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Azərbaycanın Dayanıqlı Maliyyə 
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Qarabağ daha 
“Dağlıq Qarabağ” deyil
Bölgənin erməni varlığı və 
sülhün spekulyasiya ehtimalları 

“Qarabağdakı erməni azlığın hüquqları və təhlükəsizliyi 
ilə bağlı müzakirələr aparılacaq. Biz bunu etməyə 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”. 

Məlum olduğu kimi, bu fikri Prezident İlham Əliyev 
Münxendə Dağları aşmaq  ənubi Qafqazda təhlükəsizli-
yin qurulması  mövzusunda keçirilmiş plenar iclasdakı çıxışı 
zamanı dilə gətirib. Yazımızda, başlıca olaraq, dövlət baş-
çımızın bu yanaşmasının əhəmiyyətli tərəfl əri üzərində da-
yanacağıq. Əlbəttə, digər vacib məqamları da vurğulamaq 
niyyətindəyik. 

Dövlətimizin başçısının “Qarabağda Rusiyadan rəhbər 
mövqe tutmaq üçün ixrac edilmiş (exported) şəxs” məntiqi 
separatçı rejimin “dövlət naziri” kimi oyuncaq postu tutan 
Ruben Vardanyana yönəlmiş qəbuledilməzlikdir ki, cənab 
İlham Əliyev fikrinin davamında onun adını çəkməklə də hə-
dəfi konkret müəyyənləşdirdiyini göstərir. 

ardı -cü səhifədə

Pəncərədə ișıq varsa...

BƏM-in ədaləti – hüquqi, 
yoxsa siyasi yanașma?

Bakı – İrəvan çəkişməsinin məhkəmə müstəvisinə dair qeydlər

BMT-nin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin (BƏM) İrqi ayrı-
seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Beynəlxalq 
Konvensiyanın tətbiqi ilə bağlı işlər üzrə 22 fevral 2023-cü il 
tarixli qərarına dair bəzi məqamların diqqətə çatdırılmasına 
ehtiyac var. 

a   ə i ə ə

Prezident İlham Əliyev:
Biz Qarabağdakı erməni icmasının 
nümayəndələri ilə praktiki təmaslara 
bașlamağa hazırıq. Lakin biz bunu o zaman edə 
bilərik ki, Rusiya vətəndașı, cinayətkar oliqarx, 
Avropada çirkli pulların yuyulmasında əli olan 
șəxs - Vardanyan bizim ərazimizi tərk etsin.

Dünya “Xankəndinin 
blokadası”na inanmır

“Zəlzələ Türk dünyasını bir 
ürəyə, bir yumruğa çevirdi” 

Paşinyanın daşnakları 
Türkiyəyə qarşı

Yaxud Ermənistan–Türkiyə 
münasibətlərində Ankara–Bakı tandemi 

ürkiyədə zəlzələdən zərər rmüş insanlara 
yardımı müstəvisində Ermənistanın baş naziri 

ik l Paşinyanın və nun k mandasının rtaya 
q ydu u sentimentallıq ab-havası, deyəsən, ye-
rini sərt reallıqlara verməkdədir. Daha d rusu, 
paşinyan ılar sərt reallıqlar qarşısında eri əki-
lirlər. hbət lkədəki anti- ürkiyə a ırışlarının 
“ i əklənməsindən” edir. 

Günün sözü

ardı 3-cü səhifədə

veb-sayt: . alqqazet .az

Zaman sübut edir ki, Azərbaycan tək deyil
Dövlət başçımızın Münxen görüşlərindən də bu, aydın görünür
Əslində, bu faktın sübu-

ta, dəlilə ehtiyacı y dur. 
ünki 2020-ci ilin payızın-

dakı  ünlük İkinci ara-
ba  müharibəsi ünlərində 
və m htəşəm əfərimizdən 
s nra yaranmış yeni reallıq-
ların beynəl alq aləmdə qə-
bul edilməsi zamanı d stla-
rımız da, bəd ahlarımız da 

rdülər ki, Azərbaycan tək 
deyil. stəlik, ürk D vlət-
ləri əşkilatı, İslam Əmək-
daşlıq əşkilatı və sıraların-
da 120 d vləti birləşdirən 

şulmama ərəkatı Azər-
baycanın hansısa məsələdə 
təklənməsinə qətiyyən im-
kan verməz. 

Bütün bunlar danılmaz fakt-
lardır. Ancaq cənab Prezidentin 
Münxen Təhlükəsizlik Konfran-
sı çərçivəsində görüşdüyü, tə-
mas qurduğu insanların əhatə 
dairəsi də həmin faktı bir daha 
təsdiqləyirdi. Dövlət başçımız 
konfrans çərçivəsində dünya-
nın nüfuzlu ölkələrinin siyasi, 
hərbi və iqtisadi sahələrinin 
liderləri ilə bir sıra önəmli gö-
rüşlər keçirmişdir. Görüşlərin 
əksəriyyətində Azərbaycanın 
Avropa İttifaqı üçün etibarlı və 
təhlükəsiz enerji tərəfdaşı oldu-
ğu xüsusi vurğulanırdı. Eləcə 
də, iqtisadi-ticari, hərbi-siyasi 
və enerji sahələri üzrə əmək-
daşlığın daha da inkişaf et-
dirilməsi ilə bağlı anlaşmalar 
əldə olundu. Yəni, ölkəmizin 
beynəlxalq aləmdəki nüfuzunu 
göstərən məlum arqument Al-
maniyada da gündəmə gətirildi.

Çox təəssüf ki, müstəqilli-
yin ilk illərində bu barədə da-

nışmaq qətiyyən mümkün 
deyildi. Fəxrlə deyə bilərik ki, 
son iyirmi ildə xalqımız, döv-
lətimiz və Prezidentimiz ulu 
öndərin tövsiyələrinə ən incə 
məqamlarınadək əməl etmiş, 
gənc müstəqil Azərbaycan 
Respublikası dünyanın sayılıb 
- seçilən dövlətlərindən birinə 
çevrilmişdir. Müasir Azərbay-
can həqiqətləri əcdadlarımızın 
xəyallarında əsrlərdən bəri 
bitib-tükənməyən arzu kimi 
yaşamışdır. Sevindirici haldır 
ki, həmin xəyallar heç zaman 
ölməmiş, öləziməmişdir. Bütöv 
bir xalqın öz müstəqil dövlətini 
görmək arzusu nə zamansa 
azalmış olsaydı, biz bugünkü 
qüdrətli Azərbaycan dövlətini 
qura bilməzdik. 

Bəli, bugünkü Azərbaycan 
dövləti dünyanın ən mötəbər 
beynəlxalq təşkilatı olan BMT 
Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik 
etmişdir. BMT-dən sonra ikinci 
ən böyük beynəlxalq təşkilat 
olan Qoşulmama Hərəkatına 
sədrliyimiz davam edir. İlham 
Əliyevin rəhbərlik etdiyi sivil, 
demokratik və dünyəvi Azər-
baycan dövləti Avropa Şurası 
Nazirlər Kabinetinin və Türk-
dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq 
Şurasının sədri olmuşdur. 
Azərbaycan paytaxtı siyasi, 
iqtisadi, hərbi, texniki, elmi, 
mədəni istiqamətli ən mötə-
bər beynəlxalq təşkilatların 
dünya miqyaslı tədbirlərinə 
evsahibliyi etmişdir. Bu ilin 
oktyabrında isə biz 50 il əvvəl-
ki uğurumuzu təkrarlayaraq, 
74-cü Beynəlxalq Astronavtika 
Konqresinin Bakı şəhərində 
keçirilməsini təmin edəcəyik. 

ardı 3-cü səhifədə

Yaponiyanın İmperatoru 
Əlahəzrət Naruhitoya
Əlahəzrət
Yaponiyanın milli bayramı – Təvəllüd Gününüz münasibə-

tilə Sizə və Sizin simanızda bütün xalqınıza öz adımdan və 
Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzu-
larımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. 

Belə bir əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoş-
bəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost Yaponiya xalqına daim əmin-a-
manlıq və firavanlıq diləyirəm.

rmətlə,
İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 fevral 2023-cü il
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24 fevral 2023-ci il, cümə 2
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin strukturuna  

daxil olan regional mədəniyyət idarələrinin yenidən təşkili və “Azərbaycan 
Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin strukturunun təkmilləşdirilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 29 mart  

tarixli 1932 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu mad-

dəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin struk-

turuna daxil olan regional mədəniyyət idarələri (Sumqayıt 
Regional Mədəniyyət İdarəsi, Xaçmaz Regional Mədəniyyət 
İdarəsi, İsmayıllı Regional Mədəniyyət İdarəsi, Şəki Regional 
Mədəniyyət İdarəsi, Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi, 
Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsi, Şəmkir Regional Mə-
dəniyyət İdarəsi, Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi, Bərdə 
Regional Mədəniyyət İdarəsi, Ağcabədi Regional Mədəniy-
yət İdarəsi, Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi, Sabirabad 
Regional Mədəniyyət İdarəsi, Biləsuvar Regional Mədəniy-
yət İdarəsi, Masallı Regional Mədəniyyət İdarəsi və Lənkə-
ran Regional Mədəniyyət İdarəsi) əsasında, “Azərbaycan 
Respublikasında iqtisadi rayonların yeni bölgüsü haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 7 iyul tarixli 
1386 nömrəli Fərmanının 1.3–1.14-cü bəndləri ilə müəyyən 
edilmiş Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonlarının böl-
güsünə uyğun olaraq aşağıdakı regional mədəniyyət idarələri 
yaradılsın:

1.1. Abşeron–Xızı Regional Mədəniyyət İdarəsi;
1.2. Dağlıq Şirvan Regional Mədəniyyət İdarəsi;

1.3. Gəncə–Daşkəsən Regional Mədəniyyət İdarəsi;
1.4. Qarabağ Regional Mədəniyyət İdarəsi;
1.5. Qazax–Tovuz Regional Mədəniyyət İdarəsi;
1.6. Quba–Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsi;
1.7. Lənkəran–Astara Regional Mədəniyyət İdarəsi;
1.8. Mərkəzi Aran Regional Mədəniyyət İdarəsi;
1.9. Mil–Muğan Regional Mədəniyyət İdarəsi;
1.10.  Şəki–Zaqatala Regional Mədəniyyət İdarəsi;
1.11.  Şərqi Zəngəzur Regional Mədəniyyət İdarəsi;
1.12.  Şirvan–Salyan Regional Mədəniyyət İdarəsi.
2. “Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin 

strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2016-cı il 29 mart tarixli 1932 nömrəli 
Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2016, № 3, maddə 572; 2021, № 1, maddə 79) 2-ci 
hissəsi ləğv edilsin. 

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

İlham ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 23 fevral 2023-cü il

Anlaşma memorandumu imzalanıb
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova 

fevralın 23-də TÜRKPA-nın baş katibi 
Süreyya Eri qəbul edib. 

S.Qafarova bildirib ki, Azərbaycan 
Milli Məclisi TÜRKPA yarandığı dövr-
dən bu təşkilatla əməkdaşlığa önəm 
verib, onun fəaliyyətinə daim diqqət və 
qayğı göstərib. Onun sözlərinə görə, 
bu, TÜRKPA-nın fəaliyyəti dövlətlərimiz 
və xalqlarımız arasında mövcud olan 
dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin 
daha da genişləndirilməsinə öz töhfə-
sini verir. Qeyd olunub ki, Milli Məclis 
TÜRKPA-ya üzv ölkələrin qanunverici 
orqanları ilə geniş əməkdaşlıq əlaqələ-
rinə malikdir və ötən dövr ərzində təşki-
lata üzv parlamentlərarasında əlaqələr 
daha da inkişaf edib. 

Milli Məclisin Sədri Qoşulmama 
Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin fəaliy-
yətindən söhbət açaraq deyib ki, Prezi-
dent İlham Əliyevin Qoşulmama Hərə-
katının sədri kimi mühüm təşəbbüsləri 
beynəlxalq birlik tərəfindən dəstəklənir 
. Dövlətimizin başçısının təşəbbüsü ilə 
yaradılan Qoşulmama Hərəkatı Par-
lament Şəbəkəsinə beynəlxalq mara-
ğın getdikcə daha da artdığını deyən 
Sahibə xanım təşkilata üzv ölkələrin 
parlamentləri arasında əməkdaşlığın 
genişləndirilməsinə imkan verən yaxşı 

platforma olduğunu diqqətə çatdırıb. O, 
şəbəkənin 2021-ci ildə Madriddə təsis, 
ötən il Bakıda keçirilən birinci konfrans-
ları, həmçinin Manamada keçirilməsi 
nəzərdə tutulan ikinci konfransına hazır-
lıq məqsədilə görülən işlər barədə mə-
lumat verib. S.Qafarova TÜRKPA-nın 
həm təsis, həm də birinci konfransın 
iştirak etməsini yüksək qiymətləndirib. 

Milli Məclisin Sədri onu da diqqətə 
çatdırıb ki, Parlament Şəbəkəsi bey-
nəlxalq parlament təşkilatları ilə də 
əməkdaşlığı genişləndirir. Hazırda Qo-
şulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkə-
si 3 beynəlxalq parlament təşkilatında 
müşahidəçi statusu alıb. Bunlar Asiya 
Parlament Assambleyası, İslam Əmək-
daşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqı və 

Ərəb Parlamentidir.
Sonra TÜRKPA-nın baş katibi Sü-

reyya Er Katibliyin fəaliyyəti haqqında 
məlumat verib. O, həmçinin, TÜRK-
PA-nın Qoşulmama Hərəkatı Parlament 
Şəbəkəsi ilə əməkdaşlığa da böyük 
əhəmiyyət verdiyini diqqətə çatdırıb. 

Görüşün sonunda Qoşulmama 
Hərəkatı Parlament Şəbəkəsi ilə TÜRK-
PA arasında əməkdaşlığa dair Anlaşma 
Memorandumu imzalanıb. Sənədi Milli 
Məclisin və Parlament şəbəkəsinin səd-
ri Sahibə Qafarova və TÜRKPA-nın baş 
katibi Süreyya Er imzalayıblar.

Əliqismət BƏDƏLOV, 
 “Xalq qəzeti”

XİN: Ararat Mirzoyan sülh prosesini təhrif 
edərək manipulyasiya ilə məşğul olur

“Fevralın 22-də Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyanın və 
Lüksemburqun Avropa məsələləri və xarici işlər naziri Jan Asselborn ilə birgə 
mətbuat brifinqi zamanı səsləndirdiyi fikirləri qətiyyətlə pisləyirik”.  Bu barədə 
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən redaksiyamıza bildirilib.

Qeyd edilib ki, Ermənistan xarici iş-
lər naziri hər zaman olduğu kimi, sülh 
prosesi üzrə aparılan müzakirələri və 
danışıqları təhrif edərək manipulyasiya 
ilə məşğul olur. Ermənistan tərəfi verdiyi 
bəyanat ilə bölgədə sülhdə maraqlı ol-
madığını bir daha nümayiş etdirir.

Azərbaycanın təbii sərvətlərinin ta-
lanması, qanunsuz erməni silahlı qüv-
vələrinin rotasiyası, mina və sursatların 
daşınması, üçüncü ölkə vətəndaşlarının 
Azərbaycan ərazisinə qanunsuz keçidi 

ilə bağlı Laçın yolundan sui-istifadə hal-
larının qarşısını almaq məqsədilə Azər-
baycan tərəfinin sərhəd nəzarət-buraxı-
lış məntəqəsinin qurulması təklifinin 
güc tətbiqi kimi qiymətləndirilməsi bir 
daha göstərir ki, Ermənistan Laçın yo-
lunda şəffaflığın təmin edilməsində ma-
raqlı deyil.

XİN-in açıqlamasında daha sonra 
qeyd edilib ki, Münxen danışıqlarında 
açıq-aydın göstrərildiyi kimi, bölgədə 
yaşayan erməni əsilli sakinlərin hüquq 

və təhlükəsizliyi Azərbaycan Respubli-
kasının Konstitusiyası və qanunvericilik 
aktlarına uyğun olaraq təmin ediləcək. 
Azərbaycan tərəfi, həmçinin Qarabağ 
bölgəsinə kənardan gələn və özünü “er-
məni sakinlərin nümayəndəsi” kimi təq-
dim edən şəxslərlə deyil, əvvəllər oldu-
ğu kimi, erməni sakinləri təmsil etmək 
hüququ olan nümayəndələrlə dialoq 
aparmağa hazır olduğunu bəyan edib. 

Lüksemburqlu nazirin bölgədəki 
vəziyyətdən xəbərsiz şəkildə və bey-
nəlxalq hüququn müvafiq prinsiplərinə 
tamamilə zidd olaraq nümayiş etdirdiyi 
qərəzli mövqeyi tamamilə əsassızdır. 

“Xalq qəzeti”

“Azərkosmos”da gənclərlə görüş 
“Azərkosmos” Azərbaycan 

Respublikası Gənclər Fondu ilə 
birgə ölkənin gənclər təşkilatlarının 
rəhbərləri ilə görüş keçirib. 

Toplantının məqsədi azərbaycanlı 
gənclərin oktyabrın 2–6-da Bakıda ke-
çiriləcək “Qlobal çağırışlar və imkanlar: 
kosmosa şans verək” mövzusunda 
Beynəlxalq Astronavtika Konqresinə 
marağını artırmaq və onları tədbir çər-
çivəsində keçirilən elm müsabiqəsində 
fəal iştiraka təşviq etmək olub. Mü-
sabiqə iştirakçılara elmi işlərini və ya 
məqalələrini kosmik sahənin ən böyük 
tədbiri olan Beynəlxalq Astronavtika 
Konqresində təqdim etmək imkanı ve-
rir.

 Görüşdə  1000-dən artıq fəal gənci 
öz ətrafında birləşdirən təşkilatlar iştirak 
edib. Xatırladaq ki, 2-6 oktyabr tarixində 
Azərbaycanda keçiriləcək Beynəlxalq 
Astronavtika Konqresində dünyanın 

kosmik sahəsindəki aparıcı agentliklə-
ri, elm mərkəzləri və beynəlxalq təşki-
latlarının rəhbərləri, eləcə də məşhur 
alimlər, özəl sektordan olan yüksək sə-

viyyəli peşəkarlar, gənc tədqiqatçılar və 
tələbələr bir araya gələcəklər.

“Xalq qəzeti”

Heydər Əliyev və 
modern iqtisadiyyat

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət 
Dövlət Xidməti ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 
illiyinə həsr edilmiş “Heydər Əliyevin rəqabətədavamlı iqtisadiyyatın 
formalaşdırılmasında rolu” mövzusunda elmi konfrans keçirib. Tədbirdə 
İqtisadiyyat Nazirliyi və nazirlik yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına 
Nəzarət Dövlət Xidmətinin nümayəndələri, Milli Məclisin deputatları, ali təhsil 
müəssisələrinin, biznes assosiasiyalarının rəhbərləri iştirak ediblər. 

Konfransın açılış mərasimində ulu 
öndərin misilsiz fəaliyyətinə həsr edilən 
film nümayiş olunub.

Çıxış edən Dövlət Xidmətinin rəisi 
Məmməd Abbasbəyli ümummilli lider 
Heydər Əliyevin azad rəqabət mühitinin 
formalaşması ilə nəticələnən iqtisadi 
strategiyasının əhəmiyyətini vurğula-
yıb. Qeyd edilib ki, ulu öndərin müəy-
yən etdiyi strateji inkişaf konsepsiyası-
nın həyata keçirilməsi Azərbaycanda 
azad bazar münasibətlərinə əsaslanan 
milli iqtisadiyyatın formalaşmasına, 
yeni iqtisadi dövrün tələblərinə uyğun 
iqtisadi sistemin yaradılmasına və inki-
şafın təmin olunmasına mühüm əsaslar 
yaradıb.

Rəqabətin iqtisadiyyatda önəminə 
diqqət çəkən Xidmət rəisi vurğulayıb ki, 
ötən əsrin 90-cı illərinin ikinci yarısın-
dan etibarən “Haqsız rəqabət haqqın-
da” və “Təbii inhisarlar haqqında” Azər-
baycan Respublikasının qanunlarının 
qəbul edilməsi ilə antiinhisar qanunve-
riciliyinin formalaşması təmin olunub. 
Vurğulanıb ki, əsasını ulu öndərin qoy-
duğu müasir Azərbaycanın iqtisadi in-
kişaf strategiyası dövlət başçısı İlham 
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. 
Belə ki, son dövrlərdə həyata keçirilən 
iqtisadi islahatlar öz uğurlu nəticələrini 
verməkdədir. Milli iqtisadiyyatın davam-
lı inkişafı məqsədilə ölkə rəhbərliyi tərə-
findən “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisa-
di inkişafa dair Milli Prioritetlər” təsdiq 
olunub. Bu sənəddə əksini tapan 5 pri-
oritetdən biri də məhz dayanıqlı rəqa-
bətqabiliyyətli iqtisadiyyatın formalaşdı-
rılmasıdır və onun reallaşdırılması üçün 
sistemli fəaliyyət həyata keçirilir. 

Yeni Rəqabət Məcəlləsi layihəsinin 
hazırlanması ilə bağlı qeyd olunub ki, 
qəbul edilməsi gözlənilən məcəllə rəqa-
bəti və azad sahibkarlığı təşviq etməklə 
iqtisadiyyatın inkişafını, istehlakçıların 

rifahını, məhsul və xidmətlərin keyfiy-
yətinin artırılmasını təmin edəcək.

İqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib 
Ələkbərov çıxışında qeyd edib ki, ulu 
öndər Heydər Əliyevin müdrik siyasə-
ti əsasında həyata keçirilən tədbirlərin 
nəticəsi olaraq, ölkəmizdə siyasi və 
makroiqtisadi stabillik əldə edilib. Bu da 
iqtisadi islahatların reallaşdırılmasına 
güclü zəmin yaradıb. Bildirilib ki, azad 
bazar iqtisadiyyatının təşəkkül tapması 
ilə iqtisadiyyatın diversifikasiyası, qey-
ri-neft sektorunun və regionların inkişafı 
sürətlənib, özəl sektora dövlət dəstəyi 
gücləndirilib, ölkədə sahibkarlığın, xü-
susilə də kiçik və orta sahibkarlığın in-
kişafı, azad rəqabət mühiti təmin edilib 
və əhalinin sosial rifahı daha da yaxşı-
laşıb.

Tədbirdə İqtisadiyyat Nazirliyi yanın-
da İctimai Şuranın sədri, Azərbaycan 
Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru 
Ədalət Muradov, Milli Məclisin deputatı 
Ziyad Səmədzadə, Kiçik və Orta Bizne-
sin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin 
sədri Orxan Məmmədov, Əqli Mülkiy-
yət Agentliyinin İdarə Heyəti sədrinin 
müavini Sənan Tapdıqov çıxış edərək, 
ümummilli lider Heydər Əliyevin iqtisa-
diyyatın inkişafındakı misilsiz xidmətlə-
rindən danışıblar.

Elmi konfrans “Yeni Azərbaycan iqti-
sadiyyatında rəqabətlilik” mövzusunda 
panel sessiya ilə davam edib. 

Milli Məclisin deputatı Zahid Oruc 
və Azərbaycan Respublikası Ali Məh-
kəməsi sədrinin müavini Çingiz Əsgəro-
vun da qatıldığı müzakirə sessiyasında 
Dövlət Xidmətinin nümayəndələri “Qlo-
ballaşan dünyada rəqabət iqtisadiyyatı 
və iqtisadi inkişaf” və “XXI əsrdə rəqa-
bət iqtisadiyyatı: müasir tendensiyalar 
və problemlər” mövzularında təqdimat-
larla çıxış ediblər.

“Xalq qəzeti”

Dövlət peşə təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və 
bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış 

müəllimlərin, o cümlədən gənclərin çağırışaqədərki hazırlıq 
və fiziki tərbiyə rəhbərlərinin, idarəetmə və təlim fəaliyyəti ilə 

məşğul olan işçilərin əməkhaqlarının artırılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitu-

siyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bən-
dini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının döv-
lət büdcəsindən maliyyələşən dövlət 
peşə təhsili müəssisələrində çalışan, 
bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiy-
mətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin, 
gənclərin çağırışaqədərki hazırlıq və 
fiziki tərbiyə rəhbərlərinin, idarəetmə və 
təlim fəaliyyəti ilə məşğul olan işçilərin 

aylıq vəzifə maaşları 2023-cü il fevralın 
1-dən orta hesabla 10 faiz artırılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının Na-
zirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli 
gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 fevral 2023-cü il

Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan, bilik və 
bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış 
müəllimlərin, həmin müəssisələrin direktor və direktor 
müavinlərinin, habelə gənclərin çağırışaqədərki hazırlıq 

rəhbərlərinin əməkhaqlarının artırılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitu-

siyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bən-
dini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının 
dövlət büdcəsindən maliyyələşən döv-
lət ümumi təhsil müəssisələrində çalı-
şan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik 
qiymətləndirilməsi aparılmış müəllim-
lərin, həmin müəssisələrin direktor və 
direktor müavinlərinin, habelə gənclərin 
çağırışaqədərki hazırlıq rəhbərlərinin 

aylıq vəzifə maaşları 2023-cü il fevralın 
1-dən orta hesabla 10 faiz artırılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının Na-
zirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli 
gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 fevral 2023-cü il
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Zaman sübut edir ki, Azərbaycan tək deyil

əvvəli 1-ci səhifədə
Bütün bunlar müasir Azərbaycan 

reallıqlarıdır. Ancaq XX əsr Azərbay-
can klassiklərindən  olan Məhəmməd 
Hadi 95 il əvvəl –1908-ci il dekabrın 
1-də İttifaq  qəzetinin birinci sayında 
dərc  etdirdiyi Zümzümati – təhəssü-
rat, yaxud qarışıq xəyallar  adlı şeirin-
də ürək ağrısı ilə yazırdı: 

İmzasını qoymuş miləl övraqi-həyatə, 
Yox millətimin xətti bu imzalər içində. 

Ədəbiyyatçılar şairin həmin şeirini 
xalqın gələcəyi üçün  keçirilən narahatlıq 
hissi kimi qəbul etsələr də, siyasətçilər 
bu misralarda  mükəmməl bir proqnozun 
olduğunu söyləyirlər. Əgər Hadi o zaman 
xalqın taleyindən nigarançılıq ifadə edir-
disə, bu gün artıq ona  ehtiyac qalmayıb. 
Çünki xalqımız əsrlərdən bəri arzuladığı 
müstəqil dövlətin ən ali nəticələrini gör-
məkdədir. Yox, əgər şairin həmin misrala-
rında nə zamansa müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin yaradılacağı  barədə proqnoz 
irəli sürülürdüsə, onda bu  uzaqgörənlik 
öz təsdiqini tapmışdır. 

Prezident İlham Əliyevin fikrincə, 
xalqımızın ürəyində bəslənilib həyatında 

özünə yer tapmış müstəqil Azərbaycan 
dövləti bu gün beynəlxalq münasibətlər 
sistemində həm fəal, həm də qətiyyətli  
oyunçulardan birinə çevrilib. Azərbay-
can dövləti bütün tərəfdaşlarının inanıb 
etimad göstərdiyi, sədaqətli və sınan-
mış tərəf-müqabilinə çevrilmişdir.  Məhz 
bunun nəticəsidir ki, 2011-ci il oktyabrın 
24-də  BMT Baş Assambleyası çərçivə-
sində BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2012-
2013-cü illər üzrə qeyri-daimi üzvlüyünə 
keçirilən seçkilərdə Azərbaycan BMT-nin 
155 üzv dövlətinin dəstəyini qazanaraq.  
Şərqi Avropa qrupundan BMT Təhlükə-
sizlik Şurasının qeyri-daimi üzv seçildi. 

İlham Əliyevin uğurlu  diplomatiya-
sının nəticəsi olaraq, ölkəmiz  İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türkdilli Dövlətlə-
rin Əməkdaşlıq  Şurası, ATƏT, Avropa 
Şurası, Qoşulmama Hərəkatı, İqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər 
Birliyi, GUAM, Qara Dəniz İqtisadi Əmək-
daşlıq Təşkilatı və digər bu kimi univer-
sal və regional beynəlxalq təşkilatların 
fəal iştirakçısına çevrilmişdir. Sevindirici 
haldır ki,  bir çox hallarda məhz Azərbay-
canın təklifləri bu təşkilatlar çərçivəsində 
əməkdaşlığın yeni formalarının müəyyən 
edilməsində əsas rol oynayır. Biz bunu 
Qoşulmama Hərəkatının son iki ildəki 
fəaliyyətində və qurumun yeni strukturla-

rının yaradılması prosesində də gördük. 
BMT Baş Assambleyasının 76-cı 

sessiyasının dövlət və hökumət başçı-
ları səviyyəsində keçirilən illik ümumi 
müzakirələrində çıxış edən Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev xatırlatmışdır ki, 
ölkəmiz ənubi Qafqaz regionunda yeni 
reallıqlar yaradıb və hər kəs bunu nəzərə 
almalıdır: “Ermənistan regional əmək-
daşlıq və qonşularına qarşı qanunsuz 
və əsassız ərazi iddiaları arasında seçim 
etməlidir. Beynəlxalq ictimaiyyət bu mə-
nada müsbət rol oynamalı və sülhün al-
ternativinin olmamasını dərk etmək üçün 
Ermənistana çağırış etməlidir. Ermənis-
tanda revanşizmin və onun silahlandı-
rılmasının birbaşa və ya dolayı şəkildə 
dəstəklənməsi cəhdlərinə son qoyulma-
lıdır”.

