
a q qə et
    mart cü  ba ar ü ə k ct ma ya  əşr

ə ç  ərbayca  e b ka  re e t  ş ər arə  və qə et  re ak ya heyət

Müstəqil siyasət,  
qətiyyətli diplomatiya

Şərq–Qərb qarşıdurması, 
yoxsa yeni “soyuq müharibə?”
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a q qə et   a q  qə et

Sahibkarlığa dəstək  
mexanizmi yenidən qurulur

Pașinyan hansı 
“blokada”dan danıșır? 

Bitərəflərin mina 
təhlükəsinə qarşı həmrəyliyi 

Xarici jurnalistlər 
Gəncədə və Füzulidə 

Günün mübarək, 
Azərbaycan idmanı! 

Prezident İlham Əliyev:
2020-ci ildə Azərbaycan ərazi bütövlüyü-
nü və tarixi ədaləti hərbi-siyasi yolla bərpa 
etdi və Təhlükəsizlik Șurası qətnamələrinin 
icrasını özü təmin etdi. Yəqin ki, bu hadisə 
BMT-nin əsası qoyulandan bəri dünyada ilk 
dəfə idi baș verirdi.

Cənab Şolts,  
yoxsa cənab Şults?!

Hitlerin Britaniya həsədi – təcrübə 
mənbəyi, sevgi, yoxsa xəstəlik?

Günün sözü

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

Kütləvi zəhərlənmələr  
nə ilə bağlıdır?

“Sanksiya 
dəyənəyi” havada 

hələ çox yellənəcək 

Kinofabrikdən başlanan milli kino yaradıcılığı

Qoşulmama Hərəkatının gündəmi – 
Bakı Zirvəsindən dünyanın fəthi
Beynəlxalq mediada Azərbaycan gündəliyinə baxış 
Beynəlxalq aləm 

Qoşulmama Hərəkatının 
COVID-19-a qarşı mübarizə 
üzrə Təmas Qrupunun martın 
2-də Bakıda keçirilmiş Zirvə 
görüşündən danışır. Dünyanın 
ayrı-ayrı media orqanlarının, 
eləcə də ekspert dairələrinin 
mövzuya yanaşmasındakı 
fikirlərini təhlil edərkən üç 
məqamın üzərində dayanmaq 
mümkündür: 1. Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin şəxsi 
keyfiyyətlərinin qabardılması, 
onun QH-ni beynəlxalq 
ədalətin yüksək səslə bəyan 
edildiyi tribunaya çevirməsi.  
2. Zirvə görüşünün yüksək 
səviyyədə təşkili ilə Qoşulmama 
Hərəkatının beynəlxalq 
miqyasdakı nüfuzunun artması. 
3. Azərbaycanın QH-yə dünya 
üzrə əlahiddə təşkilat statusu 
qazandırması. 

Əlbəttə, dövlətimizin başçısı-
nın zirvə görüşündəki anti-Fransa 
tezisləri də kifayət qədər yüksək 
səslə tira lanmaqdadır. Bu fonda 
dünya mediası Fransanın müxtə-
lif illərdə Afrika ölkələrində həyata 
keçirdiyi soyqırımı cinayətlərinə 
də diqqət ayırmaqdadır. Bakı zir-
vəsi mövcud xüsusda, bir növ, 
katalizator rolunu oynadı desək, 
yanılmarıq. 

Məsələn, Moldovanın “Noi” 
xəbər portalındakı “Əliyev: Fransa 

qanlı müstəmləkə cinayətlərinə 
görə üzr istəməlidir” sərlövhəli 
məqalədə qeyd olunub ki, Qoşul-
mama Hərəkatı Qəmər Adaları 
İttifaqının Fransanın müstəmləkə 
hakimiyyəti altında qalmaqda 
davam edən Mayot adası üzə-
rində şəksiz suverenliyini həmişə 

dəstəkləyib. Məqalədə Prezident 
İlham Əliyevə istinadla yazılıb 
ki, Fransanın Avropadan kənar -
da idarə etdiyi ərazilər fransız 
müstəmləkə imperiyasının iyrənc 
qalıqlarıdır. “Biz, həmçinin Fran-
sanı 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 eti-
raf etməyə çağırırıq”, – deyə döv -
lətimizin başçısının söylədikləri 
olduğu kimi verilib.
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5 mart 2023-cü il, bazar2 RƏSMİ
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və institusional 

islahatların sürətləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 2014-cü il 16 aprel tarixli 152 nömrəli, 
“Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı əlavə tədbirlər və “Mədəniyyət 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 1998-ci il 16 aprel tarixli 698 nömrəli Fərmanının ləğvi haqqında” 2014-cü il 14 may tarixli 
162 nömrəli, “ADA” Universitetinin Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2014-cü il 8 iyul tarixli 

211 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə Monteneqronun Təhsil Nazirliyi arasında təhsil 
sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə” 2014-cü il 17 noyabr tarixli  

359 nömrəli, “Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2014-cü il 
26 dekabr tarixli 432 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Heydər Əliyev Mükafatı Komissiyasının yeni 

tərkibinin müəyyən edilməsi haqqında” 2015-ci il 8 aprel tarixli 499 nömrəli, “Azərbaycan Ordusunun Təlim 
və Tədris Mərkəzinin Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2015-ci il 13 avqust tarixli  

583 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən, fəaliyyət sahələrinə 
uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinə qrant verə bilən qurumların siyahısının 

təsdiq edilməsi haqqında” 2015-ci il 21 oktyabr tarixli 654 nömrəli və “Publik hüquqi şəxslər haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 97-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə”  

2016-cı il 3 fevral tarixli 759 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
zərbaycan Respublikası onstitusiyası-

nın -cu maddəsinin -ci bəndini rəhbər 
tutaraq, “ zərbaycan Respublikasında elm və 
təhsil sahəsində idarəetmənin təkmilləşdiril-
məsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” zər-
baycan Respublikası rezidentinin -ci il 

 iyul tarixli  nömrəli ərmanının icra-
sını təmin etmək məqsədilə qərara a ram  

1. “ qrar sahədə idarəetmənin təkmilləş-
dirilməsi və institusional islahatların sürətlən-
dirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” zər-
baycan Respublikası rezidentinin -cü 
il  aprel tarixli  nömrəli ərmanının 

zərbaycan Respublikasının Qanunverici-
lik Toplusu, ,  , maddə  ,  

   kitab , maddə ,  , maddə  
,  , maddə  ,  , maddə  

 . -ci bəndində “Təhsil” sözü “Elm və Təh-
sil” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. “Mədəniyyət haqqında” zərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı 
əlavə tədbirlər və “Mədəniyyət haqqında” 

zərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 
edilməsi barədə” zərbaycan Respublikası 

rezidentinin -ci il  aprel tarixli  
nömrəli ərmanının ləğvi haqqında” zərbay-
can Respublikası rezidentinin -cü il  
may tarixli  nömrəli ərmanının zərbay-
can Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 

,  , maddə  ,  , maddə 
 ,  , maddə ,  , maddə 
 ,  , maddə  . -ci bəndində 

“Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

3. zərbaycan Respublikası rezidentinin 
-cü il  iyul tarixli  nömrəli ərmanı 

zərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, ,  , maddə  ,  , 
maddələr , ,  , maddə  , 

 , maddə ,  , maddə ,  , mad-
də  ,  , maddə  ,  , 
maddə  ilə təsdiq edilmiş “ D ” Uni-
versitetinin izamnaməsi”nin . -cı bəndinin 

üçüncü abzasının ikinci cümləsində “təhsil” 
sözü “elm və təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. “ zərbaycan Respublikasının Təhsil 
azirliyi ilə Monteneqronun Təhsil azirliyi 

arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqın-
da Sazişin təsdiq edilməsi barədə” zərbay-
can Respublikası rezidentinin -cü il 

 noyabr tarixli  nömrəli ərmanının 
zərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, ,  , maddə  -ci his-
səsində “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

5. zərbaycan Respublikası rezidentinin 
-cü il  dekabr tarixli  nömrəli ər-

manı zərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, ,  , maddə  

,  , maddə ,  , maddə  
,  , maddələr , ,  , maddə 
 ,  , maddə  ,  , 

maddə ,  , maddə ,  , maddə 
 ,  , maddə ,  , maddə 

,  , maddə  ,  , maddə , 
 , maddə  ilə təsdiq edilmiş “Bakı o-

reoqrafiya kademiyasının izamnaməsi”nin 
. -cü, . -cü bəndlərində, . -cı bəndinin 

beşinci cümləsində, . -cü bəndinin dördüncü 
cümləsində, . -cı bəndinin üçüncü cümləsin-
də, . -ci bəndində və . . -cü yarımbəndi-
nin birinci cümləsində “Təhsil” sözü “Elm və 
Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

6. “ zərbaycan Respublikasının Heydər 
liyev Mükafatı omissiyasının yeni tərkibi-

nin müəyyən edilməsi haqqında” zərbaycan 
Respublikası rezidentinin -ci il  aprel 
tarixli  nömrəli ərmanının zərbay-
can Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 

,  , maddə  ,  , maddə 
 ,  , maddə  ,  , mad-

də  ,  , maddə  -ci hissə-
sində “təhsil” sözü “elm və təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

7. zərbaycan Respublikası rezidenti-
nin -ci il  avqust tarixli  nömrəli 

ərmanı zərbaycan Respublikasının Qa-
nunvericilik Toplusu, ,  , maddə  

,  , maddə  ,  , mad-
də  ,  , maddə  ,  , 
maddə  ,  , maddə  ,  

 , maddə  ilə təsdiq edilmiş “ zərbay-
can Ordusunun Təlim və Tədris Mərkəzinin 

izamnaməsi”nin . -ci, . -cu bəndlərində 
və . -cü bəndinin birinci cümləsində “Təh-
sil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edil-
sin.

8 .  zərbaycan Respublikası rezidentinin 
-ci il  oktyabr tarixli  nömrəli ər-

manı zərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, ,  , maddə  

,  , maddə  ,  , maddə 
 ,    kitab , maddələr , 
 ,  , maddə  ilə təsdiq edilmiş 

“ zərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsin-
dən maliyyələşdirilən, fəaliyyət sahələrinə uy-
ğun olaraq zərbaycan Respublikasının hüquqi 
və fiziki şəxslərinə qrant verə bilən qurumla-
rın Siyahısı”nın -ci hissəsində “Təhsil” sözü 
“Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

9. “ ublik hüquqi şəxslər haqqında” zər-
baycan Respublikasının -ci il  dekabr 
tarixli - Q nömrəli Qanununun tətbiqi 
barədə” zərbaycan Respublikası reziden-
tinin -cı il  fevral tarixli  nömrəli 

ərmanının zərbaycan Respublikasının Qa-
nunvericilik Toplusu, ,  , maddə  

,  , maddə  ,  , maddə 
,    kitab , maddə ,  , maddə 

 ,  , maddə  ,  , 
maddə  . . -ci və . . -ci yarımbəndlə-
rinin ikinci abzaslarında “Təhsil” sözü “Elm 
və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

İlham ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 3 mart 2023-cü il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı məsələlərinə baxılması və 
onların həlli qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” 1999-cu il 30 avqust tarixli 189 nömrəli, 

“Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi 
tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə”  

2000-ci il 6 mart tarixli 297 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi 
haqqında” 2000-ci il 13 iyun tarixli 349 nömrəli, “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların 

qanunsuz dövriyyəsi və narkomanlığın yayılması ilə mübarizə üzrə Proqramın təsdiq edilməsi barədə”  
2000-ci il 15 iyul tarixli 371 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, 

qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun və həmin Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsinin tətbiq 

edilməsi barədə” 2000-ci il 25 avqust tarixli 388 nömrəli, “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili  
(xüsusi təhsil) haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2001-ci il 19 iyul tarixli  
540 nömrəli və “Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamənin 

təsdiq edilməsi barədə” 2001-ci il 20 iyul tarixli 544 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
zərbaycan Respublikası onstitusiyası-

nın -cu maddəsinin -ci bəndini rəhbər 
tutaraq qərara a ram  

1. zərbaycan Respublikası rezidenti-
nin -cu il  avqust tarixli  nömrəli 

ərmanı zərbaycan Respublikasının Qa-
nunvericilik Toplusu, ,  , maddə  

,  , maddə  ,  , maddə ,  
 , maddə  ,  , maddə  ,  
 , maddə  ,  , maddə  

,  , maddə ,  , maddə  
,  , maddə  ,    kitab , 

maddə  ,  , maddə  ilə təsdiq 
edilmiş “ zərbaycan Respublikasının vətən-
daşlığı məsələlərinə baxılması və onların həlli 
qaydaları haqqında sasnamə”nin -ci hissə-
sinin beşinci abzasında “Təhsil” sözü “Elm və 
Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. “ zərbaycan Respublikasının ilə 
Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə min-
məsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə 
məsələləri haqqında” zərbaycan Respubli-
kası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” zər-
baycan Respublikası rezidentinin -ci il 
 mart tarixli  nömrəli ərmanının zər-

baycan Respublikasının Qanunvericilik Top-
lusu, ,    kitab , maddə  ,  

 , maddə ,  , maddə ,  , 
maddə  ,  , maddə  , 

 , maddə  ,  , maddə  
,  , maddə ,  , maddə  
,  , maddə ,  , maddə ,  

 , maddə  ,  , maddə ,  
 , maddə  ,    kitab , mad-

də  ,  , maddə  . -cü və 
. -ci bəndlərində “Təhsil” sözü “Elm və 

Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.
3. “ zərbaycan Respublikasında təh-

sil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında” 
zərbaycan Respublikası rezidentinin -

ci il  iyun tarixli  nömrəli ərmanının 
zərbaycan Respublikasının Qanunverici-

lik Toplusu, ,  , maddələr , ,  

   kitab , maddə  ,  , mad-
də  ,  , maddə  ,  , 
maddə  ,  , maddə  ,  

 , maddə  ,  , maddə  , 
 , maddə ,  , maddə  ,  
 , maddə  ,  , maddə  

,  , maddə  -ci, -ci hissələ-
rində və -cu hissəsinin birinci abzasında 
“Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

4. zərbaycan Respublikası rezidentinin 
-ci il  iyul tarixli  nömrəli ərma-

nı zərbaycan Respublikasının Qanunveri-
cilik Toplusu, ,  , maddə  ,  

 , maddə  ,  , maddə  ,  
 , maddə  ,  , maddə  

,  , maddə  ,  , maddə , 
   kitab , maddə  ilə təsdiq edilmiş 

“ arkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin 
və prekursorların qanunsuz dövriyyəsi və nar-
komanlığın yayılması ilə mübarizə üzrə roq-
ram”ın . – . -cü, . -cu və . -cu bəndlə-
rinin “ craçı orqan” sütununda “Təhsil” sözü 
“Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

5. “ zərbaycan Respublikasının əzaların 
crası Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə 

minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə 
məsələləri haqqında” zərbaycan Respublika-
sı Qanununun və həmin Qanunla təsdiq edil-
miş zərbaycan Respublikasının əzaların 
crası Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” 
zərbaycan Respublikası rezidentinin -

ci il  avqust tarixli  nömrəli ərmanında 
zərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, ,    kitab , maddə  
,  , maddə  ,  , maddələr 

, ,  , maddə  ,  , mad-
də  ,  , maddə  ,  , 
maddə  ,  , maddə  ,  

 , maddə ,  , maddə ,  , 
maddə  ,  , maddə  ,  

 , maddə  ,  , maddə  
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin  

. . . -cı bənddə “ .  və . -cü 
maddələrində” sözləri “ . -ci maddənin bi-
rinci, ikinci, dördüncü və beşinci cümlələrin-
də və . -cü maddəsində” sözləri ilə əvəz 
edilsin

. . . -ci və . -ci bəndlərdə “Təhsil” 
sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

6. “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin 
təhsili xüsusi təhsil  haqqında” zərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barə-
də” zərbaycan Respublikası rezidentinin 

-ci il  iyul tarixli  nömrəli ərma-
nının zərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, ,  , maddə  , 

 , maddə  ,  , maddə  
,  , maddə  ,  , maddə 

,  , maddə  ,    kitab , 
maddə ,  , maddə  ,  , mad-
də ,  , maddə  . -cü, . -cü, . -ci 
və . -ci bəndlərində “Təhsil” sözü “Elm və 
Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

7. zərbaycan Respublikası rezidentinin 
-ci il  iyul tarixli  nömrəli ərma-

nı zərbaycan Respublikasının Qanunveri-
cilik Toplusu, ,  , maddə  , 

 , maddə  ,  , maddə ,  
 , maddə  ,  , maddə ,  
 , maddə ,  , maddə  ,  
 , maddə ,  , maddə  ,  
 , maddə  ,  , maddə  

,  , maddə ,  , maddə  
,  , maddə  ,  , maddə 
 ilə təsdiq edilmiş “ zərbaycan Respub-

likasının Dini Qurumlarla ş üzrə Dövlət o-
mitəsi haqqında sasnamə”nin . -cu bən-
dində “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

İlham ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 3 mart 2023-cü il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Ali təhsil müəssisələrində 
və magistratura səviyyəsi üzrə Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasında yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq edilməsi 
barədə” 2010-cu il 10 fevral tarixli 220 nömrəli, “Tələbə-məzun” 
dövlət elektron məlumat sistemi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq 

edilməsi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il  
6 aprel tarixli 219 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası haqqında 

Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi haqqında” 2010-cu il  
23 fevral tarixli 225 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Miqrasiya Xidmətinin vahid miqrasiya məlumat sistemi haqqında 
Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” 2010-cu il 4 iyun tarixli  

276 nömrəli, “Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar 

əlavə tədbirlər barədə” 2011-ci il 15 fevral tarixli  
382 nömrəli, “İnsanın immunçatışmazlığı virusunun törətdiyi 

xəstəliklə mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tətbiqi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə” 2011-ci il 20 aprel tarixli 

414 nömrəli və “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikasının 

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti haqqında 
Əsasnamə”nin təsdiqi barədə” 2012-ci il 13 fevral tarixli 593 

nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası  
Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusi -
yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublika -
sında elm və təhsil sahəsində idarəetmə -
nin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbir-
lər haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2022-ci il 28 iyul tarixli 1769 
nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək 
məqsədilə qərara alıram: 

1. “Ali təhsil müəssisələrində və ma-
gistratura səviyyəsi üzrə Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasında yeni maliyyələş -
mə mexanizminin tətbiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2010-cu il 10 fevral tarixli 220 nömrə -
li Fərmanının (Azərbaycan Respubli -
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2010,  
№ 2, maddə 84; 2014, № 5, maddə 477, 
№ 12, maddə 1564; 2015, № 5, mad-
də 527; 2016, № 8, maddə 1384; 2017,  
№ 5, maddələr 785, 801, 831; 2019, № 3, 
maddə 406; 2020, № 4, maddə 413) 4.2-
ci bəndində “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

2. “Tələbə-məzun” dövlət elektron mə-
lumat sistemi haqqında Əsasnamə”nin 
təsdiq edilməsi və Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 2005-ci il 6 aprel tarixli 
219 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qə-
bulu üzrə Dövlət Komissiyası haqqında 
Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2010-cu il 23 fevral tarixli 225 
nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, 
№ 2, maddə 89, № 7, maddə 621; 2014,  
№ 5, maddə 477, № 9, maddə 1027; 
2015, № 4, maddə 373, № 6, maddə 704,  
№ 7, maddə 836; 2016, № 8, maddə 1384; 
2017, № 5, maddə 805, № 8, maddə 1521, 
№ 12 (I kitab), maddə 2306; 2020, № 10, 
maddə 1249; 2022, № 5, maddə 470) aşa-
ğıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. 4-cü hissədə “Təhsil” sözü “Elm 
və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş 
“Tələbə-məzun” dövlət elektron məlumat 
sistemi haqqında Əsasnamə”nin 6.8-ci 
bəndində “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2010-cu il 4 iyun tarixli 276 
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respub -
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2010,  
№ 6, maddə 491; 2011, № 11, maddə 
995; 2013, № 9, maddə 1048; 2014, № 9, 
maddə 1060, № 10, maddə 1177; 2015, 
№ 2, maddə 117; 2016, № 5, maddə 867, 
№ 11, maddə 1798; 2017, № 5, maddələr 
777, 818; 2018, № 12 (I kitab), maddə 
2586; 2019, № 6, maddə 1029; 2020,  

№ 8, maddə 1024; 2021, № 2, maddə 
130, № 6 (I kitab), maddə 567; 2022,  
№ 7, maddə 749, № 8, maddə 844) ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Miqrasiya Xidmətinin vahid miq -
rasiya məlumat sistemi haqqında Əsas -
namə”nin 11.4-cü bəndində “Təhsil” sözü 
“Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. “Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün 
alınması haqqında” Azərbaycan Res -
publikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar 
əlavə tədbirlər barədə” Azərbaycan Res -
publikası Prezidentinin 2011-ci il 15 fevral 
tarixli 382 nömrəli Fərmanının (Azərbay-
can Respublikasının Qanunvericilik Top -
lusu, 2011, № 2, maddə 86; 2016, № 2 
(II kitab), maddə 245; 2021, № 1, maddə 
38, № 6 (I kitab), maddə 571; Azərbay -
can Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 
28 dekabr tarixli 1931 nömrəli Fərmanı) 
1.10-cu bəndində “Təhsil” sözü “Elm və 
Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

5. “İnsanın immunçatışmazlığı virusu-
nun törətdiyi xəstəliklə mübarizə haqqın -
da” Azərbaycan Respublikası Qanunu -
nun tətbiqi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2011-ci il 20 aprel tarixli 414 nömrəli Fər -
manının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 4, mad-
də 283; 2021, № 6 (I kitab), maddə 571) 
1.4-cü bəndində “Təhsil” sözü “Elm və 
Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

6. “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qa-
nununun tətbiqi və “Azərbaycan Respub -
likasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə 

ağırış üzrə Dövlət Xidməti haqqında 
Əsasnamə”nin təsdiqi barədə” Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin 2012-ci 
il 13 fevral tarixli 593 nömrəli Fərmanının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2012, № 2, maddə 82; 
2015, № 2, maddə 138, № 7, maddə 831, 
№ 11, maddə 1320; 2016, № 6, maddə 
1034, № 10, maddə 1612; 2017, № 12 
(I kitab), maddələr 2282, 2294; 2018, 
№ 11, maddə 2258; 2019, № 5, maddə 
847; 2020, № 7, maddə 878, № 11, mad-
də 1349; 2021, № 1, maddə 36; 2022,  
№ 4, maddələr 314, 324, № 8, maddə 
871; Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2023-cü il 24 yanvar tarixli 1996 
nömrəli Fərmanı) 5.9-cu bəndində “Təh-
sil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

İlham ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 3 mart 2023-cü il

“Azərbaycan Respublikasının Strateji Obyektlərin 
Mühafizəsi Dövlət Agentliyi haqqında Əsasnamənin, 

Agentliyin strukturunun, hərbi qulluqçularının və mülki 
işçilərinin say həddinin, ali zabit heyəti vəzifələrinin 

siyahısının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 22 dekabr tarixli 

1510 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası  
Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konsti -
tusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1 . “Azərbaycan Respublikasının 
Strate i Obyektlərin Mühafizəsi Döv-
lət Agentliyi haqqında Əsasnamənin, 
Agentliyin strukturunun, hərbi qulluqçu -
larının və mülki işçilərinin say həddinin, 
ali zabit heyəti vəzifələrinin siyahısının 
təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 
22 dekabr tarixli 1510 nömrəli Fərma-
nında (Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2021, №12, 
maddə 1375) dəyişikliklər təsdiq edil -
sin. 

2. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli 
gələn  məsələləri həll etsin. 

İlham ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 4 mart 2023-cü il



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “2018–2025-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın təsdiq 

edilməsi haqqında” 2018-ci il 14 fevral tarixli 3672 nömrəli, “İnformasiya 
Təhlükəsizliyi üzrə Koordinasiya Komissiyasının yaradılması haqqında”  

2018-ci il 29 mart tarixli 3851 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasında yol 
hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair 2019–2023-cü illər üçün Dövlət Proqramı”nın 

təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 27 dekabr tarixli 852 nömrəli və  
“Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz 
dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2019–2024-cü illər üçün 

Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi barədə” 2019-cu il 22 iyul tarixli  
1334 nömrəli sərəncamlarında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan 
Respublikasında elm və təhsil sahəsində idarəetmə-
nin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 28 
iyul tarixli 1769 nömrəli Fərmanının icrasını təmin et-
mək məqsədilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci 
il 14 fevral tarixli 3672 nömrəli Sərəncamı (Azərbay-
can Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018,  
№ 2, maddə 275; 2019, № 5, maddələr 877, 899, № 8, 
maddə 1065, № 11, maddə 1377; 2022, № 5, maddə 
532, № 8, maddə 912) ilə təsdiq edilmiş “2018–2025-ci 
illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın 
inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın “5. Dövlət Proqra-
mının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı” hissəsin-
də aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 5.1.1.6-cı, 5.1.1.7-ci və 5.1.3.1-ci yarımbəndlə-
rin “İcraçılar” sütununda “TN” akronimi “ETN” akronimi 
ilə əvəz edilsin;

1.2. 5.1.2.9-cu yarımbəndin “İcraçılar” sütununda 
“AMEA” akronimi “ETN” akronimi ilə əvəz edilsin; 

1.3. “Akronimlər” hissəsi üzrə:
1.3.1. “TN – Azərbaycan Respublikasının Təhsil Na-

zirliyi” sözləri “ETN – Azərbaycan Respublikasının Elm 
və Təhsil Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.3.2. “AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiya-
sı” sözləri çıxarılsın.

2. “İnformasiya Təhlükəsizliyi üzrə Koordinasiya Ko-
missiyasının yaradılması haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2018-ci il 29 mart tarixli 3851 
nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 3, maddə 571; 2019, 
№ 2, maddə 306, № 6, maddə 1129; 2022, № 5, maddə 
532) 1-ci hissəsində “Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-
yasının” sözləri “Azərbaycan Respublikası Elm və Təh-
sil Nazirliyinin” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 
27 dekabr tarixli 852 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 12, 
maddə 2701; 2021, № 6 (I kitab), maddə 606; 2022, 
№ 5, maddə 532, № 8, maddə 912) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasında yol hərəkətinin təhlükə-
sizliyinə dair 2019–2023-cü illər üçün Dövlət Proqramı”-
nın “7. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə Təd-
birlər Planı” hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

3.1. 7.1.8.2-ci, 7.4.1.1–7.4.1.6-cı, 7.4.4.2-ci, 
 7.4.4.3-cü və 7.4.4.6-cı yarımbəndlərin “Digər icraçı qu-
rumlar” sütununda “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri 

ilə əvəz edilsin;
3.2. 7.2.12.1-ci və 7.2.12.2-ci yarımbəndlərin “Digər 

icraçı qurumlar” sütununda “Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası” sözləri “Elm və Təhsil Nazirliyi” sözləri ilə 
əvəz edilsin;

3.3. 7.4.3.1-ci və 7.4.3.2-ci yarımbəndlərin “Əsas 
icraçı qurum” sütununda “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu 
il 22 iyul tarixli 1334 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 7, 
maddə 1276; 2020, № 12 (III kitab), maddə 1537) ilə 
təsdiq edilmiş “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələ-
rin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə 
və narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2019–2024-cü 
illər üçün Dövlət Proqramı”nın “4. Dövlət Proqramının 
həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı” hissəsində aşa-
ğıdakı dəyişikliklər edilsin:

4.1. 4.1.7-ci, 4.1.11-ci və 4.1.21-ci yarımbəndlərin 
“İcraçı orqanlar” sütununda “Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası” sözləri “Elm və Təhsil Nazirliyi” sözləri ilə 
əvəz edilsin;

4.2. 4.3.6-cı yarımbəndin “İcraçı orqanlar” sütunun-
da “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin;

4.3. 4.4.4-cü, 4.4.6-cı, 4.4.12-ci, 4.4.17-ci,  4.4.18-ci, 
4.4.25-ci, 4.4.26-cı, 4.4.29-cu, 4.4.34-cü və 4.4.37-ci 
yarımbəndlərin “İcraçı orqanlar” sütununda “Təhsil” 
sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin;

4.4. 4.4.7-ci yarımbəndin “İcraçı orqanlar” sütunun-
da “Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-
yası” sözləri “Elm və Təhsil Nazirliyi” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

4.5. 4.4.14-cü yarımbəndin “İcraçı orqanlar” sütu-
nuna “Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,” sözlərindən sonra 
“Elm və Təhsil Nazirliyi,” sözləri əlavə edilsin və həmin 
yarımbəndin “İcraçı orqanlar” sütunundan “Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyası” sözləri çıxarılsın;

4.6. 4.4.15-ci və 4.4.16-cı yarımbəndlərin “İcraçı 
orqanlar” sütununda “Azərbaycan Milli Elmlər Akade-
miyası” sözləri “Elm və Təhsil Nazirliyi” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

4.7. 4.4.23-cü yarımbəndin “İcraçı orqanlar” sütunu-
na “Gənclər və İdman Nazirliyi,” sözlərindən sonra “Elm 
və Təhsil Nazirliyi,” sözləri əlavə edilsin.

İlham ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 3 mart 2023-cü il

Șeyxülislamın ABȘ görüșləri

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri Şeyxülislam 
Allahşükür Paşazadənin başçılığı ilə Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin ABŞ-a səfəri davam edir. 

QMİ-nin mətbuat xidmə-
tindən bildirilib ki, martın 2-də 
Yuta ştatının Briqham Yanq 
Universitetində (BYU) profes-
sor-müəllim heyəti və tələbələr-
lə görüş olub. Otuz beş min 
tələbənin təhsil aldığı Univer-
sitetin beynəlxalq əlaqələr üzrə 
vitse-prezidenti Cef Ringer 
azərbaycanlı qonaqları salam-
layaraq onlara ali təhsil müəs-
sisəsinin tarixi və tədris sistemi 
barədə ətraflı məlumat verib. 

QMİ sədri Allahşükür Paşa-
zadə tələbələr qarşısında “Din-
lərarası dialoq” mövzusunda 
mühazirə oxuyub. Qeyd edib 

ki, Azərbaycanın və Birləşmiş 
Ştatların müxtəlif dini konfessi-
yaları, icmaları arasında quru-
lan əlaqələr dinlərarası dialoq 
prosesinin mühüm parçası sa-
yıla bilər. Multikultural dəyər-
lər və tolerantlıq məkanı olan 
Azərbaycan ərazisində tarixən 
mövcud olmuş dini müxtəlifliyə, 
qədim köklərə malik zəngin to-
lerantlıq ənənələrinə göstərilən 
dövlət qayğısına toxunaraq 
vurğulanıb ki, bu ənənələrin qo-
runmasında və dövlət siyasəti 
səviyyəsinə yüksəldilməsində, 
eləcə də beynəlxalq miqyasda 
geniş təbliğ olunmasında Azər-

baycan Prezidenti İlham Əliye-
vin və Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban Əliyevanın əvəzsiz 
xidmətləri vardır. 

