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pozulması, dövlətlərin daxili işlərinə 
müdaxilə halları daha çox müşahidə 
olunmaqdadır. Aparıcı beynəlxalq təşki-
latların qərarları ya icra olunmur, ya da 
selektiv yanaşma və ikili standartlar tət-
biq edilir.
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Bakı ilə razılașmadan BMT missiyası?

Azərbaycandan “dünya 
beşdən böyükdür” mesajı

İkinci Dünya müharibəsinin başa 
çatmasından dərhal sonra dünyada 
davamlı sülh və əmin-amanlığın 
təmin olunması məqsədilə yaradılan 
BMT sistemində, xüsusilə onun 
Təhlükəsizlik Şurasında islahatların 
aparılması son vaxtlar xüsusi aktuallıq 
kəsb edir. BMT-nin İkinci Dünya 
müharibəsindən sonra yaranmasını elə ilk cümlədə əbəs yerə xatırlatmadıq. 
Məsələ ondadır ki, BMT TŞ-nin daimi üzvləri müharibədə qalib gələn 5 dövlətin 
(ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, SSRİ (hazırda onu Rusiya əvəz edir) və Çin) 
təmsilçiliyi əsasında formalaşıb. Bu bölgü həmin dövrdə dünyada mövcud olan 
qüvvələr nisbətini əks etdirirdi. Hazırda bu nisbət əsaslı şəkildə dəyişib.
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Bakıda Qoşulmama Hərəkatının  
COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə  

Təmas Qrupunun Zirvə görüşü keçirilib 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 

Zirvə görüşündə iştirak edib
Martın 2-də Bakıda 

Qoşulmama Hərəkatının   
COVID-19-a qarşı mübarizə 
üzrə Təmas Qrupunun Zirvə 
görüşü keçirilib. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti  
İlham Əliyev Zirvə görüşündə 
iştirak edib.

Prezident İlham Əliyev Zirvə görü-
şündə iştirak edən Əlcəzair Xalq De-
mokratik Respublikasının Baş naziri 
Ayman Benabderrahmanı, Keniyanın 
Baş naziri akylif Musalia Mudavadini, 
Tanzaniyanın Vitse-prezidenti ilip İs-
dor Mpanqonu, Kuba Respublikasının 
Vitse-prezidenti Salvador Antonio Val-
des Mesanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlik-
lərinin Ali Şurasının üzvü, Ras əl-Xey-
mə Əmirliyinin hakimi Əlahəzrət Şeyx 
Saud Bin Saqr Al Qasimini, Qabonun 
Vitse-prezidenti xanım Rouz Kristian 
Ossuka Rapondanı, Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası-
nın 77-ci sessiyasının prezidenti Tsaba 
Körösini, Bosniya və Herseqovinanın 
Rəyasət Heyətinin Sədri xanım Jel-
ka Tsviyanoviçi, İraq Respublikasının 
Prezidenti Əbdüllətif Camal Rəşidi, 

Liviyanın Prezident Şurasının sədri 
Məhəmməd Yunis Əl-Mənfini, Türkmə-
nistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəm-
mədovu, Özbəkistan Respublika-

sının  Prezidenti Şavkat Mirziyoyevi 
 qarşıladı.

Sonra birgə foto çəkdirildi. 
(ardı 2-ci səhifədə)
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3 mart 2023-cü il, cümə2 RƏSMİ

Bakıda Qoşulmama Hərəkatının COVID-19-a qarşı 
mübarizə üzrə Təmas Qrupunun Zirvə görüşü keçirilib 

(əvvəli -ci səhifədə)
Qoşulmama Hərəkatına sədrlik 

edən Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev tədbiri  açaraq 
dedi  

– Zati-aliləri, hörmətli nümayəndələr, 
xanımlar və cənablar. 

Sizin hamınızı Bakıda, Azərbay-
canda, Qoşulmama Hərəkatının 

 COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə Təmas 
Qrupunun sammit səviyyəli görüşündə 
ürəkdən salamlayıram. Üç ildən bir qə-
dər çox əvvəl elə həmin bu zalda Azər-
baycan Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi 
qəbul etdi. Qürurla deyə bilərəm ki, bu 
Hərəkat son bir neçə ildə beynəlxalq 
münasibətlərdə mühüm aktorlardan biri 
olub. Müzakirələrimizə başlamazdan 

əvvəl sizin diqqətinizi bir məqama cəlb 
etmək istəyirəm. Hamınızın bildiyi kimi, 
bir neçə həftə bundan əvvəl Türkiyədə 
və Suriyada dağıdıcı zəlzələ baş verib. 
Müasir dövrün ən faciəli təbii fəlakətlə-
rindən biri olan bu zəlzələ on minlərlə 
insanın həyatına son qoyub. Zirvə görü-
şünün bütün iştirakçılarını ayağa qalx-
mağa və həlak olanların xatirəsini bir 

dəqiqəlik sükutla anmağa dəvət edirəm. 
Allah rəhmət eləsin  Sağ olun  

Bu dəhşətli fəlakətlə əlaqədar dərin-
dən kədərləndiyimizi bildirir, həlak olan-
ların ailələrinə və yaxınlarına başsağlığı 
verir, yaralananların tezliklə sağalması-
nı arzu edirik. 

İndi isə müzakirələrə başlaya bilərik. 
İclası açmazdan əvvəl onun gündəliyi 

təsdiq edilməlidir. Sammit səviyyəli gö-
rüşün ilkin gündəliyi nümayəndə heyət-
ləri arasında yayılıb. Belə hesab edə 
bilərəmmi ki, gündəlik barədə etirazlar 
yoxdur  Sağ olun  Beləliklə, sammit sə-
viyyəli görüşün gündəliyini təsdiq olun-
muş hesab edirəm. İndi isə mən Qo-
şulmama Hərəkatının sədri kimi çıxış 
edəcəyəm. 

Prezident İlham Əliyevin çıxıșı
 Hörmətli dövlət və hökumət 

 başçıları
Hörmətli nümayəndə heyətlərinin 

rəhbərləri
anımlar və cənablar

Mən sizin hamınızı Bakıda Qoşul-
mama Hərəkatının COVID-19-a qarşı 
mübarizə üzrə Təmas Qrupunun pan-
demiyadan sonrakı bərpaya həsr olun-
muş sammit səviyyəli görüşündə sa-
lamlayıram.

2019-cu ildə Azərbaycan Qoşulma-
ma Hərəkatı ölkələrinin yekdil qərarı 
ilə 2019-2022-ci illər üzrə Qoşulmama 
Hərəkatına sədrliyinə başladı. Sədrli-
yimizin müddəti yekdil qərarla daha bir 
il uzadıldı. Biz Azərbaycanın sədrliyinə 
göstərdikləri dəstəyə görə üzv dövlət-
lərə minnətdarıq.

Qoşulmama Hərəkatının sədri ola-
raq məqsədimiz ədaləti və beynəlxalq 
hüququ müdafiə etməkdir. Pandemi-
yanın başlamasından dərhal sonra 
 COVID-19-a qarşı qlobal səyləri səfər-
bər etmək təşəbbüsü ilə çıxış edən 
məhz Qoşulmama Hərəkatı oldu.

Biz 2020-ci ilin may ayında Qoşul-
mama Hərəkatının dövlət və hökumət 
başçıları səviyyəsində onlayn Zirvə top-
lantısının keçirilməsi təşəbbüsünü irəli 
sürdük. Zirvə toplantısında məlumat 
bazası hazırlamaq üçün Qoşulmama 
Hərəkatının İşçi Qrupunun yaradılma-
sı qərara alındı. Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatı pandemiya ilə mübarizədə 
Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərin 
ehtiyaclarını müəyyən etmək üçün bu 
məlumat bazasına istinad edib. 

Mən həmin Zirvə toplantısında BMT 
Baş Assambleyasının liderlər səviyyə-
sində xüsusi sessiyasının çağırılmasını 
təklif etmişdim. Bu təklif BMT-yə üzv 
dövlətlər arasında böyük dəstək qazan-
dı.

Xüsusi sessiya 2020-ci ilin dekabr 
ayında keçirilib və tədbirdə 70-dən çox 
dövlət və hökumət başçısı çıxış edib. 
Xüsusi sessiyada beynəlxalq həmrəy-
liyin artırılmasının zəruriliyi vurğulanıb, 
Qoşulmama Hərəkatının koronavirusla 
mübarizədə liderliyi qəbul edilib.

Biz bəzi varlı ölkələrin həyata keçir-
diyi “peyvənd millətçiliyi”ni xüsusilə pan-
demiya ilə mübarizədə ciddi maneə kimi 
qiymətləndirdik. Nəticədə Qoşulmama 
Hərəkatı bütün ölkələrin peyvəndlərdən 
ədalətli və vahid şəkildə istifadəsini tə-
min etmək üçün 2021-ci ildə BMT-nin 
İnsan Hüquqları Şurasında və BMT Baş 
Assambleyasında qəbul edilmiş iki qət-
namənin təşəbbüskarı oldu. Qoşulma-
ma Hərəkatının pandemiya ilə mübarizə 
üçün qlobal səylərin səfərbər edilməsin-
də liderliyi Hərəkatın nüfuzunu və mə-
suliyyətini bir daha nümayiş etdirdi.

Azərbaycan əksəriyyəti bizim Qo-
şulmama Hərəkatı ailəsinin üzvləri olan 

0-dən çox ölkəyə koronavirusla bağlı 
ya ikitərəfli kanallar, ya da Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatı vasitəsilə maliyyə və 
humanitar yardım göstərib.  Azərbaycan 
Hərəkatın institusional inkişafına güclü 
dəstək verir. Biz Qoşulmama Hərəkatı-
nın Parlament Şəbəkəsinin yaradılması 
təşəbbüsü ilə çıxış etdik. Şəbəkənin ilk 
iclası 2022-ci ilin iyun ayında Bakıda ke-
çirilib.

Bundan başqa, 2022-ci ilin iyu-
lunda Şuşa Razılaşması əsasında 
 Qoşulmama Hərəkatının Gənclər Təş-
kilatı yaradılıb. Təşkilatın daimi katibliyi 
Bakıda yerləşəcək. Məqsədimiz insti-

tusional davamlılıq yaratmaq və Azər-
baycandan sonra sədrliyi təhvil alacaq 
üzvlərə uğurlu miras qoymaqdır.

2021-ci ildə Belqradda keçirilən 
Yüksək Səviyyəli yubiley görüşündə 
mən Hərəkatın COVID-19-dan sonrakı 
dövrlə bağlı mövqeyini formalaşdırmaq 
məqsədilə Qoşulmama Hərəkatına üzv 
dövlətlərin yüksək səviyyəli görüşünün 
keçirilməsi ideyasını irəli sürdüm. Bunu 
nəzərə alaraq mən bu Zirvə toplantı-
sını çağırdım və inanıram ki, bu tədbir 
yeni meydana çıxan qlobal əhəmiyyətli 
məsələləri müzakirə etmək imkanı ya-
radacaq.

Son bir neçə onillikdə mövcud olan 
beynəlxalq təhlükəsizlik arxitekturası 
hazırda köklü dəyişikliklərlə üzləşir və 
multilateralizm təhlükə altındadır. Bey-
nəlxalq hüququn norma və prinsipləri-
nin aşınması beynəlxalq düzəni daha 
da təhdid edir.

Suverenliyin və ərazi bütövlüyünün 
pozulması, dövlətlərin daxili işlərinə 
müdaxilə halları daha çox müşahidə 
olunmaqdadır. Aparıcı beynəlxalq təş-
kilatların qərarları ya icra olunmur, ya 
da selektiv yanaşma və ikili standartlar 
tətbiq edilir.

Yeni dünya düzəni yenidən forma-
laşmaqdadır. İndi dünya “Soyuq mü-
haribə”nin sona çatmasından bəri baş 
verən ən ciddi Şərq–Qərb qarşıdurma-
sının şahididir ki, onun fəsadları dün-
yanın qalan hissəsində də hiss olunur. 
Qoşulmama Hərəkatı BMT-dən sonra 
ikinci ən böyük beynəlxalq təsisat kimi 
beynəlxalq arenada daha nəzərəçar-
pan və səmərəli rol oynamalı, yeni dün-
ya düzəninin yenidən formalaşmasında 
fəal iştirak etməlidir.

Təəssüf ki, bu gün biz neokolonia-
lizm meylinin artdığını müşahidə edirik. 
Tarixi müstəmləkəsizləşdirmə prose-
si nəticəsində yaranmış Qoşulmama 
Hərəkatı bəşəriyyətin bu rüsvayçı sə-
hifəsinin tamamilə aradan qaldırılması 
istiqamətində səylərini birləşdirməlidir.

Qoşulmama Hərəkatı Qəmər Ada-
ları İttifaqının ransanın müstəmləkə 
hakimiyyəti altında qalmaqda davam 
edən Mayot adası üzərində şəksiz su-
verenliyini həmişə güclü dəstəkləmişdir. 

Qoşulmama Hərəkatının təməl sənəd-
lərində əks olunduğu kimi, biz ransa 
hökumətini Yeni Kaledoniya xalqının və 

ransanın dənizaşırı icma və ərazilərin-
dəki digər xalqların hüquqlarına hörmət 
etməyə çağırırıq. ransanın Avropadan 
kənarda idarə etdiyi ərazilər fransız 
müstəmləkə imperiyasının iyrənc qa-
lıqlarıdır. Biz, həmçinin ransanı Afrika, 
Cənub-Şərqi Asiya və digər ərazilər-
də Qoşulmama Hərəkatının üzvü olan 
ölkələrə qarşı müstəmləkə keçmişinə, 
qanlı müstəmləkə cinayətlərinə, eləcə 
də soyqırımı aktlarına görə üzr istəməyə 
və məsuliyyətini etiraf etməyə çağırırıq.

Dünyada uzun illərdir müzakirə olu-
nan digər mühüm məsələ BMT siste-
mində aparılan islahatlardır. BMT Təh-
lükəsizlik Şurası keçmişi xatırladır və 
indiki reallığı əks etdirmir. Təhlükəsizlik 
Şurasının tərkibi genişləndirilməlidir ki, 
orada daha çox ölkə təmsil olunsun və 
coğrafi baxımdan daha ədalətli olsun.

Bir daimi yer Qoşulmama Hərəkatı-
na verilməlidir və Qoşulmama Hərəkatı-
na sədrlik edən ölkə növbəli şəkildə bu 
yerə sahib olmalıdır. Mən Qoşulmama 
Hərəkatına üzv ölkələri bu məsələ ilə 
bağlı məsləhətləşmələrə başlamağa və 
öz fikirlərini BMT-nin müvafiq komitə-
sinə təqdim etməyə çağırıram. Biz Təh-
lükəsizlik Şurasında Afrikaya da daimi 
yerlərin verilməsi fikrini dəstəkləyirik.

Pandemiya “2030: Davamlı İnkişaf 
Məqsədləri”nin icra olunmasına mənfi 
təsir edib. Bundan əlavə, hədəflərə çat-
maqda geriləmənin qarşısını almaq və 
2030-cu il gündəliyinin icrasına vaxtın-
da nail olmaq üçün qlobal səylər güc-
ləndirilməlidir. Bu məqsədlə biz BMT-
nin COVID-19-dan sonra Qlobal Bərpa 
üzrə Yüksək Səviyyəli Panelinin yara-
dılmasını təklif etmişik. Bu panel post-
pandemiya dövrü üçün qlobal tədbirlərə 
dair tövsiyələr hazırlaya bilər. Mən Qo-
şulmama Hərəkatına üzv olan ölkələri 
bu təşəbbüsü dəstəkləməyə çağırıram.

Biz suverenliyə, milli sahibliyə, bə-
rabərliyə və qarşılıqlı mənafeyə hörmət 
prinsiplərini rəhbər tutan Cənub–Cənub 
əməkdaşlığını daha da gücləndirməli-
yik. Həmin gündəlik Cənub ölkələrinin 
özləri tərəfindən öz milli ehtiyac və prio-

ritetlərinə uyğun olaraq təşkil edilib. Bu, 
kənardan məcburi qaydada qoyulmuş 
bir gündəlik deyil.

İqlim dəyişikliyi bəşəriyyət üçün 
digər bir təhdiddir və su qıtlığı, ərzaq 
çatışmazlığı və məcburi miqrasiya 
kimi ciddi problemlərə səbəb olur. İn-
kişaf edən kiçik ada ölkələri daha çox 
diqqətəlayiqdir. ünki onlar iqlim dəyi-
şikliyinin təsirlərinə daha həssas olduq-
ları üçün yer üzündən silinmək təhlükəsi 
ilə üzləşiblər.

COVID-19 pandemiyası dövründə 
olduğu kimi, Azərbaycan Qoşulmama 
Hərəkatının ehtiyacı olan üzv ölkələrinə 
maliyyə və humanitar yardım göstər-
məyə davam edəcək. Mən burada iki 
qlobal çağırışı bəyan edirəm. Bunlar Af-
rikanın və inkişaf edən kiçik ada dövlət-
lərinin pandemiyadan sonrakı bərpasını 
dəstəkləməkdir. Məmnuniyyətlə elan 
edirəm ki, Azərbaycan ilk donor ölkə 
kimi hər iki qlobal çağırışa 1 milyon ABŞ 
dolları məbləğində vəsait ayırır. İnanı-
ram ki, Qoşulmama Hərəkatının üzvləri 
və beynəlxalq ictimaiyyətin digər üzvləri 
Azərbaycanın təşəbbüsünü dəstəkləyə-
cək və bizə qoşularaq postpandemiya 
bərpası dövründə ehtiyacı olan ölkələrə 
dəstək verəcəklər.

anımlar və cənablar
Daha öncə də qeyd etdiyim kimi, 

BMT Təhlükəsizlik Şurası bu gün 
səmərəli deyil. Məsələn, Təhlükəsizlik 
Şurasının bəzi qətnamələri bir neçə gü-
nün içində icra olunub. Lakin Azərbay-
cana gəldikdə isə, Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindən 
dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasına 
dair BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd 
qətnaməsinə 30 ilə yaxın bir müddətdə 
məhəl qoyulmamışdır.

2020-ci ildə Azərbaycan ərazi bü-
tövlüyünü və tarixi ədaləti hərbi-siyasi 
yolla bərpa etdi və Təhlükəsizlik Şurası 
qətnamələrinin icrasını özü təmin etdi. 
Yəqin ki, bu hadisə BMT-nin əsası qo-
yulandan bəri dünyada ilk dəfə idi baş 
verirdi.

İşğal illəri ərzində Azərbaycanın yüz-
lərlə şəhər və kəndi Ermənistan tərəfin-
dən məqsədyönlü şəkildə dağıdılmış, 
bütün mədəni və dini abidələr talan və 

qarət edilmişdir. Azərbaycanın işğaldan 
azad olunmuş əraziləri klassik urbisid, 
kultursid və ekosid nümunələridir. 2020-
ci ilin sonundan etibarən Qoşulmama 
Hərəkatına üzv ölkələr də daxil olmaq-
la, bir çox ölkədən minlərlə xarici dip-
lomat, jurnalist, QHT üzvü və siyasətçi 
işğaldan azad olunmuş əraziləri ziyarət 
edərək Ermənistan tərəfindən törədil-
miş vəhşiliklərin şahidi olmuşdur.

Azərbaycan işğaldan azad olunmuş 
ərazilərdə öz maliyyə resursları ilə ge-
nişmiqyaslı yenidənqurma işləri aparır. 
Azərbaycan hökuməti 2021–2022-ci 
illərdə yenidənqurma işlərinə  milyard 
ABŞ dollarına yaxın pul xərcləyib. Bu il 
biz bu məqsəd üçün ən azı 1,7 milyard 
ABŞ dolları məbləğində vəsait ayırmağı 
planlaşdırırıq. Biz müasir şəhərsalma – 
“ağıllı şəhər”, “ağıllı kənd” konsepsiya-
larından istifadə edərək yeni şəhər və 
kəndləri sıfırdan yaradırıq. Bu, milli hö-
kumətlər tərəfindən postmünaqişə döv-
ründə icra olunan nadir və daha öncə 
görünməmiş bir inkişaf və yenidənqur-
ma modelidir.

Ermənistanın işğalına görə Azərbay-
can dünyada mina ilə ən çox çirkləndiril-
miş ölkələr arasındadır. İkinci Qarabağ 
müharibəsindən sonra, yəni 2020-ci ilin 
noyabr ayından bəri 300 azərbaycanlı 
mina partlayışı nəticəsində həlak olmuş 
və ya yaralanmışdır.

Ölkə üçün humanitar minatəmiz-
ləmənin böyük əhəmiyyətini nəzərə 
alaraq, Azərbaycan hazırda xüsusi milli 
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədinin müəy-
yən edilməsini nəzərdən keçirir. Azər-
baycan Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri 
və minatəmizləmə fəaliyyəti arasında 
birbaşa əlaqə görür, çünki minalar ye-
nidənqurma prosesini və keçmiş məc-
buri köçkünlərin geri dönməsini lən-
gidir. Azərbaycan minatəmizləmənin 
1 -ci Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi olması 
təşəbbüsünü fəal şəkildə təşviq edir. 
Biz Qoşulmama Hərəkatına üzv olan 
ölkələri bu təşəbbüsü dəstəkləməyə 
dəvət edirik.

Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələ-
rin bir çoxunun mina və partlamamış 
hərbi sursatlarla ən çox çirklənmiş 
ölkələr sırasında olduğunu nəzərə ala-
raq, mən səsimizi qlobal miqyasda eşit-
dirmək üçün Minaların Təsirinə Məruz 
Qalmış Ölkələrin Həmfikirlər Qrupunun 
yaradılmasını təklif etmək istəyirəm.

Münaqişənin bitməsindən qısa müd-
dət sonra Azərbaycan sülh razılaşması 
üçün ərazi bütövlüyünün və suveren-
liyin tanınmasına əsaslanan beş əsas 
prinsipi Ermənistana təqdim edib.

Bu fürsətdən istifadə edərək mən 
Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrə 
Azərbaycanın ədalətli mövqeyini 
dəstəkləməkdə, həmçinin 2020-ci və 
2022-ci illərdə BMT Təhlükəsizlik Şu-
rasında Azərbaycan əleyhinə birtərəfli 
və qərəzli bəyanatların qəbuluna imkan 
verməməkdə göstərdikləri qətiyyətə 
görə təşəkkür etmək istəyirəm.

Sonda isə sizi əmin etmək istəyirəm 
ki, Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının 
sədri kimi Qoşulmama Hərəkatına üzv 
dövlətlərin legitim maraqlarının müda-
fiəsi və Hərəkatın beynəlxalq arenada 
mövqeyinin güclənməsi üzrə səylərini 
əsirgəməyəcəkdir.

Təşəkkür edirəm.
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Bakıda Qoşulmama Hərəkatının COVID-19-a qarşı 
mübarizə üzrə Təmas Qrupunun Zirvə görüşü keçirilib 

(əvvəli 2-ci səhifədə)
Sonra BMT Baş Assambleyasının 

77-ci sessiyasının prezidenti Tsaba 
Körösi çıxış edərək Zirvə görüşündə iş-
tirak üçün dəvətə görə dövlətimizin baş-
çısına minnətdarlığını bildirdi. Hazırda 
bəşəriyyətin dünyada yaşanan müxtə-

lif proseslərin, o cümlədən, COVID-19 
pandemiyasının ciddi təsirlərinə məruz 
qaldığını vurğulayan Tsaba Körösi bu 
problemlərin qarşısını almaq üçün qar-
şılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi baxı-
mından belə görüşlərin önəmini qeyd 
etdi. Bildirdi ki, pandemiya yaşadığı-
mız əsrin ən böyük səhiyyə böhranını 
yaratdı. Bu göstərdi ki, pandemiyadan 
yeganə çıxış yolu təkcə sərhədlər daxi-
lində deyil, beynəlxalq səviyyədə həm-
rəyliyin inkişaf etdirilməsidir. 

Azərbaycanın COVID-19-a qarşı 
mübarizə istiqamətində irəli sürdüyü 
təşəbbüslərin önəmini vurğulayan Tsa-
ba Körösi dedi: “Azərbaycan tərəfindən 
bununla bağlı irəli sürülən təşəbbüs-
lər, həmçinin peyvəndlərə vaxtında və 
ədalətli qaydada çıxış və əlçatanlıq da 
qarşılıqlı dəstəyin bir nümunəsidir. Qo-
şulmama Hərəkatı bu böhrana cavab 
vermək və pandemiyanın nəticələrini 
aradan qaldırmaq üçün qlobal həmrəy-
lik göstərərək təşəbbüslər irəli sürmüş-
dür”.

***
BMT-nin Cenevrədəki bölmə-

sinin baş direktoru Tatyana Valo-
vaya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

Baş  katibi Antonio Quterreşin adından 
çıxış edərək Qoşulmama Hərəkatının 
 COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə Tə-
mas Qrupunun Zirvə görüşünə ev sa-
hibliyinə görə Prezident İlham Əliyevə 
və Azərbaycana minnətdarlığını ifadə 
etdi. XXI əsrdə çoxtərəfli əməkdaşlıq 
baxımından Qoşulmama Hərəkatının 
əhəmiyyətinin daha da artdığını vurğu-
layan T.Valovaya Hərəkatın dayanıqlı 
inkişaf, iqlim dəyişikliyinə qarşı müba-
rizə və sülhün bərqərar olunması is-
tiqamətində aktiv fəaliyyət göstərdiyini 
bildirdi. O, dünyada 6,5 milyon insanın 
ölümünə, bərabərsizliyin daha da güc-
lənməsinə, böyük depressiyaya və iş-
sizliyə səbəb olan pandemiyanın bir 
sıra sahələrə, xüsusilə təhsilə sarsıdıcı 
təsirlər göstərdiyini qeyd etdi. Postpan-
demiya dövründə qlobal əməkdaşlığın, 
xüsusilə gənclər üçün lazımi şəraitin 
yaradılmasının və onların arasında 
əlaqələrin gücləndirilməsinin vacibliyini 
qeyd edən BMT rəsmisi, bu baxımdan, 
institusional tədbirlərin görülməsinin va-
cib rol oynadığını bildirdi, Azərbaycanın 
irəli sürdüyü təşəbbüsləri xüsusi vurğu-
layaraq dedi: “Qoşulmama Hərəkatına 
üzv ölkələrin parlamentləri arasında 
əlaqələrin gücləndirilməsinə xidmət 
edən Parlament Şəbəkəsinin yaradıl-
ması ilə bağlı Azərbaycanın təşəbbüsü 
təqdirəlayiqdir. Azərbaycanın gənclər-
lə iş sahəsində – 2022-ci ilin iyulunda 
Qoşulmama Hərəkatının Gənclər Sam-
mitinin keçirilməsi və Hərəkatın Gənclər 
Şəbəkəsinin təsis olunması ilə bağlı 
təşəbbüslərini də təqdirəlayiq hesab 
edirəm”. 

***
Daha sonra Ümumdünya Səhiy-

yə Təşkilatının Baş direktoru Tedros 
Adhanom Qebreyesusun videomüra-
ciəti dinlənildi. T.Qebreyesus videomü-
raciətində Azərbaycanın Qoşulmama 
Hərəkatına uğurlu sədrliyi münasibətilə 
təbriklərini çatdırdı. Qoşulmama Hərə-
katına üzv ölkələrin pandemiyadan 
əziyyət çəkdiyini vurğulayan Baş direk-
tor bildirdi ki, postpandemiya dövründə 
daha təhlükəsiz və sağlam sistemlərin 
qurulmasında Hərəkatın üzvlərinin kol-
lektiv təcrübəsindən faydalanmaq çox 
zəruridir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 
beynəlxalq səviyyədə pandemiyaya ha-
zırlıq və cavab tədbirləri ilə bağlı sənəd-
lərin qəbul olunması istiqamətində 
Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin 
səylərinin gücləndirilməsinə dair müra-

ciət edib. Tedros Adhanom Qebreyesus 
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ma-
liyyələşdirilməsinə fəal qoşulmağın zə-
ruriliyini və yerli istehsalın qurulmasına 
sərmayə qoyulmasının prioritet hədəflər 
olduğunu vurğuladı. 

***
Zirvə görüşü işini plenar sessiya ilə 

davam etdirdi.

***
Özbəkistan Respublikasının Pre-

zidenti Şavkat Mirziyoyev qeyd etdi ki, 
Azərbaycanın sədrliyi dövründə Qoşul-

mama Hərəkatının beynəlxalq arenada 
rolu və nüfuzu əsaslı şəkildə artıb, bu 
mühüm platforma çərçivəsində ölkələr 
arasında çoxtərəfli əməkdaşlıq yeni sə-
viyyəyə çatdırılıb. Pandemiya dövrünün 
çətinliklərinə baxmayaraq, həmrəylik və 
sıx birlik daha da möhkəmlənib. Təşki-
latın tarixində ilk dəfə onun parlament 
və gənclər şəbəkələri yaradılıb. 

Özbəkistan lideri xüsusi vurğuladı: 
“Bütün bu nailiyyətlər mənim hörmətli 
həmkarım İlham Heydər oğlunun böyük 
səyləri və təşəbbüsləri, üzv dövlətlərin 
maraqları naminə onun praktiki fəaliy-
yəti sayəsində mümkün olub”. 

Özbəkistan dövlətinin başçısı Azər-
baycan Prezidentinin ölkə regionlarının 
bərpasına yönəlmiş səmərəli səylərinə 
də diqqəti cəlb edərək dedi ki, burada 
tarixi ədalət, sosial-iqtisadi infrastruktur 
bərpa olunub, yeni obyektlər ucaldılıb, 
əhali üçün əlverişli şərait formalaşıb. 

Şavkat Mirziyoyev bir sıra təşəb-
büslər irəli sürüb, o cümlədən 2030-cu 
ilə qədər olan dövrdə Senday çərçivə 
proqramının əsas hədəflərinə nail ol-
maq üzrə Qlobal Platforma bazasında 
fəaliyyətin daha da gücləndirilməsini, 
həmçinin Qoşulmama Hərəkatının mo-
nitorinq və elmi tədqiqatlar üzrə xüsu-
si şəbəkəsinin yaradılmasını da təklif 
edib. Bu qurum Özbəkistanda yerləşə 
və Qoşulmama Hərəkatının sammitləri 
ərəfəsində müntəzəm olaraq təşkilatın 
iqtisadi forumlarını keçirə bilər.

Özbəkistan Prezidenti BMT-də isla-
hatlar məsələsinə toxunaraq bildirdi ki, 
Təhlükəsizlik Şurasında Qoşulmama 
Hərəkatının üzvlərinin daimi yeri olma-
lıdır. 

***

Zirvə görüşündə iştirak üçün dəvətə 
görə Prezident İlham Əliyevə və Azər-
baycan hökumətinə təşəkkürünü bil-
dirən İraq Prezidenti Əbdüllətif Camal 
Rəşid qlobal pandemiya böhranından 
sonrakı dövrdə infrastrukturun və xid-

mətlərin təkmilləşdirilməsinin, qida 
təhlükəsizliyinin təmin olunmasının va-
cibliyini diqqətə çatdırdı. Ölkəsində bu 
istiqamətlərdə atılan addımlardan bəhs 
edən dövlət başçısı bildirdi ki, İraq hö-
kuməti iqlim dəyişikliyi məsələlərinə 
də xüsusi önəm verir. İqlim dəyişikliyi 
sosial sabitliyə də birbaşa təsir göstə-
rir. Ona görə də bu istiqamətdə ictimai 
maarifləndirmə işləri daha da genişlən-
dirilməlidir. İqlim dəyişikliyinin nəticələri 
kollektiv şəkildə aradan qaldırılmalı və 
risklərin azaldılması istiqamətində ad-
dımlar atılmalıdır.

Ölkəsinin vaxtilə müharibələrdən, 
silahlı toqquşmalardan, dağıntılardan, 
eyni zamanda, insan ölümlərindən əziy-
yət çəkdiyini xatırladan Əbdüllətif Camal 
Rəşid qeyd etdi ki, sülh ancaq dialoq və 
əməkdaşlıq vasitəsilə mümkündür. Bu 
baxımdan İraq regional təhlükəsizlik, 
eyni zamanda, qlobal enerji təhlükəsiz-
liyinə də töhfə verməyə hazırdır.

Qoşulmama Hərəkatının prinsiplə-
rindən söz açan İraq Prezidenti dövlət-
lərin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə 
qarşılıqlı hörmətin, təcavüzkar hərəkət-
lərdən çəkinməyin, digər ölkələrin daxili 
məsələlərinə müdaxilə etməməyin, bir-
gə sülh şəraitində yaşamağın və digər 
prinsiplərin bu gün də aktual olduğunu 
diqqətə çatdırdı.

***
Liviya Dövləti Prezident Şurası-

nın sədri Məhəmməd Yunis Əl-Mənfi 
Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatının 
inkişafına və beynəlxalq arenada onun 
nüfuzunun artmasına göstərdiyi səylərə 
və verdiyi töhfələrə, habelə bu təşkilat-

da uğurlu sədrliyinə görə təşəkkürünü 
bildirdi. O qeyd etdi ki, COVID-19 pan-
demiyası bəşəriyyət üçün beynəlxalq 
münaqişələrin çoxundan daha ciddi 
nəticələr doğurub. Prezident Şurasının 
sədri bütün dövlətləri Liviyada davam 
edən münaqişənin həllinə və bu ölkə-
nin inkişafına dəstək verməyə çağırıb. 
Məhəmməd Yunis Əl-Mənfi əminliklə 
bildirdi ki, Liviya qarşılıqlı münasibətlə-
rin inkişafına yönəlmiş birgə əməkdaşlı-
ğa sədaqətini saxlayır.

***
Türkmənistan Prezidenti Sərdar 

Berdiməhəmmədov koronavirus pan-
demiyasının nəticələrinin bütün ölkələ-
rin siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə 
inkişafına ciddi təsir göstərdiyini vur-

ğuladı. Türkmənistan Prezidenti pan-
demiyanın nəticələrinin qısa müddətdə 
aradan qaldırılması üçün dövlətlərin 
öz səylərini birləşdirməsinin və bütün 
sahələrdə əməkdaşlığı inkişaf etdirmə-
sinin önəmini qeyd etdi. Sərdar Ber-
diməhəmmədov bu məqsədlə fikir 
mübadiləsinin aparılması, ortaq mexa-
nizmlərin müəyyənləşdirilməsi üçün 
birgə platformanın yaradılması təklifini 
irəli sürdü. Dövlət başçısı üzv ölkələrin 
parlamentləri və aidiyyəti qurumları ilə 
yanaşı, elm və təhsil müəssisələrinin də 
bu prosesə cəlb olunmasının vacibliyini 
vurğuladı. 

Prezident Sərdar Berdiməhəmmə-
dov Qoşulmama Hərəkatına uğurla 
sədrliyinə, qarşıda duran hədəflərə nail 
olunması istiqamətində irəli sürdüyü 
mühüm təşəbbüslərə görə Azərbaycan 
dövlətinə təşəkkürünü bildirdi. 

***
Bosniya və Herseqovinanın Rə-

yasət Heyətinin Sədri Jelka Tsviya-
noviç Zirvə görüşündə iştirak üçün 
dəvətə görə Qoşulmama Hərəkatının 

sədri, Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyevə minnətdarlığını 
bildirdi. O, Qoşulmama Hərəkatının ya-
randığı zaman dünyaya lazım olan sülh, 
sabitlik və əməkdaşlıq kimi məsələlərin 
bu gün də öz aktuallığını saxladığını 
söylədi. Koronavirus pandemiyasının 
uzunmüddətli mənfi təsirlərə səbəb ol-
duğunu deyən Jelka Tsviyanoviç insan 
itkilərini, səhiyyə sistemində və digər 
sahələrdə yaranan çətinlikləri qeyd etdi. 
Həmçinin bildirdi ki, iqtisadi problemlər 
qlobal səviyyədə və dövlətlərdə, xüsu-
silə yoxsul ölkələrdə daha mürəkkəb 
tənəzzülə səbəb olub.

Qoşulmama Hərəkatının rolunu təq-
dirəlayiq hesab edən Jelka Tsviyanoviç 
Hərəkatın koronavirus pandemiyasının 
qarşısının alınması istiqamətində böyük 

səylər göstərdiyini vurğuladı. Qeyd etdi 
ki, COVID-19 pandemiyasından son-
ra bir çox digər mövzular da aktualdır. 
Böyük çağırışlar var, çətinliklər heç də 
azalmayıb, yaxud da yox olmayıb. O, 
məhz bu səbəbdən Sammitin dünya 
ictimaiyyətinin diqqətini postpandemiya 
dövründə bərpa proseslərinə cəlb edə-
cəyinə əminliyini bildirdi. 

Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət 
Heyətinin Sədri vurğuladı ki, beynəlxalq 
düzən sülh və sabitlik prinsipləri əsasın-
da qurulmalıdır. Qoşulmama Hərəkatı 
qlobal dəyişikliyə rəğmən bu işi davam 
etdirə bilər. Bu baxımdan Hərəkata üzv 
ölkələr arasında əməkdaşlığın güclən-
dirilməsi çox vacibdir.

