyətini davam etdirir.

“Xalq qəzeti”

Kahramanmaraşda baş verən zəlzələlərdən sonra bölgəyə təyinat alan Samsun 
vilayətinin valisi Zülkif Dağlının rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycan 
könüllülərinin düşərgəsinə baş çəkib.

Bu barədə redaksiyamıza Azərbay-
can Gənclər Fondundan bildirilib ki, sö-
zügedən görüşdə onu ahramanmaraş 
vilayətinin baş prokuroru Sedat Çelik və 
polis rəisi mər rhal müşayiət edib. 

Türkiyəli rəsmilər Azərbaycanın könül-
lü gənclərinin qardaş ölkədəki bu nəcib 
fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirib, 
onlara minnətdarlığını ifadə ediblər.

atırladaq ki, təbii fəlakətdən zərər 

görmüş bölgələrdəki çadır şəhərciklə-
rində könüllü kimi çalışan azərbaycan-
lı gənclər minlərlə zərərçəkmiş şəxsə 
xidmət edir, eləcə də zərərçəkmiş böl-
gələrdəki müxtəlif məntəqələrdə qida, 
geyim, dərman və müxtəlif yardımların 
boşaldılması, çeşidlənməsi, paylanma-
sını həyata keçirir. Onlar yerli əhaliyə 
səyyar şəkildə su və isti içkilər payla-
yır, müxtəlif ərazilərdə yerləşən onlarla 
məhəlləyə zəruri yardımları çatdırır və 
digər dəstəkverici xidmətləri göstərirlər. 

önüllü gənclərimiz onlarla kəndə də 
səfər edərək humanitar fəaliyyətlərin 
həyata keçirilməsində fəal iştirak edirlər.

Azərbaycan könüllüləri zəlzələdən 
zərərçəkmiş uşaqların reabilitasiyası və 
asudə vaxtının səmərəli təşkili məqsə-
dilə xüsusi çadırlar quraşdırır, habelə 
təbii fəlakət zamanı uşaqların keçirdiyi 
sarsıntıları, yaşadıqları travmaları mi-
nimuma endirmək üçün yüzlərlə uşağa 
qayğı və psixoloji dəstək xidməti göstə-
rirlər. Bununla yanaşı, tibb təhsilli könül-
lülərimiz yerli əhaliyə ilkin tibbi yardım 
göstərdikdən sonra peşəkar həkimlərə 
yönəldir, eləcə də səyyar apteklərdə 
zərərçəkənlərə xidmət edirlər.

“Xalq qəzeti”

Könüllülərimizin zəlzələ  
bölgəsində fəaliyyəti davam edir

İran bərk narahatdır
ərbay anın e randa ı ə irliyinə ila lı u un 
terror adlandırıl a ı e ranı əndişələndirir

Münxen konfransında iştirak edən Prezident İlham Əliyev Azərbaycan–
İran münasibətləri barədə də mühüm açıqlama verdi. Yanvarın 27-də 
Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə silahlı hücumdan sonrakı vəziyyəti 
qiymətləndirən dövlət başçımız qonşu ölkə ilə münasibətlərin gələcəyindən 
danışdı. Prezidentimiz birmənalı şəkildə bildirdi ki, ikitərəfli münasibətlərin 
normallaşması yalnız rəsmi Tehranın terror aktını hərtərəfli araşdırmasından 
və günahı olan şəxslərin cəzalandırılmasından sonra mümkün ola bilər.

Fevralın 18-də Münxen Təhlükəsizlik 
onfransında iştirakı zamanı jurnalistin 

“İranla Azərbaycan arasında münasibət-
lərin normallaşmasını necə görürsünüz? 
Birinci addımı kim atmalıdır?” sualının ca-
vabında Prezident İlham Əliyev Azərbay-
canın Tehrandakı səfirliyinə silahlı hücu-
mu terror aktı adlandırdı. Dövlər başçısı 
bildirdi ki, terrorçu 0- 0 dəqiqə ərzində 
tərk-silah edilmədi və polis maşınları, 
təhlükəsizlik xidməti işçiləri gəlib-getdilər. 
Amma onlar ona iki dəfə səfirliyin bina-
sına daxil olmağa, səfirliyin mühafizə iş-
çilərindən birini qətlə yetirməyə, ikisini isə 
yaralamağa imkan verdilər: “Terrorçunu 
əliyalın tərk-silah etmiş mühafizə işçilərin-
dən birinin cəsarəti, ola bilsin ki, onlarla 
azərbaycanlının həyatını xilas etdi. Çün-
ki diplomatlarımızın ailələri, o cümlədən, 
uşaqları o binada yaşayırdılar”. Prezident 
İlham Əliyev Azərbaycan səfirliyinə qarşı 
terror aktı ilə bağlı dərhal və şə af istin-
taqın aparılmasını tələb etdi.

Əslində, səfirliyimizə qarşı olan hücu-
mun sırf terror aktı olmasını təsdiqləyən 
faktlar var. Rəsmi Tehran qətli “məişət 
problemi” kimi qələmə verməyə çalışsa 
da, terror aktından sonra cərəyan edənlər 
hadisənin planlaşdırılmış silahlı hücum 
olduğunu təsdiqlədi. Terrorçunun qısa 
zamanda mətbuat qarşısına çıxarılması 
və sərsəm fikirlərini efirdə bildirməsi üçün 
şərait yaradılması çirkin hücumun arxa-
sında ciddi qüvvələrin dayandığını göstə-

rirdi. Prezident İlham Əliyev fakta diqqət 
ayıraraq vurğulayıb ki, bu terror hadisə-
sindən sonra terrorçunun İran mediasına 
müsahibə verməsi faktı onun İran isteb-
lişmentinin bəzi qolları tərəfindən gön-
dərilənlərdən biri olduğunu sübut edir: 
“Digər qəribə məsələ o idi ki, iki gündən 
sonra o, əqli çatışmazlığı olan insan kimi 
elan edildi. Bu ekspertizanı onlar dərhal 
necə keçirə bildilər? Bu, onu ədalət mü-
hakiməsindən yayındırmaq üçün atılmış 
bir addım idi. Buna görə İran hökuməti 
şə af istintaq aparmalıdır, bizə bu barədə 
məlumat verilməlidir, terrorçu cəzalandı-
rılmalıdır”. 

Bundan başqa, dövlət başçımız ter-
rorçunu göndərənlərin, Azərbaycana 
qarşı bu qəddar aktı törətmiş İran isteb-
lişmentinin nümayəndələrinin ədalət mü-
hakiməsi qarşısına çıxarılmasının vacib 
olduğunu diqqətə çatdırıb. Prezidentimiz 
birmənalı şəkildə bildirib ki, yalnız bun-
dan sonra münasibətlərimizin normallaş-
ması haqqında danışmaq olar. 

Prezident İlham Əliyevin məsələyə 
münasibətinə Tehrandan reaksiya gəldi. 
Bəyanatdan hiss olunur ki, Tehranda ölkə 
başçımızın dediklərindən narahatdır-

lar. İran arici İşlər Nazirliyinin sözçüsü 
Naser ənani bildirir ki, “Azərbaycanın 
məsələni siyasiləşdirməkdən və ya hü-
cumla bağlı təbliğat aparmaqdan çəkin-
məsi daha yaxşıdır”. İran tərəfi iddia edir 
ki, guya, “məhkəmənin davam etdiyi vaxt-
da məsələnin siyasiləşdirilməsi konstruk-
tiv deyil”. İşin məhkəmədə olduğunu bil-
dirən İN sözçüzü əlavə edir ki, hadisə ilə 
bağlı açıqlananlar hücum edənin açıq-aş-
kar “etirafına” əsaslanır: “Təbii ki, bu acı 
hadisənin bütün aspektləri dəqiq araşdırı-
lır və öyrənilir”. Bundan başqa, N. ənani-
nin sözlərinə görə, diplomatik mesajlarda 
və iki ölkənin yüksək səviyyəli siyasi və 
məhkəmə rəsmiləri arasında təmaslarda 
ifadə edildiyi kimi, İran İslam Respublika-
sı araşdırmaların nəticələrini Azərbaycan 
tərəfinə təqdim etməyə hazırdır: “Əminik 
ki, Azərbaycan Respublikasının rəsmilə-
ri əməkdaşlıq şəraitində və konstruktiv 
yanaşmalarla onları düşündürən bütün 
qeyri-müəyyənliklərə və suallara lazımi 
cavablar alacaqlar”.

Çox yaxşı, biz də qeyri-müəyyənliyə 
son qoyulmasını, bəzi suallarımıza ca-
vab verilməsini gözləyirik. Amma belə 
görünür, rəsmi Tehran terror aktının do-
ğurduğu əks-sədanı yatırmağa yönəlik 
mülayim açıqlamalar verir, qətl hadisəsin-
dən “dərin narahatlıq” duyduğunu göstər-
məyə çalışır. Lakin fakt faktlığında qalır: 
Tehranda beynəlxalq qanunlar tapdalan-
dı, ölkə səfirliyinə silahlı hücum oldu və 

səfirlik əməkdaşı qətlə yetirildi. İran belə 
bir beynəlxalq biabırçılığa ancaq ədaləti 
ortaya çıxarmaqla son qoya bilər. Bunun 
üçün Tehran elementar suallara aydınlıq 
gətirməli və çoxmənalı bəyanatlar səs-
ləndirməməlidir.

atırladaq ki, Azərbaycan arici İşlər 
Nazirliyinin məlumatına görə, yanvarın 
2 -də Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə 
silahlı hücum olmuşdu. Hücum edən şəxs 
“ alaşnikov” markalı avtomatla səfirliyin 
mühafizə postunu yararaq, mühafizə xid-
mətinin rəisi Orxan Əsgərovu qətlə yetir-
mişdi. Səfirliyin iki mühafizə əməkdaşı da 
hücumun qarşısını alarkən yaralanmışdı. 
Hücum edən şəxs Azərbaycan səfirliyi-
nin əməkdaşı tərəfindən saxlanılmışdı. 
Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizliyi idməti 
Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə qarşı 
törədilən terror aktı ilə bağlı cinayət işi 
başlanıldığını bildirmişdi. Azərbaycan 
yanvarın 2 -da Tehrandakı səfirliyinin 
diplomatik fəaliyyətinin tam dayandırıldı-
ğını bəyan etmiş və səfirliyin bütün əmək-
daşları Bakıya gətirilmişdir.

“Xalq qəzeti”

Șəmkirlilərin sifariși ilə hazırlanmıș 
evlər Türkiyəyə yola salındı

Türkiyədə zəlzələdən zərər çəkənlərə Azərbaycanın bütün şəhər və 
rayonlarından göndərilən humanitar yardımların ardı-arası kəsilmir. 

Təbii ki, hazırda fəlakət zonasında 
evsiz-eşiksiz qalmış insanların isti sı-
ğınacaqlarla təmin edilməsi daha va-
cibdir. Ona görə də son vaxtlar müasir 
modul tipli evlər hazırlanaraq mərhələli 
şəkildə Türkiyəyə göndərilir. Qısa müd-
dətdə və yüksək keyfiyyətlə hazırlanan 

1 və 2 otaqlı həmin evlərdə bütün 
lazımi şərait yaradılıb.

Belə evlərdən -i də Şəmkir 
Rayon İcra Hakimiyyətinin sifari-
şi ilə hazırlanıb və qardaş ölkəyə 
yola salınıb.

Qeyd edək ki, Şəmkir sakinləri 
tərəfindən fəlakətin ilk günlərindən 
ziyan çəkmiş əhaliyə lazım olan 
isti paltar, yataq dəstləri, müxtə-
lif ərzaq və sənaye məhsulları, 
dərman preparatları, qızdırıcılar, 

generatorlar, çadırlar göndərilib. Bütöv-
lükdə isə Şəmkirdən  T R humanitar 
yardım ahramanmaraş, Malatya, Adı-
yaman və digər bölgələrə yola salın-
mışdır.

a let AS MOV, 
“Xalq qəzeti” i  l ə iri
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Bu il oktyabrın 2-dən 6-dək Bakıda keçiriləcək 74-cü Beynəlxalq Astronavtika 
Konqresi ilə bağlı tanınmış nəzəri fizik və astrofizik, Azərbaycan Respublikası 
Elm və Təhsil Nazirliyi Fizika İnstitutunun Kosmik şüa mənbələrinin fizikası 
laboratoriyasının rəhbəri,  AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri 
doktoru, professor Vəli Hüseynovla görüşüb, belə bir möhtəşəm tədbirlə bağlı 
fikirlərini bölüşməsini xahiş etdik. O dedi:

– Əsasını ulu öndərimiz Heydər  
Əliyevin qoyduğu siyasi və iqtisadi inki-
şaf kursunun möhtərəm  Prezidentimiz 
İlham Əliyev tərəfindən müasir dövrün 
tələblərinə adekvat şəkildə xüsusi ba-
carıqla və qətiyyətlə davam və inkişaf 
etdirilməsi müasir Azərbaycanı yeni 
inkişaf mərhələsinə və dünyanın apa-
rıcı dövlətləri ilə bir sıraya çıxarmışdır. 
Məhz bu inkişafın, uğurlu xarici siyasət 
diplomatiyasının və ən başlıcası, Azər-
baycan Prezidentinin böyük iradə və 
qətiyyətinin nəticəsidir ki, qlobal iqtisadi 
və mürəkkəb siyasi məsələlərin həllin-
də dünyanın aparıcı dövlətləri, o cüm-
lədən inkişaf etmiş Qərb ölkələri Azər-
baycanla hesablaşır və yeni əlaqələrin 
yaradılmasına və inkişafına böyük ma-
raq göstərirlər.

Azərbaycanın davamlı və dayanıqlı 
iqtisadi inkişafı, onun beynəlxalq aləm-
də günbəgün yüksələn nüfuzu və ölkə-
mizə olan çox böyük inam respublika-
mızı beynəlxalq və qlobal əhəmiyyətli 
məsələlərin müzakirə edildiyi etibarlı 
bir məkana çevirmişdir.  Artıq iki onilliyə 
yaxın bir dövrdür ki, Azərbaycan çox 
nüfuzlu beynəlxalq və qlobal tədbirlərə 
evsahibliyi edir.   

