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Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə 
Türkiyəyə daha bir təyyarə göndərilib

Azərbaycan 
Prezidenti 
İlham Əliyev:
Qarabağ münaq�şəs� 
artıq tar�xdə qalıb. O, 
�k� �l bundan əvvəl həll 
ed�l�b. Buna görə də 
bu baxımdan burada 
prakt�k� olaraq müzak�rə 
ed�lməl� məsələ yox-
dur. Azərbaycan–
Ermən�stan 
münas�bətlər�n�n nor-
mallaşması �sə, əlbəttə, 
çox c�dd� addımlar tələb 
edən formatdır.

GÜNÜN SÖZÜ

Ekofəalların məramı 
Qərbə hələ də çatmırRusiyanın Qərbə 

“3+3”lü gediş cəhdi 
Kreml Bakı bilisi rəvan 

dialoquna narazı deyil, amma
Rusiyanın Cənubi Qafqazda fəal aktor olmaq istiqamətindəki addımları 
davam edir. Buna daha çox ölkənin regiondan yapışmağa yönələn 
cəhdi də demək mümkündür. Əslində, kənardan Moskva adına miskin 
səhnə  görünməkdədir. Axı erməni kimi illərdir, hətta əsrlərdir onun 
əlinin altında olmuş bir məxluq Rusiyanı dolamaq yolu tutub. Kremlin 
isə Ermənistana  ciddi təsir rıçaqı yoxmuş kimi görünür. 

ardı 2-c� səh�fədə

Xilasedicilərimiz 
128 saatdan sonra 
2 bacını xilas etdilər

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
qəzetimizə bildirilib ki, 128 saat dağıntılar altında 
qalmış iki bacı – 8 yaşlı Tavilla və 13 yaşlı Xədicə 
xilasedicilərimizin fədakarlığı və peşəkarlığı sayəsində 
zəlzələdən ciddi zərər görmüş Kahramanmaraşda 
xüsusilə mürəkkəb və riskli xilasetmə əməliyyatı 
nəticəsində xilas olunub.
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Tarixi Qələbəmizdə ölkəmizdəki 
bütün xalqların payı var

Bu sətirləri qələmə almazdan əvvəl iki mühüm faktı yada salmaq istəyirəm. 
Birinci fakta özüm şahidlik etmişəm. Belə ki, Azərbaycan  Prezidenti İlham 
Əliyev fevralın 8-də Bakıda görkəmli bəstəkar, Xalq artisti, Dövlət Mükafatı 
laureatı Tofi q Quliyevin abidəsinin açılışını etdi. Təxminən bir aydan çox idi ki, 
mən həmin abidənin yanından keçirdim və hər dəfə oradan keçəndə  açılış 
mərasimini gözləyirdim. Nəhayət, həmin tədbir baş tutdu və mən elə o gün 
görkəmli bəstəkarın abidəsini ziyarət etdim. 

Ab�dən�n yanındakı məlumat 
lövhəs�n� mən�m k�m� başqa üç-dörd 
nəfər də  oxuyurdu. Bu məqamda 
hündürboylu, slavyan görkəml� b�r 

adam da yaxınlaşdı və sank� əz�z�n�n 
səfərdən qayıtmasına sev�nən şəxs  
k�m� uca səslə ded�: “Qayıdışın 
mübarək, Tof�k Alekperov�ç!” Hamının 

d�qqət� bu rusd�ll� adamın sev�nc�ndə, 
onun d�qqət� �sə bəstəkarın 
ab�dəs�ndə �d�. Deyəsən, Tof�q Qul�-
yev� yaxından tanıyan adam, bəlkə 
də dostu �d�. O məqamda fəxr etd�m 
k�, mən�m ölkəm həm�şə çoxm�llətl� 
olub və �nd� də beləd�r. 

İk�nc� faktı �sə Qusar rayonundan 
redaks�yamıza Azərbaycanda yaşa-
yan bütün xalqların təms�lç�lər�n�n 
bu ölkən� özlər�n�n Vətən� hesab et-
d�y� barədə gen�ş məqalə göndərm�ş 
el ağsaqqalı Mayıl Bağırovun 

sət�rlər�ndə oxudum. Ləzg� m�llət�n�n 
təms�lç�s� olan bu z�yalı həmvətən�m�z 
Qusar gənclər�n�n həm b�r�nc�, həm 
də �k�nc� Qarabağ mühar�bələr�ndə 
göstərd�y� rəşadətdən, onların 
x�dmət�n�n dövlət tərəf�ndən yüksək 
q�ymətlənd�r�lməs�ndən əhatəl� 
şək�ldə söz açmaqla yanaşı, onların 
ötən əsr�n əvvəllər�ndə ermən�lər�n 
Qubada törətd�y�  soyqırımının qarşı-
sının alınmasındakı mübar�zəs�ndən 
də konkret tar�x� faktlarla söz açırdı. 

ardı 2-c� səh�fədə

srlər boyu ölkəmizdə bü-
tün dinlərin, bütün etnik 
qrupların nümayəndələri 
bir ailə kimi sülh, mehri-
banlıq, dostluq, qarşılıqlı 
anlaşma şəraitində yaşa-
mışlar. Azərbaycan o -
kon essiyalı, o millətli 
bir ölkədir və bu, bizim 
böyük sərvətimizdir. ini 
və etnik mü təli  iyimiz 
bizim böyük sərvətimizdir. 

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respubl�kasının 

Prez�dent�

Azərbaycan Ali Məhkəməsinin 
yaradılmasının 100 illiyi münasibətilə 

bir qrup șəxsin təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini 

rəhbər tutaraq, Azərbaycan Ali Məhkəməsinin yaradılmasının 100 illiyi münasibətilə 
qərara alıram: 

Məhkəmə orqanlarında səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif 
edilsinlər:

“Şərəf” orden� �lə

Rzayev Ram�z Yaqub oğlu

2-c� dərəcəl� “Vətənə x�dmətə görə” 
orden� �lə

Yus�fov Şah�n Yaşar oğlu

3-cü dərəcəl� “Vətənə x�dmətə görə” 
orden� �lə

Ab�yeva Kəmalə Nəb� qızı
Ağazadə Müzə  ər Abusət oğlu
Əsədov Bağır Həb�b oğlu
Əsgərov Ç�ng�z İsgəndər oğlu
Hacıyev Sənan F�rud�n oğlu
Kazımov Tah�r Lələk�ş� oğlu
Məmmədov Xəqan� Səyyad oğlu
Nəs�bov Haf�z Qənbər oğlu
Rəsulbəyova N�gar İmran qızı

“Tərəqq�” medalı �lə

Abbasov Aq�l Əz�zağa oğlu
Abdullayev Bəş�r Tarverd� oğlu
Abdulov Rəşad Məhərrəm oğlu
Babayev Zək� Baba oğlu
Bədəlov Kəmalədd�n Nurədd�n oğlu
Cəfərov V�dad� Cəfər oğlu

Dadaşov İlqar Ağa Babaş oğlu
Əhmədov Əhməd Abbas oğlu
Əhmədova Mehparə Tof�q qızı
Əl�yev Ələsgər Əl�abbas oğlu
Əl�yev Zaur Əl� oğlu
Həsənov Mah�r Əsgər oğlu
Həsənov Vüqar Təvəkgül oğlu
Hüseynov Ab�dd�n Qab�l oğlu
Hüseynov İlqar Kam�l oğlu
Xıdırov Əhl�man Mehman oğlu
Kər�mov Səyyad Əl� oğlu
Qər�bov Bəhman Fərhad oğlu
Qılıcov İlqar Səyyad oğlu
Qul�yev Zak�r Müslüm oğlu
Məmmədl� Bəhram Məmməd oğlu
Məmmədov V�dad� Məmməd oğlu
Mövsümov Naz�m Ras�m oğlu
Nəb�zadə Rah�b Sah�b oğlu
Novruzov Ələsgər Əl� İskəndər oğlu
Nurməmmədov Əhməd Güləhməd oğlu
Rəcəbov İlk�n Əbülfəz oğlu
Sey�dov Əz�z Cəfər oğlu
Şamayev Elşad Yaqubov�ç
Şəf�yev İspənd�yar Əsəd oğlu
Vəl�yeva Elşanə Raf�q qızı.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respubl�kasının Prez�dent�

Bakı şəhər�, 11 fevral 2023-cü �l

İran qadınları tarixi haqlarını 
geri qaytarmaq istəyirlər
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SİYASƏT

Əvvəl� 1-c� səh�fədə

Bu �k� faktı xatırlatmaqda 
məqsəd�m Azərbaycanın təkcə bu 
gün dey�l, tar�xən çoxm�llətl� ölkə 
olduğunu söyləyən s�yasətç� və 
mütəxəss�slər�n  arqumentlər�n� 
təsd�q etməkd�r.   Azərbaycan xal-
qının   44 günlük İk�nc� Qarabağ 
mühar�bəs�ndək� tar�x� Qələbəs�n�n 
əsas təməllər�ndən b�r� də məhz 
ölkəm�z�n çoxm�llətl� olması �d�. 
Ekspertlər�n f�kr�ncə, əraz�lər�m�z�n 
�şğalı �lə heç zaman barışmayan və 
Zəfərə, qal�b�yyətə susamış xalq b�r 
yumruğa çevr�lərək düşmən�n başı 
üzər�ndə �ldırım k�m� çaxmışdı. Dövlət 
başçımızın ded�y� k�m�, ölkəm�zdə  ya-
şayan bütün xalqların nümayəndələr� 
fəxarətlə “mən, azərbaycanlıyam” 
deyərək, qəsbkarı torpaqlarımızdan 
qovub çıxartmışdı. 

Prez�dent İlham Əl�yev həm 44 
günlük mühar�bə dövründə dün-
ya mətbuatının təms�lç�lər�nə ver-
d�y� müsah�bələr�ndə, həm də 
mühar�bədən sonrakı əksər çıxış və 
n�tqlər�ndə dönə-dönə xatırladıb k�, 
ermən� faş�zm�nə lay�q olduğu yer�n 
göstər�lməs�ndə ölkəm�zdə yaşayan 
bütün xalqların təms�lç�lər�n�n xüsu-
s� payı vardır. Həm�n tar�x� zəfər�m�z 

barədə qələmə alınan çoxsaylı 
qəzet-jurnal məqalələr�n�n böyük 
əksər�yyət�ndə qeyd olunur k�, İk�nc� 
Qarabağ mühar�bəs�ndək� Qələbədə 
Azərbaycan xalqının hər b�r övladı-
nın payı oldu. Xüsus�lə vurğulanır 
k�, Azərbaycan cəm�yyət�n�n  hər b�r 
üzvü bu qələbədə özünəməxsus rolu 
olması üçün gecə-gündüz əzmlə 
çalışdı. Yəhud�lər də, ləzg�lər də, 
talışlar da, avarlar da, ruslar da, 

ümum�yyətlə, hamı yaralı yurdumu-
zun müdaf�əs�nə qalxmışdı.

Ekspertlər�n f�kr�ncə, Vətən 
mühar�bəm�zdək� zəfər�n təməl�ndə 
dayanan b�r sıra am�llərlə  – or-
dunun madd�-texn�k� bazasının 
müas�rləşd�r�lməs�, hərbç�lər�n 
peşəkarlığının yüksəld�lməs�, 
�darəetmən�n təkm�lləşd�r�lməs� və ən 
nəhayət, ölkən�n �qt�sad� qüdrət�n�n 
artırılması �lə yanaşı, ulu öndər 

Heydər Əl�yev�n azərbaycançılıq 
məfkurəs� də dayanırdı. Məhz bu 
�deyanın nət�cəs� �d� k�, xalqımız Şu-
şada  30 �ll�k fas�lədən sonra “Xa-
rıbülbül” Mus�q� Fest�valı ənənəs�n� 
bərpa edə b�lm�şd�r. Həm�n tədb�r�n 
əsas gözəll�klər�ndən b�r� də orada 
ölkəm�z�n müxtəl�f bölgələr�ndə ya-
şayan xalqların folklor təms�lç�lər� �ş-
t�rak ed�rd�lər. Onlar  öz çıxışları �lə 
Azərbaycanın m�llət�ndən, d�n�ndən 
asılı olmayaraq, burada yaşayan hər 
b�r kəs�n vah�d Vətən� olduğu mesajı-
nı bütün dünyaya çatdırmışdılar.

Bu sət�rlər� müzə ər Al� Baş Ko-
mandan, Azərbaycan Prez�dent� 
 İlham Əl�yev�n b�r neçə beynəlxalq 
tədb�r�n tr�bunasından qət�yyətlə, 
fəxr edərək səslənd�rd�y� b�r f�k�rlə ta-
mamlamaq �stəy�r�k: “Azərbaycanın 
ən böyük sərvətlər�ndən b�r� də 
ölkədə bütün xalqların, bütün d�nlər�n 
nümayəndələr�n�n b�r a�lə k�m� yaşa-
masıdır”.

Bəl�, b�z b�r a�ləy�k. İnd�yədək bu 
a�lən�n hansısa  b�r üzvü ümum� prob-
lem�n həll�ndən heç zaman kənarda 
qalmayıb və �nanırıq k�, bundan son-
ra da qalmayacaq. Məhz buna görə 
də Zəfər da�m b�z�mlə olacaq. 

İtt�faq MİRZƏBƏYLİ,   
“Xalq qəzet�” 

Tarixi Qələbəmizdə ölkəmizdəki 
bütün xalqların payı var

Əvvəl� 1-c� səh�fədə

Burada mühüm ps�xoloj� məqam 
var. Təsəvvür ed�n, b�r nəfər nə za-
mansa çox güclü olub, ancaq ha-
zırda qüvvəs�n� �t�r�b. Kənardakılar 
bunu anlayırlar. Sadəcə əvvəlk� 
dövrün xofu qaldığından, belə 
demək mümkünsə, eks güclünü 
əsəb�ləşd�rmək �stəm�rlər. Elə b�l�rlər, 
onun hansısa fövqəladə üstünlüyü 
var. O üstünlük �sə yoxdur və mövcud 
durumda güclüyə həm�n üstünlüyün 
olduğunu görüntüləmək, �m�tas�ya 
sərfəl�d�r. Rus�yanın vəz�yyət� beləd�r. 

Ukraynadakı mühar�bə güclü k�m� 
görünən�, yən� Rus�yanı yer�ndən 
oynatdı desək, – yanılmarıq. Fak-
t�k� cəhətdən �şğalçılıq mühar�bəs� 
olsa da, Moskva savaşa başlamağa 
məcbur qaldı. Hazırda bütün gücünü 
ortaya qoyub, vəz�yyət �sə ürəkaçan 
dey�l. Mövcud durumda Kreml�n 
önünə Cənub� Qafqaz cəbhəs�n� çı-
xarmaq �stəyənlər də var. O �sə Uk-
rayna mühar�bəs�ndən əvvəl olduğu 
k�m�, özünün qüdrətl� təqd�matına ça-
lışır. Hərçənd, sırf təqd�mat baxımın-
dan yanaşsaq, Ukraynada vəz�yyət 
başqa �d�. Rus�ya Prez�dent� Vlad�-
m�r Put�n savaşdan öncə son dərəcə 
təhd�ded�c� mesajlar ver�rd�, təhlükə 
saçırdı. Bəyanatlarının b�r�ndə b�ld�r-
m�şd� k�, Ukraynaya kömək edənlərə 
tar�xlər� boyu yaddan çıxarmayacaq-
ları dərs verəcək. Nəhayət, mühar�bə 
başladı, ancaq məlum oldu k�, Put�n�n 
söyləd�klər� ancaq sabun köpüyüdür.  

Ancaq dünya Cənub� Qafqaz 
müstəv�s�ndək� Rus�yaya demarş 
ssenar�s�ndə eht�yatlıdır. Hər kəs 
çək�n�r və öz aləm�ndə düşünür 
k�, b�rdən Moskva bu coğraf�ya-
ya münas�bətdə tamam fərql� me-
todlar tətb�q edər. Çək�nməyən, 
daha doğrusu, qorxmayan yalnız 
Ermən�standır. Axı, �t�rəcək heç nəy� 
yoxdur – ordu dağılıb, �qt�sad�yyat 
məhvə məhkumdur, �nsanlar �sə ac-
yalavac. Bundan ağır nə olacaq? 
Ona görə İrəvan, necə deyərlər, �pə-
sapa yatmır, özünün şıltaqlıqlarından 
qalmır. 

Burada söhbət Ermən�stanın 
Rus�yadan qorxmamasında dey�l. 
Sadəcə, ermən� cəm�yyət� o qədər 
xəstəd�r k�, onu orqan�zm k�m� 
təsəvvür etsək, bədən�n�n müxtəl�f 
h�ssələr� çürümüş durumdadır və heç 
b�r halda ağrını h�ss etm�r k�, nədənsə 
çək�ns�n. Yalnız ölüm anını gözləy�r. 
Azərbaycan 44 günlük mühar�bə 
zamanı ona bu anı yaşatdı. Lak�n 
üzər�ndən �k� �l keç�b, Ermən�stan 
həm�n dövrü unudub. Nət�cə 
et�bar�lə, hazırda xəstə Ermən�stan 
və ölkən�n cəm�yyət� Rus�yaya qar-
şı Cənub� Qafqaz cəbhəs�n�n əsas 
f�quru rolunda çıxış ed�r. Obrazlı 
desək, mənzərə heyvanlar aləm�ndə 
vəhş� kaftarların (g�yen) aslanın 
üzər�nə hücum çəkməs�n� xatırladır. 
Ermən�stan o kaftarların b�r qədər 
ürəkl�lər� k�m� davranır, aslana doğru 
daha çox yaxınlaşır, d�ş atır, aslan �sə 
hərdən pəncəs�n� ona toxunduranda 
z�ng�ldəy�b qaçır. İrəvanın durumu, 
məhz, budur. 

***
Bəl�, Rus�ya k�fayət qədər  

təmk�nl� davranır. Oyun qaydalarını 
pozmur. Həm də ona görə pozmur 
k�, qüvvələr n�sbət� arasında manevr 
etmək �mkanına mal�kd�r. Əgər Uk-
raynada yüzə-yüz hər kəs ona qarşı 
�d�sə, Cənub� Qafqaz s�yas� akvator�-
yasında manevr �mkanları böyükdür. 
Məsələn, Moskva Qərb�n ant�-İran 
köklən�ş�ndən xəbərdardır. İranın ma-
raqları hazırda Rus�ya �lə z�dd�yyət 
təşk�l ed�r. Kreml bölgədə kommu-
n�kas�yaların açılmasını �stəy�r, İran 
əvvəlk� status-kvonu saxlamağın 
tərəfdarıdır. 

Beləl�klə Tehran, fakt�k� olaraq, 
böyük Orta Dəhl�z �deyasına qarşı çı-
xır. Rus�ya Ç�n və Türk�yə �lə yaxınlıq, 
habelə, et�mad səbəb�ndən lay�hən�n 
reallaşmasına maraq göstər�r k�, 
ağır durumdakı �qt�sad� vəz�yyət�n� 
düzəldə b�ls�n. Mövcud s�tuas�yada 
Moskvanın İrana qarşı cəbhə al-
ması mümkündür. Cənub� Qafqazı 
�t�rməkdənsə, Tehranı bada vermək 
daha sərfəl�d�r. Halbuk�, təxm�nən, 
5-10 �l əvvəl Kreml�n məsələyə baxı-
şı fərql� olardı. İrana hər hansı həmlə 
ölkən� razı salmazdı. 

Əlbəttə, demək olmaz k�, �nd� Ru-
s�ya İrana qarşı hansısa addımların 
mövcudluğundan tam razıdır, sadəcə 
seç�m qarşısında qalanda özünə ya-
xın bölgən� əl�ndə saxlamağı üstün 
tutacağı şübhəs�zd�r. D�gər tərəfdən, 
Rus�ya İranın mümkün parçalanma-
sı ssenar�s�ndən sonranın da sərfəl� 
var�antlarını düşünə b�lər. Onsuz da 
Ukrayna cəbhəs� onu taqətdən salıb. 
Nəzərə alaq k�, bu cəbhə İk�nc� Dün-
ya mühar�bəs�ndən sonra ölkən�n 
üzləşd�y� ən çət�n durum təs�r� də ba-
ğışlamaqdadır. Sağ qalmaq şərtd�r. 

Bəl�, Rus�ya sağ qalmaq və müm-
kün qədər öz böyüklüyünü qoru-
mağa çalışır. Buna görə ən müxtəl�f 
ssenar�lərə əl atır. Moskva yaxşı 
başa düşür k�, bu gün Azərbaycan-
Ermən�stan sərhəd�n�n Ermən�stan 
h�ssəs�nə yerləşd�r�ləcək mülk� 
m�ss�yanın sabah s�lahlı qüvvəyə 
çevr�lməs� mümkündür. Üstəl�k, bu-
nun �lk �şartıları meydandadır. Söhbət 
Fransa jandarmının həm�n m�ss�ya-
nın təhlükəs�zl�y�n� qorumasından 
ged�r. 

Heç şübhəs�z, məsələ 
təhlükəs�zl�kdə yox, Fransanın, 
yən� Qərb�n qüvvələr�n�n bölgədə 
yerləşd�r�lməs� �lə bağlıdır. Kreml onu 
da nəzərə alır k�, qlobal s�yasətdə 
mövqelər�n� �t�rm�ş Par�s üçün də 
Cənub� Qafqaz, b�r növ, özünütəsd�q, 
reab�l�tas�ya meydanıdır. Fransa-
nın �t�rəcəy� heç nə yoxdur. Uğur-
suzluqla üzləşsə, çıxıb gedəcək, 
lokal maraqları �lə baş-başa qalıb, 
nüfuzunun tamam�lə öldüyü, sıra-
dan Avropa dövlət�nə çevr�ləcəy� anı 
gözləyəcək, uğur qazandığı təqd�rdə 
�sə qəhrəman k�m� d�gər böyük aktor-
lara özünü, hansısa anlamda, sübut 
etm�ş olacaq. Fransa Prez�dent� Em-
manuel Makron heç də elə-belədən, 
bütün s�yas� et�ket qaydalarını poza-
raq, Rus�yanı müttəf�q� Ermən�stanın 
maraqlarını satmaqda günahlandır-

mamışdı. Makron dünyaya oynadığı 
oyunun böyüklüyünü nümay�ş etd�r-
m�şd�. Oyun �nd� də davam ed�r. Par�s 
ant�-Rus�ya həmləs�nə, belə demək 
mümkünsə, leqal obraz, �ct�ma� 
məzmun qazandırmaq üçün Avropa 
İtt�faqını, sank�, k�rayəyə götürüb. 
Qurumun eg�dası altında aşkar man�-
pulyas�yaya baş vurur. 

Bəs, mövcud dolaşıq lab�r�ntdə 
Moskvanın ssenar�s�ndə nələr var? 
Əsl�ndə, Lavrov “Ros�ya-24” te-
lekanalına açıqlamasında duru-
mun ölkəs� üçün çət�nl�y�nə, k�fayət 
qədər, aydın tərzdə �zahat ver-
m�şd�. O, Azərbaycan-Ermən�stan 
münas�bətlər�n�n normallaşması 
müstəv�s�nə d�qqət yet�rərək, �k�nc�n�n 
Moskvanın təşəbbüslər�ndən boyun 
qaçırdığını vurğulamışdı. 

Qarabağdakı separatçı rej�mə 
“dövlət naz�r�” k�m� gət�rd�y� Ruben 
Vardanyan kartının �şə yaramadı-
ğını görən Kreml, hazırkı s�tuas�-
ya et�bar�lə bölgədək� separat�zmə 
dəstək �lə varlıq sürdürməy�n müm-
künsüzlüyünü düşünməm�ş dey�l. 
Axı, reg�onun mühüm s�yas� aktoru 
Azərbaycanla münaq�şə də mümkün-
dür. Yəq�n, elə buna görə Vardanyan 
Moskvaya qaçdı. 

Üstəl�k, bölgədə Türk�yə am�l� də 
var. B�r qədər qlobal yanaşsaq, hətta, 
İsra�l� də cərgəyə qata b�lər�k. Deməl�, 
Rus�ya mövcud durumda öz tərəf�n� 
daha konkret müəyyənləşd�rməl�d�r. 
Lak�n əvvəldə də ded�y�m�z k�m�, 
Moskva �nd� s�yas� konfrantas�yaların 
hərb� münaq�şə müstəv�s�nə qədəm 
qoymasında, proseslər�n d�nam�k 
şək�l almasında maraqlı dey�l. Buna 
görə öz mənafelər�n� ortaya qoymaq-
la, s�yas� xallar qazanmağa çalışır. 
Onun �lk növbədə �stəd�y� �sə budur 
– Cənub� Qafqazda kənar oyunçular 
olmasın. 

***
Buna görə Rus�yanın Xar�c� İşlər 

Naz�rl�y�n�n rəsm� nümayəndəs� 
Mar�ya Zaxarova özünün ənənəv� 
həftəl�k br�f�nq�ndə b�ld�r�r k�, Qaf-
qazda z�dd�yyətlər�n həll�nə, reg�-
onda sab�tl�y�n və təhlükəs�zl�y�n 
möhkəmlənd�r�lməs�nə töhfə verərsə, 
Rus�ya Ermən�stan, Azərbaycan və 
Gürcüstanın �şt�rakı �lə üçtərəfl� d�alo-
qu alqışlaya b�lər. 

D�plomatın sözlər�nə görə, Mosk-
va dəfələrlə öz tərəfdaşlarına b�ld�r�b 
k�, hər b�r dövlət öz maraqlarına ca-
vab verən və üçüncü ölkələrə qarşı 
yönəlməyən beynəlxalq formatlar-
da �şt�rak etmək hüququna mal�kd�r. 
Çünk� Kreml mövcud güc balansını 
nəzərə alır: “Vaş�nqton və Brüssel 
Ermən�stan, Azərbaycan və Rus�ya 
l�derlər� arasında üçtərəfl� saz�şlər�n 
həyata keç�r�lməs�nə xələl gət�rməyə 
çalışırlar”.

