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Qardaș dəstəyi – vəfa borcu

Xalq qəzet�
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Təs�sç�  Azərbaycan Respubl�kası rez�dent�n�n İşlər İdarəs� və qəzet�n redaks�ya eyət�
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“Xalq qəzet�” – Xalqın qəzet�!

Ötən “Əsrin müqaviləsi” – 
yeni əsrin iqtisadi təməli

Ölkəmizdə builki 
indeksasiya 
artımı 1,1 milyon 
pensiyaçını əhatə 
edir. Yeni artımdan 
sonra pensiyaların 
orta aylıq məbləği 
423 manata, o 
cümlədən, yaşa 
görə bu rəqəm 456 
manata çatıb.

GÜNÜN XƏBƏRİ

İrəvan Moskvanı 
aldatmaq istəyir: 
bir gündə iki zəng

“Amnesty İnternational”ın 
növbəti qərəzi 

Azərbaycan – 
innovasiyalar məkanı

Ağappaq 
daş idi, 

amma... 
danışdıq 

Paşinyançı Arşakyanın Vanyanlığı
Azərbaycan–Ermənistan sülh 
gündəliyi tarixi – Dəmirçyanın qətlindən 
Georginin itinin güllələnməsinədək

Azərbaycan cəmiyyəti hər zaman Ermənistandan gələn pozitiv çağırışları yüksək 
qiymətləndirib. Çünki, sülhpərvər xalqıq. Sülh isə daimi ziddiyyətlər və qarşıdurmalar 
şəraitində mümkün deyil. Ancaq mümkünsüz kimi görünən bir çox məsələlər var ki, 
bu da Ermənistan cəmiyyətində səslənmiş və hazırda da səslənməkdə olan fi kirlərdən 
gəldiyimiz qənaətdir. Qənaətimiz 44 günlük müharibədən sonra daha da möhkəmləndi. 

Gördük k�, Ermən�stan hak�m�yyət� 
konstrukt�v mövqe tutmur, sülh danı-
şıqlarını boykot ed�r, separatçılıqdan əl 
çəkm�r, Cənub� Qafqazda yen� reallıqlar 
formalaşdırmağa çalışır, məqsəd�nə çat-
maq nam�nə təxr�batlara əl atır, çeş�dl� 
man�pulyas�yalara baş vurur və s. İnd� də 
Avropa İtt�faqının mülk� m�ss�yası adı al-
tında Ermən�stan Azərbaycan sərhəd�nə 
Fransanın jandarm qüvvələr� yerləşd�r�l�r. 

Yekun nət�cə et�bar�lə, hazırda 
bölgədə yen� mühar�bə ab-havasının 
formalaşdığına şah�d�k. Mövcud durum-
da hərb� əməl�yyatların başlaması an 
məsələs� k�m� görünür. Belə b�r s�tuas�ya-
da ortaya Akop Arşakyan adlı ermən� çı-
xır. O, sıradan b�r� dey�l, Ermən�stanın baş 
naz�r� N�kol Paş�nyanın hak�m “Vətəndaş 
saz�ş�” part�yasındandır və ölkə parla-
ment�n�n v�tse-sp�ker�d�r. O parlament�n k�, 
onun sp�ker� Alen S�monyan Azərbaycanı 
“düşmən” adlandırmaqdan çək�nm�r.

(ardı 4-cü səh�fədə)

Kədərin də birgə yaşandığı gün...          

Azərbaycan–Türkiyə qardaşlığı sınaqlarından hər zaman şərəfl ə 
çıxıb, bütün çətinlikləri birgə dəf edib. Bu iki qardaş sevincli-fərəhli 
günləri birgə yaşadığı kimi, ağrı-acıları da birgə bölüşüb, sarsıntılara 
birgə güclə, birgə əzmlə qalib gəlib. Bu, Vətən müharibəsində də öz 
təsdiqini tapıb. Azərbaycanın 44 günlük haqq savaşında qardaş ölkə 
yanımızda olub, xalqımıza siyasi-mənəvi dəstəyini əsirgəməyib. 

Türk�yədə dəhşətl� zəlzələ baş 
verəndən dərhal sonra Azərbaycan 
qardaş dövlət�n kədər�nə şər�k 

oldu, �mdadına yetd�. “Türk�yə
Azərbaycan artıq b�r yumruqdur, b�r 
ürəkd�r, b�r candır. B�z belə görürük, 

Türk�yə və Azərbaycan vətəndaşları 
da belə görürlər. Bu ağır günlərdə 
Türk�yən�n yanında olmaq b�-
z�m üçün böyük şərəfd�r”,  deyə 
dövlət�m�z�n başçısı İlham Əl�yev 
b�ld�rd�. 

Prez�dent İlham Əl�yev Cümhur-
başqanı Rəcəb Tayy�b Ərdoğana 
zəng edərək, bu təb�� fəlakət 
nət�cəs�ndə çoxsaylı �nsan tələfatı 
və dağıntılarla bağlı xəbər�n res-
publ�kamızı çox sarsıtdığını və 
kədərlənd�rd�y�n� ded�, həlak olan-

larla bağlı öz adından və xalqımız 
adından başsağlığı çatdırdı, yara-
lananların tezl�klə şəfa tapmasını 
d�ləd�. Ölkə rəhbər�  Azərbaycanın 
Türk�yən�n dərd�nə şər�k çıxdığını, 
hər zaman olduğu k�m�, �nd� də b�r-
b�r�n�n yanında olduğunu söyləd�.  

Fəlakət�n elə �lk günündə B�-
r�nc� v�tse-prez�dent Mehr�ban xa-
nım Əl�yeva da   rəsm� �nstaqram 
səh�fəs�ndə Türk�yə xalqına baş-
sağlığı verd�, paylaşımında güclü 
zəlzələn�n nət�cələr� barədə xəbərlər� 
dər�n kədər h�ss� �lə qarşıladığını, 
fac�ə qurbanlarına rəhmət d�ləd�y�n�, 
onların doğmalarına və yaxınlarına 
dər�n hüznlə başsağlığı verd�y�n�, 
yaralananların, xəsarət alanların 
tezl�klə şəfa tapmasını arzuladı.  

Zəlzələn�n elə �lk günündəcə 
dövlət�m�z�n başçısının tapşırığına 
əsasən, 420 nəfərdən �barət x�la-
sed�c� heyət qardaş ölkəyə gedərək 
türk�yəl� həmkarları �lə b�rl�kdə 
fəal�yyətə başladı. mum�l�kdə, 
fac�ə baş verd�y� dövrdən təkcə fev-
ralın 8-nə k�m� FHN-�n 725 nəfərl�k 
şəxs� heyət� Türk�yəyə göndər�ld�. 
Onlardan 34 nəfər� hək�m, 7 nəfər� 
texn�k� �şç� olmaqla t�bb� heyət �d�. 

Yer� gəlm�şkən, yardım x�lasetmə 
�şlər�ndə �şt�rak edən şəxs� heyət və 
t�bb� personaldan başqa, x�lasetmə 
�şlər�ndə �st�fadə olunan ləvaz�matlar, 
generatorlar, nasos stans�yaları, 
avtomob�llər, həmç�n�n modul səhra 
hosp�talları, t�bb� avadanlıq, dərman 
preparatları, təx�rəsalınmaz yardım 
vas�tələr�, çadırlar, yataq dəstlər� və 
s. mal-mater�allar da davamlı olaraq 
fəlakət bölgəs�nə göndər�ld�. 

(ardı 2-c� səh�fədə)

Mehriban Əliyevanın göstərişi 
ilə daha bir humanitar yardım 
təyyarəsi Türkiyəyə yola düşdü

Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın 
göstərişinə əsasən, Türkiyənin zəlzələ bölgəsinə növbəti humanitar yardım təyyarəsi yola 
düşür.

Budəfək� human�tar yardıma fac�ədən 
zərər çəkm�ş şəxslər üçün zərur� olan əlavə 
avadanlıqlar, o cümlədən qızdırıcısı olan 
çadırlar, generatorlar, �st�l�k rad�atorları, çöl 
üçün qızdırıcılar, d�zel yanacaqlı kalor�ferlər, 
həmç�n�n axtarış-x�lasetmə �şlər�nə dəstək 
məqsəd� �lə ləvaz�mat və avadanlıqlar dax�l-
d�r.

Heydər Əl�yev Fondu, “AzərEnerj�” ASC 
və “Azər�şıq” ASC-n�n dəstəy� �lə göndər�lən 
yardım fevralın 10-da zəlzələ bölgəs�nə çat-
dırılacaq.

Xatırladaq k�, Azərbaycanın b�r�nc� xanı-
mı, Heydər Əl�yev Fondunun prez�dent� Meh-
r�ban Əl�yevanın göstər�ş�nə əsasən, fevralın 
-da Türk�yəyə Heydər Əl�yev Fondunun �lk 

human�tar yardım təyyarəs� göndər�l�b. Fon-
dun qardaş ölkəyə ezam olunan əməkdaşları 
zəlzələdən zərər çəkm�ş şəxslər üçün 
müxtəl�f dərman preparatları, t�bb� ləvaz�mat 
və avadanlıqlar, �st� gey�mlər çatdırıb.

Həmç�n�n qeyd edək k�, Türk�yən�n 
ölkəm�zdək� səf�rl�y�n�n zəlzələ bölgəs�nə 
yardım göstər�lməs� məqsəd� �lə Azərbaycan 
vətəndaşlarına çağırışına qoşulan Heydər 
Əl�yev Fondunun “Reg�onal İnk�şaf” İct�ma� 
B�rl�y� fevralın 8-dən human�tar kampan�ya-
ya start ver�b. Bu kampan�ya çərç�vəs�ndə 
vətəndaşlardan toplanan human�tar yardım-
lar da Heydər Əl�yev Fondunun dəstəy� �lə 
zəlzələ bölgəs�nə çatdırılır.
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“Azərbaycan Respubl�kası dövlət 
verg� orqanlarının vəz�fəl� şəxslər� 
üçün xüsus� gey�m formasının və 
fərqlənd�rmə n�şanlarının təch�zat nor-
ması və �st�fadə müddətlər�”n�n təsd�q 
ed�lməs� haqqında” Azərbaycan Res-
publ�kası Naz�rlər ab�net�n�n 200 -c� 
�l  dekabr tar�xl� 270 nömrəl� Qərarında 
dəy�ş�kl�k  ed�lməs� barədə 

“Dövlət verg� orqanlarında x�dmət 
haqqında” Əsasnamən�n təsd�q ed�lməs� 
barədə” Azərbaycan Respubl�kası Qa-
nununun tətb�q ed�lməs� haqqında” 
Azərbaycan Respubl�kası Prez�dent�-
n�n 2001-c� �l 1  �yul tar�xl�   53  nömrəl� 
Fərmanında dəy�ş�kl�k ed�lməs� barədə” 

Azərbaycan Respub-l�kası Prez�den-
t�n�n 2022-c� �l 12 noyabr tar�xl� 1875 
nömrəl� Fərmanının �crasını təm�n etmək 
məqsəd�lə Azərbaycan Respubl�kasının 
Naz�rlər Kab�net� qərara alır:

Azərbaycan Respubl�kası Naz�rlər 
Kab�net�n�n 2008-c� �l 5 dekabr tar�xl� 
270 nömrəl� Qərarı (Azərbaycan 
Respubl�kasının Qanunver�c�l�k Toplusu, 
2008,  12, maddə 110  2010,  1, 
maddə 55  2017,  10, maddə 1 02) �lə 
təsd�q ed�lm�ş “Azərbaycan Respubl�kası 
dövlət verg� orqanlarının vəz�fəl� 
şəxslər� üçün xüsus� gey�m formasının 
və fərqlənd�rmə n�şanlarının təch�zat 
norması və �st�fadə müddətlər�”ndə 

aşağıdakı dəy�ş�kl�klər ed�ls�n:
1.  bölmə üzrə:
1.1. 34-cü h�ssədə “Göy və mav�” 

sözlər� “Mav�” sözü �lə əvəz ed�ls�n
1.2. 3 -cu h�ssədə “mexl�” sözü 

“xəzl�” sözü �lə əvəz ed�ls�n.
2.  bölmə üzrə:
2.1. 30-cu h�ssədə “mexl�” sözü 

“xəzl�” sözü �lə əvəz ed�ls�n
2.2. 31-c� h�ssədə “Göy və mav�” 

sözlər� “Mav�” sözü �lə əvəz ed�ls�n.

Əl� ƏSƏDOV, 
Azərbaycan Respubl�kasının  

Baş naz�r�
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“Cəzaçəkmə müəss�sələr�ndə cəza 
çəkən narkolo � xəstə məhkumların 
məcbur� müal�cəs�n�n aparılması 
Qaydaları”nın təsd�q ed�lməs� haqqın-
da” Azərbaycan Respubl�kası Naz�rlər 

ab�net�n�n 2016-cı �l 2  yanvar ta-
r�xl� 1  nömrəl� Qərarında  dəy�ş�kl�k 
ed�lməs� barədə

“Azərbaycan Respubl�kasının 
Cəzaların İcrası Məcəlləs�ndə dəy�ş�kl�k 
ed�lməs� haqqında” Azərbaycan Res-

publ�kasının 2022-c� �l  5 noyabr tar�xl�  
618-V QD nömrəl� Qanununun tətb�q�n� 
təm�n etmək məqsəd�lə Azərbaycan Res-
publ�kasının Naz�rlər Kab�net� qərara alır: 

Azərbaycan Respubl�kası Naz�rlər 
Kab�net�n�n 2016-cı �l             28 yan-
var tar�xl� 14 nömrəl� Qərarı (Azərbaycan 
Respubl�kasının Qanunver�c�l�k Toplusu, 
2016,  2  (  k�tab), maddə 357  2018, 

 8, maddə 1814  2020,  2, maddə 
205) �lə təsd�q ed�lm�ş “Cəzaçəkmə 

müəss�sələr�ndə cəza çəkən narkoloj� 
xəstə məhkumların məcbur� müal�cəs�n�n 
aparılması Qaydaları”nın 4.10-cu bənd�nə 
“əlaqə saxlamalarına” sözlər�ndən sonra 
“və ya v�deogörüş keç�rmələr�nə” sözlər� 
əlavə ed�ls�n.

Əl� ƏSƏDOV, 
Azərbaycan Respubl�kasının  

Baş naz�r�

11 fevral 2023-cü �l, şənbə2

 “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 30 dekabr tarixli 790-VIQD nömrəli 

Qanununun tətbiqi və “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun  
tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il  
5 sentyabr tarixli 156 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respubl�kası Konst�tu-

s�yasının 10 -cu maddəs�n�n 1 -cu və 
32-c� bəndlər�n� rəhbər tutaraq, “Təhs�l 
haqqında” Azərbaycan Respubl�ka-
sının Qanununda dəy�ş�kl�k ed�lməs� 
barədə” Azərbaycan Respubl�kasının 
2022-c� �l 30 dekabr tar�xl�        7 0-
V QD nömrəl� Qanununun qüvvəyə 
m�nməs� �lə əlaqədar həm�n Qanunun 
tətb�q�n� təm�n etmək məqsəd�lə qərara 
alıram:

1. Müəyyən ed�ls�n k�, “Təhs�l 
haqqında” Azərbaycan Respubl�kası 
Qanununun 2 .0.10-1-c� və 2 .0.10-
2-c� maddələr�ndə nəzərdə tutulmuş 
vəz�fələr� Azərbaycan Respubl�kasının 
Elm və Təhs�l Naz�rl�y� həyata keç�r�r. 

2. “Təhs�l haqqında” Azərbaycan 
Respubl�kası Qanununun tətb�q 
ed�lməs� barədə” Azərbaycan Respub-
l�kası Prez�dent�n�n 200 -cu �l 5 sent-
yabr tar�xl� 156 nömrəl� Fərmanının 
(Azərbaycan Respubl�kasının Qanun-
ver�c�l�k Toplusu, 200 ,  , maddə 
685  2012,  3, maddə 1 7,  4, 
maddə 28 ,  6, maddə 532  2016, 

 1, maddə 76,  11, maddələr 
1804, 1828,  12, maddə 2086  2017,  

 7, maddə 1360,  10, maddə 1800, 
 12 (  k�tab), maddə 2313  2018,  
 2, maddə 216,  12 (  k�tab), maddə 

2545  201 ,  5, maddə 848,  7, 
maddə 122 ,  8, maddə 13 8  2020, 

 5, maddə 54 ,  7, maddə 868,  
 11, maddə 1362,  12 (  k�tab), 

maddə 146  2021,  6 (  k�tab), maddə 
571,  11, maddə 1218,  12, maddə 
1364) 2.3-cü bənd�nə “2 .0.6-cı,” 
sözlər�ndən sonra “2 .0.10-1-c�, 
2 .0.10-2-c�,” sözlər� əlavə ed�ls�n.

3. Azərbaycan Respubl�kasının 
Naz�rlər Kab�net� “Təhs�l haqqında” 
Azərbaycan Respubl�kasının Qanu-
nunda dəy�ş�kl�k ed�lməs� barədə” 
Azərbaycan Respubl�kasının 2022-c� 
�l 30 dekabr tar�xl� 7 0-V QD nömrəl� 
Qanunundan �rəl� gələn məsələlər� həll 
ets�n.

4.  Azərbaycan Respubl�kasının 
Elm və Təhs�l Naz�rl�y�:

4.1. “Təhs�l haqqında” Azərbaycan 
Respubl�kası Qanununun 2 .0.10-1-

c� və 2 .0.10-2-c� maddələr�nə uyğun 
olaraq, al� təhs�l müəss�sələr�n�n baka-
lavr�at (əsas (baza al�) t�bb təhs�l�ndə) 
və mag�stratura səv�yyələr�ndə, habelə 
orta �xt�sas təhs�l� müəss�sələr�ndə 
təhs�lalanlar tərəf�ndən təhs�l 
müəss�səs�n�n, �xt�sasın, təhs�lalma 
formasının dəy�şd�r�lməs�, onların xar�c 
ed�lməs�, bərpa olunması və akadem�k 
məzun�yyət götürülməs� qaydalarını 
�k� ay müddət�ndə tabel�y�ndə müvaf�q 
təhs�l müəss�səs� olan dövlət orqanları 
(qurumları) və Azərbaycan Respubl�ka-
sının Dövlət İmtahan Mərkəz� �lə razı-
laşdırmaqla təsd�q ets�n

4.2. “Təhs�l haqqında” Azərbaycan 
Respubl�kasının Qanununda dəy�ş�kl�k 
ed�lməs� barədə” Azərbaycan Respub-
l�kasının 2022-c� �l 30 dekabr tar�xl� 
7 0-V QD nömrəl� Qanunundan �rəl� 
gələn d�gər məsələlər� həll ets�n.

İlham ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respubl�kasının 

Prez�dent�
Bakı şəhər�, 10 fevral 2023-cü �l

Ələt azad iqtisadi zonasının fəaliyyətinin  
təmin edilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respubl�kası Konst�-

tus�yasının 10 -cu maddəs�n�n 32-c� 
bənd�n� rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. “Ələt azad �qt�sad� zonasının ya-
radılması və fəal�yyət�n�n təşk�l� haq-
qında” Azərbaycan Respubl�kası Prez�-
dent�n�n 2020-c� �l 22 may tar�xl� 1032 
nömrəl� Fərmanının 3-cü h�ssəs�nə 
əsasən, Bakı şəhər� Qaradağ rayo-
nunun �nz�bat� əraz�s�ndə yerləşən və 

Ələt azad �qt�sad� zonasının əraz�s� 
q�sm�ndə müəyyən ed�lm�ş torpaq 
sahəs�n�n bu Sərəncamın əlavəs�ndək� 
yerquruluşu planında göstər�lm�ş, 
dövlət mülk�yyət�nə a�d 635,1 hektar 
h�ssəs� b�rdəfəl�k, əvəzs�z və da�m� 
�st�fadə hüququ �lə Ələt azad �qt�sad� 
zonasının səlah�yyətl� qurumuna ver�l-
s�n.

2. Azərbaycan Respubl�kasının 

İqt�sad�yyat Naz�rl�y� və Ələt azad �qt�-
sad� zonasının səlah�yyətl� qurumu bu 
Sərəncamdan �rəl� gələn məsələlər� 
həll ets�nlər.

İlham ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respubl�kasının 

Prez�dent�
Bakı şəhər�, 10 fevral 2023-cü �l

Əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respubl�kası Konst�-
tus�yasının 10 -cu maddəs�n�n 32-c� 
bənd�n� rəhbər tutaraq, Azərbaycan 
Respubl�kasında pens�yaçıların sos�al 
müdaf�əs�n� güclənd�rmək məqsəd�lə 
“Əmək pens�yaları haqqında” 
Azərbaycan Respubl�kası Qanununun 
6.2-c�, 2 .1-c� və 2 .1-1-c� maddələr�nə 
uyğun olaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respubl�kasının 
Əmək və Əhal�n�n Sos�al Müdaf�əs� 
Naz�rl�y�nə tapşırılsın k�, 2023-cü �l yan-
varın 1-nə 2022-c� �l üzrə Azərbaycan 
Respubl�kası Dövlət Stat�st�ka 

Kom�təs�n�n müəyyən etd�y�:
1.1. orta aylıq nom�nal 

əməkhaqqının �ll�k artım temp�nə uy-
ğun olaraq, 2023-cü �l yanvarın 1-dək 
təy�n ed�lm�ş əmək pens�yalarının sı-
ğorta h�ssəs�n�n, qulluq stajına görə 
əmək pens�yasına əlavələr təy�n ed�l-
m�ş əmək pens�yaçılarına münas�bətdə 
həm�n əlavələrlə b�rl�kdə müəyyən ed�l-
m�ş məbləğ�n�n və 2023-cü �l yanvarın 
1-dən əmək pens�yalarının tərk�b�nə 
dax�l ed�lən madd� yardımların

1.2. �stehlak q�ymətlər� �ndeks�-
n�n �ll�k səv�yyəs�nə uyğun olaraq, 

sığortaolunanların fərd� hesabının sı-
ğorta h�ssəs�ndə 2023-cü �l yanvarın 
1-dək qeydə alınmış pens�ya kap�ta-
lı məbləğlər�n�n �ndeksləşd�r�lməs�n� 
həyata keç�rs�n.

2. Azərbaycan Respubl�kasının 
Naz�rlər Kab�net� bu Sərəncamdan �rəl� 
gələn məsələlər� həll ets�n.

İlham ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respubl�kasının 

Prez�dent�
Bakı şəhər�, 10 fevral 2023-cü �l

Kədərin də birgə yaşandığı gün...          
(əvvəl� 1-c� səh�fədə)

Prez�dent İlham Əl�yev�n tapşırıq 
və göstər�şlər�nə uyğun olaraq, Bakı 
və d�gər şəhərlərdə, eləcə də Naxçı-
van Muxtar Respubl�kasında yerləşən 
t�bb müəss�sələr� Türk�yədə baş ver-
m�ş zəlzələdə zərər çəkm�ş şəxslər�n 
müal�cəs� üçün hazır vəz�yyətə gət�r�ld�. 
Azərbaycanın səh�yyə naz�r� Teymur 
Musayev türk�yəl� həmkarı Fahret-
t�n Koca �lə telefon danışığı zamanı 
ümum�l�kdə t�bb müəss�sələr�ndə 2 m�n 
çarpayının ayrıldığını d�qqətə çatdırdı.  

Zəlzələ qurbanlarına dəstək 
məqsəd�lə Mehr�ban xanım Əl�yevanın 
göstər�ş�nə əsasən, Heydər Əl�yev 
Fondu human�tar yardımları �lə 
Türk�yəyə dəstək fəal�yyət�nə başladı, 
Fond  tərəf�ndən qardaş ölkəyə 36 ton 
müxtəl�f dərman preparatları, oks�gen 
maskaları, f�ltrl� s�stemlər, sarğı mater�-
alları, onurğa taxtaları, �lk�n yardım bo-
yunluqları, xərək və s. t�bb� ləvaz�mat 
və avadanlıqlar, �st� gey�mlər, çadırlar 
dax�l olan human�tar yardım göndər�ld�.

Yer� gəlm�şkən, Heydər Əl�yev Fon-
dunun “Reg�onal İnk�şaf” İct�ma� B�rl�y� 
tərəf�ndən Türk�yəyə human�tar yardım 
kampan�yası fevralın 14-dək davam 
edəcək. 

Kampan�ya zamanı İct�ma� B�r-
l�y�n könüllülər� tərəf�ndən qardaş 
ölkən�n təb�� fəlakətdən zərər çəkm�ş 
v�layətlər�ndə hazırda ən çox eht�yac 
duyulan ləvaz�matlar vətəndaşlardan 
toplanır və  qısa zamanda qablaşdırı-
laraq həm�n bölgəyə çatdırılır.  

Bu ağır günlərdə dövlət köməy� 
�lə bərabər, xalq və �ct�ma� təşk�latlar 
tərəf�ndən də zəlzələdən zərər çəkənlər 
üçün “Qardaş köməy�” platforması 
fəal�yyətə başladı. Toplanan yardımlar 
T R-lərlə qardaş ölkəyə yola salındı. 
Bununla bağlı Prez�dent İlham Əl�yev 

Türk�yə səf�r� �lə söhbət� zamanı  “Mən 
əz�z qardaşım, cənab Prez�dentə te-
lefonla başsağlığı vermək üçün zəng 
edəndə ded�m k�, bütün varlığımızla b�z 
S�z�nlə b�r yerdəy�k və b�l�rs�n�z k�, dur-
madan heyətlər göndər�l�r. Eyn� zaman-
da hək�mlər, x�lased�c�lər, könüllülər 
göndər�l�r və göndər�ləcəkd�r” b�ld�rd�. 
Ölkə rəhbər� daha sonra Azərbaycan 
xalqının könüllü olaraq öz doğma 
qardaşlarına dəstək olmaq üçün k�-
m�n əl�ndə nə var onu gət�rd�y�n�, bu-
nunla da xalqımızın bütün dünyaya 
təkcə dövlətlərarası səv�yyədə, dövlət 
başçıları səv�yyəs�ndə dey�l, �nsan-
lar səv�yyəs�ndə də əsl qardaşlıq 
əlaqələr�n�n mövcud olduğunu b�r daha 
nümay�ş etd�rd�y�n� söyləd�. 

Bu məqamda xatırladaq k�, zəlzələ 
bölgəs�nə səfər edən Cümhurbaşqanı 
Rəcəb Tayy�b Ərdoğan Qaz�antep hava 
l�manında human�tar yardım gət�rən 
Heydər Əl�yev Fondunun əməkdaşları 

�lə görüşündə  Azərbaycan dövlət� və 
xalqına Türk�yədək� fac�ə ətrafında 
səfərbər olmasına görə təşəkkürünü 
b�ld�rərək dey�b: “İlham qardaşıma, 
Mehr�ban bacıma öz adımdan, m�llət�m 
adından çox təşəkkür ed�rəm ”.

Azərbaycanda xalqımızın zəlzələ 
qurbanları üçün human�tar yardıma 
qoşulmasından, göndər�lən yardım-
lar barədə məlumatlı olduğunu deyən 
Rəcəb Tayy�b Ərdoğan daha sonra 
Vətən mühar�bəs� zamanı Türk�yən�n 
Azərbaycanın yanında olduğu k�m�, 
�nd� də belə çət�n gündə Azərbaycanın 
Türk�yən�n yanında olduğunu vurğula-
yıb. “Öz adımdan, a�ləm və xalqımız 
adından m�nnətdarlıqlarımı çatdırıram. 
B�z tək bu gün dey�l, ölənədək b�rl�kdə 
olacağıq. B�r m�llət, �k� dövlət olaraq 
yola davam edəcəy�k ”.

aq�f BA RAM ,  
“Xalq qəzet�”

Mehriban xanım Əliyeva  
zəlzələdən zərər çəkənlərə humanitar 

yardımla bağlı paylaşım edib
Azərbaycan Respublikasının Birinci 

vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva 
rəsmi instaqram səhifəsində Türkiyədəki 
zəlzələdən zərər çəkənlərə humanitar 
yardımla bağlı paylaşım edib.

Mehr�ban xanım Əl�yeva paylaşı-
mında qeyd ed�b:

Əz�z həmvətənlər
Hər zaman b�rl�k və həmrəyl�k 

nümay�ş etd�rərək b�r-b�r�nə kömək 
etməyə hazır olmaq, əl-ələ verərək 
çət�nl�klərdən və sınaqlardan b�rl�kdə 
üzüağ çıxmaq Azərbaycan xalqı-
nın ən gözəl xüsus�yyətlər�ndən b�-
r�d�r. Qardaş Türk�yədə baş verm�ş 
dəhşətl� zəlzələn�n �lk saatlarından 

Türk�yə xalqına göstərd�y�n�z dəstək 
xalqlarımız arasında qardaşlıq, dost-
luq münas�bətlər�n�n, qarşılıqlı sevg�-
n�n sarsılmazlığının, möhkəml�y�n�n, 
əbəd�l�y�n�n növbət� əyan� sübutudur.

Zəlzələ bölgəs�ndə axtarış-
x�lasetmə �şlər�nə cəlb olunmuş 
x�lased�c�lər�m�zə, xəsarət alanla-

rın sağlamlığına qovuşması üçün 
əl�ndən gələn� əs�rgəməyən t�bb 
�şç�lər�m�zə, fac�ədən zərər çəkm�ş 
Azərbaycan vətəndaşlarının müəyyən 
ed�lməs� və təxl�yəs� �lə məşğul olan 
d�plomat�k x�dmət əməkdaşlarına, 
had�sələr� yorulmadan �şıqlandıran 
KİV nümayəndələr�nə təşəkkürümü 

b�ld�r�rəm. Ölkəm�zdə başlanılmış 
yardım kampan�yasına qoşulan 
hər b�r soydaşımıza, yerl� ş�rkət və 
təşk�latlara, xüsus�lə yardım toplama 
məntəqələr�ndə gecə-gündüz var gücü 
�lə �şləyən könüllülərə, pol�slərə, b�r 
sözlə qardaş Türk�yə xalqının yanında 
olmağa çalışan hər kəsə m�nnətdaram  
İnsansevərl�y�n�zə, mərhəmət�n�zə 
və şəfqət�n�zə görə çox sağ olun  
Azərbaycanlı olduğuma görə çox qü-
rurluyam

Zəlzələ nət�cəs�ndə həlak olan-
ların sayının artması b�z� olduqca 
kədərlənd�r�r. Həlak olanlara Allahdan 
rəhmət d�ləy�r, onların doğmalarına və 
yaxınlarına b�r daha dər�n hüznlə baş-
sağlığı ver�rəm. Yaralananların tezl�klə 
şəfa tapmasını arzulayıram  Əm�nəm 
k�, Türk�yə xalqı öz �radəs� və mət�nl�y� 
sayəs�ndə bu ağır sınaqdan sarsılma-
yacaq  Uca Tanrı dünyamızı qorusun  
Türk�yə, sən�nləy�k ”.

A RTAC

Yeni sərəncamla bütün növ pensiyalar 
indeksləşdirilərək 14,7 faiz artırıldı

Prezident İlham Əliyevin “Əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi haqqında” 
2023-cü il 10 fevral tarixli Sərəncamı pensiyaçıların sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi istiqamətində atılan ardıcıl addımların davamı, pensiyaçılarının 
rifahının təminatına yönələn növbəti dəstəkdir.

Əmək və Əhal�n�n Sos�al Müdaf�ə Na-
z�rl�y�n�n İct�ma�yyətlə əlaqələr şöbəs�ndən 
AZƏRTAC-a b�ld�r�l�b k�, Sərəncamla 
2023-cü �l 1 yanvar tar�x�nədək təy�n 
ed�lm�ş pens�yalar Dövlət Stat�st�ka 
Kom�təs�n�n təqd�m etd�y� məlumata 
əsasən, 2022-c� �l üzrə orta aylıq nom�nal 
əməkhaqqının �ll�k artım temp�nə uyğun 
olaraq 14,7 fa�z �ndeksləşd�r�lməklə bu 
�l�n 1 yanvar tar�x�ndən artırılır.

Yanvar ayının artımı fevral ayının 
pens�yası �lə b�rgə ver�ləcək. Məsələn, 
şəxs�n pens�yası 400 manatdırsa, bu 
məbləğ car� �l yanvarın 1-dən 14,7 fa�z, 
yən� 58,8 manat artırılmaqla 458,8 mana-
ta çatdırılacaq, yanvar ayının 58,8 manat 
artımı da fevral ayında ver�ləcək.

mum�l�kdə 1,1 m�lyon pens�yaçı-
nı əhatə edən bu yen� artımlar üçün 
�ll�k əlavə olaraq 728 m�lyon manat 
xərclənəcək.

Yen� qanunla bu �l�n əvvəl�ndən pen-
s�ya artımı sahəs�ndə vah�d �ndeksas�ya 

metoduna keç�lməs� hər �l �ndeksləşd�rmə 
əsasında pens�ya artımının �lk dəfə ola-
raq bütün növ pens�yalara şam�l olunma-
sına �mkan ver�b. Növbət� �llərdə də bütün 
növ pens�yaların �ndeksas�ya metodu �lə 
artırılması davam etd�r�ləcək.  

Beləl�klə, hazırkı artım həm ümum� 
əsaslarla pens�ya təy�n olunmuş, həm də 
qulluq stajına görə əlavə alan pens�yaçı-
lara (pens�yaçı hərb� qulluqçular, hüquq-
mühaf�zə orqanları əməkdaşları və b.) 
şam�l olunacaqdır.

Bundan əvvəl �sə ötən �l pens�yaçı-
lara ödən�lən madd� yardımlar 2023-cü 
�l�n əvvəl�ndən onların pens�yalarının 
tərk�b�nə dax�l ed�l�b. Madd� yardım dax�l 
ed�lərək artırıldıqdan sonra yaranan pen-
s�ya məbləğ� bu dəfə �ndeksləşd�r�lərək 
artırılır. 

Məsələn, 2022-c� �ldə ayda 800 ma-
nat pens�ya və onun 10 fa�z� m�qdarında 
(80 manat) madd� yardım almış hərb� 
qulluqçunun pens�yası tərk�b�nə bu �l�n 

əvvəl�ndən həm�n 80 manat dax�l ed�l�b 
v ə yaranan 880 manat pens�ya məbləğ� 
bu dəfə �ndeksləşd�r�lərək 14,7 fa�z 
(12 ,36 manat) artırılmaqla 100 ,36 ma-
nata yüksəl�r.

Sərəncamla tətb�q ed�lən �ndeksas�ya 
üzrə artım 2022-c� �l üzrə orta �n yas�ya 
dərəcəs�n� (13,  fa�z�) üstələy�r.

Eyn� zamanda, Sərəncamla �steh-
lak q�ymətlər� �ndeks�n�n ötən �l üzrə �ll�k 
səv�yyəs�nə uyğun olaraq sığortaolunan-
ların fərd� hesablarındakı pens�ya kap�-
talları da 13,  fa�z �ndeksləşd�r�lməklə 
artırılır. 

Bu da əmək müqav�ləs� əsasında 
�şləyən şəxslər�n fərd� hesablarındakı 
pens�ya kap�talının təkcə hər ay onların 
əməkhaqlarından sos�al sığorta ayırma-
ları �lə dey�l, həmç�n�n hər �l�n əvvəl�ndə 
dövlət tərəf�ndən �ndeksləşd�rmə 
əsasında da mütəmad� artmaqda olduğu-
nu göstər�r.

Pens�yaların �ndeksləşd�r�lərək artırıl-
ması elektron s�stem üzər�ndən avtoma-
t�k şəra�tdə həyata keç�r�ləcək, hər hansı 
sənəd təqd�m etməyə, mürac�ət etməyə 
eht�yac yoxdur.
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Ekoaks�yanın ündəl�y�

İrəvan Moskvanı aldatmaq  
istəyir: bir gündə iki zəng

Ermənistanın “isti təbrikinə” sözardı
Erməni diplomatiyası rus diplomatiyasını aldatmağa çalışır. Ermənistan 

xarici işlər naziri Ararat Mirzoyanın rusiyalı həmkarı Sergey Lavrova 
telefon zəngini ancaq belə qiymətləndirmək olar. Sual yaranır: Moskvadan 
üz döndərmiş Mirzoyan niyə birdən-birə Lavrovla təmas qurmaq qərarına 
gəlib? Nəzərə alaq ki, danışıq İrəvan tərəfinin təşəbbüsü ilə gerçəkləşib. 
Maraqlıdır ki, Ermənistan mediası ölkənin müdafiə nazirliyinə istinadən 
nazir Suren Papikyanın Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqu ilə telefon 
danışığının gerçəkləşdirdiyini də yazır. Bununla bağlı sonda söz açacağıq. 
Hələlik isə Mirzoyan-Lavrov təması barədə danışaq. 

Ermən� tərəf�n yaydığı məlumatda 
b�ld�r�l�r k�, Ermən�stanın XİN rəhbər� 
rus�yalı həmkarını d�plomat�ya günü 
münas�bət�lə “�st�-�st�” təbr�k ed�b. Hərf� 
mənada deməsək, söhbət ürəkdən 
ed�lən təbr�kdən ged�r. Yəq�n səhnən� 
təsəvvür etd�n�z. Onu da təsəvvür edək 
k�, ürəkdən gələn təbr�k məsələs�n�n 
rəsm� məlumata salınmasında hansı 
anlam var. ox güman k�, İrəvan bu-
nunla səm�m�yyət yaratmağa çalışdığı-
nı göstər�r. Ancaq əvvəldə də b�ld�rd�y�-
m�z k�m�, məsələ daha çox kələk k�m� 
görünür. Elə Pap�kyan-Şoyqu danışığı 
da. İzah edək nə üçün

M�rzoyana yaxşı məlumdur k�, 
Ermən�stanın son aylardakı fəal�yyət� 
Rus�yada mənf� qarşılanmışdır. 
Xüsusən, İrəvanın Avropa İtt�faqının 
Azərbaycan Ermən�stan sərhəd�n�n 
Ermən�stan tərəf�nə mülk� müşah�də 
m�ss�yasını göndərmək təşəbbüslər�. 
Təsəvvür ed�n k�, SSRİ-n�n süqutun-
dan sonra �lk dəfə b�r Cənub� Qafqaz 
ölkəs�ndə Qərb�n hərb� b�rləşmələr� pey-
da olacaq. Bunun Moskva üçün hansı 
fəlakət olduğunu təsəvvürə gət�rmək 
çət�n dey�l. stəl�k, nəzərə alsaq k�, 
Qafqazda Qərb hərb� mövcud�yyət� 
ötən əsr�n əvvəllər�ndə qeydə alın-
mış had�səd�r, o zaman Ermən�stanın, 
başqa sözlə desək, necə böyük qələt 
eləd�y�n�n əlavə sübuta eht�yacı yoxdur. 
İnd� belə çıxır k�, M�rzoyan özünün ba-
laca ağlı �lə Mos- kvanı, necə deyərlər, 
yola gət�rməyə çalışır. O Moskvanı k�, 
Ukraynanın t�msalında NATO qoşun-
larının öz sərhəd�nə yaxınlaşmasını 
süngü �lə qarşılayıb mühar�bəyə başla-
mışdır. 

