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Onun sözünü həmişə eşidirik 

Qoşulmama Hərəkatı: Qlobal 
problemlər Bakıda çözülür
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Qarabağdan Zəngəzur dəhlizi ilə Avropaya…

Təkid yoxdur... Cənubi Qafqazda 
yeni siyasi düzən var

Yaxud Lavrovun Ermənistana sülh mesajının izi ilə 
Rusiyanın Xarici işlər naziri Sergey Lavrovun Azərbaycana səfəri ilə bağlı təhlil 

apararkən, bir sıra vacib nəticələrə gəlmək mümkündür. Əlbəttə, əsas məqamlardan biri 
Moskvanın Azərbaycan–Ermənistan nizamlamasına hazırkı yanaşmasıdır. Hesab edirik 
ki, mövcud xüsusdakı həlledici faktor Lavrovun səsləndirdiyi aşağıdakı fi kirdir: “Rusiya 
Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsi üzrə danışıqların təşkilinə köməyə 
hazırdır, lakin öz xidmətlərini təkidlə təklif etməyəcək”. 

Bu gün Bakıda Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin təșəbbüsü ilə Qoșulmama 
Hərəkatının COVİD-19-a qarșı mübarizə 
üzrə Təmas Qrupunun Zirvə görüșü 
keçirilir. Nüfuzlu beynəlxalq məclisdə 
hərəkat üzvü olan ölkələrin dövlət və 
hökumət bașçısları, yüksək vəzifəli 
rəsmiləri iștirak edirlər.

Yenidən kim-kimi: 
Qərb, yoxsa Rusiya?

Ermənistanda qadağan 
olunmuş raport

Qərbi Azərbaycanda 
erməni “sovet” 

millətçiliyi

“Altıgünlük müharibə” 
ssenarisi təkrarlana bilərmi? 

Günün xəbəri

v e b - s a y t :  w w w .x a l q q a z e t i .a z

ardı -ci səhi ədə

ardı 2-ci səhi ədə

ardı -cü səhi ədə

“3+3” formatı: fərqli 
maraqlar və mövqelər

Azərbaycan həmișə 
BMT-nin fəal üzvü olmușdur
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev martın 1-də Bosniya və 
Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin Sədri 
xanım Jelka Tsviyanoviç ilə görüşüb.
Dövlətimizin başçısı Qoşulmama Hərə-

katının COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə Tə-
mas Qrupunun Zirvə görüşündə iştirak etmək 
üçün ölkəmizə səfər etdiyinə görə Bosniya və 
Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin Sədrinə 
minnətdarlığını bildirdi, səfər zamanı ikitərəf-
li əlaqələrimizlə bağlı müzakirələr aparmaq 
üçün imkanların da yarandığını dedi.  

Ramin Məmmədov Azərbaycanın 
Qarabağ bölgəsində yașayan erməni 

sakinlərin təmsilçiləri ilə görüșüb
Milli Məclisin deputatı Ramin Məmmədov 
Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində 
yaşayan erməni sakinlər ilə təmaslar üzrə məsul 
şəxs qismində müəyyən edilib.

Bu məqsədlə martın 1-də Ramin Məmmədov Xoca-
lı şəhərində, Azərbaycan Respublikası ərazisində mü-
vəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya Federasiyası sülhməramlı 
kontingentinin qərargahında Azərbaycan Respublikasının 
Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin təmsilçilə-
ri ilə görüşüb. Görüşdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Na-
zirliyinin, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri 
Dövlət Xidmətinin və “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiy-
yətinin mütəxəssislərindən ibarət, təbii sərvətlərin qanun-
suz istismarını araşdıran monitorinq qrupunun rəhbəri 
Məsim Məmmədov da iştirak edib.

Görüşdə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya-
sına və qanunlarına uyğun olaraq, Qarabağ bölgəsində 
yaşayan erməni sakinlərin Azərbaycan Respublikasına 
reinteqrasiyasına dair ilkin müzakirələr aparılıb.

Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində ya-
şayan erməni sakinlər ilə təmaslar davam etdiriləcək.
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Bakının 
gözəlliyinə
heyran oldum

“Buzlar əriməyə” 
Xocalıdan başladı

araba ın er əni a in əri 
i ə e iri iş r şə zar ı

Obrazlı desək, deyəsən, buzlar əriməyə başlayıb. Söhbət əslən 
qarabağlı olan Azərbaycan nümayəndələrinin Qarabağın erməni 
sakinləri ilə ötən gün keçirilmiş görüşündən gedir. Bəli, soyqırımı 
tariximizin müasir dövrdəki dəhşət səhnələrinə  şahidlik etmiş 
Xocalıda baş tutmuş görüşdən.

ə ə  

ə ə  8

ə ə  



2 mart 2023-cü il, cümə axşamı2 RƏSMİ

Azərbaycan ilə Beynəlxalq Miqrasiya 
Təșkilatı arasında sıx əlaqələr mövcuddur

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 
1-də Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Baş direktoru Antonio 
Vitorinonu qəbul edib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
Antonio Vitorino Qoşulmama 
Hərəkatının COVID-19-a qar-
şı mübarizə üzrə Təmas Qru-
punun Zirvə görüşünə dəvət 
edildiyinə görə təşəkkürünü 
bildirdi, bu sammitin hazırda 
beynəlxalq gündəlikdə duran 
məsələlərin müzakirəsi baxı-
mından çox yaxşı fürsət yarat-
dığını dedi.

Azərbaycan ilə Beynəlxalq 
Miqrasiya Təşkilatı arasında 
çox sıx əlaqələrin olduğunu 
vurğulayan dövlətimizin baş-
çısı Qoşulmama Hərəkatının 
Bakıda keçiriləcək sammitində 
iştirak etdiyinə görə Antonio 
Vitorinoya minnətdarlığını ifa-
də etdi. Prezident İlham Əliyev 
Qoşulmama Hərəkatına sədrlik 
dövründə ölkəmizin bu Hərə-
katın daha da təsisatlanması 
istiqamətində bir sıra təşəbbüs-

lərlə çıxış etdiyini bildirdi.
Ölkəmizlə rəhbərlik etdiyi 

təşkilatın səmərəli əməkdaşlığı-
na görə təşəkkürünü ifadə edən 
Antonio Vitorino Azərbaycan 
Respublikasının işğaldan azad 
edilmiş ərazilərinə Böyük Qa-
yıdışa dair Birinci Dövlət Proq-
ramının əhəmiyyətini vurğuladı. 
Qeyd etdi ki, Beynəlxalq Miqra-
siya Təşkilatı öz təcrübəsindən 
çıxış edərək bu prosesə dəstək 
verə bilər. O, həmçinin dedi ki, 
bu təşkilat yarandığı gündən 
bəri dünyanın müxtəlif ölkələ-
rində məcburi köçkünlərin və 
qaçqınların qayıtması üzrə çox 
geniş təcrübəyə malikdir və bu 
təcrübəni Azərbaycan tərəfi ilə 
bölüşməyə hazırdır.

Antonio Vitorino ölkəmizdə 
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkila-
tının regional təlim mərkəzinin 
yaradılmasının vacibliyini qeyd 

etdi, bu mərkəzin həm Azərbay-
canda, həm də region ölkələrin-
də imkanların artırılmasına və 
peşəkar kadrların hazırlanma-
sına töhfə verəcəyini dedi.

Qonaq Azərbaycanın 
qaçqınların müdafiəsi və bey-
nəlxalq miqrasiya üzrə məş-
vərətçi proses olan 2023-2024-
cü illər üzrə Almatı prosesinə 
sədrliyini qeyd edərək, miqra-
siya ilə bağlı davamlı dialoqun 
və məlumat mübadiləsinin mü-
zakirəsi baxımından bu platfor-
manın əhəmiyyətini vurğuladı.

Görüşdə azərbaycanlı 
mütəxəssislərin Beynəlxalq 
Miqrasiya Təşkilatında və BMT-
nin digər strukturlarında təmsil-
çiliyinin artırılmasının vacibliyi 
bildirildi.

Antonio Vitorino Azərbayca-
nın yeni donor ölkə kimi təşki-
latın büdcəsinə verdiyi maliyyə 
töhfələrinin də yüksək qiymət-
ləndirildiyini diqqətə çatdırdı.

Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı
Martın 1-də Serbiya Respublikasının Prezidenti Aleksandar Vuçiç Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.

Telefon danışığı zamanı Aleksandar Vuçiç Ser-
biya ilə Kosovo arasında Brüsseldə keçirilən dialoq 
səbəbindən Qoşulmama Hərəkatının Təmas Qru-
punun Bakı Zirvə Görüşündə iştirak edə bilmədiyini 
dedi, Serbiyanı Bakıdakı tədbirdə xarici işlər nazi-
rinin təmsil edəcəyini bildirdi. Serbiya Prezidenti 
bu dialoqun gedişi barədə dövlətimizin başçısına 
məlumat verdi.

Aleksandar Vuçiç Serbiyanın dost Azərbaycan 
ilə qarşılıqlı hörmət və anlaşmaya, o cümlədən 
dəstəyə əsaslanan münasibətlərin hərtərəfli inki-

şafına böyük əhəmiyyət verdiyini diqqətə çatdırdı.
Azərbaycan Prezidenti iki dövlət başçısının 

yüksək şəxsi münasibətləri sayəsində dinamik in-
kişaf edən Azərbaycan-Serbiya strateji tərəfdaşlı-
ğını yüksək qiymətləndirdiyini vurğuladı, bu ilin də 
ikitərəfli münasibətlərimiz üçün uğurlu olacağına 
ümid etdiyini bildirdi.

Söhbət zamanı enerji sahəsi və qarşılıqlı ma-
raq doğuran digər məsələlər barədə fikir mübadilə-
si aparıldı.

e a viyan vi
Bakının gözəlliyinə heyran oldum

ə əli 1-ci səhi ədə

Bosniya və Herseqovina-
nın Rəyasət Heyətinin Sədri 
ölkəmizdə olmasından məm-
nunluğunu bildirdi, Bakının 
gözəlliyinin onu heyran etdiyini 
dedi. Qonaq münasibətlərimi-
zin yüksək səviyyədə olduğunu 
qeyd etdi, COVID-19 dövründə 
və Bosniya və Herseqovinada 
baş vermiş daşqınlar zamanı 
Azərbaycanın onun ölkəsinə 
göstərdiyi dəstəyin yüksək qiy-
mətləndirildiyini vurğuladı.

elka Tsviyanoviç iqtisadiy-
yat, ticarət, investisiya, enerji 
və digər sahələrdə əməkdaşlıq 
üçün böyük imkanların olduğu-
nu qeyd etdi.

Görüşdə Azərbaycan ilə 
Bosniya və Herseqovina ara-
sında siyasi münasibətlərin 
çox yaxşı səviyyədə olduğu 
qeyd edildi. Ancaq iqtisadi-ticari 
əlaqələrin daha da gücləndiril-
məsinin, həmçinin biznes da-
irələri arasında birbaşa təmas-
ların təşviqinin vacibliyi bildirildi.

Söhbət zamanı Bakı və Sa-
rayevo şəhərlərinin hələ ötən 
əsrin 0-ci illərindən qardaşlaş-
mış şəhərlər olduğu xatırlana-
raq, şəhərlərarası əlaqələrin in-
kişafının da önəmi vurğulandı.

Bosniya və Herseqovinanın 
Rəyasət Heyətinin Sədri dövlə-
timizin başçısını ölkəsinə rəsmi 
səfərə dəvət etdi. 

Azərbaycan Prezidenti 
dəvəti məmnuniyyətlə qəbul 
etdi.

A ƏRTAC

Ölkəmiz Ərəb dövlətləri ilə əlaqələrin 
inkișafına xüsusi önəm verir

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 
1-də İraq Respublikasının Prezidenti Əbdüllətif Camal Rəşid 
ilə görüşüb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
ölkəmizdə olmaqdan məm-
nunluğunu bildirən Əbdüllə-
tif Camal Rəşid Qoşulmama 
Hərəkatının COVID-19-a qarşı 
mübarizə üzrə Təmas Qru-
punun Zirvə görüşünə dəvətə 
görə dövlətimizin başçısına 
minnətdarlığını ifadə etdi.

İraq Prezidenti Qoşulmama 
Hərəkatının indiki dövrdə bey-
nəlxalq münasibətlərdə xüsu-
silə çox böyük rola malik olan 
bir təsisat olduğunu dedi.

Dövlətimizin başçısı İraq 
Prezidentinə ölkəmizə səfər 
etdiyinə görə təşəkkürünü bil-
dirdi. Azərbaycanın Qoşulma-
ma Hərəkatına sədrliyinin başa 
çatmaq ərəfəsində olduğunu 
qeyd edən Prezident İlham Əli-
yev sədrlik dövründə ölkəmi-
zin Hərəkatın inkişafı naminə 
səylərini əsirgəmədiyini, onun 
təsisatlanması ilə bağlı bir sıra 
təşəbbüslər irəli sürdüyünü 
bildirdi, bu xüsusda Hərəkatın 
parlament və gənclər şəbəkə-

sinin yaradılmasını qeyd etdi. 
Dövlətimizin başçısı Azərbay-
canın sədrliyi dövründə Qoşul-
mama Hərəkatının 3-cü Zirvə 
toplantısının da ölkəmizdə ke-
çirildiyini vurğuladı.

Prezident İlham Əliyev  
Ərəb Dövlətləri Liqasının Əl-
cəzairdə keçirilmiş Sammitində 
iştirakını məmnunluqla xatır-
ladı, Azərbaycanın Ərəb döv-
lətləri ilə əlaqələrin inkişafına 
xüsusi önəm verdiyini bildirdi.

İraq Prezidenti ölkəsinin 
Azərbaycanla münasibətləri 
daha da möhkəmləndirməkdə 
maraqlı olduğunu dedi, əmək-
daşlığımızı genişləndirmək 
üçün yaxşı imkanların mövcud-
luğunu qeyd etdi.

Əbdüllətif Camal Rəşid 
İraqın üzləşdiyi problemlər və 
təhlükəsizliyə təhdid yaradan 
hallar barədə məlumat verdi, 
ölkəsinin artıq sabitlik  mər-
hələsinə qədəm qoyduğunu 
bildirdi.

Azərbaycan Prezidenti 
ölkələrimizin beynəlxalq təşki-
latlarda yaxından əməkdaşlıq 
etməsi üçün geniş imkanların 
olduğunu bildirdi və bu xüsus-
da OPEC  və digər formatlar 
qeyd edildi.   

Dövlətimizin başçısı pan-
demiya dövründə Azərbayca-
nın Qoşulmama Hərəkatına 
üzv dövlətlərə, həmçinin İraqa 
humanitar dəstək göstərdiyini 
vurğuladı.

Azərbaycan Prezidenti İraq 
dövlətinin başçısını ölkəmizə 
həmçinin rəsmi səfərə dəvət 
etdi. Əbdüllətif Camal Rəşid 
dəvəti məmnunluqla qəbul 
edərək, öz növbəsində dövlə-
timizin başçısını İraqa səfərə 
dəvət etdi.

Söhbət əsnasında dövlət 
başçıları sərmayələr, enerji, 
tikinti, nəqliyyat, təhsil sahələ-
rində əməkdaşlıq məsələlərini 
müzakirə etdilər, ikitərəfli iqtisa-
di ticarət balansının genişləndi-
rilməsinin və işgüzar dairələrin 
nümayəndə heyətlərinin səfər-
lərinin təşkil olunmasının əhə-
miyyətini vurğuladılar.

Qəbul etdiyimiz bütün  
qərarlar yerinə yetirilir

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev martın 
1-də Özbəkistan Respublikasının 
Prezidenti Şavkat Mirziyoyev ilə 
görüşüb.

rüşdə ı ış edən Prezi-
dent İlham Əliye  dedi:

– Hörmətli Şavkat Miromo-
noviç, xoş gəlmisiniz. Vaxt ta-
pıb Azərbaycana səfər etdiyiniz 
üçün sağ olun. Birlikdə mühüm 
beynəlxalq tədbirdə iştirak edə-
cəyik, lakin həm də görüşmək, 
söhbət etmək və bizim əvvəlki 
görüşlərimiz zamanı da razılığa 
gəldiyimiz kimi, verdiyimiz tap-
şırıqların yerinə yetirilməsinə 
nəzarət etmək üçün yaxşı im-
kandır. 

Prezident a kat  
irziy ye : Komandalarımıza. 

Prezident İlham Əliye : Dü-
şünürəm ki, komandalar yaxşı 
işləyir. Onlar tez-tez görüşür-
lər, bu yaxınlarda yenə Özbə-
kistanda mühüm görüş olub. 
Həmçinin telefonla çox fəal ün-
siyyətdə olurlar. Beləliklə, bütün 
istiqamətlər üzrə çox fəal qarşı-
lıqlı fəaliyyət aparılır. 

Zənnimcə, ötən il münasi-
bətlərimizin inkişafında rekord il 
olub. Mən üç dəfə Özbəkistana 
səfər etmişəm. Bu il Sizin səfə-
rinizlə başlayır. Əminəm ki, bu il 
bir neçə görüş keçirəcəyik. Çün-
ki müzakirə olunası çox məsələ, 
çoxlu mövzular var.

Ən başlıcası, bizim qəbul et-
diyimiz bütün qərarlar vaxtında 
və hətta düşünürəm ki, planlaş-
dırdığımızdan da böyük həcm-
də yerinə yetirilir. Çünki elə bu 
yaxınlarda Daşkənddə tədbir-
də yeni ideyalar, yeni layihələr 
müzakirə olunub. Həm sənaye 
kooperasiyası, həm kənd təsər-
rüfatı, həm şəhərsalma – bütün 
istiqamətlər üzrə proses qardaş-
lar arasında getməli olduğu kimi 
davam edir. Mən Sizə bu müna-
sibətə görə çox təşəkkür edirəm.   

Mən Özbəkistana səfərlərimi 
böyük səmimiyyətlə xatırlayı-
ram. Göstərilən qonaqpərvərli-
yi xoş duyğularla  xatırlayıram. 
Həmçinin Qarabağın bərpasın-
da iştiraka görə bir daha təşək-
kürümü bildirmək istəyirəm. Bu, 
xarici dövlət tərəfindən maliy-
yələşdirilən ilk xarici layihədir. 
Bu, Sizin tərəfinizdən keçmiş 
köçkünlərə hədiyyə edilən mək-
təbdir. Biz buna görə çox min-
nətdarıq. Azərbaycan xalqı bunu 
yüksək qiymətləndirir. Tikinti iş-
ləri sürətlə gedir. İnşallah, bu il 
birlikdə qeyd edəcəyik. Bir daha 
xoş gəlmisiniz.         

zbəkistan Prezidenti  
a kat irziy ye  dedi: 

– Çox sağ olun, hörmətli İl-
ham Heydər oğlu. Bizə çox doğ-
ma, yaxın və dost ölkə Azərbay-
canda olmaq mənim üçün çox 
xoşdur. Həqiqətən biz hazırlaşır-
dıq və bu gün ilk dəqiqədən bu 
cür qonaqpərvərliyi hiss edirik. 
Biz sanki öz evimizdəyik. Buna 
görə çox sağ olun.

Əslində, Siz qeyd etdiyiniz 
kimi, bizim mütəmadi görüşlə-
rimiz strateji tərəfdaşlığımıza 
tamamilə yeni məzmun gəti-
rib. Son illər biz Sizinlə ikitərəfli 
münasibətlərimizdə böyük sıç-
rayış etmişik. Artıq Sizin dedi-
yiniz kimi, bizim komandalar da 
başqa cür işləyir. Real nəticələr 
var və yəqin ki, bizim hər bir gö-
rüşümüz münasibətlərimizə, ra-
zılaşmalarımıza impuls verir. 

Düşünürəm ki, bizim ciddi 
nəzarət edəcəyimiz komanda-
larımız hər şeyi vaxtında yerinə 
yetirəcək. Siz artıq komanda-
larımızın intensiv görüşlərini 
qeyd etdiniz. Ötən ilin dekab-
rında bizim Baş nazirin müavi-
ni Xocayevlə görüşlər olub. Bu 
yaxınlarda mən Mikayıl Cab-
barovu qəbul etmişəm. Biz çox 
uzun müddət danışdıq və bütün 
məsələləri müzakirə etdik. Bu, 
bizim münasibətlərimizin nəticə-
sidir ki, regionlar görüşür və belə 
işgüzar forumun keçirilməsi çox 
şeydən xəbər verir. Siz indi yeni 
layihələri qeyd etdiniz, sanki sa-
dəcə görüşdük, amma buna çox 
ciddi hazırlaşırdıq. Layihələr 800 
milyon dollar dəyərindədir. İlham 
Heydər oğlu, bu, onu göstərir ki, 
əslində, bizim nəhəng potensia-
lımız var.                

Xüsusən regionların forumu-
nu və biznes şurasının toplan-
tısını qeyd etmək istəyirəm. Bu 
tədbirlərdə çoxlu sahibkar iştirak 
etdi. Mən qardaşlaşmış şəhər-
lərin - Daşkənd, Səmərqənd, 
Buxara, Xivə, Kokandın rəh-
bərləri ilə danışmışam. Onlara 
dedim: Biz görüşdük, sabah isə 
qardaşım İlham Heydər oğlu ilə 
görüşəcəyəm və onunla bun-
ları danışacağıq. Onlar dedilər: 
Əmin ola bilərsiniz ki, müzakirə 
etdiyimiz bütün məsələlər yerinə 
yetiriləcək və həll olunacaq. 

Tezliklə avtomobil istehsalı 
üzrə ciddi nəticələr olacaq. Bu, 
martda istehsalına başlanılacaq 
3 min və sentyabrda  buraxıla-
caq  min yeni marka  avtomo-
billərdir. Bu, tamamilə başqa 
markadır, ayrı keyfiyyətdir. İkin-
cisi, biz pambıq klasteri haqqın-
da razılığa gəlmişik. Bizim hər iki 
komandamız artıq razılaşıb. Bu-
nun üçün torpaq sahələri ayrılıb. 

Düşünürəm ki, biz burada danış-
dığımız nəticələri əldə edə bilə-
rik. Bizdə ipəkçilikdə çoxlu prob-
lemlər var idi, lakin fikirləşirəm 
ki, onlar çox yaxşı həll olunur. 
Bizim ipəkçilik müəssisələrinin 
rəhbərləri mənə məruzə edirlər 
ki, onlar öz evlərində işləyirlər, 
deyirlər  bizim üçün evdə bü-
tün şərait yaradılıb. Biz məruzə 
etmişik ki, maşınqayırmada, 
həmçinin bütün məsələlər, pre-
ferensiyalar, parlament səviyyə-
sində həll olunur. Bu artıq onu 
göstərir ki, perspektivdə bizim 
bu sahələrdə də çoxlu birgə la-
yihələrimiz olacaq. 

Neft-qaz sahəsində SO-
CAR-la böyük layihə hazırlayı-
rıq. Artıq layihənin texniki-iqtisa-
di əsaslandırması  hazırlanır və 
düşünürəm ki, bu proses tədri-
cən inkişaf etdiriləcək. 

Düşünürəm ki, bizim bu-
günkü görüşümüz, Qoşulmama 
Hərəkatında iştirakımız faydalı 
olacaq. Xüsusi olaraq qeyd et-
mək istəyirəm ki, Azərbaycanın, 
şəxsən Sizin uğurlu sədrliyiniz 
ilə bu təşkilatın nüfuzu artıb. Bir-
ləşmiş Millətlər Təşkilatının vak-
sinlə bağlı xüsusi qətnaməsi qə-
bul edildi, Hərəkatın parlament 
və gənclər strukturları yaradıl-
dı. Fikrimcə, bu, Qoşulmama 
Hərəkatında Azərbaycanın tarixi 
sədrliyidir. Bütün dövlətlər hə-
min qətiyyəti, səyləri gördülər. 
Hazırkı mürəkkəb şəraitdə bu 
Hərəkatın səviyyəsini yalnız 
Azərbaycan qaldıra bilər. Mən 
bu münasibətlə Sizi təbrik etmək 
istəyirəm. Bir daha Sizinlə görü-
şümüzə şadam. Düşünürəm ki, 
bizim fikir mübadiləsi aparmaq, 
komandalarımızı dinləmək üçün 
yaxşı imkanımız var. 

Prezident İlham Əliye : 
Sağ olun.

Görüşdə ölkələrimiz arasın-
da humanitar sahədə əməkdaş-
lıq məsələləri müzakirə olundu.

Şavkat Mirziyoyev Azərbay-
can xalqının ümummilli lideri 
Heydər Əliyevin anadan ol-
masının bu il 100 illiyinin qeyd 
edildiyini vurğuladı, bu xüsusda 
Özbəkistanda da tədbirlərin ke-
çiriləcəyini bildirdi.

AZƏRTAC
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Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2023-cü il 
aprelin 1-dən 30-dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə 

çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi 
qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 26-cı bəndini 
rəhbər tutaraq, “Hərbi vəzifə və hərbi xid-
mət haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun 12.3-cü və 40.1-ci maddələ-
rinə əsasən və Azərbaycan Respubli-
kasının Silahlı Qüvvələrini şəxsi heyətlə 
komplektləşdirmək məqsədilə qərara 
alıram:

1. 2005-ci ildə doğulmuş və çağırış 
gününədək (həmin gün də daxil olmaqla) 
18 yaşı tamam olmuş, habelə 1988-2004-
cü illərdə doğulmuş, yaşı 35-dək olan, 
Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qü-
vvələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət 
keçməmiş, müddətli həqiqi hərbi xidmətə 
çağırışdan möhlət hüququ olmayan və ya 
müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan 
azad edilməmiş Azərbaycan Respublika-

sı vətəndaşları 2023-cü il aprelin 1-dən 
30-dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə ça-
ğırılsınlar.

2. “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qa-
nununun 38.1.1-ci maddəsində nəzərdə 
tutulmuş xidmət müddətini keçmiş müd-
dətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları 
2023-cü il aprelin 1-dən 30-dək ehtiyata 
buraxılsınlar.

3. Azərbaycan Respublikasının Na-
zirlər Kabineti bu Sərəncamın icrası üçün 
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tədbir-
ləri görsün.

İlham ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 mart  2023-cü il

İraq, Liviya və Özbəkistan  
liderləri Azərbaycanda

İraq Respublikasının Prezidenti Əbdüllətif  Camal Rəşid martın 1-də 
Azərbaycan Respublikasına səfərə gəlib.

Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aero-
portunda ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

İraq Prezidentini Azərbaycanın Baş nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov, xarici 
işlər nazirinin müavini Fariz Rzayev və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar.

***

Liviyanın Prezident Şurasının sədri Məhəmməd Yunis Əl-Mənfi martın 1-də 
Azərbaycan Respublikasına səfərə gəlib.

Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aero-
portunda ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

Liviyanın Prezident Şurasının sədrini Azərbaycanın Baş nazirinin birinci müavini 
Yaqub Eyyubov və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar.

***

Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev martın 1-də 
Azərbaycan Respublikasına səfərə gəlib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər 
Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevi Azərbaycanın Baş nazirinin birinci müa-
vini Yaqub Eyyubov, xarici işlər nazirinin müavini Xələf Xələfov və digər rəsmi şəxslər 
qarşıladılar.

AZƏRTAC

“İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə şəhərsalma 
fəaliyyəti sahəsində idarəetmə ilə bağlı bəzi 

məsələlər haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2021-ci il 18 mart tarixli 1304 

nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram:

“İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
şəhərsalma fəaliyyəti sahəsində idarəet-
mə ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2021-ci il 18 mart tarixli 1304 nömrəli Fər-
manında (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2021, № 3, mad-
də 228) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 1.1-ci bəndə “tikinti” sözündən son-
ra “, yer təkinin geoloji öyrənilməsi və fay-

dalı qazıntı yataqlarının istismarı, habelə 
faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqəli 
olmayan yeraltı qurğuların tikilməsi və is-
tismarı” sözləri əlavə edilsin.

2. 1.3-cü bəndə “tikinti” sözündən 
sonra “və faydalı qazıntı yataqlarının is-
tismarı” sözləri əlavə edilsin.

İlham ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 mart  2023-cü il

Qoșulmama Hərəkatının Bakı 
görüșünün iștirakçıları XİN-də

Dünən Azərbaycan Respublikasının 
Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 
Qoşulmama Hərəkatının COVİD-19-a 
qarşı mübarizə üzrə Təmas Qrupunun 
Zirvə görüşü çərçivəsində ölkəmizdə 
səfərdə olan İqtisadi Əməkdaşlıq 
Təşkilatının baş katibi Xusrav Noziri ilə 
görüşüb.

Görüş zamanı İƏT-də 2023-cü il ər-
zində Azərbaycanın sədrliyi dövründə 
təşkilatın strategiya və proqramlarının ic-
rası məsələləri, habelə “İƏT-2025” baxış-
larının irəlilədilməsi, İƏT çərçivəsində 
əməkdaşlıq müzakirə mövzusu olub.

Nazir Azərbaycanın İƏT-in 2023-cü il 
üzrə “Yaşıl keçid və qarşılıqlı bağlantılar” 
mövzusuna həsr olunan sədrliyi çərçivə-
sində prioritet və planları, ölkəmizin ev 
sahibliyi ilə təşkil edilməsi planlaşdırılan 
tədbirlərin həyata keçirilməsi və sədrliyi-
mizdən irəli gələn digər öhdəliklərin icrası 
barədə qarşı tərəfə ətraflı məlumat verib. 

Baş katib Xusrav Noziri Azərbaycanın 
İƏT-in fəaliyyətinə verdiyi töhfəni və 2023-
cü il üzrə sədrliyini yüksək qiymətləndirib, 
enerji və iqtisadi bağlılıq məsələlərinin 
İƏT-in gündəliyində duran əsas məsələlər 
olduğunu, Azərbaycanın bu sahələrdə ro-
lunun vacibliyini vurğulayıb. 

***
Nazir Ceyhun Bayramovun Bey-

nəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Baş di-
rektoru Antonio Vitorino ilə görüşündə 
ölkəmizlə qurum arasında əməkdaşlıq 
əlaqələrinin hazırkı səviyyəsindən məm-
nunluq ifadə edilib. 

Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı ilə 
əlaqələrinin inkişafına əhəmiyyət ver-
diyini bildirən nazir Ceyhun Bayramov 
ölkənin uğurlu miqrasiya siyasəti və bu 
sahədə aparılmış institusional islahat-
lar nəticəsində Azərbaycanda miqrasiya 
məsələlərinin effektiv şəkildə tənzimlən-
diyini vurğulayıb. 

 İkitərəfli əməkdaşlığın uğurla davam 
etdiyini bildirən Beynəlxalq Miqrasiya 
Təşkilatının baş direktoru Antonio Vitori-
no Azərbaycanda miqrasiyanın idarə edil-
məsi sahəsində görülən işləri alqışlayıb.

***
Ceyhun Bayramovun Çin Xalq Res-

publikası Hökumətinin Avrasiya məsələlə-
ri üzrə xüsusi nümayəndəsi Li Xuey ilə  
görüşü zamanı iki ölkə arasında siyasi, 
ticarət və iqtisadi, nəqliyyat əlaqələrinin 
yüksək inkişaf dinamikası məmnunluqla 
qeyd edilib.

Görüşdə  əməkdaşlığımızın qarşılıq-
lı maraq doğuran digər bütün sahələrdə 
inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyəti vurğu-
lanıb, ölkələrimiz arasında son illərdə 
həyata keçirilmiş yüksək səviyyəli rəsmi 
səfərlərdən məmnunluq ifadə olunub. 
Azərbaycan–Çin Hökumətlərarası Ti-
carət-İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının 
fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib. 

***
Ceyhun Bayramovun Efiopiya Fede-

rativ Demokratik Respublikasının Baş 
nazirinin müavini və xarici işlər naziri De-
meke Mekonnen ilə görüşündə iqtisadi, 
ticarət və humanitar sahələrdə ölkələri-
miz arasında əməkdaşlığın perspektivləri 
müzakirə edilib. 

Tərəflər beynəlxalq təşkilatlarda, o 
cümlədən BMT və Qoşulmama Hərəkatı 
çərçivəsində əməkdaşlığın əhəmiyyətini 
və bu təşkilatlar çərçivəsində, xüsusən 
ərazi bütövlüyü və suverenliyi ilə bağlı 
qarşılıqlı dəstəyin vacibliyini vurğulayıb-
lar.

***
Nazir Ceyhun Bayramov İran xa-

rici işlər nazirinin iqtisadi diplomatiya 
məsələləri üzrə müavini Mehdi Səfəri ilə 
də görüşüb. 

Söhbət zamanı Qoşulmama Hərəka-
tının Bakıda keçirilən Zirvə Görüşünün 
gündəliyi üzrə işlər, eləcə də Azərbay-
can Respublikasının İran İslam Respub-
likasındakı Səfirliyinə xain terror hücu-
mundan irəli gələn məsələlər müzakirə 
olunub. Ceyhun Bayramov Azərbaycan 
Respublikasının İrandakı səfirliyinə edilən 
xain hücumunu törədənin, təşkilatçı və si-
farişçilərinin müəyyən edilməsi və onların 
müvafiq şəkildə cəzalandırılmasının va-
cib olduğunu bildirib. 

“Xalq qəzeti”

Șahin Mustafayev Tanzaniyanın  
vitse-prezidenti ilə görüșüb

Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev martın 1-də Tanzaniya Birləşmiş Respublikasının vitse-
prezidenti Filip İsdor Mpanqo ilə görüşüb.

Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, gö-
rüşdə Bakıda keçirilən Qoşulmama Hərəkatının COVID-19-a 
qarşı mübarizə üzrə Təmas Qrupunun Zirvə görüşünün əhə-
miyyəti vurğulanıb.

Azərbaycan ilə Tanzaniya arasında müxtəlif sahələrdə 
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılıb.

“Xalq qəzeti”

Dostluq və qardaşlıq 
münasibətləri genişlənir

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 1-də Birləşmiş 
Ərəb Əmirliklərinin Ali Şurasının üzvü, Ras əl-Xeymə Əmirliyinin hakimi 
Əlahəzrət Şeyx Saud Bin Saqr Al Qasimini qəbul edib.

Azərbaycanda Qoşulmama Hərəka-
tının COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə 
Təmas Qrupunun Zirvə görüşünün ke-
çirilməsi münasibətilə dövlətimizin baş-
çısını təbrik edən Əlahəzrət Şeyx Saud 
Bin Saqr Al Qasimi bu tədbirin xüsusi 
önəm daşıdığını bildirdi.

Qonaq Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri-
nin rəhbərliyinin salamlarını Prezident 
İlham Əliyevə çatdırdı. 

Dövlətimizin başçısı salamlara görə 
minnətdarlığını bildirdi, onun da salam-
larını Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin rəh-

bərliyinə çatdırmağı xahiş etdi.
Azərbaycan Prezidenti Əlahəzrət 

Şeyx Saud Bin Saqr Al Qasiminin səfə-
rinə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin 
sammitdə iştirakına görə minnətdarlığı-
nı bildirdi.

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan 
ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında 
dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin 
olduğunu qeyd etdi, iki ölkənin liderlə-
rinin münasibətlərini xüsusi vurğuladı.

Sammitin əhəmiyyəti barədə danı-
şan Azərbaycan Prezidenti ölkəmizin 

sədrlik dövründə Qoşulmama Hərə-
katının təsisatlanması və beynəlxalq 
münasibətlər sistemində rolunun artırıl-
ması baxımından ciddi şəkildə fəaliyyət 
göstərdiyini dedi.

Görüşdə ikitərəfli əlaqələr barədə 
fikir mübadiləsi aparıldı. Bərpaolunan 
enerji sahəsində Birləşmiş Ərəb Əmir-
liklərinin “Masdar” şirkətinin ölkəmizdə 
həyata keçirdiyi layihənin əhəmiyyəti 
vurğulandı. Turizm sahəsində əmək-
daşlığın inkişaf etdiyi bildirilərək, qar-
şılıqlı turist səfərlərinin artmasının in-
sanlar arasında təmaslara xidmət etdiyi 
qeyd olundu.

AZƏRTAC
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Çağdaş dövrümüzdə böyük dövlətlər və super güclər arasında qlobal 
enerji marşrutlarına və iri nəqliyyat yollarına, nəhəng kommunikasiyalara 
nəzarət uğrunda kəskin mübarizə gedir. Əslində planetimizin bir çox 
qaynar nöqtələrində aparılan hibrid, “proksi” müharibələr məhz bu 
niyyətə xidmət edir. Azərbaycan dövlətinin yerləşdiyi coğrafi ərazi bu 
gün beynəlxalq kommunikasiyalar baxımından olduqca vacib əhəmiyyət 
kəsb edir. Bu tarixi məkanda “Orta enerji dəhlizi”nin reallaşması, xüsusilə 
Zəngəzur dəhlizinin açılması üçün ciddi səylər göstərilir. Sevindirici haldır 
ki, rəsmi Bakı bu gün bu mühüm tarixi prosesdə aparıcı aktorlardan biridir. 

“3+3” formatı: fərqli 
maraqlar və mövqelər 

Cənubi Qafqaz regionunda gedən 
mürəkkəb və ziddiyyətli proseslər qlobal 
siyasətin gündəmindədir. Görünən budur 
ki, yeni dünya düzəninə böyük təsiri olacaq 
bu proseslərə ayrı-ayrı ölkələr, dövlətlər və 
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 
konstruktiv və destruktiv yanaşmalar orta-
ya qoyulur.  

İkinci Qarabağ müharibəsi regionda 
yeni reallıqlar yaradıb. Azərbaycan xalqı-
nın böyük qətiyyəti və qəhrəmanlığı sayə-
sində tarixi torpaqlarımız düşməndən azad 
edilib. Cənubi Qafqazda uzun illərdən 
sonra inkişaf və tərəqqi üçün real imkanlar 
açılıb. Bu qlobal layihələrin böyük faydalar 
gətirəcəyi ilə bağlı ciddi gözləntilər var.  

Lakin 44 günlük şanlı savaşdan ötən 
müddət ərzində hələlik bu gözləntiləri re-
allaşdırmaq mümkün olmur. Səbəb isə bəl-
lidir. Belə ki, bölgədə təmsil olunan dövlət-
lər və regionda açıq və gizli maraqları olan 
güclər problemin həllinə fərqli mövqelər-
dən çıxış edirlər. 

Sağlam düşüncə və humanist dəyərlər 
baxımından bölgədə sülh və əmin-aman-
lığın bərpa olunması üçün yeni kommuni-
kasiyaların açılması hava-su kimi zəruridir. 
Bunun üçün regiondakı konstruktiv qüv-
vələr tərəfindən bir sıra konkret təşəbbüs-
lər olubdur. Yəqin ki, xatırlayırsınız, İkinci 
Qarabağ müharibəsindən bir müddət sonra 
Türkiyə Prezidenti hörmətli Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan bölgədə sülh və sabitlik naminə 
“3+3” formatında danışıqlar aparmaq 
təşəbbüsü ilə çıxış edib. 

Təşəbbüsün məğzi budur ki, Cənubi 
Qafqazın üç dövləti – Azərbaycan, Gür-
cüstan və Ermənistan regionda birbaşa 
maraqları və müəyyən təsir imkanları olan 
Türkiyə, Rusiya və İranla birlikdə siyasi 
iradə və xoş məram ortaya qoyaraq, uzun 
illər ərzində meydana çıxan  və hələlik həlli 
müşkül görünən problemləri çözə bilər. 

Lakin bu formata mane olan destruktiv 
qüvvələr üzə çıxıb. İlk növbədə, İran regi-
onda Türkiyənin artan nüfuzunu özünün 
milli maraqları üçün təhlükə hesab edərək 
ciddi regional problemlərin müzakirələr 
yolu ilə həlli üçün açılan tarixi şansı qaçır-
dı. Bu, əlbəttə, səhv və yalnış yol idi. 

Halbuki, son onillər ərzində dünyadakı 
iqtisadi və siyasi proseslərdən təcrid olu-
nan İran rejimi üçün bu yolla regionda və 
bütün dünyada gedən siyasi, iqtisadi, ticari 
proseslərə inteqrasiya üçün real imkanlar 
açılırdı. Dövlətin və xalqın mənafeyini 
göz ardı etmək, strateji viziona sahib olma-
maq budur!  

Rusiya, ilk baxışda “3+3” formatına 
etiraz etməsə də, Ankaranın bu təşəbbü-
sünə kifayət qədər soyuq yanaşır. Belə ki, 
rəsmi Moskva, ilk növbədə Türkiyənin 
bölgədə artan hərbi, iqtisadi və ən başlıcası 
“yumşaq gücü”nün fərqindədir və bunu öz 
milli maraqlarına təhdid kimi qəbul edir.  

Üstəlik, Rusiya bir il bundan əvvəl 
yanlış addım ataraq Ukraynada ağır mü-
haribəyə cəlb olunduqdan sonra, Cənubi 
Qafqaz regionunda özündən başqa digər 
güclərin sülhyaratma təşəbbüslərinin re-
allaşmasından daha çox, onların dondu-
rulması üçün çalışır. Burada elə bir sirr də 
yoxdur. Bu əraziləri Moskva özünün nüfuz 
dairəsi hesab edir və “çağırılmamış qonaq-
lara” qısqanc yanaşır.

Təxmin etmək olar ki, bununla da Rusi-
ya yeni əlverişli tarixi şəraitin  yetişəcəyinə 
ümidlər bəsləyir. Rusiya hökuməti özünün 
böyük planlarından əl çəkmək niyyətində 
olmadığını gizlətmir. Fikrimcə, Rusiyanın 
xarici işlər naziri Sergey Lavrovun Bakı-
ya son səfərini də bu kontekstdən yozmaq 
daha doğru olardı. 

Bütün parametrləri ilə Cənubi Qafqazın 
aparıcı dövləti olan Azərbaycan dövləti Er-
mənistanla sülh sazişinin imzalanmasında 
maraqlıdır və bunun üçün Prezident İlham 
Əliyevin liderliyi ilə bütün lazımi addım-
ları atır və bundan sonra da atmağa hazır-
dır. Bu, dövlətimizi daha da gücləndirə və 
xalqımızın rifahını yaxşılaşdıra   bilər. 

Gürcüstan dövləti də bu məsələ ilə 
bağlı praqmatik siyasət sərgiləyir. Türkiyə 
və Azərbaycanla  hərtərəfli əməkdaşlıq 
bu ölkənin iqtisadi və mədəni inkişafına 
müsbət təsir göstərib. Regionun qlobal ba-
zarlara çıxış əldə etməsi Gürcüstana əlavə 
dividentlər gətirə bilər. Rəsmi Tbilisi belə 
düşünür və düz yoldadır. 

Azərbaycandan və Gürcüstandan fərqli 
olaraq, Ermənistan hökuməti bütün məqbul 
və qeyri-məqbul vasitələrlə bölgədə sülh 
proseslərinin ləngidilməsi üçün “əlindən 
gələni edir”. Baş nazir Nikol Paşinyan öz 
kreslosunu qorumaq üçün saxta “demok-
rat” cildinə girərək həm ölkə daxilində, 

həm də yaxın və uzaq xaricdə sülh sazişinə 
imza atmaqdan yayınmağa cəhd edir.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Zəngə-
zur dəhlizinin açılması strateji baxımdan 
regiondakı bütün dövlətlərin və xalqların 
maraqlarına uyğundur. Bu ərazi otuz ilə 
yaxın Ermənistan silahlı qüvvələri tərə-
findən işğal altında olub. İndi artıq zaman 
gözləmir. Bunu Ermənistanda dərk etmək 
istəmirlər. Böyük səhvə yol verirlər!  

Bu yerdə bir məqamı da vurğulamaq 
lazımdır. O da budur ki, Donald Tramp 
administrasiyasından fərqli olaraq, hazırda 
Ağ evə sahiblik edən Prezident Co Bayde-
nin iqtidarı Cənubi Qafqaz regionuna daha 
böyük maraq göstərir və buradan Rusiya-
nın və İranın sıxışdırılıb aradan çıxarılma-
sı üçün çalışır. ABŞ rəsmilərinin regiona 
tez-tez reallaşan səfərləri də məhz bundan 
xəbər verir. 

Təbii ki, ABŞ-ın regionda öz maraq-
ları var. Bu maraqların region dövlətləri 
və xalqlarının maraqları ilə uzlaşdırma-
ğın mqmkün olub-olmayacağını indidən 
demək çətindir. Hər halda, böyük oyunun 
ssenarisinə artıq start verilib.  

Zəngəzur dəhlizinin açılması zamanın 
tələbidir. “3+3” formatı bu istiqamətdə 
ən real və optimal yoldur. Bu, sadə və adi 
həqiqəti hər bir dövlətin dərk etməsi və 
düzgün seçim etməsi regiona rifah gətirə 
bilər. Xalqların və dövlətlərin iqtisadi mə-
nafeləri də bunu tələb edir. Unutmayaq ki, 
sonda iqtisadi maraqlar hər şeyi üstələyir. 

Məsaim ABDULLAYEV,  
“Xalq qəzeti”   

əhsəti ƏLİYEVA,
siyasi elmlər üzrə  
əlsə ə d kt ru

Zəngəzur dəhlizinin açılması za-
man məsələsidir. Bu, müasir dövrün 
çağırışıdır, daha konkret desək, qlo-
bal iqtisadiyyatın tələbidir. Bu dəh-
lizdən istifadə edən bütün dövlətlər 
və xalqlar fayda götürəcəklər. 

Bu qlobal layihənin qarşısını al-
maq qeyri-mümkündür. Böyük döv-
lətlər və super güclər burada maraq-
lıdır. Təəssüf ki, bunu Ermənistanda 
və İranda başa düşmürlər və prosesi 
siyasi alver predmetinə çevirməyə 
cəhd edirlər.

Siyasət böyük elmdir, burada 
arzu olunanlarla real imkanlar ara-
sında müəyyən məsafə olur. Dip-
lomatiyanın vəzifəsi  bu məsafəni 
mümkün qədər qısaltmaqdır. Təəssüf 
ki, bəzən proseslər süni sürətdə lən-
gidilir. Məsələn, Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin Qarabağı otuz ilə yaxın 
işğal altında saxlaması bu prosesi 
xeyli ləngidib.   

Zaman isə gözləmir. Böyük ta-
rixi şəxsiyyətlər həyatın nəbzini tut-
mağı bacarırlar. Bu mənada Türkiyə 
Prezidenti cənab Rəcəb Tayyib Ər-
doğanın “3+3” formatı çərçivəsində 
müzakirələrlə bağlı təşəbbüsü alqışa 
layiqdir və vaxtında irəli sürülmüş 
təklifdir. 

Azərbaycan Cənubi Qafqazda si-
yasi, iqtisadi və hərbi cəhətdən regi-
onun aparıcı ölkəsidir. Bu gün Bakı 
həm də bölgənin iqtisadi lokomoti-
vi rolunda  çıxış edir. Dünya bunun 
fərqindədir və Azərbaycan iqtidarı 
ilə hərtərəfli əlaqələr qurmaq istəyən 
və quran ölkələrin sayı durmadan 
artır. 

Sonda bir daha vurğulamaq istə-
yirəm ki, regionda Zəngəzur dəhli-
zinin açılması prosesində destruktiv 
mövqedən çıxış edən qüvvələr unu-
durlar ki, tarixin inkişaf və tərəqqi 
təkərini geri çəkmək olmaz. Bəllidir 
ki, strateji iqtisadi maraqlar son nəti-
cədə taktiki siyasi hədəfləri üstələyir.

Ekspert rəyi

Qarabağ erməniləri Azərbaycan  
vətəndașlarıdır və onlarla danıșmaq vacibdir

Azərbaycanlı nümayəndələrin Qarabağın erməni sakinləri ilə ötən gün keçirilmiş 
görüşü ölkəmizdə olduğu kimi, Ermənistanda da geniş müzakirə mövzusuna 
çevrilməkdədir. Müzakirələrin müxtəlif tərəflərinə diqqət yetirməzdən öncə bildirək ki, 
Milli Məclisin deputatı Ramin Məmmədov Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan 
erməni sakinlərlə təmaslar üzrə məsul şəxs qismində müəyyən edilib. 

Ramin Ələmşah oğlu Məmmədov əs-
lən qarabağlıdır. 1  fevral 19 9-cu ildə 
Ağdərə şəhərində anadan olub. Bakı 
Dövlət niversitetinin Beynəlxalq hüquq 
və beynəlxalq münasibətlər fakültəsini 
bitirib. Beynəlxalq münasibətlər ixtisa-
sı üzrə magistr pilləsində təhsil alıb. Bir 
müddət Mədəniyyət Nazirliyində və Di-
asporla İş üzrə Dövlət Komitəsində ça-
lışıb. Hazırda Milli Məclisin Ailə, qadın 
və uşaq məsələləri komitəsinin, habelə, 
Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlə-
rarası əlaqələr komitəsinin üzvüdür. 

Görüşə gəlincə, ölkəmizin ərazisində 
müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülh-
məramlı kontingentinin Xocalı şəhərin-
dəki qərargahında baş tutmuş təmasda 
R.Məmmədovla yanaşı, Ekologiya və Tə-
bii Sərvətlər Nazirliyinin, İqtisadiyyat Na-
zirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət 
Xidmətinin və “AzerGold” Qapalı Səhm-
dar Cəmiyyətinin mütəxəssislərindən 
ibarət, təbii sərvətlərin qanunsuz istisma-
rını araşdıran monitorinq qrupunun rəh-
bəri Məsim Məmmədov da iştirak edib. 
Orada Qarabağda yaşayan erməni sakin-
lərin Azərbaycana reinteqrasiyasına dair 
ilkin müzakirələr aparılıb. Təbii ki, prose-
sin ölkəmizin konstitusiyasına və qanun-
larına uyğunluğu əsas götürülməklə.

İndi isə Ermənistandakı reaksiya-
lardan bir neçə fraqmenti diqqətə çatdı-
raq. Ölkənin  “Panorama.am” saytının 
yazdığına görə, dünənki görüşdə, konk-
ret olaraq, Laçın yolu ilə avtomobillərin 
maneəsiz hərəkətinin bərpası məsələsi 
müzakirə olunub. Sayt görüşdə Azər-
baycan nümayəndələrinin məlum qızıl 
və mis-molibden yataqlarında monitorinq 
aparması imkanları ətrafında da fikir mü-
badiləsi aparıldığını bildirib. Ən əsası isə 
“regionda gərginliyin azaldılması və dinc 

həyatın bərpası istiqamətində gələcək 
əməkdaşlıq barədə razılıq əldə olunub”. 
Qarabağda yerləşdirilmiş Rusiya sülhmə-
ramlılarının komandanlığından isə bildi-
rilib ki, görüşdə, elektrik enerjisi və qaz 
təminatı məsələləri nəzərdən keçirilib.

mumən, Azərbaycan həmişə Qa-
rabağda yaşayan ermənilərin ölkəmizin 
bərabərhüquqlu sakinləri, vətəndaşları 
olduqlarını bəyan edib, onların qarşılaş-
dıqları problemlərin həllinin dövlətimiz 
üçün prioritetlik amilini qabardıb. Prezi-
dent İlham Əliyev hələ keçən ilin oktyab-
rında keçirilmiş Praqa sammitindən sonra 
Azərbaycanın televiziya kanallarına mü-
sahibəsində bildirmişdi ki, “Qarabağda 
yaşayan ermənilər bizim vətəndaşları-
mızdır və onların taleyini, onların gələcək 
həyatını hər hansı bir ölkə ilə, o cümlədən 
Ermənistanla müzakirə etmək fikrində de-
yilik. Bu, bizim daxili işimizdir”. 

Bəli, Qarabağ erməniləri ilə təma-
sın özü də ölkəmizin daxili işi, suveren 
hüququdur. Bu hüququn gerçəkləşdiril-
məsi onların qayğısına qalmaq, həyat 
şəraitlərinin yaxşılaşdırılması məramın-
dan irəli gəlir. Prezident İlham Əliyevin 
də məsələyə məxsusi, həm də müəyyən 
qədər müqayisəli yanaşması diqqətdən 
yayınmır: “Hər halda, əmin ola bilərlər ki, 
onların Azərbaycan cəmiyyətinə inteqra-
siya edilmiş yaşayışı indiki yaşayışların-
dan qat-qat yaxşı olacaq”.

Dövlətimizin başçısı bu il fevralın 
18-də Münxen Təhlükəsizlik Konfransı 
çərçivəsində Dağları aşmaq  Cənubi 
Qafqazda təhlükəsizliyin qurulması  möv-
zusundakı plenar iclasdakı çıxışı zamanı 
da bəyan etdi ki, ölkəmiz Qarabağda ya-
şayan erməni vətəndaşları ilə danışıqla-
ra hazırdır, “lakin erməni icmasının Qa-
rabağda doğulmuş və bütün ömrü boyu 

orada yaşamış nümayəndələri ilə”. Döv-
lətimizin başçısının həmin iclasdakı bu 
fikirləri isə əminliyi bir qədər də artırmaq 
baxımından mühüm mesaj idi: “Qarabağ 
erməniləri Azərbaycan vətəndaşlarıdır, 
azlıqdır. Biz Qarabağdakı erməni icması-
nın nümayəndələri ilə praktiki təmaslara 
başlamağa hazırıq”.

Qeyd edək ki, Ermənistanda azərbay-
canlı nümayəndələrin Qarabağın erməni 
sakinləri ilə təması zəminində ölkəmizin 
yaratdığı mövcud reallıqları vurğulamaq 
meyilləri nəzərə çarpmaqdadır. Əlbəttə, 
bu meyillərdə baş nazir Nikol Paşinyan 
iqtidarına ünvanlanmış qınaq, həmçi-
nin, destruktivlik motivi yer almaqdadır. 
Məsələn, Ermənistan parlamentinin de-
putatı Tiqran Abramyan deyir ki, hazırda  
əsas problemlərindən biri Ermənistan və 
Azərbaycan rəhbərliyinin Qarabağla bağlı 
konsensusa malik olmasıdır. Onun sözlə-
rinə görə, Bakının irəli sürdüyü beş prinsip 
və İrəvanın müəyyən əlavələri göstərir ki, 
sülh müqaviləsinin bağlanması danışıqla-
rın Azərbaycan üçün uğurla başa çatması 
anlamını daşıyır: “Çünki danışıqların apa-
rıldığı və açıq şəkildə deyilənlərin heç biri 
Ermənistanın maraqlarını əks etdirmir. Öz 
müqəddəratını təyinetmə hüququ gün-
dəmdən çıxarılıb. Bu, artıq onu göstərir 
ki, ermənilərin heç bir müsbət gözləntiləri 
ola bilməz və Qarabağın Azərbaycanın 
nəzarətinə keçməsi İrəvan hakimiyyətini 
xüsusi qıcıqlandırmır”.

Abramyan, eyni zamanda, bildirib ki, 
danışıqlar sırf Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyü çərçivəsində müzakirə olunur: 
“Amma Rusiya da bundan kənarda qal-
mayıb. Bölgəmizdəki proseslərə nəzarəti 
ələ keçirməklə bağlı Qərblə Rusiya ara-
sında dərin qarşıdurma var. Moskva öz 
iştirakını təmin edir, lakin 4-6 aydan sonra 
nə olacağını demək çətindir”.

Paşa ƏMİRCANOV, 
“Xalq qəzeti”

“Buzlar əriməyə” Xocalıdan başladı
ə əli 1-ci səhi ədə

Xalqımız Azərbaycan Prezidenti cə-
nab İlham Əliyev tərəfindən müəyyən-
ləşdirilmiş xəttə sadiqliyini nümayiş et-
dirməkdədir. Rəsmi Bakı öz vətəndaşları 
olan Qarabağ erməniləri ilə təmasda ma-
raqlı olduğunu göstərməkdədir. Nəzərə 
alaq ki, bu maraq onların Azərbaycan 
cəmiyyətinə reinteqrasiyasını təmin et-
mək məqsədindən qaynaqlanır. Mövcud 
istiqamətdəki konkret əməli fəaliyyətə 
gəlincə, Milli Məclisin deputatı Ramin 
Məmmədov Azərbaycan Respublikası-
nın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni 
sakinlər ilə təmaslar üzrə məsul şəxs qis-
mində müəyyən edilib.

Ramin Məmmədov ölkəmizin ərazi-
sində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya 
sülhməramlı kontingentinin Xocalıdakı 
qərargahında erməni sakinlərin təmsil-
çiləri ilə görüşüb. Qarabağda yaşayan 
erməni sakinlərin Azərbaycana reinteq-
rasiyasına dair ilkin müzakirələr aparılıb. 
Təbii, prosesin ölkəmizin Konstitusiyası-
na və qanunlarına uyğun olaraq, reallaş-
dırılması əsas götürülüb. Görüşün mü-
hüm əhəmiyyəti də elə bundadır. 

***
Şübhəsiz, Azərbaycanın Qarabağ 

bölgəsində yaşayan erməni sakinlərlə 
təmaslar davam etdiriləcək. Bunu söy-
ləmək üçün əsaslar yetərincədir. Yada sa-
laq ki, Ruben Vardanyanın Qarabağdakı 
separatçı rejimdə tutduğu “dövlət naziri” 
oyuncaq postundan uzaqlaşdırılmasın-
dan sonra fevralın 24-də Azərbaycan 
tərəfi ilə bölgənin erməni nümayəndələri-
nin görüşü keçirilmişdi. Həmin təmas da 
ərazidəki Rusiya sülhməramlı kontingen-
tinin vasitəçiliyi ilə reallaşmışdı. Görüş-
də başlıca müzakirə mövzusu bölgənin 
enerji təminatı ilə bağlı məsələlər olmuş-
du və həmin istiqamətdə konkret müsbət 
nəticələr əldə edilmişdi. Yeri gəlmişkən, 
erməni mediası və ictimai rəyi hadisəyə 
böyük diqqət ayırmışdı. Elə Azərbaycan 
cəmiyyəti də. 

Əslində bu sayaq təmaslar əvvəl də 
var idi. Yəni, R.Vardanyanın “dövlət na-
ziri” vəzifəsinə gətirilməsinə qədərki dövr 
nəzərdə tutulur. Həmin təcrübənin kifayət 
qədər effektivliyini söyləmək mümkün idi. 
Hətta, dövlətimizin başçısı beynəlxalq 
miqyaslı və yerli auditoriya önündəki 
çıxışlarında bunu vurğulamış və məsələni 
Azərbaycanın xoş məramının ifadəsi kimi 
önə çəkmişdi. 

Qeyd edək ki, ölkəmiz Qarabağın 
erməni əhalisi ilə təmasların, bilavasitə, 
effektivliyində də maraqlıdır. Belə yanaş-
ma yerli əhəmiyyətli problemləri daha 
dərindən öyrənmək, onların aradan qal-
dırılmasının səmərəli mexanizmlərini 
müəyyənləşdirmək baxımından son dərə-
cə vacibdir. Əlbəttə, mövcud istiqamət-
də intensiv kompleks fəaliyyətə ehtiyac 
var və Azərbaycan öz üzərinə düşənləri 
edəcəkdir. Qarabağın erməni əhalisinin 
illərdir yığılıb qalmış çətinliklərinin aradan 
qaldırılmasına yönələn fəaliyyətin baş-
lanması səmimiyyət mühitinin, qarşılıqlı 
inam və etimadın formalaşması baxımın-
dan zəruridir. 

Bəli, ölkəmiz Qarabağın erməni az-
lığının respublikamızın digər bölgələ-
rindəki azsaylı xalqlar və etnik qruplar 
kimi, Azərbaycanın həyatında iştirakının 
tərəfdarıdır. Bakı bu azlığın hüquq və 

azadlıqları məsələsini, o cümlədən, sosi-
al rifah halını diqqətdə saxlayacağını bil-
dirir. Prinsipial məqam isə həmin hüquq 
və azadlıqlar üzərində Ermənistanın hər 
hansı patronajlığının qəbul edilməməsidir. 
Qəbuledilməzlik, eyni zamanda, “erməni 
kartı” üzərindəki beynəlxalq patronajlığa 
da aiddir. Hər halda indi haqqında söz 
açdığımız görüş bu məntiqdən uzaqdır və 
kifayət qədər müsbət presedent yaradır. 

Ancaq bu müsbət presedentin əhə-
miyyətinə xələl gətirmək istəyən qüvvələr 
də var. Bu baxımdan Qarabağdakı sepa-
ratçı rejimin rəhbəri Arayik Arutyunyanın 
açıqlaması diqqət çəkməkdədir. Baş se-
paratçı Qarabağ ermənilərinin çətinliklər 
qarşısında Bakıya əyilmədiyi məntiqini 
gündəmə gətirməklə, öz aləmində ka-
teqoriklik nümayiş etdirməklə, əslində, 
həmyerlilərinə, konkret olaraq görüşdə 
iştirak edənlərə münasibətdə təhqiramiz 
və aşağılayıcı ifadələri işlədir. Belə çıxır 
ki, həmin şəxslər zəiflik göstəriblər. 

Arayikin digər fikirləri də bölgə ermə-
nilərinin Bakı ilə təmasına qarşı durmaq, 
avantürizm mahiyyəti daşımaqdadır. 
Məsələnin gülüş doğuran tərəfi budur ki, 
onun söylədikləri keçmiş sovet cizgi film-
lərinin birində səslənmiş “mən qorxuram, 
amma qorxaq deyiləm” klişesini xatırladır: 
“Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, çətin-
liklərə və təzyiqlərə baxmayaraq,  “Artsax” 
hərəkatının ideyalarına sadiq qalacağıq 
və müstəqillik yolundan bir addım da geri 
çəkilməyəcəyik. Mən tam məsuliyyətlə 
bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanla istə-
nilən inteqrasiya prosesi istisnadır. Lakin, 
bu, o demək deyil ki, biz infrastruktur və 
humanitar xarakterli problemlərin həlli 
üçün təmaslardan qaçacağıq. Münaqişə-
nin həlli məqsədilə danışıqların aparılma-
sı üçün isə fevralın 23-də müraciətimdə 
qeyd etdiyim kimi, müəyyən şərtlər və 
beynəlxalq format təmin edilməlidir”.

Bəli, A.Arutyunyan Qarabağ ermənilə-
rinin sosial vəziyyətinin ağırlığını gözəl 
anlayır. İndiyədək mövcud istiqamətdə 
hər hansı addım atmayan separatçıbaşı 
Bakının Qarabağ erməniləri ilə təması-
nın inteqrasiya motivində insanların rifah 
halının yüksəldilməsinin dayandığını an-
layır. Ona görə guya özünün də mövcud 
istiqamətdə işlər gördüyünü vurğulayır. 
Qondarma hökumətin əhalinin sosial-iq-
tisadi yükünün yüngülləşdirilməsi və 
mövcud çətinliklərin aradan qaldırılması 
üçün bundan sonra bütün tədbirləri hə-
yata keçirəcəyini diqqətə çatdırır, məğzini 
açıqlamadığı hansısa sosial proqramlar 
paketindən danışır, ərzaq məhsulları is-
tehsalına üstünlük verməklə, iqtisadiy-
yatın özünütəminetmə səviyyəsinin yük-
səldilməsinə yönələn ardıcıl və operativ 
səylər göstərilməsinə dair tapşırıqlar ver-
diyini deyir. Belə nəticəyə gəlirik ki, Arayik 

bölgənin problemlərini bilir, amma indiyə-
dək mövcud istiqamətdə heç bir əməli 
tədbir görməyib. 

***
Ötən illər ərzində Qarabağ ermə-

nilərini düşünən olmayıb. Ermənistanda 
uzun müddət hakimiyyətdə olmuş Ko-
çaryan-Sarkisyan xuntası bölgənin sər-
vətlərini xaricə satıb varlanmaqla, ölkə 
büdcəsində Qarabağa ayrılmış pulu ye-
yib-dağıtmaqla məşğul olub. 2018-ci il 
inqilabından sonra hakimiyyətə yiyələn-
miş Nikol Paşinyanın isə qarşıdakı iki il ər-
zindəki fəaliyyəti Ermənistanı müharibəyə 
sürükləməkdən başqa bir şey olmadı. 44 
günlük müharibənin xərcləri İrəvanı acı-
nacaqlı duruma düçar etdi. Belədə Qara-
bağ ermənilərinin hansı sosial rifahından 
danışmaq mümkündür  Əlbəttə, mümkün 
deyil. Milyarder Vardanyan da çirkli maxi-
nasiyalar hesabına yığdığı pullardan az-
maz da olsa, sakinlərə xərcləmədi, yalnız 
siyasi bəyanatları ilə onların durumunun 
daha da ağırlaşmasına rəvac verdi.

***
Bəli, “buzlar əriməyə” Xocalıdan baş-

ladı. O Xocalıdan ki, Azərbaycan xalqının 
qan yaddaşına Ermənistanın azərbay-
canlılara qarşı soyqırımı ünvanı kimi daxil 
olub. Görünür, azərbaycanlılarla ermə-
nilər arasındakı ilk ciddi təmasın, məhz, 
Xocalıda baş verməsi də İlahi ədalətin 
göstəricisidir. Rəmzi anlamda yanaşsaq, 
1992-ci ilin 26 fevralında bu şəhərdə dinc 
azərbaycanlılara qarşı misilsiz vəhşiliklər 
həyata keçirildiyi halda, müzəffər Azər-
baycan xalqı 2023-cü il martın 1-də orada 
özünün erməni əhalisinin həmin cinayət-
lərdə əlinin olmadığının, bir növ, manifes-
tini elan edir. 

Şübhəsiz, Xocalı cəlladları bəşər ta-
rixinin vəhşət anına görə özlərinin layiqli 
cəzalarını alacaqlar. İlahi ədalətin onlar 
üçün də sərt təcəlli anı var. Ona da şübhə 
yoxdur ki, ədalət Xocalı sakinlərinin öz 
doğma yurdlarına qayıdışları ilə misilsiz 
təntənəsini yaşayacaqdır. Buna əminik 
və tanınmış şairimiz Elçin Mirzəbəylinin 
məşhur “Kabus qatar” şeirinin Ağdamın 
işğaldan azad edilməsi ilə bağlı yazılmış 
ikinci hissəsindən bir bəndi xatırlayaraq 
həm əminliyimizi, həm də nikbinliyimizi 
ifadə edək. Xocalıya qayıdış nikbinliyimiz 
Tanrı dərgahına qayıdış qədər müqəd-
dəsdir. 
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Ə.RÜSTƏMOV, 
“Xalq qəzeti”
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Mətbuat yaranandan bəri 
onun təyinatı, tarixi rolu, 
imkanları barədə müxtəlif 

fikirlər söylənilib. Bir-birindən 
fərqli dəyərləndirmələr, istinad 
edilməyə, xatırlanmağa layiq 
onlarla, yüzlərlə belə mötəbər 
mənbələr, müəlliflər var. Yəqin ki, 
bundan sonra da proses davam 
etdikcə yeni, bir-birindən orijinal 
yanaşmaların şahidi olacağıq. 
Amma məncə, müasir dövrümüzdə 
mətbuatın yerini ən dəqiq və 
qeyri-adi həssaslıqla dəyərləndirən 
düşüncə ulu öndərimiz Heydər 
Əliyevə məxsusdur. 1993-cü il 
iyunun 15-də Milli Məclisin sədri 
seçilən Heydər Əliyev növbəti 
iclasların birində belə bir bəyanat 
səsləndirmişdi: “Mətbuat, infor-
masiya bu gün müasir dünyanın 
canıdır”.