Zaxarova, həmç�n�n qeyd 
ed�b k�, İrəvanla Bakı arasında 
münas�bətlər�n normallaşması üçün 
əsas olan üçtərəfl� saz�şlərd�r. Bu 
format çərç�vəs�ndə 2020-c� �ldən 
kommun�kas�yaların açılması, 
Ermən�stan–Azərbaycan sərhəd�n�n 
del�m�tas�yası, sülh müqav�ləs�n�n 

hazırlanması, eləcə də �ct�ma�yyət, 
ekspert və parlament da�rələr�n�n 
nümayəndələr� arasında əlaqələr�n 
qurulması �st�qamət�ndə əsas 
proseslərə başlanılıb.

Cənub� Qafqazdakı formatlara 
gəl�ncə, Rus�yanın XİN sözçüsü yal-
nız reg�onun üç dövlət�n�n təms�l olun-
duğu, o cümlədən, Rus�ya, Türk�yə və 
İranı əhatə edən “3 3” reg�onal plat-
formasına d�qqət çək�b. “Bu mexa-
n�zm reg�onda daha da gen�ş spektrl� 
ölkələr�n maraqlarını b�rləşd�rməyə 
�mkan ver�r. Bu mexan�zm, eyn� za-
manda, d�gər məsələlərlə yanaşı, 
ölkələr arasındakı z�dd�yyətlər� yum-
şaltmağa, t�carət-�qt�sad�, nəql�yyat 
və mədən�-human�tar əlaqələr� �n-
k�şaf etd�rməyə, ümum� çağırış və 
təhd�dlərə qarşı mübar�zə aparmağa 
çalışmalıdır”, – deyə Zaxarova vur-
ğulayıb.

***
Göründüyü k�m�, Rus�ya Cənub� 

Qafqazda artan s�yas� z�dd�yyətlər fo-
nunda bölgən�n mənəv� sah�blər�n�n 
mövcudluğu mesajını ver�r. B�r növ, 
reg�onal müqav�mət �mmun�tet� for-
malaşdırmağa cəhd göstər�r. Bu 
ged�ş Qərb�n mövqey�n� sarsıtmaq 
məqsəd�nə hesablanıb. Problem-
l� məqam �sə bölgə dövlətlər�n�n 
Rus�yaya nə dərəcədə et�mad 
göstərməs�ndəd�r. Axı Moskva heç 
vaxt səm�m� olmayıb. Azərbaycan 
30 �lə yaxın müddətdə həm də onun 
ədaləts�z yanaşmasının acısını 
çək�b. Ermən�stan �nd� də Rus�ya-
ya n�frət bəsləy�r. İrəvanda Kreml� 
44 günlük məğlub�yyət�n əsas ba�s-
karı k�m� görürlər. Ermən� s�yas�lər 
hesab ed�rlər k�, rus ordusu gəl�b 
Azərbaycana qarşı döyüşməl�yd� və 
bu xəstə təfəkkür dəy�şməy�b. Gür-
cüstanda da Rus�yaya müsbət ya-
naşan yoxdur. Rəsm� Tb�l�s�n�n bu 
təms�lç�l�yə o qədər də �st� yanaşma-
dığı aydındır. 

Mövcud durumda “3 3” reg�o-
nal platformasında başlıca rolu yal-
nız Azərbaycan oynaya b�lər. Əgər, 
söhbət sırf Azərbaycan–Gürcüstan-
Ermən�stan d�aloqu müstəv�s�ndə 
reg�onal gərg�nl�y�n aradan qaldırıl-
masından ged�rsə, o zaman bu d�a-
loqda Rus�yaya yer yoxdur. Deməl�, 
belə nət�cəyə gəlmək olar k�, Zaxaro-
vanın sözügedən d�aloqa münas�bət 
b�ld�rərkən, �rəl� sürdüyü “3 3” plat-
forması özünü üç Cənub� Qafqaz 
ölkəs� yanına, sadə d�ldə desək, 
dürtülmək �stəy�d�r. Kreml söhbətə 
Türk�yə və İranı da qatmağa çalışır 
k�, özünün hegemon görüntüsü ya-
ranmasın. Beləl�klə, Moskva Cənub� 
Qafqazın öz patronajlığında qalması 
perspekt�v�nə s�yas� sərmayə yatır-
mış olur. D�gər tərəfdən �sə, bu plat-
formanı Qərb�n reg�ondakı maraqla-
rının qarşısını almaq nam�nə s�pərə 
çev�rməy� düşünür. Ümumən, Cənub� 
Qafqazdakı mövcud s�yas� lab�r�ntdə 
proseslər�n hansı səmtə doğru 
dəy�şəcəy�n� söyləmək çox çət�nd�r. 

Ə.CAHANGİROĞLU,  
“Xalq qəzet�”

Rusiyanın Qərbə “3+3”lü gediş cəhdi 

Min illərdir ki, tarix öz qazanını çömçə kimi bulayır. Bu qarışmada etnik toplumlar, 
xalqlar Yer üzündə ünvanını unitar dövlətlər coğrafi sabitliyi qazananadək daim dəyişib. 
Azərbaycan xalqını formalaşdıran türkdilli soylar və boyların  tarixi məskunlaşmasının 
təkzibedilməz sorağı isə son 3 minillikdə Həmədanla Dərbənd, Xəzərlə Qara dəniz arasından 
gəlir. Bəs 35 il əvvəl fevralın 13-də dünya informasiya məkanında nüvə partlayışı dalğası ilə 
yayılan “Dağlıq Qarabağ” münaqişəsi anlayışının qaynağı haralara gedib çıxır?

Əvvəla ondan başlayaq k�, bəşər� düşüncədə 
nəhs sayılan 13 rəqəm� Qarabağ münaq�şəs�n�n 
t�msalında  m�st�k h�kmət�n� 35 �ld�r k�, qoruyub 
saxlayır. Xalqımıza tar�x�n heç b�r dövründə 
olmadığından qat-qat artıq bəlalar yaşatmış, 
�tk�lər gət�rm�ş bu “13” başlanğıcı 35 �ld�r k�, ağrı 
yaradır, nəhsl�y� �lə lənətlən�r. Bu fac�ə və �tk�lər  
başlanğıcı �sə öz tar�x� qaynağını orta əsrlər�n 
sonlarından düşmən da�rələr�n türk-müsəlman 
toplumuna qarşı açıq-g�zl� h�ylə və xəyanətlər� 
qarşısında yol verd�y�m�z həm qaçılmaz, həm də 
bağışlanılmaz ger�çək�lmələrdən, güzəştlərdən 
götürür.

Yən� təqv�m�n bu nəhs və qara günü çox 
mətləblərlə yanaşı, b�r özək həq�qət� də yada 
salır: Tar�x boyu Qafqazda və Azərbaycanda 
�z�-tozu olmayan hay-qr�qor�an toplumunun 
son 5 yüz �ldən başalayaraq  bu yerlərdə 
məskunlaşmasına, XX əsr�n əvvəllər�ndə əzəl� 
türk torpaqlarında özünə “respubl�ka” qurma-
sına n�yə �mkan verm�ş�k k�, 1988-c� �l fevralın 
13-də də bu oyuncaq s�yas� qurum Azərbaycan 
xalqından yen� əraz� �dd�asına düşəyd�? Bü-
tün hallarda tar�x� ger� döndərmək mümkün 
dey�l, onun dərslər�ndən �brət götürmək �sə 

yeganə faydadır. Elə �sə 35 �l əvvəl fevralın 
13-də dünyanı d�ks�nd�rən, Azərbaycan xalqını 
bugünədək bəlaları �lə sızladan had�sə tar�xdə 
necə qəl�blən�b, onun dərslər� nədən �barətd�r?

Tar�x k�tablarında, v�k� mənbələrdə yazı-
lanlardan və yaşlı nəsl�n yaddaşına həkk olu-
nanlardan yaranan qənaət beləd�r: Dünyanın 
altıdab�r h�ssəs�ndə 70 �l hökm sürmüş sovet-
bolşev�k rej�m�n�n 1923-cü �ldə Azərbaycanı 
tar�x� Qarabağ əyalət�n�n dağlıq h�ssəs�ndə – 
gəlmə-köçürülmə ermən� etn�k azlığının yaşadı-
ğı əraz�də yaratdığı əsassız m�ll� muxtar�yyət�n 
separatçı kəs�m� m�llətç� Ermən�stan Respubl�-
kasının f�tvası �lə ölkəm�zə qarşı q�yam qaldır-
dı. Tələb Azərbaycanın ermən� muxtar�yyət�n�n 
Ermən�stana b�rləşd�r�lməs�, xalqımızın bu 
əsassız �dd�anı qəbul etməs� �d�. Sovet rej�m� 
rəhbərl�y�n�n �radəs�n�n mütləql�y� şəra�t�ndə 
İrəvanda belə b�r yerl� �dd�anın peyda olması 
və sank�, mərkəz� hak�m�yyət� saya salmama-
sı Azərbaycanda �lk günlər çaşqınlıqla qarşı-
lansa da, çox keçməd� k�, baş verənlər�n qar-
şısıalınmazlığı sovet �mper�yasının çöküşü 
s�mptomlarını, Ermən�stanın M. Qorbaçovun 
qanadı altına sığınması gerçəy�n� ortaya qoydu. 
Yen�dənqurma adı altında sovet �mper�yasını 
p�ram�danın yuxarısından sökməyə başlamış 
sovet d�ktatorunun ermən�pərəst əhatəs�n�n 
SSRİ-n�n “xalqlar dostluğu”  kəmər�n� kəsmək 
üçün qəsdən və g�zl� şək�ldə belə b�r münaq�şə 
yaratdığına, nəhayət, Azərbaycanda və ondan 
kənarda şəkk-şübhə qalmadı.

Qərb�n xaçpərəst da�rələr�n�n də yaxın-
dan h�mayə etd�y� bu oyun kəsk�n qarşı-
durma, kütləv� terror və davamlı fac�ələrlə, 
Qərb� Azərbaycandan 250 m�n soydaşımızın 
vəhş�l�klə qovulması �lə mürəkkəbləşərək 3 �l ya-

rımdan sonra SSRİ superdövlət�n�n 
çöküşünə gət�r�b çıxardı. Bun-
dan sonra Azərbaycana qarşı 
açıq müstəv�yə çıxan səl�b yü-
rüşü təcavüzkar Ermən�stanın 
Azərbaycanın əraz�s�n�n 20 fa�z�n� 
�şğal etməs�, daha 750 m�n soyda-
şımızın Qarabağdan qovulması �lə 
nət�cələnd�.

Dövlət müstəq�ll�y�n�n �lk �llər�ndə 
aparılan  Qarabağ mühar�bəs� 
ölkəm�zdə hak�m�yyət� zorakı yolla 
ələ keç�rm�ş rəhbərl�y�n sər�ştəs�zl�y� 
və xəyanətkarlığı, m�ll� b�rl�y�n zə�f 
olması, Ermən�stanın kənardan 
güclü h�mayə ed�lməs� nət�cəs�ndə 

Azərbaycanın məğlub�yyət� �lə nət�cələnd�. Bu 
�tk�lərlə qət�yyən barışmayan xalqımız həq�q� 
l�der� Heydər Əl�yev� hak�m�yyətə gət�rməklə 
Qarabağın ger� qaytarılması uğrunda �nadlı 
mübar�zəs�n� davam etd�rmək �mkanı qazandı. 
Ölkədə sab�tl�y� bərpa edən, m�ll� b�rl�yə na�l olan 
ulu öndər �slahatlar yolu �lə Azərbaycanın �qt�sa-
d� qüdrət�n� yüksəltd�, müdr�k xar�c� s�yasət� �lə 
Qarabağ münaq�şəs�n�n həm sülh, həm də hərb� 
yolla həll�n�n et�barlı təm�natlarını yaratdı.

“M�nsk qrupu” adlı beynəlxalq vas�təç�lər�n 
ədaləts�z və r�yakar oyunları, Ermən�stanın 
özgələr kölgəs�ndə xumarlanması Qarabağ 
münaq�şəs�n�n sülh yolu �lə həll�n� 28 �l uzada-
raq dalana d�rəyəndə ümumm�ll� l�der Heydər 
Əl�yev�n Ata vəs�yyət�n� �namla gerçəkləşd�rən 
Prez�dent, Al� Baş Komandan İlham Əl�yev�n start 
verd�y� Vətən mühar�bəs� �şğalçı Ermən�stanın 
başına “dəm�r yumruq” k�m� dəyd�, düşmən d�z 
çökdü, torpaqlarımız azad ed�ld�. Bununla da 35 
�l əvvəl başlamış “Dağlıq Qarabağ “ oyununun 
əsassızlığı və məhvə məhkumluğu qoca tar�x�n 
ədalətl� hökmü k�m� gerçəyə çevr�ld�. Qal�b baş 
sərkərdə İlham Əl�yev�n qət�yyət� və �radəs� �lə 
bu uzun sürən münaq�şə tar�xə gömüldü.

Bu böyük Zəfərdən sonra b�z dünyadakı 
�mper�al�st da�rələr�n 1988-c� �l�n 13 fevralında 
m�llətç�l�k zəhər� �lə ras�onal düşüncəs�n� �t�r-
m�ş ermən� toplumunu necə alətə çev�rməs�n�n 
mah�yyət�n� və fac�əl� ged�ş�n� daha aydın görü-
rük. Bu Qələbə ədalət�n mütləql�y�ndən qaynaq-
landı, ötən 35 �l�n mübar�zə mənt�q� �sə səhv və 
zə�fl�klər�m�zdən nət�cə çıxarmağın önəm�n� ha-
mımıza anladıb gücümüzə güc qatdı.

Tah�r A D O L , 
“Xalq qəzet�”

İnformasiya Təhlükəsizliyi: uğurlar, vəzifələr

Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət 
Xidmətinin (XRİTDX) 2022-ci ildəki fəaliyyətinin yekunlarına həsr olunmuş müşavirə 
keçirilib.

İclasda çıxış edən X�dmət rə�s� general–
leytenant İlqar Musayev çıxışında 2022-c� �ldə 
dünyada yaşanan mürəkkəb �ct�ma�-s�yas� 
proseslər�n bəz� ölkələrdə �qt�sad� böhranlar 
yaratmasına baxmayaraq, Azərbaycan Pre-
z�dent�n�n düşünülmüş və uzaqgörən s�yasət� 
nət�cəs�ndə respubl�kamızın �qt�sad�yyatında 
mühüm uğurların əldə olunduğunu vurğulayıb. 

Müşav�rədə Azərbaycan Prez�dent�n�n �n-
formas�ya təhlükəs�zl�y� və k�bertəhlükəs�zl�k 
sahəs�n�n �nk�şafına xüsus� d�qqət yet�rd�y� qeyd 
olunub. Hesabat �l�ndə bu sahədə b�r sıra mü-
hüm fərman və sərəncamların �mzalanması-
nın və müvaf�q qərarların qəbul ed�lməs�n�n bu 
d�qqət və qayğının göstər�c�s� olduğu b�ld�r�l�b. 

Tədb�rdə hesabat dövründə XRİTDX 
tərəf�ndən dövlət orqanlarının xüsus� dövlət 
rab�təs�, hökumət rab�təs�, xüsus� təy�natlı �n-
formas�ya-telekommun�kas�ya s�stemlər� və 
şəbəkələr� �lə təm�n ed�lməs�, onların �nternet 

şəbəkəs� �lə əlaqəs� və �nternet �nformas�ya 
resurslarının məlumat və resurs mərkəz�ndə 
yerləşd�r�lməs�, �st�smarı, təhlükəs�zl�y� və �nk�-
şafı, o cümlədən d�gər sahələrdə görülən �şlər, 
mövcud nöqsanlar və car� �ldə qarşıda duran 
vəz�fələrdən danışılıb. 

Müşav�rədə X�dmət�n struktur bölmələr�n�n 
rəhbərlər� və d�gər şəxslər fəal�yyət 
�st�qamətlər�nə uyğun olaraq, ötən �l�n nət�cələr� 
barədə hesabat məruzələr� �lə çıxış ed�blər. 

Sonda X�dmət rə�s� 2023-cü �l�n Azərbaycan 
Respubl�kası Prez�dent�n�n Sərəncamı �lə 
ölkəm�zdə “Heydər Əl�yev İl�” elan ed�ld�y�-
n� xatırladaraq, müas�r müstəq�l Azərbaycan 
dövlət�n�n memarı və qurucusu, Ümumm�ll� 
L�der Heydər Əl�yev�n anadan olmasının 100 
�ll�y� münas�bət�lə XRİTDX tərəf�ndən b�r sıra 
tədb�rlər�n təşk�l� və həyata keç�r�lməs� barədə 
məlumat ver�b.

 Q.QAS MO , “Xalq qəzet�”

Təqvim yada salır

Qarabağın qara günləri necə 
bașlandı və nə ilə bitdi?
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Ələt azad iqtisadi zonasının 
ərazisi genişləndirilib

Prezident İlham Əliyevin 10 fevral 2023-cü il tarixli “Ələt azad iqtisadi 
zonasının fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 
sərəncamı ilə dövlətimizin başçısının “Ələt azad iqtisadi zonasının 
yaradılması və fəaliyyətinin təşkili haqqında” 2020-ci il 22 may tarixli 
fərmanının 3-cü hissəsinə əsasən, Bakı şəhəri Qaradağ rayonunun inzibati 
ərazisində yerləşən və Ələt azad iqtisadi zonasının ərazisi qismində 
müəyyənləşdirilən torpaq sahəsinin bu sənədin əlavəsindəki yerquruluşu 
planında göstərilən, dövlət mülkiyyətinə aid 635,1 hektar hissəsi birdəfəlik, 
əvəzsiz və daimi istifadə hüququ ilə adıçəkilən azad iqtisadi zonanın 
səlahiyyətli qurumuna verilib.

Sərəncamda İqt�sad�yyat Naz�r-
l�y� və Ələt azad �qt�sad� zonasının 
səlah�yyətl� qurumuna �mzalanan 
sənəddən �rəl� gələn məsələlər� həll 
etmələr� tapşırılıb.  

Qeyd edək k�, Prez�dent İlham 
Əl�yev Ələt azad �qt�sad� zonasının 
beynəlxalq standartlara uyğun qu-
rulmasını bu �nfrastrukturun təməl� 
qoyulduğu 2021-c� �l  �yulun 1-dən 
et�barən da�m d�qqət mərkəz�ndə 
saxlayıb. Ölkə rəhbər� həm�n 
tar�xdə reallaşan təməlqoyma 
məras�m�ndə Azərbaycan Telev�z�ya-
sına müsah�bəs�ndə zonanın yara-
dılmasında əsas məqsəd�n qabaqcıl 
�darəetmə təcrübəs�nə uyğun yüksək 
əlavə dəyərl� və �xracyönümlü �steh-
salı gerçəkləşd�rmək, �nnovat�v texno-
log�yalardan yararlanaraq x�dmətlər 
göstərən �nvestorları cəlb etmək, bu 
ş�rkətlər�n Azərbaycanın özəl qurum-
ları �lə əməkdaşlığı nət�cəs�ndə ölkə 
�qt�sad�yyatının d�nam�k �nk�şafına 
töhfə vermək olduğunu b�ld�r�b. 

Onu da deyək k�, b�r sıra 
sənədlərdə, o cümlədən, 
“Azərbaycan Respubl�kasında log�st�-
ka və t�carət�n �nk�şafına da�r Stratej� 
Yol Xər�təs�”ndə Şərq-Qərb və Ş�mal-
Cənub nəql�yyat dəhl�zlər� vas�təs�lə 
ölkəm�z�n rəqabətqab�l�yyətl�l�y�n� 
təm�n etmək mühüm vəz�fə k�m� qar-
şıya qoyulub. Bu məsələ nəql�yyat 
və �qt�sad� əhəm�yyət� �lə bərabər, 
geos�yas� rolu baxımından da xüsu-
s� d�qqət çək�b. Çünk� Azərbaycanın 
həm nəql�yyat dəhl�zlər�n�n kəs�şd�y� 
coğraf� məkan, həm də c�dd� rəqabət 
qab�l�yyət�nə mal�k dövlət olaraq bu 
prosesdə �şt�rak etməs� respubl�ka-
mızı reg�onun geos�yas�, �qt�sad�, 
kommun�kas�ya və log�st�ka mərkəz� 
k�m� tanıdıb. Prez�dent İlham Əl�yev�n 
2016-cı �l mart ayının 17-də Qaradağ 
rayonunun Ələt qəsəbəs�ndə yen� 
Bakı Beynəlxalq Dən�z T�carət L�-
manının əraz�s� dax�l olmaqla, Azad 
T�carət Zonası t�pl� xüsus� �qt�sad� zo-
nanın yaradılması �lə bağlı tədb�rlər 
haqqında sərəncam �mzalaması 
da məhz yuxarıda xatırlatdığımız 
məqamdan �rəl� gəl�b. 

Ələt Beynəlxalq Dən�z T�carət L�-
manı b�r�nc� kateqor�ya l�manlar üçün 
müəyyənləşd�r�lən texn�k� tələblərə 
uyğun lay�hələnd�r�l�b və �nşa olu-
nub. Bununla da  dövlət�m�z�n baş-
çısının nəql�yyat �nfrastrukturunun 
müas�r dünya standartlarına uyğun-
laşdırılması, ölkəm�z�n tranz�t poten-
s�alının daha da artırılması �lə bağlı 
həyata keç�rd�y� dövlət s�yasət�n�n 
və qlobal m�qyaslı təşəbbüslər�n�n 
Azərbaycanın sos�al-�qt�sad� �nk�şafı-
na böyük töhfə verd�y� təsd�qlən�b.   

Son dövrlərdə �qt�sad�yyatın, 
xüsus�lə qeyr�-neft sektorunun �nk�-
şafında mühüm rolu olan nəql�yyat 
�nfrastrukturunun müas�rləşd�r�lməs�, 

tranz�t �mkanlarının gen�şlənd�r�lməs� 
üçün önəml� tədb�rlər həyata keç�r�-
l�r, modern nəql�yyat �nfrastrukturu 
yaradılır, tranz�t potens�alı artırılır. 
Bütün bunlar �sə Azərbaycana böyük 
s�yas� və �qt�sad� d�v�dendlər gət�r�r, 
ölkəm�z�n dünyada və reg�onda 
mövqey�n� daha da möhkəmlənd�r�r, 
dövlət�m�z�n s�yas� və stratej� 
əhəm�yyət�n� artırır. Bu baxımdan, 

dövlət�m�z�n başçısının Azərbaycanın 
reg�onun mühüm nəql�yyat və log�s-
t�ka mərkəz�nə çevr�lməs� strateg�-
yasının tərk�b h�ssəs� olan, Şərq-
Qərb və Ş�mal-Cənub nəql�yyat 
dəhl�zlər�n�n qovşağında yerləşən 
Bakı Beynəlxalq Dən�z T�carət L�ma-
nı Kompleks� ölkən�n tranz�t �mkan-
larının gen�şlənd�r�lməs�ndə həlled�c� 
rola mal�kd�r.

Hüseynqulu QULİYEV, 
Azərbaycan Texn�k� 
Un�vers�tet�n�n dosent�, texn�ka 
üzrə fəlsəfə doktoru

Prez�dent İlham Əl�yev Ələt 
azad �qt�sad� zonası yaradılandan 
�nd�yədək bu �nfrastrukturun �nk�şa-
fına xüsus� önəm ver�b. Dövlət�m�z�n 
başçısı çıxışlarının b�r�ndə dey�b: 
“Bu zonanın yaradılması �deyasının 
təməl�ndə b�z�m s�yasət�m�z dayanır. 
Xüsus�lə son �llər qeyr�-neft sekto-
runun �nk�şafı �lə əlaqədar görülən 
�şlər bu zonanın yaradılmasına təkan 
verm�şd�r. B�z gördük k�, qeyr�-neft 
sektoruna qoyulan sərmayə daha 
çox dövlət sərmayəs�d�r, yaxud da k�, 
yerl� ş�rkətlər�n sərmayəs�d�r. Xar�c� 
ş�rkətlər daha çox neft-qaz sektoru-
na sərmayə qoymağa mey�ll�d�rlər. 
Ona görə, bu zonanın yaradılması, 
əm�nəm k�, Azərbaycanın qeyr�-neft 

sektorunun, �qt�sad�yyatımızın qeyr�-
neft sektorunun �nk�şafına x�dmət 
göstərəcəkd�r”. 

Ölkə rəhbər�n�n bu f�kr�n�n əməl� 
fəal�yyətə çevr�lməs� üçün �nd�yədək 
burada �nvestorlar üçün cəlbed�c� 
şəra�t�n yaradılması, müas�r �nfrast-
rukturun qurulması d�qqət mərkəz�ndə 
saxlanılıb, əraz�yə yen� texnolog�-
yaların gət�r�lməs�, həmç�n�n, yen� �ş 
yerlər�n�n açılması �lə bağlı müəyyən 
lay�hələr reallaşdırılıb.  

Yer� gəlm�şkən, respubl�kamızda 
Ələt azad �qt�sad� zonası yaradılma-
sı �lə yanaşı, d�gər nəql�yyat-log�st�ka 
s�stem�n�n �nk�şafı �st�qamət�ndə də 
çoxsaylı �nvest�s�ya lay�hələr� real-
laşdırılıb, mag�stral yollar �st�fadəyə 
ver�l�b, yen� tankerlər, bərələr və 
yük gəm�lər� potens�alı güclənd�r�l�b, 
müas�r gəm�qayırma müəss�səs� 
�şə salınıb. Bütün bunlarla bərabər, 
Bakı-Tb�l�s�-Qars dəm�r yolu �nfrast-
rukturunun Gürcüstan h�ssəs�n�n 
gen�şlənd�r�lməs�nə sərmayə yatırılıb. 
Yen� Bakı Dən�z T�carət L�manı (Bakı 
l�manı) 15 m�lyon tondan 25 m�lyon 
tona qədər gen�şlənd�r�l�b, hava l�-
manları lay�hələr�n�n tamamlanması 
proses� gerçəkləşd�r�l�b.  

