
Azərbaycan səninlədir, “Yașıl enerji” dəhlizinin 
yaradılmasında mühüm addım 
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Ali Məhkəmənin ədalət 
mühakiməsində rolu  

Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev:
Türkiyə dövlətinin 
operativ və çevik 
addımları bir daha 
göstərdi ki, insan amili 
Türkiyə hökuməti 
üçün əsas məsələdir 
və bu ağır sınaq, eyni 
zamanda, Türkiyənin 
gücünü bir daha bütün 
dünyaya göstərəcək. 
Bu, qardaș xalqımızı 
sarsıtmayacaq, Türkiyə 
dövlətinin iradəsinə təsir 
etməyəcək.

Günün sözü

Azərbaycanı 
ikiyə parçalamış 

Türkmənçay 
cinayəti

Qara Qarayevin yetirməsi

Qərbi Azərbaycan ağrıları

Paşinyanın “tutar qatıq, 
tutmaz ayran” məntiqi

Erməni baş nazirin Aİ-nin müşahidə missiyası ilə 
bağlı anlaşılmaz mövqeyi nədən xəbər verir?

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdəki çıxışında Avropa 
İttifaqının mülki müşahidə missiyasının ölkəsindəki fəaliyyətinə dair ilk baxışdan 
anlaşılmaz görünən fi kirlər səsləndirib. Hər halda, onun dediklərini Ermənistanda 
belə qarşılayırlar. Nikol bildirib ki, avropalı müşahidəçilər Ermənistan və Rusiya 
qoşunlarının Azərbaycana hücum etmək niyyətinin olmadığını müəyyənləşdirmək 
üçün bölgədədirlər.  
İrəvandakı siyasilər baş nazirin söylədiklərini ucuz populizm adlandırırlar. 

Əlbəttə, Nikol, necə deyərlər, nala-mıxa vurmaqla məşğuldur. Ancaq fikrimizcə, 
onun bildirdiklərinin populizmlə əlaqəsi yoxdur. Çünki populizmin qorxulu təmayülləri 
olmaya bilər. Paşinyan isə təhlükə saçmaqdadır. Ermənistandakı siyasi qüvvələrin 
baş nazirin fikrinə münasibətini diqqətə çatdırmazdan öncə, təhlükənin nədən ibarət 
olduğu barədə söz açaq.

ardı  sə i ədə Cənubi Qafqazda Fransa jandarmı, 
yoxsa yeni müharibə anonsu?

Loizea n n A ro a tti aqını “ z n  m naqi ədən o  z n m ddət zaqla
dırı ” deməsi adi məsələ deyil. elə ı ır ki, azırda q r m l ədə akti  oy n  
am l asında ı ı  etmək niyyətindədir. akının əməkda lı a də ət ol nması isə 

zdən ərdə asmaq istəyindən a qa ir ey deyil. Ya d da, anta dır. A ı, ran
sa andarm q ələri lkənin da iə Nazirliyinə ta e olan elit ər i str kt rd r. 
Azər ay an on nlamı əməkda lıq etsin  Ya d sər ədin z nə aid issəsində 
əaliyyət stərməsini y n ilmədiyi missiya ilə  Nə n  Ona rə ki, 
rmənistan l ədə yeni reallıqlar yaratmaq a ant rasına iri i

ə ifə  

Diplomatiyamızın coğrafi yası daha da genişlənir
Bu proses Azərbaycanın yeni reallıqlarının dünyanın hər yerinə çatdırılmasını təmin edəcək

Dövlət başçımızın fevralın 7-də Konqo və  Namibiya 
respublikalarının, Vyetnam Sosialist Respublikasının və Laos 
Xalq Demokratik Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunan 
səfi rlərinin etimadnamələrini qəbul edərkən səsləndirdiyi fi kirlər 
diplomatiyamızın çoxqütblülüyünün, həmin peşə sahiblərinin  
özlərinin dediyi kimi, multiregionluğun bariz nümunəsi idi. Həmin 
görüşlərdə şahidi olduğumuz arqumentlər sübut edirdi ki, ikisi 
Afrikadan, ikisi Asiyadan olan bu dövlətlərlə əməkdaşlığımız 
Azərbaycanın 2020-ci ildə yaratdığı yeni reallıqların daha geniş 
məkanda təbliğ olunmasına xüsusi töhfələr verəcək. 

Həmin görüşlərdə səsləndirilən 
fikirlərin hamısı bu günümüz üçün 
aktual idi. Ancaq bir neçə məqam 
var ki, onları xüsusilə  diqqətə çat-
dırmalıyıq. Məsələn, dövlət başçı-
mız yeni səfirlərlə söhbəti zamanı 
BMT strukturlarında zamanın çağı-
rışlarına cavab verəcək islahatların 
aparılması zərurətini, Qoşulmama 
Hərəkatının fəaliyyətinin daha da 
stimullaşdırılması məqsədilə irəli 
sürülən təşəbbüsləri, COVID-19 
pandemiyası zamanı həyata keçiril-

miş tədbirlərin müntəzəm xarakter 
almasının vacibliyini dilə gətirmişdir. 

Bu zaman yada salmalı olduğu-
muz başqa bir mühüm məqam isə 
Azərbaycanın Vətən müharibəsində 
qazandığı Zəfər, torpaqlarımızın iş-
ğaldan azad edilməsi Prezident, Ali 
Baş Komandan İlham Əliyevin yürüt-
düyü siyasətin daha böyük akvatori-
yada təbliğ olunmasının nəticəsidir. 
Elə diplomatiyamızın coğrafiyasının 
genişləndirilməsi də məhz həmin 
məqsədə xidmət edir. Çünki 44 gün 
davam edən  döyüşlərdə əldə edil-
miş Zəfər üçün az qala otuz ilə ya-
xın diplomatik mübarizə aparmışdıq. 
Prezident etiraf edir ki, bu qələbə 
hərbi, iqtisadi, siyasi sahələrlə ya-
naşı, beynəlxalq səviyyədə aparılan 
gərgin və uzaqgörən diplomatiya, 
mürəkkəb xarici siyasət və xaricdən, 
müxtəlif güc mərkəzlərindən edilən 
təzyiqlərə mətanətlə sinə gərmək 
hesabına başa gəlib.

ardı c  səhi ədə

Bütövlükdə, XX əsrdə xalqımızın çəkd�y� 
əzablar haqqında dünya �ct�ma�yyət�nə daha 
gen�ş məlumat ver�lməl�d�r. B�z bu həq�qətlər� 
dünya �ct�ma�yyət�n�n d�qqət�nə çatdırmalıyıq, 
necə k�, Qarabağ həq�qətlər�n� çatdırmışdıq. 
Fakt�k� olaraq b�z 1990-cı �llər�n əvvəllər�ndə 
Qarabağ münaq�şəs� �lə bağlı təhr�f ed�lm�ş 
təsəvvürü tamam�lə dəy�şd�rə b�ld�k. İnformas�-
ya mühar�bəs� və İk�nc� Qarabağ mühar�bəs� onu 
göstərd� k�, bu, az əhəm�yyət kəsb etm�r.

lham YEV,
Azərbaycan Respublikasının reziden i

Türkiyə Prezidentinin Heydər Əliyev 
Fondunun nümayəndələri ilə görüșü

Zəlzələ bölgəsinə səfər edən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan dünən 
Qaziantep hava limanında Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti Mehriban Əliyevanın göstərişi əsasında qardaş ölkəyə humanitar yardım 
aparan Fond əməkdaşları ilə görüşüb. 

Baş vermiş faciə ilə əlaqədar Fondun 
prezidenti Mehriban Əliyevanın başsağlı-
ğını çatdıran qurumun nümayəndəsi Elvin 
Aslanov bu günlərdə bütün Azərbaycan xal-
qının, ölkənin bütün təşkilatlarının qardaş 
ölkə üçün zəruri yardımların göstərilməsi 
naminə səfərbər olduğunu bildirib.  

Azərbaycan dövləti və xalqının 
Türkiyədəki faciə ətrafında səfərbər olma-
sına görə təşəkkürünü ifadə edən Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan bildirib: “İlham qardaşıma, 
Mehriban bacıma öz adımdan, millətim adın-
dan çox təşəkkür edirəm ” Azərbaycanda 
xalqın zəlzələ qurbanları üçün humani-

tar yardıma qoşulması, göndəriləcək yar-
dımlar barədə məlumatlı olduğunu deyən 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan Vətən müharibəsi 
zamanı Türkiyənin Azərbaycanın yanın-
da olduğu kimi, indi də belə çətin gündə 
Azərbaycanın Türkiyənin yanında olduğu-
nu bildirib: “Öz adımdan, ailəm və xalqımız 
adından minnətdarlıqlarımı çatdırıram. Biz 
tək bu gün deyil, ölənədək birlikdə olaca-
ğıq. Bir millət, iki dövlət olaraq yola davam 
edəcəyik ”.
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QARDAŞ TÜRKİYƏ!
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A.Y.Şarovskinin “Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin fəxri 
diplomu” ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq ərara alıram

Azərbaycanda teatr sənətinin inkişafında uzunmüddətli 
səmərəli fəaliyyətinə görə Aleksandr Yakovleviç Şarovski 
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” ilə 
təltif edilsin.

l am ƏL Y V, 
Azər ay an es likasının rezidenti

akı əhəri,  e ral c  il

Hərbi həkimlərimiz 
 zəlzələ bölgəsində 

Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 
Komandanı İlham Əliyevin göstərişinə əsasən Türkiyəyə 
ezam olunmuş Azərbaycan Ordusunun hərbi tibb personalı 
Kahramanmaraşda fəaliyyətini davam etdirir.

Türkiyə Səhiyyə Nazirliyinin və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin 
nümayəndələri ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərən hərbi 
həkimlərimiz qardaş ölkədə ümumilikdə 10 cərrahi əməliyyat 
icra ediblər. Bundan başqa, tibb personalımız baş vermiş 
zəlzələdən zərərçəkən 98 nəfəri müayinə edərək onlara ambu-
lator yardım göstəriblər.

FHN-in heyəti  
44 nəfəri xilas etdi

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına 
əsasən, Türkiyədə olan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) 
çevik xilasetmə qüvvələri qardaş ölkədə baş vermiş güclü 
zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması və axtarış-
xilasetmə əməliyyatlarını fasiləsiz davam etdirirlər.

Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, FHN-in 
xilasediciləri zəlzələdən ciddi zərər görmüş Kahramanma-
raş rayonu ərazisində həyata keçirdikləri axtarış-xilasetmə 
əməliyyatları nəticəsində dağıntılar altından 9-u uşaq olmaqla 
44 nəfəri sağ, 164 nəfərin isə cəsədini çıxararaq aidiyyəti üzrə 
təhvil veriblər.

Xatırladaq ki, hazırda zəlzələ bölgəsində nazirliyin 725 
nəfərlik şəxsi heyəti fəaliyyət göstərir.

Zəlzələnin informasiya dalğası...
Türkiyə mediası Azərbaycan Prezidentinin, dövlətinin və xalqının qardaş ölkədə baş 

verən təbii fəlakətlə bağlı yardımlarına, göstərdiyi dəstəyə dair 

Nüfuzlu media qurumlarında Prezident  
İlham Əliyevin Türkiyənin Azərbaycandakı 
səfirliyinə gedərək başsağlığı verməsi, 
ölkəmizin və xalqımızın qardaş ölkənin ya-
nında olmasını ifadə etməsi, eləcə də aparı-
lan yardım kampaniyalarına dair məqalələr, 
videomateriallar xüsusi yer tutur.

“Sabah TV” televiziya kanalının saytın-
da yer alan məlumatda zəlzələdən zərər 
çəkənlərə dəstək məqsədilə ölkəmizdə baş-
ladılan kampaniya çərçivəsində toplanan 20 
TIR yardımın Bakıdan yola salındığı bildirilib.

“Hürriyyət” qəzetinin saytında yayımla-
nan “Azərbaycan Prezidenti Əliyev: bütün 
Azərbaycan xalqı qardaş Türk xalqının ya-
nındadır” sərlövhəli materialda dövlətimizin 

başçısının bu fikirləri yer alıb: 
“Azərbaycan hər zaman olduğu 
kimi, ilk dəqiqələrdən, ilk saatlar-
dan qardaş Türkiyənin yanında idi 
və öz dəstəyimizi, öz həmrəyliyimizi 
həmişə olduğu kimi nümayiş etdirmi-
şik...” 

“sanliurfaolay.com”, “beyazgaze-
te.com”, “sondakika.com”, “dunya-
bulteni.net” və digər nüfuzlu xəbər 
saytlarında yerləşdirilən yazılarda 
Azərbaycan tərəfindən Türkiyəyə 
əsl qardaşlıq nümunəsi göstərildiyi, 
bunun bütün səviyyələrdə həyata 
keçirildiyi vurğulanıb. Qeyd edilib ki, 
həmişə olduğu kimi, bu çətin sınaq-
da da Azərbaycan qardaş Türkiyəni 
darda qoymayıb, ona dəstək 

göstərən ilk ölkə olub.
* * *

Çinin Sinxua agentliyi azərbaycanlı 
xilasedicilərin Türkiyədə zəlzələnin 
fəsadlarının aradan qaldırılması işlərində iş-
tirakı barədə material yayıb.

“Azərbaycan FHN-in 725 əməkdaşı 
Türkiyədə zəlzələnin fəsadlarının aradan 
qaldırılması işlərində iştirak edir” sərlövhəli 
məqalədə azərbaycanlı xilasedicilər 
tərəfindən dağıntılar altından 26 nəfərin, 
həmçinin 47 nəfərin cəsədinin çıxarıldığı 
bildirilib. Həmçinin diqqətə çatdırılıb ki, Pre-
zident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, 
Türkiyəyə hərbi tibbi heyət göndərilib.

Azərbaycan Respublikasının  
İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinə  

maliyyə dəstəyi göstərilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-

nın 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 
tutaraq ərara alıram

1 .  2024-cü ildə Almaniyada keçiriləcək 
futbol üzrə Avropa çempionatının yayım 
hüququnu Azərbaycan Respublikası İctimai 
Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin əldə 
etməsi üçün Azərbaycan Respublikasının 
2023-cü il dövlət büdcəsində nəzərdə tutul-
muş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
ehtiyat fondundan Azərbaycan Respublika-
sının İctimai Televiziya və Radio Yayımları 

Şirkətinə 940 500,0 (doqquz yüz qırx min 
beş yüz) avronun manat ekvivalentində 
vəsait ayrılsın.

 Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində 
göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin 
etsin.

l am ƏL Y V, 
Azər ay an es likasının rezidenti

akı əhəri,  e ral c  il

Azərbaycan vətəndaşlarının 
təxliyəsi davam edir

Türkiyənin Kahramanmaraş və ətraf vilayətlərində baş vermiş dağıdıcı zəlzələdə 
zərər çəkmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının təxliyə prosesi davam edir. 
Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, fevralın 8-də 190 nəfər 
Azərbaycan vətəndaşı və onların yaxın 
ailə üzvləri olan xarici ölkə vətəndaşları 
Qaziantep, Kahramanmaraş, Adana və Ha-
tay vilayətlərindən yola çıxan avtobuslarla 
Azərbaycana yola salınıb. Zəlzələ baş verən 
gündən etibarən indiyə qədər ümumilikdə 9 
avtobusla 395 nəfər Azərbaycana yola salı-
nıb. Bunlardan 183 nəfər artıq Azərbaycan 
ərazisindədir.

Əlavə olaraq, Qaziantep və Adanadan 
çıxacaq avtobuslarla vətəndaşlarımızın 
təxliyəsi planlaşdırılır və bunun üçün müva-
fiq tədbirlər həyata keçirilir.

Bu günə qədər 4 nəfər Azərbaycan 
Respublikası vətəndaşının – 1980-ci il 
təvəllüdlü Bünyatova Nailə Aydın qızı, 
1973-cü il təvəllüdlü Məmmədova (Ökten) 
Rəna Xudaverdi qızı, 1975-ci il təvəllüdlü 
Məmmədova Sevinc Eldar qızı və 1976-
cı il təvəllüdlü Karlı Leyla Vahid qızının 
vəfatı barədə məlumat mövcuddur. Vəfat 
edən şəxslərin yaxınları ilə əlaqə saxla-
nılıb. Karlı Leyla Vahid qızının cənazəsi 
ailəsi tərəfindən Türkiyədə dəfn ediləcək, 
digər 3 nəfərin cənazəsinin Azərbaycana 
gətirilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər 
görülür. Allah rəhmət eləsin

Heydər Əliyev Fondunun 
humanitar yardımı Türkiyədə 
zəlzələ bölgəsinə çatdırılıb

Türkiyədə çoxsaylı insan tələfatına səbəb olmuş zəlzələ qurbanlarına dəstək məqsədilə 
Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın 
göstərişinə əsasən, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən qardaş ölkəyə humanitar yardım aparan 
xüsusi təyyarə fevralın 9-da səhər saatlarında Qaziantep hava limanına çatıb. 

Fondun zəlzələ bölgəsinə ezam 
olunan əməkdaşları humanitar yardı-
mı Türkiyənin faciə bölgəsində zərər 
çəkmiş vətəndaşlara çatdıracaqlar. 
Faciədən zərər çəkmiş şəxslər üçün 
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 36 
ton humanitar yardım göndərilib. Hu-
manitar yardıma müxtəlif dərman 
preparatları, oksigen maskaları, filtrli 
sistemlər, sarğı materialları, onurğa 
taxtaları, ilkin yardım boyunluqları, 
xərək və s. tibbi ləvazimat və avadan-
lıqlar, isti geyimlər, çadırlar daxildir.

Qeyd edək ki, Heydər Əliyev Fon-
dunun “Regional İnkişaf” İctimai Birli-

yi tərəfindən qardaş ölkəyə humanitar 
yardım kampaniyasına da start veri-
lib. Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyinin 
zəlzələ bölgəsinə humanitar yardımın 
göstərilməsi barədə çağırışına dəstək 
məqsədilə keçirilən bu kampaniya fev-
ralın 14-dək davam edəcək. Kampaniya 
zamanı RİİB könüllüləri Türkiyənin təbii 
fəlakətdən zərər çəkmiş vilayətlərində 
hazırda ən çox ehtiyac duyulan 
ləvazimatları vətəndaşlardan toplaya-
caq, ən qısa zamanda qablaşdıraraq 
qardaş ölkəyə çatdıracaqlar. 

A Ə TA

Azercell-dən zəlzələ aksiyası
Yardım etmək istəyən abunəçilər mobil telefon 

üzərindən “Nargis” Fondu və Azərbaycan Qızıl Aypara 
Cəmiyyətinə ianə edə bilərlər

Azercell Telekom  
MMC “Nargis” Fondu və 
Azərbaycan Qızıl Aypara 
Cəmiyyəti ilə birgə Türkiyədə 
baş vermiş təbii fəlakətin 
nəticələrinin aradan qaldırıl-
masına töhfə vermək, Türkiyə 
xalqına dəstək olmaq istəyən 
abunəçilərinə ianə etmək 
üçün qısa nömrə təqdim edib.

 “Azercell” abunəçiləri bir 
həftə boyunca 73 03 qısa 
nömrəsinə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, və ya 9 rəqəmini yazıb 
SMS göndərməklə öz ba-
lansından həmin məbləğdə 

“Nargis” Fondu üzərindən Türkiyə xalqına dəstək məqsədilə ianə 
edə bilərlər.

Abunəçilərin həmçinin Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti 
vasitəsilə də bu xeyirxah təşəbbüsə qoşulmaq imkanı var. 81 16 
qısa nömrəsinə 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 və ya 50 açar sözü 
göndərməklə müvafiq məbləğdə ianə etmək olar.

SMS-lərin göndərilməsi üçün abunəçilərdən xidmət haqqı tu-
tulmur. Sorğunu göndərdikdən sonra abunəçilərə ödənişin statusu 
ilə bağlı cavab gəlir. Ətraflı məlumat üçün 994125265493 (“Nar-
gis” Fondu) nömrəsinə, www.yardim.et (Azərbaycan Qızıl Aypara 
Cəmiyyəti) səhifəsinə müraciət etmək olar.

Dünya Türkiyəni tək qoymur
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təmsilçiləri  Türkiyədə zəlzələ bölgələrinə səfər 

edəcəklər. Bunu BMT Baş katibinin mətbuat katibinin müavini Fərhan Haq deyib.

Onun sözlərinə görə, BMT-
nin Baş katibi Antonio Quterreş 
zəlzələdən zərər çəkmiş ölkələrin 
rəhbərləri ilə əlaqə saxlayıb və 
təşkilatın fövqəladə hallar qrupla-
rının bölgəyə səfərbər olunduğunu 
bildirib.

* * *
Qərbi Balkan ölkələrindən Bos-

niya və Herseqovina, Serbiya və 
Monteneqroda Türkiyənin zəlzələ 
bölgələrinə dəstək məqsədilə hu-

manitar yardım kampaniyalarına start verilib.
Bosniya və Herseqovinadakı xeyriyyə 

cəmiyyətləri Türkiyə və Suriyada zəlzələdən 
zərər çəkənlərə yardım toplayır, indiyədək 
100 mindən çox insan kampaniyaya qoşu-
lub. Ümumilikdə 300 min avrodan çox vəsait 
toplandığı da bildirilib.

Bosniya və Herseqovinadan daha 64 
nəfərlik xilasetmə qrupu həm quru yolu, həm 
də hava yolu ilə Türkiyəyə yola düşüb.

Serbiyadakı dərnəklərin təşkil etdiyi yar-
dım kampaniyaları çərçivəsində zəlzələdən 
zərər çəkənlər üçün geyim, ədyal və gigi-
yena vasitələri toplanıb. Həmçinin maliyyə 
yardımlarının da bank hesabları vasitəsilə 
toplandığı qeyd olunub.

Monteneqronun paytaxtı Podqoritsada 

da zəlzələdən zərər çəkənlərə 
kömək etmək üçün xüsusi yerlər 
ayrılıb. Könüllülərin iştirakı ilə ge-
yim, ayaqqabı və ədyal kimi yar-
dımlar toplanır. Monteneqro İslam 
Birliyi də humanitar yardımın top-
landığını açıqlayıb.

* * *
Gürcüstan parlamentinin 

iclaslarında və komitə iclas-
larında əsassız olaraq iştirak 
etməyən deputatlardan tutulan 
cərimələr Türkiyədə zəlzələdən 

zərərçəkənlərə göndəriləcək.
Gürcüstan parlamentinin sədri 

Şalva Papuaşvili bildirib ki, bu-
nunla əlaqədar artıq xəzinədarlığa 
müraciət olunub.

Qeyd edək ki, bu gücə Gürcüs-
tanın paytaxtı Tbilisi səhərinin ən 
hündür parkında yerləşən televizi-
ya qülləsi də Türkiyənin bayrağı-
nın rəngləri ilə işıqlandırılıb.

* * *
Serbiya zəlzələlərin 

fəsadlarının aradan qaldırılma-
sı üçün Türkiyəyə yardımlarını 

davam etdirəcək. Bunu Serbiya Prezidenti 
Aleksandar Vuçiç deyib. Serbiya Preziden-
ti indiyədək Türkiyəyə edilən dəstəyin da-
vamlı yardımların yalnız bir hissəsi olduğu-
nu bildirib. O, Serbiyanın Türkiyəyə əlavə 
olaraq xüsusi axtarış-xilasetmə qruplarını 
göndərəcəyini qeyd edib.

* * *
 “Roma” və “Qalatasaray” futbol klubla-

rı Türkiyədə baş vermiş güclü zəlzələdən 
zərərçəkənlərə yardım məqsədilə xeyriyyə 
oyunu keçirəcəklər. Bu barədə İstanbul 
təmsilçisinin rəsmi saytı məlumat yayıb. 
Klublar artıq öz aralarında matçın oynanıl-
ması üçün razılığa gəliblər...

al  əze n n ə AZ R A ın ma er alları əsasında hazırlanıb
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Diplomatiyamızın coğrafiyası daha da genişlənir

ə əli ci səhi ədə
Yadımdadır, dövlət başçımız çı-

xışlarından birində qeyd etmişdir 
ki, biz öz məqsədlərimizə çatmaq 
üçün təkcə ikitərəfli münasibətlərin 
genişləndirilməsi ilə kifayətlənmir, 
beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətində 
də lazımi səviyyədə iştirak edirik. 
Bugünkü Azərbaycanın bütün dip-
lomatik addımları milli maraqlar-
dan çıxış etməklə zərgər dəqiqliyi 
ilə hesablanıb və bir çox hallarda 
siyasi opponentlərin intellekti im-
kan vermir ki, onlara vaxtında düz-
gün adekvat reaksiya versinlər. 
Ekspertlərin fikrincə,  belə mühüm 
siyasi məqsəd daşıyan addımlar-
dan biri Azərbaycanın  Qoşulmama 
Hərəkatına üzv olması idi. 

Xatırladaq ki, diplomatiyamızın 
coğrafiyasını genişləndirməyi əsas 
məqsədlərdən biri kimi görən Pre-
zident İlham Əliyev Azərbaycanın 
dünyanın ən böyük  beynəlxalq 

təşkilatı olan BMT-nin  Təhlükəsizlik 
Şurasına üzv olmasını  hədəf kimi 
müəyyən etmişdi. Bu isə ikili stan-
dartların baş alıb getdiyi dövrdə  o 
qədər də asan məsələ deyildi. An-
caq İlham Əliyev nəyi, nə zaman 
etməyi hamıdan yaxşı bildiyinə görə, 
əvvəlcə Qoşulmama Hərəkatına 
üzv olmağı məqsədəuyğun say-
mışdı. Çünki sırasında 120 dövlətin 
olduğu Qoşulmama Hərəkatının 
üzvləri BMT Təhlükəsizlik Şurası-
na üzvlük məsələsində daha çox 
səs verməklə Azərbaycana üstün-
lük gətirə bilərdilər.  Bu məsələ 
Azərbaycan Prezidentinin planlaş-
dırdığı kimi reallaşdı.  2011-ci il okt-
yabrın 24-də BMT TŞ-ya keçirilən 
seçkilərdə QH üzvləri Azərbaycanın 
lehinə səs verdilər. Ekspertlər ya-
zırlar ki, Azərbaycan 155 səs ilə 
iki il müddətinə BMT TŞ-nın qey-
ri-daimi üzvü seçildi. Azərbaycan 
Respublikası müstəqilliyinin 20-ci 

ildönümündə tarixinin növbəti şanlı 
səhifəsini yazdı. Onun müəllifi bö-
yük intellekt, iradə və qətiyyət sahibi 
olan Prezident İlham Əliyev idi.

Təbii ki, bütün bunlar Azərbaycan 
diplomatiyasının parlaq səhifələridir. 
Ancaq o da faktdır ki, bu gün həmin 
səhifələr daha məzmunlu nəticələrlə 
davam etdirilir. Azərbaycan diplo-
matiyası Ermənistanın regionda 
tamamilə təklənməsinə nail olub. 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında 
bizimlə eyni mərama xidmət etməli 
olan İran İslam Respublikasının 
anti-Azərbaycan addımları heç 
kəsin gözləmədiyi halda  konkret 
və aydın şəkildə cavablandırılıb. 
Rusiya Cənubi Qafqazdakı maraq-
larının təmin olunması üçün atdı-
ğı addımlara görə rəsmi Bakıdan 
kəsərli cavablar alıb. Fransa Prezi-
dentinin fitnəkarlığı nəticəsində Av-
ropa İttifaqı ilə münasibətlərimizin 
soyuyacağını gözləyənlər tamamilə 

başqa nəticəyə şahidlik ediblər. 
ABŞ rəsmilərinin  azərbaycanlı 
ekofəalların aksiyasına ermənilərə 
sərf edən münasibətinə Azərbaycan 
konkret və birmənalı şəkildə etiraz 
edib. 

Son günlər isə diplomatiyamı-
zın başqa bir uğurunun şahidi ol-
duq. Belə ki, Rusiyada müxtəlif 
əyri yollarla çoxlu vəsait toplamış 
erməni biznesmen Ruben Vardan-
yan öz var-dövlətini artırmaq üçün 
Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi ra-
yonundakı qiymətli metal yataqlarını 
ələ keçirməyə gəlmişdi. Azərbaycan 
tərəfi dəfələrlə ona öz etirazını 
bildirsə də, bu quldur qoluzorluluq 
əməlindən əl çəkmədi. Elə olan-
da azərbaycanlı ekofəallar onun 
qarətçiliyinə və oğruluğuna son qoy-
maq tələbi ilə uzunmüddətli etiraz 
aksiyalarına başladılar. Nəticədə 
quldur Vardanyan xəlvəti şəkildə 
Qarabağdan qaçdı. Türkiyəli eks-
pertin fikrincə, Azərbaycan rəhbərliyi 
çoxlu pulu və silahlı dəstələri olan 
erməni quldurunu bir güllə belə at-
madan təhlükəsizləşdirdi: “Bu isə 
İlham Əliyevin növbəti diplomatik 
uğurudur”. 

Elə,  bir   müddət əvvəl Azərbay-
canı növbəti hərbi əməliyyatlarla 
təhdid edən işğalçı ölkənin baş na-
zirinin “Biz sülhə və birgəyaşayış 
təkliflərinə etiraz etmirik” - deməsi 
də bizim diplomatik gedişlərimizin 
nəticəsi kimi qiymətləndirilir. Doğ-
rudur, Ermənistan rəhbərliyi nəinki 
öz sözünün üstündə dura bilmir, 
hətta imzaladıqları sənəddən də 
imtina edirlər. Ancaq bıçaq sümüyə 
dirənəndə verdikləri bütün vədlərə 
əməl edəcəklər. 

tti aq Ə ƏYL ,  
“Xalq qəzeti” 

Milli Məclis Sədrinin Misir görüşləri

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova Misir Ərəb Respublikasına rəsmi səfəri 
çərçivəsində Ərəb Parlamentinin mənzil - qərargahında bu təşkilatın prezidenti Adel bin 
Abdul Rahman Əl-Asumi ilə görüşüb.

Görüşü yüksək qiymətləndirən  Əl-Asumi 
deyib ki, bu sənəd münasibətlərimizin daha 
da genişlənməsinə mühüm töhfə verəcək. O, 
rəhbərlik etdiyi təşkilatın Qoşulmama Hərəkatı 
Parlament Şəbəkəsi ilə əlaqələrə böyük 
əhəmiyyət verdiyini bildirərək, Azərbaycanın 
bu əməkdaşlıq platformasına uğurlu sədrliyini 
yüksək qiymətləndirib. Əl-Asuminin sözlərinə 
görə, Azərbaycan QH Parlament Şəbəkəsinin 
yaradılması və institusional inkişafı üçün böyük 
işlər görür. 

Ərəb Parlamentinin prezidenti Qoşulma-
ma Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin həm 
Madriddə keçirilən təsis yığıncağında, həm 
də birinci Bakı konfransında iştirakını xatırla-
daraq deyib ki, hər iki tədbir yüksək səviyyədə 
təşkil olunub. O, həmçinin Ərəb Parlamentinin 
beynəlxalq əməkdaşlıq məsələlərinə xüsusi 
diqqət yetirdiyini vurğulayıb. 

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova  Ərəb 
Parlamentinin prezidenti ilə həm Qoşulmama 
Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin, həm də digər 
beynəlxalq parlament təşkilatlarının tədbirləri 
çərçivəsində görüşlərini xatırladaraq,  həmin  
görüşlərdə aparılan müzakirələrin faydalı oldu-
ğunu bildirib. 

Azərbaycan Milli Məclisinin Ərəb 
Parlamentinə üzv olan parlamentlərin bir çoxu 
ilə yaxşı münasibətləri olduğunu söyləyən S. 
Qafarova  Misir Ərəb Respublikasına hazır-
kı rəsmi səfərinin də bunun əlaməti olduğu-
nu vurğulayıb. O, həmçinin əlavə edib ki, bu 
təşkilata üzv olan ölkələrin parlamentləri Qo-
şulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin də 
üzvləridir.  Qeyd edib ki, Parlament Şəbəkəsi 
digər beynəlxalq parlament təşkilatları ilə 
əməkdaşlığı genişləndirir. Onun sözlərinə görə, 
bu gün belə əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar 
var. Çünki sülh, təhlükəsizlik, davamlı inkişaf, 
həmrəylik, dialoq   fəaliyyətimizin əsasında 
dayanan prinsiplərdir. Bütün bu təşkilatlar eyni 
məqsədlərə xidmət edirlər.

Milli Məclisin Sədri  Azərbaycan Ordusu-
nun öz gücü ilə Ermənistanın 30 illik işğalına 
son qoymasından,  BMT Təhlükəsizlik Şurası 
və digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul 
olunmuş qətnamələrə laqeyd münasibətdən,  
həmçinin Ermənistanın məscidlərimizi, inanc 
yerlərimizi təhqir etməsindən söhbət açıb və 
bunun  bütün İslam dünyasına qarşı təhqir ol-
duğunu bildirib. 

S.Qafarova  cari il yanvarın 27-də 
Azərbaycan Respublikasının İran İslam Res-
publikasındakı səfirliyinə qarşı törədilmiş terror 
aktı haqqında da  məlumat verib. 

Görüşün sonunda Ərəb Parlamenti ilə Qo-

şulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsi arasın-
da əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu  
imzalanıb. 

  
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova Misir 

Ərəb Respublikasına rəsmi səfəri çərçivəsində 
bu ölkənin Nümayəndələr Palatasının sədri Ha-
nafi Gibali ilə də  görüşüb. 

H. Gibali  bu səfərin parlamentlərarası 
əlaqələrin inkişafına təkan verəcəyinə inan-
dığını bildirib. İki ölkə arasında diplomatik 
münasibətlərin 30 illik  təcrübəsindən söhbət 
açan Nümayəndələr Palatasının sədri bu 
müddət ərzində əldə olunmuş nailiyyətləri, 
əlaqələrin mövcud vəziyyətini yüksək 
qiymətləndirib. O, Misir Ərəb Respublikasının 
Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisinin cari ilin yan-
var ayında Azərbaycana işgüzar səfərinə, səfər 
çərçivəsində aparılmış danışıqlara və əldə 
olunmuş razılaşmalara toxunaraq, ikitərəfli 
əlaqələrin daha da genişləndirilməsi üçün 
böyük potensialın olduğunu qeyd edib. Pala-
ta sədri təhsil, mədəniyyət, turizm və ticarət 
sahələrində əməkdaşlığın, işgüzar dairələr ara-
sında təmasların artırılmasının əhəmiyyətinə 
toxunub.

S.Qafarova  Azərbaycanla Misir arasında 
əlaqələrin hazırkı inkişaf səviyyəsindən söhbət 
açıb və  münasibətlərimizin inkişafında dövlət 
başçılarının  qarşılıqlı səfər və görüşlərinin mü-
hüm rol oynadığını bildirib. O, bu  münasibətlərin 
yüksək səviyyədə qurulmasında  parlamentlər 
arasında səmərəli əməkdaşlığın, qarşılıqlı 
səfərlərin, görüşlərin də rolu olduğunu bildirib.

Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər 
məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb.

  
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarovanın 

başçılığı ilə Misir Ərəb Respublikasında səfərdə 
olan parlament nümayəndə heyəti ölkəmizin 
Qahirədəki səfirliyinə gəlib. S.Qafarova  
səfirliyin inzibati binasının foyesində ucaldıl-
mış ulu öndər Heydər Əliyevin büstü önünə 
gül dəstələri qoyaraq, müasir Azərbaycan 
dövlətçiliyinin memarının əziz xatirəsini ehti-
ramla yad edib. 

