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Prezident İlham Əliyev:
Multikulturalizm və tolerantlıq xalqımızın həyat və 
yașam tərzini özündə əks etdirən mühüm dəyər-
lər olmaqla yanașı, Azərbaycanın dövlət siyasətinin 
əsas prioritetlərindəndir. Əsrlər boyu müxtəlif din və 
etiqadlara mənsub insanların mehribanlıq və qarșılıq-
lı hörmət șəraitində yașadığı ölkəmizdə məscidlərin, 
sinaqoqların və kilsələrin yanașı fəaliyyət göstərməsi 
bizim böyük tarixi nailiyyətimizdir.

Avropa Parlamentinin 
növbəti hədyanı

Tehranın Bakıya əzələ nümayişləri: 
yaxın keçmişdən bugünə səyahət

Günün sözü

v e b - s a y t :  w w w .x a l q q a z e t i .a z

Fransanın etnik korsikalıları yox 
etmək siyasəti son həddə çatıb

Laçın yolunda 
blokada yoxdur, 

ictimai nəzarət isə var

Hikmət Hacıyev:
Qarabağda yaşayan 
ermənilərin fərdi 
hüquq və təhlükəsizliyi 
Azərbaycanın daxili işidir

Aktau–Bakı marșrutu 
ilə neft nəql olunacaq

BMT-də qazandığımız 
böyük diplomatik uğur 

Ermənistan hakimiyyəti parlament 
terrorçusunu əfv etməyə hazırlaşır

Azərbaycan regionun 
əsas tranzit mərkəzidir

Torpaq oyanır, 
həyat yenidən canlanır

İran və öküzsayağı 
konservasiya
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Kahramanmaraşda Azərbaycan məhəlləsi salınacaq

Bu dəfə görüşün Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulub 
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Roma Papası Fransisk Həzrətlərinə
ati qə ə lə i

Tacqoyma Gününüz münasibətilə 
Sizi və Sizin simanızda bütün həmməz-
həblərinizi şəxsən öz adımdan və Azər-
baycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir, 
ən səmimi və xoş arzularımı çatdırıram. 

Azərbaycan ilə Müqəddəs Taxt-Tac 
arasında münasibətlərin hazırkı səviyyə-
si məmnunluq doğurur. Biz sivilizasiyala-
rarası və dinlərarası dialoqun, multikultu-
ralizm dəyərlərinin qorunub saxlanması 
və daim inkişaf etdirilməsi yolunda uzun 
illərdən bəri davam edən fəal və səmərəli 
əməkdaşlığımıza xüsusi əhəmiyyət veri-
rik. Ölkəmizin Müqəddəs Taxt-Tacda sə-
firliyinin təsis edilməsi münasibətlərimizin 
keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəlməsi-
nin göstəricisi və Azərbaycan-Müqəddəs 
Taxt-Tac əlaqələrinin inkişafına verdiyi-
miz önəmin bariz təzahürüdür.

Multikulturalizm və tolerantlıq xalqı-
mızın həyat və yaşam tərzini özündə əks 
etdirən mühüm dəyərlər olmaqla yanaşı 
Azərbaycanın dövlət siyasətinin əsas 
prioritetlərindəndir. Əsrlər boyu müxtə-
lif din və etiqadlara mənsub insanların 
mehribanlıq və qarşılıqlı hörmət şərai-
tində yaşadığı ölkəmizdə məscidlərin, 
sinaqoqların və kilsələrin yanaşı fəaliy-
yət göstərməsi bizim böyük tarixi nailiy-
yətimizdir. Azərbaycandakı katolik dini 
icmasının daim böyük diqqət və qayğı 
ilə əhatə olunması bunun əyani göstəri-
cisidir.

Ölkəmizin Vatikanın tarixi yerlərinin 
bərpasında iştirakından məmnunluq 
duyur və bunun dünya mədəni irsinin, 
zəngin incəsənət xəzinəsinin qorunub 
saxlanmasına və gələcək nəsillərə ötü-
rülməsinə, eləcə də mədəniyyətlərarası 
dialoqa töhfə verəcəyinə inamımı ifadə 
edirəm.

Zati-müqəddəsləri, mən Sizin Azər-
baycan və Müqəddəs Taxt-Tac arasında 
əlaqələrin inkişaf etdirilməsində və möh-
kəmləndirilməsində, səmimi dialoqumu-
zun genişləndirilməsində xidmətlərinizi 
xüsusi qeyd etmək istərdim. Azərbaycan-
dakı multikultural mühit və tolerantlıq 
ənənələrinə daim verdiyiniz yüksək qiy-
mətə görə Sizə təşəkkür edirəm. 

İnanıram ki, Azərbaycan ilə Müqəd-
dəs Taxt-Tac arasında ümumbəşəri 
dəyərlərin təşviqi, insanlar arasında qar-
şılıqlı anlaşma və həmrəyliyin bərqərar 
olması istiqamətində əməkdaşlıq birgə 
səylərimizlə bundan sonra da müvəf-
fəqiyyətlə davam edəcəkdir.

Belə bir əlamətdar gündə Sizə möh-
kəm cansağlığı, xoşbəxtlik, xeyirxah və 
müqəddəs missiyanızda uğurlar dilə-
yirəm.
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Azərbaycan–Albaniya: dost və tərəfdaş ölkələr
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Albaniya 

Prezidenti Bayram Beqay ilə görüşüb 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 12-də 
Albaniya Respublikasının Prezidenti Bayram Beqay ilə görüşüb.
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– Salam, bizim ölkəyə səfər etdiyi-
niz üçün təşəkkür edirəm. Sizi yenidən 
görməyə çox şadam. Keçən il Tirana-
dakı görüşümüzü xatırlayıram və qo-

naqpərvərliyiniz üçün bir daha təşək-
kür edirəm. Ölkənizə rəsmi səfərimdən 
və Sizinlə, Baş nazirlə müzakirələrdən 
çox məmnun qaldım. 

Əməkdaşlığımızı gücləndirmək 
üçün qəbul etdiyimiz qərarlar həqiqətən 
nümayiş etdirir ki, ölkələrimiz arasın-

da çox yüksək səviyyədə dostluq və 
qardaşlıq əlaqələri var. X Qlobal Bakı 
Forumu çərçivəsində keçirilən vacib 
tədbirdə - atam, Prezident Heydər Əli-
yevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş 
xüsusi sessiyada iştirak etmək üçün 
gəldiyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. 

ox sağ olun. 
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Azərbaycan–Albaniya:  
dost və tərəfdaş ölkələr

ə əli i ə i ə ə
Əminəm ki, Bakıda qaldığınız müd-

dətdə yaxşı vaxt keçirəcəksiniz. Fay-
dalı, ikitərəfli əməkdaşlığımızın vacib 
məqamlarına toxunmaq üçün bu, çox 
yaxşı fürsətdir. 

l a i a ezi e ti a a  
eqa  e i  Təşəkkür edirəm, cənab 

Prezident. Əlamətdar tədbir olan Bakı 
Forumunda iştirak etmək üçün Azər-
baycana gəlmək, Sizi ziyarət etmək 
məndə və mənim heyətimdə böyük 
məmnunluq hissi doğurur. Bu, səfər 
etmək və Sizi görmək üçün əlavə bir 
fürsətdir. Əlbəttə ki, atanızın irsi əbədi 
olaraq yazılıb və hesab edirəm ki, Bakı 
və bütün ölkə üçün həyata keçirdiyiniz 
işləri hər yerdə görmək olar. Dünən 
mən şəhərə çıxdım, bir az gəzdim və 
şəhərin heyrətamizliyinin şahidi oldum. 

ezi e t l a  li e  Təşəkkür 
edirəm.

ezi e t a a  eqa  Əlbəttə, 
Sizin qeyd etdiyiniz kimi, biz keçən il gö-
rüşmüşük və düşünürəm ki, ölkələrimiz 
dost ölkələrdir. Biz ikitərəfli əməkdaşlı-
ğımızı gücləndirmək üçün çalışmalıyıq, 
xüsusilə iqtisadiyyat və turizm sahələ-
rində. Bizdə Transadriatik boru kəməri 
var və ölkənin bütün ərazisini qazlaşdır-
maq üçün daha çox iş görməliyik. 

ezi e t l a  li e  Elədir ki, 
var.

ezi e t a a  eqa  Xüsu-
silə indi - enerji məsələsinin çox önəmli 
olduğu bir dövrdə. Qaz da çox vacibdir. 
Biz çox şadıq və bəxtimiz gətirib ki, Siz 
üzərinizə belə bir öhdəlik götürmüsü-
nüz və Sizin dostluğunuzu qazanmışıq. 

ezi e t l a  li e  Təşəkkür 
edirəm.

* * *
Görüşdə Azərbaycan ilə Albaniya 

arasında dostluq və tərəfdaşlıq müna-
sibətlərinin olduğu vurğulandı, ölkələ-
rimizin beynəlxalq təşkilatlar çərçivə-
sində uğurlu əməkdaşlığı və qarşılıqlı 
dəstəyi yüksək qiymətləndirildi.

Söhbət zamanı enerji sahəsində 
əməkdaşlıq, iqtisadi-ticari əlaqələrin 
genişləndirilməsi ilə bağlı fikir müba-
diləsi aparıldı, Azərbaycanın Albani-
yada səfirliyinin yaradılması, həmçinin 
Albaniyanın Azərbaycanda səfirliyini 
təsis etməsi ikitərəfli münasibətlərin in-
kişafı baxımından müsbət addım kimi 
dəyərləndirildi. Yüksək səviyyəli qar-
şılıqlı səfərlərin və təmasların bundan 
sonra da davam etdiriləcəyi bildirildi.

A TA

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyasının məlumatı

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin Administrasiyası Qarabağın 
erməni ictimaiyyətinin nümayəndələrini 
reinteqrasiya ilə bağlı təmasların da-
vam etdirilməsi, habelə Qarabağda in-

frastruktur layihələrinin reallaşdırılması 
məsələlərinin müzakirəsi üçün ikinci 
görüşə dəvət edir. 

Görüşün yaxın günlərdə Bakı şəhə-
rində keçirilməsi təklif olunur. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
Almaniyaya ișgüzar səfəri

erlinin randen r  aeroport nda ar ılan a

Martın 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Almaniya Federativ Respublikasına işgüzar səfərə 
gəlib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, hər iki ölkənin Dövlət bayraqları-
nın dalğalandığı Berlin şəhərinin Brandenburq “ illy Brandt” 
aeroportunda dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qarovul 

dəstəsi düzülmüşdü. 
Prezident İlham Əliyevi rəsmi şəxslər qarşıladılar.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Almaniyanın 
aparıcı șirkətlərinin rəhbərləri ilə görüșü olub

Martın 13-də Berlində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin Almaniyanın aparıcı şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşü olub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlətimi-
zin başçısı görüşdə çıxış etdi. 

Görüşdə iqtisadi sahədə, o cüm-
lədən sənaye, nəqliyyat, enerji, kənd 

təsərrüfatı, təhsil, texnologiyalar və di-
gər sahələrdə əməkdaşlıqla bağlı fikir 
mübadiləsi aparıldı.

ə i ə  e i  e a at qəzeti  
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YAP heyəti qardaş Türkiyədə
Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti, hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının  
(AK Parti) Sədri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ankarada səfərdə olan Yeni Azərbaycan 
Partiyası (YAP) Sədrinin müavini – Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir Budaqovun 
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini partiyasının mərkəzi qərargahında qəbul 
edib.

Nümayəndə heyətini salamlayan 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan iki qardaş ölkə 
arasındakı münasibətlərin nümunəvi 
xarakter daşıdığını və uğurla inkişaf et-
diyini söyləyib.

O, Yeni Azərbaycan Partiyasının nü-
mayəndə heyətinin Türkiyəyə səfərinin 
mühüm mənəvi və siyasi əhəmiyyətə 
malik olduğunu, dostluq və qardaşlıq 
örnəyi kimi minnətdarlıq doğurduğunu 
bildirib.

Rəcəb Tayyib Ərdoğan baş ver-
miş təbii fəlakətin nəticələrinin aradan 
qaldırılması istiqamətində göstərdiyi 
qardaş dəstəyinə görə Azərbaycan 
dövlətinə və Prezident İlham Əliyevə 
təşəkkürünü bildirib.    

Səmimi qəbula görə minnətdarlığını 
bildirən YAP Sədrinin müavini – Mərkə-
zi Aparatın rəhbəri Tahir Budaqov tarixi 
köklərə və ortaq dəyərlərə əsaslanan 
Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin 
hər iki ölkənin liderlərinin məqsədyönlü 
siyasəti nəticəsində strateji müttəfiqlik 
zirvəsinə yüksəldiyini söyləyib.

Azərbaycan ilə Türkiyənin hər za-
man bir-birinin yanında olduğunu vur-
ğulayan YAP Sədrinin müavini qardaş 
ölkənin zəlzələnin yaratdığı ağır fə-
sadları tezliklə aradan qaldıracağına 
əminliyini ifadə edib. İki ölkənin ha-
kim partiyaları arasında münasibətlə-
rin yüksələn xətt üzrə inkişaf etdiyini 
diqqətə çatdıran YAP Sədrinin müavini 

qarşıdan gələn seçkilərdə Rəcəb Tay-
yib Ərdoğana rəhbərlik etdiyi nümayən-
də heyəti adından uğurlar arzulayıb.

***
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Qeyd edək ki, YAP Sədrinin müa-
vini-Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir Bu-
daqovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə 
heyətində Milli Məclisin deputatı, Azər-
baycan-Türkiyə dostluq qrupunun üzvü 
Ramil Həsən, YAP Mərkəzi Aparatının 
İnformasiya texnologiyaları və ictimaiy-
yətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Nurlan 
Qələndərov və Beynəlxalq əlaqələr və 
humanitar məsələlər şöbəsinin aparıcı 
məsləhətçisi Taleh Həsənzadə təmsil 
olunurlar.

alq qəzeti

Baş nazir görüşlər keçirib
Martın 13-də Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov ölkəmizdə 

səfərdə olan Albaniya Respublikasının Prezidenti Bayram Beqay ilə görüşüb.

Nazirlər Kabi-
netinin mətbuat 
xidmətindən bildi-
rilib ki, görüşdə X 
Qlobal Bakı Foru-
munun əhəmiyyəti 
vurğulanıb, tədbi-
rin ümummilli lider 
Heydər Əliyevin 
100 illik yubileyinə 
həsr olunmuş xü-
susi sessiyasında 
Albaniya Preziden-
tinin iştirakı yüksək qiymətləndirilib.

Prezident İlham Əliyevin ötən ilin noyabr ayında Albaniyaya dövlət səfərinin iki 
ölkə arasında əlaqələrin inkişafı baxımından tarixi önəmi qeyd edilib.

Azərbaycan-Albaniya əməkdaşlığının bir çox sahələrdə uğurlu inkişafından 
məmnunluq ifadə olunub, iqtisadi-ticarət, investisiyaların təşviqi, enerji, kənd təsər-
rüfatı, humanitar və digər istiqamətlərdə əlaqələrin perspektivləri müzakirə edilib.  

***
Martın 13-də Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov ölkəmizdə 

səfərdə olan Nobel sülh mükafatı laureatı Kailaş Satyarti ilə görüşüb.

Nazirlər Kabi-
netinin mətbuat 
xidmətindən bil-
dirilib ki, görüşdə 
X Qlobal Bakı Fo-
rumunun önəmi 
vurğulanıb, çox 
sayda ölkədən ta-
nınmış siyasi və 
ictimai xadimlərin 
burada iştirakı 
tədbirin nüfuzu-
nun göstəricisi 
kimi dəyərləndi-
rilib.

Nobel sülh mükafatı laureatı Kailaş Satyartinin 40 ildən çoxdur ki, dünya miq-
yasında uşaq əməyinin istismarına qarşı mübarizənin liderlərindən biri kimi fəaliy-
yəti yüksək qiymətləndirilib.

Görüşdə, eyni zamanda, digər aktual mövzular ətrafında müzakirələr aparılıb.

alq qəzeti



Hikmət Hacıyev: Qarabağda yaşayan ermənilərin  
fərdi hüquq və təhlükəsizliyi Azərbaycanın daxili işidir
Qarabağda yaşayan erməni sakinlərin fərdi hüquq və təhlükəsizliyi məsələsi 

sırf Azərbaycanın daxili işidir. Bu barədə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev 
“Report”a müsahibəsində bildirib. AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir:

– Ermənistanın Təhlükəsizlik Şu-
rasının katibi Armen Qriqoryan tərə-
findən verilmiş son açıqlama ilə bağlı 
nə deyə bilərsiniz?

– Ermənistanın 30 illik işğalına, et-
nik təmizləməyə və kütləvi dağıntılara 
baxmayaraq, Prezident İlham Əliyev 44 
günlük Vətən müharibəsindən az sonra 
xoş niyyət nümayiş etdirərək ərazi bü-
tövlüyünün və suverenliyin qarşılıqlı şə-
kildə tanınması əsasında sülh gündəliyi-
ni irəli sürmüşdür. Prezident İlham Əliyev 
dəfələrlə vurğulamışdır ki, Ermənistan 
və Azərbaycan arasında sülh sazişi üzrə 
danışıqlar və Azərbaycanın Qarabağ 
bölgəsində yaşayan erməni sakinlərlə 
təmaslar bir-birindən tamamilə ayrı iki 
xətdir.

Bu xüsusda, 2022-ci ildə Azərbaycan 
əsas mahiyyəti ərazi bütövlüyünün və 
suverenliyin qarşılıqlı şəkildə tanınma-
sından ibarət olan və sülh müqaviləsinin 
əsasını təşkil edəcək məşhur 5 prinsipini 
Ermənistana təqdim etmişdir. 2022-ci ilin 
oktyabr ayında Praqa və Soçidə keçi-
rilmiş görüşlərdə Azərbaycan və Ermə-
nistan 1991-ci il Almatı bəyannaməsi 
əsasında bir-birinin ərazi bütövlüyünü 
və suverenliyini qarşılıqlı şəkildə tanı-
dıqlarını bəyan etmişdir. Almatı bəyan-
naməsi ilə yeni müstəqillik qazanmış 
ölkələr SSRİ dövründə keçmiş müttəfiq 
respublikaların inzibati sərhədlərini tanı-
yırlar. Beləliklə, Praqa və Soçi sənədləri 
ilə Ermənistan Azərbaycanın Qarabağ 
üzərində suverenliyini tanımışdır.

Biz 2022-ci ilin sonuna qədər sülh sa-
zişinin imzalanmasına ümid edirdik, yeri 
gəlmişkən, sentyabrda Vaşinqton görü-
şündə bu məsələ də müzakirə olunmuş-
du. Lakin Ermənistanın qeyri-konstruktiv 
mövqeyinə görə buna nail ola bilmədik.

Ermənistan lap əvvəldən Qarabağ 
məsələsinin sülh sazişində yer almasına 
çalışırdı, lakin bu yanaşma Azərbaycan 
üçün qəbuledilməzdir.

Qarabağda yaşayan erməni sakinlə-
rin fərdi hüquq və təhlükəsizliyi məsələsi 
sırf Azərbaycanın daxili işidir və Azər-
baycan özünün suverenliyinə aid olan 
məsələləri digər üçüncü tərəflə, o cümlə-
dən Hayastan Respublikası ilə müzakirə 
etməyəcək. Qarabağ münaqişəsi həll 
olunub. Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. 
Azərbaycan üçün Qarabağ məsələsi 
beynəlxalq gündəlikdən çıxıb. Təsadüfi 
deyil ki, Brüssel, Moskva, Praqa, Soçi 
görüşlərində qəbul edilən sənədlərdə 
Qarabağa istinad yer almır.

Qarabağda yaşayan erməni sakin-
lərin fərdi hüquq və təhlükəsizliyi Azər-
baycan Konstitusiyasına və qanunlarına 
uyğun həll olunacaq. Erməni sakinlərə 
heç bir xüsusi imtiyazın verilməsi nəzər-
də tutulmur. Dediyim kimi, bu məsələnin 
Ermənistana və digərlərinə heç bir aidiy-
yəti yoxdur.

İstər Brüssel danışıqlarında, istərsə 
də keçən ilin sentyabr ayında Vaşinq-
tonda keçirilmiş görüşdə Qarabağda 
yaşayan erməni sakinlərin hüquq və təh-
lükəsizliyinin məhz Azərbaycan Kons-
titusiyası çərçivəsində təmin edilməsi 
məsələsi müzakirə edilib.

Qarabağda yaşayan erməni sakinlə-
rinin hüquq və təhlükəsizliyinin müzakirə 
olunması üçün hər hansı bir beynəlxalq 
mexanizmin yaradılmasından söhbət 
gedə bilməz və biz heç zaman buna ra-
zılıq verməmişik. Ermənistanın bununla 
bağlı iddiaları tamam məntiqsizdir və 
süni gərginlik yaratmaq məqsədi daşıyır.

Azərbaycanın suverenliklə bağlı haq-
lı mövqeyi beynəlxalq müstəvidə qəbul 
olunur.

– Siz qeyd etdiniz ki, Ermənista-
nın qeyri-konstruktiv mövqeyinə görə 
2022-ci ildə sülh sazişinin imzalanma-
sına nail ola bilmədik. Bununla bağlı 
daha ətraflı fikirlərinizi almaq istərdik.

– İlk öncə qeyd edim ki, 2020-ci il 
noyabrın 10-da imzalanmış Bəyanatın 
müddəaları Ermənistan tərəfindən kobu-

dcasına pozulur. Ermənistan ordusunun 
qalıqları hələ də Azərbaycan ərazilərin-
dən tam olaraq çıxarılmayıb. Bizdə olan 
məlumatlara əsasən, Qarabağ bölgə-
sində təxminən 10 minlik şəxsi heyət 
qalmaqdadır. Qanunsuz erməni silahlı 
dəstələri yeni postlar və mühəndis-is-
tehkam qurğuları yaradır, ərazilərimizi 
2021-ci ildə Ermənistanda istehsal edil-
miş minalarla çirkləndirir, Azərbaycan or-
dusunun mövqelərini atəşə tutur. Faktiki 
olaraq yeni “təmas xətti” qurmağa çalı-
şırlar.

Qazax rayonunun 7, Naxçıvanın isə 
1 kəndi hələ də işğal altındadır. Laçın 
yolundan hərbi məqsədlər, o cümlədən 
silah-sursatın, minaların daşınması, şəx-
si heyətin rotasiyası üçün istifadə olunur-
du. Ermənistan 10 noyabr Bəyanatına 
zidd olaraq, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı 
öhdəliklərini də yerinə yetirmir. Azərbay-
canın qərb rayonlarından Naxçıvana bu 
günə qədər bir maşın belə keçməyib.

2022-ci ildə Praqa və Soçidə keçiril-
miş görüşlərdə Ermənistanın Azərbay-
canın ərazi bütövlüyü və suverenliyini 
tanımasına baxmayaraq, baş nazir və 
digər Ermənistan rəsmiləri tərəfindən və-
ziyyəti qəsdən gərginləşdirən, Azərbay-
canın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü 
sual altına qoyan, təhdid edən açıqla-
maların verilməsi, addımların atılması 
davam edir və bu xətt son vaxtlar daha 
da güclənir.

Ermənistan məqsədli şəkildə prosesi 
pozaraq Azərbaycanla sülh müqaviləsini 
imzalamaqdan yayınır və vaxt udmağa 
çalışır.

Ermənistan rəsmilərinin “Qarabağın 
ətrafında demilitarizasiya olunmuş zona-
nın yaradılması”, “BMT-nin fakt-araşdırı-
cı missiyasının Qarabağa, Laçın yoluna 
göndərilməsi” kimi açıqlamaları qəbule-
dilməzdir.

Ermənistan hansı əsasla başqa bir 
ölkənin ərazisinə BMT və ya ATƏT mis-
siyasının göndərilməsinə çağırır? Heç 
bir təşkilat Azərbaycanın razılığı olma-
dan belə addımlar ata bilməz və atma-
yacaq da. BMT qətnamələrində də aydın 
qeyd edilir ki, aidiyyəti ölkənin razılığı 
olmadan onun ərazisinə hər hansı bir 
missiya göndərilə bilməz.

Ermənistanın Qarabağa, Laçın yo-
luna missiya göndərilməsi, xarici qü-
vvələrin gətirilməsi kimi açıqlamaları 
utopiyadan, geosiyasi avantüradan, süni 
gərginlik yaratmaqdan başqa bir şey de-
yil.

Ermənistan rəsmilərinin belə qıcıq-
landırıcı açıqlamaları onların İkinci Qa-
rabağ müharibəsindən əvvəl “Qarabağ 
Ermənistandır və nöqtə”, “Yeni ərazilər 
naminə yeni müharibə”, “Azərbaycana 
bir qarış da torpaq qaytarmayacağıq”, “7 
şərt” kimi bəyanatlarını xatırladır.

Ermənistan Azərbaycanla şərt dilin-
də danışmağa çalışır. Ermənistan başa 
düşməlidir ki, onun gələcəyi Azərbay-
can və Türkiyə ilə münasibətlərin nor-
mallaşdırılmasından keçir. Buna görə, 
Ermənistan ərazi iddialarından, müxtə-
lif narrativlər adı altında Azərbaycanın 
daxili işlərinə müdaxilədən əl çəkməli, 
Prezident İlham Əliyevin sülh gündəliyini 
qəbul etməlidir.

Dünya liderlərinə zənglərlə, özü-
nü yalandan “demokratiya qalası” kimi 
qələmə verməklə, müxtəlif qətnamələrlə 
Ermənistan öz gələcəyini təmin edə bil-
məz.

30 il ərzində Ermənistan suverenlik, 
ərazi bütövlüyü ifadəsini eşitmək belə 
istəmirdi.

Biz Ermənistanın siyasətində ardıcıl-
lıq görmürük. Baş nazir bir şey deyir, di-
gər rəsmilər tamam ayrı şeydən danışır. 
Gah deyirlər ki, Laçın yoluna BMT mis-
siyası getməlidir, gah da deyirlər ki, yox, 
Ermənistan Laçın yolu ilə məşğul olma-
yacaq. Gah deyirlər ki, 1991-ci il Almatı 
Bəyannaməsi iki ölkə arasında delimita-
siyanın əsasını təşkil etməlidir, gah da 

iddia edirlər ki, anklav kəndlərin hüquqi 
əsası yoxdur. Gah da Ermənistan lideri 
BMT tribunasından deyir ki, Azərbaycan 
xəritədə bizə göstərsin ki, Ermənistanın 
əraziləri hansıdır.

– Qarabağda yaşayan erməni sa-
kinlərlə təmaslar barədə nə deyərdi-
niz?

– Qarabağda yaşayan erməni sa-
kinlər son 30 ildə Ermənistanın və qa-
nunsuz rejimin girovu olub. 30 illik işğal 
faktı bitdikdən sonra Azərbaycan özünün 
erməni sakinləri ilə təmas qurmağa ha-
zır olduğunu bildirib. Son vaxtlar xaric-
dən ixrac olunmuş “Ruben Vardanyan” 
layihəsi ilə Qarabağda yeni reallığın 
yaradılmasına, vəziyyətin 1988-ci ilə 
gətirilməsinə, yeni status-kvonun yara-
dılmasına cəhdlər edilirdi.

Bildiyiniz kimi, Milli Məclisin deputatı 
Ramin Məmmədov Qarabağda yaşayan 
erməni sakinlərlə təmaslar üzrə məsul 
şəxs kimi müəyyən olunub. Martın 1-də 
Xocalıda ilkin təmaslar aparılıb. Təəssüf 
ki, təmaslardan sonra erməni sakinlərin 
nümayəndələrinin arzuolunmaz açıqla-
malarının şahidi olduq. Lakin biz bu tə-
masları davam etdirməkdə qərarlıyıq.