Bakı l�manı reg�onal və beynəlxalq 
əhəm�yyətl� nəhəng �nfrastrukturdur. 

Azərbaycanın Ş�mal-Cənub və Şərq-
Qərb beynəlxalq nəql�yyat dəhl�zlər� 
üzər�ndə yerləşməs� bu l�man  üçün 
zəng�n tranz�t potens�alı yaratmaqla, 
ölkəyə dax�l olan və ölkədən çıxan, 
habelə tranz�t yüklər�n aşırılmasında 
stratej� nəql�yyat qovşağı funks�yala-
rını yer�nə yet�r�r, Xəzər dən�z�ndən 
səmərəl�, sürətl� və təhlükəs�z bərə 
keç�d�n� təm�n ed�r. Bu kompleks, eyn� 
zamanda, Bakı-Tb�l�s�-Qars dəm�r 
yolu xətt� üçün b�rbaşa yükcəmləy�c� 
məntəqə funks�yasını gerçəkləşd�r�r. 
Beləl�klə, Ş�mal, Cənub, Şərq və Qərb 
�st�qamətlər�ndən dəhl�zlər üzrə ölkəyə 
dax�l olan yük axınlarının yen� l�man 
kompleks�ndə cəmlənərək, buradan 
Bakı-Tb�l�s�-Qars dəm�r yolu xətt� �lə 
Avropa və ya gəm�lər vas�təs�lə Şərq 
�st�qamətlər�ndə nəql�n� reallaşdıran 
səmərəl� log�st�k zənc�r�n formalaşdı-
rılması üçün zəm�n yaranır.  

Bakı l�manının ətrafında Dubay-
dakına bənzər azad �qt�sad� zona 
model�n�n gerçəkləşd�r�lməs� nəzərdə 
tutulur. Əsas məqsəd təsərrüfat 
subyektlər� üçün maks�mum əlver�şl� 
verg�, gömrük, l�senz�yalaşdırma, v�za 
rəsm�ləşd�r�lməs� və s. rej�mlər� yarat-
maqla Ələt azad �qt�sad� zonasını xa-
r�c� ş�rkətlər, �nvestorlar üçün cəlbed�c� 
etməkd�r.

Ekspert rəyi

Xəzər regionundan dünyaya açılan qapı rolunu oynayan Bakı–Tbilisi–Ceyhan (BTC) 
əsas ixrac boru kəməri Azərbaycanla yanaşı, bir sıra ölkələrin enerji təhlükəsizliyinin 
təminatına mühüm töhfələr verir. Ölkəmizi Cənubi Qafqaz regionunun liderinə çevirən 

bu nəhəng enerji dəhlizi ulu öndər Heydər Əliyevin adı  ilə bağlıdır. 

Azərbaycan neftinin  
etibarlı marșrutu

1994-cü �l sentyabrın 20-də �mzalanmış 
“Əsr�n müqav�ləs�”n�n mühüm �st�qamətlər�ndən 
b�r�n� də Xəzər�n Azərbaycan sektorunda xar�c� 
ş�rkətlərlə b�l�kdə has�l olunan neft�n nəql�n� və 
dünya bazarına �xracını təm�n edəcək çoxvar�-
antlı boru nəql�yyat �nfrastrtukturunun yaradıl-
ması təşk�l ed�rd�. Müqav�lə �mzalanarkən bu 
məsələ ətrafında gedən müzak�rələr zamanı 
xam neft�n �xracı üçün �lk�n olaraq Bakı–Novo-
ross�ysk və Bakı–Supsa boru kəmərlər� marşrut-
ları seç�ld�. Buna baxmayaraq, gələcəkdə neft 
has�latının artması �lə əsas �xrac boru kəmər�nə 
eht�yac duyulurdu. 

Ümumm�ll� l�der�m�z bu vac�b məsələdə 
qət�yyət nümay�ş etd�rərək Azərbaycan neft�n� 
Aralıq dən�z� vas�təs�lə dünya bazarına çıxa-
racaq Bakı–Tb�l�s�–Ceyhan boru kəmər� �de-
yasını �rəl� sürdü. Həm�n �deyanı qəbul etmək 
�stəməyən bəz� qüvvələr�n c�dd-cəhdlər�nə bax-
mayaraq, Heydər Əl�yev�n səy� və gərg�n keçən 
danışıqlar proses�n�n mənt�q� nət�cəs� olaraq 
bu lay�hə həyata vəs�qə aldı. Bunun davamı 
olaraq ATƏT-�n 1999-cu �l noyabr ayının 18-də 
İstanbulda keç�r�lən samm�t� zamanı Bakı–Tb�-
l�s�–Ceyhan əsas �xrac boru kəmər�n�n çək�l�ş� 
�lə bağlı bəyannamə �mzalandı. Beləl�klə, “Üç 
dən�z�n əfsanəs�” adlandırılan və m�n�ll�y�n ən 

böyük neft �xracı marşrutlarından sayılan Bakı–
Tb�l�s�–Ceyhan lay�həs�n�n reallığa çevr�lməs� 
üçün hüquq� baza yaradıldı. Bundan sonra �sə 
lay�hən�n bəz� detallarının dəq�qləşd�r�lməs�, la-
zım� mal�yyə mənbələr�n�n müəyyənləşd�r�lməs� 
�lə bağlı danışıqlara başlanıldı.  

Bütün bu məsələlər öz prakt�k� həll�n� tapdıq-
dan sonra lay�hə üzrə fəal�yyət əməl�yyatlarına 
start ver�ld�. 2002-c� �l sentyabr ayının 18-də 
Bakıda, Səngəçal term�nalının əraz�s�ndə 
Azərbaycan, Gürcüstan və Türk�yən�n dövlət 
başçıları Heydər Əl�yev, Eduard Şevardnadze 
və Əhməd Necdət Sezər�n �şt�rakı �lə Bakı–Tb�-
l�s�–Ceyhan əsas �xrac boru kəmər�n�n təməl� 
qoyuldu. Kəmər�n �nşası üçün tanınmış pod-
ratçı ş�rkətlə müqav�lə �mzalandıqdan sonra 
2003-cü �l�n fevral ayında kəmər�n t�k�nt�s�nə 
başlanıldı. Azərbaycan, Gürcüstan və Türk�yə 
əraz�s�ndə m�sl� görünməm�ş t�k�nt�-quraşdırma 
�şlər�n�n eyn� anda aparılması lay�hən�n �crasını 
xeyl� sürətlənd�rd�. Nəhayət, 2004-cü �l�n okt-
yabr ayında kəmər�n Azərbaycan və Gürcüstan 
h�ssələr� b�rləşd�r�ld�. 

Yer� gəlm�şkən, ulu öndər Heydər Əl�yev�n neft 
strateg�yasının ardıcıl şək�ldə həyata keç�r�lməs� 
üçün m�s�ls�z x�dmətlər göstərən Prez�dent İlham 
Əl�yev dövlət başçısı k�m� fəal�yyətə başladığı �lk 
günlərdən et�barən lay�hən�n ged�ş� �lə şəxsən 
maraqlanır, vaxtaşırı olaraq t�k�nt� �şlər� �lə tanış 
olurdu. Nəhayət, 2005-c� �l may ayının 25-də 
Səngəçal term�nalında xam neft�n BTC-yə vurul-
masına başlanıldı. Bu münas�bətlə Azərbaycan, 
Gürcüstan və Türk�yən�n dövlət başçılarının �ş-
t�rakı �lə məras�m keç�r�ld�. Term�nalda quraşdı-
rılmış xüsus� qurğudakı sürgü çıldıqdan sonra 
kəmərlə �lk�n neft axmağa başladı. 

2006-cı �l mayın 28-də Azərbaycan neft� Cey-
han l�manına çatdı. İyulun 4-də  buradan xam 
neftlə yüklənm�ş �lk tanker yola salındı. Həm�n 
ayın 13-də �sə Türk�yən�n Ceyhan şəhər�ndə 
XX  əsr�n ən böyük enerj� lay�hələr�ndən sayılan 
Bakı-Tb�l�s�-Ceyhan əsas �xrac boru kəmər�n�n 
təntənəl� açılış məras�m� keç�r�ld�. Beləl�klə, “Üç 
dən�z�n əfsanəs�” adlandırılan nəhəng enerj� 

lay�həs� real fəal�yyət sahəs�nə çevr�ld�.
XX  əsr�n nəhəng �xrac marşrutlarından sayı-

lan Bakı-Tb�l�s�-Ceyhan əsas �xrac boru kəmər� 
�lə bağlı əməl�yyatlara “BTC Ko.” ş�rkət� rəhbərl�k 
ed�r. “BTC Ko.” nun səhmdarları: BP (30,1 fa�z), 
SOCAR (25 fa�z), MOL (8,9 fa�z), Ekv�nor (8,71 
fa�z), TPAO (6,53 fa�z), En� (5 fa�z), TotalEnerg�-
es (5 fa�z), İTOÇU (3,4 fa�z), İNPEKS (2,5 fa�z), 
EksonMob�l (2,5 fa�z) və ONGCV�deş (2,36 fa�z) 
ş�rkətlər�d�r.  

Bakı–Tb�l�s�–Ceyhan əsas �xrac boru 
kəmər�n�n ümum� uzunluğu 1768 metr təşk�l 
ed�r. Kəmər�n 443 k�lometr� Azərbaycan, 249 
k�lometr� Gürcüstan, 1076 k�lometr� �sə Türk�yə 
əraz�s�ndən keç�r. BTC xam neft�n Xəzər 
dən�z�ndən Türk�yən�n Ceyhan l�manına, ora-
dan da Aralıq dən�z� vas�təs�lə dünya bazarına 
nəql�n� həyata keç�r�r.  

Xam neft� dünya bazarına çıxaran Bakı–
Tb�l�s�–Ceyhan əsas �xrac boru kəmər� əvvəlk� 
dövrlərdə olduğu k�m�, 2022-c� �ldə də fəal�yyət�n� 
uğurla davam etd�r�b. “BP-Azərbaycan” ş�rkət�n�n 
ötən �l�n nət�cələr�nə da�r hesabatına əsasən, 
konsors�um �şt�rakçıları tərəf�ndən BTC üzrə 
əməl�yyat tədb�rlər�nə 100 m�lyon dollar, əsaslı 
məsrəflər�nə �sə 27 m�lyon dollar xərclən�b. 

İl ərz�ndə BTC vas�təs�lə 30 m�lyon ton 

(təxm�nən 224 m�lyon barel) xam neft və kon-
densat Türk�yən�n Ceyhan şəhər� yaxınlığın-
dakı eyn� adlı term�nala nəql olunub. Xam neft 
və kondensat Türk�yən�n Aralıq dən�z� sah�l�ndə 
yerləşən Ceyhan l�manında 305 tankerə 
yüklənərək dünya bazarına yola salınıb. 

2022-c� �ldə “BTC Ko.” ş�rkət�n�n səhmdarları 
əlamətdar b�r had�sən� qeyd ed�blər. Belə 
k�, mart ayının 23-də Ceyhan l�manından 
Azərbaycan neft�  yüklənm�ş 5000-c� tanker yola 
salınıb. Bütövlükdə �sə, �st�smara ver�ld�y� 2006-
cı �l�n �yun ayından 2022-c� �l�n sonunadək bu 
boru kəmər� vas�təs�lə təqr�bən 531 m�lyon ton-
dan çox (3,99 m�lyard barel) xam neft nəql ed�-
l�b. Həm�n neft həcmlər� Ceyhan l�manında 5244 
tankerə yüklənərək dünya bazarına göndər�l�b. 

Yer� gəlm�şkən, car� �l�n �lk ayında Bakı–Tb�-
l�s�–Ceyhan əsas �xrac boru kəmər�n�n fəal�yyət� 
�lə bağlı növbət� yaddaqalan had�sə baş ver�b. 
Səhmdarlar yanvar ayının 18-də kəmərlə 4 
m�lyard barel neft �xracını bəyan ed�blər. Bu da 
ümumm�ll� l�der Heydər Əl�yev�n adını daşıyan 
Bakı–Tb�l�s�–Ceyhan əsas �xrac boru kəmər�n�n 
uğurlu fəal�yyət�n�n mənt�q� nət�cəs�d�r. 

Hazırda BTC boru kəmər�, əsasən, Xəzər 
dən�z�n Azərbaycan sektorunda yerləşən 
“Azər�-Çıraq-Günəşl�” yataqlar blokundan has�l 
ed�lən xam neft�n və “Şahdən�z” yatağından çı-
xarılan kondensatın nəql�n� həyata keç�r�r. Bun-
dan əlavə, kəmər vas�təs�lə Xəzər�n o tayında 
yerləşən Qazaxıstan və Türkmən�stanın xam 
neft və kondensat həcmlər� də nəql olunur. 

Göründüyü k�m�, ulu öndər�n müəll�f� olduğu 
Bakı–Tb�l�s�–Ceyhan boru kəmər�n�n fəal�yyətə 
başlaması �lə Azərbaycan özünün neft eht�-
yatlarını dünya bazarına şaxələnd�r�lm�ş �xrac 
s�stem� �lə çıxarılmasına na�l olub. Eyn� zaman-
da, bu nəhəng enerj� dəhl�z� ölkəm�z�n tranz�t 
�mkanlarını xeyl� artırıb. Bütövlükdə �sə, əzər 
dən�z� �lə Aralıq dən�z�n� b�rləşd�rən Bakı-Tb�l�s�-
Ceyhan əsas �xrac neft boru kəmər� uzun �llərd�r 
k�, sab�t və davamlı şək�ldə fəal�yyət göstərərək 
ölkəm�z�n �qt�sad� qüdrət�n�n və beynəlxalq nüfu-
zunun artmasına mühüm töhfələr ver�r.

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

Dünya Bankı ilə əməkdaşlıqda yeni mərhələ
İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Dünya Bankının (DB) Cənubi 
Qafqaz üzrə regional direktoru Sebastian Molineus ilə görüşündə 
Azərbaycanın bu beynəlxalq maliyyə qurumu ilə əməkdaşlığının son 
illər ərzində sürətlə inkişaf etdiyini, dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin 
olunması, sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi, investisiya 
artımı və başqa sahələr üzrə birgə layihələr reallaşdırıldığını, analitik 
sənədlər hazırlandığını diqqətə çatdırıb.  

Xatırladaq k�, bankın 
Azərbaycandakı əməl�yyatlarının yen� 
mərhələs� 2015-c� �ldə təsd�qlənən 
və 2016-2020-c� �llər� əhatə edən 
Tərəfdaşlıq Çərç�vəs� Proqramı (CPF) 
�lə tənz�mlən�b. Lak�n bu proqramın 
2020-c� �ldə səmərəl�l�y� nəzərə alı-
naraq onun uzadılması qərara alınıb. 
Bu zaman �k� pr�or�tet �st�qamət də 
təsd�q ed�l�b. Belə k�, adıçək�lən proq-
ramda dövlət sektorunda �darəetmə 
və x�dmətlər�n göstər�lməs�, ölkən�n  
neft-qaz asılılığının azaldılması və 
�nsan kap�talına, f�z�k� �nfrastruktura, 
həmç�n�n daha güclü �nst�tutlara �nves-
t�s�yalar yatırmaq yolu �lə �qt�sad�yyatın 
xar�c� şoklara davamlılığının artırılma-
sı k�m� stratej� hədəflərə cavab verən 
�qt�sad� rəqabətqab�l�yyətl�l�y�n böyük 
əhəm�yyət� önə çək�l�b.  

Yer� gəlm�şkən, 1992-c� �ldən DB-
n�n üzvü olan Azərbaycana bu mal�yyə 
qurumu tərəf�ndən ötən müddətdə 50-
dən çox lay�hə üzrə 4 m�lyard ABŞ dol-
larından çox kred�t ayrılıb. 

DB �nd�yədək respubl�kamızda 
təhs�l və səh�yyə s�stem�n�n yaxşılaş-
dırılması, nəql�yyat və su–kanal�zas�-
ya s�stem�n�n təkm�lləşd�r�lməs�, kənd 
təsərrüfatının, enerj� sektorunun �nk�-
şafı, ətraf müh�t�n, həmç�n�n mədən� 
�rs�n qorunması k�m� b�r sıra sahələrdə 
həyata keç�r�lən lay�hələrə dəstək 
ver�b, neft sektoru üzrə �r� lay�hələr 
hökumətlə b�rgə həyata keç�r�l�b. Ban-
kın fəal�yyət�ndə Azərbaycan üçün stra-
tej� lay�hələrə, o cümlədən, Cənub Qaz 
Dəhl�z� təşəbbüsünə verd�y� dəstək xü-
sus� yer tutub.

Burada onu da xatırladaq k�, 
dövlət�m�z�n başçısı İlham Əl�yev bu 
�l fevralın 3-də Bakıda Cənub Qaz 

Dəhl�z� Məşvərət Şura-
sı çərç�vəs�ndə keç�r�lən 
naz�rlər�n 9-cu və Yaşıl Enerj� 
Məşvərət Şurası çərç�vəs�ndə 
naz�rlər�n 1-c� �claslarındakı 
çıxışında beynəlxalq mal�yyə 
təs�satları �lə bərpaolunan 
enerj� sahəs�ndə əməkdaşlıq 
məsələlər�ndən danışarkən 
b�r sıra mal�yyə təs�satları, o 
cümlədən, DB tərəf�ndən Azərbaycanla 
bərpaolunan enerj� sahəs�ndə də 
məhsuldar əməkdaşlıq yaradılacağına 
əm�nl�y�n� �fadə ed�b.    

Həm�n  �claslar çərç�vəs�ndə 
keç�r�lən “Yaşıl enerj�”: Xəzər dən�z�n�n 
külək enerj�s�n�n Avropa enerj� bazarla-
rına çatdırılması” mövzusunda plenar 
sess�yada  DB-n�n “yaşıl enerj�”yə ke-
ç�d, enerj� keç�d� üzrə �nvest�s�ya və ba-
zar perspekt�vlər�, habelə bərpaolunan 
enerj� sahəs�ndə reallaşdırılan 
lay�hələrlə bağlı təqd�matı d�nlən�l�b.

Qeyd edək k�, DB-n�n Azərbaycan 
�qt�sad�yyatının �nk�şafını obyekt�v 
q�ymətlənd�r�lməs� də da�m d�qqət 
çək�b. Bu nüfuzlu beynəlxalq mal�yyə 
qurumunun hesabatlarında ölkəm�zdə 
stratej� yol xər�tələr�n�n ötən �llər üçün 
nəzərdə tutulan müddəalarının uğurla 
�cra olunduğu, o cümlədən, m�kro, k�-
ç�k və orta sah�bkarlığın meyarlarının 
müntəzəm yen�lənd�y�, “yaşıl dəhl�z”�n 
qaydalarının qəbulu, b�znesə başlama, 
l�senz�ya və �cazələr, yoxlamalar, elekt-
r�k təch�zatı şəbəkələr�nə qoşulma, 
mal�yyə mənbələr�nə çıxış �mkanları-
nın artırılması, əmlakın qeyd�yyatı və 
xar�c� t�carət üzrə �slahatlar aparıldığı, 
həmç�n�n yen� sənaye, aqro və texno-
parklar və sənaye məhəllələr�n�n yara-
dıldığı xüsus� vurğulanıb. 

Bütün bunlarla bərabər, DB-n�n 
hesabatlarında respubl�kamızın ver-
g� və gömrük strukturlarında mühüm 
yen�l�klərə �mza atılması, reallaşdırılan 
�slahatlarda əsas məqsəd�n sah�bkar-
ların verg� yükünün opt�mallaşması, 
verg� bazasının gen�şlənd�r�lməs�, le-
qallaşma, rəqəmsallaşma və verg�-
gömrük adm�n�stras�yası �lə sah�bkar-
ların münas�bətlər�n�n daha da s�v�l 
səv�yyəyə qaldırılması k�m� məsələlər 
də öz �fadəs�n� tapıb.    

DB �lə Azərbaycanın əlaqələr� son 
�llər xeyl� gen�şlən�b. “Azərbaycanda 
məşğulluğa dəstək” lay�həs� üzrə bu 
beynəlxalq mal�yyə qurumu tərəf�ndən 
respubl�kamızda özünüməşğulluq 
proqramının �crası �lə bağlı mühüm 
göstər�c�lər əldə ed�l�b. Belə k�, 2020-
2025-c� �llər� əhatə edən həm�n lay�hə 
22 m�n �şs�z şəxs�n özünüməşğulluq 
proqramı çərç�vəs�ndə k�ç�k a�lə 
təsərrüfatının yaradılması, eləcə də 
məşğulluq x�dmətlər� və proqramlarının 
təkm�lləşd�r�lməs�nə dəstək ver�lməs� 
məqsəd� daşıyıb.  

“Azərbaycanda məşğulluğa dəstək” 
lay�həs� üzrə artıq 8 m�nə yaxın şəxs 
b�znes təl�mlərə cəlb ed�l�b və onlar-
dan 700 nəfərdən çoxu şəh�d a�lələr�n�n 
üzvlər�, həmç�n�n mühar�bə �şt�rakçıları 
olub.  Eyn� zamanda, 2400-dən çox qa-
dın həm�n təl�mlərdə �şt�rak ed�b.

Lay�hə üzrə artıq 
5042 şəxsə müdaf�ə 
etd�klər� b�znes planlara 
uyğun akt�vlər ver�lməklə 
onlar üçün �stehsal və 
x�dmət sahələr� üzrə k�-
ç�k b�zneslər qurulub. 
Hazırda davam edən 
həm�n lay�hədə gənclərə 
də üstünlük ver�l�b və 2,1 
m�ndən çox gənc lay�hə 
üzrə təl�mlərə cəlb olu-
nub.  

Yazıda Azərbaycanın 
DB �lə əlaqələr� barədə 
də bəz� məqamları vur-
ğulamaq �stərd�k. Belə 
k�, ölkəm�z 1992-c� �ldən 
DB Qrupunun üzvü olsa 

da, əməl� şək�ldə əməkdaşlıq 1995-c� 
�ldən başlayıb. 

DB �lə Azərbaycanın uzunmüddətl� 
və davamlı əməkdaşlığının əsası 
ümumm�ll� l�der Heydər Əl�yev 
tərəf�ndən qoyulub. Ulu öndər�m�z�n 
rəhbərl�y� �lə l�beral bazar �qt�sad�y-
yatının seç�lməs� bu mal�yyə qurumu 
tərəf�ndən dəstəklən�b. Struktur �slahat-
larının dər�nləşd�r�lməs�, sos�al-�qt�sad� 
�nfrastrukturun bərpası və �nk�şafı, yox-
sulluğun azaldılması və d�gər sahələr 
Azərbaycanın DB �lə əməkdaşlığının 
başlıca �st�qamətlər� olub. 

Hazırda Azərbaycan dünyada �n-
san �nk�şafı �ndeks�nə görə öndə gedən 
ölkələrdən b�r�d�r. B�znes müh�t�nə 
gəld�kdə �sə, Azərbaycan dövlət�m�z�n 
başçısının rəhbərl�y� �lə aparılan �qt�-
sad� �slahatlar nət�cəs�ndə Avropa və 
Mərkəz� As�ya reg�onunda 3 ən �sla-
hatçı ölkədən b�r� olub və fakt�k� olaraq 
b�znes müh�t�n�n yaxşılaşdırılması res-
publ�kada sah�bkarlığın �nk�şafına təkan 
ver�b. 

Azərbaycan �qt�sad�yyatının 
rəqabət qab�l�yyət� dünyada 140 ölkə 
arasında 35-c� yerdə q�ymətlənd�r�l�r k�, 
bu da b�lavas�tə dövlət�m�z�n başçısı-
nın apardığı �qt�sad� s�yasət�n mənt�q� 
nət�cəs�d�r.

TRACECA daşımaları asanlaşdırılır
Avropa-Qafqaz-Asiya Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi (TRACECA)  Hökumətlərarası 
Komissiyasının Tbilisi şəhərində keçirilən 16-cı illik toplantısında bu nəqliyyat dəhlizinin 
inkişafı ilə bağlı bir sıra məsələlər müzakirə edilib. 

Tədb�rdə TRACECA boyunca mul-
t�modal nəql�yyatın �nk�şafı, dəhl�z�n 
rəqəmsallaşdırılması, sərhəd-keç�d prosedur-
larının asanlaşdırılması, beynəlxalq avtomob�l 
nəql�yyatı üzrə �cazə s�stemlər�, habelə �nfrast-
rukturun �nk�şafına yönəlm�ş d�gər məsələlər 
ətrafında f�k�r mübad�ləs� aparılıb.    

Toplantıda �şt�rak edən rəqəmsal �nk�şaf və 
nəql�yyat naz�r�n�n müav�n� Rəhman Hümmətov 
çıxış edərək Azərbaycanda dayanıqlı nəql�yyat 
və tranz�t dəhl�zlər�n�n �nk�şafı üzrə görülən 
�şlər, həyata keç�r�lən lay�hələr, eləcə də �şğal-
dan azad ed�lm�ş əraz�lərdə aparılan bərpa-
quruculuq �şlər� haqqında danışıb. Naz�r müav�n� 
daha sonra Orta Dəhl�z üzrə tranz�t potens�alı-
nın gen�şlənd�r�lməs�nə mühüm təs�r göstərə və 
reg�onun nəql�yyat-kommun�kas�ya xər�təs�ndə 

stratej� dəy�ş�kl�klərə səbəb ola b�ləcək Zəngəzur 
dəhl�z� barədə ətraflı məlumat ver�b.
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Azərbaycan diasporu: “Türkiyə, səninləyik!”
Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsindən qəzetimizə göndərilən məlumatda 

bildirilir ki, xaricdəki Azərbaycan diaspor təşkilatları da xalqımızın qardaş 
yardımı aksiyasına qoşularaq zəlzələdən zərərçəkənlərə kömək üçün səfərbər 
olunub.