Sonra səfir Elxan Poluxov səfirliyin fəaliyyəti 
barədə Milli Məclisin Sədrinə ətraflı məlumat 
verib. 

Parlamentin Sədri səfirlik əməkdaşlarının 
fəaliyyəti üçün burada yaradılmış şəraitlə ta-
nış olub, onlara gələcək fəaliyyətləri ilə bağlı 
tövsiyələrini verib.

Əliqismət ƏDƏLOV, “Xalq qəzeti”

Faktlar “blokada” nağılını alt-üst edir
BQXK-nın müşayiəti ilə 83 xəstə 
Qarabağdan Ermənistana aparılıb

Ekofəallar və könüllülər 61 gündür ki, dəyişməz şüarları ilə Azərbaycan 
cəmiyyətinin haqlı narazılığını dilə gətirir, ekoloji terrora son qoyulmasını, 
faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarının dayandırılmasını 
tələb edirlər. Hazırda güclü qar yağmasına, havanın şaxtalı olmasına 
baxmayaraq, onlar yüksək əhval-ruhiyyə ilə gecə-gündüz ictimai fəallıq 
göstərirlər.

Ekoaksiyanın iştirakçı-
ları Beynəlxalq Qırmızı Xaç 
Komitəsinə (BQXK) və Rusiya 
sülhməramlılarına məxsus hu-

manitar təminat-təchizat və minik 
avtomobillərinin Xankəndidən La-
çın və əks istiqamətdə maneəsiz 
keçidinə şərait yaradırlar. Həmçinin 
sülhməramlıların media avtomobili 
olan mikroavtobus Xankəndidən La-
çın istiqamətinə maneəsiz hərəkət 
edib. 

Gün ərzində, ümumilikdə, hu-
manitar təyinatlı 60-dan çox av-
tomobilin keçidinə şərait yaradı-
lıb. Ermənistan mətbuatı yazır ki, 
sülhməramlılara məxsus avtomobil 
karvanlarının birində Xankəndidə 

yaşayan ermənilərə 25 ton huma-
nitar yardım çatdırılıb. Eləcə də se-
paratçı rejimin “səhiyyə nazirliyi”nin 
məlumatında qeyd edilib ki, BQKX 

vasitəsilə onkoloji, ürək-damar 
xəstəlikləri, habelə təcili cərrahi 
müdaxilə tələb edən patologiyadan 
əziyyət çəkən 7 xəstə Ermənistana 
köçürülüb. Məlumatda o da bildirilib 
ki, indiyədək BQXK-nin müşayiəti ilə 
83 xəstə Qarabağdan Ermənistana 
aparılıb. Ermənistan mətbuatı foto 
və videomateriallar təqdim edərək 
onu da yazır ki, BKXK-yə məxsus 
avtomobillərdə ermənilərin Qara-
bağdan İrəvana və əks istiqamətə 
daşınmasına şərait yaradılır, heç bir 
əngəl yoxdur. 

Erməni mətbuatı dünya 
ictimaiyyətinə yolun blokadada ol-
madığını foto və videosübutlarla 
izah edir. Lakin Ermənistanın baş 
naziri Nikol Paşinyan hökumətin ic-
lasında yenə də iddia edib ki, Laçın-
Xankəndi yolunda azərbaycanlı 
ekoloqlar yolu bağlayıblar və bu da, 
guya, problemlərə gətirib çıxarıb. 
Paşinyan yalan danışmaqla, erməni 
ictimaiyyətini aldadır. Yolun blokada-
sından söhbət gedə bilməz, hər şey 
gün işığı kimi aydındır. İndiyədək eti-
raz aksiyasını izləmək üçün Şuşaya 
səfər edən Türkiyə, Rusiya, Böyük 
Britaniya, İspaniya, İtaliya, Macarıs-
tandan və digər ölkələrdən olan KİV 
nümayəndələri Laçın-Xankəndi yo-
lunun açıq olduğunun şahidi olublar. 
Fevralın 4-dən Qarabağda və Şərqi 
Zəngəzurda üçgünlük səfərdə olan 
ABŞ, Böyük Britaniya, İrlandiya, Bel-
çika, Almaniya, Fransa, Danimarka, 
Niderland, İtaliya, İspaniya, Brazi-
liya və Rusiya olmaqla, 12 ölkənin 
tanınmış səyyahlarının daxil olduğu 
30 nəfərlik heyət yolda iki aydır ki, 

fasiləsiz davam edən aksiyanın işti-
rakçıları ilə də görüşüb, söhbət edib, 
Laçın-Xankəndi yolunun humani-
tar məqsədlər üçün açıq olduğunu 
özləri görüblər. 

Bununla yanaşı, beynəlxalq 
analitiklər, siyasətçilər dəfələrlə 
vəziyyəti şərh edərkən bildirirlər ki, 
azərbaycanlı fəallar yolu humanitar 
məqsəd üçün tamamilə açırlar. Bun-
dan başqa, ekofəallar ərazilərimizin 
çirkləndirilməsinə, su hövzələrimizin 
və meşələrimizin məhv edilməsinə, 
təbii sərvətlərin qanunsuz istismarı-
na qarşıdırlar. Maraqlıdır, Paşinyan 
hansı “blokada”dan danışır  

Dünyanın harasındasa bir ağac 
kəsilsə, etiraz dalğaları yayılar, 
müəyyən qurumlar, ekoloji təşkilatlar 
haray-həşir qopararlar. Lakin 30 illik 
işğal və işğaldan sonrakı dövrdə 
ermənilər tərəfindən Qarabağda 
meşələrin məhv edilməsinə dünya 
susur. 

Riz an R ,   
al  əze i

Hərbi Prokurorluq: açılmamıș cinayət qalmayıb
Ötən ay Hərbi Prokurorluq orqanlarının fəaliyyəti üçün uğurlu olub. 

Qanunçuluğun və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi, cinayətkarlığa 
qarşı mübarizə, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qorunması, eləcə 
də vətəndaş məmnunluğunun artırılması istiqamətində Baş prokurorun 
müavini – Hərbi prokuror, ədliyyə general-leytenantı Xanlar Vəliyevin 
rəhbərliyi ilə mühüm işlər görülüb. Cinayət işlərinin başlanmasının 
qanuniliyinə və əsaslılığına xüsusi diqqət yetirilməsi, icraatda olan işlər üzrə 
bütün halların hərtərəfli, tam və obyektiv araşdırılması istiqamətində həyata 
keçirilmiş fəaliyyət, düzgün qurulmuş istintaq metodikası və taktikası, 
səriştəli aparılan istintaq hərəkətləri, tələb edilən səviyyədə prosessual 
rəhbərlik, eləcə də işçilərin peşəkarlığı və əzmi sayəsində bu ilin yanvarında 
qeydə alınmış cinayətlər 100 faiz açılıb. 

Bu barədə Hərbi prokurorun bö-
yük köməkçisi – Hərbi Prokurorlu-
ğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Fi-
rad Əliyev açıqlamasında deyib. 

F.Əliyev bildirib ki, görülmüş 
işlərin, eləcə də Hərbi Prokurorluq 
orqanları ilə Müdafiə Nazirliyi, Dövlət 
Sərhəd Xidməti, Daxili Qoşunlar və 
digər hərbi qurumlar arasında ya-
ranmış qarşılıqlı işgüzar əlaqələr, 
həmçinin birgə görülmüş tədbirlər 
nəticəsində ötən ilin yanvar ayı ilə 

müqayisədə 2023-cü ilin müvafiq 
dövründə qeydə alınmış cinayətlər, 
ümumilikdə, 22,2 faiz, o cümlədən 
hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər 
51,1 faiz, tabelik münasibətlərində 
olmayan hərbi qulluqçular arasında 
qarşılıqlı münasibətlərin nizamnamə 
qaydalarını pozma cinayətləri 
33,3 faiz və ölümlə nəticələnən 
özünü öldürmə həddinə çatdırma 
cinayətləri 33,3 faiz azalıb. 

. ASI OV, “Xalq qəzeti”

r a  a a a ə i ə 
e i e lər i ifa ə ə verili

Na ı an tar es likasında 
Azər ay an es likası rezidentinin 
səla iyyətli n mayəndəsi ad Nə ə i Or-
d ad rayon n n Xana a kəndində a arı-
lan kom leks q r l q i ləri ilə tanı  ol .

Yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilən 
Xanağa kənd tam orta məktəbi ilə tanışlıq za-
manı məlumat verilib ki, ikimərtəbəli, 288 şa-
gird yerlik məktəbdə 16 sinif otağı, müxtəlif 
fənn laboratoriyaları, hərbi, STEAM kabinələri, 
kitabxana, idman zalı, şahmat sinfi, kompüter, 
müəllimlər və digər otaqlar yerləşir. Burada 
internetə çıxışı olan 21 kompüter və 4 elekt-
ron lövhə quraşdırılıb. Binanın həyətində açıq 
idman qurğuları qoyulub, bufet və qazanxana 
tikilib, abadlıq və yaşıllaşdırma işləri görülüb.

Məktəbin pedoqoji kollektivi ilə görüşdən 
sonra Xanağa kənd yolunda yaradılan şəraitlə 
tanışlıq olub. Bildirilib ki, ümumi uzunluğu 5,2 
kilometr olan kənd yoluna asfalt örtük salınıb, 
88 boru su keçidi qoyulub, 1 yeni körpü salınıb, 
1 körpü əsaslı təmir edilib, 1470 metr beton su 
kanalı çəkilib.

ə ərə ə və ə a  
müraciə ləri i lə ili

Na ı an tar es likası Əmək ə 
Ə alinin Sosial da iəsi naziri Ni at a a-
ye  Sədərək rayon nda sakinlərlə r .

Nazirlikdən verilən məlumata görə, görüşdə 
102 rayon sakininin müraciətinə baxılıb. Yerində 
həll edilməsi mümkün olan müraciətlər təmin 
edilib. Belə ki, 3 nəfərin işlə təmin edilməsi, 37 
nəfərin özünüməşğulluq proqramına, 3 nəfərin 
isə peşə hazırlığı kurslarına cəlb olunması ilə 
bağlı müvafiq işlərə başlanılıb. Bundan əlavə, 
2 nəfər əlilliyi olan şəxsə birdəfəlik maddi yar-
dım verilməsi, 14 nəfərə isə ünvanlı dövlət 
sosial yardımı təyin edilməsi məqsədi ilə mü-
vafiq sənədlərin Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Mərkəzinə təqdim etmələri izah olunub. Digər 
müraciətlərin isə qanunamüvafiq araşdırılması-
na dair aidiyyəti üzrə tapşırıqlar verilib. Nazir-
liyin səlahiyyətləri xaricində olan müraciətlərə 
isə aidiyyəti qurumlar tərəfindən baxılması 
üçün yönləndirilib.

Sə i HƏSƏNOV, 
“Xalq qəzeti”

a ı an əbə lə i

a i anın g n əli i
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Cənubi Qafqazda Fransa jandarmı,  
yoxsa yeni müharibə anonsu?

İrəvanla Paris birgə təxribat gerçəkləşdirir, Avropa İttifaqı isə alətdir
Gözlənildiyi kimi də oldu. Avropa İttifaqının Azərbaycan–Ermənistan 

sərhədinin Erməmistan tərəfinə göndərəcəyi missiyanın silahlı təminatı 
artıq var. Söhbət Fransa jandarm birliklərindən gedir. “Haqqin.az” saytı 
xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Fransa parlamentinin deputatı Natali 
Loizeau verib. 

Bu, Parisin Cənubi Qafqa-
za qoşun yeritməsi anlamı daşı-
yan hadisədir. Deməli, deputatın 
fikrinin davamı kimi söylədikləri 
elə bir əhəmiyyət daşımır. Hər 
bir halda, onun fikri budur ki, Pa-
ris Azərbaycanın “missiya ilə 
əməkdaşlıq edəcəyinə” ümid 
bəsləyir. 

Ancaq Loizeaunun Avropa İtti-
faqı “özünü münaqişədən çox uzun 
müddət uzaqlaşdırıb” – deməsi adi 
məsələ deyil. Belə çıxır ki, hazırda 
qurum bölgədə aktiv oyunçu amp-
luasında çıxış etmək niyyətindədir. 
Bakının əməkdaşlığa dəvət olun-
ması isə gözdən pərdə asmaq 
istəyindən başqa bir şey deyil. Ya-
xud da, şantajdır. Axı Fransa jan-
darm qüvvələri ölkənin Müdafiə 
Nazirliyinə tabe olan elit hərbi 
strukturdur. Azərbaycan onunlamı 
əməkdaşlıq etsin  Yaxud sərhədin 
özünə aid hissəsində fəaliyyət 
göstərməsini uyğun bilmədiyi mis-
siya ilə  Nə üçün  Ona görə ki, 
Ermənistan bölgədə yeni reallıqlar 
yaratmaq avantürasına girişib

Xanım Natalinin Azərbaycan 
və Ermənistan liderlərinin Avropa 
İttifaqı Şurasının rəhbəri Şarl Mişe-
lin iştirakı ilə keçirdikləri görüşləri, 
xüsusən, Praqada onlara Fransa 
Prezidenti Emmanuel Makronun 
qoşulmasını xatırlaması və bunu 
sərhədə missiya göndərmək məntiqi 

ilə uzlaşdırmaq cəhdi aşkar mani-
pulyasiyadır. 

Çünki ötən ilin oktyabrında keçi-
rilmiş Praqa dördtərəfli görüşündən 
sonra Makronun ipə-sapa yat-
mayan davranışları, mövcud xü-
susda Azərbaycanı işğalçı kimi 
qiymətləndirməsi reallığı var. Onu 
da nəzərə alaq ki, məhz Fransa-
nın “səyi” nəticəsində Şarl Mişelin 
rəhbərlik etdiyi Brüssel formatı ifla-
sa uğradı. Belədə xanım deputatın 
əsaslandırması da tam mənasız söz 
yığını effekti yaradır. 

Qeyd edək ki,  Fransanın 
Azərbaycan və Ermənistan 
sərhədində yerləşən Avropa İttifa-
qının mülki missiyasını hərbi-siyasi 
kontingentə çevirmək təşəbbüsünü 
fəal şəkildə müzakirə etdiyi bir 

müddət öncədən məlum idi.  Rusi-
yanın Xarici işlər naziri Sergey Lav-
rov heç də təsadüfən mülki missi-
yanı bölgədə əlavə qıcıqlandırıcılar 
adlandırmırdı. Görünür, ona bəzi 
məqamlar əvvəldən aydın idi. 

Ancaq mənzərəyə aydınlıq elə 
Avropanın özündən gəlib. Aİ-nin xa-
rici əlaqələr və təhlükəsizlik siyasəti 
üzrə ali nümayəndəsi osep Borrell 
də bildirib ki, yüzədək müşahidəçinin 
daxil olacağı missiyaya 70 fransız 
jandarmı daxildir. Təbii ki, 70 sayı 
gerçəkliyi əks etdirmir. Ehtimal var 
ki, söhbət daha böyük saydan gedir, 
sadəcə, gizlədilir. 

Bundan başqa, Fransanın apa-
rıcı “Le Figaro” nəşrinin baş redak-
tor müavini an Kristof Buisson da 
Ermənistana Fransa hərbi missiya-
sının göndərilməsi ehtimalı ilə bağlı 
məlumat paylaşıb. Nəzərə alsaq ki, 
bu il yanvarın sonunda Makron Ye-
lisey sarayında jurnalisti qəbul edib, 
deməli, məlumatı ona məhz Fransa-
nın dövlət başçısı özü verib. Başqa 
cür düşünmək üçün əsas yoxdur.

Bu arada “Haqqin.az” say-
tı məsələyə Rusiyanın Azərbay-
candakı fövqəladə və səlahiyyətli 
səfiri Mixail Boçarnikovun 
münasibətini öyrənib. Səfir də 
sərhəddə fransız jandarm 
qüvvələrinin yerləşdirilməsinin 
mümkünlüyü barədə məlumatının 
olduğunu təsdiqləyib. M.Boçarnikov, 
həmçinin rusiyalı sərhədçilərin 
bölgədə olmasını, eləcə də Rusi-
ya sülhməramlı qüvvələrinin möv-
cudluğunu nəzərə alaraq, Fran-
sa hərbçilərinin yerləşdiriləcəyi 
təqdirdə, regionda ehtimal olunan 
çağırışlardan və təhdidlərdən söz 
açıb. 

Sonda bir daha bildirək ki, 
Ermənistan hakimiyyəti bütün bu 
olanlara görə məsuliyyət daşı-
yan yeganə tərəfdir. Görünür, ölkə 
özünün mənfur xislətindən geri 
durmaq, normal münasibətlər qur-
maq, bölgədə sülh və əminamanlıq 
mühitinin formalaşmasına çalış-
maq istəmir. Fransa jandarmının 
Cənubi Qafqazda mövcudluğu, heç 
şübhəsiz, sülh istəklərinə meydan 
oxumaqdır. Bunun cavabı olmalıdır 
və olacaq da. 

.A N

ə əli ci səhi ədə
Bəli, Paşinyan, bir növ, gözdən pərdə as-

maqla məşğuldur. Çünki avropalılar heç də yal-
nız müşahidəçiliklə məşğul olmayacaqlar. Bil-
dirilir ki, müşahidə missiyasınn təhlükəsizliyini 
Fransa jandarm qüvvələri təmin edəcəkdir. 
Onların sayının 70 nəfər olacağı deyilir. Ancaq 
məlumdur ki, bu say real deyil. Yəni, söhbət 
daha böyük tərkibli hərbi birləşmədən gedir. 
Nikol da məhz buna görə çərənləyir, diqqəti 
məsələdən yayındırmağa çalışır. Elə görüntü 
yaradır ki, sanki, Avropadan gələnlər İrəvanın 
tərəfində deyillər. Əlbəttə, belə əndrəbadi 
bəyanatlar verməkdə, Nikolun başqa məqsədi 
də var ki, bu barədə sonda söz açacağıq. 

* * *
Ermənistanın ictimai rəyinin baş nazirin 

bildirdiklərinə münasibətinə gəlincə, Demok-
ratiya və Təhlükəsizlik Regional Mərkəzinin 
rəhbəri, politoloq Tiqran Qriqoryan deyir ki, ölkə 
hakimiyyətinin hərəkətlərində və bəyanatlarında 
tez-tez daxili siyasi mülahizələrə üstünlük veri-
lir. Bu isə effektiv xarici siyasətin aparılmasına 

maneə yaradır: “Ermənistan hakimiyyətinin 
Qarabağ nizamlanması ilə bağlı bəyanatlarına 
baxsanız, görərsiniz ki, bunlar, ilk növbədə, 
daxili auditoriyaya yönəlmiş niyyətlərdir. 
Belə bəyanatlar ciddi qəbul edilməməlidir. 
Ermənistan hakimiyyəti bəyanatları çox vaxt 
xarici siyasətdə mümkün mənfi nəticələri 
nəzərə almadan verir”.

Onu da vurğulamaq lazımdır ki, Paşinyan 
Avropa missiyasının yerləşdirilməsində geosi-
yasi komponentin olmasını inkar etməyə ça-
lışır.  Halbuki, belə deyil. Üstəlik, o, məsələni 
tam uyğunsuz formada izah edir. Nikolun 
dediyinə görə, Azərbaycan Ermənistanı Qərbə 
Rusiyanın təcavüzkar siyasətinin iştirakçısı 
olaraq təqdim edir. Rusiyada isə İrəvanı Qərbin 
Moskvaya qarşı sui-qəsd planının tərkibində 
yer alan kimi görürlər. 

Mövcud məqama diqqət yetirən erməni 
ekspertlərin fikri budur ki, Kreml hazırda 
Ermənistanı özünə qarşı dikbaşlıq edən 
qismində təsəvvürə gətirməkdədir. Ancaq 
onu da deyək ki, Paşinyan fikrini yeritməkdə 
israrlıdır. Onun dilə gətirdikləri tipik erməni 
həyasızlığının və riyakarlığının bariz nümunəsi 
kimi nəzərdən keçirilə bilər. Məsələn, Paşin-
yan iddia edir ki, guya, o, avropalıları ruslarla 
birləşib Ermənistan–Azərbaycan sərhədinə 
güclü qoşun yığmadığına, bunun üçün böyük 
vəsait xərcləmədiyinə inandıra bilmir. Ona görə 
də deyir:  “Yaxşı, gəlin, yerindəcə görün, bu, 
doğrudur, yoxsa yox”. 

Fransa jandarm qüvvələrindən söz 
düşmüşkən, İrəvanda onların Ermənistana 
göndəriləcəyinə sevinirlər. Sevinənlər sırasın-
da bir qədər əvvəl fikirlərini diqqətə çatdırdı-
ğımız T.Qriqoryan da var. “Mən yeni missiya-
nı daha geniş çərçivə və miqyasda qətiyyətlə 
dəstəkləyirəm. Şadam ki, Fransa missiyanı 
jandarmla təmin edəcək”, –deyən politoloq 
Ermənistan–Rusiya münasibətlərinə də to-
xunub. Onun sözlərinə görə, ölkə iqtidarı-
nın səmərəsiz kursuna görə münasibətlərdə 
kəskinləşmə var: “Rusiya ilə normal və effek-
tiv ünsiyyətin olmaması səbəbindən, Mosk-
va avropalı müşahidəçilərin yerləşdirilməsini 
təhlükə və özünü regiondan sıxışdırmaq istəyi 
kimi qəbul edir. İş o yerə çatıb ki, Rusiya Qa-
rabağda da onların yerləşdirilməsinə cəhdin 
ediləcəyindən şübhələnməyə başlayıb”.

Sırf Avropa Birliyinin müşahidəçilərinin 
sərhəddəki fəaliyyətinin dəyərləndirilməsinə 
gəlincə, hökumətyönümlü erməni siyasilər 
buna ehtiyacın olduğunu bildirirlər. Onların 
fikirlərini əsaslandırmaq naminə gətirdikləri 

arqument maraq doğurmaqdadır. Mövqelər 
təxminən belədir: Avropalıların mövcudluğu 
Rusiya və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi 
Təşkilatının İrəvanın hərbi yardım tələbinə 
arzu olunan şəkildə cavab verməməsinin 
nəticəsidir. Ukrayna hadisələrinə fokuslanan 
Rusiya Azərbaycanla çəkişmək istəmir. Çünki 
bu, Türkiyə ilə münaqişəyə gətirib çıxara bilər. 
Deməli, iki məqam ortaya çıxır. Birincisi, Ru-
siya Qarabağ müstəvisində Azərbaycanla və 
Türkiyə ilə ziddiyyətlərə getmək istəmir. İkincisi, 
Moskva Bakı ilə qarşıdurmaya meyilli olmadı-
ğından, bunu edəcək avropalılar var. Bəli, əsl 
həqiqət də elə bundadır. Ancaq Nikol Paşin-
yanın diqqətə çatdırdığımız fikirləri bu həqiqəti 
inkar edən kimi görünür. İlk baxışdan...  

Paşinyanın parlament tribunasından 
sərsəmləməsinə kəskin reaksiya verənlərdən 
biri də Ermənistanın Respublika Partiyasının 
sədr müavini Armen Aşotyandır. O, özünün  so-
sial şəbəkə hesabında baş nazirin bəyanatını 
sensasion adlandırıb və fikrinə aşağıdakı kimi 
aydınlıq gətirib: 

1. Avropa aydın şəkildə bildirdi ki, Aİ-nin 
yeni missiyası Ermənistanı Azərbaycanın 
təcavüzündən təmin edəcək, Ermənistanın 
təhlükəsizliyini gücləndirəcək və mümkün 
Azərbaycan təcavüzünü qeydə alacaq. Nikola 
görə isə onlar bunun əksini görməyə və əmin 
olmağa meyillidirlər ki, ermənilər Azərbaycana 
hücum etmək fikrində deyillər.

2. Aİ-nin missiyasına, o cümlədən, Ru-
siya ordusunun hərəkətinə nəzarət funksi-
yasını aid etmək Paşinyanın gerçək geosi-
yasi fəlakətidir. Əslində, Nikolanın sözlərinə 
görə, onlar bizim (Ermənistanın – red.) 
təhlükəsizliyimizi gücləndirməyə yox, rus qo-
şunlarının hərəkətinə nəzarət etməyə gəlirlər. 
Buna Almaniyanın Xarici işlər nazirinin “Avro-
pa missiyası Azərbaycana da faydalı olmalıdır” 
şəklində səslənmiş bəyanatını da əlavə edin. 
İcazə verin, Xorvatiyanın Xarici işlər nazirinin Aİ 
missiyasının heç bir halda status-kvonu təmin 
etməyəcəyinə dair bəyanatını da yada salım.  
Başa düşəcəksiniz ki, onlar öz ortaq geosiyasi 
oyunları ilə bizim başımıza hansı iyrənc oyun-
ları açmaq niyyəti güdürlər.

* * *
Göründüyü kimi, Nikol Paşinyan özünün 

qeyri-ordinar fikirləri ilə aləmi bir-birinə qatıb. 
Onun əsl niyyətinin nədən ibarət olduğunu 
əvvəldə diqqətə çatdırdıq. Ancaq burada başqa 
bir məqam da var. 

Ermənistan baş nazirinin haqqında söz 
açdığımız açıqlaması həm də Rusiyanın 
gözündən pərdə asmaqdır. Çox güman, öz 
aləmində Moskvaya jest etdiyini düşünür. Elə 
görüntü formalaşdırır ki, guya, avropalılar 
İrəvanı Rusiya ilə bir yerdə görürlər və buna 
görə Azərbaycanla münaqişədə qətiyyətli dav-
ranmırlar. Beləliklə, çox güman ki, Paşinyan 
özünün az ağlı ilə Rusiyanı neytrallaşdıraca-
ğına ümid bəsləyir. Ola bilər, Aİ-nin missiya-
sı və Fransa jandarm qüvvələri bölgəyə tam 
yerləşdikdən sonra, erməni baş nazir tamam 
başqa fikirlər səsləndirsin. Böyük ehtimalla, elə 
belə də olacaq. 

Həm də ona görə ki, Rusiya əvvəldən Aİ-
nin müşahidə missiyasına qarşı çıxırdı. Yada 
salaq ki, ölkənin Xarici işlər naziri Sergey Lav-
rov avropalıları bölgədəki əlavə qıcıqlandırıcı-
lar adlandırmışdı. Paşinyanın sözündən hasil 
olan budur ki, Avropa da Rusiyanı qıcıqlandırıcı 
kimi görür. Hər ehtimala özünü də Moskvanın 
yanına pərçimləməyi yaddan çıxarmır. Necə 
deyərlər, tutar qatıq, tutmaz ayran. 

Ə. AHAN OĞLU, “Xalq qəzeti”

Paşinyanın “tutar qatıq, 
tutmaz ayran” məntiqi

Türkiyədə baş verən dəhşətli zəlzələ bütün dünyanı şoka salıb. Yaxın-
uzaq qitələrdən olan əksər ölkələrin dövlət və hökumət başçıları Türkiyə 
rəsmilərinə başsağlığı teleqramları göndərir, telefonla zəng edir, hər cür 
kömək göstərməyə hazır olduqlarını bildirirlər. 

Bu, humanitar fəlakətdir və hər 
kəs başa düşür ki, heç bir ölkə belə 
dağıdıcı zəlzələlərdən və digər qor-
xulu təbii kataklizmlərdən sığortalan-
mayıb. Türkiyə xalqına belə bir çətin 
gündə adi telefon açaraq başsağlığı 
vermək, gücü çatan dərəcədə yar-
dım etmək adi insanlıq borcudur.  

Adətən, belə ağır təbiət hadisələri 
baş verəndə, təkcə dostlardan de-
yil, rəqib, hətta “qeyri-dost” sayılan 
ölkələrin rəsmilərinin zərərçəkən 
tərəfə humanist mövqe  sərgiləyərək 
adi diqqət bildirmələri, hansısa bir 
şəkildə xeyirxah jest göstərmələri 
diplomatik etiket qaydalarına görə 
də məqbul hesab olunur. Xüsusilə, 
qonşu ölkələrin və xalqların bir-
birinə qarşı həssas olmaları vacibdir.  

Bu günlərdə Ermənistan prezi-
denti Vaqan Xaçaturyan, baş na-
zir Nikol Paşinyan zəlzələ ilə bağlı 
Türkiyəyə başsağlığı veriblər. Baş 
nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə  
telefon söhbəti zamanı ölkəsinin 
Türkiyəyə humanitar yardım 
göstərməyə hazır olduğunu deyib: 
“Türkiyə və Suriyada çoxlu insanın 
ölümünə səbəb olan dağıdıcı zəlzələ 
xəbərindən kədərləndim. Həlak 
olanların ailələrinə dərin hüznlə 
başsağlığı verir və yaralananların 
tezliklə sağalmasını arzulayırıq. 
Ermənistan yardım göstərməyə ha-
zırdır”. 

Belə bir humanist jesti erməni 
apostol kilsəsinin katolikosu II Qare-
gin edə bilərdi və tutduğu vəzifəyə 
görə əslində bunu etməyə borclu 
idi. Çünki o, ölkəsinin din xadimidir, 
hər bir din, o cümlədən ermənilərin 
etiqad etdikləri xristian dini insan-
ları, ilk növbədə sülhə, barışığa, 
mərhəmətə səsləyir. II Qaregin öz 
statusuna uyğun olaraq, Türkiyənin 
dini idarəsinin rəhbərinə zəng edib, 
yaxud teleqram göndərib başsağ-

lığı verməli, ölənlərin ruhuna Allah-
dan rəhmət diləməli, yaralananların 
tezliklə sağalmalarını arzulamalı idi. 

Lakin II Qaregin bunu etməyib. 
Bununla da, o, diplomatik etiketə 
və qonşuluq münasibətlərinə 
hörmətsizlik nümayiş etdirib. Görü-
nür, II Qareginin Türkiyə dövlətinə 
və türklərə olan patoloji nifrəti (bu-
nun üçün heç heç bir obyektiv əsas 
yoxdur-müəllif) o qədər güclüdür 
ki, o, adi insani borcundan çıxmaq 
belə istəməyib. Çox heyif  Belə bir 
anti-humanist davranış heç vaxt heç 
kimə hörmət və nüfuz gətirməyib və 
gətirməz     

Düzdür, II Qaregin İstanbuldakı 
erməni patriarxı Maşalyana zəng 
vurub, ondan zəlzələ bölgələrində 
yaşayan ermənilərin vəziyyətinin nə 
yerdə olduğunu soruşub. Üstəlik, 
ermənilərin patriarxını tərifləyib ki, 
o, zərərçəkən ermənilərə yardım 
etmək üçün əlindən gələni edib. 

Bundan başqa, Amerikanın 
şərqi eparxiyasının rəhbəri Mes-
rop Parsamyan da İstanbul pat-
riarxına zəng edərək, orada ya-
şayan ermənilərlə maraqlanıb. O 
da II Qaregin kimi, Türkiyənin dini 
idarəsinin rəhbəri ilə əlaqə saxlama-
ğı özünə rəva görməyib. Belə çıxır 
ki, ermənilərin xisləti dünyanın ha-
rasında məskunlaşmalarından asılı 
olmayaraq dəyişmir. 

Bütün bunlar barədə yazma -
maq da olardı. Axı, II Qaregindən 
humanist addım gözləmək bəlkə 
də sadəlövhlükdür. Burada diqqəti 
cəlb edən başqa bir məqam var. O 
da budur ki, II Qaregin Türkiyədən 
fərqli olaraq Suriya prezidenti Bəşər 
Əsədə başsağlığı teleqramı vurub. 
Bu barədə erməni mənbələrində 
belə yazılır: “Katolikos günahsız 
qurbanların ailələrinə təsəlli verərək 
yaralıların tezliklə sağalmasını arzu-
ladı. Erməni patriarxı uca Tanrıdan 

xahiş etdi ki, dost Suriyanı öz  xeyir-
duası altında saxlasın, ona dinc və 
təhlükəsiz günlər bəxş etsin”. 

Bəli, II Qaregin Türkiyə ilə 
müqayisədə zəlzələdən daha az 
miqyasda zərər çəkən Suriyanın 
dövlət başçısına teleqram göndərə 
bilir, amma Ermənistanın qonşu-
su olan, on minlərlə erməninin öz 
ailələrinə çörək qazanmaq   dalınca 
getdikləri Türkiyəyə qarşı bu jesti 
göstərmir. 

Ermənilərin din xadimi açıq-aş-
kar ayrı-seçkilik edir. Niyə  Bunu 
sağlam məntiq və düşüncə ilə başa 
düşmək çətindir. Böyük rus yazıçısı 
Çexovun dilimizdə təxminən aşağı-
dakı mənanı verən məşhur bir deyi-
mi var: “Siz çirkabdan onun çirkab 
olmamasını tələb edə bilməzsiniz ” 
Fikrimcə, əlavə şərhə ehtiyac yox-
dur. 

.HA IXANLI, “Xalq qəzeti” 

ikrə  A V,
siyasi əhlil i, pr ess r                      

Erməni katolikosunun han-
sı xislətin sahibi olduğunu 
Azərbaycan ictimaiyyəti yaxşı 
bilir. Hər birimizə məlumdur ki, II 
Qaregin Qarabağda erməni se-
paratçılığının alovlandırılmasında 
və qan tökülməsində təkanverici 
rol oynayıb. 1988-ci ildən üzü bəri 
erməni kilsəsi heç vaxt məlum 
hadisələrlə əlaqədar barışdırıcı 
mövqedən çıxış etməyib. Hər dəfə 
silahlı qarşıdurmanı, zorakılıqları 
dəstəkləyiblər, körükləyiblər. 

Düşünürəm ki, Türkiyədə 
minlərlə insanın həlak olmasına 
səbəb olan dəhşətli zəlzələ ilə 
bağlı II Qareginin qardaş ölkənin 
dini idarəsinin rəhbərinə baş-
sağlığı verməməsi siyasi heç də 
təsadüf deyil. Bu, açıq-aşkar si-
yasi səciyyə daşıyan ikiüzlülük-
dür    

Gəlin Türkiyə ilə Ermənistanin 
mövqelərini müqayisə edək. 
Türkiyə neçə vaxtdır Ermənistanla 
danışıqlar aparır, əl uzadır, bu 
ölkəni çətin iqtisadi vəziyyətdən 
çıxarmaq istəyir, bir sözlə, huma-
nizm və yüksək alicənablıq nü-
mayiş etdirir. 

Ermənistan hökuməti, bu 
ölkənin dini təmsilçisi olan II 
Qaregin bunun əvəzində siyasi 
səbatsızlıq və riyakarlıq nümayiş 
etdirir. Erməni rəsmiləri regionda 
sülhün bərqərar olunmasına hər 
cür maneçilik törədirlər. Üstəlik, 
öz günahlarını qarşı tərəfin – 
Azərbaycan və Türkiyənin üstünə 

yıxırlar. II Qareginin Türkiyədə 
zəlzələ ilə bağlı susqunluğu da 
məhz bundan qaynaqlanır.