***
Zirvə görüşü Azərbaycanın Xarici 

İşlər naziri Ceyhun Bayramovun sədrliyi 
ilə plenar sessiyalarla davam etdi. 

***
Qeyd edək ki, Qoşulmama Hərəka-

tının COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə 
Təmas Qrupunun Zirvə görüşünə 70-ə 
yaxın ölkənin dövlət və hökumət baş-
çıları, 5 ölkənin, o cümlədən Bosniya 
və Herseqovina, Türkmənistan, Özbə-
kistan, İraq, Liviyanın prezidentləri, üç 
ölkənin – Kuba, Qabon, Tanzaniyanın 
Vitse-prezidentləri, Əlcəzair və Keniya-
nın Baş nazirləri, müxtəlif ölkələrin yük-
sək səviyyəli nümayəndələri,  həmçinin 
beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri – 
Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibi 
Zurab Pololikaşvili, Beynəlxalq Miqra-
siya Təşkilatının (BMqT) Baş direktoru 
Antonio Vitorino, BMT-nin Cenevrədəki 
bölməsinin baş direktoru Tatyana Valo-
vaya, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 
(İƏT) Baş katibi Xusrav Noziri və digər-
ləri, eyni zamanda, nazirlər, nazir müa-
vinləri, səfirlər və s. qatılıblar.

Hazırda Azərbaycan bir sıra bey-
nəlxalq qurumlarda, sadəcə, üzv dövlət 
kimi təmsil olunmur, eyni zamanda, bir 
çox qərarların qəbulunda və icrasın-
da yaxından iştirak edir. Dünyanın 120 
ölkəsi arasında səmərəli əməkdaşlıq 
əlaqələrinin qurulmasında və inkişafın-
da mühüm siyasi platforma olan Qoşul-
mama Hərəkatı isə məhz Azərbaycanın 
sədrliyi dövründə özünün ən uğurlu 
dövrünü yaşayır. Dünyada nüfuzu get-
dikcə artan və regionda aparıcı aktora 
çevrilən Azərbaycan Qoşulmama Hərə-
katına sədrliyi 2019-cu ildən etibarən üç 
il müddətinə həyata keçirməyə başla-
yıb. Azərbaycanın sədrliyinin COVID-19 
pandemiyası dövrünə təsadüf etməsinə 
baxmayaraq, dünya ölkələrinin əksə-
riyyətinin özünə qapandığı zamanda 
Bakı qlobal liderlik rolunu üzərinə gö-
türdü, qlobal problemin öhdəsindən 
gəlmək üçün beynəlxalq həmrəyliyi və 
əməkdaşlığı təbliğ edən ilk dövlətlərdən 
oldu. Məhz Azərbaycanın sədrliyi ilə 
Qoşulmama Hərəkatı dünya ictimaiyyə-
tini pandemiya ilə mübarizədə səfərbər 
etdi. Prezident İlham Əliyevin təşəbbü-
sü ilə 2020-ci ilin mayında Qoşulmama 
Hərəkatının COVID-19 ilə mübarizəyə 
həsr edilən onlayn sammiti keçirildi. 
Həmin ilin dekabrında isə BMT Baş 
Assambleyasının pandemiya ilə mü-
barizəyə həsr edilən Xüsusi Sessiyası 
təşkil olundu. Bu sessiya pandemiya ilə 
mübarizə sahəsində ən qlobal tədbir he-
sab olunur. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə 
həm BMT Baş Assambleyasında, həm 
də BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında 
vaksinlərin ədalətli bölüşdürülməsinə 
dair qətnamələr qəbul edildi.

Azərbaycanın sədrliyinin ən böyük 
uğurlarından biri də Qoşulmama Hərə-
katının təsisatlanması məsələsidir. 
Ölkəmizin sədrliyi dönəmində Qoşul-
mama Hərəkatının Parlament Şəbəkəsi 
və Gənclər Təşkilatı təsis olunub. Hərə-
katın 61 illik tarixində ilk dəfə olaraq Şu-
şada Hərəkata üzv ölkələrin gənclərini 
birləşdirən Gənclər Təşkilatı yaradıldı.

Bütün bunlarla yanaşı, Qoşulmama 
Hərəkatına üzvlük və sədrlik Azərbay-
cana Ermənistanın təcavüzünə qarşı 
mübarizədə güclü beynəlxalq dəstək 
qazandırıb. Təsadüfi deyil ki, 2020-ci və 
2022-ci illərdə BMT Təhlükəsizlik Şura-
sında Azərbaycana qarşı irəli sürülmüş 
qərəzli təşəbbüslərin qarşısı Hərəkata 
üzv dövlətlər tərəfindən alındı.

Qoşulmama Hərəkatı ölkələrinin 
Azərbaycana tam etimadının nəticəsidir 
ki, üzv dövlətlərin yekdil rəyinə əsasən, 
ölkəmizin təşkilata sədrliyi daha bir il, 
yəni 2023-cü ilin sonuna kimi uzadılıb. 
Bu gün Bakıda keçirilən Qoşulmama 
Hərəkatının COVID-19-a qarşı müba-
rizə üzrə Təmas Qrupunun Zirvə görü-
şü bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan 
təşkilatın fəaliyyətinə mühüm töhfələr 
verir. Eyni zamanda, Azərbaycanın növ-
bəti dəfə qlobal məsələlərin müzakirə 
olunduğu mühüm toplantıya ev sahibli-
yi etməsi ölkəmizin multilateralizmə və 
qlobal həmrəyliyə verdiyi önəmin təza-
hürüdür.

AZƏRTAC
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Prezident İlham Əliyevin adından Qoşulmama Hərəkatının Bakıda 
keçirilən  Zirvə görüşünün iştirakçılarının şərəfinə ziyafət verilib

Martın 2-də Azərbaycan Respublikasının  Prezidenti 
İlham Əliyevin adından Qoşulmama Hərəkatının 

 C V D- -a qarşı mübarizə üzrə Təmas Qrupunun 
 irvə örüşündə iştirak edən dövlət və hökumət 

 başçılarının  beynəl alq təşkilatların rəhbərlərinin 
şərəfinə ziyafət verilib

AZƏRTAC

Liviya ilə münasibətlərimizin  
inkișaf imkanları genișdir 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 
2-də Liviya Dövləti Prezident Şurasının sədri Məhəmməd Yunis 
Əl-Mənfi ilə görüşüb.

Dövlətimizin başçısı Məhəm-
məd Yunis Əl-Mənfiyə Qoşul-
mama Hərəkatının COVID-19-a 
qarşı mübarizə üzrə Təmas 
Qrupunun Zirvə görüşündə işti-
rakına görə təşəkkürünü bildirdi.

Prezident İlham Əliyev Azər-
baycanla Liviya arasında siyasi 
əlaqələrin çox yaxşı olduğunu, 
ikitərəfli münasibətlərimizin inki-
şafı üçün geniş imkanların möv-
cudluğunu qeyd etdi.

Azərbaycanın xarici siyasə-
tində Ərəb dövlətləri ilə əlaqələ-
rin inkişafının prioritetlərdən biri 
olduğunu deyən dövlətimizin 
başçısı Ərəb Dövlətləri Liqası-
nın ötən il Əlcəzairdə keçirilən 
Zirvə toplantısında iştirakını 
məmnunluqla xatırladı, bu tədbi-

rin Azərbaycanın Ərəb dövlətləri 
ilə münasibətlərin genişləndiril-
məsi işinə mühüm töhfə verdiyi-
ni vurğuladı.

Qoşulmama Hərəkatının Ba-
kıda keçirilən Zirvə görüşünün 
yüksək səviyyədə təşkil olundu-
ğunu və onun böyük əhəmiyyət 
kəsb etdiyini deyən Məhəm-
məd Yunis Əl-Mənfi bu tədbirə 
dəvətə və göstərilən qonaqpər-
vərliyə görə təşəkkürünü bildir-
di, ölkəmizin sədrlik dövründə 
bu Hərəkatın inkişafı üçün ciddi 
səylər göstərdiyini və töhfələr 
verdiyini qeyd etdi.

Liviya Dövləti Prezident Şu-
rasının sədri dövlətimizin başçı-
sının Ərəb Dövlətləri Liqasının 
Əlcəzairdə keçirilmiş sammitin-

dəki çıxışını diqqətlə dinlədiyini 
məmnuniyyətlə vurğuladı.

Ölkəsinin Azərbaycanla 
əlaqələrdə maraqlı olduğunu 
qeyd edən Məhəmməd Yunis 
Əl-Mənfi dedi ki, beynəlxalq 
gündəlikdə duran bir çox 
məsələlərə münasibətdə Azər-
baycanın və Liviyanın mövqeləri 
üst-üstə düşür.

Görüşdə münasibətlərimizin 
müxtəlif sahələrdə inkişafı üçün 
birgə səylərin davam etdirilmə-
sinin vacibliyi bildirildi, bu xüsus-
da qarşılıqlı sərmayələr, tikinti, 
enerji sahələrində əməkdaşlığın 
önəmi qeyd olundu. Həmçinin 
Hökumətlərarası Komissiyanın 
fəaliyyətinin aktivləşdirilməsinin 
və beynəlxalq təşkilatlar çərçi-
vəsində, həmçinin OPEK  for-
matında əməkdaşlıq məsələsi-
nin əhəmiyyətinə toxunuldu.

A ƏRTAC

İlham Əliyevin Türkmənistan Prezidenti 
Sərdar Berdiməhəmmədov ilə görüşü

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 
2-də Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov ilə 
görüşüb.

Türkmənistan  Prezidenti 
Qoşulmama Hərəkatının 
 COVID-19-a qarşı mübarizə 
üzrə Təmas Qrupunun Zirvə gö-
rüşünə dəvətə görə dövlətimizin 
başçısına minnətdarlığını ifa-
də etdi, ölkəmizin Qoşulmama 
Hərəkatına sədrliyi dövründə 
aktiv şəkildə fəaliyyət göstərdi-
yini vurğuladı və bu münasibətlə 
Prezident İlham Əliyevə təbrik-
lərini çatdırdı.

Sərdar Berdiməhəmmədov 
beynəlxalq sülhün və təhlükə-
sizliyin qorunmasında Hərəkatın 
mühüm rol oynadığını qeyd etdi. 
O, həmçinin pandemiyaya qarşı 
mübarizəyə Qoşulmama Hərə-
katı çərçivəsində xüsusi diqqə-
tin yetirildiyini vurğuladı.

Prezident İlham Əliyev Zirvə 
görüşündə iştirakına görə Pre-
zident Sərdar Berdiməhəmmə-

dova təşəkkürünü bildirdi, bu 
Zirvə görüşü əsnasında ikitərəfli 
əlaqələrimizin müzakirəsi üçün 
yaxşı imkanların da olduğunu 
dedi.

Dövlətimizin başçısı Azər-
baycanın Türkmənistanla 
ikitərəfli əlaqələrin inkişafına 
daim xüsusi diqqət yetirdiyini 
qeyd etdi, ölkələrimiz arasında 
siyasi dialoqun yüksək səviyyə-
də olduğunu, mədəni, humani-
tar sahələrdə əlaqələrin inkişaf 
etdiyini bildirdi.

Prezident İlham Əliyev Azər-
baycanın Qoşulmama Hərəka-
tına sədrliyinin başa çatmaqda 
olduğunu qeyd etdi. Ölkəmizin 
Hərəkatın beynəlxalq münasi-
bətlərdəki rolunun artırılmasın-
da maraqlı olduğunu vurğulayan 
dövlətimizin başçısı Azərbayca-
nın bu xüsusda bir sıra təşəb-

büslərlə çıxış etdiyini dedi. Eyni 
zamanda, diqqətə çatdırdı ki, bu 
gün dünya düzəninin yenidən 
formalaşması prosesi baş verir 
və Qoşulmama Hərəkatı bu pro-
sesdə öz rolunu oynamalıdır.

Ölkələrimiz arasında möv-
cud olan çox sıx siyasi əlaqələ-
rin möhkəm təməllər üzərində 
qurulduğunu qeyd edən Prezi-
dent İlham Əliyev Azərbaycanla 
Türkmənistanın enerji, pambıq-
çılıq, nəqliyyat, investisiyalar 
və digər sahələrdə əməkdaşlıq 
üçün geniş imkanlara malik ol-
duqlarını qeyd etdi.

Dövlətimizin başçısı əlavə 
etdi ki, Azərbaycan özünün nəq-
liyyat-tranzit potensialını artırır 
və bu, gələcəkdə Türkmənistan 
mallarının da ölkəmizin ərazi-
sindən daşınması üçün əlavə 
imkanlar yaradır.

Görüşdə qarşılıqlı maraq do-
ğuran digər məsələlər ətrafında 
da fikir mübadiləsi aparıldı.

A ƏRTAC

Azərbaycan mütəxəssisləri Əlcəzairdə uğurla fəaliyyət göstərirlər 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev martın 2-də Əlcəzair Xalq 
Demokratik Respublikasının Baş naziri Ayman 
Benabderrahman ilə görüşüb.

Prezident İlham Əliyev Əlcəzair Prezidenti Ab-
delmacid Tebbunun dəvəti ilə Ərəb Dövlətləri Liqa-
sının 31-ci Zirvə toplantısında iştirakını məmnunluq-
la xatırladı. Dövlətimizin başçısı səfər çərçivəsində 
Azərbaycanla Əlcəzair arasında ikitərəfli əlaqələrin 
perspektivlərinə dair müzakirələrin də aparıldığını 
diqqətə çatdırdı. 

Baş nazir Əlcəzair Prezidenti Abdelmacid Tebbu-
nun səmimi salamlarını dövlətimizin başçısına çat-
dırdı. 

Dövlətimizin başçısı salamlara görə minnətdar-
lığını bildirdi, onun da salamlarını və ölkəmizə səfər 
etməklə bağlı dəvətini Əlcəzair dövlətinin başçısına 
çatdırmağı xahiş etdi. 

Qoşulmama Hərəkatının Bakıda keçirilən Zirvə 
görüşünə dəvətə görə minnətdarlığını bildirən Baş 
nazir bu tədbirin yüksək səviyyədə təşkilinə və Azər-
baycanın Qoşulmama Hərəkatında uğurlu sədrliyinə 
görə Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi, ölkəmizin 

sədrliyi sayəsində Hərəkatın beynəlxalq münasibət-
lərdə oynadığı rolun daha da gücləndiyini vurğuladı. 

Ayman Benabderrahman Əlcəzairin Azərbay-
canla qarşılıqlı münasibətlərin hərtərəfli inkişafında 
maraqlı olduğunu dedi. Qeyd etdi ki, hazırda par-
lamentlərarası əməkdaşlıq və ədliyyə sahəsində 
əlaqələrimiz inkişaf edir, eyni zamanda, Xarici İşlər 
nazirlikləri səviyyəsində siyasi dialoq mexanizmi 
başlayıb və yaxın vaxtlarda siyasi məsləhətləşmələr 
keçiriləcək. 

Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrliyinin 
bu ilin sonunda başa çatacağını vurğulayan dövlə-
timizin başçısı dedi ki, ölkəmiz sədrliyi dövründə 
Hərəkatın təsisatlanması istiqamətində fəal şəkildə 
çalışıb. 

Prezident İlham Əliyev, həmçinin azərbaycanlı 
mütəxəssislərin, o cümlədən neftçilərin, geoloqların 
və mədəniyyət xadimlərinin Əlcəzairdə uğurla fəaliy-
yət göstərdiklərini dedi. 

Baş nazir Ayman Benabderrahman da öz növbə-
sində Əlcəzair müstəqillik qazanandan sonra azər-
baycanlı mütəxəssislərin ölkəsinin inkişafına verdiyi 
töhfələrin yüksək qiymətləndirildiyini vurğuladı.

A ƏRTAC
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Ölkəmiz BMT Baş Assambleyası ilə 

əməkdaşlığa xüsusi önəm verir 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 
2-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Baş Assambleyasının 
77-ci sessiyasının prezidenti Tsaba Körösini qəbul edib.

Tsaba Körösi Qoşulmama 
Hərəkatının Sammitinə dəvətə 
görə minnətdarlığını bildirdi, 
Hərəkatın beynəlxalq münasi-
bətlər sistemində mühüm rola 
malik təsisat olduğunu qeyd 
etdi. O, Azərbaycanın sədrliyi 
dövründə Hərəkatın BMT Baş 
Assambleyasında və ümumiy-
yətlə, beynəlxalq münasibətlər-
də rolunun daha da gücləndiyini 
dedi, ölkəmizin Hərəkatın tə-
sisatlanması üçün praktiki tək-
liflərlə çıxış etdiyini vurğuladı. 
Tsaba Körösi, həmçinin BMT 
Baş Assambleyasına həm ma-
liyyə nöqteyi-nəzərindən, həm 
də kadrlar vasitəsilə verdiyi 
dəstəyə görə təşəkkürünü ifadə 
etdi, Baş Assambleyanın ofisin-

də azərbaycanlı mütəxəssisin 
də çalışmasını müsbət amil kimi 
dəyərləndirdi. 

Dövlətimizin başçısı öz növ-
bəsində Qoşulmama Hərəkatı-
nın Zirvə görüşündə iştirakına 
görə Tsaba Körösiyə təşəkkü-
rünü bildirdi, BMT-nin ali orqan-
ları, o cümlədən, Baş Assamb-
leya ilə əməkdaşlığın inkişafına 
xüsusi əhəmiyyət verdiyini qeyd 
etdi. Prezident İlham Əliyev Qo-
şulmama Hərəkatının sədri qis-
mində Azərbaycanın təşəbbüsü 
ilə BMT Baş Assambleyasının 
COVID-19-a qarşı xüsusi sessi-
yasının keçirildiyini xatırladı. 

Azərbaycanın böyük miq-
yaslı mina problemi ilə üzləşdiyi-
ni, müharibənin başa çatmasın-

dan sonra – 2020-ci il noyabrın 
10-dan indiyədək 300-ə yaxın 
vətəndaşımızın mina partlaması 
səbəbindən həlak olduğunu və 
ya yaralandığını bildirən dövlə-
timizin başçısı hazırda Azərbay-
canın işğaldan azad olunmuş 
ərazilərdə genişmiqyaslı bər-
pa-quruculuq işləri həyata keçir-
diyini diqqətə çatdırdı. Prezident 
İlham Əliyev ölkəmizin minatə-
mizləmə üzrə yeni Dayanıqlı İn-
kişaf Məqsədinin təsis edilməsi 
təşəbbüsü ilə çıxış etdiyini, BMT 
çərçivəsində də bununla bağlı 
müzakirələrin aparılmasının va-
cibliyini vurğuladı, BMT-nin ali 
orqanlarında islahatların aparıl-
ması məsələsinə toxundu. 

Görüşdə qlobal iqlim dəyi-
şikliyi, su problemi və ərzaq təh-
lükəsizliyi məsələləri ətrafında 
da fikir mübadiləsi aparıldı.

A ƏRTAC

Prezident İlham Əliyev Atom Enerjisi 
üzrə Beynəlxalq Agentliyin Baş 

direktorunu qəbul edib 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 
2-də Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (AEBA) Baş 
direktoru Rafael Mariano Qrossini qəbul edib. 

Atom Enerjisi üzrə Bey-
nəlxalq Agentliyin Baş direkto-
ru Azərbaycanın Qoşulmama 
Hərəkatına sədrliyinin uğurlu 
olmasına görə dövlətimizin 
başçısını təbrik etdi. Bildirdi ki, 
Azərbaycanın bu Hərəkata səd-
rliyi praktiki xarakter daşıyaraq 
beynəlxalq sülh və təhlükəsiz-
liyə böyük töhfə verib, Hərəkatın 
dünyada rolunu daha da güc-
ləndirib.

Rafael Mariano Qrossi ölkə-
mizlə rəhbəri olduğu agentlik 
arasında səmərəli əməkdaşlığın 
inkişaf etdiyini diqqətə çatdırdı.

Prezident İlham Əliyev Ra-
fael Mariano Qrossiyə tədbirdə 

iştirakına görə minnətdarlığını 
ifadə etdi, Azərbaycanın Atom 
Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agent-
liklə əməkdaşlığa böyük önəm 
verdiyini dedi.

Dövlətimizin başçısı 
nüvə texnologiyasından dinc 
məqsədlər üçün istifadənin va-
cibliyini bildirdi. Bu xüsusda 
kənd təsərrüfatı, tibb, neft-kim-
ya sahələrində Azərbaycanla 
agentlik arasında əlaqələrin 
praktiki əhəmiyyəti qeyd edildi.

Prezident İlham Əliyev nüvə 
təhlükəsizliyi probleminə toxu-
naraq Ermənistanda Metsamor 
Atom Elektrik Stansiyasının fəa-
liyyət göstərdiyini, onun Azər-

baycana, Türkiyəyə, Ermənista-
na və bütün regiona böyük nüvə 
təhlükəsi yaratdığını bildirdi, bu 
stansiyanın köhnə texnologiya 
ilə çalışdığını, onun ciddi tex-
niki problemlərinin olduğunu 
diqqətə çatdırdı və Metsamor-
dan qaynaqlanaraq bəzi nüvə 
materiallarının qanunsuz ticarə-
tinin aparılmasının narahatlıq 
doğurduğunu vurğuladı.

Görüşdə Nüvə silahlarının 
yayılmaması haqqında Müqa-
viləyə bütün dövlətlər tərəfin-
dən riayət edilməsinin vacibliyi 
bildirildi, bu xüsusda nüvə sila-
hının yaradılması cəhdlərinin 
beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik 
üçün ciddi təhdid yarada biləcə-
yi ilə bağlı narahatlıq ifadə olun-
du.      

AZƏRTAC

Bakı Zirvə görüşü plenar sessiyalarla davam edib

Martın 2-də Bakıda keçirilən Qoşulmama Hərəkatının COVID-19-a qarşı 
mübarizə üzrə Təmas Qrupunun Zirvə görüşü işini plenar sessiyalarla davam 
etdirib.

Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Cey-
hun Bayramovun sədrliyi ilə keçirilən 
sessiyada əvvəlcə Kuba Respublika-
sının vitse-prezidenti Salvador Antonio 
Valdes Mesa, Qabonun Vitse-prezidenti 
xanım Rouz Kristian Ossuka Rapon-
da, Tanzaniyanın Vitse-prezidenti ilip 
İsdor Mpanqo, Efiopiya Baş nazirinin 
müavini Demeke Mekonnen Hassen 
çıxış edərək tədbirin əhəmiyyətini vur-
ğulayıb, qarşıda dayanan problemlərin 
həlli istiqamətində səylərin birləşdirilmə-
sinin vacibliyindən danışıblar. 

Əlcəzair Xalq Demokratik Respub-
likasının Baş naziri Ayman Benab-
derrahman Qoşulmama Hərəkatının 
əhəmiyyətinə diqqət çəkərək, ölkəsinin 
bütün dövlətlərlə əməkdaşlıq etməyə 
və yeni işlər üçün addımlar atmağa ha-
zır olduğunu bildirib. 

Serbiya Baş nazirinin birinci müa-
vini – Xarici İşlər naziri İvitsa Daçiç 
ölkəsinin Azərbaycanın təşəbbüslərini 
dəstəklədiyini bildirib. Qeyd edib ki, 
Azərbaycanın Afrikada inkişaf etmək-
də olan ada dövlətlərinə görə atdığı 
addımlar təqdirəlayiqdir.

Sonra Belarus Baş nazirinin müavi-
ni İqor Petrişenko Qoşulmama Hərəka-
tında uğurlu sədrliyə görə Azərbaycana 
və Prezident İlham Əliyevə minnətdar-
lığını bildirib. O deyib ki, Azərbaycanın 
uğurlu sədrliyi sayəsində Qoşulmama 
Hərəkatı böyük qüvvəyə çevrilib.

Qırğız Respublikası Nazirlər Kabi-
neti sədrinin müavini Bakıt Torobayev 
bütün ölkələri sülhə və əmin-amanlığa 
çağırıb. Vurğulayıb ki, dünyada sülh və 
sabitlik təmin edilməli, beynəlxalq təh-
lükəsizlik bərqərar olmalıdır.

Sonra Malinin Baş naziri Abdulay 
Maiqa, Küveytin xarici işlər naziri Şeyx 
Səlim Abdulla Əl-Cabir Əl-Sabah, 

qandanın xarici işlər naziri Odonqo 
Cece Abubakar, Botsvananın xarici iş-
lər naziri Lemoqanq Kvape, Qambiya-
nın xarici işlər naziri Mamadu Tanqara, 
Qətərin xarici işlər üzrə dövlət naziri 
Soltan bin Saad Al-Murayxi, ələstinin 
xarici işlər naziri Riad Əl-Maliki, Yəmə-
nin xarici işlər naziri Əhməd Avad bin 
Mübarək, Azərbaycan Milli Məclisinin 
sədri Sahibə Qafarova, Bəhreynin sə-
hiyyə naziri Jaleela Sayed Javad Ha-

san Javad, adın ictimai səhiyyə naziri 
Abdelmajid Abdelrahim Mahamat, Pa-
kistanın iqtisadiyyat naziri Sərdar Ayaz 
Sadiq, Kamboca Kral Hökumətinin 
baş məsləhətçisi Sok Sifana, Tunisin 
səhiyyə naziri Ali Mrabet, Şərqi Timor 
Demokratik Respublikası Prezidentinin 
xarici siyasət üzrə məsləhətçisi Dioni-
sio Da Kosta Babo Soares çıxış edib-
lər. 

ıxışlarda bildirilib ki, bu gün dün-
yada əsas böhranlardan biri olan iq-
tisadi tənəzzül birgə fəaliyyətin zəru-
riliyini nümayiş etdirir. Bu səbəbdən 
Qoşulmama Hərəkatı daxilində əmək-
daşlığın gücləndirilməsi, qarşılıqlı fay-
dalı əlaqələrin qurulması da mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda, 
pandemiya böyük insan itkisi ilə nə-
ticələnib. Pandemiya müddətində 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və 
Qoşulmama Təşkilatı uzunmüddətli 
əməkdaşlığın əsasını qoyub. 

Eyni zamanda, diqqətə çatdırılıb 
ki, Hərəkata sədrliyi dövründə Azər-
baycan Afrika ölkələrinə dəstək üçün 
1 milyon dollar pul ayırıb.  COVID- 19-la 
bağlı mübarizədə göstərdiyi səylərə, 
sadiqlik və beynəlxalq həmrəyliyə görə 
Azərbaycana minnətdarlıq ifadə edi-
lib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan bey-
nəlxalq iqtisadi böhranların nəticələ-
rini azaltmaq üçün ölkələrin çoxtərəfli 
əməkdaşlığına töhfə verməyə sadiqdir. 
Bu Sammit Qoşulmama Hərəkatının 
həmrəyliyinin simvoludur, bərabərsiz-
liyə qarşı birgə mübarizə aparmaq va-
cibdir.

Həmçinin bildirilib ki, Qoşulmama 
Hərəkatı pandemiyadan sonrakı dövr-
də çox mühüm rol oynaya bilər. Prezi-
dent İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azər-
baycanın sədrliyi dövründə Hərəkatın 
gələcəyi naminə bir çox təşəbbüslər 
irəli sürülüb. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan bu ilin 
sonunda Qoşulmama Hərəkatına səd-
rliyi qandaya təhvil verəcək.  

AZƏRTAC

RƏSMİ
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Bakı Zirvə görüşü başa çatıb

Martın 2-də Qoşulmama Hərəkatının COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə 
Təmas Qrupunun Bakıda keçirilən Zirvə görüşünün bağlanış sessiyası 
keçirilib. 

Azərbaycanın Xarici İşlər naziri 
Ceyhun Bayramovun sədrliyi ilə keçi-
rilən bağlanış sessiyasında çıxış edən 
Yeni Kaledoniyanın müstəqillik uğrun-
da Kanak Sosialist Milli-Azadlıq Cə-
bhəsi müstəqil hərəkatının nümayən-
dəsi orrest Mikael Jozept Qoşulmama 
Hərəkatının Zirvə görüşündə iştirakın 
yaratdığı fürsətdən istifadə edərək 

ransanın müstəmləkəçi mövqeyini 
qınadığını bəyan edib. Bildirib ki, CO-
VID-19 pandemiyasına baxmayaraq, 
2021-ci ilin dekabrında Yeni Kaledoni-
ya ransanın təzyiqi ilə adada üçüncü 
referendumun keçirilməsinə məcbur 
oldu. O, müstəmləkəsizləşdirmə ko-
mitəsinin fəaliyyətinin bir hissəsi olaraq  
yaşayan əhalinin tam suverenliyini bər-
pa etmələri üçün dialoqa şərait yaradıl-
masının əhəmiyyətini vurğulayıb.

“Bildiyiniz kimi, Sakit Okean regio-
nu həm də dünyanın böyük dövlətləri 
üçün geostrateji bölgədir. Ölkəmizin və-
ziyyəti haqqında dünya ölkələrini məlu-
matlandırmağa davam etmək baxımın-
dan Qoşulmama Hərəkatı bizim üçün 
vacib platformadır. Ümid edirik ki, gün 
gələcək və Yeni Kaledoniya yenidən öz 

 suverenliyinə və müstəqilliyinə qovu-
şacaq”, – deyən orrest  Mikael Jozept 
Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatın-
da uğurlu sədrliyini yüksək qiymətlən-
dirdiklərini qeyd edib.

Digər çıxış edənlər – Meksikanın 
Azərbaycandakı səfiri Maria Viktori-
ya Romero Kabalyero, BMT-nin Av-
ropa İqtisadi Komissiyasının icraçı 
katibi Olga Algayerova, Beynəlxalq 
Miqrasiya Təşkilatının Baş direktoru 
Antonio Vitorino, Atom Enerjisi üzrə 
Beynəlxalq Agentliyin baş direktoru 
Rafael Qrossi, Etimad Tədbirləri üzrə 
Konfransın (CICA) Baş katibi Kairat 
Sarybay, Türk Dövlətləri Təşkilatının 
(TDT) Baş katibi Kubanıçbek Ömüra-
lıyev, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 
Baş katibi Xusrav Noziri, Qoşulmama 
Hərəkatının Gənclər Şəbəkəsinin səd-
ri Orduxan Qəhrəmanzadə COVID-19 
pandemiyasının insanlara çoxtərəfli 
əməkdaşlıqların əhəmiyyətini nüma-
yiş etdirdiyini bildiriblər. Qeyd olunub 
ki, bütün dövlətlər birgə əməkdaşlıqla 
dayanıqlılığı təmin edə bilər. Bu sə-
bəbdən, Qoşulmama Hərəkatı belə 
qlobal məsələlərin müzakirəsi üçün 

əlverişli platformadır.
Həmçinin qeyd olunub ki, pandemi-

ya miqrantlar və köçkünlərlə bağlı  bə-
rabərsizliyi daha da dərinləşdirib, onlar 
üçün ciddi problemlər yaradıb. Bundan 
əlavə, dünya əhalisinin üçdəbiri hələ 
də COVID-19 vaksininin ilk dozası-
nı qəbul etməyib. Diqqətə çatdırıb ki, 
dünya gələcəkdə yeni pandemiyaların 
olmasından sığortalanmayıb, ona görə 
də insanlar gələcəkdə potensial pan-
demiyalara və onun yarada biləcəyi 
çətinliklərə hazır olmalıdırlar.

ıxışlarda vurğulanıb ki, Azərbay-
canın sədrliyi müddətində Hərəkat bir 
çox yeniliklərə addım atıb. Natiqlər 
Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına 
sədrliyini yüksək qiymətləndiriblər. 

Sonda Azərbaycanın xarici işlər na-
ziri Ceyhun Bayramov Sammit iştirak-
çılarına dərin minnətdarlığını bildirərək 
qeyd edib ki, tarixindən, siyasətindən 
və mədəniyyətindən asılı olmayaraq, 
Hərəkat üzvləri eyni prinsiplər ətrafın-
da birləşiblər. Nazir vurğulayıb ki,  bu 
Sammit həmrəylik, əməkdaşlıq və mul-
tilateralizmin əsl nümunəsinə çevrilib. 
Sammit çərçivəsində ikitərəfli gündəlik-
də duran məsələlər üzrə səmərəli gö-
rüşlər keçirilib və müzakirələr aparılıb. 

C.Bayramov, həmçinin vurğulayıb 
ki, Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi 
dövründə Azərbaycan beynəlxalq gün-
dəmdəki bir sıra aktual məsələlərin 
həllində liderlik nümayiş etdirib. Onun 
sözlərinə görə, Azərbaycanın təşkilat-
da sədrlik müddəti bu il başa çatsa da, 
ölkənin Qoşulmama Hərəkatına yardı-
mı və onunla əməkdaşlığı fəal şəkildə 
davam edəcək.

Sonda Zirvə görüşün yekunlarına 
dair sənəd qəbul olunub. 

Bununla da Qoşulmama Hərəkatı-
nın COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə 
Təmas Qrupunun Bakıda keçirilən Zir-
və görüşü başa çatıb.

AZƏRTAC

Qoşulmama Hərəkatının Bakı 
Zirvə görüşünün iştirakçılarının 

şərəfinə ziyafət verilib
Martın 2-də Qoşulmama Hərəkatının C V D- -a 

qarşı mübarizə üzrə Təmas Qrupunun Bakıda keçi-
rilən irvə örüşünün iştirakçılarının şərəfinə ziyafət 
verilib

AZƏRTAC

Türkmənistan Prezidenti 
Azərbaycana səfərə gəlib

Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov martın 2-də 
Azərbaycan Respublikasına səfərə gəlib.

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

Türkmənistan Prezidenti Sərdar 
Berdiməhəmmədovu Azərbaycanın 

Baş nazirinin birinci müavini Yaqub 
Eyyubov, xarici işlər nazirinin müavini 
Xələf Xələfov və digər rəsmi şəxslər 
qarşıladılar.

AZƏRTAC

Türkmənistan Prezidentinin 
Azərbaycana səfəri başa çatıb

Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun Azərbaycana səfəri 
martın 2-də başa çatıb.

Hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının 
dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq 
Aeroportunda ali qonağın şərəfinə fəxri 
qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

Türkmənistan Prezidenti Sərdar 
Berdiməhəmmədovu Azərbaycanın 

Baş nazirinin birinci müavini Yaqub 
Eyyubov, xarici işlər nazirinin müavini 
Xələf Xələfov və digər rəsmi şəxslər 
yola saldılar.

AZƏRTAC

Qoşulmama hərəkatının Bakı görüşü xarici mediada

Türkiyənin mərkəzi media yayımları Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin Qoşulmama Hərəkatının COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə Təmas 
Qrupunun martın 2-də Bakıda keçirilən Zirvə görüşündəki çıxışında Fransanın 
müstəmləkəçilik siyasətini sərt tənqid etməsini geniş işıqlandırıb.

Anadolu agentliyinin yaydığı 
“ Prezident Əliyev ransanın müstəm-
ləkəçilik siyasətini davam etdirmə-
sinə sərt etirazını bildirdi” sərlövhəli 
məqalədə Azərbaycan rəhbərinin çıxı-
şında dünyada neokolonializm meyil-
lərinin artdığını vurğulayaraq, ransanı 
sərt tənqid etdiyi qeyd olunub. Yazı-
da Prezident İlham Əliyevin çıxışında 
suverenlik və ərazi bütövlüyünün po-
zulması, dövlətlərin daxili işlərinə mü-
daxilə hallarının artdığını, beynəlxalq 
təşkilatların qərarlarının yerinə yetiril-
mədiyini, yaxud ikili standartlarla həya-
ta keçirildiyini bildirdiyi vurğulanıb.

“TRT Haber” kanalı “Prezident Əli-
yevdən ransaya ultimatum: Soyqı-
rımlar üçün üzr istə, o adalardan çıx” 
adlı yayımında dövlətimizin başçısının 
Qarabağın otuzillik işğalı dövründə 
Ermənistanı açıq şəkildə dəstəkləyən 

ransaya çağırış etdiyi bildirilib, Azər-
baycan Prezidentinin “Qoşulmama 
Hərəkatının təməl sənədlərində əks 
olunduğu kimi, biz ransa hökumətini 
Yeni Kaledoniya xalqının və ransanın 
dənizaşırı icma və ərazilərindəki digər 
xalqların hüquqlarına hörmət etməyə 
çağırırıq. ransanın Avropadan kənar-
da idarə etdiyi ərazilər fransız müstəm-
ləkə imperiyasının iyrənc qalıqlarıdır” 
ifadələri izləyicilərin diqqətinə çatdırı-
lıb.

 “Yeni Şafak” qəzetində dərc edilən 
məqalə isə oxuculara bu sərlövhə ilə 
təqdim olunub: “Azərbaycan  Prezidenti 
İlham Əliyev qanlı müstəmləkə ci-
nayətləri və soyqırımı əməllərinə görə 

ransaya çağırış etdi”. Dövlətimizin 
başçısının Qoşulmama Hərəkatının 
Zirvə görüşündəki çıxışına dairYazıda 
vurğulanıb ki, Prezident İlham Əliyev 

ransadan müstəmləkə cinayətlərinə 
və törətdiyi soyqırımlarına görə üzr 
istəməsini tələb edib.