Mühazirənin sonunda 
Şeyxülislam Allahşükür Paşa-
zadə, Bakı Beynəlxalq Multi-
kulturalizm Mərkəzinin icraçı 
direktoru Rəvan Həsənov, Dini 
Qurumlarla İş üzrə Dövlət Ko-
mitəsinin sədr müavini Sahib 
Nağıyev, Dağ yəhudiləri dini ic-
masının sədri Melix Yevdayev, 
Alban-udi dini icmasının rəh-
bəri Robert Mobili, Roma ka-
tolik kilsəsinin Azərbaycandakı 
nümayəndəsi Vladimir Fekete 
tələbələrin suallarına cavab ve-
riblər. 

Tədbirdə Azərbaycan Res-
publikasının ABŞ-dakı fövqəla-
də və səlahiyyətli səfiri Xəzər 
İbrahim də iştirak edib. 

Daha sonra Azərbaycan 
nümayəndə heyəti Kol Ami si-
naqoqunda yerli yəhudi dini 
icmasının nümayəndələri ilə 
görüşüb. 

Sonra səfir Xəzər İbrahim, 
Dağ yəhudiləri dini icması-
nın sədri Milix Yevdayev, Bakı 
Beynəlxalq Multikulturalizm 
Mərkəzinin icraçı direktoru Rə-
van Həsənov çıxış etdilər və 
auditoriyanın suallarına cavab 
verdilər. 

Səfər davam edir.

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası tərəfindən 1995-ci il yanvarın 10-da təsdiq edilmiş Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqlim 
dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasına uyğun Azərbaycan Respublikasının qəbul etdiyi öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin təmin edilməsinə dair tədbirlər 

haqqında” 1997-ci il 30 aprel tarixli 560 nömrəli, “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsinin təsis edilməsi haqqında” 2002-ci il  
7 avqust tarixli 1003 nömrəli, “Nüvə texnologiyalarından dinc məqsədlərlə istifadə üçün Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyi tabeliyində “Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında” 2014-cü il 8 may tarixli 442 nömrəli,  
“Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar atlası”nın nəşri haqqında” 2016-cı il 2 mart tarixli 1843 nömrəli, “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  
(AMEA) Yüksək Texnologiyalar Parkının yaradılması haqqında” 2016-cı il 8 noyabr tarixli 2425 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasında baramaçılığın və 

ipəkçiliyin inkişafına dair 2018–2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 27 noyabr tarixli 3406 nömrəli,  
“Azərbaycan Respublikasında çəltikçiliyin inkişafına dair 2018–2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 9 fevral tarixli 

3657 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasında çayçılığın inkişafına dair 2018–2027-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında”  
2018-ci il 12 fevral tarixli 3660 nömrəli və “Azərbaycan Respublikasında sitrus meyvəçiliyinin inkişafına dair 2018–2025-ci illər üçün  
Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 13 fevral tarixli 3668 nömrəli sərəncamlarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublika-
sında elm və təhsil sahəsində idarəetmə-
nin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbir-
lər haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2022-ci il 28 iyul tarixli 1769 
nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək 
məqsədilə qərara alıram: 

1. “Azərbaycan Respublikası tərəfin-
dən 1995-ci il yanvarın 10-da təsdiq edilmiş 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqlim dəyiş-
mələri üzrə çərçivə konvensiyasına uyğun 
Azərbaycan Respublikasının qəbul etdiyi 
öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin təmin edil-
məsinə dair tədbirlər haqqında” Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 
30 aprel tarixli 560 nömrəli Sərəncamının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunverici-
lik Toplusu, 2003, № 9, maddə 512; 2007, 
№ 9, maddə 871; 2008, № 9, maddə 797; 
2010, № 6, maddə 501; 2020, № 3, maddə 
305; 2022, № 5, maddə 539) 1-ci hissəsin-
də aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. “Azərbaycan Respublikasının Sə-
hiyyə naziri” abzasından sonra aşağıdakı 
məzmunda yeni abzas əlavə edilsin:

“Azərbaycan Respublikasının elm və 
təhsil naziri”;

1.2. “Azərbaycan Milli Elmlər Akade-
miyasının prezidenti” sözləri çıxarılsın.

2. “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiya-
sının Naxçıvan bölməsinin təsis edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2002-ci il 7 avqust tarixli 1003 
nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, 
№ 8, maddə 502) 1-ci hissəsində “, Təbii 
Ehtiyatlar İnstitutunu, Bioresurslar İnstitutu-
nu, Əlyazmalar Fondu və Batabat Astrofizi-
ka Rəsədxanasını” sözləri “və Əlyazmalar 
Fondunu” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. “Nüvə texnologiyalarından dinc 
məqsədlərlə istifadə üçün Azərbaycan 
Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tabeli-
yində “Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradıl-
ması haqqında” Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin 2014-cü il 8 may tarixli 
442 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2014, № 5, maddə 506; 2016, № 2 (II 
kitab), maddə 347; 2019, № 3, maddə 
469; 2020, № 5, maddə 602; 2022, № 8, 
maddə 914) 8-ci hissəsində “Azərbaycan 
Respublikasının Milli Elmlər Akademiyası” 
sözləri “Azərbaycan Respublikasının Elm 
və Təhsil Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin. 

4. “Azərbaycan Respublikasının 
fövqəladə hallar atlası”nın nəşri haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2016-cı il 2 mart tarixli 1843 nömrəli Sərən-
camının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 3, mad-
də 486; 2017, № 8, maddə 1521; 2018,  
№ 10, maddə 2034; 2022, № 5, maddə 
538, № 8, maddə 901) 2-ci hissəsində 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

4.1. “Azərbaycan Milli Elmlər Akade-
miyasının prezidenti” abzasından əvvəl 
“Azərbaycan Respublikasının elm və təh-
sil naziri” abzası əlavə edilsin;

4.2. “Azərbaycan Milli Elmlər Aka-
demiyasının akademik H.Əliyev adına 
Coğrafiya İnstitutunun direktoru” sözləri 
“Azərbaycan Respublikası Elm və Təh-
sil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına 
Coğrafiya İnstitutunun direktoru” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

4.3. “Azərbaycan Respublikasının təh-
sil naziri” sözləri “Azərbaycan Respublika-
sı elm və təhsil nazirinin müavini” sözləri 
ilə əvəz edilsin; 

4.4. “Azərbaycan Milli Elmlər Akade-
miyasının akademik A.Qarayev adına 
Fiziologiya İnstitutunun direktoru” sözləri 
“Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil 
Nazirliyinin akademik A.Qarayev adına 
Fiziologiya İnstitutunun direktoru” sözləri 
ilə, “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
Zoologiya İnstitutunun direktoru” sözləri 
“Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil 
Nazirliyinin Zoologiya İnstitutunun direkto-
ru” sözləri ilə və “Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası Botanika İnstitutunun direk-
toru” sözləri “Azərbaycan Respublikası 
Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnsti-
tutunun direktoru” sözləri ilə əvəz edilsin.

5. “Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-
yası (AMEA) Yüksək Texnologiyalar Par-
kının yaradılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 8 
noyabr tarixli 2425 nömrəli Sərəncamında 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunveri-
cilik Toplusu, 2016, № 11, maddə 1864; 
2019, № 5, maddə 817; 2020, № 5, mad-
də 602; 2022, № 8, maddə 901) aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

5.1. 3-cü hissə aşağıdakı redaksiyada 
verilsin:

“3. “YT Park”a münasibətdə səlahiy-
yətli orqanın funksiyalarını Azərbaycan 
Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi 
həyata keçirir. 

5.2. 4-cü hissədə, 6.1-ci, 6.2-ci və 
8.7-ci bəndlərdə ismin müvafiq hallarında 
“Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası” 
sözləri ismin müvafiq hallarında “Azərbay-
can Respublikasının Elm və Təhsil Nazirli-
yi” sözləri ilə əvəz edilsin.

5.3. 6-cı hissədə “AMEA Yüksək Tex-
nologiyalar Parkı” sözləri “ETN Yüksək 
Texnologiyalar Parkı” sözləri ilə əvəz edil-
sin.

6. Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2017-ci il 27 noyabr tarixli 3406 
nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, 
№ 11, maddə 2115; 2018, № 11, maddə 
2287; 2019, № 5, maddə 909; 2021, № 1, 
maddə 79; 2022, № 5, maddə 532) ilə təs-
diq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 
baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafına dair 
2018–2025-ci illər üçün Dövlət Proqra-
mı”nın “8. Dövlət Proqramının həyata ke-
çirilməsi üzrə Tədbirlər Planı” hissəsində 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

6.1. 8.2.2-ci, 8.2.4-cü, 8.4.2-ci və 
8.4.4-cü yarımbəndlərin “İcraçılar” sütu-
nunda “Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-
yası” sözləri “Elm və Təhsil Nazirliyi” söz-
ləri ilə əvəz edilsin;

6.2. 8.2.3-cü yarımbəndin “İcraçılar” 
sütununda “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

7. Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2018-ci il 9 fevral tarixli 3657 nömrəli 
Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 2, mad-
də 260, № 11, maddə 2287; 2019, № 5, 
maddə 909; 2021, № 11, maddə 1235; 
2022, № 8, maddə 901) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasında çəltikçiliyin 
inkişafına dair 2018–2025-ci illər üçün 
Dövlət Proqramı”nın “8. Dövlət Proqra-
mının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər 
Planı” hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

7.1. 8.2.2-ci, 8.2.4-cü, 8.2.5-ci və 
8.4.6-cı yarımbəndlərin “İcraçılar” sütu-
nunda “Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-
yası” sözləri “Elm və Təhsil Nazirliyi” söz-
ləri ilə əvəz edilsin;

7.2. 8.2.3-cü yarımbəndin “İcraçılar” 
sütununda “Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyası” sözləri “Elm və 

Təhsil Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin.
8. Azərbaycan Respublikası Prezi-

dentinin 2018-ci il 12 fevral tarixli 3660 
nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2018,  
№ 2, maddə 263, № 11, maddə 2287; 2019,  
№ 4, maddə 698, № 5, maddə 909; 2021, 
№ 11, maddə 1235; 2022, № 8, maddə 
912) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Res-
publikasında çayçılığın inkişafına dair 
2018–2027-ci illər üçün Dövlət Proqra-
mı”nın “8. Dövlət Proqramının həyata ke-
çirilməsi üzrə Tədbirlər Planı” hissəsində 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

8.1. 8.2.2-ci yarımbəndin “İcraçılar” 
sütununda “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

8.2. 8.2.3-cü, 8.2.4-cü və 8.4.2-ci ya-
rımbəndlərin “İcraçılar” sütununda “Azər-
baycan Milli Elmlər Akademiyası” sözləri 
“Elm və Təhsil Nazirliyi” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

9. Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2018-ci il 13 fevral tarixli 3668 nömrəli 
Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 2, mad-
də 271, № 11, maddə 2287; 2019, № 5, 
maddə 909; 2021, № 11, maddə 1235) ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublika-
sında sitrus meyvəçiliyinin inkişafına dair 
2018-2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı”-
nın “8. Dövlət Proqramının həyata keçi-
rilməsi üzrə Tədbirlər Planı”nın  8.2. 3-cü 
və 8.4.2-ci yarımbəndlərinin “İcraçılar” 
sütununda “Azərbaycan Milli Elmlər Aka-
demiyası” sözləri “Elm və Təhsil Nazirliyi” 
sözləri ilə əvəz edilsin. 

İlham ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 3 mart 2023-cü il

Liviya Dövləti Prezident Şurası sədrinin 
Azərbaycana səfəri başa çatıb

Liviya Dövləti Prezident 
Şurasının sədri Məhəmməd 
Yunis Əl-Mənfinin Azərbaycana 
səfəri martın 4-də başa çatıb.
Hər iki ölkənin Dövlət bay-

raqlarının dalğalandığı Heydər 
Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda 
ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul 
dəstəsi düzülmüşdü.

Liviya Dövləti Prezident Şu-
rasının sədrini Azərbaycanın 
Baş nazirinin birinci müavini 
Yaqub Eyyubov, xarici işlər na-
zirinin müavini Fariz Rzayev və 
digər rəsmi şəxslər yola saldılar.

AZƏRTAC

5 mart 2023-cü il, bazar 3RƏSMİ



5 mart 2023-cü il, bazar4
Son günlər Rusiya sülhməramlılarına və Beynəlxalq Qırmızı Xaç 

Komitəsinə (BQXK) məxsus humanitar təyinatlı avtomobillərin Laçın yolu 
vasitəsilə gediş-gəlişi intensivləşib. Əvvəl  yoldan keçən avtomobillərin 
sayı 70-ə yaxın idisə, son günlər bu rəqəm 100 ətrafında dəyişir. Hər gün 
olduğu kimi, aksiyanın 84-cü günü də ərazidən maneəsiz keçid bir daha onu 
göstərir ki, Ermənistanın “blokada” ilə bağlı səsləndirdiyi iddialar saxtadır, 
yalandır. Laçın–Xankəndi yolu bütün humanitar məqsədli maşınlar və mülki 
şəxslər üçün açıqdır.

 Paşinyan hansı 
“blokada”dan danışır? 

Hazırda yol vasitəsilə silah-sursat 
daşınmasının qarşısı alınıb, təbii sər-
vətlərin qanunsuz şəkildə Ermənistana 
aparılması da dayandırılıb. İran avto-
mobilləri də humanitar yardım adı ilə 
silah-sursat, narkotik maddələr daşıya 
bilmir. Bu aksiya həm də separatizmə, 
onun hər cür təzahürünə qarşı yönəlib 
və sabitliyin, təhlükəsizliyin təmini baxı-
mından mühüm əhəmiyyətə malikdir. 
Regionda ekolo i fəlakətin qarşısının 
alınması üçün dünya Azərbaycanın 
haqq işinə dəstək verməlidir.

Artıq aksiyanın hansı səbəbdən 
keçirildiyi beynəlxalq ictimaiyyətinə 
məlumdur. Separatçılar Azərbaycan 
ərazilərində faydalı qazıntı yataqları-

nın qanunsuz istismarını həyata keçirir, 
ekologiyamıza ciddi ziyan vururdular. 
Həmçinin, aksiya keçirilən yoldan er-
mənilər tərəfindən Qarabağa minalar, 
digər silah-sursat daşınırdı. Ekofəallar 
və vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri 
də məhz bu kimi qeyri-qanuni əməl-
lərin qarşısının almaqda israrlıdırlar. 
Azərbaycan gənci gördükləri rəzilliklərə 
seyrçi qalsın  Nə vaxta kimi  

Ermənistanın “Hraparak” qəze-
ti yazıb ki, separatçı re imin “hakim 
dairələri” Ermənistan hakimiyyətinin 
qondarma re imin “təhlükəsizlik şura-
sının keçmiş katibi” Samvel Babayanı 
bilərəkdən Xankəndiyə göndərdiyi haq-
da müzakirələr aparırlar.

İddiaya görə, Babayanın qarşısı-
na qoyulan əsas missiya Qarabağda 
Azərbaycana inteqrasiya kampaniyası-
nı aparmaq, buradakı erməniləri azər-
baycanlılarla birgəyaşayışda heç bir 
problemin olmamasına inandırmaqdır: 
“Artıq bir neçə həftədir Babayan Qa-
rabağa gəlib və fərqli dairələrlə aktiv 
görüşlər keçirir. Bir neçə gün əvvəl o, 
Xankəndidə 11 nömrəli məktəbin kol-
lektivi ilə də görüş keçirib. Bütün görüş-
lərdə inteqrasiyanın qaçılmaz olduğu-
nu bildirib”.

“Hraparak”, həmçinin, Babayanın 
bu günlərdə verdiyi müsahibədə bir 
məsələyə də yer ayırıb. O, müsahibə-
sində Qarabağdakı yataqları Bakının 
işlətməsinə qarşı olmadığını deyib. Er-
mənistanın başbilənləri də anlayırlar ki, 
Azərbaycan dövlətinin nəzarəti olmadan 
Laçın yolunda şə aflığı təmin etmək 
mümkün deyil. Qarabağda yaşayan 
ermənilərin Azərbaycanın bayrağı al-
tında, ölkəmizin qanunlarının diktəsi ilə 
yaşamaqdan başqa çıxış yolu yoxdur. 
Proseslər onu göstərir ki, rəsmi İrəvan 
Qarabağda yaşayan erməniləri himayə 
etmək istəmir, daha doğrusu, himayə 
etmək gücündə deyil. Ermənistanın 
məğlubiyyəti ilə yekunlaşmış 44 günlük 
müharibə, ölkədə qeyri-sabitlik, ayrılan 
böyük vəsaitlər, xarici ölkələrdən asılılıq 
bu ölkənin zəif iqtisadiyyatının daha da 
müflisləşdirib. Bütün bunlar qarşısında 
rəsmi İrəvan Qarabağda yaşayan ermə-
nilərdən imtina etməyə üstünlük verir.

Yeri gəlmişkən, bir neçə gün əvvəl 
Qarabağ separatçılarının lideri Arayik 
Arutyunyan tərəfindən “dövlət naziri” 
vəzifəsindən uzaqlaşdırılan rusiyalı mil-
yarder, oliqarx Ruben Vardanyan Qa-
rabağda yaşamağa davam edəcəyini 
bildirib. Vardanyan sosial şəbəkələrdə 
planlarından da bəhs edib. O, qırmızı 
xətləri də unutmamağı məsləhət görür. 
Vardanyanın “qırmızı xətlər” dediyinin 
nə olduğunu açıqlamasa da, Azərbay-
canın diktəsi elə onun üçün də keçərli-
dir. Vardanyan olan-qalan nüfuzunu da 
itirib. 

Sosial şəbəkələrin Ermənistan 
seqmentində də Nikol Paşinyan haki-
miyyətinə nifrət dolu paylaşımlar geniş 
vüsət alır. Ermənistan əhalisi yazır ki, 
yerli hökumət əhalini aldadır. Guya, 
Azərbaycan tərəfi təbii qazı kəsir, La-
çın–Xankəndi yolu “tutulduğundan” Qa-
rabağda yaşayan erməni əhalisi bloka-
dadadır. Reallığı düzgün qiymətləndirə 
bilən erməni sosial şəbəkə istifadəçiləri 
hökumətin onları aldatdığını, süni ən-
gəllər yaradaraq Azərbaycan tərəfini 
haqsız hesab etməsini, əhaliyə əzab 
verdiklərini yazırlar. Erməni əhalisi tə-
cili olaraq Azərbaycanla danışıqların 
aparılmasını tələb edir. Paşinyanın və 
hökumət üzvlərinin son çıxışlarında da 
bu məsələ açıq mətnlə özünü göstərir. 

Bununla yanaşı, beynəlxalq ana-
litiklər, siyasətçilər dəfələrlə vəziyyəti 
şərh edərkən bildirirlər ki, azərbaycan-
lı fəallar yolu humanitar məqsəd üçün 
tamamilə açırlar. Bundan başqa, onlar 
ekofəalların ərazilərimizin çirkləndiril-
məsinə, su hövzələrimizin və meşələ-
rimizin məhv edilməsinə, təbii sərvətlə-
rin qanunsuz istismarına qarşı mövqe 
qoyduqlarını vurğulayırlar. Maraqlıdır, 
Paşinyan hansı “blokada”dan danışır  

Laçın-Xankəndi yolunda azərbay-
canlı fəalların etiraz aksiyası yüksək tri-
bunalarda müzakirə edilir, dünya mət-
buatının manşetlərinə daşınır, geniş 
ictimaiyyətdə müzakirələrə səbəb olur. 

ox vaxt Azərbaycanın haqlı mövqeyi 
açıq şəkildə söylənilir. Dünyanın aparı-
cı KİV-i də erməni yalanlarını ifşa edir, 
Laçın–Xankəndi yolunda etiraz edən 
azərbaycanlıların tələblərinin yerinə 
yetirilməsinin beynəlxalq hüququn prin-
siplərinə uyğun olduğunu yazırlar. 

Bəli, beynəlxalq ictimaiyyət məsələ-
nin mahiyyətindən xəbərdardır, ermə-
nilərin məkrli planlarından əl çəkməsini 
tələb edir. Ermənistanın dezinformasi-
ya yaymaqla məşğul olan lobbiçilik “si-
yasəti” də bir işə yaramır, onun xarici 
ölkələrdə maliyyələşdirdiyi yalanlarla 
məşğul olan təbliğat maşınları da daha 
əvvəlki kimi fəal olmağı bacarmır. 

Riz an RƏTO ,   
“Xalq qəzeti”

Ekoaksiyanın gündəliyi Müstəqil siyasət, qətiyyətli diplomatiya
Azərbaycan bu dəyərlərin ən mükəmməl nümunələrini yaradır 

 əsrdə yaşamış rkəm-
li alman il s u ridri  itşenin 
həm z d ründə, həm də s nrakı 
əsrdə eniş müzakirələrə səbəb 

lmuş bir kəlamı ar: Biz ələ-
cəkdən trü yaşamırıq, ke mişi-
mizi q rumaqdan trü yaşayırıq . 

eyilənə  rə,  kimsə na etiraz 
edibmiş ki, ə ər ələcək bizə la-
zım deyilsə, nda nə ü ün yaşa-
yırıq   il s   ca ab erib: im 
dedi ki, ələcək bizə lazım deyil  

ələcək lazımdır, amma ke mişi-
mizi q rumaq ü ün . Bu ibrəta-
miz kəlamı Prezident İlham Əliye-
in s n iyirmi ildəki əaliyyətinin 

bəzi istiqamətlərinə tətbiq etmək 
istəyərkən, rdük ki, alman il -
s u tamamilə haqlıdır. 

Ermənilər son iki əsrdə Azərbayca-
nın keçmişini – maddi-mədəni abidələ-
rimizi,  sözün həqiqi mənasında, yer 
üzündən silməyə çalışırblar. İndi də bu 
məlun əməldən, özlərinin barbarlıqla-
rından əl çəkmirlər. Belə mənfur niy-
yətə qarşılıq olaraq Azərbaycan dövləti 
mükəmməl gələcək formalaşdırmaqla 
məşğuldur ki, bu xətt Prezident İlham 
Əliyevin son 20 ildə həyata keçirdiyi 
siyasi kursun qayəsini təşkil edir. İyir-
mi il əvvəl bizim üçün arzu olan gələ-
cək – bugünkü həqiqətlər imkan verdi 
ki, keçmişimizi – tarixi sərvətlərimizi, 
madd-mənəvi abidələrimizi ölkəmizin 
ərazisindən vəhşi qəbilələr kimi keçən 
erməni əsirliyinin istibdadından qurta-
raq. Bunu bacardıq. Yəni, mirasımızı 
qoruya bildik. Ona görə də İlham Əli-
yevin siyasəti tarix və xalq naminə re-
allaşdırılan ləyaqət missiyasıdır. 

Hamının yadındadır. Ermənistan 
rəhbərliyi özünün işğalçılıq siyasəti nə-
ticəsində zaman-zaman artıq keçmiş 
olan Qarabağ münaqişənin nizamlan-
masına yönələn müzakirələr gedişində 
üzərilərinə götürdükləri öhdəlikləri bir 
neçə gündən, hətta, bəzən iki-üç saat-
dan sonra ya “unudub”, ya da fikirlərini 
kökündən dəyişiblər. Məsələn, vaxtilə 
ölkə prezidenti olmuş Ser  Sarkisyan 
bir dəfə dünya diplomatiyası tarixində 
analoqu olmayan “ilkə imza ataraq” 
müzakirələri yarımçıq qoyub qaçmış, 
bəhanə uydurmuşdu ki, səhhətində 
problem yarandığına görə otura bilmə-
yib. Nə üçün belə edirdilər  

ünki həm ulu öndər Heydər 
 Əliyevin məntiqi qarşısında duruş gə-
tirə bilmirdilər, həm də Prezident İlham 
Əliyevlə üz-üzə dayanıb danışmağa 
qabiliyyətləri yox idi. Bəlkə də, ortaya 
çıxarılası qabiliyyət sahibini tapa bilər-
dilər. Ancaq mövcudluqları özgə torpa-
ğına qəsd məntiqinə əsaslandığından, 
tarixən bütün fəaliyyətləri xəyanət, 

nankorluq, separatçılıq, işğalçılıq, 
terror və təxribatlar üzərində quruldu-
ğundan, danışmağa sözləri yoxdur. 
Belə qeyri-ciddi davranışlarına, nankor 
xislətlərinə və digər yarıtmaz keyfiy-
yətlərinə görə beynəlxalq aləmdə gün-
dən-günə təklənirlər. 

Prezident İlham Əliyev başda ol-
maqla, Azərbaycan siyasətçi və dip-
lomatları bütün müzakirələr zamanı 
açıq, birmənalı, beynəlxalq hüququn 
təməl prinsiplərinə uyğun, həqiqətə 
əsaslanan, obyektiv arqument və 
faktlarla çıxış etdiklərinə görə ölkəmi-
zin beynəlxalq aləmdəki nüfuzu artır, 
dostlarımızın sayı çoxalır. Azərbay-
can təmsilçilərinin dünyanın istənilən 
ölkəsinin nümayəndələri ilə təmasları 
zamanı göstərdikləri səmimiyyət və 
etimad xarici siyasətimizə və diploma-
tiyamıza olan inamı daha böyük zir-
vələrə yüksəldir. 

Prezident İlham Əliyevə ünvanına 
Vaşinqtondan, Moskvadan  Brüssel-
dən, Pekindən, Londondan – dünya-
nın bir çox ölkələrindən gələn məktub 
və ya telefon zənglərində Azərbay-
canla əməkdaşlıq şəraitində işləmək 
arzusu ifadə olunur. Ermənistandakı 
müxalif siyasətçilər isə yazırlar ki, İrə-
vanın ötən əsin doxsanıncı illərindəki 
tərəfdaşlarının,  demək olar, hamısı 
onunla əməkdaşlıqdan imtina edir. Nə 
üçün  ünki Ermənistan rəhbərliyi sə-
mimiyyətdən uzaqdır. 

Bu məqamda xatırladaq ki, ötən 
ilin sonlarında ABŞ rəhbərliyi İrəva-
na dövlət katibi səviyyəsində mesa  
göndərmişdi: “Məqsədinizi, məramı-
nızı dəqiqləşdirin ” Bu xəbərdarlıqdan 
sonra İrəvan Kremlin siyasətini lənət-

ləməyə başladı. Rusiyanın xarici işlər 
naziri Sergey Lavrov isə heç də əbəs 
yerə bildirmirdi ki, Ermənistanın nə 
istədiyini anlamır...  

Azərbaycana gəlincə isə deyə bilə-
rik ki, bizim hansısa ölkə ilə münasi-
bətlərimizdə qaranlıq məqam yoxdur 
və olmayıb. Ona görə hər hansı irad 
eşitməmişik. ünki xarici siyasətimiz 
müstəqil, mövqeyimiz ədalətli, bey-
nəlxalq təşkilatlarla münasibətlərimiz 
bəşəri dəyərlərə sadiq, qonşularla 
əməkdaşlığımız isə bərabərhüquqlu-
dur. 

Bəli, Azərbaycan dövləti-
nin müstəqil siyasi kursu sabitdir, 
mütərəqqidir, ardıcıldır. Bu kurs, eyni 
zamanda, uğurlu gələcək üçün böyük 
təminatdır. Təminat isə həm də sözü-
müzün bütövlüyündən qaynaqlanır. 
Bu mənada yazımızı Prezident İlham 
Əliyevin 2023-cü il yanvarın 17-də Da-
vosda inin CGTN  televiziya kanalına 
verdiyi müsahibənin bir fraqmenti ilə 
tamamlamaq istərdik: 

ü bir: Bizim bir neçə ətraflı mü-
sahibəmiz oldu, Sizin çox konstruktiv 
olduğunuzu xatırlayıram. Siz öndə ol-
maq istəyirsiniz ki, insanlara ölkənizin 
necə hazır olduğunu deyəsiniz. Məni 
hər zaman bir məsələ maraqlandırır ki, 
vəd vermək üçün kifayət qədər cəsur 
və mərd olmaq, ən mühümü isə sonra 
bu vədləri yerinə yetirmək cəsarətinə 
sahib olmaq üçün nə lazımdır

Prezident İlham Əliye : İlk növ-
bədə, demək istərdim ki, yerinə yetirə 
bilmədiyim sözü heç vaxt vermirəm.

ttifaq M RZƏ Ə ,  
“Xalq qəzeti”

Bizim siyasətimiz 
güzəştsiz siyasətdir. Biz 
prinsipial məsələlərlə bağlı 
heç kimə güzəştə getməmişik 
və getməyəcəyik. Müstəqil, 
ləyaqətli siyasət aparırıq, öz 
gücümüzə, xalqın dəstəyinə 
güvənirik. Xalq da bizim 
siyasətimizə öz dəstəyini 
göstərir.

l a  Ə V,
Azər a an 

Re li a n n rezi enti 

übariz yüşlü,
üasir İnkişa  Birliyinin sədri, 

siyasi şərh i:

– Ermənistan, Qarabağdakı bir 
qrup terrorçu-separatçı erməni, o 
cümlədən, Rusiyanın müəyyən hər-
bi-siyasi qrupları Azərbaycanın səb-
rindən, imzaladığı anlaşmaya məsu-
liyyətlə əməl etməsindən sui-istifadə 
yolu tuturlar. Qarabağ iqtisadi rayo-
nunda Azərbaycana məxsus olan tə-
bii sərvətlərin yerləşdiyi yataqları se-
paratçı ermənilərin qanunsuz şəkildə 
xarici şirkətlərlə birgə istismar etməsi 
Azərbaycan xalqının haqlı narazılı-
ğına səbəb oldu. Nəticədə iki aydan 
artıqdır ki, azərbaycanlı QHT təm-
silçiləri, ekoaktivistlər, ictimai fəallar 
Laçın-Xankəndi yolunu bağlayaraq 
bu yataqların qanunsuz istismarına 
son qoyulmasını tələb etməkdədirlər. 
Bu aksiynaın ilk günlərindən orada 
iştirak etmiş şəxs kimi deyə bilərəm 
ki, proses tamamilə qanuni və düz-
gündür. Bu aksiyanın məqsədi Qara-
bağdakı erməni icmasını “blokada”ya 
alıb humanitar böhran yaratmaq yox, 
qanunsuz fəaliyyətlərə son qoyulma-
sına nail olmaqdır. 