Biz bilirik ki, erməni kilsəsi 
fasiləsiz olaraq bütün dünyaya 
müraciət edir ki, 1915-ci il uydur-
ma hadisələri erməni soyqırımı 
kimi tanınsın və müvafiq qərar 
çıxarılsın. II Qaregin özünün bəd 
niyyətlərinə nail olmaq üçün hər 
yerdə Türkiyə və Azərbaycana 
qarşı çirkli qarayaxma kampani-
yası aparmaqda davam edir. Bu, 
səhv və yalnış yoldur. Bu yol sadə 
erməni xalqının maraqlarına uy-
ğun deyil. Təəssüf ki, Ermənistan 
rəhbərliyi və erməni kilsəsi öz 
məkrli siyasətindən əl çəkmək 
istəmir. 

Amma unutmasınlar ki, 2020-
ci ilin payızında 44 günlük şanlı 
Vətən şavaşından sonra Cənubi 
Qafqaz regionunda yeni reallıqlar 
yaranıb və bu gün güclü, qüdrətli 
Azərbaycan haqqın, ədalətin 
məkr və şəri üstələməsinə nail 
olmaq iqtidarındadlır. Bu, mütləq 
baş verəcək    

Eksper  rəyi

II Qareginin susqunluğu, 
yaxud nifrət mərhəməti niyə kölgədə qoyur?

Kimyəvi silahdan kim istifadə edib:  
Rusiya, yoxsa Ukrayna?

Hər iki tərəf əllərində olan əyani və vizual 
sübutları BMT-nin müvafiq qurumuna təqdim 
etməyə hazırlaşır.

Bir ilə yaxındır davam edən Rusiya-Ukray-
na müharibəsində qadağan olunmuş silahlar-
dan, o cümlədən, kimyəvi tərkibli bombalardan 
istifadə edilməsi ilə bağlı ara-sıra qarşılıqlı itti-
hamlar səslənirdi. Rəsmi Moskva bu məsələni 
yenidən gündəmə gətirməyə qərar verib.    

Rusiya Federasiyasının BMT yanında dai-
mi nümayəndəsinin birinci müavini Dmitri Pol-
yanski bəyan edib ki, rəsmi Moskva Ukrayna 
Silahlı Qüvvələri tərəfindən kimyəvi silahın 
güman edilən istifadəsi mövzusuna dünya-
nın diqqətini cəlb edəcək. Rusiyalı diplomat 
bu barədə beynəlxalq təşkilatın Təhlükəsizlik 
Şurasının Ukraynadakı vəziyyətə dair toplantı-
sının yekunları ilə bağlı sosial şəbəkədə pay-
laşım edib. Onun yazdığına görə, internetdə 
Ukrayna SQ-nin kimyəvi silahdan istifadəsini 
sübut edən süjet yayılıb.   

Bu ərəfədə hərbi təhlükəsizlik və kütləvi si-
lahlar üzərində nəzarət məsələlərinə dair Vya-
nada baş tutan danışıqlarda Rusiya nümayəndə 
heyətinin başçısı Konstantin Qavrilov bil-
dirmişdi ki, Moskva Avropada Təhlükəsizlik 
və Əməkdaşlıq Təşkilatına (ATƏT) üzv 
dövlətlərdən Artyomovsk və Soledar qəsəbələri 
yaxınlığında hərbi əməliyyatların gedişində Ki-
yevin kimyəvi silahdan istifadə etməsinə qiymət 
vermələrini tələb edir. Bundan bir qədər əvvəl 
isə BMT Baş katibinin rəsmi nümayəndəsinin 
müavini Farxan Hak tərəfləri əllərindəki 
məlumatları Kimyəvi Silahın Qadağan Olunma-
sı üzrə Təşkilata (KSQOT) verməyə çağırıb. 

İki gün bundan əvvəl RF-nın BMT yanında 
daimi nümayəndəsi Vasili Nebenzya deyib ki, 
Rusiyanın səlahiyyətli orqanları Ukrayna or-
dusu tərəfindən hərbi-zəhərləyici maddələrin 
mümkün tətbiqi barədə informasiyaları yoxlayır. 

Rusiya-Ukrayna hərbi qarşıdurmasının 
gedişində oxşar ittihamla Kiyev də çıxış edib. 
Ukrayna rəsmiləri ötən ilin aprelində Rusiya qo-
şunları tərəfindən Mariupol şəhərində hərbçilərə 
və mülki şəxslərə qarşı kimyəvi silahdan istifadə 
edildiyini açıqlamışdı. O zaman “Azov” alayının 
yaydığı məlumatda deyilirdi ki, ruslar pilotsuz 
uçuş aparatları (PUA) vasitəsilə şəhərə zəhərli 
maddələrlə doldurulmuş bombalar atıblar. 
Məlumatda, həmçinin zərərçəkənlərdə tənəffüs 
çatışmazlığının, beyində qan dövranının pozul-
ması hallarının və digər əlamətlərin müşahidə 
edildiyi qeyd olunurdu. İndi Ukrayna Müdafiə 
Nazirliyi kimyəvi zəhərlənməyə məruz qalmış 
xəstələrin şahid ifadələri daxil olmaqla, fakt 
və sübutları toplamaqla məşğuldur. BMT-nin 
müvafiq qurumunun beynəlxalq ekspertlərin 
iştirakı ilə araşdırmaya nə zaman başlayacağı 
hələlik məlum deyil.   

Hazırladı: .HƏSƏN ALALI,  
“Xalq qəzeti” 
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“Zəlzələ ağrıları bizə də üzüntü yaşadır”
Səhərdən göydə uçuşan və gözlə güclə sezilən qar dənəciklərini güclü külək buraya 

gələnlərin üzünə çırpmaqla sərt üzünü göstərmək istəyir. Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyinin 
önündə isə elə bil həyat dayanıb, burada nə şaxta, nə qar, nə də tüğyan edən külək hiss 
olunmur. Dünyanı lərzəyə salan dəhşətli fəlakətin səbəb olduğu ağır insan itkisindən sarsılan 
insanlar dərin hüzn və böyük kədərlə zəlzələ qurbanlarının xatirəsini anırlar – sakit, lal, 
dinməz...

Bapbalaca b r qız atasından qabağa 
düşüb, “Ayı balası”nı eht yatla burada 
olan d gər oyuncaqların yanına qoyur. Bu 
həyatı hələ dərk etməyə macal tapmamış 
əbəd yyətə qovuşan nağıl dünyasının balaca 
“mələk”lər  üçündür. İnsanlar bu səhnən  
görməmək üçün nəzərlər n  sonsuz-bucaqsız 
boşluğa z lləy rlər. Yaşlı b r türk qadının 
gözlər n n yaşını s lərək “Allah çocuqları 
qorusun”, – sözlər  hamını kövrəld r. 

Sə rl y n önündə Azərbaycan və Türk yə 
bayraqları lə gələn könüllülər zd ham 
yaradırlar. Əsasən gənclərdən barət 
dəstələr zəlzələ qurbanlarının xat rəs n  
sükutla yad ed r, sə rl y n önünə yen  əkl llər, 
güllər düzürlər. 

Zəlzələ qurbanlarının xat rəs n  yad 
etməyə gəlm ş m qras ya könüllüsü a ə 
Hüseynova “Qardaş ölkədə baş verən 
dəhşətl  zəlzələdə m nlərlə nsanın öz 
həyatını t rməs  böyük fac əd r. On m nlərlə 
nsan ağır yaralanıb, soyuqda-şaxtada 
evs z-eş ks z qalıb. Onlara kömək etmək 
üçün bütün vas tələrdən st fadə etməl y k”, 
– dey r. 

“Artıq b r neçə ld r k , könüllülük fəal yyət  
lə məşğuluq. İş m z hələ bu qədər ağır və 
məsul yyətl  olmayıb. Bu acı xəbər  alan 
andan nə nk  evdə rahat otura b lm r k, b r 
an belə olsun dəstək vermək öhdəl y m z  
yaddan çıxarmırıq. Bu b z m, həm də türk 
qardaşlarımıza vəfa borcumuzdur”, – deyə 
əlavə ed r. 

n ll  ənc urlan M s m  
Türk yədə baş verən dəhşətl  fəlakət n 
nət cələr n n aradan qaldırılması, eyn  
zamanda, nsanların sıxıntısını azaltmaq, 
onların yaranan çət nl klər n öhdəs ndən 
gəlməs  üçün Azərbaycan könüllülər n n 
hərtərəfl  kömək etd klər n  b ld r r.  

Qeyd ed m k , Azərbaycan qardaş ölkəyə 
lk dəstək verən dövlət olub. Zəlzələdən dərhal 
sonra x lased c lər m z dağıntıların olduğu 
bölgəyə ged blər. Xalqımızın böyük fəallıqla 
davam etd rd y  yardım kampan yasında 
könüllülər əsl fədakarlıq nümay ş etd r rlər: 
“Çox təəssüf k , qardaş ölkədə dağıntıların 
və nsan tk s n n m qyası çox böyükdür. 
Türk xalqı böyük radə nümay ş etd rərək bu 
fac ən n öhdəs ndən gəlməyə çalışır. Neçə 
can həyat və ölüm arasında çırpınır. Türk 
qardaşlarımızın yanındayıq. Lazım olarsa, 

zəlzələ baş verən bölgəyə ged b x lased c  
m ss yamızı orada davam etd rəcəy k”.

ərm nə Məmməd a havanın soyuq və 
şaxtalı olmasına baxmayaraq, könüllülər n 
yorulmadan çalışdıqlarını b ld r r: “Ölkəm zdə 
qardaş Türk yəyə yardım məqsəd  lə 
gen ş aks ya və kampan yalar davam ed r. 
Könüllülər yardım məqsəd lə gət r lən 
gey mlər və ərzaq məhsullarının təy n 
olunmuş məntəqələrdə toplanmasına böyük 
dəstək ver rlər. Bu  əşyaların çeş dlənərək 
qutulara yığılıb daşınmasında və maşınlara 
yüklənməs ndə yaxından şt rak ed rlər. 

Hər zaman Azərbaycanın yanında olan 
qardaş ölkən n bu gün sıxıntılar çər s ndə 
yaşaması b z  çox məyus ed r. Təəssüf k , 
getd kcə nsan tk lər  çoxalır”. 

D gər könüllü gənc ərhad bad  b ld r r 
k , könüllü gənclər yardımların ed lməs  lə 
yanaşı, təbl ğat və maar flənd rmə şlər  lə 
də məşğul olurlar: “İstəy r k k , Türk yədə 
çət n vəz yyətdə olan nsanlara vaxtında 
kömək edək. Şübhəs z, onların arasında 
xəstələr, qoca və körpələr var. Onlar üçün 
zərur  olan st  gey m və d gər əşyaların 
vaxtında toplanması, yola salınması çox 

vac bd r. O cümlədən tez b r zamanda madd  
yardım, mə şət əşyaları, yataq dəstlər n n 
çeş dlənərək ünvanlara çatdırılması böyük 
əhəm yyət daşıyır. Bundan sonra da 
çət nl klə qarşılaşmış bacı-qardaşlarımıza 
yardım göstər lməs n  davam edəcəy k”. 

Artıq gecə düşməs nə baxmayaraq, Əl 
Oyunları Sarayında yardım gət rən nsanların 
ardı-arası kəs lm r. Hamı eyn  məqsəd üçün 

b rləş b. Zəlzələdən zərər çəkənlərə lazım 
olan yardım – əsasən qış gey mlər , çət n 
vəz yyətdə olan nsanlar üçün çadır, yataq 
dəstlər , təm zl k ləvaz matlarını bacardıqca 
ünvanlara tez çatdırmaq lazımdır. 

Dostları lə yardım kampan yasında fəal 
şt rak edən Və ən m har bəs  rak ısı 
Elman R s əm  bu günlər n xalqlarımız 
üçün  c dd  sınaq olduğunu b ld r r: 
“Xalqlarımız ən ağır günlərdə b r-b r n n 
yanında olublar. Azərbaycan-Türk yə b rl y  
türk dünyası üçün böyük nümunəd r. Vətən 
mühar bəs n n lk günlər ndən sona qədər 
qardaş Türk yən n Azərbaycanın yanında 
olması gücümüzə güc qatdı. Ən çət n 
vaxtlarda, ağır günlərdə, eyn  zamanda, 
həm də xoş günlər m zdə xalqlarımız b rl k 
nümay ş etd r blər. Kədər m z , sev nc m z  
bölüşmüşük. Bu gün qardaş xalqın matəm 
günlər  b zə böyük acı yaşadır. Dayanmadan 
çalışırıq, daha çox yardımın ünvanlara 
çatdırılması üçün şləy r k. İnsan tk lər n n 
çox olması ürəy m z  sızıldadır”. 

Türk yəm z n bu günlər davam edən 
müs bət  xalqımızı qəm dəryasına qərq 
ed b. Kədər n z kədər m zd r, – dey r k, 
qardaşlarımız  Düşmən sev nməs n qoy  
Məğrur türk xalqı bu gün ayaq üstəd r, 
mübar zə aparır və həm şə olduğu k m , yenə 
də çət nl klər n öhdəs ndən gələcək

L e y l a  Q U R B A N O V A ,  
   .AĞALA  oto

Azərbaycan səninlədir, qardaş Türkiyə!

Mərhəmət və șəfqət zəlzələdən güclüdür 
Türkiyədə baş vermiş güclü zəlzələ nəticəsində minlərlə 

insanın həlak olması, yaralanması və evsiz qalması ilə əlaqədar 
Azərbaycandan qardaş ölkəyə yardım göstərilməsi davam edir.

Yeni Azərbaycan Partiyası-
nın Sədri İlham Əliyevin tapşırığı 
əsasında YAP Mərkəzi Aparatı 
tərəfindən təbii fəlakətdən zərər 
çəkmiş şəxslərə humanitar yar-
dım məqsədilə mal və avadanlıq-
lar, o cümlədən 45 ədəd genera-
tor, 150 ədəd elektrik qızdırıcısı, 
uşaqlar, qadınlar və kişilər üçün 
çoxlu sayda isti geyim dəstləri, 
yataq ləvazimatları, qış ayaqqa-
bıları alınaraq qardaş Türkiyəyə 
göndərilməsi təmin edilib.

*  *  *
Azərbaycan Ağsaqqallar Şu-

rası da Türkiyəyə kömək aksi-
yasına  qoşulub. Heydər Əliyev 
Fondu tərəfindən təşkil edilən yar-
dım kampaniyası üçün Əl Oyun-
ları Sarayındakı yardım toplama 
məntəqəsinə Şuras tərəfindən 
yataq dəstləri (yorğan, döşək, 
yastıq), həm uşaqlar, həm də 
böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş 
isti geyimlər və təbii fəlakətdən 
zərər çəkmiş bölgələrdə insanla-
rın hazırda ehtiyac duyduğu digər 
əşyalar təhvil verilib.

*  *  *
Müdafiə Nazirliyinin 

təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Or-
dusunun hərbi qulluqçuları və 
onların ailə üzvlərinin qardaş 
ölkədə zərərçəkənlərə yardım 
etmələri üçün müvafiq hərbi 
hissələrdə xüsusi  məntəqələr ya-
radılıb. Gətirilən geyimlər və ərzaq 
məhsulları toplanıb, çeşidlənərək 
bağlamalara yığıldıqdan sonra yük 
avtomobili vasitəsilə Türkiyəyə 
yola salınıb.

*  *  *
Rəqəmsal İnkişaf və 

Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində 

fəaliyyət göstərən “Azərpoçt” 
MMC Türkiyədə zəlzələdən 
zərərçəkənlər üçün Azərbaycanda 
başlanan genişmiqyaslı yar-
dım kampaniyasına dəstək 
verir. Dünəndən ölkənin poçt 
şöbələrində yardımların qəbuluna 
və göndərilməsinə başlanılıb. 
Göndərişlərə görə heç bir xidmət 
haqqı alınmır

*  *  *
Gənclər və İdman Nazirliyinin 

dəstəyi ilə Bakı Şəhər Halqası 
Əməliyyat Şirkətinin könüllüləri 
zəlzələ zonasına göndərmək üçün 
geyim, quru qida, uşaq bezləri, kişi 
və qadın gigiyena vasitələri, uşaq 
yeməkləri toplayıblar.  Yardım 
kampaniyası fevralın sonunadək 
davam edəcək.

*  *  *
Azərbaycan Turizm Agentlikləri 

Assosiasiyasının (ATAA) rəhbərliyi 
və üzvləri qardaş ölkə Türkiyədə 
böyük insan tələfatına səbəb olan 
zəlzələ nəticəsində köməyə eh-
tiyacı olan insanlar üçün yardım 
kampaniyası həyata keçirib.

Aksiya çərçivəsində yataq, 
yorğan-döşək, qış geyimləri, 
konservləşdirilmiş qidalar, eləcə 
də uşaq qidaları, uşaq bezləri, 
dərman preparatları, gigiyenik 
vasitələr, əl fənəri, generator, po-
verbank kimi vacib olan əşyalar 
alınaraq növünə və istifadəsinə 
uyğun xüsusi bağlamalarda qab-
laşdırılıb və Heydər Əliyev adı-
na İdman Sarayındakı toplama 
mərkəzinə təhvil verilib.

*  *  *
Auditorlar Palatasının kollek-

tivi səfirlik binasının önünə əklil 
qoyub, zəlzələ qurbanlarının əziz 

xatirəsi ehtiramla yad edib.
*  *  *

“PAŞA Holding” və onun 
törəmə şirkətləri zəlzələdən zərər 
çəkmiş şəxslərə dəstək məqsədilə 
Türkiyənin iki önəmli yardım fondu-
na – AHBAP-ın və Türkiyənin Da-
xili İşlər Nazirliyinin Təbii Fəlakət 
və Fövqəladə Hallar Agentliyinin 
(AFAD) hər birinə 500 min dollar 
olmaqla ümumilikdə 1 milyon dol-
lar ianə edib.

*  *  *
Təbii fəlakət nəticəsində zərər 

çəkmiş şəxslərə dəstək məqsədilə 
“Kapital Bank” tərəfindən yara-
dılan “Qırmızı Ürəklər” Fondu 
“Türkiyə üçün bir ürək olaq ” adlı 
yardım vəsaitinin toplanması aksi-
yasına start verib.

Aksiya çərçivəsində bankın 
əməkdaşları, ölkədə və xaricdə ya-
şayan soydaşlarımızın, həmçinin 
müxtəlif şirkətlərin ianələri he-
sabına cəmi bir gün ərzində 200 
min manatdan çox vəsait topla-
nıb. Aksiyaya dəstək olmaq üçün 
https://redhearts.az saytı, Birbank 

rəqəmsal bankı, eləcə də “Ka-
pital Bank”ın ödəniş terminalları 
vasitəsilə “Qırmızı Ürəklər” Fondu-
na ianə edərək, bu təşəbbüsə siz 
də qoşula bilərsiniz. 

*  *  *
Geologiya və Geofizika İns-

titutunda Türkiyədə baş vermiş 
zəlzələyə həsr olunmuş ümum-
respublika elmi seminarı keçirilib.

İnstitutun baş direktoru aka-
demik Akif Əlizadə bildirib ki, 
Azərbaycanda çoxşaxəli seysmo-
loji tədqiqatların kompleks şəkildə 
(digər təşkilatları cəlb etməklə) 
aparılması üçün dövlət proqramı 
hazırlamaq istiqamətində çalış-
maq və bu vahid normativ sənəd 
əsasında hərəkət etmək zəlzələ 
risklərinə qarşı bu gün ən real 
tədbir ola bilər.

*  *  *
Mikrobiologiya İnstitutunun 

kollektivi qardaş türk xalqına yar-
dım məqsədilə quru yeməklər, 
konservləşdirilmiş qidalar və isti 
geyimlərdən ibarət bağlamalar 
hazırlayaraq müvafiq toplama 

məntəqəsinə göndərib.
*  *  *

Bakı Dövlət Universitetinin 
(BDU) kollektivi Türkiyədə baş ver-
miş zəlzələ nəticəsində çox sayda 
insanın həlak olması ilə əlaqədar 
qardaş ölkənin Azərbaycandakı 
səfirliyini ziyarət edib. Səfirlik bi-
nasının önünə əklil və gül dəstələri 
qoyulub, zəlzələ qurbanlarının 
əziz xatirəsi ehtiramla yad olunub.
Qardaş ölkəyə dəstək məqsədilə 
ölkəmizdə həyata keçirilən hu-
manitar yardım kampaniyasında 
BDU-nun kollektivi və tələbələri 
könüllü olaraq fəal iştirak edirlər.

*  *  *
Azərbaycan Memarlıq və İn-

şaat Universitetində bu günədək 
397 tələbə  yardım kampaniyasına 
qoşulub. 50 tələbə isə öz müraciəti 
əsasında paytaxtın  toplama 
məntəqələrində könüllü olaraq 

fəaliyyət göstərir.
*  *  *

Şamaxı Astrofizika 
Rəsədxanasının əməkdaşları 
zərərçəkənlərə maddi yardım 
göstərilməsi barədə qərar qəbul 
ediblər.

*  *  *
AMEA-nın Mərkəzi Elmi 

Kitabxanası da Türkiyədə 
zəlzələdən zərər çəkmiş in-
sanlara yardım kampaniyası-

na qoşulub. Əməkdaşların bu 
kampaniyaya könüllü şəkildə qo-
şulması nəticəsində 2534 manat 
məbləğində ianə toplanıb. 

*  *  *
Bakının “Neftçi” klubu 

Türkiyədə baş vermiş zəlzələdən 
əziyyət çəkən insanlara yardım 
göndərib. Klubun bazasında hü-
manitar qutuların daşınmasında 

futbolçular da iştirak ediblər.
*  *  *

Müharibə, Əmək və Silahlı 
Qüvvələr Veteranları Təşkilatının  
mərkəzi aparatı və rayon 
təşkilatları ümumrespublika yar-
dım aksiyasında fəal iştirak edir. 
Təşkilatın bir çox üzvü maddi 
yardımla yanaşı, zəlzələdən 
zərərçəkənlərə məişət əşyaları, 
yataq dəstələri və digər 
vasitələrlə də kömək göstərirlər.

*  *  *
AFFA Türkiyədə baş vermiş 

zəlzələdən əziyyət çəkən insanlar 
üçün maddi yardım göndərib. Bun-
dan əlavə, Türkiyə Futbol Federa-
siyasının (TFF) bank hesabına 
500 min Türkiyə lirəsi məbləğində 
maliyyə vəsaiti köçürülüb.

*  *  *
ama ı  Böyükdən-kiçiyə 

hər kəs qardaş Türkiyədə 
zəlzələdən zərərçəkmişlərə yar-
dım etmək üçün Şamaxı Olimpiya 

Mərkəzində təşkil edilən yardım 
toplanma məntəqəsinə gəlir, türk 
qardaşlarımıza dəstək olur. Onlar 
isti geyimləri, əlcəkləri, corabları, 
yataq dəstlərini, quru ərzaqları, 
təmizləyici vasitələri təyin olun-
muş məntəqədə çeşidləyirlər. 
Yardımlar toplanıldıqdan sonra 
yük avtomobillərinə yığılır. Son 
3 gündə 8 yük maşını Bakıya 
göndərilib. 

A da  Qardaş ölkəyə 
göndərilməsi üçün rayonda top-
lanan humanitar yardım Bakıya 
gətirilib. Bu yardıma 40 genera-
tor, 120 qızdırıcı soba, 150 yor-
ğan, 150 döşək, 150 ədyal, 150 
balış və külli miqdarda isti geyim 
daxildir. Ağdaş sakinləri iki yük 
avtomobilindən çox əşya toplayıb-
lar. Bu humanitar yardımlar bun-
dan sonra da davam etdiriləcək.

y ay  Rayondan Türkiyədə 
zəlzələdən ziyan və əziyyət çəkmiş 
insanlara yardım məqsədilə 100 
isitmə sobası, 20 generator (3,15 
Kv) və yataq dəstləri Bakıya 
göndərilib. 

uba  Sakinlərin  fəal iştirak 
etdiyi kampaniya çərçivəsində 
indiyədək bir neçə yerdə yardım-
lar toplanaraq Bakı şəhərində 
müəyyən edilmiş məntəqələrə 
yola salınıb.

“Xalq qəzeti”



Azərbaycan Ali Məhkəməsi 100 illik tarixi ərzində çox şərəfli bir inkişaf 
yolu keçib. Xüsusilə, Azərbaycan  müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bu 

inkişaf  dinamik xarakter alıb. Ölkəmizin davamlı tərəqqisini təmin etmək üçün 
sosial-iqtisadi və digər sahələrdə həyata keçirilən islahatlar məhkəmə-hüquq 
sisteminin inkişafında da yeni mərhələnin başlanmasına və bu sahədə davam 
edən islahatların dərinləşməsinə təkan verib.

Ədalət mühakiməsinin  müstəqil və 
qərəzsiz həyata keçirilməsi hər bir de-
mokratik cəmiyyətin əsas təməl daş-
larından biridir. Məhkəmə hakimiyyəti 
təmsilçilərinin üzərinə isə yalnız bir 
vəzifə düşür - qanunun aliliyini təmin 
etmək, ədalətli və qərəzsiz olmaq, hu-
manist prinsiplərə və sağlam düşüncə 
tərzinə əsaslanan qərarlar qəbul etməklə 
şərəfli hakim adını daim uca tutmaq.

 Vahid məhkəmə təcrübəsinin yara-
dılması indi  bütün ölkələrdə zərurətə 
çevrliməkdədir. 

Bu il Azərbaycan Respublikasında Ali 
Məhkəmənin yaradılmasının 100 illik yu-
bileyidir.  Gəlin,  tarixi vərəqləyək. 

XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq 
Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında 
ciddi dəyişikliklər baş vermiş, xalqımı-
zın apardığı tərəqqi, demokratiya və 
azadlıq ideyaları uğrunda mübarizənin 
nəticəsi olaraq 1918-ci ilin 28 mayında 
bütün müsəlman dünyasında ilk dəfə 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradıl-
mışdır. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin  
Nazirlər Şurası tərəfindən  1918-
ci il noyabrın 14-də  Azərbaycan 
məhkəmə tarixində ilk dəfə olaraq 
bilavasitə məhkəmə fəaliyyəti ilə bağlı 
“Azərbaycan Məhkəmə Palatası haq-
qında” Əsasnamə qəbul edilmişdi. 
Azərbaycan Məhkəmə Palatası mülki 
və cinayət departamentlərindən ibarət 
olmuş, bəzi mühüm işlər üzrə birin-
ci instansiya, əsasən isə apellyasiya 
instansiyası məhkəməsi kimi fəaliyyət 
göstərmişdir.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parla-
mentinin 1918-ci il 26 dekabrda qəbul et-
diyi “Ədliyyə sahəsində Deklarasiya”nın 
ölkədə məhkəmə hakimiyyətinin 
təşkilində və formalaşmasında böyük 
əhəmiyyəti olmuşdur. Məhz həmin Dek-
larasiya ilə məhkəmə hakimiyyətinin 
təşkili və fəaliyyət prinsipləri müəyyən 
edilmiş,  ədalət mühakiməsinin yalnız 
məhkəmələr tərəfindən, vətəndaşların 
məhkəmə və qanun qarşısında 
bərabərliyi əsasında həyata keçirilməsi, 
hakimlərin müstəqil və yalnız qanuna 
tabe olmaları bəyan edilmişdir. 

1920-ci ilin mart ayında Ali 
Məhkəmənin yaradılması haqqında   
Əsasnamə layihəsi hazırlanaraq qəbul 
edilməsi üçün parlamentə təqdim edil-
di. Lakin bolşeviklərin hakimiyyəti ələ 
keçirmələri Ali Məhkəmənin yaradılması-
na imkan vermədi. 

Azərbaycanda 1920-ci ilin aprelində 
sovet-bolşevik hakimiyyəti qurulduq-
dan sonra isə Ali İnqilabi Tribunal ya-
radılıb, həmin orqan yuxarı məhkəmə 
orqanı kimi işlərə həm kassasiya, 
həm də nəzarət qaydasında baxmaq 
səlahiyyətinə malik olmuşdur. Daha 
sonra yeni məhkəmə quruluşunun ya-
radılması ilə əlaqədar Azərbaycan SSR 
Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi 1923-cü il 13 
fevral tarixli 8 saylı qərar qəbul edərək Ali 
Məhkəməni yaratmışdır.

1991-ci il məhkəmə quruluşu 
dəfələrlə dəyişilsə də, Azərbaycan SSR 
Ali Məhkəməsi ölkənin Ali Məhkəmə or-
qanı kimi mövcud olmuşdur. 70 il davam 
edən sovet dövrü ərzində Ali Məhkəmə 
dövrün şərtləri çərçivəsində ölkəmizdə 
məhkəmə fəaliyyətinin və hüququn in-
kişafına yönəlmiş fəaliyyət göstərmişdir. 

Azərbaycan 1991-ci il oktyabrın 18-
də “Müstəqillik haqqında Konstitusiya 
Aktı”nı qəbul etməklə keçmiş SSRİ-nin 
tərkibindən ayrılaraq yenidən özünün 
dövlət müstəqilliyini bərpa etmişdir. 

Azərbaycan Ali Məhkəməsinin 
100 illik yubileyi çox əlamətdar bir ilə 
təsadüf edir. Bu il mayın 10-da  xalqı-
mız müasir Azərbaycanın qurucusu, 
ulu  öndər Heydər Əliyevin 100 illik yu-
bileyini qeyd etməyə hazırlaşır. Müstəqil 
Azərbaycanda məhkəmə sisteminin in-
kişafı ümummilli liderin fəaliyyəti ilə sıx 
bağlıdır.  

Hüquqi-demokratik cəmiyyət qu-
ruculuğunun başlıca şərtlərindən 
biri də yeni dövrün tələblərinə cavab 
verən hüquq islahatlarının reallaş-
ması, ədalət mühakiməsini həyata 
keçirən məhkəmələrin müstəqilliyinin 
təmin edilməsi, qanunun aliliyinin bütün 
səviyyələrdə qorunmasıdır. Təsadüfi 
deyildir ki, ictimai münasibətlər sis-
teminin qanunamüvafiq qaydada 
tənzimlənməsində, insan və vətəndaş 
hüquq və azadlıqlarının təminatında 
mühüm rol oynayan məhkəmə 
hakimiyyətində kompleks islahatların 
həyata keçirilməsi məsələsi ulu öndər 
Heydər Əliyevin daim xüsusi diqqət ye-
tirdiyi məsələ olmuşdur. 

Yeni müstəqillik dövründə 
Azərbaycan xalqı ulu öndər Heydər 
Əliyevin rəhbərliyi altında dövlət quru-
culuğu işinə başlayıb. 1995-ci ilin no-
yabr ayının 12-də qəbul edilən müstəqil 
Azərbaycanın Konstitusiyası bu sahədə 
atılan ən önəmli addım olmuşdur. Kons-
titusiyamız demokratik quruluşa təminat 
vermiş, insan hüquqlarının qorunma-
sını dövlətin ali məqsədi kimi bəyan 
etmiş, qanunların aliliyini təmin edən 
hüquqi və dünyəvi dövlət quruculu-
ğu üçün uyğun mexanizmlər yaratmış, 
xüsusən də, məhkəmə hakimiyyətinin 
müstəqilliyini təsbit etmiş və hakimlərin 
işlərə qərəzsiz, ədalətlə, tərəflərin hüquq 
bərabərliyinə, faktlara əsasən və yalnız 
qanunlara tabe olmaqla baxacaqlarını 
müəyyənləşdirmişdir. 

Ardınca ölkəmizdə ulu öndər Heydər 
Əliyevin rəhbərlik etdiyi Hüquqi İsla-
hatlar Komissiyası yaradılmış, qısa 
müddət ərzində xeyli mütərəqqi qanun-

lar qəbul edlimiş, əməli işlər həyata ke-
çirilmişdir. 1997-ci ildə isə “Məhkəmələr 
və hakimlər haqqında” Qanun qəbul 
edildi. Bu Qanunda Azərbaycan Res-
publikasında məhkəmələrin təsis olun-
ması prinsipləri, ədalət mühakiməsinin 
həyata keçirilməsinə dair əsas 
müddəalar, ölkəmizdə məhkəmə sis-
temi, məhkəmələrinin fəaliyyətinin 
təşkilati təminatı, hakimlərin statusu, 
təyin edilməsi qaydası və səlahiyyətləri, 
müstəqilliyi, maddi və sosial təminatı, 

həvəsləndirilməsi, səlahiyyətlərinə xitam 
verilməsi və intizam məsuliyyəti ilə bağ-
lı məsələlər təsbit olundu. Xüsusi qeyd 
edilməlidir ki, biz məhkəmə sisteminin 
yenidən qurulması işini və bu sahədə 
həyata keçirdiyimiz fəaliyyəti beynəlxalq 
hüququn norma və prinsiplərini nəzərə 
almaqla həyata keçirdik, bu prosesdə 
beynəlxalq təşkilatlar və qabaqcıl 
təcrübəyə malik ölkələrlə sıx əməkdaşlıq 
etdik. Həmin dövrlərdə görülmüş işlərə 
nəzər salarkən Heydər Əliyev bəyan etdi 
ki, “...biz Azərbaycanın məhkəmə siste-
mini tamamilə müasir səviyyəyə qaldır-
dıq və demokratik prinsiplər əsasında 
yaratdıq”. 

İndi ölkəmizdə üç pilləli məhkəmə 
sistemi mövcuddur, məhkəmələrə 
əlçatımlılığı təmin etmək üçün regi-
onal əsaslarda yaradılmış apellyasi-
ya instansiyası və ixtisaslaşmış ağır 
cinayətlər, kommersiya və inzibati 
məhkəmələr fəaliyyət göstərir. 2011-ci 
ildən fəaliyyət göstərməyə başlamış in-
zibati məhkəmələr isə dövlət orqanla-
rının qərar və hərəkətlərindən verilmiş 
şikayətlərə baxılması ilə bağlı uğurlu bir 
mexanizm kimi hüquq sistemimizdə öz 
layiqli yerini tutmuşdur. 

Ölkəmizdə yeni təsisat kimi yaradıl-
mış Məhkəmə-Hüquq Şurası  tərəfindən 
həyata keçirilən tədbirlər, hakim 
vəzifələrinə namizədlərin seçilməsi işinin 
təşkili Avropa Şurası tərəfindən ən yaxşı 
təcrübələrdən biri kimi tanınmış və üzv 
dövlətlərə tövsiyə olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikası 25 yan-
var 2001-ci il tarixdə Avropa Şurasına 
daxil olmuş, ölkəmiz İnsan Hüquqla-
rının və Əsas Azadlıqların Müdafiəsi 
haqqında Konvensiyanın və ona əlavə 
Protokolların tətbiqi və təfsiri məsələləri 
üzrə İnsan Hüquqları üzrə Avropa 
Məhkəməsinin yurisdiksiyasını tanımış-
dır. Bu gün ölkəmizdə Konvensiya və Av-
ropa Məhkəməsinin presedent hüququ 
daxili qanunvericiliyimizin tərkib hissəsi 
kimi qəbul edilir və hüquq tətbiqetmə 
təcrübəsində məhkəmələr tərəfindən 
rəhbər tutulur. Avropa Məhkəməsi ilə 
əməkdaşlığa biz böyük önəm veririk, 
onun qərarları hər nə qədər zaman-
zaman bizim cəmiyyətdə də müzakirə 
predmetinə çevrilsə də, ümumən hüquq 
tətbiqetmə təcrübəsində nəzərə alınır. 