Türk�yə
Türk�yədə zəlzələ baş verən �lk 

gündən et�barən bu ölkədə fəal�yyət 
göstərən Azərbaycan d�aspor təşk�latları 
zərərçəkənlərə yardım kampan�ya-
larında fəal �şt�rak ed�rlər. Türk�yə–
Azərbaycan Dərnəklər� Federas�ya-
sı (TADEF) 100 m�n TL nağd vəsa�t� 
zərərçəkənlərə yardım fonduna kö-
çürüb. Türk�yə–Azərbaycan Dost-
luq, Əməkdaşlıq və Həmrəyl�k Fon-
du nəzd�ndək� Azərbaycan Ev� �sə 
Azərbaycandan, Türk�yədən və Avropa 
ölkələr�ndən toplanan 2 yük maşını hu-
man�tar yardımı zəlzələ bölgəs�nə çatdı-
rıb.

Ankarada fəal�yyət göstərən Azaflı 
Sos�al Yardım və Mədən�yyət Dərnəy�, 
“Azaflı” Hüquq və Konsalt�nq ş�rkət� 
zəlzələ bölgəs�nə 450 m�n TL dəyər�ndə 
1 T R human�tar yardımı və 6 çadır 
göndər�b. Eyn� zamanda 30 nəfərl�k 3 kö-
nüllü axtarış-x�lastemə qrupu yaradılıb. 
Bu qrup tərəf�ndən zəlzələ bölgəs�ndə 
20 nəfər sağ çıxarılıb, 50-dən çox şəxs�n 
�sə mey�t� tapılaraq a�d�yyət� üzrə təhv�l 
ver�l�b.

İstanbulda azərbaycanlı Elşən 
Rəsulovun rəhbərl�k etd�y� “ARS” və 
“Un�xpadel” �dman təs�satları və qurğu-

ları ş�rkət� 1,7 m�lyon TL dəyər�ndə 3 T R 
�çməl� suyu və 2 T R human�tar yardımı 
zəlzələ bölgəs�nə göndər�b. X�lasetmə 
�şlər�ndə �st�fadə olunmaq üçün 3 ekska-
vator, 1 ədəd qreyder və 2 yükqaldırıcını 
�carəyə götürüb. Ş�rkət�n Adıyamanda-
kı fabr�k�ndə 500 nəfər zərərçəkən�n 
yerləşd�r�lməs� təm�n olunub.

Esk�şeh�r Azərbaycanlılar Dərnəy� 
tərəf�ndən 30 m�n  TL dəyər�ndə uşaq 
bezlər�, �st� gey�m, yataq, 40 cüt ayaq-
qabı, quru yeməklər, uşaq yeməklər� və 
uşaq paltarlarından �barət mallar topla-

naraq zəlzələ bölgəs�nə yola salınıb. 
Man�sa Azərbaycan Kültür və 

Həmrəyl�k Dərnəy� zərərçəkənlərə yar-
dım fonduna 3 m�n TL köçürüb, zəlzələ 
bölgəs�nə 60 m�n TL dəyər�ndə huma-

n�tar yük göndər�b. İzm�rdə fəal�yyət 
göstərən Çağdaş Azərbaycan Kültür 
Dərnəy� AFAD-ın hesabına 100 m�n TL 
vəsa�t köçürüb.

İğdır–Azərbaycan D�l, Tar�x və Kültür 
B�rl�y�n� Yaşatma və Dəstəkləmə Dərnəy� 
Azərbaycan Kültür Ev� zərərçəkənlərə 
yardım fonduna 10 m�n TL vəsa�t köçürüb, 
zəlzələ bölgəs�nə 300 m�n TL dəyər�ndə 
1000 ədəd yataq örtüyü göndər�b. İğdır 
Vəqf� �sə 2700 manat, 30 m�n TL mad-
d� vəsa�t� AFAD-ın İğdır şöbəs�n�n bank 
hesabına köçürüb, 1000 ədəd palto və 

1000 ədəd çəkmədən �barət human�tar 
yardımı zəlzələ bölgəs�nə göndər�lmək 
üçün Ankara Böyükşəhər Bələd�yyəs�nə 
təhv�l ver�b.

Hatay Azərbaycan Ev� Osman�yə 
şəhər�ndə zəlzələdən zərər çəkm�ş 5 
azərbaycanlı a�ləyə gündəl�k zərur� eht�-
yaclarının qarşılanması üçün human�tar 
yardım göndər�b.

İstanbulda fəal�yyət göstərən İnsan 
Haqları, Təhs�l, Mədən�yyət və Həmrəyl�k 
Dərnəy� zərərçəkənlərə yardım fonduna 
1000 ABŞ dolları vəsa�t köçürüb, 3 m�n 
ABŞ dolları dəyər�ndə �st� gey�m, ərzaq, 
g�g�yena və t�bb� ləvaz�matları zəlzələ 
bölgəs�nə göndər�b.

Ankarada fəal�yyət göstərən Təbr�z 
Araşdırmaları İnst�tutu, eləcə də Güney 
Azərbaycan və Qaşqay türklər� 20 m�n TL 
dəyər�ndə olan ərzaq, �st� gey�m, dərman 
və t�bb� ləvaz�matları zəlzələn�n ep�sentr� 
olan Kahramanmaraş v�layət�nə yollayıb.

Avropa
Avropa ölkələr�ndə fəal�yyət 

göstərən Azərbaycan d�aspor təşk�latları 
Türk�yədə baş verən dəhşətl� zəlzələ �lə 
əlaqədar yardım kampan�yasına başla-
yıb.

Müvaf�q yardım fondlarına �ş adamı 
Nər�man Rust Alman–Azərbaycan Dost-
luq Cəm�yyət� adından 10 m�n avro, N�-
derlandın Rotterdam şəhər�ndə fəal�yyət 
göstərən “Qarabağ” İdman Klubu 3 m�n 
avro, Ben�lüks Azərbaycanlıları Konqres� 
1000 avro, Polşanın paytaxtı Varşava-

da yaşayan həmvətənlər�m�z 500 avro 
vəsa�t köçürüb. Bundan başqa, yüzlərlə 
həmvətən�m�z fərd� qaydada zəlzələdən 
zərərçəkənlərə yardım fondlarına pul 
vəsa�tlər� köçürüb, eləcə də �st� gey�m, 
elektr�k qızdırıcıları, yataq dəstlər�, uşaq 
yeməklər� və sa�r əşyalarla dolu yük ma-
şınları göndər�l�b.

Eston�yada fəal�yyət göstərən 
Azərbaycan Ev� Türk�yən�n cənub-
şərq�ndə baş verm�ş dəhşətl� zəlzələ 
�lə bağlı Türk-Eston Dostluq Mərkəz� və 
Türk�yən�n bu ölkədək� səf�rl�y� tərəf�ndən 
başlanan “Türk�yə, sən�nləy�k!” yardım 
kampan�yasına qoşulub.  İlk human�-
tar yardım Türk�yə Hava Yolları (THY) 
vas�təs�lə qardaş ölkəyə göndər�l�b. 
Gələn həftə �sə �k�nc� human�tar yardım 
Türk�yəyə yola salınacaq.

Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə 
fəal�yyət göstərən Azərbaycan Ev�ndə 
yaradılmış operat�v qərargahda toplanan 
yardımlar sonra Türk�yən�n Macarıstan-
dakı səf�rl�y�nə çatdırılır.

F�nland�yada fəal�yyət göstərən 

Azər-Türk Gənclər Təşk�latı, İsveç- 
Azərbaycan Mədən�yyət Dərnəy� (SAF), 
L�tvanın paytaxtı V�lnüsdə yaşayan soy-
daşlarımız, eləcə də Azərbaycan D�as-
por Gənclər� Şəbəkəs�n�n üzvlər� Sul�dd�n 
Bağırov (Polşa) və Şəf�qə Qasımzadə 
(F�nland�ya) topladıqları paltar, ayaqqa-
bı, q�da məhsulları, dərman və g�g�yen�k 
vas�tələr� zəlzələ bölgəs�nə göndər�lmək 
üçün bu Türk�yən�n ölkədək� səf�rl�klər�nə 
təhv�l ver�blər.

Bəz� soydaşlarımız �sə yaşadıq-
ları şəhərlərdə şəxs� avtomob�llər� �lə 
Türk�yəyə yardım etmək �stəyən �nsanla-
rın evlər�nə gedərək müvaf�q yardımları 
alıb və qardaş ölkən�n konsulluqlarına 
çatdırıb.

Qeyd edək k�, bu rəqəmlər 6–10 fev-
ral tar�xlər�n� əhatə ed�r.

“Xalq qəzet�”, A RTA   
və D�asporla İş üzrə Dövlət 

om�təs�n�n mater�alları əsasında 
hazırlanıb

Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə  
Türkiyəyə daha bir təyyarə göndərilib

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

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

Heydər Əl�yev Fondunun 
nümayəndəs� Aydan Məhərrəml� hava 
l�manında jurnal�stlərə müsah�bəs�ndə 
dey�b k�, Heydər Əl�yev Fondu, 
“AzərEnerj�” ASC və “Azər�şıq” ASC-n�n 
dəstəy� �lə göndər�lən yardım fevralın 

11-də zəlzələ bölgəs�nə çatdırılacaq. Türk�yədə 
havanın çox soyuq olduğunu və buna görə �n-
sanların qızdırıcı c�hazlara eht�yacı yarandığını 
nəzərə alaraq, budəfək� human�tar yardımda 
�çər�s�ndə qızdırıcı olan çadırlar, �st�l�k rad�a-
torları, generatorlar da göndər�l�b. X�lasetmə 
�şlər�nə dəstək olmaq məqsəd�lə d�gər zərur� 

avadanlıqlar da göndər�lən yardıma dax�ld�r.
Xatırladaq k�, Azərbaycanın b�r�nc� xanımı, 

Heydər Əl�yev Fondunun prez�dent� Mehr�ban 
Əl�yevanın göstər�ş�nə əsasən, fevralın 9-da 
Türk�yəyə Heydər Əl�yev Fondunun �lk human�-
tar yardım təyyarəs� göndər�l�b. Fondun qardaş 
ölkəyə ezam olunan əməkdaşları zəlzələdən 
zərər çəkm�ş şəxslər üçün müxtəl�f dərman 
preparatları, t�bb� ləvaz�mat və avadanlıqlar, �st� 
gey�mlər çatdırıblar.

Həmç�n�n qeyd edək k�, Türk�yən�n 
ölkəm�zdək� səf�rl�y�n�n zəlzələ bölgəs�nə 
yardım göstər�lməs� məqsəd�lə Azərbaycan 
vətəndaşlarına çağırışına qoşulan Heydər 
Əl�yev Fondunun “Reg�onal İnk�şaf” İct�ma� 
B�rl�y� fevralın 8-dən human�tar kampan�ya-
ya start ver�b. Bu kampan�ya çərç�vəs�ndə 
vətəndaşlardan toplanan human�tar yardımlar 
da Heydər Əl�yev Fondunun dəstəy� �lə zəlzələ 
bölgəs�nə çatdırılır.

Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin növbəti humanitar yardımı dünən gecə təyyarə ilə qardaş 
ölkəyə yola salınıb. Təyyarədə 240 ədəd çadırdan ibarət humanitar yardım 
aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Prez�dent İlham Əl�yev�n tapşırı-
ğına əsasən zərər çəkənlərə dəstək 
məqsəd�lə SOCAR tərəf�ndən mü-
vaf�q tədb�rlər həyata keç�r�l�r. B�r 
neçə �st�qamət üzrə �cra ed�lən 
tədb�rlərə zəlzələdən zərər görən 
Hatay, Adıyaman, Qaz�antep, Kah-
ramanmaraş və Şanlıurfa k�m� 
şəhərlərdə fas�ləs�z olaraq bütün 
təc�l� yardım, yanğınsöndürmə və 
d�gər x�lasetmə maşınlarına pul-
suz benz�n və d�zel təch�zatı, o 
cümlədən, zəlzələ bölgəs�ndən 
373 Azərbaycan vətəndaşının 
təxl�yəs�nə dəstək göstər�lməs�, 
zərər çəkən həmkarlarımız və onla-
rın yaxınlarının zərur� eht�yaclarının 
təm�n ed�lməs�, habelə Türk�yə Da-
x�l� İşlər Naz�rl�y�n�n Təb�� Fəlakət və 
Fövqəladə Hallar Agentl�y� (AFAD) 
və AHBAP xeyr�yyə cəm�yyət�nə b�r-
başa �anələr�n göndər�lməs�, paltar, 
su, q�da məhsulları, uşaq bezlər�, 

çadır, generator, dərman preparatla-
rı k�m� təc�l� eht�yacların qarşılanma-
sı dax�ld�r.

  
Molekulyar B�olog�ya və B�o-

texnolog�yalar İnst�tutunun (MBBİ) 
kollekt�v� Türk�yədə təb�� fəlakətdən 
zərərçəkənlərə yardım kampan�ya-
sına qoşulub. K�ş�, qadın və uşaqlar 
üçün �st� gey�mlər müvaf�q toplama 
məntəqəs�nə çatdırılıb. Bundan 
əlavə, zəlzələdən zərərçəkən 

a�lələrə MBBİ-n�n əməkdaşları 
tərəf�ndən �lk�n olaraq toplanan 1100 
manat məbləğ�ndə madd� yardım 
göstər�l�b.

  
Azərbaycan Könüllü Təşk�latları 

İtt�faqının təşk�latçılığı �lə “ASAN 
Könüllülər�”, “Gənc Könüllülər”, “BİR 
Könüllü”, “Aqrar İnk�şaf Könüllülər�”, 
“Naxçıvan Könüllülər�”, “Böyük Qa-

yıdış” könüllülər� və “Ekokönüllülər” 
təşk�latlarının üzvlər� arasından 
daha təcrübəl� və çət�n şəra�tdə 
fəal�yyət göstərməyə hazır olan 
gənclər müəyyən ed�lərək, �lk�n 
təl�matlandırma keçd�kdən son-
ra türk�yəl� həmkarlarına dəstək 
vermək üçün qardaş ölkəyə yola 
düşüblər.

  
Tərtərl�lər də Türk�yədə baş 

verm�ş zəlzələdən z�yan çəkm�ş 
bölgələrə yardım aks�yasına qoşu-
lublar. Rayonda fəal�yyət göstərən  
“Vək�loğlu” MMC, ayrı-ayrı �ş adam-
ları, şəh�d anaları, qaz�lər, müxtəl�f 
təbəqələrdən olan �nsanlar zəlzələ 
baş verm�ş bolgəyə qış paltarları, 
yataq, yorğan, döşək dəstlər�, zərur� 
g�gen�k vas�tələr və ərzaq yardım-
ları  toplayıblar. Toplanan yardımlar 
bu gün xüsus� ayrılmış nəql�yyat 
vas�təs� �lə Tərtərdən Gəncə 
şəhər�ndə yerləşən Türk�yə Konsul-
luğuna yola salınıb.

  
Qardaş Türk�yədə baş ver-

m�ş dəhşətl� zəlzələ nət�cəs�ndə 
zərərçəkənlərə göstər�lən human�-
tar yardım kampan�yasına Balakən, 
Beyləqan və Zərdab rayonları da 
qoşulub.

Dünən rayon �cra hak�m�yyətlər� 
tərəf�ndən göndər�lən human�tar 
yardımlar Gəncə şəhər�ndə təy�n 
olunmuş məntəqəyə təhv�l ver�l�b.

  
Türk�yədə baş verm�ş güclü 

zəlzələn�n fəsadlarının aradan qal-
dırılmasına dəstək məqsəd�lə Dövlət 

Sərhəd X�dmət� (DSX) növbət� hu-
man�tar yardımı qardaş ölkəyə yola 
salınıb.

DSX-yə məxsus 2 T R vas�təs�lə 
zəlzələdən zərərçəkm�şlər üçün yola 
salınan növbət� human�tar yardıma 
xüsus� hərb� qış çadırı, yarımyun 
ədyal, yataq k�səs� (qış şəra�t� üçün), 
yarımyun corab, yarımyun əlcək, ya-
rımyun köynək, qış termal alt palta-
rı, odun sobası (bütün ləvaz�matları 
�lə), �çməl� “Sərhədç�” suyu (5 l�trl�k 
qablaşdırmalarda) dax�ld�r.

DSX-yə məxsus d�gər yardım 
9 yük avtomob�l�ndən �barət olub. 
Budəfək� yardıma 1015 çadır, 240 
qızdırıcı və d�gər vas�tələr dax�ld�r.

  
Zəlzələ bölgəs�ndə axtarış-

x�lasetmə əməl�yyatlarına, xəsarət 
alan �nsanların öz sağlamlıqla-
rına qovuşması üçün görülən 
�şlərə dəstək ver�lməs�, görülən 
təx�rəsalınmaz �şlərə kömək üçün 
“Crystal Group of Compan�es” a�ləs� 
adından Türk�yə Respubl�kası Dax�l� 
İşlər Naz�rl�y�n�n “Afet ve Ac�l Durum 
Yönet�m� Başkanlığı” – AFAD-a 200 
m�n türk l�rəs� �anə ed�l�b.

  
Ç�ndə yaşayan və təhs�l alan 

azərbaycanlılar bu ölkədək� Türk�yə 
vətəndaşları �lə b�rgə yardım kam-
pan�yasına başlayıblar. Kampan�-
ya çərç�vəs�ndə zəlzələ bölgəs�ndə 
zərərçəkənlər�n yerləşd�r�lməs� 
üçün �lk�n mərhələdə çadırlar alına-
raq, Türk�yəyə yola salınıb. Növbət� 
mərhələdə d�gər lazım� əşyalar qar-
daş ölkəyə göndər�ləcək.

Hər yardım  
bir can xilasıdır

Xarici ölkələrdəki səfirliklərimizdən 
aldığımız xəbərlərdə bildirilir ki, türk 
və ərəb dövlətləri də  Türkiyəyə yardım 
kampaniyasına öz töhfələrini verir.

aza ıstan
Bu ölkən�n İnformas�ya və İct�ma� 

İnk�şaf Naz�rl�y�n�n koord�nas�yası 
�lə fəal�yyət göstərən m�ll� könüllülər 
şəbəkəs� human�tar yardım toplanıl-
masına başlayıb. Qazaxıstanlılar yar-
dım qəbulu üzrə məntəqəyə yorğan, 
yataq dəstlər�, termoslar, əl fənərlər�, 
şəxs� g�g�yena ləvaz�matları, qış pal-
tarları və s. gət�r�rlər. Onlar, həmç�n�n 
Türk�yəyə qəd�m qazax çadırları – 100 
ədəd yurt göndərəcəklər. Yardımların 
təşk�latçısı Nurbek Bekbay b�ld�r�b k�, 
yığılan 20 m�lyon tenqe vəsa�tlə 45 
yurt və mə�şət əşyaları alınıb. Onun 
sözlər�nə görə, Qazaxıstan sah�bkar-

ları da yardıma qoşularaq 50-dən çox 
yurt alıblar.

zbək�stan
Daşkənd şəhər�ndək� “Texno-

park” kompleks�ndə qardaş ölkəyə 
göndərmək üçün human�tar yardım 
toplanılır. Kömək etmək �stəyənlər 
�st� gey�m, un, şəkər, yağ, uşaq 
yeməy� və bez�, g�g�yena məhsulları, 
�s�tmə c�hazları, elektr�k generatorla-
rı və s. gət�r�rlər. Özbək qadın Moh�-
ra Sultanovanın təşəbbüsü xüsus�lə 
d�qqətəlay�qd�r. O, Türk�yən�n zəlzələ 
zonasına göndərmək üçün 100-dən 
çox çapan (özbək m�ll� gey�m�) hazırla-
yıb. M.Sultanova qeyd ed�b k�, çapan 

xüsus� məna daşıyır və bugünlərdə 
Türk�yə xalqının eht�yac duyduğu qay-
ğı və müdaf�ən�n rəmz�d�r.

ır ızıstan
Bu ölkən�n Türk�yə səf�rl�y�n�n 

əraz�s�ndə zəlzələdən zərərçəkənlərə 
human�tar yardımların qəbulu 
məntəqəs� açılıb. Qırğızıstanın  
Fövqəladə Hallar Naz�rl�y� türk�yəl� d�p-
lomatlarla b�rl�kdə human�tar yardımla-
rın təc�l� göndər�lməs� proses�n�n təşk�l� 
məqsəd�lə respubl�kanın bütün �r� 
şəhərlər�ndə xüsus� məntəqələr yara-
dıb. Qırğızıstan Dax�l� İşlər Naz�rl�y� də 
səf�rl�y�n əraz�s�ndə fəal�yyət göstərən 
toplama məntəqəs�nə 3 ton human�tar 
yardım göndər�b.     

ə d�yyə Ərəb�stanı
Ölkə Kralı Salman b�n Əbdüləz�z�n 

göstər�ş�nə əsasən, krallığın Kral Xal�d 
Beynəlxalq Aeroportundan Türk�yədə 
zəlzələdən zərərçəkənlərə human�tar 
yardım daşıyan 6 yük təyyarəs� yola 
salınıb.

Növbət� 6-cı təyyarəyə yüklənən 
98 ton human�tar yardıma ərzaq 
məhsulları, çadırlar, t�bb� ləvaz�mat, 
dərman preparatları və s. dax�ld�r. 
Ümum�l�kdə, Səud�yyə Ərəb�stanının 
Kral Salman Human�tar Yardım və 
Bərpa Mərkəz� Türk�yəyə 500 ton-
dan artıq yardım göndər�b. Mərkəz, 
həmç�n�n Sur�yada zəlzələdən zərər 
çəkənlərə də human�tar yardım 
göstər�b.

İslam ölkələrinin qardaşlıq köməyi

Mərhəmət və təsəllinin nicatverici gücü

Qardaşlar arasında təşəkkürə ehtiyac yoxdur
Fevralın 11-də xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Türkiyə Respublikasının böyük 

insan tələfatı və dağıntılara səbəb olan zəlzələ nəticəsində zərər çəkmiş Kahramanmaraş 
şəhərinə səfər edib. Nazir Ceyhun Bayramovu hava limanında Türkiyənin xarici işlər naziri 
Mövlud Çavuşoğlu qarşılayıb.

Azərbaycan Xar�c� İşlər Naz�rl�y�n�n 
Mətbuat x�dmət� �darəs�ndən b�ld�r�l�b k�, səfər 
çərç�vəs�ndə Ceyhun Bayramov Türk�yə Res-
publ�kasının Fövqəladə Halların İdarə Olun-
ması Agentl�y�n�n (AFAD) Mərkəz�n�, Dax�l� İşlər 
Naz�rl�y�n�n Kahramanmaraş Bölgə Mərkəz�n�, 
Azərbaycan Respubl�kasının Fövqəladə Hallar 
Naz�rl�y�n�n (FHN) çev�k x�lasetmə qüvvələr�n�n 
bazasını və x�lased�c�lər�m�z�n fəal�yyət 
göstərd�y� sahən�, o cümlədən Azərbaycan 
tərəf�ndən zəlzələ zonasına göndər�lm�ş səhra 
xəstəxanasını z�yarət ed�b, mətbuat konfran-
sında med�a nümayəndələr�n�n suallarını ca-
vablandırıb.

AFAD Mərkəz�n� və Dax�l� İşlər Naz�rl�y�n�n 
Kahramanmaraş Bölgə Mərkəz�n� z�yarət edən 
naz�r zəlzələ bölgəs�ndə dağıntılar altında 
qalmış vətəndaşların x�las ed�lməs�, təxl�yəs�, 
həmç�n�n təb�� fəlakət�n nət�cələr�n�n aradan 
qaldırılması �st�qamət�ndə AFAD tərəf�ndən 
görülən gen�şm�qyaslı �şlərlə tanış olub. 

Ceyhun Bayramov həmkarı Mövlud Ça-
vuşoğlu və Türk�yən�n dax�l� �şlər naz�r� Süley-
man Soylunun �şt�rak etd�klər� tədb�rdə çıxış 
edərək Türk�yə dövlət�nə və xalqına başsağlığı 
d�ləklər�n� çatdırıb. Azərbaycanın da�m qardaş 
Türk�yən�n yanında olduğunu qeyd edən naz�r 
fəlakət�n �lk günündən Prez�dent İlham Əl�yev�n 

tapşırığına əsasən ölkəm�z tərəf�ndən həyata 
keç�r�lən dəstək tədb�rlər� barədə məlumat ver�b.

Sonra Ceyhun Bayramov Türk�yədə 
baş verm�ş zəlzələn�n nət�cələr�n�n aradan 
qaldırılması, habelə dağıntılar altında qal-
mış vətəndaşların x�las ed�lməs� məqsəd�lə 
fəal�yyət göstərən FHN-�n çev�k x�lasetmə 
qüvvələr�n�n bazasını, o cümlədən onların ça-
lışdıqları əraz�n� z�yarət ed�b. Axtarış-x�lasetmə 
əməl�yyatlarını fas�ləs�z şək�ldə davam etd�rən 
x�lased�c�lər�m�z�n fəal�yyət�, �nd�yədək görülən 
�şlər�n nət�cələr� �lə tanış olan naz�r zəlzələdən 
zərər çəkm�ş şəxslər�n həyatının x�las olunması 
�st�qamət�ndə fədakar fəal�yyətlər�nə görə onla-
ra təşəkkür ed�b.

Türk�yədə baş verm�ş zəlzələdə xəsarət 
alan şəxslərə zərur� t�bb� x�dmətlər�n 
göstər�lməs�nə dəstək məqsəd�lə Azərbaycan 
tərəf�ndən göndər�lm�ş səhra xəstəxanasını 
z�yarət edən naz�r bütün lazım� avadanlıq və 
dərman vas�tələr� �lə tam təch�z olunmuş bu 
xəstəxanada fəal�yyət göstərən hək�mlər�m�z 
�lə görüşüb. Hək�mlər�m�z�n fəal�yyət� �lə 
tanış olan Ceyhun Bayramov onlara bu 
məsul�yyətl� �şlər�ndə göstərd�klər� səylərə görə 
m�nnətdarlığını b�ld�r�b.

