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Milli kinomuzun 
intibahının himayədarı

AZƏRBAYCAN – TÜRKİYƏ 
müttəfi qliyinin solmayan səhifələri 

Böyük ideallar ayaqlar 
altına atılandaAzərbaycan 

Prezidenti 
İlham Əliyev:
Son 20 il ərzində 
Azərbaycanda 34 elektrik 
stansiyası inşa edilmişdir 
və bu stansiyaların ge-
nerasiya gücü, təqribən, 
3400 meqavata bərabərdir. 
Sadəcə olaraq, müqayisə 
üçün deyə bilərəm ki, ha-
zırda bizim ümumi genera-
siya gücümüz 7200 meqa-
vatdır, onun 3400 meqavatı 
son 20 ildə yaradılmışdır.

GÜNÜN SÖZÜ

“Şahdəniz” yatağı: Avropanın 
“mavi yanacaq” anbarı

Zəlzələnin vahiməli üzü

Sehrli qutunun cazibəsi 

Paşinyan “Ohanyan xətti”ni 
“yarmaq” istəyir

Ermənistanda “ekslərin ovu”nda növbə Seyranındır
Ermənistanın mövcud hakimiyyəti “ekslərin ovu”na çıxıb. Əslində, proses 

çoxdan – 2018-ci il inqilabından sonra başlayıb. Ancaq bir neçə ildir ki, bu 
məsələdə, bir növ, sakitlik var idi. Belə görünür, Paşinyan administrasiyası 
sükutu pozmaq qərarına gəlib. 

Ölkənin baş prokurorluğu keçmiş müdafiə naziri, hazırda parlamentin deputa-
tı olan Seyran Ohanyana qarşı ittiham irəli sürüb. Söhbət Ermənistanın bir vaxt-
lar keçilməz sədd kimi təqdim etdiyi, tarixdəki məşhur “Ma ina xətti”nə oxşadılan 
“Ohanyan xətti”nin müəllifindən gedir. O xəttin ki, rəşadətli Azərbaycan Ordusu onun 
barəsində uydurulmuş mifi dağıtdı. Elə keçmiş müdafiə nazirinin özünün də obrazını 
yerlə bir etdi. 44 günlük müharibə zamanı, guya, Şuşanı müdafiə edəcəyini bəyan 
edən Ohanyan yaralı halda şəhərdən qaçmaq məcburiyyətində qaldı. 

Paşinyan Türkiyəyə yardıma görə qınandı
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İtaliya-Azərbaycan əlaqələri böyük 
coğrafiyanın maraqlarını təmin edir

Azərbaycanın yaşıl enerji potensialı 
Avropa üçün yeni imkanlar açacaq
“Gülüstan” sarayında müstəqillik dövrünün 1280 MVt gücündə ən 
böyük İstilik Elektrik Stansiyasının təməlqoyma mərasimi keçirilib 

Fevralın 13-də Bakıda “Gülüstan” 
sarayında müstəqillik dövrünün 1280 
MVt gücündə ən böyük İstilik Elektrik 
Stansiyasının təməlqoyma mərasimi 
keçirilib. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. 
Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib.

re i en  
l am li evin çıxışı
– Hörmətli xanımlar və cənablar
Hörmətli qonaqlar  
Bu gün biz Mingəçevir şəhərində yeni 

1280 meqavat gücündə elektrik stansiyasının 
təməlinin qoyulması mərasiminə toplaşmışıq. 
Əminəm ki, biz yaxın zamanlarda – 2025-ci 
ildə bu stansiyanın açılışını qeyd edəcəyik.

Bu, çox əlamətdar hadisədir, ölkəmizin 
ener i potensialını böyük dərəcədə 
gücləndirəcək, eyni zamanda, Mingəçevirin 
Azərbaycanın elektroenergetika mərkəzi 
kimi önəmini daha da artıracaq. Onsuz 
da Mingəçevir hazırda elektroenergeti-
ka sahəsində bizim əsas şəhərimizdir. 
Mingəçevirdə fəaliyyət göstərən elektrik stan-
siyası bu gün ölkəmizin elektrik ener isinə eh-
tiyacının böyük hissəsini ödəyir. 

ar ı i ə ifə ə

Prezident İlham Əliyev İtaliyanın şirkətlər və 
“Made in Italy” nazirini qəbul edib 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 13-də 1280 MVt gücündə 
ən böyük İstilik Elektrik Stansiyasının təməlqoyma mərasimində iştirak edən İtaliya 
Respublikasının şirkətlər və “Made in Italy” naziri Adolfo Ursonun başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyətini qəbul edib.

r ə ı ı  e ə  rezi e t l a  
Əli e  e i  

– Xoş gəlmisiniz, cənab nazir, Sizi 
Azərbaycanda görməyimə çox şadam. 
Bu, doğrudan da çox önəmli tədbirdir 
və İtaliya-Azərbaycan dostluğunu bö-
yük dərəcədə gücləndirəcək bir layihədir. 
Qeyd olunduğu kimi, İtaliya-Azərbaycan 
əlaqələri strate i məna daşıyır və biz çalı-
şırıq ki, bu strate i tərəfdaşlıq çərçivələrini 
daha da genişləndirək. İlk növbədə, siyasi 
əlaqələrimiz çox yüksək səviyyədədir. Siz 

də öz çıxışınızda qeyd etdiniz ki, Prezident 
Mattarellanın Azərbaycana səfəri, mənim 
İtaliyaya səfərlərim bu əlaqələri daha da 
gücləndirir. Əlbəttə ki, yanvarın 11-dən bu 
günə qədər İtaliya hökumətinin üç naziri-
nin Azərbaycana gəlməsi çox önəmli və 
deyə bilərəm ki, fövqəladə bir hadisədir. Bu 
səfərlər zamanı biz həm hərbi, hərbi-texniki, 
energetika və bütövlükdə investisiya, ticarət 
sahələrində əməkdaşlığı müzakirə etmişik 
və edəcəyik. 
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Azərbaycanın yaşıl enerji potensialı Avropa üçün yeni imkanlar açacaq
ə əli i ə ifə ə

Mingəçeviri nəinki Azərbaycanın, 
ümumiyyətlə, Qafqazın ener i mərkəzinə 
çevirən ulu öndər Heydər Əliyev olmuş-
dur. Onun rəhbərliyi və təşəbbüsü ilə 
ötən əsrin 70-ci illərində - daha doğru-
su, 1976-cı ildə Mingəçevirdə böyük 
elektrik stansiyasının təməli qoyulmuş-
dur. Böyük stansiyanın birinci blokunun 
1981-ci ildə Heydər Əliyevin şəxsən işti-
rakı ilə açılışı olmuşdur. 

Ümumi generasiya gücü 2400 me-
qavat olan stansiya ölkəmizin nəinki 
ener i potensialını, ümumiyyətlə, sənaye 
potensialının böyük hissəsini ödəyərək 
imkan verdi ki, hətta müstəqilliyimizin ən 
ağır illərində, ilk illərdə Azərbaycanda 
elektrik ener isi ilə təchizat təmin edilsin. 
Halbuki o vaxt Bakıda və Azərbaycanın 
müxtəlif yerlərində yaşamış insanlar 
yaxşı xatırlayırlar ki, o dövrdə hətta 
elektrik ener isi kəsilirdi, kəsir var idi, 
özümüzü təmin edə bilmirdik. Amma 
buna baxmayaraq, əsas yükü o zaman 
məhz Mingəçevir Elektrik Stansiyası öz 
üzərinə götürmüşdür. 

Təbii ki, illər keçdikcə istənilən infrast-
ruktur köhnəlir, o cümlədən Mingəçevir 
Elektrik Stansiyasının yenidən qurul-
ması prioritet məsələlərdən biri idi və 
mənim göstərişimlə 2018-ci ildə stan-
siyanın tamamilə yenidən qurulma-
sı prosesi başlamışdır. Qısa müddət 
ərzində - artıq iki ildə 8 blok tamamilə 
yenidən qurulmuş və istifadəyə veril-
mişdir. Beləliklə, 2020-ci ildə stansiya, 
necə deyərlər, öz əzəli gücü ilə yenidən 
işləməyə başlamış və 2400 meqavat 
generasiya gücünə malik olmuşdur.

Onu da bildirməliyəm ki, bərpa-
yenidənqurma işləri nəticəsində 
təqribən 600 meqavatdan çox itirilmiş 
güclər bərpa edildi və bu da özlüyündə 
yeni bir böyük stansiyanın tikintisi 
deməkdir. 

Mingəçevir Elektrik Stansiyası-
nın önəmi İkinci Qarabağ müharibəsi 
zamanında bir daha bəlli oldu. ün-
ki o vaxt döyüş meydanında məğlub 
olan Ermənistan Azərbaycanın mülki 
obyektlərini də atəşə tuturdu, yüzlərlə 
yaşayış evi tamamilə dağıdılmışdır, 
yüzə yaxın dinc insan həlak olmuşdur, 
o cümlədən Mingəçevir Elektrik Stansi-
yası da atəşə tutulmuşdur, uzaqmənzilli 
raketlərlə atəşə tutulmuşdur. Bu 
raketlərin bir çoxu Azərbaycanın hava 
hücumuna qarşı müdafiə sistemləri 
tərəfindən məhv edildi, bəziləri isə 
hədəfə dəymədi. Yəni, döyüş meyda-
nında məğlub olan Ermənistan məhz 
Azərbaycanın elektrik potensialının 
əsas mərkəzini sıradan çıxarmaq 
istəyirdi. Ancaq buna nail ola bilmədi. 

İndi isə Mingəçevir şəhərinin 
Azərbaycanın və nəinki Azərbaycanın, 
bütün Qafqazın elektroenergeti-
ka mərkəzi kimi yeni dövrü başlayır, 
təxminən 1300 meqavat gücündə olan 
stansiya əlbəttə ki, bizim potensialımı-
zı böyük dərəcədə gücləndirəcək. Bu, 
Azərbaycanın ener i təhlükəsizliyinə 
verilən növbəti töhfə olacaq, yüzlərlə 
yeni iş yerləri yaranacaq və beləliklə, 
Azərbaycan öz imkanlarından tam 
istifadə edərək həm daxili tələbatı 
ödəyəcək, eyni zamanda, həm elektro-
energetika, həm də təbii qaz sahəsində 
daha böyük addımlar atacaq. ünki 
yeni tikiləcək stansiyada şərti yanaca-
ğın sərfiyyatı kifayət qədər aşağıdır və 
bu, imkan verəcək ki, ildə təqribən 800 
milyon kubmetr və ya 1 milyard kubmetr 
qaza qənaət edilsin. Bu gün Avropa 
məkanında Azərbaycan qazına böyük 
tələbat olduğu üçün bu, eyni zaman-
da, Avropanın ener i təhlükəsizliyinə 
növbəti töhfə olacaqdır.

Onu da bildirməliyəm ki, yeni tikiləcək 
bu stansiyanın müasir standartlara ca-
vab verməsi nəticəsində karbon qazının 
miqdarı çox böyük dərəcədə – 2 milyon 
ton azalacaq və beləliklə, ətraf mühitə 
də bunun çox böyük faydası olacaqdır. 

Stansiya Azərbaycanın daxili resurs-
ları çərçivəsində inşa ediləcək. Onu da 
bildirməliyəm ki, mənə verilən məlumata 
görə, stansiyanın ümumi dəyəri təqribən 
400 milyon dollara qədər olacaq və 
elektroenergetika sahəsini yaxından 
bilən insanlar bilirlər ki, təxminən 1300 
meqavat gücündə olan stansiya neçəyə 
başa gələ bilər. Yəni, bu stansiyaya sərf 
ediləcək vəsait bir qayda olaraq, bu 
böyüklükdə stansiyaların tikintisinə sərf 
olunan vəsaitdən 3-4 dəfə aşağıdır. Bu-
nun da səbəbi, əlbəttə ki, səmərəlilikdir. 
Eyni zamanda, bunun səbəbi odur ki, 
Mingəçevirdə artıq güclü elektroener-
getika infrastrukturu yaradılmışdır və 
bu stansiyanın məhz Mingəçevirdə inşa 
edilməsi də, ilk növbədə, bu məqsədi 
güdür. 

Ona görə biz az vəsaitlə böyük 
ener i potensialına malik oluruq. Eyni 
zamanda, ödəniləcək vəsaitin 60 fa-
izi “Azərener i”nin öz vəsaiti hesabı-
na təmin ediləcək. Qalan 40 faiz isə 
kreditlər vasitəsilə təmin ediləcək. Yenə 
də nəzərə alsaq ki, burada iş əmsalı çox 
yüksək olacaq, təbii qaza böyük qənaət 
olacaq, bir neçə il ərzində əminəm ki, bu 
stansiyanın fəaliyyəti nəticəsində həm 
qoyulan vəsait qayıdacaq, eyni zaman-
da, kredit borcu da bağlanacaq.   

Yəni, bu, hərtərəfli uğurlu bir 
layihədir. Baxmayaraq ki, hazır-
da dünyada, Avropada, o cümlədən 
Azərbaycanda bərpaolunan ener iyə 
daha böyük üstünlük verilir, biz də bu 

sahədə böyük uğurlara artıq imza atmı-
şıq. Buna baxmayaraq, ənənəvi resurs-
ların, ənənəvi stansiyaların da faydası 
göz önündədir.

Bildirməliyəm ki, bu stansiyanı 
biz xarici tərəfdaşlarla birlikdə inşa 
edəcəyik. Bugünkü mərasimdə İtali-
yanın şirkətlər və “Made in taly” na-
ziri iştirak edir. Mən hörmətli qonağı 
səmimiyyətlə salamlayıram. Eyni za-
manda, inin bir şirkəti bu stansiyanın 
tikintisində iştirak edəcək. Yəni, biz 
bu işi xarici əməkdaşlıq çərçivəsində 
görəcəyik. Əlbəttə ki, “Azərener i” ilə 
İtaliyanın “Ansaldo” şirkəti arasındakı 
əlaqələr burada həlledici rol oynayır. 
Bildirməliyəm ki, “Azərener i” ilə “Ansal-
do” arasında müqavilələr İkinci Qara-
bağ müharibəsi başa çatandan dərhal 
sonra imzalanmışdır. Azad edilmiş Qa-
rabağda və Şərqi Zəngəzurda bu gün 
böyük quruculuq-bərpa işləri getdiyi bir 
dövrdə, ilk növbədə, o bölgənin ener i 
potensialı araşdırılır və bu istiqamətdə 
də “Ansaldo” və “Azərener i” tərəfdaşlıq 
çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər.

İtaliya şirkətinin bu stansiyanın 
inşasında iştirakı təsadüfi deyil. İtali-
ya bizim strate i tərəfdaşımızdır. İta-
liya ilə Azərbaycan arasında strate i 
tərəfdaşlığa dair iki sənəd imzalanmış-
dır, yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər 
təşkil edilmişdir. Bu ilin yanvar ayından 
başlayaraq İtaliyanın yeni hökumətinin 
üç naziri artıq Azərbaycana səfərlər 
etmişlər – müdafiə naziri, energetika 
naziri və bu gün şirkətlər və “Made in 
taly” naziri. Cəmi bir ay ərzində, - yəni, 

birinci səfər yanvarın 11-də olmuşdur, - 
yeni hökumətin 3 naziri Azərbaycanda 
səfərdə olub. Bu, bizim əlaqələrimizin 
doğrudan da nə qədər yüksək səviyyədə 
olmasından xəbər verir. 

Əlbəttə, bütövlükdə energetika 
sahəsində əməkdaşlıq ənənəvidir. 
Azərbaycan neftinin böyük hissəsi 
İtaliya bazarına çatdırılır və iki ildən 
artıqdır ki, Azərbaycan qazı İtaliya 
bazarına çatdırılır. TAP layihəsi bi-
zim birgə uğurumuzdur. Cənub Qaz 
Dəhlizinin başlanğıcı Azərbaycanın 
Xəzər dənizindəki sektorudursa, bunun 
son məntəqəsi İtaliyadır və yol boyun-
ca bir neçə ölkə Azərbaycan qazından 
faydalanır. O cümlədən Avropanın yeni 
ehtiyaclarını nəzərə alaraq və keçən 
il Avropa Komissiyası ilə Azərbaycan 
arasında imzalanmış sənədə əsasən, 
biz Avropa məkanına təbii qazın 
həcminin artırılmasını təmin edəcəyik. 
Əlbəttə ki, burada TAP layihəsinin 
iki dəfəyədək genişləndirilməsi 
məsələsi gündəlikdədir. Bu məsələ ar-
tıq bir müddətdir ki, müzakirə edilir, o 
cümlədən bu ayın əvvəlində Bakıda ke-
çirilmiş Cənub Qaz Dəhlizinin Məşvərət 
Şurasında geniş müzakirə edilmişdir. 

Əminəm ki, biz bütün istiqamətlər 
üzrə hədəflərə çatacağıq və necə ki, 
neft və qaz layihələri, eyni qaydada 
Azərbaycanın elektrik ener isi də Avro-
pa məkanına çatdırılacaq. Bu məqsədlə 
keçən ilin dekabr ayında müvafiq an-
laşma imzalanmışdır və Azərbaycanın 
potensialı, o cümlədən yaşıl ener i po-
tensialı Avropa üçün yeni imkanlar aça-
caqdır. 

Yəni, İtaliya-Azərbaycan əlaqələri 
təkcə iki ölkənin maraqlarını təmin et-
mir, böyük coğrafiyanın maraqlarını 
təmin edir. Onu da bildirməliyəm ki, 
bizim əməkdaşlığımız təkcə energe-
tika sahəsi ilə məhdudlaşmır. İtaliya 
Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır. 
Hazırda Bakıda Azərbaycan-İtaliya 
Universitetinin yeni binası inşa edi-
lir. Azad edilmiş torpaqlarda bərpa-
yenidənqurma işlərində İtaliya şirkətləri 
çox fəal iştirak edirlər - dini abidələrin 
bərpası və tikintisi, qələbə muzeylərinin 
tikintisi və dizaynı. Yəni, bu, doğrudan 
da çox strate i tərəfdaşlıqdır və əlbəttə 
ki, bugünkü mərasim bunu bir daha 
göstərir. 

Deməliyəm ki, Azərbaycanda 
bütövlükdə elektroenergetika sahəsi 
son illər ərzində çox sürətlə və uğur-
la inkişaf etmişdir. Son 20 il ərzində 
Azərbaycanda 34 elektrik stansiyası 
inşa edilmişdir və bu stansiyaların ge-
nerasiya gücü təqribən 3400 meqavata 
bərabərdir. Sadəcə olaraq, müqayisə 
üçün deyə bilərəm ki, hazırda bizim 

ümumi generasiya gücümüz 7200 me-
qavatdır, onun 3400 meqavatı son 20 
ildə yaradılmışdır. İndi təsəvvür edin, 
əgər biz bunu etməsəydik, əgər bu 
məsələni prioritet seçməsəydik, bu gün 
bizim iqtisadi və sənaye inkişafı sual 
altında ola bilərdi. Bu gün biz öz ener i 
təhlükəsizliyimizi təmin edə bilməzdik. 
Yəni, bütün işlər vaxtında aparıldı, ar-
dıcıllıqla aparıldı. Bugünkü mərasim 
və 2025-ci ildə fəaliyyətə başlayacaq 
yeni stansiya bizim ener i potensialımı-
zı daha da gücləndirəcək. ünki buna 
həm Azərbaycanda, həm də Avropada 
ehtiyac var. Biz azad edilmiş torpaq-
larda bərpa-yenidənqurma işlərini, ilk 
növbədə, elektroenergetika sahəsindən 
başlamışdıq və artıq 10-dan çox ya-
rımstansiya inşa edilmişdir, 10-dan çox 
su elektrik stansiyası inşa edilmişdir. 
Artıq biz iki il ərzində Şərqi Zəngəzur 
bölgəsində 50 meqavatdan çox genera-
siya gücü yaratdıq və bu rəqəm bu ilin 
sonuna qədər 200 meqavata çatacaq. 
Yəni, biz ancaq azad edilmiş torpaq-
larda cəmi 3 il ərzində 200 meqavatlıq 
ener i gücü yaratmış olacağıq. Bütün 
stansiyalar ümumi şəbəkəyə qoşulmuş-
dur. Şərqi Zəngəzurun və Qarabağın 
böyük hidroenergetika potensialı imkan 
verəcək ki, biz o bölgələrdə 500 meqa-
vata qədər generasiya gücləri yaradaq. 
Yəni, bu sahə prioritet olaraq qalır. 

Amma, eyni zamanda, bildiyiniz 
kimi, bərpaolunan ener i növlərinin in-
kişafı üçün Azərbaycanda çox böyük 
potensial var. Hazırda iki stansiya inşa 
edilir - 470 meqavatlıq günəş və külək. 
Üçüncü stansiyanın inşası yaxın vaxt-
larda başlayacaq, o da bizə təqribən 
240 meqavat əlavə güc verəcək. Ha-
zırda xarici investorlarla imzalanmış 
sənədlər əsasında 25 qiqavata qədər 
günəş və külək elektrik ener isi stansi-
yalarının inşası nəzərdə tutulur- böyük 
hissəsi Xəzər dənizində, bir neçəsi isə 
quru sahələrdə. Yəni, bu, doğrudan da 
çox böyük potensialdır və təkcə Xəzər 
dənizinin külək ener isi potensialı 157 
qiqavata bərabərdir. 

Biz bu gün doğrudan da böyük və 
önəmli işin təməlini qoyuruq. Əminəm 
ki, stansiya nəzərdə tutulmuş vaxtda 
inşa ediləcək və həm ölkəmizin ener i 
potensialını gücləndirəcək, ixrac imkan-
larımızı gücləndirəcək və həm də xarici 
tərəfdaşlarla yeni, gələcək layihələrə yol 
açacaqdır. 

Sağ olun. 
* * *

tali a ı  ir ətlər ə “Ma e i  
tal ” aziri A lf  Ur  ı ı  e ərə  
e i

- Son illər ərzində İtaliya ilə 
Azərbaycan arasında güclü əlaqələri 
möhkəmləndirən çoxsaylı və mühüm 
görüşlər ənənəsini daha da inkişaf 
etdirmək məqsədilə bu gün burada ol-
maqdan son dərəcə məmnunam. Biz 
artıq neçənci dəfədir ki, Azərbaycana 
səfər edirik. Biz Azərbaycanın tarixi 
dostuyuq və cənab Prezidentin artıq 
qeyd etdiyi kimi üçüncü nazirdir ki, bu 
gün Bakıya səfər edir. Müdafiə naziri, 
energetika naziri və bu gün isə şirkətlər 
naziri Bakıdadır. Bu, əslində, İtaliya ilə 
Azərbaycan arasında güclü əlaqələrin 
olmasını göstərir. 

2018-ci ildə İtaliya Prezidenti Sercio 
Mattarella Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən bura-
da qəbul olunmuşdur. Həmin səfərdən 
cəmi iki il sonra Azərbaycan Prezi-
denti 2020-ci ildə Romaya səfəri ilə 
bizi şərəfləndirdi. Həmin il Azərbaycan 
mədəniyyətinin İtaliyada mühüm ili 
oldu və sonra dövlət başçısı yenidən 
ölkəmizə səfər etdi. Mən isə nazir kimi, 
- həmçinin Azərbaycana əvvəllər də 
səfər etmişəm, o vaxt mən xarici ticarət 

naziri idim, - 2020-ci ildə etdiyim səfərə 
gəldikdə, bu, mənim məhz ərazilərin 
işğaldan azad edilməsindən sonra, 
müharibədən sonra etdiyim ilk səfər idi. 

Azərbaycan Respublikası ilə İtaliya 
Respublikası arasında oxölçülü Stra-
te i Tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə dair 
Birgə Bəyannamə çərçivəsində Bakı ilə 
Roma arasında xüsusi münasibətlərə 
böyük inamla yanaşırıq, iki ölkə ara-
sında çoxölçülü strate i tərəfdaşlığa 
əsaslanan mövcud münasibətlərin, si-
yasi dialoqun hərtərəfli genişləndirilməsi 
üçün davamlı və əmin şəkildə çalışırıq. 

Ölkələrimiz arasında yaradılmış si-
yasi anlaşma və dostluğu, eləcə də ge-
niş əhatəsi olan iqtisadi əməkdaşlığın 
davamlı gücləndirilməsini yüksək 
dəyərləndiririk. Həmçinin biz ener-
getika sahəsində çalışırıq. İtaliya ilə 
Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq 
münasibətlərini bundan sonra da 
gücləndirəcəyik. Biz, həmçinin iqti-
sadiyyat sahəsində çalışırıq. İtaliya 
Azərbaycanın birinci ticari tərəfdaşıdır 
və Azərbaycan İtaliyanın əsas ener i 
təchizatçılarından biridir. Cənab Prezi-
dent burada bizim həyata keçirəcəyimiz 
layihənin vacibliyini qeyd etdi. Söhbət 
burada, həmçinin TAP boru kəmərinin 
buraxılış qabiliyyətinin iki dəfə artırılma-
sından gedir. Beləliklə, İtaliyaya daha 
çox təbii qaz daxil olacaqdır.

İki ölkə arasında dostluq əlaqələri 
və geniş əməkdaşlıq təhsildən tutmuş 
mədəniyyətədək müxtəlif sektorlar-
da əməkdaşlığın genişləndirilməsini 
təmin etmişdir. Bu gün Sizin nəhəng 
“Azərener i” şirkəti ilə “Ansaldo” ara-
sında qurulan bu tərəfdaşlıq tarixi 
bir hadisədir. Bu, həmçinin dövlətin 
səlahiyyətində olan əlavə imkanlar 
hesabına təmin ediləcəkdir. “Ansal-
do” şirkəti İtaliya sənayesinin mühüm 
bir hissəsidir, onun tarixi 170 ili əhatə 
edir. Həmin müəssisə 170 il bundan 
əvvəl Genuya şəhərində təsis edilmiş-
dir və bu gün onun fəaliyyəti beynəlxalq 
səviyyədə həyata keçirilir. 

Beləliklə, biz yeni bir səhifəni açı-
rıq, ener iyə, təmiz ener iyə keçidi təmin 
etməyə çalışırıq. Qeyd etmək istəyirik 
ki, “Ansaldo Energia”nın avadanlıqla-
rı bu gün dünyanın bir çox yerlərində 
istismar olunur və onlar etibarlılığına 
görə universal şəkildə tanınır. Onlar 
italyan mühəndisliyinin məhsulu olmaq-
la yanaşı, İtaliyada istehsal edilmiş ən 
yaxşı mallarımızın mühüm hissəsidir 
və biz bundan fərəhlənirik. Bu mənada 
beləliklə, əminəm ki, İtaliyanın bacarıq-
ları Azərbaycanda ətraf mühitə dair qa-
nunvericiliyin qoyduğu tələblər əsasında 
hamı üçün ener inin təmin edilməsinə 
yönəlmiş Sizin milli energetika planınızı 
müşayiət edəcək ən yaxşı alət olacaq-
dır.

Ener i bundan sonra da strate-
i mövzu olaraq qalacaqdır və İtaliya, 
öz növbəsində, sizin ener iyə keçid 
prosesində iştirak etmək istəyir. Əlbəttə 
ki, bərpaolunan ener i sahəsində 
layihələrə - günəş və külək ener isinə 
gəldikdə, sizin layihələrdə iştirak etmək 
istərdik və beləliklə, bütöv regionu əhatə 
edəcək həmin bu ener i imkanlarına öz 
töhfəmizi verə bilərik.

Öz bacarıqları və təcrübəsi ilə İta-
liya gələn illərdə də Azərbaycanın ge-
niş energetika planları üçün etibarlı 
müttəfiq olacaqdır. Həyata keçiriləcək 
əməkdaşlığa gəldikdə, əminik ki, biz, 
həmçinin digər sənaye sahələrində, o 
cümlədən kənd təsərrüfatı və yeyin-
ti məhsullarının istehsalında sizinlə 
işləyə biləcəyik. Biz sizin tərəfinizdəyik, 
istərdik ki, Azərbaycanın inkişafına və 
Avropanın ener i təhlükəsizliyinə öz 
töhfəmizi verək.

Mən bu mərasimdə iştirak edənlərin 
hamısını ürəkdən salamlayıram və 
demək istəyirəm ki, gələcək nəsillərin 
tələbatlarını daha geniş şəkildə təmin 
edəcək dayanıqlı həyat naminə birgə 
səylərimizi davam etdirəcək, ölkələrimiz 
arasında dostluğun möhkəmlənməsi 
üçün növbəti uğurlu addımlarımızı ata-
cağıq. İstərdim ki, İtaliya ilə Azərbaycan 
arasındakı tərəfdaşlıq Avropada 
nümunəvi olsun və biz də bu gün sizin 
tələbatlarınıza cavab vermək istəyirik. 

Bu gün keçirilən bu tədbir 
ölkələrimiz, hökumətlərimiz və xalqları-

mız arasında dostluğun rəmzidir. Biz bu 
gün daha geniş ener i dayanıqlılığının 
təmin edilməsinə, infrastrukturumuzun 
genişləndirilməsinə yönəlmiş addımları 
atırıq. 

Cənab Prezident, bu mərasimdə işti-
rak etdiyinizə görə Sizə təşəkkürümüzü 
bildiririk. Biz bilirik ki, Sizin hökumətinizlə 
işləyərək ölkənizə öz töhfəmizi 
verəcəyik. Sizə uğurlar arzulayıram.

* * *
tali a ı  “A al  er ia” 

ir əti i  rezi e ti ze e  Mari  
ı ı  e ərə  e i

- Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti, Zati-aliləri cənab İlham Əliyev  

Nazir Urso  
Azərbaycanın rəsmi şəxsləri  
Bu gün burada olmaqdan böyük 

şərəf və iftixar hissi duyuram, belə bir 
mühüm tədbirdə, mərasimdə iştirak 
edirəm. 

Mən Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti cənab İlham Əliyevə bu 
əməkdaşlığa açdığı yola, bizim məhz 
sənayelərimiz arasında əlaqələrin 
gücləndirilməsinə verdiyi dəstəyə görə 
təşəkkürümü bildirirəm. Mən, həmçinin 
Azərbaycanın energetika naziri Pərviz 
Şahbazova bu layihənin həyata 
keçirilməsinə verdiyi dəstəyə görə 
təşəkkürümü bildirirəm. Biz artıq birinci 
razılaşmanı sizin nazirliklə imzaladıq, 
indi isə bu təməlqoyma mərasimində 
iştirak edirik. 

Mən nazir Ursoya da təşəkkürümü 
bildirirəm ki, o, bizə öz dəstəyini vermiş-
dir. Həmçinin İtaliyanın və Azərbaycanın 
səfirlərinə təşəkkürümü bildirirəm ki, on-
lar da bizim işimizə müvafiq dəstək ol-
muşlar. 

Daha sonra isə mən “Azərener i”yə 
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. 
Baba Rzayevə minnətdaram ki, biz öz 
aramızda ticari əlaqələri qurduq, bugün-
kü mərasim təşkil olunub. O, əslində, 
çox böyük peşəkarlıq nümayiş etdir-
mişdir. Bizim hazırlıq işləri çox sürətlə 
həyata keçirilmişdir və faktiki olaraq 
gəlib elə bir mərhələyə çatmışıq ki, bu 
layihənin birgə icrasına başlayırıq. 

Həmçinin bu gün imzalanmış ra-
zılaşmaya əsasən, “Azərener i” ilə 
birgə işləyərək gələcəkdə sizin ener-
i təhlükəsizliyinizə daha böyük töhfə 
verəcəyik. Qeyd etmək istəyirəm 
ki, “Ansaldo Energia” bütün öz tex-
nologiyaları və səyləri ilə bu işə 
töhfəsini verəcəkdir. Onu da deyim ki, 
fəaliyyətimizin genişləndirilməsi üçün 
biz artıq Bakıda öz nümayəndəliyimizi 
açmışıq. Təbii ki, bu, Azərbaycanın bü-
tün sənaye peşəkarları ilə onların itali-
yalı həmkarları arasında əməkdaşlığın 
genişləndirilməsinə imkan yaradacaq.

Cənab Prezident, qeyd edildiyi kimi, 
“Ansaldo Energia”nın çox uzun tari-
xi var. Biz 170 il ərzində çalışmışıq və 
bizim loqomuz burada - Azərbaycanda 
bu mərasimdə nümayiş etdirilir. Cənab 
Prezidentin burada qeyd etdiyi kimi, yeni 
stansiya 800 milyon kubmetrə yaxın təbii 
qaza qənaət edilməsinə imkan yarada-
caq. Bunun sayəsində ənənəvi ener i 
mənbələri ilə yanaşı, təmiz ener iyə 
keçid təmin ediləcək. Bu, uzaqgörən 
bir siyasətdir, planlarınız bizə aydındır 
və istərdik ki, hər zaman innovasiyala-
rımızı gətirərək elektrik ener isi isteh-
salının daha da təkmilləşdirilməsinə 
çalışaq. Bununla bərabər, həmçinin 
bərpaolunan ener i mənbələrini də 
yaddan çıxarmaq olmaz. Əlbəttə, biz 
istərdik ki, buraya yeni texnologiyalarla 
bərabər yatırımlar da edək. Biz artıq bir 
ildir ki, yeni bir şirkət yaratmışıq, bunun 
adı “Ansaldo Green Technologies”dir. 
Bu yolla gedərək biz nəinki təbii qazın 
qənaət olunmasına sərmayə yatıraca-
ğıq, o cümlədən ener iyə, təmiz ener iyə 
keçid prosesinə bütün gücümüzlə 

dəstək verəcəyik. Beləliklə, bizim 
şirkətlərimiz arasında əməkdaşlıq belə 
imkanlar açacaq. Mingəçevirdə 4 turbin 
quraşdırılacaq və onlar artıq sınaqdan 
keçirilib, orada çoxlu iş yeri yaradıla-
caq. Təbii ki, bizim məhz azərbaycanlı 
tərəfdaşlarla qurduğumuz əməkdaşlıq 
ölkənin ener i siyasətinə mühüm töhfə 
olacaq. Beləliklə, biz bundan sonra da 
ölkələrimizin ener i təhlükəsizliyinə da-
yanıqlı şəkildə dəstəyimizi verəcəyik. 

Əminliklə deyə bilərəm ki, biz qar-
şımıza bu işləri qətiyyətlə irəliyə doğru 
aparmaq məqsədi qoymuşuq. Təşəkkür 
edirik.  

* * *
i i  “D fa ” ir əti i  ba  

ire t r  e  X a e ı ı  e ərə  
e i

- Zati-aliləri Prezident İlham Əliyev  
Zati-aliləri nazirlər  
Xanımlar və cənablar  
Azərbaycanın çox gözəl və şanlı 

paytaxtı Bakıya bir daha gəlmək mənim 
üçün çox xoşdur. İlk növbədə, “Dong-
fang Electric Corporation” şirkəti - DEC 
adından istərdim xüsusilə Mingəçevir 
şəhərində 1280 meqavatlıq elektrik 
stansiyasının təməlqoyma mərasimi ilə 
əlaqədar təbriklərimi sizə ifadə edim. 

Bu gün doğrudan da mötəbər bir 
gündür, hava günəşlidir və hörmətli qo-
naqlar üçün çox gözəl bir mərasim təşkil 
olunub. Mən burada bütün hörmətli iş-
tirakçılarla bərabər olmaqdan, bu tarixi 
anı yaşamaqdan çox sevincliyəm. 

Azərbaycan Elektrik Stansiyası 
uzunmüddətli fəaliyyəti ilə ölkənin mil-
li iqtisadiyyatına böyük tarixi töhfələr 
verib. ox şadıq ki, əsas avadanlıq is-
tehsalçılarından biri olan DEC etibarlı 
tərəfdaşımız “Azərener i” tərəfindən 
dəyərləndirildi və bu layihədə iştirak 
üçün dəvət edildi. Biz Azərbaycanın 
yeni İstilik Elektrik Stansiyasının inşa-
sında 4F sinifli istiliyi toplayan buxar 
generatorlarını tədarük etməklə iştirakı-
mızdan şərəf duyuruq.   

Xanımlar və cənablar, DEC 
bəziləriniz üçün bəlkə də yeni ad ola 
bilər. Lakin icazənizlə, fürsətdən istifadə 
edib “Dongfang Electric Corporation” 
haqqında məlumat vermək istəyirəm. 
DEC inin ən qabaqcıl 52 dövlət 
müəssisəsindən, dünyanın ən böyük 
ener i avadanlığı istehsalçılarından və 
ener i layihəsi podratçılarından biridir. 
DEC istilik ener isi, su elektrik ener isi, 
qaz turbin ener isi, nüvə ener isi, külək 
ener isi və günəş ener isi layihələrində 
iştirak edir. Bu ilin əvvəlinə qədər DEC 
90-dan çox ölkədəki qlobal istifadəçilərə 
ümumilikdə 560 qiqavatdan çox ener i 
istehsal edən qurğular təqdim etmişdir. 
İstilik ener isinə gəldikdə, DEC qabaq-
cıl, min meqavatlıq sinfinə malik ultra 
superəhəmiyyətli qurğuların istehsalın-
da dünyanın ən məşhur şirkətlərindən 
biridir. Biz bu sahədə digər şirkətlərlə 
əməkdaşlıq edirik. Hazırda DEC, 
həmçinin su elektrik stansiyaları və an-
barları üçün yeni ener i sistemləri yara-
dır. 

Xanımlar və cənablar, DEC ilə 
Azərbaycanın energetika sənayesi 
arasında dostluq Azərbaycanda 
tikilməkdə olan ən böyük bərpaolunan 
ener i layihəsi ilə başlamışdır. Bu, 
Azərbaycanda ən böyük layihələrdən 
biri hesab olunur. Bu gün isə biz 
Azərbaycanın ən böyük elektrik 
stansiyasının təkmilləşdirilməsi və 
modernləşdirilməsində iştirak etməkdən 
daha da böyük qürur duyuruq. 

Fürsətdən istifadə edərək DEC adın-
dan “Azərener i”yə səmimi təşəkkürümü 
ifadə edirəm. Bizim məhsul və 
xidmətlərimizi seçdiyiniz üçün sizə 
təşəkkür edirəm. Həmçinin Azərbaycan 
hökumətinə və aidiyyəti orqanlarına da 
dərin təşəkkürümü bildirirəm. DEC-yə 
göstərdiyiniz güclü dəstəyə və köməyə 
görə minnətdarıq.  

Tikiləcək yeni elektrik stansiyası 
DEC-nin Qafqaz bölgəsində həyata 
keçirdiyi ən böyük ener i layihəsi oldu-
ğundan bütün şirkətimiz bu məsələyə 
çox böyük əhəmiyyət verir. Dizayn, is-
tehsal, quraşdırma və istismara nəzarət 
xidmətlərində mükəmməlliyə nail ol-
maq üçün səylərimizi əsirgəməyəcəyik, 
həmçinin avadanlıq təchizatının 
və göstəricilərin vaxtında yüksək 
keyfiyyətlə tamamlanmasını təmin 
etmək üçün bütün gücümüzdən istifadə 
edəcəyik. DEC çətinliklərin öhdəsindən 
gələcək, uğurlu ener i istehsalına nail 
olmaq, müasir və səmərəli elektrik 
stansiyası tikmək üçün tam dəstəyini 
göstərəcək. Biz etimadı doğruldacağıq 
və Azərbaycan xalqının gələcəyinə öz 
töhfəmizi verəcəyik. Əminəm ki, yeni 
elektrik stansiyası nümunəvi elektrik 
stansiyası kimi xidmət edəcək və re-
gionda yüksəkkeyfiyyətli layihələrdən 
birinə çevriləcək. Təşəkkür edirəm. 

a   ə i ə ə
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İtaliya-Azərbaycan əlaqələri böyük 
coğrafiyanın maraqlarını təmin edir 
ə əli i ə ifə ə

Güclü siyasi əlaqələrimiz çox bö-
yük təməldir. Neft-qaz və hazırda 
elektroenergetika layihələri bu təməli 
böyük dərəcədə gücləndirdi. Eyni za-
manda, biz istəyirik ki, ticarət əlaqələri 
daha da şaxəli olsun. Bilirsiniz ki, 
İtaliya-Azərbaycan Universitetinin inşa 
edilməsi prosesi sürətlə gedir, 5 İtaliya 
universiteti bizimlə artıq tərəfdaşdır. 
Eyni zamanda, azad olunmuş tor-
paqlarda ən çox iş görən şirkətlər 
Türkiyəni və İtaliyanı təmsil edirlər. 

Onu da bildirməliyəm, İtaliya-
Azərbaycan əlaqələri o qədər dərin və 
səmimidir ki, biz özümüz üçün ən va-
cib saydığımız layihələri məhz İtaliya 
şirkətlərinə həvalə etmişik. Məsələn, 
Bakı şəhərində, azad edilmiş bir çox 
şəhərlərdə Qələbə və İşğal muzeyləri 
İtaliya şirkətləri tərəfindən yaradılır. 
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı 
Şuşa şəhərində dağılmış 3 məscid 

və  yeni inşa edilən 1 məscid İtaliya 
şirkətləri tərəfindən bərpa olunur və 
inşa edilir. Yəni, bütün digər sahələrlə 
yanaşı, qeyd etdiyim bu layihələr bizim 
üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. ün-
ki bu, bizim həm tarixi keçmişimizdir, 
eyni zamanda, Qələbəni əks etdirən 
yeni rəmzlər olacaq. 

İkinci Qarabağ müharibəsi başa 
çatandan bir ay sonra “Azərener i” 
ilə “Ansaldo” arasında çox önəmli 
müqavilə imzalanmışdır. İşğal-
dan azad edilmiş torpaqlar 10 min 
kvadratkilometrə bərabərdir. Müqayisə 
üçün deyim ki, Livan boyda bir ərazidir. 
Burada hər şey dağıdılıb, ona görə biz 
hər şeyi yenidən qururuq və istəyirik 
ki, bu işlərdə daha çox İtaliya şirkəti 
iştirak etsin - həm inşaat, həm xidmət, 
həm sərmayə səhələrində, həm də 
kontraktor kimi. Artıq İtaliyanın “ VE-
CO” şirkəti orada öz müəssisəsini ya-
ratmağa start verib. Orada yük maşın-
larının istehsalı nəzərdə tutulur. Ona 

görə gündəlik çox genişdir və əminəm 
ki, səfər zamanı bütün bu məsələlər 
geniş müzakirə ediləcək. 

azir A lf  Ur  e i  
-Təşəkkür edirəm cənab Prezi-

dent, qəbula görə minnətdarlığımı 
bildirirəm. 

Sizin ölkənizdə dəfələrlə olmuşam. 
Mən hələ xarici ticarət naziri olduğum 
zaman Azərbaycana səfər etmişdim. 
Bu gün isə “Ansaldo” ilə razılaşmanın 
qeyd olunması mərasiminə qatılmı-
şam. 

Siz ərazilərinizi azad etdikdən 
bir neçə gün sonra İtaliyanın parla-
ment nümayəndə heyətinin tərkibində 
ölkənizə səfər etdim. O vaxt həmin 
yerlərə baş çəkdik. Ağdam şəhərinə 
getdiyimi, məscidin minarəsindən 
çəkdiklərimi xatırlayıram. İtaliyanın 
informasiya kanallarında onları nüma-
yiş etdirdim. Bu səfər məndə böyük 
hisslər doğurdu. Bu dağıntıları heç kəs 
təsəvvür edə bilmirdi. 

Görüşdə hökumətlərarası komissi-
yanın fəaliyyətinin vacibliyi qeyd edil-
di, bu komissiyanın iclasının tezliklə 
keçirilməsinin qarşıya qoyulmuş 
vəzifələrin icrası baxımından önəmi 
vurğulandı.

Söhbət zamanı Azərbaycanla İta-
liya arasında ener i sahəsi ilə yanaşı, 
bərpaolunan ener i, kənd təsərrüfatı 
texnikası, əczaçılıq sənayesi, elm, 
təhsil, mədəniyyət və digər sahələrdə 
əməkdaşlıq, həmçinin işğaldan azad 
edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa və 
quruculuq işləri barədə fikir mübadiləsi 
aparıldı.

İtaliyanın ener i təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsində hazırda mü-
hüm rol oynayan TAP layihəsinin 
əhəmiyyəti və gələcəkdə onun ötürmə 
qabiliyyətinin artırılması məsələləri 
müzakirə olundu. 

Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə 
əlaqələrin inkişafına İtaliyanın həmişə 
verdiyi dəstək yüksək qiymətləndirildi 
və Avropa İttifaqı ölkələri arasında İta-
liyanın Azərbaycanın mühüm tərəfdaşı 
olduğu vurğulandı.

Müzakirə edilən məsələlərin icrası 
üçün aidiyyəti nazirliklər səviyyəsində 
qarşılıqlı səfərlərin həyata keçirilməsi 
üzrə tapşırıqlar verildi.

AZƏR A

Azərbaycanın yaşıl enerji potensialı  
Avropa üçün yeni imkanlar açacaq

ə əli i ə ifə ə
Mərasimdə yeni inşa olunacaq İs-

tilik Elektrik Stansiyası barədə video-
çarx nümayiş etdirildi.

Daha sonra Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev və İtaliya Respublikasının 
şirkətlər və “Made in taly” naziri Adol-
fo Urso stansiyanın təməlini qoydular.

Sonda birgə foto çəkdirildi.
***

Qeyd edək ki, ulu öndər Heydər 
Əliyevin bilavasitə təşəbbüsü 
ilə Mingəçevir şəhərində tikilən 
“Azərbaycan” İstilik Elektrik Stansiya-
sının (İES) birinci bloku 1981-ci ildə 
istismara verilib. Bu stansiya sovet 
dövründə Cənubi Qafqazın ən böyük 
istilik elektrik stansiyası sayılırdı. Məhz 
bu elektrik stansiyası 1990-cı illərin 
əvvəlində Sovet İttifaqının dağılma-
sı ərəfəsində müstəqil Azərbaycanın 
ener i tələbatının böyük hissəsini 
ödəyirdi. Lakin keçid dövründə elektrik 
stansiyasına baxımsız yanaşma və is-
tismar müddətinin başa çatması əlavə 
problemlər ortaya çıxarırdı. Buna görə 
də Prezident İlham Əliyevin tapşırığı-
na uyğun olaraq, hər birinin gücü 300 
meqavat olan 8 bloklu “Azərbaycan” 
İstilik Elektrik Stansiyası 2020-ci ildə 
tam yenidən qurularaq istismara ve-
rilib. Bununla da stansiya dayanmaq 
təhlükəsindən xilas edilib, ömrü ən 
azı 20 il uzadılıb, etibarlılıq, dayanıq-
lılıq, səmərəlilik və təhlükəsizlik təmin 
edilib, 620 MVt-dan artıq “itirilmiş” 
güc bərpa olunub. Lakin köhnə nəsil 
8 ener i blokunun faydalı iş əmsalı 
38,5 faizdən artıq deyil və bu da hər 
kilovat-saat elektrik ener isinə sərf 
edilən şərti yanacağın miqdarının 330 
qramdan artıq olması demək idi. Digər 
tərəfdən, nəinki ölkədə, ümumiyyətlə 
Avropada ener iyə artan tələbat və 
ixrac imkanlarının genişlənməsi də 
əlavə tədbirlərin görülməsini zəruri 
edirdi. Bu səbəbdən də “Azərener i” 

ASC-nin mütəxəssisləri tərəfindən 
“Azərbaycan” İES-in mövcud ötürücü 
sistem və kommunikasiyalarına inteq-
rasiya olunmaqla əlavə yeni elektrik 
stansiyasının layihəsi hazırlandı.