Türkiyənin  bir çox KİV-lərində ya-
yımlanan xəbərlərdə də Prezident 
 İlham Əliyevin ransanın müstəmləkə 
və soyqırımı cinayətlərinə görə üzr 
istəməsi və cavab verməsinin vacib-
liyi barədə fikirləri geniş işıqlandırılıb. 
Qardaş ölkə mətbuatında dərc olunan 
məqalələrdə Azərbaycan Prezidentinin 
dünya düzəninin yenidən formalaş-
maqda olması, “Soyuq müharibə”nin 
sona çatmasından bəri dünyada ən 
ciddi Şərq-Qərb qarşıdurmasının ya-
şanması, habelə BMT Təhlükəsizlik 
Şurasında islahatların aparılmasının 
vacibliyi və Qoşulmama Hərəkatının 

Təhlükəsizlik Şurasında təmsil olun-
ması barədə fikirlərinə də geniş yer 
verilib.

* * *
Qoşulmama Hərəkatının CO-

VID-19-a qarşı mübarizə üzrə Təmas 
Qrupunun Bakıda keçirilən Zirvə gö-
rüşü və Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin tədbirdə çıxışı Rusiya KİV-lə-
rində də  geniş işıqlandırılıb.

“Lenta.ru”, “Moskovskiy komsomo-
lets”, “Profil” nəşrləri Prezident İlham 
Əliyevin Zirvə görüşündə çıxışında 
Azərbaycan hökumətinin son 2 ildə 
Qarabağın bərpasına  milyard dollar 
ayırdığı, Azərbaycanın bu bərpa işlə-
rini öz vəsaiti hesabına həyata keçir-

diyi, eləcə də bu il həmin məqsədlərə 
daha 1,7 milyon dollar vəsait ayrılacağı 
barədə bəyanatını önə çəkib. Yazılar-
da bildirilib ki, Azərbaycan dövlətinin 
başçısı Qarabağda kənd və şəhərlərin 
sıfırdan, “ağıllı kənd” və “ağıllı şəhər” 
prinsipi ilə tikildiyini qeyd edib.

“TASS” agentliyinin Bakıda keçi-
rilən Zirvə görüşündən hazırladığı in-
formasiyalarda Azərbaycan liderinin 
ölkəmizin Qoşulmama Hərəkatının 
ehtiyacı olan üzv ölkələrinə maliyyə və 
humanitar yardım göstərməyə davam 
edəcəyi, Afrikanın və inkişaf edən kiçik 
ada dövlətlərinin pandemiyadan son-
rakı bərpasını dəstəkləmək məqsə-
dilə ilk donor ölkə kimi 1 milyon ABŞ 
dolları məbləğində vəsait ayırması 

barədə bəyanatından bəhs edilir. Bun-
dan başqa, Azərbaycan Prezidentinin 
Hərəkatın digər üzvlərini də bu təşəb-
büsü dəstəkləməyə çağırdığı, eləcə də 
BMT-nin COVID-19-dan sonra Qlobal 
Bərpa üzrə Yüksək Səviyyəli Panelinin 
yaradılmasını təklif etdiyi vurğulanıb.

Prezident İlham Əliyevin Minaların 
Təsirinə Məruz Qalmış Ölkələrin Həm-
fikirlər Qrupunun yaradılması təklifi də 
Rusiya KİV-lərinin önə çıxardığı fikirlər-
dəndir.

* * *
Bakıda keçirilən Qoşulmama Hərə-

katının COVID-19-a qarşı mübarizə 
üzrə Təmas Qrupunun Zirvə görüşü 
ərəb mediasının diqqət mərkəzindədir.

Misirin “Cairo2 ” informasiya porta-
lı Qoşulmama Hərəkatına sədrlik edən 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
çıxışından əsas məqamları dərc edib. 
Materialda diqqətə çatdırılıb ki, Pre-
zident İlham Əliyev Hərəkatın son bir 
neçə ildə beynəlxalq münasibətlərdə 
mühüm aktorlardan birinə çevrildiyini, 
pandemiyanın başlamasından dərhal 
sonra COVID-19-a qarşı qlobal səyləri 
səfərbər etmək təşəbbüsü ilə çıxış et-
diyini bildirib. 

Liviyanın LANA agentliyinin xə-
bərində Azərbaycanın Qoşulmama 
Hərəkatına uğurlu sədrliyi vurğulanıb, 
bu münasibətlə Liviya Prezident Şura-
sının sədri Məhəmməd Yunis Əl-Mən-
finin Prezident İlham Əliyevə təşəkkür 
etdiyi qeyd edilib. Xəbərdə diqqətə 
çatdırılıb ki, Liviya Prezident Şurasının 
sədri COVID-19 pandemiyasının bəşə-
riyyətə silahlı münaqişələrdən də çox 
ziyan vurduğunu deyib, bütün dövlətlə-
ri öz ölkəsində münaqişənin həllinə və 
sabitliyə kömək etməyə çağırıb.

İraqın INA agentliyinin xəbərində 
qeyd edilib ki, Azərbaycan Qoşulmama 
Hərəkatının tarixində ən uğurlu sədrlik 
edən ölkə olub və bəşəriyyət üçün ən 
ağır bir zamanda – COVID-19 pan-
demiyası dövründə mühüm və faydalı 
təşəbbüslərlə çıxış edib. Materialda 
İraq Prezidenti Əbdüllətif Camal Rəşi-
din Zirvə görüşündə çıxışına geniş yer 
verilib. Qeyd olunub ki, İraqın dövlət 
başçısı pandemiya ilə əlaqədar ölkə-
sində hələ də mövcud olan problem-
lərdən, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı görülən 
işlərdən ətraflı bəhs edib.
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Ulu öndərin gerçəkləșən arzuları
Xalqımızın ümummilli lideri, müstəqil dövlətimizin qurucusu, ölkəmizin 

bugünkü uğurlarının, nailiyyətlətinin təməlini qoyan ulu öndər Heydər 
Əliyevin şərəfli adı və əziz xatirəsi qəlbimizdə və yaddaşımızda əbədi 

yaşayır. O, milli qürur və iftixar mənbəyimiz, Azərbaycanın bütün dünyada 
qəbuledilən rəmzidir.  Anadan olmasının 100 illik yubileyi ərəfəsində ulu öndərin 
milli mənafelərimizin təmin olunmasında misilsiz xidmətlərini bir daha dönə-
dönə xatırlamaq, milli sərvətimiz olan zəngin və çoxşaxəli irsini öyrənmək, 
təbliğ etmək, qurub-yaratdığı müstəqil dövlətimizi göz bəbəyi kimi qorumaq 
və inkişaf etdirmək indiki və gələcək nəsillər qarşısında mənəvi və vətəndaşlıq 
borcumuzdur.

Möhtərəm Prezident cənab İlham 
Əliyevin xalqımızın yekdil rəyini və istə-
yini əsas götürərək 2023-cü ili “Heydər 
Əliyev İli” elan etməsi şanlı tariximizə 
və müstəqil dövlətçilik ideallarımıza 
ehtiramın bariz təzahürüdür. Azərbay-
canın bugünkü nailiyyət və qələbələ-
rinin təməlində ulu öndərin möhtəşəm 
siyasi-dövlətçilik fəaliyyətinin nəticələri 
dayanır, onun parlaq zəkasının sön-
məyən nuru inkişaf yollarımızı işıqlan-
dırır.

Görkəmli tarixi şəxsiyyət və dövlət 
xadimi kimi Heydər Əliyevin irsi elə 
zəngin və çoxşaxəlidir ki, öyrəndik-
cə tükənmir, illər keçdikcə, məna və 
əhəmiyyətini daha da artırır. Hələ so-
vet dövründə öz xalqının və ölkəsinin 
gələcək müstəqilliyini görən, bunun 
uğrunda misilsiz xidmətlər göstərən 
ulu öndərin siyasi müdrikliklə söylədiyi 
fikirlərin, irəli sürdüyü ideyaların necə 
gerçəkliyə çevrildiyinin şahidiyik. “Azər-
baycan heç kimdən asılı  olmayacaqdır, 
özü öz taleyini həll edəcəkdir”, – deyən 
dahi şəxsiyyət doğma xalqın birliyi və 
dəstəyi ilə qurduğu müstəqil dövlətçi-
liyin əbədiliyinə, dönməzliyinə, sarsıl-
mazlığnı əmin idi. ünki onun möhkəm 
təməlini yaratmış, onu daha da möh-
kəmləndirməyə və irəli aparmağa layiq 
davamçılar yetişdirmişdi. 

Yalnız güclü iqtisadiyyatla qüdrətli 
dövlət qurmağın mümkünlüyünü yaxşı 
bilən Heydər Əliyev müstəqilliyi yeni 
bərpa olunmuş Azərbaycanda siyasi 
rəhbərliyə gəldikdən sonra bu sahə-
də zəruri tədbirlər həyata keçirməyə 
başladı. O zaman qarşıda duran ən 
mühüm vəzifələr mövcud siyasi böhra-
nın aradan qaldırılması, iqtisadi tənəz-
zülün dayandırılması, əhalinin sosial 
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, torpaq-
larımızın işğalının qarşısının alınma-
sı, məğlub vəziyyətə düşən ordunun 
yenidən formalaşdırılması idi. lu ön-
dər iqtisadi islahatlar üçün iki strateji 
istiqamət seçdi – uzunmüddətli və qı-
samüddətli islahatlar. Hər iki istiqamət 
üzrə tədbirlər müəyyənləşdirərək hə-
yata keçirdi.

Qısamüddətli sosial-iqtisadi təd-
birlərə əhalinin yaşayış səviyyəsinin 
yaxşılaşdırılması, yeni iqtisadi müna-
sibətlərə keçidin başlanması, iqtisadi 
geriləmənin dayandırılması daxil idi. 
Sonrakı dönəmlərdə kənd təsərrüfatın-

da aparılan islahatlar, torpaq islahatla-
rı, özəlləşdirmə ölkədə uzunmüddətli 
iqtisadi tədbirlərə xidmət edirdi. Məhz 
həmin dövrdə Müstəqil Dövlətlər Birli-

yində ilk dəfə olaraq Azərbaycanda tor-
paq islahatları həyata keçirildi, torpaq 
öz sahibinə – kəndliyə qaytarıldı. lu 
öndərin rəhbərliyi ilə aparılan iqtisadi 
islahatlar ölkəyə xarici investisiyaların 
cəlb edilməsinə, kapital axınına, yeni 
iş yerlərinin yaradılması ilə əmək qa-
biliyyətli əhalinin məşğulluğunun təmin 
edilməsinə, yoxsulluğun və işsizliyin 
azaldılmasına gətirib çıxardı. İndi də 
fəxrlə xatırlayırıq ki, məhz ulu öndərin 
apardığı islahatların nəticəsi olaraq 
Azərbaycan postsovet məkanında ən 
çox xarici kapitalın cəlb edildiyi ölkələr 
sırasında yer alıb. 

Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayı-
dışından sonra müstəqil Azərbaycan 
dünya birliyinə daha sürətlə inteqrasi-
ya etdi və milli iqtisadiyyatın potensi-
alından səmərəli istifadə olunmasına 
şərait yaradan beynəlxalq müqavilələr 
imzalandı. 

Gələn il 30 illiyi qeyd olunacaq 
“Əsrin müqaviləsi”, bütövlükdə, Azər-
baycanın gələcək taleyini həll etdi. 

Bundan əvvəl də zəngin neft ehtiyatları 
ilə tanınmasına baxmayaraq, Azərbay-
can hasilat sənayesində zəruri iqtisadi 
mexanizm qura, sovetlər şəraitində öz 
mənafeyini təmin edə bilməmişdi. lu 
öndərin rəhbərliyi ilə “Əsrin müqavilə-
si” hazırlanıb imzalanarkən müstəqil 
dövlətimizin və xalqımızın mənafeləri 
tam təmin olundu: milli maraqlarımıza 
uyğun pay bölgüsü aparıldı. Dünyanın 
güclü şirkətləri ilə birgə müəssisələr 
yaradıldı, neftdən əldə edilən gəlirlər 
hesabına milli iqtisadiyyat quruldu, 
ölkənin düçar olduğu sosial-iqtisa-
di çətinliklər aradan qaldırıldı. “Əsrin 

 müqaviləsi” sayəsində inşa edilən yeni 
neft kəmərləri Azərbaycanı dünya ilə 
birləşdirərək, ölkəmizin beynəlxalq 
aləmdə siyasi nüfuzunun artmasını 
şərtləndirdi. Geosiyasi proseslərdə 
müstəqil dövlətimizin maraqlarının 
istənilən səviyyədə nəzərə alınması 
sonrakı dövrdə onun həm iqtisadiyya-
tının, həm də siyasi gücünün möhkəm-
lənməsinin əsaslarını təşkil edə bildi.

lu öndər Heydər Əliyev tərəfin-
dən müəyyənləşdirilən siyasi xəttin, 
sosial-iqtisadi strategiyanın möhtərəm 
Prezident cənab İlham Əliyev tərəfin-
dən ardıcıllıqla və uğurla həyata keçi-
rilməsi nəticəsində ölkəmizin dinamik 
inkişafı təmin olundu, beynəlxalq miq-
yasda nüfuzu daha da artdı. Bu strateji 
xətt dünya sivilizasiyasının qəbul etdiyi 
bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə, azad 
sahibkarlığa, beynəlxalq iqtisadi əmək-
daşlığın dərinləşməsinə, sosialyönüm-
lü iqtisadi siyasətin həyata keçirilmə-
sinə əsaslanır. lu öndər əmin idi ki, 
onun axıra çatdıra bilmədiyi taleyüklü 
məsələləri, planları, işləri cənab İlham 

Əliyev başa çatdıra biləcəkdir və uzaq-
görənliklə söylənmiş bu fikir ötən iyirmi 
ildə tam gerçəyə çevrildi.

Möhtərəm Prezident cənab İlham 
Əliyevin apardığı uğurlu siyasət nə-
ticəsində Azərbaycan həm iqtisadi, 
həm də siyasi nöqteyi-nəzərdən inkişaf 
edən dövlətlər sırasındadır. Qürurveri-
ci haldır ki, ölkəmizin vüsətli yüksəlişi 
beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında 
da əksini tapır. 

Bu gün biz Azərbaycanda güclü 
neft sənayesinin formalaşdığından 
danşırıqsa, “Əsrin müqaviləsi”nin icra 
müddətinin daha əlli ildə artırılmasının 

şahidi olduqsa, bunun əsası 199 -cü 
ildə ulu öndər tərəfindən qoyulub. 

Bu gün Azərbaycan nəhəng neft-
qaz kəmərlərinin keçdiyi bir mərkəzə 
çevrilibsə, Avropanın enerji təhlükəsiz-
liyində mühüm rol oynayırsa, bu, məhz 
Heydər Əliyev neft strategiyasının na-
iliyyətidir. 

Bu gün biz Azərbaycanı BMT-də, 
Avropa Şurasında, ATƏT-də çox böyük 
nüfuz sahibi olan dövlətlər sırasında 
görürüksə, deməli, ulu öndərin müəy-
yənləşdirdiyi xarici siyasət xətti uğurla 
davam etdirilir.

Heydər Əliyev siyasətinə sadiqlik 
və onun davamlılığı üçün siyasi ira-
də nümayiş etdirməklə cənab İlham 
 Əliyev Azərbaycanı daha güclü bir 
dövlətə çevirib. Bu gün ölkəmiz özü-
nün iqtisadi potensialı və ehtiyatları ilə 
fəxr edir: iqtisadi inkişaf göstəricilərinə 
görə dünyada ilk iyirmibeşlikdə yer 
alan respublikamızın valyuta ehtiyatları 
55 milyard dolları keçib. Ümumi daxi-
li məhsulumuz valyuta ehtiyatlarımıza 
bərabərdir. Əgər vaxtilə Azərbaycanın 

dövlət büdcəsi yüz milyon manatlarla 
ölçülürdüsə, indi milyard manatlarla öl-
çülür. Bu, Heydər Əliyev siyasi xəttinə 
sadiqliyin ən bariz təzahürlərindəndir.

Ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bər-
pası, torpaqlarımızın işğaldan azad 
olunması, bu məqsədlə güclü ordu 
yaradılması istiqamətində ulu öndərin 
axıra çatdıra bilmədiyi işləri də möh-
tərəm Prezidentimiz, müzə ər Ali Baş 
Komandan İlham Əliyev başa çatdır-
dı və öz rəşadətli ordusu ilə birlikdə 
xalqımıza böyük Zəfər bəxş etdi. Otuz 
ilə yaxın müddətdə məcburi köçkün 
 vəziyyətində olan həmvətənlərimizin 
yurd həsrəti hazırda bitmək üzrədir. 
Böyük Qayıdış başlanıb və tezliklə 
daha geniş vüsət alacaqdır. 

Qaçqınlarla və məcburi köçkünlərlə 
iş sahəsində ulu öndər Heydər Əliyevin 
müəyyənləşdirdiyi dövlət siyasəti ötən 
dövr ərzində möhtərəm Prezidentimiz 
cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
davam etdirilib. Bu kateqoriyadan olan 
insanların sosial müdafiəsi təmin olu-
nub, yaşayış şəraitlərinin yaxşılaşdırıl-
ması, məşğulluğunun artırılması üçün 
məqsədyönlü tədbirlər görülüb. 

Birinci vitse-prezident Mehriban 
 xanım Əliyevanın məcburi köçkünlərin 
problemlərinin həllinə dəstəyi onların 
hər birində minnətdarlıq hissi doğurur. 
Hazırda Qarabağda, Şərqi Zəngəzur-
da aparılan bərpa və yenidənqurma iş-
ləri məcburi köçkünlərin doğma yurda 
qayıdışının və ata-baba torpaqlarında 
daimi məskunlaşmasının sürətləndiril-
məsinə istiqamətlənib. Dayanıqlı məs-
kunlaşma və iqtisadi fəaliyyətə reinteq-
rasiya işğaldan azad edilmiş ərazilərə 
Böyük Qayıdışın prioritet məqsədləri-
dir. 

Dövlətimizin başçısının 16 noyabr 
2022-ci il tarixdə təsdiqlədiyi Böyük 
Qayıdışa dair I Dövlət Proqramının 
Tədbirlər Planında nəzədə tutulan iş-
lərin icrası nəticəsində qarşıdakı dörd 
ildə 3 .500 nəfər əhali işaldan azad 
edilmiş ərazilərdə salınan və hər cür 
müasir infrastrukturu olacaq yeni yaşa-
yış məntəqələrinə köçürüləcəkdir. 

Təbii ki, torpaqlarımızın dirçədilmə-
si, həmvətənlərimizin doğma yurda qa-
yıtması üçün ən mühüm şərtlərdən biri 
təhlükəsizliyin təmin olunmasıdır. lu 
öndər Heydər Əliyevin vəsiyyətlərinə 
sadiq olan Azərbaycan xalqı öz müzəf-
fər sərkərdəsinin, Prezident  İlham 
 Əliyevin rəhbərliyi ilə döyüş meydanın-
da düşməni məğlub edib. 

Ümid edirik ki, “Heydər Əliyev İli” 
həm də yaşadığımız Cənubi Qafqaz 
coğrafiyasında sülh ili kimi tarix səhifə-
sində öz yerini tutacaq, güclü iqtisadiy-
yata malik qalib Azərbaycan Respub-
likası regionda təhlükəsizliyin dayağı 
olduğunu bir daha sübuta yetirəcəkdir.

Mahir ABBAS ADƏ   
Milli Məclisin deputatı

Qocaman müdafiə ocağı 
Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutun 105 yaşı tamam olub 

Bu günlər Azərbaycanda Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutun yaranmasının 
105-ci ildönümü qeyd olunur. İnstitut Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin  
10 mart 2004-cü il tarixli fərmanına əsasən, ümummilli lider Heydər Əliyevin 
adını daşıyır. Prezidentin 24 dekabr 2015-ci il tarixli sərəncamına əsasən, 
Azərbaycan Ali Hərbi Təyyarəçilik və Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik məktəbləri 
ləğv edilərk, Quru Qoşunları, Hərbi Hava Qüvvələri, Hava Hücumundan Müdafiə və 
Hərbi Dəniz Qüvvələri fakültələri yaradılmaqla Heydər Əliyev adına Azərbaycan 
Ali Hərbi Məktəbinə birləşdirilmişdir. Xüsusi təyinatlı tədris müəssisələri 
şəbəkəsinin fəaliyyətini təkmilləşdirmək məqsədilə Prezident İlham Əliyevin  
5 mart 2022-ci il tarixli, 1626 nömrəli fərmanı ilə Heydər Əliyev adına Ali Hərbi 
Məktəbin əsasında Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitut yaradılaraq Milli Müdafiə 
Universitetinin tabeliyinə verilib. 

Hərbi tədris ocağı özünün böyük ta-
rixi ərzində zəngin və şərəfli yol keçib. 
Heydər Əliyev adına Azərbaycan Hərbi 
İnstitutunun tarixi 191 -ci il fevral ayının 
6-da Müsəlman Korpusunun komandi-
ri general-leytenant Əliağa Şıxlinskinin 
Zaqafqaziya komissarlığına məktub-
la müraciət etməsi və Milli Hərbiyyə 
Məktəbinin açılması haqqında icazə 
istəməsi ilə başlayır. 191 -ci il mart ayı-
nın 1-də Tiflis şəhərində Milli Hərbiyyə 
Məktəbinin açılmasına icazə verilir. Ca-
hangir bəy Zeynalbəy oğlu Nəsirbəyov 
onun rəisi təyin edilir və məktəbə kur-
sant qəbuluna başlanır. 191 -ci il aprel 
ayının 2-də korpus komandiri Əliağa 

Şıxlinskinin əmri ilə Milli Hərbiyyə Mək-
təbi Tiflisdən Gəncəyə köçürülür. 

191 -ci ilin aprelində bolşevik-daş-
nak qoşunlarının Gəncəyə hücumu ilə 
məktəb fəaliyyətini müvəqqəti olaraq 
dayandırır və yalnız Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin elan olunmasından 
sonra, 191 -ci il mayın sonu–iyunun 
əvvəllərində yenidən bərpa edilir. Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etdik-
dən sonra, 1920-ci il mayın 25-də Hər-
biyyə Məktəbi Azərbaycan Birləşmiş 
Hərbiyyə Məktəbi adlandırılıb. 1923-cü 
ildə Əliağa Şıxlinski, 192 -cü ildə isə 
Səməd bəy Mehmandarov məktəbdə 
müəllim işləməyə cəlb edilib. Sonrakı 

illərdə tədris ocağı Bakı Piyada Məktəbi 
və digər adlarla fəaliyyətdə olub. 

19 1-ci il iyunun 12-də məktəbi bi-
tirən gənc zabitlər təyinatı üzrə xidmət 
yerlərinə yola düşüblər və bundan 10 
gün sonra Böyük Vətən Müharibəsi 
başlayıb. Müharibənin üçüncü günü 
579 kursant və müəllim könüllü olaraq 
cəbhəyə gedib. Məzunlar birbaşa dö-
yüşən orduya göndərilib, Stalinqrad 
cəbhəsində vuruşublar. Alman ordu-
sunun Qroznı şəhərinə yaxınlaşması 
ilə əlaqədar məktəb avqustun axırında 
Gürcüstana, 17 oktyabr 19 2-ci ildə isə 
Bakıya köçürülüb. Məktəbin 22 məzunu 
müharibədə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı 
adına layiq görülüb. Onlardan üçü azər-
baycanlı olub: Həzi Aslanov, Ziya Bün-
yadov və Aslan Vəzirov. 

Amma sonrakı illərdə məktəbdə 
milli kadrların sayı artmağa başlayıb. 
1952-ci il buraxılışında məktəbin zabit 
kadrlarının 3  faizini azərbaycanlılar 
təşkil edib. 195 -ci ilin ortalarında SSRİ 
Nazirlər Sovetinin qərarı ilə məktəbin 
adı dəyişilərək Bakı Ali Ümumqoşun 
Komandanlıq Məktəbi adlanıdırılıb. 2  
noyabr 1966-cı ildə əldə etdiyi yüksək 
nailiyyətlərə görə məktəbə Azərbaycan 
SSR Ali Sovetinin adı verilib. 

1992-ci ilin aprelindən isə məktəb 
müstəqil Azərbaycan Respublikasının 
hüquqi tabeliyinə keçirilib, motoatıcı 
qoşunlar üçün zabitlərdən başqa, on üç 
peşə üzrə zabitlər hazırlamağa başla-
yıb. Məktəbin kursantları erməni təca-
vüzkarlarının törətdiyi Qarabağ müha-
ribəsində, müstəqil Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün və suverenliyinin qorun-
masında fəal iştirak ediblər.  1993-cü 
ilin fevralında ümumqoşun fakültəsinin 
ikinci kursundan 72 nəfərdən ibarət 
bölük yaradılaraq, Ağdərəyə göndəri-
lib, döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən  

 nəfər həlak olub, 5 nəfər isə itkin dü-
şüb. Məktəbin zabit və kursantları 199 -
cü ilin qış və yaz döyüş kompaniyaların-
da iştirak edib, Murovdağ istiqamətində 
erməni təcavüzünə sinə gərib, verilən 
döyüş tapşırıqlarını layiqincə yerinə ye-
tiriblər. Məzunlardan bir qismi döyüşlər-
də göstərdiyi igidliyə görə Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı və başqa fəxri adlara 
layiq görülüb.

Sonralar Bakı Ali Birləşmiş Koman-
danlıq Məktəbi adlandırılan hərbi tədris 
ocağı 1992–1997-ci illərdə zabit kad-
rlarının hazırlanmasında böyük rol oy-
nayıb. Tədris prosesi əvvəlcə keçmiş 
Sovet İttifaqının hərbi tədris sisteminə 
əsasən həyata keçirilsə də, 1996-cı il-
dən sonra Türkiyə ilə Azərbaycan ara-
sında imzalanmış protokola əsasən, 
Türkiyə Silahlı Qüvvələri zabitlərinin 
köməyi ilə məktəbdə müasir standart-
lara uyğun tədris sisteminə keçid üçün 
müvafiq işlər aparılıb.

Bu günlərdə Müdafiə Nazirliyinin 
rəhbər heyəti də Heydər Əliyev adına 
Hərbi İnstitutun 105 illiyi ilə əlaqədar 
geniş tədbir keçirib. Tədbirdə institu-
tun tarixi, əsas fəaliyyət istiqamətləri, 
eləcə də məzunların əldə etdikləri nai-
liyyətlər barədə ətraflı məlumat verilib. 
Qeyd olunub ki, məzunların qəhrəman-
lığı ölkə rəhbərliyi tərəfindən hər za-
man yüksək qiymətləndirilib, onlardan 

7 nəfəri Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, 
6 nəfəri Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı 

adına layiq görülüb, 3 nəfər isə gene-
ral ali hərbi rütbəsinə qədər yüksəlib. 

Biz də “Xalq qəzeti” olaraq, şərəfli 
hərbi və döyüş yolu keçmiş institutu 105 
yaşı münasibətilə təbrik edir, ölkəmizin 
sabitliyi, bütövlüyü və rifahı naminə fəa-
liyyətində uğurlar arzulayırıq .. 

Paşa ƏMİRCA V   
alq qəzeti

2023 – “HEYDƏR ƏLİYEV İLİ”



3 mart 2023-cü il, cümə8
Azərbaycanın sədrliyi Qoşulmama Hərəkatını 

nüfuzlu beynəlxalq təşkilata çevirir
Dünyanın 120 dövləti beynəlxalq ədalət tələb edir 

Dövlət başçımızın bu tədbirdə-
ki çı ışına qulaq asan professor 
A averdi Paşayev redaksiyamıza 
zən  edərək belə bir sual verdi  
İş alçı rmənistanla Azərbaycan 

arasındakı  artıq tari in ar ivinə 
öndərilmiş münaqişənin həll 

edilməsi üçün yaradılan Minsk 
qrupuna  əsrdə müstəmləkəçi-
lik siyasətini davam etdirən ölkə-
nin həmsədrlik etməsindən hansı 
ədaləti özləmək olardı

Əlbəttə, o fəaliyyətdə heç bir obyek-
tivlik ola bilməzdi və olmadı. Üstəlik,  
günlük İkinci Qarabağ müharibəsi döv-
ründə rəsmi Paris, sözün həqiqi məna-
sında, işğalçını dəstəklədi, beynəlxalq 
hüququn təməl prinsiplərini ayaq altına 
atdı, Azərbaycana və Türk dünyasına 
düşmən münasibətini gizlətmədi. 

əl al  ct ma ət  
ama lar   rür
Dövlət başçımızın istənilən çıxış, nitq 

və ya müsahibəsində oxucuları maraq-
landıran məqamlar həmişə olub. Ancaq 
bu çıxış tamamilə yeni tezislər əsasında 
qurulmurdu. Əvvəla ona görə ki, Azər-
baycanın sədrliyi Qoşulmama Hərəka-
tını, sözün həqiqi mənasında, əvvəlki 
illərdəki fəaliyyət prinsiplərindən xeyli 
uzaqlaşdırmışdır. İndi artıq beynəlxalq 
ictimaiyyət BMT-nin xüsusi sessiyasının 
çağırılması təşəbbüsü ilə çıxış edən, öz 
katibliyi, parlament və gənclər şəbəkəsi 
olan, beynəlxalq təşkilat statusuna iddialı 
Qoşulmama Hərəkatı ilə üz-üzədir. 

İkincisi, dövlət başçımızın çıxışındakı 
müxtəlif məqamlar, o cümlədən,  “pey-
vənd millətçiliyi”nin aradan qaldırılması 
təklifi müstəsna  beynəlxalq əhəmiyyət 
kəsb edir. Cənab İlham  Əliyev artıq dün-
ya ictimaiyyətini çox narahat edən, ol-
duqca mühüm məsələləri gündəliyə gə-
tirir. Dövlət başçımız xatırladır ki, son bir 
neçə onillikdə mövcud olan beynəlxalq 
təhlükəsizlik arxitekturası hazırda kök-
lü dəyişikliklərlə üzləşir, beynəlxalq 
hüququn norma və prinsiplərinin aşınma-
sı beynəlxalq düzəni daha da təhdid edir.

XXI əsrdə ölkələrin suverenliyinin və 
ərazi bütövlüyünün pozulması, dövlətlə-
rin daxili işlərinə müdaxilə halları mütə-
madi müşahidə olunmaqdadır. Aparıcı 
beynəlxalq təşkilatların qərarları isə ya 
icra olunmur, ya da selektiv yanaşma və 
ikili standartlar tətbiq edilir. Ölkəmizin li-
deri bunlara xüsusi nəzər salır.

  ə r ə 
mü təmlə ə l  
rü a l r 

 QH sədrinin qətiyyətli qənaəti belə-
dir ki, bəzi dövlətlər, o cümlədən, ransa 
köhnə əməllərinə, yəni müstəmləkəçilik 
siyasətinə, əli altında saxladığı ölkələrdə 
törətdiyi cinayətlərinə görə üzr istəmə-
li, yeni müstəmləkəçilik siyasətindən əl 
çəkməlidir. Prezident narahatlıq ifadə 
edir ki, son zamanlar yeni dünya düzəni 
formalaşması zamanı Şərq – Qərb qarşı-

durmasının şahidinə çevrilirik. Ona görə 
həmin proseslərin qarşısının alınması 
üçün Qoşulmama Hərəkatı BMT-dən 
sonra ikinci ən böyük beynəlxalq təsisat 
kimi, dünya arenasında daha nəzərəçar-
pan və səmərəli rol oynamalı, yeni dünya 
düzəninin yenidən formalaşmasında fəal 
iştirak etməlidir.

 Prezident təəssüf hissi ilə bildirir ki, 
dünya bu gün neokolonializm meylinin 
artdığını müşahidə edir. Tarixi müstəm-
ləkəsizləşdirmə prosesi nəticəsində ya-
ranmış Qoşulmama Hərəkatı isə bəşə-
riyyətin bu rüsvayçı səhifəsinin tamamilə 
aradan qaldırılması istiqamətində səylə-
rini birləşdirməlidir.

120 dövlətin adından çıxış edən 
Azərbaycan Prezidenti xatırladır ki, Qo-
şulmama Hərəkatı Qəmər Adaları İttifaqı-
nın ransanın müstəmləkə hakimiyyəti 
altında qalmaqda davam edən Mayot 
adası üzərində şəksiz suverenliyini hə-
mişə güclü dəstəkləmişdir: “Qoşulmama 
Hərəkatının təməl sənədlərində əks olun-
duğu kimi, biz ransa hökumətini Yeni 
Kaledoniya xalqının və ransanın dəni-
zaşırı icma və ərazilərindəki digər xalqla-
rın hüquqlarına hörmət etməyə çağırırıq. 

ransanın Avropadan kənarda idarə et-
diyi ərazilər fransız müstəmləkə imperi-
yasının iyrənc qalıqlarıdır. Biz, həmçinin 

ransanı Afrika, Cənub – Şərqi Asiya və 
digər ərazilərdə Qoşulmama Hərəkatı-
nın üzvü olan ölkələrə qarşı müstəmləkə 
keçmişinə, qanlı müstəmləkə cinayətlə-
rinə, eləcə də soyqırımı aktlarına görə 
üzr istəməyə və məsuliyyətini etiraf et-
məyə çağırırıq.”

 -  ə lü ə l  
ra  ama  tələ lər ə 

ca a  rm r
Ötən yazılarımızda da qeyd etmişdik 

ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ər-
doğan və Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev BMT Təhlükəsizlik Şurasının həm 
strukturunda, həm də qəbul edilmiş qərar 
və ya qətnamələrinin icra mexanizmində 
islahatlar aparılmasını israrla tələb edir-
lər. Dövlət başçımız dünənki şıxışında 
da həmin məsələni yenidən qabardaraq 
dedi ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası keçmi-

şi xatırladır və indiki reallığı əks etdirmir. 
Təhlükəsizlik Şurasının tərkibi genişlən-
dirilməlidir ki, orada daha çox ölkə təm-
sil olunsun və coğrafi baxımdan daha 
ədalətli olsun.

Cənab İlham Əliyev bu ədalət üçün 
kifayət qədər yetkin əsasa malik təşəb-
büs irəli sürməklə Qoşulmama Hərəka-
tının nüfuzunu vurğulayır. Dövlətimizin 
başçısı bəyan edir ki, Təhlükəsizlik Şura-
sının tərkibində bir daimi yer Qoşulmama 
Hərəkatına verilməlidir, quruma sədrlik 
edən ölkə növbəli şəkildə bu yerə sahib 
olmalıdır: “Mən Qoşulmama Hərəkatına 
üzv ölkələri bu məsələ ilə bağlı məs-
ləhətləşmələrə başlamağa və öz fikirlə-
rini BMT-nin müvafiq komitəsinə təqdim 
etməyə çağırıram. Biz Təhlükəsizlik Şu-
rasında Afrikaya da daimi yerlərin veril-
məsi fikrini dəstəkləyirik”.

 ə ər  ə ərlərə  
t ram üm ə  

Dövlət başçımızın digər təklifləri də 
tədbir iştirakçıları tərəfindən razılıq və 
məmnunluqla qarşılandı. Məsələn, QH 
sədri olan Azərbaycan lideri təklif edir 
ki, yeni hədəflərə çatmaqda geriləmənin 
qarşısını almaq və 2030-cu il gündəliyinin 
icrasına vaxtında nail olmaq üçün qlobal 
səylər gücləndirilməlidir. Başqa bir təklif 
isə tam siyasi məzmunludur: “Biz suve-
renliyə, milli sahibliyə, bərabərliyə və 
qarşılıqlı mənafeyə hörmət prinsiplərini 
rəhbər tutan Cənub–Cənub əməkdaşlığı-
nı daha da gücləndirməliyik. Həmin gün-
dəlik Cənub ölkələrinin özləri tərəfindən 
öz milli ehtiyac və prioritetlərinə uyğun 
olaraq təşkil edilib. Bu, kənardan məcbu-
ri qaydada qoyulmuş bir gündəlik deyil”.

Dövlət başçımızın iqlim dəyişikliyini, 
kiçik ada ölkələrinin həmin dəyişikliyin tə-
sirlərinə daha həssas olduqları üçün Yer 
üzündən silinmək təhlükəsi ilə üzləşmə-
sindən yaranan narahatlığı ifadə etməsi 
və bir sıra digər məqamları dilə gətirməsi 
növbəti dəfə sübut etdi ki, Qoşulmama 
Hərəkatı, sözün həqiqi mənasında, bəşə-
ri proseslərdə iştirak edir və edəcək. 