Peşə fəaliyyətimin məzmunu ilə bağlı 
tez-tez belə bir sualla rastlaşıram: Hey-
dər Əliyevin mətbuata münasibəti necə 
idi  Onun mətbuata münasibəti heç vaxt 
cari xarakter daşımayıb. Onun mətbuatla 
davranışı alt düşüncə ilə tənzimlənirdi. 
 Heydər Əliyevin mətbuata yanaşmasının 
əsasında onun ümumilikdə sözə münasi-
bəti dayanırdı. Söz onun üçün alternativsiz 
silah idi. Söz onun üçün enerji daşıyıcısı 
idi. Söz onun təqdimatında bərpa olunan 
enerjiyə çevrilirdi. Onun özünə olan kütləvi 
xalq inamı onun sözünə və məntiqinə olan 
inamdan qaynaqlanırdı.

Onun siyasətinin gücü sözünün gücü 
ilə düz mütənasib idi. O, XX əsrin nadir 
siyasi liderlərindəndir ki, sözün enerjisini 
bütün çalarları ilə duya bilir, səfərbər edir 
və milli dövlətçilik maraqları, cəmiyyətin 
bütövlüyü naminə yönləndirə bilirdi.

lu öndərimizin həmin fikri aktual ola-
raq qalır: “İnformasiya müasir dünyanın 
canıdır”. Bu fikrin və məntiqin ardınca o, 
hakimiyyətə qayıdışının ilk günlərindən 
ölkəmizin düşdüyü informasiya blokada-
sını yarmaq üçün fəaliyyətə başlamışdı. 
Onun hər müsahibəsi, hər səfəri məhz bu 
məqsədə hesablanmışdı.

Heç təsadüfi deyildi ki, Azərbaycanın 
xəritəsi əlində Avropanı az qala addım-ad-
dım dolaşıb Azərbaycan həqiqətlərini dün-
yaya təbliğ edirdi. Belə məzmunlu say-
sız-hesabsız fakt sadalamaq mümkündür. 

mumiyyətlə, onun hər addımının infor-
mativ yükü və dövlətçilik məzmunu vardı. 
O vaxtlar Heydər Əliyevin qəbullarından 
(xarici ölkə nümayəndələrindən, dövlət 
rəhbərlərindən tutmuş, adi qonağa kimi) 
geniş reportajlar verilirdi. Bəzən məhdud 
dünyagörüşlü adamlar bu reportajların 
nəyə hesablandığını anlamaqda çətinlik 
çəkirdilər. Əslində, həmin reportajlar bir 
əyani vəsait idi. Bu üsulla Heydər Əliyev 
müstəqilliyini yenicə elan etmiş, ciddi 
problemlərlə üzləşən bir ölkənin vətənda-
şını, siyasətçisini, ziyalısını, alimini, qoca-
sını, gəncini, məktəblisini proseslərin han-
sı məcrada getdiyi və hansı mərhələdən 
necə keçdiyi barədə məlumatlandırırdı. 
Başa düşənlər üçün həmin reportajlar adi 
efir nümunəsi deyildi, Heydər Əliyev mək-
təbinin ustad dərsləri idi.

ər l   r al tlərə, 
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ə  mü a ət  a amı 
Bir az əvvələ qayıdaq: 1969-cu ildə 

hakimiyyətə gələn Heydər Əliyevin qarşı-
sında mühüm və çətin bir vəzifə dururdu: 
imperiyanın ucqarı sayılan bir müsəlman 
respublikasını önə çıxarmaq. Bunu üçün 
ilk növbədə, cəmiyyəti yenidən qurmaq 
gərəkdi. Təşkilatlanmaq isə ideoloji sü-
tunlar tələb edir. Kommunist ideologiyası 
yetərli deyildi. Din faktorunu qabartmaq 
isə imkansız idi. Xalqının tarixini hərtərəf-
li öyrənən Heydər Əliyev bilirdi ki, Azər-
baycan xalqının zəngin ədəbi ictimai fikir 
xəzinəsi var. Yalnız o əvəzsiz xəzinə işə 
yaraya bilərdi. Beləliklə, 1969-cu ildən 
başlayaraq, Azərbaycan xalqı bütün is-
tiqamətlər üzrə son bir neçə əsrdə ilk dəfə 
olaraq Heydər Əliyevin dərin zəkası və 
qüdrətli əli ilə həm də sürətlə təşkilatlanır-
dı.

Təsadüfi deyildi ki, o, ən böyük məq-
bərə, abidə kompleksini Şuşada söz və 
dövlət adamı Molla Pənah Vaqifin xatirə-
sinə ucaltmışdı. Başqa bir qürurverici fakt: 
1982-ci il, Siyasi Büro Yaxın Şərqdə ya-
ranmış qarşıdurmanı səngitmək üçün onu 
xüsusi missiya ilə Suriyaya göndərir. Hey-
dər Əliyev ilk fürsətdə Nəsiminin Hələb-
dəki məzarını axtarıb tapır və ziyarət edir. 
Baxmayaraq ki, səfər protokolunda belə 
kənaraçıxmalar nəzərdə tutulmamışdı...

1990-cı ilin Qanlı Yanvar faciəsini 
götürək. Yanvarın 20-də xalqımız fizi-
ki və mənəvi baxımdan əzilmişdi. Böyük 
bir sual qarşısında köməksiz qalmışdıq: 
bundan sonra necə olacaq  Azərbaycan 
xalqı yenidən toparlanıb, ayaq üstə dura 
biləcəkmi  Bunu bacaracaqsa, bu dirəniş 
nəyin və kimin hesabına baş verəcəkdi

Belə bir çətin vaxtda Heydər Əliyev 
səhhətindəki problemlərə və şəxsinə qarşı 
yönələn təhdidlərə baxmayaraq, Azərbay-
canın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə 
gəldi. Kremlin qulağının dibində və sovet 
rəhbərliyinin gözünün içinə dik baxaraq 
bütün dünyaya bəyan etdi ki, Azərbay-
can xalqı haqlıdır, bu mübarizədə tək və 
köməksiz deyil, onun Heydər Əliyev kimi 
Ali oğlu və Lideri var. Həmin gün Heydər 
Əliyev sözünün gücü və gurşad enerjisi 
ilə Azərbaycan xalqına təpər verdi, inam 
aşıladı, yıxıldığı yerdən ayağa qaldırdı  
İndi ötən günləri təhlil edərək çox asan-
lıqla deyirik: “1993-cü ildə AXC-Müsavat 
hakimiyyəti xalqın tələbi ilə Heydər Əliyevi 
hakimiyyətə dəvət etdi”, “Xalq Heydər Əli-
yevi hakimiyyətə gətirdi” və sair.

İndi bu ifadələrin çox ciddi redaktəyə 
ehtiyacı var. Xalq Heydər Əliyevi hansı 
hakimiyyətə dəvət etmişdi  Halbuki 1993-
cü ilin iyun günlərində Azərbaycan haki-
miyyəti, dövləti adına heç bir ciddi nişanə, 
atribut yox idi. Azərbaycan cəmiyyəti pa-
ramparça, Azərbaycan dövləti çilik-çilik 
edilmişdi. Heydər Əliyev hadisələrin və 
yayın qızmar bir vaxtında deyirdi: “Mən 
üzərimə böyük məsuliyyət götürmüşəm. 
Məsuliyyət də bundan ibarətdir ki, mən 
dövləti qorumalıyam, müstəqilliyin dön-

məzliyini təmin etməliyəm, xalqın birliyini 
yaratmalıyam”. Resurslar isə nəinki məh-
dud, hətta yox dərəcəsində idi.

Maddi, maliyyə, hərbi resursların 
məhdud olduğu 90-cı illərdə Azərbaycan 
xalqı yalnız Heydər Əliyev sözünün ener-
jisi hesabına yaşadı, fəaliyyət göstərdi, 
müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsaslarını 
möhkəmləndirə bildi. Ona görə də Heydər 
Əliyev fenomeninin mahiyyətini onun sözə 
münasibətini nəzərə almadan sona qədər 
dərk etmək mümkün deyil.

“Yeni Azərbaycan” qəzetinin redakto-
ru təyin ediləndə 26 yaşım yenicə tamam 
olmuşdu. Mənim o illərdə redaktor kimi 
bütün uğurlarım onun himayəsi və dəstəyi 
ilə reallaşırdı. Həmişə böyük iftixar hissi 
ilə xatırladığım bəzi məqamları oxucularla 
paylaşmaq istərdim.

-c  l  
Qarşıda prezident seçkiləri keçirilə-

cək. “Yeni Azərbaycan” qəzetində dərc 
olunan bir məqalə onun diqqətini çəkib. 
Redaksiyaya zəng edib təəssüratlarını bil-
dirir və məndən soruşur: “Mənə nə sözü-
nüz var ”. “Cənab Prezident, biz gündəlik 
nəşr olunmaq istəyirik. Amma bəzi çətin-
liklər var...”, - deyirəm.

Məsələ qısa müddətdə həll olunur və 
1998-ci ilə kimi həftəlik nəşr olunan “Yeni 
Azərbaycan” qəzeti gündəlik çıxmağa 
başlayır...

“Yeni Azərbaycan” qəzetinin Ədəbiy-
yat əlavəsini dərc etməyə başladıq. Çox 
uğurlu bir layihə alındı. Xüsusilə, yeni 
ədəbi nəsil bizim bu addımımızı rəğbətlə 
qarşıladı. Gənc qələm sahibləri yazılarını 
həvəslə dərc etdirirdilər. Bir sözlə, qısa 
bir zaman kəsimində bizim ədəbiyyat 
səhifələrimiz əməlli-başlı səs-küy yara-
da bilmişdi. Amma qısqanclıq edənlər də 
tapılırdı. Bədxahlar imkan düşən kimi eti-
razlarını hər hansı formada bildirirdilər. İş 
böyüyüb Heydər Əliyevə çatmışdı. Hətta 
bəziləri deyirdilər ki, ölkənin 1 nömrəli si-
yasi platformasında niyə ədəbiyyata yer 
ayrılmalıdır  Bu mövzuya da ulu öndəri-
miz nöqtə qoydu. Görüşlərin birində belə 
dedi: “Siz qəzetdə ədəbiyyata geniş yer 
verirsiniz. Düzdür, bəzən fərqli fikirlər söy-
lənilir. Belə söhbətdən mənim də xəbərim 
var. Bizim partiyanın rəhbərliyində olanlar-
dan da bəziləri mənə şikayət edirlər. Bu, 
çox təbii bir haldır. Qəzet birdir, onu mü-
zakirə edənlər isə çoxdur. Müxtəlif rəylər 
ola bilər. Ancaq bütün hallarda “Yeni Azər-
baycan” qəzeti çox vacib bir yol seçib. 
Ədəbiyyat bizim xalqın ən məhrəm hissiy-
yatıdır. Digər tərəfdən, “Yeni Azərbaycan” 
qəzeti yeni imzaları öz ətrafına toplayır. 
Çox faydalı bir iş görür. Bunu davam etdir-
mək lazımdır”.

-c  l  t a rı
Növbəti bir görüş... Bu dəfə mövzu 

başqadır. “Sən Meğridənsən ”,- deyə so-
ruşur. “Bəli”, - deyirəm. Meğri nə məqsəd-
lə yaranıb, imperiyanın hədəfləri nə olub, 
bir-bir incələyir. Arada suallar verir.

Nüvədidən danışır. Nüvədi və nüvə-
dililər haqqında məşhur çıxışını xatırladı-
ram. “Nüvədi qədim Azərbaycan kəndidir. 
Araz qırağında yerləşir. Sırf azərbaycanlı 
kəndidir. Onu da deyim ki, Nüvədi kəndi-
nin camaatı çox dəyanətli insanlardır”.

Qatarla keçərkən gördüyü Gəmi düzü 
stansiyası ilə Nüvədini ayıran təpəlikləri 
əllərinin işarəsi ilə təsvir edir. O yerlərin 
relyefini sanki rəssam kimi çəkir.

Heyrətlənirəm... İnamla da əlavə edir. 
İnşallah, ümid edirəm ki, o yerləri yenidən 
görə biləcəyik. “Nüvədililərə salamımı çat-
dırarsan”, - deyir.

Qəzet inkişaf etdikcə bədxahların sayı 
da artırdı. Bir dəfə yüksək ranqlı vəzifə sa-
hiblərindən biri xaricə səfər etmişdi. Rəs-
mi qəzetlər o səfər haqqında məlumat ver-
di. Amma biz o məlumatı bir qədər fərqli 
təqdim etmişdik. Həmin adamın xoşuna 
gəlməmişdi. Mənə iradını bildirdi.

İzah etdim ki, bu, çox normaldır. “Yeni 
Azərbaycan” qəzetinin öz prinsipləri və 
yaradıcılıq xarakteri var. Materialları da 
o prinsiplərə uyğun yerləşdiririk. Mənim 
izahatım onu heç cür qane etmədi və bu 
gərginlik beləcə qaldı.

Heydər Əliyevin yanında keçirilən ic-
lasların birində həmin adam o mövzuya 
yenidən qayıdır. “Yeni Azərbaycan” qəzeti 
mənim materiallarımı yaxşı vermir. Fəa-
liyyətimi işıqlandırmır. Məni təbliğ etmir. 
Redaktor cavan oğlandır, heç kimə qulaq 
asmır və sair...

lu öndərimiz bütün dövrlər üçün ak-

tual olaraq qalacaq bir reaksiya verir.
- Sən indi kifayət qədər yüksək vəzifə 

daşıyırsan. Sən bu vəzifəyə təbliğ olunub 
gəlmisən, yoxsa biz etimad göstərdiyimizə 
görə buradasan

- Əlbəttə ki, Sizin etimadınızla.
- Onda bəs təbliğ olunub kim və nəçi 

olmaq istəyirsən ...
Bu söhbətdən sonra həmin adam bizə 

münasibətini dəyişib, qəzetdən əl çəkdi. 
Amma ulu öndərimizin də həmin vəzifə 
sahibinə münasibəti dəyişdi. Təbii ki, 
mənfiyə doğru.

 a r l 2002-c  l
“Yeni Azərbaycan”ın manşet xəbə-

ri Cənubi Azərbaycanla bağlıdır. Bütöv 
Azərbaycanın xəritəsi və Təbriz şəhərinin 
üzərində Azərbaycanın bayrağı. İranın 
Azərbaycandakı səfiri özünə yer tapa bil-
mir. Xarici İşlər Nazirliyinə və Prezident 
Aparatına müraciət edir. İsrarla Preziden-
tin onu qəbul etməsini istəyir. Aprelin 21-i 
bazar günü olmasına baxmayaraq, Hey-
dər Əliyev onu qəbul edir. 

Mövzu isə bitmir: “Yeni Azərbaycan” 
bizi hamı ilə düşmən edir və sair. lu ön-
dərimiz özü məsələyə müdaxilə edərək, 
2002-ci il aprelin 23-də redaksiyaya zəng 
edib bu mövzuya nə üçün müraciət etdiyi-
mi soruşur.

İzahat verirəm... Mövzu bütün Azər-
baycan xalqı üçün həssasdır. Digər tərəf-
dən, bu mövzudan sui-istifadə edib rey-
tinq yığmaq, gündəmdə qalmaq istəyən 
qüvvələr var. Biz bu mövzuya toxunmaqla 
vətəndaşlıq borcumuzu yerinə yetiririk, 
həm də mövzudan sui-istifadə hallarının 
qarşısını alırıq.

Cənubi Azərbaycanla bağlı mövqeyini 
izah edir. Bu günümüzlə səsləşən, hamı-
nın ürəyindən xəbər verən fikirlər söyləyir. 
Sonda “Mənim sənin qəzetindən xoşum 
gəlir. Belə də davam et”, - deyir.

Bu hadisədən bir neçə gün keçmiş ka-
tibliyə tapşırıq verir ki, mənim xarici səfər-
lərimdə də “Yeni Azərbaycan” qəzetinin 
əməkdaşı iştirak etməlidir...

2  a r 2002-c  l  
YAP-ın 10 illik yubiley tədbirində 

Heydər Əliyev “Yeni Azərbaycan” qəzeti 
haqqında danışır: “Mən “Yeni Azərbay-
can” qəzetində yaranan böyük sıçrayışı 
qeyd etmək istəyirəm. Biz partiyanı yara-
danda hesab edirdik ki, “Səs” qəzeti par-
tiyanın qəzeti deyil, müstəqil qəzetdir. “İki 
sahil” qəzeti də müstəqil qəzetdir. Bizim 
partiyaya bir qəzet lazımdır. Dedilər, adını 
da “Yeni Azərbaycan” qoyaq. Mən etiraz 
etmədim, yarandı. Amma bu gün hər şeyi 
düz demək lazımdır. O qəzet uzun müd-
dət, bir çox illər uğur qazana bilmədi. Mən 
də çox təəssüf edirdim. Çünki çox hallarda 
mən də maraqlanırdım, kömək etmək istə-
yirdim. Ancaq qəzet uğur qazana bilmirdi. 
Amma son illər qəzet birdən-birə müsbət 
mənada çox dəyişibdir. Düzdür, mən açıq 
danışmaq istəyirəm, qəzetlərin hamısını 
oxumaq imkanım yoxdur, amma qəzetlərə 
baxmaq imkanım var. Bəzən də təbiidir, 

hansısa məqalələr mənim diqqətimi cəlb 
edir və baxıram. Xüsusən bizim qəzet-
lərə baxıram. Hər səhər mən o qəzetləri 
vərəqləyirəm, baxıram. “Yeni Azərbaycan” 
qəzetinin belə sürətlə, sıçrayışla inkişaf 
etməsi çox sevindirici haldır. Yəni, qəze-
tin həm məzmunu, həm xarakteri, həm 
də onun dərc etdiyi müxtəlif materiallar - 
bunların hamısı birlikdə bu qəzeti yüksək 
səviyyəyə qaldırıbdır. Onun redaktoru da 
Alqış Həsənoğludur. Gənc bir şəxsdir və 
çox məmnunam ki, qəzet redaktorlarının 
hamısı gənclərdir və bizim mətbuatda 
belə yaxşı fəaliyyət göstərirlər”.

 a r 2002-c  l 
Sonuncu görüş... Onun qəbulunda-

yam. Mənim 14 saylı seçki dairəsindən 
millət vəkilliyinə namizədliyim üçün xe-
yir-duasını verir. Təbii ki, qəzetdən də 
danışır. Respublikanın gələcəyi ilə bağlı 
böyük planlarından söz açır. “Siz gənclər 
İlham Əliyevin ətrafında möhkəm birləş-
məlisiniz ”,- deyir...

Bu gün qeyd-şərtsiz qəbul edilən bir 
qənaət var: Azərbaycanın siyasi təqvimi 
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Heydər 
Əliyevin adı həm də bizim mətbuat tarixi-
mizə böyük hərflərlə yazılıb.

Onun fəaliyyəti təkcə ölkəsini informa-
siya blokadasından çıxarmaqla kifayət-
lənmədi. O, həm də informasiya mühitinin 
özünün liberallaşması və blokadadan çıx-
ması üçün tarixi qərarlar qəbul etdi.

Fakt budur ki, Azərbaycan mətbua-
tı yarandığı gündən - “Əkinçi” qəzetindən 
başlayaraq ötən əsrin 90-cı illərinə qədər 
senzuranın ağır şərtləri altında fəaliyyət 
göstərib. Milli mətbuatımızın üzərindən 
senzuranın götürülməsi Heydər Əliyevin 
müstəsna xidmətlərindən biridir. Azərbay-
can mətbuatının son 148 ildə dərc etdiyi ən 
dəqiq və ən gözəl xəbər də Heydər Əliye-
vin qurtuluş missiyasının təkzibedilməz və 
heç vaxt təkzib edilməyəcək bir məqamıdır. 
Belə ki, üç il əvvəl Azərbaycan mətbuatı 
Şuşanın azad edilməsi ilə bağlı Ali Baş Ko-
mandan İlham Əliyevin müjdəsini tarixinin 
və taleyinin baş xəbəri olaraq dərc etdi.

Çox maraqlı bir məsələni də qeyd et-
mək istərdim. lu öndərimizin Moskvadan 
Bakıya və oradan Naxçıvana dönüşü ilə 
milli mətbuatımızın təvəllüdü eyni günə - 
22 iyula təsadüf edir. Bu tarixi günlər ara-
sında o qədər doğmalıq, daxili bir bağlı-
lıq, vəhdət və ardıcıllıq var ki, mən bunu, 
sadəcə, faktların üst-üstə düşməyindən 
daha çox, missiyaların bir-birini tamamla-
ması kimi dəyərləndirərdim...

ər l  ü ü   ü rət  
a ə ə  r tar x ə ar

3-cü l   t a rı
Azərbaycan dövləti təhdidlə qarşılaş-

mışdı. Prezident həmin gecə xalqa mü-
raciət etdi. O həyəcanlı günlərdə edilən 
müraciətin ayrı-ayrı cümlələri indi də ya-
dımdadır: “Analar, bacılar, qardaşlar. Ge-
cədən xeyli keçsə də, təcili olaraq Prezi-
dent sarayının qarşısına gəlin, sizə sözüm 
var”.

O gecə Heydər Əliyevin bir sözü 
ilə bütün Azərbaycan ayağa qalxmışdı. 
 Heydər Əliyev sözünün gücü ilə Azər-
baycan xalqını ətrafında birləşdirib döv-
lətimizə qarşı yönəlmiş təhlükəni dəf edə 
bildi, terrorçu qüvvələri, silahlı birləşmələri 
zərərsizləşdirdi.

İndi biz birlikdən, bütövlükdən çox ra-
hatlıqla söz aça bilirik. Amma bu birliyə 
nail olana qədər Azərbaycan xalqı çox 
ağrılı proseslər yaşayıb. Acı olsa da, etiraf 
etmək lazımdır ki, xalqımızın uzun onillik-
lər, əsrlər boyu bir məxrəcə gəlməsi üçün 
çarə axtarıblar, səbəb gəziblər. Amma mil-
li birliyə nail ola bilməmişik. Təəssüf ki, bir 
gündə yüz yerə, min yerə parçalanmaq 
üçün bəhanələr asanlıqla tapılıb, nəticədə 
zaman-zaman yüz yerə, min yerə parça-
lanmışıq.

Heydər Əliyev yeganə milli faktordur 
ki, uzun əsrlərdən sonra Azərbaycan xalqı 
onun böyük adı və böyük sözü ətrafında 
birləşə, ortaq məxrəcə gələ bildi...

Mənim və əksəriyyətin hafizəsindən 
heç vaxt silinməyəcək bir müraciət: “Sizə 
sözüm var ”

O  s z  əmişə eşi i i .
O  s z ə  e  a t ma q.
O  l a  e  a t mə i .

Alqış M U S A Y E V ,   
“Yeni Azərbaycan”  

qəzetinin baş redakt ru

2023 – HEYDƏR ƏLİYEV İLİ

Onun sözünü həmişə eşidirik 

“Heydər Əliyev İli”nə həsr olunan  
Elm festivalına start verilib

Martın 1-də Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində (UNEC) “Heydər Əliyev 
İli”nə həsr edilən Elm festivalına start verilib. Festival 27 mart – Azərbaycanda 
Elm Gününədək davam edəcək.

NEC-dən bildirilib ki, festivalın açı-
lışında “Müasir universitetlərdə elmi fəa-
liyyət: yeni çağırışlar, imkanlar və mürək-
kəb vəzifələrin həlli yolları” mövzusunda 
elmi-praktik konfrans keçirilib.

Konfransda NEC-in elm üzrə pro-
rektoru professor Sakit Yaqubov Elm 
festivalının keçirilməsinin əsas məqsə-
dinin elmin populyarlaşdırılması oldu-
ğunu diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, festival 
çərçivəsində konfrans, dəyirmi masalar, 
elmi-praktik seminarlar, açıq elmi-popul-
yar mühazirələr, debatlar, kitab sərgisi və 

müxtəlif mövzularda 20-dən çox tədbir 
keçiriləcək.

Tədbirdə iştirak edən akademik M.
Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi 
Kimya İnstitutunun direktoru, akademik 
Dilqəm Tağıyev ulu öndər Heydər Əli-
yevin Azərbaycan elminin inkişafındakı 
rolundan danışıb. Akademik ulu öndə-
rin Azərbaycan aliminə və elminə hər 
zaman diqqət və qayğı ilə yanaşdığını, 
onun rəhbərliyi ilə bu sahədə ardıcıl və 
sistemli tədbirlər həyata keçirildiyini bil-
dirib.

Milli Məclisin deputatı Etibar Əliyev 
elmin populyarlaşması, xüsusilə də regi-
onlarında bu sahəyə diqqətin artırılması-
nın vacibliyindən söz açıb. Deputat elmə 
verilən dəyərin dəyişdiyini diqqətə çatdı-
raraq, alimlərin də paradiqmaları dəyiş-
məli olduğunu vurğulayıb.

NEC rektorunun fəxri müşaviri Fər-
rux Tuzçuoğlu isə ali təhsil sisteminin 
beynəlmiləlləşməsindən danışaraq, bu 
istiqamətdə NEC və Sakarya niversi-
tetinin təcrübəsini bölüşüb.

Tədbirin moderatoru, Elmi fəaliyyətin 
təşkili və idarə edilməsi departamentinin 
direktoru, professor Zahid Məmmədov 

NEC-in elmi fəaliyyətində yeni idarəçi-
lik modeli barədə təqdimatla çıxış edib. 
O, elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinin 

tədris prosesində tətbiqi, tədqiqat univer-
sitetinə keçid, strateji hədəflər, NEC-
in nüfuzlu elmi nəşr platformalarındakı 
göstəricilərinin analitik təhlili, eləcə də 
qarşıda duran vəzifələr barədə məlumat 
verib.

Konfrans işini panel diskussiyalarla 
davam etdirib.

Elm festivalı çərçivəsində NEC Ki-
tabxana İnformasiya Mərkəzi tərəfindən 
təşkil olunan kitab sərgisində ulu öndər 
Heydər Əliyev və Müzəffər Ali Baş Ko-
mandan İlham Əliyevdən bəhs edən ki-
tablar nümayiş olunub.

. A V, “Xalq qəzeti”



2 mart 2023-cü il, cümə axşamı6
Qarabağdan Zəngəzur dəhlizi ilə Avropaya…

Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin məlumatına 
görə, işğaldan azad edilən ərazilərdə enerjinin nəqli prosesi artıq 
yekunlaşdırılıb, paylayıcı  infrastrukturlar  bərpa olunub.

Düşməndən təmizlənən torpaqlar-
da alternativ enerji mənbələrindən əldə 
olunan elektrik enerjisinin gələcəkdə 
Avropaya nəqli üçün hər hansı  bir tex-
niki problem qalmayıb. İşğaldan azad 
edilən ərazilər tam şəkildə Azərbaycan 
Respublikasının enerji sisteminə inteq-
rasiya olunub. Bu baxımdan ixrac üçün 
heç bir texniki çətinlik nəzərə çarpmır. 
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda böyük 
alternativ enerji potensialı mövcuddur.  
Xüsusilə də hidro potensial çox zən-
gindir, eyni zamanda, günəş və külək 
ehtiyatı təxminən 10 geqavat həcmində 
qiymətləndirilir. Artıq BP ilə çox böyük 
sənaye miqyaslı 240 meqavatlıq günəş 
elektrik stansiyasının tikintisi ilə bağlı 

sahə fəaliyyətlərinə başlanılıb. Hazırda 
ərazidə geoloji, geotexniki tədqiqatlar 
aparılır.

Cəbrayılda artıq 330 kilovoltuq stan-
siyanın təməli qoyulub və bu infrastruk-
turun may ayında yekunlaşması nəzər-
də tutulur. Həmin stansiya vasitəsilə 
işğaldan azad edilən ərazilərdə istehsal 
olunan elektrik enerjisinin Zəngəzur 
dəhlizindən keçməklə Naxçıvana, ora-
dan Türkiyəyə, qardaş ölkədən isə Av-
ropa istiqamətində ixracı mümkündür. 
Hazırda bu marşrut nəzərdən keçirilir 
və onun reallaşacağına böyük əminlik 
var. 

Mütəxəssislər tərəfindən Qara dəniz 
sualtı elektrik enerjisi kabeli layihəsinin 
reallaşdırılması istiqamətində də fəal 
işə başlanıldığı bildirilir. Azərbaycanın 
bu kabellə elektrik enerjisi nəqli, sadə-
cə, Rumıniya və Macarıstanla yekun-
laşmayacaq, gələcəkdə digər Avropa 
ölkələrinə də elektrik enerjisinin nəqli 

planlaşdırılır. 
Azərbaycan və Avropa İttifaqı (Aİ) 

arasında enerji sahəsində strateji dia-
loq da artıq başlayıb. Keçən ilin yayında 
Aİ Prezidenti rsula fon der Lyayenin 
Bakıya səfəri zamanı Prezident İlham 
Əliyev ilə birlikdə müqavilə imzalanıb 
və beləliklə, proses yeni mərhələyə 
daxil olub. Bundan sonra, dekabrın 
1 -də 4 ölkə– Azərbaycan, Gürcüstan, 
Macarıstan və Rumıniya arasında “ya-
şıl enerji”nin nəqli sahəsində əməkdaş-
lığa dair razılaşma əldə edilib və həmin 
prosesə start verilib. 

Razılaşmanın ən mühüm cəhətlə-
rindən biri odur ki, burada reallaşdırıl-
ma mexanizmləri diqqət mərkəzində 

saxlanılıb. Bunlar iki kollegiyalı orqan-
dır –biri rəhbər komitədir ki, onun ilk 
iclası bu il fevralın 3-də Yaşıl Enerji 
Məşvərət Şurası tərkibində nazirlərin 
ilk iclası çərçivəsində gerçəkləşib. Artıq 
4 ölkənin nazirlərinin iştirakı ilə həmin 
format fəaliyyətə başlayıb. Bu forma-
ta paralel olaraq işçi qrupun iclası da 
nəzərdə tutulub. 

İşçi Qrupun ilk iclasında Xəzər də-
nizindən Avropaya, Rumıniya və Maca-
rıstanadək olan bir sıra ciddi məsələlər 
müzakirə edilib. İclasda bu prosesin 
yalnız adıçəkilən ölkələrlə yekunlaşma-
yacağı bildirilib. Artıq Avropanın digər 
dövlətləri də daxil olmaqla geniş təh-
lillərə start verilib və prosesin qarşılıqlı 
əməkdaşlıq çərçivəsində davam etdiril-
məsi nəzərdə tutulub. 

Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Döv-
lət Agentliyinin məlumatında Gürcüsta-
nın Rumıniya ilə birlikdə Qara dənizdə 
həyata keçirdiyi geoloji işlərin Azər-

baycan üçün kifayət etmədiyi bildirilir. 
Məlumatda, eyni zamanda, Gürcüstan 
tərəfinin Rumıniya ilə birlikdə Dünya 
Bankının dəstəyi ilə (Qara dəniz) sual-

tı elektrik enerjisi kabeli istiqamətində 
araşdırmalar apardığı da vurğulanır. 

V.Bİ YAT L , “Xalq qəzeti”

İxracın strukturunda qeyri-neft məhsullarının payı artır
Dünyaya iqtisadi inkişafın “Azərbaycan modeli”ni təqdim edən ölkəmizdə qlobal 

çağırışlara uyğun yeni hədəflər müəyyənləşdirilir. Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu, 
iqtisadi potensialı, getdikcə artmaqda olan maliyyə imkanları və qlobal trendlər 

istənilən hədəfə çatmağa imkan yaradır. Bundan əlavə, ölkəmizdə müəyyənləşdirilmiş yeni 
inkişaf istiqamətlərinin səmərəliliyini təmin etmək məqsədilə hüquqi baza yaradılır, strateji 
yol xəritələri işlənib hazırlanır. 