Ermən�stanın �k�nc� qələt� İranı razı 
salmaqdır. Məlum olduğu k�m�, Rus�-
yanın et�raz etd�y� b�r şəra�tdə Tehran 
Aİ-n�n müşah�də m�ss�yasının Cənub� 
Qafqazda görünməs�ndən narazı qal-
madığını açıqlayıb. Pr�ns�pcə, Lavrov 
M�rzoyanın “�st� təbr�k�n�” başına vurma-
lıdır. Bəlkə vurub da. Hər halda rəsm� 

açıqlamada, bu, qeyd ed�lməz. 
Ancaq telefon danışığında 

Ermən�stanın başına çırpılan b�r çox 
şeylər�n olduğu məlumdur. İlk növbədə, 
Rus�ya Ermən�stan müttəf�ql�y� və bu-
nun möhkəmlənd�r�lməs�. Rus�ya üçün 
bu məqamın açıqlanması vac�bd�r. 
Kreml Qərbə İrəvanın hələ də onun 
forpostu olduğunu göstərmək �stəyər. 
Ancaq burada Ermən�stanın kələy� 
dövr�yyəyə g�rə b�lər. Axı məlumatı 
yayan ermən� XİN-d�r. Məsələn, 
müttəf�ql�y�n vurğulanması, belə demək 
mümkünsə, Rus�yanın başının altı-
na yastıq qoyulması anlamı verən 
had�səd�r. 

Daha b�r məqam. Telefon danışı-
ğı zamanı Ermən�stan-Azərbaycan 
münas�bətlər�n�n normallaşması 
�st�qamət�ndək� problemlər�n müzak�rə 
olunduğu b�ld�r�l�r. O da b�ld�r�l�r k�, Lav-
rov 10 noyabr 2020-c� �l, 11 yanvar, 26 
noyabr 2021-c� �l və 31 oktyabr 2022-c� 
�l tar�xlər�ndə �mzalanmış üçtərə � 
saz�şlər�n (söhbət Azərbaycan, Rus�-
ya və Ermən�stan l�derlər�n�n �mzala-
dıqları saz�şlərdən ged�r  red.) �crası 
üzrə �şlər�n ən yüksək səv�yyədə da-

vam etd�r�lməs�n�n, o cümlədən, bütün 
nəql�yyat və �qt�sad� əlaqələr�n sürətlə 
bərpasının vac�bl�y�n� vurğulayıb. O, 
həmç�n�n Ermən�stan Azərbaycan 
sərhəd�n�n del�m�tas�yası və demarka-
s�yasının, İrəvan və Bakı arasında sülh 
müqav�ləs�n�n parametrlər�n�n razılaşdı-
rılmasının, �ct�ma� xad�mlər, ekspertlər 
və parlamentar�lər arasında d�aloqun 
təşv�q�n�n zərur�l�y�n� dey�b.

Göründüyü k�m�, Rus�ya baş d�p-

lomatı ölkəs�n�n patronajlığı üzər�ndə 
dayanıb. Maraqlıdır k�, telefon da-
nışığına da�r məlumatda da yuxa-
rıda göstər�lənlər�n məhz Lavrov 
tərəf�ndən söylən�ld�y�n� önə çək�l�r. 
Yən�, mesaj ver�l�r k�, f�k�rlər Rus�-
ya XİN rəhbər�n�nd�r, dey�lənlər�n 
Ermən�stanın XİN rəhbər�nə a�d�yyatı 
yoxdur. Deməl�, M�rzoyanınkı ancaq 
“�st� təbr�k”d�r. Təxm�nən, həm də belə - 
Lavrovdur da, danışır özü üçün. 

D�gər b�r məqam da var. Məlumdur 
k�, Ermən�stanın baş naz�r� N�kol Paş�n-
yan parlamentdək� sonuncu çıxışında 
Aİ-n�n müşah�də m�ss�yasının gəl�ş� �lə 
bağlı söz açarkən, əndrəbad� f�k�rlər 
səslənd�rm�şd�. Onun söyləd�klər�ndən 
belə çıxırdı k�, sank�, müşah�dəç�lər� Av-
ropanı Ermən�stanın Rus�ya �lə b�rləş�b 
Azərbaycana hücum etməyəcəy�nə 
�nandırmaq üçün bölgəyə dəvət ed�b. 
B�r qədər də dəq�qləşd�rsək, Paş�n-
yan �dd�a ed�b k�, guya, o, avropa-
lıları ruslarla b�rləş�b Ermən�stan
Azərbaycan sərhəd�nə güclü qoşun 
yığmadığına, bunun üçün böyük vəsa�t 
xərcləməd�y�nə �nandıra b�lm�r. Ona 
görə də dey�r:  “Yaxşı, gəl�n, yer�ndəcə 

görün, bu, doğrudur, yoxsa yox”.
Paş�nyanın absurd düşüncəs�n�n 

nəyə hesablandığına da�r konkret 
nət�cə çıxarmaq çox çət�nd�r. Amma 
b�r məqam tam aydındır k�, burada 
Rus�yaya xey�rl� heç nə yoxdur. Bu 
ölkən� Qərbdə �şğalçı k�m� tanıyırlar. 
Düşünmək mümkündür k�, N�kol �şğa-
lın Azərbaycana qarşı yönələcəy�nə də 
d�qqət yönəldərək, ölkəs�n�n qəsbkarlıq 
n�yyət�n� ört-basdır etməyə çalışır. 
Yəq�n, tar�x� fərql� tərzdə təkrarladığını 
düşünür. B�r vaxtlar, fakt�k� olaraq, Ru-
s�ya Azərbaycanın torpaqlarını �şğal 
ed�b, necə deyərlər, bunu Ermən�stanın 
üstünə atmışdı. Belə görünür, �nd� 
Ermən�stan Rus�yanı eyn� amplua-
da göstərmək n�yyət� güdür. Ən əsası 
�sə mümkündür k�, Paş�nyan Fran-
sa jandarmının köməy� �lə təxr�batlar 
törəd�b bunu Rus�yanın üzər�nə atmağı 
hədəf seç�b. Hər b�r halda, Moskvanın 
Cənub� Qafqazda qorxu saçdığına da�r 
təsəvvür mesajı artıq göndər�lm�ş sayı-
la b�lər. 

Belə b�r durumda M�rzoyanın 
Lavrova telefon zəng�, həq�qətən, 
çox maraqlı görünür. Onu da nəzərə 
alaq k�, həm�n Morzoyan Moskvada 
Azərbaycan, Ermən�stan və Rus�ya 
XİN başçılarının görüşünə qatılmaqdan 
�mt�na etm�ş, qərarını Laçın-Xankənd� 
yolundakı durumun aradan qaldırılma-
sı �st�qamət�ndək� �şlər�n�n çoxluğu �lə 
əsaslandırmışdı. Laçın-Xankənd� yo-
lunda Ermən�stanın human�tar fəlakət 
k�m� dəyərlənd�rd�y� vəz�yyət� yaradan 
aks�ya davam ed�r. O da maraqlıdır k�, 
Ermən�stan tərəf� telefon danışığı za-
manı bu barədə söz açıldığını b�ld�rm�r. 

Sonda onu da deyək k�, �stər M�r-
zoyanın, �stərsə də Pap�kyanın rus�-
yalı həmkarlarına, demək olar, eyn� 
anda gerçəkləşm�ş telefon zənglər� 
Ermən�stanın bölgədə hansısa yen� 
oyunlar qurduğu anlamı daşıyan 
had�sələrd�r. Rus�yanın Ermən�stana 
münas�bət�n�n hazırkı parametrlər� 
aydındır. Ermən�stanın Rus�yaya 
münas�bət� də, həmç�n�n. Söhbət 
görünən, üzdə olan mənzərədən ged�r. 
Bölgədə gərg�nl�k �sə hər ötən gün daha 
çox artmaqdadır. Bu gərg�nl�kdə M�rzo-
yanın “�st� təbr�k�”n�n hansı rolu oynaya-
cağını zaman göstərəcək. Elə Pap�kya-
nın Şoyquya telefon zəng�n�n də. 

.R ST M ,  
“Xalq qəzet�”

Yarandığı 1961-ci ildən özünü beynəlxalq İnsan haqlarının müdafiəçisi kimi təqdim edən 
“Amnesty İnternational” təşkilatı uzun illərdir Qərbdəki erməni lobbisinin təsirilə Azərbaycan 
dövlətinə və xalqına qarşı saxta, ədalətsiz mövqe nümayiş etdirir. Ölkə rəsmiləri, ziyalılar 
bunun fərqindədirlər və dəfələrlə saxta, ədalətsiz ittihamlara görə qurumun rəhbərliyinə 
öz kəskin etirazlarını bildiriblər. “Amnesty İnternational” bu dəfə azərbaycanlı ekofəalların 
Laçın–Xankəndi yolunda keçirdikləri dinc aksiyanın, guya, Xankəndi və ətraf ərazilərdə 
yaşayan ermənilərin mövcudluğu üçün təhdidlər törətməsi barədə hesabat hazırlayıb. Bu 
sənəd növbəti qarayaxma kampaniyasından başqa bir şey deyil. Çünki orada qeyd olunan 
məlumatlar tamamilə yalan və saxtadır. 

Hər b�r hesabatın yazılıb yayılması 
müəyyən məqsədlərə x�dmət ed�r. “Amnesty 
İnternat�onal”ın məramı heç də həq�qətə 
x�dmət etmək dey�l. Belə k�, sənədlə yaxın-
dan tanış olanda məlum olur k�, adı çək�lən 
qurumun n�yyət� Qarabağda baş verən real 
had�sələr� olduğu k�m� göstərmək və tərə ər 
arasında artan gərg�nl�y�n səng�məs�nə 
vəs�lə olmaq dey�l. 

Əgər belə olsaydı, “Amnesty 
�nternat�onal”ın təkcə qondarma “Dağlıq 
Qarabağ Respubl�kası”nın rəhbərlər� və 
bölgədə yaşayan ermən�lərlə əlaqə sax-
lamazdı, onları özlər�nə düşmən hesab 
edərək olmazın günahlarda suçladığı qar-
şı tərəf�  Azərbaycan rəsm�lər�n�n və ən 
azı ekofəalların üzvlər�ndən b�r neçəs�n�n 
də sənəddə əks�n� tapan məsələrlə bağlı 
f�k�rlər�n� öyrənməyə çalışardı. 

Fakt budur k�, adıçək�lən beynəlxalq qu-
rum ermən�lər�n 16 nümayəndəs�n� danışdır-
dığı halda, bu torpaqların əzəl� və tamhüquq-
lu sah�b� olan Azərbaycanın b�r vətəndaşının 
belə mövqey�n� öyrənməy� özünə rəva 
görməy�b. Bunu b�lərəkdən ed�blər, ona görə 
k�, əsl həq�qət� görmək və demək �stəm�rlər. 

ünk�, reg�onda suyu yen�dən bulandırmaq 
n�yyət�lə “Amnesty İnternat�onal”dan növbət� 
qərəzl� hesabatı hazırlamağı s�far�ş edənlər 
dünya �ct�ma�yyət�n�n əsl həq�qət� b�lməs�n� 
�stəm�rlər.  

Bəl�, özünü �nsan haqları üzrə beynəlxalq 
“arb�tr” k�m� təqd�m edən qurumun rəhbərl�y� 
fakt�k� olaraq had�sələrə b�rtərə � yanaş-
ma nümay�ş etd�r�b və topladığı qərəzl� �n-
formas�yalar əsasında real obyekt�vl�kdən 
tamam�lə uzaq olan hesabat ortaya qoyub. 

Sənəddən “bəll� olur” k�, qondarma “Dağ-
lıq Qarabağ Respubl�kası”nın rəhbərlər� və 
b�r çox sırav� ermən�lər Laçın Xankənd� yo-
lunda keç�r�lən aks�yanı onların taley� üçün 
c�dd� təhd�d hesab ed�rlər və aks�yanın təc�l� 
dayandırılmasını tələb ed�blər. 

Sənəddə həmç�n�n dey�l�r k�, guya Dağlıq 
Qarabağ �lə Ermən�stanı b�rləşd�rən yeganə 
avtomob�l yolu 2022-c� �l�n 12 dekabrından 
mülk� və kommers�ya nəql�yyat vas�tələr� 
üçün bağlanıb. Bunun nət�cəs�ndə Qarabağ-
da yaşayan 120 m�nə yaxın etn�k ermən�n� 
ən zəruru ərzaqlarla təm�n etmək çət�nləş�b. 

“Amnesty İnternat�onal” təşk�latı çox yax-
şı b�l�r k�, azərbaycanlı gənc vətənpərvərlər 
Laçın yolu �lə human�tar yüklər�n daşınma-
sına mane olmayıblar və belə b�r n�yyətlər� 
də yoxdur. Ekofəllarımız tamam�lə haqlı 
olaraq Ermən�standan Xankənd�nə narkot�k 
və s�lahların, m�naların daşınmasına qarşı 
çıxırlar. Bu m�naların partlaması nət�cəs�ndə 
ölkəm�z�n  onlarla d�nc sak�n� həlak olub. 

“Amnesty İnternat�onal” təşk�latının hesa-
batında bu barədə b�r kəlmə də yoxdur. Qu-
rumun Şərq� Avropa və Orta As�ya üzrə d�rek-
toru Mar� Strazers dey�b k�, blokada ermən� 
əhal�s� arasında kəsk�n ərzaq və dərman 
qıtlığına səbəb olub. Guya Beynəlxalq Qır-
mızı Xaç Cəm�yyət� tərəf�ndən çatdırılan hu-
man�tar yardımlar bu əraz�də məskunlaşan 
ermən� a�lələr�n�n tələbatını ödəm�r. 

Bundan başqa, guya, Azərbaycan 
tərəf�ndən elektr�k enerj�s�n�n, təb�� qazın 
ötürülməs�ndə yaradılan sün� maneələr 
ermən� əhal�s�n�n, xüsus�lə də qadın, uşaq və 
qocaların vəz�yyət�n� çət�nləşd�r�r. M.Strzers 
heç b�r əsas olmadan �dd�a ed�r k�, ermən�lər 
Azərbaycan hökumət� tərəf�ndən d�skr�m�na-
s�yaya məruz qalırlar. 

Qərəzl� hesabatı hazırlayanlar ölkəm�z�n 
ünvanına başqa heç b�r hüquq� əsası ol-
mayan “c�dd� �tt�hamlar” da �rəl� sürürlər. 
Onlar Azərbaycan hökumət�n� ölkəm�zdə 
�nsan haqlarının qorunması sahəs�ndə öz 
öhdəl�klər�nə əməl etməməkdə suçlayır və  

blokadanın aradan götürülməs� üçün konkret 
tədb�rlər görməy� tələb ed�rlər.

Azərbaycan dövlət� və xalqı Cənub� Qaf-
qazda sülhün və əm�n-amanlığın bərqərar 
olunması üçün çalışır. Reg�onda gərg�nl�y�n 
artmasına x�dmət edən revanş�st qüvvələr 
və onların xar�cdək� havadarları unudurlar 
k�, heç b�r qüvvə dövlət�m�z� və xalqımızı tut-
duğu pr�ns�p�al mövqedən çək�nd�rə b�lməz. 
“Amnesty �nternat�onal”ın növbət� dəfə re-
g�onda suyu bulandırmaq, Azərbaycanın 
nüfuzuna zərər vurmaq cəhdlər�n�n heç b�r 
faydası olmayacaq. Həq�qət� əyr� güzgülərdə 
göstər�b təhr�f etməklə heç nəyə na�l olmaq 
mümkün dey�l. Qoy bunu hamı b�ls�n  

Məsa�m AB A ,  
“Xalq qəzet�” 

“Amnesty İnternational”ın 
növbəti qərəzi,  

yaxud ekofəallarımızın aksiyası əyri güzgülər fonunda      

Məhsət� Əl�yeva,
s�yas� təhl�lç�,  
fəlsəfə doktoru

Mən “Amnesty 
�nterna�onal”ın sözügedən hesaba-
tı �lə d�qqətlə tanış olmuşam. Dərhal 
qeyd etmək �stəy�rəm k�, bu sənəd real 
həq�qətlər�  təhr�f edən, obyekt�vl�kdən 
tam uzaq b�r sənədd�r. 

Hesabatın arayış h�ssəs�ndə qeyd 
olunur k�, Dağlıq Qarabağ 1 1-c� 
�ldə özünün müstəq�ll�y�n� elan ed�b və 
əsasən etn�k ermən�lərdən �barətd�r. 
Sonra �sə b�rbaşa İk�nc� Qarabağ 
mühar�bəs�n�n nət�cələr�ndən bəhs 
olunur. Vurğulanır k�, 2020-c� �ldə 
Ermən�stan �lə Azərbaycan arasında �r�-
m�qyaslı mühar�bə olub. Həm�n �l noyab-
rın 10-da Rus�yanın vastəç�l�y�lə üçtərə � 
razılaşma �mzalanıb. Azərbaycan Qa-
rabağdakı əraz�s�n�n böyük h�ssəs�n� öz 
nəzarət�nə alıb. Bununla da reg�onun 
Ermən�stanla əlaqəs�n� kəs�b. 

Amma hesabatda nədənsə belə 
b�r fakt unudulur k�, Ermən�stan s�lahlı 
qüvvələr� son 28 �l ərz�ndə �şğal etd�klər� 
əraz�lərdə m�nlərlə yaşayış b�nasını dağı-
dıblar, bu torpaqların əzəl� sak�nlər� olan 
azərbaycanlılara qarşı etn�k təm�zləmə 
s�yasət� aparıblar. 

“Amnesty İnternat�onal”ın 
ekofəallarımızın Laçın Xankənd� yo-
lundakı d�nc aks�ya �lə bağlı mövqey� 
qərəzl�d�r. Məlumdur k�, bu aks�yanın 
məqsəd� Azərbaycan əraz�lər�ndə faydalı 
qazıntı yataqlarının qanunsuz �st�smarını 
dayandırmaq, “Qızılbulaq” və “Dəm�rl�” 
yataqlarında mon�tor�nq�n keç�r�lməs�nə 
�cazə ver�lməs�n� təm�n etməkd�r. Bun-
dan başqa, gənc həmvətənlər�m�z haqlı 
olaraq Laçın Xankənd� yolundan s�lah-
sursatın və narkot�klər�n daşınmasının 
qarşısının alınmasını tələb ed�r.  Əgər 
adıçək�lən beynəlxalq qurum əsl həq�qət� 
görmək �stəm�rsə, bu, onun problem�d�r. 

Hamıya və hər kəsə yaxşı bəll�d�r 
k�, “Amnesty İnternat�onal” özünü �nsan 
haqlarının fəal müdaf�əç�s� k�m� qələmə 
versə də, əsl�ndə b�r sıra qlobal güc 
mərkəzlər�n�n maraqlarına x�dmət ed�r. 
Azərbaycana növbət� dəfə şər- böh-
tan atanlara �sə sözümüz budur k�, on-
lar reg�onda sülhün və ədalət�n bərpa 
olunmasına maneç�l�k törətməyə cəhd 
etməs�nlər. Bu, �nsan haqları �lə man�pul-
yas�ya edən  quruma hörmət gət�rməz.

Ekspert rəyi

“Xankəndidə 10 mindən çox erməni hərbçisi var”
Laçın–Xankəndi yolunda fəallığı müşahidə edilən aksiya iştirakçılarının 
tələbləri dəyişməz olaraq qalır. Onlar Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi 
rayonunda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarına qarşı etiraz 
edirlər. 

Xankənd�dən Laçın tərəfə və əks�nə 
hərəkət edən Rus�ya sülhməramlılarına 
və Beynəlxalq Qızıl Xaç Kom�təs�nə 
(BQXK) məxsus avtomob�llər�n ak-
s�ya əraz�s�ndən maneəs�z keç�d�nə 
şəra�t yaradılıb. D�nc ekoloj� aks�ya-
nın davam etd�y� 62 gün ərz�ndə Ru-
s�ya sülhməramlılarına və BQXK-yə 

məxsus, ümum�l�kdə 1 00-dən çox 
avtomob�l yoldan maneəs�z keç�b. Bü-
tün bunlara nəzər saldıqda Ermən�stan 
mətbuatında yayılan və et�razçıların, 
guya, Laçın Xankənd� yolunu bağla-
dıqları və təm�nat avtomob�llər�n� burax-
madıqları �lə bağlı xəbərlər qarşı tərəf�n 
növbət� dez�nformas�yasıdır.

Azərbaycan tələbələr� də ekoloj� 
terrorun qarşısının alınması üçün əzm, 
qət�yyət və b�rl�k nümay�ş etd�rərək, 
aks�yaya qatılırlar. Bakı Dövlət 
Un�vers�tet�ndən “Xalq qəzet�”nə b�l-
d�r�l�b k�, “BDU könüllülər�” təşk�latının 
üzvlər� Azərbaycanın faydalı qazın-
tı yataqlarının qanunsuz �st�smarı və 
ekoloj� c�nayətlər�n dərhal dayandırıl-
ması tələb� �lə Laçın Xankənd� yolun-
da keç�r�lən ekoaks�yada xüsus� fəallıq 
göstər�rlər. İnd�yədək aks�yada 452 
nəfər BDU könüllüsü fəal �şt�rak ed�b. 
Onlar aks�yanın �lk günlər�ndən m�ll� 
haqlarımız uğrunda mübar�zə aparır, 
gənclər soyuq, qar demədən d�nc yolla 
m�ll� �radə nümay�ş etd�r�r, Azərbaycanın 
haqq səs�n� dünyaya çatdırırlar. 

Haqlı et�razın sədası dünyanın 
dörd b�r tərəf�nə yayılıb. Azərbaycanın 
Böyük Br�tan�yadakı səf�r� El�n Süley-
manov nüfuzlu Tayms  rad�osunda 
müsah�bəs�ndə Laçın Xankənd� yo-
lundakı aks�ya barədə məlumat ve-
r�b. O, ekofəalların əsas tələblər�n�n 
Rus�ya sülhməramlılarının müvəqqət� 
yerləşd�y� əraz�lərdə faydalı qazıntı ya-
taqlarının qanunsuz �st�smarına qarşı 
olduğunu b�ld�r�b. Səf�r et�raza qədər 

yolun human�tar məqsədlərlə yox, daha 
çox m�na, s�lah-sürsat daşınması üçün 
�st�fadə olunduğunu, həmç�n�n üçtərə � 
razılaşmanın heç b�r bənd�nə uyğun ol-
mayaraq, hələ də Xankənd�də 10 m�n 
nəfərdən çox ermən� hərbç�s�n�n qaldı-
ğını b�ld�r�b. Aks�ya �şt�rakçıları qət�yyən 
heç b�r təhlükə və aqres�ya nümay�ş 
etd�rm�r və həftə ərz�ndə yüzlərlə ma-
şının həm�n yoldan tamam�lə maneəs�z 
keçməs� heç b�r blokada olmamasının 
sübutudur.

Azərbaycan səf�r� ermən� �şbaz 
Ruben Vardanyan k�m� təxr�batçıların 
nə�nk� Qarabağda yaşayan ermən�lər 
üçün, həm də Ermən�stan üçün təhlükə 
olduğunu b�ld�r�b. O, qeyd ed�b k�, bunu 
həm�n ölkən�n rəhbərl�y� də anlayır. Bu-
nun əvəz�ndə ermən�lər Azərbaycanın 
dayanıqlı sülhə çağırışlarını müsbət 
q�ymətlənd�rməl�, tar�x� fürsətdən 
�st�fadə etməl�d�rlər. Müsah�bəs�ndə 
səf�r Qarabağda yaşayan ermən�lər�n 
sayının 120 m�n nəfər dey�l, bundan az 
olduğunu b�ld�r�b.

R�zvan Fİ R T ,  
“Xalq qəzet�”

Baş prokuror Kürdəmirdə qəbul keçirib
Dünən Baş prokuror Kamran Əliyev Kürdəmir rayon prokurorluğunun 
inzibati binasında Kürdəmir, Ağdaş, Ucar, Zərdab, Ağsu, Göyçay, həmçinin, 
digər rayonlardan olan vətəndaşları qəbul edib.

Kamran Əl�yev 58 vətəndaşın 
mürac�ət�ndə qaldırdırılan məsələ- 
lər�n, o cümlədən, konkret c�nayət �şlə- 
r�n�n �st�ntaqı və törəd�lm�ş c�nayətlər 
barədə məlumatların araşdırılma-
sı zamanı yol ver�lm�ş qanun po-
zuntularının, məhkəmədə baxılan 
c�nayət �şlər� üzrə dövlət �tt�hamının 
müdaf�əs� �lə bağlı, mülk� xarakter-
l� mübah�sələrlə əlaqədar və sos�al 
problemlər�n b�lavas�tə prokurorluqda 

və ya a�d�yyət� �cra orqanlarında ope-
rat�v həll� üçün müvaf�q göstər�şlər 
ver�b.

Qəbuldan sonra Baş proku-
ror konkret tapşırıqlar verm�ş, 
vətəndaşların mürac�ətlər�nə obyek-
t�v baxılması və qəbulu �ş�n�n düzgün 
təşk�l�nə görə tabe prokurorların fərd� 
məsul�yyət daşıdıqlarını d�qqətə çat-
dırıb.

“Xalq qəzet�”
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Paşinyançı Arşakyanın Vanyanlığı
(əvvəl� 1-c� səh�fədə)

Bəl�, Akop Ermən�stan M�ll� As-
sambleyasının �clasında b�ld�r�r k�, 
Azərbaycanla hərb� qarşıdurma baş 
verərsə, bunun üçün lazım olan bü-
tün vas�tələr tətb�q ed�lməl�d�r. Ancaq, 
Arşakyanın f�kr�ncə, eyn� pr�ns�p danı-
şıqlar proses�nə də a�dd�r: “Dünyada 
çox mühar�bələr baş ver�b. Münaq�şə 
tərə ər� b�r-b�r�nə qarşı k�myəv� s�lah-
dan �st�fadə ed�blər. Bütün şəhərlər, 
yer üzündən s�l�n�b. K�myəv� s�lahların 
15 m�n �nsanın ölümünə səbəb olduğu 
hallar da baş ver�b. Buna baxmaya-
raq, ölkələr bu gün danışıqlar masası 
arxasına əyləş�b d�aloqa ged�rlər. ün-
k� onların dövlət maraqları var. Onların 
dövlət sərhədlər�, dövlətç�l�k və m�ll� 
maraqları var. Onlar b�r-b�r�nə qonşu-
durlar və t�carət aparırlar”,  deyən 
ermən� v�tse-sp�ker hər kəs� qəlb�ndə 
g�zlətd�y� n�frətdən əl çəkməyə çağırıb. 

A.Arşakyan k�məsə, eləcə də 
konkret ölkəyə və xalqa n�frət� 
müal�cəyə eht�yac duyan xəstəl�k ad-
landırıb. “Bəz� s�yas� qüvvələr və f�-
qurlar s�z� n�frətə sövq ed�r. N�yə belə 
ed�rlər  B�lməl�s�n�z k�, n�frət �darə və 
kölə etmək üçün ən yaxşı yoldur. Əgər 
nəyəsə və ya k�məsə n�frət ed�rs�n�zsə, 
deməl�, man�pulyas�ya olunursunuz. 
S�z� n�frətə sövq edən, deməl�, s�z� kölə 
etmək �stəy�r. Onlar s�z�n gözlər�n�z� 
yumub, n�frət�n�zdən başqa məqsədlər 
üçün �st�fadə yolu tuturlar”,  deyən Ar-
şakyanın qonşular �lə münas�bətlər�n 
tez b�r zamanda yaxşılaşdırılmasının 
vac�bl�y�nə �şarə etməs� də ad� məsələ 
sayılmamalıdır.

Bəl�, qeyd etd�y�m�z k�m�, hazırkı 
həssas mərhələdə Ermən�stan parla-
ment�n�n v�tse-sp�ker� postunu tutan b�r 
şəxs�n belə b�r bəyanatla çıxış etməs� 
son dərəcə maraqlıdır və �stər-�stəməz 
bəz� məqamları xatırlamağa əsas ve-
r�r. Əvvəla, düşünək görək, ölkən�n al� 
qanunver�c� orqanının tr�bunasından 
bu sayaq f�k�r nə zaman səslən�b  

* * *
“Uşaqlar, problem belə həll 

ed�lm�r”. Bu sözlər 1 -cu �ldə 
Ermən�standa məlum parlament ter-
rorunun qurbanı olmuş sp�ker Ka-
ren Dəm�rçyanın onu qətlə yet�rm�ş 
şəxslərə ded�y� son sözlər �d�. Həm�n 
had�sədən b�r neçə ay öncə Bakı-
da səfərdə olan ermən� jurnal�stlər� 
qəbul etm�ş ulu öndər Heydər Əl�yev 
onlara vaxt�lə K.Dəm�rçyanla b�rgə 
Azərbaycan və ermən� xalqı arasın-
da xoş münas�bətlər�n formalaşması 
nam�nə gördüklər� �şlərdən söz açmış-
dı. Ulu öndər, həmç�n�n Dəm�rçyanın 
Ermən�stan SSR-ə rəhbərl�k etd�y� 
vaxtlarda Azərbaycana səfər�n� xa-
tırlamışdı: “Xalq onu böyük hörmətlə 
qarşıladı. Ona görə də həyatın bu 
səh�fələr�n� unutmaq olmaz. O vaxtlar 
çox şey etd�k. S�z gənclər, b�lməl�s�n�z 
k�, b�z respubl�kalarımızın �nd� müstəq�l 
yaşamağa �mkan verən elm�, �qt�sad�, 
mədən� potens�ala y�yələnməs� üçün o 
zaman çox �şlər görmüşük”.

mum�ll� l�der Heydər Əl�yev 
Azərbaycanla Ermən�stan arasın-
dakı münaq�şəl� durumun ədalətl� 
həll� nam�nə çox şeylər etm�ş, böyük 
səylər göstərm�şd�. Onu da deməl�y�k 
k�, Ermən�stan parlament�ndə sp�-
ker Dəm�rçyan da başda olmaqla, 
naz�rlər�n və d�gər deputatların da 
qətlə yet�r�ld�y� məlum terror had�səs� 
baş verməsəyd�, �k� Cənub� Qafqaz 
ölkəs� arasında sülh yaranacaqdı. 
Bunu söyləmək üçün n�kb�n ab-hava 
formalaşmışdı.

Sözümüz heç də onda dey�l 
k�, �nd� qonşu dövlətlər �lə normal 
münas�bətlər�n formalaşmasından 
bəhs edən v�tse-sp�ker Akop Arşakya-
nı Karen Dəm�rçyanın aq�bət� gözləy�r. 
Hərçənd, ermən� terror aparatının �şə 
düşüb onu aradan götürməyəcəy�nə 
heç b�r təm�nat yoxdur. D�gər 
tərəfdən, Akopun Karen olmağına 
çox var. Olacaq ya olmayacaq, bu 
da müəmmalıdır, hələ gəncd�r. Vur-
ğulamaq �stəd�y�m�z məqam budur k�, 
Ermən�stanın 44 günlük mühar�bədək� 
acınacaqlı məğlub�yyət�n�n əsası 

məlum parlament terroru �lə qoyulmuş-
du. Axı, həm�n had�sə Azərbaycana və 
azərbaycanlılara n�frət�n böyük tama-
şası �d�. 

* * *
2018-c� �ldə qərbyönümlü N�kol 

Paş�nyanın hak�m�yyətə gəl�ş�ndən 
sonra belə nət�cə doğurdu k�, ermən� 
cəm�yyət�n�n Azərbaycana, ümumən, 
türklərə n�frət� azalacaq. Hər halda, 
N�kolun özü də bununla bağlı mesaj-
lar ver�rd�. Seçk� kampan�yası zama-
nı söyləd�y� f�k�rlər n�kb�nl�k yaradırdı. 
Lak�n sonra gördük k�, ermən� n�frət�, 
hətta, mütərəqq� dəyərlərlə s�lahlan-
mış və �qt�dara y�yələnm�ş b�r qüvvən� 
man�pulyas�ya etməyə, səhv addımlar 
atmağa vadar etmək gücündəd�r. 

Bəl�, Paş�nyan Azərbaycana qar-
şı h�ddət saçan f�k�rlər�, qızışdırıcı 
mövqey� �lə mühar�bən� qaçılmaza 
çev�rd�. Gözlən�l�rd� k�, mühar�bə t�p�k 
ermən� xəstəl�y�n� aradan qaldırmaq 
üçün həlled�c� rol oynayacaqdır. Bu-
nun �lk �şartılarını da gördük. Danışıq-
lar proses� Azərbaycanla Ermən�stan 
arasında sülh n�kb�nl�y�n� doğurdu. 
Belə paralel aparmaq üçün müəyyən 
əsas olsa da, onu vurğulamaq 
f�kr�ndə dey�l�k k�, 1 -cu �l�n parla-
ment qətl�amını ermən� ad-soyadlı 
terrorçu törətm�şd�sə, 2022-c� �l�n ok- 
tyabrında “xar�c� terrorçu”   Fransa 
Prez�dent� Emmanuel Makron bu �ş� 
gerçəkləşd�rd�. 

Ona görə bunu dem�r�k k�, Arşakya-
nın da komandasında təms�l olunduğu 
N.Paş�nyan 2020-c� �l�n noyabrından 
başlayaraq, �m�tas�ya yolu tutmağa 
üstünlük verd�, özünü elə apardı k�, 
sank�, Ermən�stan bölgədə et�barlı və 
dayanıqlı sülhün tərəfdarıdır. Halbuk�, 
həm mühar�bədən, həm də tar�xdən 
dərs çıxarmalıydı. Bəlkə də çıxarıb 
və düşünüb k�, Dəm�rçyanın yolu �lə 
getsə, onun yaşadığı acı aq�bətdən 
qaça b�lməyəcək. Bəlkə, Arşakyan da 
�m�tas�ya ed�r ..

* * *
Bəl�, Paş�nyan b�r s�yas� obraz 

olaraq, Ermən�standa Azərbaycana 
və Türk�yəyə n�frət�n pataloj� xəstəl�k 
trayektor�yasını dəy�şmək üçün real 
şanslara mal�k �d�. Həm də ona görə 
k�, əgər K.Dəm�rçyan 1 8-c� �ldək� 
prez�dent seçk�lər�ndə terrorçu, Qara-
bağ cəlladı Robert Koçaryana uduz-
muş, yalnız parlament sədr� olmaqla 

k�fayətlənm�ş və həm�n Koçaryan 
tərəf�ndən qətlə yet�r�lərək �deyaları �lə 
b�rl�kdə s�yas� səhnədən s�l�nm�şd�sə, 
N�kol d�gər Qarabağ cəlladı, ermən� 
n�frət�n�n alətlər�ndən sayılan Serj Sar-
k�syan üzər�ndə qələbə qazanaraq, �q-
t�dara y�yələnm�şd�. Əlbəttə, baş naz�r 
mövqey�ndə ardıcıl olmadı. Bunu ba-
carmadı, ya nəd�rsə, hər halda, nət�cə 
eyn�d�r... 

Deməl�, ermən� xəstəl�y� kənardan 
�darə olunan təb�ətə mal�kd�r. Sual 
olunur: v�tse-sp�ker A.Arşakyanın 
ded�klər�n� baş naz�r Paş�nyan b�lm�r  

Arşakyan vurğulayıb k�, Ermən�stan, 
Türk�yə və Azərbaycan arasında 
münas�bətlər�n gərg�nləşməs�ndən, 
başqa oyunçular su�-�st�fadə ed�rlər. 
“Mən �stəy�rəm k�, cəm�yyət�m�z b�ls�n 
k�, müəyyən ölkələrə münas�bətdən, 
bu və ya d�gər tar�x� dövrdə baş 
verənlərdən asılı olmayaraq, b�z hamı 
�lə danışacağıq. B�z d�aloqa g�rməl�y�k, 
çünk� bu, b�z�m maraqlarımızdan �rəl� 
gəl�r. B�z k�m�nsə alət�nə, sövdələşmə 
obyekt�nə çevr�lməməl�y�k”,  deyə N�-
kol Paş�nyanın part�yadaşı f�k�rlər�nə 
aydınlıq gət�r�r.

* * *
İnd� nəy�, necə düşünək  Arşak-

yan Paş�nyana qarşı çıxır  Bəlkə, 
o, Ermən�stanın b�r�nc� prez�dent�n�n 
müşav�r� �şləm�ş, hazırda elm�-pe-
daqoj� fəal�yyətlə məşğul olan J�rayr 
L�par�dyanın təs�r� altındadır  Yoxsa, 
2021-c� �ldə dünyasını dəy�şm�ş hüquq 
müdaf�əç�s� Georg� Vanyanın Qara-
bağın Azərbaycana məxsusluğunu, 
Azərbaycan və Ermən�stan arasın-
da münas�bətlər�n normallaşmasının 
vac�bl�y�n� vurğulayan f�k�rlər�ndən 
�lhamlanıb  Yer� gəlm�şkən, Vanyan 
Ermən�standa elə günə qoyulmuşdu 
k�, İrəvan küçələr�ndə taks� sürməklə 
ömür sürürdü. Canını tapşıranda da 
Vətən�ndə yox, Gürcüstanda �d�. Yən�, 
xəstə ermən� cəm�yyət� onu təcr�d et-
m�şd�. Bu barədə sonda söz açacağıq. 