RZƏ Ə

Qoşulmama Hərəkatının təməl sənədlərində əks olunduğu 
kimi, biz Fransa hökumətini Yeni Kaledoniya xalqının və Fran-
sanın dənizaşırı icma və ərazilərindəki digər xalqların hüquq-
larına hörmət etməyə çağırırıq. Fransanın Avropadan kənarda 
idarə etdiyi ərazilər fransız müstəmləkə imperiyasının iyrənc 
qalıqlarıdır. Biz, həmçinin Fransanı Afrika, Cənub-Şərqi Asiya 
və digər ərazilərdə Qoşulmama Hərəkatının üzvü olan ölkələrə 
qarşı müstəmləkə keçmişinə, qanlı müstəmləkə cinayətlərinə, 
eləcə də soyqırımı aktlarına görə üzr istəməyə və məsuliyyətini 
etiraf etməyə çağırırıq.

Azərbaycan Prezidenti  Qoşulmama Hərəkatının sədri  
İlham Əliyevin Qoşulmama Hərəkatının  

C V D-  -a qarşı mübarizə üzrə  
Təmas Qrupunun irvə örüşündəki çı ışından 

Azərbaycandan “dünya 
beşdən böyükdür” mesajı

BMT TŞ hegemon dövlətlərin 
inhisarından qurtulmalıdır

Məsələn, dinamik inkişaf edən güclü 
iqtisadiyyata malik, bir sıra sənaye və 
texnoloji sektorlarda öndə gedən döv-
lətlər – Yaponiya, Almaniya, Hindistan, 
Türkiyə, Pakistan, Braziliya kimi ölkələr 
TŞ-nin daimi üzvlüyündən kənardadır. 
55 müstəqil dövlətin yerləşdiyi Afrika 
qitəsindən heç bir ölkə  TŞ-nin dai-
mi üzvü deyil. Üzvlərinin sayına görə 
 BMT-dən sonra ən böyük təşkilat olan 
Qoşulmama Hərəkatının son illərdə xü-
susi çəkisi durmadan artan Türk Döv-
lətləri Təşkilatı ölkələrinin TŞ-də dai-
mi üzv kimi təmsil olunmaları  əvvəldə 

 haqqında söz açdığımız qüvvələr nis-
bətinin nəzərə alınması və ədalətli təm-
silçilik meyarlarının gözlənilməsi nöqte-
yi-nəzərdən aktualdır. 

BMT sistemində islahatların aparıl-
ması, onun Təhlükəsizlik Şurasının tər-
kibinin genişləndirilməsi məsələsi Tür-
kiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
tərəfindən mütəmadi olaraq qaldırılır və 
buna nail olunması istiqamətində prak-
tik fəaliyyət göstərilir. Prezident İlham 
Əliyev dünən Bakıda Qoşulmama Hərə-
katının COVID-19-a qarşı mübarizə 
üzrə Təmas Qrupunun Zirvə görüşün-
dəki çıxışında da bu məsələyə toxundu. 
Haqlı olaraq bildirdi ki, BMT Təhlükə-
sizlik Şurası keçmişi xatırladır və indi-
ki reallığı əks etdirmir: “Təhlükəsizlik 
Şurasının tərkibi genişləndirilməlidir ki, 
orada daha çox ölkə təmsil olunsun və 
coğrafi baxımdan daha ədalətli olsun”.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan hələ 2013-cü ildə BMT Baş 
Assambleyasının 7 -cü Baş Assamb-
leyasında çıxışı zamanı TŞ-dəki ədalət-
sizliyi tənqid edərək “Dünya beşdən bö-
yükdür ” demişdi.

Daha sonra bu ifadə siyasətçilərin, 
siyasətşünasların və beynəlxalq hüquq 
üzrə mütəxəssislərin əsas tezislərindən 
biri oldu. BMT-nin sabiq Baş katibi Pan 
Gi Mun vaxtilə bununla bağlı qeyd et-
mişdi ki, təşkilatda zəruri islahatlar apa-
rılmasının vaxtı çatıb. Amma, hələlik, bu 
işdə, konsensus əldə etmək mümkün 
olmayıb.

Göründüyü kimi, Azərbaycanın 
mövqeyi geniş beynəlxalq dəstək tapır. 
Qoşulmama Hərəkatına sədrlik edən 
ölkə kimi respublikamız BMT TŞ-da 
QH-yə bir daimi yerin verilməsi təşəb-
büsü ilə çıxış edir. Prezident İlham Əli-
yev qaldırdığı təşəbbüsə  sistematiklik 
gətirərək bildirir ki, Qoşulmama Hərə-
katına sədrlik edən ölkə növbəli şəkildə 
bu yerə sahib olmalıdır: “Mən Qoşulma-
ma Hərəkatına üzv ölkələri bu məsələ 
ilə bağlı məsləhətləşmələrə başlamağa 
və öz fikirlərini BMT-nin müvafiq komitə-
sinə təqdim etməyə çağırıram. Biz Təh-
lükəsizlik Şurasında Afrikaya da daimi 
yerlərin verilməsi fikrini dəstəkləyirik”. 
Zənnimizcə, cənab İlham Əliyevin bu 
fikri Azərbaycanın dünyada gedən pro-
seslərə ədalətli yanaşmasının daha bir 
parlaq göstəricisidir.

Ə

ərhad Məmmədov   
politoloq

Artıq neçə illərdir ki, BMT-də is-
lahatların aparılması məsələsi gün-
dəmdədir. Təhlükəsizlik Şurasında 
veto hüququna malik dövlətlər bu 
hüquqdan məhrum olmaq istəmirlər. 
Eyni zamanda Təhlükəsizlik Şurası-
nın daimi üzvlərinin sayının artırıl-
ması, amma onlara veto hüququnun 
verilməməsi kimi fərqli yanaşmalar 
da var. Bütün bu proseslər Rusiya–
Qərb, həmçinin in–ABŞ ziddiy-
yətləri fonunda baş verir. Ona görə 
də BMT-nin öz funksiyasını yerinə 
yetirməməsi məsələsi belə təşəb-
büslərin yaranmasına gətirib çıxarır. 
Azərbaycan da, öz növbəsində, qlo-
bal səviyyədə iki böyük platformada 
təmsil olunur. Bu, üzvlərinin sayına 
görə BMT-dən sonra ikinci təşkilat 
olan Qoşulmama Hərəkatı və dünya 
üzrə yüz milyonlarla insanı özündə 
birləşdirən İslam Əməkdaşlıq Təş-
kilatıdır. Azərbaycanın təklifi bundan 
ibarətdir ki, bu iki böyük təşkilatın 
hərəsinə bir daimi üzvlük üçün yer 
verilsin. Təklifdə hansı ölkənin BMT 
TŞ-də veto hüquqlu üzv olacağını 
bu təşkilatların hər birinin özünün 
müəyyən etməsi nəzərdə tutulur.

Ekspert rəyi

Rəsmi Bakı öz məqsədləri 
uğrunda inamla irəliləyir

Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində 
yaşayan erməni sakinlərilə təmaslar 
üzrə məsul şəxs Milli Məclisin 
deputatı Ramin Məmmədovun 
martın 1-də Rusiya sülhməramlı 
kontingentinin qərargahında 
ölkəmizin Qarabağ bölgəsində 
yaşayan erməni sakinlərin 
təmsilçiləri ilə keçirdiyi görüş onu 
göstərir ki, Azərbaycan tədricən öz 
istəklərinə nail olur.

Mövcud vəziyyət belədir ki, Azərbay-
can Laçın yolunda nəzarəti gücləndirir. 
Aksiya başlanandan bəri yoldan ancaq 
humanitar təyinatlı maşınlar və məhsul-
lar keçirilir. Azərbaycanın sivil siyasəti və 
ekofəalların etirazına tab gətirə bilməyən 
separatçı Ruben Vardanyan artıq oyun-
caq postu – “dövlət naziri” vəzifəsi ilə vi-
dalaşıb. Prosesə əngəl törədən qüvvələr 
müqavimətin mənasız olduğunu başa 
düşüblər. Azərbaycanın tələbləri masa 
üzərindədir, rəsmi Bakı öz məqsədlə-
ri uğrunda inamla irəliləyir. Yox, əgər 
müqavimət davam edərsə, Azərbaycan 
adekvat tədbirlər görə bilər.

Etiraz edən Azərbaycan gənclərinin 
istəklərindən biri də Laçın yolunda nə-
zarət-keçid məntəqəsinin yaradılmasıdır. 

Qeyd edək ki, Azərbaycanın Qara-
bağ iqtisadi rayonunda faydalı qazıntı 
yataqlarının qanunsuz istismarına qarşı 
Laçın–Xankəndi yolunda keçirilən etiraz 
aksiyası 2 gündür davam edir. Təhlükə-
sizlik qaydalarına yüksək səviyyədə əməl 
olunan aksiya yerində indiyədək heç bir 
insident baş verməyib. Onlar etirazlarını 
yüksək əhval-ruhiyyə ilə davam etdirirlər. 
Aksiya iştirakçılarının tələbləri ilk gündən 
dəyişməz olaraq qalır. Ekofəallar və gənc 
könüllülər dəyişməz şüarları ilə Azərbay-
can cəmiyyətinin haqlı narazılığını dilə 
gətirir, ekoloji terrora son qoyulmasını, 
faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz is-
tismarının dayandırılmasını tələb edirlər. 
Aksiya iştirakçılarının təhlükəsizliyini əra-
ziyə cəlb edilmiş Azərbaycan Daxili İşlər 
Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının hərbçiləri 
və polislər yüksək səviyyədə təmin edir-
lər.

Rusiya sülhməramlılarına və Bey-
nəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə məx-
sus avtomobillər hər zaman olduğu kimi 
dinc aksiya keçirilən ərazidən maneəsiz 
hərəkət edirlər. Dünən də digər günlərdə 

olduğu kimi, humanitar təyinatlı avtomo-
billərin keçidinə şərait yaradılıb. Belə ki, 
100-ə yaxın avtomobil aksiya ərazisin-
dən maneəsiz keçib. Onların sırasın-
da Rusiya sülhməramlılarına məxsus 
Xankəndidən Laçın istiqamətinə doğru 
hərəkət edən səkkiz yanacaqdaşıyan av-
tomobil də olub.

Xatırladaq ki, dekabrın 12-dən eti-
barən azərbaycanlı ekofəallar, ictimaiy-
yət nümayəndələri sülhməramlıların pos-
tu yaxınlığında etiraz aksiyası keçirirlər. 
Aksiyada etiraz edənlərin əsas tələbləri 
Rusiya sülhməramlılarının komandanı 
Andrey Volkovun gəlməsi, azərbaycan-
lı mütəxəssislərin montorinq aparılması 
üçün lazımi şərait yaradılması, ermə-
nilərin Azərbaycan torpaqlarında ekoloji 
terrora son qoyulması, Ermənistanla sər-
həddə Laçın istiqamətində ayrıca sərhəd 
və gömrük nəzarəti postlarının təşkili, 
Azərbaycan ərazisinə qanunsuz silah 
daşınmasının qarşısının alınmasıdır.

R RƏT
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ərhad M HDİY V   
beynəl alq hüquq üzrə ekspert

Laçın yolu Azərbaycan ərazisidir. 
Bu, birmənalı şəkildə deməyə əsas 
verir ki, həmin yolla bağlı şərtləri 
Azərbaycan diktə etməlidir. Bu, son 
imzalanmış sənədlərdə də öz əksini 
tapıb. 

Aksiyanı qeyri-hökumət 
 təşkilatları, könüllülər keçirirlər. Eti-
razlar dinc vətəndaşlarımızın haqq 
səsinin dünya ictimaiyyətinə çatdı-
rılmasıdır. Laçın yolu Azərbaycan 
ərazisinin tərkib hissəsi olduğundan 
vətəndaşlarımızın dinc etirazı onla-
rın konstitusiyon hüququdur. Heç bir 
dövlət və təşkilat bu hüququ Azər-
baycan vətəndaşlarının əlindən ala 
bilməz. Ekofəallar öz etirazlarında ta-
mamilə haqlıdırlar. Onlar təbii sərvət-
lərimizin talanmasına son qoyulma-
sını, ekologiyanın çirkləndirilməsinin 
qarşısının alınmasını, monitorinqlərin 
keçirilməsini tələb edirlər. Yol açıqdır, 

humanitar təyinatlı yüklərin daşınma-
sına mane yoxdur. 

Bu qənaətdəyəm ki, Laçın yolu 
üzərində Azərbaycanın nəzarət-bu-
raxılış məntəqəsi mütləq qurulma-
lıdır. 10 noyabr Bəyanatında Azər-
baycan humanitar yüklərin təhlükəsiz 
şəkildə keçidinə dair öhdəlik götürüb. 
Buna zəmanətin səmərəliliyi sərhəd-
də Azərbaycanın nəzarət-buraxılış 
məntəqəsi qurmasına əsas verir. 

Müharibədən əvvəl Qarabağda 
yaşamış ermənilərin orada Azər-
baycan qanunları altında yaşamaq 
hüququ var. Azərbaycan hökuməti 
buna etiraz etmir.

Ekspert rəyi
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Qərbi Azərbaycan İcması Avropa 
İttifaqını fakt qarșısında qoydu

Soydaşlarımızın haqlı tələbi eşidiləcəkmi?
Məlum olduğu kimi, Qərbi Azərbaycan İcması Avropa İttifaqı  

Şurasının prezidenti Şarl Mişelə məktub ünvanlayıb. Məktubda vaxtilə Qərbi 
Azərbaycandan – öz tarixi torpaqlarından qovulmuş azərbaycanlıların sülh 
yolu ilə, təhlükəsiz və ləyaqətli şəkildə doğma yurdlarına qayıtmalarına Avropa 
İttifaqının dəstək verməsi xahiş olunur. 

Müraciətdə Qərbi Azərbaycan İcması 
Avropa İttifaqının Ermənistandakı mis-
siyasını da Ermənistandan qovulmuş 
azərbaycanlıların hüquq və təhlükəsizliyi 
ilə məşğul olmağa, o cümlədən, onların 
öz evlərini, qəbiristanlıqlarını, müqəddəs 
yerlərini və mədəni abidlərini ziyarət edə 
bilmələrinə şərait yaratmağa çağırıb.

Qərbi Azərbaycan İcması bu müra-
ciətlə Avropa İttifaqını tarixi ədalətin bər-
pasında aktiv olmağa səsləməklə yanaşı, 
bu qurumun Ermənistandakı missiyasını 
da fakt qarşısında qoyub. Belə ki, Avropa 
İttifaqı icmanın xalqımızın iradə və istəyi-
ni əks etdirən çağırışlarını nəzərə almaq, 
soydaşlarımızın qayıdışına dəstək ver-
məklə, bütövlükdə regionda sülh və təh-
lükəsizlik prosesinə töhfə verə bilər. Təbii, 
belə bir addım qurumun özünün də dün-
yadakı nüfuzuna müsbət təsir edər, ona 
olan inam və etimadı daha da artırar. 

r a tt a  m a  
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Soydaşlarımızın Qərbi Azərbaycana 
qayıdışında Aİ-nin Ermənistandakı missi-
yasının iştirakı ilə bağlı çağırış regionda 
yeni siyasi situasiyanın formalaşmasına 
adekvatlıq nümunəsidir. Belə ki, bugünə 

qədər rəsmi İrəvanın çağırışı ilə Ermənis-
tan–Azərbaycan sərhədlərinin müşahidə-
sini özünün əsas işi hesab edən missiya, 
bundan sonra öz fəaliyyət istiqamətlərinə 
yenidən nəzər salmalı olacaq. 

Missiya ya Qərbi Azərbaycan İc-
masının səsləndirdiyi çağırışların icrası 
istiqamətində əməli addımlar atmaqla 
həqiqətən də gərəkli və faydalı olduğunu 
sübut edəcək, ya da passiv müşahidəçilik 
mövqeyindən çıxış edərək Minsk qrupu 
kimi heç nəyə yaramadığını təsdiqləyə-
cəkdir. Bu, missiyanın bitərəfliyinin, ob-
yektivliyinin təsbiti baxımından da mühüm 
addım olacaq. Odur ki, Qərbi Azərbay-
can İcmasının irəli sürdüyü təklif bir növ 
“ədalət testi”dir. 

Aİ-nin bu testdən uğurla çıxması on 
minlərlə soydaşımızı doğma ata-baba 
yurduna qovuşdurmaqla yanaşı, Azərbay-
can-Avropa İtifaqı əlaqələrinin inkişafında 
da yeni bir səhifə aça bilər. Bu baxımdan, 
ikincinin sözügedən müraciət ilə bağlı ala-
cağı qərar həlledici olacaq. 

Ümumən, Qərbi Azərbaycan İcması-
nın belə bir təşəbbüslə çıxış etməsi ol-
duqca təqdirəlayqidir və xalqımızı narahat 
edən problemin beynəlxalq müstəviyə 
daşınması, Ermənistanın deportasiya si-
yasətinin ifşası deməkdir.

rar l  rmə ta  r -
a tt a  lə ü -ü ə a lər
30 il işğalda saxladğı Azərbaycan tor-

paqlarını yalnız  günlük Vətən mühari-
bəsindən sonra qoyub qaçmağa məcbur 
olan Ermənistanın, soydaşlarımızın Qərbi 
Azərbaycana qayıdışına da imkan ver-
məyəcəyi, bu məsələdə israrçı mövqe 
sərgiləyəcəyi məlumdur. Rəsmi İrəvanın 
mövqeyinin arxasında başqa xalqlara qar-
şı nifrət və diskrimnasiya siyasəti dayanır. 
Ermənistanın monolit dövlət olması faktı 
buna nümunədir. 

Bundan başqa, rəsmi İrəvan yaxşı bi-
lir ki, Qərbi azərbaycanlıların öz doğma 
torpaqlarına qayıtması Ermənistanın bu 
torpaqlarda xalqımıza, onun tarixi-mədə-
ni irsinə qarşı törətdiyi cinayətlərin bütün 
çılpaqlığı ilə üzə çıxmasına, bununla bağlı 
çoxsaylı foto-video faktların ictimaiyyiləş-
məsinə səbəb olacaq. Bu isə rəsmi İrəvan 
üçün hər mənada böyük zərbədir.

Ancaq Avropa İttifaqı vaxtilə  Qərbi 
Azərbaycandan didərgin salınmış 
 soydaşlarımızın sülh yolu ilə geriyə 
 qayıtması ilə bağlı qətiyyətli mövqe orta-
ya qoyarsa, bu, dünyada bəşəri  ideyaların 
təntənəsinə, dinc və birgəyaşam 
 ideyalarının təbliğinə böyük töhfə olar. 
Hərçənd buna inamımız çox azdır. Hər 
bir halda biz Qərbi Azərbaycana qayıdışı 
müstəsna konseptual əhəmiyyət daşıyan 
məfkurə halına gətirməliyik. 

Ə

Müsavat TV və Səs TV haker hücumuna məruz qalıb. Media orqanlarının emailləri 
ələ keçirilib, bazaları silinib. Azərbaycan Mətbuat Şurası buna görə bəyanatla çıxış edib. 
Şura ciddi narahatlığını ifadə etdiyi bəyanatında hadisənin, demək olar, eyni vaxtda baş 
verməsinə diqqət çəkərək, belə qənaətə gəlib ki, ölkəmizin digər aparıcı kütləvi informasiya 
vasitələri də oxşar xoşagəlməz aqibətlə üzləşə bilər. 

İnformasiya təhlükəsizliyi:  
Mövcud qanunvericilik və fundamental 

yanașmanın konsepsiya yolu 
Mətbuat Şurası bəyanatında baş vermiş hadisənin kiber hücumlara qarşı 

mübarizəyə ciddi yanaşmağı aktuallaşdırdığını vurğulayıb: “Hadisə, eyni 
zamanda, kiber təhlükəsizliyin təminatına yönələn məqsədyönlü, ardıcıl 
və təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsi, hazırda həyata keçirlən işlərin 
gücləndirilməsi zərurətini doğurmaqdadır. Yalnız adını çəkdiyimiz media 
orqanlarının deyil, ümumilikdə, milli resurslarımızın bazalarının qorunması, 
həm də ölkəmizin informasiya təhlükəsizliyinin mühüm komponentidir”. 

Şura baş vermiş hadisə ilə bağlı aidiy-
yatı dövlət orqanlarını həssas yanaşmağa, 
onun araşdırılması, tez bir zamanda hüquqi 
qiymətin verilməsi, müqəssirlərin tapılaraq 
məsuliyyətətə cəlb edilməsi ilə bağlı operativ 
tədbirlər həyata keçirməyə çağırış edib. Bu 
çağırış, həmçinin müvafiq strukturların digər 
media orqanlarımızın da eyni xoşagəlməz hal-
larla üzləşməmələri üçün tədbirlər görməsinə 
yönəlib. 

Bəyanatdan aydın olur ki, Mətbuat Şura-
sı belə mənfi təmayüllərin təkrarlanmaması 
üçün media orqanlarımızın öz bazalarını mil-
li resurslarda yerləşdirmələrini zəruri sayır. 
“Ötən illərin də təcrübəsi bu baxımdan xarici 
ölkələrdəki xidmətlərdən istifadənin kifayət 
qədər effektiv olmadığını, maksimum təh-
lükəsizliyə zəmanət vermədiyini söyləməyə 
əsas verir. Mətbuat Şurası ölkəmizin aparıcı 
media qurumlarını bunu nəzərə almağa, möv-
cud istiqamətdə fərdi tədbirlər görməyə çağı-
rır”, – deyə bəyanatda vurğulanıb. 

***
Qeyd edək ki, baş vermiş hadisə ölkə-

mizin informasiya təhlükəsizliyi məsələsini 
aktuallaşdırmaqdadır. Nəzərə alaq ki, Mü-
savat TV və Səs TV Azərbaycanın kifayət 
qədər populyar media vasitələrindəndir və 
onların ictimai rəyin formalaşmasına təsirləri 
var. Deməli, hücum məqsədlidir. Düşünmək 
mümkündür ki, baş vermiş hadisə terrordur. 
Əlbəttə, burada siyasi motivlər də axtarmaq 
mümkündür. Nəzərə alaq ki, son yarım ildə 
Azərbaycanın media seqmenti İranla bağlı 
kifayət qədər kəskin ritorikaya üstünlük ve-
rir. Üstəlik, hadisədə Ermənistanın, Qərbin 
müəyyən dairələrinin “fəaliyyət” izləri üzə-
rində də dayanmaq olar. Əlbəttə, bunlar eh-
timallardır. Ümid edirik ki, hüquq-mühafizə 
orqanları məsələyə ciddi yanaşıb əsl həqiqət-
ləri üzə çıxaracaqlar. 

***
Bəli, dediyimiz kimi, baş vermiş hadisə 

ölkəmizin milli təhlükəsizliyinin mühüm seq-
menti sayılan informasiya təhlükəsizliyi ilə 
bağlı məsələləri aktuallaşdırmaqdadır. Azər-
baycan qanunvericiliyi buna diqqət yetirir. 
Amma...

Qanunvericilik sırf informasiya təhlükə-
sizliyinə ayrıca yanaşmır. Məsələn, “İnfor-
masiya, informasiyalaşdırma və informasiya-
nın mühafizəsi haqqında” 1998-ci ildə qəbul 
edilmiş qanunda “Kritik informasiya infrast-
rukturunun təhlükəsizliyi” məsələsi yer alır. 
Sənədin bununla bağlı ayrı-ayrı müddəaların-
da “kritik informasiya infrastrukturunun təh-
lükəsizliyinin təmin edilməsi qaydası”, “kritik 
informasiya infrastrukturu obyektləri”, “kritik 
informasiya infrastrukturunun informasiya 
təhlükəsizliyini idarəetmə sistemi” və sair 
məqamlar var. Bundan başqa, həmin sənəddə 
informasiyanın mühafizəsinə dair məsələlər 
də nəzərdə tutulub ki, bura informasiya eh-
tiyatları və prosesləri sahəsində mühafizənin 
məqsədləri, informasiyanın mühafizəsinin 
təşkili, mövcud sahədəki subyektlərin hüquq 
və vəzifələri, informasiyalaşdırma mühitində 
onların hüquqlarının müdafiəsi kimi müddəa-
lar daxildir. 

***
Ancaq bütün bunlar, eləcə də digər hüquqi 

sənədlərdəki ayrı-ayrı məqamlar problemə 
kompleks yox, daha çox texniki yanaşmanın 
göstəriciləri olaraq meydana çıxır. Məsələyə 
ideoloji müstəvidən baxışa gəlincə, ölkə Pre-
zidentinin 23 may 2007-ci il tarixli 2198 nöm-
rəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycanın 
Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Kon-
sepsiyasına diqqət yetirə bilərik. Şübhəsiz, 
sənəd kifayət qədər əhatəlidir və orada milli 
təhlükəsizliklə bağlı məsələlər dolğun şəkildə 
əksini tapıb. 

Ümumən, konsepsiyaya diqqət yetirərkən, 
oradakı ayrı-ayrı müddəaları informasiya mü-
hitinə də, belə demək mümkünsə, interpreta-
siya etmək mümkündür. Yəni, indiki halda 
informasiya təhlükəsizliyinə yanaşma yalnız 
ümumi təhlükəsizliyik mühitinin obyektiv 
durumu olaraq meydana çıxa bilər. Məsələn, 
deyilə bilər ki, konsepsiyadakı “dünya azər-
baycanlılarının bölüşdüyü dəyərlərə əsasla-
nan milli özünəməxsusluğun və həmrəyliyin 
möhkəmləndirilməsi” özündə həm də prose-
sin informasiya tərəflərini əhatə edir. Bunda 
mövzumuz baxımından konkretlik varmı?..

Mövzunu bir qədər də dərinləşdirərək, 
sənədin “Azərbaycan Respublikasının milli 
təhlükəsizliyinə təhdidlər” müddəasına nəzər 

salaq. Adından da göründüyü 
kimi, söhbət milli təhlükəsiz-
liyə təhdidlərdən gedir. Bu sı-
rada Azərbaycanın müstəqilli-
yi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü 
və konstitusiya quruluşu əley-
hinə qəsdlər, qanunun aliliyinə 
nail olunması, ictimai asayişin 
qorunması, insan hüquq və 
əsas azadlıqlarının müdafiəsi 
sahəsində dövlət funksiyalarını 
yerinə yetirməyə qarşı fəaliy-
yət, separatçılıq, etnik, siyasi 
və dini ekstremizm, həmçinin 

terrorçuluq və kütləvi qırğın silahlarının ya-
yılması, regional münaqişələr və transmilli 
mütəşəkkil cinayətkarlıq, ölkəmizin enerji 
infrastrukturuna qarşı fəaliyyət, peşəkar in-
san ehtiyatlarının çatışmazlığı, regional hər-
biləşdirmə, ekoloji problemlər və s. sadalanır. 
Yəqin, diqqətli oxucularımız nəzər yetirərlər 
ki, konsepsiyada milli təhlükəsizliyimizə təh-
did olaraq sırf informasiya təhlükəsizliyinə 
təhdid təsbit edilməyib. 

Əlbəttə, sözügedən sənədin “Azərbaycan 
Respublikasının milli təhlükəsizlik siyasəti-
nin əsas istiqamətləri” adlı 4-cü maddəsində, 
konkret olaraq, “Təhlükəsizliyin daxili siyasət 
vasitələri ilə təmin edilməsi” hissəsində “in-
formasiya təhlükəsizliyi siyasəti”ndən bəhs 
olunur. Bildirilir ki, ölkəmizin informasiya 
təhlükəsizliyi siyasəti dövlət, ictimai və fər-
di informasiya ehtiyatlarının qorunmasından, 
informasiya sahəsində milli maraqların mü-
dafiəsinə yönəlmiş tədbirlər kompleksinin 
həyata keçirilməsindən ibarətdir. Burada, 
Azərbaycanın informasiya sahəsində milli 
təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün ölkə-
də informasiyanın, dövlət informasiya ehti-
yatlarının müdafiəsi sahəsində milli sistem 
və informasiya infrastrukturunun inkişaf et-
dirilməsindən və möhkəmləndirilməsindən, 
dövlət orqanları və vəzifəli şəxslər tərəfindən 
qərarların qəbul edilməsinin informasiya tə-
minatının həyata keçirilməsindən, məxfi in-
formasiyanın mühafizəsinin koordinasiyasın-
dan və digər məqamlardan söz açılır. 

***
Gələk 29 iyun 2004-cü ildə qəbul edilmiş 

“Milli təhlükəsizlik haqqında” Qanuna. Qa-
nunun 20-ci maddəsi bilavasitə informasiya 
sahəsində milli təhlükəsizliyin təmin olun-
ması ilə bağlıdır. Burada informasiya sahə-
sində milli təhlükəsizliyin təminatının dövlət, 
ictimai və fərdi informasiya ehtiyatlarının 
qorunmasından, informasiya sahəsində milli 
maraqların müdafiəsinə yönəlmiş tədbirlərin 
kompleksinin həyata keçirilməsindən ibarət 
olduğu önə çəkilir. Eyni zamanda, həmin 
maddədə digər təbirlərlə yanaşı, ölkəmizin 
informasiya sahəsində milli təhlükəsizliyinin 
naminə dövlət sirlərinin qorunmasının hüquqi 
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, o cüm-
lədən, kibercinayətlərə qarşı mübarizə, infor-
masiya təhlükəsizliyinin və azadlığının təmin 
olunması vurğulanır. 

***
Təbii, bütün bunlar informasiya təhlükə-

sizliyinin ayrı-ayrı elementləri barədə təsəv-
vür formalaşdırmaq baxımından mühüm əhə-
miyyətə malikdir. Ancaq məsələyə belə baxış 
yetərlidirmi? Hər halda, informasiya təhlükə-
sizliyi özü kifayət qədər böyük anlayışdır. Bu, 
öz yerində. Nəzərə alaq ki, informasiya təh-
lükəsizliyinin təminatındakı metodlar, milli 
təhlükəsizliyin təminatındakı forma və üsul-
lardan fərqlidir. 

Digər tərəfdən, informasiya texnologi-
yalarının vüsət aldığı, sosial şəbəkələrin in-
sanların həyatlarına daha çox daxil olduğu 
hazırkı dövrdə həm informasiya təhlükəsizliyi 
ilə bağlı alətlər genişlənib, həm də bu müstə-
vidəki təhdidlərin arealı. Deməli, ortaya daha 
fundamental yanaşma zərurəti çıxır ki, bu 
da informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı ayrıca 
konsepsiyanın, yaxud başqa bu ağırlığı vurğu-
layan sənədin qəbulunu, bir növ, sosial sifa-
rişə çevirməkdədir.

Həm də ona görə ki, kiber cinayətkarlıq 
və digər bu kimi hallar artıb. Üstəlik, bey-
nəlxalq təhdidlər özünü daha çox informa-
siya müstəvisində göstərməkdədir. Qlobal 
müharibələr artıq aparılma forma və üsulla-
rını dəyişib. Çox zaman düşmən informasiya 
 cəbhəsində fəallıq göstərir. Onu da nəzərə 
alaq ki, ümumən, informasiya texnologiya-
larının sürətlə inkişafı mövcud sahədəki təh-
lükəsizliyin təmin edilməsi zərurətinə həm də 
insan hüquq və azadlıqlarının dərinləşməsinə 
dəstək kontekstində yanaşır.

***
Bəli, Azərbaycanda informasiya təhlükə-

sizliyi ilə bağlı konsepsiya, doktrina və sair 
fundamentallığı təsdiqləyən ayrıca sənədin 
qəbuluna ehtiyac hər ötən gün artmaqdadır. 
Hesab edirik ki, problemə ayrıca yanaşma 
qlobal dünyada ölkəmizin maraq və məna-
felərinin daha səmərəli və adekvat qorunması 
ehtiyacından irəli gəlməkdədir. 

Ə CA A R  

Nikol Paşinyanın BMT-nin Baş 
katibi Antonio Quterreşə Qarabağa 
faktaraşdırıcı missiyanın göndərilməsi 
ilə bağlı müraciətinin məzmunu 
bu təşkilatın nizamnaməsində 
ifadə olunan niyyət və məqsədlərə, 
bütövlükdə, beynəlxalq hüququn 
prinsiplərinə ziddir. Bəs, Bakının 
icazəsi olmadan həmin faktaraşdırıcı 
missiya Azərbaycan ərazisinə necə 
gələcək? Bu ritorik sual İrəvanın artıq 
siyasi aqoniyaya mübtəla olduğunu 
göstərir... 

Ermənistanın baş naziri Nikol Pa-
şinyan BMT-nin Baş katibi Antonio Qu-
terreşə Qarabağa faktaraşdırıcı missi-
yanın göndərilməsi ilə bağlı artıq ikinci 
dəfədir müraciət edir. Guya, Laçın yolu 
“qanunsuz blokadaya alınıb” və “Qara-
bağda humanitar böhran” yaranıb. Və 
BMT-nin faktaraşdırıcı missiyası gəlib 
Laçın yolunun fasiləsiz işləməsini təmin 
edəcək.

Erməni saytları bu mövzunu gen-bol 
tirajlamaqla məşğuldur. Yazırlar ki, Pa-
şinyanın qaldırdığı “problemin” müza-
kirəsini davam etdirmək barədə razılıq 
əldə olunub, Quterreş isə bu məsələni 
diqqət mərkəzində saxlayacağına söz 
verib. Hətta, biz az da irəli gedərək, 
Laçın yolundakı “blokada” ilə bağlı 
müvəqqəti tədbirlərin tətbiqi ilə bağlı 
“İrəvanın iddiasını təmin edən” Bey-
nəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarının 
icrasının vacibliyini önə çəkirlər. Əslinə 
qalsa, Paşinyanın Azərbaycanın Laçın 
yolunu “qanunsuz blokadaya alması” 
və “Qarabağda yaranmış humanitar 
böhranı” gündəmə gətirməsi həmin 
Beynəlxalq emidanın özünün nüfuzu-
na xələl gətirir. Bir həftə bundan əvvəl 
BƏM Ermənistanın vəsatətini rədd etdi, 
Qarabağda yaşayan ermənilərin bloka-
dada qalması, humanitar fəlakətə düçar 
olması ilə bağlı iddialarının sübutsuz və 
məntiqsiz olduğunu hüquqi cəhətdən 
əsaslandırdı. 

a a  ül a  ə  
al a c  m a  

Tam əminliklə demək olar ki, Pa-
şinyanın BMT-nin Baş katibinə müra-
ciəti daha çox siyasi manevr xarakteri 
daşıyır. Onun məqsədi erməni ictima-
iyyətinin diqqətinə “düşdüyümüz ağır 
duruma görə günahkar Moskvadır”, 
“Mən Qarabağ erməniləri üçün əlimdən 
gələni edirəm” kimi mesajları ötürməklə 
gündəmi öz xeyrinə dəyişmək, bir növ 
bəraət  qazanmaq cəhdidir. Əgər er-
məni mediasının yazdıqlarına inansaq, 
BMT-nin Baş katibi İrəvanın müraciə-
tinə “diqqətlə yanaşıb”... Aydın məsələ-
dir ki, İrəvan Azərbaycanla “sərhədinə” 
Avropa İttifaqının 100 nəfərlik mülki 
missiyasını gətirəndən sonra iştahı 
daha da artıb və bu dəfə Azərbaycanın 
icazəsi olmadan BMT-nin faktaraşdırıcı 
missiyasını Qarabağa gətirmək xülya-

sına düşüb. Amma beynəlxalq hüquq, 
eləcə də, elementar məntiq onu deyir 
ki, BMT bu xarakterli faktaraşdırma 
missiya barədə qərarı həmin missiya-
nın ünvanı olan ölkənin razılığı olmadan 
qəbul edə bilməz. Əks təqdirdə, belə 
bir qərar, birincisi, beynəlxalq hüququn 
dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq 
müddəasını pozur, ikincisi, həmin BMT 
Nizamnaməsində əks olunmuş sərhəd-
lərin toxunulmazlığı və dövlətlərin ərazi 
bütövlüyü prinsipləri ilə daban-dabana 
ziddir. Yəni, suveren Azərbaycanın əra-
zisində hansısa beynəlxalq missiyanın 
yerləşdirilməsi planı yalnız rəsmi Ba-
kının iştirakı və razılığı ilə müzakirəyə 
çıxarıla bilər. 

a  at ə at rlatma
Əgər baş katib yaxın keçmişi unu-

dubsa, ona bunu təkrar xatırlatmaq ye-
rinə düşər: BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
Ermənistanın torpaqlarımızın işğalı ilə 
bağlı qəbul etdiyi , Baş Assambleyası-
nın isə 1 qətnaməsinə uzun illər məhəl 
qoyulmadı. Azərbaycan işğalçı üzərin-
də hərbi Zəfəri ilə həmin qərarları icra 
etdi. Həm də təkbaşına  Cənab Quter-
reş əvvəllər BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali 
Komissarı kimi Azərbaycana səfərlər 
edib, 1 milyondan çox soydaşımızın 
erməni vandalizminin əməlləri ucbatın-
dan yurd-yuvasından didərgin düşməsi-
nin canlı şahidi olub. Bu gün regionda 
yeni reallılğın yaranmasından xəbərdar 
olan Baş katib yəqin özü də yaxşı bilir 
ki, belə bir missiyanın bölgəyə göndə-
rilməsi hər iki tərəfin razılığı ilə baş ver-
məlidir. Bu məsələ sadəcə Paşinyanın 
müraciəti və arzusu ilə həll edilə bilməz. 
Digər tərəfdən, BMT-nin hansısa böl-
gəyə faktaraşdırıcı missiya göndərməsi 
Təhlükəsizlik Şurasının yekdil qərarı ilə 
həyata keçirilir. Məsələ bu müstəvidə 
müzakirəyə çıxarılanda isə TŞ-nın beş 
daimi üzvündən an azı birinin – Rusiya-
nın veto hüququndan istifadə edəcəyi 
heç kəsdə şübhə doğura bilməz. Axı, 
Moskvanın Qarabağda müvəqqəti yer-
ləşdirilmiş  sülhyaradanlarına alternativ 

qüvvəni tanıması qeyri-mümkündür. 
İstəsə də, istəməsə də, bu acı reallığı 
İrəvan da qəbul etməyə məcburdur. 
Amma bu boyda ciddi və “aşılmaz diva-
ra” baxmayaraq, Paşinyan iqtidarı hər 
vəchlə məsələni beynəlxalq gündəmə 
sırımaq üçün faydasız və mənasız 
cəhdlər göstərməklə məşğuldur. 

a l  mə ələm   
ümü  əll r

Paşinyan və onu idarə edənlər 
“özfəaliyyət proqramlarını” davam et-
dirsinlər, biz isə Azərbaycanda yaşayan 
bütün azsaylı xalqların, etnik qrupların 
ölkəmizin vətəndaşı kimi haqqını tanı-
dığımız kimi, Qarabağın erməni sakin-
lərini də eyni statusda qəbul etməyə 
hazırıq. Artıq Qarabağın erməni əhalisi 
ilə birbaşa dialoqun ilkin ismarıcları gəl-
məkdədir. 