Son illər Azərbaycanda qeyri-neft sek-
torunun dinamik inkişafı fonunda rəqabət 
qabiliyyətli məhsulların istehsalı getdikcə 
artır. Bu da ölkəmizin ixrac potensialının 
güclənməsinə səbəb olur. Eyni zamanda, 
“Made in Azerbaijan” brendinin yaradıl-
ması ölkəmizin ixrac imkanlarının geniş-
ləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiy-
yət daşıyır. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı “Xa-
rici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkilinə, 
xarici bazarların araşdırılması və mar-

ketinq fəaliyyətinə, “Made in Azerbaijan” 
brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli 
şirkətlərin ixracla bağlı xarici ölkələrdə 
sertifikat və patentlər almasına, ixracla 
əlaqəli tədqiqat-inkişaf proqram və la-
yihələrinə çəkilən xərclərin dövlət büdcəsi 
hesabına ödənilən hissəsinin müəyyən-
ləşdirilməsi və ödənilmə mexanizminin 
tənzimlənməsi Qaydası”nın təsdiq edil-
məsi haqqında 2016-cı il 5 oktyabr tarixli 
Fərman da ölkəmizin ixrac coğrafiyasının 
genişləndirilməsi üçün imkanlar yaradır. Ötən müddətdə “Made in Azerbaijan” 

brendinin xarici ölkələrdə təbliği məqsə-
dilə ixrac missiyaları təşkil edilib, yerli 
məhsullarımız beynəlxalq sərgilərdə va-
hid ölkə stendində nümayiş olunub. Bu 
barədə Azərbaycan Respublikasının İxra-
cın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin 
(AZPROMO) icraçı direktoru Yusif Ab-
dullayev fevralın 28-də keçirdiyi mətbuat 
konfransında məlumat verib. O bildirib ki, 
2022-ci ildə Azərbaycan şirkətləri öz məh-
sullarını Rusiyada “Prodexpo”, BƏƏ-də 
“Gulfood” kimi beynəlxalq sərgilərdə vahid 
ölkə stendində, eləcə də Bakıda Rusiyanın 
aparıcı şirkətlərindən biri kimi tanınan “X5 
Group” üçün təşkil olanan qida sənayesi 
sərgisində nümayiş etdiriblər. Azərbay-
can sahibkarlarının beynəlxalq sərgilərdə 
iştirakının bu il də davam etdiriləcəyini 
diqqətə çatdıran AZPROMO rəhbəri de-
yib ki, cari ilin yanvar ayının sonlarında 
Azərbaycan məhsulları Berlində keçirilən 
“Beynəlxalq Yaşıl Həftə” sərgisində nüma-
yiş olunub. “Şərab, qurudulmuş meyvələr, 
mineral sular, ət və ət məhsulları, duz, çay 
və qənnadı məmulatlarının istehsalı sahə-
sində fəaliyyət göstərən 15 Azərbaycan 
şirkəti sözügedən sərgidə “Made in Azer-
baijan” vahid ölkə stendi ilə iştirak edib. 

mumilikdə, indiyədək Azərbaycan məh-
sulları 42 beynəlxalq sərgidə nümayiş olu-
nub”,–deyə Y. Abdullayev əlavə edib.

Qabaqcıl texnika və texnologiyala-
rın tətbiqi ilə rəqabət qabiliyyətli məh-
sul istehsalına nail olan yerli şirkətlərin 
dünya bazarına çıxış imkanları getdik-
cə artır. Belə bir şəraitdə ixracın təşviqi, 
yerli şirkətlərə dəstək mexanizminin ya-
radılması xüsusi aktuallıq kəsb edir. Bu 
baxımdan Azərbaycanın yeni “Milli ixrac 
strategiyası” mühüm əhəmiyyət daşıyır. 
Ötən il hökumətə təqdim olunan milli ixrac 

strategiyası layihəsində yeni ölkələr, yeni 
ixrac istiqamətləri öz əksini tapıb. Layihə-
də, həmçinin kənd təsərrüfatı və sənaye 
məhsullarının ixracının genişləndirilməsi 
prioritet istiqamət kimi müəyyənləşdiri-
lib. Bundan əlavə, sənəddə xidmət ixracı 
da yer alıb. Bütövlükdə isə, 2026-cı ildə 
ölkənin qeyri-neft ixracının 5 milyard ABŞ 
dollarına çatdırılması nəzərdə tutulur. 
Azərbaycanın milli ixrac strategiyasının 
isə 2023-cü ilin ikinci rübündə təsdiqi göz-
lənilir. Bu barədə İxracın və İnvestisiyala-
rın Təşviqi Agentliyindən məlumat verilib. 
2026-cı ilə qədər icrası nəzərdə tutulan 
milli ixrac strategiyasında yeni bazarla-
ra çıxış, mövcud bazarlarda mövqeyin 
möhkəmlənməsi kimi tədbirlər nəzərdə 
tutulub. Xarici və yerli ekspertlərin iştirakı 
ilə tərtib olunan bu strategiyada, həmçinin 
Azərbaycanda istehsal olunan rəqabət 
qabiliyyətli 100-dən çox məhsul müəy-
yənləşdirilib. 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycanın 
ixrac etdiyi malların siyahısında ənənəvi 
olaraq enerji daşıyıcıları üstünlük təş-
kil edir. Bu da qlobal enerji bazarlarında 
neft-qaz məhsullarına tələbatın artdığı 
bir şəraitdə ölkəmizin Avropanın enerji 
təhlükəsizliyinin təminatında mühüm rol 
oynaması ilə bağlıdır. 

Qarşıda duran əsas vəzifə isə neft-
dən kənar sahələrdə ixrac həcmlərinin 
artırılmasına nail olmaqdır. Elə Prezi-
dent İlham Əliyevin imzaladığı müvafiq 
 fərmanla təsdiqlənən milli iqtisadiyyat 
perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsinin 
əsas istiqamətlərindən biri də adambaşı-
na düşən qeyri-neft ixracının 2025-ci ildə 
ən azı 450 ABŞ dollarına çatdırmaqdır. 
Bu isə qeyri-neft ixracının üç dəfədən çox 
artırılması deməkdir. Dövlət Statistika Ko-
mitəsinin məlumatına görə, 2022-ci ildə 

Azərbaycandan xaricə 38,1 milyard ABŞ 
dolları məbləğində məhsul ixrac edilib ki, 
bunun da 3 milyard dolları qeyri-neft sek-
torunun payına düşüb. Qeyri-neft sektoru 
üzrə ixrac 2021-ci illə müqayisədə 10,3 
faiz artıb. Otən ilin 11 ayı ərzində ölkəmiz 
qeyri neft-qaz məhsullarının ixracından 2 
milyard 386 milyon dollar gəlir əldə edib. 

Bakıda keçirilən Milli İxracatçılar və 
İdxalçılar Forumunda AZPROMO-nun 
icraçı direktorunun müşaviri Tural Hacılı 
bildirib ki, ixracın strukturunda qeyri-neft 
sektorunun payının artması, əsasən, 
kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı, 
emal sənayesi məhsullarının ixracı sayə-
sində nail olunub. “Bu, bizim üçün böyük 
nailiyyətdir, müstəqillik tariximizdə qeydə 
alınmış ən yüksək göstəricidir”, – deyə o 
əlavə edib. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda 
2023-cü ildə qeyri-neft məhsullarının ixra-
cının daha da artaraq 3,4-3,5 milyard ABŞ 
dolları səviyyəsinə çatacağı gözlənilir. 

Son illər ölkə ərazisində yeni sənaye 
parkları yaradılır. Bu da qeyri-neft səna-
yesinin inkişafına təkan verməklə yanaşı, 
ölkənin ixrac imkanlarının artmasına mü-
hüm töhfələr verir. Yeni sənaye zonaların-
da istehsal olunan müxtəlif təyinatlı məh-
sullar dünya bazarında getdikcə daha 
çox tanınır. Bunun nəticəsidir ki, ixracın 
strukturunda qeyri-sənaye mallarının payı 
ilbəil artır. 

Hazırda “Yaşıl enerji”yə keçid kimi xa-
rakterizə olunan qlobal enerji siyasəti öz 
aktuallığını getdikcə artırır. Artıq dünyanın 
əksər qabaqcıl ölkələrində yaxın pers-
pektivdə mədən yanacağından tədricən 
“yaşıl enerji”yə keçiilməsi planlaşdırılır. 
Bu məqsədlə mövcud potensial ən müa-
sir texnologiyaların tətbiqi ilə hərəkətə 
gətirilir, alternativ və bərpaolunan enerji 
istehsalına diqqət artırılır. “Yaşıl keçid” 
platformasının əsas iştirakçılarından olan 
Azərbaycanın da bu sahədə potensialı 
olduqca yüksək qiymətləndirilir. Bərpa-
olunan enerji potensialının hərəkətə gə-
tirilməsi istiqamətində görülən işlər isə 
ölkəmizin yaxın illərdə “yaşıl enerji” ixra-
catçısına çevrilməsinə imkan verəcək. 

Qarşıdakı illərdə qeyri-neft sektoru-
nun inkişafı, ölkə iqtisadiyyatının şaxələn-
dirilməsi istiqamətində mühüm tədbirlər 
həyata keçiriləcək, “Made in Azerbaijan” 
brendinin təşviqi, yerli məhsulların xarici 
bazarlarda daha çox tanıdılması, eləcə 
də ixracın və istehsalın stimullaşdırılması 
məqsədilə işlər davam etdiriləcək.

irba ır YA BZA Ə,  
“Xalq qəzeti”

Qeyri-neft malları ixracında 
Türkiyə birincidir

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi “İxrac icmalı”nın fevral sayına 
əsasən, bu ilin yanvar ayında Azərbaycanın ümumi ixracı 1,9 milyard ABŞ dolları, 
qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 284,5 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Qeyri-neft sektoru 
üzrə ixrac 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 22,6 faiz artıb. Cari ilin yanvar ayı 
ərzində yeyinti məhsulları üzrə ixrac 64,3 milyon ABŞ dolları, qeyri-yeyinti məhsulları 
üzrə isə 220,2 milyon ABŞ dollarına bərabər olub.

Aqrar və aqrar sənaye məhsulları 
üzrə birgə ixracın statistik dəyəri 6 ,1 
milyon ABŞ dolları təşkil edib. 2023-cü 
ilin yanvar ayı ərzində ixrac edilən mey-
və-tərəvəz məhsulları aqrar məhsullar 
qrupunun 94 faizini təşkil edib. Qeyri-
neft-qaz ixracının tərkib hissəsində əhə-
miyyətli yer tutan aqrar-sənaye məhsul-
larının yaratdığı dəyər ötən ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisədə 2,  dəfə artıb. 

Bu ilin yanvar ayında qeyri-neft 
sektoruna aid ən çox mal ixrac edilən 
ölkələrin siyahısında Türkiyə (106,  
milyon ABŞ dolları) birinciliyə yüksəlib. 
Bu siyahıda Rusiya Federasiyası (68,1 
milyon ABŞ dolları) ikinci və Gürcüstan 

(24,5 milyon ABŞ dolları) üçüncü  olub.
Cari ilin yanvar ayında ixrac edilən 

qeyri-neft sektoruna aid malların siyahı-
sında elektrik enerjisi ( 2,4 milyon ABŞ 
dolları) birinci, pambıq mahlıcı (15,5 
milyon ABŞ dolları) ikinci və meşə fın-
dığı (11,8 milyon ABŞ dolları) üçüncü 
olub.

Cari ilin yanvar ayında “Azərkos-
mos” ASC tərəfindən dünyanın 3  ölkə-
sinə 1,8 milyon ABŞ dolları dəyərində 
xidmət ixrac edilib. Xidmətlər, əsasən, 
peyk telekommunikasiya və optik peyk 
xidmətləri ilə bağlı olub. 

“Azərkosmos” ASC-nin xidmət ixra-
cından əldə etdiyi gəlir onun ümumi gə-
lirlərinin 80 faizini təşkil edib.

Xatırladaq ki, bu ilin yanvar ayı ər-
zində peyk telekommunikasiya və optik 
peyk xidmətlərinin ixracının ilk beşli-
yində isə 408,  min dollar ilə Birləşmiş 
Krallıq, 359,2 min dollar ilə Lüksemburq, 
2 0,2 min dollar ilə Fransa, 146 min dol-
lar ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və 8 ,4 
min dollar ilə Pakistan qərarlaşıb.

“Xalq qəzeti”

Emin BA R V,  
Elm ə Təhsil azirliyi 
Riyaziyyat ə e anika 
İnstitutunun b yük elmi iş isi, 
me anika üzrə əlsə ə d kt ru

Son bir neçə ildə Azərbaycanın 
Avropanın əsas elektrik enerjisi, xü-
susən də, “yaşıl enerji” təchizatçısı-
na çevrilməsi istiqamətində mühüm 
tədbirlər həyata keçirilir. Bu, təsadüfi 
deyil. Çünki əlverişli coğrafi mövqedə 
yerləşən respublikamız əsas elektrik 
enerjisi, eləcə də bərpaolunan enerji 
mənbələri ilə zəngindir. Araşdırmala-
ra əsasən, ölkəmizin təkcə alternativ 
enerji potensialı 2  QVt həcmində 
dəyərləndirilir. Xatırladım ki, bunun 
da böyük hissəsi günəş və külək 
enerjisi ilə əlaqədardır. 

Bundan əlavə, Dünya Bankının 
təşəbbüsü ilə aparılan araşdırmalara 
əsasən, Xəzər dənizinin Azərbayca-
na aid hissəsində 15  QVt həcmində 
külək enerjisi potensialı mövcuddur. 
Bu göstərici respublikamızda “yaşıl 
enerji”nin inkişafı üçün kifayət qədər 
zəngin ehtiyatın olmasından xəbər 
verir. Şübhəsiz ki, belə bir əlverişli 
şərait xarici dövlətlərin ölkəmizə olan 
marağını getdikcə artırır. Ötən il de-
kabr ayının 1 -də Buxarestdə imza-
lanan müvafiq saziş də bunun bariz 
ifadəsidir. Başqa sözlə, qeyd edilən 
sənəd “yaşıl enerji”nin ötürülməsi ilə 
bağlı Azərbaycanın bu istiqamətdə 
atdığı uğurlu addımlardan biri kimi 
diqqət çəkir. 

Yeri gəlmişkən, hökumətlərarası 
həmin saziş Azərbaycan və Rumıni-
ya arasında “yaşıl enerji”nin ötürül-
məsi məqsədilə Gürcüstan və Qara 
dənizdən keçəcək sualtı elektrik 
enerjisi kabelinin çəkilməsi layihəsi-
nin reallaşdırılmasını nəzərdə tutur. 
Bu kabellə ötürülən elektrik enerjisi-
nin daha sonra Macarıstana və Av-
ropaya  nəqletmə sistemi vasitəsilə 
qitənin qalan hissəsinə nəqli planlaş-
dırılır. 

Həmin saziş adları çəkilən dörd 
ölkənin milli və regional enerji təh-
lükəsizliyinin və Qara dəniz hövzə-
sində əlaqələrin gücləndirilməsinə, 
enerji mənbələrinin şaxələndirilmə-
sinə, Xəzər regionunun bərpaolu-

nan enerji potensialının istifadəsinə, 
habelə dövlətlərin milli enerji isteh-
lakında alternativ  enerjinin payının 
artırılmasına dair maraqları nəzərə 
alınmaqla hazırlanıb. 

Hazırda respublika Energetika 
Nazirliyi aparıcı beynəlxalq şirkətlərlə 
birlikdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur-
da “yaşıl enerji” zonası üçün konsep-
tual proqnozun tərtibi istiqamətində 
iş aparır. Adları çəkilən bölgələrdə 
bərpaolunan enerji mənbələrinin po-
tensialının beynəlxalq qiymətləndir-
məsi ilə əlaqədar ilkin rəqəmlər də 
çox ümidvericidir.  Bu potensial külək 
enerjisində təxminən 200 meqavat, 
günəş enerjisində isə 2000 meqavat-
dan çoxdur. 

Məlum olduğu kimi, ölkə başçısı 
tərəfindən Qarabağ və Şərqi Zən-
gəzur iqtisadi rayonları “yaşıl enerji” 
zonası elan olunub və bununla bağlı 
aidiyyəti üzrə tapşırıqlar verilib. Hə-
min tapşırıqların icrası çərçivəsində 
Energetika Nazirliyi tərəfindən bey-
nəlxalq məsləhətçi şirkətin cəlbi ilə 
“Yaşıl enerji” zonası konsepsiyası 
hazırlanıb və hökumət tərəfindən 
konsepsiyadan irəli gələn məsələlə-
rin həlli məqsədəuyğun hesab edilib.

Sonda qeyd edim ki, işğaldan 
azad olunmuş ərazilərdə böyük 
həcmli hidroenerji potensialı da 
mövcuddur. Düşməndən təmizlənən 
torpaqlarda 11 kiçik su elektrik stan-
siyasının bərpası istiqamətində iş-
lərin həyata keçirilməsi də bunun 
bariz ifadəsidir. Növbəti illərdə kiçik 
su elektrik stansiyaları üzrə bərpa 
və yenidənqurma işləri davam etdi-
riləcək.  Laçın və Kəlbəcər rayonla-
rının dağlıq ərazilərində küləyin illik 
orta sürətinin saniyədə  -8 metrdən 
yuxarı geniş ərazilər mövcuddur. Hə-
min potensialdan istifadə istiqamətin-
də də şirkətlərlə danışıqlar aparılır. 

İQTİSADİYYAT

Ekspert rəyi

Ölkəmizdə mövcud torpaq və su 
resurslarından səmərəli istifadə etmək, 
aqrar sahə üzrə yeni ideyaları, startapları 
dəstəkləmək, ərzaq təhlükəsizliyini təmin 
etmək, kənd yerlərində yaşayan əhalinin 
aqrar sahədə məşğulluğunun artırılması 
yolu ilə sosial rifahını yaxşılaşdırmaq, yerli 
məzənnənin güclənməsinə dəstək verəcək 
ixrac potensialının artırmaq və ixrac 
coğrafiyasını genişləndirmək üçün mühüm 
tədbirlər həyata keçirilir. 

Fermerlər üçün dəstək 
mexanizmləri yaradılıb  

Kənd təsərrüfatı nazirinin müavini 
Elçin Zeynalov “Agro Business Forum 
Azerbaijan-2023”  forum-sərgisinin açı-
lış mərasimində çıxışı zamanı bildirib ki,   
Azərbaycanda aqrar sektorun bütün növ 
vergi ödəmələrindən azad olunduğu hazır-
kı şəraitdə ölkədə fermerlərə dəstək üçün 
müxtəlif növ subsidiya və kredit mexanizm-
ləri mövcuddur.

“Biz aqrar biznes sektorunu dəstək-
ləmək üçün aqrar bazarımızı ədalətli rəqa-
bətə açmışıq. Hazırda xarici şirkətlər heç 
bir bürokratik prosedur olmadan müstəqil 
olaraq öz məhsullarını fermerlərə təklif edə 
və dövlətin güzəştlərindən yararlana bilirlər. 
İnnovativ metodlara əsaslanan bu elektron 
xidmətlər aqrotexniki xidmətlərin idarəçili-
yində tamamilə şəffaflıq yaradacaq, zaman 
itkisinin qarşısını alacaq və fermerlərə ope-
rativ xidmət göstərməyə imkan verəcək”,–
deyə Elçin Zeynalov əlavə edib. 

“Xalq qəzeti”

Hacıqabulda gübrə 
istehsal olunacaq

İqtisadi Z naların İnkişa ı A ent-
liyinin İZİA  idarə iliyində lan a-
cıqabul ənaye əhəlləsində tullan-
tılardan zülal ə üz i übrə istehsal 
edən “Pr i e” C əaliyyətə baş-
layıb.

İZİA-nın yaydığı məlumata görə, 
müəssisədə innovativ texnologiyaya 
əsaslanaraq “Black soldier fly” milçəyi-
nin sürfələrindən istifadə olunmaqla qida 
tullantılarından zülal (heyvan mənşəli) 
və “Zoohumus” üzvi gübrəsi istehsal 
olunacaq. Bu, tullantıların atılmasının 
qarşısını almaqla onlara 2-ci həyat verə-
cək, atmosferə atılan zərərli tullantıların 
miqdarını azaldacaq. Nəticədə ekoloji 
təmiz, təbii və proteinlə zəngin məhsul-
lar əldə olunacaq.

“Xalq qəzeti”
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Qoşulmama Hərəkatı: Qlobal 
problemlər Bakıda çözülür

Regional və qlobal miqyasda önəmi günü-gündən artan Azərbaycanın 
fəal xarici siyasət yürütməsi günün reallığıdır. Ölkəmiz ikitərəfli və çoxtərəfli 
diplomatiyanı təşviq edərək xarici dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlarla 
əməkdaşlığını, o cümlədən Qoşulmama Hərəkatına sədrliyini uğurla davam 
etdirir. 

Azərbaycan BMT-yə üzv olduğu 31 
ildə əksər dövlətlərin uzun onilliklər ər-
zində keçdiyi yolu qısa zamanda qət 
edərək, beynəlxalq arenada söz sahibinə 
çevrilməyi bacarıb. Ölkəmizin üzvü oldu-
ğu beynəlxalq təşkilatlarda irəli sürdüyü 
təşəbbüslər, bir qayda olaraq, böyük 
dəstək tapır. Bu da təsadüfi deyil. Çünki 
Azərbaycan Respublikasının Preziden-
ti İlham Əliyev qlobal dünya nizamına 
təhdid yaradan məsələləri mütəmadi qa-
bardır, müasir çağırışların diqqətə alın-
masının vacibliyini nüfuzlu tribunalardan 
səsləndirir. Bu baxımdan, BMT ilə yana-
şı, dünyanın digər aparıcı təşkilatları – 
Avropa İttifaqı, NATO, İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatı, ATƏT, Avropa Şurası, AŞ PA da 
ölkəmizlə əməkdaşlıqda maraqlıdırlar və 
buna strateji önəm verirlər.

Azərbaycanın üzvü olduğu təşkilat-
lar arasında Qoşulmama Hərəkatı ilə 
əlaqələr xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və 
qırmızı xətlə keçir. Qoşulmama Hərəka-
tının önəmi ilə bağlı sadəcə, bir statistik 
məlumatı qeyd etmək onun nə dərəcədə 
önəmli olduğunu vurğulamaq baxımın-
dan yerinə düşər. Qoşulmama Hərəkatı 
üzvlərinin sayına görə ən böyük univer-
sal təşkilat olan BMT-dən sonra dünyada 
ikinci qurumdur. Təkcə onu qeyd etmək 
kifayətdir ki, hazırda Qoşulmama Hərə-
katının 120 üzvü, 19 müşahidəçi dövləti 
və 10 müşahidəçi beynəlxalq təşkilatı 
var.

1955-ci il aprelin 18-24-də İndone-
ziyanın Bandunq şəhərində Asiya və 
Afrikanın 28 ölkəsinin dövlət başçısının 
iştirak etdiyi konfransın sonunda əra-
zi bütövlüyünə hörmət, bütün xalqların 
və irqlərin bərabərliyini tanımaq, digər 
ölkələrə müdaxilədən və daxili işlərə qa-
rışmaqdan imtina da daxil olmaqla, dinc 
yanaşı yaşamağın 10 prinsipini əhatə 
edən Bandunq Bəyannaməsi qəbul edil-
di. Yeri gəlmişkən, 2020-ci il dekabrın 
3-də Nyu-Yorkda BMT Baş Assamble-
yasının COVID-19 ilə mübarizəyə həsr 
edilən xüsusi sessiyasında videoformat-
da çıxış edən Azərbaycan Prezidenti, 
Qoşulmama Hərəkatının sədri İlham  
Əliyev bu haqda  öz fikirlərini bildirdi. Döv-
lət başçımız qeyd etdi ki, biz bu il həm 
BMT-nin yaranmasının 5 illiyini, həm də 
beynəlxalq əməkdaşlığın təşviqini özündə 
ehtiva edən Bandunq Bəyannaməsinin 
qəbul olunmasının 65 illiyini qeyd edirik.

Azərbaycan təşkilatın  
s nuncu üz ü lsa da...

Bu məqamda diqqəti Azərbaycanın 
Qoşulmama Hərəkatının sonuncu üzvü 
olmasına yönəltmək istərdik. Ölkəmiz 
2011-ci ildə üzv dövlətlərin yekdil dəstəyi 
ilə hərəkata tamhüquqlu üzv qəbul olu-
nub. Ancaq qısa müddət ərzində özünün 
uğurlu xarici siyasəti sayəsində bu təsi-
sat daxilində böyük nüfuz və etimad qa-
zanıb. 2016-cı ilin sentyabrında hərəkata 
üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçıla-
rının Venesuelanın Marqarita adasında 
keçirilən XVII zirvə görüşündə növbəti 
sammitin Bakıda keçirilməsi və 2019-
2022-ci illərdə sədrliyin Azərbaycana 
həvalə edilməsi barədə yekdilliklə qərar 
qəbul olunub.

Bu da Qoşulmama Hərəkatının ta-
rixində istisna hallardan biridir ki, hərə-
kata sədrliyin üç il müddətinə nəzərdə 
tutulmasına baxmayaraq, 2021-ci ilin iyul 

ayında hərəkata üzv olan dövlətlər yek-
dilliklə Azərbaycanın sədrlik müddətinin 
daha bir il – 2023-cü ilin sonuna qədər 
uzadılması barədə qərar qəbul ediblər. 
Bu, bilavasitə Azərbaycanın hərəka-
ta uğurlu və səmərəli sədrliyinə verilən 
qiymətin təzahürüdür. Azərbaycan Qo-
şulmama Hərəkatının müxtəlif səviyyəli 

iclas və konfranslarında iştirak etmək 
və üzv ölkələrlə ikitərəfli münasibətlərini 
sıxlaşdırmaqla bu qurumun məqsəd və 
prinsiplərinə öz töhfəsini verir.

Təşəbbüslər lkəmizdən əlir

Taleyin qismətidir ki, ölkəmizin hərə-
kata sədrliyi COVID-19 pandemiyası 
dövrünə təsadüf etdi. Ölkəmiz yaranmış 
yeni reallığa – qlobal dünya nizamına 
təhdid yaradan bu bələya qarşı özünün 
sədrlik gündəmini formalaşdırdı. Bu da 
Prezident İlham Əliyevin yaranmış çağı-
rışlara adekvat cavab vermə bacarığının, 
siyasi iradəsinin, təşəbbüskarlığının və 
əzminin daha bir göstəricisi oldu. Məhz 
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 
Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətin səy-
lərini qlobal bəla ilə mübarizəyə yönəlt-
məyə nail oldu. Bu xüsusda Qoşulmama 
Hərəkatının COVID-19 pandemiyasına 
qarşı mübarizə üzrə yüksək səviyyəli Tə-
mas Qrupunun təsis edilməsini, 2020-ci il 
mayın 4-də onun virtual formatda sammit 
səviyyəli görüşünün keçirilməsini, QH-nin 
sədri qismində Prezident İlham Əliyevin 
təşəbbüsü əsasında 2020-ci il dekabrın 
3-4-də BMT Baş Assambleyasının CO-
VID-19 pandemiyasına qarşı mübarizə 
üzrə xüsusi sessiyasının keçirilməsini 
qeyd etmək olar. Bu xüsusi sessiya pan-
demiya ilə mübarizə sahəsində ən qlo-
bal tədbir hesab olunur. Həmçinin dövlət 
başçımızın təşəbbüsü ilə Qoşulmama 
Hərəkatının Azərbaycan sədrliyi tərəfin-
dən əvvəlcə BMT-nin İnsan Hüquqları 
Şurasında, daha sonra isə BMT Baş 
Assambleyasında “COVID-19 əleyhinə 
peyvəndlərə bərabər, məqbul qiymətə, 
vaxtında və universal əlçatanlığın təmin 
edilməsi” adlı qətnamə layihələrinin irəli 
sürülməsi və qəbul edilməsi kimi addım-
lar ölkəmizin və hərəkatın beynəlxalq nü-
fuzunu əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirib. 
Rəsmi Bakının hər bir məsələyə ədalətli-
lik prinsipindən yanaşması bu məsələdə 
də özünü göstərdi. Azərbaycan peyvənd-
lərin ədalətli bölüşdürülməsi məsələsi-
ni qaldıran və bu istiqamətdə qətnamə 
qəbul edilməsinə nail olan ilk və yeganə 
ölkədir.

Bakı şulmama ərəkatı  
ü ün d ma məkandır

Bakı yenidən Qoşulmama Hərəkatı 
tədbirinə ev sahibliyi edir. Martın 1-dən 
başlayan Qoşulmama Hərəkatının CO-
VID-19-a qarşı mübarizə üzrə Təmas 
Qrupunun Zirvə görüşü martın 3-dək da-
vam edəcək. Dünyanın postpandemiya 
dövrünü yaşadığı indiki mərhələdə də 
ölkəmizin uğurlu sədrliyi ilə Qoşulma-
ma Hərəkatı öz aparıcı rolunu saxlayır. 
Qoşulmama Hərəkatının yaradılmasının 
60-cı ildönümü ilə əlaqədar 2021-ci il ok-
tyabrın 11-12-də Belqradda yüksək sə-

viyyəli yubiley tədbirində Prezident İlham 
Əliyev postpandemiya dövrünün müza-
kirə edilməsi məqsədilə QH ölkələrinin 
yüksək səviyyəli görüşünün keçirilməsi 
təklifi ilə çıxış etmişdi. Buna uyğun ola-
raq, martın 1-3-də ölkəmizdə Qoşulma-
ma Hərəkatının postpandemiyaya həsr 
olunmuş sammit səviyyəli görüşü keçi-
rilir. Tədbirdə bir sıra Qoşulmama Hərə-
katı ölkələrinin, müşahidəçi dövlətlərin 
və qonaq qismində dəvət edilən ölkələrin 
dövlət və hökumət başçıları, digər rəs-
milər, eləcə də beynəlxalq təşkilatların 
rəhbərləri iştirak edirlər. Tədbirin əsas 
məqsədi postpandemiya dövründə aktu-
allaşan məsələlərin müzakirə edilməsidir. 
Yəni, mövzu təkcə pandemiya məsələsi 
deyil, daha çox pandemiyadan sonrakı 
dünya məsələləridir. Hazırda yeni dünya 
düzəni formalaşır. Bu kontekstdə bey-
nəlxalq sülh və təhlükəsizlik, beynəlxalq 
hüququn işləməməsi, beynəlxalq təşki-
latların səmərəsiz fəaliyyəti, Şərq-Qərb 
ziddiyyətlərinin artması, “Soyuq müha-
ribə” mentalitetinin hökm sürdüyü yeni 
dünya düzənində Qoşulmama Hərəkatı 
ölkələrinin yerinin müəyyənləşdirilməsi 
əsas müzakirə mövzuları olacaq.

Bundan əlavə, sammit zamanı BMT-
nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail 
olmaq üçün səylərin gücləndirilməsi, ər-
zaq təhlükəsizliyi və iqlim dəyişikliyi kimi 
məsələlərin müzakirəsi planlaşdırılır. 
Rusiya- krayna müharibəsi ilə əlaqədar 
bəzi Qoşulmama Hərəkatı ölkələri ərzaq 
təhlükəsizliyi sahəsində daha ciddi təh-
didlərlə üzləşməyə başlayıblar.

Qoşulmama Hərəkatına üzvlük bey-
nəlxalq sülh, təhlükəsizlik və əməkdaş-
lıq proseslərinə ölkəmizin daha yaxın-
dan cəlb olunması, müxtəlif dövlətlərlə 
ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin inki-
şaf etdirilməsi üçün əlverişli imkan yara-
dır. Əminliklə demək olar ki, Qoşulmama 
Hərəkatının COVID-19-a qarşı mübarizə 
üzrə Təmas Qrupunun Zirvə görüşü də 
Azərbaycanın qlobal miqyasda nüfuz 
və söz sahibinə çevrilməsinin bariz nü-
munəsidir.

Sə a ət ƏMİD, “Xalq qəzeti”

“Altıgünlük müharibə” 
ssenarisi təkrarlana bilərmi? 
Son vaxtlar Tehrandakı fars-molla rejiminin nüvə silahını əldə etməyə 
yaxınlaşması ilə bağlı eşidilən həyəcan siqnalları, onun “Yer üzündən 
silməyə hazırlaşdığı sionist yuvası” İsrailin ərəb dünyası ilə intensivləşən 
dialoq və əməkdaşlığı Qərbyönlü bəzi ekspertlərdə hətta bu qarşıdurmanın 
56 il əvvəl Misir və İsrail arasındakı “altıgünlük müharibə” həddinə çatmaq 
ehtimalını yaradıb.

196 -ci ildə Misirin İsrailə qarşı 
başladığı, cəmi altı gün çəkən və bi-
rincinin biabırçı məğlubiyyəti ilə başa 
çatan “altıgünlük müharibə” mövzusu 
yenidən gündəmdədir. Söhbət uranın 
zənginləşdirilməsi üzrə İranın proqra-
mının son mərhələyə qədəm qoyma-
sından və bunun ABŞ başqa olmaqla 
Qərbdə və İsrail rəhbərliyində ciddi təş-
viş və narahatlıq yaratmasından gedir. 
Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentli-
yin (AEBA) peykdən apardığı son yox-
lamaların nəticələri bu narahatlığı pik 
həddə çatdırıb. İranın bu təyinatlı hər-
bi obyektlərinin müşahidə-yoxlamaları 
təsdiqləyib ki, Tehran rejimi uranın zən-
ginləşdirilməsi prosesini 84 faizə çatdı-
rıb. Yəni, bu ölkə nəinki nüvə silahını, 
hətta onun daşıyıcısını əldə etməyin bir 
addımlığındadır. 

