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Prezident İlham Əliyev:
Müharibə bașa çatıb. Bəli, biz deyirik 
ki, sülh olmalıdır. Ancaq heç vaxt 
erməni vəhșiliyini, erməni fașizmini 
unutmamalıyıq. Xocalı qurbanlarını 
unutmamalıyıq...

Naxçıvan: Qədim diyar 
yeni inkişaf mərhələsində

Səmimi əməkdaşlıq, 
yoxsa məkrli missiya?..

XİN: Paşinyanın şərhləri 
məhkəmənin qərarı ilə 

tərs-mütənasibdir
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın 
baş naziri Nikol Paşinyanın Beynəlxalq Ədalət 
Məhkəməsinin qərarı ilə bağlı bəyanatını şərh edib.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən bildi-
riblər ki, Nikol Paşinyanın Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin 
qərarı ilə bağlı 2023-cü il 23 fevral tarixli şərhləri Məhkəmə-
nin qərarı ilə tərs-mütənasibdir və Ermənistan tərəfinin növ-
bəti dəfə arzularının reallıq kimi təqdimatı cəhdidir.

( d  -ci səhifədə)

Rəsmi İrəvan Avropa İttifaqının 
Ermənistandakı missiyasını rüsvay etdi

Müqəssirin Femidanın 
ətəyindən yapıșması…

Günün sözü

( d  -c  səhifədə)
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Azərbaycan Ordusu müasir 
tələblərə uyğun qurulur 
Bu, zamanın çağırışı, günün tələbidir
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Torpaqlarımızda dövlət yaratmış, 
yetmiş il çörək verdiyimiz ermənilərin 
nə zaman, harada düşmənçilik edə-
cəyini təxmin etsək də, can verməkdə 
olan Ermənistana silah-sursat, yana-
caq, ərzaq və hətta canlı qüvvə gön-
dərən qonşumuzun nə zaman düş-
mənçilik edəcəyini bilmək çətin idi. Ona 
görə də qarşıda duran ilk vəzifə ordu-
nun maddi-texniki bazasının möhkəm-
ləndirilməsi, şəxsi heyətin peşəkarlı-
ğının artırılması və silahlı qüvvələrin 
idarə edilməsinin müasirləşdirilməsidir. 

Qətiyyətlə deyə bilərik ki, bu və-
zifələr Prezident İlham Əliyevin gün-
dəlik fəaliyyətində özünəməxsus yer 
tutur. Elə bir gün olmur ki, ordu quru-
culuğu ilə bağlı hansısa xəbəri eşit-
məyək. Üstəlik, dövlət başçımız hər il 
həm Silahlı Qüvvələr Günündə, həm 
də özünün ad günündə mütləq hansısa 
hərbi hissəyə gedir, həmin günü əsgər 
və zabitlərlə birlikdə keçirir. 

Fevralın 23-də ölkənin kütləvi in-
formasiya vasitələri xəbər verdilər ki, 
Azərbaycan Respublikası Müdafiə na-

zirinin təsdiq etdiyi 2023-cü ilin döyüş 
hazırlığı planına əsasən, Hərbi Hava 
Qüvvələrinin helikopter bölmələri ilə tə-
lim-məşq uçuşları həyata keçirilib. Pla-
na uyğun olaraq, helikopterlər aerod-
romlardan müəyyən edilmiş marşrutlar 
üzrə uçuşlar edib. Əlavə edilir ki, heli-
kopter heyətlərinin döyüş vərdişlərinin 
təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə keçirilən 
məşqlərdə qarşıya qoyulan tapşırıqlar 
müvə  əqiyyətlə yerinə yetirilib. 

( d  -c  səhifədə)

Biz müharibə istəmirik, heç vaxt 
istəməmişik. Amma biz istəyirik ki, ma-
raqlarımız təmin olunsun. Biz istəyirik 
ki, müharibə nəticəsində yaradılmış re-
allıqlar hamı tərəfindən qəbul edilsin. 
Ermənistan da bu reallığı qəbul etmə-
lidir. Bu müharibəni unutmasınlar  nə 
onlar, nə də ki, onların sonrakı nəsilləri. 
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Estoniya Respublikasının Prezidenti 
Zati-aliləri cənab Alar Karisə

ə li cə  id
Estoniya Respublikasının milli bay-

ramı – Müstəqillik Günü münasibətilə 
Sizi və bütün xalqınızı öz adımdan və 
Azərbaycan xalqı adından ürəkdən 
təbrik edirəm.

Azərbaycan ilə Estoniyanı dostluq 
və əməkdaşlıq münasibətləri birləşdi-
rir. İnanıram ki, xoş ənənələrə malik 
əlaqələrimizin inkişafı, əməkdaşlığımı-
zın genişləndirilməsi bundan sonra da 

ölkələrimizin və xalqlarımızın məna-
felərinə xidmət edəcəkdir.

Bu bayram günündə Sizə möhkəm 
cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost Es-
toniya xalqına daim əmin-amanlıq və 
rifah arzulayıram.
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Küveyt Dövlətinin Əmiri Əlahəzrət Şeyx 
Nəvaf əl-Əhməd əl-Cabir əs-Sabaha
l hə ə

2  Fevral – Küveyt Dövlətinin milli 
bayramı münasibətilə Sizi və Sizin si-
manızda bütün xalqınızı öz adımdan 
və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən 
təbrik edir, ən səmimi arzularımı çatdı-
rıram. 

Azərbaycan Küveytlə güclü İslam 
həmrəyliyinə əsaslanan dostluq və 
əməkdaşlıq əlaqələrinə böyük önəm 
verir. Əminəm ki, Azərbaycan-Küveyt 
münasibətlərini möhkəmləndirmək, 
həm ikitərəfl i, həm də çoxtərəfl i müstə-

vidə qarşılıqlı maraq doğuran əmək-
daşlığımızın potensialından tam bəh-
rələnmək üçün bundan sonra da birgə 
səylər göstərəcəyik.

Belə bir əlamətdar gündə Sizə möh-
kəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işləriniz-
də uğurlar, dost Küveyt xalqına daim 
əmin-amanlıq və rifah arzulayıram.
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XİN: Pașinyanın șərhləri məhkəmənin 

qərarı ilə tərs-mütənasibdir
( vvəli 1-ci səhifədə)

İlk növbədə, qeyd edək ki, baş nazir 
Paşinyanın guya məhkəmənin Laçın yo-
lunun bağlandığına dair iddianı qeydə 
aldığı barədə şərhi heç bir şəkildə məh-
kəmənin müvəqqəti tədbirlər barədə qə-
rarının əsaslandırıldığı mətnlə üst-üstə 
düşmür və qərarda yolun bağlandığı qeyd 
olunmur.

Bir qrup azərbaycanlı ekofəalın 
Xankəndi–Laçın yolunda keçirdiyi etiraz 
aksiyalarının guya “Azərbaycan hökuməti 
tərəfindən təşkil olunduğu” və “Azərbay-
canın təbii qazın və s. kommunal xid-
mətlərin məsələn, elektrik enerjisi və 
internet  verilməsinə mane olduğu” barə-
də Ermənistanın iki əsas iddiasının məh-
kəmə tərəfindən rədd edilməsini qəbul 
edə bilməyən baş nazirin məhkəmənin 
məsələ ilə bağlı əsaslandırmasını təhrif 
etməsi təəssüf doğurur.

Laçın yolunda Azərbaycanın və-
zifələrinin nədən ibarət olduğu barədə 
məsələni şərh edən Ermənistan baş nazi-
ri görünür ki, hələ də 2020-ci il 10 noyabr 
tarixli üçtərəfli Bəyanatında Azərbaycan 
Respublikasının Laçın yolu üzrə hər iki 
istiqamətdə vətəndaşların, nəqliyyat va-
sitələrinin və yüklərin hərəkətinə təhlükə -
sizlik zəmanəti verməsi barədə müddəanı 
düzgün anlamayıb. Azərbaycanın Laçın 
yolunda hərəkətin təhlükəsizliyinə zə-
manət verməsi yoldan sui-istifadə halları -
na imkan yaradılması kimi anlaşılmama -
lıdır və Azərbaycan tərəfinin buna imkan 
yaratmayacağı dəfələrlə bəyan olunub.

Ümumiyyətlə, Beynəlxalq Ədalət 
Məhkəməsinin guya Ermənistanın və-
satətini təmin etdiyi barədə əsassız id-
dia ilə bağlı qeyd edək ki, Məhkəmənin 
müvəqqəti tələbi Ermənistanın tələbi ilə 
eyni deyil və Məhkəmənin qənaəti budur 
ki, Azərbaycan “fasiləsiz hərəkəti təmin 
etmək...” əvəzinə, “öz ixtiyarında olan bü-
tün tədbirləri görməlidir”. Məhkəmə, eyni 
zamanda, Ermənistanın yolboyu hərəkə -
tin “sərbəst” olması və “bütün” şəxslər, 

yük və nəqliyyat vasitələri üçün təmin 
olunması ilə bağlı iddiasını da qəbul et-
məyib. Bununla məhkəmə Azərbaycanın 
mövqeyinə əlavə olaraq dəstək verərək, 
Laçın yolu ilə hərəkətin Ermənistanın id-
dia etdiyi kimi “azad”, yəni heç bir nəzarət 
olmadan həyata keçirilməsi barədə Er-
mənistanın tələbini rədd edib.

Məhkəmə öz qərarında Azərbaycanın 
səlahiyyətləri daxilində Laçın yolu boyun -
ca hərəkətin təhlükəsizliyinə zəmanət 
verilməsi üzrə sərəncamında olan bütün 
addımları atdığı və atacağına dair, habelə 
2020-ci il 10 noyabr tarixli üçtərəfli Bə-
yanatın şərtlərini yerinə yetirdiyi barədə 
Azərbaycanın səylərini nəzərə alıb.

Ermənistan baş nazirinin minalar ilə 
bağlı Məhkəmə qərarını təhrif edən açıq-
laması isə göstərir ki, Ermənistan tərəfi 
bu məsələdə yenə də öhdəliyi öz üzərin -
dən atır. Halbuki, məhkəmədə dinləmələr 
bir daha göstərib ki, Ermənistan mina is-
tehsal etmədiyi və basdırmadığı barədə 
beynəlxalq təşkilatlara açıqladığı hesa-
batlar yalan üzərində qurulub.

Qərardan göründüyü kimi, Ermənis-
tan tərəfindən minaların yerləşdirilməsi -
nin müvəqqəti tədbirlərin tətbiq dairəsinə 
uyğun olmamasına dair əvvəl gəldiyi nəti-
cəyə yenidən baxılmaması mahiyyət üzrə 

qərar deyil. Məhkəmənin bu qərarı Ermə-
nistanın Azərbaycan ərazilərində mina-
lar və mina tələləri yerləşdirilməsi, Laçın 
yolundan sui-istifadə edərək Azərbaycan 
ərazilərinə 2021-ci il istehsalı minaların 
daşıması, və minalanmış ərazilər barədə 
həqiqi xəritələrin təqdim edilməməsi kimi 
öhdəliklərin pozuntularından azad etmir. 
Ümumilikdə qeyd edək ki, məhkəmə tərə-
findən mina təhdidi məsələsinə mahiyyəti 
üzrə ayrıca baxılacaq.

Azərbaycan tərəfi dəfələrlə bəyan 
edib ki, Laçın yolundan istifadə qanuni 
və şə af olmalıdır və yoldan sui-istifadə 
hallarına yol verilməməlidir. Bu səylərin 
tərkib hissəsi kimi, Azərbaycan Laçın yo-
lunun başlanğıcında sərhəd nəzarət ke-
çid məntəqəsi yaradılması barədə təkliflə 
çıxış edib. Bu təklif Azərbaycanla Ermə-
nistan arasında postmünaqişə normallaş -
ma prosesi çərçivəsində Laçın yolu üzrə 
şə af mexanizm və etimad quruculuğu 
tədbiri kimi beynəlxalq tərəfdaşlar tərə-
findən də müsbət qarşılanıb. Lakin Ermə-
nistanın bu təklifdən heç bir əsas gətir-
mədən imtina etməsi Ermənistanın Laçın 
yolunda şə aflıqda maraqlı olmadığını və 
sui-istifadə hallarını davam etdirmək niy-
yətinin göstəricisidir.

Heydər Əliyev Fondu Türkiyədə zəlzələdə 
həlak olmuş azərbaycanlıların ailələrinə 

maddi yardım göstərir
Fevralın 6-da Türkiyədə 
baş vermiş zəlzələ zamanı 
həlak olan azərbaycanlıların 
ailələrinə Azərbaycanın 
birinci xanımı, Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti Mehriban 
Əliyevanın tapşırığı ilə maddi 
yardım göstərilir.

Faciə nəticəsində Adıyaman, 
Kahramanmaraş və Malatyada 
həlak olan çoxlu sayda insan 
arasında azərbaycanlılar da 
olub. Həlak olmuş soydaşlarımı-
zın ailələrinə dəstək məqsədilə 
hazırda Heydər Əliyev Fondu 
tərəfindən 10 min manat məb-
ləğində maddi yardım verilir.
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S.İ.Bəktaşinin Naxçıvan Muxtar Respublikası  
Ali Məhkəməsinin hakimi təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı
Azərbaycan Respublikası Konsti-

tusiyasının 9 -ci maddəsinin  hissəsi-
nin 10-cu bəndinə, 132-ci maddəsinin 
 hissəsinə, “Məhkəmələr və hakimlər 

haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun 94-cü maddəsinin ikinci 
hissəsinə və 97-ci maddəsinin ikinci 
hissəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin təqdimatına 
əsasən Azərbaycan Respublikasının 
Milli Məclisi ə  l

1  Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 
hakimi Səadət İnayət qızı Bəktaşi və-

zifəsi dəyişdirilərək Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi 
təyin edilsin.

 Bu Qərar imzalandığı gündən qü-
vvəyə minir.

ə c  s li s  
illi əclisi i  səd i   

hi ə 
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XİN-in Xocalı soyqırımının  
31-ci ildönümü ilə bağlı bəyanatı

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Xocalı soyqırımının 31-ci 
ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb. Sənəddə deyilir:

– Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı onilliklər ərzində davam edən 
təcavüzü zamanı dinc əhaliyə qarşı 
törədilmiş ən ağır cinayətlərdən və 
Azərbaycan tarixinin ən faciəli sə-
hifələrindən biri münaqişədən əv-
vəl 7 mindən çox əhalinin yaşadığı 
Xocalı şəhərinin sakinlərinin soyqı-
rımına məruz qalması olmuşdur. 
Xocalı şəhəri 1991-ci ilin oktyabr 
ayından etibarən Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən tamamilə mü-
hasirəyə alındı. 1992-ci il fevralın 2 -
dən 2 -na keçən gecə kütləvi artilleriya 
zərbələrinin ardınca Ermənistan silahlı 
qüvvələri keçmiş SSRİ-nin əksəriyyə-
tini ermənilər təşkil edən 3 -cı moto-
atıcı alayının köməyi ilə Xocalını işğal 
etdilər.

Xocalı soyqırımı dinc əhalinin heç 
bir fərq qoyulmadan qətlə yetirilməsi 
Ermənistanın dövlət səviyyəsində uzun 
illərdən bəri Azərbaycana qarşı həyata 
keçirdiyi etnik nifrət, irqi ayrı-seçkilik və 
sistematik zorakılıq siyasətinin tərkib 
hissəsi idi.

Bəyanatda daha sonra qeyd edilir 
ki, Xocalı soyqırımı və Ermənistanın 
Azərbaycan Respublikasına təcavü-
zü zamanı törətdiyi digər cinayətlər, o 
cümlədən hərbi cinayətlər və insanlığa 
qarşı cinayətlər insan hüquqları və bey-
nəlxalq humanitar hüququn ciddi şəkil-
də pozulmasıdır: “Buraya Soyqırımı 
cinayətinin qarşısının alınması və cə-
zalandırılması haqqında Konvensiya, 
İşgəncələrə və digər qəddar, qeyri-in -
sani, yaxud ləyaqəti alçaldan davranış 
və cəza növlərinə qarşı Konvensiya, 
İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının 
ləğv edilməsi haqqında beynəlxalq 
Konvensiya və digər beynəlxalq kon-
vensiyaların pozulması daxildir”.

Hazırda 1  dövlətin milli qanunveri -
cilik orqanının, həmçinin ABŞ-ın 24 şta-
tının, eyni zamanda, İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatı və Türk Dövlətləri Təşkilatı-
nın  Xocalıda dinc əhalinin qətliamını 
pisləyən və bunu soyqırımı və insanlıq 
əleyhinə cinayət aktı kimi dəyərləndirən 
çoxsaylı qətnamə və qərarlar qəbul et-
diyinin vurğulandığı bəyanatda deyilir:

– Avropa İnsan Hüquqları Məh-
kəməsi 2010-cu il 22 aprel tarixli qə-
rarında Xocalıda törədilmiş cinayətə 
münasibətdə vəhşilikləri törədənlərin 
davranışını “müharibə cinayətləri və 
ya insanlıq əleyhinə cinayətlərə bəra-
bər tutulan xüsusi ağırlıqlı hərəkətlər” 
kimi qiymətləndirərək mühüm nəticəyə 
gəlib. Beynəlxalq hüquqa əsasən döv-
lətlər Ermənistan silahlı qüvvələri tərə-
findən Xocalıda törədilən vəhşilik kimi 
cinayətləri araşdırmaq və cinayətkarla-
rı mühakimə etmək öhdəliyi daşıyırlar. 
Lakin bu günədək, Xocalıda törədilən 
cinayətlərə görə məsuliyyət daşıyan-
ların heç biri Ermənistan tərəfindən ci-
nayət məsuliyyətinə cəlb edilməyib.

Azərbaycan Respublikası inanır ki, 
milli səviyyədə, eləcə də mövcud bey-
nəlxalq hüquq çərçivəsində görülən da-
vamlı tədbirlər cəzasızlığa son qoyul -
masına və Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı təcavüzü zamanı törədilmiş ağır 
cinayətlərə görə məsuliyyət daşıyan 
şəxslərin ədalət məhkəməsi qarşısına 
çıxarılmasına xidmət edəcək.

l  ə i

Ceyhun Bayramov ilə  
Mövlud Çavușoğlu arasında 

telefon danıșığı olub
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Türkiyə 
Respublikasının xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu arasında telefon danışığı 
olub.

Telefon danışığı zamanı Türkiyədə 
çoxsaylı insan itkisinə səbəb olan dağı-
dıcı zəlzələnin nəticələrinin aradan qal-
dırılması istiqamətində görülən tədbirlər, 
habelə yaxın zamanlarda keçirilməsi 
planlaşdırılan Türk Dövlətləri Təşkilatının 

irvə Görüşünə hazırlıq məsələləri müza-

kirə edilib. 
Nazirlər, həmçinin bölgədə mövcud 

vəziyyət, o cümlədən qarşılıqlı maraq do-
ğuran digər məsələlər ətrafında fikir mü-
badiləsi aparıblar.

l  ə i

RƏSMİ
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Azərbaycan Ordusu müasir 
tələblərə uyğun qurulur 

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Bu təlimlərdə məqsəd təkcə hərb- 

çilərimizin peşəkarlığının artırılması 
deyil. Burada sırf siyasi məqsədlər də 
var. Biz istəyirik ki, xaricdəki havadar-
larının fitnə-fəsadlarına uyaraq, revanş 
barədə düşünən işğalçı dövlətin terror-
çu, təxribatçı siyasətçiləri anlasınlar ki, 
Azərbaycan güclü dövlətdir, Azərbay-
canın güclü ordusu var, Azərbaycan 
əsgəri, zabiti dövlətimizi qorumaq üçün 
canını fəda etməyə hazırdır. Necə ki, 
İkinci Qarabağ müharibəsində canları-
nı fəda etdilər.

Başqa bir fakt. İki gün əvvəl Müda-
fiə Nazirliyinin elektron resurslarında 
oxuduq ki, ölkəmizdə rəsmi səfərdə 
olan Gürcüstanın nümayəndə heyəti 
Azərbaycan Xüsusi Təyinatlı Qüvvələ-
rin və Hərbi Dəniz Qüvvələrinin hərbi 
hissələrini ziyarət edib. Dost ölkə təm-
silçilərinə xüsusi təyinatlıların hazırlıq 
prosesi haqqında ətraflı məlumat ve-
rilib, qonaqları maraqlandıran suallar 
cavablandırılıb. Daha sonra nümayən-
də heyəti dəniz xüsusi təyinatlılarının 
nümayiş məşğələlərini izləyib. Qo-
naqlara dəniz piyadalarının və xüsusi 
təyinatlıların istifadəsində olan müasir 
silahlar, döyüş və nəqliyyat vasitələri 
təqdim edilib. Məqsəd dostu sevindir-

mək, düşmənə xəbərdarlıq etmək idi. 
Necə ki, etdik... 

Ulu öndər Heydər Əliyevin fikrin-
cə, ordunun gücünün artırılması üçün 
maddi-texniki bazanın möhkəmləndi-
rilməsi və şəxsi heyətin peşəkarlığının 
yüksəldilməsi ilə yanaşı, beynəlxalq 
aləmlə əməkdaşlıq, güclü orduya malik 
dövlətlərin hərbi təcrübələrinin öyrənil-
məsi də mühüm şərtlər sırasındadır. 
Fəxrlə deyə bilərik ki, silahlı qüvvələ-
rimizin bu istiqamətdəki fəaliyyəti də 
qalib ordunun adına layiqdir. 

Bildirək ki, ikitərəfli hərbi əməkdaş-
lıq Azərbaycan Ordusu ilə xarici dövlət-
lərin silahlı qüvvələri və hərbi sənaye 
kompleksləri arasında aparılır və hər 
iki tərəfin maraqlarına xidmət edir. Ha-
zırda Azərbaycan Ordusunun dünya-
nın 40-a yaxın ölkəsi ilə ikitərəfli əsas-
da hərbi əməkdaşlığı var. Eləcə də, 
Azərbaycan Respublikası ilə strateji 
tərəfdaşları arasında müdafiə sahəsin-
də, xarici ölkələrin silahlı qüvvələri ilə 
əməkdaşlıq hədəflərinə müvafiq ola-
raq, yüksək səviyyədə həyata keçirilir.

Yeri gəlmişkən, 1994-cü il mayın 4-də 
Azərbaycan Respublikası NATO-nun 
“Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” Proqramına 
qoşulub. Azərbaycan Respublikasının 
Müdafiə Nazirliyi NATO ilə əməkdaş-

lıq çərçivəsində SNT proqramı, Fərdi 
Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat Planı, Plan-
laşdırma və Analiz Prosesi, Əməliyyat 
İmkanları Konsepsiyası, Tərəfdaşlığın 
Qərargah Vəzifələri, Müdafiə Təhsili-
nin Genişləndirilməsi Proqramı, Sülh 
Naminə Elm Proqramı və NATO-nun 
digər əhəmiyyətli tərəfdaşlıq mexa-
nizmlərindən səmərəli şəkildə istifadə 
edir. Bütün bunlar isə Azərbaycan Or-
dusunun daha da müasirləşdirilməsini 
təmin edir. 

Ordu quruculuğu barədə danı-
şarkən yada salınmalı məqamlardan 
biri də iki gün sonra – fevralın 27-də 
qeyd edəcəyimiz bir əlamətdar günün 
tarixçəsidir. Belə ki, 2004-cü ilin hə-
min günü Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin sərəncamı ilə Heydər Əliyev 
adına Hərbi Lisey yaradılmışdır. Lisey 
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 
Heydər Əliyevin xatirəsini əbədiləş-
dirmək, Azərbaycan Respublikasının 
Silahlı Qüvvələri üçün hərbi kadr ha-
zırlığı sistemini təkmilləşdirmək və Milli 
Ordunun peşəkar kadrlara olan tələba-
tının ödənilməsi işini yaxşılaşdırmaq 
məqsədilə təsis edilmişdir. Ekspertlər 
xatırladırlar ki, 44 günlük İkinci Qara-
bağ müharibəsindəki şanlı Qələbəmiz-
də bu liseyin məzunlarının da xüsusi 
rolu olmuşdur. 

Biz isə xatırladırıq ki, Prezident  
İlham Əliyev Azərbaycan Ordusunun 
arsenalının müasirləşdirilməsini daim 
diqqət mərkəzində saxlayır və deyir: 
“Biz ordu quruculuğu sahəsində öz 
işlərimizi davam etdiririk. Bizim artan 
iqtisadi və maliyyə imkanlarımızın bir 
hissəsi məhz bu məsələlərə istiqamət-
ləndirilib. Büdcəyə əlavələr edildi, 
dürüstləşmə aparıldı və orada hərbi 
xərclər əhəmiyyətli dərəcədə artırıldı... 
Çünki biz görürük ki, yeni imzalanmış 
kontraktlara ehtiyac var. Ən müasir 
hərbi texnika və silahların alınması 
üçün bu il dürüstləşmə zamanı hərbi 
xərclərimiz artıb. Nə qədər lazımdırsa, 
o qədər də artıracağıq. Çünki biz mü-
haribə nədir, işğal nədir yaxşı bilirik və 
təhlükə nədir onu da yaxşı bilirik. Hər 
an hazır olmalıyıq ki, öz hüququmuzu 
istənilən yolla təmin edək”.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Əvvəla, ondan başlayaq ki, 43 

bənddən ibarət olan sözügedən bəyan-
namə kifayət qədər əhatəli məzmuna 
malikdir və bu, qarşılıqlı münasibətləri 
ən müxtəlif diapazonunu vurğulamaq 
baxımından dolğun səciyyə daşımaq-
dadır. Heç şübhəsiz, bu dolğunluğun 
əməli fəaliyyət spektri də var ki, Bakı-
da onun nəzərdən keçirilməsi, problem 
və çətinliklərin aradan qaldırılmasına, 
qarşıdakı müştərək tədbirlərin və plan-
ların müəyyənləşdirilməsinə dair mü-
zakirələrin aparılması mümkündür. 

Ümumən, bəyannamə Rusiyanın 
Azərbaycan, Azərbaycanın isə Rusi-
ya üçün önəmini vurğulayan strateji 
sənəddir ki, onun ərsəyə gəlməsi heç 

də yaxın çalışmaların məhsulu deyil. 
Müvafiq şəkildə deyə bilərik ki, sənəd 
uzaq perspektivə hesablanıb. Deməli, 
belə qənaətə gəlmək mümkündür ki, 
Lavrovun Bakıda mövcud xüsusdakı 
ölkəmizin rəhbərliyi ilə müzakirə gün-
dəliyi də zəngin olacaqdır. 

***
Əlbəttə, müstəqillik dövrü rus diplo-

matiyasının mühüm fiqurlarından biri, 
bəlkə də, birincisi sayılan S.Lavrovun 
Azərbaycana səfərinin günümüz üçün 
aktual olan ən başlıca gözləntisi Ermə-
nistan–Azərbaycan nizamlanması ilə 
bağlıdır. Cəmiyyətimizdə belə bir rəy 
formalaşıb ki, Rusiya XİN başçısı Ba-
kıya münaqişə tərəflərinə çatdırılacaq 
konkret təkliflərlə gəlir. Təbii, təkliflər və 
onlar əsasında aparılacaq müzakirələ-
rin bütün detallarının ictimaiyyətə çat-
dırılmaması mümkündür. Ancaq, heç 
şübhəsiz, bu məqamların danışıqlar 
prosesinin gedişatına hansısa təsir im-
kanları olacaqdır və ayrı-ayrı məsələlər 
zaman keçdikcə də açıqlana bilər. İndi-
lik isə görünən, yaxud görünmə təsiri 
bağışlayan bəzi nüanslar da var. 

Lavrov Bakıya İrəvana Qərb tə-
sirinin gücləndiyi, daha doğrusu, Er-
mənistanın Cənubi Qafqaza Qərb 
maraqlarını gətirdiyi və ya gətirməyə 
cidd-cəhd göstərdiyi bir məqamda gə-
lir. Məlumdur ki, fevralın 21-dən Ermə-
nistan–Azərbaycan sərhədinin qarşı 
tərəfində Avropa İttifaqının 100 nəfər-
lik mülki missiyası fəaliyyətə başlayıb. 
Missiyanın tərkibində Almaniya polisi, 
habelə, Fransa jandarmı da var. Gələ-
cəkdə müşahidəçilərin sayının artırıla-
cağı da bildirilir. Yeri gəlmişkən, Lavrov 
Azərbaycanın sərhədin öz tərəfində 
fəaliyyət göstərməyinə razılıq vermə-
diyi missiyanı Cənubi Qafqazda əlavə 
qıcıqlandırıcılar kimi qələmə verən fi-
kirlər səsləndirib. Hər halda, Bakıda 
Rusiyanın baş diplomatının bu məqa-
ma geniş aydınlıq gətirəcəyi gözlə-
niləndir. Eləcə də onun mülki missiyanı 
bölgəyə gətirmiş Ermənistana müna-
sibət baxımından mövqe açıqlayacağı 
gözləntilər sırasındadır. 

***
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan 

liderlərinin üçtərəfli bəyanatlarının ic-
rası ilə bağlı vəziyyətin müzakirəsi də 
S.Lavrovun Bakı səfərinin gündəliyin-
dəki vacib məsələlərdəndir. Məlumdur 
ki, Rusiya sənədə kompleks yanaşır 
və onun öz maraqları var. Söhbət Er-
mənistan–Azərbaycan normallaşması 
fonunda bölgədə kommunikasiyaların 
açılmasından gedir. Ukrayna mühari-
bəsi ilə Moskvanın dünyadan qlobal 
təcrid siyasətinin davam etdiyi hazır-
kı şəraitdə, qeyd etdiyimiz məsələnin 
əhəmiyyəti son dərəcə böyükdür. Həm 
də nəzərə alaq ki, hazırkı situasiya-
da Azərbaycan elə bir ampluadadır 
ki, onun hansısa qlobal əhəmiyyətli 
məsələdəki prinsipial mövqeyi Rusi-
yanın da istər regional, istərsə də dün-
yaya baxışını formalaşdıran rolunda 
çıxış edə bilər. Bu baxımdan, Kremlə 
ikitərəfli münasibətlərin hazırkı fazası-
nın möhkəmliyini yoxlamaq lazımdır. 
Lavrovun səfərinin daha bir əhəmiyyəti 
də bundan ibarətdir. 

***
Qarabağdakı rus sülhməramlıla-

rının fəaliyyəti. Heç şübhəsiz, Rusi-
ya XİN rəhbərinin Bakı səfərində bu 
məsələ barədə də diskussiya apa-
rılacaqdır. Mövcud xüsusda Laçın–
Xankəndi yolundakı durumun müza-
kirəsi də gözləniləndir. Məlumdur ki, 
azərbaycanlı fəalların və qeyri-hö-
kumət təşkilatları təmsilçilərinin həmin 

yoldakı aksiyası fonunda Ermənistan 
tərəfindən Rusiya sülhməramlılarının 
fəaliyyətinin qeyri-məqbulluğu ilə bağlı 
fikirlər səsləndirilməkdədir. Aİ müşa-
hidəçilərini bölgəyə dəvət etməsi ilə 
yanaşı, ümumən, İrəvanın hazırda tut-
duğu mövqe üçtərəfli bəyanatların ic-
rası ilə əlaqədar çətinliklər yaradır. Bu 
çətinliklərin Ermənistan–Azərbaycan 
sərhədlərinin delimitasiyası və demar-
kasiyasından tutmuş kommunikasiya-
ların açılmasınadək bir sıra maneələri 
də gündəmdədir. 

***
Vacib məqamlardan biri də ölkə-

mizin Ermənistan–Azərbaycan sər-
hədində, xüsusən də Laçın yoluna 
yaxın ərazidə sərhəd nəzarət-buraxı-

lış məntəqəsi qurmaqla bağlı israrı-
dır. Prezident İlham Əliyev məsələnin 
prinsipiallığını Münxen Təhlükəsizlik 
Konfransında kifayət qədər açıq şəkil-
də diqqətə çatdırdı. Bu haqlı yanaşma 
Rusiya sülhməramlı kontingentinin 10 
noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli Bəya-
natda əksini tapmış missiyası ilə zid-
diyyət təşkil etməyəcək ki? 

Hər halda, nəzərə alaq ki, Azərbay-
can və Ermənistan arasında sərhəd 
xətti olmalıdır. Qarabağ erməniləri də 
həmin zolaqdan keçərək Ermənistana, 
oradan isə istədikləri digər üçüncü ölkə 
və ya ölkələrə gedə bilərlər. Əlbəttə, 
normallaşma olsa və onların Azərbay-
can vətəndaşlığı məsələsi hüquqi təs-
diqini tapsa, Bakı, yaxud ölkəmizin di-
gər şəhərlərindən də hərəkət imkanları 
yaranar. Hər halda, Lavrovun səfərində 
son qeyd etdiyimiz pozitiv məqamların 
nəzərdən keçirilməyəcəyi aydındır. An-
caq Rusiyanın qlobal güc sahibi kimi 
regionda öz ağırlığını qoyması üçün 
ədalətli davranmağına ehtiyac var və 
buna ümid bəslənilir. Ancaq inam var-
mı? 

***
Yenidən Qərb aktivləşməsinə ke-

çid alaq. Məlumdur ki, bir neçə gün 
öncə başa çatmış Münxen Təhlükə-
sizlik Konfransı çərçivəsində Cənubi 
Qafqazda təhlükəsizliyə həsr olunmuş 
plenar iclas keçirildi. İclasda Azərbay-
can, Gürcüstan və Ermənistan liderləri 
iştirak etdilər. Ölkələrin suveren tarixin-
də ilk dəfə müşahidə edilmiş bu gö-
rüntü, heç şübhəsiz, onların müstəqil 
regional aktor obrazını canlandırdı. 
Onu da deyək ki, bu görüntünün qıcıq 
hədəfi Rusiyadır. Ona görə, ehtimal 
etmək mümkündür ki, Lavrov Bakıda, 
eyni zamanda, mövcud məqamın mü-
zakirəsini də aparacaq, ölkəsi üçün 
gələcək prioritetlərin müəyyənləşdiril-
məsi baxımından bilgi toplayacaq, belə 
demək mümkünsə, əminlik trayektori-
yası cızacaqdır. 

***
S.Lavrovun Bakıya səfəri Qarabağ-

dakı separatçılığın Rusiya qanadı kimi 
qələmə verilən Ruben Vardanyanın 
bölgənin qondarma rejimində tutdu-
ğu “dövlət naziri” oyuncaq postundan 
uzaqlaşdırıldığı və məsələ ilə bağ-
lı müzakirələrin həm Ermənistanda, 
həm də Azərbaycanda vüsət aldığı bir 
dövrə təsadüf edir. Əlbəttə, rəsmi Mos- 
kva Vardanyan ilə hər hansı bağlarının 
mövcudluğunu bildirmir. Bildirməz də. 
Ancaq bu deyimin konfidensial gün-
dəliyə aidiyyatı yoxdur. O gündəliyə 
ki, orada olanların sonradan həqiqət 
payı daha çox nəzərə çarpmaqdadır. 
Bu baxımdan, çox güman ki, Lavrov 
Bakıda masaya həm də Rusiyanın Qa-
rabağ mövcudiyyətinin perspektivlərini 
də qoyacaqdır. Əlbəttə, söhbət Mos- 
kvanın yalnız Qarabağ deyil, bütövlük-
də, Cənubi Qafqaz mövcudiyyətindən 
gedir. Söhbət həm də o mövcudiyyət-
dən gedir ki, hazırda ona qarşı çıxan 
Qərbpərəst Ermənistan var. Ermə-
nistan özünün avantürist siyasəti ilə 
Azərbaycana qarşı da siyasi cəbhə 
açmış durumdadır. Əlbəttə, bu cəbhə-
nin İrəvan ilə yaxınlığı aşkar görünən 
İran istiqaməti də var. Bünün bunları 
nəzərə alaraq, Rusiya XİN rəhbərinin 
Bakı səfərinin regionla əlaqədar mü-
zakirə çevrəsinin daha geniş olacağı-
nı düşünmək üçün kifayət qədər ciddi 
əsaslar var.

Ə.RÜSTƏMOV,  
“Xalq qəzeti”

Lavrovun Bakı səfəri:  
Azərbaycan–Rusiya siyasi gündəliyi

Rəsmi İrəvan Avropa İttifaqının  
Ermənistandakı missiyasını rüsvay etdi

Məlum olduğu kimi, bu il fevralın 20-dən etibarən Avropa İttifaqı Ermənistan 
ərazisində 100 nəfərlik missiya ilə fəaliyyətə başlayıb. Lakin missiyanın 
fəaliyyətə başlamasından cəmi bir gün sonra Ermənistan missiyanı rüsvay 
edən təxribata əl atıb. Belə ki, Qərbdəki himayədarlarının bölgədəki 
mövcudluğundan cəsarətlənən Ermənistan ordumuzun Tovuz və Naxçıvan  
MR-nın Sədərək rayonlarındakı mövqelərini 15 dəfə atəşə tutub. 

Ermənistan tərəfi bununla bir daha 
təsdiq edib ki, öz təxribatlarından əl çək-
mək, bölgədə sülhün və təhlükəsizliyin 
qorunması üçün Azərbaycanın sülh səy-
lərini dəstəkləmək niyyətində deyil. Lakin 
Ermənistan sadəcə, özünü ifşa etməyib. 
Rəsmi İrəvan fevralın 21-də Azərbaycan 
Ordusunun mövqelərini atəşə tutmaqla, 
həm də Avropa İttifaqının missiyasını 
rüsvay edib. İrəvan bu təxribatı ilə sübut 
edib ki, missiya vəziyyətə nəzarət etmək 
iqtidarında deyil və onun bölgədəki möv-
cudluğu Ermənistanın anti-Azərbaycan 
fəaliyyəti üçün heç bir məhdudiyyət ya-
ratmayacaq. 

İrəvan bu təxribatı ilə ölkəmizə həm 
də mesaj verməyə çalışır ki, Avropa İt-
tifaqının missiyası heç də neytral olma-
yacaq. Yəni, missiyanın işi Ermənistan 
təxribatlarını görməzdən gəlmək, baş 
verən insidentlərə görə Azərbaycan tərə-
fini ittiham etmək olacaq ki, bu da rəsmi 
İrəvanın arzu və niyyətlərinə tamamilə 
uyğundur.

Missiya bununla 
razılaşırmı?

Şübhəsiz, missiyanın fəaliyyətə baş-
lamasından bir gün sonra Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı hərbi təxribata yol 
verməsi, hər şeydən öncə, Avropa İtti-
faqının bölgədəki missiyasını görməzdən 
gəlmək, onun mövcudluğunu təhqir et-
mək deməkdir. Ermənistanın bu davranı-
şı missiyanın gələcək fəaliyyətini, obyek-
tivliyini və tərəfsizliyini bəribaşdan sual 
altına qoyur. Məhz bu səbəbdən də mis-
siya ən azı öz nüfuzunu qorumaq üçün 
Ermənistanın təxribatlarına “Yox!” demə-
yi bacarmalı, baş verən insidentlərə görə 
rəsmi İrəvanın məsuliyyət daşıdığını bə-
yan etməlidir. Əks-təqdirdə, Ermənistan 
missiyanın mövcudluğu fonunda təxribat-
larını davam etdirməklə Avropa İttifaqını, 
onun bölgədəki nümayəndələrini növbəti 
dəfə rüsvay edəcək, bu missiyanın heç 

nəyə yaramadığını əməli şəkildə bütün 
dünyaya göstərəcək. 

İkincisi, missiyanın Ermənistanın təx-
ribatlarını önləməsi onun bölgədə sülh 
və təhlükəsizliyin təmininə töhfə verdiyi-
ni ortaya qoymaq baxımından gərəklidir. 
Missiya Ermənistanın təxribatlarını ifşa 
etməklə göstərməlidir ki, onun bölgədəki 
mövcudluğu həqiqətən də faydalıdır və 
bu İrəvanın maraqlarına deyil, sülhün, 
təhlükəsizliyin bərpasına xidmət edir. 