Hələl�k �sə deyək k�, L�par�dyan 
da Ermən�standa yaşamır, ömrünü 
ABŞ-da keç�r�r. Ölkəyə gəl�b k�mlərlə 
yaşasın  O, noyabrın 30-da BBC-də 
yayımlanmış gen�ş müsah�bəs�ndə 
dey�rd�: “Ermən�stan s�yasət�n�n bü-
tün spektr�nə baxın. B�r part�ya �st�sna 
olmaqla, hamısı ultra vətənpərvərd�r. 
Mən Respubl�ka Part�yasında, 
“ �çəklənən Ermən�stan”da, “İşıq-
lı Ermən�stan”da, Daşnaksütyunda 
və ya d�gər part�yalarda s�yasətç�lər� 
görmürəm k�, beynəlxalq �ct�ma�yyət�n 
b�zə ded�klər�n� d�nləməy� təkl�f ets�n. 
Beynəlxalq �ct�ma�yyət�n də rəy� b�z�m 
üçün önəml� olmalıdır. ünk� uduzan-
da ona tərəf qaçıb kömək �stəy�r�k. 
Onlardan edə b�lməd�klər�n� etmələr�n� 
�stəy�r�k”.

Bəl�, L�par�dyan ermən� 
cəm�yyət�ndək� antoqon�st baxışlara 
köklən�rd�, onların yolver�lməzl�y�n� 
əsaslandırırdı. Ancaq �k� �l ərz�ndə nə 
dəy�şd�  Ermən�standa, keçm�ş mü-

şav�r�n haqqında söz açdığı, s�yas� 
mədən�yyət formalaşdımı  Paş�nya-
nın hak�m�yyətdən getməl� olduğunu 
söyləyənlər bu gün də bar-bar bağı-
rırlar. “Mən soruşuram  onun yer�n� 
k�m tutacaq  Əksər s�yas� qüvvələr 
hak�m�yyət �stəy�r, məğlub�yyətlə oyna-
maq �stəy�rlər, amma yen� yanaşmalar 
təkl�f etm�rlər”,  deyən L�par�dyanın 
növbət� f�k�rlər�nə d�qqət yet�rəndə 
də düşünürsən k�, Ermən�standa 
mental�tet dəy�şməy�b. Ən əsası �sə 
s�yasət həm�n mental�tet�n arxasınca 
sürünməkdəd�r. Ölkədək� vəz�yyət v�t-
se-sp�ker Arşakyanın poz�t�v görünən 
f�k�rlər�nə, müəyyən mənada, alterna-
t�v k�m� gündəmə gələn nət�cən� xatır-
latmağa əsas ver�r. O zaman Arşakya-
na da L�par�dyanın d�l� �lə xatırladaq: 
“Bu, b�z�m s�yas� təfəkkürümüzün əsas 
problem�d�r və bu problem�n ən azı 
200 yaşı var. O, yen� dey�l. B�z bunu 
çox sev�r�k  �llüz�yaları sev�r�k, ədalətl� 
həll�n, mükəmməl həll�n mümkün həll 
olduğunu düşünməy� sev�r�k. Bu, b�z�m 
həyat strateg�yamızdır  xəyal etmək. 
Ancaq xəyal qurmaq strateg�ya dey�l”.

Bəl�, L�par�dyan onu da dey�r-
d� k�, �nsanlar �stəd�klər�n� onlara 
ver�lməl� olan şeylə qarışdırırlar: “Heç 
k�m sənə b�r şey verməməl�d�r. S�zə 
götürə b�ləcəy�n�z şey ver�l�r. İstən�lən 
mühar�bədə qələbəyə üm�d etmək 
�sə reallıqda dey�l, m� ərdə yaşamaq 
deməkd�r. B�z reallığı qəbul etmək 
�stəməməy�, reallığı rədd etmək və 
onu xəyallarımızla əvəz etmək üsul-
larını �nk�şaf etd�r�r�k. B�z bunu sənətə 
çev�rm�ş�k. Məqalələr�mdə had�sələrə 
reallığın gözü �lə baxmağa çağıranda 
mən� tənq�d ed�rlər”.

Hələl�k, Arşakyan tənq�də məruz 
qalmır. ox güman, ona v�tse-sp�ker 
k�m� əhəm�yyət verən də yoxdur. Ona 
görə k�, Ermən�stanın hazırkı s�yas� 
kursunun ölkən� dalana d�rəd�y�n�n 
fərq�ndə dey�llər. Düşünmürlər k�, 
n�frət saçan f�k�rlər, reallıqları qəbul 
etməmək, qondarma ədalət uydur-
maq ölkən� məhvə sürükləy�r. Yenə 
k�mlərəsə üm�d ed�r, k�mlər�nsə onla-
ra nəy�sə verəcəy�nə �nanırlar. Belə 
olan halda Arşakyan və onun k�m�lər�n 
səs� batır. Böyük ölçüdə batan �sə 
Ermən�standır. 

Söhbət bölgədə sülhün və 
əm�namanlığın qərarlaşmasının 
vac�bl�y�ndən düşdüyündən, sonda 
haqqında söz açdığımız Georg� Van-
yanın taley�ndən də bəhs edək. 44 
günlük mühar�bə müddət�ndə pass�-
f�st f�k�rlər �lə gündəmə gəlm�ş Vanyan 
noyabrın 6-da özünün “Facebook” 
səh�fəs�ndə Ermən�stanın baş naz�r� 
Paş�nyana açıq məktub göndərərək, 
onu hərb� əməl�yyatları dayandırmağa 
və Azərbaycanla b�rbaşa sülh danışıq-
larına başlamağa çağırmışdı. 

Ermən�stan hökumət� hüquq 
müdaf�əç�s�n� hərb� vəz�yyət döv-
rünün tələblər�n� pozmağa görə 
cər�mələm�şd�. Vanyan cər�mən� 
ödəməkdən �mt�na etm�şd�. Bundan 
sonra ona və a�ləs�nə qarşı ölüm 
təhd�dlər� olmuşdu. Pol�s və proku-
rorluq ona qarşı böhtan və hədə-
qorxuların qarşısını almaq üçün heç 
b�r tədb�r görməm�şd�. Əvəz�ndə ölkən� 
dərhal tərk etmək tələb� �lə ult�matum-
lar �rəl� sürülmüşdü. Vanyan öz ev�ndə 
b�r qrup başıpozuq tərəf�ndən hücu-
ma məruz qalanda da hak�m�yyət or-
qanları heç nə etməm�şd�. Onun �t�n� 
güllələyənlər cəzasız qalmışdı

.CA ANGİR , 
“Xalq qəzet�”

İran əsl sifətini göstərməkdə davam edir. Bu ölkənin Azərbaycana qarşı həqiqi siyasəti 
və münasibəti get-gedə bütün mahiyyəti ilə üzə çıxır. Sadəcə, rəsmi Tehranın atdığı 
addımları izləmək lazımdır. Xüsusən son günlərdə. Budur, yeni yayılmış məlumatlara görə, 
İran artıq Fransa qoşunlarının Azərbaycanla sərhədə gətirilməsinə razılıq verib. 

Bununla bağlı məlumatı nə az, nə 
çox, İranın Ermən�standakı səf�r� Abbas 
Bədəxşan Zohur� səslənd�r�b. Onun ded�y�nə 
görə, İran Avropa İtt�faqı müşah�dəç�lər�n�n 
və fransız jandarmlarının Ermən�stan
Azərbaycan sərhəd�ndə yerləşd�r�lməs�nə 
et�raz etm�r. Buyurun, bu da gor qonşumuz, 
b�r tar�x� əraz�n� bölüşdüyümüz, eyn� d�nə, 
oxşar adlara mənsub olduğumuz İran və 
onun səf�r� ağay�-Abbas. Bu da uzun za-
man  30 �ldən də artıq b�r dövrdə Qərb�n, 
yaxud k�mlər�nsə reg�ona gət�r�lməs�nə et�raz 
edən, Azərbaycanı bu sayaq addımlardan 
çək�nd�rməyə çalışan İran  Nə baş verd� k�, 
�nd� Fransa İrana bu qədər yaxın oldu  Gö-
rünür, ruhən ermən�pərəstl�k, ant�-türk, ant�-

Azərbaycan mah�yyət� bu �k� ölkən� çoxdan, 
bəlkə də əsrlərd�r b�rləşd�r�rm�ş. Yəq�n elə 
Fransa �lə canb�r dostluğun, qardaşlığın he-
sabına �m�ş k�, İran 30 �l ərz�ndə Ermən�stanın 
Azərbaycan əraz�lər�n� �şğal altında saxlama-
sına, Qarabağın bütün yaşayış məntəqələr�n� 
yer üzündən s�lməs�nə, məsc�dlər�m�zdə 
donuz saxlamasına, qəb�rlər�m�z� eş�b 
ölülər�m�z�n qızıl-gümüş d�şlər�n� oğurla-
masına göz yumurmuş  Neyləyəsən, yaxşı 
dey�blər k�, dostunu göstər, sən�n k�m ol-
duğunu dey�m. İran bu m�nvalla b�zə bütün 
dostlarını göstərm�ş oldu. 

Qərb�n  ABŞ-ın, Avropanın reg�onumu-
za gəlməs�n� �stəməyən, belə b�r təhlükən� 
h�ss edən k�m�, daş atıb başını tutan İranın 
gözünü ermən� sevg�s�, görünür, elə tutub k�, 
özünün yüz �llərlə davam etm�ş s�yasət�ndən 
ger� dönür. stəl�k, ölkəs�n�n əsas s�yas� xətt� 
məhz arzulamadığı ölkələr�n s�yasət� �lə üst-
üsə düşür. 

Budur, ağay�-Abbasın ded�klər�n�, 
təəssü ər k�, avropalılar da təsd�qləy�r. B�r 

qədər əvvəl Avropa İtt�faqının xar�c� �şlər və 
təhlükəs�zl�k s�yasət� üzrə al� nümayəndəs� 
Jozep Borrel də İranın Ermən�standakı 
səf�r�n�n sözlər�n� eyn�lə bəyan etm�şd�. Bor-
rel ağay�-Abbasdan daha əvvəl dem�şd� 
k�, Ermən�stanın Azərbaycanla sərhəd�nə 
göndər�ləcək m�ss�yanın tərk�b�nə fransız 
jandarmları da dax�l ed�ləcək. Bu barədə 
“Le F�qaro” da yazmış, Ermən�stana Fransa 
hərb� m�ss�yasının göndər�lməs�n�n müm-
künlüyünü b�ld�rm�şd�. Məlumatı Rus�yanın 
Azərbaycandakı səf�r� M�xa�l Boçarn�kov da 
təsd�qləm�şd�. 

Yəq�n İranda b�lməm�ş dey�llər k�, fransalı 
dostlarında jandarmer�ya Müdaf�ə Naz�rl�y�-
n�n tərk�b�ndəd�r və Aİ-n�n müşah�də m�ss�-

yasına Fransa jandarmlarının dax�l ed�lıməs� 
reg�onumuza Fransa ordusunun gəlməs� 
deməkd�r. Və �nd� rəsm� Tehran elan ed�r k�, 
buna et�razı yoxdur. Belə görünür k�, İranın 
ermən� sevg�s�n�n kökündə çox�ll�k Fransa 
dostluğu dayanırmış. 

Yaxşı, tutaq k�, Fransa hərbç�lər� də gəld�. 
Sonra nə olacaq  Artıq bəz� s�yas� təhl�lç�lər 
hesab ed�rlər k�, İran Fransanı da reg�ona 
cəlb etməklə, Ermən�stanı da özlər�nə qo-
şaraq üçlükdə Azərbaycan üzər�nə güclü 
hücum hazırlamağı planlaşdırır. Yən� İra-
nın Azərbaycana qarşı son xa�n addımları 
ölkəm�z� ən c�dd� təhlükələrlə bağlı xəbərdar 
etm�ş olur. Təb�� k�, ən müas�r s�lahlara 
və ən yen� döyüş təcrübəs�nə y�yələnm�ş 
Azərbaycan Ordusu belə təhd�dlərdən qor-
xan dey�l və hər cür təcavüzün qarşısını al-
mağa hazırdır. 

Odur k�, �ranlı d�ndaşlarımız çox 
sev�nməs�nlər. Artıq c�n şüşədən çıxıb. Fran-
sa �lə bütün bu s�çan-p�ş�k oyunlarının təkcə 
Azərbaycana dey�l, son vaxtlar ayaqları Uk-
raynada büdrəyən Rus�yaya qarşı olduğunu 
Moskvada da başa düşüblər. RF XİN başçı-
sı artıq bu barədə ölkəs�n�n mənf� mövqey�-
n� ortaya qoyub. Azərbaycan Ermən�stan 
sərhəd�nə KTMT m�ss�yasının gəlmək �m-
kanlarından danışıb.

Bundan əlavə, bu günlərdə RF XİN 
başçısının müav�n� Sergey Ryabkov da 
bəyan ed�b k�, artıq Rus�ya, Azərbaycan və 
Ermən�stan xar�c� �şlər naz�rlər�  Sergey 
Lavrov, Ceyhun Bayramov və Ararat M�r-
zoyanın üçtərə � görüşünə hazırlıq görülür. 
Onun sözlər�nə görə, Moskva əldə olunmuş 
razılaşmalar çərç�vəs�ndə sab�tl�k yaradılma-
sı üçün səylər�n� davam etd�rəcək. 

Əlbəttə, bu məqamda qeyd etmək 
yer�nə düşərd� k�, Azərbaycan İrandan və 
Ermən�standan fərql� olaraq, öz əraz�s�ndə 
xar�c� m�ss�yalar yerləşd�rməyə ona görə 
razılıq verm�r k�, özünə, öz gücünə, güclü 
və müzə ər ordusuna �nanır. Yəq�n k�, hələ 
Moskva da Tehran və İrəvanın xəyanətlər�nə 
rəğmən, gücünü və �mkanlarını tamam 
�t�rməy�b. Heç şübhə etm�r�k k�, sabah Mosk-
va başını qaldıranda İrəvanda da, Tehranda 
da s�çan deş�y�n� satın alacaqlar. 

Amma burada b�r “no” da var. İran Fran-
sanın reg�ona gəlməs�ndə tam maraqlı dey�l. 

ünk� bu gəl�ş sonradan hamı üçün, b�r�nc� 
növbədə �sə İranın özü üçün başağrısına 
çevr�ləcək. Tehran ağrımaz başına dəsmal 
bağlamaq �stəyəcəkm�  Bunu artıq zamanın 
öhdəs�nə buraxaq. 

Ded�klər�m�z� ağıllı başlar artıq 
Ermən�standa da artıq müəyyən qədər dərk 
ed�rlər. Bu günlərdə ölkən�n xalq art�st� N�ko-
lay aturyan mövcud hak�m�yyət�n s�yasət�n� 
tənq�d edərək, əhal�n� “Böyük Ermən�stan”la 
bağlı m� ərə �nanmamağa çağırıb. Bu 
f�k�rlər təsadüfən dey�lməy�b. ünk� hazırda 
Ermən�stan �stər s�yas�, �stər hərb�, �stər sos�-
al-�qt�sad� cəhətdən acınacaqlı vəz�yyətdəd�r. 

at�ryan ona görə b�ld�r�r: “Hamı ABŞ və 
Fransadan kömək gözləy�r. Boş �şlərlə 
məşğul olmaqdan əl çək�n. Hamımız b�l�r�k 
k�, Azərbaycan güclü dövlətd�r. Onun neft� 
və d�gər təb�� sərvətlər� mövcuddur. Bəs b�-
z�m nəy�m�z var  Əl�m�zdə olanları da rus-
lara verm�ş�k. Xər�tədə Ermən�stan k�ç�k b�r 
dövlətd�r, hansısa görünməyən nöqtəd�r. Mən 
heç vaxt b�z�m m�llət�n bəz� nümayəndələr� 
k�m� axmaq �nsanlar görməm�şəm... B�z 
düzgün d�plomat�ya apara b�lm�r�k və ancaq 
şəxs� maraqlarımızı güdürük. Nə vaxtsa b�z 
dən�zdən-dən�zə “Böyük Ermən�stan” ola 
b�lərd�k. Amma �nd� bu, bataqlıqdan-bataqlı-
ğa frazası �lə əvəzlən�b”.

Yəq�n k�, artıq şərhə eht�yac yoxdur...

aşa MİRCAN , “Xalq qəzet�”

Fransa–İran–Ermənistan üçbucağı: 
Azərbaycana arxadan zərbə düsturu

Tural İSMAYILOV, 
pol�toloq

Son zamanlar Fransa tərəf�ndən 
Azərbaycana qarşı nümay�ş etd�r�lən 
mövqe bu ölkən�n s�masızlığını və �k�-
üzlüyünü b�r daha ortaya qoydu. Baş-
qa vaxt özünün qırmızı xətlər�ndən 
danışan İran mollakrat�yası da 
Ermən�standakı sorosçuların və Qərb 
�mper�al�stlər�n�n əsas müttəf�q�nə 
çevr�l�b. Bu, dırnaqarası müttəf�ql�k 
fonunda bu gün rəsm� Tehran Avro-
pa İtt�faqının müşah�də m�ss�yası adı 
altında Fransanın casus şəbəkəs�n�n 
Ermən�standa fəal�yyət göstərməs�nə 
göz yumur. 

İran Ermən�stan münas�bətlər�n�n 
özünün hazırkı vəz�yyət� də saxtakarlı-
ğa və �k�üzlüyə söykən�r. ünk� nəzərə 
almaq lazımdır k�, İranın Azərbaycan 
və Türk�yəyə qarşı Ermən�standan 
təs�r alət� k�m� �st�fadə etmək n�yyətlər� 
Tehranla İrəvanın məqsədlər�n�n 
b�rləşməs�nə səbəb olur. Ermən�stan, 
İran və Fransanı b�rləşd�rən ortaq 
nöqtə də məhz güclənən Azərbaycan 
və Türk�yə faktorudur. 

Əsl�ndə, baş verən had�sələr b�r 
daha nümay�ş etd�r�r k�, İranın İslam 
dəyərlər�ndən, müsəlmanların hüquq-
larının müdaf�əs�ndən hansısa b�r for-
mada danışmağa haqqı yoxdur. ün-
k� İslam aləm�nə qarşı böyük təhq�rlər 
həyata keç�rən Ermən�stan və Fran-
sa �lə ortaq mövqe ortaya qoymaq, 
sadəcə olaraq, s�yas� �k�üzlülükdür 
və İranın növbət� dəfə özünü b�abır 
etməs�d�r.

Ekspert rəy�

Ermənistan Rusiya ilə yanașı, İrana  
qarșı da beynəlxalq plasdarma çevrilir

Avropa İttifaqının rəsmi İrəvanın xahişi ilə Ermənistana müşahidə missiyası 
göndərməsi regionda razılıqla qarşılanmayıb. Ermənistanın bu addımı, ilk növbədə, 
bölgədə sülhyaratma missiyası həyata keçirən Rusiyanın etirazına səbəb olub ki, 
bu, hər ötən gün bir qədər də böyüməkdədir. Səbəb Avropa İttifaqının müşahidə 
missiyasının sayının yaxın gələcəkdə arta biləcəyi, habelə bu missiyada hərbçilərin 
rolunun yüksələ biləcəyi ilə bağlıdır. Belə ki, artıq Fransa tərəfinin Ermənistana 
legionerlər göndərəcyi ilə bağlı xəbərlər yer alır ki, bu da bölgədə rusiyalı 
sülhəramlılarla yanaşı, həm də silahlı Qərb əsgərlərinin mövcudluğu deməkdir.  

Rus�yanın narahatlığını artıran 
d�gər b�r am�l Ermən�stanın BMT 
sülhməramlılarını da c�dd�-cəhdlə 
bölgəyə dəvət etməs�d�r. Doğrudur, �n-
d�k� halda bu �nandırıcı görünməsə də, 
İrəvanın məsələdək� ardıcıl tək�dlər� 
onun bölgədə Qərb əsgər�n� görmək 
arzusunu əks etd�r�r. 

Maraqlıdır, ona qarşı heç b�r 
hərb� təhlükə mövcud olmadığı halda 
Ermən�stanın bölgəyə Avropa İtt�faqı 
və BMT sülhmərmalılarını gət�rmək 
arzusu nə �lə bağlıdır  D�gər tərəfdən, 
Qərb�n Cənub� Qafqazdakı hərb� möv-
cudluğu Rus�ya və İrana nə vəd ed�r  

İrəvan ərb�n vas�təs�lə 
Rus�yaya əzələ nümay�ş etd�r�r

Hər şeydən öncə, qeyd edək 
k�, İrəvanın Qərb sülhməramlılarına 
ünvanladığı çağırışlar onun Rus�-
ya sülhməramlılarının bölgədək� 
fəal�yyət�ndən narazı qaldığı-
nı göstər�r. Əsl�ndə, Ermən�stan 
hak�m�yyət� zaman-zaman da nara-
zılığı açıq şək�ldə �fadə ed�b və b�l-
d�r�b k�, Rus�ya sülhməramlılarının 
fəal�yyət� qeyr�-qənaətbəxşd�r. Bu �sə 

o deməkd�r k�, Ermən�stan Avropa İt-
t�faqı və ya BMT sülhməramlılarını 
Rus�yanın sülhyaratma m�ss�yasına 
uğurlu alternat�v hesab ed�r. Habelə, 
44 günlük Vətən mühar�bəs�ndə, o 
cümlədən, postmühar�bə dönəm�ndə 
Ermən�stanın üm�dlər�n� doğrultmayan 
Rus�yaya əzələ nümay�ş etd�r�r. Ancaq, 
görünür, Ermən�stanın Rus�yanı Cənub� 
Qafqazda sıxışdırmaq arzusu Qərb�n 
də marağına cavab verməkdəd�r. Daha 
doğrusu, İrəvan Qərb�n mənafey�ndən 
çıxış ed�r. Elə buna görəd�r k�, Avropa 
İtt�faqı Ermən�stanın elə �lk çağırışı-
na cavab olaraq, bölgəyə 200 nəfərl�k 
müşah�də m�ss�yası göndərməyə 
razılıq verd�. Avropa İtt�faqı, b�r növ, 
uzun �llərd�r heç cür möhkəmlənə 
b�lməd�y� Ermən�stan əraz�s�ndə var 
olmaq, mövcud �mkanları yer�ndəcə 
müşah�də etmək, özünün bu coğraf�ya-
dakı yer�n� müəyyənləşd�rmək �mkanı 
əldə etd�. Bu, yaxın gələcəkdə Qərb�n 
Ermən�standa möhkəmlənmək və Ru-
s�yanı bu bölgədən sıxışdırıb çıxarmaq 
üçün İrəvanın BMT sülhməramlıları �lə 
bağlı çağırışını gündəmə gət�rməs� də 
mümkündür.

İrana örülmüş “ölüm toru”
Ermən�stanın Qərb�n hərb� m�ss�-

yasını bölgəyə gət�rmək səylər� Rus�ya 
�lə yanaşı, İrana da problemdən baş-
qa heç nə vəd etm�r. Əsl�ndə, Qərb�n 
Ermən�standa möhkəmlənməs�, 
Cənub� Qafqazda hərb� m�ss�ya 
həyata keç�rməs� İranın maraqları-
nın b�lavas�tə təhlükə altına düşməs� 
deməkd�r. 

Heç k�mə s�rr dey�l k�, İran və Qərb 
arasındakı ənənəv� z�dd�yyətlər, rəsm� 
Tehranın terror fəal�yyət�n� və nüvə 
tədq�qatlarını gen�şlənd�rməs� səbəb� 
�lə son vaxtlar daha da kəsk�nləş�b. 
Avropanın bütün aparıcı dövlətlər� İra-
nın nüvə s�lahına mal�k olması reallığı-
nı yolver�lməz hesab ed�r və buna qar-
şı  bütün zərur� addımların atılmasının 
vac�bl�yn� vurğulayırlar. Söhbət sanks�-
ya və d�gər çək�nd�r�c� am�llərlə yanaşı, 
həm də hərb� əməl�yyatlardan ged�r. 
Belə olan halda, Qərb əsgərlər�n�n 
Ermən�standa  İranın b�r addımlığın-
da yer alması hər kəsdən daha çox 
ABŞ və Avropanın marağına cavab 
ver�r. Bu baxımdan, Avropa İtt�faqının 
200 nəfərl�k müşah�də m�ss�yasının 
Ermən�standa yerləşməs�n�n özü bu 
�st�qamətdə atılan �lk addımlardan b�r� 
k�m� xarakter�zə ed�lə b�lər. Ola b�l-
s�n k�, Avropa İtt�faqı Ermən�standakı 
fəal�yyət� dönəm�ndə sadəcə bu 
ölkən�n Azərbaycanla sərhədlər�n� 
dey�l, həm də İranla bağlı müəyyən 
müşah�dələr aparacaq, zərur� �nfor-
mas�yalar toplayacaqdır. Qərb�n İra-
na qarşı mümkün hərb� əməl�yyatları 

baxımından Ermən�stanın mühüm 
�nformas�ya və müşah�də mərkəz� 
k�m� çıxış etməs� eht�malı k�fayət 
qədər realdır. Ermən�stanın Avro-
pa İtt�faqının müşah�də m�ss�yasını 
reg�ona gət�rməs�, məlum proses� 
gen�şlənd�rmək səylər� bunun �sbatı-
dır. Görünən odur k�, Ermən�stan İran 
üçün “ölüm toru” hörməkdə, onun 
məhv� üçün əlver�şl� zəm�n formalaş-
dırmaqdadır.

Rus�yanı satan Ermən�stan 
İranı n�yə qurban verməs�n

Şübhəs�z, müstəq�ll�y�n�n �lk 
�llər�ndən et�barən İrandan böyük 
dəstək alan və bu gün də onun 
köməy�ndən gen-bol �st�fadə edən 
Ermən�stanın İranı Qərbə qurban 
verəcəy�, �lk baxışdan, �nandırıcı 
görünməyə b�lər. Lak�n Ermən�stanın 
heç k�mə, hətta, onu yoxdan b�r dövlət 
eləyən Rus�yaya belə sona qədər 
sad�q qalmadığını, Qərbə satdığını 
nəzərə alsaq, İrəvanın İranla bağlı 
da oxşar addım atmaqda tərəddüd 
edəcəy� �nandırıcı dey�l. Tar�x sübut 
ed�r k�, Ermən�stan üçün car� maraqlar 
tar�x� dostluqlardan daha önəml�d�r və 
rəsm� İrəvanın öz marağı nam�nə sat-
mayacağı ölkə yoxdur. Hətta, dost və 
qardaş ded�y�n� də asanlıqla qurban 
verər.

Odur k�, Qərb�n İrana qarşı 
mübar�zədə Ermən�standan plasdarm 
k�m� �st�fadə etməs�, onun coğraf� 
mövqey�ndən faydalanması eht�malı 
böyükdür. ox güman, ona ed�lən bü-
tün yaxşılıqlara hər zaman xəyanətlə 
cavab verən Ermən�stan, bu məsələdə 
İrana da hər hansı �st�sna tanımaya-
caq, öz maraqlarını təm�n etmək üçün 
ant�-İran koal�s�yasına lazım� dəstək 
verəcəkd�r.

Seymur İ  
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“Bizim tariximiz bir, 
dilimiz bir, dinimiz birdir”
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev bir sıra 

çıxışlarında Türkiyə və Azərbaycan xalqları arasındakı tarixi 
birlikdən, ayrılmaz dostluq və qardaşlıq əlaqələrindən bəhs 

etmiş, bununla bağlı tarixi və ibrətamiz fi kirlər səsləndirmişdir. Sadəcə, 
Azərbaycan–Türkiyə əlaqələrinin dünəni deyil, həm də bugünü və 
gələcəyi baxımından son dərəcə önəmli olan həmin fi kirlər, bu gün də öz 
aktuallığı, səmimiliyi və təkrarsızlığı ilə diqqət çəkir. Ulu öndərin dediyi 
kimi: “Türkiyədən daim yardım almışıq, kömək görmüşük”.

Heydər Əl�yev hesab ed�rd� k�, 
Azərbaycan və Türk�yən� b�r-b�r� üçün 
q�ymətl� edən, onların eyn� dəyərlərə 
mal�k olması, eyn� soya mənsub olma-
sı, eyn� tar�x, d�l və d�nə sah�b olması 
�d�. Ulu öndər hesab ed�rd� k�, məhz 
bu am�llər Azərbaycan və Türk�yən�n 
əbəd� b�rl�y�n� zərur� ed�r, onları eyn� yo-
lun yolçularına, eyn� taley�n sah�blər�nə 
çev�r�r. 

Hər �k� xalqın eyn� adət-ənənlərə 
mal�k olması, eyn� mənəv� dəyərlərə 
y�yələnməs� də Heydər Əl�yevə görə, 
son dərəcə mühüm am�llər �d�. 

Məhz bu am�llər tar�x�n ən çət�n anla-
rında Azərbaycan  Türk�yə həmrəyl�y�n� 
təm�n ed�b, hər �k� xalq ağlasığmaz 
çət�nl�klər və məhrum�yyətlər zamanı 
belə b�r-b�r�nə dəstəy�n opt�mal yolunu 
axtarıb tapıb. Azərbaycan və Türk�yə 
xalqlarının əsrlər boyu b�r-b�r�n�n yanın-
da yer aldığını, b�r-b�r�nə dəstək olduğu-
nu, alan Heydər Əl�yev hesab ed�rd� k�, 
hər �k� xalq bundan sonra da da�m b�r 
yerdə olacaq, üzləşd�y� məhrum�yyətlərə 
b�rl�kdə meydan oxuyacaq. 

Ulu öndər 1 4-cü �l fevralın -da 
Türk�yə Böyük M�llət Məcl�s�ndək� çı-

xışında bu barədə dey�b: “Türk�yə �lə 
Azərbaycan arasında əlaqələr�n bö-
yük tar�x� var. B�z kökü b�r olan xal-
qıq. B�z�m tar�x�m�z b�r, d�l�m�z b�r, d�-
n�m�z b�rd�r. Əsrlər boyu tar�x�n bütün 
mərhələlər�ndə b�z� b�r-b�r�m�zdən ayır-
mağa çox çalışsalar da, buna müvə  əq 
olmamışlar. Odur k�, bundan sonra da 
heç b�r qüvvə b�z� b�r-b�r�m�zdən ayıra 
b�lməyəcəkd�r”.

Ulu öndər Türk�yən�n 1 18-1 20-c� 
�llərdə mövcud olan Azərbaycan Xalq 
Cümhur�yyət�nə göstərd�y� tar�x� dəstəy� 
də da�m yüksək q�ymətlənd�r�r, bunu 
Azərbaycanın dövlətç�l�k tar�x�nə, xal-
qımızın azadlıq arzusuna verd�y� həyat� 
dəstək k�m� səc�yyələnd�r�rd�. Hesab 
ed�rd� k�, məhz Türk�yən�n 1 18-c� �ldə 
Azərbaycana hərb� müstəv�də göstərd�y� 
yardım Cümhur�yyət yolundakı çoxsaylı 
maneələr� aradan qaldırmaqla yanaşı, 
Azərbaycan xalqının təhlükəs�zl�y�n� 
təm�n ed�b, ermən�lər�n xalqımıza qarşı 
həyata keç�rd�y� soyqırımının daha da 
gen�şlənməs�n�n qarşısını alıb: “Həm�n 
dövrdə, yən� xalqımız �lk demokra-
t�k  dövlət qurduğu dövrdə Türk�yə 
Azərbaycanla b�r olmuş, bərabər ol-

muş, Azərbaycana çox böyük kömək 
və yardım etm�şd�r. Bunu Azərbaycan 
xalqı heç vaxt unutmayıb və unutma-
yacaqdır. O vaxtlar xalqımız neçə-neçə 
düşmən�n təcavüzünə məruz qalmışdı. 
Türk Ordusunun Azərbaycana, Ba-
kıya gəlməs�, Azərbaycanı daşnak-
ların təcavüzündən x�las etməs� hər 
b�r azərbaycanlının qəlb�ndə yaşayır. 
Azərbaycan xalqı həm�n ağır dövrdə 
türk xalqının ona göstərd�y� köməy� və 
yardımı heç vaxt unutmayacaqdır”. 

Heydər Əl�yev çıxışlarında Azərbay-
can müstəq�ll�y�n� bərpa edəndən sonra
Türk�yən�n göstərd�y� dəstəy� yüksək
q�ymətlənd�rm�şd�r. mumm�ll� l�der 
Türk�yəyə həm də ona görə m�nnətdar 
�d� k�, o, ölkəm�z�n müstəq�ll�y�n� tanı-
maqla yanaşı, bu müstəq�ll�y�n d�gər 
dünya dövlətlər� tərəf�ndən tanınması-
na da köməkl�k göstər�b. Türk�yən�n ar-
dınca d�gər dövlətlər də Azərbaycanın 
müstəq�ll�y�n� tanıdı. 

Türk�yən�n uğurlarına qəlbən 
sev�nən ulu öndər onun üzləşd�y� 
çət�nl�klərdən narahatlıq duyur, bu 
problemlər�n həll�n�, eyn� zamanda, 
bütün türk xalqları üçün vac�b sayır-
dı. Heydər Əl�yev Türk�yən� bütün türk 
dünyasının təhlükəs�zl�y�n�n əsas qa-
rantı hesab ed�rd� və buna görə də dü-
şünürdü k�, Türk�yə nə qədər güclü və 
yen�lməz olarsa, o zaman bütün türk 
dünyasının təhlükəs�zl�y� b�r o qədər 
et�barlı şək�ldə təm�n olunar.

Seymur ƏLİYEV

Ulu öndər qardaș Türkiyə haqqında 

Böyük milli təəssübkeş
Heydər Əliyev istər Azərbaycana rəhbərlik etdiyi, istərsə də SSRİ Nazirlər 
Sovetində yüksək vəzifədə çalışdığı dövrlərdə Gürcüstanın etibarlı dostu olub. 
Odur ki, qonşu ölkənin həm rəhbər şəxsləri, həm də bütün azərbaycanlılar 
ümummilli lideri böyük hörmət və ehtiramla xatırlayırlar. 2023-cü il – “Heydər 
Əliyev İli” çərçivəsində “Xalq qəzeti” ilə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 
gerçəkləşdirdiyi birgə layihədə budəfəki qonağımız Gürcüstanda yaşayan 
soydaşımız, hüquqşünas Mübariz Qarayevdir.

“Bu �l Azərbaycan xalqı ulu öndər 
Heydər Əl�yev�n 100 �ll�k yub�ley�n� qeyd 
ed�r. Böyük s�yas� xad�m olan Heydər 
Əl�yev müas�r Azərbaycan dövlət�n�n me-
marı və qurucusudur. Gürcüstanda da 
Heydər Əl�yev� çox sev�rlər. Bu ölkədə 
yaşayan azərbaycanlıların cəm�yyətə 
bugünkü �nteqras�yasında, dövlət və 
hökumət orqanlarında təms�l olunma-
larında, özəl sektorda çalışmalarında 
dünya m�qyaslı s�yasətç�, görkəml� ta-
r�x� şəxs�yyət Heydər Əl�yev�n böyük 
rolu olub. B�r çoxları k�m�, mən�m də 
həyatımda, özəl sektora marağımın art-
masında ulu öndər böyük rol oynayıb”,  
deyə Mübar�z Qarayev b�ld�r�b.

Qarayev dey�r k�, gəncl�k �llər�ndə tar�-
x� şəxs�yyətlərlə bağlı ədəb�yyat oxumağı 
sev�b. Nelson Mandela, Mustafa Kamal 
Atatürk, İlya avçavadze və d�gər tar�x� 
şəxs�yyətlər�n həyatı onun üçün maraqlı 
olub. Sonradan Heydər Əl�yev�n həyatı �lə 
maraqlanıb: “Onun haqqında oxuduqla-
rım və eş�td�klər�m məndə bu şəxsü�yyətə 
qarşı böyük maraq yaratmışdı. Qət�yyətlə 
deyə b�lərəm k�, o, güclü b�r strateq və 
s�yas� memar �d�. Moskvada, SSRİ k�m� 
nəhəng b�r dövlət�n hökumət�ndə təms�l 
olunmaq çox böyük bacarıq tələb ed�r-
d�. Qafqaz, xüsusən də Azərbaycan 
mədən�yyət�n�n daşıyıcısı olan b�r �nsa-
nın rusların mədən�yyət�n� və s�yasət�n� 
də dər�ndən b�lməs� hər adamın �ş� de-
y�l. mumm�ll� l�der�n 1 0-cı �l 20 Yan-
var qırğınından dərhal sonra, yanvarın 
21-də Moskvada atdığı qət�yyətl� addımı, 
şücaət� bütün dünyanı heyran etm�şd�. 
Ulu öndər�n bu qət�yyətl� addımından 
sonra məndə onunla görüşməyə böyük 
həvəs yaranmışdı. ox şadam k�, arzum 
2000-c� �ldə reallaşdı”.

Soydaşımız xatırlayır: “2000-c� �l�n 
martında ümumm�ll� l�der�m�z Heydər 
Əl�yev�n və Gürcüstan Prez�dent� Edu-
ard Şevardnadzen�n �şt�rakı �lə “Qırmı-
zı körpü”də bayram tədb�r� keç�r�l�rd�. 
Azərbaycan �cmasının fəal üzvlər� k�m�, 
mən də tədb�rdə �şt�rak ed�rd�m. Tədb�r�n 
rəsm� h�ssəs� başa çatdıqdan sonra 
Heydər Əl�yev soydaşlarımızla görüşdü. 
Mən�m ən böyük arzum da onda reallaş-
dı”.

