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Təsisçi: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi və qəzetin redaksiya heyəti

Prezident İlham Əliyev 8 Mart – Beynəlxalq 
Qadınlar Günü ilə bağlı paylaşım edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sosial 
şəbəkə hesablarında 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı 
paylaşım edib.

Paylaşımda “8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü” sözləri yer alıb.

Heydər Əliyev və  
Azərbaycanda  
qanunun aliliyi

1919-cu ildən çıxır

Xalqın qəzeti!

Azərbaycan–Ermənistan gərginliyi 
Moskvadan necə görünür?

Aqroparkların ölkənin ixrac potensialına töhfəsi

Qaliblər ölkəsinin 
sevimli qadınları

Oğul döyüşə, ana 
hospitala getmişdi...

Tarixi köklərə əsaslanan 
strateji tərəfdaşlıq

İranın Azərbaycan xofu

Riyakarlığın dərəcə fərqi

Ermənistanın anladığı 
dil – ultimatum

Heç bir təzyiq  
aksiyanı 

dayandıra 
bilməz

Türk Akademiyası qardaş 
xalqların mənəvi xəzinəsidir

Zəngəzur dəhlizinin  
Naxçıvan qapısı

İslam ölkəsinin  
Afrikada gizli silah alveri 

İran niyə 8 Martı qeyd 
etməkdən qorxur?

Məktəbli qızları ona görə 
zəhərləyirlər ki...

Bir obyektdə iki elan: 
biri absurd, biri yalan... 

veb-sayt: www.xalqqazeti.az
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Bolqarıstanın Azərbaycan qazı üçün 
tranzit ölkəyə çevrilmək imkanı yaranır 
Prezident İlham Əliyev Bolqarıstanın Azərbaycanda yeni 

təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 
7-də Bolqarıstanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və 
səlahiyyətli səfiri Ruslan Stoyanovun etimadnaməsini qəbul edib.

Səfir Ruslan Stoyanov eti-
madnaməsini Prezident İlham 
Əliyevə təqdim etdi.

Ölkələrimizin yaxın və strate-
ji tərəfdaş olduğunu vurğulayan 

dövlətimizin başçısı ikitərəfli mü-
nasibətlərimizin bundan sonra 
da inkişaf edəcəyinə əminliyini 
bildirdi. Prezident İlham Əliyev 
yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfər-

lərin əhəmiyyətinə toxunaraq 
vurğuladı ki, dostluq əlaqələrini 
nümayiş etdirən bu səfərlər za-
manı ikitərəfli gündəlikdə duran 
çox mühüm məsələlərlə bağlı 
qərarlar qəbul olunub.

(ardı 2-ci səhifədə)

8 MART BEYNƏLXALQ QADINLAR GÜNÜDÜR!



8 mart 2023-cü il, çərşənbə2 RƏSMİ

Bolqarıstanın Azərbaycan qazı üçün 
tranzit ölkəyə çevrilmək imkanı yaranır 
əvvəli -ci səhifədə

Dövlətimizin başçısı hazırkı əməkdaşlığımızın 
əsas mövzularından birinin enerji sahəsinə aid 
olduğunu deyərək, Cənub Qaz Dəhlizi layihə-
sinin önəminə toxundu, enerji təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi məsələsində ölkələrimizin uzun 
illər bundan sonra da yaxın tərəfdaş olacaqlarına 
ümidvarlığını bildirdi. Prezident İlham Əliyev, eyni 
zamanda, birgə layihələrin həyata keçirilməsinin 
Bolqarıstana Azərbaycan qazı üçün tranzit ölkəyə 
çevrilmək imkanı yaratdığını qeyd etdi.  

Azərbaycan Prezidenti enerji sahəsi ilə yana-
şı, digər sahələrdə də əməkdaşlığın inkişafı üçün 
potensialın olduğunu bildirdi, ticarət dövriyyəsinin 
artırılması üçün səylərin göstərilməsinin vacibliyi-
ni vurğuladı.

Ölkələrimiz arasında qarşılıqlı siyasi fəaliyyətin 
yaxşı səviyyədə olduğunu bildirən dövlətimizin baş-
çısı Azərbaycan-Avropa İttifaqı və Azərbaycan-NA-
TO əməkdaşlığında Bolqarıstanın rolunu qeyd etdi.

Azərbaycan Prezidenti səfirə fəaliyyətində 
uğurlar arzuladı.

Ruslan Stoyanov, ilk növbədə, Bolqarıstan 
Prezidenti Rumen Radevin salamlarını dövlətimi-
zin başçısına çatdırdı.

Prezident İlham Əliyev salamlara görə min-
nətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Rumen 
Radevə çatdırmağı xahiş etdi.

Azərbaycanın Bolqarıstan üçün strateji tərəf-
daş ölkə olduğunu vurğulayan səfir dövlətlərimiz 
arasında mövcud olan qarşılıqlı etimadın və yük-
sək səviyyəli görüşlərin strateji tərəfdaşlığımızın 
göstəricisi olduğunu dedi. Ruslan Stoyanov vur-
ğuladı ki, Azərbaycan-Bolqarıstan münasibətləri 
yalnız strateji xarakter daşımır, onlar həm də dost 
münasibətləridir. Səfir Yunanıstan-Bolqarıstan 
Qaz İnterkonnektorunun istismara verilməsinin 
əhəmiyyətinə də toxundu.

AZƏRTAC

Çinlə əməkdaşlıq  
Azərbaycan üçün prioritetdir 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 7-də Çin Hökumətinin Avropa 
məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Vu Honqbonu qəbul edib.

İlk növbədə, Çin Xalq Respublikasının  
Sədri Si Cinpinin salamlarını dövlətimizin başçısı-
na çatdıran Vu Honqbo Azərbaycan Prezidenti ilə 
əvvəlki görüşlərini məmnunluqla xatırladı. 

Qonaq bildirdi ki, Azərbaycan Prezidentinin 
güclü rəhbərliyi altında ölkəmizin iqtisadi və digər 
sahələrdə əldə etdiyi uğurlar onlarda böyük təəs-
sürat hissi doğurur. 

Prezident İlham Əliyev salamlara görə min-
nətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Si Cin-
pinə çatdırmağı xahiş etdi. 

Dövlətimizin başçısı özünün Çinə rəsmi səfə-
rini, bu səfər zamanı və beynəlxalq tədbirlərdə 
Çin Xalq Respublikasının Sədri ilə görüşlərini 
xatırlayaraq bildirdi ki, Si Cinpinin Azərbaycan 
Prezidentini Çinin böyük dostu adlandırmasından 
böyük məmnunluq hissi duyur. 

Vahid Çin siyasətini, Çinin ərazi bütövlüyü və 
suverenliyini daim dəstəklədiyini qeyd edən Pre-
zident İlham Əliyev Azərbaycanın xarici siyasə-
tində Çinlə əməkdaşlığın əsas prioritetlərdən biri 
olduğunu vurğuladı, əlaqələrimizin ildən-ilə güc-
lənməsindən məmnunluğunu bildirdi və ölkələri-
miz arasında əməkdaşlığın yalnız müxtəlif siyasi 
platformalarda deyil, eyni zamanda, iqtisadi sahə-
də və “Bir kəmər, bir yol” çərçivəsində də geniş-
ləndiyini dedi. Dövlətimizin başçısı bu baxımdan 
Çindən Azərbaycan vasitəsilə qərb istiqamətində 
daşınan yüklərin həcminin artmasını bunun yaxşı 
nümunəsi kimi dəyərləndirdi. 

Prezident İlham Əliyev COVID-19 pandemi-
yası zamanı Çin Xalq Respublikasının Sədrinə 
göndərdiyi məktubu xatırladaraq Çinin ölkəmizə 
vaksinlər ayırmasını və bunun nəticəsində Azər-
baycanın dünyada vaksinasiyaya başlayan ilk 

ölkələrdən biri olduğunu xüsusilə qeyd etdi, bunu 
ölkələrimiz arasında dostluğun bariz nümunəsi 
kimi dəyərləndirdi, bu faktın Azərbaycan dövləti 
və xalqı tərəfindən çox yüksək qiymətləndirildiyini 
dedi. 

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın bərpaolu-
nan enerji potensialı barədə məlumat verdi. Çinin 
bu sahədə böyük texnoloji imkanlara malik oldu-
ğu qeyd edildi. 

Söhbət zamanı Çin şirkətləri işğaldan azad 
edilmiş ərazilərimizdə aparılan bərpa və qurucu-
luq işlərinə dəvət olundular.

Qonaq Çinin ölkəmizin ərazi bütövlüyünü və 
suverenliyini daim dəstəklədiyini qeyd etdi. 

Vu Honqbonun Bakıda keçiriləcək növbəti 
Qlobal orumda iştirakını yüksək qiymətləndirən 
dövlətimizin başçısı onun səfərinin əlaqələrimizin 
genişlənməsi işinə töhfə verəcəyinə əminliyini bil-
dirdi. 

Çin Hökumətinin Avropa məsələləri üzrə xü-
susi nümayəndəsi Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin artıq dünya səviyyəsində tanınmış 
mərkəzlərdən biri olduğunu qeyd etdi, burada 
beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik gündəliyində 
duran çox vacib müzakirələrin aparıldığını dedi 
və Mərkəzin gələcək fəaliyyətinə uğurlar arzula-
dı. 

Görüşdə iqtisadi, humanitar və turizm sahələ-
rində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi 
barədə fikir mübadiləsi aparıldı, əlaqələrimizin in-
kişafı üçün böyük imkanların olduğu bildirildi, me-
dia, elm-tədqiqat mərkəzləri və insanlar arasında 
təmasların artırılmasının vacibliyi vurğulandı.  

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 19 yanvar 
tarixli  1253 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Qarabağ Dirçəliş 

Fondunun  Nizamnaməsi”ndə dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq 
q rara al ra

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-
ci il 19 yanvar tarixli 12 3 nömrəli ərmanı Azər-
baycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2021,  1, maddə 23  ilə təsdiq edilmiş “Qara-
bağ Dirçəliş ondunun Nizamnaməsi”ndə aşağı-
dakı dəyişikliklər edilsin:

1. 1.1-ci bənddə “ölkə daxilində və ölkə xa-
ricində” sözləri “görülən işlərlə bağlı ölkə daxilin-
də və ölkə xaricində informasiya təminatını, maa-
rifləndirmə və” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Aşağıdakı məzmunda 3.2.10-1-ci yarım-
bənd əlavə edilsin:

“3.2.10-1. fəaliyyət istiqamətlərinə aid 
məsələlərlə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin razılığı ilə publik hüquqi şəxs yaratmaq ”.

3. 3.2.11-ci yarımbəndə “nəşrlər buraxmaq” 
sözlərindən sonra “, habelə Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin razılığı ilə media subyekti tə-
sis etmək” sözləri əlavə edilsin. 

İlham ƏLİYEV, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
a  ri,  art  il

Azərbaycan XİN-dən Fransanın 
ermənipərəst mövqeyinə etiraz
“Fransa tərəfinin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, üzvü olduğu BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının 4 qətnaməsinə və üçtərəfli Bəyanata uyğun olaraq Azərbaycanın suveren ərazilərindən 
qeyri-qanuni erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılmasına çağırış əvəzinə, qanunsuz erməni silahlı 
birləşmələrini “polis” kimi təqdim etməsi və dolayısı yolla onların Azərbaycan ərazilərində 
təxribatlarına haqq qazandırması qəbuledilməzdir”. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin 
Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə bildirib.

“ ransa anlamalıdır ki, Ermənistanın Laçın 
yolunda etirazları bəhanə gətirərək, alternativ 
yollardan istifadə etməklə qeyri-qanuni hərbi fəa-
liyyəti davam etdirməyə cəhd göstərməsi bey-
nəlxalq öhdəliklərin kobud şəkildə pozulmasıdır”, 
- deyən A.Hacızadə ransa XİN-nin növbəti dəfə 
bölgəmizdə baş verən təxribatları şərh edərkən, 
qərəzli və əsassız mövqe nümayiş etdirməsindən 
təəssüfləndiyini bildirib.

A.Hacızadə martın 6-da ransa Xarici İşlər 
Nazirliyinin Xankəndi-Xəlfəli-Turşsu torpaq yolun-
da Ermənistanın növbəti təxribatını Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələrinin polis avtomobilinə hücumu 
kimi qiymətləndirməsi ilə bağlı yerli media nü-
mayəndələrinin sualını cavablandırarkən onu da 
deyib ki, ölkəmiz 30 illik işğala son qoyulmasın-
dan sonra Ermənistanın davam edən təxribatları-
nın qarşısının alınması, öhdəliklərinə zidd olaraq 
Azərbaycan ərazilərindən hələ də çıxarılmayan 

erməni silahlı qüvvələri ilə mübarizə, o cümlədən 
silah, sursat və minaların suveren torpaqlarımıza 
daşınmasına və istifadəsinə imkan verilməməsi 
məqsədilə bütün zəruri addımları atmaqda qərar-
lıdır və bu ölkəmizin suveren hüququdur.

“Xalq qəzeti”

Əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

Martın 7-də Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun 
Bayramov ilə Rusiya Prezidentinin beynəlxalq mədəniyyət 
əməkdaşlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mixail Şvıdkoy arasında 
görüş keçirilib.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mət-
buat xidməti idarəsindən bildi-
riblər ki, görüşdə Azərbaycanla 
Rusiya arasında humanitar və 
mədəniyyət sahələrində əmək-
daşlıq məsələləri, regional hu-
manitar layihələr müzakirə olu-
nub.

Nazir Ceyhun Bayramov 
postmünaqişə dövründə Azər-

baycanın sülh quruculuğu 
sahəsində səyləri, bölgədə ye-
nidənqurma işləri barədə ətraf-
lı məlumat verib. Ermənistan 
tərəfinin artan təxribatlarının, 
sülh sazişi üzrə danışıqlarda 
yaratdığı çətinliklərin, bölgə-
də vəziyyəti gərginləşdirməyə 
yönəlmiş addımların sülhə ma-
neə törətdiyi vurğulanıb.   

Xüsusi nümayəndə Mixayıl 
Şvıdkoy Azərbaycanın multi-
kulturalizm məkanı olduğunu, 
Azərbaycanda keçirilən bey-
nəlxalq forumların əhəmiyyətini 
xüsusi qeyd edərək, mədəniy-
yət və humanitar sahələrdə bir-
gə proqramların həyata keçiril-
məsinə hazır olduqlarını bildirib.   

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

. AS MOV,  
“Xalq qəzeti”

Timor-Leste Prezidentinin  
Azərbaycana ilk səfəri 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 
7-də Timor-Leste Demokratik Respublikasının Prezidenti Jose 
Ramos Horta ilə görüşüb.

r     
r i t İl a  li  i

– Sizi bir daha salamlayıram. 
Səfərə gəldiyiniz üçün təşəkkür 
edirəm. Bu, həqiqətən də tarix-
də ilk dəfədir ki, Timor-Lestenin 
Prezidenti Azərbaycana səfər 
edir. Əminəm ki, bu, ölkələrimiz 
arasında dostluq əlaqələrinin, 
səmərəli əməkdaşlığın və tərəf-
daşlığımızın uğurlu davamını 
təmin edəcək mühüm addımdır. 
Bununla yanaşı, Qoşulmama 
Hərəkatının bu yaxınlarda ke-
çirilmiş Zirvə toplantısında ölkə-
nizin yüksək səviyyədə təmsil 
olunması ilə bağlı minnətdarlığı-
mı bildirmək istəyirəm. Bu top-
lantı olduqca uğurlu idi və üzv 
dövlətlər arasında həmrəyliyi bir 
daha nümayiş etdirdi.      

Azərbaycanın sədrliyinə və 
bizim üzv dövlətlər arasında 
əməkdaşlığın gücləndirilməsi 

və onların maraqlarının müda-
fiəsinə yönəlmiş təşəbbüsləri-
mizə verilən dəstəyə görə də 
minnətdarlıq bildirmək istərdim.

Ölkələrimiz bir-birindən 
uzaqda yerləşir, lakin hesab 
edirəm ki, bu, müxtəlif sahələr-
də əməkdaşlığa mane olmama-
lıdır. Bir halda ki, siyasi müstə-
vidə əməkdaşlıq mövcuddur, 
biz digər sahələrdə imkanları 
nəzərdən keçirməliyik. Əlbəttə 
ki, Sizin Azərbaycana səfəriniz 
qarşılıqlı maraq doğuran geniş 
məsələlərin müzakirəsi üçün 
fürsət yaradır. Cənab Prezident, 
bir daha Azərbaycana xoş gəl-
misiniz. Sizə Azərbaycanda xoş 
vaxt keçirməyi arzu edirəm.      

Ti or L t  r i ti 
o  a o  orta i

– Zati-aliləri, mənimlə Azər-
baycanda, iştirak edəcəyim 

orumla bağlı görüşdüyünüzə 

görə sağ olun. Mən əvvəllər bu 
oruma dəvət edilmişdim, lakin 

müəyyən səbəblərdən səfərə 
gələ bilmədim. Bu dəfə isə 
həqiqətən də bu səfəri həyata 
keçirmək arzusundaydım. İstə-
dim həm orumda iştirak edim, 
həm də rəhbərliyinizlə tərəqqi 
və inkişafa nail olan və haqqın-
da çox oxuduğum Azərbaycan 
ilə şəxsən tanış olum. Belə bir 
fürsətə görə təşəkkür edirəm.

  
Timor-Leste Demokratik 

Respublikasının Preziden-
ti Azərbaycanın Qoşulmama 
Hərəkatına sədrliyinin yüksək 
qiymətləndirildiyini dedi, Hərə-

katın Bakıda təşkil edilən son 
Zirvə görüşünün uğurla keçiril-
diyini  vurğuladı.

Prezident İlham Əliyev ölkə-
mizin Qoşulmama Hərəkatına 
sədrliyinə göstərdiyi dəstəyə 
görə Timor-Lestenin Preziden-
tinə minnətdarlığını bildirdi.

Görüşdə qaz, sərmayələr, 
gübrə istehsalı, təhsil sahələrin-
də əməkdaşlıq məsələləri mü-
zakirə olundu.

Jose Ramos Horta Azərbay-
canın təhsil müəssisələrində 
ölkəsindən olan tələbələrə təqa-
üd ayrılması ilə bağlı imkanlara 
baxılması üçün dövlətimizin 
başçısından xahiş etdi.

Azərbaycanın təhsil poten-
sialı haqqında məlumat verən 
Prezident İlham Əliyev xarici 
tələbələr, o cümlədən Qoşul-
mama Hərəkatına üzv dövlət-
lərdən olan tələbələr üçün təhsil 
təqaüdlərinin ayrıldığını qeyd 
edərək bu məsələyə də baxıla-
cağını bildirdi.

AZƏRTAC
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Amalımız qüdrətli dövlət, ədalətli dünyadır…
Azərbaycan Prezidentinin bu məramı hər yerdə dəstəklənir

Sərlövhəyə çıxartdığımız bu tezis, əslində, yeni məsələ deyil. Ancaq yeni yanaşma 
tələb edir. Çünki beynəlxalq aləmdəki ictimai-siyasi proseslər xəbər agentliklərinin 
manşetlərindən də sürətlə dəyişir. Qələmə almaq istədiyimiz mövzunun Azərbaycanın 
gündəliyində daimi yer tutmasına gəlincə isə, yada salınmalı ilk məqam ulu öndər Heydər 
Əliyevin 1993-cü ilin iyun ayında, hələ Ali Sovetin Sədri işləyərkən dediyi fikirlərdir. 
Ümummilli lider o zaman demişdi ki, biz ədalətin bərqərar olunduğu qüdrətli Azərbaycan 
dövləti yaradacaq, eləcə də, beynəlxalq hüququn təməl prinsiplərinə söykənərək, 
regionumuzda və dünyada ədalətin təmin edilməsinə öz töhfəmizi verəcəyik. 

Geridə qalan illər sübut etdi ki, mil-
li dövlətçiliyimizin xilaskarı və müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin qurucusu olan ulu 
öndərin həmin tezisləri nəinki ölkəmiz-
də icra edilir, həm də beynəlxalq aləm-
də özünəməxsus dəstək qazanır. İşğala 
məruz qalmış, ərazilərinin 20 faizi düş-
mən tapdağında olan Azərbaycan dövləti 
göz qabağında olan həmin ədalətsizliyə 
qarşı sülh yolu ilə mübarizə apararkən 
regionda ədalətin bərpasına çalışırdısa, 
2001-ci ilin 11 sentyabrında Nyu-Yorkda 
törədilmiş dəhşətli terror aktından dərhal 
sonra yaradılan beynəlxalq koalisiyaya 
qoşulanda dünyada ədalətin qorunması-
na səs vermişdi. 

Biz, mətbuat üzərindən senzuranı 
götürəndə, ölüm hökmünü ləğv edən-
də və Seçki Məcəlləmizi aparıcı Avropa 
dövlətlərinin müvafiq qanunları əsasında 
yenidən tərtib edəndə ölkəmizdə gedən 
qüdrətli dövlət yaradılması prosesini 
sürətləndirmək istəmişdik. 2020-ci ilin 
payızında – 44 günlük müharibə ilə BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının 27 il kağız üzə-
rində qalmış məlum qətnamələrini təkba-
şına icra etməklə isə həmin beynəlxalq 
təşkilatın nüfuzunu bərpa etmiş, dünyada 
ədalət uğrunda çarpışanların mübarizə-
sinə özünəməxsus töhfələr vermişdik. 

Heydər Əliyev Xəzərin Azərbaycan 
sektorundakı karbohidrogen ehtiyatları-
nın müştərək işlənilməsi məqsədilə “Əs-
rin müqaviləsi” adlı möhtəşəm layihəni 
hazırlayanda regionda marağı olan bütün 
dövlətlərin mənafeyini nəzərə almaqla 

ədalətli qərar qəbul etmişdisə, Prezident 
İlham Əliyev Şərq və Qərb mədəniy-
yətlərini bir masa ətrafına gətirən “Bakı 
 prosesi”nin təməlini qoymaqla bütöv Av-
rasiyada əmin-amanlıq yaradılmasına 
xidmət etmişdi. 

Bütün bunlar müstəqil Azərbaycanın 
son onilliklərdə yaratdığı yeni reallıqlar-
dır. Ancaq Azərbaycan Prezidentinin son 
bir neçə ildə həyata keçirdiyi layihələr, 
atdığı addımlar, nümayiş etdirdiyi qətiy-
yət və prinsipiallıqlar ən yeni tariximizin 
möhtəşəm səhifələridir. Məsələn, dövlət 
başçımız 27 il Ermənistanın işğalçılıq 
siyasətini gizli yolla dəstəkləyən keçmiş 
Minsk qrupunu dəfn edəndə də, dünya 
erməniliyinin Cənubi Qafqazda yaratdı-
ğı status-kvonu “gorbagor” edəndə də 
Azərbaycanın qüdrətli dövlət olduğunu 
sübut etmişdir. 

 Eləcə də, dövlət başçımız sərhəd 
baxımından yaxın olan qonşularımızla, 
türkdilli və Xəzəryanı ölkələrlə, müsəl-
man dövlətləri, ən başlıcası, 120 dövləti 
öz sıralarında birləşdirən Qoşulmama 
Hərəkatı ölkələri ilə əməkdaşlığın ən 
müasir yollarını seçməklə Azərbaycanın 
qüdrətini qat-qat artırır. Onun dünyadakı 
bəzi siyasi dairələrin yol verdiyi peyvənd 
millətçiliyinə qarşı çıxması, BMT Təh-
lükəsizlik Şurasında islahatların aparıl-
ması təklifini dönə-dönə dilə gətirməsi, 
həmin qurumda Afrikanın təmsil olunma-
sını tələb etməsi bir türk liderinin dünyanı 
ədalətli görmək istəyidir. 

Prezident İlham Əliyev bu il martın 
2-də Bakıda Qoşulmama Hərəkatının 
COVID –19-a qarşı mübarizə üzrə Tə-
mas Qrupunun Zirvə görüşündəki çıxı-
şında bu məsələlərin hamısını növbəti 
dəfə dilə gətirmişdir: “ BMT Təhlükəsizlik 
Şurası keçmişi xatırladır və indiki real-
lığı əks etdirmir. Təhlükəsizlik Şurası-
nın tərkibi genişləndirilməlidir ki, orada 
daha çox ölkə təmsil olunsun və coğrafi 
baxımdan daha ədalətli olsun. Bir daimi 
yer Qoşulmama Hərəkatına verilməlidir 
və Qoşulmama Hərəkatına sədrlik edən 
ölkə növbəli şəkildə bu yerə sahib olma-
lıdır. Mən Qoşulmama Hərəkatına üzv 
ölkələri bu məsələ ilə bağlı məsləhətləş-
mələrə başlamağa və öz fikirlərini BMT-
nin müvafiq komitəsinə təqdim etməyə 
çağırıram. Biz Təhlükəsizlik Şurasında 
Afrikaya da daimi yerlərin verilməsi fikrini 
dəstəkləyirik”.

O da həqiqətdir ki, Prezident  İlham 
Əliyevin qətiyyəti və belə demək müm-
künsə, hamı üçün çalışması təkcə onun 
şəxsi nüfuzunu artırmır, həm də bey-
nəlxalq aləmdə Azərbaycana olan inam 
və etimadın yüksəlməsinə səbəb olur. 
Sevindirici haldır ki, dövlət başçımızın 
bütün mütərəqqi addımları dərhal bey-
nəlxalq aləmdə özünəməxsus dəstək 
qazanır. İnanırıq ki, həmin dəstək bun-
dan sonrakı problemlərimizin həllində 
də – sərhədlərin delimitasiya və demar-
kasiyası prosesində, Qarabağ iqtisadi 
rayonumuzun erməni silahlılarından tam 
təmizlənməsi, sülh müqaviləsinin imza-
lanması məsələlərində də bizə kömək 
olacaqdır.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,   
“Xalq qəzeti”

Mənim fikrim Azərbaycan 
xalqının fikrindən fərqlənmir. Biz 
həqiqəti deməliyik. Məsələnin gün 
işığı kimi aydın olduğu halda, biz 
siyasi korrektlik naminə bunun ək-
sini söyləyə bilmərik. Əgər Minsk 
qrupunun həmsədrləri – dünya-
nın aparıcı ölkələri, Təhlükəsizlik 
Şurasının 5 daimi üzvündən 3-ü, 
3 nüvə dövləti, dünyanın ən güclü 
ölkələri Ermənistanın işğalına son 
qoya bilmədilərsə və ya bunu et-
mək istəmədilərsə, bu, o deməkdir 
ki, onların fəaliyyəti uğursuz idi. 

Prezident İlham Əliyevin 
 Brüsseldə İtaliyanın 

“İl Sole 24 Ore” qəzetinə 
 verdiyi müsahibədən 

Azərbaycanın müstəqil siyasət aparması və özünə dost ölkələr 
seçməsi bəzi region ölkələrini qıcıqlandırmaqdadır. İran bu 
baxımdan ön sırada gəlir. İslam respublikası Azərbaycana qarşı 

çıxır, Ermənistana hərbi dəstək verir. Son illərdə isə mövcud tendensiya 
daha aşkar xarakter almaqdadır. Nəzərdən qaçırmamalıyıq ki, fars 
molla rejimi özünün anti-Azərbaycan ritorikasına ölkə mediasını da 
alət etməkdədir. Bu baxımdan İran jurnalisti Xəyal Müəzzinin yaydığı 
məlumat da diqqət çəkməkdədir. Aşkar hiss olunur ki, media təmsilçisi 
Bakını, bütövlükdə, İslam dünyasında gözdən salmağa cəhd göstərir. 

İranın Azərbaycan xofu   

Jurnalist bildirib ki, İsrailin “Haarets” 
qəzeti  Tel-Əvivin Bakıya silah satması 
ilə bağlı araşdırma aparıb. Araşdırma 
nəticəsində müəyyənləşib ki, ölkəmizin 
“Silk Way” aviaşirkəti 2016-cı ildə İsra-
ilə 92 reys edib. 2020-ci ilin Vətən mü-
haribəsi günlərində isə reyslərin sayı 
daha da artıb. Bunun əvəzində, guya, 
İsrail Azərbaycandan neft məhsulları 
və İrana çıxış əldə edib. 

“Haarets”in iddiasında dəqiq nələ-
rin əksini tapdığını bilmək, iranlı jur-
nalistin məsələyə qərəzli yanaşması 
nəticəsində müşkülə çevrilsə də, me-
dia nümayəndəsinin Azərbaycanda İs-
railin İranın nüvə obyektlərinə hücumu 
üçün gizli aeroportun olduğunu xüsusi 
vurğulaması diqqətdən yayınmır. Heç 
şübhəsiz, belə bir mülahizə sıradan 
məqam sayıla bilməz. Nəzərə alsaq 
ki, X.Müəzzin kimi jurnalistlər Tehran-
dan idarə olunur, deməli, İran haki-
miyyətinin onun təqdimatını ölkəmizə 
silahlı hücum gerçəkləşdirmək üçün 
bəhanəyə çevirməsi də mümkündür. 