Missiyanın erməni təxribatları ilə bağlı 
ədalətli mövqe ortaya qoyması Azərbay-
canın etimadını qazanması, rəsmi Bakı 
tərəfindən dəstəklənməsi baxımından 
da əhəmiyyətlidir. Hansı ki, Azərbaycan 
tərəfi ilk gündən Avropa İttifaqının mis-
siyasının bölgədəki fəaliyyətinə ehtiyac 
olmadığını, bu fəaliyyətin sülhün təmina-
tına ciddi bir töhfə verəcəyinə inanmadı-
ğını vurğulayıb. Son hadisələr sübut etdi 
ki, Azərbaycanın proqnozları özünü doğ-
rultmaqdadır. 

“Dəmir yumruq” 
yerindədir

Ermənistanın 21 fevral tarixli təxriba-
tı İrəvanın Avropa İttifaqının misiyasını 
“himayəedici çətir” qismində gördüyünü 
göstərir. İrəvan hesab edir ki, Fransanın 
ciddi söz sahibi olduğu missiyanın əsl 
işi erməni təxribatlarına göz yummaq, 
təmas xəttində baş verəcək hər bir insi-
dentə görə Azərbaycanı ittiham etmək ol-
malıdır. Belə olmasaydı, Ermənistan mis-
siyanın fəaliyyətə başlamasından cəmi 
bir gün sonra genişmiqyaslı təxribata əl 
atmazdı. 

Şübhəsiz, Avropa İttifaqının missiya-
sının erməni təxribatlarına alət olub-ol-
madığı haqqında indidən qəti fikir bildir-
mək tezdir. Lakin missiyanın 21 fevral 
tarixli təxribatı ilə bağlı susqunluğu Azər-
baycanın şübhələrinin əsassız olmadığı-
nı göstərir. Ancaq Ermənistan bilməlidir 
ki, heç bir kənar güc, heç bir missiya 

Azərbaycanla mübarizədə Ermənistanın 
uğurunu təmin edə bilməz. Çünki “dəmir 
yumruğun” əzə bilmədiyi “himayəedici 
çətir” yoxdur. İrəvan təxribatlarını davam 
etdirəcəyi təqdirdə Azərbaycan Ermənis-
tanın kimin arxasında gizlənməsindən 
asılı olmayaraq layiqli cavabını verəcək. 

“Sülhpərvər missiya” 
bölgəyə silahla gəlib... 
Azərbaycanın Ermənistandakı missi-

ya ilə bağlı daha bir narahatlığı Avropa 
İttifaqının bölgəyə göndərdiyi 100 nəfərlik 
heyətinin yarısının silahlı olması faktı ilə 
bağlıdır. Qeyd edək ki, hələ bir neçə həftə 
öncə missiya heyətinin silahlı ola biləcəyi 
ilə bağlı ehtimallar səslənirdi. Baxmaya-
raq ki, Avropa İttifaqının özü də Ermə-
nistana göndərəcəyi missiyanın “mülki 
missiya” olduğunu qeyd edirdi. Lakin 
Avropa İttifaqı missiya ilə bağlı son açıq-
lamasında missiyaya daxil olan şəxslərin 
yarısının silahsız olduğunu qeyd edib 
ki, bu da digər yarısının silahlı olması 
deməkdir. Bu isə özlüyündə belə bir sual 
doğurur: “sülhpərvər missiya” bölgəyə 
niyə silahla gəlib? İki ildən çoxdur ki, 
müharibənin başa çatdığı bölgəyə silahlı 
şəxslər göndərmək, regiondakı gərginliyi 
avropalı silahlılar hesabına bir qədər də 
artırmaq hansı zərurətdən qaynaqlanır? 
Ən əsası, Avropa İttifaqı və Ermənistan 
hakimiyyəti missiyanın mülki deyil, hərbi 
olması ilə bağlı həqiqəti ictimaiyyətdən 
niyə gizlədib? 

Bütün bu suallar həm Avropa İttifaqı-
nın, həm də İrəvanın proseslərə səmimi 
yanaşmadığnı göstərir. Baş verənlər onu 
deməyə əsas verir ki, ortada fərqli maraq 
və məqsədlər mövcuddur. Sülh və təh-
lükəsizliklə bağlı deyilənlər isə sadəcə 
bu gizli məqsədləri pərdələmək məqsə-
dini daşıyır. Ancaq Avropa İttifaqı bilməli-
dir ki, onun Cənubi Qafqazdakı uğursuz 
fəaliyyəti bu qurumun bütün dünyadakı 
nüfuzuna mənfi təsir göstərəcək, ona 
olan beynəlxalq etimadın azalmasına sə-
bəb olacaq. Onu da unutmaq olmaz ki, 
bugünə qədər Ermənistanla dostluqdan 
qazanan heç bir dövlət, beynəlxalq təş-
kilat olmayıb.

Seymur ƏLİYEV
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Xocalı faciəsi barədə 
ilk geniş müzakirə

Ulu öndərin tövsiyəsi ilə çağırılan sessiyada  
bu qanlı cinayət soyqırımı adlandırılıb

Müstəqilliyin ilk illərində “ölkəyə rəhbərlik edən” siyasətçilər 20 Yanvar 
faciəsi kimi Xocalı qətliamına da siyasi-hüquqi qiymət verilməsi istiqamətində 
heç bir addım atmamışdılar. Bu cinayətlərin hər ikisi ümummilli liderin ölkədə 
siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra öz həqiqi adı ilə çağrılmışdı. Belə ki, 
1994-cü il fevralın 14-də ulu öndər Heydər Əliyevin tapşırığı ilə parlamentin 
xüsusi sessiyası keçirilmiş, erməni təcavüzkarları tərəfindən törədilmiş Xocalı 
soyqırımı barədə geniş müzakirələr aparılmışdır. 

 “Qaçqınlar və xaricdə yaşayan soy -
daşlarla əlaqə” komissiyasının təklifi -
nin müzakirəsindən sonra qəbul edilən 
xüsusi qərarda deyilirdi ki, Ermənistan 
rəhbərliyinin 1992-ci il fevralın 2 -da 
törətdiyi, Azərbaycan xalqının milli fa -
ciələrindən və bəşər tarixinin qanlı sə -
hifələrindən biri olan Xocalı hadisələri 
ilə əlaqədar hər il fevralın 2 -sı respub -
likamızda “Xocalı Soyqırımı Günü” elan 
olunsun və bu barədə beynəlxalq təşki -
latlara məlumat verilsin.

Deputatlar çoxsaylı fakt və dəlil -
lərə əsaslanaraq, sübut edirdilər ki, bu 
fakt soyqırımıdır. Ona görə də həmin 
sessiyada Xocalı hadisələri barəsin -
də həqiqətin dünya xalqlarına çatdı -
rılması və Xocalı Soyqırımı Gününün 
beynəlxalq miqyasda keçirilməsi üçün 
dünya azərbaycanlılarına müraciət edil -
mişdi. 

Müraciətdə deyilirdi: “Müqəddəs 
Vətənimiz olan Azərbaycan torpaqların -
da – müstəqil Azərbaycan Respublikası -
nın ərazisində  ildir ki, müharibə gedir. 
“Böyük Ermənistan” xülyası ilə erməni 
xalqının başını dumanlandırmış Ermə -
nistan Respublikasının işğalçı hərbi qü -
vvələri müxtəlif ölkələrin irtica qüvvələri 
tərəfindən aşkar və gizli şəkildə dəstək -
lənərək ölkəmizin 12 rayonunu zəbt et -
mişdir. Düşmən kənd və şəhərlərimizi vi -

ran qoyur, ulu yurdlarımızda ağlasığmaz 
cinayətlər, bəşər tarixində bənzəri olma -
yan vəhşiliklər törədir. Xocalı soyqırımı 
bunun təkzibolunmaz sübutudur”.

Müraciətdə faciənin tarixi, təfsilatı və 
qurbanları barədə ətraflı məlumat veril -
dikdən sonra deyilir: “Bu il Xocalı faciəsi -
nin ikinci ildönümü Azərbaycanda dövlət 
tədbiri səviyyəsində keçiriləcək və xalqı -
mız tərəfindən hüznlə yad ediləcəkdir. 
Azərbaycan Respublikasının Milli Məc -
lisi hər il fevralın 2 -nı “Xocalı Soyqırı -
mı Günü” elan etmək haqqında qərar 
qəbul etmişdir. Azərbaycan Respubli -
kasının Milli Məclisi bütün dünya azər -
baycanlılarına ünvanladığı bu müraciəti 
ilə ümumi Vətənimiz Azərbaycana bağlı 
olan hər bir soydaşımızı, yurddaşımızı 
və həmvətənimizi fevralın 2 -nı “Xocalı 
Soyqırımı Günü” kimi keçirməyə çağırır. 

Milli Məclis əmindir ki, bütün dünya 
azərbaycanlıları onun bu çağırışına qo -
şulacaq, ermənilərin törətdiyi təcavüz -
kar işğalçılıq müharibəsində xalqımızın 
başına gətirilən müsibətləri yaşadıqları 
ölkələrin ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün 
imkanını əsirgəməyəcək və bununla da 
Vətən torpaqlarının düşmən tapdağın -
dan azad edilməsi uğrunda mübarizə -
mizə qoşulacaqlar”.

İ. YEV,  
“Xalq qəzeti”

XOCALI SOYQIRIMI – 
Erməni vəhşiliyi – insanlığın üz qarası 

Erməni terror-quldur dəstələrinin 31 il əvvəl Xocalıda törətdikləri dəhşətli 
qətliamın təfərrüatları ilə tanış olarkən, hər birimizin qəlbində dərin qəzəb və 
nifrət hissləri baş qaldırır. Bu, rəziillik və barbarlığın ən yüksək formasıdır. Təbii 
ki, tarix bu qəddarlığı heç vaxt bağışlamayacaq.  

Əziz oxucu, siz kəskin təzada diqqət 
yetirin: İnsanlıq adına əbədi ləkə gətirən 
bu vəhşilikləri özlərini sivil dünyaya “mə-
sum və məzlum bir xalq” kimi təqdim et-
məyə çalışan erməni faşistləri törədiblər. 
Onlar əsl xislətlərini Xocalıda açıb ortaya 
qoydular. 

Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı 
qaniçən ermənilər girov və əsirlərin ba-
şına olmazın müsibətlər açıblar. Xocalı 
qətliamının şahidləri bunu qiyamətdən 
ağır fəlakət adlandırırlar. Bu dəhşətlərin 
şahidlərinin sinəsindən hər dəfə belə bir 
nida qopur: Allah bunu heç kəsə göstər-
məsin! 

Hörmətli oxucu! Bu gün 1992-ci ilin 
fevralında erməni girovluğunda olan iki 
Xocalı sakininin ürək dağlayan həyat he-
kayələrini sizə təqdim edirik. 

i i ci h ə  Sürəyya Qəmbər 
qızı Bayramova 1930-cu ildə Xocalı 
şəhərində doğulub. 27 fevral 1992-ci ildə 
girov götürülüb. 

Sürəyya xanım erməni qaniçənləri-
nin onun başına gətirdiyi vəhşiliklərdən 
danışarkən bunları bildirib: “1992-ci ilin 
2  fevral tarixində Xocalı şəhəri  Ermə-
nistanın silahlı qüvvələri və Rusiyaya aid 
3 -cı motoatıcı alayın əsgər və zabitləri 
tərəfindən işğal edildi. 

Əhali bu acı xəbəri eşidib yaxınlıqda-
kı meşəyə tərəf qaçmağa başladı. Mənim 

o vaxt altmış yaşım vardı. Gecəni meşə-
də qaldıq. Hər an ölümlə üzləşə bilərdik. 
Səhər açılanda eşitdim ki, Səfəralı, Əs-
gər, Allahverdi və tanımadığım bir çox 
adam soyuq və təlaşdan ölüblər. İnanın 
mənə, həmin səhər oradakılar ölənləri  
ermənilərin əllərinə düşmədikləri üçün 
xoşbəxt sanırdılar. 

Sürəyya xanım sonra bildirdi ki, on-
lar ermənilərin yaşadığı Dəhraz kəndi 
istiqamətində mühasirəyə düşüblər və 
düşmənlə qeyri-bərabər döyüşdə Xoca-
lının özünümüdafiə batalyonunun üzvlə-
rindən 1  nəfər qətlə yetirilib. Oradakı 40 
nəfər kişini seçib naməlum istiqamətdə 
aparıblar, 13 cavan oğlanı isə hamının 
gözü qarşısında güllələyiblər. 

i ci h ə  Xəzəngül Təvəkkül 
qızı Əmirova  19 3-cü ildə Xocalı şəhə-
rində doğulub. 1992-ci il  fevralın 2 -da 
girov götürülüb. 

Xəzəngül Əmirova başına gələn mü-
sibətlər barədə bunları bildiribdir: 

– Ermənistan hərbi birləşmələri Xo-
calıya hücum edərkən, mən ailə üzvlərim 
ilə birlikdə meşəyə qaçmışdım. Quldurlar 
dinc sakinləri mühasirəyə aldılar. Onlar 
atəş açaraq bir çox Xocalı sakinini, o 
cümlədən, anam Rayanı, 7 yaşlı bacım 
Yeganəni və xalam Göyçəyi qətlə yetir-
dilər. 

Atam Təvəkkül çiynindən və ayağın-
dan, 4 yaşlı bacım Nigar isə sağ ayağı-
nın topuğundan güllə yaraları almışdılar. 
Ermənilər atamı nənəm Əntiqəni,  aylıq 
qardaşım Vüqarı, məni və daha bir neçə 
nəfəri Əsgərana aparıb uçuq bir evə sal-
dılar. 

Səhər açılanda cəlladlar atamı ağa-
ca bağlayaraq ondan bu torpaqların er-
mənilərə məxsus olduğunu söyləməsini 
tələb edirdilər. Lakin ağır işgəncələrə bax-
mayaraq, atam Qarabağın Azərbaycana 
məxsus olduğunu dedi. Bundan sonra 
ermənilər onun ayaqlarının altına çör-çöp 
toplayaraq, benzin töküb yandırdılar. 

Bir qədər sonra yenə də atamdan 
“Qarabağ ermənilərindir”, – deməsini 
əmr etdilər. Lakin atam yenə də Qaraba-
ğın Azərbaycan torpağı olduğunu bildirdi. 
Qaniçən düşmən atamın ayaqlarını yeni-
dən dizlərinə qədər yandırdı. 

Sonra ermənilər: “Torpaqların er-
mənilərin olduğunu de, get, uşaqlarını 
böyüt. Deməsən, səni də, uşaqlarını da 
öldürəcəyik”, – desələr də, atam: “Mən 
uşaqlarıma görə torpaqlarımı satmaram. 
Öldürürsünüz, öldürün! Bu torpaqlar 
bizimdir!” – dedi. Bundan sonra cəllad -
lar atamı anasının və səkkiz aylıq oğlu 
Vüqarın gözü qarşısında tamamilə yan-
dıraraq qətlə yetirdilər. 

Sonda bildirək ki, Xəzəngül Əmirova 
həmin hadisədən bir neçə gün sonra də-
yişdirilmə yolu ilə girovluqdan azad edilib.

M. X L ,  
“Xalq qəzeti” 

12 yaşlı qızın harayı
Xocalı müsibəti yaşananda onun cəmi 12 yaşı var idi. Şıltaq, 

şən, atalı-analı, qardaşlı-bacılı, bol oyuncaqlı xoşbəxt bir qızcığaz 
həmin gecə cəhənnəm odunun, alovunun içinə düşdü. Hələ həyatı 
əməllicə dərk etməyən bu məsum uşaq elə bil qorxulu nağılın 
ən dəhşətli əzablarını yaşayırdı. Budur, ağır silahdan açılan atəş 
nəticəsində balaca bir uşağın körpə yumruğu boyda ürəyi düz 
ayaqlarının altına düşərək çırpınmağa başladı. Onu görməmək 
üçün gözlərini öz əli ilə çıxarmaq istəyirdi. 

Həmin gecə ölmək 
istəyirdi, başına yağış 
kimi yağan güllələr -
dən onu parçalamaq 
üçün imdad diləyirdi. 

Heç birisi ona dəy-
mirdi...bu, onun əzab-
larını daha da artırırdı. 

Xocalı müsibətin-
dən ötən 31 il ərzində 
ilk dəfə danışdı, əgər 
ona danışmaq demək 
mümkünsə...

Sevil Səlimova az 
qala pıçıltı ilə deyir: 
“Axı nə danışım. Tək 
yaşayıram. Hər gün 
danışıram, amma ürə-
yimlə. Uzun illərdən 
sonra ilk dəfədir ürəyimin sözlə ifadə edə bilməyəcəyim ağrısını 
kiminləsə bölüşürəm. Hamı mənim niyə həmişə susqun olduğu -
mu soruşur. Həmin gecə gözümün qabağında əbədi susdurulan 
körpələrin qışqırığı, onların analarının, eləcə də qardaşım qətlə 
yetiriləndə öz anamın fəryadı qulaqlarımdan getmir. Bu, mənə 
cəhənnəm əzabı yaşadır”. 

Həmin dəhşətli gecədə hamı kimi bu qızcığazın ailəsi də ölüm-
dən qurtarmaq üçün meşəyə qaçır. Çox böyük dəstə ilə irəliləsələr 
də, düşmənin hücumu onları pərən-pərən salır. Meşənin qaranlı -
ğında qanı axıdılan insanları, o cümlədən, yaralı uşaqları oradaca 
qoyub getmək ağır olsa da buna məcbur olurlar. 

“İki gün, iki gecə meşədə dolaşdıq, düşməndən yayınmaq 
üçün saatlarla sakit halda gizlənmək lazım gəlirdi”, – deyə söz-
lərinə davam edir: “Bir-iki saat hərəkət etməyən insanı artıq don 
vururdu. Aclığa, susuzluğa, soyuğa dözməyən uşaqlar ağlayırdı-
lar. Xəstələr, qocalar gedə bilmədikləri üçün onları yarıyolda bu-
raxmaları, meşədə tək saxlamaları üçün doğmalarına yalvarırdı-
lar. Nəhayət, meşədən çıxanda hamı düşünürdü, tezliklə Ağdama 
çatacağıq. Qarqar çayının qarlı-buzlu suyunu keçmək o qədər də 
asan deyildi. Keçəndən sonra artıq səngər kimi bir yerlə sürünməli 
idik. Əsl əzabı orada yaşadıq. 

Düşmən vurmasın deyə qalxa bilmirdik. Sürünmək ondan da 
dəhşət idi. Vurulan insanlar səngərə yıxılırdılar. Başı bədənindən 
ayrılan kim, bağırsaqları yerə tökülən kim... Balaca bir uşağın ürə-
yinin yerdə çırpınmasını görməmək üçün kor olmaq istəyirdim. 
Qardaşım Tofiqin qətlə yetirilməsi, onu orada saxlayıb getməyi-
miz...bizi müdafiə etmək üçün ölüm-dirim savaşına girən atamı 
itirməyimiz... Bu acılar ürəyimdə yuva saldı, sağalmaz yaraya çev-
rildi. Anam bu dərdlə yaşaya bilmədi. Bir neçə il sonra rəhmətə 
getdi. İki bacım da yaşamadı”. 

Atası Seydi həmin gecə itkin düşdü. Əmisi Bahadur, əmisi 
oğlanları Araz Milli qəhrəman , Mikayıl, Fəxrəddin şəhid oldular. 
Eləcə də qəhərlənib adlarını dilinə gətirə bilmədiyi çoxlu körpə 
uşaqlar... 

Leyla RB OV

“Xocalı dərdi, Xocalı dərsi” mövzusunda elmi sessiya 

Mədəniyyət Nazirliyi Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı 
Muzeyində Xocalı faciəsinin 31-ci ildönümü ilə əlaqədar “Xocalı dərdi, Xocalı dərsi” 
mövzusunda elmi sessiya keçirilib.

Tədbiri giriş nitqi ilə açan muzeyin baş direk-
toru, akademik Rafael Hüseynov Xocalı faciə-
sinin XX əsrdə bəşəriyyətə qarşı törədilmiş ən 
amansız və qəddar cinayətlərdən biri olduğunu 
bildirib. O, dinc əhaliyə qarşı törədilmiş geniş-
miqyaslı qanlı hərbi cinayət olan Xocalı faciəsi 
barədə ətraflı məlumat verib, erməni təcavüz-
karlarının Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi 
soyqırımı dəhşətlərindən, faciənin başvermə 
səbəblərindən danışıb.

Akademik Rafael Hüseynov qeyd edib ki, bu 
dinc, gündəlik həyatını yaşayan sadə insanların 
məruz qaldığı dəhşətin bircə səbəbi olub. Onları 
azərbaycanlı olduqlarına, məhz milli mənsubiy -
yətlərinə görə bu müsibətlərə məruz qoyublar.

Bəşəriyyətə, insanlığa qarşı törədilən ci-
nayətlərin cəza müddətinin olmadığını deyən 
baş direktor qeyd edib ki, 31 il bundan əvvəl 

ermənilərin xalqımıza qarşı həyata keçirdikləri 
bu cinayətin də cəza müddəti yoxdur: “İnsanlığa 
qarşı törədilmiş bu soyqırımın səbəbkarları gec-
tez öz cəzalarını alacaqlar”.

Rafael Hüseynov vaxtilə “Amerikanın səsi” 
radiosu vasitəsilə aparılan çevik informasiya 
təbliğatından söz açaraq, Azərbaycanın məruz 
qaldığı soyqırımı həqiqətlərinin dünyaya çat-
dırılması üçün imkanların uzun müddət məh-
dud olduğunu vurğulayıb. O, ilk dəfə Prezident  
İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2001-ci ildə Avro-
pa Şurası Parlament Assambleyasında hazır-
lanmış “Azərbaycan xalqına qarşı Ermənistanın 
törətdiyi soyqırımlarının tanınması haqqında” 
yazılı bəyannaməsindən bəhs edib.  

Alim bu qəddar vandalizm aktının günah -
karlarına beynəlxalq səviyyədə siyasi-hüquqi 
qiymət verilməsi istiqamətində görülən işlərdən 

də danışıb. Bildirib ki, Heydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 
təsis edilmiş “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq mə-
lumatlandırma kampaniyasının uğurla həyata 
keçirilməsi nəticəsində artıq bir sıra dövlətlər 
Xocalıda törədilən qırğını soyqırımı kimi qəbul 
edib. 

“Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılmasın-
da mədəniyyət mərkəzlərinin, muzeylərin, ədə-
biyyat və elm adamlarının üzərinə daha çox iş 
düşür. Faciələrimizi olduğu kimi, bütün ağrı-acı-
sıyla dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün san-
ballı əsərlər yazılmalı, beynəlxalq səviyyəli film-
lər çəkilməli, musiqilər bəstələnməlidir”, – deyə 
baş direktor bildirib.

Vurğulanıb ki, Müzə ər Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı Azərbaycan 
Ordusunun 44 günlük Vətən müharibəsində -
ki parlaq Qələbəsi sayəsində xalqımız Xocalı 
soyqırımı qurbanlarının xatirəsini qalib xalq kimi 
yad edir. Bu gün bütün şəhidlərimiz kimi, Xocalı 
soyqırımı qurbanlarının da qisası alınıb.

Akademik Rafael Hüseynov çıxışının so-
nunda on illiklər, yüz illiklər keçsə də, bu qanlı 
hadisələrin heç zaman unudulmayacağını qeyd 
edib.

Elmi sessiyada, həmçinin muzeyin Ser-
gey Yesenin adına Azərbaycan-Rusiya ədəbi 
əlaqələr Mərkəzinin müdiri, filologiya üzrə fəl-
səfə doktoru Natavan Mustafayeva, Xurşidba -
nu Natəvan adına Qarabağ filialının əməkdaşı 
Rəhman Baxşəliyev, Nizami Muzeyinin Xaqani 
Şirvani adına Aran regional filialının müdiri, fi-
lologiya üzrə fəlsəfə doktoru Yaqut Bahadurqızı 
çıxış edərək Xocalı faciəsinin heç zaman unu-
dulmayacaq acılarından söz açdılar.

a il Y Sİ O L ,  
“Xalq qəzeti”
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XX ƏSRİN QANLI FACİƏSİ 

“İki dəfə qaçqınlıq həyatı yaşadıq, üstəlik, soyqırımına uğradıq...”
Xocalı soyqırımı XX əsrin ən böyük insan qətliamlarından biri, müasir dünyanın 
gözü qarşısında baş vermiş bəşəriyyətin utanc nöqtəsi –  ... 1992-ci ilin 26 
fevralında Xocalı şəhərində Ermənistanın quldur hərbi birləşmələri və keçmiş 
SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayının dinc azərbaycanlılara qarşı kütləvi qətliam 
törətməsi illər keçsə də, unudulmur. Soyqırımı dəhşətlərini gözləri ilə görən, 
günlərlə ac-susuz girovluqda qalan, ailə üzvləri qətliama uğrayan Mürvət 
Məmmədov da yarası qaysaq bağlamayan vətəndaşlarımızdandır. Hər il təqvim 
üzrə həmin gün gəlib çatanda varından yox olur, o acıları ikiqat yaşayır.

Unudulmaz Xalq şairimiz əlimxan 
Yaqubun belə misraları var:

Sizi q am ram ay X al lar,
Sizi  a z a im ə  y a ,
Sizi  a z a uma lar l u.
Milləti  a  y a fəla əti ə,

z  u uyla  a maya ,
azla  z  yuma lar l u

Bəli, o dövrün siyasi çəkişmələri, 
dünyanın susqunluğu da bir yandan yan-
dırdı Xocalıda faşizmlə üz-üzə qalanları.   

Mürvət Məmmədovun ailəsi sözün 
bütün mənalarında böyük məşəqqət çək-
mişdir. O, Xocalı faciəsi zamanı atasını, 
üç qardaşını itirib, bir qardaşı yaralanıb, 
ailəlikcə əsir düşüblər və sonradan ermə-
ni əsir və meyitləri ilə dəyişdiriliblər. Bu 
ailə əslən Göyçə mahalındandır. 19 -ci 
ildə Ermənistandan azərbaycanlıların   
deportasiyası başlananda Xocalıya pə-
nah gətirmişdilər. Lakin nə biləydilər ki, 
cəmi 3-4 ildən sonra onları daha dəhşətli 
fəlakət yaxalayacaq.

Ona görə də Mürvət iki dəfə qaçqınlıq 
taleyi yaşadığını, üstəlik olmazın zillətlər 
gördüyünü yana-yana söyləyir. Məm-
mədovlar ailəsi hələ Göyçədən qaçqın 
düşərkən ailənin böyük oğlu Sərvərin fa-
ciəsi ilə üzləşiblər: o, qaçhaqaçda erməni 

gülləsinə tuş gəlib. Sonra  birtəhər gəlib 
Xocalıya yerləşiblər. Mürvət deyir:

– Xocalı 1990-cı ildən blokada şə-
raitindəydi. Şəhərə giriş-çıxış yox idi. 
Sonuncu dəfə ora vertolyot dekabr ayın-
da  gəldi. Ermənilər qazımızı, işığımızı 
kəsdilər. Lakin biz dözüb orada qalırdıq. 
Fevralın 2 -dən 2 -na keçən gecə vəh-
şilər Xocalıya hücuma keçdilər. Əslində, 
hər gün bizi atəşə tuturdular. Lakin dinc 
sakinlərə bu qədər amansız, bu qədər  
misilsiz divan tutacaqlarına inanmırdıq. 
Keçmiş SSRİ-nin 3 -cı alayı da onlar -
la birgə üstümüzə gəldi. Sonuncu gün 
böyük qardaşlarım və atam digər mərd 
xocalılılarla birgə postları qoruyurdular. 
Bir də gördüm ki, qardaşım həyəcanla 
gələrək ermənilərin yaxınlıqda olduğunu, 
artıq şəhərə girdiyini bildirdi.  Bizim silah -
larımız adi ov tüfəngləri idi və bu tüfəng-
lərlə son gülləmizə qədər atışdıq. Şəhər 
sakinlərinin böyük əksəriyyətinin heç bir 
silahı yox idi, əliyalın qalmışdılar.  

Xatrlayıram ki, ermənilər evimizi 
mühasirəyə aldılar və evə əl qumbarası 
atdılar. Qumbaranın qəlpəsinin biri aya-
ğımı yaraladı. Digər qəlpə isə anamın 
kürəyinə dəymişdi. Qaçmaq imkanımız 
da olmadı. Hamımızı bir otağa yığdılar 
ki, bizi yandırsınlar. Üç yaşlı qardaşım 
var idi, çox çətin danışırdı. Amma Xocalı 

faciəsindən sonra dil açdı. O, erməni-rus 
zabitlərinə yaxınlaşaraq:  “Noolar, məni 
yandırmayın, məni yandırmayın,” – deyib 
ağlayırdı. Sonra bizi döyə-döyə “Təcili 
yardım” maşınına doldurub Əsgərana 
gətirdilər. Xocalıda ən çox itki Qara qaya 
deyilən yerdə oldu. İndi ora “Qanlı qaya” 
deyirik.

Müsahibimiz qeyd edir ki, Xocalıda 
az sayda özünümüdafiə dəstəsinin üzvü  
var idi. Milli Qəhrəman Əlif Hacıyev aero-
portun rəisi idi. Ondan əlavə, Bakıdan 21 
nəfər köməyə gəlmişdi. Onların da çoxu 
Əlif Hacıyev kimi qəhrəmanlıq göstərərək 
şəhid oldu. Tofiq  Hüseynov var idi, Xo-
calı könüllü batalyonunun komandiri, ona 
“Mixaylo” ləqəbini vermişdilər. Çox cəsur 
adam idi. Hamısı bugünkü kimi gözümün 
qabağındadır.  Hər tərəfdən mühasirədə 
qalmışdıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət 
eləsin. Tofiq Hüseynov nə qədər dinc 
sakini xilas etmişdi, sonda görür ki, ələ 
keçəcək, meşənin sıx yerinə qaçaraq 
erməni silahlılarını  aparır, qumbaranı  

özünə sıxaraq həlak olur. Yanındakı düş-
mən əsgərlərini də məhv edir. Ölümün -
dən sonra Milli Qəhrəman adına layiq 
görülür.

– Bəs, necə oldu ki, əsirlikdən xilas 
oldunuz? – deyə soruşuram. 

Özünü saxlaya bilmir, göz yaşları için-
də “Allahverdi” deyir. Sonra da izah edir:

– Erməni quldurları hər gün narkotik-
dən, içkidən istifadə edərək bizə işgən -
cə verirdilər. Yalandan “Ağdamı aldıq, 
Bakını da alacağıq” – deyir, ruhumuzu 
qırmağa çalışırdılar. Yadımdadır ki, hətta 
əsirlərimizə məcburən torpaq yedizdirir, 
lağlağı edərək: “Yeyin, yeyin, Qarabağ 
torpağımızdır, yeyin!” - deyirdilər. Sonra 
bir gün  hamımızı bir avtobusa doldurub 
gətirdilər Ağdamın ərazisinə. Heç nədən 
xəbərimiz yox idi. Sonra öyrəndik ki,  Milli 
Qəhrəman, mərhum Allahverdi Bağıro-
vun sayəsində azad edilmişik. Allah ona 
qəni-qəni rəhmət eləsin, bizi erməni me-
yiti ilə dəyişdirmişdi.

Atası Məmməd Məmmədov, qar-
daşları Söhbət və Möhlət hələ əsir düş-

məmişdən öncə ermənilərə müqavimət 
göstərdikləri zaman öldürülmüşdülər. 
Əsgəranda erməni qəbiristanlığına apa-
raraq erməni qəbirlərinin ayaq tərəfində  
qətlə yetirmişdilər. Mürvətgil bu dəhşətli 
xəbəri çox sonra, 2007-ci ildə öyrənə bi-
liblər.    

M. Məmmədov deyir ki, bu gün doğ-
malarının məzarlarının belə olmaması 
onları ikiqat yandırır.  

– Üstündən 31 il keçsə də, o günləri, 
doğmalarımın, əzizlərimin  vəhşicəsinə 
öldürülməsini, nakam həyatlarını dü-
şünəndə özümə gələ bilmirəm. Barı yadi-
gar şəkilləri də qalmayıb ki,  baxıb təsəlli 
alaq... 

Xocalı faciəsindən sonra bir müddət 
bütün təbliğat resurslarında ermənilərə 
uduzurduq. Lakin tədricən apardığımız 
təbliğat sayəsində mənhus soyqırımı 
barədə həqiqətləri, demək olar ki, bü-
tün ölkələrdə yaya bildik. Dövlətimizin 
məqsədyönlü siyasəti nəticəsiz qalma -
dı, səfirliklərimiz, diaspor təşkilatlarımız  
faciənin miqyaslarını beynəlxalq ictima-
iyyətə çatdırdılar. Heydər Əliyev Fondu-
nun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyeva 
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq məlumat-
landırma kampaniyası 200 -ci ildən bəri 
davam edir.  44 günlük müharibədə bö-
yük qələbə qazanmağımız, torpaqlarımı-
zı geri almağımız bizə böyük təsəlli oldu. 
Nə qədər şəhidlərimiz olsa da, sonunda 
qalib gəldik, düşməni diz çökdürdük. 
Amma uşaq yaddaşımızın bir köşəsində 
özünə möhkəm yer edən doğma Xocalı-
mı bir gün görəcəyim  arzusu ilə yaşayı-
ram. Əminəm ki, bu da olacaq.  

Bəli, Xocalı bizim qan yaddaşımızdır, 
tarixmizin unudulmaz səhifəsidir.  

ar T R , “Xalq qəzeti”

Tarixin 1994-cü il 
24 fevral günü 
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1. 1992-ci il fevralın 2 -da erməni təcavüzkarları tərəfindən törədilmiş, 
Azərbaycan xalqının milli faciələrindən və bəşər tarixinin qanlı səhifələrin -
dən biri olan Xocalı hadisələri ilə əlaqədar hər il fevralın 2 -sı   “Xocalı 
soyqırımı günü” elan olunsun və bu barədə beynəlxalq təşkilatlara məlumat 
verilsin.

2. Xocalı hadisələri barəsində həqiqətin dünya xalqlarına çatdırılması 
və “Xocalı soyqırımı günü”nün beynəlxalq miqyasda keçirilməsi üçün dünya 
azərbaycanlılarına müraciət edilsin. 

                                               ***
ə c  l i i  d  ə c l l  v l d  

c ə də  d ili  
Əziz soydaşlar, yurddaşlar və həmvətənlər!
Əcdadlarımızın və bizim müqəddəs Vətənimiz olan Azərbaycan torpaq-

larında – müstəqil Azərbaycan Respublikasının  ərazisində  ildir ki, müha-
ribə gedir. “Böyük Ermənistan” xülyası ilə erməni xalqının başını dumanlan -
dırmış Ermənistan Respublikasının işğalçı hərbi qüvvələri müxtəlif ölkələrin 
irtica qüvvələri tərəfindən aşkar və gizli şəkildə dəstəklənərək ölkəmizin 
12 rayonunu zəbt etmişdir. Düşmən kənd və şəhərlərimizi viran qoyur, ulu 
yurdlarımızda ağlasığmaz cinayətlər, bəşər tarixində bənzəri olmayan vəh-
şiliklər törədir. Xocalı soyqırımı bunun təkzibolunmaz sübutudur.

1992-ci il fevralın 2 -da Xocalı şəhərinin və onun sakinlərinin başına gə-
tirilən ağır faciə, XX əsrdə bəşəriyyətin şahid olduğu ən dəhşətli hadisələr -
dən biridir. 1992-ci il fevralın 2 -da törədilmiş  Xocalı faciəsi xalqımıza qarşı 
törədilmiş soyqırımı – genosiddir. Şəhərin  min nəfər dinc əhalisindən 33  
nəfər şəhid olmuş, o cümlədən,  ailə məhv edilmiş, 421 nəfər yaralanmış, 
1 0 nəfər itkin və ya girov düşmüş, 2  uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə 
valideynlərindən birini itirmişdir. Xocalı şəhəri talan edilmiş, yandırılmış və 
3 məktəb, 1 xəstəxana, 3 tibb məntəqəsi, 3 klub, 3 uşaq bağçası və dikər 
tikililər tamamilə dağıdılmışdır. Xocalı şəhəri məhv edilən zaman dövlət əm-
lakına və şəxsi əmlaka milyardlarla zərər dəymişdir.

Bu il Xocalı faciəsinin ikinci ildönümü Azərbaycanda dövlət tədbiri sə-
viyyəsində keçiriləcək və xalqımız tərəfindən hüznlə yad ediləcəkdir. Azər-
baycan Respublikasının Milli Məclisi hər il fevralın 2 -nı “Xocalı soyqırımı 
günü” elan etmək haqqında qərar qəbul etmişdir. Azərbaycan Respublikası -
nın Milli Məclisi bütün dünya azərbaycanlılarına ünvanladığı bu müraciəti ilə 
ümumi Vətənimiz Azərbaycana bağlı olan hər bir soydaşımızı, yurddaşımı-
zı və həmvətənimizi fevralın 2 -nı “Xocalı soyqırımı günü” kimi keçirməyə 
çağırır. Milli Məclis əmindir ki, bütün dünya azərbaycanlıları onun bu çağırı-
şına qoşulacaq, ermənilərin törətdiyi təcavüzkarç işğalçılıq müharibəsində 
xalqımızın başına gətirilən müsibətləri yaşadıqları ölkələrin ictimaiyyətinə 
çatdırmaq üçün imkanını əsirgəməyəcək və bununla da Vətən torpaqlarının 
düşmən tapdağından azad edilməsi uğrunda mübarizəmizə qoşulacaqlar.

Bu m ra iət zər ay a  Re u li a  Milli Mə li i tərəfi ə  
 il fe ral  ə qə ul e ilmi ir.

 “Xalq qəzeti”

Xocalı soyqırımı azərbaycanlılara  
qarșı etnik nifrət və irqi ayrı-seçkilik 

siyasətinin nəticəsidir
Fevralın 24-də Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 31-ci 
ildönümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib. 

Beynəlxalq Muğam Mərkəzində ke-
çirilən anım tədbirində Xarici İşlər Na-
zirliyinin rəhbər heyəti və əməkdaşları, 
ölkəmizdə akkreditə olunmuş diplomatik 
nümayəndəliklərin rəhbərləri, o cümlə-
dən, media nümayəndələri iştirak ediblər.

Anım tədbiri çərçivəsində iştirakçılar 
Xocalı soyqırımına aparan hadisələr, 
soyqırımının baş verməsi və nəticələrini 
əks etdirən fotoşəkillərdən ibarət stend-
lərlə tanış olublar. 

Rəsmi açılış mərasimində çıxış edən 
Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov 31 il 
bundan öncə Ermənistan silahlı qüvvələ-
rinin keçmiş SSRİ-nin 3 -cı motoatıcı 
alayının köməyi ilə müxtəlif istiqamət-
lərdən Xocalı şəhərinə hücum etdiyini, 
qadınlar, uşaqlar və yaşlılar da daxil ol-
maqla, yüzlərlə azərbaycanlı mülki şəxsi 
xüsusi amansızlıqla qətlə yetirdiyini qeyd 
edib.

Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirə-
sini ehtiramla yad edən nazir xalqımızın 
milli yaddaşına həkk olunmuş Xocalı 
soyqırımının unudulmadığını, daim xatır-
landığını bildirib.

Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqət-
lərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması 
istiqamətində Azərbaycan hökumətinin, 
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq maarif-
ləndirmə kampaniyasının, o cümlədən, 
vətəndaş cəmiyyətinin və diasporumu -
zun aktiv fəaliyyəti qeyd olunub.