Xalqımız və dövlətimiz ümid edir ki, 
uzun illərdən bəri gözlənilən sülh, təh-
lükəsizlik və sabitlik, nəhayət, ənubi 
Qafqazda bərqərar olunacaq. Məhz elə 
həmin ümidin nəticəsidir ki, Azərbaycan 
regional sülhə və inkişafa töhfə verən, 
onun gücləndirilməsinə xidmət edən ar-
dıcıl səylərini davam etdiririr. Kaş “Yox 
millətimin xətti bu imzalər içində” – sızıl-
tısı ilə dünyasını dəyişmiş Məhəmməd 
Hadi Azərbaycanın bugünkü reallıqlarını 
görmüş olaydı. Elə onun kimi “Azərbay-
can, Azərbaycan ”– deyə-deyə can ver-
miş digər fədai ziyalılarımız da. 

Eybi yox, onlar görməsələr də, dövlət 
başçımızın “inandığı, güvəndiyi” milyon-
larla yeni nəsil soydaşlarımız bunu gö-
rürlər və dünəndən dərs alaraq, sabaha 
daha inamla getmək üçün müasir yollar, 
variantlar seçirlər. 

tti aq  “Xalq qəzeti”

Paşinyanın daşnakları 
Türkiyəyə qarşı

əvvəli 1-ci səhifədə
Əslində, hadisələrin bu məcraya 

yuvarlanacağı proqnozlaşdırılan idi. 
Həm də ona görə ki, hələ Paşinyanın 
yardım “tır”ları Türkiyəyə yola düşəndə 
Ermənistan cəmiyyətinin bir sıra fəalla-
rı və siyasiləri, ümumi şəkildə ifadə et-
sək, “ən yaxşı türk, ölü türkdür” deyimi-
ni və bundan irəli gələn sarsaqlamaları 
dövriyyəyə buraxmışdılar. Onlar, xü-
susən, ölkənin xarici işlər naziri Ararat 
Mirzoyanın Ankaraya səfəri fonunda 
böyük ajiotaj yaratmış, öz aləmlərin-
də, İrəvanın “seysmik diplomatiyası”-
nın fəsadlarını gündəmə gətirmişdilər. 
Halbuki, ilk baxışdan, bu diplomatiya-
nın ölkəyə faydalı tərəflərini düşünmək 
üçün, kifayət qədər, ciddi əsaslar var 
idi. 

Türkiyə ilə münasibətlərin normal-
laşmasının, Ermənistanın bu ölkə ilə 
1993-cü ildən bağlı qalmış sərhədlə-

rinin açılmasının İrəvan üçün iqtisadi 
mənfəətləri bir yana, siyasi dividendi 
də yetərincə böyükdür. Bunu Münxen 
Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində  
“Dağları aşmaq  ənubi Qafqazda 
təhlükəsizliyin qurulması” mövzusunda 
keçirilmiş plenar iclas zamanı da gör-
dük. 

* * *
İclasda iştirak etmiş ATƏT-in baş 

katibi, Münxen Təhlükəsizlik Konfransı 
Şurası sədrinin müavini xanım Helqa 
Maria Şmid Paşinyanı yardıma görə 
xeyli tərifləyərək, bəşəri məqamlara 
toxundu və həmin məqamları Ermə-
nistan üzərinə, bir növ, interpretasiya 
etməklə, İrəvanın nüfuzunu qaldırmaq 
mahiyyəti şübhə doğurmayan fikirlər 
səsləndirdi. lkənin insani obrazını ya-
ratmaq üçün qol çırmamış xanım Şmid 
çıxışında, eyni zamanda, Ermənistan–
Türkiyə yaxınlaşmasının davamlılığı 
baxımından, birinciyə, eləcə də erməni 
cəmiyyətinə, müəyyən mənada, pas 
ötürmüş oldu:  “Xüsusilə baş nazir Pa-
şinyana təşəkkürümü ifadə etmək istə-
yirəm. Bilirəm ki, bir neçə gün bundan 
əvvəl sizin xarici işlər naziriniz Türkiyə-
də olmuş və türkiyəli həmkarı ilə görüş-
müşdür. Bu faciənin fonunda biz bir-bi-
rimizlə işləmək üçün yollar tapa bilərik. 
Hesab edirəm ki, bu, olduqca vacibdir”.

H.Şmidin fikirləri həm də dolayısı 
ilə Türkiyənin önəminin vurğulanma-
sından irəli gələn tezislər idi. Paşinyan 
iclasdakı münasibəti ilə ATƏT-in xanım 
baş katibinin, necə deyərlər, ötürməsini 
“qola” çevirməyi bacardı. Həm mövzu-
ya uyğun sentimentallıq göstərdi, həm 
də Türkiyə–Ermənistan münasibətləri-
nin vacibliyini vurğuladı: “Hesab edirəm 
ki, bu humanitar dialoq, kommunikasi-
ya vasitəsilə konkret siyasi qərarların 
qəbul olunması üçün imkanlar daha 
yüksək ola bilər. Xüsusilə, sizin qeyd 
etdiyiniz kimi nazirimiz Türkiyəyə səfər 
etmişdir və orada bəzi siyasi xarakterli 
təşkilati məsələlər qeyd olunmuşdur. 
Biz bu məsələdə irəliləməyə hazırıq, 
çünki biz, həqiqətən də, inanırıq ki, 
Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərin 
qurulması və sərhədlərimizin açılması 
təkcə regionda vəziyyət baxımından 
yox, eyni zamanda, beynəlxalq arena-
da vəziyyət nöqteyi-nəzərindən də çox 
müsbət olacaqdır”.

Əlbəttə, bütün bu sayaq pozitiv təq-
dimatlar real mənzərənin spesifikasına 
aydınlıq gətirməyə bilər. Yəni, prinsip 
etibarilə, hazırda Türkiyə-Ermənistan 
yaxınlığını diktə edən sosial çağırışlar 
nəzərə çarpmır. Söhbət erməni cəmiy-
yətində və siyasi istəbleşmentindəki 
yanaşmalardan gedir. Bu yanaşmalar 
üçün anti-türk ovqatı və nifrət ritorikası 
öz aktuallığını qorumaqdadır. Əvvəldə 
mövcud istiqamətdəki bəzi xarakterik 
cəhətlərə diqqətə çatdırdıq. İndi bir qə-
dər konkretləşdirək.

Tarixən ermənilərin türk nifrətini 
körükləyən siyasi qruplaşma rolunda 
terrorçu “Daşnaksütyun” partiyası çıxış 
etmişdi. XIX əsrin 70-ci illərinin baş-
lanğıcında yaranmış bu partiya həmin 
vaxtlar, eləcə də XX əsrin əvvəllərində 
türklərə qarşı müxtəlif təxribat əməllə-
rinin, bir növ, katalizatoru rolunu oyna-
mışdı. Qurum o dönəmdə türk diplo-
matlarına qarşı həyata keçirilmiş terror 

aktlarının da təşkilatçısı olmuşdu. 
Sonrakı illərdə dünyadakı anti-türk 

dairələrin dəstəyi ilə “mövcudiyyəti-
ni” qorumuş “Daşnaksütyun”un keç-
miş SSRİ-nin dağılmasından sonrakı 
zaman kəsiyində də aktivliyi nəzərə 
çarpmışdı. Budur, belə bir təxribatçı 
ünsürlərin yığnağı olan partiya Ermə-
nistanın Qərbyönümlü hakimiyyət nü-
mayəndələrinin üstün mövqe tutduqla-
rı parlamentdə də təmsilçiliyə malikdir 
və onun üzvləri yenə Türkiyə əleyhinə 
hədyanlar yağdırmaqlarından qalmır-
lar. 

Baxın, Ermənistanın ali qanunverici 
orqanının “Daşnaksütyun” partiyasın-
dan olan deputatı Qeqam Manukyan 
bildirir ki, ölkənin mövqelərinin zəif-
ləməsi şəraitində Türkiyə ilə dialoqun 
başlanması səhv idi. Onun sözlərinə 
görə, sözügedən dialoq gözlənilməz 
nəticələrə gətirib çıxara bilər. Hakimiy-
yət isə “ön şərtsiz danışıqlar” ifadəsini 

üstün tutur. 
Manukyan, eyni zamanda, deyib ki, 

reallıqda Ermənistan, guya, Türkiyə-
nin bütün ilkin şərtlərini yerinə yetirib, 
lakin, bu, Ankaraya kifayət etməyib 
və yeni şərtlər irəli sürüb: “Türkiyə nə 
tələb edirdi  “Erməni soyqırımı”nın 
beynəlxalq səviyyədə tanınmasına 
dövlət dəstəyinin dayandırılmasını 
istəyib. Meksika Senatı bu yaxınlarda 
“erməni soyqırımı”nı tanıdı, bəs nə 
oldu  Hakim elita, Xarici İşlər Nazirliyi 
susdu. Səfirliyin məlumatından başqa 
heç nə yox idi”. 

Manukyanın bildirdiyinə görə, N.
Paşinyan, faktiki olaraq, Ermənistan-
dakı hissləri türk millətçilərinin anti-er-
məni əhval-ruhiyyəsi ilə eyniləşdirib. 
“Anım Günü - 24 aprel, Ermənistanda 
ənənəvi olaraq soyqırımı zamanı həlak 
olanların xatirəsinin ehtiramla yad edil-
məsi hakimiyyətin yüngül əli ilə musiqili 
lazer şousuna çevrilir”, – deyən daşnak 
deputat xatırladıb ki, Türkiyənin ikinci 
tələbi Ermənistan qoşunlarının Azər-
baycan ərazilərindən çıxarılması olub 
və bu tələb yerinə yetirilib. Həmçinin, 
hərbi əməliyyatlar zamanı ələ keçiril-
məyən ərazilərə Azərbaycan qoşunları 
daxil olub. 

Anti-Türkiyə ritorikasına köklənmiş 
Manukyan onu da bildirib ki, İrəvan Ba-
kının bir şərtini də yerinə yetirərək, Qa-
rabağın statusu və öz müqəddəratını 
təyinetmə məsələsini təşviq etməkdən 
daşındı. “Deyirlər ki, iştah diş altında-
dır. Həqiqətən, Türkiyə göstərilən ilkin 
şərtləri yerinə yetirməklə kifayətlənmə-
yib və yeni şərtlər irəli sürür. Ankara 
Zəngəzur dəhlizi, eyni zamanda, Laçın 
dəhlizi ilə bağlı şərtlər qoyur, Ermənis-
tana qarşı daha sərt ritorika ilə çıxış 
edir. Vaxtaşırı Ermənistan sərhədləri 
yaxınlığında Azərbaycan ilə birgə hərbi 
təlimlər keçirir”, – deyən Manukyanın 
fikrincə, indiki şəraitdə Türkiyə Ermə-
nistan ilə təzyiq dili ilə danışır və ölkə 
yeni birtərəfli güzəştlər qazanmaqda 
israrlıdır.

Sadaladıqlarımız Ermənistandakı 
anti-Türkiyə ovqatının təzahürlərindən 
yalnız biridir. Ancaq, bu, kifayət qə-
dər ciddidir. Çünki onun, belə demək 
mümkünsə, ilhamvericisi, nəinki Ermə-
nistanda, bütövlükdə dünyada Türkiyə 
əleyhinə baxışları körükləyən bir par-
tiyadır – “Daşnaksütyun”dur. Deməli, 
Paşinyan, həqiqətən, Ankara ilə nor-
mallaşma xətti götürmək istəyirsə, ilk 
növbədə, daxildəki bu sayaq neqativ 
meyillərə qarşı real cəbhə açmalıdır. 
Elə bir cəbhə ki, bu müstəvidəki nəti-
cələr, ümumən, Ermənistan cəmiyyəti-
nin axarını dəyişsin. Yalnız cəmiyyətin 
axarının dəyişəcəyi və səmimiyyət mü-
hitinin formalaşacağı təqdirdə gerçək 
normallaşmadan söhbət gedə bilər. 
Əks halda mövzu imitasiya xarakteri 
daşıyacaqdır. Elə görünən də budur 
ki, Paşinyan administrasiyası Türkiyə 
ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılmasını 
yalnız imitasiya etməklə məşğuldur. 
Eynilə Azərbaycan ilə sülh danışıq-
larındakı kimi. Nəzərə alaq ki, bu iki 
məsələ bir-biri ilə sıx bağlıdır və bunu 
Ermənistan hakimiyyətində bilməmiş 
deyillər.

  
“Xalq qəzeti” 
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Ermənistanda dövlət cəmiyyəti, 
cəmiyyət isə dövləti didir

Vətən müharibəsindən sonra Ermənistandakı daxili gərginlik sürətlə 
artmaqda, dövlət və xalq arasındakı uçurum genişlənməkdədir. Terror 
dövlətindəki daxili böhranın, barışmaz ziddiyyətlərin nəticəsidir ki, erməni 
yetkililər arasında həbslər və istefalar yaşanmaqda, Ermənistanın hökumət 
üzvlərinə qarşı sui-qəsd cəhdləri həyata keçirilməkdədir. 

Son bir həftə ərzində Ermənistan 
Silahlı Qüvvələrinin üçüncü ordu korpu-
sunun sabiq komandiri, general-mayor 
Qriqori Xaçaturovun həbs edilməsi, fev-
ralın 20-də İrəvanda əsgər analarının 
etiraz aksiyası, fevralın 17-də Ermənis-
tan ordusundakı bir sıra komandirlərin 
vəzifədən azad olunması terror dövləti 
daxilindəki gərginlik və qarşıdurmanın 
hansı səviyyədə olduğunu göstərir. 

Rusiyanın son bir ayda bir neçə dəfə 
anti-Ermənistan bəyanatı səsləndirməsi, 
terror dövlətinin xarici siyasət platfor-
masında da yeni və kifayət qədər ciddi 
problemlər “qazandığını” göstərir. Bəs 
Ermənistanda daxili ictimai-siyasi və-
ziyyətin belə gərginləşməsinə, dövlətin 
xalqın, xalqın isə dövlətin qanına susa-
masına səbəb nədir  Hansı “sehirli əl” 
Ermənistanı addım-addım yaxınlaşdığı 
vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən xilas 
edə bilər
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Ermənistanda xalqla hökumət ara-
sındakı dərin uçurumun ən başlıca sə-
bəbi rəsmi İrəvanın rüşvət və korrup-
siya siyasəti ilə bağlıdır. Hakimiyyətin 
qanunsuz yolla daha çox sərvət topla-
maq üçün ölkədəki korrupsiyaya “yaşıl 
işıq” yandırması, vətəndaş hüquqlarının 
kütləvi şəkildə pozulması, əhalinin sosial 
rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində 

heç bir addımın atılmaması, işsizlik və 
digər problemlər fonunda cinayətkarlığın 
sürətlə artması Ermənistanı faktiki olaraq 
vətəndaş müharibəsi həddinə çatdırıb. 
Hər il minlərlə erməninin Ermənistanı 
tərk etməsi, Afrikadan tutmuş uzaq Ame-
rikaya qədər ən müxtəlif ölkələrə pənah 
aparması, terror dövlətindəki daxili və-
ziyyətin nə qədər acınacaqlı olduğunu 
göstərir.

Məlumat üçün qeyd edək ki, vaxtilə 
Qarabağda – işğal edilmiş Azərbaycanm 
ərazilərində məskunlaşan ermənilərin 
böyük əksəriyyəti 44 günlük Vətən mü-
haribəsindən sonra Ermənistana deyil, 
xarici ölkələrə üz tutub ki, bu da ermə-
nilərin Ermənistandan başqa hər yerdə 
özlərini xoşbəxt hiss etdiklərini göstərir. 
Bu, Ermənistan hakimiyyəti ilə sadə er-
məni vətəndaş arasındakı ziddiyyətlərin 
nə qədər dərin və uzlaşmaz olduğunun 
isbatıdır. 

Terror dövlətindəki proseslərin təhlili 
göstərir ki, hakimiyyətdə təmsil olunan 
məmurlar öz şəxsi ambisiyaları naminə 
erməni toplumuna təzyiqi artırdıqca, top-
lum da öz eyni amansızlıqla hakimiyyətə 
təzyiq göstərməkdə, onu ifşa etməkdə, 
zəiflətməkdədir. Əslində, Ermənistanın 
həm iqtisadi, həm siyasi, həm də digər 
mənəvi-psixoloji baxımdan xarici qüv-
vələrdən asılı hala düşməsinin  səbəb-
lərindən biri də, onun xalqın dəstəyindən 
məhrum olmasıdır. Ermənistanda haki-
miyyət və xalqın uzlaşmaq, problemlərin 

həlli üçün bir araya gəlmək üçün heç bir 
səy göstərməməsi, bu sahədə ən kiçik 
təşəbbüs belə ortaya qoymaması tərəflə-
rin bir-birinə güzəştə getməyəcək qədər 
dərindən nifrət bəslədiyini əks etdirir. Bu 
isə o deməkdir ki, Ermənistanda dövlət 
cəmiyyəti, cəmiyyətin isə dövləti  tükən-
dirməkdə davam edəcək.
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Ermənistandakı ictimai-siyasi, mənə-
vi-psixoloji “hannibalizmin” qarşısını 
ala biləcək yeganə amil sülh sazişinin 
imzalanması, Bakının  sülh səylərinin 
dəstəklənməsidir. Çünki Ermənistandakı 
daxili gərginliyi alovlandıran ən başlıca 
amil iqtisadi tənəzzül, sosial sahədəki 
fəlakətli vəziyyətdir ki, bütün bu prob-
lemləri Azərbaycanla sülh sazişini imza-
lamaqla ortadan qaldırmaq mümkündür. 
Azərbaycanla normal münasibətlərin qu-
rulması ölkəmizin moderatorluğu ilə ger-
çəkləşən regional layihələrindən İrəvanın 
yararlanmasını təmin edə bilər ki, bu da 
Ermənistan iqtisadiyyatının canlanması 
baxımından həyati əhəmiyyətə malikdir. 
Bu, erməni toplumunun da sosial rifa-
hına müsbət mənada əhəmiyyətli təsir 
göstərə, cəmiyyətdəki qəzəb və nifrəti, 
ümidsizlik və çarəsizliyi azalda bilər. Bü-
tün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanla 
sülh sazişinin imzalanması Ermənistan 
üçün bu baxımdan xilas yolu ola bilər. 
Lakin rəsmi İrəvanın hələ də sülh sazi-
şindən yayınması, Azərbaycana qarşı 
təxribatlara əl atması, Ermənistan haki-
miyyətinin özünün və erməni toplumunun 
qurtuluşdan uzaq olduğunu göstərir. 

Proseslərin gedişatı Ermənistanda 
hakimiyyət və xalq arasındakı mübarizə-
nin daha da alovlanacağından, tamamilə 
açıq müstəviyə keçəcəyindən xəbər ve-
rir. Bu isə Ermənistan üçün yeni kütləvi 
həbslər və sui-qəsdlərlə yanaşı, həm də 
qanlı etiraz aksiyaları, silahlı qarşıdurma 
və vətəndaş müharibəsi deməkdir.

eymur ƏLİYEV

Vardanyan da “gorbagor” oldu
Ermənistan mediası yazır ki, araba  separat ılarının lideri Arayik 

Arutyunyan Ruben Vardanyanı “d vlət naziri” vəzifəsindən q vub. Xa-
tırladaq ki, bir ne ə ün ncə hakimiyyətə ya ın mənbələr Vardanyanın 
“d vlət naziri” p stundan uzaqlaşdırılaca ını bildirmişdilər. Xüsusilə, 
İrəvanın liqar dan narazı ldu u və nun yerinə “baş pr kur r” ur en 

ersisyanı təyin etməyi planlaşdırdı ı vur ulanırdı. ersisyan zü də bu 
əbərləri təsdiqləyərək bildirmişdi ki, na artıq “d vlət naziri” vəzifəsi 

təklif lunub, lakin , hələ bununla ba lı qərar verməyib. 
Erməni saytları yazırlar ki, A.Arut-

yunyan fevralın 23-də keçirdiyi toplan-
tıda “Qarabağın Azərbaycan tərəfindən 
blokadaya alınması nəticəsində respub-
likada yaranmış hərbi-siyasi və sosial-iq-
tisadi vəziyyəti, habelə yaranan prob-
lemlərin həlli üçün hakimiyyət tərəfindən 
görülən tədbirləri təqdim edib”. Həmin 
görüşdə də separatçı Arutyunyan Ruben 
Vardanyanın “dövlət naziri” vəzifəsindən 
azad edilməsi haqqında da “imzaladığı 
fərman” barədə məlumat verib. O, Var-
danyanın “Qarabağ haqqında beynəlxalq 
məlumatlılığın artırılmasında və blokada 

zamanı bir çox daxili problemlərin həllin-
də göstərdiyi səyləri yüksək qiymətlən-
dirib”. A.Arutyunyan Vardanyanın yerinə 
“baş prokuror” Qurgen Nersisyanın təyin 
olunmasını təklif edib. Separatçı rejimin 
lideri, həmçinin bildirib ki, yeni “dövlət na-
zirinin koordinasiya sferasına hüquq-mü-
hafizə orqanları və Xarici İşlər Nazirliyi 
istisna olmaqla, bütün icra hakimiyyəti 
orqanları daxil olacaq”.

Göründüyü kimi, proqnozlar özünü 
doğrultdu. Separatçılar ilk gündən kənar 
element sayılan Vardanyanı bölgədən 
uzaqlaşdırdılar. Amma, eyni zamanda, 

Vardanyana yaxın mənbələr iddia edir-
lər ki, “dövlət naziri” hətta “vəzifəsindən 
kənarlaşdırılsa” da, heç yerə getməyə 
hazırlaşmır. Onların fikrincə, istənilən 
halda oliqarx Xankəndidə qalacaq ki, bü-
tün “Qarabağın müxalifət qüvvələrini” öz 
ətrafında səfərbər edə bilsin.

Xatırladaq ki, srağagün Ermənistan 
müdafiə nazirinin sabiq müavini, hakim 
“Vətəndaş müqavilə” partiyasından olan 
deputat Qaqik Melkonyan da Vardanyanın 
istefasının düzgün qərar olduğunu bəyan 
etmişdi. Melkonyanın sözlərinə görə, Var-
danyan “Qarabağın hakimiyyətinin parça-
lanmasına gətirib çıxarıb. “Təbii ki, onu 
ruslar göndəriblər. Amma kim ”, - deyə 
erməni deputat narazılığını açıqlayıb.

Vardanyanın Xankəndidə qalıb-qal-
mayacağı bilinmir, amma onun “vəzifə-
sindən” qovulması belə deməyə əsas ve-
rir ki, rəsmi İrəvan da ondan xilas olmaq 
istəyir. 

ə i   
“Xalq qəzeti”
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BƏM-in ədaləti – hüquqi, 
yoxsa siyasi yanașma?

ə əli i ə i ə ə
Əvvəla, hiss olunur ki, ali məh-

kəmə instansiyasının yanaşması 
daha çox qurumu siyasi ritorikadan, 
dəqiq desək, tərəfkeşlikdən uzaq tut-
maq məramına söykənib. Ancaq bu, 
mümkün olmayıb. 

Çox güman, BMT-nin ədalət təm-
silçiləri Azərbaycan və Ermənistan 
arasındakı münaqişəli durumun spesi-
fikasının mürəkkəbliyi amilinə söykə-
niblər. Onlar öz baxışlarında, bir növ, 
balans yaratmağa, müəyyən mənada, 
neytral davranmağa və paritet yarat-
mağa çalışıblar. Azərbaycan və Ermə-
nistan cəmiyyətlərindəki narazılıq və 
narahatlıq da bu mövqenin ayrı-ayrı 
təzahür formalarından qaynaqlanır. 

Ancaq Azərbaycandan fərqli ola-
raq, Ermənistanda BƏM-in yanaşma-
sına münasibətdə açıq hiddət nüma-
yişi var. Erməni siyasilər qurumdan 
Azərbaycana qarşı sanksiya gözlə-
dikləri halda, bunun baş verməməsin-
dən məyus duruma düşüblər. Əslində, 
ölkənin hakim elitası da eyni gözlən-
tidə idi. Sadəcə, belə görünür, onun 
təmsilçiləri davranışları ilə təmkinlərini 
qorumağı, sərt fikirlərdən uzaq durma-
ğı üstün tuturlar. İrəvandakı müxaliflər, 
həmçinin, məhkəmə mövzusunu iqti-
dar əleyhinə kampaniyanın tərkib his-
səsinə çeviriblər, özlərini baş nazir Ni-
kol Paşinyan komandasının  yarıtmaz 
fəaliyyətinin tənqidinə kökləyiblər. 

Əlbəttə, ümumən, BƏM-in paritet-
lik fazası beynəlxalq hüquq prizma-
sından yolverilməzdir. Ona görə ki, 
hüquq mahiyyətcə sərt təbiətə ma-
likdir. Nəzərə alsaq ki, hazırda iddia 
predmeti kimi götürülən məsələlərin 
məkanı suveren Azərbaycan ərazi-
sidir, o zaman Ermənistanın mövcud 
istiqamətdə mübahisəyə çevirməli 
heç nəyi olmamalıdır. Azərbaycanın 
isə var. 

  
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi 

BƏM-in mövqeyini şərh edən açıqla-
masında bildirir ki, Ermənistan tərə-
findən minaların yerləşdirilməsinin 
müvəqqəti tədbirlərin tətbiq dairəsinə 
uyğun olmamasına dair əvvəl gəldiyi 
nəticəyə yenidən baxılmaması ma-
hiyyət üzrə qərar deyil. Deməli, buna 
görə XİN açıqlamasında “Azərbay-
canın Ermənistanın bu xüsusda mə-
suliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində 
səylərini davam etdirəcəyini” vurğula-
yır və heç şübhəsiz, belə də olmalıdır. 
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan xarici işlər 
nazirinin müavini Elnur Məmmədov da  
özünün “Tvitter” hesabındakı paylaşı-
mında eyni mövqeni bölüşüb. 

Lakin BƏM-in qərarında pozitiv 
qiymətləndirilməli olan məqamlar da 
istisna deyil. Həmin məqamları Azər-
baycan XİN də diqqətə çatdırır: “Məh-
kəmənin 2021-ci il 7 dekabr tarixli 
qərarına uyğun olaraq, Ermənistanın 
tərəflərin mübahisəsini gərginləşdir-
məkdən çəkinmək barədə hələ də 
öhdəlik daşıdığının Məhkəmə tərəfin-
dən bir daha təsdiq edilməsini alqış-
layırıq”. Nazir müavini E.Məmmədov 
da məsələni şərh edərkən bildirib 
ki, Ermənistan əvvəlki məhkəmənin 
2021-ci il 7 dekabr tarixli qərarına 
əsasən, vəziyyəti gərginləşdirməkdən 
çəkinməyə hələ də borcludur. Belə nə-
ticəyə gəlmək mümkündür ki, İrəvanın 
bölgədə gərginləşdirici faktor obrazı 
təsdiqlənir.

Əlbəttə, məsələ heç də onda de-
yil ki, BƏM nəyisə siyasiləşdirmək, 
yaxud, siyasi qiymət vermək mən-

tiqinə söykənir. Sadəcə, qurumda yax-
şı anlayırlar ki, tərəflər arasındakı çə-
kişmənin siyasi məntiq pəncərəsi var. 
Təəssüf ki, obrazlı desək, bu pəncərə-
dən boylanmaqdan imtina edilməmə-
si, hansısa mənada zəiflik göstəril-
məsi məhkəmənin Azərbaycanı Laçın 
yolunun “mühasirəsinə son qoyma-
ğa” məcbur edən müvəqqəti qərarını 
şərtləndirir. Qurumun ermənilərin bu 
yoldan mina və silah daşımaq üçün 
istifadə etməsi ilə bağlı Bakının arqu-
mentlərinin qəbulundan imtinasını da 
həmçinin.

BƏM-in Azərbaycan tərəfindən eti-
razların “təşkili və dəstəkləməsini da-
yandırması” və Qarabağa “təbii qaz və 
digər kommunal xidmətlərin verilmə-
sini dərhal bərpa etməsi” iddiaları ilə 
bağlı Ermənistanın müvəqqəti tədbir-
lər tələblərini rədd etməsinin üzərində 
dayanaq. Azərbaycan XİN bu məqamı 
da alqışladığını açıqlayıb. 

BMT-nin ədalət instansiyasının 
qərarındakı maraqlı məqamlardan 
biri də sənəddə Azərbaycan hökumə-
tinin Laçın yolu vasitəsi ilə insanların 
və malların sərbəst hərəkətini təmin 
etmək öhdəliyinin qeyd olunmasıdır. 
Məsələyə iki aspektdən yanaşmaq 
mümkündür. Birincisi, BƏM belə bir 
öhdəlik müəyyənləşdirirsə, deməli, 
Bakı hərəkətə keçib həmin öhdəliyi 
səmərəli yerinə yetirmək üçün sər-
həddə nəzarət-buraxılış məntəqəsi 
qurmalıdır. Və deməli, ərazidən mi-
naların, narkotik vasitələrin, əlvan 
metalların, silahların ötürülməsinin 
də qarşısı alınmalıdır ki, vaxtilə bu 
kimi hərəkətlərə yol verən Ermənistan 
olub. O zaman sual yaranır: İrəvanda 
məhkəmənin belə yanaşmasını niyə 
pozitiv qarşılayırlar  Axı, öhdəliyin ic-
rası Qarabağdakı separatçı rejimin, 
belə demək mümkünsə, mövcudiyyət 
məhrumiyyəti deməkdir. 

Nəzərdə tutduğumuz ikinci məqam 
da Ermənistanın yuxarıda diqqətə 
çatdırdığımız və Azərbaycan üzə-
rinə qoyulmuş öhdəliyə, bilavasitə, 
müsbət münasibətindən qaynaqlanır. 
Belə görünür, İrəvan siyasiləri BƏM-in 
mövqeyini dekabrın 12-dək, yəni, La-
çın–Xankəndi yolunda azərbaycanlı 
fəalların və qeyri-hökumət təşkilatları 
təmsilçilərinin keçirdikləri və hələ də 
davam etməkdə olan aksiyaya qədər-
ki status-kvoya qayıtmaq şansı kimi 
qiymətləndirirlər. Halbuki, bu perspek-
tiv mümkün deyil. 