Bəli, bu cür məlumatların hansı 
məqsədlərə xidmət etdiyi, nə üçün 
yayıldığı məlumdur. Əlbəttə, Azərbay-
canın Vətən müharibəsindəki qələbə-
sindən sonra irəli sürdüyü şərtlər, xü-
susən, Zəngəzur dəhlizinin açılması 
ilə bağlı tələbi İranı qane etmir. Tehran 
bu mövqeyini hələ müharibə günlə-
rində də göstərmişdi. Konkret olaraq, 
Zəngilan və Qubadlının azad edilməsi 
uğrunda apardığımız hərbi əməliyya-
ta mane olarkən. Sonra isə İran haki-
miyyəti Azərbaycanın Türkiyə ilə quru 
yolunun bərpasına mane olacağını 
bəyan etmiş, hətta bildirmişdi ki, Er-
mənistanın ərazi bütövlüyü onun üçün 
qırmızı xəttdir.

İran jurnalistinin gəldiyi qənaət 
cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyil. 
Əlbəttə, Azərbaycan bir çox ölkələr-
dən silah-sursat alır. O cümlədən, elə 
İsraildən də. Ölkəmiz bunu gizlətmir və 
bu, müdafiə qabiliyyətimizin gücləndi-
rilməsi naminə həyata keçirilən dövlət 
siyasətidir. 

Yəni, Azərbaycanın İsraildən silah 
alması heç bir halda ikincinin birincini 
nəyəsə görə, hansısa məqsədlə silah-
landırması anlamına gəlməməlidir. Hər 
halda silahı maddi qarşılığını ödəyib 
alırıq. Digər tərəfdən, Bakının özünün 
ərazi bütövlüyünü və xalqının təhlükə-
sizliyini qorumaq üçün silah almasının 
hansısa üçüncü və dördüncü ölkəyə 
qarşı yönəldiyi məntiqi yanlışdır. Amma 
İran belə təqdimatları yanlışlıq saymır, 
çünki ölkə hakimiyyəti xofludur. Necə 
deyərlər, xain xoflu olar. 

Bəli, İranın Azərbaycana qarşı xain 
hərəkətlərinin sayı-hesabı yoxdur. İs-
lam respublikası ərazilərimizin 30 ilə 
qədər Ermənistanın işğalı altında qal-
masında maraqlı olub, hətta, ermə-
nilərin dini abidələrimizi donuz saxla-
maqla murdarlamalarına seyrçi qalıb. 
Onun şəhər, kənd və qəsəbələrimizin 
talan edilməsində erməni qardaşları ilə 
əlbirliyi faktlarla sübuta yetirilmiş acı 
həqiqətdir. 

Amma Azərbaycan heç vaxt İrana 
xəyanət etməyib. Tehrana qarşı bey-
nəlxalq miqyaslı sanksiyaların tətbiq 
edildiyi, hücumların gündəmə gəldiyi 
zamanlarda öz ərazisini anti-İran mü-
haribə plasdarmına çevirməkdən imti-
na edib. Hətta, uzun illər dost İsraildə 
səfirliyimizin olmaması da ehtiramdan 
qaynaqlanıb. Ancaq bunun qarşılığın-
da nə görmüşük? İranın işğalçı ilə əl-
birliyini. Baxın, indi də X.Müəzzin kimi 
jurnalistlərin dövriyyəyə buraxıldığını, 
onların ölkəmizə qarşı hədyanlarına 
meydan verildiyini görürük. Azərbay-
canın İsraildən silah almasına xüsu-

si rəng qatmaq, üstəlik, Azərbaycan 
ərazisində İrana zərbə üçün gizli hava 
limanının mövcudluğunu iddia etmək 
cəfəngiyyatdır. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Tural İSMAYILOV, 
politoloq

İranın Azərbaycana qarşı in-
formasiya təxribatları müxtəlif 
dövrlərdə də olub, indi də da-
vam etməkdədir. Əslində, İran 
hakimiyyəti rasional qərarlar alıb 
ölkə daxilində aylardır davam 
edən xalq etirazlarının qarşısının 
alınması üçün tədbirlər görmək 
əvəzinə, regionda gərginlik yarat-
maqla məşğuldur. 

Tehranın İsrail kartından isti-
fadəsi ideoloji təxribatdır. Molla 
rejimi xalqın başını qatmaq, eləcə 
də ölkədəki etirazlardan diqqəti 
yayındırmaq üçün bu kartdan ya-
rarlanmaq yolu tutur. Tarix boyu 
İran hakimiyyətini ayaqda tutan 
əsas məsələlərdən biri məhz xa-
rici düşmən axtarışı, bu fonda İs-
rail və onunla guya müttəfiq olan 
ölkələri göstərmək olub. Çağdaş 
dövrlə ayaqlaşmayan, geridə 
qalmış, əsassız düşüncə üzün-
dən hazırda İranın sosial-iqtisadi 
dayaqları mövcud deyil və ölkə 
çox ciddi siyasi çalxalanmalarla 
üz-üzə qalıb. Deməli, “ənənəvi” 
təbliğat da əhəmiyyətini itirib. İran 
xalqının düşməni xaricdə deyil, 
daxildəki mollalardır. Ölkə vətən-
daşları bunu hər ötən gün daha 
çox dərk edir və adekvat addım-
lar atırlar. 

Azərbaycanın isə İsraillə müt-
təfiqliyi, əlbəttə, mövcuddur. İsrail 
ölkəmizin ən yaxın dostlarından 
biridir. Torpaqlarımızın işğalı fak-
tına obyektiv qiymətin verilməsin-
də, eyni zamanda, postmünaqişə 
dövründə Qarabağda həyata 
keçirilən abadlıq-quruculuq işlə-
rində İsrail vacib ölkələrdən biri 
qismində çıxış edir. Azərbaycan 
da multikultural ölkə kimi, həm də 
yəhudilərin ikinci Vətənidir. 

Amma Azərbaycanın İsraillə 
münasibətləri heç zaman üçüncü 
dövlətə qarşı yönəlməyib. Hesab 
edirəm ki, İrandakı hərbi-siyasi 
və dini rəhbərlik də bunun yaxşı 
fərqindədir. Sadəcə olaraq, bizə 
qarşı düşmənçilik mövqeləri-
ni, eyni zamanda, Ermənistana 
məddahlıq edən simalarını sı-
ğortalamaq üçün İsrail kartı ilə 
Azərbaycana qarşı informasiya 
hücumları həyata keçirirlər. İran 
cəmiyyətində ölkəmizə müna-
sibətdə düşmənçilik ab-havası 
yaratmağa çalışırlar. Amma istə-
nilən halda, dünyanın İrana heç 
bir inamı və etimadı qalmayıb. 

Ekspert rəyi

Heç bir təzyiq  
aksiyanı dayandıra bilməz

Ekofəallarımızın keçirdiyi aksiya nəticəsində təbii sərvətlərimizin Laçın-
Xankəndi yolu ilə daşınmasının qarşısı alınıb. Ermənilər bu aksiya səbəbindən 
həmin yoldan istədikləri kimi istifadə edə bilmirlər. Amma buna baxmayaraq, 
təəssüf ki, yenə də mənfur əməllərindən əl çəkmirlər. 

Ermənistan 2020-ci ilin 10 noyabr 
tarixində imzalanmış üçtərəfli Bəyanatın 
şərtlərini yerinə yetirməkdən imtina edir. 
Bu isə Azərbaycanı adekvat, öz suveren 
ərazisində təhlükəsizliyin təmini üçün 
ciddi addımlar atmaq məcburiyyəti qar-
şısında qoyur. Rusiya sülhməramlıları 
qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin 
Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmasını 
təmin etməli, erməni təxribatlarına qarşı 
sərt mövqe nümayiş etdirməlidir.

Rəsmi Bakının Qarabağda erməni 
təxribatına Müdafiə Nazirliyi tərəfindən 
hərbi, Xarici İşlər Nazirliyin tərəfindən 
siyasi müstəvidə, eləcə də Ombudsma-
nın verdiyi bəyanat Laçın yolunda nə-
zarət-keçid məntəqəsinin qurulmasının, 
qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin 
Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasının 
vacibliyini ortaya qoymuş olur. 

Nəzərə alsaq ki, Xocalı görüşü ermə-
ni əhalisinin Azərbaycana inteqrasiyası 
məsələsində ilk gediş idi, separatçılar 
bu görüşü “bizi tərəf kimi qəbul edirlər” 

formasında tirajladılar. Beynəlxalq icti-
maiyyət isə bu görüşü “erməni əhalisi ilə 
Bakının təması” saydı. 

Ekoaksiya dünya mətbuatının və 
beynəlxalq siyasətçilərin də diqqət 
mərkəzindədir. Belə ki, Əlcəzairin “Əl 
Hərir” portalı xarici jurnalistlərin işğaldan 
azad olunmuş ərazilərimizə səfəri barə-
də xəbərlər dərc edib. Xəbər portalı xa-
rici jurnalistlərin Laçın-Xankəndi yolunun 
Şuşa ərazisindən keçən hissəsində təşkil 
olunan aksiya yerinə gəlmələri barədə 
xəbər və fotoşəkillər yerləşdirib. Xəbər-
də qeyd olunub ki, ekoaksiyanın gedişi 
barədə məlumatlandırılan əcnəbi media 
nümayəndələri aksiyadan reportajlar ha-
zırlayıblar. Onlar eyni zamanda, Rusiya 
sülhməramlılarına məxsus avtomobillərin 
Laçın-Xankəndi yolundan keçidini də iz-
ləyiblər. Oxucuların diqqətinə çatdırılıb ki, 
xarici jurnalistlər etirazçıların toplaşdığı 
ərazidən keçən yolda nəqliyyatın sərbəst 
hərəkətinə heç bir maneə olmadığını, yo-

lun humanitar məqsədlər üçün tam açıq 
olduğunu müşahidə ediblər.

Azərbaycanla bağlı mütəmadi açıq-
lamaları ilə gündəmə gələn İsrailin sa-
biq rabitə, peyk və kibertəhlükəsizlik 
naziri, İqtisadi Sülh Mərkəzinin prezi-
denti, tanınmış siyasətçi və politoloq 
Ayub Kara ABŞ-ın geniş oxucu kütləsinə 
malik populyar nəşri “Jewish Press”ə 
Laçın-Xankəndi yolunda gedən proses-
lərdən danışıb. O, Laçın yolunda etiraz 
aksiyası keçirən azərbaycanlı ekofəallar 
ilə həmrəy olduğunu vurğulayıb. Polito-
loq bunu onunla izah edib ki, təmiz ətraf 
mühit hüququ və millətin öz təbii sərvət-
lərindən ekoloji cəhətdən təmiz şəkildə 
istifadə etmək imkanı hazırda Ermənis-
tan tərəfindən Azərbaycana münasibət-
də kobud şəkildə pozulan əsas insan 
hüququdur. Bu səbəbdən o, Azərbayca-
nın Ermənistana qarşı başladılan arbitraj 
prosesinin Enerji Xartiyası Müqaviləsinə 
uyğun aparılmasını dəstəkləyir. Belə ki, 
beynəlxalq hüquqa əsasən, Ermənistan 
Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonun-
da enerji resurslarına çıxışına yol ver-
məməklə və onun enerji resurslarını öz 
maraqları naminə istismar etməklə həmin 
sənədin çoxsaylı müddəalarını, eləcə də 
beynəlxalq hüququn digər prinsipləri-
ni pozub, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
dörd qətnaməsinə aşkar saymamazlıqla 
müşayiət olunan otuzillik işğal zamanı 
Azərbaycanı öz enerji ehtiyatlarını geniş-
ləndirmək hüququndan məhrum edib.

İsrailli siyasətçi təəssüflə bildirib ki, 
Almaniyanın Xarici işlər naziri kimi bəzi 
şəxslər Ermənistanın bu münaqişədə 
təcavüzkar olduğunu anlamaqdan imti-
na edirlər. Onlar Azərbaycanı Laçın yolu 
boyu etiraz aksiyası keçirməkdə və nəq-
liyyatın qarşısını almaqda ittiham edir, 
bunu “humanitar fəlakət”, hətta “soyqırı-
mı” adlandırırlar. A.Kara sözügedən eti-
razların bu formada qələmə verilməsini 
ciddi təhqir hesab edib.

Ermənistan tərəfindən 30 illik işğal 
dövründə Azərbaycan əraziləri ekolo-
ji soyqırımına məruz qalıb. Bu da bio-
müxtəlifliyə ciddi ziyan vurub. Hazırda 
Azərbaycan həmin ərazilərdə biomüxtə-
lifliyin qorunması üçün ciddi tədbirlər hə-
yata keçirir. Bu gün biomüxtəliflik Azər-
baycan üçün aktual məsələlərdən biridir.

Rizvan FİKRƏTOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Ekoaksiyanın gündəliyi
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Riyakarlığın dərəcə fərqi
Əslində, riyakarlıq insana xas ən naqis xüsusiyyətlərdən sayılsa da, 

mənbəyindən, tarixi şəraitdən və ətrafındakı geomühitdən asılı olaraq, 
tədricən, “infeksion xəstəliyə” də çevrilə bilirmiş...  

Artıq bütün kartların açılıb masanın 
üstünə qoyulacağı məqama yetişmi-
şik. Bunu otuz ildən artıq davam edən, 
 SSRİ-nin məzarını qazmış, son gediş-
lərini yaşayan Qarabağ münaqişəsinə 
şamil etmək tam məntiqli olar. Deyəsən, 
istər cavan, istərsə də qoca dünyanın 
güclü və zəif bütün oyunçuları bu məqa-
mın yetişdiyini yaxşı başa düşür və bu 
səbəbdən də oyunun klassik qaydala-
rını pozmağa başlayıblar. Bunun lokal 
miqyasda əyani sübutunu Rusiya Mü-
dafiə Nazirliyinin erməni separatçıları-
nın Xəlfəli yolunda törətdiyi qanlı olaya 
münasibətində və yaydığı məlumatında 
görmək mümkündür.    

ərra t r lm ş  
la l  ca ab 

Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Azər-
baycanın ərazisində, öz yolumuzda Er-
mənistan ordusunun tör-töküntülərinin 
özbaşınalığına göz yummağı bir yana, 
Xankəndi-Xəlfəli-Turşsu torpaq yolunda 
baş vermiş silahlı insidentlə bağlı yaydığı 
bülletendə də bizi ittiham etməyə girişib. 
Guya, hərbçilərimiz bu yolda “pasport 
və viza” xidməti həyata keçirən erməni 
polis əməkdaşları”nı gülləbaran ediblər. 
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin bölgəyə 
sülh yaratmağa hərbi kontingentini gön-
dərmiş Rusiyanın müvafiq qurumuna ca-
vabı bu dəfə sərrast və daha kəskin oldu: 

“Martın -da Rusiya Fe-
derasiyası Müdafiə Nazirliyi 
Xankəndi-Xəlfəli-Turşsu tor-
paq yolunda baş vermiş si-
lahlı insidentlə bağlı yaydığı 
bülletendə faktları təhrif edib 
və həqiqəti  əks etdirməyən 
məlumat yayıb. Silah-sursatla 
tam təchiz olunmuş bu hər-
bi qulluq uların “pasport və 
viza” xidməti həyata ke irən 
polis əməkdaşları kimi təqdim 
edilməsi riyakarlıqdan başqa 
bir şey deyildir. İnsident nə-
ticəsində yaralanan hərbi 
qulluq ularımıza Rusiya sülh-
məramlı kontingentinin nü-
mayəndələri tərəfindən ilkin 
tibbi yardımın göstərilməsi və 
təxliyə edilməsi barədə yayı-
lan məlumat da həqiqəti əks 
etdirmir”.

Əgər Rusiya MN yaydığı məlumatın 
istinad ünvanını göstərmirsə, deməli, 
açıq-aşkar insidentə birtərəfli yanaşıb, 
yalnız ermənilərdən aldığı xəbəri əsas 
götürüb.  

a arl  l c  
r a ç r lən ə

Ermənistan mediasını, ölkənin so-
sial şəbəkə seqmentini izləyəndə belə 
qənaətə gəlmək olar ki, Rusiya Mü-
dafiə Nazirliyinin informasiya mənbəyi 
məhz bu platformadır. Deyəsən ruslar, 
konkret Qarabağ məsələsində riyakar-
lıq üsulunu elə ermənilərdən əxz edib-
lər. Sadəcə, haylar hər zaman yalanı, 
şər-böhtanı, riyakarlığı aşkarda edir-
dilər, onların şimallı ağası isə gizlincə 
və üstüörtülü. İndi məlum olur ki, bəşər 
övladına xas bu naqis cəhətin yoluxu-
cu virus kimi yayılma versiyası da var-
mış. Kartların üzü çevrilib, hər şey göz 
qabağındadır. Yəni, ruslar riyakarlığın, 
ən azından, hərbi müstəvidəki çeşidini 
məhz haylardan öyrəniblər. Bu iki diaq-
noz arasındakı yeganə fərq “infeksiya-
nın” dərəcəsindədir.    

Ermənistan mediasının, onların si-
yasi ekspertlərinin təxribatla bağlı tiraj-
ladığı  tezislərinə, şərhlərinə, “interpre-
tasiyalarına” fikir verin: “Pasport-viza 
rejiminə nəzarət edən erməni polisləri”, 
“erməni polisi ilə Azərbaycan hərbçiləri 
arasında atışma”, “Artsaxın Daxili İşlər 
Nazirliyinin polisləri güllələnib”, “prob-
lemi sadəcə qonşularımızla barışmaq 
yolu ilə həll etmək olmaz”, “Rusiya 
sülhməramlıları olmadan Bakı ilə heç 
bir məsələdə razılaşmaq mümkün de-
yil ”, “Bakıdan səslənən bəyanatların 
məqsədi Artsaxı etnik təmizləməyə mə-
ruz qoymaqdır” və s. bu qəbildən olan 
siyasi sayıqlamalar, xəstə təxəyyülün 
məhsulu olan fərziyələr və riyakarcası-
na ağlaşmalar.  

ər r  ə ət   
tə b rlər rüləcə

İrəvan Qarabağın erməni sakinləri-
nin özlərinin uydurduğu, olmayan prob-
lemini beynəlxalq arenaya daşımaq 

cəhdlərindən hələ də əl çəkmək istə-
mir. Paşinyan iqtidarı bu məsələdə ən 
çox da, ətəyindən əl çəkmədiyi ransa 
başda olmaqla,  Avropadan nəsə umur. 

əqət, bu zaman ortadakı reallığı, çıl-
paq həqiqəti görməzdən gəlir. Rəsmi 
İrəvanın doğrudanmı bunu dərk etməyə 
azacıq ağlı, dərrakəsi yetmir ki, Bakı 
artıq onlara güvənlərini itirmiş həmin 
Avropa nəhəngləri, eləcə də beynəlxalq 
güc mərkəzləri üçün enerji təhlükəsizli-
yinin  təminatçısı rolunda çıxış edir. 

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin 
cavab-məlumatında Moskvaya “Rusi-
ya sülhməramlı kontingentinin üzərinə 
düşən vəzifələri yerinə yetirməli oldu-
ğu” xatırladılır. Ərazimizdə müvəqqəti 
yerləşdirilmiş sülhyaratma missiyasının 
əsas vəzifəsi 2020-ci il 10 noyabr Bə-
yanatında göstərildiyi kimi, qanunsuz 
erməni hərbi birləşmələrini Qarabağdan 
çıxarılması idi. Bəs, adına Ermənis-
tan ordusu deyilən bu təxribatçı-quldur 
dəstələri torpağımızdan niyə çıxarılmır? 
Axı, səbrin də bir həddi var. 

“Bir daha xəbərdarlıq edi-
rik ki, Ermənistan tərəfindən 
Azərbaycan ərazisinə hərbi 
təyinatlı yüklərin daşınmasına, 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
şəxsi heyətinin göndərilmə-
sinə və rotasiyasına dərhal və 
birdəfəlik son qoyulmalı, Er-
mənistan qoşunları ölkəmizin 
ərazisindən tam ıxarılmalıdır. 
Əks təqdirdə Azərbaycan tərəfi 
bütün imkanlardan istifadə et-
məklə qeyri-qanuni silahlıların 
tərksilah edilməsi və zərərsiz-
ləşdirilməsi istiqamətində qəti 
zəruri tədbirlər görmək məcbu-
riyyətində qalacaqdır”. 

ikrimizcə, rəsmi İrəvan kimi, Krem-
lin də Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin 
bu cavab-məlumatındakı xəbərdarlıq 
notlarının yetərincə ciddi və birmənalı 
olduğuna şübhələri qalmayacaq. Necə 
ki, Azərbaycanın tezliklə həmin Laçın 
yoluna, Ermənistanla hələlik şərti sərhə-
dimizin digər təmas nöqtələrinə nəzarət 
rejimini təmin etmək üçün sərhəd-keçid 
məntəqələrini quracağına da əmindirlər.

İmran BƏ İRXANL ,  
“Xalq qəzeti” 

SİYASƏT

Azərbaycan–Ermənistan gərginliyi 
Moskvadan necə görünür?

Qərb-Rusiya qarşıdurmasının Cənubi Qafqaz cəbhəsinə şimaldan baxış 
Rusiya Azərbaycan–Ermənistan şərti sərhədinin Ermənistan tərəfində 

Avropa İttifaqının tərkibində alman polisi və fransız jandarmının təmsilçilərinin 
də yer aldığı mülki missiyasının fəaliyyətə başlamasından narahatdır. Ölkənin 
istər rəsmi, istərsə də digər siyasi dairələri bu narahatlığı ifadə edən fikirlərini 
diqqətə çatdırmaqdadırlar. Azərbaycanla Ermənistan arasındakı hərbi 
qarşıdurma riskinin artdığı hazırkı dövrdə Aİ missiyasının necə effektiv olacağı, 
həmin missiyanın timsalında Qərbin Cənubi Qafqaza nüfuz etməsi, habelə, 
Rusiyanın regiondan çıxarılması cəhdləri ilə bağlı müzakirələr də artmaqdadır. 
Bu baxımdan Kremlin Aİ-dəki daimi nümayəndəsinin səlahiyyətlərini icra edən 
Kiril Loqvinovun “RİA Novosti”yə müsahibəsindəki fikirləri, ilk növbədə, diqqət 
çəkməkdədir. 

K.Loqvinov bildirib ki, Avropa İttifaqı-
nın Ermənistanda missiyasının fəaliyyətə 
başlaması Brüsselin Rusiyanın vasitəçili-
yilə Ermənistan-Azərbaycan münasibət-
lərinin normallaşması prosesində əldə 
etdiyi nəticələrdən istifadə edərək, post-
sovet məkanında öz yerini tutmaq cəh-
dindən başqa bir şey deyil. Onun fikrincə, 
burada daha bir əhəmiyyətli anti-Rusiya 
komponenti Moskvanın regionda təh-
lükəsizliyin təminatçısı kimi tarixi rolunu 
neytrallaşdırmaq istəyidir. 

Qeyd edək ki, Loqvinovun söylədikləri 
Aİ missiyasının Ermənistan-Azərbaycan 
sərhədində yerləşdirilməsi ilə əlaqədar 
Rusiyadan ardıcıl şəkildə səslənməkdə 
olan tənqidlərin tərkib hissəsidir. Yada 
salaq ki, ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin 
rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bir 
müddət əvvəl Qərbin Cənubi Qafqazdakı 
vəziyyətə müdaxilə istəklərini “kobudluq” 
adlandırmışdı. Onun sözlərinə görə, bu 
siyasət münaqişənin həlli üçün deyil, tam 
əks məqsədlərlə həyata keçirilir. 

Bu baxımdan R  Xarici işlər naziri 
Sergey Lavrovun məsələyə münasibə-
ti də önəmlidir. Lavrov M.Zaxarovanın 
haqqında söz açdığımız mövqeyinin 
səslənməsindən daha əvvəl bildirmişdi 
ki, Aİ-nin Cənubi Qafqazdakı mülki mis-
siyası bölgədə əlavə qıcıqlandırıcıların 
yaranması e ekti verən presedentdir. 

Əlbəttə, Lavrov Bakıda fevralın 2 -də 
keçirdiyi mətbuat konfransında da bildir-
mişdi ki, Avropa İttifaqının Ermənistan 
ərazisindəki missiyası onların Rusiya və 
Ermənistanın – red.  münasibətlərindən 
soyuqluqdan - red  sui-istifadəyə görə-

dir. Lavrov, hətta qurumun missiyasının 
əsassızlığını da dilə gətirmişdi: Avropa 
İttifaqı Ermənistan və Azərbaycanla mü-
nasibətlərdən açıq şəkildə sui-istifadə 
edərək, şübhəli monitorinq missiyası-

nı irəli sürür. Bununla bağlı funksiyalar, 
mandat, müddət baxımından ölkələr 
arasında münasibətlərin normallaşdırıl-
ması səylərinə xələl gətirə biləcək çoxlu 
suallar var .

Qeyd edək ki, Lavrovun nəzərdə tut-
duğu suallara, eləcə də digər məqamlara 
Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər 
İnstitutunun Avro-Atlantik Təhlükəsizlik 
Mərkəzinin aparıcı elmi işçisi, politoloq 
Sergey Markedonov özünün “Don kaza-
kı” teleqram kanalında aydınlıq gətirib. 
Politoloq “Qarabağ açarı” və Rusiya-
nın Cənubi Qafqazdakı mövqeləri” adlı 
məqaləsində, eyni zamanda,  Ermənis-
tanın  mart təxribatını da təhlil edib və 
ümumən dörd məqamın üzərində daya-
nıb.

1. Qarabağda yeni silahlı insidentlər. 
Gərginlik artır. ltimatumlar bu sahədə 
yeni taktika olmasa da, aydındır ki, bun-
lar güclə dəstəklənəndə risklər daha da 
çoxalacaq

2. Rusiya üçün Qafqazda bu məqam 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, ona başlıca 
məqam da demək mümkündür. Bu, baş 
moderator rolunun qorunub saxlanması-
dır hətta Qərblə artan rəqabət və “Türkiyə 
ilə rəqabət tərəfdaşlığı” şəraitində . Mosk-
va həm Ermənistan, həm də Azərbaycana 
təsir imkanlarını təmin edir. Sülhməramlı-
ların Qarabağdan çıxarılması, avtomatik 
olaraq Gümrüdən bazanın oradakı Tür-
kiyə ilə sərhəddə dayanmış Rusiya hərbi 
bazasının – red.  çıxarılmasına səbəb ola-
caqdır. Bu, İrəvanın media PR-ı yox, Qər-
bə yönlənməsidir. Nəzərə alaq ki, ən azı, 
iqtisadi cəhətdən Azərbaycan artıq Qərb 
layihələrinə əhəmiyyətli dərəcədə inteqra-
siya olunub dolayısı ilə politoloq Azərbay-
candan sonra Ermənistanın da Rusiyanın 
orbitindən çıxmasından ehtiyatlandığını 
bildirir – red. .

3. Rusiyanın kənarda dayanmasını 
kimsə bəla və lənət hesab edir, kimlər-
sə  mühüm resurs. Aydındır ki, bu, həm 
qazanc gətirir, həm də Moskvanı bir çox 
azimutlarda məhdudlaşdırır. Amma bu 
gün İrəvan və ya Bakı arasında hansısa 
“son seçim” etmək düzgün deyil. Variant-
lar, əlbəttə ki, var, lakin onlardan qaçmaq 
daha yaxşıdır. Mümkün neqativ ssena-
riləri rəqiblərimizə təklif etmək istəmirəm. 
Amma prinsipcə onlar açıq olan sirlərdir. 
Lakin onu da nəzərə almaq lazımdır ki, 
Rusiyanın Ermənistan və Azərbaycana 
təsirini itirməsi Moskva üçün Gürcüs-
tanda yaranmış müsbət tendensiyaların 
dondurulmasına gətirib çıxaracaq. Aydın 
məsələdir ki, Türkiyənin bütün platforma-
larda təkcə Qafqaz deyil, Suriya və k-
rayna  səsi daha çox çıxacaq. Beləliklə, 
“Qarabağ açarı” uğrunda mübarizə apar-
maq vacibdir. Minimum itki və maksimum 
fayda ilə.

4. Ermənistanla Azərbaycan arasın-
da Rusiyasız sülh yarana bilərmi? Mosk-
vanın iştirakı olmadan Cənubi Qafqazda 
regional nizam mümkündürmü? Bey-
nəlxalq siyasətdə hər şey mümkündür. 
Tarixdə elə dövrlər olub ki, Rusiya dövləti 
müxtəlif  formalarda Qafqazda olmayıb 
və ya orada minimal mövcud olub. Nə-
hayət, Balkanlar Rusiyanın iştirakı olma-
dan “sakitləşdirildi”. 

Politoloq Markedonovun fikrincə, 
kimlərsə Rusiyanı Cənubi Qafqazdan 
sıxışdırıb çıxarmaqla onun, guya, imperi-
ya ambisiyalarına zərbə vurduqlarını dü-
şünürlərsə, yanılırlar. Çünki Rusiya özü 
Qafqaz dövlətidir. “Bunu bir dəqiqə belə 
unutmaq olmaz. Ona görə burada məsu-
liyyət Moskva üçün xüsusidir. Başqa bir 
emosional və psixoloji məqam var: istə-
nilən ölkə yaxın qonşuluğundakı təhlükə-
sizliyə xüsusi münasibət göstərir. 

Markedonovun fikrincə, Qərb poten-
sial sülhməramlı kimi, uzaq periferiyada-
dır. Bununla belə, regionda da fəaliyyət 
göstərsin və bundan sonra da fəaliyyət 
göstərəcək. “Ancaq onun “qışqırmadan”, 
“vızıldamadan” davranması lazımdır. 
Təfərrüatlara və nüanslara varmaq isə, 
politoloqun qənaətincə, Rusiyanın səla-
hiyyətidir”, – deyə Markedonov vurğula-
yıb. 