Qəzənfər QAS MO , “Xalq qəzet�”



Qardaş Türkiyə, sonadək səninləyik!

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin rəhbərliyi qardaş 
Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyini ziyarət edib. 
Səfirliyin önündə zəlzələdə həlak olmuş insanların əziz 
xatirəsinə ehiram olaraq gül dəstələri qoyulub. Sonra 
yazıçılar Türkiyənin fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 
cənab Cahit Bağcı ilə görüşərək,  qardaş ölkədə baş 
vermiş təbii fəlakətlə bağlı başsağlığı veriliblər. Səfir 
Yazıçılar Birliyinin rəhbərliyinə təşəkkür edərək, bu çətin 
və ağır günlərdə, Azərbaycan xalqının böyük dəstək 
nümayiş etdirdiyini bildirib.  

Daha sonra Azərbaycan Yazıçılar B�rl�y�n�n sədr�, Xalq 
yazıçısı Anar matəm k�tabına ürək sözlər�n� yazıb: “Qardaş 
Türk�yən�n, canımız Türk�yən�n başına gəlm�ş bu müs�bətdən 
sarsıldıq. Bu Türk�yəm�zlə bərabər, Azərbaycanın da bağrı-
na amansız təb�ət tərəf�ndən saplanmış bıçaqdır. Türk�yən�n 
dərd� b�z�m dərd�m�z, Türk�yən�n yaraları b�z�m yaralarımızdır. 
Zəfərdə b�r yerdə olduğumuz k�m�, kədərdə də b�r yerdəy�k.

Azərbaycan Yazıçılar B�rl�y� adından, bütün yazıçılarımız 
adından Türk xalqına, sayın Cümhur başqanı Rəcəb Tayy�b 
Ərdoğana dər�n hüznlə başsağlığı ver�r�k. Əl�m�zdən gələn 
madd� və mənəv� yardıma hazırıq. Yaralılara şəfa d�ləy�r�k.

Hamımızın başı sağ olsun!”

“Türkiyənin yaraları 
bizim yaralarımızdır”

Döst ölkə bu ağır sınağa da mətanətlə sinə gərir
Zəlzələ qurbanlarının xatirəsini anmaq üçün insanlar Türkiyənin Azərbaycandakı 
səfirliyinin qarşısına gəlməkdə davam edirlər. Qardaş ölkədə yaşanan dəhşətli 
fəlakətin yaratdığı ağrı-acı insanların simasına çöküb. 

Əllər�ndə al qızılgüllər, qərənf�llər, 
Azərbaycan və Türk�yə bayraqlarını tut-
muş məktəbl� uşaqlar gözlər� alacalanmış 
halda səf�rl�y�n qarşısındakı matəm əkl�llər� 
�lə yanaşı, körpə oyuncaqlarına da kədərlə 
nəzər yet�r�rlər. 

Kövrəltməmək üçün onlarla danışma-
maq qərarına gəl�rəm. Lal sükutu balaca 
b�r qızın “Bəs bu oyuncaqları Türk�yədə 
uşaqlara k�m verəcək”, – sualına d�gər�n�n 
“Bu oyuncaqları artıq dünyada olmayan 
uşaqlar üçün gət�r�blər”, – cavabı pozur. 
Ağır kədər yen�dən sükut yaradır. Qəml�-
qüssəl� anım saatları kədərl� notlarla da-
vam ed�r.

Zəlzələ qurbanlarının xat�rəs�n� anma-
ğa gəlm�ş akadem�k Südeyf İmamver-
d�yev Türk�yədə baş verən və dəhşətl� 
fac�əyə yol açan fəlakətdən böyük sarsıntı 
keç�rd�y�n� dey�r: “Hamını b�r sual düşün-
dür. Qardaş xalq üçün nə edə b�lər�k. Necə 
kömək edək, hansı yardımı göstərək? 

Bu ağır fəlakət�n nət�cələr�n�n ara-
dan qaldırılması üçün Azərbaycan Prez�-
dent� İlham Əl�yev�n tapşırığı �lə axtarış-

x�lasetmə əməl�yyatlarına ölkəm�z böyük 
kömək göstər�r. Qardaş ölkəyə Heydər 
Əl�yev Fondunun dəstəy� �lə dərman pre-
paratlarının, avadanlıq və ləvaz�matların, 
eləcə də �st� gey�m, çadır dəstlər� və d�gər 
yardımların göndər�lməs� davam ed�r. 

Təəssüf k�, Türk�yədə vəz�yyət ağır 
olaraq qalır. Fəlakət qurbanlarının sayı 
getd�kcə artır. Onların bu böyük dərd�nə 
şər�k�k. Sonacan onlara dəstək verməyə 
hazırıq. Hamımız öz rəhbər�m�zlə b�rl�kdə 
türk�yəl� bacı-qardaşlarımızın, onların öv-
ladlarının yanındayıq”. 

Türk Ağsaqqalları arasında 
Əlaqələr�n İnk�şafı İct�ma� B�rl�y�n�n 
sədr müav�n� Şərafət Şəfa ağır qardaş 
dərd�n�n qədd�m�z� əyd�y�n� b�ld�r�r. 

“Tezl�klə Türk�yəm�z�n bu bəladan, 
fəlakətdən qurtulmasını d�ləy�r�k. Qardaş 
dərd� ağırdır, qədd�m�z əy�l�b. Hər səhər� 
Türk�yən�n dərd� �lə açırıq. Bu gün ahıl 
�nsanların da nəyə güclər� çatırsa dəstək 
göstər�r. Yardımlarımızı əs�rgəm�r�k. 
Zəlzələ qurbanlarının xat�rəs�n� böyük 
kədərlə anırıq. Azərbaycan xalqı bu ağrı-
acını heç zaman unutmayacaq”, – deyə 
əlavə ed�r. 

Qardaş Türk�yədə baş verm�ş qan don-
duran fəlakət�n �nsanların qəlb�nə ağır b�r 
yük k�m� çökdüyünü deyən “Cəm�yyət�n 
və med�anın �nk�şafı” İct�ma� B�rl�y�n�n 
sədr� Lalə Azərtaş qeyd ed�r k�, xalqları-
mız həm�şə olduğu k�m�, bu ağır gündə də 
b�rl�k nümay�ş etd�r�rlər: “Canımız, qanı-
mızla bu fac�ən� yaşayırıq. Çoxsaylı �nsan 
�tk�s� ürəy�m�zə dağ çək�r. Bu müs�bət �n-

sanların qəlb�nə ağır yük k�m� çöküb. Xal-
qımız ötən günlər ərz�ndə əl�ndən gələn 
dəstəy� göstər�r. Əm�n�k k�, xalqlarımız 
bu bəlanın, müs�bət�n öhdəs�ndən b�rgə 
gələcəklər. B�rl�y�m�z əbəd�d�r”. 

Zəlzələ qurbanlarının xat�rəs�n� anan-
ların arasında şuşalı Lalə Məmmədova 
da var. “İllər əvvəl – b�r�nc� Qarabağ 
mühar�bəs�ndə Azərbaycan xalqının da 
ağır �tk�lər� oldu, günahsız �nsanlar öldü-
rüldü, evlər�m�z dağıdıldı, soyuqda-şax-
tada evs�z-eş�ks�z qaldıq. Bu ağrı-acının 
nə olduğunu çox yaxşı başa düşürük”, 
– dey�r Lalə xanım. Əlavə ed�r k�, torpaq-
larımızın azadlığı uğrunda gedən Vətən 
mühar�bəs�ndə Türk�yə b�zə böyük dəstək 
oldu. İnd� qardaş ölkədə çox böyük can �tk�-
s� var. İnsanlar ağır yaralanıblar, soyuqda, 
şaxtada çarəs�z durumdadırlar. Xalqımız 
bu fac�ən�n bütün ağırlığı �lə h�ss ed�r. Bu, 
hər b�r azərbaycanlının ürəy�n� göynədən 
dərdd�r. Özümüzə gələ b�lm�r�k. Yardım 
göndər�r�k, amma azdır düşünürük. 

Ötən günlər ərz�ndə Azərbaycan xal-
qı hərtərəfl� yardım �lə Türk�yən�n yanın-
da olduğunu b�r daha nümay�ş etd�r�r. 
Ölkəm�zdə müxtəl�f ünvanlarda yardım 
aks�yaları davam ed�r. 

Heydər Əl�yev adına İdman - Konsert 
Kompleks�ndə keç�r�lən yardım aks�yasın-
da yenə də böyük �zd�ham yaşanır. Bura-
da uşaqdan tutmuş, böyüyə qədər k�m�n 
gücü nəyə çatırsa – k�m� maşınla, k�m� əllə 
bağlamalar gət�rməkdəd�rlər. 

Yardım o qədər çoxdur k�, çoxsay-
lı könüllülər onları çeş�dləməkdə çət�nl�k 
çək�rlər, – deyə qəzet�m�zə müsah�bəs�ndə 
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəm�yyət�n�n 
könüllüsü Seymur Şükürlü b�ld�r�r.  

“İk� �ld�r könüllülük fəal�yyətl� �lə 
məşğulam. Üç gündür burada çalışıram. 

Paltarları çeş�dləy�r�k. Çalışırıq k�, naz�k və 
yararsız paltarlar olmasın. Uşaq və böyük 
gey�mlər�n� də ayırırıq. Yardım hədd�ndən 
artıq çoxdur. Bəzən çatdıra b�lm�r�k”, – de-
y�r. 

Kompleksdən çıxarkən əl�ndə bağla-
ma olan 70-80 yaşlı b�r xanımla qarşılaş-
dım. Təqaüdü �lə yorğan aldığını b�ld�r�r. 
Dey�r k�, tək yaşayır. Bu gün özündə güc 
toplayıb durub. 

“Qardaş ölkədə çoxlu sayda �nsan �tk�-
s� b�zə mənəv� əzab ver�r. İstəy�rəm çət�nl�k 
çəkən türk qardaş-bacılarımıza az da olsa 
köməy�m dəys�n”, – deyə əlavə ed�r.

Bu gün hər b�r azərbaycanlının 
ürəy�ndən qardaş ölkəyə kömək etmək ke-
ç�r. Xalqlarımızın ürəy� b�r döyünür. Əm�n�k 
k�, həm�şə güclü olan, hər b�r vəz�yyətdə 
böyük təmk�n və �radə nümay�ş etd�rən 
Türk�yə bu ağır sınağa da mətanətlə s�nə 
gərəcək. Bu, Azərbaycan xalqının böyük 
�stəy� və arzusudur.

Leyla QURBANOVA
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G�ya a ataşv�l�

Dağıntılar altından 
boylanan telekameralar
Loqolarına qara lent sarılmış Türkiyənin televiziya kanalları, 
xəbər agentlikləri bu ağır məqamda əsl peşə fədakarlığı 
göstərir, əsrin fəlakətinin hər üzünü sutkanın iyirmi dörd 
saatı ərzində yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə 
çatdırırlar.

Onlar vətən�n dar 
günündə, xalqın b�r parça-
sı olaraq, fəlakət�n acısını 
öz ürəklər�ndə yaşayır və 
bunu ef�r vas�təs�lə verməy� 
özlər�n�n məslək borcu, 
vətəndaş yanğısı hesab 
ed�rlər. 

Söhbət qardaş Türk�yən�n 
üzləşd�y� əsr�n fəlakət�n� ekranlardan bütün dünyaya çatdıran 
telev�z�ya kanallarından ged�r. Onlar belə b�r məqamda kanalın 
yönündən, xarakter�ndən, ef�r s�yasət�ndən asılı olmayaraq, ha-
mısı b�r cəbhədə b�rləş�b, yekd�l hərəkət ed�r, dağıntıların nə�nk� 
yanından, hətta �ç�ndən, altından reportajlar ver�r, fac�ən�n ən xır-
da detallarını belə tamaşaçılarla bölüşməyə can atırlar. TRT, Ka-
nal D, Star TV, NTV, CNN TÜRK, FOX TV, Haber Global, Haber 
Türk, Atv, A Haber, həmç�n�n dünyanın aparıcı elektron med�a qu-
rumlarının Türk�yədək� müxb�r məntəqələr� �zləy�c�lərə sutka boyu 
yen� xəbərlər� təqd�m ed�rlər. Yerl� teleməkanda mus�q�, əyləncə, 
yarışma telekanalları k�m� tanınan TV8, SHO  TV, İbo SHO , 
Bəyaz TV, TV 360 k�m� yayımçılar da bu gün zəlzələdən zərər 
çəkənlər�n yanında olmaq m�ss�yasını uğurla yer�nə yet�r�rlər. 
Ef�rlərdə tez-tez bu nüfuzlu telekanalların ortaq canlı yayımları-
nı da görürük. CHA, Anadolu xəbər agentl�klər�n�n müxb�rlər� �sə 
hərdən telereportyora çevr�l�b tamaşaçılara canlı süjetlər təqd�m 
ed�rlər. Çox ağır sınağa mərdl�klə s�nə gərən Türk m�llət�n�n b�r-
l�y�n�n ef�rdə təcəssümünü görmək, həq�qətən də, qürurver�c�d�r.     

Hər dəfə daha b�r �nsanın dağıntılar altından qurtulması 
xəbər�n� görünməm�ş sev�nclə tamaşaçılara çatdıran teleaparı-
cıların aşkar yaşadıqları h�sslər ekrandan �zləy�c�lər�n beyn�nə, 
ürəy�nə düşür. Düz dey�blər, dərd b�rləşd�r�r, amma, eyn� zaman-
da, həm də möhkəmlənd�r�r, �k� dövlətl� b�r m�llət k�m� b�z� daha da 
güclənd�r�r. Bunu bu gün ef�rdən daha dəq�q h�ss etmək müm-
kündür.

Baya ılıq yalnız tok-şo lara a�d dey�l  
Azərbaycanın yerl� telekanalları da qardaş Türk�yən�n dərd�nə 

həmrəy olaraq, rəsmən elan ed�lm�ş yedd�günlük matəm�n havasını 
ef�r setkasında nəzərə alır, fəlakət zonasından son xəbərlər� opera-
t�v şək�ldə tamaşaçılara çatdırmağa çalışır. Bu xüsusda müəyyən 
ənənəs� olan, peşəkarlığı �lə seç�lən AzTV və İct�ma� TV-n�n fəal�yyət�n� 
təqd�r etməyə dəyər. Onlar bu məqamda �zləy�c�lər� �lə təmasın necə 
və  hansı forma və estet�kada qurulmasını yaxşı b�l�rlər. 

Təəssüflər olsun k�, respubl�ka m�qyasında yayımlanan 
bəz� özəl telekanallar belə həssas dönəmdə gündəmə uyğun 
gəlməyən, acılarımıza hörməts�zl�k k�m� qəbul ed�lə b�ləcək f�lm, 
proqram və süjetlər� ef�rə buraxırlar. Onlar məhsul və x�dmətlər�n 
bayağı mus�q� və əndazən� aşan rəqslə müşay�ət olunan reklam 
çarxları, hansı səbəbdənsə, rəhbərl�y�n gözündən “yayınıb”. Axı, 
sahən�n mütəxəss�slər�, eləcə də hazırlıqlı tamaşaçılar tərəf�ndən 
dəfələrlə tənq�d atəş�nə tutulan bayağı, d�r�ng� mus�q�lər, əttökən 
bazar-mətbəx-mə�şət söhbətlər� təkcə tok-şou formatlı ver�l�şlər�n 
“komponent�” dey�l, bu cür “ef�r z�b�llər�n�” fərql� formatlı proqram-
larda, hətta, yuxarıda qeyd etd�y�m�z k�m�, reklamlarda da görmək 
mümkündür. Hüznlü günlər�m�zdə, Türk�yən�n bütün telekanalla-
rında olduğu k�m�,  sos�al dram janrındakı “İnt�zar” ser�alının ya-
yımına müvəqqət� fas�lə verməy� “unudan” bəz� telekanallarımızın 
başb�lənlər�n� �sə yəq�n, məsələn�n mal�yyə tərəf� daha çox “düşün-
dürür”. Görəsən, onlar bu ser�alı vətənpərvərl�k h�ss�ndən məhrum 
hansı tamaşaçı kütləs�n� �nt�zarda qoymamaq üçün ef�r�ndən yığış-
dırmayıb? Çox təəssüf!

Dövlət�m�z�n, qəd�rb�lən xalqımızın hər şey� �lə qardaşına 
köməyə can atdığı �nd�k� məqamda gərək b�rl�k və qardaşlıq 
duyğularımıza kölgə sala b�ləcək söz, hərəkət olmasın. Belə b�r 
sözə, hərəkətə ef�rdə yol vermək �sə təkcə qəbahət dey�l, həm də 
böyük qələtd�r...      

İmran B DİRXA L , “Xalq qəzet�”

Naxçıvan da  
Türkiyənin yanındadır

Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi 
Fuad Nəcəfli Türkiyə Respublikasının Naxçıvandakı 
Baş konsulu Asip Kaya ilə görüşüb. 

Səlah�yyətl� nümayəndə Türk�yədə baş verən zəlzələdə 
həlak olanlarla bağlı b�r daha başsağlığını çatdırıb, öz 
növbəs�ndə Baş konsul göstər�lən yardımlara və dəstəyə 
görə təşəkkür ed�b. 

Görüşdə ölkələr�m�z arasındakı stratej� tərəfdaşlıqdan 
bəhs ed�l�b, Azərbaycan Respubl�kasının Naxçıvan Muxtar 
Respubl�kasının �k�tərəfl� münas�bətlərdək� yer� və əlaqələr�n 
gələcək �nk�şaf perspekt�vlər� müzak�rə olunub.

*  *  *
Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqının 

təşkilatçılığı ilə “ASAN Könüllüləri”, “Gənc 
Könüllülər”, “BİR Könüllü”, “Aqrar İnkişaf 
Könüllüləri”, “Naxçıvan Könüllüləri”, “Böyük 
Qayıdış” könüllüləri və “Ekokönüllülər” 
təşkilatlarının üzvləri arasından daha təcrübəli, çətin 
şəraitdə fəaliyyət göstərməyə hazır olan gənclər 
müəyyən edilərək, ilkin təlimatlandırma keçdikdən 
sonra türkiyəli həmkarlarına dəstək vermək üçün bu 
gecə qardaş ölkəyə yola düşüblər. 

Bakıdan gələn könüllülər əvvəlcə Naxçıvan Muxtar Res-
publ�kasının Gənclər Fondunda olub, burada M�ll� Məcl�s�n 
deputatı, fondun �craçı d�rektoru Cəb� Qul�yevlə görüşüblər. 
Muxtar respubl�kadan da könüllülər�n�n qoşulduğu 100 
nəfərl�k heyət xüsus� gey�mlərlə təm�n ed�ld�kdən sonra yola 
düşüblər.

Azərbaycanlı könüllülər türk�yəl� həmkarları �lə zəlzələn�n 
baş verd�y� bölgələrdə fac�ədən zərər çəkm�ş vətəndaşlara 
yardımların paylanılması və d�gər  əlaqələnd�rmə �şlər�ndə 
�şt�rak edəcəklər.

Qeyd edək k�, Azərbaycan Könüllü Təşk�latları İtt�faqının 
human�tar yardımı da bu gün qardaş ölkəyə göndər�l�b.

Səbuh� H S O ,  
“Xalq qəzet�”n�n müxb�r�

Goranboydan Türkiyəyə 
fərdi yașayıș evləri 
göndəriləcək

Goranboyluların qardaş Türkiyəyə göndərəcəkləri humanitar 
yardım öz qeyri-adiliyinə görə seçilir. Hazırda rayonda müxtəlif 
məişət şəraiti olan və hər birində 12 nəfərin yaşaya biləcəyi 
müasir modul tipli 5 ədəd fərdi yaşayış evləri hazırlanır. Rayon 
icra hakimiyyətinin “Container Baku” şirkəti arasında bağladığı 
müqavilə əsasında hazırlanan həmin evlər fevralın 14-də 
Kahramanmaraşa göndəriləcəkdir.

Rayon �cra hak�m�yyət�n�n başçısı  hazırlanan modul t�p-
l� evlərlə yer�ndə tanış olmuş, �ş�n ged�ş� �lə maraqlanmış, öz 
tövs�yələr�n� verm�şd�r.

Qeyd edək k�, rayonda bütün dövlət qurumları, x�dmət 
sahələr�, özəl sektor və sadə goranboylular madd�, ərzaq, 
dərman, gey�m ləvaz�matları və d�gər yardımlarla öz qardaş-
larına dəstək olmağa çalışırlar. 

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzet�”n�n bölgə müxb�r�
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İran qadınları tarixi haqlarını 
geri qaytarmaq istəyirlər

Zəki Hozər... Türkiyənin üçüncü böyük şəhəri İzmirdə media işçiləri, elmi-
mədəni dairələr, bütövlükdə, şəhər ictimaiyyəti bu imzanı  gündəm təşkil 
edən yazıların nüfuzlu müəlliflərindən biri kimi tanıyır. İxtisasca həkim 
olan Zəki bəy  qardaş ölkənin “Medical Park” şəbəkəsinin İzmirdəki 
məşhur xəstəxanasında  baş həkimin müavinidir. Peşəsində yüksək mövqe 
qazandığı kimi,  mediada müxtəlif səpkili çıxışları ilə də nüfuzlu söz 
sahibidir. 

Otaylı-butaylı Azərbaycan sevda-
lısı olan Zək� Hozər ölkəm�zdə b�rcə 
dəfə olsa da, hər görüşümüzdə Bakı 
təəssüratlarını xoş xat�rələrlə yada 
salır. Cənub� Azərbaycanda olmağı 
çox arzulasa da, hələl�k bu �stəy�nə 
çata b�lməy�b. Lak�n Güneydək� soy-
daşlarımızın taley� Zək� bəy� da�m 
narahat ed�r, onların m�ll� haqlarının 
tapdalanmasından yazılarında qəlb 
ağrısı �lə söz açır. İzm�rl� hək�m–yaza-
rın redaks�yamıza göndərd�y� yazı da 
onun qonşu İranda son aylarda baş 
verən kütləv� �ğt�şaşlara və getd�kcə 

kəsk�nləşən qarşıdurmalara b�ganə 
olmadığını göstər�r. Zək� Hozər yazır:

– Qəd�m tar�xdən b�l�r�k k�, çağ-
daş İran coğraf�yasında 2 m�n 600 
�l əvvəl farslar Əhəmən�lər �mper�-
yasını qurdular. Böyük K�r k�m� tanı-
nan l�derlər�n�n komandanlığı altında 
b�rləşən farslar ş�malda M�d�ya krallı-
ğına soxularaq, Bab�l, F�n�k�ya,  Urar-
tu, Manna, L�d�ya, və M�s�r� tutdular 
və o vaxt böyük b�r  coğraf�yanı ələ 
keç�rd�lər. Bu dövrdə K�r yalnız İsk�t–
Saka �mper�yası �lə mühar�bədə türk 
hökmdarı Tomr�s�n ordusuna məğlub 
oldu  və döyüş meydanında öldürül-
dü.

Bu fakt qəd�m M�d�yadan 
üzübər� Güneydə və Qafqazda qu-
rulmuş dövlətlərdə türk  qadınları-
nın necə yüksək mövqe tutduğu-
nun tar�x� göstər�c�s�d�r. N�zam�n�n 
“İsgəndərnamə”s�ndə təsv�r olu-
nan Nüşabə, “Xosrov və Ş�r�n”�ndə 
Əfras�yab nəsl�n�n davamçısı k�m� 
təqd�m ed�lən Məh�nbanu və Ş�r�n də 

türk qadın hökmdarlardır. Onlar He-
rodotun “Tar�x”�ndə söz açılan ama-
zon qadınlar nəsl�n�n davamçılarıdır-
lar.

Göründüyü k�m�, Azərbaycan 
əraz�s�ndək� qəd�m dövlətlərdə qa-
dınların o dövrlər�n s�v�l�zas�yaların-
da olduğundan daha çox hüquqları 
var �d�. Onlar k�ş�lər k�m� səltənət 
üzvlər�, zadəgan qadınlar, hərbç�lər, 
�şgüzar qadınlar k�m� �ct�ma� həyatda 
fəal mövqe tuturdular. Sasan�lər�n 

süqutu və ərəb �şğalları dövründən 
başlayaraq, İran əraz�s�ndə qa-
dınların hüquqları kəsk�n surətdə 
məhdudlaşdırıldı. Lak�n ölkədə qa-
dınlar onların hüquqlarını pozan bu 
əməllər� qəbul etməd�lər və mübar�zə 
apardılar. Son aylarda İranda baş 
qaldıran qadın azadlığı savaşı məhz 

həm�n mübar�zən�n yen� şəra�tdə da-
vamıdır.

Günlərd�r k�, İranla bağlı xəbərlər� 
həyəcanla �zləy�r�k. Tehranda  “Əxlaq 
pol�s�” sentyabrın 13-də  22 yaşlı  
Məhsa Am�n� saxlayıb və bu gənc 
qızın sentyabrın 16-da dünyası-
nı dəy�şd�y�n� b�ld�r�b. O vaxtdan 
bər� had�səyə təpk�lər  sürətlə ölkə 
hökumət�nə qarşı et�razlara çevr�ld�. 
5 aydır davam edən proseslərdə on 
m�nlərlə adam saxlanılıb, yüzlərlə 

hərəkat fəalı həyatını �t�r�b. 
Təb�� k�, bu, �ranlıların �lk  kütləv� 

et�razları dey�l. 2017 və 2018-c� 
�llərdə Prez�dent Həsən Ruhan�-
n�n �qt�sad� s�yasət� və 2019-cu �ldə 
benz�n�n q�ymət�n�n həds�z artması 
da �ranlıları küçələrə çıxardı. An-
caq bu dəfə vəz�yyət fərql� görünür.  

1979-cu �ldə �nq�labdan sonra 
Ayətullah Xomeyn� “Qadınlar öz 
� ətlər�n� qorumaq üçün baş örtüyü 
taxmalıdırlar” ded� və qadınlardan h�-
cab taxmaq tələb olundu. 