Biz ilk günlərdən açıqladıq ki, ak-
siyanın tələbləri yerinə yetirilməlidir, 
əks-təqdirdə geri dönüş olmayacaq. 
Qarabağdakı ermənilər və onlara 
dəstək verən Rusiya sülhməramlıları 
və Moskvadakı müəyyən qruplar da 
artıq anlayırlar ki, tələblər yerinə yeti-
rilməlidir. stəlik, bir neçə ay bundan 
əvvəl Rusiyadan Qarabağa emissar 
kimi göndərilən kriminal oliqarx Ru-
ben Vardanyanın gəlişi, “vəzifəyə” 
təyin olunması durumu daha da gər-
ginləşdirdi. Azərbaycan rəhbərliyinin 
qəti və sərt tələbi qarşısında Var-
danyan “vəzifə”dən azad edildi. La-
kin o, ictimai paltformada qanunsuz 
fəaliyyətlərlərini davam etdirir, ora-
dakı erməni icmasının Azərbaycanla 
inteqrasiyasına mane olmağa çalışır. 
İnanıram ki, bu məsələlərə də tezliklə 
son qoyulacaq və Vardanyan, ondan 
mədət umanlar, onun üzərindən plan 
quranlar iflasa uğrayacaqlar.

Azərbaycan rəsmi səviyyədə 
dəfələrlə bəyan edib ki, Qarabağ-
dakı separatçı qruplarla danışıqlara 
getməyəcək, 20-30 minlik erməni 
icmasına hər hansı müstəsna status 
verilməyəcək. Artıq Azərbaycanla 
Qarabağdakı erməni icması ara-
sında danışıqlar başlanıb. Görüşün 
Xankəndidə deyil, Xocalıda keçiril-
məsi diqqətimizi çəkməyə bilməzdi. 
İlkin təmasın baş tutduğunu deyə 
bilərik. Burada humanitar, sosial-iq-
tisadi məsələlər, o cümlədən erməni 
icmasının Azərbaycana reinteqrasi-
yası mövzusu gündəmdə olub. İlkin 
təmasın Azərbaycanın müəyyən et-
diyi gündəliyə uyğun getməsinə görə 
görüşü müsbət adlandırmaq olar.

Növbəti görüşlərin keçirilməsi də 
mümkünləşə bilər. Əgər separatçı 
ermənilər prosesi pozmaq üçün han-
sısa addımlar atmasa, Azərbaycan 
verdiyi açıqlamalara uyğun olaraq 
danışıqları davam etdirməyə, əhali-
nin sosial-iqtisadi, mədəni, humani-
tar problemlərini həll etməyə və Qa-
rabağ ermənilərinin interqasiyasına, 
Azərbaycan vətəndaşı kimi, Qara-
bağda yaşamalarına dəstək olmağa 
hazırdır.

Ekspert rəyi

Azərbaycan–Kuba:  
uzaq ölkələr yaxın əlaqələr

Müasir Kuba haqqında danışanda, istər-istəməz, belə bir təzadlı sual ortaya çıxır: 
“Azadlıq adası” özünün inqilabi keçmişində donub qalmış yerdir, yoxsa yönümü dəyişib? 
Bəzi mütəxəssislərin fikrincə, nə birincidir, nə də ikinci. Belə bir fikir irəli sürülür ki, 
Kubanın XX əsrdə olan sosializmdə ilişib qaldığını söyləmək səhv olardı. Amma bu 
da bir reallıqdır ki, qapılarını dünyaya geniş açan kubalılar Azərbaycanın da ölkənin 
iqtisadi-mədəni həyatında fəal iştirak etməsini istəyirlər.

Kuba Azərbaycanın müstəqilliyini 
1991-ci ildə tanıyıb. Bir il sonra iki ölkə 
arasında diplomatik əlaqələr qurulub. 
Amma Kubanın Azərbaycanda səfirliyi-
nin fəaliyyətə başlaması 2007-ci ilə tə-
sadüf edir. “Azadlıq adası”ndan yüksək 
vəzifəli nümayəndənin ölkəmizə səfəri 
2019-cu ildə olub. Kuba Prezidenti Miqel 
Mario Dias-Kanel Bermudes həmin il 
Azərbaycanda işgüzar səfərdə olub. Son 
belə yüksək səviyyəli nümayəndə heyə-
tinin Azərbaycana səfəri bu il fevralın 
28-də baş tutub. Kuba vitse-prezidenti 
Salvador Antonio Valdes Mesanın baş-
çılıq etdiyi nümayəndə heyəti Azərbay-
can Prezidenti İlham Əliyevin qəbulunda 
olub. Görüşdə əməkdaşlığımızın inkişafı 
üçün böyük perspektivlərin olduğunu bil-
dirən Prezident İlham Əliyev bunun sə-
hiyyə sahəsində xüsusi əhəmiyyət kəsb 
etdiyini vurğulayıb, həmçinin turizm, təh-
sil, kənd təsərrüfatı, mədəniyyət, əczaçı-
lıq kimi sahələrdə əlaqələri inkişaf etdir-
mək üçün imkanların olduğunu deyib.

Bu, bir faktdır ki, müqavilə-hüquq 
bazası geniş deyil. Azərbaycanla Kuba 
arasında 10 sənəd imzalanıb. Statistik 
rəqəmlər də belə deməyə əsas verir ki, 
tərəflər iqtisadi əlaqələrin genişləndiril-
məsi istiqamətində hələ çox çalışmalıdır-
lar. Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumat-
larına görə, Azərbaycanın Kuba ilə əsas 
idxal məhsullarının spirtli içkilər, siqar və 
tütün məmulatları, qadın çantaları, poçt 
markaları, dövlət rüsumu markaları və 
ya analo i markalar təşkil edir. Əsas ix-
rac məhsulları isə təzə pnevmatik rezin 
şinlərdir. Bununla yanaşı, energetika, 
kənd təsərrüfatı, ekologiya və balıqçılıq, 
səhiyyə, təhsil, mədəniyyət və turizm, 
rabitə və informasiya, idman və digər 
sahələrdə əməkdaşlıqla bağlı məsələlər 
də hər iki ölkənin gündəmindədir.

mumiyyətlə, Kuba ilə Azərbaycan 

arasında münasibətlər sovet illərində də 
mövcud olub. Hələ 1959-cu ildə Kubada 
sosialist inqilabından sonra, ölkə gəncləri 
keçmiş SSRİ-nin bir sıra respublikaların-
da təhsil almağa göndərilmişdi. Onlardan 
bir qismi də Azərbaycanda təhsil alıb. Ku-
banın sabiq səfiri Omar Medina Quintero 
mətbuata açıqlamasında vurğulamışdı 
ki, təkcə Azərbaycan Neft-Kimya İnsti-
tutunda (indiki Azərbaycan Dövlət Neft 
və Sənaye Universiteti) hər il Kubadan 
250 tələbə təhsil alıb. Hazırda Kubadakı 
neft emalı sahəsində çalışan mütəxəs-
sislərin, demək olar ki, böyük əksəriyyəti 
Azərbaycanda təhsil almış məzunlardır. 
Həmin dövrdə Kubada neft ehtiyatlarının 
mövcudluğu təsdiqlənsə də, kadrların 
olmaması kəşfiyyat işlərinin aparılması-
na imkan vermirdi. Məhz Azərbaycanda 
ali təhsil alan məzunlar vətənə döndük-
dən sonra Kubada neft sənayesi inkişaf 
etməyə başlamışdır. Neft sahəsi üzrə 
Azərbaycanda artıq mütəxəssisə çevril-
miş gənclərin hesabına Kubada dənizdə 
və qurudakı neft yataqlarında kəşfiyyat 
işləri sürətlənmiş, neftin çıxarılması və 
emalına başlanılmışdı. Bu mənada, sa-
biq səfir Kubanın bu gün neft sənayesin-
də əldə etdiyi nailiyyətlərə görə həm də 
Azərbaycana minnətdar olduğunu bildir-
mişdi.

Göründüyü kimi, Kuba uzaq olsa da, 
Azərbaycanla münasibətlərini inkişaf 
etdirməkdə maraqlıdır. Sual oluna bilər 
ki, uzun illərdir iqtisadi sanksiyalar şə-
raitində yaşayan Kuba dünyaya nə təklif 
edə bilər  Doğrudur, ikiqütblü dünyanın 
mövcud olduğu dövrdə ABŞ-ın “burnu-
nun ucunda” sosialistlərin hakimiyyətə 
gəlmələri amerikalıları sarsıtmışdı. Kom-
munizm kabusunun kontinentdə ayaq 
açıb gəzməməsi üçün rəsmi Vaşinqton 
Kubaya qarşı sərt iqtisadi sanksiyalar 
tətbiq etmişdi. Bu, sanksiya re imi hələ 

də davam edir. Amma ağır iqtisadi şərt-
lərə baxmayaraq Kubada re im dəyiş-
mədi. Ancaq SSRİ-nin tarixə qovuşma-
sından sonra ciddi dəstəyini itirən Kuba 
hakimiyyəti son illərdə qaykaları açmağa 
başlayıb. Məsələn, ötən il ilk dəfə Kuba 
xarici investorlara icazə verib ki, ölkənin 
topdan və pərakəndə ticarətində məş-
ğul olsunlar. İslahatlar, həmçinin xarici 
şirkətlərə pərakəndə satış sahəsinə və 
logistika şirkətlərinə investisiya qoymağa 
imkan verir. 

Əslində, adada islahatların aparılma-
sına ciddi ehtiyac yaranmışdı. Əfsanəvi 
lider Fidel Kastro da artıq yoxdur, ada-
da əsən kommunizm küləklərinin kon-
tinentə təsirinin olmadığını Birləşmiş 
Ştatlar da görür. Buna görə də, ötən ilin 
may ayında ABŞ-ın sabiq Prezidenti Do-
nald Tramp bir sıra sərt məhdudiyyətləri 
yumşaltmışdı. Bütün bunlar isə “Azadlıq 
adası”nın qarşısında yeni imkanlar açır. 
Pandemiya da artıq geri çəkilib, Kubanın 
əsas gəlir mənbəyi olan turizm sektoru 
da özünə gəlir. Dünyanın ən əsrarəngiz 
çimərliklərinə, oazislərinə və zəngin mət-
bəxinə malik Kubanın turizm sahəsini in-
kişaf etdirən Azərbaycan ilə bu sektorda 
əməkdaşlığını gücləndirməsi münasibət-
lərin gələcəyi üçün mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. 

Qapılarını dünyaya geniş açan ku-
balılar Azərbaycanın da ölkənin iqtisa-
di-mədəni həyatında fəal iştirak etməsini 
istəyirlər. Beynəlxalq münasibətlərin fəal 
aktoru olan Azərbaycan da Kuba ilə mü-
nasibətlərini gücləndirməkdə maraqlıdır. 
Havanada səfirliyimizin fəaliyyət göstər-
məsi buna sübutdur. Rəsmi Bakı Kubanı 
Latın Amerikasında Azərbaycan üçün 
strate i tərəfdaş hesab edir. ünki dip-
lomatik münasibətlərin təhlili göstərir ki, 
rəsmi Havana Azərbaycanla münasibət-
lərində həmişə zəruri balansı saxlamağa 
çalışıb. Bu baxımdan, iki ölkə arasında 
əlaqələrin daha intensiv şəkildə inkişaf 
etməsi üçün siyasi iradə var və bu fakt 
ikitərəfli münasibətlərin gələcəyinə müs-
bət təsir göstərir.

Sə i MƏMMƏ OV,  
“Xalq qəzeti”

SİYASƏT
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Qoşulmama Hərəkatının gündəmi –  

Bakı Zirvəsindən dünyanın fəthi

ə əli 1-ci səhi ədə
Qoşulmama Hərəkatının COVID-19-a 

qarşı mübarizə üzrə Təmas Qrupunun 
Bakı Zirvəsi, bu xüsusda Azərbaycan 
Prezidentinin tədbirdəki çıxışı Rusiyanın 
media vasitələrinin də geniş işıqlandır-
dığı mövzulardandır. Söhbət, konkret 
olaraq,  “TASS” agentliyinin, “Lenta.ru” 
saytının, “Moskovski komsomolets” və 
“Profil” nəşrlərinin təqdimatlarından gedir. 
Bu media qurumları dövlətimizin başçısı-
nın çıxışındakı ayrı-ayrı məqamları qa-
bardıblar. Mövcud xüsusda Prezidentin 
Azərbaycan hökumətinin 2021- 2022-ci il-
lərdə Qarabağın bərpasına 4 milyard dol-
lar ayırdığına, ölkəmizin bu bərpa işlərini 
öz vəsaiti hesabına həyata keçirdiyinə, 
eləcə də bu il həmin məqsədlərə daha 
1,7 milyon dollar vəsait ayrılacağına dair 
fikirləri önə çəkib.

Dövlətimizin başçısının Qarabağda 
kənd və şəhərlərin sıfırdan, “ağıllı kənd” 
və “ağıllı şəhər” prinsipi ilə tikildiyi ilə bağ-
lı səsləndirdikləri məqamların vurğulan-
dığı təqdimatlarda ölkəmizin liderinin Qo-
şulmama Hərəkatının ehtiyacı olan üzv 
ölkələrinə maliyyə və humanitar yardım 
göstərməyə davam edəcəyinə, Afrikanın 
və inkişaf edən kiçik ada dövlətlərinin 
pandemiyadan sonrakı bərpasını dəstək-
ləmək məqsədilə vəsait ayırması barə-
də bəyanatından bəhs edilib. Bundan 
başqa, Azərbaycan Prezidentinin QH-nin 
digər üzvlərini də bu təşəbbüsü dəstək-
ləməyə çağırdığı, eləcə də  BMT-nin 
COVID-19-dan sonra Qlobal Bərpa üzrə 

Yüksək Səviyyəli panelinin yaradılmasını 
təklif etdiyi vurğulanıb. Dövlətimizin baş-
çısının Minaların Təsirinə Məruz Qalmış 

lkələrin Həmfikirlər Qrupunun yaradıl-
ması təklifi də Rusiya KİV-inin önə çıxar-
dığı məsələlərdəndir. 

***
Türkiyə mediasının Qoşulmama 

Hərəkatının COVID-19-a qarşı mübarizə 
üzrə Təmas Qrupunun Bakı Zirvə görü-
şünə yer verməsinə gəlincə, burada da 
kifayət qədər dolğun məqamların vur-
ğulanması diqqət çəkib. Qardaş ölkənin 
Anadolu agentliyində, “TRT Haber” tele-
kanalında, “Yeni Şafak”, “Milad”, qəzet-
lərində, həmçinin, “Ensonhaber.com”, 
“Sondakika.com” saytlarında  yayım-
lanmış materiallarda Prezident Əliyevin 
Fransanın müstəmləkəçilik siyasətini da-
vam etdirməsinə sərt etirazı, dövlətimi-
zin başçısının dünyada neokolonializm 
meyillərinin artdığını vurğulaması, bey-
nəlxalq miqyasda suverenlik və ərazi bü-
tövlüyünün pozulmasını, dövlətlərin daxili 
işlərinə müdaxilə hallarının çoxalmasını, 
beynəlxalq təşkilatların qərarlarının ye-
rinə yetirilmədiyini, yaxud ikili standartlar-
la həyata keçirildiyini bildirməsi üzərində 
dayanılıb. Mövcud xüsusda Azərbaycan 
torpaqlarının otuz ilə yaxın müddətdə da-
vam etmiş işğalına, işğal dövründə Fran-
sanın Ermənistana açıq şəkildə dəstək 
göstərdiyi vurğulanıb. 

mumən, sadaladığımız KİV-də 
mövzuya dair məqalələrin diqqət çəkən 
başlıqları “Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev qanlı müstəmləkə cinayətləri və 

soyqırımı əməllərinə görə Fransaya çağı-
rış etdi”, “Prezident Əliyevdən Fransaya 
ultimatum: Soyqırımlar üçün üzr istə, o 
adalardan çıx ” şəklində olub. “Ensonha-
ber.com” saytı Prezident İlham  Əliyevin 
Fransanın müstəmləkə cinayətləri və 
soyqırımı əməllərinə görə üzr istəməsi 
barədə tələbinin bu ölkənin Prezidenti 
Emmanuel Makronun Afrika ölkələrinə 
səfərə başladığı dövrə təsadüf etməsinə 
diqqət çəkib.

Qardaş ölkə mətbuatında dərc olunan 
məqalələrdə Azərbaycan Prezidentinin 
dünya düzəninin yenidən formalaşmaq-
da olması, “Soyuq müharibə”nin sona 
çatmasından bəri beynəlxalq aləmdə ən 
ciddi Şərq–Qərb qarşıdurmasının yaşan-
ması, habelə BMT Təhlükəsizlik Şurasın-
da islahatların aparılmasının vacibliyi və 
Qoşulmama Hərəkatının Təhlükəsizlik 
Şurasında təmsil olunması barədə fikirlə-
rinə də geniş yer verilib.

***
COVID-19 pandemiyasından ən çox 

zərər görmüş beşinci ölkə olan Brazili-
yanın Dövlət Televiziya və Radio Agent-
liyi Qoşulmama Hərəkatının martın 2-də 
Bakıda keçirilmiş Zirvə görüşünü birbaşa 
yayımlayıb. lkənin  tamaşaçı audito-
riyasına Azərbaycanın bu mötəbər təş-
kilatda sədrliyindən və fikir ayrılıqlarına 
baxmayaraq, dünyanın bir çox ölkələrini 
bir gündə Bakıda toplamasından bəhs 
edilib. Telekanalın təqdimatında Prezi-
dent İlham Əliyevin nümunəvi lider ob-
razı yaradılıb, habelə, onun COVID-19 
pandemiyasının ağır fəsadlarını aradan 

qaldırmaq üçün yorulmadan çalışdığı, 
təşəbbüslər irəli sürdüyü vurğulanıb. 
Braziliyanın dövlət televiziyası xəbərlə-
rində, eyni zamanda, zirvə görüşünün Af-
rika ölkələrinə xüsusi diqqət və qayğının 
göstərilməsi aktuallığından söz açıb.

***
Misirin “Cairo24” informasiya porta-

lı Qoşulmama Hərəkatına sədrlik edən 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
çıxışından əsas məqamları dərc edib. 
Materialda diqqətə çatdırılıb ki,  Prezident 
İlham Əliyev QH-nin son bir neçə ildə 
beynəlxalq münasibətlərdə mühüm 
aktorlardan birinə çevrildiyini, pande-
miyanın başlamasından dərhal sonra 
 COVID-19-a qarşı qlobal səyləri səfərbər 
etmək təşəbbüsü ilə çıxış etdiyini bildirib. 

Liviyanın LANA agentliyinin xəbərin-
də Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatı-
na uğurlu sədrliyi vurğulanıb, bu müna-
sibətlə Liviya Prezident Şurasının sədri 
Məhəmməd Yunis Əl-Mənfinin Prezident 
İlham Əliyevə təşəkkür etdiyi qeyd edi-
lib. Xəbərdə diqqətə çatdırılıb ki, Liviya 
Prezident Şurasının sədri COVID-19 
pandemiyasının bəşəriyyətə silahlı mü-
naqişələrdən də çox ziyan vurduğunu 
deyib, bütün dövlətləri öz ölkəsində mü-
naqişənin həllinə və sabitliyə kömək et-
məyə 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 pandemiyası 
dövründə mühüm və faydalı təşəbbüslər-

lə çıxış edib. Materialda İraq Prezidenti 
Əbdüllətif Camal Rəşidin zirvə görüşün-
də çıxışına geniş yer verilib. Qeyd olunub 
ki, İraqın dövlət başçısı pandemiya ilə 
əlaqədar ölkəsində hələ də mövcud olan 
problemlərdən, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı 
görülən işlərdən ətraflı bəhs edib.

Əlcəzairin APS informasiya agentliyi-
nin xəbərində də Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin Qoşulmama Hərəkatı-
na uğurlu sədrliyi dövründə irəli sürülən 
təşəbbüslərdən, COVID-19-a qarşı müba-
rizədə ölkəmizin lider mövqeyindən bəhs 
olunub. Materialda Əlcəzairin Baş naziri 
Ayman Benabderrahmanın sammitdəki 
çıxışından əsas məqamlar yer alıb.

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin “AL24” 
telekanalı, “Şar ah24” və “Əl İttihad” por-
talları BƏƏ-nin Ali Şurasının üzvü, Ras 
əl-Xeymə Əmirliyinin hakimi Şeyx Saud 
Bin Saqr Al Qasiminin zirvə görüşündə 
iştirakından bəhs olunub, Qoşulmama 
Hərəkatının Azərbaycanın sədrliyi al-
tında yeni məzmun və nüfuz qazandığı 
qeyd edilib.

Küveytin KUNA agentliyi də öz saytın-
da Qoşulmama Hərəkatının COVID-19-a 
qarşı mübarizə üzrə Təmas Qrupunun 
Zirvə görüşü haqqında xəbər və fotoşə-
killər yerləşdirib.

Ə CA A RO ,  
“Xalq qəzeti”

P. . Yazının hazırlanmasında 
A ƏR A -ın materiallarından isti a-
də edilib.

Şərq–Qərb qarşıdurması, yoxsa yeni “soyuq müharibə?”
Dünya Şərqlə Qərb arasında qarşıdurmaya şahidlik edir. Qarşıdurma 

son vaxtlar daha da kəskinləşərək çoxvektorlu xarakter alıb. Ziddiyyətlərin 
nüvəsində isə sözsüz ki, Rusiya–Ukrayna müharibəsi dayanır. Yəni ilk baxışdan 
da anlaşılan elə budur. 

Amma məsələ yalnız Rusiya-Qərb 
qarşıdurmasında deyil. in–ABŞ, hələlik 
gizli şəkildə gedən ABŞ–Avropa İttifaqı 
qarşıdurması da diqqətdən yayınmır. 
Bəzi ekspertlər müxtəlif geosiyasi qüv-
vələr arasındakı siyasi və hərbi gərginliyi 
ikinci “soyuq müharibə” və ya yeni “soyuq 
müharibə” kimi dəyərləndirirlər. Hesab 
edilir ki, bir blok in, Şanxay Əməkdaşlıq 
Təşkilatı və Rusiya, Kollektiv Təhlükəsiz-
lik Müqaviləsi Təşkilatı, Avrasiya İqtisadi 
İttifaqı, ikinci blok isə ABŞ, Avropa İttifaqı 
və NATO-dan ibarətdir. Bunu, birinci “so-
yuq müharibə” hadisələri – ABŞ-ın rəh-
bərlik etdiyi Qərb bloku ilə Sovet İttifaqı-
nın rəhbərlik etdiyi Şərq bloku arasındakı 
qarşıdurma ilə eyniləşdirmək mümkün-
dür. 
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Yeni “soyuq müharibə”nin formal tə-
tikcisi 2013-2014-cü illərdə Ukraynada 
baş verən siyasi böhran oldu. Əgər 1946-
cı ildən 1980-ci illərin sonunadək yaşa-
nan birinci “soyuq müharibə”nin element-
ləri hərbi və iqtisadi birliklər sisteminin 
yaradılması, xarici dövlətlərin ərazisində 
ABŞ və SSRİ-nin geniş hərbi bazaları 
şəbəkəsinin qurulması, hərbi xərclərin 
kəskin artması, təkrarlanan beynəlxalq 
böhranlar (Berlin böhranı, Karib böhranı, 
Koreya müharibəsi, Vyetnam mühari-
bəsi, Əfqanıstan müharibəsi), SSRİ-nin 

Macarıstana, exoslovakiyaya hərbi 
müdaxiləsi, ABŞ-ın Qvatemalada təş-
kil etdiyi dövlət çevrilişi, müstəmləkə və 
asılı ölkələrdə və ərazilərdə milli-azadlıq 
hərəkatının yüksəlişi (qismən SSRİ-dən 
ilhamlanaraq), bu ölkələrin müstəmləkə-
sizləşməsi, “üçüncü dünya”nın, Qoşul-
mama Hərəkatının, neokolonializmin 
formalaşması idisə, yeni “soyuq mühari-
bə” 2013-2014-cü illərdə Ukraynada baş 
verən hadisələr, ABŞ- in qarşıdurması 
(ticarət münaqişəsi, Tayvan problemi), 
Suriyadakı münaqişə və İŞİD-ə qarşı 
müharibə, Şimali Koreya, Venesuela və 
İran böhranı kimi özünü nümayiş etdirir. 
Ancaq 2022-ci ildə başlanan Rusiya–
Ukrayna müharibəsi bu qarşıdurmanın 
daha kəskin fazasına qədəm qoymasına 
səbəb oldu.

Qərb və Şərq heç vaxt 
görüşməyəcək

İngilis ədəbiyyatının görkəmli nü-
mayəndəsi, Nobel mükafatı laureatı 
Reydard Kiplinq özünün “Qərb və Şərq 
haqqında ballada”sında yazırdı:

 ə  ə di  ə  ə di   
 onla   a  g ü ə lə

ə ədə  ki  ə a ə   
 lla  onla ı ya a dı ı ki idi

n a  ə  ə ə  yo d   
 illə lə  ə an ələ  yo d
ki gü lü ə əs  ki i  

 i i inin g lə inə a anda

Bəlkə də məşhur ədib öz qənaətində 
haqlıdır. Ancaq bu fikir də yayğındır ki, 
“Şərq” sözünün sonu “Qərb”in ilk hərfi ilə 
başlayır. Bu baxımdan, Şərq–Qərb qarşı-
durması hər zaman diqqətlə izlənilir.

İndi gəlin, bu günün dəyişən mühi-
tində bəzi dərin tendensiyalara diqqət 
yetirək.

Birincisi, uzun illər ABŞ-ın eyni vaxt-
da iki müharibə (Moskva və Pekinlə) 
aparmaq iqtidarında olmadığı barədə po-
pulyar fikir var idi. Lakin görünən odur ki, 
Vaşinqton Ukraynanı dəstəkləməklə Ru-

siyanı zəiflətmək cəhdindən əl çəkməyə-
cək və paralel olaraq inə əsas rəqib 
kimi baxacaq.

A  ə  ini, ə  ə R i an  
z nə ən elan et ə,  za an 

Qər  tə ə in R i a l  ilə z
zə qal al  l a a aq

arlz ap an,  
rctaun ni ersitetinin  

pr ess ru

Corctaun Universitetinin professo-
ru, ABŞ Xarici Əlaqələr Şurasının baş 
elmi işçisi arlz Kapçan bu xüsusda 
qeyd edib ki, düşmən tapmaq təcrübəsi 
çoxdan öz faydalılığını itirib. Onun söz-
lərinə görə, əgər Birləşmiş Ştatlar həm 

ini, həm də Rusiyanı özünə düşmən 
elan etsə, o zaman Qərb təkcə in–Ru-
siya bloku ilə üz-üzə qalmalı olmayacaq, 
həm də öz maraqlarını müdafiə etmək 
və dünya nizamını yenidən qurmaq üçün 
birləşəcək daha çox sayda ölkə ilə qar-
şılaşacaq. Professor fikrini gücləndir-
mək üçün diqqəti İndoneziya Prezidenti 
Coko Vidodonun “qruplaşma”dan imtina 
edərək, Rusiyanı G20 sammitinə qətiy-
yətlə dəvət etməsinə yönəldir: “ stəlik, 
yarım əsrdən çox təcrübə ilə sübut edil-
miş ASEAN mexanizmi Asiyada fəaliyyət 
göstərir. Bu prosesdə neytrallıq və tərəf 
seçməkdən imtina onlar üçün e ektiv 
prinsipial mövqelərə çevrildi. Faktlar sü-
but edir ki, “ASEAN modeli” Asiya üçün 
“NATO modeli”ndən daha faydalıdır”.

İkincisi, ABŞ bir tərəfdən uzunmüd-
dətli strate i rəqibin müqavimətini qırmaq 

ümidilə Rusiyaya hərbi təzyiq göstərir, 
digər tərəfdən, son iki ayda Vaşinqton 
dəfələrlə qalib gəlməyə deyil, problemi 
sülh danışıqları yolu ilə həll etməyə ça-
lışdığına işarə edib. Müxtəlif mənbələrin 
gündəlik təhlili onu deməyə əsas verir ki, 
informasiya məkanı Amerikanın özündə 
böyük anti-müharibə təzyiqini qiymətlən-
dirmir. Ukrayna ətrafında vəziyyəti qızış-
dırmağı dayandırmaq çağırışları tez-tez 
eşidilir. Bundan əlavə, demokratlar aralıq 
seçkilərdə uduzublar, əgər 2024-cü ildə 
respublikaçılar hakimiyyətə gəlsələr, Ru-
siya-Ukrayna müharibəsi əsaslı şəkildə 
fərqli istiqamət ala bilər. Oxşar dəyişiklik-
lər Avropada da baş verir. 

çüncüsü, Ukraynada hərbi əməliy-
yatı davam etdirən Rusiya Qərbə qarşı 
çıxmaq üçün ener i və maliyyə alətlərin-
dən yararlanır. Reallıq budur ki, Rusiya 
Qərblə qarşıdurmada məğlub olmayıb, 
əksinə, böyük dövlət kimi regional və 
beynəlxalq proseslərin inkişafına təsirini 
davam etdirir.

Rusiyanın Asiyaya daha çox açılma-
sına, həmçinin, inin artan qüdrətinə pa-
ralel olaraq ABŞ Asiya–Sakit okean regi-
onunda varlığını gücləndirməyə davam 
edir. ABŞ, Böyük Britaniya və Avstrali-
yadan ibarət AUKUS alyansı, Hind-Sakit 
okean dördlüyü (Hindistan, ABŞ, Yaponi-
ya və Avstraliya) kimi təşkilatlar yaratmaq 
cəhdlərinin güclənməsi bunun göstə-
riciləri sayıla bilər. Bu mənada, Şərqlə 
Qərb arasında müxtəlif regionlarda gər-
ginliyin yeni mərhələsinin başlanacağını 
proqnozlaşdırmaq mümkündür.

Sə a ət ƏM ,  
“Xalq qəzeti”

“
“

“

“

İlyas EY V,  
p lit l q

Hazırda Şərqlə Qərb arasında toqquş-
ma baş verir. Biz bunun nəzəri formalarını 
müəyyən qədər amerikalı sosioloq Samuel 
Hantinqtonun “Sivilizasiyaların toqquşma-
sı” əsərində də rast gəlirik. Doğrudur, nəzə-
riyyəçi kimi tanınan Hantinqton öz əsərində 
tamamilə başqa yanaşmaları qeyd edib. La-
kin hazırda Şərqdə baş verən texnoloji inqi-
lablar, irəliləyişlər həm də Qərb ilə müəyyən 
mübarizə müstəvisini formalaşdırır. Eyni 
zamanda biz, Rusiya–Ukrayna müharibə-

sində ayrı-ayrı dövlətlərin Ukraynanın ərazi 
bütövlüyünün müdafiəçisi kimi çıxış etmək-
lə, ona siyasi, iqtisadi, enerji, maliyyə, hərbi, 
logistik dəstək göstərdiklərini görürük. Ru-
siyanı da hansısa formada dəstəkləyən döv-
lətlər də bunu açıq və ya gizli şəkildə bəyan 
edirlər.