Ə.R STƏMOV,  
“Xalq qəzeti”

Ermənistanın anladığı dil 
– ultimatum

…bıçaq sümüyə dirənib
Keçmiş Sovet dövrünün məşhur cizgi filmlərindən birindən götürülmə və sonradan, 

zərb-məsələ çevrilmiş deyim var: mən qorxaq deyiləm, amma qorxuram. Azərbaycan 
Müdafiə Nazirliyinin martın 6-da yaydığı bəyanata Ermənistan cəmiyyətində, eləcə 
də separatçı rejimdə verilən reaksiyalar, məhz, həmin deyimi xatırladır. Ermənistan 
siyasiləri, eləcə də, separatçılar həm qorxmadıqlarını bildirirlər, həm də qorxduqları 
aşkar görünür. 

Ölkəmizin Müdafiə Nazirliyinin mə-
lumatı Rusiya Müdafiə Nazirliyinin 
Xankəndi-Xəlfəli-Turşsu torpaq yolunda 
baş vermiş silahlı insidentlə bağlı yaydı-
ğı bülletendə faktların təhrifinə, həqiqəti 
əks etdirməyən fikirlərin yer almasına 
etiraz motivlərini özündə birləşdirməklə 
yanaşı, Azərbaycan ərazisindəki qanun-
suz erməni hərbi birləşmələrinə qarşı 
tədbirlərin görüləcəyinə dair xəbərdarlıq 
mahiyyəti daşımışdı. “Bir daha xəbərdar-
lıq edirik ki, Ermənistan tərəfindən Azər-
baycan ərazisinə hərbi təyinatlı yüklərin 
daşınmasına, Ermənistan silahlı qüv-
vələrinin şəxsi heyətinin göndərilməsinə 

və rotasiyasına dərhal və birdəfəlik son 
qoyulmalı, Ermənistan qoşunları ölkəmi-
zin ərazisindən tam çıxarılmalıdır. Əks 
təqdirdə Azərbaycan tərəfi bütün im-
kanlardan istifadə etməklə qeyri-qanuni 
silahlıların tərksilah edilməsi və zərərsiz-
ləşdirilməsi istiqamətində qəti zəruri təd-
birlər görmək məcburiyyətində qalacaq-
dır”, – fikirlərinin əksini tapdığı məlumatın 
sonunda əsas vurğu buna qoyulur: “Baş 
vermiş hadisələr və Ermənistanın ölkə-
mizin suveren ərazilərinə qanunsuz hərbi 
daşımaları davam etdirməsi Azərbaycan 
ərazisində olan Laçın yolunda nəzarət 
rejiminin təmin edilməsinin zəruriliyini bir 
daha təsbit edir”.

Əlbəttə, Laçın yolunda nəzarət rejimi-
nin tətbiqi mütləqdir. Bunu qaçılmaz edən 
yalnız  mart təxribatı deyil. Əvvəllər də 
analoji hallar yaşanmışdı. Proseslər ona 
doğru gedirdi. Ermənistan hakimiyyəti 
başqa çıxış yolu qoymurdu. Elə indi də 
öz “ampluasındadır”. Ötən iki ildən artıq 
müddətin mənzərəsi göstərir ki, qorxaqlar, 
guya, qorxmadıqlarını göstərib təxribatlar 
törədir, nəticədə ya mülki şəxslərimiz, ya 
da hərbçilərimiz həyatlarını itirirlər. Nəzərə 
alsaq ki, ötən müddətdə Qarabağ ərazi-
sinə minalar daşınıb, o zaman itkilərimizin 
bundan sonra da artacağını düşünməyə 
əsas var. Deməli, sərt tədbirlər görülmə-
sinin də vaxtıdır. Bunu Ermənistan si-
yasiləri yetərincə dərk edirlər. Dediyimiz 
kimi, onların əndişəyə düşdükləri aşkar-
dır. Sadəcə, tipik erməni xəstəliyinin təsiri 
ilə düzgün adekvat addımlar atmır, siya-
si isteriyanı gücləndirirlər. Bəli, hazırda 
Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin məlu-
matının xəbərdarlıq motivi Ermənistanda 
və Qarabağdakı separatçı rejim daxilində 
isterik vəziyyət doğurub. 

Əvvəla, ondan başlayaq ki, qondar-
ma rejimin rəhbəri Arayik Arutyunyan 
martın 6-da bölgənin erməni siyasi qüv-
vələrini və yerli idarəçilikdə təmsil olu-
nanları bir yerə toplayaraq, “Təhlükə-
sizlik Şurasının” genişləndirilmiş iclasını 
keçirib. İclasda Azərbaycan MN-nin ul-
timatum olaraq qiymətləndirilən xəbər-
darlığı müzakirə olunub. Arutyunyan bil-
dirib ki, martın 1-də Rusiya sülhməramlı 
kontingentinin qərargahında azərbay-
canlı nümayəndələrlə keçirilmiş görüş-
də erməniləri təmsil edən nümayəndə 
Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüş 
inteqrasiya məntiqinə, yəni Qarabağ er-
mənilərinin Azərbaycana inteqrasiyası 
məsələsinə etirazını bildirib. 

Əlbəttə, həmin danışıqların detalları 
Azərbaycan tərəfindən açıqlanmayıb, 
yalnız ümumi məsələlər üzərində daya-
nılıb. Cəmiyyətimizə açıqlanan dialoq 
mühitinin pozitiv ovqatıdır. Heç şübhəsiz, 
bunun özü də qarşı tərəfə düşünmək şan-
sı verməkdir. Ancaq Arayikin açıqlaması 
göstərir ki, erməni anlayışındakı şans 
separatçılıq üçün perspektiv yaratmaq-
dan başqa bir şey deyil: “Cənab Şahra-
manyan Görüşdə Qarabağ ermənilərini 
nümayəndə heyətinə başçılıq edən şəxs. 
Separatçı rejimdə “Təhlükəsizlik Şurası-
nın” katibi Samvel Şahramanyan - red.  
bunun qarşısını aldı və dedi ki, əgər siya-
si məsələlər müzakirə edilirsə, bu, ancaq 
Qarabağın müstəqilliyinin Azərbaycan 
tərəfindən tanınması olmalıdır”.

A.Arutyunyanın növbəti fikirləri də 
Qarabağ ermənilərinin ölkəmizə inteq-
rasiyası ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin 
gözləntilərinə, tamamilə, ziddir. Baş se-
paratçının sözlərindən hasil olan qənaət 
budur ki, onun düşüncəsində haqqında 
söz açdığımız inteqrasiya məsələsi yal-
nız bölgənin sosial problemlərinin həlli 
üzərindədir. Təxminən belə: Azərbaycan 
bizi dolandırsın, biz Qarabağa müstəqillik 
məsələsini qabartmayaq, ancaq ondan 
geri də durmayaq. Yəni, qeyri-müəy-
yənlik davam etsin, separatçılar da öz-

lərini 30 ilə yaxın müddətdə apardıqları 
kimi müstəqil aparsınlar, Laçın yolundan 
rahatca hara istəyirlər gedib-gəlsinlər, 
bölgəyə silah-sursat daşısınlar və güc-
lənəndə yenidən işğalçılıq niyyətlərinə 
qayıtsınlar. O da görünür, separatçı re-
jimdə elə bilirlərmiş ki, Bakının hazırkı 
dialoq yanaşması, ölkəmizin Qərbin bəzi 
dairələrinin bölgədə humanitar böhran 
yarandığına dair fikirlərindən çəkinmə-
yinin nəticəsidir. Halbuki, heç də belə 
deyil. Dövlətimiz hər zaman bəyan edib 
ki, Qarabağ erməniləri də Azərbaycan 
vətəndaşlarıdır. Təbii ki, bunu istəsələr. 
İstəməsələr, Laçın yolu ərazini tərk et-

mək üçün açıqdır. Ancaq hazırkı durum-
dan bu nəticəyə gəlirik ki, bölgədə ya-
şamaq istəməyənlər asfalt deyil, torpaq 
yolu seçiblər...

Əlbəttə, məsələnin Ermənistan və 
onun dəstəklədiyi separatçı rejim tərəfin-
dən indiki dərk forması ölkəmizi razı sala 
bilməz. Bunu A.Arutyunyan da bildirir. 
Separatçıbaşının sözlərinə görə, onla-
ra müəyyən kanallar vasitəsilə Bakının 
mövqeyi çatdırılıb. Mövqe isə budur ki, 
ya Qarabağın ermənilər yaşayan hissəsi 
Azərbaycana inteqrasiya olacaq, ya da 
mövcud problemlər həllini tapmayacaq, 
əksinə, daha sərt və daha kəskin addım-
lar atılacaqdır. Arutyunyan təklifimizi ar-
tıq rədd etdiklərini deyib və əlavə edib ki, 
bu, təkcə “Təhlükəsizlik Şurasının” qərarı 
deyil, həm də “xalqımızın böyük əksəriy-
yətinin müstəqillik hüququmuzdan dön-
məyəcəyimizə dair razılığı və özünüidarə 
istəyidir”.

Göründüyü kimi, separatçı rejim, 
necə deyərlər, odla oynamaq barədə 
qərar verib və heç şübhəsiz ki, bu qərar 
İrəvandan qaynaqlanmaqdadır. Elə bu 
səbəbdən Ermənistan siyasiləri artan 
gərginliyin silahlı qarşıdurmaya çevril-
mək təhlükəsini qabardırlar. Azərbaycan 
üçün başqa çıxış yolu qoymadıqlarının 
yaxşı fərqindədirlər. Ermənistanın xü-
susi təyinatlı səfiri Edmon Marukyan da 
özünün şüvən ritorikası ilə bu fikirdə ol-
duğunu təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə, 
Azərbaycan yeni təxribat hazırlayır, ha-
zırkı durumda beynəlxalq birlik Ermənis-
tana və Qarabağa hücumların qarşısını 
almalıdır. Marukyan  mart insidentini 
təcavüzün xəbərdarlığı qismində gördü-
yünü açıqlayıb. 

Bəli, erməni siyasilər ölkə rəsmilə-
rinin apardıqları siyasətin bıçağı sü-
müyə dirəndiyini anlayırlar. Görünür, 
buna qəsdən gedirlər. Elə hesab edirlər 
ki, baş nazir Nikol Paşinyan iqtidarının 
Qərbyönümlü siyasətinin artan fazası 
hər cür həyasızlığın cavabsız qalacağı-
nın təminat faktorudur. Çox güman ki,  
mart təxribatı da arxayınlıqdan irəli gəlib. 
Buna görə Azərbaycanın dialoq məntiqini 
əhəmiyyətini azaltmaq yolu tuturlar. Belə 
mövqedə olanlardan biri də politoloq Tiq-
ran Abramyandır. O bildirir ki, “Bakı dia-
loq aparmır, sadəcə olaraq, öz tələbləri-
nin yerinə yetirilməsinə çalışır. Onlardan 
biri Laçın dəhlizində keçid məntəqəsinin 
yaradılmasıdır. Məhz bu məqsədlə Qa-
rabağ polisinin Ermənistanda qanunsuz 
hərbi birləşməni polis kimi təqdim edirlər 
– red.  maşını atəşə tutulub. Bu hücumun 
məqsədi o idi ki, Qarabağ özü üçün alter-
nativ kommunikasiyalar yarada bilməz və 
Laçın dəhlizi vasitəsilə mövcud olan ye-
ganə kommunikasiya Azərbaycana tabe 
olmalıdır”.

Abramyanın fikirlərindən görünür ki, 
Ermənistanda Azərbaycanın istəyinin 
beynəlxalq hüququn da prinsiplərindən 
irəli gəldiyini anlamaq istəmirlər. Anla-
maq istəmirlər ki, Laçın yolunda nəzarət 
buraxılış məntəqəsini qurmaq Bakının 
haqqıdır. Bu haqq həm də Qarabağ ərazi-
sindəki bütün erməni silahlı birləşmələrin 
olmaması tələbini doğurmaqdadır. Tələb 
yerinə yetirilməyəndə, əlbəttə, ultimatum 
dili ilə danışılmalıdır. Digər erməni polito-
loq, Qafqaz İnstitutunun direktoru Alek-
sandr İskəndəryan açıqlamasında bu dili 
Ermənistana və Qarabağdakı separatçı 
rejimə təzyiq vasitəsi kimi qiymətləndi-
rib. Haqqında söz açdığımız beynəlxalq 
hüquq məntiqinin keçərsizliyini, təzyiq 
dilinin məqbulluğunu qəbul edərək he-
sab edək ki, İsgəndəryan haqlıdır. Çünki 
Ermənistan hakimiyyətinin, bütövlükdə 
erməni siyasi istableşmentinin anladığı 
dil də elə budur. 

A A İ O L , 
 alq q ti



8 mart 2023-cü il, çərşənbə 52023 – “HEYDƏR ƏLİYEV İLİ”

Heydər Əliyev və 
Azərbaycanda qanunun aliliyi

Xalqımızın ulu öndəri Heydər Əliyevin müqəddəs adı və möhtəşəm fəaliyyəti 
Azərbaycanın müstəqil dövlətçilik tarixinə qızıl hərflərlə həkk olunmuşdur.  
Azərbaycan tarixinin ən qüdrətli dövlət xadimi, xalqımızın dünya siyasətinə 
bəxş etdiyi fenomen şəxsiyyət – ümummilli lider Heydər Əliyevin unudulmaz 
xatirəsi bütün zamanlarda xüsusi minnətdarlıq və ehtiramla yad edilir. Özünün 
mənalı və şərəfli ömrünü Azərbaycan dövlətinə, doğma xalqına xidmətə həsr 
etməklə əbədiyaşarlıq rəmzinə çevrilən dünyamiqyaslı nəhəng siyasətçi 
qədirbilən xalqımızın yaddaşında daim xilaskar və qurucu lider kimi qalacaq. 

Ötən əsrin 60-cı illərindən başlamaq-
la ölkəmizin 30 ildən artıq dövrünü əhatə 
edən ən yeni tarixi dahi Heydər Əliyevin 
adı, müdrik dövlətçilik siyasəti ilə bağlı 
olmuşdur. Bu müddət ərzində ulu öndər 
tərəfindən həyata keçirilən möhtəşəm 
dövlətçilik tədbirlərinin nəticəsidir ki, 
azərbaycançılıq ideyası ətrafında birləş-
məklə, siyasi və iqtisadi müstəqilliyə nail 
olan xalqımız demokratik və hüquqi bir 
dövlətdə, ümumbəşəri dəyərlərə əsasla-
nan vətəndaş cəmiyyətində layiqli yaşa-
maq imkanı əldə etmişdir.

Müxtəlif siyasi quruluşların mövcud-
luğu şəraitində Azərbaycana rəhbərlik 
etmiş Heydər Əliyev şəxsiyyətinin böyük-
lüyü ondan ibarətdir ki, o, Sovetlər dönə-
mində ölkəmizin gələcək müstəqilliyinin 
möhkəm iqtisadi əsaslarını yaratmaqla 
xalqımızı öz suverenliyi uğrunda müba-
rizəyə hazırlamağı bacarmışdır.

Heydər Əliyev Azərbaycanın ən 
mürəkkəb və taleyüklü dövrlərində 
müstəqilliyə yenicə qədəm qoymuş 
dövlətə rəhbərlik missiyasını öz üzərinə 
götürüb, demokratik və hüquqi dövlət 
quruculuğu istiqamətində həyata ke-
çirdiyi tədbirlər nəticəsində xalqımızın 
müstəqillik, azadlıq kimi ideyalarını tam 
reallaşdırıb, uzaqgörən siyasi qərarları, 
möhtəşəm dövlətçilik fəaliyyəti ilə özünə 
qədər Azərbaycana rəhbərlik etmiş bir 
çox siyasi xadimin edə bilmədiyini ger-
çəkləşdirmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının 
müstəqilliyinin ilk illərində iqtisadi tənəz-
zülün güclənməsi, siyasi böhranın də-
rinləşməsi və vətəndaş qarşıdurması 
nəticəsində ölkə parçalanma həddinə 
çatmış, qanunçuluq, insan hüquq və 
azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində acı-
nacaqlı vəziyyət yaranmışdır. 1993-cü 
ilin iyununda, mürəkkəb siyasi şəraitdə 
xalqın səsinə səs verərək hakimiyyətə 
qayıdan Heydər Əliyev respublikanı milli 
müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsindən qur-
tarmış, çağdaş tariximizə dövlətçiliyimi-
zin xilaskarı, qurucusu kimi düşmüşdür. 

mummilli liderin rəhbərliyi dövründə 
Azərbaycanda məhkəmə-hüquq siste-
minin müasirləşdirilməsi, bu kontekstdə 
insan və vətəndaş hüquq və azadlıqları-
nın maksimum dərəcədə müdafiəsi üçün 
çevik mexanizmlərin yaradılması, habelə 
qanunların aliliyinin təmin olunması hə-
yata keçirilən mütərəqqi islahatların mü-
hüm istiqamətini təşkil etmişdir.

Dövlət quruculuğu prosesində bütün 
məsələlərə xüsusi diqqətlə yanaşaraq, 

hər bir strukturun fəaliyyətinə böyük 
diqqət göstərən ümummilli liderin mil-
li prokurorluq orqanlarının inkişafında 
müstəsna rolu olmuşdur. O, prokurorluq 
orqanlarının işinin təmin edilməsi, fəa-
liyyətinin təkmilləşdirilməsi, əməkdaş-
larının sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırıl-
ması məsələlərinə həmişə xüsusi qayğı 
göstərmişdir. Azərbaycan Respublikası 
Prokurorluğunun dövlətçiliyin maraqları-
na, qanunun aliliyinin və insan və vətən-
daş hüquqlarının müdafiəsinə xidmət 
edən sivil və demokratik bir qurum kimi 
formalaşması, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin böyük qayğı və dəstəyi sayəsin-
də mümkün olmuşdur. Müstəqil respub-
likamızın Ali Qanununda ilk dəfə olaraq 
ölkəmizin dövlət quruluşu sistemində 
prokurorluğun layiqli yerinin müəyyən-
ləşdirilməsi, məhkəmə hakimiyyəti siste-
minə daxil olan prokurorluq orqanlarının 
statusu, təşkili və fəaliyyət prinsipləri, sə-
lahiyyət dairəsi və vəzifələrinin qanunve-
ricilik qaydasında təsbit edilməsi Heydər 
Əliyevin bilavasitə tapşırıq və göstərişlə-
rinin yerinə yetirilməsi nəticəsində müm-
kün olmuşdur.

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əli-
yevin 17 iyul 199 -ci il tarixli sərəncamı 
ilə hər il oktyabr ayının 1-nin Prokurorluq 
işçilərinin peşə bayramı kimi qeyd edil-
məsi isə tarixi ədalətin bərpa olunması 
ilə yanaşı, hakimiyyət orqanları sırasında 
xüsusi yeri olan prokurorluğa dövlət qay-
ğısının ifadəsi, ölkəmizdə prokurorluğun 
roluna rəsmi münasibətin dövlət səviyyə-
sində təzahürüdür. 

mummilli lider Heydər Əliyev 26 ap-
rel 2000-ci ildə respublika prokurorluğu-
nun rəhbər işçiləri ilə keçirdiyi müşavirədə 
prokurorluq orqanlarında yaranmış qey-
ri-sağlam mühiti, vəzifədən sui-istifadə, 
istintaq zamanı ədalətsiz hərəkətlərə yol 
verilməsi, özəl sektorun inkişafı yolunda 
ciddi maneəyə çevrilən qanunsuz yox-
lamaların keçirilməsi kimi neqativ halları 
kəskin tənqid etmiş və bu problemlərin 
aradan qaldırılması üçün qısa müddətdə 
ən sərt tədbirlərin görülməsini prokuror-
luğun yeni rəhbərliyinin qarşısında məsul 
vəzifə kimi müəyyənləşdirmişdir. Pro-
kurorluq işçiləri üçün taleyüklü əhəmiyyət 
daşıyan bu müşavirədən sonra Azərbay-
can Prokurorluğunda hərtərəfli islahatlara 
start verilmiş, qanunun aliliyi prinsipinin 
reallaşması, cinayətkarlığa qarşı müba-
rizənin gücləndirilməsi, insan hüquq və 
azadlıqlarının təmin olunması onun fəaliy-
yətinin əsas istiqaməti olmuşdur. 

Prokurorluğun fəaliyyətini tənzim-
ləyən yeni qanunvericilik qəbul olunduq-
dan sonra bir sıra qurumlar ləğv edilmiş, 
Baş Prokurorluğun struktur qurumları ye-
nidən təşkil olunmuşdur.

lu öndərin layiqli davamçısı möh-
tərəm Prezident cənab İlham Əliyevin 
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə prokurorluq 
orqanlarında islahatlar yeni dövrün tələb-
ləri səviyyəsində məqsədyönlü şəkildə 
davam etdirilmişdir. Dövlət başçımızın 
rəhbərliyi ilə prokurorluq orqanlarının 
fəaliyyətinin daha da müasirləşdirilməsi 
və təkmilləşdirilməsi məqsədilə bir sıra 
zəruri tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Hazırda ölkəmizdə müxtəlif sahələr 
üzrə uğurla davam edən inkişaf proseslə-
ri məntiqi ardıcıllıqla bir-birini tamamlayır. 
Azərbaycanda modernləşmə, yeniləşmə 
dövlət siyasətinin ana xəttini təşkil edir, 
güclü ordu qurulur, ölkəmizdə informasi-
yalı cəmiyyətin formalaşması, əldə edilən 
iqtisadi mənfəətlərin qloballaşan dünya-
nın ən qiymətli sərvəti rolunda çıxış edən 
insan kapitalına çevrilməsi üçün məqsəd-
yönlü addımlar atılır. Bu gün informasiya 
texnologiyalarının son nailiyyətləri daha 
böyük sürətlə Azərbaycan həyatının ay-
rılmaz bir hissəsinə çevrilir. 

Prezident İlham Əliyevin rəhbərlik 
etdiyi illər Azərbaycan tarixinə iqtisadi 
islahatlar dövrü kimi daxil olub. Hər bir 
ildə daha böyük təkmilləşmənin, yeniləş-
mənin şahidi oluruq. Cənubi Qafqaz re-
gionunun, ümumilikdə, Avropanın gələ-
cək taleyinin xeyli dərəcədə asılı olduğu 
irimiqyaslı qlobal layihələrdə ölkəmizin 
əsas tərəf kimi iştirakı beynəlxalq sferada 
müstəqil dövlətimizin mövqelərinin daha 
da gücləndirilməsini təmin etmişdir. 

Əldə olunan diplomatik uğurlarla ya-
naşı, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə 
Vətən müharibəsində qazanılmış Qələ-
bə, torpaqlarımızın işğaldan azad edil-
məsi Azərbaycan xalqının bir yumruq 
kimi dövlət başçısının ətrafında birləşmə-
si nəticəsində mümkün olmuşdur. 

Bu birlik özünü 44 günlük Vətən mü-
haribəsi dövründə də göstərdi. Müharibə 
iki cəbhədə gedirdi: döyüş meydanın-
da və kütləvi informasiya vasitələrində. 
Azərbaycan həm döyüş meydanındakı 
müharibədə, həm də  informasiya mü-
haribəsində qalib gəldi. Prezident İlham 
Əliyev yorulmadan kütləvi informasiya 
vasitələrinə verdiyi müsahibələrində dün-
ya ictimaiyyətinə həqiqətləri, erməni təx-
ribatları, mülki əhalimizə qarşı törədilən 
terror aktları barədə məlumatları çatdırır-
dı, dövlətimizə qarşı qarayaxma kampa-
niyası aparmağa çalışan kütləvi informa-
siya vasitələrinin nümayəndələrini tutarlı 
arqumentləri ilə susdururdu. 

nutmamalıyıq ki, Müasir Azərbay-
can Ordusunun əsasının qoyulması Hey-
dər Əliyevin adı ilə bağlıdır. lu öndər 
hələ Sovet İttifaqı dövründə təzyiqlərə 
baxmayaraq azərbaycanlıların hərbi 
peşə ilə məşğul olmalarına dəstək verir-
di, general Cəmşid Naxçıvanskinin adını 
daşıyan hərbi məktəbin yaradılmasına 
nail olmuşdur. Bu proses Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildi 
və Azərbaycan Ordusu ən müasir silah-
larıa təchiz olundu, peşəkar hərbiçilər 
yetişdirildi.

Azərbaycan xalqı möhtərəm Prezi-
dentimiz İlham Əliyevin, Azərbaycanın 
Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın həyata keçirdikləri siyasətin 
uğurlarının bələdçisi kimi daim onları 
dəstəkləyir, sabaha inamla addımlayır. 
Hər gününü tarixə bir uğur səhifəsi kimi 
yazan Azərbaycanın qarşısında daha 
geniş imkanlar mövcuddur. lu öndər 
Heydər Əliyevin ideyaları Azərbaycanın 
dünəninin, bu gününün və gələcəyinin 
əsasıdır.

2023-cü il may ayının 10-da xalqı-
mızın ümummilli lideri  Heydər Əliyevin 
anadan olmasının 100 ili tamam olur. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin 2022-ci il 2  noyabr 
tarixli 3623 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasında  
2023-cü ilin Heydər Əliyev ili” elan edil-
məsi ilə bağlı Tədbirlər Planının icrası ilə 
əlaqədar 13 dekabr 2022-ci il tarixdə Baş 
Prokurorluq üzrə Tədbirlər planı təsdiq 
olunmuşdur. 

Mehman XANKİŞİYEV,  
Şəki rayon prokuroru,  

baş ədliyyə müşaviri

“Bakı Gənclər Debat Forumu”
Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi və “Vətəndaş Cəmiyyətində 

Debat” İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə ənənəvi olaraq hər il keçirilən 
“Bakı Gənclər Debat Forumu” layihəsi bu il ümummilli lider Heydər 
Əliyevin 100 illiyinə həsr olunub.

Debat forumunun 
məqsədi gənclər ara-
sında “Heydər Əliyev 
İli”nin təbliğ olunması, 
natiqlik mədəniyyəti-
nin inkişaf etdirilməsi 
vasitəsilə onların qə-
rar vermə proseslə-
rində, ictimai aktuallıq 
kəsb edən məsələlər-
də, dövlət gənclər si-
yasətinin həyata ke-
çirilməsində iştirakını 
təmin etməkdir.

Bakı Ali Neft Mək-
təbində aprel-may 
aylarında təşkil olu-
nacaq forum 00-dən 
çox gənci əhatə edə-
cək.

AZƏRTAC

“Ümummilli lider Heydər Əliyev və  
Azərbaycanda qadın siyasəti”

Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) işçilərinin Həmkarlar İttifaqının təşkilatçılığı ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 100 illiyi və 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə “Ümummilli lider Heydər Əliyev və Azərbaycanda 
qadın siyasəti” mövzusunda tədbir keçirilib. Nazirlikdən bildirilib ki, tədbir Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb.

 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə təbrikləri-
ni çatdıran HN işçilərinin Həmkarlar İttifaqının sədri Mehman 
İsmayılov bildirib ki, ulu öndər Heydər Əliyevin respublikamıza 
rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə qadın hüquqlarının müdafiəsinə 
yönəlmiş bir sıra fərman və sərəncamlar imzalanıb. Beynəlxalq 
aləmin ictimai-siyasi, iqtisadi, mədəni həyatının fəal iştirakçısı 
olan Azərbaycan qadınının cəmiyyətdə rolu xeyli artıb. Bu gün 
respublikamızda əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qo-
yulan dövlət-qadın siyasəti Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
layiqincə həyata keçirilir.

“Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Meh-
riban Əliyevanın ölkəmizin bu günü və gələcəyi üçün gördüyü 
işlər, ölkəmizin tərəqqisinə verdiyi töhfələr hər bir Azərbaycan 
qadını üçün nümunədir”, – deyə sözünə davam edən Mehman 

İsmayılov vurğulayıb ki, Mehriban Əliyeva beynəlxalq aləmdə 
öz siyasi və ictimai fəaliyyəti ilə Azərbaycan qadınlarını ən yük-
sək səviyyədə təmsil edir. O, öz geniş fəaliyyəti ilə beynəlxalq 
aləmdə Azərbaycan qadınının nüfuzunu daha da yüksəklərə 
qaldırıb.

Tədbirdə çıxış edən nazirliyin qadın əməkdaşları ölkədə 
uğurla reallaşdırılan dövlət-qadın siyasəti və ümumilikdə qadın-
lara göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə rəhbərliyinə minnət-
darlıqlarını bildiriblər.

Çıxışlardan sonra övqəladə Hallar Nazirliyinin strukturla-
rında çalışan vəzifə borcunu layiqincə yerinə yetirərək xüsusi 
fərqlənmiş 100 nəfər qadın əməkdaş HN işçilərinin Həmkarlar 
İttifaqı tərəfindən fəxri fərman və qiymətli hədiyyələrlə mükafat-
landırılıb.

Füzulidə mindən çox çinar və Eldar şamı əkilib
Füzuli rayonunda ulu öndər Heydər Əliyevin 100 illiyi münasibətilə 

ağacəkmə aksiyası keçirilib.

Aksiyada şəhid 
ailələri və qazilər, inzibati 
ərazi dairələri üzrə 
icra nümayəndəlikləri, 
ictimaiyyət nümayəndələri 
iştirak ediblər. Aksiya 
rayonun Əhmədbəyli, 
Kürdmahmudlu, Alıxanlı, 
Kərimbəyli, Arayatılı, 
Əhmədalılar kəndlərini 
əhatə edib. mumilikdə 
ağacəkmə aksiyası zamanı 
920 ədəd çinar, 200 ədəd 
Eldar şamı əkilib.