Dövlət başçımızın tələbi ilə Vardan-
yan kartı “pas” edildikdən sonra təmas-
ların sağlam və qarşılıqlı inam zəminin-
də qurulması təbii proses sayılmalıdır. 
Və bu dialoq prosesinin əsas atributu 
Qarabağda doğulub-böyüyən erməni 
əhalisinin Bakının prinsipial mövqeyi 
ilə hesablaşmasıdır. Artıq vasitəçisiz, 
üzbəüz, canlı təmaslar başlayıb. Rəsmi 
Bakı Qarabağda yaşayan ermənilərlə 
təmaslar üzrə özünün məsul şəxsini də 
müəyyənləşdirib. Milli Məclisin deputatı 
Ramin Məmmədov Rusiya sülhməramlı 
kontingentinin müvəqqəti yerləşdirildiyi 
Xocalıdakı qərargahında erməni sakin-
lərin təmsilçiləri ilə görüşüb. 

Üzbəüz danışıqların bizim üçün 
məqbul, onlar üçün müsbət sonluqla 
bitəcəyinə indidən nikbin baxmaq olar. 
Əminik ki, Qarabağın erməni sakinləri 
Azərbaycanın səmimi və sağlam təklif-
lərini, təminatlı sözünü eşidəcək. Amma 
sonuncu söz haqqını onların ixtiyarına 
buraxacağıq. Vətəndaşımız olacaq 
ermənilər həmin sözü illərlə başlarını 
tovlamış separtatçıların üzünə deməli-
dirlər. O sözü deyəcəklər, həm də bizim 
eşidəcəyimiz səslə, ucadan deyəcəklər.     

Ə R A  

TəklifBakı ilə razılașmadan BMT missiyası?
Erməni “avantürizm konveyeri”nin növbəti zay məhsulu
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“Ümid-2”-yə 4 dəniz kranı alınıb 
Almaniyanın “Liebherr” şirkəti Azərbaycanın “Ümid-2” qaz layihəsi 

(ikinci platformadan istehsal) üçün 4 yeni dəniz kranı tədarük edib.

“O shore Engineer” jurnalının yay-
dığı məlumata görə, sifarişə maksimal 
yükqaldırma qabiliyyəti 5 ton olan iki 
“BOS 2600”, həmçinin yükqaldırma 
qabiliyyəti 50 ton olan iki “BOS 200” 
kranları daxil edilib. Hər iki kran “Lieb-
herr Litronic” idarəetmə sistemi ilə təc-
hiz olunub.

2020-ci ilin avqustunda “Liebherr”in 
sifarişi ilə alınan həmin kranlar respub-
likamıza ötən ilin sonlarında “E-ship 1” 
yük gəmisi ilə göndərilib. 

Qeyd edək ki, son məlumatlara 
əsasən, “Ümid” qaz-kondensat yatağı 

istismara verildiyi vaxtdan etibarən ötən 
il noyabrın 1-dək buradan 6 milyard ku-
bmetrdən artıq qaz hasil olunub. Yataq 
2012-ci ildə istismara verilib. 

Hazırda  istismar quyusu fəaliyyət 
göstərən yataqda hesabat dövründə 
950 min tondan artıq kondensat hasil 
olunub.

200 -ci ildə SOCAR və “Nobel Oil 
Exploration  Production Ltd” Xəzər də-
nizinin Azərbaycan sektorunda “Ümid” 
perspektiv strukturunda qazma işlərinin 
həyata keçirilməsi üçün “SOCAR- mid” 
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətini yara-

dıb. SOCAR-ın bu şirkətdəki iştirak payı 
0 faiz təşkil edib. 2017-ci ilin əvvəlin-

də “Ümid–Babək” blokunun kəşfiyyatı 
və işlənməsi haqqında “Risk–Service” 
müqaviləsi imzalanıb.

Azərbaycan: regional liderdən 
qlobal aktora doğru

Azərbaycan ayrı-ayrı ölkələrlə ikitərəfli əlaqələrin inkişafına hər zaman xüsusi 
önəm verib. Son illər bu sahədə müsbət nəticələr əldə edilib, qarşılıqlı faydalı 
əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yeni istiqamətlər müəyyənləşdirilib. Prezident 
İlham Əliyevin xarici dövlətlərə səfərləri, eləcə də Azərbaycanın və tərəfdaş ölkələrin 
müxtəlif səviyyəli nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı görüşləri bu işə müsbət təsir 
göstərib.  

Bu, Azərbaycanın Qoşulmama Hərə-
katına (QH) üzv ölkələrlə münasibətlə-
rində özünü qabarıq büruzə verib. Yeri 
gəlmişkən, Azərbaycan indiyədək bir sıra 
beynəlxalq qurumlarda, sadəcə, üzv döv-
lət kimi təmsil olunmayıb, eyni zamanda, 
bir çox qərarların qəbulunda və icrasında 
yaxından iştirak edib. 

Dünyanın 120 ölkəsi arasında 
səmərəli əməkdaşlıq əlaqələrinin qurul-
masında və inkişafında mühüm siyasi 
platforma olan QH isə məhz respubli-
kamızın sədrliyi dönəmində özünün ən 
uğurlu dövrünü yaşayır. Dünyada nüfuzu 
getdikcə artan və regionda aparıcı ak-
tora çevrilən Azərbaycan QH-yə sədrliyi 
2019-cu ildən etibarən üç il müddətinə 
həyata keçirməyə başlayıb. Respubli-
kamız bu müddətdə, həmçinin əvvəlki 
dövrlərdə Hərəkat ölkələri ilə ikitərəfli və 
çoxtərəfli münasibətlərdə bir sıra müsbət 
nəticələr əldə edib. 

Bununla bağlı əvvəlcə bir məsələni 
xatırlatmaq istərdik. Belə ki, Azərbaycan 
QH-də təmsil olunan zəngin enerji re-
surslarına və geniş maliyyə imkanlarına 
malik ayrı-ayrı ərəb dövlətləri ilə əmək-
daşlığında iqtisadi məsələlərə hər zaman 
xüsusi önəm verib. Xatırladaq ki, respub-
likamız üçün həmin ölkələrin investisiya 
cəlbediciliyi hər zaman mühüm əhəmiy-
yət daşıyıb.  

Azərbaycan investisiya iqlimi əlveriş-
li olan ölkə kimi ərəb sərmayədarlarının 
diqqətini daim özünə çəkib. Məhz elə 
bunun nəticəsidir ki, son vaxtlar res-
publikamızın müvafiq qurumları ilə ərəb 

şirkətləri arasında bərpaolunan enerji 
mənbələrindən “yaşıl enerji” istehsalı ilə 
bağlı bir sıra razılaşmalar əldə edilib. 
Məsələn, 2020-ci ilin yanvarında Ener-
getika Nazirliyi ilə Səudiyyə Ərəbistanı 
Krallığının “AC A Po er” və Birləşmiş 
Ərəb Əmirliklərinin “Masdar” şirkətləri 
arasında sazişlər imzalanıb. Hər iki şirkət 
bərpaolunan enerji üzrə pilot layihələrin 
reallaşdırılmasına cəlb olunub. “AC A 
Po er” şirkəti ilə 2 0 meqavat gücündə 
külək, “Masdar” şirkəti ilə 200 meqavat-
lıq günəş elektrik stansiyasının tikintisi 
ilə bağlı pilot layihələrin icrası nəzərdə 
tutulub.  

Külək və günəş enerjisi layihələri 
üzrə, ümumilikdə, təxminən illik 1,  mil-
yard kilovat-saat elektrik enerjisinin isteh-
salı proqnozlaşdırılıb. Xatırlatmaq yerinə 
düşər ki, “Azərbaycan Respublikasının 
energetika sektorunda islahatların sürət-
ləndirilməsi haqqında” Prezident İlham 
Əliyevin 2019-cu ildə imzaladığı Sərən-
cama uyğun olaraq, bərpaolunan enerji 
mənbələrindən istifadənin genişləndi-
rilməsi məqsədilə 9 beynəlxalq enerji 
şirkəti ilə əməkdaşlıq əlaqələri yaradıla-
raq intensiv müzakirələr aparılıb. Ərəb 
ölkələrinə məxsus “AC A Po er” və 
“Masdar” şirkətləri təkliflərini təqdim edən 
7 şirkət arasında üç mərhələdən ibarət 
seçim prosesi nəticəsində müəyyənləş-
dirilib. Bəhs olunan layihələrin icrasına 
artıq start verilib. Günəş və külək ener-
jisi stansiyalarının tikintisinin investisiya 
təminatını bütünlüklə ərəb şirkətlərinin 
həyata keçirəcəyi qərara alınıb.

Özbəkistan da Qarabağın bərpası 
prosesinə fəal şəkildə qoşulub. Bu, xa-
rici dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən ilk 
layihə kimi yüksək dəyərləndirilib. Döv-
lətimizin başçısı martın 1-də Özbəkistan 
Prezidenti Şavkat Mirziyoyev ilə görüşün-
də bu məqmla bağlı bildirilib: “Bu, Sizin 

tərəfinizdən keçmiş köçkünlərə hədiyyə 
edilən məktəbdir. Biz buna görə çox min-
nətdarıq. Azərbaycan xalqı bunu yüksək 
qiymətləndirir. Tikinti işləri sürətlə gedir. 
İnşallah, bu il birlikdə qeyd edəcəyik...”.  

Yeri gəlmişkən, son illərdə Azər-
baycanla Özbəkistan arasında iqtisadi 
əlaqələr daha da genişlənib. Hər iki ölkə-
nin regionları arasında işgüzar forumla-
rın keçirilməsi ənənəsi formalaşıb. Sək-
kiz yüz milyon dollarlıq dəyərində birgə 
layihələr müəyyənləşdirilib. Avtomobil 

istehsalı üzrə müştərək müəssisənin 
işə salınması nəzərdə tutulub. Bundan 
başqa, pambıq klasteri haqqında razılı-
ğa gəlinib. Bunun üçün torpaq sahələri 
ayrılıb. İpəkçilik sahəsində də müəyyən 
işlərin görüləcəyi planlaşdırılıb. Eyni za-
manda, neft-qaz sahəsində genişhəcmli 
layihənin hazırlanmasına başlanılıb. 

Azərbaycanın Afrika qitəsinin ən zən-
gin dövlətlərindən biri olan Əlcəzairlə də 
münasibətləri yüksək səviyyədə inkişaf 
edir. Əlcəzair illik 113,6 milyard dollarlıq 
ümummilli məhsulu ilə qitənin ən böyük 
beşinci iqtisadiyyatına malik ölkəsidir. 

Respublikamızda xidmət, ticarət və 
kənd təsərrüfatı sahələrində fəaliyyət 
göstərən 10-a yaxın Əlcəzair şirkəti qey-
diyyatdan keçib. 1995–2022-ci illər ərzin-
də dost ölkədən Azərbaycana 50 ,9 min 
ABŞ dolları investisiya qoyuluşu həyata 
keçirilib. 

Azərbaycanın Əlcəzair ilə ticarət döv-
riyyəsinin həcmi 2021-ci ildə 1 milyon 
373,2 min ABŞ dolları, o cümlədən idxa-
lın həcmi 1 milyon 363,7 min dollar, ixra-
cın həcmi isə 9,5 min dollar təşkil edib. 

Son illərdə respublikamızla Türkmə-

nistan arasında da iqtisadi sahədə əmək-
daşlıq dinamik inkişaf edib. Qeyd edək 
ki, 2007-ci ildə iki ölkə arasında bununla 
bağlı birgə hökumətlərarası komissiya 
yaradılıb. Komissiyanın sonuncu iclası 
2022-ci il noyabrın 29-da Bakıda keçiri-
lib. İclasın sonunda imzalanan protokol-
da iqtisadi-ticari, energetika, nəqliyyat, 
kənd təsərrüfatı və ərzaq təhlükəsizliyi, 
şəhərsalma və arxitektura, eləcə də digər 
sahələrdə əməkdaşlığın gücləndirilməsi 
məsələləri öz ifadəsini tapıb. 

2022-ci ildə Azərbaycanın Türkmə-
nistan ilə ticarət dövriyyəsinin həcmi 377 
milyon ABŞ dollarından çox olub. Bu, 
əvvəlki illə müqayisədə 6,  dəfə çoxdur. 
Belə ki, 2021-ci ildə iki ölkə arasında ti-
carət dövriyyəsinin həcmi 105,03 milyon 
ABŞ dolları təşkil edib. 

Yeri gəlmişkən, ölkələrimiz arasında 

neft-qaz sahəsində əlaqələr xüsusi önəm 
daşıyır. Bu baxımdan Aşqabadda imzala-
nan “Azərbaycan Respublikası Hökumə-
ti ilə Türkmənistan Hökuməti arasında 
Xəzər dənizində “Dostluq” yatağının kar-
bohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı, 
işlənməsi və mənimsənilməsi haqqında 
Anlaşma Memorandumu”nu xüsusi vur-
ğulanmalıdır.

Son illərdə Azərbaycanla çoxtərəfli 
münasibətlərin qurulmasında Bosniya və 
Herseqovina da mühüm rol oynayır. Ha-
zırda hər iki ölkə arasındakı münasibət-
lər tamamilə yeni bir mərhələyə qədəm 
qoyaraq özünün inkişaf dövrünü yaşayır. 
Bosniya və Herseqovina respublikamıza 
böyük maraq göstərir. Azərbaycanın yük-
sək keyfiyyətli və münasib qiymətə tək-
lif etdiyi təbii qaz böyük qaz istehlakçısı 
olan bu ölkə üçün cəlbedicidir. 

Xatırladaq ki, Bosniya və Herseqovi-
na TAP layihəsinə qoşulub, “Şahdəniz” 
layihəsindən gələn enerji ehtiyatları va-
sitəsilə böyük imkanlar əldə edib. 

A RA  

Vəkil HÜS Y V
iqtisadçı-ekspert

Bakıda Qoşulmama Hərəkatına 
sədrlik edən Prezident İlham Əliyev 
bu nüfuzlu qurumun COVID-19-a qar-
şı mübarizə üzrə Təmas Qrupunun 
Zirvə görüşündəki çıxışında bir sıra 
məsələlərlə yanaşı, 2020-ci ildə Azər-
baycanın ərazi bütövlüyünün və tarixi 

ədalətin hərbi-siyasi yolla bərpasına 
nail olduğunu və BMT-nin Təhlükə-
sizlik Şurası qətnamələrinin icrasını 
gerçəkləşdirdiyini bildirib. Dövlətimi-
zin başçısı nitqində işğal illəri ərzində 
Azərbaycanın yüzlərlə şəhər və kən-
dinin Ermənistan tərəfindən məqsəd-
yönlü şəkildə dağıdıldığını, bütün mə-
dəni və dini abidələrin talan və qarət 
edildiyini, bununla da, ölkəmizin düş-
məndən təmizlənən ərazilərində klas-
sik urbisid, kultursid və ekosid törədil-
diyini diqqətə çatdırıb. 

Ölkə rəhbəri daha sonra 2020-ci 
ilin sonundan etibarən Qoşulmama 

Hərəkatına üzv ölkələr də daxil ol-
maqla, bir sıra dövlətlərdən minlərlə 
xarici diplomat, jurnalist, QHT üzvü 
və siyasətçinin həmin əraziləri ziyarət 
edərək Ermənistanın vəhşiliklərinin 
şahidi olduqlarını vurğulayıb. 

Qoşulmama Hərəkatı kimi nüfuzlu 
bir beynəlxalq təşkilatın Zirvə Görü-
şünün təmsilçilərinin, eyni zamanda, 
Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş 
ərazilərində aparılan bərpa-quruculuq 
işləri ilə bağlı məlumatlandırılması da 
mühüm önəm daşıyır. Belə ki, sözüge-
dən tədbirdə dövlətimizin başçısının 
çıxışında bildirdiyi kimi, erməni faşiz-
mi əzəli-əbədi torpaqlarımızda 30 illik 
işğal zamanı klassik urbisid, kultursid 
və ekosid törədib və bu gün həmin 
dağıntılar, demək olar ki, heç bir döv-
lətin iştirakı olmadan Azərbaycanın öz 
gücü ilə aradan qaldırılır. Halbuki düş-
məndən təmizlənən ərazilərdə Ermə-
nistan tərəfindən yer üzündən silinən 
çox sayda İslam abidələrinin izləri 
qalır ki, bu müqəddəs ocaqların bər-
pasında Qoşulmama Hərəkatına üzv 
müsəlman ölkələri tərəfindən fəallıq 
göstərilə bilər. Məsələn, belə bir nü-
munə Özbəkistanın timsalında diqqət 
çəkir. Xatırladaq ki, bu ölkənin maliyyə 
dəstəyi ilə üzuli şəhərində inşa olu-
nan müasir məktəbin yeni tədris ilində 
istifadəyə veriləcəyi gözlənilir və sö-
zügedən təhsil ocağı Özbəkistannın 
dövlət başçısı Şavkat Mirziyoyevin 
təşəbbüsü ilə tikilir. Bax, belə bir nü-
munə digər müsəlman ölkələri tərəfin-
dən də ortaya qoyula bilər. 

 Xatırladım ki, Azərbaycan iki ildir 
ki, Qarabağda öz maliyyə resursları 
ilə genişmiqyaslı yenidənqurma işləri 
aparır. Respublika hökuməti bu müd-
dətdə yenidənqurma işlərinə  milyard 
ABŞ dollarına yaxın vəsait xərcləyib. 
Cari il bu məqsəd üçün ən azı 1,7 mil-
yard ABŞ dolları məbləğində vəsait 
ayrılması planlaşdırılıb. Azərbaycan 
müasir şəhərsalma – “ağıllı şəhər”, 
“ağıllı kənd” konsepsiyalarından istifa-
də edərək yeni şəhər və kəndləri sıfır-
dan yaradır. Prezident İlham Əliyevin 
vurğuladığı kimi, bu, milli hökumətlər 
tərəfindən postmünaqişə dövründə 
icra olunan nadir və daha öncə gö-
rünməmiş bir inkişaf və yenidənqurma 
modelidir.

Ekspert rəyi

Şuşada su qıtlığına  
son qoyulur

Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşanın içməli su təchizatı sistemlərinin yenidən 
qurulması istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Vətən müharibəsindən 
dərhal sonra dövlət başçısının tapşırığı ilə şəhərin su təchizatı sistemlərinin bərpasına 
başlanılıb. Ötən müddətdə Şuşanın bir mənbədən asılılığını aradan qaldırmaq üçün Zarıslı 
sugötürücü qurğusu, 11 kilometr uzunluğunda Zarıslı-Şuşa magistral su kəmərinin 
qəzalı hissələri təmir olunub. Beləliklə, 2020-ci il dekabrın 20-də bu mənbədən şəhərə 
suyun verilişi təmin edilib. 

2021-ci ili sonlarında isə Şuşa şəhə-
rinin içməli su təchizatının yenidən qu-
rulması layihəsinin ilkin mərhələsi üzrə 
işlərə başlanılıb. Layihə çərçivəsində 
Kiçik Kirs-Şuşa magistral su kəmərinin 
istismara yararsız 5,3 kilometrlik hissəsi 
dəyişdirilib.

Şuşa şəhərinin perspektiv inkişafı, 
həmçinin ilin müəyyən dövrlərində Ki-
çik Kirs və Zarıslı mənbələrinin tələbatı 
ödəməyəcəyi nəzərə alınaraq alternativ 
mənbənin yaradılmasına qərar verilib. 
Layihəyə əsasən, Şuşa rayonunun Da-
şaltı kəndi yaxınlığında, Zarıslı çayının 
məcrasında tutumu 25 min kubmetr 
olan sutoplayıcı bənd tikilib. Mürəkkəb 
relyefdə çayın qarşısında bəndin inşası 
ilə eyni vaxtda burada toplanan suyun 
şəhərə nəqli məqsədilə yüksək təzyiqə 
hesablanmış müasir nasos stansiyası və 
polad borularla 2,6 kilometr uzunluğunda 
kəmər inşa edilib. Nasos stansiyasında 
hər birinin məhsuldarlığı saatda 105 ku-
bmetr təşkil edən  ədəd aqreqat quraş-
dırılıb. 

Sutoplayıcı bənddən götürülən su na-
soslar vasitəsilə 26-27 atmosfer təzyiqlə 
Şuşa şəhərində yerləşən anbarlara nəql 
olunur və buradan özüaxımlı rejimdə şə-
bəkəyə ötürülür. Bununla da şəhərdəki 
obyektlər, hotellər və digər ictimai-iaşə 
müəssisələri, yaşayış olan evlər və döv-
lət qurumlarının inzibati binaları 2  saat 
içməli su ilə təmin edilir.

Hazırda şəhərin relyef baxımından 
hündür nöqtələrində 2 mərkəzi su an-
barının tikintisi intensiv şəkildə davam 
etdirilir. Layihələndirmə zamanı əhalinin 
dayanıqlı içməli su təchizatının aparılma-
sı üçün şəhər  müxtəlif təzyiq zonasına 
bölünüb, bu zonalardan 6-sı özüaxımlı 
rejimdə, 2-si isə hidrofor nasoslarla su ilə 
təmin olunacaq.

Şuşa şəhərinin içməli və tullantı su 
təchizatı sistemlərinin yenidən qurulma-
sının növbəti mərhələsində şəhərdaxili 
içməli və tulantı su şəbəkələrinin tama-
milə yenidən qurulması, tullantı sutəmiz-
ləyici qurğunun inşası nəzərdə tutulur.

Biznesə maliyyə əlçatanlığı
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin 

(KOBİA) və ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAID) təşkilatçılıği 
ilə “Alternativ maliyyə bazarlarının Azərbaycanda inkişaf perspektivləri” 
mövzusunda konfrans keçirilib.

Maliyyə və bank sahəsində fəaliyyət 
göstərən yerli və beynəlxalq qurumların, 
özəl sektor nümayəndələrinin, ümumi-
likdə, 200-ə yaxın şəxsin iştirakı ilə ke-
çirilən tədbirdə kiçik və orta biznes sub-
yektlərinin (KOB) maliyyələşdirilməsi, bu 
sahədə alternativ maliyyə alətləri və bey-
nəlxalq təcrübə, alternativ maliyyələşmə 
mexanizmlərinin Azərbaycanda tətbiqi 
imkanları müzakirə edilib.

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov açılış nitqi ilə çıxış 
edərək bildirib ki, KOB subyektləri inkişaf 
etmiş iqtisadiyyatlarda ümumi daxili məh-
sulun təxminən 50 faizini, inkişaf etmək-
də olan iqtisadiyyatlarda isə 35 faizini 
təşkil edir. Ümumi məşğulluğun isə 60-70 
faizi KOB-ların payına düşür. 

Qeyd olunub ki, Azərbaycanda fəa-
liyyət göstərən biznes qurumlarının 99 
faizindən çoxu məhz KOB subyektləridir. 
Bütün dünyada olduğu kimi, Azərbay-
canda da sahibkarların maliyyələşmə 
mənbəyi kimi banklara üstünlük verdi-
yini vurğulayan agentlik sədri bildirib ki, 
KOB-ların maliyyələşmə imkanlarının 
genişləndirilməsi və bu sahədə alterna-
tiv maliyyə alətlərinin tətbiqi KOBIA-nın 
fəaliyyətinin prioritetlərindəndir. “ SAID 
ilə birgə təşkil edilmiş bugünkü tədbirin 
məqsədi də məhz KOB-ların maliyyə əl-
çatanlığının genişləndirilməsi sahəsində 
beynəlxalq təcrübə və alternativ maliyyə 
alətlərinin ölkəmizdə tətbiqi imkanlarını 
müzakirə etməkdir”, – deyə o əlavə edib.

SAID-in Azərbaycan üzrə missiya 
direktoru Maykl Nirbas çıxış edərək kon-
fransın yeni tərəfdaşlıqlar üçün əlaqələr 
qurmağa imkan yaratmaq, yeni texniki 
biliklər qazanmaq, eləcə də digər ölkələ-
rin borc və kapital maliyyələşməsini necə 
təşkil etdiyi barədə birbaşa məlumat əldə 
etmək baxımından vacib bir platforma 
olacağına əminliyini bildirib. O deyib ki, 
ekspertlərin iştirakı ilə reallaşacaq pa-
nellər layihə maliyyələşdirilməsi üçün 
müxtəlif seçimlərin aydınlaşdırılmasına 
da imkan yaradacaq.

orum çərçivəsində “İslam bankçılığı 
və mikromaliyyəsinin inkişaf perspektiv-
ləri”, “KOB dəstək alətləri: zəmanət, ak-
tivlərə əsaslanan maliyyələşmə və lizinq” 
və “Startap ekosisteminin inkişafının 
əhəmiyyəti” mövzuları üzrə panel müza-
kirələr təşkil edilib. Panel iclaslarda qeyd 
olunan mövzular üzrə yerli və beynəlxalq 
təcrübə, gələcək inkişaf perspektivlərinə 
dair fikir mübadiləsi aparılıb.

Bakı–Supsa kəməri  
bərpa edilib

Azərbaycan özünün karbohidrogen ehtiyatlarını dünya bazarına çıxarmaq 
üçün şaxələndirilmiş boru kəmərləri sisteminə malikdir. Bunun da iqtisadi 
səmərəsi olduqca yüksəkdir. Ötən il fəaliyyəti dayandırılmış Qərb ixrac boru 
kəməri (Bakı–Supsa) ilə neft ixracının yenidən bərpa olunması da bunu 
təsdiqləyir.

Xatırladaq ki, 1999-cu ilin yazında 
istifadəyə verilən Bakı–Supsa kəməri 
Rusiya– krayna müharibəsi səbəbindən 
2022-ci ilin mayında bağlanmışdı. Son 
10 ayda ilk dəfə Xəzər dənizindəki “Azə-
ri- ıraq-Günəşli” (A G) yataqlar blokun-
dan çıxarılan neftin bu kəmərlə nəqli qısa 
müddətə bərpa edilib.

“Eurasianet” informasiya agentliyinin 
yaydığı məlumata görə, həm A G ya-
taqlar blokunu, həm də Bakı-Supsa boru 
kəmərini idarə edən BP şirkəti axının 
bərpa olunduğunu təsdiqləyib. Şirkətdən 
onu da bildiriblər ki, Supsa limanından bir 
tanker ötən həftəsonu xam neftlə yüklə-
nib, yaxın günlərdə isə daha bir tankerlə 
Azərbaycan nefti dünya bazarına yola 
salınacaq.

Yeri gəlmişkən, Qərb ixrac boru 
kəmərinin fəaliyyəti ötən ilin mart ayın-

da müvəqqəti olaraq, mayda isə Qara 
dənizdə naviqasiya təhlükəsizliyi ilə 
bağlı tam dayandırılmışdı. Bundan son-
ra Bakı–Supsa ilə nəql olunan neft həc-
mi də Bakı–Tbilisi–Ceyhan (BTC) boru 
kəmərinə yönləndirilmişdi. Bu isə ayda, 
təxminən, 3 milyon barel neft deməkdir. 

BP-dən o da bildirilib ki, Supsaya axın 
yalnız fevralın 6-da Türkiyədə baş vermiş 
zəlzələ fonunda bu ölkənin Aralıq dənizi 
sahilindəki Ceyhanda BTC boru kəməri-
nin ixrac terminalının 6 günlük bağlanma-
sı nəticəsində bərpa edilib.

Yeri gəlmişkən, hazırda BTC əsas ix-
rac neft kəməri sutkada 1,2 milyon barel 
xam nefti nəql etmək gücündədir. Bu-
nunla belə, kəmərin ötürmə qabiliyyətini 
sutkada 1,6 milyon bareldən 2,2 milyon 
barelə qədər artırmaq mümkündür. 

İQTİSADİYYAT
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Azərbaycanın və Bolqarıstanın Baş prokurorları 
Anlaşma Memorandumu imzalayıblar

Baş prokuror Kamran Əliyevin 
dəvəti ilə Bolqarıstanın Baş prokuroru 
İvan Geşevin rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti ölkəmizdə işgüzar 
səfərdədir.

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətin-
dən bildirilib ki, nümayəndə heyəti əxri 
xiyabana gələrək xalqımızın ümummilli 
lideri, müasir müstəqil Azərbaycan döv-
lətinin memarı və qurucusu Heydər Əli-
yevin xatirəsini ehtiramla yad edərək mə-
zarı önünə əklil qoyub, eləcə də görkəmli 
oftalmoloq- alim, akademik Zərifə xanım 
Əliyevanın məzarını ziyarət edib. Qo-
naqlar, həmçinin Şəhidlər xiyabanını zi-
yarət edərək Azərbaycanın müstəqilliyi 
və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə 
canlarından keçmiş Vətən övladlarının 
xatirəsini anıblar.

Baş Prokurorluqda keçirilmiş ikitərəf-
li görüşdə Baş prokuror Kamran Əliyev 
ölkələrimiz arasında dostluq və əmək-
daşlıq münasibətlərinin bir çox istiqamət-
lərdə uğurla inkişaf etdiyini qeyd edib.

Kamran Əliyev Prezident İlham Əli-
yevin həyata keçirdiyi strateji kursun və 
dövlət siyasətinin prioritetlərinə uyğun 
olaraq ölkəmizdə hüquq qaydasının 
möhkəmləndirilməsi və qanunun aliliyinin 
təmin olunması istiqamətində aparılan 
islahatlar barədə həmkarına məlumat 
verib. 

Ölkələrimiz arasında müasir əlaqələ-
rimizin təməli bu il 100 illik yubileyini qeyd 

etdiyimiz ümummilli lider Heydər Əliyev 
tərəfindən hələ sovetlər dövründə qoyul-
duğunu bildirən Baş prokuror, ulu öndərin 
adını daşıyan ond tərəfindən və ölkə-
mizin Birinci vitse-prezidenti Mehriban 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə Bolqarıstanın 
Veliko Tırnovo bölgəsində mədəni-tarixi 
irsinin qorunması istiqamətində aparılan 
işlərdən danışıb.

 Azərbaycanın Prokurorluq orqanları 
ilə əməkdaşlıqdan məmnunluğunu ifadə 
edən Bolqarıstan Respublikasının Baş 
prokuroru İvan Geşev göstərilən yük-
sək qonaqpərvərliyə görə minnətdarlı-
ğını bildirib. Azərbaycan və Bolqarıstan 
prokurorluqları arasında münasibətlərin 
müsbət dinamikasını vurğulayaraq bu 
əlaqələrin gələcəkdə də inkişaf etidiril-
məsinin zəruriliyindən və perspektivlərin-
dən danışıb. 

Görüşdə cinayətkarlığa qarşı müba-
rizə sahəsində əməkdaşlıq üzrə faydalı 
fikir mübadiləsi aparılaraq, beynəlxalq 
təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı fəaliy-
yətin səmərəliliyi ətrafında müzakirələr 
aparılıb.

Daha sonra Baş prokurorlar ölkələri-
miz arasında hüquqi əməkdaşlığın güc-
ləndirilməsi, mövcud əlaqələrin gələcək-
də daha da intensivləşdirilməsi, hüquqi 
əlaqələrin dərinləşdirilməsi məqsədilə 
Əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memo-
randumu imzalayıblar.

İvan Geşevin rəhbərlik etdiyi nü-
mayəndə heyətinin ölkəmizə səfəri da-
vam edir.

A

Dionisio Babo Soares:  
Azərbaycanla əməkdaşlığa maraqlıyıq 

Martın 2-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov 
Qoşulmama Hərəkatının COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə Təmas Qrupunun 
Zirvə görüşü çərçivəsində ölkəmizdə səfərdə olan Timor Leste Demokratik 
Respublikasının Prezidentinin xarici siyasət məsələləri üzrə müşaviri, Prezident 
ofisinin beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəhbəri Dionisio Babo Soares ilə görüşüb.     

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xid-
məti İdarəsindən bildiriblər ki, görüş 
zamanı Azərbaycan və Timor Leste 
arasında münasibətlərin ikitərəfli və 
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində in-
kişafı perspektivləri müzakirə mövzusu 
olub.

Beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, habelə 
Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində 
əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi 
məsələsində qarşılıqlı razılıq ifadə olu-
nub.

Timor Leste Demokratik Respub-
likasının Prezidentinin xarici siyasət 

məsələləri üzrə müşaviri, Prezident 
ofisinin beynəlxalq əlaqələr idarəsinin 
rəhbəri Dionisio Babo Soares dövləti-
nin Azərbaycan ilə əməkdaşlığa əhə-
miyyət verdiyini və ikitərəfli iqtisadi 
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində 
maraqlı olduğunu qeyd edib. O, eyni 
zamanda, Qoşulmama Hərəkatının 
Zirvə görüşünün uğurlu təşkilinə görə 
minnətdarlığını bildirib.   

Görüşdə, həmçinin qarşılıqlı ma-
raq doğuran digər məsələlər müzakirə 
mövzusu olub.  

Ceyhun Bayramov fələstinli 
həmkarı ilə görüşüb

Martın 2-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun 
Bayramov Qoşulmama Hərəkatının COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə 
Təmas Qrupunun Zirvə görüşü çərçivəsində ölkəmizdə səfərdə olan 
Fələstin Dövlətinin xarici işlər naziri Riyad Əl-Maliki ilə görüşüb. 

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xid-
məti idarəsindən bildiriblər ki, görüş za-
manı, ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq 
gündəliyinin aktual məsələləri, o cüm-
lədən, bölgədəki cari vəziyyət müza-
kirə mövzusu olub.

Azərbaycan və ələstin arasında 
diplomatik münasibətlərin qurulma-
sından ötən 30 il ərzində əlaqələrin 
müxtəlif sahələrdə inkişaf etdiyi məm-
nunluqla qeyd olunub. Bu xüsusda, 

ələstinin Ramallah şəhərində Azər-
baycan Respublikasının Təmsilçilik 
Ofisinin açılmasının mövcud münasi-
bətlərin inkişafına daha böyük təkan 
verəcəyinə dair inam ifadə olunub.

Beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə Bir-
ləşmiş Millətlər Təşkilatı, İslam Əmək-

daşlıq Təşkilatı, habelə Qoşulmama 
Hərəkatı çərçivəsində göstərilən qar-
şılıqlı dəstəyin təqdirəlayiq olduğu, bu 
xüsusda əməkdaşlığın daha da güc-
ləndirilməsinin vacibliyi qeyd olunub.  

Nazir Riyad Əl-Maliki Azərbaycan 
ilə ələstin arasında qarşılıqlı hörmət, 
həmrəylik və dostluğa əsaslanan mü-
nasibətlərin inkişafında qarşılıqlı səfər-
lərin, habelə siyasi dialoqun əhəmiy-
yətini vurğulayıb. ələstin Dövlətinin 
xarici işlər naziri Azərbaycanın Qoşul-
mama Hərəkatına sədrliyinin təşkilatın 
inkişafına mühüm töhfələr verdiyini, 
onun daha da gücləndirilməsinə xid-
mət etdiyini bildirib. 