Belə mötəbər tədbirlərdən biri də 
Beynəlxalq Astronavtika Federasiyası 
Baş Assambleyasının qərarına əsasən, 
202 -cü il 2–  oktyabr tarixlərində Azər-
baycanın paytaxtı Bakı şəhərində keçi-
riləcək -cü Beynəlxalq Astronavtika 

onqresidir (BA ).  “Qlobal çağırışlar və 
imkanlar: kosmosa şans verək” adlanan 
bu mühüm qlobal tədbirin əsas məqsə-
di kosmik elm və tədqiqatlar, kosmik 
tətbiqlər və əməliyyatlar, kosmik texno-
logiya, kosmik infrastruktur sahəsində 
yeni inkişaf, müasir tendensiya və prob-
lemləri müzakirə etmək, astronavtikanın 
dinc məqsədlər üçün inkişafını təşviq 
etmək və kosmosla bağlı elmi və tex-
noloji nailiyyətlərin yayılmasını dəstək-
ləmək  üçün qlobal kosmos ictimaiyyə-
tini bir araya toplamaqdır. BA  202 -də 
000-dən çox nümayəndənin iştirakı 

gözlənilir. Biznes, maliyyə, iqtisadiyyat, 
beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən 
baxdıqda açıq-aydın görünür ki, kosmos 
sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərə 
və agentliklərə, investorlara, işəgötürən-
lərə, işçilərə və s. perspektivli tərəfdaş-
larla sıx əməkdaşlıq əlaqələri qurmaq, 
öz təkliflərini daha böyük ictimaiyyətə 
təbliğ etmək və BA  202  günləri ərzin-
də təşkil olunacaq böyük sərgi pavilyo-
nunda öz nailiyyətlərini nümayiş etdir-
mək üçün unikal imkanlar yaradılır.

 -c  o qresə evsahi li i et-
ə   a izədli i irəli s r lə lər  

aras da Si qap r, Rio-de- a e ro 
və Ye i Dehli i i şəhərlər old  
halda, ə  Azər a ca  pa ta t  
se ili

– Hər şeydən öncə, -cü BA -a 
evsahibliyi etməyə namizəd olan dünya 
şəhərləri arasından Beynəlxalq Astro-
navtika Federasiyasının Baş Assamb-
leyası tərəfindən, məhz, Azərbaycanın 
paytaxtı Bakı şəhərinin seçilməsində 
hərtərəfli dövlət dəstəyi ilə ölkəmizdə 
kosmik sənaye üzrə müasir infrastruk-
turun yaradılması, telekommunikasi-
ya və Yerətrafı müşahidə peyklərinin 
orbitə buraxılması, bu sahədə əldə 
edilmiş təcrübə, formalaşmış yeni in-
san kapitalı və etibarlı tərəfdaş imici 
kimi faktorlar mühüm rol oynamışdır. 
Belə bir mötəbər beynəlxalq konqresin 
Azərbaycanda keçirilməsi dövlətimizin 
başçısı, cənab Prezident İlham Əliye-
vin  reallaşdırdığı uğurlu daxili və xarici 
siyasətin nəticəsində beynəlxalq aləm-
də respublikamızın siyasi nüfuzunun 
və ölkəmizə olan inamın çox yüksək 
səviyyədə olmasından, eyni zamanda 
Azərbaycanda gedən proseslərin dün-
ya miqyasında aparıcı dövlətlər, bey-
nəlxalq ictimaiyyət və nüfuzlu təşkilatlar 
tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanma-
sından xəbər verir. 

 Azər a ca da astro o i a və 
astrofizi a  i işaf da ha s  i -

a lar vc dd r və i ləri  id-
ətləri ol şd r  

– Azərbaycanda səma cisimlərinin 
və ümumiyyətlə, kosmik aləmin öyrənil-
məsinin tarixi kökləri var. Tarixdən mə-
lumdur ki, 12 -cu ildə görkəmli Azər-
baycan astronomu, alimi və mütəfəkkiri 
Nəsirəddin Tusi Marağa Rəsədxana-
sını yaratmışdı.  əsrin ikinci yarısı 
Azərbaycanda astronomiyanın inkişafı 
və kosmik tədqiqatlar sahəsində çox 
böyük uğurlar əldə edilmişdi.  Əsrin 
ikinci yarısında Azərbaycan ərazisində 
üç rəsədxana yaradılmışdı: Şamaxı 
Astrofizika Rəsədxanası (Şamaxı ra-
yonu), Batabat Rəsədxanası (Şahbuz 
rayonu) və Leninqradın (Sankt-Peter-

burq) Pulkovo Rəsədxanasının filialı 
olan Ağdərə  müşahidə stansiyası (Or-
dubad rayonu). Azərbaycanın bir sıra 
astronom və astrofizikləri astronomiya  
elminin, o cümlədən astrofizikanın in-
kişafına əhəmiyyətli töhfələr vermiş-
lər. Bu sırada O.Hüseynov, N.Cəlilov,  
Z.Seyidov, H.Sultanov, Ə.Quliyev,  
R.Hüseynov, H.Məmədbəyli, P.Amnuel,  
Ə.Əliyev, F.Qasımov, N.İsmayılov, 
İ.Yusifov, N.İbrahimov, C.Quluzadə, 
S.eynalov, H.Arazov, E.Babayev, A.As-
varov, R.Salmanzadə və digərlərinin 
adlarını çəkmək olar.  

 Astro avti a  i işaf da 
s si id ətləri ola  və ilavasitə 

Azər a ca la a l  ola  əşh r i -
sa lar haqq da ə de ə ilərsi iz

– Azərbaycanlı mühəndis və gene-
ral-leytenant .Ə. ərimov kosmosun 
tədqiqinə mühüm töhfə vermiş, keçmiş 
Sovet İttifaqının kosmik proqramının 
əsas alimlərindən və banilərindən biri 
kimi qiymətləndirilir. O, uzun müddət  
Pilotlu çuşlar üzrə Dövlət omissiya-
sının sədri olmuşdu. 

eçmiş Sovet İttifaqının üç kosmo-
navtının adı və həyatı bilavasitə Azər-
baycanla bağlıdır. osmonavt V. M. o-
lobov 1 -ci ildə kraynada doğulsa 
da, 1 -cü ildə Bakıda 1  saylı orta 
məktəbi, 1 -cu ildə isə Azərbaycan 
Neft və imya İnstitutunu (indiki Azər-
baycan Dövlət Neft və Sənaye niver-
sitetini) mühəndis ixtisası üzrə bitirmiş-
di. osmonavt M. .Manarov 1 1-ci 
ildə Bakıda anadan olmuşdu. osmo-
navt V.V.Ryumin 1 -cu ildə Rusiya-
da anadan olsa da, onun həyatının və 
fəaliyyətinin iki ili (1 –1 1) Azər-
baycanın Gəncə və Lənkəran şəhərləri 
ilə bağlıdır. 

 D z ar  əsr da  əvvəl 
BA  Ba  şəhəri də e iril işdi. 

ə i  o qresi  e iril əsi əticə 
eti arilə ə ə ətiri  ard

– Bəli, 1 -cü ildə Azərbaycan xal- 
qının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 
təşəbbüsü ilə keçmiş Sovet İttifaqında 
ilk dəfə Bakıda “ osmik Tədqiqatlar: 
Elm və Texnologiyaya Təsir” adlı 2 -cü 
BA  keçirilmişdi. 2 -cü BA -ın Bakı-
da təşkilinin bilavasitə nəticəsi olaraq, 
1 -cü ildə Azərbaycanda kosmik tə-
dqiqatlar sahəsində ilk tətbiq yönümlü 
qurum olan “ aspi” Elm Mərkəzi və 
1 -ci ildə Azərbaycan Dövlət niver-
sitetində (indiki Bakı Dövlət niversiteti) 
Astrofizika kafedrası yaradılmışdı. Yeni 
yaradılmış “ aspi” Elm Mərkəzi sürətlə 
inkişaf etməyə başlamış və bir müddət 
sonra bu mərkəzin və Azərbaycanın 
digər əlaqədar elm qurumlarının alim-
ləri, mühəndisləri “Salyut-Soyuz” orbital 
kompleksi üçün RS-1  rentgen spekt-
rometrinin və “Mir” orbital stansiyası 
üçün Pulsar- -1 rentgen aparatının 
hazırlanmasında fəal iştirak etmişdilər. 
1 2-ci ildə “ aspi” Elm Mərkəzinin ba-
zasında Azərbaycan Milli Aerokosmik 
Agentliyi yaradılmışdı. 

 os os, o c lədə  aero os-
os sahəsi də Azər a ca da fəa-

li ət stər iş və haz rda fəali ət 
stərə  ha s  ali ləri  id ətləri 

diqqəti cəl  edir
– Azərbaycanda kosmos, o cümlə-

dən aerokosmos sahəsində elmi, tex-
noloji, mühəndis  təşkilati və idarəet-
mə məsələlərinin həllində görkəmli 
alimlər olan A.Paşayev, R.Saqdeyev, 
A.Mehdiyev, T.İsmayılov, A.İsmayılza-
də, Ə.Səmədov, N.Cavadov, F.Ağayev, 
E.İsgəndərzadə, B.Əzizov, T.Süley-
manov, V. Məhərrəmov, R.Rüstəmov,  
N.Əliyev, İ.Əliyev, B.Əliyev, H.Əsədov, 
F.Məmmədov və başqalarının xidmətlə-
ri xüsusi qeyd olunmağa layiqdir. 

 Resp li a zda  sahədə 
ha s  əssisələrdə adrlar haz rla-

r və el i tədqiqatlar apar l r
– Hazırda respublikamızın ali təh-

sil müəssisələrində və elmi-tədqiqat 
institutlarında (Milli Aviasiya Akade-
miyası, Milli Aerokosmik Agentlik, Şa-
maxı Astrofizika Rəsədxanası, Fizika 
İnstitutu, Bakı Dövlət niversiteti və 
s.) aerokosmos, astronomiya, o cüm-
lədən astrofizika üzrə bakalavr, magistr 
və doktorantura təhsilli səviyyələrində 
mütəxəssislər hazırlanır və elmi tə-
dqiqatlar aparılır. 

 Azər a ca da os i  sə a e -
i  i işaf  arədə ə de ə ilərsi-
iz

– 2008-ci ildə Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 
“Azərbaycan Respublikasında kosmik 
sənayenin yaradılması və telekommu-
nikasiya peyklərinin orbitə çıxarılması 
haqqında” Sərəncam imzalamışdı.

2010-cu ildə “Azərkosmos” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyəti Qafqaz regionunda 
ilk və yeganə peyk operatoru kimi təsis 
edilmişdi. 201 -cü ildə “Azerspace -1” 
telekommunikasiya peyki, 201 -cü ildə 
“Azersky” Yer müşahidə peyki, 2018-ci 
ildə “Azerspace-2” telekommunikasiya 
peyki uğurla orbitə çıxarılmışdı. Hazır-
da bu peyklər bütün dünya üzrə tərəf-
daşlara yüksək keyfiyyətli və etibarlı 
xidmətlər təqdim edir.

2021-ci ildə Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin Fərmanı ilə “Azər-
kosmos” Azərbaycan Respublikasının 

osmik Agentliyinə çevrilmişdir.
 BA   təd iri i  sə  

səvi ədə e iril əsi əqsədilə 
haz rda resp li a zda ha s  işlər 

r l r
– Bəli, bu işlərə start hələ 2022-

ci ilin əvvəllərindən verilib. 2022-ci il  
 fevral tarixində Azərbaycan Respub-

likasının Prezidenti -cü BA -ın Bakı 
şəhərində keçirilməsi ilə əlaqədar Təş-
kilat omitəsinin yaradılması haqqında 
sərəncam imzalayıb. Bu tədbirlə əlaqə-
dar olaraq, artıq kütləvi informasiya 
vasitələrindən məlumdur ki, konqresin 
keçirilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı ha-
zırlanıb və icra edilməsi üçün Nazirlər 

abineti tərəfindən aidiyyəti üzrə müva-
fiq tapşırıqlar verilib. 202 -cü il 10 yan-
var tarixində Azərbaycan Respublikası-
nın Nazirlər abinetində -cü BA -ın 
keçirilməsi ilə əlaqədar Prezident  
İlham Əliyevin sərəncamı ilə yaradılmış 
Təşkilat omitəsinin ilk iclası keçirilib. 

onqresə hazırlıq məqsədilə görülən 
işlər və Tədbirlər Planının icrasından 
irəli gələn məsələlər müzakirə olunub.

-cü Beynəlxalq Astronavtika 
onqresinin keçirilməsinə əsas cavab-

deh qurumlardan biri olaraq Azərbay-
can Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və 
Nəqliyyat Nazirliyinin, o cümlədən Azər-
baycan Respublikası osmik Agentliyi-
nin (Azərkosmos) sözügedən konqresə 
hazırlıqla bağlı fəaliyyəti ciddi hazırlıq-
dan xəbər verir. Həm respublikamızda, 
həm də beynəlxalq miqyasda kütləvi 
informasiya vasitələrində maarifləndiri-
ci və təşviqat işlərinin aparılması, kos-
mosla əlaqədar olan xarici təşkilatların 
rəhbərlərinin və müvafiq mütəxəssislə-
rin Bakıda keçiriləcək bu mötəbər təd-
birə yüksək dəyər verməsi təqdirəlayiq 
haldır.  

 o qresi  əhə i əti və o da  
ola  zlə tiləri iz arədə fi irləri -

iz araql d r.
– Yaşadığımız Yer ucsuz-bucaqsız 

kosmosdan kiçik bir zərrəcik kimi gö-
rünür. Biz istəsək də, istəməsək də bu 
böyük ainatın qanunları ilə idarə olu-
nuruq. Müasir elm, o cümlədən fizika 
və astronomiya ainatda mövcud olan 

materiyanın cəmi dörd faizini izah edə 
bilir. Qalan materiyanın 2 faizi gizli 
(görünməyən) maddə, 2  faizi isə gizli 
enerji şəklində mövcuddur. Bu və digər 
məsələlərin dərk olunması, kosmosun 
tədqiqi, mövcud sahədə yeni qanunla-
rın kəşf olunması, kosmik və astrofiziki 
hadisələrin dərindən dərki bəşəriyyətin 
gələcəyi üçün mühüm əhəmiyyət daşı-
yır.