Belə ki, Prezident İlham Əliyevin 
2022-ci il oktyabrın 25-də imzaladı-
ğı sərəncama uyğun olaraq, Cənubi 
Qafqazın ən böyük istilik elektrik 
stansiyası sayılan Mingəçevirdəki 
“Azərbaycan” İES-in ərazisində 
“Azərener i” tərəfindən əlavə 1280 
meqavat istehsal gücündə yeni elekt-
rik stansiyası yaradılır. Bu məqsədlə 
yeni elektrik stansiyasında İtaliyanın 
“Ansaldo Energia” şirkətinin isteh-
salı olan 4 qaz turbini, 4 generator, 

inin “Dongfang Electric” şirkətinin 
istehsalı olan 4 util qazan və 4 blok 
transformator quraşdırılacaq. Bundan 
əlavə, yeni yüksəktəzyiqli qaz xəttinin, 
qazpaylayıcı stansiyanın, susoyut-
ma, saf su hazırlanma şəbəkəsinin, 
idarəetmə və mühafizə sistemlərinin 
qurulması da həyata keçiriləcək, 500 
və 330 kV-luq yarımstansiyalarda 
kompleks genişləndirmə işləri aparı-
lacaq. Beləliklə, Azərbaycanın ener-
i sistemində 1280 meqavatlıq yeni 

və nəhəng elektrik stansiyası yara-
dılacaq. Bu stansiya “Azərbaycan” 
İES-in heç bir infrastrukturu olmadan 
müstəqil istismar edilə biləcək. 

Paralel olaraq, ümumi səmərəliliyi 
artırmaq üçün “Azərbaycan” İES-in 
7-ci və 8-ci ener i bloklarının mövcud 
buxar turbinləri zəmanətli əsaslarla 
modernləşdirilərək, 1280 meqavatlıq 
yeni stansiya ilə əlaqələndiriləcək. 
Belə ki, 1280 meqavatlıq yeni elekt-
rik stansiyasının qaz turbinlərində 
bir dəfə işlənmiş qaz utilizasiya 
yolu ilə suyu buxara çevirəcək və 
“Azərbaycan” İES-in 7-ci və 8-ci 
bloklarının buxar turbinlərində əlavə 
qaz işlətmədən ener i almağa imkan 
verəcək. Əlaqələndirmə nəticəsində 
ümumi güc 1880 meqavat təşkil 
edəcək və beləliklə, ildə 0,8-1,2 mil-
yard kubmetr qaza qənaət olunacaq. 
Bu isə o deməkdir ki, yeni stansiya-
ya qoyulan investisiya maksimum 6 
ilə geri qayıdacaq. Eyni zamanda, 
yüksək səmərəliliyə malik generasi-
ya kompleksinin formalaşdırılması ilə 
faydalı iş əmsalı 18 faiz artırılaraq 56 
faizə çatdırılacaq və illik istehsal 12,5 
milyard kilovat-saat təşkil edəcək. 

Beləliklə, yeni stansiyanın 
tikilməsi ölkənin ener i dayanıqlılığı-
nın təmin olunması, əlavə generasiya 
güclərinin yaradılması, yüksələn ener i 
tələbatının qarşılanması, ixrac imkan-
larının artırılması, bərpaolunan ener i 
mənbələrinin ener i sisteminə inteqra-
siyasının əks təsirlərinin balanslaşdı-
rılması, ətraf mühitin qorunması, elekt-
rik ener isinin istehsalında təbii qaza 
qənaət edilməsi, iqlim dəyişiklikləri 
ilə bağlı baş verən kataklizmlərin qar-
şısının alınması və regionda yeni iş 
yerlərinin açılması baxımından xüsusi 
əhəmiyyətə malikdir. Həmçinin stan-
siyanın Mingəçevirdə qurulması bu 
şəhərin əlavə iş yerlərinin yaradılması 
ilə sosial-iqtisadi inkişafında da mü-
hüm rol oynayacaq. 

Yeni elektrik stansiyasının 2025-ci 
ildə istismara verilməsi nəzərdə tutu-
lur və tikinti prosesini ixtisaslaşmış 
yerli şirkət həyata keçirəcək. 1280 
meqavat gücündə elektrik stansiyası 
müstəqillik dövründə tikiləcək ən bö-
yük istilik elektrik stansiyası olacaq. 

A R A

Azərbaycan Ali Məhkəməsinin  
100 illiyinə həsr olunmuș beynəlxalq 

konfransın iștirakçılarına
r ətli fra  i tira ıları

Sizi – Azərbaycan Ali Məhkəməsinin 100 
illik yubileyinə həsr olunan “Ali məhkəmələrin 
ədalət mühakiməsində rolu: müsbət 
təcrübələr və müasir çağırışlar” mövzusunda 
beynəlxalq konfransın iştirakçılarını səmimi-
qəlbdən salamlayır, konfrans çərçivəsində 
məhsuldar müzakirələr arzulayıram.

Müasir Azərbaycan Respublikası-
nın hüquqi varisi olduğu Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətində dövlət quruculu-
ğu sahəsində əsaslı tədbirlər görülmüş, o 
cümlədən yeni məhkəmə-hüquq sistemi-
nin təsis edilməsi ilə bağlı tarixi qərarlar 
qəbul edilmiş, birinci instansiya və apell-
yasiya instansiyası məhkəmə orqanları 
fəaliyyətə başlamışdır. 1920-ci ilin aprelində 
Xalq Cümhuriyyətinin süquta uğraması 
səbəbindən Azərbaycanda kassasiya ins-
tansiyası məhkəməsinin yaradılması yalnız 
ölkə tarixinin növbəti mərhələsində mümkün 
olmuşdur.

1923-cü ildə təsis edilmiş ali məhkəmə 
orqanı sovet dövrünün bütün çətin sınaq-
larından keçmiş, məhkəmə sisteminin 
təkmilləşdirilməsində, hüququn və onun 
tətbiqi təcrübəsinin zənginləşdirilməsində, 
peşəkar milli hüquqşünas kadrların 
yetişdirilməsində iştirak etmişdir.

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanaraq 1995-ci 
ildə qəbul olunmuş Azərbaycan Respublika-
sının Konstitusiyasında hakimiyyət bölgüsü 
prinsipi müəyyənləşdirilmiş, Ali Məhkəmə 
başda olmaqla müstəqil, üçpilləli məhkəmə 
sistemi təsbit edilmişdir. Məhz ulu öndərin 
siyasi iradəsi nəticəsində, mütərəqqi hüquqi 
yanaşmalar və modellər nəzərə alınmaqla, 
müasir Azərbaycan məhkəmə sisteminin ya-
radılması məqsədilə fundamental islahatlar 
aparılmışdır.

Məhkəmə-hüquq sisteminin davamlı inki-
şafı daim dövlət siyasətimizin prioritetlərindən 
biri olmuşdur. Məhkəmə hakimiyyətinin 
müstəqilliyinin möhkəmlənməsi, hüqu-
qun aliliyinin təmin edilməsi, məhkəməyə 
müraciət imkanlarının genişləndirilməsi, 
ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin və 
keyfiyyətinin artırılması, yüksək hüquqi 

biliklərə malik hakim korpusunun yara-
dılması, məhkəmə fəaliyyətinin yeni in-
formasiya texnologiyalarının tətbiqi yolu 
ilə təkmilləşdirilməsi bu inkişaf prosesi-
nin mühüm istiqamətləridir. Qeyd edilən 
istiqamətlərdə əhəmiyyətli nailiyyətlərin əldə 
edilməsində Ali Məhkəmənin xüsusi rolu 
vardır. Ali Məhkəmə cəmiyyətdə yüksək nü-
fuza malik ədalət mühakiməsi institutlarının 
formalaşdırılması sahəsində məqsədyönlü 
fəaliyyətini bundan sonra da davam 
etdirməli, insan hüquqlarının müdafiəsinə 
yönəlmiş yeni hüquqi mexanizmlərin 
müəyyənləşdirilməsinə, məhkəmələrdə hü-
quqi məsələlərin həllində vahid təcrübənin 
təmin edilməsinə töhfə verməlidir.

Müasir cəmiyyətlərin qarşılaşdığı yeni 
çağırışlar ədalət mühakiməsi institutlarının 
da fəaliyyətinə təsir göstərir. Pandemiyalar 
daxil olmaqla müxtəlif böhran vəziyyətlərində 
məhkəmələrin insanlar üçün əlçatanlığının, 
bununla belə məhkəmə prosesinin çe-
vikliyinin və ədalətliliyinin təmin edilməsi, 
məhkəmələrin fəaliyyətində qabaqcıl infor-
masiya-kommunikasiya texnologiyalarının 
və süni intellekt elementlərinin tətbiqi, eyni 
zamanda, bu texnolo i yeniliklərdən insan hü-
quqlarına və etik prinsiplərə riayət olunmaq-
la istifadə edilməsi, ictimai münasibətlərin 
sürətlə dəyişməsi ilə əlaqədar hüququn 
təkamülü və onun sabitliyinin qorunması 
məqsədləri arasında effektiv balansın təmin 
edilməsi kimi məsələlər belə çağırışlar sıra-
sındadır.

Ümidvaram ki, bugünkü beynəlxalq 
konfrans çərçivəsində müasir çağırış-
ların müzakirəsi ədalət mühakiməsinin 
məqsədlərinə nail olunmasına, bununla 
da cəmiyyətimizin tərəqqisinə dəyərli töhfə 
verəcəkdir.

Azərbaycan Respublikası Ali 
Məhkəməsinin hakimlərini və işçilərini 100 
illik yubiley münasibətilə təbrik edir, peşə 
fəaliyyətində uğurlar arzulayıram  

l a  Ə Y V, 
 Azərba a  Re bli a ı ı  

rezi e ti
Ba ı ə əri,   fe ral  il

Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və  
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin  
dövlət qulluqçularının təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-

nın 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər 
tutaraq qərara alıra

Dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətinə 
görə Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik 
və Hərbi Xidmətə ağırış üzrə Dövlət 
Xidmətinin aşağıdakı dövlət qulluqçuları 
“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” me-
dalı ilə təltif edilsinlər:

Allahverdiyeva Amaliya Kərim qızı
İsmayılova Ruhiyyə Həsən qızı
Məmmədova Elnara Xasay qızı
Rüstəmov Rövşən Rüstəm oğlu
Valehov Ceyhun Ağanəzər oğlu.

l a  Ə Y V, 
 Azərba a  Re bli a ı ı  

rezi e ti
Ba ı ə əri,   fe ral  il

Bakıda Ali Məhkəmənin 100 illiyinə həsr olunmuș beynəlxalq konfrans 
Fevralın 13-də Heydər 

Əliyev Mərkəzində Azərbaycan 
Respublikası Ali Məhkəməsinin 
100 illiyinə həsr olunmuş 
“Ali Məhkəmələrin ədalət 
mühakiməsində rolu: müsbət 
təcrübələr və müasir çağırışlar” 
mövzusunda beynəlxalq 
konfrans keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
tədbirdə dövlət rəsmiləri ilə ya-
naşı, bir sıra xarici ölkələrin Ali 
Məhkəmə sədrlərindən ibarət 
nümayəndə heyətləri və digər 
şəxslər iştirak ediblər.

Əvvəlcə Ali Məhkəmənin 
sədri Ramiz Rzayev konf-
rans iştirakçılarını salamlayıb, 
ölkəmizə təşrif buyurduqları 
üçün qonaqlara və həmkarlarına 
minnətdarlığını bildirib.  

Sonra Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin köməkçisi, 
Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin Administrasiyasının 
Hüquq-mühafizə orqanları ilə iş 
şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov 
dövlətimizin başçısı İlham 
Əliyevin beynəlxalq konfrans iş-
tirakçılarına təbrik məktubunu 
oxuyub. 

Azərbaycan Respublikası 
Milli Məclisinin beynəlxalq konf-
ransın iştirakçılarına müraciətini 
parlament sədrinin birinci müa-
vini Əli Hüseynli oxuyub.

İnsan Hüquqları üzrə Avropa 
Məhkəməsinin sədri xanım Siof-
ra O Lirinin konfrans iştirakçıları-
na videomüraciəti təqdim edilib. 

Konfransda Ali Məhkəmənin 
100 illiyinə həsr olunmuş film 
nümayiş olunub. 

Ali Məhkəmənin sədri Ramiz 
Rzayev “Azərbaycan Respub-
likası Ali Məhkəməsinin keçdiyi 
tarixi inkişaf yolu” mövzusunda 
məruzə ilə çıxış edib. Bildirib ki, 
Azərbaycan Ali Məhkəməsinin 
100 illik yubileyi çox əlamətdar bir 
ilə təsadüf edir. Bu il mayın 10-da 
xalqımız müasir Azərbaycanın 
qurucusu, ulu öndər Heydər 
Əliyevin 100 illik yubileyini qeyd 
etməyə hazırlaşır. Müstəqil 
Azərbaycanda məhkəmə siste-
minin inkişafı ümummilli liderin 

fəaliyyəti ilə sıx bağlıdır.  
Ali Məhkəmənin yaradıl-

masının tarixi haqqında da-
nışan Ramiz Rzayev bildi-
rib ki, Azərbaycan dövləti 
müstəqilliyinin bərpasından son-
rakı dövrdə ulu öndər Heydər 
Əliyevin uzaqgörən siyasəti ilə 
məhkəmə-hüquq sistemində 
mərhələli şəkildə islahatlar 
aparılıb. Respublikamız ikin-
ci dəfə 1991-ci ildə müstəqillik 
əldə edənə kimi məhkəmə qu-
ruluşu dəfələrlə dəyişilsə də, 
Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi 
ölkənin Ali Məhkəmə orqa-
nı kimi mövcud olub. Yetmiş 
il davam edən sovet dövrü 
ərzində Ali Məhkəmə dövrün 
şərtləri çərçivəsində ölkəmizdə 
məhkəmə fəaliyyətinin və hüqu-

qun inkişafına yönəlmiş fəaliyyət 
göstərib. 

Ramiz Rzayev vurğulayıb ki, 
müstəqil Azərbaycan Respub-
likası Ali Məhkəməsinin hüquqi 
statusu, məhkəmə sistemində 
yeri və rolu 1995-ci ildə ulu öndər 
Heydər Əliyevin təşəbbüsü 
və rəhbərliyi ilə qəbul edilən 
Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyasında müəyyən 
olunub. Azərbaycan Respub-
likası Konstitusiyasının 131-ci 
maddəsində Azərbaycan Res-
publikası Ali Məhkəməsinin ali 
məhkəmə orqanı kimi təsbit olun-
ması onun yüksək hüquqi statu-
sundan irəli gəlir.

“Prezident İlham Əliyevin 
2019-cu il aprelin 3-də imzaladı-
ğı “Məhkəmə-hüquq sistemində 

islahatların dərinləşdirilməsi 
haqqında” fərmanını isə biz 
ölkəmizdə məhkəmə-hüquq 
sisteminin inkişafında yeni 
mərhələnin başlanması, bu 
sahədə yeni yol xəritəsi kimi 
qəbul edirik. İslahatların yeni 
mərhələsinin hədəfləri isə belə 
müəyyənləşdirilib - müasir döv-
rün tələblərinə cavab verən, 
cəmiyyətdə yüksək nüfuza 
malik ədalət mühakiməsinin 
formalaşdırılması prosesi-
ni sürətləndirmək məqsədilə 
məhkəməyə müraciət etmə im-
kanları daha da genişləndirilməli, 
onların fəaliyyətində şəffaflıq 
artırılmalı, məhkəmə icraatı-
nın səmərəliliyi yüksəldilməli, 
məhkəmə qərarlarının tam və 
vaxtında icra edilməsi təmin 
olunmalı, süründürməçiliyin ara-
dan qaldırılması üçün görülən 
tədbirlər gücləndirilməlidir”, - 
deyə Ali Məhkəmənin sədri qeyd 
edib.

 Diqqətə çatdırıb ki, məhkəmə 
praktikasının vahidliyinin və ar-
dıcıllığının təmin edilməsinin 
hər bir ölkənin hüquq sistemi 
üçün böyük əhəmiyyəti vardır. 
Vahid məhkəmə təcrübəsinin 
mövcudluğu məhkəmələrin hü-
quqi məsələlərin həllinə yanaş-
malarının sabitliyinin və ədalət 
mühakiməsi həyata keçirilərkən 
maddi və prosessual hüquq 
normalarının eyni cür tətbiq 

olunmasının təminatı kimi çıxış 
edir. Qanunun eyni cür tətbiqi 
hüququn ümumiliyini, qanun 
qarşısında bərabərliyi və hüqu-
qi müəyyənliyi təmin edir. Hü-
quqi dövlətdə bu prinsiplərin 
hakim olması şəxslərin ədalət 
mühakiməsinə və məhkəmələrə 
olan inamını artırır, onlara öz 
hərəkətlərinin hüquqi nəticələrini 
öncədən görmə imkanı verir. 
Bundan başqa, vahid məhkəmə 
təcrübəsinin mövcudluğu ox-
şar məhkəmə işlərinin həllinin 
müəyyənləşməsini təmin etməklə 
mübahisələrin məhkəmədən 
kənar həllinə kömək edir. Bunun-
la, həm də son nəticədə ədalət 
mühakiməsinin səmərəliliyinin və 
keyfiyyətinin artırılmasına töhfə 
verilmiş olur. Odur ki, nəinki hü-
quq normaları birmənalı və ay-
dın olmalıdır, həm də xüsusilə 
məhkəmə təcrübəsində va-
hid qaydada tətbiq edilməlidir. 
Yəni, vətəndaşa hüquq 
tətbiq edənin hərəkətlərinin 
müəyyənləşəcəyinə dair əminlik 
verilməlidir. 

Konfransda Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiya 
Məhkəməsinin sədri Fərhad 
Abdullayev, ədliyyə naziri, 
Məhkəmə-Hüquq Şurasının 
sədri Fikrət Məmmədov, Baş 
prokuror Kamran Əliyev, in-
san hüquqları üzrə müvəkkil 
(ombudsman) Səbinə Əliyeva 
çıxış edərək Ali Məhkəmənin 

keçdiyi tarixi inkişaf yolundan, 
məhkəmə-hüquq sahəsində əldə 
olunan nailiyyətlərdən danışıblar. 

Sonra konfrans “Vahid 
məhkəmə təcrübəsinin forma-
laşdırılmasında Ali Məhkəmənin 
rolu” mövzusunda panel iclası ilə 
işini davam etdirib. 

Ali Məhkəmə sədrinin mü-
avini ingiz Əsgərovun mo-
deratorluğu ilə keçən panel 
iclasında ölkəmizdə vahid 
məhkəmə təcrübəsinin forma-
laşması istiqamətində görülən 
tədbirlərdən danışılıb. Eyni za-
manda, bu sahədə ötən müddət 
ərzində Ali Məhkəmənin Ple-
numu tərəfindən bir sıra vacib 
qərarların qəbul edildiyi vurğula-
nıb. 

İclasda Belarus Respubli-
kasının Ali Məhkəməsinin sədri 
Valentin Sukalo, Rumıniya Ali 
Məhkəməsinin sədri Korina Ali-
na-Korbu, Qazaxıstan Respub-
likasının Ali Məhkəməsinin sədri 
Aslambek Merqaliyev, ex Res-
publikasının Ali Məhkəməsinin 
sədri Petr Angialossi, Qırğız Res-
publikasının Ali Məhkəməsinin 
sədri Zamirbek Bazarbekov, 
Qətər Dövlətinin Ali Məhkəməsi 
sədrinin müavini Ahmed Ali Al-
Binali, İnsan Hüquqları üzrə Av-
ropa Məhkəməsinin hakimi Lətif 
Hüseynov və başqaları çıxış 
edərək vahid məhkəmə təcrübəsi 
ilə bağlı qənaətlərini bölüşüblər. 

RƏSMİ
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Baș nazir ilə Türkiyənin 
vitse-prezidenti arasında 

telefon danıșığı
Fevralın 13-də Azərbaycan Respublikasının 

Baş naziri Əli Əsədov ilə Türkiyə 
Respublikasının vitse-prezidenti Fuat Oktay 
arasında telefon danışığı olub.

Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən bildiriblər 
ki, telefon danışığı əsnasında Türkiyənin cənub-şərqində 
baş vermiş güclü zəlzələnin nəticələrinin aradan qal-
dırılması işlərinin gedişi müzakirə olundu, Azərbaycan 
xilasedicilərinin fəlakət bölgələrində axtarış-xilasetmə 
əməliyyatlarını fasiləsiz davam etdirdikləri xüsusi vurğu-
landı. 

F.Oktay zəlzələnin ilk saatlarından Türkiyəyə 
göstərilən mənəvi və humanitar dəstəyə, bu ağır fəlakətin 
nəticələrinin aradan qaldırılması və çətinliklərlə üzləşən 
insanlara yardım göstərilməsi üçün bütün imkanlarını 
səfərbər etdiyinə görə qardaş Azərbaycan dövlətinə və 
xalqına bir daha dərin təşəkkürünü bildirdi.

arixlərdən keçib ələn rtaql q örnəyi

İstənilən yazılı sənədin zaman keçdikcə saralmaq, solmaq, keyfiyyətdən 
düşmək əlamətləri də olur. Azərbaycan – Türkiyə dostluq və tərəfdaşlıq 
münasibətlərini rəsmiləşdirmiş sənədlərin isə nəinki köhnəlməsi, heç solması 
da mümkün deyil. Çünki bu əməkdaşlığın təməlində xalqların tarixi keçmişi, 
soykökü, dil, din, adət-ənənə eyniliyi və gələcəyə inamı yer almışdır, dövlətlərin 
maraq və mənafeləri əsas götürülmüşdür. Azərbaycan – Türkiyə qarşılıqlı faydalı 
əməkdaşlığının gündən-günə dərinləşməsinin əsas səbəblərindən biri də bu 
münasibətlərin ağır tarixi sınaqlardan uğurla çıxmasıdır. 

Ötən illər qardaş Türkiyənin bir 
neçə vilayətində baş vermis yanğınla-
rın qarşısının alınması zamanı və qur-
banlarının sayına, dağıntının miqya-
sına görə dünya ekspertlərinin “Əsrin 
faciəsi” adlandırdığı son zəlzələdən 
dərhal sonra doğmalarına öz yardım 
əlini uzatmış Azərbaycanın atdığı ad-
dımlar nəinki Türkiyədə və Türk dünya-
sında, eləcə də bütün Avrasiyada çox 
geniş əks-səda yaratmışdır. Bu barədə 
qəzetimizdə kifayət qədər söz açılmış-
dır və həm yardım göndərilməsi prose-
si, həm də qardaşlığın göstəricisi olan 
çoxsaylı məlumatlardan ibarət olan 
qəzet yazıları davam etməkdədir. 

Ancaq biz Azərbaycan – Türkiyə 
dostluq və tərəfdaşlığının bəzi tari-
xi səhifələrini yada salmaq istəyirik.  
Məsələn, Azərbaycan əraziləri ar 
Rusiyası və İran dövləti arasındakı 
müqavilələrlə iki yerə parçalandığı, bir 
xalqın iki dövlətin “ərazisində” yaşa-
mağa məhkum edildiyi dövrdə də qa-
baqcıl Azərbaycan ziyalıları taleyüklü 
məsələlərin həlli üçün İstanbula getmiş, 
Türkiyə dövlətinə müraciət etmişlər. 

ir ə ə əli x n v 
anb l a 

Tədqiqatçı həmkarımız İradə Sarı-
yevanın 2014-cü ilin dekabrında elekt-
ron resurslarda paylaşılan məqaləsində  
oxuyuruq ki,  Mirzə Fətəli Axundovun 
yeni əlifba uğrunda mübarizəsi bö-
yük ədibin tərcümeyi-halında belə 
göstərilir: “Əlifbanı dəyişdirmək haq-
qındakı kitabçanı Rusiya elçisi Draqo-
manın vasitəçiliyi ilə Türkiyə sədrəzəmi 
Fuad paşaya təqdim etdim, türkcə 
pyeslərimi və Hekayəti Yusif şah ı da 
göstərdim. Kitabça sədrəzəmin əmrilə 
Cəmiyyəti-elmiyyəyi-Osmaniyyə də 

tədqiq edildi, hər xüsusda onu məqbul 
saydılar, təqdir etdilər”. 

acı e nalab in a ı ev 
r  aşanı ə ali  

a ın an alamlamış ı
Prezident Kitabxanasının elektron 

resurslarında oxuyuruq: “O dövrdə milli 
müstəqilliyimiz yenicə elan olunmuş-
du. Dövlət institutları hələ formalaş-
mağa macal tapmamış məmləkətimiz 

və onun sərvətləri uğrunda gedən 
geopolitik savaşda, qanlı maraq-
lar toqquşmasında Bakısız qalmış 
Azərbaycan, Xalq Cümhuriyyətinin 
qurucuları tərəfindən haqlı olaraq baş-
sız bədənə bənzədilirdi. Azərbaycan 
fiziki bütövlüyünə  –  qan və inanc 
qardaşları olan türklərlə çiyin-çiyinə 
verərək Bakıdakı özbaşınalıqlara, 
hərc-mərcliyə, talan və repressiyalara 
son qoyaraq qovuşdu. Baş şəhər də 
daxil olmaqla, ölkəmizin dörd bir yanı 
zəfər təntənəsinə büründü. Nuru pa-
şanın rəhbərliyi ilə Qafqaz İslam Ordu-
sunun Bakıya daxil olması müqəddəs 
Qurban bayramı günlərinə təsadüf 
edirdi. Bu səbəbdən də təkcə Bakıda 
və bölgələrimizdə deyil, qalibiyyətin 
sorağını alan bütün Türk-İslam dün-
yasında bayram-bayrama qarışmışdı. 
Bakıda türk ordusunun adına qurban-
lar kəsilmiş, şəninə ziyafətlər verilmiş-
di. Məşhur milyonçu, öz xeyriyyəçiliyi 
ilə xalqımızın yaddaşına əbədi həkk 
olunmuş Hacı Zeynalabdin Tağıyev in-
diki Dövlət Filarmoniyasının binasında 
təmtəraqlı süfrə açaraq Nuru paşanı 
əhali adından salamlamış, ona yüksək 
ehtiram göstərmişdi”.

aşam, ar aş ar aşa 
b rc vermə

Mustafa Kamal paşa 1921-ci ildə 
Nərimanova bir məktub yazaraq on-
dan borc  istəmişdi. Bu məktub səfir 
vasitəsilə 1921-ci il mart ayının 17-də 
Nəriman Nərimanova çatdırılmış, o isə 

dərhal 500 kiloqram qızıl göndərmişdi. 
Bunun 200 kiloqramı dövlət büdcəsinə, 
qalanı isə silah-sursat üçün istifadə 
edilmişdi.

Daha sonra Nərimanov Rusiyadan 
aldığı 10 milyon qızıl pulu Ankaraya 
göndərmişdi. Bu yardımlar sayəsində 
döyüş içində olan ölkənin vəziyyəti 
xeyli düzəlmişdi. 1921-ci il mart ayının 
23-də Azərbaycan hökuməti könüllü 
şəkildə Türkiyəyə Azərbaycan xalqı-
nın hədiyyəsi olaraq 30 sistern neft, 2 
sistern benzin, 8 sistern yağ göndərdi. 
Bundan əlavə, 1922-ci ildə Batum yolu 
ilə Azərbaycan tərəfdən doqquz min 
tondan çox kerosin və 350 ton benzin 
yardımı edilib. Mustafa Kamal paşa 
Nəriman Nərimanova bütün bunların 
borc olduğunu və qaytarılacağını bildi-
rir. Nərimanov Mustafa Kamal paşaya 
yazdığı məktubunda türk xalqının qa-
zanılan uğurlarla imperializmdən qur-
tulma günlərinin yaxınlaşdığını qeyd 
edərək,  türk xalqını təbrik etdiyini bildi-
rir və sonra əlavə edirdi: “Paşam, bizdə 
qardaş qardaşa borc verməz. Qardaş 
hər zaman qardaşının əlindən tutar. Biz 
qardaşıq, hər zaman əlinizdən tutacaq 
və tutmağa davam edəcəyik”.

mi  r ü ü  axçıvana 
nica  ə irmiş i 

Müstəqilliyimizi gözü götürməyən 
qüvvələrin himayədarlıq etdiyi 
Ermənistan təkcə Dağlıq Qarabağ 
və ətraf rayonlarda deyil, Naxçıvan-
da da işğalçılıq siyasətini davam 
etdirmək istəyirdi. Xoşbəxtlikdən 
həmin illər muxtar respublikaya xal-
qımızın böyük oğlu, dünya şöhrətli 
siyasətçi Heydər Əliyev rəhbərlik edir-
di. Ulu öndərin öz siyasi nüfuzundan 
və şəxsi münasibətlərindən istifadə 
etməsi Naxçıvanın məhrumiyyət və 
məşəqqətlərdən qurtulmasını təmin et-
mişdi. 

Heydər Əliyev 1992-ci il ma-
yın 28-də muxtar respublikanın 
xariclə ələqələrinin qurulması üçün  
Azərbaycan – Türkiyə sərhədində, 
Araz çayı üzərində “Ümid körpüsü”nün  
açılmasına nail olmuşdu. Bu fakt  iki 
qardaş xalqı bir-birinə qovuşdurmaq, 
yurddan-yurda, könüldən-könülə körpü 
salmaq baxımından mühüm əhəmiyyət 
daşıyırdı.

Açılış mərasimində çıxış edən 
ümummilli lider demişdi: “Türkiyə 
Cümhuriyyətinin Azərbaycan Respub-
likasına və Azərbaycanın bir hissəsi 
olan Naxçıvan Muxtar Respublikasına 
belə yaxından münasibət bəsləməsi, 
bu cür yardım etməsi, şübhəsiz, bizim 

keçmiş əlaqələrimizin yenidən yara-
dılıb möhkəmləndirilməsini bir daha 
nümayiş etdirir. Mən bütün naxçıvan-
lılar adından, Naxçıvanda olan sizin 
qan qardaşlarınız – türklər adından 
Türkiyə Respublikasında yaşayan bü-
tün türk qardaşlarımıza, hörmətli Baş 
nazir Süleyman Dəmirələ, hörmətli 
Prezident Turqut Özala və hamınıza öz 
təşəkkürümü bildirirəm. Hamınıza çat-
dırmaq istəyirəm ki, bu münasibətlər, 
bu əlaqələr Naxçıvan Muxtar Res-
publikası qarşısında düşdüyü iqtisa-
di və siyasi böhrandan çıxmaq üçün 
böyük bir yol açır və sizin yardımınız-
la bu böhranlardan çıxıb, Naxçıvan 
ilə Türkiyə arasında olan əlaqələri 
daha da inkişaf etdirəcəyik. Mən bir 
məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, bu 
müqavilənin və müqavilədə göstərilən 
bütün maddələrin, o cümlədən Naxçı-
van Muxtar Respublikasına yüz milyon 
dollar yardım edilməsi məsələlərinin 
hamısının həm siyasi, həm iqtisadi, 
həm də mənəvi əhəmiyyəti var”.

əcəb a ib r an 
ən ilan  e nəlxal   

ava imanın a 
Qardaş ölkə Prezidentinin  Bakı-

dakı Azadlıq meydanında keçirilən 
Zəfər paradında, Şuşada məşhur 
bəyannamənin imzalanmasında,  Füzu-
li və Zəngilan Beynəlxalq Hava limanla-
rının açılışlarında və  digər tədbirlərdə 
iştirakı ilə dönə-dönə sübut etmişdir ki, 
Türkiyə daim Azərbaycanın yanındadır. 
Cənab Ərdoğan Zəngilanda olarkən de-
mişdir: “Biz bölgədə davamlı sülhün və 
hərtərəfli normallaşmanın tərəfdarıyıq. 
Bu coğrafiyadan keçəcək quru və 
dəmir yolu xətləri təkcə Azərbaycan və 
Türkiyə üçün deyil, bütün bölgə ölkələri 
üçün iqtisadi və ticari fürsətlər yarada-
caq. Gün gələcək, Zəngəzurdan çıxıb 
İstanbula qədər gedə biləcəyik. İğ-

dıra, Qarsa gedə biləcəyik. Bölgənin 
tranzit, logistik mərkəz kimi mövqeyi 
möhkəmlənəcək”.

vl  av ş l  əşə ür 
e mə  i ə ə ə  

Qardaş ölkənin Xarici İşlər naziri 
mətbuata verdiyi müsahibədə deyib 
ki, Azərbaycandan göndərilən yar-
dım təyyarələri ehtiyac duyduğumuz 
çadır və digər ləvazimatları fasiləsiz 
Türkiyəyə gətirir. Bu yardımlara görə nə 
qədər minnətdar olsaq da azdır: “Mən 
bu barədə təşəkkürümü bildirəndə 
Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun 
Bayramov dedi ki, qardaşlar arasında 
təşəkkürə ehtiyac yoxdur. ünki biz bir 
millət, iki dövlətik. Türkiyənin kədərini, 
dərdini öz kədərimiz, öz dərdimiz kimi 
qəbul edirik”.

Türkiyənin baş diplomatı əlavə 
edib ki, biz çiyin-çiyinə çalışırıq: 
“Azərbaycanın Vətən müharibəsində 
Zəfər qazanmasında azərbaycanlılar 
qədər türk xalqı da qürur hissi keçirdi. 
Bugünkü kədərimizi də bizim qədər 
azərbaycanlı qardaşlarımızın da hiss 
etdiyini bilirik”.

ar aşlı ını  əbə i l n, 
ərba can ür i ə

Tarixin çox sınaqlarından uğurla 
çıxmış qardaşlarımızın bu yaranı da 
sağaldacağına inanırıq. Ona da əminik 
ki, bu yara tam qaysaqlanana qədər 
Bakı Ankaranın yanında olacaq. Pre-
zident İlham Əliyev Türkiyənin Bakı-
dakı səfirliyində olarkən anons verdi 
ki, biz zəlzələdən dağılmış şəhərlərin 
bərpasında da iştirak edəcəyik. Yolları-
mız da qardaşı qucmaq  üçün uzanan  
qollarımız kimi açıq olsun,  İnşallah  

ttifaq M RZƏBƏY ,  
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a ə əri,   i  i il 

Paşinyan Türkiyəyə 
yardıma görə qınandı 
Erməni millətçiliyi nifrət püskürdü 

Fevralın 6-da qardaş Türkiyədə son 100 ilin ən dəhşətli təbii 
fəlakətlərindən biri baş verdi. Ağır, dağıdıcı zəlzələ addım-
addım özünün siyasi, sosial-iqtisadi inkişafının zirvələrinə 
yaxınlaşmaqda olan Türkiyəyə dəhşətli zərbə vurdu. Zəlzələnin 
miqyası o qədər böyük oldu ki, planetimizin bütün qitələrində – 
Avropada, Asiyada, Amerikada, Afrikada geniş əks-səda verdi, 
dünyanın əksər ölkələri və xalqları ürək ağırısı ilə türk xalqına 
köməyə tələsdilər. Doğrudur, bu sırada Azərbaycan daha fəal 
rol oynadı, amma digər xalqlar da özlərinin axtarış-xilasetmə 
qrupları, yardımları ilə əllərindən gələni etdilər. 

Ermənistanın baş naziri Nikol 
Paşinyan ölkəsinin xilasedici qru-
punu Türkiyəyə göndərdi. Bu ad-
dımı ilə bağlı o, özünün “T itter” 
mikrobloqunda yazdı: “Türkiyə və 
Suriyada çoxlu insanın həyatına 
son qoyan dağıdıcı zəlzələ məni 
kədərləndirdi. Ermənistan kömək 
etməyə hazırdır. Həlak olanların 
ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı 
verir və yaralananların tezliklə sa-
ğalmasını arzulayırıq”.

Təbii ki, Ermənistan–Türkiyə 
münasibətlərinin heç də rəvan 
olmadığı, sərhədlərin bağlı ol-
duğu indiki şəraitdə Paşinyanın 
bu hərəkəti beynəlxalq aləmdə 
müsbət qarşılandı. Hətta Avro-
pa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə 
xüsusi nümayəndəsi Toyvo Klaar 
Ermənistanın baş nazirini alqış-
layaraq bildirdi ki, Türkiyədə baş 
vermiş böyük faciə qarşısında 
bu ölkənin dəstəyə qalxması-
nı görmək sevindiricidir. Klaarın 

“T itter”ində bununla bağlı oxu-
yuruq: “Türkiyənin məruz qaldığı 
böyük faciə zamanı onun qonşusu 
Ermənistanın göstərdiyi dəstəyi, 
pozitiv münasibəti görmək sevin-
diricidir”. 

Bundan əvvəl isə Türkiyənin 
Ermənistanla münasibətlərin 
normallaşması üzrə xüsu-
si nümayəndəsi Sərdar Kılıç 
zəlzələdə göstərdiyi köməyə 
görə Ermənistana minnətdarlığını 
bildirib. Onun sözlərinə görə, 
Ermənistanın göndərdiyi 100 
tonluq ərzaq, tibbi ləvazimatlar, 
su və digər təcili yardım paketi 
Ermənistan–Türkiyə sərhədini ke-
çib və Adıyaman şəhərinə çatıb. 
Bununla yanaşı, İrəvan Türkiyəyə 
27 nəfərdən ibarət xilasedici qrup 
da göndərib. 

Amma baş nazirin bu ad-
dımı Ermənistanda birmənalı 
qarşılanmayıb və hətta bir çox 
siyasilər, parlamentarilər, polito-

loqlar tərəfindən mətbu qaydada 
qınanıb. Politoloq Qalust Qriqor-
yan bu məsələyə münasibətini 
belə ifadə edib: “Ümumiyyətlə, 
Türkiyəyə bir kəlmə də başsağlı-
ğı verilməməli idi. Yalnız Suriyaya 
kədərlənməliyik. ünki orada iki 
erməni öldü, üstəlik xeyli sayda 
erməni evləri dağıldı”.

Əslində, cəmiyyət tərəfindən 
ziyalı kimi tanınmalı olan bu şəxsin 
mövqeyi tamamilə təəccüb do-
ğurur. İnanırıq ki, onun dedikləri 
erməni cəmiyyəti tərəfindən də in-
sanlıq adına yaraşmayan fikir kimi 
qarşılanıb: “Türkiyədə erməni yox-
dur. Amma buna baxmayaraq, Pa-
şinyan bir növ erməni Villi Brandt 
obrazını canlandırmaq qərarına 
gəlib. Baxın, İran Türkiyədəki 
faciəyə qətiyyən reaksiya vermədi. 
Amma Paşinyan başsağlığı 
vermək qərarına gəlib. Bununla 
da məhdudlaşmayaraq kömək 
təklif edib. Kimə  Türkiyəyə  O, 
həqiqətən, Papadan daha çox ka-
tolik olmağa qərar verib”.

Ermənistan parlamentinin de-
putatları Akop Aslanyan və Knyaz 
Həsənov da Paşinyanı qınayanlar 
arasında yer alıblar. Əslində Pa-
şinyanın da təmsil olunduğu “Mül-
ki müqavilə” partiyasından olan 
deputatların fikrincə, baş nazir 
Türkiyə zəlzələsində həlak olan-
ların kədərinə şərik olmaqla və 
oraya xilasedicilər göndərməklə 

beynəlxalq aləmdə özünə xal qa-
zanmaq istəyib.

“Ne s.am” saytının yazdığı-
na görə, onların erməni KİV-də 
yaydıqları bəyanatdan məlum 
olur ki, şovinizm və  həyasız 
 türk ofobiya erməni cəmiyyətində 
sosial statusundan və partiya 
mənsubiyyətindən asılı olma-
yaraq dərin kök salıb. Aslanya-
nın sözlərinə görə, Paşinyanın 
Türkiyəyə xilasedicilər göndərmək 
barədəki qərarı sırf diploma-
tik gedişdir. Deputat qətiyyən 
gizlətmək fikrində deyil ki, erməni 
xilasedicilərin türkləri xilas 
etməsini istəmir. Ancaq beynəlxalq 
arenada “erməni imici”nin qayğısı-
na qalmaq da lazımdır. 

Gəlin deputat Aslanya-
nın erməni məkri ilə yoğrulmuş 
sözlərinə diqqət edək: “Siz başa 
düşürsünüzmü diplomatiya nə 
deməkdir  Biz Türkiyənin halı-
na yanmırıq, ancaq xilasedicilər 
göndərməyimiz beynəlxalq 
ictimaiyyətin gözündə ölkəmizin 
nüfuzunu qaldırır. Əlbəttə, mən 
istəmirəm ki, xilasedicilərimiz 
Türkiyəyə gedib çatsınlar. Türk 

kimdir ki, mən onu xilas edim  
Mən türkü öldürmək üçün yaran-
mışam. Mənim üçün ən yaxşı türk 
ölü türkdür. Mən bunları öz oğlan-
larıma hələ 1994-cü il müharibəsi 
zamanı demişəm”. 

Kürd əsilli deputat Knyaz 
Həsənov da partiyadaşından geri 
qalmır: “Mən Allahın cəzasının in-
sanın cəzasından güclü olmasını 
istəyirəm. Türk dövlətçiliyi dağıl-
sa, deqradasiyaya uğrasa, mən 
xoşbəxt olaram və bunun mənim 
xalqıma (kürdlərə) deyil, türk xal-
qına aid olmasını istəyirəm. Əgər 
Türkiyədə yaşayan 25 milyon kür-
dü hansısa böyük dövlət silahlan-
dırsa, şübhə etmirəm ki, Türkiyə 
dağılar. Mən inanıram ki, o dağı-
lacaq”.

Budur, bizim sülh təklif etdi-
yimiz ermənilər və onların ağıllı 
hesab edib ortaya çıxardıqları de-
putatlar. Bunlar təbii fəlakətdən də 
öz nifrinlərini tökmək üçün istifadə 
edirlər. Amma bizim bir yaxşı 
məsəl var: “Dərin qaz, dayaz qaz, 
özün düşəcəksən”... 

a a ƏM R A OV,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan – Türkiyə müttəfiqliyinin solmayan səhifələri 
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Milli kinomuzun intibahının himayədarı

125 illik tarixi olan Azərbaycan kinosu milli incəsənətimizin bir qolu, 
dünya kinematoqrafi yasının tərkib hissəsidir. Azərbaycanın ilk milli 
kinorejissoru Abbas Mirzə Şərifzadənin təbirincə, kino musiqidir, kino 
teatrdır, kino ədəbiyyatdır, kino aləmdir... Ümummilli lider Heydər Əliyev 
isə kinoya çox yüksək qiymət verərək demişdir: “Azərbaycan xalqının bir 
çox nəsilləri kino ilə tərbiyələnib, kinonun təsiri altında formalaşıb, inkişaf 
edib və mədəniyyətə qovuşub.”

Milli kino tariximizin bir çox 
dəyərli səhifələri ulu öndərin adı 
ilə bağlıdır. Bizim ən gözəl kino 
əsərlərimizin böyük hissəsi Heydər 
Əliyev epoxasının sərvətidir. Həmin 
filmlər arasında elələri var ki, hazır 
olandan sonra Moskvadan onun  
Ümumittifaq ekranlarına buraxılma-
sı qadağan olunmuşdu. Ötən əsrin 
70–80-ci illərində Azərbaycana 
rəhbərlik edən Heydər Əliyevin mil-
li təəssübkeşliyi, qətiyyəti və nüfu-
zu sayəsində həmin filmlərin ge-
niş nümayişinə meydan açılmışdı, 
“Bir cənub şəhərində”, “İstintaq”, 
“Azərbaycan, Azərbaycan” kimi 
filmlər  kinoteatrlarda göstərilməklə 
yanaşı,   Ümumittifaq miqyasında 
uğur qazanmışdı. “Uzaq sahillərdə”, 
“Dədə Qorqud”, “Nəsimi”, “Nizami”, 
“İmtahan”, “Babək”, “Qaynana” və s. 
filmlər isə   məhz dövlət başçımızın 
tövsiyəsi ilə lentə alınmışdır.

Heydər Əliyev istər Azərbaycan 
Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində 
çalışarkən, istərsə də   Azərbaycan 
KP MK-nın  katibi vəzifəsində olarkən 
mədəniyyətimizə, incəsənətimizə 
böyük qayğı göstərirdi. Ədəbiyyat və 
incəsənət xadimlərinə, elm adamla-
rına şəhərimizin ən gözəl yerlərində 
ucaldılmış evlərdə mənzillər verir, 
onların yaradıcılıqları ilə maraqla-
nır, həyat şəraitlərini yaxşılaşdırmaq 
üçün əlindən gələni əsirgəmirdi.

Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin 
Azərbaycana rəhbərliyinin hər iki 
dövründə mədəni irsimizə, xalqımı-
zın milli dəyərlərinin qorunmasına, 
elm və mədəniyyətimizin, xüsusilə 
ən qiymətli mənəvi sərvətimiz olan 
kino sənətimizə himayədarlığı 
dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldıra-
raq  onun milli ruhda inkişafına mi-
silsiz qayğı göstərirdi. Azərbaycan 
müstəqillik əldə edəndən sonra da 
ümummilli lider bu qayğısını davam 
etdirdi.

Ötən əsrin 70-ci illərində Heydər 
Əliyevin təşəbbüsü ilə hər il minədək 
azərbaycanlı gənc Sovet İttifaqının 
aparıcı ali məktəblərinə Azərbaycan 
üçün gərəkli ixtisaslar üzrə təhsil 
almağa göndərildi. İllər keçdi və 
bu dərin düşünülmüş addım öz 
töhfəsini verməyə başladı, Heydər 
Əliyevin hazırlatdırdığı bu kadr-
lar müstəqil Azərbaycanın aparıcı 
mütəxəssisləri oldular. Azərbaycan 
kino sənətinin inkişafı üçün yeni 
kadrların hazırlığı da ulu öndərin 
hər zaman diqqətində olub. Moskva 
və Peterburqda ali kino təhsili al-
mış azərbaycanlı tələbələr milli kino 
sənətinin inkişafına öz töhfələrini 
vermişlər.

70-ci illərin ikinci yarısında “Neft 
və milyonlar səltənətində” bədii fil-
minin ekranlara buraxılmasının 
(14 may 1916-cı il) 60 illik yubileyi 
respublikamızda Heydər Əliyevin 
rəhbərliyi altında ilk dəfə böyük 
təntənə ilə qeyd edildi. Yubileylə 
bağlı kinostudiyamızın təchizatı 
xeyli yaxşılaşdı, yeni kinoavadanlı-
ğı alındı. Kino işçilərinə fəxri adlar 
verildi. O illərdə  ulu öndər ehtiyacı 

olan kino işçilərinə yeni mənzillər 
hədiyyə etdi.

1971-ci ildə kinematoqrafçıların 
və kinosevərlərin sevincinə səbəb 
olan bir hadisə baş verdi: Cəfər 
Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” 
kinostudiyasının markası altında ki-
noteatrların ekranlarına “Mozalan” 
satirik kino urnalının ilk nömrələri 
buraxıldı. O vaxtlar “Mozalan”ın hər 
bir nömrəsi Azərbaycan KP MK-da 
göstərilir, Heydər Əliyev bu bura-
xılışlara maraqla baxırdı. Tənqidi 
sü etlərdə elə mühüm məsələlərə 
toxunulurdu ki, bunlar hətta Mərkəzi 
Komitənin bürosuna çıxarılırdı. 

Həmin dövrdə re issor Vaqif 
Mustafayev “Mozalan” kino urnalı-
nın redaksiyasında çalışırdı. Dövlət 
başçısının tənqidi kinosü etlərə 
münasibəti barədə re issorun 
söylədikləri olduqca maraqlıdır : “70-
ci illər idi, respublikanın rəhbəri “Mo-
zalan” üçün sü et çəkməyi tapşırmış-
dı. O zaman Bakıda “Aynur” məişət 
evi yenicə tikilmişdi, amma xidmət 
aşağı səviyyədə idi, çoxlu çatışmaz-
lıqlar var idi. Sü eti çəkdim. Burada 
aktyor Əliağa Ağayev və digərləri 
iştirak edirdilər. Bir gün evdə oturub 
televizora baxırdım. Bakı Şəhər Par-
tiya Komitəsinin konfransı translya-
siya olunurdu. Heydər Əliyev çıxış 
edirdi. Elə bu vaxt ulu öndər dedi: 
“Bu yaxınlarda “Mozalan”a baxdım, 
çox qəribə bədii formada çəkilib. 
Filmin müəllifl əri “Aynur” məişət 
evindəki biabırçılıqları göstərirlər. 
Afərin o yoldaşlara ” Bəli, Heydər 
Əliyev sü eti bəyənmişdi. O, insanla-
rı, onların əməyini qiymətləndirməyi 
bacarırdı.”