Deməli, erməni siyasilərin nik-
binliyi, yalnız məhkəmə qərarının in-
terpretasiyasının gətirdiyi ötəri sevinc 
hissidir. Digər tərəfdən, qərar oldu, 
ya olmadı Laçın yolundan humanitar 
yüklər onsuz da daşınır. Yəni, prinsip 
etibarilə Azərbaycana qarşı sözüge-
dən öhdəliyin sərt səslənəcək hansısa 
predmeti istisnadır.

Bəli, Azərbaycan XİN bildirir ki, 
ölkəmiz beynəlxalq hüquq çərçivəsin-
də əhalisinin hüquqlarını müdafiə et-
məyə və Ermənistanı davamlı olaraq 
ağır insan haqları pozuntularına görə 
cavabdehlik daşımasını tələb etməyə 
davam edəcək. Şübhəsiz, belə də ol-
malıdır. O da şübhə doğurmur ki, Bakı 
İrəvana qarşı hüquqi mübarizəsini 
bundan sonra da tutarlı arqumentlər-
lə zənginləşdirəcəkdir. BMT-nin Bey-
nəlxalq Ədalət Məhkəməsi hazırda 
bəzi məqamlara münasibətdə göstər-
diyi zəiflikdən daşınıb hüququn sərt 
sifətini ortaya qoyacaqmı  Bunu isə 
zaman göstərəcək. 

“Xalq qəzeti” i  a aliti  q

əvvəli 1-ci səhifədə
Əlbəttə, Prezidentin söylədikləri Azər-

baycan–Ermənistan normallaşmasının 
hazırkı diskursu baxımından prinsipial 
əhəmiyyət daşımaqdadır. O anlamda ki, 
əvvəla, Azərbaycan Qarabağ erməniləri 
üzərindən hər hansı separatçılıq meyillə-
rinin həyata keçirilməsinə qarşıdır. İkinci, 
ölkəmiz ayrı-ayrı şəxslərin yüksəldilməsinə 
nəzərən Qarabağın tərəf kimi qəbulunu 
göstərmək istəklərini qəbul etmir. 

Ancaq nəzərə alaq ki, hazırda Ermə-
nistanın “Dağlıq Qarabağ Respublikası”, 
yaxud “Artsax” kimi təqdim etdiyi qondar-
ma quruluşda təmsil olunanlar da, prinsip 
etibarilə, Vardanyandan fərqlənmirlər. Nə 
olsun ki, onların sırasında bölgədə ana-
dan olmuşlar var  Görünür, elə buna görə 
ölkəmizin lideri Qarabağda doğulmuşlar ilə 
yanaşı, ömrü boyu bölgədə yaşamışlar və 
əraziyə bağlılıq məsələsini gündəmə gəti-
rir. Yəni, vurğunu Qarabağın erməni əhali-
sinin ayrıca xalq məntiqinə deyil, yerli icma 
strukturuna yönəldir. 

Əlbəttə, icma təmsilçiliyi üçün konkret 
şəxsin bir yerə bağlılığı şərtdir. Eyni za-
manda, bu təmsilçilikdə, sırf ərazidə yaşa-
maq amili əsas götürülür, yaşayıb tabeçili-
yini daşıdığı dövlətə qarşı çıxmaq faktoru 
yox. Mövcud anlamda hazırda separatçıla-
rın lideri olan Arayik Arutyunyan da erməni 
icmasını təmsil etmək baxımından məqbul 
deyil. Baxmayaraq ki, o, Xankəndidə doğu-
lub, işləyib və təhsil alıb. 

Nəzərə alaq ki, Arutyunyan 1992-ci 
ildə – Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı 
Azərbaycana qarşı döyüşüb də. Yəni do-
ğulub boya-başa çatdığı ölkənin vətəndaş-
larına güllə atıb. İkinci Qarabağ müharibəsi 
zamanı isə gülləni raketə dəyişib. Yada sa-
laq ki, A.Arutyunyan həmin vaxt Gəncəni 
hədəf seçmiş və neçə-neçə dinc insanın 
həyatını itirməsinə səbəb olmuş raket hü-
cumunu özünün qəhrəmanlığı kimi göstər-
mişdi. 

Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Respub-
likasının Baş Prokurorluğu 30 oktyabr 
2020-ci il tarixində Arayik Arutyunyan daxil 
olmaqla, David Babayan, əlal Arutyunyan 
və Armen Babacanyan kimi separatçıları 
Gəncədə mülki əhaliyə qarşı törətdikləri 
cinayətlərə görə beynəlxalq axtarışa verib. 

inayət Məcəlləsinin dövlətə xəyanət və 
digər maddələri ilə onların barəsində ci-
nayət işi başlanılıb. 

Əlqərəz, sözümüz ondadır ki, Azərbay-
cana güllə, raket atmış, eləcə də ölkəmizə 
hədyanlar yağdırmış şəxslər də heç bir hal-
da Qarabağ icmasını təmsil edə bilməzlər. 
Onu da nəzərə alaq ki, separatçı rejimdə 
hazırda rəhbər “vəzifə” tutanlar, həmçinin, 
hər hansı şəkildə təmsil olunanlar yerli ic-
manın adından danışmaq üçün ciddi şəkil-
də süzgəcdən keçirilməlidirlər. Belələrinin 
heç nə olmamış kimi, icma təmsilçiliyi əsla 
yolverilməzdir. Çünki ölkəmiz onların böl-
gədə doğulmaqları bir yana, Qarabağdakı 
yaşamalarını yaşamaq saymır və belə qiy-
mətləndirmə aparmağa tam haqqı çatır. 

  
Prezident İlham Əliyevin yuxarıda qeyd 

etdiyimiz fikrindən irəli gələrək məsələ-
nin digər aspektinə diqqət yetirək. Nəzəri 
baxımdan Ermənistanın Azərbaycanın 
təkliflərini qəbul etdiyini və sülh müqaviləsi 
bağlamağa hazır olduğunu düşünək. Təbii, 
bu prosesin səmimiyyətə əsaslanacağı-
na inanacaq qədər sadəlövh ola bilmərik. 
O zaman, görək, nəyə görə Ermənistan 
rəhbərliyi Qarabağda yaşayan ermənilə-
rin sayını şişirdir – faktiki rəqəm 25-30 min 
olduğu halda, 120 min üzərində dayanır  
Erməni həyasızlığının ən müxtəlif təzahür 
formalarını da diqqətdən qaçırmayaq. 

Məsələn, Ermənistanın BMT-nin Bey-
nəlxalq Ədalət Məhkəməsində qaldırdığı 
iddialardan biri Azərbaycan ərazisindəki, 

guya, erməni mədəni mirası sayılan abi-
dələr üzərində mülkiyyət hüququnun təsbit 
edilməsi ilə bağlı idi. Təsəvvür edin, tor-
paq ölkəmizindir, İrəvan istəyir ki, həmin 
torpaqda inşa edilmiş hansısa abidənin, 
necə deyərlər, “kupçası” ona məxsus ol-
sun. Belə bir həyasızlığı düşünən qövm, 
heç şübhəsiz, Azərbaycana ziyan vurma-
ğın əhali sayını da, artım yolunu da ağlına 
gətirəcəkdir. 

Bəli, əldə bayraq edilən 120 minlik say 
gerçək statistika deyilsə, deməli, o saya 
çatmaq üçün kənardan kimlərsə, dövlət 
başçımızın təbirincə desək, ixrac edilməli-
dir. Kənardan gətirilənlərin yenidən sepa-
ratçılıq fəaliyyətinə girişəcəklərini, silaha 
sarılacaqlarını, raket əldə edəcəklərini və 
sair məsələləri, hələlik, bir kənara qoyuruq. 
Qarabağda doğulmayan, heç vaxt orda ya-
şamayan, bölgə ilə bağlılığı olmayan şəxs-
lər ora axın edəcəksə, onlar, ümumən, 
zərər vurmağı düşünəcəklər. Bununla bağ-
lı presedent də var.

Yəqin çoxlarınız Kəlbəcəri və digər 
işğal dövrü bitmiş ərazilərimizi tərk etmiş 
ermənilərin evləri yandırdıqlarını, ağacla-
rı qırdıqlarını, ümumən, həyat izlərini sil-
diklərini xatırlayırsınız. Düşünək ki, insan 
bir yerdə yaşayırsa və müəyyən zaman 
mərhələsi keçirirsə, o insanda həmin yerə 
necəsə bağlılıq formalaşır. Əlbəttə, söhbət 
normal insandan gedir. Kəlbəcəri tərk et-
miş ermənilərin timsalında biz anormallığı, 
vandallığı gördük. Bu hərəkətləri törədən-
lər, əksəriyyət etibarilə, bölgədə, işğal döv-
ründə başqa-başqa yerlərdən gətirilərək, 
məskunlaşdırılmış ermənilər idilər. 

Deməli, hazırda Azərbaycan dövləti 
Qarabağakı kənar erməni amilinin zərər 
təhlükəsini ciddi şəkildə götür-qoy etməli-
dir. Eləcə də bölgədən zərər verərək çıxma 
potensialını diqqətdə saxlamalıdır. Dediyi-
miz kimi, ortada, belə demək mümkünsə, 
çıxma presedenti var. Nəzəri baxımdan 
hesab etsək ki, sülh müqaviləsi bağlanıb, 
sərhədlər delimitasiya və demarkasiya 
olunub, hər iki tərəfdə sərhəd-buraxılış 
məntəqələri qurulub, o zaman fikirləşək 
görək, qeyd etdiyimiz zərər necə olacaq  

avab sadədir: Qarabağa gətirilmiş, 
əraziyə heç bir aidiyyatı olmayan ermənilər 
Azərbaycan ərazisini Avropada miqrant 
həyatı yaşamaq üçün, bir növ, tranplinə çe-
virə bilərlər. Onların bu addımı atmayacaq-
larına, məsələnin sistemli total xarakter da-
şımayacağına heç bir real təminat yoxdur. 
Deməli, erməni separatizmi sülh müqa-
viləsi bağlandıqdan sonra da öz “amplua-
sında” qala bilər. Azərbaycan Prezidenti, 
məhz, bu səbəbdən bölgənin köklü əhalisi 
üzərinə vurğu qoyur. Dövlətimizin başçısı, 
beləliklə, ərazidən separatizmi tamamilə 
qazımağın formulunu müəyyənləşdirir. 

Qarabağdakı kənar və təşkilatlan-
mış ermənilərin çox asanlıqla cinayətlər 
törətməsi də mümkündür. Bununla bağlı 
da keçmişin acı təcrübəsi var və mövcud 
anlamda bəzi məqamları diqqətə çatdır-
dıq. Ancaq hesab etsək ki, Azərbaycan 
dövləti buna yol verməmək üçün bütün 
tədbirləri görəcək, o zaman anti-Azərbay-
can fəaliyyətinin yuxarıda qeyd etdiyimiz 
dinc həyasızlıq metodlarının işə düşməsi 
proqnozlaşdırılandır. Onsuz işğal dövrün-

də də Qarabağın erməni əhalisi yaşayış 
səviyyəsinin bərbadlığına görə ərazini tərk 
edirdi. Elə Ermənistanın özündə də eyni 
vəziyyətdir. Belə olan halda İrəvana onla-
rın Azərbaycana zərər vuraraq uzaqlaşma-
sı sərfəlidir. 

Qarabağda bölgəyə yad erməni möv-
cudiyyəti perspektivini bir qədər də sadə 
şəkildə izah edək. Gəlmələr qarışqadan 
fil düzəltmək məntiqi ilə hərəkət edib bey-
nəlxalq strukturlara şikayətlər ünvanla-
yacaqlar. Onlar, məsələn, çox asanlıqda 
iddia edə bilərlər ki, ərazidə yaşayış müm-
kün deyil, şərait dözülməzdir və s. Hələ 
hazırda, necə deyərlər, beynəlxalq trendə 
çevrilmiş insan hüquq və azadlıqları ilə 
manipulyasiyalar da mümkündür. Heç şü-
bhəsiz, bu sayaq hallar beynəlxalq məh-
kəmə müstəvisinə qaldırılsa, erməni lobbi 
və diaspor təşkilatları, habelə xaricdəki an-
ti-Azərbaycançı qüvvələr “dövriyyəyə girə-
cəklər”. Onlar ölkəmiz əleyhinə qərarların 
qəbuluna cidd-cəhd göstərəcəklər. Belədə 
həm dövlətimizdən külli miqdarda pul təz-
minatı tələbi də aktuallaşa bilər, həm də ən 
əsası Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna 
mənfi təsir ehtimalları yaranar. 

Göründüyü kimi, vurğuladığımız 
məsələ xeyli dərəcədə mürəkkəbdir. An-
caq, şübhəsiz, Azərbaycan dövləti Pre-
zident İlham Əliyevin şəxsində bütün 
mümkün spekulyativ yanaşmalara qarşı 
tədbirlər müəyyənləşdirib. O da birməna-
lıdır ki, dövlətimiz bu tədbirləri beynəlxalq 
ictimaiyyətin yaxın perspektivdə gözlədi-
yi Ermənistan ilə real sülh danışıqlarının 
müstəvisinə gətirməyi bacarır. 

  
Onu da bildirək ki, Azərbaycan bun-

dan sonra və görünür, hələ ən azı bir neçə 
onillik ərzində, Qarabağ ermənilərinə mü-
nasibətdə, məşhur el deyimimizdə bildi-
rildiyi kimi, “itlə dostluq et, çomağını yerə 
qoyma” məntiqi ilə davranacaqdır. Bu, 
həm bizim bir xalq olaraq alın yazımızdır, 
həm də Qarabağda Azərbaycan vətən-
daşı kimi yaşamaq istəyən ermənilərin 
taleyidir. İkincilərin özlərini doğrultmaları 
müəyyən vaxt aparacaq. 

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşin-
yan Münxendə keçirilmiş məlum panel ic-
lasındakı çıxışında Qarabağ ermənilərinin 
keçmişin günahlarının borcunu ödəməli 
olmadıqlarını bildirdi. Borc ödəməmək 
üçün ölkəmizin onların bölgədəki varlığı-
na münasibətinə qarşılıq səmimi münasi-
bət göstərmələri mütləqdir. Paşinyan və 
onun komandası isə öz soydaşlarını dü-
şünürsə, onları borclu salacaq hərəkətlər-
dən daşınmalıdır. 

Bəli, Qarabağ erməniləri səmimi dav-
ranacaqlarsa, ölkəmizin tam hüquqlu 
vətəndaşı kimi ömür sürüb, yaşadıqları 
torpağın, mülklərinin tam sahibinə çev-
riləcək, dövlətimizin imtiyazlarından bəh-
rələnəcəklər. Əks halda, Prezident İlham 
Əliyevin də vurğuladığı kimi, Qarabağı 
tərk etmək üçün yol açıqdır. Həm də ona 
görə yol açıqdır ki, Qarabağ daha “Dağlıq 
Qarabağ” deyil və bundan sonra, heç ol-
mayacaqdır. 

  
“Xalq qəzeti”

Qarabağ daha  
“Dağlıq Qarabağ” deyil

Dünya “Xankəndinin 
blokadası”na inanmır

Haqlı tələblərinin yerinə yetirilməsini təkidlə tələb edən 
ekofəallar bu dəqiqələrdə yolun Laçın və Xankəndi istiqamətlərində 
hərəkətə maneə törətmədən, üzərində Azərbaycan, ingilis və 
rus dillərində yazılmış plakatlar qaldırıb vətənpərvərlik ruhunda 
müxtəlif mahnılar oxuyur, şüarlar səsləndirirlər. Dünəndən 
etirazçıların fəallığı daha da artıb.

Moldovanın paytaxtı Kişineu 
şəhərində keçirilən Avronest 
Parlament Assambleyası Er-
mənistanın Laçın yolu ilə bağlı 
7 qətnaməsini rədd edib. 10-
cu sessiyanın yekun sənədinə 
Ermənistan nümayəndə heyəti 
tərəfindən 12 dəyişiklik təklif 
olunmuşdur. Dəyişikliklərdən 
biri dekabrın 12-də Laçın yolun-
da ekofəalların, vətəndaş cə-
miyyəti nümayəndələrinin keçir-
diyi dinc aksiya ilə bağlı “Laçın 
yolunun açılması” idi. 

İddia ondan ibarət idi ki, bu 
aksiya, guya, saxtadır və işti-
rakçılar Azərbaycan hökuməti 
tərəfindən öyrədilmiş şəxslər-
dir. Bununla bağlı Ermənistan 
məhkəməyə müraciət edərək 

aksiyanın süni şəkildə təşkil 
olunmasının təsdiqini tapmaq 
istəyirdi. Eyni zamanda, Azər-
baycan tərəfindən həmin ak-
siyaların həqiqətən ekofəallar 
tərəfindən keçirildiyi, ekofəal-
ların adları və foto və video 
sübutlar məhkəməyə təqdim 
edilib. Belə ki, açıqlanan qərar-
da məhkəmə Ermənistanın və-
satətini və aksiyanın Azərbay-
can hökuməti tərəfindən təşkil 
olunması ilə bağlı fərziyyəni 
ləğv edib.

Layihələrin qəbul olunması 
üçün Ermənistan parlamentinin 
spikeri və xarici işlər nazirinin 
müavini Avronest Parlament 
Assambleyasının iştirakçılarına 
video müraciət ediblər. Azər-

baycan nümayəndə heyətinin 
həm ikitərəfli görüşlərdə etdiyi 
səylər, həm də komitə və plenar 
iclaslarda çıxışlarda gətirdiyi 
arqumentlər nəticəsində Ermə-
nistan nümayəndə heyətinin 
bütün layihələri assambleya 
tərəfindən rədd edilib. Bu fakt 
bir daha hər kəsin regionda 
sülh, qanuni yaşayış və inkişa-
fın tərəfində olduğunu göstərir. 
Avronest PA-da Azərbaycanı 
Milli Məclisin deputatı Tahir Mir-
kişilinin rəhbərliyi ilə 6 deputat 
təmsil etmişdir.

“İrəvanın yalnız humanitar 
məqsədlər üçün nəzərdə tutul-
muş Laçın yolundan sui-istifadə 
hallarına son qoyacaq sərhəd 
nəzarət-buraxılış məntəqəsi 
təklifindən imtina etməsi bir 
daha göstərir ki, Ermənistan 
tərəfinin əsl niyyəti etiraz aksi-
yalarının “blokada” və “gərgin 
humanitar vəziyyət” yaratdığı 
barədə iddialarını təkrarlamaq-
la yoldan 10 noyabr 2020-ci 
il üçtərəfli Bəyanata zidd olan 

qeyri-qanuni məqsədlər üçün 
istifadəni davam etdirməkdir. 
Bu bir daha sübut edir ki, əslin-
də, Laçın yolunda aksiyaların 
“humanitar vəziyyət” yaratdığı 
iddialarının heç bir əsası yox-
dur. Ermənistan bu iddiadan 
yalnız siyasi məqsədləri üçün 
istifadə edir.” Bu barədə Azər-
baycan Xarici İşlər Nazirliyinin 
Ermənistanın xarici işlər naziri 
Ararat Mirzoyanın və Lüksem-
burqun Avropa məsələləri və 
xarici işlər naziri an Asselbor-
nun bəyanatlarına dair şərhində 
deyilir.

Qeyd edilir ki, Ermənistan 
xarici işlər naziri, hər zaman 
olduğu kimi, sülh prosesi üzrə 
aparılan müzakirələri və danı-
şıqları təhrif edərək manipulya-
siya ilə məşğul olur. Ermənistan 
tərəfi verdiyi bəyanat ilə bölgə-
də sülhdə maraqlı olmadığını 

bir daha nümayiş etdirir.
Şuşadan keçən Xankən-

di-Laçın yolunda Rusiya sülh-
məramlılarına və Beynəlxalq 
Qırmızı Xaç Komitəsinə məx-
sus 70-dən çox humanitar 
təyinatlı avtomobilin hərəkət 
etməsinə növbəti dəfə şərait 
yaradılıb. Bu da onu göstərir ki, 
aksiya ilə bağlı erməni mətbua-
tında yer alan bütün məlumatlar 
həqiqəti əks etdirmir. Adəti üzrə 
onların yaydığı belə məlumatlar 
anti-Azərbaycan  ruhlu növbəti 
avantüradır.

Azərbaycan Xarici işlər nazi-
rinin müavini Elnur Məmmədov 
İrqi ayrı-seçkiliyin bütün forma-
larının ləğv edilməsi haqqın-
da beynəlxalq Konvensiyanın 
tətbiqi ilə bağlı məhkəmə işləri 
üzrə Beynəlxalq Ədalət Məh-
kəməsinin qərarına dair keçirdiyi 
brifinqdə bildirib ki, Azərbaycan 

tərəfi yanvarın 30-da dinləmələr 
zamanı həmin etiraz aksiyala-
rının həqiqətən də ekofəallar 
tərəfindən təşkil olunduğunu, 
etirazlarda iştirak edən QHT-lə-
rin siyahılarını, müvafiq ekofəal-
ların adlarını, ümumilikdə, etiraz 
aksiyalarının nə ilə bağlı həyata 
keçirildiyini, bununla əlaqədar 
təfsilatlı məlumatı məhkəməyə 
təqdim etmişdir.

Bununla bağlı bütün foto 
və videosübutların Azərbaycan 
tərəfindən məhkəməyə təqdim 
edildiyini diqqətə çatdıran nazir 
müavini əlavə edib ki, həmin 
dinləmələr də açıq şəraitdə ke-
çirilib, canlı yayımda göstərilib. 
Yanvarın 30-da Azərbaycan 
tərəfi məsələ ilə bağlı Ermə-
nistanın mövqeyini təkzib edən 
sübutları ortaya qoyaraq, məh-
kəməyə təqdim edib.

Nazir müavini onu da qeyd 
edib ki, Ermənistanda 2021-ci 
ildə istehsal edilmiş minaların 
işğaldan azad edilmiş əraziləri-
mizdə aşkarlanması haqqında 
bizim tərəfdən ortaya qoyulan 
faktların heç birini Ermənistan 
məhkəmə prosesi zamanı tək-
zib edə bilmədi. O qeyd edib 
ki, həmçinin bu minalar ancaq 
Laçın yolu vasitəsilə gətirilə 
bilərdi. Bu da onu göstərdi ki, 
son iki ildə Ermənistan üçtərəfli 
Bəyanatdan irəli gələn öhdəlik-
lərini pozur.

iz a    
“Xalq qəzeti”

Ekoaksiyanın gündəliyi



Ötən il və bu ilin əvvəlindən İranda kütləvi etirazlara, 
hökumətin xalqazidd mövqeyinə, inflyasiyanın 
güclənməsinə, həyat səviyyəsinin sürətlə aşağı 
düşməsinə, insan haqlarının, xüsusilə qadınların 
elementar hüquqlarının addımbaşı zora məruz qalmasına, 
edamların, güllələnmələrin vasitəsilə insanların qorxu-
hürkü içərisində saxlanılmasına baxmayaraq, dini rejimin 
hakimiyyəti davam edir. Onun gücü kimlərdə və nədədir?

avab ilk baxışda asan-
dır:  rejimin canı İslam res-
publikasının institusional xa-
rakterində, həmçinin böhranı 
xariclə əlaqələndirməsində, 
amansızlıq və proqmati-
zimlə vəhdətindədir. Bu ca-
vablar həqiqəti əks etdirsə 
də,  yarımçıqdır. “Arab Gulf 
Ştates” analitik mərkəsində 
hesab edirlər ki, İrandakı dik-
tatura Pəhləvi rejimindən qa-
tıdır, daha yüksək səviyyədə 
mərkəzləşib. Nəticədə, yara-
nan sabitlik özündən əvvəlki-
ni xeyli geridə qoyub. 

“Vilayəti-fəqih”in ali rəh-
bəri hökumət bürokratiya-
sından və ya siyasi təsir və 
iqtisadi qazanclar uğrunda 
yarışan elita fraksiyasından 
ibarət çoxsaylı güc mərkəz-
lərindən əsas güc mərkəzinə 
çevrilib. Ali dini rəhbər Xa-
menei konstitusiya ilə möh-
kəmlənmiş diktator salahiy-
yətlərini həyata keçirmək və 
üstünlüklərini tətbiq etməklə 
kifayətlənməyərək qərarların 
qəbulu prosesinə müxtəlif 
güc mərkəzlərini və hakim 
elitanı cəlb edib. zü isə arbi-
tur kimi son vəzifəni ölkəsinə 
götürüb. 

Bu isə diktatorlara təkcə 
“güclü” idarəçiliyi təmin etmir, 
ali rəhbərin guya, “səhvləri” 
düzəltdiyi barədə yanlış rəy 

yaradır. Uğursuzluq yaran-
dıqda məsuliyyət yükünü və 
günahı paylaşmağı bacarır.

* * *
İranın Xarici işlər naziri 

Hüseyn Əmir-Abdullahiyan 
ABŞ-ın NPR kanalına müsa-
hibəsində müxbirdən tələb 
edib ki, İran İslam Respubli-

kasını “rejim” adlandırmasın-
lar.

Abdullahiyan iddia edib: 
“Birincisi, bu, İranda bir rejim 
deyildir. Bizim müstəqil və 
qanuni hökumətimiz var. Sizə 
tövsiyəm odur ki, düzgün ter-
minlərdən istifadə edəsiniz”.

Görəsən, bu böyüklükdə 
rəsmi şəxs o səviyyədə ya-
lan danışanda heç olmasa, 
öz sözlərinə inanır, ya yox  
Elə isə rejim nəyə görə dünya 
miqyaslı tədbirlərdən kənarda 
saxlanılır, yenə ayrı-seçkiliyə 

yol verilir  Bəs günahkar kim-
dir  Bəlkə, BMT-nin müşahi-
dəçiləri, beynəlxalq təşkilat-
ların təmsilçiləri  Bəs ilboyu 
günahsız adamları dar ağac-
larına çəkənlər, elin gözü 
qarşısında güllələyənlər, 
qadınları yerlə sürükləyən-
lər, kişiləri şallaqlayanlar  
bu əzab-əziyyəti humanizmə 

görəmi edirlər
Quranda adamları çörəklə 

imtahana çəkmək günah sa-
yılır. Amma rejim bunu komp-
leks tədbirləri sırasına daxil 
edib. lkədə ən ucuz nemət 
çörək sayılsa da, bunun əvəzi 
digər yeyinti məhsullarından 
çıxılır. Budurmu sizin huma-
nizminiz  

İranda rejimin elə klas-
sik formaları tətbiq olunur 
ki, adamın əli ağzında qa-
lır. Yəni mollalar keçmiş iki 
şahın da atasına rəhmət 

oxudurlar. Hüseyn Əmir-Ab-
dullahiyan, görünür, “sınmış 
güzgülər” diyarında yaşayır 
ki, hər şeyi tərsinə görür. Bu 
ölkənin molla rejimi Savama, 
Bəsic, Pastar  kimi əzrailin 
vəzifələrini icra edənlər zor 
aparatını var gücü ilə işə sal-
maqla dünyaya “demokratiya 
havası” oxuyurlar. Bax bu da 

sizin “rejim” ifadəsinə etiraz-
larınıza cavab.

amal İ Bİ

Son bir ayda edamların sayı 29-a çatıb 

İranda hakim rejim əleyhinə etirazlar nisbətən səngisə də, 
məhkəmələr tərəfindən edam hökmlərinin elan olunması artıb. 
Eyni zamanda, həbsdə olan etirazçılara və digərlərinə qarşı sərt 
ittihamlar və cəzalar davam etməkdədir. 
Gunaz.TV-nin verdiyi məlu-

mata görə, bu günlərdə Qərbi 
Azərbaycan əyalətindən olan 
mədəni fəal Əlirza Fərşi Evin 
həbsxanasından azadlığa bu-

raxılıb. Bir qrup mədəni fəal 
fevralın 22-də Urmu şəhərində 
onunla görüşüblər. Görüşdə 
mədəni fəallar ana dili məsələ-
sini, Qərbi Azərbaycan əyalə-

tindəki durumu və Xoy zəlzələ-
sindən zərər çəkənlərə yardım 
yolları barədə danışıblar. 

Qeyd edək ki, Əlirza Fərşi 
ana dili sahəsindəki dinc fəa-
liyyətlərinə görə 2020-ci ilin iyul 
ayının 21-də saxlanılıb və Teh-
ran şəhərindəki Evin həbsxa-
nasına köçürülüb. O, həbsxa-
nadan buraxılsa da, barəsində 
çıxarılmış iki illik sürgün cəzası 
qüvvədə saxlanılır.

Avropa Parlamenti isə 
dünən İranda qeyri-fars xalqla-
rın ana dilində təhsil almasına 
qoyulan qadağalara görə Teh-
ran hökumətini tənqid edib. Bu 
barədə Avropa Parlamentinin 
sədr müavini Pina Piçerno özü-
nün tvitter hesabında paylaşım 
edib: “İranda yaşayan qey-
ri-fars xalqlar, o cümlədən türk, 

kürd, ərəb, bəluç və türkmən-
lər öz dillərində təhsil almaq 
hüququndan məhrum edilərək 
fars dilində təhsil almağa məc-
bur edilirlər”.

O, İranda ana dilində təhsil 
hüququ istəyən hər kəsin ağır 
cəzalandırıldığını qeyd edib. 

Almaniyadan verilən xəbərə 
görə, Kansler Olaf Şults isə İran 
əsilli Almaniya vətəndaşı olan 
siyasi məhbus əmşid Şar-
məhdin İran məhkəməsi tərə-
findən edam cəzasına məhkum 
edilməsini pisləyib. O, Almaniya 
vətəndaşı barəsində İran məh-
kəməsinin çıxardığı ölüm qə-
rarının ləğvini tələb edib. Şults 
fevralın 22-də özünün tvitter 
səhifəsində etdiyi paylaşımda 
İran hakimiyyətini öz xalqını öl-
dürməkdə ittiham edib.

Fransanın Xarici İşlər Nazir-
liyi də eyni məzmunlu bəyanatla 
çıxış edərək, İran əsilli Almani-
ya vətəndaşı əmşid Şarməhd 
haqqında verilən edam hök-
münü əsassız və qəbuledilməz 
adlandırıb, onun ailəsi və Alma-
niya rəsmiləri ilə həmrəy oldu-
ğunu bildirib.