Təhlükə rəqibləri də birləşdirir   

İsrail gözlənilən və başının üstü-
nü ala biləcək təhlükəni qabaqlamaq 
üçün hətta yüzillik düşməni Fələstinlə 
dialoqa getməyə başlayıb. Ötən bazar 
günü İordaniyanın Aqaba şəhərində 
İsrail və Fələstin rəsmiləri arasında ke-
çirilən görüş həmin dialoqun daha da 
intensivləşməsindən xəbər verir. Bu da 
təbiidir, çünki ərəb dünyası İranın nüvə 
təhdidlərini həm də özlərinə qarşı təh-
lükə hesab edir. zun illər ərzində belə 
yüksək səviyyədə görüşməyən, heç bir 
məsələdə ortaq məxrəcə gələ bilməyən 
Tel-Əviv-Ramallah dialoqunun bərpası 
məhz bu zərurətdən doğub. ABŞ, İor-
daniya, Misir rəsmilərinin də iştirak et-
diyi Aqaba görüşündə tərəflər qarşılıqlı 
etimadın bərpası, mövcud problemlərin 
dialoq yolu ilə həll edilməsi üçün birgə 
tədbirlər görmək barədə razılığa gəlib-
lər. Yaranmış vəziyyətdə İsrail-Fələstin 
dialoqunun bərpası Təl-Əvivlə yanaşı, 
Ağ ev üçün də böyük əhəmiyyət kəsb 
edir. Vaşinqtonun fars-mollİa rejiminin 
nüvə silahının bir addımlığında olması 
sarıdan ciddi narahatlıq keçirməsi İsra-
il-İran toqquşmasının qaçılmaz olması 
ehtimalı ilə bağlıdır. Əslində, neçə il-
lərdir davam edən “kölgələrin müha-

ribəsi”nin gec-tez əyani toqquşmaya 
keçməsinin simptomları artıq göz qa-
bağındadır. Və bu toqquşmanın, adla-
rını sadaladığımız narazı tərəflər kimi, 
Azərbaycan da əleyhinədir. Təhlükəli 
ehtimal-proqnozun reallaşması bizə 
yaxşı heç nə vəd eləmir. 

ü ə d ləti 
əstəliyi

İranın atom bombasına yiyələnməsi 
yalnız Yaxın Şərqin deyil, bütövlükdə, 
dünyanın böyük oyunçularının əllə-
rindəki uduşlu kartların təzədən, yeni 
qutudan paylanmasına gətirib çıxara 
bilər. Bəli, obyektiv və subyektiv səbəb-
lərdən dünyanın supergücü ABŞ bu 
regionda nüvə silahına malik bir ölkəni 
– İsraili tanımaq istəyir. Aşkar görünən 
başqa bir həqiqət isə ondan ibarətdir ki, 
Tehranın ardınca bölgənin buna gücü 
və imkanı çatan ölkələri də nüvə sila-
hına sahib olmaq yarışına girişəcəklər. 
Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə, yaxud 
Misirin İrandan nəyi əskikdir  Fəqət, 
hələlik fərziyə statusunda yer alan  mü-
haribədə iştirak edib-etməməklə bağlı 
Vaşinqtonun siyasi rəhbərliyində də 
yekdil fikir yoxdur. Axı Ağ evin həm də 
Avropa və Asiyadakı nəhənglərlə prob-
lemləri kifayət qədərdir.

Baş vermiş xoşagəlməz olayların 
fonunda Azərbaycanın İranla münasi-
bətlərinin hazırkı vəziyyəti hamıya mə-
lumdur. Amma Azərbaycan – İsrail və 
Azərbaycan – Fələstin münasibətlərinə 
gəldikdə isə Bakı bu müstəvilərdə ba-
lanslaşdırılmış diplomatiyaya üstünlük 
verir. Bu kontekstdən yanaşanda Pre-
zidentin köməkçisi Şahmar Mövsümo-
vun, Kənd təsərrüfatı naziri İnam Kəri-
movun İsrailə səfərlərini rəsmi Bakının 
həm indiki durumda, həm də bölgədə 
baş verəcəyi ehtimal olunan proses-
lərin gedişində öz yerini və mövqeyini 
müəyyənləşdirmək tədbirləri kimi də 
dəyərləndirmək mümkündür.  

İm a  BƏDİRXANL ,  
“Xalq qəzeti” 

Kubanın vitse-prezidenti Milli Məclisdə

Martın 1-də Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə olan 
Kuba Respublikasının vitse-prezidenti Salvador Antonio Valdes Mesanın 
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdü. S.Qafarova bu səfərin 
ölkələrimiz və xalqlarımız arasındakı dostluq münasibətlərinin daha da 
möhkəmləndirilməsinə və genişləndirilməsinə töhfə verəcəyinə inamını ifadə 
etdi. O bildirdi ki, ölkələrimiz arasında siyasi əlaqələr yaxşı səviyyədədir. 
Azərbaycanla Kuba beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən BMT və Qoşulmama 
Hərəkatında bir-birini həmişə qarşılıqlı şəkildə dəstəkləyirlər. 

Parlamentin Sədri qeyd edib ki, 
Kuba Respublikasının Prezidenti Miqel 
Dias-Kanel Qoşulmama Hərəkatına 
üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçı-
larının Bakıda keçirilmiş 18-ci Zirvə Gö-
rüşündə şəxsən iştirak edib və siz də 
Bakıda keçiriləcək Qoşulmama Hərə-

katının Təmas Qrupunun Zirvə Görü-
şündə iştirak edəcəksiniz.

Söhbət zamanı Sahibə xanım Ku-
banın Azərbaycanın Qoşulmama Hərə-
katına sədrliyi çərçivəsində irəli sürdü-
yü təşəbbüsləri dəstəkləməsini, eyni 
zamanda, Azərbaycanın da BMT çər-

çivəsində keçirilən səsvermələr zama-
nı Kubanın mövqeyini  müdafiə etdiyni 
diqqətə çatdırdı. O, COVİD-19 pande-
miyasının ağır dövründə də ölkələri-
mizin bir-birinə kömək etdiyini, kubalı 
həkimlərin həmin dövrdə  göstərdiyi 
dəstəyin Azərbaycanda yüksək qiymət-
ləndirildiyini bildirdi. Həmçinin ölkələri-
miz arasında iqtisadiyyat, ticarət, elm, 
təhsil, mədəniyyət, idman, turizm və di-
gər sahələrdə əməkdaşlıq əlaqələrinin 
inkişafı üçün yaxşı potensialın mövcud 
olduğunu və bu imkanlardan yararlan-
mağın vacibliyini vurğuladı.

Kuba Respublikasının vitse-prezi-
denti Salvador Antonio Valdes Mesa 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə 
keçirdiyi görüş və apardığı danışıqlar  
barədə təəssüratlarını bölüşdü. O, Ba-
kıda keçiriləcək Qoşulmama Hərəkatı-
nın Təmas Qrupunun Zirvə Görüşünə 
uğurlar arzuladı. 

Qonaq diqqətə çatdırdı ki, Kuba 
qarşılıqlı əlaqələrimizin möhkəmlən-
dirilməsində və genişləndirilməsində 
maraqlıdır. Kuba bu ildən G -yə sədr- 
lik edir. Azərbaycanın isə Qoşulmama 
Hərəkatına sədrliyi daha 1 il uzadılıb. 
O, bu iki təşkilata rəhbərlik edən ölkələ-
rimizin qarşılıqlı əməkdaşlıq imkanla-
rından danışdı. 

Əliqismət BƏDƏLOV,  
“Xalq qəzeti”

AZAL regionun lider aviaşirkətidir
Dünən Azərbaycan milli aviadaşıyıcısının (AZAL) uçuş heyətinin ümumi illik 
iclası keçirilib.

AZAL prezidenti Cahangir Əsgərov 
qeyd edib ki, bu gün Azərbaycanın 
mülki aviasiyası etibarlı aviadaşıyıcı 
kimi qüsursuz nüfuzunu təsdiqləyərək 
regionda lider mövqe tutmaqda davam 
edir.

O, uçuşların təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsinin Azərbaycanın milli aviada-
şıyıcısının ən yüksək prioriteti olduğu-
nu xüsusilə vurğulayıb. Ən son IOSA 
auditinin uğurla başa çatması uçuş 
təhlükəsizliyinin ən yüksək səviyyədə 
qorunub saxlanılmasını və aviaşirkətin 
fəaliyyətinin ən ciddi beynəlxalq tələb-
lərə uyğunluğunu bir daha təsdiq etdi.

çuşların təhlükəsizliyi və aviadaşı-
maların səmərəliliyi məsələlərinə böyük 
diqqət yetirən AZAL uçuşların təhlükə-
sizliyinin səviyyəsinin və sərnişinlərə 
xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsinə 
imkan verən qabaqcıl texnologiyaların 
və həllərin tətbiqi üzərində fəal işləyir. 
Aviaşirkətin hər bir əməkdaşı çalışır ki, 
Azərbaycan aviaşirkətlərinin sərnişinlə-
ri təyyarədə özlərini rahat və təhlükə-
siz hiss etsinlər, həmçinin aviasiya sə-
nayesinin ən ciddi qaydalarına cavab 
verən yüksək səviyyəli xidmətlə təmin 
olunsunlar.

“Xalq qəzeti”



Azərbaycan həmișə BMT-nin  
fəal üzvü olmușdur

Bəlkə də bu faktın təsadüf olmadığını söyləyənlər də tapılacaq. Qoy olsun! Mənim 
fikrimcə isə bu, sadəcə xoş təsadüfdür. Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
üzvlüyünə qəbul edilməsinin növbəti ildönümü günü – martın 2-də bu qurumun  Baş 
Assambleyasının 77-ci sessiyasının prezidenti Ksaba Korosi Qoşulmama Hərəkatının COVID-
19-dan sonrakı bərpaya həsr olunan Zirvə görüşündə iştirak etmək üçün  Azərbaycana 
rəsmi səfər edəcək. BMT-nin Azərbaycan Nümayəndəliyindən verilən məlumatda bildirilir 
ki, Ksaba Korosi dünyanın COVID-19 pandemiyasının təsirlərini aradan qaldırdığı bir vaxtda 
elmə, innovasiyaya, texnologiyaya və rəqəmsallaşmaya əsaslanan “yeni reallığa” ehtiyacın 
olduğunu vurğulayacaq.

Bəli, Azərbaycan həmişə BMT-nin 
fəal üzvü olmuşdur. Belə olmasaydı, biz 
155 ölkənin səsi ilə Təhlükəsizlik Şurası-
nın qeyri-daimi üzvü seçilməzdik. Dünya 
ictimaiyyəti bizim BMT-dəki fəallığımızın 
şahidinə çevrilməsəydi, bu qurumun rəh-
bərliyi Azərbaycanın təşəbbüsü ilə xüsusi 
sessiyanın çağırılmasına  razılıq verməz-
di. Bakı əvvəlki illərdə öz fəallığını nüma-
yiş etdirməsəydi, Prezident İlham Əliyev 
məhz BMT tribunasından “bu qurumun 
fəaliyyətində və strukturunda islahat apa-
rılmalıdır” tezisini israrla deməzdi. Bizim 
fəallığımız nəzərə çarpmasaydı, BMT 
rəsmiləri Şuşada və Bakıda keçirilən 
beynəlxalq tədbirlərdə məmnuniyyətlə 
iştirak etməzdilər. Bütün bunlar dünya 
ictimaiyyətinə məlum olan Azərbaycan 
reallıqlarının tərkib hissələridir. 

Azərbaycanın təkcə BMT-nin deyil, 
bütün beynəlxalq və regional təşkilatların 
fəaliyyətində özünəməxsus şəkildə işti-
rak etməsi də təsadüfi deyil. Çünki dün-
yanın super güclərinin hamısı  üçün ma-
raqlı olan geosiyasi məkana və zəngin 
təbii sərvətlərə, xüsusən, karbohidrogen 
ehtiyatlarına malik olan ölkəmizdə  güc-
lü və müstəqil siyasət yeridə bilən döv-
lətin qurulması qarşımızda duran əsas 
vəzifələrdən biridir. Güclü dövlətin əsas 
dayaqlarından biri isə  beynəlxalq alə-
min dəstəyidir.  Heydər Əliyev xarici si-
yasəti bizə bu dəstəyi qazandırıb. Həmin 
dəstəyə nail olmasaydıq, Azərbaycanın 
ikinci dəfə nail olduğu dövlət müstəqilli-
yinin taleyi də  ötən əsrin əvvəllərindəki 
suverenliyimizin taleyi kimi olardı. Yəni 
müstəqilliyin ilk illərində  Azərbaycanın 

BMT kimi  nüfuzlu beynəlxalq təşkilat-
la əməkdaşlığa çox böyük ehtiyacı var 
idi.   Təbii ki, həmin əməkdaşlığın əsas 
məqsədi Ermənistanın Azərbaycana qar-
şı təcavüzünün genişləndiyi bir vaxtda 
beynəlxalq birliyin diqqətinin münaqişə 
bölgəsində baş verən hadisələrə cəlb 
edilməsi və dünya ictimaiyyətində obyek-
tiv rəy formalaşdırılması idi.

Xarici İşlər Nazirliyinin elektron resurs-
larında oxuyuruq ki, ölkəmiz müstəqilliyin  
ilk illərində  BMT Nizamnaməsinin 39-cu 
maddəsinə uyğun olaraq və Ermənista-
nın açıq-aşkar təcavüzünün genişlən-
məsi ilə əlaqədar Azərbaycan BMT-nin 
Baş katibinə, Təhlükəsizlik Şurasının 
sədrinə müraciət edərək bu təcavüzün 
dərhal dayandırılmasında, beynəlxalq 
hüquq normaları və BMT Nizamnaməsi-
nin açıq-aşkar pozulmasının qarşısının 
alınmasında, münaqişənin dinc, siyasi 
yolla nizama salınmasında onları kömək 
göstərməyə çağırmışdı. BMT-nin Baş 
katibi münaqişə bölgəsində vəziyyəti öy-
rənmək üçün 1992-ci il martın ortalarında 
BMT Baş katibinin xüsusi nümayəndəsi, 
ABŞ-ın keçmiş dövlət katibi Sayrus Ven-
sin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 
Bakıya, Dağlıq Qarabağa və Yerevana 
göndərmiş, səfərin yekunları barədə 
BMT Təhlükəsizlik Şurasına məlumat 
vermişdi.

Ancaq həmin illərdə  dünyanın  
müxtəlif qütblərindəki ikili standartlardan 
əl çəkə bilməyən qüvvələrin və  erməni 
lobbisinin səyləri nəticəsində   BMT-nin 
1992-1993-cü illər ərzində Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı təcavüzünün geniş-

lənməsi ilə əlaqədar qəbul etdiyi sənəd-
lərin heç biri icra olunmadı. Təhlükəsizlik 
Şurası sədrinin 6 bəyanatında, eləcə də 
Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 8 4 və 
884 saylı qətnamələrində Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlə-
rinin toxunulmazlığının zəruriliyi bildirilir, 
işğalçı ölkənin qüvvələrinin zəbt olunmuş 
Azərbaycan ərazilərindən dərhal çıxa-
rılması, atəşkəsin əldə edilməsi və mü-
naqişənin danışıqlar yolu ilə həlli tələb 

olunurdu. Amma... bütün bunlar ədalətli 
və prinsipial şəkildə hazırlanmış sənəd 
olsa da,  az qala, otuz il kağız üzərində 
qaldı. 

mummilli lider Heydər Əliyevin ölkə-
də siyasi hakimiyyətə qayıdışından son-
ra  isə Azərbaycan  BMT-nin  Baş katibi 
Butros-Butros Qalinin Bakıya gəlməsinə 
nail oldu. O da məlumdur ki, Heydər Əli-
yevin səyləri nəticəsində  BMT Təhlükə-
sizlik Şurasının  sədri və BMT-nin  Baş 
katibi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, 
suverenliyini təsdiqləyən və münaqişənin 
sülh yolu ilə həll olunmasına yönəlmiş 
bir sıra bəyanatlarla çıxış etmişdilər. An-
caq Azərbaycanın BMT ilə əməkdaşlığı-
nın dərinləşməsində BMT-nin Baş katibi 
B.Qalinin 1994-cü ilin oktyabrında Bakı-

ya səfəri mühüm rol oynamışdır.  
Sonra isə ulu öndər Heydər Əliyev 

1994-cü ilin sentyabr ayında BMT Baş 
Assambleyasının 49-cu sessiyasında 
iştirak edərək, bu universal beynəlxalq 
təşkilatın tribunasından ölkəmizlə bağlı, 
xüsusilə Ermənistanın Azərbaycana hər-
bi təcavüzü haqqında həqiqətləri dünya 
ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmışdır. 

Yeni əsrin üçüncü ilinin payızından 
etibarən isə həmin ənənəni Prezident 
İlham Əliyev daha böyük təşəbbüskar-

lıq və qətiyyətlə davam etdirir. İlham 
Əliyev BMT-nin, demək olar ki,  bütün 
tədbirlərində Azərbaycanın haqq səsinin 
eşitdirilməsinə çalışmışdır. O da faktdır 
ki,  Azərbaycan BMT-nin seçkili orqanla-
rında iştirak etməklə BMT Nizamnamə-
sinin məqsəd və prinsiplərinin yerinə 
yetirilməsinə öz töhfəsini verir. Ölkəmiz 

NİCEF-in İcra Heyətinə, Qadınların 
vəziyyəti haqqında Komissiyaya, BMT-
nin Davamlı İnkişaf üzrə Komissiyası-
na, BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasına, 
İnsan Hüquqları Komissiyasına, İnsan 
Hüquqları Şurasına, Dünya Səhiyyə 
Təşkilatı İcraedici Şurasına, Atom Ener-
jisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin Heyətinə, 
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına  və BMT 

mumdünya Turizm Təşkilatının İcra Şu-

rasına  üzv seçilmişdir. Son olaraq, ölkə-
miz 2016-cı ilin iyun ayında 201 -2019-
cu illər üzrə ECOSOC-un üzvü olmuşdur.

Sonda yada salaq ki, Prezident İlham 
Əliyev 2021-ci ilin avqustunda  BMT-nin 
ölkəmizdə yeni təyin olunmuş rezident 
əlaqələndiricisi xanım Vladanka Andre-
yevanı qəbul edərkən əməkdaşlığımızın 
tarixçəsini dəqiqliklə xatırlatmışdır:  “Biz 
təqribən on il bundan əvvəl beynəlxalq 
birliyin böyük dəstəyi ilə hətta Təhlükə-
sizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçil-
mişdik. 155 ölkə bizim namizədliyimizi 
dəstəkləmişdir və bu da Azərbaycanın 
beynəlxalq nüfuzunu və fəal xarici si-
yasətini nümayiş etdirirdi. İkiillik sədrlik 
dövründə biz mühüm məsələlərlə bağlı 
təşəbbüslər irəli sürdük və beynəlxalq 
birliyin gündəliyində duran vacib qlobal 
məsələlərə toxunduq. İndi isə BMT-dən 
sonra ən böyük beynəlxalq təşkilat olan 
Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi biz 
beynəlxalq münasibətlər sistemində mü-
hüm rol oynayırıq və BMT Baş katibinin 
təşəbbüslərinə dəstək oluruq...”

Bəli, Azərbaycan öz  imkanları və po-
tensialı daxilində  sülhə və təhlükəsizliyə 
töhfə verməyə çalışır. 44 günlük müha-
ribədən cəmi bir neçə gün əvvəl Azər-
baycan Prezidenti  Baş Assambleyada 
çıxış edərkən  beynəlxalq birliyi xəbərdar 
etmişdi ki, Ermənistan müharibəyə hazır-
laşır. Ancaq dünya ictimaiyyəti həmin ça-
ğırışı “eşitmədi” və nəticədə Ermənistan 
ordusu darmadağın edildi. 

Dövlət başçımız BMT təmsilçisinə xa-
tırladır ki, indi müharibə bitib, münaqişə 
həll olunub, baş verənlər haqqında da-
nışılası heç bir məsələ qalmayıb: “Biz 
artıq gələcəyə baxmalıyıq və hazırda 
bizim əsas narahatlığımız dağıdılmış, 
tamamilə viran qoyulmuş ərazilərin bər-
pasıdır. Əlbəttə ki, biz Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatı ilə bu məsələlərdə, humanitar 
vəziyyətlə bağlı məsələlərdə, işğaldan 
azad olunmuş ərazilərin bərpasına dair 
planlarımızla bağlı gələcək əməkdaşlığa 
ümid edirik”. 

İtti aq İRZƏBƏYLİ, 
 “Xalq qəzeti”

Təkid yoxdur... Cənubi Qafqazda yeni siyasi düzən var
ə əli 1-ci səhi ədə

Kremlin baş diplomatının bəyanatı 
nədən xəbər verir  Axı Moskva indiyədək 
aktiv vasitəçiliyə can atırdı. Bu vasitəçiliyi 
Cənubi Qafqazda öz maraq və mənafelə-
rinin təminatı baxımından, bir növ, sipərə 
çevirirdi. Obrazlı desək, silah niyə yerə 
qoyuldu, yaxud qoyuldumu  Bəlkə Rusiya 
regiondakı maraqlarının müdafiəsindən 
daşınıb  

Əlbəttə, demək olmaz ki, Moskva Cə-
nubi Qafqazda fəal qlobal aktor olmaq 
istəmir. Bu, heç bir halda mümkün deyil, 
o, sadəcə, yanaşmasını dəyişir. Belə gö-
rünür, indiyədək Ermənistana münasibət-
də “səni sevəcəyəm, sən sevməsən də” 
məntiqinə üstünlük vermiş Rusiya mövqe-
yində müəyyən korrektələr aparıb. Əslin-
də, Lavrovun Bakı səfərinin ən maraqlı 
məqamı da elə budur. 

Belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, 
Rusiya Cənubi Qafqaz siyasi akvatoriya-
sına yanaşmasında Qərbin ona ünvanlan-
mış və ənənəvi anti-təbliğat seqmentinə 
çevrilmiş “regional despot” ritorikasına 
qarşıdır. Daha doğrusu, ölkə həmin rito-
rikanın genişlənərək, özünün beynəlxalq 
təcridini dərinləşdirəcək miqyas almasını 
önləyir. 

***
Digər tərəfdən, Moskva Ermənistan 

və havadarlarının Cənubi Qafqazda Ru-
siyanın arzuolunmazlığı təbliğatını sıra-
dan çıxarmağa girişib. Nəticədə onun 
bəyanatları bərabərtərəfli münasibətlərə, 
mütərəqqiliyə və konstruktivliyə əsaslan-
mağa başlayıb. Bu baxımdan Lavrovun 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə gö-
rüşdə səsləndirdiyi fikirlər də diqqət çək-
məkdədir: “Hörmətli İlham Heydər oğlu, 
Sizin vurğuladığınız kimi, heç şübhəsiz, 
regional təhlükəsizlik bizim həm ikitərəf-
li, həm də çoxtərəfli münasibətlərimizdə 
olduqca aktual mövzu kimi qalır. Bizim 
beynəlxalq həmkarlarımızın çoxu, o cüm-
lədən bu regiondan uzaqda yerləşənlər 
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında mü-
nasibətlərin nizamlanması yolunda irəlilə-
yişə şərait yaratmağa böyük maraq göstə-
rirlər. Prezident Putinin dəfələrlə dediyi 
kimi, biz vəziyyətin sabitləşməsi, bu regi-
onda yerləşən bütün ölkələrin normal, qar-
şılıqlı hörmət və qarşılıqlı fayda əsasında 
öz ölkələrinin və xalqlarının mənafeləri na-
minə əməkdaşlıq etmək imkanları olması 
üçün şərait yaradılmasına yönəlmiş bütün 
səyləri alqışlayırıq”.

Bəli, Rusiya Cənubi Qafqazdakı ma-
raq və mənafelərinin təminatında Azər-
baycanın irəli sürdüyü regional təhlükə-
sizlik amilinə əsaslanmaq yolu tutur. Bu 
əsaslanma Ermənistana nəyinsə təkid 
edilməsi prizmasından uzaqdır. Görünür, 
Moskva İrəvanın şıltaqlıqlarından bezib. 

O da mümkündür ki, Kreml indiyədək 
təkid etdiyinin fərqindədir və regionda 
Qərb oyunçularının görünməsi şəraitində 
bu təkidin təzyiq kimi qiymətləndiriləcəyini 
və adekvat davranışa səbəb olacağını gö-
rür. Nəzərə alaq ki, Ermənistana təəssüb-
keşlik notlarına köklənmiş Qərb Cənubi 

Qafqazda Rusiyaya qarşı ikinci cəbhənin 
açılmasına can atır. Moskvada gedişa-
tı duyurlar və korrektələr də bundan irəli 
gəlir. 

***
Azərbaycan tərəfdən məsələyə pozi-

tiv yanaşma var. Prezident İlham Əliyevin 
fikirləri bu yanaşmanın səmimi ifadəsidir: 
“Bunlar onu göstərir ki, münasibətlərimiz 
tamdəyərli şəkildə inkişaf edir, çox mühüm 
məsələlər həll olunur və düşünürəm ki, biz 
bu ilə yaxşı təməl ilə qədəm qoyuruq. İlin 
əvvəlində bizə səfər etməyiniz də bu il 
qarşılıqlı fəaliyyətimizə xüsusi dinamika 
verəcək”.

Dövlətimizin başçısının Lavrovla gö-
rüşdə səsləndirdiyi fikirlər Azərbaycan-Er-
mənistan münasibətlərinin tənzimlən-
məsinə Rusiyanın verdiyi dəstəyin təqdir 
olunması baxımından diqqət çəkməkdədir. 
Cənab İlham Əliyevin gələcək sülh müqa-
viləsinin konseptual xarakterinin formalaş-
dığını vurğulaması, mövcud istiqamətdə 
ölkələr arasında hər hansı anlaşılmazlığın 
qalmadığını söyləməyə əsas verir. Demə-
li, Moskvanın Qarabağın statusu ilə bağlı 
əvvəlki siyasi tezisləri sıradan çıxıb. Qeyd 
edək ki, həmin tezislər statusun müəyyən-
ləşməsinin sonraya saxlanılmasını rəhbər 
tuturdu. 

Bəli, Azərbaycan Prezidenti heç də 
əbəs yerə Kremlin sülh prosesindəki səy-
lərinin başlıca qayəsini açıqlamır. Söhbət 
ərazi bütövlüyünün və suverenliyin qarşı-
lıqlı tanınmasından gedir. Bunu müəyyən 
edən sənədlərin qəbulu əlamətdardır. Qa-
rabağın statusunun qeyri-müəyyənliyinin 
qabardılması Moskva üçün artıq prinsipi-
allıq daşımırsa, “Rusiya bizim dostumuz, 
müttəfiqimiz və qonşumuz kimi” üzərinə 
düşənin maksimumu edir. Bu deyim gələ-
cək əməkdaşlığın səmimiyyət vektorunun 
vurğulanmasıdır. Deməli, Rusiya köhnə-
nin stereotiplərini kənara qoymaqla, Azər-
baycana münasibətdə səmimi davranma-
lıdır. 

mumən, Cənubi Qafqazdakı münasi-
bətlər düzəninin perspektiv strukturu baxı-
mından səmimiyyət kifayət qədər vacib 
amildir, Azərbaycanın mənəvi diktəsinin 

təzahür faktorudur. Bakı İrəvana da sə-
mimi davranmağı diktə edir. Azərbaycan 
liderinin Lavrovla görüşdəki ümidvarlıq 
paradiqması da müəyyən mənada dik-
tənin özüdür. “ midvaram ki, 2023-cü il 
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında mü-
nasibətlərin normallaşmasında irəliləyiş ili 
olacaq. Hər halda biz buna ümid edirik”. 

Dövlətimizin başçısı bildirir ki, Azər-
baycan Ermənistanla düşmənçilik səhifə-
sini tezliklə çevirmək, Cənubi Qafqaza 
sülhü qaytarmaq naminə, həm İrəvanla, 
həm də dostumuz və qonşumuz Rusiya 
ilə müsbət və konstruktiv iş aparmaq əz-
mindədir. Bu deyim Rusiyanı daha çox 
Cənubi Qafqazdakı vasitəçi ampluasın-
dan çıxarır, onu bərabərhüquqlu maraqlı 
tərəfə çevirir. Beləcə, əvvəldə söylədiyi-
miz fikir təsdiqini tapır. Yəni, Rusiya regio-
nal siyasətində “erməni kartı”na fokuslan-
madan daşınır. Bu, Moskvanın ölkəmizi 
bölgənin aktoru imicində qəbul etməsidir. 
Bu, həmçinin Kremlin Qərblə münasibət-
lərindəki hərbə-zorba trayektoriyasından 
uzaqdır. Nəhayət, bu, həm də Azərbayca-
nın Qərb üçün önəminin nəzərə alınması-
dır. Hazırkı qlobal transformasiyalar şərai-
tində Azərbaycan Rusiyanın Qərbə açılan 
pəncərəsidir. 

***
Deməli, indiki məqamda Rusiyaya 

Qərbin Cənubi Qafqaz maraqlarının an-
ti-Azərbaycan elementinə qarşı mübarizə 
cəbhəsi daha aktualdır. Görünür, elə buna 
görə Lavrov ölkəmizin digər ərazilərinin 
Naxçıvanla birləşdirən yolun, konkret 
desək, Zəngəzur dəhlizinin açılmasının 
prinsipial əhəmiyyətini vurğulayır. Nəzərə 
alaq ki, krayna böhranı ilə əlaqədar çə-
tinlikləri səbəbindən bu layihədə iştirak 
Rusiya üçün, sanki, nəfəslikdir. Deməli, 
Moskvanın Ermənistana təkidi dayandır-
ması bu səbəbdən də vacibdir. 

Əlbəttə, Azərbaycan Prezidentinin 
vaxtilə səsləndirdiyi qətiyyətli fikirlərin də 
təkidin, daha doğrusu, Rusiyanın erməni 
təəssübkeşliyinin aradan qaldırılmasına 
müstəsna təsiri var. Nəzərə alaq ki, ölkə-
mizin lideri Zəngəzur dəhlizi layihəsinin 
reallaşmasını “təbii hüququmuz” adlan-

dırıb: “Ondan əlavə, bu layihənin reallaş-
ması, eyni zamanda, 10 noyabr 2020-ci il 
üçtərəfli Bəyanatında da öz əksini tapıb. 
Düzdür, orada “Zəngəzur dəhlizi” sözü 
yoxdur. Çünki “Zəngəzur dəhlizi” terminini 
mən ondan sonra, necə deyərlər, geosi-
yasi leksikona daxil etdim. Ancaq orada 
açıq-aydın göstərilir ki, Azərbaycanın qərb 
rayonları ilə Naxçıvan Muxtar Respublika-
sı arasında nəqliyyat bağlantısı olmalıdır 
və Ermənistan bunu təmin etməlidir. İndi 
Ermənistan bundan boyun qaçırmaq istə-
yir. Faktiki olaraq, üzərinə götürdüyü öh-
dəlikləri iki ildən çoxdur ki, yerinə yetirmir. 
Ancaq bu, bizi dayandırmayacaq. Yəni, 
bizim üçün bu, strateji layihədir və təkcə 
bizim üçün yox, bir neçə qonşu ölkə üçün 
və böyük coğrafiya üçün”.

***
Bəli, Cənubi Qafqaz müstəvisində 

gələcək konturların müəyyənləşməsi mü-
hüm əhəmiyyət daşımaqdadır. Bu müstə-
vidəki rəqabət maraqlı tərəflər arasında 
gedəcəkdir. Diqqət yetirək, Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev Türkiyəyə işgüzar 
səfərə yollandı. Səfərin Lavrovun Bakı-
ya gəlişindən əvvəl baş verməsi təsadüfi 
sayılmır. Deməli, gələcək şəkillənmədə 
regional aktor kimi Ankaranın da mövqeyi 
nəzərə alınmaqdadır. 

Lavrovun 3 3 platformasından söz 
açması da təsadüfi deyil. Bunun özü də 
Rusiyanın Ermənistana fokuslanmaqdan 
daşındığını söyləməyə əsas verir. Axı, 
ölkənin dəstəklədiyi, habelə Bakının müs-
bət yanaşdığı “3 3”, həm də Qərbin regi-
ondakı siyasi aktivliyinə qarşı, müəyyən 
mənada, daxili sipərdir. Bu sipər isə Ru-
siyanın Cənubi Qafqazdakı ənənəvi jan-
darm mövqeyindən çəkilməsi, konstruk-
tivliyi əsas götürməsi anlamına gəlir. Elə 
buna görə Lavrov bildirir ki, Gürcüstanın 
da sözügdedən platformada iştirakı üçün 
“qapılar açıqdır”. Qalır İran və Ermənis-
tan. Rusiyanın baş diplomatı Bakı–Tehran 
münasibətlərində  səmimiyyətin yaranma-
sının vacibliyini ədalət prizmasından izah 
edir. Onun “İran Azərbaycanın diplomatik 
missiyasına qanlı hücumun nəticələrini 
aradan qaldırmaq üçün lazımi tədbirlər 
görməlidir” bəyanatı, heç şübhəsiz, bun-
dan irəli gəlir. Necə deyərlər, problemi həll 
et, hadisəyə hüquqi qiymət ver və bizə 
qoşul.

***
Ermənistana gəldikdə, ölkə hazırkı si-

tuasiyada, həm Rusiyanı, həm də  Azər-
baycanı bezdirməklə məşğuldur. Lavro-
vun təkid məntiqini dilə gətirməsi bunun 
təzahürdür. Bu, habelə, Azərbaycan lide-
rinin vaxtilə söylədiklərinin, bir növ, dava-
mıdır. Dövlətimizin başçısı indiyədək istər 
Ermənistan ilə sülh müqaviləsi, istərsə də 
həmin müqavilənin vacib hissəsi sayılan 
sərhəd məsələsi ilə bağlı çoxsaylı fikirlər 
səsləndirib. Həmin fikirlərdə məsələnin, 
İrəvanın istəyib-istəməməsindən asılı ol-
mayaraq, reallaşacağı demarşı əsas gö-
türülüb: “Ancaq yenə də deyirəm, elə bil-
məsinlər ki, biz daim onlardan sülh tələb 

edəcəyik. Biz, sadəcə olaraq, regionun 
gələcəyi naminə və müharibə riskinin sıfra 
endirilməsi naminə bu təklifi edirik. Yenə 
də deyirəm, əgər Ermənistan buna hazır 
deyilsə, onda bu, olmayacaq. Olmasa nə 
olacaq  Heç nə. Biz nə itirəcəyik  Heç nə 
itirməyəcəyik, nə bu gün, nə sabah. Bəlkə 
də əksinə. Amma itirən tərəf Ermənistan 
olacaq”. 