Qlobal osmos Birliyinin bu il Bakı-
da toplanması onu göstərir ki, Azərbay-
can astronavtikanın təşviqi, qlobal sülh 
və firavanlığa nail olmaq üçün qlobal 
çağırışların və kosmik imkanların mü-
zakirəsi üçün nəinki Qafqazda, hətta  
dünyada unikal yerlərdən biridir.

Bakı onqresində beynəlxalq astro-
navtika və respublikamız üçün mühüm 
əhəmiyyət kəsb edən qərarların qəbulu 
beynəlxalq astronavtikanın, o cümlə-
dən Azərbaycanda kosmik sənayenin 
inkişafı, bu sahədə yeni infrastruktur-
ların yaradılması və kadrların hazırlan-
ması, yeni peyklərin orbitə çıxarılması, 
iqtisadiyyatın kosmik  uğurlara əsasla-
nan yeni sahəsinin sürətli və geniş inki-
şafı üçün perspektivlər açacaq və ölkə-
mizin iqtisadi qüdrətini gücləndirəcək.

Bütün bunlar bu il Bakıda -cü 
Beynəlxalq Astronavtika onqresinin 
uğurla keçiriləcəyini vəd edir. Azərbay-
can qlobal kosmos ictimaiyyətini Bakı-
da salamlamağı səbirsizliklə gözləyir. 

İnanırıq və ümidvarıq ki, bu mötəbər 
qlobal tədbirin keçirilməsinə, bu tədbir-
lə bağlı əlaqədar məsələlərin çevik və 
layiqli şəkildə həll olunmasına Azərbay-
can dövlətinin və hökumətinin çox yük-
sək səviyyədə və ciddi şəkildə hərtərəfli 
diqqət və qayğı göstərməsi onqresin 
uğurla baş tutmasını tam təmin edəcək.

Bu konqres, eyni zamanda, minlərlə 
xarici qonağın 28 ildən sonra işğal altın-
da qalmış torpaqlarını erməni əsarətin-
dən xilas edən Azərbaycan  dövlətinin  
sürətli inkişafını, milli mədəniyyətimi-
zi, tarixi abidələrimizi, xalqımızın qo-
naqpərvərliyini yaxından görməsi üçün 
nadir bir imkandır.  

S h əti apard   
ə alə ABDİNOVA

Bakı qlobal kosmos ictimaiyyətinin 
ali məclisinə hazırlaşır

eynəlxalq tronavti a onqre ində 5 indən çox n ayəndənin iştira ı lənilir

Yeni sərnișin qatarları istifadəyə verilir

2022-ci ilin sonlarında gətirilmiş dörd yeni qatardan sonuncusu 
da sazlama və sınaq işlərindən sonra xəttə verilib. Hazırda 

metropoliten xətlərində hərəkət edən yeni nəsil qatarlarının sayı 23-ə, 
vaqonların sayı isə 115-ə çatdırılıb.

Hər biri  vaqondan ibarət qatarlar 
Rusiyanın “Transmaşholdinq” Səhm-
dar Cəmiyyətinin tərkibinə daxil olan 
“Metrovaqonmaş” müəssisəsində “Bakı 
Metropoliteni” QSC-nin texniki şərtlə-
rinə uyğun istehsal edilib. Yeni xəttə 
buraxılmış 81-  B. 81-  B. model-
li qatar mikroiqlim nəzarəti sistemi ilə  
təchiz olunub.

Vaqondan vaqona birbaşa keçid 
sərnişinlərin qatar boyunca bərabər 
paylanması ilə yanaşı, sərnişin tutumu-
nun artmasına da təsir edir. Ümumilik-
də qatarların baş vaqonları 1 , orta 
vaqonlari isə 2  sərnişin üçün nəzərdə 
tutulub. Bu isə bir qatarın sərmişin tutu-
munun 1 1  sərnişin olması deməkdir. 
Onu da əlavə edək ki, baş vaqonlar 8, 

orta vaqonlar isə  nəfərlik oturacaq-
larla təmin edilib.

Baş vaqonlarda əlil arabası üçün 
yerlər, bundan başqa, müxtəlif yüklər 
də nəzərə alınmaqla, çoxfunksiyalı zo-
nalar ayrılıb. Qapıların enli olması isə  
sərnişinlərin vaqonlara daha rahat və 
sürətli minib-düşməsini təmin edir və 
bununla da qatarların sıxlıq şəraitində 
stansiyalarda yubanması xeyli azalır.

Yeni qatar “Həzi Aslanov–Dərnə-
gül” istiqamətində sərnişinlərə xidmət 
göstərir. Ümumilikdə, 2  yeni nəsil qa-
tarından -ü “İçərişəhər–Həzi Aslanov”, 
20-si isə “Dərnəgül–Həzi Aslanov” mar-
şrutu üzrə hərəkət edir.

Onu da əlavə edək ki, “Bakı Metro-
politeni” QSC dünya metro vaqonları və 

bu sahə ilə bağlı digər istehsal sahələ-
rinin təcrübəsini müntəzəm olaraq izlə-
yir, tətbiq olunan yeni texnologiyaların 
xarakter və xüsusiyyətini, ilk növbədə, 
sərnişindaşıma təhlükəsizliyi və rahat-
lığı, sərnişin məmnuniyyəti baxımından 
əsaslı yeniliklərin tətbiqini diqqətdə sax-
layır. Yeni müqavilənin uzunmüddətli 
əsasda bağlanması başlıca hədəflər-
dəndir. Eyni zamanda yeni vaqonların 
istehsalı ilə bağlı tərəfdaşın seçilməsi, 
sifariş həcmi və digər məsələlər barədə 
əlavə məlumatlar bütün prosedurlar ta-
mamlandıqdan sonra ictimaiyyətə təq-
dim ediləcək.

Fida  Ü Z ,
“Xalq qəzeti”



Haqq aşığı Xındı Məmməd
Borçalı özünün ulular əmanəti – böyük aşıq sənəti, aşıq məktəbi ilə şöhrət 
tapıb. Burada Sadıq Sultanov, Quşçu İbrahim, Xındı Məmməd, Hüseyn Saraçlı, 
Əmrah Gülməmmədov, Kamandar Əfəndiyev kimi dədə ozanlar sənət zirvəsinə 
yüksəlib. Onların sırasında Aşıq Xındı Məmməd saz-söz sərrafı kimi daha çox 
məşhurdur. Sənəti ilə yaddaqalan ucalıqlar yaradıb. Bu da ona şəriksiz şöhrət 
qazandırıb. O, haqq aşığı idi...

ındı Məmmədin “Dilqəmi” hava-
sı üstündə yanıqlı-yanıqlı oxuması hələ 
uşaq yaşlarımdan ruhuma hopub. İndi 
bu sətirləri yazarkən, özüm də “Dilqəmi” 
üstündə köklənirəm. əyalım kəndimizin 
payız toylarına, fikrimdə canlandırdığım 
aşıq məclislərinə yön alır. Üzü Borçalıya 
yol gedirəm...

ındı Məmməd məclislərdə çox gözəl 
dastan danışardı. Sənəti ilə yanaşı, ha-
zırcavablığı, gözəl qaravəlli bilicisi kimi 
də sevilirdi. Oxuyanda havacatdan-hava-
cata elə ustalıqla keçid edirdi ki, səsinin 
ahənginin dəyişdiyi və yorğunluğu hiss 
olunmurdu.

Şeirləri də ındı Məmmədin ilhamının 
və istedadının böyüklüyündən xəbər verir. 
Onun şeir dili heyrət ediləcək dərəcədə 
aydın və təmizdir. önül çılğınlığı sazı-
na və sözünə hopmuşdu. lçülü-biçili, 
canı-dildən süzülüb gələn, sənət cilalı 
şeirləri qərinələr, əsrlər ötsə də, sözün 
ucalığından enmir. O, “Divani”, “Təcnis”, 
“Qoşma”, “Gəraylı”, “Müxəmməs” və s. 
üstündə neçə-neçə şeirlər yazıb. Cığalı 
təcnisləri də aşıq poeziyasının ən gözəl 
örnəkləri sırasındadır. “Ay hayıf!” rədifli 
cığalı təcnisi bu qəbildəndir:

Nəzər qıldım tənəzzülün işinə,
Mərd yerini namərd aldı, ay hayıf.
Mən aşıqəm, ay hayıf,
Getdi, oldu ay hayıf.

***
Getdi, daha qalmadı
Qədir bilən, ay hayıf.
Qədir bilən, şirin gülən dostları
Fələk vurub ayrı saldı, ay hayıf.
Burada bir könül titrəyişi, bir ilham lən-

gəri var. Şeirin misra yatımına fikir verin. 
Deyim tərzinin axarı, sözün dərin məna-
sı oxucunu valeh edir. Fikir sözlə obrazlı, 
qafiyələnmiş və ahəngdar şəkildə ifadə 
olunub. Axıcılıq və ahəngdarlıq daha qa-
barıq nəzərə çarpır. Onun bu cığalı təcnisi 
Borçalıda ellikcə dildə-dodaqda dolaşır. 

stadlardan dərs alan ındı Məmməd 
geniş yaradıcılıq yolu keçib. Onun bir çox 
ustad aşıqlarla, o cümlədən dövrünün ta-
nınmış el şairləri Şair Ağacan, Şair Nəbi, 
Təhləli Novruz və başqaları ilə deyişmələ-

rində haqq aşığı olduğu aşkar görünür. 
Borçalıda neçə-neçə şagirdi ondan 

dərs alıb. Onlardan Aşıq Məhəmməd Sa-
daxlı, Aşıq Allahyar, Aşıq Ziyəddin, Aşıq 
Seyfi və başqaları ındı Məmmədin sənət 
bulağından su içiblər. Şagirdləri arasında 
ustadın oğlu Gülabının isə əvəzi yox idi. 

ındı Məmməd şagirdlərinə isti ürəklə ya-
naşıb, sənətin sirlərini onlara sevə-sevə 
öyrədib. Aşıq Ziyəddin Borçalı öz ustadı 

ındı Məmməd haqqında deyirdi:
– Saza vurğun idim. stad aşıqlar 

bizim kəndə toya gəlirdilər. Bir dəfə də 
ustad ındı Məmməd gəlmişdi. Toyda ağ-
saqqallar məni göstərib dedilər ki, icazə 
ver, bu uşaq bir hava oxusun... Oxudum, 
ustadın xoşuna gəldi. ındı Məmməd 
ifamı və saza vurğunluğumu yüksək qiy-
mətləndirdi. İfamı dinlədikdən sonra məni 
özünə şəyird götürdü. Onun daxili dünya-
sının gözəlliyi şəyirdlərinə də sirayət edir-
di. Bir ustad kimi onların ürəklərinə yol ta-
pırdı. Təmkinli davranışı, ədəb-ərkanı da 
heç vaxt yaddaşımdan silinən deyil. Bu, 
uca keyfiyyətləri onun “Çata bilməz” adlı 
şeirində daha qabarıq nəzərə çarpır.

Köklü bir qayanı, atalar demiş,
Qaldırıb yerindən yel ata bilməz.
Layiq bilib sığışdırmaz adına,
Namərd kölgəsində  

       mərd yata bilməz.
***

Dolandım elləri aşıq sanında,
Gövhər xırd eylədim  

       mərd meydanında.
Arif bazarında, sərraf yanında
Hər yetən zər alıb, zər sata bilməz.

ındı Məmmədin ömür yolu heç də ha-
mar olmayıb. Hələ 1 0-cu illərdə bu Bor-
çalı bülbülü şərlənərək həbs olunub, bir 
müddət Tiflisdəki Metex qalasında yatıb. 
Deyilənə görə, həbsdə olanda ürəyi qu-
barlanır. Dörd divar arasında sazsız-filan-
sız, zil səsilə nisgilli “Mansırı” oxuyur. Səsi 
şəlalə kimi çağlayır. Həmin anda həbsxa-
nanın rəisi də bu səsi eşidir. Göstəriş ve-
rir, ındı Məmmədi onun yanına gətirirlər. 
Həbsxananın rəisinə məlumat verirlər ki, 
bu, aşıqdır. Onun gözəl səsinə, avazına 

valeh olan həbsxana rəisi ındı Məmmədi 
həbsdən azad edir.

İkinci Dünya müharibəsi başlayanda 
ındı Məmməd də cəbhəyə gedib. Mü-

haribəyə yola düşməzdən əvvəl canından 
artıq sevdiyi sədəfli sazını Cəngi  havası 
üstündə kökləyib evinin divarından asıb.

Müharibədən sağ-salamat evinə qa-
yıdan aşıq, sazını sinəsinə sıxıb sənətini 
davam etdirib. mrünün sonunadək “Mən 
qocaman bir aşığam, Meydanda mər-
di-mərdanə”, – deyib oxumaqla, könül-
lərə bütün sevgilərin ucalığında dayanan 
sənət sevgisi bəxş edib:

Səhər tezdən bağ içində,
Gülün marağındayam,
Səyyad kimi səhralarda,
Səsin sorağındayam.
Nə müddətdir intizaram,
Gözləyirəm yolları.
Məcnun kimi məskən salıb,
Leyli bulağındayam.

***
Salıb məni nəzərindən
Çərxi fələk – o zalım,
Tənə sözün xəstəsiyəm,
Pərişandı əhvalım.
Dərd əlindən gecə-gündüz
Qanlar ağlar xəyalım.
Kərəm kimi tərsa sevib,
Əsli sorağındayam.