Bizim fikrimizcə, martın 5-də Ermə-
nistanın Xankəndi-Xəlfəli-Turşsu torpaq 
yolunda törətdiyi təxribat həm də erməni 
sakinlərlə təmaslara mane olmağa he-
sablanıb. Biz Azərbaycanın suveren əra-
zilərinə silah daşınmasını Ermənistan 
tərəfindən ölkəmizə qarşı davam edən 
təcavüz və terror siyasəti hesab edirik. 
Ermənistan nədən başqa ölkənin suve-
ren ərazisinə silah-sursat göndərməkdə 
davam edir? Gərginliyə görə bütün mə-
suliyyət Ermənistanın hərbi-siyasi rəh-
bərliyinin üzərinə düşür.

Ermənistanın Azərbaycanla sülh 
müqaviləsini imzalamasını Qarabağda 
yaşayan erməni sakinlərinin hüquq və 
təhlükəsizliyi, beynəlxalq mexanizmin 
yaradılması ilə şərtləndirməsi tamamilə 
qəbuledilməz və təhlükəli yanaşmadır. 
Bu, faktiki olaraq İkinci Qarabağ mü-
haribəsindən əvvəl “öz müqəddəratını 
təyin etmə”, “müstəqillik” nağıllarının 
indi başqa ad altında davam etdirilməsi 
anlamına gəlir. Prezident İlham Əliyev 
Münxen Təhlükəsizlik Konfransı zamanı 
vurğuladı ki, Ermənistanla sülh sazişinə 
Qarabağ məsələsi daxil edilməyəcək.

– Laçın yolunda yaranmış vəziyyət 
barədə nə deyərdiniz?

– Azərbaycanın Rusiya sülhməramlı-
larının müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərində 
təbii sərvətlərimizin qanunsuz istismarı-
na etiraz olaraq dekabrın 12-dən bəri La-
çın-Xankəndi yolunda vətəndaş cəmiy-
yətinin nümayəndələri, ekofəallar aksiya 
keçirirlər. Cənab Prezidentin dediyi kimi, 
bu şərəfli bir missiyadır. Qarabağdan 
təbii sərvətlərimiz talan olunub gözümü-
zün qabağında Ermənistana daşınırdı. 
Hansı suveren ölkə buna dözər?

Bu, dinc bir aksiyadır, ora qatılanların 
avtomatı, topu-tankı yoxdur və qanuni 
tələblər irəli sürürlər.

Amma Ermənistan indi də yeni bir 
narrativ ortalığa atıb. Guya Laçın yolu 
“blokada”dadır, Azərbaycan Qarabağda 
yaşayan erməni sakinlərə qarşı “geno-
sid” törətməyə hazırlaşır. Biz ilk gündən 

demişik ki, Laçın yolu bağlanmayıb, 
Rusiya sülhməramlıları, Beynəlxalq 
Qırmızı Xaç Komitəsi, humanitar yük-
lər rahat şəkildə yoldan keçir. Dekabrın 
12-dən bu günə 3600-dən çox maşın 
Laçın-Xankəndi yolundan keçib. Məgər 
belə blokada olur?

Ermənistan bu tipli narrativlərlə bey-
nəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq, Azərbay-
canın mövqelərinə zərbə vurmaq, sülh 
müqaviləsinin imzalanmasını yubatmaq, 
Qarabağda yaşayan erməni sakinlərin 
Azərbaycana reinteqrasiyasına mane 
olmaq niyyətindədir. Başqa bir narrativ 
də var: “Qarabağ bütün dünyadan təc-
rid olunub”. Bu adamlar başa düşmür ki, 
“Dağlıq Qarabağ” ayrıca bir subyekt de-
yil və ada kimi yaşaya bilməz. Bu ərazi 
Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Erməni 
sakinlərin Azərbaycana reinteqrasiyası 
yeganə çıxış yoludur.

Hesab edirəm ki, 5 martda Ermə-
nistanın törətdiyi təxribat bir daha onu 
göstərdi ki, Laçın yolunun son nöqtəsin-
də, Ermənistan-Azərbaycan sərhədində 
sərhəd-nəzarət məntəqəsinin qurul-
ması labüddür. Prezident İlham Əliyev 
Münxen Təhlükəsizlik Konfransında bu 
təkliflə çıxış etmişdi.

– Qərbi Azərbaycandan qovulmuş 
soydaşlarımız keçən il Qərbi Azərbay-
can İcması yaratdılar. Bununla bağlı 
nə deyərdiniz?

– Qərbi azərbaycanlılar XX əsrdə 
4 dəfə deportasiyaya məruz qalıblar. 
1991-ci ildə qərbi azərbaycanlıların Er-
mənistandan qovulması prosesi tam 
başa çatdırılıb. Ermənistanda bütün 
mədəni irsimiz dağıdılıb, mənimsənilib. 
Yalnız İrəvanda Göy Məscidi saxlayıblar, 
onu da fars məscidi kimi qələmə verirlər.

2020-ci ildə Qarabağ və Şərqi Zən-
gəzurun işğaldan azad edilməsi Qərbi 
Azərbaycandan olan soydaşlarımızı da 
ruhlandırdı. Onların qayıdış arzusu daha 
da gücləndi. 2022-ci ildə onlar təşkilatla-
naraq Qərbi Azərbaycan İcması yaratdı-
lar. Dekabrın 24-də Prezident İlham Əli-
yev icma ilə görüşdə faktiki olaraq Qərbi 
Azərbaycan mövzusunu millətimizin yeni 
strateji hədəfi kimi müəyyən etdi.

İcma bu yaxınlarda qayıdış konsep-
siyasını hazırlayıb. Onlar sülh yolu ilə 
öz dədə-baba torpaqlarına geri dön-
mək, dinc yanaşı yaşamaq istəyirlər. 
Amma qayıdış beynəlxalq təhlükəsizlik 
təminatı altında olmalıdır. İcma həm də 
hesab edir ki, Qərbi Azərbaycana qayı-
dış məsələsi Ermənistanın öhdəliyi kimi 
Azərbaycan-Ermənistan sülh müqavilə-
sində təsbit olunmalıdır.

Ermənistanın qərbi azərbaycanlıların 
dinc qayıdışını özünün ərazi bütövlü-
yünə təhlükə kimi görməsi bir daha onun 
qeyri-konstruktivliyini və etnik nifrət si-
yasəti yürütdüyünü göstərir.

Ermənistan rəsmiləri elə düşünürlər 
ki, Qarabağ məsələsində spekulyasiya-
nı əbədi olaraq davam etdirə biləcəklər. 
Bir şey aydındır ki, Ermənistan Azərbay-
canın ərazi bütövlüyünü tanımasa və 
ya kağız üstündə tanıyaraq öz dağıdıcı 
əməllərini davam etdirərsə, o zaman 
Azərbaycan da rəsmi şəkildə Ermənis-
tanın ərazi bütövlüyünü tanımayacaq. 
Əgər Ermənistan Azərbaycanın Qara-

bağ bölgəsində yaşayan erməni sakin-
lər üçün hansısa “status” tələb etməyə 
davam edərsə, o zaman Azərbaycan da 
Ermənistandan didərgin düşmüş qərbi 
azərbaycanlılara Ermənistanın status 
verməsi məsələsini qaldıracaq.

– Avropa İttifaqının (Aİ) Ermənis-
tandakı missiyasına dair fikirlərinizi 
də almaq istərdik.

– 2022-ci ilin oktyabr ayında Praqa 
danışıqları zamanı razılaşdırılmış 
məqamlardan əlavə Aİ missiyasının 
mandatına yeni məqamların daxil edil-
məsi bizim üçün gözlənilməz oldu və bu 
bizdə, açığı inamsızlıq yaratdı. Bundan 
əlavə, iki aylıq müddət bitdikdən sonra 
tələm-tələsik yeni missiya, özü də bu 
dəfə ikiillik müddətə təsis edildi.

Əlbəttə, Ermənistan öz ərazisinə 
nəinki Aİ-nin missiyasını, digər ölkələri 
də çağıra bilər. Amma Aİ missiyası Azər-
baycanla sərhəddə yerləşdiyi üçün Azər-
baycanın mövqeyi, narahatlığı nəzərə 
alınmalıdır. Özü də bu missiya iddia 
edildiyi kimi, mülki missiya deyil, onun 
tərkibində keçmiş hərbçilər, polis əmək-
daşları yer alıb.

Bizim təxminlərimiz özünü doğrult-
du. Ermənistan missiyadan sui-istifadə 
edir. Son vaxtlar Ermənistan ordusu şərti 
sərhəddə mövqelərimizi atəşə tutublar. 
Müdafiə Nazirliyinin açıqlaması ilə yəqin 
ki tanış olmusunuz, orada deyilir ki, Er-
mənistan bununla Azərbaycanı cavab 
atəşi açmağa təhrik edir. Məqsəd Aİ mis-
siyasında yanlış rəy formalaşdırmaq və 
vəziyyəti süni olaraq gərginləşdirməkdir. 
Ermənistan düşünür ki, Aİ missiyasının 
gəlməsi ilə onun təhlükəsizliyi təmin olu-
nub və indi diqqətini Qarabağda pozucu-
luq əməllərini davam etdirməyə yönəldə 
bilər.

Biz hesab edirik ki, Cənubi Qafqaz 
regionu geopolitik rəqabət məkanı olma-
malıdır.

Amma Ermənistan fərqli mövqedədir.
– Ermənistanın Kollektiv Təhlükə-

sizlik Müqaviləsi Təşkilatı ilə münasi-
bətləri gündən-günə soyuqlaşır.

– Ermənistan daim ümid edirdi ki, 
KTMT ölkələri onun Azərbaycanın əra-
zilərini işğalda saxlamasına kömək et-
məlidir. Amma həmin ölkələr Ermənis-
tanın bu avantürist siyasətinin alətinə 
çevrilmək istəmirdilər. Yəni, Ermənistan 
özünü yanlış addımları ilə pis vəziyyətə 
salıb. KTMT-nin keçmiş baş katibi Yuri 
Xaçaturovu vəzifədə ola-ola necə hör-
mətsiz qaydada geri çağırıb cinayət işi 
açmaları hamının yadındadır. Bu, əs-
lində bütün KTMT üzv ölkələrinin təhqir 
olunması idi.

Son vaxtlar Ermənistan öz ərazisin-
də KTMT-nin təlimlərinin keçirilməsindən 
imtina etdi. İndi də artıq Baş katibin müa-
vini kvotasından imtina ediblər.

Hayastan Respublikası hesab edir 
ki, bütün dünya bunlara borcludur, hamı 
gəlib onların əvəzinə Azərbaycana qarşı 
vuruşmalıdır. Və əsassız iddiaları qə-
bul edilmədiyi üçün hamıdan inciyirlər. 
KTMT üzv ölkələri Ermənistanın ikili 
oyun oynadığını yaxşı bilirlər.

– Biz Ermənistanın itkin düşmüş 
azərbaycanlıların taleyinin müəyyən 
edilməsində də maraqlı olmadığını 
görürük.

– Bəli, Ermənistan Birinci Qarabağ 
müharibəsi zamanı itkin düşmüş 3900-ə 
qədər soydaşımızın taleyinin müəyyən-
ləşdirilməsi üçün əməkdaşlıq etmir, on-
ların basdırıldığı kütləvi məzarlıqların 
yerlərini bildirməkdən boyun qaçırır.

Bizim bu məsələdə Beynəlxalq Qır-
mızı Xaç Komitəsinə də müəyyən sual-
larımız var. BQXK itkin düşmüş azərbay-
canlılarla bağlı demək olar ki heç bir iş 
görmür.

Bundan əlavə, BQXK-nın Xankəndi 
Ofisi hələ də Bakı Ofisinə deyil, siyasi 
cəhətdən Cenevrəyə, logistika cəhətdən 
İrəvan ofisinə tabe olmaqda davam edir. 
Təəssüf ki, BQXK bizim etimadımızdan 
sui-istifadə edir. Artıq rəsmi qaydada 
BQXK-nı Azərbaycanın suverenliyinə 
zidd olan bu praktikaya son qoymağa və 
Xankəndi Ofisinin Bakı Ofisinə tabe etdi-
rilməsinə dair Azərbaycana konkret vaxt 
cədvəli təqdim etməyə çağırmışıq.  

Vətənə, dövlətə, xalqa sədaqət nümunəsi
Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları yaranmasının növbəti ildönümünü qeyd 

edir. Bu münasibətlə daxili işlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov, Daxili 
Qoşunların rəhbər heyəti və hərbi qulluqçuları Fəxri xiyabanda Ulu Öndər Heydər 
Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Sonra respublikanın ərazi bütövlüyü və 
suverenliyi uğrunda canlarından keçmiş Vətən övladlarının uyuduğu Şəhidlər 
xiyabanı ziyarət olunub. 

Həmin gün Daxili İşlər Nazirliyində 
Daxili Qoşunların rəhbər heyətinin iştirakı 
ilə əməliyyat müşavirəsi keçirilib. 

Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildiri-
lib ki, tədbirdə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin köməkçisi - Prezident Admi-
nistrasiyasının Hərbi məsələlər şöbəsinin 
müdiri, general-polkovnik Məhərrəm Əli-
yev iştirak edib. 

Tədbirdə general-polkovnik Vilayət 
Eyvazov əlamətdar gün münasibətilə 
Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 
Komandanı İlham Əliyevin tapşırığına 
əsasən, Zati-alilərinin təbriklərini və ən 
xoş arzularını şəxsi heyətə çatdırıb. Na-
zir ümummilli lider Heydər Əliyevin ordu 

quruculuğu prosesində Daxili İşlər Nazirli-
yinin Daxili Qoşunlarının təkmilləşməsinə 
böyük önəm verdiyini, məhz onun xüsusi 
diqqət və qayğısı ilə formalaşıb inkişaf et-
diyini məmnunluqla xatırladaraq Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam et-
dirilən inkişaf və tərəqqi strategiyası nəti-
cəsində ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin, mü-
dafiə potensialının əhəmiyyətli dərəcədə 
möhkəmləndiyini bildirib. 

Nazir vurğulayıb ki, bu gün dövlət baş-
çısının ali diqqət və qayğısının, tələb və 
göstərişlərinin nəticəsi olaraq, Daxili Qo-
şunlar qarşısına qoyulan istənilən döyüş 
tapşırığını yüksək keyfiyyətlə yerinə ye-
tirməyə qadirdir. Müzəffər Ali Baş Koman-

danın əmri ilə düşmən həmlələrinə qar-
şı keçirilən “Dəmir yumruq” əks-hücum 
əməliyyatlarında hərbi qulluqçularımız 
bunu bir daha təsdiq etdi. 

Daxili Qoşunların inkişafı üçün qəbul 
edilən qərarların, Prezidentin dünən im-
zaladığı müvafiq sərəncamları ilə daha 
12 hərbi qulluqçunun dövlət mükafatları 
ilə təltif olunmasının şəxsi heyət tərəfin-
dən minnətdarlıqla və ruh yüksəkliyi ilə 
qarşılandığını vurğulayan nazir V.Eyva-
zov onu da qeyd edib ki, ölkə rəhbərinin 
Daxili Qoşunların müxtəlif tədbirlərində 
iştirakı, eləcə də Qoşunların xidmətinə 
verdiyi yüksək qiymət, haqqında söylədiyi 
dəyərli fikirlər, tövsiyələr hər zaman fəaliy-
yət proqramı kimi qəbul olunmaqla şəxsi 
heyəti daha böyük uğurlara ruhlandırır. O 
da qeyd olunub ki, məhz Ali Baş Koman-
danın əvəzsiz dəstəyi sayəsində Daxili 
Qoşunların maddi-texniki bazasının, ka-
zarma-yaşayış fondunun yaxşılaşdırılma-
sı istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata 
keçirilib, hərbi hissələr müasir standartlara 

uyğun texnika, xüsusi vasitələr və rabitə 
sistemləri ilə təchiz edilib.

Möhtəşəm Qələbəmizlə nəticələnmiş 
Vətən müharibəsi günlərində şəxsi heyə-
tin ölkədə hərbi vəziyyət rejimini etibarlı 
təmin etməsini, bu gün isə işğaldan azad 
olunmuş ərazilərdə öz şərəfli xidmətini 
peşəkarlıqla davam etdirməsini vurğula-
yan nazir Vilayət Eyvazov Qoşunların hər-
bi qulluqçularının bundan sonra da vətən-
daşların və dövlətin qanuni mənafelərinin 
hüquqazidd əməllərdən qorunmasında 

səy və bacarıqlarını əsirgəməyəcəklərinə, 
asayişin və daxili təhlükəsizliyin keşiyində 
qətiyyətlə dayanacaqlarına əminliyini ifa-
də edib. 

Daxili işlər nazirinin müavini - daxili 
qoşunlar komandanı general-leytenant 
Şahin Məmmədov qurumun yaranması, 
inkişafı və fəaliyyəti barədə məruzə ilə 
çıxış edib.

Q.QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”
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Liderlərin Heydər Əliyev irsinə ehtiramı 

X Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində martın 12-də Heydər Əliyev Mərkəzində 
Ümummilli Liderin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Qlobal liderlərin Heydər 
Əliyev irsinə ehtiramı” mövzusunda panel iclası keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, əvvəlcə X 
Qlobal Bakı Forumunun yüksək səviy-
yəli iştirakçılarının, sabiq dövlət və hö-
kumət başçılarının, yüksək səviyyəli di-
gər qonaqların ulu öndər Heydər Əliyev 
ilə bağlı fikirlərini əks etdirən videoçarx 
nümayiş olunub.

İclasın moderatoru, Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri İsmail 
Serageldin müasir müstəqil Azərbay-
can dövlətinin qurucusu ümummilli lider 
Heydər Əliyevin misilsiz xidmətlərindən 
danışıb, onun xatirəsinin dərin ehtiram-
la yad olunduğunu vurğulayıb. 

Albaniya Respublikasının Prezidenti 
Bayram Beqay iclasda çıxış edərək bil-
dirib ki, liderlər cəmiyyət, ölkə və ya re-
gion üçün önəmli ola bilər. Lakin Heydər 
Əliyev dünya miqyaslı lider idi. 

Ölkələrimizin oxşar tarixə malik ol-
duqlarını vurğulayan Prezident Bay-
ram Beqay Azərbaycanın və Albaniya-
nın sovet dövründə totalitar rejimdən 
əziyyət çəkdiklərini qeyd edib. Etnik 
münaqişələr və iqtisadi çətinliklərlə üz-
ləşən ölkələrimizin bu çətinliklərin öh-
dəsindən uğurla gələrək bu gün sürətlə 
inkişaf etdiklərini deyən Albaniya Prezi-
denti bildirib: “ lu öndər Heydər Əliye-
vin uzaqgörən siyasəti, əsasını qoydu-
ğu strategiya nəticəsində Azərbaycan 
bütün çətinliklərin öhdəsindən bacarıqla 
gəlib, xoşbəxt gələcəyin əsası qoyulub.

Albaniyanın Azərbaycan ilə əmək-

daşlığın inkişafına böyük önəm verdiyi-
ni vurğulayan ali qonaq qeyd edib: “Biz 
Xəzər regionunda sülhün və sabitliyin 
davamlı olmasını istəyirik. Həmçinin 
biz Azərbaycan ilə əməkdaşlığı daha 
da möhkəmləndirmək niyyətindəyik. 
Ölkələrimiz Cənub Qaz Dəhlizi kimi mü-
hüm layihələrlə regional və qlobal sülhə 
töhfə verirlər. Həm Azərbaycan, həm də 
Albaniya dini dözümlülüyü ilə tanınır. 
Ölkələrimiz dini və mədəni müxtəlifliyi 
fəal şəkildə təşviq edir”.

kraynanın sabiq Prezidenti Viktor 
Yuşenko diqqətə çatdırıb ki, SSRİ da-
ğılandan sonra keçmiş müttəfiq respub-
likaların gələcəyi tamamilə fərqli oldu: 
“Müstəqilliyin ilk illərində ölkələri idarə 
etmək böyük məsuliyyət tələb edir. Hey-
dər Əliyevdən ölkəni idarə etməkdə ən 
çətin nə olduğu soruşulanda o, suveren 
dövlətin əsasını qoymaq olduğunu de-
yib və buna da nail olub. Azərbaycan 
xalqı ucun belə bir liderə sahib olmaq 
böyük xoşbəxtlikdir. Heydər Əliyev çox 
mədəni, ədalətli insan idi. Naxçıvana 
səfər edəndə gördüm ki, Heydər Əliyev 
ölkəsi üçün yorulmadan çalışır”.

Bolqarıstanın sabiq Prezidenti Petar 
Stoyanov çıxışında 1999-cu ildə Prezi-
dent kimi ilk dəfə Azərbaycana səfər et-
diyini xatırladıb. Bildirib ki, bu, ölkələri-
mizin müstəqilliyinin bərpasından sonra 
Bolqarıstan Prezidentinin Azərbaycana 
ilk rəsmi səfəri idi. O, Prezident Heydər 
Əliyevin Azərbaycanın müstəqilliyinin 
bərpası ərəfəsində ölkəmizin üzləşdiyi 
çətinliklərlə mübarizədə rolundan, yü-
rütdüyü uzaqgörən siyasət nəticəsində 
qazanılan uğurlardan danışıb. 

lu Öndərin ölkənin inkişafının bey-
nəlxalq iqtisadi əməkdaşlıqla sıx bağlı 

olduğunu vurğuladığını qeyd edən Pe-
tar Stoyanov diqqətə çatdırıb ki, Heydər 
Əliyev təkcə Azərbaycanın üzləşdiyi 
çətinliklərin həllində deyil, ölkəsinin qar-
şıdakı bir neçə onillik ərzində iqtisadi 
baxımdan güclənməsi üçün də misilsiz 
xidmətlər göstərib: “Heydər Əliyevin 
Azərbaycan ilə Bolqarıstan arasında 
əlaqələrin möhkəmləndirilməsində rolu 
əvəzedilməzdir. Məhz Heydər Əliyevin 
siyasi müdriklik, güclü liderlik və xalqa 
sadiqlik xüsusiyyətlərinə görə Azərbay-
can xalqı onu ümummilli lider adlandı-
rıb”.

in Hökumətinin Avropa məsələləri 
üzrə xüsusi nümayəndəsi Vu Honqbo 
qeyd edib ki, Heydər Əliyev hər zaman 
Azərbaycan xalqı tərəfindən xatırlanır 
və sevilir: “Heydər Əliyev in xalqının 
yaxşı dostu olub. 1994-cü ildə ölkəmizə 
səfəri zamanı in liderləri ilə mühüm 
görüşlər keçirdi. Onun liderliyi dövründə 
Azərbaycan- in münasibətləri sürətlə 
inkişaf etdi, bir sıra sahələrdə əmək-
daşlığın genişləndirilməsi istiqamətin-
də mühüm addımlar atıldı. Hazırda in 
Azərbaycan ilə əlaqələrin daha da inki-
şafında maraqlıdır”. 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının sabiq 
Baş katibi Ekmələddin İhsanoğlu təd-
birin yüksək səviyyədə təşkilinə görə 
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinə 
minnətdarlığını bildirib, lu Öndər Hey-
dər Əliyev ilə görüşlərindən danışıb, 

dahi şəxsiyyətlə bağlı xatirələrini bölü-
şüb: “Heydər Əliyev dahi şəxsiyyət və 
müdrik lider idi. O, müstəqil Azərbayca-
nın Prezidenti olduqdan sonra ölkənin 
qüdrətinin daha da artırılması istiqamə-
tində yorulmadan və fədakarlıqla çalı-
şıb. Heydər Əliyev ikitərəfli və çoxtərəfli 
əməkdaşlıq vasitəsilə Azərbaycanın iq-
tisadi rifahının möhkəmlənməsinə nail 
olub”.

Rumıniyanın sabiq Prezidenti Emil 
Konstantinesku çıxışında ümummil-
li lider Heydər Əliyevin Azərbaycanın 
müstəqilliyinin qorunub saxlanılma-
sında, ölkəmizin inkişafında əvəzsiz 
xidmətlərindən söz açıb. Bildirib ki, ulu 
öndər Heydər Əliyev neft-qaz sahəsin-
də fəaliyyət göstərən aparıcı şirkətləri 
əməkdaşlıq üçün ölkəyə dəvət edərək, 
Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin möh-
kəmlənməsinə nail oldu. Sabiq Prezi-
dent Rumıniya ilə Azərbaycan arasın-
da ikitərəfli əlaqələrin inkişafında və 
möhkəmlənməsində Heydər Əliyevin 
töhfələrini xüsusi vurğulayıb.

Ərəb Dövlətləri Liqasının sabiq Baş 
katibi Əmr Musa dahi şəxsiyyət Heydər 
Əliyevin siyasi müdrikliyindən, yüksək 
liderlik keyfiyyətlərindən danışıb. O, ulu 
öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın 
tərəqqisində, beynəlxalq əlaqələrinin 
genişlənməsində, o cümlədən ərəb 
dünyası ilə əməkdaşlığın inkişafında 
mühüm xidmətlərini qeyd edib. Bildirib 
ki, Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi 
inkişaf strategiyası hazırda Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğur-
la davam etdirilir.

Türkiyənin sabiq xarici işlər naziri 
Hikmət ətin çıxışında ulu öndər Hey-
dər Əliyevin müstəqil Azərbaycanın 

inkişafı və güclənməsi yolunda tarixi 
xidmətlərindən, genişmiqyaslı fəaliyyə-
tindən söz açıb. mummilli lider ilə gö-
rüşlərindən söz açan Hikmət ətin dahi 
şəxsiyyətlə bağlı xatirələrini bölüşərək 
qeyd edib: “Heydər Əliyev uzaqgörən, 
müdrik dövlət başçısı idi və ölkəsi ilə 
bağlı arzuları var idi. O, Azərbaycanın 
dünya birliyində önəmli yer tutmasını, 
regionda sülhün bərqərar olmasını ar-
zulayırdı”.

Gürcüstan parlamentinin sabiq sədri 
Nino Burcanadze isə Heydər Əliyevin 
SSRİ zamanında və müstəqillik döv-
ründə Gürcüstan ilə münasibətlərin in-
kişafına mühüm töhfə verdiyini deyib: 
“Heydər Əliyev Gürcüstanın regional 
layihələrdə iştirak etməsinə və bu la-
yihələr vasitəsilə əhalinin rifahının yax-
şılaşdırılmasına töhfə verib”.

Latviyanın sabiq Prezidenti, Nizami 
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həm-
sədri Vayra Vike-Freyberqa bildirib: 
“Heydər Əliyev sovet dövründə doğulsa 
da, bu rejimin qüsurları olduğunu bilir-
di. Onunla görüşəndə mənə danışmışdı 
ki, İkinci Dünya müharibəsində Qələ-
bə Bakı neftinin sayəsində qazanılıb. 
Təəssüf ki, sovet dövründə Bakının in-
kişafına lazımi diqqət göstərilmədi. Bu 
ölkə bütün sovet imperiyasının döyünən 
ürəyi olmuşdu. Heydər Əliyev bildirdi ki, 
Bakının sovet rejimi dövründə töhfələri 
lazımi səviyyədə dəyərləndirilməyib”.

lu öndər Heydər Əliyevin Azərbay-
canı müstəqilliyin əvvəllərində parçalan-
maq təhlükəsi yaşayan ölkədən tərəqqi 
yolunda əmin addımlarla irəliləyən 

dövlətə çevirdiyini vurğulayan Vayra 
Vike-Freyberqa deyib: “Əgər o, olma-
saydı, bu ölkədə nələrin baş verəcəyini 
təsəvvür edə bilmirəm. ünki zəngin 
enerji yataqlarına sahib olan ölkələrin 
digər dövlətlərlə, qonşuları ilə əlaqələri 
çox vacibdir. Müasir Azərbaycan dövləti 
Heydər Əliyevin liderliyi ilə yaradılıb”.