Eyni zamanda, qeyd etmək lazımdır 
ki, bu qarşıdurma əvvəllər də mövcud idi. 
Müəyyən müqayisələr aparılır, komparativ 
analizlər irəli sürülürdü. Bu gün isə açıq mü-
barizənin şahidiyik. Bu mübarizədə kim qa-
lib gələcəksə, onun üzərində də dünya düzə-
ni formalaşacaq. Təbii ki, Qərb koalisiyası 
təkqütblü dünyanın tərəfindədir. Rusiya isə 
çoxtərəfliliyin, çoxqütblülüyün mübarizəsi-
ni aparır. Görürük ki, Rusiya-Ukrayna mü-
haribəsi lokal müharibə deyil, onun miqyası, 
ora cəlb olunan dövlətlərin maraqları, geosi-
yasi ambisiyalar və texnoloji korporasiyalar 
arasında mübarizə də özünü göstərir. Heç 
şübhəsiz ki, bu gün süni intellekt və hibrid 
savaş gedir. Ona görə ən müasir mübarizə 
metodlarını müşahidə edirik. Bizim üçün də, 
bu, bir təcrübədir ki, hansı dövlətin silahı, 
döyüş taktikası, asimmetrik savaş aparmaq 
qabiliyyəti üstündürsə, ona uyğun da öz mü-
dafiə potensialımızı, təhlükəsizlik seqmenti-
mizi daha da inkişaf etdirək.

Ekspert rəyi 

SİYASƏT



Sahibkarlığa dəstək  
mexanizmi yenidən qurulur

İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov özünün “Twitter” hesabında 
cari il yanvarın 1-dək Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna daxil olmuş 
müraciətlər əsasında kredit faizlərinin subsidiyalaşdırılması 
çərçivəsində sahibkarlara 68,5 milyon manat ödənildiyini bildirib. Nazir, 
həmçinin adıçəkilən fonda daxil olan müraciətlər üzrə 71,9 milyon 
manat subsidiyanın verildiyini diqqətə çatdırıb: “Sahibkarlara dəstək 
çərçivəsində tətbiq edilən kredit faizlərinin subsidiyalaşdırılması 
mexanizmi iqtisadi aktivliyin təmin olunmasına və biznes subyektləri 
tərəfindən daha çox layihənin reallaşdırılmasına imkan yaradır”.

Qeyd edək ki, Prezident İlham 
 Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən 
məqsədyönlü və uğurlu islahatlar nə-
ticəsində ölkəmizdə özəl sektor iqti-
sadiyyatın aparıcı qüvvəsinə çevrilib, 
sahibkarlığın DM-də payı 81 faizə, 
məşğulluqda payı isə 77 faizə çatıb. 

zəl bölməyə dövlət dəstəyinin daim 
diqqətdə saxlanılması qeyri-neft sek-
torunda müasir texnologiyalara əsas-
lanan yeni istehsal və emal müəs -
sisələrinin, infrastruktur sahələrin 
yaradılmasına, real sektora investisiya 
qoyuluşlarının sürətlənməsinə əlverişli 
şərait yaradıb.

lkədə sahibkarlığa dövlət maliy-
yə yardımı mexanizminin formalaş-
dırılması kiçik və orta sahibkarların 
maliyyə vəsaitlərinə olan tələbatının 
ödənilməsini gerçəkləşdirib. Bu, İqtisa-
diyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişa-
fı Fondunun vəsaiti hesabına güzəştli 
maliyyələşmə mexanizmlərinin tətbiqi 
ilə reallaşıb. Adıçəkilən fondun vəsa -
iti əsasən, qeyri-neft sektorunun inki -
şafı, innovativ texnologiyaların tətbiqi 
və ixrac əməliyyatları üzrə investisi -
ya layihələrinin maliyyələşdirilməsinə 
yönəldilib. 

Onu da deyək ki, bu məsələdə, yəni 
özəl qurumların investisiya təminatının 
gücləndirilməsində “Azərbaycan İnves-
tisiya Şirkəti” ASC də səmərəli fəaliy-
yət göstərir. Bu qurum fəaliyyətində 
respublikamızda qeyri-neft sektoru-

nun inkişafını sürətləndirmək, strate i 
təşəbbüsləri gerçəkləşdirmək məqsədi 
daşıyan, rəqabətqabiliyyətli və əlavə 
dəyər yaradan, xüsusilə ixracyönümlü 
layihələrə sərmayə yatırmağı diqqətdə 
saxlayır. 

İqtisadiyyat Nazirliyinin məlumatına 
görə, ölkə üzrə sahibkarlıq subyektlə -
rinin 99,6 faizi kiçik və orta sahibkarlıq 
subyektləridir və onların əlavə dəyərin 
yaradılmasında, ixrac, məşğulluq və 
investisyalarda payı getdikcə artır. Ki-
çik və orta sahibkarlığın ölkə iqtisadiy -
yatında rolunun və rəqabət qabiliyyəti -
nin yüksəldilməsi, bu sahədə idarəçilik 
sisteminin müasir tələblərə uyğunlaş -
dırılması, həmçinin institusional dəstək 
mexanizmlərinin formalaşdırılması 
məqsədilə nazirliyin tabeliyində Ki-
çik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi 
 (KOBİA)  yaradılıb. 

Agentlik tərəfindən kiçik və orta sa-
hibkarlıq sobyektlərinin iqtisadiyyatda 
rolunun və rəqabət qabiliyyətinin, ma -
liyyə resurslarına və satış bazarlarına 
çıxışının genişləndirilməsi istiqamətin -
də müxtəlif təşviq və dəstək mexanizm -
ləri həyata keçirilir. KOB dostu ofisləri, 
KOB İnkişaf Mərkəzləri, KOB-lar üçün 
təhsil, elm, tədqiqat layihələrinin maliy -
yələşdirilməsi, “Startap şəhadətnamə-
si”nin verilməsi buna misal ola bilər.

Vaqi  BAYRA V,  
alq qəzeti

ira a Ə Ə V,
iqtisad ı-ekspert

Respublikamızda son illər ərzində 
özəl bölmənin inkişafına daim qayğı və 
diqqət göstərilib. Bu sahədə lisenziya 
tələb olunan fəaliyyət növlərinin sayı 
əhəmiyyətli dərəcədə azaldılıb, inves -
tisiya yatırımının stimullaşdırılması 
məqsədilə investisiya təşviqi sənədinin 
verilməsinə başlanılıb, satınalmalar 
sahəsində kotirovka sorğusu prosedu -
ru tamamilə elektronlaşdırılaraq, vahid 
internet portalı yaradılıb. 

Bütün bunlarla yanaşı, sahibkarlı-
ğın inkişafını şərtləndirən vergi qanun -
vericiliyi müasirləşdirilib. zəl sektorun 
fəaliyyətini daha da gücləndirilmək 
məqsədilə şə aflıq və hesabatlılığın 
artırılması, rəqəmsallaşmanın geniş 
vüsət alması, rəqabət mühitinin inki -
şafının təmin olunması kimi məsələlər 
hər zaman diqqətdə saxlanılıb.  

Bütün bunların nəticəsidir ki, ha-
zırda Azərbaycanda qeydiyyatdan 
keçmiş sahibkarların sayı 1,4 milyona 
yaxındır. Bu göstərici, eyni zamanda, 
respublikada biznes fəaliyyətinə olan 
maraqdan irəli gəlir. 

Onu da qeyd edim ki, sahibkarlığın 
sürətli inkişafında ən önəmli cəhətlər -
dən biri maliyyə əlçatanlığı məsələ -
sidir. Lakin etiraf edək ki, bu sahədə 
görüləsi işlər hələ çoxdur. Məsələn, 
Azərbaycanda bankların və bank ol -
mayan kredit təşkilatlarının kredit port -
felinin həcmi sahibkarların maliyyəyə 
çıxış imkanlarını mədudlaşdırır. 

Bu fikri bir qədər də konkretləşdirib 
deyə bilərəm ki,  respublikada bank-
ların kredit portfeli geniş olsa da, kre-
ditləşmədə regionların payı, təxminən, 
23 faiz, Bakı üzrə isə 77 faizdir. Eyni 
zamanda, hər bir KOB subyekti maliy -
yə mənbələrinə çıxış edərkən yüksək 
faiz dərəcəsi, sərt girov şərtləri, risklə -
rin bölüşdürmə və kreditlərə zəmanət 
mexanizmlərinin əlçatan olmaması 
kimi çətinliklərlə üzləşir. 

Bütün bu məsələlər nəzərə alına -
raq bankların yeni və daha geniş müş -
təri şəbəkəsinə çıxışı asanlaşdırılma-
lı, risklərin minimallaşdırılması təmin 
edilməli, kiçik və orta biznes sektoruna 
yönələn təminat sistemi daha da tək-
milləşdirilməlidir.  

Bundan başqa, İpoteka və Kredit 
Zəmanət Fondu tərəfindən kreditlərə 
verilən dövlət zəmanəti mexanizmləri, 
faizlərin subsidiyalaşdırılması haqqın -
da sahibkarların məlumatlılığını ar-
tırmağa, həmçinin mexanizmin gələ -
cəkdə təkmilləşdirilməsinədə ehtiyac 
duyulur.

Ekspert rəyi 

Prezident İlham Əliyev tərəfindən prioritet istiqamətlərdən biri elan olunan 
aqrar sahədə görülən tədbirlər nəticəsində bu sektorun davamlı inkişafı təmin 
edilib, artım tempinin qorunub saxlanılması reallaşdırılıb. Buna görə də təkcə 
ötən il kənd təsərrüfatında 3,4 faiz artım qeydə alınıb.  Bu gün emal sənayesinin 
inkişaf etdirilməsi də diqqət mərkəzində saxlanılır, bununla əlaqədar müxtəlif 
layihələr gerçəkləşdirilir, Kənd Təsərrüfatı və İqtisadiyyat nazirlikləri tərəfindən 
aqrar sahədə istehsalın və emal sənayesinin inkişafına dair birgə tədbirlər 
planı həyata keçirilir. Həmin planda kənd təsərrüfatı təyinatlı ərazilərin 
səmərəli istifadəsi məqsədilə həmin torpaqların icarəyə və istifadəyə verilməsi 
mexanizmi təkmilləşdirilir. Eyni zamanda, yaxın gələcəkdə kənd təsərrüfatı 
məhsullarının ixracı üzrə prosedurların sadələşdirilməsi, ixracyönümlü aqrar 
istehsal mallarına gömrük və vergi güzəştlərinin tətbiqi nəzərdə tutulur.

Emal sənayesi  
ixracı genişləndirir  

İşğal altında olan torpaqlarımızın er -
məni faşizmindən azad edilməsi Qara-
bağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonla -
rında kənd təsərrüfatının bərpası, habelə 
yenidən inkişafı üçün əlverişli imkanlar 
yaradıb. Əkin dövriyyəsinə yeni ərazilərin 
daxil olunması məhsul istehsalının artırıl-
masını şərtləndirib.

mumiyyətlə, Qarabağ bölgəsinin 
münbit torpaqları taxıl, tərəvəz və mey-
və istehsalını artıracaq, heyvandarlığın 
inkişafına təkan verəcək. Hazırda həmin 
ərazilərdə həyata keçirilən mühüm in-
frastruktur layihələri kənd təsərrüfatının 
inkişafına dəstək olacaq. Aqrar emal 
müəssisələrinin inşası bölgədə aqrar 
sektorun yeni tərəqqi mərhələsinə daxil 

olmasına əsaslı təsir göstərəcək.
Qeyd edildiyi kimi, kənd təsərrüfatı-

nın inkişafı istiqamətində reallaşdırılan 
islahatlar, bu sahədə məhsul istehsal -
çılarına edilən güzəşt və yardımlar ölkə 
iqtisadiyyatında mövcud sektorun inkişa -
fına əhəmiyyətli dərəcədə zəmin yaradıb. 
Aqrobiznes sahəsində torpaq sahələrin -
dən və su resurslarından səmərəli isti-
fadə olunması, əlavə dəyər yaradacaq 
istehsal sahələrinin qurulması, o cümlə-
dən, aqrar sektorda müasir texnologiya -
ların təbiqi, həmçinin elmi yanaşma yolu 
ilə emal prosesinin gücləndirilməsi ixrac 
imkanlarını artırıb. Bütün bunlarla yana-
şı, dövlət-özəl tərəfdaşlığı imkanlarından 
istifadə genişləndirilib, klasterləşmənin 
tətbiqinə,    sahibkarlığın inkişafına xüsu-
si önəm verilib. 

Kənd təsərrüfatı məhsulları isteh-
salında su ehtiyatları potensialından 
səmərəli istifadə də bu gün mühüm önəm 
daşıyır. Yeri gəlmişkən, Prezident İlham 
Əliyevin “Su ehtiyatlarından səmərəli isti-
fadənin təmin edilməsi ilə bağlı əlavə təd-
birlər haqqında” Sərəncamına əsasən, 
ölkədə 20 ədəd suvarma kanalının,10 
ədəd su anbarının tikintisi nəzərdə tu -
tulur. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi 
əlavə su ehtiyatlarının yaradılmasına, su 
ehtiyatlarının düzgün idarə edilməsinə 
səbəb olacaq.

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında 
Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin sədr 
müavini Mehman İsmayılov bu günlərdə 
Bakıda keçirilən “Agro Business Forum 
Azerbai an–2023” tədbirində bildirib ki, 
Azərbaycanda emal sənayesinin böyük 
perspektivləri var. Bu, kənd təsərrüfatı 
istehsalında, o cümlədən, daxili istehlak 
və ixrac potensialında özünü qabarıq bü-
ruzə verir. Məsələn, 1 hektar sahədən, 
təqribən, müəyyən həcmdə iri kalibrli və 
bazarda sərfəli qiymətə satıla biləcək 
meyvə yığılırsa, müəyyən həcmdə kiçik 
kalibrli meyvə də toplanılır və onun baza-
ra çıxışı istehsalçı üçün rentabelli olmur. 
Yəni, həmin məhsulun satış gəliri bazara 
çıxarılması xərclərinə yaxın olduğundan 
fermer məhsulun satışını reallaşdırmaq -
da maraqlı olmur. Bu halda, ən yaxşı yol 
məhsulu emal üçün təqdim etməkdir.

Ona görə də hazırda  quru meyvə 
istehsalı, meyve konservasiyası sahələ -
rinin təşviqinə ehtiyac var. Məhsulun 

satışını həm ixrac, həm də emal imkan-
ları fonunda genişləndirmək lazımdır. Bu 
baxımdan, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında 
Dövlət Vergi Xidməti və digər qurumlarla 
birgə son dövrlərdə bir sıra kənd təsər-
rüfatı texnikalarının və onların ehtiyat 
hissələrinin vergidən azad olunması is-
tiqamətində ardıcıl addımlar atılması mü-
hüm önəm daşıyır. 

Yeri gəlmişkən, vergidən azad edil -
miş kənd təsərrüfatı texnikalarının ayrıca 
siyahısı təsdiqlənib. Emal avadanlıqları -
nın da iqtisadiyyatda yaradılan dəyərdə 
əhəmiyyətli perspektivləri təsdiqlənib. 
Bu sahədə tədbirlərin bundan sonra da 
davam etdirilməsi emal sənayesinin da-
vamlı inkişafını və müsbət göstəricilərin 

əldə olunmasını şərtləndirəcək.
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommu-

nikasiya Mərkəzinin “Bir Pəncərə” İxraca 
Dəstək Mərkəzinin rəhbəri Nicat Hacı-
zadənin sözlərinə görə, aqrar və emal 
sənayesi məhsullarının birgə ixracı qey-
ri-neft ixracının 30,4 faiz təşkil edir. Tək-
cə aqrar-sənaye məhsulları isə qeyri-nef -
tin 6,5 faiz həcmindədir. Azərbaycanın 
aqrar məhsullarının əksər hissəsi Rusiya 
bazarlarına ixrac olunur. 

Aqrar-sənaye ixracının strukturuna 
nəzər saldıqda əsas hərəkətverici mallar 
şəkər və qənnadı məhsulları, heyvan və 
bitki mənşəli yağlar və emal edilməyən 
meyvə-tərəvəzdir. Bu üç mal qrupunun 
ümumi ixracı isə 96,3 milyon ABŞ dolları 
təşkil edir. 

Nicat Hacızadə ixrac statistikamıza 
əsaslanaraq bildirir ki, Azərbaycanın ix-
rac etdiyi məhsulların 60-65 faizi xam-
mal, yəni aralıq məhsullardır. Təxminən, 
25-26 faiz məhsullar isə hazır şəkildə 
ixrac olunur. Cəmi 1-2 faiz məhsul var 
ki, onlar kapital tutumlu məhsullar sayı-
lır. Bura da əsasən texnologiya məhsul -
ları aiddir. Halbuki, ölkəmiz orta texno-
lo i məhsulların ixracını həyata keçirir. 
Amma İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf 
Təşkilatı (OECD) ölkələri ilə müqayisədə 
bizim bu sahədə ixracımız çox aşağıdır. 
Lakin “2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi 
inkişaf Strategiyası”nda orta və yüksək 
texnolo i məhsulların istehsal və ixrac 
olunması ilə bağlı müddəalar var. Həmin 
müddəaların həyata keçirilməsi üçün isə 
tədbirlər planı mövcuddur.

tən il ərzində ixrac edilmiş aqrar 
məhsulların dəyəri 717,5 milyon ABŞ 
dolları, emal sənayesi məhsullarının 
dəyəri isə 190,8 milyon ABŞ dolları olub. 
Bu, bir daha ixracımızın diversifikasi -
yasının daha çox artırılması zərurətini 
göstərir. Eyni zamanda, belə bir hal xa-
rici tərəfdaşların Azərbaycandan daha 
çox sənayeləşmiş aqrar məhsulların 
ixracı istəyində də özünü büruzə verir. 
Məsələn, meyvə-tərəvəz məhsullarının 
faraş halında ixracı dayanıqsızdır, amma 
onu emal sənayesi məhsulu kimi qəbul 
etmək tərəfdaşlar üçün daha əlverişlidir.

Mir a r AQ ZA Ə,  
“Xalq qəzeti”

Neft və qaz: 2 ayda 1,3 milyard dollar qazanc
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) 2023-cü 

ilin yanvar-fevral aylarında “Azəri–Çıraq–Günəşli” (AÇG) yataqlar 
blokundan və “Şahdəniz” qaz-kondensat yatağından əldə etdiyi 
gəlirləri açıqlayıb. 

Cari ilin ötən iki ayı ərzində 
 ARDNF-in A G yataqlar blokundan 
əldə etdiyi gəlirlər 1 milyard 324 milyon 
ABŞ dolları təşkil edib. Bu da 2022-ci 
ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17 milyon 
dollar və ya 1,3 faiz çoxdur. 

Hesabat dövründə Fondun “Şahdə -

niz” yatağından çıxarılan qaz və kon -
densatın satışından əldə etdiyi gəlirlər 
isə 534 milyon 751 min ABŞ dolları 
təşkil edib. Xatırladaq ki, ötən ilin eyni 
dövründə bu rəqəm 227 milyon 557 min 
dollara bərabər olub. 

Göründüyü kimi, Fondun cari ilin 

yanvar-fevral aylarında qaz və konden -
sat satışından əldə etdiyi gəlir ötən ilin 
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 307 mil -
yon 194 min dollar və ya 2,4 dəfə çox 
olub.

Yeri gəlmişkən, cari ilin ilk iki ayında 
“Şahdəniz” yatağı üzrə kondensatın sa -
tışından əldə olunan gəlirlər (58 milyon 
69 dollar) də ötən ilin müvafiq dövrün -
dəkindən 2,6 dəfə və ya 35 milyon 897 
min dollar çox olub.

“Xalq qəzeti”

BMT-nin aqrar təşkilatı Zəngilanda
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) 

Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində  pilot suvarma 
sistemlərinin tətbiqi ilə bağlı layihə icra edəcək.

Bu barədə FAO-nun 
Azərbaycandakı nümayən-
dəliyindən məlumat verilib. 
Məlumatda artıq təsdiq edil-
diyi və tezliklə icrasına baş-
lanılacaq  iki illik layihənin 
adıçəkilən qurumun texniki 
yardım proqramı çərçivəsin-
də Kənd Təsərrüfatı Nazirli -
yinin Aqrar Xidmət Agentliyi 
tərəfindən reallaşdırılacağı, 
bu təşəbbüsdən isə 300-ə 
yaxın fermerin bəhrələnəcəyi 
vurğulanıb.  

Yeri gəlmişkən, Azərbay-
can 1995-ci il oktyabrın 20-də 
FAO-ya üzv seçiləndən sonra 
bu təşkilat respublikamızda 
milli, regional və qlobal xa-
rakterli layihələr həyata keçi-
rir. Həmin layihələr əsasən, 
kənd təsərrüfatının inkişafı, 
ərzaq təhlükəsizliyinin güc-
ləndirilməsi, aqrar potensialın 

artırılması, resursların idarə 
edilməsi, heyvan və bitki 
xəstəliklərinə qarşı mübarizə, 
təchizat və digər müvafiq 
sahələrdə texniki yardımları 
nəzərdə tutur. 

FAO-nun respublikamız -
dakı layihələri Azərbaycan 
Hökümətinin prioritetləşdi -
rilmiş ehtiyaclarına dair mü-
raciətlərinə uyğun olaraq 
texniki əməkdaşlıq proqram-
larına əsaslanır. Azərbaycan 
Höküməti və FAO 2009-cu 
ildən etibarən respublikamız -
da kənd təsərrüfatının inkişafı 
sahəsində sözügedən təşkilat 
tərəfindən mümkün texniki 
yardımın göstərilməsi məqsə -
dilə ölkəmizə yardım proqra -
mının hazırlanması prosesini 
davam etdirir. Bu məqsədlə 
Azərbaycan üçün  FAO-nun 
milli orta müddətli prioritetlər 

üzrə çərçivə sənədi hazır-
lanaraq müntəzəm surətdə 
əsas prioritetlərə uyğun ola-
raq yenilənir.  

Hazırda FAO və Azər-
baycan doqquz prioritet is-
tiqamətdə əməkdaşlıq edir. 
Cari il tərəflər arasında əmək-
daşlığın ikinci mərhələsi üçün 
sənədlərin imzalanması göz-
lənilir.  

Xatırladaq ki, FAO-nun 
əsas məqsədi Azərbaycanda 

qida məhsullarının və tullantı-
ların idarə olunması sahəsin -
də layihələrə dəstəyə yönəlib. 
İndiyədək hər iki tərəf kənd 
təsərrüfatı sahəsində 60-dan 
yuxarı birgə layihə reallaş -
dırıb, bunun nəticəsində isə 
respublikamızın bölgələrin -
də kənd təsərrüfatı mühiti, o 
cümlədən, qida təhlükəsizliyi 
yaxşılaşıb.

“Xalq qəzeti”

Daşkəsəndə yeni  
arıçılıq layihəsi

“AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti (QSC) və İqtisadiyyat Nazirliyi 
yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) dəstəyi ilə 
Daşkəsən rayonunda arıçılıq təsərrüfatının inkişafına kömək məqsədilə 
növbəti layihənin icrasına başlanılıb.

Yeni layihənin məqsədi kiçik sahib -
karlıq ekosisteminin inkişafına, arıçılıq 
təsərrüfatının ekosahibkarlıq növü kimi 
təşviqinə və təbii bal istehsalının artırıl-
masına töhfə vermək, bununla yerli ic-
maların sosial-iqtisadi vəziyyətini daha 
da yaxşılaşdırmaqdır.

Layihənin icra müddətində “Azer-
Gold” və KOBİA tərəfindən arıçılıqla 
məşğul olan fermerlərin nəzəri və praktiki 
təlimlərə cəlb edilməsi, arılara yaz qullu -
ğu, xəstəliklərə və ziyanvericilərə qarşı 
mübarizə metodları barədə məşğələlə -
rin təşkil edilməsi, iştirakçılara dövlətin 

sahib karlığın inkişafı istiqamətində icra 
etdiyi təşkilati, hüquqi və iqtisadi tədbir-
lər, sahibkarlıq subyektlərinə səmərəli 
maliyyə resurslarına çıxış, aqrar sığorta 
işinin təşkili mövzularında seminarların 
keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

Təlim və seminarları uğurla yekunlaş -
dıran fermerlərə sertifikatlar, eləcə də fər-
di təsərrüfatlarını inkişaf etdirmələri üçün 
arı ailələri, müvafiq dərman preparatları 
və zəruri avadanlıqlar veriləcək. 

“Xalq qəzeti”
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“Azərbaycan” qəzetinin 
milli haqq savașı

Güney Azərbaycanda son zamanlar cərəyan edən milli haqq savaşı 1945–
1946-ci illərdə Təbrizdə Demokrat Firqəsinin nəşr etdiyi “Azərbaycan“ qəzetinin 
səhifələrində dərc edilmiş materialların mübariz ruhunu yenidən yada salır: 
“Güneydə Milli Hökumət  zamanı soydaşlarımızın dərin hüsn-rəğbətini qazanmış 
bu qəzet yurdsevər və fədakar qələm sahiblərini öz ətrafına toplayaraq, hər gün 
yeni ictimai problemlər qaldırır, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin məram və 
çağırışlarını xalq arasında yayır”.

Azərbaycanlı  imzası ilə Bakıda 
mmunist  indiki alq qəzeti  

qəzetinin 1946-cı il 204-cü n mrə-
sində erilmiş ə bu s zlərlə baş-
layan yazı əbrizdə Azərbaycan  
qəzetinin  e ral 1946-ci il sayında 
da dərc edilmişdir. 8 il ə əl qəzeti-
mizdə alqın mübariz rqanı  adı ilə 

ap lunmuş həmin mətbuat ülasə-
sini ünümüzlə səsləşdiyinə rə 
təqdim edirik:

“Mürtəce və qara qüvvələrin ağla -
sığmaz zülm və əsarətindən xilas olmuş 
beş milyonluq Azərbaycan xalqı özünün 
azadlıq hərəkatı ilə yalnız bir xalqın de-
yil, eyni zamanda İranda yaşayan bütün 
məzlum xalqların gözünü açır, onlara 
öz dostunu və düşmənin tanıdır, onları 
dünyanın qabaqcıl ölkələri kimi həqiqi 
demokratiya yolu ilə getməyə çağırır. 

“Azərbaycan” qəzeti artıq öz 
müqəddəratına yiyələnmiş qəhrəman 
bir xalqın mübariz orqanı olmuşdur. 
Burada iştirak edən istedadlı yazarlar, 
əsl demokratlara xas olan qüvvətli bir 
ehtirasla mürtəcelərin hər növ fitnəkar-
lıqlarını vaxtı-vaxtında ifşa edirlər. İran 
Azərbaycanında hər gün böyük ictimai 
tədbirlər görən Milli Hökumətin hər ad-
dımını xalqa izah edir. Xalqın cuşa gəl-
miş kin və qəzəbini daha da alovlandı -
rır, onun milli şüur və iradəsini doğru bir 
istiqamətə yönəldərək hər an sərvaxt və 
ayıq olmağa çağırır. 

Qəzetin 83-cü nömrəsində dərc 
olunmuş “Xalqımız da dövlətimizlədir” 
sərlövhəli məqaləsinin müəllifi çox haq-
lı olaraq göstərir ki, məsələ təkcə milli 
muxtariyyəti qazanıb dövlətimizi təşkil 
etməklə qurtarmır. İndi xalqımızın qar -
şısında daha mühüm, daha məsul və-
zifələr durur ki, bu vəzifələrin şərəflə 
yerinə yetirilməsi də xalqımızın gələcək 
fədakarlığı və səylərindən asılıdır. ün-
ki xalqımız uzun illər istismar olunub 
qul halına salındığından və mədəniyyət 
sahəsində dünyanın mütərəqqi xalqla -
rından yüz illərlə geridə qalmış, böyük 
vətənimizin şəhər və kəndləri xaraba -
zarlığa çevrilmişdir. 

Doğrudan da əsrlərdən bəri dünya 
mədəniyyəti və ədəbiyyatı tarixinə qızıl 
səhifələr yazmış azərbaycanlılar İran 
zülmkarlarının qanlı pəncəsi altına düş -
dükdən sonra bütün bu ali nemətlərdən 
məhrum olmuş, vaxtı ilə öz alimlərinin, 
memarlarıının, rəssamarının və söz us-
talarının dahiyanə əsərləri ilə dünyanı 

heyran edən şəhərlər istilaçı İran şahla -
rının, xüsusən alman faşizminin zəncirli 
köpəyi Rza şahın zamanından etibarən 
əsrlər qədər geriləmişdir. 

“Azərbaycan” qəzeti bu tarixi 
həqiqəti böyük bir cəsarətlə dünyaya 
bildirərək istedadlı və igid Azərbaycan 
xalqının arzu və əməllərini tapdamış 
xainləri lənətlə damğalayır. 

Qəzetin həmin nömrəsində başqa 
bir müəllif yazır ki, “düşmənlərimizə 
laqeyd yanaşmamalıyıq, onlar min cür 
alçaq vasitələrə təşəbbüs göstərib mə-
nafelərini qorumağa can atacaqlar. Fə-
ramuşxananın (İranda “masonluq” və 
ya “masonçuluq” sözünə bərabər isti -
fadə olunan bir termindir – red.) sadiq 
üzvü olan cənab Həkimülmülk ömrünün 
axır nəfəsində İran parlamentində ağ-
layır və elə xəyal edir ki, əgər başına, 
üzünə vursa, yenidən Azərbaycanı qul 
edəcəkdir. 

Məqalə müəllifi bu cənabın fitnəkar 
siyasətini rüsvay etməklə kifayətlən -
məyərək öz oxucularını Milli Hökumətin 
ətrafında daha sıx birləşməyə və azad-
lıq yolunda hər növ fədakarlığa hazır 
olmağa çağırır. 

“Azərbaycan” qəzetinin səhifələ -
rində bütün dünyaya səs salmış dahi 
sərkərdə Səttarxanın mübarizə tarixini 
tez-tez xatırladan yazarlar milli muxta-
riyyət hərəkatının əldə etdiyi nailiyyət -
ləri alqışlamaqla bərabər qeyd edirlər 
ki, “dövlət hər işdən əvvəl muxtariyyə-
tin təməlini möhkəmləndirib onu sax-
layacaqdır. Biz Azərbaycanda doğulub 
Azərbaycanda da öləcəyik. Bizim hər 
şeyimizi əlimizdən alsalar da, toprağı-
mızı əlimizdən ala bilməyəcəklər. ünki 
bu torpaq üstündə anadan olub, yaşa-
yıb, rüzgarın acı, şirin günlərini keçir -

mişik. Sonda onun üstündə dünyadan 
gedəcəyik ”, 

Qəzetin bir sıra məqalələrində Azər-
baycan xalqının dövlət işlərində nə qə-
dər böyük məharət və istedad göstərdiyi 
də ayrıca qeyd edilməkdədir. Lakin qə-
zet həqiqi rəhbər olduğunu bir an belə 
unutmayaraq, bizim təbir ilə desək, özü -
nütənqidə də xüsusi fikir verir. Bunu çox 
kəskin siyasi bir dil ilə baş məqalələr ya -
zan “P” (bu imza Seyid Cəfər Pişəvəriyə 
aiddir –red.) imzalı müəllifin yazılarında 
görürük. 