XİN rəhbəri sudanlı həmkarı ilə 
bölgədəki vəziyyəti müzakirə edib

Martın 2-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun 
Bayramov Qoşulmama Hərəkatının (QH) COVID-19-a qarşı mübarizə 
üzrə Təmas Qrupunun Zirvə görüşü çərçivəsində ölkəmizdə səfərdə 
olan Sudan Respublikasının xarici işlər naziri Əli Əl-Sadiq Əli ilə 
görüşüb.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xid-
məti İdarəsindən bildiriblər ki, görüş 
zamanı, iki ölkə arasında ikitərəfli və 
çoxtərəfli əməkdaşlıq gündəliyi, o cüm-
lədən, bölgədə cari vəziyyət müzakirə 
mövzusu olub.

Nazir Ceyhun Bayramov Azər-
baycan və Sudan arasında ikitərəfli 
münasibətlərin, həmçinin çoxtərəfli 
platformalar çərçivəsində əməkdaşlı-
ğın inkişafında siyasi dialoqun, habelə 
qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyətini vurğu-
layıb. Sudanın beynəlxalq təşkilatlar, 
xüsusilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 
(BMT), İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı 
(İƏT), QH çərçivəsində Azərbaycanın 

mövqe və təşəbbüslərini dəstəkləməsi 
məmnunluqla xatırlanıb.

Nazir Əli Əl-Sadiq Əli QH-yə uğurlu 
sədrlik etməsi münasibətilə Azərbay-
cana minnətdarlığını ifadə edib. Bu 
xüsusda, QH-nin COVID-19-a qarşı 
mübarizə üzrə Təmas Qrupunun Zir-
və görüşünün keçirilməsinin Azərbay-
canın QH-yə sədrliyi çərçivəsində irəli 
sürülmüş vacib təşəbbüslərdən biri ol-
duğu diqqətə çatdırılıb.

Görüşdə, həmçinin qarşılıqlı maraq 
doğuran digər məsələlər ətrafında fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Özbəkistan Prezidenti  
ulu öndərin məzarını ziyarət edib

Azərbaycanda səfərdə olan Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat 
Mirziyoyev martın 2-də ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib.

Özbəkistan Prezidenti əxri xiyaba-
na gələrək xalqımızın ümummilli lideri, 
müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin 

memarı və qurucusu Heydər Əliyevin 
xatirəsini dərin ehtiramla yad edib, mə-
zarı önünə tər güllər düzüb.

Görkəmli oftalmoloq-alim, akade-
mik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirə-
si ehtiramla anılıb, məzarı üzərinə tər 
çiçəklər qoyulub.

AZƏRTAC

Xilasedicilərimiz Vətənə qayıtdılar

Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, Türkiyədə baş vermiş güclü 
zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması və axtarış-xilasetmə əməliyyatlarına 
dəstək məqsədilə qardaş ölkədə olan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) çevik 
xilasetmə qüvvələrinin növbəti qrupu martın 2-də təyyarə ilə ölkəmizə qayıdıb.

HN-nin mətbuat xidmətindən re-
daksiyamıza bildirilib ki, Heydər Əliyev 
Beynəlxalq Aeroportunda Azərbaycan xi-
lasedicilərini Türkiyənin Azərbaycandakı 

səfirliyinin əməkdaşları, media və ictima-
iyyət nümayəndələri qarşılayıblar.

Türkiyəli diplomatlar HN-in xilasedi-
cilərinin zəlzələ bölgəsindəki fəaliyyətinin 

fədakarlıq və peşəkarlıq nümunəsi oldu-
ğunu bildiriblər. Onlar göstərilən dəstəyə 
görə Azərbaycan dövlətinə və xalqına 
təşəkkür ediblər.

HN-in Xüsusi Riskli Xilasetmə Xid-
mətin qərargah rəisi, polkovnik Asif 
Məmmədli jurnalistlərə müsahibəsində 
söyləyib ki, xilasedici heyət zəlzələ böl-
gəsində qarşısına qoyduğu bütün tapşı-
rıqları yerinə yetirib: 

– evralın 6-da Türkiyədə baş vermiş 
güclü zəlzələdən dərhal sonra Azərbay-
can Prezidentinin tapşırığına əsasən, 
760 nəfərdən ibarət xilasetmə, tibb və 
psixoloji təminat üzrə heyətlə qardaş 
ölkəyə getdik. Kahramanmaraş şəhə-
rində axtarış-xilasetmə əməliyyatları 
apardıq. Həmin əməliyyatlarda dağıntı-
lar altından 53 nəfər sağ və 766 cəsəd 
çıxarıldı. 

Xilasetmə əməliyyatları başa çatdıq-
dan sonra humanitar yardımla məşğul 
olduq, səhra hospitalında yerli əhaliyə 
psixoloji təminat göstərdik. Müxtəlif yer-
lərdə çadır şəhərciyi qurduk və gündəlik 
zərər çəkmiş əhaliyə isti yeməklər verildi.

YAP-ın Təftiş Komissiyasının növbəti iclası
Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Təftiş 

Komissiyasının martın 1-də növbəti iclası keçirilib.

YAP-ın mətbuat xidmə-
tindən bildirilib ki, Yeni Azər-
baycan Partiyasının Təftiş 
Komissiyasının sədri, Milli 
Məclisin deputatı Sevinc 
Hüseynova iclasın gündə-
liyi və müzakirəyə çıxarılan 
məsələlər barədə məlumat 
verib.

İclasda 2023-cü ilin bi-
rinci yarımilliyi üzrə partiya-
nın yerli təşkilat aparatların-
da təftişin aparılmasına dair 
Təftiş Cədvəli barədə danı-
şılıb və digər cari məsələlər 

müzakirə olunub. 
YAP Təftiş Komissi-

yasının üzvləri – Nizami 
Səfərov, Həsən Həsənov, 
Musa Musayev, Cavanşir 
Paşazadə, Aydın Hüseynov, 
Naqif Həmzəyev və Məlahət 
İbrahimqızı gündəlikdə du-
ran məsələlərə münasibət 
bildiriblər.

Müzakirələrdən son-
ra gündəliyə çıxarılan 
məsələlərlə bağlı müvafiq 
qərarlar qəbul edilib.
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Yapon diplomat  
Qusarda olub 
Qusar Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin (DAİM) direktoru Rauf Minhacov 

özünün “Facebook” səhifəsində yazıb ki, bu günlərdə Yaponiyanın 
Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndəsi DAİM-in qonağı olub. Görüş 
zamanı diplomata ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin aqrar sahəyə 
göstərdiyi daimi diqqət və qayğının nəticəsində Azərbaycanın digər 
bölgələrində olduğu kimi, Qusar rayonunda da əldə olunan uğurlar barədə 
ətraflı məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, rayonda 5 min 
hektara yaxın kənd təsərrüfatına ya-
rarlı torpaq sahəsi mövcuddur. Bu-
nun 29,3 min hektarı suvarılan, 55,3 
min hektar isə dəmyə sahələrdir. 
Qusarın əhalisi ənənəvi olaraq taxıl-
çılıq,  meyvəçilik və heyvandarlıqla 
 məşğuldur. 

Ötən ilin məhsulu üçün 23,3 min 
hektar ərazidə taxıl əkilmişdir. Rayon 
üzrə hər hektardan orta hesabla 31 
sentnerdən çox məhsul götürülüb. Ra-
yonda elə təcrübəli fermerlər var ki, öz 
taxıl sahələrindən daha yüksək məh-
suldarlığa nail olublar. DAİM rəhbərliyi 
və mütəxəssislər qabaqcıl fermerlərin 
təcrübəsini yaymaqla, rayon üzrə buğ-
da və arpa sahələrinin orta məhsuldar-
lığının artırılmasına çalışırlar. 

Qusarda ötən il meyvəçilik sahə-
sində də yaxşı göstəricilər əldə olu-
nub. Belə ki, 2021-ci ildə rayon üzrə 
5  min tona yaxın meyvə toplanıb. 
Məhsulun bir hissəsi bağlardan birba-
şa ölkə bazarlarına və kənd təsərrüfatı 
yarmarkalarına daşınıb. 

Qalan hissəsi daha yaxşı qiymətə 
satılmaq üçün qonşu Rusiyaya göndə-
rilib. 

Təqdirəlayiq haldır ki, son illər ra-
yonda yeddi soyuducu tikilərək isti-
fadəyə verilib ki, məhsulu daha uzun 
müddətə saxlamaq mümkün olsun. 
Rayon fermerləri meyvənin bir hissə-
sini soyuducularda saxlayırlar ki, onu 
qış aylarında daha sərfəli qiymətə sata 
bilsinlər və bu yolla gəlirlərini artırsınlar. 

Yeri gəlmişkən, Yaponiyanın Azər-
baycandakı səfirliyi son illər Qusar 
rayonunda bir çox sosialyönümlü 
layihələr icra edib. Bir neçə il bun-
dan əvvəl  rayonun  Hil kəndinin su 
 təchizatı sistemi yenilənib və yaşayış 

məntəqəsi təmiz, içməli su ilə təmin 
olunub. Kənddə tikinti işləri Yaponiya 
hökumətinin İnkişafa Rəsmi Yardımı 
(ODA) çərçivəsində “Ot kökləri və in-
san təhlükəsizliyi qrant yardımı proq-
ramı” vasitəsilə həyata keçirilib.

Layihə çərçivəsində 7,7 kilometr 
su borusu çəkilib, su anbarı, 72 ton 
həcmində rezervuar və 2 su bulağın-
dan ibarət yeni su təchizatı sistemi qu-
rulub. Ümumi dəyəri 3 min 320 ABŞ 
dolları olan layihədən kəndin 3 mindən 
çox sakini faydalanır. 

Bu, Qusar rayonunda Yaponiya 
hökumətinin dəstəyi ilə icra olunan 
dördüncü layihə idi. Bundan əvvəl Qu-
sar şəhər 5 nömrəli məktəb binasının 
bərpası, Piral və Yasab kəndlərində 
su təchizatı sisteminin tikintisi həyata 
keçirilib.

Ötən il oktyabrın 2 -də isə Yapo-
niyanın ölkəmizdəki səfiri Cuniçi Vada 
ölkəsinin “İcma səviyyəli layihələr və 
İnsan Təhlükəsizliyi Qrant Yardımı” 
çərçivəsində Qusar rayonunun Düz-
tahir kəndində tikilmiş tibb məntəqəsi 
ilə tanış olub. Səfir, həmçinin Qalacaq 
kəndində yerləşən “METAK” MMC-yə 
məxsus bağ sahələri, soyuducu qurğu 
və tara istehsalı müəssisəsinə baxış 
keçirib və iş adamları ilə görüşüb.

Qusar DAİM-in aparıcı mütəxəssisi 
Xələf Babayev bizimlə telefon söhbə-
tində dedi ki, son günlər rayonun taxıl 
sahələri, meyvə bağları qar örtüyünə 
bürünsə də, fermerlər bekar otur-
murlar. Onlar indi lafetlər vasitəsi ilə 
sahələrə üzvi və mineral gübrələr da-
şıyır, eyni zamanda becərmə traktorla-
rı və qoşqu mexanizmlərini qarşıdakı 
yaz-tarla işlərinə hazırlayırlar. 

AC A

Tütün əkini ilə bağlı  
müqavilələr bağlanılıb

Bu il Oğuz rayonunda 150 hektar sahədə tütün əkilməsi proqnozlaşdırılır. Hazırda 
rayonun təsərrüfatlarında tütün əkininə hazırlıq işləri davam etdirilir. Oğuz Dövlət 
Aqrar İnkişaf Mərkəzindən  bildirilib ki, tütün əkini ilə əlaqədar 13 fermerlə müqavilə 
bağlanılıb.

A.Adıgözəlovun sözlərinə görə, cari möv-
sümdə “Azərtütün” ASC tərəfindən 66 hektar, 
“Azəri” Korporasiyası tərəfindən 7  hektar, fiziki 
şəxslər tərəfindən isə 10 hektar sahədə tütün 
əkilməsi planlaşdırılır.

Xatırladaq ki, rayonda son illər tütünçülüyün 
inkişafına diqqət və qayğı artıb. Qeyd edək ki, 
ötənilki mövsümdə oğuzlu fermerlər 67 hektar 
sahədən 196,3 ton quru tütün əldə ediblər. Bu il 
bu göstəricinin xeyli artacağı gözlənilir. 

Aqroparklar ərzaq 
təhlükəsizliyinə töhfə verir

Bu gün ölkəmizdə səmərəli fəaliyyət göstərərək ən az resurslar sərf 
etməklə daha yüksək kənd təsərrüfatı məhsulların istehsalına nail olmaq 
qarşıya mühüm vəzifə kimi qoyulub. Kiçik fermer təsərrüfatları ilə bu məqsədi 
reallaşdırmaq mümkün deyil. Çünki sahibkarın sərəncamında kiçik həcmdə 
torpaqla onun təsərrüfatı rentabelli işləyə bilmir, xərcləri kifayət qədər çox 
olur, bazar və ixracyönümlü məhsul istehsalının təşkili potensialı aşağı düşür. 
Nəticədə kiçik sahibkarlıq təsərrüfatlarında müxtəlif səbəblərdən (maliyyə, 
texnika və s.) yüksək iqtisadi artım qeydə alınmır.     

Digər tərəfdən kiçik təsərrüfatlarda 
kənd təsərrüfatı texnikalarından istifadə 
də səmərəli deyil. Ona görə ki, məsələn, 
traktorların qiymətləri xərcləri ilə birlikdə 
markasından asılı olaraq 25–30 min dol-
lar arasında dəyişir. 

Bu cür şəraitdə Azərbaycanda kişik 
fermer təsərrüfatlarının iri təsisatlarda 
birləşməsi daha çox səmərəlidir. Bu, ilk 
növbədə, təkbaşına yüksək səviyyədə 
kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalını ger-
çəkləşdirir və torpaqdan səmərəli istifa-
də edə bilməyən sahibkarların mövcud 
problemini aradan qaldırır. 

Ümumiyyətlə, belə bir məqsədin  real-
laşması üçün fermerlər tərəfindən könül-
lülük prinsipi əsasında aqrar mülkiyyətlər 
– torpaqlar, kənd təsərrüfatı texnikaları 
və digər resurslar kooperativ əsasda qu-
rulan müəssisə çərçivəsində birləşdirilir, 
kollektiv əmək mexanizmindən istifadəyə 
üstünlük verilir. 

Ağcabədili fermer amil Quliyev 
bildirir ki, rəhbərlik etdiyi təsərrüfat ki-
çik fermer təsərrüfatlarının birləşməsi 
nəticəsində yaranıb. “Kimlərinsə şəxsi 
mülkiyyətinə aid olan torpaqlar əlindən 
alınmayıb. Xüsusi mülkiyyət sahibi olan 
iki-üç fermer daha güclü olmaq üçün bir-
ləşib. ünki təkbaşına 3–  hektarda yer 
becərməkdən, buna görə böyük əmək, 
sərmayə sərf etmkdənsə, 100 hektar 
torpağa müəyyən bir kollektivlə qulluq 
etmək daha məqsədəuyğundur. Bax, bu-
nun  nəticəsidir ki, ötən il 100 hektarda 
pambıq əkdik və yüksək məhsuldarlığa 
nail olduq, emal sənayesini keyfiyyətli 
xammal təmin etdik. Beləliklə, biz pam-
bıqçılıqda sistemli iş quramağı bacard-
dıq”.

Qeyd edim ki, 2022-ci ildə pambıqçı 
fermer amil Quliyev Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti cənab İlham 
 Əliyevin 3 noyabr 2022-ci il tarixli müva-
fiq sərəncamı ilə 3-cü dərəcəli “Əmək” 
ordeni ilə təltif olunub.   

İri fermer təsərrüfatlarının sahibləri 
İbrahim Ağamirov, Eldəniz Şirinov, Nov-
ruz Məmmədov, İsa Mürşüdov, Hətəm 
Nağıyev, Etibar Şirinov, İsgəndər Hüsey-
nov da yüksək məhsuldarlıq əldə ediblər.  

Göründüyü kimi, böyük həcmli təsər-
rüfatın yaranması kiçik təsərrüfatın qu-
rulmasından daha faydalıdır. Belədə yeri 
gələndə potensialdan istifadə olunur. Bu 
isə texnikadan səmərəli istifadəyə imkan 
verir.  

Maddi imkanlar da kiçik təsərrüfat-
lara nisbətən daha genişdir, bazarda da 
güclü rəqibdir. Bu, məhsuldarlığın artı-
rılmasına, regionların inkişafına, yeni iş 

yerlərinin açılmasına, iri şəhərlərə axının 
qarşısını alır. İri torpaq sahələri lizinqə 
verilmiş texnikaya görə vəsaitin yığılma-
sına da müsbət təsir göstərir.

Prezident İlham Əliyev də iri təsərrü-
fatlarının yaradılmasını, xüsusilə aqro-
parkların salınmasını vacib sayır. Dövlət 
başçısı bildirib ki, iri fermer təsərrüfatları-
nın fəaliyyəti, xüsusilə taxılçılıq, üzümçü-
lük, bitkiçilik və heyvandarlıq sahələrində 
dönüşə gətirib çıxaracaq ki, bu da idxal-
dan asılılığı minimuma endirəcək.   “Bu-
nunla bərabər, aqroparklar salınır, yeni 
emal müəssisələri yaradılır. Azərbaycan 
dünya bazarlarına keyfiyyətli və bol kənd 
təsərrüfatı məhsulu çıxaran, ixrac edən 
ölkə kimi tanınmalıdır. Qarşıya bu vəzifə 
qoyulub və əminəm ki, biz bu məqsədə 
çatacağıq”, – dövlət başçısı deyib.

Qarşıya qoyulan vəzifə isə uğurla ye-
rinə yetirilir. Dövlət başçımızın bildirdiyi 
kimi, iri fermer təsərrüfatları və aqropark-
lar kənd təsərrüfatı və emal sənayesinin 
inkişafı baxımından da vacibdir. Onlar 
elmi və müasir yanaşmaların tətbiqi ilə 
kənd təsərrüfatı məhsullarının məhsul-
darlığının yüksəlməsinə, maya dəyərinin 
aşağı salınmasına, daha çox kənd təsər-
rüfatı məhsullarının istehsalının olunma-
sına imkan verəcək.  

Bunu Ağcabədidə 3 aqroparkdan biri 
olan “Ağcabədi Taxıl Aqropark”ın timsa-
lında da görmək mümkündür. Ölkə üçün 
çox əhəmiyyətli və strateji məhsul sayı-
lan buğda, arpa və pambıq məhsullarının 
istehsalı ilə məşğul olan “Ağcabədi taxıl 
Aqropark” əkin sahələrində yüksək məh-
sul götürüb. Məsələn, buğdanın məhsul-
darlığı 50 sentner, arpanın məhsuldarlığı 
təqribən 60 sentner, pambıqda isə bu 
göstərici 5 sentner olub. Nəzərə alaq ki, 
respublika üzrə buğda üzrə orta məhsul-
darlıq hektara 31,9 sentner, pambıq üzrə 

isə 30,92 sentner təşkil edib, o zaman 
aradakı fərqin kifayət qədər yüksək oldu-
ğunu görmək mümkündür. 

Məhsuldarlığın artmasına isə sahələr-
də düzgün aqrotexniki qulluq aparılması, 
zərərvericilərə qarşı vaxtında və səmərə-
li mübarizənin təşkili, yığım prosesinin 
müasir pambıqyığan kombaynlar va-
sitəsilə həyata keçirilməsi, texnikaların 
yığımdan əvvəl düzgün dislokasiyası, 

gübrə və pestisid ilə lazımi təminat, düz-
gün toxum seçimi və suvarmada müasir 
metodlardan istifadə və digər amillər tə-
sir edib. Bunlar bütün resursların bir əldə 
cəmlənməsi sayəsində mümkün olub. 
Kiçik təsərrüfatlar bu imkana sahib deyil.

Bu il də aqropark yüksək məhsul 
əldə etməyi, ötən illə müqayisədə isteh-
sal həcmini, təxminən, 10 faiz artırmağı 
planlaşdırır. Artıq gələcək uğurun təməli 
qoyulub: 509 hektarda arpa, 5 7 hektar-
da buğda əkilib. Mövsümdə 690 hektar-
da da pambıq əkiləcək. Buğda biçinindən 
sonra ikinci məhsul üçün qarğıdalı əkini 
nəzərdə tutulub. 2023-cü ildə həm də 
120 hektar sahədə salınmış badam ba-
ğından ilk məhsul yığılacaq.

“Ağcabədi Taxıl Aqropark”da emal 
sahəsində İsrail texnologiyasndan istifa-
də etməklə yüksəkkeyfiyyətli qaba yem 
istehsal olunur. Məhsul 0 kiloqramlıq və 
1 tona yaxın olmaqla qablaşdırılır. Yemin 
tərkibi ətlik və südlük heyvanlara görə 
fərqlənir. Bu məhsullar Bakıdakı satış 
mərkəzlərində alıcılara təklif olunur. Həm 
də menecerlər tərəfindən alınır. Yəni 
məhsulun kifayət qədər alıcısı var. Bun-
dan başqa, aqroparkın ərazisində dənli 
bitkilərin qurudulması üçün müasir ava-
danlıq quraşdırılmış sex və buğda saxla-
maq üçün 30 min ton tutumu olan silolar 
(bunker) da var. 

Beləliklə, aqroparklar innovativ və əl-
verişli mexanizmdir, ilk növbədə, ölkənin 
ərzaq təhlükəsizliyinin, məşğulluğun tə-
minatına töhfə verir, yeni investisiyaların 
cəlb edilməsinə və qeyri-neft məhsulları-
nın ixracının artmasına səbəb olur. 

Ə Ə  
 

Sitrus meyvələri süfrələr bəzəyidir
Yaponiyanın 

Azərbaycandakı səfiri 
Cuniçi Vada cənuba səfəri 
çərçivəsində Lənkəranın 
Bürcəli kəndindəki sitrus 
meyvə bağlarını gəzərkən 
şirin meyvələrdən dadıb və 
fermerlərin işlərinə heyranlığını 
gizlətməyib.   

Cənub bölgəsinin aqrar sek-
torunda sitrus meyvəçiliyinin 
özünəməxsus yeri var. Bu sahə-
nin inkişafına dair 201 –2025-ci 
illər üçün Dövlət Proqramı” qəbul 
edilmişdir. Proqramın əsas hədəfi 
əhalinin sitrus meyvələrinə tələ-
batının daha dolğun ödənilməsi, 
bu məhsulların ixracının artırılma-
sı və kənd əhalisinin məşğulluq 
səviyyəsinin yüksəldilməsinə əl-
verişli şərait yaratmaqdır. Dövlət 
Proqramının icrası nəticəsində 
yeddi il ərzində sitrus meyvələ-
rinin istehsal həcminin 100 min 
tona çatdırılması nəzərdə tutulur. 

Subtropik zonanın camaatı 
sitrusçuluğu iqtisadi baxımdan 
səmərəli sayır, bundan yaxşı 
qazanc əldə edə bilir. Astara və 
Lənkəranda  müvafiq qrupa aid 
olan naringi, feyxoa, portağal və 
limonu bölgəni dünyada tanıdıb. 
Yeni əsrin əvvəllərində burada 
sitrus bağları genişləndirilir. “Gi-
lan Aqro”, “ ruit Garden” kimi 
şirkətlərin səyi ilə Sütəmurdov və 

Separadi kəndlərinin ərazilərində 
becərilən məhsulların çeşidi də 
artıb. Bundan başqa, Lənkəra-
nın Hirkan, Osaküçə, Havzava, 
Bürcəli və Xanbulan kəndlərində 
sitrus meyvəçiliyi aparıcı sahəyə 
çevrilib. ermer İlham Əkbərov 
Hirkanda 3 hektarda, Ceyhun 
Səfərov Şıxəkəranda 1,2 hektar-
da yaratdıqları yeni sitrus bağla-
rından yaxşı gəlir götürdüklərini 
qeyd edirlər.  

Bu gün Lənkəranda  1 21,6 
hektar sitrus meyvə bağları var 
ki, onun da 267 hektarı limon, 
522 hektarı narıngi, 119 hektarı 
portağal, 513 hektarı feyxoadır. İş 
adamları qazanılan uğurlarla ki-
fayətlənmir, sitrus bağlarını 2000 

hektara qədər genişləndirməyi 
planlaşdırırlar.

Astarada 715 hektarda yeni 
sitrus meyvə ağacları əkilib, bu 
bağların ümumi sahəsi 000 
hektardan çoxdur. Təkcə feyxoa 
sahələri 70 hektardır. Sitrusçu-
luğun genişləndirilməsində 3 00 
nəfərdən çox işçi qüvvəsi çalışır. 
Kijəbə, Tüləgüvan və digər kənd-
lərdə uyğun ixtisaslaşma sürətlə-
nib. Bağlarında bol məhsul yetişən 
fermerlərdən biri  Rafiq Ağayevdir. 
Təkcə onların kəndində 250 nəfər 
sitrusçuluqla məşğuldur.

Bölgədə intensiv sitrus və 
subtropik meyvə bağçılığına üs-
tünlük verilməklə daha yaxşı nə-
ticələrə nail olmaq əzmi güclüdür. 
İndi burada yeni və məhsuldar 
sitrus meyvələri -   qreyfrut, “Shi-
ranuhi” (Hallabong) və “Kanpei” 
(Red Hyaang), nadir subtropik 
bitki - kinkan da yetişdirilir. Kinkan 
sağlamlıq üçün xeyli faydalı, həm 
də rentabellidir: ağacında bar ildə 
üç dəfə çiçəkləyir. Onu ilboyu də-
rib yemək olur.  

Bütün bunlar həm daxili 
tələbatı tam ödəyəcək, həm də 
süfrələrin bəzəyi olan məhsulların 
xaricə satışına kömək edəcək. 

Ə Ə  

Göyçayda aqroturizm üzrə təlimlər
“Paşa Holdinq”in dəstəyi 

ilə həyata keçirilən “Şəhərdən 
Kəndə” layihəsi çərçivəsində 
regionlarda fermerlər 
üçün növbəti təlim "Ailə 
təsərrüfatlarında aqroturizm 
fəaliyyətlərinin praktik 
təşkili" mövzusu üzrə Göygöl 
rayonunda təşkil olunub. 

Təlimdə aqroturizm sahəsi 
üzrə rayonun Toğana, aykənd, 
Şəhriyar, Topalhəsənli, Toğana-
lı və digər kəndlərində fəaliyyət 
göstərən ümumilikdə 20 fermer 
iştirak edib. Təlimlər həm nəzə-
ri, həm də təcrübi modullar üzrə 
baş tutub. Təlim iştirakçıları 
aqroturizmin əsas prinsipləri, 
aqroturizm fəaliyyətlərinin icra-
sı, təhlil və strategiya metodla-
rı, biznes planın hazırlanması, 
marketinq alətlərindən e ektiv 
istifadə və digər mövzular üzrə 
məlumatlandırılıblar. Təlimin so-

nunda iştirakçılara sertifikatlar 
təqdim edilib.

Qeyd edək ki, “Şəhərdən 
Kəndə” layihəsinin məqsədi 
ölkəmizdə aqroturizmin inkişaf 
etdirilməsi, regionlarda yaşayan 
əhalinin məşğulluğunun artırıl-

ması, yerli fermer təsərrüfatları 
üçün alternativ satış kanalı, elə-
cə də şəhər sakinləri və xarici 
turistlər üçün fərqli turizm im-
kanlarının yaradılmasıdır.
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ə l a larla ü lə
Güney Azərbaycanda vəkil Əsgər 

Məhəmmədi Süngün mis mədəni iş-
çilərinin hüquqlarını müdafiə etdiyinə 
görə basqılara məruz qalıb.

Bu haqda Şərqi Azərbaycan Və-
killər Kollegiyasının üzvü, tanınmış 
vəkil Sina Yusifi məlumat verib. Əsgər 
Məhəmmədi Şərqi Azərbaycan Vəkillər 
Kollegiyasının İnsan Haqları Komissi-
yasının üzvüdür. Vəkil onlarla siyasi və 
mədəni fəalın məhkəmə iclasında mü-
dafiəçi kimi çıxış edib.

ral əlam   
r a  ə ələ

İranın “Əl-Aləm” xəbər saytında 
yayılan sərt xəbərdarlıqda Avropa 
ölkələrinin iqtisadi embarqo siyasətinin 
əsasında neft amilinin dayandığını vur-
ğulanıb.

Xəbərdarlığın müəllifi general Hü-
seyn Səlami “ədalət məhkəməsindən” 
qaçan “müxalifət və separatçı” qrupla-
rın nəyə görə Avropada məskunlaşdı-
ğı sualını cavablandırarkən bildirib ki, 
bu dövlətlərin İrana can atması yalnız 

neftə əsaslanır: “ Sadəcə olaraq, onlar 
müxalifət və separatçı qrupları özlərinə 
cəlb etmək üçün sığınacaq verməyi ba-
carırlar. Biz hərbi texnikamızın çeşidini 
artıra və onlara sarsıdıcı zərbə vura 
bilərdik, lakin bunu etmədik. Biz bu 
insanlara xəbərdarlıq edirik. Özünüzü 
riskə atmağa dəyməz ”.

Əslində, məsələ yalnız neftdə deyil. 
Söhbət, ilk növbədə, İran cəmiyyətində 
hər gün kütləvi şəkildə pozulan insan 
haqlarının dözülməz vəziyyətdə olma-
sından və digər qanunsuzluqlardan 
gedir.

a r lər ə ə ərlə r
İranın Burucerd şəhərində Əh-

mədiyyə liseyində şagirdlər yenidən 
zəhərləniblər.

Bildirilib ki, bu dəfə  şagird 
zəhərlənib və son bir həftədə bu 
məktəbdə 3-cü dəfədir ki, belə bir 
hadisə baş verir. Ölkənin müxalif 
dairələri belə zəhərlənmələrin kütləvi 
iğtişaşlar dövründə şagirdlərin 
məktəblərə gəlməsini əngəlləmək 
məqsədi daşıdığını söyləyir.

R Ə CƏ
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Məmməd Araz yaradıcılığında Araz 
obrazı və mövzusu qırmızı xətlə ke-
çir. Akademik İsa Həbibbəyli yazır ki, 
 “Mixail Şoloxov üçün Sakit Don, Səməd 
Vurğun  üçün Dəli Kür hansı anlam da-
şıyırsa, Məmməd Arazdan ötrü də an 
Araz həmin sevdanı ifadə edir”. Vətəndaş 
şairin yaradıcılığında Araz mövzusu mil-
li istiqlal və bütövlük ideyalarına xidmət 
edir, Güneylə bağlı həsrət, nisgil duyğula-
rının daşıyıcısıdır.

Azərbaycanın bütövlüyünü pozan sər-
hədlər sənətkar xəyalının gücü ilə bir göz 
qırpımında aşılır, ayrılıqlar, sərhədlər or-
tadan götürülür. Bu mənəvi bütövləşmədə 
məhəbbət nifrətə, ədalət zülmə, azadlıq 
əsarətə, birlik ayrılığa qələbə çalır. 

Şairin “Arazın nəğməsi”, “Bu gecə 
yuxumda Arazı gördüm”, “Araz üstə çinar 
gördüm”, “Yenə Arazı gördüm”, “Arazın 
işıqları”, “Mən Araz şairiyəm” və başqa 
şeirləri, “Araz axır” poeması məhz bu 
mövzuya həsr olunub. Araz yarasını hələ 
gəncliyində Naxçıvanda  bütün ağrısı ilə 
qəlbində hiss edən şair bir müddət sonra 
“Sən məqamı gələndə Araza bənd olan-
san” – dedi və özünün Araz şairi olmasını 
ədəbi mühitə və cəmiyyətə  bəyan etdi. 
“Qələm gəldi əlimə, Araz gəlir dilimə” 
deyərkən də sənətkar Araz mövzusunun 
yaradıcılıq kredosuna çevrildiyini təsdiq 
edirdi.

Mərhum professor Yaşar Qarayev 
haqlı olaraq qeyd etmişdi ki, Məmməd 
Araz “Poeziyanın dumduru, şəffaf bulağı 
başına Arazın bulanıq və paralı sahilindən 
ayrılıb gəldi, özü ilə seirə Araz dərdini, 
ağrısını gətirdi”.  Məmməd Araz öz ya-
radıcılığında Azərbaycanın ikiyə bölün-
məsi səbəbini poetik vasitələrlə araşdır-
mış, göstərmiş və bu bəlalı aqibəti qınaq 
və tənqidə məruz qoymuşdu. Şair  Araz 
mövzusunun poetik məsləkinə çevrilmə-
sini belə ifadə etmişdi

ra  ə ə mə ,
al  a  ü ü mürəm
, tar r, a ram
ra  a  l al
ra  ə m l l
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“Mən Arazın səsiyəm” deyən ustad 
Araz mövzusu ilə Azərbaycanın parça-
lanma tarixinə nəzər saldığı kimi, onun nə 
vaxtsa birləşəcəyinə də ümidini kəsmirdi. 
Ölməz şairin yaradıcılığında Araz həm 
Azərbaycandır, həm bir ölkənin, vətənin 
tarixi taleyidir, həm də qəlb yarası, sənət 
ağrısıdır. Tənqidçi Vaqif Yusifli göstərir 
ki, Məmməd Araz yaradıcılığında Təbriz 
bütün bir vətəni təmsil edərkən Araz da 
böyük amalın və idealın adı olaraq önə 
çəkilir. Bu mənada şairin nəzərində Araz 
özünü Azərbaycanın istiqlaliyyətinə həsr 
etmiş mübariz sərkərdələr olan ətai-
dir, Səttarxandır, Pişəvəridir, iyabani-
dir, Heydər Əliyevdir, əslində. “Bu gecə 
yuxumda Arazı gördüm” şeirində Araz 
məhz bir lider kimi çıxış edir

 cə m a ra  r üm
tü ə  l at  ə arətlə 

 ə arət ü tüm ə a ə al ma a,
ə r  t rəcə  ə r l

    Məmməd Arazın “Araz axır” əsə-
rində şairin xəyali bir mübarizə savaşı, 
Təbriz uğrunda fədakar mübarizə naminə 
idealı öz əksini tapıb. Şair “O axır, dağlar 
yarıb məcrasını tapacaq”, – deyə bu elin 
öz birliyi, bütövlüyü uğrunda mübarizəyə 
ümidlərini ifadə etmişdir. Bu əsər həm 
rəmzi obrazlar, həm də gerçəkçi ideyalar 

üzərində qurulub. Əsərdə şairin sevgili-
si Ayrıgül obrazı, adından tutmuş bədii 
mahiyyətinə qədər, şairin yurd sevgisinin 
mərkəzində dayanan, bütöv vətənin tərki-
bindən qoparılmış ənubi Azərbaycandır. 
Əsərin sonunda sənətkar, rəmzi olaraq, 
“Yubanırsan, vətəndaş  Yatma, oyan, 
vətəndaş”, – deyə bütöv Azərbaycan uğ-
runda azərbaycançılıq məfkurəsinin mü-
barizə şüarını səsləndirir. 

Məmməd Arazın şah mövzu kimi 
seçdiyi Araz motivi, milli ayrılıq dərdi, 
bütövlük nigaranlığı ustad Məhəmməd-
hüseyn Şəhriyara həsr etdiyi “Şəhriyar 
gəlmədi” şeirində də təsirli, qabarıq ifadə 
edilib. O, böyük Azərbaycan şairi Molla 
Pənah Vaqifin 2 0 illik yubiley tədbirinə 
dəvət alan, lakin İran rejimi razılıq ver-
mədiyi üçün gələ bilməyən Şəhriyarın 
həsrətinə böyük məzmun, ciddi məna qa-
taraq duyğularını tufana çevirir

Baxışlar asıldı təyyarələrdən,
Ümidlər yollara sərili qaldı.
Bu ağır xəbərdən, bu nəs xəbərdən
Güllər güllüklərdə dərili qaldı,
Şəhriyar gəlmədi...

Öz ölkəsinin paralanmış “o tay” his-
səsinə yol arayan, yol axtaran bütövlük 
ideallı şair qadağaların hökm sürdüyü 
bir dönəmdə xəyalən, qəlbən hər zaman 
Arazla - Azərbaycanı ayıran, həm də bir-
ləşdirən bir obrazla söhbətləşib, həsb-hal 
edib. Məmməd Araz Azərbaycan nağılları 
və klassik irsində tez-tez rast gəlinən və 
çoxlarının bilmədiyi bir anlayışla Araz 
çayı ilə öz aralarındakı söhbətin dilinə 
“quş dili”, “daş dili”, “Araz dili”, – deyə 
müraciət edir. “Arazın nəğməsi” adlı əsə-
rində olduğu kimi

Nə qədər ağırmış dərdin, möhnətin,
Ağrıdır sinəmi acı xəyallar.
Araz, dilin olsa, sözün, söhbətin,
Min il yazılası bir dastan olar ...

Şairin “Araz dili” şeiri məhz bu ide-
yanı poetik vüsətlə ortaya qoyan ən san-
ballı və təsirli nümunələrdən biridir  

Araz dili: ürək dili, göz dili,
Torpaq dili, hava dili, göy dili.