***
Borçalı aşiqiyəm,
Xındı Məmməd adımdır.
Ellərimə şadlıq, varlıq
Məqsədim, muradımdır.
Nişan verim, Qaçağandan
Ağacan ustadımdır.
Məskənimdir Qaş Muğanlı,
Yolun qırağındayam.

 ındı Məmməd ömrünün sonunadək 
Borçalının Qaş Muğanlı kəndində yaşayıb 
və 1 8-ci ildə rəhmətə gedib. Qəbri doğ-
ma kəndindədir. Ruhu şad olsun!..

Həzi HƏ ƏNLİ, 
ai li i t

Dublyaj filmlərində Azərbaycan 
dili normalarına sayğısızlıq
“Xalq qəzeti” ilə Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitorinq Mərkəzinin 

birgə layihəsinə əsasən, ölkəmizdə xarici filmlərin dublyajı zamanı yol verilən 
və qeydə alınıb sistemləşdirilən qrammatik norma pozuntularını, üslub və 
ifadə yanlışlıqlarını oxuculara təqdim edirik.

 ra ati  or a poz t lar
Müas r Azərbaycan d l  mükəmməl 

qrammat k quruluşa, zəngin lüğət tərki-
binə və ifadə vasitələrinə malikdir. Bununla 
yanaşı, dilimizin hüdudsuz imkanlarından 
yetərincə və düzgün istifadə edilməməsi 
halları təəssüf doğurur. Monitorinqin nəti-
cələri daha çox morfoloji aspektdə ismin 
hal şəkilçilərinin qarışdırılması, başqa 
sözlə, idarə əlaqəsinin pozulması, sintak-
tik əlaqələrin pozulması, 
inversiya, dilimiz üçün 
səciyyəvi olmayan cümlə 
quruluşu özünü göstə-
rir. Onlardan bəzilərinə 
nəzər salaq:

Biri ci ( iri cisi), 
əsgərlər* həm şə özlər n  
lay ql  apar al d r 
(apar al d rlar). Hamı 
bir yerdə. İ c  (i i -
cisi), əsgərlər* öz hərb  
təcr əsi i (təcr ələ-
ri i) daha da tə illəş-
dir əlidir (tə illəş-
dir əlidirlər). Ü c  
( c s ), əsgərlər  
həm şə hərb  andına sad q ol al d r (ol-

al d rlar). D rd c  (d rd c s ), 
əsgərlər  həm şə qənaətc l ol al d r (ol-

al d rlar) (bədii film).
Bu nümunədə sintaktik əlaqə pozun-

tusunu, xəbərin mübtəda ilə uzlaşmama-
sını müşahidə edirik. ontekst, həmçinin 
sıra sayına mənsubiyyət şəkilçisinin əlavə 
olunmasını tələb edir.

İlyas, bu gün uzun ol ( ola) çıxırsan 
(bəd  lm).

Burada hal şəkilçisinin fonunda idarə 
əlaqəsinin pozulmasını müşahidə edirik.

İct ma  nəql yyatdan st fadə etmək 
üçün sə eqativ ovid test əti ə

i ( ovid testi i  eqativ cava ) 
göstər lməl d r (sənədl  lm).

Bu isə söz sırasının pozulması, sin-
taktik norma pozuntusu halıdır.

Siz alet a la  z rəqs zlə  
d qqətlər  ( z rəqsi izlə aletş as-
lar  diqqəti i) cəlb eləmək istəyirsiniz? 
(cizgi filmi).

Bu kampyuterlər çoxdan h əli lər 
( h əli dir) (bədii film).

 Nümunədə mübtəda və xəbərin uz-
laşması qorunmayıb, kəmiyyət pozulub.

 Hər bir sənaye sahələri (sahəsi) 
üzrə mütəxəssislərlə* tam işlək* modellər 
hazırlamışıq (sənədli film).

 Burada isə miqdar sayı ilə ifadə olu-
nan ismin cəm şəkilçisi ilə işlənməsi halını 
müşahidə edirik.

Üsl  və fadə səhvlər
Monitorinqin nəticələrinə əsasən 

deyə bilərik ki, tərcümələr zamanı üslubi 
səhvlərə də yol verilir. Fikrin aydın ifadə 
edilməməsi, söz və ifadələrin düzgün se-
çilməməsi də təəssüf doğuran məqamlar-
dandır:

Ama vək l m z Ərhan beyin dediyi kimi 
əh ə ə izə so s za qədər i a -

ra  ( əh ə ə i  ədalətli qərar verə -
cə i ə id əslə irə ) (teleserial).

Akvariumlar daha əvvəl olmasa da, 
Viktoriya dövründən bəri mövcuddur. 
Hətta indinin özündə belə, şüşə qutu 
çər s ndə su olduğca ovsunlayıcı görünür. 
(Akvariumlar Böyük Britaniya kraliçası  
I Viktoriyanın hakimiyyəti dövründən is-
tehsal olunur. İşığı daxilə asanlıqla keçir-
diyi üçün şəffaf akvariumlardakı su daha 
aydın və duru görünür) (sənədli film).

Şə af ş şələr  ər d  isti prosesi 
(şə af ş şələri  əridil əsi prosesi i) 
təhl l eləyəcəy k (sənədl  lm).

Biz qayka və şaybaların i lə i i 
a r q (haz rla as  s llar  haqq da 
da ş r q) (sənədli film).

1 -cü ildə döyüşlərə* son qoyul-
duqdan sonra oların raketləri* və tankları 

z e lə i ə  at r (  ə i i aza-
larda qor r) (sənədli film).

Parisi  iqli  hədə əri ə at aq 
istə irsi izsə, burada, zəngin qərb səna-
ye ölkələrində iki tonlux elektrikli ... sahib 
olmaq a ş  de il (sənədli film).

Metro ərazisi təxminən 0 milyon i -
sa a ev sahi li i edir. Və onu müşayiət 
edən avtomobillər, avtobuslar* və moped-
lər* çoxlu tullantıya çevr l r (sənədl  lm). 
(Bu ərazidə hərəkət edən çoxsaylı avto-
mobillər, avtobuslar və mopedlər havanın 
dəhşətli dərəcədə çirklənməsinə səbəb 
olur ( onteks Dehlidə havanın yüksək sə-
viyyədə çirklənməsi ilə bağlıdır)).

Nyu-York sakinləri şəhərin tranzit xət-
tini ürək-damar sisteminə bənzədirlər. 
Qan dövranında olduğu kimi yol şəbəkəsi 
sanki böyük bir almanın bütün ehtiyacları-
nı ödəyir (sənədli film).

Son iki nümunədə cümlələr bir-biri ilə 
məntiqi ardıcıllıqla bağlanmır və fikir anla-
şılmaz olaraq qalır. 

Tərcümənin yüksək səviyyədə olun-
maması, mütərcimlərin yol verdikləri üs-
lub xətaları filmin həm bədiiliyinə, həm də 
mükəmməlliyinə xələl gətirir:

Boran və çovğunlarla  yonulmuş son 
dərəcə soyuq dağlar Yer z də ə  d ş-

ə  e lə ə  iridir (Yer pla eti i  
ə  təhl əli erləri də dir) (sənədli 
film).

Dünya əhalisinin 2 -si ele tri lə 
hərə ət etmək üçün asir i frastr -
t ra sahi  ol a  z  illərə aşa 

ələcə i bölgələrdə yaşayırlar (Dünya 
əhalisinin 2/3-si elektromobillərlə hərəkət 
üçün müasir infrastrukturun uzun müddət-
dən sonra qurulacağı bölgələrdə yaşayır) 
(sənədli film).

Çünk  bu t p b r avtomob l n tamam lə 
elektr kl  olacaq gələcəy zamanda ətrafı-
mızda olmağa nə qədər davam edəcəyini 
kim bilir? (Çünki bu tip elektrik avtomobil-
lərinin istehsalının gələcəkdə həyata ke-

çirilib-keçirilməyəcəyini bilmirik) (sənədli 
film).

Sonra traktorlar* kaktus meyvələrini 
emal zavoduna göndərir (Sonra kaktus 
meyvələri traktorlarla emal zavoduna da-
şınır) (sənədli film).

Məni də  ard   qədər 
i li ə  so ra (  qədər əti li də  

ard a rə), mənə elədiyi bu qədər 
yaxşılıqdan sonra gözündən düşməydən 
qorxdum (teleserial).

Əvvəldə qeyd etd y m z k m , uşaq 
lmlər ndə üslubi xətalar xüsusilə yol ve-

rilməzdir:
Bir o  illər da  əvvəl ( o  qə-

di  za a larda) bizim planetimizdə di-
nozavrlar yaşayıb. O lar  sort  əhə  
idi. (Onlar nəhəng idilər). Lakin bu qədər 
böyük olanların içində xırdalara da rast 
gəlmək mümkündür (Lakin iri dinozavr-
larla yanaşı, kiçik dinozavrları da görmək 
mümkün idi). Bu dinozavrlar pişi  o -
da idilər (o qədər i i  idilər i, zə 
də rd lər) (cizgi filmi).

Bizim yanımızda, planetimizdə isə in-
sanlar* yaşayır. Onlar* müxtəl f quruluşda, 
ölçüdə və rənglərdə olur (Bizim plane-
timizdə isə insanlar yaşayırlar. Onlar 
müxtəlif bədən quruluşuna, ölçüsünə və 
dəri rənginə malikdirlər) (cizgi filmi).

Bu Yer kürəsidir. Onun qayğısına qal. 
O sahi  old z e a ə va l . (O 
hamımızın evidir) (cizgi filmi).

Yer ürəsi Günüdür. Yer isə d a-
da la la  ir hissəsidir ( ai atda  
pla etlərdə  iridir) (cizgi filmi).

Amma bu gün Yer ürəsi Günüdür. 
Pla etdə  ədə z vq al aq a ş d r 
(Planetimizi təbiəti sevməklə, ondan zövq 
almaqla kəşf edəcəyik) (cizgi filmi).

Bu, nədir? Bu, sənin da ili orqa iz-
i dir. Bu fikirləşən* beynimdir, nəfəs 

alan ağc yərlər m , ürəy  qan ötürür (Bu, 
sənin orqanizminin və daxili orqanlarının 
elektron maketidir) (cizgi filmi).

Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi zəngin 
olduğu halda, dublyajda dilimiz sönük və 
çox quru təsir bağışlayır. Müşahidə olu-
nan növbəti norma pozuntusu tavtologiya 
və sözlərin yersiz təkrarı ilə bağlıdır:

Mənim bir xasiyyətim var, hansı oğ-
lan ə i  (izafi söz) qızıma rast əlsə 
(q z la evlə ə  istəsə), onda gərəy* 
mənimlə haqq-hesab çürütsün. Bəlkə də, 
üç nəfərlə bacara bilmərəm, amma işdir, 
olar* mən mlə bacarmasa, (fi ir ata-

a d r). Qızımın yanında onu qoruya 
bilən bacarıqlı, dürüst, cəsarətli* birinin 
olduğunu görməy  istərdim. Mən ral 
old  ( z  ral i i hiss etdi-

i ) üçün stəyirəm ki, ə i  (izafi söz) 
şahzadəmi də qoruyan, onun qayğısına 
qalan mən m k m  güclü  biri olsun. Çünki 

ə  (izafi söz) heç vaxt razı olmaram ki, 
mən m (izafi söz) qızımın həyatında olan 
şəxs qorxaq, cəsarətsiz biri olsun (sənədli 
film).

Axı bizim Sezar çox zəldir. Bu adi 
zəlli  deyil. Elə-belə zəll  deyil. Bu 

gözəlliyin son həddidir. Güzgü Sezarın 
zəlli i də  daha o  zəlli  ə s 

etd r ə  qt dar da de l. Çünki bu, 
mümkün deyil. Axı Sezar hamıdan zəl-
dir. Bu, bu, mümkün deyil, mümkün deyil. 
Amma o Sezarın zəlli i də  az ola  

zəlli i əks etdirə bilməz. Hətta Sezar 
nə qədər təvazökar olsa belə, axı bu, Se-
zarın zəlli i ə qarşı bir təhqir olar (bə-
dii film).

Təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazım-
dır ki, dublyaj olunan filmlərin monitorinqi 
zamanı aşkara çıxardığımız yanlışlıqlar 
ana dilimizin inkişafına mane olur, ədə-
bi dilimizə yad təsirlərin nüfuz etməsinə 
yol açır. Ana dili bizim ən mühüm mənəvi 
dəyərimizdir. Dilimizin saflığını qorumaq 
hər birimizin ümdə vətəndaşlıq borcudur. 
Biz Azərbaycan ədəbi dilinin bütün norma 
və prinsiplərinə riayət etməklə həm səlis, 
rəvan nitqə, savadlı danışıq qabiliyyətinə 
malik ola, həm də milli kimliyimizi qoruya 
bilərik.

G el HAC Y A, 
 vlət il i i a  a a  

M it i q Mə əzi i   
a a  tə ə i i 

Media ana dilimizin aynasıdır

“Mən Azərbaycan vətəndaşıyam!”
Azərbaycan 32 ildir ki, müstəqillik qazanıb. Amma nədənsə biz hələ də 
farsların soyadlarımıza hopdurduğu “-zadə”, sovetlərdən “miras” qalmış 
“-ov”, “-yev” sonluqlarından xilas ola bilməmişik. 

Soyad sonluqları tarix, etnoqrafiya, 
ədəbiyyatşünaslıq, milli dəyərlər və s. 
üçün də böyük əhəmiyyətə malikdir. Şəxs 
sonluqları, müəyyən mənada, tarixi ka-
teqoriyadır, milli kimlik məsələsidir. 