97-ci nömrədə “Dövlət işçiləri özlə-
rini itirməsinlər” sərlövhəsi ilə çap olun -
muş qiymətli məqalə buna ən parlaq bir 
misal ola bilər. Müəllif Milli Hökumətdə 
iş başına keçənlər içərisində öz müqəd -
dəs vəzifələrini unudan və doğru yoldan 
sapan bəzi şəxsləri xəbərdar edib ya-
zır: “Dövlət işi uşaq oyuncağı deyildir. 
Yersiz çıxışlar, xalqa təkəbbür və qü-
rur göstərmək, yüngüllük, lovğalıq mil -
li dövləti xalqın nəzərindən sala bilər. 

zünü göstərib ucuz qiymətə şöhrət 
qazanmaq istəyən işçilər isə çox asan 
bir tərzdə özlərini bədnam edib birdən 
çatdıqları ali məqamdan rüsvayçılıqla 
və xarlıqla süqut edə və əbədi surətdə 
bədbəxtliyə düşə bilərlər”. 

Milli dövlət məsələlərini son dərəcə 
düzgün anlayan və onun gələcəyi üçün 
ürəkdən yanan müəllif xalq ilə dövlət 
arasındakı möhkəm birliyi pozanlara 
müraciətlə deyir: “Biz hələ xalqın səa -
dəti yolunda böyük işlər görə bilməmi -
şik. Ona görə xalqa böyüklük satmağa 
haqlı deyilik. Yalançı pəhləvanlıqdan 
iş çıxmaz. Hər kəs başını aşağı salıb 
təvəqqesiz öz vəzifəsini yerinə yetirmə-
lidir”. 

 “Azərbaycan” qəzeti xalqın əsl mü-
bariz orqanı kimi dövlət işindəki hər növ 
əyintilərə və xalq mənafeyinə zidd olan 
hər növ səhv hərəkətlərə əvvəlcədən 
işarə etməklə özünün siyasi vəzifəsini 
şərəflə yerinə yetirir. 

Qəzet xalqın ehtiyaclarını və tələb-
lərini bir an belə unutmur, ziyalılar Milli 
Hökumət nümayəndələrini təbrik et-
məklə yanaşı olaraq onlardan bir sıra 
ciddi tədbirlər görməyi də tələb edirlər. 

Milli Hökumətin bütün heyəti İran 
Azərbaycanında xalq maarifinin təxirə 
salınmaz məsələləri ilə ciddi surətdə 
məşğul olmaqdadır. “Azərbaycan” qə -
zeti hər nömrəsində bu məsələyə xü-
susi diqqət yetirir. Məktəb və maarif 
işlərinin həlli bir gün belə təxirə salına 
bilməz. Milli Hökumət Pişəvərinin bila -
vasitə rəhbərliyilə bir sıra dekretlər ver -
mişdir. Burada milli universitet məsələsi 
xüsusi yer tutur”.

az rla   
e n RƏ MZA Ə

Mehrnaz Samimi ABŞ-da yaşayan 
jurnalist, redaktor və İran ekspertidir. 
O, Türkiyədə baş vermis zəlzələdən 
sonra “Twitter” sosial şəbəkəsində 
İranın paytaxtı Tehranda zəlzələ 
təhlükəsi barədə geniş yazı ilə çıxış 
edərək bildirib: “Dünya Türkiyə və 
Suriyada baş verən güclü zəlzələdən 
sağ çıxanlara yardıma diqqət yetirdiyi 
bir vaxtda İranın paytaxtı Tehran daha 
pis fəlakət qarşısındadır”. Samimi 
məqaləsinin davamında yazır:

–Tehran Şəhər Şurasının sədri Meh-
di əmran 2023-cü il fevralın 6-da İranın 
on minlərlə qonşusunun ölümünə səbəb 
olan zəlzələdən sonra deyib : “Tehranda 
zəlzələ əsrin fəlakəti olardı”. Təxminən, 
16 milyon əhalisi olan Tehran Qərbi Asi-
yada ən sıx məskunlaşma ərazisidir. 
O, zəlzələlərə çox meyillidir. 6 əsas və 
60-a qədər kiçik nasazlıq xətti Tehran 
boyunca həm yaşayış, həm də ticarət 
obyektləri olan çoxsaylı hündürmərtə-
bəli binaların altından keçir. Beynəlxalq 
“Geo-İnformasiya” urnalının 2020-ci 
ildə yazdığına görə: “Yüksək seysmik 
təhlükə, əhalinin sıx paylanması və bir 
neçə həssaslıq amili Tehranı dünyanın 
əb yüksək zəlzələ riski olan 20 meqapo-
lisindən birinə çevirir”.

Tehran artıq saysız-hesabsız bə -
lalarla mübarizə aparır. irklənmənin, 
tez-tez duman içində boğulmanın, 
tıxacların davamlı olduğu yerlərdə tikin -
ti standartlarına pis əməl edilməsi də 
şəhərin əsas problemlərindəndir. Də-
rinləşən iqtisadi böhranın və hökumət 
əleyhinə etirazlarla bağlı son siyasi 
gərginliyin fonunda yüksək zəlzələ təh-
lükəsinin nə demək olduğunu təsəvvür 
etmək çətin deyil. Araşdırmalar və tarix 
göstərir ki, Tehranda güclü zəlzələnin 
olub-olmamasından deyil, nə vaxt baş 
verəcəyindən söhbət gedir.

Yazıda daha s nra deyilir ki, 
 201 -ci ildə ehran əhər urasının 
sədri hsün aşimi ərazidə ya ın 

ələcəkdə üclü zəlzələ laca ını 
bildirərək əla ə etmişdi: “Mütəxəs-
sislərin fikrincə, Tehranda hər 150 ildən 
bir Rixter cədvəli üzrə 7 bal gücündə 

zəlzələ baş verir”. Tehranda sonuncu 
güclü zəlzələ 190 ildən əvvəl yaşandı-
ğından şəhərdə növbəti fəlakətin vaxtı, 
həqiqətən, keçmişdir. Bu zəlzələ istə-
nilən zaman baş verə bilər.

Tehran rəsmiləri dəfələrlə narahat -
lıqlarını ifadə etsələr də, zəlzələnin vu -
racağı böyük zərərin aradan qaldırılma -
sı üçün heç bir ciddi səy göstərilməyib. 
Əvəzində, son illərdə şəhərin hər yerin -
də təhlükəli binalar sürətlə çoxalır.

Yanvarın 27-də İran Tələbələr 
Xəbər Agentliyi (İSNA) Tehranın Yanğın 
Departamentinin və Təhlükəsizlik 
Xidmətinin icraçı direktoru Ghodratullah 
Məhəmmədiyə istinadən bildirib ki, 
onun agentliyi 6 il əvvəl Tehranda 
tikinti təhlükəsizliyini qiymətləndirərkən 
şəhərdəki 33 min binanı 4 qrupa ayırıb. 
Məhəmmədi 129 binanı ən təhlükəli 
tikili hesab edib. Xəstəxanalar da 
təhlükəli binalar siyahısındadır. 2022-
ci ilin noyabrında Tehran meri Əlireza 
Zəkaniyə istinadən xəbər verilib ki, 
şəhərdəki təhlükəli binaları açıqlamaq 
sakinlərin qaçmasına səbəb olacaq: 
“Siyahı dərc olunarsa, Tehranda heç 
kim qalmayacaq”. 

1990-cı illərdə Qulamhüseyn Xar-
basçinin mer olduğu dövrdə Tehran -

da hündürmərtəbəli tikinti çoxalmağa 
başlayıb. Tehranın şimalında ağaclar 
kəsilib və köhnə yaşıllıqlar yoxa çıxıb, 
yaşayış və ticarət binalarına, əsasən də 
hündürmərtəbəli binalara yer ayrılıb. Bir 
çox binalar müvafiq tikinti standartlarına 
diqqət yetirilmədən tikilib. Dar küçələr 
və xiyabanlar indi hündürmərtəbəli bi -
nalarla dolub-daşır ki, onlar uçarsa, 
çoxlu insan tələfatına səbəb ola bilər. 
Bununla belə, tikinti bumu səngiməyib.

ehranda yaşayan inşaat mühən-
disi əramərz yazı müəlli inə deyib: 
“Dar küçələr zəlzələ zamanı bina sa-
kinlərinə yardımın çatmasını çətinləş -
dirəcək. Hətta indi də bu küçələrin və 
xiyabanların bəzilərində maşın sürmək 
və park etmək inanılmaz dərəcədə çə -
tindir, çünki orada bölmələrin və sakin -
lərin sayı üçün kifayət qədər yer yoxdur. 
Tehran binalarında bir çox təhlükəsizlik 
tədbirləri həyata keçirilməyib. Türkiyədə 
olduğu kimi, keyfiyyətsiz materiallardan 
istifadə olunub.

İndi İran hakimiyyəti üçün əsas 
məsələ tezliklə vəziyyəti düzəltməyin 
mümkün olub-olmamasıdır”.

azırladı:  
amal İ Bİ

İranda hakimiyyət əleyhinə xalq etirazları davam edir. Martın 3-də 
günorta saatlarında etnik bəluçların yığcam yaşadıqları Zahidan şəhərində 
kütləvi aksiyalar keçirilib. Polis və xüsusi təyinatlı qüvvələr nümayişçilərin 
toplaşdığı Məkki məscidini mühasirəyə alıb. Məlumatı Gunaz.TV verib. 

Kütləvi zəhərlənmələr  
nə ilə bağlıdır?

Məlumata görə, güc strukturları 
məscidə sığınmış insanları çıxarmaq 
üçün binanın içərisinə gözyaşardıcı 
qaz buraxıblar. ox sayda nümayişçi 
həbs edilib. Eyni zamanda şəhərin ək -
sər hissələrində internet kəsilib.

Nümayişlər cümə namazında nü-
fuzlu din xadimi, Zahidan şəhərinin 
imamı Mövləvi Əbdülhəmidin İran 
hakimiyyətini sərt tənqid etməsindən 

sonra başlayıb. İmam çıxışı zama-
nı şagirdlərin zəhərlənməsinə görə 
Tehran hakimiyyətini ittiham edib: 
“Məqsəd qızların və qadınların etiraz 
aksiyalarında iştirak etdiklərinə görə 
onlardan qısas almaqdır. Bu, necə ha-
disədir ki, bu günə kimi səbəbləri ay-
dınlaşdırılmayıb  Bu hadisələrdən hö-
kumət qüvvələrinin xəbərsiz olduğuna 
kim inanar ” – deyə din xadimi bildirib.

Şagirdlərin şübhəli şəkildə zəhər -
lənmələri və məktəblərdə təhlükəsiz -
liyin təmin edilməməsi ilə bağlı etiraz 
aksiyaları İranın bir neçə şəhərinin 
50-dən çox məktəbində də keçirilib və 
buna etiraz olaraq martın 6-da kütlə -
vi aksiyalara çağırış edilib. Bu barədə 
İran Təhsil İşçiləri Həmkarlar İttifaqı 
Təşkilatlarının Koordinasiya Şurası 
bəyanat yayıb: “Şagirdlərin kütləvi 
zəhərlənməsi ilə bağlı rəsmilərin, xü-
susən də təhlükəsizlik qüvvələrinin 
susqunluğu heç nə ilə əsaslandırıla 
bilməz”, – deyə bəyanatda bildirilir.

Bəyanatda ölkədəki ağır iqtisadi 
şərait, İran pulunun dəyərdən düşmə-
si, işçi və təqaüdçülərin hüquqlarının 
təmin olunmaması xüsusi vurğula -
naraq, təhsil işçiləri ilə bərabər bütün 
vətəndaşların martın 6-da nümayiş -
lərə qatılmasının vacibliyi qeyd olunur.

Bundan əlavə, martın 2-də gecə 
saatlarında Ərdəbil şəhərinin bir neçə 
yerində də vətəndaşlar məktəblərdə 
400 şagirdin zəhərlənməsi ilə bağlı 
etiraz aksiyaları keçiriblər. Qadın və 
qızların daha fəal iştirak etdikləri aksi-
yalarda dini lider Əli Xamenei və hö-
kumət əleyhinə şüarlar səsləndirilib.

lkədə etiraz aksiyalarında iştirak 
edənlərin məhkəmələr tərəfindən cə-
zalandırılması da davam etməkdədir. 
Bu günlərdə təbrizli həkim və tanınmış 
ortoped Rza Rzazadənin 6 ay müddə -
tinə həbs cəzasına məhkum edilməsi 
ilə bağlı hökmün təsdiqlənərək qüvvə -

də saxlandığı bildirilib. O, Təbriz Tibb 
Elmləri Universiteti rəhbərliyinin şi-
kayəti əsasında həbs olunub. Şikayət-
çilər həkimin İranın ali dini rəhbəri Əli 
Xaməneini təhqir etdiyini iddia ediblər. 
Məhkəmə isə heç bir şahid ifadəsi ol-
madan güneyli həkim barəsində həbs 
qərarı çıxarıb. 

Qeyd edək ki, Təbrizin “Şühəda” 
xəstəxanasının həkimi olan Rza Rza-

zadə dekabrın 7-də Təbrizin mumi 
və İnqilab Prokurorluğuna çağırılaraq, 
“sistemi və rəhbərliyi təhqir etmək” itti-
hamı ilə saxlanılıb.

İran həbsxanalarında tanınmış fəal 
alim və müəllimlər də cəza çəkirlər. 
Onlardan biri də Tehran Müəllimlər İtti-
faqının üzvü, İran Təhsil İşçiləri Həm-
karlar İttifaqı Koordinasiya Şurasının 
müfəttişi, ana dilində təhsil hüququnun 
müdafiəçisi, müəllim Cəfər İbrahimidir. 
O, İran Müəllimlər İttifaqının 2022-ci il 
mayın 1-nə təyin etdiyi kütləvi etiraz 
aksiyalarından bir gün əvvəl Rəsul Bu-
daği, Əliəkbər Bağati və Məhəmməd 
Həbibi ilə birgə təhlükəsizlik məmur-
ları tərəfindən saxlanılaraq Tehranın 
Evin həbsxanasına göndərilib. 

Bu günlərdə universitet rəhbərli -
yinin doktoranturaya qəbul imtahan -
ları ilə əlaqədar çoxsaylı müraciətləri 
nəzərə alınaraq İbrahimi müvəqqəti 
olaraq azadlığa (məzuniyyətə) buraxı-
lıb.

Beynəlxalq Əfv Təşkilatı isə 
 2023-cü ilin ilk iki ayında İranda edam -
ların statistikası ilə bağlı hesabat dərc 
edib. Bildirilib ki, iki ay ərzində İranda 
94 nəfər edam edilib və bu, ötən ilin 
eyni dövrü ilə müqayisədə xeyli çox -
dur. “Son aylar insan haqları təşkilat-
larının, o cümlədən BMT-nin İnsan 
Haqları Şurasının İranda edamların 
dayandırılmasına dəfələrlə çağırış et-
məsinə baxmayaraq, 2022-ci ilin eyni 
dövrü ilə müqayisədə edamların sa-
yında əhəmiyyətli artım var”, – deyə 
hesabatda qeyd edilir. 

Bununla yanaşı, sənəddə İran ha-
kimiyyət orqanlarının məhbuslardan 
məcburi etiraflar almaq üçün onlara 
qarşı zorakılıq və digər işgəncə növləri 
tətbiq etdikləri də vurğulanır.

ƏM RCA OV,  
“Xalq qəzeti”

Tehranda 
zəlzələ 
kabusu 

 Rusiya bazarı İran 
mallarına “gəl-gəl” deyir

“İzvestiya” qəzetinin yazdığına görə, Qərb brendləri Rusiya bazarını tərk 
edəndən sonra İranın hazır geyimlərinin bəxti açılıb. Bu pal-paltarın Türkiyə 
mallarına nisbətdə daha ucuz satılacağı gözlənilir.

Xatırladaq ki, ötən əsrin 90-cı illərin -
də Azərbaycan bazarları da buna oxşar 
hay-küylü bir vəziyyətlə üzləşmişdi. 
Yollarını Tehranın, Təbrizin... in mal-
ları satılan bazarlarına salanlar ucuz 
qiymətə nə gəldi alıb gətirir və yaxşıca 
qazanırdılar. İndi İranda nəzərlər rus 
bazarlarına dikilib. ünki Azərbaycanda 

belə malların bazarı çoxdan bağlanıb.
İranın ticarət şirkətləri “Abbas”, “Ra -

soul”, “Hassan”, “Romina”, “Kşana”, 
“Samiira”, “ ila” və başqa brendləri 
Rusiya bazarına çıxarmağı planlaşdı -
rır. Belə yerdə deyiblər: “At öldü, itlərə 
bayram oldu”.

“Xalq qəzeti”
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Bitərəflərin mina 
təhlükəsinə qarşı həmrəyliyi 

Müdriklərin fikrincə, qarşıya qoyduğu məqsədi aydın, məramı bəlli, hədəfi 
dəqiq olan insanlar mütləq böyük uğurlara imza ata bilirlər. Qədim dövrün Roma 
filosofu Seneka isə ( Kiçik Seneka) bu məntiqi bir qədər də  konkretləşdiribmiş: 
“İnsan yan almaq üçün hansı limana getdiyini bilməyəndə heç bir külək onun 
üçün sərfəli olmayacaq”. 

Bu yığcam girişi Azərbaycan 
 Prezidenti İlham Əliyevin siyasi-diplo-
matik fəaliyyətinə tətbiq etmək istəyən-
də adama elə gəlir ki, dövlət başçımız 
məhz həmin tezislərin həqiqət oldu-
ğunu sübut etmək üçün müvafiq ad-
dımlar atır. Ancaq qətiyyən elə deyil. 
Azərbaycan Prezidenti Allahın, bəxtin, 

taleyin onun üzərinə qoyduğu vəzifələ-
rin icrası ilə məşğuldur. O, öz xalqının 
və dövlətinin maraqlarını qorumaqla 
yanaşı, dünyanın başqa ölkələrindəki 
haqqı tapdalanan insanların da məna-
ferini nəzərə almağa çalışır. Nə yaxşı 
ki, həm də buna nail olur. 

Məhz həmin arqumenti nəzərə ala-
raq, artıq təkcə respublikamızda yox, 
dünyanın əksər ölkələrindəki mütərəqqi 
düşüncəli adamların əksəriyyəti  Azər-
baycan Prezidentinin çıxış və nitqlərini 
maraqla izləyirlər. Təbii ki, bu da əsas-
sız deyil. Hamı bilir ki, əgər tribunadakı 
İlham Əliyevdirsə, mütləq hansısa yeni 
təşəbbüs səsləndiriləcək. Belə də olur. 
Dövlət başçımızın öz vəzifə borcuna 
yaradıcı şəkildə yanaşmasının nəticə-
sidir ki, son zamanlar onun təşəbbüslə 
çıxış etmədiyi beynəlxalq tədbir olmur. 
Biz bu barədə dəfələrlə söz açdığımıza 
görə təfərrüatlara varmırıq. 

Elə, son faktı  yada salmaq zərurə-
tini də  unutmaq olmur. Belə ki,  Qo-
şulmama Hərəkatının COVID-19-a 
qarşı mübarizə üzrə Təmas Qrupunun 
martın 2-də Bakıda keçirilən Zirvə gö-
rüşündə də dünya ictimaiyyəti Azər-
baycan Prezidentinin  yeni təşəbbüslə  
çıxış etdiyinin şahidi oldu. 

Dövlət başçımız xatırlatdı ki, Er-
mənistanın işğalına görə Azərbaycan 

dünyada mina ilə ən çox çirkləndirilmiş 
ölkələr arasındadır. İkinci Qarabağ mü-
haribəsindən sonra, yəni 2020-ci ilin 
noyabr ayından bəri mina partlayışı 
nəticəsində 300 azərbaycanlı həlak ol-
muş və ya yaralanmışdır. 

Prezidentin bu faktları xatırlatması 
təsadüfi deyil. ünki ölkəmiz hazırda 

BMT-nin xüsusi milli Dayanıqlı İnki-
şaf Məqsədinin müəyyən edilməsini 
nəzərdən keçirir. İlham Əliyevin fik-
rincə, Azərbaycan Dayanıqlı İnkişaf 
Məqsədləri və minatəmizləmə fəa-
liyyəti arasında birbaşa əlaqə görür. 

ünki minalar yenidənqurma prosesini 
və keçmiş məcburi köçkünlərin geri 
dönməsini ləngidir: “Azərbaycan mi-
natəmizləmənin 18-ci Dayanıqlı İnkişaf 
Məqsədi olması təşəbbüsünü fəal şə-
kildə təşviq edir. Biz Qoşulmama Hərə-
katına üzv olan ölkələri bu təşəbbüsü 
dəstəkləməyə dəvət edirik”.

Məhz bu reallıqları nəzərə alan 
Qoşulmama Hərəkatının sədri növ-
bəti bəşəri təşəbbüslə çıxış edir: “Qo-
şulmama Hərəkatına üzv ölkələrin bir 
çoxunun mina və partlamamış hərbi 
sursatlarla ən çox çirklənmiş ölkələr sı-
rasında olduğunu nəzərə alaraq, mən 
səsimizi qlobal miqyasda eşitdirmək 
üçün Minaların Təsirinə Məruz Qalmış 

lkələrin Həmfikirlər Qrupunun yara-
dılmasını təklif etmək istəyirəm”.

Ekspertlərin fikrincə, dünyanın 120 
ölkəsi arasında səmərəli əməkdaşlıq 
əlaqələrinin qurulmasında və inkişa-
fında mühüm siyasi platforma olan 
Qoşulmama Hərəkatı  məhz Azərbay-
canın sədrliyi dövründə özünün ən 
uğurlu dövrünü yaşayır. O da faktdır 

ki, bilavasitə  Azərbaycanın sədrliyilə 
Qoşulmama Hərəkatı dünya ictimaiy-
yətini pandemiya ilə mübarizədə səfər-
bər etmişdi. Hamının bildiyi faktdır ki,  
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü 
ilə 2020-ci ilin mayında Qoşulmama 
Hərəkatının COVID-19 ilə mübarizəyə 
həsr edilən onlayn sammitində dövlət 
başçımız bəşəri əhəmiyyətli təşəbbüs-
lə çıxış etmiş və həmin ilin dekabrında  
BMT Baş Assambleyasının pandemiya 
ilə mübarizəyə həsr edilən Xüsusi Ses-
siyası təşkil olunmuşdu. 

Bunu və dövlət başçımızın reallığa 
çevrilmiş digər təklif və təşəbbüsləri-
ni nəzərə alaraq inanırıq ki, Minaların 
Təsirinə Məruz Qalmış lkələrin Həm-
fikirlər Qrupunun yaradılması təklifi də 
beynəlxalq aləmdəki tərəfdaşlarımız 
tərəfindən dəstəklənəcək və qısa müd-
dətdə reallığa çevriləcək. ünki Azər-
baycan Prezidenti qarşıya qoyduğu 
məqsədi aydın, məramı bəlli, hədəfi 
dəqiq olan liderlərdəndir. Azərbaycan 
xalqı dövlət başçımızın belə fərdi key-
fiyyətlərinin möhtəşəm nəticələrini 
2020-ci ilin payızında – 44 günlük İkinci 
Qarabağ müharibəsinin nəticələrində 
açıq və aydın şəkildə görmüşdür. 
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Cənab Şolts,  
yoxsa cənab Şults?!

yaxud “Mart tezisləri”indəki 
separatçı mahiyyət  

Almaniyanın sosial-demokrat kanslerinin “Dağlıq Qarabağ vətəndaşlarının 
öz müqəddaratını təyinetmə hüququ” barədə səsləndirdiyi yanlış notlu çıxışı ya 
Paşinyanın İrəvandan ona pay apardığı erməni konyakının təsirinin, ya da onun 
münaqişənin tarixindən və səbəblərindən tamamilə xəbərsizliyinin olmamasıdır.

Ermənistanın baş naziri Nikol Pa-
şinyanı Berlində xüsusi iltifatla qarşıla-
yan, iki gün qulluğunda dayanan AFR 
Kansleri Olaf Şolts sonda görüşün nə-
ticələrinə dair keçirdikləri birgə mətbuat 
konfransında bu səfərə “yaddaqalan 
ilmə” vurmağa çalışıb. Şolts Nikol Pa-
şinyanla Laçın dəhlizinin “blokadası” 
nəticəsində Dağlıq Qarabağda ya-
ranmış vəziyyəti müzakirə etdiklərini, 
Almaniyanın Ermənistana göndərilən 
Aİ mülki müşahidə missiyasını dəstək-
lədiyini, görüşdə regional proseslərə 
də toxunduqlarını bildirib. Ardınca isə 
özünün “müdrik” məsləhətini səslən-
dirib: “Status-kvo davam edə bilməz, 
Ermənistan və Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyü dəstəklənməklə yanaşı, Dağlıq 
Qarabağ xalqının öz müqəddəratını 
təyinetmə hüququ əsasında uzunmüd-
dətli həllinə nail olunmalıdır”. 

Doğrudur ki, Kanslerin buraxdı-
ğı “diplomatik xəta” bir qədər sonra 
dəftərxananın rəsmi səhifəsində kor-
rektə edilib. Amma onun mətbuat kon-
fransında münaqişə ilə bağlı sərgilədiyi 
yanaşma rəsmi Berlinin mövqeyi kimi 
bütün dünyaya çatdırılmışdı. Fəqət, söz 
deyilmiş və eşidilmişdir.    

Alman hesabı  bu də ə uduzdu

Birgə mətbuat konfransında Şolts 
bunları da deyib: “Almaniya Avropa 
İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişe-
lin vasitəçilik səylərini dəstəkləyir. Biz 
bunu Almaniyanın Aİ missiyasındakı 
iştirakı ilə göstərdik. stəlik, bizim fede-
ral polisimiz həmin missiyaya rəhbərlik 
edəcək”.

Vaxt və məsuliyyətlə bağlı bəşər 
övladlarının meyar kimi götürdüyü “al-
man dəqiqliyi” bu dəfə özünün qüsurlu 
tərəfini ortaya qoydu. Sosial-demokrat 
kanslerin “mart tezisləri”nin fəsadları, 
şübhəsiz, onun hələlik başçılıq etdiyi 
ölkəsinin imicinə, beynəlxalq nüfuzu-
na və hörmətinə xələl gətirəcək. Yəqin 
rəsmi Bakının Olaf Şoltsun bu məsu-
liyyətsiz bəyanatına reaksiyası özünü 
çox gözlətməyəcək. Kanslerin həmkarı 
Makron kimi erməniyə “dayılıq” etmək 
təşəbbüsünün sonucda “ayı xidmətinə” 
çevriləcəyi də birmənalıdır. Bu faktın 
Azərbaycanın Almaniya ilə diplomatik 
münasibətlərinə təsirsiz ötüşməyəcə-
yi, ən azı, ener i daşıyıcıları ilə bağlı 
strate i əməkdaşlıq məkanında Berlinlə 
məsafəli davranışa səbəb olacağı təbii 
sayılmalıdır. Bəli, sonda uduzan yalnız 
Almaniya olacaq.      

bəti müharibə  
İrə anda lacaq

Qosqoca Almaniyanın liderinin di-
lindən arzuladığı tezisləri eşitməsi, 
əlbəttə, Paşinyanın sinəsinə yağ kimi 
yayılıb. Amma İrəvan sülh danışıqları-
nın vaxtını uzatmaq üçün hansı siyasi 
hoqqabazlıqdan çıxırsa-çıxsın, gec-tez 
Bakının ayağına gələcəyini özü də yax-
şı bilir. Eyni vaxtda iki stulda oturmağa 
çalışan İrəvanın müharibədə kapitulya-
siyasını paraflamış 10 noyabr Bəyana-
tından keçən 2 il 4 ayda təkcə Azərbay-
cana qarşı deyil, həmin Rusiyaya və 
Qərbə qarşı yürütdüyü qeyri-səmimi, 
riyakar siyasəti artıq onları da təngə 
gətirib.  

Hələlik, ortalıqda sülh paketi ilə bağ-
lı konkret layihə yoxdur. Amma buna 
baxmayaraq, Paşinyanı satqınlıqda itti-
ham edən irqçi müxalifət düşərgəsi var. 
Qarabağ separatçılarının əski başçısı, 
uşaq qatili Ser  Sarkisyanın sədrlik et-
diyi Respublika Partiyasından deputat 
Ayk Mamicanyan deyib ki, ona yüksək 
çinli bir avropalı siyasətçi Paşinyanın 
Qarabağın Azərbaycanın tərkibində 
gələcəyi ilə bağlı danışıqlar apardığını 
deyib.

Ermənistan parlamentinin müxa-
lifətçi digər deputatı, radikal-revanşist 
Tiqran Abramyanın sözlərinə diqqət 
edin: “Əslində, bizim əsas problemimiz 
odur ki, İrəvan və Bakı arasında Qara-
bağla bağlı konsensus var. Azərbayca-
nın irəli sürdüyü 5 prinsip, ona Ermə-
nistanın əhəmiyyətsiz əlavələri ilə sülh 
müqaviləsi imzalanarsa, bu, Bakının 
qələbəsi olacaq”.

Bu haylar hələ də dərk etmək istə-

mirlər ki, müxalifət üçün də, Paşinyan 
iqtidarı üçün də “ikibaşlı oyunlar” döv-
rü arxada qalıb. Revanş çağırışlarının 
aqibəti isə növbəti müharibə, amma bu 
dəfə Ermənistan ərazisində gedəcək 
müharibə ola bilər. Onlar bu gerçəkliyi 
nə qədər tez qəbul etsələr, itirəcəkləri-
nin sırası bir o qədər azalar.

Qarabağ ermənilərinin müqəddara-
tını isə Azərbaycan artıq həll etməyə 
başlayıb. Az sonra vətəndaşımız ola-
caq erməni əhalisinin taleyini necə tə-

yin etməsi öz öhdəsinə buraxılıb. Biz 
barışıq əlimizi uzatmışıq və Qarabağın 
erməni sakinləri separatçıların yalançı 
vədlərindən deyil, bu əldən möhkəm 
yapışsalar, əyilmiş qəddini bir o qədər 
tez dikəldə biləcəklər.