Ceyhun Bayramov Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü za-
manı törədilən qəddarlıqların, İkinci Qa-
rabağ müharibəsi zamanı Azərbayca-

nın Gəncə, Bərdə, Tərtər şəhərlərində 
yaşayan mülki əhaliyə qarşı törədilmiş 
müharibə cinayətlərinin dövlət səviyyə-
sində Ermənistanın azərbaycanlılara 
qarşı etnik nifrət və irqi ayrı-seçkilik si-

yasətindən qaynaqlandığını bildirib. Bu 
kimi cinayətlərin törədilməsində birbaşa 
olaraq Ermənistanın məsuliyyət daşıma-
sına baxmayaraq, hələ də məsul şəxs-
lərə münasibətdə cəzasızlığa son qoyul-
madığı diqqətə çatdırılıb.

Nazir Ermənistan tərəfindən postmü-
naqişə dövründə sülh və normallaşma 
prosesinə maneə yaradan hərbi-siyasi 
təxribatların törədilməsinə, o cümlədən, 

beynəlxalq ictimaiyyəti manipulyasiya 
etməyə hədəflənən addımların atılması-
na baxmayaraq, Azərbaycanın regionda 
sülh və təhlükəsizliyin bərqərar edilmə -
sinə hədəflənən sülh gündəliyinin irəli 
aparılmasında qərarlı olduğunu bildirib. 
Bu xüsusda, ədalətin bərpa olunmasının 
da regionda sülh və normallaşma gün-

dəliyinə öz müsbət töhfəsini verəcəyinə 
dair inam ifadə olunub.

Tədbirin sonunda Azərbaycan Dövlət 
Pantomim Teatrının təqdimatında Xocalı 
soyqırımına həsr olunmuş “Xocalı – bu, 
olub” adlı tamaşa nümayiş etdirilib.

əzə fər S MOV,
“Xalq qəzeti”
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Dünya Bankının regional 
direktoru Fadia Saadahla görüș 
İnsan kapitalının davamlı inkişafının təmin edilməsi Azərbaycanda uğurla 
həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatların əsas prioritetlərindəndir. Bu 
fikir Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Dünya Bankının 
İnsan İnkişafı üzrə regional direktoru Fadia Saadahın başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyəti ilə keçirilən görüşdə vurğulanıb. Nazir Sahil Babayev 
Prezident İlham Əliyevin sosial-iqtisadi siyasətinin nailiyyətlərini, 
ölkəmizdə davamlı iqtisadi inkişaf prosesləri ilə paralel olaraq vətəndaş 
rifahının təminatı istiqamətində atılan addımları diqqətə çatdırıb. 

S n s sial islaha  pa e i 
 Xüsusilə, son beş ildə 4 sosial is-

lahat  paketinin icra olunduğu, sosial 
ödənişlərdə ciddi artımlara, o cümlə-
dən, minimum əməkhaqqında 2,7 dəfə, 
orta aylıq əməkhaqqında  faiz, mi-
nimum pensiyada 2,  dəfə, orta aylıq 
pensiya və median əməkhaqqında iki 
dəfə, əməkhaqqı fondunda 2,  dəfə ar-
tıma nail olunduğu bildirilib.

S sial müdafiə və  
a iv məş ulluq

 Bu dövrdə sosial müdafiə və ak-
tiv məşğulluq proqramlarının əhatə 
dairəsinin genişləndiyi qeyd olunub. 
Məşğulluq xidmətlərinin çeşidinin artı-
rılması, peşə təhsili və təlimi sisteminin 
təkmilləşdirilməsi, yeni peşə hazırlığı 
mərkəzlərinin açılması sahələrində 
əldə olunan nailiyyətlər qeyd olunub.  
İşçi qüvvəsinin bacarıqlarının artırıl-
ması, əmək və məşğulluq sahəsində 
gender bərabərliyinin təmin edilməsi 
tədbirləri diqqətə çatdırılıb.

 Dünya an ı ilə 
əmə daşlıq

Dövlət başçısının Sərəncamları ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respubli -
kasının 2022–202 -cı illərdə sosial-iq -

tisadi inkişaf Strategiyası” və “Azərbay-
can 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair 
Milli Prioritetlər”də  də sosial müdafiə 
sisteminin gücləndirilməsi və insan ka-
pitalının, rəqabətqabiliyyətli kadr poten-
sialının inkişaf etdirilməsinin prioritetlər 
sırasında olduğu qeyd olunub.

Məş ullu a dəs ə
Dünya Bankı ilə ötən dövrdə for-

malaşan uğurlu əməkdaşlıq təcrübəsi, 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Na-
zirliyi və Dünya Bankının birgə icra etdi-
yi “Azərbaycanda məşğulluğa dəstək” 
layihəsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. 22 
min işsiz şəxsin  kiçik biznesə çıxışına 
dəstək məqsədi daşıyan həmin layihə 
üzrə bu günədək artıq ,4 minədək iş-
siz şəxs üçün kiçik bizneslər yaradıldığı 
bildirilib.

Görüşdə insan kapitalının inkişafı, 
“Azərbaycanda məşğulluğa dəstək” 
layihəsinin icrası, sosial müdafiə və 
məşğulluq proqramlarının genişləndi -
rilməsi, əmək və məşğulluq sahəsində 
gender bərabərliyinin təmin edilməsi, 
peşə hazırlığı sisteminin, sosial xidmət-
lərin təkmilləşdirilməsi və s. istiqamət-
lərdə görülən işlərə dair fikir müba-
dilələri aparılıb.

  
l  ə i

Sosial tərəfdașlara mükafatlar təqdim olunub
Həssas qruplara dəstək məqsədli korporativ sosial məsuliyyət 

tədbirlərində, onlarla bağlı məşğulluq proqramlarının icrasında aktiv 
iştirak edən sosial tərəfdaşların mükafatlandırılması  mərasimi keçirilib. 
DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində keçirilən tədbirdə 
iştirakçılar mərkəzlə, burada  həssas qrupların, o cümlədən, şəhid 
ailələrinin üzvləri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin yaradıcı 
potensialının inkişaf etdirilməsi üçün yaradılan şəraitlə, aparılan işlərlə 
tanış olublar. 

Tədbirdə çıxış edən Əmək və Əhali -
nin Sosial Müdafiəsi naziri Sahil Baba-
yev sosial müdafiə sisteminin güclən-
dirilməsinin, həssas qruplara qayğının 
artırılmasının Prezident İlham Əliyevin 
siyasətinin ana xəttini təşkil etdiyini vur-
ğulayıb. O, dövlət başçısının tapşırıq-
ları əsasında aparılan sosial islahatlar 
nəticəsində bu istiqamətdə ciddi irəlilə-
yişlərə nail olunduğunu bildirib.

Aktiv məşğulluq proqramlarının da 
ildən-ilə genişləndiyini bildirən S.Ba-
bayev qeyd edib ki, ötən il də sosial 
tərəfdaşlar ilə birgə işlər nəticəsində 40 
mindən çox şəxs işlə təmin olunub, 7 
mindən çox şəxsin haqqı ödənilən icti-
mai işlər proqramı, 2 min şəxsin birgə 
maliyyələşmə və kvota iş yerləri üzrə 
işlə təminatı həyata keçirilib. Həmçi-
nin bildirilib ki, keçən il 1  mindən çox 
şəxsin özünüməşğulluq proqramının 
dəstəyi ilə kiçik ailə biznesi qurulub, 4,  
min nəfər peşə hazırlığına cəlb olunub, 
70 minədək şəxsə peşəyönümü məs-
ləhət xidmətləri göstərilib. İşini itirmiş  
mindən çox şəxsə isə  işsizlikdən sığor-
ta ödənişi təyin olunub.

S.Babayev sosial tərəfdaşların məş-
ğulluq tədbirlərində, həssas qrupların 
məşğulluğunun təminatında göstərdiyi 
dəstəyi, irihəcmli sosial layihələrin icra-
sında özəl sektora aid şirkətlərlə aparı-
lan birgə işləri qeyd edib.

KOBİA, AMCHAM, ATİB, TUSİAB, 
MÜSİAD, Caspian Energy Club, Fran-
sa–Azərbaycan Ticarət Palatası, İsra-
il–Azərbaycan Ticarət Palatası, Azər-
baycan İnsan Resursları Assosiasiyası, 
AHİK və 1000-dən çox işəgötürənlə 
sıx əməkdaşlıq qurulduğu, sosial tərəf-

daşların reyestrinin yaradıldığı bildiri -
lib. Həmçinin sosial cəhətdən həssas 
qruplara, şəhid ailələri və müharibə iş-
tirakçılarına dəstək məqsədilə icra olu-
nan məşğulluq proqramlarında sosial 
tərəfdaşlarla fəal əməkdaşlığın həyata 
keçirildiyi vurğulanıb. Korporativ sosial 
məsuliyyət proqramlarının genişləndi -
rilməsi və çeşidinin artırılmasının əsas 
hədəflərdən olduğu qeyd edilib.

Digər çıxış edənlər həssas əhali 
qruplarının sosial dəstəklə təminatın-
da tərəfdaşların fəal iştirakının daha 
bir həmrəylik nümunəsi kimi təqdirəla-
yiq olduğunu qeyd edərək, bu sahədə 
görülən işləri yüksək dəyərləndiriblər. 
Qeyd edək ki, ilk dəfə ötən il 2021-ci il 
üzrə korporativ sosial məsuliyyət təd-
birlərində aktiv iştirak edən sosial tərəf-

daşlar mükafatlandırılıb. Bu dəfə də 
şəhid ailəsi üzvlərinin, müharibə iştirak-
çılarının, əlilliyi olan şəxslərin, qadın-
ların, gənclərin məşğulluğunun təmin 
olunmasına dəstək verən ən aktiv özəl 
sosial tərəfdaşlara, habelə “Əmək və 
Məşğulluq” altsistemi üzərindən gön-
dərişlər əsasında ən çox əmək müqa-
viləsi bağlayan özəl sosial tərəfdaşa və  

altsistemə daha çox vakansiya yerləş-
dirən özəl sosial tərəfdaşa mükafatlar 
təqdim edilib.

Tədbirdə Gənclər və İdman nazi-
ri Fərid Qayıbov, Ailə, Qadın və Uşaq 
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 
sədri Bahar Muradova, Kiçik və Orta 
Biznesin İnkişafı Agentliyinin KOBİA  
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov, deputatlar, digər hökumət və 
qeyri-hökumət qurumları, Azərbaycan 
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiya -
sı AHİK  və Azərbaycan Sahibkarlar 
Təşkilatları Milli Konfederasiyasından 
nümayəndələr, işəgötürənlər iştirak 
ediblər.

ə ifə   
l  ə i

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
            əhə i   f v l -c  il

“S rtal lar  təq im et iyi məlu-
matlar ə a a rta lu a lar  ə 

rtal lar  rta a u tu, a elə 
rtal lar tərəfi ə  lət i ari 

ə i rta aqlar  e a la ma , 
rta ya ə ilmə i, ə ilmə i ə 

əzarət ə art q ə ilmi  lət i a-
ri ə i rta aqlar  qaytar lma  

ay a ”  tə iq e ilmə 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 41 -V QD 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 2  iyul 
tarixli 20 nömrəli Fərmanında dəyişiklik 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respub -
likası Prezidentinin 2021-ci il 29 dekabr 
tarixli 1 44 nömrəli Fərmanının 2.1.1 
ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti ə  l

1 .  “Sığortalıların təqdim etdiyi məlu-

matlar əsasında sığortaolu-nanların və 
sığortalıların sığortaçıda uçotu, habelə 
sığortalılar tərəfindən dövlət icbari şəxsi 
sığorta haqlarının hesablanması, sığorta-
çıya ödənilməsi, ödənilməsinə nəzarət və 
artıq ödənilmiş dövlət icbari şəxsi sığorta 
haqlarının qaytarılması Qaydası” təsdiq 
edilsin əlavə olunur .

 Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan 
Respublikası Müdafiə Nazirliyinin sığorta-
olunanlarına münasibətdə uçotun bu Qə-
rarın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilən Qayda-
ya uyğun olaraq təşkili 2024-cü il yanvarın 
1-dən tətbiq edilir. 

 Azərbaycan Respublikasının Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi:

3.1. Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidmətinin və Azərbaycan 
Respublikası Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin 
müraciətlərinə əsasən barələrində məlu-
matların məxfiləşdirilməsi nəzərdə tutulan 
hər bir sığortaolunana tabeliyindəki Döv-
lət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bu 
Qərarın qüvvəyə mindiyi tarixdən 1 bir  
ay müddətində unikal kodun verilməsini 
təmin etsin  

3.2. bu Qərardan irəli gələn digər 

məsələləri həll etsin.
 Azərbaycan Respublikasının Müda-

fiə Nazirliyi:
4.1. dövlət icbari şəxsi sığorta haqqı-

nın 2023-cü il yanvarın 1-dən 2024-cü il 
yanvarın 1 dək ümumi say tərkibinə uy-
ğun olaraq ödənilməsini təmin etsin

4.2. barələrində məlumatların məx-
filəşdirilməsi nəzərdə tutulan sığortaolu -
nanlarına unikal kodun verilməsi üçün ən 
geci 2024-cü il iyunun 1-dək Azərbaycan 
Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət 
Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etsin.

5 .  Bu Qərarda dəyişiklik Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 
avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təs-
diq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarının hazırlanma-
sı və qəbul edilməsi qaydası haqqında 
Əsasnamə”nin 2. -1-ci bəndinə uyğun 
edilə bilər.

 Əli ƏSƏ OV,  
zər ay a  Re u li a   

Ba  aziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
           əhə i   f v l -c  il

“E er i i te la  e ə  ə ya e er i 
i te la a tə ir e ə  mə ullar zrə 
e l i izay  tələ ləri” i  tə iq e il-
mə i aqq a

“Enerji resurslarından səmərəli istifa-
də və enerji e ektivliyi haqqında” Azər-
baycan Respublikasının 2021-ci il 9 iyul 
tarixli 3 9-V Q nömrəli Qanununun tətbiqi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2021-ci il 20 avqust tarixli 1433 
nömrəli Fərmanının     1.1.12-ci yarım-
bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Ka-
bineti ə  l

1 .   “Enerji istehlak edən və ya enerji 
istehlakına təsir edən məhsullar üzrə eko-
loji dizayn tələbləri” təsdiq edilsin əlavə 
olunur .

 Azərbaycan Respublikasının Ener-
getika Nazirliyi Azərbaycan Respublika -
sının İqtisadiyyat Nazirliyi və Azərbaycan 
Respublikasının Ekologiya və Təbii Sər-
vətlər Nazirliyi ilə birlikdə qanunvericiliyin 
tələblərinə uyğun olaraq enerji istehlak 
edən və ya enerji istehlakına təsir edən 
məhsullar üzrə ekoloji dizayn tələblərinə 
dair texniki reqlamentlərin hazırlanması 
ilə bağlı tədbirlər həyata keçirsin.

  Bu Qərarın 1-ci hissəsi ilə təsdiq 
edilmiş “Enerji istehlak edən və ya enerji 
istehlakına təsir edən məhsullar üzrə eko-
loji dizayn tələbləri” “Texniki tənzimləmə 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qa-
nununun 7.1-ci maddəsinə uyğun olaraq, 
enerji istehlak edən və ya enerji istehla -
kına təsir edən məhsullar üzrə ekoloji di-
zayn tələblərinə dair texniki reqlamentlər-
lə eyni gündə qüvvəyə minir.

 Əli ƏSƏ OV,  
zər ay a  Re u li a   

Ba  aziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
           əhə i   f v l -c  il

“Y ə  ri li z alara m a i ət-
ə tət iq e ilə ilə  mə u iyyətləri  
ə u i tələ ləri  Siya ”   tə -
iq e ilmə i aqq a

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmla-
kın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
2022-ci il 30 dekabr tarixli 7 1-V Q nöm-
rəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin  2023-cü il 
31 yanvar tarixli 2007 nömrəli Fərmanının 
2.1.3-cü yarımbəndinin icrasını təmin et-
mək məqsədilə Azərbaycan Respublika -
sının Nazirlər Kabineti ə  l

1  “Yüksək riskli zonalara münasibət -

də tətbiq edilə bilən məhdudiyyətlərin və 
xüsusi tələblərin Siyahısı” təsdiq edilsin        
əlavə olunur .

  Azərbaycan Respublikasının Maliy-
yə Monitorinqi Xidməti ölkə və sahəvi risk 
qiymətləndirmələrinin nəticələrinə uyğun 
olaraq cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmla-
kın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı adekvat mü-
barizə sistemlərinə malik olmayan ölkələr 
barəsində maliyyə institutlarının məlumat-
landırılmasını təmin etsin.

 “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmla-
kın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qa-

nununun 9. -cı maddəsinə uyğun olaraq 
bu Qərarla təsdiq edilmiş “Yüksək riskli 
zonalara münasibətdə tətbiq edilə bilən 
məhdudiyyətlərin və xüsusi tələblərin Si-
yahısı”nın 3-cü və -ci hissələrində qeyd 
edilən məhdudiyyət və xüsusi tələblər 
müvafiq nəzarət orqanları vasitəsilə, digər 
hissələrdə qeyd edilən məhdudiyyət və 
xüsusi tələblər isə birbaşa olmaqla Azər-
baycan Respublikasının Maliyyə Monito-
rinqi Xidməti tərəfindən tətbiq edilir.

 Əli ƏSƏ OV,  
zər ay a  Re u li a   

Ba  aziri

ey  ərarlara e ilmi  əla ələri  tam mət i ilə . . .az ə  
. alqqazeti.az aytlar a ta  la ilər i iz.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin Aparatında 2023-cü ilin 
mart ayında vətəndașların qəbulu

C Ə D V Ə L İ
ə l   ə s ə l ü

 i i  i i ci vi i
Eyyubov Yaqub Abdulla oğlu 1

 i i  vi i 
Əhmədov Əl  Cavad oğlu 2

 i i  vi i 
Mustafayev Şahin Abdulla oğlu 3

 əh ə i
Məmmədov Rüfət Tofiq oğlu 

is di  əsi i  di i 
Əmiraslanov Azər Kamal oğlu 7

ici i is di əl ələ  əsi i  di i 
Rüstəmli Ruslan Rüstəm oğlu  9

əl l  ə ə d l  əsi i  di i
Paşayev akir İlqar oğlu 10

 və v icili  əs i  di i 
Qasımlı Xalid Akif oğlu 13

si l əsələlə  əsi i  di i 
Rəhimov Niyazi Süleyman oğlu 14,31

i  əsələlə  əsi i  di i və ifəsi i ic  də  
Həbibbəyli Ərəstü İsa oğlu 1

ə  və i  əs i  di i 
Hacızadə Elşən Mahmud oğlu 1

 və l i  əsi i  di i 
Qasımov Lətif Cəfər oğlu 17

i l  i i f  əsi i  di i 
Məcidov İlkin Sabir oğlu 27

i i i  əhə s l  və l əsə f  
əsi i  di i 

Mustafayev Feyruz Rəvayət oğlu
2

ə li  i si  və i v si  
əsi i  di i 

Pənahov Musa Sədi oğlu 
29

əhl əsi li  d fiə və səfə ə li  əsi i  di i 
Məmmədov Anar Rəhim oğlu 30

d  ə ə d l  ə c  s li s  i lə  i i 
ə l d  ə l l l .
v   əhə  ə l  v əsi  

ə l  1  l  l  d  d d l
ə l  l  ə l ə ə  ci 1 i   l  d d l
ə l s  1 -d  l
ə ll  l  əl ə ələ  ( 1 ) -1 -  ( 1 ) - -
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Ulu öndər və Qərbi Azərbaycan 

Bəlli olduğu kimi, XIX əsrin 30-cu illərindən etibarən kütləvi 
şəkildə köçürülərək tarixi Azərbaycan torpaqlarında, o 
cümlədən, İrəvanda və ətraf bölgələrdə məskunlaşdırılan 

ermənilər tədricən bu ərazidə möhkəmlənmiş, özlərinin terror-
siyasi təşkilatlarını qurmuş, müxtəlif vasitələrlə azərbaycanlı –
müsəlman-türk əhalisinin fi ziki məhvinə çalışmışlar. Bütün 
mənbələr və statistik sənədlər aydın şəkildə təsdiq edir ki, 
XIX əsrə qədər ermənilər heç vaxt Qafqazda, o cümlədən, 
Qarabağ bölgəsində kütləvi icma kimi yaşamamış, heç bir 
sahədə say üstünlüyünə malik olmamışlar. Nəhayət, tarixən 
azərbaycanlıların yaşadıqları ərazilər hesabına ermənilər 
özlərinə Cənubi Qafqazda dövlət qurmağa nail olmuşlar. 
Bundan sonrakı dövrdə isə azərbaycanlı əhalinin fi ziki məhvi 
ilə yanaşı, deportasiyası həyata keçirilmiş, ən nəhayət, XX əsrin 
90-cı illərində indi Ermənistan adlandırılan Qərbi Azərbaycan 
torpaqlarında əhalisi azərbaycanlılardan ibarət olan sonuncu 
kənd və şəhərlər də boşaldılmışdır. 

Ermənistan paralel olaraq 
Azərbaycan Respublikasının əra-
zilərini qəsb etmiş, uzun illər işğal 
prosesini davam etdirməklə həm 
də Qərbi Azərbaycandan depor-
tasiya olunan azərbaycanlılar 
məsələsini diqqətdən yayındır-
mağa çalışmışdır. Aparılan təhlil-
lər onu göstərir ki, Azərbaycanın 
böyük işğal problemi ilə qarşılaş-
masına, ölkənin dərin sosial-iq-
tisadi böhranlarla üzləşməsinə 
baxmayaraq, ümummilli lider 
Heydər Əliyev müxtəlif çıxışların-
da, nitq və bəyanatlarında Qərbi 
Azərbaycan məsələsinə toxun-
muş, tarixən xalqımıza məxsus bu 
ərazilərin taleyi ilə bağlı fikirlərini 
ifadə etmişdir. Birmənalı şəkildə 
demək olar ki, İrəvanın, əngə-
zurun, Dərələyəzin, Göyçənin və 
digər ərazilərin tarixinin öyrənil-
məsi, bu tarixin unudulmaması, 
gələcək nəsillərə çatdırılması ulu 
öndərin başlıca hədəfl ərindən biri 
olmuşdur. 

Hələ 199 -ci ildə Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Ko-
missiyasının iclasında ümummilli 
lider indiki Ermənistan adlandırı-
lan ərazilərin tarixən Azərbaycana 
mənsubluğu məsələsinə toxun-
muşdur. Həmin ilin dekabrında 
“İslam sivilizasiyası Qafqazda” 
mövzusunda beynəlxalq simpo-
ziumun iştirakçılarının bir qrupu 
ilə görüşdə çıxış edən ulu öndər 
Heydər Əliyev bir daha Qərbi 
Azərbaycan məsələsindən bəhs 
etmiş, Qafqazın müxtəlif ölkələrin-
dən olan nümayəndələrin qarşı-
sında açıq şəkildə mövqeyini belə 
ifadə etmişdi: “İndi Ermənistan ad-
lanan ərazi, Qərbi Azərbaycan –
İrəvan mahalı, Göyçə mahalı, 

əngibasar mahalı, əngəzur ma-
halı – bunlar hamısı müsəlmanlar, 
azərbaycanlılar yaşayan diyarlar 
olubdur. Təəssüf ki, bu ərazilər-
dən, diyarlardan müsəlmanlar 
çıxarılıblar, indi bu ərazilərdə bir 
nəfər də olsun müsəlman yox-
dur. Bu da Ermənistan millətçi-
liyi, erməni ekstremizmi, erməni 
şovinizmi siyasətinin nəticəsidir. 
Əgər Qafqazda İslam sivilizasiya-
sı haqqında danışırıqsa, həqiqəti 
demək lazımdır”.

Ulu öndərin nitqlərində və 
çıxışlarında İrəvanın ermənilərə 
verilməsi, bu tarixi şəhərin Azər-
baycana məxsus olması məsələsi 
xüsusi yer tuturdu. Heydər Əliyev 
həmin dövrdə cərəyan edən tarixi 
prosesləri ən müxtəlif arxivlərdə, 
hətta məxfi arxivlərdə saxlanı-
lan bir çox sənədlər əsasında bir 
çox tədqiqatçı və tarixçilərdən 
daha öncə təhlil edə bilmiş, bu 
məsələnin hansı şərtlər altın-

da baş verməsinə, Cümhuriyyət 
qurucularının məktublarında bu 
barədə bildirdikləri fikirlərə yaxın-
dan bələd olmuşdur. 199 -ci ildə 
çıxışlarından birində bu məsələyə 
toxunan ulu öndər demişdi: “Mə-
lumdur ki, o vaxtlar Azərbaycan 
Demokratik Respublikasını yara-
danlar Azərbaycan torpaqlarının 
bir hissəsinin, o cümlədən İrəva-
nın Ermənistana verilməsinə razı 
olmuşlar. Azərbaycan Demokratik 
Respublikasının Baş naziri Fətəli 
xan Xoyskinin Tifl isdən xarici işlər 
naziri Həsən Hacınskiyə teleqra-
mı bizim arxivlərimizdə var. ...O, 
eyni zamanda, xəbər verir ki, biz 
artıq ermənilərlə mübahisələri 
sona çatdırdıq, çünki biz İrəvanı 
ermənilərə verməyə razılaşdıq. 
Teleqram rus dilində yazılıb. Ora-
da deyilir: “M    

”.
Ümummilli lider çıxışında vur-

ğulayırdı ki, həmin dövr tarixinin 
dəqiq şəkildə öyrənilməsi, o dövrdə 
baş verən proseslərdən, tarixi ha-
disələrdən dərs çıxarılması zəruri-
dir. Ulu öndər 1999-cu ilin fevralın 
9-da Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının 7  illik yubileyi üzrə dövlət 
komissiyasının iclasında bir daha 
İrəvanın Ermənistana verilməsi 
məsələsinə toxunmuş, eyni zaman-
da, sovetləşmədən sonra əngəzur 
mahalının Ermənistana verilməsinə 
diqqəti cəlb etmişdi.

Ümumiyyətlə qeyd etmək la-
zımdır ki, Heydər Əliyevin nitq 
və çıxışlarında İrəvan məsələsi 
qədər əngəzur məsələsi də əhə-
miyyətli yer tutmuşdur. O, əngə-
zurun Ermənistana verilməsinin 
ağır fəsadlarını zamanında çox 
doğru şəkildə qiymətləndirmiş, 
məhz bu prosesin Azərbaycanın 
ayrılmaz tərkib hissəsi olan Nax-
çıvanı Azərbaycanda fiziki baxım-
dan ayrı saldığını qeyd etmişdi. 
Heydər Əliyev 199 -ci ildə çıxış-
larından birində bu ağrılı məqama 
toxunaraq demişdi: “ əngəzur 
mahalının, o cümlədən onun bir 
hissəsi olan Mehri, Qafan rayon-
larının – Azərbaycan torpaqlarının 
1920-ci ildə Ermənistana verilmə-
si bizim tariximizdə Azərbaycan 
torpaqlarının əldən getməsinin 
çox ağır bir hadisəsidir”. Diqqət 
yetirdiyimiz zaman ümummilli lide-
rin bu tarixi Azərbaycan ərazilərini 
adlandırarkən məhz onların tarixi 
adlarından istifadə etməsidir. Ulu 
öndər Meğrinin, Qafanın tarixini, 
həmin ərazilərin Azərbaycan döv-
lət və imperiyalarının tərkibində 
olduqlarını gözəl bilirdi. 

Tarixi qaynaqlardan bəllidir 
ki, hələ X -X  əsrlərdə yaşa-
mış Yaqut Həməvi öz əsərində 

Kabban Qafan , Qiran Kiran , 
Naxcuvan, Naşava şəhərlərinin 
Azərbaycan vilayətinin ərazisində 
və yaxud Azərbaycanla Baylakan 
arasında yerləşdiyini göstərmiş-
dir. Hülakülər dövlətində vəzir 
vəzifəsində çalışmış Fəzlullah 
Rəşidəddinin verdiyi məlumatlara 
görə, bu dövrdə Qapan ərazisi də 
Naxçıvan tüməninə daxil olmuş-
dur. Əfşarların idarəçiliyi dövrün-
də Naxçıvan ölkəsinin tərkibinə 
11 mahal daxil olmuşdur. Həmin 
dövrdə Meğri, Qafan, və Qara-
kilsə Sisyan , Tatef əraziləri də 
məhz Naxçıvan ölkəsinin tərkibin-
də olmuşdu. Yuxarıda tarixi qay-
naqlardan gətirilən bütün faktları 
nəzərə aldıqda, ölkənin Ana Qa-
nunun hazırlandığı bir toplantıda 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 

əngəzur məsələsinə toxunması, 
Azərbaycanın strateji əhəmiyyətə 
malik hissəsi ilə bağlı fikirlər səs-
ləndirməsi həm tarixi, həm siyasi 
baxımdan xüsusi hadisələr kimi 
qeyd olunmalıdır. 

Tarixi tədqiqatlar sübut edir ki, 
hazırda Azərbaycan Respublika-
sının tərkibində qalan Qərbi Azər-
baycan coğrafiyasına aid ərazilər-
dən biri Naxçıvan, digəri isə Şərqi 

əngəzurdur. Tarixən Qərbi Azər-
baycanın iki başlıca mərkəzindən 
biri İrəvan şəhəri olmuşdursa, 
digəri Naxçıvan şəhəri idi. Heç 
də təsadüfi deyildir ki, Əfşarlar sü-
laləsinin idarə etdiyi Böyük Azər-
baycan dövlətinin parçalanma-
sından sonra Qərbi Azərbaycan 
ərazilərində meydana çıxmış iki 
xanlıqdan biri İrəvan xanlığı idisə, 
digəri Naxçıvan xanlığı olmuşdur. 

Ümummilli lider XX əsrin 
20-ci illərində regionda yaranmış 
ağır geosiyasi şəraitdə Naxçıvan 
ərazisinin Azərbaycanın ayrıl-
maz tərkib hissəsi kimi qorunub 
saxlanılmasını tarixi nailiyyət he-
sab edirdi. Heydər Əliyev hətta 
o zaman qəbul edilən bəzi rəsmi 
dövlət qərarlarına baxmayaraq, 
Naxçıvan əhalisinin buna qar-
şı çıxmasını böyük qəhrəmanlıq 
kimi dəyərləndirirdi: “İndi biz bili-
rik ki, dövlətlərarası işləri görmək 
nə qədər çətindir. Amma təsəvvür 
edin, 1920-21-ci illərdə nə indiki 
nəqliyyat, kommunikasiya va-
sitələri var idi, nə də indiki başqa 
imkanlar var idi. Bunların heç biri 
olmadığı halda, Azərbaycanın o 
vaxtkı fədakar insanları Azərbay-
canın qorunub saxlanılması üçün 
də nə qədər mübarizə aparıblar. 
Biz bunu heç vaxt unutmamalıyıq, 
qiymətləndirməliyik. Səhvlər də 
olubdur, həmin səhvlərə görə biz 
böyük itkilər də vermişik və indiyə 
qədər qaytara bilmədiyimiz itkilər 
vermişik. Ancaq böyük uğurlar da, 
nailiyyətlər də olubdur. Bunlardan 
biri də Naxçıvana aid olan həmin 
bu Moskva və Qars müqavilələri-
dir və bunlar üçün çalışan, onları 
əldə edən Azərbaycan Respub-
likasının o vaxtkı rəhbərləri olub-
lar”.

Ümumiyyətlə, ümummilli li-
der nəinki sovetləşməyə qədərki 
dövrdə və XX əsrin 20-ci illərinin 
əvvəllərində, sonrakı illərdə də 
Qərbi Azərbaycan ərazilərinin Er-
mənistana hissə-hissə verilməsi 
ilə bağlı məsələlərə də toxunmuş-
dur. Belə çıxışlarından birində ulu 
öndər 1929-cu ildə Naxçıvanın Er-
mənistana verilən kəndləri, eləcə 
də Şərqi əngəzurun bəzi ərazilə-
rinin verilməsindən bəhs edərkən 
demişdir: “Bəli, bu həqiqətdir ki, 
1929-cu ildə aqafqaziya MİK-in 
qərarı ilə Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının burada adı çəkilən 
kəndləri, 7 kvadratkilometr tor-
pağı Ermənistana verilmişdir. Bu 
həqiqətdir. Ancaq tək bu deyil. 
Bəhs etdiyimiz ərazi Naxçıvan 
Muxtar Respublikasından verilmiş 
ərazidir. Amma bu tərəfdən – in-
diki əngilan, Qubadlı rayonları 
tərəfindən də torpaqlar verilibdir. 
Məsələn, məlumdur ki, Mehri ra-
yonunda böyük bir Nüvədi kəndi 
var. O, çoxminlik əhalisi olan bir 
kənddir, sırf azərbaycanlı kən-
didir. Nüvədi Arazın sahilində 
Naxçıvanla Azərbaycanın böyük 
torpağını ayıran, indi Ermənista-
nın olan Meğri rayonunda, həmin 
məsafənin düz ortasında yerləşir. 
Həmin Nüvədi kəndi də 1929-cu 
ildə Azərbaycanın tərkibindən Er-
mənistana verilibdir”.

Ulu öndər XX əsrin 0-cı il-
lərinin sonlarında Ermənistanın 
Azərbaycana aid yeni torpaqları 
Azərbaycandan qopararaq, özünə 
qatmaq cəhdlərinin də birbaşa 
şahidi olmuş, 19 -ci ildə Azər-
baycan SSR-də bu istiqamətdə 
qəbul edilmiş bəzi yanlış qərar-
ların qarşısını 19 9-cu ildə haki-
miyyətə gəldikdən dərhal sonra 
almışdı. Qeyd etmək lazımdır ki, 
həmin dövrdə Sədərək, Ordubad, 
Gədəbəy, Qubadlı, Laçın rayonla-
rının bəzi ərazilərinin və yaşayış 
məntəqələrinin Ermənistan SSR-ə 

verilməsi nəzərdə tutulurdu. Əs-
lində, bu cür siyasət yürütmək-
lə Sovet hakimiyyəti tarixi Qərbi 
Azərbaycan ərazilərinin Azərbay-
can SSR-in ərazisində qalan digər 
hissələrini də qopararaq Ermənis-
tan adlandırılan dövlətə birləşdir-
mək məqsədi güdürdü. 

Heydər Əliyev Naxçıvanın 
qorunmasını, onun tarixinin, mə-
dəniyyətinin öyrənilməsini həm 
də ona görə vacib hesab edirdi 
ki, ermənilərin bu əraziyə iddi-
aları səngimək bilmirdi. Heydər 
Əliyev Naxçıvanla bağlı ermə-
nilərin atdıqları addımları, ideoloji 
işi faktlarla ifşa edir, həmçinin bu 
istiqamətdə Azərbaycan Respub-
likasının da öz konsepsiyasının 
olmasını vacib hesab edirdi. Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının 
7  illik yubileyi ilə əlaqədar ya-
radılmış komissiyanın üzvləri ilə 
görüşərkən bu məqama toxunan 
ümummilli lider vurğulamışdı: “Biz 
Naxçıvana aid iki mənfi meyillə 
rastlaşırıq. Birincisi, Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı torpaq iddiası 
və xüsusən Naxçıvana qarşı son 
vaxtlar güclənmiş torpaq iddiası. 
Bu məlumdur. Bizim alimlərimiz 
də burada dedilər ki, bir çox er-
məni alimləri, – indi təkcə alimləri 
deyil, adi insanlar da, siyasətçilər 
də, – Azərbaycanın torpaqlarının 
çoxunun guya Ermənistana məx-
sus olduğunu sübut etməyə ça-
lışırlar. İndi isə, görünür ki, onlar 
yeni bir hücuma, Naxçıvana qarşı 
hücuma başlayırlar”

Tarixi həqiqətləri dərindən 
bilənlərə yaxşı məlumdur ki, ulu 
öndər Heydər Əliyevin özü əslən 
Qərbi Azərbaycanın əngəzur 
bölgəsinin Qarakilsə mahalının 
Comərdli kəndindəndir. Heydər 
Əliyevin Qərbi Azərbaycan tor-
paqları ilə bağlı zəngin tarixi bil-
giləri, azərbaycanlıların vaxtilə 
həmin torpaqlardan deportasiyası 
məsələsinə yanaşması həm də 
onun əcdadlarının həmin ərazilə-
rin gerçək sahibləri olması hissin-
dən irəli gəlirdi. Heç də təsadüfi 
deyildir ki, azərbaycanlılara qar-
şı ermənilər tərəfindən XX əsrin 
əvvəllərində törədilən soyqırımı 
siyasətinə hüquqi siyasi qiyməti 
verən Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti məhz Heydər 
Əliyev olmuşdur. Ulu öndər həm 
də Qərbi Azərbaycanın aborigen 
sakinlərinin həmin ərazilərdən de-
portasiyası və bu prosesin ağrılı 
nəticələri ilə bağlı hüquqi sənəd 
imzalamış ilk dövlət başçısı kimi 
tarixə düşmüşdür. Ulu öndər azər-
baycanlı əhaliyə qarşı törədilən 
soyqırımı və deportasiyalarla bağ-
lı demişdi: 

“Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı bu siyasəti XX əsrdə həmişə 
davam edibdir. Mən bu torpaqlar-
la əlaqədar məsələni dedim. 0 il 
bundan əvvəl, 194 -19 3-cü illər-
də azərbaycanlılar Ermənistandan 
deportasiya olunublar. O, Azər-
baycan torpaqları idi. Həmin tor-
paqlardan, hansılar ki, o vaxtlar –
191 , 1919, 1920-ci illərdə mü-
bahisə nəticəsində Ermənistanın 
əlinə keçdi, ondan sonra – 40- 0 
il yaşayandan sonra – 194 -ci ildə 
hesab elədilər ki, azərbaycanlıla-
rı oradan tamamilə çıxartmaq la-
zımdır, sonra heç kim deməsin ki, 
bunlar Azərbaycan torpağı olub-
dur”.

Heydər Əliyev İrəvan şəhəri-
nin, ətraf bölgələrin etnodemoq-
rafik tərkibinin necə dəyişdirilmə-
sinə dair də zəngin biliklərə malik 
idi və Azərbaycan tarixçiləri ilə 
keçirdiyi ən müxtəlif görüşlərində 
bu faktları, tədqiqat istiqamətləri-
ni qeyd edir, onlara yeni axtarış-
lar üçün istiqamətlər verirdi. Belə 
görüşlərdən birində Heydər Əliyev 
arxiv sənədlərindəki faktların XX 
əsrin əvvəllərində, konkret olaraq 
191 -1920-ci illərin özündə belə 
İrəvan şəhərində azərbaycanlı-
ların əhalinin 0 faizdən artığını 
təşkil ediyini vurğulamışdı. O de-
mişdi: “İndi Ermənistan yerləşən 
ərazi də Azərbaycan torpağıdır. 
Bəli, mənim imzaladığım fərman-
da göstərilibdir. İrəvan xanlığının 
tarixi məlumdur. ... aqafqazi-
ya statistikasının məlumatlarına 
görə, 191 -1919-cu illərdə həmin 
İrəvan şəhərində azərbaycanlılar 

0 faizdən çox olmuşdur. Mənim 
dediyim bu rəqəm 191 -1919-cu 
illərə aiddir”. 

Ulu öndər Qərbi Azərbaycanın 
aborigen sakinlərinin – azərbay-
canlıların düşüncəsinə xarakterik 
xüsusiyyətlərinə dərindən bələd 
idi. Ulu öndər bu baxımdan za-
man-zaman, həm, ümumilikdə, 
Qərbi Azərbaycan əhalisinin, 
həm də orada yaşayan insanlar 
haqqında fikirlərini səsləndirmiş, 
onların dəyanətini, Azərbaycan 
sevgisini yüksək qiymətləndirmiş-
di. 