Farsların hökmranlığı illərində Azər-
baycan türkləri üçün fars, eləcə də so-
vetlərin repressiya maşını işə düşdükdən 

sonra, xüsusilə də 1 0-cu illərin ikinci 
yarısından başlayaraq, rus soyad sonluq-
ları tətbiq edilib. Bu, xalqımızı milli özünü-
dərkdən, tariximizdən uzaqlaşdırmaq idi. 
Farslaşdırma və ruslaşdırılma siyasəti-
nin tərkib hissəsi idi, repressiya idi. Bəs 
indi? Biz ki, qədim tarixə malik, dünyada 
öz sözünü deyən müstəqil Azərbaycanın 
vətəndaşlarıyıq. Təəssüf ki, bu gün heç 
bir məcburiyyət olmasa da, özgə soyad 
sonluqları qalmaqda davam edir. 

Soyad sonluğu kimi bir dəyər niyə 
millilikdən uzaq düşməli, yadlaşmalıdır? 
Azərbaycan dilinin saflığının qorunması-
na çalışan alimlərimiz bu məsələ barədə 
nə düşünürlər?

Bizimlə söhbətində AMEA-nın həqiqi 
üzvü, Milli Məclisinin deputatı Nizami 
Cəfərov məsələnin aktual olduğunu, lakin 
diqqətdən yayındığını dilə gətirdi. Bildirdi 
ki, ad, soyad və sonluqlarla bağlı 10–1  il 
əvvəl xüsusi komissiya yaradıldı: “ omis-
siyanın tərkibinə filoloqlar, ideoloqlar, si-
yasətçilər, bu işin texnologiyasını bilənlər 
daxil idi. eyli müzakirələr aparıldı. Qəra-
ra gəlindi ki, soyad sonluqları ilə bağlı qəti 
hökm vermək düzgün deyil. Biz milli son-
luqları əhaliyə, xüsusən də yeni doğulan 
övladların valideynlərinə təklif formasında 
təqdim edə bilərik. Milli sonluqlar kimi “-lı”, 
“-li”, şəxssiz forma (Səməd Vurğun, Nəbi 

əzri və s.) və eksperimental forma kimi 
“oğlu”, “-gil”, “-soy” sonluqlarını da qəbul 
etdik. Daha sonra “-zadə” sonluğu ilə bağ-
lı müəyyən mübahisələr ortaya çıxdı və 
bu sonluğun qəbul edilməsini də nəzərə 
aldıq. Bu, əlbəttə ki, qanun deyil, hüququ 
qüvvəsi yoxdur, sadəcə təşəbbüsdür, tək-
lifdir. Burada söhbət təkcə soyad sonlu-
ğundan gedir, soyadın özünün dəyişdiril-
məsindən yox”. 

AMEA-nın həqiqi üzvü onu da əlavə 
etdi ki, Azərbaycanda yaşayan azsaylı 
xalqları da nəzərə almalıyıq, onların da öz 
ənənələri var. Biz onları soyad sonluqları-
nı dəyişdirməyə məcbur edə bilmərik. 

Milli Məclisin deputatı, alq şairi Sabir 
Rüstəmxanlı qəzetimizə açıqlamasında 
dedi ki, soyad sonluqları ilə bağlı hələ sovet 

dövründə mövqeyini bildirib, dəfələrlə bu 
məsələ haqqında danışıb: “Hələ 1 2-ci 
ildə Milli Məclisdə qəbul edilən qərarların 
birində deyilirdi ki, şəxs “-ov”, “-yev” son-
luğu yerinə “-lı”, “-li” və ya “-oğlu” yazdıra 
bilər. Təəssüf ki, bu məsələ müstəqilliyin 
ilk illəri unuduldu. İşğal və müstəmləkə 
dövründə zor gücü ilə qəbul etdirilmiş fars 
və rus soyad sonluqlarından uzaqlaşmalı-
yıq. Müstəqilliyin əvvəlində bu məsələnin 
üstünə ciddi düşsəydilər, görün, nə qədər 
şəxsin soyad sonluğu milliləşmiş olacaq-
dı”. 

alq şairi soyad sonluqlarına dövlətin 
gerbi, bayrağı, himni kimi milli atributların-
dan biri olaraq yanaşılmasını doğru hesab 
edir. 

Sabir Rüstəmxanlı sual edir, “Niyə qey-
diyyat şöbələrinə tapşırılmır ki, yeni doğu-
lan uşaqların valideynlərinə milli soyad 
sonluğunun yazılması başa salınsın?”

Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Mü-
dafiə Liqası İcraiyyə omitəsinin sədri 
Sahib Məmmədov da o fikirdədir ki, soyad 
sonluğu problemini nəsil dəyişikliyi həll et-
məlidir: “Yeni doğulan uşaqlara rus, fars 
soyad sonluqları verilməməlidir. mrü-
mün yarısını sovetlər birliyində yaşadığı-
ma görə, mən köhnə soyadımda qalmaq 
istəyirəm. Yox, əgər qanun qəbul edilərsə, 
məcburiyyət olarsa, dəyişərəm”. 

Hüquqşünas Elgün Alıyev isə bildirdi 
ki, mövcud qanunvericilikdə qayda budur 
ki, soyad sonluğu seçmək sərbəstdir. Bu 
halda vətəndaşlarımızın üzərinə də məsu-
liyyət düşür. Milli şüur, Azərbaycan təəs-
sübkeşliyi, xalqa, tarixə bağlılıq insanın 
ruhundan gəlməlidir. “Məsələn, Nazirlər 

abineti Prezidentin fərmanına uyğun ola-
raq “Adın, ata adının və soyadın verilmə-
si və dəyişdirilməsi Qaydaları”nın təsdiq 

edilməsi barədə 12 may 2011-ci il tarixli 
qərarının -ci bəndində soyad sonluqları-
na dəyişiklik edilməsi məsələləri tənzim-
lənir. Azərbaycanda 18 yaşına çatmış hər 
bir vətəndaşın ərizəsinə əsasən onun 
mövcud soyadının sonluğuna dəyişiklik 
edilir. 18 yaşına çatmayanların soyadları-
nın sonluğuna dəyişiklik onların valideyn-
lərinin və digər qanuni nümayəndələrinin 
(övladlığa götürənlərin, qəyyumun və ya 
himayəçinin) ərizəsi əsasında həyata ke-
çirilir. Hər iki valideynin soyadının sonluğu 

dəyişdirildikdə, 18 yaşına çatmayanların 
soyadlarının sonluğu da dəyişdirilir. 10 
yaşına çatmış uşağın soyadının sonluğu 
yalnız onun razılığı ilə dəyişdirilir. Soyadın 
sonluğuna dəyişiklik edilməsi ilə əlaqədar 
müvafiq aktlarda bu barədə qeyd edilir və 
yeni şəhadətnamələr verilir”.

Ziyalılar bildirirlər ki, köhnə nəsli anla-
maq olar, çoxu bu soyadla tanınır. Azər-
baycan və onun hüdudlarından kənarda 
necə məşhurlaşıblarsa, elə də toxunul-
maz qalmalıdır. Amma yeni nəsli milliləş-
dirmək lazım idi. Otuz iki il keçməsinə 
baxmayaraq, hələ də gec deyil. 

Nəticə olaraq bu qənaətdəyik ki,  
soyad məsələsi ilə bağlı insanlara sərbəst-
lik verilməlidir. Lakin “-ov”, “-yev”, “-zadə” 
sonluqlu soyadların çoxluq təşkil etməsi 
o təsəvvürü yaratmasın ki, biz bu son-
luqlardan imtina etmək istəmirik. Əslində 
bu, texniki olaraq davam edir. Bakıda yüz 
nəfər arasında apardığımız sorğudan və 
ictimai rəylərdən bu nəticəyə gəldik ki, çox 
insan soyad sonluğuna fikir vermir, qey-
diyyat şöbələrində ata soyadı necədirsə, 
övlada da elə yazılır. İstərdik ki, qeydiyyat 
şöbələri şəxsi qeydiyyata aldığı zaman bu 
məsələni tövsiyə xarakteri olaraq diqqətə 
çatdırsınlar. Lakin qeydiyyat şöbələrindən 
aldığımız açıqlamalardan görünür ki, bu, 
həyata keçirilmir. 

Hər soyad özündə Vətəni, eli, ulusu, 
nəsli-kökü ehtiva etməlidir. Yabançı son-
luqları olan soyadlar “soy” bildirmir, milli 
kökdən yayındırır. Gəlin, belə demək üçün 
özümüzdə təpər tapaq: “Mən Azərbaycan 
vətəndaşıyam!”

Rizva  İ RƏ OĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Adımız, soyadımız…
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Mərkəzi depo aptekində özbaşınalıq

Dərman vasitələrinin keyfiyyəti və 
qiymətlərindəki özbaşınalıqlarla 
bağlı söz-söhbətlər axır vaxtlar 
yenə ictimaiyyət arasında geniş 
müzakirələrə sabəb olub. Əslində, 
bu məsələ əvvəllər də müxtəlif 
səviyyələrdə dəfələrlə qaldırılmış və 
dərman vasitələrinin qiymətlərinin 
tənzimlənməsində qayda yaratmaq 
məqsədilə müəyyən tədbirlər 
görülmüşdür.

Tarif (qiymət) Şurasının ötən il ke-
çirilən iclaslarında Azərbaycanda  is-
tehsal olunan və xaricdən alınıb gə-
tirilən dərman vasitələrinin  dəyərləri 
təsdiqlənmiş və preparatların siyahısı 
həm rəsmi və qeyri-rəsmi qəzetlərdə, 
həm də Tarif Şurasının rəsmi  internet 
saytının ( .tarif.gov.az) “Dərman 
vasitələri” bölməsində yerləşdirilmişdi.

Şuranın 2022-ci il avqustun 1-də 
keçirilmiş iclasında bildirilmişdir ki, ti-
carət adı, farmasevtik forması, təsir- 
edici maddəsinin adı, dozası, ticarət 
qablaşdırılması, miqdarı, istehsal ölkə-
si nəzərə alınmaqla, indiyədək qiymət-

ləri təsdiq edilmiş dərman vasitələri-
nin sayı 1  min -yə çatdırılmışdır. 
Təsəvvür edirsinizmi, bu qədər adda 
dərman vasitələrinin siyahısı və təsdiq 
olunmuş qiymətləri mətbuatda, o cüm-
lədən “ alq qəzeti”nin bir neçə sayında 
dərc olunmuşdur.

Bundan sonra bir müddət dər-
manların qiymətlərindəki fərq aradan 
qalxdı. Amma dərman vasitələrini kə-
nardan ölkəmizə gətirənlərinmi, yaxud 
satışı təşkil edənlərinmi təqsiri ucba-
tından Azərbaycan apteklərində qiy-
mətlər, necə deyərlər, “alışıb  yanır”.  
Eyni ölkənin  və eyni  müəssisənin  

istehsalı olan dərmanların  qiymətlə-
ri qonşu dövlətlərdəkindən,  deyək ki, 
Türkiyədən, Gürcüstandan,  İrandan... 
bir neçə dəfə bahadır...

Bu, bir  yana qalsın, son zamanlar 
ayrı-ayrı apteklərdə satılan dərmanla-
rın qiymətlərində də “oynamalar” baş-
lanıb.

Fevralın 20-də Rəşid Behbudov 
və 28 May küçələrinin kəsişməsində 
yerləşən Mərkəzi depo aptekindən bir  
qutu “Flomax MR” aldım. Otuz bir ma-
nat ödədim. Hollandiyanın lisenziyası 
ilə Türkiyədə  istehsal edilmiş 1 qu-
tunun içərisində 0  kapsul olur. Son 
bir neçə ildə bu dərmandan istifadə 
etdiyimə görə qiymətlərdəki fərqi hiss 
edirəm. Əvvəllər 1  manata alırdım, 
sonra  tədricən 2  manata  qalxdı. Sa-
tıcı qızdan qiymətin qalxması səbəbini 
soruşdum.

– Bizə depodan o qiymətə gəlir, – 
dedi.

– Bəs depo aptekinin digərlərindən 
fərqi nədir? – soruşdum.

Cavab verdi ki, biz, onlardan fərqli 
olaraq, bəzi  mallara endirimlər eləyə 
bilirik. 

Satış qəbzini aldım. Qəbzdə aldı-
ğım malın adı yazılmamışdı...

Oradan çıxıb 28 May küçəsindəki 
“Elit” aptekinə girdim. Satıcı “Flomax 
MR”  dərmanını gətirdi, qutunun üzə-
rində “2  manat”  yazılmışdı. Fikirləş-
dim ki, bəlkə  bunlar  malı əvvəlcədən 
alıblar, qiymətlər sonradan qalxıb. Malı 

nə  vaxt aldıqları ilə  maraqlandım. Sa-
tıcı: “Yenicə almışıq”, – dedi. Deməli,  
hər şey aydındır...

Apteklərin bəzilərində nəzarətsiz-
likdən özbaşınalığa, əliəyriliyə və digər 
qanun pozuntularına yol verilir. Dər-
man preparatlarının qiymətlərinin həd-
dən artıq baha olması isə...  Milli Məc-
lisin son iclaslarının birində deputatlar 
bu barədə konkret faktlarla və hərtərəfli 
danışmışlar. Vəziyyəti nizama salmaq 
üçün, görünür, daha ciddi tədbirlərə 
ehtiyac var.

İRİY , “Xalq qəzeti”

e li a

“Xalq qəzeti”nə yazırlar 

Lerik camaatının 
avtobus dərdi 

Uzun illərdir, Lerikdə ictimai 
nəqliyyat işləmir. Halbuki, sovet 
vaxtı bu dağlıq rayonda 28 avtobus  
xətti fəaliyyət göstərirdi. Keçmiş 
ittifaq dağılandan sonrakı ilk 
illərdə rayonumuzda avtobus 
marşrutları necə ləğv olundusa, 
indiyə qədər bərpa edilməyib. 
Buna görə də kəndlərimizin əhalisi 
rayon mərkəzinə, digər yaşayış 
məntəqələrinə, həmçinin Lənkəran 
şəhərinə gedib-gəlməkdə böyük  
çətinliklərlə üzləşir. 