Yeri gəlmişkən, dövlətimizin başçısı 
yerli televiziya kanallarına müsahibəsində 
də bildirmişdi ki, Ermənistan sülh müqa-
viləsinin qaçılmazlığını anlamalıdır. Prezi-
dentin “onlar bunu nə qədər tez anlasalar 
və nə qədər tez özlərində güc tapıb, ira-
də tapıb buna razılıq versələr, o qədər də 
bölgə üçün yaxşı olacaq”, habelə onun xə-
bərdarlıq mahiyyəti daşıyan daha əvvəlki 
“ancaq seçim etməlidirlər, düzgün seçim 
etməlidirlər. Mən demişəm, bizim xoşniy-
yətli davranışımız şərt deyil ki, əbədi ola-
caq və şərt deyil ki, bu təkliflər əbədi masa 
üzərində qalacaq. Əgər bizim ərazi bütöv-
lüyümüzü tanımaq istəmirlərsə, o zaman 
biz də onların ərazi bütövlüyünü tanıma-
yacağıq. Bizim Ermənistanın ərazi bü-
tövlüyünü tanımamaq üçün bəlkə də yüz 
dəfə daha çox əsasımız var, nəinki onların 
bizim ərazi bütövlüyümüzü tanımaması 
üçün” fikirləri Cənubi Qafqazın gələcək 
düzənində iştiraka çağırış baxımdan da 
son dərəcə vacibdir. 

Əlbəttə, Ermənistan ona ünvanlanmış 
çağırışları nəzərə alıb-almamaqda sər-
bəstdir. Ancaq nəzərə almasa, ölkəmizin 
başçısının “sərhəd bizim istədiyimiz yerdə 
olacaq” deyimi və həmin deyimi əsaslan-
dıran aşağıdakı fikirləri dövriyyəyə girə-
cəkdir: “Çünki hər kəs artıq bunu yaxşı 
bilir, dünya ictimaiyyəti də bilir ki, 1920-ci 
ilin noyabr ayında tarixi torpağımız Zən-
gəzur bizdən ayrılıb Ermənistana birləş-
dirildi, Göyçə də, həmçinin. İrəvan şəhəri 
29 may 1918-ci ildə Ermənistana verildi. 
Yəni, bizim Ermənistanın ərazi bütövlü-
yünü tanımamaq üçün, necə deyərlər, bir 
çox amillərimiz var. Amma buna baxma-
yaraq, gələcək sülh naminə, ölkələr ara-
sındakı əlaqələrin qurulması naminə biz 
buna hazırıq. Amma mən qarantiya verə 
bilmərəm ki, bu, altı aydan sonra da eyni 
olacaq. İstəmirlər, yaxşı, onda olmasın, 
onda görərik nə olacaq”. 

Bəli, qeyd etdiklərimizi ümumiləş-
dirsək, deyə bilərik ki, Lavrovun Bakıya 
səfəri Azərbaycan–Rusiya münasibətlə-
rinin Cənubi Qafqaz seqmentinin ölkələr 
arasındakı ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin 
digər istiqamətlərinə müsbət inteqrasiya-
sına ciddi təkan verdi, əsaslı uzlaşma for-
malaşdırdı. XİN başçısının  Azərbaycan–
Ermənistan nizamlaması kontekstində, 
Rusiyanın sülh müqaviləsinin imzalanma-
sı üçün “öz xidmətlərini təkidlə təklif et-
məyəcək” şəklində dillənməsi isə İrəvana 
aşkar xəbərdarlıqdır. Bu xəbərdarlıq Mos-
kvanın İrəvan üzərindən müdafiə çətirini 
götürməsi anlamını verir. İrəvan nəticə 
çıxaracaqmı, bunu zaman göstərəcək. 

Ə.CA A İR L ,  
“Xalq qəzeti”

BMT-nin müxtəlif təsisatları ilə daimi təmasdayıq. Bizə eks-
pert  biliyi və məsləhətlər nöqteyi-nəzərindən geniş beynəlxalq 
iştirak və yardım lazım olacaq. Çünki indi bizim bərpa etdiyimiz 
ərazi on minlərlə kilometrdən çoxdur... Buna görə də Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatı və qurumları ilə əsas məqsədimiz bir-birimizə 
etimad göstərərək və tərəfdaş olaraq azad edilmiş torpaqları-
mızın bərpa edilməsinə nail olmaqdır.

İlham ƏLİYEV, 
 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 31 il əvvəl martın 2-də Azərbaycan dünya birliyinə üzv seçilmişdir
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Tarixi yer adlarımızın “soyqırımı”
“Qərbi Azərbaycan ərazisində ermənilərin törətdiyi 

saysız-hesabsız cinayətlərdən biri də tarixi yer 
adlarımızın dəyişdirilməsidir. Xalqımızın min illərlə 
yaşamış olduğu bu geniş ərazidə milli varlığmızı təsdiq 
etdiyinə görə saxtakarlıqla  dəyişdirilmiş bu toponimlər 
geniş elmi tədqiqata cəlb edilib”. AMEA Nəsimi adına 
Dilçilik İnstitutunun toponimika şöbəsinin müdiri Elçin 
İsmayılov mediaya bu açıqlamasının davamında bildirib:

– Prezident İlham Əliyevin 
Qərbi Azərbaycana qayıdışla 
bağlı səsləndirdiyi fikirlərdə 
bu torpaqlardan deportasiya-
ya, soyqırımına məruz qalmış 
Azərbaycan əhalisinin tale-
yi ilə bağlı son 200 illik tarix 
üzrə tədqiqatların aparılması 
da zəruri vəzifə kimi qarşıya 
qoyulub. Dövlət başçısının bu 
göstərişi ilə əlaqədar olaraq, 
AMEA-nın Rəyasət Heyətinin 
qərarı ilə akademiyada Qərbi-
Azərbaycanla bağlı yaradılan 
3 tədqiqat qrupundan biri də 
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu-
nun toponimika şöbəsidir. 

Qərbi Azərbaycanda qə-
dim tariximizə şahidlik etmiş 
toponimlər zaman-zaman küt-
ləvi şəkildə dəyişdirilib. mu-
milikdə, Azərbaycan xalqına 

məxsus 60-dan çox toponim 
dəyişdirilib. Bəzi kəndlər yer 
üzündən  tamamilə silinib, 
əhalisi köçürülüb. Bəzi kənd 
və qəsəbələrin adları ermə-
nilər bu ərazilərə köçürüldük-
dən sonra, bəziləri isə azər-
baycanlıların bu ərazilərdən 
tamamilə deportasiyasından 
sonra dəyişdirilib.

Toponimlərlə yanaşı, min-
lərlə mikrotoponim (körpü, bu-
laq,  küçə,  meşə,  dağ, çay və s.) 
də dəyişdirilib. Məlumdur ki, 
hansısa yaşayış məntəqəsin-
də onun adını ifadə edən bir 
toponim, 15-dən çox mikroto-
ponim olur. Bu hesabla Qər-
bi Azərbaycanda, təxminən, 
–8 min ad dəyişdirilib. Biz 

bu adları dürüstləşdirib sis-
temləşdirməklə ermənilərin 

toponomik soyqırımını sübuta 
yetirəcəyik.

Alim daha s nra qeyd 
edib ki, t p nimika ş bəsi 

ərbi Azərbaycan ə iş al-
dan azad edilmiş ərazilərin 

n mastik ahidlərinin tə-
dqiqatı, n mastik mən-
zərəsinin bərpası, adları-
nın müəyyənləşdirilməsi 
məsələləri ilə məş ul lacaq:  

– Şöbədə işğaldan azad 
edilmiş, ermənilər tərəfindən 
adları dəyişdirilən toponim-
lərin adlarının milliləşməsi 

istiqamətində tədqiqatlar apa-
rılacaq. Əminliklə deyə bilərik 
ki, bu məsələnin ölkə əhə-
miyyətli tədqiqatlar olduğu-
nu nəzərə alaraq dövlətimiz, 
o cümlədən AMEA Rəyasət 
Heyəti tərəfindən şöbə qar-
şısında qoyulmuş vəzifələrin 
icrası istiqamətində bütün bilik 
və bacarığımızı səfərbər edə-
cəyik.

azırladı: R.TA İR,  
“Xalq qəzeti”

 XIX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanı işğal etmiş Rusiya imperiyasının himayəsi ilə 
Arazın o tayından köçürülmüş ermənilər üçün İrəvan xanlığının ərazisində “erməni vilayəti”, 
bunun ardınca İrəvan quberniyası yaradılması gəlmə toplumun Qafqazda “Böyük Ermənistan” 
xülyasının yolunda yaşıl işıq yandırmışdır. Erməni qriqorian kilsəsinin fitvası ilə siyasiləşmiş 
erməni hərbi bandaları bu sərsəm və əsassız ideyanı gerçəkləşdirmək  üçün yerli türk-müsəlman 
əhalisinə qarşı  davamlı, kütləvi soyqırımı və deportasiya cinayətləri  törətmişdir.

Romanovların çar sülasinin hökmran-
lığına son qoymuş bolşevik hakimiyyəti 
isə İrəvan quberniyası ərazisinə Zəngə-
zuru, Dərələyəzi, Göyçəni, Dağ Borçalını 
da qatmaqla, bütövlükdə, Qərbi Azərbay-
can torpaqları hesabına Ermənistan döv-
ləti yaratmışdır. Bununla kifayətlənməyən 
erməni daşnak hökuməti Naxçıvana və 
Qarabağa qarşı da iddialar irəli sürmüş, 
Qərbi Azərbaycanda soydaşlarımızın 
soyqırımına və zorakı üsullarla sıxışdırılıb 
çıxarılmasına rəvac vermişdir.

İrəvanda sovet hakimiyyəti qurulduq-
dan sonra mahiyyəti özgə torpaqlarına 
yiyələnmək olan “erməni xəstəliyi”nin 
virusu daha geniş yayılmış, “Böyük Er-
mənistan” avantürası ermənilərin beynini 
daha da zəhərləmişdir. Bu məqsədə nail 
olmaq üçün Ermənistanın türksüzləşdiril-
məsi yerli dövlət siyasəti kimi gerçəkləş-
dirilmişdir.

Azərbaycanlılara qarşı tarixi cinayət-
lər soyqırımı və deportasiya, təqib və 
təzyiqlər,  iqtisadi və mənəvi təhdid si-
yasəti bütün sahələrdə – azərbaycanlı 
kadrların tutduqları vəzifələrdən kənar-
laşdırılmasında, 1928-ci ildən başlamış 
kollektivləşmənin gedişində, mədəni-ma-
arif sferasında, türk mənşəli toponimlərin, 
maddi mədəniyyət abidələrinin adlarının 
kütləvi şəkildə dəyişdirilərək erməniləş-
dirilməsində, milli-mənəvi dəyərlərimizin 
mənimsənilməsində, dini ibadətgahların, 
məscidlərin, qəbirlərin dağıdılmasında 
müxtəliv forma və üsullarla həyata keçi-
rilmişdir. Türk mənşəli yer-yurd adlarının 
dəyişdirilərək erməniləşdirilməsində əsas 
məqsəd bu ərazilərin azərbaycanlılara  
məxsus olduğunu tarixin yaddaşından sil-
mək olmuşdur.

1922–1923-cü illərdə qaçqınlıqdan 
Qərbi Azərbaycana qayıdan 1 0 mindən 
artıq azərbaycanlı əhalinin 55 min nəfə-
ri erməni şovinist dairələrinin yaratdığı 
problemlər nəticəsində yenidən Azərbay-
cana və başqa ölkələrə üz tutmağa məc-
bur olmuşdur. Ermənistanın kommunist 
cildinə girmiş daşnak hakimiyyəti İrəva-
na  geri dönən azərbaycanlıların burada 
oz doğma yurdlarında məskunlaşmasını 
müxtəlif vasitələrlə əngəlləmişdir.  1925-ci 
ildə Ermənistanda 120 min azərbaycanlı 
yaşayırdı ki, bunun da 6 min nəfəri İrəvan 
şəhərinin payına düşürdü.

1918-ci ilə qədər Qərbi Azərbaycanda 
əhalinin əksəriyyətini təşkil edən soydaş-
larımızın inqilabdan sonra sayının kəskin 
şəkildə azalması, ermənilərin isə artımı 
təkcə İrəvan şəhərində deyil, eyni za-
manda, bölgələrdə də ictimai-siyasi, ədə-
bi-mədəni mühitinə də öz təsirini göstər-
məyə bilməzdi. Sovet hakimiyyətinin ilk 
illərində də azərbaycanlıların təqib və 
təzyiqlərə, deportasiyaya məruz qalması 
gedişində 1929-cu ildə İrəvana xaricdən 
2 min 258 nəfər, 1930-cu ildə 1610 nəfər 
köçürülmüşdür. Bu ermənilərin yerləşdiril-
məsi üçün 1929-cu ildə 806, 1930-cu ildə 
isə 1018 nəfər azərbaycanlı İrəvandan 
çıxarılmışdır. 

Əvvəlki illərlə müqayisədə İrəvanda 
yaşayan azərbaycanlıların sayı getdikcə 
azalmağa başlamışdır. Millətçi erməni 
rəhbərliyi savadlı azərbaycanlılara dözül-
məz şərait yaratdığı üçün orta məktəb-
lərdə dərs deyən müəllimlər, ziyalılar və 

digər peşə sahibləri maddi çətinliklərə və 
mənəvi sıxıntılara dözə bilməyib İrəvanı 
tərk etmişlər. Əvvəlki illərlə müqayisə-
də İrəvanda yaşayan azərbaycanlıların 
sayı getdikcə azalmağa başlamışdır. 
1920–1930-cu illərin ortalarından başla-
yaraq ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 
siyasi-mənəvi soyqırım siyasəti mərhələ-
li şəkildə davam etmişdir. Ermənistanın 
şovinist hakim dairələri azərbaycanlıların 
qədim dini və adət-ənənələrinin sıxışdırıl-
ması, hətta yasaq edilməsi istiqamətində 
də ən iyrənc üsullardan istifadə etmişlər.

Ermənistan Kommunist Partiyası 
Mərkəzi Komitəsinin Ermənistan ərazi-
sinin rayonlaşdırılması haqqında 12 iyul 
1929-cu il tarixdə qərarı ilə respublikada 
5 qəza və 31 rayon təşkil olunmuşdur. 
Rayonlaşdırma zamanı bir sıra azərbay-
canlılar sıx yaşayan kəndləri parçalamaq 
məqsədi ilə həmin bölgələri ermənilərin 
çoxluq təşkil etdiyi rayonların tabeçiliyinə 
keçirmişlər.

1929-cu ildən başlayaraq kənd təsər-
rüfatının kollektivləşdirilməsinin həyata 
keçirilməsi  tədbirləri Ermənistanda azər-
baycanlılar yaşayan ərazilərdə ən sərt 
şəkildə tətbiq edilmişdir. Kənd təsərrüfa-
tının yenidən qurulması prosesi zamanı 
ən yaxşı təsərrüfatçıları  “qolçomaq” , “ək-
sinqilabçı”, “şübhəli ünsür” adı ilə saxta 
ittihamlar əsasında Sibirə və Qazaxıstana 
sürgün etmişlər. Beləliklə, də kolxoz sədr- 
lərindən tutmuş MTS siyasi şöbə rəisi və 
digər yuxarı vəzifələrə ermənilərin təyin 
olunması, azərbaycanlıların isə sıxışdı-
rılaraq kənarlaşdırılması daha da kütləvi 
xarakter almışdır.

1930-cu ildə Ağasi Xancyan Ermənis-
tan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitə-
sinin birinci katibi seçildikdən sonra azər-
baycanlılara qarşı təqib və təzyiqlər daha 
da sərtləşərək amansız xarakter almışdır. 
Kolxozları möhkəmləndirmək, təsərrüfat-
ları dirçəltmək adı altında, yeni mütəxəs-
sis qüvvəsinə ehtiyac olduğunu bəhanə 
gətirərək xaricdən ermənilərin  Ermənis-
tana kütləvi şəkildə köçürülməsi siyasəti 
həyata keçirilmişdir. Vaxtilə azərbaycan-
lıların öz zəhmətləri hesabına qazanmış 
olduqları var-dövləti, əmlakı müsadirə 
edilmiş, özləri isə cəzalandırılmışdır. 

1931-ci ildə Ermənitan Xalq Komissar-
ları Sovetinin sədri Ter-Qabrielyan Fran-
sada səfərdə olarkən orada nəşr olunan 
“Bizim yolumuz” adlı qəzetə müsahibə 
vermiş, səfərinin məqsədini açıqlayaraq 
Fransada yaşayan ermənilərin bir hissə-
sinin Ermənistana köçürülməsi niyyətində 
olduğunu bildirmişdir. Elə həmin ildə Fran-

sadan və Yunanıstandan Ermənistana 1  
min erməni köçürülmüşdür.

Sonrakı iki il ərzində Ermənistan rəh-
bərliyi on minlərlə ermənini qəbul etmək 
niyyətini elan etmişdir. Xaricdən köçüb 
gələn ermənilər Tfuda, Ani-Pemzada və 
Zorakeşdə yerləşdirilmişdilər. 1933–1934-
cü illərdə isə Qərbi Azərbaycana daha 8 
min 500 erməni köçürülmüşdür. mumiy-
yətlə, 1920-ci ildən 1936-cı ilə qədər xari-
ci ölkələrdən Ermənistana 42 min erməni 
köçürülmüşdür.

193 –1938-ci illərdə repressiyalarla 
əlaqədar ermənilərin azərbaycanlılara 
qarşı təzyiqi müxtəlif bəhanələrlə daha 
da güclənmişdir. Sovet hakimiyyətinin, o 
cümlədən müxtəlif vəzifələrdə çalışan er-
məni şovinistlərinin əli ilə misli görünmə-
miş repressiyalar həyata keçirilmişdir. Bu, 
əvvəlki dövrlərdə Azərbaycan türklərinin 
kütləvi şəkildə sıxışdırılması prosesinin 
məntiqi davamı idi.  Azərbaycanlı ziyalıla-
ra türk casusu, panturkist damğası vura-
raq onları  ya məhv edir, ya da ölkədən 
qovurdular. 

Bu saxta ittihamlar əsasında həmin 
dövrdə təkcə İrəvan şəhərindən 2 mindən 
artıq ziyalı repressiya qurbanı olmuşdur. 
Daşnakxislət erməni kommunistləri azər-
baycanlılara qarşı planlı şəkildə “antisovet 
təbliğatçı”, “sovet hakimiyyətinin düşməni” 
kimi saxta ittihamlar irəli sürmüşlər. Qon-
darma ittihamlar əsasında Ermənistan-
da 60 minə yaxın azərbaycanlı amansız 
repressiyanın qurbanı olmuşdur. 1936–
193 -ci illərin repressiyası zamanı Miko-
yan-Yejov-Beriya arayışı əsasında Azər-
baycan kəndliləri əksinqilabçı elementlər 
kimi güllələnmiş, ölkədən qovulmuş, həbs 
edilmiş, mal-mülkü əlindən alınmışdır. 

Azərbaycanlıların sıxışdırılması o 
dərəcəyə çatmışdır ki, Ermənistan KP 
MK və eləcə də Ermənistan XKS yanında 
“Azsaylı xalqlar şöbəsi” ləğv edilmiş, bü-
tün təşkilatları “xalq düşmənləri”ndən tə-
mizləmək adı altında komissiyalar yarat-
mışdır. Azərbaycanlılara qarşı repressiya 
o qədər geniş və qəddar xarakter almışdır 
ki, bu siyasət türkün düşməni olan, lakin 
SSRİ-də sabitliyin qorunmasına can atan 
mərkəzi sovet rəhbərliyini də narahat et-
mişdir. Anastas Mikoyanın və onun əlal-
tılarının əlinə fürsət düşmüşdür ki, onlar 
türkləri (həm Ermənistanda, həm də Azər-
baycanda) məhv edə bilsinlər.

1940-cı illərdən sonra azərbaycanlı-
lara qarşı aparılan siyasi-mənəvi terrorun 
yeni mərhələsi başlanmışdı. Azərbaycanlı 
ziyalıların, müxtəlif idarə və müəssisələr-
də, partiya və dövlət orqanlarında çalışan 
kadrların vəzifələrdən tamamilə kənar-
laşdırılması prosesi özünün kulminasiya 
nöqtəsinə çatmışdı. 

Ermənistanın millətçi rəhbərliyi Mosk-
vadakı havadarlarının himayəsi ilə 194 -
ci il dekabr ayının 23-də SSRİ Nazirlər 
Sovetinin “Ermənistan SSR-dən kolxoz-
çuların və digər azərbaycanlı əhalinin 
Azərbaycan SSR-nin Kür-Araz ovalığına 
köçürülməsi haqqında” qərar qəbul etmə-
sinə  nail olmuşdur. O vaxtlar SSRİ Nazir-
lər Soveti sədrinin müavini olan Anastas 
İvanoviç Mikoyanın hazırladığı plan əsa-
sında Stalin tərəfindən qəbul edilmiş bu 
qərar azərbaycanlılara qarşı növbəti tarixi 
cinayət idi.

Avantürist  Nikita Xruşşovun hakimiy-
yətə gəlməsi Ermənistanda milli ayrı-seç-
kilik ovqatını daha da gücləndirmişdir. 
Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların 
köçürülməsi prosesi bundan sonra da 
mərhələ-mərhələ  davam etdirilmişdir. 
Mərhələli köçürülmə prosesi ermənilərin 
uzun illərdən bəri “Türksüz Ermənistan” 
yaratmaq ideyasına zəmin yaratmış və 
nəhayət, 1988-ci ildə monoetnik Ermənis-
tan respublikasının yaradılması ilə sonuc-
lanmışdır.

Cəlal ALLA VER İYEV, 
 il l iya üzrə əlsə ə d kt ru, 

d sent

İnstitutu bitirib təyinatla Aərbaycanın rayonlarının birində 3 il işlədikdən sonra 
Sisiana qayıtmaq, doğma Ağudi kəndində fəaliyyətimi davam etdirmək  qərarına 
gəldim. Bu fikirlə də 1985-ci ilin sentyabrı ərəfəsində rayon təhsil şöbəsinin 
Arakelyan familiyalı müdirinin qəbulunda oldum. Sənədlərimə diqqətlə baxdıqdan 
sonra məni başdan-ayağa təəccüblə süzüb dedi:

–Peşman olmusan  Olarsan də...
Arakelyan bir anlıq sözünə ara verib 

soruşdu ki, ədəbiyyatçısan, yəqin, bilər-
sən, sizin bir yazıçı olub, Əyyub Abasov, 
“Zəngəzur” adında kitab yazıb, ondan 
xəbərin var

 –Yox,– dedim. Doğrudan da, bu ro-
manın adını eşitsəm də oxumamışdım. 

Arakelyan qayıtdı ki, o Əyyub bizim 
Şəki kəndindəndir, namərd çıxıb, ermə-
nini yamanlayıb, Andranik kimi bir cən-
gavəri insan qanına susayan cəllad kimi 
göstərib. Düz edib  Suala özü cavab 
verdi: “Yox, yox, Andranik də torpağın, 
millətin azadlığı uğrunda savaşıb... Heç 

bilirsən sizin türklər o zaman Türkiyədə 
bizimkilərin başına hansı oyunlar açıb-
lar . Andranik oradan canını götürüb 
bura qaçıb”.

...Kənd kitabxanasında “Zəngəzur” 
romanı yox idi. Kitabxanaçı da belə 
adda kitabın varlığından-yoxluğundan 
xəbərsiz idi. 

Ağudidə müəllim işlədiyim 2 ildə də, 
sonrakı dövrdə də bu söhbəti unutma-
mışdım. İllər keçəndən sonra “Zəngə-
zur” romanını oxuyanda Arakelyanın 
“Zəngəzur” həqiqətlərindən niyə qov-
rulduğunu anladım. Andranikin insan-
lıqdankənar əməllərini gözlərim önündə  
canlandırdım və o kitabın sovet qadağa-
sına niyə tuş gəlməsini, kitabxanalardan 
niyə  yığışdırılmasını, təkrar çapının nə 
səbəbdən  qadağan olunmasını dərk 
etdim.  

Əyyub Abasov romanda özünün 
uşaqlıq dünyasına dərin iz salan ermə-
ni vəhşiliyini – tarixi faktı bədii həqiqətə 
çevirmişdir. Əsərdə  həyat müşahidələri 
son dərəcə zəngindir. Təbiət təsvirləri-
nin özünəməxsusluğu adamı heyrətə 
salır. Sisian türklərinin yaşayış tərzi, on-
ların zəhmət sevgisi, xarakterlərindəki 
etibar, sədaqət kimi keyfiyyətlərin çətin 
anlarda üzə çıxması özünü qabarıq bü-
ruzə veriir. 

Türkün qanını içməyə həmişə hazır 
olan ermənilərin qəddarlığı 1828-ci ildə 
Türkmənçay müqaviləsi imzalanandan, 
İrandan ermənilərin Azərbaycan əra-
zisinə köçürülməsindən sonra öz pik 
nöqtəsinə çatıb. Sovet hakimiyyəti er-
məni vəhşiliyini bizə unutdursa da, er-
mənilərin içindən kin-küdurəti təmizləyə 
bilmədi. O dönəmdə sovet ideoloji siste-
mi hər iki xalq arasında “dostluq telləri-
nin qırılmazlığına”  həsr olunan bədii nü-
munələrin çapına xüsusi önəm verirdi

“Zəngəzur”da  da Ermənistan – 
Azərbaycan “dostluğuna” geniş yer veri-
lib. Yazıçı bu yolla “Zəngəzur”un çapına, 
sovet senzurasından keçməsinə nail 
olub. Bununla yanaşı, “Sovet Ermənis-
tanı – Azərbaycan “qardaşlığı”nın arxa-
sında daşnak Andranik, Karo, Njde kimi 
qaniçən cəlladların törətdikləri kütləvi 
qırğınların da üstünə işıq salıb. Guya, 
sovet hakimiyyəti bu düşmənçiliyi, “uçu-
rumu” aradan qaldırıb... 

Bəli, əsərin zahiri görüntüsü, mən-
zərəsi belədir. Əslində isə Əyyub 
Abasov “xalqlar dostluğu” fonunda er-
mənilərin qəddarlığını, satqınlığını və 
ikiüzlülüyünü, eləcə də onların çörək 
kəsdiyi, qardaş dediyi türkü arxadan 
vurmaq kimi namərdliklərini də ustalıqla 
canlandırıb.

Romanın birinci hissəsinin 1953 – 
1956-cı illərdə yazıldığını nəzərə alsaq 
və  dövrün siyasi ab-havasını gözlərimiz 
önündə canlandırsaq, yazıçının böyük 
cəsarət və qətiyyət sahibi olması oxu-
cuda heç bir şübhə yeri qoymur. Başqa 
sözlə, 1905 – 1918-ci illər hadisələrinin 
təsvir edilməsi, ermənilər tərəfindən 
azərbaycanlıların yurd-yuvalarının xara-
ba qoyulması, bütün bunların – vəhşili-
yin,  vandalizmin Azərbaycan oxucusu-
nun diqqətinə bədii şəkildə  çatdırılması 
ilə Əyyub Abasov milli vətəndaşlıq b r-
cunu ləyaqətlə yerinə yetirib.                          

Romanı oxuduqca Əyyub Abaso-
vun erməni xislətindəki hiyləgərliyi, xə-
yanətkarlığı, qəddarlığı, rəzaləti bəzən 
açıq, bəzən də üstüörtülü şəkildə, həm 
də məharətlə təsvir etməsinin  şahidi 
oluruq. Yazıçı tarixi hadisələrin fonun-
da sadə ermənilərin azərbaycanlıların 
sadəlövhlüyündən,  xeyirxahlığından, 
q naqpərvərliyindən yararlanmalarını 

bədii lövhələrlə canlandıraraq xalqımı-
zın ürək genişliyini, mənəvi zənginliyini 
nəzərə çarpdırıb. 

Yazıçı Azərbaycanın tarixi ərazisi 
Zəngəzurda türklərə qarşı kütləvi s yqı-
rımın təşkilatçısının  və icraçısının And-
ranik zanyan olduğunu yaxşı bilirdi. 
Şübhəsiz ki, Əyyub Abasov bu insan  
qatilinin, terrorçunun 1918-ci il iyunun 
14-də bədnam Bakı k missarlarının rəh-
bəri Şaumyana ünvanladığı teleqramın-
dan da xəbərdar idi: “Hazırda Naxçıvan 
qəzasındayam. Başçılıq etdiyim dəstə 
ilə burada  özümü Rusiya Respubli-
kasının ayrılmaz tərkib hissəsi hesab 

edirəm. Türkiyə q şunlarının Naxçıvan 
ərazisinə daxil lmasına mane lmağa 
çalışacağam. Cavab və sərəncamınızı 
gözləyirəm. General-may r Andranik”.

Fikir verin, Andranik teleqramdakı 
üç-dörd cümlə ilə bütün planını, məqsəd 
və vəzifəsini açıqlayıb. “Özünü Rusiya-
nın ayrılmaz tərkib hissəsi hesab edən”, 
başqa sözlə, rusların himayəsinə arxa-
landığını, onlardan güc aldığını dilə 
gətirən bu cani türk q şunlarının Naxçı-
vana daxil lmasına mane lmağı əmin-
liklə vəd edir və  sərəncam gözləyir–qır-
ğına, talana başlamaq sərəncamını  O 
cərəncam verilir və Zəngəzurda, Sisian-
da Andranik nələr törətmir .

Bu da Azərbaycan türklərinin bol-
şevik cildinə girərək insanlıq simasını 
itirmiş digər qatilinin – Şaumyanın And-
ranikə cavabı: “Culfa, xalq qəhrəmanı 
Andranikə. Sizin teleqramınızı aldım. 
Teleqramın tam mətnini M skvaya, 
mərkəzi hökumətə çatdırdım. Sizin si-
manızda öz tərəfimizdən əsl xalq qəhrə-
manını salamlayıram”. 

Şaumyanın – sovet Rusiyasının 
Bakıdakı təmsilçisinin, türk qanına su-
sayan yalquzaq xislətli ermənin iç üzü, 
xisləti, riyakarlığı bu mətndən aydın gö-
rünmürmü

Şaumyanın Andraniki “xalq qəhrə-
manı” adlandırmasının səbəbi “Zəngə-
zurda”dakı  aşağıdakı parçanı oxumaq-
la açılır: “...İkimərtəbəli evin qabağında 
böyük bir izdiham vardı. Öz araların-
da kədərli-kədərli danışan, cır-cındalı 
adamlar nə isə bir xəbər gözləyirdilər. 
Bir xeyli keçəndən sonra 58-60 yaşla-
rında, orta boylu, enli kürəkli, başı-bığı 
çallaşmış, rus generalı paltarında bir 
adam içəridən balkona çıxdı. Onu görən 
kimi hamı:

–Andranik paşa  Andranik paşa –
deyə əl çaldı.

Andranik əlini qaldırıb onların sakit 
olmalarına işarə etdi. Hamı sakit olub, 
gözünü ona dikdi.

Andranik dedi:
–Qaxdaqanlar (Qaxdaqan, ermənicə 

qaçqın deməkdir-Əyyub Abasov)   Elin-
dən, kəndindən ayrı düşmüş ermənilər  
Mən sizin dərdinizi bilirəm. Yaşama-
ğa eviniz, əkməyə torpağınız, yeməyə 
çörəyiniz yoxdur. Siz onları Ərdəhanda, 
Qarsda, Sarıqamışda qoydunuz. Bur-
da isə sizin dərdinizə ağlayan, qeydi-
nizə qalan yoxdur. İndi məndən kömək 
istəməyə gəlmisiniz. Mən əlimdən gələ-
ni eləyəcəyəm. Mən sizi bu hala salan 
türklərdən Türkiyədə intiqam ala bilmə-
dimsə, Qafqazda, bax, bu Zəngəzurda 
alacağam. Gözləyin, o günü gözləyin  
İndi evinizə gedin

“Bəs haçan  Biz axı dolana bilmirik ” 
–deyən səslər ucaldı.

Andranik onların suallarına, dediklə-
rinə fikir verməyib, içəri girdi ”

Türkün qanını içməyə hazır olan qul-
durun sözlərinə fikir verirsinizmi . “Mən 
sizi bu hala salan türklərdən Türkiyədə 
intiqam ala bilmədimsə, Qafqazda, bax, 
bu Zəngəzurda alacağam. Gözləyin, o 
günü gözləyin ”. 

...O gün uzaqda deyildi, bir azdan 
Andranik Şəki, Ağudi, Qızılcıq, Vağudi... 
kəndlərini odlara qalayacaqdı, türklərə 
qarşı rəzalətini ortaya qoyacaqdı... 