Maraqlı məsələlərdən biri də 
ondan ibarətdir ki, ümummilli lide-

rin nitqlərindən və çıxışlarında həm 
də bu gün aktual olan repatriasiya 
– Vətənə qayıdış məsələsi əksini 
tapmışdır. 199 -ci ilin dekabrın-
da “İslam sivilizasiyası Qafqazda” 
mövzusunda beynəlxalq simpo-
ziumun iştirakçıları ilə görüşdə 
Heydər Əliyev qayıdış prosesinin 
gələcəkdə reallaşacağına inamını 
ifadə edərək demişdi: “Mən buna 
inanıram. İnanıram ki, o yerlərin 
sahibləri – müsəlmanlar, azərbay-
canlılar oraya qayıdacaqlar”. 

Bütün bu məqamları və gü-
nümüzdə cərəyan edən pro-
sesləri nəzərə aldıqda bir fikri 
qətiləşdirmək mümkündür. Azər-
baycan Respublikasının Prezi-
denti, müzə  ər Ali Baş Komandan 
İlham Əliyev Konstitusiyamızdan 

irəli gələn vəzifələri yerinə ye-
tirərək nəinki Azərbaycan döv-
lətinə uğurla rəhbərlik edir, həm 
də Azərbaycan dövlətinin varislik 
əlaqəsini böyük müdrikliklə təmin 
edir. Prezident İlham Əliyev Azər-
baycan dövlətinin qarşısındakı 
strateji hədəfl əri tarixə, dövlətçilik 
prinsiplərinə və milli maraqlara 
əsaslanaraq reallaşdırır. Bu yol 
Heydər Əliyev yoludur, bu, Azər-
baycan ümummilli liderin görmək 
istədiyi Azərbaycandır. 
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Heydər Əliyev və Gürcüstanda 
Azərbaycan mədəniyyəti
Bu il Azərbaycan xalqı və dünya azərbaycanlıları 

ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyini qeyd edir. 
Mən xoşbəxt adamam ki, ulu öndərlə şəxsən görüşüb, söhbət 
etmişəm. Onunla görüş, onun soydaşlarımıza qayğısı mənim, 
eləcə də Gürcüstanda yaşayan digər azərbaycanlıların 
həyatında dərin iz buraxıb.

Bu sözləri Gürcüstan 
Azərbaycanlı Ağsaqqallar Şu-
rasının sədri İsak Novruzov 
söyləyib. O, ümummilli liderlə 
unudulmaz görüşünü xatırla-
yaraq deyib: “199 -cı il yan-
varın -də Şəmkir Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Aslan 
Aslanovun təşkilatçılığı ilə 
mən, sabiq deputatlar Ramiz 
Bəkirov və Hidayət Hüseynov 
Heydər Əliyevlə görüşdük. 
Bu görüş bizim üçün tarixi, 
həm də çox məsuliyyətli görüş 
oldu”.

Onun sözlərinə görə, hə-
min illərdə Azərbaycanda ol-
duğu kimi, Gürcüstanda da 
vəziyyət gərgin olub. Buna 
baxmayaraq, Gürcüstan par-
lamentinin deputatları bü-
tövlükdə, ölkəyə, xüsusən 
də azərbaycanlılara kömək 
göstərilməsi ilə bağlı Heydər 
Əliyevə müraciət ediblər.

İsak müəllim xatırlayır ki, 
keçən əsrin 90-cı illərinin orta-
larında Gürcüstanda vəziyyət 
daha ağır idi. Bunu nəzərə 
alaraq, ulu öndərə bildiriblər 
ki, azərbaycanlılar işgüzardır, 
zəhmətkeşdir, hər necə olsa 
öz başlarını dolandırırlar. La-
kin ciddi problemləri də var. 
Bununla yanaşı, bir sıra icti-
ma problemlər həllini gözləyir. 
Məsələn, Tbilisidə M.F.Axun-
dovun Ev Muzeyinin təmirə 
ehtiyacı var. Bildiriblər ki, Gür-
cüstan çoxmillətli dövlətdir və 
burada hər bir millət öz mədə-
niyyəti ilə tanınır.

Dahi şəxsiyyət, böyük si-
yasi xadim Heydər Əliyev on-
ları dinlədikdən sonra muzey 
məsələsi ön plana çəkilib. Çox 
keçmədən muzey əsaslı təmir 
olunub və bu gün Azərbaycan 
mədəniyyətinin təbliğində mü-
hüm rol oynayır.

Ulu öndərlə digər görüşlə-
rini xatırlayan İsak Novruzov 
deyib: “Heydər Əliyev Gürcüs-
tana səfərə gələndə Rustaveli 
adına Opera və Balet Teatrın-
da azərbaycanlılarla görüşdü. 
Həmin görüşdə Azərbaycan 
lideri mühüm tarixi əhəmiyyət 
kəsb edən fikirlər söylədi. O, 
bizə müraciət edərək dedi ki, 
siz diaspor deyilsiniz. Siz Gür-
cüstanda aborigen xalqsınız 
və Gürcüstan sizin vətəniniz-
dir. Siz də bizim soydaşları-
mızsınız, tək deyilsiniz”.

Görüşdə İsak müəllim ulu 
öndərə yanacaq məsələsi ilə 
bağlı vacib məlumat çatdırıb. 
Bildirib ki, Azərbaycandan 
Gürcüstana verilən yanacaq 
bəzi düşmən qüvvələrin əli ilə 
Ermənistana ötürülür. Heydər 
Əliyev isə qeyd edib ki, Bakı 

məhz azərbaycanlılara görə, 
Gürcüstana yanacaq verir. O, 
eyni zamanda, sübut üçün 
sənəd istəyib. İ.Novruzov la-
zımi sənədləri Heydər Əliyevə 
təqdim edib. Sonralar o, Bakı-
da olanda öyrənib ki, Heydər 
Əliyev həmin məsələni araşdı-
rıb və məlumat təsdiqini tapıb.

İ.Novruzovun sözlərinə 
görə, Gürcüstanda aborigen 
azərbaycanlılarla yanaşı, 
müxtəlif vaxtlarda Azərbay-
candan köçüb buraya gələn-
lər də var: “Bizim də kökü-
müz Azərbaycana gedib çıxır. 
Buradakı azərbaycanlıların 
qədim tarixi, mədəniyyəti, 
adət-ənənələri var. Telavi ra-
yonunun Qaracala kəndinin 

00 ildən çox yaşı var. Laqo-
dexinin Qabal kəndi, həmçi-
nin, çox qədimdir. Ulu öndər 
də bunu yaxşı bilirdi. Ona 
görə də hər zaman çalışırdı 
ki, soydaşlarımız öz mədəniy-
yətlərini, ana dili və digər milli 
keyfiyyətlərini unutmasınlar”.

Ümummilli liderimizin cid-
di səyləri nəticəsində bu gün 
paytaxt Tbilisidə M.F.Axundo-
vun, Nəriman Nərimanovun, 
eləcə də Cəlil Məmmədqulu-
zadənin ev muzeyləri fəaliyyət 
göstərir. Tbilisidəki küçələ-
rin birinə Bakı, bir sıra digər 
küçələrə isə Azərbaycanın 
görkəmli şəxsiyyətlərinin adı 
verilib.

İ.Novruzov deyib: “Qətiy-
yətlə deyə bilərik ki, bu gün 
Azərbaycanla Gürcüstan 
arasında nümunəvi dostluq 
əlaqələri var. Bu gün Tbilisinin 
mərkəzində və Rustavi şəhə-
rində Heydər Əliyev parkının 
salınması, ulu öndərin abidə-
sinin ucaldılması ölkələrimiz 
arasındakı möhkəm və sarsıl-
maz dostluğun bariz nümunə-
sidir”.

Gürcüstan Azərbaycanlı 
Ağsaqqallar Şurasının sədri 
sonda bildirib: “Azərbaycanın 
müdrik və praqmatik Prezi-
denti İlham Əliyev də ulu ön-
dərin siyasi kursunu uğurla 
davam etdirir. Ona görə də 
inanırıq ki, ölkələrimiz arasın-
da əsrlər boyu mövcud olmuş 
dostluq münasibətləri daim 
yaşayacaq. Heydər Əliyevin 
xatirəsi isə Gürcüstan azər-
baycanlılarının və gürcü xalqı-
nın yaddaşından heç vaxt si-
linməyəcək”.

ərima  ƏLİYEV

2023 – “Heydər Əliyev İli”
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Yeri gəlmişkən, Mikayıl Cabbarovun 
digər bir paylaşımında Sahibkarlığın İn-
kişafı Fondu tərəfindən özəl sektorun in-
kişafına yönəldilən son bir ildəki maliyyə 
həcmləri də diqqətə çatdırılaraq hesabat 
dövrü ərzində verilmiş güzəştli kreditlərin 
məbləğinin 9,7 faizinin regionların payı-
na düşdüyü bildirilib. Həmçinin regionlar -
da bizneslərin dayanıqlılığının artırılması 
və sahibkarlıq mühitinin təşviqinin priori -
tet istiqamətlərdən olduğu diqqətə çatdı-
rılıb. 

Burada onu da vurğulayaq ki, adıçə-
kilən fond tərəfindən 2022-ci ildə verilmiş 
güzəştli kreditlərin əhəmiyyətli hissəsi 
mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlə-
rinin payına düşüb. Ötən il həmin biznes 
subyektlərinə ayrılan kreditlər layihə sayı 
üzrə 99,9 faiz, məbləğ üzrə isə 9 ,3 faiz 
təşkil edib.

Güzəştli kreditlərin tətbiqi, eləcə də 
sahibkarlığın inkişafına yönəldilən digər 
layihələr nəticəsində 2022-ci ilin yekun-
larına görə, Azərbaycanda ÜDM-də özəl 
sektorun payı 3,  faizə çatıb. Sahibkar -
lıq subyektlərinin 99 faizi kiçik və orta 
müəssisələrin payına düşüb.

Özəl sektora göstərilən belə bir diqqət 
və qayğının nəticəsi, şübhəsiz ki, ölkədə 
əldə edilən bütün sosial-iqtisadi uğurları 
şərtləndirib, iqtisadiyyatın dinamik inkişa -
fına həlledici təsir göstərib. 

Hazırda ölkə iqtisadiyyatının daya-
nıqlılığının şaxələndirilməsi və rəqabət 
qabiliyyətinin təmin edilməsi qarşıya 
iqtisadi islahatlar üzrə əsas vəzifə kimi 
qoyulub. Bu məqsədlə son illərdə sahib- 
karlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi, in-
vestisiya və biznes mühitinin daha da 
yaxşılaşdırılması, qanunvericilik baza-
sının təkmilləşdirilməsi, institusional is-
lahatların aparılması, dövlət tərəfindən 
sahibkarlara hərtərəfli dəstək verilməsi 
istiqamətlərində bir sıra mühüm qərarlar 
qəbul edilib. Bütün bunların sayəsində 
Azərbaycan hazırda dünyanın ən sürətlə 
və dayanıqlı inkişaf edən ölkəsinə çevri-
lib.

Özəl bölmənin dövlət dəstək alətlə-
rindən daha geniş istifadəsi qeyri-neft 
sektorunda müasir texnologiyalara əsas-
lanan yeni istehsal və emal müəssisələri -
nin, infrastruktur sahələrinin yaradılması-
na, real sektora investisiya qoyuluşlarının 
sürətlənməsinə əlverişli şərait yaradır.

Kiçik və orta sahibkarların maliyyə 
vəsaitlərinə olan tələbatının ödənilməsi -
nin real mənbəyi kimi sahibkarlığa dövlət 
maliyyə yardımı mexanizmi formalaşdırı-
lıb ki, bu da yuxarıda xatırlatdığımız kimi, 
əsas etibarilə İqtisadiyyat Nazirliyinin 
Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaiti 
hesabına güzəştli maliyyələşmə mexa-
nizmlərinin tətbiqi ilə səciyyələnir. Fon-
dun vəsaiti qeyri-neft sektorunun inkişafı, 
innovativ texnologiyaların tətbiqi və ixrac 
əməliyyatları üzrə investisiya layihələri -
nin maliyyələşdirilməsinə yönəldilir.

Sahibkarların investisiya təminatının 
gücləndirilməsində “Azərbaycan İnves-

tisiya Şirkəti” ASC-nin xüsusi rolu var. 
Ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişa -
fına töhfə vermək, həyata keçirilən əlve-
rişli layihələrə investisiya qoymaq, rəqa-
bətqabiliyyətli və əlavə dəyər yaradan, 
xüsusilə ixracyönümlü və ya idxaləvəz -
ləyici layihələrdə iştirak şirkətin əsas 
məqsədlərindəndir.

Hazırda ölkə üzrə sahibkarlıq sub-
yektlərinin 99,  faizini kiçik və orta sa-
hibkarlıq qurumları təşkil edir. Onların 
isə əlavə dəyərin yaradılmasında, ixrac, 
məşğulluq və investisyalarda payı getdik-
cə artır. 

Kiçik və orta sahibkarlığın ölkə iqtisa-
diyyatında rolunun və rəqabət qabiliyyə -
tinin yüksəldilməsi, bu sahədə idarəçilik 
sisteminin müasir tələblərə uyğunlaş -

dırılması və institusional dəstək mexa-
nizmlərinin formalaşdırılması məqsə-
dilə İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində 
yaradılan Kiçik və Orta Biznesin KOB  
İnkişafı Agentliyi tərəfindən kiçik və orta 
biznes strukturlarının iqtisadiyyatda ro-
lunun, həmçinin rəqabət qabiliyyətinin 
artırılması, maliyyə resurslarına və satış 
bazarlarına çıxışının genişləndirilməsi 
istiqamətində müxtəlif təşviq və dəstək 
mexanizmləri həyata keçirilir. KOB dostu 
ofisləri, KOB İnkişaf Mərkəzləri, KOB-lar 
üçün təhsil, elm, tədqiqat layihələrinin 
maliyyələşdirilməsi, “Startap şəhadət-
naməsi”nin verilməsi buna misal ola bilər.

Vaqif B YR MOV,  
“Xalq qəzeti”
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Son illər ölkəmizdə özəl sektorun 
dinamik inkişafı məqsədilə bir sıra 
əhəmiyyətli layihələr həyata keçirilib. 
Sahibkarlıq sahəsində lisenziya tələb 
olunan fəaliyyət növləri əhəmiyyətli 
dərəcədə azaldılıb. İnvestisiya qoyu-
luşunun stimullaşdırılması üçün in-
vestisiya təşviqi sənədinin verilməsi 
diqqətdə saxlanılıb. 

Hazırda sahibkarlığın inkişafına 
müsbət təsir göstərən amillərdən biri 
olan satınalmalar sahəsində kotirovka 
sorğusu proseduru tamamilə elekt-
ronlaşdırılaraq vahid internet porta-
lı – etender.gov.az vasitəsilə həyata 
keçirilir. Özəl sektorda müsbət göstə-
ricilərin əldə edilməsi məqsədilə ver-
gi qanunvericiliyində həyata keçirilən 
köklü islahatlar bu gün də davam et-
dirilir. Bu tədbirlər özəl sektorun fəaliy-
yətinin gücləndirilməsini, şə aflığın və 
hesabatlılığın artırılmasını, rəqəmsal -
laşmanın geniş vüsət almasını, rəqa-
bət mühitinin inkişafını şərtləndirir. 

Sahibkarlığın inkişafına sistemli və 
ardıcıl dövlət dəstəyinin daha bir nü-
munəsi kimi Export.az elektron ticarət 
portalını göstərmək olar. Portal sahi-
bkarlıq subyektlərinin biznes əlaqələ -
rində etibarlı vasitəçi, dünya biznesinə 
asan çıxış imkanının yaradılması mis-
siyasını yerinə yetirir.

Hazırda rəqabət üzrə yeni elekt-
ron, keyfiyyət portallarının hazırlan -
ması, həmçinin dövlət satınalmaları 
portalının funksiyalarının genişləndiril -
məsi nəzərdə tutulur. 

Qeyd edək ki, 2022-ci ilin yekun-
larına görə, Azərbaycanda ÜDM-də 
özəl sektorun payı 3,  faiz təşkil 
edib. Sahibkarlıq subyektlərinin 99 fa-
izi kiçik və orta müəssisələrin payına 
düşür.

Bütün bu tədbirlərin həyata keçi-

rilməsi sahibkarlığın yaxın gələcək-
də yeni bir mərhələyə daxil olacağını 
deməyə əsas verir. Bu, Azərbaycan 
Respublikasının 2022–202 -cı illər 
üzrə sosial-iqtisadi inkişaf strategi-
yasında da bildirilir. Həmin sənədə 
əsasən, növbəti 10 il ərzində özəl 
sektorun iqtisadiyyatda payının  fa-
izə çatdırılacağı, sahibkarlıq fəaliyyəti 
üzərində izafi tənzimləmənin tam opti-
mallaşdırılacağı gözlənilir. 

Qarşıdakı illər ərzində sahibkarlı-
ğa dövlət dəstəyi mexanizmlərinin ef-
fektivliyi, ünvanlılığı və şə aflığı daha 
da gücləndiriləcək. Uğurlu ölkələrin 
təcrübələri əsasında biznes startapla-
rının və inkubatorlarının, ixracyönüm -
lü istehsal və xidmətlər üzrə biznes 
layihələrinin dəstəklənməsi mexa-
nizmləri təkmilləşdiriləcək. Nəticədə, 
sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq 
və mövcud fəaliyyətini genişləndir -
mək istəyənlər, xüsusilə kiçik və orta 
bizneslər üçün yeni maliyyələşmə 
mexanizmləri yaradılacaq. Bu əsasda 
sahibkarlara dəstək üzrə sərf olunan 
maliyyə vəsaitinin 20 30 faizi mikro, 
3 4  faizi kiçik və 2 3  faizi orta 
sahibkarlara yönəldiləcək. 

Bir sözlə, həyata keçirilən geniş-
miqyaslı layihələr iqtisadi artım üçün 
ölkədə makroiqtisadi dayanıqlığı, ma-
liyyə sektorunun bütün seqmentlərinin 
sabitliyini şərtləndirəcək. 

Ekspert rəyi

Azərbaycan məhsullarının bazarı genişlənir 
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin 

yaydığı məlumata əsasən, ötən il ərzində Azərbaycanın ümumi 
ixracı 38,1 milyard ABŞ dolları, qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 3,05 
milyard ABŞ dolları təşkil edib. Qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 2021-ci 
illə müqayisədə 12,4 faiz artıb. Aqrar və aqrar-sənaye məhsulları 
üzrə birgə ixracın statistik dəyəri 912,4 milyon ABŞ dollarına çatıb. 
2022-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində ixrac olunan meyvə-
tərəvəz məhsulları aqrar məhsullar qrupunun 93 faizini təşkil edib. 
Qeyri-neft-qaz ixracının tərkib hissəsində əhəmiyyətli yer tutan 
aqrar-sənaye məhsullarının yaratdığı dəyər ötən ilin müvafiq dövrü 
ilə müqayisədə 35,4 artıb. 
Burada diqqətçəkən bir 

məqam da Azərbaycan Res-
publikasının hüquqi və fiziki 
şəxsləri tərəfindən 2022-ci ildə 
dünyanın 1  ölkəsindəki tərəf-
daşları ilə ticarət əməliyyatla -
rının həyata keçirilməsi, 121 
ölkəyə məhsul ixrac edilməsidir. 

Onu da qeyd edək ki, Döv-
lət Statistika Komitəsinin yaydı-
ğı məlumata görə, 2021-ci illə 
müqayisədə ölkəmizin xarici 
ticarət dövriyyəsi faktiki qiymət-
lərlə 7,7 faiz, real ifadədə ,4 
faiz, o cümlədən ixrac ,7 faiz, 
idxal isə 1,7 faiz artıb. Ötən il 
qeyri-neft-qaz məhsullarının ix-
racı əvvəlki illə müqayisədə fak-
tiki qiymətlərlə 12,3 faiz, real ifa-
dədə 4,2 faiz artaraq 3 milyard 
47,7 milyon dollar təşkil edib.

Heç şübhəsiz, belə bir müs-
bət göstəricilərin əldə olun -
masında Azərbaycanın ixrac 
coğrafiyasının getdikcə geniş -
lənməsi önəmli rol oynayıb. Bu 
gün ixrac ünvanları sırasında 
qonşu ölkələrlə yanaşı, ABŞ 
kimi dövlətlər də yer alıb. Yeri 

gəlmişkən, İqtisadi onaların 
İnkişafı Agentliyinin məlumatına 
əsasən, Sumqayıt Kimya Səna-
ye Parkının rezidenti “Azertex-
nolayn” MMC tərəfindən ilk dəfə 
olaraq Amerika Birləşmiş Ştat-
larına Miçiqan ştatına  aqro-
texnikalar üçün ehtiyat hissənin 
yedək parça  ixracı həyata ke-

çirilib. Bu ölkəyə ilkin mərhələdə 
3 ,3 ton məhsul göndərilib.

Qeyd edək ki, “Azertex-
nolayn” MMC 2013-cü ildə 
Sumqayıt Kimya Sənaye Par-
kının rezidenti kimi qeydiyyata 
alınıb və şirkət parkın ərazisin -
də müxtəlif diametrli polad bo-
ruların, yüksək təzyiqə davamlı 
hidrotexniki avadanlıqların, xü-
susi təyinatlı polietilen boruların 
istehsalını həyata keçirir. Ha-
zırda müəssisədə 0-dan çox 
çeşiddə məhsul istehsal olunur. 
Müəssisənin məhsulları daxili 
bazara satılmaqla yanaşı, dün-
yanın 20-dən çox ölkəsinə ixrac 
edilir.

Göründüyü kimi, Azərbay-

canın ixrac marşrutunun oke-
anın o tayınadək uzanması bir 
sıra amillərlə yanaşı, son illər 
ərzində fəaliyyətə başlayan sə-
naye parkları və məhəllələrində 
keyfiyyətli məhsul istehsal ilə 
sıx bağlıdır. Bu, eyni zamanda, 
respublikadakı mövcud səna-
ye parkları, sənaye məhəllələri 
və aqroparkların idarəetməni, 
habelə nəzarət mexanizmlə -
rini daha yüksək səviyyədə 
təşkil etməsindən xəbər verir. 
Həmçinin həmin müəssisələr -
də həyata keçirilən tədbirlərin 
səmərəliliyini, sıx koordinasiya, 
sistemlilik prinsiplərinə böyük 
əhəmiyyət verildiyini göstərir. 
Bütün bunlarla yanaşı, son il-
lərdə iqtisadiyyatda kiçik və orta 
biznesin dominantlığının xeyli 
yüksəlməsi, xüsusilə dövlət in-
vestisiyaları hesabına yaradılan 
müasir iqtisadi infrastrukturla -

rın fəaliyyətində ixrac prosesi 
önəmli yer tutur. 

Burada onu da deyək ki, res-
publikamızın ixrac əməliyyatla -
rının getdikcə genişləndirilməsi 
ölkələrarası münasibətlərin, 
iqtisadi əlaqələrin inkişafında 
mühüm amillərdəndir. Məhz 
buna görədir ki, dövlət başçıları, 
eləcə də nümayəndə heyətləri 
arasında keçirilən görüşlərin, 
danışıqların əsas mövzuların -
dan birini də məhz xarici ticarət 
dövriyyəsinin artırılması təşkil 
edir.

Azərbaycanın ixrac əmə-
liyyatlarından danışarkən qeyd 
edək ki, son illər ixracın struktu-
runda qeyri-neft məhsullarının, 
o cümlədən ərzaq mallarının 
çəkisi xeyli artıb. Məlumat üçün 
bildirək ki, ölkəmizdə qeyri-neft 
sektorunun davamlı inkişafı ilə 
bağlı reallaşdırılan tədbirlər nə-

ticəsində bu səhədə rəqabətqa -
biliyyətli məhsulların istehsalı 
xeyli artıb. Bu vacib məqama 
toxunan Prezident İlham Əliyev 
çıxışlarının birində deyib: “Əgər 
biz keçmişi yada salsaq görərik 
ki, o vaxt yerli məhsulları heç 
tapmaq mümkün deyildi. İndi bi-
zim yerli məhsullarımız heç bir 
xarici məhsuldan geri qalmır–
həm keyfiyyəti, həm də onların 
müasir qablaşdırılması, xarici 
görünüşü, dadı baxımından... 
Azərbaycanda indi kənd təsər-
rüfatı emalı sənayesində elə 
gözəl məhsullar istehsal olunur 
ki, Avropa ölkələrinə də, Ameri-
kaya da ixrac edilir”.

Buradan aydın olur ki, ölkə-
mizdə dövlət səviyyəsində 
həyata keçirilən bir sıra zəruri 
tədbirlər, strateji məhsulların 
idxalında və ixracında bütün 
fiziki və hüquqi şəxslərin bəra-
bər hüquqlarının təmin olunma -
sı və inhisarçılığın qarşısının 
alınması istiqamətində görülən 
işlər, daxili bazarın marketinqi -
nin düzgün müəyyən edilməsi, 
gömrük əlaqələrinin sadələşdi -
rilməsi, xarici ticarətin liberal -
laşdırılması, eləcə də əlverişli 
investisiya mühitinin yaradılma -
sı və s. xarici ticarət əlaqələ -
rin həcminin və coğrafiyasının 
daha da genişlənməsinə müs-
bət təsir göstərib. 

Mir a r Y BZ Ə,  
“Xalq qəzeti”

Ötən il 71,3 min 
yeni iş yeri açılıb

Dövlət Statistika Komitəsinin 
məlumatına görə, ötən il ərzində 
açılmış iş yerlərinin 91,4 faizi 
qeyri-dövlət sektorunda yaradılıb. 

Yeni açılmış iş yerlərinin 0,2 faizi 
Bakı şəhərinin, 0,  faizi Naxçıvan Mux-
tar Respublikasının, 19,2 faizi digər 
regionların, o cümlədən 3,3 faizi Abşe-
ron–Xızı, 2,  faizi Quba–Xaçmaz, 2,  
faizi Şəki– aqatala, 2 faizi Şirvan–Sal -
yan, 1,7 faizi Gəncə–Daşkəsən, 1,3 
faizi Qarabağ, 1,3 faizi Qazax–Tovuz, 
1,3 faizi Lənkəran–Astara, 1,2 faizi 
Mərkəzi Aran, 0,9 faizi Mil-Muğan, 0,  
faizi Dağlıq Şirvan, 0,3 faizi isə Şərqi 

əngəzur iqtisadi rayonlarının payına 
düşüb. 

Yeni açılmış iş yerlərinin ,  faizi 
yeni yaradılmış müəssisə və təşkilat-
larda, 9,  faizi mövcud müəssisə və 
təşkilatlarda, 0,9 faizi fəaliyyətini bərpa 
etmiş müəssisə və təşkilatlarda, 0,7 
faizi isə digər tədbirlər üzrə yaradılıb. 

Bununla yanaşı, 2022-ci il ərzində 
ölkədə 11,9 min iş yeri bağlanıb. Bu 
dövrdə bağlanmış iş yerlərinin 39,3 
faizi qeyri-dövlət sektorunun payına 
düşüb. İş yerlərinin 7,3 faizi müəssisə 
və təşkilatların fəaliyyətlərinin dayandı -
rılması, 42,7 faizi isə fəaliyyət göstərən 
müəssisə və təşkilatlarda aparılan ixti-
sarlar ilə əlaqədar bağlanıb.

“Xalq qəzeti”

Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə komissiyanın təşkilatçılığı ilə 
“Rəqəmsal idarəetmə platforması və yeni iqtisadi təşəbbüslərin təqdimatı” 
mövzusunda konfrans keçirilib. Tədbiri İqtisadi İslahatların Təhlili və 
Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı açıb. Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının İqtisadi siyasət və sənaye 
məsələləri şöbəsinin sektor müdiri, komissiya katibliyinin rəhbəri Vüsal 
Şıxəliyev “Rəqəmsal idarəetmə platforması və yeni innovativ sistemlər” 
mövzusunda çıxış edib. 

Yeni iqtisadi təşəbbüslərlə 
bağlı müzakirə 

Natiq bildirib ki, komissiyanın yeni 
rəqəmsal idarəetmə platforması müasir 
çağırışlara adekvat ekosistemin yaradıl-
ması məqsədilə maraqlı tərəflərin aktiv 
və koordinasiyalı iştirakı ilə inklüzivliyin, 
həmçinin vahid sinerjinin yaradılması-
nı, müxtəlif kommunikasiya kanalları -
nın vahid rəqəmsal platforma ilə əvəz 
olunmasını, potensial islahat sahələrinin 
analitik innovativ alətlər vasitəsilə avto-
matik müəyyənləşdirilməsini təmin edə-
cək. Rəqəmsal idarəetmə platforması, 
eyni zamanda, komissiyanın fəaliyyətinin 
səmərəliliyini, çevikliyini və proseslə -
rin şə aflığını daha da artırmağa imkan 
verəcək. 

Konfrans zamanı digər yeni innovativ 
alət kimi “E-iştirakçılıq platforması” da 
təqdim olunub. Qanunvericilik təşəbbüs -
lərində elektron iştirakı reallaşdıracaq 
yeni platforma komissiyanın işçi qrupları 
ilə interaktiv əlaqənin yaradılmasını, biz-
nes sahələri üzrə hazırlanan layihələrə 
elektron platforma üzərindən münasibət 
bildirilməsini mümkün edəcək.

Azərbaycan Respublikası iqtisadiy-
yat nazirinin birinci müavini, “Beynəlxalq 
ticarət” işçi qrupunun rəhbəri Elnur Əliyev 
“Xarici ticarət fəaliyyətində rəsmiləşdir-
mənin təkmilləşdirilməsi: Malların göm-
rük dəyərinin müəyyən edilməsi ilə bağlı 
islahatlar” mövzusunda çıxışı zamanı 

ən son islahatlar barədə ətraflı məlumat 
verib və son dəyişikliklərə əsasən, göm-
rük dəyərinin müəyyənləşdirilməsində 
sadə meyarlara əsaslanıldığını, habelə 
dəyərin müəyyənləşməsi prosedurları-
nın malların təchizat mənbələrindən asılı 
olaraq fərqlənməməsi prinsipinin təsbit 
olunduğunu bildirib. E.Əliyev daha son-
ra bu sahədə ən son islahatlarla gömrük 
dəyərləndirilməsi prosesində gömrük- 
sahibkar kommunikasiyasının yazılı for-
ma ilə yanaşı, elektron formada aparılma-
sı imkanının təmin olunması da xatırladıb.

Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini 
İsmayıl Hüseynov “Ekoloji təmiz nəqliyyat 
vasitələrindən istifadənin stimullaşdırıl -
ması və təşviqi” mövzusunda təqdimatın-
da biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər 
üzrə komissiya çərçivəsində yaradılan 
xüsusi altqrupun fəaliyyəti, ekoloji təmiz 
nəqliyyat vasitələrindən istifadənin sti-
mullaşdırılması və təşviqi üzrə görülən 
işlər və əldə olunan nailiyyətlərdən da-
nışıb. O, bu sahədə aparılan islahatlar 
nəticəsində elektrik mühərrikli və hibrid 
nəqliyyat vasitələrinin ölkəyə idxalında 
əhəmiyyətli artımın olduğunu, bu sahədə 
maliyyə əlçatanlığının təmin edildiyini və 
elektrik doldurma məntəqələri ilə bağlı in-
teraktiv xəritənin yaradıldığını qeyd edib. 

“Xalq qəzeti”

Bank sektorunun mənfəəti artıb
Cari ilin yanvar ayında Azərbaycanın bank sektoru 90,3 milyon manat xalis 

mənfəət əldə edib. Bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 54,1 faiz çoxdur.

Azərbaycan Mərkəzi Bankının mə-
lumatına görə, 2022-ci ildə bankların 
əməliyyat gəlirləri 3 ,2 milyon manat, 
əməliyyat xərcləri isə 217,9 milyon manat 
təşkil edib. Bu da əvvəlki ilə nisbətən mü-
vafiq olaraq 3 ,  faiz və 2 ,4 faiz çoxdur. 
Ötən il bank sektorunun xüsusi ehtiyat-

lara ayırmaları 27,3 milyon manat 2 ,2 
faiz çox , mənfəət vergisi ödəmələri isə 
22,7 milyon manat 2,1 faiz çox  təşkil 
edib. İl ərzində banklar tərəfindən digər 
xərclərə 0,1 milyon manat ayrılıb. 

Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanda 
2  bank fəaliyyət göstərir.

İşsizliyin səviyyəsi azalıb
vlə  is i  i əsi i  ə-

l  ə  c i ili  v  d  
ə c d  i si  s sl  ə slə i  

s   i  əfə ə ə ə  l
Bu göstərici ötən ilin müvafiq dövrün-

də 31 ,  min nəfərə bərabər idi. İşsizlə-
rin sayının azalması nəticəsində ölkədə 
işsizlik səviyyəsi ,9  faizdən ,  faizə 

qədər azalıb.
Qeyd edək ki, hesabat dövründə ilkin 

məlumatlara əsasən, iqtisadi fəal əhali -
nin sayı  milyon 3 ,9 min nəfər olub, 
onlardan  milyon 0 ,  min nəfərini 
məşğul əhali təşkil edib.

“Xalq qəzeti”
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Müqəssirin Femidanın ətəyindən yapıșması…
Ermənilər Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Laçın yolu ilə bağlı “aralıq tədbiri”nə öz 
ağıllarına uyğun şərhlər verməyə, bunu, az qala, qələbələri kimi təqdim etməyə cəhd 
göstərirlər. Amma unudurlar ki, bu növbəti özünüaldatma, eyforiya keçib gedəcək, 
tezliklə İrəvan və Xankəndi separatçıları Azərbaycan xalqına qarşı dövlət səviyyəsində 
törətdikləri cinayətlərə görə məsuliyyətdən yaxa qurtara bilməyəcək. 

Beynəlxalq hüquqa zidd, məntiqdən 
uzaq bəyanatlar vermək, yalana həqiqət 
donu geyindirmək, hay-küyçülük erməni 
xislətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. BMT 
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin BƏM  
Laçın yolu ilə bağlı “aralıq tədbirlər” kimi 
tövsif olunan qərarını, az qala, bey-
nəlxalq hüququn təntənəsi kimi qələmə 
verməyə çalışması, bunu özlərinin “qələ-
bəsi” kimi bayram etməsi də həmin xislə-
tin əlamətlərindəndir. Azərbaycan Xarici 
İşlər Nazirlıiyi Nikol Paşinyanın BƏM-in 
qərarı ilə bağlı dediklərinə operativ şər-
hini açıqlayıb: 

“Ermənistanın baş naziri Nikol Pa-
şinyanın Beynəlxalq Ədalət Məhkəmə-
sinin qərarı ilə bağlı 23 fevral 2023-cü 
il tarixli şərhləri məhkəmənin qərarı ilə 
tərs-mütənasibdir və Ermənistan tərəfi-
nin növbəti dəfə arzularının reallıq kimi 
təqdimatı cəhdidir”.                               

Bir çox arzularının reallığa çevrilə-
cəyi ümidi ilə tarix boyu özlərini aldadan 
ermənilər yenə beynəlxalq ictimaiyyəti, 
hətta Beynəlxalq Femidanı azdırmağa 

çalışırlar. Onların bunu hansı formada 
etdiyi isə siyasətdən və hüquqdan uzaq 
adamlarda belə gülüş və ironiya doğurur.    

Paşinyan özünün Nazirlər Kabineti-
nin iclasındakı çıxışında BƏM-in İrəvanın 
iddiasını təmin etdiyini və “Azərbaycanın 
üzərinə  Laçın dəhlizi ilə hər iki istiqamət-
də vətəndaşların və nəqliyyat vasitələri-
nin maneəsiz hərəkətini təmin etməkdən 
ötrü bütün mümkün tədbirləri görmək” 
öhdəliyini qoyduğunu söyləyib. Çıxışı 
hüquqi baxımdan təhrif və yalanlar üzə-
rində qurulan, dünyanın ən ali məhkəmə 
instansiyasının qərarını yanlış inter- 
pretasiya edən Paşinyan yenə də özünü 
və xalqını aldatmaqla məşğuldur. Bey-
nəlxalq Femidanın “aralıq tədbirləri” kimi 
təsnifatlandırılan ilkin qərarını nazirlərinə 
və ictimaiyyətə “Azərbaycan üçün məc-
buri hüquqi qüvvəyə malik öhdəlik” kimi 
izah etməyə çalışan Paşinyan daha bir 
siyasi naşılığını – beynəlxalq hüquqdan 
bixəbər, səriştəsiz diplomat olduğunu 
növbəti dəfə nümayiş etdirdi.      

a ı addımlarını beynəl alq 
hüquqa uy un a ır 

Paşinyanın nazirlərinə və xalqına ün-
vanladığı daha bir “şad xəbəri” BƏM-ın 
guya Azərbaycanın əks iddiasını rədd et-
məsidir. Amma reallıqda bu məsələ heç 
də Paşinyanın təqdim etdiyi və ermə-
nilərin arzuladığı şəkildə deyil. Azərbay-

can XİN Paşinyanın bu yalanını da ifşa 
edərək, həmin məqama aydınlıq gətirib: 

“Məhkəmənin bu qərarı Ermənistanın 
Azərbaycan ərazilərində minalar və mina 
tələləri yerləşdirməsi, Laçın yolundan 
sui-istifadə edərək Azərbaycan ərazilə-
rinə 2021-ci il istehsallı minaları daşıması 
və minalanmış ərazilər barədə həqiqi xə-
ritələrin təqdim edilməsi kimi öhdəliklərin 
pozuntularından azad etmir. Ümumilikdə 
qeyd edək ki, məhkəmə tərəfindən mina 
təhdidi məsələsinə mahiyyəti üzrə ayrıca 
baxılacaq. Laçın yolunda Azərbaycanın 
vəzifələrinin nədən ibarət olduğu barədə 
məsələni şərh edən Ermənistan baş na-
ziri görünür ki, hələ də 10 noyabr 2020-ci 
il tarixli üçtərəfli Bəyanatında Azərbay-
can Respublikasının Laçın yolu üzrə hər 
iki istiqamətdə vətəndaşların, nəqliyyat 
vasitələrinin və yüklərin hərəkətinə təh-
lükəsizlik zəmanəti verməsi barədə müd-
dəanı düzgün anlamayıb. Azərbaycanın 
Laçın yolunda hərəkətin təhlükəsizliyinə 
zəmanət verməsi yoldan sui-istifadə 
hallarına imkan yaradılması kimi anlaşıl-

mamalıdır və Azərbaycan tərəfinin buna 
imkan yaratmayacağı dəfələrlə bəyan 
olunub”.   

Azərbaycan XİN-in Paşinyana ün-
vanladığı bu cavabı İrəvanın Qarabağ 
ermənilərinin, guya, blokada şəraitində 
yaşaması və humanitar fəlakətlə üz-üzə 
qalması barədə siyasi avantüra xarakterli 
bəyanatlarının hüquqi baxımdan han-
sısa beynəlxalq konvensiyanın prinsip-
ləri ilə, eləcə də məntiqlə bir araya sığ-
madığını ortaya qoyur. BMT-nin Ədalət 
Məhkəməsi öz qərarında Azərbaycanın 
səlahiyyətləri daxilində Laçın yolu boyun-
ca təhlükəsiz hərəkəti təmin etməkdən 
ötrü sərəncamında olan bütün tədbirləri 
gördüyü və bundan sonra da görəcəyinə 
dair, eləcə də Azərbaycan, Rusiya və 
Ermənistan liderlərinin 2020-ci il 10 no-
yabr tarixli üçtərəfli Bəyanatın şərtlərini 
yerinə yetirdiyi barədə səylərini nəzərə 
alması müsbət məqamlardır. Məhkəmə 
Ermənistanın ərazilərimizi minalaması 
məsələsinin “müvəqqəti tədbirlər” kimi 
prosessual tədbirin tətbiq dairəsinə aid 
olmadığı qənaətinə gəlib. Əslində, bu 
mövqe Ermənistanın Azərbaycanın əra-
zisinə minalar yerləşdirməsinə verilən 
hüquqi qiymət deyil, sadəcə, bu məsələ-
nin müvəqqəti tədbirlərin tətbiq dairəsinə 
uyğun olub-olmadığı barədə hakimlərin 
gəldiyi qənaətdir.  