Almaniya kansleri O.Şoltsun peşə-
kar siyasətciyə yaraşmayan ermə-
nipərəst mövqeyi, eləcə də onun soyadı 
istər-istəməz yadımıza məhşur Azər-
baycan filmi olan “Uzaq sahillərdə”ki bir 
obrazı xatırlatdı. Yəqin diqqətli oxucula-
rımız söhbətin SSRİ-nin əməkdar artisti 
Qriqori Şpigelin canlandırdığı Şultsdan 
getdiyini duydu. Cənab Şults nasist 
Almaniyasının zabiti idi. Nasizmin isə 
dağıdıcılığa, qəsbkarlığa əsaslandığı-
nı ayrıca vurğulamağa ehtiyac yoxdur. 
Deyə bilmərik, cənab Şolts “Uzaq sahil-
lər” filmini izləyib ya yox, ancaq bir şey 
məlumdur ki, görünür, Almaniyanı təm-
sil etmək kansler Şoltsa cənab Şults ol-
mağı da öyrədib. Yoxsa, niyə Qarabağ-
da separatçılığı dəstəkləsin ki  
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Berlində baş nazir Nikol Paşinya-
nı qəbul edən AFR Kansleri Olaf Şolts 
Azərbaycanın, Ermənistanın ərazi 
bütövlüyünü dəstəkləməsi ilə “Dağ-
lıq Qarabağ vətəndaşlarının ( )” öz 
müqəddaratını təyinetmə “haqqını” 
eyni səviyyəyə qoymağı özünə rəva 
bilib. Almaniya liderinin siyasi səhlən-
karığını az sonra onun dəftərxana-
sının rəsmi səhifəsində düzəldiblər. 
Amma, necə deyərlər, söz ağızdan 
çıxdı və bu, istər Azərbaycan-Alma-
niya ikitərəfli münasibətləri, istərsə 
də rəsmi Berlinin biznes maraqları 
üçün fəsadsız ötüşməyəcək. Kans-
ler Şoltsun fransalı həmkarı kimi an-
ti-Azərbaycan fəaliyyəti cavabsız qal-
mayacaq. Axı, bugünədək heç kim nə 
prezident Makronun, nə də kansler 
Şoltsun dilindən Krımın, Abxaziyanın, 
Cənubi Osetiyanın, yaxud Dnestrya-
nı Respublikanın “öz müqəddaratını 
təyinetmə”sini dəstəkləyən bir kəlmə 
eşitməyib. Həmin Cənubi Tirolun, 
Şotlandiyanın, Flandriyanın, Kata-
loniyanın, ələlxüsus da Elzasın öz 
müqəddaratını təyin etməsi ilə bağlı 
nəsə deməyə bu iki dövlət başçısın-
dan hansının dili dönər      

Yəni, Parisdə, Berlində, Brüssel-
də, Amsterdamda və digər yerlərdə 
nahaq yerə hesab edirlər ki, azərbay-
canlıların milli ləyaqət hissi zəifləyib 
və düşünmədən ona toxunmaq olar. 
Qətiyyən şübhə etməyin ki, ikibaşlı 
davranışlarınızı, ikili standartlarınızı 
heç vaxt unutmayacağıq və məqamı 
gələndə onları artıqlaması ilə özü-
nüzə qaytaracağıq. Sadəcə olaraq 
bir faktı sizə xatırlatmaq istərdik: Şi-
mali Kipr Türk Respublikası yarım əsr 
bundan əvvəl öz müqəddaratını təyin 
edib və müstəqilliyinin tanınmasını 
sizdən gözləyir...            

Ekspert rəyi

Bakıda hipermarketlərdən birində baş vermiş 
silahlı hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb 

Xəbər verildiyi kimi, martın 4-ü saat 12 radələrində paytaxtın Xətai rayonu 
ərazisində yerləşən hipermarketlərdən birində silahlı insident baş verib.

Bu barədə Baş Prokurorluq və Daxili 
İşlər Nazirliyinin birgə məlumatında qeyd 
olunub.

Hadisə zamanı odlu silahdan açılan 
atəş nəticəsində “Unibank Kommersiya 
Bankı” ASC-nin əməkdaşı Samir Şeyda-
yev müxtəlif xəsarətlər alıb, onun müha-
fizəsini təşkil edən Rəqəmsal İnkişaf və 
Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşı Rüfət Hə-
şimov isə ölüb.

Prokurorluq və polis əməkdaşları tərə-
findən kriminalist və ekspertlərin iştirakı 
ilə hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilib, 
digər zəruri hərəkətlər aparılıb və iş üzrə 
əhəmiyyət kəsb edən sübutlar götürülüb.

Hadisənin hipermarketdə yerləşən 
qeyd olunan banka məxsus  bankomata 

külli miqdarda pul yerləşdirilən zaman 
zərərçəkmişlərə silahlı hücum edilməsi 
nəticəsində baş verməsinə əsaslı şü-
bhələr müəyyən olunub.

Baş Prokurorluğun İstintaq idarəsin-
də Cinayət Məcəlləsinin 29, 120.2.7, (iki 
və ya daha çox şəxsi öldürməyə cəhd), 
120.2.1, 120.2.4, 120.2.11, (bir qrup şəxs 
tərəfindən quldurluqla əlaqədar ümumi 
təhlükəli üsulla adam öldürmə) 181.3.2 
(külli miqdarda əmlk əldə etmək məqsə-
dilə quldurluq) və 228.2.1-ci (qanunsuz 
olaraq odlu silah əldə etmə) maddələri ilə 
cinayət işi başlanıb.

***
Aparılan operativ cinayət-axtarış əmə-

liyyatı təticəsində cinayət əməlini törət-

məkdə şübhəli bilinənlərdən bir nəfər sax-
lanılıb, polisə silahlı müqavimət göstərən 
bir nəfər isə məhv edilib.

Bu barədə AZƏRTAC-a Daxili İşlər 
Nazirliyinin mətbuat xidmətinin KİV və ic-
timaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi, polis 
polkovnik-leytenantı Elşad Hacıyev məlu-
mat verib. O bildirib ki, polis əməkdaşları 
tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat ax-
tarış tədbirləri nəticəsində həmin cinayə-
ti törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərdən 
biri- 2001-ci il təvəllüdlü Ruhlan İsmayılo-
vun paytaxtın Səbail rayonu H.Z. Tağıyev 
küçəsindəki binaların birində gizlənməsi 
müəyyən edilib.

O, saxlanılarkən avtomat silahla polis 
əməkdaşlarına müqavimət göstərib. Gö-
rülən tədbirlərlə cinayətkar zərərsizləşdi-
rilib.

Xarici jurnalistlər Gəncədə və Füzulidə 
Qoşulmama Hərəkatının COVID-19-a qarşı mübarizə 

üzrə Təmas Qrupunun Bakıda keçirilən Zirvə görüşünü 
işıqlandırmaq üçün ölkəmizə gəlmişəcnəbi media 
nümayəndələri Gəncə şəhərində və füzuli rayonunda 
səfərdə olublar.

Xarici urnalistlər Vətən 
müharibəsi zamanı erməni 
hərbi birləşmələrinin uzaq-
vuran artilleriya vasitələri ilə 
Gəncədə dinc əhaly əqarşı 
törətdiyi terror hadisələrinin 
baş verdiyi əraziləri ziyarət 
ediblər.

Məlumat verilib ki, düşmə-
nin Azərbaycanın ikinci böyük 
şəhəri, yarım milyon əhalisi 
olan və münaqişə zonasından 
100 kilometrdən uzaq məsafə-
də yerləşən Gəncə şəhərinə 
raket hücumları nəticəsində 
aralarında qadın və uşaqlar 
da olmaqla, 26 mülki şəxs hə-
lak olub, 175 nəfər yaralanıb. 
Şəhərdə mülki infrastruktur 

obyektlərinə, tarix-mədəniyyət 
abidələrinə, o cümlədən nəq-
liyyat vasitələrinə külli miqdar-
da ziyan dəyib.

***
Xarici media nümayən-

dələrinə  Füzuliyə səfər za-
manı  Beynəlxalq Hava Lima-
nında azad edilmiş ərazilərdə 
həyata keçirilən bərpa-qurucu-
luq işləri, infrastruktur layihələ-
ri barədə məlumat verilib. 

Bildirilib ki, azad edilən tor-
paqlarda irimiqyaslı layihələr 
reallaşdırılır, tikinti-quruculuq 
işləri aparılır. Səfər iştirakçıları 
sonra Merdinli kəndində ermə-
ni barbarlığının izləri ilə tanış 
olublar. Qeyd edilib ki, düşmən 

kənddəki məsciddən mal-qara 
tövləsi kimi istifadə etməklə, 
azərbaycanlılara qarşı nifrətini 
göstərib.

Xarici urnalistlər sonra Fü-
zuli rayonundakı Aşağı Kön-
dələnçay su anbarında olub-
lar. Qonaqlar Füzuli şəhərinin 
mərkəzində də erməni vəh-
şiliyinin şahidi olublar. Media 

nümayəndələrinə, həmçinin 
ərazilərin Ermənistan tərəfin-
dən minalarla çirkləndirilməsi, 
bu istiqamətdə aparılan təmiz-
ləmə işləri barədə məlumat 
verilib.

Füzulidə erməni barbarlığı 
ilə tanış olan qonaqlar Şuşa 
şəhərinə yola düşüblər.

“Xalq qəzeti”
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F ransız alimi ik la B nnal 
Ad l  itlerin tərcümeyi-ha-
lından  maraqlı bir detala 

diqqət yetirir. ən demə, nasist 
diktat ru B yük Britaniyanı, lkə-
nin ənənələrini se irmiş. eyilənə 

rə, məsələ, hətta, a ıq həsəd sə-
iyyəsinədək atırmış ə bu cəhət 
itlerin dumanlı Albi n a müna-

sibətdəki bir  addımlarında da 
z izahını tapırmış.

Bir neçə il öncə tanınmış mühafizə -
kar pasifisti Pat Bukanan (o, həm də 
rəsmi çıxışların mahir hazırlayıcısı kimi 
də tanınır) Uinston erçil (1940–1945 
və 1951–1955-ci illərdə İngiltərənin 
Baş naziri işləyib) haqqında kitab yaz-
mışdı. Həmin əsərdə müharibənin, 
yəni, II Dünya müharibəsinin zəruri 
olduğu vurğulanırdı. Amma Bukanana 
görə, İngiltərə Almaniyaya qarşı müha -
ribə elan etməməliydi. ünki diktator 
ölkəni özünün dostu hesab edirdi və 
istəyirdi ki, Britaniya imperiyası onu da 
öz himayəsi altına alsın.

Liverpulda indinin özündə də tu-
ristlərə Hitlerin olduğu barı göstərirlər. 
Əlbəttə, dünya zarafatlarsız keçinmir 
və bəzən zarafatlar şoulara çevrilir, 
oradan isə reallığa vəsiqə qazanır. Bu 
mənada hazırkı konspirativ siyasətdə 
Hitlerin gənclik çağlarında Britaniya 
casusu olmasına dair fikir maraq doğu -
rur. Hər bir halda qeyd edək ki, alman 
diktatorun platonik məhəbbət hiss etdi -
yi sevgilisi zadəgan əsilli ingilis gözəli 
Yuniti Mitford olmuşdu.

***
Bəli, Hitlerin İngiltərəyə olan müna-

sibəti qəribə təsir bağışlayır. Maraqlıdır 
ki, XX əsrin tiranı İngiltərə və Amerika -
nın simasında şimala, elə şimaldakı 
Avropa ölkələrinə də rəğbət bəstəyir-
disə, müttəfiq münasibətlərində olduğu 
İtaliyadan başqa, belə demək müm -
künsə, latın dünyasına nifrət edirdi. 
Fransadan zəhləsi gedirdi. Rusiyanı 
yer üzündən silmək, əhalisini isə qula 
çevirməyi nəzərdə tuturdu. Bu zaman 
Hitlerin yaxın silahdaşlarından olan 
Hessin Misirdən, Rozenberqin Baltik-
yanıdan, Baldurun isə əslən ABŞ-dan 
olduğunu da vurğulamaq lazımdır. 
Məsələyə diqqət yetirsək, diktatorun 
yeritdiyi almanyönümlü siyasətin heç 
də tam mənada səsləndiyi kimi hə-
yata keçdiyini söyləmək olmur. ünki 
siyasət Almaniyada anadan olmayan 
almanlar tərəfindən hazırlanmışdı və 
1900-cü ildə almanların dünya əhali -
sinin 10 faizini (hazırda 2 faizini) təş-
kil etdiyini də vurğulamalıyıq. Onu da 
nəzərə almalıyıq ki, həmin vəziyyət 
almanların dünyada elə də möhkəm 

olan koloniyasının olmadığı, ümumən, 
bütün almanlar üçün vahid sayıla bilə -
cək dövlətin mövcudsuzluğu şəraitinin 
məhsuludur. Yəni, onların, əslində, 
modeli yox idi. Görünür, məhz buna 
görədir ki, məsələn, Hitler sisteminin 
Argentinada anadan olmuş kənd təsər -
rüfatı naziri Valter Darre İngiltərənin 
xırda mülkədarlarına oxşar lendlordlar 
sinfi formalaşdırmağı planlaşdırırdı. 

***
İngilislərə münasibətdə almanla -

rın yaşadıqları natamamlıq kompleksi 
fiziki cəhətdən də özünü göstərirdi və 
ikincilər yeni torpaqlar ələ keçirmə-
li idilər ki, həmin yerlərin təkmilləşmə 
modellərini mənimsəsinlər. Hitler bu 
məsələlərə də nəzər salaraq yazırdı: 
“Alman xalqı öz övladlarını bir dövlət-
də birləşdirməyincə, kolonial (İngiltərə 
kimi-red.) genişlənməyə mənəvi haqqı 
yoxdur. Alman dövləti axırıncı almanı 
öz sərhədləri daxilinə aldıqdan sonra 
məlum olacaq ki, dövlət öz əhalisini 
kifayət qədər yedizdirə bilmir. Yaran-
mış ehtiyac xalqa yad əraziləri ələ ke-
çirmək üçün mənəvi haqq verəcək. O 
zaman qılınc toxa, göz yaşları torpağı 
qidalandıran su rolunu oynayacaq ki, 
bu isə gələcək nəsillərin çörəyə olan 
tələbatını ödəyəcək”.

Psixoanaliz nəzəriyyəsinin bani-
si Ziqmund Freyd nasizmi xarakterizə 
edərkən, onu tarixəqədərki dövrə qayıdış 
kimi səciyyələndirirdi. Yuxarıdakı sitata 
diqqət yetirsək, zənnimizcə mübahisə 
doğurmur. Əslində, mövcud anlamda 
nasizmi lənətləmək də olmur. O anlam-
da ki, bədbəxtləri necə lənətləyəsən .. 
Məsələn, Hitlerin yeməyə, torpağa və 
mühitə münasibəti tarixəqədərki forma-
da idi. O, elə sanırdı ki, ya fironların, ya 
da orta əsr işğalçılarının dövründə ya-
şayır. Düşüncəsinə görə, Almaniya ədə-
biyyatı ilə özünü ifadə edərkən uduzur, 
acından ölür, ona görə də əlavə torpaq-
lara ehtiyacı var. Hitler Krımda apelsin 
yetişdirməyi arzulayırdı. Beləcə ortaya 
nasist arzusu – yeni kəndli sivilizasiyası-
nı yaratmaq çıxırdı. 

***
Hitler İngiltərəyə münasibətdə o 

qədər istiqanlı olub ki, hətta, əsrin əv -
vəllərində beynəlxalq münasibətlərdə 

özünü həddən artıq hegemon aparma -
ğa çalışan Almaniyanı tənqidə məruz 
qoyub. ox maraqlı və təzadlıdır ki, na -
sist lideri bunları da demişdi: “Almaniya 
İngiltərəni özünə çəkmək üçün dünya 
siyasətindən daşınmalıdır. Ticarəti, 
sənayeni, hərbini, dəniz donanmasını, 
müstəmləkəçi istəklərini, bir sözlə, hər 
şeyi kənara qoymalıdır. Koloniyalardan 
və dəniz dövləti olmaqdan əl çəkməli, 
bu yolla İngiltərənin bizimlə rəqabət 
apara bilməsi üçün sənayeyə güc ver-
məsinin qarşısını almalıdır  Əsas gü -
cünü piyada qoşunların yaradılmasına 
cəmləşdirməlidir”.

Görəsən, Hitler nəyə görə İn-
giltərəyə münasibətdə özünü kübar -
casına aparırdı  Buna elə bir cavab 
da yoxdur. Axı necə ola bilər ki, bütün 
dünyanı dağıtmaq istəyən nasist lideri 
beynində canlandırdığı Britaniya İmpe -
riyası avantürasının əsirinə çevriləy -
di  Bu yerdə, eyni zamanda Qərbin 
SSRİ-nin simasında bolşevizmə qarşı 
mübarizəsinin də dərin mənəvi-ideolo i 
tərəflərini, ümumən, Avropada nasiz -
min, əslində, kommunizm ilə müba -
rizənin məhsulu kimi meydana çıxma-
sını saf-çürük etmək lazımdır. Amma 
məsələdən indiyədək çox danışıldığın-

dan yalnız xatırlatma veririk. Onu da 
xatırladaq ki, Amerika rasistlərindən 
hətta ən qəddər təsir bağışlayanı Stod-
dart və Qrant üç ağ irqin yaşamasını 
və xidmətlərini qəbul edirdilər. Onlar 
ingilis yazıçısı emberlenin slavyan 
xalqlarının geridə qalmış olduqlarına 
dair baxışlarını bölüşmürdülər.

Hitlerin emberlenin ideyaları ilə 
tanışlığının mövcudluğunu söyləmək 
mümkündür. Adolf, eyni zamanda bir 
vaxtlar dostu olmuş kayzer Vilhelmin 
anti-slavyan fikirlərinə də söykənirdi. 
Vilhelm də slavyanların slavyan tay-
falarına və monqoloidlərə necə çev -
rildiklərinə izah tapa bilmir və onun 
düşüncələri soyqırımlara bəraət qa -
zandırmaq baxımından zəifdir. Amma 
bir fakta nəzər salaq: belçikalı faşist 
Deqrel rəhbərlik etdiyi qoşunlarla Uk-
raynaya, konkret olaraq Kiyevə daxil 
olanda orada ağ insanların mövcud-
luqlarından xeyli təəccüblənmişdi. Bu 
adamı gördükləri şəxslərin monqol-ta -
tarlara oxşamaması vəhşətə gətirmiş-
di. Deməli, bəlli təbliğat forması var 
imiş və həmin forma Vilhelmdən çox 

emberlenin baxışlarına uyğun gəlir. 
Filosofun nihilist maniyası əli silah tu-
tan, demək olar, bütün almanları dəli 

eləmişdi. Görünür, Hitleri də.
Məsələyə digər tərəfdən yanaşaq. 

Amerika alimi az öncə adını çəkdiyimiz 
Stoddart qeyd edirdi ki, nasional-im -
perialistlər irqlər haqqında təlimləri 
oxuyublar və hazırda həmin təlimlərdə 
yazılanları öz maraqları naminə isti-
fadə edirlər. Yazıçı buna bariz misal 
kimi isə emberlenin və tərəfdarlarının 
ekstremal panalman təbliğatını göstə-
rir. Stoddartın sözlərinə görə, irqlər 
haqqında elmi reallıqlarla tanış olan 
istənilən adam onların bildirdiklərinin 
absurd mahiyyətindən xəbərdardır. 
Bixəbərlər isə II Pelopenes müharibə -
si (alim II Dünya müharibəsini nəzər -
də tutur – red.) ilə xalqları və əraziləri 
tarixəqədərki (qədim Yunanıstan Pe -
lopenesindəki) üsullarla məhv edirlər. 
Mövcud mənada amerikalı alim onu da 
bildirir ki, Hitlerin antisemitizmi cinayət 
xarakterli, amma adi idi. Onun rasizmi 
isə həm də kriminal və eretik mahiyyət 
daşıyırdı.

***
zərindən neçə müddət keçdikdən 

sonra sırf ideolo i və siyasi zəmin uğ-
runda Rusiyaya qarşı yönəldiyi aşkar 
görünən bu məsələyə aydınlıq gətirən -
lər deyirlər ki, əslində, Qərbin belə təb-
liğatlarının nəticəsində 60 milyon “ağ” 
insan qətlə yetirildi. Söhbət irqçilikdən 
gedirsə, o zaman SSRİ-yə qarşı vu-
ruşmuş SS birləşmələrinin tərkibində 
30 ölkədən olan insanlar haradan idi  
Deməli, Hitler başda olmaqla, bir qrup 
nasist özlərinin yarımçıq təfəkkür tərz-
ləri ilə oyuna atılmışdılar və əslində, 
ideya böyük təzad doğururdu. Bu yer-
də rus-alman müharibələri tarixinə də 
nəzər salmaq zərurəti yaranır. 

Hərçənd, həmin müharibələr xeyli 
əvvəl baş vermişdi və məlumdur 
ki, dahi alman sərkərdəsi Bismark 
Rusiya ilə dostluq münasibətlərini 
dəstəkləyirdi. I Dünya müharibəsinin 
başa çatmasından sonra almanlar 
bolşeviklərlə praktiki olaraq dost idilər 
və sonradan Stalin də Hitlerlə ittifaqa 
üstünlük verdi. Söhbət 1939-cu ilin atəş 
açmamaq haqqında müqaviləsindən 
və müqaviləyə əlavə olaraq imzalanmış 
gizli Molotov-Rubbentrop paktından 
gedir. Sonrası isə məlumdur. Almaniya 
 SSRİ-yə də hücum çəkir, sanki geriyə 
tarixəqədərki mərhələyə, həmçinin 
feodal kompleksə keçid dövrü 
başlanır.  Britaniya məhəbbətindən 
doğan bu dövr səfeh Hitlerin hadisə 
və proseslərdən düzgün nəticə 
çıxarmamasının, ideyaların əsirinə 
çevrilməsinin nəticəsi olaraq meydana 
çıxır. Nəticədə, bu, milyonlarla insanın 
qətlinə səbəb olur.

R.A İ

Hitlerin Britaniya həsədi – təcrübə 
mənbəyi, sevgi, yoxsa xəstəlik? 

Stalinlə “qanlı 
vidalaşma”nın 70 ili 

Martın 5-i keçmiş SSRİ  diktatoru İosif 
Vissarionoviç Stalinin vəfatından 70 il ötür. Onun 
vəfatı ilə bağlı müxtəlif versiyalar var. Həkim 
komissiyasının rəyində isə bildirilirdi ki, ölüm beyinə 
qansızması nəticəsində baş vermişdi.

Martın 6-da Stalinin cəsədi vidalaşmaq üçün İttifaq-
lar evinin sütunlu salonuna gətirilib. Həmin gün saat 
 16:00-dan başlayaraq, salona Stalini son dəfə görməyə 
gələnlərin axını başlayıb. Əsl həngamə də bundan sonra 
yaşanıb.

Dəfn mərasimi zamanı, əsasən, Trubna meydanı əra-
zisində izdiham yaşanıb. Həmin vaxt paytaxt küçələrində 
yaranmış qarışıqlıqda ölənlərin sayı ilə bağlı konkret rəs-
mi məlumat yoxdur. Moskvada asayişin qorunması üzrə 
operativ qərargaha rəhbərlik edən İvan Serov yüzə yaxın 
ölü və iki yüz yaralının olduğunu yazır. Bundan əlavə, 
növbəti gecə Moskvanın müxtəlif yerlərindən 127 cəsəd 
götürülüb.

Şahidlərdən biri olan dramaturq və yazıçı Edvard 
 Radzinski bunu “Stalinin xalqla qanlı vidalaşması” ad-
landırıb. Onun xatirələrinə görə, bir anda hər şey dəyişib 
və insanlar yıxılıb, gələcəyin dramaturqu isə özü onların 
üstündən keçib. Hətta o da səkiyə yıxılıb, böyük çətinliklə 
izdihamdan canını qurtarıb. Radzinski yerdən paltosunun 
ətəyi cırılmış halda qalxa bilib. Dramaturqun fikrincə, iz-
diham qurbanlarının sayı bir neçə min ola bilər: “Bunu 
“dahi lider”in oğlu Vasili də görmüşdü, hətta bu barədə 
Xruşşovla mübahisə də etmişdi”.

Stalinlə vidalaşma martın 9-dək, yəni, dəfn mərasi -
minə qədər davam edib. Martın 9-da səhər saatlarında 
təxminən on minlərlə insan Qızıl meydandakı dəfn mə-
rasiminə düzülüb. Belə bir şəraitdə Stalinin tabutu mav-
zoleyə gətirilib. Saat 12:00-da matəm yığıncağı başa 
çatdıqdan sonra Kreml üzərində artilleriya atəşi gurlayıb. 
Daha sonra 5 dəqiqəlik sükut elan edilib. Hərbi dəstələr 
mavzoleyin qarşısından keçib, sovet təyyarələri uçuş hə-
yata keçirib. Mərasimin son günündə 400-ə yaxın insanın 
əzilməsi barədə məlumat verilib.

ə a ət Ə İ ,  
alq qəzeti

“Sanksiya dəyənəyi ”  havada hələ çox yellənəcək 
Avropa İttifaqı (Aİ) fevralın 25-də Rusiyaya qarşı yeni sanksiya 

paketini qəbul etdi. Sayca 10-cu olan paketdə də ciddi qadağalar 
əksini tapdı. Burada müxtəlif təyinatlı malların ixracına, bir 
sıra malların Avropaya idxalına, ölkə vətəndaşı olan şəxslərin 
Avropada yüksək vəzifə tutmasına qadağa nəzərdə tutulur. 
Maraqlıdır ki, sanksiyaların hədəfi həm də Rusiya mediasıdır.   
Aİ-nin və əlaqəli qurumlarının bununla bağlı yaydıqları açıqlamalara 
görə, məhdudiyyətlər Rusiyanın Ukraynaya qarşı apardığı 
işğalçı müharibəyə görədir. Bəs “sanksiya müharibəsi” nə qədər 
səmərəlidir və dünya iqtisadiyyatına necə təsir göstərir?

Bu gün müasir insan “ sanksiya” 
sözünü, demək olar ki, hər gün 
eşidir. Bəs o, nə vaxtdan tətbiq 
edilir  Belə görünə bilər ki, müxtə-
lif ölkələrə qarşı iqtisadi təzyiq va -
sitəsi kimi irəli sürülən sanksiyalar 
müasir dövrümüzün təsir vasitəsi -
dir. Əslində isə onların tarixi xeyli 
keçmişə gedib çıxır. 

Qədim Yunanıstanda Afina 
şəhər dövləri eramızdan əvvəl 
433–432-ci illərdə digər qədim yu-
nan şəhəri Meqaranın tacirlərinə 
limanlarından istifadə və onun nə-
zarətində olan ərazilərdə ticarəti 
qadağan etmişdi. Blokada Meqara -
nın iqtisadiyyatına ciddi zərbə vur-
muş və aclığa səbəb olmuşdu. Bu-
nunla belə, sanksiyaların e ektivliyi 
bəlli deyildi. Bir tərəfdən Meqara 
tacirləri böyük itkilər vermişdilər, 
digər tərəfdən, hərbi dəstək üçün 
müttəfiqlərə (ilk növbədə Spartaya) 
müraciət etmək məcburiyyətində 
qalmışdılar. Peloponnes müharibə -
sinin başlanması nəticəsində sank -
siyalar tətbiq etmiş Afina sarsıdıcı 
məğlubiyyətə uğramış və Afina Bir-
liyi dağılmışdı. Amma o zaman Yu -
nanıstanın digər şəhərləri Afinanın 
yeni bir təzyiq üsulu kəşf etdiyini 
anlamışdılar. 

Avropada Orta əsrlərdə ticarət 
və hərbi ittifaqların daim dəyişən 
konfiqurasiyası, ayrı-ayrı hökm-
darların və nüfuzlu şəxslərin ma-
raqlarının dəyişməsi səbəbindən 
iqtisadi sanksiyalar daha çox yerli 
və qısamüddətli xarakter daşımış-
dı. Genişmiqyaslı sanksiyalar isə 
XIX əsrdə müşahidə olunmuşdu. 
Həmin dövrdə Fransa Böyük Bri-
taniyaya qarşı kontinental blokada 
tətbiq etmişdi. Trafalqar döyüşün -
dəki məğlubiyyətdən sonra ingilis 
donanması ilə bacara bilməyən 
Napoleon Bonapart taktikasını 
dəyişmək və “Dumanlı Albion” ilə  
birbaşa müharibə əvəzinə,  iqtisadi 

müharibə təşkil etmək qərarına 
gəlmişdi. 1806-cı ildə o, ingilis -
lərə Fransanın nəzarətində olan 
və müttəfiq ərazilərdə limanlardan 
istifadəni qadağan edən fərman 
imzalamışdı. Hesablamalara görə, 
bu fərmanla başlayan kontinental 
blokada dünya iqtisadiyyatına zər-
bə vurmuşdu. 

Əsl “sanksiyalar erası” I Dünya 
Müharibəsindən sonraya, Millətlər 
Liqasının yarandığı vaxta təsadüf 
edir. Təşkilatın məqsədlərindən biri 
də müharibələrin qarşısının alın -
ması idi. “Qanun pozucularına” tə-
sir məqsədi daşıyan iqtisadi tədbir-
lər qoyulmuş hədəfə çatmaq üçün 
vasitələrdən biri sayılırdı. Ancaq 
Millətlər Liqası iqtisadi sanksiya -
lar tətbiqinə tələsmirdi: onlar  yal-
nız bir dəfə 1935-ci ildə İtaliyanın 
Efiopiyaya hücumu zamanı tətbiq 
edilmişdi. Sonra Liqa müharibənin 
qarşısını ala bilməmiş, Roma tərə-
findən nəzarət edilən ərazilərdən 
idxalı qadağan etmiş və bir sıra 
malların İtaliyaya ixracına embarqo 
qoymuşdu. Eyni zamanda sank-
siyalar ərzaq, neft, polad və kö-
mürə şamil edilməmiş, İtaliya üçün 

 mühüm olan Süveyş kanalını bağ-
lamamışdı. Bundan başqa, sank -
siyalar İtaliyanın digər dövlətlərlə 
diplomatik münasibətlərinə mane 
olmamış, yəni, kifayət qədər seçkin 
xarakter daşımış, buna görə təsiri 
az olmuşdu.  