Ulu öndərin məhkəmə-hüquq 
sistemində əsasını qoyduğu mütərəqqi 
islahatları inamla davam etdirən dövlət 
başçısı, cənab İlham Əliyev sosial-
iqtisadi uğurların miqyasına, habelə 
cəmiyyətin demokratik şüur səviyyəsinin 
yüksəlməsi ilə paralel olaraq qanunla-
rın liberallaşdırılmasını, məhkəmələrin 
fəaliyyətinin müasirləşdirilməsini vacib 
sayır. Bu məqsədlə hələ 2004-cü ilin 
dekabrında Məhkəmə-Hüquq Şurası 
haqqında  yeni qanun qəbul olunmuş, 
Məhkəmələr və hakimlər haqqında  

Qanuna bir sıra mütərəqqi dəyişikliklər 
edilmişdir. Konstitusiya Məhkəməsi 
haqqında  qanuna əlavə və dəyişikliklər 

edilməsi haqqında  2003-cü il 23 dekabr 
tarixli qanuna əsasən isə vətəndaşların 
pozulmuş hüquq və azadlıqlarının 
bərpası ilə bağlı birbaşa Konstitusiya 
Məhkəməsinə müraciət etməsi hüqu-
qunun həyata keçirilməsi mexanizmləri 
müəyyən olunmuşdur. 

Məhkəmə sisteminin fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər 
barədə son illər ölkə başçısının imzaladı-
ğı fərman və sərəncamlar Azərbaycanda 
insan hüquqlarının müdafiəsinin əsas 
təminatlarından olan məhkəmələrin nü-
fuzunu və əhalinin məhkəmələrə olan 
inamını artırmışdır. Respublikamızda 
məhkəmələrin fəaliyyətini tənzimləyən 
qanunvericilik bazasının yenilənməsi, 
məhkəmə hakimiyyətinin və hakimlərin 
müstəqilliyinin artmasını təmin edən 
demokratik hüquqi təsisatların forma-
laşdırılması və bu sahədə digər çox-
saylı mütərəqqi islahatların həyata 
keçirilməsi həm cəmiyyət, həm də nü-

fuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilir. Qürur hissi ilə 
qeyd etmək olar ki, artıq ölkəmizdə 
inkişaf etmiş dövlətlərə məxsus olan 
xüsusiyyətlərə malik Azərbaycan xal-
qının dövlətçilik məqsədlərinə və milli-
mənəvi dəyərlərinə uyğun, müsbət 
cəhətləri ilə fərqlənən, demokratik inkişa-
fa və beynəlxalq hüquqi məkana inteqra-
siya prosesinə şərait yaradan hüquq və 
qanunvericilik sistemləri qurulmuşdur. 
Onların müasir tələblərə müvafiq olaraq 
daha da təkmilləşdirilməsi prosesi ölkə 
Prezidentinin rəhbərliyi altında uğurla 
davam etdirilir. 

Prezident İlham Əliyevin 19 yan-
var 2006-cı il tarixli Azərbaycan Res-
publikasında məhkəmə sisteminin 
müasirləşdirilməsi və bəzi qanunveri-
cilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr 
edilməsi haqqında  Azərbaycan Res-
publikası Qanununun tətbiq edilməsi 
barədə fərmanında bu məsələlər geniş 
əksini tapdı. Regionların sosial-iqtisadi 
inkişafı sahəsində həyata keçirilmiş bir 
sıra təşkilati-hüquqi, sosial tədbirlərin 
mahiyyətindən irəli gələn bu mühüm 
fərmanda bölgələrdə yeni apellyasiya 
və iqtisad məhkəmələrinin yaradılması 
başlıca vəzifə kimi qarşıya qoyulmuş-
du. Fərmanın imzalanması rayonlarda 
yaşayan vətəndaşlara göstərilən hüqu-
qi yardımın səviyyəsini yaxşılaşdırmaq, 
onlarda haqlı narazılıq doğuran sui-
istifadə, süründürməçilik hallarını, eləcə 
də digər nöqsanları aradan qaldırmaq, 
ədalət mühakiməsinin səmərəliliyini 
yüksəltmək, məhkəmələrə inamı artır-
maq, müraciət imkanlarını asanlaşdır-
maq, məhkəmələrin fəaliyyətində yeni 
informasiya texnologiyalarının tətbiqinə 
nail olmaq, məhkəmə aparatlarının struk-
turunu və işini daha optimal şəkildə qur-
maq, habelə hakimlərin sosial vəziyyətini 
yaxşılaşdırmaq niyyətindən irəli gəlirdi.  

 Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2010-cu il 15 iyul tarixli  Azərbaycan 
Respublikasının məhkəmə sisteminin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər 
və Məhkəmələr və hakimlər haqqında  
və Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqında  
Azərbaycan Respublikasının qanunla-
rına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi 
barədə  Azərbaycan Respublikasının 
2010-cu il 22 iyun tarixli 1043-IIIQD 
nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haq-
qında  fərmanı əsasında bir sıra yeni 
məhkəmələrin təşkil olunması da xü-
susi vurğulanmalıdır. Bu fərmanla Ağır 
Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan 
Respublikasının Məhkəməsi əsasında 
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi, habelə 
Lənkəran, Gəncə, Şəki ağır cinayətlər 
məhkəmələri yaradılmışdır.

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyevin siyasətinin əsas 
istiqamətlərindən birini də məhkəmə-
hüquq sistemində aparılan davamlı isla-
hatlar təşkil edir. Əldə olunmuş uğurlar 
onun qətiyyətli siyasi iradəsi və davamlı 
diqqətinin nəticəsidir. 

2014-cü ildə məhz cənab Prezident 
İlham Əliyevin “Elektron məhkəmə” infor-
masiya sisteminin yaradılması haqqında 
sərəncamı ilə müəyyənləşdirilmiş işlərin 
ardıcıl həyata keçirilməsi nəticəsində bu 
gün ölkəmizdə məhkəmə fəaliyyətinin 
elektronlaşması sahəsində uğurlar 
əldə edilmişdir. Məhkəməyə müraciət 
etmək hüququnun yaranması anın-
dan məhkəmə qərarlarının icrasının 
tamamlanmasına qədər bütün prosesi 
əhatə edən bu sistemin tətbiqi ədalət 
mühakiməsinə ictimai etimadı artırır, 
vətəndaşların məhkəmələrə elektron 
qaydada onlayn rejimdə daha asan və 
rahat müraciət etmələrinə imkan ve-
rir, işlərə baxılmasını tezləşdirir. Sis-
tem bütün məhkəmə instansiyalarını 
vahid şəbəkədə birləşdirir, prosesləri 
sürətləndirir, qanunvericiliyin tələblərinə 
uyğun çoxsaylı hesabatlar hazırlayır 
və məhkəmə qurumlarının fəaliyyətini 
qiymətləndirməyə yardım edir. 

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 
verilmiş “Məhkəmə-hüquq sistemində 
islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” 
3 aprel 2019-cu il tarixli fərmanı isə biz 
ölkəmizdə məhkəmə-hüquq sistemi-
nin inkişafında yeni mərhələnin baş-
lanması, bu sahədə yeni yol xəritəsi 
kimi qəbul edirik. İslahatların yeni 
mərhələsinin hədəfləri isə belə müəyyən 
edilmişdir – müasir dövrün tələblərinə 
cavab verən, cəmiyyətdə yüksək nüfu-
za malik ədalət mühakiməsinin forma-
laşdırılması prosesini sürətləndirmək 
məqsədilə məhkəməyə müraciət im-
kanları daha da genişləndirilməli, 
məhkəmələrin fəaliyyətində şəffaflıq ar-
tırılmalı, məhkəmə icraatının effektivliyi 
yüksəldilməli, məhkəmə qərarlarının tam 
və vaxtında icra edilməsi təmin olunma-
lı, süründürməçiliyin aradan qaldırılması 
üçün görülən tədbirlər gücləndirilməlidir. 

 Ötən  illər ərzində fərmanla 
müəyyənləşdirilmiş işlərin icrasına uy-
ğun olaraq qəbul edilmiş qanunve-
ricilik aktlarına çoxsaylı əlavələr və 
dəyişikliklər  edilmiş, iri miqyaslı praktik-
əməli işlər görülmüşdür. Fərmanla Ali 
Məhkəməyə edilmiş tövsiyələrdən biri 
də ondan ibarət olmuşur ki, o, özünün 
vahid məhkəmə təcrübəsinin yaradıl-
ması və inkişaf etdirilməsi işini daha da 
təkmilləşdirməlidir. 

Məlum olduğu kimi, bugünədək vahid 
məhkəmə təcrübəsini formalaşdırmağa 
imkan verən mexanizmlər kifayət qədər 
təkmil deyildi. Ali Məhkəmənin Plenumu 
tərəfindən verilən izahlar tövsiyə xarak-
teri daşıdığından və onun nəzərə alın-
mamasının heç bir hüquqi nəticəsi olma-
dığından vahid məhkəmə təcrübəsinin 
yaradılmasında nəzərdə tutulan nəticəyə 
gəlməsi mümkün olmurdu. Bundan baş-
qa, işə baxan məhkəmə tərkibləri ara-
sında hüququn tətbiqində yaranan fikir 
ayrılıqlarının hansı qaydada həll edilməli 
olduğunu nizama salan təkmil mexanizm 
də mövcud deyildi. 

Məhkəmə təcrübəsinin vahidliyinin 
təmin edilməsi ilə əlaqədar mexanizmin 
yaradılması üçün Mülki-Prosessual, İn-
zibati Prosessual və Cinayət Proses-
sual Məcəllələrinə olduqca əhəmiyyətli 
dəyişikliklər və əlavələr edilmiş, bu 
günə kimi İnzibati Prosessual Məcəllədə 
nəzərdə tutulmuş qayda bir qədər də 
təkmilləşdirilməklə bütün kollegiyaların 
fəaliyyətinə aid edilmişdir. 

Vahid məhkəmə təcrübəsi ilə 
əlaqədar qanunvericilikdə edilmiş 
dəyişikliyin əsas mahiyyəti ondan 
ibarətdir ki, həmin təcrübə qüvvədə oldu-
ğu müddətdə məhkəmələr üçün məcburi 
xarakter daşıyır. Yəni təcrübənin mövcud 
olduğu zaman kəsiyində məhkəmələrin 
qəbul etdikləri qərarlar ona uyğun olma-
lıdır. 

Niyyətimiz vahid məhkəmə 
təcrübəsinin yaradılması sahəsində gör-
düyümüz işlərlə bağlı  məlumatlandırma 
və maarifləndirmə işi aparmaqdır. Həm 
də  əslində bütün ölkələrə xas olan prob-
lem olduğunu düşündüyümüz bu məsələ 
ilə bağlı  təcrübələri öyrənmək, hamı-
mızı narahat edən problem və çağırış-
lar ətrafında müzakirələr aparmaq, həll 
yollarını və vasitələrini birgə müəyyən 
etməkdir. 

Fikrimizcə, məhkəmə praktikası-
nın vahidliyinin və ardıcıllığının təmin 
edilməsinin hər bir ölkənin hüquq sis-
temi üçün böyük əhəmiyyəti vardır. Va-
hid məhkəmə təcrübəsinin mövcudluğu 
məhkəmələrin hüquqi məsələlərin həllinə 
yanaşmalarının sabitliyinin və ədalət 
mühakiməsi həyata keçirilərkən maddi 
və prosessual hüquq normalarının eyni 
cür tətbiq edilməsinin təminatı kimi çıxış 
edir. Qanunun eyni cür tətbiqi hüququn 
ümumiliyini, qanun qarşısında bərabərliyi 
və hüquqi müəyyənliyi təmin edir. Hüqu-

qi dövlətdə bu prinsiplərin hakim olma-
sı şəxslərin ədalət mühakiməsinə və 
məhkəmələrə olan inamını artırır, onla-
ra öz hərəkətlərinin hüquqi nəticələrini 
öncədən görmə imkanı verir. Bundan 
başqa, vahid məhkəmə təcrübəsinin 
mövcudluğu oxşar məhkəmə işlərinin 
həllinin müəyyənləşməsini  təmin 
etməklə mübahisələrin məhkəmədən 
kənar həllinə kömək edir, bununla həm 
də, son nəticədə ədalət mühakiməsinin 
səmərəliliyinin və keyfiyyətinin artı-
rılmasına töhfə verilmiş olur. Odur ki, 
nəinki hüquq normaları birmənalı və ay-
dın olmalı, həm də xüsusilə məhkəmə 
təcrübəsində vahid qaydada tətbiq 
edilməlidir, yəni vətəndaşa hüquq tətbiq 
edənin hərəkətlərinin müəyyənləşə 
biləcəyinə dair əminlik verilməlidir. 

Hamımız razılaşarıq ki, yüksək 
məhkəmələrin əsl işi ayrı-ayrı 
mübahisələri həll etməkdən daha çox, 
hüququn tətbiqi ilə bağlı vahid məhkəmə 

təcrübəsi yaratmaq və onun davam-
lı inkişafını təmin etməkdir. Ona görə 
də, presedent hüququnda mövcud olan 
ziddiyyətləri həll etmək ilk növbədə, 
Ali Məhkəmənin işi kimi qəbul edilir. 
Məhz Ali Məhkəmə uyğunsuzluqla-
rı aradan qaldırmaq üçün presedent 
hüququnun vahidliyini təmin etməli və 
bununla da, məhkəmə sisteminə ic-
timai etimadı qoruyub saxlamalıdır. 
Ziddiyyətli məhkəmə qərarlarının da-
vamlı mövcudluğu məhkəmə sisteminə 
inamın azalmasına səbəb ola biləcək 
hüquqi qeyri-müəyyənlik vəziyyəti ya-
rada bilər. Məhkəmə sistemi daxilində 
hüquqi məsələlərin həllində vahidli-
yin təmin edilməsi üçün müvafiq hü-
quqi mexanizmlərin olması isə Ali 
Məhkəmələrin fəaliyyəti ilə bağlı, 
xüsusilə, aktualdır. Həm də nəzərə alın-
malıdır ki, Ali Məhkəmənin özü qeyri-
müəyyənlik mənbəyinə çevrilərsə, bu, 
xüsusilə problemlidir. Elə məhz buna 
görə də, qanunun eyni cür tətbiqi ilə 
bağlı məhkəmə sistemi daxilində olan 
ziddiyyətləri aradan qaldıra biləcək hü-
quqi mexanizmlərin olması, xüsusilə 
də Ali Məhkəmənin bu sahədə müvafiq 
səlahiyyətlərə malik olması çox vacib bir 
tələbat, hüquqi ehtiyac kimi çıxış edir.

Azərbaycanda biz son illər ərzində 
bu sahədə yeni hüquqi mexanizmlərin 
yaradılmasından tutmuş, məhkəmənin 
praktik fəaliyyətinin yeni yanaşmalar 
tətbiq etməklə təkmilləşdirilməsinə qədər 
bir sıra əhəmiyyətli işlər görmüşük. 

Ali Məhkəmə olaraq biz qanun-
yaradıcı fəaliyyətdə yaxından işti-
rak edirik, təcrübədə qarşılaşdığımız 
bir çox problemləri həll etmək üçün 
qanunvericiliyə edilmiş bir sıra mühüm 
dəyişikliklər məhz bizim təşəbbüsümüz 
əsasında baş vermişdir. Ali Məhkəmə 
həm də müxtəlif dövlət orqanlarından 
daxil olmuş normativ-hüquqi aktların 
layihələri ilə bağlı olaraq da davamlı 
rəylər verir. 

Müasir cəmiyyətlərin qarşılaş-
dığı yeni çağırışlar və ehtiyaclar Ali 
məhkəmələrdən də yeni yanaşmalar 
tətbiq etməyi tələb edir. Onlar insan 
hüquqlarının müdafiəsinə yönəlmiş ən 
qabaqcıl standartların milli sistemlərə 
gətirilməsində, eləcə də hüququn üstün-
lüyünü təmin edəcək mexanizmlərin işlək 
və səmərli olmasında mühüm rol almalı-
dırlar. Bunun üçün isə Ali məhkəmələr 
tarixi inkişaf perspektivində qazanılmış 
uğurları qorumaqla yanaşı,  həm də 
ortaya çıxan yeni çağırışları nəzərə al-
maqla özlərini davamlı yeniləməli, ədalət 
mühakiməsinin həyata keçirilməsi ilə 
bağlı yaranan problemlərə həllər tap-
malı, eləcə də yeni problemlərə uyğun 
məhkəmə siyasətini formalaşdırmalıdır-
lar.

Məhkəmələrə olan cəmiyyətdəki eti-
madı möhkəmləndirmək və daim artırmaq 
əsas hədəflərimizdən biri olmalıdır. Ha-
mıya bəlli olan gerçəklik  ondan ibarətdir 
ki, cəmiyyətin ədalət mühakiməsinə olan 
etimadı öz-özünə yaranacaq bir hal de-
yildir. Bu, məhkəmələrin  ardıcıl əməyinin 
nəticəsi olaraq yaranan bir vəziyyətdir. 
Bu işdə heç şübhəsiz ki, Ali məhkəmələr 
öncül rola malikdirlər.

Ədalət mühakiməsinin həyata 
keçirilməsinin əsas prinsiplərindən biri 
olan şəffaflıq yalnız məhkəmə zalla-
rına və qərarlarına çatımlılığın təmin 
edilməsi kimi başa düşülməməlidir. 
Şəffaflıq artıq bizdən həm də onu 
tələb edir ki, ədalət mühakiməsinin 
keyfiyyətinin və səmərəliliyinin artırıl-
masına yönəlmiş həyata keçirilən bütün 
məhkəmə fəaliyyəti barədə məlumatlar 
da cəmiyyətlə bölüşülməlidir. Bu, insan-
ların məhkəmə sisteminə etimadının 
möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.

Ali Məhkəmənin qərarlarına 
cəmiyyətin çatımlılığı da təmin edilməlidir. 

Qərarların dərc edilməsi və yayılması 
nəinki hakimlərin, vəkillərin və digər hü-
quqşünasların, həm də cəmiyyətin bü-
tün digər təbəqələrinin Ali Məhkəmənin 
fəaliyyəti haqqında məlumat əldə 
etməsinə və onları incələməsinə şərait 
yaradır. Qərarların dərc edilməsi xüsusilə 
vahid məhkəmə təcrübəsinin yaradılma-
sının, məhkəmə qərarlarının ardıcıllığı-
nın və proqnozlaşdırıla bilən olmasını 
təmin etmənin güclü bir vasitəsidir. Bu-
nunla, hüququn məhkəmələr tərəfindən 
tətbiqi təcrübəsi ardıcıl hala gəlir, sis-
temli pozuntular aradan qaldırılır, 
məhkəmələrin fəaliyyətində eyni faktiki 
halları olan işlərə münasibətdə fərqli ya-
naşmanın qarşısı alınır. Biz ölkəmizdə 
Ali Məhkəmənin bütün qərarlarının ad-
sızlaşdırılmış qaydada dərc edilməsini 
təmin edirik.

Aydındır ki, sosial media həyat və 
fəaliyyətimizdə müəyyən rola malikdir. 
Sosial media bizə müxtəlif üstünlüklər 

təmin etməklə yanaşı, məhkəmə 
fəaliyyəti ilə əlaqədar müstəqillik, 
qərəzsizlik və dürüstlük prinsiplərinin po-
zulmasına gətirib çıxara biləcək risklər 
də yaradır. Xüsusilə də, məhkəmə 
fəaliyyətinə cəmiyyətin və ya ayrı-ay-
rı qrupların sosial media vasitəsilə 
müdaxilə və təsir etməsi yəqin ki, hər 
bir ölkənin qarşılaşdığı problemdir. 
Sosial mediadan bu qaydada istifadə 
yolverilməzdir və məhkəmə fəaliyyətinə 
müdaxilə qanunla nəzərdə tutulmuş 
məsuliyyətə səbəb olmalıdır. Söz və 
ifadə azadlığının hər bir cəmiyyətdə ən 
təməl hüquqlardan biri olduğunu hamı-
mız qəbul edirik. Lakin sosial media-
dan istifadə məhkəmələrə olan etimadı 
zədələyəcək formada olmamalı, icraat-
da olan məhkəmə işlərinə müdaxilə və 
təsir şəklində aparılmamalı, yekunlaş-
mış məhkəmə icraatları üzrə çıxarılmış 
qərarların qanuniliyi və ədalətliliyi isteh-
za  predmetinə çevrilməməlidir. 

Hüququn aliliyinin və məhkəmələrə 
etimadın təmin edilməsi bizim fikrimizcə,  
hüquqi təhsillə də sıx bağlı bir məsələdir. 
Məktəblərdə, xüsusilə də universitetlərdə 
əsas hüquq prinsipləri və məhkəmə 
fəaliyyəti haqqında proqramların tədris 
olunması ümumən məhkəmə siste-
mi və onun fəaliyyəti haqqında dürüst 
məlumatların cəmiyyətə ötürülməsini 
təmin etməklə yanaşı, həm də məhkəmə 
fəaliyyəti haqqında yanlış qənaətlərin 
formalaşmasını da önləmiş olur. Bu ba-
xımdan, Ali Məhkəmə hüquq fakültələri 
ilə sıx əlaqə qurmalı, gələcəyin hüquq-
şünaslarının tədris proqramlarına fəal 
dəstək verməlidir.

Dünyanın harasında yaşamasın-
dan, fərqli mədəniyyət sahib olmağı-
mızdan və müxtəlif tarixi inkişaf yolu 
keçməyimizdən asılı olmayaraq bu gün 
biz hamımız bütöv bir insanlıq ailəsinin 
fərdlərini təşkil edirik. Birlikdə sülh 
şəraitində təhlükəsiz yaşamaq, ədalətin 
və hüququn aliliyini təmin etmək, rifah 
içində inkişaf edə bilmək üçün ortaq bir 
hüquq mədəniyyətinə ehtiyacımız vardır. 
Bu mədəniyyət, ədalətin və insan hüquq-
larının əsas dəyər kimi qəbul edilməsini, 
onların hamı üçün bərabər şəkildə təmin 
olunmasını, eyni zamanda, demokratik 
idarəçiliyin və hüququn üstünlüyünün 
bərqərar olunmasını tələb edir. Bizim 
inancımıza görə, sözügedən dəyərlər 
ayrılıqda heç bir dövlətə, coğrafi məkana 
və idelogiyaya aid deyil, onlar min illər 
ərzində qazanılmış bütün bəşəriyyətin 
ortaq mirasıdır.

Bu gün Ali məhkəmələr yalnız kassa-
siya qaydasında işlərə baxan məhkəmə 
orqanı deyil. Onlar ümumi məhkəmə 
sisteminin son instansiyası olmaqla 
ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi 
ilə bağlı mövcud problemlərin ən yax-
şı hiss edildiyi və görüldüyü yerlərdir. 
Ali Məhkəmə hər bir ölkədə ədalət 
mühakiməsinin fəaliyyəti ilə bağlı ən 
doğru və zəngin məlumatlara sahibdir, 
ona görə də, həm də ən düzgün təsbitləri 
edəcək orqanlardan biridir. Məhz 
buna görə də,  ədalət mühakiməsinin 
keyfiyyətinin və səmərəliliyinin artırıl-
masında  Ali Məhkəmə yaxından iştirak 
edir. Ali Məhkəmənin bu rolu ondan daim 
məhkəmə-hüquq sistemindəki islahat-
ların aparıcı qüvvəsi olmağı tələb edir. 
Buraya, qanunvericilik sahəsində möv-
cud olan problemləri aradan qaldırmaq 
üçün müvafiq təkliflərin verilməsi, vahid 
məhkəmə təcrübəsinin təmin edilməsi, 
məhkəmə sisteminin keyfiyyətli və 
səmərəli fəaliyyət göstərməsini təmin 
etməyə yönəlmiş əməli işlərin görülməsi 
və fəal beynəlxalq əməkdaşlıq qurmaqla 
ən yaxşı təcrübələrin və yüksək stan-
dartların milli sistemlərə gətirilməsinə 
nail olmaq daxildir. 

Bizim təcrübəmiz göstərir ki, vahid 
məhkəmə praktikasının formalaşdırılma-
sı, habelə sistemli xarakter daşıyan nöq-
sanların aradan qaldırılması məqsədilə 
qanunvericiliyə mühüm dəyişikliklər 
edilməsi  davam etdirilməlidir. 

Ramiz RZAYEV,  
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri
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Ali Məhkəmənin ədalət 
mühakiməsində rolu  
Müsbət təcrübələr və müasir çağırıșlar
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İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov özünün “Twitter” hesabında iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsi və ixrac potensialının yüksəldilməsi istiqamətində həyata keçirilən 
tədbirlər nəticəsində Azərbaycanın qeyri-neft məhsulları ixracının 2022-ci il ərzində əvvəlki 
ilə nisbətən 12,3 faiz  artaraq 3 milyard 48 milyon ABŞ dolları təşkil etdiyini yazıb. 
Belə bir göstəricinin əldə olunması qeyd 

edildiyi kimi, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi 
və investisiya qoyuluşunun sürətləndirilməsi, 
qeyri-neft sektorunun dinamik inkişafının 
təmin olunması, habelə ixrac imkanlarının 
genişləndirilməsi istiqamətlərində mühüm 
tədbirlər həyata keçirilməsinin nəticəsidir. Eyni 
zamanda “Made in Azerbaijan” brendi coğra-

fiyasının genişləndirilməsi, məhsullarımızın 
bir sıra ölkələrin ticarət evlərində satışa çı-
xarılması da bu istiqamətdə gerçəkləşdirilən 
layihələrin bariz ifadəsidir. 

Yeri gəlmişkən, Prezident İlham Əliyevin 
“Qeyri-neft məhsullarının ixracının stimul-
laşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqın-
da” 18 yanvar 2016-cı il tarixli Sərəncamı, 
“Qeyri-neft məhsullarının ixracının təşviqi 
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 1 mart  
2016-cı il tarixli fərmanı və digər hüquqi 
sənədlər son illərdə respublikamızın qeyri-
neft sektorunun inkişafına, eləcə də  ixrac 
potensialının güclənməsinə müsbət təsir 
göstərib.

Qeyri-neft məhsulları ixracının art-
masında sahibkarlıq fəaliyyətinin diqqət 
mərkəzində saxlanılması da önəmli rol oy-
nayır. İqtisadiyyat Nazirliyində sahibkarlıq 
fəaliyyətinin diqqət mərkəzində saxlanılma-
sı, investisiya qanunvericiliyinin daha da 
təkmilləşdirilməsi istiqamətində təkliflər ha-
zırlanması bunun əyani nümunəsidir. 

Bununla bərabər, adıçəkilən nazirlikdə 
özəl sərmayə qoyuluşunun prioritetliyi 
nəzərə alınaraq, iqtisadiyyatın investisiya 
cəlbediciliyinin stimullaşdırılması üçün inves-
tisiya fəaliyyəti haqqında yeni qanun layihəsi 
və birbaşa xarici investisiyaların təşviqinə 
dair strategiya, “Azərbaycana sərmayə” (“İn-
vest in Azerbaijan”) və “Azərbaycanda ilk” 
(“First in Azerbaijan”) təşviq mexanizmləri, 
ölkədə fəaliyyət göstərən müəssisələrin 
qlobal dəyər zəncirlərinə qoşulmasına dair 
Tədbirlər Planı da hazırlanıb.

Onu da deyək ki, ixracın dəstəklənməsi 
məqsədilə beynəlxalq sərgilərdə sahib-
karların vahid ölkə stendi ilə iştirakı təmin 
edilib, müxtəlif ölkələrə təşkil olunan ixrac 
missiyalarının sayı artırılıb. Sahibkarlıq 
subyektlərinə məhsul ixracına görə böyük 
həcmdə ixrac təşviqi ödənilib.

Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin 
genişlənməsində önəmli rol oynayan 
məsələlərdən biri də respublikamızın 
nəqliyyat infrastrukturunun müasir dünya 
standartlarına uyğunlaşdırılması, tranzit po-
tensialının daha da artırılması ilə bağlıdır. 
Elə buna görə də həyata keçirilən tədbirlər 
və qlobal miqyaslı təşəbbüslər ölkəmizin  

sosial-iqtisadi inkişafına əsaslı töhfə 
verməklə, Azərbaycanı mühüm nəqliyyat 
qovşağına və dəhlizlərin keçdiyi məkana çe-
virib.  

Məhz bütün bunların nəticəsidir ki,  
2023-cü ilin yanvar ayında Azərbaycanın 
ümumi ixracı 1,9 milyard ABŞ dolları, qeyri-
neft sektoru üzrə ixrac isə 284,5 milyon ABŞ 
dolları təşkil edib. Bu barədə İqtisadi İslahat-
ların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin 
“İxrac icmalı”nın fevral sayında məlumat ve-
rilib. Nəşrin məlumatına əsasən, cari ilin ilk 
ayında ölkədə qeyri-neft sektoru üzrə ixrac  
2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 
22,6 faiz artıb. 2023-cü ilin yanvar  ayı ərzində 
yeyinti məhsulları üzrə ixrac 64,3 milyon ABŞ 
dolları, qeyri-yeyinti məhsulları üzrə isə 220,2 
milyon ABŞ dollarına bərabər olub.

Hesabat dövründə kimya sənayesi 
məhsullarının ixracı 11,3 faiz,  spirtli və spirt-
siz içkilərin ixracı 11,1 dəfə, şəkər ixracı 2,5 
dəfə, çay ixracı isə 2,3 dəfə  artıb. Aqrar və 
aqrar sənaye məhsulları üzrə birgə ixracın 
statistik dəyəri 67,1 milyon ABŞ dolları təşkil 
edib. Yanvar ayında ixrac edilən meyvə-
tərəvəz məhsulları aqrar məhsullar qrupu-
nun 94 faizini təşkil edib. 

Bütövlükdə isə, qeyri-neft və qaz ixracı-
nın tərkib hissəsində əhəmiyyətli yer tutan 
aqrar-sənaye məhsullarının yaratdığı dəyər 
ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,7 
dəfə artıb.

“Azərsu” ASC  “ASAN xidmət 
indeksi”nin qalibidir

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi “ASAN xidmət indeksi” üzrə 2022-ci ilin nəticələrini 
açıqlayıb. Bu münasibətlə keçirilən təqdimatda qeyd olunub ki, qiymətləndirilmənin 
keçirilməsində məqsəd dövlət xidmətləri haqqında məlumatların vahid mənbədə toplanılması 
və sistemləşdirilməsi, xidmətlərin göstərilməsində təkrarlığın aradan qaldırılması və yeni 
növ xidmətlərin yaradılması yolu ilə bu sahədə idarəetmənin çevikliyinin reallaşdırılması, 
xidmətlər üzrə təhlil və proqnozlaşdırma imkanlarının artırılmasıdır.

2022-ci ildə 24 mərkəzi icra hakimiyyəti or-
qanının 254 xidməti, 15 yerli icra hakimiyyəti 
orqanının 171 xidməti və 9 hüquqi şəxsin 
74 xidməti daxil olmaqla, ümumilikdə 499 
xidmət qiymətləndirilib. 

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 70,29 
faiz göstərici ilə 2021-2022-ci illər üzrə kom-
munal xidmət təşkilatları arasında 1-ci yeri 
tutub.

Bu münasibətlə “Azərsu” ASC-nin sədr 
müavini Köçərli Həsənov “ASAN xidmət” 
və “ASAN Kommunal” mərkəzləri ilə işi 
təşkil edən aidiyyəti struktur bölmələrinin 
əməkdaşları ilə görüşüb. K. Həsənov bildi-
rib ki, Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü 
ilə 2012-ci ildə yaradılmış və dünyada na-
dir təcrübələrdən sayılan “ASAN xidmət” 
modelinin tətbiqi ölkəmizin ictimai və sosial 
həyatında mühüm hadisədir. Qeyd olunub 
ki, Agentliyin nəzdində “ASAN xidmət” və 

“ASAN Kommunal” mərkəzlərinin yaradıl-
ması ilə dövlət xidmətlərinin bir məkanda və 
əlaqələndirilmiş formada həyata keçirilməsi 
təmin edilib. Bu mərkəzlər dövlət ora-
qanlarının fəaliyyətində yeni yanaşmanın 
formalaşdırılmasına, məmur–vətəndaş 
münasibətlərinin keyfiyyətcə yeni müstəviyə 
keçməsinə xidmət edir. 

Mərkəzlərin operativ və şəffaf 

fəaliyyətinin, burada çalışan əməkdaşların 
nəzakətli və məsuliyyəti davranışlarının 
cəmiyyətdə müsbət qarşılandığını vurğula-
yan K. Həsənov bildirib ki, hazırda Bakı şəhəri 
və bölgələrdəki “Asan xidmət” və “ASAN 
Kommunal mərkəzlərində vətəndaşlar 

“Azərsu” ASC-nin 14 adda xidmətindən ya-
rarlana bilirlər. 

Qeyd edək ki, “Azərsu” ASC 2014-cü 
ildən “ASAN xidmət”, 2017-ci ildən “ASAN 
Kommunal” mərkəzlərində təmsil olu-
nur. 2014-cü ildən indiyədək bütün xidmət 
mərkəzlərinə vətəndaşlar tərəfindən daxil 
olmuş 700 minədək müraciət operativ qay-
dada həllini tapıb.

İQTİSADİYYAT

“Yaşıl enerji” dəhlizinin 
yaradılmasında mühüm addım 

Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan, Rumıniya 
və Macarıstan Hökumətləri arasında yaşıl enerjinin inkişafı və ötürülməsi 
sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında Saziş”in təsdiq edilməsi barədə 7 
fevral 2023-cü il tarixli fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, ötən il de-
kabrın 17-də Buxarest şəhərində 
imzalanan “Azərbaycan Respubli-
kası, Gürcüstan, Rumıniya və Ma-
carıstan Hökumətləri arasında ya-
şıl enerjinin inkişafı və ötürülməsi 
sahəsində strateji tərəfdaşlıq haq-
qında Saziş” təsdiq edilib. Saziş 
qüvvəyə mindikdən sonra onun 
müddəalarının həyata keçirilməsi 
isə Azərbaycan Respublikasının 
Energetika Nazirliyinə tapşırılıb.

Xatırladaq ki, 2020-ci il dekabrın 
17-də Buxarestdə Prezident İlham 
Əliyev, Rumıniyanın Baş naziri Ni-
kolae Çuke, Gürcüstanın Baş na-
ziri İrakli Qaribaşvili, Macarıstanın 
Baş naziri Viktor Orban tərəfindən 
“Azərbaycan Respublikası, Gür-
cüstan, Rumıniya və Macarıstan 
Hökumətləri arasında yaşıl enerji-
nin inkişafı və ötürülməsi sahəsində 
strateji tərəfdaşlıq haqqında Saziş” 
imzalanıb.   

Dövlətimizin başçısı İlham 
Əliyev Rumıniya Prezidenti Klaus 
Yohannis və Avropa Komissiyası-
nın Prezidenti xanım Ursula Fon 
der Lyayenin də iştirak etdikləri 
imzalanma mərasimindəki çıxışın-
da adıçəkilən strateji tərəfdaşlıq 
haqqında sazişin icrasını Avropa-
nın enerji təhlükəsizliyinə verəcəyi 
ümumi töhfə, eyni zamanda, “ya-
şıl enerji” dəhlizinin yaradılması 
istiqamətində atılan mühüm addım 
kimi dəyərləndirib. 