Qeyd edək ki, fevralın 21-
də keçirilən məhkəmədə Şar-
məhdə vəkillə təmin olunmaq 
icazəsi verilməyib və barəsində 
edam hökmü çıxarılıb. Məh-
kəmə Şarməhdi “ictimai asa-
yişin geniş şəkildə pozulması-
na səbəb olan” hərəkətlərdə, 
“terror aktlarının hazırlanması 
və yönləndirilməsi”ində ittiham 
edib.

67 yaşlı Şarməhd Almaniya 
vətəndaşıdır. 2003-cü ildən Ka-

liforniyada yaşayıb. 2020-ci ilin 
iyul ayında Yaxın Şərqə səfər 
edərkən İran təhlükəsizlik mə-
murları tərəfindən qaçırılaraq 
İrana köçürülüb. Qızı Qəzalə 
Şarməhd atasının radio müxbiri 
olduğunu və sadəcə, xalqın na-
razılığını əks etdirdiyini deyib. 
O, atasına qarşı irəli sürülən 
ittihamların saxta olduğunu bil-
dirib.

Fevralın 22-də İranın 
Sənəndəc və Bircənd şəhərlə-
rinin həbsxanalarında daha iki 
məhkum edam edilib. İran İn-
san Haqları Təşkilatının verdiyi 
məlumata görə, bununla da, 
son bir ayda İran zindanlarında 
edam edilən məhkumların sayı 
29-a çatıb.

“Xalq qəzeti”

Hamı Təbrizdən qaçsınmı?
Bu yazı 2000-ci ildə işıq üzü görüb. Səid Zəncanlının farscadan tərcümə 

etdiyi məqalədə sanki şəhərin bu günündən söhbət açılır. Güneyli fəalların 
göndərdiyi həmin yazını oxuculara təqdim edirik.

Təbriz elə bir şəhərdir ki, onun 
mərkəzində məktəbli uşaqlar acı bibər, 
corab, sabun və başqa xırdavat sat-
maqla həm güzaranlarını keçirir, həm 
də yay tətillərini başa vururlar. Taksi 
sürücüləri bu şəhərdə sərnişin tapmaq 
üçün bütün günü hay-küy salırlar. Təb-
rizin yalnız çayxanalarında və avtobus-
larında adamları gur görmək olar. Bu 
şəhərin sürücülərinə və piyadalarına 
avtomobil hərəkəti qaydaları önəmli 
deyil, yazılmamış qanunları var Təb-
rizin. Bu şəhərdə diriləri dindirmirlər, 
ancaq ölüləri də asanlıqla başlı-başına 
buraxmırlar.

Burada iş vaxtı saat 10-dan baş-
layır. Süstlük, yorğunluq yağır şəhərin 
qapı-bacasından. Onu rəssamlıq, teatr, 
kino, mətbuat və kitab maraqlandırmır. 
Məmurlar əyri yolları burada öyrənirlər, 
cibləri dolandan sonra, Tehranda başa 
çıxır bu ağalar. Tehranın icazəsi olma-
dan Təbrizin idarələrində kimsənin su 
içməyə belə ixtiyarı yoxdur. Bu şəhər-
də hər şeyin ömrü ikigünlükdür. Əksər 
məmur xidmət etdiyi müddətdə heç bir 
səmərəli iş görmədən tezliklə yerini 
başqa “əməkdar”a verir. Təbrizdə belə 
məmurların sürücüsünə və nökərinə 
də irad tutmaq olmaz. Bura elə şəhər-
dir ki, hər şeyi yenidən öyrənməli və 
hər şeyi sıfırdan başlamalısan.

Müdirləri burada məhkəməyə ça-
ğırmırlar. Yalvarmaq, yaltaqlanmaq 
burda mədəniyyətə çevrilib, sədaqəti, 
sözü üzə deməyi sevmirlər bizdə. İn-
diyə qədər dediklərim üzdə görünən-
lərdi. Təbrizin dərinliklərinə varsan, 
daha dəhşətli, daha kədərli hadisələrlə 
qarşılaşacaqsan. Bütün bunlar Təbrizi 
ölülər şəhərinə çevirib, elə bil, ölü tozu 
səpilib bu şəhərin üzərinə. Təbrizin 
ölülüyünü nəinki görmək, bəlkə, ayaq-
ların altında belə hiss edirsən.

Üzümü sizlərə tutub soruşuram: 
“Bu ölülər şəhərindən qaçmaqla iş bi-
tirmi ” “ lülərin iyrənc qoxusu dirilərin 
də nəfəsini kəssinmi  “Görəsən, qaç-
maqdan savayı başqa bir çarə yoxdur-
mu ”  “Niyə Təbriz doğma övladlarınıa 
yad olub ” Bu sözləri mən Təbrizin 
sərmayə sahiblərinə və avam camaa-
tına söyləmirəm. Təbrizdən qaçan sər-
mayə sahibi, pulunu  vətəndən daha 
əziz tutur, onlardan belə şey gözləmək 
ağılasığmazdır. Heç elə iş olar ki, onlar 
məmləkətin abadlaşmasını fikirləşsin-
lər

Avam camaat da ki, cəmiyyəti sağ-
lamlaşdıra bilməz. Onlar bir qarın çörək 
tapıb qarınlarını doyura bilsələr, bu özü 
hünərdir. Təbrizdən bu iki təbəqənin 
çıxıb getməsi o qədər kədərli deyil, axı 
dünyanı düzəltmək onlara qalmayıb, 
onlar yalnız özlərini düşünürlər.

Mənim sözüm qələm sahiblərinə, 
düşünən beyinlərə, ziyalılara və in-
cəsənət xadimlərinədir. Görəsən, bun-
lar da qaçmalıdırlarmı  Bunların da 
arasından sənətlərini, qələmlərini giz-
lədib qaçanların sayı az deyil. Etiraz 
edəndə də deyirlər ki, Təbriz, Azərbay-
can yaşayası yer deyil. Beyni düşünən, 
əlindən iş gələn, “yolların” bağlı oldu-
ğunu bildirir. Ayaqları işləyən isə Təbriz 
yollarının ayaqlar üçün yararlı olmadı-
ğını söyləyir. Pulu cibində olan, beyni 
düşünən hər bir kəs çarəni yad yerlərə 

qaçmaqda görür. Onlar hünərlərini yad 
yerlərdə işlətmək, inkişaf etdirmək niy-
yətindədirlər. Vicdan əzabı çəkməsin-
lər deyə Təbrizin dünyaya “bağlı” oldu-
ğunu bəhanə edirlər.

Mən Təbrizin və ümumiyyətlə, Azər-
baycanın istedadlarını inkişaf etdirmək 
üçün sağlam mühitin olmasının vacib-
liyini sübut etmək istəmirəm. Hamımız 
bilirik ki, Tehranın, İsfahanın və başqa 
yerlərin yolları istedadlar becərib, inki-
şaf etdirmək üçün hamardır. Azərbay-
canda belə bir hamar yol yoxdur. Təb-
rizdə dar düşüncələrin bolluğundan 
hamının xəbəri var. Hamımız bilirik ki, 
istedadlar burada inkişaf etmir, buranın 
mühiti havasızdır.

Hamımız bilirik ki, yuxarıların  
əl-ayaqlarına dolaşan qanunlar Təb-
rizdə, ölkənin digər yerlərinə nisbətən 
daha yaxşı həyata keçirilir. Əksinə, mil-
lətin xeyrinə olan qanunlardan bizdə 
bir xəbər yoxdur. Biz hamımız bunları 
görürük, bəziləri də görür və hiss edir. 
Ancaq vəzifəmiz nədən ibarət olmalı-
dır

Nəyimiz varsa götürüb qaçmaq  
Budurmu düşünən beynin, əlində 
qələm olanın vəzifəsi  Təbrizi qoyub 
qaçan sərmayə sahibləri, düşünən be-
yinlər, sənətçilər və bu təbəqəyə xas 
olanlar mübarizəyə qadir olmayan, nəf-
si zəif insanlardır. Düşünən beyin cə-
miyyətin həkimi sayılır. Görəsən, belə 
bir həkimin vəzifəsi xəstədən qaçmaq-
dır, yoxsa onu müalicə etmək  

Getmək asan bir işdir. Ancaq qalıb 
xəstə bir cəmiyyətlə mübarizə apar-
maq, düşmənin qabağından qaçma-
maq hər oğulun işi deyil. Oğul bağlı 
qapını sındırmağı bacarmalıdır, düz 
olmayan yolları hamarlamalıdır. Ki-
min gücü varsa millətin yolunda əsir-
gəməməlidir. Qaçıb özgə yerlərdə 
özünü nümayiş etdirmək hünər sayıl-
mır. Uzaqdan əli odda qızdırmaq yox, 
odun içinə girmək gərəkdir. Boş-boş 
bəhanələr gətirmək kişi işi deyil. Yad 
yerlərə gedib “Azərbaycanın dərdindən 
ölürük” kimi yalanlarınıza inanmazlar. 
Siz canınızı mənsub olduğunuz cəmiy-
yətdən daha çox istəyirsiniz. Əgər düz 
deyirsinizsə, onda qaçmaq nəyə la-
zımdır  Düşmənin əlindən qaçıb son-
ra mübarizə tələb edib və nəzəriyyələr 
irəli sürmək kimin dərdinə dərmandır  

Görəsən, bu düşünən beyinlər, sər-
mayə sahibləri, işgüzar müdirlər min 
bir bəhanələrlə Təbrizi atıb yad yer-
lərə getməsəydilər, şəhər indiki zəlil 
halında qalardımı ki  Düzdür, Təbriz 
nöqsanlıdır, onu aradan qaldırmaq isə 
avam insanların yox, ziyalıların vəzifə-
sidir. Ziyalılar və ümumiyyətlə, sənət 
adamları incə ruhlu olurlar. Ancaq onlar 
cəmiyyəti düzəltmək üçün yaranıblar. 

Ziyalı və yaxud incəsənət adamının 
vəzifəli şəxsdən mərhəmət gözləməsi 
sadəlöhvlükdür. Bilirik, Azərbaycanda 
işləmək çətindir, canüzücüdür. Burada 
hər bir insan öz sümüklərinin sındığı-
nın səsini ucadan eşidir. Vətəndə də 
qalmaq mümkün deyilsə, qaçmaq da 
düz yol deyil. Gəlin üçüncü yolu – xilas 
yolunu seçək.

azırladı:  
Rəhman Ə ƏLİ

CƏNUBİ AZƏRBAYCAN

Rejimin gücü nədədir?

Xoyda 130 min  
soydaşımız evsiz qalıb

Təbrizin “Azərəncümən” xəbər agentliyinin 
verdiyi məlumatda bildirilir ki, Xoy şəhərindəki 
zəlzələdən evsiz qalan insanların sayı 130 min 
nəfərdir. 
Yerli sosial media fəallarının düşərgələrdə apardıq-

ları müşahidələrdə minlərlə insanın acınacaqlı vəziy-
yətdə olduqları müşahidə edilib. Hərçənd evləri dağılan 
azərbaycanlıların çadır şəhərciklərində yerləşdikləri 
bildirilsə də, reallığ düşünüldüyündən də acınacaqlıdır. 

Onu da deyək ki, Azərbaycan bölgələrindən zərər-
çəkənlərə əhali yardım göstərməkdə fəaldır. Bu insan-
lara 120 milyard tümən (2 milyon 400 min avro) dəyə-
rində kömək yığılaraq çatdırılıb.

Türkü Azərbaycanda kim iranlı edib?
Qəzetimizin ötən saylarında “Cənubi Azərbaycan” səhifələrində Türkiyənin 

Ərzincan Binəli Yıldırım Universitetinin professoru Əli Kafkasiyalının İran 
türkləri barədə silsilə yazılarını dərc etmişdik. Tanınmış türkoloq bugünlərdə 
redaksiyamıza göndərdiyi məktubda bildirir:

– Hörmətli “Xalq qəzeti” redaksiyası  
Bir kitabı tanıtmaq, bəlkə də, onu yaz-
maq qədər önəmlidir. İran çoğrafiyası 
haqqında yazmış olduğum kitablar, 
uzun illərin və zəhmətin bəhrəsi olan 
tədqiqatlarım ilk dəfədir ki, qəzetinizin 
sayəsində Azərbaycanda ışıq üzü, göz 
izi gördü. Bir neçə il əvvəl AMEA-nın Ta-
rix İnstitutunda  irihəcmli “İran türkləri” 
kitabım haqqında xoş sözlər söylədilər 
və bu barədə müəyyən işlərin görülə-
cəyini planladılar. Amma sonralar bir 
səs-sədası olmadı. Mənim bu kitabda 
yazdıqlarımın, ən önəmlisi də İran re-
jiminin türklərə qarşı apardığı təhdid 
siyasətinin Azərbaycan xalqına çatdı-
rılmasını alqışlayır və sözün həqiqi mə-
nasında, bunu türkçülük yolunda  böyük 
fədəkarlıq adlandırıram. Var olun  

Böyük şər güclər və onların yer-
li himayədarları əsrlər boyu türk dili, 
ədəbiyyatı, incəsənəti və bütün mədəni 
dəyərləri ilə bağlı o qədər böyük saxta-
karlıqlar etmişlər və  o qədər böyük ya-

lanları  həqiqət kimi təqdim etmişlər ki, 
milli mənliyimiz, tarixi köklərimiz doğru 
olmayan “yalan həqiqətlər” qiyafəsində 
təqdim olunmuşdur.  Onları düzəltmək, 
başqa sözlə, yanlış təsəvvürləri insan-
ların təfəkküründən silmək lazımdır.  Əl-
bəttə ki, asan deyil. 

Əsrlərin saxtakarlığını qısa zaman-
da düzəltmək çox cətindir. Xüsusilə 
təkəri geri fırlatmaq istəyən insanların 
hakim olduğu müddətdə bu, daha çə-
tindir. İranla bağlı  kitabları, məqalələri 
yazdığım  illərdə hətta universitetlərin 
çox hörmətli  professorları sual edirdilər 
ki, İranda türk varmı   Əli xoca, Tan-
rı eşqinə bunları haradan çıxarırsan  
İrandakı türklərin böyük əksəriyyəti de-
yir ki, iranlıyıq. Azərbaycan türkləri isə 
deyirdilər ki, biz azəriyik. 

Sağ olun ki, sizin kimi dəyərli dost-
ların zəhməti ilə güvənli həqiqətləri 
Türk dünyasına çatdıra bildik. Arzu və 
istəklərimiz yenə sizin fədakar səyləri-
nizlə daha da inkişaf etdiriləcək. Böyük 
Qaspıralının yüz il öncə söylədiyi dahi 
konsepsiya bu gün də aktualdır, bu gün 
də yenə fikirdə və əməldə birlik tələb 
olunur. 

Bir qavrayış birliyi, həqiqətləri 
həqiqət, yanlışları isə yanlış qəbul etdi-
yimiz zaman türk birliyini qura biləcəyik. 
Bir daha təşəkkür edirəm və ən xoş ar-
zularımı bildirirəm. 

Əli A A İYAL ,  
pr fess r

ürkiyə
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24 fevral 2023-cü il, cümə6 SƏNƏDLƏR
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

      Bakı şəhəri, 1  fevral 2023-cü il
zə a a  e li a  azi lə  a i eti i  i il  a t ta i li  
əli ə a  ilə tə iq e il i  “ zə a a  e li a  lət  

itə i i  a a  e e t ə a il l aq  a la  ə a  l a a  e
it tə ilatla  a iətlə i ə a l a  a a ” a ə i i li  e il ə i 
a ə ə

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abza-
sını rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respubl kası Naz rlər Kab net n n 2012-c  l  
1 mart tar xl  48 nömrəl  Qərarı (Azərbaycan Respubl kasının Qanunver c l k 
Toplusu, 2012, № 3, maddə 249; 2016, № 11, maddə 1964; 2018, № 9, maddə 
1938; 2022, № 3, maddə 291) lə təsd q ed lm ş “Azərbaycan Respubl kası Dövlət 
Gömrük Kom təs n n apardığı reyestrə dax l olmaq üçün banklar və bank olmayan 
kred t təşk latlarının mürac ətlər nə baxılması Qaydası”nda aşağıdakı dəy ş kl klər 
ed ls n:

1.1. 2.1.6-cı yarımbənddə “Azərbaycan Respubl kasının Mal yyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası (bundan sonra – Mal yyə Bazarlarına Nəzarət Palatası)” sözlər  
“Azərbaycan Respubl kasının Mərkəz  Bankı (bundan sonra – Mərkəz  Bank)”  
sözlər  lə əvəz ed ls n;

1.2. 4.2-c  bənddə “bank qarant yası üzrə öhdəl klər n ” sözlər  “bu Qaydanın 4.1-
c  bənd ndə nəzərdə tutulan vəz fələr ” sözlər  lə əvəz ed ls n; 

1.3. 4.3-cü bənddə “Mal yyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına” sözlər  “Mərkəz  
Bankına” sözlər  lə əvəz ed ls n;

1.4 5.1-c  bənd n cədvəl  aşağıdakı redaks yada ver ls n:

red t
təşk latları

B r qarant ya üzrə h-
dəl y n maks mum hədd  
reyestrə da l ed lən tar ə 

kred t təşk latının məcmu 
və n zamnamə kap talına 
n sbətən fa zlə

üvvədə lan qarant yalar üzrə 
hdəl klər n maks mum həd-

d  reyestrə da l ed lən tar ə 
kred t təşk latının məcmu və 
n zamnamə kap talına n sbətən 
fa zlə

Bank məcmu kap talın
1 fa z ndən çox olmamaqla

məcmu kap talın
10 fa z ndən çox olmamaqla

Bank olmayan 
kred t təşk latları

n zamnamə kap talının
0,5 fa z ndən çox olmamaqla

n zamnamə kap talının
3 fa z ndən çox olmamaqla

1.5. Qaydaya 7 nömrəli əlavə - “Banklar və bank olmayan kredit təşkilatlarının 
Reyestri” üzrə:

1.5.1. 6-cı sütunda “Bir qarantiya məbləğinin maksimal həddi, ABŞ dollarına ek-
vivalent məbləğ ilə” sözləri “Bir qarantiya üzrə öhdəliyin maksimum həddi (bankların 
məcmu kapitalına, bank olmayan kredit təşkilatlarının nizamnamə kapitalına nis-
bətən faizlə)” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.5.2. 7-ci sütunda “Eyni zamanda verilən qarantiya məbləğlərinin yekun maksi-
mal həddi, ABŞ dollarına ekvivalent məbləğ ilə” sözləri “Eyni zamanda qüvvədə olan 
belə qarantiyalar üzrə öhdəliklərin maksimum həddi (bankların məcmu kapitalına, 
bank olmayan kredit təşkilatlarının nizamnamə kapitalına nisbətən faizlə)” sözləri 
ilə əvəz edilsin. 

2. Bu Qərar dərc edildiyi gündən 30 (otuz) gün sonra qüvvəyə minir.

li   
zə a a  e li a  a  azi i

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
            Bakı şəhəri,  20  fevral  2023-cü il

zə a a  e li a  azi lə  
a i eti i  i il  e al ta i li  

əli ə a  ilə tə iq e il i  “ zə
a a  e li a  ətə a la
a  a elə zə a a  e li a
a ai i a a a  ə a qa q  tat  

al  ə ə ilə ə ə ətə a l  l a
a  ə lə ə e ilə  ə i i e ti i a i
a ə i i  a il e il əli l  ə 
ə i  ə lə i  t  a a l  
i ə  lət i a i a  i te lə i
i  i a ” a ə i i li  e il ə i 
aqq a

“Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi 
sığortası haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının Qanununda dəyişiklik edilmə-
si barədə” Azərbaycan Respublikasının 
2021-ci il 3 dekabr tarixli 418-VIQD nöm-
rəli Qanununun tətbiqi və “Hərbi qulluqçu-
ların dövlət icbari şəxsi sığortası haqqın-

da” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 1997-ci il      25 iyul 
tarixli 620 nömrəli Fərmanında dəyişiklik 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2021-ci il 29 dekabr 
tarixli 1544 nömrəli Fərmanının 2.2-ci 
bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Ka-
bineti qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2008-ci il 5 fevral tarixli 28 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 2, 
maddə 109, № 5, maddə 434, № 7, mad-
də 672; 2009, № 7, maddə 610, № 10, 
maddə 846; 2010, № 4, maddə 355,  № 
8, maddə 769; 2014, № 3, maddə 316, № 
5, maddə 556; 2016,    № 7, maddə 1343, 
№ 11, maddə 1963, № 12, maddə 2239; 

2018,      № 11, maddə 2428; 2019, № 4, 
maddə 763; 2020, № 3, maddə 369) ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşlarına, habelə Azərbaycan 
Respublikasında daimi yaşayan və ya 
qaçqın statusu almış əcnəbilərə və vətən-
daşlığı olmayan şəxslərə verilən fərdi 
identifikasiya nömrəsinin daxil edilməli ol-
duğu və həmin  şəxslərin uçotunun aparıl-
dığı digər dövlət informasiya sistemlərinin 
Siyahısı”nda on birinci-on yeddinci abzas-
lar müvafiq olaraq on ikinci-on səkkizinci 
abzaslar hesab edilsin və aşağıdakı məz-
munda on birinci abzas əlavə edilsin:

“Dövlət icbari şəxsi sığorta” altsistemi 
(Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Na-
zirliyi).”.

li   
zə a a  e li a   

a  azi i

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
           Bakı şəhəri, 20 fevral 2023-cü il

“ zə a a  e li a  lət ə l ə izli i Xi əti i  ə i q ll q la
 ə lət q ll q  l a a  l i i ilə i i  a l q əzi ə ta i  aa la

 ə ə i q ll q la  ə i t ə ə ə aa la  ə lə lə i i  tə iq 
e il ə i  zə a a  e li a  azi lə  a i eti i  “ zə a a  e li
a  lət ə l ə izli i Xi əti i  ə i q ll q la  ə lət q ll q  
l a a  l i i ilə i i  a l q əzi ə ta i  aa la  tə iq e il ə i aqq
a” i il  a el ta i li  əli ə a a ə i i li  e il ə i  “ zə
a a  e li a  lət ə l ə izli i Xi əti i  a a at  X i tə i atl  

i a ə i i  ə i q ll q la  a l q əzi ə ta i  aa la  ə lə lə i” i  
tə iq e il ə i aqq a” i il  a q t ta i li  əli  “ zə a a  

e li a  lət ə l ə izli i Xi əti i  ə i q ll q la  ə lət q l
l q  l a a  l i i ilə i i  a l q əzi ə ta i  aa la  tə iq e il ə i 

aqq a” zə a a  e li a  azi lə  a i eti i  i il  a el ta i li 
 əli ə a a ə i i li lə  e il ə i aqq a” i il  a q t ta

i li  əli  “ zə a a  e li a  lət ə l ə izli i Xi əti i  
ə i q ll q la  ə lət q ll q  l a a  l i i ilə i i  a l q əzi ə 
ta i  aa la  tə iq e il ə i aqq a” zə a a  e li a  azi 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”  il  a el ta i li  əli ə “ zə a a  e li a  

lət ə l ə izli i Xi əti i  ə i q ll q la  ə lət q ll q  l
a a  l i i ilə i i  a l q əzi ə ta i  aa la  tə iq e il ə i aqq

a” zə a a  e li a  azi lə  a i eti i  i il  a el ta i li  
əli ə “ zə a a  e li a  lət ə l ə izli i Xi əti i  a a at  

X i tə i atl  i a ə i i  ə i q ll q la  a l q əzi ə ta i  aa la  
ə lə lə i i  tə iq e il ə i aqq a” zə a a  e li a  azi lə  a

i eti i  i il  a q t ta i li  əli qə a la a ə i i li lə  e il
ə i a ə ə”  il  a  ta i li  əli qə a la  lə  e il ə i 

aqq a” zə a a  e li a  azi lə  a i eti i   il  e t a  
ta i li  əli ə a a ə i i li   e il ə i a ə ə

“Əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırıl-
ması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2023-cü il 5 yanvar tarixli 3708 nömrəli 
Sərəncamının 2.2-ci bəndinin icrasını tə-
min etmək məqsədilə Azərbaycan Res-
publikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidmətinin hərbi qulluqçula-
rının və dövlət qulluqçusu olmayan mülki 
işçilərinin aylıq vəzifə (tarif) maaşlarının 
və hərbi qulluqçularının hərbi rütbəyə 
görə maaşlarının məbləğlərinin təsdiq 
edilməsi, Azərbaycan Respublikası Nazir-
lər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin hərbi qul-
luqçularının və dövlət qulluqçusu olmayan 
mülki işçilərinin aylıq vəzifə (tarif) maaş-
larının təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci 

il 10 aprel tarixli 141-6 nömrəli Qərarında 
dəyişiklik edilməsi, “Azərbaycan Respub-
likası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin 
aparatının Xüsusi təyinatlı idarəsinin hər-
bi qulluqçularının aylıq vəzifə (tarif) ma-
aşlarının məbləğləri”nin təsdiq edilməsi 
haqqında” 2018-ci il 8 avqust tarixli 347-26 
nömrəli, “Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidmətinin hərbi qulluqçula-
rının və dövlət qulluqçusu olmayan mülki 
işçilərinin aylıq vəzifə (tarif) maaşlarının 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci 
il 10 aprel tarixli 141-6 nömrəli Qərarında 
dəyişikliklər edilməsi haqqında” 2018-ci 
il 30 avqust tarixli 363-27 nömrəli, “Azər-
baycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidmətinin hərbi qulluqçularının və dövlət 
qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq 

vəzifə (tarif) maaşlarının təsdiq edilmə-
si haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 aprel 
tarixli 141-6 nömrəli Qərarında dəyişiklik 
edilməsi barədə” 2019-cu il 22 aprel tarixli 
184-8 nömrəli və “Azərbaycan Respubli-
kası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin hərbi 
qulluqçularının və dövlət qulluqçusu olma-
yan mülki işçilərinin aylıq vəzifə (tarif) ma-
aşlarının təsdiq edilməsi haqqında” Azər-
baycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2018-ci il 10 aprel tarixli 141-6 nömrəli və 
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Təh-
lükəsizliyi Xidmətinin aparatının Xüsusi 
təyinatlı idarəsinin hərbi qulluqçularının 
aylıq vəzifə (tarif) maaşlarının məbləğlə-
rinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbay-
can Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2018-ci il 8 avqust tarixli 347-26 nömrəli 
qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə” 
2019-cu il 2 may tarixli 206-11 nömrəli qə-
rarlarının ləğv edilməsi haqqında” Azər-
baycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2019-cu il 6 sentyabr tarixli 388 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunvericilik Toplusu, 2019, № 9, maddə 
1542; 2020, № 6, maddə 782; 2022, № 
5, maddə 568; Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 15 mart ta-
rixli 89 nömrəli və 2023-cü il 10 yanvar ta-
rixli 2 nömrəli qərarları) ilə təsdiq edilmiş 2 
nömrəli əlavə - “Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin dövlət 
qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq 
vəzifə (tarif) maaşlarının məbləğləri” yeni 
redaksiyada təsdiq edilsin (əlavə olunur, 
məxfi).

2. Azərbaycan Respublikasının Ma-
liyyə Nazirliyinə tapşırılsın ki, bu Qərarın 
icrası ilə əlaqədar tələb olunan vəsaitin 
ödənilməsi məqsədilə müvafiq tədbirlərin 
həyata keçirilməsini təmin etsin. 