BMT-nin Cenevrə Nümayəndəliyinin 
baş direktorunun şəxsi köməkçisi David 

ixvaidze bu gün Azərbaycanın əsası 
ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qo-
yulmuş siyasətin uğurla həyata keçiril-
məsi nəticəsində sürətlə inkişaf etdiyini 
vurğulayıb: “Mən 1990-cı illərdən bəri 
Azərbaycana gəlirəm. Bu illər ərzində 
ölkənin dinamik inkişafının şahidiyəm. 
Heydər Əliyevin müdrik siyasəti bu gün 
də uğurla davam etdirilir. Güclü, konst-
ruktiv və balanslı siyasət yürüdən qon-
şulara sahib olmaq çox mühümdür”.

“Heydər Əliyev görkəmli şəxsiyyət, 
müdrik dövlət xadimi, yüksək liderlik 
keyfiyyətlərinə malik dahi insan idi”, - 
deyən CESCO-nun sabiq Baş direk-
toru Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycri 
ümummilli liderin Azərbaycanın CES-
CO-ya üzv olması istiqamətində fəaliy-
yətini xüsusi vurğulayıb: “Azərbaycan 
ilə CESCO arasında sıx əməkdaşlıq 
əlaqələrinin yaranmasında Heydər 
Əliyevin böyük töhfələri olub. Heydər 
Əliyevin inkişaf strategiyasını uğurla 
davam etdirən Prezident İlham Əliye-
vin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın CESCO 
ilə əməkdaşlığı daha da möhkəmlənib. 
Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü si-
yasət nəticəsində Azərbaycan bu gün 
inamla inkişaf edir”.

ıxışlardan sonra müzakirələr apa-
rılıb.

“Heydər Əliyev xilaskar 
olmaq üçün doğulmușdu”

Martın 12-də X Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində ulu öndərin 100 illik 
yubileyinə həsr olunmuş “Qlobal liderlərin Heydər Əliyev irsinə ehtiramı” 
mövzusunda tədbir keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbirin 
ikinci panel iclası “Millətin formalaşması” 
mövzusuna həsr olunub. 

Bosniya və Herseqovinanın xarici işlər 
naziri Zlatko Laqumçiya moderatorluğu ilə 
keçirilən panel iclas maraqlı çıxışlarla yad-
da qalıb. mummilli lider Heydər Əliyevin 
qətiyyətli dövlət başçısı, müdrik siyasi xa-
dim olduğunu vurğulayan Zlatko Laqumci-
ya bildirib ki, Heydər Əliyev xalqının, mil-
lətinin taleyi və xoş gələcəyi üçün mühüm 
işlər görüb. Qeyd edib ki, Heydər Əliyev 
Azərbaycan dövlətçiliyini yeni və möh-
kəm əsaslar üzərində qurub. Z.Laqum-
ciya Azərbaycanın inkişafında Prezident  
İlham Əliyevin rolunu da qeyd edib.    

Serbiyanın sabiq Prezidenti Boris Ta-
diç qeyd edib: “Biz Azərbaycanın sima-
sında dövlət qurmağın, xalqı formalaş-
dırmağın ən gözəl nümunəsini gördük. 
SSRİ-nin süqutundan sonra müstəqillik 
qazanmağa başlayan hər bir respubli-
kaya “qurucu və xilasedici ata” lazım idi. 
Azərbaycanın qurucu atası məhz Heydər 
Əliyev oldu”. 

lu öndərlə bağlı xatirələrini bölüşən 
Bolqarıstanın sabiq Prezidenti Rosen 
Plevneliyev bildirib ki, ümummilli lider 
Heydər Əliyev də, onun övladı - Azərbay-
can Prezidenti İlham Əliyev də tolerantlı-
ğı üstün tutur, ölkəni inkişaf etdirmək və 
modernləşdirmək uğrunda səylə çalışır. 
Vurğulanıb ki, hər iki lider başqalarına ör-
nəkdir. 

Gürcüstanın 2010-2012-ci illərdə Baş 
nazirinin müavini olmuş Eka Tkeşelaşvili 
çıxışında Sovet imperiyasının dağılma-
sından sonra Azərbaycan və Gürcüstanın 
müstəqillik uğrunda keçdiyi çətin yoldan 
danışıb. İndi hər iki ölkənin müasir və 
demokratik inkişaf yolu ilə irəlilədiyini vur-
ğulayan Eka Tkeşelaşvili Heydər Əliyevin 
zamandan asılı olmayaraq, həmişə xalqı-
nın yanında olduğunu qeyd edib.  

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş As-
sambleyasının 75-ci sessiyasının Prezi-
denti Volkan Bozkır 2023-cü ilin həm Tür-
kiyə, həm də Azərbaycan üçün əlamətdar 
olduğunu diqqətə çatdırıb. V.Bozkır de-
yib: “Biz bu il iki mühüm hadisəni -Türkiyə 
Respublikasının qurulmasının və ulu ön-
dər  Heydər Əliyevin anadan olmasının 
100 illik yubileylərini qeyd edirik”.   

Azərbaycanla Türkiyənin müasir döv-
lətin yaranması baxımından da oxşarlıq-
larının olduğunu diqqətə çatdıran BMT 
rəsmisi  deyib ki, Türkiyə Osmanlı im-
periyasının dağılmasından, Azərbaycan 
isə SSRİ-nin süqutundan sonra yaranıb. 
“SSRİ dağılandan sonra Azərbaycan çə-
tin günlər yaşadı. Vəziyyət çox kritik idi. 

mummilli lider Azərbaycan xalqını və 
dövlətini çətin vəziyyətdən xilas etdi”, - 
deyə Volkan Bozkır vurğulayıb.

ıxışında dövlət quruculuğundan, milli 
maraqların qorunmasından danışan Bel-
çikanın sabiq Baş naziri İv Löterm Azər-
baycanın regionda sabitliyin və inkişafın 
təmin olunmasında rolunu qeyd edib. 
Heydər Əliyevin nadir şəxsiyyətlərdən 
biri olduğunu vurğulayan sabiq Baş nazir 
ümummilli liderin Azərbaycan xalqının və 
dövlətinin gələcəyi üçün böyük liderlik və 
cəsarət nümayiş etdirdiyini vurğulayıb. 

Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sa-
biq Baş katibi, Tacikistanın sabiq xari-
ci işlər naziri Raşid Alimov Azərbaycan 

xalqının böyük oğlu Heydər Əliyevin ana-
dan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş 
tədbirdə iştirak etməkdən məmnunluğu-
nu ifadə edib. O, görkəmli dövlət xadimi, 
dünya səviyyəli siyasi xadim Heydər Əli-
yevin Azərbaycanın müstəqillik uğrunda 
mübarizəsi istiqamətində atdığı addımları 
yüksək qiymətləndirib. “Heydər Əliyev 
tənəzzül yaşayan və böhran vəziyyətində 
olan Azərbaycanı iqtisadi cəhətdən güclü 
dövlətə çevirə bildi. Hazırda Azərbaycan 
dünyanın bir çox dövlətləri ilə səmərəli 
şəkildə əməkdaşlıq edərək, yeni etibarlı 
tərəfdaş və dostlar qazanmaqla yanaşı, 
həmçinin öz iqtisadiyyatını, elmini və mə-
dəniyyətini inkişaf etdirib”, - deyə R.Ali-
mov qeyd edib. 

Rumıniya parlamentinin üzvü, 2018-
2019-cu illərdə Rumıniya Baş nazirinin 
müavini olmuş Ana Birçall çıxışında vur-
ğulayıb ki, ulu öndər Heydər Əliyev çətin 
vəziyyətdə olan Azərbaycanın nəyə eh-
tiyacı olduğunu bilirdi. Bunlar iqtisadi in-
kişaf, sosial ədalət, dünyəvi və müstəqil 
dövlətin yaradılması idi. Azərbaycan zən-
gin mədəniyyətə malik ölkədir və dəyərlə-
rinə sahib çıxmağı bacarır. 

Bosniya və Herseqovinanın sabiq 
Prezidenti Mladen İvaniç Heydər Əliye-
vin öz xalqı üçün gördüyü işlərin misilsiz 
olduğunu qeyd edib. Bildirilib ki, ümum-
milli liderin dərin düşüncəsi, təfəkkürü, 
hadisələri qabaqcadan görmək bacarığı 
Azərbaycan xalqına nicat gətirib. O, mil-
lətin formalaşmasında Heydər Əliyev kimi 
liderlərin rolunu xüsusi vurğulayıb. 

Dövlət quruculuğunun, xalqın for-
malaşmasının asan  proses olmadı-
ğını diqqətə çatdıran Latviyanın sa-
biq Prezidenti Valdis Zatlers deyib:  
“Heydər Əliyev 100 il bundan əvvəl lider 
olmaq üçün doğuldu. Onun arzusu sa-
bit, çiçəklənən, suveren, müstəqil dövlət 
qurmaq idi və Heydər Əliyev bu arzusunu 
reallaşdırdı”.

X Qlobal Bakı Forumu

Forum iștirakçıları ulu öndər  
Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər

X Qlobal Bakı Forumunun iştirakçıları martın 12-də Fəxri xiyabana gələrək 
xalqımızın ümummilli lideri, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və 
qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad ediblər.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Forum iş-
tirakçıları ulu öndərin məzarı önünə gül 
dəstələri düzüblər.

Sonra görkəmli oftalmoloq-alim  

Zərifə xanım Əliyevanın da məzarı zi-
yarət edilib, məzarı üzərinə tər güllər 
düzülüb.
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İrəvan hər şeyi sıfırlamaq istəyirmi?
“Nə qədər pisdirsə, bir o qədər yaxşıdır”. Siyasi, iqtisadi, hərbi cəhətdən dalana 

dirənmiş və sülh danışıqlarından boyun qaçıran rəsmi İrəvan, deyəsən, bu rus zərbi-
məsəlindəki hikməti özünün sonuncu taktikası kimi dövriyyəyə buraxıb. 

İrəvanın bu yeni taktiki gedişinin mo-
tivlərini Qərbdən, yaxud Şimaldan aldığı-
nı hələlik dəqiq söyləmək çətindir, amma 
məqsədinin Azərbaycanla sülh müqa-
viləsinin imzalanmasını mümkün qədər 
gecikdirmək olduğu gün kimi aydındır. 
Onun belə “məsləhətləri” fars qardaşla-
rından da ala biləcəyi versiyasını nəzər-
dən qaçırmaq olmaz. 

a  r a arlı ın 
altın an b lananlar

Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının 
katibi Armen Qriqoryanın “Azadlıq” ra-
diosuna müsahibəsində dediyi fikirlər 
İrəvanın, əvvəllər olduğu kimi, arzuları-
nı gerçəklik kimi qələmə verməsindən 
daha çox, kənardan alınan sifarişi yerinə 
yetirməyə bənzəyir. “Dağlıq Qarabağın 
təhlükəsizliyi məsələsi”ndən dəm vuran 
Qriqoryan sülh müqaviləsini imzalamala-
rı üçün bir növ İrəvanın şərtlərini irəli sü-
rür: “Bakı Qarabağın erməni sakinləri ilə 
ultimativ dildə danışmağa, çeşidli üsullar-
la onlara təzyiq göstərməyə çalışır. Bunu 
deyərkən, Laçın yolunun blokadasını, 
üstəlik, Bakının təxribatlarını, terror fəa-
liyyətini nəzərdə tuturam. Danışıqların 
baş tutması üçün diskussiya üçün imkan 
yaratmaq və mövcud anlaşmalar çərçi-
vəsində qalmaq zəruridir. ünki biz təh-
lükəsizlik və hüquqi məsələləri müzakirə 
edəcəyik”.  

Bu sözləri adi bir erməni məmuru de-
yil, Bakı və İrəvan arasında imzalanacaq 
sülh müqaviləsinin mətninin hazırlanma-
sı prosesinə birbaşa cavabdeh sayılan 
əsas simalardan biri deyir. Qriqoryanın 
radio-bəyanatının mahiyyətinə diqqətlə 
fikir versək, görərik ki, bu, faktiki olaraq, 
Paşinyan iqtidarının sülh prosesinin, ba-
rışıq dialoqunun, ümumiyətlə, son vaxtlar 
normallaşmasına ümidlərin cücərdiyi Er-
mənistan-Azərbaycan münasibətlərinin 
üzərinə “svastikalı” erməni xaçının qoyul-
ması məntiqinə gəlir. Bunun başqa izahı 
yoxdur. 

Ermənilərin təhlükəsizliyinin baş 
təminatçısı bununla da kifayətlənmir, 
məsələyə daha geniş aspektdə, - “bey-
nəlxalq miqyasda” yanaşmağa cəhd 
göstərir: “Beynəlxalq mexanizm ondan 
ibarətdir ki, Stepanakertlə ?  Bakı ara-
sında danışıqlar və ya müzakirələr apa-
rılsın və bunun nəticəsində orada xüsusi 
mexanizmlər işləsin. Misal üçün, Dağlıq 
Qarabağla təmas xəttinin ətrafında hərb-
sizləşdirilmiş zona yaradıla bilər. Həmin 
hərbsizləşdirilmiş zona, təbii olaraq, Dağ-
lıq Qarabağın təhlükəsizliyinin təminatçı-
sı olacaq”. 

nə m xtar ət  
mərə  

Stepanakerti Xankəndi –red.  əlahid-
də statusa malik tərəf kimi bizə və bey-
nəlxalq ictimaiyyətə sırımağa çalışan İrə-
van bir ovuc erməninin yaşadığı “Dağlıq 
Qarabağ”ın nə az, nə çox, “özünəməx-
sus muxtariyyətindən” söz açır, bu işin 
hüquqi tərəfinin beynəlxalq müstəvidə 
“həllindən” danışır. “Azadlıq” radiosuna 
müsahibəsində “Qarabağ ermənilərinin 
hüquqları və təhlükəsizliyi”, “DQ ətrafın-
da hərbsizləşdirilmiş zona” kimi sərsəm 
və üstündən xətt çəkilmiş ideyaları ye-
nidən gündəmə gətirməyi hədəfləyən 
Qriqoryan, görünür, Bakının buna hansı 
cavabı verəcəyini hesablamayıb. 

Dünya hərb tarixində görünmə-
miş presidentlə üzləşmişik: müharibəni 

uduzan, təslim aktını imzalayan tərəf 
sülh sazişinə də qol qoymaq üçün qalib 
tərəfə şərtlər irəli sürür. Ona bu cəsarəti 
verən nədir, yaxud kimdir? Ritorik sual-
dır, amma yenə də cavabı araşdırmağa 
çalışaq. Bəlkə Avropa İttifaqının öz əra-
zisinə, şərti sərhədin o üzünə çağırdığı 
uzunmüddətli mülki missiyası, yaxud “cə-
nublu qardaşın” İrəvanın revanşist siyasi 
kəsiminə artan himayədarlığı, yoxsa son 
vaxtlar Hindistandan aldığı bir neçə dəst 
raket və qaubitsalar ona bu cürəti verib? 
O da ola bilər ki, hava sərhədimizi poza-
raq, bir saata yaxın ərazimizin üzərində 
dövrə vuran İranın hərbi təyyarəsi sepa-
ratçı haylara yuxarıdan intibahnamələr 
səpələyib. 

Bir il bundan əvvəl, 2022-ci ilin mar-
tında Azərbaycan Ermənistanla münasi-
bətləri normallaşdırmağı nəzərdə tutan 5 
əsas prinsipi İrəvanın diqqətinə çatdırdı. 
Həmin prinsiplərin heç birində Qaraba-
ğın etnik erməni əhalisi ilə bağlı müddəa 
yer almırdı və Paşinyan bunun Azərbay-
canın daxil işi olduğunu de-fakto qəbul 
etdi. Ondan sonrakı ikitərəfli və üçtərəfli 

görüşlərdə Bakı Qarabağın erməni icma-
sı ilə dialoqun mümkünlüyünü açıqladı, 
amma ortada bu təmasların dinindən və 
millətindən asılı olmayaraq, ölkənin bü-
tün vətəndaşlarının riayət etdiyi qanunlar 
çərçivəsində aparılması reallığı durur. 
Bəs indi nə baş verdi ki, haylar sınıq valı 
bir daha səsləndirməyə qərar verdilər? 
Hər şey onu nişan verir ki, İrəvan Bakı 
ilə sülh dialoqunun predmetlərini bütün 
müstəvilərdə, özünə sərf edən şəkildə 
təzələməyə, qaydalarını pozduğu oyuna 
sıfırdan başlamağa qərar verib.  

ərba can an a a b r 
x şməramlı a ım

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin Administrasiyası Qarabağın erməni 
ictimaiyyətinin nümayəndələrini reinteq-
rasiya ilə bağlı təmasların davam etdi-
rilməsi, habelə Qarabağda infrastruktur 
layihələrinin reallaşdırılması məsələləri-
nin müzakirəsi üçün ikinci görüşə dəvət 
edib. Görüşün yaxın günlərdə Bakı şəhə-
rində keçiriləcəyi gözlənilir. Biz “Qarabağ 
ermənilərinin cəmiyətimizə inteqrasiyası, 
bərabərhüquqlu vətəndaşlarımız kimi, 
təhlükəsiz və təminatlı yaşamaları üçün 
əlimizdən gələni edəcəyik”, – demişdik 
və bunu əməldə göstəririk. Haylar bu 
gün İrəvanda əyləşib məsuliyyətsiz bə-
yanatlar, boş vədlər verən qriqoryanların 
onlara sahib çıxmayacağına nə qədər 
tez inansalar, biro qədər yaxşıdır. Ondan 
sonra Bakının xoş məramla uzatdığı ba-
rışıq əlini bir o qədər tez sıxacaqlarına 
əminik.     

l n  açı  l n
Sərsəm ideyanın müəllifi Qriqoryanın 

cavabını Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin köməkçisi, Prezident Administra-
siyası Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin 
müdiri Hikmət Hacıyev olduqca korrekt 
şəkildə verdi: Qarabağ münaqişəsi həll 
olunub. Bizim üçün Qarabağ məsələsi 
beynəlxalq gündəlikdən çıxıb. Təsadüfi 
deyil ki, Brüssel, Moskva, Praqa, Soçi 
görüşlərində qəbul edilən sənədlərdə 
Qarabağa istinad yer almır. Qarabağda 
yaşayan erməni sakinlərin fərdi hüquq və 
təhlükəsizliyi Azərbaycan Konstitusiyası-
na və qanunlarına uyğun həll olunacaq. 
Erməni sakinlərə heç bir xüsusi imtiyazın 
verilməsi nəzərdə tutulmur. Bu məsələ-
nin Ermənistana və digərlərinə qətiyyən 
aidiyyatı yoxdur . 

Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının 
katibi Armen Qriqoryan Qarabağ ermə-
nilərinə rəsmi Bakının hansı alternativ 
variantı təklif etdiyini, deyəsən, unudub. 
Ona təklifimizi bir daha, həm də ən yük-
sək səviyyədə, Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyevin sözlərini 
xatırladırıq:  

“ zə a a  a a  alt a a-
a aq i tə ə lə ə ə   ə ait a a -
la aq  l ə izi  ətə a la  i i  

e ə ilə i  ə q qla  ə tə l ə-
izli i tə i  e ilə ə  la  a a a  
a a a aqla  ə  i ə izi  ətə -
a z l aq i tə i ə  l a l  e-
il  a q  e ə ilə  a zlə i e ə 
ilə  e  ə  la a a e l a a aq  
a a l a a a la   a la -

 eze ti alt a  i tə ələ  la  a -
t la a ilə lə  l a q ”  

Özünü bütün ermənilərin təhlükəsizli-
yinə cavabdeh sayan Armen Qriqoryana 
bu dəfə təklifimizi və göstərdiyimiz yolu 
həmişəlik yadında saxlamağı məsləhət 
görərdik. 

İ. S QALA,  
alq qəzeti

ə i   
i a i e e t

Təəssüflə qeyd etməliyik ki, 
son vaxtlar Ermənistan tərəfindən 
qeyri-konstruktiv bəyanatlar verilir. 
Baxmayaraq ki, sülh sazişi üzərin-
də iş dayanmayıb, müəyyən müba-
dilə gedir. Bu barədə Prezidentin 
köməkçisi Hikmət Hacıyev ətraflı 
açıqlama verdi. Dırnaqarası Qa-
rabağın statusu kimi bəzi qaranlıq 
məqamlar var və ermənilər buna 
təkid edirlər. Ola bilsin Ermənis-
tan daxilində də yekdil fikir yoxdur, 
Paşinyanın komandasına kənar-
dan müəyyən təzyiqlər edilir. Belə 
deyə bilərik ki, 10 noyabr Bəyana-
tından sonra İrəvanın mövqeyində 
müəyyənlər çatlar görünməkdədir. 
Bundan əvvəl sülh sazişi üzərində 
iş normal gedirdi, amma artıq bu 
proses ləngiyib. Mən inanmıram 
ki, yaxın zamanlarda bu məsələ-
də hansısa nəticə əldə olunacaq. 
İrəvanı buna kim vadar edir? Bu-
rada müxtəlif amillər mövcuddur. 
Daxili və xarici faktorlar var, amma 
sonda mütləq belə bir sual ortaya 
çıxacaq: axı, bütün bu proseslərə 
Ermənistan hökuməti cavabdeh-
dir. Hətta daxili, xarici təzyiqlərə 
baxmayaraq, Ermənistan hökuməti 
qərar qəbul etməlidir. Paşinyanın 
buna mandatı çatır, çünki mühari-
bəni uduzandan sonra da yenidən 
baş nazir seçilib. Amma, təbii ki, 
sülh sazişinin imzalanmasına hər 
tərəfdən ciddi müqavimətin olduğu-
nu biz görürük. Burada geosiyasi 
oyunçuların da mənfi rolunu qeyd 
etməliyik.    

Ekspert rəyi

Martın 11-də İran İslam Respublikasına məxsus hərbi təyyarənin 
Azərbaycan-İran dövlət sərhədi boyunca, Zəngilan rayonundan Biləsuvar 
istiqamətinə və geriyə doğru uçuş həyata keçirməsi, heç şübhəsiz, cənub 
qonşumuzun əzələ nümayişidir. 

Tehranın Bakıya əzələ nümayişləri: 
yaxın keçmişdən bugünə səyahət 

Azərbaycan qorxmayacaq, ona görə ki… 
Əlbəttə, 44 günlük müharibədən 

sonra İranın belə hərəkəti ilk dəfə de-
yil baş verir. Ölkə ötən il Araz çayı bo-
yunca Azərbaycan sərhədləri yaxınlı-
ğında genişmiqyaslı hərbi təlimlər 
keçirmişdi. Buna qarşılıq ölkəmiz də 
Türkiyə ilə birgə həmin bölgədə hər-
bi təlim təşkil etmişdi. Bakı Tehranın 
təxribatından, qətiyyən, çəkinmədiyi-
ni göstərmişdi. 

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev ötən il noyabrın 25-də ADA 

niversitetində gerçəkləşmiş “Orta 
Dəhliz boyunca: geosiyasət, təhlükə-
sizlik və iqtisadiyyat” mövzusunda 
beynəlxalq konfransın açılışında 
Azərbaycanın Cənub qonşusunun  
həkətlərdən qorxmadığını bildirmişdi. 
“İran ilə sərhəddə hərbi təlimlər keçir-
məli olduq ki, onlardan qorxmadığı-
mızı nümayiş etdirək. Mən İranın üç 

prezidenti – Hatəmi, Əhmədinejad və 
Ruhani ilə işləmişəm. Bütün bu illər 
ərzində bugünkünə bənzər vəziyyət 
yaranmamışdı. Heç vaxt İran bizim 
sərhədimizdə bir neçə ay müddətin-
də iki hərbi təlim keçirməmişdi. Heç 
zaman Azərbaycana qarşı bu qədər 
nifrət və hədə-qorxu ilə dolu bəyanat 
verilməmişdi”.

Bəli, Bakı Tehranın təxribatları, 
hədə-qorxuları qarşısında geri addım 
atmır və atmaq niyyətində də deyil. 
Bu, öz yerində. Görünən budur ki, 
İran da Azərbaycanla gərginliyi yum-
şaltmaq istəmir. Ölkə davranışları 
ilə bir daha sübut edir ki, bu il yan-
varın 27-də Tehrandakı səfirliyimizə 
qanlı hücumun, terror əməlinin də 
təşkilatçısı elə onun özüdür. Necə 
deyərlər, eyni dalğa, eyni koordinat. 
Səfirliyimizə hücum ərazi bütövlüyü-
müzə qəsdin göstəricisi idisə, hərbi 
təyyarənin uçuşu da mahiyyətcə eyni 
məqsədə “xidmət edir”. 

* * *
Yuxarıdakı sitatda da diqqətə çat-

dırdığımız kimi, cənab İlham Əliye-
vin  ölkəmizə rəhbərliyi dönəmində 
İrandan ölkəmizə münasibətdə heç 
vaxt bu sayaq həyasızlıq əməlləri 
qeydə alınmayıb. Amma bir qədər 
əvvələ nəzər salsaq, görərik ki, Teh-
randan Bakıya qarşı, belə demək 
mümkünsə, hərbi demarşları olub. 
Fikrimizin təsdiqi üçün 2000-ci illərin 
əvvəllərinə ekskurs edək. Həmin vaxt 
İran “bp”nin neftaxtaran gəmisinə hü-
cum gerçəkləşdirmiş və onu Bakıya 
doğru geri çəkilməyə vadar etmişdi. 
Bundan sonra Cənub qonşumuza 
məxsus gəmilərin Azərbaycan sər-
hədində manevrləri qeydə alınmışdı. 
Həmin vaxt Türkiyə ölkəmizə hərbi 
kater hədiyyə etmişdi. Əlbəttə, Anka-
ranın bu hədiyyəsi yalnız rəmzi məna 
daşıyırdı. Məlum idi ki, o zaman bir 
tankerlə İranın qarşısına çıxmaq 
mümkün deyildi. Ancaq mesaj veril-
mişdi: Xəzərdə Azərbaycana qarşı 
həmlə Türkiyəyə qarşı həmlədir. 

Lakin su sərhədlərimizə təxribat-
lar ara versə də, 2001-ci ildə İrana 
məxsus qırıcıların Xəzərin Azərbay-
can sektorunda görünmələri adi hal 
almağa başladı. Bir dəfə onlar, hətta, 
Bakının 100 kilometrliyinədək yaxın-
laşdılar. Belə olduqda yenə qardaş 
Türkiyədən reaksiya gəldi. 

İranın Türkiyədəki səfiri ölkənin 
Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı və 
ona rəsmi şəkildə bildirildi ki, Ankara 
heç bir halda Azərbaycanın sərhə-
dinin pozulmasına biganə qalmaya-
caq. 24 avqust 2001-ci ildə qardaş 
ölkənin qırıcıları Bakı səmasında gö-
ründülər. Yada salaq ki, həmin vaxt 
Azadlıq meydanı bu görüntünü iz-
ləyənlərin böyük izdihamına şahidlik 
etdi. Maraqlıdır ki, Tehran Türkiyə 
qırıcılarının Azərbaycanda görünmə-
si səbəbindən Bakıdan izahat tələb 
etdi. Əlbəttə, belə bir tələbdən böyük 
həyasızlıq ola bilməzdi. Həm sərhədi 
pozasan, həm də başqa dövlətdən 
izahat istəyəsən

O zaman İrana heç bir izahat ve-
rilmədi. Ancaq Bakı səmasında türk 
şahinlərini görən molla rejimi tısbağa 
qınına çəkilən kimi geri çəkildi, həmin 

vaxtdan indiyədək ona məxsus hərbi 
təyyarələr Azərbaycan sərhədini poz-
madı. 

* * *
Əlbəttə, İranın əzələ nümayişinə 

qardaş Türkiyədən reaksiya gəlmə-
si təbiidir. ünki artıq Bakı-Ankara 
əməkdaşlığının “Şuşa bəyannamə-
si” adlanmış daha dərin müttəfiqlik 
paktı mövcuddur. Türkiyə haqqında 
söz açdığımız birgə “Qardaş yumru-
ğu” təlimi ilə də İrana Azərbaycanın 
yanında olduğunu göstərmişdi. Şüb- 
həsiz, hava təhdidi bu göstərişlərin 
də sayını artıracaqdır. Xatırladaq ki, 
Türkiyənin Milli Müdafiə naziri yan-
varın 10-da azərbaycanlı qaziləri 
qəbul edərkən də Bakıya təhdidlərin, 
eyni zamanda, Ankaraya yönəldiyini 
vurğulamışdı: “Bütün dünya Türkiyə 
ilə Azərbaycanın bir ananın iki oğlu 
olduğunu gördü. Bundan sonra Tür-

kiyəyə, Azərbaycana hər hansı bir 
şəkildə planı olan varsa, bu addımı 
atmadan əvvək iki dəfə düşünəcək”.