Prezident İlham Əliyev həmin 
nitqində xanım Ursula Fon der 
Lyayenə enerji təhlükəsizliyi və 
şaxələndirilməsi layihələrində 
Azərbaycana verdiyi davamlı 
dəstəyinə görə xüsusi minnət-
darlığını bildirərək 2022-ci ilin iyu-
lunda onun respublikamıza səfəri 
zamanı Azərbaycan ilə Avropa İt-
tifaqı arasında imzalanan enerji 
sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair 
Anlaşma Memorandumunun icra-
sına artıq başlanıldığını, 2021-ci il 
ərzində Azərbaycanın Avropa İtti-
faqı bazarına 8,2 milyard kubmetr 
təbii qaz  çatdırdığını, ötən il həmin 
göstəricinin 11,3 milyard kubmetr 
səviyyəsinə yüksəldiyini vurğulayıb. 
Dövlətimizin başçısı daha sonra cari 
il ixrac ediləcək təbii qazın həcminin, 

ən azı, 11,6 milyard kubmetr olaca-
ğını söyləyib. 

Yeri gəlmişkən, proqnozlaş-
dırmaya əsasən, 2023-cü ildə 
Azərbaycandan ixrac ediləcək 
təbii qazın ümumi həcmi təxminən 
24 milyard kubmetr nəzərdə tutu-
lub.    Müqayisə üçün xatırladaq ki,  
2021-ci ildə bu göstərici 19 milyard 
kubmetr təşkil edib. 

Burada onu da deyək ki, 2022-ci 
il dekabrın 16-da  Dövlət Neft Şirkəti 
və Romqaz arasında bu il yanvarın 
1-dən Azərbaycandan Rumıniya-
ya qazın təchizatı barədə müqavilə 
imzalanıb. Bununla da Azərbaycan 
özünün qaz təchizatının coğra-
fiyasını Avropa bazarına qədər 
genişləndirib. Dövlətimizin başçısı 
belə bir hadisəni “hamı üçün uduş-
lu vəziyyət” adlandırıb və Avropanın 
enerji təhlükəsizliyinin qorunmasın-
da adıçəkilən müqavilənin  mühüm 
önəm daşıdığını bildirib. Əlbəttə, bu 
cür şəraitin yaranması ilə respublika-
mız, həm də özünün nəhəng enerji 
resursları üçün etibarlı bazara ehti-
yacının ödənilməsini şərtləndirib.   

Dövlət başçımızın sözləri ilə 
desək, Azərbaycan hazırda Avropa-
ya digər enerji “körpüsü” də salma-
ğa başlayıb. Ölkəmiz Avropanın mü-
hüm elektrik enerjisi, əsasən, “yaşıl 
enerji” təchizatçısına çevrilməyi 
planlaşdırıb. 

Xatırladaq ki, hazırda 
bərpaolunan enerji sahəsində imza-
lanan müqavilələr ölkəmiz üçün yeni 
istiqamətləri müəyyənləşdirir. Belə 
ki, indiyədək Energetika Nazirliyi və 
Avstraliyanın “Fortescue Future In-
dustries”, Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin  
“Masdar” şirkətləri arasında razılaş-
dırılan əməkdaşlığa dair sənədlər    
Azərbaycanda bərpaolunan enerji 
layihələri və “yaşıl hidrogen”in po-
tensialının öyrənilməsini, həmçinin 
ümumilikdə 22 min MVt bərpaolunan  
enerji potensialını özündə əks etdi-
rir. 

Burada mühüm bir məqamı 
da xatırlatmaq yerinə düşər: 
Azərbaycanın yerləşdiyi əlverişli 
coğrafi mövqe kifayət qədər 
bərpaolunan enerji mənbələrinin 
potensialından istifadə etməyə 
əlverişli şərait yaradır. Ölkəmizin 

bərpaolunan enerji potensialı araş-
dırmalara əsasən, 27 QVt həcmində 
dəyərləndirilir ki, bunun da böyük 
əksəriyyəti günəş və külək enerjisi-
nin payına düşür. 

Bütün bunlarla bərabər, Dün-
ya Bankının təşəbbüsü ilə aparılan 
araşdırmalara görə,  Xəzər dənizinin 
Azərbaycana aid hissəsində  
157 QVt həcmində dənizdə 
külək enerjisinin texniki potensia-
lı müəyyənləşdirilib. Bununla da 
ölkəmizdə “yaşıl enerji”nin inkişafı 
üçün kifayət qədər böyük ehtiyatın 
mövcudluğu təsdiqlənib. 

Yuxarıda xatırlatdığımız kimi, 
keçən il dekabrın 17-də Buxarest 
şəhərində imzalanan “Azərbaycan 
Respublikası, Gürcüstan, Rumıniya 
və Macarıstan Hökumətləri arasında 
yaşıl enerjinin inkişafı və ötürülməsi 
sahəsində strateji tərəfdaşlıq haq-
qında Saziş” də bu istiqamətdə atı-
lan önəmli addımdır.  

Qeyd edək ki, adıçəkilən 
hökumətlərarası saziş Azərbaycan 
və Rumıniya arasında “yaşıl 
enerji”nin ötürülməsi məqsədilə 
Gürcüstan və Qara dənizdən 
keçəcək sualtı elektrik enerjisi kabe-
linin çəkilməsi layihəsinin reallaşdı-
rılmasını nəzərdə tutur. Bu kabellə 
elektrik enerjisinin daha sonra Ma-
carıstana və Avropa nəqletmə siste-
mi vasitəsilə qitənin qalan hissəsinə 
ötürülməsi  planlaşdırılır. Bundan 
əlavə, həmin saziş dörd ölkənin milli 
və regional enerji təhlükəsizliyinin 
və Qara dəniz hövzəsində 
əlaqələrin gücləndirilməsinə, ener-
ji mənbələrinin şaxələndirilməsinə, 
Xəzər regionunun bərpaolunan 
enerji potensialının istifadəsinə, 
nəhayət,   dövlətlərin milli enerji is-
tehlakında bərpaolunan enerji pa-
yının artırılmasına dair maraqları 
nəzərə alınmaqla hazırlanıb.

Eldəniz M R V,  
i isad ı eksper

Prezident İlham Əliyevin 7 fev-
ral 2023-cü il tarixində imzaladığı 
fərmanla təsdiqlənən “Azərbaycan 
Respublikası, Gürcüstan, Rumı-
niya və Macarıstan Hökumətləri 
arasında yaşıl enerjinin inkişafı 
və ötürülməsi sahəsində strate-
ji tərəfdaşlıq haqqında Saziş”in 
əhəmiyyəti ilə bağlı əvvəlcə onu 
deyim ki, respublikamızda mövcud 
bərpaolunan enerji ehtiyatlarının 
reallaşdırılması istiqamətində qar-
şıya mühüm vəzifələr qoyulub.

Bunun üçün, ilk növbədə, 
Azərbaycanın Avropa bazar-
larına çıxışı təmin edilməlidir. 
Bu məqsədlə ölkəmizin ötü-
rücü xətlərinin imkanları 
genişləndirilməlidir. Dövlətimizin 
başçısının bildirdiyi kimi, bu yöndə 
ciddi araşdırmalar aparılmalı və  
enerji ötürücü xətlərin gücü artırıl-
malıdır.  

Bütün bunlarla paralel olaraq 
sualtı elektrik enerjisi xətti boyun-
ca rəqəmsal marşrut çəkilməli, 
dəniz nəqliyyat əlaqələri isə  Ru-
mıniyanın Konstantadakı lima-
nından  Gürcüstan istiqamətində 
genişləndirilməlidir.  

Şübhəsiz ki, bütün bu səylər 
Azərbaycanla və daha sonra isə 
Mərkəzi Asiya ilə bağlılığı artı-
racaq. Bu saziş, həm də Avro-
pa İttifaqını Cənubi Qafqazdakı 
tərəfdaşlarına daha da yaxınlaşdı-
racaq və regionların təmiz enerjiyə 
keçidini şərtləndirəcək. 

Yeri gəlmişkən, bərpaolunan 
enerji mənbələrinin artmaqda olan 
payını inteqrasiyası istiqamətində  
tərəfdaşlar üçün güclü elektrik 
enerjisi interkonnektorları lazım-
dır. Məhz buna görə Rumıniya, 
Gürcüstan və Azərbaycan ara-
sında Qara dənizdən çəkiləcək 
elektrik xətti olduqca vacibdir. 
Ümumiyyətlə, bu, çox zəruri və 
mühüm önəm daşıyan bir layihədir. 

Bu layihə tərəfdaşları həm 
rəqəmsal kommunikasiya, həm 
də enerji üçün Qara dənizin hər 
iki tərəfindən, həmçinin Xəzər 
dənizi regionu ilə bağlayacaq. 
Bərpaolunan enerji mənbələrindən 
elektrik enerjisini Rumıniya və 
Macarıstan ərazisindən Avropa 
İttifaqına gətirməklə bu layihə 
tərəfdaş ölkələrin təchizatının 
təhlükəsizliyini gücləndirməyə də 
kömək edəcək.

Artıq Azərbaycandan ixrac olu-
nacaq enerjinin saziş ölkələrindən 
kənarda ilkin müştəriləri də bəlli 
olmağa başlayır. Bunlardan biri 
Serbiyadır. Bu ölkənin Prezidenti 
Aleksandr Vuçiç Bakıda olarkən 
ölkəsinin Azərbaycandan həm 
qaz, həm də elektrik enerjisi almaq 
niyyətində olduğunu deyib.

Azərbaycandan Avropaya 
elektrik enerjisi ötürəcək sualtı ka-
bel xəttinin çəkilməsi layihəsinin 
texniki-iqtisadi əsaslandırmasını 
İtaliya şirkəti hazırlayacaq. Dün-
ya Bankının ayırdığı 2,5 milyon 
avro hesabına maliyyələşəcək 
əsaslandırma cari ilin sonuna ha-
zır olacaq. Gələn ildən etibarən 
layihənin icrasına başlanılacaq və 
3-4 ilə yekunlaşdırılacaq.  

Sonda xatırlatmaq yerinə düşər 
ki, Avropa Komissiyası da Qara 
dənizin dibi ilə kabelin çəkilişi üçün 
2,3 milyard avro vəsait ayırıb. 

Ekspert rəyi

əhi əni hazırladılar  Va i  AYRAM V, Mirba ır YA ZA , al  əze i

Qiymətləndirmə quyusu qazılır
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən “Azəri-Çıraq-Günəşli” (AÇG) 
strukturundan 25 ildən artıqdır ki, neft və səmt qazı hasil olunur.  Bununla belə, 
dərinliklərdə zəngin qaz ehtiyatlarının mövcudluğu güman edilir.  Bu məqsədlə strukturun 
altındakı dərin qaz laylarının öyrənilməsinə başlanılıb. Artıq istismarda olan neft yatağının 
altında yeni qiymətləndirmə quyusunun qazılmasına start verilib.

“BP-Azərbaycan” şirkətinin ictimaiyyətlə 
əlaqələr şöbəsindən verilən məlumata 
görə, bu ilin yanvar ayında AÇG layihəsinin 
operatoru– BP şirkəti istismarda olan neft 
yatağının altındakı dərin qaz layları haq-
qında məlumat toplamaq məqsədilə yeni 
qiymətləndirmə quyusunun qazılması üçün 
əməliyyatlara başlayıb. “A22z” adlanan bu 
quyu “Çıraq” platformasından qazılacaq və 
mövcud “A22” suvurma  quyusundan yan 
lülə vasitəsilə AÇG strukturunun cənub ci-
nahı ərazisindəki dərin qaz laylarına daxil 

olacaq. Ötən müddətdə su-
vurma quyusunun istifadə 
olunmayan hissəsində bağ-
lanma və tərketmə işləri başa 
çatdırılıb. 

Bugünlərdə lazımi hazırlıq 
işləri tamamlandıqdan sonra 
quyunun qalan hissəsindən 
yan lülənin qazılmasına start 
verilib. Quyunun ümumi 
dərinliyi mövcud quyunun la-
zım olan üst hissəsi və yeni 
qazılacaq hissə ilə birlikdə 
4500 metr təşkil edəcək. Qaz-

ma əməliyyatları “Çıraq” platformasında ha-
silat prosesinə heç bir təsir göstərməyəcək.

Yeni qiymətləndirmə quyusunun qazıl-
ması təqribən üç ay çəkəcək. Daha sonra 
quyuda geniş karotaj proqramı və təzyiq 
məlumatlarını qeydə almaq üçün ölçmə 
cihazları quraşdırılacaq.  Qazma işlərinin 
uğurlu başa çatdırılması nəticəsində quyu-
dan əldə olunacaq məlumat həmin ərazinin 
strukturu və dərin laylardakı təzyiqlər haq-
qında anlayışların genişlənməsinə imkan 
verəcək.

Ölkəmizin ilk telekommunikasiya peyki olan 
“Azerspace-1”in orbitə buraxılmasından 10 il ötür. 
Azərbaycanı dünyanın kosmik sənayesi ölkəsi kimi 
tanıdan  “Azerspace-1” 2013-cü il fevralın 8-də 
Fransız Qvianasında (Cənubi Amerika) yerləşən Kuru 
kosmodromundan Fransanın Arianespace şirkəti 
tərəfindən “Ariane-5” daşıyıcı raketi ilə buraxılıb.

On il orbitdə…
Çəkisi 6 min 521 

kiloqram olan “Azers-
pace-1” peyki teleradio 
yayımı və telekommu-
nikasiya xidmətlərinin 
göstərilməsi, eləcə də 
korporativ və hökumət 
müştərilərinin tələblərinə 
cavab verən keyfiyyətli, 
habelə dayanıqlı rabitə 
platformalarının təmin 

edilməsi üçün nəzərdə tutulub. 
Xatırladaq ki, istismar müddəti, azı, 17 ilə hesablanmış ilk pey-

kimiz 230 milyon ABŞ dollarına başa gəlib. ABŞ-ın “Orbital Scien-
ces Corporation” şirkəti tərəfindən inşa olunmuş “Azerspace-1”in 
15 faizi Azərbaycanın dövlət büdcəsi, qalanı isə kreditlər hesabı-
na təmin olunub. 

Hazırda peyk vasitəsilə 100-ə yaxın televiziya və radio ka-
nalı yayımlanır, Avropa, Afrika, Yaxın Şərq, Mərkəzi və Cənubi 
Asiyanın 40-dan çox ölkəsində 180-dən artıq müştəriyə xidmət 
göstərilir. 

Yeri gəlmişkən, ötən il Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirli-
yi yanında Kosmik Agentlik (“Azərkosmos”) tərəfindən dünyanın 
42 ölkəsinə 26,6 milyon ABŞ dolları dəyərində xidmət (peyk te-
lekommunikasiya xidmətləri və optik peyk xidmətləri) ixrac edi-
lib. “Azərkosmos”un xidmət ixracından əldə etdiyi gəlir isə onun 
ümumi gəlirinin 82 faizini təşkil edib.

Qeyri-neft ixracı  
3 milyard dolları ötüb 
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Çoxminillik tariximizin ən faciəli hadisələrindən olan, Rusiya 
imperiyasının Şimali Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsini başa 
çatdıran rüsvayçı Türkmənçay müqaviləsinin imzalanmasından 
195 il keçir. Həmin xəyanətkar  coğrafi sövdələşmə Qacarlar və 
Rusiya imperiyaları arasında 1828-ci il fevralın 10-da bağlanmış və 
II müharibəyə son qoymuşdu.  Müqaviləni İran tərəfindən vəliəhd 
Abbas Mirzə və Fətəli şahın nümayəndəsi Allahyar xan, Rusiya 
tərəfindən isə general İvan Paskeviç imzalamışdılar.  

Təbriz yaxınlığındakı kiçik 
Türkmənçay kəndində imza-
lanmış bu müqavilə ilə böyük 
Azərbaycan iki yerə parçalan-
mışdı. Xəyanətkar razılaşmaya 
əsəsən, bundan əvvəlki Gü-
lüstan müqaviləsi ilə  Rusiya-
ya keçmiş ərazilərdən əlavə,   
İrəvan, Naxçıvan və Talış xanlı-
ğının yerdə qalan hissəsi də bu 
dövlətin əsarətinə düşmüşdü. 
İki imperiya arasında sərhəd 
olaraq Araz çayı qəbul edilmiş-
di. O zaman Rusiyaya keçən 
indiki Ermənistan Respublika-
sının, Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının ərazilərini, Şimali 
Azərbaycanın  cənub bölgəsinin 
bir hissəsini və Türkiyə 
Cümhuriyyətinin İğdır bölgəsini 

əhatə etmişdi. 
Xatırladaq ki, 1804–

1813-cü illər Rusiya–İran 
müharibəsindəki məğlubiyyət 
və b ynəl alq münasibətlər 
sist mində yaranan dəyişikliklər 
Qacar hakimiyyətinin Ru-
siya ilə müqavilə bağlan-
masını sürətləndirmişdi. 
1813-cü il ktyabrın 12-də Gü-
lüstanda müqavilə imzalanmış-
dı. Bu müqavilədən s nrakı 
dövrdə b ynəl alq vəziyyəti 
müəyyənləşdirən əsas hadisələr 
Qərbi Avr pada cərəyan tmişdi. 
1812-ci il Vətən müharibəsində 
qalib gələn Rusiya Nap l nun 
q şunlarını təqib dərək Avr pa 
yürüşünə başlamışdı. Nap l n 
hakimiyyətdən d vrilmiş, özü 
sürgün dilmişdi. ktyabın 12-
də Vyana k nqr si açılmışdı. 
1815-ci il iyunun 9-da “y kun 
aktı” imzalanmışdı.

B ləliklə, b ynəl alq 
münasibətlərdə y ni dövr baş-
lanmışdı. VIII yüzilin II yarı-
sı – I  yüzilin əvvəllərində 

lduğu kimi, Şərq məsələsi 

bu sist mdə mühüm y r tut-
muşdu. Rusiyanın Türkiyə 
və İrana qarşı təcavüzkarlıq 
siyasəti Şərq məsələsinin I  
yüzilin 20-ci illərində y nidən 
kəskinləşməsinə səbəb lmuşdu. 
Nəticədə, dünya siyasətində Ru-
siyanın əsas rəqibi lan İngiltərə, 
həmçinin, Türkiyə və İranın əks 
siyasəti fəallaşmışdı.

1813-cü ildən s nrakı dövrdə 
Rusiya–İran münasibətləri 
gərgin laraq qalırdı. İran 
məğlubiyyətlə razılaşmır, Ru-
siya isə y ni t rpaqlar ələ 
k çirmək üçün müharibəni da-
vam tdirmək istəyirdi. 1826-cı 
il d kabrın 14-də P t rburqda 
üsyan haqqında əbər ingi-
lis dipl matı Şilan vasitəsilə 

T hrana çatdırıldı. Şah sarayı 
əlv rişli va t çatdığını nəzərə 
alaraq müharibəyə başlamağı 
qərara aldı. 1826-cı ilin iyul ayın-
da İran q şunları hücuma k çdi. 
B ləliklə, 1826–1828-ci illər Ru-
siya–İran müharibəsi başladı.

İranın başlıca məqsədi Tif-
lisi tutmaq, rus q şunlarını 
Cənubi Qafqazdan çı armaq 
və T r kdən  tərəfə q vmaq 
idi. Döyüş istiqamətləri bu 
planın həyata k çirilməsinə 
əsaslanırdı. Rus q şunlarının 
başlıca əməliyyat istiqaməti 
Təbrizə yönəlmişdi. Qüvvələr 
nisbətinə gəldikdə üçtünlük İran 
tərəfində idi. Əlahiddə Qafqaz 
k rpusunun zərbə qüvvəsi zəif 
idi. Bu nu göstərirdi ki, Rusiya 
faktiki laraq y ni işğal lunmuş 
t rpaqları müdafiəsiz q ymuşdu.

Müharibənin başlanğıc 
dövrü Rusiya üçün uğursuz 
ldu. Şimali Azərbaycanda 

çarizm əl yhinə baş v rən 
1826-cı il “ümummüsəlman 
üsyanı” da bu işdə böyük r la 
ynadı. İran q şunları sərhəd 

b yu döyüşlərdə rusları g ri 
turtdular. B lə bir şəraitdə Ab-

bas Mirzənin 60 minlik q şunu 
Şuşa qalasına ya ınlaşdı və 
iyulun 26-da nu mühasirəyə 
aldı. Qalanın müdafiəsinə Şuşa 
qarniz nunun rəisi palk vnik 
R ut başçılıq dirdi. nun ələ 
k çirilməsi uğrunda hücumlar 
istənilən nəticəni v rmirdi.

S ntyabrın əvvəllərində 
Şəmkir altında İran q şunları 
məğlubiyyətə uğradı, s nra 
Gəncə itirildi. Abbas Mirzə 48 
günlük mühasirədən s nra 
Şuşanı tərk dərək Gəncəyə 
hərəkət tdi. Şuşanın mühasirəsi 

1826-1828-ci illər Rusiya–İran 
müharibəsinin g dişinə əsaslı 
təsir göstərdi. Abbas Mirzə hü-
cumu sürətlə davam tdirərək 
dağınıq rus q şun dəstələrini 
məhv tmək əvəzinə, böyük 
qüvvə ilə mühasirəni davam 

tdirdi. Fürsətdən istifadə dən 
rus k mandanlığı pərakəndə 
vəziyyətdə lan qüvvələri 
birləşdirdi, strat i təşəbbüsü 
ələ k çirdi və əks hücuma 
k çməyə başladı.

Cənubi Qafqazdakı rus 
q şunları əlavə qüvvələr 
h sabına möhkəmləndirilirdi. 
I Nik lay A.Y rm l vu 
İ.Pask viçlə əvəz tdi. Rus 
q şunlarının əks-hücumu 
üçün şərait yarandı. 1826-cı il 
s ntyabr ayının 3-də Şəmkir 
döyüşü başlandı. Bu döyüşdə 
ruslar qalib gəldilər. İran q şunu 
2 min nəfərədək adam itirdi. 
Bu döyüşdə qələbədən s nra 
rus q şunları s ntyabrın 4-də 
Gəncəni tutdular. S ntyabrın 
9-da rus k rpusunun əsas 
qüvvələri nlarla birləşdi. 

Abbas Mirzə vəziyyəti 

b lə görərək Şuşanın 
mühasirəsindən əl çəkdi və 
Gəncəyə tərəf irəlilərdi. Gəncə 
altında y ni döyüş baş v rəcəyi 
aydın ldu. S ntyabrın 10-da 
Pask viç də q şunla Gəncəyə 
gəldi. Gəncə döyüşü I  əsrin 
ilk 30 ilində Cənubi Qafqazın 
hərbi həyatındakı ən mühüm 
hadisələrdən ldu. Bu döyüşdən 
s nra İran hərbi cəhətdən özünə 
gələ bilmədi və nüfuzunu itirdi. 
Müharibənin tal yi həll lundu.

Bu qələbədən s nra rus 
k mandanlığı üçün 1826-cı il 
üsyanlarını yatırmaqdan ötrü 
əlv rişli imkan yarandı. Rus 
q şunları tərəfindən üsyanlar 
hamısı yatırıldı. İran q şunları 
1827-ci ilin əvvəllərində 
Lənkəran anlığı istisna lmaqla 
Şimali Azərbaycan t rpaqlarını 
tərk tdilər.

1828-ci il yanvarın 
əvvəllərində rus q şunları Qa-
radağın mərkəzi Əhəri tutdu. 
Apr l ayından başlayaraq hərbi 
əməliyyatlar bərpa dildi. , iki 
istiqamətdə davam tdirilirdi. 
Rus q şunlarının Qarabağ 
dəstəsi udafərin körpüsünü 
ələ k çirmək uğrunda döyüşür-
dü. K rpusun avanqardı Ağzı-
böyük k çidi vasitəsilə İrəvana 
g dirdi. 1827-ci il apr lin 20-də 

udafərin körpüsü tutuldu. 
Əsas qüvvələr çmiədzin 

m nastrına gələrək apr lin 
23-də İrəvana d ğru irəlilədi, 
apr lin 24-də qalaya çataraq 

nu mühasirəyə aldı. İki aylıq 
müvəffəqiyyətsiz mühasirədən 
s nra rus q şunları Na çıvana 
g tdi. İyunun 26-da Na çıvan 
qalası tutuldu. Rus q şunları 
böyük strat i əhəmiyyəti lan 
Abbasabad qalasına ya ınlaşdı. 
İyulun 4-də Abbas Mirzə 16 min-
lik q şunla qala qarniz nunun 
köməyinə gəldi. O, iyulun 5-də 
Cavanbulaq döyüşündə məğlub 

lduqdan s nra, iyulun 7-də 
qarniz n təslim ldu. Avqustun 
13-də Alagözün ətəklərində, 
17-də isə Əştərək və Uşa-
qan kəndləri ya ınlığındakı 
döyüşlərdə ruslar qalib gəldilər. 

S ntyabrın 20-də 
Sərdarabad təslim ldu, 26-
da İrəvan qalasının mühairəsi 
başlandı.  1827-ci il ktyabrın 
2-də rusq şunları Mərəndə 
da il ldu. S nra Təbrizə d ğru 
hərəkət tməyə başladı. Təbriz 
qarniz nunun rəisi Allahyar an 
müdafiəyə hazırlaşdı. Təbriz 
müsəlman ruhanilərinin başçısı 
Ağa Mir Fəttah rusların tərəfinə 
k çdi və əhalini ndan nümunə 
götürməyə çağırdı. ktyabrın 
13-də rus bölükləri Təbrizə da il 

ldu.

Təbriz tutulduqdan s nra 
T hran üzərinə y l açıldı. Təbrizi 
idarə tmək üçün rus hərbi 
k mandanlığı və şəhərlilərin 
nümayəndələrindən ibarət 
Müvəqqəti idarə yaradıldı. Ça-
rizm Cənubi Azərbaycanda 
da işğalçılıq siyasəti həyata 
k çirir, müstəmləkəçilik sist mini 
bərqərar tməyə çalışırdı. Sülh 
haqqında danışıqlar barəsindəki 
ilk cəhdlər 1827-ci ilin f vralında 
ldu. Lakin nlar bir nəticə 

v rmədi. Rusiya Türkiyə ilə 
müharibə təhlükəsi artdığına 
görə danışıqları davam tdirmək 
istiqamətində fəaliyyəti canlan-
dırdı. S nra Qaraziədində danı-
şıqlar y nidən davam tdirildi.

A.Qrib y d v Qaraziədin 
danışıqlarından bəhs dərək 
yazırdı ki, mən, nəhayət, nunla 
İran məmurlarının tə əyyülünə 
təsir göstərdim ki, biz daha 
da hərəkət dib Azərbaycana 
(Cənubi Azərbaycan – K.Ş.) 
sahib laraq bu g niş vilayətin 
müstəqilliyini təmin dəcəyik. Bu 
və ya digər yli məsələləri mən 
hədələmək kimi d yil, əyalət 
kimi irəli sürmüşdüm. 

Göründüyü kimi, danışıqlar-
da Cənubi Azərbaycan məsələsi 
üsusi laraq irəli sürülməmişdi. 

Ümumiyyətlə, bu danışıqlardan 
da bir nəticə hasil lmadı. N yabr 
ayının 6-da D hqarqanda 
y nidən danışıqlar başlayır. 
Təzminat məsələsi üzrə bəzi 
ciddi narazılıqlar yanvarın 7-də 
danışıqların kəsilməsinə gətirib 
çı artdı. Rus q şunları hücum-
ları bərpa tdi. Yanvarın 28-də 
Urmiya, f vralın 8-də Ərdəbil 
tutuldu. Bu hal müqavilənin bağ-
lanmasını sürətləndirdi. 

F vralın 9-dan 10-na 
k çən g cə Türkmənçay 
kəndində sülh müqaviləsi im-
zalandı. Müqavilənin imza-
lanmasında Qrib y d v mü-
hüm r l ynamışdı. İ.Pask viç 
q yd tmişdir ki, 4 və 13-cü 
maddələr nun tərəfindən 
ya şılaşdırılmış, 1-cü maddə isə 

g nişləndirilmişdir. rmənilərin 
köçürülməsinə və təzminatın 
həcminə aid

maddələr dəyişikliklərin əsas 
hissəsini təşkil dirdi. Qrib y d v 
12 və 15-ci maddələrin də müəllifi 
h sab lunur. Türkmənçay 
müqaviləsi pr ambula və 16 
maddədən ibarət idi. Gülüstan 
müqaviləsinin bəzi maddələrinin 
məzmunu burada sa lanmış, 
nun 9 və 10-cu maddələrində 

nəzərdə tutulmuş məsələlərə aid 
üsusi tcarət aktı imzalanmış, 

təzminat və s. haqqında y ni 
maddələr əlavə dilmişdi.

Birinci maddə ilə tərəflər ara-
sında əbədi zamanadək sülh 
lan lunurdu. Müqavilə İrəvan 

və Na çıvan anlıqlarının Rusi-
yaya k çdiyini (III maddə) təsbit 
dir, sərhədləri müəyyənləşdirirdi 

(IV maddə). Təzminatın miqdarı 
20 mily n gümüş manat lduğu 
göstərilirdi (VI maddə). Bu maddə 
Rusiyanın arici siyasətinin iş-
ğalçı mahiyyətini açıq-aşkar 
sübut dirdi. Müqavilədə Abbas 
Mirzənin vəliəhd kimi tanınma-
sı tiraf lunurdu (VII maddə). 

əzər dənizində yalnız Rusiya-
nın hərbi d nanma sa lamaq hü-
ququ təsdiq dilirdi (VIII maddə). 

nuncu maddə ticarət 
k nsulluqları açılmasından, n 
birinci maddə qarşılıqlı surətdə 
təbəələrin bütün tələbləri və 
müharibə ilə dayandırılmış 
işlərin bərpasından və s. bəhs 
dirdi. II, IV, V maddələr iki 

ölkə arasında əhalinin hərəkəti 
və başqa məsələlərə t unurdu. 

n b şinci maddə rmənilərin 
köçürülməsinin (müqavilədə 
k nkr t d yilməsə dəümumi ra-
zılıq b lə lmuşdu) əsaslanırdı. 
S nuncu maddə sülh müqaviləsi 
haqqında y rlərə məlumat 
v rilməsindən, nun ratifikasiya-
sından bəhs dirdi. 

Müqavilə Rusiya tərəfindən 
1828-ci ilin martında, Qacarlar 
tərəfindən iyul ayında ratifikasiya 
dildi. Türkmənçay müqaviləsi 
I  əsrdə İranın Avr pa dövlətləri 

(İngiltərə ilə 1800, 1801, 1809, 
1812, 1814-cü il, Fransa ilə 1807 
və 1808-ci il müqavilələri) və 
Türkiyə ilə (1823-cü il) bağladı-
ğı müqavilələr içərisində ən ağırı 
idi. Türkmənçay müqaviləsi İranı 
Rusiyanın vassalına ç virdi. Bu 
müqavilə 26 fevral 1921-ci ildə 
RSFSR və İran arasında bağlan-
mış müqavilənin 11-ci maddəsi 
ilə qüvvədən salınmışdır.

Çarizm 1826–1828-ci illərdə 
İranla müharibədə qələbədən 
s nra işğalçılıq planlarının 
növbəti mərhələsini – Qafqa-
zın Qara dəniz sahillərinin ələ 
k çirilməsinə başladı. 1828–
1829-cu illərdə baş verən rus-
türk müharibəsi də Rusiyanın 
qələbəsi ilə başa çatdı. 1829-
-cu ilin s ntyabrında Ədirnə 
sülh müqaviləsi imzalandı. Ru-
siya Qafqazın işğalının hüqu-
qi cəhətdən təsdiq dilməsinə 
nail ldu. Qara dəniz sahillərini, 
A alsı  və A alkalaki şəhərlərilə 
birgə A alsı  vilayətini ələ 
k çirdi.

Türkmənçay müqaviləsi 
Azərbaycan xalqının tari-
xi taleyində ağır rol oynadı. 
Azərbaycan torpaqları parça-
landı. Ermənilərin kütləvi şəkildə 
Şimali Azərbaycan torpaqlarına 
köçürülməsi başlandı.Bununla 
da ermənilərin azərbaycanlılara 
qarşı 1905–1906,1918-ci il mart 
və sonrakı dövrlərdəki soyqırım-
larının əsası qoyuldu. 

XX əsrdə Azərbaycanın şi-
malında 2 dəfə müstəqilliyin əldə 
edilməsinə baxmayaraq, Cənub 
İranın tərkibində qalmaqda da-
vam edir. Bütün bunlara bax-
mayaraq tarixi faktlar sübut edir 
ki, ən sərt rejimlər zamanı belə 
Azərbaycanın Şimalı və Cənubu 
arasında canlı mənəvi əlaqələr 
davam etmiş, tarixi köklər yeni 
şəraitə uyğun olaraq daha da 
möhkəmlənmişdir.

ərim OV,  
A A Tari  nstit t n n  

a  direktor , ro essor

Tarixin qara səhifələri Azərbaycanı ikiyə parçalamış 
Türkmənçay cinayəti

Asiyanın ən varlı adamı ciddi ittiham qarşısında
ani  bi  hə tə ə  mil a  lla  iti i

Asiyanın ən varlı adamı hindistanlı Qautam Adaniyə məxsus “Adani Group” 
konqlomeratı ciddi maliyyə itkisi ilə üzləşib. ABŞ-ın “Hindenburg Research” 
təşkilatının araşdırmasının nəticələri elan edildikdən sonra hind şirkəti 
investisiya siyasətini dəyişmək məcburiyyətində qalıb. Mütəxəssislərin fikrincə, 
korrupsiya qalmaqalı investorların Hindistan şirkətlərinə inamını sarsıda və 
ölkənin emissiyalarını azaltmaq üçün iddialı planını təhlükə altında qoya bilər.

“Moscow Daily News” qəzeti yazır 
ki, Qautam Adaninin “Adani Group” 
konqlomeratı bir həftə ərzində 118 
milyard dollar bazar dəyərini itirib və 
investisiya siyasətinə yenidən bax-
mağa məcbur olub. ABŞ-ın “Hinden-
burg Research” təşkilatı hind şirkətini 
maliyyə fırıldaqlarında, çirkli pulların 
yuyulmasında və korrupsiyada ittiham 
etdikdən sonra konqlomeratın səhmləri 
ucuzlaşıb. Qəzet qeyd edir ki, “Adani 
Group” böhranı Hindistanın 2070-ci 
ilə qədər xalis sıfır emissiyaya nail ol-
maq məqsədini təhlükə altına qoyur. 
Çünki milyarderin sərmayəsi olmadan 
buna nail olmaq çox çətindir. Amerikalı 
fəalların hesabatına görə, “Adani Gro-
up” defoltdan qaçmaq üçün Hindistan 
banklarından aldığı istifadə olunma-
mış kredit xətlərindən yararlanacaq. 
Mənbələr konqlomeratın təxminən 
1,5 milyard dollar istifadə edilməmiş 
kreditlərinin olduğunu vurğulayırlar.

Bundan başqa, “Hindenburg 
Research”in hesabatında deyilir ki, 
“Adani Group” korrupsiya, çirkli pulla-

rın yuyulması və vergi ödəyicilərinin 
vəsaitlərinin mənimsənilməsi işlərində 
iştirak edir. Təşkilat, həmçinin bildi-
rib ki, hindli milyarder şirkəti borcla 
həddən artıq yükləyir və bu, bütün qru-
pu “sarsıntılı maliyyə vəziyyətinə” salır. 
Hesabat açıqlandıqdan sonra “Adani 
Group”un bazar dəyərinin bir gündə 12 
milyard dollar azaldığı bildirilir.