Bu haqsızlığın 43-cü �l�ndə İran 
xalqı h�cab bəhanəs� �lə Məhsa Am�n� 
adlı günahsız gənc qızın fac�əl� ölü-
münü qəbul edə b�lməd�, bütün İranı 
bürüyən kütləv� et�razlar başlandı. 
“Bəd Hecab�” (p�s örtünmə) �tt�hamı 
�lə  “Əxlaq pol�s�” patrulları tərəf�ndən 
təq�b ed�lən m�lyonlarla qadının 
ahı və ruhu �nd� İran şəhərlər�n�n 
küçələr�ndə sərgərdan dolaşır! 

Zək� Hozər sonda yazır:  
– 1 m�lyon 648 m�n 195 kvadratk�lo-
metr əraz�s�, 84 m�lyondan çox əhal�s� 
olan və tar�x� eramızdan əvvəl 4 m�-
n�nc� �lə qədər uzanan İran dünyanın 
ən qəd�m  s�v�l�zas�yalarından b�r�-
n�n məskən�d�r. Bu s�v�l�zas�yasının 
üstün və mədən� cəhətlər�ndən b�r�, 
şübhəs�z k�, əsrlər boyu qadınlara 
ver�lən hüquqlar və onlara göstər�lən 
hörmət olub. 

Məhsa Am�n� üçün et�razla-
rın İran və �ranlı qadınlar üçün nə 
�lə nət�cələnəcəy�n� yaxın gələcək 
göstərəcək. Amma real görünən 
budur k�, had�sələr� ger� döndərmək 
mümkün dey�l.

Zək� HOZƏR
Türk�yə 

Xiyabani – azadlıq așiqi, milli mübariz
Böyük şey i yenidən öyrənməli və hamıya tanıtmalıyıq

Azərbaycanın azadlıq, müstəqillik və dövlətçilik tarixində xüsusi yer 
tutmuş şəxsiyyətlərdən biri də Şeyx Məhəmməd Xiyabanidir. Bu mövzuda 
həm Güney, həm də Quzey Azərbaycanda müəyyən tədqiqatlar aparılsa da, 
tarixşünaslıqda Xiyabani və onun adı ilə bağlı hərəkatın dolğun və ətraflı 
öyrənilib ictimaiyyətə təqdim edilməsi həllini gözləyən məsələlərdəndir.

Ötən 1 əsr�n �lk 70 �l�ndə bu tay-
da sovet hak�m�yyət�n�n kommun�st 
�deolog�yası, İranda �sə Pəhləv� və 
molla rej�mlər�n�n fars şov�n�zm� b�r 
sıra başqa mövzular k�m�, X�yaban� 
hərəkatının da �stən�lən səv�yyədə 
tədq�q�nə və oxuculara çatdırılma-
sına �mkan verməm�şd�r. Buna bax-
mayaraq, Arazın hər �k� sah�l�ndə 
yazıb-yaradan tar�xç� al�mlər�m�z 
c�dd� təzy�qlər şəra�t�ndə olsa da, 
müəyyən əsərlər qələmə almış, 
tədq�qatlar aparmışlar.

Xalq yazıçısı M�rzə İbrah�movun 
“Cənub� Azərbaycanda m�ll� demok-
rat�k hərəkat haqqında” sərlövhəl� 
məqaləs�ndə, məşhur tədq�qatçı-
jurnal�st Qulam Məmmədl�n�n “X�-
yaban�” (Azərbaycan xalqının m�ll� 

azadlıq mübar�zəs� tar�x�ndən)” 
k�tabında, professor Şövkət Ta-
ğıyevanın “1917–1920-c� �llərdə 
İran Azərbaycanında m�ll� azadlıq 
hərəkatı” və “1920-c� �l Təbr�z üsya-
nı”, professor Vüqar Əhməd�n “Şeyx 
Məhəmməd X�yaban�n�n həyatı, mü-
h�t� və ədəb� fəal�yyət�” və tar�x elmlər� 
doktoru Eynulla Mədətl�n�n “Cənub� 
Azərbaycanda Şeyx Məhəmməd 
X�yaban� hərəkatı” adlı əsərlər�ndə, 
AMEA-nın Şərqşünaslıq İnst�tu-
tunda “Azadlıq uğrunda mübar�zə 
tar�x�m�zdən: X�yaban� hərəkatı–90” 
adlı elm� konfransının məqalələr 
toplusunda Güney Azərbaycanda 
�ng�l�s �mper�al�zm�nə, İran �rt�caçı-
larına qarşı aparılan mübar�zən�n 
sos�al-�qt�sad� köklər� araşdırılmış-

dır. Bu tədq�qatlarda m�ll� azadlıq 
hərəkatı və onun məğlub�yyət�n�n 
səbəblər�, 1920-c� �l Təbr�z üsyanı, 
zamanı M�ll� Hökumət�n fəal�yyət�, 
X�yaban�n�n �ct�ma�, s�yas� fəal�yyət�, 
fəlsəf� görüşlər�, publ�s�st�kası və s. 
məsələlər də tədq�q və təhl�l ed�lm�ş-
d�r.

Pəhləv�lər�n hak�m�yyət� �llər�ndə 
(1925–1979-cu �llər) Güney 
Azərbaycanda m�ll� hərəkat və bu 
hərəkata başçılıq etm�ş şəxs�yyətlər 
haqqında yazmaq rəsmən yasaq 
ed�lm�şd�. Tar�xç� al�mlər Əl� Azər�n�n 
“Təbr�zdə Şeyx Məhəmməd X�-
yaban� üsyanı”, S.Sərdar�n�yanın 
“Azərbaycan məşhurları”, S.Cav�d�n 
“Xat�rə dəftər�ndən”, H.Düzgünün 
“Şeyx Məhəmməd X�yaban� 
həmmaməs�”, Ə.Kəsrəv�n�n “İş�n 
başa çatması və X�yaban�n�n 
öldürülməs�” əsərlər�ndə, H.N�tq�n�n 
Şeyx Məhəmməd X�yaban� haq-
qında şe�r�ndə, azadlıq və demok-
rat�ya mücah�d�n�n şəxs�yyət� və 
mübar�zəs� əks�n� tapmışdır. Qafar 
Kəndl�n�n “Şeyx Məhəmməd X�ya-
ban�. Azərbaycan və Azərbaycan 
demokrat�k qüvvələr�” müqədd�məs� 
�lə oxucuya təqd�m olunmuş k�tabda 
�sə X�yaban�n�n b�r sıra məqalələr� 
və n�tqlər� toplanmışdır.

Azərbaycan M�ll� Hökumət�n�n 
rəhbər� Sey�d Cəfər P�şəvər� 1946-cı 
�l oktyabrın 2-də “Gülüstan” bağın-
da X�yaban� büstünün açılışı �lə 
əlaqədar söyləd�y� tar�x� n�tq�ndə 
dem�şd�: “Rəş�dl�k z�rvəs�nə bax-
saq, Səttar xan qəhrəman �m�ş. O, 
düşmən qabağında təsl�m olma-
mışdı. Amma f�k�r, elm və məlumat 
nöqtey�-nəzər�ndən baxsaq, Şeyx�n 
məqamı fövqəladə böyükdür. Sərdar 
rəş�d �m�ş, Şeyx o xas�yyətlərə 
mal�k halda, b�r də onun al�ml�k 
məqamı var �d�”. Azərbaycan M�ll� 
Hökumət�n�n mövcud olduğu b�r �l 
ərz�ndə X�yaban�yə büst qoyulmaq-

la yanaşı, onun adına məktəb də 
ver�lm�ş, a�ləs� üçün Azərbaycan 
M�ll� Hökumət�n�n qərarı �lə xüsus� 
təqaüd də ayrılmışdır.

Bundan başqa, İran müəll�flər�n - 
dən Ə.Kəsrəv�n�n, T.Atabək�n�n, 
Z.Q�yam�n�n, H.Məkk�n�n, B.Kavən�n 
və başqalarının fars d�l�ndə yazdığı 
əsərlərdə də X�yaban� hərəkatından 
bəhs ed�lm�şd�r. İranın “Nəv�de 
Azərbaycan”, “Şəmse Təbr�z”, 
“Azərbaycanın səs�”, “Əxtər” k�m� 
qəzetlər�ndə, “Varlıq”, “Tr�bun”, 
“Xudafər�n”, “Azərbaycanın günəş�”, 
“Yol” və s. dərg�lərdə Ş.M.X�yaban� 
hərəkatı və onun fəal�yyət� haqqında 
xeyl� məlumat öz əks�n� tapmışdır.

Xar�c� tar�xşünaslıq və elm� 
ədəb�yyatda X�yaban� hərəkatı 
və Şeyx�n s�yas� fəal�yyət�n� əks 
etd�rən A.A.V�şneqradovanın “İran 
Azərbaycanında �nq�lab� hərəkat” və 
Q.Q.İly�nsk�n�n “Şeyx Məhəmməd 
X�yaban�” başlıqlı məqalələr�, amer�-
kalı tar�xç� T.Sv�etoxovsk�n�n “Rus�ya 
Azərbaycanı. 1905–1920” əsər� də 
mübar�z şeyx�n həyat və fəal�yyət�nə 
həsr ed�lm�şd�r.

Azərbaycan xalqının �ct�ma�, 
s�yas� və dövlət xad�m� olan Şeyx 
Məhəmməd X�yaban� və onun baş-
çılıq etd�y� hərəkat otaylı-butaylı 
Azərbaycan tar�xşünaslığında 
mühüm yer tutur. Lak�n bunu 
qənaətbəxş saymaq olmaz. Bu 
böyük şəxs�yyət�n fəal�yyət�n�n 
hərtərəfl� tədq�q və təhl�l� m�ll� tar�x 
elm�n�n gündəm�ndə duran məsələs� 
olmalıdır. Bu azadlıq aş�q�n�n, m�l-
l� mübar�z�n məslək və məramını, 
apardığı mübar�zən� hərtərəfl� 
öyrənmək və yen� nəs�llərə çatdır-
maq x�yaban�şünaslığın qarşısında 
duran önəml� vəz�fəd�r.

Sübhan TALIBLI,  
 AMEA-nın Şərqşünaslıq  

İnst�tutunun aparıcı elm� �şç�s�

İran Prezidenti İbrahim Rəisi günlər keçəndən sonra qınaqlara dözməyib dağıntılara məruz 
qalmış Xoy şəhərinə gəlib və iddia edib:  “Dağıntıların aradan qaldırılması prosesinin 
başlanması ilə əlaqədar olaraq Xoy şəhərində zərər çəkmiş ərazilərin tikintisinə ən qısa 
zamanda başlanılacaq”.

Bu sözlər� lap sovet dönəm�ndə 
kommun�stlər�n qulağımızı hər gün yağır edən 
“SSRİ-də kommun�zm quracağıq” vəd�n� xa-
tırladır. Deyəsən, uzaq getd�k, elə İranın özü-
nü yada salaq. Ötən əsr�n 90-cı �llər�ndə bu 
ölkən�n Xəzər boyu və  Rəşt v�layətlər�ndə 

baş verm�ş, 60 m�n �nsa-
nın ölümü �lə nət�cələnm�ş 
dəhşətl� zəlzələdən 33 �l 
keçsə də, o yerlər hələ də 
d�rçəld�lməy�b. 

Aldığımız məlumatlar 
Rəşt xarabalıqlarının çox 
da dəy�şməd�y�ndən xəbər 
ver�r. Vəz�yyət �llər boyu, 
demək olar, dəy�şməz qa-
lıb.  Bu gün Xoyda qar al-
tında qalanlara ad� b�r ça-
dır verməyən fars rej�m�n�n 
Xoyu tezl�klə  d�rçəldəcəy�nə 

necə �nanasan? Hələl�k �sə soyuqdan donan 
Xoy fələkzadələr�n� Rə�s�n�n  ş�r�n vəd� qız-
dırmır...

Hüseyn RƏHİMZADƏ,  
təqaüdçü müəll�m

“İstiqlal” muzeyinin Güney salonu
Sovet dönəmində Bakıda Leninin adını daşıyan muzeyə cəmi bir dəfə yolum düşmüşdü. O 
da illər öncə Gəncədə orta məktəbdə oxuyarkən paytaxta ekskursiyaya gətirildiyimiz vaxt 
olmuşdu. O zaman muzey direktoruna verdiyim bir sual ilə başıma iş açmışdım. 

26 Bakı kom�ssarlarından Stepan Şaum-
yanın Ağcaqumda güllələnməd�y�, xar�cdə 
sağ-salamat yaşadığı barədə o zaman da g�zl� 
söhbətlər dolaşırdı. Bu haqda muzeydə sual 
verəndə d�rektor qəzəblən�b mən� muzeydən 
uzaqlaşdırdı. Yən�: necə ola b�lərd� k�, “mərd 
kommunar Azərbaycan xalqının azadlığı yo-
lunda” güllələnməm�ş olsun? Şükürlər olsun k�, 
əhvalat bayıra atılmaqla ötüşdü. Muzeydən �sə 
ürəy�m elə qırıldı k�, 1991-c� �lə qədər ora ayaq 
basmadım. 

Həm�n �ldə muzeyə halal haqqı olan “İst�q-
lal” adı ver�ləndə sev�nc�m�n hədd�-hüdudu ol-
madı. Xalqımızın müstəq�ll�y�nə qən�m kəs�lm�ş, 
ölkəm�zdə soyqırımlar törətm�ş bolşev�klər�n bu 
ünvanda bütləşd�r�lməs�ndən canımız qurtar-
mışdı. Bakını ermən�-rus �şğalından azad etm�ş, 
dövlətç�l�y�m�z� bərpa etm�ş M�ll� Hökumət�m�z 
bu nad�r memarlıq nümunəs�nə xəlq�l�k l�bası 
geyd�rm�şd�. Muzeydə vətən�m�z�n Güney�ndə 
aparılmış azadlıq savaşlarına da yer ayrılmışdı. 

Sank�, Təbr�z mücah�dlər�n�n l�derlər� 
Səttərxanın, Şeyx Məhəmməd X�yaban�n�n, 
Sey�d Cəfər P�şəvər�n�n üzündən qara n�qab 
götürülmüşdü. Dünən daşnak şaumyanları 
b�zə “baba” k�m� təqd�m edən b�r salonda �nd� 
öz m�ll� l�derlər�m�z� təbl�ğ etməyə başlamışdı-
lar. Fəda�lər�n �sə azadlıq mücah�dlər� k�m� tanı-
dılmasına daha gen�ş meydan ver�lm�şd�.

Bu məfkurəv� təşəbbüsün müəll�f� ümum-
m�ll� l�der�m�z Heydər Əl�yev olmuşdu. Onun 
tövs�yyəs� �lə “İst�qlal” muzey�n�n 3-cü sa-
lonu bütövlükdə Cənub� Azərbaycana həsr 
ed�lm�şd�. Xalqımızın daha böyük kəs�m�n�n 
məskunlaşdığı qonşu dövlətdə şov�n�st s�yasət 
yer�d�lməs�, m�ll� k�ml�y�n unutdurulması belə b�r 
yaddaş guşəs�n�n yaradılmasını zərur� etm�şd�. 

Muzey�n Güney Azərbaycanda azadlıq 
hərəkatına ayrılmış salonunda xalqımızın d�l�, 
mədən�yyət�, adət-ənənələr�, m�ll� məfkurəs� 
və tar�x� mübar�zələr� təbl�ğ olunurdu. Təb��d�r 
k�, bu şərəfl� �ş� Azərbaycanda yaşayan Cənub 
�cmasının təms�lç�lər�, s�yas� mühac�rlər, 
Azərbaycan Demokrat F�rqəs�n�n fəalları 
gerçəkləşd�rm�şd�lər. Nət�cə, həq�qətən, uğurlu 
olmuşdu.

Azərbaycan Demokrat F�rqəs�n�n funks�-
oner� Lütfəl� Ərdəb�l� təşəbbüsün ağırlığını öz 
üzər�nə götürmüşdü. Qeyrətl� soydaşımız ay-
larla �şdə, evdə, sərg�lərdə axtarışlar aparmış, 
tanınmış Güney �nq�labçıları nəsl�n�n davam-
çıları ona köməkç� olmuşdular. Gen�ş salon-
da sərg�lənən eksponatların çoxunu uzun �llər 
Lütfəl� müəll�m özü toplamışdı. 

Bu günlərdə yen�dən muzeyə baş 
çəkməy�m�n məqsəd� belə b�r suala cavab al-
maq �d�: görəsən, bu q�ymətl� �rsə nə dərəcədə 
sayğı �lə yanaşılır? O tar�x� k�tablar, sənədlər, 
fotoşək�llər, s�lah nümunələr�, hərb� gey�mlər... 
əvvəlk� k�m� d�l açıb cəsurluq yolundan söhbət 
açırlarmı? Bəl�, salonun mater�alları yenə d�l 
açıb danışırlar–xalqımızın Güneydə keçd�y� 
şərəfl� yolun tar�xçəs�n� elm� şək�ldə �şıqlan-
dırırlar. Ona görə elm�-ekspoz�s�ya şöbəs�n�n 
müd�r� Şərafət Məmmədovaya təşəkkürümüzü 
b�ld�rd�k. Rəf�qə Ş�r�nova �sə 2000-c� �ldən bu-
rada çalışır. Salon onların gözlər�n�n önündə 
yaranıb.

Bu şəxslər eksponatları d�qqətlə qoru-
yur, onların d�l� �lə gənclərə Güney azadlıq 
hərəkatından söhbət açırlar. Müsah�blər�m 
Lütfəl� müəll�mdən danışarkən ded�lər k�, b�z ta-
r�x�m�z�, qəhrəmanlarımızı necə sevməy�, təbl�ğ 
etməy� ondan öyrənm�ş�k. Bu salon hazır olan-
da onun sev�nc�n�n hədd�-hüdudu yox �d�. Elə 
b�l ç�yn�ndən ağır yük, tar�x� borc götürülmüş-
dü. Dey�rd� k�, b�z Təbr�z�n 3 azadlıq savaşının 
köynəy�ndən çıxmışıq. 

Lütfəl� müəll�m�n sağlığında Bakıda baş 
çəkd�y� ən sev�ml� ünvanlardan b�r� bu salon 
olub. Qızı Val�də Zöhrabova Lütfəl� Ərdəb�l� 
vəfat edəndə ruhunu şad etmək üçün onun 40 
məras�m�n� burada təşk�l ed�b.

Ondan yad�gar qalan b�r sıra eksponatla-
rın adlarını qısaca da olsa çəkmək �stəy�rəm. 
Vətən�n o tayında baş verən �ct�ma�-s�yas� 
had�sələrə, �nq�lablara ayna tutan mater�allar, 
mühac�r şa�r və yazıçılardan Balaş Azəroğlunun, 
Məd�nə Gülgünün, Əl� Tudən�n, Söhrab Tah�-
r�n, görkəml� al�mlərdən Əl� Rəhman�n�n, Cəfər 
Müc�r�n�n və başqalarının həyatının mübar�zə 
günlər� d�qqətlə qorunur və təbl�ğ ed�l�r.

Ekspoz�s�yaya baxdıqca düşünürsən k�, 
1945–1946-cı �llər�n ş�nel�ndən çıxanlardan 
F�rud�n İbrah�m�, general Kəb�r� və başqa 
şəhadətə qovuşanlar haqq yolunda canlarını 
qurban verməd�lərm�? General Qulamyəhya 
Dan�şyan�n�n uzun �llər Azərbaycan Demok-
rat F�rqəs�n�n rəhbər� k�m� �ranlı mühac�rlər�n 
və onların övladlarının böyük b�r nəsl�n�n bü-
tün sahələrdə uğurlara �mza atan kadrlar k�m� 
yet�şməs�ndə m�s�ls�z x�dmətlər� olmadımı? 

Qəhrəmanlığı unutmağa haqqımız olma-
dığı k�m�, onu yen� nəs�llərə təqd�m etmək 
də zərur�d�r. Azərbaycan Respubl�kasının 
 Prez�dent�, Al� Baş Komandan İlham Əl�yev 
muzeydə olarkən, Qarabağ döyüşlər�ndə 
�g�dcəs�nə həlak olanların xat�rəs�nə həsr 
ed�ləcək salonu məhz bu guşə �lə qonşuluq-
da yaratmağı məsləhət görüb. Üçüncü salon 
Azərbaycanın azadlıq tar�x�n�n canlı ekranıdır.

Rəhman GƏNCƏLİ, 
Güney mühac�r�

Xoy fələkzadələrini şirin vəd qızdırmır...
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Nəğmə qanadlarında yaşayan şair
...Küləkli bir payız günü maşınımız Sumqayıtın “Bulvar” küçəsi ilə hərəkət 
edirdi. Dünyanın ən böyük gölü olan Xəzərin gözəlliyi aşıb-daşırdı. Şahə 
qalxan, sahilə can atan dalğalar göz-könül oxşayırdı. İstedadlı aktyor, 
vokalçı Elay Xasıyev maşını saxlatdırıb aşağı endi və oxumağa başladı: “Siz 
qaynar həyatsınız, kükrəyən ağ atsınız, nəğməyə qanadsınız, sahili şən, 
dalğalar, ey öpüşən dalğalar"... Bu həzinlik, duyğusallıq bizi qanadlarına 
alıb apardı. Gözəl musiqi, gözəl səs, bir də gözəl sözlər ecazkar təsir 
bağışlamışdı. 

Dostlardan b�r� mahnının bəstəkarı 
Ram�z M�r�şl�n�n adını çəkd�. B�r� 
ded� k�, Şövkət Ələkbərova da, Flo-
ra Kər�mova da onu möhtəşəm �fa 
ed�blər, möhürünü vurublar. Mən də 
gənc dostum Elayın oxusuna “əhsən” 
dey�b b�ld�rd�m k�, mahnının sözlər� 
nəğməkar şa�r�m�z İslam Səfərl�yə 
a�dd�r. Hərə b�r yandan “Allah rəhmət 
eləs�n” ded�...

Doğrudan da, yüksək sənət onu 
yaradanları da�m yaşadır. İslam 
Səfərl� 50 �lə yaxındır k�, b�zlər� tərk 
ed�b, amma rəhmətlə xatırlanması 
onun ölməzl�y�nə dəlalət  ed�r. Cəm� 
yarım əsr yaşayıb və yarım əsrd�r k�, 
haqq dünyasına köçüb. Amma yad-
daşlarda, xat�rələrdə ömrünü davam 
etd�r�r.  

İslam Səfərl�  1923-cü �l fevralın 
12-də Babək rayonunun Şəkərabad 
kənd�ndə dünyaya göz açıb. Bu-
radan pərvazlanaraq, Azərbaycan 
məmləkət�n�n  üzər�ndə da�m parla-
yan b�r ulduza çevr�l�b. Görkəml� şa-
�r-dramaturq, tərcüməç� k�m� tanınıb, 
Əməkdar �ncəsənət xad�m� fəxr� adı-
na lay�q görülüb. 

Yub�ley� ərəfəs�ndə nəğmə qa-
nadlı şe�rlər�n� yen�dən nəzərdən 
keç�rd�m. Vətən eşq�, həyat sevg�s�, 
mənəv�yyat dər�nl�y� b�r daha könlü-
mü sardı.

Hərdən düşüncələr sarır insanı,
Çayüstü körpülər asma yolumdur.
Bağrıma basmışam Azərbaycanı,
Araz bir qolumdur, Kür bir qolumdur.

Onun 60 �ll�y�ndə Tof�q Bayramın 
“Kommun�st” qəzet�ndə dərc olun-
muş “Şa�rə eht�ram” şe�r�n� oxuyub 
çox bəyənm�şd�m. Sonralar bunu 
Aztelerad�oda b�rl�kdə çalışdığım 
qardaşı, Əməkdar jurnal�st H�dayət 
Səfərl�yə deyəndə kövrələrək cavab 
verd� k�, şa�rlər möhkəm dost olub-

lar, b�r də k�, ürəkdən gələn duyğular 
hər zaman bəyən�l�r. “Mən İslam-
dan 9 yaş k�ç�yəm, - ded�. - Həm�şə 
qələmdaşları �lə, bəstəkarlarla, 
müğənn�lərlə dostluğunu görüb qürur 
duyur, fərəhlən�rd�m”. 

Həm�n söhbət zamanı mən 
Səfərl�lər�n dünya şöhrətl� al�m 
Nəs�rədd�n Tus� nəsl�nə a�d olduqları-
nı da öyrənd�m və ded�m k�, bəlkə də 
ulu babasının astronom�ya üzrə  ça-
lışmalarının �rs� təs�r�ndənd�r k�, İslam 
Səfərl� Azərbaycan səmasının parlaq 
b�r ulduzu olub. H�dayət müəll�m gü-
lümsündü... 

İslam Səfərl�n�n 90 �ll�y� �lə bağlı 
Prez�dent İlham Əl�yev�n 2013-cü �ldə 
�mzaladığı sərəncamda qeyd olunur-
du k�, o, bütün yaradıcılığı boyu ana 
d�l�n�n gen�ş bəd�� �mkanlarından us-
talıqla faydalanmış, vətən təb�ət�n�n 
gözəll�klər�n� və �nsanın mənəv� 
aləm�n�n zəng�nl�klər�n� tərənnüm 
edən, yüksək şer�yyətə mal�k əsərlər� 
�lə m�ll� ədəb�yyatı zəng�nləşd�rm�şd�r. 
Azərbaycan ədəb�yyatının �nk�şafın-
da özünəməxsus x�dmətlər� olan şa�r 
da�m eht�ramla anılır.