Mübar�z müəll�m dey�r k�, soydaş-
larımızla söhbət edərkən  Heydər 
Əl�yev hamını d�qqətlə nəzərdən keç�-
r�b. B�rdən Mübar�z Qarayevə yaxın-
laşıb və “Cavan oğlan, sən k�msən, nə 
�lə məşğulsan”,  deyə soruşub: “Mən 
Sankt-Peterburqda oxuduğumu, hüquq 
təhs�l� aldığımı, haralarda �şləd�y�m� və 
hazırda azərbaycanlıların �nteqras�ya-
sı �lə bağlı QHT sahəs�ndə çalışdığı-
mı söyləd�m. Ulu öndər üzümə baxa-
raq ded�: “Oğlum, çox doğru yoldasan. 
Amma gərək sən və sən�n k�m� �nsanlar 
gənclər� də �nk�şaf etd�rəs�n�z. S�z Gür-
cüstan vətəndaşlarısınız. Bu dövlət�n 
�nk�şafı, möhkəmlənməs� üçün çalışın. 

alışın gənclər� təhs�lə cəlb ed�n. On-
lar gürcü d�l�n�, gürcü mədən�yyət�n� 

mükəmməl öyrəns�nlər. alışın 
QHT-lər�n də sayı çox olsun. B�z də ça-
lışırıq k�, s�zlərə köməkl�k göstərək. Bu 
gün həyata keç�r�lən lay�hələr s�zlər üçün 
nəzərdə tutulub. Nə qədər çox gənc�m�z 
al� təhs�l alsa və gürcü d�l�n� b�lsə, o qədər 
çox �nteqras�ya edərs�n�z”.

M.Qarayev əvvəllər bu tövs�yələr� 
necə �cra edəcəklər� barədə f�k�rləş�r.  
Amma sonradan hər şey aydın olur. 
Ulu öndər�n s�yas� kursunu lay�q�ncə 
davam etd�rən Prez�dent İlham Əl�yev�n 
göstər�ş�nə əsasən SOCAR Gürcüstan-
dakı azərbaycanlı tələbələr�n təhs�l haq-
larını ödəməyə başlayır.

M.Qarayev�n sözlər�nə görə, əgər 
keçm�şə nəzər salsaq görər�k k�, 1 2-c�
�ldən 2003-cü �lə qədər Gürcüstanda 
barmaqla sayılacaq qədər al� təhs�ll� 
azərbaycanlı gənc olub. Gürcü d�l�n� 
b�lənlər də çox az olub. Lak�n sonradan 
bu rəqəm artmağa başlayıb və bu gün 
Gürcüstanda al� təhs�l almış m�nlərlə 
gənc�m�z var. Onlardan parlamentdə və 
d�gər dövlət orqanlarında, bələd�yyə və 
d�gər strukturlarda, özəl sektorda çalı-
şanlar var. Bəl�, bunlar ulu öndər�n ded�-
y� həm�n köməkl�y�n nət�cəs�d�r. Bu gün 
reg�onda reallaşan �r�m�qyaslı enerj�, 
nəql�yyat lay�hələr� də gəncl�y�n �nk�şafı-
na təkan ver�r.

Heydər Əl�yevlə söhbətdən sonra  
M.Qarayev QHT rəhbər� k�m�, fəal�yyət�n� 
daha da gen�şlənd�r�b, m�ll� azlıqların 
təhs�l, �nteqras�ya problemlər�n�n həll� �lə 
məşğul olub. Bu da onun Gürcüstan Pre-
z�dent� admn�stras�yasında yüksək vəz�fə 
tutmasında mühüm rol oynayıb: “Ulu 
öndər Əl�yev�n mənə verd�y� tövs�yələr 
nət�cəs�ndə çalışdım və sonunda 2008-c� 
�ldə Gürcüstan Prez�dent�n�n m�ll� azlıqla-
rın məsələlər� üzrə müşav�r� təy�n olun-
dum. Bu vəz�fədə çalışdığım müddətdə 
də soydaşlarımızla bağlı məsələ da�m 
d�qqət�mdə olub. Həm�n dövrdə adm�-
n�stras�yada Təhs�l Naz�rl�y� �lə b�rl�kdə 
m�ll� azlıqların normal al� təhs�l almaları 
üçün “1 4” proqramı hazırlanırdı. Mən 
də lay�hən�n hazırlanmasında fəallıq 
göstər�rd�m. Heydər Əl�yev�n “gənclər�n 
gürcü d�l�n� öyrənmələr�nə, təhs�l alma-
larına köməkl�k göstər�n” sözlər� da�m 
yaddaşıma həkk olunub. Ona görə də 
bu proqramın həyata keçməs�nə çalı-
şırdım və sonunda buna na�l olduq. Bu 
da soydaşlarımızın bu gün gürcü d�l�n� 
öyrənmələr�ndə, al� təhsl almalarında 
mühüm rol oynayır”.

Müsah�b�m�z dey�r k�, bu gün Gür-
cüstanda yaşayan azərbaycanlıların 
öz ölkələr�n�n �nk�şafında mühüm rol 
oynamaları da ulu öndər�n adı �lə bağ-
lıdır. Məhz Heydər Əl�yev�n tövs�yələr� 
əsasında azərbaycanlılar Gürcüsta-
nı tərk etməd�lər. B�r zamanlar bəz� 
qüvvələr�n təzy�q və təs�r� altında bəz� 
azərbaycanlılar Gürcüstanı tərk ed�rd�lər. 
Heydər Əl�yev Tb�l�s�də soydaşlarımızla 
görüşdə onlara Gürcüstan dövlətç�l�y�n�n 
möhkəmlənməs�nə x�dmət etməy� tövs�yə 

ed�rd�. Tb�l�s�də azərbaycanlı �cmasının 
nümayəndələr� �lə görüş keç�r�l�rd�. Pre-
z�dent Eduard Şevardnadze b�z� d�aspor 
adlandırdı. Bu zaman ulu öndər ərklə 
onun sözünü  kəs�b ded� k�, onlar d�aspor 
dey�l. B�zə x�tabən ded� k�, “unutmayın, 
s�z d�aspor dey�ls�n�z, s�z  abor�gen xalq-
sınız. S�z bu ölkən�n vətəndaşı olaraq 
Gürcüstan dövlət�n�n möhkəmlənməs�nə 
x�dmət etməl�s�n�z”. Bu f�k�rlərdə böyük 
məna, fəlsəfə vardı və b�z� öz yer�m�zdə 
möhkəmlənməyə sövq etd�. Buna görə 
də b�z ulu öndərə m�nnətdarıq.

2003-cü �ldə M.Qarayev Gürcüstanın 
Azərbaycanlı İcmasının İnk�şaf Mərkəz� 
adlı QHT yaradır. Bu təşk�lat vas�təs�lə 
Gürcüstanda azərbaycanlıların yığcam 
yaşadıqları bölgələrdə soydaşlarımızın 
gürcü d�l�n� b�lmələr�, al� təhs�lə maraq-
larının artması �st�qamət�ndə �şlər görür. 
O, 2018-c� �ldə təşk�latın adını dəy�ş�r və 
“Şə  af Qafqaz” Yen�dənqurma və İnk�şaf 
Mərkəz� adlandırır. M.Qarayev dey�r k�, 
təşk�latın adının dəy�şd�r�lməs� də Heydər 
Əl�yev�n b�r zamanlar səslənd�rd�y� f�k�rlə 
əlaqəl� olub. Belə k�, dünya şöhrətl� tar�-
x� şəxs�yyət Heydər Əl�yev�n “Qafqazda 
sülh” �deyası ona və tərədaşlarına bu 
�st�qamətdə fəal�yyət göstərməyə, bunun 
üçün də təşk�latın adını dəy�şməyə sövq 
ed�b.

201 -cu �ldə M.Qarayev Gürcüstan 
Prez�den�t� Salome Zurab�şv�l� �lə b�rl�kdə 
Azərbaycanda səfərdə olub. Bakıda gör-
düyü �nk�şaf, bölgələrdə həyata keç�r�lən 
abadlıq-quruculuq lay�hələr�n�n uğurlu 
nət�cələr� onu və qonaqları valeh ed�b. 
Azərbaycanın 2020-c� �l�n payızında 
Prez�dent İlham Əl�yev�n rəhbərl�y� �lə 
44 günlük mühar�bədə qazandığı şan-
lı Qələbə, qısa vaxt ərz�ndə �şğaldan 
azad olunmuş əraz�lərdə həyata keç�rd�-
y� yen�dənqurma və bərpa �şlər� ölkən�n 
gələcəy�nə böyük �nam yaradır.

Qeyd edək k�, Mübar�z Qarayev 
1 70-c� �l mayın 15-də Gürcüstanın Kve-
mo Kartl� bölgəs�n�n (Qarayazı mahalı) 
Qardaban� rayonunun Candar kənd�ndə 
anadan olub. Orta məktəb� b�t�rd�kdən 
sonra Rus�yanın Sankt-Peterburq 
şəhər�ndə al� hüquq təsh�l� alıb, vək�ll�k 
fəal�yyət� �lə məşğul olub. 1 8-c� �ldə 
�sə Gürcüstana qayıdaraq 1 8-2000-c� 
�llərdə azərbaycanlıların yığcam yaşadıq-
ları bölgələrdə hüquq mühaf�zə orqanla-
rında çalışıb. 2008-2013-cü �llərdə sab�q 
prez�dent M�xe�l Saalkaşv�l�n�n aparatın-
da m�ll� azlıqların məsələlər� üzrə dövlət 
müşav�r� vəz�fəs�ndə çalışıb.

Hazırladı: Nər�man ƏLİYEV

Yazı D�asporla İş üzrə Dövlət Kom�təs� və “Xalq qəzet�”n�n b�rgə lay�həs� əsasında hazırlanıb.

2023 – “HEYDƏR  ƏLİYEV  İLİ”

Ulu öndərin aqrar siyasəti
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində 
(ADAU) ümummilli lider Heydər Əliyevin 
anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr 
olunan “Taxıl bitkilərində sort və hibridalma, 
onların toxumçuluğu, naliyyətlər və 
perspektivlər” mövzusunda dəyirmi masa 
keçirilib.

ıxış edən rektor vəz�fəs�n� �cra 
edən Zəfər Qurbanov b�ld�r�b k�, Aqrar 
Un�vers�tetdə kənd təsərrüfatının �n-
k�şafında m�s�ls�z x�dmətlər� olan ulu 
öndər Heydər Əl�yev�n 100 �ll�k yub�ley� 
münas�bət�lə qəbul olunan tədb�rlər pla-
nı çərç�vəs�ndə �şlər uğurla həyata keç�-
r�l�r. Un�vers�tet sənaye əməkdaşlığının 
əhəm�yyət�ndən danışan Z.Qurbanov 
kadr hazırlığı proses�ndə fermer və 
müəss�sələrlə b�rgə görülən lay�hələr�n 
vac�bl�y�n� d�qqətə çatıdırıb.

Taxıl və paxlalı b�tk�lər sahəv� labo-
rator�yasını müd�r� F�rudd�n Qurbanov 
taxıl b�tk�lər�ndə sort və h�br�dalma, 
onların toxumçuluğu, nal�yyətlər və 
perspekt�vlər mövzusunda çıxış ed�b. 
Sonra tədb�rdə �şt�rak edən fermer və 
müəss�sə nümayəndələr�n�n mövzu 
ətrafında f�k�rlər� d�nlən�l�b.

Dəy�rm� masadan sonra Azərbaycan 
Dövlət Aqrar Un�vers�tet� �lə “AGROVİT” 
MMC arasında b�rgə əməkdaşlıq haq-
qında memorandum �mzalanıb.

Memorandumun məqsəd� müxtəl�f 
təcrübə proqramlarının, sem�nar, 
dəy�rm� masa və konfransların təşk�l 

ed�lməs� həmç�n�n, gənc kadrların 
xüsus�lə aqronomluq sahələr�ndə 
fəal�yyət proseslər�nə cəlb olunmasıdır.

Tədb�r �şt�rakçıları sonda un�ver-
s�tet�n toxumçuluq sahələr�nə baxış 
keç�r�blər.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzet�”
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Qardaș dəstəyi – vəfa borcu
Hüzn və kədər dolu daha bir qış səhəri... Zəlzələ qurbanlarının xatirəsini 
anmaq üçün gələnlər əllərindəki qızılgül və qərənfilləri ehtiramla 
Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin qarşısına düzürlər. Bu gün 
insanların üzündə nigarançılıq daha da artıb. Böyük insan itkisinin olması 
onlara üzüntü yaşadır. 

İk� məktəbyaşlı oğlu �lə z�yarətə 
gələn gənc qadın  Gülzar Əl�yeva 
“Bəlkə, b�z də kömək edə b�lər�k. 
Zəlzələdən zərər çəkənlərə madd� 
cəhətdən yardım etsək də, ürəy�m�z 
dözmür. Dağıntılar altında �nsanlar 
hələ də qalmaqdadır. Türk�yəyə ge-
d�b, x�lasetmə �şlər�ndə �şt�rak etmək 
�stəy�r�k. Burada əl�m�zdən başqa heç 
b�r �ş gəlm�r. Düşünəndə k�, balaca 
uşaqlar da uçan b�naların altındadır, 
ürəy�m�z dözmür”,  deyə qəhərlən�r. 
“Körpələr�n, uşaqların fac�əv� ölümü 
böyük müs�bətd�r. Zəlzələ qurbanları-
nın sayı �lə bağlı son günlər yayılan 
xəbərlər b�z� sarsıdıb”. 

Z�yarətç�lər�n arasında xısın-xı-
sın ağlayan b�r xanım var  Naz�lə 
Sumqur. Söhbətləş�r�k. B�r aya ya-
xındır Azərbaycanda olduğunu de-
y�r: “Xəstəxanada �d�m bu xəbər� 
eş�dəndə. İk� gün �d� gözümdən 
əməl�yyat olunmuşdum. B�rdən səhər 
tezdən qışqırıq səslər�nə oyandım. 
Hamı bərk səslə ağlayır, dua ed�rd�. 
Alatoranlıqda xəstəxanadan Türk�yə 

səf�rl�y�nə necə gəld�y�m� xatırlamı-
ram. Bu gün dözə b�lməy�b yen�dən 
gəld�m. Hələ də xəbər gözləy�r�k. 
Aman Allah, nə vaxt hamını dağıntılar 
altından çıxaracaqlar  Bu sual d�l�m�-
z� qabar ed�b”. 

“Hədəf” ş�rkətlər qrupunun kollek-
t�v�n�n üzvlər� gət�rd�klər� əkl�l� ehmal-
ca səf�rl�y�n önünə qoyurlar. Ş�rkətlər 
qrupunun qurucu d�rektoru Şəm�l Sa-
d�q “Türk�yədə baş verən və böyük 
dağıntılarla müşay�ət olunan zəlzələ 
hər b�r�m�z� üzür. Qardaş xalqın dü-
çar olduğu böyük bəla b�z� sarsıdıb. 
Bu dəhşətl� had�sə �nsanlıq fac�əs� 
olmaqla yanaşı, b�z�m üçün həm də 
qardaş acısı, qardaş müs�bət�d�r”,  
dey�r. O əlavə ed�r k�, xalqımız zəlzələ 
nət�cəs�ndə ev-eş�klər�ndən məhrum 
olan, yaralanan �nsanlara hər cür 
kömək göstərməyə hazırdır. Bu, həm 
qardaşlarımıza vəfa borcumuzdur, 
həm də �nsanlıq dəstəy�d�r. 

Zəlzələn�n ağır m�qyası ürəy�m�z� 
qana döndər�b. Bu günlər xalqları-
mız ən çət�n və məşəqqətl� günlər�n� 

yaşayır. Hər gün yüzlərcə can �tk�s� 
xəbər� alırıq. Bunların arasında b�r 
nəfər�n x�las olması xəbər�n� eş�d�ncə 
elə b�l dünyanı b�zə bağışlayırlar. 

Səf�rl�yə daha b�r kollekt�v�n 
üzvlər� z�yarətə gəl�blər. “Soydaş” İct�-
ma� B�rl�y� İdarə Heyət�n�n üzvü Polad 
Mehd�yev Türk�yədə təb�� fəlakətdə 
m�nlərcə �tk�n�n olmasının böyük acı 
olduğunu b�ld�rd�: “Qardaş ölkən�n dar 
günündə xalqımız da böyük kədər və 
n�garanlıq keç�r�r. Bu bəlalı günlər�n 
gət�rd�y� dəhşətlər�n acısını unutmaq 
çət�n olacaq. Türk�yə dünya dövlətlər� 
arasında həm�şə seç�l�b, qardaş xalq 
başıuca, vüqarlı olması �lə fərqlən�b. 
Bu gün hamımızın ürəy�ndən b�r 
dua keç�r: “Başını d�k tut əzəmətl� 
xalq  Heç b�r qüvvə türk xalqını əyə 
b�lməz”.

***
Zəlzələdən z�yan çəkənlər üçün  

səhər saatlarında Əl Oyunları Sara-
yında yardım �zd�hamı davam ed�r-
d�. Maşınlarda ayrı-ayrı şəxslər, 
təşk�latlar tərəf�ndən gət�r�lən 
yüklər tez b�r zamanda b�nanın 
�çər�s�nə daşınırdı. 

Qardaş dəstəy� göstərmək �stəyən 
hər kəs qayğılı görünürdü. 

“Kombat” Grup ş�rkət�n�n  
nümayəndəs� Tah�r Babak�ş�yev 
hamı üçün ağır olan bu gündə 
köməkləşməy�n vac�b olduğunu b�l-
d�r�r: “Ş�rkət�m�z tərəf�ndən türk qar-
daş-bacılarımıza 1500 ədəd qışlıq 
gödəkçələr yardım ed�ld�. İnd� ev-
s�z-eş�ks�z qalmış �nsanlar üçün �st� 
gey�mlər çox vac�bd�r. Əl�m�zdən 
gələn d�gər yardımları da göstərməyə 
çalışırıq. B�z b�r m�llət�k. rəy�m�z 
qardaş xalqladır. Xalqlarımız həm�şə 
b�r olublar. Bu gün də b�rgəy�k. m�d 
ed�r�k k�, Türk�yə bu ağır yükün 
öhdəs�ndən mətanətlə gələcək”. 

Əllər�ndə bağlamalarla yaxınla-
şan Əz�zağa Cəfərov təqaüdçüdür. 
O dey�r: “Əsasən uşaqlar üçün 

�st� gey�mlər və adyallar almışıq. 
Nəvələr�m yaman tələsd�rd�lər k�, tez 
gət�r�m, ünvana çatdırsınlar. İnsan-
ların az da olsa sıxıntısını azaltmaq, 
onlara kömək etmək �stəy�r�k”. 

Buna hamı üm�d ed�r. Xalqımızın 
duaları sən�nləd�r Türk�yəm  

Leyla Q RBANOVA    

Bu günlərdə ölkəm�zdə b�r sıra dövlət qu-
rumları, ayrı-ayrı təşk�latlar və sadə vətəndaşlar 
Türk�yədə baş verm�ş təb�� fəlakət  çoxsaylı �n-
san tələfatına səbəb olmuş zəlzələ �lə əlaqədar 
yardım kampan�yasına başlayıblar.       

Parlament�n Mətbuat və �ct�ma�yyətlə 
əlaqələr şöbəs�ndən b�ld�r�l�b k�, Azərbaycan 
Prez�dent� İlham Əl�yev�n təqd�r etd�y� bu huma-
n�tar yardım aks�yasına M�ll� Məcl�s də qoşulub. 

M�ll� Məcl�s deputatlarının, Parlament Apara-
tı və İşlər İdarəs� əməkdaşlarının da bu aks�ya-
ya öz töhfələr�n� vermək məqsəd�lə topladıqları 
vəsa�tə təb�� fəlakət əraz�s�ndə böyük eht�yac 
duyulan 40 ədəd daşınan generator alınaraq 
qardaş ölkəyə göndər�l�b.

***

“Bakı Med�a Mərkəz�” MMC Türk�yə 
Cümhur�yyət�n�n üzləşd�y� fac�ə �lə bağlı qardaş 
Türk xalqına dəstək aks�yasına qoşulub. Bakı 
Med�a Mərkəz�n�n prez�dent� Arzu Əl�yevanın 
təşəbbüsü �lə ş�rkət zəlzələ nət�cəs�ndə 
zərərçəkənlərə yardım məqsəd�lə 2 m�lyon türk 
l�rəs� �anə ed�l�b.

***
Qardaş Türk�yən�n b�r neçə şəhər�ndə baş 

verm�ş güclü zəlzələ nət�cəs�ndə zərər çəkm�ş 
şəxslərə kömək məqsəd�lə “Azpetrol” ş�rkət� 
Türk�yən�n yardım fonduna 120 m�n dollar �anə 
ed�b. Ş�rkət adından  həlak olanların a�lələr�nə 
və yaxınlarına, eləcədə qardaş Türk�yə xalqına 
dər�n hüznlə başsağlığı ver�l�b, yaralananların 
tezl�klə sağalması arzu ed�l�b. 

***
Azərbaycan Mel�oras�ya və Su Təsərrüfatı 

Açıq Səhmdar Cəm�yyət�n�n mərkəz� aparatının 
�şç�lər� əməkhaqqı hesabına zəlzələdən zərər 
çəkənlər üçün 100 m�n AZN �anə ed�blər.

***
Türk�yədək� zəlzələdən zərər çəkənlər üçün 

“Qardaş köməy�” platforması çərç�vəs�ndə 
toplanmış yardım Lökbatandakı “Agro” ter-
m�nalından qardaş ölkəyə yola salınıb. “Bakı 
KOB ev�”ndən b�ld�r�blər k�, növbət� günlərdə 
yardım aparan daha b�r neçə T R Türk�yəyə 
göndər�ləcək.

Xatırladaq k�, “Qardaş köməy�” platforması 
fevralın 8-də Türk�yən�n Azərbaycandakı səf�rl�y� 
�lə əlaqələnd�r�lməklə ASK-ın təşk�latçılığı �lə 
“M SİAD Azərbaycan”, ATİB, T İB, eləcə də 
b�r sıra �ct�ma� b�rl�klər�n dəstəy� �lə təs�s olunub.

***
Human�tar kampan�yaya qoşulan Əql� 

Mülk�yyət Agentl�y�n�n kollekt�v� öz şəxs� 
vəsa�tlər� hesabına 110 ədəd gödəkçə, 57 ədəd 

�st� adyal və d�gər mövsüm� gey�mlər� (cəm� 361 
ədəd) Türk�yəyə göndər�lməs� üçün Heydər 
Əl�yev adına İdman-Konsert Kompleks�ndə 
yerləşən qəbul məntəqəs�nə təhv�l ver�blər.

***
Respubl�ka Seysmoloj� X�dmət Mərkəz�n�n 

əməkdaşları Türk�yə Respubl�kasının 
Azərbaycandakı səf�rl�y�n�n qarşısında qardaş 
ölkədə baş verən zəlzələ zamanı həyatını �t�rən 
zəlzələ qurbanlarının xat�rəs�n� yad ed�blər.

***
F�z�ka İnst�tutunun Elm� Şurasının �clasında 

Türk�yədə fəlakət nət�cəs�ndə zərər çəkənlərə 
dəstək məqsəd�lə �nst�tutda könüllülük əsasında 
madd� yardım kampan�yası təşk�l olunub. Həm�n 
kampan�yada əməkdaşlar fəal �şt�rak ed�rlər.

***
Qərb� Azərbaycan İcmasının rəhbərl�y� 

Türk�yən�n Azərbaycandakı səf�rl�y�n� z�yarət 
ed�b. İcmanın sədr�, M�ll� Məcl�s�n deputatı Əz�z 
Ələkbərl� səf�rl�kdə açılmış matəm k�tabına baş-
sağlığı yazıb.

***
“NEQSOL Hold�ng”ə dax�l olan ş�rkətlər 

Türk�yədə güclü zəlzələn�n nət�cələr�n�n aradan 
qaldırılması və �nsanlara dəstək məqsəd�lə 14 
m�lyon TL məbləğ�ndə human�tar yardım ed�b. 
“Hold�nq�n “Azerconnect”, “Norm” və “Nobel 
Energy” ş�rkətlər� �sə ümum�l�kdə 8 m�lyon TL 
məbləğ�ndə yardım göstər�b. Vəsa�t�n böyük 
h�ssəs� Türk�yən�n Təb�� Fəlakət və Fövqəladə 
Hallar Agentl�y�nə (AFAD) köçürülüb. Yardımın 
d�gər h�ssəs� �sə �nsanların təc�l� eht�yaclarının 
qarşılanması üçün b�rbaşa Türk�yən�n fəlakət 
bölgəs�nə yönəld�l�b.

Bunlara əlavə olaraq, Bakcell” ş�rkət� zəlzələ 
baş verm�ş əraz�lərdə dayanıqlı rab�tən�n təm�n 
ed�lməs� üçün Türk�yəyə 6 m�lyon TL-yə yaxın 
dəyərdə xüsus� telekommun�kas�ya avadan-
lığı göndər�b. Türk�yədə olan 7 m�ndən çox 
abunəç�n�n a�lələr� və yaxınları �lə kəs�nt�s�z 
əlaqəs�n� təm�n etmək üçün onların nömrə ba-
lansına pulsuz dəq�qələr və �nternet yüklən�b.

***

Azərbaycan Skautlar Assos�as�yasının 
22 nəfərl�k heyət� Türk�yəyə yola salınıb. On-
lar Türk�yə İzç�l�k Federas�yasının tərk�b�ndə 
fəal�yyət göstərəcək, əsasən axtarış-x�lasetmə 
�şlər�ndə, mülk� əhal�yə yardımların paylanma-
sında, anbarların �darə olunmasında və d�gər 
fəal�yyətlər�n təşk�l�ndə �şt�rak edəcəklər.

Fəlakət qurbanları kömək gözləyir

Türkiyə ağrılara dəyanətlə dözür
Təbii fəlakətlər amansızdır. Yəqin ki, ən qəddarı da yerin altını üstünə 
çevirən zəlzələdir. Türkiyədə baş vermiş və çoxsaylı insan tələfatına səbəb 
olmuş zəlzələ fevralın 6-dan Türkiyəni və türk dünyasını matəmə bürüyüb.  
Dağıdıcı zəlzələ Türkiyənin 10 vilayətində 13,5 milyon insana təsir göstərib.  

Azərbaycanın Türk�yədək� 
səf�r� Rəşad Məmmədov zəlzələ 
zonasında med�aya açıqlamasında 
b�ld�r�b: 

 Azərbaycandan gələn x�las- 
ed�c�lər�n fəlakət bölgələr�ndə 
çox fəal çalışırlar. Azərbaycan 
vətəndaşlarının fövqəladə vəz�yyət 
elan olunmuş əraz�lərdə  hərəkət� 
çət�nləşd�y� üçün onların təxl�yyə 

coğraf�yaları gen�şlənd�r�l�b.  Malat-
ya, Adana, Kahramanmaraş, Ga-
z�antep və əlavə olaraq Hataydan 
da vətəndaşlarımız təxl�yyə oluna 
b�ləcək. Zəlzələ səbəb�ndən 4 hava 
l�manı fəal�yyət göstərə b�lm�r. Hətta 
Bakıdan gələn human�tar yardımın 
belə qəbulunda çət�nl�klər var.  Hazır-

da zəlzələdən dağıntıya məruz qalan  
əraz�lərdə tələb olunan eht�yacları 
qarşılamaq üçün yaxın hava l�manları 
sərn�ş�n daşımanı m�n�muma end�r�b, 

yalnız kargo daşımasını sıxlaşdırıb. 
Belə b�r şəra�tdə onların təxl�yyəs�n� 
yalnız avtobusla �cra etməm�z müm-
kündür. 

Dağıdıcı zəlzələdən sonra səf�rl�k 
24 saatlıq güclənd�r�lm�ş �ş rej�m� �lə 
fəal�yyət göstər�r. Təxl�yyə �lə bağlı 
gündəl�k məlumatlar yen�lən�r. Harda 
vətəndaşlarımızın sayları azdır, on-

ların yaxın əraz�də yerləşd�rd�y�m�z 
avtobuslara gəlməs�n� tövs�yə ed�r�k, 
harda təxl�yə olunmaq �stəyənlər çox-
dursa, ora avtobus göndər�r�k.

Türk�yədə baş verən 
zəlzələdə dağıntılar altında qalan 
azərbaycanlıların axtarışının da-
vam etd�y�n� deyən səf�r hazırda 25 
nəfər�n axtarışda olduğunu vurğu-
layıb: “Övladlarını, yaxınlarını axta-
ran vətəndaşlarımız b�zə onlar haq-
qında dəq�q və vaxtında  məlumat 
verd�kdə b�z də bu b�lg�lər� a�d�yyatu 
qurumlara yönlənd�r�b, onlara dəstək 
ola b�l�r�k”.

Kahramanmaraşda zəlzələ 
nət�cəs�ndə həlak olan Azərbaycan 
vətəndaşı Na�lə Bünyatovanın 
nəş�n�n  vətənə göndər�ləcəy�n� qeyd 
edən Rəşad Məmmədovun sözlər�nə 
görə, mərhumun yaxınları �lə əlaqə 
saxlanılıb və nəş�n�n Vətənə yola sa-
lınması �lə bağlı �ş ged�r. 

İlk gündən Azərbaycanın dəstək 
örnəy�n� dünyanın 70-ə yaxın ölkəs� 
də davam etd�r�r. Gaz�antep Hava 
L�manında olduğumuz müddətdə hər 
yarım saatdan b�r müxtəl�f ölkələrdən 
x�lased�c� qruplar, könüllülər axışıb 
gəl�rd�.

M.Sultanova,
Qaz�antep

Yardımlarımızın arası kəsilmir
Türkiyədəki dağıdıcı zəlzələdən zərər çəkmiş insanlar üçün Bakıda yardımtoplama 
kampaniyası dördüncü gündür davam edir.

Yardımın toplandığı məntəqələrə axın 
edən çoxsaylı vətəndaşlar türk qardaşları-
na əllər�ndən gələn köməy� göstərməyə can 
atırlar. Yardımların qəbul ed�ld�y� ünvanlara  
Bakı İdman Sarayına (Neftç�lər prospekt� 26a) 
və Heydər Əl�yev adına İdman Kompleks�nə 
(Abbas Səhhət küçəs� 2) əsasən qış paltar-
ları, yorğan-döşək, ərzaq məhsulları, genera-
torlar və qızdırıcı c�hazlar gət�r�l�r.

Əşya və ləvaz�matlar könüllülər tərəf�ndən 
çeş�dlənərək qablaşdırılır, avtomob�llərə 
yüklən�r, bundan sonra qardaş ölkəyə yola 
salınır. Kampan�yada yüzlərlə gənc könüllü 
k�m� �şləy�r.

Qeyd edək k�, yardım kampan�yası 
Türk�yən�n Azərbaycandakı səf�rl�y� və Heydər 
Əl�yev Fondu tərəf�ndən təşk�l olunub.

Fevralın 6-da Türk�yədə ard-arda �k� güc-
lü zəlzələ baş ver�b. Əsr�n fəlakət� adlandırı-

lan zəlzələ 10 v�layətdə c�dd� dağıntılara və 
çoxsaylı �nsan tələfatına səbəb olub. Son 
məlumatlara görə, 18 m�n 1 nəfər həyatını 
�t�r�b, 75 m�n 523 nəfər yaralanıb.

Türk�yəyə �lk yardım əl�n� uzadan ölkə 
Azərbaycan olub. Zəlzələdən dərhal sonra 
Prez�dent İlham Əl�yev�n tapşırığı �lə Fövqəladə 
Hallar Naz�rl�y�n�n 420 nəfərdən �barət çe-
v�k x�lasetmə qüvvələr� qardaş ölkəyə yola 
salınıb. Hazırda zəlzələ bölgəs�ndə FHN-�n 
725 nəfərl�k şəxs� heyət� axtarış-x�lasetmə 
�şlər�nə dəstək göstər�r.

Fac�ədən zərər çəkm�ş şəxslər üçün 
Heydər Əl�yev Fondu tərəf�ndən human�-
tar yardımlar göndər�lməs� davam ed�r. Eyn� 
zamanda, Azərbaycanda fəal�yyət göstərən 
QHT-lər “Qardaş köməyı” adlı platforma ya-
radıb.

Xilasedicilərimiz fasiləsiz çalıșırlar
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Türkiyədə olan 
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) çevik xilasetmə qüvvələri qardaş ölkədə 
baş vermiş güclü zəlzələ ilə əlaqədar axtarış-xilasetmə əməliyyatlarını 
fasiləsiz davam etdirir.

Əməl�yyatlar çərç�vəs�ndə 
dünən Kahramanmaraşda FHN-�n 
x�lased�c�lər�n�n şücaət� və peşəkarlığı 
sayəs�ndə mürəkkəb x�lasetmə 
əməl�yyatı nət�cəs�ndə zəlzələdən 
sonra dağıntılar altında 86 saat qal-
mış 17 yaşlı yen�yetmə oğlan və 8  
saat sonra �sə 12 yaşlı qız uşağı sağ 
x�las ed�lərək a�d�yyət� üzrə təhv�l ve-
r�l�b.

Naz�rl�y�n mətbuat x�dmət�ndən 
onu da  b�ld�r�blər k�, FHN-n�n 260 
ədəd çadır, 300 ədəd çarpayı, 2 
ədəd böyük gücə mal�k generator, 8 
m�n gey�m dəst�, 20 m�n cüt corab, 
350 ədəd masa, 1000 ədəd otura-
caq, 5 m�n ədəd �pl�k dəsmal və d�gər 
ləvaz�matlardan �barət human�tar yar-
dımı a�d�yyət� üzrə təhv�l ver�l�b.
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Qardaşlığın növbəti sınaq günləri
Gürcüstandakı soydașlarımız 

da kampaniyaya qoșuldu
Azərbaycanlıların yığcam yaşadıqları Marneuli, Qardabani, Bolnisi, Qaraçöp və digər 
bölgələrdə xeyli yardım toplanıb.

Fevralın -da Gürcüstan Azərbaycanlıları 
Konqres�n�n (GAK) sədr� Hüsey�n Yus�fov, L�-
der Med�a  təşk�latının və 24Ne s.ge xəbər 
portalının rəhbər�  Azər  Məmmədov Türk�yən�n 
Gürcüstandakı səf�rl�y�ndə olub, səf�r Al� Kaan 
Orbayla toplanan vəsa�t�n təy�natı üzrə çatdırıl-
ması məsələlər�n� müzak�rə ed�blər.

B�ld�r�l�b k�, toplanılan 10 m�n lar�dən çox 
mal�yyə vəsa�t� hesabına gec xarab olan q�da 

vas�tələr�, uşaq yeməklər�, eləcə də g�g�yen�k 
vas�tələr alınıb Türk�yəyə yola salınır.

Vətəndaşlardan toplanan gey�m əşyaları, 
yataq dəstlər�, qızdırıcı vas�tələr �sə soydaş-
larımız tərəf�ndən Türk�yən�n Qars v�layət�nə 
çatdırılacaq.

Gürcüstandakı Azərbaycanlı İş Adamları 
B�rl�y� həm�n vas�tələr�n Qarsa daşınması 
üçün �k� yük avtomob�l� ayırıb.

7 cərrahi əməliyyat,  
41 ambulator xidmət

Prezident İlham Əliyevin 
göstərişinə əsasən qardaş 
ölkəyə ezam olunan 
Azərbaycan Ordusunun hərbi 
həkimləri Kahramanmaraşda 
fəaliyyətini davam etdirir.

Hərb� t�bb personalı-
mız Türk�yə Səh�yyə Na-
z�rl�y�n�n və Türk�yə S�lahlı 
Qüvvələr�n�n nümayəndələr� 
�lə qarşılıqlı əlaqədə növbət� 
7 cərrah� əməl�yyatı uğurla 
�cra ed�b, zərərçəkm�ş 41 
nəfərə ambulator yardım 
göstər�blər.

Türk�yəyə ezam olunan 
Azərbaycan Ordusunun 
t�bb personalı ümum�l�kdə 
17 cərrah� əməl�yyat �cra 

ed�b, baş verm�ş zəlzələdən 
zərərçəkən 134 nəfər� müay�nə edərək onlara am-

bulator yardım göstər�blər.

Rusiyadakı diasporumuzun köməyi
Dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları Türkiyədə 
baş vermiş dəhşətli zəlzələ ilə əlaqədar zərərçəkənlərə yardım kampaniyalarına başlayıb. 
Rusiyadakı Azərbaycan diasporu bununla bağlı xüsusi fəallıq göstərir.

Sankt-Peterburq şəhər�ndə azərbay- 
canlıların m�ll�-mədən� muxtar�yyatı  
11 000 manat madd� və 34 m�n manat-
lıq human�tar yardım, Pyat�qorsk şəhər� 
“Araz” M�ll�-Mədən� Muxtar�yyatı 45 m�n 
manat madd� və 2200 manatlıq human�tar 
yardım, Başqırdıstan Azərbaycan Xalqı-
nın Dostluq Ev� 2  m�n manatlıq human�-
tar yardım, Sankt-Peterburq şəhər�ndək� 
Sof�ysk� meyvə-tərəvəz bazarında ça-
lışan azərbaycanlı �ş adamları 34 m�n 
manatlıq human�tar yardım, Krasnoyarsk 
Azərbaycan M�ll�-Mədən� Muxtar�yyatı 
22 m�n manat madd� yardım, “Xakas�ya 
Respubl�kası Azərbaycanlılarının D�as-
poru” Reg�onal İct�ma� Təşk�latı 400 
manat madd� yardım, “Ural Azərbaycan” 
Sverdlovsk V�layət� M�ll�-Mədən� Reg�o-
nal Təşk�latı 81 m�n manatlıq human�tar 
yardım toplayaraq, Türk�yədə zəlzələdən 
zərərçəkənlərə göndər�blər.