Piran kəndi Lerikin böyük yaşayış 
məntəqəsidir. Rayon mərkəzindən təqribən 
0 kilometr  aralıda yerləşir. Ətraf kəndlər-

dən də mərkəzə getməkdən ötrü buraya 
düşməli olurlar. Lənkəran–Lerik avtomobil 
yolu kəndin mərkəzindən keçir. İctimai nəq-
liyyat olmadığına görə, neçə illərdir ki, bu 
yolda taksi sürücüləri “cövlan” edirlər. Yol 
haqqı isə baha başa gəlir. Təsəvvür edin 
ki, rayonun çox kəndindən mərkəzə ge-
diş-gəliş 1  manata başa gəlir, bu isə məh-
dud  maddi  imkanlı insanlar üçün qətiyyən  
sərfəli deyil. Təəssüf ki, bütün əlaqədar 
təşkilatlara məlum olan bu sosial məsələ öz 
həllini tapmır ki, tapmır. 

Dövlətimiz son vaxtlar əhalinin rahatlığı 
üçün əksər ucqar dağ kəndlərinə belə as-
falt yollar çəkib.  İctimai nəqliyyatın yoxlu-
ğu səbəbindən qanunsuz taksi fəaliyyəti ilə 
məşğul olan sürücülər “kəlləçarx” qiymətlər-
lə camaatın rahatlığını pozurlar. Yol haqqı-
nı onlar öz istədikləri kimi müəyyən edirlər. 
Nədənsə rayonda ictimai nəqliyyat istəyən 
əhalinin bu tələbi diqqətsiz qalmaqdadır. 

Zəfər  OR CO L , 
Leri  ra o ,  

Bradi ə d sa i i

120 illik tarixi olan Azərbaycan kinosu dünya kinematoqrafiyasında 
özünəməxsus yerlərdən birini tutur. Sovet dövrü filmlərimizi hətta 
kinematoqrafiyamızın ən parlaq nümunələri hesab etmək olar.  Lakin 
müstəqilliyimizin bərpasından sonra etiraf edək ki, Azərbaycanda kino 
sənayesi müəyyən tənəzzül dövrünü yaşadı. 

Təkəmseyrək sanballı filmlərdən 
başqa ciddi və sanballı ekran əsər-
ləri ərsəyə gətirilmədi. Əvəzində şit, 
darıxdırıcı, heç bir məzmun və ma-
hiyyəti,tərbiyəvi əhəmiyyəti olmayan 
serial sənayesi inkişaf etməyə başla-
dı.  Qısası, kino zövqümüz korlandı, 
dünya kinosu səviyyəsində çəkiləcək 

hansısa filmin ortaya qoyulmasına 
olan inamımız isə zəiflədi.  Lakin dü-
şünürük ki, dövlətin ciddi müdaxiləsi 
kinematoqrafiyamızın  “ağ atlı oğ-
lan”ına çevrilə biləcək. Bu baxım-
dan,  Azərbaycanda kinematoqrafiya 
sahəsində dövlət siyasətinin həya-
ta keçirilməsinin təkmilləşdirilməsi, 
Azərbaycan kinematoqrafiyasının 
beynəlxalq rəqabətə davamlılığının 
təmin edilməsi, yerli istehsal və ya-
yım infrastrukturunun müasirləşdiril-
məsi məqsədilə Prezident fərmanı ilə 
Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində 
“Azərbaycan Respublikasının ino 
Agentliyi” publik hüquqi şəxs yaradıl-
ması təqdirəlayiqdir. 

Fərmanla müəyyən edilib ki, 
Agentlik Azərbaycanda kinematoq-
rafiyanın inkişafının, o cümlədən 
yerli və müştərək kino istehsalının 
dəstəklənməsi, kino mədəniyyə-
ti təbliğinin təşkili, kinematoqrafiya 
müəssisələrinin və kino sənayesi işti-
rakçılarının fəaliyyətinin, eləcə də bu 
sahədə yeni informasiya-kommuni-
kasiya texnologiyalarının və innova-
siyaların tətbiqinin stimullaşdırılması, 

dünya kinematoqrafiyasına inteqra-
siya sahələrində fəaliyyət göstərən,  
Nazirliyin tabeliyindəki kinematoq-
rafiya müəssisələrini idarə edən və 
onların fəaliyyətinə nəzarəti həyata 
keçirən publik hüquqi şəxsdir.

Azərbaycan Respublikası  
Prezidentinin fərmanı ilə yaradılan 

Azərbaycan Respublikasının ino 
Agentliyi publik hüquqi şəxsin ən 
yaxın zamanda fəaliyyətə başlaması 
üçün nazirlik tərəfindən aidiyyəti qu-
rumlarla birgə lazımi tədbirlər həya-
ta keçirilir. Mədəniyyət Nazirliyindən 
bildirilib ki, quruma rəhbər təyinatı, 
onun strukturunun təsdiq olunması, 
maddi-texniki baza ilə təmin edilmə-
si və s. istiqamətlərdə müvafiq işlər 
görülür.

Qənaətbəxş cavab hesab etmək 
olar. İnam var ki, tezliklə kinematoqra-
fiyamızda dirçəliş dövrü başlayacaq. 
İstedadlı aktyorların üzə çıxarılması, 
incəsənət duyumlu, geniş erudusiya, 
nitq, dünyagörüşü ölçülərinə cavab 
verən film oyunçularımızın bir arada 
cəmlənməsi, onların dolanacaq üçün 
ölkədən getməsinin qarşısı alına-
caq. Nəticədə, dünya standartlarına 
uyğun gələn, normal büdcəsi, təsir-
li ssenari və rejissor işi olan filmlər 
izləyə biləcəyik. Nəhayət, biz də öz 
filmlərimizin dünyada yayılması və 
izlənmə arealı ilə öyünəcəyik. 

A a  URAN, “Xalq qəzeti”

Kino Agentliyi “ağ atlı 
oğlana” çevrilə biləcəkmi?

Unudulmaz “yetmişincilər”
Ötən əsrin 70-ci illəri idi. Bakıda ilk tanış olduğum adamlardan 
biri də sonradan tələbə yoldaşımız olmuş şair,   kürdəmirli  
Əlislam Səmədov idi. Atası Bilal müəllim rəhmətə gedəndən 
sonra Əlislam Bilal təxəllüsü götürmüşdü.  İndi o… yoxdur.  
Bayılda – Neftçilərin İliç adına Mədəniyyət Sarayında – indi o da 
yoxdur – fəaliyyət göstərən ədəbi birlikdə tanış olmuşduq.

Əlislam  Paris omun-
nası adına gəmi təmiri za-
vodunda  işləyirdi, – indi 
o yoxdur, mən isə 2  Bakı 

omissarı adına Neft və 
Qazçıxarma idarəsində – o 
da yoxdur. Əlislamın Tofiq 
Bayramla tez-tez salammə-
leyki olurdu – indi o yoxdur, 
mənim isə Oqtay Rza ilə  – o 
da yoxdur–təxminən, 10 illik 
salam-kəlamım  var idi. 

Əlislam məni “ AS-
PAR”ın yataqxanasında  – o 
da yoxdur – Tofiq Bayramla 
görüşə dəvət etmişdi. Gö-
rüşü rəhmətlik Allahverdi 
Məmmədli aparırdı – o da 

yoxdur.  Mən isə Əlislamı 
neftçilərin yataqxanasında 
– o yoxdur – yazıçı Firudin 

Ağayevlə  – o da yoxdur – 
keçirilən görüşə dəvət et-
mişdim. 

Əlislam bir dəfə məni  
SSRİ-nin – Allaha şükür ki, 
o da yoxdur – 0 illiyi adına 
dillər institutunda – o da yox-
dur – yenicə omsomol mü-
kafatı laueratı adı almış – o 
yoxdur – Cabir Novruzla  – o 
da yoxdur – görüşə dəvət et-

mişdi.  Mən isə ona Bakıda 
keçirilən Sovet Ədəbiyyatı 
günləri – o da yoxdur – çər-
çivəsində Rəsul Həmzətovla 
– o da yoxdur – keçirilən gö-
rüşə dəvətnamə almışdım. 

O f.. iş uzanır. Nədən 
söz açsam, o yoxdur, o da 
yoxdur. 

 Beş-altı il əvvəlin söh-
bətidir. Bakıdakı şadlıq sa-
raylarından birində toyda iş-
tirak edirdik. O saray indi də 
var. Bizdən bir neçə masa 
aralıda əyləşmiş gənclərdən 

biri qalxaraq mənə sarı gəldi:  
– İttifaq əmi, salam! Sizi 
görməyimə nə qədər şad ol-
dumsa, deyə bilmirəm. 

– Təşəkkür edirəm! 
Amma incimə, mən səni ta-
nıya bilmədim. 

– Əmi, mən Əlislam Bila-
lın oğluyam.

Qucaqlayıb bağrıma 
basdım. Allaha min şükür ki, 
O VAR!!!

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Yaddaş axlan ından

Azərbaycan XİN Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarına münasibət bildirib
Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Azərbaycan irqi ayrı-
seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi 
haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın tətbiqi ilə 
bağlı işlər üzrə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin 
22 fevral 2023-cü il tarixli qərarlarına münasibət 
bildirib.

İN-in açıqlamasında deyilir: “Məhkəmənin 2021-ci 
il  dekabr tarixli qərarına uyğun olaraq, Ermənistanın 
tərəflərin mübahisəsini gərginləşdirməkdən çəkinmək 
barədə hələ də öhdəlik daşıdığının Məhkəmə tərəfin-
dən bir daha təsdiq edilməsini alqışlayırıq.

Ermənistan tərəfindən minaların yerləşdirilməsinin 
müvəqqəti tədbirlərin tətbiq dairəsinə uyğun olmama-
sına dair əvvəl gəldiyi nəticəyə yenidən baxılmaması 
mahiyyət üzrə qərar deyil və Azərbaycan Ermənista-

nın bu xüsusda məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətin-
də səylərini davam etdirəcək.

Həmçinin Azərbaycan tərəfindən etirazların “təş-

kili və dəstəkləməsini dayandırması” və Qarabağa 
“təbii qaz və digər kommunal xidmətlərin verilməsini 
dərhal bərpa etməsi” iddiaları ilə bağlı Ermənistanın 
müvəqqəti tədbirlər tələblərinin Məhkəmə tərəfindən 
rədd edilməsini alqışlayırıq.

Məhkəmə öz qərarında Azərbaycanın səlahiyyət-
ləri daxilində Laçın yolu boyunca təhlükəsiz hərəkəti 
təmin etmək üçün sərəncamında olan bütün addım-
ları atdığı və atacağına dair, habelə 2020-ci il 10 no-
yabr tarixli üçtərəfli Bəyanatın şərtlərini yerinə yetirdiyi 
barədə Azərbaycanın səylərini nəzərə alıb.

Azərbaycan beynəlxalq hüquq çərçivəsində əha-
lisinin hüquqlarını müdafiə etməyə və Ermənistanı 
davamlı olaraq ağır insan haqları pozuntularına görə 
cavabdehlik daşımasını tələb etməyə davam edəcək”.

“Xalq qəzeti”



Türkiyə hava müdafiəsini gücləndirir
Türkiyə hökuməti hava hücumundan müdafiə məqsədilə üç yerli raket 

sisteminin seriyalı istehsalına qərar verib. 

zun müddətdir ki, sınaqları ke-
çirilən “SİPER”, “HİSAR” və “S N-
G R” sistemlərinin birgə iş fəaliyyəti 
çərçivəsində Türkiyə ordusu ərazilə-
rini havadan gələcək hər hansı bir 
raket hücumundan qorumaq imkan-

larına sahib olacaq.
Qeyd edək ki, istehsal proqramı-

na “Tayfun”, “TRLG-2 0”, “Atmaca”, 
və “ ARAO ” raketləri də daxildir. 

tən il “Tayfun” raketinin sınağı ke-
çirilmiş və 1 kilometr məsafədəki 

hədəfi dəqiqliklə vurmuşdur.

lşə  A ALAR,  
“Xalq qəzeti”

23 fevral 2023-cü il, cümə axşamı 15

 “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

balansındakı “Bərdə” bərə gəmisinin “MAN 5S26MC” baş 
mühərrikinin ehtiyat hissələrinin satın alınması məqsədilə

MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər 

.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar 
bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat 
əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət  
mart 202 -cü il Bakı vaxtı ilə saat 1 .00-dəkdir. 
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli 

və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender 
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Əlaqə telefonu- (012) 0 - -00, daxili- 10 1.
Ünvan- Bakı, Mikayıl seynov küçəsi 2.

“Xətai Çörək” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

“ ətai Çörək” ASC səhmdarlarının növbəti illik ümumi 
yığıncağı 28 aprel 202 -cü il saat 1 .00-da keçiriləcəkdir. 

lkədə mövcud karantin rejiminin olmasını və toplantı yerinin 
əlverişsiz şəraitdə olduğunu nəzərə alaraq, yığıncaq onlayn 
qaydada keçiriləcəkdir.

İclasa qoşulma qaydası yığıncaq iştirakçılarına göndərilən 
bildirişlərdə qeyd ediləcəkdir.

Ü i ca  dəli i
1. Cəmiyyətin 2022-ci il üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti 

haqqında icra orqanın hesabatı.
Əlaqə telefonu- ( ) 0 2 8  .

 “Azəroksigen” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

“Azəroksigen” ASC səhmdarlarının növbəti illik ümumi 
yığıncağı 28 aprel 202 -cü il saat 1 .00-da keçiriləcəkdir. 

lkədə mövcud karantin rejiminin olmasını və toplantı yerinin 
əlverişsiz şəraitdə olduğunu nəzərə alaraq , yığıncaq onlayn 
qaydada keçiriləcəkdir.

İclasa qoşulma qaydası yığıncaq iştirakçılarına göndərilən 
bildirişlərdə qeyd ediləcəkdir.

Ü i ca  dəli i
1. Cəmiyyətin 2022-ci il üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti 

haqqında icra orqanın hesabatı.
Əlaqə telefonu ( ) 0 2 8  .