əbii haqqımızı he  əs  
apdaya bilməz

Azərbaycan XİN-in şərhindən: “Məh-
kəmə, eyni zamanda Ermənistanın yol 
boyu hərəkətin “sərbəst” olması və “bü-
tün” şəxslər, yük və nəqliyyat vasitələri 
üçün təmin olunması ilə bağlı iddiasını da 
qəbul etməyib. Bununla, Məhkəmə Azər-
baycanın mövqeyinə əlavə olaraq dəstək 
verərək, Laçın yolu ilə hərəkətin Ermə-
nistanın iddia etdiyi kimi, “azad”, yəni heç 
bir nəzarət olmadan həyata keçirilməsi 
barədə Ermənistanın tələbini rədd edib”. 

...BMT-nin iki yüzə yaxın üzvündən 
biri olaraq, Azərbaycan dövləti özünün 
bayrağına, gerbinə, himninə malik oldu-
ğu kimi, həm də sərhədinə, gömrük xid-
mətinə və ordusuna sahibdir. Beynəlxalq 
hüququn tanıdığı ərazisinə istər qonşu, 
istərsə də uzaq xaricdən daxil olan canlı 
və cansız hər kəsin və hər şeyin sənə-
dini yoxlamalıdır. İlk baxışda bəsit səs-
lənsə də, bunu BMT-nin Nizamnaməsi 
və elementar məntiq tələb edir. Həmin 
Nizamnamənin 1-ci maddəsinə əsasən, 
bu quruma üzv olan hər bir ölkə öz əra-
zi bütövlüyünü bərpa etmək hüququna 
malikdir. Azərbaycan bir dövlət kimi bu 
hüququndan yararlanaraq, ərazi bütöv-
lüyünü təmin edib, qalır sərhədlərin ni-
zama salınması. Bəli, BƏM “Laçın yolu 
hər iki tərəfdən açıq olmalıdır” kimi aralıq 
qərarını qəbul edə bilər, intəhası, heç bir 
halda BMT üzvü olan hansısa ölkənin 
sərhəd məntəqəsinin, gömrük xidmətinin 
yolverilməzliyi barədə beynəlxalq hüquq 
və ədalətlə daban-dabana zidd qərara 
imza ata bilməz. Bütün hallarda Ermənis-
tan Laçın yolunun başlanğıcında Azər-
baycan dövlətinin sərhəd məntəqəsini və 
gömrük xidmətini yaratmasına mane ola 
bilməyəcək. 

Azərbaycan XİN-in məlumatında bu 
məqam xüsusi qeyd olunur: 

“Azərbaycan Laçın yolunun başlan-
ğıcında sərhəd nəzarət keçid məntəqə-
si yaradılması barədə təkliflə çıxış edib. 
Bu təklif Azərbaycanla Ermənistan ara-
sında post-münaqişə normallaşma pro-
sesi çərçivəsində Laçın yolu üzrə şə af 
mexanizm və etimad quruculuğu tədbiri 
kimi beynəlxalq tərəfdaşlar tərəfindən də 
müsbət qarşılanıb. Lakin, Ermənistanın 
bu təklifdən heç bir əsas gətirmədən imti-
na etməsi onun Laçın yolunda şə aflıqda 
maraqlı olmadığını və sui-istifadə halla-
rını davam etdirmək niyyətinin göstərici-
sidir”. 

Buna qarşı çıxmağa təkcə İrəvanın 
yox, digər ölkələrin və beynəlxalq təşki-
latların da səlahiyyəti yoxdur. Yaranmış 
mövcud durumun Azərbaycan üçün ən 
vacib və incə məqamı Qarabağda mü-
vəqqəti yerləşdirilmiş Rusiyanın sülh-
məramlı hərbi kontingenti ilə bağlıdır. 10 
noyabr Bəyanatının Laçın yolunda sülh-
məramlıların yerinin dəyişməsini nəzərdə 
tutan maddəsi İrəvanın günahı üzündən 
hələ də icra olunmamış qalır. İndi aydın 
görünən odur ki, Azərbaycan üçün vacib 
sayılan bu məsələnin Rusiya ilə danışıl-
masına və prosesin sürətləndirilməsinə 
ehtiyac yaranıb. Güman edirik ki, Rusiya 
XİN-in başçısı Sergey Lavrovun Bakıya 
gözlənilən səfəri zamanı bu məsələ də 
müzakirə mövzusu olacaq...   

   
l  ə i

Laçın yolundan 3 minədək 
avtomobil keçib

Əldə etdiyimiz məlumata görə, bu günədək 585 erməni 
əsilli şəxsin aksiyanın təşkil olunduğu ərazidən 
humanitar məqsədlə istifadəsinə şərait yaradılıb. Onlar 
aksiyanın təşkil olunduğu ərazidən istifadə zamanı 
Rusiya sülhməramlılarına və Beynəlxalq Qırmızı 
Xaç Komitəsinə (BQXK) məxsus avtomobillərdən 
yararlanıblar. İndiyədək ərazidən ümumilikdə 3000-dək 
avtomobilin keçidi təmin olunub.

Azərbaycan tərəfi dəfələrlə 
bəyan edib ki, Laçın yolundan is-
tifadə qanuni və şəffaf olmalıdır. 
Bu yoldan sui-istifadə hallarına 
yol verilməməlidir. Azərbaycan 
Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) 
Ermənistanın baş naziri Nikol 
Paşinyanın Beynəlxalq Ədalət 
Məhkəməsinin qərarı ilə bağlı 
bəyanatına dair şərhində deyilir 
ki, Azərbaycan Laçın yolunun 
başlanğıcında sərhəd nəzarət ke-
çid məntəqəsi yaradılması barə-
də təkliflə çıxış edib: “Bu təklif 
Azərbaycanla Ermənistan ara-
sında postmünaqişə normallaşma 
prosesi çərçivəsində Laçın yolu 
üzrə şəffaf mexanizm və etimad 
quruculuğu tədbiri kimi bey-
nəlxalq tərəfdaşlar tərəfindən də 
müsbət qarşılanıb. Lakin Ermə-
nistanın bu təklifdən heç bir əsas 
gətirmədən imtina etməsi Ermə-
nistanın Laçın yolunda şəffaflıq-
da maraqlı olmadığını və sui-is-
tifadə hallarını davam etdirmək 
niyyətinin göstəricisidir”.

Laçın-Xankəndi yolun-
da keçirilən etiraz aksiyası ilə 
əlaqədar Milli Məclisin deputa-
tı Vahid Əhmədov parlamentin 
plenar iclasında çıxışı zamanı 
deyib ki, Azərbaycan Laçın yo-

lunda gömrük-sərhəd buraxılış 
məntəqəsi yaratmalıdır. Deputa-
tın sözlərinə görə, bir neçə gün 
bundan əvvəl atəşkəs 15 dəfə 
pozuldu: “O cümlədən Sədərək, 
Şuşa və Kəlbəcərə atəş açıldı. 
Problem kifayət qədər ciddilə-
şib. Ona görə də Laçın yolun-
da nəzarət mexanizmini həyata 
keçirmək üçün Rusiya ilə danı-
şıqları daha da intensivləşdir-
mək lazımdır. Bizim Laçın yo-
lunda gömrük-sərhəd buraxılış 
məntəqəmiz olmalıdır. Bununla 
həmin yoldan Qarabağ ərazi-
sinə silah-sursatın çatdırılması-
nın qarşısını ala bilərik. Çünki 
bu gün də ərazidə qeyri-qanuni 
erməni silahlı birləşmələri var. 
Vəziyyətin getdikcə kritik hal 

alacağı gözləniləndir”.
Milli Məclisin deputatı Ra-

min Məmmədov “İrqi ayrı-seç-
kiliyin bütün formalarının ləğv 
edilməsi haqqında Beynəlxalq 
Konvensiya”nın tətbiqi ilə bağlı 
məhkəmə işləri üzrə Beynəlxalq 
Ədalət Məhkəməsi 22 fevral 
2023-cü il tarixli qərarını açq-

layarkən bildirib ki, Azərbay-
can öz öhdəliklərinə sadiqdir. 
Eyni zamanda Laçın yolunda 
ekofəalların aksiyasının, guya, 
Azərbaycan hökuməti tərəfindən 
dəstəkləndiyinə dair Ermənistan 
tərəfinin iddiası təmin edilmə-
yib.

Deputat hesab edir ki, Ermə-
nistan bütün vasitələrə əl ataraq 
regionda vəziyyətin sabitləşmə-
sinə yönəlmiş təşəbbüslərə mane 
olmağa çalışır: “Ermənistanın 
atdığı addımlar, bu ölkənin rəs-
mi şəxslərinin verdiyi bəyanatlar 
göstərir ki, sülh sazişinin imza-
lanmasını mümkün qədər lən-
gitməyə çalışırlar. Azərbaycanın 
Laçın yolunda şəffaflığın təmin 
olunması ilə bağlı irəli sürdü-

yü təkliflərin İrəvan tərəfindən 
qəbul edilməməsi də məhz bu 
mövqeyin nəticəsidir. Azərbay-
can sərhəd nəzarət-buraxılış 
məntəqəsinin qurulması təklifi 
ilə çıxış etmişdi. Lakin Ermənis-
tan bu təklifin qəbuledilməz ol-
duğunu bildirdi. Əgər həqiqətən 
Laçın yolu Ermənistan tərəfin-
dən yalnız dinc məqsədlərlə 
istifadə edilirsə, o zaman nə-
zarət-buraxılış məntəqəsinin qu-
rulmasına etiraz hansı məntiqə 
əsaslanır?”.

Ekoaksiyanın 76-cı günün-
də nəqliyyat vasitələrinin əra-
zidən maneəsiz hərəkət etməsi 
bir daha aksiyanın məramının 
dinc olduğunu nümayiş etdirir. 
Dünən gün ərzində aksiya keçi-
rilən yolda Rusiya sülhməram-
lılarına və Beynəlxalq Qırmızı 
Xaç Komitəsinə məxsus, ümu-
milikdə, 60-dan çox humanitar 
təyinatlı avtomobilin keçidinə 
şərait yaradılıb. Aksiya ərazi-
sindən maneəsiz keçid bir daha 
göstərir ki, Ermənistanın bloka-
da ilə bağlı səsləndirdiyi iddi-
alar yalandır. Laçın–Xankəndi 
yolu bütün humanitar məqsədli 
maşınlar və mülki şəxslər üçün 
açıqdır. 

* **
Laçın şəhərində Azərbayca-

nın işğaldan azad edilmiş əra-
zilərində məsələlərin mərkəz-
ləşdirilmiş qaydada həlli ilə 
bağlı yaradılmış Əlaqələndir-
mə Qərargahının İdarələrarası 
Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət 
göstərən ekoloji məsələlər üzrə 
işçi qrupunun iclası keçirilib. 
Laçın rayonunun ekoloji duru-
mu müzakirə olunub, bu sahədə 
atılacaq addımlar barədə fikir 
mübadiləsi aparılıb. Tədbirdən 
əvvəl işçi qrupun üzvlərinin iş-
tirakı ilə Laçın rayonunun Sus 
kəndi ərazisində Həkəri çayına 
forel balıqları buraxılıb.
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Azərbaycanın bir qrup QHT nümayəndəsinin Laçın–Xankəndi yolunda 
keçirdiyi etiraz aksiyaları 76 gündür ki, davam edir. Burada vətəndaş 
cəmiyyəti fəallarının ekologiyamızın qorunması məqsədilə haqlı tələbləri 
ortaya qoyulur. 

Qarabağda ekoaksiya: 
nəticələr və gözləntilər

Azərbaycan cəmiyyəti, həmçinin 
ölkəmizin təbii sərvətlərinin əcnəbi 
şirkətlər tərəfindən qeyri-leqal yolla 
vəhşicəsinə istismar olunaraq daşın-
masına da qəti surətdə  etiraz edir. 
Beynəlxalq norma və qanunlar bi-
zim tərəfimizdədir. Qalib ölkənin qalib 
vətəndaşının Vətənin ekologiyasına və 
sərvətlərinin taleyinə biganə qalmama-
sı, kəskin etiraz səsini yüksəltməsi, ta-
mamilə təbii və qürurvericidir.

Bütün bunlar proseslərin üzdə olan, 
görünən tərəfidir. Hadisələrin mahiy-
yətinə dərindən varanda isə görürük 
ki, bu aksiyalar regionda gedən dərin 
siyasi-geopolitik proseslərin ayrılmaz 
tərkib hissəsidir. Regionda və qlobal 
müstəvidə yeni dünya düzəni formala-
şır. 

Azərbaycan və onun daxil olduğu 
coğrafiya bu prosesin içindədir. Rəqib 
və düşmənlərimiz bizi siyasi proseslə-
rin autsayderinə çevirməyə çalışırlar. 
Amma, bunlar əbəs cəhdlərdir. Reallıq 
budur ki, Prezident İlham Əliyevin lider-
liyilə Azərbaycan bu prosesin aparıcı 
qüvvələrindən birinə çevrilib. Rəsmi 
Bakı ədalətli və prinsipial mövqe nü-
mayiş etdirir.  

Laçın–Xankəndi yolunda etiraz ak-
siyaları nə vaxt bitəcək? Bu sual indi 
çoxlarını düşündürür. Təqdirəlayiq hal 

budur ki, artıq ilkin müsbət nəticələr 
var. Aksiyadan gözləntilər isə daha 
da böyükdür. Ən böyük uğur budur ki, 
Azərbaycanda sivil, fəal və təşəbbüs-
kar vətəndaş cəmiyyəti formalaşıb və 
uğurla başa çatacağı heç kəsdə şübhə 
doğurmayan aksiyalar məhz bunun 
real bəhrəsidir.   

Azərbaycanın ekofəalları Qara-
bağda baş verən həqiqətləri dünya 
ictimaiyyətinin mühakiməsinə çıxar-
maqla, qarşısına qoyduğu məqsədə 
artıq, müəyyən mənada, nail olubdur. 
Məsələn, Qarabağ bölgəsində qızıl və 
mis-molibden yataqlarını qanunsuz is-
tismar edən “Base metals” şirkəti fəa-
liyyətini dayandırıb. Qanunsuz əməl-
lərlə məşğul olan başqa şirkətlər də 
“çamodan əhvali-ruhiyyəsindədir”. 

Bundan başqa, Rusiya sülhmə-
ramlılarının nəzarətində olan Xankən-
di və ətrafındakı ərazilərə narkotik və 
silahların daşınmasının qarşısı alınıb. 
Deməli, erməni yaraqlılarının yeni si-
lahlı təxribatlar törətmək imkanları aza-
lır. Bu, ona dəlalət edir ki, bölgədə hib-
rid müharibələrə başlamaq istəyənlərin 
niyyətləri gözlərində qalacaq.  

Konkret misal çəkməq məqamıdır. 
Qeyd edək ki, Qarabağda faydalı qa-
zıntı yataqlarının qanunsuz istismarını 
həyata keçirən “Base metals” şirkəti 
ermənilərin “Vallex group” konqlome-
ratının törəməsidir və Xankəndidəki 
qondarma “hökumətin” əsas “vergi” 
ödəyicilərindən biridir. Lixtenşteyndə 
qeydiyyatdan keçmiş “Base Metals” 
şirkəti 2002-ci ildə Heyvalı kəndi yaxın-
lığındakı Qızılbulaq mis-qızıl yatağının 
qanunsuz istismarını həyata keçirib.

“Vallex Group”a isə Ermənistanın 
keçmiş Prezidenti Serj Sarkisyanın 
şəxsən “Vətənə xidmətə görə” medalı 
ilə mükafatlandırdığı Rusiya vətəndaşı 
olan erməni biznesmen Valeri Mejlum-
yan sədrlik edir. Görürsünüzmü, kələfin 
ucu hara aparıb çıxarır. 

Xatırladaq ki, üçtərəfli Bəyanatda 
nəzərdə tutulduğu kimi, hələ də əra-
zidə tərksilah olunmayan erməni ya-
raqlıları Laçın yolu ilə Ermənistanda 
istehsal olunan minaları daşıyaraq bu 
torpaqların əsl sahiblərinə “ölüm tələlə-
ri” qurmaqla məşğul idilər ki, ekofəal-
ların yola nəzarəti onları hazırda “iş-
siz-gücsüz” qoyub. 

Rusiya vətəndaşı olan milyarder 
Ruben Vardanyanın qondarma “Art-
sax” respublikadakı saxta dövlət naziri 
vəzifəsindən qovulması da ekoaksiya-

ların, bütövlükdə, Azərbaycanın hücum 
diplomatiyasının  aktivinə yazıla bilər. 
Qarabağa böyük xülyalarla gələn mil-
yarderin siyasi və maliyyə maraqları 
puç olub. 

Ermənistan KİV-i uzun müddət 
ekofəlların aksiyası ətrafında qlobal sə-
viyyədə ucuz şou düzəltməyə çalışdı. 
Guya, bu aksiya nəticəsində ərazidə 
məskunlaşan erməni əhalisinin ərzaq 
və dərmanla təchizatı kəskin pisləşib. 
Ermənilər bu dezinformasiyanı qlobal 
medianın gündəminə çıxarmaq üçün 
dəridən-qabıqdan çıxırlar. 

Amma bütün bunların saxta və ya-
lan xəbərlər olduğu hər kəsə bəllidir. 
Azərbaycan Laçın yolunu bağlama-
yıb, yalnız Ermənistandan Xankəndiyə 
daşınan qeyri-leqal yüklərin qarşısı-
na sədd çəkib. Heç bir ölkə ərazisinə 
narkotik və silah daşınmasına razı ola 
bilməzdi. Müstəqil ölkə vətəndaşları-
nın bunun qarşısını almaq üçün tam 
hüquqi və mənəvi haqqı var.  
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Ekoaksiyanın gündəliyi
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– Qeyd etmək lazımdır ki, Laçın–
Xankəndi yolunda aylardır davam 
edən etiraz aksiyaları artıq öz ilkin 
məqsədlərinə çatıb. Nəzərə almaq 
lazımdır ki, qışın sərt keçdiyi bir coğ-
rafiyada gənclərimiz, həqiqətən, yük-
sək dəyanət və vətənpərvərlik nüma-
yiş etdirirlər. Onlar böyük həvəslə bu 
aksiyalara qoşularaq, erməni hiylə və 
məkrinə qarşı öz etiraz səslərini ucal-
dırlar. 

Əsas məqsəd Ermənistanın Azər-
baycan ekologiyasına qarşı həyata 
keçirdiyi “soyqırımı”na son qoyulma-
sı, ölkəmizin təbii sərvətlərinin qanun-
suz istismarının qarşısının alınması-
dır. İlkin nəticələrdən biri budur ki, 
Qarabağda qanunsuz “Base metal-
s”şirkəti Azərbaycanın təbii sərvətlə-
rinin istismarı prosesini dayandırıbdır. 

Xatırladaq ki, ekofəallar tərəfin-
dən Ruben Vardanyanın timsalında 
qondarma “Artsax”da separatçılıq si-
yasətinə qarşı şüarlar səsləndirmişdi. 
Artıq Vardanyanın oradan dabanqır-
ma qaçışı baş verib. Şübhə etmirəm 
ki, ekofəllar digər məqsədlərinə də 
çatacaqlar. 

Məlum olduğu kimi, Laçın yolun-
da nəzarət-buraxılış məntəqlərinin 
yaradılması ekofəalların əsas tələblə-
rindən biri idi. Dövlət başçımız cənab 
İlham Əliyev bu günlərdə Münxendə 
keçirilən Təhlükəsizlik konfransın-
da bildirdi ki, Azərbaycanın Laçın 
yolunda və əngəzur dəhlizində nə-
zarət-gömrük məntəqələrinin yaradıl-
ması ilə bağlı mövqeyi ABŞ və Avro-
pa Birliyi tərəfindən dəstəklənir. 

Hesab edirəm ki, sözügedən 
məntəqələr yaradılmayana qədər 
aksiyalar davam edəcək. Təbii ki, 
aksiyalar yalnız Azərbaycanın bütün 
tələbləri yerinə yetirildiyi təqdirdə da-
yandırıla bilər. 

Bütövlükdə, Laçın–Xankəndi yo-
lundakı ekoloji aksiyalar bütün dün-
yaya örnək olası gözəl bir mənzərə 
formalaşdırdı. Dünya birliyi belə bir 
həqiqətin şahidi oldu ki, xalqımız milli 
ekologiyamıza qarşı uzanan çirkli əl-
ləri kəsmək gücündədir. 

Yeri gəlmişkən, ətraf mühitə və 
inkişafa dair Rio-de- aneyro bəyan-
naməsinə görə, müharibələr davam-
lı inkişaf prosesinə dağıdıcı təsir 
göstərməməlidir. Ona görə də dövlət-
lər silahlı konfliktlər zamanı ətraf mü-
hiti mühafizə edən beynəlxalq hüquqa 
hörmət etməlidirlər. Lakin Ermənistan 
nəinki bu prinsipləri gözləmir, əksinə, 
həmin prinsipləri kobud surətdə po-
zaraq işğal etdikləri ərazilərdə təbiəti 
viran qoyur.

Bəli, dinc aksiyalar vasitəsilə 
Azərbaycan xalqı öz təbii sərvətlə-
rinin talan edilməsinə qarşı konkret 
vətəndaşlıq mövqeyi ortaya qoydu. 
Bununla da ekofəallarımız beynəlxalq 
miqyasda gözəl bir nümunə sərgilə-
yibdir.

Ekspert rəyi



Bakı–Naxçıvan təyyarə marşrutunun səhər reysi ilə 1 saatdan da tez mənzilə 
yetişib qədimdən-qədim türk torpağı üzərində son 25 ildə tamamilə yenidən 
qurulub gəncləşmiş bir şəhərin sübh mənzərəsinə heyranlıqla tamaşa etdik. 
Axşamdan yağmış qarın nazik, bəyaz örpəyi isə ayazlı fevral səhərində Naxçıvan 
şəhərinə əlavə bir təravət, ilıq bir əhval gətirmişdi.
“Naxçıvan” və “blokada” ifadələri 

Qarabağ münaqişəsinin başladığı vaxt-
lardan qoşa işlənir, dərhal biri digərini 
yada salır. Sovet dövründə Leninqradın 
Sankt-Peterburq  900 gün mühasirə -

də yaşaması misilsiz bir dəyanət, tarixi 
nadirlik kimi yozulurdu. Bu baxımdan, 
Naxçıvanın 3  il müddətində nəinki sərt 
blokadaya davam gətirməsi, əksinə, 
Azərbaycanın digər bölgələrindən də 
artıq dərəcədə yeniləşməsi, müasirləş -
məsi, tərəqqiyə qovuşması fenomen bir 
tarixdir.

19 -ci ildə erməni millətçiləri sepa-
ratçı hərəkata start verəndə Qarabağın 
dağlıq hissəsini Ermənistana birləşdir -
məyə ümidli olsalar da, Azərbaycanla 
birbaşa əlaqəsi kəsilmiş Naxçıvanı ələ 
keçirəcəklərinə ikiqat əmin idilər. 1990 – 
1993-cü illərdə taleyinin ağır dönəmini 
Naxçıvanın bəlalı, köməksiz durumu ilə 
ortaqlaşdırmış ümummilli lider Heydər 
Əliyevin muxtar respublikaya rəhbərliyi 
üzərinə götürməsi ermənilərin bu niyyə-
tini gözlərində qoydu.

Ulu öndərin 1993-cü ildə Azərbaycan 
rəhbərliyinə qayıdandan sonra Naxçı-
vanla bağlı gerçəkləşdirdiyi kompleks 
layihələr blokada şəraitində də inkişaf et-
məyin, tarixi nailiyyətlər qazanmağın ör-
nəyini dünyaya sərgilədi. Prezident İlham 
Əliyevin uğurla davam etdirdiyi inkişafın 
Naxçıvan modeli konsepsiyası isə son 
20 ildə muxtar respublikanın hərtərəfli 
tərəqqisini təmin etdi. Bu gün Naxçıvan 
şəhəri öndə olmaqla, muxtar respublika -
nın bütün yaşayış məntəqələri məşğul -
luğun təmin edildiyi, əksər ehtiyacların 
normal ödənildiyi bir məkandır.

Bütün bunlar ulu öndərin Azərbay-
candan ikiqat aralı düşmüş Naxçıvanı 
inkişafın yüksək səviyyəsində və ehtiyac- 
sız görmək arzusunu Prezident İlham 
Əliyevin davamlı olaraq reallığa çevirmə-
si deməkdir. Dövlət başçısının gündəlik 
qayğısı, bilavasitə rəhbərliyi, vaxtaşırı 
səfərləri ilə müşayiət olunan bu müstəs-
na dövlət siyasəti Naxçıvanı Azərbay-
canda yeniləşmə və tərəqqi poliqonuna 
çevirmişdir. Muxtar respublikaya qədəm 
basan hər kəs təyyarə meydanından 
başlayaraq Ermənistan və İranla sərhəd -
lərin son nöqtələrinədək bu tarixi nailiy -
yəti öz gözləri ilə görür və heyran qalır. 

Biz də bir daha gördük, sevindik, 
məmnun qaldıq. Görüşdüyümüz hər kəs 
də bu əhval-ruhiyyənin canlı timsalı idi. 
Dövlət başçısı  İlham Əliyevin muxtar 
respublikada prezident idarəçiliyini tətbiq 
etməsi ilə başlanan inkişafın yeni mər-
hələsini Naxçıvan əhalisi yüksək razılıq 
və minnətdarlıqla qarşılamışdır. Hamı 
inanır ki, az da olsa, təsadüf edilən ça-
tışmazlıq və nöqsanlar Prezidentin mux-
tar respublikaya səlahiyyətli nümayən-
də təyin etməsindən sonra tam aradan 
qaldırılacaq, inkişaf daha sürətlə davam 
edəcək.

Səfər zamanı redaksiyanın tapşırıq-
larına uyğun olaraq, Naxçıvan şəhərində 
“Xalq qəzeti”nin müxbir məntəqəsinin 
bərpa edilməsi ilə bağlı muxtar respub -
lika rəhbərliyinin media qurumları ilə iş 
üzrə məsul işçiləri və ilər uzunu sıx əmək-
daşlıq etdiyimiz “Şərq qapısı” qəzetinin 
rəhbərliyi ilə görüşüb müvafiq söhbətlər 
apardıq. Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ali Məclisi aparatının rəhbəri Ülvi Quli-
yevlə görüşdə isə muxtar respublikanın 
həyatını, rəhbər qurumların fəaliyyətini 
davamlı və əhatəli işıqlandırmaq və qə-
zetimizin oxucu auditoriyasını genişlən -
dirməklə bağlı zəruri məsələləri müzakirə 
etdik. Ali Məclisin mətbuat xidmətinin in-
formasiya dəstəyi ilə “Şərq qapısı” qəzeti 
redaksiyasında yaradılan məntəqəyə bu 
qəzetin şöbə müdiri, son vaxtlarda “Xalq 

qəzeti”nin fəal müəllifi olan Səbuhi Həsə-
novun rəhbərlik etməsi razılaşdırıldı.

Muxtar respublikanın elmi-yaradıcı 
ziyalılarını 2023-cü ildə redaksiyamızın 
fəaliyyətində prioritet təşkil edən ümum-
milli lider Heydər Əliyevin anadan olma-
sının 100 ilik yubileyi, Qərbi Azərbay-
cana qayıdış və Cənubi Azərbaycanda 
soydaşlarımızın milli haqlarının təmin 
edilməsi mövzularında fəal əməkdaşlığa 
cəlb etmək üçün Heydər Əliyev muze-
yinin direktoru Ramil Orucəliyev, AMEA 
Naxçıvan bölməsinin sədri İsmayıl Ha-
cıyev və Naxçıvan Dövlət Universitetinin 
rektoru Elbrus İsayevlə görüşüb əlaqələr 
yaratmaq barədə məmnunluqla razılıq 
əldə etdik. 

Sonrakı görüşlərimizdə Naxçıvanın 
sosial-iqtisadi həyatının yeniliklərini, 
ümumi uğurlarını qəzetimizdə ardıcıl 
və peşəkarlıqla işıqlandırmaq üçün İq-

tisadiyyat Nazirliyi ilə məsləhətləşmə 
apardıq, Biznes Mərkəzinin işi ilə tanış 
olduq. Son illərdə muxtar respublikada 
yaradılmış müasir sənaye kompleksində 
də olduq, bu müəssisənin Naxçıvanın və 
ölkənin tikinti sektoruna töhfəsi barədə 
yazı üçün materiallar topladıq.

Keçirdiyimiz görüşlərdə, müxtəlif 
əhali qrupları ilə söhbətlərdə adamla -

rın ümumi əhval-ruhiyyəsi, Naxçıvanda 
son dövrdə yaradılmış Prezident idarə -
çiliyi qurumu barədə təəssüratı, arzu və 
istəkləri diqqət mərkəzində oldu. Umumi 
qənaətimiz budur ki, muxtar respublika 
əhalisi ulu öndər Heydər Əliyevin arzu-
larına uyğun olaraq və Prezident İlham 
Əliyevin müstəsna qayğısı ilə gerçəkləş-
dirilən dövlət siyasəti  nəticəsində son 20 
ildə Naxçıvanda əldə edilən tarixi uğurları 
yüksək qiymətləndirir. 

İctimaiyyət, eyni zamanda, yol veril-
miş neqativ halların aradan qaldırılma-
sı,  muxtar respublikada sosial-iqtisadi, 
mədəni-humanitar inkişaf sahələrində 
növbəti uğurlar qazanılması, idarəçiliyin 
daha da demokratikləşdirilməsi, güzəra -
nın və ictimai məmnunluğun yüksəldil -
məsi ilə bağlı yeni rəhbərliyin qarşısında 
qoyulmuş hədəfləri fəal dəstəkləyir. İcti-
mai-siyasi həyatda və quruculuq sahə-
sində hökm sürən ahəngdarlıq muxtar 
respublikanın ümumi inkişafında başlan -
mış yeni mərhələnin uğurla davam edə-
cəyinə əminlik yaradır.

Muxtar respublikada keçirdiyimiz gö-
rüşlər, topladığımız materiallar bir daha 
göstərir ki, Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən 

genişmiqyaslı sosial-iqtisadi islahatlar 
Naxçıvanın inkişafında yeni mərhələnin 
başlanmasına mühüm zəmin yaradıb. Bu 
baxımdan, muxtar respublikada idarəet -
mənin təkmilləşdirilməsi, şə aflığın ar-
tırılması, iqtisadi resurslardan səmərəli 
istifadə, özəl bölmənin tərəqqisi kimi is-
tiqamətlər prioritetliyi ilə önə çəkilib. 

Hazırda bu məsələlərin gerçəkləş -
dirilməsi ilə bağlı Naxçıvanda dövlət 
qurumları və özəl bölmənin nümayən-
dələrinin birgə iştirakı ilə müzakirələr 
aparılır, çətinliklərin həlli yolları araşdırı-
lır. Bir sözlə, bu istiqamətdə fəaliyyət və 
təşəbbüslərin dəstəklənməsi ilə muxtar 
respublika yeni inkişaf dövrünü yaşayır. 
Qədim diyarda özəl sektorun  genişlən -
dirilməsini şərtləndirən qətiyyətli addım-
lar atılır, bu sahədə nöqsanların aradan 
qaldırılması məqsədilə səmərəli layihələr 
reallaşdırılır.  

Onu da qeyd edək ki, Prezident İlham 
Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, bu gün  
Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişaf proqra -
mı və bundan irəli gələn strateji layihələr 
həyata keçirilir. Həmin layihələr çərçivə-
sində yaranan yeni iş yerləri iqtisadi inki-
şaf zəncirinin tamamlanmasını şərtləndi -
rir. İqtisadiyyatın dayanıqlılığı və əhalinin 
rifah səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi 
üçün muxtar respublikanın  zəngin re-
sursları, dağ-mədən sənayesi, turizm, 
ticarət, nəqliyyat-logistika, habelə insan 
potensialından səmərəli istifadə olun -
ması, biznesin müasir tələblərə uyğun 
gücləndirilməsi, regionun ixrac potensi -
alının artırılması təşəbbüslərinin diqqət 
mərkəzində saxlanılması da qədim diya-
rın yaxın gələcəkdə sürətli inkişaf dina -
mikası haqqında aydın təsəvvür yaradır. 

Eyni zamanda, bu sadalananlarla bə-
rabər, əngəzur dəhlizinin açılmasının 
Naxçıvanın mühüm nəqliyyat qovşağına 
çeviriləcəyi, Azərbaycanın beynəlxalq 
logistika mərkəzi kimi rolunun daha da 
artacağı inamını gücləndirir.  

Yeri gəlmişkən, Prezident İlham  
Əliyevin ötən il dekabrın 22-də Naxçı-
van Muxtar Respublikasında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Səlahiyyətli 
Nümayəndəliyinin təsis edilməsi haqqın-
da fərman imzalaması bu qədim diyar-
da mühüm hadisəyə çevrildi. Bu tarixi 
əhəmiyyətli sənəd muxtar respublikada  
reallaşdırılan kadr islahatlarında, dövlət 
idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsində yeni 
dövrün başlanmasından xəbər verdi. 
Başqa sözlə, dövlət başçısının 22 dekabr 
2022-ci il tarixli fərmanı 30 illik düşmən 
əsarətindən xilas olunan Qarabağ regio-
nundan sonra Naxçıvan Muxtar Respub-
likasında da dövlət idarəçiliyi sistemində 
yeni mərhələyə keçid idi. Adıçəkilən tarixi 
sənəd qədim diyarın insanları, ictimaiyyət 
nümayəndələri, ziyalıları tərəfindən böyük 
rəğbətlə qarşılandı. 

Ölkə rəhbəri Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi 
vəzifəsinə təyin olunan Fuad Nəcəflini 
qəbul edərkən dövlətimizin başçısının  
Naxçıvan Muxtar Respublikasına göstər-
diyi daimi diqqəti sayəsində və birbaşa 
tapşırığı ilə həyata keçirilən genişmiqyaslı 
işlər, o cümlədən, böyük infrastruktur la-
yihələrinin həyata keçirilməsi, Naxçıvan-
da qazlaşdırmanın 100 faiz səviyyəsində 
təmin edilməsi, enerji təchizatı, müasir 
yolların inşa olunması, səhiyyə və təhsil 
obyektlərinin tikintisi, yeni iş yerlərinin ya-
radılması istiqamətində görülən işlər qeyd 
olunub. Həmçinin muxtar respublikaya 
hər il dövlət büdcəsindən böyük həcmdə 
dotasiya ayrıldığı vurğulanıb. 

Prezident İlham Əliyev qəbulda Fuad 
Nəcəfliyə insanların qayğısına qalınma-
sı, korrupsiya, rüşvətxorluqla mübarizə, 
şə aflıq, düzgün kadr siyasətinin həyata 
keçirilməsi, mərkəzi icra orqanları ilə sıx 
təmasda fəaliyyətlə bağlı bütün səylərini 
göstərməsi ilə bağlı mühüm tapşırıqlarını 
da verib. 

Qısa zamanda aidiyyəti təşkilatların 
nümayəndələrinin insanlara qarşı sadə, 
səmimi rəftarı, vətəndaşları qəbul edərək 
onların problemləri ilə yaxından maraq-
lanması, həllinə baxılması sakinlər tərə-
findən yüksək qiymətləndirilir. Prezident 
təmsilçisinin tez-tez insanlarla bir araya 
gəlməsi, vətəndaşların problem və qay-

ğılarına həssaslıqla yanaşması məhz bu-
nun bariz ifadəsidir. 

Burada bir məqamı da xatırlatmaq 
istərdik. Səlahiyyətli nümayəndənin fəa-
liyyətə başladığı ilk günlərdə naxçıvanlı-
lara xitabən “Arxayın olun, hər şey yaxşı 
olacaq” deməsi də onlarda məhz Prezi-
dent İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələ-
rinin düzgün yerinə yetirilməsinə böyük 
əminlik və inam hissləri yaradıb. 

Aparılan islahatlar çərçivəsində Fuad 
Nəcəfli Real Televiziyasına verdiyi mü-
sahibədə söylədiyi “Naxçıvanda kiminsə 
kefinə görə tətbiq edilən qadağalar ləğv 
olunacaq” prinsipiallığı da artıq bu gün 
əməli təsdiqini tapır. İctimai nəzarətin 
gücləndirilməsi, sərnişin nəqliyyatında 
gediş haqqının yenidən tənzimlənmə-
si, ticarət mərkəzlərində alınmış mallara 
görə ƏDV-lərin alıcılara geri qaytarılma-
sı, inhisarçılıq hallarının tədricən aradan 
qaldırılması həmin fikrin bariz ifadəsi kimi 
diqqət çəkir.  

Qəbuldan ötən qısa müddət ərzində 
dövlətimizin başçısının yuxarıda xatır-
latdığımız  tapşırıqları yol xəritəsi olaraq 
diqqət mərkəzində saxlanılıb, ölkə miqya-
sında həyata keçirilən geniş həcmli isla-
hatlara artıq  Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasında da böyük önəm verilib. Artıq bu 
istiqamətdə ciddi layihələrin icrasına baş-
lanılıb. Məsələn, Azərbaycanın mərkəzi  
maliyyə qurumlarının Naxçıvanda filialla-
rının açılması, güzəştli kredit, zəmanət və 
digər dəstək mexanizmlərinin tətbiq dairə-
sinin genişləndirilməsi, burada sahibkar-
ların güzəşt və imtiyazlardan səmərəli is-
tifadəsinə şərait yaradılması, onların Kiçik 
və  Orta Biznesin İnkişaf, həmçinin İxracın 
və İnvestisiyaların Təşviqi agentlikləri kimi 
təşkilatlarla əməkdaşlığının qurulması, 
habelə başqa inkişaf və təkmilləşdirmə 
kimi   əhəmiyyətli tədbirlər reallaşdırılıb. 

Sadalanan istiqamətlərdə müvafiq qu-
rumların birgə və koordinasiyalı fəaliyyə-
tinin təşkili nəzərdə tutulub.

Naxçıvanda idarəetmənin təkmilləş-
dirilməsi, şə aflığın artırılması, iqtisadi 
resurslardan səmərəli istifadə, özəl böl-
mənin inkişafı kimi istiqamətlər prioritet-
dir. Qeyd olunan məsələlərlə əlaqədar 
dövlət qurumlarının və özəl bölmənin 
nümayəndələrinin birgə iştirakı ilə müza-
kirələrin aparılması, çətinliklərin həlli yol-
larının tapılması, bu istiqamətdə fəaliyyət 
və təşəbbüslərin dəstəklənməsi mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Muxtar respublikada 
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində renta-
belliyin artırılması, sahibkarlıq subyekt-
lərinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və 
genişləndirilməsi, ixracyönümlü və rəqa-
bətqabiliyyətli məhsul istehsalının, nəq-
liyyat-tranzit imkanlarının artırılması, qon-
şu ölkələrlə, xüsusilə Türkiyə ilə ticarət 
əlaqələrinin gücləndirilməsi qarşılıqlı 
faydalı layihələrin reallaşdırılması, enerji 
mübadiləsi, gömrük-keçid prosedurlarının 
sadələşdirilməsi və s. məqsədlərə nail 
olunması baxımından xüsusi əhəmiyyət 
daşıyır.  

Yeri gəlmişkən, qısa müddətdə hə-
yata keçirilən islahatların məntiqi nəticə-
si statistik göstəricilərdə də öz ifadəsini 
tapıb. Məsələn, bu ilin yanvar ayı üzrə 
muxtar respublikada vergi daxilolmaları  9 
milyon 9 3 min manat təşkil edib və  proq-
noz 112,1 faiz yerinə yetirilib. Proqnozlaş-
dırılan məbləğdən artıq toplanan vəsait 1 
milyon 71 min manat olub. Məcburi dövlət 
sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalar 10 
milyon 209 min manat olmaqla proqnoza 
119,1 faiz əməl edilib. Proqnozlaşdırılan 
məbləğdən 1 milyon 39 min manat ar-
tıq vəsait toplanıb. İşsizlikdən sığorta 
haqları üzrə daxilolmalar 249 min manat 
olub, proqnoza 12 ,4 faiz  əməl edilib. 