İqtisadi sanksiyalar XX əsrdə 
beynəlxalq ticarət əlaqələrinin in-
kişafı ilə vüsət almışdı. İkinci Dün -
ya müharibəsindən əvvəl keçmiş 
Yuqoslaviya, habelə, Yunanıstan, 

Boliviya, Paraqvay və İtaliya kol-
lektiv iqtisadi sanksiyalara məruz 
qalmışdılar. “Soyuq müharibə” 
dövründə sanksiyalar əsasən 
səmərəsiz idi. ünki onlar nə Qərb, 
nə də Şərq blokları (müvafiq olaraq 
ABŞ və SSRİ-nin lider olduqları) 
tərəfindən dəstəkləndi. Hər iki blo-
kun dəstəklədiyi vahid sanksiyalar 
cəmi iki dəfə: Rodeziya və Cənubi 
Afrikaya tətbiq edilmiş, hər iki halda 
kifayət qədər səmərə verməmişdi. 
Dövrün kollektiv iqtisadi sanksiya -
larının ən məşhur nümunələrindən 
biri sosialist ölkələrinə “strate i” mal 
və texnologiyaların, ilk növbədə, 
hərbi və kompüter məhsullarının 
tədarükünün məhdudlaşdırılması 
idi. Xüsusilə, Şərq bloku ölkələ -
rinə ixracata nəzarət etmək üçün 
 1949-cu ildə 17 dövlətin daxil ol -
duğu Koordinasiya Komitəsi (Com) 
yaradılmışdı. 

Keçmiş Sovet İttifaqına qarşı 
sanksiyalar İkinci Dünya mühari -
bəsindən sonra tətbiq edilmişdi. 
1948-ci ildə ABŞ SSRİ-yə strate i 
malların tədarükünü məhdudlaş -
dırmış və bir il sonra Vaşinqtonun 
təşəbbüsü ilə sosialist ölkələrinə 
texnolo i məhsulların ixracına 

nəzarət etmək üçün xüsusi bey-
nəlxalq komitə yaradılmışdı. Ko-
reya müharibəsi fonunda ABŞ 
SSRİ ilə ticarət müqaviləsini poza-
raq, məhdudiyyətlərini sərtləşdir -
miş, həmçinin sosialist düşərgəsi 
ölkələrinə strate i tədarükləri da-
vam etdirən istənilən ölkəyə iqtisa-
di dəstəyi dayandırmaq hüququnu 
açıqlamışdı. Sanksiyaların növbəti 
dalğasına 1960-cı illərdə “Dru ba” 
neft kəmərinin tikintisi səbəb ol-
muşdu: Vaşinqton SSRİ-yə lazımi 
boruların tədarükünü Qərb ölkələ -
rinə qadağan etmiş, lakin avropalı 
istehsalçıların təzyiqi nəticəsində 
embarqo ləğv olunmuşdu.  

Uzunmüddətli birtərəfli sanksi-
yaların ən məşhur nümunəsi ABŞ-
ın Kubaya qarşı 1960–1962-ci il-
lərdə başlayan və bu günə qədər 
davam edən embarqosudur. ABŞ 
şirkətləri üçüncü ölkələr də daxil 
olmaqla, xüsusi icazə olmadan 
Kuba ilə hər hansı iqtisadi əlaqələr 
qura bilməzlər. Kuba hakimiyyəti -
nin məlumatına görə, embarqodan 
birbaşa ziyan indiki qiymətlərlə təx-
minən 1 trilyon dollara bərabərdir. 
Eyni sözləri, İran barədə də demək 
olar. İslam inqilabından bu yana 
təzyiqlər içində çapalayan İran re-
imi sərt sanksiyalar altında yaşa-
mağa məcburdur. 

tən il Ukraynada hərbi əmə-
liyyatlara başlayandan bəri, Rusiya 
ABŞ və müttəfiqlərinin görünmə -
miş təzyiqləri ilə üzə-üzədir. Son 
aylar ərzində Qərb ölkələri get-
dikcə daha çox sanksiyalar tətbiq 
edirlər ki, bu baxımdan Rusiya 
hazırda dünyada birinci yerdədir. 
Sanksiyaların Rusiya iqtisadiyyatı -
nı zəiflətmək və ya tamamilə məhv 
etmək üçün nəzərdə tutulduğu heç 
kəsə sirr deyil. Ancaq bundan ən 
çox əziyyət çəkən əhali, xüsusilə 
də onun ən yoxsul təbəqəsidir. 
Bununla yanaşı, mütəxəssislər 
xəbərdarlıq edirlər ki, iqtisadi sank-
siyaların artması əks istiqamətdə 
gedir. Son sanksiyalar dünya iq-
tisadiyyatı üçün ən böyük prob-
lemdir və qlobal ticarət məkanının 
geoiqtisadi parçalanmasına doğru 
aparır. Dünyanın siyasi arenasında 
cərəyan edən hadisələrin axarı isə 
onu göstərir ki, “sanksiya mühari -
bəsi” başa çatmaq perspektivindən 
çox uzaqdır. 

.ELAY,  
alq qəzeti
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Sumqayıt teatrında 
95+55 ab-havası

Prezident İlham Əliyevin peşəkar milli teatrımızın 150 illiyinin qeyd olunması 
ilə bağlı imzaladığı  sərəncama əsasən, Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında da 
silsilə tədbirlər keçirilir. Onu da qeyd edək ki, burada yubiley tədbirləri eyni 
zamanda teatrın 55 illiyinə həsr olunur.  

z pərdəsini ilk dəfə Azərbaycan 
dramaturgiyasının banisi Mirzə Fətə -
li Axundzadənin “Müsyo ordan və 
Dərviş Məstəli şah” (re issoru Cən -
nət Səlimova) məzhəkəsi ilə açmış 
Sumqayıt teatrında ötən dövr ərzində 

repertuara klassik və müasir Azər -
baycan, rus və xarici ölkə dramaturq -
larının pyesləri daxil edilib və uğurla 
oynanılıb. Bir çox ünlü teatr xadimi 
məhz bu teatrın səhnəsindən pərvaz -
lanıb.

Yubileylər çərçivəsində teatrda 
yeni layihələr gerçəkləşməkdədir. 
“Açıq qapı” günləri, bayram təntənələ -
ri yaddaqalan olur. Elə bu günlər -
də Əməkdar mədəniyyət işçisi Vasif 
Məmmədovun quruluşunda Astrid 
Linqrenin “Balaca və Karlsonun ma-
cəraları” tamaşasının nümayişi ilə 
bərabər, gənclərin teatra ekskursiyası 
təşkil edilib. Onlar qrim, əlbəsə otaq-
larına, musiqi sexinə, işıq rəssamının 
işinə, butafor otağına, dərzi emalatxa -
nasına, rəssam guşəsinə baxıb, te-
atral proseslə yaxından tanış olublar. 
Daha sonra inzibati heyət tamaşaçıları 
maraqlandıran məsələlərə aydınlıq 
gətirib. Həmin tamaşa isə martın 11-i 
və 12-də də göstəriləcək.

Teatrın direktor əvəzi, Əməkdar ar-
tist Vidadi Məmmədov “Xalq qəzeti”nə 
müsahibəsində bildirdi ki, yubiley ilinin 
əvvəlindən M.F.Axundzadənin “Hacı 
Qara” komediyası (quruluşçu re isso -
ru teatrın baş re issoru, respublikanın 
Xalq artisti Firudin Məhərrəmovdur), 

Əbdürrəhim Bəy Haqverdiyevin “Kim-
dir müqəssir” vodevili (quruluşçu re-
issor Fuad Kazımov), Turqut Ozak-
manın “Ocaq” (quruluşçu re issor 
Xalq artisti Firudin Məhərrəmov), Ha-
fiz Ataxanlının ”Xəzinə” və “Missiya” 
əsərləri tamaşaçılara təqdim edilib.  
Peşəkar milli teatrın təşəkkül tapdığı 
gün – martın 10-da zeyir Hacıbəy-
linin “O olmasın, bu olsun” iki hissəli 
operettasının (re issor Əməkdar artist 
Namis Şirməmmədov) nümayişi ilə 
qeyd ediləcək. Səhnə əsərindən əvvəl 
yubileylə bağlı çıxışlar olacaq, yaradı-
cılıq hesabatı veriləcək, kollektivə və 
teatrsevərlərə təbriklər ünvanlanacaq.

Yaradıcı kollektivin builki planların-
da həmçinin ulu öndər Heydər Əliyevin 
100, dahi mütəfəkkir Hüseyn Cavidin 
140, Əhməd Cavadın 130 illik yubi-
leyləri üçün tamaşa və ya ədəbi-bədii 
gecələrin hazırlanması da   önəmli yer 
tutur.

Əli ƏCƏ XA I,  
“Xalq qəzeti”

Kino insanların dünyagörüşünü formalaşdıran, tariximizi yaşadan, 
həyatımızın bütün sahələrinə nüfuz edən ideoloji silahdır. Azərbaycanda 
kinonun təməli 1898-ci ildə qoyulmuşdur. Polyak əsilli, Xarkovda doğulub 
böyümüş, 30 ilə yaxın Bakıda yaşayıb yaradıcılıqla məşğul olmuş, fotoqraf və 
kinooperator Aleksandr Mişon həmin il avqustun 2-də Vasili Byetskinin teatr-
sirkində Bakı həyatından çəkdiyi bir neçə kinosüjeti tamaşaçılar qarşısında 
nümayiş etdirdi. 1915-ci ildə Bakıda fəaliyyət göstərən “Filla” Səhmdar 
Cəmiyyətinin təşəbbüsü və milyonçularımızın maliyyə dəstəyi ilə rejissor Boris 
Svetlov Azərbaycan yazıçısı İbrahim bəy Musabəyovun “Neft və milyonlar 
səltənətində” povesti əsasında eyniadlı ikiseriyalı bədii filmi ekranlaşdırdı. 
Həmin cəmiyyətin xətti ilə daha bir neçə səssiz bədii film, o cümlədən “Arşın 
mal alan” (1916) lentə alındı. 

 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti döv -
ründə dövlət quruculuğu ilə yanaşı, mə -
dəniyyət və incəsənətin dirçəlişində də 
yeni dövr başlandı. Bu illərdə mövcud 
kommersiya kinostudiyalarının işinə 
təkan verildi. Xüsusilə əyalətlərdə mə-
dəniyyətin yüksəlişinə dəqqət artırıldı. 
Mətbuatda teatr və kinoya aid vaxtaşırı 
məlumatlar verildi. Hökumətin xüsusi 
sərəncamı ilə dövlət teatrı yaradıldı, o 
dövrə qədər fəaliyyət göstərən profes-
sional teatr və kino işçiləri dövlətin hi-
mayəsinə götürüldülər. Kinoteatrlarda 

Azərbaycan milli ordusunun yaradılma -
sını və sərhədlərimizin bütövlüyünün 
qorunub saxlanmasını, hökumətin quru-
culuq işlərini əks etdirən xronikal kadr-
ların nümayişi geniş vüsət aldı.

1919-cu il mayın 28-də müstəqil-
lik əldə etmiş Azərbaycan Demokratik 
Respublikasının istiqlaliyyətinin təntənə 
ilə bayram edilməsi lentə alındı. “Azər-
baycanın müstəqilliyinin ildönümü mü-
nasibətilə təntənə” tammetra lı sənəd-
li filmi həmin il iyunun 13-də şəhərin 
“Ekspress” və “Rekord” kinoteatrlarında 
proqramdan əlavə nümayiş etdirildi. 

Lakin 1920-ci il aprelin 28-də Azər-
baycanda sovet hakimiyyəti quruldu və 
uğurlu, böyük tədbirlərin üzərindən qara 
xətt çəkildi. lkəmizdə kinematoqraf 
tamamilə başqa bir istiqamət götürdü. 
Kino yeni yaradılan bolşevik hökuməti -
nin əlində güclü təbliğat alətinə çevrildi, 
ilk gündən yeni ideologiyaya xidmət et -
məyə başladı. Azərbaycan Xalq Komis-
sarları Sovetinin 5 mart 1923-cü il tarixli 
dekreti ilə Foto-Kino İdarəsi əsasında 
Mərkəzi Dövlət Kino Müəssisəsi – Xalq 
Maarif Komissarlığının Azərbaycan Fo-
to-Kino İdarəsi (AFKİ) yaradıldı. Mədə-
niyyət xadimi Hənifə Terequlov AFKİ-nin 
rəisi təyin olundu.

Bakıdakı Şərq xalqları küçəsi (indi-
ki Azadlıq prospekti) ilə Bir a küçələri-

nin (indiki .Hacıbəyli küçəsi) kəsişdiyi 
yerdə inqilabdan əvvəl cah-cəlallı “Re-
nessans” restoranı, mağazaların anbar 
binaları AFKİ-nin sərəncamına verildi. 
Bina kinofabrikə uyğun şəkildə dəyiş -
dirildi. Restoranın zalı xeyli genişləndi -
rilərək, kinopavilyona çevrildi, həyətdə 
kinoplyonka emalı üzrə sex və başqa 
yardımçı binalar inşa edildi. İkinci ki-
nopavilyonun tikintisi 1928-ci ildə başa 
çatdı. Moskva və Petroqraddan kino-
aparatlar, müxtəlif kino avadanlıqları və 
kimyəvi maddələr gətirildi.

Sonra Azərbaycan hökumətinin qə-
rarı ilə AFKİ yenidən təşkil olundu. Artıq 
xərcləri azaltmaq və AFKİ-nin idarəçili -
yini təkmilləşdirmək məqsədilə 1926-cı 
ildə AFKİ I Dövlət Kinofabriki ilə birləş -
dirildi. 

 1923–1926-cı illərdə kinostudiya 
AFKİ-nin I Dövlət Kinofabriki, sonralar 
“Azdövlətkino” (14 fevral 1926–1930), 
“Azərkino” (1930–1931), “Azərfilm” 
(1932–1933), “Azdövlətkinosənaye” 
(1934–1935), “Azərfilm” (1935–1938), 
Bakı kinostudiyası (1939–1958), “Azər -
baycanfilm” kinostudiyası (1958) ad-
landırılmışdır. 1959-cu ildə kinostudi-
yaya Cəfər Cabbarlının adı verilmişdir. 
1980-ci il aprelin 30-da kinostudiyanın 
həyətində böyük dramaturqun abidəsi 
qoyulmuşdur.

Milli re issor və aktyor kadrları hazır-
lamaq üçün 1925-ci ildə kinofabrik nəz -
dində 2 illik kino sənətinin əsasları üzrə 
kurslar təşkil olunmuş, bu kurslarda 
Cəfər Cabbarlı, Abbas Mirzə Şərifzadə 
(o, həm də studiyada aktyor sənətkarlı -
ğından dərs deyirdi – A.K.), Mikayıl Mi-
kayılov, Ağarza Quliyev, Rza Təhmasib, 
Mustafa Mərdanov, Əsəd Tahirov, R.
Cavadzadə, H.Həsənov, A.Təhmasib, 
Y.Kolotova, Ruqiyyə xanım və başqaları 
kino sənətinin əsaslarını öyrənmişlər. 
Kursun proqramına plastika, ritm, akro-
batika, çəkiliş texnikası, est və mimi-
ka texnikası, ssenari yaradıcılığı, kino 
tarixi, məşhur filmlərin təhlili və s. fən-
lər daxil idi. Moskva və Leninqraddan 
dəvət olunmuş kino mütəxəssislərindən 
V.Sladkopevtoev, M.Kirilmov, S.Troptik, 
A.Ardatov, A.Yalabo , Raymeek, Berko-
vski və b. dərs deyirdi. 

I Dövlət Kinofabrikinin yarandığı 
vaxtdan onun taleyi yuxarıda adlarını 
çəkdiyimiz, əlavə olaraq Ələsgər Ələk -
bərov, Mirzağa Əliyev, Möhsün Sənani, 
Ağasadıq Gəraybəyli, Əzizə Məmmə-
dova, Sona Hacıyeva, Mərziyə Davudo -
va, Məmmədağa Əlili, Lətif Səfərov və 
digər incəsənət xadimləri ilə sıx bağlı 
olmuşdur.

Sonrakı illərdə C.Cabbarlı adına 
“Azərbaycanfilm” kinostudiyasında ki-
nematoqrafçıların yeni dəstəsi – Hü-
seyn Seyidzadə, Əlisəttar Atakişiyev, 
Tofiq Tağızadə, Həsən Seyidbəyli, İsa 
Hüseynov, Muxtar Dadaşov, Rasim 
Ocaqov, Valeri Kərimov, Məmmədağa 
Hüseynov, Elbəy Rzaquliyev, Arif Nəri -
manbəyov, Niyazi Bədəlov, Səməd Mər-
danov və bir çox başqaları işləmiş, milli 
kinomuzun inkişafında böyük əmək sərf 
etmişlər.

Bu gün yaşlı sənətkarlarla birgə 
gənclər də, o cümlədən Oktay Mir Qa-
sım, Anar, Vaqif Mustafayev, Ayaz Sa-
layev, Elçin Musaoğlu, Rafiq Quliyev, 
İlqar Nəcəf, Rövşən İsax, Mirbala Sə-
limli, Kənan M.M., Samir Kərimoğlu, 

lviyyə Könül, Sahin Qəhrəman, Fariz 
Əhmədov, İlqar Safat, Emil Quliyev və 
b. kinomuzda uğurla çalışırlar.

Kinostudiyanın ilk bədii filmi “Qız 
qalası” kinodramıdır (1924). Bundan 
sonra burada “Bismillah”, “Sevil”, “Lətif”, 
“Almaz”. “İsmət”, səssiz, “Mavi dənizin 
sahilində” (ilk səsli Azərbaycan filmi), 
“Kəndlilər”, “Arşın mal alan”, “Bəxtiyar”, 
“O olmasın, bu olsun”, “Uzaq sahillər -
də”, “ gey ana”, “Telefonçu qız”, “Bir 
cənub şəhərində”, “İstintaq”, “Nəsimi”, 
“Babək”, “Dəli Kür”, ümumiyyətlə, 500-
dən artıq bədii, 2500-ə qədər xroni-

kal-sənədli, elmi-kütləvi film istehsal 
olunmuşdur. Filmlərin bəziləri SSRİ və 
Azərbaycan Dövlət mükafatlarına layiq 
görülmüş, bir çoxu Respublika, mum-
ittifaq, Beynəlxalq kinofestivallarında la-
yiqli qiymət almışdır. 

Kinostudiya 1965-ci ildə Tbilisi pros-
pektindəki (indiki Moskva prospekti) 
yeni binaya köçmüşdür. Studiya rəngli 
və ağ-qara filmlər istehsal etmək üçün 
yeni kinotexnika avadanlığı ilə təchiz 
olunmuşdur. Kinoplyonka emal edən 
sex kiçik surətköçürmə fabrikinin işini 
görür. Bu sex istehsal edilən və dublya  
olunan bütün filmlərin surətlərinin hazır-
lanmasını respublika kinoprokatı üçün 

təmin edirdi. Kinostudiyada hər il 80-ə 
qədər xarici film Azərbaycan dilinə dub-
lya  olunurdu. 

Böyük filmlərin çəkilişi üçün 2 pavil-
yon, səs və işıq texnikası sexləri ton- 
atelye, monta  sexi vardır.

“Azərbaycanfilm” müxtəlif illərdə 
SSRİ və xarici ölkə studiyaları ilə müş-
tərək filmlər, o cümlədən, “Mavi dənizin 
sahilində”, “Bir məhəllədən iki nəfər”, 
“Səmən küləyi”, “Babək”, “Nizami”, 
“Gəmi saatının sirri”, “Park”, “ ” “Qətl-
dən yeddi gün sonra” və s. kino əsərlə -
rini lentə almışdır.

80-ci illərin sonunda ölkənin icti-
mai-siyasi həyatında baş verən çax-
naşma və təlatümlər, keçid dövrü kino 

istehsalatından da təsirsiz ötüşmədi. 
Nəticədə kinostudiyada geriləmə, isteh-
salatın seyrəlməsi müşahidə edilməyə 
başlandı. 

mummilli lider Heydər Əliyev ikinci 
dəfə hakimiyyətə qayıdandan sonra ki -
nostudiyanın həyatında müəyyən key-
fiyyət dəyişiklikləri baş verdi. Kinostudi -
yanın 4,5 milyard manat (köhnə pulla) 
borcu var idi. Bu borclar aradan götü-
rüldü. 1993-1996-cı illərdə istehsala bu-
raxılan və sonradan illərlə yarımçıq qa-
lan “Yuxu”, “Güllələnmə təxirə salınır”, 
“Hacı Qara”, “Ovsunçu” bədii filmləri 
çəkilib ekranlara çıxarıldı.

90-cı illərdə və sonralar çəkilən film-
lərdə kinematoqrafçılar kinonu bütün-
lüklə real həyata yaxınlaşdıra bildilər, 
filmlərdə uydurulma kino qəhrəmanları 
canlı insanlarla əvəz olundu. Bolşe-
viklərin ədəbiyyat və incəsənətimizin, 
o cümlədən kino sənətinin başı üzə-
rində daim hazır vəziyyətdə saxladıq -
ları demokl qılıncı, yəni yalançı sovet 
ideologiyası həmişəlik arxivə verildi. 
“Qətl günü”, “Haray”, “Fəryad”, “ mid”, 
“Ləqəbi “UKA”dır”, “Ailə”, “Qara qutu”, 
“Sahə”, “Yaddaş”, “Dolu”, “Qanlı Yan-
var”, “Mən evə qayıdıram”, “Əlvida, cə-
nub şəhəri”, “Xoca”, “Son nəfəsədək”, 
“Biz qayıdacağıq”, “Hökmdarın taleyi”, 
“Seçilən”, “Cavad xan” və s. bədii film-
lərdə ideolo i kinonun qəhrəmanlarını 
artıq görmüşük. 

Kinostudiyanın rəhbərliyi xarici 

mütəxəssislərlə peşəkar görüşlər təşkil 
edir, xarici filmlərlə birgə filmlərin çəkil -
məsi, beynəlxalq film festivallarının təş-
kilatçıları ilə işgüzar müzakirələr aparır-
lar. Bu gün həyata keçirilən hər bir yeni 
ideya və layihə sabahla dünən arasında 
körpü deməkdir. 

C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” 
kinostudiyasının fədakar kollektivi yeni 
ideyalarla fəaliyət göstərir və sabaha 
inamla baxır.

Aydın A A Ə,  
Əməkdar incəsənət adimi,  

kin  tədqiqat ısı

“Azərbaycanfilm” – 100

Azərbaycan milli teatrı – 150

Kinofabrikdən başlanan 
milli kino yaradıcılığı

Bizim kin n n tarixi  və 
əldə etdiyi  nailiyyət milli 
sərvətimizdir, mədəni 
sərvətimizdir və b n  
q r malıyıq.

e ər Ə V,  
illi li er

Məşhur Hollivud 
ulduzu ilk dəfə serialda  

ABŞ-ın Kaliforniya ştatının sabiq 
qubernatoru, Hollivud ulduzu Arnold 
Şvarsenegger “Fubar” adlı yeni seriala 
çəkilib.

Aktyor in-
diyədək  çox-
saylı ekran 
işində rol alsa 
da, seriallarda 
çəkilməkdən im-
tina edirdi. Bildi -
rilir ki, komediya 
anrındakı bu 
filmin sü et xətti 
onun xoşuna gəldiyi üçün serialda çəkil-
məyə razılıq verib. Arnold Şvarsenegger 
serialda Lyuk adlı casusun obrazını can-
landıracaq.

Yeni seriala çəkilməsilə bağlı media -
nın suallarını cavablandıran dünya şöh -
rətli kinoaktyor deyib: “Hara gedirdimsə, 
mənə yeni filmə nə zaman çəkiləcəyimi 
soruşurdular. Alın, bu da sizə film. Düz 
bir mövsüm məni izləyəcəksiniz”. Qeyd 
edək ki, filmdə hadisələrin mərkəzində 
Terminator və onun qızının başına gələn -
lər cərəyan edir. Şouda ssenari müəllifi 
Klana Soprano və Nik Santora da iştirak 
edirlər.   

Xatırladaq ki, Arnold  sonuncu dəfə 
2019-cu ildə “Terminator: Qara talelər” 
filmində çəkilmişdir.

l in A ASOV, “Xalq qəzeti”



Pikassonun 18 milyon funtluq “qızı”
Korifey ispan rəssamı Pablo 

Pikassonun qızı Mayanın portreti 
məşhur “Sotheby’s” hərrac evində 
18 milyon funta satılıb.

“Fillette au bateau Maya” adı ve-
rilən portreti rəssam qızı Maya Vidma -
yer-Pikasso 1938-ci ildə cəmi iki yaş 
yarım olarkən çəkib. Bu rəngarəng 
əsər Pikassonun məşhur “Guernica” 
əsərini tamamladıqdan qısa müddət 
sonra hazırlanıb və Mayanın rəssamın 
çətin illərində ona yaşatdığı xoşbəxtliyi 
təcəssüm etdirir.

“Xalq qəzeti”

Sözün ustadı, insanlığın uzmanı 
Həyatımızda elə insanlar olur ki, biz onları axtarıb tapmırıq, bəxt, tale, 

şans görüşdürür. Məni müəllimlikdən mətbuata gətirmiş ustad, söz adamı 
Nahid Hacızadə də məhz bəxtimə düşən, taleyimə yazılan dəyərli yaradıcı 
ziyalı idi. 

 25–26 il əvvəl – onun anadan ol-
masının  60 illiyi münasibətilə “Xalq 
qəzeti”ndə verdiyim  yazının sərlöv -
həsi belə idi: “Televiziyanın bütün sir-
lərini bilən iki-üç adamdan biri”. Rəh-
mətlik Elşad Quliyevin sözü idi. Uzun 
müddət bir yerdə işləmişdilər. Elşad 
müəllim televiziyada idarəetmənin ka-
mil mütəxəssisi idi, Nahid müəllim isə 
ədəbi-bədii ekranın siması idi.

O, sadəlik və səmimiyyət örnəyi 
idi. Heç zaman “mən yazmışam, mən 
etmişəm” - deməzdi. Həmişə deyərdi 
ki, onu biz də yazdıq. Halbuki, biz yox, 
özü yazmışdı. Bir dəfə ona dedim ki, 
sizin “Köçündən ayrılan durna” əsəri-
nizin adı, sanki, mənim taleyimi ifadə 
edir. Cavab verdi ki, normal sayılan 
bütün ədəbi əsərlərdə kimsə öz tale -
yini görür.  

O, sözün təəssübünü ölənə qədər 
çəkdi: “Aya, bu bizim ana dilimizdir, 
Azərbaycan dilidir, nə üçün eybəcər -
ləşdirirsiniz, niyə qorumursunuz ” – 

deyə televiziya və radiodakı bəzi nöq -
sanları qınayırdı. Adi həyatda nə qədər 
mülayim olsa da, yaradıcılıq məsələlə -
rində güzəştə getdiyini görmədim. 

O, təmənnasız və gözütox yaşaya 
bilən azsaylı qələm sahiblərindən biri 
idi. Yadımdadır, bir nəfər onu, müavi-
ni Ələkbər Abbasovu və məsul katib 
 Firudin müəllimi qonaq etmək istəyir-
di. Nahid müəllim həmin adama etiraz 
etmədi. Ancaq dedi ki, sizin məclisə 
müxbirlərimiz Arif Ərşadoğlu, İttifaq 
Mirzəbəyli və ingiz Qəribli gələcək -
lər. Elə də oldu. Biz getdik. 

Nahid müəllimin  ədalətli insan,  
obyektiv urnalist, həmsöhbətinə hör-
mətlə yanaşmağın uzmanı  olduğunu 
sübut edən bir çox faktı qəzetlərdə 
dəfələrlə qeyd etmişəm. Amma az-
dır. Həmkarım Əli Nəcəfxanlı deyir ki, 
AzTV-nin Ədəbi-dram baş redaksiya -
sında çalışdığı zaman təcili çəkilişə 
getməli imiş: “Amma qara dan maşın 
olmadığını bildirdilər. arəsiz qalaraq 
sədr müavini Nahid Hacızadənin ka-
binetinə getdim, problemi dedim. Qa-
yıtdı ki, bəs, neyləyək  Dedim, heç 
nə, öz sürücünüzə deyin, bizi aparsın. 
Gənc bir işçinin ona yol göstərməsini 
çox adi qarşıladı və beləcə, çəkilişə 
gecikəsi olmadıq”. Elə bu faktın özü 
Nahid müəllimin sadəliyinə, səmimili -
yinə bir sübutdur.  

Allah rəhmət eləsin  Həmişə de-
yirdim ki, mən bir neçə medal almış 
“güləşçiyəm”.  Nahid müəllim isə mə-
nim kimi onlarca medallı güləşçinin 
“məşqçisi”dir. Bilavasitə böyük hərflər-
lə yazılan məşqçi.

İtti aq İR ƏBƏYLİ,   
alq qəzeti

Yaddaşlarda yaşayanlar
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Günün mübarək, 
Azərbaycan idmanı! 

Bu gün Azərbaycanın idman ictimaiyyətinin bayramıdır. Ölkəmiz 5 mart 
Bədən Tərbiyəsi və İdman Gününü qeyd edir. Həyatımızda özünə gənclik, gözəllik 
və sağlamlıq bayramı kimi layiqli yer edərək, bütün idman adamlarımızın 
ürəyindən olmuş bu tarixi günə Prezident İlham Əliyevin 2005-ci il martın 4-də 
imzaladığı sərəncamla start verilmişdir. O vaxtdan Bədən Tərbiyəsi və İdman 
Gününü yüksək fəallıq şəraitində, sağlamlıq və gümrahlıq məşğələlərinə, eləcə 
də, böyük idmana sevgi və məhəbbətlə bayram edirik.

Bədən tərbiyəsi və idman məşğələlə -
rinin asudə vaxtımızın təşkilində, gənc 
nəslin sağlam və gümrah böyüməsində, 
oğlan və qızların hərbi-vətənpərvərlik 
tərbiyəsində, fiziki hazırlığında, nəcib 
keyfiyyətlərə yiyələnməsində mühüm 
rol oynadığı indi heç kimə sirr deyil.

Xüsusilə əlamətdar haldır ki, id-
man ictimaiyyətimizin, əslində uşaqdan 
tutmuş böyüyədək hər birimizin, hər 
ailənin daim sevinclə gözlədiyi 5 mart 
günü bu dəfə ulu öndər Heydər Əliyevin 
anadan olmasının 100-cü ildönümünun 

qeyd olunduğu ilə təsadüf edir.
İnsan həyatının ayrılmaz tərkib 

hissəsi kimi bədən tərbiyəsi və idman 
məşğələlərinə daim böyük əhəmiyyət 
vermiş bu dahi şəxsiyyət respublikamı -
za rəhbərlik etdiyi uzun illər ərzində öz 
çıxışlarında onların faydası və qüdrəti 
haqqında yüksək fikirlər söyləmiş, sağ -
lamlığımıza və gümrahlığımıza xidmət 
edən startların hər yerdə kütləvi hal al -
ması zərurətini xüsusi qeyd etmişdi.

Belə qayğı və diqqətin nəticəsidir ki, 
Azərbaycanda inşa edilmiş yaraşıqlı id -
man mərkəzlərində, əlliyə qədər Olimpi -
ya İdman Kompleksində və digər idman 
qurğularında məşq və yarışlar üçün hər 
cür şərait yaradılmışdır, onlarda mö -
təbər turnirlər yüksək səviyyədə təşkil 
olunur və hamı təşkilatçılara minnətdar -
lığını bildirir.