Qeyd edək k�, Rus�ya telekanalları 
Başqırdıstan Respubl�kasında fəal�yyət 
göstərən Azərbaycan �cmasının Türk�yəyə 
yardımı haqqında reportaj yayımlayıb.

D�aspor təşk�latlarının qardaş 
Türk�yəyə yardımları davam ed�r.

Seysmik durum necədir?
Qardaş Türkiyə Respublikasında fevralın 6-da baş verən zəlzələdən sonra sosial şəbəkələrdə 
və bir sıra media orqanlarında Azərbaycanda da zəlzələ olacağına dair bəzi “ekspertlər” 
tərəfindən açıqlamalar yayılır. Təəssüf hissi ilə vurğulamaq istəyirik ki, bu cür reallıqdan 
uzaq, daha çox əhali arasında təşviş yaratmaq məqsədilə yazılan təxribat xarakterli 
yazılara bəzi hallarda media nümayəndələri də istinad edirlər. Bütün bunlarla bağlı 
bəyan edirik ki, sosial şəbəkələrdə yayılan təxribat xarakterli məlumatların heç bir əsası 
yoxdur. Vətəndaşlarımızı belə şayiələrə inanmamağa və rəsmi qurumlar tərəfindən verilən 
açıqlamaları diqqətlə izləməyə çağırırıq.

Bu barədə Azərbaycan M�ll� Elmlər Aka-
dem�yası nəzd�ndə Respubl�ka Seysmoloj� 
X�dmət Mərkəz� (RSXM) məlumat yayıb.

B�ld�r�l�b k�, seysm�k stans�yalar şəbəkəs� 
tərəf�ndən respubl�ka əraz�s�ndək� seysm�k 
vəz�yyət �zlən�l�r və hazırda ölkə əraz�s�ndə 
seysm�kl�k fon səv�yyəs�ndəd�r.

RSXM vətəndaşları yayılan təxr�bat xa-
rakterl� şay�ələrə �nanmamağa səsləy�b.

Türkiyə mediası Azərbaycan Prezidentinin və xalqının 
qardaş ölkədə baş verən təbii fəlakət bölgələrinə 
yardımlarına, göstərdiyi maddi-mənəvi dəstəyə dair 
informasiyalara geniş yer ayırmağa davam edir.

Azərbaycanın yardımı 
Türkiyə mediasında
Nüfuzlu med�a qurumla-

rında yayılan �nformas�yalar-
da Prez�dent İlham Əl�yev�n 
məsələyə son dərəcə 
həssas münas�bət�, madd� 
vəz�yyət�ndən asılı olmaya-
raq, hər b�r azərbaycanlının 
qardaş Türk�yəyə yardım 
göstərməs� barədə xəbərlər 
yenə də əsas yer tutur.

Anadolu agentl�y�n�n �n-
g�l�s vers�yasında köhnə 
avtomob�l�nə yükləd�y� yar-
dımla qardaş Türk�yəyə 
köməyə tələsən Sərvər 
Bəş�rl�n�n müsah�bəs� yer 
alıb. O, müsah�bəs�ndə bu 
yardımla qardaşlıq vəz�fəs�n� 
yer�nə yet�rməyə çalışdı-
ğını, �mkan dax�l�ndə yar-
dımları yığaraq toplama 
mərkəzlər�nə çatdırmağa 
davam etd�klər�n� vurğulayıb. 
“İnd�yədək köməy�m�z� da-
vam etd�r�r�k. Bu gün yığım 
mərkəz�nə ərzaq məhsulları 
çatdırmışıq”, - deyə o, qeyd 
ed�b.

Agentl�k eyn� zaman-
da “Azərbaycan Türk�yəyə 
1000-dən çox çadır göndər�b” 
sərlövhəl� xəbər yayımla-
yıb. Yazıda Azərbaycan 
Fövqəladə Hallar Naz�rl�y�n�n 
məlumatlarına �st�nad olun-
maqla, Türk�yəyə göstər�lən 

yardımlardan danışılır.
“star.com” saytında “Na-

z�r Soylu �lə azərbaycanlı 
komand�r arasında təs�rl� 
d�aloq” başlığı �lə yayımla-
nan xəbərdə Azərbaycan 
axtarış-x�lasetmə qrupları-
nın Kahramanmaraşdakı 
çadırını z�yarət edən dax�l� 
�şlər naz�r� Süleyman Soylu 
�lə azərbaycanlı komand�r�n 
d�aloquna toxunulub. 

“m�ll�yet.com” saytında 
yerləşd�r�lən “Zəlzələdən 
sonra Türk�yən�n danışdığı 
foto ” sərlövhəl� �nformas�ya-
da da əslən Laçın rayonun-
dan olan Sərvər Bəş�rl�dən 
danışılır. Ermən�stan 
tərəf�ndən Laçının �şğalı za-
manı rayondan çıxarkən qış 
soyuğunun nə olduğunu çox 
yaxşı b�ld�y�n� deyən Sərvər 
b�ld�r�r: “Qışın soyuğunda 
evs�z qalmağın, yaxınlarını 
�t�rməy�n nə olduğunu çox 
yaxşı b�l�r�k. Ən azından, 
onların �s�nməs� üçün bu 
yardımı etd�k. Laçından olan 
analar var �d�, onlar da yar-
dım apardığımızı eş�dəndə 
gət�r�b b�zə �st� paltarlar 
verd�lər. Yığılan əşyaların 
hamısını yardım toplama 
məntəqəs�nə çatdırdıq .

Bölgələrdə humanitar aksiya

əncə
Türk�yədə zəlzələdən 

zərər çəkm�şlərə dəstək 
məqsəd�lə toplanan yardımlar 
Gəncə şəhər�ndən 7 T R t�pl� 
yük maşını �lə yola düşüb.

Fevralın 6-da Türk�yə 
Cümhur�yyət�n�n 10 şəhər 
və rayonunda qeydə alınan 
zəlzələ nət�cəs�ndə zərər 
çəkm�ş şəxslərə yardım 
məqsəd� �lə Azərbaycanın 
d�gər bölgələr�ndə olduğu 
k�m� Qərb bölgəs�ndə də yar-
dımlar toplanılır və Türk�yəyə 
göndər�l�r.

Bu gün bu məqsədlə 
toplanan yardımlar Gəncə 
şəhər�ndən �lk dəfə olaraq 
7 T R t�pl� yük maşınlarla 
Türk�yəyə yola salınıb.

Qeyd edək k�, Gəncə 
şəhər�lə yanaşı, Naftalan və 

Şəmk�rdən də toplanan yar-
dımlar da bu gün göndər�lən 
karvanla yola salınıb.

Göndər�lən ləvaz�matlar 
�sə, əsasən �st� paltarlar, �st�l�k 
vas�tələr�, yorğanlar, ədyallar, 
uşaq bezlər�, uşaq yeməklər�, 
qablaşdırılmış q�dalar, t�bb 
və g�g�yen�k ləvaz�matlar və 
d�gər zərur� əşyalardır.

Human�tar yardımlar 
davam etd�r�l�r və Gəncə 
şəhər�ndən növbət� yardım 
karvanının sabah yola salın-
ması nəzərdə tutulub.

Y e vl ax
Qardaş Türk�yə Respub-

l�kasında baş verm�ş zəlzələ 
nət�cəs�ndə xəsarət alanlara 
göstər�lən human�tar yardım 
kampan�yasına Yevlax Rayon 
İcra Hak�m�yyət� də qoşulub. 

Fevralın 10-da rayon 

�cra hak�m�yyət� tərəf�ndən 
göndər�lən human�tar yardım 
Gəncə şəhər�ndə təy�n olun-
muş məntəqəyə təhv�l ver�l�b.

Rayon �cra hak�m�yyət� 
başçısının müav�n� İlqar Hü-
seynov AZƏRTAC-ın bölgə 
müxb�r�nə b�ld�r�b k�, türk qar-
daşlarımız üçün zərur� ge-
y�m, ərzaq, q�da məhsulları 
və böyük generatorlar yük 
avtomob�llər� �lə gət�r�l�b. 

mum�l�kdə ötən üç gün 
ərz�ndə Gəncə və ətraf rayon-
lardan toplanan human�tar 
yardımlar yüklənm�ş 7 T R bu 
gün Türk�yəyə yola salınıb.  

Naftalan
Rayonda zəlzələdən 

əz�yyət çəkən türk qardaş-ba-
cılarımıza göndər�lmək üçün 
toplanan zərur� gey�m və t�bb 
ləvaz�matları Gəncəyə yola 
salınıb.

“Nəfəs duymaq, səs eșitmək istəyirik ki, 
daha bir canı qurtaraq...”

“Əsrin fəlakəti” adı verilmiş, episentri Kahramanmaraşa düşən “yeraltı 
canavarın” – zəlzələnin minlərlə ailəyə, uşağa vurduğu fiziki və mənəvi acıların 
sağalması üçün illər lazım gələcək. Amma hələlik on dörd milyona yaxın 
insanın yaşadığı, yüz on min kilometrlik böyük bir coğrafiyanı əhatələmiş 
zəlzələdən sonra əmələ gələn dağıntıların altından həlak olanların meyitlərinin 
çıxarılması, möcüzə nətisəsində sağ qalanların xilası davam etdirilir. 

“Dünya Türk�yən�n yanındadır” yaz-
mışdıq. Bəl�, dünyanın 61 ölkəs�ndən 
axtarış-x�lasetmə qrupları Türk�yən�n 
köməy�nə yet�ş�b. Bu s�yahın�n b�r�nc� 
sırasında qardaş Türk�yəyə 725 perso-
nal göndərən Azərbaycan gəl�r. Dünən 
Kahramanmaraşda dağıntılar altında 
86 saat qalmış 17 yaşlı yen�yetmə, 8  
saat sonra �sə 12 yaşlı qız uşağı FHN 
x�lased�c�lər�n�n cəsurluğu və yüksək 
peşəkarlığı sayəs�ndə x�las ed�l�b. Yer-
l� med�anın məlumatına görə, hazırda 
zəlzələ bölgələr�ndə çalışan yerl� və 
əcnəb� x�lased�c�lər�n ümum� sayı 121 
m�n 128 nəfərd�r. 

On m�nlərlə �nsanın canını alan 
zəlzələdən 70, 80, 0, hətta 101 saat 
sonra dəm�r-betonun zülmət�ndən �şıqlı 
dünyaya çıxarılanların �lk təmasları on-

ları x�las edənlərləd�r. Sayı on m�nə ya-
xınlaşan bu �nsanlar onlara borcludur. 
Dağıntılar altında hən�r� duyulan, səs� 
eş�d�lən b�çarələr�n yeganə üm�d� məhz 
x�lased�c�lərd�r.

“Mənə s�m�t ət�rərsənm� ”
Kahramanmaraşın Adıyaman rayo-

nunda zəlzələdən 64 saat sonra x�las 
ed�lən b�r alən�n 4 azyaşlı üzvündən 
b�r�n�n canqurtaranlara �lk sualı bu olub: 
“Anamız haradadır ” Artıq anasız qal-
mış dörd azyaşlının acı taley�n� ekran-
dan görənlər�n və duyanların gözlər� 
necə yaşarmasın  Uşağın sualından 
təs�rlənən x�lased�c�n�n kənara çək�l�b 
hönkür-hönkür ağlamasını �sə bütün 
dünya seyr etd�.  

Malatyada uçqun altından qur-
tulan, acından halsızlaşmış 12 yaşlı 
Abdulhal�l Reşvan�n�n x�lased�c�n�n 
boynuna sarılaraq ondan “Mənə s�-
m�t gət�rərsənm� ”,  deyə soruşması 
səhnəs�nə b�ganə qalmaq olarmı  

D�yarbək�rdə gənc ananın və onun 
 yaşlı oğlu Serhet�n dəl�kdən çıxa-

rılandan dərhal sonra b�r-b�r�nə sarıl-
malarına, ana-balanın göz yaşlarına 
dözməyən x�lased�c�lər�n özlər�n�n də 
qucaqlaşmasını götürək. Allah xat�r�nə, 
bu �k� ep�zoddan hansının daha təs�rl� 
olduğunu soruşmayın.  

Adıyamanda təb�� fəlakətdən 71 
saat sonra dağıntılar altından çıxarılan 
8 yaşlı Ahmet Eren�n görün x�lased�c�yə 
ded�y� �lk sözü nə olub: “Mən� hara 
aparırsınız, sabah dərs�m var”. Had�sə 
yer�ndə olan naz�r Ad�l Qara�smayıloğlu-
nun Mehmetə ded�y� sözlər� həyəcansız 
d�nləmək olmur: “Bu ölkən�n sabahı, 
üm�d� sənsən, canım Ahmet ”. 

Hatayda fəlakət�n 80-c� saatında 
dağıntılar altından sağ çıxardığı yaş-
yarımlıq körpən� bağrına basan macar 
x�lased�c�n�n göz yaşlarına hak�m kəs�lə 
b�lməməs� həyat eşq�n�n nə qədər ş�-
r�n, bəşər övladının �sə Yaradanın ən 
mükəmməl varlığı olduğunu dünyaya 
b�r daha xatırladır.       

“Möcüzə”l� qurtuluş
Zəlzələn�n 7-c� saatında Adıya-

manda x�lasetmə �şlər�n�n ged�ş�ndə da-
ğıntılar altından quş səs� eş�dən AFAD 
könüllüsü Nevzat Özdem�r tutuquşunu 
“öz d�l�ndə” çölə haraylayır və quşcuğaz 
qaranlıq dünyadan �şıqlı dünyaya yolu 
özü tapır. Beş gün ac qalmış q�smət qu-
şunu yemləyən Özdem�r ona Möcüzə  
adını verd�y�n� b�ld�r�r: “İnşallah, dağın-
tılar altında qalmış bütün canlıları bu 

şək�ldə x�las edəcəy�k. Beş gün sonra 
bu quşun oradan sağ-salamat çıxması 
möcüzəd�r. Buna görə “Möcüzə” adını 
verd�m və bundan sonra ona özüm ba-
xacam”. Özdem�r dey�r k�, gözlər�, qu-
laqları dağıntıların altına d�k�l�b: “Ora-
dan b�r nəfəs duymaq, səs eş�tmək 
�stəy�r�k k�, �mdad d�ləyən k�msən� qur-
tara b�lək...”.   

“Əsr�n fəlakət�”ndən altı gün ke-
ç�b. Fəlakət�n yaşandığı bölgələrdə 
axtarış-x�lasetmə �şlər� hələ də davam 
ed�r. “Türk�yə  tək ürək” hayqıran 
x�lased�c�lər dəm�r-beton yığnağına 
dönmüş yedd� gün əvvəlk� yaşayış b�-
nalarının xarabalıqları altından daha 
b�r �nsan canını qurtarmaq üm�d� �lə 
durmaq b�lmədən çalışırlar. Təb�� 
fəlakətdə canını, malını �t�rənlər gü-
nahsız qurbanlar, ş�rürəkl� x�lased�c�lər 
�sə bu fəlakətlə üz-üzə, göz-gözə 
döyüşən qəhrəmanlardır. Günümüzün 
və zəmanəm�z�n qəhrəmanları   

İmran BƏDİRXANLI, 
“Xalq qəzet�” 



Səh�fən� hazırladılar: Vaq�f BAYRAMOV, M�rbağır YAQ BZADƏ, “Xalq qəzet�”

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən “Azəri”, “Çıraq” 
yataqlarının və “Günəşli” yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin 
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair saziş – “Əsrin 
müqaviləsi” çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər, mühüm infrastruktur 
layihələrinin reallaşdırılması ölkəmizin davamlı sosial-iqtisadi inkişafı 
üçün möhkəm təməl, etibarlı bazadır. “Əsrin müqaviləsi”  özünün zəngin 
karbohidrogen ehtiyatlarından düzgün, səmərəli şəkildə istifadə edən 
Azərbaycan Respublikasını regionun ən sabit və dinamik inkişaf edən 
ölkəsinə çevirib. Eyni zamanda, neftdən əldə edilən gəlirlər hesabına 
Azərbaycanın iqtisadi imkanları xeyli artıb. 

Əvvəlk� dövrlərdə olduğu k�m�, 
2022-c� �ldə də “Əsr�n müqav�ləs�” 
çərç�vəs�ndə t�k�nt�-quraşdırma, qaz-
ma və has�latla bağlı əməl�yyatlar uğur-
la davam etd�r�l�b. “BP Azərbaycan” 
ş�rkət�n�n 2022-c� �l�n nət�cələr�nə 
da�r hesabatına əsasən, konsors�-
um �şt�rakçıları tərəf�ndən “Azər� ı-

raq Günəşl�” lay�həs�n�n əməl�yyat 
tədb�rlər�nə 470 m�lyon dollar, əsaslı 
məsrə ər�nə �sə 1 m�lyard 624 m�lyon 
dollar xərclən�b.

Ötən �l “Azər�-Mərkəz�-Şərq�” 
(ACE) lay�həs� çərç�vəs�ndə t�k�n-
t�-quraşdırma �şlər� nəzərdə tutul-
muş qraf�k əsasında davam etd�r�l�b. 
B�b�heybətdək� t�k�nt� sahəs�ndə ACE 
platformasının üst modullarının və 
qazma avadanlıqlarının �stehsal-qu-
raşdırma �şlər� aparılıb. Qazma mo-
dullarının üst t�k�l�lər blokuna �nteq-
ras�yası üçün lazımı tədb�rlər həyata 
keç�r�l�b, modullu qazmaya dəstək 
modulu və qazma avadanlığı dəst� �s-
t�smar sınaqlarına təhv�l ver�l�b. Artıq 
qazma qurğusunun sürüşdürülməs� 
əməl�yyatları üzrə �st�smar sınaqlarına 
başlanılıb.  

Bu əməl�yyatlardan əvvəl �sə 2350 
tonluq modullu qazmaya dəstək mo-
dulu və çək�s� 2400 ton olan qazma 
avadanlığı dəst� təhlükəs�z şək�ldə 
tələb olunan 27 metr yüksəkl�yə qal-
dırılaraq uğurla göyərtən�n üzər�nə sü-
rüşdürülüb. Xatırladaq k�, son dərəcə 
dəq�ql�klə hesablanmış bu mürəkkəb 

“qaldırma və sürüşdürmə” əməl�yyatı 
BP-n�n bütün dünya üzrə fəal�yyət�ndə 
b�r yen�l�k olub. 

ACE platformasının üst modulları-
nın mexan�k� tamamlanması �şlər� də 
nəzərdə tutulmuş vaxtda başa çatdı-
rılıb. Hazırda üst modulların quruda 
�st�smar sınaqları həyata keç�r�l�r. Bu-
nunla yanaşı, platformanın yaşayış 
modulları üzrə �şlər tamamlanaraq ha-
zır vəz�yyətə gət�r�l�b. 

“Azər�-Mərkəz�-Şərq�” platforması-

nın dayaq blokunun �nşası �sə Heydər 
Əl�yev adına Bakı Dər�n Özüllər Za-
vodunda həyata keç�r�l�b. Dayaq blo-
kunun çək�s� 16 m�n ton, hündürlüyü 
�sə153 metr təşk�l ed�r. Bu un�kal qur-
ğuya suvurma, neft �xracı və qaz �xracı 
üçün nəzərdə tutulmuş üç has�lat d�k 
borusu dax�ld�r. Ötən �l dekabr ayının 
13-də Prez�dent İlham Əl�yev�n �şt�-
rakı �lə platformanın dayaq blokunun 
dən�zə yola salınması məras�m� ke-
ç�r�l�b. Artıq qurğu dən�zə yola salın-
ması üçün “Azərbaycan Xəzər Dən�z 
Gəm�ç�l�y�” QSC-n�n  “STB-1” barjına 
yüklən�b. 

Dayaq blokunun dən�zdə quraşdı-
rılması əməl�yyatları �sə “Azərbaycan” 
kran barjı vas�təs�lə həyata keç�r�ləcək. 
Hazırda Bakı Dər�n Özüllər Zavodun-
da barjda dayaq blokunun dən�zdə qu-
raşdırılması üçün lazım� �şlər həyata 

keç�r�l�r. “Azərbaycan” kran gəm�s�ndə 
sualtı �zolyas�ya konstruks�yasının 
car� �l�n b�r�nc� rübündə tamamlanma-
sı nəzərdə tutulur. Artıq dalğıc gəm�s� 
vas�təs�lə ACE və Mərkəz� Azər� plat-
formaları sahəs�ndə neft s�stem� üzrə 
bütün dalğıc �şlər� başa çatdırılıb.  

Xam neft� qəbul ed�b �xrac 
s�stem�nə ötürən Səngəçal term�nalın-
da ACE əməl�yyatlarının qurudan �darə 
olunması üçün aparılan t�k�nt� �şlər� və 
bununla bağlı �st�smar sınaqları da 
uğurla başa çatdırılıb. Hazırda burada 

platformanın üst modulları �lə �nteqra-
s�ya �şlər� həyata keç�r�l�r. Bütövlükdə 
�sə ötən �l�n sonunadək ACE lay�həs� 
üzrə �şlər�n 80 fa�z� tamamlanıb. 

2022-c� �ldə “Azər� ıraq Günəşl�” 
(A G) yataqlar blokundan neft has�la-
tı sab�t, təhlükəs�z və et�barlı şək�ldə 
davam etd�r�l�b. İl ərz�ndə A G-də 
ümum�l�kdə, 141 has�lat quyusu, 41 
su �njektor quyusu və 8 qaz �njek-
tor quyusu �st�smarda olub. Ötən �l 6 
has�lat platforması vas�təs�lə gündə 
orta hesabla 415 m�n 400 barel və 
ya ümum�l�kdə, təxm�nən 152 m�lyon 
barel, yən� 20 m�lyon ton neft çıxarı-
lıb. mum� has�latın 25 m�n 200 barel� 
“ ıraq”, 104 m�n 100 barel� “Mərkəz� 
Azər�”, 106 m�n 400 barel� “Qərb� 
Azər�”, 64 m�n barel� “Şərq� Azər�”, 76 
m�n 300 barel� “Dər�nsulu Günəşl�” və 
3  m�n 400 barel� “Qərb� ıraq” plat-
formalarının payına düşüb.  

İl�n �k�nc� rübündə A G-n�n �ll�k �ş 
proqramının b�r h�ssəs� olaraq “Şərq� 
Azər�”  platformasında planlaşdırılmış 
prof�lakt�k �şlər proqramı uğurla həyata 
keç�r�l�b. Platformada planlaşdırılmış 
prof�lakt�k �şlər, �nspeks�ya və lay�hə 
�şlər�n�n səmərəl� şək�ldə aparılması 
üçün has�lat 15 gün ərz�ndə dayandı-
rılıb. Platformanın təhlükəs�z, et�barlı 
və ətraf müh�tə z�yan vurmadan uzun 
müddət �st�smar qab�l�yyət�n� davam 
etd�rə b�lməs� məqsəd�lə aparılmış 
bu proqram tam təhlükəs�z şək�ldə və 
vaxtında başa çatdırılıb. 

A G-də neft has�latının sab�t saxla-
nılması məqsəd�lə konsors�um �şt�rak-
çıları tərəf�ndən qazma əməl�yyatları 
da nəzərdə tutulmuş qraf�kə uyğun 
davam etd�r�l�b. İl ərz�ndə müqav�lə 
sahəs�ndə 12 neft has�latı və 3 su �n-
jektor quyusu tamamlanaraq �st�smara 
dax�l ed�l�b. 

Əsr�n neft saz�ş�nə əsasən, A G-
dən neftlə bərabər çıxarılan səmt 
qazı təmənnasız olaraq Azərbaycan 
dövlət�nə çatır. Ötən �l Səngəçal term�-
nalından, həmç�n�n “Neft Daşları”ndakı 
qurğu vas�təs�lə gündə orta hesab-
la 7 m�lyon kubmetr, ümum�l�kdə 
�sə 2,6 m�lyard kubmetr səmt qazı 
Azərbaycanın qazpaylama s�tem�nə 
təhv�l ver�l�b. Has�l ed�lən səmt qazı-
nın qalan h�ssəs� təzy�q� saxlamaq 
məqsəd�lə yen�dən kollektora vurulub.

Ötən “Əsrin müqaviləsi” –  
yeni əsrin iqtisadi təməli

Orta Dəhliz Qərblə Şərq 
arasında etibarlı körpüdür 

“Azərbaycan Dəmir Yolları” (ADY) Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin (QSC) yaydığı məlumatda 
2022-ci ildə Orta Dəhliz (TransXəzər Beynəlxalq Nəlqiyyat Dəhlizi) marşrutu üzrə 3,9 milyon 
ton yük daşındığı, bu göstəricinin 2021-ci illə müqayisədə yarım milyon tondan çox artdığı 
bildirilib.  

Yer� gəlm�şkən, Transxəzər Beynəlxalq 
Nəql�yyat Marşrutunun (TBNM) Beynəlxalq 
Assosas�yasının b�r neçə gün əvvəl Qazaxıs-
tanda keç�r�lən �clasında Orta Dəhl�z�n fəal�yyət� 
�lə bağlı d�gər faktlar da açıqlanıb. Vurğulanıb 
k�, 2017-2022-c� �llərdə Bakı-Tb�l�s�-Qars (BTQ) 
dəm�r yolu xətt� �lə 1 m�lyon 347 m�n 585 ton, 
ötən �l �sə 432 m�n 284 ton yük daşınıb.

Xatırladaq k�, 2022-c� �ldə ADY �lə 18,7 m�l-
yon ton yük daşıyıb. Daşınmış yüklər�n 7,5 m�l-
yon tonu tranz�t daşımaları olub. Bu �sə əvvəlk� 
�lə n�sbətən 63 fa�z çox təşk�l ed�b.

Orta Dəhl�z marşrutu 2014-cü �l�n fevral 
ayında Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüsta-
nın müvaf�q strukturlarının �şt�rakı �lə yaradılıb. 
Sonradan lay�həyə Ukrayna, Rumın�ya və Pol-
şa qoşulub. Hazırda marşrut �n Qazaxıstan 
sərhəd�ndən başlayır və Qazaxıstan, Xəzər 
dən�z�, Azərbaycan və Gürcüstan əraz�s�ndən 
keçərək Avropaya qədər uzanır.

BTQ dəm�r yolu xətt� 30 oktyabr 2017-c� 
�ldən fəal�yyət göstər�r. Dəm�r yolu xətt� As�-
ya və Avropanın dəm�r yol şəbəkələr�n�n 
b�rləşd�r�lməs�n� təm�n ed�r. Bu, təkcə 3 ölkə ara-

sında dey�l, həm də As�ya �lə Avropa arasında 
ən qısa yoldur. BTQ yüklər�n daşınmasına sərf 
ed�lən vaxtı 2 dəfədən çox qısaltmağa �mkan 
ver�r, Mərkəz� As�ya ölkələr�n�n  Türkmən�stan, 
Qazaxıstan, Özbək�stan, Qırğızıstan, Tac�k�s-
tan və Əfqanıstanın Avropa və dünya bazarları-
na çıxışını asanlaşdırır.

mum� uzunluğu 846 k�lometr olan xətt�n 
504 k�lometrl�k h�ssəs� Azərbaycan, 263 k�lo-
metrl�k h�ssəs� Gürcüstan, 7  k�lometrl�k h�ssəs� 
�sə Türk�yə əraz�s�ndəd�r. Bu yol vas�təs�lə b�-
r�nc� mərhələdə 5 m�lyon ton, ondan sonrakı 
mərhələdə 17 m�lyon ton, ondan sonra �sə daha 
böyük həcmdə yüklər�n daşınması nəzərdə tu-
tulur.

Onu da deyək k�, Orta Dəhl�z lay�həs� tam 
yekunlaşandan sonra bu �nfrastrukturun tran-
z�t potens�alı  daha da güclənəcək, yaxın 10 
�ldə As�ya �lə Avropa q�tələr� arasındak� t�carət 
dövr�yyəs�n�n həcm� 650 700 m�lyard dolla-
ra çatacaq. Bu həcm�n 10 fa�z� Azərbaycan 
vas�təs� �lə daşınsa, hər �l büdcəyə 3-3,5 m�l-
yard dollar dax�l olacaq.

Em�n BAĞIROV,
Elm və Təhs�l Naz�rl�y� R�yaz�yyat və 

Mexan�ka İnst�tutunun böyük elm� �şç�s�, 
mexan�ka üzrə fəlsəfə doktoru

Orta Dəhl�z lay�həs�ndən danışarkən, 
əvvəlcə Prez�dent İlham Əl�yev�n b�r f�kr�n� 
xatırlatmaq �stərd�m. Belə k�, dövlət�m�z�n 
başçısı ADA Un�vers�tet�ndə keç�r�lən “Orta 
Dəhl�z boyunca: geos�yasət, təhlükəs�zl�k 
və �qt�sad�yyat” mövzusunda beynəlxalq 
konfransdakı  çıxışında dey�b: “B�z�m 
nəql�yyat-kommun�kas�ya lay�hələr�n�n 
n�sbətən yen� element� olan dən�z t�carət l�-
manımız 15 m�lyon tondan 25 m�lyon tona 
qədər gen�şlənd�r�ləcək. ünk� buna zərurət 
var, çünk� dünyada yen� geos�yas� vəz�yyət 
mövcuddur və Azərbaycandan daha çox 
yüklər�n daşınmasına zərurət var. Həmç�n�n 
b�z hava l�manları lay�hələr�n�n tamamlan-
ması proses�ndəy�k. Laçın hava l�manı hazır 
olandan sonra, hansı k�, �şğaldan azad ed�l-
m�ş əraz�lərdə üçüncü hava l�manı olacaq,  
Azərbaycanda beynəlxalq hava l�manlarının 
sayı doqquza çatacaq. Əlbəttə k�, bu, təkcə 
sərn�ş�n daşımaları üçün yox, həm də yük da-
şımaları üçündür. Beləl�klə, b�z Azərbaycan 
əraz�s�ndən yükdaşımaların sürətlə artması-
nı gözləy�r�k və buna hazırıq”.

Azərbaycan hökumət� Orta Dəhl�z�n 
respubl�kamızda fəal�yyət�n�n daha da 
gen�şlənd�r�lməs� üçün mühüm lay�hələr re-
allaşdırır. Məsələn, Bakı Beynəlxalq Dən�z 
T�carət L�manının hazırda beynəlxalq stan-
dartlara uyğun qurulması davam etd�r�l�r. 
Bundan başqa, azad olunan əraz�lərdə 
hava l�manları, dəm�r yolları və mag�stral-
lar salınmaqla Orta Dəhl�z�n gələcək �nk�-
şafı şərtlənd�r�l�r. Prez�dent İlham Əl�yev�n 
Zəngəzur dəhl�z�n�n fəal�yyət� �st�qamət�ndə 
atdığı addımlar da �n Qazaxıstan Xəzər 
dən�z� Azərbaycan Gürcüstan Türk�yə
Qara dən�z Avropa nəql�yyat dəhl�z�n�n 
əsasını təşk�l etmək məqsəd� daşıyır. 

Orta Dəhl�z yüklər�n �ndən Avropaya və 
Yaxın Şərqə daşınması üçün təhlükəs�z marş-
rutlardan sayılır. Tar�x� İpək yolunun  yen�dən 
canlandırılmasına yönələn bu dəhl�z�n 
əhəm�yyət� getd�kcə artır. Xüsus�lə də hazır-
da Rus�ya vas�təs�lə As�yadan Avropa B�rl�y� 
(Aİ) bazarlarına məhsulların tədarükündə 
problemlər�n yaşanması adı çək�lən nəql�yyat 
marşrutuna marağı güclənd�r�r. Bu baxımdan 
dəhl�z�n fəal�yyət�n�n güclənd�r�lməs� Qərb və 
Şərq arasında mühüm körpü rolunu oyna-
yan respubl�kamız üçün də böyük əhəm�yyət 
 daşıyır.

Orta Dəhl�zdən danışarkən, b�r 
məqamı da xatırlatmaq �stərd�k. Belə k�, 
Trans Xəzər Beynəlxalq Nəlq�yyat Dəhl�z� 
vas�təs�lə �ndən Türk�yəyə, o cümlədən 
Avropa ölkələr�nə və əks �st�qamətdə yük 
daşımaları  həyata keç�r�r. Bu marşrut üzrə 
hərəkətdə olan blok qatarı yüklər� orta he-
sabla 20 25 günə �ndən Avropaya çatdırır. 
Belə b�r zaman məsafəs� �sə dəhl�z�n�n əsas 
üstünlüklər�ndən b�r�d�r.  

Yer� gəlm�şkən, Orta Dəhl�z�n �nk�şafı 
məsələs� respubl�kamızda uzun �llər ərz�ndə 
saxlanılıb. Bunun üçün  nəql�yyat �nfrastruk-
turu �lə bağlı gen�şhəcml� lay�hələr reallaşdırı-
lıb. Prez�dent İlham Əl�yev çıxışlarının b�r�ndə 
bununla bağlı dey�b: “Azərbaycanın coğraf�-
yası yaxşı məlumdur. B�z�m açıq dən�zə, 
okeanlara çıxışımız yoxdur. Buna görə �stər 
b�z�m enerj� lay�hələr�m�z, �stərsə də nəql�yyat 
lay�hələr�m�z olsun, hədəf�m�zə çatmaq üçün 
b�z çox gərg�n �şləməl� �d�k. Eyn� zamanda 
b�z�m coğraf� mövqey�m�z�n üstünlüyü Avro-
pa �lə As�yanın arasında yerləşməy�m�zd�r. 
Əsl�ndə �k� q�tən�n ortasında yerləş�r�k və bu 
b�zə bağlılıq məsələlər�ndə mühüm rol oyna-
mağa �mkan ver�r. Lak�n �nfrastrukturun f�z�k� 
olaraq mövcudluğu ən vac�b məsələ �d� və 
b�z bu sektora uzun �llər ərz�ndə sərmayə ya-
tırmışıq. İnd� �sə dəm�r yolları əlaqələr�m�zə, 
yol �nfrastrukturumuza baxdıqda b�z 
Azərbaycanda hər şey�n hazır olduğunu gö-
rürük”.

Dövlət�m�z�n başçısı, eyn� zamanda 
Azərbaycanın hər �k� dəhl�z�n �şt�rakçısı ol-
duğunu   və ölkəm�z�n bu nəql�yyat marş-
rutları �lə bağlı əksər log�st�ka �nfrastrukturu 
lay�hələr�n� artıq həyata keç�rd�y�n�, hazırda 
�sə həm�n sahələrdə müas�rləşd�rmə �şlər� 
görüldüyünü də d�qqətə çatdırıb. “B�z qatar-
ların, yük qatarlarının sürət�n� artırmaq üçün 
yen� dəm�r yolları t�k�r�k. Eyn� zamanda b�z 
nəql�yyat �nfrastrukturuna sərmayə yatırırıq, 
xüsus�lə hava �lə yükdaşımaları �nfrastruktu-
runa”  deyə, ölkə rəhbər� b�ld�r�b.

Ekspert rəyi

Sumqayıtda yeni fabrik
İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin idarəçiliyində olan Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının 

rezidenti “UPI - Universal Packing İndustry” QSC-nin qablaşdırma məhsullarının istehsalı 
müəssisəsində son tamamlama işləri görülür.
Agentl�y�n məlumatına əsasən, 

müəss�sən�n �nvest�s�ya dəyər� 4,25 m�lyon 
manatdır.

Lay�hə üzrə �nd�yədək görülən �şlərə artıq 
4,1 m�lyon manat sərmayə qoyulub və �şlər�n 
əsas h�ssəs� (təqr�bən 80 fa�z�) tamamlanıb.

İtal�ya və �n texnolog�yalarının tətb�q 
olunacağı müəss�sədə 20 çeş�ddə məhsul 
�stehsal ed�ləcək. Fabr�kdə �lk�n mərhələdə 
50 nəfər da�m� �şlə təm�n ed�ləcək. Növbət� 
mərhələdə �sə �şç� sayı 80 nəfərə çatdırıla-
caq. 

Qeyd edək k�, “UP  - Un�versal Pack�ng 

İndustry” QSC-yə 201 -cu �l�n sentyabrında 
Sumqayıt K�mya Sənaye Parkının rez�dentl�-
y� statusu ver�l�b və müəss�sən�n 2023-cü �l�n 
b�r�nc� yarısında �st�fadəyə ver�lməs� planlaş-
dırılıb.

Öz ərzağımızla təminat yüksəlir
Ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən 

tədbirlərin səmərəsi getdikcə artır. İqtisadi inkişafın bu modeli ölkənin 
qeyri-neft sektoruna bir canlanma, dinamizm gətirir. Son illər Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə reallaşdırılan uğurlu inkişaf strategiyasının 
nəticəsidir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında qeyri-neft sektorunun rolu 
əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Bu da öz növbəsində qeyri-neft məhsullarının 
istehsalı üçün geniş imkanlar yaradıb. 

Azərbaycan �qt�sad�yyatının 
aparıcı sahələr�ndən sayılan kənd 
təsərrüfatının �nk�şaf etd�r�lməs� 
dövlət�n �qt�sad� s�yasət�n�n pr�or�-
tet �st�qamət� k�m� getd�kcə daha 
çox aktuallıq kəsb ed�r. Əhal�s�n�n 
təqr�bən yarısının reg�onlarda yaşa-
dığı Azərbaycanda aqrar sektorun �n-
k�şaf etd�r�lməs� �st�qamət�ndə həyata 
keç�r�lən �stən�lən tədb�r yerlərdə 
məşğulluğun təm�natına mühüm töhfə 
ver�r. Eyn� zamanda kənd təsərrüfatı 
sahəs�ndə məhsul bolluğu dax�l� ba-
zarın, əhal�n�n ərzaq mallarına olan 
tələbatının yerl� �stehsal hesabına 
ödən�lməs�nə �mkan yaradır. Elə  
ölkən�n ərzaq təhlükəs�zl�y�n�n təm�natı 
da b�rbaşa kənd təsərrüfatının �nk�şa-
fından asılıdır. 