Proqnozlaşdırılan məbləğdən artıq top-
lanan vəsait  min manat olub. İcbari 
tibbi sığorta haqları üzrə daxilolmalar 1 
milyon 10 min manat təşkil edib, büd-
cəyə nəzərdə tutulandan 123 min manat 
artıq vəsait daxil olub. Ötən ay ərzində 47 
hüquqi şəxs və hüquqi şəxs yaratmadan 
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan 3 3 
fiziki şəxs qeydiyyata alınıb.    

Onu da deyək ki, Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə Naxçıvanda real-
laşdırılan genişmiqyaslı tədbirlər, sistemli 
quruculuq işləri, o cümlədən, mühüm inf-
rastruktur layihələri, enerji təchizatı, müa-
sir yolların, təhsil və səhiyyə obyektlərinin 
inşası, yeni müəssisələrin açılması və iş 
yerlərinin yaradılması istiqamətində artıq  
yeni layihələrin icrasına başlanılıb. Muxtar 
respublikada idarəetmənin təkmilləşdiril-
məsi, iqtisadi potensialdan səmərəli istifa-
də, sosial-iqtisadi sahədə şə aflığın artı-
rılması, işgüzar mühitin yaxşılaşdırılması, 
sahibkarların qarşılaşdıqları çətinliklərin 
aradan qaldırılması prioritet istiqamətlər 
kimi önə çəkilib. Əhalidə bu sahədə hə-
yata keçirilən nəticəyönümlü islahatlar 
qədim diyarımızın Azərbaycanın iqtisadi 
artım templərinə uyğun davamlı inkişafını 
şərtləndirəcəyi əminliyi yaradıb.  

Naxçıvanda sosial-iqtisadi sferada 
müsbət dəyişikliklər yönündə görülən iş-
lər, dövlət qurumlarının bu istiqamətdə 
fəaliyyətinin gücləndirilməsi həm də qar-
şıya qoyulan vəzifələrin uğurla həyata 
keçirilməsində resursların və kadr poten-
sialının səfərbər edildiyindən xəbər verir.    

Ta ir Y O L ,  
Vaqif B YR MOV,  

“Xalq qəzeti”
v

Naxçıvan: Qədim diyar 
yeni inkişaf mərhələsində
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Mən burda qəribəm,  
yurd orda qərib

Baş əydim bu dürlü hikmət önündə,
Sən mənə verdiyin qiymət önündə,
Qalmışam, ay ustad, töhmət önündə
Mən burda qəribəm, yurd orda qərib...

Ömrün göylərində buludam, çənəm,
Elə alışmışam, inanma sönəm.
Məni xoşbəxt sayan kimsəm, kimsənəm,
Mən burda qəribəm, yurd orda qərib...

Ay mənə zülm edən zalım insanlar,
Dönüb bir-birinə qənim olanlar.
Ay məni anlayıb, məni qananlar,
Mən burda qəribəm, yurd orda qərib...

Yurdun başı üstə dinsiz qoymuşam,
Döşündə min cığır, min iz qoymuşam.
Göyçə gölü kimi dəniz qoymuşam,
Mən burda qəribəm, yurd orda qərib...
Bir Vətən harayı, ünü beynimdə,
Həsrətdən biçilən kəfən əynimdə.
Qələmim əlimdə, heybəm çiynimdə
Mən burda qəribəm, yurd orda qərib...

Gətirdi başıma əngəli dövran,
Məni zarınc etdi gülməli dövran.
Eşitsin zamana, bu dəli dövran,
Mən burda qəribəm, yurd orda qərib...

Ay Tovuz dağları, Gəncə dağları,
Sinəmdə düşmənin neçə dağları...
Yadıma düşübdü Göyçə dağları,
Mən burda qəribəm, yurd orda qərib...
Səs verin səsimə, ay əsən yellər,
Buludlu göylərin gözündə sellər.
Hanı Ələsgərli, Alılı ellər,
Mən burda qəribəm, yurd orda qərib...

Taleyi mənimtək dolaşıq durna,
Sən, ey Kərəm durna, ay aşıq durna...
Mən səndən yazığam, ay yazıq durna...
Mən burda qəribəm, yurd orda qərib...

Ruhlar bir də gəlib yoxlasın məni,
Çəkib yüz yerimdən oxlasın məni,
Anama çatdırın ağlasın məni
Mən burda qəribəm, yurd orda qərib...

Hər yuva Eldara yurd olmaz, Allah,
Qürbətdə şadlanan mərd olmaz, Allah,
Mənim dərdim kimi dərd olmaz, Allah,
Mən burda qəribəm, yurd orda qərib...

El ar İSM Y L
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Biz 1988-ci ilin sonlarında öz dədə-baba torpaqlarımızdan qovulmuşduq. 

Bəzən bu sözü deyəndə məni qınayırlar ki, “qovulduq” sözünü dilə gətirmə, 
erməni kimdir ki, bizi qovur? Ancaq fakt faktlığında qalır. Güclü himayədarlarına, 
son iki əsrdə formalaşdırılmış lobbinin və diaspor təşkilatlarının dayağına 
arxalanan ermənilər bizi öz yurdumuzdan ... həqiqətən, qovdular. 

Azərbaycan  Prezidenti İlham  
Əliyevin ötən il  dekabrın 24-də Qərbi 
Azərbaycan İcmasının inzibati binasın-
da yaradılan şəraitlə tanış olandan son-
ra Qərbi Azərbaycandan olan bir qrup 
ziyalı ilə görüşündə bizi doğma yurda 
qayıtmağa ruhlandıran fikirlər səsləndir-
di. Dövlət başçımızın  Qərbi Azərbaycan 
İcmasını bundan sonra daha mütəşəkkil 
formada fəaliyyət göstərməyə səsləmə-
si hamımız üçün çox önəmlidir  – həm 
Qərbi Azərbaycandan olan insanlar, 
həm də bütün Azərbaycan xalqı üçün.

Cənab Prezident tövsiyə edir  ki, biz 
bu işi  daha məqsədyönlü şəkildə apar-
malıyıq. Əlbəttə, bu layihənin reallaşdı-
rılmasına bütün soydaşlarımız kömək 
etməlidirlər. İlk növbədə isə biz – Qərbi 
Azərbaycandan didərgin salınmış yüz 
minlərlə insan daha fəal olmalıyıq. Tə-
bii ki, hərə öz bacardığı qədər. Mənim 
bacardığım isə həmin dəhşətli günlərin 
tarixçəsindən bəzi məqamların yenidən 
dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına 
kömək etməkdir. 

... İndi  gecənin  yarısı yurd haqda 
fikirləşə-fikirləşə bu yazını yazdıqca, 
gözlərim önünə həyət-bacası ilə, bütün 
şəraiti ilə  doğma olan birmərtəbəli o ata 
evimiz  gəlir. Yurd dediyim öz köhnə ata 
evini təzə dəbli evimdən qat-qat üstün 
tutduğum bir vaxtda yurdu  tərk etməli 
olduq. Ömrümün, uşaqlığımın ilkinliyi 
ilə bağlı olan o ata evini. Və bir də hiss 
eləyəndə ki, bu ilkinlikdən birdən-birə 
ayrılmısan, bütün əlaqələrin xırp kəsilib, 
adamı dəhşət bürüyür. Görün, o ixtiyar 
qocalar indi nələr çəkir. 

Mənim üçün ən faciəlisi, ən ağı-
rı evimdən axırıncı çıxdığım gün oldu. 
Nağıllarda deyildiyi kimi, çəkidə yüngül, 
vəzndə ağır, bəzi ev əşyalarını bax-
mayaraq ki, mənim evimdə belə əşya-
lar yox idi  çıxarandan sonra, anamla 
ailəmi yurdla vidalaşdırıb, həyətdə bizi 
gözləyən Mamed müəllimin minik av-
tomobilinə əyləşdirdim. Atam isə uşaq-
larla Gürcüstanda idi. Mən bir də geri, 
evə qayıtdım. Hər daşını, kərpicini isi-
də-isidə, əllərimlə sığallaya-sığallaya 
tikdiyim evimlə bir də vidalaşmağa qa-
yıtdım.   Bütün otaqları yenə də bir-bir 
gəzdim, axırıncı otaqda yarım saatdan 
artıq qaldım  

Həyətə çıxanda isə daha özümü 
saxlaya bilmədim. Titrəyə-titrəyə üs-
tümə atılan itlərim, sanki, fəryad qopa-
rıb, məndən imdad diləyirdilər. Başa 
düşürdülər ki, son görüşdü – itlərimi, 
evimi qoyub gedirdim. Aşağı əyildim, 
itlərlə vidalaşmaq üçün. Hər ikisi də dal 
ayaqları üstə qalxaraq titrəyirdilər. Yaş-
la dolu gözlərimlə birtəhər gözlərinin 
içinə baxdım. Hər iki itin gözündə yaş 
parıltısı gördüm. Bu dəfə hönkürtümü 
saxlaya bilmədim. İtlərin çox duyumcul 
olduğunu eşitmişdim. Axır ki, gözlərim-
lə də gördüm. Külək adamı yıxırdı. Elə 
bərk tufan başlamışdı ki. Bu da təbiə-
tin fəryadı idi. Bir neçə gündən sonra 

da zəlzələ olacaqmış. Təbiətin zəlzələ 
fəryadı.

 Sənə qayıdıram, itirdiyim yurd, 
a doğma kənd, doğulub boya-başa 
çatdığım, çox yaxşılıqlarını, haqq-sa-
yını gördüyüm a ixtiyar ulus! Çox sağ 
olsun genişürəkli xalqım, təmənnasız 
yaxşılıqlarına görə, mənzilimə, işimə, 
bəzi qayğılarımın yüngülləşdiyinə görə. 
Yuxularımdan çıxmayan o yurda, o ata 
evinə mən nə deyim. Mən qırmızı daşla 
tikilən ikimərtəbəli evimi erməni ilə be-
ton mənzilə dəyişmişdim. 

Dağ Borçalıdı mənim elim, ulusum. 
Qənimimə çevrilmək üçün kəsilib Sovet 
Ermənistanı yaradılan, Borçalı deyilən 
böyük bir mahalın dağlıq hissəsidi. Bu, 
dağlarla əhatə olunmuş böyük ərazidi. 
Dağlararası düzənliklərlə, çökəkliklər-
lə zəngin olan bu torpaq həm də Loru 
vadisi adlanır. Bu gün dilimizdə geniş 
işlənən “Loru dili” ifadəsi də bu torpağın 
adı ilə bağlıdı. Əgər “Loru dili”ndə ifadə-
si eşidirsinizsə, bu o deməkdir ki, sadə, 
canlı xalq dilində danışmaq nəzərdə tu-
tulur. Loru yurdları oğuz ellərinin, elat-
larının yurdu olduğu kimi bunu tez-tez 
rastlaşdığın oğuz qəbirləri nəql edir , 
Loru dili də oğuz elatının dilidi, Dədə 
Qorqud dilidi. Loru böyük bir ərazidə 
yerləşir. Ola bilsin ki, yaşı üç min ili ad-
layan Lulubi imperiyasının adı Loru to-
ponimində qorunub saxlanır. 

Mərkəzi Calaloğlu Stepanovan  ol-
maqla, bir tərəfi Qarakilsə Kirovakan , 
bir tərəfi isə Gümrüyə Leninakan  qə-
dər uzanır. Ağbaba Amasiya ellərinə çi-
yin-çiyinə söykəkdir. Qədim Loru Ağba-
baya, Ağbaba isə Qarsa söykənir. Loru 

dağlıq yerdir. Ancaq aran səmti Canbax-
çadı. Mənim doğulub, boya-başa çatdı-
ğım kəndim Canbaxçada yerləşir. Evli, 
Qızılkilsə, Sarıyal, Dəmirçilər, Başkeçi-
din kəndləri olan Muğanlı və Saatlı Can-
baxçanın ən şən kəndlərindəndi.Özü də 
Dağ Borçalının arana baxan kəndləridi. 
Canbaxçanın kəndləri Qarayazı, Sar-
van çökəklərindəki, Qazax ellərindəki 
qardaş-bacılarımızın, ağbirçəklərimizin, 
dədələrimizin yaylaqları idi. 

O adları çəkilən kəndlərin mütləq 
çoxusu Qazax mahalından qopanlardı. 
O yerlər Qazax ellərinin yaylaq yerləri 
olub. Mənim kəndim Evli, İkinci Şıxlıdan 
ayrılmadı. “Talıföyü” İkinci Şıxlıda yaşa-
yan böyük bir nəsildi. Qurudlu-motallı, 
qaymaqlı-ballı, aşıqlı, qonaqlı-qaralı, 
ağ-ağ sürülü Canbaxçam, Oy dərəsi. 

Mənim Evli kəndim! Ağır elim, ulu-
sum! İndi minlərlə qaçqının paspor-
tunda doğulduğu məkan kimi qalırsan, 
ürəyində Vətən kimi yaşayırsan, qanım-

da dərd kimi qövr eləyirsən. Çox keç-
məkeşlər, qeylü-qallar görübsən. Yaşın 
boyu dörd dəfə adın dəyişib, hərəsi də 
bir tarixi hadisə ilə bağlı: Xarrat, Aşıq 
Novruz, Molla Eyyub, Evli. Hələ bu mən 
bilənlərdir. 

Qaçqınlardan biri deyir ki, bu yaxın-
larda evimizə kənd sovqatı gətirmişdilər, 
kəkotulu, itburnulu, qurudlu bir bağlama 
idi. Balaca nəvəm bağlamanı qucaqla-
yıb ağlamsına-ağlamsına bir müddət 
heç kimə vermədi. Yurd ətri, kənd iyisi 
duyduğu üçün. Mənim ömürlük yurd 
ətri duyacağım Molla Eyyubum. Dağın, 
düzün, çiçəyin-gülün hopub canıma, 
qanıma. Mərd adamların, təmənnasız 
yaxşılıqlar eləyən övladların, bir iş gör-
mək istəyərkən qolundan yüz-yüz əllə 
yapışan xeyirxahların necə uca eləmiş-
di səni. Varın-bərəkətin göydən yağırdı. 
Bir də onu xatırlatmaq istəyirəm ki, qaç-
mamışıq o yurdlardan, geri çəkilməyə 
məcbur olmuşuq. Ürəklərimiz girov qalır 
o yurdlarda. 

“El yeridi, yalqız qaldın səhrada”...  
Dədə Ələsgərin peyğəmbər fəhmi ilə 
dediyi bu ağrılı misra elə bil öz axirət 
taleyi üçün, bir də qədim Göyçənin 
qəmgin taleyi üçün deyilibmiş. Başımı-
za gələnləri xatırladıqca, yalqız qalan 
neçə-neçə tarixi abidələrimizin, ocaqla-
rımızın, inanc yerlərimizin, yaşı dünya-
nın özü qədər olan qəbiristanlıqlarımı-
zın acısını qışqırır bizə bu misra. Çox 
keçməz, el yenidən dönər Qərbi Azər-
baycan deyilən o dogma yurd yerlərinə. 

hi    
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XX əsrin əvvəllərinə qədər Bakı, Təbriz, Xoy, Naxçıvan və başqa şəhərlər 
ilə yanaşı, İrəvan da Azərbaycanın aparıcı elm və mədəniyyət mərkəzlərindən 
biri olmuşdur. Elm və mədəniyyət tariximizə “İrəvani” təxəllüsü ilə daxil olmuş 
bir çox alim, ədəbiyyat və mədəniyyət xadimi bu xəzinəyə önəmli töhfələrini 
vermişdir. Mirzə Qədim İrəvani, Fazil İrəvani, Balağa İrəvani, Mirzə Müslüm 
İrəvani, Aşub İrəvani, Mirzə Məhəmməd İrəvani, Dəlil İrəvani, Əbdülkərim İrəvani 
və başqa şəxsiyyətlərin yaradıcılığı bu mənəvi zənginliyi bir daha təsdiq edir. 

Görkəmli alim, pedaqoq Firu-
din bəy Köçərli X X əsrin axırlarında 
İrəvan gimnaziyasında dərs deyərkən 
“Azərbaycan ədəbiyyatı” adlı əsəri 
üçün materiallar toplamış, ədəbi-bə-
dii sözün görkəmli xadimləri arasın-
da İrəvanda yaşayıb-yaratmış Məşə-
di İsmayıl Hacı Kazımzadə Bəzmi 
(1 6–1 ), Mirzə Kazım Qazi 
Əsgərzadə Axund Əhmədov Mütəlle 
(1 32–1 2), Hacı Seyid Rza Əmir-
zadə (–1 06), Mirzə Əlixan Şəm-
sül-Hükəma Ləli (1 5–1 07) kimi 
sənətkarların yardıcılığına toxun-
muşdu. Bu şairlərin əsərlərindən ver-
diyi nümunələr əsasında .Köçərli 
sübut etmişdi ki, İrəvan şairləri əruz 
vəznində türkcə gözəl şeirlər yazmış-
lar. 

Vaxtilə Mirzə Hüseyn Ağa, Mirzə 
abbar Əsgərzadə, Axund Məhəm-

mədbağır Qazızadə, Əli Məhzun, 
Abbas Ağa ərəcov, aqub Mustafa 
oğlu, Mirzə Abbas kimi ədəbiyyat 
xadimləri və ziyalılar İrəvanın ədəbi 
həyatında fəal iştirak etmişlər. Azər-
baycanın bir çox görkəmli ictimai xa-
dimləri, ədibləri Həsən bəy ərdabi, 
Mirzə Ələkbər Sabir, Abdulla Şaiq, 
Abbas Səhhət, Hüseyn avid, Eynəli 
bəy Sultanov, Əziz Şərif, Heydər Hü-
seynov və başqaları İrəvan ədəbi-mə-
dəni  mühitinin aparıcı simaları ilə 
sıx dostluq və yaradıcılıq əlaqələrin-
də olmuşlar. Haşım bəy Vəzirov, Əb-
dürrəhim bəy Haqverdiyev, Eynəli 
bəy Sultanov, əlil Məmmədquluza-
də və başqaları XX əsrin əvvəllərində 
İrəvanda işləmiş, öz ədəbi fəaliyyət-
lərini burada da davam etdirmişlər. 

Onu da qeyd etmək yerinə düşər 
ki, İrəvan ədəbi-mədəni, ictimai-si-

yasi mühitinin görkəmli nümayən-
dələrinin Şərq elmində, ədəbiyya-
tında, mədəniyyətində oynadığı 
müstəsna rolun təsiri bu gün də ədə-
bi-mədəni prosesdə duyulmaqdadır. 
1 1 –1 20-ci illərdə ermənilərin 
Qərbi Azərbaycanda (indiki Ermə-
nistan) apardıqları soyqırımı siyasə-
ti nəticəsində əvvəllər ədəbi-estetik 
fikrimizin inkişafında böyük rolu 
olan İrəvan ədəbi mühiti də dərin 
tənəzzülə uğramış, onun bir sıra nü-
mayəndələri soyqırıma və deportasi-
yaya məruz qalmışlar. 

Ədəbi mühitin görkəmli nü-
mayəndələri məcburiyyət qarşısında 
qalaraq İrəvanı tərk etmiş, Türkiyə, 
İran, Azərbaycan, Orta Asiya və 
başqa ölkələrə üz tutmuşlar. İrəvanda 
yaşlı nəslə mənsub ziyalı qalmamış, 
nəsillər arasında sələf–xələf münasi-
bətləri pozulmuşdur. Şübhəsiz ki, bu 
deportasiya İrəvan ədəbi məktəbinin 

yaradıcı potensialına təsir etməyə 
bilməzdi. 

XX əsrin sonu – XX əsrin əv-
vəllərində bütün Azərbaycan poezi-
yasında olduğu kimi, İrəvan ədəbi 
mühitinin yetirmələrinin yaratdıqları 
bədii nümunələr də daha çox klas-
sik şeir janrlarına–qəsidəyə, qəzələ, 
müxəmməsə və s. uyğun olaraq ya-
radılırdı. Keçən əsrin 20-ci illərindən 

başlayaraq, İrəvanda yaşayan azər-
baycanlı sənətkarlar forma sahəsində 
yeni poetik janrlara, məzmun sahə-
sində isə zəmanənin sərt tələb kimi 
ortaya qoyduğu ideologiyanın tələb-
lərinə əməl etməyə məcbur olmuşlar. 
Amma bununla yanaşı, İrəvanda ya-
şayan şərqşünas alim Mirzə Hüseyn 
Ağa və Vahid təxəllüslü Məşhədi 
Heydər İsmayılov klassik janrlara 
müraciət edirdilər. 

1 20-ci il noyabr ayının 2 -da 
Ermənistanda sovet hakimiyyətinin 
qurulması bütün çatışmamazlıqlarına 
baxmayaraq, İrəvan ədəbi mühiti-
nin bərpasına, dar çərçivədə olsa da, 
imkan vermişdir. Lakin bəzən gizli, 
bəzən də açıq şəkildə özünü büruzə 
verən erməni şovinizmi əhatəsində 
bu proses heç də asan getməmişdir. 
Qeyrətli azərbaycanlı ziyalılar a-
hangir Ələkbərbəyov, Məmmədə-
li Nasir, Bala Əfəndiyev, Mustafa 
Hüseynov, Rza Vəlibəyov, Mehdi 
Kazımov, Əhməd Əhmədov, Ək-
bər Rizayev, Rza Şeyxzadə, Abbas 
Ağa ərəcov, Miryusif Mirbabayev, 
Ələmdar Haşımov, Murtuza Mura-
dov, usif iya, usif ikrət, Həbib 
Məhəmmədzadə, Salman Rəhimov, 
Bülbül Kazımova və başqaları ədə-
bi mühitin bərpasında, inkişafında, 

fədakarlıq göstərmiş, siyasi və milli 
iradə nümayiş etdirmişlər.

tən əsrin 20-ci illərindən son-
ra İrəvandakı siyasi durum birxətli, 
eyni xarakterli olmadığı üçün bədii 
ədəbiyyatın, o cümlədən poeziyanın 
inkişaf yolu da ziqzaqlı olmuşdur. 
İrəvanda yaradılan “Azsaylı xalqlar 
şöbəsi” və onun mübariz rəhbəri Bala 
Əfəndiyevin səyi nəticəsində artıq 

1 2 -cü ildə nəşrə başlayan “ ən-
gi” qəzeti səhifələrində Azərbaycan 
dilində şeir nümunələri görünməyə 
başladı. Ağır repressiya şəraitində 
nəinki ədəbi prosesin inkişafından, 
heç bədii nümunələrin meydana gəl-
məsindən və işıq üzü görməsindən də 
söhbət gedə bilməz. Məhz buba görə 
də 1 2 -cü ilə kimi Ermənistanda, 
xüsusilə İrəvanda şeir və nəsr nü-
munələrinə təsadüf olunmur.

1 2 -ci il iyun ayının 2 -də 
İK(b) P Mərkəzi Komitəsinin “Par-

tiyanın ədəbiyyat sahəsindəki siyasə-
tinə dair” adlı qətnaməsi sovet ədə-
biyyatının əsas inkişaf istiqamətlərini 
müəyyənləşdirdi. Qətnamədə gənc 
proletar ədiblərindən yaşlı nəsilə 
mənsub olanlara ehtiyatla yanaşmaq, 
onları sosialist ədəbiyyatının yaradıl-
masına səfərbər etmək tələb edilirdi. 
Eyni zamanda, qətnamədə gənc nəsli 
daha cəsarətlə müdafiə etmək dövrün 
tələbi kimi qoyulurdu. Bu səbəbdən 
də bir sıra gənc ədəbiyyat həvəskar-
ları 1 2 -cü ildən nəşrə başlayan 
“ əngi” qəzeti səhifələrində siyasi 
məzmunlu şeirlər dərc etdirməyə 
başladılar. 

Keçmişi gecəyə, sovet hakimiy-
yəti illərini günəşli gündüzə bənzət-
mək o dövrkü şeirdə ən geniş yayıl-

mış metafora idi. Başqa görkəmli 
sovet sənətkarları ilə yanaşı, İrəvan 
şairlərinin də çoxu həmin mövzuda 
yazmağa meyl edirdi. Məhz bu möv-
zu həm də yaxın keçmişdə bolşevik 
daşnaklarının Azərbaycan türklərinə 
qarşı etdiyi cinayəti ört-basdır et-
məyə, kommunist ideologiyasını tə-
mizə çıxartmağa, ermənilərlə türklər 
arasında mövcud gərgin münasibət-

lərə “qardaşlıq və beynəlmiləlçilik” 
libası taxmağa imkan verirdi. 

İrəvanda türkdilli poeziyanın 
inkişafına 1 27-ci ildə Ermənistan 
Proletar azıçılar əmiyyətinin nəz-
dində yaradılmış Türk bölməsinin ya-
ranması da kömək etdi. Türk bölməsi 
İrəvanda yazıb-yaradan azərbaycanlı 
gənc ədəbiyyat həvəskarları arasında 
yaxından iş apararaq, onlarln yara-
dıcılığına istiqamət verir, köməklik 
gostərirdi. 1 27-ci ildən başlayaraq 
Nəriman əxri, Abbas Tahir, Abbas 
Azəri, Əbülfət Rəhimov, Əşrəf Bay-
ramov, Adil Axundov, Telman Nəzər-
li, Teymur Əhmədli, usif Rizayi, 
Əkbər Həsənov, Bəhlul Mamedov, 
Əbülfət İbrahim, əlal Sərdar, Əli 
Şahin, Əli Əliyev, İslam Süleyma-
nov, Sona Bağırova, oqiyə Kəngərli 
və başqaları İrəvanda Azərbaycan 
poeziyasının aparıcı qüvvələri idilər. 
Bu işdə onlara Bala Əfəndiyev, Meh-
di Kazımov, Mustafa Hüseynov və 
digər azərbaycanlı ziyalılar yaxından 
kömək edirdilər.

İrəvan ədəbi mühitinin nümayən-
dələri faktik olaraq ikiqat əsarət– to-
tal sovet və lokal erməni təzyiqi al-
tında yazıb-yaratmağa məcbur idilər. 
İnqilabdan sonraki dövr İrəvan şair-
ləri, demək olar ki, bütünlüklə gənc-

lərdən ibarət idi. Ədəbi qüvvələr içə-
risində Abbas Tahir, Abbas Azəri, Əli 
Əliyev, Sərdar əlal, Əbülfət Rəhi-
mov, Adil Axundov, Əli Şahin, İsma-
yıl Şirvani xüsusilə diqqəti cəlb edir. 
Onlar bütün yaradıcılığı boyu “okt-
yabr inqilabı” ideyalarına inanmış və 
bu təlimi səmimiyyətlə vəsf etməklə 
kommunist ideallarlna sədaqətlərini 
ifadə etmişdilər. 

Müharbə ərəfəsində İrəvanda ya-
şayan türk sənət adamlarının bir qis-
mi repressiya qurbanı olmuş, başqa 
bir qismi isə döyüşən ordu sıralarına 
cağırılmışdı. İrəvanlı sənətkarlar-
dan Abbas Tahir, Əli Şahin, İsmayil 
Şirvani, Əli Əliyev, Adil Axundov 
döyüşən ordu sıralarında vuruşmaq-
la yanaşı, öz bədii yaradıcılıqlarını 
da davam etdirmişdilər. 1 27-ci ildə 
Ermənistan Şura azıçıları əmiy-
yətinin nəzdində yaradılmış azərbay-
canlı yazarlar bölməsinin fəaliyyətini 
1 5-ci ildə Ermənistanın kommu-
nist rəhbərliyi dayandırmışdır. Azər-
baycanlı ziyalıların Moskvaya et-
dikləri kəskin müraciətlərdən sonra 
1 6-cı ildə bölmə yenidən bərpa 
edilmişdir. 

Erməni şovinizminin arasıkə-
silməz təzyiqlərinə baxmayaraq, 
İrəvanda Azərbaycan ədəbi-mədəni 
həyatı öz məcrasında inkişaf edirdi, 
ədəbiyyatımız rəngarəng, yüksək bə-
dii səviyyəli əsərlərlə zənginləşirdi. 
1 -ci ildə Qərbi Azərbaycandan 
soydaşlarımızın sonuncu kütləvi de-
portasiyası bu prosesə son qoydu.

əl l  
fil l i  ə  

fəlsəfə d  d s

Qərbi Azərbaycan İcmasının 
dəyișməz tələbi

 Qərbi Azərbaycan İcması Ermənistan hökumətindən hazırda onun ərazisi 
sayılan coğrafi məkanlardan qovulmuş azərbaycanlıların beynəlxalq proses 
çərçivəsində öz evlərinə təhlükəsiz və ləyaqətli şəkildə qayıtmasına şərait 
yaratmağı və oraya qayıtdıqdan sonra onların fərdi və kollektiv hüquqlarını 
təmin etməyi tələb edir.

Bu barədə qurumun yaydığı müra-
ciətdə qeyd olunub ki, İcma Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının BMT  üzvü olan 
dövlətlərdən, BMT və digər aidiyyəti 
beynəlxalq təşkilatlardan indiki Ermə-
nistan ərazisindən qovulmuş azərbay-
canlıların öz evlərinə beynəlxalq proses 

çərçivəsində təhlükəsiz və ləyaqətli şə-
kildə qayıtmasına və oraya qayıtdıqdan 
sonra onların fərdi və kollektiv hüquq-
larının təmin edilməsinə yardım etməyi 
xahiş edir.

l  ə i

İrəvanda Azərbaycan ədəbi-mədəni mühiti 

El dönəcək o yerlərə...
Sən burda qəribsən, yurd orda qərib. 

ey  Rİ
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Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə münasibətlərini inkişaf etdirməkdə qərarlıdır 
və bu istiqamətdə çox səmimi addımlar atır. Aİ rəhbərləri ilə istər Bakıda, 
istərsə də Brüsseldə keçirilən söhbətlərdə əsasən ölkəmizin Avropanın enerji 
təhlükəsizliyinə töhfələrini artırması məsələsi müzakirə olunur. Bu da son 
illərdə Rusiya qazından imtinadan sonra Avropada yaranmış enerji böhranı ilə 
bağlıdır. Azərbaycan canla-başla bu problemin həlli üçün Avropanın yanında 
oldğunu dəfələrlə təsdiq edib. Özü də tam səmimi, məkrsiz, hiyləsiz... 

Bu günlərdə Davos İqtisadi Foru-
munda Azərbaycan telekanallarına 
müsahibəsində Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev vurğuladı ki, burada da 
enerji təhlükəsizliyi məsələləri gündəli -
yin ön sıralarında olub. Onun sözlərinə 
görə, Azərbaycan yeni mənbənin sahi-
bi kimi və Avropanın enerji təhlükəsizliyi 
üçün bir çox işlər görən ölkə kimi böyük 
hörmətlə qarşılanıb. Bir çox görüşlərdə 
bizim Avropanın enerji təhlükəsizliyinə 
verdiyimiz töhfə qeyd olunub və Pre-
zidentə təşəkkürlər çatdırılıb: “Burada 
həm Avropa, həm Azərbaycan ancaq 
qazanc əldə edə bilərlər və faktiki ola-
raq biz bunu edirik. Şübhəsiz ki, enerji 
diplomatiyamız nə qədər uğurlu olarsa, 
ölkəmizin maraqları bir o qədər daha 
güclü şəkildə təmin ediləcək”. 

Bəs Avropa da Azərbaycana qarşı 
səmimidirmi, məkrsiz və hiyləsizdirmi? 

Bu suala cavab, təbii ki, birmənalı 
deyil. Məsələn, Azərbaycanın bu qə-
dər cəhdləri, Avropaya qaz ixracını iki 
dəfədən çox artırmaq istiqamətində 
vicdanlı səyləri müqabilində Avropa İt-
tifaqının heç bir fayda görmədiyi Ermə-
nistana həddən artıq can yandırması, 
xüsusən son vaxtlar Azərbaycanla ra-
zılaşdırmadan qonşu ölkəyə hərbiləş -
dirilmiş müşahidə missiyası göndərmə-
si ictimaiyyətimiz tərəfindən anlaşılmır. 
Üstəlik, Fransa jandarmları və alman 
polislərinin də qatıldığı missiyanın fəa-
liyyətə başlaması ilə eyni vaxtda Er-
mənistanın cəsarətə gələrək atəşkəsi 
pozması və bunu Azərbaycanın üstünə 
atmaq istəməsi ciddi şübhələr yaradır. 
Belə görünür ki, Aİ bizə qarşı səmimi 
davranmır, “tazıtya tut, dovşana qaç” 
siyasəti yürüdür. 

Yəni, Aİ-dəki uzaqgörən başlar gör-
mürlər ki, müşahidə missiyasının işə 
başlaması ilə Ermənistan indiyədək 
müəyyən qədər irəliləmiş sülh prose-
sinin üstündən xətt çəkir?! Azərbay-

canda siyasi analitiklər hesab edirlər 
ki, Fransanın təhriki ilə Ermənistan 
regionda yeni müharibəyə hazırla-
şır. Amma bizim Aİ ilə səmimi dostluq 
cəhdlərimizdən gözləntilərimiz müha-
ribə deyil, sülhdür, Ermənistanla sülh 
müqaviləsinin imzalanmasıdır, yeni 

əməkdaşlıq yaradılmasıdır. 
Azərbaycan Prezidenti xarici jur-

nalistlərlə görüşündə bu barədə də 
söz açaraq bildirib ki, ölkəmizin sülh 
istiqamətində səyləri həm Avropada, 
həm də ABŞ-da anlayışla qarşılanır. 
Eyni zamanda ilk baxışda Ermənis-
tanın mövqeyində müəyyən qədər 
tərəqqi olduğu hiss edilir. Yəni, Laçın–
Xankəndi yolundakı vəziyyətin müza-
kirəsi zamanı Azərbaycanın mövqeyi 
qəbul olunub: “Bildirdim ki, hər hansı 
bir blokadadan söhbət gedə bilməz. 
Dekabrın 12-dən bu günə qədər 2 00-
dən çox yük maşını və Qırmızı Xaç Ko-
mitəsinin maşınları keçmişdir və əgər 
blokada var idisə, bu maşınlar necə 
keçə bilərdi? Yəni, bu, Azərbaycana 
qarşı əsassız bir ittihamdır, biz bunu 
rədd edirik və deyə bilərəm ki, keçir-
diyim bütün görüşlərdə bu mövqe an-
layışla qarşılanır. O cümlədən, Avropa 
İttifaqı bizim mövqeyimizi anlayır. Biz 
haqlı olaraq tələb edirik ki, yataqlarımı-
zın qanunsuz istismarı dayandırılsın  

Eyni zamanda bildirdim ki, yaxşı olar, 
Ermənistan və Azərbaycan ikitərəfli 
qaydada nəzarət-buraxılış məntəqələ -
rini Ermənistan–Azərbaycan sərhədin -
də yaratsınlar  Amma ilkin təəssüra-
tımız belədir ki, həm Avropada, həm 
Amerikada bizim bu təklifimiz məntiqli 
hesab olunur  Çünki biz sərhədlərin 
delimitasiyası haqqında danışırıqsa, 
nəzarət-buraxılış məntəqələri olmadan 
bu, mümkün deyil. Biz kommunikasi -
yaların açılması haqqında danışırıqsa, 
əlbəttə ki, həm əngəzur dəhlizinin hər 
iki başında, eyni zamanda Laçın rayo-
nu ilə Ermənistan arasındakı sərhəddə 
nəzarət-buraxılış məntəqələri yaradıl-

malıdır. Bu gün Dövlət katibi Blinkenin 
iştirakı ilə keçirilən görüşdə mən bunu 
rəsmən təklif kimi irəli sürdüm. Ermə-
nistan tərəfindən cavab gözləyəcəyik”.

Amma Ermənistanın baş naziri Ni-
kol Paşinyan Davosdan ayrılan kimi nə 
baş verdi? İrəvan Ermənistan–Azər-
baycan sərhədində nəzarət-buraxılış 
məntəqələrinin yaradılması təklifindən 
imtina etdi. Biz nəinki Ermənistanın 
sülh istiqamətində addımlar atmadığı-
nı, hətta yeni müharibə törətmək niyyə-
tini görürük. 

Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının 
katibi Armen Qriqoryan isə ümumiyyət-
lə baltanı kökündən vurub. Deyib ki, 
Ermənistan Laçın dəhlizinin açılması 
ilə bağlı danışıqlarda iştirak etməyə-
cək. Ermənistan hökuməti əvvəllər üç 
keçid məntəqəsinin yeri barədə qərar 
qəbul edib, oradan kommunikasiyala -
rın açılması mümkün olub: “Bakıdan 
reaksiya gözləyirik. Amma ekstraterri-
torial kontekst müzakirə olunmayacaq, 

bu, Ermənistan üçün qırmızı xəttdir. 
Noyabrın 9-da verilən bəyanata görə, 
Ermənistan ərazisindən keçən dəh-
lizlə bağlı razılaşma yoxdur. Yəni, bu, 
Azərbaycanın fikridir, bu ritorika pro-
seslərə təsir etməyib və etməyəcək. 
Bu məsələ ilə bağlı heç bir şifahi razı-
laşma yoxdur”.

Qriqoryan bir qədər də irəli gedərək 
bildirib: “Nə 9 noyabr bəyanatında, nə 
də Rusiya Prezidentinin 10 noyabr 
fərmanında Ermənistanın FTX-nin nə-
zarəti altında olan yolu əngəzur kori-
doru – red.  verməyi öhdəsinə götürdü-
yü deyilib. Bu yola Ermənistan nəzarət 
edəcək və FTX artıq Ermənistan tərə-

findən bu öhdəliyin yerinə yetirilməsinə 
nəzarət edəcək”.

Görünən budur ki, erməni tərəfi ye-
nidən hiylələrə, sabotaja əl atır. Biz isə 
Paşinyanın da imzaladığı 10 noyabr 
üçtərəfli Bəyanatının mətnindəki 9-cu 
bəndi bir daha Qriqoryanın nəzərinə 
çatdırmağa məcburuq. Həmin bənd -
də deyilir: “Bölgədəki bütün iqtisadi 
və nəqliyyat əlaqələri bərpa edilir. Er-
mənistan Respublikası vətəndaşların, 
nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hər 
iki istiqamətdə maneəsiz hərəkətinin 
təşkili məqsədilə Azərbaycan Respub -

likasının qərb rayonları və Naxçıvan 
Muxtar Respublikası arasında nəqliy -
yat əlaqəsinin təhlükəsizliyinə zəmanət 
verir. Nəqliyyat əlaqəsi üzrə nəzarəti 
Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xid-
mətinin Sərhəd Xidmətinin orqanları 
həyata keçirir. Tərəflərin razılığı əsa-
sında Naxçıvan Muxtar Respublikası 
ilə Azərbaycanın qərb rayonlarını bir-
ləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasi -
yalarının inşası təmin ediləcəkdir”.

Bəs Qriqoryanın, o cümlədən Pa-
şinyanın və digər erməni rəsmilərinin 
nala-mıxa döyməsinin cəbəbi nədir? 
Bəlkə fevralın 20-də ölkəyə gəlmiş 
silahlı Aİ müşahidəçiləri, fransız jan-

darmları onları belə ürəkləndirir?! Yax-
şı, ermənilərin sülhdən yan keçməyə 
çalışdığını başa düşmək olar. Çünki 
onlar bacılarının əlində oyuncaq olma-
ğı sevirlər. Bəs enerji təhlükəsizliyinə 
səmimi, hətta çox səmimi şəkildə hər 
gün töhfələr verməyə çalışdığımız Av-
ropa İttifaqını necə başa düşək?! Yox-
sa onlar da ermənilərlə bir ələ oyna-
yırlar?!.. Bəlkə yaz gəlir, yonca bitir və 
enerji təhlükəsizliyi arxa plana keçir?!.. 

a a ƏMİR OV,  
“Xalq qəzeti”

Səmimi əməkdaşlıq,  
yoxsa məkrli missiya?..