“Zəngəzur” romanında riyakar Şa-
umyanın “xalq qəhrəmanı” adlandırdığı 
Andranikin vəhşiliyinin təsviri verilən bir 
səhnəyə–onun “türklərdən Türkiyədə 
ala bilmədiyi  intiqamı Zəngəzurda aldı-
ğına” diqqət yetirin: “Andranik zunya-
nın əsgərləri kəndə aşağı tərəfdən daxil 
oldular. Yamacın ətəyində bir neçə ev 
alışıb-yandı. Comərd təkid eləyirdi ki, 
adamlar nəyi bacarırlarsa götürüb dağ-
lara çəkilsinlər. Haray-həşir, arvadların 
hönkürtüsü, uşaqların ağlaşması kəndi 
başına almışdı. Sanki qayalar da Zən-
gəzur torpağında bas verən müsibətə 
laqeyd qala bilmirdi. Atlar, yuklənmiş 
ulaqlar, qorxudan boyürən öküzlər, inək-
lər–hər şey bir-birinə qarışmışdı. Kənd-
də qalan yalnız dərd-sərdən ağlı çaşmış 
və öz həyatını evdən ayrı təsəvvür et-
məyən qocalar idi...”. 

“Zəngəzur”da qələmə alınan ha-
disələr qondarma, qurama deyil, gerçək-
dir. Bu reallıq, səmimiyyət hər cümlədə, 
hər abzasda açıq-aydın nəzərə çarpır. 
Bu da müəllifin müşahidələri–o ağır, 
məşum illəri yaşaması, hələ uşaqkən  
xalqının müsibətlərini gözlərilə görməsi, 
doğmalarını itirməsi ilə bağlıdır. 

Vaqi  BAYRA V,  
“Xalq qəzeti”

Qərbi Azərbaycanda  
erməni “sovet” millətçiliyi

“Zəngəzur” romanı  
erməniləri niyə qıcıqlandırırdı?



Tarixin dərsləri
Yenidən kim-kimi:  

Qərb, yoxsa Rusiya?
Ukrayna məsələsi yenə gündəmdədir.  ABŞ prezidenti Cozef Baydenin səfəri 
prosesdə canlanmaya səbəb olub. Liderlərin Kiyevə bundan öncəki səfərləri ilə 
bağlı siyasi təcrübə müharibə meydanında daha ciddi dəyişikliklərin olacağını 
deməyə əsas verir. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin ötən günlərdə Federal 
Məclis önündə çıxışı isə sahədə vəziyyətin heç də Rusiyanın xeyrinə olmadığını 
göstərdi. Tam bir təbliğat məqsədli görünən çıxışda iki hədəf var idi: Qərb və rus 
xalqı. Qərbə yönəlik ismarıclar təhdid və hədyanlarla zəngin idi. Müharibənin 
əsl səbəbkarının qarşı tərəf olduğu diqqətə çatdırılırdı. Xalqa yönəlik mesajlar 
isə “Niyə biz müharibə edirik?” sualını verən cəmiyyəti savaşın vacibliyinə 
inandırmağa yönəlmişdi. 

Putin xalqının ruh düşkünlüyünü ara-
dan qaldırmaq və yaxın gələcəkdə “bo-
ğazına çökməmək” üçün səbəbləri Ru-
siyadan kənarlaşdırmağa çalışırdı. Putin 
cəmiyyəti bu müharibənin milli təhlükə-
sizlik maraqları uğrunda aparıldığına 
inandırmağa çalışır və başqa yollarının 
olmadığını göstərir. Ən əsası isə Rusiya-
nın hazırkı vəziyyətinə don geyindirmək 
təşəbbüsü də ortadaydı. Gələcəyə yönə-
lik nikbin proqnozlar verir. Müharibənin 
əsla Rusiyanın sonunu gətirməyəcəyini 
ifadə edir. Putin inandırmağa çalışırdı ki, 
müharibədən əziyyət çəkən yalnız qar-
şı tərəfdir, ölkəsi isə, əksinə, güclənir. 
Halbuki bu fikirlərin əsassız olduğunu 
təsdiqləmək üçün bir arqument yetərlidir. 
Belə ki, enerji sahəsinə qoyulan sank-
siyalar nəticəsində Rusiya iqtisadiyyatı 
gündəlük 150 milyon dollar vəsait itirir. 
Putin xüsusən canlı qüvvə ehtiyatları ilə 
öyünməyə çalışdı. 

Hər kəsə agahdır ki, müharibənin 
taleyini əsgərlər deyil, hərbi texnikalar, 
müttəfiqlər, təbliğat və ruh yüksəkliyi həll 
edir. Bu amillər krayna ordusuna daha 
çox xasdır. Bu yöndə Baydenin səfərinin 
olduqca böyük əhəmiyyəti var. O, səfər 
nəticəsində kraynaya 00 ədəd tank, 
1000 ədəd piyadaların döyüş maşını 
verəcəyini və 500 milyon dollar yardım 
ediləcəyini açıqladı. Etdiyi səfərlə həm 
də bütövlükdə Qərbin kraynanın yanın-
da olduğu mesajını verərək ordunun ruh 
yüksəkliyini qaldırdı. Buna qarşılıq, sa-
vaşın eskalasiyasından bir söz deməsə 
də, nüvə silahına dair strateji raketlərin 
ləğv edilməsi ilə bağlı START müqavilə-
sindən çıxış eskalativ qərar idi. Putin 
müqavilədən çıxmayacaqlarını desə də, 
müqavilə ilə bağlı öhdəliklərini dayandı-
racaqlarını açıqladı. 

Hazırda Putinin əsas hədəfi ilk növ-
bədə hakimiyyətini qorumağa çalışması, 
ikincisi, kraynada işğal etdiyi 4 vilayə-
tin administrativ sərhədlərinə çıxmaqdır. 
Əsas döyüşlər isə Luqansk, Donetski, 
Zaporoji, Xerson və Xarkovda gedir. 
Xarkovun 90 faizini krayna azad edə 
bilib. Sonuncu ağır döyüşlər Baxmut, 
Soledarda gedir. Son günlər Zaporojye 
vilayətində döyüşlər gedir. Zaporojye 
vilayəti istiqamətində rusların döyüşlər 

aparmaları diqqəti daha çox Baxmut və 
Soledardan ayırmağa yönəlib. Baxmut 
strateji bir yoldur. Buna dörd yol da deyir-
lər. O istiqamətdə dəmir yolu, quru yolu 
var. Təminat baxımından strateji bir əra-
zidir. Ora həm krayna, həm də Rusiya 
üçün əhəmiyyətlidir. Silahlanma təminatı 
üçün önəmi çoxdur. Lakin rus ordusu 6 

aydır ki, burada 100 metr belə irəliləyə 
bilməyib. Bunlar göstərir ki, ikinci hədə-
fin yerinə yetirilməsi üçün heç bir ciddi 
irəliləyişin baş verməməsi artıq birinci 
hədəfdə də, yəni hakimiyyətin qorunma-
sında fiaskoya gətirib çıxarır. Fiasko tək 
bu məqamlarla bağlı deyil. Putinin ABŞ-
la bağlı siyasəti də əks-effekt verdi.

ABŞ NATO-nu Şərqə doğru daha 
da genişləndirdi. Finlandiya və İsveçin 
də NATO-ya üzvlüyü ilə Baltik dənizi 
NATO dənizi halına gəlmək üzrədir. Va-
şinqton Arktikadakı mövqelərini daha 
da gücləndirir. Fransa və Almaniyanın 
Avropanın strateji muxtariyyət siyasəti 
iflasa uğradı, Almaniya və Rusiya ara-
sında strateji yaxınlaşmanın önünə k-
rayna səddi çəkildi, Avropada Polşa və 

krayna kimi önəmli ABŞ peykləri olan 
quru gücləri Fransa və Almaniyanın qar-
şısına çıxarıldı, Avropanın iqtisadi olaraq 
ABŞ-dan asılılığı daha da artdı. Avropa 
iqtisadiyyatı daha da zəiflədildi, Rusiya 
iqtisadiyyatı təcrid edildi, “Şimal axını-2” 
boru kəmərinin partladılması ilə Rusiya-
nın Avropada enerji hegemonluğuna son 
qoyuldu. Avropanın boşalan silah anbar-
larını ABŞ öz silahları ilə doldurmaqla 
Avropanın silah bazarında mövqelərini 
daha da gücləndirdi.
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Ermənilərin soyqırımı yalanlarını, qonşularına aqressiv münasibət tarixini 
araşdırdıqca qarşımıza bir-birindən maraqlı faktlar çıxır. Bu riyakarlığı onların 
başbilənləri də etiraf edirlər. Əlimizdə Türkiyənin “Qaynak” Yayınlarının 
buraxdığı bir kitab var. Kitabda vaxtılə sovet Ermənistanın ilk baş naziri olmuş 
Ovanes Kaçaznuninin etirafları yer almışdır. Bu, bir raportdur. 1923-cü ilin 
aprel ayında Buxarestdə Daşnaksütyun partiyasının qurultayına göndərilmiş, 
Ermənistanda çapı qadağan edilmiş tarixi raport. Kitab belə adlanır: “Daşnak 
partiyasının edə biləcəyi bir şey yoxdur”. Müxtəlif dillərdə yayımlanan hissələri 
Avropa kitabxanalarından toplanmış və türkcəyə çevrilmişdir. Bu kitab başdan-
başa məkrli və iqrçi erməni partiyasını ifşa edən çıxış və iddialardan ibarətdir.  
Kaçaznuni bəlkə, özü də istəmədən etiraf edir ki, düşmənçiliyi ilk olaraq onlar 
başlamışlar. Bəs haqqında bəhs etdiyimiz Ovanes Kaçaznuni kimdir?

O, 1918-ci ildə  qurulan Ermənistan 
(Ararat-müəllif) dövlətinin ilk baş naziridir. 
Daşnak hökumətini 1919-cu ilin avqust 
ayına qədər, 13 ay idarə etmişdir. O, eyni 
zamanda Daşnaksütyun partiyasının 
qurucularından biri və idarə heyətində 
təmsil olunmuş şəxsdir. Bir sözlə, türk-
lərə qarşı ən məkrli erməni partiyasının 
önəmli simalarından olmuşdur. Qafqaz-
da erməni şovinizminin ayaq açıb ye-
riməsində özünün də xidmətləri olmuş bu 
şəxs bir müddət sonra, nəhayət, anlayır 
ki, onlar böyük dövlətlər, xüsusilə ruslar 
tərəfindən istifadə ediliblər. Ona görə də, 
qəti şəkildə onları ittiham edərək yazır: 
“Bizim problemlərimizin rusları maraqlan-
dırmadığı və lazım olanda heç tərəddüd 
etmədən cəsədlərimizin üstündən keçə 
biləcəklərini biz bir siyasi partiya olaraq 
unutmuşduq. Rusların bizə qarşı alçaqca 
davrandıqlarına dair inancımızda sanki 
xüsusi bir təsəlli gizlənirdi”.  

Əlbəttə, çar Rusiyasının “Parça-
la-hökm sür ” siyasəti bundan ibarət idi. 
İki toplumu bir-birinə qarşı qaldırmaq və 
bölgəni rahatca idarə etmək. Böyük ədi-
bimiz Cəfər Cabbarlının məşhur 1905-ci 
ildə  dramındakı Atan kazaklardır  ifa-
dəsi bu vəziyyəti çox dəqiq əks etdirir. 
Çar və sovet imperiyaları dönəmində ha-
kimiyyət dairələri bu metoddan gen-bol 
istifadə edirdi. Ermənilər də onlara siyasi 
alət kimi baxan hakimiyyət dairələrinin və 
ideoloq kilsə xadimləri və yazıçılarının 
felinə uyurdular. Bu isə onların bədbəxt-
çiliyinin əsasını qoyurdu. 

Kaçaznuni müraciətində yazır ki, 
başımıza gələn hər şeydə xarici günah-
kar axtarılması və başqa hər kəsin bizə, 
sanki, borclu olması düşüncəsi ən böyük 
səhv idi. O,  daşnakların sadəlövhcəsinə 
hər dəfə bir qüvvəyə inanmasını tənqid 
edir, onları xülyalara inanmaqda ittiham 
edir: “Dənizdən-dənizə xülyası üçün üs-
yana qalxdıq. Hadisələrin səbəbi bizik, al-
dadıldıq. Türklərin həyata keçirdikləri köç 
siyasəti (Təhcir-müəllif) məqsədəuyğun 
idi.  Günahı özümüzdə axtarmalıyıq. Yüz- 
illərlə bir yerdə mehriban yaşamışdıq. 
İndi isə türklərə baxacaq üzümüz qalma-
mışdır”. 

Erməni baş nazir daha sonra yazır ki, 
Daşnaksütyunun bütün qonşularla prob-
lemi var idi, bu fürsətdən gürcülər çox 
yaxşı bəhrələnir və inkişaf edirdilər. Bakı 
o zaman həm kommissarlığın, həm də 
bolşeviklərin mərkəzi rolunu oynayırdı. 
Daşnaklar isə istəsəydilər bolşeviklərə 
qarşı müsavatla birləşə bilərdilər, amma 
bu mümkün deyildi. Onlar müsavat dikta-
turasındansa, bolşevik diktaturasını daha 
üstün tutdular.

Kaçaznuni erməni dövləti hələ elan 
edilməmişdən öncə “Cənubi Qafqaz 

Seymi” dönəminə toxunaraq yazırdı ki, 
türklər bizim rəsmən  Rusiyadan ayrıl-
mağımızı istəyirdi. Amma  danışıqlar nə-
ticəsiz qaldı.  Məlumdur ki, üç müstəqil 
respublika elan edilməmişdən öncə 
Zaqafqaziya Seymi deyilən dövlət yara-
dılmışdı. Burada Cənubi Qafqazın əsas 
üç milləti – azərbaycanlılar, gürcülər və 
ermənilər təmsil olunurdu. Türklər Ərzu-
rumu və Batumini tutduqdan sonra sey-
min işi çətinləşdi.  Gürcü və ermənilər 
Rusiyadan ayrılmağa meyil etmədilər. 
Azərbaycanlılar isə türklərlə eyni fikirdə 
idi. Nəhayət, bu seym  türklərin hücum və 
təzyiqlərinə dözməyərək özünü buraxdı 
və bu üç icma öz dövlətlərinin müstəqil-
liklərini elan etdilər.  Kaçaznuni qeyd 
edir ki, həmin geostrateji qarışıqlıq vax-
tı erməni nümayəndə heyəti Paris Sülh 
Konfransında “Dənizdən – dənizə Ermə-
nistan” ideyasını irəli sürürdü və o bunu 
ciddi tənqid edərək əlavə edir ki,  bu, Pa-
ris ermənilərinin tələbi idi ki, nümayəndə 
heyəti də bu ovqata boyun əydi. Kaçaz-
nuninin bu fikirləri bir daha onu sübut edir 
ki, erməni millətçilərinin diaspordan nə 
qədər asılıdırlar və bu asılılığın təxminən 
100 illik tarixçəsi var.  

Kacaznuni Gürcüstanla əlaqələrə də 
toxunaraq Daşnaksütyunu tənqid edir. O 
gürcülərlə aralarında baş vermiş Lori dö-
yüşlərini xatırlayaraq bildirir ki,  ən yaxın 
münasibətlər qurmalı olduğumuz qonşu-
muzla vuruşurduq . O qeyd edir ki, Azər-
baycanla da ortaq həll yolu tapa bilmədik, 
silaha və qətliamlara əl atdıq, amma bu 
yolda da uğursuz olduq.

Kaçaznuni əlavə edir: “Bugün iki real 
güc var: Rusiya və Türkiyə. Biz onlar-
la hesablaşmağa məcburuq. Şərait elə 
gətirib ki, bu gün ölkəmiz Rusiyanın or-
bitinə girib və Türkiyənin hücumundan 
kifayət qədər qorunur. Rus hegemonluğu 
gedərsə, onun yerini mütləq türk-tatar 
hegemoniyası tutacaqdır. Ya Rusiya, ya 
Türkiyə, ya bolşeviklər, ya da türk millət-
çiləri  başqa bir çıxış yolumuz yoxdur. Bu 
cür seçimlə qarşılaşdığımız bir şəraitdə, 
məncə, heç bir tərəddüdə qapılmamalı-
yıq. Əlbəttə ki, Türkiyə deyil, Rusiya. Əl-
bəttə, türk millətçiləri deyil, bolşeviklər.” 

Sonda müəllif ermənilərin düşdüyü 
bu siyasi aporiyadan qurtarmağın yolunu 
təklif edir: “Bilirəm ki, sizi çox kədərlən-
dirəcək, lakin deyilməsi lazım gələn hüz-
nlü sözləri heç bir bəzək vurmadan, tam 
açıq şəkildə burada demək lazımdır. Eİ-
DP-nin (Erməni İnqilabçı Daşnaksütyun 
Partiyası) artıq görə biləcəyi bir iş yoxdur. 
Partiyamız etməli olduğu hər şeyi etdi və 
gücü tükəndi. Yeni həyat şərtləri özüylə 
yeni tələblər də gətirir, bizim isə bu yeni 
tələblərə cavab vermək qabiliyyətimiz 
yoxdur, buna görə də bu meydanı bizdən 

daha qabiliyyətli olanlara buraxmalıyıq.
O deyir ki, artıq Türkiyə Ermənistanı 

yoxdur. (Söhbət Türkiyənin şərqində yer-
ləşən 6 vilayətdən gedir) Böyük Avropa 
dövlətləri bizim məsələni dəfn ediblər. 

Ermənistan Respublikası muxtar bir 
bölgə olaraq Rusiyaya birləşdirilib. Hətta 
istəsək də, istəməsək də, dövlətimizi Ru-
siyadan qopara bilmərik və bacardıqca 
bunu arzu etməməliyik. Məğlub olan və 
nüfuzunu itirən bu partiya ölkədən qovu-

lub və artıq geri qayıda bilməz, koloni-
yalarda isə onluq bir iş yoxdur. Bugünkü 
vəziyyət məhz belədir.

Kaçaznuni etiraf edir ki, müstəqil-
likdən sonra Daşnaksütyun özünü bu-
raxmalı idi: Müstəqilliklə partiyanın mis-
siyası bitmişdi və vaxtında getsə idik, 
tarixdə daha şərəfli yol keçmiş bir par-
tiya kimi qala bilərdik. Çox vaxt eşidirik 
ki, milli məsələmizin həlli üçün yalnız bir 
istiqamət kifayət deyil, çünki ehtiyatlılıq 
bir istiqamətin yanında və ona paralel 
şəkildə başqa bir istiqamətin də varlığını 
tələb edir. Məsələn, bu gün rus bolşevik-
ləri türklərlə vahid cəbhədədirlər, amma 
sabah bu süni blok dağıla bilər və biz 
həm türklər, həm də arxalarında duran 
avropalılarla ortaq dil tapmaq zərurəti 
qarşısında qala bilərik. Deməli, gələcək-
də türklərlə münasibətimizi qorumaq la-
zımdır.

Erməni siyasətçi revanşist daşnaklar-
dan fərqli olaraq praqmatik olaraq düşü-
nüb ki, Türkiyə ilə münasibətləri səhma-
na salmaq lazımdır. Sanki bu gün üçün 
deyilmiş fikilərdir: “Bir gün türklərlə barış-
maq lazım gəlsə, səhnəyə başqa bir an-
layışa, başqa bir psixologiyaya, ən əsası, 
başqa bir keçmişə sahib olan və ya heç 
bir keçmişə sahib olmayan fərqli insanlar 
gəlməlidirlər. O məqamda Daşnaksütyun 
işə yaramaz, əksinə mane ola bilər”. 

Bəli, zaman göstərdi ki, daşnak təfək-
kür tərzi nəinki bu işə mane oldu, hətta 
ötən əsrin 60-80-ci illərində  türk diplo-
matlarına qarşı dəstəklədiyi sui-qəsdlər-
lə, Türkiyəyə qarşı qondarma soyqırımı 
ittihamlarıyla, Azərbaycan türklərinə 
qarşı törətdiklər misilsiz vəhşiliklərlə elə 
dərin şırımlar, yaralar açdı ki, hələ də epi-
zodik addımlardan savayı ortada ciddi bir 
irəliləyiş görünmür. 

A a  TURAN, “Xalq qəzeti”
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Ermənistanda qadağan olunmuș raport
və ya baş nazirin etirafları

“Mənim iki Vətənim var...” 
Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi 

(AMM) Daşkənd Dövlət Nəqliyyat Universiteti (DDNU) ilə birgə Maqsud 
Şeyxzadəyə həsr olunmuş “Mənim iki Vətənim var – Azərbaycan və 
Özbəkistan” adlı beynəlxalq konfrans keçirib.

AMM-nin direktoru Samir Abbasov 
Azərbaycanın böyük oğlu Maqsud Şeyx-
zadənin özbək ədəbiyyatı və mədəniy-
yətində fenomenal yerə sahib olduğunu 
qeyd edib. O, Azərbaycan və Özbəkistan 
arasında ədəbi-mədəni, dostluq, qardaş-
lıq əlaqələrinin qurulmasında Maqsud 
Şeyxzadənin də böyük rolunun olduğunu 
vurğulayıb. 

S.Abbasov mədəniyyət mərkəzinin 
Maqsud Şeyxzadə yaradıcılığını daim 
diqqət mərkəzində saxladığını, hər il 
mərkəz tərəfindən M.Şeyxzadə ilə bağlı 
nəşrlərin,  filmlərin, məqalə və televizi-
ya verilişlərinin hazırlanması layihəsinə 
dəstək verildiyini, konfrans və semi-
narların keçirildiyini qeyd edib. Bu il də 
mərkəzin dəstəyi ilə Özbəkistan Dövlət 
Televiziyası tərəfindən Maqsud Şeyxza-
də haqqında sənədli filmin  ərsəyə gətiril-
diyini qeyd edən Samir Abbasov bu bey-
nəlxalq konfransın da böyük alimin irsinə 
həsr edilmiş silsilə tədbirlərdən olduğunu 
diqqətə çatdırıb.

DDN -nun prorektoru Dilşod Baratov 
Maqsud Şeyxzadənin əsərlərinin gənc 
nəslin vətənpərvərlik və qəhrəmanlıq ru-
hunda yetişməsində böyük əhəmiyyətə 
malik olmasından söz açıb, bu gün gənc-
lər arasında Maqsud Şeyxzadə yaradıcı-
lığının təbliğinin çox vacib olduğunu qeyd 
edib. 

Sonra mədəniyyət mərkəzi və Özbə-
kistan Dövlət Televiziyasının “Mahalla” 
telekanalı tərəfindən hazırlanmış, Maq-
sud Şeyxzadəyə həsr edilən “Əziz insan” 
sənədli filmi nümayiş etdirilib. Qeyd edək 
ki, filmdə Azərbaycan və Özbəkistandan 
olan alimlərin, incəsənət və mədəniyyət 
xadimlərinin Maqsud Şeyxzadə yaradıcı-

lığı ilə bağlı fikirləri, xatirələri yer alıb. 
Özbəkistan Elmlər Akademiyası Əli-

şir Nəvai adına Özbək Dili, Ədəbiyyatı 
və Folkloru İnstitutunun dosenti Gülnoza 
Sattarova, universitetin Özbək dili kafed-
rasının dosentləri Malika Abdullayeva, 
Aybibi İskəndərova, AMM-nin inspektoru, 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Kərimulla 
Məmmədzadə, universitetin tələbəsi Gül-
cahon Abdufattoyeva Maqsud Şeyxzadə-
nin həyat və yaradıcılığından söz açıblar.  

Konfransın ədəbi-bədii hissəsində 
universitet tələbələrinin iştirakı ilə Maq-
sud Şeyxzadənin əsərlərindən ibarət te-
atrlaşdırılmış kompozisiyalar  göstərilib,  
rəqslər nümayiş etdirilib. 

Mədəniyyət mərkəzinin foyesində 
Maqsud Şeyxzadə haqqında nəşrlərdən 
ibarət sərgidə şairin Azərbaycan və öz-
bək dilində çap edilmiş əsərləri də nüma-
yiş etdirilib. 

l  ƏN ƏRLİ,
aşkənd

“Humanitar böhran șousu”  
ișə keçmədi

Ermənistan tərəfi Azərbaycanın sülhlə bağlı irəli sürdüyü humanist şərtlərə əməl 
etməkdən boyun qaçırır və beləliklə də regionda sülhün, təhlükəsizliyin təminatına mane 
olur. Eyni zamanda, Laçın yolundan istifadə zamanı qeyri-qanuni halların, sui-istifadələrin 
qarşısının alınması üçün rəsmi Bakı Azərbaycan–Ermənistan şərti sərhədində nəzarət-
buraxılış məntəqələrinin qurulması ilə bağlı təklif irəli sürmüşdü. Rəsmi İrəvan təklifi 
qəbul etmək istəmir. Nəzərə alsaq ki, son iki ildə Laçın yolu ətrafında çox böyük qanun 
pozuntusu halları baş verib, yoldan qanunsuz istifadələr olub. Ermənistan açıq şəkildə 
Laçın yolundan təyinatı üzrə istifadə etmək niyyətində deyil. 

Azərbaycan Respublikasının Xarici 
işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov 
BMT İnsan Hüquqları Şurasının 52-ci 
sessiyasında iştirakı çərçivəsində BMT-
nin İnsan Hüquqları üzrə Ali komissa-
rı Volker Türk ilə görüşü zamanı Laçın 
yolu ətrafında məsələlər də müzakirə 
olunub. Rəsmi İrəvanın Laçın yolu ət-
rafında Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti 
nümayəndələrinin haqlı etirazına kölgə 
salmaq məqsədilə guya, Azərbaycanın 
erməni sakinlərini “blokadaya alması”, 
bölgədə “humanitar böhran” vəziyyəti ya-
ratması barədə həqiqəti əks etdirməyən 

mövqeyini sərgiləməsi beynəlxalq ictima-
iyyəti növbəti dəfə aldatmaq məqsədilə 
edilir. Azərbaycan dövləti ölkənin bütün 
vətəndaşları kimi, bölgədə yaşayan er-
məni sakinlərinin də təhlükəsizliyini təmin 
etməyə hazır olduğunu bildirib.

E.Məmmədov, həmçinin BMT-nin 
Humanitar Məsələlərin Koordinasiya 
Ofisinin rəhbəri Rameş Rajasinqham 
ilə görüşündə də Laçın yolu ətrafında 
müzakirələr aparıb. Laçın yolu ətrafın-
da Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti nü-
mayəndələrinin etiraz aksiyası ilə bağ-
lı Ermənistan tərəfindən beynəlxalq 
ictimaiyyəti yanlış məcraya yönləndirən 
“blokada”, “humanitar böhran” iddiala-
rının həqiqəti əks etdirmədiyini diqqətə 
çatdırıb. Nazir müavini Laçın yolundan 
vətəndaşların, nəqliyyat vasitələrinin və 
yüklərin hərəkət rejiminin dəyişməz ola-
raq qaldığını bildirib.

Qeyd edək ki, azərbaycanlı ekofəal-
ların Şuşa ərazisindən keçən Laçın–
Xankəndi yolunda təşkil etdikləri etiraz 
aksiyası 81 gündür davam edir. Ərazi hu-
manitar məqsədlər üçün açıqdır, sərbəst 
hərəkətə heç bir maneə yoxdur.

Riz a  İ RƏTO LU,   
“Xalq qəzeti”

Aydın LİYEV,  
siyasi şərh i:

– Laçın yolu ilə bağlı Azərbay-
canın siyasəti tam aydın və açıqdır. 
Bu siyasətin xüsusiyyətləri, element-
ləri müxtəlif vaxtlarda Azərbaycan  
Prezidenti tərəfindən ölkədaxili və xari-
ci auditoriyaya aydın ifadə olunub. La-
çın yolu barəsində əks mövqe tutanlar 
qərəzlidirlər, Ermənistanın maraqların-
dan çıxış edirlər. 

İstərdik ki, Laçın yolu ilə bağlı 
üçtərəfli Bəyanatın müddəaları tam 
şəkildə icra olunsun. Bu yol təyinatı 
üzrə – humanitar məqsədlər üçün is-
tifadə edilsin, Ermənistanın hakimiyyət 
orqanlarının təmsilçilərinin sui-istifadə 
hallarının qarşısı alınsın.  Bizə sirr de-
yil ki, bu yol vasitəsilə Qarabağda se-
paratizmə dəstək verən üçüncü şəxs-
lərin keçidi sərbəstdir. Bu sərbəstliyin 
belə davamı qəbuledilməzdir.

Çox təəssüf ki, Ruben Vardan-
yanın Qarabağa Moskvanın aydın 
gündəliklə göndərilməsi danışıqlar 
prosesində əngəl oldu. O, həm də po-
zuculuq siyasəti ilə də məşğul olurdu. 
Lakin, bu, çox davam edə bilməzdi. 
Prezidentimizin siyasəti, ekofəalların 
dözümlülük nümayişi məkrli planları 
alt-üst etdi, Vardanyan ərazilərimiz-
dən qovuldu. Ancaq iş Vardanyanın 
ərazilərimizdən çıxarılması ilə bitmir. 
Azərbaycan tərəfi Qarabağda yaşayan 
erməni vətəndaşları ilə danışıqlara ha-
zırdır, vardanyanlarla yox. Danışıqlar 
Qarabağda tarixən yaşamış ermənilə-
rin nümayəndələri ilə baş tuta bilər.

Ekspert rəyiEk aksiyanın ündəliyi



2 mart 2023-cü il, cümə axşamı 11
Turizm – fəal istirahətin geniş yayılmış və kütləvi növüdür. Fransızcadan  
tərcümədə gəzinti, səyahət deməkdir. Bələdçilər isə səyahətsevərlər üçün 
turları təşkil edən, maraqlı yerlər haqqında dolğun məlumat verənlərdir. 
Düşündüm ki, bələdçilərdən biri ilə yaxından tanış olub, onunla maraqlı 
söhbət aparım. Həmsöhbətim Azərbaycan Bələdçilər Assosiasiyasının üzvü, 
gənc bələdçi Cavad Ağayevdir.

Turistlərin görən gözü
 Ca ad bəy, zəhmət lmasa de-

yin, bələd ilik peşəsinə maraq sizdə 
necə yaranıb

– Mən Azərbaycan Dillər niversite-
tində Beynəlxalq münasibətlər ixtisası 
üzrə təhsil almışam. Rus və fransız dil-
lərində sərbəst danışıram. Vətənimi və 
tariximi çox sevirəm. Bu peşəyə ruhən 
bağlıyam. Artıq neçə illərdir ki, bələd-
çi vəzifəsində çalışıram. 2009-cu ildən 
Qala Dövlət Tarix Etnoqrafiya Qoruğun-
da bələdçi kimi  fəaliyyət göstərirdim. 
Orada işlədiyim müddətdə qoruğa baş 
çəkməyə gələn yerli və xarici qonaqlar 
üçün Azərbaycan, fransız və rus dillərin-
də ekskursiyalar təşkil edirdim. Qoruğun 
peşəkar rəhbər heyəti mənə bu peşənin 

incəliklərini öyrətdi və sevdirdi. Onların 
dəstəyi ilə Abşeron rayonunun etnoqra-
fiyası ilə yaxından tanış oldum. 

 lkəmizdə bələd i kadrlar necə 
yetişdirilir. nlar ü ün hansı təlimlər 
təşkil lunur

– Azərbaycan Bələdçilər Assosiasi-
yasının üzvüyəm. Qeyd edim ki, bu qu-
rum bələdçilər üçün il ərzində müxtəlif 
maarifləndirici təlimlər təşkil edir. Bey-
nəlxalq səviyyədə keçirilən təlimlərə 
“HOT” adlanan təlimi misal göstərmək 
olar. Bu təlim sayəsində bələdçilərə 
əsasən, bələdçilik peşəsinin incəliklə-
ri öyrədilir. İkinci mərhələdə isə “TOT” 
adlanan təlim tədris olunur. Bu təlim isə 
bələdçilik peşəsini tədris etmək üçün 
peşəkar müəllimlər hazırlayır. 

 araqlıdır, peşənizlə əlaqədar 
başınıza ələn ən maraqlı hadisə nə 

lub  
– Bəzən, elə vaxt olur ki, mənə 35-40 

nəfərlik bir qrupa bələdçilik etməyi  tapşı-

rırlar. Bir dəfə ekskursiya aparan zaman 
bir də gördüm ki, turistlərdən kimsə yoxa 
çıxıb. Qrup rəhbərinə xəbər vermədən 
gedib hansısa binanın, qapının və s. 
şəklini çəkirdi, (gülür). Bu hal ən çox İçə-
rişəhərdə baş verir. Burada küçələr dar 
və dolanbac olduğu üçün labirinti xatır-
ladır. Turistlərdən kimsə gözdən itəndə, 
adətən, gəldiyimiz küçələrlə geri qayı-
dıram və azmış qonağı tapıb gətirirəm. 
Hətta elə anlar da olur ki,  burada, suve-
nir satılan dükanların işçiləri mənə zəng 
edir ki, qonağınız burada qalıb, gəlin 
götürün. 

 Ca ad bəy, lüt ən deyin, bizim 
turizm məkanları q naqları daha  
hansı səciyyə i cəhətləri ilə cəlb edir

– Azərbaycan turizm baxımından 
maraqlı ölkədir. Məsələn, İçərişəhərin 
küçələrində gəzərkən Şirvan, Abşeron 
memarlığına xas olan qədim tikililər in-
sanı tarixi keçmişə aparır. Lahıca sə-
yahət edəndə isə sanki, başqa bir aləmə 
düşürsən. Orada misgərlik nümunələri-
nin, ustaların mis əşyalara vurduğu incə 
naxışların şahidi olursan. 