Qalmaqal Qautam Adaniyə də təsir 
edib. “Moscow Daily News” yazır ki, 
əvvəlcə Q.Adani ən zəngin milyarderlər 
onluğundakı yerini, daha sonra Asiya-
nın ən varlı adamı statusunu itirib. İndi 
hindli işadamı “Bloomberg Billionaires 
Index”də 21-ci yerdədir və onun sərvəti 
iki dəfədən çox azalaraq 59 milyard 
dollara düşüb.

“Hindenburg Research” 2017-ci ildə 
ictimai fəal Neyt Anderson tərəfindən 
qurulan və onlarca keçmiş jurnalist 
və analitiki işə götürən bir təşkilatdır. 
N.Andersonun sözlərinə görə, fondun 
əsas məqsədi araşdırma aparmaq 
və “fırıldaqçıları tapmaq”dır. 2014-cü 
ildən başlayaraq, o, maliyyə pozuntu-

ları barədə məlumat vermək üçün ABŞ 
tənzimləyiciləri ilə əlaqə saxlayır. Ma-
raqlıdır ki, bu təşkilat hansısa ifşadan 
sonra ucuzlaşan səhmlərdən qazanc 
götürür. Məsələn, “Fortune” jurnalının 
məlumatına görə, ABŞ-ın elektrik av-
tomobili istehsalçısı “Nikola Motors”a 
qarşı aparılan araşdırma “Hindenburg 
Research” təşkilatına təxminən 263 
milyon dollar qazandırıb.

“Adani Qroup” iddiaları təkzib edir. 
Konqlomerat amerikalıların istinad et-
diyi məlumatları “dezinformasiya” ad-
landırır və idda edir ki, bu, “Hindistana 
hesablanmış hücum”dur. “UFG Wealth 
Management”in investisiya departa-
mentinin icraçı direktoru Sergey Bel-
yayev “Moscow Daily News” qəzetinə 
deyib ki, “Adani Group”a qarşı aparılan 
araşdırma daha çox böyük ifşa deyil, 
sadəcə, şirkətin aktivlərinin dəyərə 
uyğun gəlməməsi faktından qazanc 
götürmək cəhdidir. Onun sözlərinə 
görə, bu, kifayət qədər geniş yayılmış 
təcrübədir. “KRChoksey Holdings” 
İnvestisiya Şirkəti isə vurğulayıb ki, 
“Hindenburg” təşkilatının hesabatın-
da “yeni heç nə yoxdur” və sənəddəki 
bütün iddialar “əvvəllər dəfələrlə təkzib 
edilib”. “Sinara” İnvestisiya Bankının 
analitikləri belə düşünürlər ki, ““Hin-
denburg Research” təşkilatının araş-
dırmasının nə dərəcə də təxribat oldu-
ğunu söyləmək çətindir. Çünki “Adani 

Group” 400 səhifəlik təkzib hesabatı 
verib. Ancaq mənfi təəssürat qalır”. 
Son müşahidələr də göstərir ki, bazar 
“Hindenburg Research” təşkilatının he-
sabatına inanmağa meyillidir.

“Bloomberg” agentliyi qeyd edir ki, 
milyarder Adaninin üzləşdiyi qalma-
qal Hindistanın emissiyaları azaltmaq 
üçün iddialı planını təhlükə altında 
qoya bilər. Mütəxəssislərin sözlərinə 
görə, “Adani Qroup”un səhmlərinin 
sürətlə ucuzlaşması investorların təkcə 
onun konqlomeratına deyil, həm də 
daha geniş mənada Hindistana olan 
inamını sarsıda bilər. Sərmayədarlar 
Hindistan şirkətlərinin səhmlərinə daha 
diqqətlə investisiya qoymağa başlaya 
bilərlər və bu da ölkəyə kapital axınına 
təsirsiz ötüşməyəcək. Belə bir pers-
pektiv də “yaşıl enerji”nin inkişafı üçün 
lazım olan vəsaitin azalmasına gətirib 
çıxara bilər. 

Hindistan 2070-ci ilə qədər tullantı-
ları sıfıra çatdırmağı qarşısına məqsəd 
qoyub. Müqayisə üçün deyək ki, Çin 
hökuməti bu məqsədə 2060-cı ilə qədər, 
ABŞ və Avropa İttifaqı isə əsrin ortala-
rında çatmağı hədəfləyir. Bu məqsədə 
çatmaq üçün Hindistan alternativ ener-
jini inkişaf etdirmək və yaşıl mənbələrə 
sərmayə qoymaq istəyir. Bununla 
belə, ölkə 2040-cı ilə qədər enerjisinin 
əhəmiyyətli hissəsini işlədən kömürdən 
imtina etmək niyyətində deyil. 

Qəzet yazır ki, Q.Adani sərvətini 
kömür biznesində qazanmasına bax-
mayaraq, yaşıl enerjiyə aktiv şəkildə 
sərmayə qoyur. 2022-ci ilin sentyabrın-
da Misirdə keçirilən COP27-dən əvvəl, 
o, Günəş panelləri və külək turbinlərinin 
istehsalı üçün müəssisələrin tikintisinə 
70 milyard dollar sərmayə qoyacağı-
nı açıqlamışdı. İndi milyarderin “yaşıl” 
ekspansiyaya pul ayırması çətin ola-
caq. Bununla belə, bəzi ekspertlər he-
sab edir ki, ölkə “Adani Group”un iştira-
kı olmadan da yaşıl enerji mənbələrinə 
keçə biləcək. Sinqapurda yerləşən 
“Gurin Energy”nin baş icraçı direktoru 
Assaad Razzouk düşünür ki, “Hindistan 
“Adani”dən qat-qat böyükdür”. Onun 
sözlərinə görə, “yaşıl enerji”yə keçi-
di bir şirkət qrupu ilə əlaqələndirməyə 
dəyməz. 

Hindistanda ölkə iqtisadiyyatının 
“Adani Group” səhmlərinin çökməsinə 
tab gətirəcəyini və bu enişin fond ba-
zarlarına təsirinin qısamüddətli ola-

cağını bildirirlər. Rabitə, elektronika 
və informasiya texnologiyaları naziri 
Aşvini Vaişnav düşünür ki, Hindistan-
da çox geniş infrastruktur şirkətləri 
var: “Birjada sıçrayış necə olursa- ol-
sun, bütövlükdə, iqtisadiyyata təsir 
etməyəcək, mən buna tam əminəm”. 
Maliyyə naziri Nirmala Sitharaman isə 
bildirir ki, “Adani Group”un səhmləri 
məqbul limitlər daxilindədir və risk 
zonasında deyil. Dəyəri aşağı düşsə 
belə, onlar banklararası hərraclarda 
mənfəətlə satılır. Hindli nazir iddia editr 
ki, “Adani Group”un səhmlərinin ucuz-
laşması Hindistanın bank sisteminə 
inamı sarsıtmayacaq. 

İndi hind şirkəti hesabat müəlliflərini 
məhkəmə ilə hədələyir. “Hindenburg 
Research” təşkilatı da təhdidə cavab 
olaraq bildirib ki, məhkəmə prosesini 
ancaq alqışlayırlar. 

S . E L A Y ,   
al  əze i
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“Həqiqətin onomastikası” 
– tarixin möhürü

Qərbi Azərbaycan ərazisinin xalqımıza məxsusluğunu tarixi möhür kimi 
təsdiqləyən yer adları barədə çoxillik tədqiqatları əks etdirən “Həqiqətin 
onomastikası” kitabı ingilis dilində işıq üzü görüb.

Gərgin tədqiqat işlərinin bəhrəsi 
olan bu  kitab erməni vandaliz-
minin və saxtakarlığının ən ba-
riz nümunələrindən birinə - ta-
rixi Azərbaycan torpaqlarında, 
indiki Ermənistan Respublikası 
ərazisində əsrlər boyu yaşamış 
azərbaycanlıların izlərinin silinməsi 
üçün bizə məxsus 1600-ə yaxın 
toponim, hidronim, oronimlərin 
kütləvi şəkildə dəyişdirilməsi və 
saxtalaşdırılması, bir çox yaşayış 
məntəqələrinin isə məqsədli şəkildə 
yer üzündən tamamilə silinməsi fakt-

larına həsr olunub. 
Mütəxəssislər və geniş oxucu 

kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş kitab-
da Ermənistanda azərbaycanlıların 
ata-baba yurdu olan 737 yaşayış 
məntəqəsinin ləğv edilmiş, 499 kənd 
və qəsəbənin adları dəyişdirilmiş, 
704 inzibati vahidin, 231 oronimin, 
116 hidronimin, 137 yaylaq və qış-
lağın toponimlərinin tarixi və izahı 
verilib. Hazırda Ermənistan Res-
publikası ərazisində toponimlərin 
müəyyənləşdirilməsi istiqamətində 
tədqiqat işləri davam etdirilir. 

Kitabın qısa zamanda rus dilində 
nəşri də nəzərdə tutulur.

Xatırladaq ki, Prezident İlham 
Əliyevin 2020-ci il iyun ayında Tərtər 
Olimpiya İdman Kompleksinin açılışı 
zamanı indiki Ermənistan Respub-
likası ərazisindəki coğrafi adların 
mütləq əksəriyyətinin Azərbaycan 
mənşəli olması, bu mövzunun tədqiqi 
və təbliğinə dair Azərbaycanın 
alim və mütəxəssislərinə verdiyi 
tövsiyəyə əsasən, tarixçi alimlər, ta-

rixi toponimlər, dilçilik və xəritəçəkmə 
üzrə təcrübəli mütəxəssislərin 
cəlb olunması ilə “Həqiqətin ono-
mastikası” adlı kitab hazırlanaraq 
nəşr edilib. Ötən ilin dekabrın son 
günlərində Qərbi Aazərbaycan İc-
ması üzvləri ilə görüş zamanı da 
dövlət başçısı ermənilərin əsassız 
və xəyanətkarlıqla dəyişdirdikləri yer 
adlarının tarixi və siyasi önəmini bir 
daha vurğulayıb.

al  əze i

Tanınmış şərqşünas, yazıçı-publisist, Əməkdar jurnalist Fazil Güneyin 
Qarbağ müharibəsinin 30 illik sənədli-bədii salnaməsini yaratmış “Qara 
qan” trilogiyasında soydaşlarımızın Ermənistandan sonuncu və kütləvi 
deportasiyasının müdhiş mənzərəsini əks etdirən hadisə və epizodların 
davamını oxucularımıza təqdim edirik:

imi ə ermə i ə 
vermərəm

1988-ci ildə erməni gizli təşkilatları 
SSRİ-nin başçısı Mixail Qorbaçovu 
ələ alandan sonra daşnak törəmələri 
Qərbi Azərbaycanda İrəvandan baş-
layaraq bütün bölgələrdə aborigen 
xalqın – min illərlə bu torpaqlar-
da məskun olmuş soydaşlarımızın 
evlərini boşaltdırıb, özününkülərə  
paylayırdılar. Dədə-baba yurdların-
dan çıxmaq istəməyib dirənənləri ara-
dan götürürdülər, kimisini döyüb öldü-
rür, kimisini maşınla vururdular, hətta 
bir neçəsini işlədikləri taxta sexində 
elektrik mişarının ağzına verib ikiyə 
bölmüşdülər.

 Bütün bunlar milisin, digər in-
zibati orqanların, məmurların gözü 
qabağında baş verirdi. Buna görə 
də, pəhləvan cüssəli Məcnun “Allah 
şeytana da, onun bu törəmələrinə də 
lənət eləsin, cəzalarını versin” deyib 
özünü sakitləşdirirdi, ailəsini, toyunu 
görmədiyi oğul-qızını gözləri önünə 
gətirib susmağa məcbur olurdu. Arxa-
larında silahlı milis, sovet ordusu da-
yanmış, xaricdən dəstək alan, yaxşı 
təşkilatlanmış erməni təxribatçılarına 
qarşı əliyalın yerli əhali nə edə bilərdi  

 Dözməyib səsini qaldıranla-
rı birdəfəlik susdururdular. Onların 
harayına səs verən yox idi. Türkiyə 
səsini qaldıra bilmirdi, Bakıda respub-
lika rəhbərliyi susurdu. Xalqın böyük 
oğlu Heydər Əliyevi bu olaylar öncəsi 
Kremldə sovet rəhbərliyindən uzaq-
laşdırıb ictimai-siyasi həyatdan təcrid 
etmişdilər. Ermənistanda bütünlüklə 
vəhşiləşdirilmiş kütlənin qurbanına 
çevrilmiş dinc azərbaycan türklərinin 
sayı o zaman 250 minə yaxın idi.

Belə bir təhlükəli durumda 
Quzukənddə Məcnun Cahangiroğlu-
nun qəniminə çevrilmiş Xaçik Qriqor-
yan adlı kəmfürsət hayk Gürcüstanın 
Cavaxetiya adlandırdığı, ötən əsrin 
40-cı illərinədək Məhsəti türklərinin 
yaşadığı Axalkaladan idi. Həmin 
illərdə Mikoyanın təşkilatçılığı, Sta-
linin əmri ilə boşaldılıb, Qazaxıstan 
çöllərinə sürgün edilmiş yerli xalqın 
evlərinə xaricdən gələn ermənilər 
köçürülmüşdülər. Xaçikin ata-baba-
larına Ahıska türklərinin yurdları əta 
edilmişdi, indi oğul-nəvələrə Azəri 
türklərinin evləri, tarlaları bağışlan-
mışdı.

Məcnun Gəncədəki Kənd 
Təsərrüfatı İnstitutunu bitirdikdən 
sonra rəhmətlik anası Azərbaycanda 
qalmaq istəyən oğluna demişdi:

– Hamınız savad alıb gedirsiniz. 
Bəs dədə-baba yurdumuz olan bu 
torpaqlarda kim qalacaq  Bu mahalı 
kim qoruyub saxlayacaq

 Bu sözlərdən sonra o, Amasiya-
ya dönmüş, kəndlərində öz ixtisası 
üzrə işləməyə başlamışdı, böyük 
bir sovxozun – 15 min iri və xırda-
buynuzlu heyvanı olan, yüz tonlarla 
taxıl becərilən kənddə baş mühasib 
vəzifəsinə yüksəlmişdi. Amasiya ra-
yonunun 3–4 erməni kəndini çıxmaq-
la qalanı azərbaycanlıların kəndləri 
idi. Rayonun başçısı azərbaycanlı 
olsa da, prokuroru, milis rəisi, 
məhkəmə sədri, digər məmurlarının 
çoxu ermənilər idi. Birinci katib İldırım 
Bağırov çox savadlı, ağıllı, çevik, so-
vet qanunlarını yaxşı bilən siyasətcil, 
millətini sevib qoruyan şəxsiyyətli in-
san idi. Ermənilər onu “türkün atası” 
adlandırırdılar.

Bu rayonun erməni məmurları 
onların sayəsində kef çəkirdilər: 
ailələrini, qonaq-qaralarını dincəlmək, 
yeyib-içmək üçün Quzukəndə 
gətirirdilər, evlərinə cəmdək-cəmdək 
ət, motal-motal pendir, sərnic-sərnic 
qatıq, küpə-küpə kərə yağı aparırdı-
lar.

Bir dəfə rayon prokuroru qonağı 
ilə Arpagölə yeyib-içməyə gələndə 
Məcnuna demişdi:

– Sizin adamlar əliaçıqdırlar, 

ağzıbərkdirlər. Bizimkilərin birindən 
bir çoşka istəyəndə gedib xəbərçilik 
edir.

 Məcnunun ömrünün ən ağ-
rılı duyğusu boşaldılmış kəndin 
küçələrindən, evlərindən ermənicə 
danışıqların ucalması, “yaxşı ağla-
dırıq türklərin anasını” kimi ifadələri, 
söyüşləri eşitməsi idi. Bunun pik 
nöqtəsi öz əlləri ilə tikdiyi ikiqatlı 

evindən anbar kimi işlətdiyi köhnə 
tikiliyə köçməsi, Xaçikin yanıq verə-
verə onun yataq otağında yatdığı 
gecə oldu. 

O, ermənilərlə çox işləmişdi, 
dillərini bilirdi. Aralarında yaxşı-
sı da, pisi də vardı. Amma beləsini 
görməmişdi. Hər hərəkəti, baxışı 
“vur məni öldür” deyirdi... Traktoru-
nu gətirib onun qaldığı anbar tikilisi 
ilə evin arasındakı dar yerdə saxla-
yırdı. Dözə bilməyən Məcnun zorla 
gülümsəyib demişdi:

– Niyə gen həyətdə saxlamayıb, 
bu dar yerə soxursan  Döndərəndə 
anbarın, evin divarlarını zədələyə 
bilərsən.

Xaçik sifətinə saymazyana ifadə 
verib ikrahla səsini yüksəltmişdi:

– Ev mənimdir, özüm bilərəm. 
Sənə nə dəxli  Yoxsa, düşünürsən 
ki, möcüzə baş verəcək, bu ev yenə 
sənin olacaq  Ümidini qoz elə, bir 
daha buralara qayıtmayacaqsınız, 
sizlər bitib-tükəndiniz.

– Dünyanın işini bilmək olmaz. 
Mən qayıtmaram, oğlum, nəvələrim 
gələrlər, – deyə Məcnun təmkinini 
pozmadan çevrilib gedən Xaçikin ca-
vabını vermişdi.

Quzukənddə donuz saxlamırdı-
lar. İndisə həyətlərdən qoyun-quzu 
mələrtisi yox, donuzların səsləri uca-
lırdı, kəndi donuz üfunəti basmış-
dı. Xaçik də 50-ə yaxın donuzu bir 
vaxtlar mal-qoyun saxlanan anbara 
bitişik tövləyə buraxmışdı. Məcnunun 
pis qoxudan, donuzların xorultusun-
dan, qışqırtısından yuxusu qaçmış-
dı, nəfəsi tıncıxırdı, sinə dolusu hava 
ala bilmirdi. Kəndin ab-havası tamam 
dəyişmişdi. Elə bil dağlar küsmüşdü, 
təmiz havası gəlib bura çatmırdı. 

 Bir səhər necə əsəbiləşdisə, Xa-
çik işə gedəndən sonra tövlənin qa-
pısını açıb donuzları buraxdı. Hara 
gəldi soxulan, nə gəldi yeyən bu ac-
göz heyvanların hərəsi bir səmtə üz 
tutdu. Bir neçə gün Xaçik onları tapıb 
bir yerə yığa bilmədi, beş-altısının 
leşini gölün qırağındakı bataqlıqdan 
çıxardı.

 Doğma kəndi gözü qabağın-
da özgələşirdi, aurasını dəyişirdi. 
Ermənilər hər yerə doluşmuşdular. 

Kənd həmən kənd deyildi. O kənd ki, o 
torpaq ki, Şumerlər dövründən, Troya 
dönəmlərindən, İbaham peyğəmbər 
zamanından sakinləri Məcnunun ulu 
əcdadları olmuşdular. Min illərdən 
sonra bu torpaqları sonuncu tərk 
edənlər Məcnun, əmisi Baxış kişi, bir 
də iti  “Alli” olacaqdı. Mağaza müdiri 
olmuş əmisi təhvil-təslim aktını alıb 
onu gözləyirdi.

 Qəribəydi ki, “Alli” Xaçik gələn 
gündən ona mırıldanıb dişlərini qı-
cırdır, neçə həftədir burada yaşama-
sına baxmayaraq yaxına buraxmırdı. 
Amma kəndin o başında yaşamış 
Baxış kişini birinci gündən qəbul edib 
tanımışdı. Xaçikinsə itə gözü düş-
müşdü, bir-iki dəfə Məcnunun ağzını 

aramışdı:
– Gedəndə iti neyləyəcəksən  

Məcnun çiyinlərini çəkmişdi:
– Hələ bilmirəm.
 Məcnun da təhvil-təslim aktını 

alıb əmisi ilə getməyə hazırlaşanda 
Xaçik üzünə xoş ifadə verib onu yan-
ladı:

– Sən bu boyda ev-eşikdən əl 
çəkibsən, gəl iti də mənə ver. Məcnun 
onunla məzələnməyə başladı:

– İt səni istəmir, necə verim axı  
Dur get yanına, başını sığalla, yemək 
ver, qəbul etsə, sənindir.

Xaçik əlində bir tikə çörək “Alli”yə 
yaxınlaşmaq istəyəndə it dişlərini qı-
cırdaraq, mırıldayıb necə qəzəblə 
baxdısa, o, geri sıçradı.

 – Görürsən, səni istəmir, – 
Məcnun tam ciddiliklə söylədi.

– Ara, sən bağlı qoy get. Sahibi-
nin onu atdığını görəndən, ac-susuz 
qalandan sonra yumşalacaq.

– Yox, mən siz deyiləm, dostluğa 
xəyanət edə bilmərəm.

– Bu dünyada hər şey satılıb alı-
nır, sadəcə, hər şeyin öz qiyməti var. 
Məcnun “İtə ataram, yada satmaram” 
deyimini xatırlayıb dilləndi:

– Yox, Xaçik, mən bu iti sata 
bilmərəm.

Əmisi “Niva”sının motorunu işə 
saldı. Cibindən bir çəngə rubl çıxaran 
Xaçik qırsaqqız olub əl çəkmirdi:

– Son dəfə deyirəm, al pulunu, iti 
sat. Bu boyda mülkün yanında it nədir 
ki, vermək istəmirsən. Evi verdin, onu 
qoruyacaq itini də ver.

– Xaçik, mən bu mülkü sənə 
vermədim, zorla girdin bura. Mən bu 
evi, torpağı sənə halal eləmirəm.

Ermənicə danışan Məcnun bu 
dildə “halal” sözü, “halal anlayışı” ol-
madığı üçün azərbaycanca dedi. Xa-
çik bu dildə danışa bildiyi üçün halal 
sözünün mənasını yaxşı başa düşür-
dü:

–Ara, heç eləmə. Musulmanın ha-
lal-haramı mənim vecimə deyil. Biz 
elə sizin halal eləmədiyiniz haram 
malla yaşayırıq, yaşamışıq, yaşaya-
cağıq da. Nə əcdadlarımıza bir şey 
olub, nə də özümüzə. Gördüyün kimi 
hazıra nazir kef eləyirik. İndi tez çıx 
get, başım xarab olur.

Məcnun kiçik əl bağlamasını gö-
türüb maşının yük yerinə qoydu, arxa 
qapını açıb iti çağırdı. “Alli” təlim gör-
müş məşhur ovçarka cinsindəndi. 
Məcnun Xaçiklə sağollaşmadı, başını 
pəncərədən bayıra çıxarmış “All”i isə 
ona sarı bir- iki ağız hürdü. Məcnun 
başa düşə bilmədi ki, it niyə belə etdi

Məcnun son kərə çevrilib 
əcdadlarından qalma ana yurduna 
baxdı. Min illərdən sonra yeni era-
mı başlanırdı  İçindən qalxan qəhər 
boğazına tıxandı, bir cüt göz yaşı 
bəbəklərində dondu. Yox, düşmən 
yanında zəiflik göstərmək olmazdı, 
Xaçik gözünü ona zilləmişdi.

Məcnun bədii ədəbiyyat aludəçisi 
deyildi, amma xoşu gələn şeirlər, qoş-

ma və bayatılar bir dəfə eşidib-oxu-
maqla yaddaşına yazılırdı.

O da yurd yerini, Vətənini tərk 
edən həmdərdliləri kimi Məmməd Ara-
zın məşhur “Salamat qal” şeirindən

əl ə b  lə ə bi  ə gəlmə im
man alamat al  a  alamat 

al! – b tini z əh alına nla ı ıb 
a altı ə ə ma ına t

i  ə b  lə ə məz a a ım
ag l  Qala a a  a  ala

mat al!
Lakin sonuncu ayrılıq irəlidə ola-

caqdı. Onun başqa əlacı yox idi. Ar-
tıq xatirəyə çevrilmiş Quzukənddən 
30 kilometr aralanandan sonra daha 
itin illərlə yaşadığı evə qayıtmaq ehti-
malının olmadığını düşünən Məcnun 
maşını saxlatdırıb düşdü, arxa qapını 
açdı:

– “Alli”, en aşağı.
Sahibinin əmrinə tabe olan it cəld 

yerə tullandı, nəsə hiss edirmiş kimi 
zingildəyib başını onun qıçlarına 
sürtməyə başladı. Məcnun itin xalta-
sını, qayışını açıb dedi:

– “Alli”, sən daha azadsan, get
Gərəkdimi “Alliyə” belə azadlıq  

İnsanın yırtıcılar içindən seçib özünə 
dost etdiyi bu heyvanların nə qədər 
ki, it adı üstündə idi, azad, sərbəst 
yaşaya bilməzdi. Sərbəst yaşamaq 
yırtıcı canavara çevrilmək idi.

“Alli” qulaqlarını şəklədi. Məcnun 
əlindəki xaltanı göstərib kövrək səslə 
dedi:

– “Alli”, daha səni kimsə 
zəncirləməyəcək, daha sahibin yox-
dur, özün öz sahibinsən... Məcnun 
yoxdur, Quzukənd öldü, daha yox-
dur  Bizim kəndin camaatı da 
yoxdur, hərəsi bir yana dağıldı. So-
vet hökuməti bizi aldadıb işlətdi, bu 
dar gündə yiyə durmadı. Hökumət 
yoxdur, başlı-başını saxlasın 
zəmanəsidir. Sən də get, öz başını 
saxla. Mən özümü, ailəmi güclə sax-
laya bilərəm. Bakı kimi şəhərdə sənə 
ayrıca it damını harda tikim  Get, 
“Alli”, get. Bu dünyanın sonu onsuz 
da ayrılıqdır

“Alli” yolun qırağında çömbəldi. 
İt ağlı ilə nə baş verdiyini anlamaq 
istədi... Əvvəlcə, doğma həyətindən 
mal-qara, toyuq-cücə yoxa çıxdı, 
sonra ona yemək verən ailə üzvləri 
getdilər. İndi onun sahibi, dostu ge-
dirdi. Təqsirkar evlərinə girmiş, içində 
şeytan oturmuş o donuz saxlayan, 
özü də donuza oxşayan kişi idi. İtlər 
cin-şeytanı duyub görür. Buna görə 
də “Alli”nin ondan zəhləsi gedirdi. Sa-
hibi buraxsaydı, o şeytan adamı par-
ça-parça edərdi.

Məcnun sərt hərəkətlə çönüb 
maşına mindi. “Alli” onun arxasınca 
getmədi, kirimişcə oturub baxdı. Yüz 
metr aralanmışdılar, gözləri dolmuş 
Məcnun əmisindən xahiş etdi ki, ma-
şını saxlasın.

Maşından düşən Məcnun itə sarı 
bir-iki addım atan kimi “Alli” yerindən 
sıçrayıb ona sarı götürüldü, sahibinə 
çatan kimi dal pəncələri üstə qalxıb 
başını onun sinəsinə qoydu...

azil EY,  
yazı ı publisis  

Zəngəzur İrəvanın qızıl açarıdır
Qərbi  Azərbaycan  İcmasının Ankara təmsilçisi, araşdırmaçı yazar Dərya Akdəmirin  media 

açıqlamasından   diqqətçəkən məqamları oxucularımıza çatdırırıq:

– Uşaqlıqdan böyüklərin mənə anlatdıqla-
rı erməni vəhşiliklərini dinlədikcə bunun nağıl 
olduğunu düşünürdüm, çünki çox qorxunc idi. 
İğdırda elə bir ev yoxdur ki, erməni soyqırımın-
dan zərbə almasın.

Ermənilər utanmadan hələ də türk izlərini 
silməyə çalışırlar. Onlar sildikcə, torpaq türk 
izlərini yenidən cücərdir. Zəngəzur İrəvanın 
qızıl açarıdır. Bunu düzgün dəyərləndirməliyik. 
Hər kəsin ən azı bir Qarabağ kitabı olmalıdır.

Ermənilər Ağrı dağı bizimdir deyirlər. Ora-
dan bu dağı izləmək üçün böyük bina tikiblər. 
Ancaq təbii ki, izləmək üçün... Onlar, sadəcə, 
türk torpağı olaraq oranı izləyəcəklər. Biz əgər 
dəyərlərimizə sahib çıxmasaq, başqaları gəlib 
bunu alıb, bəzəyib, boyayıb bizə satarlar.

Azərbaycanın haqq səsini çatdırdığım üçün 
ermənilər mənə hədə-qorxu gəldilər. Sosial 
media hesabımı dəfələrlə əngəllədilər. Mənə 
irqçisən deyib qınadılar. Ermənilər irqçi deyil 
də, mənmi irqçi oldum  

Böyük bir türk birliyi yaradılmalıdır. Hər kəs 
bütün türklərin bir araya gələcəyindən qorxur. 
Kim böyük gücdən qorxmaz ki  Prezident 
 İlham Əliyev böyük gücünü və dəmir yumruğu-
nu o qədər gözəl hiss etdirdi ki. 

Türkiyə mənim doğma vətənim, Azərbaycan 
isə müqəddəs vətənimdir. 

Babamın köçmək məcburiyyətində qaldığı 
Füzuli rayonunun Alxanlı kəndini və Şuşanı 
ziyarət etmək istəyirəm.

azırladı   
R M , al  əze i

“Azərbaycan sevgisi  
cinayət sayılırdı”

Qərbi Azərbaycanın tamamilə itirilməsi ilə nəticələnmiş 1988-ci ilin sonuncu 
deportasiyası xalqımıza qarşı düşmənçiliyi sonadək körüklənmiş erməni toplumunun 
kütləvi vəhşilikləri, misilsiz cinayətləri ilə gerçəkləşdirilmişdir. Əzəli torpağından 
ağlasığmaz hiylə və işgəncə ilə qovulmuş 250 minədək soydaşımızın hər biri bu zorakılıqda 
maddi və mənəvi itkiyə məruz qalmış, təhqir və zülmlə üzləşmişdir. Qəzetimiz Qərbi 
Azərbaycana qayıdış missiyası çərçivəsində həmin vəhşilik və cinayətlərin qurbanlarının 
ağrılı-acılı xatirə və düşüncələrini oxucularımıza təqdim etməyə başlayır. 

Mən 1951-ci ildə Qərbi 
Azərbaycanın ermənilərin sonra-
dan Ararat adlandırdıqları Vedi-
basar rayonunun Şiddi kəndində 
anadan olmuşam. Bizim rayon 
Arazın o tayında Türkiyə, şərqdə 
Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının Sədərək rayonu, şimalda 
Dərələyəz  və Qəmərli rayon-
ları ilə həmsərhəddir. Ərazisi 
düzənlik və dağ silsiləsindən 
ibarətdir. 

Bizim kəndin əhalisi Böyük 
Vətən müharibəsindən əvvəl 
əsasən azərbaycanlılardan 
ibarət idi. Ancaq sonralar İrandan, Suriyadan, 
Türkiyədən və başqa ölkələrdən erməniləri 
Qərbi Azərbaycana köçürdükləri zaman bi-
zim kənd də kənarda qalmamışdı. Buna bax-
mayaraq kəndimizdə azərbaycanlıların sayı 
yenə ermənilərdən çox idi. Ermənilərlə yanaşı 
kəndimizə Orta Asiyadan, əsasən də Qazaxıs-
tandan kürdləri də köçürmüşdülər. Beləliklə, 
kəndimizin əhalisi azərbaycanlılardan, 
ermənilərdən və kürdlərdən ibarət idi. 

1960-cı illərə kimi ermənilərlə 
azərbaycanlılar nisbətən dinc, dava-şavasız ya-
şamışdılar. Lakin  60-cı illərdən sonra tədricən 
milli münasibətlər zəminində mübahisələr, 
incikliklər hətta davaya səbəb olan qarşıdur-
malar artmağa başlamışdı. Ermənilərin bizə 
ögey münasibətinə baxmayaraq öz dədə-baba 
torpaqlarımızda yaşayırdıq.  Tale elə gətirmişdi 
ki, Vətənimizdə erməni dövləti yaradıb yad xal-

qa çevirmişdilər. Bu səbəbdəndə biz doğma 
Azərbaycan respublikasından ayrı düşmüşdük.

Ayrılıq hissləri həmişə bizi sıxırdı, doğma 
elimizdə qəribçiliyə düşmüşdük. Bu səbəbdən 
də Azərbaycanda keçmiş ittifaq miqyasında 
tanınmış elm adamı və ya başqa sahələrdə 
görkəmli adamlar haqqında eşidəndə bu 
xəbəri fərəh hissi, sevinclə qarşılayırdıq. Bizim 
bu sevinməyimizi görən ermənilər isə bunu 
xəbisliklə qarşılayıb, mübahisə edirdilər. 

Kəndin əhalisi əsasən kənd təssərüfatı 
işləri ilə məşğul olurdu. İxtisaslı kadırlar isə 
şəhərlərdə münasib işi çətinliklə tapırdılar. 
Azərbaycanlılara yüksək vəzifələr verilmirdi, ən 
kiçik vəzifələrdə də ermənilərin əlinin altında 
işləməli olurdular. Mən də onlardan biri idim. 
Kəndimizdən, təxminən, 3 kilometr uzaqlıqda 
olan sement-şifer kombinatında çalışan 3-4 
azərbaycanlıdan biri idim. 

1982-ci ilin noyabrında  Azərbaycan rəhbəri 
Heydər Əliyev Sov.İKP MK Siyasi Bürosuna 
üzv seçildi və SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin bi-
rinci müavini təyin edildi.  Bu vəzifələri tutmaq 
Azərbaycanın birinci şəxsinin   sovet dövlətinin 
ali rəhbərliyinə yüksəlişi idi. Bu hadisədən 
Ermənistanda yaşayan  azərbaycanlıların  
sevincinin həddi-hüdudu   yox idi. Bizim bu 
sevincimiz erməni əhalisinin qısqanclığına 
səbəb olmuşdu. Onlar soydaşımızın SSRİ 
dövlətində yüksək vəzifə tutmasından qorxuya 
düşmüşdülər. Ona görə də bizə qarşı müxtəlif 
yollarla təzyiq göstərir və hər məsələdə 
maneələr, qarşıdurmalar yaradırdılar ki, Heydər 
Əliyevə güvənib “həddimizi” aşmayaq, mütilik 
göstərək. 

Mən Ararat sement-şifer kombinatında kran 
təsərrüfatının aparıcı mütəxəsisi idim. Kombinat 
üçnövbəli iş rejimində işləyirdi, gecə baş verən 
qəzalar zamanı kombinatın növbətçi maşını la-
zımi mütəxəssisi kombinata gətirirdi. Qəza ara-
dan qaldırılandan sonra isə maşın onu evlərinə 
aparırdı. Bu məsələdə mənimlə bağlı baş verən 

bir hadisəni qeyd etmək 
istəyirəm. 1983-cü ildə 
Heydər Əliyevin Kremldə 
yüksək post tutmasının 
səhərisi gün kobinatında 
gecə kran təsərüfatında 
qəza baş vermişdi. Ona 
görə də növbətçi maşın 
gecə ilə dalımca gələrək 
kranların sazlanması üçün 
məni kombinata gətirdi. 