* * *
İran indi H.Akarın diqqətə çat-

dırdığımız fikirləri barədə daha 
çox düşünməlidir. Bununla yanaşı, 
ümumən, son aylar İranın Azərbay-
cana qarşı artan təhdidlərinin dünya 
ictimaiyyətinin də diqqət mərkəzində 
olduğunu vurğulamalıyıq. Yada sa-
laq ki, ABŞ Dövlət Departamentinin 
mətbuat katibi Ned Prays bir müd-
dət öncə keçirdiyi gündəlik brifinq 
zamanı Tehranın İranın Rəşt şəhə-
rində baş vermiş terror aktını Bakı-
nın üstünə atmaq niyyətinə münasi-
bət bildirərkən, bunu molla rejiminin 
Azərbaycanda təxribat törətmək 
bəhanəsi kimi qiymətləndirmişdi. O 
bildirmişdi ki, İrandan belə hərəkət-
lər davam edəcəyi təqdirdə, Vaşinq-
ton öz dəstəyini göstərəcəkdir: “Siz 
Azərbaycanın adını çəkdiniz. Dövlət 
katibinin azərbaycanlı həmkarını bu 
həftənin əvvəlində görmək imkanı 
olub. İranın region üçün təhlükə ol-
duğunu çox açıq şəkildə bildirdik. Biz 
tərəfdaşlarımızın yanında olmağa, 
onları dəstəkləməyə və nəticədə İra-
nın öz regionunda və bəlkə də ondan 
kənarda göstərdiyi sabitliyi pozan tə-
sirə qarşı durmağa davam edəcəyik”. 

Hazırda İran hərbi qırıcısının 
reydi Azərbaycana təhdiddir. Heç 
şübhəsiz, Vaşinqtonda bu məqamı 
nəzərə alırlar. Ancaq İrana qarşı ba-
rışmaz mövqe nümayişinin İsrail tə-
mayülü də var. İsrail dövləti Tehranın, 
belə demək mümkünsə, qırıcı təy-
yarə təhdidinə zəruri reaksiya vermə-
si labüddür. Yeri gəlmişkən, ölkənin 
sabiq baş naziri Ehud Olmert “Real 
TV”yə açıqlamasında bildirib ki, İran 
çox diqqətli olmalı və Azərbaycanla 
qarşıdurmaya imkan verməməlidir. 
“Azərbaycan güclü ölkədir və daha 
da güclü olacaq, çünki onun güclü 
dostları var, İsrail də onlardan biri-
dir”, – deyən keçmiş baş nazirin söz-
lərinə görə, İran çox aqressiv ölkədir 
və beynəlxalq ictimaiyyət bundan 
xəbərdardır: “ABŞ və digər ölkələrlə 
birlikdə ölkələri İran təhdidlərindən 
qorumaq üçün hər şeyi etməliyik. Biz 
Azərbaycanı da İranın təcavüzündən 
qorumalıyıq”. 

Sonda onu da vurğulayaq ki, 
Azərbaycanın İranın təcavüzün-
dən qorunması beynəlxalq diktədir. 
Məsələnin zəruriliyinin dərki Bakının 
illər ərzində apardığı xarici siyasətin 
böyük uğurudur. Məhz buna görə 
Azərbaycan Prezidenti ölkəmizin 
İslam respublikasından çəkinmə-
diyini bildirir. Dövlətimizin başçısı 
öz gücünə, yaratdığı şəraitin ölkəsi 
üçün etibarlılığına əmindir. İran isə 
bu sayaq davranışları ilə beynəlxalq 
aləmdəki despot imicinə bir qədər də 
yeni “rəng çalarları” daxil etməkdədir. 
Ölkə mövcud daxiletmənin nələrə 
gətirib çıxaracağını düşünməlidir. An-
caq görünən budur ki, mollakratiya 
düşünmək qabiliyyətini, tamamilə, iti-
rib. Qırıcı təyyarə ilə əzələ nümayişi, 
məhz, bunun nəticəsidir. 

. A A İ L ,  
alq qəzeti  

Laçın yolunda blokada yoxdur, 
ictimai nəzarət isə var

“Ermənistanın 5 mart təxribatı bir 
daha onu göstərdi ki, Laçın yolunun 
son nöqtəsində, Ermənistan–
Azərbaycan sərhədində sərhəd-
nəzarət məntəqəsinin qurulması 
labüddür”. 

Bunu Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Administra-
siyasının Xarici siyasət məsələləri şö-
bəsinin müdiri Hikmət Hacıyev mediaya 
müsahibəsində bildirib. O qeyd edib ki, 
Azərbaycanın Rusiya sülhməramlılarının 
müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərində təbii 
sərvətlərimizin qanunsuz istismarına eti-
raz olaraq dekabrın 12-dən bəri Laçın–
Xankəndi yolunda vətəndaş cəmiyyətinin 
nümayəndələri, ekofəallar aksiya keçirir-
lər: “Biz ilk gündən demişik ki, Laçın yolu 
bağlanmayıb, Rusiya sülhməramlıları, 
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi, huma-
nitar yüklər rahat şəkildə yoldan keçir. 
Dekabrın 12-dən bugünədək 3 600-dan 
çox maşın Laçın-Xankəndi yolundan ke-
çib. Məgər belə blokada olur?

Laçın–Xankəndi yolunda davam 
edən aksiya dinc məqsədlidir, etiraz 
edənlərin avtomatı, topu-topxanası, tan-
kı yoxdur və qanuni tələblər irəli sürürlər. 
Amma Ermənstan isə o iddiadadır ki, 
guya, Laçın yolu “blokada”dır, Azərbay-
can Qarabağda yaşayan erməni sakin-
lərə qarşı “genosid” törətməyə hazırlaşır. 

Ermənistanın təbliğat maşını hələ də 
Laçın–Xankəndi yolunun bağlı olduğunu 
deyir, humanitar böhranın meydana çıx-
masından, “blokada”dan danışır. Bunlar 

həqiqətə uyğun deyil, açıq-aşkar dünya 
ictimaiyyətini aldatmaq cəhdidir. Real-
lıq isə budur ki, həmin yol mülki şəxslər 
və mülki təyinatlı yüklərin keçidi üçün 
açıqdır, həmçinin Beynəlxalq Qızıl Xaç 
Komitəsinin xətti ilə humanitar yüklərin 
sərbəst hərəkəti təmin edilir.

Rusiya sülhməramlılarına məxsus 
avtomobillərin Laçın–Xankəndi yolunda 
hərəkəti daha da intensivləşib. Belə ki, 
gün ərzindən, ümumilikdə, 100-dən çox 
humanitar təyinatlı avtomobilin keçidinə 
şərait yaradılıb.

Dünya ictimaiyyətinə də bəllidir ki, 
Azərbaycan dövlətinin nəzarəti olmadan 
Laçın yolunda şəffaflığı təmin etmək 
mümkün deyil. Bu aksiya həm də sepa-
ratizmə, onun hər cür təzahürünə qarşı 
yönəlib və regionda sabitliyin, təhlükəsiz-
liyin təmini baxımından mühüm əhəmiy-
yətə malikdir. Regionda ekoloji fəlakətin 
qarşısının alınması, sülh və sabitliyin 
təmini baxımından vacibdir və dünya 
bu məsələdə Azərbaycanın haqq işinə 
dəstək verməlidir.

Türkiyə mediasında davamlı olaraq 
Azərbaycan ərazilərində Ermənistanın 
törətdiyi ekoterrora diqqət yönəldilir. 
Məqalələrdə Azərbaycandakı ekofəal-
ların, qeyri-hökumət təşkilatlarının nü-
mayəndələrinin, şəhid ailə üzvləri və 
qazilərin könüllülərlə birlikdə Azərbay-

canın işğaldan azad olunmuş Qarabağ 
bölgəsində təbii sərvətlərin Ermənistan 
tərəfindən talan edilməsinə, ekoloji terror 
törədilməsinə etiraz məqsədilə dekabrın 
əvvəllərindən başlayaraq Laçın–Xankən-
di yolunda fasiləsiz dinc aksiya keçirdik-
ləri qeyd edilib.

Sülh gündəliyinin irəli aparılması üçün 
Azərbaycan hər zaman təşəbbüs göstə-
rib. Sülh müqaviləsinin bütün prinsipləri 
də qarşı tərəfə təqdim edilib. Azərbaycan 
dövləti növbəti humanitar niyyətini bəyan 
edib. Belə ki, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Administrasiyası Qara-
bağın erməni ictimaiyyətinin nümayən-
dələrini reinteqrasiya ilə bağlı təmasların 
davam etdirilməsi, habelə Qarabağda 
infrastruktur layihələrinin reallaşdırılması 
məsələlərinin müzakirəsi üçün ikinci gö-
rüşə dəvət edir. Görüşün yaxın günlərdə 
Bakı şəhərində keçirilməsi təklif olunur.

izvan İK T L ,  
alq qəzeti

Ekoaksiyanın gündəliyi
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Azərbaycan 15 il bundan əvvəl 
BMT Baş Assambleyasında elə 
bir diplomatik qələbə qazanmışdı 
ki, sonrakı illərdə dünyanın ən 
mötəbər məclisində rəsmi Bakının 
hansısa yeni bir qətnaməni irəli 
sürəcəyi ehtimalı yarananda 
ermənilər və keçmiş ATƏT-in 
Minsk qrupunun həmsədrləri 
üçün əsl isterika başlayırdı.

“ a a a  aqi ə i ə a itə i-
li  i i a  ilə i a a ə l la  

i  q  ə ə lə i i   
 i a ə a a  izə əl  

l a a  ə ə lə ə   qət a ə-
i  əle i ə  et ələ i ə  təli  
əzi alla a  a qa l ələ i ə a 

əlt ə ə ə  tə ələ i ə a -
a a aq  zə a a  i əli  

qət a ə  ə  l  ilə qə l 
e il i   izi   i a i ə i l -

ati  z ”  

ezi e t l a  li e i  azi lə  
a i eti i  i ili  e la a 
ə  l  i la a  a

...Bir il bundan əvvəl, uzunmüddətli 
və gərgin diplomatik fəaliyyətdən sonra 
pensiyaya çıxmış Aqşin Mehdiyev indi xa-
tirələrini qələmə alır. Ömrünün böyük ək-
səriyyətini dövlətinə və xalqına sədaqətlə 
xidmətə həsr edən, hazırda 74-cü baha-
rının sevincini yaşayan ahıl diplomatımız 
səmimi şəkildə etiraf edir ki, onun xidmə-
ti həyatının ən önəmli yadigarı on beş il 
bundan əvvəl BMT-nin Baş Assamble-
yasında qəbul edilmiş qətnamədir. Aqşin 
müəllimlə söhbətimizin əsas mövzusu da 
məhz həmin qətnamə və onun ərtafında 
cərəyan edən hadisələrlə  bağlıdır.

– Aqşin müəllim, 20 2-20 -cü il-
lərdə Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının qeyri-daimi üzvü olub. əni, 
iki il bu qurumda Azərbaycanı siz təm-
sil etmisiniz. aqqında danışacağımız 
qətnamə də Baş Assambleyada məhz 
o zaman qəbul olunub...

– Doğrudur. İcazənizlə, həmin qət-
namə qəbul olunana qədərki dövrə, həm 
bölgədəki, həm də Baş Assambleyada-
kı vəziyyətə qısaca toxunmaq istərdim. 
2007-ci ilin sonu - 2008-ci ilin əvvəli Qa-
rabağ münaqişəsinin nizama salınması 
prosesinə təzə heç nə əlavə etmədi. Er-
mənilər min cür hiylə və yalanları ilə vaxtı 

uzadır, ATƏT-in Minsk qrupunun həm-
sədrləri isə boş bəyanatları havaya üfür-
məkdə, fəaliyyəti imitasiya etməkdə idilər. 
Həyatın özü qulağımıza pıçıldayırdı ki, 
bizim danışıqlarda mövqeyimizin hüquqi 
əsasını möhkəmləndirməyi bacaran cid-
di beynəlxalq təşkilatın sənədinə ehtiya-
cımız var. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin göstərişi ilə real 
vəziyyəti özündə əks etdirən qətnamə 
layihəsini işləyib hazırlamağa başladıq. 
“Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərin-
də vəziyyət” bəndi altında hazırladığımız 
sənədi BMT Baş Assmbleyasından keçir-
məli idik. Amma bunu etmək elə də asan 
deyildi. Qətnamə qəbul olunacağı təqdir-
də, həmsədrlər üstümüzə yeriyəcəkdi, 
çünki, sənəd onlar üçün qızmış öküzə 
göstərilən qırmızı parçaya dönəcəkdi. 
Yox, əgər qətnaməni gündəliyə sala bil-
məsəydik, onda bu, bütün ümidlərimizin 
iflasa uğraması demək olacaqdı. 

– əqin, Azərbaycanın Qarabağ 
münaqişəsinə, ermənilərin işğalçılığı-
na dair Qətnaməni səsverməyə çı ar-
mağa hazırlaşmasından Ermənistanın 
daimi nümayəndəsi də əbər tutmuş-
du. 

– Əlbəttə. Qətnamənin qəbul oluna-
cağı martın 14-dək ermənilərin əl-ayağa 
düşdüyü barədə informasiyalar alırdıq. 
İrəvanın BMT-dəki nümayəndəsi A.Marti-
rosyan vəziyyəti öz xeyirlərinə dəyişmək-

dən ötrü tülkü kimi vurnuxurdu, amma 
faydası olmadı. Vəziyyətin təhlili göstərdi 
ki, biz 40-60 səs üstünlüyünə ümid edə 
bilərik, ermənilərin lehinə isə maksimum 
10 nümayəndə səs verəcəkdi. Amma 
unutmaq olmazdı ki, həmsədrlər və er-
mənilər, sadəcə, Azərbaycanın əleyhinə 
səs vermək üçün toplaşmayıblar, həm də 
aktiv şəkildə anti-Azərbaycan işi aparır-
lar. Gün ərzində Bakıdan bir neçə dəfə 
zəng edilirdi. Məsələnin birbaşa cənab 
Prezidentin nəzarətində olduğunu yaxşı 
anlayırdıq. Xarici işlər nazirinə vəziyyət 
barədə informasiya çatdırılan kimi, dər-
hal ölkə rəhbərliyinə məruzə edirdi.       

– ə həmin tari i məqam yetişdi...     
– 2008-ci il martın 14-də BMT Baş 

Assambleyasının iclası azacıq gecikmə 
ilə öz işinə başladı. Zal tam dolmuşdu. 
Görünür, nümayəndə heyətləri məqamın 
məsuliyyətini dərk edirdilər. İclas başla-
yana qədər bəzi ölkələrin nümayəndələri 
bizə yaxınlaşır və dəstək verəcəklərini 
deyirdilər... Nəhayət, sədr iclası açıq elan 
etdi. Qətnamə layihəsinin təqdimatı üçün 
tribunaya dəvət olundum. 

– Bizim layihəyə qarşı birinci kim 
çı ış elədi?

– Layihənin təqdimatından sonra mü-
zakirələr başladı. İlk sözü Avropa Şurası-
nın adından çıxış edən Sloveniyanın da-
imi nümayəndəsi Sanya Stiqliç söylədi. 
Xanım Stiqliç dedi ki, üzv dövlətlərin Baş 

Assambleyada baxılmaq üçün məsələ 
qaldırmaq hüququnu tanısalar da, Avro-
pa Şurası hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin nizamlanması ilə əvvəlki 
kimi ATƏT-in Minsk qrupu məşğul ol-
malıdır. Təbii ki, ATƏT-in həmsədri olan 
üç ölkə – ABŞ, Fransa və Rusiyanın 
BMT-dəki səfirləri, aşağı-yuxarı, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Avropa Şu-
rasının ümumi mövqeyini dəstəklədikə-
rini bildirdilər. İslam Konfransı Təşkilatı 
İKT, sonralar İslam Əməkdaşlıq Təşki-

latı – İƏT adlanacaq – red.  adından 
çıxış edən Pakistan nümayəndəsi qeyd 
etdi ki, İKT Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı təcavüzü ilə bağlı prinsipial və qəti 
mövqeyə malikdir və İKT-nin yüksək sə-
viyyədə keçirilən sammitlərində və nazir-
lərin görüşlərində qəbul edilmiş müvafiq 
bəyannamələrdə, rəsmi açıqlamalarda 
və qətnamələrdə özünün bizim ölkənin 
ədalətli mövqeyini dəstəklədiyini aydın 
şəkildə formalaşdırıb. 

Türkiyənin nümayəndəsi, səfir Baki 
İlkin də İKT-nin mövqeyinə qoşularaq 
dedi ki, onun ölkəsi Minsk qrupu çər-
çivəsində sülh prosesini dəstəkləyir, 
amma, eyni zamanda problemin BMT-də 
müzakirəsi ilə bağlı ATƏT-in Minsk qru-
punun üzvləri nədənsə təlaş içindədir.                                                                                    
Sonra söz Ermənistan nümayəndəsinə 
verildi  Aman Tanrım, o, hansı yalanla-
rı, şər-böhtanı çərənləmədi  Onun çıxışı 
BMT-nin tribunasından diplomatın çıxışı-
na deyil, daha çox isterik düşüncə sahibi-
nin sayıqlamasına oxşayırdı...

 Daha sonra Azərbaycanın təklif et-
diyi qətnamə layihəsi üzrə səsvermə 
keçirildi. Səsvermənin nəticələri onu 
göstərdi ki, A.Martirosyanın səylərinin 
heç bir faydası olmayıb. BMT üzvü olan 
192 dövlətdən Ermənistanı yalnız 6-sı: 
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri - 
ABŞ, Rusiya Federasiyası və Fransa, 
həmçinin Hindistan, Anqola və Vaniatu 
dəstəklədi. Bizim layihənin lehinə 39 ölkə 
səs verdi, amma onların arasında səsinə 
ümid bəslədiyimiz İranı görməyəndə xey-
li təəccübləndik. İclasdan dərhal sonra 
İranın daimi nümayəndəsi zəng vurdu, 
anlaşılmazlığın baş verdiyini, uzun-uzadı 
səbəbini izah etməyə çalışdı. Guya bu 
məsələnin kuratoru olan nazir müavini 
yerində tapılmadığından, Nyu Yorka mü-

vafiq təlimatın verilməsi ləngiyib, sonra 
Tehrandan tapşırıq gəlib, amma artıq gec 
idi. Kifayət dərəcədə hiyləgər, amma bir o 
qədər də primitiv gediş idi.

– Qətnamə qəbul olunandan sonra 
Baş Assambleyada ab-hava dəyişdi-
mi? 

– Baş Assambleyanın iclasını N-TV 
birbaşa yayımlayırdı, arzu edənlər onu 
İnternetdən izləyə bilərdi. Sonradan öy-
rəndik ki, Azərbaycanda bir çoxları, xüsu-
silə də, XİN-də Baş Assambleyanın za-
lında cərəyan edənləri canlı seyr ediblər. 
Səsvermənin nəticələri barədə birbaşa 
BMT Baş Assambleyasının zalından Ba-
kıya məlumat göndərdim. Biz udduq və 
bu, hər şeydən vacib idi. Qətnamə Baş 
Assambleyanın rəsmi sənədinə çevril-
di. Bir neçə gün sonra Prezident İlham 
Əliyev BMT-də bizim qətnamənin qəbul 
edilməsini Azərbaycan diplomatiyasının 
böyük və tarixi uğuru adlandırdı. 

Həqiqətən də ona qədər Ermənis-
tan–Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı heç 
bir beynəlxalq təşkilat bu statusda sənəd 
qəbul etməmişdi. BMT-nin Baş Assamb-
leyasının 14 mart 2008-ci il tarixli, 62 243 
saylı qətnaməsi Ermənistan–Azərbay-
can münaqişəsinin nizamlanması üçün 
çox güclü bünövrə, hüquqi dayaq oldu. 
Bu, erməniləri, onlara dəstək verənləri, 
ilk növbədə isə, keçmiş Minsk qrupunun 
həmsədrlərini şoka salan qələbəmiz idi. 
Elə bir qələbə ki, qarşıdakı illərdə BMT-
də Azərbaycan tərəfindən hansısa yeni 
bir qətnamənin irəli sürülməsi ehtima-
lı yarananda, ermənilər və həmsədrlər 
üçün əsl isterika başlayırdı  

Bu, həqiqətən də müstəqillik dövrün-
də Azərbaycanın beynəlxalq arenada qa-
zandığı ilk və çox böyük diplomatik uğur 
idi. Obrazlı desək, 62 243 saylı qətnamə 
qarşıda bizi gözləyən tarixi ədalətin bər-
pasını, müzəffər Ali Baş Komandanın 
başçılığı ilə qazanacağımız böyük Zəfə-
rimizi müjdələyən mayak oldu.   

– Maraqlı söhbətə görə təşəkkür 
edirik, Aqşin müəllim.

– Belə bir önəmli günü unutmadığına 
görə, “Xalq qəzeti”nə minnətdarlığımı bil-
dirirəm.

Söhbəti yazdı    
İmran B İ A L , alq qəzeti

Avropa Parlamentinin növbəti hədyanı
Azərbaycana münasibətdə qərəzli 

addımları ilə digər anti-Azərbaycan 
dairələrindən hər zaman bir addım 
öndə olan Avropa Parlamenti (AP) 
ölkəmiz əleyhinə növbəti dəfə 
təşəbbüslə çıxış etməyə hazırlaşır.

Qərəzli qətnamə layihəsinin ilkin mət-
nində Azərbaycanın, guya, Ermənistana 
hərbi təcavüz etməsi, Laçın-Xankəndi 
yolunun “blokadada olması” kimi iddialar, 
həmçinin artıq tarixin arxivinə gömülmüş 
ATƏT-in Minsk qrupu, “status”, “Dağlıq 
Qarabağda və ətrafında” kimi keçmiş 
sərsəm və gündəlikdə, ümumiyyətlə, ol-
mayan məsələlər yer alıb.

* * *
Artıq qeyd etdiyimiz kimi, AP Avropa 

İttifaqının Aİ  7 institutu arasında Azər-
baycana qarşı xüsusi qərəzi ilə seçilir. 
Aİ-nin ali siyasi orqanı olan, dövlət və 
hökumət başçılarından ibarət Aİ Şurası, 
onun prezidenti Şarl Mişel, Aİ-nin ən yük-
sək icra orqanı olan Avropa Komissiyası, 
komissiyanın prezidenti xanım rsula 
Fon der Lyayen ölkəmizə müsbət mü-
nasibət bəsləyirlər. Onlar Azərbaycanın 
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmina-
tında oynadığı müsbət rolu hər fürsətdə 
vurğlayırlar. Azərbaycanla Aİ arasında 
sıx əməkdaşlıq mövcuddur.

Aİ Şurasının Prezidenti Şarl Mişel 
Cənubi Qafqazda sülhün, sabitliyin və 
təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamə-
tində səylər göstərir. Onun təşəbbüsü 
ilə Azərbaycan və Ermənistanın rəhbər 
şəxsləri arasında Brüsseldə və Praqada 
görüşlər keçirilib. Ötən il iyulun 18-də isə 

rsula Fon der Lyayenin Bakıya səfəri 
zamanı Azərbaycanla Aİ arasında ener-
ji sahəsində əməkdaşlığa dair anlaşma 
memorandumu imzalanıb. AP-nin bu 
mövqeyi həm Azərbaycanla Ermənistan 
arasında münasibətlərin normallaşması 
prosesinə, həm də Aİ ilə Azərbaycan ara-
sında mövcud olan qarşılıqlı əməkdaşlıq 
ruhuna tamamilə ziddir. Məhz bu kimi 
təşəbbüslər nəticəsində AP özünü tama-
milə gözdən salıb, Azərbaycan xalqı ara-
sında nüfuzunu itirib.

* * *
AP tərəfindən Azərbaycana qarşı 

təşəbbüslərin və qətnamələrin artıq sa-
yı-hesabı itib. “Avroparlament artıq Er-
mənistan parlamentinin bir komitəsinə 
çevrilib”, – desək, yəqin ki, səhv etmərik. 
Sanki Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi 
AP-ə hazır mətnlər göndərir, onlar da 
həmin mətnləri notariat kontoru kimi təs-
diqləyirlər. Avropalı deputatların hərəkət-
lərinə başqa cür izah vermək mümkün 
deyil.

* * *
AP-nin Azərbaycanla bağlı qərəzli 

qətnaməni müzakirəyə çıxarması və onu 
qəbul etməyə hazırlaşması Ermənistan-
dakı revanşist qüvvələri hərəkətə gətirir. 
Avropalı parlamentarilər anlamalıdırlar ki, 
bölgədə yenidən genişmiqyaslı təxribat-
lar olacağı təqdirdə bunun əsas müqəs-
sirlərindən biri də məhz onlar olacaq. AP 
Ermənistanı açıq şəkildə dəstəkləməklə 
və regionda güc balansını İrəvanın xey-
rinə dəyişməyə çalışmaqla, bu cür qızış-

dırıcı siyasəti ilə lüzumsuz yerə bölgəni 
geopolitik rəqabət məkanına çevirməyə 
cəhdlər edir.

* * *
AP-nin Azərbaycana münasibətdə bu 

cür qərəzli mövqeyi həm də Avropa xalqla-
rının əleyhinə getməkdir. Baxmayaraq ki, 
Avroparlamentin 705 deputatının 176-sı 
Avropa Xalqları Partiyasını təmsil edir. 
Bu gün Azərbaycan Avropanın enerji təc-
hizatında mühüm rol oynayır. Rusiya- k-
rayna müharibəsi fonunda Avropa ölkələri 
Rusiya qazından asılılığı azaltmaq üçün 
ölkəmizdən idxal etdikləri qazın həcmi-
ni daha da artırmağa çalışırlar. Ötən ilin 

oktyabrın 1-də Bolqarıstanın paytaxtı 
Sofiya şəhərində Yunanıstan-Bolqarıs-
tan Qaz İnterkonnektorunun GB  açılış 
mərasiminin keçirilməsi, dekabrın 17-də 
Buxarestdə Azərbaycan, Gürcüstan, Ru-
mıniya və Macarıstan hökumətləri ara-
sında yaşıl enerjinin inkişafı və ötürülmə-
si sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında 
sazişin imzalanması, Cənub Qaz Dəhlizi 
layihəsinin reallaşdırılması bunun əsas 
göstəriciləridir. Halbuki, həmin bu Avropa 
Parlamenti vaxtilə Cənub Qaz Dəhlizi la-
yihəsinə qarşı çıxmışdı. Lakin zaman Cə-
nub Qaz Dəhlizinin Avropanın enerji təh-
lükəsizliyi üçün vacibliyini, Azərbaycanın 
Avropa üçün əhəmiyyətini sübut etdi.

* * *
Bir zamanlar Avropanın üzləşdi-

yi problemlərin qarşısının alınmasında 
mühüm rol oynayan AP son illərdə an-
caq korrupsiya cinayətləri və Azərbay-
cana münasibətdə qərəzli addımları ilə 
gündəmə gəlir. Yunanıstandan olan vit-
se-prezident Yeva Kaylinin milyonlarla 
dollarlıq korrupsiya cinayətində ittiham 
edilməsi Avroparlamentin tarixində qara 
ləkədir. Ancaq bu ləkə nə birincidir, nə də 
sonuncu.