Milli i z  i ər ta ı
ı  a i ləri ə l  əri  i  

ə əti izi  i i afı a a ığı 
r l  b  qə irbilə li lə atırla
ırlar  Xalq arti ti, i re i r Oq

ta  Mirqa ı  e i ləri ə
– 60-cı illərin  yarısından 80-ci 

illərin  yarısına kimi olan dövr res-
publikamızda mövzu cəhətdən milli, 
bədii cəhətdən realist, formaca yeni 
estetik səviyyəli filmlərin yaradıldı-
ğı illərdir. O illərdə yeni kinostudiya 
yaradılmasına çox fəal başlanmış, 
milli kinematoqrafın istehsal baza-
sı yeni texnika ilə təchiz edilmiş-
dir. Bunlar çox parlaq illərdir. Biz 
gözəl dərk edirik ki, bütün uğurları-
mız, nailiyyətlərimiz elə bir insanın 
adı ilə bağlıdır ki, onun həyat və 
siyasət fəlsəfəsi özündə ümumən 
mədəniyyətə və mədəniyyətin bir 
hissəsi olan kinematoqrafa yüksək 
himayədarlıq anlayışını təcəssüm 
etdirir, bu insan dövlətimizin rəhbəri, 
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti Heydər Əliyevdir.

Xalq arti ti, i re i r l ar 
Q li e  i ə bil ir i i

– Orta əsrlərin müdrikləri 
deyiblər ki, müasiri ancaq gələcək 
qiymətləndirə bilər. Nəinki 
Azərbaycana, həm də dünya-
ya məxsus bir vətəndaş olan 
Heydər Əliyevi müasirləri yüksək 
qiymətləndirib, ən əsası isə o, xalq 
sevgisinə layiq görülüb.

Ə ə ar i ə ə ət a i i, 
i erat r ə a  Mə ə  
atırla ır

– 70-ci illərin axırı idi. O vaxt 
məhz ümummilli liderin göstərişi 
və köməyi ilə C.Cabbarlı adına 
“Azərbaycanfilm” kinostudiyasının 
texniki təchizatını yeniləşdirmək 
üçün xeyli müasir kino avadanlığı 
alınmışdı.  Heydər Əliyev Mosk-
vasız mümkün olmayan bir işi həll 
etməklə kinostudiyamızı o vaxtkı so-
vet kinostudiyaları arasında təchizat 
baxımından öncüllər sırasına çıxar-
dı. Mən bu dahi dövlət xadiminin 
bir çox görüş və səfərlərində iştirak 
etmiş, onu müxtəlif tədbirlərdə lentə 
almışam. İran səfəri zamanı o mənə 
tərəf dönüb dedi: “ ək, çək, bu çox 
mühüm səfərdir”. 

Ümummilli lider Moskvada, SSRİ 
Nazirlər Soveti sədrinin  müavini 
işləyərkən, Sov. İ KP MK Siyasi Bü-
rosunun üzvü olarkən müxtəlif profil-
li 19 nazirliyə, o cümlədən SSRİ Ki-
nematoqrafiya Komitəsinə rəhbərlik 
etmişdir. SSRİ hökumətinin tarixində 
hələ heç vaxt elə olmamışdı ki, bu 
qədər sahə bir nəfərə tapşırılsın.

Sovet kinematoqrafiyası-
nın  inkişafına əhəmiyyətli yardım 
göstərmək məqsədilə yaradıla ko-
missiyaya Heydər Əliyev başçılıq 
etmişdi. O dövr üçün çox sanballı 
sənəd, Sovet İttifaqı Kinematoq-
rafiyasının inkişaf proqramı ha-
zırlanmışdı. Həmin sənəd qəbul 
edildikdən sonra 1984-cü ildə Mosk-
vada, “Oktyabr” kinoteatrında ki-
nematoqrafl arın geniş Ümumittifaq 
fəallar yığıncağı keçirildi. Heydər 
Əliyev “Sovet kinematoqrafl arının 
mübariz vəzifələri” adlı proqram xa-
rakterli məruzə etdi. Müşavirədən 
40 ilə yaxın vaxt keçməsinə baxma-
yaraq, həmin iclasda iştirak edənlər 
də, “İskusstvo kino” urnalında (N8, 
1984) dərc edilmiş məruzə ilə tanış 
olanlar da bu gün ürək dolusu ilə da-
nışır, müşavirənin sovet kinosunun 
inkişafında qısa vaxt ərzində mü-
hüm rol oynadığını dönə-dönə qeyd 
edirlər.

Mər zə ə  fraq e tlər  
“Müsbət qəhrəman–parlaq, qüvvətli, 
cəlbedici, fəaliyyətli, igid adam– 
belə qəhrəmanın ekranda olması 
çox vacibdir. Belə qəhrəman az-
dır. Halbuki real həyatda bu cür 
qəhrəmanlar milyonlarladır”  “Kine-
matoqraf kütləvi tamaşaçı ilə yüksək 
sənət dilində danışmalıdır. Bu, həm 
intellektual, həm də emosional qav-
rama baxımından asan olmalıdır”  
“Tənqid filmlərinin yaradılmasının 
bədii prosesinə, bütün ideya–ya-
radıcılıq ab-havasına əhəmiyyətli 
dərəcədə, güclü təsir göstərə bilər 
və göstərməlidir”.

Heydər Əliyevin mənalı həyatı 
və titanik fəaliyyəti, ömür boyu xalq 
üçün, Vətən üçün yaşaması, ça-
lışması, mübarizə aparması bütün 
xalqımız üçün, o cümlədən kino 
işçilərimiz üçün misilsiz nümunədir. 
Heç də təsadüfi deyil ki, ümummil-
li lider istər Azərbaycan KP MK-nın 
birinci katibi işlədiyi illərdə, istərsə 
də yenidən hakimiyyətə qayıdan-
dan sonra kino və televiziya işçiləri 
onun barəsində silsilə sənədli, bədii-
sənədli filmlər yaratmışlar.

Müstəqil Azərbaycan Respubli-
kasında yeni demokratik konstitu-
siya kimi mədəniyyət və yaradıcılıq 
sahəsində (məsələn, “Mədəniyyət 

haqqında”, “Kinematoqrafiya haq-
qında”, “Turizm haqqında”, “Milli 
Arxiv Fondu haqqında” və s.) yeni 
qanunlar da ulu öndərin rəhbərliyi ilə 
hazırlanıb qəbul edildi. Ümummilli 
liderin sərəncamı ilə 1993-cü ildə 
Azərbaycan Dövlət Film Fondu ya-
radıldı. Kino işçilərinin uzun illər ar-
zusunda olduğu fondda hazırda 80 
min vahid kino nümunəsi saxlanılır. 
Bura həm Azərbaycanın, həm də xa-
rici ölkələrin filmləri, nadir sənədlər, 
kino sahəsində  sənətkarlarımızın 
müxtəlif şəxsi əşyaları və digər ya-
digarları daxildir. Bunların bir hissəsi 
ni Film Fondunun nəzdindəki Kino 
muzeyinin ekspozisiyasını təşkil 
edir.

Artıq neçə illərdir ki, Azərbaycan 
Dövlət Film Fondu Beynəlxalq 
Arxivlər Federasiyasının üzvüdür. 
Fond bu federasiyanın Brüsseldə 
yerləşən qərargahı ilə sıx əlaqələr 
qurub. 1898-ci ildə Bakıda lentə 
alınmış “Bibiheybətdə neft fontanı 
yanğını” və “Balaxanıda neft fontanı” 
nadir kinosü etlərin surətləri federa-
siya vasitəsilə Paris kinoarxivindən 
fonda hədiyyə edilib.

Bu sətirlərin müəllifi tərəfindən 
üzə çıxarılıb, tutarlı faktlarla sübu-
ta yetirilmiş Azərbaycan kinosunun 
yeni tarixini (2 avqust 1898-ci il) 
bəzi adamlar qəbul etmək istəməsə 
də, Prezident Heydər Əliyev 2000-
ci il dekabrın 18-də imzaladığı 
Azərbaycan Kinosu Gününün təsis 
edilməsi haqqında sərəncamla  bu 
gerçəyi rəsmiləşdirdi. Artıq 23 ildir 
ki, xalqımız hər il avqustun 2-də 
kino işçilərinin peşə bayramını – 
Azərbaycan Kinosu Gününü təntənə 
ilə qeyd edir.

Milli kino sənətimizin unudul-
maz himayədarı Heydər Əliyev 
Azərbaycan Kinematoqrafçılar İtti-
faqının qurultayında seçilmiş yeni 
idarə heyətinin üzvləri ilə görüşündə 
demişdir: “Əgər Azərbaycan xalqı, 
Şərqdə yaşayan və keçmişdə bu 
sahədə Qərb ölkələrindən geridə 
qalmış bir millət yüz ildən artıq bir 
dövrdə kino sənətini yaşadıb inkişaf 
etdirdisə, bu, xalqın mədəniyyətinin 
nə qədər zəngin olduğunu göstərir. 
Biz bununla fəxr etməliyik və buna 
tam əsasımız var”.

Kinore issor Vaqif Mustafaye-
vin yaradıcılıq qalereyasında ulu 
öndərimizə ithaf etdiyi filmlər xüsu-
si yer tutur. Bu filmlər öz ori inallığı 
və yeniliyi ilə seçilir. Onun çəkdiyi 
“Heydər Əliyev” kinoepopeya-
sı 12 sənədli filmdən ibarətdir. Bu 
filmlərdən bir neçəsi, o cümlədən 
“Əsl məhəbbət haqqında” və “Bir 
həsədin tarixi” müxtəlif beynəlxalq 
kinofestivallarda və kinoforumlar-
da mükafatlara layiq görülmüşdür. 
V Avrasiya Teleforumunda (Mosk-
va, 2001) filmin qəhrəmanı Heydər 
Əliyevə xüsusi mükafat və diplom 
verilmişdir. 

Azərbaycanın Xalq artisti, ki-
nore issor Xamis Muradov haqlı 
olaraq qeyd edir ki, Heydər Əliyev 
şəxsiyyətinə, fenomeninə ümum-
xalq marağı onun zəngin tərcümeyi-
halının, dolğun həyatının müxtəlif 
məqamlarının, mərhələlərinin 
bütövlükdə tarix və salnamə olma-
sı ilə əlaqədardır. Kino və televiziya 
işçilərimiz bu tarixi, bu salnaməni 
“Heydər Əliyev” kinoepopeyasın-
da, müxtəlif illərdə lentə alınmış 
“Heydər Əliyev. Dünyaya pəncərə”, 
“Heydər Əliyev. Azərbaycan 
mədəniyyətinin banisi”, “Heydər 
Əliyev. Vətənin keşiyində”, “Ailə 
şəcərəsi”, “Əbədiyyət yolu”, “Tari-
xin yaddaşı”, “Kreml fatehi”, “Xilas-
kar ömrü” və onlarla digər dəyərli 
sənədli filmlərdə əbədiləşdirmişlər.

Həyatı və mübarizəsi 
Azərbaycanın taleyinə çevrilən 
ümummilli lider Heydər Əliyevlə 
ədəbiyyat, mədəniyyət və incəsənət 
xadimləri, eləcə də kinematoqraf-
çılar  həmişə fəxr etmişlər. Bu gün 
də belədir, sabah da belə olacaq. 
Ulu öndərin adı milli kinomuzun 
tarixinə onun intibahının ən böyük 
himayədarı kimi yazılıb.

A  A A , 
ə a  i ə ə ət a i i, 

i  tə qiqat
Yazı Dia rla  zrə  D lət itə i ə 

“Xalq qəzeti” i  bir ə la i ə i ə a ı a azırla ıb

2023 – “HEYDƏR  ƏLİYEV  İLİ”

“Azərbaycan  k�nosunun 
tar�x�  xalqımızın 
salnaməs�d�r”.
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Zviad Kvaçantiradze: 
Heydər Əliyevin siyasəti Azərbaycanı 
güclü nəqliyyat dəhlizinə çevirib

“Azərbaycan xalqı çox xoşbəxtdir ki, tarix ona Heydər Əliyev kimi dünya 
miqyaslı dahi şəxsiyyət, eləcə də xalqının və dövlətinin qarşısında duran çətinlikləri 
aradan qaldırmaqla Azərbaycanı qısa bir zamanda hüquqi, dünyəvi, demokratik 
inkişaf yoluna çıxarmağa qadir olan dövlət başçısı bəxş edib”. Bu sözləri “Xalq 
qəzeti”nə müsahibəsinin davamında gürcü siyasətçi, 2000–2004-cü illərdə 
TRASEKA Hökumətlərarası Komissiyasının birinci katibi vəzifəsində çalışmış Zviad 
Kvaçantiradze bildirib: 
Azərbaycanda fəaliyyəti dövründə 

görkəmli siyasi və dövlət xadimi Heydər 
Əliyevlə bir neçə dəfə görüşdüyünü vur-
ğulayan Kvaçantiradze deyib: “Ümummilli 
lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1998-
ci il sentyabrın 7-8-də Bakı şəhərində 9 
ölkənin (Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, 
Ukrayna, Moldova, Rumıniya, Bolqarıs-
tan, Özbəkistan, Qırğızıstan) dövlət baş-
çısı, 13 beynəlxalq təşkilat və 32 dövlətin 
nümayəndə heyətinin iştirakı ilə tarixi İpək 
Yolunun bərpasına həsr olunmuş beynəlxalq 
konfrans keçirilirdi. Konfransın yekunun-
da Avropa İttifaqının TRASEKA proqramı 
əsasında “Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin 
inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında 
Əsas oxtərəfl i Saziş” imzalandı və Bakı 
Bəyannaməsi qəbul edildi. Sazişə əsasən, 
mən Dövlətlərarası Komissiyanın birinci ka-
tibi seçildim.

Onun sözlərinə görə, “Əsas oxtərəfl i 
Saziş”in müddəalarına uyğun olaraq, 
 TRASEKA Hökumətlərarası Komissiya-
sının Daimi Katibliyinin Bakı şəhərində 
yerləşdirilməsi qərara alınıb və 2001-ci il fev-

ralın 21-də katibliyin binasının rəsmi açılışı 
olub. Beləliklə,  Azərbaycan tarixi İpək Yolu-
nun bərpa edilməsinə öz töhfəsini verməklə, 
əsas inkişaf yolunun müəyyənləşdirilməsində  
Heydər Əliyev mühüm rol oynayıb:

– Məhz həmin katibliyin açılışında 
mənilm ilk dəfə olaraq Heydər Əliyevlə gö-
rüşüm oldu. O, öz çıxışında  Avropa İttifaqı 
tərəfindən TRASEKA proqramının həyata 
keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirləri yüksək 
qiymətləndirdi. Heydər Əliyev çıxışında dedi: 
“Bizim qonaqlarımız bu binanın gözəlliyi 
haqqında və indiki vəziyyəti barədə yüksək 
fikirlər söylədilər. Bu binanın Avropa İttifaqı-
nın TRASEKA proqramına və İpək Yolunun 
bərpası üçün görülən işlərə görə ayrılması 
təsadüfi deyildir. Bu bina Azərbaycanın, Ba-
kının memarlıq abidələrindən biridir. Vaxtilə, 
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın böyük 
şəxsiyyəti, böyük sahibkarı Hacı Zeynalab-
din Tağıyev bu binanı yaradıb və burada da 
uzun müddət işləyib”.

Z.Kvaçantiradze daha sonra deyib: 
– Katibliyin açılışından sonra Heydər 

Əliyev mənimlə yarım saat ərzində qarşıda 
duran vəzifələr və planlar barədə geniş fikir 
mübadiləsi apardı. Artıq onun uzaqgörənliyi 
ilə əldə olunmuş nəticələr öz bəhrəsini ve-
rib. Belə ki, Heydər Əliyevin məqsədyönlü 
siyasəti nəticəsində bu gün Azərbaycan 

güclü nəqliyyat və kommunikasiya dəhlizinə 
malikdir.

Ulu öndər çox məzmunlu yumor hissinə 
malik idi. Tanış və hörmət etdiyi insanlara 
xüsusi diqqət yetirərdi. Mənimlə bu dahi in-
san həmişə səmimiyyətlə görüşərdi. Heydər 
Əliyev öz təşəbbüsü ilə başladığı irimiqyas-
lı işlərə xidmət edən insanlara çox qiymət 
verərdi. “Xoşbəxtəm ki, mən də həmin in-
sanlar sırasındaydım. Bütün tədbirlərdə 
mənimlə görüşər, heç zaman diqqətdən 
kənarda qoymazdı. Yanına çağırar və mənə 

ata nəvazişi göstərərdi”, - deyə Kvaçantirad-
ze vurğulayıb.

Heydər Əliyevin xüsusilə Gürcüstanla 
münasibətlərə böyük diqqət yetirməsi isə 
Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinin 
keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyma-
sına şərait yaratdı. Müdrik və uzaqgörən 
siyasətçi olan Heydər Əliyev Azərbaycan və 
gürcü xalqlarının tarixi dostluğuna və meh-
riban münasibətlərinin daha da inkişafına 
xidmət edən vacib məqamlara həmişə böyük 
diqqət yetirib.

Bu il mayın 10-da Azərbaycan xal-
qı ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin qurucusu, görkəmli siyasi və dövlət 
xadimi Heydər Əliyevin anadan olmasının 
100 ilik yubileyini keçirəcək. Mən xoşbəxtəm 
ki, belə bir şəxsiyyətlə tanış olmuşam. 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin formalaşdır-
dığı siyasi irs, ata vəsiyyəti Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən layiqincə, şərəfl ə və inkişaf 
etdirilməklə həyata keçirilir. Mən Azərbaycan 
xalqına sülh və əmin-amanlıq arzulayı-
ram. İnanıram ki, Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi və uzaqgörən, məqsədyönlü 
siyasəti nəticəsində Azərbaycan daha böyük 
uğurlara imza atacaq”.

ə i a  İ EV
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İtaliya səmərəli fəaliyyəti ilə Azərbaycanın ən mühüm tərəfdaşlarından 
biri kimi tanınır. Əməkdaşlıq əsasən, respublikamızın adıçəkilən ölkə ilə 
Xəzər hövzəsinin enerji daşıyıcılarının Qərbə nəql edilməsi və TRASEKA 
proqramının reallaşdırılması kimi layihələrin icrasında daha çox nəzərə 
çarpıb. Bu, eyni zamanda, Azərbaycanın SOCAR və İtaliyanın ENİ/Agip 
şirkətlərinin də daxil olduğu beynəlxalq konsorsium arasında Xəzər 
dənizinin Azərbaycan sektorundakı “Qarabağ” və “Şahdəniz” perspektiv 
strukturlarının, həmçinin “Kürdaşı” dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi 
və hasilatın pay bölgüsünə dair imzalanan sazişlərdə də öz ifadəsini tapıb. 

Onu da qeyd edək ki, İtaliya-
nın ENİ Agip şirkəti hələ 2002-ci 
ilin sentyabr ayında Bakı–Tbili-
si–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri 
layihəsinə dair sazişi imzalayaraq 
5 faiz payla layihə üzrə sponsorlar 
qrupunun üzvünə çevrilib.

Yeri gəlmişkən, iki ölkə arasın-
da ticarət tərəfdaşlığının inkişafı da 
diqqət çəkir. Bunu Azərbaycanın 
Cənubi Qafqazda İtaliyanın əsas 
ticarət tərəfdaşı olması və  bu ölkənin 
Cənubi Qafqazla reallaşdırdığı 
ticarətin 95 faizinin Azərbaycanla 
aparıldığı faktı da təsdiqləyir.

Bütün bu mühüm iqtisadi 
hadisələr Azərbaycanla İtaliya ara-
sında ikitərəfli əməkdaşlığı getdikcə 
möhkəmlətməklə yanaşı, bu 
dövlətlərin çətin, ağır məqamlarda 
bir-birinin haqq işini müdafiə 
etməsini də şərtləndirib. Bu, dar 
gündə yaxşı dost kimi tanınan İtali-
yanın bir neçə şirkətinin Qarabağın 
bərpa-tikinti işlərinə cəlb olunmasın-
da öz təsdiqini tapıb. 

Artıq işğaldan azad edilən 
ərazilərdə elektroenergetika infrast-
rukturunun yaradılması məqsədilə 
“Azərener i” ASC ilə İtaliyanın “An-
saldo Energia” şirkəti arasında 
qarşılıqlı əməkdaşlıq sahəsində 
təchizat müqaviləsi imzalanıb. 
Bununla da, Qarabağda həyata 
keçiriləcək layihələrə Türkiyədən 
sonra başqa bir nüfuzlu dövlət – İta-
liya da qoşulub. 

Beləliklə, “Azərener i” ilə “Ansal-
do Energia” rəhbərlərinin İtaliyanın 
Azərbaycandakı səfirinin iştirakı ilə 
imzalanan müqaviləyə görə, Ag-

dam, Füzuli, Kəlbəcər və Qubadlı 
rayonlarında inşa olunan dörd 110 
kV-luq yarımstansiyanın avadan-
lıqlarla təchizatını məhz “Ansaldo 
Energia” şirkəti həyata keçirib.   

“Maire Tecnimont” yeni texnolo-
giyaların tətbiqinə daim önəm ve-
rir. Bu baxımdan şirkət ölkəmizlə 
“yaşıl kimya”, “yaşıl ener i”, “ya-
şıl ener i zonası”, “ağıllı şəhər”, 
“ağıllı kənd” konsepsiyaları 
əsasında sıx əməkdaşlığı daha da 
möhkəmləndirmək istəyir. Bununla 
da “Maire Tecnimont” Azərbaycanın 
sosial-iqtisadi inkişafına müasir 
texnologiyalar sayəsində töhfələr 
verməkdə maraqlı olduğunu nüma-
yiş etdirir.

“Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti” 
ASC və bu ölkənin “Technip Ener-
gies taly S.p.A” şirkəti arasında 
əməkdaşlıq haqqında saziş imza-
lanması da İtaliyanın respublikamız-
da yeni texnologiyaların tətbiqinə 
böyük əhəmiyyət verməsinin 
bariz ifadəsidir. Əməkdaşlıq 
çərçivəsində “Tullantıların mo-
netizasiyası” layihəsinin həyata 
keçirilməsi nəzərdə tutulur. Layihə 
termokimyəvi təkrar emal texnologi-
yası əsasında plastiklə zəngin olan 
məişət tullantılarından “yaşıl” qazın 
alınmasını nəzərdə tutur. 

Qeyd edək ki, 60 illik təcrübəyə 
malik və 15 mindən çox işçi heyəti 
olan İtaliyanın “Technip Energies 
S.p.A” şirkəti 34 ölkədə dayanıqlı 
yanacaq, kimya, tullantıların ema-
lı, qaz və aşağı karbon ener isi, in-
novativ texnologiyalar, karbonsuz 
həllər sahələrində fəaliyyət göstərir.

Prezident İlham Əliyev fevralın 
13-də Bakıda “Gülüstan” sarayın-
da müstəqillik dövrünün 1280 MVt 
gücündə ən böyük İstilik Elekt-
rik Stansiyasının təməlqoyma 
mərasimindəki çıxışında adıçəkilən 

stansiyanın inşasında “Azərener i” ilə 
yanaşı, İtaliyanın “Ansaldo” şirkətinin 
də iştirak edəcəyini bildirərək de-
yib: “Azərener i” ilə “Ansaldo” ara-
sında müqavilələr İkinci Qarabağ 
müharibəsi başa çatandan dərhal 
sonra imzalanmışdır. Azad edilmiş 
Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda 
bu gün böyük quruculuq-bərpa işləri 
getdiyi bir dövrdə, ilk növbədə, o 
bölgənin ener i potensialı araşdırılır 
və bu istiqamətdə də “Ansaldo” və 
“Azərener i” tərəfdaşlıq çərçivəsində 
fəaliyyət göstərirlər”.

Dövlətimizin başçısı nitqində 
İtaliya–Azərbaycan əlaqələrindən 
danışarkən tərəflərin səmərəli 

fəaliyyəti hər iki ölkənin mənafeyinin 
müdafiə olunması ilə   bərabər, 
həm də böyük coğrafiyanın ma-
raqlarını təmin etdiyini vurğulayıb. 
Dövlətimizin başçısı daha sonra 
bu əməkdaşlığın təkcə energetika 
sahəsi ilə məhdudlaşmadığını, İta-
liyanın Azərbaycanın əsas ticarət 
tərəfdaşı olduğunu diqqətə çatdırıb.  

Bəli, Azərbaycanla İtaliya arasın-
da yaxınlığın, əlaqələrimizin inkişa-
fına böyük təkan verən məqamların 
mövcudluğunu şərtləndirən xey-
li nümunə göstərmək mümkün-
dür. Sevindirici haldır ki, ikitərəfli 
münasibətlər mükəmməl hüquqi 
bazaya malikdir. Respublikamız-
la İtaliya arasında imzalanan çox-
saylı sənədlər isə münasibətlərin 
yüksələn xətlə inkişafına geniş 
zəmin yaradır. Əməkdaşlıq həm si-
yasi, həm iqtisadi, həm də sosial-hu-
manitar sahələri əhatə edir.

Azərbaycanla İtaliya arasında 
çoxsaylı biznes anlaşmaları nəinki 
neft-qaz sektorunda, eləcə də iq-
tisadiyyatın digər sahələri üzrə 
əməkdaşlığın genişləndirilməsinə 
təkan verəcək. Ölkələrimiz arasın-

da iqtisadi əlaqələr, əsasən neft–
qaz, qeyri–neft sektoru, sənaye 
sahələrini əhatə edir. İtaliyanın neft 
idxalının əsas hissəsi Azərbaycan 
neftinin hesabına həyata keçirilir.

İqtisadi əlaqələr, əsasən, neft-
qaz və ener i sektorunu əhatə etsə 
də, son illərdə qeyri-neft sektoru 
üzrə də ciddi əməkdaşlıq əlaqələri 
qurulub. Ötən müddətdə iki ölkə ara-
sında iqtisadi və ener i təhlükəsizliyi 
sahələrində böyük uğurlara imza atı-
lıb. Cənub Qaz Dəhlizi Azərbaycan 
və İtaliyanın gələcək onilliklər 
ərzində ener i sahəsində çox yaxın 
tərəfdaşlığına önəmli təsir göstərib. 

V.BA RA V, “Xalq qəzeti”

Azərbaycan–İtaliya strateji 
tərəfdaşlığı uğurla inkişaf edir

Parlamentlər arasında əməkdaşlıq haqqında 
Anlaşma Memorandumu imzalanıb

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova Rusiya Federasiyasına rəsmi səfəri çərçivəsində 
bu ölkənin Federal Məclisi Dövlət Dumasının sədri Vyaçeslav Volodinlə görüşüb. Əvvəlcə 
tərəflər arasında təkbətək görüş keçirilib. Görüşdə ölkələrimiz və parlamentlərimiz arasında 
münasibətlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb.

Sonra görüş nümayəndə heyətlərinin iştira-
kı ilə davam etdirilib. Dövlət Dumasının sədri 
ölkələrimiz arasında münasibətlərin mehriban 
qonşuluq və qarşılıqlı hörmət əsasında inkişaf 
etdiyini bildirərək ikitərəfli gündəlikdə kifayət 
qədər məsələlərin olduğunu bildirib. Ötən il 
ölkələrimiz arasında diplomatik əlaqələrin qu-
rulmasının 30 illiyinin qeyd olunduğunu xatır-
ladan Vyaçeslav Volodin münasibətlərimizin in-
kişafında ölkə başçılarının rolunu qeyd edərək 
deyib ki, parlamentlərimiz də prezidentlər 
səviyyəsində qəbul olunmuş qərarların qa-
nunvericilik bazasının təmin olunmasına öz 
töhfəsini verə bilər. 

V.Volodin parlamentlərarası münasibətlərin 
daha da genişləndirilməsinin əhəmiyyətini 
qeyd edib. Milli Məclisin həm Dövlət Duması, 
həm də Federal Şura ilə münasibətlərinin ha-
zırki səviyyəsindən məmnunluğunu ifadə edən 
V.Volodin deyib ki, Azərbaycan Respublikası 
Milli Məclisi ilə Rusiya Federasiyası Federal 
Məclisinin Dövlər Duması arasında bu gün im-
zalanacaq əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Me-
morandumu münasibətlərimizin yeni mərhələyə 
qədəm qoymasına şərait yaradacaq. 

Söhbətdə Dövlət Dumasının sədri 
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderləri 
tərəfindən qəbul edilmiş qərarların həyata 
keçirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb.  

 Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova bu 
səfərin parlamentlər arasında münasibətlərin 
daha da möhkəmləndirilməsinə və 
genişləndirilməsinə öz töhfəsini verəcəyini 
bildirib.  O, iki ölkə  arasında münasibətlərin 
mehriban qonşuluq və qarşılıqlı anlaşmaya 
əsaslandığını bildirərək xatırladıb ki, ötən il 
ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlərin 
qurulmasının 30 illiyi qeyd olunub.  Sahibə Qa-
farova Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
ötən ilin fevralında Rusiya Federasiyasına 
rəsmi səfəri çərçivəsində “Azərbaycan Res-
publikası ilə Rusiya Federasiyası arasın-
da müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında” 
Bəyannamənin imzalanmasını qeyd edərək 
bildirib ki, ölkələrimiz arasında münasibətlər 

dövlət başçıları tərəfindən yaradılmış möhkəm 
bazaya əsaslanır. 

Ölkələrimiz arasında münasibətlərin bir 
çox sahələri əhatə etdiyini bildirən parlament 
sədri qeyd edib ki, iqtisadiyyat, qarşılıqlı inves-
tisiya qoyuluşunda  və humanitar sahələrdə  
ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq mühüm bir 
istiqaməti təşkil edir. Bu mənada Azərbaycan 
Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Meh-
riban xanım Əliyevanın və onun rəhbərlik et-
diyi Heydər Əliyev Fondunun rolunu xüsusi 
qeyd edən Milli Məclisin Sədri fondun dəstəyi 
ilə keçirilən tədbirlər barədə məlumat verib. 
O, xatırladıb ki, 2019-cu ilin noyabr ayında 
Moskvada Azərbaycan Respublikasının Birin-
ci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın iştirakı 
ilə Azərbaycan-Rusiya regionlararası foru-
munun 10 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçiri-
lib. Həmçinin, fondun dəstəyi və Azərbaycan 
Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında 
diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illi-
yi münasibətilə 2022-ci il fevralın 21-dən mar-
tın 1-dək Moskvada Azərbaycan mədəniyyəti 
günləri keçirilib. O, bu kimi tədbirlərin 
münasibətlərimizin inkişafına mühüm töfhə ver-
diyini diqqətə çatdırıb.

Milli Məclisin Sədri iki il əvvəl Azərbaycanın 
Ermənistan üzərindəki tarixi Qələbəsi, 
parlamentlərarası əməkdaşlıq, işğaldan azad 
edilmiş ərazilərdə aparılan yenidənqurma, ti-
kinti və abadlıq işləri, həmçinin  İran İslam 
Respublikasında Azərbaycan səfirliyinə qarşı 
törədilən terror akti barəsində   məlumat verib.

Görüşün sonunda Azərbaycan Respublika-
sı Milli Məclisi ilə Rusiya Federasiyası Federal 
Məclisinin Dövlər Duması arasında əməkdaşlıq 
haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

* * *
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova  səfər 

çərçivəsində Moskva şəhərinin “Aleksandr” 
bağına gələrək, burada “Naməlum əsgər” 
məzarının önünə əklil qoyub.

liqi ət B V,  
“Xalq qəzeti”

Xarici işlər nazirlərinin görüşü

Fevralın 13-də xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizdə səfərdə 
olan İtaliyanın şirkətlər və “Made in Italy” naziri Adolfo Urso ilə görüşüb.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat 
xidməti idarəsindən bildiriblər ki, 
görüşdə nazir Ceyhun Bayramov ço-
xölçülü strate i tərəfdaşlıq səviyyəsinə 
yüksələn ikitərəfli münasibətlərin in-
kişafından məmnunluq ifadə edərək 
Azərbaycan ilə İtaliya arasında baş 
tutmuş ali və yüksək səviyyəli qarşılıq-
lı səfərlərin, o cümlədən İtaliya Prezi-
denti Sercio Mattarellanın 2018-ci ildə 
ölkəmizə, Prezident İlham Əliyevin 
2020-ci və 2022-ci illərdə İtaliyaya, 
habelə digər yüksəksəviyyəli səfərlərin 
bu strate i tərəfdaşlığın daha da 
gücləndirilməsində mühüm rol oynadı-
ğını vurğulayıb.

İki ölkə arasında güclü siyasi 
əlaqələrdən bəhs edən nazir Ceyhun 
Bayramov neft-qaz və hazırda elekt-
roenergetika sahəsində reallaşan 
layihələrin bu əlaqələrdə təməl rol oy-
nadığını bildirib. Bu gün Mingəçevir 
şəhərində yeni 1280 MVt gücündə 
İstilik Elektrik Stansiyasının təməlinin 
qoyulmasının mühüm hadisə olduğu-
nu qeyd edən nazir layihənin İtaliya-
Azərbaycan dostluğunun daha da 
genişlənməsi nöqteyi-nəzərindən vacib 
olduğunu diqqətə çatdırıb.

Görüşdə Azərbaycan ilə İtaliya 
arasında iqtisadi sahədə səmərəli 
əməkdaşlıq əlaqələrinin mövcudluğu, 
bu xüsusda İtaliyanın Azərbaycanın 
ən böyük ticarət tərəfdaşı, 
Azərbaycanın isə İtaliyanın ən böyük 
ener i təchizatçılarından biri olduğu 
diqqətə çatdırılıb. Ener i sahəsində 
əməkdaşlığın genişləndirilməsində 
Cənub Qaz Dəhlizinin və onun tərkib 
hissəsi olan TAP qaz boru kəmərinin 
əhəmiyyəti vurğulanıb.

İki ölkə arasında təhsil sahəsində 
əməkdaşlıq məsələlərinə də toxunan 
nazir Ceyhun Bayramov ötən il İtali-
yanın sabiq xarici işlər naziri Luici Di 
Maionun ölkəmizə səfəri çərçivəsində 
təməli qoyulmuş İtaliya-Azərbaycan 
Universitetinin əhəmiyyətindən bəhs 
edib. Bu xüsusda, İtaliya-Azərbaycan 
Universitetinin inşa edilməsi prosesinin 
sürətlə davam etdirildiyi diqqətə çatdı-
rılıb.

Nazir Ceyhun Bayramov, eyni 
zamanda, qarşı tərəfə Vətən 
müharibəsindən sonra azad edilmiş 
ərazilərimizdə aparılan bərpa və quru-
culuq işləri, Ermənistanla normallaşma 
və sülh prosesi barədə ətraflı məlumat 

verərək, İtaliyanın Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü və suverenliyinə göstərdiyi 
dəstəyə görə dərin minnətdarlığını 
bildirib. Həm 30 illik işğal dövründə 
Ermənistanın işğalçılıq fəaliyyəti, 
həm də postmünaqişə dövründə sülh 
prosesinə törətdiyi maneələr barədə 
ətraflı məlumat verilib.

İtaliyanın işğaldan azad olunmuş 
ərazilərdə bərpa-quruculuq işlərində 
fəal iştirak edən ölkələrdən biri olduğu-
nu vurğulayan nazir ölkəmiz üçün ən 
vacib hesab olunan layihələrin məhz 
İtaliya şirkətlərinə həvalə edilməsindən 
məmnunluğunu ifadə edib.

Nazir Adolfo Urso öz növbəsində 
ölkəmizə səfərlərini, o cümlədən Vətən 
müharibəsi başa çatdıqdan sonra ital-
yan parlament nümayəndə heyətinin 
tərkibində Azərbaycana, habelə iş-
ğaldan azad edilmiş ərazilərə səfərini 
məmnunluqla xatırlayıb. Azərbaycanla 
İtaliya arasında strate i dialoq və 
əməkdaşlığın əhəmiyyətini qeyd 
edən A.Urso iki ölkə arasında geniş 
əməkdaşlıq perspektivlərinin olduğunu 
diqqətə çatdırıb.

Görüşdə, tərəflər bərpaolunan ener-
i, kənd təsərrüfatı texnikası, əczaçılıq 
sənayesi, mədəniyyət və digər qarşı-
lıqlı maraq doğuran sahələr üzrə fikir 
mübadiləsi də aparıblar.

“Xalq qəzeti”

Çağırış və səfərbərlik işini tənzimləyən 
modern mexanizm yaradılıb

Fevralın 13-də Səfərbərlik və Hərbi 
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin 
(SHXÇDX) yaradılmasının 11-ci 
ildönümüdür.

Bu münasibətlə keçirilən mərasimdə 
xidmət rəisi, general-polkovnik Arzu 
Rəhimov görülmüş işlər barədə ətraflı 
məruzə ilə çıxış edib. Xidmət rəisi vurğu-
layıb ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bu 
il 100 illiyini təntənə ilə qeyd edəcəyimiz 
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin başladı-
ğı və Prezident İlham Əliyevin uğurla da-
vam etdirdiyi müdrik siyasət nəticəsində, 
gündən-günə daha da möhkəmlənib, 
döyüş qabiliyyətini artırıb. Dövlətçilik 
tariximizə qızıl hərflərlə yazılmış Vətən 
müharibəsində əldə edilmiş möhtəşəm 
Qələbənin, ilk növbədə, Azərbaycan Pre-
zidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin sərkərdəlik məharəti, düşünül-
müş strategiyası, möhkəm iradəsi, apar-
dığı qətiyyətli siyasi xəttin sayəsində və 
rəşadətli Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 
döyüş meydanında sərgilədiyi şücaəti 
ilə qazanıldığı diqqətə çatdırılıb. Vətən 
müharibəsi zamanı Səfərbərlik və Hərbi 
Xidmətə ağırış üzrə Dövlət Xidməti 
tərəfindən “Azərbaycan Respublikasında 
qismən səfərbərlik elan edilməsi haqqın-

da” Prezident İlham Əliyevin imzaladığı 
Sərəncamdan irəli gələn vəzifələrin icra-
sının mütəşəkkil qaydada təmin edildiyi 
ifadə olunub.

General-polkovnik Arzu Rəhimov 
hesabat dövründə ölkəmizdə çağırış 
və səfərbərlik işini tənzimləyən mo-
dern mexanizmin yaradıldığını və qar-
şıya qoyulan məqsədlərə nail olmaq 
üçün əsaslı işlər görüldüyünü qeyd 
edib. Ötən 11 il ərzində vətəndaşların 
hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi, müddətli 

həqiqi hərbi xidmətə çağırışaqədərki 
hazırlığı, həqiqi hərbi xidmətə çağırışı, 
ehtiyatda xidmət keçməsi, səfərbərlik 
hazırlığı və səfərbərlik üzrə çağırışı, xü-
susi hərbi ixtisaslar üzrə hazırlığı, Silahlı 
Qüvvələrimizin sülh dövründə çağırış-
çılarla, səfərbərlik zamanı və müharibə 
dövründə hərbi vəzifəlilərlə və hərbi-
nəqliyyat vasitələri ilə komplektləşdirilməsi 
işinin müvəffəqiyyətlə həyata keçirildiyi 
bildirilib.

“Xalq qəzeti”

MŞ İdarə Heyətinin üzvləri Türkiyə səfirliyində 

Dünən Azərbaycan Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvləri Türkiyənin 
ölkəmizdəki səfirliyinə gedərək zəlzələdə həyatını itirmiş şəxslərin xatirə 
güşəsinə əklil qoyublar.

Səfir Cahit Bağçı Azərbaycan xalqına 
və Azərbaycan mətbuatına zəlzələ baş 
verən ilk gündən bu yana dəstəyinə görə 
təşəkkür edərək, Azərbaycan mətbuatına 
Türkiyədəki faciəni bir millətin faciəsi kimi 
yaydığı, nümayiş etdirdiyi, həmçinin ən 
yüksək səviyyədə əməklərini səfərbər 
etdikləri üçün təşəkkür edib.

MŞ sədri Rəşad Məcid Azərbaycan 
xalqının, o cümlədən Azərbaycan 
urnalistlərinin Türkiyədəki böyük faciədən 
təsirləndiklərini, bu faciəni Türkiyə xalqı 
ilə bərabər eyni hisslərlə yaşadıqlarını 
bildirib. Eyni zamanda, qeyd olunub ki, 
hadisə baş verən gündən Azərbaycan 
urnalistləri hadisə yerinə ezam olunublar, 
zəlzələ bölgəsində türkiyəli urnalistlərlə 
çiyin-çiyinə fəaliyyət göstəriblər.

“Xalq qəzeti”
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Britaniya, Rusiya və Çindən birinci ikisinin təşəbbüsü ilə müharibənin əvvəlində 
faşistlərə biabırçı şəkildə məğlub olan Fransa Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçildi. 
Bu, bütün dünya, hətta  rəsmi Paris üçün sürpriz bir qərar idi. 
Bizim xalqın folklor dilinə çevirsək, 

Fransa nə yoğurdu, nə yapdı, hazırca 
kökə tapdı. Üstəlik, BMT yanında təhsil, 
elm və mədəniyyət üzrə ən böyük qu-
rum – UNESCO-nun mənzil qərargahının 
məhz Parisdə yerləşdirilməsi qərara alın-
dı və buna görə Fransaya böyük pullar 
ayrıldı. 

Gözləmək olardı ki, özünü sivil və 
demokratik dəyərlərin beşiyi sayan Fran-
sa, həqiqətən, bəşəriyyətin elm, təhsil və 
mədəniyyət sahəsində əldə etdiyi uğurla-
rı təqdir və təbliğ edəcək, bu yolla xalqlar, 
millətlər və dövlətlər arasında mədəni və 
mənəvi əlaqələrin güclənməsinə töhfələr 
verəcək. Təəssüf ki, bu,  baş vermədi. 

Ona görə baş vermədi ki, Fransa 
dövləti onun ərazisində yerləşən, aşkar 
və gizli təsir və təzyiq yolları ilə özünə 
tabe etdiyi UNESCO-nun fəaliyyətinə 

yersiz müdaxilələr etməyə, bu qurumdan 
imperalist siyasətində alət kimi yararlan-
mağa başladı. Əslində, belə olmamalıydı, 
çünki UNESCO hökumətlərarası təşkilat 
sayılırdı. Necə deyərlər, böyük ideallar 
ayaqlar altına atıldı. 

1950-ci illərin sonu, 1960-cı illərin 
əvvəllərində Fransa Əlcəzairdə və Afrika-
nın bir çox digər ölkələrində yerli xalqla-
rın milli azadlıq hərəkatı ilə üz-üzə qaldı. 
Qəribə və acınacaqlı hal həm də bu idi ki, 
rəsmi Paris həmin və sonrakı dönəmlərdə 
bir vaxtlar müstəmləkəsi olan ölkələri 
siyasi, iqtisadi və mədəni diskriminasi-
yaya məruz qoymaqla bərabər, eyni za-
manda UNESCO vasitəsilə ən müxtəlif 
bəhanələr uyduraraq “cəzalandırırdı”. 

Fransa dövləti və prezident Emmanu-
el Makron həmin bədnam siyasəti bu gün 
Cənubi Qafqazda işğalçı Ermənistanı 
öz himayəsinə almaqla yürütməyə ça-
lışır. Görünən budur ki, 30 ilə yaxın bir 
müddətdə qonşu, suveren dövlətin 20 
faiz ərazisini zəbt edərək burada say-
sız-hesabsız vandalizm aktları törədən 
Ermənistanı hər cür himayə edən Paris 
İrəvanı yenidən qonşuları ilə qarşıdurma-
ya sürükləyir.  

Fransa dövlətinin bu prosesdə ma-
rağı nədir  Həqiqətənmi, X X əsrin 
əvvəllərində bütün Avropanı özünə tabe 
etmək niyyətində olan Napoleonun 
vətənində erməni sevgisi bu qədər bö-
yükdür  Cavab birmənalıdır: yox, əsla 
yox  Fransada heç vaxt nə erməniyə, 
nə də digər xalqlara sevgi və mərhəmət 
hissi olmayıb. Əgər olsaydı, bir vaxtlar 
yoxsul və dilənçi gününə saldığı Afrika 
ölkələrindən gələn mühacirlərə burada 
həqarətlə yanaşmazdılar

Fransanı Cənubi Qafqaza gətirən dün-
yanın yeni nizamında yer almaq, super 

güc olaraq özündən kiçik, zəif dövlətlərin 
var-dövlətini sümürməkdir. Rəsmi Paris 
həmin bədnam niyyətlərini bu dəfə re-
giona göndərmək təşəbbüsündə bulun-
duğu UNESCO-nun xüsusi missiyası ilə 
“pərdələməyə” cəhd edir. 

Xatırladaq ki, Prezident Emmanu-
el Makronun təşəbbüsü ilə ötən il fev-
ralın 4-də Fransanın Avropa İttifaqına 
sədrliyi qismində özünün, Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin, Avropa İttifa-
qı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin və 
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın 
iştirakı ilə videoformatda görüş  keçirilib. 
Bu görüşdə UNESCO-nun Azərbaycan 
və Ermənistana missiya göndərməsi 
məsələsi də müzakirə olunub. 

Əslində, bu, ilk  növbədə, Fransa-
nın maraqlarına xidmət edən məkrli bir 
layihədir. Rəsmi Paris ümid edir ki, missiya 

regionda ermənilərə məxsus olduğu iddia 
edilən maddi və mədəniyyət abidələrinin 
dağıdılması faktlarını “aşkar edə” bilər və 
bu yolla dünya birliyini Azərbaycana və re-
gionda nüfuzu günbəgün artan Türkiyəyə 
qarşı qoymaq olar.  

Azərbaycan bütün humanitar missi-
yalara açıq ölkədir. Lakin hər kəsə bəllidir 
ki, xalqımız heç bir dövlətin və xalqın 
maddi-mədəni irsinə mənfi münasibət 
bəsləməyib. Ermənistan, əksinə, işğal et-
diyi Azərbaycan ərazilərində qeyri-bəşəri 
zorakılıqlar törədib, xalqımıza məxsus 
olan maddi-mədəniyyət abidələrini bar-
barcasına dağıdıb. 

2020-ci ilin 10 noyabrında imzala-
nan “Üçtərəfli bəyanat” üzrə Ağdam, 
Kəlbəcər və Laçın rayonlarını azad 
etməyi öhdəsinə götürən Ermənistan 
həmin əraziləri tərk edərkən oradakı flora 
və faunanı yandırdı. Bütün dünya bun-
dan şoka düşdü, amma o zaman Fran-
sa hökuməti və həmin UNESCO bu ağır 
cinayəti müşahidə edib susdu. 

Ötən il dekabrın 24-də Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev özünün ad 
günündə Zəngilana səfər edərkən de-
mişdir: “Bu yaxınlarda UNESCO-nun bir 
məmuru əsassız bir ifadə işlədib ki, guya 
bizə müraciət olunub, Azərbaycan isə 
səssiz qalıb. Biz 30 il ərzində dəfələrlə 
UNESCO-ya müraciət etmişik, dəfələrlə 
bildirmişik ki, bizim məscidlərimiz dağı-
dılıb, tarixi abidələrimiz dağıdılıb, bizim 
tarixi abidələrimiz erməniləşdirilir, bir 

dəfə missiya göndərildimi  Bir dəfə bi-
zim müraciətimizə cavab verildimi  Elə 
müharibə qurtaran kimi başlayıblar ki, 
erməni xalqının abidələri gərək qorun-
sun. Biz bütün abidələri qoruyuruq, bütün 
xalqların abidələrini qoruyuruq və dünya 
bunu bilir”.