Yeni əkilmiş ağaclara 
aqrotexniki qulluq göstərilib.

Sürixdə Azərbaycan–Türkiyə 
birgə yubiley təntənəsi

İsveçrənin Sürix şəhərində müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu, 
xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının və Türkiyə 
Cümhuriyyətinin qurulmasının 100 illiyi münasibətiləyubiley əmərasimi, 
“Xəzərdən Egeyə – unudulmayan əsərlər” adlı konsert proqramı təşkil olunub.  

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi-
nin dəstəyi, İsveçrə Azərbaycanlıları 
Dostluq, Mədəniyyət və Həmrəylik Cə-
miyyətinin təşkilatçılığı və Sürix Türk 
Musiqi Cəmiyyətinin iştirakı ilə təşkil 
edilən yubiley konsertində diplomatik 
korpusun, Azərbaycan və türk icmaları-
nın, yerli ictimaiyyətin və KİV-lərin nü-
mayəndələri iştirak ediblər.   

Azərbaycanın İsveçrədəki səfiri 
uad İsgəndərov və Diasporla İş üzrə 

Dövlət Komitəsi sədrinin müavini Vaqif 
Seyidbəyov iki tarixi yubileyin eyni vaxt-
da qeyd olunmasını əlamətdar hadisə 
kimi qiymətləndiriblər. Səfir ulu öndərin 
müasir dövlətimizin qurucusu kimi tarixi 
rolundan söz ətraflı açıb. Sədr müavini 
isə dünyanın müxtəlif ölkələrində fəa-
liyyət göstərən diaspor təşkilatlarının 
görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevə 
həsr olunan silsilə tədbirlər keçirdiyini 
qeyd edib.

Mərasimdə ölkəmizin diaspor təşki-
latlarının sistemli və mütəşəkkil fəaliy-
yətinin əsasının görkəmli dövlət xadimi 
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulduğu, bu 
siyasətin Azərbaycan Prezidentinin töv-
siyyələri, diqqət və qayğısı sayəsində 
uğurla davam etdirildiyi vurğulanıb.

Mərasimin bədii hissəsində Sürix 
Türk Musiqi Cəmiyyəti xorunun ifasın-
da konsert proqramı təqdim edilib. Xor-
meyster Pınar Dönmezin rəhbərliyi ilə 
xorun və Türkiyədən gəlmiş sənətçilərin 
ifasında “Ölkəm”, “Ayrılıq”, “Nərədəsən 
sən”, “Yəmən türküsü”, “İncəcikdən bir 
kar yağar”, “Qubanın ağ alması”, “Sənə 
də qalmaz”, “Nazəndə sevgilim”, “Məm-
ləkətim” və s. əsərlər səsləndirilib. 

Tədbir çərçivəsində Türkiyədə baş 
vermiş zəlzələdən zərərçəkənlər üçün 
ianə toplanıb.

“Xalq qəzeti”



8 mart 2023-cü il, çərşənbə6 İQTİSADİYYAT

Tarixi köklərə əsaslanan strateji tərəfdașlıq
Azərbaycan–Macarıstan əlaqələri getdikcə genişlənir, 

iqtisadi sahədə yüksək nəticələr əldə edilir. Prezident İlham 
Əliyevin bu ölkəyə cari ilin yanvar ayında səfəri çərçivəsində 
imzalanan sənədlər də ikitərəfli əməkdaşlığın davamlı 
şəkildə möhkəmlənməsini şərtləndirir. 

Dövlətimizin başçısı mar-
tın 6-da Macarıstanın iqtisadi 
inkişaf naziri Marton Nadı qə-
bul edərkən bu barədə ətraflı 
danışıb. Ölkə rəhbəri M.Nadın 
bu səfərinin əldə olunan razılı-
ğa əsasən gələcək əməkdaş-
lıq istiqamətlərinin müəyyən-
ləşdirilməsi üçün yaxşı imkan 

yaratdığını bildirib. 
Həmin gün iqtisadiyyat na-

ziri Mikayıl Cabbarovla Maca-
rıstanın iqtisadi inkişaf naziri 
arasında keçirilən görüşdə də 
iki ölkə arasında energetika, 
sənaye, nəqliyyat, informasi-
ya texnologiyaları, kənd təsər-
rüfatı, ticarət və s. sahələrdə 
əlaqələrin gücləndirilməsi 
üçün əlverişli şərait olduğu və 
bu potensialın reallaşdırılması 
məqsədilə zəruri tədbirlər gö-
rüldüyü vurğulanıb. 

Bütün bunlar onu göstə-
rir ki, iki ölkə arasında siya-
si-iqtisadi əlaqələr yüksək 
səviyyədədir, müxtəlif sahələr 
üzrə əməkdaşlıq münasibət-
ləri strateji tərəfdaşlıq ruhun-
da inkişaf edir. mumiyyətlə, 
bu dost dövlət Azərbaycanın 
Avropa İttifaqında ən etibarlı 
tərəfdaşlarından biridir.

Bu gün ölkələrimiz arasın-
da iqtisadi əlaqələrdə davamlı 
inkişaf özünü qabarıq büruzə 
verir. Geniş iqtisadi potensi-
ala malik bu dövlətlərin iqti-
sadi əməkdaşlığının daha da 
genişlənməsində imzalanmış 
strateji tərəfdaşlıq haqqında 

Birgə Bəyannamə, habelə 
iqtisadi sahəni əhatə edən 
bir sıra digər sənədlər əhə-
miyyətli baza rolunu oynayır. 
Azərbaycanda 21 Macarıstan 
investisiyalı şirkətin fəaliyyət 
göstərməsi, bu ölkənin res-
publikamıza 1,1 milyard ABŞ 
dolları məbləğində, Azərbay-

canın isə dost ölkəyə 1 ,1 
milyon ABŞ dolları həcmində 
investisiya yatırması bunun 
məntiqi nəticəsidir.

Son illər ərzində iki ölkə 
arasında ticarət əlaqələri də 
dinamik şəkildə genişlənib. 
Belə ki, 2021-ci ildə Azərbay-
can ilə Macarıstan arasın-
da ümumi ticarət dövriyyəsi 
3 ,16 milyon  ABŞ dolları təş-
kil edib. Ötən il isə bu göstərici 
47,4 milyon ABŞ dolları səviy-
yəsinə yüksəlib. Bununla da, 
hesabat ilində əmtəə dövriy-
yəsi 2021-ci illə müqayisədə 
34, 1 faiz artıb. 

İki ölkə arasında nəqliyyat, 
tranzit və logistika sahələrində 
də əməkdaşlıq daim diqqət-
də saxlanılıb. Bu məqsədlə 
2022-ci ildə Ələt Azad İqtisadi 
Zonası və Macarıstan İxracın 
Təşviqi Agentliyi arasında An-
laşma Memorandumu imza-
lanıb. Eyni zamanda, dəmir 
yolları vasitəsilə artıq Maca-
rıstandan Azərbaycana, həm-
çinin əks istiqamətə yüklərin 
ötürülməsinə başlanılıb. 

Hazırda Macarıstan şirkət-
ləri tərəfindən işğaldan azad 

edilmiş Azərbaycan ərazilərin-
də aparılan bərpa-quruculuq 
işlərinə böyük maraq göstə-
rilir, bununla bağlı ölkəmizə 
müvafiq layihələr təqdim edi-
lir. Dost dövlət düşməndən 
təmizlənmiş torpaqlarımızda 
minatəmizləmə əməliyyatında 
da dəstəyini əsirgəmir. Maca-

rıstanın bu məqsədlə Azər-
baycana 2  min avro ianə et-
məsi də bunun bariz ifadəsidir. 

Macarıstan Azərbaycan ilə 
enerji sahəsində də əməkdaş-
lığa böyük əhəmiyyət verir və 
Avropanın enerji təhlükəsiz-
liyinin təminatında ölkəmizin 
oynadığı mühüm rolu daim 

təqdir edir. Bu ölkə Cənub 
Qaz Dəhlizi CQD  layihəsini 
dəstəkləyir və ona qoşulma-
sının əhəmiyyətini yüksək 
dəyərləndirir. 

Yeri gəlmişkən, burada bir 
məqamı da xatırladaq. Döv-
lətimizin başçısı İlham Əliyev 
və Avropa Komissiyasının 
prezidenti xanım rsula on 
der Lyayen tərəfindən 2022-ci 
ilin iyulun 1 -də enerji sahə-
sində Strateji Tərəfdaşlığa 
dair Anlaşma Memorandumu 
imzalanıb. Sənədə əsasən 
Azərbaycan 2027-ci ilə qədər 
təbii qazın təchizat həcmini ən 
azı iki dəfə artırmağı planlaş-
dırıb. Bu sənəd, eyni zaman-
da, Azərbaycan ilə Avropa 
İttifaqı arasında bərpaolunan 
enerji sahəsində əməkdaşlı-
ğın inkişaf etdirilməsini qarşı-
ya mühüm vəzifə kimi qoyub. 
Həmçinin ötən il dekabrın 17-
də Buxarestdə Azərbaycan, 
Macarıstan, Rumıniya və Gür-
cüstan hökumətləri arasında 
“yaşıl enerji” sahəsində stra-
teji tərəfdaşlığa dair müvafiq 
saziş imzalanıb. Saziş bu 
ölkələr arasında “yaşıl ener-
ji”nin ötürülməsi məqsədilə 
Gürcüstan və Qara dənizdən 
keçəcək sualtı elektrik enerjisi 
kabelinin çəkilməsi Qara də-
niz sualtı elektrik enerjisi xətti  
layihəsinin reallaşdırılmasını 
nəzərdə tutub. 

Bu layihənin implementasi-
yası region və Avropa bazarla-
rı arasında elektrik enerjisinin 
ixracı imkanlarının genişləndi-
rilməsi, eləcə də Xəzər dənizi-
nin Azərbaycan sektorundakı 
böyük külək enerjisi potensi-
alı sayəsində Avropanın enerji 
təhlükəsizliyinin diversifikasi-
yası baxımından mühüm rol 
oynayacaq.

Bütün bunlar onu göstərir 
ki, iqtisadi-geostrateji üstün-
lüklərdən səmərəli yararlan-
maqla yüksək inkişaf mərhələ-
sinə qədəm qoyan və Cənubi 
Qafqazın lider dövlətinə çev-
rilən Azərbaycan Macarıstan 
ilə münasibətlərin inkişafına 
xüsusi önəm verir. 

Vaqi  AY AMOV, 
alq q ti

Son illər ölkəmizdə həyata keçirilən uğurlu aqrar siyasət, 
regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramlarına 
uyğun olaraq yaradılan infrastruktur, fermerlərə göstərilən 
maliyyə dəstəyi, aqrar sektorda tətbiq edilən vergi güzəştləri 
əkin-biçin adamında təşəbbüskarlığı və sabaha  inamı xeyli 
artırıb. Məhz bu inamın nəticəsidir ki, hazırda aqrar sektorda 
qabaqcıl texnologiyalara və müasir innovativ idarəetmə 
sisteminə əsaslanan yeni tipli müəssisələr yaradılır. 

Bu baxımdan Azərbaycanda 
fəaliyyət göstərən aqroparklar 
xüsusi qeyd edilməlidir. Ölkə-
nin kənd təsərrüfatının inkişafı 
məqsədilə işlənib hazırlanmış 
yeni  konsepsiyanın mühüm 
istiqamətlərindən sayılan aqro-
parklar ərzaq təhlükəsizliyinin 
təminatında, regionların tarazlı 
inkişafının və əhalinin məşğul-
luq səviyyəsinin yüksəldilməsin-
də mühüm rol oynayır. 

Aqroparklarda istehsalçı, 
emalçı və istehlakçı arasın-
da inteqrasiya münasibətləri 
formalaşdırılır ki, bu da kənd 
təsərrüfatında yüksək məhsul-
darlığın əldə olunmasına imkan 
yaradır. Bu müəssisələr aqrar 
sahədə inkişafı sürətləndirmək-
lə yanaşı, idxaldan asılılığın 
azaldılmasına, eləcə də ölkənin 
ixrac potensialının artırılmasına 
və milli brendlərin yaradılması-
na mühüm töhfələr verir.

Azərbaycanda aqroparklar 
2014-cü ildən etibarən Prezi-
dent İlham Əliyevin tapşırığına 
əsasən ərzaq təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi, işsiziliyin ara-
dan qaldırılması və idxaldan 
asılılığın azaldılması məqsədilə 
yaradılıb. Ölkədə mövcud aqro-
parkların fəaliyyətinə nəzarət 
İqtisadiyyat Nazirliyinin nəzdin-
də İqtisadi Zonaların İnkişafı 
Agentliyi İZİA  tərəfindən hə-
yata keçirilir. Agentlik respubli-
kada fəaliyyət göstərən sənaye 
parklarının, sənaye məhəllələ-
rinin və aqroparkların idarə 
edilməsinin təkmilləşdirilməsi 
məqsədilə dövlət başçısının 22 
yanvar 2021-ci il tarixli fərmanı 
ilə yaradılıb.

Hazırda respublikamızın 
32 rayonu üzrə 1 aqropark və 
iri fermer təsərrüfatı fəaliyyət 
göstərir. mumi ərazisi 240 min 
kvadratmetr təşkil edən aqro-
parkların layihə dəyəri 2,4 mil-
yard manatdır. Aqropark və iri 

fermer təsərrüfatlarının 34-ü bit-
kiçilik, 14-ü bitkiçilik və heyvan-
darlıq, 1-i heyvandarlıq fəaliyyəti, 
2-si isə çeşidləmə-qablaşdırma, 
emal və logistika sahələri üzrə 
ixtisaslaşıb. Ötən müddətdə 
aqroparklara 1,4 milyard manat 
özəl sərmayə qoyulub. 

Ölkədə aqroparkların yara-
dılması 2022-ci ildə də davam 
edib. İl ərzində fəaliyyətə başla-
mış aqroparkların 10-u heyvan-
darlıq sahəsinə aid olub. Həmin 
müəssisələrdə isə 36,9 min ton 
süd və 2,3 min ton ət istehsal 

olunub. Bu barədə İZİA İdarə 
Heyəti sədrinin müavini Zamir 
Dibirov qurumun 2022-ci ilin ye-
kunlarına həsr olunmuş  mətbu-
at konfransında məlumat verib. 

Xatırladaq ki, aqroparklarda 
digər kənd təsərrüfatı müəs-
sisələrində olduğu kimi,    vergi 
güzəştlərindən, subsidiyalar-
dan, güzəştli kredit və lizinqdən 
yararlanılır.   Bununla yanaşı, 
dövlət tərəfindən digər mühüm 
dəstək tədbirləri də həyata keçi-
rilir. Ötən müddətdə investisiya 
təşviqi sənədi almış 27 aqro-
parkdan 26-na texnikanın, tex-
noloji avadanlıqlar və qurğuların 
idxalına görə 44,7 milyon manat 
dəyərində güzəşt tətbiq olunub. 
Eyni zamanda, 2  aqroparkın 
yaradılması və ya fəaliyyətinin 
genişləndirilməsi üçün 19  mil-
yon manat güzəştli kredit verilib. 

Ölkəmizdə aqroparkların 
fəaliyyətinin genişləndirilməsi 
məqsədilə bir sıra əlavə təd-

birlərin görülməsi planlaşdırı-
lır. Həmin tədbirlər sırasında 
aqroparkların ərazisində emal 
müəssisələrinin yaradılması 
ideyası xüsusi qeyd edilməlidir.   
Z.Dibirovun bildirdiyinə görə, 
artıq “Yevlax Pilot Aqropark”ın 
ərazisində emal müəssisənin 
yaradılması nəzərdə tutulur. 
Ərazisinin genişliyi ilə seçilən 
bu pilot təsərrüfat 2  hektar 
sahəni əhatə edir. 

Aqroparkın əkinə yararsız 
129 hektar hissəsinin təyinatı 
dəyişdirilərək burada emal zo-
nası yaradılacaq. Həmin  ərazi 
bütün zəruri infrastrukturla tə-
min ediləcək. 

Xatırladaq ki, 2021-ci ildə 
yaradılmış aqroparkda prioritet-
ləşdirilmiş məhsulların əkini hə-
yata keçirilir. Həmin məhsulların 
da məhz elə aqroparkın ərazi-
sində emalı məqsədyönlü sayı-
lır. Yeni yaradılacaq müəssisə-
də isə, əsasən, ərzaq və aqrar 
məhsulların emalı gözlənilir.

İZİA İdarə Heyəti sədrinin 
müavini, həmçinin bildirib ki, 
gələcəkdə aqroparkların ərazi-
sində meyvəçilik, toxumçuluq, 
süd məhsulları üzrə də emal 
müəssisələri yaradıla bilər. Bu 
da investorların marağından irə-
li gəlir. Belə olan təqdirdə inves-
torların aqroparkların sahibləri 
ilə birgə emal müəssisələrinə 
böyük həcmdə investisiya yatı-
racaqları gözlənilir.   

Yeri gəlmişkən, aqroparkla-
rın gələcək inkişafı və onların 
kənd təsərrüfatında lokomotiv 
rolunu oynaması üçün əsas is-
tiqamətlər müəyyənləşdirilib. Bu 
barədə İZİA-nın İdarə heyətinin 
sədr müavini gələcəkdə aqro-
parkların ixtisaslaşmasına nail 
olmaq üçün onların klasterləşdi-
rilməsinin nəzərdə tutulduğunu 
bildirib.  

Z.Dibirov ölkədə fəaliyyət-
lərində nöqsanlar aşkarlan-
mış aqroparkların statuslarının 

ləğv olunacağı ilə bağlı xəbər-
lərə də aydınlıq  gətirib. “Bu 
məqsədlə hazırda ölkədə fəa-
liyyət göstərən aqroparkların 
müəyyən qiymətləndirilməsi 
aparılır. Araşdırma ilə onların 
biznes-planlarına uyğun fəaliy-
yət göstərmələri, torpaq sahələ-
rindən düzgün istifadə etmələri 
aydınlaşdırılır. Qiymətləndirmə 
aqroparkların reyestrinin yara-
dılması ilə bağlıdır. İndiyədək 
həmin aqroparklar müraciətlər 
əsasında təşkil olunub. Lakin 
artıq aqroparkların hüquqi çər-
çivəsi müəyyənləşib, əsasnamə 
qəbul edilib. Hazırda reyestrinin 
yaradılması istiqamətində işlər 
aparılır”– deyə o vurğulayıb.  

Z. Dibirov, həmçinin bildirib 
ki, aqroparklar reyestrə salı-
nandan sonra onlara qeydiyyat 
şəhadətnaməsi veriləcək. Bu 
da İqtisadi Zonaların İnkişafı 
Agentliyi ilə aqroparklar arasın-
da əməkdaşlığı asanlaşdıracaq. 
Gələcək əməkdaşlıq çərçivəsin-
də isə aqroparkların və iri fermer 
təsərrüfatlarının qarşılaşdığı 
institusional və fərdi problemlə-
rinin həllinə kömək göstəriləcək. 
Bu zaman istehsal və  satış pro-
sesi ilə bağlı məsələlərlə yana-
şı, aqroparkların maliyyə resus-
larına çıxış imkanlarının daha 
da asanlaşdırılmasına dəstək 
kimi məsələlər də yer alacaq.  

Göründüyü kimi, dövlətin 
sahibkarlığın inkişafı istiqamə-
tində həyata keçirdiyi dəstək 
tədbirlərindən maksimum ya-
rarlanmağa çalışan fermerlər 
aqrar sahədə intensiv texno-
logiyaların tətbiqi ilə yeni tipli 
müəssisələrin yaradılmasına 
daha çox həvəs göstərirlər. Bu 
da daxili bazarda ərzaq bolluğu-
na təminat yaratmaqla yanaşı, 
ixracın coğrafiyasının da getdik-
cə genişlənməsinə səbəb olur.

Mir a r YA A ,  
alq q ti

Tovuzun sərhəd 
kəndlərinə  

içməli su verilir
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevin təsdiqlədiyi 
regionların sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramına uyğun olaraq Tovuz 
rayonunun sərhədyanı bölgəsində 
yerləşən 7 kəndinin içməli su təchizatı 
yaxşılaşdırılır. Dövlət investisiyası 
hesabına həyata keçirilən layihə 
rayonun Ağdam, Vahidli, Aşağı Öysüzlü, 
Yuxarı Öysüzlü, Əlibəyli, Hacıallı və 
Mülkülü kəndlərini əhatə edir. 

Təsdiqlənmiş layihəyə uyğun 
olaraq Ağdam və Vahidli kəndlərinə 
içməli su mövcud drenaj qurğusu və 
bulaqlardan, Əlibəyli, Hacıallı, Mül-
külü, Yuxarı Öysüzlü və Aşağı Öy-
süzlü kəndlərinə isə yeni qazılacaq 
7 subartezian quyusundan veriləcək. 
Quyu sularının təmizlənməsi üçün 
xlorator qurğusu, nasos stansiyaları 
və su anbarlarının inşası da nəzərdə 
tutulub. Layihəyə əsasən, əhalinin 
ümumi istifadəsi üçün bulaqlar qu-
raşdırılacaq. 

Hazırda quyulararası, magistral 
və şəbəkə su xətlərinin, həmçinin 
anbarların tikintisi davam etdirilir. 
İndiyədək 31 kilometr uzunluğunda 
magistral su kəmərlərinin 13 kilo-
metrlik hissəsi inşa edilib. Eyni za-
manda, 1 0 kilometr şəbəkə su xət-
lərinin 111 kilomerlik hissəsi tikilib. 
Layihə çərçivəsində Tovuz rayonu-
nun 7 kəndində əhalinin ümumi isti-
fadəsi üçün 690 ədəd bulağın quraş-
dırılması nəzərdə tutulub.

Tikinti-quraşdırma işlərinin 2023-
cü ilin yay aylarında başa çatdı-
rılması nəzərdə tutulur. Layihənin 
icrası Tovuz rayonunun 7 kəndində 
20 minədək sakinin içməli su təchi-
zatının yaxşılaşdırılmasına imkan 
yaradacaq. 

 “Xalq qəzeti”

Bir ildə 65 milyon 
ədəd şüşə qab 
“Qaradağ Şüşə Zavodu” 

ASC-də istehsalın həcminin 
genişləndirilməsi istiqamətində 
mühüm tədbirlər həyata keçirilir. 
Bu da müəssisənin sutkalıq 
istehsal gücünün artırılmasına 
imkan yaradır. Hazırda sutkada 
130 min ədəd şüşə qab istehsal 
edən zavodun illik buraxıcılıq 
qabiliyyəti 65 milyon ədədə çatıb. 
Bu barədə ASC-nin istehsalat 
sexinin direktoru Nəsrullah 
Ağasıyev məlumat verib.  

Ölkədə məşğulluğun təminatına 
mühüm töhfələr verən “Qaradağ 
Şüşə Zavodu” ASC-də ötən müd-
dətdə 210 nəfər daimi işlə təmin 
olunub. 

Bu yaxınlarda “Qaradağ Şüşə 
Zavodu” ASC yerli şirkətlərlə 3  
milyon şüşə qabın istehsalı üzrə 
müqavilələr imzalayıb. Həmin 
müqavilələrin 2023-cü ilin doqquz 
ayı ərzində həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulur.

Yeri gəlmişkən, Qaradağ şüşə 
zavodunun səhmlərinin  faizi 
investisiya müsabiqəsinə çıxarı-
lacaq. Azərbaycan Respublikası 
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əm-
lak Məsələləri Dövlət Xidmətinin 
özəlləşdirmə şöbəsinin rəisi Əziz 
Mirzəyevin bildirdiyinə görə, bu 
məqsədlə özəlləşdirmə komissiya-
sı yaradılıb. Komissiya  investisiya 
müsabiqəsinin layihəsini hazırla-
maqla yanaşı, onun məbləğini və 
şərtlərini müəyyənləşdirir.  

“Xalq qəzeti”

l i  Mİ OV, 
 iqti a p rt

Macarıstanın Azərbay-
cana yatırdığı investisi-
yanın respublikamızın bu 
ölkəyə qoyduğu sərmayə-
dən  dəfə çox olması 
1,1 milyard dollar və 1  

milyon dollar , Ələt Azad 
İqtisadi Zonası ilə Macarıs-
tan İxracın Təşviqi Agentliyi 
arasında Anlaşma Memo-
randumunun imzalanma-
sı, işğaldan azad olunmuş 
ərazilərimizdə minatəmiz-
ləmə fəaliyyətinə dəstək 
məqsədilə 2  min avro ianə 
etməsi və digər çoxsaylı 
məqamlar tərəflər arasın-
da iqtisadi münasibətlərin 
dinamik inkişafından xəbər 
verir.

Amma bu ölkələr ara-
sında iqtisadi münasibət-
lərin birinci göstəricisi olan 
ticarət dövriyyəsidir ki, bu, 
real potensialdan çox aşa-
ğıdır. Baxmayaraq ki, 2022-
ci ildəki dövriyyə 2021-ci 
illə 3  milyon dollar  müqa-
yisədə 3  faizədək artaraq 
47,4 milyon dollara çatıb, 
amma bu mövcud potensi-
aldan qat-qat aşağıdır. Po-
tensialın ən böyük hissəsi 
isə enerji təchizatı üzrədir.

Macarıstan ixrac və 
idxala görə sıralamada ən 
balanslı mövqeyə malik 
ölkədir, ixrac üzrə dünyanın 
3 -ci ən böyük ixracatçısı, 
idxal üzrə isə 34-cü ən bö-
yük idxalatçısıdır. Düzdür, 
Rusiya– krayna müharibə-
si mövcud vəziyyətə mən-
fi təsir göstərir, müəyyən 
ciddi problemlər yaradır. 
Bu çətinliklərin aradan qal-

dırılmasında Azərbaycan 
önəmli rol oynayır. Çünki 
Avropaya çatmış TAP qa-
zının Yunanıstanın qonşu 
ölkələrinə daxili konnektor-
lar vasitəsilə çatdırılması 
məsələsində Macarıstan 
da ciddi istəklidir. 

Hazırda Yunanıstan–
Bolqarıstan arasında olan 
konnektor 3,  milyard kub-
metr qaz ötürə bilsə də, 
onun  milyard kubmetrə-
dək artırılması imkanı var. 
Bu isə digər ölkələrdən 
keçərək Macarıstanın da 
qaz təchizatını artırmağı 
şərtləndirir. 

Macarıstan, həm də 
ötən ilin sonu Azərbaycanla 
Rumıniya və Gürcüstanın 
iştirakı ilə dördtərəfli saziş 
imzalayıb. Anlaşmaya görə, 
Azərbaycanda alternativ 
enerji mənbələri hesabına 
istehsal olunmuş elektrik 
enerjisinin Qara dənizin 
dibi ilə çəkiləcək kabel va-
sitəsilə Avropya nəql edilə-
cəyi nəzərdə tutulub. Bu 
layihənin uğurlu təchizatı 
üçün Azərbaycanda möv-
cud resurslar içərisində ən 
böyük rolu Xəzər dənizinin 
1 7 qiqavatlıq külək enerji-
si potensialının oynayacağı 
proqnozlaşdırılıb. 

Sənaye Parkı “Made in Azerbaijan” 
coğrafiyasını genişləndirir

İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin idarəçiliyində 
olan Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidenti “Alco” 
MMC bir sıra ölkələrə sürtkü yağlarının ixracına 
başlayıb.

Adıçəkilən agentliyin 
məlumatında daha sonra 
“Alco” MMC-nin ilk dəfə Ru-
mıniya, Çexiya, Latviya, Lit-
va və İordaniyaya yağ ixrac 
etdiyi və  həmin ölkələrə il 
ərzində 10 min tondan çox 
məhsul göndəriləcəyinin 
nəzərdə tutulduğu bildirilir.  

Məlumatın sonunda 
“Alco”da 1 0 növdən çox 
sürtkü yağı istehsal olundu-
ğu, bu   məhsulların daxili 
bazarla yanaşı, 30-dan çox 
ölkəyə “Made in Azerba-
ijan” brendi ilə çıxarıldığı 
qeyd edilir.

“Xalq qəzeti”

Ekspert rəyi 

Aqroparkların ölkənin ixrac potensialına töhfəsi
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Milli Məclisdə media subyektlərinin gəlir vergisindən 
azad olunmasına dair qanun layihəsi təsdiqləndi
Dünən Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə Milli Məclisin 2023- cü il yaz sessiyasının növbəti 

iclası keçirildi. Sədr əvvəlcə martın 5-də erməni silahlı birləşmələri tərəfindən qanunsuz 
istifadə edilən Xankəndi–Xəlfəli–Turşsu yolunda törədilmiş təxribat barədə məlumat verdi.  
Bildirdi ki,  bu hadisə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya rəhbərlərinin 2020-ci il 10 noyabr 
tarixli üçtərəfli Bəyanatının bütün bəndlərinin tamamilə və qeyd-şərtsiz yerinə yetirilməsi 
zərurətini bir daha göstərir. 

S.Qafarova  dedi ki,  bu təxribatın qar-
şısının alınması zamanı bizim iki əsgəri-
miz şəhid olmuşdur. Həmçinin yaralanan 
hərbçimiz var.  Deputatlar erməni silahlı 
birləşmələrinin törətdikləri təxribatları  
pislədilər. 