3. Bu Qərar 2023-cü il yanvarın 1-dən 
tətbiq edilir.

 li   
zə a a  e li a   

a  azi i

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
 0          Bakı şəhəri, 20 fevral 2023-cü il

“ zə a a  e li a  a iə azi li i i  ə i ə l i i ilə i i  a l q 
əzi ə ta i  aa la  ə ə i q ll q la  ə i t ə ə ə aa la

 ə lə lə i i  tə iq e il ə i  zə a a  e li a  azi lə  a i eti i  
“ zə a a  e li a  a iə azi li i i  ə i q ll q la  ə l i 
i ilə i i  əzi ə ta i  aa la  a t l a  aqq a” zə a a  e li
a  azi lə  a i eti i   il  a q t ta i li  əli qə a a əla ə 

e il ə i aqq a” zə a a  e li a  azi lə  a i eti i   il  
a t ta i li  əli qə a a ə “ zə a a  e li a  a iə azi li

i i  ə i q ll q la  ətli əqiqi ə i i ət ə i q ll q la  i ti
a l aqla  ə l i i ilə i i  a l q əzi ə ta i  aa la  ə lə i i  tə iq 

e il ə i aqq a” zə a a  e li a  azi lə  a i eti i   il  
e t a  ta i li  əli qə a a ə i i li lə  e il ə i aqq a” i 

il  a a  ta i li  əli  “ zə a a  e li a  a iə azi li i i  
ə i q ll q la  ə lət q ll q  l a a  l i i ilə i i  a l q əzi ə 
ta i  aa la  ə lə lə i i  tə iq e il ə i ə “ zə a a  e li a  

a iə azi li i i  ə i q ll q la  ə lət q ll q  l a a  l i 
i ilə i i  a l q əzi ə ta i  aa la  ə lə lə i i  tə iq e il ə i aqq a” 

zə a a  e li a  azi lə  a i eti i   il  a t ta i li  
əli qə a a ə i i li lə  e il ə i aqq a” i il  a el ta i li  

əli qə a la a ə i i li lə  e il ə i ə “ zə a a  e li a  a iə 
azi li i i  ə i q ll q la  ə lət q ll q  l a a  l i i ilə i i  

a l q əzi ə ta i  aa la  ə lə lə i i  tə iq e il ə i ə “ zə a a  e
li a  a iə azi li i i  ə i q ll q la  ə lət q ll q  l a

a  l i i ilə i i  a l q əzi ə ta i  aa la  ə lə lə i i  tə iq e il ə i 
aqq a” zə a a  e li a  azi lə  a i eti i   il  a t ta i li 

 əli qə a a ə i i li lə  e il ə i aqq a” zə a a  e li
a  azi 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” zə a a  e li a  azi lə  a i eti i   il 
 a el ta i li  əli ə a  lə  e il ə i aqq a” zə a a  e

li a  azi lə  a i eti i   il  e t a  ta i li  əli ə a a 
ə i i li  e il ə i a ə ə

“Əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırıl-
ması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2023-cü il 5 yanvar tarixli 3708 nömrəli 
Sərəncamının 2.2-ci bəndinin icrasını tə-
min etmək məqsədilə Azərbaycan Res-
publikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “Azərbaycan Respublikası Müdafiə 
Nazirliyinin hərbi və mülki işçilərinin aylıq 
vəzifə (tarif) maaşlarının və hərbi qulluq-
çularının hərbi rütbəyə görə maaşlarının 
məbləğlərinin təsdiq edilməsi, Azərbay-
can Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
“Azərbaycan Respublikası Müdafiə Na-
zirliyinin hərbi qulluqçularının və mülki 
işçilərinin vəzifə (tarif) maaşlarının artırıl-
ması haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 21 avqust 

tarixli 115-12 nömrəli qərarına əlavə edil-
məsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 14 mart ta-
rixli 73-3 nömrəli qərarına və “Azərbaycan 
Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi 
qulluqçularının (müddətli həqiqi hərbi xid-
mət hərbi qulluqçuları istisna olmaqla) və 
mülki işçilərinin aylıq vəzifə (tarif) maaş-
larının məbləğinin təsdiq edilməsi haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2006-cı il 12 sentyabr tarixli 
199-20 nömrəli qərarına dəyişikliklər edil-
məsi haqqında” 2008-ci il 26 yanvar tarixli 
16-2 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası 
Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının 
və dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilə-
rinin aylıq vəzifə (tarif) maaşlarının məb-
ləğlərinin təsdiq edilməsi və “Azərbaycan 

Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hər-
bi qulluqçularının və dövlət qulluqçusu ol-
mayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə (tarif) 
maaşlarının məbləğlərinin təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Na-
zirlər Kabinetinin 2016-cı il 4 mart tarixli 
115-5 nömrəli qərarında dəyişikliklər edil-
məsi haqqında” 2018-ci il 13 aprel tarixli 
148-10 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər 
edilməsi və “Azərbaycan Respublikası 
Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının 
və dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilə-
rinin aylıq vəzifə (tarif) maaşlarının məb-
ləğlərinin təsdiq edilməsi və “Azərbaycan 
Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi 
qulluqçularının və dövlət qulluqçusu ol-
mayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə (tarif) 
maaşlarının məbləğlərinin təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Na-
zirlər Kabinetinin 2016-cı il 4 mart tarixli 
115-5 nömrəli qərarında dəyişikliklər edil-
məsi haqqında” Azərbaycan Respublika-
sı Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 13 aprel 
tarixli 148-10 nömrəli Qərarında dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublika-
sı Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 11 aprel 
tarixli 154-4 nömrəli Qərarının ləğv edil-
məsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 6 sentyabr 
tarixli 394 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2019, № 9, maddə 1548; 2022, № 
8, maddə 999; Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 28 yanvar 
tarixli 32 nömrəli, 15 mart tarixli 86 nöm-
rəli və 8 iyul tarixli 262 nömrəli qərarları) 
ilə təqdiq edilmiş 2 nömrəli əlavə – “Azər-
baycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin 
dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçiləri-
nin aylıq vəzifə (tarif) maaşlarının məbləğ-
ləri” yeni redaksiyada təsdiq edilsin (əlavə 
olunur, məxfi).

3. Bu Qərar 2023-cü il yanvarın 1-dən 
tətbiq edilir.

 li   
zə a a  e li a   

a  azi i

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
      Bakı şəhəri, 20 fevral 2023-cü il

“ zə a a  e li a  a i  ə tə i at  tə iq e il ə i 
a ə ə” zə a a  e li a  azi lə  a i eti i  i il  t a  

ta i li  əli ə a a ə i i li  e il ə i aqq a
“Hərb  qulluqçuların dövlət cbar  şəxs  sığortası haqqında” Azərbaycan Respub-

l kasının Qanununda dəy ş kl k ed lməs  barədə” Azərbaycan Respubl kasının 2021-
c  l 3 dekabr tar xl  418-VIQD nömrəl  Qanununun tətb q  və “Hərb  qulluqçuların 
dövlət cbar  şəxs  sığortası haqqında” Azərbaycan Respubl kası Qanununun tət-
b q ed lməs  barədə” Azərbaycan Respubl kası Prez dent n n 1997-c  l 25 yul tar xl  
620 nömrəl  Fərmanında dəy ş kl k ed lməs  haqqında” Azərbaycan Respubl kası 
Prez dent n n 2021-c  l 29 dekabr tar xl  1544 nömrəl  Fərmanının 2.2-c  bənd -
n n crasını təm n etmək məqsəd lə Azərbaycan Respubl kasının Naz rlər Kab net   
qərara alır:

“Azərbaycan Respubl kasının vah d büdcə təsn fatının təsd q ed lməs  barədə” Azər-
baycan Respubl kası Naz rlər Kab net n n 2018-c  l 11 oktyabr tar xl  440 nömrəl  Qərarında 
(Azərbaycan Respubl kasının Qanunver c l k Toplusu, 2018, № 10, maddə 2155; 2019, 
№ 3, maddələr 528, 534, 544, 563, 566, 568, № 4, maddə 753, № 5, maddələr 935, 945, 
971, № 7, maddə 1325, № 8, maddə 1475, № 10, maddə 1677, № 11, maddə 1878, № 
12, maddələr 2091, 2095; 2020, № 3, maddə 344, № 4, maddə 479, № 5, maddə 643, 
№ 6, maddə 784, № 8, maddə 1134, № 9, maddə 1222, № 10, maddə 1273, № 11, 
maddələr 1403, 1408, № 12 (V k tab), maddələr 1589, 1597; 2021, № 2, maddə 203, № 
3, maddələr 278, 288, 293, 300, 302, № 4, maddələr 395, 399, 404, 416, 417, 418, № 6 
(IV k tab), maddə 695, № 7, maddələr 871, 874, № 8, maddələr 966, 973, № 9, maddə 
1064, № 10, maddələr 1181, 1187, 1192, № 11, maddələr 1256, 1274, 1280, 1283; 2022, 
№ 1, maddələr 53, 70, № 4, maddələr 377, 388, 398, 415, № 5, maddə 577, № 7, maddə 
811, № 8, maddə 1026, № 9, maddələr 1085, 1101, № 10, maddə 1210; Azərbaycan 
Respubl kası Naz rlər Kab net n n 2022-c  l 21 dekabr tar xl  448 nömrəl  Qərarı) 
aşağıdakı dəy ş kl klər ed ls n: 

Həm n Qərarla təsd q ed lm ş “Azərbaycan Respubl kasının büdcə gəl rlər n n 
təsn fatı”na aşağıdakı məzmunda “1.4.7.0.0.0” köməkç  bölmə, “1.4.7.1.0.0”, 
“1.4.7.2.0.0” və “1.4.7.3.0.0” paraqraflar əlavə ed ls n:
1 4 7 0 0 0 Dövlət icbari şəxsi sığortaya ayırmalar
1 4 7 1 0 0 Dövlət icbari şəxsi sığorta haqqı

1 4 7 2 0 0 Dövlət icbari şəxsi sığorta haqqında qanunvericiliyin pozulmasına 
görə tətbiq edilən cərimələrdən daxilolmalar

1 4 7 3 0 0 Dövlət cbar  şəxs  sığorta haqqında qanunlarla müəyyən ed lm ş 
d gər gəl rlər

2. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının büdcə gəlirlərinin 
təsnifatına əlavə” üzrə:

2.1. 1.4-cü bəndin ikinci abzasına (ikinci halda) “daxilolmalara” sözündən sonra 
“, dövlət icbari şəxsi sığorta ilə bağlı gəlirlərə” sözləri əlavə edilsin;

2.2. aşağıdakı məzmunda 1.4.7-ci yarımbənd əlavə edilsin:
“1.4.7. Dövlət icbari şəxsi sığorta ilə bağlı ayırmalara dövlət icbari şəxsi sığorta 

haqqı, dövlət icbari şəxsi sığorta haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə tətbiq 
edilən cərimələrdən daxilolmalar və dövlət icbari şəxsi sığorta haqqında qanunlarla 
müəyyən edilmiş digər gəlirlər daxildir.”.

3. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının büdcə xərclərinin 
iqtisadi təsnifatı”na aşağıdakı məzmunda “280000” bölmə və “281000” köməkçi böl-
mə əlavə edilsin:
Dövlət icbari şəxsi 
 sığorta xərcləri 280000

Qanunla müəyyən olunmuş 
 qaydada və məbləğdə ödən lən 
sığorta haqları

281000

. Həm n Qərarla təsd q ed lm ş “Azərbaycan Respubl kasının büdcə xərclər n n 
qt sad  təsn fatına əlavə”yə aşağıdakı məzmunda yen  bölmə və köməkç  bölmə 
əlavə ed ls n: 

“2 0000. “D vlət cbar  şə s  sı rta ərclər ” bölməs nə qanunver c l yə 
uyğun olaraq ödən lən dövlət cbar  şəxs  sığorta lə bağlı xərclər dax ld r. Bu bölmə 
“281000. “Qanunla müəyyən olunmuş qaydada və məbləğdə ödən lən sığorta 
haqları” köməkç  bölməs ndən barətd r.

2 1000. “ anunla müəyyən lunmuş qaydada və məblə də ödən lən 
sığorta haqları” köməkç  bölməs nə dövlət cbar  şəxs  sığorta haqqında qanunlarla 
müəyyən ed lm ş qaydada və məbləğdə ödən lən sığorta haqları lə bağlı xərclər 
dax ld r.”. 

li   
zə a a  e li a  a  azi i



24 fevral 2023-cü il, cümə 7
Azərbaycanın Dayanıqlı Maliyyə 

üzrə Yol Xəritəsi təsdiq edilib
Azərbaycan Respublikasının 

Mərkəzi Bankı (AMB) İdarə Heyətinin 
2023-cü il 15 fevral tarixli qərarı 
ilə maliyyə sektorunun dayanıqlı 
maliyyəyə transformasiyası 
məqsədilə 2023-2026-cı illəri 
əhatə edən Dayanıqlı Maliyyə üzrə 
Yol Xəritəsi təsdiq edilib. Əsas 
məqsəd dayanıqlı iqtisadiyyata 
keçidlə bağlı yaranan imkanların 
gerçəkləşdirilməsi olan yol xəritəsi 
qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə 
alınaraq hazırlanıb. Bununla da 
ölkədə sağlam, səmərəli maliyyə 
sektorunun formalaşdırılmasına 
zəmin yaradılıb.

Adıçəkilən yol xəritəsində öz ifadəsi-
ni tapan bəzi məqamlara diqqət yetirək. 
Sənəddə vurğulandığı kimi, ekoloji, so-
sial və iqtisadi amillər arasında düzgün 
balansın qorunması iqtisadiyyatın daya-
nıqlı inkişafının təmin edilməsində əhə-
miyyətli rol oynayır. Azərbaycan bu gün 
istixana qazlarının emissiyasının azaldıl-
ması üzrə beynəlxalq təşəbbüslərə fəal 
qoşulmaqla qeyd edilən amillərin ölkənin 
iqtisadi inkişaf strategyasına inteqrasi-
yasını uğurla reallaşdırır. Bu zaman isə 
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə uzlaşan 
və iqtisadi artımın sürətləndirilməsini qar-
şıya mühüm vəzifə kimi qoyan “Azərbay-
can 2030: Sosial-İqtisadi İnkişafın Milli 
Prioritetləri” və “2022-2026-cı illər üçün 
Sosial-İqtisadi İnkişaf Strategiyası”nın 
tələbləri diqqət mərkəzində saxlanılır. 

Hazırda Azərbaycan hökumətinin 
dayanıqlı inkişaf üzrə islahatlar gündəli-
yi təmiz texnologiyaların tətbiqinə, təmiz 
enerji mənbələrindən istifadənin təş-
viqinə, çirklənmiş ərazilərin təkrar emalı-
na və reabilitasiyasına yönəlib. Ümumiy-
yətlə, təmiz ətraf mühit və “yaşıl inkişaf” 
ölkəsinə çevrilmək məsələsinə Azərbay-
canın milli prioritetləri sırasında xüsusi 
yer verilib. 

Sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası-
nın həyata keçirilməsi və iqtisadiyyatın 
əsas sahələri üzrə müəyyənləşdirilən 
milli prioritetlərin reallaşdırılması üçün 
ekoloji, sosial və idarəetmə prinsiplərinə 
söykənən maliyyə axınlarının gerçəkləş-
dirilməsi zəruridir. Təbii ki, bu məqamda 
maliyyə sisteminin dayanıqlı iqtisadiy-
yata keçidinin dəstəklənməsindəki rolu 
müstəsna hal kimi dəyərləndirilir. 

Dayanıqlı Maliyyə üzrə Yol Xəritəsinin 
hazırlanması Azərbaycan Mərkəzi Ban-
kının ölkənin dayanıqlı inkişafında maliy-
yə sektorunun rolunun gücləndirilməsini 
dəstəkləmək məqsədindən qaynaqlanıb. 
Yol xəritəsi, bir tərəfdən, maliyyə sektoru-
nun ekoloji, sosial və idarəetmə risklərinə 
dayanıqlığının reallaşdırılmasına, digər 
tərəfdən isə, “yaşıl” investisiyaların ger-
çəkləşdirilməsinə yönəlib. 

Yol xəritəsində qeyd edildiyi kimi, iq-
lim dəyişiklikləri, habelə ekoloji risklərin 
orta və uzunmüddətli perspektivdə iq-
tisadi sektorlara əhəmiyyətli risklər ya-
radacağı gözlənilir. İstixana qazlarının 
davamlı emissiyası qlobal istiləşmənin 
daha da artmasına və arzuolunmaz iqti-
sadi, maliyyə və sosial nəticələrə gətirib 
çıxara bilər. İqlim dəyişikliyi digər ekoloji 
risklər arasında aktuallığına, əhatə dairə-
sinə və təsirinə görə seçilməklə yanaşı, 
sosial və idarəetmə risklərinə də səbəb 
olur. 

Dayanıqlı Maliyyə üzrə Yol Xəritə-
sinə əsasən, müxtəlif iqtisadi sektorlara 
əhəmiyyətli təsir edən belə risklərə qu-
raqlıq və daşqın kimi təbii fəlakətləri mi-

sal göstərmək olar. Xatırladaq ki, kənd 
təsərrüfatı, meşəçilik və s. kimi iqtisadi 
sahələrin üstünlük təşkil etdiyi coğrafi ra-
yonların və həmin ərazilərdə məskunlaş-
mış əhalinin sözügedən təbii fəlakətlərə 
həssaslığı daha yüksəkdir. Bu səbəbdən 
iqlim dəyişiklikləri iqtisadi və maliyyə risk-
ləri ilə yanaşı, sosial rifah üçün də təh-
didlər yaradır. Başqa sözlə, yüksək hava 
temperaturu və yağıntı əhalinin sağlam-

lığı üçün təhlükə törətməklə yanaşı, təbii 
resurslarla zəngin ölkələrdə iqlim dəyi-
şiklikləri iqtisadi inkişafın zəifləməsini, 
təhsilin keyfiyyətinin pisləşməsini, bəra-
bərsizliyin artmasını da şərtləndirir. Bu 
səbəbdən iqlim dəyişikliklərinin fəsadları-
nın aradan qaldırılması üçün davamlı və 
kompleks işlərin aparılması zəruridir. 

aqi   “Xalq qəzeti”

Eyyub ƏRİ Lİ,
iqtisad ı-ekspert
Azərbaycan Mərkəzi Bankı tərəfin-

dən hazırlanan Dayanıqlı Maliyyə üzrə 
Yol Xəritəsinin başlıca məqsədi iqlim 
və ekoloji, həmçinin sosial və idarəet-
mə amillərini nəzərə alan dayanıqlı 
maliyyə sisteminin formalaşmasını 
dəstəkləmək və maliyyə sabitliyini tə-
min etməkdir. Yol xəritəsində qabaqcıl 
beynəlxalq təcrübələr nəzərə alınmaq-
la iqlim dəyişiklikləri və ekoloji, sosial 
və idarəetmə meyarlarının adıçəkilən 
bankın nəzarət çərçivəsinə, habelə 
maliyyə institutlarının 5 strateji qərar-
vermə, habelə risklərin idarə edilməsi 
proseslərinə inteqrasiyası, bu sahədə 
müvafiq bazar standartlarının forma-
laşdırılması, eyni zamanda, dayanıqlı 
maliyyə alətləri üçün ekosistemin qu-
rulması əhatə edilir.

Azərbaycan iqtisadiyyatı və ma-
liyyə sektoru üçün iqlim və ekoloji, o 
cümlədən sosial amillərdən qaynaqla-
nan risklər həm qısamüddətli, həm də 
uzunmüddətli dövr üçün aktualdır. 

Dayanıqlı maliyyənin başlıca 
məqsədi maliyyə resurslarının daya-
nıqlı və inklüziv artıma töhfəsinin re-
allaşdırılması və iqlim dəyişiklikləri, 
həmçinin ekoloji, sosial və idarəetmə 
amillərindən formalaşan risklər fonun-
da maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi-
dir.

Maliyyə sistemi dayanıqlığının güc-
ləndirilməsi məqsədilə ölkə iqtisadiyya-
tının diversifikasiya səviyyəsinin yük-
səldilməsi əsas struktur amillərdən biri 
kimi xarakterizə olunur. Effektiv maliy-
yə sistemi dayanıqlığının formalaşdı-
rılması mühüm əhəmiyyət kəsb edən 
məsələdir. Belə ki, bu formalaşmanın 
nəticəsini iqtisadiyyatın dirçəlməsi, 
ölkənin iqtisadi sabitliyi, diversifikasi-
ya və onu şərtləndirən digər amillərlə 
yaxın bağlılıq təşkil edir. Eyni zaman-
da, iqtisadiyyatın ixracyönümlü sahəvi 
strukturları, bununla bağlı sektorlar 

və düzgün iqtisadi siyasətin seçilməsi 
onun effektivliyi ilə birbaşa əlaqəlidir. 

Yol xəritəsinin icrasının effektivliyini 
təmin etmək məqsədilə, ilk növbədə, 
iqlim dəyişiklikləri, ekoloji, sosial və 
idarəetmə faktorları üzrə məlumatlı-
ğın və bacarıqların formalaşdırılması 
istiqamətlərində tədbirlərin icrası va-
cibdir.

Beləliklə, maliyyə sistemi dayanıqlı-
ğının təmini və inkişaf istiqamətləri onu 
şərtləndirən zəruri amillərlə yanaşı, iq-
tisadiyyatın diversifikasiyası, maliyyə 
resurs mənbələrinin təşkili, qeyri-neft 
sektorunun inkişafı, dövlət tərəfindən 
keçirilən müxtəlif stimullaşdırma təd-
birləri ilə birbaşa əlaqəlidir. Ona görə 
də bu əlaqəlilik əsasında reallaşdırılan 
hər hansı bir fəaliyyət maliyyə sistemi 
dayanıqlığına özünün birbaşa təsiri ilə 
səciyyələnir. 

Maliyyə sisteminin mövcud pers-
pektivlər əsasında inkişafını gerçəkləş-
dirmək üçün həyata keçirilən tədbirlər 
içərisində maliyyə-büdcə siyasətini 
səmərəli tərzdə istiqamətləndirmək də 
vacib məsələlərdəndir. Mövcud əlaqə-
lilik əsasında maliyyə resurslarının 
faktiki həcmi ilə öhdəliklər arasında 
optimal nisbətin saxlanılması, sahəvi 
strukturların səmərəli tərzdə maliy-
yələşdirilməsinin təşkili, maliyyə siste-
mi elementləri arasında xərc səlahiy-
yətlərinin və müxtəlif digər mənbələrin 
sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsi, strateji 
proqnozlaşdırmalarda uyğunsuzluqla-
rın aradan qaldırılması tədbirlərinin hər 
biri maliyyə sistemi dayanıqlığına öz 
müsbət təsirini göstərəcək.

Ekspert rəyi

Xəzər dənizinin dünya okeanına çıxışı olmasa da, özünün zəngin 
karbohidrogen ehtiyatları ilə bütün dünyada məşhurdur. Bu zənginlikdən 
dənizin Azərbaycan hissəsinə də xüsusi pay düşür. Elə açıq dənizdə ilk neft 
quyusu da məhz Xəzərin Azərbaycan sektorunda qazılıb. “Möcüzələr adası” 
kimi tanınan əfsanəvi Neft Daşlarında 1949-cu ilin noyabr ayında fəvvarə vuran 
ilk neft quyusu Azərbaycan neftçilərinin şücaətini bütün dünyaya bəyan edib. 

Xəzərin neft ehtiyatı 
yüksəkdir

tən 73 ildən artıq bir müddətdə də-
nizin ölkəmizə aid sektorunda çoxsaylı 
neft-qaz yataqları kəşf olunub. “Neft Daş-
ları”, “Palçıq pilpiləsi”, “Darvin bankəsi”, 
“Bahar”, “Qum Dəniz”, “8 Mart”, “Bulla 
Dəniz”, “Ümid” və s. yataqlardan uzun 
illərdir ki, neft və qaz çıxarılır. Azərbay-
canın iqtisadi müstəqilliyinin qarantı olan 
“Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində istismar 
olunan “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlar 
bloku, eləcə də Avropanın “mavi yana-
caq”la təminatına misilsiz töhfələr verən 
“Şahdəniz” yatağı isə hələ uzun illər ölkə-
mizin neft sənayesinə xidmət edəcək. 

tən illərdə dənizdə, polad dirəklər 
üzərində nəhəng platformalar quraşdırı-
lıb, minlərlə quyu qazılıb. Yeri gəlmişkən, 
neftin sənaye üsulu ilə çıxarılmasına 
başlanıldığı 175 ilə yaxın bir dövr ərzində 
Azərbaycanda istehsal edilən təqribən 2 
milyard 200 milyon ton “qara qızıl”ın çox 

hissəsi məhz dəniz neft yataqlarının pa-
yına düşüb. Bütün bunlarla yanaşı, Xəzə-
rin Azərbaycan sektorundan çıxarılması 
mümkün olan neft və qaz ehtiyatları hələ 
çoxdur. Hazırda ölkəmizin təsdiqlənmiş 
neft ehtiyatları təqribən 1 milyard ton, 
qaz ehtiyatları isə 2,6 trilyon kubmetr 
həcmində dəyərləndirilir. Bununla belə, 
mütəxəssislərin əksəriyyəti həmin ehti-
yatların daha çox olması qənaətindədir.

 Geoloqlarımız Xəzər dənizinin Azər-
baycan sektorunda illər öncə “Araz”, 
“Alov”, “Şərq”, “Əşrəfi”, “Dan Ulduzu”, 

“Babək”, “Naxçıvan”, “Şəfəq-Asiman”, 
“Dostluq”, “Zəfər–Məşəl” və digər pers-
pektivli strukturlar aşkar ediblər. Həmin 
sahələrdə də kifayət qədər neft və qaz 
ehtiyatlarının olması güman edilir. Mə-
lum olduğu kimi, Avropada Azərbaycanın 
təbii qazına maraq getdikcə artır. İndi 
“qoca qitə”nin bir sıra dövlətləri “mavi ya-
nacağa” olan tələbatın ödənilməsi üçün 
Azərbaycana böyük ümid bəsləyilər. Elə 
ölkəmiz də bu tələbatı qarşılamaq üçün 
yaxın perspektivdə qaz hasilatını artır-
mağı qarşıya mühüm vəzifə kimi qoyub. 
Bu baxımdan artıq ehtiyatları tam təs-
diqlənmiş “Abşeron”, “Ümid-Babək” və 
“Şəfəq-Asiman”, eləcə də “AÇG”nin dərin 
laylarına ümid böyükdür.

Bir məqamı da qeyd edək ki, 2021-ci 
il yanvarın 21-də Azərbaycan və Türk-
mənistan hökumətləri arasında Xəzər 
dənizində yerləşən “Dostluq” yatağının 

karbohidrogen ehtiyatlarının birgə kəş-
fiyyatı, işlənməsi və mənimsənilməsi 
haqqında Anlaşma Memorandumu im-
zalanıb. Xatırladaq ki, adıçəkilən yatağın 
neft və təbii qaz ehtiyatları müvafiq ola-
raq təqribən 60 milyon ton və 100 milyard 
kubmetr həcmində dəyərləndirilir. “Dost-
luq” yatağının ehtiyatları isə hər iki ölkə-
nin neft sənayesinə böyük perspektivlər 
vəd edir. 
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İlham ABA , 
eft Araşdırmaları  
ərkəzinin rəhbəri

Xəzərin Azərbaycan sektorunda 
1990-2000-ci illərdə aparılmış kəşfiy-
yat-qazma işləri nəticəsində bir sıra 
sahələr aşkarlanıb. tən müddətdə 
yeni texnologiyalar yaradılıb, by sahə-
də ciddi texnoloji inkişaf baş verib. 
Bu da karbohidrogen ehtiyatlarının 
dəqiqləşdirilməsinə imkan yaradır. 
Bəzi perspektiv sahələrdə əvvəlki il-
lərdə aparılmış kəşfiyyat işləri lazımi 
nəticə verməsə də, sonralar həmin 
ərazilərdə yeni quyuların qazılmasına 
zərurət yaranıb. Ona görə də geoloq-
larımızın vaxtilə aşkara çıxardıqları 
strukturların hər biri ümidverici sayıla 
bilər. 

Məhz bu səbəbdən perspektivli 
strukturlarda təkrar kəşfiyyat işlərinin 
aparılması, müasir texnika və texno-
logiyaların köməyi ilə yeni quyuların 
qazılması bir çox hallarda müsbət 
nəticələrin əldə edilməsinə səbəb 
olub. Məsələn, 1998-ci ildə “Abşeron” 
yatağında aparılmış kəşfiyyat işləri 
burada kommersiya baxımından cəl-
bedici karbohidrogen ehtiyatlarının 
olmadığını göstərmişdi. Ancaq 2011-
ci ildə “Total” şirkəti orada böyük bir 
qaz-kondensat yatağı aşkarladı. Daha 
sonra qazılan qiymətləndirmə quyu-
sunun isə onun “Şahdəniz”dən sonra 
Xəzərdə tapılan ikinci ən böyük qaz 
yatağı olduğunu təsdiqlədi. 

“Qarabağ” yatağı da onun kimi. 
Belə ki, 1997-99-cu illərdə burada 
aparılmış kəşfiyyat işləri nəticəsində 
belə bir qənaətə gəlinmişdi ki, yata-
ğın neft ehtiyatları vur-tut 17 milyon 
tondur. Amma 2018-ci ilin mayında 
Norveçin “Equinor” şirkəti ilə “Qara-

bağ” yatağının kəşfiyyatı, işlənməsi və 
hasilatın pay bölgüsünə dair saziş im-
zalandı. 2020-ci ilin martında isə orda 
aparılmış yeni kəşfiyyat-qazma işləri 
nəticəsində tapılan karbohidrogen eh-
tiyatlarının 50 milyon tondan az olma-
dığı aşkar edildi. 

Bu baxımdan “Ümid” yatağının 
yaxınlığında yerləşən “Babək” struk-
turunda aparılacaq qazma işləri nə-
ticəsində yeni bir qaz yatağının açı-
lacağına ümid etmək olar. Düzdür, 
Azərbaycan geoloqları iddia edirlər 
ki, orada, hətta “Abşeron”dan da çox, 
400 milyrd kubmetr qaz ehtiyatı var. 
Ancaq istənilən ehtiyatı təsdiqləmək 
üçün mütləq quyu qazmaq lazımdır. 
Yeri gəlmişkən, “Naxçıvan”, “Zəfər-
Məşəl” kimi perspektiv strukturlarda 
da vaxtilə aparılmış qazma işləri nəti-
cə verməyib. Onu da deyim ki, hazır-
da Azərbaycanın Heydər Əliyev adına 
qazma qurğusu var. Bu unikal qurğu 
öz texniki, texnoloji imkanlarına görə 
30 il əvvəl mövcud olmuş qazma qur-
ğularını qat-qat üstələyir. Belə ki, əv-
vəlki qurğuların köməyi ilə dənizdə 7 
min metr dərinliyində quyular qazmaq 
mümkün idisə, Heydər Əliyev adına 
qazma qurğusu 9 min metrə qədər 
dərinlikdə qazma işləri apara bilir. 
Düşünürəm ki, yaxın illərdə Xəzərin 
Azərbaycan sektorunda yerləşən bü-
tün perspektivli sahələrin potensial 
imkanları dəqiq öyrəniləcək.

Ekspert rəyi

Avstraliya Azərbaycanda 
“yaşıl enerji”yə maraq göstərir

Avstraliyanın “Fortescue Future Industries” şirkəti Azərbaycanla 
“yaşıl enerji” sahəsində yaxından əməkdaşlıq etməkdə maraqlıdır. 
Azərbaycanın bərpaolunan enerji sahəsində yüksək potensialı qitə 
ölkənin şirkətini belə bir qənaətə gəlməyə vadar edib. Belə ki, adıçəkilən 
şirkət Azərbaycanın elektrik enerjisi istehsalında bərpaolunan enerji 
mənbələrinin payının 2030-cu ilədək 30 faizə çatdırmaq və Avropaya 
“yaşıl enerji” nəql etmək niyyətindən yaxşı xəbərdardır. Bu səbəbdən 
də Avstraliya şirkəti həm Avropaya “yaşıl enerji”nin nəqli yolları, həm 
də respublikamızda dekarbonizasiya üçün bərpaolunan enerjinin 
istifadəsində maraqlıdır.