Adı AP-də aşkara çıxan korrupsiya 
əməllərindən sonra məşhurlaşan, eyni 
vaxtda Yunanıstan, Ermənistan və Lük-
semburq vətəndaşı olan Kaspar Kara-
petyan daimi yaşayış yeri kimi Avropa 
siyasətinin mərkəzi olan Brüsseli təsa-
düfən seçməyib. ünki yalnız Belçika-
nın paytaxtında Karapetyan eyni vaxtda 
Avropa Parlamentində Ermənistanın 
maraqlarına lobbiçilik, almaz biznesinin 
həssas məsələlərini həll edə bilərdi. Onu 
əbəs yerə Belçikadakı erməni mafiyası-
nın “xaç atası” adlandırmırlar. Artıq heç 
kim üçün sirr deyil ki, Karapetyanın bril-
yant biznesindən qazandığı çirkli pullar 
bəzi Avroparlament deputatlarının gözlə-
rini qamaşdırır. Erməni mafiyasının “xaç 
atası” AP deputatlarını dirijor çubuğu ilə 
idarə edir. Bu kimi hallar AP kimi bir qu-
rum üçün utancvericidir.

Avroparlament deputatları irqçi, is-
lamafob, Azərbaycanofob, türkofob 
mövqelərdən, ikili standartlardan əl çək-
məli, orta əsrin səlibçi təfəkküründən 
uzaqlaşmalı və Ermənistan – Azərbay-
can münasibətləri ilə bağlı məsələlərə er-
məni konyakının dumanlandırdığı başla 
deyil, sağlam məntiqlə yanaşmalıdırlar.

Sə avət Mİ , 
 alq qəzeti
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Avropa Parlametinin növbəti dəfə 
Azərbaycana qarşı qətnamə qəbul 
etməyə hazırlaşmasının əsas səbəbi 
erməni lobbisinin bu təşkilatda kor-
rupsiya mühitindən istifadə etməsi-
nin daha bir göstəricisidir. Bu, erməni 
lobbisinin Azərbaycan və Türkiyəyə 
qarşı yalan və böhtan kampaniyası-
nın bir hissəsidir. Bilirsiniz ki, bu par-
lamentin vitse-prezidenti həbsdədir. 
Digər bir qrup deputat korrupsiyada 
ittiham olunur. Hamı çox gözəl bilir 
ki, həbs olunan vitse-prezident “Er-
mənilərin dostu” təşkilatının rəhbər-
liyində təmsil olunurdu. ox təəssüf 
ki, korrupsiya işi ilə bağlı istintaq 
Qətər və Mərakeşlə bağlıdır. Hələ-
lik ermənilərin fəaliyyəti ilə bağlı is-
tintaq aparılmır. Karapetyan soyadlı 
brilyant alverçisi bir sıra Avropa de-
putatları ilə çox sıx əlaqədədir. Zən-
nimcə, bu istiqamətdə də korrupsiya 
cinayətlərinin ciddi araşdırılmasının 
zamanı yetişib. Bu lobbiçilik bilava-
sitə qeyri-qanuni xarakter daşıyır. 
Mənə elə gəlir ki, burada əsas ma-
hiyyət də korrupsiyadır.

Ekspert rəyi

Bu dəfə görüşün Bakıda 
keçirilməsi nəzərdə tutulub 

Qarabağın erməni sakinlərinin təmsilçiləri 
ölkənin paytaxtına dəvət olunublar

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası Qarabağın erməni 
sakinlərinin təmsilçiləri reinteqrasiya ilə bağlı təmasların davam etdirilməsi, habelə 
Qarabağda infrastruktur layihələrinin reallaşdırılması məsələlərinin müzakirəsi üçün 
ikinci görüşə dəvət edir. Görüşün yaxın günlərdə Bakıda keçirilməsi təklif olunur. PA-
nın belə bir təklifi bir neçə cəhətdən vacib sayılmalıdır.
Birincisi, Azərbaycan Qarabağın 

erməni sakinlərinin ölkəmizə reinteqra-
siyasında maraqlıdır və məsələ onun 
üçün Ermənistanla son günlər artan 
gərginlikdən kənar tutulan məsələdir. 
Əlbəttə, bu mövqeyə adekvat müsbət 
yanaşma gözlənilir. 

İkincisi, Bakı özünün xoş məramını 
bir daha nümayiş etdirməklə, əslində, 
Qarabağın erməni sakinləri üçün şans 
yaradır. Onlar icma şəklində özlərini 
bölgədəki separatçı rejimdən kənar tut-
malıdırlar. ünki bu rejimin heç bir legi-
timliyi yoxdur və məhvə məhkumdur. 

çüncüsü, PA-nın növbəti görüş yeri 
kimi Bakını seçməsinin üzərində daya-
naq. Bu seçim, həm də Qarabağın er-
məni sakinləri üçün də Bakının paytaxt 
olaraq qəbulunun vacibliyi mesajıdır. 
Burada da şans məsələsi aktualdır. Ba-
kıya kim gəlirsə, Azərbaycan hakimiyyə-
tini qəbul edən də odur. Əlbəttə, sonrakı 
gedişat da nəzərə alınmaqla.

Dördüncüsü, PA Azərbaycan–Er-
mənistan gərginliyinin artdığı hazırkı 
şəraitdə Cənubi Qafqazdakı maraqlı 
tərəflərə, o cümlədən, Qərb dairələrinə 
öz mövqeyini bir daha açıqlamış olur. 
Bu mövqe Qarabağın erməni sakinləri 
ilə təmas yaradılmasının Bakı üçün va-
cibliyinin vurğulanmasına söykənir. Bu 
mövqe, həmçinin bölgənin erməni əhali-
si ilə bağlı hər hansı digər alternativlərin 
qəbul olunmayacağının bəyan edilməsi-
dir. O cümlədən, hansısa başqa müza-
kirə predmeti də keçərsizdir. 

* * *
Bəs, Ermənistandakı siyasi dairələ-

rin baxışı necədir? Nəzərə alaq ki, on-
ların münasibətində Bakının Qarabağ 
erməniləri ilə təması baxımından an-
laşılmayan məqamlar var. Belə nəticə 
hasil olur ki, erməni siyasilər məsələnin 
humanitar tərəfləri üzərində dayanırlar. 
Hesab edirlər ki, Azərbaycan Qarabağın 
dirçəldilməsində iştirak etsin, bölgənin 
erməni əhalisinin rifahında rol oynasın, 
ancaq siyasi polemikalardan uzaq da-
yansın. 

Başqa sözlə desək, Ermənistan ha-
kimiyyəti hesab edir ki, Qarabağa hər 
hansı əlahiddə status verilməsi məsələ-
sinin gündəmə gətirilib-gətirilməməsi 
Bakının davranışından asılıdır. Yəni, 
əgər Azərbaycan pul xərcləyirsə, prob-
lem, bir növ, dondurulur. Göründüyü 
kimi, ənənəvi siyasi həyasızlıq gündəm-
dədir. 

Ən əsas məqama diqqət yetirək. 
Ermənistan hakimiyyəti, eləcə də siyasi 
dairələr hesab edirlər ki, Qarabağın er-
məni sakinləri ilə Bakının təması Qara-
bağ münaqişəsinin həlli üzrə dialoq kimi 

qiymətləndirilə bilməz. Əlbəttə, Azər-
baycan bunu məqbul sayır. O anlamda 
ki, ölkəmiz münaqişənin artıq olmadığı-
nı, ona son qoyulduğunu bildirir. Deməli, 
mövcud istiqamətdəki dialoq məntiqi də 
mənasızdır. 

Bakı, əslində, Qarabağın erməni sa-
kinləri ilə dialoq aparmır, uzun müddət, 
hesab edək ki, müəyyən siyasi səbəb-
lərə görə, Azərbaycandan qopmuş kəsi-
min problem və çətinliklərini öyrənir ki, 
ona gələcəkdə hansı istiqamətdə kömək 
göstərilməsinin vacibliyini müəyyənləş-
dirsin və buna müvafiq olaraq, tədbirlər 
görməyə başlasın. Bu yanaşmada Qa-
rabağ ermənilərinin Azərbaycandan ayrı 
düşməsini doğuran məsələlər, nəzəri 
baxımdan, onların iradəsindən kənar 
hallar kimi qarşılanır. Hazırda məsələ-
nin məhz bu cür qoyuluşunun birincilər 
tərəfindən dərki və etirafı lazımdır ki, 
ortada gerçək səmimiyyət mühiti forma-
laşsın. 

Daha bir vacib məqama nəzər sa-
laq. Bəli, Azərbaycan Prezidenti İlham  
Əliyev də dəfələrlə Qarabağ münaqişə-
nin həllini tapdığını bildirib və bununla 
bağlı hər hansı yeni reallıqların sırın-
masına yol verilməyəcəyini vurğulayıb. 
Ancaq məsələ burasındadır ki, Ermə-
nistanın hakim siyasi dairələri məsələyə 
fərqli rakusdan yanaşırlar. Onların fik-
rincə, Bakının Qarabağın erməni sakin-
ləri ilə təmasındakı siyasi struktur bey-
nəlxalq ictimaiyyətin zəmanət verdiyi 
format olmalıdır. 

Format mövzusunda isə ATƏT-in 
artıq keçmiş olan Minsk qrupunu dirçəlt-
mək meyilləri nəzərə çarpmaqdadır. Bu 
baxımdan Avropa Parlamentinin xüsusi 
canfəşanlıq etdiyi məlumdur. Belə bir 
məlumat var ki, qurum ölkəmizə qar-
şı növbəti böhtan xarakterli qətnamə 
qəbul etməyə hazırlaşır. Bu layihədə 
isə “Minsk qrupu”, “status”, “Dağlıq 
Qarabağda və ətrafında” kimi sərsəm 
və gündəlikdə ümumiyyətlə olmayan 
məsələlər qeyd edilib. 

* * *
Sonda bir daha vurğulayaq ki, ha-

zırkı durumda Qarabağın erməni sa-
kinlərinin Azərbaycanın təklifinə səmimi 
yanaşması, pozitiv reaksiya verməsi və 
Bakıya gəlmələri vacibdir.  Əgər, bu, 
baş verəcəksə, onlar özlərini hər cür 
separatizmdən və Ermənistanın hakim 
siyasi dairələrinin avantüralarından kə-
nar tərəf kimi göstərmiş olacaqlar. Əks 
halda, avantüristlərdən heç bir fərqləri 
olmayacaqdır. Bunu düşünmək və qərar 
vermək vaxtıdır. 

. ,  alq qəzeti

Təqvim yada salır BMT-də qazandığımız böyük diplomatik uğur 
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Tarix yaradan şəxsiyyət

2023-cü il Azərbaycan dövləti və xalqı üçün əlamətdardır. Bu il Azərbaycan 
xalqının ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər Əliyevin 
100 illik yubileyi tamam olur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq 
sərəncamı ilə 2023-cü il ölkəmizdə “Heydər Əliyev İli” elan olunub.

lu öndərin 100 illik yubileyi ölkəmiz-
də milli bayram səviyyəsində qeyd edilir. 

mummilli lider xalqımızın və dövlətçili-
yimizin tarixində əvəzolunmaz şəxsiyyət-
dir. Sovetlər dönəmində Heydər Əliyev 
Azərbaycanı inkişaf və tərəqqi yoluna 
çıxardı. 1990-cı illərin əvvəllərində isə 
bu dahi şəxsiyyət Azərbaycan dövlətini 
məhv olmaqdan xilas etdi. 

O dövrün siyasi mənzərəsi, həqiqətən 
də, acınacaqlı idi. 1991-ci ilin oktyabr  
ayında dövlət müstəqilliyi elan olunsa 
da, suverenlik ancaq kağız üzərində idi. 
1992-1993-cü illərdə hakimiyyətdə olan 
qüvvələr isə ölkəmizi uçuruma aparırdı-
lar. Belə bir şəraitdə Azərbaycan xalqının 
təkidi ilə Heydər Əliyev Naxçıvandan Ba-
kıya qayıtdı. mummilli lider bu qayıdışı 
ilə ölkənin xaos, vətəndaş qarşıdurması, 
dövlət müstəqilliyinin itirilməsi təhlükə-
sindən xilas edilməsi tarixi missiyasını 
həyata keçirməyə başladı. 

Tariximizə Milli Qurtuluş Günü kimi 
daxil olan 1993-cü il iyunun 15-də Hey-
dər Əliyevin Azərbaycan Respublikası 
Ali Sovetinin Sədri seçilməsi ölkəmizin 
siyasi tarixində keyfiyyətcə yeni bir mər-
hələnin başlanğıcı oldu. Azərbaycanın 
mürəkkəb kataklizmlərlə müşayiət edilən 
daxili siyasi böhrandan qurtulması məhz 
bundan sonra mümkün oldu. Belə ki, 
ümummilli liderin zəngin dövlətçilik təcrü-
bəsi əsasında atdığı praqmatik addımlar 
sayəsində ölkədə hökm sürən dağıdıcı 
proseslərin neytrallaşdırılmasına nail 
olundu. Bir sözlə, böyük dövlət xadi-
mi Heydər Əliyev Azərbaycanı vətən-
daş müharibəsindən – qarşıdurmadan, 
tənəzzül və məhv olmaq təhlükəsindən 
xilas edərək dirçəliş yoluna çıxardı və 
ölkəmizi parçalamaq, forposta çevirmək 
və korporativ maraqlar əsasında idarə 
etmək istəyənlər öz niyyətlərinə çata bil-
mədilər. Asayiş və qayda-qanun bərqərar 
edildi, soyğunçuluğa, vətəndaşların əm-
lakının qəsb olunmasına son qoyuldu. 
Ən əsası, nizami ordu yaradıldı, Qarabağ 
müharibəsində atəşkəs əldə edildi, mü-
naqişənin dinc yolla nizama salınması-
na dair danışıqlara başlandı. Qanunsuz 
silahlı qruplaşmaların dövlət çevrilişləri 
cəhdlərinin qarşısının alınması, ilk parla-
ment seçkilərinin keçirilməsi, referendum 
yolu ilə Konstitusiyanın qəbul edilməsi, 
idarəetmə sisteminin formalaşdırılma-
sı, neft müqavilələrinin imzalanması, 
iqtisadi dirçəlişin əsasının qoyulması, 
respublikamızın beynəlxalq əlaqələrinin 

formalaşdırılması, ölkənin dünya birli-
yinə inteqrasiyası prosesinə başlanması 
dövlətimizin tərəqqi yolunda inamla irə-
liləməsini təmin etdi, Azərbaycanın qar-
şısında aydın perspektivlər açıldı.

Sadalananların qanunauyğun nəti-
cəsi kimi, 1993-cü il oktyabr ayının 3-də 
keçirilən prezident seçkilərinin nəticələ-
rinə müvafiq olaraq xalqın dərin etimadı 
ilə Azərbaycan Prezidenti seçilən Heydər 
Əliyev qısa zamanda özünün ümummilli 
maraqlara xidmət edən və ali prinsiplərə 
söykənən fəaliyyəti ilə ölkədə milli həm-
rəyliyi, tərəqqini və inkişafı təmin etdi. 
Qeyd etdiyimiz kimi, müstəqil Azərbay-
can Respublikasının Konstitusiyasının 
qəbul edilməsi, qarışıq seçki sistemi əsa-
sında parlament seçkilərinin keçirilməsi, 
dövlətin hüquqi əsaslarının gücləndiril-
məsi, başqa sözlə, müasir dövlətçilik sis-
teminin bərqərar edilməsi üçün möhkəm 
hüquqi baza yaradıldı.

Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırla-
nan milli inkişaf strategiyasının fonunda 
həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər 
siyasi sistemin təşəkkül tapmasını, onun 
struktur elementlərinin mütəmadi təkmil-
ləşməsini təmin etmiş oldu. Öz fəaliyyəti-
ni Azərbaycanın hərtərəfli inkişafına həsr 
edən ulu öndər, eyni zamanda, dövlətin 
hüquqi bazasının möhkəmləndirilməsi is-
tiqamətində mühüm addımlarını atdı. 

Milli ideologiyanın yaradılması da 
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata 
keçirilən dövlət quruculuğu siyasətinin 
mühüm tərkib hissələrindən biridir. Mə-
lum olduğu kimi, Azərbaycan xalqının 
ümummilli liderinin müəllifi olduğu azər-
baycançılıq ideologiyası təkcə bu dövlə-
tin ərazisində yaşayan şəxsləri yox, eyni 
zamanda, bütün dünyada məskunla-
şan azərbaycanlıları əhatə edən, dünya 
azərbaycanlılarını vahid mərkəzdə bir-
ləşdirən milli məfkurəyə çevrildi. Bunlarla 
yanaşı, Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu 
praqmatik və balanslaşdırılmış xarici si-
yasət kursu nəticəsində Azərbaycanın 
beynəlxalq əlaqələri genişlənməyə baş-
ladı. Ölkəmiz dünyada müstəqil dövlət 
kimi tanındı, onunla ikitərəfli və çoxtərəfli 
səmərəli xarici əlaqələr quruldu.

“Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasın-
dan sonra Azərbaycan iqtisadiyyatında 
dönüş yarandı və genişmiqyaslı işlərə 
başlanıldı. Daha sonra Azərbaycan nefti-
nin dünya bazarlarına nəqli istiqamətində 
müstəsna əhəmiyyət kəsb edən tədbirlər 
görüldü və mühüm əməkdaşlıq layihələri 

gerçəkləşdirildi. Bütövlükdə, milli maraq-
lara əsaslanan uğurlu xarici siyasət Azər-
baycanın beynəlxalq mövqeyini möh-
kəmləndirdi, Azərbaycan etibarlı tərəfdaş 
kimi tanınmağa başladı.

mumiyyətlə, Heydər Əliyev dühası-
nı, onun xalqımız qarşısında xidmətləri-
ni öyrənmək uzun illər, dərin elmi-siyasi 
araşdırmalar tələb edir. lu öndərimizin 
böyüklüyü, onun xalqımızın rifahı na-
minə həyata keçirdiyi mühüm tədbirlərin 
mahiyyətini tam dərk etmək üçün böyük 
zaman tələb olunur. Zaman keçdikcə isə 
bu dahi insanın adı Azərbaycan xalqının 
simvoluna çevrilir. 

Hələ sağlığında əfsanələşən, siyasət 
olimpini fəth etmiş nadir şəxsiyyət Hey-
dər Əliyev haqqında dünyanın məşhur 
simalarının necə heyranlıqla, ehtiramla 
danışdıqlarının şahidiyik. Müasiri olan 
dünya liderləri, nüfuzlu  dövlət adamları 
və siyasi xadimləri tərəfindən dünya miq-
yasında böyüklüyü etiraf edilən, o cümlə-
dən ABŞ-ın sabiq Prezidenti Corc Buşun 
“şəksiz lider”, Türkiyə Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın “türk dünyasının tanı-
nan və sevilən lideri”, Rusiya Prezidenti 
Vladimir Putinin “siyasət nəhəngi”, Fran-
sanın sabiq Prezidenti ak Şirakın “qey-
ri-adi şəxsiyyət” adlandırdıqları Heydər 
Əliyev şəxsiyyətinin zirvəsinin əlçatmaz-
lığı ulu öndərin 100 illik yubileyi ərəfəsin-
də də yenidən göz önündə canlanır, qəl-
bimizdə bir daha qürur və iftixar hissləri 
baş qaldırır.

Şübhəsiz, ümummilli liderin müəlli-
fi olduğu dövlət quruculuğu siyasətinin 
fonunda əldə edilən nailiyyətlərin sayını 
istənilən qədər artırmaq olar. Amma tək-
cə sadalananlar da onu deməyə əsas ve-
rir ki, Heydər Əliyev Azərbaycanı, sözün 
əsl mənasında, müstəqil ölkəyə çevirdi, 
müstəqilliyimizi daimi və dönməz etdi. 

lu öndərin əsasını qoyduğu siyasət 
bu gün uğurla və inamla davam etdirilir. 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
həyata keçirilən strateji kurs Azərbayca-
nın qüdrətinin daha da artmasını təmin 
edib, ölkəmiz möhtəşəm nailiyyətlər qa-
zanaraq yeni zirvələr fəth edir. Milli inki-
şaf modelinin uğurla tətbiq edilməsi və 
hədəflənən nəticələrin əldə olunması, 
sosial-iqtisadi və institusional islahatların 
uğurla həyata keçirilməsi, qanunvericilik 
bazasının zənginləşdirilməsi, möhkəm 
təməllərə söykənən ictimai-siyasi sabit-
liyin qorunması, ölkəmizin beynəlxalq 
münasibətlər sisteminin nüfuz və güc 
iyerarxiyasında sürətlə irəliləməsi və di-
gər nailiyyətlər müasir müstəqil Azərbay-
canın gerçəkliklərini təşkil edir.

Bununla yanaşı, milli maraqlara əsas-
lanan müstəqil xarici siyasət kursuna ma-
lik olan Azərbaycanın müasir beynəlxalq 
münasibətlər sistemində mövqeyi mütə-
madi olaraq möhkəmlənir. Prezident 
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu 
xarici siyasətin nəticəsidir ki, ötən illərdə 
müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 
Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib 
hissəsi kimi tanındı və bu yöndə sənədlər 
qəbul edildi. 44 günlük Vətən müharibə-
sində torpaqlarımızın işğaldan azad edil-
məsində bu beynəlxalq sənədlər hüquqi 
baza rolunu oynadı. Eyni zamanda, cə-
nab İlham Əliyev torpaqlarımızı işğaldan 
azad etməklə ata vəsiyyətini yerinə yetir-
miş oldu.

Beləliklə, Azərbaycan gələcəyə doğru 
inamla, yeni zəfərlərlə addımlayır. Bu na-
iliyyətlərin əsasını isə Heydər Əliyev si-
yasəti təşkil edir. Bu gün hər birimiz dərk 
edirik ki, müstəqil Azərbaycan dövləti 
bütün həyatı və fəaliyyəti tariximizə qızıl 
hərflərlə həkk olunmuş Heydər Əliyevin 
şah əsəridir. Şübhə yoxdur ki, xalqımız 
bu əsərin müəllifini özünün tarixində və 
qəlbində əbədi yaşadacaq, Azərbaycan 
və Heydər Əliyevin adı əsrlər boyu bütün 
dünyada qoşa səslənəcək. 

F a t m a  Y IL D IR IM,  
illi ə li i  e tat

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova Bəhreyn Krallığına işgüzar səfəri 
çərçivəsində paytaxt Manamada ASEAN Parlamentlərarası Assambleyanın  
baş katibi Siti Rozaimeriyanti Dato Haji Abdul Rahman ilə görüşüb. Görüşdə 
Azərbaycan Milli Məclisi ilə ASEAN PA arasında əməkdaşlığın yüksək 
səviyyədə olması vurğulanıb və ötən il Azərbaycan Milli Məclisinin ASEAN 
Parlamentlərarası Assambleyasında müşahidəçi statusu alması diqqətə 
çatdırılıb. Qeyd olunub ki, parlamentlərin təşkilata müşahidəçi statusu almaq 
üçün müraciətinə 2-3 il ərzində baxılır, amma Azərbaycanın müraciətinə 
dərhal müsbət cavab verilib.

Milli Məclisin Sədri Bəhreyndə

S.Qafarova, həmçinin Qoşulmama 
Hərəkatının Parlament Şəbəkəsinin 
sədri kimi deyib ki, Parlament Şəbəkə-
si ASEAN PA da daxil olmaqla digər 
qanunverici təşkilatla fəal əlaqə qur-
maqda maraqlıdır. O, Prezident İlham 
Əliyevin Qoşulmama Hərəkatının Sədri 
kimi mühüm təşəbbüslərin beynəlxalq 
birlik tərəfindən dəstəkləndiyini diqqətə 
çatdırıb. Dövlətimizin başçısının təşəb-
büsü ilə yaradılan Qoşulmama Hərəka-
tı Parlament Şəbəkəsinə də beynəlxalq 
maraq getdikcə daha da artır. Hazırda 
Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şə-
bəkəsi 3 beynəlxalq parlament təşkila-
tında müşahidəçi statusu alıb. Bunlar 
Asiya Parlament Assambleyası, İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqı 
və Ərəb Parlamentidir.

ASEAN Parlamentlərarası Assam- 
bleyanın baş katibi Azərbaycanın Qo-
şulmama Hərəkatına uğurlu sədrliyi-
ni yüksək qiymətləndirərək, həmçinin 
ölkəmizin hərəkatın Parlament Şəbəkə-
sinin institusional inkişafı istiqamətində 
atdığı addımların geniş beynəlxalq icti-
maiyyət tərəfindən də təqdir olunduğu-
nu bildirib.

Görüşün sonunda Qoşulmama 
Hərəkatı Parlament Şəbəkəsi ilə ASE-
AN Parlamentlərarası Assambleya ara-
sında Anlaşma Memorandumu imzala-
nıb.

***
Bəhreyn Krallığının paytaxtı Ma-

nama şəhərində keçirilən Parlament-
lərarası İttifaqın 146-cı assambleya-
sında “Dinc birgəyaşayışın və inklüziv 
cəmiyyətlərin təşviqi: dözümsüzlüklə 
mübarizə” mövzusunda çıxış edən 
Azərbaycan Parlamentinin Sədri S.Qa-
farova müasir qlobal çağırışlar kon-
tekstində assambleyada müzakirə olu-
nan mövzunun müstəsna əhəmiyyətini 
vurğulayıb. O, dünyada radikalizmin, 
ksenofobiyanın, irqçiliyin, islamofobiya-
nın, ayrı-seçkiliyin və nifrətin artmasını 
keçmişdə multikulturalizm ideyalarının 
qəbul edilməməsi və bəzi siyasi liderlə-
rin onu uğursuzluq kimi qələmə vermə-
si ilə əlaqələndirib və dünyanın daha 

bölünmüş, dözümsüz və qeyri-sabit 
hala gəlməsinin onların səhv etməsinin 
daha bir sübutu olduğunu deyib.

S.Qafarova Ermənistanın Azərbay-
can ərazilərinin 20 faizini işğal altında 
saxladığı müddətdə törətdiyi vəhşilik-
dən, Qərbi azərbaycanlılara məxsus 
bütün tarixi və dini abidələri məhv et-
məsindən,  Azərbaycanın 2020-ci ilin 
noyabrında öz gücü ilə  qazandığı ta-
rixi Qələbədən, hazırda həmin ərazidə 
aparılan genişmiqyaslı yenidənqurma, 
tikinti-bərpa işlərindən söhbət açıb. 
Parlamentin Sədri , həmçinin Ermənis-
tanın sülh müqaviləsini imzalamaqdan 
boyun qaçırmasından, regionda gər-
ginlik yaratmasından da danışıb. 

Alen Simonyan cavabını aldı
Ermənistan parlamentinin sədri 

Alen Simonyan Parlamentlərarası İtti-
faqın 146-cı assambleyasında  erməni 
xislətinə sadiq qalaraq, Azərbaycanın 
ünvanına böhtanlar səsləndirib. Milli 
Məclisin Sədri Sahibə Qafarova  Si-
monyanın yalanlarını ifşa edib. O, çıxı-
şında deyib ki, Ermənistanın işğalçılıq 
və etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 
bir milyondan çox azərbaycanlı işğal 
olunmuş ərazilərdən məcburi köçkün 
və Ermənistandan qaçqın vəziyyətinə 
düşüb. İşğal illərində Ermənistan bü-
tün şəhər və kəndlərimizi yerlə -yeksan 
edib,  Azərbaycanın bütün tarixi, mədə-
ni və dini obyektlərini vandalizmə məruz 
qoyub: “Ermənistan beynəlxalq ictima-
iyyəti yalan məlumatlarla çaşdırmaqla 
yanaşı, öz üzərinə götürdüyü öhdəlik-
ləri yerinə yetirmir və Azərbaycan əra-
zisinə qanunsuz şəkildə silah-sursatın, 
minaların daşınmasını, şəxsi heyətin 
rotasiyasını davam etdirir. O deyib ki, 
Ermənistan parlamenti sədrinin  səs-
ləndirdiyi fikirlər  saxtakarlığın və qara-
yaxmanın növbəti təzahürüdür”.