Məmməd Araz Azərbaycanın bütöv-
lüyünü pozan sərhədlərin bir gün mütləq 
ortadan götürüləcəyinə sonsuz ümidlər 
bəsləmişdi

İnandım: hər uşaq bir od parçası!
İnandım: səngiməz bu od, bu ocaq!
Təbrizlə Naxçıvan arasındakı
Çəpəri yıxan da bunlar olacaq.

Ramiz QASIMOV, 
AMEA Naxçıvan Bölməsinin şöbə 

müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə 
doktoru, dosent

İran: inqilabi vəziyyət var, lakin…
İranda vəziyyət “proletar dahisi” 

Leninin dediyi kimidir: yuxarılar 
əvvəlki kimi idarə edə bilmirlər, 
aşağılar isə əvvəlki kimi yaşamaq 
istəmirlər. Yəni, inqilabi situasiya var. 
Amma inqilab yoxdur. Molla rejimi 
ağacda quruyub qaxa dönən, qışı 
keçirib yaza kimi sallanan armud 
kimidir. Sallanır, amma düşmür. O 
armuda səlbəni kim atacaq? Günün 
sualı bax budur.

Ayətullahlar əvvəlki kimi idarə edə 
bilmirlər, İslam Respublikasının dini-si-
yasi ideologiyası da bir işə yaramır. Xalq 
isə mollakratiyadan, vilayəti-fəqihdən, 
“Sepah”dan, höcət edən üləmadan, Ər-
dəbilin imam-cüməsi Amilinin hətərən-
pətərən moizələrindən, “Tasnim”in de-
zinformasiyasından bezib. Başqa cür 
yaşamaq istəyirlər. Deyəsən, Lenin 
inqilabi situasiya haqqında ikisini deyib, 
üçüncünü unudub. Sonuncu və daha bir 
vacib şərt etirazları təşkil edəcək güclü 
təşkilatdır, lideri olsa, lap əla. Təşkilatlan-
ma olmadan yuxarı aşağı düşməz, aşağı 
isə əbədi aşağıda qalar...

Münhen Təhlükəsizlik Konfransı bu 
dəfə həm də İranın devrilmiş şahının 63 
yaşlı oğlu Rza Pəhləvinin dəvəti ilə yadda 
qaldı. Konfransın kuluarlarında Rza Pəh-
ləvi jurnalistlərə açıqlamalarında dedi 
ki, Qərbdən molla rejiminin müxalifətinə 
dəstək istəyir, təbii ki, həmin müxalifət 
roluna özü iddia edir, “mavi qan”lı olsa 
da, yəni, padşah oğlu olsa da, monarxist 
deyil, respublikaçıdır, “İran xalqı isə va-
hiddir” və s.

Telekanalların şahın oğlundan müsa-
hibə və açıqlamalar alması güneyli milli 
fəalların heç xoşuna getmədi. Pəhləvilə-
rin kökləri Azərbaycanla, Qacar sülaləsi 
ilə bağlı olsa da, Rzanın atası Məhəm-
məd Rza da, babası Rza da bizim milli 
mollaların ruhlarına “ atihə” oxuyacaq 
kəslər deyildi. 19 6-cı ildə Pişəvərinin 
Azərbaycan Milli Hökuməti yıxılanda, 
Təbrizə divan tutulanda abdal şahənşah 
Məhəmməd Rza Azərbaycan haqqında 
ağızaalınmaz ifadələr işlətmişdi..

Qərbin Rza Pəhləviyə marağı, onu 
müxalifət lideri kimi legitimləşdirməsi 
isə bundan xəbər verir ki, ABŞ və müt-
təfiqlərinin hazırda İranı parçalamaq pla-
nı yoxdur. Əslində, molla diktaturası və 
 paniranistlər üçün Qərbin şahsevərliyi 
daha uyğun və qəbulediləndir. Düzdür, 
şahın oğluna İranın fərqli elita və tə-
bəqələrində az-maz loyal yanaşma var. 
Amma Rza Pəhləvi molla rejimini təhdid 
edəcək qədər geniş sosial baza və re-
surslara sahib deyil. Ayətullahlar Qərbin 
dəstəyini alsa belə, Rza Pəhləvini ciddi 
siyasi rəqib saymır, onun özünə də, im-
kanlarına da ironik yanaşırlar.

Molla rejiminin ideologiyası şiə dokt-
rinasına bükülən, prinsipcə fars millətçi-
liyinə söykənən paniranizm səfsəfəsin-
dən başqa bir şey deyil. Şahın oğluna 
tərəf tutanlar və ya ümid bağlayanlar da 
 paniranistdirlər. Yəni, bir-birilərinin tayı, 
uzaqbaşı bir medalın üzü-arxası kimi-
dirlər. Etnik dava və qarşıdurma isə İran 
üçün daha təhlükəlidir. Güneyin molla 
rejiminə qarşı ayaqlanması, bəluclarla 
kürdlərin mümkün silahlı üsyanları pers-
pektivdə milli azadlıq davası deməkdir ki, 
bu amil İran üçün ciddi parçalanma riski 
yaradır.

Qeyd etdiyimiz kimi, İranda hakim 
ideologiya tükənib, müxtəlif təsir və 
 intriqa qruplarına parçalanan rejim ef-

fektivliyini itirir. Cəmiyyət hakim rejim-
dən o həddə narazıdır ki, İsrail dronları 
İsfahanda hərbi zavodu vurarkən sosial 
şəbəkələrdə bunu bayram etmək kimi 
“xəyanət”dən çəkinmirdilər, İranın millisi-
nin isə mundialda uduzmasını istəyirdilər. 
Bu, İran cəmiyyətində hakimiyyətə nifrət 
səviyyəsinin geri dönüş həddini keçmə-
sindən xəbər verir. Bu, artıq hakim elita-
nın düşmən sayılması deməkdir.

Amma etirazların, rəqiblərinin təşki-
latlanmaması, bunu bacara bilməmələri 
hələlik mollakratiyanı xilas edir, xarici 
müdaxilə olmasa, bu gedişlə molla reji-
minin ömrü uzana da bilər. Qərbin İranın 
parçalanmaması üçün şahın oğluna bel 
bağlaması planı da ayətullahlara rahat 
nəfəs aldırır: atasını yıxmışıq, özünün 
dərisinə saman təpərik.

Hazırda İran cəmiyyətinin və ilk növ-
bədə, orta sinfin Rza Pəhləvini müxalifət 
lideri kimi qəbul edəcəyi və ya şahın oğ-
lunun İran içində təşkilati bacarıq və güc 
ortaya qoya biləcəyi real görünmür. Həm-
çinin indi XX əsrin ortaları deyil ki, Rzanı 
atası Məhəmməd Rza kimi amerikanlar 
qolundan tutub şah taxtına oturtsun, ca-
maat da tamaşa etsin...

Qəzənfər HƏMİD L  
siyasi şərhçi

Molla rejimi insan haqlarına məhəl qoymur 

İranda xalq etirazları səngimək bilmir. Sadəcə insanların aksiyaları 
müxtəlif səbəblər üzündən baş tutur. Dünən Ərdəbil və Təbriz şəhərlərində 
yeni etiraz aksiyaları keçirilib. Tədbirlər təqaüdçülər tərəfindən şəhərlərin 
əyalət valiliyinin binaları qarşısında təşkil olunub. Məlumatı Gunaz.TV verib. 

Məlumata görə, İranın başqa bir 
neçə şəhərində də aksiyalar baş tutub 
və iştirakçılar hökumətin təqaüdçüləri 
aldatdığı barədə şüarlar səsləndiriblər. 
İnflyasiya və bahalığın yüksək səviy-
yəyə çatdığını deyən narazılar təqaüd-
lərin artırılması ilə bağlı vədlərin yerinə 
yetirilmədiyini bildiriblər.

Aksiyalarda “Suriyanı burax, bizi 
düşün”, “Yalançı Rəisi, verdiyin vədlər 
hanı” və başqa bu kimi şüarlar səslən-
diriblər.  İranda hakimiyyət əleyhinə 
etiraz aksiyalarında iştirak edənlərə 
qarşı da cəza tədbirləri davam etdiri-
lir. Bu barədə insan haqlarını müdafiə 

təşkilatları mütəmadi olaraq məlumat 
yayırlar.

Son xəbərlərə görə, təbrizli həkim 
və tanınmış ortoped Rza Rzazadə 6 
ay müddətinə həbs cəzasına məhkum 
edilib. Təbriz məhkəməsi dünən bu-
nunla bağlı həkimə hökm oxuyub.

Qeyd edək ki, Rza Rzazadə əsasən 
ölkədə genişmiqyaslı etiraz aksiyala-
rında iştirakda günahlandırılır. O, de-
kabrın 7-də Təbrizin Ümumi və İnqilab 
Prokurorluğuna çağırılaraq, “sistemi 
və rəhbərliyi təhqir etmək” ittihamı ilə 
saxlanılıb.

Bunlarla yanaşı, İran hakimiyyə-

tinə qarşı insan haqlarının pozulması 
ilə bağlı təzyiqlər də artmaqdadır. ABŞ 
Konqresindəki Demokrat və Respub-
likaçılar partiyalarının nümayəndələri 
Co Bayden hökumətinə məktub yazıb-
lar. Konqresin 26 üzvü İranda hökumət 
əleyhinə sonuncu etirazların yatırılma-
sı ilə əlaqədar İran parlamentinin 227 
üzvünə qarşı sanksiya tətbiq etməyi 
tələb edib. Konqresmenlər bildiriblər 
ki, iranlı millət vəkilləri təhlükəsizlik 
qüvvələrinə hökumətin əleyhdarlarını 
öldürmək, işgəncə vermək və həbs et-
mək üçün hüquqi baza təmin etdikləri 
üçün sanksiyaya məruz qalmalıdırlar.

“İran İslam Respublikası demok-
ratik legitimliyə malik deyil və onun 
parlament üzvləri İran xalqının nü-
mayəndələri deyillər”, – deyə ABŞ-ın 
Maliyyə və Dövlət Departamentinə ya-
zılan məktublarda bildirilib.

ABŞ Dövlət Departamenti isə 
 Konqresin göndərdiyi siyahıya əsasən 

3 iranlı məmura qarşı immiqrasiya 
məhdudiyyətləri tətbiq edib. Onların 
özlərinin və ailələrinin ABŞ-a girişi 
qadağan edilib. Siyahıya Əli Xame-
neyi, İbrahim Rəisi, SEPAH-ın Qüds 
qüvvələrinin komandiri İsmayıl Qaani 
ilə yanaşı, İranın məhkəmə sistemini, 
SEPAH-ı təmsil edən və bir çox başqa 
yüksək vəzifələri tutan rəsmilərin adları 
daxil edilib. 

ABŞ Dövlət Departamentinin Maliy-
yə Nazirliyi ilə birgə hazırladığı siyahı 
Senatın və Nümayəndələr Palatasının 
müxtəlif komitələrinə göndərilib.

Ə RCA

Güney xəbərləri Hizbullah zindanının qorxunc hekayətləri
İsveçdə yaşayan azərbaycanlı yazıçı-filosof  Eluca Atalının “İran Hizbullah 

zindanında” adlı yeni romanında azad düşüncəsinə və milli baxışına görə 
şərlənib zindana atılmış yüzlərlə cənublu soydaşımızın taleyi öz əksini tapıb. 
Bundan başqa, romanda İmam Xomeyninin Bakı planı, “Azadlıq” meydanında 
Leninlə qarşılaşması, hər iki liderin Güney Azərbaycanda mövqe tutmaq uğrunda 
mübarizəsi də əks olunub. 

“Qanun” nəşriyyatında kitabın təq-
dimatı və İmza günü keçirildi. Təqdimat 
mərasimində çıxış edən müəllif bildirdi ki, 
roman-epopeya “İnqilabın travması”, “Üç 
vəd, üç tələb”, “Qanlı orkestr”, “Həyatı ta-
butda axtaranlar” adlı  kitabdan ibarətdir.  
O, romanın ictimai, siyasi və tarixi baxı-
mından İran İslam inqilabının təsadüf, 
yoxsa zərurət olması sullarını ətraflı ca-
vablandırdığını diqqətə çatdırdı. 

Bildirildi ki, 197 –19 -ci illəri əhatə 
edən romanda hadisələr əsasən, Paris, 
Qum və rmiya şəhərlərində cərəyan 
edir. Əsərin “Qanun” nəşriyyatında səh-
nələşdirilən bir parçası qonaqlara nüma-
yiş etdirildi. 

Mərasimdə Xalq artisti Vidadi Həsə-
nov, yazıçının qələm dostu jurnalist Ən-
tiqə Qonaq, uzun illər Tehranda yaşamış 
və İran İslam inqilabı dövründə 6 ay zin-
dan həyatı sürmüş cənublu soydaşımız 

Məsumə Şükürzadə çıxış etdilər. onlar 
İran İslam inqilabının baş vermə səbəb-
lərinin, cəmiyyətə gətirdiyi fəlakətin ro-
manda yüksək bədiiliklə təsvir edildiyini 
söylədilər.

Mərasimdə molla rejiminin  illik 
hakimiyyəti dövründə Güney Azərbay-
canda yaşayan soydaşlarımızın başları-
na gətirilən müsibətlər, bir çox  oğul və 
qızlarımızın edam edilməsi və s. bəşəri 
cinayətlərin heç zaman unudulmayacağı  
vurğulandı. 

“Qanun” nəşriyyatının direktoru Şah-
baz Xuduoğlu son zamanlar İranda baş 
verən hadisələrlə bağlı cəmiyyətdə belə 
əsərlərə marağın artdığını bildirdi. O, rəh-
bərlik etdiyi nəşriyyatın belə gərəkli əsər-
ləri çap etməyə üstünlük verdiyini və bunu 
mənəvi borc saydığını vurğuladı.

A A

CƏNUBİ AZƏRBAYCAN



3 mart 2023-cü il, cümə 14

“Ölüm zonası”nın “şəfa mələkləri”
Türkiyədə baş vermiş dağıdıcı, böyük fəlakətlərə səbəb olan dəhşətli zəlzələ öz 

ağrısı-acısı ilə insanların ürəyini göynətməkdə davam edir. Zəlzələnin tükürpədən 
nəticələrinin aradan qaldırılması üçün aylar, illər, bəlkə də on illər lazım olacaq. Lakin 
itirdiyimiz can itkilərini heç nə qaytara bilməz. Ona görə də hər kəs, ilk növbədə, 
insan itkisini azaltmaq üçün əlindən gələni edirdi və bu missiya davam edir. 

İlk günlərdən 15 nəfərlik tibbi heyət-
lə zəlzələ bölgələrindən birinə – Kah-
ramanmaraşa yola düşən Azərbay-
can Könüllü Həkimlər Assosiasiyası 
(AKHA) insanların həyatını xilas et-
mək üçün üzərinə götürdüyü missiyanı 
şərəflə başa vuraraq Vətənə qayıdıb. 

AKHA-nın sədr müavini Hüseyn 
Hüseynzadə ilə görüşüb öncə təəssü-
ratlarını öyrəndik: 

– Bu, dəhşət idi. İnsanların ən ağır 
travmalarla, dəhşətli diaqnozlarla mü-
raciət etmələri bizə ömrümüzün ən ağır 
acılarını yaşatdı. Soyuqqanlı olmasaq 
işimizi tam dəqiqliyi ilə görə bilmərik. 
Amma biz də insanıq və gördüyümüz 
acı mənzərədən ürəyimiz parçalanır-
dı. Türkiyə xalqının yaşadığı dəhşətli 
mənzərə bizi sarsıtsa da, özümüzü ələ 
almağa çalışırdıq. Valideynlərini itirmiş 
uşaqlarla işləmək bizi xüsusilə üzürdü. 
Əzizlərini itirmiş xəstələrin hər birinin 
mənəvi yanğısı böyük idi. Onlara hə-
min məqamda köməyimiz çox vacib idi. 
Kiminsə həyatını həmin anlarda xilas 
etməsəydik, o, bəlkə də indi yaşamır-
dı”. 

Assosiasiya övqəladə Hallar Na-
zirliyinin tibb heyəti ilə birgə fevralın 
11-dən zəlzələnin baş verdiyi Kahra-
manmaraşda təbii fəlakət zamanı sağ-
lamlıqlarını itirənlərə, dərin böhran ke-
çirərək çətin durumda olanlara hər cür 
yardım göstərib, onların normal həyata 
qayıtması üçün əllərindən gələn dəstə-
yi verib. 

Hüseyn Hüseynzadə Kahraman-
maraşda çoxsaylı yaralılara, psixoloji 
sarsıntılar keçirənlərə kömək etmək 
üçün səhra tipli hospital yaratdıqlarını 
söylədi:

– Şəhərin keçmiş Bələdiyyə stadi-
onunun ərazisində hava ilə dolan hərbi 
çadırlar qurub, Bakıdan gətirilən ləva-
zimatları, tibbi cihazları quraşdıraraq 
səhra tipli cərrahi hospital yaratdıq: 

“Bu, bizim ilk beynəlxalq layihəmiz idi. 
Hospitalın tərkibində iki cərrahi ma-
sadan ibarət blok,  çarpayılıq reani-
masiya, intensiv palata,  adi palata 
və ambulator şöbə var idi. Özümüzlə 
Kahramanmaraşa çoxlu tibbi ləvazimat 
aparmışdıq. Ən çox travmatoloji, psixo-
loji, terapevtik yardıma ehtiyac var idi. 
Şəhərin tibb müəssisələri fəaliyyətlərini 
dayandırmışdılar. ünki əksəriyyətinin 
binaları zədələnmiş, ya da dağılmışdı. 
Hospitala gün ərzində 70- 0, bəzən 
120-150-yə yaxın insan müraciət edir-
di. Həm HN-in, həm də assosiasiya-
nın tibb heyəti 2  saat xidmət göstərir-
di. 

Assosiasiyanın rəhbəri Oqtay Meh-
diyevin rəhbərliyi altında təkcə hos-
pitalda 600-700-ə yaxın xəstə qəbul 
etdik. HN-in həkimləri ilə birgə isə 
ümumilikdə 2 minə yaxın xəstəyə yar-
dım göstərdik. Vətən müharibəsi döv-
ründə formalaşıb yaranan assosiasiya-
mız artıq Qeyri Hökumət Təşkilatıdır. 
Assosiasiya regionlarda qazi və şəhid 
ailələrinin qayğıları ilə bağlı layihələr 
həyata keçirir.

H.Hüseynzadənin sözlərinə görə, 
şəhərin bir sıra kənd və qəsəbələrində 
də xeyriyyə aksiyaları təşkil edilib. As-
sosiasiya üzsvləri regionlara gedərək 
insanların sağlamlığı üçün vacib olan 
dərman preparatları paylayıb, onları 
müayinə ediblər:

– Tibb müəssisələri ilə yanaşı, əc-
zaçılıq və bir sıra həyat əhəmiyyətli 
obyektlər işləmədiyinə görə, istər yar-
dım, istər dərman preparatları, istərsə 
də qida ilə bağlı insanlar bizə müraciət 
edirdilər. Düşünürük ki, Azərbaycan hə-
kimləri şərəfli bir missiyanı yerinə yetir-
dilər. Bu, bizim Türkiyə xalqına həm də 
qardaşlıq köməyimiz idi. 

L e y l a  Q U R B A N O V A Yazıçı-publisistin “iki dünyası”
Tanınmış nasir  publisist  

Əməkdar mədəniyyət işçisi 
Mustafa əmənlinin Mənim iki 
dünyam  adlı növbəti kitabı işıq 
üzü örüb  Müəllif yeni topluda 
qələm və sənət dostları haqqın-
da oçerklərlə bərabər  Qaraba a 
həsr etdiyi publisistik yazılarını  
eləcə də nəşriyyatlarda keçən 
illərini  korifeylərlə unudulmaz 

örüşlərini  teatr və musiqi 
barəsində radio verilişlərinin 
 mətnlərini bir araya ətirib     

Mustafa əmənlinin yaradıcılığını 
izləyən oxucular yeni kitabda toplan-
mış materialların bir qismi ilə daha ön-
cələr “Ədalət”,  “525-ci qəzet” və digər 
mətbu orqanlarında tanış olublar. Əbül-
fət Mədətoğlu  haqlı olaraq qeyd edir ki, 
ayrı-ayrı yazı  nümunələri Azərbaycan 
bədii sözünə urvat gətirən bu kitab bir 
növ yaddaşımızı təzələyir, könlümüzü 
nikbin notlara kökləyir.

Azərbaycan Dövlət niversitetinin 
(indiki BD ) jurnalistika fakültəsini bi-
tirdikdən sonra təyinatla göndərildiyi 
“Yazıçı” nəşriyyatında redaktor, böyük 
redaktor, şöbə müdiri, sonra “Gənclik” 

nəşriyyatında baş redaktor vəzifəsində 
çalışdığı vaxtlardan bədii və publisistik 
yaradıcılığı ilə diqqəti cəlb edib. Tələbə-
lik illərində yazdığı “Ləpirlər” hekayəsi 
ilə başladığı ədəbiyyat yolçuluğu uğur-
lu olub. Hekayə, povest və pyesləri, 
milli musiqi ifaçılığı sənətini peşəkarlıq-
la təbliğ etdiyi yazıları, cəbhə xəttində 
çıxışları və hərbi vətənpərvərlik ruhlu 
məqalələri maraqla qarşılanıb. Onun 
“Xallı Gürzə” tarixi romanı xalqın bö-
yük oğullarını udub məhv edən zama-
na dirəniş barədə gözəl əsərdir. Tarixi 
qaynaqları bədii təxəyyülünə söykək 
seçən müəllif görkəmli sərkərdə, müd-
rik dövlət xadimi Pənahəli xanın zama-
na diz çökməyən obrazını yaratmışdır. 

 “Mənim iki dünyam” kitabında top-
lanmış məqalə, xatirə, esse və müsa-
hibələr, ssenarilər  “Hər çiçəkkdən bir 
ləçək”, ”Yaddan çıxmaz Qarabağ”, “Ek-
ran, efir”, “Musiqi alətlərimizin vəsfi”, 
eləcə də “Teatr və musiqi” kimi fəsillər-
də yer alıb. “Redaktor və ədəbi redaktə 
haqqında” məqalə vasitəsilə isə bir növ 
gənc yazarlar üçün ustad dərsi keçən 
Mustafa əmənli korrektura, bədii dil 
və üslubiyyət barədə özəl yanaşmalara 
diqqət çəkir. O, “Redaktor... müəlliflə-
rin vəkildir” fikrini özünəməxsus tərzdə 
izah edərək redaktə missiyasını üzə-

rinə götürən şəxsi kitabın ikinci müəl-
lifi sayır. Redaktor özü əsər yazmaya 
bilər. Lakin o, fitrətən yaradıcı olmalı-
dır”, – deyən Mustafa əmənlinin hər 
yazısında rast gəlinən məxsusi arqu-
mentləri maraqlıdır.

Ömrünün müdrik və məhsuldar ça-
ğını yaşayan söz ustadının indiyədək 
50-yə qədər kitabı, 20-yədək redaktə 
və tərtib etdiyi əsəri işıq üzü görüb. 
İnanırıq ki,  yazıçı-publisistin “Mənim iki 
dünyam” kitabı da oxuculara mənəvi 
zənginlik gətirəcək.

Ə ƏCƏ A  
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Daşkənddə Dostluq Muzeyi 
Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində 

(AMM) Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə 
həsr edilmiş Azərbaycan–Özbəkistan Dostluq Muzeyinin açılış mərasimi olub.

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Mə-
dəniyyət Mərkəzinin önündə Heydər 
Əliyevin büstünün qarşısına çiçək 
dəstələri qoyublar. Sonra muzeyin 

müxtəlif bölmələri və eksponatları ilə 
tanışlıq olub.

Özbəkistandakı Heydər Əliyev adı-
na AMM-nin direktoru Samir Abbasov 
Dostluq muzeyi haqqında geniş məlu-
mat verib. Xalqlarımız və dövlətlərimiz 
arasında tarixi dostluq və qardaşlıq 
əlaqələrindən danışıb. 

S. Abbasov Dostluq Muzeyində 
Azərbaycan və Özbəkistanın tarixi 
dostluğu, ümumi dəyərlərimiz, dövlət 
rəmzlərimiz, xəritələr, milli mədəni ir-
simiz, xalqlarımızın yaxınlığını əks et-
dirən guşələr və eksponatlar, maketlər, 
maraqlı nəşrlərin yer aldığını bildirib. 
O, ulu öndər Heydər Əliyevin ölkələri-
miz arasında münasibətlərin, dostluq 
və əməkdaşlığın qurulmasında misil-
siz xidmətləri olduğunu qeyd edərək, 
məhz bu səbəbdən muzeyin açılışının 
Azərbaycan xalqının ümummilli lide-
rinin 100 illik yubileyinə həsr edildiyini 
vurğulayıb. 

Özbəkistan Ali Məclisinin deputatı 
Gülbahar Səidqəniyeva ulu əcdadla-

rımızdan bizə miras qalan Azərbay-
can və özbək xalqları arasında tarixi 
dostluğun Azərbaycan Prezidenti 
 İlham  Əliyev və Özbəkistan Prezidenti 

 Şavkat Mirziyoyevin uğurlu siyasəti nə-
ticəsində dirçəliş dövrünü yaşadığını 
söyləyib. 

Özbəkistan Nazirlər Kabinetinin 
nəzdindəki Millətlərarası Münasibətlər 
və Xarici Ölkələrlə Dostluq Əlaqələ-
ri Komitəsi sədrinin müavini Azamat 
Toşov  ölkələrimizdə müxtəlif millətlərin 
qarşılıqlı hörmət, mehribanlıq və tole-
rantlıq şəraitində yaşadıqlarını bildirib.

Daşkənd Dövlət Şərqşünaslıq ni-
versitetinin rektoru Gülçöhrə Rixsiye-
va, Özbəkistan Jurnalistika və Kütləvi 
Kommunikasiyalar niversitetinin rek-
toru, Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzinin 
rəhbəri Şerzodxan Qudratxoca  Dost-
luq Muzeyinin çoxsaylı ortaq dəyərlə-
rimizi unikal eksponatlarla və guşələrlə 
nümayiş etdirdiyini bildiriblər. 

Özbəkistan Dövlət Tarix Muzeyinin 
direktoru Cənnət İsmayılova Dost-
luq Muzeyi vasitəsilə iki xalq, dövlət 
arasında tarixi dostluğu, qohumluğu, 
əməkdaşlığı geniş tərənnüm edən na-
dir bir ocaq yaradıldığını bildirib. 

Dostluq Muzeyində dövlət başçıla-
rımız İlham Əliyevin və Şavkat Mirzi-
yoyevin görüşləri, onların ölkələrimiz 
arasında tarixi dostluq və qardaşlıq, 
xalqlarımızın yaxınlığı ilə bağlı fikirləri, 
2020-ci ildə Azərbaycanın Ali Baş Ko-
mandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
qəhrəman  ordumuzun Vətən torpaqla-
rımızı erməni işğalçılarından azad edil-

məsinə dair fotostendlər yerləşdirilib.
Muzeyin mərkəzi hissəsində Azər-

baycan və özbək xalqlarını birləşdirən 
dəyərlərə dair Azərbaycan rəssamları 
tərəfindən çəkilmiş unikal rəsm, ha-
belə xalqlarımızın yaxınlığını göstərən 
ortaq dəyərimiz olan dilimiz, dinimiz, 
milli bayramımız olan Novruz, muğam 
və makom sənəti, aşıq və baxşıçılıq 
sənəti, hər iki ölkədə keçirilən bey-
nəlxalq musiqi festivallarına dair stend-
lər, guşələr, maketlər, geyimlər, milli 
musiqi alətlərimiz və çox sayda ekspo-
natlar sərgilənir.

Muzeyin “Özbəkistanda tanınmış 
azərbaycanlılar” adlı bölməsində qar-
daş xalqın ictimai, mədəni həyatında 
fəal iştirak etmiş Seyid Rza Əlizadə, 
şairlər Maqsud Şeyxzadə, İxtiyar Rza, 
dövlət xadimi Aydın Əzimbəyov, hey-
kəltəraş Eynulla Əliyev, rəssam Yusif 
Hüseynovun büstləri, əsərləri və şəxsi 
əşyaları nümayiş olunur. 

Qulu KƏ ƏRLİ
Daşkənd 

ə  a lələr  lə  
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Rayon icra hakimiyyətinin başçısı 
Natiq Ağayev şəhid ailələri ilə görüş 
keçirib.

O, dövlətimizin və xalqımızın hər 
zaman Vətən uğrunda canından keçən 
igidlərimizin əziz xatirəsini uca tutduğu-
nu, şəhid ailələrinin həmişə diqqət və 
qayğısı ilə əhatə olunduğunu vurğula-
yıb. Şəhid ailələrinin qayğı və problem-
ləri ilə maraqlanan icra hakimiyyətinin 
başçısı onları diqqətlə dinləyib, qayğı-
ları ilə tanış olub, qaldırılan məsələlərin 
həlli ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verib.

Görüşün sonunda şəhidlərin ailə 
üzvləri çıxış edərək onlara daim qay-
ğı ilə yanaşan ölkə başçısı cənab 
 İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident 
 Mehriban xanım Əliyevaya öz minnət-
darlıqlarını bildirmiş, bir sıra məsələlə-
rin həlli ilə bağlı arzu və təkliflərini səs-
ləndirmişlər.

Sonra şəhid ailələri ilə xatirə şəkili 
çəkilib.

llar la r l r
Göyçay şəhərində piyadalar üçün 

təhlükəsiz hərəkət mühitinin formalaş-
dırılması ilə bağlı tədbirlər görülür.

Şəhərin əsas gediş-gəliş yolla-
rından sayılan Natəvan və Ə.Kərim 
küçələrində əhalinin təhlükəsiz hərəkə-
tini təmin etmək məqsədilə rayon icra 
hakimiyyəti başçısının Göyçay şəhər 
inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndə-
liyi tərəfindən piyada yollarının, şəhərin 
Heydər Əliyev prospektinin və Mehdi 
Hüseyzadə küçəsinin də işıqlandırıl-
ması təmin edilib. 

Hazırda şəhərin digər küçələrində 
də piyada yollarının işıqlandırılması 
davamlı olaraq icra edilir.

Görülən işlərlə yanaşı, şəhərin 
küçələrdə qurumuş ağacların budan-
ması işləri aparılıb.

a l  ə təm l   
lər  a am t r l r

Rayonda tikinti və abadlıq işləri 
uğurla davam etdirilir. Şəhərlə yana-
şı, rayonun kəndlərində yaşıllıqların 
artırılması məqsədilə yeni ağacların 
əkilməsi, suvarma arxlarının qazılma-
sı, yolların cari təmir edilməsi və yol 
kənarlarının kol-kosdan təmizlənməsi 
işləri aparılır. 

Rayon icra hakimiyyəti başçısının 
Qarabaqqal kənd inzibati ərazi dairəsi 
üzrə nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə 
kəndin “Məktəb yolu” adlanan hissəsi 
xüsusi texnika vasitəsilə hamarlanıb. 

Həmçinin Şəhadət və Məlikkənd 
kənd inzibati ərazi dairələri üzrə nü-
mayəndəliklərinin təşkilatçılığı ilə kənd 
ərazisində yaşıllıq sahələrinin artırıl-
ması məqsədilə ilə yeni ağaclar əkilib.

Potu kənd inzibati ərazi dairəsi 
üzrə nümayəndəliyin təşkilatçılığı ilə 
Göyçay– car avtomobil yolunun Potu 
kəndinin ərazisindən keçən hissəsində 
yol kənarları tullantılarından, alaq ot-
larından təmizlənərək səliqə-səhman 
yaradılıb və rayon Suvarma Sistemləri 
İdarəsinin texnikası vasitəsilə 650 metr 
məsafədə yeni arxı qazılaraq suyun 
ötürücülük qabiliyyətinin artırılması tə-
min edilib.

Ə Ə  
 

Göyçay xəbərləri 

Yeni kitablar

Xaricdə sorağımız

Dünyanın kibrit günü
Siqaret  çəkənlərin  qəm 

tütəyini  alışdırmaq üçün  ən ço  
verdikləri bir sual var

– Kibritin yoxdu
1 25-ci ildə ingilis əczaçısı Con o-

kerin  düzəltdiyi kibrit, bəlkə də, dün-
yada ən ucuz qiymətə satılan gündəlik 
tələbat malıdır. Tarif Şurasının olma-
dığı vaxtlarda bir qutu kibrit 1 qəpiyə 
idi... İndi 5 qəpiyə satılsa da, yenə də 
məişətdə istifadə edilən ən əvəzedil-
məz və vacib  əşya olaraq qalır. Kibrit 
çöpü kiməsə adi əşya kimi gələ bilər, 
lakin adi olduğu qədər də qeyri-adi və 
gərəklidir. Onsuz ötüşmək mümkün-
dürmü  Kibritin olmadığı şəraitdə ba-
yırda tonqalı, mətbəxdə qaz cihazını 
necə alovlandırmaq olar

Bir kibrit çöpü həm də bir zəmiyə od 
vurub yandırmağa, böyük bir meşəni 
qapqara külə çevirməyə, bir evi, bir bi-
nanı oda qalayıb neçə-neçə ailəni ev-
siz-eşiksiz qoymağa bəs edir. Bir kibrit 

çöpü soyuqdan dişi-dişinə dəyənləri 
qızdırmağa, otağa hərarət gətirməyə, 
damaqlara  dad verən ən ləziz xörək-
ləri bişirib-düşürməyə də bəs edir. Heç 
nəyə yaramayan biri haqqında danı-
şarkən belə ifadə işlədirlər: “Onun bir 
kibrit çöpü qədər dəyəri yoxdur”.

1993-cü ildə 113 gün ermənilərin 
mühasirəsində qalan Kəlbəcərin Baş-
lıbel kənd sakinləri xilas olmaq üçün 
yola çıxanda  doğma yurdu tərk etmə-
yib orda qalan 73 yaşlı Ələsgər baba 

həmin hadisədən bir neçə ay sonra xi-
las yolu axtaran iki əsgərlə rastlaşanda 
onlardan bircə şey soruşub:  “Kibritiniz 
varmı ”

ölün-düzündə, dağın-daşın ara-
sında neçə aylardan bəri gəzib-dolaşa-
raq nicat yolu axtaran əsgərlərdə  kibrit 
nə gəzirdi

Deməli, kibrit həyatdır, məişətdə 
heç nə ilə əvəz olunmayan gərəkli  va-
sitədir. Heç də təsadüfi deyil ki, bir sıra 
ölkələrdə –  Rusiya, İsveç, İsveçrə və 
Almaniyada Kibrit muzeyləri var.

İlk vaxtlar kibritin istehsalı üçün 
kükürd və ağ fosfordan, sonralar qır-
mızı fosfordan və digər vasitələrdən 
yararlanmağa çalışıblar. Müasir kibrit-
də kükürd və xlor birləşmələri yoxdur, 
əvəzində, onun istehsalı üçün  parafin 
və xlorsuz oksidləşdirici maddələrdən  
istifadə olunur.

Martın 2-si təqvimdə qeyri-adi 
bayramlardan biri – Beynəlxalq kibrit 
günüdür. Orta əsrlərdə çaxmaq daşın-
dan bugünkü müasir alışıq vasitəsinə 
qədər inkişaf yolu keçən kibritin məişət 
həyatında öz yeri var...



İsti çay daha faydalı imiş...
Qanı durulaşdırır

Elmi araşdırmalara görə, qaynar çay iç-
mək həyati təhlükəli bir məqamın qarşısını 
ala bilər. Alimlər çayda olan maddənin an-
titrombotik təsiri olduğunu müəyyənləşdi-
riblər. Sübut olunub ki, isti çayda olan sis-
tatin qanı durulaşdırır, damarları boşaldır, 
trombositlərin yapışmasının qarşısını alır.

Əsəbləri sakitləşdirir
Kardioloq Oleq Varfolomoyev təcrü-

bələrinə əsaslanaraq, bu barədə maraqlı 
məlumat verib. Bildirib ki, çay antioksi-
dant təsiri ilə ürək sağlamlığına faydalı-
dır. O, hətta təzyiqi də normallaşdıra bilir. 
Çayda olan polifenol və flavanoidlər beyin 
və ürəyə yaxşı təsir edir, qanın laxtalanma-
sının qarşısını alır. Alimlər sübut edib ki, 
müntəzəm olaraq çay içənlər ürək xəstəliyi 
və insultdan əziyyət çəkmirlər. 

Ömrü uzadır
Amma çayı normasında və qaydasında 

içmək lazımdır. Gündə yaxşı dəmlənmiş  

3 fincan çay ürək-beyin xəstəliklərini 24 
faiz azaldır. Eləcə də, bu xəstəliklərdən 
ölüm riskini də aşağı salır. Söhbət, əlbət-
tə ki, qatqısı olmayan, təbii çaydan gedir. 
Dəmləndikdən 1 saat sonra onun faydasın-
dan danışmaq yersizdir.