Son �llər aqrar sektorun �nk�şaf 
etd�r�lməs� �st�qamət�ndə b�r sıra st�-
mullaşdırıcı tədb�rlər həyata keç�r�l�r 
k�, bu da kənd adamının ək�n-b�ç�nə, 
təsərrüfata marağını getd�kcə artı-
rır. Bu baxımdan ək�n sahələr�n�n 
suvarma suyuna olan tələbatının 
yaxşılaşdırılması, fermerlər�n kənd 
təsərrüfatı texn�kaları, eləcə də gübrə 
və pest�s�dlərlə təm�natı sahəs�ndə 
həyata keç�r�lən tədb�rlər� qeyd 
etmək olar. Kənd Təsərrüfatı Naz�r-
l�y�n�n Aqrar Tədq�qatlar Mərkəz�n�n 
d�rektoru, �qt�sad üzrə fəlsəfə dok-
toru F�rdovs� F�krətzadən�n ded�y�nə 
görə, ölkədə mel�oras�ya-�rr�qas�-
ya s�stem�n�n yen�dən qurulması və 
təkm�lləşd�r�lməs� məqsəd�lə dövlət 
büdcəs� vəsa�tlər� hesabına həyata 
keç�r�lən böyük m�qyaslı lay�hələr son 
10 �ldə 3 0 m�n hektardan çox sahədə 
torpaqların su təm�natının yaxşılaşdı-
rılmasına səbəb olub. Bundan əlavə, 
188 m�n hektar sahə yen� suvarılan 
torpaqlar qrupuna əlavə ed�l�b. Ötən 
dövr ərz�ndə kənd təsərrüfatı üzrə 
texn�ka parkının gen�şlənd�r�lməs� də 
fermerlər�n �ş�nə yarayıb, bu sahədə 
faydalı �ş əmsalını artırıb. Belə k�, 

son 10 ərz�ndə b�r traktora düşən 
ək�n sahəs� 78 hektardan 45 hektara, 
b�r taxılyığan kombayna düşən ək�n 
sahəs� 578 hektardan 26  hektara, b�r 
pambıqyığan kombayna düşən ək�n 
sahəs� �sə 713 hektardan 203 hektara 
düşüb. Eyn� zamanda, məhsul �steh-
salına görə fermerlərə ver�lən subs�-
d�yalar, bu sahədə tətb�q olunan ver-
g� güzəştlər�, aşağı fa�zl� kred�tlər də 
ölkədə aqrar sahən�n �nk�şafına təkan 
ver�b. 

Göründüyü k�m�, son �llər kənd 
təsərrüfatı məhsulları �stehsalçılarına 
dövlət dəstəy� xeyl� güclənd�r�l�b k�, 
bunun da müsbət nət�cələr� getd�kcə 
daha çox h�ss olunur. Təkcə onu qeyd 
etmək k�fayətd�r k�, son 10 �l ərz�ndə 
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı 
məhsullarının �stehsalı 46,8 fa�z ar-
tıb. Ötən dövrdə ölkədə b�tk�ç�l�k 
məhsullarının �stehsalında 53 fa�z, 
heyvandarlıq məhsullarının �stehsa-
lında �sə 42,5 fa�z artım qeydə alı-
nıb. Bu da kənd təsərrüfatı və ərzaq 
məhsullarının �xracının təqr�bən 30 
fa�z artmasına �mkan yaradıb. 

Aqrar sektorda müşah�də olu-
nan müsbət d�nam�ka 2022-c� �ldə 
də davam ed�b. Dövlət Stat�st�ka 
Kom�təs�n�n məlumatına görə, ötən 
�l Azərbaycanda kənd təsərrüfatının 
ümum� məhsulunun fakt�k� q�ymətlərlə 
dəyər� 10 m�lyard 84,2 m�lyon manat 
təşk�l ed�b. mum� məhsulun 5 m�lyard 
446,2 m�lyon manatı heyvandarlıq, 5 
m�lyard 538 m�lyon manatı �sə b�tk�ç�l�k 
məhsullarının payına düşüb. 2021-c� 
�llə müqay�sədə kənd təsərrüfatının 
�stehsalı 3,4 fa�z artıb. Hesabat 
dövründə  heyvandarlıq məhsulları 
üzrə 3,4 fa�z, b�tk�ç�l�k məhsulları üzrə 
�sə 3,3 fa�z artım qeydə alınıb. 

2022-c� �ldə aqrar sektorun b�tk�-
ç�l�k sahəs�ndə bol məhsul yet�şd�rən 
fermerlər yığımı opt�mal müddətdə 
başa çatdırmağa müvə əq olublar. 
Ötən �l qarğıdalı da dax�l olmaqla 

85,7 m�n hektar sahədən 3 m�lyon 
161 m�n ton dənl�lər və dənl� paxlalı 
b�tk�lər toplanıb k�, bunun da 1 m�lyon 
736 m�n tonunu buğda təşk�l ed�b. İl 
ərz�ndə ölkədə kartof, tərəvəz, bos-
tan məhsulları, meyvə və g�ləmeyvə, 
üzüm, yaşıl çay yarpağı, günəbaxan, 
pambıq və şəkər çuğunduru �stehsa-
lında artım müşah�də olunub. 

 2023-cü �l�n bol məhsulu üçün 
zəm�n yaratmağa çalışan fermerlər 
�mkanlardan maks�mum yararlanma-
ğa çalışırlar. Artıq payızlıq b�tk�lər�n 
kütləv� səp�n� başa çatdırılıb. Ötən 
müddətdə 1 m�lyon 54,7 m�n hektar 
sahədə dən və yaşıl yem üçün payız-
lıq b�tk�lər səp�l�b. 

 İl ərz�ndə kənd təsərrüfatının hey-
vandarlıq sahəs�ndə də artım qeydə 
alınıb. Dövlət Stat�st�ka Kom�təs�n�n 
məlumatına görə, 2022-c� �ldə 
təsərrüfatlarda d�r� çək�də 628 m�n 
ton ət və 2 m�lyon 264,7 m�n ton süd 
�stehsal olunub k�, bu da əvvəlk� �llə 
müqay�sədə xeyl� çoxdur. İl ərz�ndə 
quşçuluq müəss�sələr�ndə d�r� çək�də 
78,6 m�n ton quş ət� və 880 m�lyon 
ədəd yumurta �stehsal ed�l�b. 

Son �llər ərzaq sektorunda 
fəal�yyət göstərən sah�bkarlara 
dövlət tərəf�ndən müvaf�q dəstəy�n 
ver�lməs� ölkəm�zdə yerl� �stehsal po-
tens�alının güclənd�r�lməs�nə və  əsas 
ərzaq məhsulları �lə özünütəm�netmə 
səv�yyəs�n�n yaxşılaşmasına səbəb 
olub. Belə k�, özünütəm�netmə 
səv�yyəs� meyvə-tərəvəz, bostan 
məhsulları və yumurta üzrə 100 fa�z, 
ət və süd məhsulları üzrə 85-86 fa�z, 

kartof üzrə  0 fa�z, buğda üzrə �sə 
təqr�bən 60 fa�z təşk�l ed�b.

Ölkən�n mühüm növ ərzaq 
məhsulları �lə təm�natının yaxşılaşdı-
rılması, bu sahədə �dxaldan asılılığın 
azaldılması üçün �mkanlar gen�şd�r. 
Aqrar sahədə mövcud potens�al-
dan səmərəl� �st�fadə olunması, ək�n 
sahələr�n�n gen�şlənd�r�lməs�, eləcə də 
heyvandarlığın �nk�şaf etd�r�lməs� üçün 
göstər�lən dövlət dəstəy� fermerlərdə 
sabaha �namı b�r qədər də artırır. 

Yer� gəlm�şkən, �şğaldan azad 
olunmuş əraz�lər�m�zdə də kənd 
təsərrüfatının �nk�şaf etd�r�lməs� üçün 
�mkanlar böyükdür. Həm�n əraz�lərdə 
həyata keç�r�lm�ş m�natəm�zləmə 
əməl�yyatları on m�nlərlə hektar tor-
paq sahəs�n�n ək�n dövr�yyəs�nə cəlb 
ed�lməs�nə səbəb olub. Eyn� zaman-
da Kəlbəcər və Laçın rayonlarının 
yaylaqlarına p�lot təcrübə k�m� arı 
a�lələr� və qoyunçuluq təsərrüfatlarının 
köçürülməs� həyata keç�r�l�b. 
Zəng�lan rayonunda 5 hektar sahədə 
Azərbaycan Türk�yə “Qardaşlıq bağı” 
salınıb, həmç�n�n Zəng�lan rayonu-
nun Ağalı kənd�ndə “Dost Aqropark” 
fəal�yyətə başlayıb. Kənd təsərrüfatı 
mütəxəss�s� F�rdovs� F�krətzadən�n 
qənaət�nə görə, �şğaldan azad ed�l-
m�ş əraz�lərdə mövcud resurslar tam 
dövr�yyəyə cəlb ed�lməklə b�tk�ç�l�k və 
heyvandarlıq məhsulları �stehsalının 
bərpası hesabına ölkə üzrə ümum� 
kənd təsərrüfatı məhsullarının �steh-
salını təqr�bən 8 fa�zdən çox artırmaq 
mümkün olacaq. 

Elektrik şəbəkəsinə qoşulma qaydası dəyişib
Prezident İlham Əliyevin 27 dekabr 2022-ci il tarixdə təsdiqlədiyi “Elektroenergetika 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 
sənəddə elektroenergetika sistemində bir sıra yeniliklər öz ifadəsini tapıb. Belə 
ki, adıçəkilən qanunda tikinti obyektlərinin elektrik şəbəkəsinə qoşulması və ya 
əlavə enerji (güc) almasının bundan sonra qoşulma müqaviləsi əsasında həyata 
keçiriləcəyi, sifarişçiyə müqavilənin tərkib hissəsi olan texniki şərt veriləcəyi 
qərara alınıb.  
Bununla yanaşı, sənəddə t�k�nt� 

obyektlər�nə tələb olunan gü-
cün hesablanması qaydası mü-
vaf�q �cra hak�m�yyət� orqanının 
müəyyənləşd�rd�y� orqan (qurum) 
tərəf�ndən təsd�q ed�ləcəy� b�ld�r�l�b.  

Qanununda ed�lən d�gər mühüm 
dəy�ş�kl�klərdən b�r neçəs�n� də d�qqətə 
çatdırmaq �stərd�k: 

 t�k�nt� obyektlər�n�n elektr�k şə- 
bəkəs�nə qoşulmasına görə s�far�şç� 
enerj� təch�zatı müəss�səs�nə və ya 
dövlət elektroenerget�ka müəss�səs�nə 
bu maddədə nəzərdə tutulmuş qay-
dada qoşulma x�dmət�nə görə ödən�ş 
həyata keç�r�r:

 mə�şət abonentlər�n�n və tələb 
olunan gücü 150 kVt-a qədər olan 

(150 kVt da dax�l olmaqla) mövcud və 
ya �nşa ed�ləcək t�k�nt� obyektlər�n�n 
0,4 kV-luq şəbəkəyə qoşulması üçün 
s�far�şç� tərəf�ndən qoşulma x�dmət�nə 
görə ödən�ş aparılır. Enerj� təch�zatı 
lay�həs�n�n hazırlanması və t�k�nt�-
quraşdırma �şlər��sə  enerj� təch�zatı 
müəss�səs� tərəf�ndən həyata keç�r�l�r

 qoşulma nöqtəs� t�k�nt� 
obyektlər�nə (enerj� �stehsalçılarının 
elektr�k enerj�s� �stehsal edən t�k�nt� 
obyektlər� �st�sna olmaqla) ən yaxın 
məsafədə yerləşən yarımstans�ya-
da, transformator məntəqəs�ndə, 
elektr�k xətt�ndə, paylayıcı lövhədə 
müəyyənləşd�r�l�r.

Bütün bunlarla yanaşı, yen� əlavə 

olunan maddən�n dördüncü və be-
ş�nc� h�ssələr� əraz� planlaşdırılma-
sı sənədlər� təsd�qlənən sahələrdə 
mövcud və ya �nşa ed�ləcək t�k�nt� 
obyektlər�nə a�d olunur. Əraz� plan-
laşdırılması sənədlər� təsd�qlənən 
əraz�lərdə t�k�nt� obyektlər�n�n elektr�k 
şəbəkəs�nə qoşulması bu maddən�n 
beş�nc� h�ssəs�nə uyğun şək�ldə 
həyata keç�r�l�r.
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... Balakən bütün fəsillərdə gözəldir. Çox olmuşam, çox 
gəzmişəm. Saysız-hesabsız dost, yoldaş qazanmışam. Odur 
ki, baş redaktorun mənə “Balakənə get, Azərbaycanın bu 
giriş qapısı, onun çoxmillətli insanları haqqında yazı hazırla” 
deməsi lap ürəyimdən oldu.

ə rəmanlar d�yarı
Balakən� həm�şə özümə doğ-

ma b�lm�şəm. Neçə-neçə toy 
məcl�slər�ndə olmuşam, say-
sız-hesabsız tədb�rlərdə �şt�rak 
eləm�şəm. Həm�şə əz�z qonaq 
k�m� d�qqət göstər�blər, süfrələr�n�n 
başında əyləşd�r�blər. Balakənl�lər, 
bax, belə mehr�bandırlar, qonağa 
qarşı d�qqətc�ld�rlər. Onlardan b�r�-
n� �stəy�rəm s�zə də təqd��m ed�m. 

Xəl�fə M�rəl�yev� rayonda 
tanımayan yoxdur. Uzun �llər 
müəll�m �şləy�b, balalarımızın 
təl�m-tərb�yəs� �lə məşğul olub. 
B�r müddət tar�x-d�yarşünaslıq 
muzey�n�n d�rektoru �şləy�b. İnd� 
taqaüddə olsa da, necə deyərlər, 
dəstədən ger� qalmayıb. Rayon 
Ağsaqqallar Şurasının sədr�d�r. 
B�r neçə �l bundan əvvəl 70 �ll�k 
yub�ley�nə mən� də dəvət etm�şd�. 
Getd�m, �şt�rak etd�m. Rayonun 
adlı-sanlı z�yalıları onun haqqın-
da səm�m�, �st� sözlər ded�lər. B�r 
sözlə, ömrə yazılacaq maraqlı b�r 
gün yaşadıq. 

Fevral ayı olsa da hava o qədər 
də soyuq dey�l. Xəl�fə müəll�mlə 
balakənl�lər�n sev�ml� yer� olan 
Heydər Parkında gəz�r�k.

Söhbət ed�r�k, həvəslə danışır:
 Azərbaycanın hər yer� 

gözəld�r,  dey�r.  Ş�mal-Qərbdə 
yerləşən ən ucqar rayon olan 
Balakən haqqında günlərlə danış-
maq olar. Onun tar�x� zəng�nd�r. 
Arxeoloqlar qazıntı �şlər� aparıb, 
b�r çox tar�x� həq�qətlər� üzə çıxa-
rıblar. B�r�n� dey�m, s�z�n üçün də 
maraqlı olar. Kortala kənd�ndə Qı-
zılhacılar adlanan yerdə dörd qəb�r 
aşkar ed�blər. Həm�n qəb�rüstü 
ab�dələrdən b�r� olduğu k�m� 
muzeyə yerləşd�r�l�b. D�şlər�ndən 
müəyyən ed�l�b k�, varlı b�r adamın 
qəbr�d�r. Təxm�nən, 15-18 yaşlı qı-
zın dəfn olunduğu həm�n məzarda 
bütün mə�şət, eyn� zamanda, tunc-
dan hazırlanmış bəzək əşyaları 
basdırılıb. O da müəyyən olunub 
k�, bu ab�də eramızdan əvvəl 
XX V-XV əsrə a�dd�r. 

Balakənlə bağlı s�zə b�r maraq-
lı fakt da dey�m,  Xəl�fə müəll�m 
sözünə davam ed�r,  Balakən  
Dünya mühar�bəs�ndən sonrakı 
bərpa �llər�ndə keçm�ş SSRİ k�m� 
nəhəng b�r dövlət�n əraz�s�ndə 
yeganə rayondur k�, eyn� vaxtda 
18 nəfər adam o dövrün ən yüksək 
mükafatına  Sos�al�st Əməy� 
Qəhrəmanı adına lay�q görülüb.

Öyrən�rəm k�, Cənub� Qafqaz-
da m�narəs�n�n hündürlüyü 45 metr 
olan yeganə məsc�d də Balakəndə 
yerləş�r. Həm�n m�narə 8 sütundan 
�barətd�r k�, bu da 8 türk soyuna 
�şarəd�r. Bunu da Xəl�fə müəll�m 
dey�r və onu da əlavə ed�r k�, fındıq 
ləpələyən �lk dəzgah da Balakəndə 
hazırlanıb. Həm�n dəzgahın �xt�ra-

çısı Məhəmməd Həmd�yev onu 
101 yaşında hazırlayıb. Aradan 
b�r �l keçm�ş dünyasını dəy�şən 
Məhəmməd k�ş�n�n həm�n maşını 
bu gün Moskvada muzeydə sax-
lanılır.

Görürsünüzmü, Xəl�fə 
M�rəl�yev nə qədər maraqlı faktlar 
sadalayır. Bu, əlbəttə, �lk növbədə 
doğulub, boya-başa çatdığı torpa-
ğa, yurda məhəbbətdən �rəl� gəl�r. 
Balakənl�lər�n hansını d�llənd�r�rsən 
öz yer�, yurdu haqqında, bax, belə 
səm�m�yyətlə danışır...

İos�f Pavlov�ç Perekrestov 
Krasnodarda dünyaya gəlsə də, 
özünü əsl balakənl� sayır. 1 26-cı 
�ldə doğulub. Fevral ayının 1-də 
7 yaşı tamam oldu. 1 43-cü �l�n 

noyabrında Gürcüstanın Laqodex� 
rayonundan cəbhəyə yola düşüb. 
mühar�bən�n odundan-alovundan 
keç�b. Ad günü ərəfəs�ndə rayon 
�cra hak�m�yyət� şöbə müd�r�n�n 
müav�n� Far�z Nəcəfov, mən və b�r 
də uzun �llər b�z�m görüşlər�m�z� 
əbəd�ləşd�rən, tar�xə salan fotoq-
raf Ramazan Abalov İos�f Pavlov�-
ç�n qapısını döyürük. İst� sobanın 

yanında əyləş�b ş�r�n-ş�r�n söhbət 
ed�r�k. Danışır, gözlər� uzaqlara 
dalır. “Oğul,  dey�r, “Böyük Vətən 
mühar�bəs�ndə b�r-b�r�ndən �g�d, 
mərd dostlar �t�rm�şəm. Heç b�r� 
gözümün qarşısından getm�r. Bu 
gün mən onların yarımçıq qal-
mış ömürlər�n� yaşayıram. Son 
nəfəs�ndə əl�m� anasının əl� b�l�b 
üzümə sürtüb “Ana, ana” deyərək 
can veren Seryoja, demək olar k�, 
hər gün yuxuma g�r�r. Yaxamdan 
tutub s�lkələy�r. “Heç olmasa sən 
anama oğul olaydın”,  dey�r.

İnd�yədək mühar�bə veteranla-
rı �lə çox sohbət etm�şəm. Bəzən 
elə xat�rələr danışırlar k�, dözmək 
olmur. Odur k�, söhbət� dəy�ş�rəm. 
Sağlamlığını soruşuram. “Yaxşı-
yam,  dey�r,  Hələl�k elə b�r g�-
ley�m yoxdur. Amma, əl�l arabası 
versələr, lap yaxşı olar. 

Soruşuram: 
 Heç xəstəxanadan gəl�b 

s�z�nlə, səhhət�n�zlə maraqlanırlar-
mı

Konkret cavab ver�r:
 B�r dəfə də gəlməy�blər.

Təəssü ən�rəm. Bölgədə 
yeganə sağ qalan 7 yaş-
lı mühar�bə veteranına bu 
d�qqəts�zl�k, görəsən, hardan 
qaynaqlanır. zümü TƏBİB-�n 
rəhbərl�y�nə tuturam. Bəlkə, bu su-
alı s�z verəs�n�z

Ramazan Abalov xeyl� şək�l 
çəksə də, b�z bu gün onlar-
dan yalnız b�r�n� təqd�m ed�-
r�k. Uzun �llər Balakən Geoloj� 
Kəşf�yyat İdarəs�ndə �şləm�ş İos�f 

Pavlov�çdən �ş yoldaşlarıyla bağlı 
maraqlı xat�rələr danışması arzu-
su �lə ayrılırıq. B�z� qapıdan yola 
salmasa da, ded�y� sözlərdən lap 
kövrəl�rəm. “Nə olar, mənə tez-tez 
baş çək�n”.

Elə buradaca qeyd ed�m k�, 
Böyük Vətən mühar�bəs� zama-
nı Balakəndən 6 m�n 8 2 nəfər 
döyüşə ged�b. Onlardan 2 m�n 
315 nəfər� cəbhədə həlak olub. 

Veteranların çoxu �lə müxtəl�f 
tədb�rlərdə görüşmüşəm, söhbət 
etm�şəm. Hamısı da dövlət�n on-
lara göstərd�y� d�qqətdən ağız do-
lusu danışıb. Adlarını qəhrəmanlıq 
səh�fəs�nə qızıl hər ərlə yazan bu 
�nsanlarda Vətən, torpaq namusu-
nun nə qədər güclü olduğuna hey-
ran qalmışam.

Ataların yolu �lə...
“Ataların yolu oğulların yo-

ludur”,- dey�rlər. B�r halda k�, 
söhbət qəhrəmanlıqdan düşdü, 
gəl�n, balakənl�lər�n 44 günlük 
Vətən mühar�bəs�ndə göstərd�klər� 
şücaətdən danışaq. Rayon �cra 
hak�m�yyət�n�n Vətən mühar�bəs� 
�şt�rakçıları və şəh�d a�lələr� 
�lə �ş�n təşk�l� şöbəs�n�n böyük 
məsləhətç�s� Şam�l Nur�yev mənə 
b�r arayış təqd�m ed�b. Oxuyub, 
qürurlanırsan. Şam�l də, onun 
müd�r� Ağa Ağayev də mühar�bə 
�şt�rakçısıdır. Hər �k�s� torpaqları-
mızın bütövlüyü uğrunda ləyaqətlə 
vuruşublar. Eyn� zamanda  bu 
gün rayon �cra hak�m�yyət�n�n 

sos�al-�qt�sad� �nk�şafın təhl�l� və 
proqnozlaşdırılması şöbəs�n�n 
aparıcısı məsləhətç�s� Turan 
Məmmədov, �ct�ma�-s�yas� və hu-
man�tar məsələlər şöbəs�ndə 
baş məsləhətç� �şləyən  qrup 
əl�l Hacı Muradov, sənədlərlə və 
vətəndaşların mürac�ətlər� �lə �ş 
şöbəs�n�n məsləhətç�s� Murtuzəl� 
Hacıyev k�m� döyüşçü ogullarla 
fəxr ed�r.

mum�yyətlə 44 günlük Vətən 
mühar�bəs� dövründə 1260 nəfər 
balakənl� döyüşlərdə �şt�rak ed�b. 
Onlardan 30 nəfər� səfərbərl�y�n 
elan ed�lməs� �lə əlaqədar kö-
nüllü şək�ldə mühar�bəyə yol-
lanıb. Torpaqlarımızın �şğal-
dan azad olunması uğrunda 
gedən qanlı döyüşlərdə 30 nəfər 
qəhrəmancasına şəh�d olub, 
130 nəfər �sə müxtəl�f dərəcədə 
xəsarət alıb, 32 nəfərə müvaf�q 
əl�ll�k dərəcəs� təy�n olun�b.

Balakəndən 5 nəfər  general-
leytenant İlham M�rzəyev, polkov-
n�k-leytenant Elnur Qebedov, kap�-
tan Fər�d Əl�yev, kap�tan Ramazan 
Hudulov və k�ç�k g�z�r Am�n Nov-
ruzov (ölümündən sonra) “Vətən 
Mühar�bəs� Qəhrəmanı” adına 
lay�q görülüblər. Qürurver�c�d�r, 
dey�lm�  Respubl�kada 83 nəfər 
Vətən Mühar�bəs� Qəhrəmanından 
beş�n�n ucqar Balakən rayonunda 
doğulması bu torpağın oğullarının 

Vətənə, dövlətə, m�llətə sevg�n�n 
yüksək olmasından xəbər ver�r. 
Həmç�n�n ölümündən sonra Harun 
Alqayev “Azərbaycan Bayrağı”, 
Tural Rəş�dov “Qarabağ”, Vah�d 
Əl�soltanov və Yus�f Təm�rov �sə 
3-cü dərəcəl� “Vətənə x�dmətə 
görə” orden� �lə təlt�f olunublar. 

Balakən şəhər� Human�tar 
və texn�k� təmayüllü l�sey bu gün 
Vətən Mühar�bəs� Qəhrəmanı 
Am�n Novruzovun adını daşıyır. 
L�sey�n həyət�ndə qəhrəmanın 
büstü qoyulub. mum�yyətlə, 
rayon əraz�s�ndə şəh�d adı-
nın əbəd�ləşd�r�lməs� məqsəd�lə 
�nd�yədək 22 bulaq �nşa ed�l�b.

Vətən mühar�bəs� �şt�rakçıla-
rı və şəh�d a�lələr� �lə mütəmad� 
görüşlər keç�r�l�r. Onları narahat 
edən problemlər yer�ndə öyrən�l�r, 
həll olunur. Mənz�l şəra�t�n�n yax-
şılaşdırılması üçün tədb�rlər gö-
rülür. Onların �şlə təm�n olunma 
məsələlər�nə xüsus� d�qqətlə ya-
naşılır və münas�b vakant yer ya-
randıqda �lk olaraq onlara təkl�f 
olunur. 

İdmançılar rayonu
Vətən mühar�bəs� �lə bağlı 

söhbət� hələl�k burada saxlayıram. 
N�yə hələl�k  Bax, bunu yazının 
sonunda b�ləcəks�n�z. Ona görə k�, 
s�z� sev�nclə dolu sürpr�z gözləy�r.

Gəl�n, b�r az da rayon 
gənclər�n�n �dman uğurlarından 
danışaq. Əsl�ndə, onları k�m tanı-
mır k�  Yaxşı yadımdadır. 2015-c� 
�ldə Rəsul unayev Amer�kanın 
Las-Vegas şəhər�ndə Yunan-Ro-
ma güləş� üzrə dünya çemp�onu 
olanda mən Zaqatalada �d�m. Baş 

redaktorun müav�n� Qüdrət P�r�-
yev zəng vurdu. “Təc�l� Balakənə 
get, ded�,  Rəsul unayev dünya 
çemp�onu olub. Atasıyla, anasıyla 
görüş. Yazı hazırla”.

Belə vaxtlarda əl�mdən tutan 
həm�şə Ramazan Abalov olub. 
Zəng vurdum. Gəld�, görüşdük. 
Yen� Şər�f kənd�nə getd�k. Atası 
Abakarla görüşdük. Sev�ncdən 
uçmağa qanadı yox �d�. Hələ 
Rəsulun bacılarını dem�rəm. Tez 
çay süfrəs�n� hazırladılar. Xey-
l� söhbət etd�k. Abakar Rəsulun 
uşaqlığından tutmuş, ta bu günə 
qədər yadına düşən nə vardısa, 
danışdı...

Belə günlərdə qapını döyməyə 
nə var  Hamının üzü gülür, 
hamı sev�nc �ç�ndəd�r. Rəsulun 
qələbələr� təkcə bununla b�tm�r. 
Yen�yetmələr, gənclər arasında 
Avropa çemp�onu olub, 2015-c� 
�ldə Bakıda keç�r�lən Avropa Oyun-

larında fəxr� kürsünün ən yüksək 
p�lləs�nə qalxıb.

Gəl�n, s�zə Orxan Musayev� 
də təqd�m ed�m, onun da qazan-
dığı uğurları saymaqla qurtaran 
dey�l. Tək b�r�n� dey�rəm.  2008-c� 
�ldə �ndə baş tutan X  Yay 
Paral�mp�ya Oyunlarında nüvə 
�tələmə turn�r�ndə 12,48 metr 
nət�cə �lə qızıl medal qazanıb. 
Hələ mən B�rləşm�ş Krallığın Lon-
don, Braz�l�yanın R�o-de-Janeyro 
şəhərlər�ndə, Yapon�yada qazanı-
lan uğurları dem�rəm.

Murad Bazarov �sə 2010-cu 
�ldə S�nqapurda yen�yetmələr�n 
b�r�nc� Yay Ol�mp�ya Oyunlarının 
qızıl medalını qazanıb. Gənclər 
arasında Avropa çemp�onatının 
qızıl, Dünya çemp�onatının gümüş 
medalının sah�b�d�r.

Azərbaycanın �dman şərəf�n� 
belə ləyaqətlə qoruyan �dmançılar-
la fəxr etməyə b�lm�rsən.

İqbal Ağazadə, Hacımurad 
ops�yev, Ramazan Abdullayev, 

Rəsul Məmmədov, Xoclar Xaba-
yev, Asxab Həmzətov, Hacımurad 
Bağmanov Beynəlxalq yarışlarda 
fəxr� kürsünün ən yüksək p�lləs�nə 
qalxıblar.

B�rl�k–d�r�l�k
B�r çox m�llətlər�n yaşadığı 

Balakən rayonunda mult�kultu-
ral�zm, sözün əsl mənasında, 
həyat tərz�nə çevr�l�b desək, 
heç də yanılmarıq. Rayonda 
d�gər xalqların nümayəndələr� 
əsrlər boyu azərbaycanlılarla 
sıx qaynayıb-qarışıb, b�r süfrə 
arxasında çörək kəs�b, toy-
düyünlərdə, hüznlü günlərdə b�r 
olub, sev�nc və kədərlər�n� b�rl�kdə 
bölüşüblər. Onlar müstəq�ll�y�m�z�n 
möhkəmlənd�r�lməs�ndə, torpaq-
larımızın �şğaldan azad olun-
masında ç�y�n-ç�y�nə çalışa-
raq b�r a�lə halında yaşayırlar. 
Elə dünyaya da həm�şə məhz 
azərbaycançılıq məfkurəs�ndən  
baxırlar. Burada yaşayan hər b�r 
xalqın nümayəndəs� qan yad-
daşı �lə nəs�ldən-nəslə ötürülən 
mədən�yyətlər�n�, folklor mus�q�s�n� 
bu gün də yaşadır, �nk�şaf etd�r�r, 
öz adət-ənənələr�n� canlandırırlar.

Söz yox k�, azsaylı xalqların 
d�l�n�n, mədən�yyət�n�n, mə�şət 
həyatının qorunub saxlanmasın-
da onların yaratdıqları mus�q� və 
folklor kollekt�vlər�n�n rolu böyük-
dür. Buna görə də azsaylı xalqla-

rın mədən�yyət�, folklorunun təbl�ğ� 
və təşv�q� da�m d�qqətdə saxlanılır, 
rayonda keç�r�lən bütün mədən�-
kütləv� tədb�rlərdə mult�kultural�zm 
ənənələr� gen�ş təbl�ğ ed�l�r. Res-
publ�ka və beynəlxalq səv�yyəl� 
fest�vallarda bu kollekt�vlər�n �şt�-
rakı təm�n olunur. Onların reper-
tuarında öz folklor nümunələr� �lə 
yanaşı, Azərbaycan xalq mahnıları 
da yer alır. 

Yaşı m�n�ll�klərlə ölçülən Dədə 
Qorqud yad�garı qəd�m tam-
bur alət� Balakəndə bu günəcən 
qorunub saxlanaraq, m�ll� 
mənsub�yyət�ndən asılı olmaya-
raq, hər kəs tərəf�ndən çox sev�-
l�r. Balakən�n söz ustası və tam-
bur �façısı, 1 28-c� �ldə keç�r�lən 
Azərbaycan Aşıqlarının b�r�nc� 
qurultayının �şt�rakçısı olan Aşıq 
Sənəm�n bayatıları hələ də d�llər 
əzbər�d�r. Bu günəcən yaşayan 
adət-ənənəyə uyğun olaraq ra-

yonda keç�r�lən el şənl�klər�ndə, 
barama, tütün, yun, qarğıdalı və 
fındıq �məc�l�klər�ndə tamburun 
müşay�ət�lə k�ş�lər, qadınlar hayla-
lar söyləy�r, Balakənə məxsus yerl� 
rəqslər� �fa ed�rlər. Rayonun Maha-
malar, Tülü, Talalar kəndlər�ndə, 
Qabaqçöl qəsəbəs�ndə olaraq toy 
məcl�slər�n�n sonrakı günü, “təzə 
gəl�n süzən çayı �çmək” üçün gələn 
qohumlar tamburun müşay�ət�lə 
əylən�rlər. Rayonun özünəməxsus 
folklorunu təbl�ğ etmək, tanıtmaq 
üçün mədən�yyət müəss�sələr�n�n 
nəzd�ndə yaradılan “Buta”, “Hay-
la”, “Cahan” folklor qruplarına tam-
burçular cəlb ed�l�b  

Həm�şəyaşar dəyərlər
Balakəndə  əhal�n�n və 

gənclər�n asudə vaxtlarının 
səmərəl� təşk�l�, �stedad və ba-
carıqlarının �nk�şaf etd�r�lməs� 
�st�qamət�ndə s�ls�lə tədb�rlər 
təşk�l olunur, onların m�ll�-mənəv� 
ruhda tərb�yə olunması d�qqət 
mərkəz�ndə saxlanılır. Mədən�yyət 
mərkəz� və f�l�allarda rübdə b�r 
dəfə “İstedad sorağında” adlı 
rəsm, b�l�k, rəqs müsab�qələr�, 
stolüstü oyunlar üzrə yarışlar 
keç�r�l�r. Bayram günlər� və yay 
aylarında Heydər Əl�yev adına 
mədən�yyət və �st�rahət parkında 
əhal�n�n və gənclər�n asudə vaxt-
larının səmərəl� təşk�l� məqsəd� 
�lə gen�ş konsert proqramları, 
mədən�yyyət müəss�sələr�ndə 
“Gəl�n, şənl�k edək”, “Balaca f�dan-

larımız” başlıqları altında uşaqlar 
üçün əyləncəl� tədb�rlər keç�r�lməs� 
ənənə halını alıb.

Xalqların, ölkələr�n b�r-
b�r�nə daha çox �nteqras�-
ya olunduğu, dər�n qlobal-
laşma proseslər�n�n getd�y� 
�nd�k� şəra�tdə azərbaycanlıların 
m�ll� k�ml�k pasportu olan xalq ya-
radıcılığının qorunub saxlanması 
və �nk�şaf etd�r�lməs�, xalq sənət� 
nümunələr�n�n, m�ll� mətbəx�n, folk-
lorun, m�ll� rəqs və mahnı sənət�n�n 
daha gen�ş, s�steml� şək�ldə təbl�ğ 
olunması, böyüməkdə olan gənc 
nəslə m�ll�-mənəv� dəyərlər�n aşı-
lanması məqsəd� �lə Mədən�yyət 
Mərkəz� və f�l�allarında ardıcıl �ş 
aparılır, şa�r və yazıçıların yub�-
ley tədb�rlər�, ədəb�-bəd�� gecələr, 

poez�ya günlər� təşk�l olunur. İs-
tedadlı yen�yetmə və gənclər�n 
həvəslə qatıldığı dram dərnəy�ndə 
vətənpərvərl�k mövzusunda və 
“Narkoman�yaya yox deyək”, 
“Gələcəy� düşünək, narkot�kə yox 
deyək” şüarı altında tamaşalar 
uğurlu səhnə obrazları �lə yadda 
qalıb. 

Bundan əlavə, Mədən�yyət 
Mərkəz� və f�l�allarda “Nur”, 
“Gəncl�k”, “N�hat”, “Ş�mşək” �ns-
trumental ansamblları fəal�yyət 
göstər�r. Gənclər�n asudə vaxt-
larının səmərəl� təşk�l� məqsəd� 
�lə Mədən�yyət Mərkəz�ndə bəd�� 
q�raət dərnəy�, Hən�fə kənd 
sənətkarlıq klubu və Talalar kənd 
sənətkarlıq ev�ndə qəd�m el sənət� 
olan xalçaçılığın s�rlər�n� gənc 
nəslə öyrətmək məqsəd�lə xalça-
çılıq dərnəklər� yaradılıb.

2018-c� �l mayın 28-də Heydər 
Əl�yev Fondunun dəstəy�lə 

Azərbaycan Xalq Cümhur�yyət�n�n 
100 �ll�k yub�ley� münas�bət� �lə Bakı 
Kr�stal Zalda keç�r�lən konsertdə 
ölkəm�z�n tanınmış �ncəsənət us-
taları �lə yanaşı, İt�tala kənd folklor 
ev�n�n nəzd�ndə fəal�yyət göstərən 
“Nənələr” folklor qrupu uğurla çıxış 
ed�b.

“Cahan” avar xalq kollekt�v� 
və “Nanayb�-nənələr” folklor kol-
lekt�v� Heydər Əl�yev Fondu və 

Mədən�yyət Naz�rl�y� tərəf�ndən 
respubl�kamızda keç�r�lən 
ölkəm�qyaslı və Beynəlxalq fes-
t�vallarda dəfələrlə �şt�rak ed�b. 
Fəxr� Fərman və d�plomlara lay�q 
görülüb. 

2021 2022-c� �l�n may ayların-
da Şuşa şəhər�ndə keç�r�lən “Xarı-
bülbül” fest�valında �ng�loylardan 
�barət “Nənələr” folklor kollekt�v� 
və avarlardan �barət “Cahan” avar 

xalq kollekt�v� uğurla çıxış ed�b. 
Həm�n kollekt�vlər Heydər Əl�yev 
Fondu və Mədən�yyət Naz�rl�y� 
tərəf�ndən d�plom və mükafatlarla 
təlt�f olunublar.