Ermənistandan qovulmuş azərbay-
canlıların öz evlərinə qayıtmaq hüququ-
nun olduğunu deyən Sahibə xanım bu 
hüququn mumdünya İnsan Hüquqları 
Bəyannaməsində və digər beynəlxalq 
aktlarda təsbit edildiyini vurğulayıb. 

Ermənistan parlamenti sədrinin La-
çın yolunun, guya, “blokada” olunması 
ilə bağlı əsassız iddialarını tamamilə 
rədd edən  S.Qafarova diqqətə çatdırıb 
ki, Laçın yolu bütün mülki və humanitar 
nəqliyyat vasitələrinin maneəsiz keçidi 
üçün açıqdır və bu fakt ərazidə fəaliy-
yət göstərən müvafiq beynəlxalq təşki-
latlar tərəfindən də təsdiq olunur.

Milli Məclisin Sədri Azərbaycanın 
öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl 
etdiyini, eyni zamanda, öz vətəndaşla-
rının hüquqlarının həyata keçirilməsini 
və legitim tələblərinin yerinə yetirilmə-
sini təmin etmək öhdəliyinə sadiq oldu-
ğunu vurğulayıb.

liqi ət 
“Xalq qəzeti”

“Heydər Əliyev və Nizami Gəncəvi”
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə 
Bölməsi, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Gəncə Regional 
Mədəniyyət İdarəsi və Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Gəncə Bölməsinin birgə 
təşkilatçılığı ilə ulu öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş 
“Heydər Əliyev və dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi” mövzusunda elmi-
praktik konfrans keçirilib.

Nizami Gəncəvi Muzeyinin salonunda 
keçirilən elmi-praktik konfransı giriş sözü 
ilə açan  AMEA Gəncə Bölməsinin sədri, 
akademik Fuad Əliyev bildirib ki, ulu ön-
dər Heydər Əliyev respublikamıza rəh-
bərlik etdiyi dövrdə Azərbaycanın müxtəlif 
əsrlərdə yaşamış klassiklərinin yaradıcılı-
ğının dərindən öyrənilməsi və geniş təb-
liği məsələlərini milli ictimai şüurun zən-
ginləşdirilməsinə təkan verə bilən başlıca 
amillərdən hesab edib.  mummilli lider 
Heydər Əliyev Azərbaycanın tarix və mə-
dəniyyətində önəmli şəhər olmuş Gən-
cənin, eləcə də onun böyük övladı Şeyx 
Nizaminin milli varlığımızda tutduğu uca 
mövqeyi yüksək dəyərləndirib.

AMEA Gəncə Bölməsi Diyarşü-
naslıq İnstitutunun Tarix şöbəsinin mü-
diri, professor Həsənbala Sadıqovun 
“Heydər Əliyevin Gəncə şəhərinə ta-
rixi səfərləri və Nizami Gəncəvi məq-
bərəsi ilə bağlı məsələlər”, bölmə-
nin Nizami Gəncəvi Mərkəzinin şöbə 

müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə dokto-
ru Əlimuxtar Muxtarovun “ lu öndər 
Heydər Əliyevin Azərbaycan nizamişü-
naslığının inkişafında rolu”, Nizami Gən-
cəvi Muzeyinin direktoru Elşən Hacıyevin  
“Heydər Əliyev və Nizami Gəncəvi düha-
sı”, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Gəncə 
Bölməsinin rəhbəri Xəzangül Hüseyno-
vanın “Nizami Gəncəvi yaradıcılığında 

dünyəvilik” mövzularında çıxışları dinləni-
lib. Digər mövzularda da maraqlı çıxışlar 
olub.

Konfransda dinlənilən mövzular ət-
rafında fikir mübadiləsi aparılıb. Əmək-
dar mədəniyyət işçisi Bəxtiyar Muradov, 

Azərbaycan Texnologiya niversitetinin 
dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Süsənbər Məmmədova və Gəncə Dövlət 

niversitetinin müəllimi Vüsal İsgəndərov 
müzakirələrdə çıxış ediblər.

a let  
“Xalq qəzeti” i  l ə i i

Naxçıvanda 40 min ting əkilib

Naxçıvanda ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş könüllü 
ağacəkmə aksiyası keçirilib. İməciliklərdə bildirilib ki, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin titanik quruculuq fəaliyyətində ölkənin yaşıl örtüyünün qorunması və 
yeni  yaşıllıqların salınması önəmli yer tutub. Buna görə də ulu öndərin 100 
illiyinə ən layiqli töhfələrdən biri də yaşıl zolaqların genişləndirilməsidir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sə-
lahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin, 
Nazirlər Kabinetinin, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin kollektivləri, ekologiya 
könüllüləri Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinə gedən yolun sol kənarındakı 2 hektar 
ərazidə keçirilən iməcilikdə iştirak ediblər. Aksiya zamanı 1500 badam tingi və 600 
üzüm kolu əkilib.

Həmin gün muxtar respublikada könüllü ağacəkmə aksiyasında 19 mindən artıq 
sakin iştirak edib, 40 min meyvə və meşə tingi əkilib. 

Səbuhi S , alq qəzeti
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
            a  ə ə i   a t  il
ər ay an esp likası a irlər a i-

netinin ər ay an esp likasında aytar-
lı la a lı ə i nor ati  ü i aktların təs-
di  edil əsi a ında  ı il  sentya r 
tari li  n rəli ə ər ay an esp li-
kasında aytarlı la a lı ə i nor ati  ü i 
aktların təsdi  edil əsi a ında  i il 

 yan ar tari li  n rəli ərarlarında  də-
yi iklik edil əsi arədə

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya-
sının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzası-
nı rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2019-cu il 23 dekabr tarixli 897 
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Elektron 
kənd təsərrüfatı” informasiya sistemi haqqında 
Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə” Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 29 
sentyabr tarixli 1847 nömrəli Fərmanının 2-ci 
hissəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2006-cı il 13 sentyabr tarixli 209 nömrə-
li Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2006, № 9, maddə 823; 2015, 
№ 2, maddə 227; 2018, № 12 (II kitab), maddə 
2721; 2019, № 9, maddə 1563) ilə təsdiq edil-
miş “Heyvan xəstəliklərinin qarşısının alınması 
və dövlət baytarlıq nəzarətinə cəlb edilən yük-
lərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi Qaydala-
rı”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 2-ci hissədə “baytarlıq işçiləri” sözlə-

ri “baytarlıq mütə-xəssisləri” sözləri ilə əvəz 
edilsin və həmin hissəyə aşağıdakı məzmunda 
ikinci abzas əlavə edilsin:

“Heyvan xəstəliklərinin qarşısının alınması 
üzrə həyata keçirilən tədbirlər Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2019-cu il 23 dekabr 
tarixli 897 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sistemi 
haqqında Əsasnamə”yə uyğun olaraq “Elektron 
kənd təsərrüfatı” informasiya sisteminə daxil 
edilir.”;

1.2. 3-cü hissənin doqquzuncu abzasında 
“baytar işçiləri” sözləri “baytarlıq mütəxəssis-
ləri” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2007-ci il 30 yanvar tarixli 19 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2007, № 1, maddə 63; 2008,  
№ 7, maddə 673; 2015, № 2, maddə 227; 2018, 
№ 12 (II kitab), maddə 2721; 2020, № 4, mad-
də 484, № 9, maddə 1222; 2021, № 10, maddə 
1196; 2022, № 6, maddə 679) ilə təsdiq edilmiş 
“Heyvanların saxlanması, yetişdirilməsi və isti-
fadə olunması Qaydaları”nın 2.15-ci bəndində 
“baytar işçilərinin” sözləri “baytarlıq mütəxəs-
sislərinin” sözləri ilə əvəz edilsin.

li   
zə a a  e li a  

 a  azi i

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
           a  ə ə i   a t  il
ər ay an esp likası a ınların 

ə ə ri künlərin ləri ü rə lət 
o itəsinin kollegiyasının tərki i a ında  
ər ay an esp likası a irlər a inetinin 

 il  yan ar tari li  n rəli ərarın-
da dəyi iklik edil əsi arədə

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya-
sının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını 
rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası Pre-
zi-dentinin 2005-ci il 1 fevral tarixli 187 nöm-
rəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köç-
künlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi haqqında 
Əsasnamə”nin 5.7-ci bəndinə uyğun olaraq 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

ərara alır
“Azərbaycan Respublikası Qaçqınların 

və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət 
Komitəsinin kollegiyasının tərkibi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2019-cu il 16 yanvar tarixli 8 nömrəli Qərarın-
da (Azərbaycan Respublikasının Qanunveri-ci-
lik Toplusu, 2019, № 1, maddə 152) aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

1 .  1-ci hissədə “7” rəqəmi “9” rəqəmi ilə 
əvəz edilsin.

2  “Kollegiyanın üzvləri:” bölməsi üzrə:
2.1. üçüncü abzasda “məskunlaşma, miqra-

siya və məşğulluq” sözləri “Regional idarəetmə 
və status” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2. dördüncü abzasda “ümumi” sözü 
“Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

2.3. beşinci abzasda “nəzarət, təşkilat və 
analitik şöbəsinin müdiri.” sözləri “Təşkilat-nə-
zarət və analitika şöbəsinin müdiri.” sözləri ilə 
əvəz edilsin;

2.4. aşağıdakı məzmunda altıncı və yeddin-
ci abzaslar əlavə edilsin:

“Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri 
üzrə Dövlət Komitəsi Aparatının Maliyyə şöbə-
sinin müdiri

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri 
üzrə Dövlət Komitəsinin Repatriasiya Departa-
mentinin direktoru.”.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
          a  ə ə i   a t  il
ər ay an esp likası iasporla  

ü rə lət o itəsinin kollegiyasının tərki i 
a ında  ər ay an esp likası a irlər 
a inetinin i il  yan ar tari li   n -

rəli ərarında dəyi iklik edil əsi arədə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2009-cu il 14 may tarixli 95 nömrəli Fərmanı 
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi haqqında 
Əsasnamə”nin 16-cı hissəsinə uyğun olaraq 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
qərara alır:

“Azərbaycan Respublikası Diasporla İş 
üzrə Dövlət Komitəsinin kollegiyasının tərkibi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2015-ci il 7 yanvar tarixli 1 nömrəli 
Qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2015, № 1, maddə 55; 2019, 
№ 5, maddə 978) 1-ci hissəsinin “Kollegiyanın 
üzvləri:” bölməsi aşağıdakı redaksiyada veril-
sin:

ll anın ü lər
Azərbaycan Respublikasının  Diasporla İş 

üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci müavini
Azərbaycan Respublikasının  Diasporla İş 

üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavinləri
Azərbaycan Respublikasının  Diasporla İş 

üzrə Dövlət Komitəsi Aparatının rəhbəri
Azərbaycan Respublikasının  Diasporla İş 

üzrə Dövlət Komitəsi Aparatının Dövlət qul-
luğu, hüquqi təminat və sənədlərlə iş şöbəsinin 

müdiri
Azərbaycan Respublikasının  Diasporla İş 

üzrə Dövlət Komitəsi Aparatının I ərazi şöbə-
sinin müdiri

Azərbaycan Respublikasının  Diasporla İş 
üzrə Dövlət Komitəsi Aparatının II ərazi şöbə-
sinin müdiri

Azərbaycan Respublikasının  Diasporla İş 
üzrə Dövlət Komitəsi Aparatının III ərazi şöbə-
sinin müdiri

Azərbaycan Respublikasının  Diasporla İş 
üzrə Dövlət Komitəsi Aparatının IV ərazi şöbə-
sinin müdiri

Azərbaycan Respublikasının  Diasporla İş 
üzrə Dövlət Komitəsi Aparatının V ərazi şöbə-
sinin müdiri

Azərbaycan Respublikasının  Diasporla İş 
üzrə Dövlət Komitəsi Aparatının Beynəlxalq 
əlaqələr və gənclərlə iş şöbəsinin müdiri

Azərbaycan Respublikasının  Diasporla İş 
üzrə Dövlət Komitəsi Aparatının Təbliğat, in-
formasiya və analitik təhlil şöbəsinin müdiri

Azərbaycan Respublikasının  Diasporla İş 
üzrə Dövlət Komitəsi Aparatının Maliyyə və 
təminat şöbəsinin müdiri

Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun 
İcraçı direktoru.”.

li   
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
           a  ə ə i   a t  il
inatə i lə əyə dair in or asiya sis-

te i a ında sasna ə nin təsdi  edil ə-
si arədə

“Azərbaycan Respublikasında minatə-
mizləmə fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi ilə 
bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 16 sent-
yabr tarixli 1441 nömrəli Fərmanının 1.3-cü 
bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabi-
neti  ərara alır

1.  “Minatəmizləməyə dair informasiya 
sistemi haqqında Əsasnamə” təsdiq edilsin 
(əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikasının Xüsusi 
Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət 
Xidməti:

2.1. Minatəmizləməyə dair informasiya 
sistemini mühafizə olunan telekommunikasi-
ya kanalları ilə təmin etsin və həmin sistemin 
təhlükəsizlik meyarları üzrə monitorinqini hə-
yata keçirsin;

2.2. Azərbaycan Respublikasının Minatə-
mizləmə Agentliyi ilə birlikdə informasiya 
sisteminin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
məqsədilə zəruri tədbirlər görsün.

3. Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal 
İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi:

3.1. Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2018-ci il 12 sentyabr tarixli 263 
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət 

informasiya ehtiyatları və sistemlərinin for-
malaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və 
arxivləşdirilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq 
Minatəmizləməyə dair informasiya sisteminin 
dövlət informasiya ehtiyatları və sistemləri ilə 
əlaqələndirilməsini Elektron Hökumət İnfor-
masiya Sistemi vasitəsilə təmin etsin;

3.2. Azərbaycan Respublikasının Minatə-
mizləmə Agentliyi ilə birlikdə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 3 iyun 
tarixli 718 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Hökumət buludu” (G-cloud) Konsepsiyası”-
na uyğun olaraq, Minatəmizləməyə dair in-
formasiya sisteminin “Hökumət buludu”nda 
yerləşdirilməsi, aparılması və təkmilləşdiril-
məsinə dair tədbirlər görsün.

4. Azərbaycan Respublikasının Müda-
fiə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının 
Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Azərbaycan Res-
pub-likasının Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbay-
can Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti 
bu Qərarın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş 
“Minatəmizləməyə dair informasiya siste-
mi haqqında Əsasnamə”nin 4-cü hissəsi ilə 
müəyyən edilmiş məlumatların Minatəmiz-
ləməyə dair informasiya sisteminə ötürülmə-
sini təmin etsinlər.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
           a  ə ə i   a t  il

Azərbaycan espublikası azirlər 
Kabinetinin əstəlik vərəqələrinin ve-
rilməsi və müalicə-sağlamlıq məqsəd-
ləri üçün ödənişlərin təyin edilməsi və 
verilməsi qaydalarının təsdiqi haqqın-
da  -cü il  yanvar tari li  nöm-
rəli, Azərbaycan espublikası dövlət 
sərhədinin mühafizəsini gücləndirmək 
məqsədi ilə əlavə qayda və əsasnamələ-
rin təsdiq edilməsi haqqında  -cü il 

 mart tari li 0 nömrəli, Sülh və Mü-
haribə dövrlərindəki fövqəladə hallarda 
Azərbaycan espublikasında əhalinin 
köçürülməsi haqqında sasnamənin 
təsdiq edilməsi barədə  -cü il  
avqust tari li  nömrəli, Azərbaycan 

espublikasında əlilliyi olan şə slərin 
problemləri üzrə kompleks proqramın 
həyata keçirilməsi haqqında  -cü il 

0 may tari li  nömrəli və espub-
likanın tədris müəssisələrində ibtidai 
hərbi hazırlığın tədrisinin ya şılaşdırıl-
ması tədbirləri haqqında  -ci il 22 
avqust tari li  0 nömrəli qərarlarında 
dəyişiklik edilməsi barədə

“Səhiyyə və tibbi sığorta sahəsində 
idarəetmənin təkmilləş-dirilməsi ilə bağlı 
bir sıra tədbirlər və Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin “Azərbaycan Respub-
likasının Səhiyyə Nazirliyi haqqında Əsas-
namənin, nazirliyin strukturunun təsdiq 
edilməsi və aparatının işçilərinin say həd-
dinin müəyyən edilməsi barədə” 2006-cı 
il 25 may tarixli 413 nömrəli, “İcbari Tibbi 
Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin fəaliyyəti-
nin təmin edilməsi haqqında” 2017-ci il 6 
sentyabr tarixli 1592 nömrəli, “Azərbaycan 
Respublikasında icbari tibbi sığortanın 
tətbiqinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra 
tədbirlər haqqında” 2018-ci il 20 dekabr 
tarixli 418 nömrəli, “Milli Hematologiya və 
Transfuziologiya Mərkəzinin yaradılması 
haqqında” 2019-cu il 23 dekabr tarixli 895 
nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2022-ci il 13 may tarixli 1677 
nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək 
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti qərara alır:

  “Xəstəlik vərəqələrinin verilməsi və 
müalicə-sağlamlıq məqsədləri üçün ödə-
nişlərin təyin edilməsi və verilməsi qayda-
larının təsdiqi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabinetinin 1993-cü il 8 
yanvar tarixli 9 nömrəli Qərarına Azərbay-
can Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 1997,  4, maddə 338  1998,  1, 
maddə 50,  9, maddə 596  2008,  2, 
maddə 130  2013,  10, maddə 1195  
2016,  7, maddə 1343  2018,  10, 
maddə 2163  2020,  10, maddə 1295, 

 11, maddə 1417  2022,  8, maddə 
1006  2 nömrəli əlavə - “Sosial sığor-
ta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik 

vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında 
Təlimat”ın 3-cü hissəsinin birinci abza-
sında və 38-ci hissəsinin ikinci abzasında 
“İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi” 
sözləri “Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə 
Birliyi” sözləri ilə əvəz edilsin.

 “Azərbaycan Respublikası dövlət 
sərhədinin mühafizəsini gücləndirmək 
məqsədi ilə əlavə qayda və əsasnamələ-
rin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1993-cü 
il 9 mart tarixli 140 nömrəli Qərarı Azər-
baycan Respub-likasının Qanunvericilik 
Toplusu, 1998,  2, maddə 118,  6, 
maddə 442  2000,  8, maddə 646  
2003,  6, maddə 342  2004,  9, mad-
də 750  2005,  6, maddə 558,  11, 
maddə 1061  2008,  11, maddə 1042  
2009,  1, maddə 34  2012,  9, maddə 
926  2014,  1, maddə 57,  6, maddə 
747  2016,  9, maddə 1575  2017,  7, 
maddə 1503,  12  kitab , maddə 2481  
2018,  2, maddə 333,  10, maddə 
2156  2019,  1, maddə 153  2020,  11, 
maddə 1417  2021,  10, maddə 1195  
2022,  4, maddə 390,  9, maddə 1082  
ilə təsdiq edilmiş 3 nömrəli əlavə - “Azər-
baycan Respublikası ərazisinin sanitar 
mühafizəsi Qaydaları”nın 4.5-ci bəndində 
“İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi” 
sözləri “Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə 
Birliyi” sözləri ilə əvəz edilsin.

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1993-cü il 6 avqust tarixli 438 
nömrəli Qərarı Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2004,  9, 
maddələr 750, 756  2006,  9, maddə 
822  2008,  2, maddə 116  2010,  3, 
maddə 264  2013,  10, maddə 1194  
2014,  6, maddə 747  2018,  12  
kitab , maddə 2736  2019,  1, maddə 
153  2020,  11, maddə 1417  2022,  4, 
maddə 390,  8, maddə 974  ilə təsdiq 
edilmiş “Sülh və müharibə dövrlərindəki 
fövqəladə hallarda Azərbaycan Respub-li-
kasında əhalinin köçürülməsi haqqında 
Əsasnamə”nin 3.10-cu bəndinin üçüncü 
abzasında “İcbari Tibbi Sığorta üzrə Döv-
lət Agentliyi” sözləri “Tibbi Ərazi Bölmələri-
ni İdarəetmə Birliyi” sözləri ilə əvəz edilsin.

 “Azərbaycan Respublikasında əlilliyi 
olan şəxslərin problemləri üzrə kompleks 
proqramın həyata keçirilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 1994-cü il 10 may tarixli 185 nömrəli 
Qərarında Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2004,  8, maddə 
656  2005,  2, maddə 131  2006,  5, 
maddə 463  2008,  2, maddələr 116, 
130  2016,  7, maddə 1343  2018,  10, 
maddə 2163,  12  kitab , maddə 2736  
2019,  3, maddə 531  2020,  10, mad-
də 1310,  11, maddə 1417  2021,  10, 
maddə 1195,  12, maddə 1536  2022, 

 9, maddə 1085  Azərbaycan Respubli-
kası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 21 de-
kabr tarixli 448 nömrəli Qərarı  aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

4.1. 2-ci hissədə “İcbari Tibbi Sığorta 
üzrə Dövlət Agentliyinə” sözləri “Tibbi Əra-
zi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinə” sözləri 
ilə əvəz edilsin və həmin hissədən “Ticarət 
Nazirliyinə,” sözləri çıxarılsın

4.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasında əlilliyi olan 
şəxslərin problemləri üzrə kompleks Proq-
ram” üzrə:

4.2.1. 3-cü hissənin birinci və üçüncü 
abzaslarında “İcbari Tibbi Sığorta üzrə 
Dövlət Agentliyi” sözləri “Tibbi Ərazi Böl-
mələrini İdarəetmə Birliyi” sözləri ilə əvəz 
edilsin

4.2.2. 5.1-ci bəndin yeddinci və doqqu-
zuncu abzaslarında, 5.5-ci bəndin ikin-
ci-dördüncü abzaslarında və 5.6-cı bəndin 
ikinci abzasında “Məsul idarə və təşkilat-
lar” sütununda “İcbari Tibbi Sığorta üzrə 
Dövlət Agentliyi” sözləri “Tibbi Ərazi Böl-
mələrini İdarəetmə Birliyi” sözləri ilə əvəz 
edilsin. 

 “Respublikanın tədris müəssisələ-
rində ibtidai hərbi hazırlığın tədrisinin 
yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında” 
Azərbaycan Respub-likası Nazirlər Ka-
binetinin 1995-ci il 22 avqust tarixli 190 
nömrəli Qərarının Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2005,  

 6, maddə 541  2013,  10, maddə 1196  
2018,  12  kitab , maddə 2736  2021,  

 9, maddə 1087  2022,  4, maddə 
413  Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2022-ci il 21 dekabr tarixli 448 
nömrəli Qərarı  7-ci hissəsində “İcbari Tib-
bi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi” sözləri 
“Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi” 
sözləri ilə əvəz edilsin. 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1998-ci il 29 may tarixli 119 
nömrəli Qərarı Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 1998,  

 5, maddə 360  2001,  10, maddə 
663  2003,  6, maddə 342  2005,  6, 
maddə 541  2006,  5, maddə 463  2010, 

 3, maddə 264  2012,  12, maddə 
1369  2013,  10, maddə 1199  2016,  

 9, maddə 1585  2017,  4, maddə 
620  2018,  12  kitab , maddə 2736  
2021,  7, maddə 871,  10, maddə 
1195  2022,  4, maddə 413,  8, mad-
də 974  ilə təsdiq edilmiş “Gənclərin ibtidai 
hərbi hazırlıq Əsasnaməsi”nin  hissəsi-
nin onuncu abzasında “İcbari Tibbi Sığorta 
üzrə Dövlət Agentliyi” sözləri “Tibbi Ərazi 
Bölmələrini İdarəetmə Birliyi” sözləri ilə 
əvəz edilsin. 
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
           a  ə ə i   a t  il

Azərbaycan espublikası azirlər 
Kabinetinin Azərbaycan espublika-
sının ərazisində hava-damcı yolu ilə 
keçən yolu ucu əstəliklər zamanı ka-
rantin nəzarətinə götürülmə və təcrid 
olunma Qaydaları nın təsdiq edilməsi 
barədə  2020-ci il  may tari li  nöm-
rəli, üsusi karantin re imi dövründə 
Azərbaycan espublikasında fəaliyyət 
göstərən təhsil müəssisələrində tədris 
və təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinin 
müvəqqəti Qaydaları nın təsdiq edil-
məsi barədə  2020-ci il 0 sentyabr 
tari li 2 nömrəli, Azərbaycan es-
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda 
aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı ə-
sarət (yaralanma, travma, kontuziya) 
almış hərbi qulluqçuların tibbi-sosial 
ekspertizası ilə bağlı bəzi məsələlər 
barədə  202 -ci il  yanvar tari li  
nömrəli, Azərbaycan espublikasının 
ərazi bütövlüyü uğrunda aparılan hərbi 
əməliyyatlarda iştirak etmiş hərbi qul-
luqçulara və şəhid ailələrinə psi olo i 
yardımla bağlı bəzi məsələlər barədə  
202 -ci il  yanvar tari li  nömrəli, 

ol-nəqliyyat hadisələri nəticəsində 
dəyən sosial-iqtisadi və ekolo i zərərin 
qiymətləndirilməsi və hesablanması 
Qaydaları nın təsdiq edilməsi haqqın-
da  202 -ci il 0 iyun tari li 2 nöm-
rəli, İcbari tibbi sığorta üzrə məlumat 
bazasının (elektron informasiya ehti-
yatının) formalaşdırılması və istifadə 
Qaydası, o cümlədən həmin məlumat 
bazasına (elektron informasiya ehti-
yatına) inteqrasiya edilməli olan infor-
masiya sistemlərinin və resurslarının 
siyahısı, həmin məlumatlara bura ılış 
dərəcəsi nin təsdiq edilməsi haqqın-
da  202 -ci il  oktyabr tari li 0  
nömrəli və -  əstəliyinə qar-
şı peyvənd olunmanı, peyvəndləməyə 
əks göstərişi, neqativ  test nəticə-
sini əks etdirən və -  əstəli-
yinə yolu muş şə slərin sağalaraq im-
munitetə malik olmalarını təsdiq edən 
sertifikatların tanınması ilə bağlı bəzi 
məsələlərin tənzimlənməsi haqqında  
202 -ci il 2  noyabr tari li   nömrəli 
qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə

“Səhiyyə və tibbi sığorta sahəsində 
idarəetmənin təkmilləş-dirilməsi ilə bağlı 
bir sıra tədbirlər və Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin “Azərbaycan Respubli-
kasının Səhiyyə Nazirliyi haqqında Əsas-
namənin, nazirliyin strukturunun təsdiq 
edilməsi və aparatının işçilərinin say həd-
dinin müəyyən edilməsi barədə” 2006-cı 
il 25 may tarixli 413 nömrəli, “İcbari Tibbi 
Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin fəaliyyəti-
nin təmin edilməsi haqqında” 2017-ci il 6 
sentyabr tarixli 1592 nömrəli, “Azərbaycan 
Respublikasında icbari tibbi sığortanın 
tətbiqinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra 
tədbirlər haqqında” 2018-ci il 20 dekabr 
tarixli 418 nömrəli, “Milli Hematologiya və 
Transfuziologiya Mərkəzinin yaradılması 
haqqında” 2019-cu il 23 dekabr tarixli 895 

nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2022-ci il 13 may tarixli 1677 
nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək 
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti qə a a al

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2020-ci il 1 may tarixli 161 
nömrəli Qərarı Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2020,  5, 
maddə 632,  6, maddələr 787, 791  
2022,  1, maddə 77  ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respub-likasının ərazisin-
də hava-damcı yolu ilə keçən yoluxucu 
xəstəliklər zamanı karantin nəzarətinə gö-
türülmə və təcrid olunma Qaydaları”nda 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 1.2-ci bənddə “İcbari Tibbi Sığorta 
üzrə Dövlət Agentliyinin bundan sonra – 
Agentlik ” sözləri “Tibbi Ərazi Bölmələrini 
İdarəetmə Birliyinin bundan sonra – TƏ-
BİB ” sözləri ilə əvəz edilsin

1.2. 7.1-ci bənddə “Agentliyin” sözü 
“TƏBİB-in” sözü ilə əvəz edilsin.