Plenar iclasın gündəliyinə  13 məsələ 
daxil edilmişdi. Sonra  Azərbaycan Res-
publikasının İnsan hüquqları üzrə Müvək-
kilinin ombudsmanın  illik məruzəsi din-
lənildi.

“Sosial sığorta haqqında” və “İşsiz-
likdən sığorta haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının qanunlarında  dəyişiklik 
edilməsi barədə  qanun layihələrinin qəbu-
lundan sonra  Azərbaycan Respublikasının 
İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik 
edilməsi haqqında qanun layihəsi üçüncü 
oxunuşda  təqdim edildi.  Layihədə diqqət 
çəkən məqamlardan biri də Azərbaycanda 
jurnalistlərin peşəkar  fəaliyyətinə qanun-
suz müdaxilə edənlərin 00 manatadək cə-
rimələnməsinə dair  dəyişiklik idi. Bununla 
bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişik-
lik layihəsi  oxunuşda qəbul edildi. 

Azərbaycan Respublikasının Vergi 
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası qanununun la-
yihəsi üçüncü oxunuşda qəbul edildi. Bu-
nunla da  Azərbaycanda media subyektlə-

rinin əldə etdikləri gəlirlərin vergidən azad 
olunması məsələsi təsdiqləndi. 

Qanun layihəsinə əsasən, media sub-
yektlərinin kütləvi informasiyanın dərc 
olunması və və ya  yayımlanması olan 
fiziki jurnalistlər istisna olmaqla  və ya 
hüquqi şəxslərin  öz fəaliyyətləri nəticə-
sində əldə etdikləri gəlirlərin, o cümlədən 
reklam gəlirlərinin gəlir vergisindən, mən-
fəət vergisindən və sadələşdirilmiş vergi-
dən azad edilməsi təklif edildi. Məcəlləyə 
dəyişiklik  2023-cü il yanvarın 1-dən tətbiq 
olunmaqla 3 il müddətində qüvvədə olacaq 
və audiovizual media subyektlərinə şamil 
olunmayacaq.

Gündəliyə çıxarılan digər qanun la-
yihələrinin müzakirəsindən sonra müvafiq 
qərar qəbul edildi. 

İclasın sonunda  Milli Məclisin Səd-
ri deputatları  Yel çərşənbəsi və 8 Mart 
Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə 
təbrik etdi. 8 Mart Qadınlar Günü münasi-
bətilə Azərbaycan Respublikasının Birinci  
vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva-
ya Milli Məclis adından təbrik məktubu 
göndərildi.

Bununla da Milli Məclis öz işini başa 
çatdırdı.

liqi t LOV,  
alq q ti

Türk Akademiyası qardaş 
xalqların mənəvi xəzinəsidir

2010-cu ildə yaradılmış və 2014-cü ildən beynəlxalq təşkilat statusu almış 
Beynəlxalq Türk Akademiyası türk dövlətləri arasında elmi-mədəni inteqrasiya 
prosesini həyata keçirən qurumlardan biridir. Müsahibimiz Türk Dövlətləri 
Təşkilatının ötən ilin sonunda Səmərqənddə keçirilmiş IX Zirvə görüşündə bu 
qurumun yeni prezidenti seçilmiş soydaşımız, akademik Şahin Mustafayevdir.

– Şahin müəllim, yaxın illərdə 
Türk Akademiyasında hansı tədbirlər 
həyata ke iriləcək  

– Beynəlxalq Türk Akademiyasının 
fəaliyyəti dilçilik, tarix, arxeologiya, et-
noqrafiya, eləcə də humanitar və ictimai 
elmlərin bir neçə sahəsini əhatə edir. 
2023-cü il və yaxın gələcəkdə, ilk növ-
bədə, qardaş xalqlarımızın dil sahəsin-
də yaxınlaşması prioritet məsələlərdən 
olduğu üçün bu il ortaq terminologiya-
nın yaradılması istiqamətində müasir 
türk dillərində işlənən terminlərin müqa-
yisəli lüğətlərini hazırlayıb nəşr etməyi 
planlaşdırırıq. 

Termin birliyinin təmin edilməsi ilə 
qarşılıqlı əlaqə və anlaşma səviyyəsi 
daha da artacaq. Digər tərəfdən ortaq 
türk terminologiyasının formalaşması 
həm də türk elmi dilinin inkişafına təkan 
verəcəkdir. Çünki elmi dilin bünövrəsini 
də nəticədə terminlər təşkil edir.

Başqa bir layihəmiz “Avrasiyanın 
türkdilli toponimləri” layihəsidir. 

2023-cü ildə həyata keçirəcəyi-
miz digər layihə isə “Türk dünyasının 
müqəddəs yerləri” adlanır. Məqsədi-
miz türk dünyası üçün əhəmiyyətli olan 
müqəddəs yerləri özündə əks etdirən 
atlası hazırlamaq və qardaş xalqlarımı-
zın tarixi bağlarını bir daha ortaya çıxar-
maqdır. 

Digər mühüm layihəmiz XIX–XX əs-
rin əvvəllərində türk maarifçi mütəfək-
kirləri ilə bağlı bioqrafik toplunun ha-
zırlanmasıdır. Məqsəd türk maarifçilik 
hərəkatının tarixində mühüm rol oyna-
mış mütəfəkkirlər haqqında bioqrafik 
məlumatlar vermək, onların ideyaları və 
xidmətləri barədə bilgiləri ümumiləşdir-
məklə yanaşı, bu görkəmli şəxsiyyət-
lərin bir-biri ilə əməkdaşlıq və qarşılıqlı 
əlaqəsini bir daha tədqiq etməkdir. 

 “Avrasiyada əski türk bədizləri daş 
heykəlləri  kataloqu” adlanan daha bir 
layihəmiz isə Monqolustandan Şərqi 
Avropaya qədər uzanan geniş coğrafi-
yada qədim türklərin maddi-mədəniy-
yətinin mühüm bir parçası olan daşdan 
hazırlanmış insan heykəllərini araşdır-
mağı nəzərdə tutur. “Türk dünyasının 
100 məşhur şəxsiyyəti” başlıqlı layihə-
mizin icrası da davam etdiriləcək. Yuxa-
rıda sadalananlardan əlavə, türk xalqla-
rının ortaq tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı 
bir sıra digər tədqiqat layihələrimiz də 
nəzərdə tutulur.

– Akademiyanın arxeolo i tə-
dqiqatları xüsusi maraq doğuran 
sahələrdəndir. 

– 2022-ci il Akademiyanın arxeolo-
ji tədqiqatları baxımından uğurlu bir il 
olmuşdur. Monqolustanın Nomqon va-
disində Türk Akademiyası və Monqo-
lustan Elmlər Akademiyası Arxeologiya 
İnstitutunun birgə apardığı qazıntılar nə-
ticəsində qədim türk dövrünə aid məq-
bərə kompleksi və kitabənin yuxarı his-
səsi aşkar olunmuşdur. Bundan başqa, 
bu il Sırdərya hövzəsindəki qədim oğuz 
şəhərlərində araşdırma aparmaq niyyə-
tindəyik. Hazırda bu işlərə hazırlıq mər-
hələsindəyik.

 l alq T r  A i a -
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– Akademiyanın dil və tarix sahələri 
üzrə fəaliyyətləri davam etdiriləcək. An-
caq bu il qeyd olunanlardan əlavə, iqti-
sadiyyat, siyasi elmlər və hüquq sahə-
sində də tədqiqatlara diqqət yetirmək 
niyyətindəyik. Beynəlxalq Türk Akade-
miyası artıq Türk Dövlətləri Təşkilatı 
Katibliyi ilə birlikdə “Türk dünyasında 
iqtisadi əməkdaşlıq və inteqrasiya” adlı 
proqramın icrasına başlamışdır. 

Akademiyanın dilçilik ilə bağlı iş-
ləri də davam etdiriləcək. T RKSOY 
və Türk Mədəniyyəti və İrsi ondunun 
da birgə təşkilatçılığı ilə bu il Bişkekdə 
“Beynəlxalq Türk Dili orumu” keçirilə-
cək. 

Beynəlxalq Türk Akademiyasının 
təşəbbüsü ilə 201 -ci ildə yaradılan 
Türk Dünyası Akademiyalar Birliyinin 
əhəmiyyətli bir qurum olduğunu hesab 
edirik. Bu platformanın işini canlandır-
maq istiqamətində səylərimizi artıraca-
ğıq. Bu il üçün planlaşdırdığımız digər 
mühüm bir tədbirimiz Şuşada keçirilə-
cək. Bildiyiniz kimi, bu il Şuşa şəhəri 
“Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı” 
elan olunub. Eyni zamanda, bu il Vil-
helm Tomsen tərəfindən qədim türk 
əlifbasının oxunmasının 130-cu ildönü-
müdür. Biz bu yubileyin işğaldan azad 
edilmiş Azərbaycan torpaqlarında qeyd 
olunmasını əlamətdar hesab edirik. Bu 
tədbiri üzv ölkələrin NESCO Milli Ko-
missiyaları ilə birlikdə təşkil edəcəyik. 

2023-cü ilin payızında türk xalqları-
nın ortaq tarixinə həsr olunan daha bir 
beynəlxalq konqresin keçirilməsini də 
planlaşdırırıq. Bu tədbir sırasında qə-
dim dövr və orta əsrlərdə türk dövlətçilik 
tarixi, tariximizin dövrləşmə problemləri, 
tariximizdə şəhər mədəniyyəti və köçə-
rilik komponentləri və digər mühüm elmi 
məsələlər müzakirə ediləcək.  

2023-cü il bütün türk dünyası üçün 
mühüm olan yubileylər və tarixlər ilə 
əlamətdar bir ildir. Onların arasında 
Əbureyhan Biruninin  anadan olma-
sının 10 0 illiyi, Sultan Bəybarsın 00 
illiyi, Ağqoyunlu zun Həsənin 600 illiyi, 
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 
Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi, Tür-
kiyə Respublikasının quruluşunun 100 
illiyininin keçirilməsini qeyd etmək ye-
rinə düşər. 

– Son vaxtlar ortaq türk əlifbası 
mövzusu yenidən gündəmdədir. 

– Ortaq əlifba məsələsi bundan 
sonra da prioritetimiz olacaq. Türk Aka-
demiyasının yaradılması haqqında Sa-
zişin 2-ci maddəsində Akademiyanın 
məqsəd və vəzifələri sırasında “bütün 
türk dilləri üçün istifadə olunacaq uyğun 
əlifbanın hazırlanması” göstərilmişdir. 
Həmçinin Türk Dövlətləri Təşkilatının 
İstanbul Zirvə Toplantısında qəbul edil-
miş “Türk dünyası 2040 vizyonu” sənə-
dindəki TDT-yə üzv dövlətlər arasında 
daha yaxşı ünsiyyətin qurulması üçün 
əlifba və terminologiya sahəsində birli-
yin təmin edilməsinə xüsusi diqqət ye-
tirilmişdir.

Cari ildə Türk Akademiyası nəzdin-
də “Ortaq əlifba komissiyası” yaradıla-
caq və komissiyanın ilk iclası Bişkekdə 
Türk Dil Qurumu ilə əməkdaşlıq çərçi-
vəsində, “Beynəlxalq Türk Dili orum” 
proqramı üzrə keçiriləcəkdir. 

Bizim əməkdaşlıq coğrafiyamız ge-
nişdir, Monqolustandan Pakistana qə-
dər türk dünyası ilə sıx tarixi əlaqələri 
olan ölkələrin akademik qurumları ilə 
birgə fəaliyyətimiz, layihələrimiz var.

stəlik, biz dünyanın türkologiya 
mərkəzləri və alimləri ilə əməkdaşlıq 
edirik, bu mövzuda bütün dünyaya açıq 
bir qurumuq. 

M a i i apar  
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Zəngəzur dəhlizinin  
Naxçıvan qapısı

Vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanın regionda 
yaratdığı yeni reallıqlardan biri də hazırda ən çox 
diqqət mərkəzində olan Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır. 
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin birgə 
imzaladıqları 2020-ci il 10 noyabr anlaşmasına əsasən, 
ölkəmizin qədim Zəngəzur ərazisindən Naxçıvana nəqliyyat 
və kommunikasiya xətlərinin açılması bu dəhlizin əsas 
hissəsini təşkil edir. Ümumiyyətlə, Zəngəzur dəhlizi layihəsi, 
təkcə Naxçıvanla Azərbaycanın digər bölgələri arasında 
nəqliyyat körpüsü deyil, region, həmçinin  Çin və Orta Asiya 
ölkələrini Azərbaycan – Türkiyə vasitəsilə Avropanın tranzit–
nəqliyyat xəttinə bağlayır.  
Azərbaycana gəldikdə isə 

Zəngəzur dəhlizi ölkəmizi Şərq 
və Qərb arasında mühüm qo-
vuşağa çevirir, o cümlədən 
ölkəmizin ayrılmaz tərkib his-
səsi olan Naxçıvan Muxtar 
Respublikasını faktiki olaraq 
nəqliyyat-kommunikasiya blo-
kadasından çıxarır. 

Bir neçə gün bundan əv-
vəl “Azərbaycan Dəmir Yolları” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 
QSC  təşkilatçılığı ilə media 

nümayəndələrinin üzuli-Cəb-
rayıl-Zəngilan istiqamətində 
səfəri də bu istiqamətdə dəmir 
yolu xəttinin tikintisi ilə bağlı 
məlumatlandırma məqsədi da-
şıyırdı. 

Horadizdən Ağbəndədək 
dəmir yolu xəttinin layihələn-
dirmə və tikinti işlərinə ölkə 
başçısı İlham Əliyevin 2021-ci 
il 13 mart tarixli müvafiq sərən-
camına əsasən başlanılıb. Də-
mir yolu xətti tək xətlidir və ox 
üzrə uzunluğu 110,4 kilometr, 
yan yollarla birlikdə 140,6 ki-
lometrdir. Layihə üzrə 9 stan-
siyanın tikintisi nəzərdə tutu-
lub. Bunlar Horadiz, Mərcanlı, 
Mahmudlu, Soltanlı, Qumlaq, 
Həkəri, Mincivan, Bartaz, Ağ-
bənd stansiyalarıdır. 

“Azərbaycan Dəmir Yolla-

rı”nın tikintiyə nəzarət idarəsi-
nin şöbə rəisi Kənan Rzayev 
bizimlə söhbətində bildirdi ki, 
Horadizdən Ağbəndədək tikin-
tisi aparılan dəmir yollarında 
41 körpü, 22 avtomobil keçi-
di, 3 tunel, 2 qalereya, 4 hey-
vanlar üçün keçid, 2 3 ədəd 
suötürücü boru və 144 ədəd 
ehtiyat keçidi, o cümlədən 70 
ədəd yoldəyişən, 110,4 kilo-
metr rabitə və işarəvermə sis-
teminin inşası nəzərdə tutul-
maqla, ümumilikdə 469 ədəd 
mühəndis qurğusunun tikintisi 
nəzərdə tutulub. Öyrəndik ki, 
ox üzrə uzunluğu 110,4 kilo-
metr olan dəmir yolu xəttinin 
60 metr enində minatəmiz-
ləmə işləri tamamlanıb, geniş-
lənmələr tələb olunan yerlərdə 
isə minatəmizləmə işləri da-
vam edir.

Müsahibimiz bildirdi ki, 
adıçəkilən dəmiryolu xəttin-
də tikinti işləri üç mərhələdə 
aparılır. Birinci mərhələ 0-30 
kilometr, ikinci mərhələ 30-  
kilometr, üçüncü mərhələ isə 

-110,4 kilometr məsafəni 
əhatə edir. 60 kilometr uzun-
luğunda dəmir yolunda rels-
lər quraşdırılıb, 300-ə yaxın 
mühəndis qurğularının işləri 
yekunlaşıb. Hazırda isə yolun 

62-72-ci kilometrlərində  də-
miryolunun torpaq yatağı və 
mühəndis qurğularının tikintisi 
davam etdirilir. 

Bunu da qeyd edək ki, bu 
dəmir yolu xətti, eyni zaman-
da, Həkəri çayının üstündən 
keçir. Horadiz-Ağbənd dəmir-
yolu xəttinin 6 -ci kilometrli-
yində çayın üzərində salınmış 
Həkəri körpüsü Azərbaycanda 
ən uzun dəmir yolu körpüsü-
dür. Dəmir-beton dayaqlardan 
inşa edilmiş 13 aşırımlı bu 
körpünün uzunuğu 41  metr-
dir. Kənan Rzayev bildirdi ki, 
körpünün tikintisi ilə əlaqədar 
Həkəri çayının istiqaməti mü-
vəqqəti olaraq dəyişdirilib. Ha-
zırda isə burada beton-kons-
truksiya işləri yekunlaşıb, 
torpaq bərkitmə tədbirləri isə 
davam etdirilir. 

Həmsöhbətim onu da 
qeyd etdi ki, Horadiz-Ağbənd 
dəmir yolu təkxətli olaraq la-
yihələndirilib, ancaq  sərnişin 
və yükdaşımalarının daha ra-
hat hərəkəti üçün stansiyalar-
da dəmiryollları üçxətli olaraq 
planlaşdırılıb. Bu da qatarların 

gün ərzində kəsintisiz olaraq 
rahat hərəkət etməsinə imkan 
verəcək. 

Qeyd edək ki, hazırda 
nəzərədə tutulmuş layihə üzrə 
işlərin 40 faizə qədəri görülüb, 
ümumilikdə isə adıçəkilən  is-
tiqamət üzrə işlərin yekunlaş-
dırılması gələn ilin ortalarına 
nəzərdə tutulub. Necə deyər-
lər, bütün işlər plan üzrə ge-
dir. Ölkə Prezidentinin dediyi 
kimi: “Zəngəzur dəhlizinin 
açılması ilə əlaqədar geniş-
miqyaslı işlər aparılır, dəmir 
yolları, avtomobil yolları çəkilir. 
Zəngəzur dəhlizinin açılması 
mütləq olmalıdır, Ermənistan 
bunu istəsə də, istəməsə də. 
Biz ortaya güclü iradə qoy-
muşuq, bütün işlər plan üzrə 
gedir. Bizim tələbimiz əsaslıdır 
və ədalətlidir. Azərbaycanın 
əsas hissəsi ilə onun ayrılmaz 
hissəsi olan Naxçıvan Muxtar 
Respublikası ilə bizim bağlan-
tımız olmalıdır və olacaqdır”.

Səbuhi ƏSƏNOV, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin Qərarı
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“Hədəfli maliyyə sanksiyaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası-
nın 2022-ci il 30 dekabr tarixli 7 2-VIQ 
nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2023-cü il 31 yanvar tarixli 200  nöm-

rəli ərmanının 2.2.1-ci yarımbəndinin 
icrasını təmin etmək məqsədilə Azər-
baycan Respublikasının Nazirlər Kabi-
neti q rara al r

“Terrorçuluğun və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinin, kütləvi qırğın 
silahlarının yayılmasının və yayılma-
sının maliyyələşdirilməsinin qarşısının 
alınması məqsədilə Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası tərə-
findən qəbul edilmiş və sanksiya tət-
biq edilməli fiziki şəxslər və qurumları 
müəyyən edən qətnamələrin Siyahısı” 
təsdiq edilsin əlavə olunur .

Əli ƏSƏ OV, 
Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri
eyd  ərarlara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə .nk.gov.az və  

.xalqqazeti.az saytlarında tanış ola bilərsiniz.

“Məşğulluğa Dəstək  
layihəsi” bölgələrdə...

Dünya Bankının maliyyə dəstəyi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyinin icra etdiyi “Məşğulluğa Dəstək layihəsi”nə diqqəti artırmaq, 
nəzərdə tutulan kateqoriyaları layihəyə cəlb etmək məqsədilə Saatlı və 
Sabirabadda ictimai dinləmələr keçirilib. 

Tədbirdə işaxtaran və işsiz, o cüm-
lədən öz biznesini qurmaq istəyən 
şəxslərə layihənin hədəf və məqsədlə-
ri, əhatə dairəsi, layihənin icrası zama-
nı ətraf mühit və sosial məsələlərə dair 
tələblər, proqramın gözlənilən faydaları 
açıqlanıb. Həmçinin müraciət və iştirak 
qaydalarına dair ətraflı məlumat verilib, 
onları maraqlandıran suallar cavablan-
dırılıb. Layihə çərçivəsində öz biznesini 
qurmaq istəyən şəxslərə müvafiq töv-
siyələr verilib. Görüşün sonunda işti-
rakçılara layihə və təqdim edilən biznes 
zərflər barədə məlumatların əks olun-

duğu çap materialları paylanıb.
“Azərbaycanda məşğulluğa dəstək” 

layihəsi üzrə 22 min işsiz şəxsin  kiçik 
biznesə çıxışına imkan yaradılması 
nəzərdə tutulub və onların bir çoxu la-
yihənin dəstəyi ilə işlərini qurub. 

Qeyd edək ki, layihəyə cəlb olunan-
lar üçün ilkin mərhələdə biznes təlimlər 
təşkil olunur. Təlimlərin sonunda keçi-
rilən qiymətləndirmə prosesində biznes 
planlarını müdafiə edən şəxslərə isteh-
sal və xidmət sahələri üzrə avadanlıqlar 
verilir.



BAYRAMINIZ MÜBARƏK, ƏZİZ QADINLAR!
Oğul döyüşə, ana hospitala getmişdi...
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Vüsalə xanım müharibənin ağır əzab-
larını, şəhid analarının yanğısını hələ 31 il 
əvvəl görmüşdü. Onda cəmi 18 yaşı vardı, 
tələbə idi. Lənkəran hərbi xəstəxanasında 
tibb işçisi kimi Birinci Qarabağ müharibəsi 
yaralılarına yardım göstərirdi. Onların hər 
birinin timsalında Vətən keşiyində duran 
bir igid görürdü – əsgərlərin yaraları sız-
layanda ürəyi göynəyirdi. Şəhid analarının 
dərdindən qəlbinə od düşürdü.   

On illər sonra onun öz oğlu Vətəni qo-
ruyanlardan oldu, İkinci Qarabağ savaşına 
qatıldı. Mirdavudun ön cəbhədən yazdığı 
sətirlər onun qəlbini titrədirdi: “Özümə 35 
qardaş tapdım, elə qardaş ki, hər birinin 
uğrunda can vermək olardı. Amma onların 
hamısı qabağımda can verdi – ...ana deyib 
inildəyəni kim, səssiz can verəni kim...”

Bir an belə olsun ön cəbhədən geri çə-
kilməyən oğlunun çoxsaylı ağır yaraları ol-
masına baxmayaraq, geri çəkilməməsini də 
gözəl başa düşürdü. Mirdavud müharibəyə 
gedəndə də ona “getmə” deyə bilmədi. 
Əlindən o gəldi ki, özü də tibb bacısı kimi 
cəbhəyə getsin. 

Vüsalə xanım Lənkəran Diaqnostika 
Mərkəzinin cərrahiyyə və reanimasiya şö-
bəsindən cəbhəyə gedən həkim heyətinin 
tərkibində Beyləqanda tibb məntəqəsində 
xidmət edib. Gözü hər an oğlunu axtarıb. 
Bəlkə yaralıdır, – düşünüb. Deyir ki, hə-
min günlər koronovirusun da tüğyan etdiyi 
vaxtlar olub. Hamı çalışıb ki, bir-biri ilə az 
təmasda olsun. Amma o xəstələrə həm də 
mənəvi dəstək olmağa can atıb: “Oğlum 
bizimlə çox az danışırdı. Həmişə toxtaqlıq 
verirdi. Sonradan müharibədə hansı dəh-
şətlərlə qarşılaşdıqlarını eşitdim. 14 gün 
ac-susuz qaldıqlarını, bitki kökləri ilə qida-
landıqlarını bildim”. 

Vüsalə ananın bir az da özündən, tibb 
işçisi kimi fəaliyyətindən danışmasını istə-
dik. O isə yenə də Mirdavudundan, arzu-
larından, gələcək xəyallarından danışdı. 
Dedi ki, Mirdavud həkim olmaq istəyirmiş. 
Tale elə gətirib ki, Azərbaycan Pedaqoji 
Universitetin kimya və biologiya fakültə-
sində təhsil almalı olub. Tibbdən çox yaxşı 
anlayışı var imiş. Anasından da bəzi məs-
ləhətləri alırmış, yaralanan yoldaşlarına ilk 
tibb yardımı göstərirmiş. 

Mirdavud çox sakit və dözümlü olub. 
Müharibədən qayıtdıqdan sonra ona əziy-
yət verən yaraları barədə heç vaxt şikayət 

etməyib. Ağrılarına mərdliklə dözüb: 
“Ölümdən qorxmurdu. Elə bil duyurdu ki, 
yaxınlarda həyatı sönəcək. Deyirdi ki, şə-
hid dostlarıma qovuşacağam. Dekabrın 31-
də birdən-birə halı pisləşdi. Nəfəs ala bil-
mirdi. Ürək masajı ilə ona kömək etməyə 
çalışdım. Qollarım üstündə keçindi. Artıq 
2 aydan çoxdur ki, o bizi tərk edib”.

Mirdavud Tahirov Vətən müharibəsin-
dən sonra “Döyüşdə fərqlənməyə görə”, 
“Kəlbəcərin azad edilməsinə görə”, “Şu-
şanın azad edilməsinə görə” medalları ilə 
təltif edilib... 

Vüsalə xanımın hazırda Bakıda yaşa-
yan oğlunun yanında yaşadığını, həm də 
işləmədiyini öyrəndik. Deyir ki, Lənkə-
randa çalışdığı cərrahiyyə şöbəsi Mərkəzi 
xəstəxanaya köçürüləndən sonra Bakıya 
gəlib. İşləmək istəyirsinizmi?” sualına 
“Əlbəttə, kim istəməz”, – cavabını verdi. 
“Özü də ömür boyu tibb sahəsində fəaliy-
yət göstərən bir insan kimi fəaliyyətimi 
davam etdirmək istəyirəm. Amma başa 
düşürəm ki, yaşım çoxdur deyə, işə düzəl-
mək çətindir. 49 yaşım var. İnsan işləyəndə 
kiməsə faydalı olduğunu başa düşür, bu 
ona yaşamaq üçün stimul verir”, 

Vüsalə xanım sonda “Mirdavudun ən 
böyük xəyalları, arzuları isə canından çox 
sevdiyi 4 yaşlı qızı Əsnadla bağlı olub. Bu 
gün onun yadigarı olan qızı ilə Bakıda gö-
rüşüb, vaxt keçirmək mənim üçün böyük 
təsəllidir”, – deyir. 

Xalqımız Vüsalə Tahirova kimi fəda-
kar qadınlarla həmişə qürur duyub, fəxr 
edir! Onlar bizim üçün müqəddəsdirlər və 
hər cür diqqətə, qayğıya layiqdirlər.   

L e y l a  Q U R B A N O V A

8 mart 2023-cü il, çərşənbə8
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Müstəqil Azərbaycanın ilk 
qadın olimpiya çempionu

Əlbəttə ki, ilk növbədə Zemfiranın 2000-
ci ildə Avstraliyanın Sidney şəhərində göstər-
diyi idman hünəri yada düşür. Həmyerlimiz 
XXVll Olimpiya Oyunlarının çempionu adı 
uğrunda gərgin mübarizədə rəqiblərindən 
yüksək nəticə göstərməklə təkcə özünü və 
idman ictimaiyyətimizi yox, bütün respubli-
kamızı ürəkdən sevindirmişdi. O, tarixi qələ-
bədən sonra müstəqil Azərbaycanın ilk qadın 
olimpiya çempionu olması ilə haqlı olaraq 
fəxr edə bilərdi.

Sidney Olimpiadası həm də birdən-birə 
iki təmsilçimizin qızıl medalları ilə əlamət-
dar olmuşdur. Z.Meftahətdinova ilə yanaşı, 
sərbəst üsulla güləşən Namiq Abdullayevin 
də çempionluğu şərəfinə nəhəng idman sara-
yında Azərbaycan Respublikasının əzəmət-
li Dövlət Himni səsləndirilmişdir. Bundan 
başqa, boksçu Vüqar Ələkbərovun bürünc 
mükafatı da ölkə idmanına çox qiymətli töhfə 
idi. 

Azərbaycan idmanının pərəstişkarlarına o 
da məlumdur ki, ilk qadın olimpiya çempio-
numuz uzaq Avstraliyadakı ən böyük nailiy-
yəti ilə kifayətlənməmiş, dörd il sonra müasir 
Olimpiya oyunlarının vətəni Yunanıstanın baş 
şəhəri Afinada da fəxri kürsüyə yüksəlməyi 
bacarmış, milli bayrağımızın şərəfini layiqin-
cə qorumuşdur. Bununla da Zemfira bütün 
yarışların şahı sayılan Olimpiya oyunlarının 
qızıl medalına bürünc mükafat da əlavə et-
mişdir.

İndi olimpiadaların medalları Z.Meftahət-
dinovanın zəngin nailiyyətlər kolleksiyasında 
xüsusi yer tutur, bu medallar onun bütün mü-
kafatlarının bəzəyidir. Ancaq Olimpiya oyun-
larından əvvəl bir çox ölkədə dünya və Avro-
pa çempionatlarında, qitə kuboku yarışlarında 
qazandığı uğurların da öz yeri var. O, iyir-
minci əsrin səksəninci illərinin ortalarından 
iştirakcısı olduğu həmin yarışlarda dəfələrlə 
fəxri kürsüdə qələbəni bayram etmiş, həmçi-
nin gümüş və bürünc medallara sahib olmuş, 
sevimli idman növündə şanlı tarix yazmışdır.