“Fortescue Future 
Industries” şirkəti bərpa-
olunan enerji mənbələri 
və ekoloji təmiz hidrogen 
istehsalı ilə əlaqədar 
potensial layihələrin re-
allaşdırılması məqsədilə 
ən uyğun yeri müəyyən-
ləşdirmək üçün qarşıdakı 
müddətdə Azərbaycan 
hökuməti ilə sıx əmək-
daşlıq edəcək. Şirkətdən 
bildiriblər ki, Azərbayca-
nın mövcud boru kəmərləri ilə Avropaya “yaşıl” enerjinin nəqli üçün ideal 
coğrafi mövqeyi və birləşdirici kabelləri var. Hazırda bütün bu imkanların 
Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında müzakirəsi davam edir. 

Xatırladaq ki, 2022-ci ilin sonunda “Fortescue Future Industries” 
şirkəti və Azərbaycanın Energetika Nazirliyi arasında ölkədə 12 min 
meqavat gücündə külək və günəş enerjisi istehsalı üzrə layihənin həyata 
keçirilməsi haqqında memorandum imzalanıb. Bundan əlavə, “Fortes-
cue Future Industries” şirkəti tərəfindən Azərbaycanda “yaşıl hidrogen”in 
istehsalı və nəqli üzrə layihənin planı hazırlanıb. Sənəd Azərbaycanın 
energetika naziri Pərviz Şahbazovun sədrliyi ilə bərpaolunan enerji mən-
bələri üzrə komissiyanın ikinci iclasında təqdim olunub.

“Xalq qəzeti”

Aqrar sektorda 
artım 

Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda 456,2 
milyon manat dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulları 
istehsal edilib. Dövlət Statistika Komitəsinin 
məlumatında bildirilir ki, hesabat dövründə bu 
sahədə məhsul istehsalı ötən ilin eyni dövrü ilə 
müqayisədə 3,3 faiz çox olub. 

Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunda bitkiçilik 
məhsullarının dəyəri 23,1 milyon manat təşkil edib ki, 
bu da əvvəlki ilin ilk ayı ilə müqayisədə 2 faiz çoxdur. 

ari ilin ilk ayında heyvandarlıq məhsullarının dəyəri 
də 3,4 faiz artaraq 433,1 milyon manata çatıb. 

Xatırladaq ki, keçən il ölkə üzrə qarğıdalı da daxil 
olmaqla 3 milyon 161,3 min ton dənli və dənli paxla-
lı bitkilər istehsal olunub. İl ərzində bitkiçilik sahəsinin 
əsas məhsullarından olan kartof, tərəvəz, bostan məh-
sulları, meyvə və giləmeyvə, üzüm, şəkər çuğunduru, 
pambıq və günəbaxan istehsalında artım qeydə alınıb. 

ari ilin yanvar ayında aqrar bölmənin digər əsas 
sahəsi olan heyvandarlıqda da yüksək göstəricilərə 
nail olunub. Belə ki, ilin ilk ayında ölkədə diri çəkidə 
45,6 min ton ət, 160,7 min ton süd və 182,1 milyon 
ədəd yumurta istehsal edilib. tən ilin yanvar ayı ilə 
müqayisədə ət istehsalı 2,8 faiz, süd istehsalı 1 faiz, 
yumurta istehsalı isə 16 faiz artıb.

“Xalq qəzeti”

İnvestisiya axını davam edir
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin işləyib hazırladığı mükəmməl 

neft strategiyasının məntiqi nəticəsi olan “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması 
ölkəmizin neft sənayesinə beynəlxalq marağın artmasına səbəb oldu. Məhz bunun 
nəticəsində dünyanın tanınmış neft şirkətləri Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən 
karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsinə investisiya qoymağa başladılar.

Azərbaycanın energetika naziri Pər-
viz Şahbazov bildirib ki, ötən 27 il ərzində 
ölkəmizin neft-qaz sektoruna 89 milyard 
ABŞ dolları məbləğində xarici investisi-
ya  qoyulub. Ulu öndər Heydər Əliyevin 
anadan olmasının 100 illik yubileyinə 
həsr edilmiş “Ümummilli lider Heydər 
Əliyev Azərbaycanın müstəqil energe-
tika siyasətinin müəllifidir” adlı tədbirdə 
çıxışı zamanı bu barədə məlumat verən 
nazir qeyd edib ki, Azərbaycan “Azəri-Çı-

raq-Günəşli” (AÇG) yataqlar blokunun 
işlənməsi və “Şahdəniz” qaz yatağı la-
yihələrindən indiyədək 170 milyard ABŞ 
dolları məbləğində gəlir əldə edib. 

Energetika naziri, həmçinin qeyd edib 
ki, “AÇG və “Şahdəniz” yataqlarından bu-
günədək 569 milyon tona yaxın neft, 40,6 
milyon ton kondensat və təxminən, 390 
milyard kubmetr qaz çıxarılıb.

“Xalq qəzeti”

İQTİSADİYYAT
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Şirvan: Hərtərəfli yeniləşmə şəhərə rahatlıq və gözəllik gətirir
Görülmüş işlər ölkəmizin ümumi abadlığına verilən töhfədir

Sözün əsl mənasında, həyatımızı kabusa çevirən pandemiyadan 
sonra gözümlə gördüyüm ən kiçik iş belə yaşam əzminin dirçəlməsinə 
xidmət etdiyinə görə çox qiymətli və dəyərlidir. Bəlkə də dünyanın 
düz vaxtında – pandemiyadan əvvəl nəhəng layihələrin və tədbirlərin 
vermədiyi effekti, doğurmadığı təəssüratı indi lap xırda yenilikdən 
ala bilirik, həm də məmnuniyytlə. Açığını deyim ki, vəzifəmizə uyğun 
olaraq əvvəllər bölgələrdən silsilə yazılar hazırlayırdıq və onların 
arasında ən çox bizi yoran sözlə doldurulmuş arayışlar olurdu. O 
arayışları istədiyimiz formaya salanadək əldən-dildən düşürdük və 
yaradıcı qatqımız da ən az yarıbayarı azalırdı. Ancaq indi vəziyyət 
bambaşqadır.  

Şükür, deyəsən, yenidən həyat 
işartıları sürətlə özünü hiss etdirir və 
bu mənada mən artıq iki aydır ayrıldı-
ğımız 2022-ci ildə Şirvan şəhərində gö-
rülmüş işlər barədə yazı hazırlayıram.  
Bəli, başlayaq ondan ki, 2022-ci ildə 
Şirvan şəhərində, doğrudan da, çoxlu 
alqışlanası işlər görülüb və onların ha-
mısı barədə məlumat vermək sadəcə, 
imkan xaricindədir. Ancaq yenə qısaca 
da olsa, ötən ilin nəticələrinə nəzər sal-
maq yaxşı olardı. 

Məlumat üçün deyim ki, 2022-ci 
ildə Şirvan sakinlərini məmnun edən 
işlərin ən birincisi Məhəmməd Füzuli 
adına Şirvan Şəhər Mədəniyyət və İs-
tirahət Parkının əsaslı şəkildə yenidən 
qurulmasıdır. Ərazisi 10,1 hektar olan 
parkda nəzərdə tutulmuş işlər 2020-ci 
ilin yanvar ayından başlasa da, pande-
miya ucbatından 1 il gecikmiş,  2022-ci 
ildə uğurla yekunlaşmışdır. Gənclərin 
asudə vaxtının səmərəli keçməsi üçün 
parkda 486 kvadratmetrlik açıq futbol 
meydançası tikilmiş və yaxınlıqdakı 
evlərin hasarları suvanaraq rənglən-
mişdir. Ərazinin və ətraf evlərin qrunt 
sularının təsirinə məruz qalmaması 
üçün dərinliyi 12 metrdən az olmayan 
35 ədəd şaquli quyudan ibarət xüsusi 
drenaj qurğusu tikilmişdir. Buradakı 
yeraltı suları kənarlaşdırmaq məqsə-
dilə 1000 metrlik kommunikasiya xətti 
çəkilmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 2022-ci 

ildə şəhərin küçə və prospektlərinin 
işıqlandırılmasına da xüsusi diqqət 
ayrılmışdır. Ümumilikdə, 102 küçədə 
111 min 593 metr kabel çəkilmiş, 4 min 
829 yeni işıq nöqtəsi quraşdırılmışdır. 
Bu işlərin həyata keçirilməsində “Bakı 
Abadlıq Xidməti” MM  fəal iştirak et-
mişdir. Əlbəttə, görülmüş işlərin 2023-
cü ildə davam etdirilməsi nəzərdə tu-
tulmuş, şəhərin bir sıra küçələrində və 
Heydər Əliyev prospektində, Birinci 
Qarabağ və Vətən müharibələri zama-
nı şəhid olmuş Elnur Qarayev, Həsən 
Həsənov, Emil Hümbətov, Əli Mənəfli, 
Abdulla Zeynalov, Ramil Əliyev, Fuad 
Bağırov, Şəhriyar İsmayılzadə, Rafiq 
Ərəbli, Nicat Hüseynov, Ruslan Rüstə-
mov, Yusif əfərov və Raqub Oruco-
vun ailələrinin yaşadıqları küçələrdə 

yeni işıqlandırma sistemlərinin quraş-
dırılmasına başlanılmışdır. 

Eyni zamanda, Heydər Əliyev par-
kında və meydanında, Səməd Vurğun 
və Nəriman Nərimanov adına parklar-
da, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və İs-

tiqlaliyyət xiyabanlarında işıqlandırma 
şəbəkəsinin gücləndirilməsi də yaddan 
çıxarılmamışdır. Bayraq meydanında 
da işıqlandırma sistemi yenilənmiş, ya-
rarsız dirəklər əvəz olunmuş, 248 metr 
yeraltı elektrik xətti çəkilmişdir.

tən il Şirvan şəhərində küçələrin 
nəzərəçarpacaq dərəcədə asfaltlan-
ması sakinlərin sevincinə səbəb olmuş-
dur. Qeyd edim ki, bir neçə küçəyə, o 
cümlədən şəhid Namiq Xəlilov və Amal 
Alişanlının adlarını daşıyan küçələrə, 
ümumilikdə, 26 min 716 kvadratmetr 
asfalt-beton örtük vurulmuşdur. 

Şirvanlılar Leyla xanım Əliyevanın 
onların sevimli şəhərlərinə göstərdi-
yi qayğıdan olduqca məmnundurlar. 
Məlum olduğu kimi, “İDEA” İctimai 
Birliyinin təşəbbüsü ilə həyata keçi-

rilən “Bizim həyət” layihəsi çərçivəsin-
də regionlarda ilk tədbir məhz Şirvan 
şəhərində gerçəkləşdirilmişdir. 2-ci 
nümunəvi məhəllə də abadlaşdırılmış, 
iyunun 15-də sakinlərin istifadəsinə 
verilmişdir. Hazırda “Bizim həyət” la-
yihəsi çərçivəsində ümumi sahəsi 1,2 
hektar olan 3-cü nümunəvi məhəllənin 
abadlaşdırılması istiqamətində işlərin, 
demək olar ki, çoxu görülmüşdür. 

Yeri gəlmişkən, sakinlərin xüsusi 
həssaslıqla yanaşdıqları məsələlərdən 
biri də istiqlaliyyət prospektində 3 nöm-

rəli yaşayış binasının qarşısındakı “Xe-
yir-şər” evinin əsaslı təmirinin 2023-cü 
ildə başa çatdırılmasıdır.

2022-ci ildə şəhərdə binaların 540 
kvadratmetr yastı, bir neçə kommunal 
evin çardaqlı dam örtüyü təmir olun-

muşdur. Çox sayda binanın zirzəmisi-
nin giriş qapısına və nəfəsliyinə metal 
barmaqlıqlar quraşdırılmış, 11 ədəd 
lift təmir edilmişdir. Şəhərin bəzi əsas 
küçələrinin və Hacıqəhrəmanlı qəsə-
bəsinin yanğın su hovuzları əsaslı tə-
mir olunmuşdur. 

Bundan başqa, Taleh Ələkbərov 
küçəsi 2 və 6 nömrəli yaşayış binaları-
nın 581 kvadratmetr çardaqlı dam örtü-
yü yenilənmişdir.

Abadlıq-quruculuq işləri çərçivəsin-
də Heydər Əliyev parkının və meydanı-
nın, Nəriman Nərimanov adına parkın 
və 1 May küçəsindəki fəvvarələrin tə-
mir edilməsi, Bayramlı qəsəbəsi, Mirzə 
Ələkbər Sabir küçəsində 1981 kvadrat-
metrlik nümunəvi məhəllənin abadlaş-
ması diqqətçəkən məqamlardandır. 

Mövcud yaşıllıqların qorunub sax-
lanılması və yenilərinin salınması da 
xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Şəhə-
rin müxtəlif ərazilərinə 2 min 300 kvad-
ratmetr çəmən örtüyü salınmış, 6 min 
kvadratmetr çəmən toxumu səpilmiş, 
1504 ədəd şam ağacı, 416 ədəd sərv 
ağacı, 50 ədəd tuya, 2 min 300 ədəd 
qızılgül, 368 ədəd “alandra” gülü və 
1240 ədəd ətirşah kolu əkilmişdir. 

Heydər Əliyev Fondunun vitse-pre-
zidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəb-
büsünə qoşulan şirvanlılar 2020-ci 
ildən başlayaraq hər il fevralın 26-da 
Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirə-
sinə 613 ədəd ağac əkirlər. 

2022-ci ildə Şirvan şəhərinin küçə 
və prospektlərində su təchizatı və ka-
nalizasiya şəbəkələrinin yenidən qu-
rulması istiqamətində də xeyli işlər 

görülmüşdür. Müxtəlif diametrli 4 min 
metr su xətti çəkilmiş, 530 metr polad 
boru, müxtəlif diametrli 300 metr kana-
lizasiya xətti təmir olunmuş, 922 ədəd 
mexaniki su sayğacı, 10 ədəd müxtə-
lif diametrli siyirtmə quraşdırılmışdır. 
Dövlət proqramına uyğun olaraq 11 
min 302 metr müxtəlif diametrli su xətti, 
9 min 532 metr kanalizasiya xətti çəkil-
miş, 1195 ədəd mexaniki su sayğacı, 
549 ədəd kanalizasiya quyusu quraş-
dırılmışdır.

2022-ci ildə də Şirvan Şəhər İcra 

Hakimiyyəti tərəfindən şəhidlərin ad-
larının əbədiləşdirilməsi, xatirələrinin 
əziz tutulmasına önəm verilmiş, bu 
məqsədlə bir sıra tədbirlər həyata ke-
çirilmişdir. Şəhid ailələrinin və şəhər 
əhalisinin müqəddəs ziyarətgahına 

çevrilən Şəhidlər xiyabanının abadlığı-
na, səliqə-sahmanına mütəmadi diqqət 
göstərilməkdədir. 

Şirvan Şəhidlər xiyabanında dəfn 
olunan İkinci Qarabağ müharibə-
si şəhidlərinin məzarüstü abidələri 
qara mərmərdən inşa olunmuşdur. 
Xiyabana rahat gediş-gəlişi və zi-
yarəti təmin etmək məqsədilə yeni 
piyada səkiləri salınmış, xiyaban yeni 
skamyalarla təchiz edilmiş, sanitar  
qovşaq istifadəyə verilmiş və yaşıllıqlar 
salınmışdır. Həmçinin şəhid analarının 
şərəfinə “Şəhid anası” memorial abidə 
kompleksi ucaldılmışdır.

Abadlıq və yenidənqurma işləri çər-
çivəsində ailələrin müraciətləri nəzərə 
alınaraq 99 nəfər Birinci Qarabağ mü-

haribəsi şəhidinin köhnəlmiş məzarüs-
tü abidələri qara mərmərlə yenilənmiş-
dir. Xiyabanın qarşısında Şirvan şəhəri 
ilə bağlılığı olan 184 şəhidin fotoları və 
barələrində məlumat əks olunan böyük 
pano quraşdırılmışdır.

Şəhidlərin doğum və anım günləri, 
milli bayramlar və hüzn günləri ilə bağ-
lı tədbirlər ümumşəhər səviyyəsində 
qeyd edilməklə Şəhidlər xiyabanına 
ziyarətlər təşkil olunmuş, burada hər 
bir şəhidin xatirəsinə onların ailələri ilə 
birlikdə ağaclar əkilmişdir. 

Sakinlərin təqdirini qazanmış bir 
məsələni vurğulamaq yerinə düşər. 
Artıq hər ayın sonuncu cümə axşamı 
günündə Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyə-
ti başçısının və digər rəhbər şəxslərin 
Şəhidlər xiyabanını ziyarət etmələri, 

şəhidlərin ruhlarına dua oxumaları, 
“Şəhid anası” memorial abidə komp-
leksinin qarşısında şəhid ailələri ilə 
görüşərək onların müraciətlərini din-
ləmələri adət halını almışdır. 

Əlimizdən tutub, bizə yazı yazma-
ğı öyrədən mərhum ustadlarımdan biri 
həmişə deyərdi ki, məlumatın çoxluğu 
və fakt bolluğu işin xeyrinə olsa da, 
qəzet üçün material hazırlamağı qə-
lizləşdirir. Çünki bilmirsən ki, nədən 
başlayıb, nədə qurtarasan. Amma bu 
dəfə faktların çoxluğuna sevindim. Axı 
onların hər biri insanların yaşayıb-ya-
ratmaq istəyindən xəbər verir.

əməd EY O L ,  
“Xalq qəzeti”nin  

b l ə mü biri
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Dünyanın erməni barbarlığı ilə nə vaxt və tarixin hansı mərhələsində 

üzləşdiyini araşdırmaq böyük vaxt və zaman istəsə də, bu qövmün 
türklərə və  azərbaycanlılara qarşı vəhşiliklərinin son iki əsrin hər 
dönəmində şahidi olmaq mümkündür. Amma ermənilərin  ən dəhşətli 
vəhşilikləri sırasında ötən əsrin 90-cı illərində Azərbaycan torpaqlarına 
başlayan və 30 ilə yaxın sürən təcavüz və işğalı olmuşdur. 2020-ci ilin 
sentyabrında başlayan  44 günlük müharibədə Azərbaycan Ordusunun 
zəfərindən sonra işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda şahidi 
olduqlarımız isə bu vəhşi tayfanın bütün iyrənc xislətini dünyaya tanıtdı. 

 Dünyaya tanıtdı ona görə de-
yirəm ki, bizə bu namərd qonşu-
larımızın vəhşi xisləti çoxdan mə-
lum idi. Sadəcə sovet dönəmində 
onların barbarlığına imperiyanın 
qırmızı pərdəsi çəkilmişdi ki, xalqı-
mızın başına gətirilən müsibətlər 
unudulsun. Amma əfi ilan xislətini 
dəyişmədiyi kimi ermənilər də xis-
lətini dəyişmədi və öz barbarlığını 
XXI  əsrdə daha böyük miqyasda 
nümayiş etdirdi. 

Bu, fevralın 22-də Azərbaycan 
media nümayəndələrinin böyük 
bir qrupu ilə əbrayıl və Zəngilan 
rayonlarına səfərimdən gəldiyim 
təəssüratın qısaca məzmunudur. 
Səfərdə məqsədimiz isə işğal al-
tında olmuş ərazilərdə ermənilərin 
törətdikləri ekoloji terrorizmin, fl o-

ra və faunamıza qarşı törətdikləri 
fəlakətlərin nəticələrinin aradan 
qaldırılması istiqamətində görülən 
işlərlə tanış olmaq idi. 

İlk dayanacağımız əbrayıl 
rayonu ərazisində yeni salınmış 
“Dostluq meşəsi” ərazisi ilə ta-
nışlıq və burada həyata keçirilən 
layihələrin gerçək mənzərəsini 
müşahidə etmək idi. Ekologiya 
və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 

məsul şəxslərindən aldığımız 
məlumatlardan aydın oldu ki, er-
məni işğalı  dövründə rayonda 
mövcud 4629 hektar meşə fondu 
torpağının 2497 hektarı meşə ilə 
örtülüb. Peyk təsvirlərinə əsasən 
işğal dövründə 2320 hektar meşə 
sahəsi erməni vandalları tərəfin-
dən məhv edilib. 

Təkcə bu rəqəmi eşidəndə 
daxilən düşünürsən ki, əgər bu 
barbar tayfaya torpaq lazım idisə 
və onlar özlərinə belə arxayın 
idilərsə, nədən təbiətə, bu tor-
pağın canlı nemətlərinə qarşı bu 
qədər amansız və vəhşi müna-
sibət göstəriblər  Axı, ağacın ki, 
milliyyəti yoxdur, deyəsən bunlar 
da azərbaycanlıdır və ona qarşı 
soyqırımı keçirəsən. 

Düşüncələrimizdən ayrılıb 
rülən işlərlə ba lı E -nin 

eşələrin inkişafı idmətinin 
rəis əvəzi abbar ərib vun 
məlumatına diqqət yetiririk. Na-

zirliyin nümayəndəsi bildirir ki, ar-
tıq xeyli vaxtdır ki, əbrayıl rayo-
nu ərazisində ermənilər tərəfindən 
məhv edilmiş meşə ərazilərinin 
bərpası işləri həyata keçirilir. Bu 
tədbirlər əsasən Azərbaycan və 
Türkiyə respublikalarının müvafiq 
qurumları tərəfindən aparılır. Bir-
gə fəaliyyətin nəticəsində bu əra-
zidə  “Azərbaycan – Türkiyə Bey-
nəlxalq Meşəçilik Təlimi Mərkəzi, 
“Ağıllı tingçilik” və “Dostluq meşə-
si” yaradılmışdır. “Azərbaycan –
Türkiyə Beynəlxalq Meşəçilik Tə-
limi Mərkəzi”  və  “Ağıllı tingçilik” 

kompleksinin və “Dostluq meşə-
si”nin yaradılması layihəsinin ic-
rasına uyğun olaraq  73 hektar 
ərazidə “Dostluq meşəsi” və ona 
bitişik ərazidə 63 mindən çox yer-
li və Türkiyədən gətirilmiş ağac 
cinslərindən istifadə olunmaqla 
əkin işləri aparılmışdır. Bu işlərin 
həyata keçirilməsində türkiyəli 
mütəxəssislərin və meşəçiləri-
nin təcrübəsindən istifadə edilib. 
Ağac əkilməsi üçün terrassaların 
düzəldilməsində Türkiyənin bizə 
hədiyyə etdiyi texnikalardan isti-
fadə edilmişdir. Türkiyəli mütəxəs-
sislər azərbaycanlı həmkarları 
üçün xüsusi treninqlər keçirmişlər. 

Mütəxəssis bildirdi ki, “Dostluq 
meşəsi” ilə yanaşı 8 hektar  əra-
zidə müasir “Ağıllı tingçilik” sahəsi 

yaradılır. Burada Türkiyə metodla-
rı əsasında tinglər yetişdiriləcək. 
“Ağıllı tingçilik” ərazisində müasir 
üsullarla  ildə 2 milyon ting yetiş-
diriləcək ki, bu tinglər də əsasən 
Zəngəzur və bütün Qarabağ əra-
zisində meşə bərpa və meşə  sal-
ma işlərində istifadə ediləcək. 

Həmçinin qeyd edildi ki, salına-
caq meşələrdə həm yerli, həm də 
Türkiyədən gətirilmiş ağac cinslə-

rindən geniş istifadə ediləcək. Ha-
zırda “Dostluq meşəsi” ərazisində 
həm yerli, həm də Türkiyədən gə-
tirilmiş çinar, eldar şamı, göyrüş, 
qızıl şam, dağdağan, yalançı aka-
siya, kipr akasiyası, fıstıq şamı və 
sair ağac növləri əkilib. 

Media nümayəndələrinə onu 
da bildirdilər ki, azad edilmiş 
ərazilərdə fauna növlərinin re-
introduksiyası məqsədiləri üçün  
Türkiyə və Azərbaycan Respub-
likalarının dövlət başçılarının iş-
tirakı ilə 33 baş ceyran əbrayıl 
rayonu ərazisinə buraxılmışdır. 

eyranların dayanıqlı populya-
siyasının yerində öyrənilməsi və 
formalaşdırılmasına nəzarət olun-
ması məqsədilə həmin ərazilərdə 
mütəmadi monitorinqlər keçirilir. 

Ermənilərin barbarlıqla yandı-
rıb keçdiyi ərazilərə meşə ərazilə-
rinin və faunanın bərpası ilə bağlı 
işlərlə tanışlıqdan sonra bu işə öz 
töhfəsini vermək istəyən jurnalist-
lər də “Dostluq meşəsi” ərazisin-
də ağacəkmə aksiyasında iştirak 
etdilər. 

Media nümayəndələrinin növ-
bəti dayanacağı Zəngilan rayo-
nu ərazisindəki Oxçuçay çayının 
Azərbaycan ərazisindən başlayan 
Sayıfl ı kəndini ziyarət etmək və 
burada ETSN-nin erməni ekoloji 
terroruna məruz qalmış  ekosis-
temin  bərpası ilə bağlı həyata 
keçirdiyi işlərlə, nəzərdə tutulan 
layihələrlə tanış olmaq idi. Deyilən 
məntəqəyə qədər yolumuz çox 
uzun idi. Yol boyu  hər addımda 
erməni barbarlığının ağılasığmaz 
izləri və xarabalıqlara çevirdiklə-
ri  kəndlərimizin qalıqları idi. Bu 
bizim gördüklərimiz idi, amma 
bu torpağın çəkdikləri əzab və 
məşəqqətləri, yalnız burda qal-
mış canlılar – dibindən kəsilmiş, 
ancaq bununla barışmayıb kötük-
dən pöhrələnən ağaclar, dağılımış 
evlərin keşiyini çəkən sədaqətli 
köpəklər və yenidən təkəmseyrək 
qalan ağaclarda yuva qurmağa 
başlayan quşlar bilirdilər. Bütün 
yol boyu bizi müşayiət edən elekt-
rik dirəkləri və onları birləşdirən 
elektirik xətləri, bir də yeni çəkildi-

yi tikinti işlərinin fasiləsiz gedişin-
dən görünən avtomobil magistral-
ları, saysız-hesabsız suaxarlar və  
körpülər idi. Polis və hərbiçilərimi-
zin səbrlə və diqqətlə keşik çək-
dikləri  yoxlama məntəqələrindən 
keçib Sayıfl ının xarabalıqlarına 
yaxınlaşırıq. Oxçuçayda tikiləcək 
Su Elektrik Stansiyasının  inşa-
at işlərinin də öz ritmində davam 
etdiyini böyük diametrli  boruların 
qaynaq edilməsindən və nəhəng 
maşınların aramsız hərəkətindən 
aydın görmək olur. Səhərdən içi-
mi dağlayan xarabalıqlardan son-
ra ötən il istifadəyə verilmiş Ağalı 

kəndini seyr etmək isə bütün qara 
düşüncələrimin üstünə sanki pak-
lığa çıxmaq üçün bir qüsul olur. 
Bundan sonra içimdə bu yerlərin 
insanlarımızın üzünə güləcəyinə 
heç bir şübhə qalmır...

Sakitcə, öz həzin musiqisini 
ifa edirmiş kimi axan Oxçuçayın 
kənarında avtobuslardan enirik. 
Hava o qədər xoşdur ki, düşü-
nürsən bu təbiətə  həyat gətirmək 
üçün tələsən yazın gəlişidir. Ətraf-
dakı möhtəşəm dağlarsa elə bil 
Oxçuçayın əminamanlığına keşik 
çəkir. Çayın kənarındakı qurğu 
diqqətimizi çəkməyə bilmir. 

ayı  ıya əlişimizin də mə-
ramının bununla ba lı ldu u-
nu deyən Ek l iya və əbii 

ərvətlər azirliyinin  ş bə mü-
diri Raqub irzəyev s hbətə 
başlar-başlamaz mikr f nlar 

na tuşlanır:  

– Torpaqlarımız işğaldan azad 
olan gündən möhtərəm prezi-
dentimiz İlham Əliyevin mühüm 
tapşırıqları sırasında yer alan bir 
məsələ də 30 ilə yaxın bir müd-
dətdə ekoloji terrora məruz qal-
mış, vəhşicəsinə yağmalanmış  
Qarabağın ekosisteminin tezliklə 
bərpa olunması üçün layihələrə 
start vermək olub. Dövlət başçı-
sının biləvasitə nəzarəti ilə hə-
yata keçirilən genişmiqyaslı işləri 
sadalamaq çox vaxt aparar, həm 
də bu barədə mətbuatda kifayət 
qədər məlumatlar var. Görülən və 
görülməsi davam etdirilən əsas 

məsələlərdən biri işğaldan azad 
edilmiş çayların, su mənbələrinin 
təmizliyinə, keyfiyyətinə, su sər-
finə və temperaturuna nəzarət 
etmək məqsədilə hidroloji stan-
siyaların quraşdırılmasıdır. Bu 
məqsədlə 2001-ci ildən başala-
yaraq 10 çay üzərində 11 avtomat 
hidroloji stansiya quraşdırılmışdır. 
Bu stansiyalar tam şəkildə 2012-ci 
ildə fəaliyyətə başlamışdır. 