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2020-ci il 10 sentyabr tarixli 
332 nömrəli Qərarı Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2020, 

 9, maddə 1205  2021,  9, maddə 
1074  2022,  4, maddə 417  Azərbay-
can Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
21 dekabr tarixli 448 nömrəli Qərarı  ilə 
təsdiq edilmiş “Xüsusi karantin rejimi 
dövründə Azərbaycan Respublikasında 
fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində 
tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinin 
müvəqqəti Qaydaları”nın 3.6-cı bəndinə 
“Agentliyinin” sözündən sonra “və Tibbi 
Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin” 
sözləri əlavə edilsin. 

 “Azərbaycan Respublikasının ərazi 
bütövlüyü uğrunda aparılan hərbi əməliy-
yatlar zamanı xəsarət yaralanma, trav-
ma, kontuziya  almış hərbi qulluqçuların 
tibbi-sosial ekspertizası ilə bağlı bəzi 
məsələlər barədə” Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 13 
yanvar tarixli 7 nömrəli Qərarının Azər-
baycan Respub-likasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2021,  1, maddə 90  1-ci his-
sə-sində “Komissiyanın üzvləri” bölmə-
sində “Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə 
Birliyinin TƏBİB  İdarə Heyətinin sədri” 
sözləri “Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə 
Birliyinin TƏBİB  İcraçı direktoru” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

 “Azərbaycan Respublikasının ərazi 
bütövlüyü uğrunda aparılan hərbi əmə-
liyyatlarda iştirak etmiş hərbi qulluqçula-
ra və şəhid ailələrinə psixoloji yardımla 
bağlı bəzi məsələlər barədə” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci 
il 13 yanvar tarixli 8 nömrəli Qərarının 
Azərbaycan Respublikasının Qanunveri-

cilik Toplusu, 2021,  1, maddə 91  1-ci 
hissəsində “Komissiyanın üzvləri” bölmə-
sində “Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə 
Birliyinin TƏBİB  İdarə Heyətinin sədri” 
sözləri “Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə 

Birliyinin TƏBİB  İcraçı direktoru” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2021-ci il 30 iyun tarixli 192 
nömrəli Qərarı Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2021,  
6 V kitab , maddə 696  ilə təsdiq edil-
miş “Yol-nəqliyyat hadisələri nəticəsində 
dəyən sosial-iqtisadi və ekoloji zərərin 
qiymətləndirilməsi və hesablanması Qay-
daları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

5.1. 4.3-cü bənddə “İcbari Tibbi Sı-
ğorta üzrə Dövlət Agentliyi” sözləri “Tibbi 
Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi” sözləri 
ilə əvəz edilsin  

5.2. Qaydalara 2 nömrəli əlavə - “İc-
bari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi 
tərəfindən YNH nəticəsində dəyən sosi-
al-iqtisadi zərərin qiymətləndirilməsinə 
dair göstəriciləri təqdimetmə forması”nın 
adında “İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 
Agentliyi” sözləri “Tibbi Ərazi Bölmələrini 
İdarəetmə Birliyi” sözləri ilə əvəz edilsin. 

  Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2021-ci il 13 oktyabr tarixli 308 
nömrəli Qərarı Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2021,  10, 
maddə 1177  ilə təsdiq edilmiş “İcbari tibbi 
sığorta üzrə məlumat bazasının elektron 
informasiya ehtiyatının  formalaşdırılması 
və istifadə Qaydası, o cümlədən həmin 
məlumat bazasına elektron informasiya 
ehtiyatına  inteqrasiya edilməli olan in-
formasiya sistemlərinin və resurslarının 
siyahısı, həmin məlumatlara buraxılış 
dərəcəsi”nin 3.1.6-cı yarımbəndinin so-
nunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi 
ilə əvəz olunsun və aşağıdakı məzmunda 
3.1.7-ci yarımbənd əlavə edilsin:

“3.1.7. Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəet-
mə Birliyi ”.

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2021-ci il 27 noyabr tarixli 
371 nömrəli Qərarı Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2021, 

 11, maddə 1293,  12, maddə 1543  
2022,  1, maddə 79  ilə təsdiq edilmiş 
1 nömrəli əlavə - “COV D-19 xəstəliyinə 
qarşı peyvənd olunmanı, peyvəndləməyə 
əks göstərişi, neqativ PZR test nəticəsini 
əks etdirən və COV D-19 xəstəliyinə yo-
luxmuş şəxslərin sağalaraq immunitetə 
malik olmalarını təsdiq edən sertifikatların 
tanınması Qaydası”nda aşağıdakı dəyi-
şikliklər edilsin:

7.1. 5.6-cı bəndə “Dövlət Sərhəd Xid-
mətinin” sözlərindən sonra “, Tibbi Ərazi 
Bölmələrini İdarəetmə Birliyi” sözləri əlavə 
edilsin

7.2. 5.7-ci və 7.1-ci bəndlərə ismin 
müvafiq hallarında “İcbari Tibbi Sığorta 
üzrə Dövlət Agentliyi” sözlərindən sonra 
“Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi” 
sözləri əlavə edilsin.

 li   
zə a a  e li a  

 a  azi i
Qeyd  Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə .nk.gov.az və .

alqqazeti.az saytlarında tanış ola bilərsiniz.

RƏSMİ
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“Azərbaycan rüzgarı” 
“Ulusal” kanalında

2018-2021-ci illərdə həftədə bir dəfə  Türkiyə telekanallarından 
birində yayımlanan və Azərbaycan mədəniyyətini, tarixini, coğrafiyasını 
təbliğ edən  “Azərbaycan rüzgarı” televiziya proqramı yenidən fəaliyyətə 
başlayıb.

“Xalq qəzeti” ə  a ə ə 
q a  əlli i  tele ali t  

ta l i e iteti i   a i a -
t  əi ə ə  il i i  O deyib ki, 
proqramının əsas məqsədi Azərbay-
canın qədim tarixi, ecazkar coğra-
fiyası, tarixi şəxsiyyətləri və zəngin 
mədəniyyəti ilə bağlı məlumatların 
Türkiyə ictimaiyyətinin diqqətinə çat-
dırmaq,  ölkəmizi təbliğ etməkdir: 
“Hazırda Türkiyə ictimaiyyətində bu 
məlumatlara çox ehtiyac var. Xüsu-

silə, dövlət, ordu, xalqın birliyi ilə 44 
günlük müharibədə əldə etdiyimiz 
Qarabağ Zəfərindən sonra Türkiyə 
cəmiyyətində Azərbaycanı, Qarabağı 
daha yaxından və daha ətraflı tanı-
maq istəyirlər”.

Telejurnalist onu da bildirib ki, ölkə-
mizi Türkiyə tamaşaçısına tanıtmaq 
üçün azərbaycanlı olmaq, o torpaq-
larda böyümək, musiqimizi, ədəbiyya-
tımızı, incəsənətimizi, adət-ənənələ-
rimizi, təbiətimizi bilmək vacibdir: 
“Bir azərbaycanlı olaraq mənim də 
məqsədim həm mədəniyyətimizi təb-
liğ etmək, həm də dünyada alternativi 
olmayan Azərbaycan-Türkiyə müna-
sibətlərinin möhkəmlənməsinə bacar-
dığım xidməti göstərməkdir”.

Qeyd edək ki, layihə yeni format-
da Türkiyənin “ lusal” kanalında hər 
həftənin bazar günləri efirə çıxacaq. 

Proqrama dəvət edilən ilk qonaqlar, 
Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi-
nin baş katibi Aygün Qocayeva, Azər-
baycan parlamentinin millət vəkili, ta-
rixçi, professor Musa Qasımlı Türkiyə 
və Azərbaycan arasında diplomatik 
əlaqələrdən  Türkiyədə baş verən 
güclü zəlzələnin Azərbaycanda döv-
lət və cəmiyyət tərəfindən necə həs-
saslıqla qarşılanmasından, iki qardaş 
ölkənin sarsılmaz əlaqələrinin tarixi 
faktlara əsaslanmasından bəhs edib-

lər.  Türkiyədə yaşayan, gənc azər-
baycanlı  müğənni Elgün Quliyev isə 
Azərbaycan və Türkiyə haqqında ifa-
ları ilə iki ölkənin qardaşlığını musiqi 
ilə dilə gətirib.

“ zə a a  z a ” q a-
 ta a a  ə əti ə ə ə  

l  iqqətə at a  ə   
la i ə ilə a l  la  e i  “ H e -
sab edirəm ki, bu layihə Türkiyədən 
dünyaya açılan pəncərədir və  bu 
pəncərə vasitəsi ilə iki ölkə qardaş-
lığının, müttəfiqliyinin ən yaxşı nü-
munə kimi bütün dünyaya yayılma-
sını istəyirəm. Odur ki, hər həftənin 
bazar günü dünya türklərini  Türkiyə 
vaxtı ilə saat 18.30-da ekran başına 
dəvət edirəm”.

M . S U L T A N O V A ,
a a

Kahramanmarașda Azərbaycan məhəlləsi salınacaq
Fevralın 6-da Türkiyənin 11 vilayətində dağıntılara 
səbəb olan güclü zəlzələdən sonra azərbaycanlı iş 
adamları və qeyri-hökumət təşkilatlarının bir araya 
gələrək yenidən bərpa etdikləri “Qardaş köməyi” 
platformasının fəaliyyəti davam edir. 

Bu dəfə zəlzələ ocağı 
Kahramanmaraş şəhərində 
200 konteynerlik Azərbay-
can məhəlləsi qurulacaq. 

Platformanın Türkiyə 
təmsilçisi, Asif Qurbanlının 
“Xalq qəzeti”nə bildirdiyinə 
görə, bu günlərdə məsələ 

ilə əlaqədar Kahramanma-
raşın Türkoğlu rayonunda 
vali Tuncay Akkoyun ilə gö-
rüşüblər. 

Valinin edilən yardım və 
dəstəyə görə, Azərbaycana 
və “Qardaş köməyi” platfor-
ma üzvlərinə təşəkkür etdiyi-

ni deyən Asif Qurbanlı bildirib 
ki, Tuncay Akkoyun ilə aparı-
lan müzakirələrdən sonra ən 
azı 200 yaşayış konteyneri-
nin yer alacağı Azərbaycan 
məhəlləsinin qurulmasına 
qərar verilib: “Platforma tərə-
findən göndərilən 100-dən 

çox yaşayış konteynerləri 
artıq sahəyə gətirilib. Onu da 
xüsusi olaraq qeyd edim ki, 
Türkiyənin Fövqəladə Halla-
rın İdarə Olunması Agentliyi 
AFAD  rəsmiləri də məhəllə 

salınacaq ərazidə aparılan 
işlərə baxış keçirib”.

A.Qurbanlı Azərbaycan 
Sahibkarlar Konfederasi-
yası, Gəncliyə Yardım Fon-
du, M SAİD, Azərbaycan 
Türkiyə İş Adamları Dərnə-

yi, Türkiyə-Azərbaycan İş 
Adamları və Sənayeçilər 
Birliyi, Kiçik və Orta Müəs-
sisələr və Klublar Assosi-
asiyası, Azərbaycan Qida 
və İçki İstehsalçıları Asso-
siasiyası, Türkiyə Məzunla-
rı, Aydınlar və İş adamları 
Platforması, Müasir İnkişaf 
Assosiasiyasının birləşdiyi 
“Qardaş köməyi” platforması 
zəlzələ zonasına etdiyi yar-
dımlara da toxunub: “İndiyə-
dək 100-dən çox yaşayış 
konteyneri, 1000 tondan çox 
ərzaq, 200-dən çox genera-
tor, 155 çadır, 2 xəstəxana 

çadırı, 22 ton dərman və 
tibbi ləvazimat göndərilib. 
Yəni bu günə qədər 160-dan 
çox yük maşını və 5 təyyarə 
göndərib və göndərilməkdə 

davam edir”. 
Qeyd edək ki, XX əsrin 

əvvəllərində ölkəmiz Anado-
luya yardım fəaliyyətini “Qar-
daş köməyi” devizi altında 
həyata keçirdiyi üçün sözü 
gedən platforma da belə ad-
landırılıb.

Onu da bildirək ki, Kah-
ramanmaraşın mərkəzində 
yerləşən Azərbaycan bulvarı 
bu şəhərin ən çox dağıntıya 
məruz qalan ərazilərdən bi-
ridir.

M . S U L T A N O V A ,
a a

Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə məlumatı
Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi Nəsimi rayonunda baş vermiş silahlı 
insidentlə bağlı birgə məlumat yayıb. Məlumatda deyilir:

“Xəbər verildiyi kimi martın 10-u saat 
14 radələrində paytaxtın Nəsimi rayonu, 
Səməd Vurğun küçəsində baş vermiş si-
lahlı insidentlə bağlı başlanmış cinayət işi 
üzrə Baş Prokurorluğun İstintaq idarəsi 
tərəfindən istintaq aparılır.

Prokurorluq və DİN əməkdaşları tərə-
findən keçirilmiş tədbirlər nəticəsində 
digər şəxslərlə qabaqcadan əlbir olan 
1995-ci il təvəllüdlü Şahmar İsmayılov və 
1998-ci il təvəllüdlü Vüqar Quliyevin şəxsi 
münasibətlər zəminində Nicat Əkbərovu 
öldürmək məqsədilə qanunsuz əldə olun-
muş odlu silahdan atəş açması, sonun-

cunun atəşdən yayınması nəticəsində 
təsadüfən hadisə yerində olan 1983-cü il 
təvəllüdlü Tamerlan Hüseynov və 2002-ci 
il təvəllüdlü Fəqan Rəhimlinin müxtəlif xə-
sarətlər almasına əsaslı şübhələr müəy-
yən edilib.

İstintaq-əməliyyat tədbirləri nəticəsin-
də şübhəli şəxs qismində saxlanılan Şah-
mar İsmayılov və Vüqar Quliyev Cinayət 
Məcəlləsinin 29, 120.2.1, 29, 120.2.4 qa-
baqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfin-
dən ümumi təhlükəli üsulla adam öldür-
məyə cəhd , 228.2.1 qanunsuz olaraq 
odlu silah əldə etmə  və digər maddələri 

ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb 
olunaraq barələrində məhkəmənin qərarı 
əsasında həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Hadisə yerinə və cinayəti törətməkdə 
şübhəli bilinən şəxslərin idarə etdiyi avto-
mobilə baxış keçirilərkən 1 ədəd tapança, 
patron və gilizlər, eləcə də iş üzrə əhə-
miyyət kəsb edən digər sübutlar aşkar 
edilərək götürülüb.

Cinayət işi üzrə istintaq və əməliy-
yat-axtarış tədbirləri davam etdirilir. Nə-
ticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat 
veriləcək.

Media nümayəndələri və sosial şə-
bəkə istifadəçilərindən rəsmi qurumla 
dəqiqləşdirilməmiş məlumatların paylaşıl-
maması bir daha xahiş olunur”.

ürkiyədən əkt



Aktau–Bakı marşrutu ilə  
neft nəql olunacaq

Zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına malik Azərbaycan əvvəlki mərhələdə 
ulu öndər Heydər Əliyevin, son 20 ildə isə Prezident İlham Əliyevin ardıcıllıqla 
reallaşdırdıqları düşünülmüş siyasət sayəsində enerji resurslarının daşınması 
üçün şaxələndirilmiş nəql marşrutlarının yaradılmasına nail olub. Geosiyasi 
gərginliklərin artdığı indiki dövrdə enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında 
şaxələndirmənin önəmi daha da artıb. Bununla bağlı dövlətimizin başçısı 
çıxışlarının birində deyib: “Şaxələndirmə enerji təhlükəsizliyinin başlıca 
amillərindəndir. Biz isə enerji strategiyamızın həyata keçirilməsinin ilk 
günündən etibarən şaxələndirmə üzərində çalışmışıq. Bunun nəticəsində 
bizim şaxələndirilmiş ixrac marşrutlarımız var - müxtəlif istiqamətə uzanan 3 
neft boru kəməri və 4 qaz boru kəmərimiz mövcuddur...”  

Bu əlverişli şərait nəzərə alınaraq 
cari ildən etibarən Qazaxıstan neftinin 
Azərbaycan vasitəsilə nəqlinə başla-
nılması nəzərdə tutulub. “Kazinform” 
informasiya agentliyinin yaydığı məlu-
mata əsasən, bu barədə Qazaxıstanın 
xarici işlər nazirinin müavini Roman 
Vasilenko Mərkəzi Kommunikasiyalar 
Xidmətinin brifinqində bildirib.

R.Vasilenko hazırda ölkədən nef-
tin ixracının bir neçə mühüm istiqamət 
üzrə həyata keçirildiyini qeyd edib. O, 
daha sonra həmin sıraya Rusiyadan 
keçən istiqamətlərin də daxil olundu-
ğunu vurğulayıb. R.Vasilenko, eyni 
zamanda, Xəzər boru kəməri konsor-
siumu, Atırau-Samara neft kəməri və 
Aktau-Mahaçqala istiqamətlərinin də 
mövcudluğunu, bu ildən isə neftin Ak-
tau-Bakı marşrutu üzrə də nəqlinə baş-
lanılacağını, başqa sözlə, “qara qızıl”ın 
ölkəmiz vasitəsilə daşınacağını bildirib.  

Qazaxıstan XİN başçısının müavi-
ni, həmçinin Qazaxıstan neftinin təkcə 
Şərq-Qərb deyil, həm də Şimal-Cənub 
istiqamətində də nəql olunduğunu, Cə-
nub marşrutunun isə Türkmənistan və 
İrandan keçdiyini, Türkiyə vasitəsilə 
İrana neftin daşınması barədə isə da-
nışıqlar aparıldığını xatırladıb.

Yeri gəlmişkən, bir müddət bundan 
əvvəl “Xarici Siyasət Araşdırmaları 
İnstitutu” Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə 

Heyəti sədrinin müavini Amangəldi 
Tajenov Aktau-Bakı marşrutunun işə 
salınması ilə Qazaxıstan üçün enerji-
daşıyıcılarının Avropa İttifaqına təda-
rükçüsü qismində əlavə imkanlar açıla-
cağını bəyan edib.

Qazaxıstanın “KazTransOil” neft-
daşıma şirkətinin “ağ qızıl”ın nəqli ilə 
bağlı məlumatı da diqqət çəkir. Belə 
ki, adıçəkilən neftdaşıma şirkəti Qa-
zaxıstanın “Kaşaqan” yatağından ha-
sil edilən neft partiyasının Azərbaycan 
vasitəsilə tədarük edəcəyini bildirir. 
Başqa sözlə, məlumatda “KazTransOil” 
şirkətinin bu ay “Kaşaqan” yatağından 
çıxarılan 7 min ton neftin Azərbaycan 
ərazisindən tranzitlə tədarük ediləcəyi-
ni diqqətə çatdırır. 

Xatırladaq ki, neft partiyası Aktau 
dəniz limanından sınaq rejimində daşı-
nacaq və Bakı Beynəlxalq Dəniz Lima-
nı istiqamətində ixraca göndəriləcək.

“Kaşaqan”  neftinin daşınması ilə 
Yaponiyanın “ NPEX North Caspi-
an Sea” şirkəti məşğul olur. Bu şirkət 
Azərbaycanda “Azəri- ıraq-Günəşli” 
və Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft 
kəməri layihələrində iştirak paylarına 
malikdir.

“KazTransOil” SC isə magistral neft 
kəmərinin milli operatorudur. O, “Kaz-
MunayQaz” qrupuna daxildir.

“Xalq qəzeti”
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Maliyyə intizamının gücləndirilməsi, şəffaflığın artırılması və kölgə 

iqtisadiyyatı ilə mübarizə sahəsində ölkəmizdə həyata keçirilən kompleks 
tədbirlər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən getdikcə daha yüksək dəyərləndirilir 
və Azərbaycanın reytinqi durmadan artmaqdadır.

Bununla belə, son illərdə yeni dövrün 
çağırışları zəminində ölkəmizdə həya-
ta keçirilən islahatlar nəticəsində əldə 
edilən uğurlu nəticələrlə yanaşı, ölkə 
iqtisadiyyatının inkişafı yolunda bir sıra 
əngəllər hələ də tam aradan qaldırılma-
mışdır. Bunlardan da biri cinayət yolu ilə 
əmlakın əldə edilməsi və ondan istifadə 
olunmasıdır. ox önəmlidir ki, belə hal-
ların yolverilməzliyini kəskin və davam-
lı olaraq tənqid edən Prezident İlham  
Əliyevin 2023-cü il 28 fevral tarixli sərən-
camı ilə təsdiq edilmiş “Cinayət yolu ilə 
əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına 
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə 

qarşı mübarizəyə dair 2023–2025-ci illər 
üzrə Milli Fəaliyyət Planı” bu istiqamətdə 
çox mühüm kompleks tədbirlərin real-
laşdırılmasını hədəfləyir. Milli Fəaliyyət 
Planı MFP  öz əhatəliliyi və təkmilliyi 
baxımından çox əhəmiyyətli sənəd kimi, 
cəmiyyətimiz üçün həyati vacib olan bir 
sıra sahələri özündə ehtiva edir. 

Konseptual olaraq risk əsaslı nəzarət 
və yüksək səviyyədə əlaqələndirilmiş 
mübarizə mexanizmlərinin formalaşdırıl-
masını zəruri hesab edən MFP-nin əhə-
miyyəti “Qısa xülasə” adlı  bölməsində 
aşağıdakı dörd istiqamətdə dəyərləndi-
rilir: Birincisi, ölkəmizdə cinayət yolu ilə 
əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına 
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə 
qarşı mübarizədə səylərin gücləndiril-
məsi  ikincisi, bu sahədə müxtəlif iştirak-
çılar – məhkəmə və cinayət təqibi orqan-
ları, nəzarət orqanları, digər səlahiyyətli 
qurumlar, habelə özəl sektor arasında 
əməkdaşlıq imkanlarının artırılması  
üçüncüsü, ölkənin iqtisadi sistemindən 
qeyri-qanuni məqsədlər üçün istifadə im-
kanlarının məhdudlaşdırılması  dördün-
cüsü, nəzərdə tutulan tədbirlərin sistemli 
və əlaqəli şəkildə həyata keçirilməsinə 
əlverişli şəraitin yaradılması.

Nəzarət orqanlarının öz fəaliyyətini 
ictimaiyyətin, qeyri-hökumət təşkilatla-
rının və özəl sektorun nümayəndələri 
ilə əlaqəli şəkildə qurmalı olduqları-
nın sənəddə konkret vurğulanması da 
diqqətçəkəndir. Bu mənada cinayət yolu 
ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılma-
sına və terrorçuluğun maliyyələşdirilmə-
sinə qarşı mübarizə sahəsində ölkədaxili 
fəaliyyətin koordinasiyasının təmin edil-
məsi zərurəti xüsusi vurğulanmışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Milli Fəaliy-
yət Planında tam düzgün olaraq nəzarət 
orqanları tərəfindən aparılan yoxlamalar 
barəsində statistik məlumatların Koor-
dinasiya Şurasına təqdim edilməsi, nə-
zarət yoxlamaları çərçivəsində öhdəlik 
daşıyan şəxslər tərəfindən təqdim olu-
nan məlumatların yoxlanılması üsulla-
rının təkmilləşdirilməsi, qabaqcıl bey-
nəlxalq təcrübədə tətbiq edilən yoxlama 
üsullarının ölkəmizdə tətbiqi imkanları-
nın araşdırılması tələb olunur. 8.2.5.2-ci 
və 8.2.6.1-ci bəndlər .

Bu problemin həlli, bir tərəfdən, döv-
lət nəzarət qurumlarının öz aralarında 
və digər tərəfdən isə dövlət və qeyri – 
dövlət nəzarəti orqanları arasında qar-
şılıqlı əlaqələrinin qaydaya salınması 
və təkmilləşdirilməsi işini aktuallaşdırır. 
Fikrimizcə, bu istiqamətdə qeyri-dövlət 
nəzarətçilərinin dövlət nəzarəti orqanları 
nümayəndələri ilə birgə fəaliyyət rəftar-
larının prinsipləri, habelə yoxlama ma-
terialları üzrə məsələlərin razılaşdırılma 
qaydaları və digər məsələlər öz həllini 
tapmalıdır.

Beynəlxalq təcrübənin, yaradıcılıqla 
tətbiqi Azərbaycanda həyata keçirilən iq-
tisadi islahatların ayrılmaz hissəsidir və 
dövlət başçısının tövsiyə və tapşırıqları 
əsasında uğurla reallaşdırılır. mumiy-
yətlə, Prezident İlham Əliyevin iqtisadi 
siyasətində qabaqcıl xarici təcrübədən 
yararlanmaq və onun Azərbaycan reallı-
ğı nəzərə alınmaqla tətbiqinə nail olmaq 
əsas müddəalardan birini təşkil edir.

Eyni zamanda, beynəlxalq standart-
ların Azərbaycanda tətbiqi bizim qarşı-
mızda ciddi vəzifələr qoyur. Bunlara bey-
nəlxalq standartların tətbiqinin hüquqi 
və normativ bazasının davamlı olaraq 
təkmilləşdirilməsi və müntəzəm yenilən-
məsi, nəzarət sisteminin, kadrların hazır-
lanması və ixtisasartırmasının təkmilləş-
dirilməsi, normativ bazasının monitorinqi 
və beynəlxalq standartların tətbiqinə 
uyğunlaşdırılması daxildir. Təsadüfi de-

yildir ki, MFP-nin prioritet istiqamətləri 
sırasında beynəlxalq əməkdaşlığın ge-
nişləndirilməsi xüsusi vurğulanmışdır. 
Bu baxımdan səciyyəvidir ki, sənədin 
“Predikativ cinayətlərin ibtidai araşdırıl-
ması zamanı cinayət yolu ilə əldə edil-
miş əmlakın effektiv axtarışı, müsadirə 
edilməsi və aktivlərin bərpası mexa-
nizmlərinin yaradılması” adlanan 8.3.2-ci 
bölməsində paralel maliyyə araşdırması 
sahəsində qabaqcıl beynəlxalq təcrü-
bənin öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi 
nəzərdə tutulur.

MFP-də qarşıya qoyulan çox aktu-
al problemlərdən biri də aparılan yox-

lamalarla bağlı risk qiymətləndirilməsi 
sisteminin yaradılması və yoxlamaların 
risklərin idarə edilməsi əsasında təyin 
edilməsinin təşkili problemidir. Bu prob-
lemin həlli isə müvafiq araşdırmaların 
və beynəlxalq təcrübənin tətbiqini ön 
plana çəkir. Fikrimizcə, maliyyə nəzarə-
tinin effektivlik meyarlarının hazırlanma-
sı və tətbiqi, maliyyə nəzarətində daha 
geniş əhatəliliyi təmin etmək məqsədilə 
mütərəqqi seçmə prosedurlarından is-
tifadə olunması, nəzarətin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi və təsirliliyinin artırılması 
kimi istiqamətlər bu sahədə zəruri və 
məqsədəuyğun sayıla bilər. Eyni za-
manda, Milli Fəaliyyət Planında müva-
fiq qurumlara vəzifə olaraq tapşırılmış 
və konkret icra müddətləri göstərilmiş 
tədbirlərin reallaşdırılması bu sahədə 
nəzərəçarpacaq nəticələr əldə etməyə 
zəmin yaradacaqdır. O cümlədən:

– Aidiyyəti dövlət qurumları, nəzarət 
orqanları və özəl sektor tərəfindən risk-
lərin başa düşülməsi, azaldılması və ya 
qarşısının alınması məqsədilə səmərəli 
tədbirlərin həyata keçirilməsi, nəzarət 
orqanları tərəfindən sahəvi risk qiymət-
ləndirilməsi aparılmasının təmin edilmə-
si

– Mü təlif sektorlar üzrə sahəvi 
risk qiymətləndirilməsi hesabatlarının 
hazırlanması

– Sahəvi risk qiymətləndirilməsi 
nəticələri üzrə məlumatlandırma fəa-
liyyətlərinin icrası

– Sahəvi risk qiymətləndirilməsi 
əsasında ölkə risk qiymətləndirilmə-
sinin yenilənməsi

– Sahəvi risk qiymətləndirilməsi 
nəticələrinin inayət yolu ilə əldə 
edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına 
və terrorçuluğun maliyyələşdirilmə-
sinə qarşı mübarizə haqqında  Azər-
baycan espublikası Qanununun 
20.2-ci maddəsinə uyğun olaraq yara-
dılan Koordinasiya Şurasına təqdim 
edilməsi

– əzarət orqanlarının əməkdaşla-
rı üçün sahəvi risklərə uyğun olaraq 
illik təlim planına əsasən təlimlər ke-
çirilməsi

– hdəlik daşıyan şə slərə, au-
ditor idməti göstərən şə slərə, dini 
qurumlara, qeyri-hökumət təşkilatları-
na, o cümlədən arici dövlətlərin qey-
ri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycan 

espublikasındakı filial və nümayən-
dəliklərinə cinayət yolu ilə əldə edil-
miş əmlakın leqallaşdırılması və ter-
rorçuluğun maliyyələşdirilməsi üzrə 
tələblərə, ölkə risk qiymətləndirilməsi 
zamanı aşkar edilmiş zəifliklərə və 
təhdidlərə dair təlimlər keçilməsi

– inayət yolu ilə əldə edilmiş 
əmlakın leqallaşdırılması və terror-
çuluğun maliyyələşdirilməsi üzrə risk 
əsaslı nəzarətin həyata keçirilməsi 
üçün tənzimləyici və institusional ba-
zanın formalaşdırılması

– ər bir nəzarət orqanı tərəfindən 
risk əsaslı yanaşma rəhbər tutularaq, 
cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın 
leqallaşdırılması və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsi üzrə  illik sahəvi 
nəzarət strategiyasının hazırlanması.