Yeniyetmə yaşlarından stend atıcılığı ilə 
məşğul olmağa başlayan müstəqil Azərbay-
canın ilk qadın olimpiya çempionu məşqlərə 
ciddi münasibəti, möhkəm iradəsi və əzm-

karlığı sayəsində məqsədinə çatıb. Olimpiya, 
dünya və Avropa çempionluğu, həmçinin gü-
müş və bürünc medallar onun zəfər yolunda 
layiqli mükafatlardır. Beynəlxalq dairələrdə 
Azərbaycan idmanının nüfuzunu daha da ar-
tırmış Z.Meftahətdinovanın bir-birindən par-
laq nailiyyətləri dövlətimiz tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmişdir. Çempion “Tərəqqi” 
medalına, “Şöhrət” ordeninə, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Fəxri diplomuna 
layiq görülmüşdür.

Müstəqil Azərbaycanın ilk qadın olim-
piya çempionu, Əməkdar bədən tərbiyəsi və 
idman xadimi, Əməkdar idman ustası, Milli 
Olimpiya Komitəsi İcraiyyə Komitəsinin 
üzvü Zemfira Əli qızı Meftahətdinova bu 
gün rəhbər vəzifədə də ona göstərilən etima-
dı doğruldur. Daxili İşlər Nazirliyinin İdman 
Cəmiyyətinin rəisi kimi zəngin ənənələri olan 
bu qurumda ölkəmizin uğurlarını daha da 
artıra biləcək güclü idmançılar hazırlanması 
işinə xidmət edir.

ta  ,  
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Qaliblər ölkəsinin 
sevimli qadınları

Artıq üçüncü ildir ki, ana və 
bacılarımız 8 Mart bayramını qalib 
ölkənin bəxtəvər təmsilçiləri kimi 
qeyd edirlər. Ürəkləri sevinclərə 
atlanıb, gözlərində Günəş yanır və 
elə buna görə də həmişəkindən daha 
gözəl görünürlər.

Prezident İlham Əliyev 6 mart 2023-cü 
ildə imzaladığı təbrik məktubunda bildirib 
ki, xalqımız çoxəsrlik tarixinin bütün dövr-
lərində qadını ülviyyətin təcəssümü sayıb 
və ona hər zaman dərin ehtiram göstərib: 
“Azərbaycan qadınları keçmişimizin tale-
yüklü, həlledici anlarında vəzifələrinin öh-
dəsindən daim layiqincə gəlmişlər. Bəşər 
mədəniyyəti xəzinəsinə töhfəmiz olan mil-
li-mənəvi dəyərlərimizin bir bütöv halında 
qorunub saxlanılmasında onların misilsiz 
xidmətləri vardır”.

Təbrikdə Azərbaycan qadınlarının 
bənzərsiz fədakarlıqları və dünyada bir 
çox ilklə imza atmaları ilə tarix yaratdıq-
ları xüsusi vurğulanır. Məhz onlar əksər 
qabaqcıl ölkələrin qadınlarından əvvəl se-
çib-seçilmək hüququ qazanıb, incəsənə-
tin və elmin ən müxtəlif istiqamətləri üzrə 
müsəlman Şərqinin qadınları arasında 
seçilməklə qabaqcıl düşüncəli, yenilikçi 
və mütərəqqi ruhlu olduqlarını sübuta ye-
tiriblər.

At belində kişilərlə bərabər cəngavər 
kimi döyüşmüş, dövlət idarəetməsində 
məşhurlaşmış, həyatın bütün sahələrində 
canlanma yarada bilmiş şöhrətli qadınları-
mızla hamımız fəxr edirik. lu öndər Hey-
dər Əliyevin qadınlarımızla bağlı söylədiyi 
qanadlı sözləri heç vaxt yaddan çıxmır: 
“Azərbaycan qadınları öz ağıllarına və is-
tedadlarına görə, gözəlliklərinə görə dün-
ya qadınları içərisində özünəməxsus və 
çox yüksək yer tuturlar”.

Qadınlarımız ən yüksək dəyəri cəmiy-
yətin mənəvi dayağı olmalarıdır. Zəngin 
milli mədəni sərvətlərimizin qorunmasın-
da, ali bəşəri keyfiyyətlərin nəsildən-nəslə 
ötürülməsində onların xidmətləri misilsiz-
dir. Buna görə də qadınlıq, analıq oğuz 
ellərində, övladların nəzərində dəyərli 
bir məfhumdur. ”Kitabi-Dədə Qorqud”un 
boylarında “ana qadın”, “qadınım ana” 
ifadələri gen-bol işlədilib. Qazan xanın 
evi yağmalananda bütün var-dövlətindən 
keçərək öncə anasını istəməsi, “Mərə  
kafir, anamı vergil mana – savaşmadan, 
vuruşmadın qayıdayım geri” deməsi ana 
ucalığı   barədə ən böyük bədii tərifdir. 
Oğuzların təfəkküründə ana-qadın kultu-
nun dərin izlərə malik olduğunu göstərən 
“Ana haqqı – Tanrı haqqı” təyini hər za-
man aktualdır.  

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, 
Heydər Əliyev ondunun rəhbəri, mötə-

bər beynəlxalq təşkilatların xoşməramlı 
səfiri Mehriban xanım Əliyeva dünyada 
əsl xeyirxahlıq mücəssəməsi kimi tanı-
nır. Yüksək iradəsi və insanpərvərliyi ilə 
seçilən Birinci xanımın təşəbbüsləri ilk 
növbədə duyğusal ürəkli və yüksək eru-
disiyalı bir Azərbaycan qadınının fərqli 
keyfiyyətlərini təcəssüm etdirir. Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda 
sosialyönümlü siyasətin prioritet olması, 
maarif və mədəniyyətin inkişafı, qaçqın və 
məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli, 
səhiyyənin müasirləşdirilməsi, Vətən mü-
haribəsi qazilərinin ən yüksək səviyyədə 
müalicəsi, işğaldan azad edilmiş ərazilər-
də tarixi-dini abidələrin bərpası və digər 
bu kimi işlərdə məhz Mehriban xanımın 
birbaşa dəstəyi göz önündədir.

Ölkəmizdə qadınların fəal həyat 
mövqeyi qazanmaları üçün hər cür zəruri 
şərait var. Onlar həm həyat yoldaşı, həm 
ana və bacı, həm də istimai fəal vətən-
daşlar kimi bacarıq və qabiliyyətlərini 
nümayiş etdirmək imkanına malikdirlər. 
Məşğul əhalinin ümumi sayının tən yarısı-
nı bizim zəhmətsevər qadınlarımız təşkil 
edir. Qadınların sağlamlığının qorunma-
sı da dövlətin diqqətində olan ən ümdə 
məsələlərdəndir. Hazırda Azərbaycanda 
yüzlərlə doğum evi və qadın məsləhətxa-
nası, 2 0-dən artıq uşaq poliklinikası və 
ambulatoriyası qadınların və övladlarının 
sağlamlığının keşiyində durur. 

Azərbaycan qadınları oğullarına mərd-
lik, insanpərvərlik, qızlarına abır, ismət 
təlqin edir, əxlaqi dəyərlərimizi inamla sa-
baha daşıyırlar. Vətən müharibəsi zama-
nı döyüşlərə atılaraq ölümün gözünə dik 
baxan, Şuşanın başında üçrəngli bayrağı-

mızı dalğalandıran igidlərimizdə bu misil-
siz hünər məhz ana südü ilə mayalanıb. 

Prezident İlham Əliyevin təbrik mək-
tubunda da qeyd edilib ki, fədakar ana-
larımız, yüz illər əvvəl olduğu kimi, vətəni 
ana qədər əziz və müqəddəs bilən, qəlb-
ləri doğma yurda sevgi ilə dolu, ənənələ-
rimizə sadiq, saf əqidəli övladlar yetişdirir-
lər. Haqq işi uğrunda apardığımız Vətən 
müharibəsində xalqımıza parlaq qələbə 
sevinci yaşadan gənclərimizin unudulmaz 
rəşadəti bunun aydın təzahürüdür.

44 günlük “Zəfər yürüşü”ndən sonra 
böyük sərkərdəmiz, müzə ər Ali Baş Ko-
mandanımız İlham Əliyevi işğaldan azad 
olunmuş rayonlara səfərlərində Birinci 
xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla 
Əliyeva dəfələrlə müşayiət ediblər. Qü-
rur duyulası faktdır. Hərbçilərimizin mən-
zil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasında, 
yaralıların tezliklə sağalmasına ciddi səy-
lər göstərilməsində də onların xidməti da-
nılmazdır.

Aslan ürəkli, mərd Azərbaycan qa-
dınları minlərlə, on minlərlədir. Hər brinin 
özünəməxsus ibrətamiz həyat hekayəsi 
var. Qeyri-adi şücaət göstərməmiş, amma 
cəfakeş evdar xanım olan qadınlarımız 
belə bizim gözlərimizin işığıdır. 

Ana və bacılarımızın dilindən xalqımız, 
dövlətimiz, sabahımız naminə səslənən   
dualar, alqışlar əskik olmur. Müqəddəs 
varlıqları ilə ömrümüzə, günümüzə işıq 
saçan bütün qadınların bayramını təbrik 
edirik

Əli  ƏLİYEV,  
“Xalq qəzeti”

Vətən müharibəsinin yeganə șəhid qadını
Arəstə Baxışova xaçmazlıdır. Atası – baş leytenant Kərim Baxışov Fövqəladə 

Hallar Nazirliyində Mühafizə İdarəsinin rəisi olub və onun 4 yaşı olanda vəfat 
edib. Arəstə Biləcəri qəsəbəsində yerləşən Şuşa şəhər 3 nömrəli tam orta 
məktəbdə oxuyub. 2004–2008-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecində 
ingilis dili ixtisası üzrə təhsil alıb.

Arəstə Baxışova 201 –2019-cu illər-
də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Baş 
Hərbi Hospitalında tibbi statist, 2019-cu 
il iyulun 12-dən isə Beyləqan rayonunda 
yerləşən “N” saylı hərbi hissədə operator 
olub.

Azərbaycan Ordusunun çavuşu olan 
hərbi feldşer Arəstə Baxışova  Vətən mü-
haribəsi zamanı üzulinin, Zəngilanın və 
Qubadlının azadlığı uğrunda gedən dö-
yüşlərdə yaralı hərbçilərə döyüş meyda-
nında tibbi yardım göstərib. O, oktyabrın 
23-də Qubadlı döyüşləri zamanı yaralı za-
biti döyüş meydanından çıxararkən şəhid 
olub. Biləcəri qəsəbəsinin Şəhidlər Xiya-
banında dəfn olunub. Ölümündən sonra 
“Vətən uğrunda” medalı və Beynəlxalq 
Qırmızı Xaç Komitəsi tərəfindən ingilis 
tibb bacısı lorens Naytingelin şərəfinə 
təsis olunan “ lorence Nightingale” me-
dalı ilə təltif edilib.

Gənc ananın Mərdan adında oğlu və 
Zəhra adında qızı yadigar qalıb. Vətən 
müharibəsinin yeganə qadın şəhidi Arəstə 
Baxışovanın oğlu şəhid övladları uçün 
təşkil edilən “Qaliblər düşərgəsi”nin 14 
günlük iştirakçısı olub. Qəhrəman xanı-
mın oğlu olduğuna görə fəxr edir: “Anamı 

çox sevirdim. O bizi ana sevgisi ilə böyü-
dürdü. Anamın şəhadətindən üzülsək də, 
xəbəri qürurla qarşıladıq. Çünki şəhidlər 
ölmür, onlar hər zaman bizim qəlbimizdə 
yaşayacaq. Allah bütün şəhidlərə rəhmət 
eləsin ” – deyir Mərdan.

 Anası ilə son görüşlərini belə xatırla-
yır: “Müharibəyə gedəndə bacımla mənə 
“İşə gedirəm, şənbə günü geri qayıdaca-
ğam” – dedi. Onunla görüşüb, riyaziyyat-
dan hazırlığa getdim. Anam məndən iki 
saat sonra evdən çıxıb”.

“Bəlkə də mən sağ qayıtdım. Amma 
bu, döyüşdür, nəticəsi bilinməz. şaqla-
rım sənə əmanət”. Bu, iki ciyərparəsini 
anasına əmanət edərək, canından çox 
sevdiyi Vətənin azadlıq savaşına qalxıb 
döyüşə atılan Arəstə Baxışovanın son 
sözləridir.

Mərdanın arzusu hərbçi olmaqdır. 
Anasının Vətənə bağlılığı, yurd sevgisi 
onda bu istəyi yaradıb. Arzuların çin ol-
sun, Mərdan bala. Vətən bir də bacın ana-
nın sənə əmanətidir

Zərifə BƏŞİR Z ,  
“Xalq qəzeti”

Analara mahnı töhfəsi

Baki Kitab Mərkəzində Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının “Gənclərə 
dəstək” layihəsi əsasında 8 Mart  Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə “Poeziya və 
musiqi rüzgarı” adlı konsert proqramı təşkil olunub. 

Yel çərşənbəsi gününə təsadüf edən 
tədbirdə bayram-bayrama qarışıb. Ro-
mantik ruhda təşkil edilən konsertdə so-
listlər – respublika və beynəlxalq müsa-
biqələr laureatlarının ifasında biri-birindən 
gözəl musiqilər səsləndirilib.

Gənc vokalçılardan Şəms Qəhrəmano-
va, Günel Hacıyeva, Nurlana Abdullayeva 
və Rübabə Əkbərovanın ifaları qonaqların 
zövqünü oxşayıb. Violin alətində Aytac Ka-
ranın, Aişə Cəmilin, Surə Rüfətin səsləndir-
diyi musiqilər də maraqla qarşılanıb.

Pianoçular Zümrüd Əlizadənin, Mehin 
Zalıyevanın və digər musiqiçilərin  səslən-
dirdiyi ifalar dinləyiciləri valeh edib.

Qeyd edək ki, konsert proqramında 
klassik və müasir bəstəkarların əsərləri 
səsləndirilib. 

El in ABBASOV,  
“Xalq qəzeti”
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İran niyə 8 Martı qeyd etməkdən qorxur?

8 Mart bütün dünyada qadınların siyasi, iqtisadi, ictimai və mədəni 
bərabərliyinin təsbit olunduğu bəşəri çağırışdır. Onun səsi, tələbləri bütün dünya 
üçün doğmadır. Başlanğıcını ötən əsrin 11-ci ilindən götürən  bu hərəkatın 
Azərbaycanın şimalında tarixi 1917-ci ilə təsadüf edir. Bəs Azərbaycanın 
Güneyində, ümumiyyətlə, İranda nə vaxtsa qadınlar bayramı qeyd olunubmu? 
Bütün ölkə martin 8-də qadınlara “Bayramınız mübarək!” deyibmi?

Təəssüflə qeyd etməliyik ki, Qacar-
lardan, Pəhləvilərdən və indiki “Vilayə-
ti- əqih” rejimindən üzü bəri bu ölkədə, 
özü də Güney Azərbaycanda  cəmi 1 
dəfə  qadınlar günü ümumxalq bayra-
mı kimi qeyd edilib. Xatirələrdə indiyə-
dək xoş bir hadisə kimi qalan həmin 
bayram Azərbaycan Demokrat irqəsi-
nin hakimiyyətdə olduğu dövrə təsadüf 
edir. Söhbət Milli Hökumətin 1946-cı 
ildə keçirdiyi  Mart qadınlar günündən 
gedir. 

Həmin gün Təbrizin, Ərdəbilin, 
Güneyin başqa şəhərlərinin konsert 
salonlarında Bakıdan gəlmiş bəstəkar 
Hacı Xanməmmədovun rəhbərlik etdiyi 
milli xalq çalğı alətləri ansamblı, sazçı 
qızlar qrupu, rəqqaslar, gənc xanəndə 

Rübabə Muradova, şairlərdən Hökumə 
Bülluri, Mədinə Gülgün və başqa yara-
dıcı ziyalılar qadınlar gününə yüksək 
təntənə və xoş ovqat gətiriblər. Güney 
qadınlarının şərəfinə unudulmaz bir 
gün yaşanıb. Bu hadisə bütün İranda 
beynəlxalq qadınlar gününün ilk və son 
dəfə təntənə ilə qeyd edildiyi bir tarix 
olub.

Bəs necə oluib ki, böyük bir ölkə 
bütün dünyanın əziz bayram kimi qeyd 
etdiyi  Mart gününü bu vaxtadək sü-
kutla yola verir? Məsələ burasındadır 
ki, guya İranın heç kəsə dəxli olmayan 
ayrıca qadınlar günü var. Bu, fevralın 
23-də qeyd edilən “Qadınlar və Analar 
Günü”dür. stəlik, Həzrəti atimənin 
mövludu da ölkədə qadın bayramı kimi 

qeyd edilir. Qoy bunlar olsun. Lakin 
İran cəmiyyəti nədən bütün dünyadan 
təcrid olunub beynəlxalq qadınlar gü-
nünü qeyd etməsin?

Çünki bu dövlət azadlıq sözünə, 
dünya birliyi anlayışına müxalifdir. Mol-
la rejiminin nəzərində İran dünya ilə 
deyil, dünya İran ilə ayaqlaşmalı və 
hesablaşmalıdır. Bu ölkədə hamının 
başı üzərində dar ağacı kölgəsi dola-
şır. Dünyadakı kimi yaşamaq istəyən-
lərin başı dərhal kəndirə keçirilib bu dar 
ağacından sallanır. Əmmaməli cəllad-
lar isə işlərini həvəslə başa çatdırıb bu 
mənzərənin qabağına da “self” çəkir, 
nəşə ilə paylaşırlar.

Qadınlar gününün dünyadakı kimi 
martın -də deyil, fevralın 23-də qeyd 
olunması, əslində, İran cəmiyyətində 
birləşdiriciliyə yox, bölücülüyə xidmət 
edir. İran hökumətinə də bu lazım de-
yilmi?   Bu dövlətin hakim şiə ideo-
logiyası ölkəni nəinki dünyaya, eləcə 
də İslam aləminin özünə qarşı qoyub. 
Odur ki, hər il  Martda qadınları təb-
rik etməyə cəhd göstərənlər incidilir, 
həbsə atılır, cəzalara məruz qalırlar. 
19 2-ci ildən bəri hər il  Martda qa-
dın hüquqları müdafiəçiləri aksiya ke-
çirmək istəyəndə buna yol verilmir, hər 
dəfə 30-40 nəfər zərif cinsin nümayən-
dəsi rejimin işgəncə maşınından keçiri-
lir. Bax bu da qadınlara islami hakimiy-
yətin humanizmi. 

Şübhəsiz, ötən ilin payızından hi-
cab tələbi ilə kütləvi aksiyalar keçirən 
İran qadınlarını builki  Martda ram et-
mək daha çətin olacaq. Bu gün küçə 
və meydanlara çıxan İran qadınları 
bir daha islami hakimiyyətə, təqiblərə, 
təhqirlərə, insan azadlığına qarşı ol-
duqlarını nümayiş etdirəcəklər. Bizim 
isə borcumuzdur ki, bütün dünyadakı 
qadınlara deyək:  Mart bayramınız 
mübarək  

a al İ İ

“İranın Afrikada silah qaçaqmalçılığı illərdir ki, davam edir. 1983-cü ildə 
Beyrutda yüzlərlə amerikalının ölümünə səbəb olan partlayışdan sonra 
beynəlxalq ictimaiyyət İranın gizli silah tədarükünü izləyir. Vaşinqtondakı “Gulf 
State Analytics” mərkəzinin baş məsləhətçisi Teodor Karasikin “Arabnews” 
qəzetində dərc olunmuş məqaləsinin davamında yazıb:

İslam ölkəsinin  
Afrikada gizli silah alveri 

–Tehranın silah istehsalı getdikcə 
təkmilləşir və bu sursat əsasən, Afrika-
da silahlı münaqişə zonalarında olan 
bazarlara göndərilir. Xüsusən, Sudanda 
yerləşən baza silah qaçaqmalçılığında 
tranzit mərkəzidir. İranın ticarət gəmiçi-
lik sənayesi də Afrikanın şərq sahilindən 
Qvineya körfəzinə qədər akvatoriyanı 
ələ keçirmək niyyətindədir. Bu ticarət 
axınında silahlar əsas rol oynayır.

İranın Afrika dövlətləri ilə bağlı xari-
ci siyasəti son illərdə fəallıq və təbliğat 
fonunda kəskin artıb. Bu ölkənin xarici 
işlər naziri keçən il Mali və Tanzaniyaya, 
bu il isə Mavritaniyaya səfər edərək dip-
lomatik və gəmiçilik-ticarət imkanlarını 
müzakirə edib. Ömər Bəşirin dövründə 
İranın Sudanda silah zavodlarına malik 
olduğu günlərdəki kimi, indi də əsas ti-
carət silah alveri ilə bağlıdır. Körfəzdəki 
ərəb ölkələri tərəfindən artan qadağa-
lar səbəbindən Yəmənə silah satışının 
çətinləşdiyi bir şəraitdə Tehran Afrika 
Buynuzu regionuna üz tutub. Ötən həftə 
Somali, Qətər, Türkiyə, BƏƏ, Böyük Bri-
taniya və ABŞ arasında Somalinin silah 
qaçaqmalçılığı ilə mübarizə səylərini 
dəstəkləmək üçün saziş imzalanıb.

İranın dəniz vasitəsilə silah tədarü-
künü onilliklər ərzində eyni marşrutla 
həyata keçirdiyini vurğulayan politoloq 
daha sonra bildirir:

– Ərəbistan yarımadasının cənub 
hissəsindən Afrika Buynuzuna qədər 
uzanan silah şəbəkəsinə nəzarət polis 
üçün çox mürəkkəb bir işdir, lakin Bab-
əl-Məndəb boğazından kənarda geniş 
akvatoriya qaçaqmalçıları yaxalamağa 
imkan verir. İran bir çox Afrika ölkələ-
rinə silah satıb. Tədqiqatlar göstərir ki, 
İran sursatları hökumət qüvvələri Qvi-
neya, il Dişi Sahili, Keniya və Sudan , 
döyüşən mülki icmalar Keniya, Cənubi 
Sudan və qanda , üsyançılar və milis 
qrupları il dişi Sahili, Darfur  daxil ol-
maqla, bir sıra qurumlara göndərilir. İran 

silahlarının yanlış əllərə düşməsinin ta-
rixi zəngindir. 

Tədqiqatlar onu da sübut edir ki, İran 
sursatları gizli yolla Nigerdə fəaliyyət 
göstərən “Əl-Qaidə” terrorçularına çatdı-
rılır. Tehranın silah qaçaqmalçılığı BMT-
nin il Dişi Sahilinə tətbiq etdiyi sanksi-
yalara zidd olub və BMT TŞ-nin Konqo 
Demokratik Respublikası və Darfura 
embarqolarını məqbul şəkildə pozub.

“Conflict Armament Research” araş-
dırma mərkəzinin 2012-ci il hesabatına 
görə, Darfur və Cənubi Sudanda si-
lah-sursatın regional mənbələri aydın 
deyil. İran bu məsələdə ehtiyatlı davran-
sa da, qaçaqmalçılıq hallarını tam gizli 
saxlamaq mümkün olmur.

İranın xarici işlər naziri Əmir Abdulla-
hian bu həftə seneqallı həmkarı Aissata 
Tall Sall ilə görüşündə Afrikanın Tehra-
nın xarici siyasətindəki əhəmiyyətini və 
Seneqalın Afrikadakı mühüm mövqeyini 
vurğulayıb. Afrika Birliyinə keçən aya 
qədər Seneqal Prezidenti Maki Sall və 
BMT-nin Liviyadakı missiyasına tanın-
mış seneqallı diplomat Abdulaye Badili 
rəhbərlik etdiyi üçün Seneqal qitənin 
mühüm ölkəsi sayılır. Tehran Mali, Mav-
ritaniya ilə yanaşı, Sahil regionunda və 
Şimali Afrikada, xüsusən də Liviyanın 
şərqində mövqeyini gücləndirməyə can 
atır. İran bu ölkələrdə apardığı danışıq-
larda silah tədarükünü ön plana çıxarır.

Qərb politoloqu sonda qeyd edib: “İs-
railin Afrika Buynuzu dövlətləri, xüsusən 
Somali və Sudan ilə inkişaf edən qarşı-
lıqlı əlaqələri gələcəkdə İranın silah satı-
şını əngəlləyə bilər. Qərb və İsrail yaxşı 
bilirlər ki, Tehranın silah satışı Afrikanın 
bu dövlətlərinin daxilində qarşıdurma 
üçün zəmin yarada bilər. İran Afrikada 
daha çox nüfuz qazanmaq üçün silah 
qaçaqmalçılığı ilə Somalinin siyasi mən-
zərəsini də pozmaq istəyir”.

“Xalq qəzeti”

aş rtmürəm, əl çə n

Bugünlərdə Tehranda ke irilən 
22-ci Beynəlxalq Boya, ətran və 
Sənaye rtükləri Sərgisi a ılan kimi 
qalmaqal baş verib. Bəzi stendlərə 
xidmət göstərən qadınlar hicab ört-
məkdən imtina edərək məmurlara və 
molla nəzarət ilərinə a ıqca deyib-
lər  “Baş örtmürəm, əl əkin ”

Bu məlumatı yayan İranın “Taslim” 
agentliyi bildirib ki, qadınlar saçları-
nı örtməklə bağlı xəbərdarlığa məhəl 
qoymayıblar. Sərginin təşkilatçıları da 
onların bu hərakətinin qarşısını alma-
yıblar.

- n canl   
 ə ə ər

SEPA  Aerokosmik qüvvələr 
komandanı Əmir Əli acızadə sen-
sasion etira a ıxış edib  “ asım 
Süleymaninin qisasını almaq ü ün 
Amerikanın İraqdakı Eynəl-əl-Əsəd 
hərbi bazasına hücum etməkdə 
məqsədimiz bir qrup əsgəri öldür-
mək deyildi. Biz Trampı, Pompeonu 
və Makkenzini öldürmək niyyətində-
yik”.

SEPAH komandanı bu açıqlaması 
ilə ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald 
Trampın, dövlət katibi Maykl Pompe-
onun və general Kennet Makkenzinin 
hədəfə götürüldüyünə işarə edib.

tb lç  m lla  
r m n ən üclü ç

Məşhur futbol u və baş məşq i, 
ölkədən ıxışına qadağa qoyulan Əli 

ayi ətərdə ke irilən dünya birinci-
liyini milyonlarla iranlı azarkeş kimi 
televiziya ekranlarından izləməli ol-
muşdu. “Fars” xəbər agentliyi artıq 
onun ölkədən ıxışına qadağanın 
götürüldüyü barədə xəbər yayımla-
yıb.

İnformasiyada deyilir: “Əli Dayi, 
İran futbol tarixində xüsusi xidmətləri 
olan görkəmli futbolçulardandır. Məhz 
həmin xidmətləri nəzərə alınaraq İ A 
onun azad edilib “Ən yaxşı futbolçu”la-
rın mükafatlandırma mərasiminə qatıl-
masında israr etmişdir”.

alq q ti

Məktəbli qızları ona görə zəhərləyirlər ki...
Dini radikalların  

qəddar qisas üsulları 
valideynləri qorxuya salıb

Son günlər İranın müxtəlif 
bölgələrində məktəbli qızların kütləvi 
zəhərlənmələri  barədə xəbərlər 
artmağa başlayıb. Təkcə son bir həftə 
ərzində 50-yə qədər məktəbdə 1000-
dən çox məktəbli qız zəhərlənib. İstər-
istəməz sual meydana çıxır: bu qəddar 
addımın arxasında hansı qüvvələr 
dayanır? 

“Caliber.az” saytının “Yeruselim Post” 
qəzetinə istinadən verdiyi məlumata 
görə, bir çox məktəblərin həyətlərində 
kəskin qoxu ilə müşayiət olunan zəif 
partlayış səslərini eşidən şahidlər var. 
Ehtimal olunur ki, məktəbli qızlarda ağır 
zəhərlənmələr məhz gizli yolla partladı-
lan kimyəvi maddələr səbəbindən baş 
verir.

Məlumdur ki, İranda qızlarla oğlanlar 
ayrı-ayrı məktəblərdə təhsil alırlar. Lakin 
oğlanların oxuduğu məktəblərdə belə 
hallar baş verməyib. Deməli, hədəfdə 
məhz məktəbli qızlardır. Niyə? Hörmətli 
oxucu, bir qədər sonra bunun nədən qay-
naqlandığı sizə məlum olacaq.  

Qeyd edək ki, məktəbli qızların 
zəhərlənməsi barədə ilk xəbərlər ötən ilin 
noyabrın sonlarında üzə çıxıb. Hadisənin 
miqyası getdikcə genişlənib və uşaqların 
ata-analarında kəskin narahatçılıq yara-
dıb. Bir çox valideynlər övladlarını mək-
təbə buraxmırlar. 

Vəziyyətin gərginləşdiyini görən ha-
kimiyyət məsələ ilə bağlı rəsmi açıqla-
malar verməyə məcbur olur. Bugünlərdə 
İranın təhsil nazirinin müavini Yunis Pə-
nahi bildirib ki, Qum şəhərində bir neçə 
məktəbdə qızların zəhərlənməsi ilə bağlı 
hökumət lazımi tədbirlər görür. Nazirin 
sözlərinə görə, şagirdlərin zəhərlənməsi 
zamanı istifadə  olunan kimyəvi mad-
dələrin hərbi kimyəvi silahlara heç bir ai-
diyyatı yoxdur. 