Bu məqamda UNESCO rəhbərliyinin 
nəzərinə bəzi faktları çatdırmağa ehtiyac 
duyuruq. Erməni vandalları tərəfindən 
Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi sa-
yılan Şuşa şəhərində 8 muzey, 31 ki-
tabxana, 17 klub, mədəniyyət evi dağı-
dılıb. Şuşa şəhərinin tarixi muzeyinin 5 
minədək əşyası, Azərbaycan Xalçası və 
Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyi Şuşa 
filialının, Dövlət Qarabağ Tarixi Muze-
yinin 1000-dək əşyası, professional 
Azərbaycan musiqisinin banisi, bəstəkar 
Üzeyir Hacıbəyovun evinin 300-dən çox 
əşyası talan olunub. Erməni vandalizmi 
barədə bu qəbildən olan çox sayda mi-
sallar çəkmək olar. 

Bir müddətdir ki, UNESCO guya regio-
na missiya göndərmək istədiyini, Bakının 

buna imkan vermədiyini bildirirdi. Əslində 
UNESCO vaxt udmaqla məşğuldur, ya-
xud hansısa bizə bəlli olmayan plan-
lar qurur. Missiyanın hansı ərazilərdə 
işləyəcəyi də bəlli deyil. Rəsmi Bakının 
mövqeyi isə birmənalıdır. Azərbaycan 
UNESCO missiyasının təşkilinə qarşı 
çıxmır, sadəcə, ədalətli olmağa çağırır. 

Siyasi şərhçi, professor Fikrət Sadı-
qov bu barədə söhbəti zamanı dedi ki, 
Azərbaycanın mədəni irsinin dağıdılma-
sı UNESCO-nu maraqlandırmır, onlar 
ancaq erməni tərəfinin böhtançı iddiala-
rını araşdırmaq niyyətindədir. Belə olma-
saydı, Azərbaycan əraziləri işğal altında 
olanda Bakının dəfələrlə müraciəti qar-
şılığında UNESCO həmin ərazilərə, heç 
olmasa, bir dəfə missiya təşkil edərdi. 

Bəli, F.Sadıqov haqlıdır. Bir vaxtlar 
UNESCO-da bunu siyasi məsələ hesab 
etdiklərini deyirdilər. Amma necə olubsa, 
indi məsələ siyasilikdən çıxıb, mədəni 
və dini irsin qayğısına qalmalı olduğu 
UNESCO-nun yadına düşüb .

2020-ci ilin payızında Azərbaycan 
xalqının 44 günlük şanlı savaşda əldə 
etdiyi parlaq qələbə regionda yeni re-
allıqlar yaradıb. Qərbin, xüsusilə də 
Fransanın siyasi dairələrini ən çox nara-
hat edən məhz budur və onlar bununla 
heç cür barışa bilmirlər. UNESCO-nun 
bu ədalətsiz prosesə cəlb olunması isə 
təəssüf  doğurur. 

Mə ai  ABDU AY V, 
“Xalq qəzeti”

SİYASƏT

ə əli i ə ifə ə

Əlqərəz, Ermənistanın baş pro-
kurorluğu 2008-ci il aprelin 14-dən 
2016-cı il sentyabrın 9-dək müdafiə 
naziri vəzifəsində çalışmış Ohanyanı 
külli miqdarda vəsaiti mənimsəmədə, 
ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə 
səlahiyyətlərindən sui-istifadədə gü-
nahlandırır. Bundan əvvəl isə pro-
kurorluq Ermənistan parlamentinə 
Ohanyana qarşı cinayət təqibinə icazə 
verilməsi ilə bağlı vəsatət təqdim et-
mişdi və nəticədə o, səsvermə yolu ilə 
deputat toxunulmazlığından məhrum 
olunmuşdu. İndi qalır keçmiş müdafiə 
nazirinin məhkəməsi və həbsə atılma-
sı. 

Ancaq bu ssenarinin 
gerçəkləşəcəyini tam mənada 
söyləmək düzgün olmaz. Məsələ bu-
rasındadır ki, N.Paşinyan, əslində, 
eksləri cinayət məsuliyyətinə cəlb 
etməkdə o qədər maraqlı deyil. Baş 
nazirin istəyi hakimiyyət rıçaqından ya-
rarlanaraq onları daimi təzyiq altında 
saxlamaq, aktiv siyasətdə iştiraklarına 
maneçilik törətməkdir. Ən yaxın keç-
mişin təcrübəsi də bunu söyləməyə 
əsas verir. Diqqət yetirək, bir vaxtlar 
Ermənistanın keçmiş prezidentləri – 
Qarabağ caniləri Ser  Sarkisyana və 
Robert Koçaryana qarşı da iddialar 
gündəmdə idi. Amma nə oldu  Bu gün 
onların hər ikisi azadlıqdadır. 

***
Yada salaq ki, 2019-cu ilin sonları-

na doğru Ermənistanın xüsusi istintaq 
xidməti  S.Sarkisyana qarşı külli miq-
darda vəsaiti mənimsəmə maddələri 
ilə ittiham irəli sürmüşdü. Həmin vaxt 
aparılmış ibtidai istintaq zamanı əldə 
edilmiş sübutların məcmusuna əsasən, 
eks-prezidentin ictimai təhlükəli əməllər 
törətdiyi bildirilirdi. Vurğulanırdı ki, o, 
2008-ci il aprelin 9-dan 2018-ci il apre-
lin 9-dək prezidentliyi dövründə  vəzifə 
səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək 
2013-cü il yanvarın 25-dən 2013-cü il 

fevralın 7-dək bir qrup şəxslə əlbir ola-
raq külli miqdarda vəsaiti mənimsəyib. 
Daha doğrusu, 1 milyon ABŞ dolların-
dan çox dövlət vəsaitini israf edib.

İttihamda bildirilirdi ki, Ermənistan 
hökuməti 24 yanvar 2013-cü il tarix-
li qərarı ilə həmin ilin yazında kənd 
təsərrüfatı işlərinin aparılması üçün 
sərfəli qiymətlərlə dizel yanacağının 
alınmasına dair dövlət yardımı proq-
ramını təsdiqləyib. Nəticədə rayon 
idarələri və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
torpaq istifadəçilərinə külli miqdarda 
dizel yanacağı satıb. 

Məsələnin mahiyyəti isə budur ki, 
Sarkisyan tenderdə iştirak etmiş “Flesh” 
MMC-nin qalib olmasına şərait yara-
dıb. Sözügedən şirkət tədarükçü seçi-
lib və onunla müqavilə bağlanıb. Bü-
tün faktların ortada olmasına rəğmən, 
son anda S.Sarkisyana münasibətdə 
həbs-qətimkan tədbirinin seçilməməsi 
qərara alınıb və cinayət işi üzrə istinta-
qın davam etdirildiyi bildirilib.

2020-ci ildə də İrəvan Ümumi 
Yurisdiksiya Məhkəməsi xüsusilə 
külli miqdarda dövlət vəsaitinin 
mənimsənilməsini təşkil etməkdə itti-
ham olunan Ermənistanın keçmiş pre-
zidenti Ser  Sarkisyanın cinayət işini 
icraata qəbul edib. Bununla da məsələ 
yekunlaşıb.

***
Digər eks-prezident R.Koçaryana 

gəldikdə isə ona qarşı da 2019-cu ildə 
Ermənistanın xüsusi istintaq xidməti 
tərəfindən ittiham irəli sürülmüşdü. O 
vaxt Koçaryanın vəkilləri bildirirdilər 
ki, sabiq dövlət başçısı Cinayət 
Məcəlləsinin 300.1-ci (konstitusiya 
quruluşunu devirmə) maddəsi ilə gü-
nahlandırılır. Bundan başqa, istintaq 
xidməti onu külli miqdarda rüşvət al-
mada da müqəssir saymaq fikrində 
idi. Həmin vaxt Koçaryanın 14 milyon 
dollar mənimsədiyi bildirilirdi. Konsti-
tusiya quruluşunu devirməyə gəlincə, 
Ermənistanın ikinci prezidenti 2008-ci 
ilin 1 mart hadisələri ilə bağlı günahlan-
dırılırdı. 

Yeri gəlmişkən, bildirək ki, 2018-ci 
ilin iyulunda İrəvanın baş yurisdiksiya 
məhkəməsi Koçaryan barəsində iki 
aylıq azadlıqdan məhrumetmə cəzası 
çıxarmışdı. Lakin həmin ilin avqus-
tunda Apellyasiya Məhkəməsi Kons-
titusiyanın prezidentə verdiyi toxu-
nulmazlıq əsasında birinci instansiya 
məhkəməsinin qərarını ləğv etmişdi. 
Noyabrın 15-də Kassasiya Məhkəməsi 
işi yenidən araşdırmaq üçün Apellya-
siya Məhkəməsinə göndərmişdi. De-
kabrın 7-də Apellyasiya Məhkəməsi 
eks-prezidentin yenidən həbs olunma-
sı barədə qərar çıxarmışdı. Beləcə, Ko-
çaryan həbsə düşmüşdü. 

Qeyd edək ki, Koçaryan 2020-ci ilin 
iyununda 4 milyon dollardan çox girov 
müqabilində azad edilmişdi. 2022-ci 
ilin fevralında Azərbaycan onu axtarı-
şa vermişdi. O, Qarabağda ermənilər 
ilə azərbaycanlılar arasında nifaq sal-
maqda ittiham olunur. Ermənistanın 
üçüncü prezidenti S.Sarkisyan da eyni 
ittihamla Azərbaycan tərəfindən axtarı-
şa verilib. 

***
Sonda bir daha qeyd edək ki, ekslərə 

qarşı savaş N.Paşinyan tərəfindən ara-
sıra gerçəkləşdirilməkdədir. Məqsəd 
budur ki, bu adamlar özlərini rahat hiss 
edib siyasi ambisiyalar irəli sürməsinlər, 
sakit dayansınlar. Görünür, hazırda 
Ohanyana qarşı ittihamdan da məqsəd 
məhz budur. 

Ən əsası isə Paşinyan administrasi-
yası, bir qayda olaraq, gündəmi ölkəsi 
üçün vacib məsələlərdən yayındırmaq 
naminə belə gedişlər edir. İndiki halda 
ölkə müxalifəti Ermənistan ordusunun 
yararsızlığı ilə bağlı müzakirələr apar-
maqdadır. Məhz belə bir durumda keç-
miş müdafiə nazirinin günahlarına fo-
kuslanmaq erməni baş nazir üçün həm 
də özünün yararsız ordu siyasətini ört-
basdır etmək məqsədi daşıyır. 

Ə R ƏMOV,  
“Xalq qəzeti”

Rus İcması da ekoloji terrora qarșıdır

Könüllülər 65 gündür ki, yolun Laçın – Xankəndi istiqamətlərində hərəkətə maneə 
törətmədən yüksək vətənpərvərlik əzmi nümayiş etdirir, ənənəvi şüarlarını səsləndirirlər. 
Etirazçıların nümayiş etdirdiyi dinc aksiya yüksək əhval-ruhiyyə ilə davam edir. Aksiya 
iştirakçılarının təhlükəsizliyini əraziyə cəlb edilmiş Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi 
Daxili Qoşunlarının hərbçiləri və polislər təmin edirlər.

Xankəndidən Laçına və əks 
istiqamətə hərəkət edən Beynəlxalq 
Qırmızı Xaç Komitəsinə (BQXK) və 
Rusiya sülhməramlılarına məxsus 
60-dan çox təminat və yük avtomo-
bili ərazidən maneəsiz keçib. Aksiya 
ərazisindən maneəsiz keçid bir daha 
göstərir ki, Ermənistanın blokada ilə bağlı 
səsləndirdiyi iddialar saxtadır. ünki ak-
siya heç də siyasi xarakter daşımır, yol 
bütün humanitar məqsədli maşınlar və 
mülki şəxslər üçün açıqdır.

Ermənistan mətbuatı da davam-
lı şəkildə yolun açıq olduğunu, Rusiya 
sülhməramlılarına və BQXK-yə məxsus 
avtomobillərin yoldan tam maneəsiz 
keçməsini yazır. Bildirilib ki, ümumilikdə 
90 xəstə Qarabağın ermənilər yaşayan 
ərazilərindən Ermənistana aparılıb.

Dinc aksiyanın ən fəal iştirakçılarından 
biri də Azərbaycan Rus İcması sədrinin 
birinci müavini Anastasiya Lavrinadır. O, 
aksiyada iştirakından, ekologiyamızla 
bağlı onu narahat edən məsələlərdən da-
nışdı. Bildirdi ki, Rus İcmasının və Rusiya 
Gəncləri Assosiasiyasının nümayəndələri 
orada bir neçə gün olublar. Bu müddət 
ərzində aksiyanın digər iştirakçıları ilə 
görüşüb dostlaşıblar: “Aksiya iştirakçı-
ları arasında dostluq mühiti çox xoşuma 
gəldi. Biz etnik mənsubiyyətindən asılı ol-
mayaraq, bir xalq olduğumuzu hiss etdik. 
Yeni təşəbbüslər və layihələri müzakirə 
etdik. Bütün bunlar Azərbaycanda ən 
yüksək səviyyədə inkişaf etdirilən unikal 
multikulturalizm modelinin nəticəsidir. 
Biz şəxsən əmin ola bildik ki, aksiya 
tamamilə dinc xarakter daşıyır və ən 
əsası, “blokada” deyilən bir şey yoxdur. 

Orada olduğumuz müddətdə Rusiya 
sülhməramlı qüvvələrinin bir neçə maşın 
kolonu, eləcə də Beynəlxalq Qızıl Xaç 
Komitəsinin kolonları yol boyu maneəsiz 
keçirdi. Əminəm ki, dinc aksiya Cənubi 
Qafqazda sülhün inkişafına mühüm töhfə 
verəcək”. 

Anastasiya Lavrina  dedi ki, 44 günlük 
Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycanın 
bir çox etnik rus vətəndaşı öz vətənlərinin 
müdafiəsində və ölkəmizin ərazi bütövlü-
yünün bərpasında könüllü olaraq iştirak 
etdiyi kimi, ekologiyamızın qorunmasına 
da biganə qalmayıb.

“Biz sülhsevər ölkəyik və Azərbaycan 
rəhbərliyi regionumuzda çoxdan 
gözlənilən sülhün tezliklə bərqərar olma-
sı üçün əlindən gələni edir. Ermənistanın 
işğalı illərində Azərbaycanın ekologi-
yasına çox böyük ziyan dəydi. Ağaclar 
kəsildi, meşələr yandırıldı, təbii sərvətlər 
qanunsuz olaraq Ermənistana aparıla-
raq xaricə satıldı. Bu, bir çox beynəlxalq 
konvensiyalara ziddir. Ən əsası isə eko-

lo i fəlakət o qədər böyükdür ki, onu an-
caq bərpa-müdaxilə ilə dayandırmaq 
olar. Təbii sərvətlərin talanması dayan-
dırıldıqdan və ekoloqlarımız monitorinq 
apara bildikdən sonra biz birlikdə Qara-
bağımızın ekologiyasını dirçəltməyə baş-
layacağıq. Azərbaycandakı bütün etnik 
qruplar, hamımız Xankəndidə yaşayan 
vətəndaşlarımızla birlikdə Qarabağda 
çiçəklənən cənnət yarada bilərik”, – deyə 
müsahibim bildirdi.

Anastasiya Lavrina əlavə olaraq qeyd 
etdi ki, aksiyada iştirakımızdan sonra 
Rusiya Federasiyası Federal Məclisi 
Dövlət Dumasının deputatı Vitali Milo-
novun Rusiya-Ermənistan təbliğat infor-
masiya agentliyi olan RUSARMİNFO-ya 
müsahibəsində bildirmişdi ki, Azərbaycan 
Rus İcmasının aksiyada iştirak edən 
üzvlərini rus milləti hesab etmirəm. ün-
ki rus olan bu aksiyada iştirak etməz. 
Bu müsahibə Ermənistanda və yaxın 
ölkələrdə rezonans doğurdu. Biz Rus İc-
masının adından bəyanat verdik ki, depu-
tat Vitali Milonovun bu cür bəyanatlarını 
kobud təxribat hesab edirik. Həmçinin, 
Rus İcması olaraq ümid edirik ki, Dövlət 
Dumasının və “Vahid Rusiya” Partiyası-
nın rəhbərliyi lazımi nəticələr çıxaracaq 
və yaranmış vəziyyətin nizamlanması 
üçün tədbirlər görəcək. Həqiqət budur 
ki, Laçın yolunda ekolo i fəalların dinc 
aksiyasında iştirak edən Rus İcmasının 
və Azərbaycan Rus Gəncləri Assosia-
siyasının nümayəndələri Azərbaycan 
ərazisində təbii sərvətlərin qanunsuz is-
tismarının və talanının dayandırılması ilə 
bağlı haqlı tələbləri tam dəstəkləyirlər. Bu 
nə qədər tez baş verərsə, Ermənistanla 
Azərbaycan arasında davamlı və 
uzunmüddətli sülhün bərqərar olması 
prosesi bir o qədər tezləşər.

“Multikultural və çoxmillətli 
Azərbaycan dövlətinin vətəndaşları olan 
etnik ermənilərin yaşadığı Azərbaycanın 
Xankəndi şəhərinin, guya, “blokada-
da” olduğunu bəyan edən Vitali Milonov 
Ermənistanın maraqlarını müdafiə edir. 
Görünür, deputatın bunun üçün şəxsi 
motivləri var. Laçın yolundan hər gün 
Rusiya Federasiyasının sülhməramlı 
qüvvələrinin, BQXK-nin onlarca nəqliyyat 
vasitəsi təcili tibbi yardım və humani-
tar yardım maşınları keçir. Yolun, guya, 
“blokada”da olması ilə bağlı məlumatlar 
sadəcə olaraq reallığa uyğun gəlmir”, – 
deyə Anastasiya Lavrina bildirdi.

Laçın-Xankəndi yolundakı dinc aksi-
ya ermənilərə bir daha sübut etdi ki, tor-
pağın sahibi Azərbaycandır. Bizimlə diktə 
və təzyiqlə, zor gücünə danışmaq olmaz. 

R.ABİŞEV,   
“Xalq qəzeti”

Paşinyan “Ohanyan xətti”ni 
“yarmaq” istəyir

Ekoaksiyanın gündəliyi

Ermənistan regionda  
təhlükə mənbəyi olaraq qalır

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə naziri, general-polkovnik Zakir Həsənovun 
rəhbərliyi ilə xidməti müşavirə keçirilib. Müşavirədə Rusiya sülhməramlı kontingentinin 
müvəqqəti yerləşdiyi Qarabağ iqtisadi rayonundakı ərazilərimizdə mövcud əməliyyat 
şəraiti geniş təhlil edilib. Müşavirənin sonunda Müdafiə naziri ehtimal olunan təhdidlərə 
qarşı qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi barədə müvafiq tapşırıqlar verib. 

Zakir Həsənovun rəhbərliyi altında 
keçirilən xidməti müşavirə Azərbaycan 
Ordusunun qətiyyətini, prosesləri 
daim nəzarət altında saxladığını əks 
etdirməklə yanaşı, Ermənistanın hələ 
də region üçün təhlükə təşkil etdiyini 
göstərir. Ermənistanın ölkəmizə qarşı 
mina terrorunu davam etdirməsi, istər 
hərbi, istərsə də siyasi-diplomatik və in-
formasiya cəbhəsində həyata keçirdiyi 
çoxsaylı təxribatlar da bu təhlükənin möv-
cudluğundan, onun miqyas və hüdudla-
rından xəbər verir. Məhz bu səbəbdən 
də Azərbaycan Respublikasının Müdafiə 
Nazirliyi bütün bu təhlükələri qabaqcadan 
müəyyən etmək və vaxtında önləmək 
üçün profilaktik tədbirlərin görülməsini 
zəruri hesab edir.  

Maraqlıdır, 44 günlük Vətən 
müharibəsində darmadağın edilən və ka-
pitulyasiyaya bərabər təslimçi sazişi im-
zalamaq məcburiyyəti qarşısında qalan 
Ermənistan belə təxribatlarla nəyə nail 
olmağa çalışır  İrəvanı xam xəyalların 
ardınca qaçmağa sövq edən hansı illüzi-
yalardır

e ran və e li rəvanın lmüş 
ümi lərinə ə a  və  e irlər 

İrəvan post-müharibə dönəminin re-
allıqlarını hələ də qəbul etməkdə çətinlik 
çəkir ki, bunun da əsas səbəblərindən 
biri xarici faktorla bağlıdır. Belə ki, bütün 
dönəmlərdə Ermənistana ciddi hərbi-
siyasi və iqtisadi yardım edən İranın, 
Vətən müharibəsindən sonra İrəvana 
dəstəyi əhəmiyyətli dərəcədə çoxalıb ki, 
bu da Paşinyan re imi üçün yeni bir ümid 
mənbəyinə çevrilib. İrəvan, nəyin bahası-
na olursa-olsun, özünü ayaqda durmağa, 
bundan sonra da ondan Azərbaycana 
qarşı təzyiq və təhdid vasitəsi kimi 
istifadə etməyə çalışan İranın dəstəyi 
ilə özünü dirçəlmiş hiss etməkdədir. 
Rəsmi Tehran öz xalqının boğazından 
kəsib Ermənistana göndərdiyi yardım-

larla İrəvanı hələ də Azərbaycana qarşı 
müqavimət göstərə biləcəyinə inandır-
mağa çalışır. Halbuki Ermənistanın 44 
günlük Vətən müharibəsində sadəcə 
İranın deyil, bütün ermənipərəst güclərin 
dəstəyi fonunda məğlub olduğu, heç bir 
köməyin Ermənistanı xilas edə bilmədiyi 
yaxın tarixin məlum həqiqətləri sırasın-
dadır. Belə olan halda, müharibədən 
həm hərbi, həm iqtisadi, həm də psixolo i 
baxımdan yarımcan çıxan Ermənistanın 
İranın hansısa dəstəyi fonunda yenidən 
Azərbaycanla üz-üzə gələcək gücü top-
laması mümkündürmü  Tehranın dəstəyi 
İrəvan üçün yalnız mənəvi-psixolo i ba-
xımdan təsəlli ola bilər ki, Ermənistanın 
belə bir təsəlliyə hələ uzun müddət ehti-
yac hiss edəcəyi şübhəsizdir.

Ermənistanı rəsmi Bakının sülh ça-
ğırışlarını cavabsız qoymasının digər 
bir səbəbi isə son vaxtlar Hindista-
nın İrəvanla hərbi baxımdan müəyyən 
əməkdaşlıq həyata keçirməsi ilə bağlı-
dır. Xatırladaq ki, hələ ötən ilin sentyabr 
ayında Ermənistanla Hindistan arasın-
da dəyəri 250 milyon dollar məbləğində 
müqavilə imzalanıb və İrəvan bu müqavilə 
əsasında Hindistandan “Pinaka” re-
aktiv yaylım atəşli sistemlər əldə edib. 
Hindistanla Ermənistan arasında hərbi 
əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələsi 
gündəmdədir ki, bu da İrəvanı sülh sa-
zişinin imzalamaqdan çəkindirən amillər 
sırasındadır. Halbuki Tehran kimi rəsmi 
Dehlinin yardımlarının da Ermənistanı 
xilas edə bilməyəcəyi göz önündədir. Ən 
azı ona görə ki, bütün yaşamını kredit he-
sabına təmin edən Ermənistanın Hindis-
tandan alacağı hərbi texnika və silah-sur-
sat qarşılığında bu ölkəyə verə biləcəyi 
heç nəyi yoxdur və çətin ki, in və Pa-
kistanla davamlı hərbi gərginlik yaşayan 
Dehli “heç nə” naminə öz hərbi texnika-
sından Ermənistanın xeyrinə imtina etsin. 

rəvan a rı-a rı  
ələ ların ümi inə alıb

Nə qədər qəribə və inanılmaz görünsə 
də, aydın və şəffaf dövlət siyasətinin möv-
cud olmadığı Ermənistanda, bütün toplu-
mun gələcəyi, sadəcə, kənar dövlətlərin 
yardımından deyil, həm də ayrı-ayrı 
dələduzlardan, avantüristlərdən asılı hala 
gəlib. Bunun ən böyük örnəyi Ruben Var-
danyan nümunəsidir. 

Bir müddət bundan öncə Xankəndiyə 
az qala Ermənistanın xilaskarı kimi qədəm 
qoymuş, bir-birindən iddialı bəyanatlar 
səsləndirmiş Vardanyan, bir neçə aylıq 
təxribatların ardından erməni toplumu 
adına heç bir uğura nail olmadan Qara-
bağı tərk etmək məcburiyyətində qaldı. 
Halbuki Rusiyadan çox böyük hay-küylə 
Ermənistana gəlmiş Vardanyanın inqi-
labi dəyişiklər həyata keçirəcəyi, bütün 
qüvvələri Azərbaycana qarşı mübarizədə 
səfərbər edəcəyi, erməni toplumunun so-
sial rifahını yüksəldəcəyi ilə bağlı xəbərlər 
paylaşılır, təbliğat işi aparılırdı. Ancaq 
nəhayətdə bəlli oldu ki, Ruben Vardanyan 
saxta erməni reallığının doğurduğu növbəti 
fırıldaqçılardan biridir və onun hansısa 
dəyişikliyə nail olması mümkünsüzdür. 

Əslində, Vardanyan nümunəsi 
göstərdi ki, Ermənistandakı məlum si-
yasi idarəetmə re imi bu ölkəni ayrı-ayrı 
dələduzlardan asılı vəziyyətdə qoymaq-
da, onu müxtəlif siyasi fırıldaqların test 
edildiyi məkana çevirməkdədir. Hərçənd, 
rəsmi İrəvan Bakının sülh səylərinə 
cavab verməklə bütün bu bəlalardan 
asanlıqla qurtulmaq şansına malikdir. 
Ancaq Azərbaycanın bütün çağırışla-
rına rəğmən, İrəvan hələ də bu imkan-
dan istifadə etmir. Halbuki ermənilər 
dərk etməlidirlər  ki, nə qədər ki, İrəvan 
Azərbaycana qarşı təxribatlardan əl 
çəkməyib,  rəsmi Bakının sülh səylərini 
dəstəkləməyiblər, Ermənistan kənar 
güclərdən, ayrı-ayrı şəxslərin arzu və 
istəklərindən asılı vəziyyətdə qalacaq 
və arzusuna əsla qovuşa bilməcəyəcək. 
Bəli, Ermənistanın xilası rəsmi Bakı ilə 
əməkdaşlıqdan keçir və nə bu gün, nə də 
sabah buna alternativ yol olmayacaq.

e r Ə Y V

Böyük ideallar ayaqlar altına atılanda
Yaxud niyə UNESCO 

Fransa dövlətinin itaətkar 
bir qurumuna çevrilib? 
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TÜRKİYƏMİZİ SONADƏK TƏK QOYMAYACAĞIQ!
Yardımlarımız zəlzələ yaralarına məlhəmdir

əncə
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti “Qardaş 

köməyi” platforması adı altında Türkiyənin 
cənub-şərqində baş vermiş zəlzələ 
nəticəsində zərər çəkənlərə daha iki maşın 
humanitar yardım göndərib. 

Dəyəri 150 min manat olan 20 tonluq 
humanitar yardım Bakı şəhərindən qardaş 
ölkəyə yola salınıb. Yardım paketinin 16 to-
nunu quru qida, 4 tonunu isə uşaq bezləri və 
gigiyenik vasitələr təşkil edir. 

Ümumilikdə, ötən üç gün ərzində Gəncə 
və ətraf rayonlardan toplanan humanitar yar-
dımlar yüklənmiş 7 T R Türkiyəyə yola salı-
nıb.

m a ı
Qardaş ölkədəki faciənin nəticələrinin 

aradan qaldırılması ilə əlaqədar Sumqa-
yıtda da genişmiqyaslı yardım tədbirləri 
həyata keçirilir. Kampaniyada fəal iştirak 
edən şəhərin müəssisə, idarə və təşkilatları 
ora zəruri avadanlıqlar göndərir, sakinlər isə 
müxtəlif ərazilərdə yardımların toplanması 
üçün yaradılmış xüsusi məntəqələrə axın 
edirlər. Hər tərəfdə böyük fəallıq müşahidə 
olunur. Vətəndaşlar tərəfindən könüllü 
şəkildə gətirilən yataq dəstləri, isti geyimlər,  
uşaq bezləri, təmizlik ləvazimatları, 
konservləşdirilmiş qidalar, zəruri quru 
ərzaqlar, tibbi ləvazimatlar, eləcə də digər 
zəruri yardımlar məntəqələrdə çeşidlənir, 
qablaşdırılır və Türkiyəyə göndərilir.

ən əran 
Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti 

Türkiyədə təbii fəlakətdən zərərçəkənlərə  
humanitar yardım göndərib. 

Faciə yaşayan türk qardaş və bacıları-
mıza dəstək məqsədilə  rayonda hər kəs 

humanitar yardım kampaniyasına qoşu-
lub. Əsasən hazır qida məhsulları və  qış 
geyimlərinin toplandığı humanitar yardım 
artıq Türkiyə Cümhuriyyətinin ölkəmizdəki 
səfirliyinə göndərilib. Şəhər rəhbərliyi  
ümumi dəyəri 50 min manat olan 15 ton 
Lənkəran düyüsü və 1 ton Lənkəran çayı 
zəlzələdən zərər çəkmiş insanlara humanitar 
yardım məqsədilə Kahramanmaraş şəhərinə 
yola salıb. “Lənkəranlılar səninlədir, can 
Türkiyəm ” şüarı altında göndərilən humani-
tar yardımların böyük qismi rayon sakinlərinin 
şəxsi təşəbbüsləri ilə toplanıb.    

ara 
Ölkəmizin “Cənub qapısı” Astaradan 

da zəlzələ bölgəsinə humanitar yardım 
göndərilib.

Ümumi çəkisi 4 ton olan, 7 adda ərzaq 
və digər ləvazimatlardan ibarət yük As-
tara rayonundan Türkiyə Respublikasına 
göndərilmək üçün yola salınıb. Rayonda bü-
tün dövlət qurumları, xidmət sahələri, özəl 
sektor və sadə astaralılar ərzaq, dərman, 
geyim ləvazimatları və maddi yardımlarla öz 
qardaşlarına dəstək olmağa çalışırlar.

evlax 
Qardaş Türkiyə Respublikasında baş 

vermiş zəlzələ nəticəsində xəsarət alanlara 
göstərilən humanitar yardım kampaniyasına 
Yevlax Rayon İcra Hakimiyyəti də qoşulub.

am
Ağdam sakinləri qardaş Türkiyədə 

zəlzələdən zərər çəkmiş insanlara yardım 

etmək üçün Quzanlı qəsəbəsindəki Olimpi-
ya İdman Kompleksində təşkil edilən yardım 
toplanma məntəqəsinə gəlir, türk qardaşları-
mıza dəstəklərini nümayiş etdirirlər. Yardım-
lar əsasən yataq dəstləri, yorğan-döşək, isti 
geyimlər və digər zəruri əşyalardan ibarətdir.

İki gün ərzində humanitar yardımlar 
yüklənmiş 2 T R Türkiyəyə yola salınıb.

a ax, v  və ə əbə      
Türkiyədə baş verən güclü zəlzələ 

nəticəsində zərərçəkənlərə ölkəmizin hər 
yerində ümumxalq yardımı davam edir. Digər 

bölgələr kimi, Tovuz, Gədəbəy və Qazax ra-
yonları da bu yardım aksiyasına qoşulub.

Qardaş Türkiyə Respublikasına yola sal-
maq üçün Tovuz Rayon İcra Hakimiyyətinin 
xətti ilə humanitar yardım Qazax rayonuna 
gətirilib. Yardım üçün göndərilən humanitar 
yardım arasında zəlzələ zamanı xəsarət 
alanların müayinə və müalicəsində istifadə 
ediləcək tibbi avadanlıq və ləvazimatlar da 
var.

Türkiyədə baş verən zəlzələ nəticəsində 
tələfatın və xəsarət alanların olması Gədəbəy 
sakinlərini dərindən sarsıdıb. Gədəbəy Ra-
yon İcra Hakimiyyəti də Türkiyədə zəlzələdən 
zərər çəkən insanlara humanitar yardım ak-
siyasına qoşulub. 

ala ən, e lə an və ər ab 
Qardaş Türkiyədə baş vermiş dəhşətli 

zəlzələ nəticəsində zərərçəkənlərə göstərilən 
humanitar yardım kampaniyasına Balakən, 
Beyləqan və Zərdab rayonları da qoşulub.

Rayon icra hakimiyyətləri tərəfindən 
göndərilən humanitar yardımlar Gəncə 
şəhərində təyin olunmuş məntəqəyə təhvil 
verilib.

Burada toplanan yardımlar könüllülər 
tərəfindən çeşidlənir, qablaşdırılır, 
avtomobillərə yüklənir və qardaş ölkəyə yola 
salınır.

ü li və car 
Türkiyədə baş vermiş dəhşətli zəlzələ 

nəticəsində zərərçəkənlərə göstərilən huma-
nitar yardım kampaniyasına Ucar və Füzuli 
rayonları da qoşulub.

Bu rayonların icra hakimiyyətləri 
tərəfindən göndərilən humanitar yardımlar 
Gəncə şəhərində təyin olunmuş məntəqəyə 
təhvil verilib.

Toplanan yardımlar könüllülər tərəfindən 
çeşidlənir, qablaşdırılır, avtomobillərə 
yüklənir və qardaş ölkəyə yola salınır.

ər ər
Tərtərlilər - ayrı-ayrı iş adamları, şəhid 

anaları, qazilər, sadə vətəndaşlar Türkiyədə 
dağıdıcı zəlzələdən zərərçəkmiş insanlar 
üçün qış paltarları, yataq, yorğan, döşək 
dəstləri, zəruri gigiyenik vasitələr və ərzaq 
yardımları toplayıblar. Toplanan yardımlar 
bu gün xüsusi ayrılmış nəqliyyat vasitəsilə 
Tərtərdən Gəncə şəhərində yerləşən Türkiyə 
Konsulluğuna yola salınıb.

  
Rayon icra hakimiyyəti tərəfindən 

göndərilən humanitar yardım Gəncə 
şəhərində təyin olunmuş məntəqəyə təhvil 
verilib. Oğuz Rayon İcra Hakimiyyətinin 
təşkilatçılığı ilə gətirilən yardım 
konservləşdirilmiş qida məhsullarıdır.

ax və aş ə ən
Türkiyəyə yola salınmaq üçün Qax və 

Daşkəsən rayon icra hakimiyyətlərinin xətti 

ilə humanitar yardımlar Gəncə şəhərində 
təyin olunmuş məntəqəyə təhvil verilib.

Gətirilən humanitar yardıma uşaqlar üçün 
isti geyimlər, həmçinin yataq dəstləri, qızdırı-
cılar və qida məhsulları daxildir.

er l  
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Türkiyədə 

baş vermiş güclü zəlzələdən zərər çəkənlərə 
dəstək məqsədilə qardaş ölkəyə humanitar 
yardım göndərib.

Faciədən zərər çəkmiş şəxslərin, eləcə 
də xilasedici heyətin zəruri ehtiyaclarının 
qarşılanması məqsədilə generator, elektrik 
qızdırıcısı, uşaqlar, qadınlar və kişilər üçün 
isti geyim dəstləri, yataq ləvazimatları və s. 
mal və avadanlıqlar Heydər Əliyev Fondu-
nun xətti ilə fəlakət zonasına göndərilməsi 
üçün aidiyyəti üzrə təqdim edilib.

erc nnec
Şirkət Türkiyədə zəlzələdən zərər çəkmiş 

şəxslərə dəstək məqsədilə 5 milyon türk 
lirəsi yardım edib.

Dəstək Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyinin 
Təbii Fəlakət və Fövqəladə Hallar Agentliyinə  
göndərilib.  

Xəbərlər “Xalq qəzeti” i   ə 
AZƏR A ı  aterialları  

ə a ı a azırla ıb

Şəhid ailələri də zəlzələ qurbanlarını anıblar
Türkiyədə baş vermiş zəlzələdə həyatlarını itirmiş insanların xatirəsini 

anmaq üçün qardaş ölkənin Azərbaycandakı səfirliyinin qarşısına 
gələnlərin ardı-arası kəsilmir. Zəlzələ qurbanlarını anmaq üçün gələnlər 
arasında şəhid ailələrinin üzvlərini xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Dərin 
hüzn və kədər hissi ilə səfirliyin qarşısında yaradılan xatirə guşəsinin 
önünə gül dəstələri düzən dərdli insanlarla həmsöhbət oluram.  

Sükutu şəhid anası Zərnişan Ba-
xışova pozur: “Canımızı Türkiyənin 
yolunda verərik”. Birinci Qarabağ 
müharibəsində ürəyimizə vuru-
lan yaraya məlhəm olan Vətən 
müharibəsində qələbənin əldə 
edilməsində Türkiyə bizə bö-
yük dəstək oldu. Zəlzələdə faciəli 
şəkildə həlak olan türk bacı-qar-
daşlarımızın xatirəsi gənc yaşların-
da erməni faşistlər tərəfindən qətlə 
yetirilən oğlum Ehtiram Baxışovun 
xatirəsi qədər mənə əzizdir. Yardım 
üçün isti geyimlər, yataq dəstləri də 
göndərdim. Ürəyim hələ də dağıntı-
lar altında qalanlarladır”. 

Şəhid Ailələrinə “Qayğı” 
Cəmiyyətinin Sabunçu rayon 
şöbəsinin sədri Mətanət Qafarova 
“Qardaş ölkədə baş verən bu fəlakət 
dərdimizin üstünə dərd gətirdi”, – de-
yir. 

“Türkiyədə böyük insan itkisinə 
səbəb olan təbii fəlakət xalqımıza 
böyük acı yaşatdı. Türkiyə xalqı həm 
yaxşı günlərdə, həm də çətin za-

manlarda yanımızda olub. Əlimizdən 
gələn hər bir köməyi göstərmək 
üçün hazırıq. Dualarımız Türkiyə 
ilədir. Kaş belə bir faciə ilə qarşılaş-
mayaydılar. Şəhid ailəsinin üzvləri 
olaraq insan itkisinin nə qədər böyük 
fəlakət olduğunu bilirik. 

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin dediyi kimi, Türkiyə-
Azərbaycan artıq bir yumruqdur, bir 
ürəkdir, bir candır. Türkiyənin kədəri, 
bizim kədərimizdir”, – deyə o əlavə 
edib. 

Həyat yoldaşı Mətləb Ağayevi Bi-
rinci Qarabağ müharibəsində itirən 
Bəhriyyə xanım bu günlərin xalqı-
mız üçün çox ağır keçdiyini bildirir: 
“Yoldaşım 1992-ci ildə Murovdağ 
döyüşləri zamanı şəhid olanda çox 
gənc idik. Böyük arzularımız vardı. 
Ondan sonra isə ancaq bircə arzum 
qaldı: torpaqlarımızın işğaldan azad 
olunması və şəhidlərimizin qanının 
alınması. ox şükür qələbəni gör-
dük. ətin günlərimizdə Türkiyə ya-
nımızda oldu. Xalqımız bu günlərdə 

Türkiyə ilə birgə ağır anlar yaşayır. 
Sonacan qardaş-bacılarımızın ya-
nındayıq”. 

Xocalı şəhidi Rafiq Hacıyevin 
həyat yoldaşı Qızyetər xanım deyir 
ki yoldaşı şəhid olanda 27 yaşı var 
imiş. Övladlarını böyüdüb. Amma 
onun ən böyük arzusunun həyata 
keçməsini görmək istəyirmiş: “Bi-

lirdim, əmin idim ki, xalqımız tor-
paqlarımızı işğaldan azad edəcək. 
Türkiyənin Vətən müharibəsində 
böyük dəstəyini heç zaman unutma-
yacağıq. Bu ağır gündə dualarımız 
Türkiyə ilədir”. 

Şəhid Məmməd Rafiq Ağakişiye-
vin həyat yoldaşı Zəkiyə xanım deyir: 
“Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 

Türkiyədə bu dəhşətli zəlzələnin bizi 
çox sarsıtdığını, hər birimizə böyük 
mənəvi əzab verdiyini bildirdi. Dövlət 
başçımız bu fikirləri ilə hər birimizin 
ürəyindən keçəni dedi. Bizim hər bi-
rimiz qardaş ölkədə baş vermiş bu 
fəlakətin sözlə ifadə edilməyəcək 
ağrısını yaşayırıq”. 

Şəhid Nəriman Süleymanovun 
həyat yoldaşı Simuzər xanım “Hər 
gün daha çox insanın dağıntılar altın-
dan sağ çıxarılması xəbərini eşitmək 
ümidi ilə səhəri açırıq. Təəssüf ki, 
zəlzələ qurbanlarının sayı getdikcə 
artır. Böyük insan itkisinin olması 
bizə olmazın əziyyət verir”, – deyir.  

Şəhid Elman Rəhmanlının anası 
Kamilə Rəhmanlı “Bura ürək ağrısı 
ilə gəldim, – deyir. “Qanı qanımızdan, 
canı canımızdan olan Türkiyənin 
müsibəti bizim dərdimizdir. Oğ-
lum Elman şəhid olanda 20 yaşı 
var idi. Vətən müharibəsi başla-
yanda Türkiyə Azərbaycanla birgə 
düşmənə qarşı mübarizə apardı. 
Qələbə əldə etdik, balalarımızın qi-
sası alındı. Xalqımız da hər zaman 
qardaş ölkənin yanındadır. Düşmən 
sevinməsin qoy. Əminik ki, Türkiyə 
bu ağır dərdin öhdəsindən də 
gələcək. Dualarımız qardaş xalqla-
dır”. 

Leyla QURBANOVA
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Sərhədləri aşan 
humanizm dalğası

ni a və er e vina 
Bosniya və Herseqovinanın müxtəlif 

qurumları tərəfindən zəlzələlərdən zərər 
çəkənlərə dəstək məqsədilə Türkiyə və Su-
riyaya maliyyə yardımları ayrılıb.

Bosniya və Herseqovinanın “BH Tele-
com” telekommunikasiya şirkəti Türkiyə və 
Suriyadakı zəlzələlərdən zərər çəkənlərə 
1,5 milyon türk lirəsi yardım göndəriləcəyini 
açıqlayıb.

ali a 
İtaliyanın Xarici İşlər və Beynəlxalq 

Əməkdaşlıq Nazirliyinin məlumatına əsasən,     
bu ölkənin Baş nazirinin müavini, xarici 
işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq naziri An-
tonio Tayaninin təklifi ilə Beynəlxalq Qızıl 
Xaç və Qızıl Aypara Cəmiyyətləri Federasi-
yasına ümumilikdə 1 milyon 750 min avro 
maliyyə yardımı köçürülüb. Sözügedən yar-
dımın 1 milyon avrosu Türkiyə Qızıl Aypara 
Cəmiyyətinə, 750 min avrosu isə Suriya Qızıl 
Aypara Cəmiyyətinə ayrılıb.

erbi a 
Serbiyadan Türkiyədə dağıdıcı 

zəlzələdən zərər çəkmiş insanlar üçün yar-
dım karvanı yola salınıb.

Bosniyalıların sıx məskunlaşdığı Serbi-
yanın Sancak bölgəsinin ən böyük şəhəri 
olan Novi Pazardan 7 yük maşını Türkiyəyə 
yola düşüb.

Moldova
Moldovada yaşayan soydaşlarımız, di-

aspor fəalları Türkiyədə dağıdıcı zəlzələdən 
zərərçəkənlərə qardaş yardımı göndərib.

Bu ölkədə yaşayan soydaşlarımız 
tərəfindən Azərbaycanın Moldovadakı 
səfirliyi və Moldova Azərbaycanlıları Konqre-
sinin birgə təşkilatçılığı ilə Türkiyənin zəlzələ 
bölgəsinə əsasən gündəlik tələbat malları, 
qida məhsulları, isti geyimlər toplanıb. Yar-
dım Moldovanın Türkiyədəki səfirliyinə təhvil 
verilib. Moldovada yaşayan soydaşlarımız 
tərəfindən yardımlar davam etdiriləcək.

QARDAŞLIĞIN CAN YANĞISI, NİCAT GÜCÜ
Xilasedicilərimiz 52 nəfəri  
ișıqlı dünyaya qaytarıblar

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Türkiyənin zəlzələ baş vermiş 
ərazilərinə göndərilmiş xilasetmə heyətləri təxirəsalınmaz 
əməliyyatları və zərərçəkənlərə yardım tədbirlərini fasiləsiz 
olaraq  davam etdirir. Bu barədə zəlzələ bölgəsindən dünən axşam 
saatlarında qəzetimizə məlumat verən nazirliyin əməkdaşı Ehtiram 
Xəlilov bildirdi:  

– Azərbaycan  Prezidenti 
İlham Əliyevin göstərişinə 
əsasən, Türkiyədə baş vermiş 
güclü zəlzələnin fəsadlarının 
aradan qaldırılmasına – 
təxirəsalınmaz axtarış-xilasetmə 
əməliyyatlarına dəstək 
məqsədilə Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin çevik xilasetmə 
qüvvələri ilk gündən irimiqyas-
lı və dəhşətli təbii fəlakətin baş 
verdiyi ərazidədir.

Azərbaycanlı xilasedicilər 
zəlzələnin ən çox ziyan vur-
duğu bölgələrdən olan Kah-
ramanmaraşda gecə-gündüz 
bilmədən axtarış-xilasetmə 
əməliyyatlarında fədakarlıq 
göstərirlər. 

FHN-in Xüsusi Riskli 
Xilasetmə və Dövlət Yanğın-
dan Mühafizə xidmətləri, Mülki 
Müdafiə Qoşunları və Bakı Re-
gional Mərkəzinin 760 nəfərdən 
ibarət heyətləri 8 xüsusi təlim 
görmüş itləri də cəlb etməklə, ilk 
növbədə, dağıntılar altında qal-
mış insanları xilas etmək və həlak 

olanların cəsədlərini aşkar edib 
çıxarmaq üçün bütün qüvvə və 
bacarıqlarını sərf etməkdədirlər. 
Eyni zamanda, tibb personalı 
zərər çəkmiş insanlara operativ 
yardım xidmətini davam etdirir.

İndiyədək Kahramanmaraş-
da aparılan axtarış-xilasetmə 
əməliyyatlarında iştirak edən 
FHN əməkdaşları 52 nəfəri 
sağ-salamat, 618 nəfərin isə 
cəsədlərini dağıntılar altından 
çıxarıblar. Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin bu şəhərdə qurul-
muş səhra xəstəxanasında 200 
nəfərdən çox zərərçəkmiş insa-
na tibbi yardım göstərilib.  

Azərbaycan FHN heyət-
lərinin axtarış-xilasetmə işləri 
növbəlilik əsasında sutka boyu 
davam etdirilir və sonadək da 
bu re imdə aparılacaq. Onlar da-
ğıntılar altında qalanların xilası 
üçün bütün imkan və qüvvələrini 
səfərbər etməklə vicdan və 
vəzifə borclarını məsuliyyətlə 
yerinə yetirirlər. 

Ehtiram Xəlilov daha  sonra 
qeyd etdi ki, indiyədək  FHN 
tərəfindən Türkiyənin zəlzələ 
bölgəsinə 10 təyyarə və 39 
yük maşınından ibarət 3 av-
tomobil karvanı yola salınıb: 
“Xilasediciləri və humanitar yar-
dımları gətirən təyyarə yaralıla-

ra operativ yardım göstərilməsi 
üçün lazımi tibbi avadan-
lıqla təchiz edilmiş  2 mobil 
xəstəxana-hospitalı da fəlakət 
bölgəsinə çatdırıb”.

Göründüyü kimi,  Türkiyənin 
qarşılaşdığı bütün çətin 

məqamlarda ona hər cür dəstək 
və yardım göstərən Azərbaycan 
bu dar gündə də qardaşının ya-
nındadır. 

azırla ı   
a iq QƏD MO U,  

“Xalq qəzeti”

Birbaşa əlaqə

Türkiyənin cənub-şərqində baş 
vermiş dəhşətli zəlzələ dünyanın 
bütün mütərəqqi qüvvələrini, o 
cümlədən dünya azərbaycanlılarını 
da səfərbər edib.

Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, 
Özbəkistan, ABŞ, Kanada, Böyük Bri-
taniya, Avstraliya, Almaniya, İsveç, Ma-
carıstan, Niderland, Polşa, Estoniya, 
Ukrayna, Gürcüstan, Yunanıstan, Rusi-
ya, Pakistan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, 
Oman Sultanlığı və digər ölkələrdə 
fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının 
fəalları Türkiyənin diplomatik missi-
yaları vasitəsilə zəlzələ qurbanlarının 
ailələrinə başsağlığı verməklə yanaşı, 
həm mənəvi, həm də maddi cəhətdən 
qardaş ölkənin yanında olduqlarını nü-
mayiş etdirirlər.

“Səninləyik, Türkiyə ” çağırışı ilə yar-
dım kampaniyasına qoşulan soydaşları-
mız Türkiyə səfirliklərinin və yardım fond-
larının hesablarına pul köçürür, ərzaq, 
geyim, yataq dəstləri, tibbi ləvazimatlar 
və gigiyena vasitələrindən ibarət huma-
nitar yardımları diplomatik missiyaların 
və türk icmalarının vasitəsilə zəlzələ 
bölgəsinə göndərirlər.

Dünya azərbaycanlıları əmindirlər ki, 
qüdrətli Türkiyə dövləti və xalqı bu dağı-
dıcı təbii fəlakətin fəsadlarını tezliklə ara-
dan qaldıracaq.

n anlı ın  
ər ə ləri x r

ABŞ-ın ən böyük yəhudi 
qəzetlərindən olan “The e ish Press”də 
“İnsanlığın sərhədləri yoxdur” sərlövhəli 
məqalə dərc olunub. 

Tanınmış israilli politoloq və ur-
nalist, Dona Qrasiya Diplomatiya 

Mərkəzinin təsisçisi və baş direktoru 
Reyçel Avrahamın fəlakətli zəlzələnin 
nəticələrinin aradan qaldırılması 
istiqamətində Azərbaycan diasporu-
nun qardaş Türkiyəyə yardımına həsr 
etdiyi məqalədə qeyd olunub ki, güclü 
zəlzələdən sonra Azərbaycan diasporu 
təbii fəlakətdən zərər çəkənlərə dəstək 
olmaq üçün əlindən gələni edir.

İsrail Dövlətindəki əsas azərbaycanlı 
yəhudi təşkilatlarından biri olan “Azİz” 

İsrail–Azərbaycan Beynəlxalq Assosia-
siyası öz üzvlərini Türkiyədə zəlzələdən 
zərərçəkənlərə kömək etmək üçün 
səylərini əsirgəməyən Azərbaycan Dias-
poruna Dəstək Fonduna ianə verməyə 
çağırıb. Bu çağırışa “Kanal 24” ün rəhbəri 
Səadət İsrailov Şükürova da qoşulub.

Yəhudi və türk dünyası arasında ya-
xınlaşmanı, xüsusilə də Azərbaycan–İs-
rail dostluğunu və möhkəm əlaqələrini 
təbliğ edən Dona Qrasiya Diploma-
tik Mərkəzinin baş direktorunun özü 
mərhum ərinin xatirə kimi saxladı-
ğı bütün qış geyimlərini Türkiyədə 
zərərçəkənlərə göndərib. Məqalədə 
ABŞ-dakı Azərbaycan diasporunun bir 
çox qurumlarının, o cümlədən Meyn 
Azərbaycan Cəmiyyətinin Türkiyəyə 
kömək üçün ianə etdiyi qeyd olunub. 

Meyn Azərbaycan Cəmiyyətinin 
rəhbəri Tərlan Əhmədov bildirib ki, 
cəmiyyət adından ianə toplamağa ça-
ğırır: “Mən bunları Bostona çatdıraca-
ğam, orada Azərbaycan diasporu çat-
dırılma işini həyata keçirir. Bütün bunlar 
Türkiyəyə gedəcək. oxlu dostlarımız 
işimizə öz töhfələrini verirlər. Evimə ianə 
gətirən ilk şəxs yəhudi idi. Bu, məni çox 
sevindirdi. Mən çoxlu elektron ismarıclar 
və məktublar alıram. Mənə hər

yerdən zənglər gəlir. Mənə deyirlər 
ki, Dubayda çoxlu ianə toplayan yerli 
azərbaycanlılar var. Həqiqətən, dəstək 
olan bir çox icmalar var. İnsanlığın 
sərhədləri yoxdur.”

Türkiyə xalqının kədərini qəlbən bö-
lüşdüyünü ifadə edən müəllif Azərbaycan 
və İsrail diasporlarının qardaş türk xal-
qına dəstək verən icmalar sırasında ol-
masından qürur duyduğunu bildirib, bö-
yük və güclü dövlət kimi Türkiyənin bu 
dəhşətli faciənin öhdəsindən gələcəyinə, 
bütün çətinlikləri dəf edib tərəqqiyə doğ-
ru irəliləyəcəyinə inamını ifadə edib.

v rali a a anım 
məra imləri

Avstraliya İttifaqında fəaliyyət 
göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları 
və fəalları Türkiyədə baş verən dəhşətli 
zəlzələ ilə əlaqədar yardım kampaniya-
sına başlayıb.

Avstraliya İttifaqında yaşayan soy-
daşlarımız tərəfindən ümumilikdə 
5300 AUD (6265 manat), o cümlədən 
Sidneydən 3535 AUD, Brizbondan 
780 AUD, Pert, Melburn və Balarat 
şəhərlərindən isə ümumilikdə 1000 

AUD məbləğində pul vəsaiti toplanaraq 
Türkiyənin həmin ölkədəki səfirliyinə və 
Oxfam GB xeyriyyə təşkilatına təqdim 
olunub.

Avstraliyanın Brisben və Gold Cost 
şəhərlərində isə Türkiyədəki zəlzələ 
qurbanlarının anım mərasimləri ke-
çirilib. Kvinslenddə Azərbaycan Milli 
Assosiasiyasından bildirilib ki, anım 
mərasimlərində ştatın hökumət başçısı, 
müxalifət lideri, şəhərlərin merləri, yerli 
ictimaiyyətin, türk və Azərbaycan icmala-
rının nümayəndələri iştirak ediblər.

Türkiyənin Dövlət Himni-
nin səsləndirilməsi ilə başlayan 
mərasimlərdə zəlzələ qurbanlarının 
xatirəsi ehtiramla yad edilib və ruhlarına 
dualar oxunub. Mərasimlərin təşkilatçısı 
– Türkiyənin Kvislenddəki fəxri konsulu 
Turqut Menli çıxış edərək, dağıdıcı təbbi 
fəlakətin və itkilərin miqyasına diqqəti 
cəlb edib. Bu ağır günlərdə Türkiyənin 
yanında olan dövlətlərə və xalqlara, 
tədbirlərdə iştirak edən Azərbaycan və 
Şimali Kipr icmalarına minnətdarlığını 
bildirib.

Nəzərə çatdırıb ki, Gold Cost 
şəhərində Berra Sezginin təşkilatçılığı ilə 
türk və Azərbaycan icmaları tərəfindən 
5000 dollar pul toplanaraq dərhal 
zəlzələ bölgəsinə göndərilib. “Mən Ber-
ra Sezginə və onu bu kampaniyada 
dəstəkləyən azərbaycanlı qardaşlarıma 
da təşəkkür etmək istəyirəm”, - deyə Tur-
qut Menli vurğulayıb.

Azərbaycan diasporunun yardım aksiyaları

Müdafiə Nazirliyinin  
növbəti yardımı

Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali 
Baş Komandanı İlham Əliyevin göstərişinə 
əsasən, Türkiyədə baş vermiş zəlzələdən 

zərərçəkənlərə dəstək məqsədilə Müdafiə 
Nazirliyinin yardım tədbirləri davam etdirilir.

Müdafiə Nazirliyinin Maddi Texniki Təminat Baş 
İdarəsinin təminat bazasından qış səhra çadırlarının bir 
hissəsi avtomobil, digərləri isə hava nəqliyyatı vasitəsilə 
qardaş ölkəyə göndərilib.

Son saatda



Büdcə özəlləșdirmədən  
115 milyon manat qazanıb 

Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən 
son dövrlərdə dövlət əmlakının idarə edilməsi, 
özəlləşdirilməsi, daşınmaz əmlakın qeydiyyatı və 
kadastrı, torpaq idarəçiliyi, azad edilmiş ərazilərin 
bərpası və quruculuğu ilə bağlı aidiyyəti tədbirlərin 
icrası istiqamətində müvafiq işlər görülüb.

Ötən il adıçəkilən dövlət xidmətinin fəaliyyət 
istiqamətlərində 46 dövlət xidməti üzrə vətəndaşlardan, 
sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki 
şəxslərdən, bələdiyyələrdən və dövlət qurumlarından 1 mil-
yona yaxın elektron müraciət daxil olub. Xidmət tərəfindən 
dövlət əmlakının özəlləşdirilməsində iştirak üçün yaradılan 
geniş imkanlar prosesin sürətlənməsinə və investisiyaların 
cəlb olunmasına istiqamətlənib. 2022-ci ildə 304 kiçik dövlət 
müəssisə və obyektinin, 16 açıq səhmdar cəmiyyətinin 
səhmləri, 262 obyektin yerləşdiyi dövlət mülkiyyətində olan 
torpaq sahələri və 513 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib. He-
sabat ilində dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi məqsədilə, 
ümumilikdə, 60 hərrac təşkil edilib.

İl  ərzində  3 dövlət  müəssisəsi  investisiya  müsabiqəsinə 
çıxarılaraq  özəlləşdirilib. Həmin müəssisələrin 
özəlləşdirilməsi üzrə investisiya müsabiqələrində qalib 
gəlmiş investorlar tərəfindən, ümumilikdə, təqdim olun-
muş investisiya proqramları çərçivəsində 30 milyon manat 
həcmində investisiya qoyuluşu, 300-ə yaxın iş yerinin açıl-
ması və dövlət büdcəsinə birdəfəlik qaydada 12 milyon ma-
nat vəsaitin köçürülməsi nəzərdə tutulub. Həmçinin 2022-ci 
ildə özəlləşdirmədən dövlət büdcəsinə daxilolmalar 115,4 
milyon manat təşkil edib. Bu, 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə 2,4 faiz və ya 2,7 milyon manat çoxdur.

“Xalq qəzeti”
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Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən “Şahdəniz” 

yatağının zəngin qaz və kondensat ehtiyatları ölkəmizə olan 
beynəlxalq marağı getdikcə artırır. Bunun nəticəsidir ki, “Şahdəniz” 
qazı Avropa məkanında zaman keçdikcə özünə daha çox alıcı 
tapır.  XXI əsrin ən böyük enerji marşrutu sayılan Cənub Qaz 
Dəhlizi çərçivəsində hasilatın artırılması isə “Şahdəniz” layihəsi 
səhmdarlarının səmərəli fəaliyyətindən asılıdır. 

Xatırladaq ki, “Şahdəniz” 
layihəsinin iştirakçıları BP (opera-
tor – 29,99 faiz), LUKOYL (19,99 
faiz), TPAO (19 faiz), SOCAR 
(14,35 faiz), NİKO (10 faiz) və  
Cənub Qaz Dəhlizi (6,67 faiz) 
şirkətləridir. 

“BP–Azərbaycan” şirkətinin 
məlumatına görə, 2022-ci ildə 
“Şahdəniz” layihəsinin əməliyyat 
tədbirlərinə 2 milyard 281 milyon 
dollar, əsaslı məsrəflərinə isə 463 
milyon dollar xərclənib. Həmin 
vəsaitin böyük əksəriyyəti hazırda 
fəal işlənmə mərhələsində olan 
“Şahdəniz-2” layihəsinə sərf edilib. 

İl ərzində qazın “Şahdəniz” 
yatağından Azərbaycan 
(“Azərkontrakt” ASC-yə), Gürcüs-
tan (GOGC şirkətinə) və  Türkiyə 
(BOTAŞ şirkətinə) bazarlarına, 
çoxsaylı obyektlər üçün BTC 
şirkətinə, eləcə də Avropadakı alı-
cılara çatdırılması davam etdirilib. 

Məlum olduğu kimi, zəngin qaz 
və kondensat ehtiyatlarına görə 
seçilən “Şahdəniz” yatağında ötən 
müddətdə iki hasilat platforması 
quraşdırılaraq istismara verilib. 
Həmin qurğuların gündəlik hasilat 
gücü təxminən 74 milyon (ildə 27 
milyard kubmetrdən artıq) kubmetr 
təşkil edir. Ötən il “Şahdəniz Alfa” 

və “Şahdəniz Bravo” adlı platfor-
malardan, ümumilikdə, təqribən 25 
milyard kubmetr qaz və 4 milyon 
tondan artıq kondensat çıxarılıb. 

2022-ci ilin avqust ayında 
“Şahdəniz” layihəsinin illik iş proq-
ramına əsasən, “Şahdəniz Alfa” 

platformasında və Səngəçal termi-
nalındakı qurğularda planlaşdırıl-
mış profilaktik işlər həyata keçirilib. 
Bu zaman “Şahdəniz Alfa” platfor-
masından hasilat təxminən 14 gün 
ərzində dayandırılıb. Bu da plan-
laşdırılmış profilaktik işlərin, eləcə 
də təftiş və layihə işlərinin səmərəli 
şəkildə tamamlanmasına imkan 
verib. Bütövlükdə isə, platformanın 
təhlükəsiz, etibarlı və ətraf mühitə 
ziyan vurmadan uzun müddət is-
tismar qabiliyyətini davam etdirə 
bilməsi məqsədilə aparılmış bu 
proqram tam təhlükəsiz şəkildə və 
vaxtında başa çatdırılıb. 

Məlum olduğu kimi, layihə 
səhmdarlarının yekdil qərarına 
əsasən, “Şahdəniz” yatağının 
bir neçə mərhələdə işlənməsi 
məqbul sayılıb. İlk işlənmə 
mərhələsi çərçivəsində tikinti-
quraşdırma işlərinə 2003-cü ilin 
əvvəllərində, hasilata isə 2006-cı 
ilin sonlarında başlanılıb. Yata-
ğın ikinci işlənmə mərhələsi isə 

genişliyi və əhatəliyi baxımından 
daha çox seçilir. İl ərzində əlavə 
olaraq daha 16 milyard kubmetr 
qaz hasilatını nəzərdə tutan bu 
mərhələ çərçivəsində tədbirlər 
uğurla həyata keçirilir. Hazırda 
“Şahdəniz-2” layihəsi çərçivəsində 
ilk dəfə olaraq  Xəzər dənizində 
yatağın sualtı işlənməsi texnolo-
giyası tətbiq olunur ki, bu da BP 
şirkətinin dünya üzrə operatoru 
olduğu ən iri sualtı infrasrukturdur. 
Təxminən 28 milyard ABŞ dolları 
həcmində investisiya qoyulmuş bu 
layihə, ümumilikdə, planlaşdırılmış 
ən azı 26 sualtı quyudan, bir-birinə 

körpü ilə birləşdirilmiş iki platfor-
madan, 500 kilometr uzunluğun-
da sualtı boru kəmərləri və axın 
xətlərindən, Səngəçal terminalın-
da əsaslı genişləndirmə işlərindən 
ibarətdir. Layihənin detallarına, 
həmçinin Azərbaycan ərazisində 
428 kilometr, Gürcüstan ərazisində 
isə 59 kilometr uzunluğunda yeni 
boru kəmərləri və iki yeni komp-
ressor stansiyası, eləcə də Cənubi 
Qafqaz boru kəmərinin (CQBK) 
genişləndirilməsi daxildir. 

“Şahdəniz” yatağının ikinci 
işlənmə mərhələsində qaz hasi-
latına 2018-ci ilin iyul ayının 30-
da başlanılıb. Həmin gün yatağın 
şimal cinahındakı “SDC03Z” qu-
yusunun istismara verilməsi ilə 

“Şahdəniz Bravo” platformasın-
dan ilk qaz əldə olunub. Sonrakı 
illərdə yeni quyuların istismara 
daxil edilməsi ilə hasilat artmağa 
başlayıb. Ötən il isə “Şahdəniz-2” 
layihəsi çərçivəsində daha bir uğu-
ra imza atan konsorsium iştirak-
çıları yatağın qərb-cənub cinahını 
işlənməyə daxil ediblər. İl ərzində 
yatağın şərq-şimal cinahında su-
altı və “Şahdəniz Bravo” platfor-
masının  üst modullarında quraş-
dırma işləri davam etdirilib. Layihə 
çərçivəsində şərq-şimal boruları 
da daxil olmaqla dənizdə bütün 
boruların quraşdırılması işləri başa 

çatdırılıb. Bununla yanaşı, yata-
ğın şərq-şimal cinahının birbaşa 
elektrik isitmə kabelləri və hasilatı 
idarəetmə sistemləri üçün sual-
tı elastik kabellərinin düzülməsi, 
bağlanması və üst modullara 
birləşdirilməsi işləri davam etdirilib. 
Bütövlükdə isə, yatağın şərq-şimal 
cinahında bütün sualtı quraşdırma 
işləri 2023-cü ilə planlaşdırılan ha-
silatın başlanması istiqamətində 
qrafikə uyğun aparılıb. 

2022-ci ildə “Şahdəniz” layihəsi 
çərçivəsində qazma əməliyyatları 
da uğurla davam etdirilib. İl ərzində 
“Şahdəniz Alfa” platformasında 
mövcud istismar quyularında və 
qazma qurğusunda profilaktik işlər 
həyata keçirilib. “Şahdəniz” yata-

ğının ikinci mərhələsi çərçivəsində 
hasilatı artırmaq məqsədilə “İstiq-
lal” və “Maersk Explorer” qazma 
qurğuları vasitəsilə, ümumilikdə, 
21 quyu qazılıb. Həmin quyuların 
5-i yatağın şimal cinahında, 4-ü 
qərb cinahında, 4-ü şərq-cənub 
cinahında, 5-i qərb-cənub cinahın-
da, 3-ü isə şərq-şimal cinahında 
yerləşir. 

“Şahdəniz” yatağından ha-
sil edilən qaz sualtı infrastruktur 
vasitəsilə Səngəçal terminalına 
nəql olunur. Buradakı mövcud qur-
ğular qazı qəbul edərək Cənubi 
Qafqaz boru kəmərinə ötürür. 
Ötən il boru kəmərinin səmərəli 
idarə edilməsi məqsədilə yaradıl-
mış şirkətin səhmdarları tərəfindən 
CQBK-nin əməliyyat tədbirlərinə 
təqribən 72 milyon dollar, əsaslı 
məsrəflərinə isə 5 milyon dollar 
xərclənib. 

Qeyd edək ki, 2006-cı ilin son-
larında istismara verilimiş Cənubi 
Qafqaz boru kəməri “Şahdəniz” 
qazını  Azərbaycan, Gürcüs-
tan və Türkiyəyə nəql edir. Ötən 
müddətdə Türkiyəyə və Avropada-
kı alıcılara daha çox qaz çatdırmaq 
məqsədilə kəmərin imkanları xeyli 
genişləndirilib. Genişləndirilmiş 
Cənubi Qafqaz boru kəməri siste-
mi ilə kommersiya qaz həcmlərinin 
Türkiyəyə çatdırılmasına 2018-
ci ilin iyun ayında, Avropaya isə 
2020-ci ilin dekabr ayında başla-
nılıb. 

Yeri gəlmişkən, 2022-ci ildə 
CQBK-nin ixrac üçün gündəlik 
orta ötürücülük gücü 57,4 milyon 
kubmetr təşkil edib. Dövlət Statis-
tika Komitəsinin məlumatına görə, 
2022-ci ildə Azərbaycanda ma-
gistral qaz kəmərləri ilə 39 milyard 
216,9 milyon kubmetr qaz nəql 
edilib. Qaz nəqlinin 53 faizi Cənubi 
Qafqaz boru kəməri vasitəsilə 
həyata keçirilib. Ümumilikdə isə, 
ötən il Cənubi Qafqaz boru kəməri 
ilə 20 milyard 803,7 milyon kub-
metr qaz nəql edilib ki, bu da 2021-
ci illə müqayisədə 18 faiz çoxdur.

Mirbağır YAQUBZADƏ,  
“Xalq qəzeti”

Vergi islahatları davamlı 
inkișafa töhfə verir

İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov “Twitter” səhifəsində vergi sistemində həyata 
keçirilən islahatlar nəticəsində vergi inzibatçılığının innovativ əsaslarla qurulduğunu, 
şəffaflığın təmin edildiyini və biznes mühitinin təkmilləşməsinə əhəmiyyətli töhfələr 
verildiyini bildirib.

Qeyd edək ki, vergi sisteminin 
bugünkü inkişaf mənzərəsi birdən-
birə yaranmayıb. Bunun üçün 30 
illik bir yol keçilib. Bu müddətdə 
vergi siyasəti iqtisadiyyatın indi-
ki  tələblərinə uyğun olaraq daim 
təkmilləşdirilib, sahibkarlığın in-
kişafı və biznes mühitinin daha 
da yaxşılaşdırılması məqsədilə 
qanunvericilikdə bir sıra dəyişikliklər 
edilib. Bütün bunlarla bərabər, “kölgə 
iqtisadiyyatı”na qarşı mübarizə me-
todları təkmilləşdirilib, şəffaflaşma 
prosesləri genişləndirilib. Beləliklə, 
dövlət-biznes münasibətlərində yeni 
bir transformasiyanın əsası qoyulub. 

Prezident İlham Əliyev çıxış-
larının birində iqtisadi prosesdə 
gedən təkmilləşmə, şəffaflaşma 
ilə bağlı danışaraq bu istiqamətdə 
həyata keçirilən ciddi iqtisadi isla-
hatları yüksək dəyərləndirib və bu-
nun nəticəsində yüksək göstəricilər 
əldə edildiyini diqqətə çatdırıb. 
Dövlətimizin başçısı, eyni zamanda, 
rəqabətin gerçəkləşməsi, qanunsuz 
sahibkarlığın qarşısının alınması, le-
qal fəaliyyətin vergi stimullaşdırılma-
sı mexanizmlərinin tətbiqi şəraitində 
biznesin şəffaflaşma çağırışlarına 
müsbət reaksiya verərək adapta-
siya prosesindən uğurla keçməsi 
məsələlərinə də toxunub.  

İcra olunan layihələr sayəsində 
“kölgə iqtisadiyyatı”nın “ağarma-
sı” prosesi getdikcə sürətlənib. Bu, 
bəyan edilən dövriyyələrin, daxili is-
tehsalın və ticarətin göstəricilərində, 
ticarət əməliyyatlarında sənədləş-
mənin səviyyəsində, elektron 
qaimələrin dövriyyədəki payında, 
bağlanmış əmək müqavilələrinin sa-
yında özünü qabarıq şəkildə büruzə 
verib.

İqtisadiyyat Nazirliyi yanın-
da Dövlət Vergi Xidmətinin rəisi 
Orxan Nəzərli “Heydər Əliyev və 
Azərbaycanın vergi sistemi: yeni 
çağırışlara doğru” mövzusunda 
keçirilən konfransdakı çıxışında 
“kölgə iqtisadiyyatı”nın miqyası-
nın azaldılmasının vergi daxilol-
malarının artmasına əsaslı təsir 
göstərdiyini diqqətə çatdırıb: “Əldə 
olunan fiskal nəticələrdə iqtisadi ar-
tımla yanaşı, “kölgə iqtisadiyyatı”nın 
miqyasının azaldılması, biznes 
fəaliyyətinin və gəlirlərin leqallaşdı-
rılması kontekstində atılan addımla-
rın da böyük rolu olub”.

Onun sözlərinə görə, 2018-ci ilə, 
yəni vergi sistemində “yeni keyfiyyət 
başlanğıcı” adlandırıla biləcək döv-
rün əvvəlinə qayıdılsa, son 5 ildə 
istər vergi sistemində, istərsə də 

biznes-dövlət münasibətlərində 
və biznesin fəaliyyəti kontekstində 
böyük dəyişikliklər aydın nəzərə 
çarpar:  “Son illərdə qeyri-neft-qaz 
sektorundan vergi daxilolmalarının 

dinamik artımında və vergitutma 
bazasının genişlənməsində “kölgə 
iqtisadiyyatı”nın miqyasının azaldıl-
ması və şəffaflaşma ən mühüm amil 
olub”.

Yeri gəlmişkən, bu sahədə 
görülən tədbirlərin nəticəsidir ki, 
hesabat ilində qeyri-neft-qaz sekto-
rundan vergi daxilolmalarının nomi-
nal artım tempi 27,9  faiz olub. Bu, 
sektorda vergi yığımı bazasını təşkil 
edən ÜDM-in nominal artım tempi-
ni, yəni  21,6 faizlik artımı üstələyib. 
Beləliklə, məhz şəffaflaşma ami-

li bu nəticələrin əldə olunmasını 
şərtləndirib.  

Qeyd edək ki, 2022-ci ildə 
dövlət büdcəsinə vergi daxilol-
malarının təmin edilməsi, vergi 

ödəyicilərinə xidmətlər çeşidinin 
və biznesin fəaliyyətinə səmərəli 
vergi nəzarətinin qurulmasında 
rəqəmsallaşmanın genişləndirilməsi 
vergi orqanlarının fəaliyyətinin baş-

lıca prioritetləri olub. Dövlət Ver-
gi Xidməti öz üzərinə düşən fiskal 
öhdəliklərin icrasını reallaşdırmaqla 
hesabat dövründə ilk dəfə dövlət 
büdcəsinə 15,5 milyard manat 
həcmində vergi daxil olmasının 
təmin olunmasını reallaşdırıb ki, bu 
da 2021-ci illə müqayisədə 82,2 faiz 
çox təşkil edib.  

Ümumiyyətlə, sahibkarlıq 
fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması və 
“kölgə iqtisadiyyatı”nın miqyasının 
azaldılması istiqamətində həyata 
keçirilən layihələr bir çox sahələrdə 
fəaliyyəti leqallaşdırmağa və aktiv 
ödəyicilər kateqoriyasını artırma-
ğa imkan verib. ƏDV ödəyicilərinin 
sayında nəzərə çarpan artım isə 
fiskal baxımdan xüsusilə aktual 
olub. Belə ki, 2022-ci ildə aktiv ver-
gi ödəyicilərinin sayı 7 faizə, aktiv 
ƏDV ödəyicilərinin sayı 15,1  faizə 
çatıb, aktiv obyektlərin sayı 3,2 faiz 
artıb. Bu ilin yanvar ayına aktiv vergi 
ödəyicilərinin sayı isə 712 minə ya-
xınlaşıb. Bundan başqa, 2019-2022-
ci illərdə qeyri-neft özəl sektorunda 
bağlanmış əmək müqavilələrinin sayı 
291 min 435 təşkil edib. 

Burada mühüm bir məqamı da 
xatırlatmaq zəruridir. Belə ki, respub-
likada həyata keçirilən vergi islahat-
ları iqtisadi zonalarda əlverişli biznes 
şəraitinə də müsbət təsir göstərib. 
Məsələn, texnologiya və sənaye 
parklarının rezidentləri üçün səmərəli 
vergi mühiti yaradılıb. Hər bir startap 
üç il müddətinə gəlir vergisindən azad 
edilib. Həmçinin kənd təsərrüfatı 
sahəsində vergi dərəcələri azaldılıb 
və sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviqi 
diqqət mərkəzində saxlanılıb. Biznes 
fəaliyyətinin inkişafında bütünlükdə 
rəqəmsallaşma böyük rol oynayıb. 
Şübhəsiz ki, bu məsələnin həllinə hər 
bir sahibkar üçün əlçatan dövlət ver-
gi sisteminin yaradılması önəmli təsir 
göstərib.  

İşğaldan azad edilmiş 
ərazilərimizdə isə 2023-cü il yanva-
rın 1-dən etibarən iqtisadi zonaların 
rezidentləri 10 il müddətinə vergi və 
rüsumlardan azad olunub. Bundan 
başqa, hər bir rezidentdən avadanlıq, 
texnika, texnologiya və xammal idxalı 
zamanı ƏDV tutulmayıb. 

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

“Şahdəniz” yatağı: 
Avropanın “mavi 
yanacaq” anbarı

Sahibkarlığa dövlət dəstəyi
İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov özünün “Twitter” hesabında 

2016-2022-ci illər ərzində 470-dən çox sahibkarlıq subyektinə 570-
dən artıq investisiya təşviqi sənədi verildiyini yazıb.

Paylaşımda sahibkar-
ların həyata keçirəcəkləri 
layihələr nəticəsində 5,5 mil-
yard manatdan çox inves-
tisiyanın yatırılacağının, 38 
minədək yeni iş yerinin yara-
dılmasının nəzərdə tutuldu-
ğu, həmçinin layihələrin 14 
faizinin Bakı şəhəri və ətraf 
qəsəbələrin, 86  faizinin isə 
regionların payına düşdüyü 
bildirilib. 

Yeri gəlmişkən, son 
illərdə respublikada özəl 
sektorun dinamik inkişa-
fı   istiqamətində bir sıra 
tədbirlər həyata keçirilib, iş adam-
larına güzəştli kreditlərin verilməsi, 
investisiya təşviqi mexanizminin 
tətbiqinin davam etdirilməsi, xarici 
ölkələrdə ticarət evlərinin açılması, 
sahibkarların bu prosesə yaxından 
cəlb olunması daim diqqətdə sax-
lanılıb. Eyni zamanda, sahibkarlıq 
sahəsində yoxlamaların, lisenziya-
ların sayının minimuma endirilməsi, 
lisenziya verilməsi qaydalarının 
sadələşdirilməsi və şəffaflığın təmin 
edilməsi, bütün bunlarla bağlı dövlət 
dəstəyinin daha da artırılması sa-
hibkarların xərclərinin azaldılmasına 
səbəb olmaqla onların büdcəyə vergi 
ödənişlərinin həcmini də artırıb. 

Sahibkarlıq sahəsində aparılan 
yoxlamaların dayandırılması, göm-
rük sahəsində nəzarətin həyata 
keçirilməsi ilə əlaqədar bəzi yox-
lamaların sadələşdirilməsi kimi 
tədbirlər də özəl bölməyə göstərilən 
diqqətin göstəricisidir. 

Sahibkarlığın inkişafına mane 
olan inhisarçılıq, sahibkarlıq 
fəaliyyəti subyektlərinin dövlət qu-

rumları tərəfindən qanunsuz yox-
lanılması və çoxsaylı əsassız li-
senziyaların verilməsi, sahibkarlar 
qarşısında qanunazidd tələblər 
irəli sürülməsi kimi neqativ halların 
aradan qaldırılması istiqamətində 
daha ciddi mübarizənin aparılması 
vacib şərtlərdir. Ona görə də daim 
sahibkarların hamisi kimi qətiyyətli 
qərarlar qəbul edən dövlətimizin baş-
çısının müvafiq  tapşırığı əsasında 
həyata keçirilən tədbirlər davamlı xa-
rakter daşıyır, dövlət strukturları, ay-
rı-ayrı nazirliklər fəaliyyətlərində bu 
məqama mühüm önəm verirlər. 

Özəl bölməyə diqqətdən 
danışarkən, bir neçə göstəricini də 
diqqətə çatdırmaq istərdik. Məsələn, 
ötən il Sahibkarlığın İnkişafı Fon-
du tərəfindən pandemiyadan zərər 
çəkmiş sahibkarlara verilmiş dövlət 
zəmanətli kreditlər üzrə subsidi-
yanın ödənilməsi davam etdirilib. 
Dəstək proqramı çərçivəsində bu 
il yanvarın 1-dək ümumilikdə 41,4 
milyon manat, o cümlədən, 2022-ci 
il ərzində 26,1 milyon manat subsi-

diya ödənilib. Subsidiya ödənişlərinin 
kredit müddəti ərzində davam 
etdiriləcəyi nəzərdə tutulub.

Pandemiyadan zərərçəkmiş biz-
nes subyektlərinə mövcud 
kreditlər üzrə faiz sub-
sidiyalarının ödənilməsi 
də ötən il davam etdirilib. 
Bu dəstək mexanizminə 
əsasən, 2020-ci il martın 
10-na kredit borcu olan 
sahibkarların müraciəti 
əsasında kreditlərin faiz 
dərəcəsinin 10 faiz bəndi 
həcmində subsidiyalar ve-
rilib. 

Proqram çərçivəsində 
yanvarın 1-nə kredit qalıq 
məbləği 877,94 milyon ma-
nat olan 5052 müraciətə 

71,9 milyon manat faiz subsidi-
yasının verilməsi fond tərəfindən 
təsdiqlənib. Artıq bu məbləğin 
68,5 milyon manatı sahibkarlıq 
subyektlərinə ödənilib. Bu mexanizm 
üzrə müraciətlərin qəbulunun davam 
etdirilməsi nəzərdə tutulub. 

Yuxarıda qeyd edilənlərlə ya-
naşı, ötən il fond tərəfindən ümu-
mi dəyəri 399,4 milyon manat 
olan 2726 investisiya layihəsinin 
maliyyələşdirilməsinə 145,9 mil-
yon manat güzəştli kredit verilib. Bu 
kreditlər hesabına 3 mindən çox yeni 
iş yerinin açılması imkanı yaradılıb. 

Kreditlərin 59,8 faizi kənd 
təsərrüfatı, 23,9 faizi sənaye 
məhsullarının istehsalı və emalı, 
6,5 faizi turizm, 9,9 faizi isə digər 
(təhsil, tibb və s.) sahələrin inkişafına 
yönəldilib. Güzəştli kreditlərin 70,6 
faizi regionların, 29,4 faizi isə Bakı 
şəhəri və Abşeronun payına düşüb. 
Ötən il verilmiş güzəştli kreditlərin 
layihə sayı üzrə 99,9 faizi, kreditin 
məbləği üzrə isə 98,3 faizi mikro, ki-
çik və orta sahibkarlıq subyektlərinə 
verilib.

Beyin mərkəzlərinin görüşü
Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) daxil olan üzv və 

müşahidəçi ölkələrin iqtisadiyyat sahəsində fəaliyyət 
göstərən beyin mərkəzlərinin görüşü keçirilib. TDT-nin 
katibliyinin təşkilatçılığı ilə reallaşan görüşün əsas 
müzakirə mövzusu “Türk Dünyası–2040 Vizyonu”nun 
həyata keçirilməsində beyin mərkəzlərinin rolu, 
həmçinin iqtisadi yönümlü beyin mərkəzlərinin 
əməkdaşlıq platforması və yol xəritəsinin hazırlanması 
olub.

Görüşdə məruzə ilə çıxış edən İqtisadi İslahatların 
Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vü-
sal Qasımlı bildirib ki, türk dövlətlərinin inteqrasiyasının 
dərinləşdirilməsində investisiya, ticarət, maliyyə-bank və 
nəqliyyat-logistika sahələrində tədqiqatlar gücləndirilməli, 
habelə müvafiq təklif və tövsiyə sənədləri hazırlanmalıdır: 
“Fevral ayının 17 və 18-də Qazaxıstanın paytaxtı Astana-
da reallaşdırılacaq seminarda türk ölkələrinin ortamüddətli 
inkişaf prioritetləri və bu dövlətlərin iqtisadi əlaqələrinin 
genişləndirilməsi üsullarının müzakirəsi nəzərdə tutulur”.

Müzakirələrdə Türk Akademiyasının, Türkiyənin, habelə, 
Qazaxıstan, Özbəkistan və Qırğızıstan respublikalarının 
müvafiq strukturlarının rəhbərləri də daxil olmaqla 50-yə ya-
xın nümayəndə iştirak edib.

“Xalq qəzeti”

Qida təhlükəsizliyi yüksək 
tələblərə uyğundur

Ölkəmizdə yaradılmış qida təhlükəsizliyi sistemi 
dünya standartlarına cavab verir. “Azərbaycanda 
sanitar və fitosanitar tədbirlərin gücləndirilməsi” adlı 
tvininq layihəsinin yekunlarına həsr edilmiş konfransda 
bu barədə danışan  Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 
sədri Qoşqar Təhməzlinin sözlərinə görə, Avropa 
İttifaqı respublikamızın qida təhlükəsizliyi sisteminin 
yaxşılaşdırılmasına ciddi köməyini əsirgəmir. 

Konfransda Azərbaycanda 26 aydır ki, davam edən 
tvininq proqramı çərçivəsində qoyulan bütün məqsədlərə 
uğurla nail olunduğu qeyd edilib. Proqram çərçivəsində xari-
ci mütəxəssislər cəlb edilib, təlimlər keçirilib, həmçinin xüsu-
si laboratoriyalar yaradılıb.     

“Xalq qəzeti”
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“Dönüb keçmişinə baxmazmı İran?”
Molla diplomatiyasının böhtan və hədə-qorxu isterikası 

a i  ta az  a at a ,
 e i i ə a az  İ a

ələli  i  a a qal   al...

Dahi Səməd Vurğunun bir yan-
da saxladığı suala cavab onun bu 
sətirlərinin yer aldığı “26-lar” poeması-
nı qələmə almasından düz 88 il sonra 
gündəmə gəlir. 

İranın fars molla re imi, özünün 
qulbeçələrini öyrədib Azərbaycan 
dövlətini, onun rəhbərliyini, eyni za-
manda, bütün Qafqazın şeyxülislamı 
Hacı Allahşükür Paşazadəni hədəfə 
almaqdadır. Onlar İranın keçmişini 
yaddan çıxarırlar. Elə isə həm cava-
bımızı verək, fikirlərimizi bildirək, həm 
də İranın keçmişini yada salaq. Türk 
keçmişini. 

Ortada İran dövləti adına kifayət 
qədər miskin mənzərə var. “Qulbeçə” 
sözünü isə əbəs yerə işlətmədik. 

ünki hədyan yağdıran əmmaməli, 
o hədyanı türkcə dilə gətirdiyinin 
fərqində deyil. Fars molla re iminə 
bu sayaq ayı xidməti göstərmək, 
ilk növbədə, mənsub olduğu dilə 
xəyanətdir. O dilə ki, bu regionda varlı-
ğı İranı nəinki narahat etməkdə, təlaşa 
salmaqdadır. 

Bəli, İran ölkəmizə hədyan üçün 
də özünün qatı nifrət bəslədiyi dildən 
yararlanır. Manqurt molla da dini 
mərasimdə, hamının əhatəsində, 
ölkəmizə qarşı nalayiq fikirlərini türkcə 
çatdırır. Yalnız ona görə yox ki, başa 
düşməyimizi istəyirlər. Ona görə ki, 
tapındıqları dil türk dilidir. Hegemon-
dur türk dili. Silə bilmirlər onu, bacar-
mırlar. Klerikal başıpozuqlar yığını bu 
dili sıradan çıxarmaq üçün var gücü ilə 
çalışır, amma olmur. Deməli, öyrədilib 
ortaya atılan əmmaməli saxtakarlar da 
türkcə danışmalıdırlar. Danışırlar da. 
Elə budur, İranın miskin durumu. 

Re im özünün məkrini belə, türk 
dilində reallaşdırır. Başqa nə etsin  
Səməd Vurğunun təbirincə desək, 
keçmişi türkdür. Dönüb gəlib türk var-
lığına tapınmaq məcburiyyətindədir: 
40 milyon o tayda, 10 milyon bu tayda. 
Yerdə nə qalır  Bəluc, əfqan, ərəb, lor, 
bəxtiyar və s. Bir də farslar. Hərçənd 
farsların da obrazlı desək, re imin 
əlindən zəncir çeynədikləri aşkardır. 
İrandakı bütün millətlər mollalara nifrət 
bəsləyir və hər ötən gün bu nifrət daha 
da aşıb-daşmaqdadır. 

Şovinist mollaların hədyanlarını 
yaxın tariximizdə çox görmüşük. Artıq 
onların üzləşdikləri manqurtlar dəstəsi 
heç kəsdə təəccüb doğurmur. Belələri 
nəinki fars re iminə, hətta, donuz ba-
şına da sitayiş edərlər. Belələri ədəb-
ərkan, mərifət-qanacaq bilmirlər. Yal-
nız ona görə yox ki, murdar xislətlidirlər. 
O səbəbdən ki, bu manqurtlar üçün 
müstəqil Azərbaycan dövləti, suveren 
türk respublikası tam kənar hadisədir. 
Dilə gələndə elə danışırlar ki, san-
ki, Arazın bu tayındakılar onlar üçün 
önəmlidir, ölkəmizdəki hakimiyyət isə 
yox. Deməli, guya, önəmsədikləri xal-
qın hakimiyyətinin olmasını istəmirlər. 
Necə ki, tarix boyu istəmədilər, milli 
azadlıq mübarizələrini amansızcası-
na, xain üsullarla yatırdılar.  

Mollaların Tehranın siyasi dairələri 
tərəfindən öyrədilib ortaya atıldığının 
isbata ehtiyacı yoxdur. Necə ki, bir 
müddət əvvəl İranın ali dini rəhbəri 
Seyyid Əli Xameneinin xarici siyasət 
məsələləri üzrə müşaviri Əli Əkbər 
Vilayəti “Azərbaycan xalqı gözümü-
zün işığıdır” deməklə, siyasi divident 
qazanmağa çalışmışdı, eyni yolu yazı-
mızda adını tutmağı lazım bilmədiyimiz 
molla qırığı da gedir, eyni sözü bir 

qədər fərqli tərzdə, deyir. Onun adı-
nı həm də ona görə çəkmirik ki, belə 
tör-töküntülərin sayı çoxdur. Yağış-
dan sonrakı göbələk kimidirlər. İranda 
məscidə yığılıb siyasi təbliğat apa-
ranlar, fətva verənlər, dini hörmətdən 
salanlar saysız-hesabsızdır. Beyinləri 
fars şovinizminin alçaq şablonları ilə 
doludur onların  

İllərdir bu re im öz mövcudiyyətini 
Qərbin, İsrailin tənqidi ilə saxlamaqda-
dır. Ancaq lazım gələndə həmin Qərblə 
sövdələşməyi çox yaxşı bacarırlar. 
Baxın, bu re im Qərbin hazırda ən 
məkrli siyasət yürüdən ölkəsinə çev-
rilmiş Fransanın andarm qüvvələrinin 
Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin 
Ermənistan tərəfində yerləşdirilməsini 
özü üçün təhlükə saymır. Niyə də 
saysın  Axı İran İslam Respublika-
sı olandan dinsiz saydığı, “şər yu-
vası” adlandırdığı Fransa ilə iqtisadi 
əlaqələrə malikdir. Tehran küçələrində 
“Reno”, “Pe o” və digər fransız mar-
kası avtomobillər şütüyür. Mollalar bu 
ölkədən həmin markaların patentlərini 
alıb, özləri istehsal edirlər. Faktiki ola-
raq, Qərbin avtomobilini minib onu 
lənətləyirlər bu riyakarlar. Üzdə lənət, 
arxada işbirliyi  

Ölkə öz istehsalını yarada 
bilməyib. Ancaq Ermənistana 
satmaq, yaxud bağışlamaq üçün 
PUA hazırlaya bilir. Budur riyakarlıq. 
İllər boyu Azərbaycan türklərinin 
Qarabağ mübarizəsinə xor baxan bu 
əmmaməlilər dinimizə xilaf çıxaraq, 
işğalçını dəstəklədilər. İndi utanmaz-
utanmaz ölkəmizi İsraillə yaxınlıqda 
günahlandırırlar. Ən pisi isə budur ki, 
şanta  yolu tuturlar, təhdid edirlər. Bu 
günlərdə “Xalq qəzeti”nin rəhbərliyini 
də təhdid etdilər, Azərbaycan 
Prezidentinin mətbuat katibini də. 
Heç şübhəsiz, təhdidin müəllifi İran 
dövlətidir. 

Bəli, Qarabağın yenidən 
itiriləcəyinin anonsunu verirlər. Guya, 
o zaman, Azərbaycan xalqını qurtara-
caqmışlar. İŞİD-in bölgəyə gələcəyini 
də dilə gətirirlər. Kim gətirəcək  Ter-
rorçu ilə heç bir danışığa getməyən, 
onu dərhal məhv etmə təcrübəsinə 
malik İsrailmi  Əlbəttə yox. İŞİD-lə 
əlaqəsi olan da, “Hizbullah”ı qurub 
dünyaya pərçim edən də İrandır. Gəlib 
bizi İŞİD-in əlindən alacaqmışlar  

Belə zavallı manqurtsifətlərə 
deyirik: lap Azərbaycan iqtidarını 
bir kənara qoyaq, Azərbaycan xal-
qını düşünürdünüzsə, 30 ilə yaxın 
müddətdə nəyə görə o xalqın çadır 
şəhərciklərində, dəmir vaqonlar-
da məhrumiyyət içində yaşaması-
na razı oldunuz  Cavab verək: ona 
görə belə etdilər ki, Azərbaycanın 

müstəqil siyasət yürütməsini həzm 
edə bilmədilər  O səbəbdən belə 
davrandılar ki, ölkəmizi öz tərəfinə 
çəkmək istəkləri alınmadı  İstədilər 
ki, Azərbaycan iqtidarı onları özünə 
böyük bilsin. Ancaq bacarmadılar. Ba-
carmayanda, sanki, qisas alırmış kimi, 
gedib Ermənistanın tərəfində dayandı-
lar. Torpaqlarımızın işğalında, talanın-
da iştirak etdilər. 

Buradan Seyyid Əli Xameneiyə 
səslənir, İranın ali dini rəhbəri statusu-
na malik bu şəxsi qulbeçələri vasitəsilə 
Azərbaycan xalqının adını tutmamağa 
çağırırıq. ünki nə özü, nə də buyruq 
qulları olan İran prezidentlərinin heç 
biri 30 ilə yaxın müddətdə səmimi ol-
madılar. Azərbaycanı müstəqil dövlət 
kimi görmək istəmədilər. Ölkəmizə 
münasibətdəki hər cür riyakarlıq və 
ikiüzlülük İranın İslam adı ilə orta-
ya qoyduğu dövlətçilik modelinin 
qayəsindən dayandı. Həmin Xamenei 
və kukla dövlət başçıları İranı dinimizə 
xəyanətin ən böyük simvolu kimi dün-
yaya tanıtdılar. Sıravi azərbaycanlı 
onlarınmı din təəssübkeşliyindən 
öyrənməli, əxz etməli idi nələrisə   

Bəli, İran re iminin həyasızlığı 
sərhəd tanımır. Utanmadan, hələ, 
Azərbaycan rəhbərliyini dinə qar-
şı çıxmaqda qınayırlar. Utanma-
dan Azərbaycanın yüksək rütbəli 
din xadiminə – Hacı Allahşükür 
Paşazadəyə dil uzadırlar, onu İslama 
naxələflikdə günahlandırırlar. Bu yol-
la ölkəmizdəki qulbeçələrinə, sanki, 
mesa  göndərirlər. Şeyximizi nüfuzdan 
salıb Azərbaycandakı dindarları ona 
və ölkə rəhbərliyinə qarşı qaldırma-
ğa ümid bəsləyirlər. Ölkəmizdə dinin 
dövlətdən ayrı olması reallığına, möv-
cud istiqamətdə cəmiyyətdə mənəvi 
konsensusun əldə edilməsinə qıs-
qanclıqla yanaşırlar. Dinin mövhumat 
yox, mənəvi saflıq və sağlamlıq kimi 
qəbuluna qarşı çıxırlar. İstəyirlər ki, 
Azərbaycan da İran kimi olsun... 

Dünya İran müsəlmanlığının 
timsalında İslama rişxənd edir. 
Azərbaycanın isə ortaya qoyduğu İs-
lam modeli beynəlxalq aləmi dinimizə 
yaxınlaşdırır. Azərbaycandakı İslam 
modeli multikulturaldır, bəşəri dəyərləri 
öndə tutur, bütün dinlərə mənsub 
şəxslərin qardaşlıq məfkurəsini təbliğ 
edir. Gözləri götürmür bunu. Axı, İsla-
ma düşməndirlər  İslamı gözdən sal-
maq niyyəti güdürlər bu saqqallı siyasi 
oyunbazlar

İran İslama nə gətirib  Bu sual de-
yil, hiddətdir. ünki Tehranın molla kle-
rikallığı hər cür şarlatanlığın, simasızlı-
ğın dinin tələbi kimi əsaslandırıldığı bir 
re imdir. Dəvə başını samanlığa soxub 
ətrafı görmədiyi kimi, bu re im də başı-

nı əmmamənin içinə soxub İslam adı-
na hədyanlar uydurmaqla məşğuldur. 
Sanki dünya görmürmüş kimi...