Stansiyaların iş prinsiplərin-
dən söhbət açan Raqub Mirzəyev 
bildirdi ki, stansiyalar  çaylardakı 
suyun səviyyəsini, temperaturunu 

ölçür, keyfiyyətini, elektrik keçi-
riciliyini, çirkləndiricilərin ümumi 
dərəcəsini, eləcə də radiasiya fo-
nunu  ölçür və nəticələr ETSN-nin 
hidrometereologiya xidmətinin 
situasiya mərkəzinə ötürülür. 
Mərkəzdə bu məlumatlar təhlil 
edilir. Oxçuçay üzərində qurulmuş 
bu avtomat radioloji və hidroloji 
stansiya ən müasir qurğulardan-
dır. Stansiyanın üstünlüklərin-
dən biri də məlumatların hər 10 
dəqiqədən bir mərkəzi serverə 
ötürülməsi və təhlil etməyə imkan 
verməsidir. Çirklənmə qeydə alı-
narsa dərhal monitorinqlər keçirilir 

və müvafiq tədbirlər görülür. 
Ümumiyyətlə, Şərqi Zəngə-

zur İqtisadi rayonunda Azərbay-
canın transsərhəd çayı olan və 
ən çox çirklənməyə məruz qalan 
Oxçuçayda üç məntəqə üzrə – 

ahangirbəyli, Tağılı və Bürünlü 
kəndlərində davamlı monitorinqlər 
aparılmaqdadır. Monitorinqlər 
göstərir ki, çayda ağır metalların 
miqdarı normadan çox artıqdır. 
Buna səbəb isə Ermənistan tərə-
fin mütəmadi olaraq dağ-mədən 
filiz safl aşdırma kombinatlarının 
tullantı sularının təmizlənmədən 
Oxçuçaya axıdılmasıdır. Bu bir 
daha onu göstərir ki, məkrli qon-
şularımız xislətlərini dəyişmək, si-
vil dövlət kimi yaşamaq istəyindən 
hələ də uzaqdılar. 

Nazirliyin səlahiyyətli nü-
mayəndələri onu da bildirdilər ki, 
Zəngilan rayonunda inşa edilən 
Ağalı “Ağıllı kəndi” ərazisində də 
avtomat aqrometereoloji stansiya 
quraşdırılıb  və qurğu havanın, 
torpağın rütubətini və tempera-
turunu,  küləyin sürətini  təyin 
edərək mərkəzi serverə göndərir. 

Həmçinin məlumat verildi ki, 
Yaşıllıqların və meşə zolaqlarının 
salınması və bərpası Zəngilan 
rayonunda da həyata keçirilir. Ra-
yonun giriş hissəsində 55 hektar 
torpaq sahəsində 33 min 300-dən 
çox müxtəlif cinsli ağac tingləri 
əkilib. Ümumiyyətlə, həm əbra-
yıl, həm də Zəngilan rayonunun 
ərazilərində salınan yaşıllıqların 
suvarılması məqsədilə damcı su-
varma şəbəkəsi qurulub. 

Media nümayəndələrinin çəki-
lişləri və ekoloqlara verilən suallar 
uzun çəkdiyindən geri qayıdarkən 
artıq hava qaralmışdı. Çəkilən 
magistral yollarda işlər getdiyin-
dən bizim sərnişini olduğumuz av-
tobus bəzən daş-kəsəkli yollarla 
gedir. Bir vaxtlar işğalın vahimə-
sindən sükuta dalmış və zülmətə 
bürünmüş bu yollar indi ara-sıra 
şütüyən avtomobillərin işıqları bir 
yana, Azərenerjinin bu ərazilərdə 
quraşdırdığı  yarımstansiyalardakı 
işıqlandırma sistemi  bütün  ətra-

fı nura qərq edirdi. Amma içimə 
ümid nuru ələyən təkcə bu işıqlar 
deyildi. Məni daha çox sevindirən  
ara-sıra rast gəldiyimiz xidməti 
tikililərin pəncərələrindən gələn 
işıqlar idi. Ən böyük ümid bu pən-
cərədəki işıqlar idi. Pəncərədə  
işıq varsa, demək bu yurdda hə-
yat var və həmişə olacaq. 

lqa   
“Xalq qəzeti”

Bakı  əbrayıl  
ən ilan  Bakı 

Pəncərədə işıq varsa...Pəncərədə işıq varsa...

JURNALİSTİN SƏFƏR QEYDLƏRİ

“Azərsu” Kürdəmirdə 
qəbul keçirib

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, digər 
idarəetmə qurumlarının rəhbərlərinin 2023-cü ilin 
fevral ayında şəhər və rayonlarda vətəndaşların 
qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq “Azərsu” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyəti sədrinin müavini Köçərli Həsənov 22 fevral 
2023-cü il tarixində Kürdəmir şəhərində Kürdəmir, 
Ucar və Zərdab rayonlarından olan vətəndaşları qəbul 
edib.

Qəbuldan əvvəl “Azərsu” AS -nin sədr müavini Köçərli 
Həsənov və Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Elxan İbrahimov ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini 
ziyarət edib, abidə önünə gül dəstəsi düzərək ulu öndərin 
əziz xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər.

Yeni Azərbaycan Partiyası Kürdəmir Rayon Təşkilatı-
nın binasında keçirilən qəbulda Kürdəmir, Ucar və Zərdab 
rayonlarından 33 nəfər iştirak edib. Vətəndaşların müra-
ciətləri içməli su təminatı və tullantı sularının axıdılması 
xidmətləri, işə qəbul və digər məsələlərlə bağlı olub. Mü-
raciətlərin araşdırılaraq zəruri tədbirlərin görülməsi barə-
də aidiyyəti struktur bölmələrinin rəhbərlərinə tapşırıqlar 
verilib.

“Xalq qəzet”

Azərbaycan–Səudiyyə Ərəbistanı: 

Media əməkdaşlığı 
müzakirə olunub 
Qarşılıqlı jurnalist səfərlərinin 

təşkili qərara alınıb
Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Azərbaycandakı 

Səfi rliyinin təşkilatçılığı ilə bu ölkədə səfərdə olan 
Azərbaycan jurnalistlərindən ibarət nümayəndə 
heyəti Krallığın Media nazirinin beynəlxalq əlaqələr 
üzrə müavini Xalid Əl-Həmdi ilə görüşüblər. 
Bu barədə məlumat “Xalq qəzeti”nə Mətbuat 
Şurasından daxil olub.

Məlumatda bildirilib ki, MŞ sədri Rəşad Məcid görüşdə 
yüksək səviyyədə keçirilən İkinci Səudiyyə Media Konfransı 
haqqında fikirlərini bölüşüb. O, dünyada medianın durumu-
nu özündə əks etdirən dəyərli fikirlərin səsləndirildiyi belə bir 
tədbirə dəvətə görə təşəkkürünü bildirib, qeyd edib ki, kon-
fransda medianın çağdaş problemlərinin sahənin tanınmış  
mütəxəssislərinin baxış bucağından təqdimatı böyük maraq-
la qarşılanıb. 

Nazir müavini Xalid Əl-Həmdi xoş sözlərə görə təşək-
kürünü çatdırıb, Səudiyyə Ərəbistanının və Azərbaycanın 
mediası arasında əlaqələrin sistemləşdirilməsinin vacibliyini 
vurğulayıb. Dövlət rəsmisi təmsil olunduğu qurumun Azər-
baycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı Səfirliyi ilə münasibət-
lərinə diqqət çəkərək deyib ki, diplomatik missiya Səudiyyə 
Ərəbistanında, xüsusilə, Azərbaycan-Ermənistan münaqişə-
si ilə bağlı qeyri-dəqiq informasiyalar yayılarkən, ciddi opera-
tivlik göstərir, yanlışlıqları aradan qaldırır, ictimai rəyin düz-
gün məlumatlandırılmasını təmin edir. Nazir müavini Xalid 
Əl-Həmdi onu da bildirib ki, Azərbaycanda Səudiyyə Ərəbis-
tanına maraq böyükdür, həmçinin, Krallığın jurnalistləri də 
Azərbaycan mediası ilə əlaqələrdə maraqlıdırlar. 

Görüşdə iştirak edən Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanı 
Krallığındakı səfiri Şahin Abdullayev da iki ölkə arasındakı 
əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayıb, mövcud istiqamətdə-
ki xarakterik məqamları diqqətə çatdırıb. 

Görüşdə Səudiyyə Ərəbistanı ilə Azərbaycan arasında 
media təmaslarının inkişafı üçün qarşılıqlı jurnalist səfərlə-
rinin təşkili istiqamətində işlərin daha da intensivləşdirilməsi 
qərara alınıb. 

MŞ sədri R.Məcid Xalid Əl-Həmdiyə, eyni zamanda, ha-
zırda ölkənin Media Nazirinin səlahiyyətlərini yerinə yetirən 
Məcid Əl-Qəsabiyə təşəkkürünü bildirərək, nümayəndə 
heyəti adından Azərbaycan xalçasının süvenirlərini və AMEA 
Şərqşünaslıq İnstitutunun Qarabağ, Şuşa və Xocalı ilə bağlı 
dərc etdiyi kitabçaları nazir müavininə təqdim edib.



Dașkənddə Xocalı 
qurbanlarının xatirəsi anılıb

Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyi 
Daşkənddəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan 
Mədəniyyət Mərkəzi (AMM) ilə birgə Xocalı faciəsinin 
31-ci ildönümü ilə bağlı anım mərasimi keçirib.

Mərasim iştirakçıları əvvəlcə Xocalı faciəsi qurbanla-
rının xatirəsinə həsr edilən stendə baxıb, kitab sərgisi ilə 
tanış olublar. Azərbaycanın zbəkistandakı səfiri Hüseyn 
Quliyev Xocalı soyqırımının yaranma səbəbləri haqqın-
da ətraflı məlumat verib. Səfir 1992-ci il fevralın 25-dən 
26-na keçən gecə erməni işğalçı qüvvələrinin blokada 
şəraitində olan Xocalı şəhərinə ağır texnika, tank və iri-
çaplı silahlarla hücuma keçdiklərini bildirib. Qeyd edilib 
ki, Xocalı soyqırımı XX əsrin sonlarında ermənilər tərə-
findən Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş ağır cinayət 
kimi tarixə düşüb.

Səfir Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti  
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalı-
ya ədalət ” kampaniyası haqqında danışıb, Xocalı soyqı-
rımının tanınması istiqamətində görülən işləri diqqətə 
çatdırıb. H.Quliyev vurğulayıb ki, indiyədək dünyanın 17 
dövləti və Amerika Birləşmiş Ştatlarının 21 ştatı Xocalı 
faciəsini tanıyıb və bu istiqamətdə iş davam edir. 

“ zbəkistan–Azərbaycan” Dostluq əmiyyətinin icra-
çı direktoru, professor Erkin Nuriddinov xalqımıza dərin 
hüznlə başsağlığı verib, tədbirin belə yüksək səviyyədə 
təşkil edildiyinə görə, Azərbaycan səfirliyinə və Mədəniy-
yət Mərkəzinə minnətdarlığını bildirib. 

Soydaşımız, professor Almaz Məcidova isə bildirib 
ki, Xocalı soyqırımı yalnız azərbaycanlılara deyil, bütün 
bəşəriyyətə qarşı törədilən cinayətdir. Sonra Xocalı faciə-
si qurbanların ruhuna dua oxunub, ehsan verilib. 

Q u l u  K A Z I M O V
Daşkənd

Xocalı faciəsinin  
cinayət-hüququ aspektləri 

Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində 
Xocalı soyqırımının beynəlxalq və cinayət-hüquqi 
aspektdən yanaşmanın təqdim olunması, bu 
soyqırımı aktını törədənlərin məsuliyyətinə dair 
beynəlxalq və milli hüquq normalarına həsr olunmuş 
tədbir keçirildi. Hüquq fakültəsinin dekanı Zaur Əliyev 
tədbiri açaraq Xocalı soyqırımı ilə bağlı tarixi faktlara 
toxundu, bu cür cinayətlərin beynəlxalq təcrubəyə 
əsasən cəzalandırılması faktlarından danışdı.

Milli Məclisin deputatı, hüquq üzrə elmlər doktoru 
Nizami Səfərov Xocalı soyqırımının Azərbaycan tarixi-
nin qanlı səhifələrindən biri olduğunu diqqətə çatdırdı. 
O, soyqırımı cinayətinin mahiyyəti və növləri haqqında, 
soyqırıma görə cinayət məsuliyyətinin həm beynəlxalq, 
həm də milli-hüquqi aspektdən əsasları barədə ətraflı 
məlumat veridi. Natiq bu cinayəti törədənlərin beynəlxalq 
məhkəmə qarşısında cavab verməsinin vacibliyini vurğu-
ladı. 

Fakültənin inayət hüququ və kriminologiya kafedra-
sının müdiri professor Şəhla Səmədova soyqırımı cinayə-
tinin elementlərini və bu əməllərə görə cinayət məsuliy-
yətinə cəlb etmənin praktiki tərəflərini Xocalı soyqırımı ilə 
əlaqələndirərək şərh etdi, bu sahədə təklif və tövsiyələrini 
bildirdi.

Çıxışlardan sonra N.Səfərov fakültə əməkdaşları və 
tələbələrin suallarını cavablandırıb. 

Sonda fakültə Tələbə Gənclər Təşkilatının Xocalı 
soyqırımına həsr olunmuş esse müsabiqəsinin qalibi, II 
kurs tələbəsi Nigar İsgəndərovaya sertifikat təqdim olun-
du.

üley a ƏLİYEVA,  
BD -nun hüquq fakültəsinin  kurs tələbəsi

Pakistanlı nazir: Ermənistanın törətdiyi 
Xocalı soyqırımı bəșəriyyətə qarșı cinayətdir

Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyi bu ölkənin aparıcı ali təhsil 
ocaqlarından olan SZABİST Universiteti ilə birgə Xocalı soyqırımının 
31-ci ildönümünə həsr olunan “Xocalı soyqırımı: Bəşəriyyətə qarşı 
törədilmiş qanlı cinayət” adlı seminar və fotosərgi təşkil edib.

Tədbirdən öncə Xocalıda Er-
mənistanın törətdiyi soyqırımı əks 
etdirən fotosərgiyə baxış keçirilib.

Tədbirdə Pakistanın Dövlətlər 
və Sərhəd Regionları üzrə federal 
naziri Məhəmməd Talha Mahmud, 
SZABİST Universitetinin rəhbər-
liyi, professor-müəllim heyəti, 
tələbələr, səfirliyin əməkdaşları, 
eləcə də Pakistanın müxtəlif beyin 
mərkəzlərinin və ictimaiyyətinin 
nümayəndələri iştirak ediblər.

İlk öncə hər iki ölkənin dövlət 
himnləri səsləndirilib və Xocalı 
soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir 
dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Daha sonra Xocalı soyqırımı 
ilə bağlı geniş məlumatları özün-
də əks etdirən videoçarx nümayiş 
olunub.

Azərbaycanın Pakistandakı 
səfiri Xəzər Fərhadov tarix boyu 
Ermənistanın azərbaycanlılara 
qarşı apardığı etnik təmizləmə və 
soyqırımı siyasəti nəticəsində yüz 
minlərlə dinc sakinin qətlə yetirildi-
yini və öz doğma yurdlarından di-
dərgin düşdüyünü bildirib, Xocalı 

soyqırımı barədə geniş məlumat-
ları qonaqların diqqətinə çatdırıb. 

X.Fərhadov məhz ümummilli 
lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü 
ilə Azərbaycan Milli Məclisinin 
1994-cü ildə Xocalı soyqırımına 
siyasi-hüquqi qiymət verdiyini, 
26 fevral tarixinin “Xocalı Soyqı-
rımı Günü” elan olunduğunu və 
soyqırım haqqında həqiqətlərin 
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırıl-
dığını vurğulayıb. Heydər Əliyev 
Fondunun vitse-prezidenti Leyla 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata 
keçirilən “Xocalıya Ədalət ” bey-
nəlxalq kampaniyasına toxunan 
səfir bu istiqamətdə Fond tərəfin-
dən dünyada aparılan genişmiq-
yaslı fəaliyyətdən bəhs edib və 
Xocalı faciəsinin Pakistan daxil ol-
maqla bir sıra dövlətlər və müxtəlif 
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 
soyqırımı kimi tanındığını vurğu-
layıb.

Səfir 44 günlük Vətən mühari-
bəsindən danışaraq Müzəffər Ali 
Baş Komandanın rəhbərliyi altın-
da rəşadətli Azərbaycan Ordusu-

nun 2020-ci ildə Ermənistanın 30 
illik işğalına son qoyduğunu və 
ölkəmizin ərazi bütövlüyünü təmin 
etdiyini diqqətə çatdırıb. 

X.Fərhadov Pakistan Milli As-
sambleyası və Senatı tərəfindən 
Xocalı soyqırımını qınayan müxtə-
lif qətnamələrin qəbul olunduğunu 
vurğulayaraq bu ölkənin Hökumə-
tinin və Parlamentinin istər keçmiş 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi istər-
sə də Vətən müharibəsi dövründə 
Azərbaycana göstərdiyi siyasi və 
mənəvi dəstəyi xüsusi qeyd edib 
və buna görə Pakistan Hökumə-
tinə və Parlamentinə öz təşəkkü-
rünü bildirib.

Məhəmməd Talha Mahmud 
Ermənistan tərəfindən törədilən 

Xocalı soyqırımının ancaq Azər-
baycana qarşı deyil, bəşəriyyətə 
qarşı törədilən bir cinayət oldu-
ğunu vurğulayıb. Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı apardığı tə-
cavüzkar siyasətə görə Pakista-
nın Ermənistanı bir dövlət olaraq 
tanımadığını bildirən nazir, Azər-
baycanı bütün sahələrdə daim 
dəstəklədiklərini və Ermənistanı 
təcavüzkar siyasətini qınadıqlarını 
diqqətə çatdırıb. Məhəmməd Tal-
ha Mahmud Azərbaycanın 2020-
ci ildə öz torpaqlarını erməni işğa-
lından azad etdiyini vurğulayaraq 
həmin dövrdə Pakistanın Azər-

baycana siyasi və mənəvi dəstək 
göstərdiyini bildirib və bundan 
sonra da qardaş Azərbaycanın 
yanında olacaqlarını qeyd edib. 
Nazir çıxışının sonunda Xocalı 
qurbanlarını ehtiramla yad etdiyi-
ni və Azərbaycan xalqı ilə həmrəy 
olduğunu bildirib.

SZABİST Universitetinin İs-
lamabad kampusunun rəhbəri 
Xuşro Pərviz Xan və həmin uni-
versitetin sosial elmlər və diplo-
matik araşdırmalar fakültəsinin 
direktoru Tariq Vahid Ermənistan 
tərəfindən törədilmiş Xocalı soyqı-
rımının bəşəriyyət tarixinin ən 
qanlı səhifələrindən biri olduğunu 
vurğulayıblar. Onlar 613 günahsız 
insanın qəddarcasına qətlə yeti-

rildiyini təəssüflə qeyd ediblər və 
beynəlxalq ictimaiyyəti bu mənfur 
əməllərə görə Ermənistanı qına-
mağa çağırıblar.

Tədbirin sonunda Xocalı 
soyqırımı ilə bağlı kitablar və in-
formativ bukletlər, eləcə də Azər-
baycanın tarixini, mədəniyyətini 
və Azərbaycan-Pakistan münasi-
bətlərinə dair müxtəlif materiallar 
universitet kitabxanasına hədiyyə 
olunub.

Q . Ə ƏRLİ  
İslamabad

Erməni cəlladların 
meșədə “insan ovu”

Xocalı müsibətindən günlər, aylar illər ötür... O ağrıları, acıları 
unutmaqmı olar? Düşünmək istəyirik ki, insanlar, millətlər bu qədər 
qəddar ola bilməzlər. Təəssüf ki, xalqımıza qarşı ermənilərin zaman-
zaman törətdikləri soyqırımı aktları bunun əksini deyir. 1992-ci il 
fevralın 25-dən 26-na keçən gecə – cəmi 31 il əvvəl bədnam 
qonşularımızın həyata keçirdiyi Xocalı soyqırımı isə qəddarlığına 
görə misli görünməmiş vəhşilik idi...

Həmin gecəni Xocalı sakini 
Zənurə Səlimova da təlaş, həyə-
can və nisgillə xatırlayır. 20 yaşlı 
gənc qadın o vaxt hamilə olub. 
Həmin gecə əvvəlkilərə bənzəmir-
di, – deyir: – Ağır silahlardan atəş 
açılırdı. Gecə dəhşətli bir alov 
saçırdı. Yoldaşım Fərhad və qay-
nım Faiq kənddə qurulmuş postda 
növbə çəkirdilər. Gecə təxminən, 

11-12-də yoldaşım evə gələrək er-
mənilərin şəhəri dörd bir tərəfdən 
mühasirəyə alıb hücuma keçdiklə-
rini dedi.

Evi qaçaraq tərk etdiyimiz üçün 
o qədər də qalın geyinməmişdik. 
Evdə qaynımın yoldaşı, iki azyaşlı 
övladı ilə birlikdə yeriyə bilməyən, 
ağır xəstə olan qaynanam da var 
idi. Yoldaşım və qaynım onu növ-
bə ilə bellərində aparırdılar. Bal-
dızım da 6 azyaşlı uşağı ilə bizə 
qoşuldu. Güllələrdən yayınmaq 
üçün tez-tez daldalanmalı olur-
duq. Xocalıda beşmərtəbə deyilən 
yerin zirzəmisinə gələndə burada 
bir qrup insanın yığışdığını gördük 
– onların arasında çoxlu körpə 
uşaq, xəstə və qocalar var idi... 
İnsanlar təlaş və həyəcan içində 
qışqırırdılar. 

Ermənilər evləri yandırmağa 
başlamışdılar. Artıq xəbərlər gəl-
məyə başladı ki, kimi ələ keçirir-

lərsə, diri-diri yandırırlar. Murad 
Məhərrəmov adlı bir cavan oğlan 
var idi ki, xəbərləri o gətirirdi. Bizə 
dedi ki, Kətik meşəsinə qaçın, ara 
sakitləşər kəndə qayıdarıq. Bəlkə 
də o bilirdi ki, kənddən həmişəlik 
çıxırıq. İnsanların evə qayıdıb isti 
paltar və digər əşyalar götürmələri 
çox təhlükəli idi”. 

Beləliklə, meşəyə sarı qaç-

mağa başlayıblar. Qarqar çayının 
bəzi yerlərində buzu qırıb keç-
məyin çox çətin olduğunu deyir: 
“Su kiminin dizinə, kiminin də 
qurşağına çıxırdı. Şaxta insanları 
taqətdən salırdı. İnsanların çoxu 
həyəcandan ayaqyalın qaçmışdı. 
Baldızım Nailənin ayağında corab 
belə yox idi. Çaydan çıxanda dik 
bir yer var, qalxmaq çətin idi. Müəl-
liməm Afilə xanım 3 azyaşlı uşağı 
və əri ilə gedirdi. Əri birdən-birə 
yerə yıxıldı, ürəyi dayandı. 

Kənd sakini Əntiqə nənə 
həmin gecə şəhid olan qızının 
körpəsini belinə sarımışdı. Uşaq 
durmadan ağlayırdı. Arxadan onu 
ağlamaması üçün dümsükləyən-
də, nənəsi doluxsunaraq “Ay bala, 
gecədən yedizdirilən uşaqdır. Ac-
dır, dəyməyin”, – deyirdi. Uşağın 
atasını yandıraraq, işgəncə ilə 
qətlə yetirmişdilər. 

 Həmin dik yeri çox çətinliklə 

keçdik. Qaraqaya deyilən yerə 
çatanda Milli qəhrəman Əlif Hacı-
yev bizi qarşıladı, qışqırırdı ki, tez 
keçək. Həmin yerdə çox böyük 
faciə ilə rastlaşdıq. Bizimlə ge-
dən 30-40 nəfərdən cəmisi 10-15 
nəfər sağ çıxa bildi. Telman adın-
da bir kişini qarnından vurmuşdu-
lar. Bağırsağı yerə tökülürdü. Qa-
rın üstündə qandan çıxan buxar 
burula-burula yuxarı qalxırdı. Son-
ra bildik ki, yoldaşı İradə belində 
və qucağındakı körpələri ilə qətlə 
yetirilib. Orada vurulan insanların, 
həmçinin körpə uşaqların qışqırtı-
sı, iniltisi qulaqlarımdadır”.  

Həmin gecə Zənurənin qay-
nanası şəhid olur. Dayısını isə 
girov götürüb amansızlıqla öldü-
rürlər: “Kişilərin çoxu ermənilərlə 
döyüşmək üçün kənddə qalmışdı. 

Silah-sursat qurtardığı üçün üz 
tutublar meşəyə. Dayım Hüseyn 
Əzizov meşədə ocaq qalandığını 
görüb ora gedib. Demə, ermənilə-
rin imiş. Onu tanıyıblar. O vaxtlar 
dayım Əsgəranda ermənilərlə işlə-
yirdi. Deyiblər ki, səni və Mehma-
nı gözləyirdik. Dayımın 4 qızıl dişi 
olub. Kəlbətini veriblər öz əlinə ki, 
dişlərini çıxarsın. Sonra “KamAZ” 
markalı maşına bağlayıb sürüyüb-
lər. Avtomatın qundağı ilə nə təhər 
vurmuşdularsa, göz alın nahiyə-

sində idi. Bunları onunla birgə gi-
rov düşən Kamal adlı kənd sakini 
danışıb. Dayımın meyiti tanınmaz 
halda parça-parça idi. Anam onu 
əlinin üstündəki tatudan tanıdı. 
Bibimi də həmin gecə öldürdülər, 
amma meyitini 25 gündən sonra 
verdilər. Altı uşağı yetim qaldı. 

Əmim Təvəkkül Ələkbərovu da 
işgəncə ilə öldürmüşdülər. Azyaş-
lı oğlu da həmin gecə şəhid oldu. 
Xalamın 24 yaşlı qızı Rəsmiyyə 
və 17 yaşlı oğlu Emin itkin düşdü. 
Yaxın qohumlarım, qonşularım-
dan çox sayda şəhid olanlar və 
itkin düşənlər var”. 

Zənurə xanım deyir ki, Ağ-
dama gəldikdən sonra hər gün 
meşəyə gedib, sağ qalanlardan 
xəbər tutmaq, ölülərin meyitləri-
ni götürmək istəyiblər. Körpələrin 

gözlərinin siqaretlə dağlandığını 
görüblər. İnsanların başlarının 
dərisi soyulub, gözləri çıxarılıb. 
Meyitlər tanınmaz halda olub. 
Vaxtından qabaq dünyaya gələn 
körpəsini itirib. 

“Ermənilərin qəddar olduğunu 
bilirdik. Amma Xocalı müsibətində 
onların insanlıq adına ləkə oldu-
ğunu başa düşdük”, – deyə əlavə 
edir. 

Leyla RBA OVA
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“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”  
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

“İsrafil Hüseynov” gəmisinə məişət 
avadanlıqlarının 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 3 
mart 2023-cü il saat 17.00-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) 404-37-00, daxili- 
1053.

Ünvan- Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 2.

“Goranboy Aqrotexservis” ATSC səhmdarlarının nəzərinə!
“Goranboy Aqrotexservis “ATS  səhmdarları-

nın növbəti illik ümumi yığıncağı 1 aprel 2023-cü 
il saat 11.00-da Goranboy rayonu ,Qızılhacılı kən-
dində bələdiyyənin inzibati binasında keçiriləcək-
dir.

İclasın ündəliyi:
1. əmiyyətin adının dəyişdirilməsi və nizam-

naməsinin yeni redaksiyada təsdiqi.
2. əmiyyətin icra orqanının formalaşdırılması.
3. Digər məsələlər.
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiy-

yətini təsdiq edən sənədlə iştirakı vacibdir.

 i  i a qa

B İ L D İ R İ Ş
“Azəristiliktəchizat” AS -nin xüsusi 

texnika, avadanlıq və nəqliyyat vasitələ-
rinin icarəsi xidmətinin satın alınması 
məqsədilə 2023-cü il fevralın 7-də təkliflər 
sorğusu müsabiqəsi ilə keçirilmiş açıq ten-

derinin nəticələrinə əsasən “Exclusive ar 
Rental” MM  qalib elan edilmiş və 2023-
cü il fevralın 21-də həmin MM  ilə müvafiq 
satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır. 
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“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”  
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
tabeliyindəki idarələrə tələb olunan  

təsərrüfat mallarının 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 2 
mart 2023-cü il saat 17.00-dəkdir. 

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 

(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 
tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə edil-
məlidir). Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili- 
1176.

Ünvan-Bakı, Mikayıl Useynov küçəsi 2.

Rusiya–Ukrayna müharibəsinin 
bir ili tamam oldu 

Bu gün Rusiyanın Ukrayananın şərqində həyata keçirdiyi xüsusi hərbi 
əməliyyatın bir ili tamam olur.  Rusiya ordusu məhz bir il əvvəl – 24 fevral 2022-ci 
ildə Donbasda əhalinin təhlükəsizliyini qorumaq, Ukraynanın demilitarizasiyası, 
denasifikasiyasını həyata keçirmək üçün Ukraynaya qoşun yeridib. Ötən müddət 
ərzində Rusiya ordusu Donbasın xeyli hissəsinə, ondan əvvəl isə Krıma nəzarəti 
ələ keçirib. Hazırda da Ukrayna ərazisində bir neçə istiqamətdə döyüşlər davam 
edir. 

Ukrayna tərəfinin yaydığı son məlu-
matlara görə, müharibənin 365-ci günü 
ərzində Rusiya 145 850 hərbçini itirib. 
Bununla yanaşı, böyük həcmdə hərbi 
texnika itkisinə də məruz qalıb. Belə ki, 
Rusiyanın 3350 ədəd tankı, 6593 ədəd 
zirehli döyüş maşını, 2352 ədəd artil-
leriya sistemi, 471 ədəd reaktiv yay-
lım atəş sistemi, 244 hava hücumun-
dan müdafiə sistemi, 299 ədəd hərbi 
təyyarəsi, 287 ədəd helikopteri, 5215 
ədəd avtomobil texnikası, 2 029 ədəd 
PUA-sı, 873 qanadlı raketi, 18 gəmi və 
qayığı, 228 xüsusi avadanlığı Ukrayna 
Silahlı Qüvvələri tərəfindən məhv edi-

lib. Bu barədə Ukrayna Baş Qərargahı 
məlumat verib. 