Şəkəri normada sa layır
Bütün dünyada şəkər xəstələri həm 

şəkərli 1-ci tip , həm şəkərsiz 2-ci tip  
diabetdən əziyyət çəkirlər. Hər gün çay iç-
mək 2-ci tip diabet yaradan qan şəkərinin 
balansını saxlamağa imkan verir. Bir şərtlə 
ki, bu zaman çaya şəkər atmayasınız.

Kardioloqların fikrincə, yaxşı dəmlən-
miş çay damarların endotellərinin vəziyyə-
tini yaxşılaşdırdığı üçün qan təzyiqini də 
salır, beyin qan dövranını da yaxşılaşdırır. 
O, həmçinin depressiya və psixoloji prob-
lemlərdə faydalıdır.

ərifə ÜSE NOVA,  
alq qəzeti

ər a ca  m ll  t atr   0

3 mart 2023-cü il, cümə 15
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“AZƏRBAYCAN MELİORASİYA VƏ SU TƏSƏRRÜFATI” ASC-nin 
 Tikilməkdə Olan Meliorasiya və İrriqasiya Obyektlərinin Birləşmiş Müdiriyyəti 

“Əlicançay su anbarının xidmət sahəsinin (magistral və paylayıcı kanalların, meliorativ 
tədbirlərin) layihə sənədlərinin hazırlanması” işlərinin satın alınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Satınalan təşkilatın adı – Tikilməkdə 

Olan Meliorasiya və İrriqasiya Obyektləri-
nin Birləşmiş Müdiriyyəti.

Əlaqələndirici şəxs – Qulam Şamil 
oğlu Aslanov (S .A.A.).

Satınalan təşkilatın ünvanı- Bakı şəhə-
ri, Yasamal rayonu, Moskva prospekti 69a.

Əlaqələndirici şəxsin e-mail: tomio-
bm mst.gov.az

Əlaqə nömrəsi – (012) 31 0  6 .
Satınalma predimetinin adı - “Əlican-

çay su anbarının xidmət sahəsinin (ma-
gistral və paylayıcı kanalların, meliorativ 
tədbirlərin) layihə sənədlərinin hazırlan-
ması”.

Ünvanı – Şəki və Qax rayonlarının in-
zibati ərazisi.

İşlərin qısa təsviri – Ümumi su tutumu 
10  milyon kub metr, faydalı həcmi 100 
milyon kub metrdır. Əlicançay su anba-
rına yığılan su ilə Şəki və Qax rayonları-
nın ərazilərində yaradılacaq Aqroparka 
məxsus ümumi sahəsi 0706 hektar, 
suvarma netto sahəsi 36635 hektar olan 
ərazidə mütərəqqi suvarma texnikası və 
texnologiyaları tətbiq edilməklə qoz, ba-
dam, fındıq və zeytun bağları suvarma 
suyu ilə təmin ediləcəkdir. Texniki-iqtisadi 
əsaslandırmada layihə ərazisinin 15500 
hektar torpaqlarının meliorativ vəziyyəti-
nin yaxşılaşdırılması üçün kollektor-drenaj 
şəbəkəsinin tikintisi ilə zərərli duzlardan 
yuyulması, Acınohur gölündə mühafizə 
tədbirləri, eləcə də Şəki rayonunun 12 ya-
şayış məntəqəsinin 32 min nəfərə yaxın 
əhalisinin içməli su ilə təmin edilməsi və 
suyun əkin sahələrinə basqılı öz axımlı 
qapalı şəbəkə ilə verilməsi üçün sərf öl-
çən cihazlar və SCADA idarəetmə sistemi 
nəzərə alınmaqla layihə-smeta sənədləri-
nin hazırlanması. 

İşlərin yerinə yetirilmə müddəti 1  ay-
dır.

Tender təkliflərinin qiymətləndirməsi 
meyarları: 

Texniki təklif – 10 bal, o cümlədən id-
diaçı bağlanacaq satınalma müqaviləsinin 
yerinə yetirilməsi üçün avans ödənişi tələb 
etmədiyi halda, bu meyar üzrə müəyyən 
olunmuş maksimal 10 balla qiymətləndi-
riləcəkdir. Əgər iddiaçı tender təklifində 30 
faizdən artıq avans ödənişi tələb edərsə, 
o zaman həmin iddiaçının tender təklifi 
kənarlaşdırılacaqdır. 30 faiz və daha az 
avans ödənişi tələb olunan tender təklifi-
nin bu meyar üzrə alacağı bal aşağıdakı 
düstur əsasında hesablanacaq (30 – X)  
30x10 X – tender təklifində iddiaçı tərəfin-
dən tələb olunan avans ödənişinin müqa-
vilə qiymətinə nisbətdə faizi.

Ən az qiymət təklifi – 90 baldır.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-

der iştirakçıları lazımi kadr və maliyyə 
imkanlarına malik olmaqla yanaşı, iddiaçı 

son 10 (on) il ərzində baş podratçı (əsas 
layihəçi) kimi ən azı 2 oxşar iş görmə təc-
rübəsinə malik olmaqla bərabər cəmi 0 
min hektardan az olmamaq şərtilə melio-
rasiya və irriqasiya şəbəkələrinin yenidən 
qurulması və tikintisi üçün işçi layihənin 
tərtib olunmasını əhatə etməlidir (təh-
vil-təslim aktları və işbitirmə sənədləri təq-
dim etməlidirlər).

(iştirak haqqının məbləği “Dövlət 
 Satınalmaları haqqında “Azərbaycan 
Respublikası Qanunun 29.1 maddəsinə 
əsasən müəyyənləşdirilir).

İştirak haqqı 2500 (iki min beş yüz) 
manatdır.

Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda 
geri qaytarılmır.

İddiaçılar elektron portal vasitəsilə 
müəyyən edilmiş iştirak haqqını ödədikdən 
sonra tenderin əsas şərtlər toplusunu əldə 
edə bilərlər. 

Tikilməkdə olan Meliorasiya və İrriqa-
siya Obyektlərinin Birləşmiş Müdiriyyəti 

VÖEN – 1300300711 
H h- AZ 10 IBAZ 3 070019 97 

16100216 
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”nın Ya-

samal filialı
M h- AZ03NABZ013501000000000029
Kod- 05562
VÖEN- 9900001 1  
S I T : IBAZAZ2  (AZIPS-in üzvü) 
 İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər.
1. Tender təklifi təkliflərinin açıldığı 

gündən sonra ən azı 5 bank günü qüv-
vədə olmalıdır. Tender təklifi Azərbaycan 
dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 
tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir).

2. Tender təklifi qiymətinin 1 faizi məb-
ləğində tender təklifinin təminatı (bank 
zəmanəti, tender təklifinin qüvvədə olma 
müddətindən 30 bank günü çox qüvvədə 
olmalıdır (bank tərəfindən təqdim edilmə-
lidir).

3. Azərbaycan Respublikasında ver-
gilərə və digər icbari ödənişlərə aid yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin, ha-
belə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayan-
dırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi 
ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının 
Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş və-
zifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının 
mövcud olmaması haqqında müvafiq vergi 
orqanından arayış.

(vergi xidməti tərəfindən təqdim edil-
məli, qeydiyyat tarixi cari rüb ərzində ol-
malı, sənədin əslinin skan edilərək PD  
formatında yerləşdirilməsi və ya notarial 
təsdiq edilmiş surətinin PD  formatında 
yerləşdirilməsi zəruridir).

. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 

haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti.

(son maliyyə dövrünə olan məluma-
tı əks etdirməsi və sənədin əslinin skan 
edilərək PD  formatında yerləşdirilməsi 
və ya notarial təsdiq edilmiş surətinin PD  
formatında yerləşdirilməsi zəruridir).

5. İddiaçının son bir ildəki maliyyə və-
ziyyəti haqqında bank arayışı.

(bank tərəfindən təqdim edilməli, qey-
diyyat tarixi cari rüb ərzində olmalı, sənə-
din əslinin skan edilərək PD  formatında 
yerləşdirilməsi və ya notarial təsdiq edilmiş 
surətinin PD  formatında yerləşdirilməsi 
zəruridir).

6. İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə. 
(kommersiya və hüquqi şəxslərin dövlət 
qeydiyyatı reyestrindən çıxarış iddiaçı 
tərəfindən təqdim edilməli, nizamnamənin, 
dövlət reyestrindən çıxarışın və şəhadət-
namənin notarial qaydada təsdiq olunmuş 
surətinin skan edilərək PD  formatında 
yerləşdirilməsi zəruridir).

7. Rekvizitlər. (iddiaçının, bankın imza-
sı və möhürü ilə təsdiq edilməsi və PD  
formatında yerləşdirilməsi zəruridir).

. Satınalma prosedurlarının başlan-
masından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin, 
habelə işlərini idarə edənlərin, qulluqçula-
rının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud satınal-
ma müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas 
göstəricilərini yanlış göstərmələri ilə əlaqə-
dar cinayətə görə məhkum olunmaması, 
yaxud onların müvafiq peşə fəaliyyətləri ilə 
məşğul olmasının məhkəmə qaydasında 
qadağan edilməməsi.

(DİN və ya “Asan xidmət” tərəfindən 
təqdim edilməli, qeydiyyat tarixi cari rüb ər-
zində olmalı, sənədin əslinin skan edilərək 
PD  formatında yerləşdirilməsi və ya no-
tarial təsdiq olunmuş surətinin PD  forma-
tında yerləşdirilməsi zəruridir).

Sənədin verilmə tarixi elan verilmiş ay-
dan etibarən olmalıdır (ay ,il).

9. Müflis elan olunmaması, əmlakı üzə-
rinə həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş 
girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə 
kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs 
olmaması, öz əmlakından sərbəst və məh-
dudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, habelə 
ödəmə qabiliyyəti olması. (vergi xidməti 
tərəfindən təqdim edilməli, cari rübü əhatə 
etməli, sənədin əslinin skan edilərək PD  
formatında yerləşdirilməsi və ya notarial 
təsdiq olunmuş surətinin PD  formatında 
yerləşdirilməsi zəruridir).

10. Satınalma müqaviləsinin icrasını 
təmin etmək üçün müvafiq sahədə peşə-
karlığının, təcrübəsinin, texniki və maliyyə 
imkanlarının, işçi qüvvəsinin, idarəetmə 
səriştəsinin və etibarlılığının olması.

İddiaçının ixtisas göstəriciləri əsas 
şərtlər toplusunun 3-cü və “əsas şərtlər 

toplusunun məlumat xəritəsi” bölməsinin 
13.3. -ci bəndində verilmiş tələblərə uy-
ğun gəlməlidir. İxtisas göstəriciləri haqqın-
da məlumat əsas şərtlər toplusunun -ci 
və standart formalar” bölməsinin 7-ci “pod-
ratçının ixtisas göstəriciləri haqqında mə-
lumat” qoşmasında göstərilmiş forma və 
qaydada təqdim olunmalıdır.

İddiaçıların adları qeyd edilən işçi qü-
vvəsi haqqında əlavə olaraq aşağıdakı 
sənədlər təqdim edilməlidir.

- Layihənin baş mühəndisi haqqında – 
layihələndirdiyi bütün obyektlər üzrə siyahı 
cədvəli və hər bir obyekt üzrə ekspertiza-
dan keçən təsdiqedici sənəddə (ümumi 
izahat kitabında titul vərəqində və layihə 
cizgilərində künc ştampında) adı və imzası 
olan sənədin surəti.

- Topoqraf haqqında - layihələndirdiyi 
bütün obyektlər üzrə siyahı cədvəli və hər 
bir obyekt üzrə layihənin baş mühəndisi 
tərəfindən verilən texniki tapşırıq sənədin-
də adı və imzası olan sənədin surəti.

- Hidroloq haqqında - layihələndirdiyi 
bütün obyektlər üzrə siyahı cədvəli və hər 
bir obyekt üzrə layihənin baş mühəndisi 
tərəfindən verilən texniki tapşırıq sənədin-
də adı və imzası olan sənədin surəti.

- Mühəndis-hidrogeoloq haqqında - la-
yihələndirdiyi bütün obyektlər üzrə siyahı 
cədvəli və hər bir obyekt üzrə eksperti-
zadan keçən təsdiqedici sənəddə (mü-
həndis-geologiya bölməsi kitabının titul 
vərəqində) adı və imzası olan sənədin 
surəti.

- Ətraf mühit və iqlim dəyişmələri üzrə 
mütəxəssis haqqında - layihələndirdiyi bü-
tün obyektlər üzrə siyahı cədvəli və hər bir 
obyekt üzrə ekspertizadan keçən tədtiqe-
dici sənəddə (ekologiya bölməsi kitabının 
titul vərəqində) adı və imzası olan sənədin 
surəti.

- İqtisadçı-maliyyəçi (smeta üzrə 
mütəxəssis) haqqında - layihələndirdiyi 
bütün obyektlər üzrə siyahı cədvəli və hər 
bir obyekt üzrə ekspertizadan keçən təs-
diqedici sənəddə (tikintinin toplu smetası 
bölməsi kitabının titul vərəqində) adı və 
imzası olan sənədin surəti.

- Meliorasiya qurğularının planlaşdırıl-
ması və layihələndirilməsi üzrə mühəndis 
(TTL) haqqında - layihələndirdiyi bütün 
obyektlər üzrə siyahı cədvəli və hər bir ob-
yekt üzrə ekspertizadan keçən təsdiqedici 
sənəddə (tikintinin təşkili layihəsi bölməsi 
kitabının titul vərəqində) adı və imzası olan 
sənədin surəti  

- Nasos stansiyaları və mexaniki ava-
danlıqlar üzrə mühəndis haqqında - la-
yihələndirdiyi bütün obyektlər üzrə siyahı 
cədvəli və hər bir obyekt üzrə eksperti-
zadan keçən təsdiqedici sənəddə (nasos 
stansiyaları və mexaniki avadanlıqlar böl-

məsi kitabının titul vərəqində) adı və imza-
sı olan sənədin surəti.

- Elektrik mühəndisi haqqında - la-
yihələndirdiyi bütün obyektlər üzrə siyahı 
cədvəli və hər bir obyekt üzrə layihənin 
baş mühəndisi tərəfindən verilən texni-
ki tapşırıq sənədində adı və imzası olan 
sənədin surəti.

- Avtomatika mühəndisi haqqında - la-
yihələndirdiyi bütün obyektlər üzrə siyahı 
cədvəli və hər bir obyekt üzrə layihənin 
baş mühəndisi tərəfindən verilən texni-
ki tapşırıq sənədində adı və imzası olan 
sənədin surəti.

- İnşaat mühəndisi (konstruktor) 
haqqında - layihələndirdiyi bütün obyektlər 
üzrə siyahı cədvəli və hər bir obyekt üzrə 
ekspertizadan keçən təsdiqedici sənəddə 
(konstruksiya bölməsi üzrə vərəqin künc 
ştampında) adı və imzası olan sənədin 
surəti.

(iddiaçı tərəfindən təqdim edilməlidir).
11. İddiaçının mikro, kiçik və orta sa-

hibkarlıq subyektlərinin meyarlarına uyğun 
olması.

(Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Statistika Komitəsi tərəfindən təqdim olun-
malı sənədin əslinin skan edilərək PD  
formatında yerləşdirilməsi və ya notarial 
təsdiq edilmiş surətinin PD  formatında 
yerləşdirilməsi zəruridir ). 

Sənədin qüvvədə olma müddəti “Tələb 
olunan sənədlərin son təqdim olunma ta-
rixini əhatə etməlidir” (gün, ay və il).

12. İddiaçının müvafiq sahibkarlıq fəa-
liyyəti növünün həyata keçirilməsi və ya 
müəyyən hərəkətlərin yerinə yetirilməsi 
üçün müvafiq lisenziyaya və ya icazəyə 
malik olması. (Azərbaycan Respublikası-
nın İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən təqdim 
edilməlidir).

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxa-
rıdakı 3 və 13-cü sıralarda göstərilən 
sənədləri 19 aprel 2023-cü il saat  17.00-a 
(tender təkliflərinin açılışına 7 (yeddi) bank 
günü qalmış) qapalı zərfdə əsli və surəti 
olmaqla Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 
Moskva prospekti 69a nömrəli ünvana təq-
dim etməlidirlər. 

İddiaçılar tender təklifi və bank təmi-
natını isə 27 aprel 2023-cü il saat 17.00-a 
qədər (tender təkliflərinin açılışına 1 (bir) 
bank günü qalmış) ) qapalı zərfdə əsli və 
surəti olmaqla Bakı şəhəri, Yasamal rayo-
nu, Moskva prospekti 69a nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər. 

İddiaçıların təklifləri 2  aprel 2023-cü il 
saat 15.00-da açılacaqdır. 

Tender proseduru “Dövlət satınalmala-
rı haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

T

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

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

MÜSABİQƏ ELAN  EDİR
Müsabiqədə iştirak etmək 

istəyən şəxslər .asco.az 
səhifəsinə daxil olmaqla elanlar 
bölməsindən əlavə sənədləri və 
ətraflı məlumat əldə edə bilər-
lər. Müraciət üçün son müddət 
1  mart 2023-cü il Bakı vaxtı ilə 
saat 17.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 
2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib 

olunmalıdır (xarici dildəki tender 
təklifləri Azərbaycan dilinə tər-
cümə edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təq-
dim olunan zərflər açılmadan 
geri qaytarılacaqdır.

Əlaqə telefonu- (012) 0 -
37-00, daxili- 1071.

Ünvan- Bakı, Mikayıl sey-
nov küçəsi 2.

Səhnə həyatın güzgüsüdür

Şərqdə maarif və mədəniyyət Günəşi kimi doğmuş ilk milli teatr Azərbaycanda 
yaranıb. 1873-cü il martın 10-da Bakı Realnı Məktəbinin teatr həvəskarları truppası 
tərəfindən Mirzə Fətəli Axundzadənin “Sərgüzəşti-vəziri-xani Lənkəran” komediyası 
tamaşaya qoyulub. Möhkəm əsaslar üzərində formalaşan Azərbaycan teatrı tədricən 
inkişaf edərək bugünkü mükəmməl səviyyəsinə çatıb. 

Milli teatrımızın təşəkkülü elə bir 
vaxtda baş vermişdi ki, ictimai-siyasi 
hadisələr fonunda köklü dəyişikliklər 
baş verirdi, böyük maarifçi Mirzə ətəli 
Axundzadə ədəbiyyatımıza dram janrı-
nı gətirmişdi və eyni zamanda xalq te-
atrı peşəkar milli teatra çevrilirdi.   

Prezident İlham Əliyevin peşə-
kar milli teatrımızın 150 illiyinin qeyd 
olunması ilə bağlı imzaladığı 3 fevral 
 2023-cü il tarixli sərəncamda qeyd edi-
lir ki, ötən əsrin 70-ci illərində ziyalıların 
Bakı, Şuşa, Şəki, Lənkəran, Naxçıvan, 
Tiflis və İrəvanda təşkil etdikləri tama-
şalar bu şəhərlərin mədəni həyatında 
mühüm rol oynayıb. Daim fəal mövqeyi 
ilə seçilən Azərbaycan teatrı ictimai fik-
rin ön sıralarında dayanıb, cəmiyyətin 
mədəni tərəqqisinə və milli şüurun inki-
şafına əhəmiyyətli təsir göstərib. Ədəbi 
fikir tariximizin görkəmli nümayəndələri 
xalqa müraciət üçün teatr səhnəsindən 
yüksək xitabət kürsüsü kimi istifadə 
ediblər.

Xalqımızın mədəni sərvəti hesab 
olunan teatrın ilk işartılarının daha əv-

vəlki vaxtlara təsadüf etdiyi də bəllidir. 
İlk tamaşaların hələ ötən əsrin 0-cı 
illərində Şuşada oynanıldığı barədə 
ehtimallar var. Bir qədər sonra Şa-
maxıda ilk teatr binası tikilib. Xalq ar-
tisti, Akademik Milli Dram Teatrının ak-
tyoru,  Prezidentin fərdi təqaüdçüsü Əli 
Nur “Xalq qəzeti”nə yazdığı məktubda 
qeyd edir ki, Kavkaz  qəzetinin 6 iyul 
1 5 -ci il tarixli sayında Şamaxıda 
tamaşa oynanıldığı barədə məlumat 
var.  Xəbərdə yazılıb ki, Şamaxı ziya-
lıları 1 57-ci il dekabrın 6-da xeyriyyə 
məqsədilə tamaşa veriblər. Tama-
şadan əvvəl dekorasiyalar çəkiblər, 
tələm-tələsik afişalar yazıblar. Dalba-
dal beş tamaşa oynanılıb.  

Təəssüf ki, nə Şuşada, nə də Şa-
maxıda göstərilən tamaşaların hansı 
əsərlər əsasında oynanıldığı, kimlər 
tərəfindən hazırlandığı, ifaçıların kimli-
yi barədə əldə hər hansı bir afişa, proq-
ram, məlumat və ya resenziya  yoxdur. 
Ona görə də milli peşəkar teatrımızın 
təşəkkülünü 1 73-cü ildən daha əvvəl-
ki tarixindən götürmək elmi-tədqiqat və 

tarixi dürüstlük baxımından əsassızdır. 
Bəlkə də nə vaxtsa həmin tamaşala-
rın göstərilmə tarixlərini təsdiqləyən 
sənədləri əldə etmək mümkün olacaq.  

Elə buradaca vurğulayaq ki, dövlət 
başçısının peşəkar milli teatrın 150 il-
lik yubileyinin qeyd edilməsi barədə 
sərəncam imzalaması teatrlarımız 
üçün çox əlamətdar hadisədir. Bu gün 
Azərbaycan teatrı üçün nəinki Bakıda, 
digər şəhərlərimizdə zəruri şəbəkə 
var, bu sənət məbədlərinin hamısında 
peşəkar səviyyəli tamaşalar qoyulur, 
yüksək səhnə mədəniyyətinə ma-
lik sənətkarlar və istedadlı rejissorlar 
fəaliyyət göstərir. Teatr kollektivlərimiz 
dünya təcrübəsindən uğurla bəhrələ-
nir, repertuarlarında bəşəri məzmun-
lu, humanist ideyalı əsərlərə xüsusi 
yer ayırır, tamaşaçılarda zəruri estetik 
zövq formalaşdırmaq kimi şərəfli iş gö-
rürlər.   

Bəli, bu aparıcı sənət sahəsinin 
daha da inkişaf etdirilməsi Azərbaycan 
dövlətinin mədəniyyət siyasətinin əsas 
prioritetlərindən biridir. Hazırda özünün 
şanlı yubileyinə hazırlaşan peşəkar te-
atrlarımızın daha böyük sənət uğurları 
qazanacağına inam böyükdür.

Ə ƏCƏ A  
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9
9 A  də-

yişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən 
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi 
yerlərdə az çiskinli olacağı ehtimalı var. Arabir 
güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək, səhər mülayim 
cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 3-6 , gün-
düz -13  isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 770 mm civə 
sütunundan 762 mm civə sütununa enəcək, nisbi 
rütubət 70- 0 faiz olacaq. 

9 C
 əsasən 

yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə 
arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. 
Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 0-5  isti, bəzi yerlərdə -dək 
şaxta, gündüz 10-15  isti olacaq. 

9 A

 bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, sulu qar, 
qar yağacağı, duman olacağı gözlənilir. Mülayim 
şərq küləyi əsəcək. Gecə 0-5  isti, bəzi yerlərdə 
2 -dək şaxta, gündüz -13  isti olacaq. 

9 Z C
Z  bəzi yer-

lərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı, duman 
olacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 1-6 , gündüz -13  isti, yüksək dağlıq əra-
zilərdə gecə 7 -dək, gündüz 3 -dək şaxta olacaq. 

9 T
 bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, qar 

yağacağı gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar yağaca-
ğı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə 
3- , gündüz 10-15  isti olacaq. 

9 Z
A

 bəzi 
yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, duman olacağı 
gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı 
var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə 3-7 , gün-
düz -13  isti, dağlarda gecə 2-5  şaxta, gündüz 2  
şaxtadan 3 -dək isti olacaq. 

9 A
A

 bəzi yerlərdə arabir yağış 
yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Bəzi 
yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi 
əsəcək. Gecə - , gündüz 12-17  isti olacaq. 

9 A
 bəzi yerlərdə arabir yağış ya-

ğacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Bəzi 
yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 3-6 , gündüz 12-17 , dağlarda gecə 

-6 , gündüz 7-12  isti olacaq. 

3 mart 2023-cü il, cümə16

Zukerberqin 
“süni intellektli 
media” layihəsi 

Mark Zukerberq süni 
intellektin tezliklə WhatsApp, 
Messenger, Instagram və 
Meta kimi sosial media 
platformalarına da tətbiq 
olunacağını açıqlayıb. 

Qeyd edək ki, o, sosial media-
dakı paylaşımında bu texnologiya 
ətrafında yaxşı təcrübələr yaratma-
ğa yönəlmiş yeni komandanın fəa-
liyyətə başladığını elan edib.

O, daha sonra şirkət daxilin-
də süni intellekt üzərində işləyən 
komandanın  toplaşaraq, Meta, 
İnstaqram filtrlərindən reklamlara, 
 videolardan mətn yaratmağa qə-
dər bir çox sahədə süni intellektin 
imkanlarından yararlanacağını və 
sosial şəbəkədə insanlara kömək 
etmək məqsədilə tam inkişaf etmiş 
“süni intellektli insanlar” yaradacaq-
larını bildirib.

A ƏCƏ A

Azərbaycan Dillər niversitetinin 
professor-müəllim heyəti və Həmkar-
lar İttifaqı Komitəsi beynəlxalq mü-
nasibətlər kafedrasının baş müəllimi 
 Emil  Qasımova anası 

RƏHİLƏ A M

vəfatından kədərləndiklərini bildi-
rir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Yazıçı-publisist Şəmistan Nəzirli 
yaxın dostları Etibar və İmran Hüsey-
nov qardaşlarına ataları

HAML T HÜS Y V

vəfatından kədərləndiyini bildirir 
və dərin hüznlə başsağlığı verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

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

cü il üçün abunə 
yazılışı kampaniyasını 

davam etdirir!
Abunə respublikanın bütün poçt şöbələri və mətbu-

at yayımı ilə məş ul olan firmalar tərəfindən aparılır

Qəzetə abunə yazılmaq üçün aşa ıda östərilən 
mətbuatyayımı qurumlarına müraciət etmək olar  

 Azərpoçt  MMC ( 2)- - -  ( )-22 - 2-
2  Qaya  firması ( 2)- -77-  ( )-2 - -

 Azərmətbuatyayımı  ASC ( 2)- - -2
 SƏMA-M  MMC ( 2)- - 2- 2  ( )- - -
 İYA  LTD ( 2)- 7-7 -  ( )- -77-
 PR SSİ RM  MMC ( 2)- - - 2  ( ) - - -

 ll   2 0 ü  rm  r  ma at ə ə  ə  ma at

 a l   2 0 altm   ma at r  ə  ma at  

3 a l   3 20 t  r ma at rm  ə  ma at  

 
al  ə t

rmətl  a ə lər

Abunə yazılışı ilə əlaqədar hər hansı bir 
problemlə rastlaşsanız  nömrəli 

telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz.

rmətl  c lar
  

rə  ama   
a a ə əcə  

T
Z

Z

Z

Turun digər iki qarşılaşması isə 
 sabah “Səbail” – “Sumqayıt” və “Sabah” 
– “Kəpəz” komandaları arasında baş 
tutacaq. “Səbail” – “Sumqayıt” görüşü 
saat 16:00-da ASCO Arenada, “Sabah” 
– “Kəpəz” matçı isə saat 1 :30-da Bank 
Respublika Arenada baş tutacaq. 

XXV turun son qarşılaşmaları isə 
martın beşində “Qəbələ” – “Qarabağ”  və  
“Neftçi” – “Turan Tovuz” komandaları ara-
sında baş tutacaq “Qəbələ” – “Qarabağ” 
matçı saat 17:00-da Qəbələ şəhər stadio-
nunda, “Neftçi” – “Turan Tovuz” oyunu isə 
saat 19:30-da “Bakcell Arena”da keçirilə-
cək.

ülə lər m   
ə ə ə  t r r ə 

A

Sərbəst güləş üzrə yarışda məşqçilər 
Arif Abdullayevlə Rövşən Hacıyevin rəh-

bərliyi altında İntiqam Vəlizadə (61 kq), 
Orxan Abasov, Abubakr Abakarov (hər iki-
si 6 kq), İbrahim Yusubov (92 kq), Rahid 
Həmidli və Georgi Meşvildişvili (hər ikisi 
125 kq) mübarizəyə qoşulublar. 

Qadın güləşi üzrə millimizin baş 
məşqçi əvəzi Rövşən mudovun rəhbər-
liyi ilə 3 xanım idmançımız ölkəmizin adını 
ləyaqətlə təmsil edəcək. Sofiyada Mariya 
Stadnik, Türkan Nəsirova (hər ikisi 50 kq) 
və Elis Manolova (62 kq) Bolqarıstanda 
uğur qazanmağa çalışacaq.

Qeyd edək ki, III dərəcəli beynəlxalq 
hakim Elgün Məmmədov turnirdə ədaləti 
qoruyacaq.

 - a   
r t  ələ ə 

A

T

Azərbaycan Basketbol ederasiya-
sından aldığımız məlumatda qeyd edilir 
ki, gərgin keçən oyunun sonunda  91- 5  
hesablı qələbə qazanan “NTD BK” bas-
ketbolçuları yenidən çempionatın vahid 
liderinə çevriliblər. Matçda ən məhsuldar 
basketbolçular:  “NTD BK”-dən Ceremi 
Heys  (2  xal, 11 ribaund ), “Gəncə BK”-
dən isə  Kollin Törner (23 xal, 7 ribaund) 
olublar.

Qeyd edək ki, 20-ci turun digər oyun-
ları (“AAA  Xırdalan BK” – “Olimpik Şəki 
BK”, “Sabah BK” – “Sərhədçi PİK”, “Zirvə 
Astara BK” – “Neftçi İK”)  və 5 mart ta-
rixlərində keçiriləcək.

A A RZƏ

İdman xəbərləri

Türkiyə G-20 toplantısında 
Dünən Nyu-Dehlidə “Böyük İyirmilik” (G-20) ölkələri XİN 

başçılarının görüşü keçirilib. Türkiyə XİN başçısı Mövlud Çavuşoğlu 
da toplantıda iştirak etmək üçün Hindistana gedib. Məlumatı 
“Anadolu” verib. 

Tədbirdə çıxış edən a-
vuşoğlu deyib ki, BMT TŞ, 
ÜST, Ümumdünya Ticarət 
Təşkilatı və beynəlxalq ma-
liyyə institutlarında genişmiq-
yaslı islahatlar aparılmalıdır. 
Onun sözlərinə görə, Türkiyə 
çoxqütblü dünyanın möhkəm-
lənməsində maraqlıdır.  

Tədbir çərçivəsində a-
vuşoğlu R  XİN başçısı Ser-
gey Lavrovla görüşüb. Görüş-
də Suriya ətrafındakı vəziyyət, 
Dəməşq və Ankara arasında 
münasibətlərin normallaşdırıl-

ması istiqamətində regionun 
maraqlı dövlətlərinin fəaliyyəti, 
eləcə də taxıl dəhlizi ilə bağlı 
məsələlər müzakirə edilib. 

Ukrayna diversantları Rusiyada
Dünən Rusiyanın Bryansk vilayətinə silahlı hücum edilib. 

Ölkə mətbuatının məlumatına görə, vilayətin Klimov rayonuna 
Ukraynadan, təxminən, 50 nəfərdən ibarət diversiya qrupu daxil olub. 
Rayonun Lyubeçan kəndində mağazada 6 yerli sakin girov götürülüb. 
Məlumatı “İnterfaks.ru” verib. 

Rusiya Müdafiə Nazirli-
yi və ederal Təhlükəsizlik 
Xidmətinin bölmələri dövlət 
sərhədini pozmuş silahlıların 
məhv edilməsi üzrə əməliyyat 
aparıb. Klimov rayonu k-
raynanın erniqov vilayəti ilə 
həmsərhəddir.

Bryanskın qubernatoru 
Aleksandr Boqomaz deyib ki, 

diversantlar hərəkətdə olan 
avtomobilə atəş açıb, nəticədə 
bir nəfər həlak olub, 10 yaşlı 
uşaq yaralanıb. Şahidlər isə 
bildiriblər ki, Suşanı kəndində 
dörd nəfər girov götürülüb. 

Bəzi məlumatlara görə, 
2022-ci ilin avqustunda yara-
dılmış krayna Ərazi Müda-
fiəsi Qüvvələrinin Beynəlmiləl 
Legionunun tərkibinə daxil 
olan “Rus könüllülər korpusu” 
məsuliyyəti öz üzərinə götü-
rüb.

Rusiya Prezidenti Vladi-
mir Putin Bryanska hücumla 
əlaqədar Təhlükəsizlik Şurası-
nın təcili iclasını çağırıb.

İran dünyaya başağrısı yaradır 
İran təkcə Yaxın Şərq üçün təhdid deyil, həm də bütün dünya 

üçün problem yaradır. Belə bir bəyanatla ABŞ-ın müdafiə nazirinin 
köməkçisi Dana Stroll çıxış edib.

Stroll Tehran və Moskva 
arasında hərbi əməkdaşlığın 
genişlənməsinə və xüsusən 
də İranın Rusiya ordusuna pi-
lotsuz uçuş aparatları vermə-
sinə diqqət çəkərək, İran və 
Rusiyanın məkrli əməkdaşlı-
ğına qarşı mübarizə aparmaq 
üçün qlobal koalisiya yaratma-
ğa çağırıb.

“İranın kraynada öyrən-
diyi və təkmilləşdirdiyi taktika, 
üsul və prosedurların bir gün 
Yaxın Şərqdəki tərəfdaşları-

mıza qarşı istifadə olunaca-
ğını güman etmək ağlabatan-
dır”, – Stroll bildirib.

İraq türkmanlara  
dil azadlığı verdi 

İraqda türkmanların yığcam yaşadıqları Kərkuk əyalətində rəsmi 
yazışmalarda və dövlət idarələrində türk dilinin istifadəsinə icazə 
verən qərar qəbul edilib. İraqın Baş naziri Məhəmməd Şiya Əlsudani 
bununla bağlı qərar imzalayıb.

Türkiyə KİV-in məlumatına 
görə, bir müddət əvvəl  türk-
manların yaşadıqları bölgə-
də rəsmi olaraq yalnız ərəb 
və kürd dillərindən istifadəyə 

icazə verilib. Yeni qərar türk-
manların ciddi etirazlarından 
sonra qəbul edilib.

Ə RCA

Beynəlxalq həyat

İlk ərəb astronavt
Amerika Birləşmiş Ştatları, Birləşmiş Ərəb 

Əmirlikləri və Rusiya astronavtlarının birgə kosmik 
missiyasına start verilib. Onları Beynəlxalq Kosmik 
Stansiyaya çatdıracaq “SpaceX” kompaniyasının 
“Falcon” raketi ABŞ-nin Kennedi Kosmik Mərkəzindən 
fəzaya buraxılıb.

Altı ay davam 
edəcək kosmik 
missiya kos-
mik fəzada yeni 
 tədqiqatlar apara-
caq. BƏƏ-dən olan 
Sultan Əl-Neyadi 
uzunmüddətli kos-

mik səyahətə yollanan ilk ərəb astronavt olub.
Bu kosmik missiya ötən ilin oktyabrından bəri Bey-

nəlxalq Kosmik Stansiyada olan ABŞ–Rusiya–Yaponiya 
astronavtlarını əvəz edəcək. Missiyanın rəhbəri Stefen 
Bouen bildirib ki, krayna müharibəsi ilə əlaqədar ABŞ 
ilə Rusiya arasında gərginliyə baxmayaraq, iki ölkə kos-
mos sahəsində əməkdaşlığı davam etdirir.

ABŞ PUA-ları hədəfi üzdən tanıyacaq
ABŞ pilotsuz uçuş aparatları üçün süni intellektlə 

üztanıma texnologiyasını tətbiq etməyə hazırlaşır.
Belə ki, ölkənin 

hərbi hava qüvvələri-
nin avtonom pilotsuz 
uçuş aparatları üçün 
süni intellekt əsaslı 
üztanıma texnologiya-
sı hazırladığı bildirilir. 
Müdafiə Nazirliyi və 
“RealNet orks” şirkəti 
arasında bağlanan müqaviləyə əsasən, üztanıma ilə təchiz 
edilmiş pilotsuz təyyarələr xüsusi əməliyyatlar personalı 
tərəfindən yerli axtarış əməliyyatları və kəşfiyyat məlumat-
larının toplanması üçün istifadə olunacaq.

Qeyd edək ki, dronların bu funksiya ilə təmin olunması  
xəbəri artıq çoxları tərəfindən narahatlıqla qarşılanıb. ün-
ki bu, ABŞ-ın pilotsuz uçuş aparatları ilə bir insanı hədəfə 
ala biləcəyi ehtimalını doğruldur.

Səadət R AY VA  alq qəzeti

Texnologiya yenilikləri

Hava proqnozu