İran parlamentinin səhiyyə komissi-
yasının üzvü Cəmayə Nəcəfabadi isə 
Qum və Borucerd şəhərlərində məktəbli 

qızların zəhərlənməsi hadisəsinin heç 
də təsadüfi olmadığını, bunun qəsdən 
törədildiyini bildirib. Parlamentin milli təh-
lükəsizlik və xarici siyasət komissiyasının 
rəhbəri Vahid Cəlalzadə isə bəyan edib 
ki, hakimiyyət bu hadisənin əcnəbilər 
tərəfindən törədilməsi ehtimalını araşdı-
rır. 

Bir iranlı həkim “Guardian” qəzeti-
nin müxbiri ilə söhbətində qeyd edib ki, 
zəhərlənmə halları böyük ehtimalla üzvü 
fosfor birləşmələrinin məktəblərin həyət-
lərinə atılması səbəbindən baş verib. 
Onun fikrincə, bunun arxasında radikal 
islamçılar dayanır. Onların niyyəti İranda 
rejimə qarşı davam edən kütləvi etiraz 
aksiyalarının iştirakçılarını qorxutmaqdır. 
Radikal qüvvələr bu yolla həm də etiraz 
aksiyalarında fəal iştirak edən məktəbli 
qızlardan qisas alırlar.  

Xatırladaq ki, İranda hələ ötən ilin 16 
sentyabrından hicab əleyhinə başlanan 
və bu gün də davam edən kütləvi etiraz 
aksiyalarında orta məktəblərin yuxarı 
sinif şagirdləri, eləcə də tələbələr fəal 
iştirak edirlər. Hazırda məktəbli qızların 
çoxu ictimai yerlərdə hicab örtməkdən 
imtina edir. 

Bütün bunlar İranın molla rejimini 
bərk qıcıqlandırır və etirazçılara qarşı 
sərt davranmaqda davam edir. Acına-
caqlı faktlar var. Belə ki, etiraz aksiyaları 
fəallarına qarşı həyata keçirilən amansız 
repressiyalar zamanı 00-dən çox insan 
öldürülüb, 1  minə yaxın şəxs həbs edi-
lib. Bir çox iştirakçılar nümayişkaranə 
surətdə edam ediliblər. 

Yeri gəlmişkən, bir neçə gün əvvəl 
zəhərlənən qızların valideynləri Qum 
şəhəri qubernatorunun ofisi qarşısın-
da etiraz aksiyası keçiriblər. Başqa bir 
etirazçı qrup isə ictimai yerdə ucadan 
“Məktəbli qızları İsrail zəhərləyib ” deyən 
qatı rejim tərəfdarı olan bir qadına hücum 
edib. Bundan sonra etirazçılar “Diktatura-
ya ölüm ” şüarı səsləndiriblər. Aksiyanın 
bir neçə üzvü artıq həbs edilib. 

ABŞ-da yaşayan əslən iranlı hüquq 
müdafiəçisi Məsih Əlinicat “Guardian”  
qəzetinə müsahibəsində deyib ki, mək-
təblərdə baş verən kimyəvi hücumlar İran 
İslam Respublikası hakimiyyət dairələri-
nin bu ölkənin hicaba qarşı çıxan cəsur 
qadınlarına qarşı qisasıdır. M.Əlinicat 
hesab edir ki, İranda qızların zəhərlən-
mələri bioloji terrordur və bu məsələ BMT 
tərəfindən araşdırılmalıdır. 

Qumdakı ilahiyyət məktəblərinin biri-
nin əməkdaşı azil Meybodu hesab edir 
ki, hücumun arxasında “Xəzərilər” adla-
nan dini radikal qrup dayanır. Bu qrupu 
bir çoxları “Taliban”nın “şiə variantı” he-
sab edirlər. “Xəzərilər” qızların universi-
tetlərdə oxumalarına qarşı çıxırlar. 

İranın hakimiyyət dairələri məktəb-
li qızların kimlər və hansı vasitələrlə 
zəhərlənmələri barədə ciddi araşdırma-
lar aparmır və bu ağır cinayəti törədən-
ləri cəzalandırmır. Görünür, iqtidar əsl 
həqiqətin üzə çıxmasında maraqlı deyil. 
Çox təəssüf    

M .H A C I X A N L I ,   
alq q ti  

 lə m ürə m n ünü,
r ərə ə rməm şəm ü ünü,

aranam, t r mənə ünü
ə əbbət n ba r m a r, ə r ar,
ən m ürə  a r m a r, ə r ar

m r , ün an m  a r r,
ə a m , nə an m  a r r,
ə can m , nə an m  a r r,
rə  b r r, bə ən b r r, ə r ar,
ətən b r r, ətən b r r, ə r ar

a alar  nə əlm ş b  a n,
ra  ü t ən çat  mənə a a n,
ar  can m b  ta n a ra n,
ar  can m an n a r, ə r ar,
r n, ün ət r a r, ə r ar

ülşənlər ə ç çə lər  n rən,
əllər , çə lər  n rən,

 l  ürə lər  n rən
ərbaba n nə əl r, ə r ar,

ə ə ə, nə ə əl r, ə r ar

ər canl an ənə b  can a n r,
a  l l , aman a n r,

aşla ün ara n an a n r,
əl- əl r nb ş m, ə r ar,

rban ənə - ş m, ə r ar

cran  nəm  a , əl,
ən ən trü ürə m  a , əl,
tə r ən ənc r-ü üm a t  əl
əcl lər ə baş a t r, ə r ar,
rə m ə ar m b r, ə r ar

əl əmlər  ülə lərə r m, əl,
 ba m an ənə üllər ər m, əl,

ən mən  r, mən ə ən  rüm, əl,
mə mür ə an r, ə r ar,

cəl aman aman r, ə r ar

ş ə  ş l  r ələr,
a lar  ü  l  r ələr,

abalar  a an l  r ələr
 ə ə  əcə lər, ə r ar,

l m la əcə lər, ə r ar

 b r ə an ç lənmə n t r a a,
r ü ün ə nə l l n, nə a a,

ənl  r n əbr , ərən , ara a
lə əl n aman m , ə r ar,
lə ç n ran m , ə r ar

əl a a ba m-ba çam ülən ə,
rcə c t r a  ət r ələn ə

tlar at n t r a ma lən ə,
əl ə n a ama çatam, ə r ar,
n mən l ə ra at atam, ə r ar

 a  i il

Araz üstündən şeir körpüsü

Güney xəbərləri

CƏNUBİ AZƏRBAYCAN

Şair qardaşıma məktub
(Süleyman Rüstəmdən Məhəmməd Şəhriyara)
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Jurnalistikamızın ciddi problem-
lər burulğanı ilə üzbəüz dayandığı 
məqamda bizi digər sahilə qovuşdura 
biləcək yaddaşların, misalların hər  biri 
20-30 illik tarixçəyə söykənirdi. Bunlar 
mediamızda tanınan, jurnalist adını, 
peşə prinsiplərini daim uca tutan həm-

karlarımın dilindən səsləndiyindən, op-
timist duyğular bəxş edirdi. Sonda belə 
bir fikir də vurğulandı ki, onların xid-
mətlərinin gələcək nəsillərə ərmağan 
olması naminə adlarının əbədiləşdiril-
məsi zəruridir. Necə deyərlər, unutsaq, 
unudularıq

2011-ci il noyabrın 23-də aldığımız 
xoş xəbər yenidən müəyyən qismimizi 
bir araya gətirdi. Ölkə Prezidenti ustad 
jurnalist Nəsir İmanquliyevin 100 illik 
yubileyinin keçirilməsi haqqında sərən-
cam imzaladı. Yaşı yarım əsrə çatan, 
əllini ötən həmsöhbətlərimin fərəhin-
də, sanki, bütün jurnalistlərin duyğuları 
cəmləşmişdi. Nəsir müəllimin zəngin 
dünyasına xas xarakterik cəhətlər dilə 
gətirilirdi: “Sizə bir sirr açım, – dedim, 
– mənim jurnalistikaya gəlişimdə onun 
verdiyi ürək-dirək əlimdən tutub... Onda 
BD -nun filologiya fakültəsində təhsil 
alırdım. Lakin hansısa hiss məni, istər-
istəməz, jurnalistika fakültəsinə apar-
dı. Hərdən dostlarım Əliş və Surxayın 

köməyi ilə auditoriyanın diqqəti cəlbet-
məz saydığım arxa partalarında parti-
zansayaq yer tuturdum. Nəsir  müəl-
limin “Jurnalistikanın əsasları” fənni 
üzrə mühazirələri, iki saata sığmayan 
şirin söhbətləri məndə təsəvvür yarat-
mışdı ki, burada, məhz, belə insanlar 
dərs deməlidirlər – hündür qamətli, sə-
lis nitqli, məntiqli, qayğıkeş. Dördüncü 
cəhdimdə, belə desək, ilişdim. Dərs 
bitən kimi nəvazişlə yanına çağırdı. 
Tələbələrinin kimliyini yaxşı bildiyini tə-
bəssümlə deyib, hansı fakültədə oxu-
mağımla maraqlandı. Sonra: “Yəqin, 

səni bura gətirən qəlbinin hökmüdür, 
ona qulaq as, mübariz ol, istəyinə ça-
tarsan,” – dedi.

Sənədlərim Moskva Dövlət niver-
sitetinin Jurnalistika fakültəsinə gön-
dəriləndə bu tövsiyə xüsusi rol oynadı. 
Yola düşməzdən əvvəl Nəsir müəllimlə 
də görüşdüm, rüsxət aldım”.

Yay və qış semestrləri başa çatanda 
Bakıdakı doğmalarımla, keçmiş  tələ-
bə yoldaşlarımla yanaşı, ona da baş 
çəkməyi özümə borc sayırdım. Nəsir 
İmanquliyevin həyat yolunu öyrəndikcə 
gördüm ki, mübarizlik deyəndə konkret 
nələri nəzərdə tutur. O, jurnalistlik fəaliy-
yətində kütləvi informasiya vasitələrində 
işləmək üçün indiki kimi rahat şəraitin 
olduğu vaxtda başlamamışdı. Mətbuat-
da işləmək üçün istedadla yanaşı, şəx-
si  keyfiyyətlərin də buna əsas verdiyini 
təsdiqləyən zəmanət tələb edirdi.

Azərbaycan Kommunist Partiyası 
Mərkəzi Komitəsinin tapşırığı ilə 1932-

ci ildə “Kommunist” qəzetində indiki 
“Xalq qəzeti”ndə  fəaliyyətə başlayan 
gənc ömür yolunu birdəfəlik bu sənət-
lə bağladı. Həmin nəşrin, eləcə də, 
“Gənc işçi”, “Yeni  yol” qəzetlərinin 
səhifələrində yaşayan irili-xırdalı yüz-
lərlə məqalənin qələmə alınması üçün 
yağışlı, tufanlı, qarlı-şaxtalı günlərdə 
saatlarla piyada getmək, alaçıqlarda 
gecələmək... lazım gəlirdi. Hələ İkin-
ci Dünya müharibəsi illərində döyüş-
çü-müxbirin silaha sarılıb “ura ” deyərək 
düşmən üzərinə atıldığı məqamları de-
mirik. Nəsir müəllimin igidliklərinə görə 

layiq görüldüyü təltiflərini pencəyinin 
sinəsində cərgələdiyini kimsə görə bil-
məzdi.

Nurəddin  Babayev, Şirməmməd 
Hüseynov, Nəsir İmanquliyev, Seyfulla 
Əliyev, Nəriman Zeynalov... Jurnalisti-
ka fakültəsinin  qurucuları olan müəl-
limlərimizin hər biri od-alov görmüşdü. 

Nəsir müəllim “Kommunist” qəzetin-
də, Radio Televiziya Verilişləri Komitə-
sində, Azərbaycan KP MK-da və sair 
yerlərdə rəhbər vəzifələrdə işləmiş-
di, özünün yaratdığı “Bakı” qəzetinin 
30 il redaktoru olmuşdu. Amma bircə 
dəfə təşəxxüslə bunları sadalamamış, 
nəzərə çatdırmamışdı. Bax, indi duyu-
ruq ki, niyə  təmənnalı şəxslər fakültə-
mizdə dərs deməkdən qorxurdular. 
Təməl necə  möhkəmdirsə, təmənna-
sızlığın indinin özündə qəhrəmanlıq 
sayıldığı  vaxtda da burada kimsə belə 
riskə getmək istəməz. Yadımızdadır ki, 
tələbələrin eyhamından sonra Nəsir 

İmanquliyev həmin niyyətə düşən bir 
müəllimə nə dedi-demədi, daha onu 
auditoriyada görmədik. Çünki  adi vaxt-
larda sakit təbiətli Nəsir İmanquliyevin 
çılğınlığından çoxları  kimi o da məlu-
matlı idi...

Nəsir müəllim novator redaktorlar-
dan biri olub. “Bakı” və “Baku” isə bu  
mənada onun canlı əsəri, yadigarları-
dır. Təsəvvür edin ki, senzura  qılıncı-
nın baş üzərində parladığı vaxtda azad 
fikir üçün sütun ayırmaq  necə riskli 
idi. Nəsir İmanquliyev bunu  edirdi – 
aramla, məntiqlə, planlı şəkildə. Özü  

demirdi, dedizdirməyi bacarırdı. Xalqın 
ruhundan, mənəvi ehtiyacından irəli 
gələn yazıları təqdim etməklə.

Halbuki başqa həmkarları kimi qay-
çını əlinə alıb publisistik  materialların 
istənilən yerindən kəsmək, üstəlik, 
əməkdaşının “suyunu çıxarmaq” imka-
nına malik idi. O, mediada rəngarəng-
liyə, palitraya əhəmiyyətlə yanaşırdı. 
Məzə ilə danışdığı lətifədə bürokratik 
yanaşmanın təsvirini verirdi: “Molla 
Nəsrəddin ovda cüllüt tutur,  qanadını 
kəsir, qıçlarını qısaldır və deyir: bax, 
indi quşa oxşadın”. Acınacaqlı olsa  da, 
bu müqayisə sovet dönəminin, partiya-
lı, basmaqəlib mətbuatına xarakterik 
cəhətlər sayılırdı.

Nəsir müəllim  istedad  təşnəsinin  
dayanmasına, kimlərinsə ruhdan düş-
məsinə imkan vermirdi.

Ə atun AMAŞOV,  
baş redaktor

İllər əvvəlin söhbətidir. Ulu ustadımız Həsən bəy Zərdabinin anım  
gününün qeyd edilməsi üçün toplaşmışdıq. Milli mətbuatımızın banisi 

ilə başlanmış müzakirə mərhələlərlə gəlib müasir zamanımızı əhatə etdi.  
Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin Həsən bəyin ənənələrinin 
davamındakı xidmətləri sadalanarkən, dünyasını dəyişmiş müəllimlərimizin 
də adları ehtiramla xatırlandı: “Bilirsiniz, bu  fakültənin  təməli nəhəng, 
saf və təmənnasız kişilər tərəfindən  qoyulduğundandır ki, biz indi belə 
vüqarla, şəstlə danışırıq. Bu kişilər Həsən bəyi görməmişdilər, ondan dərs 
almamışdılar, fəqət peşəkarlıq irsini ondan götürmüş şəxsiyyətlər idilər. 
Nəticədə özləri də elə bir jurnalistika məktəbi yaradıblar ki, hələ on illər 
boyu başqalarına nümunə göstəriləcəklər. Sanki, həmin təməl Həsən bəyin 
də xeyir-duası, iştirakı ilə atılıb”.

Jurnalistikamızın korifeyi

“Azərbaycan zəlzələ bölgəsində  
fəaliyyətini davam etdirir”

“Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, Türkiyədə baş vermiş 
güclü zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması və axtarış-xilasetmə 
əməliyyatlarına dəstək məqsədilə qardaş ölkədə olan Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin (FHN) 760 nəfərlik çevik xilasetmə qüvvələrinin növbəti iki 
qrupu təyyarə ilə Bakı şəhərinə yola düşüb. Tibbi personalın da daxil olduğu 
310 nəfərlik şəxsi heyət Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərində fəaliyyətini 
davam etdirir”. Kahramanmaraş şəhərində olan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
ictimaiyyətlə əlaqə idarəsinin baş məsləhətçisi Turqay Abbaslı “Xalq qəzeti”nə 
bu açıqlamasının davamında bildiridi:

– Zəlzələdən zərər çəkmiş insanlar 
üçün HN 10 nöqtədə çadr şəhərçikləri 
qurub. Hazırda əməkdaşlarımız həmin 
şəhərcikdə yaşayan insanları mobil 
səhra mətbəxi vasitəsilə isti yemək və 
çayla təmin edir. Dünya ölkələrindən 
Türkiyənin fəlakət bölgəsinə yardıma 
gələn heyətlər ərazini tərk etsə də Azər-
baycan yeganə xarici ölkə olaraq fəaliy-
yətini davam etdirir. 

evralın 2 -i Türkiyə Daxili İşlər Na-
zirliyinin müavini və  övqəladə Halla-
rın İdarə olunması Agentliyinin A AD  
nümayəndələri Hatayda beynəlxalq 
xilasedici qruplarla bir araya gələrək 
onlara  ayrı-ayrılıqda təşəkkür etdilər 
və yola salma mərasimi oldu. Hatayda 
olan 114 nəfərdən ibarət Azərbaycan 

xilasedici heyəti də  Kahramanmaraş 
şəhərinə gəldi. Biz A AD ilə koordina-
siyalı şəkildə fəaliyyət göstəririk və  nə 
zaman köməyə ehtiyac  olmayacaqsa,  
o zaman Azərbaycana dönəcəyik. 

M a i i i   ral  a A r a
a  q la  allar a irli i i  ila

i il ri i  T r i  l r  l l
i  pi tri ola  a ra a ara a 
ali t  a la qlar , u ili  
 ri a ,   ri  i  i i 
ar qlar  a iqq t  at r
– İndiyə qədər HN-nin istər yer-

li, istərsə də bir çox xarici xilasetmə 
əməliyyatlarında iştirak etmişəm. Deyə 
bilərəm ki, Türkiyədə baş verən zəlzələ 
gördüyüm ən böyük fəlakətdir. Mənzərə 
sözlə ifadə ediləcək şəkildə deyildi. 

Təbii ki, insanları xilas edəndə başqa 
cür duyğulanırsan. Amma xilasetmələr 
zamanı o qədər acınacaqlı hadisələr 
gördük ki, sözlə ifadə etmək, sadəcə, 
mümkün deyil. Allah Türkiyə xalqına bir 
də belə bir fəlakət göstərməsin. Sona 
qədər qardaş ölkəyə əlimizdən gələn 
yardımı edəcəyik. 

M.SULTANOVA
A ara

Türkiyədən müsahibə

FHN: Türkiyədə zəlzələ 
bölgəsində 3016 nəfərə 
tibbi xidmət göstərilib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Türkiyə 
Respublikasında baş vermiş güclü zəlzələnin 
fəsadlarının aradan qaldırılmasına dəstək 
məqsədilə qardaş ölkəyə göndərilmiş Fövqəladə 
Hallar Nazirliyinin (FHN) mobil səhra hospitalında 
zəlzələdən ziyan çəkmiş insanlara tibbi xidmət 
davam etdirilir.

HN-dən bildirilib ki, ümumilikdə ötən müddət ərzində 
6 -i uşaq olmaqla 3016 nəfərə yüksək səviyyəli tibbi xid-
mət göstərilib.

Hər cür müayinə və müalicə imkanlarına malik mobil 
səhra hospitalı fasiləsiz fəaliyyətini davam etdirir.

ASIMOV, alq q ti

MN: Xankəndi–Xəlfəli–Turşsu  
yolundan Rusiya sülhməramlılarının 

müşayiəti ilə hərbi daşımalar  
həyata keçirmək qəbuledilməzdir
Martın 5-də Xankəndi-Xəlfəli-Turşsu torpaq yolunda baş vermiş 

insidentdən sonra Rusiya sülhməramlı kontingentinin müşayiəti ilə 
Ermənistan silahlı qüvvələri və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin bu 
yoldan hərbi təyinatlı daşımaları həyata keçirmək məqsədilə növbəti dəfə 
istifadə etməsi Azərbaycan Ordusunun bu istiqamətdə yerləşən bölmələrinin 
texniki müşahidə vasitələri ilə qeydə alınıb.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xid-
mətindən bildirilib ki, martın 7-də gün 
ərzində Ermənistan silahlı qüvvələri və 
qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin 
hərbi nəqliyyat vasitələrinin qeyd olu-
nan yoldan kolon şəklində hərəkəti Ru-
siya sülhməramlı kontingentinin müşa-
yiəti altında təmin edilib. Ermənistanın 
təkzibinə və riyakarlığına baxmayaraq, 
texniki müşahidə vasitələri ilə yolun 
hərbi daşımalar üçün istifadə edildiyi bir 
daha təsbit olunub.

Rusiya sülhməramlı kontingentinin 
müşayiəti ilə hərbi daşımaların həyata 
keçirilməsi üçtərəfli Bəyanatın müddəa-
larının kobud şəkildə pozulması olaraq 
qəbuledilməz haldır və dərhal dayandı-
rılmalıdır.

Bir daha bəyan edirik ki, Ermənistan 
tərəfindən Azərbaycanın Qarabağ iqti-
sadi rayonunda yerləşən qeyri-qanuni 

erməni silahlı dəstələrinə silah, sursat, 
mina, təminat və digər hərbi vasitələrin 
çatdırılması, eləcə də bu yolla döyüş 
mövqelərinə şəxsi heyətin daşınması 
və rotasiyası Azərbaycanın suverenliyi-
nin, üçtərəfli Bəyanatın müddəalarının 
kobud şəkildə pozulması və Azərbay-
cana qarşı hərbi təcavüz siyasətinin 
davam etdirilməsidir. Bu kimi əməllərə 
dərhal və birdəfəlik son qoyulmasa, Er-
mənistanın və qanunsuz erməni hərbi 
ünsürlərinin Azərbaycanın suveren əra-
zilərində törətdikləri hərəkətlərin qarşı-
sını almaq məqsədilə Azərbaycan tərəfi 
zəruri tədbirlər görmək məcburiyyətin-
də qalacaqdır.

Baş verən hadisələr Laçın yolu üzə-
rində Azərbaycanın nəzarət rejiminin 
yaradılmasının zəruriliyini və labüdlü-
yünü bir daha təsdiq edir.

alq q ti

Qazaxıstan Füzulidə incəsənət məktəbi tikir

İşğaldan azad edilmiş Füzuli şəhərində Qazaxıstan Respublikası 
tərəfindən ianə və inşa olunacaq Kurmanqazı adına Uşaq 
Yaradıcılığının İnkişafı Mərkəzinin təməlqoyma mərasimi keçirilib. 

Mərasimdə Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin Qarabağ iq-

tisadi rayonu üzrə xüsusi nümayən-
dəsi Emin Hüseynov, Qazaxıstan 

Respublikasının Azərbaycandakı 
səfirliyinin siyasi məsələlər üzrə 
müşaviri Jandos Nurmaxambetov, 
layihəni həyata keçirəcək icraçı 
şirkət “Bİ-Group” Holdinqin Direk-
torlar Şurasının sədri Aydın Rahim-
bayev və digər səlahiyyətli şəxslər 
iştirak ediblər. 

AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri 
xəbər verir ki, layihəyə əsasən in-
cəsənət məktəbi üzuli şəhərində 
ümumi sahəsi 1,  hektar olan əra-
zidə yerləşəcək. Tikinti sahəsi 270  
kvadratmetr, ikimərtəbəli binadan 
ibarət olacaq məktəbdə hər biri 300 
nəfər olmaqla, növbəli şəkildə 600 
şagirdin təhsil alması üçün lazımi 
şəraitin yaradılması nəzərdə tutulur. 
Burada, şagirdlər üçün xanəndəlik 
sənəti, xalçaçılıq, heykəltaraşlıq 

və zərgərlik sənətləri, musiqi və 
rəssamlıq dərsləri, həmçinin qrafik 
dizayn təlimləri üzrə tədrisin təşkili 
planlaşdırılır.  

Qeyd edək ki, incəsənət məktə-
binin layihəsi üzrə Azərbaycan və 
Qazaxıstan nümayəndə heyətləri-
nin yer aldığı işçi qrupu yaradılıb, 
müvafiq görüşlər keçirilərək, qarşı-
dakı hədəflər müzakirə olunub. 

Digər layihələr kimi, bu layihə 
də Azərbaycan ilə Qazaxıstan ara-
sındakı ikitərəfli əlaqələrin inkişaf 
etdirilməsinə, o cümlədən işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə incəsənət 
sahəsi üzrə təhsilin genişlənməsinə 
və yaxın bölgələrdən olan istedadlı 
gənclərin bir araya toplanmasına öz 
töhfəsini verəcək.

Qanunvericilik aktlarının  
təkmilləşdirilməsi işləri müzakirə olunub

Əmək Münasibətlərinin Tənzimlənməsi və Koordinasiyası Komissiyası yanında yaradılmış 
Qanunvericilik və İdarəetmə üzrə işçi qrupu qeyri-formal məşğulluğun qarşısının alınması 
sahəsində ölkəmizdə son illər aparılan işləri və əldə olunan müsbət nəticələri müzakirə 
edib. Komissiyanın bu il fevralın 22-də keçirilmiş iclasında verilmiş tapşırığa uyğun olaraq, 
qeyri-formal məşğulluğun qarşısının alınması istiqamətində qanunvericilik aktlarının 
təkmilləşdirilməsi və bu sahədə qarşıda duran vəzifələrlə bağlı məsələlər diqqətə çatdırılıb.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İn-
novasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Əmək 
Münasibətlərinin Monitorinqi Mərkəzinin nü-
mayəndəsi qeyri-formal əmək münasibətlə-
rinin tənzimlənməsi ilə bağlı Analitik Monito-

rinq sistemi vasitəsilə təhlillərin aparılması 
istiqamətində təqdimat edib. Həmçinin qey-
ri-formal məşğulluğun qarşısının alınması 
istiqamətində qanunvericilik aktlarının təkmil-
ləşdirilməsi işləri, hazırlanmış yeni layihələr 
müzakirə olunub.

Qeyd edək ki, iclasda Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi, İqtisadiyyat, Ədliyyə, Maliyyə, 

övqəladə Hallar nazirliklərinin, Dövlət Statisti-
ka, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura komitələ-
rinin, Sahibkarlar İşəgötürənlər  Təşkilatları 
Milli Konfederasiyası və Azərbaycan Həmkarlar 
İttifaqları Konfederasiyasının nümayəndələri iş-
tirak ediblər.

S Y OVA, alq q ti



Bir obyektdə iki elan: 
biri absurd, biri yalan... 

Söhbət iri ticarət obyektlərindən gedir. Bəri 
başdan xatırladım ki, son illərdə istifadəyə verilmiş 
“müasir” supermarketlərin hamısında belədir. 
Qərəz, mənim kimi dəftər-qələmini, dərmanlarını 
və sənədlərini yüngül çiyin çantasında gəzdirən 
yaşlı adamlar da daxil olmaqla, hamıya deyirlər ki, 
mağazaya çanta ilə girmək olmaz... Xub. Görünür, 
nə zamansa, hansısa əliəyri adamların bəd əməlləri 
tacir qardaşlarımızın belə “ehtiyatlanmasına” 
səbəb olub. Neyləyə bilərik, qurunun oduna yaşın 
da yandığını az görməmişik. 

Sonuncu faktı yada salıram. Xırdalandakı “Bazarstor” 
mağazasının nəzarətçisinə dedim ki, mənim çantamda 
mühüm sənədlər var, o kamerada sənədlərin itməsindən 
qorxuram. Dedi: – Narahat olmayın, obyektdə videoçəkiliş 

aparılır. Çantamı giriş qapısının yanındakı saxlama kame-
rasına qoyanda məlum oldu ki, kameraların heç birinin qıfı-
lı, açarı yoxdur. Dedim, ay qardaş, bu kameraların heç biri 
bağlanmır axı. Dedi, müştərilər açarları oğurlayıb aparırlar 
deyə, qıfılları çıxartmışıq. Qəribədir, müştəri qıfılsız açarı 
aparıb neyləyəcək ki?

Hələ bu harasıdır, saxlama kameralarından yuxarıda elan 
asıblar: “İtən əşyalara görə mağaza məsuliyyət daşımır”. 

Bu nə absurd rəftardır? Mağazada videoçəkiliş aparılır-
sa, əşyalar necə oğurlana bilər? Əşyalar oğurlanırsa, onda 
saxlama kameraları nə üçün qıfıllanmır? 

Bir sözlə, dövlət ölkə əhalisinin rifahını yaxşılaşdırmaq 
üçün təqaüd və əməkhaqlarını artıranda dərhal bütün mal-
ların qiymətini nəzərdə tutulmuş artımın məbləğindən də 
çox artıran tacirlər ildən-ilə daha çox qazanırlar Bunu heç 
kəs dana bilməz – İ.Q . Amma 1 -20 saxlama kamerası 
üçün qıfıl almır, itən əşyalar üçünsə məsuliyyət daşımırlar. 
Absurddur, deyilmi? 

Biz birtəhər dözürük. Ancaq Bakıya sivil ölkələrdən gəlmiş 
turistlərə necə izah etmək olar ki, sənin qiymətli əşyalarının 
itməsinə mağaza cavabdeh deyil, get başının çarəsini qıl. 