Tehranın İslam adı ilə ixrac etdiyi-
nin yalnız gerizəkalılıq olduğunu yaxşı 
görürük. Heç şübhəsiz, bunu qəsdən 
edirlər. İstəyirlər ki, din qorxunc şəkil 
alsın, insanların məişətindən, adət-
ənənəsindən çıxsın, müqəddəslikdən 
xurafata çevrilsin. Re im bu yolla ayaq-
da qalır, miskin varlığını, saxtakarlığını 
davam etdirir. Azərbaycan torpaqla-
rının işğal reallığı da bir davam” idi. 
Talanın, soyğunçuluğun, mədəni mi-
rasımıza təcavüzün, məscidlərimizin 
donuz saxlanılan yerə çevrilmənin, bir 
sözlə, İslam ehkamlarına zidd sayılan 
hər şeyin davamı idi. Bu prosesdə İran 
dövləti, onun beyin və elmi mərkəzləri 
maraqlı idilər.  Elə bu səbəbdən Qa-
rabağın Azərbaycana qayıtmasını milli 
təhlükəsizlik üçün zidd təmayül adlan-
dırdılar. Bildirdilər və  “əsaslandırma” 
apardılar ki, bölgədəki separatçı 
erməni re iminin saxlanılması strate i 
əhəmiyyətə malikdir. 

İşğal başa çatdıqdan sonra tələm-
tələsik Qafanda konsulluq açdılar. 
İşğal davam etsəydi, çox güman ki, 
həmin diplomatik missiyanı işğal al-
tındakı torpaqlarımızda açacaqdılar. 
Özü də donuz saxlanılan məscidlərin 
yanında. Bu, konsulluq deyil. Böyük 
narkotrafikin idarə edilməsi bloqpos-
tudur. Ona görə bu gün İran deyir ki, 
Ermənistanın ərazi bütövlüyü onun 
üçün “qırmızı xətt”dir. Qırmızı yox, 
əslində, qapqara nəşə xəttdir. 

Bəli, İranın Uca Allaha qarşı çı-
xan ayətullah adı ilə sırınmış tullan-
tılarının şərəfsizcəsinə Azərbaycan 
dövlətçiliyinə hədyan yağdırmaları 
ölkəmizin cəmiyyətində onlara qarşı 
formalaşmış nifrəti bir qədər də artırır. 
Amma bunun fərqində deyillər. Bəlkə 
də fərqindədirlər. Axı, onlar üçün Ara-
zın bu tayının düşüncəsi heç vaxt 
maraqlı olmayıb. Əsas olan mənhus 
niyyətləridir.

Mənafeləri üçün iblislə də 
işbirliyinə getməyə hazır olan molla 
re imi öz sonunu yaxınlaşdırır. Həm 
də ona görə yaxınlaşdırır ki, müstəqil 
Azərbaycanın rəhbərliyinə qarşı qara-
yaxma kampaniyası əks effekt verir. 

ünki Arazın o tayında da biz varıq. 
Biz Arazın o tayı ilə güclüyük. Arazı 
iki sahilə bölənlər isə tarix qarşısında 
cavab verəcəklər. Proseslər ona doğ-
ru gedir. 

Sonda bir daha Səməd Vurğun 
yaradıcılığına müraciət edərək, fikri-
mizi tamamlayaq. Şair əvvəldə sitat 
gətirdiyimiz poemasında İrandan Ba-
kıya çörək pulu qazanmağa gəlmiş 
hambalı nəzərdə tutaraq deyirdi:

Şa la  q z  q  i  za a ,
At  l əti i əl i  İ a a
Bi  ə  l   a z .
B la  a al  zlə i ə ,
Al  qatla  q q .

 zlə i ə a a  a q ...

Hambal ümumiləşdirilmiş obraz-
dır. Azərbaycan öz varlığı ilə, hər bir 
məzlum soydaşımızın “gözlərindəki 
suyu” duruldacaqdır. Zaman şahları 
tarixin gedər-gəlməzinə yolladı. On-
ların davamçıları olan mollaların qor-
xunc zamanı da geridə qalacaqdır. 
Hər bir cənublu soydaşımızın alnının 
qırışı açılacaq, qışları bahar olacaq. O 
zaman qul təfəkkürlü ayətullalar özləri 
tarixin zibilliyinə tullanacaq, tullantıya 
dönəcəklər  Məhz o gün üçün “inşal-
lah” deyib imzamızı atırıq. 

A İ

Cavab aqq

Əlcəzair ölkəmizlə hüquqi 
əməkdașlıqda maraqlıdır

Fevralın 13-də Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin 100 illiyinə həsr 
olunmuş “Ali Məhkəmələrin ədalət mühakiməsində rolu: müsbət təcrübələr və 
müasir çağırışlar” mövzusunda Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən beynəlxalq 
konfransda iştirak etmək üçün ölkəmizdə səfərdə olan Əlcəzair Xalq Demokratik 
Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri Tahar Mamuni ilə ədliyyə naziri, Məhkəmə-
Hüquq Şurasının sədri Fikrət Məmmədovun görüşü keçirilib.

Nazir ölkələrimiz arasında dostluq və 
səmərəli əməkdaşlıq münasibətlərinin 
inkişafını vurğulayaraq bu əlaqələrin 
möhkəmlənməsində Azərbaycan Prezidenti 
 İlham Əliyevin və Əlcəzair Prezidenti Abdelma-
cid Tebbunun xüsusi rolunu, ölkəmizin başçısı-
nın ötən il Əlcəzairə səfərini və Ərəb Dövlətləri 
Liqasının Sammitində Fəxri qonaq statusunda 
iştirakını qeyd edib. F.Məmmədov beynəlxalq 
təşkilatlar, o cümlədən BMT, İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində 
fəal əməkdaşlığa toxunaraq cari ilin martında 
Bakıda dövlət başçılarının iştirakı ilə Qoşul-
mama Hərəkatının COV D-19 pandemiyası ilə 
bağlı Sammitinin keçiriləcəyini diqqətə çatdırıb.

Əlcəzairə səfərini xatırladan nazir bildirib 
ki, iki ölkənin ədliyyə nazirlikləri arasında im-
zalanmış əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Me-
morandumu dövlətlərarası ilk sənəd olmaqla 
əlaqələrin dərinləşdirilməsinə təkan verərək bir 
sıra digər dövlətlərarası sənədlər, o cümlədən 
cinayət törətmiş şəxslərin ekstradisiyası haq-
qında müqavilə imzalanıb və səmərəli icra olu-
nur.

Azərbaycana səfərindən məmnunluğunu 
ifadə edən T.Mamuni səmimi qonaqpərvərliyə 
görə minnətdarlığını bildirib, səfərin 
məhkəmə-hüquq sahəsində əməkdaşlığın 
genişləndirilməsinə rəvac verəcəyini söyləyib. 
Azərbaycanın Əlcəzair üçün qardaş ölkə 
olduğunu vurğulayan qonaq respublika-
mızın ədliyyə və məhkəmə sahəsindəki 
nailiyyətlərini təqdir edib, iki ölkə arasında hü-
quqi əlaqələrin inkişafında maraqlı olduğunu 
bildirib. Ölkəsində məhkəmə-hüquq sistemində 
aparılan islahatlara toxunaraq nümayəndə 
heyətlərinin mübadiləsinin və yaxşı təcrübələrin 
bölüşməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb.

Söhbət zamanı xalqlarımızın azadlıq və 
müstəqillik uğrunda keçdiyi keşməkeşli yol-
dan bəhs olunub, müstəmləkəçiliyə məruz 
qalmış Əlcəzair xalqına qarşı kütləvi zorakılıq 
törədildiyi bildirilib, Azərbaycan xalqının da iş-
ğalçılıq, etnik təmizləmə siyasəti ilə üzləşdiyi 
vurğulanıb.

Q . Q A S I M O V ,   
“Xalq qəzeti”

Jurnalistlərin iş stajı əmək müqaviləsi ilə hesablanır
Ötən ilin oktyabr ayından media subyektləri, 

jurnalistlər Media Reyestri İnformasiya Sisteminə reyestr.
media.gov.az portalı üzərindən ASAN Login vasitəsilə 
daxil olaraq müraciət edirlər. Ancaq media reyestrinə 
müraciət zamanı bir çox jurnalist iş stajının tam olaraq 
hesablanmaması problemi ilə qarşılaşıblar.

Əgər elektron sistemdə sta  3 ildən az görünürsə, 
iş ilinə baxmaq üçün əmək kitabçasının notarial 
təsdiqi istənilir. Daha artıq sta  görünəndə kitabçanın 
notarial təsdiqi tələb olunmur. Ancaq əgər elektron 
sistemdə əvvəlki illərin iş sta ı görünmürsə, bu zaman 
da əmək kitabçasının notarial təsdiqi tələb olunur.

Bütün bu məsələlərlə bağlı urnalistlərin sosial 
şəbəkələrdə də müraciətləri yayımlanır. Eyni zaman-
da, gələcəkdə pensiya yaşı çatan zaman da müəyyən 
problemlərin ortaya çıxacağı narahatlığını yaradır.

Məsələ ilə bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fon-
dundan APA-nın sorğusuna cavab olaraq bildiri-
lib ki, urnalistlərin iş sta ı, digər sahələrdə çalışan 
vətəndaşlarımız kimi, əmək müqaviləsi ilə çalışdıq-
ları dövr hesab olunur: “Bu sta  haqqında məlumatlar 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 
2014-cü ildən işə salınan “Əmək və Məşğulluq” 
altsistemində əksini tapır. 2014-cü ildən öncəki iş 
sta ı haqqında məlumatlar isə hər bir media işçisində 

mövcud olan əmək kitabçasında əksini tapır.
Media reyestri ilə bağlı tələblərdə məhz bu amil 

əsas götürülür. Nazirlik olaraq Medianın İnkişafı 
Agentliyi ilə fəal əməkdaşlıq edilir, müvafiq elekt-
ron informasiya sistemlərinin Agentliyin informasiya 
sistemləri və ehtiyatları ilə inteqrasiyası təmin olunub.

Qaldı ki, urnalistlərin gələcəkdə pensiya hü-
ququ məsələsinə, bu hüquq sığorta sta ına uyğun 
olaraq təmin edilir. Belə ki, 2006-cı ildən ölkəmizdə 
tətbiq edilən fərdi uçot sistemində sosial sığorta 

ödəmələrinin həyata keçirildiyi dövrlər (sığorta sta ı) 
və toplanmış pensiya kapitalı əksini tapır. Pensiya 
kapitalı təkcə əmək müqaviləsi ilə deyil, VÖEN və ya 
mülki müqavilə ilə çalışan hər kəslə bağlı ödənilən 
sığorta haqları hesabına formalaşır”.

Məsələ lə bağlı qt sadçı-ekspert Xal d Kər ml  
APA-ya açıqlamasında qeyd ed b k , artıq uzun 
müddətd r pens ya s stem  avtomatlaşdırılıb: “Ödən ş 
ed l bsə, deməl , qeyd yyat var. 2006-cı ldən ölkədə 
rəsm  qaydada çalışanların fərd  uçot kodu və fərd  
pens ya s stem  var. Dövlət Sos al Müda ə Fondu 
üçün ödən lm ş vəsa tlər həm n kod üzrə qeydə alınır. 
Burada şç n  qeyd yyata salmadan ödən ş ed lməs  
qeyr -mümkündür. Ola b ls n k , şç  lə sadələşd r lm ş 
verg  ödəy c s  k m  x dmət müqav ləs  bağlanılıb. 
Amma bu halda da ödəmələr ged r və onların uçotu 
kənarda qalmır. Yox, əgər sta  qeydə alınıb və 
s stemdə görünmürsə, bu texn k  məsələd r. Bunun 
üçün urnal stlər Əmək və Əhal n n Sos al Müda əs  
Naz rl y n n müva q qurumlarına mürac ət etməklə, 
sta larını yen dən hesablatdıra b lərlər. Lak n bu da 
nandırıcı dey l. ünk  ded y m k m  2006-cı ldən 
rəsm  qaydada çalışanların qeyd yyatı avtomat k 
qaydada hesablanır və hər b r n n fərd  dent kas ya 
kodu mövcuddur k , ödən şlər bura köçürülür”.

Azərbaycan–İsrail İnnovasiya Forumu
Fevralın 13-də ADA Universitetində Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin 

(KOBİA), İsrail-Azərbaycan Ticarət və Sənaye Palatasının (IACCI) və Dördüncü Sənaye 
İnqilabının Təhlili və Koordinasiya Mərkəzinin (4SİM) təşkilatçılığı, Azərbaycan Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası və “Nextstep” İnnovasiya Mərkəzinin 
dəstəyi ilə Azərbaycan-İsrail İnnovasiya Forumu keçirilib.

Forumda hər iki ölkədən rəsmi şəxslər, 
müxtəlif təşkilatların, biznes assosiasiyaları-
nın, ali təhsil müəssisələrinin nümayəndələri, 
ekspertlər və iş adamları iştirak ediblər.

Tədbir Azərbaycan və İsrail iş adamları 
arasında təhsil və kənd təsərrüfatı sahələrində 
tətbiq olunan texnologiyalar və innovasiyalar 
sahəsində təcrübə mübadiləsi üçün imkan ya-
radıb.

İsrail-Azərbaycan Ticarət və Sənaye Pala-
tasının sədri Aleks Kaplun, ADA Universitetinin 
icraçı prorektoru Fariz İsmayılzadə və KOBİA-
nın İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov 
çıxış edərək forumun məqsədi, Azərbaycan-
İsrail əlaqələri, iş adamları arasında innovasi-
yalar sahəsində əməkdaşlıq imkanları barədə 
fikirlərini bölüşüblər. 

Forum ümumi, təhsil və kənd təsərrüfatı 
üzrə panel iclaslarla öz işini davam etdirib. 
Ümumi paneldə elm və təhsil naziri Emin 
Əmrullayev, kənd təsərrüfatı naziri İnam 
Kərimov, iqtisadiyyat nazirinin müavini Sa-
hib Məmmədov, Azərbaycanın İsraildəki səfiri 
Muxtar Məmmədov və “Ramat-Negev” Regio-
nal Şurasının rəhbəri Eran Doron Azərbaycan 
və İsrail arasında münasibətlər, ölkəmizdə 
aqrar, təhsil və elm sahələrində son illərdə 

tətbiq edilən texnologiyalar, müvafiq sahələrdə 
Azərbaycan-İsrail əməkdaşlığı və bu sahələrdə 
əlaqələrin genişləndirilməsi perspektivləri, 
rəqəmsal iqtisadiyyat, Azərbaycanın işğal-
dan azad edilmiş ərazilərində həyata keçirilən 
bərpa və yenidənqurma işlərində tətbiq olunan 
müasir yanaşmalarla bağlı fikirlərini bölüşüb, 
tədbir iştirakçılarını maraqlandıran sualları ca-
vablandırıblar. 

Təhsil üzrə paneldə ölkəmizdə və 
İsraildə fəaliyyət göstərən müxtəlif təhsil 
müəssisələrinin rəhbərləri, ekspertlər müva-
fiq sahədəki çağırışlar, təhsildə innovasiyala-
rın rolu, bu sahəyə investisiya qoyuluşu, süni 
intellekt, rəqəmsal platformalar, əməkdaşlıq 
perspektivləri barədə fikirlərini bölüşüblər.

Azərbaycan və İsraildən olan dövlət və 
özəl qurumların nümayəndələrinin iştirakı ilə 
keçirilmiş kənd təsərrüfatı üzrə paneldə isə 
aqrar sahədə texnologiyalar, innovasiyaların 
məhsuldarlığın artmasında, torpaq və su re-
surslarından daha səmərəli istifadə olunmasın-
da rolu, aqrar startapçıların innovativ ideyaları-
nın reallaşması və s. məsələlər müzakirə edilib. 

Forum çərçivəsində startaplar və iş adam-
ları arasında ikitərəfli görüşlər də keçirilib.

“Xalq qəzeti”

Diplomatik münasibətlərin 30 illiyi

Azərbaycan Respublikası və İordaniya Haşimilər Krallığı arasında diplomatik əlaqələrin 
qurulmasının 30 illiyi münasibətilə Əmmanda toplantı keçirilib.

Tədbirdə İordaniya Xarici İşlər Nazirli-
yinin nümayəndələri, bu ölkədə akkreditə 
olunmuş qardaş və dost ölkələrin diplomatik 
nümayəndəliklərinin rəhbərləri və diplomatla-
rı, həmçinin İordaniya Senatı və Nümayəndə 
Palatasının üzvləri, Yaxın Şərq Strate i Araş-
dırmalar Mərkəzinin rəhbərliyi və yerli media 
təmsilçiləri iştirak ediblər.

Azərbaycan və İordaniyanın Dövlət himnləri 
səsləndirildikdən sonra çıxış edən səfir El-
dar Səlimov iki ölkə arasındakı əlaqələrdən 
geniş bəhs edib. Diplomat diqqətə çatdırıb 
ki, dostluq və əməkdaşlıq zəminində gündən-
günə inkişaf edən bu əlaqələrin təməli məhz 
1994-cü il dekabrın 13-də İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatının Kasablanka Zirvə Görüşündə 
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər 
Əliyev və Kral Əl-Hüseyn İbn Talal arasında 
keçirilmiş tarixi görüşdə qoyulub. Dost ölkələr 
arasında əməkdaşlıq Azərbaycan Prezidenti 

İlham Əliyevin və İordaniya Kralı  Abdullahın 
qarşılıqlı rəsmi səfərləri və görüşləri sayəsində 
məzmunca və keyfiyyətcə yeni mərhələyə 
qədəm qoyub.

Beynəlxalq təşkilatlar və təsisatlar 
çərçivəsində ikitərəfli əməkdaşlığın müsbət 
dinamikaya malik olduğunu xüsusi qeyd edən 
səfir artıq tarixə qovuşmuş Qarabağ proble-
minin həllində İordaniya Haşimilər Krallığının 
dəyişməz mövqeyini yüksək qiymətləndirib, 
həmçinin parlamentlərarası əməkdaşlığın 
uğurla inkişaf etdiyini diqqətə çatdırıb.

Səfir E.Səlimov Azərbaycanın dost İordani-
ya ilə əlaqələri bütün sahələrdə daha da inkişaf 
etdirmək əzmini bir daha vurğulayıb, diplomatik 
nümayəndəliyimizin bu istiqamətdə səylərini 
davam etdirəcəyini bildirib.

Sonra tədb r şt rakçıları temat k fotosərg  
lə tanış olublar.

“Xalq qəzeti”

SİYASƏT
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Müdafiə sənayemiz  

hərbi gücümüzə güc qatır
Azərbaycan istehsalı olan silah-sursat, döyüş texnikası və vasitələri... 

Cəbbəxanamız artıq heç vaxt boş qalmayacaq, öz silahımız var və silah-
sursatımızın istehsalı qaydasındadır, deyə rahat nəfəs alırıq. Çünki Birinci 
Qarabağ savaşında ərazilərimizin müdafiəsi uğrunda ağır döyüşlərin 
getdiyi vaxtlarda silah-sursat qıtlığının da, neçə döyüşün və döyüşçünün 
taleyini həll edəcək mərmi və raketlərin partlamadığının da şahidi olmuşuq. 
İndi isə artıq İkinci Qarabağ Savaşında Qələbəmizə aparan yolu qısaldan, 
döyüşçülərimizin üstünlüyünü təmin edib işğalçı düşməni müharibə 
meydanında aciz qoyan zəngin arsenalımız var. Cəbbəxanamızın böyük 
əksəriyyəti milli istehsalımız olan tüfənglər, atıcı silahlar, artilleriya 
vasitələri, mərmilər və digər döyüş vasitələridir. 

Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin mü-
vafiq sərəncamı ilə 2005-ci ildə yara-
dılan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin 
müəssisələri artıq 18 ildir ki, milli silah 
və döyüş vasitələrinin istehsalının, 
öz silahlarımızın olmasının qürurunu 
bizə yaşadır. “İstiqlal”ımızla – İST-
14,5 mm. çaplı snayper tüfəngi ilə 
bünövrəsi qoyulan milli silah istehsalı-
mız indi artıq ordumuzu əsas lazımi si-
lah-sursatla təmin etmək gücündədir. 
Azərbaycan son illər bu sahədə qa-
zandığı nailiyyətlərin hesabına ar-
tıq dünyanın müxtəlif ölkələrində 
keçirilən beynəlxalq müdafiə sənayesi 
sərgilərinin fəal iştirakçısı kimi, milli si-
lahlarımızı, ölkəmizdə istehsal olunan 
müdafiə təyinatlı məhsulları dünya 
silah bazarı nəhənglərinin sırasında 
nümayiş etdirir, eləcə də ADEX kod 
adı ilə keçirilən beynəlxalq müdafiə 
sənayesi sərgisinə də evsahibliyi edir.

i lal la i i lalımı ı 
r r

Müdafiə sənayemizin qüruru, eləcə 
də artıq döyüşçülərimizin ən etibarlı 
və güclü silahı olan “İstiqlal” snayper 
tüfənginin böyük döyüş gücü hesabına 
Qələbə ilə bitən Vətən müharibəsində 
də, indiki müdafiə mövqelərində də 
hərbçilərimiz düşmən qarşısında xeyli 
üstünlük əldə ediblər. Bunun vaxtilə, 
bu snayper tüfəngi yenicə arsenalı-
mıza daxil ediləndə, cəbhədə olarkən 
döyüşçülərimizin özündən eşidib, 
əks-tərəfin atəşkəs pozuntuları za-
manı düşmənin “İstiqlal”ın şaqqıltısını 
eşidərək necə susduğunun şahidi ol-
muşam. Özümün də dəfələrlə atəş aç-
dığım “İstiqlal” uzaqvurma məsafəsi, 
böyük dağıdıcı gücü ilə onun arxa-
sında dayanan hər kəsdə qeyri-adi 
güvən yaradır. Müdafiə sənayesi 
müəssisəmizdə artıq “İstiqlal”ın 
təkmilləşdirilmiş variantları da hazır-
lanır. 

a ımı  a a b ü ür
Silahın gücü daha çox onun sur-

sat ehtiyatı, mərmisinin, patronu-
nun dağıdıcı imkanları ilə ölçülür. 
Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazir-
liyinin patron və döyüş sursatları ha-
zırlayan müəssisəsində bu istehsal 
prosesi müasir texnologiyalara uyğun 

qurulub. Yüksək dəqiqlik və səliqə-
sahman tələb edən bu proses həmin 
müəssisədə qabaqcıl texnologiyaların 
tələblərinə uyğun aparılır. Ənənəvi 
5.45 və 7.62 çaplı patronlarla yanaşı, 
NATO standartlarına uyğun, həmçinin 
iriçaplı patronlar da istehsal olunur. Av-
tomat atıcı silahların sırasında xüsusi 
yerini qoruyub saxlayanlardan biri də 
dünyaca məşhur “Kalaşnikov” avtoma-
tıdır. “AK” markası ilə tanınan bu avto-
mat silah dünya ölkələrinin əksəriyyəti 
tərəfindən istehsal olunmaqdadır. Ona 
görə də bu məşhur silahın keyfiyyəti 
çox vaxt istehsal olunduğu ölkənin adı 
ilə də bağlı olur. Azərbaycan MSN-
nin müvafiq müəssisəsində yüksək 
keyfiyyətlə və bəzi təkmilləşdirmə 
işləri aparmaqla seriyalı istehsal olu-
nan Kalaşnikov avtomatı oxşarların-
dan çox fərqlənir. Özgə marka olsa da, 
sırf Azərbaycan istehsalı olan bu silah 
bir sıra dəyişikliklərlə təkmilləşdirilib, 
daha davamlı və rahat olub. Müdafiə 
sənayemiz müxtəlif təkmilləşdirmələr 
aparılmaqla universal pulemyot, PKT 
pulemyotlarını da istehsal edir. Bu 
pulemyotlar zahirən ənənəvi forması-
nı saxlasa da, Silahlı Qüvvələrimizdə 
təyinatı üzrə istifadə üçün müəyyən 
dəyişikliklər və əlavələr olunmaqla 
konkret sifarişlə hazırlanır.

ür ə  v ran a alma  
Azərbaycan müdafiə sənayesinin 

milli döyüş maşınları istehsalının 
bünövrəsi “Gürzə” taktiki kəşfiyyat-
patrul maşını ilə qoyulub. Bu maşın 
ölkəmizin istehsal etdiyi ilk milli dö-
yüş maşınıdır və ilk dəfə 2012-ci ilin 
dekabrında Müdafiə Sənayesi Nazirli-
yinin təcrübə-sınaq zavodunun açılışı 
zamanı Prezidentə təqdim olunub. Elə 
həmin təqdimatdan sonra milli istehsal 
olan bu döyüş maşını haqqında hamı 
danışmağa başlayıb. İlk baxışdan adi 
avtomobili xatırladan “Gürzə”, əslində, 
kiçik ölçülərini unutduran, adını tam 
doğruldan böyük döyüş gücünə ma-
lik operativ döyüş patrul maşınıdır. 
23 mm-lik top, iki ədəd 7.62 mm çaplı 
pulemyot, AQ-17 qumbaraatan, mas-
kalanmaq üçün tüstüburaxıcı qurğu, 
həmçinin zəruri kəşfiyyat vasitələri 
ilə təchiz oluna bilən “Gürzə” xüsu-
si təyinatlı qrupların əməliyyat rayo-
nuna operativ çatdırılması, döyüşə 

atəş dəstəyi verməklə döyüş meyda-
nında kəşfiyyat-diversiya xarakterli 
əməliyyatlarda və onlarla digər döyüş 
tapşırıqlarının yerinə yetirilməsində 
istifadə üçün nəzərdə tutulub. 

imşə  üşmənin  
başın a çax ı

Müdafiə sənayemiz, həmçinin 
“Şimşək” kod adı ilə bir yaylım-atəş 
sistemi yaradıb. Bu “Şimşək” Vətən 
müharibəsində düşmənin başında 
çaxdı, keçilməz dediyi sədləri darma-
dağın etdi. Bu 15 lüləli protativ yaylım 
atəş sistemini Azərbaycan Müdafiə 
Sənaye Nazirliyinin mühəndisləri ha-
zırlayıblar. Sovet İttifaqı zamanı hazır-

lanan zirehli kəşfiyyat döyüş maşınının 
modernləşdirilməsi ilə üzərinə quraş-
dırılan bu yaylım atəş sistemini də milli 
istehsalımızın, hərbi sənayemizin ye-
niliyi kimi qiymətləndirmək olar.

“Matador” və “Marauder” zirehli 
döyüş maşınları şəxsi heyəti kiçik çap-
lı atıcı silahların gülləsindən, mərmi 
partlayışı qəlpələrindən, tank əleyhinə 
və mina əleyhinə minaların təsirindən 
qoruyur. Vətən müharibəsində yol-
suzluq şəraitində, dağlıq ərazidə, sərt 
yoxuşları və enişləri, su maneələrini 
dəf etməklə xüsusi təyinatlı qrupları 
tez bir zamanda lazımi əraziyə çatdı-
ran “Matador” və “Marauder” döyüş 
maşınları əməliyyatların gedişatında 
döyüşçülərimizin çox karına gəldi. 
Minaəleyhinə yüksək müdafiəsi olan 
bu zirehli maşınlar eyni tipdən olmaqla 
zahirən bir-birinə çox oxşasa da, hər 
birinin öz təyinatı və imkanları var. Bu 
zirehli döyüş maşınlarının məsafədən, 
maşının içərisindəki atəşi idarəetmə 
postundan rahat idarə edilən silah qur-
ğusu təchiz olunub. Məsafədən idarə 
edilən silah qurğusunun gündüz və 
gecə görmə, müşahidə sistemi, lazer 
diapazonlu aşkarlama, məsafə ölçən 
cihazı, atəşi idarəetmə sistemi var. Bu 
qurğu ilə döyüş meydanı videogörüntü 
ilə izlənir və adi kompüter döyüş oyun-
larını xatırladan avtomatik nişanalma 
sistemi ilə hədəf qeydə alınaraq məhv 
edilir. 

əbir  ə  meşələrimi ə 
e il, əm ə 

ar enalımı a ır  
Ölkəmizin müdafiə sənayesinin 

müəssisələrinin birində istismar 
müddəti başa çatmış zirehli texnika 
da təmir və bərpa olunmaqla üzərində 
təkmilləşdirmə işləri aparılır. Əsaslı 
təmir olunaraq təkmilləşdirilən tex-
nikaların sırasında daha çox zireh-
li transportyorlar və BRDM döyüş 
kəşfiyyat maşınlarıdır. Təkmilləşdirilən 
BRDM-2 və BTR-lərin yeni, milli kod 
adları da var: “Bəbir-3” və “Bəbir-4” 
döyüş maşınları. Artıq onlarca zireh-
li transportyor müvafiq sifarişlər üzrə 
modernləşdirilərək silahlı qüvvələrin 
ayrı-ayrı qoşunlarına təhvil verilib. Bu 
döyüş texnikalarının bərpa işləri onla-
rın yenidən yaradılması qədər ciddi və 
əsaslı şəkildə aparılır. 

Müdafiə sənayemizin isteh-
sal etdiyi məhsulların sırasında 
yenilənərək istehsal olunduğu üçün 
sələflərindən xeyli fərqlənən silahlar 
çoxdur. Məsələn, ənənəvi silah he-
sab olunan müxtəlif çaplı minaatanları 
təkmilləşdirərək silah ustalarımız yeni, 
daha uzaq atış məsafəsi olan 60 və 
82 mm-lik minaatanlar yaradıblar. Sırf 
Azərbaycan istehsalı olan “Aşırım” 
minaatanları istifadədə daha rahat və 
uzaqvurandır. Lülənin önünə əlavə 
olunan xüsusi ucluq atışı daha rahat, 
çevik və məhsuldar edir. 

Azərbaycan istehsalı olan silah, 
sursat və döyüş vasitələrinin sırası 
artıq müxtəlif raket və aviabomba-
ların istehsalına qədər genişlənib. 

Cəbbəxanamızın üzərindən pərdəni 
tam götürməmək şərti ilə deyə bilərəm 
ki, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin mü-
vafiq müəssisəsində müxtəlif raketlərin 
istehsalı da artıq mənimsənib. Ayrı-ay-
rı ölkələrin bu sahədə təcrübəsindən 
yararlanan silah ustalarımız bu çətin 
və məsuliyyətli istehsalı da artıq real-
laşdırıblar... 

Azərbaycan müdafiə sənayesinin 
inkişafını təmin edən amillərdən 
ən əsası beynəlxalq əlaqələrin 
genişlənməsi, bir sıra ölkələrlə 
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsidir. 
Qazanılan uğurlarsa müəyyən za-
man fasilələri ilə dünyanın müxtəlif 
ölkələrində keçirilən müdafiə 
sərgilərində nümayiş etdirilir. 
Beynəlxalq müdafiə sənayesi sərgiləri 
ilk növbədə dünya ölkələrinin hərbi 
sənaye sahəsində əməkdaşlığının in-
kişafına, müxtəlif müqavilə və razılaş-
maların imzalanmasına meydan açır. 

Ölkəmizin hərbi sənayesinin, 
eləcə də dünya silah ustaları-
nın son illərdə əldə etdiyi uğurları 
göstərən tədbirlərdən bizim üçün 
ən əhəmiyyətlisi isə ilk dəfə 2014-
cü ilin sentyabr ayında paytaxtımız-
da keçirilən “ADEX-2014” müdafiə 
sənayesi sərgisi oldu. İki ildən bir 
-- 2016-cı, 2018-ci illərdə ADEX kod 
adı ilə keçirilən, ölkəmizin evsahibliyi 
etdiyi bu beynəlxalq müdafiə sənayesi 
sərgisinin dördüncüsü də 2020-ci ildə 
uğurla təşkil olunub. İndi gələn ilin 
sentyabrında ölkəmizin paytaxtında 
keçiriləcək 5-ci yubiley “ADEX-2024” 
beynəlxalq müdafiə sərgisinə hazırlıq 
işləri aparılır.

 Cəbbəxanamızın “mətbəxi” hər 
kəsə “yem” olmasın deyə, hələlik 
hamıya haqqında danışmaq müm-
kün olan silah, döyüş texnikası və 
vasitələrini ortaya qoyuruq. Ortada-
kı məxfilik pərdəsini qaldırmamaq 
şərti ilə. İndi Azərbaycan müdafiə 
sənayesinin 1000 adda və əslində, 
daha çox silah və hərbi sursat, 
müdafiə təyinatlı məmulatlar isteh-
sal etməsi qürurvericidir. Qürurluyuq 
və arxa cəbhəmizdən arxayınıq ki, 
haqq davamızı davam etdirməyə də, 
Vətənimizin etibarlı müdafiəsini təmin 
etməyə də tam qadir olan daxili hərbi 
sənaye potensialımız var. 

Ra i  RİB, “Xalq qəzeti”

Rusiyanın Kosmik Fəaliyyətlər üzrə Dövlət Korporasiyası “Roskosmos” Türkiyənin Hatay 
vilayətində yer qabığındakı nəhəng çatın orbitdən görüntüsünü nümayiş etdirib. Böyük çatı 
“Kanopus-V” peyki lentə alıb. Yerli sakinlər böyük çatın əmələ gəlməsinin güclü partlayış 
səsi ilə müşayiət olunduğunu bildiriblər. 

Zəlzələnin vahiməli üzü
Hatayda baş vermiş çatın böyüklüyü heyrət doğurur

Fevralın 6-da yerli vaxtla saat 04:17-də 
Türkiyənin Maraş şəhəri yaxınlığında yerləşən 
Pazarcık bölgəsində 7,7 bal gücündə zəlzələ 
baş verib. Təxminən, 42 aftoşok hesablanıb, 
ən güclülərinin maqnitudası 6,6 olub. Daha 
sonra 7,5 bal gücündə növbəti zəlzələ qeydə 
alınıb. Türkiyədə 29 mindən çox, Suriyada isə 
8 mindən çox insan həlak olub və bu rəqəmlər, 
yəqin ki, artacaq. Lakin bu, artıq EM-DAT 
məlumat bazasına daxil edilmiş 2015-2022-ci 
illər üçün 200 zəlzələdə ölənlərin ümumi sayın-
dan (təxminən, 21,800 nəfər) çoxdur. Bu 200 
zəlzələnin maddi ziyanı 96 milyard dollar təşkil 
edib. 

İndi mütəxəssislər deyirlər ki, niyə bir gündə 
baş verən zəlzələ əvvəlki yeddi ildə olduğun-
dan çox zərbə vurdu  Söhbət təkcə zəlzələnin 
güclü olmasında deyil. 7,7 bal gücündə (bu 
dəyər zəlzələnin ener isini xarakterizə edir) 
zəlzələ güclüdür, lakin rekord göstərici deyil. 
Yer kürəsində hər il eyni təkanlardan bir neçəsi 
baş verir. Onların heç də hamısı böyük itkilərə 
və dağıntılara səbəb olmur. Lakin bu dəfə yeral-
tı təkanlar əhalinin sıx məskunlaşdığı ərazilərə 
düşdü. Bundan əlavə, zəlzələlər yerli vaxtla 
saat 04:17-də, insanların çoxunun evlərində ol-
duğu vaxt baş verdi. Əgər hakimiyyət fəlakətin 
yaxınlaşmasını bir neçə gün və ya ən azı sa-
atlar öncədən bilsəydi və insanları binalardan 
çıxarsaydı, belə dəhşətli nəticənin qarşısını al-
maq olardı. Amma onların bu haqda məlumatı 
yox idi. Onilliklər boyu davam edən gərgin 
araşdırmalara baxmayaraq, alimlər hələ də 

qarşıdan gələn zəlzələnin gününü və saatını 
müəyyənləşdirə bilmirlər. 

Zəlzələnin eybəcər “üzü” özünü Hatayda da 
göstərdi. Belə ki, “Roskosmos”un təqdim etdi-
yi son peyk görüntüləri zəlzələnin nəyə “qadir” 
olduğunu bir daha insanlara xatırlatdı. Fevra-
lın 11-də Hatay vilayətinin Altınözü kəndində 
uzunluğu 200 metr, dərinliyi 30 metr olan 
nəhəng uçurumun yaranması ilə bağlı məlumat 
verildi. at kiçik bir kəndin yanındakı zeytun 
sahəsini ikiyə böldü. Yerli sakinlər bildirirlər ki, 
zəlzələ zamanı güclü partlayış səsi eşidiblər. 
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, səs yer qabığı-
nın çatlaması zamanı eşidilə bilərdi. Hataydan 
başqa Türkiyənin digər əyalətlərində də böyük 
çatlar qeydə alınıb. Bəzilərinin eni beş metrə 
çatır. Fotoşəkillərdən görünür ki, yer qabığının 
yerdəyişməsi magistralları, əslində, yaşayış 

binalarını ikiyə bölüb. Yerli Zəlzələ Tədqiqat 
İnstitutunun məlumatına görə, Türkiyənin ümu-
mi uzunluğu 300-350 kilometr olan böyük bir 
ərazisində bir neçə metr enində çatlar müşahidə 
olunur. Araşdırmalara görə, zəlzələ nəticəsində 
Ərəb tektonik plitəsi Anadolu plitəsinə nisbətən 
Şimal-Şərqdən Cənub-Qərbə təxminən, üç 
metr sürüşüb. Yəni, Türkiyə Suriyaya üç metr 
yaxınlaşıb. Adətən, litosfer plitələrinin ildə 3-30 
santimetr sürüşdüyü müşahidə edilir. 

Geologiya Mühəndisi Okan Tüysüz 
Türkiyə mətbuatına bildirib ki, bu cür coğra-
fi dəyişikliklər 6 bal və daha yuxarı olan hər 
zəlzələdə müşahidə oluna bilər. Geofizika üzrə 
magistr mühəndisi Ahmet Ercan isə düşünür 
ki, belə zəlzələlərdə bölgənin topoqrafiyası-
nın dəyişməsi  normaldır: “Bu cür dəyişikliklər 
hər zəlzələdən sonra mütləq müşahidə olunur. 
Sürüşmələr yaşanır, bağlar qopa bilir”. 

NASA da bildirib ki, Türkiyədə baş verən 
zəlzələ 1906-cı ildə San-Fransiskonu dağı-
dan seysmik hadisəyə çox bənzəyir. O zaman 
zəlzələnin ocağı da dayaz dərinlikdə olub, ener-
i yer qabığındakı bir sıra uzun çatlar boyunca 
səthə çıxıb. Məhz buna görə də, Türkiyə və 
Suriyada baş vermiş zəlzələ belə böyük dağın-
tılara səbəb olub. Alimlər bildirirlər ki, Türkiyədə 
baş verən zəlzələdən sonra təkrar təkanlar il 
boyu davam edə bilər. İndi seysmoloqlar gündə 
təxminən, 500 təkan qeydə alırlar. Onların 
gücü tədricən azalacaq, lakin mütəxəssislər 
bəzilərinin 5-6 bal gücünə çata biləcəyi barədə 
xəbərdarlıq edirlər. 

Türkiyədəki zəlzələ episentri quruda olan, 
dünyada indiyə qədər baş vermiş ən böyük 
on təkan arasında yer alıb. “Anadolu” agentliyi 
xəbər verir ki, bu barədə Kanadanın Britaniya 
Kolumbiyası əyalətindəki Viktoriya Universiteti-
nin seysmologiya professoru Edvin Nissen bil-
dirib. Onun sözlərinə görə, ən güclü zəlzələlər 
əsasən okeanlarda baş verir. Professor qeyd 
edib ki, fevralın 6-dakı zəlzələ Türkiyə tarixində 
1939-cu ildə baş vermiş zəlzələdən sonra ən 
ölümcülü olub. O zaman 30 mindən çox insan 
ölmüşdü. Seysmoloq əlavə edib ki, çox say-
da insanın ölümü ilə nəticələnən digər səbəb 
əlverişsiz şəraitdir. Yəni, aftoşokların gecə ya-
rısı və qışda baş verməsi faciənin miqyasını 
böyüdüb. 
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SSRİ-nin dağılmasından sonra Qırğızıstanla Özbəkistan 
sərhədində bir neçə mübahisəli ərazi qalmışdı. Həmin mübahisənin 
həll olunmaması ciddi təhlükə yaradırdı. Lakin bugünlərdə iki 
qonşu türk dövləti arasında mübahisəyə səbəb olan ərazidə 
sərhədin müəyyənləşdirilməsinə başlanılıb. Hər iki ölkənin 
mübahisə doğuran ərazidə sərhədi işarələməyə başlaması barədə 
məlumat verilir. Müqaviləyə əsasən, Qırğızıstan Kempir-Abad 
su anbarını Özbəkistana verəcək, bunun qarşılığında qırğızlar 
Qavasay adlı ərazini və bir sıra digər bölgələri alacaqlar. Ekspertlər 
sazişin bağlanmasını tarixi əhəmiyyətli hadisə hesab edirlər. 

Qırğızıstanla Özbəkistan 
arasındakı sərhədin uzunluğu 
təxminən, 1,3 min kilometrdir. 
SSRİ-nin dağılmasından son-
ra iki ölkə arasında mübahisəli 
bəzi ərazilər qalmışdı. 
Mübahisəli bölgələrdə əhalinin 
sıx məskunlaşması sərhədlərin 
müəyyənləşdirilməsini çətin-
ləşdirirdi. Ərazidə bəzi 
Özbəkistan bölgələri Qırğızıstan 
ərazisi ilə əhatə olunan anklav 
vəziyyətinə düşmüşdü. Buna, 
xüsusən, Kempir-Abad su anba-
rının ətrafındakı ərazilər daxil idi. 

ox vaxt orada qonşu küçələrdə 
müxtəlif millətlərin nümayəndələri 
yaşayırlar. Bu mübahisəli ərazilər 
üzərində vaxtaşırı münaqişələr 
də baş verirdi. Sonuncu təhlükəli 

vəziyyət 2016-cı ildə yaranmışdı. 
Belə ki, mübahisəli əraziyə hər 
iki ölkənin silahlı qüvvələrinin 
cəmləşməsi hərbi qarşıdurma 
təhlükəsini artırmışdi. Ancaq son-
ra tərəflər ərazidəki hərbi perso-
nalın sayının azaldılması ilə bağlı 
razılığa gəldilər.

2016-cı ilin sonunda Şavkat 
Mirziyoyev Özbəkistanın Pre-
zidenti seçildi və 2017-ci ildə, 
demək olar ki, onillik soyuqluqdan 
sonra Qırğızıstanla Özbəkistan 
arasında münasibətlər yenidən 
inkişaf etməyə başladı. Qarşı-
lıqlı ticarətin həcmi xeyli artdı və 
hakimiyyət sərhədlərin bölünməsi 
məsələlərinin müzakirəsini 
intensivləşdirdi. 2017-ci ilin sent-
yabrında  Mirziyoyev Bişkekdə 

oldu və sərhədin “dostluq 
sərhədi”nə çevrilməli olduğunu 
bəyan etdi. Elə həmin il tərəflər 
1,3 min kilometrlik sərhədin 1,1 
min kilometri barədə ilk razılaş-
malara nail oldular. Eyni zaman-
da, liderlər ilk dəfə olaraq bəzi 
mübahisəli ərazilərin sahibini 
müəyyənləşdirdilər. Belə ki, Qır-
ğızıstan qonşusuna Oş vilayətinin 
Aravan rayonundan torpaq 
sahəsini verdi, əvəzində isə Gül-
baar kəndi yaxınlığındakı torpaq-
ları aldı. Lakin mübahisəli 200 ki-
lometrlik sərhədlə bağlı sonuncu, 
ən çətin məsələ həll olunmamış 
qaldı. Dövlətlər su ehtiyatlarına 
çıxış üçün müzakirələr aparır, 
həmçinin çoxsaylı anklavların 

statusunu müəyyənləşdirməyə 
çalışırdılar.

2021-ci ildə iki dövlət belə ra-
zılığa gəldi ki, Özbəkistan Kem-
pir-Abad su anbarını alır, digər 
ərazilərdən isə imtina edir. La-
kin qırxız fəalları və sərhədyanı 
rayonların sakinləri buna qarşı 
çıxdılar. Onlar sakinlərin sudan 
məhrum olunduqlarını bildirərək 
müqavilədən imtina olunmasını 
tələb etdilər. Nəticədə rəsmi Biş-
kek danışıqları məhdudlaşdırdı 
və proses daha il yarım uzandı. 
Ancaq ötən il tərəflər yenidən 
müzakirələrə qayıdaraq prob-
lemin həllinə çalışdılar. Siya-
si analitiklərin sözlərinə görə, 
bu problemin həll olunması 

beynəlxalq səviyyədə tanınmış 
sərhədin müəyyən edilməsi ba-
xımından hər iki ölkənin nüfu-
zunu artıracaq və təhlükəsizlik 
səviyyəsini xeyli yüksəldəcək. 

Özbəkistan XİN-dən bildirirlər 
ki, məsələ üzrə işçi qrupun ilk ic-
lası fevralın 7-də Daşkənddə ke-
çirilib. Növbəti iclasin tarixi açıq-
lanmır, onun da yaxın vaxtlarda 
keçiriləcəyi vurğulanır. Həmçinin 
məlumat verilir ki, yanvarın so-
nunda tərəflər sərhədlərin delimi-
tasiyası prosesini başa çatdırıb-
lar, yəni sərhəd hissələrinin necə 
bölünməsi ilə bağlı, nəhayət, 
razılığa gəliblər. Razılaşmaya 
əsasən, Qırğızıstan təxminən 4,4 
min hektar ərazisi olan Kempir-

Abad su anbarının akvatoriyasını 
Özbəkistana verəcək və bunun 
müqabilində Qavasay adlanan 
19,7 min hektar ərazini, habelə 
əsasən qırğızların yaşadığı bir 
neçə otlaq və sərhəd kəndlərini 
alacaq. Eyni zamanda, ölkələr 
Kempir-Abad su anbarının su eh-
tiyatlarının birgə idarə olunması 
barədə razılığa gəliblər. Daşkənd 
Qırğızıstan vətəndaşlarının 
mal-qaralarını otardığı sahilya-
nı əraziləri su basmamaq üçün 
suyun səviyyəsini 900 metrdən 
yuxarı qaldırmamağı öhdəsinə 
götürüb. 

“Bütün mübahisəli torpaq 
sahələrinin 99 faizi bizə ve-
rilib. Sərhədin digər hissələri 
haqqında daha sonra məlumat 
verəcəyik. Bu xəbəri sevinclə 
qəbul edin, heç bir şikayətiniz 
olmayacaq, yalnız minnətdarlıq 
olacaq”,   deyə Qırğızıstan Pre-
zidenti Sadır aparov razılıq əldə 
etdikdən sonra sosial şəbəkədəki 
səhifəsində yazıb. Politoloqlar da 
bildirirlər ki, Qırğızıstan müxalifəti 
vəziyyəti qarışdırmağa, siyasi 
xal qazanmağa çalışır. Əslində, 

indiki razılaşmalar həm Bişkek, 
həm də Daşkənd üçün sərfəlidir. 
Siyasi müşahidəçilərin sözlərinə 
görə, Özbəkistan-Qırğızıstan 
münasibətlərində qıcıq doğuran 
mübahisənin aradan qaldırılması 
bütün Mərkəzi Asiya üçün ən mü-
hüm hadisədir. 