“A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!
 mart 202 -cü il saat 12.00-da “A-Qroup Sı-

ğorta Şirkəti” ASC səhmdarlarının növbədənkənar 
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Ü i ca  dəli i
1. İllik hesabatlar və maliyyə hesabatları.
Ümumi yığıncaq aşağıdakı ünvanda keçiriləcək-

dir:
Telefon- 0 0 , (012) -0 -0 .
Bakı şəhəri, R.Behbutov küçəsi 8 A.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

balansındakı “Şəki” bərə gəmisinin “MAN 6K45GFCA” baş 
mühərrikinin ehtiyat hissələrinin satın alınması məqsədilə

MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər 

.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar 
bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat 
əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət  
mart 202 -cü il Bakı vaxtı ilə saat 1 .00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli 

və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender 
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Əlaqə telefonu- (012) 0 - -00, daxili- 10 1.
Ünvan- Bakı, Mikayıl seynov küçəsi 2.

Bu gün iyirminci əsrdə Azərbaycan idmanının yetirdiyi ən sevimli, 
ən görkəmli şəxsiyyətlərdən biri, dünya futbolunda adı sayılıb-seçilən 
ustalar arasında çəkilən Anatoli Banişevskinin doğum günüdür. Yetmiş 
yeddi il əvvəl, 1946-cı il fevralın 23-də anadan olub, 1997-ci il dekabrın 
10-da həyatla vidalaşmış Azərbaycan futbolunun əfsanəsi artıq 26-cı 
ildir sıralarımızda yoxdur. Amma bu bakılı balası yaşadığı cəmi əlli bir il 
ərzində onu dünyada məşhurlaşdıran və xatirələrdə adını əbədiləşdirən 
uğurlarla zəngin bir yol keçərək, təkrarolunmaz ustalıq zirvəsinə 
yüksəlmişdi.

Neftçi nin, bütün futbolumuzun 
pərəstişkarlarına çoxlu gözəl günlər, 
SSRİ çempionatlarında və ölkə kubo-
ku yarışlarında 100-dən çox qol sevin-
ci yaşatmış A.Banişevski futbolumuza, 
komandasına, doğma Bakıya, bütün 
Azərbaycana əsl sədaqət nümunəsi idi.

Onun Vətənimizi şöhrətləndirən par-
laq istedadı 1 -cı il fevralın 20-də 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Heydər Əliyevin A.Banişevskinin Şöh-
rət  ordeni ilə təltif edilməsi haqqında 
fərman imzalamasında və bu münasi-
bətlə elə həmin gün yubilyara ünvan-
ladığı təbrik məktubunda öz əksini tam 
tapmışdır:

Hörmətli Anatoli Andreyeviç!
Sizi – Azərbaycanın görkəmli idman 

xadimini, dünya şöhrətli futbolçusunu 
anadan olmağınızın 0 illiyi münasibə-
tilə ürəkdən təbrik edirəm.

Sizin dünya və Avropa çempionatla-
rında nümayiş etdirdiyiniz yüksək peşə-
karlıq və böyük məharət Azərbaycanın 
idman şərəfini ucaltmışdır. İngiltərə, 
Braziliya, Almaniya və başqa ölkələrin 
meydanlarında yüz minlərlə azarkeş 
sizi alqışlamış, misilsiz ustalığınıza hey-
ran olmuşdur. Siz Azərbaycan futbolu-

nun əsl fədakarı olmuş, komandamızın 
ən çətin anlarında öz kömək və bacarı-
ğınızı əsirgəməmisiniz.

Azərbaycan idmanının inkişafında 
və gənclərin təlim-tərbiyəsi sahəsində 
fəaliyyətiniz də yüksək qiymətə layiq-
dir... .

Göründüyü kimi, ulu öndərin məktu-
bunda Anatoli Banişevskinin Azərbay-
can üçün gördüyü böyük işlərə çox yük-
sək dəyər verilmişdir. Bir neçə məqamı  
da bir daha xatırlatmaq yerinə düşər. 
A.Banişevski on ildən də çox müddətdə 
Neftçi nin şərəfini ləyaqətlə qorumuş, 

onun kapitanı və lideri olmuş, SSRİ 
çempionatının güclülər dəstəsində və 
ölkə kuboku yarışlarında rəqib koman-
daların qapıçılarını dəfələrlə topu tor-
dan çıxarmağa məcbur etmişdir.

nudulmaz mərkəz hücumçumuz 
-cu və 100-cü qollarına 1 8-ci il ok-

tyabrın 1 -də sevinmişdir. Həmin günün 
axşamı Neftçi nin Bakıda :1 hesabı ilə 
qalib gəldiyi Dnepropetrovskın Dnepr  
komandasının qapısına vurulan dörd 
qoldan sonuncu ikisi Banişevskinin adı-
na yazılmışdır.

lduz futbolçu SSRİ yığma ko-

mandasında da nəyə qadir olduğunu 
bacarıqla göstərmişdir. O, İngiltərədə 
keçirilmiş dünya çempionatı – -dan 
Azərbaycana bürünc medalla qayıt-
mışdır (həmin çempionatda dördüncü 
yeri tutan komanda da üçüncü pillənin 
sahibi kimi bürünc lə mükafatlandırıl-
mışdır).

A.Banişevski dünya çempionatın-
dan qayıtdıqdan sonra isə Neftçi  ilə 
birlikdə ölkə çempionatının bürünc mü-
kafatçısı olmuşdur. Bir ildə dünya, son-
ra da SSRİ çempionatının iki bürünc 
medalı!

Nəzərə alsaq ki, -cı ilin bürünc 
medalları Neftçi nin də, sovet yığma-
sının da tarixində ölkə və dünya çem-
pionatlarında ilk və yeganə mükafatlar-
dır, onda hücumçumuzun medallarının 
dəyəri ikiqat artar. Həmin 1 -cı ildə 
isə  Anatolinin cəmi 20 yaşı var idi.

Həqiqətən, bir çox illər ərzində Neft-
çi nin kapitanı, ölkə və  dünya çempio-
natlarının bürünc, Avropa çempiona-
tı– 2-nin gümüş mükafatçısı, Əməkdar 
idman ustası, dünyanın ən böyük sta-
dionu Marakana da  (Rio-de- aneyro)  
əfsanəvi Pelenin də oynadığı və 2:2 
hesabı ilə heç-heçə başa çatmış Brazi-
liya– SSRİ yoldaşlıq görüşündə yeganə 
beşqat dünya çempionunun da qapısı-
na top vurmuş Şöhrət  ordenli Bani-
şevski  fəxr ediləsi böyük şəxsiyyət idi.

... Bu gün Anatoli Andreyeviç Bani-
şevskinin ailə üzvləri, yaxınları, pərəs-
tişkarları, futbolçu dostları yenə Fəxri 
xiyabana gedib, onun xatirəsini dərin 
ehtiramla yad edəcək, ötən illəri xatır-
layacaqlar.

Ruhu şad olsun!

Oq t ay BAY RAM OV,  
 Ə ə a  ali t 

Unudulmaz simalar

Futbolun Banișevski günü

Azərbaycan Ordusunun 
mövqeləri atəşə tutulub

Fevralın 21-i saat 20:45-dən fevralın 22-si saat 01:20-dək Azərbaycan 
Ordusunun mövqeləri 15 dəfə atəşə tutulub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmə-
tindən bildiriblər ki, Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin bölmələri Tovuzqala rayo-
nunun Çinarlı və Vedi rayonunun Birəli 
yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yer-
ləşən mövqelərindən ordumuzun Tovuz 
rayonunun Ağdam  yaşayış məntəqəsi 
və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sə-
dərək rayonu istiqamətlərində yerləşən 
mövqelərini snayper tüfəngindən və 
müxtəlif çaplı digər atıcı silahlardan fa-

silələrlə atəşə tutub.
Bundan başqa, Rusiya sülhməramlı 

kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azər-
baycan ərazisindəki qeyri-qanuni ermə-
ni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən 
Azərbaycan Ordusunun əlbəcər rayonu-
nun Təzəkənd yaşayış məntəqəsi, Şuşa 
şəhəri və ocavənd rayonu istiqamətlə-
rində yerləşən mövqeləri də atəşə tutulub.

Ordumuzun bölmələri tərəfindən 
adekvat cavab tədbirləri görülüb.

“Sözün də su kimi lətafəti var” 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin  29 sentyabr 2022-ci il 
tarixli sərəncamı ilə 2023-cü ilin  ölkəmizdə “Heydər Əliyev İli” elan edilməsi 
ilə əlaqədar “Azərsu” ASC-nin Tədbirlər Planına uyğun olaraq, Bakı Kitab 
Mərkəzində Azərbaycan Yazıçılar Birliyi ilə birgə “Sözün də su kimi lətafəti 
var” mövzusunda poeziya axşamı keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə açan “Azərsu” 
ASC-nin sədr müavini Seymur Seyidov 
ölkəmizin su təsərrüfatı sektorunun inki-
şafında ulu öndər Heydər Əliyevin tarixi 
xidmətlərindən danışıb. Bildirib ki, Azər-
baycanda su təsərrüfatı sektorunda hə-
yata keçirilən irimiqyaslı layihələrin böyük 
bir hissəsi ulu öndər Heydər Əliyevin res-
publikaya rəhbərliyi dövründə həyata ke-
çirilib. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə içməli su təsərrüfatı sektoru yeni inki-
şaf dövrünə qədəm qoyub. Bakı şəhəri və 
ətraf qəsəbələrdə, həmçinin regionlarda 
içməli və tullantı su sistemlərinin yenidən 
qurulması istiqamətində mühüm layihələr 
həyata keçirilir.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birinci 
katibi, alq yazıçısı Çingiz Abdullayev 
qeyd edib ki, tədbirin baharın ilk müjdə-
çisi olan su çərşənbəsində keçirilməsi 
təsadüfi deyil: “Ümummilli lider Heydər 
Əliyev ölkəmizin su sektorunun inkişa-

fında böyük işlər görüb. Mədəniyyət və 
incəsənəti  xalqın böyük sərvəti hesab 
edən ulu öndərin respublikamıza rəhbər-
lik etdiyi illərdə digər sahələr kimi Azər-
baycan mədəniyyəti də özünün intibah 
dövrünü yaşayıb”.

Poeziya axşamında çıxış edən alq 
şairi Vahid Əziz, AMEA-nın Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 
direktoru Teymur ərimli, BD -nun pro-
fessoru Ramiz Əsgər və digər qonaqlar 
hər iki sahəyə ulu öndər Heydər Əliyevin 
göstərdiyi qayğıdan, ədəbiyyat və in-
cəsənət əsərlərində su mövzusuna geniş 
yer verildiyindən danışıblar. Milli onser-
vatoriyanın professoru Fəxrəddin Salimin 
sazda ifalarını iştirakçılar maraqla qarşı-
layıblar. 

Tədbir çərçivəsində ulu öndər Heydər 
Əliyevin həyatı və fəaliyyətini əks etdirən 
fotosərgi nümayiş olunub.

Ə.ƏLİY V, “Xalq qəzeti”
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 qəpi

Hava proqnozu
 9 ev al  ə
 9 Ba da və  A şero  ar adas da 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı 
gözlənilir. Günün ikinci yarısından başlaya-
raq  arabir yağıntılı olacağı, gecəyə doğru isə 
bəzi yerlərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. 
Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək,  axşama 
doğru arabir güclənəcək.  Gecə - , günün 
birinci yarısında  8 -dək, axşama doğru 0-  
isti olacaq. Atmosfer təzyiqi  0 mm civə sü-
tunundan  mm civə sütununa yüksələcək, 
nisbi rütubət  -   faiz  olacaq. 

 9 Na va  şəhəri, C lfa, Ord ad, 
Sədərə , ah z və ər r ra o lar da 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama 
doğru bəzi yerlərdə  yağıntılı olacağı, qar ya-
ğacağı gözlənilir.  Arabir duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək. Gecə 0-  şaxta, gündüz -8  
isti olacaq. 

 9 Xa ə di, şa, Xocal , Xocavə d, 
A da , hə i i  Daş əsə - ədə ə  
ra o lar da əsasən yağmursuz keçəcək. 

Lakin axşama doğru bəzi yerlərdə arabir ya-
ğıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Arabir  
duman olacaq.  Qərb küləyi əsəcək. Gecə  
2-  şaxta, gündüz 2  şaxtadan -dək isti  
olacaq.  

 9 ərqi Zə əz r  Cə ra l, əl ə-
cər, adl , La , Zə ila  ra o lar da 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz 
dağlıq ərazilərdən başlayaraq arabir yağın-
tılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Arabir 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 
2- , yüksək dağlıq ərazilərdə 12 -dək şaxta, 
gündüz 0-  isti, bəzi yerlərdə -dək şaxta 
olacaq.  

 9 aza , ə cə, ora o , Tərtər, 
F z li ra o lar da gün ərzində bəzi yer-
lərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı 
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı 
ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq. 
Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güc-
lənəcək. Gecə 1- , gündüz 8-12  isti olacaq. 

 9 Bala ə , Zaqatala, a , ə i, O z, 
ə ələ, İs a ll , A s , a a , Si əzə , 
a ra , X z , a, Xa az, sar ra o -

lar da bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, 
qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə 
intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yer-
lərdə arabir güclənəcək.  Gecə 1  şaxtadan 

-dək isti, gündüz -8  isti, dağlarda gecə 
-8 , gündüz 0-  şaxta olacaq. 

 9 Mi ə evir, Yevla , a , A -
daş, rdə ir, İ işli, A ca ədi, Be ləqa , 
Sa ira ad, Biləs var, Saatl , irva , a-
c qa l, Sal a , Neft ala ra o lar da 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam 
bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözləni-
lir. Gecəyə doğru sulu qar yağacağı ehtimalı 
var. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb külə-
yi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.  
Gecə 1- , gündüz  8-1  isti olacaq.  