“Xarıbülbül” fest�valından 
sonra yenə də Ramazan Abalov-
la “Cahan” qrupunun yaradıcısı 
P�tumat Cumayevanın Qaysa 
kənd�ndək� ev�ndə olduq. P�tumat 
xanım 1 0-cı �ldə kollekt�v� necə 
yaratmasından danışdı. “Cahan” 
folklor rəqs qrupunu əsl�ndə a�lə 
ansamblı da adlandıra b�lər�k. 
Belə k�, qızları Məd�nə, Mehr�ban, 
Mələk, oğlu Məhəmməd də “Ca-
han” rəqs qrupunun üzvlər�d�rlər. 
2011-c� �ldə Xalq kollekt�v� adı 
alan rəqs qrupunun b�r-b�r�ndən 

gözəl quruluşları var. Söz verd�lər. 
Ded�lər k�, hazırladıqları “Balakən 
toyu” kompoz�s�yasına mən� də 
dəvət edəcəklər. Nə dey�rəm, 
gözləyək...

2020-c� �l�n �yun ayında 
Balakəndə 320 yerl�k üçmərtəbəl� 
Uşaq İncəsənət Məktəb� t�k�-
l�b �st�fadəyə ver�l�b. Açılışında 
Azərbaycan Prez�dent� cənab 
İlham Əl�yev �şt�rak ed�b. ox 
gözəld�r, baxdıqca baxmaq 
�stəy�rsən. Kaş buraya həvəslə 
gələn məktəbl�lər�n sev�nc�n� s�z də 
görəs�n�z. Məktəbdə 70 otaq, akt 
zalı, k�ç�k zal, mətbəx, yeməkxana 
var. mum� sahəs� 3 m�n 232 
kvadratmetrd�r. Hazırda burada 11 
�xt�sas üzrə 308 şag�rd təhs�l alır. 
Məktəb�n şag�rdlər� b�r çox respub-
l�kadax�l� və beynəlxalq fest�val-
larda uğurla çıxış edərək laureat 
adını qazanıb, d�plomlar və fəxr� 
fərmanlarla təlt�f olunublar.

Məktəb ötən �llər ərz�ndə 
uşaq və yen�yetmələr�n mus�-
q�, xanəndəl�k, xoreoqraf�ya və 
rəssamlıq sənət�n�n �lk�n s�rlər�nə 
y�yələnməs�ndə, formalaşmasın-
da, gənc �stedadların üzə çıxarıl-
masında əhəm�yyətl� �şlər görüb.

Az qala, yadımdan çıxa-
caqdı. Məktəb�n fortep�ano 
şöbəs�n�n beş�nc� s�n�f şag�rd� 
Özləm Məmmədovanın uğurla-
rından yazım k�, s�z də b�ləs�n�z. 
Dah� bəstəkar F�krət Əm�rovun 
100 �ll�y� �lə əlaqədar Azərbaycan 
Respubl�kası Mədən�yyət Naz�rl�-
y�n�n xətt�lə keç�r�lən gənc p�ano-
çuların respubl�ka müsab�qəs�ndə 
müvə əq�yyətlə çıxış edərək k�ç�k 
yaş qrupunda 25 nəfər �stedadlı 
uşaqlar sırasına dax�l olub. Rus�-
yanın Moskva şəhər�ndə keç�r�lən 
Beynəlxalq “ARS ASTRA” Fes-
t�valının onlayn müsab�qəs�n�n 
d�plomantı adını qazanıb. Al-
man bəstəkarı V.A.Motsartın 
 265-c� �ldönümünə həsr olunmuş 
Beynəlxalq Mus�q� Fest�valının la-
ureatı olub.

Təəccüblənməy�n. Yəq�n k�, 
gələcəkdə Balakəndən dünya 
şöhrətl� b�r p�anoçunun çıxmasının 
s�z də şah�d� olacaqsınız...

Toy olsun,  
bayram olsun!

Hörmətl� oxucu, Balakən�n �q-
t�sad�yyatından, mədən�yyət�ndən, 
mult�kultural dəyərlər�ndən, 
abadlıq-quruculuq �şlər�ndən 

�stən�lən qədər danışmaq olar. 
Bu barədə dəfələrlə söhbət aç-
mış və fərəh�m�z� s�z�nlə bölüş-
müşük. Həm�şə də qeyd etm�ş�k 
k�, Balakən hər ay yox, hər gün 
dəy�ş�r. Bu gözəll�y� �sə sadəcə 
olaraq sözlə �fadə etmək çox 
çət�nd�r. Yaxşısı budur k�, burdakı 
görülən �şlər� gəl�b öz gözlər�n�zlə 
görəs�n�z. Gəl�n, mütləq gəl�n. Ra-
yonda qonaq saxlamağa yer də 
var, gəzməyə gözəl guşələr də...

İnd� �sə s�z� �nt�zarda saxlama-
maq üçün Balakən�n tar�x�nə yazı-
lan b�r toydan danışmaq �stəy�rəm. 
Bu şək�l həm�n toyda çək�l�b. 
Vətən Mühar�bəs� Qəhrəmanı 
Fər�d Əl�yev�n toyudur. Yanımda 
dayanan da Vətən Mühar�bəs� 
Qəhrəmanıdır  Ramazan Hudu-
lov. Subaydır. ox çəkməz, onun 
da toyuna yığışarıq. 

Əsl�ndə  bu, ad� toy dey�ld�, yad-
daşlara yazılan b�r bayram axşamı 
�d�. O bayram k�, hamı həvəslə 
gəlm�şd�. İlah�, belə gündə adam 
özünü necə də bəxtəvər sayarmış. 
Qəhrəmanı qucaqlayıb bağrımıza 
basırıq. Qol götürüb oynayırıq. 
Fər�d�n döyüş yoldaşları da bura-
dadır. Onlar əllər�ndə Azərbaycan 
Bayrağı meydana atılırlar. Başqa 
cür ola da b�lməz  Komand�rlər�n�n 
xoş gününə gəl�blər. Nə gözəl 
səhnəd�r  B�r anlığa gözünuzün 
qarşısına gət�r�n. Azərbaycanın 
əraz� bütövlüyü uğrunda canla-
rından belə keçməyə hazır olan 
bu cəngavərlər Vətən Mühar�bəs� 
Qəhrəmanı, kap�tan Fər�d Əl�yev�n 
�şığına yığışıblar. 

İşığın həm�şə bol olsun, 
Balakən... 

İlqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzet�”n�n  

bölgə müxb�r�

Bakı Balakən Bakı

İşığın bol olsun, Balakən!

Jurnalist ezamiyyətdən qayıdıb
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İnformasiya Texnologiyaları (İT) bugünün və gələcəyin ən zəruri tətbiq 
sahələridir. Prezident İlham Əliyev innovativ texnologiyaların vacibliyini dəfələrlə 
vurğulayıb. Dövlət başçısının ölkənin sürətli inkişafına yönələn yeni təşəbbüsləri 
iqtisadiyyatın dayanaqlılığına, ölkənin inkişaf strategiyasının davamlılığına və 
inklüzivliyinə, hazırkı və gələcək nəsillərin rifahına qayğının təzahürüdür.

Beynəlxalq �qt�sad� ədəb�yyatda 
“�nnovas�ya” potens�al elm�-texn�k� 
tərəqq�n�n yen� məhsul və texnolog�-
yalarda öz əks�n� tapması k�m� şərh 
olunur. Müxtəl�f al�mlər bu anlayışı 
öz tədq�qat obyektlər�ndən asılı ola-
raq təhl�l ed�rlər. Azərbaycanın da 
tərəqq�s�n�n əsasında səmərəl� və �n-
novat�v dövlət �darəç�l�y�n�n durduğu 
aşkar faktdır. 

Yen� əsr�n əvvəllər�ndən Prez�dent 

İlham Əl�yev�n dövlət �darəç�l�y�ndə 
tətb�q etd�y�, müas�r elmə əsaslanan 
texnolog�yalar hərtərə � �nk�şaf pro-
ses�n� zamanın çağırışlarına uyğun 
sürətlənd�r�b. Bu yen�lənmələr kom-
pleks şək�ldə tətb�q olunaraq, �steda-
da, gen�ş və dər�n �ntellektə, ən müa-
s�r peşə b�l�klər�nə əsaslanır. Bu gün 
Azərbaycan rəhbər� tərəf�ndən elə 
�nnovat�v platformalar yaradılıb k�, ən 
müas�r elmə əsaslanır və 2030-cu �lə 
qədər m�ll� pr�or�tetlər�n reallığından 
xəbər ver�r.

Beləl�klə, Prez�dent İlham Əl�yev�n 
gələcək �nk�şaf təmayüllər� �lə bağlı ba-
xış bucağı aydındır. Azərbaycan hazır-
da keyf�yyətcə yen� stratej� mərhələyə 
keç�d ed�r və bu dönəm üçün hərtərə � 
�nklüz�v �nk�şaf başlıca hədəfd�r.

O k� qaldı gənclər�m�z�n texnolog�ya-
lara marağına, yalnız car� baza b�l�klər� 
�lə bu sahədə �rəl� getmək mümkünsüz-
dür. ünk� da�m yen�lənən texnolog�ya-
lar zamanla �ş dünyasının ən d�nam�k 
sektoru sayılan İT üzrə kadrların fayda-
lı �ş əmsalını zə� ədə b�l�r. Buna görə 
gənclər rəqabət qab�l�yyətlər�n� artır-
maq üçün da�m öz üzərlər�ndə çalışma-
lı, məlumat bazalarını zəng�nləşd�rərək 
tərəqq� �lə ayaqlaşmalıdırlar. Ölkəm�zdə 
qısa müddətdə bu �mkanı yaradan 
təl�m mərkəzlər� də fəal�yyət göstər�r. 
Həm�n mərkəzlər�n M�crosoft mag�ne 
Academy, Autodesk, D�g�tal Market�ng 
İnst�tutu və sa�r təs�satlarla akadem�k 
partnyorluğu sayəs�ndə  gənclər�m�z 
qlobal bazarda rəqabət apara b�ləcək 
peşəkarlar k�m� yet�şd�r�l�r,  Beynəlxalq 
Sert�f�kas�ya �mtahanlarına hazırla-
nırlar. Mentor S�stem�, Onl�ne Cam-
pus formatı, Veb Proqramlaşdırma 
vas�təs� �lə zəmanətl� təhs�l modellər�  
gerçəkləşd�r�l�r.                           

Sün� �ntellekt
Elm və sün� �ntellekt texnolog�yanın 

�nk�şafı �nsanları yen� b�r mərhələyə 
çatdırdı. Bu, �ntellekt�n maşınlar 
tərəf�ndən dəq�q şək�ldə s�mulyas�ya 
olunması məqsəd�lə yaradılmış, hətta 
texnolog�yanın �nk�şafında önəml� 
yer tutan sün� �ntellektd�r. Keçm�ş�n 
q�ymətlənd�r�lməs�, toplanmış təcrübə, 
yen� texnolog�yalar yen� �mkanlar yara-
dır.

İlk dəfə 1 56-cı �ldə Con Makkart� 
tərəf�ndən �st�fadə olunmuş bu �fadən� 
�zah edən anlayışlara hələ qəd�m yu-
nan m� ər�ndə rast gəlmək olar. Era-
mızdan əvvəl 4-cü əsrdə yaşamış 
Ar�stotel sün� �ntellekt�n düşüncəs�n�n 
əsasını təşk�l edən s�llog�zm nət�cələr 
nəzər�yyəs�n�n əsasını qoymuşdur. 

Sün� �ntellekt s�stem�n xar�c� 
məlumatları düzgün şərh etmək, bu 
cür məlumatlardan öyrənmək və çe-
v�k uyğunlaşmadan �st�fadə edərək 
müəyyən məqsəd və vəz�fələrə çatmaq 
üçün əldə olunan b�l�klərdən yararlan-
maq bacarığıdır. O, �ntellektual hesab 
olunan �nsan fəal�yyət�n�n növ və ya 

proqram təm�natında modelləşd�rmə 
vəz�fələr�n� qarşıya qoyur və həll ed�r. 
Bu anlayış olduqca gen�ş sahəd�r, 
xeyl� fərql� �st�qamətlər� var. Hüquq-
mühaf�zə, hərb� sahələrdən tutmuş, üz-
tanımaya k�m� sün� �ntellektdən �st�fadə 
olunur. Müxtəl�f sahələrdə sün� �ntel-
lekt məsələlər�nə üz tutulduğundan bu 
elmə  də fərql� aspektlərdən yanaşılır. 

Sün� �ntellekt� hardasa �nsan 

zəkasının oxşarının kompüterdə s�n-
tez� k�m� başa düşmək olar. Yən�, sün� 
�ntellektə mal�k olan qurğular düşünə 
b�lən, qarşıya çıxan problem� anal�z 
edərək çıxış yolu tapan qurğulardır.

Hazırda bu texnolog�ya �nsanı tam 
əvəzləyə b�lməsə də, onun b�r çox funk-
s�yasını mən�msəy�b. Məsələn, �ndə 
sün� �ntellekt texnolog�yaları müxtəl�f 
sektorlarda, o cümlədən səh�yyə, 
təhs�l s�stem�ndə gen�ş �st�fadə olu-

nur. S�stem reg�onlarda hək�m çatış-
mazlığını aradan qaldırmağa kömək 
göstərməklə yanaşı, hətta �nsandan 
daha cəld �şləyərək müal�cə prose-
s�n� tezləşd�r�r. Bu, xüsus�lə �şə təzə 
başlayan mütəxəss�slər üçün daha 
əhəm�yyətl�d�r. Bütün bunlar göstər�r k�, 
texnolog�yada yen� �nk�şaf bəzən �nsan-
ların aylarla gördüyü b�r �ş� b�r günə və 
daha tez müddətə yer�nə yet�r�r. Təhs�l 
s�stem�ndə �sə, əldə olunmuş �nforma-
s�yanın təhl�l�ndən sonra al� məktəblər�n 
rəhbərl�y� p�s oxuyan tələbəyə 
davranışları �lə bağlı xəbərdarlıq 
olunmasına və ya un�vers�tetdən 
kənarlaşdırılmasına, yaxşı oxuyanla-
rın �sə həvəslənd�r�lməs�nə, onlar üçün 
əlavə məşğələlər�n təşk�l�nə və s. qərar 
verə b�l�r.

Düşünürük k�, sün� �ntellektdən 
�nsanları əvəz etmək yox, onların �ş�-
n� sürətlənd�rmək, asanlaşdırmaq, 
yükünü azaltmaq, səhv qərarların 
ver�lməs�ndən çək�nd�rmək, onla-
rı sığortalamaq üçün �st�fadə daha 
məqsədəuyğundur. Belə olarsa, o, 
cəm�yyət tərəf�ndən anlayışla qarşıla-
nacaq. Təbl�ğat və təşv�qatın məhz bu 
yöndə qurulmasının vac�bl�y�n� nəzərə 
çatdırmaq �stərd�k.

Al�mlər bu nət�cəyə gəl�rlər k�, 
sün� �ntellekt �nsanların r�fahının ar-
tırılmasını təşv�q etməl� və dövlət�n 
təhlükəs�zl�y�nə təhd�d yaradan 
hərəkətlərdə �şt�rak etməməl�d�r. Bun-
dan başqa, ədalətl�l�y� təm�n etməl� və 
şəxs� həyatı kənar müdax�lələrdən qo-
rumalıdır. 

Sün� �ntellekt �ş əmsalının artırıl-
masında, �stehsalatda vaxta, ener-
j� resurslarına və büdcə vəsa�tlər�nə 

qənaət etmə, qəzaların prof�lakt�ka-
sı və sa�r baxımdan əvəzolunmaz 
texnolog�yadır. Müas�r trendlərdən 
kənar qalmayan Azərbaycan da bu 
texnolog�yadan �st�fadə ed�r. Sün� �n-
tellekt�n �nk�şafı və m�ll� sün� �ntellekt 
fəal�yyət�n�n, qab�l�yyət�n�n çev�k �darə 
olunması məqsəd�lə Rəqəmsal İnk�-
şaf və Nəql�yyat Naz�rl�y�n�n nəzd�ndə 

Azərbaycan Sün� İntellekt Laborator�-
yası yaradılıb. 

K�ber tə lükəs�zl�k   
üstünlüklər və çatışmazlıqlar
Müas�r dünya öz �nk�şafında 

daha çox texnolog�yalara güvən�r. 
Bu güvənc rəqəmsal ver�lənlər�n ya-
radılmasını sürətlənd�rməkdəd�r. 
Bu gün müəss�sələr və hökumətlər 
belə ver�lənlər�n böyük b�r h�ssəs�n� 
kompüterlərdə saxlayır və şəbəkələr 
vas�təs�lə d�gər kompüterlərə 
ötürürlər. Məlumat sızması hər han-
sı b�r müəss�sə üçün b�r sıra dağıdıcı 
nət�cələrə gət�r�b çıxarar. Bu, �stehlak-
çıların və ortaqların et�madını �t�rməklə 

ş�rkət� nüfuzdan sala b�lər. 
K�ber təhlükəs�zl�k özlüyündə 

gen�ş anlayış �fadə ed�r. İnformas�-
ya texnolog�yaları təhlükəs�zl�y� və 
ya elektron məlumat təhlükəs�zl�y� 
k�m� başa düşülən bu anlayış b�r�n-
c� halda kompüterlər�n, serverlər�n, 
elektron s�stemlər�n, şəbəkələr�n və 
məlumatların xar�c� müdax�lədən, z�-
yanlı hücumlardan qorunmasını təm�n 
ed�r. 

İnsanların savadı eyn� səv�yyədə 
olmadığından, �nternet�n �mkanla-
rı �sə gen�ş olduğundan xeyl� prob-
lem ortaya çıxır. Elektron dünyamı-
zın ç�rklənməs�nə qarşı mübar�zə, 
k�ber hücumların qarşısını almaq k�m� 
problemlər b�z� düşündürür. K�m�nsə 
elektron məkanına müdax�lə, həm də 
k�ber c�nayətkarlıqdır. Bəzən b�lmədən 
özümüz də bu c�nayət�n qurbanına çev-
r�l�r�k. Məsələn, mənbəy� b�l�nməyən 
hansısa l�nkə dax�l olmaqla elektron 
v�rus daşıyıcı oluruq. Beləcə, elektron 
dünyada ətrafımızda olanlara bu v�ru-
su yayırıq. K�ber hücumçuların əsas 
məqsəd� onlara lazım� məlumatların 
əldə olunmasıdır. Azərbaycan Ordusu-
nun parlaq qələbəs� �lə başa çatmış 44 
günlük Vətən mühar�bəs� ərəfəs�ndə də 
müxtəl�f şəbəkələrdən xeyl� k�ber hü-
cumlar qeydə alınmışdı.

K�ber təhlükələr� həcm�ndən ası-
lı olmayaraq bütün sahələrə təs�r 
göstər�r. Ekspertlər�n qənaət�nə �nan-
saq, son �llərdə ən çox k�ber hücumlar 
səh�yyə, �stehsal, mal�yyə və hökumət 
sektorlarına ed�l�r. K�ber təhlükəs�zl�k 
üzrə mütəxəss�slər�n qarşısında yen� 
təhlükələr və onlarla mübar�zə üçün 
yen� yollar axtarmaq dayanır. 

Məsələ �lə bağlı qəzet�m�zə açıqla-
ma verən k�ber təhlükəs�zl�k üzrə araş-
dırmaçı Fat�mə Ab�şova bu sahən�n 
vac�bl�y�ndən söz açdı: “Özümüzü ad� 
halda necə rahat h�ss ed�r�ksə, elekt-
ron məkanda da təhlükəs�zl�y�m�z�n 
qorunması vac�bd�r. M�sal üçün, 

kompüter�m�zə yükləd�y�m�z hansısa 
məlumatın mənbəy�n� b�lməməy�m�z 
səbəb�ndən, düzgün təhlükəs�zl�k 
təcrübəs�nə əməl etməyərək 
s�stemə v�rus sala b�lər�k. Bu halda, 
�st�fadəç�lər şübhəl� e-poçt qoşmaları-
nı s�lməl�, müəyyən olunmayan USB 
drayverlər�n� qoşmamalı və d�gər va-
c�b k�ber təhlükəs�zl�k qaydalarına 

əməl etməl�d�rlər. Təcavüzkarların 
kompüterlər� və ya şəbəkələr� �darə 
etmək üçün ən çox �st�fadə etd�y� me-
todlara v�ruslar, soxulcan proqramlar, 
casus proqramlar, troyanlar və soy-
ğunçu proqramlar a�dd�r.  V�ruslar və 
soxulcan proqramlar özlər�n� çoxalda, 
fayllara və ya s�stemlərə zərər vura 
b�l�r, casus proqramlar və troyanlar �sə 
çox vaxt g�zl� məlumatların toplanması 
üçün �st�fadə olunur. Soyğunçu proq-
ram �st�fadəç�n�n bütün məlumatlarını 
ş�frələmək üçün b�r fürsət gözləy�r və 
�st�fadəç�yə g�r�ş �mkanını ger� qaytar-
maq üçün ödən�ş tələb ed�r. Z�yankar 
kod çox vaxt �stən�lmədən göndər�lm�ş 
e-poçt qoşması və ya həq�qətən z�yan-

kar proqramın faydalı ver�lənlər�n� da-
şıyan qanun� görünən b�r yükləmə yolu 
�lə yayılır”. 

Araşdırmaçı ded� k�, v�rtual dün-
ya məlumatlarımızın təhlükəs�zl�y�n� 
qorumağı b�zdən tələb ed�r. K�ber 
təhd�dlərdən müdaf�ə, məlumatların 
təhlükəs�zl�y�n�n təm�natı üçün �sə  
sahə mütəxəss�slər�nə eht�yac duyulur. 
Pandem�yanın təs�r� �lə v�rtual dünya-
ya keç�d və uzaqdan �şləmə proses� 
ş�rkətlər�n k�ber hücumlara məruz qal-
ması halını daha da artırdı. 

Azərbaycanda k�ber təhlükəs�zl�y�n 
nə dərəcədə d�qqətdə saxlanılmasına, 
bu sahədə təhs�l�n hansı vəz�yyətdə 
olmasına gəl�ncə �sə, Fat�mə xanım 
qeyd etd� k�, un�vers�tetlər�m�zdə k�-
ber təhlükəs�zl�k ayrıca �xt�sas k�m� 
tədr�s olunmur: “Əsasən, “�nformas�-
ya təhlükəs�zl�y�” �xt�sasının tərk�b�ndə 
tədr�s olunur. Burada da daha çox 
üstünlük nəzər�yyəyə ver�l�r. Nəzərə 
almaq lazımdır k�, sahə prakt�kl�y� se-
v�r, dəy�şkənd�r. Yen� v�ruslar,  elektron 
hücum metodları hazırlanır k�, onun 
da qarşısını almaq üçün qısa zaman-
da həllər tapılmalıdır. B�zdə yüksək 
səv�yyədə k�ber hücumların qarşısı-
nı ala b�ləcək kadrlar ya xar�cdə, ya 
da k�, özəl kurslarda öyrən�blər. Lak�n 
hüquq-mühaf�zə orqanlarında fəal�yyət 
göstərən yerl� �xt�saslı kadrlara rast 
gəl�n�r”.

Fat�mə xanım sonda əlavə etd� k�, 
Azərbaycanda Xüsus� Rab�tə və İnfor-
mas�ya Təhlükəs�zl�y� Dövlət X�dmət� 
yaradılıb k�, qurumun ayrıca Kompüter 
İns�dentlər�nə qarşı Mübar�zə Mərkəz� 
kompüter �st�fadəç�lər�n� təhd�d edən 
yen� zərərver�c�n�n yayılması kampa-
n�yasını aşkar etməklə məşğuldur. 
Mərkəz kompüter təhlükəs�zl�y�n�n 
təm�n ed�lməs� sahəs�ndə beynəlxalq 
təcrübən�n öyrən�lməs� və 
ümum�ləşd�r�lməs� əsasında dövlət or-
qanlarındakı �st�fadəç�lər üçün �nforma-
s�ya s�stemlər�nə qanunsuz müdax�lə 
hallarının qarşısının alınmasını təm�n 
edən ən səmərəl� proqram-aparat 
vas�tələr�n�n tətb�q�nə çalışır.  

Müas�r texnolo �yanın  
təs�rlər�

Texnolog�yanın sürətl� �nk�şafı və 
onunla sıx təmas �nsan beyn�nə təs�rs�z 
ötüşmür. Axı onun �nsanlar üçün 
müsbət cəhətlər� �lə yanaşı, mənf�lər� 
də qaçılmazdır. Bu vas�tələrdən 
həddən çox �st�fadə �sə beyn�n elektr�k 
fəal�yyət�n� və ümum� �ş�n� poza b�lər.

Müas�r texnolog�ya b�r tərəfdən 
öyrənməy� sürətlənd�rərkən, d�gər yan-
dan �ct�ma� �zolyas�ya yaradaraq, �n-
ternet asılılığına gət�r�b çıxarır. Bey�n 
təkamülünün yaşandığı dövrümüzdə 
müvə əq�yyətl� olmaq üçün, mümkün 
maneələrdən qaçmaq və bu təkamülə 
uyğunlaşmanı təm�n etmək lazım-
dır. ABŞ araşdırmaçıları b�ld�r�rlər k�, 
günümüzdə texnoloj� �nk�şaf �lə bərabər, 
beyn�m�z də daha əvvəl heç olmadığı 
b�r sürətlə təkamül keç�r�r. 

Xar�c� araşdırmaların b�r�ndə o 
da göstər�l�r k� �nternetdən �st�fadə 
edən, v�deo oyunları oynayanlar bun-
ları etməyənlərlə müqay�sədə v�zual 
məzmunu və s�mvolları daha tez qav-
rayırlar. Bu, texnolog�yanın bey�nə olan 
faydasıdır. Lak�n

Rəqəmsal texnolog�yaların 
ətraf müh�tə yaydığı şüaların bey�n 
hüceyrələr�nə zərər verməs� k�msə 
üçün s�rr dey�l. Nət�cədə ep�leps�ya 
k�m� b�r çox xəstəl�klər ortaya çıxır. 
Bəzən beyn�n elektr�k fəal�yyət� po-
zulur. Araşdırmalara �nansaq, texno-
loj� alətlər s�n�r yollarımıza da zərər 
verərək, nə qədər çox oxusaq da, az 
məlumat xatırlamağımıza səbəb olur. 
B�ld�r�l�r k�, üzər�m�zdək� c�b telefon-
larından tutmuş, d�gər böyükhəcml� 
texnoloj� alətlərdən �st�fadəyədək, gün 
ərz�ndə daha çox �nformas�yaya məruz 
qalırıq. Bu �sə d�qqət�n tez dağılmasına 
səbəb olur. D�gər tərəfdən �sə düşünü-
lür k�, texnolog�ya sayəs�ndə beyn�m�-
z�n f�z�k� quruluşu hər keçən �l dəy�ş�r. 
Bu da zamanla duyğularımıza və �nsa-
n� keyf�yyətlər�m�zə mənf� təs�r göstər�r.

Mütəxəss�slər hesab ed�rlər k�, az-
yaşlı uşaqların texnolog�ya �lə sıx bağlılı-
ğı onların bey�nlər�n�n �nk�şafına maneə 
yaradır. mum�yyətlə, �nternetdən çox 

�st�fadə edənlər b�r müddət sonra uzun 
mətnlər�, qəzetlər� oxumaqda çət�nl�k 
çək�rlər. ünk� texnoloj� alətlər əsasən 
k�ç�k məlumatlar almağı yansıdır. 

İqt�sad Un�vers�tet�n�n 
tələbəs� NASA-nın saytında 

k�bertə lükəs�zl�y�n qarşısını alıb

Azərbaycan Dövlət İqt�sad Un�-
vers�tet�n�n (UNEC) İnformas�ya 

təhlükəs�zl�y� �xt�sasının 2-c� kurs 
tələbəs� Hüseyn Qadaşov NASA-nın 
saytında xəta olduğunu aşkarlayıb. 
Bununla bağlı rəsm� şək�ldə quruma 
mürac�ət ünvanlayan Hüseyn təsd�q 
ger�dönüşü alıb.

“Xalq qəzet�” �lə f�k�rlər�n� bölüşən 
Hüseyn b�ld�rd� k�, məqsəd� �nformas�-

ya təhlükəs�zl�y�nə az da olsa, dəstək 
göstərməkd�r: “Bu mən�m tapdığım �lk 
boşluq dey�l. Bundan əvvəl də b�r sıra 
tanınmış saytların serverlər�ndə zə�f 
nöqtələr� tapmışam”.

NASA tələbən�n mürac�ət�ndən son-
ra boşluğu aradan qaldırıb. Düzəl�ş 
olmasaydı, tapılan boşluqdan �st�fadə 
�lə həssas məlumatlara y�yələnmək 
mümkün �d�. Həm�n məlumatlarda SQL 
bazası, server və drayver haqqında 
b�lg�lər əks olunmuşdu.

B�z�mlə söhbət�ndə UNEC tələbəs� 
onu da b�ld�rd� k�, bu boşluğu tapmaq 
onun 6 saat vaxtını alıb.

Texnoxəbərlər
hatsApp messencer�ndə �st�fadə-

ç�lərə qrup çatlarında zənglər� plan-
laşdırmaq �mkanı təkl�f edən funks�ya 
hazırlayır. Bu barədə “ ABeta nfo” 
portalı məlumat yayıb.

Məlumata görə, bu funks�ya �lə 
zəng�n adını, tar�x�n� və vaxtını seçmək 
mümkün olacaq. Bundan əlavə, onun 
�şt�rakçıları zəng�n yaradılması və onun 
başlanması barədə b�ld�r�şlər alacaqlar.

Yen�l�k “Andro�d”də messencer�n 
beta vers�yasında mövcud olacaq. 
Bu funks�yanın nə vaxt hər kəs üçün 

əlçatan olacağı barədə hələl�k məlumat 
ver�lm�r.

***
Azərbaycanda mübad�lə olunan 

dövlət məlumatlarının sızmadan qo-
runması üçün etransfer  alternat�v� 
yaradılan yen� share.gov.az  x�dmət� 
�st�fadəyə ver�l�b.

Bunu Xüsus� Rab�tə və İnforma-
s�ya Təhlükəs�zl�y� Dövlət X�dmət�n�n 
�darə rə�s� Tural Məmmədov x�dmət�n 
təşk�latçılığı �lə keç�r�lən “Dövlət Qu-
rumlarının İT rəhbərlər�n�n  Z�rvə 
Toplantısı”nda çıxışı zamanı dey�b.

T.Məmmədov “Görülən �şlər, 
yen�l�klər və gələcək planlar” adlı 
təqd�matında dövlət qurumlarında 
�nformas�ya təhlükəs�zl�y�n�n təm�n� 
�st�qamət�ndə görülən �şlərdən, qar-
şısı alınmış k�berhücumlardan, yen� 
k�bertəhd�dlər və onlarla e ekt�v 
mübar�zə üçün atılmış addımlar-
dan, dövlət qurumlarının �nforma-
s�ya təhlükəs�zl�y� �st�qamət�ndək� 
fəal�yyət�nə a�d q�ymətlənd�rmə meyar-
larından və stat�st�k göstər�c�lər�ndən 
danışıb.

O, həmç�n�n tədb�r �şt�rakçıla-
rına Xüsus� Rab�tə və İnformas�ya 
Təhlükəs�zl�y� Dövlət X�dmət�n�n dövlət 
qurumlarının �st�fadəs� üçün hazırladı-
ğı yen� platformalar  k�bertəhd�dlərlə 
daha e ekt�v mübar�zə üçün qurulmuş 
yen� nəs�l SOC s�stem�, yen� elekt-
ron poçt x�dmət� və onun �mkanları, 
gen�şlənən və dayanıqlılığı artırılan 
AzStateNet  şəbəkəs� və Avropanın 
Open CS RT Foundat�on  təşk�latı �lə 

b�rgə �şlənm�ş SİM3  lay�həs� barədə 
məlumat ver�b.

Dünyanın ən sürətl� l�ft�
�n�n Quançjou şəhər�ndə 

Mal�yyə Mərkəz�n�n b�nasında çalı-

şan z�yarətç�lər və �şç�lər mərtəbələr 
arasında hərəkət edərkən çox vaxt 
�t�rməyəcəklər.

Sınaq zamanı l�ft dəq�qədə 1260 
metr (saatda 76 k�lometr) sürətlə b�na-
nın b�r�nc� və 5-c� mərtəbələr� arasın-
dakı məsafən� (440 metr) 43 san�yəyə 
qət ed�b.

L�ft�n belə yüksək hərəkət sürət� 
yen� elektr�k da�m� maqn�tl� s�nxron 
mühərr�klər�n və b�r sıra d�gər �nnova-
t�v texnolog�yaların, o cümlədən daha 
�ncə və möhkəm kabellər�n, bütün �n-
formas�ya axınını qəbul etməyə və 
emal etməyə qad�r olan kompakt �ntel-
lektual �darəetmə s�stem�n�n �st�fadəs� 
nət�cəs�ndə əldə ed�l�b.

Bundan əlavə, yen� s�stem 
fövqəladə əyləc zamanı yüksək tem-
peratura tab gət�rə b�lən yüksək per-
formanslı əyləclər �lə təch�z olunub. 
L�ft vaqonu təzy�q kompensas�yası s�s-
tem� �lə təch�z ed�l�b k�, bu da yüksək 
sürətlə enmə və ya qalxma zamanı 
sərn�ş�nlər�n qulaqlarını tıxanmamağa 
�mkan ver�r.

Səh�fən� hazırladılar:  
Əl� NƏCƏFXANLI ,  

 R�zvan FİKRƏTOĞL , 
“Xalq qəzet�”

Azərbaycan – innovasiyalar məkanı
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“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”  
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

 B�b�heybət əm� Təm�r� avodu üçün pas təm�zləyən avadanlığın 
və avadanlığın eht�yat h�ssələr�n�n satın alınması məqsəd�lə

MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Müsab�qədə �şt�rak etmək �stəyən 

şəxslər .asco.az səh�fəs�nə dax�l ol-
maqla elanlar bölməs�ndən əlavə sənədlər� 
və ətra ı məlumat əldə edə b�lərlər. Mürac�ət 
üçün son müddət 17 fevral 2023-cü �l saat 
17.00-dəkd�r.

Sənədlər Azərbaycan d�l�ndə, 2 nüsxədə 
(əsl� və surət�) tərt�b olunmalıdır (xar�c� 

d�ldək� tender təkl� ər� Azərbaycan d�l�nə 
tərcümə ed�lməl�d�r).

Göstər�lən vaxtdan gec təqd�m olunan 
zər ər açılmadan ger� qaytarılacaqdır.

Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00,  
dax�l�- 1047.

nvan- Bakı şəhər�, M�kayıl Useynov 
küçəs� 2.

“Sumqayıt Sənayetikinti Avtonəqliyyat” ASC  
Səhmdarlarının Nəzərinə!

2    mart  2023-cü �l  saat 11.00-da 
cəm�yyət�n Sumqayıt şəhər�, İnşaatçı-
lar qəsəbəs�ndə yerləşən �nz�bat� b�na-
sında  səhmdarların �ll�k ümum� yığıncağı 
keç�r�ləcəkd�r.

YIĞINCAĞIN GÜNDƏLİYİ:
1. “Sumqayıt Sənayet�k�nt� Avtonəql�yyat” 

ASC-n�n �darə heyət�n�n 2022-c� �l�n yekunları 

və 2023-cü �ldə görüləcək �şlər� haqqında he-
sabatı.

2. Müşah�də şurasıının hesabatı.
3. Mal�yyə-təft�ş kom�ss�yasının hesabatı.
4. 2022-c� təsərrüfat �l�n�n balansı, hesa-

batların təsd�q ed�lməs� və  xal�s mənfəət�n 
bölüşdürülməs�.

İdarə heyət�

Yaşadığımız ərazidə hündürmərtəbəli binalardan 
mənzil almamışdan qabaq həmin binaların möhkəmliyi, 
zəlzələyə nə dərəcədə davamlı olması və s. məsələlər bizi 
hər zaman düşündürür. Lakin bu cür yaşayış binalarının 
yüksək standartlara cavab verib-verməməsi bəzən şübhə 
doğurur. 

Bəs necə olur k�, d�gər ölkələrdə güclü zəlzələ baş verd�y� za-
man b�r çox yaşayış b�naları çökür və  �nsanlar həlak olur. Yapo-
n�yada �sə �ntens�v olaraq baş verən təb�� fəlakətlər zamanı heç 
b�r dağıntı və tələfat baş verm�r. Səbəb �sə çox sadəd�r.

Yapon�ya hökumət� hələ, 1 5-c� �ldə 6 m�n adamın öldüyü 
“Kobe” zəlzələs�ndən dərs alaraq, buna qarşı xüsus� tədb�rlər 
görməyə başladı. Ölkədə  t�k�nt� qaydaları sərtləşd�r�ld�. Bu 
sahəyə nəzarət edən qurumlar b�naların yüksəkl�y�n� nəzərə ala-
raq, bütün çoxmərtəbəl� t�k�l�lərə zəlzələdən qoruma s�stem�n�n 
tətb�q�n� təm�n etd�lər və hazırda bununla bağlı heç b�r t�k�l�yə əsla 
güzəşt olunmur. Həmç�n�n üç və daha az mərtəbəl� b�nalarda da  

d�varlar güclənd�r�l�r və b�nanın bünövrəs�nə  müəyyən qalınlıqda 
lövhələr yerləşd�r�l�r. 

Yapon�ya hökumət� t�k�nt� mühənd�sl�y� üzrə dünya l�der�d�r.  
Ölkən�n �nşaat sektoruna nəzarət edən qurumlar  alçaq, orta  
hündürlüklü və hündür b�nalara ayrı-ayrı qaydalar tətb�q ed�r. 