Qafqaz sıra dağlarının ətəyində yer-
ləşən Qəbələ rayonunun isə özünəməx-
sus füsunkar gözəlliyinin şahidi olmaq 
insana mənəvi zövq verir. Şəki şəhəri 
isə əsrlərdən bizə yadigar qalan canlı ta-
rixdir. “Şəki xan” sarayı, “Şəkixanovların 
qış evi”, “Şəbəkə” emalatxanaları, XVIII 
əsrə məxsus karvansaraylar, Kiş kəndin-
də yerləşən Qafqazın ilk kilsəsi və hal-
va dükanları turistlərin marağına səbəb 
olan tarixi məkanlardır. 

Qarabağın incisi olan Şuşada da-
ğıdılmış tarixi mədəniyyət abidələrinin 
bərpasından sonra, bu yerlərlə turistlə-
ri tanış etmək və məlumatlandırmağın  
bələdçilər üçün qürurverici hiss olacağı-
na şübhə etmirəm.

i a  Ü U ,  
“Xalq qəzeti”

Ahıllar ağac əkirlər

Sosial Xidmətlər Agentliyinin Ahıl şəxslər üçün sosial xidmət 
müəssisəsinin sakinləri ziyarət olunub, müəssisənin həyətində 
ağacəkmə tədbiri keçirilib. Tədbir Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə təşkil olunub.
Ahıllarla görüşən Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirinin 
müavini Vüsal Nəsirli və  Ekologiya 
və Təbii Sərvətlər nazirinin müavini 
Firdovsi Əliyev Od çərşənbəsi mü-
nasibətilə onları təbrik ediblər.

Görüşdə ölkəmizdə ahıllarının 
diqqət və qayğı ilə əhatə olundu-
ğu vurğulanıb. Prezident İlham  
Əliyevin yaşlı, ahıl insanlara xüsusi 
münasibətinin nəticəsi olaraq bu 
kateqoriyadan olan vətəndaşların 
sosial müdafiəsinin gücləndirilmə-
si, onlara yönələn sosial ödənişlə-
rin artırılması istiqamətində atılan 
addımlardan bəhs olunub.  Son 5 
ildə ölkəmizdə minimum pensiya-
da 2,5 dəfə, orta aylıq pensiyada 
2 dəfə,  yaşa görə müavinətlərdə 
3 dəfə artım olduğu qeyd olunub.

Bildirilib ki, hazırda  döv-
lət başçısının tapşırığı ilə tənha 
ahıl vətəndaşlara evlərində sosi-

al-məişət xidməti göstərilir, həmçi-
nin 200-dən çox ahılın yaşadığı so-
sial xidmət müəssisəsində onların 
yaşayışı, keyfiyyətli sosial xidmət-
lərlə təmin olunmaları üçün müasir 
tələblərə uyğun şərait yaradılıb. 
Müəssisə üçün 5 mərtəbəli 1 0 
yerlik əlavə korpus da tikilərək is-
tifadəyə verilib. Çıxışlarda Heydər 
Əliyev Fondu tərəfindən Ahıl şəxs-
lər üçün sosial xidmət müəssisə-
sinin sakinlərinin daim diqqət və 
qayğı ilə əhatə olunması məqsə-
dilə aparılan işlər diqqətə çatdırılıb.

Görüşdən sonra hər iki nazirli-
yin nümayəndələri və könüllülərin, 
habelə ahıl sakinlərin iştirakı ilə 
müəssisənin həyətində müxtəlif 
növ ağaclar əkilib. 

ə i ə BƏ İR ,  
“Xalq qəzeti”

Zərif məxluqun ağır mübarizəsi
Qadınların güc idman növləri ilə məşğul olması xalqımızın adət, ənənə, mentaliteti 
baxımından həmişə mübahisə predmeti olub. Qadın və kişilərin zəif və güclü cinsin 
nümayəndələrinə ayrılması, “qadına kişi arxa-dayaq olmalıdır”, yaxud “yaxşı qadınlar 
ürəkdən itaətkar olarlar” məntiqi müasir dövr üçün nə qədər yararsız olsa belə, 
stereotiplər qalmaqdadır. 

Güləş, boks, cüdo, ağırlıqqaldırma, 
karate və digər idman növlərində qadın 
təmsilçiliyinə nəzər salmaq kifayətdir 
ki, bu fərqi hiss edək. 

Bu yazımızda cəmiyyətimizdə 
çoxluğun fikrincə, qadınlarımız üçün 
uyğunsuz, çətin sayılan idman növ-
lərindən biri – ağır atletikadan söhbət 
açacağıq. Bu idman növünün qadın 
sağlamlığı üçün faydalı və zərərli 
cəhətləri, qızların ağır atletikaya cəlb 
olunmasının vəziyyəti, bu sahədə qar-
şıya çıxan çətinliklərdən bəhs edib, 
onların gələcək perspektivlərinə nəzər 
salacağıq. 

Qadın ağırlıqqaldıranlar elm və 
texnikanın inkişaf ediyi çağdaş dövrdə 
– “Sidney-2000”-dən başlayaraq Olim-
piya Oyunlarında iştirak etməyə baş-
layıblar. Bu faktın özü ağır atletikanın 
qızlar üçün nəinki zərərli, hətta faydalı 
olduğunu üzə çıxarır. Çünki Olimpiya 
Xartiyasına uyğun olaraq insan həya-
tına, sağlamlığına zərərli olan idman 
növləri proqramdan xaric edilir. 

Ağır atletika üzrə Azərbaycan çem-
pionu və bir sıra beynəlxalq turnirlərin 
qalib və mükafatçısı, hazırda isə məşq-
çi kimi çalışan Elnarə Abbasovanın fik-
rincə, qadınların güclü olması onlarda 
özlərinə qarşı əminlik hissini artırır ki, 
bu da onların həyatda özlərini tapma-
sına kömək edir: “Tez-tez belə bir fikirlə 
rastlaşırıq ki, cəmiyyətin tələbindən ya-
ranan qayda-qanunlar var və onlara ri-
ayət etməliyik. Məsələn, güc nümayişi, 
özgüvənlik, enerjili olmaq, seçilməyə 
meyillilik kişilərə, zəif və zəriflik qadın-
lara xas xüsusiyyətdir. Bəs biz qadın-
lar da haqlı olaraq belə bir sual veririk. 
Zəif, qorxaq, həmişə dəstək gözləyən 
qadından gələcəyin güclü kişisini ye-
tişdirməyi necə gözləyə bilərsiniz  
Şəxsən tanıdığımız qadın idmançılar 
var ki, ad-san qazanaraq cəmiyyətdə 
seçiliblər”.

Ağır Atletika Federasiyasının mət-
buat xidmətinin rəhbəri Kənan Məstə-
liyevdən qızların idmana cəlb edilməsi 
ilə bağlı öyrəndiyimiz maraqlı statistika 
diqqətimizi cəlb etdi. Belə ki, yalnız 
ötən il 9-10 yaşdan tutmuş böyüklərə 
qədər məşqə qoşulanlardan 50-si fa-
siləsiz şəkildə bu idman növünün sirlə-

rini öyrənməkdə davam edir. Bölgələrə 
gəlincə, Qazax və Lənkəranda qızların 
sayı çox olub ki, bunun da obyektiv sə-
bəbləri var. Belə ki, ölkənin qərb və cə-
nub regionlarından çıxmış qadın ağır-
lıqqaldıranların – Elnarə Abbasova, 
Mərziyyə Məhərrəmova, Gülçin Əliza-
də, Səbinə Əzimova, Lalə Rzazadə və 
digərlərinin beynəlxalq yarışlarda uğur 
qazanması gənc nəsil üçün nümunə 
rolunu oynayıb. Daha bir maraqlı fakt 
odur ki, ötən ilin dekabrında keçirilən 
son ölkə kuboku yarışında 25 qadın 

idmançı iştirak edib ki, bu da Azərbay-
canın ağır atletikası tarixində bir ilk, bir 
rekord olub. 

Növbəti Olimpiya Oyunlarında iş-

tirakçı komandalar qarşısında gender 
bərabərliyinin təmin olunması tələbinin 
qoyulması bu sahədə başlamış ciddi 
işlərdən xəbər verir. Elə Azərbaycanda 
da qadın idmançılar arasında yüksək 
nailiyyətlər əldə edəcək idmançıların 
yetişməsi dövlətin prioritet istiqamətlə-
rindəndir. 

Burada məqsəd, həm də cəmiyyət 
üçün sağlam qadın, sağlam nəsil yetiş-
dirməkdir. 

Le la URBANOVA

Aydın A AƏLİYEV,  
A ır Atletika ederasiyasının 
həkimi

Cəmiyyətdə qızların ağır atletika ilə 
məşğul olmasına mane olan əsassız 
fikirlərə təəssüf ki, hələ də rast gəlinir. 
Bəziləri bu idman növü ilə məşğul ola-
caq qadının kobud görünəcəyini, kişiyə 
oxşayacağını deyir. 

Amma bilməliyik ki, insanın yekə, 
kobud olması onun genetikasından 
asılıdır. Var əzələli, bir də kobud bə-
dən. Kobud bədən hərəkətsizlikdən 
deformasiyaya uğramış bədəndir. Ək-
sinə, bu idman növü ilə məşğul olan 
qızlarda gözəl bədən quruluşu forma-
laşır.

Amma artıq çəkiyə görə kompleks 
keçirən qızlar bəzən təbiətin onlara 
vermədiyi gözəlliyi idmanda tapır, şəx-
siyyət kimi formalaşırlar. 

Şübhəsiz, hər məşqdə toplam bir 
neçə ton çəkini başı üzərinə qaldıran 
bədən əzələli, qollar, çiyinlər daha güc-
lü olur. Bəzən insanlar ağırlıqqaldırma-
nı əzələ yığmağa hesablanmış pauer-
liftinq, bodibildinqlə səhv salırlar. Ağır 
atletikada isə həddindən artıq əzələli 
qollar, yaxud ayaqlar sürəti azalda 
bilər. 

Stereotiplərdən biri idmançı qadı-
nın səsinin qalınlaşması ilə bağlıdır. 
Əslində, bu, qadağan edilmiş dərman-
lara görə ola bilər. 

Aşağı çəkili qızın ağır yükün öhdə-
sindən gəlməsi bəzilərinə təəccüblü 
gəlir. Onlar bu çəkini qaldirmaq üçün 
ən az çəkidən başlayır və bunu 15-20 
dəfə artırıb ağır çəkiyə bədəni öyrəş-
dirirlər. 

Ağır atletika ilə məşğul olan qızla-
rın dünyaya uşaq gətirmələri ilə bağlı 
problemlər yaranır, deyənlər də səhv 
edirlər. Əksinə, bu idman növü ilə məş-
ğul olan qadınlarda bud-çanaq hissə, 
qarın əzələləri möhkəm olur ki, bu da 
doğuş prosesinin daha rahat keçməsi 
üçün şərait yaradır. Hətta qadın idman-
çı hamiləlik dövründə belə adaptasiya 
edilmiş məşqləri davam etdirə bilər. 
Araşdırmalar nəticəsində müəyyən 
edilib ki, hamilə qadının fiziki təmrinlə-
ri yerinə yetirməsi nəinki uşağa zərər 
vurmur, ananın sağlamlığını və həyat 
keyfiyyətini artırmaqla yanaşı, çəkisi-
nin artmasının qarşısını alır. 

Bəzilərinin məntiqi ilə isə mütəmadi 
olaraq ştanq qaldırmaq, çətin məşqlər 
etmək yorucudur və sağlamlığa ziyan-
dır. Diqqət etsək, görərik ki, idman, o 
cümlədən ağırlıqqaldırma məhz doğru 
qidalanma, düzgün həyat tərzi, ciddi 
rejim təlqin edir. 

Ona görə də valideynləri uşaqlarını 
idmana, eləcə də ağırlıqqaldırma id-
man növünə istiqamətləndirsələr onlar 
həm sağlam olarlar, həm də gələcəkdə 
idmançı kimi yetişib, yüksək nailiyyət-
lər əldə edə bilərlər. 

Ekspert rəyi

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

tabeliyindəki idarələrə rezin təbəqələrin və 
paranitlərin satın alınması məqsədilə 

MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər .asco.az səhifəsinə 

daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat 
əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət 9 mart 2023-cü il saat 
1 .00-dəkdir. Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) 
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə tər-
cümə edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qay-
tarılacaqdır.

Əlaqə telefonu- (012) 404-3 -00, daxili- 1132.
nvan-Bakı, Mikayıl seynov küçəsi 2.

Dünyanın ilk süni intellektli 
radiosu – “RadioGPT”

İşə gedərkən sevimli FM radio stansiyalarımızda eşitdiyimiz səslər tezliklə 
süni intellektə aid ola bilər. Həyatımızda getdikcə daha az yer tutan radio, görünür, 
bir neçə ildən sonra süni zəka tərəfindən idarə ediləcək. Belə ki, “Futuri Media” 
şirkəti dünyanın ilk süni intellektə əsaslanan “lokallaşdırılmış” radio stansiyasını – 
“RadioGPT”-ni təqdim edib. Xəbəri “futurimedia.com” saytı verib.

“RadioGPT” “ChatGPT”də mövcud 
olan “GPT-3” modeli ilə “TopicPulse”un 
(hekayələri kəşf edən və sosial media 
məzmununu skan edən proqram) birləş-
məsi nəticəsində qurulmuşdur. Nəticədə, 
süni intellektli D  yerli ərazidə hansı möv-
zuların trend olduğunu müəyyən edəcək 
və müvafiq olaraq məzmun təqdim edə-
cək.

Məlumatlara görə, “RadioGPT” möv-
zuları müəyyən etmək üçün “Facebook”, 
“T itter”, “Instagram” və 250 mindən çox 
digər xəbər və məlumat mənbələrini skan 
edəcək. Əldə edilən məlumatlar isə süni 
intellektin səsi ilə dinləyicilərə ötürüləcək. 
Bu səslər məşhur sənətkarların səsi ilə 
də əvəz oluna biləcək. Digər tərəfdən, 
süni intellektli radio stansiyasında verilə-

cək məlumatların etibarlılığı və  qərəzsiz-
liyi də sual işarəsi altındadır. Bildiyimiz 
kimi, sosial media son illər yalan xəbər-
lərə görə tez-tez tənqid olunur. 

Bütün bunlara baxmayaraq, artıq 
“Alpha Media” “RadioGPT”-nin ilk part- 
nyoru olmaq üçün “Futuri Media” ilə 
müqavilə imzalayıb. 

Ə sa ə Ə ƏDLİ, “Xalq qəzeti”
Əlil uşaqlara 
dəstək artır

Ağcabədi və Qubada Uşaq Reabilitasiya 
mərkəzləri yaradılacaq. Bu, əlilliyi olan 
uşaqlar üçün reabilitasiya infrastrukturunun 
respublikamızın bölgələri üzrə genişləndirilməsi 
çərçivəsində həyata keçiriləcək.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu il 
ərzində hər iki mərkəzin tikintisinə başlamağı nəzər-
də tutub.

Qeyd edək ki, bölgələrdə yeni uşaq reabilitasiya 
müəssisələrinin yaradılması regionlarda yaşayan 
əlilliyi olan uşaqların bərpa müalicəsi imkanlarının, 
onların reabilitasiya xidmətlərinə  əlçatanlığının ar-
tırılmasına xidmət edir. Son illərdə nazirliyin reabi-
litasiya və sosial xidmət müəssisələri əsaslı təmir 
olunaraq yenidən qurulub. Həmçinin 2021-ci ildə 
Qəbələ rayonunda şaq Reabilitasiya Mərkəzi inşa 
olunaraq istifadəyə verilib. 

Hazırda Bakıda iki uşaq reabilitasiya müəssisəsi 
fəaliyyət göstərir. Qeyd olunan mərkəzlərdə əlilliyi 
olan uşaqlar tibbi, sosial, tədris-peşə reabilitasiyası 
xidmətləri ilə əhatə olunurlar.

. ÜSEYNOVA,  
“Xalq qəzeti”



Reklam və elanlar: 493-82-21 
əbul ş bəsi: 3-2 -
əsul katib: 3- 1-02

Te niki ş bə: 3- -

ühasibatlıq: - -2
E-mail: alqqazeti mail.c m
in alqqazeti.az

 T E L E    L A R: “Xalq qəzeti”nin k mpüter mərkəzində yı ılıb ə 
səhi ələnib, “Azərbaycan” nəşriyyatında ap lunub.

  V A     Z:
AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül pr spekti, 30.
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 Ma t  ə
 Bakıda ə Abşer n yarımadasında də-

yişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən 
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə 
duman, axşam Abşeron yarımadasının şimalında 
az çiskinli olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb 
küləyi əsəcək, gecə arabir güclənəcək. Gecə 3-6 , 
gündüz 10-15  isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 62 
mm civə sütunundan 65 mm civə sütununa yük-
sələcək, nisbi rütubət 65- 5 faiz olacaq. 

 a ı an şəhəri, Cul a, rdubad, ə-
dərək, ahbuz ə ərur ray nlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə 
arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. 
Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 0-5  isti, bəzi yerlərdə 4 -dək şaxta, 
gündüz 11-16  isti olacaq. 

 Xankəndi, uşa, X calı, X ca ənd, 

A dam, həm inin aşkəsən- ədəbəy ray nla-
rında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz 
bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı 
gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. Gecə 
0-5  isti, bəzi yerlərdə 2 -dək şaxta, gündüz 9-14  
isti olacaq. 

 ərqi Zən əzur: Cəbrayıl, əlbəcər, 
ubadlı, La ın, Zən ilan ray nlarında əsasən 

yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz dağlıq ərazilər-
də yağıntılı olacağı, qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi 
yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. 
Gecə 1-6 , gündüz 9-14  isti, yüksək dağlıq əra-
zilərdə gecə 5 -dək, gündüz 1 -dək şaxta olacaq. 

 aza , əncə, ranb y, Tərtər, üzuli 
ray nlarında bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı gözlə-
nilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb külə-
yi əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. Gecə 3- , 
gündüz 13-18  isti olacaq. 

 Balakən, Zaqatala, a , əki, uz, 
əbələ, İsmayıllı, A su, ama ı, iyəzən, ab-

ran, Xızı, uba, Xa maz, usar ray nlarında 
bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı 
gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, arabir bəzi şərq rayonlarında arabir güc-
lənəcək. Gecə 3-8 , gündüz 11-16  isti, dağlarda 
gecə 2  şaxtadan 3 -dək isti, gündüz -12  isti 
olacaq. 

 in ə e ir, Ye la , y ay, A daş, 
ürdəmir, İmişli, A cabədi, Beyləqan, abi-

rabad, Biləsu ar, aatlı, ir an, acıqabul, 
alyan, e t ala ray nlarında gün ərzində bəzi 

yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yer-
lərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 
arabir güclənəcək. Gecə 3- , gündüz 15-20  isti 
olacaq.  

 asallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, As-
tara ray nlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı 
gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 2-6 , gündüz 12-1 , dağlarda 
gecə 4-6 , gündüz 10-15  isti olacaq. 
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Honq-Konqda yeni 
COVID-19 peyvəndi

 llər ə t x l a ə ü  
t ll t  ürətl  şa ı lə ə ə 

t r  ü  t ll t  ücü ə  
a ala ma  ü ü  ə lər  
ürətlə rmə ə aşla ı  

Honq- onqda yerləşən əczaçılıq 
şirkəti “ nsilico Medicine” dünyanın ilk 
süni intellektinin dəstəyi ilə hazırlanmış 
CO D-  peyvəndini istehsal etdiyini 
açıqlayıb. Dərmanın klinik sınaqlarına 
yaxın günlərdə başlanılacaq.

-cu ildə başlayan və uzunmüd-
dətli pandemiyaya və qısa zamanda bü-
tün dünyada milyonlarla insanın ölümünə 
səbəb olan CO D-  son illərin ən təh-
lükəli xəstəliklərindən birinə çevrilib. 
Qısa müddətdə bu virusa qarşı təsirli dər-
manlar hazırlansa da, CO D-  hazırda 
dünyanın bir çox yerində öz təsirini ciddi 
şəkildə göstərməkdədir.

“ nsilico”nun yeni CO D-  pey-
vəndi virusun tərkibindəki proteazlar 
kimi tanınan fermentləri birləşdirir ki, bu 
da insan orqanizminə yan təsirləri qoru-
yur. Oksford Universitetinin professoru 
Peter uni, “ nsiliko”nun yeni dərmanı 
haqqında deyib  “Düşünürəm ki, dərmanı 
hazırlamaqda hədəf böyükdür. irusun 
tərkibindəki  proteazlar insan orqanizmin-
də olan proteazlardan fərqli olduğu üçün 
dərmanın orqanizmə zərər verməsi demək 
olar ki, mümkün deyil”. O,  həmçinin 
dərmanın təsirli və etibarlı ola biləcəyini 
söyləyib.

“ nsilico” tədqiqatçıları ilk klinik sı-
naqların indəki laboratoriyalarda başla-
yacaqlarını açıqlayıblar.

əadət RZAYEVA, “Xalq qəzeti”

 ayev ar a iz na ə     ar a ı   
v ət n rə nişan ı ini  avt bi inin  eriya ı ey iyyat şə a ətna ə i it iyi 

n etibar ız ayı ır

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

 i  n ab nə 
yazı ışı a aniya ını 

ava  et irir
Abunə respublikanın bütün p t ş bələri ə mətbu-

at yayımı ilə məş ul lan irmalar tərə indən aparılır.

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

1. “Azərp t” C 012 - - - , 0 1 -22 -02-13.
2. “ aya” irması 012 - - - 0, 0 0 -21 - 0- 3.
3. “Azərmətbuatyayımı” A C 012 - 0-1 -2 .
. “ Ə A- ” C 012 - -02- 2, 0 0 -333- - .
. “ZİYA” LT  012 - - - , 0 0 -30 - - .
. “PRE İ R ” C 012 - - - 2, 0 0  - -0 -3 .
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3 a lı   3 20 t  r ma at rm  ə  ma at  

 
al  ə t

rmətl  a ə lər

b nə yazı ışı i ə ə a ə ar ər an ı bir 
r b e ə ra t aş anız  n rə i 

te e n a ə a ə a aya bi ər iniz

rmətl  x c lar
  

l  ər  xat rə ə
Azə a a  a mat e e asi as  

“ e ə  Əli e  İli” ə əs  l a  e
iş tə i lə  la  təs iqlə i . 

Federasiyanın mətbuat xidmətinin 
məlumatına görə, il ərzində paytaxt Bakı-
da və digər şəhərlərdə ulu öndər Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə 
həsr olunan yerli və beynəlxalq turnirlər 
təşkil edəcək. Silsilə tədbirlər sırasında 
Bakıda və digər regionlarda 100 lövhədə 
eyni anda seanslar, rapid yarışlar, tanın-
mış azərbaycanlı şahmatçıların gənclərlə 
görüşü, beynəlxalq OPEN turniri və digər 
tədbirlər daxil edilib. 

Bildirilib ki, ulu öndər Heydər Əliyevin 
qayğısı və dəstəyi sayəsində dünya idma-
nına Şəhriyar Məmmədyarov, Teymur Rə-
cəbov, Vüqar Həşimov və digər nəhəng 
şahmatçılar bəxş olunub. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan Şahmat 
Federasiyası ölkədə fəaliyyət göstərən 
şahmat məktəblərinə qədim oyunla bağlı 
ləvazimatların təqdim olunmasına başla-
yıb. Artıq Quba və Bakının bir neçə mək-
təbinə müvafiq şahmat vəsaitləri hədiyyə 
olunub.

 ü   t r tart türür
işilə  ə qa la  a as a Azə

a a  em i atla a əti 

la  a t  əqiqləşi . Azə a a  
V le l e e asi as a  qəzetimizə 

e ilə  məl mat a il i ili  i, V 
ə i  la    ə sa a   sta t  

t ə ə ə .
Bu gün qadın voleybolçular arasın-

da Yüksək Liqada X turun oyunları ke-
çiriləcək. İlk olaraq meydana “Azərreyl” 
- “Murov” klubları çıxacaq. Görüş saat 
16:00-da baş tutacaq. Turun növbəti qar-
şılaşmasında isə “Abşeron” və NEC üz-
üzə gələcək. Həmin oyunun start fiti isə 
saat 18:00-da çalınacaq.

Qeyd edək ki, sabah isə kişi voley-
bolçular arasında Yüksək Liqada X turun 
oyunları keçiriləcək. Voleybol Mərkəzində 
təşkil ediləcək turun ilk matçı saat 16:00-
da “Neftçi” və “Murov” komandaları ara-
sında olacaq. Saat 18:00-da isə MOİK - 
“Xarı bülbül” dueli start götürəcək.

m r əcə  l  0-l a
Be əl alq a mat e e asi as  

DE  q ssme ste lə i  e i e
ti q si a s  a qla . Azə a a  

a mat e e asi as  mət at i
məti ə  il i ili  i, DE i  əsmi 
sa t a e ləş i ilə  e ti q ə q ss
me ste imiz Te m  Rə ə  e i ə  
il  “ l ”a qa . 

2 4  xalı olan 36 yaşlı qrossmeyster 
10-cu pillədə yer alıb. Milli komandanın 
digər qrossmeysteri Şəhriyar Məmməd-
yarov 2 38 xalla 15-ci yerdə qərarlaşıb.

Şahmatçılarımızdan Qədir Hüseynov 
(2661) 83-cü, Rauf Məmmədov (2646) 
isə 100-cü yerdədir. Siyahıya əvvəlki kimi 
norveçli dünya çempionu Maqnus Kar-
lsen (2852) başçılıq edir. Rusiyalı Yan 
Nepomnyaşi (2 95) ikinci, çinli Liren Dinq 
(2 88) üçüncüdür. Qadın şahmatçılardan 
ibarət Azərbaycan yığmasının üzvlərin-
dən Günay Məmmədzadə (24 2) 22-ci, 

lviyyə Fətəliyeva (242 ) 42-ci, Gövhər 
Beydullayeva (2388) 61-ci, Xanım Bala-
cayeva (23 2) 0-ci, Gülnar Məmmədova 
(2358) 88-ci pillədədir.

Qadınların reytinqinə çinli Xou Yifan 
(2628) başçılıq edir.

El in A A İRZƏ, 
“Xalq qəzeti”

İdman xəbərləri

Blinken Orta Asiyadadır
ABŞ-ın dövlət katibi Antoni Blinken Orta Asiyada səfərdədir. Birləşmiş 
Ştatların xarici siyasət idarəsinin rəhbəri turnesinə Qazaxıstandan 
başlayıb.  Dünən Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev 
Astanada ABŞ-ın dövlət katibini qəbul edib. Bu barədə “Associated 
Press” agentliyi məlumat yayıb. 

Xəbərdə deyilir ki, görüş 
zamanı Tokayev  qeyd edib 
ki, diplomatik münasibətlər 
qurulduğu illər ərzində Asta-
na və Vaşinqton həm ikitərəfl i, 
həm də çoxtərəfl i formatda nü-

munəvi əməkdaşlıq qurub.
Blinken dünən günorta-

dan sonra qonşu Özbəkistana 
gələrək bu ölkənin dövlət və 
hökumət rəsmiləri ilə müza-
kirələrə başlayıb. 

Lukașenko Çinə səfər edib
Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko fevralın 28-də Pekinə 
rəsmi səfərə gəlib. O, yola düşməzdən əvvəl “Sinxua” agentliyinə 
müsahibəsində bildirib ki, Çin lideri Ci Sinpin ilə şəxsi görüşünü 
böyük səbirsizliklə gözləyir.

A.Lukaşenko rəsmi Pekinin 
Rusiya- krayna münaqişəsi-
nin həlli ilə bağlı “Sülh təklif-
ləri”ni yüksək qiymətləndirib. 

Qeyd edib ki, bu gün dünyada 
heç bir problem rəsmi Pekinin 
iştirakı olmadan həll edilə bil-
məz. 

Səfər zamanı iqtisadi, ticari 
və humanitar sahələrdə bir sıra 
mühüm sənədlərin imzalana-
cağı gözlənilir. BelTA agentliyi 
qeyd edib ki, Lukaşenkonun 
Pekində həmçinin Çinin bir çox 
iri korporasiyalarının rəhbərləri 
də görüşləri nəzərdə tutulub. 

Xatırladaq ki, Belarus lideri 
Çinə bu vaxta qədər 12 dəfə 
səfər edib. Səfər martın 2-də 
başa çatacaq. 

Finlandiyanın parlamentinin 
NATO qərarı

Dünən Finlandiya parlamenti Türkiyə və Macarıstanla aparılan 
danışıqların nəticələrini gözləmədən bu ölkənin NATO üzvlüyünü 
təsdiqləyib. 

Qeyd edək ki, bu il aprelin 
2-də Finlandiyada parlament 
seçkiləri keçiriləcək. Hazırkı 
baş nazir Sanna Marin seç-
kilərlə bağlı siyasi vakuumun 
yaranacağını nəzərə alaraq 
parlamentdə müvafiq qəra-
rın mümkün qədər tez qəbul 
olunmasını arzulayır. Məlumatı 
“Eurone s” agentliyi yayıb. 

Marin deyib ki, Finlandiya 
və İsveç tezliklə Şimali Atlanti-
ka Alyansına üzv olacaqlarına 
ümid bəsləyir  Onun sözlərinə 
görə, hər iki ölkə üzvlüklə  bağ-
lı bütün kriteriyalar üzrə tələb-
ləri yerinə yetiriblər.  

Xatırladaq ki, Finlandiya 
parlamenti – Eduskuntanın 200 
üzvü var. 

Yunanıstanda qatarlar toqqușub
Yunanıstanın şimalında sərnişin və yük qatarlarının toqquşması 
nəticəsində həlak olanların sayı 29 nəfərə çatıb.

Bu barədə ERT NE S 
xəbər kanalının efirində yan-
ğınsöndürmə xidmətinin rəsmi 
nümayəndəsi Vassilis Vatra-
koyannis bildirib. Onun sözlə-
rinə görə, Yunanıstanın Larisa 
şəhəri yaxınlığında sərnişin 
qatarı ilə yük qatarının toqquş-
ması nəticəsində ölənlərin sayı 

26-ya çatıb, 85 nəfər xəsarət 
alıb.

Xəbərdə sonra deyilir ki, 
təsdiq olunmuş məlumata 
görə, hazırda 26 nəfərin cəsə-
di çıxarılıb. Ən azı 85 nəfər xə-
sarət alıb, onlar xəstəxanalara 
çatdırılıblar. Hadisə yerinə 150 
yanğınsöndürən, 40 təcili tibbi 
yardım maşını və 15 patrul ma-
şını ilə 32 polis əməkdaşı cəlb 
olunub. 

azırladı: 
. AC XA L , 
“Xalq qəzeti” 

Beynəlxalq həyat

Zərif duyğulu 
mahnılar bəstəkarı

Görkəmli bəstəkar Oqtay Kazıminin mahnıları insanı öz nağıl 
dünyasına apararaq, onu bu nağılın bir də heç vaxt bitməyəcəyinə 
inandırır. Bəstəkarın  musiqiləri insan duyğularının ən dərin qatlarına 
enərək dinləyicini bu mahnılara dönə-dönə qulaq asmağa sövq edir. 
Onun sakitliyi və təmkinliyi arxasında gizlənən coşğunluğu, həssaslığı 
və həyəcanı bəstələdiyi musiqilərdə də özünü büruzə verir. 

Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında Azərbay-
can Respublikasının Xalq artisti, ilk rok operettasının müəllifi, 
bəstəkar Oqtay Kazıminin 90 illik yubileyi ilə əlaqədar konsert 
təşkil olunub. 

Tədbiri giriş sözü ilə açan Azərbaycan Milli Konservatori-
yasının dosenti, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru alə Qu-
lamova Oqtay Kazıminin vətənini, xalqını, torpağını sevən bir 
sənətkar olduğunu qeyd edib. Bəstəkarın   yaradıcılığının ötən 
əsrin 60-cı illərindən başlayaraq XXI əsrin ilk on illiyi də daxil 
olmaqla əlli ilə qədər olan bir dövrü əhatə etdiyini vurğulayıb:

“Bəstəkar bu illər ərzində bəstələdiyi müxtəlif janrlı musiqi 
əsərlərində insanların həyatını əks etdirib. Buna görə də geniş 
dinləyici kütləsinin məhəbbətini qazanıb. O mahnı bəstəka-
rı kimi tanınsa da, yaradıcılığı çoxşaxəli olub. Belə ki, bir çox 
səhnə əsərləri, kamera-instrumental, vokal, simfonik musiqi 
nümunələri ilə Azərbaycan musiqi tarixində silinməz izlər qo-
yub. 16 simfonik, 10 vokal-simfonik, onlarla kamera-instrumen-
tal əsərlərini ərsəyə gətirən bəstəkar, həmçinin 500-ə qədər 
mahnının müəllifi olub”.

Sonra, Xalq artistləri Gülyanaq və Gülyaz Məmmədovalar, 
Heydər Anatollu, solistlər Aynur İsgəndərli, Taleh Yəhyayev, 
Fəxri Kazım-Nicat, Rövşən Qəhrəmanov, Ayşən Mehdiyeva, 
İlhamə Qasımova, Mətin Rzazadə, Aytən Məhərrəmovanın ifa-
larında bəstəkarın mahnıları səsləndirilib.

idan Z , 
Elşən A ALAR t , “Xalq qəzeti”

Oqtay Kazımi 90

Hava proqnozu