Azərbaycan bədən tərbiyəçiləri və 
idmançılarının builki bayramı həm də 
Paris Olimpiadası–2024-ə lisenziya 
xarakterli yarışlarla əlamətdardır. Bu 
il güləş, cüdo, boks, taekvondo, gim -
nastika və bir sıra başqa növlərdə ən 

yaxşı idmançılarımızı olimpiya biletlə -
ri  uğrunda gərgin mübarizə gözləyir. 
Ağır sınaqlardan şərəflə çıxanlar gələn 
il Fransa paytaxtında növbəti Olimpiya 
oyunlarında Vətənimizi təmsil etmək 
hüququ qazanacaqlar. Olimpiyaçı ol-
maq, medal sevinci yaşamaq, fəxri kür-
südə təbrikləri qəbul etmək isə böyük 
xoşbəxtlikdir.

Bu gün Azərbaycanın bütün guşələ -
rində bayram sevinci yaşanır. lkəmizin 
hər yerində, o cümlədən Vətən müha-
ribəsində erməni işğalçıları üzərində 

möhtəşəm qələbəmizdən sonra işğal -
dan azad edilmiş ərazilərdə – Şuşada, 
Suqovuşanda artıq beynəlxalq yarışlar 
təşkil olunur. Olimpiyaqabağı 2023-cü 
ildə belə yarışların miqyası daha da ge -
nişlənəcək.

lkəmizdə bədən tərbiyəsi və id -
man məşğələləri dövlətin, şəxsən ölkə 
başçısı, Milli Olimpiya Komitəsinin pre -
zidenti İlham Əliyevin daimi qayğısı ilə 
əhatə olunub. Bu istiqamətdə atılan 
inamlı addımlar, həyata keçirilən təxirə-
salınmaz tədbirlər, görülən böyük işlər 
artıq çoxdandır Azərbaycanın dünyada 
qüdrətli idman dövləti kimi tanınmasın-
da mühüm rol oynamışdır.

mummilli lider Heydər Əliyev çıxış-
larından birində bu barədə fəxrlə demiş-
di: “İdman elə bir sahədir ki, idmançıları -
mız müxtəlif ölkələrdə yarışlarda iştirak 
edir, qələbələr qazanırlar və hər dəfə 
müstəqil Azərbaycanın adını ucaldırlar. 
Müstəqil Azərbaycanın himni çalınır, 
müstəqil Azərbaycanın bayrağı qaldı -
rılır və müstəqil Azərbaycan dünyanın 
müxtəlif ölkələrində tanınır. Demək olar 

ki, idman kimi Azərbaycanın müstəqil -
liyinin rəmzlərini nümayiş etdirən ikinci 
bir vasitə yoxdur ”. 

Həqiqətən, idmanımızın ən yaxşı 
nümayəndələri müstəqil komanda şək-
lində çıxış etdikləri Olimpiya oyunların -
da qazandıqları böyük uğurlarla ölkəmi -
zi dünyaya daha yaxından tanıtmışlar. 
Dövlət müstəqilliyimizin bərpasından 
ötən müddət ərzində sərbəst güləş us-
tası Namiq Abdullayevin və stend atı-
cısı Zemfira Meftahətdinovanın Sidney 
Olimpiadası – 2000-də, bundan dörd 
il sonra yunan-Roma güləşçisi Fərid 
Mansurovun Afinada, Pekin–2008-də 
cüdoçu Elnur Məmmədlinin, 2012-ci 
ildə “sərbəstlər” Toğrul Əsgərovla Şə-
rif Şərifovun Londonda XXXl Olimpiya 
Oyunlarında, Rio-de- aneyro– 2016-da 
taekvondoçu Radik İsayevin qazandıq -
ları qızıl medallar, eləcə də, digər olim-
piyaçılarımızın gümüş və bürünc müka-

fatları Azərbaycan idmanının qüdrətini 
nümayiş etdirmiş, ölkəmizin şöhrətini 
artırmışdır. İndi Azərbaycan ümumdün -
ya olimpiyaçılar ailəsində nümunəvi 
ölkə kimi tanınır. Olimpiya oyunlarının 
qalib və mükafatçıları isə milli sərvəti-
mizdir. 

Həyat və məişətimizdə, fəaliyyə -
timizin bütün sahələrində ən yaxın 
köməkçimizə çevrilmiş bədən tərbiyəsi 
və idman məşğələləri sevinc, sağlamlıq 
və gözəllik mənbəyidir. Bu bayram gün -
lərində təşkil edilən müxtəlif yarış və 
tədbirlərdə minlərlə insanın fəal iştirakı 
belə məşğələlərin əhəmiyyətinə verilən 
dəyərin yüksək təzahürüdür.

Respublikamızda növbəti dəfə Bə-
dən Tərbiyəsi və İdman Günü qeyd olu -
nur. Hamı xoş əhvaldadır, hər kəs start-
lara həvəslə çıxır, qüvvə və bacarığını 
nümayiş etdirir.

Günün mübarək, Azərbaycan idma-
nı

qtay BAYRA V,  
Əməkdar urnalist 

Gələcəyə sağlam ușaqlarla...

“Heydər Əliyev İli” çərçivəsində Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən silsilə 
tədbirlər davam etdirilir. Belə ki, martın 4-də nazirliyin Elmi-Tədqiqat 
Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutu (ETAXİ) tərəfindən “Uşaq və yeniyetmələrdə 
vərəmin profilaktikası: problemə müasir yanaşma” mövzusunda 
beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilib.

Əvvəlcə tədbir iştirakçılarına profes-
sor Gindes adına Uşaq və Yeniyetmələr 
üçün Respublika Vərəm Xəstəlikləri Sa -
natoriyasının fəaliyyətindən bəhs edən 
videoçarx nümayiş olunub.

Səhiyyə nazirinin müavini Nadir Zey-
nalov Azərbaycanın dövlətçilik tarixində 
ulu öndər Heydər Əliyevin müstəs -
na rolunu qeyd edib: “ mummilli lider 
əhalinin sağlamlığının mühafizəsinə, 
millətin genofondunun qorunmasına 
xüsusi diqqət ayırırdı. Ulu öndər uşaq-
lara qayğı ilə yanaşırdı. Onun “Uşaqlar 
bizim gələcəyimizdir” sözləri bir şüara 
çevrilmişdi. Bu gün Heydər Əliyevin si-
yasətini uğurla davam etdirən Prezident 
İlham Əliyev səhiyyə sahəsinin inkişafı -
na xüsusi diqqət yetirir. Həmçinin Birinci 
vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva 
uşaqların, yeniyetmələrin və anaların 
sağlamlığını səhiyyəmizin əsas priori -

tetlərindən biri kimi təyin edib”.
Keçirilən beynəlxalq elmi-praktik 

konfransın təbabətin ən vacib sahələ -
rindən birinə - uşaq və yeniyetmələrdə 
vərəmin profilaktikası mövzusuna həsr 
olunduğunu qeyd edən nazir müavini 
deyib: “ lkədə uşaqlar və yeniyetmələr 
arasında vərəm xəstəliyinə yoluxma 
hallarında əvvəlki dövrlərlə müqayisədə 
son 10 ildə azalma müşahidə olunur. 
Uşaqlarda vərəm xəstəliyinə yoluxma 
halları 2.5 dəfədən çox azalıb. Bildiyiniz 
kimi, vərəmlə mübarizə qlobal məsələ -
dir. 

Tədbirdə çıxış edən ETAXİ-nin di-
rektoru İradə Axundova qeyd edib ki, 
respublikamızda vərəm əleyhinə xidmət 
Səhiyyə Nazirliyi Elmi-Tədqiqat Ağciyər 
Xəstəlikləri İnstitutunun nəzdində fəa-
liyyət göstərən Milli Vərəm Proqramı 
Mərkəzi tərəfindən aparılır. Onun söz-

lərinə görə, Səhiyyə Nazirliyinin Milli 
Vərəm Proqramı çərçivəsində son 7 
ildə xəstələnmənin dinamikasında müs-
bət dəyişikliklər (2016-cı ildə 100 min 
əhaliyə 38.9 vərəm halından  2022-ci 
ildə 100 min əhaliyə 28 vərəm halına -
dək azalma) müşahidə olunub. “Bu 
azalma tendensiyası ölkədə ümumilik -
də epidemiolo i proseslərin stabilləşmə -
sini göstərir”, - deyə institutun direktoru 
bildirib.

Beynəlxalq elmi-praktik konfrans-
da professor Gindes adına Uşaq və 
Yeniyetmələr üçün Respublika Vərəm 
Xəstəlikləri Sanatoriyasının direktoru 
Rəşid Bədəlovun, Rusiya Federasiyası 
Səhiyyə Nazirliyinin baş mütəxəssisləri 
Valentina Aksenova, Lyudmila Şovkun 
və digərlərinin məruzələri dinlənilib. 

Qeyd edilib ki, elmi-praktik konfrans 
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Na-
zirliyinin Elmi Tibbi Şurası tərəfindən 
akkreditasiya olunub və 8 DTT kredit 
balı ilə qiymətləndirilib. Tədbirin sonun -
da iştirakçılara sertifikatlar təqdim edi -
lib.

“Xalq qəzeti”

ADPU-da “Novruz mühazirələri” 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin (ADPU) Kitabxana-İnformasiya 

Mərkəzində “Novruz mühazirələri” layihəsi çərçivəsində Azərbaycan 
Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə professor Ədalət 
Tahirzadənin “Azərbaycan Cümhuriyyətinin təhsil siyasəti” mövzusunda 
mühazirəsi dinlənilib.

Tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən 
Azərbaycan Dövlət Pedaqo i Universi -
tetinin  (ADPU) rektoru, professor Cəfər 
Cəfərov bu qəbildən olan elmi-kütləvi 
tədbirlərin keçirilməsinin əhəmiyyətli ol-
duğunu deyib. 

Sonra auditoriya qarşısında çıxış 
edən professor Ədalət Tahirzadə əvvəl-
cə Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaran-
dığı dövrdə çar Rusiyasının təhsil sahə -
sində apardığı ayrı-seçkilikdən danışıb. 
Bildirib ki, o dövrdə Azərbaycan xalqı-
nın təhsil almaqdan məhrum olunması 
nəticəsində ölkədə ciddi kadr çatışmaz-
lığı yaranıb. O illərdə müsəlmanların 
ana dilində təhsil almaq, müəllimlər 
yetişdirmək, müxtəlif sahələrdə kadrlar 
hazırlamaq və s. hüququ yox idi.

“Azərbaycan Cümhuriyyəti tələbələ -
ri” adlı irihəcmli tədqiqat əsərində təhsil 
alan tələbələrin hər biri haqqında ətraflı 
araşdırma aparıldığını deyən professor,  
ümumilikdə, xaricə təhsil almağa gön-
dərilən 102 nəfərdən 46-nın  sonradan 
vətənə qayıtdığını, lakin onların əksə-
riyyətinin sovetlər dönəmində güllələn -
diyini vurğuladı.

Mühazirədə, həmçinin qeyd olun-
du ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

dövründə hökumət tərəfindən həyata 
keçirilən  məqsədyönlü milli təhsil si-
yasəti nəticəsində  müəllim kadrları 
hazırlayan 9 kişi və 1 qadın müəllimlər 
seminariyası, 360-a qədər orta məktəb 
yaradılıb, 12 yeni dərslik tərtib olunub, 
Türkiyədən 50-yə qədər müəllim dəvət 
edilib.

Sonra müzakirələr professorlar Fik-
rət Rzayev və Şahlar Əsgərovun iştira-
kı ilə  universitet tələbələrinin sualları 
ətrafında diskussiya şəklində davam 
etdirilib.

Sonda Ədalət Tahirzadə müəllifi ol-
duğu kitablardan ADPU-nun kitabxana -
sına hədiyyə edib. 

Qeyd edək ki, “Novruz mühazirələ -
ri” silsilə tədbirləri 2016-cı ildən Bakıda 
və digər bölgələrdə yerləşən ali təhsil 
ocaqlarında təşkil olunur. Məqsəd icti-
mai dinləmələr formatında Azərbaycan 
gəncliyinin tanınmış ziyalılarla canlı di-
aloq qurmalarına şərait yaratmaq, yeni -
yetmə və gəncləri vətənpərvərlik ruhun-
da tərbiyə etrməkdir.

idan ,  
alq qəzeti

5 art Bədən ərbiyəsi ə İdman ünüdür
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dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şi -
mal-qərb küləyi əsəcək, gündüz mülayim cə -
nub küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 4-6 , gün -
düz 10-15  isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 
mm civə sütunundan 760 mm civə sütununa 
enəcək, nisbi rütubət 60-70 faiz olacaq. 

 9 a ı an şəhəri, ul a, rdubad, 
ədərək, ahbuz ə ərur ray nlarında 

əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz 
bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağa -
cağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman ola -
caq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 0-5  isti, dağlıq 
ərazilərdə 5  şaxta, gündüz 12-17  isti olacaq. 

 9 ankəndi, uşa, calı, ca ənd, 

A dam, həm inin aşkəsən- ədəbəy ra-
y nlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi 
yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb 
küləyi əsəcək. Gecə 0-5 , gündüz 8-13  isti 
olacaq. 

 9 ərqi ən əzur: əbrayıl, əlbə-
cər, ubadlı, La ın, ən ilan ray nlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam 
bəzi dağlıq ərazilərdə arabir yağıntılı olacağı, 
qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir 
duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. 
Gecə 2-7  isti, yüksək dağlıq ərazilərdə gecə 
4 -dək şaxta, gündüz 8-13  isti olacaq. 

 9 aza , əncə, ranb y, ərtər, 
üzuli ray nlarında əsasən yağmursuz keçə -

cək. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir 
yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman 
olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Gecə 
2-6 , gündüz 11-16  isti olacaq. 

 9 Balakən, aqatala, a , əki, uz, 

əbələ, İsmayıllı, A su, ama ı, iyəzən, 
abran, ızı, uba, a maz, usar ray nla-

rında bəzi yerlərdə arabir yağış, qar yağacağı, 
gündüz əksər rayonlarda əsasən yağmursuz 
keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman ola -
caq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Gecə 1-6 , 
gündüz 10-15  isti, dağlarda gecə 1  şaxtadan 
4 -dək isti, gündüz 7-12  isti olacaq. 

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

rabad, Biləsu ar, aatlı, ir an, acıqabul, 
alyan, e t ala ray nlarında əsasən yağ -

mursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə arabir duman 
olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Gecə 
3-7 , gündüz 15-20  isti olacaq. 

 9 asallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara ray nlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. 
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 3-6 , gündüz 12-16 , 
dağlarda gecə 3-5 , gündüz 8-10  isti olacaq. 
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Hava çirkli,  
səs çirkli...

ə ə  ə ə ə gələ kən a o s  i  
ədə  o  g lədi  ayana a da i -

ka  s la ın a dı ı kanali asiyanın kəs-
kin o s n  iss di   a ı  ki i  
g  a a a lə i kan əyən a ı 
o  d anı ə a a yayıl ı dı  oylandı  
i  ədə  a alıda i  ki inin da  yond -
n  g dü

Bir yandan pis qoxu, bir yandan da 
bu toz-dumanın bir-birinə qarışaraq ətra-
fa yayılması insanın nəfəsini kəsirdi. ə-
hayət, avtobusa mindim və bu məsələ ilə 
bağlı düşünməyə başladım.

ə üçün biz əzərə sığınmış bu gözəl 
şəhərin havasını çirkləndiririk  Bu barədə 
fikirləşirdim ki, sürücünün qışqırıq səsi 
məni düşüncələrimdən ayırdı. Orta yaşlı 
yekəpər sürücü cavan bir oğlanla hansı-
sa bir önəmsiz məsələ ilə bağlı mübahisə 
edirdi. Bu zaman anladım ki, təkcə hava-
nın deyil, səsin də çirkliliyi olur.

Bütün bunlar azmış kimi, iki yeni-
yetmənin telefonundan yüksək səslə rok 
musiqisinin sədaları ətrafa yayıldı. Bəzi 
gənclər razılıq əlaməti olaraq musiqinin 
ritmi ilə başlarını tərpətməyə başladılar. 

Musiqi, siqnal səsləri, insanların 
bir-biri ilə qışqıraraq danışması avtobus-
dakı yaşlı adamların əsəblərini tarıma 
çəkirdi. Onlardan bir neçəsi deyinməyə 
başladı...

Universitetə çatanda avtobusdakı 
səs-küyün təsirindən özümü yorğun, əz-
gin hiss edirdim. ğlıma gəldi ki, səsin 
çirkliliyi barədə “ alq qəzeti”nə yazım... 

e la QIZI, tələ ə rnali t

Məhərrəm Səfərli ailəsi ilə birlikdə 
Mərkəzi Dəmiryolu Xəstəxanasının 
baş həkimi Müşfiq Mirzəyevə əzizi 

R İ Ə A  A AYEVA

vəfatından kədərləndiyini bildirir 
və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Ağcabədidən Rafil Hüseynov, 
Vüqar Hacıyev, Knyaz Həsənov, 
 Novruz Fərəcov, Qabil Rzayev,  Etibar 
Quliyev və Rəşad Nuriyev Sulduz 
 Ləzimova anası 

ƏLEY Ə LƏ İ VA  

vəfatından kədərləndiklərini bildi -
rir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

“Xalq qəzeti”nin reklam və elan xidməti: 493-82-21
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1. Azərp t   012 -598-49-55, 051 -225-02-13.
2. aya  irması 012 -566- -80, 050 -214-40-53.
3. Azərmətbuatyayımı  A  012 -440-16-26.
4. Ə A-   012 -594-02-52, 050 -333-69-69.
5. İYA  L  012 -49 - 6-96, 050 -306- -44.
6. PRE İ R   012 -598-49-52, 050  -456-08-35.

 k   yü  y rm  ör  ma at ək ə  qə k  ma at

 ay q   a tm ş k  ma at q rx qə k  ma at  

 ay q   t  b r ma at y rm  qə k  ma at  

 
a q qə et

örmət  ab əç ər

nə ya ılı ı ilə əla əda  ə  ansı i  
o l lə as la sanı   n əli 

l onla əla ə sa laya ilə sini

örmət  x c ar
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a an ə  iqa n a X t ra e n 
r l  Azər a an V le l e era

i a n n ət at i ətinin əl a
t na rə, V le l Mər əzin ə tə il 

l nan X t r a “Xar l l” MO lə 
z zə əli  

Qarşılaşma Şuşa təmsilçisinin üstün-
lüyü ilə başa çatıb. İlk setdə 25:19 hesa-
bı ilə qalib gələn “Xarıbülbül” ikinci setdə 
24:26 hesabı ilə məğlub olub. çüncü və 
dördüncü hissələri (hər iki setdə 25:17) 
hesabı ilə qalib başa vuran “Xarıbülbül” 3 
xalı 3:1 hesablı qələbə ilə əldə edib. 

Qeyd edək ki, X turun “Neftçi” - 
“Murov” qarşılaşması baş tutmayıb. “Neft-
çi” klubu oyuna çıxmadığına görə matçın 
hakimləri və oyunun supervayzeri qay-
dalara uyğun olaraq komandaya texniki 
məğlubiyyət veriblər. 

Beləliklə, X turdan sonra Azərbaycan 
Yüksək Liqasında “Murov” 29 xalla turnir 
cədvəlində birincidir. 18 xala malik “Xarıbül-
bül” ikinci, 12 xalla “Neftçi” üçüncü yerdə 
qərarlaşıb. MOİK isə 1 xalla sonuncudur.

ya a r  tart 
lqar tan n a ta t  S fi a a 

lə  zrə an l  ə i la etr
n atirə inə ə r l nan ənənə i t r

nirə lə iləri iz rla a la lar  

Belə ki, ənənəvi yarışda ilk medalçılar 
müəyyənləşib. Sərbəst güləşçilərimizdən 
İntiqam Vəlizadə (61 kq) israilli Daniel Po-
pova (5:1), gürcüstanlı Nika Zakaşviliyə 
(3:0) və bolqarıstanlı Georgi Vangelova 
(2:1) qalib gələrək finala yüksəliblər. Həll-
edici görüşdə türkiyəli Recep Topala (1:4) 

məğlub olan İntiqam gümüş medal qaza -
nıb. İbrahim Yusubov (92 kq) ilk mərhələ -
də ukraynalı Denis Sahaliuku 7:2 hesa -
bıyla üstələsə də, 1 4 finalda Bolqarıstan 
təmsilçisi Ahmed Batayevə uduzub – 3:7. 
İbrahim bürünc medal uğrunda görüşdə 
moldovalı Andrian Qrosul (6:1) üzərində 
inamlı qələbə qazanaraq ölkəmizin hesa-
bına 2-ci medalı yazdırıb. 

Elis Manolova (62 kq) A qrupunda 2 
amerikalı güləşçiyə rəqib olub. Cenifer 
Peyc Rocerslə (4:9) bacarmayan qadın 
güləşçimiz əvəzində Canida Cam Qarsi-
yanı üstələyib – 3:0. Qrup ikincisi kimi ya-
rımfinala yüksələn Elis yaponiyalı Yuzuka 
İnaqakiyə uduzub – 0:6. Manolova bürünc 
medal uğrunda görüşdə yenidən Rocers-
lə qarşılaşacaq. 

Qeyd edək ki, turnirə bu gün yekun 
vurulacaq.

Şamax  rəq b ərə  
ür r  yaşa r 

Mi li re er iqa n a XXV t r n 
il  qar la a n a “Zirə” an a
n n q na  lan “ a a ” n əti əfə 
azar e ləri təə lən ir ə i a ar  

elə i, tən t r e i nl a i ial  
“Sa a ” l n  ə l  e ən a a  
tə il i i “Zirə” l na ətinli  a a

 
Qeyd edək ki, gərgin mübarizə şə-

raitində keçən görüşdə qalib müəyyən -
ləşməyib–2:2. İlk qolu “Zirə” komandası 
vursa da ard-arda iki dəfə rəqibin torunu 
silkələyən “Şamaxı” üstünlüyü ələ alıb. 

ətinliklə vurulan bərabərlik qolu sayəsin -
də “Zirə” komandası doğma meydanda 
məğlubiyyətdən xilas ola bilib. 

Qeyd edək ki, hazırda “Zirə” 36 xalla 
turnir cədvəlində dördüncü pillədə, “Şa-
maxı” isə 20 xalla səkkizinci yerdədir.

l in A AM RZƏ,   
“Xalq qəzeti”

İdman xəbərləri

Kennedilərin yeni  
prezidentlik iddiası

ABŞ-dakı məşhur Kennedilər şəcərəsinin ikinci nəsil təmsilçisi 
yeni siyasi iddia ortaya qoymağa hazırlaşır.  Belə ki, bu ölkənin  
35-ci Prezidenti Con Kennedinin qardaşı oğlu, hüquqşünas və siyasətçi 
kiçik Robert Kennedi 2024-cü ildə keçiriləcək prezident seçkilərində 
namizədliyini irəli sürməyi düşünür. Bu barədə “Fox News” telekanalı 
xəbər yayıb.

Cümə günü Nyu-Hempşir -
də keçirilən tədbirdə çıxış edən 
69 yaşlı Robert Kennedi bildi -
rib ki, prezidentliyə namizədli -
yini irəli sürməkdə əsas maneə 
həyat yoldaşının razılığını al-
maq olub.

Xatırladaq ki, prezident-
liyə iddiaçı Robert Kennedi -
nin (1925-1968) oğlu, keçmiş 
Amerika lideri Con Kennedinin 
(1917-1963) isə qardaşı oğlu -
dur. Kiçik Robert Kennedi na -

mizədliyinin hazırda iqtidarda 
olan Demokratlar Partiyasın -
dan irəli sürülməsi üçün müra-
ciət etmək niyyətindədir.

Rusiya Baxmuta zərbə endirir
Rusiya ordusu, nəyin bahasına olursa-olsun, Baxmutu ələ keçirməyə 

cəhd edir. Bəzi mənbələr şəhərin artıq təslim olduğunu bildirir. Ukrayna 
rəsmiləri isə burada hələ də şiddətli döyüşlərin getdiyini vurğulayır. 
Xəbəri UNİAN agentliyi yayıb. 

Rusiya piyada qoşunlarının 
say üstünlüyündən  istifadə 
edərək, Baxmutu mühasirəyə 
almağa və Ukraynanın təchizat 
xətlərini kəsməyə cəhd edir. 
Xəbərdə həmçinin qeyd olu-
nur ki, dünən ölkənin şərqin -
də döyüşlərin episentri olan 

Baxmutla yanaşı, Ukrayna 
hərbçiləri Donetsk vilayətinin 
Liman, Avdiyivka və  Şaxtyorsk 
və şimal-şərqdəki Xarkov vi-
layətinin Kupyansk şəhərləri 
istiqamətində Rusiya qüvvələ -
rinin çox sayda hücumunu dəf 
ediblər. 

Qeyd edək ki, ötən ilin ikin-
ci yarısında Ukrayna qüvvələri -
nin bəzi əraziləri geri almasın-
dan sonra Moskva Ukraynanın 
Donbas bölgəsində yeni hü-
cumlara başlayıb. 

.AB LLAYEV,  
alq qəzeti

Avstraliyada 
Azərbaycan sevgisi  

Dünən sübh tezdən “Facebook”a daxil olan kimi, qarşıma 
ölkəmizdə yaşayan xalqların, ayrı-ayrı dinlərin nümayəndələri 
arasında dostluq və qardaşlıqdan bəhs edən, səciyyəvi bir foto ilə 
müşayiət olunan maraqlı paylaşım çıxdı. Birnəfəsə oxudum, çox 
məmnun qaldım. Əziz oxucu, lütfən, siz də sözügedən paylaşımı 
oxuyun! Orada yazılıb:

“Bu foto (şəkil təqdim olu-
nur–müəllif) ölkədə çeşidli 
mədəniyyətlər, etnik və dini 
tolerantlıq barədə yazılan mil-
yonlarla sözdən daha təsirlidir  

Bura Azərbaycandır, Ba-
kıdır. “Təzəpir” məscididir. 
Fotoda gördükləriniz isə Bakı-
dakı yəhudi və pravoslav dini 
icmalarının təmsilçiləridir. Bəli, 
Azərbaycan tolerantlıq nü-
munəsidir”.

Paylaşımda daha sonra 
ölkəmizdə başqa dinlərə böyük 
diqqət və qayğı ilə yanaşıldığı -
nı əks etdirən bu fikir vurğula -
nır: “Azərbaycan məscid, kilsə 
və sinaqoqların yanaşı fəaliy-
yət göstərdiyi nadir ölkələrdən -
dir ki, müxtəlif inanclara qarşı 

ayrı-seçkilik nümayiş etdirmir. 
Azərbaycan, şübhəsiz ki, dün -
yaya multikulturalizmin, meh-
ribançılığın, qonaqpərvərliyin 
müsbət nümunəsini göstərir. 
Dünya bunun fərqindədir”.

Paylaşımın müəllifi fikirlə-
rini bu sözlərlə bitirir: “Mən bu 
gözəl, əsrarəngiz şəhərdə tər-
biyə alıb böyümüşəm. Dünyanı 
çox gəzmişəm və bir çox xarici 
ölkələrdə uzun müddət yaşa-
mışam. Fəxrlə deyə bilərəm ki, 
Azərbaycan planetdə ən multi-
kultural və tolerant ölkə olaraq 
qalır. Müxtəliflik və tolerantlıq 
heç də ölkədə məskunlaşan 
millətlərin təmsillərinin sayın-
dan, demoqrafiq statistikadan 
ibarət deyil. Mədəni müxtəliflik 
təqvimdə əlamətdar bir gün 
deyil, sülh, əmin-amanlıq şə-
raitində yaşayıb-yaratmaq ba -
carığıdır”. 

P. . Yeri gəlmişkən, 
haqqında söz açdığımız pay-
laşımın müəllifi hazırda uzaq 
Avstraliyanın Melburn şəhə-
rində yaşayan adı Xuraman, 
soyadı Armstronq olan bir zi-
yalı xanımdır. Azərbaycan sev-
dalısıdır, haqlı olaraq doğulub 
boya-başa çatdığı məmləkə -
tin yüksək humanist, bəşəri 
dəyərlərini təqdir və təbliğ et-
məyə çalışır. Eşq olsun  
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Əminəm ki, çoxunuz mənim kimi bir çox şeylərdən 
imtina etmisiniz, daha doğrusu, buna məcbur olmusunuz. 
Bunların nə olduğunu heç düşünmüsünüzmü?

Nəyə və necə “yox!” deyək?
Məsələn, böyük bacı olduqda uşaqlığımızdan, ərköyünlü -

yümüzdən, bəzən arzularımızdan əl çəkməli oluruq.  Belə ol-
duqda içimizdə bir sual bizi rahat buraxmır –  bəs mənim üçün 
nə etdilər  İmtina etmək yaxşıdır, yoxsa pis  Fədakar olan qa-
lib gəlir, yoxsa uduzur  Kim bilir  Beləcə, həyatın axarına istər-
istəməz təslim oluruq...

Nələrdənsə imtina etmək... Gündəlik həyatımızda o qədər 
tez-tez qarşılaşdığımız bir vəziyyətdir ki... Belə hallarla fərqinə 
varmadığımız adi bir vəziyyətdə, bəzən də gələcəyimizi təyin 
edəcək çox mühüm qərar mərhələsində qarşılaşırıq. Fikirləşin, 
nədən imtina etmisiniz  Həqiqətənmi, görəsən, əldə etdiyimiz 
“nə isə” imtina etdiyinizə dəyibmi  Bəzən ən uğurlu qərarların 
arxasındakı həqiqətlər, imtina etdiyimiz “nə isə”lərdədir. 

Seçimlərimizin yanlış olduğu ortaya çıxdıqda reallıqlar bizi 
məyus edir. Nə təslim olduğumuzu, nə də qalib gəldiyimizi gö-
rürük.

Başqa bir yanaşma: nə qədər uğursuz olsa da, kreslosunu 
tərk edə bilməyən siyasətçilər, təqaüdə çıxmaq istəyən, ancaq 
yerini gənclərə buraxa bilməyən yaşlı professorlar... Nə təslim 
olurlar, nə də imtina edirlər. 

Əslində, bəlkə də təslim olmaq və ya imtina etmək pis bir 
şey deyil. Sadəcə olaraq, doğru zamanda və nədən necə imti-
na edəcəyinizi bilməlisiniz.

Düşüncələrimi çox sevdiyim bir cümlə ilə bitirmək istəyirəm: 
üfüqü görmək istəməyənlər  yeni yerlər kəşf edə bilməzlər... 
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