Unudulmaz şa�r�m�z İk�nc� dün-

ya mühar�bəs�ndə �şt�rak ed�b. 3-cü 
dərəcəl� "Şöhrət" orden� və medal-
larla təlt�f olunub. Mühar�bə �llər�ndə 
qələmə aldığı "Ordumuza �thaf", 
"Ədəb� gəncl�k", "Onüçlər", "Əm�n 

ol, ata!", "Qoşa söyüd", �k� dəfə So-
vet İtt�faqı Qəhrəmanı, general-
mayor Həz� Aslanovun xat�rəs�nə 
həsr ed�y� "Təzə ç�çəklər", "Üçüncü 
hərb �stəm�r�k"  k�m� şe�rlər�, sözün 
əsl mənasında barıt qoxulu, həm 
də sülhpərvər olması �lə seç�l�rd�. 
Mühar�bə mövzusu şa�r�n "Sınaq 
gecəs�", “Çex qızının məhəbbət�, 
"Yaralı nəğmə", "Qığılcım", "Fırtına-
lar adası", "Dəf�nə", "Ələsgər", "B�-
r�nc� kat�b", "İnsan ləp�r�", "İk� bacı", 
"Qeyrət qapısı", "Abşeron yatağı" po-
emalarında da öz əks�n� tapıb. Amma 
həz�n duyğulu ürək sah�b� olan b�r şa-

�r�n nə vaxtsa əl�ndə s�lah tutmasına 
az qala �nanmaq �stəm�rsən.  

Unudulmaz sənətkarın şe�rlər� 
zamanında Azərbaycan hüdudlarını 
aşıb, xar�c� mətbu orqanlarda dərc 
olunub, gen�ş oxucu kütləs� qazanıb. 
Onun “Ana d�l�” şe�r� 1958-c� �ldə b�r 
Türk�yə qəzet�ndə “Az�z okucular! 
Nazarımızdan gececek şe�r Baküdə 
yayımlanan “Azerbaycan” derg�s�n-
de çıkmışdır. Memleket duyğularına 
tercüman olunduğu �ç�n aynen derc 
ed�yoruz!” başlığı altında çap ed�l�b.

İslam Səfərl�n�n dramaturq k�m� 
də böyük uğurları olub. "Göz hək�m�", 
"Ana ürəy�", "Yol ayrıcı", "Xey�r 
və Şər", "Dədəgünəş əfsanəs�"... 
müxtəl�f vaxtlarda, ayrı-ayrı  teatr-
larda tamaşaya qoyulub, telev�z�ya 
�lə göstər�lərək, tamaşaçı rəğbət� 
qazanıb. Onun "İk� qardaş", "Ba-
damlı kənd�n�n qızı"  oçerklər�, "Təzə 
qəsəbədə gülüş", "Məzhəkl� �tk�" no-
vellaları, "İk� könül b�r olanda" ba-
let-l�brettosu, "Şərq�n qal�blər�", "B�r 
stəkan çay" k�nossenar�lər� və xeyl� 
sayda məqalələr� dövrünün nəbz�n� 
tutub, yaddaqalan olub.  

Şa�r A.S. Puşk�n, M.M.Svetlov, 
S.Marşak, M.Kər�m, M.Tursunzadə, 
K.Koladze, Y.Dolmatovsk� k�m� tanın-
mış sənətkarların əsərlər�ndən uğurlu 
tərcümələr ed�b.

Onun "Bakı, sabahın xey�r", "Zər�f 
gülüşlüm", "B�r könül sındırmışam", 
"Qonaq gəl b�zə", "Bakılı qız", "Nə 
vaxta qaldı", "Ana", "Ay qaşı, gözü 
qara qız", "Ağ xalatlı hək�mlər", 
"Gəncl�y�m� gəz�rəm", "Aylı gecələr" 
və s. mahnıları d�llər əzbər�d�r, sev�lə-
sev�lə oxunur və d�nlən�l�r.  Cahan-
g�r Cahang�rov, Sə�d Rüstəmov, Ar�f 
Məl�kov, Qənbər Hüseynl�, Ram�z 
M�r�şl�, Em�n Sab�toğlu k�m� ünlü 
bəstəkarlar onun sözlər�nə gözəl 
mus�q�lər yazıblar.  

Xəzər dən�z�ndə "İslam Səfərl�" 
gəm�s� üzür. Bakıda adına  küçə 
var, yaşadığı b�naya barelye-
f� vurulub, Naxçıvanda oxuduğu  
1 nömrəl� məktəbə də onun adı ver�-
l�b. Ürəklərdə ucalan ab�dəs� �sə daha 
əzəmətl�d�r. 

Əl� NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzet�”

İslam Səfərli – 100

Yazıçı Əfqanı xatırlayarkən...
Fevral ayının 13-ü  onun anım  günüdür

Bir  vaxtlar Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində oxuyan hər  bir gəncin 
arzusu  o zaman Azərbaycan mətbuatının flaqmanı sayılan “Kommunist”  qəzetində 

işləmək  idi. Bu peşəyə də həvəsi məndə unudulmaz  insan,  gözəl  jurnalist Əhməd İsayev  
yaratmışdı və o,  Gəncə – Qazax bölgəsi üzrə  “Kommunist”in müxbiri  idi.

Ölkən�n ən sayılıb-seç�lən jurnal�stlər� 
demək olar k�, həm�n qəzetdə �şləy�rd�lər və bu 
gün onları – Ağabala  Rzayev�, Ad�l Cavadlını, 
Rəfa�l Nağıyev�,  Tof�q Həsənovu, Sadıq Qara-
yev�, Əşrəf Hacıyev�, H�dayət Zeynalovu, Cəl�l 
Xəl�lovu və  başqalarını eht�ramla  xatırlayırıq.

Yuxarıda yazdığım k�m� 1976-cı �ldə un�-
vers�tet�n jurnal�st�ka fakültəs�nə o  arzularla 
gəlm�şd�m k�, məhz “Kommun�st” qəzet�ndə 
�şləy�m.  Odur k�, b�r�nc�  kursu  b�t�rərkən  
b�z� təcrübə keçməyə göndərəndə heç 
f�k�rləşmədən bu qəzet�  seçd�m. 

Mən�  Ədəb�yyat və �ncəsənət şöbəs�nə  
təcrübə  keçməyə göndərd�lər.  Şöbən�n müd�r� 
yazıçı Əfqan Əsgərov, müxb�rlər� �sə Məryəm  
xanım Həsənzadə və İlham Rəh�ml� �d�.

B�r gün Əfqan müəll�m yanına  çağırıb 
c�b�ndən 2 ədəd manatlıq çıxarıb mənə  sarı 
uzatdı. Təəccüblənd�m. “Götür, – ded�, – Təc�l� 
Akadem�yanın Coğraf�ya İnst�tutuna get. 
Özüylə  danışmışam, akadem�k Həsən Əl�yev 
gözləy�r.   Bu mater�alı ona ver.  Oxuyub,  �mza  
atsın.  İk�  manatı da  ona  görə  ver�rəm k�,   
taks�  �lə  ged�b-gələsən.  Təc�l�d�r. Həsən 
müəll�m�n  yazısı sabah qəzetdə getməl�d�r”.

“Baş üstə”, – dey�b otaqdan çıxdım.  “N�-
zam�”  k�noteatrının arxasında taks� dayanaca-
ğı var �d�. Yaxşı k�, növbə yox  �d�. Elə  b�r�nc�  
gələn  taks�yə əyləş�b akadem�yaya  sürməy�  
xah�ş etd�m. O  vaxtlar  Bakıda  demək olar 
k�, tıxac  yox �d�. Nə �sə... Akadem�yaya gəl�b 
Coğraf�ya İnst�tutuna  qalxdım. D�rektorun 
qəbul otğında əyləşən  xanıma “Kommun�st”  
qəzet�ndən  gəld�y�m�  ded�m.  “Keç�n, Həsən  
müəll�m s�z�  gözləy�r”, – ded�. 

İçər�  g�r�b  salam verd�m. Əl�mdək�  yazını 
ona uzatdım. Aldı, baxdı. “Nə yaman çox  çı-
xıb, – ded�, – Qoy  oxuyum, sonra �mza  ata-
ram. Otur  sən  də qulaq  as”.  

Nə  deyə b�lərd�m.  Həsən  müəll�m  yazını  
ucadan oxuyurdu, mən də  sak�tcə d�nləy�rd�m. 
Arada  dayanırdı. Akadem�yanın həyət�ndə 
çəkd�y�  şək�llər� göstər�rd�: “Ağaclar  da �nsan 
k�m�d�r, onların  da  hər  b�r�n�n öz xüsus�yyət� 
var – dey�rd�”.  Azərbayacanın  ayrı-ayrı 
bölglər�ndə əkd�y�  ağaclardan danışırdı, saldı-
ğı meşələrdən danışırdı.

Onun bu söhbət�nə  maraqla  qulaq  assam 
da, f�kr�m Əfqan müəll�m�n  yanında qalmışdı. 
D�nə b�lm�rd�m k�, b�lm�rd�m.

Unudulmaz  akadem�k �sə yazını  oxu-
ya-oxuya  maraqlı  söhbət�ndən  qalmırdı. 
Nəhayət,  yazını oxuyub qurtardı,  �mzaladı. 
“Götür”, – ded�, –  məndən  kollekt�və salam 
söylə”. 

Baş üstə, dey�b otaqdan çıxdım. P�lləkənlər� 
elə sürətlə düşdüm k�, az  qala,  yıxılacaqdım. 

Nə  �sə,  taks�yə əyləş�b  özümü  redaks�ya-
ya  çatdırdım. Əfqan  müəll�m otaqda  var-gəl 
ed�rd�. Mən�  görəndə güllə k�m� açıldı:  

– Sən�n bu hərəkət�nə nə dey�m?  Sənə �k�  
manatı nəyə görə  verm�şd�m?  Verm�şd�m k�,  
taks�  �lə  ged�b  gələsən,  avtobusla  yox. Üç  
saatdan çox  vaxt  ged�b. Sənə  ded�m axı, 
yazı  təc�l�d�r.  

Məndən yaşca xeyl� böyük olan Əfqan 
müəll�m�  �nandıra  b�lm�rd�m k�,  məndə günah 
yoxdur, axı Həsən Əl�yev k�m�  şəxs�yyət�n sö-
zünü  necə  kəsə  b�lərd�m. 

Dörd  �l  bundan əvvəl Azərbaycan  Ya-
zıçılar B�rl�y�n�n  Natəvan klubunda Əfqan  
müəll�m�n 90 �ll�k yub�ley�  keç�r�ld�y�n� eş�d�b 
mən də  getd�m. Getd�m k�,  bu  böyük �nsan  
haqqında xat�rələr�m�  danışım. Əfqan müəll�m 
haqqında ürək sözlər�m� söyləyəndən son-
ra bura  yazdığım o had�sən�  də  danışdım.  
Və hamının  qarşısında yenə  üzümü Əfqan 
müəll�mə tutdum:

– Əz�z Əfqan müəll�m, – ded�m, – o 
had�sədən 42  �l keç�b. Gəlm�şəm. Gəlm�şəm  
yenə deyəm k�,  vallah, b�llah mən həm�n 
gün avtobusla yox, taks� �lə ged�b-gəlm�şd�m.  
Bu dəfə b�r az xəstə hal olan Əfqan müəll�m  
heç nə  deməd�, sadəcə,  başını  tərpətd�. 
B�lməd�m, həm�n gün onu �nandıra  b�ld�m, ya 
yox?. Nə  dey�m?.

İlqar HƏSƏNOV,
“Xalq qəzet�”n�n bölgə müxb�r�

Yaddaşlarda  yaşayanlar

Zərgərlik məmulatları sa-
tılan butikin sahibi müəmmalı 
şəkildə öz mənzilində qətlə yeti-
rilmişdi. Hadisənin üstündən bir 
neçə həftə keçməsinə baxmaya-
raq hələlik işıq ucu görünmürdü.

Mağaza müəyyən müddətə 
bağlanmış, işçilər hamısı din-
dirilmiş, bir neçə nəfər koor-
dinatlarını istintaq orqanlarına 
bildirmək şərti ilə yeni iş yerinə 
keçmişdilər.

Neçə gün idi fikirli gəzirdi. 
Daxili narahatlığı get-gedə artır-
dı. Əldə edilən hər yeni məlumat 
işləri açmaq əvəzinə sanki daha 
da dolaşdırırdı. Kələfin ucu ələ 
keçmirdi ki, keçmirdi. Məşuqə 
məsələsi hər şeyi bir az da 
qəlizləşdirmişdi. Bu yeni sima 
hardan peyda oldu axı?...

İşdən çıxıb yorğun-arğın 
evə dönürdü ki, mobil telefonun 
xatırlatmalar bölümünün qısa 
səsli siqnalı bu günün əlamətdar 
tarix olduğunu yadına saldı – 
evliliklərinin 20 illiyi. Xanımı-
na nəsə almalı idi. Gül dəstəsi 
ilə canını qurtara bilməyəcəkdi. 
Restorana gedib dəm-dəsgahla 
bu tarixi qeyd etməyə həvəsi 
yox idi, çox yorulmuşdu. Yolu-
nun üstündəki zərgər dükanına 
baş çəkməyi qərara aldı. Yanın-
da kifayət qədər məbləğ olmasa 
da gedib evdən gətirə bilərdi, 
yaxınlıqda yaşayırdı, əsas 
olan müvafiq zinət əşyasının 
seçilməsi idi.

Mağazada gülərüzlü cavan 
satıcı qız diqqətini cəlb etdi. 
Üzü tanış gəldi ona. Ona ya-
xınlaşıb harda gördüyünü xatır-
lamağa çalışdı. Qız baxışlarını 

yayındırıb soruşdu:
— Kömək edə bilərəm? Sizə 

nə lazımdır?
Əlbəttə! Məhz səs onun 

kimliyini büruzə verdi. Həmin o 
sahibi öldürülən mağazanın iş-
çisi idi, bura keçmişdi. Saçlarını 
qısa vurdurub rənglədiyindən 
tanıya bilməmişdi onu. Nəyisə 
yadına sala bilməyəndə çox 
narahat olurdu. Məqsədini an-
latdı. Qız kataloqu açıb onun 
qarşısına qoydu. O, həyat yol-
daşı üçün almaq istədiyi san-
cağı seçib göstərdi. Tərslikdən 
bəyəndiyi model mağazada yox 
idi. Sifariş etdi. Amma sifarişin 
şəhərə gətirilməsi bir neçə gün 
çəkəcəkdi, ona isə hədiyyə bu 
günə lazım idi. Onda satıcı qız 
belə bir təklif etdi:

— O biri mağazamızda 
məhz sizin seçdiyiniz olmasa da 
ona oxşar model var. Mən indi 
onlarla əlaqə saxlayaram, çat-
dırarlar onu bura. Təxminən bir 
saata sancaq məndə olacaq.

— Bir saat gözləyə 
bilmərəm burda. Həm də evə 
gedib pul gətirməliyəm. Gedim, 
sonra qayıdaram.

— Gözləmək lazım de-
yil, evə gedib qayıtmaq 
da həmçinin. Mən şəklini 
çəkib sizə göndərərəm. Əgər 
bəyənsəniz, elə bu axşam kur-
yer sizin ünvana çatdırar. Çox 
güman, bəyənəcəksiniz. Sizin 
seçdiyiniz modelin tam oxşarı-
dır, demək olar.

Razılaşdılar. Qıza təşək-
kürünü bildirib mağazanı tərk 
etdi. Evə çatıb rahatlandı və te-
lefonuna nəzər saldı. Doğrudan 

da modelin şəkli göndərilmişdi. 
Bəyəndi, “sancağı gözləyirəm” 
yazıb, bir də minnətdarlıq bil-
dirdi. Telefonu əlindən qoymaq 
istəyirdi ki, bir şey diqqətini 
cəlb etdi. Niyə sancaq qutusun-
dan çıxarılmış və kağız parçası-
nın üzərində təsviri alınmışdı? 
Kağız yazılı idi. Yazıları böyü-
düb oxumağa başladı:

“Mən xoşbəxt olmalıydım. 
Ailə qurmağa hazırlaşırdım. O 
qədər arzu-diləyim vardı ki...

Müdirimiz harınlaşmış qu-
duzun biriydi. Məni başqala-
rından ayırardı həmişə. Ən çox 
işləyən də mən olurdum, ən çox 
danlanan da. Yeri gəldi-gəlmədi 
iradlar, təhqir, tənə...

Xaricə səfəri vardı. 
Gedəndə məni öz yerinə qo-
yacaqdı, müvəqqəti onu əvəz 
edəcəkdim. Çox bahalı prestijli 
modelləri evində, seyfdə sax-
lardı. O malların öz “klienti” 
vardı. Səfərinə az qalmış bir 
gün mənə zəng edib dedi ki, 
həmin zinət əşyalarından biri-
ni istəyən var, amma onun başı 
səfər tədarükünə qarışdığından 
işə gələ bilmir, mən evə dəyib 
modeli ondan götürməliyəm. 
Sonra guya taksi də sifariş 
edəcəkdi, məni həmin qiymətli 
əşya ilə mağazaya çatdır-
maqçun. Onun tək yaşadığı 
mənzilə getməliydim. Getmək 
istəmirdim, məcbur etdi...

...Özümü müdafiə etmək 
üçün başqa yol tapmadım. Hər 
şey gözlənilmədən oldu, ani… 
yuxudaydım, sanki...

Mənim də arzularım vardı. 
Mən xoşbəxt olmalıydım...

Vəssalam. Deyəcəklərim 
bunlar idi. İndi sakitəm, çox 
sakit… hətta lap çox sakit… 
təsəvvür edə bilməyəcəyiniz 
qədər...”

Şəhla NİHAN

Etiraf
                     (hekayə)

“Bakının qardașı İzmir”
Yazıçı-publisist, Əməkdar mədəniyyət işçisi Afət Sadıqoğlunun bir müddət əvvəl 
“Elm və təhsil” nəşriyyatı tərəfindən nəşr olunan “Bakının qardaşı İzmir” kitabı 
bir sıra maraqlı cəhətləri, xüsusilə mövzunun aktuallığı, müəllifin qələmə aldığı 
hadisələrin mahiyyətinə dərindən nüfuz etmə bacarığı ilə oxucuların diqqətini cəlb 
edib. Kitab səmimi və oxunaqlı bir dildə qələmə alınıb. 

İstedadlı qələm sah�b� olan Afət Sadıq-
oğlu k�tabın səh�fələr�ndə Azərbaycan və 
Türk�yə dövlətlər� və xalqları arasında dost-
luq, həmrəyl�k əlaqələr�n�n gen�şlənməs�, 
qardaşlaşmış Bakı və İzm�r şəhərlər�n�n tar�-
x�, �ct�ma�-s�yas�, sos�al-�qt�sad� həyatı, �nk�şa-
fı barədə qəlb�ndən d�l�nə axan düşüncələr�n� 
oxucularla səm�m� şək�ldə paylaşır, təhk�yə 
zamanı yer�, məqamı düşdükcə bu əlaqələr�n 
əbəd� olacağına dər�n əm�nl�y�n� �fadə ed�r.  

F�kr�mcə, müəll�f�n dəfələrlə İzm�r 
şəhər�ndə ezam�yyətdə olduğu zaman görüb-
tanış olduğu tar�x� məkanlar barədə qeydlər� 
xüsus�lə maraqlıdır. Belə k�, jurnal�st�n Egey 
Un�vers�tet�n�n rəhbərl�y� �lə olan görüşlər�, 
şəhər�n tur�zm və sos�al obyektlər�nə, tar�x və 
mədən�yyət obyektlər�nə, İzm�r�n Əl�ağa ad-
lanan rayonunda yerləşən “Star” neft ema-
lı zavoduna və d�gər görməl� yerlərə olan 
səfərlər�ndən təəssüratlar peşəkar jurnal�st 
qələm�ndən çıxdığı üçün sank� göz önündə 
dolğun surətdə canlanır. K�tabın səh�fələr�ndə 
sadə �zm�rl�lər�n həm öz şəhərlər�, həm də 
qardaş Azərbaycan, ölkəm�z�n paytaxtı Bakı 
barədə yer alan ş�r�n söhbətlər�nə d�qqət 
kəs�lməmək mümkün dey�l.   

Qeyd etmək lazımdır k�, Afət Sadıq-
oğlu (Məmmədov)  dünyanın yaxın-
uzaq ölkələr�nə səyahət etməy� sevən, 
gördüklər�n�, müşah�də etd�klər�n� qələmə 
almaqdan zövq alan jurnal�stlərdənd�r. Çox 
sayda xar�c� ölkələrdə yaradıcılıq səfərlər�ndə 
olub. B�r sıra ölkələrdə, o cümlədən, Türk�yə, 
Ş�mal� K�pr, İran və H�nd�standa keç�r�lən nü-
fuzlu beynəlxalq konfranslarda məruzə və 
çıxışlar ed�b.

 Afət Sadıqoğlu “Ulu məskən”, “Nax-
çıvan qəd�m d�yardır”, “Dən�z k�m� 
məğrur �nsan”, “Mən�m   ç�çəkl�  dün-
yam”, “Azərbaycan-Norveç əlaqələr�”, “Tur 
Heyerdal Azərbaycanda”, “Beynəlxalq 
Mühənd�sl�k Akadem�yasının Azərbaycan 
bölməs�”, “Azərbaycan-H�nd�stan əlaqələr�”, 
(Azərbaycan və �ng�l�s d�llər�ndə), 
“Azərbaycan-Türk�yə: dostluq və qardaşlıq 
əlaqələr�” və d�gər sənədl� publ�s�st�k və bəd�� 
k�tabların müəll�f�d�r. 

Xatırladaq k�, b�r müddət əvvəl onun 
nəf�s tərt�batda “Türk dünyasının Kıbrısı” adlı 

yen� k�tabı �şıq üzü görmüşdür. Burada ya-
zıçı-publ�s�st�n Ş�mal� K�prə  səfər� �lə bağlı 
yol qeydlər�, ölkələr�m�z arasında mədən� 
əlaqələr�n tar�x�, bugünü barədə maraqlı f�k�r 
və düşüncələr� yer alıb. 

Afət Sadıqoğlu artıq əll� �ldən çoxdur k�, 
böyük həvəslə, yorulmadan yazıb-yaradır. 
Bu �stedadlı qələm sah�b�n�n fədakar yara-
dıcı əməy� dövlət�m�z tərəf�ndən yetər�ncə 
q�ymətlənd�r�l�b. O, 1981-c� �ldə Azərbaycan 
SSR Al� sovet� Rəyasət Heyət�n�n Fəxr� 
Fərmanına, 1991-c� �ldə Naxçıvan MR 
əməkdar mədən�yyət �şç�s�, 2010-cu �ldə 
Azərbaycan Respubl�kasının Əməkdar 
mədən�yyət �şç�s� fəxr� adlarına lay�q görülüb. 

Afət Sadıqoğlu hesab ed�r k�, onun öm-
rünün ən böyük qazancı çox sayda sev�m-
l�  oxucularının şəxs�yyət�nə verd�y� dəyər, 
hər b�r yen� yazısına, k�tablarına b�r an 
azalmayan d�qqət� və marağıdır. Hörmətl� 
həmkarımıza arzumuz budur k�, qoy bundan 
sonra da nə ömrü, nə də mövzuları tükəns�n, 
əvvəlk� şövq və həvəslə yazıb-yaratsın. 

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzet�” 

Ruhu sülh 
göyərçininə döndü

Elmira İsmayılova elə bir qardaşın bacısıdır ki...   
1991-ci ilin noyabrında mənfur düşmənin helikopterdə 
qətlə yetirdiyi say-seçmə oğullarımızdan biri 
Azərbaycanın Dövlət katibi Tofiq İsmayılov idi. Onda 
Vətən matəmə qərq olmuşdu. İndi, onun bacısını torpağa 
tapşırmağımızın 40-cı günü bütün Türk dünyası matəm 
içindədir... 

O, şərəfl� b�r ömür yaşadı. Elm�ra xanım sadəcə, sülh 
carçısı k�m� dey�l, həm də vətənpərvər pedaqoq k�m� tanı-
nırdı. İxt�sasca slavyan d�l� mütəxəss�s� olan Elm�ra İsma-
yılova uzaq Kambocada belə öz ətrafına məslək yoldaşı 
olacaq tələbələr� toplaya b�lm�şd�. Dey�rd� k�, mən�m b�oloj� 
olaraq, �k� övladım var, b�r� c�yərparamdır, d�gər övladları-
mın, - tələbələr�m�n sayı �sə b�l�nm�r. 

mür tar�xçəs� beləd�r: 1937-c� �l�n 27 noyabrı - 
 2023-cü �l�n 2 yanvarı. Əməllər� ömründən çox-çox uzun-
dur Elm�ra xanımın. O, çoxsaylı metod�k vəsa�t�n, dərsl�y�n 
müəll�f�d�r. Bakı Slavyan Un�verst�tet�n�n rəhbər� k�m� tez-
tez elm� konfranslarda çıxış edən, bununla yanaşı, �ct�-
ma� fəal�yyət� �lə seç�lən Elm�ra xanım Azərbaycan Qa-
dınlar Təşk�latının fəallarından b�r� k�m� mütəmad� cəbhə 
bölgələr�nə ged�rd�. Esm�ra xanım �g�d oğullarımızın Zəfərə 
�namının möhkəmlənməs�nə x�dmət etməs� �lə qürur duyur-
du. 

Təkcə Türk�yən�n dey�l, bütün Türk dünyasının bu 
matəml� günlər�ndə əz�z�m�z Elm�ra xanımı �t�rməy�m�zdən 
kədərlən�r, qəbr� nurla dolsun dey�r�k. İnanırıq k�, sağlığın-
da Dünyanın Sülh Səf�r� k�m� şərəfl� ada lay�q görülmüş əsl 
Türk qadını Elm�ra İsmayılovanın ruhu bundan sonra sülh 
göyərç�n� k�m� səmalarda olacaq.

Sədaqət Kamal
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40 qəp�k

 Fevralın 12-də
 Bakıda və Abşeron yarımadasında

dəy�şkən buludlu olacağı, arab�r tutulacağı, əsasən 
yağmursuz keçəcəy� gözlən�l�r. Mülay�m cənub 
küləy� əsəcək. Gecə 1-3°, gündüz 3-6° �st� olacaq. 
Atmosfer təzy�q� normadan yüksək 773 mm c�və 
sütunundan 769 mm c�və sütununa enəcək, n�sb� 
rütubət 60-70 fa�z olacaq. 