Göydələnlər �sə  ölkən�n ən yüksək səv�yyəl�  �nşaat 
mühənd�slər� tərəf�ndən hazırlanan yen� texnolog�yalar əsasında 
qurulur. Belə k�, göydələnlər�n t�k�nt�s�ndə b�nalarla yer üzünün 
əlaqəs�n� kəsən döşəmə �lə təcr�d texn�kasından �st�fadə olunur. 
B�nanın bünövrəs�nə kauçukdan hazırlanan buferlər yerləşd�r�l�r 
və bunlar b�nanın t�trəmək əvəz�nə, yer�ndə yellənməs�n� təm�n 
ed�r. B�nanın skelet�nə yerləşd�r�lən s�l�ndr şəkl�ndək� h�dravl�k 
tellər sayəs�ndə də, yellənən zaman b�na bünövrə �lə  b�rl�kdə 
hərəkət ed�r və beləl�klə dağılmanın qarşısı alınır.

ox hündür b�naların zəlzələyə dayanıqlı ola b�lməs�n�n əsas 
şərt� �sə  bu t�k�l�lər�n hədd�ndən artıq elast�kl�yə mal�k olmasıdır. 
Yapon�yadakı göydələnlər zəlzələ anında �k� �st�qamətə doğru ən 
azı 3 metr ged�b-gələ b�lmək potens�alına mal�kd�rlər. Hündür b�-
nalarda tətb�q olunan ən �nk�şaf etm�ş üsullardan b�r� də b�nanın 
bünövrəs�ndə neftlə doldurulmuş buferlərdən �st�fadə ed�lməs�d�r. 
Yapon�yanın paytaxt şəhər� olan Tok�onun ən yüksək b�nala-
rından b�r�  240 metrl�k “Roppong� H�lls Mor� To er”də neftlə 
doldurulmuş buferlərdən �st�fadə ed�l�b. Bu da təhlükə zamanı 
s�lkələnmən� əks �st�qamətə doğru apararaq zəlzələn�n ş�ddət�n� 
azaldır.

F�dan HÜQ QQIZI, “Xalq qəzet�”

...1965-ci il idi. Kənddə bir neçə yerə, hətta bəzi qoz və 
şabalıd ağaclarına da elan yapışdırmışdılar: “Bazar günü axşam 
kolxoz idarəsinin həyətində “Ögey ana” filmi göstəriləcək”. Klub 
olmadığından kino açıq havada  göstərilməli, deməli, seans   havanın 
tam qaralmasından sonra başlamalı idi. Ona görə də bizə – uşaqlara 
bilet vermədilər. Amma biz– üç-dörd uşaq idarənin həyətindəki 
alça ağacına dırmaşaraq, uzaqdan da olsa, kinoya baxdıq. Əsərin 
mahiyyətini anlayacaq qədər yaşımız yox idi. Oradakı ”Kəndimiz” 
mahnısını sevməyə və dərhal zümzümə etməyə isə gücümüz 
çatmışdı: 

Quşlar, quşlar, nə gözəl oxuyur, 
Bəh-bəh, bəh-bəh, nə gözəl oxuyur.

***
...1 3-cü �ldə atam soruş-

du k�, rad�oda �şləd�y�n müddətdə 
art�stlərdən, yazıçılardan k�m�nləsə 
görüşmüsənm�

Ded�m:  Ötən həftə “Ögey ana” 
k�nosunun bəstəkarı �lə görüşüb 
müsah�bə almışam. 

O anda elə b�l k�, atam uşaq �d�, 
mən �sə böyük. K�ş� mən�m Tof�q 
Qul�yevlə görüşməy�mə necə sev�-
n�rd�...

***
Tof�q Qul�yev� teleş�rkət�n 

həyət�ndə gördüm və xah�ş etd�m 
k�, stud�yaya gedək, beş dəq�qəl�k 
söhbət�m�z� yazım. Razılaşma-
dı k�, bura b�r mahnının lentə ya-
zılması üçün gəl�b, rad�o üçün 
müsah�bə də versə, yers�z olar  
(O, özünün də, yaradıcılığının da 
təbl�ğ olunmasına qət�yyən çalışmır-
dı).

B�r də xah�ş etd�m və ded�m k�, 
cavan jurnal�stəm, səs�n� yazmaq 
şöbəm�zdə mənə böyük üzağlı-
ğı gət�rəcək. Elə b�l, k�ş� kövrəld� 
və  “Gedək, yazaq”  ded�.  Yaş-
lı həmkarlarım mənə o boyda 
bəstəkarı necə d�lə tutmağıma görə 
q�btə etd�lər.

***
Rad�onun Mus�q� Baş Re-

daks�yasının baş redaktoru Hacı 

Məmmədov b�r gün məndən Tof�q 
Qul�yevlə necə qohum olduğumu 
soruşdu. Heç b�r qohumluğumuz 
yoxdur, o, bakılıdır, mən qutqaşen-
l�  deyə cavab verd�m. Ded�, bü-
tün ver�l�şlərdə səslənd�rmək üçün 
Tof�q müəll�m�n mahnılarını s�far�ş 
ver�rəm, elə b�l�r yaxınlığımız var. 

***
O vaxt Bəstəkarlar İtt�faqı  

müvəqqət� olaraq “Səadət” sarayının 
yanında, köhnə b�r b�nada fəal�yyət 
göstər�rd�. Növbət� müsah�bə üçün 
İtt�faqın b�r�nc� kat�b� Tof�q Qul�ye-
v�n �ş otağına getm�şd�m. Mus�q�-
s�n� yazdığı “Bəxt�yar” f�lm�n� yada 
saldım və onun mahnılarını Rəş�d 
Behbudovun necə ürəkdən oxudu-
ğunu xatırlatdım. Əlavə etd�m k�, 
Rəş�d Behbudov hər bəstəkarın yen� 
əsər�n� oxumur. 

Açıq şək�ldə söhbət� dəy�şd�:  
 M�kayıl Abdullayev danışır k�, Dehl� 

şəhər�n�n  mer� mən� şəhər�n ən bö-
yük meydanına toplaşmış m�nlərlə 
adama təqd�m etd�:  Camaat, 
mən�m qonağım Azərbaycandan 
gəl�b. 

Meydandan  möcüzəl� b�r al-
qış dalğası keçd�. Mer əlavə 
etd�:  B�l�rs�n�z qonağımız mənə 
Azərbaycandan nə gət�r�b  O mənə 
Rəş�d Behbudovun salamlarını 
gət�r�b.

Meydanda bayaqkından on qat 
artıq alqış dalğası yarandı və... 
keçməd�. 

Rəş�d belə sənətkardır. 

***
2013-cü �ldə mənə “Jurnal�stlər 

şəhərc�y�”ndə mənz�l verm�şd�lər. 
Oradan  �şə gələndə “Dövlət bayra-
ğı” meydanının yanında avtobusdan 
düşüb Bülbül prospekt�nə p�yada 
gəl�rd�m. ünk� həm “Azneft” mey-
danında, həm də  köhnə “Sadko” 
kafes�nə uzanan yolun yanında �şıq 
d�rəklər�ndə quraşdırılmış  xüsus� 
rad�olarda görkəml� sənətkarların 
�fasında lentə alınmış möhtəşəm 
retro mahnılar səslənd�r�l�rd�. Tof�q 
Qul�yev�n Rəş�d Behbudovun �fasın-
da lentə alınmış “Bakı”, “Qızıl üzük” 
və “Sənə də qalmaz” mahnılarına 
həm “Azneft”də qulaq asırdım, həm 
də sonrakı d�rəklər�n yanında. 

***
... 2003-cü �ldə  50 yaşım 

münas�bət�lə məndən müsah�bə 
götürən jurnal�st qız soruşmuşdu: 

 Sevd�y�n�z �lk mahnını xatırlayırsı-
nızmı   

 “Ögey ana” f�lm�ndək� İsmayılın 
oxuduğu “Kənd�m�z” mahnısı de-
m�ş və həm�n mahnını jurnal�st qız 
üçün zümzümə etm�şd�m.

***
B�r dəfə görkəml� bəstəkar, 

köhnə dostum Tof�q Bakıxanov-
dan soruşdum k�, nə üçün adını 
çəkməd�y�m  bəz�  mus�q� xad�mlər� 
b�r-b�r�ylə yola getm�rlər  Tof�q 
müəll�m təəssü ə ded� k�, o xas�yyət 
mus�q� xad�mlər�n�n hamısında var. 

Və dərhal əlavə etd� k�, adaşım Tof�q 
Qul�yevdən başqa. 

***
B�r dəfə Tof�q Qul�yevə ded�m k�, 

mən onu tez-tez “Bakı” mehmanxa-
nasının yanında, əcnəb� adamlarla 
görürdüm. Ded�, Bəstəkarlar İtt�faqı-
nın rəhbərl�y�ndə təms�l olunduğuna 
görə (O, uzun müddət İtt�faqın kat�b� 
və b�r�nc� kat�b� vəz�fələr�ndə çalış-
mışdı) Azərbaycana gələn əcnəb� 
mus�q�ç�lər�n qəbul ed�l�b yola salın-
masında həm�şə �şt�rak ed�b. Həm�n 
qonaqları �sə  çox vaxt paytaxtımı-
zın adını daşıyan mehmanxanaya 
gət�r�b k�, təəssüratlarının üstündə 
“Bakı” sözü də olsun.  

***
Dünən yenə də Tof�q Qul�yevlə 

məhz “Bakı” mehmanxanasının 
yer�ndə görüşdük. Amma o, ağ 
mərmərdən yonulmuş heykəl �d�, 
mən �sə xat�rələr�n əs�nt�s�ndən 
donmuş canlı heykələ dönmüşdüm. 
Onu heykəltəraş Tural Rzaqul�yev 
təzəcə daşa döndərm�şd�, mən �sə 
çoxdan beləyəm.

Hər halda,  ağappaq daşla, hansı-
sa yen� mahnının nəqəratını f�k�rləşən 
görkəml� bəstəkarla ... yox, danışma-
dıq, mən danışdım. O �sə yenə də 
ənənəv�, bundan sonra əbəd� olacaq 
pozasında “qulaq asırdı”. 

İtt�faq MİRZƏBƏYLİ,   
“Xalq qəzet�” 

Jurnalistikamızın ağsaqqalı 
“Xalq  Mətbuat Mərkəzi”ndə tanınmış qələm sahibi, Əməkdar jurnalist İttifaq 

Mirzəbəylinin anadan olmasının 70 illiyinə həsr edilmiş yubiley tədbiri keçirilib.

1 53-cü �l fevralın 10-da Qəbələdə dün-
yaya göz açmış, 43 yaşı tamam olan gündə 
�sə artıq “b�şm�ş” b�r jurnal�st k�m� “Xalq 
qəzet�” redaks�yasında �şə götürülmüş İtt�faq 
M�rzəbəyl� düz 27 �ld�r k�, burada gəncl�k əzm� 
�lə çalışır. Yaşının 70-� haqlamasına baxma-
yaraq, qəzet�n s�yasət şöbəs�nə bacarıqla 
rəhbərl�k ed�r və gənclərə şəxs� nümunəs� �lə 
fərqlən�r.  

“Xalq qəzet�”n�n baş redaktoru, Əməkdar 
jurnal�st Ə atun Amaşov tədb�rdə yub�lyara  
ən xoş arzularını çatdıraraq onun peşəkar, 
vətənpərvər, dövlətsevər b�r pub-
l�s�st k�m� örnək keyf�yyətlər�ndən 
söz açdı. Neçə �l öncə İtt�-
faq müəll�m�n Bakıdakı “Hyatt 
Regency” otel�n�n konfrans 
zalında Avropadan gəlm�ş 
nümayəndələr�n qarşısında 
bəz� öyrəd�lm�ş “tutuquşu”ların 
Azərbaycan rəhbərl�y�n� haqsız 
tənq�d etməs�nə dözməyərək, 
necə alovlu çıxış etd�y�n�, hədyan 
d�llər� ədalətl� arqumentlər�lə sus-
durduğunu və həq�qət nam�nə əsl 
jurnal�st obyekt�vl�y� göstərd�y�n� 
xatırladı. “Xalq qəzet�”ndən 
öncə Azərbaycan rad�osunda 
çalışarkən onun aparıcısı olduğu 
səhər ver�l�şlər�ndək� vətəndaş 
mövqey�n�n d�nləy�c�lər arasında 
yüksək dəyər qazandığını və çox 
populyar olduğunu qeyd etd�.

İtt�faq M�rzəbəyl�yə Mədən�yyət İşç�lər� 
Həmkarlar İtt�faqı Respubl�ka Kom�təs�n�n 
fəxr� fərmanı, redaks�yanın pul mükafatı və 
həd�yyəs� təqd�m olundu.

Mətbuat Şurasının sədr� Rəşad Məc�d 
“Xalq qəzet�”n�n mətbuatımızdakı aqman 
rolundan danışdı, burada çalışdığı dövrü 

yada saldı və 10 �l öncə İtt�faq M�rzəbəyl� �lə 
b�rl�kdə xar�c� səfərdə olduğunu söyləd�, onu 
“klass�k” və “Qobustan qayası” adlandıraraq, 
gözəl məsləkdaş k�m� səc�yyələnd�rd�. Yub�l-
yara Mətbuat Şurasının təbr�k lövhəs�  pla-
ket�n� təqd�m etd�. 

İş yoldaşları Qüdrət P�r�yev, Tah�r 
Rüstəmov, İlqar Həsənov, Rəf�qə Əsgərova, 
Məsa�m Abdullayev, Qəzənfər Qasımov 

və Əl�q�smət Bədəlov yub�lyarla bağlı ürək 
sözlər�n� söyləd�lər, ona yen� uğurlar d�ləd�lər.

Sonda çıxış edən İtt�faq M�rzəbəyl� qa-

zandığı uğurlara görə ustadı olmuş qələm 
sah�blər�n�n ruhlarına borclu olduğunu 
söyləd�, yaradıcı kollekt�və m�nnətdarlığını b�l-
d�rd� və bundan sonra da m�ll� mətbuatımızın 
�nk�şafı nam�nə əl�ndən gələn� edəcəy�nə söz 
verd�.

Ə.ƏLİYEV, “Xalq qəzet�” 

İttifaq Mirzəbəyli – 70Ağappaq daş idi, 
amma... danışdıq 
Bəstəkar Tofiq Quliyevin abidəsi önündə xatırladıqlarım

Şəhadət barmağının akkordları
Qəti qənaətimdir: əgər o, bəstəkar 
olsaydı, indi neçə-neçə mahnının, 
prelyudanın,  kantatanın, simfoniyanın 
müəllifi idi. 

...Onun əvvəl qələmlə, sonra klav�atu-
ranın sümük d�llər� �lə gündəl�k təmasdan 
codlaşmış sağ əl�n�n şəhadət barmağı �y�r-
m� �ldən çoxdur solo �fa ed�r. Kənardan tək 
barmağın hansı lad üzər�ndə gəz�şmələr 
etd�y�, �ç�ndən gələn melod�yanın part�tu-
rada necə toplanması h�ss olunmur. Bu re-
pet�s�yanın son məhsulu “Xalq qəzet�”n�n 
növbət� nömrəs�ndə d�nləy�c�-oxucunun p�ş-
vazına gəl�r. Yən�, dünənk� solo �fa gündəl�k 
qəzet�m�z�n çoxsaylı �mzalarına qoşulub, 
artıq s�mfon�k orkestr�n �fasında bomondun, 
�ct�ma�yyət�n zövqünü oxşayır.   

Ömrü boyu de-major notlara köklənən 
səm�m�, �ncə qəlb�ndən həm�n şəhadət bar-
mağına süzülüb gələn akkordlar onlarca k�-
tabında, m�nlərlə məqaləs�ndə, şe�r�ndə pol�-
fon�k coşqu �lə səslənməkdəd�r. 

...B�z onunla b�r otaqda əyləş�r�k, həmkar 
k�m� tanışlığımız təzəd�r. Və həftən�n beş 
günü günortaya qədər p�ano-klav�aturanın 
d�llər� üzər�ndə tıqqıldayan tək barmağın sa-
h�b�, 70 yaşının gət�rd�y� sev�nc�nə şər�k ol-
duğumuz İtt�faq M�rzəbəyl� cavanlığında “Şur 
Şahnaz” oxuyurmuş.  

Dörd barmağını qatlayıb, melod�k 
şəhadət barmağı �lə yorulmadan yazan, s�-

yas� şərhlər� ən yüksək oktavada avazlanan 
peşəkarın ürəy� çox yuxa �m�ş. O günlər� 
qəml� aşıq mus�q�s�n�, havacatı d�nləyəndən 
sonra əməll�-başlı kövrəlm�şd�... 

...Bundan sonrakı həyatınızda yalnız r�t-
m�k-poz�t�v mus�q�yə kövrələs�n�z, yetm�ş�nc� 
akkorddan sonrakı uzun və sağlam ömür yo-
lunuza d�r�jor çubuğu k�m� tuşlanan şəhadət 
barmağınız �sə heç vaxt təbdən və kökdən 
düşməs�n, M�rzəbəyl�      

İ.HƏSƏNQALA,  “Xalq qəzet�”

İttifaq Mirzəbəylinin 70 illiyinə qısametrajlı prelyuda 

Zəlzələyə davamlı binalar – 
Yaponiya təcrübəsi 

Son sutkada Azərbaycanda COVID-19 
infeksiyasına 21 yoluxma faktı qeydə alınıb

Son sutkada Azərbaycanda yeni növ 
koronavirus (COVID-19) infeksiyasına 
21 yoluxma faktı qeydə alınıb, 22 nəfər 
müalicə olunaraq sağalıb.
Naz�rlər Kab�net� yanında operat�v 

qərargahdan ver�lən məlumata görə, anal�z 
nümunələr� müsbət çıxan 1 nəfər vəfat ed�b.

İnd�yədək ölkədə ümum�l�kdə 828 m�n 
1 5 nəfər�n koronav�rus �nfeks�yasına yo-
luxması faktı müəyyən ed�l�b, onlardan 817 
m�n 44 nəfər müal�cə olunaraq sağalıb, 10 
m�n 8 nəfər vəfat ed�b. Akt�v xəstə sayı 153 
nəfərd�r.

Son sutkada yen� yoluxma hallarının 
müəyyənləşd�r�lməs� �lə əlaqədar 80, bu 
günə qədər �sə, ümum�l�kdə, 7 m�lyon 503 
m�n 34 test �cra olunub. 

“Xalq qəzet�”
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 Fevralın 11-də
 Bakıda və Abşeron yarımadasın-

da dəy�şkən buludlu olacağı, arab�r tutula-
cağı, əsasən yağmursuz keçəcəy� gözlən�l�r. 
Gecə və səhər bəz� yerlərdə duman olacaq. 
Cənub küləy� əsəcək. Gecə 1° şaxtadan 2°-
dək �st�, gündüz 3-6° �st� olacaq. Atmosfer 
təzy�q� normadan yüksək 777 mm c�və sü-
tunundan 773 mm c�və sütununa enəcək, 
n�sb� rütubət 60-70 fa�z olacaq. 

 Naxçıvan şəhər�, Culfa, Ordubad, 
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Arab�r duman 
olacaq. Şərq küləy� əsəcək. Gecə 7-12° 
şaxta, gündüz 0-5° �st� olacaq. Gecə yollar 
buz bağlayacaq.

 Xankənd�, Şuşa, Xocalı, 
Xocavənd, Ağdam, həmç�n�n Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lak�n gecə və səhər bəz� yerlərdə 
az qar yağacağı eht�malı var. Arab�r duman 

olacaq. Şərq küləy� əsəcək. Gecə 7-12°, 
gündüz 0-5° şaxta olacaq. Gecə və səhər 
yollar buz bağlayacaq.

 Şərq� Zəngəzur: Cəbrayıl, 
Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəng�lan ra-
yonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lak�n gecə və səhər bəz� yerlərdə az qar 
yağacağı eht�malı var. Arab�r duman ola-
caq. Şərq küləy� əsəcək. Gecə 7-12°, dağlıq 
əraz�lərdə 15-17°, gündüz 0-5° şaxta ola-
caq. Gecə və səhər yollar buz bağlayacaq.

 Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Füzul� rayonlarında əsasən yağmur-
suz keçəcək. Lak�n gündüz bəz� dağlıq 
əraz�lərdə az qar yağacağı eht�malı var. 
Bəz� yerlərdə duman olacaq. Şərq küləy� 
əsəcək. Gecə 0-5° şaxta, gündüz 3-7° �st� 
olacaq. Gecə və səhər yollar buz bağlaya-
caq.

 Balakən, Zaqatala, Qax, Şək�, 
Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, 
S�yəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, 
Qusar rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lak�n gecə bəz� yerlərdə qar ya-

ğacağı eht�malı var. Arab�r duman olacaq. 
Şərq küləy� əsəcək. Gecə 3-8° şaxta, gün-
düz 2° şaxtadan 3°-dək �st�, dağlarda gecə 
13-18°, gündüz 5-10° şaxta olacaq. Gecə 
və səhər yollar buz bağlayacaq.

 M�ngəçev�r, Yevlax, Göyçay, 
Ağdaş, Kürdəm�r, İm�şl�, Ağcabəd�, 
Beyləqan, Sab�rabad, B�ləsuvar, Saatlı, 
Ş�rvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala ra-
yonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lak�n gecə bəz� şərq rayonlarında az yağın-
tılı olacağı eht�malı var. Arab�r duman ola-
caq. Şərq küləy� əsəcək. Gecə 3° şaxtadan 
2°-dək �st�, gündüz 2-7° �st� olacaq. 

 Masallı, Yardımlı, Ler�k, Lənkəran, 
Astara rayonlarında əsasən yağmur-
suz keçəcək. Lak�n gecə və axşam bəz� 
yerlərdə arab�r yağıntılı olacağı, qar yağa-
cağı gözlən�l�r. Arab�r duman olacaq. Şərq 
küləy� əsəcək. Gecə 3° şaxtadan 2°-dək 
�st�, gündüz 3-6° �st�, dağlarda gecə 5-10°, 
gündüz 0-4° şaxta olacaq. Gecə və səhər 
dağlıq əraz�lərdə yollar buz bağlayacaq.

Moldovada baș nazir istefa verib 
TASS-ın yaydığı məlumata görə, Mol-

dova hökumət�n�n başçısı Natal�ya Qavr�-
l�tsa �stefa ver�b. Moldovadan yayımlanan 
d�gər xəbərə görə, Rus�ya səf�r� Moldova 
Xar�c� İşlər Naz�rl�y�nə çağırılıb. Bu barədə 
Moldova XİN-dən b�ld�r�l�b. Buna səbəb 
Rus�yanın Moldovanın hava məkanını 
pozmasıdır.

Qeyd edək k�, bu gün Rus�yanın Uk-
raynaya atdığı raketlərdən b�r� Moldova-
nın hava məkanına dax�l olub. Moldova 
Müdaf�ə Naz�rl�y� məlumatı təsd�qləy�b. B�l-
d�r�l�b k�, durum d�qqətlə �zlən�l�r. Həmç�n�n 
Rus�yanın bu addımı qət�yyətlə p�slən�l�b.

Hava proqnozu

2023-cü �l üçün abunə 
yazılışı kampan�yasını 

davam etd�r�r!
Abunə respubl�kanın bütün poçt şöbələr� və mətbuat 

yayımı �lə məşğul olan f�rmalar tərəf�ndən aparılır.

Qəzetə abunə yazılmaq üçün aşağıda göstər�lən 
mətbuatyayımı qurumlarına mürac�ət etmək olar. 

1. “Azərpoçt” MMC (012)-598-49-55, (051)-225-02-13.
2. “Qaya” f�rması (012)-566-77-80, (050)-214-40-53.
3. “Azərmətbuatyayımı” ASC (012)-440-16-26.
4. “SƏMA-M” MMC (012)-594-02-52, (050)-333-69-69.
5. “ZİYA” LTD (012)-497-76-96, (050)-306-77-44.
6. “PRESSİNFORM” MMC (012)-598-49-52, (050) -456-08-35.

1 �ll�k – 124.80 (yüz �y�rm� dörd manat səksən qəp�k) manat.

6 aylıq – 62.40 (altmış �k� manat qırx qəp�k) manat. 

3 aylıq – 31.20 (otuz b�r manat �y�rm� qəp�k) manat. 

OXUCULARIN NƏZƏRİNƏ!
“Xalq qəzeti”

Hörmətl� abunəç�lər!

Abunə yazılışı �lə əlaqədar hər hansı b�r 
problemlə rastlaşsanız (012)-498-85-29 nömrəl� 

telefonla əlaqə saxlaya b�lərs�n�z.

Hörmətl� oxucular!
ABUNƏ YAZILMAĞA TƏLƏSİN!

“10 il sonra Marsa...”
“SpaceX”in qurucusu İlon Mask deyib ki, yaxın 10 il ərzində insanlar 

“Qırmızı planet”, yəni Marsın səthinə enə biləcəklər. “Etiraf edirəm, mən 
optimistəm, inanıram ki, Marsa insanların enməsi mümkündür və bu, çox 
güman 10 ildən sonra mümkün olacaq”, – deyə o bildirib.

İlon Mask “SpaceX” ş�rkət�n�n 
Marsa uçuşlar üçün nəzərdə tutul-
muş, 100 nəfər tutumuna mal�k və 
təkrar �st�fadə ed�lə b�lən “Starsh�p” 
gəm�s�n�n bunun üçün hazırlandığını 
qeyd ed�b. Bu günə qədər “Starsh�p” 
protot�plər� b�r neçə sınaq uçuşu ed�b 
və Yerə qayıdıb. Lak�n �nd�yədək bü-
tün sınaqlar yalnız Yer atmosfer�ndə 
aparılıb.

Telefon zəlzələ xəbərdarlığı edir...
Son günlər qardaş Türkiyədə baş verən zəlzələlər diqqətimizi təbii 

fəlakətlərdən mümkün qədər xilas olmağın və hadisələrdən az zərərlə 
çıxmağın yollarını axtarmağa yönəldib.

Zəlzələ seysm�k had�səd�r 
və öncədən yeraltı təkanlardan 

məlumatlı olmaq sırav� �nsanlar 
üçün çət�n məsələd�r. Lak�n  andro�d 
telefonlarda zəlzələ xəbərdarlığı 
funks�yası var k�, çoxumuz bundan 
xəbərs�z�k. Bu x�dmət� akt�v etd�kdə 
zəlzələdən b�r neçə dəq�qə öncə 
baş verən yeraltı təkanın təqr�b� 
gücü və olduğunuz yerdən nə qədər 
məsafədə baş verd�y� haqqında 
məlumat əldə etmək olar.

Kamran Əl�yev 
“Sumqayıt”da

“Sumqayıt”  klubu daha b�r futbol-
çunu heyət�nə cəlb ed�b.

Bu barədə komandanın sos�al 
şəbəkə hesabında paylaşım ed�l�b. B�l-
d�r�l�r k�, son olaraq Rus�yanın “Arsenal” 
(Tula) klubunda çıxış etm�ş Kamran 
Əl�yevlə �k�  �l yarımlıq  müqav�lə bağ-

lanıb. İy�rm� dörd yaşlı azərbaycanlı 
futbolçu “Sumqayıt” futbol klubunun 
heyət�ndə “23” nömrəl� forma �lə çıxış 
edəcək.

Qeyd edək k�, Rus�yanın “X�mk�” 
klubunun yet�rməs� olan Kamran Əl�yev 
karyerası ərz�ndə “SKA Xabarovsk” və 
“Arsenal” (Tula) komandalarında da çı-
xış ed�b. Kamran, həmç�n�n 21 yaşadək 
futbolçulardan �barət m�ll� komandamı-
zın heyət�ndə 2 oyun keç�r�b.

Ayan l�derl�y� davam etd�r�r
Qadın şahmatçılar arasında 

Azərbaycan çemp�onatında 6-cı tu-
run görüşlər� keç�r�l�b.

Azərbaycan Şahmat Federas�yasın-
dan aldığımız məlumata görə, hesabat 
turunda yeganə heç-heçə Ləman Ha-
cıyeva və Xanım Balacayeva arasında-
kı görüşdə qeydə alınıb. Yarışın l�der� 
Ayan Allahverd�yeva 6-cı turda Zeynəb 
Məmmədyarovanı məğlub ed�b. Qara 
f�qurlarla oynayan ötən �l�n Azərbaycan 
çemp�onu Gövhər Beydullayeva  Xəyalə 
Abdullanı məğlub ed�b. 

Türkan Məmmədyarova Nərm�n Ab-
d�novaya, debütant Nurtan Nur�yeva �sə 
Səb�nə İbrah�movaya uduzub. Gülnar 
Məmmədova bu tur �st�rahət ed�b.

Qeyd edək k�, 6 turdan sonra 
akt�v�ndə 4,5 xalı olan Ayan Allahverd�-
yeva b�r�nc� p�llədə qərarlaşıb. L�derdən 
yarım xal ger� qalan Gövhər Beydulla-
yeva �k�nc� sırada qərarlaşıb. Hərəyə 
3,5 xalı olan Səb�nə İbrah�mova və Xa-
nım Balacayeva müvaf�q olaraq 3-4-cü 
yerlər� bölüşdürür.

Ölkə çemp�onatına fevralın 14-də 
yekun vurulacaq.

Ustad dərs� 
Azərbaycan Cüdo Federas�ya-

sının təşəbbüsü �lə ölkəm�zə səfər 
edən Beynəlxalq Cüdo Federas�yası 
(BCF) Akadem�yasının ekspertlər� 
yen�yetmə oğlanlardan �barət m�ll� 
yığma komandanın üzvlər� üçün us-
tad dərs� keç�blər. 

Ustad dərs� BCF-�n Akadem�yasının 
ekspertlər�  Mesut Kapan, T�na Trest�n-
yak (R�o 2016 Yay Ol�mp�ya Oyunları-
nın qızıl medalçısı) və  H�royuk� H�rano 
tərəf�ndən keç�r�l�b. 

Ol�mp�ya çemp�onu T�na Trest�n-
yak b�r sıra cüdo texn�kasını, xüsus�lə 
də beynəlxalq turn�rlərdə və Ol�mp�ya 
Oyunlarında �st�fadə edərək qal�b gəld�y� 
fəndlər� �dmançılara nümay�ş ed�b. Me-
sut Kapan yen�yetmə cüdoçulara öz 
tövs�yələr�n� ver�b: “Yaxşı �dmançı hər 
zaman rəq�b�n� �zləy�r və buna görə də 
hər zaman hazırlıqlı olur”. Həmç�n�n 
o, cüdo fəndlər�n�n adlarının düzgün 
b�lmələr�n�n �dmançıların gələcəkdə 

daha peşəkar səv�yyəyə çatmalarına 
zəm�n yaratdığını b�ld�r�b. 

Ekspertlər cüdo fəndlər�n�n �d-
mançılar tərəf�ndən düzgün yer�nə 
yet�r�lməs�nə nəzarət ed�blər. 

Badm�nton üzrə 
Bakı b�r�nc�l�y� 

Azərbaycan Badm�nton Federas�-
yası və Bakı Şəhər Gənclər və İdman 
İdarəs�n�n b�rgə təşk�latçılığı �lə 2011-
2012-c� �l təvəllüdlü  yen�yetmə �d-
mançılar arasında paytaxt b�r�nc�l�y� 
start götürüb.

Federas�yanın mətbuat x�dmət�n�n 
məlumatına görə,  277 nömrəl� �dman 
təmayüllü məktəb�n zalında keç�r�lən 
b�r�nc�l�k fevralın 13-də yekunlaşacaq. 
Yarış uşaq badm�ntonçulara dəstək 
məqsəd� daşıyır.

Yarış şəxs�, qoşa və qarışıq qoşa ka-
teqor�yaları üzrə keç�r�ləcək.

Elç�n AĞAMİRZƏ, 
"Xalq qəzet�"

İdman xəbərləri

Avropa İttifaqının Türkiyəyə 
zəlzələ dəstəyi

Avropa İttifaqı Kahramanmaraş və digər bölgələrdə baş vermiş zəlzələ 
nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı ilə əlaqədar Türkiyəyə başsağlığı verib. 
Eyni zamanda təbii fəlakət zamanı həlak olanların xatirəsi bir dəqiqəlik 
sükutla yad edilib. Bunlar Brüsseldə keçirilmiş Avropa İttifaqı ölkələri 
liderlərinin sammitində baş verib. Məlumatı “Anadolu” yayıb. 

Samm�t�n yekunları �lə bağlı 
mətbuat konfransı keç�rən Aİ Şu-
rasının sədr� Şarl M�şel b�ld�r�b k�, 
Brüssel zəlzələdən zərər çəkənlərə 
kömək üçün bütün eht�yatlarını 
səfərbər etməyə hazırdır. Onun 
sözlər�nə görə, Aİ və təşk�lata üzv 
olan ölkələr yardım və axtarış-
x�lasetmə �şlər�ndə Türk�yəyə dəstək 
verməkdə qərarlıdırlar. 

M�şel xatırladıb k�, samm�tdə üzv 
ölkələr�n l�derlər�n�n hamısı Türk�yə 
Prez�dent� Rəcəb Tayy�b Ərdoğana 
ünvanlanmış məktubu �mzalayıblar. 
Məktubda üzv ölkələr fəlakətdən 
zərər çəkənlərə kömək üçün bütün 
səylər� səfərbər etməyə hazır olduq-
larını bəyan ed�blər. 

Aİ Şurasının sədr� yaxın vaxt-
larda Brüsseldə zəlzələ rayonları-
na yardım üçün donor konfransının 
təşk�l ed�ləcəy�n� dey�b.

Dünya Bankı �sə Türk�yəyə 1 m�l-
yard 780 m�lyon dollar ayıracağını 
b�ld�r�b. Bankın bununla bağlı yaydı-
ğı bəyanatda dey�l�r: “Təb�� fəlakət�n 
m�qyasının və bərpa-yen�dənqurma 
�şlər�n�n görülməs� üçün  pr�or�tet 

əraz�lər�n müəyyənləşd�r�lməs� 
məqsəd�lə təc�l� q�ymətlənd�rmə 
aparılır”.

Sənəddə qeyd olunur k�, həm�n 
məbləğ Türk�yən�n cənub-şərq�ndə 
çoxsaylı �nsan tələfatına, yaralan-
masına və böyük zərərə səbəb 
olmuş dağıdıcı zəlzələ və afterşok-
lardan sonra x�lasetmə və bərpa 
�şlər�nə kömək üçün ayrılacaq. 

Bankın başçısı Dev�d Mal-
pass məlumatı təsd�q edərək b�l-
d�r�b k�, qurum artıq təb�� fəlakət 
r�sklər�n�n n�zamlanması üzrə zəng�n 
təcrübəs�nə əsaslanaraq, dağıntıla-
rın m�qyasını və bərpa üçün pr�or�tet 
sahələr� q�ymətlənd�rmək üçün təc�l� 
�şlərə başlayıb. 

Makron Putindən ordeni geri alır 
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron ölkəsinin Rusiya Prezidenti 

Vladimir Putinə verdiyi “Fəxri Legionun Böyük Xaç ordeni”ni geri almaq 
niyyətindədir. Xəbəri “Frans Press”ə istinadən “İzvestiya.ru” verib.

Məlumata görə, Fransa parla-
ment�n�n bəz� deputatları və �ct�ma� 
fəallar Makronu Ukraynadakı hərb� 
əməl�yyatlarla bağlı Put�nə ver�lm�ş 
mükafatı ləğv etməyə çağırıblar. 

Makron özü �sə jurnal�stlər�n bu-
nunla bağlı sualına cavabında b�l-
d�r�b k�, bu, “s�mvol�k, ancaq vac�b 
məsələd�r... Mən heç nəy� �st�sna 
etm�rəm... Ancaq bu gün mən�m belə 
b�r qərarım yoxdur. Belə qərarlar 
b�r çox mətləblərdən xəbər ver�r və 

düşünürəm k�, onların qəbulu üçün 
münas�b məqam seçmək lazımdır”.

Xatırladaq k�, Vlad�m�r Put�n 
“Fəxr� Leg�onun Böyük Xaç orden�”nə 
lay�q görülmüş b�r�nc� və yeganə rus�-
yalıdır və o, 2006-cı �l�n sentyabrında 
Fransanın sab�q prez�dent� Jak Ş�rak 
tərəf�ndən təlt�f olunub.

Paşa ƏMİRCANOV, 
“Xalq qəzet�”

Beynəlxalq həyat

Texnologiya yenilikləri 

Çili meșə yanğınları qoynunda
Ç�l�n�n Təb�� fəlakətlər�n qar-

şısının alınması və nət�cələr�n�n 
aradan qaldırılması x�dmət�n�n 
(“Senapred”) məlumatına görə, 
bu ölkən�n mərkəz�ndə yerləşən 
B�ob�o reg�onunda hələ nəzarət 
altına alınmamış 95-dən çox 
meşə yanğınları qeydə alınıb.

Ç�l� hökumət� xəbər ver�r 
k�, ümum�l�kdə baş verm�ş 300 
yanğın nət�cəs�ndə 366 m�n hektardan çox meşə əraz�s� məhv olub, 
24 nəfər həyatını �t�r�b, 1206 b�na dağılıb. Əksərən B�ob�o, Nuble və 
La-Araukan�ya bölgələr�ndə təqr�bən 5500 sak�n evlər�n� tərk etmək 
məcbur�yyət�ndə qalıb.

Ç�l�n�n hüquq-mühaf�zə orqanları tərəf�ndən qəsdən yanğın 
törətməkdə və səhlənkarlıqda şübhəl� b�l�nən 30 nəfər həbs ed�l�b. 
Ölkə Prez�dent� Qabr�el Bor�ç bəyan ed�b k�, B�ob�o, Nuble və La-
Araukan�ya bölgələr�n�n əraz�s�ndə komendant saatı tətb�q oluna b�lər.

Neft hasilatı azaldılır 
Rusiya mart ayında gündəlik neft hasilatını 

500 min barel azaldacaq. Bu barədə jurnalistlərə 
Rusiya Federasiyası hökuməti sədrinin müavini 
Aleksandr Novak məlumat verib.

O b�ld�r�b k�, Rus�ya hazırda has�l etd�y� neft� 
tam həcmdə satır. Lak�n q�ymət məhdud�yyət�nə 
əməl edən ölkələrə neft satmaqdan �mt�na et-
d�y� üçün mart ayında könüllü surətdə has�latı 
500 m�n barel azaldacaq.