Mən qəzanı aradan 
qaldırdıqdan sonra kom-
binatın giriş qapısına, 
mühafizəçilərin olduğu 

otağa gəldim ki, növbətçi maşına minəm. Mən 
içəri girəndə təsadüfən Siyasi Büro üzvləri haq-
qında söhbətin şahidi oldum. Söhbətə qoşulub 
Heydər Əliyevin Moskvaya aparılmasına sevin-
diyimi, fərəhləndiyimi dedim. Mənim bu haqda 
danışmağım mühavizəçilərin rütbəcə böyüyü 
olan Siraq adlı erməniyə xoş gəlmədi. O öz 
növbəsində məni təhqir edərək otaqdan çıxma-
ğımı tələb etdi. Mən isə ona dedim ki, növbətçi 
maşın gələnədək burada gözləməliyəm. 

Həmin erməni Heydər Əliyevdən danışdı-
ğıma görə elə qəzəblənmişdi ki, məni didib-
dağıtmağa hazır idi. Dözməyib stulu götürərək 
üstümə atdı. Mən məcburən bayıra çıxsam da 
onun qəzzəbi soyumadı, çöldə üstümə hücum 
etdi. Mən daha dözə bilməyib onu qabaqla-
dım cəld tərpənərək erməniyə yaxşı bir yum-
ruq vurdum. O yerə yıxıldı və ayağa durmadı. 
Azərbaycanlı mühafizəçi mənə yaxınlaşaraq 

dedi ki, tez oradan uzaqlaşım. Bu vaxt növbətçi 
maşın gəlib məni evimizə apardı. Səhərisi 
günü mən işə gələndə həmin azərbaycanlı 
mühafizəçi dedi ki, erməni Siraq məndən 
şikayət ərizəsi yazıb. 

Çox keçmədi ki, iş yerimə 2 milis nəfəri gəlib 
məni idarəyə apardı. Dedilər ki, guya, mən iç-
kili halda işə  gələrək hərbiləşmiş mühafizə 
məntəqəsində işə mane olmuşam. Hadisənin 
necə olduğunu müstəntiqə desəm də o məni 
heç eşitmək də istəmədi və milis rəisinin ya-
nına apardı. Orada rəisə yavaşdan dedi ki, 
Heydər Əliyevi müdafiə edən bu adamdır. Polis 
rəisi məndən heç nə soruşmadan müstəntiqə 
göstəriş verdi ki, aparın salın 15 sutkalıq inziba-
ti cəza kabinəsinə, ağlı gəlsin başına. Beləliklə, 
heç nədən məni şərləyib həbs etdilər.

Azərbaycanlılar barəsində bu cür 
buna bənzər hadisələr tez-tez baş verirdi. 
Heydər Əliyev sovet rəhbərliyindən istefa-
ya göndəriləndən sonra isə ermənilərin bizə 
münasibəti kəskin surətdə pisləşdi. Bir neçə 
aydan sonra SSRİ-dəki erməni siyasi qruplaş-
ması M.Qorbaçovun himayəsi ilə Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinə start verdilər. Ermənilər, ilk 
növbədə, Qərbi Azərbaycanda yaşayan soy-
daşlarımızın son nəslini qovub-çıxartmaq üçün 
kütləvi hücumlara başladılar. Qarşısı alınmayan 
bu vəhşiliklərin nəticəsi kimi biz azərbaycanlıları 
1988-ci ilin payızında Ermənistandan tamamilə 
deportasiya etdilər. 1988-ci ilin fevralından 
dekabrınadək Qərbi Azərbaycanda  bir nəfər də 
azərbaycanlı qalmadı. Evindən qovulmuş, var-
yoxu əlindən alınmış, işgəncələr verilmiş insan-
lar min illərdən bəri  babalarından miras qalmış 
ərazilərdən qovularaq Azərbaycana pənah 
gətirdilər. Çərxi çönmüş Qərbi Azərbaycan 
düşmən xəyanətinin və sahibsizliyin güdazına 
getdi.

alman M R V,  
ərbi Azərbaycan a ını

Yeni nəşr

Qərbi Azərbaycan ağrıları



MƏDƏNİYYƏT 10 fevral 2023-cü il, cümə10

Türkiyədə zəlzəzə zamanı həyatını itirən  
insanların ruhuna ehtiramla...

Ağacları küləklər üşüdər,
Küləkləri qapılar qovar bayıra,
Qapıları qıfıllar incidər...
Beləcə nə küləyə qucaq açılar,
Nə ağaclara sarılmaz kimsə...
Əlimi buraxma, ATA!
Məni məktəbimizə apar yenə,
Yenə mənə nəsə al qonşunun dükanından...
Bilirəm, cibindəki qəpiklərin səsindən
Ürəyinin döyüntüsü bir deyil...
Əlimi buraxma, ATA!
Sevdiyimiz mahnıları,
Baxdığımız filmləri,
Bir də dinləmək üçün,
Bir də seyr etmək üçün,
Əlimi buraxma, ATA!
Günəşi görürsənmi,
Bəs buludları necə?
Qırmızı donum var ha,
Ad günümdə aldığın,
Onu geyinib yenə,
Günəşə bənzəyəcəm,
Buludlarda gəzəcəm...
Əlimi buraxma, ATA!

T u r al  R

Qara Qarayevin yetirməsi 
Müslüm Maqomayevin tələbə yoldașı

Professor Afaq Cəfərova Türkiyənin ilk onluğunda yer alan Ərciyəz 
Universitetinin Güzel Sanatlar fakültəsindən (Azərbaycanda İncəsənət 
İnstitutu – Ə.X.) təqaüdə çıxana qədər şərəfli bir sənət yolu kecib. O,  
1961-ci ildə Bakı Orta İxtisas  Musiqi Məktəbini (indi Bülbül adına) 
bitirmiş, elə həmin il də Azərbaycan Milli Konservatoriyasının bəstəkarlıq  
fakültəsinə daxil olmuşdur. Dünya şöhrətli bəstəkar Qara Qarayevin sinfində 
5 il təhsil aldıqdan sonra, 3 il də onun aspirantı olmuşdur. 1968-ci ildən 
Konservatoriyada çalışan professor Afaq xanım sonralar orada dekan olmuşdur.   
2000-ci ildən isə Ərciyəz Universitetinin güzel sanatlar fakültəsinin     qurucu 
müəllimlərindən biridir. O, həm də yurd nisgilli dərddaşımdır.   Valideynləri əslən 
Qərbi Azərbaycandan, Uluxanlıdandır.   

 A a  anım, s hbə imizi 
Zən ibasar mahalımızdan, s y
k k n z n d nyaya z acdı

ı lu anlımızdan ba lama  
is əyirəm  Yadda ınızda nələr həkk 

lunub
– Atam partiya işçisi olub. Ve-

dibasarda, Tiflisdə, Azərbaycanda 
yüksək vəzifələrdə çalışıb. Bakıda 
işləyərkən mən doğulmuşam. Amma 
atam Məmməd Həsən oğlu Cəfərov 
da, anam Zöhrə Əli qızı Əliyeva da 
Uluxanlı doğumludur. Atamın atası 
da, anamın atası da, bir sözlə, soy-
kökümüz Zəngibasara bağlıdır. Biz 
hər yay tətilində Zəngibasara – Aşağı 
Neciliyə gedirdik. Oy-oy... Evimizin  
arxasından su axırdı. Arx deyirdilrər. 
Evin kölgəsində, arxın kənarında 
palaz sərib orda səhər yeməyini 
yeyərdik. Samovar qaynadardıq. Xa-
lam bizə gül mürəbbəsi ilə (deyəsən, 
“gülxar” deyərdilər) çay verərdi. Qo-
vurmalı yeməklər... Xalam bağça-
dan üzüm, ərik, xiyar yığıb gətirərdi. 
İndiyəcən o əriyin, xiyarın qoxusu 
burnumdadır. Bizim məhəllənin bir 
təndiri vardı. Təndirdə növbə ilə qışlıq 
lavaş bişirərdilər. Sonra da südlü fətir, 
qalın... Axsamdan xəmiri yoğurardı-
lar. Bütün qohumlar, qonşular  bir-
birinə kömək edərdi. Sanki bir nağıl 
yaşamışıq.... 

 u nlərdə Ermənis an e
le iziyalarında   illərdə 
azərbaycanlılara ar ı he  bir 
dep r asiya lmayıb  ar umen
i  yaman anad a ıb   adəcə, 

yerdəyi mə lub, deyirlər  z  
də əmək ilərin k n ll  ərizəsi  
əsasında  Yəni Azərbaycan bunun
la ba lı he  bir iddia aldıra bilməz   
Mənim də humlarımın  zaman 
necə k n ll  ərizə  yazmaların
dan  əbərim ar   Vedibasarın A

ar kəndindən z rla dep r  edilən 
ə ər dayımın nənəmin arda ı

 rək yandıran s hbə lərini 
z m dinləmi əm  Yə in ki, sizin 

də humlarınızdan bu m zuda 
e i dikləriniz ar   

– Heç bir konüllülük yox idi. Zor-
la qovdular. Qohumlarımızın çoxu 
o zaman qovuldu. Bir qısmi Ucarın 
ilan mələyən çöllərinə, bir qismi də 
Gəncəyə köçürüldü. Ucarın iqlimi ilə 
Zəngibasarın iqlimi arasındakı kəskin 
fərqdən bizimkilər zülm çəkdi. Kim 
isti yuvasını qoyub gələr  O zaman 
bizləri dədə-baba yurdumuzdan çıxa-
rıb, xaricdən erməniləri gətirmişdilər. 
Onları da aldadıb gətimişdilər. 

 nra ci il əldi  s n e

nik əmizləmə
– 1988-ci ildə bütün qohumlarım 

xəstəlik tapdı. Danışırdılar ki, onla-
rı kəndin mərkəzində sıraya düzüb 
heydən düşənə qədər doyürmüşlər. 
Mağazaya gedə, çörək belə ala 
bilmirmişlər. Elə vəhşiliklər gördülər 
ki, canlarını götürüb qaçdılar. Bəziləri 
Zəngibasardakı imarətlərini, bağ-
bağatlarını Bakıda iki-üç otaqlı 
evlərə dəyişmək məcburiyyətində 
qaldı. Bəziləri heç evlərini də dəyişə 
bilmədi. Yazıqlar yenidən ev qurdular. 
Anamla onlara ev axtarırdıq. Səhər 
çıxırdıq, axşam gəlirdik. Taqətimiz 
qalmırdı. Düşünün, Aşağı Necili ta-
mam azərbaycanlılar idi. Qohumları-
mın  bir qısmı Yuxarı Necilidə yaşa-
yırdı. Orda da tam azərbaycanlılar idi. 
İndi oralarda bir nəfər  azərbaycanlı 
yaşamır. Araz çayı tərəfdə İmamzadə 
vardı. İmamzadəni də dağıdıblar. 
Kənd qəbiristanlığını da şumlayıb-
lar. Nə qədər tarixi abidələrimizi 
məhv etdilər. Bakının mərkəzində isə 
Erməni kilsəsi hələ də durur. İrəvanda 
bizim məscidləri nə günə qoydular  

 malarınızın rə anla ba lı 
s hbə lərini a ırlayırsınızmı

– Qardaşım rəhmətə gedəndə 
40 gün qapımız bağlanmadı. Ata-
mın anası – Həliməxatunun ba-
şına İrəvandan köçmüş qohum-
ları, rəfiqələri  yığışardı. Urqiyyə 
xanım, Ceyran xanım... Yalnız İrəvan 
xatirələrini danışar, heç yorulmazdı-
lar. Nənəm deyərdi ki, Urqiyyə xanım 
İrəvan xanının nəslindəndir.  

Anamın bir qardaşı qızı İrəvanda 
yaşayırdı. Zəngibasara gedəndə 
həmişə bizi qonaq çağırardı. 
Həyətlərindən cay axırdı. Bağ-bağat 
vardı. Səhv etmirəmsə, Təpəbaşı 
məhləsi idi. 1950-ci illər idi. İndi ora-
larda kimsəmiz yox...

 rudur, A a  anım  Amma 
həya  da am edir  aleyin parla  
səhi ələri, anslar da lur  ara 

araye dən dərs alma , M s
l m Ma maye lə eyni mək əbdə 

uma  ansı  iz z yaradı
cılı ında ər  ə ərb musi i 
mədəniyyə lərini us alı la sin ez 
e mi  d nya hrə li bəs əkar ara 

araye in  illiyi ilə ba lı 
ci ildə rciyəz ni ersi e ində 
kecirilən əbdirdə nun yadi arı 

lan canlı bir ə sanə idiniz   
– Şans öz yerində. Bu, bo-

yük  bir xoşbəxtlik idi. O cür zəngin 
mənəviyyatlı insandan 8 il dərs almaq 
– 5 il Milli Konservatoriyada, 3 il də 
aspirantı olaraq  Diplom işimi – “Vo-

kal silsiləsi”ni  yazarəkən Qara Qara-
yev məsləhət gördi ki, Azərbaycanın 
klassik və müasir şairlərinin əsərləri 
əsasında gözəllik kateqoriyasını ça-
lışım. Əsərdə XX əsr şairlərimizə 
(N.Xəzri, F.Qoca və s.) Füzulidən 
möhtəşəm cavab gəlirdi. Nəbi 
Xəzrinin “Dəniz”inin gözəliyi ilə Füzu-
linun ”Söz”ünün sehrindən yaranan 
musiqi əsərini Azərbaycan Dövlət 
Simfonik Orkestri ifa edərkən salon 
dolu idi. Tələbəsinin uğruna  gözləri 
yaşaracaq dərəcədə sevinən bir 
müəllimi hamı görürdü.  

Bilirsiniz ki, Qara Qarayev SSRİ 
Ali Sovetinin deputatı idi. Bir də gö-
rürdün dərs zamanı qapı açıldı, kimsə 
icazəsiz içəri girdi. Seçicilərindən 
olurdu. Heç zaman onlara sərt təpki 
vermirdi. Dərhal bizdən 10-15 dəqiqə 
icazə alıb onları dinləyirdi. Son-
ra bizimlə lazımi qədər əlavə çalı-
şırdı. Qara Qarayev həm də SSRİ 
Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Heyətinin 
katibi idi. Bəzən Bakıda olmayan-
da dərslərini kecə bilmirdik. Həmin 
dərsləri bazar günü evində keçirdi. 
Dünya miqyaslı ünlü bir sənətkar 
müəllimliyinə belə ciddi yanaşırdı. 
İndi Türkiyədə deyirlər: bu mənim 
çırağımdır (yəni şagird - Ə.X.). Bu 
kəlmənin məna tutumu çox xoşuma 
gəlir. Çırağın anlamında bir aydın-
lıq var.  Qara Qarayev tələbələrinə 
gələcəyə işiq saçan adamı kimi ya-
naşırdı.  

 A a  anım, M sl m Ma ma
ye lə ba lı nələri a ırlayırsınız

– Maqomayevlə çox yaxınlığımız 
olmayb. Məktəbdə dəhlizin sağında 
bizim, solunda onların sinifi idi. Müs-
lümün işi ancaq oxumaq idi. Tənəffüs 
olan kimi  başlayırdı oxumağa. Bizim 
bir zavuçumuz (tədris hissə müdiri 
-Ə.X.) vardı, Əziz müəllim, hey gəlirdi 
ki, Müslüm səs salmasın. Kim idi ona 
qulaq asan  Hər tənəffüsdə Müslü-
mün başına yığışırdıq. Pianonu da 
özü çalırdı. İndi də elə bilirəm Yevge-
ni Oneginin ariyasını oxuyur bariton 
səslə. Çox mədəni şagird idi. Bizim 
məktəbdə vokal sinfi yox idi. 8-ci sinfi 

bitirdikdən sonra Müslüm getdi. 
 əs, necə ldu ki, iz rciyəz 

ni ersi e inə əldiniz  
– 1995-ci ildə həyat yoldaşım 

vəfat etdi. Türkiyədə çalışan ailə 
dostlarımız   uşaqları dolandıra 
bilmədiyimi görüb, təklif etdilər ki, qar-
daş ölkədə işləyim.  Sonra rəhmətlik 
Müssəvər Əsgərov (Ərciyəz Univer-
sitetinin Güzel Sanatlar fakültəsində 
“Koro ve orkestra” bölümünün quru-
cusu olan soydaşımız) mənə zəng 
etdi  ki, bəstəçilik bölümü yaranıb, 
amma müəllim yoxdur. Dərhal gəl. 
Konservatoriyada dekan idim. Fərhad 
Bədəlbəyli məni buraxmaq istəmirdi. 
Vəziyyəti anlatdım, uşaqların təhsil 
haqqını ödəyə bilmədiyimi dedim. İki 
əli ilə başını tutdu... Maddi vəziyyətimi 
yoluna qoyub, qayıdacağımı dedim. 
Ayaqlarım  üstə durmağa, iki övla-
dıma sahib çıxmağa məcbur idim. 
Ərciyəz Universiteti həyatımın ən ağır 
anlarında dəstəkçim oldu. Artıq 2022-
ci ildən  təqaüddəyəm. Əməkli olanda 
universitetimizdə vida görüşü keci-
rilirdi. Rektor da o görüşə gəlmişdi. 
Fakültəmizin dekanı, professor Ay-
gün Aykutun əməyimə yüksək dəyər 
verməsi yaman kövrəltdi məni. Salon-
da tələbələrim oturmuşdu. Artıq onlar 
tələbə deyil, müəllimdirlər. Bilirsiniz, 
necə xoş hissdir əməyinin bəhrəsini 
görmək  Türkiyənin müxtəlif  
universitetlərində tələbələrim çalışır.   
Zəhmətim boşuna getmədi. İndi qı-
zım Nərgiz də Ərciyəz Universitetinin 
Güzel Sanatlar fakültəsində çalışır. 
Bizə qucaq açan, Azərbaycan qədər 
əziz olan Türkiyədə ixtisasım üzrə 
mütəxəssislərin yetişdirilməsində 
əməyim olduğuna görə çox 
məmnunam. 

Təbii ki, biz də ömrünün 23 ilini 
Ərciyəz Universitetinin Güzel Sanat-
lar fakültəsinə həsr edən Afaq xanım 
kimi dəyərli ziyalılarımızla qürur du-
yuruq.  

sli Z
rkiyə

Millətin “mədəni kodları”
Universitetdə qış imtahan sessiyasını başa vurandan sonra yaranmış ilk fürsətdəcə 

Müasir İncəsənət Məkanı XX-XXI əsrlər Azərbaycan Rəngkarlığı Muzeyinə getdim. Bundan 
əvvəl də orada dəfələrlə olmuşdum. Məkan Dövlət Bayrağı Meydanının yanında yerləşir. 
Mərkəzdə təşkil olunan “METAKOD” sərgisini isə ikinci dəfə ziyarət edirdim. 

Dekabrın 7-dən başlanmış 
bu sərgidə müxtəlif nəsillərdən 
olan 20 Azərbaycan 
rəssamının  əsərləri nümayiş 
etdirilir. İçəri daxil olan andan 
etibarən insanı incəsənətlə 
dolu bir ruh bürüyür. Bəzən 
elə sərgilər olur ki, incəsənətə 
marağı olmayan adamın belə 
baxmaq istədiyini düşünürsən. 
“METAKOD “da bu tip 
layihələrdəndir.  

Sərginin kuratorları Fərəh 
Ələkbərli, Şirin Məlikova 
və Səbinə Şıxlinskayadır. 
Onlar bütün varlıqları ilə 
incəsənətə sıx bağlı adamlar-
dır. Fərəh xanım təcrübəli art-
menecmentdir. Şirin xanım Azərbaycan Milli 
Xalça Muzeyinin direktorudur. Səbinə xanım 
isə gözəl rəssamdır. Kuratorlar sərgidə Ra-
sim Babayev, Rəşad Babayev, Hüseyn 
Cəlilov, Teymur Daimi, İrina Eldarova, Leyli 
Ələkbərova, Ənvər Əsgərov, Hüseyn Haq-
verdiyev, Orxan Hüseynov, Fərhad Xəlilov, 
Zaur Kantemirov, Leyla Qabulova, Tərlan 
Qorçu, Sənan Qurbanov, Aida Mahmudova, 
Məmməd Mustafayev, Altay Sadıqzadə, Mir 
Nadir Zeynalov və “043” (Mövsüm və Ramil) 
yaradıcı kollektivinin çalışmalarına geniş yer 
veriblər.

Bildiyimiz kimi, təsviri incəsənət  ustaları 
qədim dövrlərdən bəri vizual dildən istifadə 
edən zaman ideyaları ötürmək üçün müxtəlif 
təsvirlər yaratmaqla, öz düşüncələrini bir növ 
verballaşdırıblar. Tarix boyunca incəsənət və 

mədəniyyətdən vizual dil, məna və amilləri 
“kodlaşdırmaq” üçün istifadə edilib. Xəyali 
vəziyyətlərə reaksiya vermək qabiliyyəti 
isə, abstrakt düşüncənin inkişafının əsasını 
təşkil edib. “METAKOD” sərgisi ilə tanışlıq 
hər kəsdə bu qənaətləri yaradır. Azərbaycan 
rəssamlarının təqdim olunan əsərlərində 
millətin “mədəni kodları” üzə çıxarılaraq 
birləşdirilir. Elə layihə-tədqiqatın kurator kon-
sepsiyasının əsasını da  bu təşkil edir. 

Nəhayət, qeyd edək ki, ziyarətçilərdə xoş 
təəssüratlar yaradan sərgi aprel ayının 30-a 
qədər davam edəcək.   

inarə ZEY A VA,  
nun urnalis ika  

ak l əsinin ələbəsi 

Unudulmaz şairimiz Məmməd Aslanla Azərbaycan Dövlət Televiziyasında birlikdə çalışmış, 
sıx ünsiyyətdə olmuşam. 1992-ci ildən 2010-cu ilədək “Ekran-efir” qəzetinin baş redaktoru 
işləyən söz sərrafı həm də uşaqlar üçün “Əkil-bəkil quş idi”, “Dərədən, təpədən” kimi gözəl 
verilişlərin müəllifi və aparıcısı olub. 

O a layan r laqlar 
a lar mənim rəyimdə. 

Ne ə irin atirəni 
Sa lar mənim rəyimdə.
Məmməd müəllimlə bağlı çoxlu şirin 

xatirələr mənim ürəyimdə iz salıb. O, adi 
bir proqram qəzetinə şairanə yanaşmaqla 
həftəlik ədəbi nəşrə çevirə bilmişdi. Arabir 
mənim də yazılarımı dərc edirdi. İkimiz də 
Sumqayıtda yaşadığımız üçün çox vaxt işə 
birlikdə gedib-gəlirdik. Yolboyu qafiyə ya-
rışı keçirir, ən çətin sözlərin belə “qardaş-
bacı”larını tapırdıq. Özü də misralar, beytlər 
şəklində.

Bir axşam da yola “nərdivan” qoymaq 
üçün dostumuz Bahadır Şəfinin adına 
qafiyələr dedik. Ağıla gələn bütün qafiyələr 
söylənəndən sonra tükəndik. Şair bir qədər 

fikrə getdi, sən demə, axtarışı davam etdirir-
miş.” –Hə, tapdım, – dedi, - Bahadır, ay Ba-
hadur, ta bəsdi, qırağa dur ”

– Qulaq qafiyəsidir, – dedim. Cavab verdi 
ki, ağız qafiyələri bitib də, neyləyək

Yeri gəlmişkən, Məmməd Aslan nədənsə 
qulaq qafiyələrini zarafatla cığallıq adlan-
dırırdı. Çox sevdiyi Məmməd Arazda belə 
“cığallıq”ların olduğunu deyir, tez də əlavə 
edirdi ki, amma hər kəs belə qafiyələri onun 
kimi ustalıqla işlədə bilmir. 

...Bir dəfə necə oldusa, beş-altı gün onun-
la görüşə bilmədim. Üz-üzə gələndə qayıtdı 
ki, əvvəl özünü sevdirirsən, sonra da gözə 
görünmürsən, belə olmaz. Tərif söyləməkdə 
xəsis olan ustaddan bunu eşitmək xoş idi.

Kimsə onu cırnatmaq məqsədilə cani-
dildən zəhmət çəkib hazırladığı “Dərədən, 
təpədən” verilişinin adını “Hətərən-pətərən” 
demişdi. Şair dərhal cavab vermişdi ki, yal-
nız nənədən, dədədən xəbərsiz, məmədən, 
pəpədən haramzadə olanlar belə deyə bilər.

...Şairin 60 illiyində kəlbəcərli dostları ona 
bir “ iquli” avtomobili bağışlamışdılar. Özü sürə 
bilmədiyi üçün birgə çalışdığı yaxını, gənc Mu-
nis ona sürücülük edirdi. Qarlı bir gündə səhər 
işə gələndə Cuhut qəbiristanlığının böyründə 
maşın sürüşərək yüngülcə divara dəymişdi. 

Yanına gedib vəziyyəti ilə maraqlandıq. Dedi 
ki, şükür, yaxşı qurtardım. Munisi soruşduq. 
Dərhal üz-gözünü turşutdu: “O, Munis deyil, 
Minusdur, – dedi. – Elə elədi ki, maşının mən 
oturan tərəfi dəydi qəbiristanlığın divarına”. 
Hərəmiz bir yandan Munisin günahı olmadığı-
nı desək də, xeyri olmadı. Əlbəttə, bir-iki günə 
ağsaqqalın hirsi soyudu, yenə də Munisin sü-
rücülük xidmətindən istifadə etməyə başladı.

Qeyri-adi yanaşmaları, söz oyunla-
rı vardı rəhmətliyin. Mənə bağışladığı ki-
tablarından birində avtoqrafda yazmışdı: 
“Əli NƏCİBxanlıya”. Uşaqlar ona “səhv”ini 
deyəndə cavab vermişdi ki, bu, səhv deyil, 
yerinə düşən təhrifdir... 

Xalq dilini, necə deyərlər, iliyinə qədər 
bilən Məmməd Aslanın heyrətamiz araş-
dırmaları olurdu. Ağac mövzusunda 500 

səhifəlik kitab yazmışdı. Ömrünün son 
illərində isə söz haqqında böyük bir kitab 
hazırlayırdı. Mənə də demişdi ki, həmin ki-
tab üçün sözlə bağlı şeir yazım. Mən həmin 
şeiri ona verəndə bəyənmiş və kitabına daxil 
eləmişdi. Rəssamlığı da vardı deyə, bir çox 
kitablarının səhifə haşiyələrini, bəzəklərini 
özü düzüb-qoşurdu.

Zəngin kitabxana yığmışdı. Hər bağış-
lanan kitabı da evinə aparmazdı. Bir dəfə 
kimsə ona şeir kitabı vermişdi. Çayxanada 
çantasından çıxarıb mənə uzatdı və dedi:

– İstənilən səhifəsini gözüyumulu aç, bar-
mağını tuşla. Hansı bəndin üstünə düşsə, 
onu oxu. 

Dediyi kimi elədim. Misralar heç xoşuna 
gəlmədi. 

– Yox, bunu evə aparan deyiləm, - dedi. 
– Yerim yoxdur. 

Bax, belə güzəştsiz adam idi Məmməd 
Aslan. 

Mənsə bu gün də fəxr edirəm ki, ilk ki-
tabım olan “Ürəyimi döyən həvəs”ə ön sözü 
məhz Məmməd Aslan yazıb.

li A ,  
al  əze i

Yaddașlarda yașayanlar

Fəlakət ağrılarıMuzeydə sərgi

“Zülmət gecə”nin aydınlığında...
Dünən Nizami Kino Mərkəzinə toplaşanlar müasir Rusiya kinematoqrafiyasının tanınmış 

nümayəndəsi Oleq Kavolovla tanış olmaq və dinləməklə yanaşı, onun yeni filmini seyr etmək 
imkanı qazandılar. 

Kino Mərkəzinin yığcam zalına top-
laşan yerli rejissorlar, ssenaristlər, eləcə 
də  kinosevərləri əvvəlcə Azərbaycan 
Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqı-
nın sədri, Xalq artisti, professor Şəfiqə 
Məmmədova salamladı. O, belə bir ide-
yanın gözlənilmədən yarandığını və bu 
gün rejissor Oleq Kovalovun “Tyomnaya 
noç” (“Zülmət gecə”) filminin ilk təqdimat-
premyasının ardınca oxşar layihələrin 
ittifaq tərəfindən planlı şəkildə həyata 
keçirəcəyini bildirdi. 

Təqdimatın ideya müəllifi, kinore-
jissor, kinoşünas Ayaz Salayev top-
laşanların diqqətinə 45 il əvvəl bir yerdə 
təhsil aldığı, tələbə yoldaşı Oleq Kovalo-
vun elə o dövrdə artıq xüsusi dəst-xətti ilə 
seçilən rejissor, hətta pedaqoq olduğunu 
diqqətə çatdırdı. Oleq Albertoviç Kovalovun 
dünya incəsənətinə, onun boyakarlıq kimi 
sahəsinə yaxından bələd olduğunu söyləyən 
A.Salayev kinorejissoru tam cəsarətlə mü-
asir rus mədəniyətinin aparıcı simalarından 
biri kimi səciyyələndirdi.    

Sonra söz “Tyomnaya noç” filminin quru-
luşçu-rejissoru Oleq Kovalova verildi. Özünə, 
zalda əyləşən həmkarlarına və kinosevərlərə 
“Bu film niyə çəkildi ”, -sualını ünvanlayan 
tanınmış rejissorun cavabı kifayət qədər ma-
raqlı və düşündürücü idi: “Bu filmdə nasiz-
min yaranması, təşəkkül tapması və bu pro-
sesin qarşısının alınmasının nə qədər çətin 
və əzablı olmasını göstərməyə çalışmışam. 
Ötən əsrin 30-cu illərinin alman kinematoq-
rafiyasına istinadlar edilən, ekspressionizm 
janrında lentə alınan bu film Hitlerəqədərki 
Almaniyanın həm ictimai-siyasi mənzərəsini, 
həm də sosial-mental durumunu özündə əks 

etdirir”. Bu konteksdə tələbə yoldaşı və dos-
tu Ayaz Salayevin öz vaxtında səs salmış 
“Yarasa” filmini xatırladan tanınmış rejissor 
“Tyomnaya noç”un soyuq ekspressionizmə 
meylli olduğunu, həmin 30-cu illərdə Alma-
niyada dərc olunan jurnallardan kəsilmiş 
fotoşəkillərin də yer aldığı ekran əsərində 
xronikadan da yararlandığını dilə gətirdi.

 “Tyomnaya noç”un ilk tənqidçisinin fil-
min ssenari müəllifi və həyat yoldaşı Natalya 
Skoroxodun olduğunu bildirən O.Kovalov çı-
xışının sonunda Azərbaycana səfərlərindən 
çox məmnun qaldıqlarını, paytaxt Bakıya 
yenidən vurulduqlarını söylədi. 

Daha sonra sənətkarlar və kinosevərlər 
Azərbaycan Respublikası Kinematoqraf-
çılar İttifaqının yaratdığı bu gözəl imkan-
dan bəhrələnərək, böyük maraqla “Zülmət 
gecə”yə tamaşa etdilər. 

mran R A ,  
El ən A A AR ,  

al  əze i

Məmməd Aslan

Əlimi buraxma, ATA!
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Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin “Bakı Şəhər Əsaslı 
Tikinti və Təmir” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot - 1. Bakı şəhərinin ərazisində dövlət 

mənzil fonduna aid binaların əsaslı təmirinin 
satın alınması. 

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 
tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə imkanla-
rına malik olmalıdır. Tenderdə iştirak etmək 
istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə işti-
rak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra müsabiqə üçün təkliflərini təqdim 
edə bilərlər (əlaqələndirici şəxs- Əhməd 
Məmmədov, telefon 496-52-05). 

İştirak haqqı 3000,00 manatdır. 
İştirak haqqı heç bir halda qeri qaytarıl-

mır. 
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı 

hesaba köçürməlidirlər: Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin “Bakı Şəhər Əsaslı Tikinti və 
Təmir” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

H/h- AZ22IBAZ38030019446253269215 
VÖEN-1702563281 
Kod- 805625
VÖEN- 9900001881 
M/h- AZ03NABZ01350100000000002944 
SWİFT-IBAZAZ2X
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər: 
- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə; 
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi; 
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra azı 112 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır); 

- tender təklifinin 1 faizi həcmində bank 
təminatı; 

- tender təklifi təminatının qüvvədə olma 
müddəti tender təklifinin qüvvədə olma 
müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır;

- müqavilənin yerinə yetirilməsinin 

təminatı müqavilənin yerinə yetirilmə 
müddətindən sonra 30 bank günü çox olma-
lıdır. Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı 5 
faizdir;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə 
son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı 
müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin 
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 
ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə 
yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması 
barədə arayış;

- mənfəət vergisinin bəyannaməsi 
 (2021-ci ili əhatə etməli və hesabat vergi or-
qanı tərəfindən məktubla təsdiq edilməlidir. 
Təsdiq məktubu elektron qaydada əldə 
edildikdə notarial təsdiqlı təqdim olunmalıdır); 

- pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında 
hesabat, mənfəət və zərər haqqında hesa-
bat – (2021-ci ili əhatə etməli və hesabatlar 
müstəqil auditor tərəfindən təsdiq edilməlidir); 

- öz əmlakından sərbəst və 
məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, 
habelə ödəmə qabiliyyəti olması, müflis elan 
olunmaması, əmlakı üzərinə həbs qoyulma-
ması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, 
məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti 
dayandırılmış şəxs olmaması barədə arayış;

- iddiaçının son bir il ərzində maliyyə 
vəsaiti haqqında bank tərəfindən verilmiş 
arayış; 

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri; 

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları; 

- dövlət satınalmaları müsabiqəsində işti-
rak etmiş oxşar işlərə aid son 3 ildə bağlan-
mış müqavilələrin surəti (təsdiqli formada);

- satınalma prosedurlarının başlan-

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

- anbar sahəsi və nəqliyyət vasitələri 
barədə məlumat (əsas şərtlər toplusuna 
əsasən - əlavə 1);

- tədarük-təchizat zəncirinin idarə olun-
ması üçün müvafiq kadr imkanları barədə 
məlumat (əsas şərtlər toplusuna əsasən – 
əlavə 2);

- mikro, kiçik, orta və ya iri sahibkarlıq 
subyektinə aid olması barədə məlumat. 

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). İddi-
açılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə 
satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa-
nununa uyğun keçiriləcəkdir. 

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas 
göstəricilərinə aid sənədləri 6 mart 2023-cü 
il saat 12.00-a, tender təkliflərini və tender 
təkliflərinin təminatlarını isə möhürlənib imza-
lanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə 
Bakı, Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi 17 nömrəli 
ünvana 16 mart  2023-cü il saat 16.00-a 
qədər təqdim etməlidirlər. 

İddiaçıların təklifləri 17 mart 2023-cü 
il saat 12.00-da Bakı, Nəcəfqulu Rəfiyev 
küçəsi 17 nömrəli ünvanda açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
açılış prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin “Bakı Şəhər Əsaslı 
Tikinti və Təmir” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot - 1. Bakı şəhərinin ərazisində 

səkilərdə, həyətlərdə, park və bağlarda təmir, 
yenidənqurma və abadlıq işlərinin satın alın-
ması. 

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 
tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə imkanları-
na malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək 
istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə işti-
rak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra müsabiqə üçün təkliflərini təqdim 
edə bilərlər (əlaqələndirici şəxs – Əhməd 
Məmmədov, telefon-496-52-05). 