Ən əsası, iki türk dövləti ara-
sında mübahisəli məsələnin 
həll olunması Türk Dövlətləri 
Təşkilatının da daha səmərəli 
fəaliyyət göstərməsinə öz 
töhfəsini verəcək. ün-
ki üzv ölkələr arasında ərazi 
mübahisələrinin olmaması 
təşkilatın mühüm qərarların qəbul 
edilməsinə təsir göstərir. İki ölkə 
arasında ticarət dövriyyəsi kəskin 
artıb. Əgər 2016-cı ildə Qırğızıs-
tanla Özbəkistan arasında qar-
şılıqlı ticarətin həcmi 167 milyon 
dollar təşkil edirdisə, 2022-ci ilin 
sonuna 1,2 milyard dollara çatıb. 
Mübahisəli ərazilərin həll olun-
masından sonra iki türk dövləti 
arasında əməkdaşlığın daha da 
inkişaf edəcəyi gözlənilir.

ə i V,  
“Xalq qəzeti”

İki türk dövləti razılığa gəldi
Özbəkistanla Qırğızıstan ərazi mübahisəsinə son qoydular
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Müdafiəsi Nazirliyinin (ƏƏSMN) 
Dövlət Məşğulluq Agentliyinin 
(DMA) İdarə Heyətinin sədri Mus-
tafa Abbasbəyli və Latviya Respub-
likasının Rifah Nazirliyinin eyni adlı 
agentliyinin direktoru Evita Simso-
ne əməkdaşlıq istiqamətlərinə dair 
Fəaliyyət Planı imzalayıblar. 

Dövlət Məşğulluq Agent-
liyinin fəaliyyət istiqamətləri, 
son illər məşğulluq sahəsində 
aparılan islahatlar, rəqəmsal 

məşğulluq xidmətlərinin qurulması 
istiqamətində əldə olunan nailiyyətlər 
barədə məlumat verilib. Həmçinin 
“Əmək və Məşğulluq” altsisteminin 
“ DDA A ards” müsabiqəsində “İlin 
Rəqəmsal Layihəsi” nominasiyası 
üzrə qalib elan edildiyi qeyd olunub.

Evita Simsone rəhbərlik etdi-
yi qurumun 17 əsas missiya üzrə 
fəaliyyət göstərdiyini və Fəaliyyət 
Planına uyğun həyata keçiriləcək 
əməkdaşlığın faydalı olacağını bil-
dirib.

Qeyd edilib ki, Fəaliyyət Planına 
əsasən, iki qurum arasında 2023-cü 
ildə sosial cəhətdən həssas qrup-
dan olan vətəndaşların məşğulluq 
imkanlarının genişləndirilməsi, 
gənclər arasında işsizliyin qarşısının 
alınması üzrə təcrübə mübadilələri 
həyata keçiriləcək. Həmçinin 

gənclərin əmək bazarına inteq-
rasiyasına dəstək məqsədli birgə 
layihələr, təlimlər, seminarlar təşkil 
ediləcək, əmək bazarı proqnozları-
nın hazırlanması istiqamətində birgə 
iş aparılacaq.

 xi mə  in e i  ü rə 
i mə lən irmə ə birinci er

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 
“ASAN xidmət indeksi” üzrə  2022-ci 
il qiymətləndirməsinin nəticələrini 
açıqlayıb. Nazirlik və ƏƏSMN 

“ASAN xidmət indeksi” üzrə yeni 
qiymətləndirmədə əvvəlki dövrlər 
üzrə nəticələrini daha da artıra-
raq 88 faiz nəticə ilə birinci yerdə 
qərarlaşıb. 

Xatırladaq ki, 2019-cu ilə dair 
qiymətləndirmədə 20-ci yerdə olan 
nazirlik 2020-ci il üzrə 5-ci yeri, 2021-
ci il üzrə 2-ci yeri, builki açıqlanan 
yeni qiymətləndirmədə isə ilk yeri 
tutub. Bu nailiyyət nazirlik tərəfindən 
əhaliyə xidmətlərin keyfiyyətinin ar-
tırılması, o cümlədən “ASAN xidmət 
indeksi” üzrə qiymətləndirmənin 
aparıldığı istiqamətlərdə son illər 
həyata keçirilmiş  ardıcıl islahatların 
növbəti uğurlu nəticəsidir.

“ASAN xidmət indeksi” üzrə 
qiymətləndirmə BMT tərəfindən 
yüksək dəyərləndirilib. Qurumlar 
tərəfindən mövcud istiqamətdə hər 
ötən il əvvəlki ildən daha yüksək 

nəticələrin əldə olunduğu bildirilib. 
Qeyd edək ki, Dövlət Xidmətlərinin 
Elektron Reyestrinə daxil edil-
miş xidmətlərin “ASAN xidmət in-
deksi” üzrə parametrlər əsasında 
qiymətləndirilməsi Prezident İlham 
Əliyevin 2014-cü il 11 sentyabr tarixli 
fərmanına əsasən aparılır. 

Qiymətləndirilmənin keçiril-
məsində əsas məqsəd dövlət 
xidmətləri haqqında məlumatların 
vahid mənbədə toplanması və 
sistemləşdirilməsi, xidmətlərin 
göstərilməsində təkrarlığın aradan 
qaldırılması və yeni növ xidmətlərin 

yaradılması yolu ilə bu sahədə 
idarəetmənin çevikliyinin təmin 
edilməsi, xidmətlər üzrə təhlil və 
proqnozlaşdırma imkanlarının artı-
rılmasıdır.

 ər ri ə ə i 
ərmə ə a ır ır

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 
(DSMF) və Tibbi Ərazi Bölmələrini 
İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) arasında 
əməkdaşlığa dair Anlaşma Memo-
randumu imzalanıb. Memoranduma 
əsasən ünvanlı dövlət sosial yardı-
mı təyin edilmiş aztəminatlı ailələrin 
üzvləri icbari tibbi sığorta üzrə 
Xidmətlər Zərfinə daxil olan tibbi 
xidmətlərdən yararlana biləcəklər. 

DSMF-nin İdarə Heyətinin sədri 
Himalay Məmişov aztəminatlı 
ailələrin rifahında mühüm rola malik 
olan ünvanlı sosial yardım proqra-
mının icrası barədə məlumat verib. 
Bildirib ki, 2022-ci ildə 60 mindən 
çox ailə üzrə 300 minədək şəxs bu 
proqramla əhatə olunub, ünvan-
lı sosial yardımın hər ailəyə düşən 
orta aylıq məbləği ötən il daha 40 
faiz artaraq 392 manata çatıb. Bu 
əməkdaşlıq sənədi ünvanlı yardım 
təyin edilən ailələrin zəruri tibbi 
müayinə xidmətləri ilə təminatında 
mühüm dəstək rolunu oynayır. 
Xidmətlərə ehtiyacları yarandıqda 
DSMF tərəfindən TƏBİB-ə təqdim 
edilən məlumatlar əsasında həmin 
ailələrin üzvlərinə sözügedən tibbi 
xidmətlər göstəriləcək.

TƏBİB-in icraçı direktoru Vüqar 
Qurbanov ötən il ərzində qurumun 
tabeliyində olan tibb müəssisələri 
tərəfindən əhaliyə 44 milyon 13 min 
303 xidmət göstərildiyini bildirib. O, 
xidmət göstərilən şəxslərin sayının 
əvvəlki illərə nisbətən artdığını, ötən 
il isə 4 milyon 557 min təşkil etdiyini 
bildirib. 

Qeyd edilib ki, imzalanan me-
moranduma əsasən fond tərəfindən 
təqdim edilmiş siyahılar əsasında 
TƏBİB-in tabeliyindəki tibb 
müəssisələri ünvanlı yardım təyin 
edilən ailələrin ümumi müayinə və 
yoxlanışları, habelə laborator, instru-
mental və digər tibbi müayinələrinə 
zəruri dəstəyi göstərəcək. 

e ni  ərba can a 
a arılan ial  

i la a lar an a ır
Beynəlxalq Pensiya və Sosial 

Fondlar Assosiasiyasının “Vestnik” 
urnalı Azərbaycanda son illər aparı-
lan sosial islahatlardan, bu islahatla-
rın uğurlarından bəhs edən məqalə 
dərc edib. 

Məqalədə ölkəmizin sosial 
müdafiə sisteminin təkmilləşdirilməsi 
və gücləndirlməsi sahəsində atı-
lan addımlar qeyd olunur. Həmçinin 
Azərbaycanla digər ölkələr ara-
sında sosial sahədə əməkdaşlıq 
əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün 
yeni sənədlərin imzalanmasından, 
ölkəmizin pensiya sistemindəki in-
novativ yeniliklərdən, Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 
tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə 
Fondunun qazandığı beynəlxalq mü-
kafatlardan bəhs edilir.

ş i  12  şəx  üçün eşə 
r ları əş il e ilib

Dövlət Məşğulluq Agentliyi 
tərəfindən ötən ay 12 özəl tədris 
müəssisəsində müxtəlif istiqamətlər 
üzrə peşə kurslarına start verilib. 
İT üzrə texniki dəstək mütəxəssisi, 
insan resursları mütəxəssisi, mü-
hasib, ərzaq və qeyri-ərzaq mal-
ları satıcısı, nəzarətçi-xəzinədar, 
təmirçi-çilingər, həyat fəaliyyətinin 
təhlükəsizliyi mühəndisliyi və s. 
peşələr üzrə təşkil olunan kurslara 
125 işsiz şəxs cəlb olunub.

Qeyd edək ki, kurs müddətində 
müdavimlərə nəzəri və praktiki 
biliklər tədris olunur. Kursları uğur-
la bitirən şəxslərin məşğulluğuna 
dəstək göstəriləcək.

ərba can a məş ll a 
ə ə  la i ə i ran a

İmişli və Beyləqanda Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
və Dünya Bankının birgə icra etdiyi 
“Azərbaycanda məşğulluğa dəstək” 
layihəsi çərçivəsində tədbirlər keçi-
rilib. 

Qeyd olunub ki, layihənin 
məqsədi ən yaxşı təcrübələr 
əsasında özünüməşğulluq proq-
ramının genişləndirilməsi və iş-
siz şəxslərin özünüməşğulluq 
fəaliyyəti əsasında kiçik biznes im-
kanlarına sahib olmalarına dəstək 
göstərməkdir. 

Layihə çərçivəsində öz biznesini 
qurmaq istəyən şəxslərə müvafiq 
tövsiyələr verilib və iştirakçıları ma-
raqlandıran suallar cavablandırılıb. 
Həmçinin layihə və təqdim edilən 
biznes zərflərini əks etdirən çap ma-
terialları paylanıb.

Qeyd edək ki, “Azərbaycanda 
məşğulluğa dəstək” layihəsi üzrə 
22 min işsiz şəxsin kiçik biznesə çı-
xışına imkan yaradılması nəzərdə 
tutulub və onlardan artıq bir hissəsi 
layihənin dəstəyi ilə kiçik bizneslərini 
qurub. Layihəyə cəlb olunanlar üçün 
ilkin mərhələdə biznes təlimlər təşkil 
olunur. Təlimlərin sonunda keçirilən 
qiymətləndirmə prosesində biznes 
planlarını müdafiə edən şəxslərə is-
tehsal və xidmət sahələri üzrə ava-
danlıqlar verilir.

Sosial müdafiə yenilikləri

Fövqəladə tibbi yardım qrupları yaradılır

Azərbaycanda fövqəladə hallar zamanı təcili tibbi yardım komandaları yaradılır. Bu 
mövzu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyində (TƏBİB) müzakirə edilib.

TƏBİB-in İcraçı direktoru Vüqar Qurba-
nov Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) 
Təcili Tibbi Yardım Komandasının (TTYK) 
missiyası ilə görüşüb. Bildirilib ki, TTYK 
təşəbbüsünün əsas məqsədi fəlakət, epide-
miya və fövqəladə hallar baş verən zaman 
yaxşı təlim keçmiş kadrlar tərəfindən əhalinin 
təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Fövqəladə 
hallar baş verdikdə TTYK şəbəkəsi xəstələrin 
müalicəsi, təcili tibbi yardım təminatçılarına 
təlimlərin verilməsi, onlara nəzarət, koordi-
nasiyanın gücləndirilməsi, keyfiyyətin təmin 
edilməsi üçün əsas prinsip və standartlara 
riayət edilməsini təşkil edir.

Qeyd edilib ki, TTYK təşəbbüsü 2010-cu 
ildə Haitidə baş vermiş dağıdıcı zəlzələdən 
sonra yaradılıb və sürətlə fövqəladə hallar 
zamanı təcili yardım göstərmək üçün təlim 
keçmiş və hazırlanmış ixtisaslı tibbi qrupların 
əhəmiyyətli bir şəbəkəsinə çevrilib. İndiyədək 
ÜST tərəfindən 37 beynəlxalq komanda 
təşkil edilib, daha 100-ə yaxın komanda ha-
zırda fövqəladə hallarda tibbi yardımın ən 
yüksək standartlarına cavab vermək üçün 
təsnifat prosesindən keçir.

Tədbirdə ÜST-nın Avropa Regional Ofi-

sinin Səhiyyədə Fövqəladə Hallar Proqra-
mının tərəfdaşlıq üzrə məsul nümayəndəsi 
Oleq Storoşenko da iştirak edib. Bildi-
rib ki, TTYK fövqəladə hallar səbəbindən 
səhiyyə sahəsində yaranan tələbatlar üzrə 
müvəqqəti tibbi yardım imkanlarını təmin 
edir. Həkimlər, tibb bacıları, paramediklər və 
köməkçi tibbi heyətdən ibarət olan bu briqa-
dalar müxtəlif dövlətləri, qeyri-hökumət, hərbi 
və beynəlxalq təşkilatları təmsil edə bilərlər.

Vüqar Qurbanov Türkiyədə baş 
verən zəlzələ nəticəsində çoxsaylı in-
san tələfatından və yaralıların olmasın-
dan təəssüfləndiyini deyib. O, dünyada 
baş verən bu cür fövqəladə hallar zamanı 
təkmilləşdirilmiş və düzgün koordinasiya 
edilmiş təcili yardımın önəmini vurğula-
yıb. ÜST-nın fövqəladə hallar zamanı təcili 
yardım briqadalarının hazırlanması ilə 
bağlı missiyasının əhəmiyyətini qeyd 
edib. Fövqəladə hallar zamanı çevik və 
təxirəsalınmaz tibbi reaksiyalar verilməsinin 
əsas rol oynadığını, aidiyyəti dövlət qurum-
ları ilə birgə əməkdaşlığın və beynəlxalq 
təcrübənin öyrənilməsinin gələcək fəaliyyət 
üçün əvəzsiz rolunu diqqətə çatdırıb.

Pensiyalar  
14,7 faiz artırıldı
1,1 milyon pensiyaçıya artımlar üçün 
illik 728 milyon manat xərclənəcək

Azərbaycan minimum və orta aylıq pensiya göstəricilərinin Alıcılıq Qabiliyyəti Pariteti 
əsasında hesablanmış beynəlxalq dollar ifadəsində MDB ölkələri və Gürcüstan üzrə 
sıralamada ilk yeri tutmaqda davam edir. Minimum və orta aylıq pensiyanın nominal 

məbləğlərinə görə isə həmin sıralamada ikinci yerdədir. Azərbaycanda aparılan hər bir sosial 
islahat paketinin mühüm tərkib hissələrindən biri də pensiyaçıların sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsidir. Dövlət başçısının tapşırığına əsasən, son beş ildə artıq 4 islahat paketi 
icra olunub ki, bu islahatlar çərçivəsində digər sosial ödənişlər kimi, pensiyalarda da davamlı 
artımlara nail olunub. Prezident İlham Əliyevin “Əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi 
haqqında” 10 fevral 2023-ci il tarixli sərəncamı pensiyaçıların sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi istiqamətində atılan ardıcıl addımların davamı, onların rifahının təminatına 
yönələn növbəti dəstəkdir. 

Sərəncamla, 2023-cü il 1 yan-
var tarixinədək təyin edilmiş pensiyalar 
Dövlət Statistika Komitəsinin təqdim etdiyi 
məlumata əsasən, 2022-ci il üzrə orta aylıq 
nominal əməkhaqqının illik artım tempinə uy-
ğun olaraq 14,7 faiz indeksləşdirilməklə bu 
ilin yanvar ayından etibarən artırılır.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Na-
zirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr və kommuni-
kasiya şöbəsindən bildiriblər ki, yanvar ayı-
nın artımı fevral ayının pensiyası ilə birgə 
veriləcək. Belə deyək, məsələn, vətəndaşın 
pensiyası 400 manatdırsa, bu məbləğ cari il 
yanvarın 1-dən 14,7 faiz, başqa sözlə, 58,8 
manat artırılmaqla 458,8 manata çatdırıla-
caq. Yanvar ayının 58,8 manat artımı da fev-
ral ayında veriləcək.

Yeri gəlmişkən, sərəncama uyğun olaraq, 
ümumilikdə, 1 milyon 100 min pensiyaçını 
əhatə edən bu yeni artımlar üçün illik əlavə 
olaraq 728 milyon manat vəsait ayrılıb.

Yeni qanunla bu ilin əvvəlindən pensiya 
artımı sahəsində vahid indeksasiya metodu-
na keçilməsi hər il indeksləşdirmə əsasında 
pensiya artımının ilk dəfə olaraq bütün növ 
pensiyalara şamil olunmasına imkan verib. 
Növbəti illərdə də bütün növ pensiyaların 
indeksasiya metodu ilə artırılması davam 
etdiriləcəkdir. Beləliklə, hazırkı artım həm 
ümumi əsaslarla pensiya təyin olunmuş, 
həm də qulluq sta ına görə əlavə alan pensi-
yaçılara (pensiyaçı hərbi qulluqçular, hüquq-
mühafizə orqanları əməkdaşları və digər bu 
kimi pensiya alanlar) şamil olunacaqdır.

Xatırladaq ki, bundan əvvəl ötən il pen-
siyaçılara ödənilən maddi yardımlar 2023-
cü ilin əvvəlindən onların pensiyalarının 
tərkibinə daxil edilib. Maddi yardım daxil 
edilərək artırıldıqdan sonra yaranan pensi-
ya məbləği bu dəfə indeksləşdirilərək artı-
rılır. Məsələn, 2022-ci ildə ayda 800 manat 
pensiya və onun 10 faizi miqdarında (80 ma-
nat) maddi yardım almış hərbi qulluqçunun 
pensiyası tərkibinə bu ilin əvvəlindən həmin 
80 manat daxil edilib və yaranan 880 manat 
pensiya məbləği bu dəfə indeksləşdirilərək 

14,7 faiz (129,36 manat) artırılmaqla 1009,36 
manata yüksəlir.

Sərəncamla tətbiq edilən indeksasi-
ya üzrə artım 2022-ci il üzrə orta inflyasiya 
dərəcəsini (13,9 faizi) üstələyir. Eyni zaman-
da, sərəncamla istehlak qiymətləri indeksinin 
ötən il üzrə illik səviyyəsinə uyğun olaraq sı-
ğortaolunanların fərdi hesablarındakı pensi-
ya kapitalları da 13,9 faiz indeksləşdirilməklə 
artırılır. Bu da əmək müqaviləsi əsasında 
işləyən şəxslərin fərdi hesablarındakı 
pensiya kapitalının təkcə hər ay onların 
əməkhaqlarından sosial sığorta ayırma-
ları ilə deyil, həmçinin hər ilin əvvəlində 
dövlət tərəfindən indeksləşdirmə əsasında 
da mütəmadi artmaqda olduğunu göstərir. 
Yeni artımdan sonra pensiyaların orta aylıq 
məbləği 423 manata, o cümlədən yaşa görə 
pensiyaların orta aylıq məbləği 456 manata 
çatacaq.

Qeyd edək ki, pensiyaların 
indeksləşdirilərək artırılması elektron sis-
tem üzərindən avtomatik şəraitdə həyata 
keçiriləcək, hər hansı sənəd təqdim etməyə, 
müraciət etməyə ehtiyac qalmayacaq.

,  və ərba can ə i ə i
 əncir i emi  

əlimlər avam e ir
Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi 

ilə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 
(ÜST) həyata keçirdiyi COV D-19 
əleyhinə vaksinasiyaya dəstək 
layihəsi çərçivəsində soyuq zəncir 
sistemi avadanlıqları – peyvənd soyu-
ducularına texniki baxış ilə bağlı təlim 
keçirilib. ÜST-nin Azərbaycandakı 
nümayəndəliyindən bildiriblər ki, Bakı, 
Gəncə və Qəbələdə yerləşən gigiye-
na və epidemiologiya mərkəzlərində 
istehsalçı şirkət olan “Vestfrost” 
ilə birlikdə  təşkilat tərəfindən 
düzənlənmiş  edilən onlayn təlimdə 
təcrübəli ustalardan ibarət texniki 
heyət, həmçinin ölkə üzrə texniki peşə 
məktəblərinin tələbələri iştirak ediblər.

Peşə Təhsili  üzrə  Dövlət Agent-
liyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində təşkil 
edilən təlimin iştirakçıları cihazla-
ra baxışla   bağlı  ümumi  məlumat, 
onların texniki parametrləri, əsas 
komponentlər və alətlər, mühərrikin 
istismarı, ehtiyat hissələrin 
dəyişdirilməsi və texniki dəstək haq-
qında məlumat alaraq əyani vasitələrlə 
tanış olublar. Daha öncə sözügedən 
layihə çərçivəsində soyuq zəncir siste-
mi avadanlıqlarının düzgün istifadəsi 
ilə bağlı peyvənd məntəqələrində 
çalışan tibb işçiləri üçün təlim də ke-
çirilib. Ölkədə həm COV D-19, həm 
də rutin peyvəndlərin saxlanması və 
daşınması üçün ÜST tərəfindən so-
yuq zəncir sisteminin gücləndirilməsi 
istiqamətindəki dəstək tədbirləri da-
vam etdirilir.

e nəlxal  əcili ibbi  
ar ım bri a aları  

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 
(ÜST) missiyası Azərbaycanda 

beynəlxalq təcili tibbi yardım 
 briqadalarının (BTTYB) yaradılma-
sı ilə əlaqədar ölkəyə səfər edib. 
Fövqəladə hallarda əhaliyə təcili tibbi 
yardım xidməti göstərən bu briqa-
dalar həm qlobal səviyyədə, həm də 
ölkə daxilində səfərbər olaraq dövlətə 
səhiyyə sahəsində dəstək göstərə 
biləcək potensiala sahib olacaq. Bri-
qadaların yerli kadrlardan təşkil olun-
ması nəzərdə tutulur.

ÜST-nin Azərbaycandakı 
nümayəndəliyinin verdiyi xəbərə 
görə, 2 gün davam edən missiya-
nın iştirakçıları ÜST-nin BTTYB üzrə 
eksperti orge Salamanka, təşkilatın 
səhiyyədə fövqəladə hallara hazırlıq 
və cavab tədbirlərinin hazırlanması-
na dair Cənubi Qafqaz ölkələri üzrə 
Mərkəzinin rəhbəri Vasili Esenama-
nov və BTTYB Təşəbbüsü üzrə baş 
məsləhətçi Nuran Higgins ölkə ofi-
sini və bir sıra dövlət qurumlarında 
görüşlər keçiriblər.

Təşkilatın Azərbaycandakı 
nümayəndəsi Hande Harmancı və 
ölkə ofisinin əməkdaşlarının da iştirakı 
ilə Səhiyyə Nazirliyi, Fövqəladə Hal-

lar Nazirliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrini 
İdarəetmə Birliyində keçirilən 
görüşlərdə tərəflər bildirib ki, bu bri-
qadaları yaratmaqda əsas məqsəd 
fəlakətlər, epidemiyalar və fövqəladə 
hallar zamanı ÜST-nin texniki dəstəyi 
ilə təlim almış qrup tərəfindən hadisə 
yaranan kimi hökumətə və əhaliyə 
təcili tibbi yardım göstərilməsində 
dəstək olmaqdır. Müzakirələrdə 
BTTYB-nin ÜST-nin standartlarına 
uyğun hazırlanması, sertifikatlaşdı-
rılmadan keçməsi, beynəlxalq status 
alma prosesi, habelə dövlət qurum-
larına ÜST tərəfindən lazımi dəstəyin 
göstərilməsi və digər məsələlərə dair 
fikir mübadiləsi aparılıb.

Görüşlərin nəticəsində BTTYB-nin 
yaradılması üzrə İşçi Komitənin tərkibi 
müəyyənləşdirilib. Belə ki, adıçəkilən 
dövlət qurumları tərəfindən koor-
dinatorlar təyin olunub. Missiyanın 
səfərinin son günündə İşçi Komitənin 
dəyirmi masa ətrafında görüşü keçi-
rilib və yardım briqadalarının forma-
laşdırılması üzrə yol xəritəsi müəyyən 
olunub.

i a n işaf an ı ilə 
əmə aşlı

Asiya İnkişaf Bankının 
(AİB) Azərbaycandakı daimi 
nümayəndəliyinin rəhbəri xanım 
Kəndis Makdeyqan ilə görüşdə 
səhiyyə naziri Teymur Musayev AİB ilə 
səmərəli əlaqələrdən danışıb, regional 
əməkdaşlığın inkişafını qeyd edib.

Rəqəmsal texnologiyalardan 
istifadənin səhiyyə sistemində apa-
rılan islahatların əsasını təşkil etdiyi-
ni diqqətə çatdıran nazir bu sistemin 
təkmilləşdirilməsinin, xüsusilə də 
rəqəmsallaşmasının və insan kapi-
talının inkişaf etdirilməsinin ölkəmiz 
üçün prioritet məsələ olduğunu bil-
dirib. Onun sözlərinə görə, Asiya 
İnkişaf Bankı ilə müxtəlif sahələrdə 
əməkdaşlıq ölkəmizdə qabaqcıl 
beynəlxalq təcrübənin tətbiqi baxımın-
dan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

AİB-nin Azərbaycandakı daimi 
nümayəndəliyinin rəhbəri ölkəmizin 
səhiyyə sistemində aparılan islahatla-
rın dəstəkləndiyini vurğulayıb. Kəndis 
Makdeyqan, həmçinin qeyd edib ki, 
bu il Asiya İnkişaf Bankı tərəfindən 
Azərbaycanla 2024–2028-ci illər 
üçün Ölkə Tərəfdaşlığı Strategiyası 
(ÖTS) hazırlanacaq. Onun sözlərinə 
görə, bu sənəd AİB–Azərbaycan 
tərəfdaşlığının uzunmüddətli 
prioritetlərini, o cümlədən səhiyyə 
sektorunda əməkdaşlığı müəyyən 
edəcək.

Görüş zamanı ÖTS-nin növbəti 
dövrü ərzində potensial əməkdaşlıq 
sahələrinə dair fikir mübadiləsi apa-
rılıb, eyni zamanda, ölkəmizdə 
rəqəmsal səhiyyənin inkişafı üzrə 
əməkdaşlıq müzakirə edilib.
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qarșı “köçürülmə” xəyanəti 

Sovet hakimiyyəti dövründə azərbaycanlıların Ermənistandan 
təqib edilməsi, sıxışdırılıb çıxarılması açıq-gizli formalarada fasiləsiz 
olaraq davam etmişdir. Bu proses İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı 
1948–1953-cü illərdə SSRİ-də  dövlət siyasəti səviyyəsində amansızlıqla 
gerçəkləşdirilmişdir. Qərbi Azərbaycanın 100 min əhalisinin Ermənistan 
SSR-dən Azərbaycan SSR-in Kür–Araz ovalığına köçürülməsi barədə SSRİ 
Nazirlər Sovetinin 23 dekabr 1947-ci il tarixli həmin qərarı daşnakxislət 
A.Mikoyanın planı əsasında İ.Stalinin imzası ilə qəbul edilmişdi. 

Azərbaycanda sovet hakimiy-
yətinin qurulmasından sonra 
ermənilərin ərazi iddiaları daha 
kəskin forma almışdı. 1920-ci ilin 
axırlarında Ermənistanda Sovet 
hakimiyyəti qurulduqdan sonra 
ermənilər əsrlərlə arzusunda olduq-
ları Zəngəzuru çox asanlıqla ələ 
keçirnişdilər. Hələ Xalq Cümhuriyyəti 
dövründə Zəngəzura çoxsaylı hərbi 
həmlələr edən ermənilər buna tam 
nail ola bilməmişdilər. ünki həm 
yerli özünümüdafiə qüvvələri, həm 
də Cümhuriyyət ordusunun silahlı 
birləşmələri Zəngəzurun itirilməsinin 
qarşısını almağa çalışmışdı.

Lakin bolşeviklər hakimiyyəti 
zorakı yolla ələ aldıqdan sonra mil-
li ordu buraxılmış, yerli əhalidən isə 
silah-sursat müsadirə olunmuşdu. 
Zəngəzur isə Stalinin bir bəyanatı 
ilə Ermənistana bağışlanmışdı. 
Daşnak hakimiyyətinin davamçıları 

bununla kifayətlənməyib Qarabağ 
və Naxçıvana da göz dikmişdilər. O 
zamankı bolşevik rəhbərliyi Lenin 
başda olmaqla ermənilərin tərəfində 
idi. Həmin vaxt tarixi Azərbaycan 
torpağı olan Qarabağa və Naxçı-
vana erməni iddialarının qarşısı-
nı Nəriman  Nərimanov çətinliklə 
almışdı. 1922-ci ildə Nərimanov 
Moskvaya yüksək vəzifəyə aparıl-
dıqdan sonra Dağlıq Qarabağ adlı 
muxtar vilayət yaradılmışdı. Ancaq 
ermənilərin Azərbaycana torpaq 
iddiası bununla da bitməmişdi və 
müxtəlif  hiylə və xəyanətlərlə da-
vam etdirilmişdi.

 Dünya müharibəsi illərində 
ermənilərin torpaq iddiaları yeni 
məcraya qədəm qoymuşdu. 1943-
cü ildə müttəfiq dövlətlərin Tehran 
konfransı zamanı İrandakı erməni 
diasporu yaranmış fürsətdən 
istifadə edərək SSRİ xarici işlər 
komissarı V.Molotovun vasitəsi 
ilə İ.Stalindən İranda yaşayan 
ermənilərin Sovet Ermənistanına 
köçürülməsinə icazə verməyi xahiş 
etmişdi. 1945-ci ilin aprelində bütün 
dünya ermənilərinin ali patriarx-ka-
talikosunun müavini Georgi eorok-
yan isə ərizə ilə İ. Stalinə müraciət 
edərək dünya ermənilərinin 
müqəddəs dini mərkəzi olan 
Eçmiədzin  monastrının fəaliyyətinə 
icazə verilməsi və bununla bağlı 
tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün 
razılıq istəmişdi. Onun məktubuna 
İ.Stalin aprelin 19-da öz dəst-xətti 
ilə belə bir dərkənar qoymuşdu: 
“Razıyam. SSRİ Xalq Komissarları 
Sovetinin sədri İ.Stalin”. Şübhəsiz 
ki, burada da əsas məqsəd xristian-
qriqorian kilsəsinin sıravi ermənilər 
üzərində təsirindən istifadə edərək 
xaricdən gətirilən erməniləri Qərbi 

Azərbaycanda yerləşdirmək, say üs-
tünlüyünü onların xeyrinə dəyişmək 
idi.

Beləliklə, 1945-ci ilin noyabrında 
heç bir əsaslı səbəb göstərilmədən 
Ermənistan K(b)P MK-nın birinci ka-
tibi Q.Arutyunov İ.Stalinə məktubla 
müraciət edir. O, bu  məktubunda 
Dağlıq Qarabağı Ermənistan 
SSR-ə birləşdirmək xahişini belə 
əsaslandırır ki, guya, Dağlıq Qa-
rabağ Ermənistan iqtisadiyyatı ilə 
sıx bağlıdır. Həmin məktubu oxu-
yan Stalin onu Malenkova ünvan-
layır. O, isə öz növbəsində cavab 
üçün Azərbaycan SSR rəhbərliyinə 
göndərir. 

O vaxt Azərbaycanda 
hakimiyyətdə olan MK-nın birinci 
katibi Mircəfər Bağırov 10 dekabr 
1945-ci il 330 nömrəli məktubunda 
Ümumittifaq Kommunist Partiyası 
Mərkəzi Komitəsinin katibi G. Ma-

lenkova bildirir ki, Dağlıq Qarabağ 
tarixi və əzəli Azərbaycan torpa-
ğıdır və lakin Şuşa istisna olmaqla 
ermənilərin bu istəyinə bir şərtlə 
razı olmaq olar: Ermənistan SSR, 
Gürcüstan SSR və Dağıstan MSSR-
də əsasən azərbaycanlılar yaşa-
yır. Azərbaycanla həmsərhəd və 
tarixən ölkəmizin ayrılmaz hissəsi 
olan həmin ərazilər də Azərbaycan 
SSR-ə qaytarılsın. 

M. Bağırov, şübhəsiz ki, 
Zəngəzur, Göyçə, Dərələyəz, Bor-
çalı və Dərbənd əyalətlərini nəzərdə 
tuturdu. Azərbaycan rəhbərliyinin 
prinsipial və haqlı arqumentindən 
sonra ermənilərin bu cəhdinin 
qarşısı alınmışdı. Lakin erməni 
başbilənləri öz məkrli niyyətlərini 
həyata keçirmək üçün başqa bir 
hiyləyə əl atdılar. Belə ki, “türksüz 
Ermənistan” yaratmaq planını hədəf 
götürən erməni hakim dairələri yaxşı 
anlayırdı ki, azərbaycanlıların kom-
pakt yaşadığı rayonlarla bu planı 
həyata keçirmək mümkün olmaya-
caq. Ona görə də SSRİ rəhbərliyinə 
növbəti məktub ünvanladılar. Onlar 
bu dəfə Dağlıq Qarabağ məsələsini 
arxa plana keçirərək xaricdən öz 
“yurd”larına dönən erməniləri qəbul 
etmək və yerləşdirmək təklifini önə 
çəkdilər. 

Bu dəfə onların hiyləsinin qarşı-
sını almaq heç cür mümkün olmur. 
Erməni hakim dairələri bildirirdilər 
ki, guya, xaricdən “vətənlərinə” 
köç edən erməniləri yerləşdirmək 
üçün Ermənistanda torpaq çatışmır. 
Azərbaycanın Kür–Araz ovalığının 
pambıq əkilən rayonlarında isə işçi 
qüvvəsi yetərli deyil. Ermənistandakı 
azərbaycanlı əhalinin həmin əraziyə 
köçürülməsi bütün bu problemləri 
asanlıqla həll edər. Həm ermənilərin 

yerləşməsi məsələsi həll olunar, həm 
də pambıq rayonları işçi qüvvəsi ilə 
təmin olunar.

Göründüyü kimi, Stalin re i-
mi zamanı bu cür arqumentlərlə 
bəzədilmiş təklifin qarşısında etiraz 
etmək çətin olduğundan Mircəfər Ba-
ğırov bununla razılaşmağa məcbur 
olur. Beləliklə, bu müraciətə cavab 
olaraq 1947-ci il dekabr ayının 23-
də “Ermənistan SSR-dən kolxozçu-
ların və başqa azərbaycanlı əhalinin 
Azərbaycan SSR-in Kür–Araz ova-
lığına köçürülməsi haqqında” SSRİ 
Nazirlər Soveti İ.Stalinin imzası ilə 
qərar qəbul edir. 

Əlbəttə, məsələnin ciddiliyinə 
və pərdəarxası məqamlarına diqqət 
yetirsək, bu qərarın Azərbaycan 
türklərinə qarşı edilmiş ən mənfur 
cinayətlərdən biri olduğu qənaətinə 
gələrik. ünki, burada məqsəd, 
təbii ki, “xaricdən gələn ermənilərin 
yerləşdirilməsi və yaxud Kür–Araz 
ovalığındakı pambıq tarlalarında işçi 
qüvvəsi çatışmazlığı yox”, “türksüz, 
müsəlmansız Ermənistan yaratmaq” 
planı idi.

Ermənistandan köçürülən 
azərbaycanlılara müəyyən güzəştlər 
verilsə də, onlar faktiki olaraq, 
ilk növbədə, öz torpaqlarından, 
tarixlərindən, mədəni irslərindən, 

ata və babalarından miras qalmış 
şəxsi evlərindən, bütün daşın-
maz əmlakından qarşılıqsız ola-
raq məhrum olurdular. Sonrakı illər 
göstərdi ki, xaricdən gələn ermənilər 
heç də azərbaycanlıların yaşadıqları 
dağlıq regionlarda məskunlaşmağa 
meyil etmirlər. Göstərilən ədalətsiz 
qərarın icra edilməsi nəticəsində 
1948-ci ildə Ermənistan SSR-də 
yaşayan 100 min kolxozçu, guya, 
“könüllülük prinsipləri əsasında” 
Azərbaycanın isti yerlərinə deporta-
siya edildi. 

1949-cu ildə 40 min, 1950-ci 
ildə daha 50 min nəfər deportasi-
yaya məruz qaldı. Dağlıq yerlərdə 

yaşayan azərbaycanlıların isti Aran 
yerlərinə köçürülməsi onlara qarşı 
edilmiş ən böyük zülm, ədalətsizlik 
idi. Minlərlə insan istilərə tab 
gətirməyib məhv oldu. Bu depor-
tasiya krım türklərinin, çeçenlərin, 
inquşların, balkarların, qaraçaylıla-
rın və digər xalqların Qazaxıstana 
və Orta Asiyaya deportasiyası ilə 
təxminən, eyni illərdə həyata keçiril-
di. Xalqımızın əhəmiyyətli bir hissəsi 
məcburi deportasiyaya məruz qala-
raq vərdiş etdiyi həyat mühitindən 
məhrum oldu. 

1997-ci il dekabrın 18-də 
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin imzaladığı fərmanla 1948–
1953-cü illərdə azərbaycanlıların 
Ermənistandan deportasiyasına 
ilk dəfə hüquqi-siyasi qiymət veril-
di. Fərmanda xüsusilə qeyd olu-
nurdu ki, bu işdə erməni şovinist 
dairələrinin və SSRİ rəhbərliyinin 
cinayətkar siyasəti ilə yanaşı, 
Azərbaycan rəhbərliyinin öz xalqına 
qarşı törədilən cinayətlərdə iştirakı 
da az rol oynamamışdı. Prezident 
 İlham Əliyev də bu tarixi haqsızlıq-
dan söz açanda hər dəfə vurğula-
mışdır ki, Qərbi Azərbaycan bizim 
tarixi torpağımızdır, bunu bir çox ta-

rixi sənədlər, xəritələr təsdiqləyir. 
Əfsuslar olsun ki, ermənilər Qara-

bağdakı kimi, Qərbi Azərbaycanda da 
bizim bütün tarixi, dini abidələrimizi 
yerlə-yeksan ediblər, dağıdıblar, 
azərbaycanlıların tarixi irsini silmək 
istəyiblər, ancaq buna nail ola 
bilməyiblər. ünki, tarix var, sənədlər, 
xəritələr var. Qərbi Azərbaycan tarixi 
Azərbaycan diyarıdır, şəhərlərin, 
kəndlərin adları Azərbaycan 
mənşəlidir. Biz yaxşı bilirik ki, indi-
ki Ermənistan ərazisində tarix boyu 
Azərbaycan xalqı yaşayıb.

A n a r  T U R A N ,   
“Xalq qəzeti”

Mai  ƏMRA OV,   
tari i e ert

Prezident İlham Əliyevin ötən ilin 
son həftəsində Qərbi Azərbaycan 
İcmasının inzibati binasının açılı-
şında iştirakı və verdiyi bəyanatlar 
tarixi həqiqətin dünyaya təqdim 
edilməsi işinə, azərbaycançılıq 
ideyasının daha da güclənməsinə 
mühüm töhfə verdi. Ölkə rəhbərinin 
tarixi çıxışı və qarşıya qoydu-
ğu çox mühüm hədəflər Qərbi 
Azərbaycan İcmasının gələcək 
fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən 
edən dövlət strategiyası, milli-ide-
olo i hədəflərdir. Bu həm də Qərbi 
Azərbaycana Qayıdış Konsepsiya-
sıdır.

Biz Qərbi Azərbaycana mütləq 
qayıdacağıq. ünki bu torpaqlar bi-
zim çoxəsrlik tarixi dövlətçiliyimizin 
ayrılmaz hissəsidir, milli 
dövlətçiliyimizdir, zəngin tarixi irsi-
mizdir. Bu prosesə illər öncə baş-
lamış təşkilat Qərbi Azərbaycanda 
tarixi və mədəni irsimizin bütün 
nümunələrinin dəqiq siyahısının 
hazırlanması işlərini davam et-
dirir. Eyni zamanda, Azərbaycan 
xalqının Ermənistan ərazisində 
yaratdığı və hazırda çoxu məhv 
edilmiş zəngin tarixi-mədəni irsin 
öyrənilməsi istiqamətində də san-
ballı işlərə imza atılmaqdadır.

Prezident İlham Əliyev milli birlik 
və azərbaycançılıq ideologiyasının 
güclənməsi istiqamətində çoxşaxəli 
və prinsipial siyasi qərarları ilə xal-
qımızın tarixi dövlətçilik ənənələrini 
daha da inkişaf etdirir. Qərbi 
Azərbaycan məsələsi  artıq ümum-
milli məsələdir. Prezident çıxışında 
da bildirdi kİ, xalqımız əsrlər boyu öz 
hüquqlarını qorumaq üçün, öz tarixi 

torpaqlarında yaşamaq üçün bö-
yük fədakarlıq göstərmişdir. Ancaq 
buna baxmayaraq, tarixin müxtəlif 
vaxtlarında bizim xalqımız öz doğ-
ma torpaqlarından məhrum edilmiş-
dir. XX əsr bu baxımdan xalqımıza 
çox böyük faciələr gətirmişdir. 

1918-ci ildə əvvəlcə İrəvan 
bizdən qoparıldı, daha sonra isə 
1920-ci ildə sovet hökumətinin 
qərarı və erməni millətçilərinin 
təkidi ilə bizim digər tarixi torpağı-
mız Zəngəzuru da Azərbaycandan 
ayırıb Ermənistana birləşdirdilər. 
Dövlətimizin başçısı haqlı ola-
raq vurğulayır ki,  bu, xalqımı-
za qarşı növbəti cinayət idi. Bu-
nun da məqsədi tam aydın idi. 
Birincisi, erməni millətçiləri sovet 
hökumətində mühüm vəzifələrdə 
idi. Digər tərəfdən, Azərbaycanı 
Naxçıvandan və Türkiyədən coğra-
fi nöqteyi-nəzərdən ayırmaq üçün 
atılmış bir addım idi. 

Ona görə də biz alimlər 
qüvvəmizi səfərbər edib Qərbi 
Azərbaycana qayıdış konsepsiya-
sının gerçəkləşməsi üzərində ciddi 
işləməliyik. Bu mövzuda təkliflər 
irəli sürməli və mövzunun aktuallı-
ğını qorumaq üçün əlimizdən gələni 
əsirgəməməliyik.

Qalıbdı
Ya ıra  a  ellər,  ə ir,
Allı ll  a laqları  qalıb ı
Xalı  ə ə ləri , a ıl zləri ,
Mər a  zl  b laqları  qalıb ı

Z r  a a lar a  ə  ə ilə ə,
lləri  ta ı a  e  t lə ə
z  t r rə ə, bel b lə ə,
r  eri , tlaqları  qalıb ı

D r r  qarlı ıqlı ağı,
ə li li Yal r  əri  b lağı
a ər lər ə ilər i ə ə ağı,

Dərə , tə ə , a laqları  qalıb ı

Yaz a, a a l ə i ə at ığı ,
a ız ığıb e ə i i at ığı

b ə  r b ara ı a at ığı ,
B lb l tə  l bağları  qalıb ı

i ra  ər a ı a zə  el ə ə ,
Vətə  lə ə ə  r l b ə ə
a ı ı  a tlar, ələ ağ ə ə ,

Obaları , aqları  qalıb ı  

* * *

Di ir ə i , ər i   a  ellər,
D ğ a el ə e ə izi  qalıb ı
B  ar ə ə i a a ağıra ,
Qız e a ı , ı ır z  qalıb ı

Or a i ə ləri  r  zəl,
r a ə li ləri  eri i zəl

i a lı qızları  əl i i zəl,
Belə zəlli ə z  qalıb ı

e abı bili ir ə i  ər i i ,
arə i ta ıl ır qə i  ər i i

Ə əz ələ ağı  l a ər i i ,
Vətə ə et ə ə z  qalıb ı

Ə əz Ma  Ə ƏDA

Ekspert rəyi

Naxçıvanın arxası Dərələyəzdir... 
Sonuncu qaçqınların hekayətləri

1918-ci ildə keçmiş İrəvan xanlığının ərazisində və tarixi Azərbaycan ərazilərində 
Ermənistan adlı dövlətin yaradılmasından sonra orada yaşayan soydaşlarımız zaman-zaman 
öz tarixi torpaqlarından deportasiya olunub. Sonuncu deportasiyasından 35 il keçir.

Ötən müddətdə Naxçıvana sığınmış soy-
daşlarımız da doğma yurdlarını bir an belə unut-
mayıblar. Onlar Qərbi Azərbaycanda qalmış 
kəndlərinin, evlərinin  şəkillərinə, doğma yurdla 
bağlı yadigar saxladıqları  nişanələrə  həsrətlə 
baxır, dədə-baba torpaqlarına qayıdacaqları 
günü  intizarla gözləyirlər. Qərbi Azərbaycanda 
1988-ci ildə gerçəkləşdirilmiş sonuncu depor-
tasiya zamanı Naxçıvana gəlmiş soydaşlarımı-
zın 434 nəfəri Kəngərli rayonunun alxanqala 
kəndində yaşayır. Bugünlərdə onların bir qrupu 
ilə müsahib olduq. 

 Me arə X at a  il ə əli  fa iəli 
ləri i belə atırla ı  
– Sisyan rayonunun Ərəfsə kəndində 

anadan olmuşam. 25-26 yaşına kimi orda ya-
şamışam. Kəndimiz çox gözəl idi. Yaxşı ab-
havası, suyu, mənzərəsi var idi. O məlunlar bizi 
vəhşiliklə qovdular. Var-yoxumuzu əlimizdən al-
dılar, tarixi abidələrimizi də özününküləşdirdilər. 
Kəndimizdə pir var idi, gedirdik ziyarətə.  
Ermənilər dedilər ki, bura bizimdir, kilsədir. 
Sonra gəlib həmin yerdə 1941-1945-ci illər 
müharibəsi ilə bağlı xatirə abidəsi tikdilər. Özü 
də xaç  şəklində. Biz buna görə çox narahat 
olduq.  

1988-ci ildə  isə dedilər ki, sizə Sisyandan, 
Gorusdan basqın olmamış köçüb gedin bura-
dan. Əvvəlcə inanmadıq. Bir necə gün sonra 
eşitdik ki, saqqallılar kəndə basqına gəlirlər,  
əlacsız qalıb qaçdıq.  4 yaşlı oğlumu da götü-
rüb  Batabat dağlarına  üz tutdum.  Minbir əzab-
əziyyətlə Şahbuz rayonunun Kükü kəndinə  
gələ bildik.

  a ı a ğ a r  tər  e ə , 
i i  a ı la  Abba  Q li e  i ə bil ir i

– Xəyalımda ancaq məhəlləmiz, evimiz qa-
lıb. Amma inanıram ki, o evimizə qayıdacağam. 

D ğ a erlər  rə i i  ə i i i 
bil irə  ara a q li e a e i

– Xatirələrimiz çoxdur. Evimiz, bağımız, 
bağçamız, gözəl bulaqlarımız, çaylarımız 
orada qalıb. Qoymayıblar rahat yaşayaq. 
Həmişə bizə əziyyət verirdilər. Camaatın 
işlədiyi əməkhaqqını vermirdilər. 1988-ci ildə 
isə vəziyyət qarışmışdı. Gecələr  qaçıb  dərə-
təpələrdə, meşələrdə qalırdıq. Sonra bir gün 
gəlib bizi zorla evdən çıxardılar. Xörəyimiz 
ocaqda, çayımız stəkanda qaldı. 