ABŞ Prezidenti o Baydenin bu 
günlərdə Polşaya səfəri zamanı elan 
etdiyi kimi, hazırda Rusiyaya qarşı 50 
ölkə özünün hərbi potensialını birləşdi-
rib və Ukraynaya kömək edir. Məqsəd 
isə Rusiyanı məğlub etdirməkdir. Bir 
müddət əvvəl Almaniya Kansleri Olaf 
Şolts da bildirmişdi ki, Rusiya məğlub 
olmayınca müharibə bitməyəcək. Ona 
görə də Qərb ölkələri Ukraynaya ən 
müasir hərbi ləvazimatlar verməkdədir. 
Eyni zamanda, Qərb ölkələri Rusiyaya 
qarşı analoqu olmayan sanksiyalar tət-
biq ediblər. 

Bayden Ukrayna Prezidenti Volodi-
mir Zelenski ilə keçirdiyi brifinqdə bil-
dirib ki, ABŞ və müttəfiqləri Ukraynaya 
700-ə yaxın tank və mindən çox zirehli 
maşın verəcək. “Biz müttəfiqlərimizlə 
birlikdə 700-ə yaxın tank, minlərlə zi-
rehli texnika, min artilleriya sistemi, iki 
milyondan çox artilleriya mərmisi, 50-
dən çox qabaqcıl MLRS vəd etmişik”, 
- deyə Bayden qeyd edib.

ABŞ Prezidenti, eyni zamanda, 
bəyan edib ki, Qərb ölkələri Rusiya-
ya hücum etməyi planlaşdırmır, onun 
üzərində nəzarət etməyə, yaxud onu 
məhv etməyə çalışmır: “Bir daha rus 
xalqına müraciət edirəm. ABŞ və Av-
ropa ölkələri Rusiya üzərində nəzarət 
yaratmağa, yaxud onu məhv etməyə 
çalışmır. Qərb Rusiyaya hücum etməyi 
planlaşdırmayıb. Rusiyanın milyonlarla 
vətəndaşı, sadəcə, qonşuları ilə sülh 
şəraitində yaşamaq istəyir”.

Bununla belə, Qərbdə hesab edir-
lər ki, Rusiya sülhə gəlmək niyyətindən 
uzaqdır. NATO-nun Baş katibi Yens 
Stoltenberq bir neçə dəfə deyib ki, 

Moskva Ukrayna üzərinə genişmiqyas-
lı hücum planlaşdırır. “Onun qoşunları-
nın genişmiqyaslı işğalı artıq ikinci ildir 
ki, davam edir. Rusiya prezidenti yeni 
müharibə planlaşdırır. Ukrayna ordu-
sunun Qərb tərəfdaşlarının köməyinə 
daha çox ehtiyacı var”, - deyə Stolten-
berq bildirib.

Rusiya Prezidenti Vladimir Pitin isə 
ölkəsini döyüş meydanında məğlub et-
məyin mümkün olmadığını bəyan edib. 
RF-nin dövlət başçısı dünən ölkədə 
qeyd edilən Vətən Müdafiəçiləri Günü 
münasibətilə təbrikində də bildirib ki, 
Rusiya özünün ordusunu və donan-
masını ən müasir silahla təchiz edərək 

möhkəmləndirir, eyni zamanda, ölkə-
nin nüvə potensialının artırılması üçün 
lazımi addımları atır.

Ukraynadakı xüsusi əməliyyata 
toxunan Putin deyib: “Xüsusi hərbi 
əməliyyatda iştirak edən hərbçiləri, 
könüllüləri, səfərbər olunmuş vətən-
daşları, müxtəlif peşə mütəxəssislərini 
ürəkdən təbrik edirəm. Hazırda bizim 
döyüşçülər Ukraynada kök salmış neo-
nasistlərə qarşı qəhrəmancasına vuru-
şur, tarixi ərazilərimizdəki insanlarımızı 
müdafiə edirlər. Qəhrəmancasına, rə-
şadətlə döyüşürlər”.

Ukraynanın Baş Kəşfiyyat İdarə-
sinin rəhbəri Kirilo Budanov isə “For-
bes” jurnalına müsahibəsində deyib ki, 
yazın ortalarından başlayaraq, hərbi 
əməliyyatlarda “dönüş nöqtəsi” olacaq, 
həlledici döyüşlər baş verəcək.

Bütün bunlarla yanaşı, qeyd etmə-
liyik ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında 
sülh yaradılması istiqamətində səmi-
miyyətlə cəhdlər göstərmiş yeganə 
ölkə Türkiyə olub. Bunun üçün Türkiyə 
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bir 
neçə dəfə Moskvada və Kiyevə gedib. 
Putin və Zelenski ilə danışıqlar aparıb. 
Eyni zamanda, Türkiyədə hər iki ölkə 
nümayəndələrinin görüşü keçirilib. 
Təəssüf ki, bu yöndə bütün danışıqlar 
uğursuzluqla nəticələnib. Amma dünya 
bazarına Ukrayna aqrar məhsullarının, 
xüsusən taxılın ixracı məsələsində 
Türkiyə Prezidentinin BMT baş katibi 
ilə birgə səyləri yaxşı nəticə verib. Bu 
gün də bu sahədə problem yoxdur. 
Rusiya-Ukrayna cəbhəsində sülhün 
perspektivləri isə hələ ki, çox qaranlıq 
görünür  
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Türkiyənin Ərzincan Binəli Yldırım Universitetinin professoru Ainur Noqayeva 
Kahramanmaraşda baş verən zəlzələlərdən sonrakı günlərdə Türk dünyasının 
göstərdiyi həmrəyliyə və yardım kampaniyalarına dair məqaləni redaksiyamıza 
göndərib. Ainur xanım Qazaxıstan Aktobe Dövlət Universitetində bakalavr, 
Ankara Universitetinin siyasi elmlər fakültəsində magistr və doktorantura 
təhsili almışdır. Qazax, rus, ingilis və türk dillərində çap olunmuş çoxsaylı 
kitabların, beynəlxalq elmi jurnallarda və konfrans kitablarında dərc olunmuş 
elmi məqalələrin müəllifidir. Hazırda Ərzincan Universitetində çalışır. Ainur 
Noqayeva yazır:

Fevralın 6-da bir-birinin ardınca baş 
verən dağıdıcı zəlzələlərin yaralarının 
tezliklə aradan qaldırılması üçün bütün 
Türkiyə səfərbər olub. Dünyanın 76 ölkə-
sindən gələn xilasedicilər fəaliyyətlərini 
davam etdirir. Bu sırada türk dövlətlərinin 
göstərdiyi həmrəylik və göndərilən yar-
dımlar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Kahramanmaraş zəlzələsi türk dün-
yasında necə əks-səda verdi

Bu zəlzələlərdə iki növ kömək ön pla-
na çıxdı. Bəzi ölkələr diplomatik qayda-
lara uyğun olaraq mənəvi dəstək oldular, 

digər ölkələr isə faciəni öz dərdləri kimi 
qəbul etdilər. Azərbaycan, Qazaxıstan, 
Qırğızıstan, zbəkistan və Türkmənista-
nın dövlət rəhbərləri ilk gündən Türkiyə 
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana zəng 
etdilər, ölkələrindəki Türkiyə səfirliklərini 
ziyarət edərək, başsağlığı verdilər. 

Həyata keçirilən yardım kampa-
niyaları və tədbirlər gözləniləndən də 
vüsətli oldu. Böyük Türk dünyasının 
uşaqdan-böyüyə bütün insanları böyük 
həmrəylik nümayiş etdirərək yardım 
kampaniyalarına səfərbər oldular. Mobil 
telefon almaq üçün qəpik-qəpik yığdıqla-
rı pulu “Qardaşlarıma göndərirəm” deyən 
qazax uşaq, təqaüdünü bağışlayan 99 
yaşlı özbək nənə, köhnə maşını ilə yar-
dım çatdırmağa tələsən azərbaycanlı 

köçkün kömək üçün bir ürək, bir yumruq 
oldular. 

Yerli və xarici 213 televiziya və 562 
radio kanalında canlı yayımlanan ianə 
kampaniyasına Türk dünyası geniş 
dəstək oldu. Şimali Kipr Türk ümhu-
riyyəti (KKT ) və Azərbaycanla yanaşı, 
Qırğızıstanın milli televiziya kanalları da 
yayıma töhfə verdi. Qırğızıstan Fövqə-
ladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları bir 
günlük maaşlarını – 1 milyon 23 min lirə 
(133 min manat) yardım etdilər. Dünya 
Axıska Türkləri Birliyinin sədri Ziyatdin 

Kassanov kampaniyaya 1 milyon dollar 
dəstək verdi.

 Qırğızıstan Maliyyə Nazirliyi rəsmi 
internet saytında 15 fevrala qədər zərər 
çəkənlərə yardım toplamaq üçün açılan 
bank hesabına 210 min dolların yatırıldı-
ğını paylaşdı. Axtarış-xilasetmə qrupu və 
həkimləri ilə zəlzələ bölgəsində fəaliyyət 
göstərən zbəkistan 170 ton tibbi ləvazi-
matlarını, Türkmənistan xalqı və ölkədəki 
türk sərmayəçiləri 4 min örtük və yardım 
yüklü təyyarələri Türkiyəyə göndərdi.

Türk Dövlətləri Təşkilatının müşahi-
dəçi üzvü və “Biz Atillanın övladlarıyıq” 
deyən Macarıstanın hökümət sözçüsü 
Zoltan Kovacsın qızının da daxil oldu-
ğu 167 nəfərlik axtarış-xilasetmə qrupu 
da zəlzələ bölgəsinə gəldi. Azərbaycan 

dövləti zəlzələnin səhəri günü çox sayda 
təyyarə və konvoylarla bölgəyə humani-
tar yardım göndərdi. Azərbaycan Fövqə-
ladə Hallar Nazirliyinin 725 nəfərlik şəxsi 
heyəti axtarış-xilasetmə işlərinə qoşuldu. 
Kipr Türk Agentliyinin (TAK) xəbərinə 
görə, fevralın 14-dək KKT -dən Tür-
kiyəyə 82 TIR yardım göndərildi və AFAD 
hesablarına 13 milyon lirə nağd yardım 
köçürüldü.

Qazaxıstanın dövlət televiziyası can-
lı yayım proqramında bildirdi: “Türkiyə 
ABŞ-dan sonra dünyaya ən çox insani 
humanitar yardım edən ikinci, amma 
nüfuz baxımından birinci ölkədir. İndi 

növbə dünyanındır”. Xatırladaq ki, bəzi 
ölkələr OVİD-19 epidemiyası zamanı 
vətəndaşlarını taleyin ümidinə buraxan-
da Türkiyə 120-dən çox ölkəyə təcili yar-
dım ləvazimatları, respirator və maskalar 
göndərib. Xarici İşlər Nazirliyinin məlu-
matına görə, epidemiya dövründə 155 
ölkəyə, o cümlədən Afrikaya ən böyük 
xarici yardımı Türkiyə edib. Türk dünya-
sının UNES O-su kimi tanınan TÜRK-
SOY-un baş katibi Sultan Rayev də “Tür-
kiyə türk dünyasının hər bir probleminə 
səxavətlə yardım əlini uzadır” demiş və 
zəlzələ səfərbərliyini qardaşlıq həmrəyli-
yinin ən yaxşı nümünəsi adlandırıb. 

Bu fəlakət bütün türk dünyasının ça-
nından keçdi. Bölgəyə getmək istəyən 
könüllü həkimlərlə yanaşı, ədəbiyyat və 
incəsənət xadimlərindən də dəstək gəl-
di.“Zəlzələdən zərər çəkən qardaşıma” 
adı ilə yazılmış şeir, konsertlərdən gələn 
gəlirlərini Türkiyəyə yönəldən sənət-
çilərin sevgi-sayğısı, “Sənət dünyasının 
Türkiyəyə köməyi” kimi tədbirlər, Qazax 
rəssamın hərracda satılmış “Umay Ana” 
əsərinin qazancının türk xalqına hədiyyə 
edilməsi bu dərin hisslərin təzahürlərin-
dəndir. 

Türk xalqına həsr edilən “Umay ana” 
tablosu ortaq keçmişimizi və bir ananın 
övladları olduğumuzu göstərməklə, ümi-
din, yenilənən Türkiyənin rəmzidir. Ümid 
edirik ki, yanıb külündən yenidən doğu-
lan Sümürq quşu kimi, Türkiyə xalqı da 
başının üstünü alan fəlakət və ağrını 
gücə çevirərək, yenidən dikələcək. xoş-
günlərinə qovuşacaq 
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Beynəlxalq həyatTürkiyədən məktub

“Zəlzələ Türk dünyasını bir ürəyə, 
bir yumruğa çevirdi” 

FHN Akademiyasında maarifləndirmə tədbiri
Tədbiri giriş sözü ilə açan Akademiyanın rəisi general-mayor Baba Salayev 

narkotik vasitələrin cəmiyyət üçün yaratdığı problemlərdən danışaraq bildirib 
ki, böyük sosial bəla sayılan narkomaniya bütün cəmiyyətlərin faciəsidir və bu 
problemə qarşı fəal mübarizə aparmaq hər bir vətəndaşın ən ümdə vəzifəsidir. 
Bu bəlanın əsasən gənclər arasında 

yayıldığına diqqəti çəkən Akademiya rəisi 
sözügedən problemin aradan qaldırılması 
üçün irimiqyaslı maarifləndirmə işlərinin 
aparılmasına ehtiyac olduğunu nəzərə 
çatdırıb. O, narkotiklərin qanunsuz döv-
riyyəsinə qarşı mübarizənin, istərsə də 
narkomaniya əleyhinə aparılan maarif-
ləndirmə tədbirlərinin bu gün aktual xa-
rakter daşıdığını bildirib. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyev tərəfindən təsdiqlənmiş “Narkotik 
vasitələrin, psixotrop maddələrin və on-
ların prekursorlarının qanunsuz dövriyyə-

sinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə 
dair 2019-2024-cü illər üçün Dövlət Proq-
ramı”nı xatırladan B.Salayev bildirib ki, 
bu sənəd sözügedən problemlə sistemli 
mübarizə aparılması baxımından mühüm 
əhəmiyyət daşıyır. Proqramdan irəli gələn 
vəzifələrin yüksək səviyyədə yerinə yeti-
rilməsi istiqamətində ciddi səylər göstərilir 
və atılan addımlar davamlı xarakter daşı-
yır.

Tədbirdə iştirak edən narkoloq-həkim 
Asif Kəngərli cəmiyyətin ciddi bəlasına 
çevrilən narkomaniyanın yaratdığı təh-
lükələr və fəsadlar barədə geniş məlu-

mat verib. Narkomaniyanın yayılmasına 
səbəb olan amillər, narkomaniyaya qarşı 
mübarizədə hüquq-mühafizə orqanları-
nın, təhsil və səhiyyə işçilərinin qarşısın-
da duran vəzifələrdən bəhs edib.

Sonda mövzu ətrafında müzakirələr 
aparılıb.

 “Xalq qəzeti”
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arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə yağışın 
sulu qarla qarışıq yağacağı, gecə və səhərin 
erkən saatlarında Abşeron yarımadasının şi-
malında qısamüddətli qara keçəcəyi gözlənilir. 
Günün ikinci yarısında yağıntılar tədricən kə-
siləcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsə-
cək, günün ikinci yarısında mülayim şimal-şərq 
küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 0 -yə yaxın, 
gündüz 3 -dək isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 
mm civə sütunundan 776 mm civə sütununa 
yüksələcək, nisbi rütubət 65-75 faiz olacaq. 

 9 a ıvan şəhəri, ulfa, Ordubad, 
ədərək, ahbuz və ərur ray nlarında bəzi 

yerlərdə yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlə-
nilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı 

var. Axşam tədricən kəsiləcək. Arabir duman 
olacaq. Qərb küləyi 5-10 m s, bəzi yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 2-7  şaxta, gündüz 2  
şaxtadan 3 -dək isti olacaq. 

 9 Xankəndi, uşa, X calı, X cavənd, 
A dam, həm inin Daşkəsən- ədəbəy ra-
y nlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı ola-
cağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə 
intensiv olacağı ehtimalı var. Axşam tədricən 
kəsiləcək. Arabir duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. 
Gecə 5-10 , gündüz 0-5  şaxta olacaq. Yollar 
buz bağlayacaq. 

 9 ərqi ən əzur: əbrayıl, əlbəcər, 
ubadlı, La ın, ən ilan ray nlarında bəzi 

yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı 
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı 
ehtimalı var. Arabir duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. 

Gecə 5-10 , yüksək dağlıq ərazilərdə 13 -dək, 
gündüz 0-5  şaxta olacaq. Yollar buz bağlaya-
caq. 

 9 aza , əncə, ranb y, ərtər, 
üzuli ray nlarında bəzi yerlərdə arabir ya-

ğıntılı olacağı, sulu qar, qar yağacağı gözləni-
lir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı 
var. Axşam tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı 
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 2-6  şaxta, 
gündüz 2  şaxtadan 3 -dək isti olacaq. 

 9 Balakən, aqatala, a , əki, O uz, 
əbələ, İsmayıllı, A su, ama ı, iyəzən, 
abran, Xızı, uba, Xa maz, usar ray nla-

rında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar 
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə inten-
siv olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 3-8  şaxta, gündüz 3  

şaxtadan 2 -dək isti, dağlarda gecə 5-10 , gün-
düz 0-5  şaxta olacaq. Yollar buz bağlayacaq. 

 9 in ə evir, Yevla , y ay, A daş, 
ürdəmir, İmişli, A cabədi, Beyləqan, abi-

rabad, Biləsuvar, aatlı, irvan, acıqabul, 
alyan, eft ala ray nlarında bəzi yerlərdə 

arabir yağıntılı olacağı, sulu qar, qar yağaca-
ğı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı 
ehtimalı var. Axşam tədricən kəsiləcək. Bəzi 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 2  
şaxtadan 3 -dək isti, gündüz 3-6  isti olacaq. 

 9 asallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara ray nlarında bəzi yerlərdə yağıntı-
lı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı 
yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Axşam 
tədricən kəsiləcək. Arabir duman olacaq. Şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 0-3 , gündüz 3-6  isti, 
dağlarda gecə 2-4 , gündüz 0-2  şaxta olacaq.
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Lukaşenko 
Baydenin Kiyev 

səfərini seçkiqabağı 
piar adlandırıb
Belarus Prezidenti Aleksandr 

Lukaşenko ABŞ Prezidenti 
Co Baydenin Kiyevə sonuncu 
səfərini seçki kampaniyası üçün 
piar adlandırıb.

Aleksandr Lukaşenko bunu dünən 
Çin mediasına müsahibəsi zamanı 
bildirib. 

Belarus lideri Baydenin Kiyevə 
səfərini ABŞ üzərində vurulan Çin 
şarı ilə bağlı insidentlə müqayisə 
edib: “Hər iki hadisə eyni səviyyədə-
dir. o Baydenin Kiyevə səfəri də bu 
tip kiçik və nalayiq addımdır”.

Lukaşenko Baydenin ABŞ Prezi-
denti kimi, Kiyev səfəri qərarını yük-
sək qiymətləndirib: “Afərin. Rusiyadan 
icazə aldı və ya Rusiyaya xəbərdarlıq 
etdi, amma buna baxmayaraq oturdu 
və getdi”.

O həmçinin o Baydeni təkrar 
addımlar atmaqda ittiham edərək 
eyham vurub: “Bu səfərin əsl səbəbi 
qarşıdan gələn prezident seçkiləridir. 
Mən yaxşı bilirəm ki, o Baydenin 
seçkiqabağı bu səfəri istədiyi nəticəni 
verməyəcək”.

Pirallahı rayonundan Vasif İma-
nov Azərbaycan Respublikası Elm 
və Təhsil nazirinin müavini Firudin 
Qurbanova qardaşı

ƏXRƏDDİ  RBA OV

vəfatından kədərləndiyini bildirir 
və dərin hüznlə başsağlığı verir.
                                                                              

Şirvan şəhərindən İlqar Abbasov 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
nazirinin müavini Vüsal Nəsirliyə atası

A İR ƏLLİ İ

vəfatından kədərləndiyini bildirir 
və dərin hüznlə başsağlığı verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

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

-  il ç n abunə 
yazılışı am aniyasını 

davam tdirir
Abunə respublikanın bütün p t ş bələri və mətbu-

at yayımı ilə məş ul lan firmalar tərəfindən aparılır.

əzetə abunə yazılmaq ü ün aşa ıda stərilən 
mətbuatyayımı qurumlarına müraciət etmək lar. 

1. “Azərp t”  012 - - - , 0 1 -22 -02-13.
2. “ aya” firması 012 - - - 0, 0 0 -21 - 0- 3.
3. “Azərmətbuatyayımı” A  012 - 0-1 -2 .
. “ Ə A- ”  012 - -02- 2, 0 0 -333- - .
. “ İYA” L D 012 - - - , 0 0 -30 - - .
. “PRE İ OR ”  012 - - - 2, 0 0  - -0 -3 .
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Azərbaycan Boks Federasiyasının 
məlumatına görə, səkkizdəbir final mər-
hələsi çərçivəsində Malik Həsənov (63,5 
kq) hindistanlı Şiva Tapa ilə döyüşməli 
olsa da, rəqib görüşə çıxmayıb. Boksçu-
muz növbəti mərhələdə Mujibillo Tursu-
novla ( zbəkistan) üz-üzə gələcək.

Məhəmməd Abdullayev də rinqdən 
qalib ayrılıb. 92 kq çəki dərəcəsində mü-
barizə aparan dünya çempionatının mü-
kafatçısı Yordan Morehonla (Bolqarıstan) 
qarşılaşıb və rəqibini 3:2 hesabı ilə məğ-
lub edib. O, dörddəbir finalda Narenderlə 
(Hindistan) döyüşəcək.

Millimizin digər üzvü Zeynəb Rəhimo-
va (54 kq) Yuliya Korolini (Moldova) sı-
nağa çəkib. Görüş təmsilçimizin qələbəsi 
ilə yekunlaşıb – 3:1. Rəhimova dörddəbir 
finalda argentinalı Mixaela Roblesi sınağa 
çəkəcək.

Qeyd edək ki, 40-dək ölkədən 398 
boksçunun (256 kişi, 142 qadın) mübarizə 
apardığı yarışın qaliblərinin adına fevralın 
26-da aydınlıq gələcək.

ara e lər m  e ra a
i lə i  ə  i li lə i i  ei
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Dünya Karate Federasiyasının nüfuz-
lu turnirlərindən olan yarışda 14 yaşadək 
uşaqlar, 14-15 yaşlı yeniyetmələr, 16-18 
və 21 yaşadək gənclər mübarizə apara-
caqlar. Azərbaycan Milli Karate Federa-
siyasının məlumatına görə, 67 ölkədən 
1169 idmançının iştirak etdiyi turnirdə 
ölkəmizi klub və milli komandamızın üzv-
lərindən ibarət 27 nəfərlik heyət təmsil 
edəcək. Karateçilərimizi milli komandanın 
məşqçilərindən Şahin Xudaverdiyev, Sey-
mur Xudaverdiyev və Akif Kərimov müşa-
yiət edəcək. 

Beynəlxalq hakimlər ahangir Baba-
yev, Vüqar Kərimov və Anar Allahverdiyev 
mötəbər yarışın hakimləri arasında ola-
caq.

Qeyd edək ki, turnir fevralın 26-da 
başa çatacaq. 
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Baş məşqçi Namiq Abdullayev və 
böyük məşqçi Zəlimxan Hüseynovun 
rəhbərliyi altında Əliabbas Rzazadə, 
Nurəddin Novruzov (hər ikisi 57 kq), 
Ayxan Abdullazadə (61 kq), Hacı Əliyev, 
Əli Rəhimzadə, Rəşid Babazadə (hamısı 
65 kq), Maqomed-Başir Xanıyev (70 kq), 
Turan Bayramov, əbrayıl Qadjiyev, Xad-
jimurad Qadjiyev (hamısı 74 kq), Səbuhi 
Əmiraslanov (79 kq), Abubakr Abakarov, 
Fərid abbarov, Əşrəf Aşırov (hamısı 86 
kq), Osman Nurmaqomedov, Abdulcəlil 

Şabanov (hər ikisi 92 kq), Maqomedxan 
Maqomedov, İslam İlyasov (hər ikisi 97 
kq) və Vaxit Qalayev (125 kq) təlim-məşq 
toplanışına cəlb olunub.

Qeyd edək ki, martın 9-dək davam 
edəcək toplanış qarşıdan gələn U-23 və 
böyüklərin Avropa çempionatlarına hazır-
lıq xarakteri daşıyır.
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Azərbaycanın bu il ev sahibliyi edəcəyi 
3-cü beynəlxalq yarışda qeydiyyat siyahı-
sına əsasən, 46 ölkədən idmançıların fər-
di və qrup hərəkətləri proqramında müba-
rizə aparacağı gözlənilir. 

3 gün ərzində baş tutacaq yarışda 
gimnastlar ayrı-ayrı alətlər və çoxnövçü-
lük üzrə mübarizə aparacaqlar. 

Ənənəyə uyğun olaraq, bu kubokda 
da ən çox icra xalını toplamış gimnast və 
qrup komandasına “AGF Trophy” Kuboku 
təqdim olunacaq.

Qeyd edək ki, bu, ölkəmizdə bədii gim-
nastika üzrə təşkil olunacaq 10-cu Dünya 
kuboku olacaq. Xatırladaq ki, paytaxtımız 
2005 və 2019-cu illərdə bu növ üzrə dün-
ya çempionatına və 9 Dünya kubokuna ev 
sahibliyi edib. 

Qeyd edilir ki, Milli Gimnastika Are-
nasında keçiriləcək yarışlar hər gün saat 
12:00-da başlayacaq.

El in A A İR Ə,  
“Xalq qəzeti”

İdman xəbərləri

“Roketsan” dünya silah bazarında
Əbu-Dabidə təşkil olunan “IDEX-2023” Beynəlxalq Müdafiə 

Sənayesi Sərgisində yüksək səviyyədə iştirak edən qardaş ölkənin 
“Roketsan” şirkəti ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin müdafiə sənayesi 
sektorunun ən böyük təmsilçisi “Tavazun” arasında anlaşma 
memorandumu (MoU) imzalanıb.
Memorandumu Türkiyə tərəf-

dən şirkətin baş direktoru Murat 
İkinci, BƏƏ tərəfdən isə Muammar 
Abdulla Abushehab imzalayıb.

Müqaviləyə görə, şirkətlər ra-
darlardan yayınma özəlliyinə sa-
hib, yüksək sürətli (speed is the 
ne  stealth) qanadlı raketlərin ha-
zırlanması üzərində işləyəcəklər.

l ə    
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İstanbulda riskli  
binalar sökülür

“Anadolu” bu 
barədə məlumatı 
İstanbul Böyükşəhər 
Bələdiyyəsinin sədri 
Əkrəm İmamoğlu özünün 
“Twitter” hesabında 
açıqlayıb.

Əlavə stimul olaraq və 
prosesin sürətləndirilməsi 
üçün İstanbul bələdiyyəsi 
sökülən evlər üçün 4500 
lirə əlavə kirayə yardımı 
göstərəcək , - deyə İma-
moğlu qeyd edib.

Məlumata görə, aparılan 

araşdırmalar nəticəsində 
zəlzələ zamanı uçma riski 
yüksək olan 318 binanın 
təcili olaraq sökülməsinə 
qərar verilib. Sözügedən 
evlərdə 10 minə yaxın sakin 
yaşayır.

Türkiyə Mərkəzi Bankı 
uçot dərəcəsini endirib 

Dünən Türkiyə Mərkəzi Bankının (TMB) Pul siyasəti 
komitəsinin növbəti iclası keçirilib. Bu barədə rəsmi 
xəbərdə qeyd olunur ki, faiz dəcərəsi 50 baza bəndi 
azaldılaraq 9 fazidən 8,5 faizə endirilib.

Xatırladaq ki, 
uçot dərəcəsi TMB-
nin ötən il noyabrın 
24-də keçirilmiş icla-
sında 1,5 faiz bəndi 
azaldılaraq 10,5 fa-
izdən 9 faizə endi-
rilib.

“Xalq qəzeti” 

Türkiyədən iki xəbər UNEC beynəlxalq 
sertifikat qazandı

UNEC-in MBA proqramının 
“Mühasibat uçotu” üzrə ixtisası 
yenidən 5  il müddətinə ACCA 
təşkilatında akkreditasiya edildi. 
İngiltərədə yaradılan ACCA 
kvalifikasiyası dünya əmək 
bazarının tələblərini özündə əks 
etdirən beynəlxalq səviyyəli statusa 
malikdir.
A A akkre-

ditasiyası “Azər-
baycan Respub-
likasında təhsilin 
inkişafı üzrə Döv-
lət Strategiyası”n-
da nəzərdə tutul-
duğu kimi  MBA 
proqramının “Mü-
hasibat uçotu” 
ixtisası üzrə təh-
sil alan magistr-
ləri fundamental fənlərdən (F1-F9) azad 
edir. Bu fənlərdən (F1-Biznesdə müha-
sib, F2-İdarəetmə uçotu; F3-Maliyyə uço-
tu, F4-Biznes hüququ, F5-Performansın 
idarəedilməsi, F6-Vergitutma, F7-Maliyyə 
hesabatı F8-Audit, F9-Maliyyə menecmen-
ti) azad olmaq və kvalifikasiyanı əldə etmək 
üçün beynəlxalq institutlarda və peşəkar tə-
lim mərkəzlərində ən azı 2 il vaxt və kifayət 
qədər investisiya tələb olunur.

Bununla da UNE  Biznes Məktəbi ma-
gistrantlarına A A sertifikatını qazanmaq 
üçün sərf olunan əlavə vaxt itkisindən və 
xərclərdən azad olunmaq imkanı yaradır. 
Onu da qeyd edək ki, yerli və transmilli 
şirkətlər, maliyyə institutları, müstəqil au-
dit firmaları və konsaltinq xidməti göstərən 
şirkətlər UNE  məzunu olan magistrlərə 
işə qəbul prosesində üstünlük verir.

əa ət   
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