İştirak haqqı 3000,00 manatdır. 
İştirak haqqı heç bir halda qeri qaytarıl-

mır. 
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı 
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İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər: 
- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə; 
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi; 
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra azı 112 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır); 

- tender təklifinin 1 faizi həcmində bank 
təminatı; 

- tender təklifi təminatının qüvvədə olma 
müddəti tender təklifinin qüvvədə olma 
müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır;

- müqavilənin yerinə yetirilməsinin 
təminatı müqavilənin yerinə yetirilmə 
müddətindən sonra 30 bank günü çox olma-
lıdır. Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı 5 
faizdir.

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə 
son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı 
müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin 
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 
ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə 
yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması 
barədə arayış;

- mənfəət vergisinin bəyannaməsi (2021-
ci ili əhatə etməli və hesabat vergi orqanı 
tərəfindən məktubla təsdiq edilməlidir. Təsdiq 
məktubu elektron qaydada əldə edildikdə no-
tarial təsdiqlı təqdim olunmalıdır.); 

- pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında 
hesabat, mənfəət və zərər haqqında hesa-
bat (-2021-ci ili əhatə etməli və hesabatlar 
müstəqil auditor tərəfindən təsdiq olunmalı-
dır); 

- öz əmlakından sərbəst və 
məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, 
habelə ödəmə qabiliyyəti olması, müflis elan 
olunmaması, əmlakı üzərinə həbs qoyulma-
ması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, 
məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti 
dayandırılmış şəxs olmaması barədə arayış;

- iddiaçının son bir il ərzində maliyyə 
vəsaiti haqqında bank tərəfindən verilmiş 
arayış; 

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, ni-
zam- naməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri; 

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları; 

- dövlət satınalmaları müsabiqəsində işti-
rak etmiş oxşar işlərə aid son 3 ildə bağlan-
mış müqavilələrin surəti (təsdiqli formada);

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

- anbar sahəsi və nəqliyyət vasitələri 
barədə məlumat (əsas şərtlər toplusuna 
əsasən - əlavə 1);

- tədarük-təchizat zəncirinin idarə olun-
ması üçün müvafiq kadr imkanları barədə 
məlumat (əsas şərtlər toplusuna əsasən – 
əlavə 2);

- mikro, kiçik, orta və ya iri sahibkarlıq 
subyektinə aid olması barədə məlumat. 

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). İddi-
açılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə 
satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər. 

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa-
nununa uyğun keçiriləcəkdir. 

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas 
göstəricilərinə aid sənədləri 6 mart 2023-cü 
il saat 10.00-a, tender təkliflərini və tender 
təkliflərinin təminatlarını isə möhürlənib imza-
lanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə 
Bakı, Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi 17 nömrəli 
ünvana 16 mart  2023-cü il saat 17.00-a 
qədər təqdim etməlidirlər. 

İddiaçıların təklifləri 17 mart 2023-cü 
il saat 10.00-da Bakı, Nəcəfqulu Rəfiyev 
küçəsi 17 nömrəli ünvanda açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
açılış prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin “Bakı Şəhər Əsaslı 
Tikinti və Təmir” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot - 1. Mənzil-kommunal xidmətlərinin 

göstərilməsinin təmin edilməsi məqsədilə 
tələb olunan müxtəlif növ malların satın alın-
ması. 

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 
tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə imkanları-
na malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək 
istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə işti-
rak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra müsabiqə üçün təkliflərini təqdim 
edə bilərlər (əlaqələndirici şəxs – Əhməd 
Məmmədov, telefon-496-52-05). 

İştirak haqqı 3000,00 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda qeri qaytarıl-

mır. 
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı 

hesaba köçürməlidirlər: Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin “Bakı Şəhər Əsaslı Tikinti və 
Təmir” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

H/h- AZ22IBAZ38030019446253269215 
VÖEN-1702563281 
Kod- 805625
VÖEN- 9900001881 
M/h- AZ03NABZ01350100000000002944 
SWİFT-IBAZAZ2X
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər: 
- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə; - 

tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə 
bank sənədi; 

- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 
sonra azı 112 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır); 

- tender təklifinin 1 faizi həcmində bank 
təminatı; 

- tender təklifi təminatının qüvvədə olma 
müddəti tender təklifinin qüvvədə olma 
müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır;

- müqavilənin yerinə yetirilməsinin 
təminatı müqavilənin yerinə yetirilmə 
müddətindən sonra 30 bank günü çox olma-
lıdır. Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı 5 
faizdir.

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə 
son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı 
müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin 
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 
ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə 
yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması 
barədə arayış;

- mənfəət vergisinin bəyannaməsi (2021-
ci ili əhatə etməli və hesabat vergi orqanı 
tərəfindən məktubla təsdiq edilməlidir. Təsdiq 
məktubu elektron qaydada əldə edildikdə no-
tarial təsdiqlı təqdim olunmalıdır); 

- pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında 
hesabat, mənfəət və zərər haqqında hesa-
bat – (2021-ci ili əhatə etməli və hesabatlar 
müstəqil auditor tərəfindən təsdiq olunmalı-
dır); 

- öz əmlakından sərbəst və 
məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, 
habelə ödəmə qabiliyyəti olması, müflis elan 
olunmaması, əmlakı üzərinə həbs qoyulma-
ması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, 
məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti 
dayandırılmış şəxs olmaması barədə arayış;

- iddiaçının son bir il ərzində maliyyə 
vəsaiti haqqında bank tərəfindən verilmiş 
arayış; 

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri; 

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları; 

- dövlət satınalmaları müsabiqəsində işti-
rak etmiş oxşar işlərə aid son 3 ildə bağlan-
mış müqavilələrin surəti (təsdiqli formada);

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

- anbar sahəsi və nəqliyyət vasitələri 
barədə məlumat (əsas şərtlər toplusuna 
əsasən - əlavə 1);

- tədarük-təchizat zəncirinin idarə olun-
ması üçün müvafiq kadr imkanları barədə 
məlumat (əsas şərtlər toplusuna əsasən – 
əlavə 2);

- mikro, kiçik, orta və ya iri sahibkarlıq 
subyektinə aid olması barədə məlumat. 

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). İddi-
açılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə 
satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər. 

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa-
nununa uyğun keçiriləcəkdir. 

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas 
göstəricilərinə aid sənədləri 6 mart 2023-cü 
il saat 11.00-a, tender təkliflərini və tender 
təkliflərinin təminatlarını isə möhürlənib imza-
lanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə 
Bakı, Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi 17 nömrəli 
ünvana 16 mart 2023-cü il saat 18.00-a qədər 
təqdim etməlidirlər. 

İddiaçıların təklifləri 17 mart 2023-cü il 
saat 11.00-da Bakı, Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi 
17 nömrəli ünvanda açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
açılış prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

öz gəmilərində və sahil obyektlərində 
ölçmə vasitələrinin müqayisəli yoxlanılması 

(kalibrlənmə xidmətləri) üçün illik texniki 
xidmətlərin satın alınması məqsədilə 

Müsabiqə Elan Edir
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər 

www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elan-
lar bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı 
məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son 
müddət 22 fevral 2023-cü il saat 17.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 
tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili- 
1263.

Ünvan- Bakı şəhəri, Mikayıl Useynov küçəsi 2.

Meliorasiya və irriqasiya işləri nəzərdən keçirilib  
Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə fevralın 9-da 

Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini Şahin 
Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Naxçıvana 
səfər edib.

Nümayəndə heyəti səfər 
çərçivəsində Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad 
Nəcəfli, Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının Baş naziri Səbuhi 
Məmmədov və digər rəsmi 
şəxslərlə görüşüblər. 

Qeyd olunub ki, səfərin 
məqsədi muxtar respublika-

da meliorasiya və irriqasi-
ya sahəsində görülmüş işləri, 
sututarlarında yığılan suyun 
vəziyyətini, suvarma və içməli 
suya olan tələbatı yerindəcə 
öyrənib təhlil etmək, içməli və 
suvarma su təminatının daha da 
yaxşılaşdırılmasına nail olmaq-
dır. Muxtar respublikanın təbii 
sərvətləri, su ehtiyatları, kənd 
təsərrüfatı, ekoloji potensialı 

barədə təhlil aparmaq, bu vacib 
sahələrin inkişafını yeni dövrün 
tələblərinə uyğunlaşdırmaq, iqti-
sadi səmərəliliyini yüksəltmək də 
prioritet vəzifələr sırasındadır.

Görüşdə meliorasiya və irriqa-
siya sahəsində mövcud vəziyyət 
dəyərləndirilib, görüləcək işlər 
geniş müzakirə edilib.

Bildirilib ki, mütəxəssislər 
Bənəniyar Su Anbarı və kana-
lına, Nehrəm Su Anbarına, Ba-
tabat yaylasına (qar ehtiyatları 
üçün), Heydər Əliyev Su Anba-
rına, Şahbuz Şəhər Təmizləyici 
Qurğular Kompleksinə, Uzu-

noba Su Anbarına, Naxçıvan 
Şəhər Su Təmizləyici Qurğular 
Kompleksinə, Qaraçuq kana-
lına, Araz Su Anbarı üzərində 
“Qaraçuq-1” panton nasos stan-

siyasına, Arpaçay Su Anbarına, 
Arpaçay sağ sahil kanalına baxış 
keçirirlər.

S.HƏSƏNOV, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan – Amerika Əczaçılar  
Assosiasiyasının milli hədəfləri
ABŞ-da fəaliyyətə başlamış Azərbaycan–Amerika Əczaçılar 

Assosiasiyası ilk uğurlu addımları ölkəmizdə məmnunluq yaradıb. Yeni 
tibbi cəmiyyətin prezidenti, Pensilvaniya Universitetinin Perelman Tibb 
İnstitutunun professoru Həsən Babazadə qurumun fəaliyyəti və gələcək 
layihələri barədə qəzetimizə açıqlamasında bildirdi:

– Amerika Birləşmiş Ştatların-
da fəaliyyət göstərən azərbaycanlı 
əczaçı mütəxəssisləri, eləcə də əcnəbi 
peşəkarları ətrafında toplayan cəmiyyətin 
hədəfi  təbabətin bu sahəsində qa-
baqcıl dünya təcrübəsini öyrənmək və 
ölkəmizə gətirməkdir. Əczaçılıq dün-
yanın yeni tədqiqat tələb edən tibbi 
sənaye sahələrindən biridir. Keyfiyyətli 
tibb məhsullarının, dərman preparatla-
rının hazırlanmasında, cəmiyyətə çat-
dırılmasında müxtəlif dövlət və özəl 
təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilən 
səhiyyə təşəbbüslərinin uğuru üçün də 

əczaçılığın inkişafı çox vacibdir. 
Çağdaş tələblər baxımından 

Azərbaycanda  əczaçılıqla bağlı elm 
və sənaye bölməsinin inkişafına yar-
dım göstərmək üçün yüksəkixtisaslı 
beynəlxalq cəmiyyət yaradılması zəruri 
idi. Azərbaycan–Amerika Əczaçılar As-
sosiasiyası məhz bu ehtiyacdan ərsəyə 
gəldi. Peşəkar əczaçıların daxil olduğu 
ekspert heyətimiz Amerikada əczaçılıq 
və onunla  sıx əlaqəli olan nanotexno-
logiya, biomühəndislik, biotexnologi-

ya, biotəbabət kimi sahələrdə çalışan 
peşəkarlarla və bu ixtisaslar üzrə təhsil 
alan tələbələrlə daim əlaqə saxlayır, on-
ların fəaliyyətinə dəstək verir.

Amerikanın ən qədim şəhərlərindən 
olan Filadelfiyada yerləşən  
qərargahımızda assosiasiyanın peşəkar 
fəaliyyətinə MPharm, PhD və yüksək 
səviyyəli idarə heyəti rəhbərlik edir. ABŞ-
ın Pensilvaniya Universiteti, Amerika 
Əczaçılar Assosiasiyası, Yaponiyanın 
Kyoto Universiteti, Yaponiya Əczaçılıq 
Cəmiyyəti, Yaponiya Ksenobiotiklərin 
Tədqiqatı Cəmiyyəti, Naqasaki Universi-

teti, Ritsumeikan Universiteti və s. nüfuz-
lu institutlarla sıx əməkdaşlıq edir. 

Assosiasiya beynəlxalq təşkilatlarla 
birgə əczaçılıq peşəsinin institusionizasi-
yası və onun təcrübəsi üçün vahid hüquqi 
bazanın yaradılması kimi transformasi-
yaedici tədbirlər təşkil edir. Məqsədimiz 
müxtəlif karyera mərhələsində olan 
azərbaycanlı əczaçıların dünya 
səviyyəsində rəqabətliliyinin artırıl-
masına, davamlı təhsilə, mürəkkəb 
problemlərin həllinə dəstək olmaq,  mü-

asir qlobal səhiyyə mühitinə hazırlamaq, 
o cümlədən də, səhiyyə xidmətinin yü-
künü minimuma endirməklə, effektiv və 
təhlükəsiz dərman istifadəsini maksimu-
ma çatdırmaq istiqamətində səmərəli 
töhfə verməkdir.

Əczaçıların kəskin epidemiya, xroni-
ki xəstəliklərin idarə edilməsi kimi qlobal 
fövqəladə vəziyyətlərdə, COVID-19 pan-
demiyası zamanı müşahidə edildiyi kimi, 
strateji qərar qəbuletmə proseslərində və 
adekvat reaksiya hazırlanmasında mü-
hüm rol oynadıqlarını vurğulayan müsa-
hibimiz sonda söylədi: 

– Assosiasiyamız Azərbaycan və 
Amerika arasında körpü olmalqa gələcək 
nəsil əczaçıları müəyyən etmək və onla-
rın bilik və təcrübəsini yüksək standartlara 
çatdırmaq üçün lazım olan kurrikulumun 
müəyyən edilməsi vəzifəsini qarşısı-
na qoymuşdur. Əsas məqsədimiz isə 
gələcəyin əczaçılarını fərdiləşdirilmiş tib-
bi yanaşmalara – biotəbabət, hüceyrə və 
gen terapiyası, bioəczaçılıq mühəndisliyi 
kimi ən son texnoloji nailiyyətlərdən 
istifadə edərək dərmanlarla bağlı ehtiyac 
və problemləri həll etməyə hazırlamaq-
dır. Ümidvarıq ki, Azərbaycan – Ame-
rika Əczaçılar Assosiasiyası gələcəyin 
əczaçılarını cəmiyyətimizin səhiyyə 
ehtiyaclarına cavab verəcək səviyyəyə 
yüksəltməyə öz tövhəsini verəcək.

Hazırladı: T.AYDINOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Qibləgahımız – Vətən! Dünyada COVID-dən  
ölüm halları 8 faiz azalıb

Yanvarın 9-dan fevralın 5-dək olan müddətdə 10 milyon-
dan artıq insan COVID-19-a yoluxub, onların 90 mindən çoxu 
vəfat edib. Əvvəlki 28 günlə müqayisədə infeksiya nəticəsində 
həyatını itirənlərin sayı 8 faiz, yoluxma halları isə 89 faiz 
azalıb. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) 
bülletenində məlumat verilib.

ÜST-nin məlumatına görə, dünyada son dörd həftə ərzində 
10 458 265 yoluxma və 90 520 ölüm halları qeydə alınıb.
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da gecə saatlarında arabir qar yağacağı, 
səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz əsasən 
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim 
şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz şimal-
şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 1-3  
şaxta, gündüz 1-3  isti olacaq. Atmosfer 
təzyiqi normadan yüksək 777 mm civə sü-
tunu, nisbi rütubət 65-75 faiz olacaq. 

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

əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və 
axşam bəzi dağlıq ərazilərdə qar yağacağı 
gözlənilir. Arabir duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 7-12  şaxta, gündüz 3  şax-
tadan 2 -dək isti olacaq. Yollar buz bağla-
yacaq.

 ankəndi, u a, calı, 
ca ənd, A dam, həm inin a kəsən

ədəbəy ray nlarında bəzi yerlərdə ara-

bir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. 
Arabir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 5-10 , gündüz 0-5  şaxta olacaq. Yol-
lar buz bağlayacaq.

 ər i Zən əzur  əbrayıl, 
əlbəcər, ubadlı, a ın, Zən ilan ra

y nlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı 
olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Arabir 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək Gecə 
5-10 , dağlıq ərazilərdə 15 -dək, gündüz 
0-5  şaxta olacaq. Yollar buz bağlayacaq.

 aza , əncə, ranb y, ər ər, 
zuli ray nlarında bəzi yerlərdə arabir 

yağıntılı olacağı, qar yağacağı, axşama 
doğru tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Bəzi 
yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 3  şaxtadan 2 -dək isti, gündüz 3-6  
isti olacaq. Yollar buz bağlayacaq.

 alakən, Za a ala, a , əki, 
uz, əbələ, smayıllı, A su, ama ı, 

iyəzən, abran, ızı, uba, a maz, 
usar ray nlarında bəzi yerlərdə arabir 

yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. 

Arabir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, 
gecə və səhər arabir güclənəcək. Gecə 
3-8  şaxta, gündüz 3  şaxtadan 2 -dək isti, 
dağlarda gecə 12-17 , gündüz 2-7  şaxta 
olacaq. Yollar buz bağlayacaq.

 Min ə e ir, Ye la , y ay, 
A da , rdəmir, mi li, A cabədi, 

eylə an, abirabad, iləsu ar, aa
lı, ir an, acı abul, alyan, e ala 
ray nlarında bəzi yerlərdə arabir yağın-
tılı olacağı, sulu qar, qar yağacağı, axşam 
tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Arabir duman 
olacaq. Şərq küləyi əsəcək, gecə və səhər 
arabir güclənəcək. Gecə 3  şaxtadan 2 -
dək isti, gündüz 3-7  isti olacaq. 

 Masallı, Yardımlı, erik, ənkəran, 
As ara ray nlarında bəzi yerlərdə ara-
bir yağıntılı olacağı, qar yağacağı, axşam 
tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Arabir duman 
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 2  şaxta-
dan 3 -dək isti, gündüz 3-5  isti, dağlarda 
gecə 4-6 , gündüz 2-4  şaxta olacaq. Dağ-
lıq ərazilərdə yollar buz bağlayacaq.

 zə ba an  bli a ının  ti a i at  azi li
i tə ə in ən za a  ita ə  amil  ızının  a ına ilmi   
i məti  ə i ə  it i i  n tiba ız  a ılı

 “Google Bard”– 
“ChatGPT”nin 

yeni rəqibi
“Google” şirkətinin “ChatGPT”yə 

bənzər süni intellektli çatbot üzərində 
işlədiyi haqqında məlumat vermişdik. 
Və artıq o hazırdır. Belə ki,  şirkət 
“ChatGPT”yə rəqib olan “Bard” süni 
intellekt robotunu təqdim edib. Bu 
barədə şirkətin baş direktoru Sundar 
Pichai öz bloqunda məlumat verib. 

Məlumata görə, ilkin mərhələdə 
“Bard”ın daha asan model versiyası  
istifadəyə veriləcək. Bu mərhələdə çat-
bot xüsusi test qrupu tərəfindən sınaqdan 
keçiriləcək. Test mərhələsi başa çatdıqdan 
sonra isə “Google Bard” xidməti daha güc-
lü modellə dünyanın bütün istifadəçilərinə 
təqdim olunacaq.

“ChatGPT”dən fərqli olaraq “Bard” 
veb dəstəkli olacaq. Yəni “ChatGPT” ha-
zırda internetə qoşulmadığı üçün “o   ine” 
şəkildə işləyir. Lakin “Bard” internetə bağlı 
şəkildə işləyəcək. Beləliklə, verilən sualla-
ra aktual məlumatlarla cavab verə biləcək. 

“Bard” süni intellekt robotunun yaxın 
həftələrdə istifadəyə veriləcəyi gözlənilir. 
Lakin dəqiq tarix bəlli deyil.

sanə , 
al  əze i

Hava proqnozu

 il n ab nə 
azılı ı am ani a ını 

a am t i i !
Abunə respublikanın b n p  bələri ə mə bua  

yayımı ilə mə ul lan irmalar ərə indən aparılır

əze ə abunə yazılma  n a a ıda s ərilən 
mə bua yayımı urumlarına m raciə  e mək lar  

 Azərp  MM  , 
 aya  irması , 
 Azərmə bua yayımı  A  
 MA M  MM  , 
 Z YA   , 
 RE RM  MM  ,  

1 illi   12 0 ü  i irmi r  ma a  ə ə  ə i  ma a

 a l   2 0 al m  i i ma a  r  ə i  ma a  

3 a l   31 20  ir ma a  i irmi ə i  ma a  

 
“Xalq qəzeti”

rmə li a ə ilər

b nə azılı ı ilə əla ə a  hə  han ı bi  
bl mlə a tla anız  n m əli 

t l nla əla ə a la a bilə iniz

rmə li c lar
  

“Nə șərqliyəm, nə qərbli”
Bəşəriyyətin böyük zəka sahiblərinin həyatı və yaradıcılığı ilə bağlı 

sosial şəbəkələrdə yer alan paylaşımlar izləyicilərinin dərin marağına 
səbəb olur. Cəlaləddin Mövlana ölməz bədii, fəlsəfi , mənəvi-əxlaqi 
zəngin irs qoymuş mütəfəkkirlərdəndir. Dünən “Facebook”da bu böyük 
irfan və qəlb şairi ilə bağlı yerləşdirilib ibrətamiz bir hekayət qarşıma 
çıxdı. Orada deyilir:  

“Mövlana “bəşəri birlik və an-
laşmanın bundan gözəl himni ola 
bilməz” kimi yüksək qiymət və 
dəyər qazanan bir şeirində yazır: 

“Nə tədbir, ey müsəlmanlar, 
Mən özümü tanımıram, 
Nə xristianam, nə yəhudi, 
Nə atəşpərəstəm,
Nə də müsəlman
Nə şərqliyəm, 
Nə də qərbli,
Nə qurudanam, 
Nə də sudan.
Nə yerdəki mədəndənəm, 
Nə də fırlanan göydən.
Nə Hindistandanam, 
Nə də Çindən, 
Nə Bolqardanam, 
Nə də Türküstandan. 
Nə iki İraq mülkündənəm, 
Nə də Xorasandan...
İkiliyi özümdən uzaqlaşdırdım, 

iki aləmi bir gördüm.
Birlik axtarıram, birliyi anlayı-

ram, birlik görürəm, birlikdən da-
nışıram ”

Paylaşım sahibi olan bir ziyalı 
xanım sonra qeyd edir ki, Mövlana 
ürək birliyini dil və din birliyindən 
daim üstün tutur. Bu mənada onun 
“Məsnəvi”sində yer alan kiçik bir 
hekayət çox ibrətamizdir: 

“Küçə ilə gedən dörd nəfərə 
– türk, fars, ərəb və yunanın hər 
birinə kimsə bir dirhəm pul verir. 
Fars bu pula “ənqur”, ərəb “enəb”, 
türk “üzüm”, yunan isə “stafil” al-
mağı təklif edir. Bu sözlərin hamısı 
həmin dillərdə “üzüm” deməkdir. 

Bir-birini anlamayan yoldaşla-
rın mübahisəsi davaya çevrilir və 
onlar bilmirlər ki, hamısı eyni bir 
şey istəyir. 

Mövlanaya görə, bu hal-
da münaqişəyə səbəb həmin 
şəxslərin dillərinin müxtəlifl iyi yox, 
bir-birinin ürəklərinin istəyini başa 
düşə bilməməsidir. 

Yeri gəlmişkən, Mövlana-
nın musiqiyə xüsusi əhəmiyyət 
verməsinin bir səbəbi də məhz 
budur. 

 Mövlana yazırdı ki, rübabın dili 
eşq dilidir və bu dil türk, ərəb və 
yunan üçün birdir, eynidir. Kamil 
insan üçün isə bu problem sadəcə 
mövcud deyil. O, nəinki insanla-
rın, həm də quşların, heyvanların, 
ağacların, daşların dilini belə bilir 
və başa düşür.

 Paylaşımın müəllifi sonda 
qeyd edir ki, bu ibrətamiz hekayət 
tanınmış şərqşünas alim, publisist 
Məsiağa Məhəmmədinin 2010-cu 
ildə “Nurlan” nəşriyyatı tərəfindən 
nəşr olunan “Şəms və Mövlana” 
kitabından götürülüb. 

azırladı  
M A A , al  əze i   

a a e əl al
 a ma  r iri

Q ba a il  ə ə i ilən Q ba 
n  b nəl al  ahmat t ni inə 

ta t ilib  i in i t an n ə 
i ə ə ba  ən zəlzələ nəti ə in ə 

həla  lanla ın ati ə i bi  ə i əli  
tla anılıb  

Azərbaycan Şahmat Fedeeas�yası-
nın məlumatına görə,  9 turdan �barət 
yarışda Azərbaycan, Rus�ya və Qaza-
xıstandan ümum�l�kdə 110 şahmatçı 
�şt�rak ed�r.

Turn�r�n əsas yarışında 66, U-12 ka-
teqor�yasında �sə 44 şahmatçı mübar�zə 
aparır. 

Yarışa fevralın 13-də yekun vuru-
lacaq. 

Qeyd edək k�, Qüdrət İsmayılovun 
baş hak�m� olduğu yarışın ümum� mü-
kafat fondu 5950 manat təşk�l ed�r

 m  fi al a 
ə a ə b  z ə Qızıl 

əmə  i a ı ə i ə in ə ilin il  
t ni in ə a ım inal mə hələ i ba a 
atıb  zə ba an milli inin  z  
ələbə azana a  inala ə i ə aza

nıb
Azərbaycan Boks Federas�yası-

nın məlumatına görə, 57 kq çək�də 

mübar�zə aparan Üm�d Rüstəmov Jan 
Kaysedonun (Ekvador) ardınca �tal�yalı 
Françesko İoz�a �lə döyüşüb. Yarımf�nal 
görüşü həmyerl�m�z�n qələbəs� �lə başa 
çatıb. O, rəq�b�n� 5:0 (30:27, 29:28, 
29:28, 30:27, 30:27) hesabı �lə məğlub 
ed�b. Rüstəmov çemp�onluq uğrunda 
Eduard Savv�nlə (Rus�ya) qarşılaşacaq.

Nəb� İsgəndərov (67 kq) ardıcıl 
üçüncü görüşündə də �namlı qələbə 
qazanıb. Avropa çemp�onatının müka-
fatçısı Atoman� Barouf (Komor adaları) 

və Selb� Dlam�n� Tab�sonun (Esvat�n�) 
ardınca Abdulhak�m Akramı (Seyşel 
adaları) da r�nqdən məyus yola salıb. 
Gəncə boks məktəb�n�n yet�rməs� bu 
dəfə �k�nc� raundda tam üstünlüklə qa-
l�b gəl�b. İsgəndərov f�nalda Tarxan İd�-
qovla (Rus�ya) üz-üzə gələcək.

Alfonso Dom�nqes (86 kq) də qızıl 
medal uğrunda döyüşə vəs�qə qazanıb. 
Dünya çemp�onumuz yarımf�nalda 
End� Lesmesdən (İspan�ya) üstün olub. 
O, rəq�b�n� 4:1 (29:28, 29:28, 27:30, 
29:27, 29:28) hesabı �lə məğlub ed�b. 
Dom�nqes qızıl medal uğrunda Şarabut-
d�n Atayevlə (Rus�ya) döyüşəcək.

Yığmamızın d�gər boksçuları 
Məsud Yus�fzadə (51 kq) və Sərxan 
Əl�yev (71 kq) �sə turn�r� bürünc me-
dalla başa vurub. Onlar müvaf�q olaraq, 
Mart�n Mol�na (İspan�ya) və St�v Ku-
lenqulukla (Konqo Demokrat�k Res-

publ�kası) qarşılaşıblar və rəq�b f�nala 
yüksəl�b.

Qeyd edək k�, 34 ölkədən 201 boks-
çunun (119 k�ş�, 82 qadın) qatıldığı ya-
rışda f�nal döyüşlər� bu gün keç�r�ləcək. 

a  ə ləri iri cili i 
alın  ə l  n ə  

ə  li in  illi  bil inə 
hə  l nan  z ə  ə  
i i  a lı ni tmələ  a a ın
a il  ə ə a ı ən lə i bi in ili i 

i ilə ə
Azərbaycan Respubl�kası-

nın Gənclər və İdman Naz�rl�y�, 
"Bakı Abadlıq X�dmət�” MMC və 
Azərbaycan Cüdo Federas�yasının 
b�rgə təşk�latçılığı �lə baş tutacaq 
turn�rdə Bakı kəndlər�n�n müxtəl�f 
klub, cəm�yyət və �dman təşk�latından 
200-ə yaxın cüdoçu qatılacaq. 

Turn�r Hövsan qəsəbəs�ndə 
yerləşən Fövqəladə Hallar Naz�rl�y�n�n 
(FHN) İdman Sağlamlıq Mərkəz�ndə 
baş tutacaq. 

Yarışın �lk günündə 2009-2010-cu 
�l təvəllüdlü, �k�nc� günündə �sə 2011-
2012-c� �l təvəllüdlü yen�yetmələr�n 
fərd� yarışları keç�r�ləcək. Yarışın üçün-
cü günündə U-15 yen�yetmələr arasında 
komanda yarışı baş tutacaq. 

Yarış hər gün saat 9:00-da başla-
yacaq. Açılış məras�m� 11 fevral saat 
16:00-da keç�r�ləcək.

Yarışları �zləmək üçün arenaya g�r�ş 
sərbəstd�r.

Yarışın əsas məqsəd� k�ç�k yaşlı 
yen�yetmələr arasında �dman vas�təs� 
�lə sağlam həyat tərz�n�n formalaşdırıl-
ması �lə yanaşı, Bakı kəndlər�ndə cüdo 
�dman növünə marağın artırılması və 
cüdonun kütləv� təbl�ğ�nə və təşv�q�nə 
na�l olmaqdır.

E A AM RZ , 
al  əze i

İdman xəbərləri

Co Bayden: “Türkiyənin 
humanitar tələbatı böyükdür”

Türkiyədə və Suriyada baş vermiş zəlzələlərin çox ciddi nəticələrə səbəb 
olduğunu bildirən ABŞ Prezidenti Co Bayden deyib: “Bu, son 100 ildən artıq 
müddətdə regionda qeydə alınmış ən güclü zəlzələrdən biridir”. Məlumatı 
“Anadolu” verib.

Özünün iqtisadi planları haq-
qında danışmaq üçün Viskonsinə 
gəlmiş Bayden buradakı çıxışı za-
manı əsasən Türkiyə və Suriyada 
baş vermiş dağıdıcı zəlzələlərə to-
xunub. Onun sözlərinə görə, ABŞ 
xalqının duaları zəlzələ nəticəsində 
zərər çəkənlərlədir.

ABŞ lideri deyib: “Zəlzələ ağla-
sığmaz dərəcədə güclü olub, böyük 
dağıdıcılığa malik təkanlar və ikinci 
zəlzələ baş verib”. 

Bayden bildirib ki, baş ver-
miş faciənin toxunduğu hər kəsin 
kədərinə şərikdir. Faciə ilə əlaqədar 
dərhal Türkiyə Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğana zəng edib, NATO 
üzrə müttəfiq olan Türkiyəyə axtarış-
xilasetmə qrupunun göndərilməsi də 
daxil olmaqla hər cür dəstəyə hazır 
olduğunu bildirib. 

Dövlət başçısının qeyd etdi-
yi kimi, ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf 
üzrə Agentliyi və ölkənin Avropada-
kı hərbçiləri də ağır təbii fəlakətin 
nəticələrini aradan qaldırmaqda 
Türkiyəyə köməyə hazırdır.

Prezident əlavə edib ki, ölkəsi 
Suriya zəlzələsində zərər çəkənlərə 
humanitar təşkilatlar vasitəsilə 
kömək edib. Çünki bu ölkədə 
ərazilərə kimin nəzarət etməsindən 
asılı olmayaraq, insanların həyatının 
xilas edilməsində Birləşmiş Ştatlar 
əsas donordur. “Biz Türkiyə və Suri-

ya xalqlarının çətin anlarında dəstək 
vermək işinə sadiqik”, – deyə Bay-
den qeyd edib. 

Bu iki ölkədə təbii fəlakətin 
nəticələri ilə tanış olmuş BMT 
nümayəndələri bəyan ediblər ki, 
Türkiyə və Suriyanın zəlzələdən 
zərər çəkmiş ərazilərinin huma-
nitar tələbatı böyükdür, dağıntıla-
rın miqyasını qiymətləndirmək isə 
çox çətindir. Bu barədə təşkilatın 
mətbuat xidmətinin məlumatında 
bildirilir.

Məlumata görə, BMT zəlzələ zo-
nalarında axtarış-xilasetmə işlərinin 
aparılması və yaralılara yardım 
göstərilməsi üçün ilkin olaraq 25 
milyon dollar ayırıb. Vəsait təşkilatın 
fövqəaldə hallarla bağlı Mərkəzi 
Fondundan ödəniləcək. 

a a M R A V,
 al  əze i

Sosial șəbəkələrdən seçmələr

Polșa Belarusla sərhədi bağlayır
Polşanın daxili işlər naziri Mariuş 

Kaminski özünün “Twitter” hesabında yazıb 
ki, Polşa hakimiyyəti Belarusla sərhəd-keçid 
məntəqələrini bağlamaq barədə qərar qəbul 
edib.

M.Kaminski bildirib ki, bu, 
təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlıdır. 
Qeyd olunub ki, bu gün, fevralın 10-u 
yerli vaxtla saat 12:00-dan etibarən 
sərhəd-keçid məntəqələri bağlanır.

“Panther” tankları Ukraynada?!
Ukrayna Almaniyanın “Rheinmetall” konserni ilə 

müasir “Panther” tanklarının tədarükü ilə bağlı danışıqlar 
aparır.  Bunu “Rheinmetall” şirkətinin baş direktoru Armin 
Papperqer “Handelsblatt” nəşrinə müsahibəsində deyib.
“Biz Kiyevlə “Panther” tanklarının ixracı ilə bağlı danışıqlar 

aparırıq”, - o bildirib.
A.Papperqer əlavə edib ki, Ukrayna yeni “Lynx” piyada dö-

yüş maşınları ilə də maraqlanır.
Xatırladaq ki, “Rheinmetall” şirkəti ötən ilin yayında 

Parisdə keçirilmiş sərgidə “Panthera” tanklarını təqdim edib. 
O, dünyanın ən güclü döyüş tankı adlandırılıb. Ukrayna isə bu 
tankı alan ilk ölkə ola bilər.

“Walt Disney”də ixtisarlar  
Amerikanın məşhur “Walt Disney” şirkəti 7 min 

işçini ixtisar etmək qərarına gəlib. Bu barədə şirkətin 
baş direktoru Robert İger “Associated Press” agentliyinə 
müsahibəsində bildirib.

Onun sözlərinə görə, şirkət yenidən təşkil ediləcək. 
Yenilənmiş şirkətdə üç bölmə yaradılacaq. Onlardan birincisi 
kino və televiziya, ikincisi idman proqramlarına, üçüncüsü isə 
əyləncə parklarına və mallara cavabdeh olacaq.

Bununla “Walt Disney” təxminən 5,5 milyard dollara qənaət 
etməyi planlaşdırır. Şirkətin baş direktoru qeyd edib ki, 7 min 
işçi ümumi işçilərin təxminən 3 faizini təşkil edir.