 Naxçıvan şəhər�, Culfa, Ordubad, 
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Bəz� yerlərdə duman olacaq. 
Qərb küləy� əsəcək. Gecə 7-12° şaxta, gündüz 
3-8° �st� olacaq. Gecə yollar buz bağlayacaq.

 Xankənd�, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Ağ-
dam, həmç�n�n Daşkəsən-Gədəbəy rayonla-
rında əsasən yağmursuz keçəcək. Bəz� yerlərdə 
duman olacaq. Qərb küləy� əsəcək. Gecə 7-12°, 

gündüz 0-5° şaxta olacaq. Gecə və səhər yollar 
buz bağlayacaq.

 Şərq� Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər, 
Qubadlı, Laçın, Zəng�lan rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Bəz� yerlərdə duman olacaq. 
Qərb küləy� əsəcək. Gecə 7-12°, dağlıq əraz�lərdə 
16-18°, gündüz 0-5° şaxta olacaq. Gecə və səhər 
yollar buz bağlayacaq.

 Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzul� 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Bəz� 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləy� əsəcək Gecə 
0-5° şaxta, gündüz 4-7° �st� olacaq. Gecə və səhər 
yollar buz bağlayacaq.

 Balakən, Zaqatala, Qax, Şək�, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, S�yəzən, Şab-
ran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Bəz� yerlərdə duman 
olacaq. Qərb küləy� əsəcək. Gecə 5-10° şaxta, 
gündüz 3° şaxtadan 2°-dək �st�, dağlarda gecə 10-

15°, yüksək dağlıq əraz�lərdə 18-20°, gündüz 3-8° 
şaxta olacaq. Gecə və səhər yollar buz bağlaya-
caq.

 M�ngəçev�r, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, 
Kürdəm�r, İm�şl�, Ağcabəd�, Beyləqan, Sab�ra-
bad, B�ləsuvar, Saatlı, Ş�rvan, Hacıqabul, Sal-
yan, Neftçala rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lak�n səhər bəz� şərq rayonlarında az 
yağıntılı olacağı eht�malı var. Arab�r duman olacaq. 
Qərb küləy� əsəcək. Gecə 3° şaxtadan 2°-dək �st�, 
gündüz 3-7° �st� olacaq. 

 Masallı, Yardımlı, Ler�k, Lənkəran, As-
tara rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lak�n səhər bəz� yerlərdə arab�r yağıntılı olacağı, 
qar yağacağı eht�malı var. Arab�r duman olacaq. 
Ş�mal-şərq küləy� əsəcək. Gecə 0-4° şaxta, gündüz 
3-6° �st�, dağlarda gecə 6-10°, gündüz 0-4° şaxta-
olacaq. Gecə və səhər dağlıq əraz�lərdə yollar buz 
bağlayacaq.

B�r ananın �k� oğlu... 
Dünən “Müdrik kəlamlar” qrupunun  üzvü, Nisə Hüseynova adlı bir 

ziyalı xanım özünün “Facebook” səhifəsində maraqlı paylaşım edib. 
Orada yazılır: “Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə öz xatirələrində Xudu 
Məmmədov haqqında belə deyir:

– 70-c� �llər�n əvvəllər�ndə Xudu 
Məmmədov (mərhum böyük z�yalı-
mız, AMEA-nın müxb�r üzvü-red) və 
Nurədd�n Rza (görkəml� t�bb xad�m�, 
professor, t�bb elmlər� doktoru-red) 
b�zə gəlm�şd�lər... Novruz bayramı 
günlər� �d�. Bayram süfrəs� ətrafında 
hərəm�z ürəy�m�zdə tutduğumuz b�r 
arzu barədə b�r-b�r danışmağa baş-
ladıq. 

Əvvəlcə mən danışdım. De-
d�m, ən böyük arzum budur k�, 
Azərbaycan �st�qlalına daha tez 
qovuşsun, türk dünyasının b�rl�y� 
bərqərar olsun. Sonra Nurədd�n 
danışdı, ded� k�, ən böyük arzusu 
Azərbaycanı azad və müstəq�l, o 
taylı, bu taylı bütöv görməkd�r... 

Nəhayət, Xudu danışdı. Ded� k�, 
ən böyük arzusu budur k�, b�r də gör-
sün k�, günlər�n b�r�ndə ev�n�n qapısı 
bərk döyülür. Ged�b açanda görsün 
k�, qapının ağzında əl�ndə süngülü 
tüfəng tutmuş türk əsgərlər� daya-
nıb. Des�nlər k�, əfənd�m, bu mənz�l 
Xudu Məmmədovundurmu? Des�n 
k�, bəl�, Xudu Məmmədovundur! 
Soruşsunlar k�, kommun�st Xudu 
Məmmədov s�zs�n�zm�? Des�n k�, 
bəl�, odur. Sonra tüfəng� ona tərəf 
çev�rs�nlər və des�nlər k�, əllər yu-
xarı, b�z gəlm�ş�k Azərbaycandakı 
sonuncu kommun�st Xudu 
Məmmədovu güllələməyə...”

P.S. Belə çıxır k�, �st�qlal aş�q�, 
akadem�k Xudu Məmmədov türk 

əsgər�n�n əl� �lə güllələnməyə belə 
hazırdır, tək� Azərbaycan hürr və 
xoşbəxt yaşasın! Görkəml� hək�m 
Nurədd�n Rza xalqının f�z�k� sağ-
lamlığı �lə bərabər, mənəv� ruhunun 
da paklaşması üçün əl�ndən gələn� 
ed�rd�. Həm�n ülv� arzu �lə böyük f�-
losof şa�r�m�z Bəxt�yar Vahabzadə 
b�r-b�r�ndən gözəl əsərlər yaradırdı. 

Şa�r bugünümüzlə səsləşən 
məşhur şe�r�ndə yazıb:

“B�r ananın �k� oğlu,
B�r amalın �k� qolu.
O da ulu, bu da ulu
Azərbaycan-Türk�yə.
D�n�m�z b�r, d�l�m�z b�r,
Ayımız b�r, �l�m�z b�r,
Eşq�m�z b�r, yolumuz b�r
Azərbaycan-Türk�yə.
B�r m�llət�k, �k� dövlət
Eyn� arzu, eyn� n�yyət.
Hər �k�s� cümhur�yyət
Azərbaycan-Türk�yə.
B�rd�r b�z�m hər halımız—
Sev�nc�m�z-məlalımız.
Bayraqlarda h�lalımız
Azərbaycan-Türk�yə.
Ana yurdda-yuva qurdum,
Ata yurda könül verd�m.
Ana yurdum, ata yurdum
Azərbaycan-Türk�yə”.

Təqd�m etd�: 
M.HACIXANLI, “Xalq qəzet�” 

Saturnda  
“sirli dairələr”

Bildiyimiz kimi, Saturn dairələri 
olan yeganə planetdir. Onun yaşının 
bütövlükdə, Günəş sisteminin yaşı ilə 
üst-üstə düşdüyü bildirilir. Bu, ümumi 
qəbul edilmiş xronologiyaya görə 4,6 
milyard ildir.  

Qeyd edək k�, NASA “Hubble” Kosm�k 
Teleskopu vas�təs�lə Saturnun yen� görün-
tüsünü paylaşıb. Bu, planet�n “dəy�şmə 
mövsümü”nün başlanğıcını göstər�r. Belə 
olan halda, onun da�rələr�ndə “s�rl� zo-
laqlar” əmələ gəl�r. Müəmmalı dəy�ş�m�n 
meydana gəlməs�n�n səbəb�, eləcə də on-
ların mövsüm� dəy�şkənl�y�n�n səbəb� hələ 
al�mlərə aydın dey�l.

Planet�m�z k�m�, “Saturn” öz oxu 
ətrafında dövr ed�r və onun da dörd fəsl� 
var. Baxmayaraq k�, nəhəng planet daha 
böyük orb�tə mal�kd�r, orada mövsümlər 
təxm�nən yedd� Yer �l� davam ed�r. Planetdə 
bərabərl�k baş verd�y� zaman da�rələr 
Günəşə doğru yönəl�r.

2025-c� �l�n mayında Saturnun ş�mal 
yarımkürəs�ndə payız bərabərl�y� yaxınlaş-
dıqca, “s�rl� zolaqların” getd�kcə daha qa-
barıq olacağı gözlən�l�r.

Zolaqların planet�n dəy�şən maqn�t 
sahəs�nə görə yaranması da mümkündür. 
Onlar Günəş küləy� �lə qarşılıqlı əlaqədə ol-
duğu zaman elektr�k yüklü müh�t yaradırlar. 
Yer üzündə bu yüklü h�ssəc�klər atmosferə 
dax�l olduqda qütb �şıqları meydana gəl�r. 

Xatırladaq k�, “s�rl� zolaqlar” �lk dəfə 
1980-c� �llər�n əvvəllər�ndə NASA-nın “Vo-
yadjer” m�ss�yası tərəf�ndən kəşf ed�l�b. 

Səadət RZAYEVA, “Xalq qəzet�”

Hava proqnozu

Sosial şəbəkələrdən seçmələr

Ol�mp�ya Mərkəz�ndə 
b�r�nc�l�k 

Respubl�ka Ol�mp�ya Mərkəz�ndə 
2008-2009-cu �l təvəllüdlü �dmançılar 
arasında Atlet�ka üzrə Qış Azərbaycan 
B�r�nc�l�y� keç�r�l�b. 

Yarışın açılışında Gənclər və İd-
man Naz�rl�y�n�n sektor müd�r� Sev-
da M�rzəyeva və Azərbaycan Atlet�ka 
Federas�yasının baş kat�b� Məhərrəm 

Sultanzadə çıxış ed�blər və �dmançı-
lara uğurlar arzulayıblar. Bununla ya-
naşı, yarışda, həmç�n�n M�ll� Ol�mp�ya 
Kom�təs�n�n v�tse-prez�dent�, Azərbaycan 
Atlet�ka Federas�yasının prez�dent� Ç�n-
g�z Hüseynzadə də �şt�rak edərək yarı-
şın ged�şatını yaxından �zləy�b və med�a 
nümayəndələr�nə yarışla bağlı məlumat 
ver�b.

Yarışın �lk günündə �dmançılar 60 m, 
400 m, 1500 m məsafələrə qaçış, 60 m 
sədlərlə qaçış,  nüvə �tələmə növlər� üzrə 
yarışıblar. Yarışda �şt�rak edən �dmançıla-
rın sayı Bərdə, Xızı, Gəncə, Sumqayıt və 
Bakı şəhərlər�ndən olmaqla, ümum�l�kdə, 
120 nəfər təşk�l ed�b.

Yarışın sonunda �sə qal�blər müka-
fatlandırılıb. Sonda �dmançılar d�plom və 
medallarla təlt�f olunublar. 

Gənc �stedad 
Avstr�yaya yollanıb

İstedadlı stolüstü tenn�sç�m�z Onur 
Quluzadə daha b�r beynəlxalq təl�m-
məşq toplanışına qatılıb. O, seçmə 
komandanın baş məşqç�s� M�xa�l T�-
mofeyev�n müşa�yət� �lə bu dəfə Avs-
tr�yanın L�nts şəhər�nə yollanıb. 

Azərbaycan Stolüstü Tenn�s Federa-
s�yasının mətbuat x�dmət�ndən aldığımız 
məlumata görə, Quluzadə fevralın 11-dən 
19-dək sözügedən ölkən�n U-13 seçmə 
komandası �lə b�rgə məşq edəcək. Benja-
m�n G�rl�nger�n adını daşıyan düşərgədə 
təşk�l olunan məşqlər q�tən�n ən yaxşı 
mütəxəss�slər�ndən b�r� sayılan L�u Yan 
Jun tərəf�ndən aparılır. Səfər�n məqsəd� 
uğurlu gələcək vəd edən �dmançının us-
talıq səv�yyəs�n�n artırılmasıdır. 

Qeyd edək k�, q�tən�n ən �stedadlı �d-
mançılarından sayılan Onur Quluzadə 
müntəzəm olaraq, Avropa Stolüstü Ten-
n�s B�rl�y�n�n və  Beynəlxalq Stolüstü Ten-
n�s Federas�yasının təl�m-məşq toplanış-
larına da dəvət alır.

Mərakeşdə 2 qızıl,
 1 gümüş və 2 bürünc 

Mərakeşdə boks üzrə “Qızıl kəmər” 
ser�yası çərç�vəs�ndə �l�n �lk turn�r�nə 
yekun vurulub. Azərbaycan m�ll�s� yarı-
şı 2 qızıl, 1 gümüş və 2 bürünc medalla 
başa vurub.

57 kq çək�də mübar�zə aparan 
Üm�d Rüstəmov f�nalda rus�yalı Eduard 
Savv�nlə qarşılaşıb. Hər 3 raundda �namlı 
mübar�zə aparan boksçumuz yekunda 5:0 
(29:28, 30:27, 29:28, 30:27, 29:28) hesa-
bı �lə qələbə qazanaraq, çemp�on t�tuluna 
y�yələn�b.

Onun uğurunu Nəb� İsgəndərov (67 
kq) da təkrarlayıb. Gəncə boks məktəb�n�n 
yet�rməs� f�nalda Tarxan İd�qova (Rus�-
ya) gücünü göstər�b. İsgəndərov �namlı 
mübar�zə nət�cəs�ndə rəq�b�n� 4:1 (29:28, 
29:28, 28:29, 30:27, 30:27) hesabı �lə 
məğlub edərək Mərakeşdə Azərbaycan 
h�mn�n� səslənd�r�b.

86 kq çək�də mübar�zə aparan Alfonso 
Dom�nqes �sə gümüş medalla k�fayətlən�b. 
O da f�nalda rus�yalı boksçu �lə döyüşüb. 
Lak�n görüşdə Şarabutd�n Atayev qal�b 
gəld�y�ndən dünya çemp�onumuz fəxr� 
kürsünün �k�nc� p�lləs�nə qalxıb.

Beləl�klə, m�ll�m�z 34 ölkədən 201 
boksçunun qatıldığı �l�n �lk turn�r�n� 5 
medalla başa vurub. Komandamızın 
heyət�ndə daha öncə Məsud Yus�fzadə 
(51 kq) və Sərxan Əl�yev (71 kq) bürünc 
medala y�yələn�blər.

Qeyd edək k�, yarışın qal�b� akt�v�nə 
900, gümüş medalçısı 700 və üçüncüsü 
500 reyt�nq xalı əlavə ed�b.

Elç�n AĞAMİRZƏ, “Xalq qəzet�”

İdman xəbərləri

Rusiya Ukrayna ilə
 danıșıqlara hazırdır, amma…

Rusiya Ukrayna ilə danışıqlara hazırdır, amma ilkin şərtsiz, bu gün 
mövcud olan reallıqlar əsasında. Bu barədə Rusiya xarici işlər nazirinin 
müavini Sergey Verşinin “Zvezda” telekanalına müsahibəsində bəyan edib. 
Bir neçə gün əvvəl Rusiya Prezidenti Vladimir Putin də ölkəsinin müharibəyə 
son qoymağa çalışdığını bildirmişdi.

Put�n dem�şd� k�, Rus�ya dö-
yüş əməl�yyatlarını başlatmayıb, 
amma sonlandırmağa çalışır: “Bu 
döyüş əməl�yyatları 2014-cü �ldə 
dövlət çevr�l�ş� həyata keç�r�lən za-
man Ukraynada m�llətç�lər və onları 
dəstəkləyənlər tərəf�ndən başlayıb. 
Ondan sonra Krım və Donbasda 
had�sələr oldu".

Sergey Verş�n�n �sə bəyan ed�b 
k�, bütün hərb� əməl�yyatlar danı-
şıqlarla başa çatır: “B�z də, təb�� k�, 
artıq bu cür danışıqlara hazır oldu-
ğumuzu elan etm�ş�k. Ancaq �lk�n 
şərtlər�n olmadığı, hazırkı reallıq-
lara əsaslanan, b�z�m açıq şək�ldə 
səslənd�rd�y�m�z məqsədlər� nəzərə 
alan danışıqlara hazırıq”.

RF XİN başçısının müav�n� xa-
tırladıb k�, Rus�ya-Ukrayna sülh da-
nışıqları çoxdan başlamışdı, ancaq 
keçən �l�n yazında K�yev�n təşəbbüsü 
�lə dayandırılıb. Onun f�kr�ncə, belə 
məsələlərlə bağlı qərar başqa pay-
taxtlarda, b�r�nc� növbədə Vaş�nq-
tonda və Brüsseldə qəbul olunur. 
Mürac�ət də o tərəfl ərə ed�lməl�d�r”.

Qeyd edək k�, Ukrayna 
münaq�şəs�n�n başlanmasından 
sonra hər �k� tərəf�n nümayəndələr� 
M�nsk və İstanbulda görüşüblər. 
Ancaq konkret nət�cələrə gəlmək 
mümkün olmayıb. Yazda d�aloq 
tamam�lə dayanıb. Bundan son-
ra Moskva və K�yev b�r-b�r�n� razı-
laşmaları pozmaqda �tt�ham ed�b. 

Moskva mütəmad� olaraq bəyan 
ed�b k�, onun danışıqlara hazır olma-
sına baxmayaraq, K�yev�n mövqey� 
üzündən d�aloq mümkün olmur. 

2022-c� �l�n oktyabrında Ukrayna 
Prez�dent� Volod�m�r Zelensk� M�ll� 
Təhlükəs�zl�k və Müdaf�ə Şurası-
nın belə b�r qərarını təsd�q ed�b k�, 
Put�n danışıqlara rəhbərl�k etd�kcə 
Rus�ya �lə d�aloq olmayacaq. Ru-
s�ya Prez�dent�n�n mətbuat kat�b� 
Dm�tr� Peskov �sə bununla əlaqədar 
b�ld�r�b k�, Moskva ya Zelensk� möv-
qey�n� dəy�şənə, ya da Ukraynada 
yen� prez�dent hak�m�yyətə gələnə 
qədər gözləyəcək. K�yev hazırda 
Rus�yanın 1991-c� �l sərhədlər�nə 
çək�lməs�n�, Rus�ya �sə özünə 
b�rləşd�r�lm�ş yen� əraz�lər�n tanın-
masını tələb ed�r.

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzet�”

Beynəlxalq həyat

Dəniz Baykal vəfat edib 
Türkiyənin tanınmış siyasətçisi, 

Cümhuriyyət Xalq Partiyasının (CHP) 
sabiq sədri Dəniz Baykal 84 yaşında 
dünyasını dəyişib. “CNN Türk”ün 
məlumatına görə, D.Baykal Ankaradakı 
evində vəfat edib.

Baykalın qızı Əsl� Baykalın sözlər�nə 
görə, atasının fevralın 14-də Antalyada dəfn 
ed�lməs� planlaşdırılır.

Qeyd edək k�, Dən�z Baykal 37-c� 
hökumətdə mal�yyə, 42-c� hökumətdə 
enerj� və təb�� sərvətlər, 52-c� hökumətdə 
xar�c� �şlər naz�r� və Baş naz�r�n müav�n� 
vəz�fələr�ndə çalışıb.

Allah rəhmət eləs�n!
“Xalq qəzet�”

“Reddit”ə haker hücumu
ABŞ-ın Virciniya Universitetinin tələbələri 
Stiv Hoffman tərəfi ndən yaradılan “Reddit” 
sosial platforması hakerlərin hücumuna  
məruz qalıb. Şirkətdən verilən məlumata 
görə, hakerlər əməkdaşlardan birinin 
sənədlərini oğurlayıblar. 

Bunun nət�cəs�ndə bəz� sənədlər, 
mənbə kodları  və b�znes s�stemlər�nə g�-
r�ş mən�msən�l�b. Bundan əlavə “Redd�t” 
reklamçılarının da məlumatları ələ keç�r�l�b. 
Qeyd edək k�, ş�rkət�n təhlükəs�zl�k qrupu 
hakerlər�n s�stemə g�r�ş�n� dərhal ləğv ed�b. 
Bu had�sə �lə bağlı araşdırma aparırlar.

Hazırda oğurlanmış məlumatın 
�nternetdə yayılmasına da�r xəbər yox-
dur. Lak�n buna baxmayaraq, “Redd�t”  
əməkdaşlarına �k� faktorlu autent�f�kas�yanı 
akt�vləşd�rməy� və parol menecerlər�ndən 
�st�fadə etməy� tövs�yə ed�b.

Aytən NƏCƏFOVA, “Xalq qəzet�”

Ekoaks�yanın gündəl�y�

Ekofəalların məramı 
Qərbə hələ də çatmır

Azərbaycan ərazilərində faydalı qazıntı yataqlarının 
qanunsuz istismarının dayandırılmasını, “Qızılbulaq” 
və “Dəmirli” yataqlarında monitorinqin keçirilməsinə 
icazə verilməsini tələb edən azərbaycanlı könüllü 
ekofəalların Laçın-Xankəndi yolunda keçirdikləri etiraz 
aksiyasından 63 gün ötür. Havanın qarlı, şaxtalı olmasına 
baxmayaraq, hazırda aksiya iştirakçılarının Laçın-
Xankəndi yolunda fəallığı müşahidə olunur. Onlar ekoloji 
terrorun dayandırılması ilə bağlı Azərbaycan, ingilis və 
rus dillərində şüarlar səsləndirirlər.

Ekoaks�yanın �şt�rakçıları 
həm�şə olduğu k�m�, Rus�ya 
sülhməramlıları və Beynəlxalq 
Qırmızı Xaç Kom�təs�nə 
(BQXK) məxsus avtomob�llər�n 
Xankənd�dən Laçın və əks 
�st�qamətə maneəs�z keç�d�nə 
şəra�t yaradırlar. D�gər 
günlərlə müqay�sədə, yolun 
buz bağlaması səbəb�ndən 
avtomob�llər�n sayında az-
lıq müşah�də ed�l�r. Ötən gün 
ekoaks�ya əraz�s�ndən 30-dan 
çox avtomob�l maneəs�z ke-
ç�b. Bütün bunlar aks�yanın 
xoş n�yyətl� və yolda human�tar 

məqsədl� avtomob�llər�n keç�d� 
üçün heç b�r məhdud�yyət�n ol-
madığını b�r daha göstər�r.

Bu yaxınlarda 
Azərbaycanın Xar�c� �şlər na-
z�r� Ceyhun Bayramov ABŞ-
ın dövlət kat�b�n�n Avropa 
və Avras�ya məsələlər� üzrə 
köməkç�s� Karen Donfr�d ara-
sında telefon danışığı zamanı 
b�ld�r�b k�, Laçın-Xankənd� yo-
lunda et�raz aks�yası leg�t�md�r. 
Naz�r aks�yanı həyata keç�rən 
şəxslər�n tələblər�n�n yer�nə 
yet�r�lməs�n�n zərur� olduğunu 
vurğulayıb. Bölgədə “blokada” 

və “çət�n human�tar vəz�yyət” 
barədə heç b�r dəl�l olmadığını 
d�qqətə çatdırıb.  

Avropanın ayrı-ayrı ölkə və 
 qurumlarının reallıqları nəzərə 
almayaraq, Ermən�stana 
b�rtərəfl � qaydada dəstək 
vermələr� hər kəsə məlumdur. 
Bu günlərdə Avropa Parla-
ment�n�n Xar�c� əlaqələr üzrə 
kom�təs�ndə Avropa İtt�faqı 
(Aİ) �lə Ermən�stan arasın-
da münas�bətlərə da�r qəbul 
olunan yen� qərəzl� hesa-
batda Laçın-Xankənd�  yolu-
nun “blokadasından”, Qara-
bağda yaşayan ermən�lər�n 
təhlükəs�zl�y�nə təm�natlar 
ver�lməməs�ndən bəhs olu-
nur. Halbuk� çox sayda fakta 
əsaslanaraq, dünya mətbuatı 
bu yolun bağlı olmadığını yazır. 
Hətta bəz� ölkələr�n jurnal�stlər� 
həm�n əraz�lər� görüb, yo-
lun bağlı olmadığına şah�dl�k 
ed�blər. Bütün bu faktlar qarşı-
sında nə qədər kor olasan k�, 
həq�qət� görməyəsən. 

Məhz bu aks�yalardan son-
ra, onun hansı zərurətdən ke-
ç�r�ld�y� də dünya �ct�ma�yyət�nə 
aydın oldu. Separatçılar 
Azərbaycan əraz�lər�ndə fay-
dalı qazıntı yataqlarının qa-
nunsuz �st�smarını həyata 

keç�r�r, ekolog�yamıza z�yan 
vururdular. Həmç�n�n aks�-
ya keç�r�lən yoldan ermən�lər 
tərəf�ndən Qarabağa m�na-
lar, d�gər s�lah-sursat daşı-
nırdı. Ekofəallar və vətəndaş 
cəm�yyət�n�n təms�lç�lər� də 
məhz bu k�m� qeyr�-qanu-
n� əməllər�n qarşısının alın-
ması məqsəd�lə d�nc aks�-
yaya başladılar. Maraqlıdır, 
Azərbaycan gənc� gördüklər� 
rəz�ll�klər� seyrç� k�m� sak�t 
�zləs�n? Axı aks�yaçıların top-
laşdığı yoldan hər gün Rus�ya 
sülhməramlılarının və BQXK-
ya məxsus human�tar təy�natlı 
avtomob�llər�n keçməs�nə heç 
b�r əngəl yaradılmır. Belə olan 
halda, Aİ parlament� hansı 
“blokada”dan danışır? Avropa 
Parlament�, b�z sən�n ermən� 
lobb�s�nə necə satıldığını, özü-
nü korluğa qoyduğunu yaxşı 
b�l�r�k. Kor olduğun qədər kaş 
lal olmağı da bacaraydın. Bu 
qədər qərəz, əyr� güzgüdən 
Azərbaycana boylanmaq 
Aİ Parlament�nə n�frətdən, 
sər�ştəs�zl�y�n� əyan� sübut 
etməkdən başqa heç nə qa-
zandırmayacaq.

R�zvan FİKRƏTOĞLU,  
“Xalq qəzet�”