Evdən bir şey götürməyə qoymadılar.  
Götürmək istədiklərimizi əlimizdən alırdılar. 
Məcbur qalıb dağlarla Naxçıvana üz tutduq. 
Qocalar dağlara çıxa bilmirdilər. Gənclər onları 
qucaqlarında aparır, sonra qayıdıb öz ailəsini 
çıxarırdılar.  Yəni o ağır günləri unuda bilmərik.

ə i ailə tə ərr fat ı ı Mətləb D
a alı e  ə bətə q l r

– Biz nə vaxtsa öz dədə-baba yurdumuza 
qayıdacağıq və burda yaratdığımız sexi də 
doğma kəndimdə genişləndirəcəyəm.

Ye eq a z r ra  Dərələ əz 
a alı ı  erə b lərə  Əzizbə  ə  Ye

eq a z r a la ırıblar  A ağ  ə i ə  
ə əl i a ı Ə i ğl  la  lta  M a e   
a ı a  ə əri i  Əliaba  qə əbə i ə 

Qərbi Azərba a a  ələ lər  ti ilə  
 ə zilli bi a a a a ır  Əli ə ə i i , 

ə i i  e i i  a ırıl ı  ə li ə ar
– Ağkənd, Hors kəndi, Qovuşuq, Qabaxlı, 

Həsənkənd, Ələyəz, Qaraqaya, Qızılgül, Civə, 
Heşin, Gülüdüzü, Gədikvəng kəndləri ilə qon-
şuluqda  yerləşirdik. Kəndimiz Haçalı qayanın 
ətəyində qərar tutmuşdu. Bumbuz bulaqları, 
gursulu çayı, bol yaşıllığı vardı. Ərəb  bulağı 

adlanan böyük bir ərazimiz vardı.  O sahələrdə 
müxtəlif dərman bitkiləri, cürəbəcür ətirli  
kəklikotu bitirdi. 

Camaat bu dərman bitkilərindən, xüsusən 
kənddə becərdikləri cəviz ağaclarından yax-
şı qazanc götürürdü.  Mal-qara saxlayırdıq. 
Yəni dolanışığımız yaxşıydı. Amma 1918-ci 
ildə tarixi Azərbaycan ərazilərində Ermənistan 
adlı dövlətin yaradılmasından sonra kəndimiz 
həmişə  təcavüzə məruz qalıb. Hələ ötən əsrin 
əvvəllərində  Haçalı qayada qazılan səngər də 
ermənilərin vəhşiliyinin təsdiqidir. Bunu mənə 
babam danışıb.

1988-ci ilin yazında ermənilər yenidən bizə 
qarşı   təzyiqlərə  başladılar. Xaricdən  gələn 
saqqallılara arxalanıb “azərbaycanlılar burdan 
çıxmalıdır”, – dedilər. Sonra başladılar bizi sı-
xışdırmağa. Vəziyyət çox gərgin idi. Kəndin 
camaatı məcbur qalıb çıxdı. Mən çıxmaq 
istəmədim. 8 ay onlara müqavimət göstərdim. 
Sonra gördüm  ki, daha vəziyyət dözülməzdir. 
Hər an  təhlükə altındayam, məcbur qalıb çıx-
dım...

Bundan sonra Sultan Musayev “ iquli” ma-
şını ilə Şərur rayonunun Yuxarı Yaycı kəndi ilə 
həmsərhəddə yerləşən Xaçik kəndinə gəlir. 
Baxır ki, ermənilər texnika ilə  yolu qazırlar. 
Məqsəd  qaçan insanları öldürüb elə ora atmaq 
imiş. Yol hələ tam qazılmadığından  Sultan  
birtəhər ordan  keçə bilir. Sonra Dərələyəzdən 
qaçıb gələnlər Sultan Musayevə  evlərinin  yan-
dırıldığını bildirirlər. O, dözə bilməyib gecə ilə 
dağlarla 7 kilometrlik yolu qayıdıb kəndlərinə  
gedir. Ürək ağrısı ilə kimsəsiz kəndə, erməni 
vandalları tərəfindən yandırılıb kül olmuş 
evlərinə baxır.  

Qəzəbli göz yaşları onu boğur. Bu vaxt 
onu görən, dalınca düşüb öldürmək istəyən   
ermənilərdən çox çətinliklə  canını qurtarıb qaça 
bilir.  Qarlı dağlarla, buzlu çayın içi ilə birtəhər 
gəlib çixır Şərur rayonunun Havuş kəndinə. 
1989-cu ildə  SSRİ-dən gələn  istintaq qrupu 
ilə təkrar Ermənistana qayıdır və yanmış evinin 
sənədlərini   təsdiqlətdirə bilir. Deyir ki, istintaq 
qrupu o vaxt neçə ay işlədi, qaçqınların prob-
lemini araşdırdı. Təsdiqlətdirdikləri sənədlər bu 
gün, yəqin ki, Rusiyanın da arxivində var. Hətta  
komissiya üzvünün orda çəkdirdiyi şəkli də fakt 
kimi saxlayıb. 

Soydaşlarımızın  ürək yanğısı ilə 
söylədikləri bir daha təsdiq edir ki,  onlara  qar-
şı törədilmiş haqsızlığı qətiyyən qəbul etmirlər, 
etməyəcəklər də. Prezident İlham Əliyevin ötən 
il  24 dekabrda Qərbi Azərbaycandan olan zi-
yalılarla görüşündəki çıxışı  isə bu yurd həsrətli 
insanların qəlbində daha böyük inam işığı 
yandırıb: “Qərbi Azərbaycandan olan ziyalılar 
Zəngəzurun, İrəvanın Azərbaycan ərazisi oldu-
ğunu bütün dünyaya çatdırmaq üçün əllərindən 
gələni etməli, Qərbi Azərbaycanın elmi irsi 
araşdırılmalı, mədəniyyətini dünyaya tanıtmaq 
üçün fəal işlər görülməlidir. Bir sözlə, bütün ta-
rixi həqiqətlər işıq üzü görməlidir. Nəinki ölkə 
daxilində, eyni zamanda, xaricdə də bunu 
bilməlidirlər”.   

Sultan Musayev deyir ki, biz bu sahədə gü-
cümüzü artırmalı, daha mütəşəkkil  fəaliyyət 
göstərməliyik.“Qayıdış konsepsiyası”  bizim 
fəaliyyət proqramımız olmalıdır. Bu konsep-
siya bizi o torpaqlarımıza mütləq qaytaracaq 
və dədə-babalarımızın mirası olan o yurd 
yerlərimizə yenidən sahib çıxacağıq.

afizə Ə Y VA,  
a ı a  ele izi a ı ı  ə ə a ı
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“Azərbaycan Sənaye Sığorta” 
ASC səhmdarlarının nəzərinə!

“Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC öz 
səhmdarlarını ümumi yığıncaqda iştirak etmək üçün 
17 mart 2023-cü il saat 11.00-da “Azərbaycan Sənaye 
Sığorta” ASC-nin  Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Həsən 
Seyidbəyli küçəsi 122, “Gümüş Plaza” iş mərkəzində 
yerləşən ofisinə dəvət edir.

 Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC-nin 

 2022-ci ilin yekununa aid müstəqil auditor tərəfindən 
təsdiqlənmiş maliyyə hesabatlarına münasibət

2. Digər məsələlər.
Ünvan – Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Həsən 

Seyidbəyli küçəsi 122, “Gümüş Plaza” iş mərkəzi.
Telefon – ( 99412) 4041303.
Faks – ( 99412) 4041304.

“Yevlax Yun” ASC 
səhmdarlarının 

nəzərinə! 
30 mart 2023-cü il saat 

12.00-da Yevlax şəhəri, 
Heydər Əliyev prospekti  101 
nömrəli  ünvanda “Yevlax-
Yun” ASC səhmdarlarının  
növbəti  illik  ümumi yığıncağı  
keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki  məsələlər:
1. 2022-ci ilin maliyyə-

təsərrüfat  fəaliyyətinin  müza-
kirəsi  və təsdiqi. 

2. Təşkilati məsələlər. 

İ a ə e əti

Hindistanın türk fatehi 
Dövlət xadimi, şair, yazıçı, tarixçi, coğrafiyaçı, etnoqraf, ensiklopedik zəka 

sahibi, Uzaq Hindistanda Böyük Türk imperiyası qurmuş Zahirəddin Məhəmməd 
Babur şah  1483-cü il fevralın 14-də Əndicanda anadan olub. Atası, Fərqanə hakimi 
Ömər Şeyx Mirzə böyük Əmir Teymurun nəticəsi, anası Qutlu Nigar xanım isə Çingiz 
xanın on dördüncü nəsilindən olub. 

Ömər Şeyx Mirzə dövlət idarəçiliyini 
öyrənməsi üçün Baburu Əndicana vali təyin 
edəndə  onun 10 yaşı olub. İki il sonra Ömər 
Şeyx Mirzə qəza nəticəsində həyatını itirib 
və 12 yaşlı Babur Fərqanə taxtına çıxıb.

O, hakimiyyətdə olduğu illər ərzində 
çoxsaylı hərbi səfərlər edib, qanlı-qadalı 
döyüşlərdən keçib. Böyük Moğol İmperiya-
sının əsasını qoyan Babur şah Uzaq Hin-
distana qədər gedib çıxıb. O,  Hindistana 
beş dəfə yürüş edib, Pəncabı, Qəndaharı, 
Lahoru, Dehli və Aqranı özünə tabe edib. 
Əfqanıstan, Bəlucistan və Şimali Hindistan 
ona tabe olub.

Babur şah Qazi Bürhanəddin, Şah İsma-
yıl Xətai, Cahan Şah Həqiqi, Şeybani xan, 
Hüseyn Bayqara, Sultan Səlim, Qanuni Sul-
tan Süleyman və başqaları kimi həm hökm-
dar, həm də parlaq istedad sahibi, qələm əhli 
olub. 

O, iki divanın müəllifidir. Bunlar “Kabil di-
vanı” və “Hind divanı”dır. 

Zahirəddin Məhəmməd Babur yaşadığı 
qısa və mənalı ömründə dünyaca məşhur 
“Baburnamə”  memuarını qələmə alıb. Onun 
özbək ədəbiyyatında – türk şeirində lirik an-
rın inkişafında böyük rolu olub. Əsərdə geniş 
bir coğrafi regionun - Türküstan, Əfqanıstan 
və Hindistan xalqlarının siyasi, ictimai, iqtisa-
di və mədəni həyatının səciyyəvi cəhətləri öz 
əksini tapıb.

Bugünlərdə Bakı Dövlət Universiteti 
Türkologiya kafedrasının müdiri, filologiya 
elmləri doktoru, professor Ramiz Əskər “Xalq 
qəzeti”nə müsahibəsində bildirib ki,  2011-ci 

ildə Baburun məşhur “Baburnamə”sini 
və “Seçilmiş əsərləri”ni tərcümə edərək 
nəşr etdirib. 500-dən çox əsərini müasir 
dilimizə uyğunlaşdırıb. Əlavə olaraq, Babu-
run “Etiqadiyyə” risaləsini və tərcümə etdiyi 
“Risaleyi-validiyyə”ni də həmin kitaba salıb.

El i  ABBA V,  
“Xalq qəzeti”

abur a   

Çağırışımız Xocəsən 
sakinlərini sevindirdi

Dünən səhər redaksiyaya gələndə 1-ci Qarabağ 
müharibəsi  qazisi  Balaş  Xankişiyev  “Whatsapp” 
nömrəmə şəkil göndərmişdi. Yanında başqa 
bir yoldaşla Bakı Nəqliyyat Agentliyinə məxsus 
155 nömrəli marşrut avtobusunun qarşısında 
dayanmışdılar. Şəklin ardınca göndərilən 
səsdə təşəkkür edilirdi: “Çox sağ olun, marşrut 
problemimiz “Xalq qəzeti”nin sayəsində həll 
olundu. Daha metronun “Xocəsən” stansiyasına 
rahat gedib-gələ biləcəyik”

Qəzetimizin keçən ilin 23 dekabr tarixli sayında Xocəsən 
qəsəbəsində bir qrup şəhid ailəsi və müharibə əlilinə veril-
miş mənzillərlə bağlı reporta ım dərc edilmişdi. “Dövlətimizin 
mənzil hədiyyələri” başlıqlı yazıda sakinlərin arzu və istəkləri 
yer almışdı. Yeni mənzillərin sakinlərinin arzularından biri də 
o idi ki, metronun “Xocəsən” stansiyası istifadəyə veriləndən 
sonra yaşayış kompleksi ilə stansiya arasında intensiv marş-
rut xətti açılsın. 

Balaş əminin sevinc dolu səsini dinlədikdən sonra ona 
zəng edib, təbrikimi çatdırdım. Dedi ki, ora gələn nümayəndə 
bildirib ki, “Xalq qəzeti”nə qədər getmisiniz. İstəklərinizi 
nəzərə alaraq siz sakinlər üçün müntəzəm marşrut xətti 
təşkil etdik. 

Yeni 155 nömrəli marşrut xətti üzrə avtobuslar fevralın 
13-dən tarixindən fəaliyyətə başlayıb. Beləliklə, Binəqədi 
rayonu qəsəbəsində şəhid ailələri və müharibə əlilləri üçün 
inşa edilən yeni yaşayış massivinin və Xocəsən qəsəbə 
sakinlərinin metro stansiyası istiqamətində hərəkəti xeyli 
asanlaşdı.

Riz a  RƏ O U, “Xalq qəzeti”

alq qə eti  bu barədə ya m d

Sehrli qutunun cazibəsi 
Ana televiziyamızın “beşiyi başında” dayananlardan bir olmuş 

veteran rabitəçi İsmət Gözəlovla görüşüm bir qədər kövrək notlarla 
başladı. Xatirə cığırı ilə gəzə-gəzə ötən illərdən danışdı. 1956-cı 
il fevralın 14-də  gənc rabitəçi kimi   Ötürücü Radio Mərkəzində 
mühəndis vəzifəsini tutduğunu və həmin unudulmaz tarixi 
hadisənin bilavasitə iştirakçısı olmasından məmnunluğunu bildirdi.

– Desəm ki, az qala əllərimiz 
əsirdi, inanın. Bir müddət əvvəldən 
keçirdiyimiz sınaqlar  uğurlu alınsa 
da, bərk həyəcan keçirirdik. Hazır-
lıq işlərini tamamlayıb saat 18-də ilk 
verilişə başladıq. Xoşbəxtlikdən, hər 
şey yaxşı alındı. Dar bir otaq-studi-
yada yanan işıq respublikamızın hər 
tərəfinə şölə saçdı. Studiyanın di-
rektoru Ənvər Əlibəyli və onun müa-
vini Hacı Hüseynov sevinc hisslərini 
gizlətmirdilər. Operator kimi kamera 
arxasında mühəndis Sərvər Quliyev, 
re issor pultu arxasında isə Kamil 
Rüstəmbəyov dayanmışdı...

Möcüzə idi, danışan radio həm 
də göstərirdi. Tək-tük evlərdə olan 
möcüzəli  qutunun başına qonum-
qonşu da yığılmışdı, hamı heyrətlə 
gözünü ekrana zilləmişdi. Bakının 
“Mehdi Hüseyn küçəsi, 1” ünvanın-
dan pərvazlanan televiziya  könülləri 
riqqətə gətirmişdi. Əvvəlcə ekran-
da sınaq cədvəli göstərildi, sonra 
Əməkdar artist Nəcibə Məlikova 
efirdə məşhur Diqqət, göstərir 
Bakı  sözlərini səsləndirdi, ölkədə 
müntəzəm teleyayımın başlanma-
sı münasibətilə tamaşaçıları təbrik 
etdi. Daha sonra tamaşaçılar ba-

laca qutu boyda olan ekranlardan 
Bəxtiyar  filminə baxa bildilər.    

– Həmin vaxtadək teleqüllənin 
inşası sona yetmədiyi üçün studiya 
antenni 44 metrlik adi neft buruğun-
da quraşdırılmışdı, – deyə müsahi-
bim davam etdi. – Səs siqnallarının 
ötürülməsi ilə bağlı müəyyən nasaz-
lıq meydana çıxsa da, bu, böyük 
tarixi hadisəyə kölgə sala bilmədi. 
O gün Azərbaycan KP MK-nın bi-
rinci katibi Vəli Axundov Moskvada 

idi. Buna görə də bizi MK-nın katibi 
Məmməd İskəndərov təbrik elədi.  

Qeyd edək ki, İsmət Gözəlov 
1953-cü ildən 2002-ci ilədək 
telerabitə sahəsində müxtəlif 
vəzifələrdə işləyib. Qabiliyyətinə 
görə SSRİ Rabitə Nazirliyinin 
“Fəxri radist”i adına layiq görü-
lüb. Daha sonra neçə-neçə me-
dalla təltif olunub. 2008-ci ildə ona 
“Şöhrət” ordeni verilib. Telestudiya-
nın rəhbərləri olmuş Ənvər Əlibəyli, 
Teymur Əliyev, Qurban Yusifzadə, 
Elşad Quliyev və bu sahənin ilk cı-
ğırdaşları olan mühəndis-texniki 
heyətlə Azərbaycan teleməkanının 
zənginləşməsinə xidmət 
göstərməsindən məmnundur. 

O, televiziyada çalışdığı ilk 
dövrlərdə burada ailə səadətinə də 
qovuşduğunu dilə gətirdi. Gənc dik-
tor Tamara Gözəlova ilə evlənib və 
bundan sonra uzun illər fevralın 14-ü 
onlar üçün ikiqat əziz olub. ünki 
elə Tamara xanımın da doğum günü 
məhz fevralın 14-nə təsadüf edirdi.  

Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın 
ana televiziyasının ilk diktorları sı-
rasında Gültəkin Cabbarlı, Nailə 
Mehcibəyova, Sevda Qənizadə, 
Sara Manafova, Rəna Nəsirova, 
Rəxşan Aslanova, Sima Xasıye-
va və Nizami Məmmədov olubar. 
Görkəmli sənət adamları, şair və 

yazıçılar da orada işləməklə tele-
viziyanın həyatımızın bir hissəsinə 
çevrilməsini təmin ediblər. Tədricən 
televiziya həm texniki, həm də bədii 
baxımdan təkmilləşib, ağ-qara 
təsvirli mavi ekrandan rəngli ekrana 
keçilib.

...1990-cı il yanvarın 19-da saat 
19:26-da Azərbaycan televiziyası-
nın ener i bloku partladıldı. Yayımı 
yalnız yanvarın 28-də bərpa etmək 
mümkün oldu. Qara kostyumda və 
qalstuksuz efirə çıxan diktor Rafiq 
Hüseynov 138 dinc sakinin qətlə 
yetirilməsiylə əlaqədar Azərbaycan 
xalqına başsağlığı verdi. Həmin 
9 günlük “fasilə” istisna olmaq-
la, televiziya 67 ildir ki, evlərimizin  

möhtərəm sakini, ailələrimizin 
sevimli üzvüdür. Artıq illərdir ki, 
Azərbaycanda digər peşəkar tele-
viziya kanalları da fəaliyyət göstərir. 
2005-ci ildən 24 saatlıq fasiləsiz ya-
yıma keçmiş Azərbaycan Televiziya 
və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyəti isə milli efir məkanımızın 
flaqmanı missiyasını layiqincə da-
vam etdirir.

 Dünən həmsöhbətim olan 
İsmət Gözəlov 1956-cı il fevralın 
14-də ana televiziyamızın işə  sa-
lınmasının indi həyatda olan yeganə 
iştirakçısıdır. Mən sonradan orada 
20 ilədək çalışmış biri kimi keçmiş 
həmkarlarımdan Aydın Əliyev, Fikrət 
Adıgözəlli və başqalarına da zəng 
vuraraq onların şəxsində bütün tele-
viziya işçilərinə təbriklərimi çatdıra-
raq dedim:

– Uğurlarınız bol olsun       

li XA ,  
“Xalq qəzeti”

 Fevral ərbay an televi iyas n n yaranma n d r

Qadın idmanı, idman da  
qadını gözəlləşdirir...
Qədim dövrlərdən qadınlar zərif varlıqlar sayılıblar. Ənənəyə görə, qadın ağır 

işlərlə məşğul ola, idmana meyil edə bilməzdi və s. Lakin indi vəziyyət tamam  
dəyişib. Hər bir dövləti beynəlxalq miqyasda tanıdan dəyərlər var. Bunlardan biri də 
idmandır. 

Dövlətimiz idman sahəsində böyük uğur-
lara imza atır. Bu da təkcə kişi deyil, həm 
də qadın idmançılarımızın nailiyyətlərini 
özündə ehtiva edir.  Bəs qadın idmançı-
lara münasibət necədir  Yeniyetmələr  və 
gənclər arasında 12 qat Azərbaycan çempi-
onu, 2016-cı ildə Həzi Aslanovun xatirəsinə 
həsr edilmiş XXV  Beynəlxalq cüdo turniri-
nin qalibi Diana Şoranova  ilə  söhbətimiz bu 
barədədir:

 Dia a a ı , i a ı e ə i iz 

ailə iz ə a ı ları ız tərəfi ə  e ə 
qar ıla ı  i ə ə z b  a ə ə z t t-

z  
– İdmanla məşğul olmağıma atam razı 

deyildi. Hətta bir il israr etdikdən sonra mənə  
razılıq verdi. Bu sahəni seçəndə istəyim 
o olub ki, xarici ölkələrdə qələbə qazanıb,   
digər idmançılarımız kimi, bayrağımızı dal-
ğalandırım, himnimizi səsləndirim. İnsan 
istədiyinə nail olmaq üçün hədəfə doğru 
irəliləməlidir. Mən də ona görə cüdonu seç-
dim, sevdim  və bu yolda  davam edirəm.

 Zərif bir arlıq laraq b  
ə i ə  ələ bilir i iz i

– Doğrudur, qadın zərifdir, ancaq hər in-
sanın öz sevdiyi, seçdiyi bir peşə  olur. Əgər 
idmançı olmaq istəyirsənsə, xarici görünü-
şün, zərifliyinin o qədər də qalmayacağını 
gözə almalısan. Məqsəd bəlli olduqdan son-
ra insan  hər çətinliyin  öhdəsindən gələ bilir. 
Mən zərifliyi,  yaxud zəifliyimi düşünmədən 
bu sahəni seçdim. ünki  özümü heç vaxt 
zərif və  ya zəif kimi görməmişəm. Hər bir 
qadın daxilən zərif olmalıdır, amma zəif ol-
mamalıdır.

 iz ə, l ə iz ə qa ı  ə i i i -
a ılara a ibət e i ir i

– Azərbaycanda idmana çox önəm verilir. 
Bəli demək olar ki, münasibət eynidir. Qadın-
lara da kişilərə olan diqqət göstərilir. Qızları-
mız yarışlarda özlərini yaxşı təqdim edirlər. 
Medallarımız, qalibiyyətlərimiz olur. Bu da 
onu sübut edir ki,  idmanda cinsi ayrı-seçkilik 
yoxdur.  Həm də qadın idmanı, idman da qa-
dını gözəlləşdirir.

Şa a  İ A ,  
“Xalq qəzeti”

Hər il fevralın 14-ü dünyanın bir çox ölkələrində Beynəlxalq Kitab Bağışlama 
Günü kimi qeyd olunur. 

Bu, hər şeydən əvvəl sevgi günüdür. 
Beynəlxalq Kitab Bağışlama Günü özündə 
iki amili  ehtiva edir: kitab sevgisi və insan-
lara olan sevgi. Bu günün ideyası “Delightful 
Children s” təşkilatının yaradıcısı Emi Broad-
mur tərəfindən irəli sürülmüşdür. 

Beynəlxalq Kitab Bağışlama Günü ya-
radıcı, zəngin tarixə malikdir. 2012-ci ildə 

“Playing the book” kitabının yaradıcısı Zoe 
Toft öz blogger həmkarı ilə birgə bu günün 
əsasını qoymuşlar. 

İlk Beynəlxalq Kitab Hədiyyə Günü 
üçün kitab lövhəsi uşaq kitablarının məşhur 
 illüstratoru “Dotty Detective” və “The Bear 

ith Vicky Pa s” daxil olmaqla doqquz ki-
tabın müəllifi Klara Vulliami tərəfindən ha-
zırlanmışdır. Beynəlxalq Kitab Bağışlamaq 
Günü üçün isə ilk başlıq və loqo yazıçı və 
illüstrator Viviane Sch arz tərəfindən tərtib 
edilmişdir.

14 fevral, həmçinin sevgililər günü kimi 
qeyd olunur. Yazıçı Mirmehdi Ağaoğlu hər iki 
əlamətdar günün eyni tarixdə qeyd olunma-
sını müsbət hal kimi  qiymətləndirib. Onun 

sözlərinə görə, insanın sevdiyi birinə kitab 
bağışlamasından gözəl heç nə ola bilməz: 

“İnsanın sevdiyi insana kitab dolu bilik 
və sevgi göndərməsi möhtəşəmdir. Allah da 
bizə sevgisini kitablarla göndərib. Bu baxım-
dan 14 fevralda bir-birini sevən cütlüklərin 
əlində kitab görmək insanda gözəl hisslər 
yaradır. Sadəcə, kitab bağışlayan insanlara 

tövsiyəm budur ki, daha çox yerli nəşrlərin və 
yerli yazarların kitablarına üstünlük versinlər. 
Bununla, biz yazıçılara da sevgilərini 
göstərmiş olarlar”.

Son dövrlər gənclər arasında “çox kitab 
alın”, “çox kitab oxuyun”, “oxunmalı yüz ki-
tab”, “baxılmalı yüz film” və s. bu kimi şüarlar 
səsləndirilir. Bu fikirlərlə heç cür razılaşma-
yan şair-yazıçı İlqar Fəhmi hər zaman bu 
qəbildən olan düşüncələrin əleyhinə olduğu-
nu deyib:

“Hər zaman düşünmüşəm ki, yaxşı ki-
tabları seçib oxumaq lazımdır. Yüz kitabı 
bir dəfə oxumaqdansa, elə maraqlı kitab 
seçməlisən ki, o kitabı yüz dəfə oxuyasan. 
Hazırda kitab bazarında da insan beynini 
mənfi düşüncələrlə yoran o qədər lazımsız 
və mənasız kitablar var ki. Bu baxımdan da 
gənclərə tövsiyəm budur ki, kitabı kəmiyyət 
baxımından deyil, keyfiyyət xatirinə alıb oxu-
sunlar”.      

Beynəlxalq Kitab Bağışlama Günü 44-
dən çox ölkədə - Fransa, Ukrayna, Cənubi 
Afrika, Yaponiya, İngiltərə, ABŞ, Malayziya, o 
cümlədən, doğma yurdumuz Azərbaycanda 
da qeyd olunur.

i a  ,  
“Xalq qəzeti”

Daxilinizdəki 
kitab sevgisini 
yaşadın…
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Milli Məclis sədrinin müavini Adil Əliyev Azərbaycan 
Respublikası Elm və Təhsil nazirinin müavini Firudin 
Qurbanova qardaşı, Xarici İşlər Nazirliyinin sabiq əməkdaşı 

ƏXRƏDD  QURBA OVU
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə  başsağlığı 

verir.
                                                                                                              

“Xalq qəzeti”nin baş redaktoru Əfl atun Amaşov və 
redaksiyanın kollektivi Azərbaycan Respublikası Elm və 
Təhsil nazirinin müavini Firudin Qurbanova qardaşı, Xarici 
İşlər Nazirliyinin sabiq əməkdaşı 

ƏXRƏDD  QURBA OVU
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 

 başsağlığı verirlər.
                                                                                                              

Asif Əsgərov Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil 
nazirinin müavini Firudin Qurbanova qardaşı, Xarici İşlər 
Nazirliyinin sabiq əməkdaşı 

ƏXRƏDD  QURBA OVU
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə  başsağlığı 

verir.
                                                                                                              

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin 
rektoru, professor Ceyran Mahmudova Azərbaycan 
Respublikası Elm və Təhsil nazirinin müavini Firudin Qurbanova 
qardaşı, Xarici İşlər Nazirliyinin sabiq əməkdaşı 

ƏXRƏDD  QURBA OVU
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə  başsağlığı 

verir.
                                                                                                              

Odlar Yurdu Universitetinin rektoru Əhməd Vəliyev və uni-
versitetin kollektivi Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil 
nazirinin müavini Firudin Qurbanova və yaxınlarına qardaşı 

ƏXRƏDD  QURBA OVU
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 

 başsağlığı verirlər.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

 e al  ə
 Ba ı a ə Ab er  arı a a ı a

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 
gecə bəzi yerlərdə az yağıntılı olacağı ehti-
malı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, 
səhər cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. 
Gecə 1  şaxtadan 2 -dək isti, gündüz 4-6  isti 
olacaq.  Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 
772 mm civə sütunundan 766 mm civə sütu-
nuna enəcək, nisbi rütubət 60-70 faiz olacaq. 

 a ı a  ə əri, lfa, Or ba , 
ə ərə , a b z ə ər r ra ları a

əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir duman 
olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Gecə 
5-10  şaxta, gündüz 1-6  isti olacaq. Gecə 
yollar buz bağlayacaq.

 Xa ə i, a, X alı, X a ə , 
Ağ a , ə i i  Da ə ə ə əbə  ra

ları a əsasən yağmursuz keçəcək. La-
kin gecə bəzi yerlərdə arabir qar yağacağı eh-

timalı var. Arabir duman olacaq. Mülayim qərb 
küləyi əsəcək. Gecə 5-10 , gündüz 0-5  şaxta 
olacaq. Gecə və səhər yollar buz bağlayacaq.

 ərqi Zə əz r  əbra ıl, 
əlbə ər, Q ba lı, a ı , Zə ila  ra

ları a əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 
gecə bəzi dağlıq ərazilərdə az qar yağacağı 
ehtimalı var. Arabir duman olacaq. Müla-
yim qərb küləyi əsəcək. Gecə 3-8 , dağlıq 
ərazilərdə 10-13 , gündüz 0-5  şaxta olacaq. 
Gecə və səhər yollar buz bağlayacaq.

 Qaza , ə ə, ra b , ərtər, 
z li ra ları a əsasən yağmursuz 

keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Mü-
layim qərb küləyi əsəcək. Gecə 1-6  şaxta, 
gündüz 5-8  isti olacaq. Gecə və səhər yollar 
buz bağlayacaq.

 Bala ə , Zaqatala, Qa , ə i, 
Oğ z, Qəbələ, a ıllı, Ağ , a a ı, 

i əzə , abra , Xızı, Q ba, Xa az, 
Q ar ra ları a əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin gecə bəzi şərq rayonların-
da arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı 
gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb 

küləyi əsəcək, bəzi şərq rayonlarında arabir 
güclənəcək. Gecə 3-8  şaxta, gündüz 3-8  
isti, dağlarda gecə 9-14 , gündüz 2-7  şaxta 
olacaq. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə 
yollar buz bağlayacaq.

 Mi ə e ir, Ye la , a , Ağ
a , r ə ir, i li, Ağ abə i, Be ləqa , 
abiraba , Bilə ar, aatlı, ir a , a
ıqab l, al a , eft ala ra ları a

əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə 
bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, sulu 
qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, bəzi şərq rayon-
larında arabir güclənəcək. Gecə 3  şaxtadan 
2 -dək isti, gündüz 6-10  isti olacaq. 

 Ma allı, Yar ı lı, eri , ə əra , 
A tara ra ları a əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin gecə bəzi yerlərdə yağıntılı 
olacağı ehtimalı var. Arabir duman olacaq. 
Şimal-şərq küləyi əsəcək. Gecə 1  şaxtadan 
2 -dək, gündüz 5-8  isti, dağlarda gecə 2-5  
şaxta, gündüz 0-2  isti olacaq. Gecə və səhər 
dağlıq ərazilərdə yollar buz bağlayacaq.

 “Zəlzələ ișıqları” 
nə deyir?

Dünyanın müxtəlif yerlərində böyük 
zəlzələlər zamanı, əvvəli və ya sonrasında 
səmada müxtəlif rəngli işıqlar görünür. Bu 
işıqlar ildırıma, parlayan kürələrə, alovlara 
bənzəyir. Bəzi alimlər həmin işıqları yaxınlaşan 
zəlzələnin xəbərçisi kimi qəbul edir və bu 
işıqları “zəlzələ işıqları” adlandırırlar. Bu 
işıqlarla bağlı müxtəlif video və görüntülər də 
var. Bəs bu işıqlar nədir, necə yaranır?

Bir qrup alimin fikrincə, zəlzələ işıqları 
yerdən çıxan və havada 200 metrə qədər 
qalxa bilən “elektrik boşalmaları”dır. Yəni, 
Yer qabığının altında zəlzələ və ya partlayış 
zamanı böyük miqdarda ener i ayrılır. Həmin 
ener inin bir hissəsi suxurların qırılması za-
manı deformasiyaya sərf olunur. Qalan ener i 
isə havadan keçərkən elektrik boşalması baş 
verir. Nəticədə, səmada  rəngli işıqlar yaranır. 

Başqa fərziyələrə görə isə ionlar zəlzələ 
zamanı qayalarda yaranan çatlaqlardan yu-
xarıya doğru qalxır və atmosferə çatdıqda 
ionlaşaraq işıq yayan plazma yarada bilir.

Laboratoriya təcrübələrində zərrəcik-
lərin tədqiqi nəticəsində ortaya çıxan 
“tribolüminesans”ın da zəlzələ işıqlarına  
səbəb ola biləcəyi barədə fikirlər var. Yəni, Yer 
qabığındakı suxurlar əzildikdə, sürtüldükdə, 
cızıldıqda və ya kimyəvi əlaqələr qırıldıqda 
xarici mənbədən alınan ener inin bir hissəsi 
elektromaqnit şüalarına çevrilir. Bu isə “tribo-
lüminesans” yaradır.

Bu işıqların zəlzələni xəbər verdiyi tam sü-
but olunmasa da, tədqiqatçılar bunu yaxşı bir 
xəbərdarlıq sistemi kimi görür və zəlzələlərin 
proqnozlaşdırılmasında istifadə edirlər. On-
ların fikrincə, bu işıqların görünməsi zəlzələ 
ehtimalını gücləndirir.

Əf a ə Ə ƏD ,  “Xalq qəzeti”

Hava proqnozu

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

 il ç n abunə 
ya l  kam aniyas n  

davam etdirir
Ab ə re bli a ı  b t  t bələri ə ətb at 

a ı ı ilə ə ğ l la  fir alar tərəfi ə  a arılır

Qəzetə ab ə azıl aq  a ağı a tərilə  
ətb at a ı ı q r ları a ra iət et ə  lar  

 “Azər t” MM  , 
 “Qa a” fir a ı , 
 “Azər ətb at a ı ı” A  
 “ ƏMA M” MM  , 
 “Z YA” D , 
 “ R ORM” MM  ,  

1 illi   124 0 ü  i irmi r  mana  ə ən ə i  mana
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Ukraynada yüzlərlə rus öldürülüb  
Rusiya ordusu tankların 

dəstəyi ilə Ukraynadakı xüsusi 
hərbi əməliyyat zonasında fəal 
hücumlarını davam etdirir.  Bu 
barədə ölkənin Müdafi ə Nazirliyinə 
istinadən “İnterfaks.ru” xəbər verir.

Məlumatda bildirilir ki, rus qoşun-
ları Ukraynanın müqavimətini qıra 
və bir neçə kilometr irəliləyə bilib. Ta-
bor komandirlərindən birinin verdiyi 
məlumata görə, son 4 gündə qərb 
istiqamətində 2 kilometr irəliləmək 
mümkün olub.

Onun sözlərinə görə, Ukrayna or-
dusu tərk etdiyi ərazilərdə geniş mi-
nalama işləri aparır və bu texnikanın, 
şəxsi heyətin hərəkətini çətinləşdirir. 
Nazirliyin məlumatında deyilir ki, 
əsas zərbələr möhkəmləndirilmiş 
mövqelərə və zirehli texnikalara en-
dirilir. Dəqiq atəşlər açılmasına pilot-

suz uçuş aparatları kömək edir.
Ukraynanın Silahlı Qüvvə-

lərindən verilən məlumatda isə qeyd 
edilir ki, Rusiya əsas səylərini Za-
poro ye istiqamətində cəmləşdirir. 
Xersona isə Rusiyanın qvardiya 
qüvvələri gətirilib. Uqledar da in-
tensiv raket atəşinə tutulub. Baş-
qa bir məlumatda bildirilib ki, 
Ukrayna hərbçiləri RF dəniz piyada-
larının 155-ci briqadasını məhv edib. 
Yüzlərlə əsgər öldürülüb.

Malidə Rusiya Fransanı əvəz edir
Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Malidə səfərdə olub və 

burada Milli ordenin komandoru dərəcəsinə layiq görülüb. Bu dövlət ordeni 
ölkənin rifahı naminə səmərəli xidmət göstərənlərə verilir. Məlumatı “Radio 
Svoboda” yayıb.

Təqdimat mərasimində Mali XİN 
başçısı Abdullaye Diop bildirib ki, 
Lavrov Rusiyanın adından Bama-
konun müdafiə və təhlükəsizliyinin 
möhkəmləndirilməsi ilə bağlı siyasi 
qərar qəbul edib.

Bundan bir gün sonra Lavrov 
BMT-də çıxış edərək deyib ki, Mali 
hökuməti “Rusiyanın şəxsi hərbi 
kampaniyası” ilə bağlı kömək üçün 
müraciət edib: “Bildiyimə görə, Fran-
sa burada terrorçularla mübarizə 
aparmalı olan hərbi kontingenti-
ni əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq 
istəyir”.

Nazir əlavə edib ki, Rusiyanın 

şəxsi hərbi kompaniyası Malidə 
“qanuni əsaslarla” fəaliyyət göstərir, 
Rusiya hakimiyyətinin buna heç 
bir aidiyyatı yoxdur. Malidəki hərbi 
hökumətin Rusiyanın “Vaqner” 
şəxsi hərbi kompaniyasını ölkəyə 
gətirmək barədə məlumatlar keçən 
ilin sentyabrında yayılmışdı.

Həmin ayın 15-də isə Fransa-
nın müdafiə naziri Mali hökumətini 
“Vaqner”lə müqavilə imzalamaqdan 
çəkinməyə çağırmışdı. Hazırda Mali 
əhalisi Fransa qoşunlarının ölkədən 
çıxarılmasını tələb edir. 
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Dah� b�r haypərəst türk yazıçı?!
Tanınmış yazıçı-dramaturq Firuz 

Mustafanın sosial şəbəkələrdəki 
paylaşımları bir qayda olaraq mövzu 
aktuallığı, problemin mahiyyətinə 
varmaq bacarığı ilə seçilir. Bu dəyərli 
ziyalının dünən “Facebook”dakı son 
paylaşımı da diqqətimi cəlb etdi. Orada 
yazılır:

“Zülfü Livaneli adını çoxdan eşit-
diyim türk yazıçısıdır. O, təkcə ya-
zıçı kimi deyil, həm də bir musiqiçi, 
bəstəkar, müğənni, kinore issor və 
siyasi xadim kimi tanınır. 

Mən Zülfü Livanelinin adını ilk 
dəfə 1986-cı ildə böyük yazıçı ingiz 
Aytmatovun rəhbərlik etdiyi “İssık-
kul forumu”nun iştirakçıları sırasında 
eşitmişdim. Forum iştirakçılarını, o 
cümlədən Livanelini o zamankı Baş 
katib M.Qorbaçov da qəbul etmişdi.

Livaneli dəfələrlə Rusiyada olub, 
Moskva televiziyalarında çıxışlar 
edib, mətbuata müsahibələr verib. 
İnsaf xatirinə deyək ki, maraqlı per-
sonadır. Düzdür, indiyəcən türkcə 
və rusca tanış olduğum əsərləri ma-
raqsız olmasa da, yaxşı qurulmuş 
təbliğatı ilə müqayisədə bir qədər 
zəifdir. 

Bugünlərdə dünya ədəbiyyatını 
daim izləyən bir dostum mənə Zülfü 
Livanelinin “Eksimo” nəşriyyatında 
rus dilində işıq üzü görmüş bir ki-
tabını verib oxumağımı məsləhət 
bildi. Kitaba böyük həvəslə girişdim 
və mütəəssir oldum, türklər demiş, 
məndə könül qırıqlığı yarandı.

“ ” (“Səadət”) adlı bu 
kitabda bir türk qızının bədbəxt 
taleyindən söhbət açılır. Olsun. 
Bəyəm bütün vətəndaşları xoşbəxt 
olan ölkə var ki

Bu kitabda məni təsirləndirən, 

daha doğrusu, acıdan yazıçının qon-
şu haylarla bağlı səhv mövqeyi oldu. 
Guya, onun qəhrəmanı Məryəm 
ermənilərin nə zamansa zorla de-
portasiya olunması xəbərindən sar-
sılır. Öz canının hayında olan, ailəsi 
tərəfindən öldürülməyə məhkum 
olunmuş yazıq Məryəm öz halın-
dan daha çox bu “zərərçəkmişlərin” 
vəziyyəti haqda düşünür...

Doğrudur, mən kitabı sonacan 
oxumadım. Elə “hay məsələsi” ilə 
bağlı səhifəni oxuyandan sonra ki-
tabı qapadım. Xeyr, mən nə qatı 
millətçi, nə də şovinistəm. Amma 
həqiqəti, həqiqəti olmasa da, 
yarımhəqiqəti yazmayan yazıçını 
oxumağa dəyməz. 

Allah Zülfü Livaneliyə müəyyən 
istedad verib. Amma o, yalan və iftira 
ilə həqiqəti və doğrunu seçə bilmək 
qabiliyyətinə malik deyildir.

Təəssüf. “Malesef”.
 Qeyd edək ki, hörmətli 

F.Mustafa bu kiçik və yerində, 
məqamında deyilmiş qeydlərini 
“Təəssüf etdim” sərlövhəsi ilə 
təqdim edib. Fikirləşirəm ki, düşmən 
dəyirmanına su tökən Zülfü Livaneli-
nin mövqeyi, həqiqətən, acı təəssüf 
doğurur. 

əq i  et i   
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“Azersun Arena”da keçirilən gö-
rüş  1:1 hesablı heç-heçə ilə başa 
çatıb. empionluğa iddialı “Sabah” 
komandası liderdən bir xal almağı 
bacarıb. Meydan sahiblərinin qo-
lunu ilk hissənin 15-ci dəqiqəsində 
Musa Qurbanlı vurub. Birinci hissə 
meydan sahiblərinin üstünlüyü 
ilə başa çatsa da, 75-ci dəqiqədə 
“Sabah” komandası Bəxtiyar 
Həsənalızadənin qolu ilə hesaba 
tarazlıq gətirib. Bu qarşılaşmadan 
sonra xallarının sayını 58-ə çat-
dıran Ağdam klubu vahid liderdir. 
Bakı təmsilçisi isə 53 xalla ikinci 
pillədədir. 

Qeyd edək ki, turun ilk oyunu 
“Qəbələ”  və “Neftçi” klubları arasın-
da keçirilib. Həmin görüş isə qolsuz 
heç-heçə ilə yekunlaşıb. Bununla 
da, xallarının sayını 28-ə çatdıran 
Qəbələ təmsilçisi turnir cədvəlində 
5-ci yerdədir. 45 xala malik “Neftçi” 
isə ilk üçlükdədir. 

Turun digər oyununda “Turan To-
vuz” klubu  “Kəpəz”i qəbul edib. Matç 

meydan sahiblərinin 2:0 hesablı 
qələbəsi ilə bitib. Tovuz təmsilçisinin 
qollarını 45-ci dəqiqədə Runi Eva 
və 48-ci dəqiqədə Xəyal Nəcəfov 
vurublar. Bununla da, hesabında 
23 xalı olan Tovuz təmsilçisi altıncı 
yerdə qərarlaşıb. Gəncə təmsilçisi 
isə autsayderdir. 

Son oyun günündə  “Səbail” klu-
bu “Zirə”ni qəbul edib.  Oyun mey-
dan sahiblərinin 2:0 hesablı qələbəsi 
ilə başa çatıb. “Səbail”in qollarının 
müəllifi David Qomes (48 dəqiqə) 
və Mirabdulla Abbasov (78 dəqiqə) 
olublar. Bu qələbə sayəsində 16 xalı 
olan Səbail komandası doqquzuncu 
yerdə möhkəmlənib. 32 xala malik 
“Zirə” isə dördüncüdür. 

Tura “Sumqayıt” – “Şamaxı” oyu-
nu ilə yekun vurulub. Görüş Sumqa-
yıt təmsilçisinin minimal hesablı (1:0) 
qələbəsi ilə yekunlaşıb. Oyunda  
yeganə qolu 24-cü dəqiqədə Kərim 
Abubakar vurub. Bu oyundan sonra 
xallarının sayını 18-ə çatdıran “Sum-
qayıt” yeddinci pilləyə yüksəlib. “Şa-
maxı” isə 16 xalla turnir cədvəlində 
səkkizinci sıradadır. 
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a  tə i . 
Federasiyanın məlumatına 

görə, toplanan vəsait Türkiyə Da-

xili İşlər Nazirliyinin Təbii Fəlakət 
və Fövqəladə Hallar Agentliyinin 
(AFAD) hesabına köçürülüb.

Azərbaycan şahmat ailəsi 
zəlzələ qurbanlarının yaxınlarına 
başsağlığı verir, yaralılara şəfa ar-
zulayır.

i er ərre l ir 
a  le l la  a a
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Bu barədə Azərbaycan Voleybol 
Federasiyasının mətbuat xidməti 
məlumat verib. Günün ilk oyu-
nunda “Azərreyl” “Murov”u sınağa 
çəkib. Matç “Azərreyl”in üstünlüyü 
ilə başlayıb. İlk setdə 25:22 hesa-
bı ilə qalib gələn Eldar Yusubovun 
komandası sonrakı hissələri də 
aktivinə yazıb – 25:20, 25:18. Yekun 
nəticədə “Azərreyl” növbəti 3 xalı-
nı 3:0 hesablı qələbə ilə əldə edib. 
Voleybol Mərkəzində təşkil olunan 
V  turun növbəti matçı UNEC və 
“Abşeron” komandaları arasında 
olub. Bu görüşdə də qalib 3 setdə 
müəyyənləşib. Famil Ağayevin 
yetirmələri bu matçdan asan qələbə 
ilə ayrılıblar. “Abşeron” ilk hissəni 
25:10, sonrakı setləri isə 25:05 və 
25:07  hesabları ilə qazanıb. 

Beləliklə, V  turdan sonra 
“Azərreyl” 17 xalla turnir cədvəlində 
liderliyini davam etdirir. “Abşeron”un 
15, “Murov”un 10 xalı var. Turnir 
cədvəlində sonuncu pillədə olan 
UNEC-in isə xalı yoxdur.
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İdman xəbərləri 31 məșqçi imtahandan uğurla keçib
Fevralın 13-də Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının (BCF) 

Akademiyasının cüdo məşqçiliyi sertifi kat proqramının ilk 
hissəsi yekunlaşıb.
BFC-nin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, təlimin birinci 

hissəsində 36 məşqçi iştirak edib və onlardan 31-i imtahandan 
uğurla keçib.

Bu gündən etibarən proqramın ikinci hissəsi başlayıb, 
növbəti imtahan isə fevralın 17-si və 18-i baş tutacaq. BCF 
Akademiyasının proqramında iştirak edən hər bir məşqçiyə 
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin iştirakçı sertifikatı təqdim 
olunub.

Azərbaycan Cüdo Federasiyasının BCF-nin Akademiyası 
ilə 2022-ci ilin mart ayından başlayan əməkdaşlığı nəticəsində 
qeyd edilən proqrama 80-dən yuxarı cüdo məşqçisi cəlb edilib. 
Nəzəri imtahanları uğurla başa vuran məşqçilər əyani surətdə 
imtahan verərək müvafiq sertifikatı əldə etmək imkanı qaza-
nıblar.

Seminar və imtahan BCF Akademiyasının direktoru Envik 
Qalea, akademiyanın proqram rəhbəri Dr. Tibor Kozsla, Aka-
demiyanın idman direktoru Daniel Laskau və digər ekspertlər 
(ümumilikdə 10 ekspert) tərəfindən keçirilir.
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