Yeri gəlmişkən, ölkənin ən üzdə olan mətbuat təmsil-
çilərindən birinin – Əməkdar jurnalistin çiyin çantası məhz 
paytaxtın ən nüfuzlu supermarketlərindən birində oğurlan-
mışdı. Özü də, cəmi beş-altı dəqiqəyə. Orada da “video-
çəkiliş aparılırdı”. Başqa bir soydaşımızın isə iki bağlama 
“pampers” olan sellafon zənbili məhz marketin saxlama 
kamerasından oğurlamış, videoya baxanda məlum olmuş-
du ki, oğru 6 -70 yaşlı bir ahıldır. Zərərdidə olan adam 
“ağsaqqal” soydaşımızı rüsvay eləmək istəməsə də, mən 
sosial şəbəkədə “Pampers yeyən ağsaqqal” sərlövhəli yazı 
paylaşmışdım. 

İndi bilmirəm, “açar oğurlayan” alıcı barədə yazım, yoxsa 
müştərilərin əsəbləri ilə oynayan boynuyoğunlar haqqında. 

Çox təəssüf ki, bunlar da əcnəbilərin “Gündən-günə 
gözəlləşən şəhər” adlandırdıqları paytaxtımızın reallıqları-
dır. Bunun adını nə qoyaq?

İ. A AYEV, “Xalq qəzeti”

8 mart 2023-cü il, çərşənbə 11
pli a

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

balansındakı gəmilər üçün müxtəlif növ 
bayraqların satın alınması məqsədilə 

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

sinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və ətraf-
lı məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət 13 mart 
2023-cü il saat 17.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə əsli və surəti  tərtib 
olunmalıdır xarici dildəki tender təklifləri  Azərbaycan dilinə tər-
cümə edilməlidir .

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

Əlaqə telefonu- 012  404-37-00, daxili- 1047.
nvan- Bakı, M. seynov küçəsi 2.

“Bakı Tikinti Quraşdırma” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

12 aprel 2023-cü il saat 10.30-da “Bakı Tikinti Quraşdırma” 
ASC səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçirilə-
cəkdir. 

Gündəlikdəki məsələlər:
1. Cəmiyyətin ləğv edilməsi haqqında məsələnin müzakirəsi.
2. Ləğvetmə komissiyasının yaradılması.
3. Digər məsələlər.
Sənədlərlə tanışlıq üçün həftənin iş günləri saat 11.00-dan 

1 .00-dək cəmiyyətin icra orqanına müraciət etmək olar.
Əlaqə telefonu- 070 – 60 – 0  – 06. 

nvan- Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliəsgər Qayıbov 
küçəsi 10X. 

İdarə heyəti

Fransa “fasilə”yə çıxır
Kim qalib gələcək: küçə diktaturası, yoxsa qanun diktaturası?

Fransada yenə xalq küçələrə axıșır. Hökumətin pensiya islahatlarına qarșı çıxan fransızlar 
Emmanuel Makronun nazirlərinə lənətlər yağdırırlar. Təqaüd yașının 62-dən 64-ə qaldırılmasına 
etiraz edən fransızlar hökuməti “fasilə”yə göndərəcəklərini bildirirlər. İndi hamını bu sual 
maraqlandırır: Beçinci Respublikada küçə “diktaturası” qalib gələcək, yoxsa qanun dikraturası? 

ransada yenə qarışıqlıqdır. əhləsindən 
tutmuş deputatınadək hamı pensiya islahatını 
müzakirə edir. Cəmiyyət iki yerə bölünüb, bə-
ziləri hökuməti lənətləyir, digərləri dəstəkləyir. 
Amma birincilərin sayı çoxdur. Dünənki mən-
zərə də belə deməyə əsas verir. Etirazçılar 
iqtisadiyyatın, demək olar ki, bütün sektorları-
nı əhatə edirlər. Tətillər səbəbindən qatarların 
və ictimai nəqliyyatın hərəkətinin ciddi şəkildə 
pozulduğu bildirilir. Parisin Şarl de Qoll, Orli və 
Bove hava limanlarının, eləcə də ölkənin ən 
böyük şəhərlərinin aeroportlarının uçuş sayını 
təqribən 30 faiz azaldacağı vurğulanır. 

Energetika sektorunun əməkdaşları da eti-
raz edirlər.  Bazar ertəsindən onlarla qaz sekto-
runun işçiləri də həmrəylik göstərirlər. ransa-
nın dörd LNG terminalından üçünün işçiləri bir 
həftəlik işə çıxmayacaqlarını bildirirlər. Ölkənin 
aparıcı həmkarlar ittifaqları da sərt bəyanatlar 
səsləndirirlər. Onlar hökumətin pensiya yaşını 
yüksəldəcək islahat layihəsini geri götürməyə-
cəyi təqdirdə “ ransa iqtisadiyyatını diz çök-
dürmək” üçün mümkün qədər geniş tədbirlər 
görəcəklərini diqqətə çatdırırlar. ransa Kiçik və 
Orta Müəssisələr Konfederasiyasının CPME  
baş katibi Jean-Eud du Mesnil ötən bazar ertəsi 
günü bildirmişdi ki, ölkədə ümummilli tətilin bir 
günü ölkəyə 1,  milyard avroya başa gələcək.

Belə güclü ictimai narazılıq və təzyiq altında 
fransalı deputatlar və senatorlar pensiya islahat-
larını müzakirə edirlər. Qanun layihəsinin daxil 
olduğu martın 2-dən qızğın müzakirələr aparan 
fransalı qanunvericilər hamını razı salan formul 
tapmağa çalışırlar. Amma fransalı analitiklər 
bu məsələdə nikbin proqnozlar səsləndirmir-
lər. Hamını razı salmağın mümkün olmayaca-
ğını bildirən siyasi şərhçilər qarşıdakı günlərdə 
təzyiqin daha da artacağını düşünürlər. Bunu 
Parlamentin yuxarı palatasında da yaxşı bilir-
lər. Vaxtın onların xeyrinə işləmədiyini anlayan 
senatorlar qanun layihəsini qısa zaman ərzində 
qəbul etməyə çalışırlar. Martın 12-dək layihənin 
birinci oxunuşunu başa çatdırmalıdırlar. ransa 
mətbuatı yazır ki, bunun üçün qanunvericilər 

axşam saatlarına qədər qanun layihəsinin hər 
bir bəndini müzakirə edirlər. 

Amma müzakirə prosesinin istənilən sürət-
lə getmədiyi bildirilir. İndiyə qədər yalnız ictimai 
nəqliyyat işçilərinin, elektriklərin və qaz səna-
yesi işçilərinin deyil, həm də notariusların və 
ya ransa Dövlət Bankının funksionerləri kimi 
uzun müddət imtiyazlarını qoruyan digər ixti-
sasların nümayəndələrinin xüsusi pensiya re-
jimlərinin tədricən ləğv edilməsini nəzərdə tutan 
maddə üzrə razılığının əldə olunduğu vurğula-
nır. Eyni zamanda, Senatın bəzi üzvləri bildi-
rirlər ki, adi dövlət qulluqçuları ilə müqayisədə 
daha çox imtiyazları var və bu ədalətsizliyi ləğv 
etməyə çağırırlar. Amma senatorların imtiyazla-
rından imtina edib-etməyəcəkləri sual altında-
dır. Bu debatlar ictimaiyyət arasında o qədər 
narahatlıq doğurmur. Əsas diqqətin layihənin 
7-ci maddəsində yazılanlara yönəldiyi bildirilir. 
Həmin maddədə təqaüd yaş həddinin 62-dən 
64-ə qaldırılması təklif edilir. İctimai rəy göstərir 
ki, hökumətin bu təklifi vətəndaşların böyük ək-
səriyyətini qane etmir.

Küçənin nəbzini tutan həmkarlar ittifaqları 
Makron hökumətini divara dirəməyə çalışırlar. 
Etirazlar zamanı nəqliyyat işçiləri, müəllim-
lər, şəhər işçiləri işə çıxmırlar. Dəmiryolçuların 
həmkarlar ittifaqı qatarların hərəkətini dayan-
dırır, bir çox xətlərdə isə reyslər tamamilə ləğv 
edilir. Bəzi metro xətləri bağlanır, digərləri isə 
yalnız pik saatlarda və azaldılmış rejimdə işlə-
yir. Hava limanlarında da eyni vəziyyət müşa-
hidə olunur. Həmkarlar ittifaqları on günlük tə-
tillə və Parisi ən azı iki həftə sonu bağlamaqla 
hədələyir. Enerji sektorunun əməkdaşları da 
etiraz edirlər. Artıq onlar da enerji təchizatını 
kəsirlər və neftayırma zavodlarını bağlamaq və 
ya bloklamaqla süni şəkildə yanacaq çatışmaz-
lığı yaratmaqla hədələyirlər. ransızlar narahat-
lıqla təmizlik işçilərinin tətilini gözləyirlər. Çünki 
Paris kimi meqapolisdə zibil yeşiklərinin daşın-
maması ciddi gigeyenik problemlər yaradacaq. 
Müəllimlər də məktəbləri bağlamağa hazırlaşır-
lar. Solların lideri və L I Tabe olmayan ran-

sa  partiyasının rəhbəri Jan-Lyuk Melenşon isə 
daha radikal çağırışlar edir. O, gəncləri  bacar-
dıqları qədər hər şeyi bloklamağa səsləyir.

Etirazçıların sayını nəzərə alan hakimiyyət 
orqanları da tətilçilərin hücumuna müqavimət 
göstərməyə hazırlaşırlar. Keçmiş tətillər zamanı 
Paris küçələrinin barrikadalara çevrildiyini hamı 
yaxşı xatırlayır. Buna görə də, Makron hökumə-
tinin nümayəndələri hamını inandırmağa ça-
lışırlar ki, tətilin ziyanı ilk növbədə fransızların 
özlərinə dəyəcək. Hakimiyyət nümayəndələri 
insanları inandırmağa çalışırlar ki, sıravi fran-
sızlar metro və elektrik qatarlarından istifadə 
edirlər və nəqliyyatın dayanması ciddi problem-
lər yaradacaq. Yerli mətbuat yazır ki, hökumətin 
bildirdikləri ciddi nəticə vermir və etirazçıların 
sayına təsir göstərmir. Bununla belə, hakimiy-
yət geri çəkilmək istəmir. ransanın Baş naziri 
Elizabet Born bildirir ki, pensiya yaşına yenidən 
baxılması imkanını müzakirə etmək niyyətində 
deyil: “Pensiya yaşı artıq müzakirə mövzusu 
ola bilməz. 64 yaşında pensiya – işəgötürənlər, 
həmkarlar ittifaqları və müxtəlif parlament qrup-
ları ilə fikir mübadiləsindən sonra təklif etdiyimiz 
kompromisdir”. 

Lakin əhalinin böyük əksəriyyəti pensiya is-
lahatına qarşıdır. Son rəy sorğularına görə də, 
fransızların yalnız 32 faizi hökumətin islahatını 
dəstəkləyir. Digərləri hökumətin təşəbbüsünü 
rədd edirlər. Bununla belə, respondentlər küçə 
diktaturasının qanun diktaturasına qalib gələ-
cəyinə inanmırlar. İslahatın rədd edilməsinə 
baxmayaraq, fransızların yalnız 34 faizi tətil və 
nümayişlərin qanun layihəsinin ləğvinə səbəb 
olacağına inanır. Bununla belə, mütəxəssislər 
düşünürlər ki, istənilən halda Makron hökumə-
tini qarşıda çətin günlər gözləyir. Ən əsası, qa-
nun layihəsinin qəbulu hökumətin reytinqinə 
mənfi təsir göstərəcək.   

Səbuhi MƏMMƏ OV,  
“Xalq qəzeti”
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 9 Martın -də
 9 a a  A ro  ar a a a də-

yişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən 
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub 
küləyi əsəcək. Gecə 4-7 , gündüz 10-1  isti ola-
caq. Atmosfer təzyiqi 769 mm civə sütunundan 
76  mm civə enəcək, nisbi rütubət 60-70 faiz ola-
caq. 

 9 a a  ri, ul a, Or u a , S
r , a u   rur ra o lar a əsasən 

yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə arabir duman 
olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Gecə 0-  
isti, bəzi yerlərdə 3 -dək şaxta, gündüz 13-1  isti 
olacaq. 

 9 a i, u a, o al , o a , A
a , i i  a  ra o la

r a əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə 
arabir duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 
1  şaxtadan 4 -dək isti, gündüz 7-12  isti olacaq. 

 9 rqi ur  ra l, l r, 
u a l , La , ila  ra o lar a əsasən 

yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə arabir duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 0- , gündüz 
7-12  isti, dağlıq ərazilərdə gecə 7 -dək şaxta, 
gündüz 2 -dək isti olacaq. 

 9 a a , , ora o , T rt r, uli 
ra o lar a əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi 
yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsə-
cək. Gecə 2-6 , gündüz 10-1  isti olacaq. 

 9 ala , aqatala, a , i, O u , 
l , İ a ll , A u, a a , Si , a

ra , , u a, a a , u ar ra o lar a 

əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə arabir 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 0- , 
gündüz 9-14  isti, dağlarda gecə 0-  şaxta, gün-
düz 3-  isti olacaq. 

 9 Mi ir, Y la , a , A a , 
r ir, İ i li, A a i, l qa , Sa i

ra a , il u ar, Saatl , ir a , a qa ul, 
Sal a , t ala ra o lar a əsasən yağmur-
suz keçəcək. Lakin səhər bəzi şərq rayonlarında 
çiskinli olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 3-7 , 
gündüz 12-17  isti olacaq. 

 9 Ma all , Yar l , L ri , L ra , A ta
ra ra o lar a əsasən yağmursuz keçəcək. La-
kin səhər və axşam bəzi yerlərdə çiskinli olacağı 
ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. 
Şimal-şərq küləyi əsəcək. Gecə 4-7 , gündüz 10-
1 , dağlarda gecə 3-6 , gündüz -11  isti olacaq. 

8 mart 2023-cü il, çərşənbə12

Puqaçovanın malikanəsinə 
milyard rubl?! 

“Кomsomolskaya Pravda”nın yazdığına görə, bu barədə 
uzun illər Rusiya şou-biznesində fəaliyyət göstərən prodüser 
Sergey Dvortsov məlumat vermişdir. Bildirilir ki, estrada ulduzu 
Alla Puqaçova Qryazi kəndindəki malikanəsinin satılması 
barədə çoxdan verdiyi elanın icrası  müğənninin ölkədən 
getməsinə görə təxirə salınıb. 

Prodüserin dediyinə görə, primadonna Rusiyaya beş 
ildən sonra qayıdacaq. Buna baxmayaraq, o, malikanəni 
mütləq satacaq. Dvortsov deyib ki, bir neçə ay qabaq mü-
ğənninin malikanəsini almaq  istəyən məşhur biznesmenlə 
sövdələşmə baş tutmasa da o, beh versə də, qiymətin bir 
az ucuzlaşdırılmasını xahiş etmiş, mülk sahibi isə güzəştə 
getməmişdi , qəsrə bir milyard rubl verməyə tam razı olan 
başqa bir alıcı ortaya çıxmışdır. 

Xatırladılır ki, hazırda malikanədə heç kəs yaşamasa da, 
obyekt çox ciddi şəkildə mühafizə olunur. 

İldırım İSMAY L, “Xalq qəzeti”

Şirvan şəhərindən İlqar Abbasov Azərbaycan 
Respublikasının Xalq artisti Alim Qasımova atası

M  ASIMOV

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

l ar a ə t ma  
UEFA həmyerlimiz beynəlxalq 

dərəcəli hakim Əliyar Ağayeve növ-
bəti dəfə etimad göstərib. 

Belə ki,  E A Avropa Konfrans 
Liqasının səkkizdəbir final mərhələsinin 
ilk oyunu çərçivəsində sabah Moldova-
da keçiriləcək “Şerif” Moldova  – “Nit-
sa” ransa  qarşılaşması Əliyar Ağa-
yevə həvalə edilib. Qeyd edək ki, ona 
Zeynal Zeynalov və Akif Əmirəli kömək 
edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyası-
nı Elçin Məsiyev yerinə yetirəcək.

ü ç lar m  ma a
İtaliyanın paytaxtı Romada cüdo 

üzrə a ıq Avropa kuboku yarışları 
ke iriləcək. 

Martın 11-12-də baş tutacaq turnir-
də ölkəmizi on iki cüdoçu–Rəşad Yelki-
yev, Kənan İsmayılov hər ikisi 60 kq , 
İsmayıl İbrahimov, Tofiq Əliyev hər ikisi 

66 kq , Telman Vəliyev, İbrahim Əliyev, 
Zaməddin Poladov hər üçü 73 kq , 
Məhərrəm İmamverdiyev 1 kq , İb-
rahim Ağakişiyev 90 kq , Adil Kərimli, 
Ruslan Nəsirli və Aslan Mirzəyev hər 
üçü 100 kq  təmsil edəcəklər. 

Qeyd edək ki, 37 ölkədən 427 cü-
doçu birincilik uğrunda mübarizə apa-
racaq.

ə ə , a rə
Cümə günü Misli Premyer Liqa-

sında XXV  tur start götürəcək. 
Peşəkar Futbol Liqasının PFL  mə-
lumatına görə, turun ilk qarşılaşması 
martın -da saat 5 -da “Kəpəz” 
və “Zirə” komandaları arasında baş 
tutacaq. əmin gün saat -da 
isə “Sabah” klubu “Sumqayıt”ı qə-
bul edəcək. 

Şənbə günü saat 1 :00-da “Turan 

Tovuz” “Qəbələ”ni sınağa çəkəcək. Hə-
min gün saat 1 :00-da isə “Qarabağ” 
və “Səbail” komandları qarşılaşacaqlar. 

Tura istirahət günü “Şamaxı”-“Neft-
çi” matçı ilə yekun vurulacaq. Həmin 
görüş saat 1 :00-da Şamaxı şəhər sta-
dionunda keçiriləcək.

m an n n   
tər b  aç lan b

AFFA-nın Bakıda ke irilən hesa-
bat konfransında qurumun Lisen-
ziyalaşdırma Komissiyasının yeni 
tərkibi a ıqlanıb. Məlumata görə, 
komissiyanın tərkibini AFFA-nın baş 
katibi Sərxan acıyev a ıqlayıb.

Bildirilib ki, Elçin Səmədli komissi-
yanın sədri, Sərxan İbadov isə onun 
müavini seçilib. Komissiyada, həmçi-
nin İslam Bayramov, irdovsi Qasımov, 
Mahmud Yusifov, Vladimir yodorov və 
İslam Abbasov təmsil olunurlar.

l i  A AMİ ,  
alq q ti

Türkiyənin Hərbi Hava  
Qüvvələri ilk onluqda 

Dünyanın ən güclü hərbi hava qüvvələrinə malik 100 
ordusunun  siyahısı açıqlanıb.  ABŞ-da fəaliyyət göstərən 
“Global Firepower”in tərtib etdiyi reytinq cədvəlini Rusiyanın 
NTV telekanalı təqdim edib. 

Siyahıda  Türkiyə Hərbi 
Hava Qüvvələrinin 2023-cü 
ildəki mövqeyi də müəyyən-
ləşdirilib. “Global irepower”in 
Birləşmiş Ştatlarda apardığı 
tədqiqatlar nəticəsində məlum 
olub ki, Türkiyə 2023-cü ildə 
hərbi hava qüvvələri siyahısın-

da ransanı qabaqlaya və 9-cu 
yeri tuta bilib. 

Rusiya hücum edir və itki verir 
Son sutka ərzində Ukraynada, xüsusən Baxmut ətrafında 

şiddətli döyüşlər davam edib. Ukrayna Baxmutun müdafiəsini 
gücləndirir. Rusiya ordusunun isə şəhər istiqamətinə elit hissələr 
göndərdiyi, Ukrayna ordusunun müqavimətini qırmaq üçün 
Baxmuta eyni vaxtda üç istiqamətdən hücum etdiyi bildirilir. 
Rusiya qüvvələri Xerson vilayətini də 65 dəfə atəşə tutub. Xəbəri 
UNİAN verib. 

Məlumata görə, “Qrad” və 
ağır artilleriya qurğularından 
3 4 mərmi atılıb, 1  mərmi ya-
şayış məntəqələrinə, fərdi və 
yaşayış binalarına düşüb. Atış-
ma nəticəsində 4 nəfər yarala-
nıb. Bundan başqa,  Donetski 

vilayəti də hücuma məruz qa-
lıb, 1 sakin həlak olub, 7-si ya-
ralanıb.

krayna Silahlı Qüvvələri-
nin Baş Qərargahından bildi-
rilib ki, Rusiya qüvvələri  son 
sutkada 1000-dən artıq hərb-
çisini itirib. “Ötən sutka ərzin-
də müdafiəçilərimiz düşmənin 
Su-2  təyyarəsini və daha  
müxtəlif tipli P A-sını vurublar. 
Rusiyaya məxsus 9 tank, 11 
zirehli döyüş maşını, 23 artil-
leriya sistemi krayna ordusu 
tərəfindən sıradan çıxarılıb”, 
- deyə məlumatda qeyd edilib. 

İran hipersəsli  
ballistik raket yaradıb

İran dənizdə hərəkətdə olan gəmiləri vuran və səsdən 8 
dəfə iti uçan “hipersəsli ballistik raket” yaratdığını elan edib. 
Bu barədə İran SQ Baş Qərargahının başçısı general Məhəmməd 
Bakıri bildirib. Məlumatı “Anadolu” verib.  
ABŞ və İsrail isə İranın 

nüvə silahı əldə etməsinə 
mane olmaq üçün əlaqəli təd-
birləri gücləndirmək barədə 
razılaşıblar. ABŞ Prezidentinin 
milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri 
Ceyk Sallivan, İsrailin strateji 
planlaşdırma naziri Rona Der-
mer və İsrail Milli Təhlükəsizlik 
Şurasının başçısı Tsaxi Xa-
neqbinin iştirakı ilə Vaşinqton-
da keçirilmiş ABŞ-İsrail strateji 
məsləhət qrupunun iclasının 
nəticələri ilə bağlı bəyanat-
da bildirilir ki, vəzifəli şəxslər 
İranın nüvə proqramındakı 
tərəqqini böyük narahatlıq-
la təhlil edərək, təhlükəsizlik 
sahəsində çoxillik tərəfdaşlığın 

möhkəmləndirilməsi üzrə ümu-
mi məqsədlərini təsdiq ediblər.

Tərəflər həm də ABŞ və 
İsrail ordularının birgə təliminin 
nəticələri, gələcəkdə təhlükə-
sizliyin və İsrailin Yaxın Şərq 
regionuna siyasi inteqrasiya-
sının dərinləşdirilməsi ilə bağlı 
məslələri müzakirə ediblər.

Fransada hökumətə  
qarşı etirazlar artır  

Fransada son vaxtlar prezident Emmanuel Makronun həyata 
keçirdiyi islahatlara qarşı etirazlar genişlənir. Xüsusən pensiya 
islahatları ciddi narazılıqlar yaradır. Dünən ölkənin həmkarlar 
ittifaqları bu islahatlara etiraz olaraq, ölkədəki bütün dörd 
maye qaz terminalının fəaliyyətini dayandıracağını bəyan edib. 
“Elengy” şirkətinin üç obyekti bir həftə, “Fluxys” terminalı isə iki 
sutka işləməyəcək. Məlumatı “İnterfaks.ru” verib.

Hazırda ransa Avropada 
ən iri maye qaz alıcısı hesab 
olunur. Qitədə bütün maye qaz 
idxalının 27 faizi məhz bu ölkə-
nin payına düşür. Martın ilk beş 
günündə ransa terminalları 
qaz nəqli sisteminə sutkada 

117 milyon kubmetr mavi ya-
nacaq ötürüb.

Məlumata görə, hazırda 
ransanın qaz ehtiyatları digər 

Avropa ölkələri ilə müqayisə-
də çox azdır və cəmi 3  faiz 
təşkil edir. Ona görə də həm-
karlar qeyd olunan addımları 
atarsa, hökumət sistemdə qaz 
çatışmazlığını qonşu ölkələrin 
hesabına aradan qaldırmağa 
çalışacaq. Lakin bunun bazar 
qiymətlərində özünü göstərə-
cəyindən ehtiyat edilir.

a a Mİ A OV,  
 alq q ti

Beynəlxalq həyat

Anama gül və  
gülüş bağışladım…

Dünyadakı bütün qadınlar gözəldir. Amma mənim 
dünyamda tək bir qadın var ki, gözümü dünyaya 
açdığım ilk gündən onun sonsuz  sevgisi ilə 

böyüyüb boya-başa çatmışam. Bu gün onun günüdür.  
8 Mart Qadınlar Günüdür. Bu gün mənim anamın günüdür!  

Təsadüfi deyil ki, bu bayramı haqlı olaraq “Analar Günü” 
də adlandırırlar. Mən də həyatımdakı ən dəyərli qadın-  anam 
haqqında danışmaq istəyirəm...

Anamın qara gözlərini, ipək saçlarını, sanki, hansısa çox 
istedadlı bir rəssam çəkib. Bir bilsəniz ona gülümsəmək necə 
də yaraşır. Mən isə hər bir övlad kimi, anamın hər an gülüm-
səməsi, xoşbəxtliyi üçün əlimdən gələni etməyə, hətta canım-
dan belə keçməyə hazıram. 

Bəzən anamı əsəbiləşdirib, xətrinə dəysəm də, bunu qəs-
dən etmirəm. Dərhal onun könlünü almağa çalışıram. “Ananın 
qədrini ana olmadan bilməzsən”, – deyir anam. Etiraf edim ki, 
yaşım artdıqca, bu sözü daha da yaxşı dərk edirəm.

Anam həmişə deyir ki, ən böyük hədiyyəni Allah özü bəxş 
edib, səni və bacını mənə göndərib. 

Dünən anama əvvəlki bayramlarda olduğu kimi, yenə bir 
dəstə tər nərgiz gülü bağışladım. Anam bu hədiyyəni sanki 
gözləyirmiş kimi çox sevindi. Çiçəklər doğrudan da çox gözəl 
idi, ətrafa öz xoş əhval-ruhiyyəsini yayırdı. Amma çiçəklər ana-
mın üzündəki gülüş qədər gözəl deyildi. 

Anam həmin gülləri anındaca suya qoyub, tez-tez yanına 
gedib, sanki, baxışları ilə əzizləyirdi. Evimizə gələn qonaqlara 
“Leylam mənə elə gözəl güllər alıb ki, ətri adamı lap bihuş edir, 
elə bil insanı cənnətə aparır”- deyirdi.  

Deyirəm, kaş əlimdə imkan olaydı, həyatdakı ən gözəl gül-
ləri dərib anamın qədəmləri altına sərə biləydim...

L la A İY VA, t l  ur ali t

Hava proqnozu

 

Şahmatçılarımız Avropa 
çempionatında uğurla çıxış edirlər

Serbiyanın Vrnyaçka Banya şəhərində kişi şahmatçılar arasında keçirilən 
şəxsi Avropa çempionatında Azərbaycan şahmatçıları uğurla çıxış edirlər. 

Qitə çempionatının ötən 4 turunda 
ən yaxşı nəticə Eltac Səfərliyə məx-
susdur 4 xal . O bu nəticə ilə turnir 
cədvəlinin ikinci pilləsində qərarlaşıb.
Komanda üzvlərindən daha biri – Ni-
cat Abasov da liderliyə çox yaxındır. 
O, ötən 4 turda 3,  xal toplayıb. Digər 
şahmatçılarımızdan Vüqar Əsədli, Ay-
dın Süleymanlı, lvi Sadıqov, Namiq 
Quliyev, Vüqar Rəsulov, Misrətdin 
İsgəndərov, Xaqan Əhməd, Xəzər 

Babazadə, Read Səmədov 3, Vüqar 
Manafov 2,  xal yığıblar.  

Şahmat üzrə Azərbaycan yığma-
sının məşqçisi ikrət Sideifzadə “Xalq 
qəzeti”nə açıqlamasında bildirib ki, ilk 
turlarda şahmatçılarımızın nəticələri 
qənaətbəxşdir: “Adətən əvvəlki tur-
larda xal yığmaq bir qədər rahat olur. 
Eltac Səfərli əvvəlki turları qələbə ilə 
başa vursa da, -ci turda təcrübə-
li israilli şahmatçısı Boris Gelfandla 
heç-heçə etdi. Beşinci turun oyunları 
davam edir. Eltac Səfərlinin və digər 

şahmatçılarımızın da uğurlu nəticələr 
əldə etmələri üçün şansları böyükdür. 
Yarışda güclü şahmatçılar iştirak edir-
lər. Onlardan krayna təmsilçiləri An-
ton Korobov və Ruslan Ponomaryov, 
eləcə də iranlı Pərham Maqsudlunun 
adlarını çəkə bilərəm. Həmçinin ön sı-
ralarda qərarlaşan erməni şahmatçılar 
da var. İnanırıq ki, zəka ustalarımız 
uğurla çıxış edəcəklər. 

Onu da qeyd edim ki, qitə çempi-
onatında ən yaxşı nəticə göstərən 23 
şahmatçı bu il yayda Bakıda keçirilə-
cək dünya kubokuna vəsiqə qazana-
caq”. 

Qeyd edək ki, şəxsi Avropa çem-
pionatında 40 ölkədən 00-dən çox 
şahmatçı mübarizə aparır. İsveçrə sis-
temi üzrə keçirilən yarış martın 13-də 
başa çatacaq.

Leyla URBANOVA

İdman xəbərləri