 9 Masall , Yard l , Leri , Lə əra , 
Astara  ra o lar da əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin axşam bəzi yerlərdə yağın-
tılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı 
gözlənilir. Arabir duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək.  Gecə 2- , gündüz 8-12 , dağlarda 
gecə 2- , gündüz -  isti olacaq. 
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“TikTok”-dan daha 
çox pul qazanmaq 
mümkün olacaq

“TikTok” sosial şəbəkəsi 
istehsalçılarına pul qazanmağa 
imkan verəcək yeni proqramı 
təqdim edib. 

əbərdə qeyd olunur ki, 
hazırda müəyyən ölkələrdə sı-
naqdan keçirilən bu proqramda 
iştirak edən istifadəçilər adət 
etdiyimiz qısa videolar əvəzinə 
bir dəqiqədən uzun videolar 
paylaşacaqlar.

“TikTok”-un verdiyi açıqla-
mada bu proqramın “Creativity 
Program”, yəni “Yaradıcılıq 
Proqramı” adlandırıldığı bildiri-
lib.

Hazırda proqram ABŞ, 
Fransa və Braziliyada sınaq-
dan keçirilir.

Proqramın köməyi ilə məz-
mun istehsalçıları bir dəqiqə-
dən uzun videolar hazırlamaqla 
pul qazana biləcəklər. Proq-
ramdan yararlanmaq istəyən 
məzmun istehsalçılarının nor-
maldan daha uzun videolar 
paylaşması tələb olunacaq.

“WhatsApp” xəbər saytları sırasına daxil olur
Hər gün yeni hadisələrin və yeniliklərin baş verdiyi dünyamızda hər şeydən 

xəbərdar olmaq çətindir. Məlumat almaq üçün isə vasitələr çoxdur. Xəbər 
saytları sırasına  “WhatsApp” da qoşulmağa hazırlaşır. 
Dünyanın ən məşhur mesajlaşma 

platforması olan “ hatsApp” hər zaman 
etdiyi yeniliklərlə gündəmdə qalıb. Bu 
yeniləmələr və yeniliklər əsasən mesaj-
laşmanı daha səmərəli etmək məqsədi 
daşıyıb. İndi isə “ hatsApp” xüsusi “xə-
bər bülleteni” üzərində işləyir. Məlumatı 
“ aBeta nfo.com” saytı yayıb.

“ hatsApp” artıq birdən çox kontak-
ta mesaj göndərmək imkanına malikdir. 
Bülletenlə bağlı məram isə bu istifadə 

sahəsini daha da genişləndirməkdir. 
Proqramın gündəlik 2 milyard aktiv 

istifadəçisi var. Bu halda, istifadəçi ba-
zasının çox kiçik bir hissəsi xəbər bülle-
teni ilə maraqlansa, platforma bir ay ər-
zində ən böyük xəbər bülleteni ola bilər. 
Bütün bunlara əlavə olaraq, bülletenlər 
sayəsində istifadəçilərin tətbiqdə daha 
çox vaxt keçirmələri mümkün olacaq. 

Sözügedən yenilik haqqında geniş 
təfərrüatlar yoxdur. Ancaq proqramın 

hazırda inkişaf mərhələsində olduğu 
bildirilir. “ hatsApp”dan isə rəsmi heç 
bir açıqlama verilməyib. 

Əfsa ə Ə ƏDLİ, “Xalq qəzeti”

Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında nəğməkar-
şair, müğənni, bəstəkar, teatr və kino aktyoru Vladimir Vısotskinin anadan 
olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş konsert proqramı təşkil edilib.

Vısotski yüksəkliyi

Tədbir Bakıdakı Rus Evinin dəstəyi 
ilə “Bakı” Müəllif Mahnıları lubu tərə-
findən hazırlanaraq, Vısotskisevərlərin 
ixtiyarına verilib. Tədbirdə yubilyarın 
gənclik dövrlərindən ömrünün son il-
lərinə qədər qələmə aldığı şeirləri, rus 
filmləri üçün bəstələdiyi gözəl musiqi 
nömrələri səsləndirilib. 

Sovet şairi, müğənni, peşəkar ak- 
tyor, SSRİ Dövlət Mükafatı laureatı Vla-
dimir Vısotskinin ədəbi irsinə 200-dən 
artıq şeir, 00-dən çox mahnı və uşaq-
lar üçün 1 poema daxildir. Bəstələdiyi 
mahnıların bir hissəsini məxsusi olaraq 
filmlər üçün yazan sənətkar, həmçinin 
aktyor kimi fəaliyyət göstərib. Moskva-
nın “Bədaye” (M AT) teatr məktəbini 
bitirəndən sonra paytaxtın Taqanka te-
atrında aktyor kimi işləyib. 

nudulmaz sənətkar təkrarolun-
maz ifaları ilə keçmiş SSRİ məkanın-

da  məşhurlaşıb. Onun səs yazıları və 
mahnıları dünyanın bir çox ölkələrində 
oxunur və həvəslə dinlənilir. 

Rusiyadan qonaq qismində dəvət 
olunmuş peşəkar aktyorlar və musiqili 
qonaqların tədbirdə iştirakı konsertə 
xüsusi rəng qatıb.

i a  H U Z ,  
“Xalq qəzeti”

Soydaşlarımızın “100 
qazax çadırı” yardımı

Sosial şəbəkələrdə kifayət qədər fəal vətəndaşlıq mövqeyi ilə 
seçilən, tanınmış qazaxıstanlı yazıçı-publisist, şairə Nəsihə 
Qumarqızı dünən özünün “Facebook” səhifəsində Qazaxıstanda 
yaşayan azərbaycanlıların qardaş Türkiyədə zəlzələdən 
zərərçəkənlərə yardım məqsədilə təbii fəlakət bölgəsinə 
100 qazax çadırı (qazaxlar “şanarak” deyirlər)  göndərməyə 
hazırlaşdıqları  barədə paylaşım edib. Orada yazılır:

“Qazaxıstandan Türkiyəyə 
yola salınacaq çadırlar bu 
ölkənin Çu, ualı, st- ame-
neqorsk, ustanay, Çimkənd 
və Almatı vilayətlərində fəaliy-
yət göstərən Azərbaycan di-
asporunun üzvləri – iş adam-
ları, alim və mütəxəssislər, 
ictimai fəallar tərəfindən top-
lanan maddi vəsait hesabına 
alınaraq ən yaxın günlərdə 
Tükiyəyə yola salınacaq. 

Bu məsələ ilə bağlı dünən 
Alma-Atıda keçirilən tədbirdə 
Azərbaycanın bu şəhərdəki 
Baş konsulu Anar Hüseynza-
də, Qazaxıstan Azərbaycan-
lıları Assosiasiyasının sədri 
Əbülfəz Həmidov, sədrin bi-
rinci müavini Allahverdi Məm-
mədov, assosiasiyanın üzvləri 
Ceyran Məmmədova və Nə-
sihə Qumarqızı Türkiyə Cüm-
huriyyətinin Alma-Atıdakı Baş 

onsulluğunu ziyarət ediblər. 
Onlar qardaş ölkədə baş verən 
ağır zəlzələnin fəsadlarından, 
xüsusilə də çox sayda insan 
tələfatından qəlbən üzüldüklə-
rini və bu çətin günlərdə sona-
dək türk xalqının yanında ola-
caqlarını bildiriblər. Həmçinin 
ümid etdiklərini vurğulayıblar 
ki, Türkiyə dövləti və xalqı hər 
zaman olduğu kimi, bu çətin 
sınaqdan da üzüağ çıxacaq və 
bütün dünyadakı dost və qar-
daşlarının köməyilə fəlakətin 
törətdiyi ağır yaraları tezliklə 
sağalda biləcək. 

Paylaşımın müəllifi Nəsihə 
xanım sonra qeyd edib ki, ça-
dırlarda 1 -20 nəfərin qalması 
mümkündür. Onun sözlərinə 
görə, bu çadırlar insanları ya-
ğışdan, şaxtadan qoruyacaq 
ki, bununla da bu xeyirxah işə 
qol qoyanların ürəyi təskinlik 
tapacaq.  Çadırların Türkiyə-
nin ahramanmaraş, Hatay və 
başqa şəhərlərinə yola salın-
ması planlaşdırılıb.

Bu məqamda qeyd etmək 
yerinə düşər ki, Böyük Turan 
sevdalısı olan Nəsihə xanım 
Qarabağ həqiqətləri ilə bağlı 
bir neçə kitabın müəllifidir. O, 
bir müddət əvvəl Bakıya səfər 
edərək Birinci Qarabağ mü-
haribəsində könüllü surətdə 
Azərbaycan xalqının tərəfin-
dən erməni işğalçılarına qarşı 
fədakarcasına vuruşaraq şə-
hid olan qazax xalqının igid 
oğlu Yerbol Barımbekova həsr 
edəcəyi kitabı üçün məlumat-
lar toplayıb. Müəllif kitabın 
üzərində işi artıq başa çatdır-
dığını bildirdi.  

P.S. Qəzetimiz çapa hazır-
lanarkən o da məlum oldu ki, 
çadırların ilk dəsti artıq Qa-
zaxıstandan yük maşınları ilə 
Türkiyəyə yola salınıb. 

az rlad   
M. AC XANL ,  

“Xalq qəzeti”

BMT-də Ukraynanın “Sülh formulu” 
müzakirə ediləcək  

Sabah Rusiya–Ukrayna müharibəsinin başlanmasının bir ili tamam olur. Ancaq hələ ki, 
regionda sülh yaratmaq mümkün olmayıb. Rusiya Ukraynanı danışıqları dayandırmaqda, 
Ukrayna isə Rusiyanı Donbasın işğalında ittiham edir. Bununla belə, sülh istiqamətində 
cəhdlər də edilir. Artıq xeyli vaxtdır ki, Ukrayna tərəfi 10 maddəlik “sülh formulu” irəli 
sürüb. Sənəddə ölkənin ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin təmin olunması nəzərdə 
tutulur. Sənəd bu gün BMT-də müzakirəyə çıxarılır. 

Dünən krayna Prezidenti Volodimir Ze-
lenski bir daha bəyan edib ki, təklif etdiklə-
ri “sülh formulu” ilə bir çox dövlət tanış olub 
və sənəd artıq çoxlu sayda dövlət tərəfindən 
dəstəklənib: “Biz fevralın 2 -də müvafiq qət-
namənin səsə qoyulacağı zaman onlardan bi-
zim təşəbbüslərimizi dəstəkləyəcəklərini göz-
ləyirik. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iclasında 
vahid mövqenin olması vacibdir”.

Qeyd edək ki, Zelenski məlum “sülh for-
mulu” haqqında hələ keçən il dekabrın 10-da 
danışmış, krayna bayrağını bütün şəhərlərə 
və icmalara qaytarmağın vacibliyini bildirmiş-
di: “Sülh formulu on bənddən ibarətdir – nüvə 
təhlükəsizliyindən tutmuş dövlətimizin ərazi 
bütövlüyünün bərpasına, enerji təhlükəsizliyin-

dən tutmuş Rusiya ərazisində saxlanılan bütün 
hərbi əsirlərin və deportasiya edilmiş şəxslərin 
geri qaytarılmasına qədər. Bu, indi dövlətimi-
zin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biridir. 
Əsas vəzifə dünyanı sülh formulunun bəndlə-
rinin konkret həyata keçirilməsinə cəlb etmək-
dir”.

Bu il fevralın -də Avropa İttifaqı  Şurası-
nın Prezidenti Şarl Mişel də “ krayna–Avropa 
İttifaqı” sammitinin nəticələri ilə bağlı çıxışın-
da demişdi ki, həm krayna, həm də Avropa 
İttifaqı (Aİ) bu müharibənin kraynanın suve-
renliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət əsasında 
başa çatdırılması kimi ortaq məqsədi bölüşür: 
“Ona görə də biz kraynanın “Sülh formu-
lu” təşəbbüsünü dəstəkləyirik və krayna ilə 

10 maddəlik sülh planı üzərində fəal şəkildə 
işləyəcəyik. Biz, həmçinin bu planın başladıl-
ması üçün “Sülh formulu” sammiti ideyasını da 
dəstəkləyirik”.

Şarl Mişel onu da qeyd etmişdi ki, Rusiya 
kraynanın yenidən inşasını ödəməlidir və Aİ 

Rusiyanın dondurulmuş vəsaitlərindən onun 
yaratdığı dağıntıların aradan qaldırılmasında 
istifadə üçün yollar axtarır.

Bu günlərdə ABŞ Prezidenti Co Bayden də 
Polşada kraynaya hərbi müdaxilənin ildönü-
mü ilə bağlı çıxışında bildirib ki, iyev heç vaxt 
olmadığı qədər güclüdür: “Qərb tərəfindən k-
raynaya dəstək tərəddüdsüz olacaq. krayna 
xalqı müharibədə qalib gələcək”.

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Texnologiya yenilikləri

“Xalq qəzeti”nin reklam və elan xidməti: 493-82-21

3  il ç n abunə 
ya ılışı a aniya ını 

dava  etdirir
A ə resp li a  t  po t ş ələri və ət -

at a  ilə əş l ola  fir alar tərəfi də  apar l r.

əzetə a ə az l aq  aşa da stərilə  
ət at a  q r lar a raciət et ə  olar. 

1. “Azərpo t” MMC ( 1 )- - - , ( 1)- - -1 .
. “ a a” fir as  ( 1 )- - - , ( )- 1 - - .
. “Azər ət at a ” ASC ( 1 )- -1 - .
. “SƏMA-M” MMC ( 1 )- - - , ( )- - - .
. “ZİYA” LTD ( 1 )- - - , ( )- - - .
. “PR SSİNFORM” MMC ( 1 )- - - , ( ) - - - .

 ll   2 0 ü  rm  r  ma a  ə ə  ə  ma a

 a lı   2 0 al mış  ma a  ırx ə  ma a  

3 a lı   3 20  r ma a  rm  ə  ma a  

 
al  ə e

rmə l  a ə lər

bunə ya ılışı ilə əlaqədar ər an ı bir 
roble lə ra tlaş anı  5  n rəli 

tele onla əlaqə axlaya bilər ini

rmə l  x c lar
  

Sosial şəbəkələrdən seçmələr 