Milli Məclisin plenar iclasında 
Xocalı soyqırımı qurbanları anıldı

Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə Milli Məclisin 2023-cü ilin yaz sessiyasında 
növbəti plenar iclası keçirildi.Parlamentin Sədri bildirdi ki, Birinci Qarabağ 
müharibəsinin gedişində erməni şovinistləri xalqımıza qarşı bir sıra soyqırımı 
cinayətləri törədiblər.

1992-ci il fevralın 2 -dən 2 -na 
keçən gecə Xocalı şəhərində törədilmiş 
soyqırımı aktı isə XX əsrdə insanlığa 
qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdən 
biri olub. 13 nəfər dinc azərbaycanlı 
milli mənsubiyyətinə görə vəhşicəsinə 
qətlə yetirilib, 4 7 nəfər şikəst edilib, 
127  sakin girov götürülərək amansız 
işgəncələrə məruz qalıb. Girov götü-
rülənlərdən 1 0 nəfərin, o cümlədən 

 qadının və 2  uşağın taleyi isə bu 
günədək məlum deyil.

S.Qafarovanın təklifi ilə Xocalı 
şəhərində, digər yaşayış məntəqələ-
rində erməni şovinizminin, vəhşiliyinin 
qurbanı olmuş soydaşlarımızın xatirəsi 
1 dəqiqəlik sükutla yad edildi.

Gündəliyin təsdiqindən sonra iclas-
da cari məsələlərin müzakirəsi aparıldı. 
Deputatlar Xocalı soyqırımını ermənilə-
rin tarix boyu azərbaycanlılara qarşı 
həyata keçirdikləri etnik təmizləmə və 
işğalçılıq siyasətinin ən qanlı səhifələ-
rindən biri kimi xarakterizə etdilər, Xo-
calı soyqırımının beynəlxalq arenada 
tanıdılması ilə bağlı fikirlərini bölüş-
dülər. Deputatlar, həmçinin Beynəlxalq 
Ədalət Məhkəməsinin Ermənistan 
tərəfinin Azərbaycana qarşı verilmiş 
vəsatətini rədd edən qərarını şərh et-
dilər, Laçın dəhlizindən qeyri-humani -
tar məqsədlər üçün istifadə olunması-
nın qarşısının alınması, Türkiyədə baş 
vermiş dəhşətli zəlzələnin qurbanlarına 
yardımların göstərilməsi, Azərbaycan-
da tikililərin  zəlzələyə davamlılığının 
artırılması və vətəndaşları narahat 
edən digər aktual məsələlərin həlli ilə 
bağlı fikir və təkliflərini səsləndirdilər.

Cari məsələlərin müzakirəsindən 
sonra parlamentin sədri bildirdi ki, icla-
sın gündəliyinə 27 məsələ daxil edilib 
və ilk iki məsələ Milli Məclisin qərar la-

yihələridir. O, gündəliyin 1-ci məsələsi – 
Səadət İnayət qızı Bəktaşinin Naxçıvan 
Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin 
hakimi təyin edilməsi ilə bağlı olduğunu 
dedi.

S.İ.Bəktaşinin Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi 
təyin edilməsi haqqında Azərbaycan 
Respublikası Milli Məclisinin qərar la-
yihəsi səsə qoyularaq qəbul edildi.

Gündəliyin 2-ci məsələsini müza-
kirəyə təqdim edən Sahibə xanım Milli 
Məclisin qanunvericiliyə uyğun ola-
raq bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati 
nəzarəti həyata keçirən orqanın illik 
məruzəsinin olduğunu bildirdi. O, illik 
məruzəni təqdim etmək üçün ədliyyə 
nazirinin müavini Vilayət ahirova söz 
verdi.

Nazir müavini ölkəmizin 2022-ci ildə 
də Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə inkişaf yolunu davam etdirdiyini vur-
ğuladı. Ölkədə həyata keçirilən qurucu-
luq işlərində, infrastruktur layihələrində, 
həmçinin postmünaqişə tədbirlərində 
Azərbaycan bələdiyyələrinin də yaxın-
dan iştirak etdiyini deyən nazir müa-
vini ötən dövrdə yerli özünüidarəetmə 
orqanlarının Vətən müharibəsi vete-
ranlarının və şəhid ailələrinin çoxsaylı 
müraciətlərinin təmin olunması, şəhid-
lərimizin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi 
istiqamətində gördüyü işlərdən danışdı.

Vilayət ahirov 2022-ci ildə də 
bələdiyyələrin fəaliyyətinin təkmilləş-
dirilməsi üzrə aparılan işlərdən söz 
açaraq, dövlət başçısının təsdiq etdiyi 
Korrupsiyaya qarşı mübarizənin güc-

ləndirilməsinə dair 2022–202 -cı illər 
üçün Milli Fəaliyyət Planı nda nəzərdə 
tutulduğu kimi, yerli özünüidarəetmə 
sisteminin müasir innovativ cəmiyyə-
tin tələblərinə uyğunlaşdırılması üzrə 

tapşırıqların icrası istiqamətində zəruri 
tədbirlərin görüldüyünü bildirdi. 

Ötən ildə bələdiyyələrin  vəzifəli 
şəxsi inzibati məsuliyyətə cəlb edilib, 
aparılmış araşdırmalar zamanı 27 hal-
da ciddi qanun pozuntuları ilə bağlı ai-
diyyəti üzrə istintaq orqanlarına müra-
ciət olunub, həmin materiallardan 12-si 
üzrə cinayət işi başlanılıb.

2022-ci ildə yerli büdcə gəlirlərinin 
artırılması istiqamətində atılan addım-
lardan danışan nazir müavini bələdiyyə 
büdcələrindəki artımları diqqətə çatdır-
dı. O, nazirlik tərəfindən bələdiyyələrin 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, “Bələ-
diyyələrlə iş portalı”nın daha təkmil yeni 
versiyasının hazırlanması haqqında 
məlumat verdi.

Sonra parlamentin Regional 
məsələlər komitəsinin sədri Siyavuş 
Novruzov məsələ ilə bağlı komitənin 
rəyini təqdim etdi.

Sonra Milli Məclisin sədri  bildirdi 
ki, gündəliyin növbəti on iki məsələ-
si üçüncü oxunuşda olan qanun la-
yihələridir. Növbəti iki məsələ isə ölkə 
Prezidentinin bir məktubu ilə Milli Məc-
lisə daxil olub və mahiyyətcə bir-birinə 
yaxın olan qanun layihələridir.

Qanun layihələri qəbul edildikdən 
sonra S.Qafarova  növbəti üç – 10-
cu, 11-ci və 12-ci məsələlərin  də ölkə 
Prezidentinin bir məktubu ilə parla-
mentə daxil olduğunu və mahiyyətcə 
bir-birinə bağlı olduğunu bildirdi. Hər 
üç qanun layihəsi ayrı-ayrılıqda səsə 
qoyularaq üçüncü oxunuşda qəbul 
edild. Sonra Əminə Ağazadə Azərbay-
can Respublikasının 2001-ci il 29 iyun 
tarixli 1 - Q nömrəli Qanunu ilə təs-
diq edilmiş “Prokurorluq orqanları iş-
çilərinin fərqlənmə nişanları və xüsusi 
geyim formasının təsviri”ndə dəyişiklik 
edilməsi barədə qanun layihəsini birin-
ci oxunuş  diqqətə çatdırdı. Layihənin 
əsas məqsədləri prokurorluq orqanları 
işçilərinin xüsusi geyim formasının pro-
kurorluq orqanlarına mənsubiyyətinin 
daha dəqiq formada təsbit edilməsi, 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının 
əməkdaşlarının hərbi və xüsusi ge-
yim formasının prokurorluq orqanları 
işçilərinin xüsusi geyim formasından 
fərqləndirilməsi,  mövcud xüsusi geyim 
forması və fərqlənmə nişanlarının tək-
milləşdirilməsidir.

Qanun layihələri ayrı-ayrılıqda səsə 
qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edilib.

Sonra gündəlikdəki digər qanun la-
yihələri də müzakirə olunaraq müvafiq 
qərarlar qəbul edildi.

Bununla da Milli Məclisin bugünkü 
iclası başa çatdı.

li is ə  
l  ə i

Xocalı soyqırımı qurbanlarnın xatirəsi 
xarici ölkələrdə də yad edilib
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Mərasimdə çıxış edən Azərbaycanın 

İtaliyadakı səfiri Rəşad Aslanov Xocalı 
soyqırımının 31 il bundan öncə Ermə -
nistanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzü 
zamanı mülki əhaliyə qarşı törədilən ən 
ağır cinayətlərdən biri olduğunu diqqətə 
çatdırıb. Səfir dünya ictimaiyyətinin mə -
lumatlandırılması istiqamətində Heydər 
Əliyev Fondunun və Fondun vitse-pre -
zidenti Leyla Əliyevanın rəhbərliyi ilə 
həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” 
beynəlxalq kampaniyasının Xocalıda 
törədilmiş cinayətlərə hüquqi və siyasi 
qiymətin verilməsinə mühüm töhfə ver -
diyini vurğulayıb.

Heydər Əliyev Fondunun nümayən -
dəsi Fidan Yusibova isə bildirib ki, 
indiyədək 10-dan çox ölkə və İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalıda ermə -
nilər tərəfindən törədilmiş cinayətləri 
soyqırımı kimi tanıyan qərar və qət -
namələr qəbul edib. 

Mərasimdə vurğulanıb ki, müzə ər 
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəh -
bərliyi ilə şanlı Azərbaycan Ordusunun 
44 günlük Vətən müharibəsindəki par -
laq Qələbəsi sayəsində xalqımız Xocalı 
soyqırımı qurbanlarının xatirəsini qalib 
xalq kimi yad edir. Bu gün bütün şəhid -
lərimiz kimi, Xocalı soyqırımı qurbanları -
nın da qisası alınıb.  
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Mərasimdə Azərbaycan həqiqətləri 

diqqətə çatdırılıb və erməni silahlı qüv- 
vələri tərəfindən azərbaycanlı əhaliyə 
qarşı törədilmiş Xocalı qətliamı barə -
də məlumat verilib. Qeyd edilib ki, 31 
il əvvəl, müstəqilliyimizin ilk aylarında 
erməni silahlı dəstələri azərbaycanlıla -
ra qarşı törətdikləri qətliam müstəqillik 
tariximizin ən ağır və amansız hadisəsi -
dir. Diqqətə çatdırılıb ki, Xocalı qətliamı 
təkcə Azərbaycanda yox, ümumilikdə, 
dünyada törədilmiş ən böyük miqyaslı 
terror hadisələrindən biri kimi qiymətlən -
dirilməlidir. 
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Beynəlxalq konfransda bir daha 
Azərbaycan həqiqətləri dünya ictimaiy -
yətinə çatdırılıb, erməni silahlı qüvvələri 
tərəfindən azərbaycanlı əhaliyə qarşı 
törədilmiş soyqırımı barədə məlumat 
verilib, faciəni əks etdirən sənədlər təq -
dim olunub və Xocalı qətliamının Azər -
baycana qarşı törədilmiş ən böyük terror 
aktı olduğu qeyd edilib. 

Tədbirdən sonra Heydər Əliyev Fon -
dunun təşəbbüsü və Azərbaycan dövlə -
tinin maliyyə dəstəyi ilə əsaslı surətdə 
təmir edilmiş “Dostluq parkı”nda Xocalı 
soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucal -
dılmış abidə kompleksi ziyarət olundu. 

Ə.BƏ ƏLOV,  
“Xalq qəzeti”
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“Xalq qəzeti” redaksiyasında  
“Xocalı soyqırımı” fotosərgisi
Yaddaşlarda əbədi iz salmış Xocalı 
faciəsindən 31 il keçsə də, həmin 
soyqırımı xalqımızın qan sızan yarası 
olaraq qalır. Məşum hadisədən sonra 
orada lentə alınmış videokadrlar, 
çəkilmiş fotoşəkillər qətliamın 
miqyasını göstərməklə bərabər, erməni 
vəhşiliyi haqqında əsl həqiqətlərin 
dünyaya yayılmasında böyük rol 
oynayıb.

“Xalq qəzeti” redaksiyasında təşkil 
edilmiş növbəti fotosərgi faciənin xro-
nikasını əks etdirməklə bərabər, gənc 
nəslin ermənilərin faşist xislətindən xə-
bərdar olması baxımından önəmlidir. 
Elə anım günü ilə əlaqədar sərginin 
açılış mərasimində Nəsimi rayonunda -
kı məktəblərin müəllim və şagirdlərinin 

də iştirakı həmin mərama xidmət edir-
di.

Əvvəlcə Xocalı şəhidlərinin ruhu 
bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Sonra 
“Xalq qəzeti”nin baş redaktoru, Əmək -
dar jurnalist Əflatun Amaşov çıxış 
edərək Xocalı qətliamı haqqında ətraflı 
məlumat verdi. Qeyd olundu ki, bu kimi 
faciələr bir daha təkrarlanmasın deyə, 
bütün dünya Xocalı harayına səs ver-
məli və milli zəmində  törədilən bənzər 
hadisələrə qətiyyətlə “yox deyilməli -
dir. Məhz bu baxımdan Heydər Əliyev 
Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliye -

vanın təşəbbüsü ilə 200 -ci ildən baş-
ladılan “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq 
məlumatlandırma kampaniyası çərçi-
vəsində bir çox ölkələrdə davamlı təd-
birlərin keçirilməsi təqdirəlayiqdir.

Qəzetin baş redaktor müavini Tahir 
Aydınoğlu bu tədbiri məktəblilər üçün 
əsl tarix dərsi kimi dəyərləndirdi. Ta-
nınmış jurnalistlər İttifaq  Mirzəbəyli və 
Qəzənfər Qasımov Xocalı soyqırımının 
dinc əhalinin işğala məruz qalan Qara-
bağın digər yaşayış məntəqələrindən 
qorxub qaçması məqsədilə törədildiyini 
əsaslandırdılar, faciə qurbanlarının xa-
tirəsinin daim ehtiramla yad edildiyini 
bildirdilər.

Nəsimi rayonundakı 1 4 nömrəli 
məktəbin psixoloqu Gültəkin İsgən-
dərova, 1 nömrəli məktəbin müəllimi 

Xanım Səfərova,  nömrəli məktəbin 
müəllimi Ceyran Quliyeva, 1  nömrə-
li texniki-humanitar liseyin müəllimləri 
Naibə Kəngərli və ariya Hüseynova, 
3  nömrəli məktəbin direktor müavini 
Aygün Vəliyeva, şagirdlər  İsmayıl Vəli-
yev, Ayxan Bayramov sərginin təşkilinə 
və tədbirə dəvət olunduqlarına görə 
“Xalq qəzeti” redaksiyasının kollekti -
vinə minnətdarlıq etdilər, bu kimi təd-
birlərin yaddaşlarında dərin iz buraxa -
cağını söylədilər. 

Sonra anım mərasiminin iştirakçıları 
sərginin ekspozisiyası ilə ətraflı tanış 
oldular.

Əli Ə Ə X L ,  
“Xalq qəzeti” 

Daşkənddə Özbəkistanın İnvestisiyalar, Sənaye və Ticarət Nazirliyi, 
Azərbaycanın İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi, İxracın və İnvestisiyaların 
Təşviqi Agentliyinin – AZPROMO-nun təşkilatçılığı ilə 1-ci Özbəkistan–
Azərbaycan Regionlararası Forumu keçirilib. Tədbirdə hər iki tərəfdən rəsmi 
şəxslərlə yanaşı, müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən iş adamları da iştirak 
ediblər.

Birinci Özbəkistan–Azərbaycan 
Regionlararası Forumu

Nazirlikdən redaksiyamıza bildirilib 
ki, forumun açılış mərasimində çıxış 
edən Özbəkistanın xarici işlər naziri 
vəzifəsini icra edən Baxtiyor Sayidov 
dövlət başçılarının əlaqələrin inkişafına 
göstərdikləri diqqətin tərəfdaşlığımızın 
siyasi, iqtisadi-ticarət, humanitar və 
digər sahələrdə genişlənməsinə güclü 
stimul olduğunu deyib.  Özbəkistanın 
investisiya, sənaye və ticarət naziri Lə-
ziz Kudratov ölkəsinin Azərbaycanla iq-
tisadi-ticarət əməkdaşlığının yüksələn 
xətlə inkişaf etdiyini vurğulayıb. 

Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mi-
kayıl Cabbarov yüksək səviyyəli Azər-
baycan–Özbəkistan münasibətlərindən 

söz açıb, dövlət başçılarının qarşılıqlı 
rəsmi səfərlərinin, aparılan danışıqla-
rın, keçirilən görüş və tədbirlərin önə-
mini diqqətə çatdırıb. 

Forumda, həmçinin ölkəmizin əlve-
rişli işgüzar mühiti, işğaldan azad olun -
muş ərazilərimizin potensialı barədə də 
məlumat verilib, işgüzar dairələr fəal 
əməkdaşlığa dəvət edilib. Tədbirdə in-
vestisiya layihələri barədə təqdimatlar, 
eləcə də “B2B” və “B2G” formatda gö-
rüşlər keçirilib.

Forum çərçivəsində tərəflər ara-

sında Özbəkistan–Azərbaycan İnves-
tisiya Fondunun yaradılması haqqın -
da hökumətlərarası Saziş, Xivə və 
Şuşa, Səmərqənd və Gəncə, Buxara 
və Lənkəran, Kokand və Şəki şəhər-
ləri arasında qardaşlaşma haqqında 
sənədlər, 2023–202 -ci illər üzrə Daş-
kənd Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə Bakı 
Şəhər İcra Hakimiyyəti arasında iqtisa-
di-ticarət, elmi-texniki və mədəni-huma -
nitar sahələrdə praktiki əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi haqqında Yol Xəritə-
si, Azərbaycan Respublikasının İxra-
cın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi 
– A PROMO ilə Özbəkistanın Alkoqol 
və Tütün Bazarının Tənzimlənməsi və 

Şərabçılığın İnkişafı Agentliyi arasında 
əməkdaşlığa dair Anlaşma Memoran -
dumu  və  digər sənədlər imzalanıb.

Qeyd edək ki, forumda Özbəkistan–
Azərbaycan İşgüzar Şurasının 3-cü ic-
lası keçirilib. Tədbirdə əvvəlki iclaslar 
zamanı müəyyənləşdirilmiş tapşırıqlar 
üzrə görülmüş işlər, eləcə də iki ölkənin 
biznes subyektləri arasında əlaqələrin 
genişləndirilməsi istiqamətində müza-
kirələr aparılıb.

l  ə i

Baș Prokurorluğun media ilə 
əlaqələri möhkəmləndirilir

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunun  Elm-Tədris Mərkəzi 
və mətbuat xidmətinin birgə təşkilatçılığı ilə medianın və qeyri-hökumət 
təşkilatlarının nümayəndələri üçün “Cinayət təqibi, media və vətəndaş 
cəmiyyəti institutlarının qarşılıqlı əlaqələrinin müasir tendensiyaları” 
mövzusunda treninq keçirilib.

Baş Prokurorluğun Elm-Tədris Mərkə-
zinin rəisi Mübariz Əhmədov və mətbuat 
xidmətinin rəhbəri Saleh Hacıyev tədbi-
rin açılışını etdikdən sonra Elm-Tədris 
Mərkəzinin şöbə rəisi Nigar Qələndərli 
“Müstəqil Azərbaycan mediasının inki-
şafında ümummilli lider Heydər Əliyevin 
əvəzedilməz xidmətləri”, Real TV-nin baş 
direktoru Mirşahin Ağayev “Azərbaycanın 
informasiya sahəsində milli maraqları, bu 
sahədə olan təhdidlər və media”, “Konsti-

tusiya” Araşdırmalar Fondunun preziden -
ti Əliməmməd Nuriyev “İctimai nəzarət: 
Vətəndaş cəmiyyəti və dövlət orqanları -
nın əməkdaşlığı” mövzularında təqdimat-
la çıxışlar ediblər. 

Medianın İnkişafı Agentliyinin nü-
mayəndəsi Pərvanə İbrahimova “Sosial 
media və media savadlılığı” mövzusunda 
dəyirmi masa təşkil edib. Prokurorluqda 

istintaqa nəzarət idarəsinin prokuroru 
Kənan Babazadə istintaq sirri təşkil edən 
məlumatların yayılmasının yaratdığı fə-
sadlar barədə mühazirə oxuyub.

Treninqin ikinci günündə “Lent.az” 
informasiya agentliyinin baş redaktoru 
Hafiz Heydərov “Rəsmi dövlət qurumu ilə 
razılaşdırmadan yayılmış məlumatların 
hüquqi nəticələri”, mətbuat xidmətinin bö-
yük prokuroru Kənan eynalov “Prokuror-
luqda aşkarlıq və şə aflığın təmin olun-

ması ilə bağlı həyata keçirilən kompleks 
tədbirlər”, Elm-Tədris Mərkəzinin şöbə 
prokuroru Rəşad Qasımov isə “Mediada 
istifadə olunan hüquqi terminlərin anlayı-
şı” mövzularında məruzə ilə çıxış ediblər. 

Yekunda iştirakçılara sertifikatlar təq-
dim olunub.

l  ə i

Xocalı harayının Nyu–York sorağı
ABŞ-ın Nyu-York şəhərində yerləşən Kolumbiya Universitetində Xocalı 
soyqırımının 31-ci ildönümü ilə əlaqədar konfrans keçirilib. 

Azərbaycan diasporunun təşkilat-
çılığı ilə universitetin fakültə evində 
“Xocalını xatırlayırıq: Ermənistan və 
Azərbaycan hərb və sülh yolu ilə” möv-
zusunda baş tutan tədbir Xocalı soyqı-
rımı haqqında məlumatlılığın artırıl-
ması, Qarabağ və regiondakı mövcud 
vəziyyətlə bağlı gerçək faktların çatdı-

rılması, erməni dezinformasiyalarının 
qarşısının alınması, bölgədəki sülh və 
normallaşma prosesinə diqqətin cəlb 
olunması məqsədilə təşkil edilib. 

İctimaiyyətə açıq şəkildə təşkil edil -
miş konfransda Kolumbiya Universite -
tinin professor-tələbə heyəti, Nyu-York 
və digər ştatlarda yaşayan diaspor 

nümayəndələri və fəalları iştirak edib-
lər. Öncə Xocalı soyqırımı və mühari-
bə qurbanlarının, eləcə də Turkiyədəki 
dağıdıcı təbii fəlakət nəticəsində həlak 
olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla 
yad edilib. Sonra Xocalı soyqırımından 
bəhs edən videofilm nümayiş olunub. 

Konfransın məruzəçiləri qismində 
Qrinsborodakı Şimali Karolina Univer-
sitetinin Sülh və Münaqişə Araşdırma-
ları Departamentinin professoru Əli 
Əsgərov və Tennesi Texnologiyalar 
Universitetinin siyasi elmlər üzrə pro-
fessoru Mixael Gunter çıxış ediblər. 

Universitetin çoxmilli tərkibli audi -
toriyasında maraqlı müzakirə çərçi-
vəsində keçən konfransda Xocalıya 
ədalət, Xocalının bəşəri cinayət olması 
və cinayətkarların beynəlxalq ədalət 
məhkəməsi qarşısında cavab vermə-
si tələbləri ilə bağlı fikirlər səslənib. 
Eyni zamanda konfransda Azərbaycan 
həqiqətləri, indiki Ermənistandan–Qər -
bi Azərbaycan torpaqlarından azərbay-
canlıların zorakılıqla və vəhşicəsinə 
deportasiya olunması barədə auditori -
yaya geniş məlumat verilib. 

Sualların cavablandırılması ilə ye-
kunlaşan tədbirin sonunda iştirakçılara 
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazır-
lanmış Xocalı soyqırımı haqqında bro-
şürlər, döş nişanları və Sonsuz dəhliz  
filminin diskləri paylanılıb.

l  ə i
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Türk Əməkdaşlıq Təşkilatlarının 
rəhbərləri bir araya gəlib

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunda təşkilatın prezidenti 
Günay Əfəndiyeva TÜRKSOY-un Baş katibi Sultan Rayevlə görüşüb.

Görüşdə türk xalqları arasındakı 
hərtərəfli dostluq münasibətlərinin 
daha da möhkəmlənməsində Türk 
Əməkdaşlıq Təşkilatları tərəfindən 
göstərilən səylərin önəmindən söz 
açılıb. Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti 
və İrsi Fondu və TÜRKSOY-un Türk 
xalqlarına məxsus ortaq mədəni ir-
sin təşviqi istiqamətindəki işləri üzrə 
ümumi söhbət aparılıb. Şuşanın 
“2023-cü il Türk Dünyasının Mədə-
niyyət Paytaxtı” elan edilməsinin 
mühüm əhəmiyyəti vurğulanaraq, 
bu səpkidə birgə tədbirlərin həyata 
keçirilməsi müzakirə olunub. Görüş-

də Azərbaycanın ümummilli lideri  
Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə 
həsr olunmuş  Türk Dünyası Mədə-
niyyət Forumunun təşkili ilə bağlı gö-
rülən hazırlıqlardan bəhs edilib. 

Eyni zamanda, tərəflər Bey-
nəlxalq Türk Dilləri Forumunun və 
digər layihələrin keçirilməsi, eləcə də 
Türk Dünyasının böyük şəxsiyyətlə-
rinin ildönümlərinin qeyd olunması 
yönündə əməkdaşlığın vacibliyinə 
toxunub.

Görüşün sonunda qarşılıqlı hə-
diyyələr təqdim edilib və xatirə şəkil-
ləri çəkilib.

Türkiyənin səhiyyə naziri 
FHN-in mobil səhra 
hospitallarında olub

Türkiyənin səhiyyə naziri Fəxrəddin 
Qoca Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
Kahramanmaraşdakı mobil səhra 
hospitallarında olub. Burada yaradılmış 
şəraitlə, həmçinin hospitallarda müayinə 
və müalicə olunan yaralı və xəstələrin 
vəziyyətləri ilə maraqlanıb, FHN-in tibbi 
personalı ilə görüşüb.

F.Qoca hospitallarda yaradılmış şəraiti yük-
sək qiymətləndirib, göstərilən dəstəyə görə 
Azərbaycan dövlətinə və xalqına təşəkkür edib.

Qardaş köməyi Türkiyəyə ümid və ruh gətirdi 
Azərbaycan–Türkiyə qardaşlığının çox dərin bir tarixi təməllərinin olduğu 
məlumdur. Hər zaman istər Azərbaycanda, istərsə də Türkiyədə bir çətinlik 
yarandıqda, sınaqlarla qarşı-qarşıya qaldıqda qardaş ölkələrin bir-birinə 
yardım etmə ənənəsi var. 

Türkiyədə dağıdıcı zəlzələ baş ver-
diyi gündən dövlət başçımız İlham  
Əliyevin birbaşa göstərişi ilə Azərbay-
can mütəşəkkil qaydada qardaş ölkəyə 
kömək əlini uzatmaqdadır. XX əsrin əv-
vəllərində Anadoluya yardım fəaliyyətləri 
“Qardaş köməyi” devizi altında həyata 
keçirilmişdi ki, hazırda da Azərbaycan bu 
ənənəyə sadiq qalaraq öz dəstəyini da-
vam etdirir.

d  ə i  l f s  ə -
ivəsi də i ə ə də ilə  -

d l  ic i i ə ə i hə  i ə  
l  s d  i i li  i ə 
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s  ə sil isi  i  l lə i d -
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Hazırda zəlzələ bölgəsində olan Tel-

man Nüsrətoğlu “Xalq qəzeti”nin Türkiyə-
dəki əməkdaşına bildirib ki, qardaş ölkəyə 
onun səfəri “Bir millət, iki dövlət” prinsipi 
ilə həyata keçirilir: “Təsadüfi deyil ki, hələ 
iyirminci əsrin əvvəllərindən etibarən Ba-
kıda, Tiflisdə, Gəncədə qurulan milli cə-
miyyətlər Anadolu, Balkan, Trabulsgarp 
Türkiyə–İtaliya müharibəsi-red  savaşla-

rı, Birinici Dünya müharibəsi, onun ardın-
ca da qurtuluş müharibəsi dönəmlərində 
iki qardaş xalq bir-birinə əllərindən gələn 
yardımı ediblər.

 Eyni zamanda Qafqaz İslam Or-
dusu Osmanlı dövləti ən ağır şəraitdə, 
özü ölüm-qalım savaşında olarkən ordu 
təşəkkül edərək Azərbaycanı xilas edib. 
Bilirsiniz ki, o dövrdə Azərbaycanın bü-
tün şəhərləri işğal altında idi. Osmanlı si-
lahlı yardımına böyük ehtiyac var idi. Bu 
mənada Osmanlı dövləti Azərbaycanın 
xilası üçün əlindən gələni edib. Yəni, iki 
xalqın, tək millətin qardaşlığı tarixi dərin-
liyin üzərində inşa olunub. 

Təsadüfi deyil ki, həm 44 günlük mü-
haribə dövründə, həm də indiki zəlzələdə 
Azərbaycan xalqı ilə Anadolu türkləri tam 
bir qardaşlıq və həmrəylik içərisində ol-
dular. 

Bilirsiniz ki, zəlzələnin baş verdiyi ilk 
gündən etibarən Azərbaycan Preziden-
ti dərhal dövlətimizi səfərbər edərək, 
Türkiyədə zərərçəkənlərin ehtiyacı olan 
bütün materialları yolladı. Ard-arda təy-
yarələrimiz, yük daşıyan “Tır”larımız qar-
daş ölkəyə istiqamət aldı. Təbii ki, Tür-
kiyədə baş verən zəlzələ Azərbaycanı da 
dərindən sarsıdıb. 7-dən 77-yə qədər hər 
kəsin böyük bir üzüntü içərisində olduğu-
nu görməmək mümkün deyildi. Təbii ki, 
ona görə də dövlətlə bərabər cəmiyyətin 
də səfərbərliyi başladı”. 

XX əsrin əvvəllərində Anadoluya yar-
dım fəaliyyətimizin “Qardaş köməyi” de-
vizi altında həyata keçirildiyini xatırladan 

Telman Nüsrətoğlu dedi ki, bir neçə iş 
adamı, qeyri-hökumət təşkilatları topla-
şaraq, bu ənənəni yenidən bərpa etmək 
haqqında qərar verdilər: “Qardaş kömə-
yi” platforması yenidən formalaşdırıldı: 
“Platforma qurulduğu gündən Türkiyəyə 
ehtiyac duyulan yardımları göndərməyə 
başladı. Bu günlərdə isə həmin plat-
formanı formalaşdıranlardan ibarət bir 

heyət təşkil edərək zəlzələ bölgəsinə 
gəldik. Burada birinci zəlzələnin ocağı 
olan Kahramanmaraş, Bazarcıqda olduq. 
Burada güclü dağıntılar var, fəlakətin ən 
güclü yaşandığı yerlərdən biri də Hatay-
dır. Tarixi, mədəni abidələri ilə zəngin 
olan şəhərin, haradasa, yüzdə səksəni 
yerlə-yeksan olub. əlzələ bölgəsində di-
gər şəhərlər də bu şəkildə dağılıb”.

s ə l  i ə d vlə i i  
 f ciədə il  də  səfə ə li i i  

d vlə  cə i ə  illə  l  əl-ələ 
v di i i  əl ələ ə icəsi də v l  

l  s l s   l i li i ilə 
əllə i də  ələ  ə i sə ə di -
lə i i ə di  də ə  s lədi i  bu ağır 
günlərdə bütün dünyadan edilən huma-
nitar yardımlar humanizmin, mərhəmətin 
təcəssümüdür: “Təbii ki, dünyanın böyük 
yardımına da ehtiyac vardı. Beynəlxalq 
yardım çağırışı elan olundu. Çünki fə-
lakətin miqyası böyük idi. Ona görə də 
hər yerdən yardım gəldi. Təbii ki, Azər-
baycanın yardımı çox özəl idi. Qardaşlıq 
yardımına ilk yetişən Azərbaycan oldu. 
Hadisə yerində ən çox xilasedici qrupuna 
sahib də Azərbaycandır. Səhra xəstəxa-
nası açıldı. Könüllülər qrupu gəldi. Və 
təbii ki, “Qardaş köməyi” platformasını 

da təmsil edən heyətimiz zəlzələ bölgə-
sindəki vəziyyətlə həm yerində tanış olur, 
həm də göndərilən yardımların koordina-
siyasını həyata keçirir”. 

s hi i i  i ə d vlə  d -
l  ilə lə i i  ld  v l -
d  Qeyd etdi ki, ilk görüş Türkiyənin Daxili 
işlər naziri Süleyman Soylu ilə , Türkiyə-

nin Fövqəladə Halların İdarə Olunması 
Agentliyinin AFAD  səlahiyyətli şəxsləri 
ilə oldu. Vali və bələdiyyə başçıları ilə də 
görüşdük. Bu görüşlərdə Süleyman Soylu 
və digər rəsmilər Azərbaycan xalqının 
göstərmiş olduğu yardımlaşma dəstəyinə 
görə təşəkkür etdilər. Azərbaycan xalqı-
nın qardaşlıq yardımlarından güc aldıqla-
rını, onları duyğulandırdığını ifadə etdilər. 

Ölkəmizin göstərdiyi yardım həm də 
ona görə də xüsusi dəyər daşıyır ki, bizim 
müttəfiqliyimiz tarixi ənənənin üzərində 
formalaşıb. Biz “Qardaş köməyi” platfor-
ması ilə həm tarixi ənənəni bərpa etmək, 
həm də soydaşlarımızın ehtiyaclarını 
öyrənmək baxımından buradayıq. Ürək 
sızladıcı mənzərələr, böyük dağıntılar 
var. İnsanlar soyuq qış şəraitində çadır-
larda gecələmək məcburiyyətindədirlər. 
Su kəmərləri, elektrik xətləri partlayıb, 
infrastruktur sıradan çıxıb, yollar dağılıb. 
Dövlət bunların hamısını bərpa etməli, bu 
qədər insana sığınacaq verməli, həyatla-
rını normallaşdırmalıdır. Və bu istiqamət-
də də ciddi işlər görülür. Demək olar 
ki, xilasetmə prosesi artıq yekunlaşıb. 
Əksəriyyət xilas edilib. Fəlakət qurban-
larının ehtiyacları bitib tükəmək bilmir. İl 
boyu bu ehtiyacların qarşılanma prosesi 
davam edəcək ki, bütün bunları da dövlət 
öz nəzarətinə götürüb. 

Müsahibim Azərbaycanın dövlət, 
qeyri-hökumət təşkilatları və iş adamla-
rının qardaş ölkəyə humanitar yardım 
fəaliyyətlərini bundan sonra da davam 
etdirəcəklərini əminliklə bildirdi. 

M . S U L T A N O V A ,

irbaşa ba lan ı

Orta dəhlizdə gömrük 
prosedurları sadələşdiriləcək 

Yaxın vaxtlarda Orta Dəhliz (Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu) 
üzərindən tranzit axını üzrə gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi 
gözlənilir. Bu fikri Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini İsmayıl 
Hüseynov dünən keçirilən “Rəqəmsal idarəetmə platforması və yeni iqtisadi 
təşəbbüslərin təqdimatı” mövzusunda konfransda səsləndirib. O, qeyd 
edib ki, son illərdə ölkəmizin tranzit cəlbediciliyi və potensialının artması 
fonunda Dövlət Gömrük Komitəsi də tranzit prosedurlarının sadələşdirilməsi 
istiqamətində mühüm işlər görür. 

İ.Hüseynov bildirib ki, gələn ay 
ölkəmizdə Orta Dəhliz üzərindən tran-
zit prosedurlarının sadələşdirilməsi ilə 
bağlı dəhliz boyu yerləşən ölkələrin 
gömrük xidməti rəhbərlərinin iştirakı ilə 
keçirilməsi nəzərdə tutulan konfransda 
həmin ölkələrin gömrük xidmətləri ilə 
birlikdə atılacaq addımlar geniş mü-
zakirə olunacaq. Bundan da məqsəd 
dəhlizin keçdiyi ölkələrdə gömrük 
prosedurlarını bütün zəncir boyu işti-
rakçıların gömrük xidmətlərinin vahid 
yanaşma, konsepsiyada, vahid bir 
sənəd üzərindən interaktiv bir portal 
üzərindən dəhliz boyu tranzit axınının 
davamlılığının sadələşdirilmiş gömrük 
prosedurları çərçivəsində təmin edil-
məsidir. DGK-nin sədrinin birinci müa-
vini onu da diqqətə çatdırıb ki, tranzit 
prosedurları zamanı ölkəmizdə qanun-

vericilikdə gömrük yığımları mövcud 
deyil. “Burada məqsəd dəhliz boyu 
ölkələrin birgə marağını ortaya qoya-
raq vahid bir platformada vahid sənəd 
üzərindən bu dəhlizin cəlbediciliyinin, 
bu dəhliz boyu tranzit potensialının art-
masına nail olmaqdır”,–deyə İ. Hüsey-
nov əlavə edib. 

Qeyd edək ki, Transxəzər Bey-
nəlxalq Nəqliyyat Marşrutu 2014-cü ilin 
fevral ayında Azərbaycan, Qazaxıstan 
və Gürcüstanın müvafiq strukturları-
nın iştirakı ilə yaradılıb. Daha sonra 
layihəyə Ukrayna, Rumıniya və Polşa 
da qoşulub. Hazırda Çin–Qazaxıstan 
sərhədindən başlayan marşrut Qa-
zaxıstan, Xəzər dənizi, Azərbaycan və 
Gürcüstan ərazisindən keçərək Avro-
paya qədər uzanır.

“Xalq qəzeti”

Sumqayıtdan Türkiyəyə 
növbəti humanitar yardım  

Türkiyədə baş vermiş zəlzələdən zərərçəkənlərə dəstək 
məqsədilə Sumqayıt şəhərində həyata keçirilən humanitar yardım 
kampaniyası davam edir.

Şəhər icra hakimiyyəti tərəfin-
dən hazırlanmış, insanların mü-
vəqqəti yaşaması üçün nəzərdə 
tutulan növbəti  ədəd modul tipli 
ev və 91 min manat dəyərində 
olan növbəti zəruri humanitar yar-
dım bu gün Türkiyəyə yola salı-
nıb. Bununla da son 10 gün ərzin-
də Sumqayıtdan 21 modul tipli ev, 

 kabinəli bir sanitar qovşağı və 

12 min manat məbləğində zəruri 
humanitar yardımın göndərilməsi 
təmin olunub.

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiy-
yətindən bildirilib ki, modul tipli ev-
lər boş deyil, humanitar yardımla 
doldurularaq göndərilib.

Ə.ƏLİYEV,  
“Xalq qəzeti”

Şərurun Həmzəli və Axura 
kəndlərində yeni obyektlər 
Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli Şərur rayonunun Həmzəli və Axura 
kəndlərində aparılan kompleks quruculuq işləri ilə tanış olub.

Həmzəli kəndində yenidən quru-
lan kənd tam orta məktəbi ilə tanışlıq 
zamanı məlumat verilib ki, ikimərtəbə-
li, 19  şagird yerlik məktəbdə 11 sinif 
otağı, fizika, kimya-biologiya laborato-
riyaları, hərbi kabinə, STEAM kabinə-
si, kitabxana, idman zalı, şahmat sinfi, 
kompüter, müəllimlər və digər otaqlar 
yerləşir. Burada internetə çıxışı olan 
14 kompüter və 4 elektron lövhə qu-
raşdırılıb. 

Məktəbin pedaqoji kollektivi ilə gö-
rüşdən sonra Həmzəli kənd yolunda 
görülən işlər barədə bildirilib ki, ümumi 
uzunluğu 9 kilometr olan yolun əsas və 
köməkçi hissələrinə birqat asfalt örtü-
yü, 00 metr kənddaxili yola isə qum-
çınqıl qatı verilib.

Kənd və xidmət mərkəzlərində ya-
radılan şərait barədə məlumat verilib 
ki, 2 mərtəbəli kənd mərkəzində inzi-
bati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, 
bələdiyyə, rabitə evi, poçt, polis sahə 
məntəqəsi, kitabxana, Yeni Azərbay-
can Partiyası ərazi ilk təşkilatı, feld-
şer-mama məntəqəsi, arxiv, klub, 3  
yerlik zal, qazanxana və digər otaqlar 
yerləşir. Xidmət mərkəzində isə ərzaq 
və təsərrüfat malları mağazaları, ət sa-
tışı yeri, bərbər, qadın gözəllik salonu 
və 1 anbar fəaliyyət göstərir.

Həmin gün Axura kəndində kənd 
mərkəzi, həkim ambulatoriyası və ye-
nidən qurulan 7,1 kilometrlik kənd yolu 
ilə də tanışlıq olub.

ə hi 

N A X Ç I V A N
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“AAS-Ekol” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 
kreditor və debitorlarının nəzərinə!

Azərbaycan Respublikasının İqtisa-
diyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xid -
mətinin Milli Gəlirlər Baş İdarəsinin Hüquqi 
şəxslərin dövlət qeydiyyatı İdarəsi tərə-
findən verilmiş 21 may 2021-ci il tarixli, 
210102002 0 00 N-li dövlət reyestrin-
dən çıxarış  çıxarışa əsasən 2010-cu il 
fevralın 1-də dövlət qeydiyyatına alınmış  
VÖEN:1401740701  “AAS-Ekol” Məhdud 

Məsuliyyətli Cəmiyyətinin nizamnamə kapi -
talı MMC-nin təsisçisi “AA Services F CO” 
şirkətinin “AAS-Ekol” Məhdud Məsuliyyət -

li Cəmiyyətinin təsisçiliyindən çıxması ilə 
əlaqədar azalaraq, “AAS-Ekol” Məhdud Mə -
suliyyətli Cəmiyyətinin nizamnamə kapitalı 
2 0 000 iki yüz əlli min  manat təşkil edir. 

Bütün kreditorlar və debitorlar 1 ay 
müddətində A 11 4, Bakı şəhəri, İsmayıl 
Hidayətzadə küçəsi 1A nömrəli ünvanda 
yerləşən “AAS-Ekol” Məhdud Məsuliyyətli 
Cəmiyyətinə müraciət edə bilərlər. 

Telefon– 0 0 2 1 2 0 .

ire t r   
Əliye  M r ət R təm lu. 

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

tabeliyindəki idarələrə tələb olunan boya 
qatqılarının satın alınması məqsədilə

AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR 
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər .asco.az səhifə-

sinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı 
məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət 7 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:1177 
Ünvan- A 1003, Bakı şəhəri, Mikayıl Useynov küçəsi 2.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

balansındakı idarələr üçün əlvan  
metalların satın alınması məqsədilə 

MÜSABİQƏ ELAN EDİR 
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər .asco.az səhifə-

sinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı mə-
lumat 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: 1047.
Ünvan- Bakı, M.Useynov küçəsi 2.

Tanrı sevdalısı Nigarinin Qarabağ sevgisi
Tanrı sevdalısı Mir Həmzə Seyid Nigari Qarabaği Azərbaycan ədəbiyyatının sufi sənətkarlarından biridir. 87 il 
şərəfli ömür sürmüş bu övliya Şərqi Zəngəzurun Cicimli kəndində doğulmuş, Türkiyənin Xarput şəhərində haqq 
dünyasına qovuşmuşdur, məzarı Amasiya şəhərindədir.

Uzun illər Nigarinin adı yasaq olunub, 
ancaq xatirəsi ürəklərdə, irsi yaddaşlarda 
yaşayıb. Qadağa buzları əriyəndən son-
ra əsərləri çap olunub. 2011-ci ildə yara-
dıcılığı ali məktəblərin tədris proqramına 
salınıb. 2022-ci ildə isə X sinfin ədəbiy-
yat kitabında Mir Həmzə Seyid Nigaridən 
qısaca bəhs edilib, məşhur “Qarabağ” 
qəzəlindən bir neçə beyt nümunə verilib. 

Mir Həmzə Seyid Nigari Qarabağ 
mühitinin yetirməsidir, onun könül verdiyi 
nigar Qarabağlıdır. Ona görə də böyük 
ədibin yaradıcılığında Qarabağ və onun 
yer-yurd adları ana xətt kimi keçir. Seyid 
Nigari əsərlərini həm heca, həm də əruz 
vəznində yazıb. Onun Qarabağa həsr et -
diyi “Qarabağ” rədifli qəzəli doğma elinə 
sevgi və məhəbbətlə yazıldığından hər 
misrası, sanki, “can Vətənim” deyir. Şair 
şeirlərində Qarabağı vəsf etdikcə bu ulu 
yurdu da bizlərə sevdirir, onun coğrafiya -
sını şeirə gətirərək gözlərimiz qarşısında əsrarəngiz poetik 
mənzərə yaradır:

Nə əcəb dövlət imiş seyri-şikarı-Qarabağ,
Nə gözəl nemət imiş söhbəti-yari-Qarabağ...

Kövsəri -təbi imiş çayi-çinari Qarabağ,
Aləmi cənnət imiş dəri-diyari Qarabağ.
Şair qəzəldə Qarabağın bulaqlarını dirilik suyu, bu diyarı 

cənnət adlandırmışdır. Elə buna görə də qəzəl xanəndələ -
rin üz tutduğu, ifa etdikləri əsərlərdəndir. Seyid Nigarinin 
“Divan”ında  bənddən ibarət tərcbəndi var. Hər bəndin son 
iki misrası aşağıdakı misralarla bitir:

Dağlayıbdır məni bir laləüzari Qarabağ,
Yandırıbdır məni bir nari-Nigarı Qarabağ .
Axı onun sevdiyi ilahi gözəl Qarabağdan idi. Könlünü 

Tanrı sevdasına bağlamış övliya harada olsa, Qarabağı 
unutmur, onu xəyalında yaşadır:

Xəyalatilə güləşti-Qarabağı gəzər könlüm,
Gəlür kim, kuyi-didarə qalar, zövqi-murad eylər.
 Şair qəzəllərinin birində Araz çayına müraciət edərək 

maraqlı bir fikir yanaşması yaradıb:
Mənzili-dildarı bus etdikdə ərz et, ey Ərəs,
Böylə kim, odlar saçar sənsiz həbibin hər nəfəs.
Şair Qarabağsız keçən günlərinə göz yaşları tökür:
Qarabağını çeşmeyi-xun, hər dü çeşmənin Daşbulağ,
Məlhəmindir dəmbədəm dağı-tərağı-abi-ağ.
Mir Həmzə Seyid Nigari üçün Qarabağ müqəddəs tor -

paqdır, gözəllər gözəlidir. Yaxşı olar ki, şairin yaradıcılığın -
dan seçmələrə yer verək:

Nolar əşkavəri-əhli-dili-Bağdad olsam,
Belə güllər ki saçır təb Qarabağ üzrə.
Qəzəlinin bir beytində  Qaraqaşı üstün bilib, digər kənd -

lərdən uca hesab edib, çünki sevdiyi Nigar qaraqaşlıdır:
Firdovsi-dilaradır, gərçi Qarabağ, əmma,

Xoşdur Qarabağ içrə  
                         kuyi-Qaraqaş övla.

Mir Həmzə bir müddət Şərqi 
əngəzurun Millər kəndində ya -

şayıb. Bu kənd onun müridi Mir 
Sədi ağanın doğulduğu yerdir. 
Bərgüşad çayı bu kəndin aya -
ğından axır. Şair bir qəzəlində iki 
böyük çayın adını belə mənalan -
dırıb:

Canıma çıxmış fələk  
                        Bərgüşadın dağını,

Sönməz atəşi, ursan  
                           Həkəri irmağını.

Digər bir qəzəlində Tərtərə 
belə münasibət bildirib:

Sanma ki, ahım odu 
                       Tərtərə təsir etməz,

Qarabağ içrə düşüb  
                  yaxmaya nəhri-Tələki.

Mir Həmzə Seyid Nigari həm də heca vəznində mükəm -
məl əsərlər müəllifidir. Böyük ədib heca vəznində yazdığı 
şeirlərində də Qarabağı vəsf edib, ona heyranlığını bəyan 
edib:

Eşqin kanı Qarabağdır məkanım
Bülbülü-şeydayam, cənnət yerimdir.
Əvvəl başdan Qaraqaşdır bustanım
İndi gülüstanım Qarapirimdir.
Nigar xanımın qəbri Qarapirimdədir. 2021-ci ildə mən 

Mir Həmzə Nigari ocağının qoru olan hörmətli Siracəddin 
ağanın köməyi ilə həmin yerdə oldum, Nigar nənəmizin 
qəbrini ziyarət etdim.

i  ə ə id i i i  dəyərli əsərlərindən biri də 
Qaraqaşlı Əhməd Əfəndiyə yazdığı məktubdur. Məktubun 
ilk misraları çox diqqətçəkəndir.

Şair məktubunda yazıb: “Mənim o diyarım uşaq-böyük, 
qadın-kişi, cavan-qoca – bütün əhalisinə və onların mənə 
olan məhəbbətinin dərəcəsini yalnız  Mövla bilir. O torpaq 
mənim Şahnigarımın cövlangəridir”.

i  ə ə id i i “ Çaynamə” məsnəvisində də 
Qarabağa məhəbbətini ifadə edib, o torpağın  coğrafiyasını 
əsərində ustalıqla canlandırıb:

Əzm eylə diyari-Şirvani
Qət eylə rəhi-Azərbaycani.
Bir yerdəyəm, ismidir Qarabağ
Cənnət yeri, abi şirü qaymaq.
Göründüyü kimi, Mir Həmzə Nigari  Qarabağ sevdalısı 

olub. O, bu yurdu böyük eşqlə sevib və əsərlərində yüksək 
dəyərləndirub. Böyük fikir övliyamızın ruhuna salamlar ol -
sun! Müjdə verə bilərəm ki, Qarabağımız azaddır. Var olsun 
Ali Baş Komandanımız! Sağ olsun Azərbaycan Ordusu! 44 
günlük Vətən savaşı nəticəsində Qarabağ Azərbaycandır. 
İndi Qarabağda, Şərqi əngəzurda böyük abadlıq və quru -
culuq işləri görülür. Şükür bu günə!

d lə    
ə d  əlli

Yeni yaranmış  bu rubrikanın adı “Xalq qəzeti”  redaksiyasının qonağı, 
tanınmış rəssam, 58 il “Ulduz” jurnalında çalışmış, indi həmin dərginin bədii 
rəhbəri olan  Ədalət Həsənin baş redaktorumuz Əflatun Amaşovun kabinetindən 
çıxarkən söylədiyi fikirlərdən sonra yarandı. Həmsöhbətim pilləkənləri düşərkən 
dedi ki, belə xoş münasibəti, səmimi ünsiyyəti, sənətə məhəbbəti və sənətkara 
diqqəti görəndə adam elə bilir ki, doğmaları ilə üz-üzədir. 

Üstəlik,  əlavə etdi ki, təmasda ol-
duğun kəsin  söhbəti həqiqətən   ürə-
yincədirsə, deməli, o elə sənin doğma 
insanındır. Baş redaktorumuzla rəssam  
həmin gün bir-biri ilə ilk dəfə görüşür -
dülər. Mənim isə Ədalət müəllimlə qırx 
ilə yaxındır ki, salam-kalamım var.

 Beləliklə, bundan sonra hər ba-
zar günü oxucuların görüşünə gələcək 
“Doğmalarla üz-üzə” rubrikamızda elm, 
sənət, mədəniyyət, ədəbiyyat və təhsil 
sahələrində böyük xidmətlər göstərmiş, 
ancaq o qədər də üzdə olmayan yaradı-
cı soydaşlarımız barədə söz açacağıq. 
Ədalət müəllim bu şərti çərçivəyə tam 
uyğun olan sənət adamlarımızdandır. 
İstənilən rəssam onun haqqında necə 
səxavətlə söz açırsa, bir Allah bilir. An-
caq indiyədək onun bircə dəfə də olsun 
fərdi sərgisində iştirak etməmişik. Elə 
rəsmi mükafatı və ya fəxri adı da yox-
dur. Amma çox yüksək qiymətləndirilən 
sadəliyi, səmimiliyi, təvazökarlığı var. 
Onunla söhbət edəndə sanki “ 7 yaşlı 
körpə”nin təbəssümünü izləyirsən...

Xalq rəssamı Arif Hüseynov onun 
haqqında söz düşəndə dedi ki, Ədalət 
vicdanlı rəssamdır. Mənim köhnə dos-
tim, ağac üzərində oyma ustası Sey-
fəddin Məmmədvəliyev Ədalət Həsənin 
yaradıcılığı barədə danışanda demişdi 
ki, o, adi cizgilərdən məhz Ədalətə xas 
olan bir dünya yaradır. Mən qocaman 
jurnalist Ələkbər Abbasovun Ədalət 
müəllim haqqında dediklərinin də şahi-
diyəm: “Ədalət də öz şeirlərini belə ya-

zır”. 
... “Vicdanlı rəssam”, “adi cizgilər -

dən özünə xas dünya yaradan”  insan, 
“qrafika ilə şeirlər yazan” Ədalət Həsən 
fevralın 1 -də redaksiyamızın qonağı 
oldu. Ona bir faktı xatırlatdım. 1990-cı 
ildə “Dalğa” qəzetinin Novruz nömrəsi -
ni hazırlayırdıq. Nahid Hacızadə Ədalət 
müəllimdən xahiş etmişdi ki, bu mövzu-
da bir qrafik illüstrasiya çəksin. Ədalət 
müəllim çəkib gətirmişdi. Ancaq əsərin 
adı yox idi. Ələkbər müəllim mənə dedi 
ki, bu əsərə diqqətlə bax və bir ad ver. 
Baxdım. Yamacda quzular otlayır, daş 
üstündə oturmuş “çoban” uşaq tütək ça-
lır, baharın gəlişini özünəməxsus qanad 
rəqsləri ilə qeyd edən quşlar səmanı 
bəzəyir, novruzgülü naz edir, buludlar 
sanki torpağa yaxınlaşmaq istəyirdilər. 
Dedim ki, bu əsərin adı “Torpağın səsi”-
dir. Ələkbər müəllim də məmnun oldu, 
bu adı sonradan qəzetdə görən Ədalət 
müəllim də. 

Re a iyam z a a  ru -
um i, rə aml q mə tə i ə u-
u u uz illər ya z a e ə qal  

Dedi ki, tələbə yoldaşlarımızın sə-
mimiyyəti ilə. Qrup yoldaşlarımızdan 
rəhmətlik Fərman Kərimzadə sonradan 
görkəmli yazıçı kimi tanınmışdı. Ancaq 
onun rəssamlıq istedadı ədəbi yaradı-
cılığından az deyildi. Seyfəddin Məm-
mədvəliyev ağac üzərində oyma sənəti 
və xəttatlıq üzrə ölkənin ən tanınmış 
sənətkarlarındandır. Rəssamlar  Həsən 
Haqverdiyev və Güllü Mustafayevanın 

ailəsində dünyaya gəlmiş  mərhum Əli 
Haqverdiyev həm opera solisti, həm də 
aktyor kimi ad-san qazansa da, ömrü-
nün sonunadək rəssamlıqla da məşğul 
olurdu. 

Bir məsələni də xatırladım ki, təyi-
nat bölgüsü olanda Fərman Daşburuna 
göndərilmişdi. Orada dərs deyirdi. İndi 
məşhur yazıçı-tərcüməçi kimi tanınan 
Məmməd Oruc da o vaxtlar Fərmanın 

rəssamlıqdan dərs dediyi gənclərdən -
dir. Seyfəddin Cəbrayılın Böyük Mər-
canlı kəndinə göndərilmişdi. Onun oğlu 
Fəxrəddin ölkənin ən məşhur, istedadlı 
rəssamlarından biri idi. Mən isə Salyan-
da doğulsam da, təyinatım Bakıya ve-
rilmişdi. Rəssamlıqdan dərs dedim. Elə 
mənim oğlum Həsənağa da rəssamdır. 

 Rə aml q mə tə i ə m əllim-
ləri iz im i i

– Dünya şöhrətli sənətkarımız Mi-
kayıl Abdullayev, Vəcihə Səmədova və 
görkəmli qrafika ustası Cəmil Müfidza-
də. Mikayıl müəllim məni öz evində oğlu 
kimi qəbul edirdi. O, mənim üçün çay 
dəmləyəndə rəngim qıpqırmızı olurdu. 
Cəmil müəllimin insanlığı danışmağa da 
sığmaz, yazmağa da. Vəcihə müəllimə -
nin dərslərini isə elə bu qədər də yaşa-
sam, yenə unuda bilmərəm. Onlardan 
dərs aldığıma görə özümü xoşbəxt hiss 
edirəm. Elə diplom işimin mövzusunun  
qardaşımın nişanında çəkdiyim bəzi xır-
da ştrixlərə görə “Toy” olması da müəl-
limlərimin təşəbbüsü idi. Həmin cizgilər 
xoşlarına gəlmişdi. 

 Təyi atla et i iz ər  eməyə  
– Yox, təyinatla getdiyim idarədə 

boş yer olmadı. Elə təyinatla getdiyim 
yerdə işləmədiyimə görə sənədlərimi 
Tbilisi Rəssamlıq Akademiyasına qəbul 
etmədilər. “Dəmiryolçular” qəzetində 12 
manat əməkhaqqı ilə retuşçu işlədim. 
Sonra rəhmətlik Nəsir İmanquliyev məni 
bir az artıq maaşla “Bakı” qəzetinə götür-
dü. Sonra bir az Teleradio Komitəsində 

çalışdım. Daha sonra qısa müddət Pe-
daqoji İnstitutda ibtidai sinif müəllimi ola-
caq tələbələrə rəssamlıq dərsi keçmək 
üçün  laborant ştatına götürüldüm. Hər 
halda həyat insana ayaq üstdə durmağı 
öyrədir.

 mma eyə ə , “ l uz” ur al  
izi  ə t ul uzu uz lu . 

– Bəli, “Ulduz” yaranandan bəri bura-
da verilən yazıların böyük əksəriyyətinə 
illüstrasiya çəkmişəm. Yazıçılar, şairlər 
mənim illüstrasiyalarımı çox bəyəndik -
lərinə görə daim orada işləməyi üstün 
tutdum. İndi nə mən “Ulduz”dan əl çəkə 
bilirəm, nə də “Ulduz” məndən əl çəkir. 

 ələm a i ləri izi  i ləri izi 
iyə əyə ir ilər i  

– Çünki onların ilk oxucusu mən 
olurdum. Hansısa əsəri oxumamış ona 
illüstrasiya çəkmək olmaz ki... Hansısa 
yazı məni silkələməyəndə ona illüst-
rasiya çəkə bilməmişəm. Heç kəs də 
inciməyib. Hamı bilir ki, ürəyimcə olma-
yan işə qol qoymuram. 

 O a yaz lar, airlər ara a 
tlar z  lar. 

– Hamısı dostum, qardaşımdır. Ki-
minsə mənə mənfi münasibəti olduğunu 
hiss etməmişəm. Ancaq rəhmətlik Sə-
yavuş Sərxanlı ilə həqiqətən çox yaxın 
dost idik.

 O u la a l  ir atirə a a 
ilər i izmi

– 1970-ci il idi. Mən Respublika 
Xəstəxanasının İnfeksion xəstəliklər şö-

bəsində müalicə olunurdum. Heç kəsi 
yanıma buraxmırdılar. Bir axşam dedilər 
ki, yazıçılar sənin yanına gəlmişdilər. 
İçəri buraxmadıq, məktub verib getdilər. 
Məktubu Səyavuş yazmışdı : 

əldə  lədi  i i  
i  d i idi   ə ə  

ldə -ələ i   v  
i  əldi  di i  sə   əs-

s  
 M afatlar z arə ə a ma-
z. 

– Mən o barədə heç zaman danış-
mamışam. O sualın cavabı yerində 
yazın ki, rəngkarlıq musiqi ilə qaynaq -
lanmasa heç bir rəssamın işi uğurlu 
alınmaz. Elə yazılar olub ki, mən onla-
rı oxuyanda hönkürməsəm də, hıçqırtı 
ilə ağlamışam. Sonra yaxşı işlər alınıb. 
Fikrimcə, insan ağrımasa, yaxşı heç nə 
yarada bilməz. 

 “ l uz” a  əl ə məyi .
– “Ulduz” məndən əl çəkir ki? Qulu 

Ağsəs elə bir adamdır ki... Yaxşı, o 
barədə danışmayaq. Bu yazını hazırla-
dığınıza görə sizə də, redaksiya rəhbər -
liyinə də “Ulduz”dakılar adından təşək-
kür edirəm! 

 Sa  lu .  ya z a ye ə ə 
q a m z la aq z, İ alla

ə s h ə  ld  
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Doğmalarla üz-üzə

“Torpağın səsi”ni çəkən rəssam 
Onun həmsöhbəti olmaq da bir əsər təsiri bağışlayır
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Hava proqnozu
 9 e ral  ə
 9 d  və  d s d  də -

yişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gün ər -
zində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 
gecə bəzi yerlərdə az çiskinli olacağı ehtimalı var. 
Arabir güclənən cənub küləyi əsəcək. Gecə 0-3 , 
gündüz -  isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 77  mm 
civə sütunundan 7 7 mm civə sütununa enəcək, 
nisbi rütubət -7  faiz olacaq. 

 9 v  əhə i  lf  d d  ə-
də ə  h  və ə  l d  əsasən 
yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə arabir duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 3-  şaxta, gün -
düz -10  isti olacaq. 

 9 ə di   c l  c və d  -
d  hə i i  əsə - ədə ə  l -
d  əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə ara -

bir duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 7-12  
şaxta, gündüz 2  şaxtadan 3 -dək isti olacaq. Gecə 
və səhər dağlıq ərazilərdə yollar buz bağlayacaq.

 9 ə i ə ə  ə l  əl əcə  
dl   ə il  l d  əsasən 

yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə arabir duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 7-12 , yüksək 
dağlıq ərazilərdə 1 -17  şaxta, gündüz 2  şaxta -
dan 3 -dək isti olacaq. Gecə və səhər dağlıq əra -
zilərdə yollar buz bağlayacaq.

 9  ə cə   ə ə  li 
l d  əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi 

yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. 
Gecə 0-  şaxta, gündüz -9  isti olacaq. Gecə və 
səhər dağlıq ərazilərdə yollar buz bağlayacaq.

 9 l ə  l   ə i   ə-
ələ  s ll  s   i ə ə   

   s  l d  əsasən 
yağmursuz keçəcək. Lakin gecə bəzi yerlərdə ara -
bir qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman 

olacaq. Qərb küləyi əsəcək, bəzi şərq rayonlarında 
arabir güclənəcək. Gecə 3-  şaxta, gündüz 3-  
isti, dağlarda gecə 10-1 , gündüz 0-  şaxta ola -
caq. Gecə və səhər dağlıq ərazilərdə yollar buz 
bağlayacaq.

 9 i ə vi  vl   d  
də i  i li  c ədi  lə  i -

d  iləs v  l  i v  c l  l-
 f l  l d  əsasən yağmursuz 

keçəcək. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. 
Gecə 3  şaxtadan 2 -dək isti, gündüz 7-11  isti 
olacaq. 

 9 s ll  d l  i  ə ə  s -
 l d  əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi 

yerlərdə arabir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 2  şaxtadan 3 -dək isti, gündüz -9  isti, dağ -
larda gecə 3-  şaxta, gündüz 3  şaxtadan 2 -dək 
isti olacaq. 

25 fevral 2023-cü il, şənbə16
Üç min il əvvəlin 
beyin əməliyyatı 

İsraildə arxeoloqlar 3000 ildən 
çox yaşamış xəstə üzərində 
aparılan beyin əməliyyatına 
(müasir tibbdə trepanasiya) dair 
dəlillər aşkar ediblər. Bu travmatik 
qəza nəticəsində beyindəki kəllə 
hissələrini təmizləmək və başdakı 
təzyiqi azaltmaq üçün edilən 
əməliyyatdır.

“PlOS One” elmi jurnalında dərc 
edilən yeni araşdırmada əməliyyat 
edilən şəxsin 20-40 yaş arasında ol-
duğu və eramızdan əvvəl XV əsrdə 
yaşadığı bildirilib.

ABŞ-ın Bro n Universitetinin 
arxeoloqu Rachel Kalişerin rəhbərlik 
etdiyi araşdırma qrupu, xəstənin baş 
dərisinin kəsildiyini müəyyən edib.  

Arxeoloq bildirib:  “Bizim sübutları-
mız var ki, trepanasiya minilliklər boyu 
universal və ümumi cərrahiyyə növü 
olub.  Ancaq biz bunun Yaxın Şərqdə  
tətbiqini bilmirdik. Bu bölgələrdə 10-a 
yaxın trepanasiya nümunəsi var”.

Qeyd edək ki, müasir tibbin imkan-
ları olmadan beyin cərrahiyyəsi kimi 
incə bir əməliyyatı həyata keçirmək 
çox çətin olardı.

Amma tarixçilər dəfələrlə sübut 
ediblər ki, əməliyyatın mənşəyi minlər -
lə il əvvələ gedib çıxır. Bəzi ekspertlər 
hətta hesab edirlər ki, neyrocərrahiyyə 
bütün zamanların ən qədim tibbi “ixti-
sas”ıdır. 

ə    
l  ə i

İtlərə qayğı ilə yanaşaq…
Bir gün məhəllədəki marketə anamın tapşırdıqlarını almaq üçün 

yollandım. İtim də gəzməyi sevdiyi üçün onu da özümlə götürdüm ki, 
həm o gəzsin, həm də mən yolda tək sıxılmayım. Marketə heyvanları 
daxil etmək qadağan edildiyi üçün onu bayırda qoyub içəri keçdim. 

Çölə çıxan zaman bir gənc 
oğlanın itimi zorla özü ilə apar-
mağa çalışdığını gördüm. Tez 
oğlana yaxınlaşıb itin sahibi 
olduğumu dedim. Oğlanın 
üzündəki vecsiz ifadə “sanki, 
bu, məni maraqlandırmır” de-
yirdi. Gözlərini üzümdən çək-
di, itimə də bir təpik vuraraq 
yanımızdan uzaqlaşdı. Bərk 
əsəbiləşmişdim. Yazıq itin nə 
qədər incidildiyinin də fərqin-
də idim. 

Deyinə-deyinə evə gəlib, itimə su, yemək verdikdən sonra te-
lefonumla məşğul olmağa başladım.

Elə bu zaman qarşıma Türkiyədəki zəlzələ ilə bağlı qlobal me-
diada əks-səda doğurmuş bir foto çıxdı.

Yəqin ki, bir çoxlarınız xilaskar itin azyaşlı uşağın əlindən tu-
tub, onu tək qoymadığını nümayiş etdirən həmin fotonu görmü-
sünüz. Şüursuz heyvanın üzündə dərin kədər, mərhəmət hissi 
mənə çox təsir etdi.

Bəzilərinin şiddətə məruz qoyduğu itlər orada insanları dağın-
tılar altından çıxarmağa çalışırdılar.

O heyvanların köməyinə möhtac ola biləcəyimiz bir dünyada 
onların incidilməsinə, məhv edilməsinə imkan verməyək!

Türkiyədəki fəlakətdən sonra bir neçə gün evdə isti ocağımda 
oturub anama sarılmaqdan utanırdım. Sanki vicdanım, duyğula -
rım məni oradakı insanların çəkdikləri çətinliklər qarşısında evim-
də rahat divanda əyləşdiyimə görə qınayırdı. Kaş orada olaydım. 
Kaş bir daşı da mən qaldıraydım...

Leyla İL İ Z ,  
tələ ə ur ali t

Həyatın içindən 

“Azərsu” ASC-nin kollektivi Səhm-
dar Cəmiyyətin İnzibati təsərrüfat 
şöbəsinin rəisi Rizvan eynalova 
atası 

  

vəfatından  kədərləndiyini bildirir 
və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Vasif Səmədov BDU-nun jurna -
listika fakültəsinin əməkdaşı Leyla 
Məmmədovaya atası

 

vəfatından  kədərləndiyini bildirir 
və dərin hüznlə başsağlığı verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

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

-cü il üçün abunə 
yazılışı kam aniyasını 

davam etdirir
ə s li    ələ i və ə -

  ilə ə l l  fi l  ə əfi də  l

ə ə ə l   d  s ə ilə  
ə  l  ciə  ə  l  

1  ə   ( 1 )- - -  ( 1)- - -1
  fi s  ( 1 )- - -  ( )- 1 - -
 ə ə   ( 1 )- -1 -
 -   ( 1 )- - -  ( )- - -
   ( 1 )- - -  ( )- - -
   ( 1 )- - -  ( ) - - -

 illi   2 . 0 yüz iyirmi dörd mana  sə sən qəpi  mana .

 aylıq  2. 0 al mış i i mana  qır  qəpi  mana . 

3 aylıq  3 .20 uz bir mana  iyirmi qəpi  mana . 

 
“ alq qəze i”

örmə li abunə ilər

Abunə yazılışı ilə əlaqədar hər hansı bir 
roblemlə rastlaşsanız - - -  nömrəli 

telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz.

örmə li ucular
 M  S

“ zərreyl” liderliyi davam e dirir
a  ley l ular ara a zər

ay a  Y ə  Liqa a  rəyə 
ye u  urulu .  X tur ər i ə i ə 

e irilə   i i r ə “Mur ”la 
“ er ” z zə əli . əmi  mat

a qali   et ə m əyyə lə i . Belə i, 
yu  “ er ”u   e a l  

t l y  ilə a la a a, a “Mur ” 
qələ əyə e i i . İ i i et ə  

e a  ilə qali  ələ  V qar Əliye i  
yetirmələri  ə r  et
lər ə ə ,  e a  ilə qali  

əli lər. Beləli lə, a ti i ə  al yaz
ra  “Mur ” tur ir ə əli ə i i i 

illəyə y əli . 
Voleybol Mərkəzində təşkil olunan 

X turun son qarşılaşması “Azərreyl” və 
UNEC komandaları arasında olub. Bu 

görüşdə isə qalib 3 setdə müəyyənləşib. 
Turnir cədvəlinə liderlik edən Eldar Yusu-
bovun  komandası bu matçdan da asan 
qələbə ilə ayrılıb. “Azərreyl” ilk hissəni 
2 :13, sonrakı setləri isə 2 :17 və 2 :14  
hesabı ilə qazanıb.

 dövrədən sonra “Azərreyl” 23 xalla 
turnir cədvəlində liderliyini davam etdirir. 
“Murov”un 1 , “Abşeron”un 1  xalı var. 
Turnir cədvəlində sonuncu pillədə olan 
UNEC-in isə xalı yoxdur.

u eirada gümüş medal
Birlə mi  Ərə  Əmirli ləri i  u e

ira ə əri ə e irilə  arate  “Y ut  
Lea ue” tur iri a am e ir. arate i
miz i at ərimli  q  tur iri  
m  me al  qaza . 

Azərbaycan Milli Karate Federasi-
yasının məlumatına görə, 21 yaşadək 
gənclər arasında bir-birinin ardınca Honq 
Konq, Şotlandiya və Ukrayna idmançıla -
rına qalib gələn karateçimiz finalda misirli 
rəqibindən irəlidə olmasına baxmayaraq, 
qələbəni əldən verib.

Dünya Karate Federasiyasının nüfuz-
lu turnirlərindən olan bu yarışda 14 ya-
şadək uşaqlar, 14-1  yaşlı yeniyetmələr, 

1 -1  və 21 yaşadək gənclər mübarizə 
aparır. Mötəbər yarışda  7 ölkədən 11 9 
idmançı iştirak edir. Turnirdə klub və mil-
li komandamızın üzvlərindən ibarət 27 
nəfərlik heyət çıxış edir.

Məhəmməd bdullayev  
yarımfinalda 

zər ay a  u u Mə əmmə  
ullaye  B lqar ta  ayta t  S

fiya a e irilə  “Stra a” ey əl alq 
tur iri ə yar mfi ala y əli . zər

ay a  B  e era iya  məlu
mat a rə,  q ə i ərə ə i ə 
m arizə a ara  təm il imiz  ateq
riyal  yar  r ə ir fi al mər ələ

i ə  i i ta  təm il i i are eri 
mə lu  e i .

Dünya çempionatının mükafatçısı 4:1 
27:30, 29:2 , 29:2 , 29:2 , 29:2  hesa-

bı ilə qalib gəlib.
Boksçumuz yarımfinala yüksəlmək-

lə, özü üçün ən azı bürünc medalı təmin 
edib. Məhəmməd finala gedən yolda bu 
gün özbəkistanlı Bahodir alolovla dö-
yüşəcək. 

Qeyd edək ki, turnirin dörddəbir fina-
lında daha 2 boksçumuz qüvvəsini sı-
nayacaq. Malik Həsənov 3,  Mujibillo 
Tursunovla Özbəkistan , eynəb Rəhi -
mova 4 kq  Mixaela Robleslə Argenti-
na  üz-üzə gələcək. Aynur Rzayeva 1 
kq  isə yarımfinalda Monikanı Hindistan  
sınağa çəkəcək.

El i  MİRZƏ,  
“Xalq qəzeti”

İdman xəbərləriBMT-dən Rusiyaya  
Ukrayna ilə bağlı çağırış 

Dünən Rusiyanın Ukrayna ərazisində həyata keçirdiyi 
xüsusi hərbi əməliyyatın bir ili tamam olub. Bir gün əvvəl 
isə BMT-də müharibə ilə bağlı məsələ müzakirəyə çıxarılıb. 
BMT Baş Assambleyası müharibə ilə bağlı qətnamə qəbul 
edib. Məlumatı TASS verib. 

Qətnamədə Rusiyanın qoşunlarını kraynanın beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış ərazisindən dərhal çıxarmasına çağırış edilir. 
Səsvermədə iştirak etmiş 1 3 ölkədən 1 1-i sənədi dəstəkləyib. 
Belarus, Şimali Koreya, Eritreya, Mali, Nikaraqua, Rusiya və Su-
riya qətnamənin əleyhinə səs verib, 32 ölkə, o cümlədən Ermənis-
tan, Hindistan və İran bitərəf qalıb. krayna Prezidenti Volodimir 

elenski qətnamənin müzakirəsində fəal iştirak etmiş və onun le-
hinə səs vermiş ölkələrə təşəkkürünü bildirib.

krayna ərazisində isə müharibə davam edir. Dünən Rusiya 
ordusunun Baxmut şəhəri yaxınlığındakı Berxovka kəndinə nə-
zarəti ələ keçirdiyi barədə məlumat yayılıb. Rusiyanın “Vaqner” 
özəl hərbi şirkətinin rəhbəri evgeni Priqojin bildirib ki, Berxovka 
tamamilə rus ordusunun nəzarətinə keçib.

Bu arada məlum olub ki, ABŞ Çinin Rusiya– krayna müha-
ribəsi ilə bağlı 12 bəndlik sülh planını qəbul etməyib. ABŞ Pre-
zidentinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri eyk Sallivan deyib 
ki, müharibənin başa çatması üçün cəmi bir şey lazımdır – Rusiya 

kraynaya hücumu dayandırmalı, qoşunlarını geri çəkməlidir: 
“ krayna Rusiyaya hücuma keçməyib, NATO da, ABŞ da Rusi-
yaya hücum etməyib. Bu, Putinin başladığı müharibədir”.

Ağ Ev, eyni zamanda, kraynaya 2 milyard dollarlıq yeni 
hərbi yardım paketini elan etməyə hazırlaşır. NN-in məlumatına 
görə, paketə HİMARS raketləri, 155 mm-lik artilleriya mərmiləri, 
bir neçə növ dron, P A əleyhinə avadanlıq, minatəmizləmə ava-
danlıqları, təlim və xidmətlər üçün maliyyə vəsaitləri daxildir.

Böyük Britaniya isə özünün Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahı-
sına əlavə edib. Rusiyanın daha 2 fiziki və hüquqi şəxsi siyahıya 
daxil edilib. Siyahıda “Rosatom” korporasiyasının rəhbərləri, si-
lah istehsalı üzrə ən iri iki şirkətin və dörd bankın rəhbərliyi, eləcə 
də hakimiyyət nümayəndələri yer alıblar. Britaniyanın xarici işlər 
naziri eyms Kleverli həm də Rusiyanın kraynadakı döyüşlərdə 
istifadə etdiyi bütün malların ixracına qadağa qoyulduğunu bildi-
rib.

a a ƏMİR OV,  “Xalq qəzeti”

Molla Nəsrəddin 
Əzrayılı necə aldatdı?

Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrının 
binasında fəaliyyət göstərən “Səhnə teatrı”nın Əməkdar 
incəsənət xadimi, mərhum rejissor Oruc Qurbanovun quruluşu 
əsasında hazırlanan “Molla Nəsrəddin-2023” komediyası 
yenidən səhnəyə qoyulub.
Tamaşa Molla Nəsrəddinin 

evlənmə hekayəsindən bəhs 
edir. Qəfil peyda olan Əzrayıl 
Molla Nəsrəddini yuxudan oya-
dıb özü ilə o biri dünyaya apar-
mağa gəldiyini söyləyir. Hələ 
çox cavan olduğunu biləndən 
sonra ona evlənmək üçün üç 
gün möhlət verir. Molla Nəs-
rəddin Əzrayıl ilə dostlaşır və 
yeni dostu ilə birgə sevgisinə 
qovuşmaqda ona əngəllər ya-
radan kəndin cahil və avam 
adamları ilə mübarizəyə baş-
layırlar. 

Tamaşada yer alan obraz-
ların arasında yaxın keçmişin 
qoçusu, dünənin ziyalısı, bu 
günün blogeri də var. Onlar 
Molla Nəsrəddinin sevdiyi qıza 
qovuşmasına hər yolla mane 
olmağa çalışırlar. Əsərin so-
nunda isə Molla Nəsrəddin 
ağlı, hazırcavablığı və səmi-
miyyəti sayəsində öz məqsə-
dinə nail olur və həmin qızla 
evlənir.

“Səhnə teatrı”nın baş rejis-
soru Elvin Mirzəyev çıxışında 
tamaşanın mərhum rejissor 
Oruc Qurbanovun sonuncu 
səhnə işi olduğunu vurğuladı.

Aktyor Əhliman Ərşadlı isə 
bu tamaşanın “Səhnə teatrı”-
nın aktyoru Xəqani Əliyevin 

ssenarisi əsasında yazıldığını 
deyərək səhnə əsərində bir 
növ ziddiyyət olduğunu bildirdi:

“Molla Nəsrəddin-2023” 
adlanan bu tamaşada keçmiş 
və müasir dövr sintez olunub. 
Burada göstərilən təzad ondan 
ibarətdir ki, Molla Nəsrəddini 
kəndin lotuları aldadır, o isə 
vaxtından əvvəl canını almağa 
gələn Əzrayılı aldadaraq, onu 
aparmaq fikrindən daşındıra 
bilir. Burada əsas məqsədlər -
dən biri də İslam dinini ələ sa-
lan bəzi dırnaqarası mollaları 
tənqid etmək idi. Mən də bu 
səhnə əsərində din anlayışı 
zəif olan bəzi din xadimlərinin 
ümumi prototipini canlandırı -
ram” – deyə aktyor əlavə etdi.

Rolları Əməkdar artist Vaqif 
Kərimov, aktyorlar Əhliman Ər-
şadlı, Ruhiyyə Mahmudqızı, 
Mahir Mirişli, Ramil Məmmə-
dov və digərləri ifa edirlər. 

Qeyd edək ki, tamaşanın 
rejissoru İmran Əli Qurban, qu-
ruluşçu rəssamı Rəşad Yaqu-
bov, musiqi tərtibatçısı Nicat 
Cəbrayılovdur. 

id    
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 “Molla Nəsrəddin-2023” 