Tam yəqinliklə demək olar ki, yu a-
rıda göstərilən me anizmlərin işlənib 
hazırlanması və tətbiqi bütövlükdə 
maliyyə nəzarətçiləri və o cümlədən 
auditorların fəaliyyətinin təkmilləşdi-
rilməsi ba ımından mühüm əhəmiy-
yət kəsb edə bilər.

Sənədin diqqətçəkən əsas 
məqamlarından biri kimi onu qeyd et-
mək lazımdır ki, tamamilə haqlı olaraq 
cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın 
leqallaşdırılması probleminin döv-
lət orqanlarının fəaliyyətində olduğu 
kimi, özəl sektorda da təmin edilməsi 
məsələsi qarşıya məqsəd qoyulmuş-
dur. 

Bununla yanaşı olaraq, Milli əa-
liyyət lanında cinayət yolu ilə əldə 
edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına 
və terrorçuluğun maliyyələşdirilmə-
sinə qarşı mübarizə üçün qanunveri-
ciliyin təkmilləşdirilməsi və aşağıdakı 
koordinasiya me anizminin yaradıl-
ması zəruri hesab edilmişdir. 

– Milli qanunvericiliyin müvafiq 

beynəl alq standartların tələblərinə 
uyğunluğunun qiymətləndirilməsi və 
milli qanunvericiliyin müvafiq bey-
nəl alq standartların tələblərinə uy-
ğunlaşdırılması üzrə təkliflər hazırlan-
ması.

– inayət yolu ilə əldə edilmiş 
əmlakın leqallaşdırılması sahəsində 
e ektiv cinayət təqibinin həyata ke-
çirilməsi üçün qanunvericilik əsas-
larının təkmilləşdirilməsi zərurətinin 
öyrənilməsi.

– inayət işləri üzrə statistik baza-
nın qanunvericilik əsaslarının müəy-
yən edilməsi.

Daha bir mühüm və aktual məsələ 
kimi Milli Fəaliyyət Planının 8.5.2-ci 
bəndində nəzərdə tutulmuş: “Hesabına 
dövlət büdcəsi vəsaitinin daxil olduğu 
sahibkarlıq subyektlərinin və onların sub- 
podratçılarının fəaliyyətinin sistematik 

auditi, şel şirkətlər və onların benefisiar 
mülkiyyətçilərinin araşdırılması və qa-
nunvericilikdə müəyyən edilmiş tədbirlə-
rin görülməsi” tədbiri yeni dövrün çağırış-
ları və rəqəmsallaşma şəraitində yüksək 
dəyərləndirilməlidir. Bu baxımdan elekt-
ron qaimə-fakturalar üzrə təhlillər apa-
raraq hesabına dövlət büdcəsindən və-
sait daxil olan sahibkarlıq subyektlərinin 
müəyyən edilməsi, dövlət büdcəsi vəsa-
iti daxil olan sahibkarlıq subyektlərinin 
maliyyə əməliyyatlarının sistemli təhlili, 
dövlət büdcəsi vəsaiti daxil olan sahib-
karlıq subyektləri üzrə nəzarətin güc-
ləndirilməsi, dövlət büdcəsi vəsaiti üzrə 
sahibkarlıq subyektləri tərəfindən apa-
rılan əməliyyatların şəffaflığının təmin 
edilməsi kimi tapşırıqların vaxtında və 
keyfiyyətlə icra edilməsi cinayət yolu ilə 
əmlak əldə edilməsi istiqamətində ciddi 
sipər çəkə bilər. Əminik ki, bu, məhz, 
belə də olacaqdır. 

Şübhə yoxdur ki, Azərbaycan  
Prezidenti cənab İlham Əliyevin 28 fev-
ral 2023-cü ildə imzaladığı sərəncamla 
təsdiq edilmiş MFP-də mühüm vəzifə 
kimi qarşıya qoyulan problemlərin həlli 
ölkəmizdə sosial-iqtisadi münasibətlərin 
daha sağlam əsaslar üzərində forma-
laşmasına, iqtisadi-maliyyə fəaliyyətində 
şəffaflığın tam təmin edilməsinə şərait 
yaradan ciddi amilə çevriləcəkdir.

Dünya təcrübəsi göstərir ki, cinayət 
yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin 
leqallaşdırılmasına qarşı ardıcıl və sis-
temli mübarizə aparmadan və belə halları 
ləğv etmədən iqtisadi islahatların həyata 
keçirilməsi və inkişafın davamlı sürətlən-
dirilməsi mümkün olmur. İstər qanunsuz 
yollarla əldə edilmiş pulların yuyulması, 
istərsə də onun törədicisi olan korrupsi-
ya və kölgə iqtisadiyyatı hər bir ölkənin 
iqtisadiyyatına böyük ziyan vurmaqla 
bərabər, əlverişli investisiya mühitinin for-
malaşmasına, xarici və daxili mənbələr 
hesabına investisiyaların cəlb edilmə-
sinə, sahibkarlığın inkişafına ciddi əngəl 
törədir. Eyni zamanda, çirkli pulların yu-
yulması istər ölkə daxilində, istərsə də 
xaricdə  və korrupsiyanın geniş yayılması 
ölkənin maliyyə bazarının dayanıqlığını 
azaldır. Bu baxımdan MFP-da nəzərdə 
tutulmuş tədbirlər kompleksinin öz bəhrə-
sini verəcəyi şübhə doğurmur.

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti cənab İlham Əliyev 2021-ci ilin 
sentyabr ayında Bakıda keçirilmiş “Şəf-
faflıq və audit: yeni dövrün çağırışları: 
problemlər, vəzifələr” mövzusunda Bey-
nəlxalq elmi-praktik konfransın iştirakçı-
larına ünvanladığı müraciətdə demişdir:

“Milli inkişaf prioritetləri və postpan-
demiya dövrünün çağırışları nəzərə alın-
maqla həm dövlət sektorunda, həm də 
özəl sektorda maliyyə nəzarətinin müa-
sirliyi və təsirliliyinin artırılması üzrə bir 
sıra aktual məsələlər öz həllini gözləyir. 
Bu səbəbdən bizim üçün yeni strateji 
mərhələ yüksək şəffaflığa və güclü rəqa-
bətə söykənən iqtisadi fəaliyyətin ge-
nişlənməsi ilə səciyyəvi olmalıdır. Kon-
fransınızda da şəffaflığın artırılması, 
kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizənin 
gücləndirilməsi, maliyyə nəzarətinin 
mütərəqqi təcrübəyə uyğunlaşdırılmaq-
la təsirliliyinin artırılması və digər aktual 
məsələlərin müzakirəsini təqdirəlayiq 
hesab edirəm”.

Ölkə auditorları üçün həm şərəf-
li, həm də yüksək məsuliyyət doğuran 
bir haldır ki, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2023-cü il 28 fevral tarixli 
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Milli Fəa-
liyyət Planında digər nəzarət orqanları 
ilə birlikdə Azərbaycan Respublikasının 
Auditorlar Palatasına da çox mühüm və-
zifələrin icrası həvalə olunmuşdur. 

mumiyyətlə, ölkə auditorlarının istər 
şəffaflığın artırılmasında, korrupsiya və 
kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizədə, 
istərsə də MFP-da nəzərdə tutulmuş 
vəzifələrin icrası ilə əlaqədar Azərbay-
can Prezidentinin göstərişlərinə uyğun 
olaraq, hazırda Auditorlar Palatasının 
kollektivi və üzvləri bu mühüm vəzifələri 
vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirmək 
əzmindədirlər ki, bu da dövlət başçısının 
ölkə auditorlarının fəaliyyətinə verdiyi 
yüksək dəyərə layiq olmaq zərurətindən 
irəli gəlir.

BP-nin yerli biznesə 
dəstəyi davam edir 

BP Azərbaycandakı tərəfdaşları adından yerli biznesin inkişafını dəstəkləmək 
yönündə əməkdaşlığı davam etdirmək üçün Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyi (KOBİA) ilə yeni anlaşma memorandumu imzalayıb.

Mərasimində çıxış edən BP-nin 
Xəzər regionunda kommunikasiya və 
xarici əlaqələr üzrə vitse-prezidenti 
Bəxtiyar Aslanbəyli qeyd edib ki, yeni 
anlaşma memorandumu yerli bizneslə-
rin inkişafını dəstəkləmək yönündə səy-
ləri davam etdirməyə imkan yaradacaq. 
BP-nin Azərbaycanda sahibkarlığın in-
kişafı proqramının yerli müəssisələrə 
beynəlxalq standartlara çatmaq və tə-
darük müqavilələri uğrunda rəqabət 
aparmaq üçün gözəl imkan yaratdığını 
diqqətə çatdıran vitse-prezident deyib 
ki, KOBİA ilə əməkdaşlığın davam et-
dirilməsi ölkədə sahibkarlığın inkişafına 
mühüm töhfələr verəcək.  

KOBİA mikro və kiçik sahibkarlığın 
inkişafı və onların dəstəklənməsi is-
tiqamətində regionlarda müxtəlif qurum 
və təşkilatlarla birgə layihələr həyata 
keçirdiyini vurğulayan Kiçik və Orta Biz-
nesin İnkişafı Agentliyi İdarə Heyətinin 
sədri O. Məmmədov isə bildirib ki, BP 
ilə əməkdaşlıq çərçivəsində reallaşa-
caq layihələr regionlarda yerli icmaların 

gəlirlilik səviyyəsinin artmasına müsbət 
təsir göstərəcək, yeni bizneslərin ya-
ranmasına və özünüməşğulluğa töhfə 
verəcək.

Tədbirdə KOBİA və BP-nin dəstəyi 
ilə birgə həyata keçiriləcək iki yeni la-
yihə barədə də məlumat verilib. Qeyd 
olunub ki, layihələrdən biri kənd yer-
lərində gənc sahibkarların inkişafına 
dəstək məqsədi daşıyır. Samux, Goran-
boy və Şəmkir rayonlarında həyata ke-
çiriləcək layihə çərçivəsində aztəminatlı 
ailələrdən olan və sahibkarlığa maraq 
göstərən gənclər seçilərək onlara gələ-
cək biznes fəaliyyətlərinə hazırlıq üçün 
təlim keçiriləcək. 

Digər layihə isə Tovuz rayonunda 
aqroturizmin inkişafına dəstək məqsə-
di daşıyır. Layihə bu rayondan seçilmiş 
aztəminatlı ailələr üçün gəlir və məşğul-
luq imkanları yaratmağı nəzərdə tutur. 
Regional İnkişaf İctimai Birliyi tərəfin-
dən icra olunacaq layihənin ümumi 
dəyəri 100 min manat təşkil edir.

“Xalq qəzeti”

Yeni dövrün çağırışları və 
milli fəaliyyət planı
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Azərbaycan regionun əsas tranzit mərkəzidir
Tarixi İpək Yolunun Azərbaycan ərazisindən keçməsi ölkəmizin logistika 
sahəsində qədim ənənələrə malik olduğunu göstərir. Elə Uzaq Şərqi Avropa 
məkanı ilə birləşdirən bu mühüm nəqliyyat dəhlizinin bərpasının əsas 
təşəbbüskarı da məhz Azərbaycan olub. Ölkəmiz Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, 
Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi kimi layihələrin də təşəbbüskarı 
və icraçısı kimi çıxış edir. Göründüyü kimi, coğrafi və iqtisadi mövqeyinə görə 
xüsusi əhəmiyyət daşıyan Azərbaycan hazırda Şərqlə Qərbi, Şimalla Cənubu 
birləşdirən mühüm tranzit ölkə rolunu oynayır.

Prezident İlham Əliyev “Dünya bu 
gün: ağırışlar və ümidlər” mövzusunda 
X Qlobal Bakı Forumunda çıxışı zamanı 
Azərbaycanın tranzit ölkə kimi əhəmiyyə-
tini bir daha vurğulayaraq deyib: “Ötən il 
Azərbaycan ərazisindən keçən tranzitin 
həcmi 75 faizdən çox artıb. Bizim müasir 
daşımalar infrastrukturumuza tələbat heç 
vaxt olmadığı qədər böyükdür – dəmir 
yolları və avtomobil yolları mövcuddur, 
Xəzər dənizində ən böyük donanma və 
regionda ən geniş yük aviaparklarından 
biri yaradılıb. Biz daşımaların təhlükəsiz-
liyinə həqiqətən də böyük töhfə vermişik. 

ünki bu gün bir çox ölkənin daşımaların 
təhlükəsizliyinə ehtiyacı var. Onlar yeni 
marşrutlar axtarışındadır və həmin yeni 
marşrutlardan biri Azərbaycandan keçir”.

Respublikamızın ərazisi ilə daşınan 
beynəlxalq yüklərin həcminin artması isə 
onu göstərir ki, indiki şəraitdə bu missiya-
nı üzərinə götürə biləcək ən uyğun ölkə 
məhz Azərbaycandır. Bu da ondan irəli 
gəlir ki, son illər ölkəmizdə mükəmməl 
nəqliyyat infrastrukturu yaradılıb. Yeni 

hava limanlarının, gəmilərin inşası, Bakı 
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında gö-
rülən işlər, dəmir yolu infrastrukturunun 
şaxələndirilməsi, beynəlxalq avtoma-
gistralların tikintisi və yenidən qurulması 
istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər 
Azərbaycanın nəqliyyat-logistika mərkə-
zinə çevrildiyini sübut edir. 

Avrasiya məkanında mühüm geost-
rateji mövqedə yerləşən, zəngin iqtisadi 
və ticari əlaqələri olan Azərbaycanda 
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının is-
tifadəyə verilməsi ilə ölkəmizdə dəniz 
nəqliyyatının inkişafının yeni mərhələsi 
başlayıb. Orta Dəhlizin cəlbediciliyini ar-
tırmaq məqsədilə Bakı limanının ötürücü-
lük qabiliyyətinin artırılması nəzərdə tutu-
lur. Bu məqsədlə cari ildə başlanılacaq 
yeni layihə çərçivəsində burada dünya-
nın ən inkişaf etmiş limanlarında mövcud 
olan intermodal və multimodal terminalın 
tikintisi həyata keçiriləcək. Bu da regiona 
daha da çox yüklərin cəlb edilməsinə şə-
rait yaradacaq, eyni zamanda, Orta Dəh-
lizə daxil olan yüklər üçün sürətli logistik 

həllər tapmağa imkan verəcək. 
Son illər Azərbaycanın hava nəqliy-

yatı  ilə yük daşımalarında da rolu get-
dikcə artır. Azərbaycan hava nəqliyyatı 
infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, elə-

cə də hava məkanından istifadənin libe-
rallaşdırılması istiqamətində ardıcıl işlər 
görür. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aero-
portu yükdaşımaların və yük terminalının 
buraxılış gücünə görə regionun ən böyük 

hava limanıdır. Eyni zamanda, işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə istifadəyə verilən 
beynəlxalq aeroportlar ölkəmizin hava 
nəqliyyatı ilə yükdaşımalardakı rolunu 
əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Yeni hava 
limanları Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun 
Azərbaycan iqtisadiyyatına reinteqrasi-
yasını təmin etməklə yanaşı, işğaldan 
azad olunmuş ərazilərimizdə istehsal 
olunacaq sənaye məhsullarının dünya 
bazarına çıxarılmasına və bütövlükdə 
regionun ixrac potensialının genişləndiril-
məsinə imkan yaradacaq. 

Son illər Azərbaycanda dəmir yolları 
ilə daşımaların sürətli və təhlükəsiz təş-
kili istiqmətində də məqsədyönlü təd-
birlər həyata keçirilir. Bunun da müsbət 
nəticələri getdikcə daha çox hiss olunur. 
Yeri gəlmişkən, əvvəlki illərdə, xüsusən 
də Rusiya- krayna münaqişəsinədək 
dəmir yolu daşımalarında azalma müşa-
hidə olunurdusa, 2022-ci ildə bu sahədə 
əhəmiyyətli artım qeydə alınıb. Təkcə 
onu qeyd etmək kifayətdir ki, ötən il ölkə-
mizin polad magistralları ilə 38 min 692 
vaqonla yük daşınıb ki, bu da əvvəlki illə 
müqayisədə 27,2 faiz çoxdur.

Bununla yanaşı, ötən illərdə Şərq-
Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhliz-
lərinin mühüm seqmentlərindən sayılan 
magistral avtomobil yollarının dünya 
standartlarına uyğunlaşdırılması is-
tiqamətində də mühüm işlər görülüb. Bu 
da ölkəmizin tranzit imkanlarının artırıl-
ması ilə yanaşı, beynəlxalq yüklərin son 
ünvanlara sürətli və təhlükəsiz şəkildə 
çatdırılmasını təmin edir. 

Göründüyü kimi, hazırkı geosiyasi 
proseslər Azərbaycanın beynəlxalq nəq-
liyyat daşımalarında strateji rolunu get-
dikcə artırır. Bu, Türkiyə, Rusiya və İrana 
daşımalarda Azərbaycan daşıyıcıların 
üstünlük qazanmasında da özünü bü-
ruzə verir. Cari ilin əvvəlindən ölkəmizin 
ərazisi ilə daşınan beynəlxalq yüklərin 
həcmində əhəmiyyətli artım qeydə alınıb. 
Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, bu 
ilin yanvar ayı ərzində Azərbaycan üzə-
rindən 843 min ton beynəlxalq yük daşı-
nıb ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə 306 min ton və ya 57 faiz 
çoxdur. 

Mirbağır AQ B A ,  
alq qəzeti
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– Müasir dünyada nəqliyyat sek-
toru yüksək rəqabətlilik tələb edən 
xidmət sahələrindən biridir. Bu sahə-
nin inkişafı ölkənin çoğrafi mövqeyin-
dən, yol-nəqliyyat infrastrukturunun 
səmərəliliyindən asılıdır. Aralıq dənizi, 
Qara dəniz və Xəzər dənizi hövzəsi 
ölkələrinin iqtisadi əlaqələrinin inkişa-
fında mühüm əhəmiiyyət kəsb edən 
Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat sis-
teminin Azərbaycan Respublikasının 
ərazisində kəsişməsi, Transxəzər və 
Transqafqaz nəqliyyat komplekslərinin 
respublikamızın nəqliyyat kompleksləri 
ilə əlaqələndirilməsi ölkəmizdə nəqliy-
yat layihələrinin həyata keçirilməsinə 
geniş imkanlar yaradıb. Beynəlxalq 
əhəmiyyətli nəqliyyat layihələrini bir-
ləşdirən Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliy-
yat sistemi dünya ölkələrinin inteqra-
siyasında mühüm rol oynayaraq quru 
və su yolları da daxil olmaqla yük və 
sərnişin daşınmasında multumodal da-
şımaların inkişafını şərtləndirir. 

Qarışıq nəqliyyat vasitələrindən 
istifadəyə əsaslanan multumodal daşı-
maçılıq xarici və daxili yük və sərnişin 
daşımalarında nəqliyyat sahələri ara-
sında rəqabət qabiliyyətinin yüksəldil-
məsinə şərait yaradıb. 2022-ci ildə Av-
ropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin 
Azərbaycan hissəsində, ümumilikdə, 
51 milyon 421 min ton yük daşınıb ki, 
onun da 16 milyon 841 min tonu və 
ya 32,7 faizi dəmir yolunun, 6 milyon 
612,6 min tonu və ya 12,9 faizi dəniz 
nəqliyyatının, 27 milyon 967 min tonu 
və ya 54,4 faizi avtomobil nəqliyyatının 
payına düşür. 

2022-ci ildə Azərbaycan üzərindən 
tranzit daşımalarının həcmi isə 13 mil-
yon 634,6 min ton təşkil edib ki, bu da 
əvvəlki illə müqayisədə 4 milyon 809 
min ton çoxdur. Nəqliyyat sektoru üzrə, 
ümumilikdə, yükdaşımalardan əldə 
olunan gəlir də artan dinamika ilə inki-
şaf edərək 2021-ci ildə 7 milyard 390,6 
milyon manata çatıb. Yükdaşımalar-
dan əldə olunan gəlirlə müqayisədə 
xərclərin azalması vahid nəqliyyat sis-
temi üzrə yükdaşımaların rentabellik 
səviyyəsini yüksəldərək 2021-ci il üzrə 
65,3 faiz olması ilə nəticələnib. 

Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü 
ilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sekto-
runda fəaliyyət göstərən liman infrast-
rukturlarının beynəlxalq səviyyədə qu-
rulması, Bakı limanı da daxil olmaqla 
Ələt, Lənkəran, Hövsan limanlarının 
beynəlxalq əhəmiyyətli limanlar səviy-
yəsinə çatdırılması istiqamətində işlər 
davam etdirilir. Bütün bunlarla yanaşı, 
Xəzər dənizində yüklərin tənzimlənmə-
sini normal şəraitdə həyata keçirmək 
üçün Sumqayıt limanının tikintisinin də 
mühüm əhəmiyyəti var. Bu liman, ilk 
növbədə, Bakı və Sumqayıt şəhərləri 
arasında yük gərginliyinin azalmasına 
şərait yaradacaq.

Tədqiqatlar göstərir ki, Avro-
pa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizində 
yük axınlarının intensivləşməsi gələ-
cəkdə Azərbaycanda  nəqliyyatın bü-
tün növləri üzrə əlavə dəyərin artması-
na nail olacaq. 

10 ildə 62,3 milyard 
dollar xarici investisiya

Son 10 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına 
62,3 milyard dollar investisiya cəlb olunub.

Bu barədə iqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib 
Məmmədov Azərbaycan iqtisadiyyatının dayanıqlı in-
kişaf məqsədlərinin DİM  maliyyələşdirilməsi üçün 
“İnvestor xəritəsi”nin təqdimatında deyib.

Nazir müavini bu göstəricilərin hər il artdığını və 
Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa xarici investisiya-
ların getdikcə daha çox artacağından əmin olduğunu 
vurğulayıb.

“Biz 2017, 2019 və 2020-ci illər ərzində BMT-yə 
DİM-in həyata keçirilməsinə dair 3 hesabat təqdim 
etmişik. Sonuncu hesabatda mövqeyimizi yaxşılaş-
dıraraq 50-ci yeri tutduq. Qeyd etmək istəyirəm ki, 
Azərbaycan üzrə DİM-in reallaşdırılması üzrə növbə-
ti hesabatın BMT-yə 2024-cü ilin iyun ayında təqdim 
olunması planlaşdırılır və əminik ki, ölkəmizim mövqe-
yi daha da yaxşılaşacaq”, – deyə bildirib.  

alq qəzeti

“AzerGold” Kəlbəcərdə 
nəcib metal axtarır

“AzerGold” QSC geoloji-kəşfiyyat qrupu Şərqi 
Zəngəzur iqtisadi rayonunun inzibati ərazisinə 
daxil olan Kəlbəcər rayonunda yerləşən və 
ümumi sahəsi 85,56 kvadratkilometr olan 
“Tutxun” nəcib metal təzahürləri sahəsində 
geoloji kəşfiyyat işlərinin birinci mərhələsini 
tamamlayıb.

Qurumun yaydığı məlumata görə,  Minatəmizləmə 
Agentliyi ANAMA  tərəfindən mina və partlamamış 
hərbi sursatlardan təmizlənmiş 8,29 kvadratkilometr 
ərazidə, o cümlədən Başlıbel-Xanlanlı, Oruclu-Ağya-
taq- orman sahələrində 2022-ci ilin iyun-dekabr ayla-
rı ərzində yerüstü axtarış-kəşfiyat işləri aparılıb. Əldə 
edilmiş sınaq nümunələri element tərkiblərinin müəy-
yənləşdirilməsi məqsədilə analiz üçün beynəlxalq la-
boratoriyaya göndərilib.

“Tutxun” sahəsinin yerləşdiyi ərazilərin Ermənis-
tan tərəfindən minalarla çirkləndirilməsi ilə əlaqədar  
burada geoloji-kəşfiyyat işlərinin sürətlə davam etdi-
rilməsi mümkün deyil. Bu səbəbdən axtarış-kəşfiyyat 
işləri yalnız minalardan təmizlənmiş sahələrdə aparılır. 
2023-cü ildə işlərin davam etdirilməsi üçün daha 45,5 
kvadratkilometr sahə ANAMA tərəfindən təmizlənərək 
çöl tədqiqatlarının davam etdirilməsi üçün “AzerGold” 
QSC-nin geoloji heyətinin ixtiyarına veriləcək.

alq qəzeti

Ekspert rəyi

“Odlar yurdu” əsrin 
hidrogen habına çevrilir

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 
X Qlobal Bakı Forumunda beynəlxalq 
və regional gündəlikdə duran 
məsələlər ətrafında aparılan geniş 
fikir mübadiləsi zamanı ölkəmizin 
Avropanın enerji təhlükəsizliyində 
oynadığı rol, həmçinin enerji 
resurslarının inkişafı və ixracı 
konsepsiyaları barədə də ətraflı 
danışıldı. 

Prezident İlham Əliyev Forum-
da çıxış edərək ötən ilin dekabrında 
Buxarestdə əlamətdar hadisə baş 
verdiyini, Azərbaycan, Gürcüstan, 
Macarıstan və Rumıniyanın Avropa 
Komissiyası sədrinin iştirakı ilə “yaşıl 
enerji”nin ötürülməsinə dair saziş im-
zalandığını bildirdi. Ölkə rəhbəri hə-
min saziş əsasında Azərbaycandan 
Avropaya dənizdəki külək enerjisi 
stansiyalarından ötürmə xəttinin çə-
kiləcəyini, həmin xəttin bir hissəsinin 
Qara dənizin dibi ilə aparılacağını və 
bununla bağlı hazırda respublikamız-
da texniki əsaslandırma prosesinin 
reallaşdırıldığını toplantı iştirakçıları-
nın diqqətinə çatdırdı. 

Toplantı çərçivəsində “Fortescue 
Metals” və “Fortescue Future ndust-
ries” şirkətləri Direktorlar Şurasının 
sədri xanım Cin Baderşnayder Azər-
baycanın kiçik ölkə olmasına baxma-
yaraq, enerji təhlükəsizliyinə mühüm 
töhfələr verdiyini, ölkəmizin bu sahə-
də böyük imkanlarının, o cümlədən 
ixrac üçün kifayət qədər potensialının 
olduğunu vurğulayaraq dedi: “Azər-
baycan enerji təhlükəsizliyi sahəsində 
böyük uğurlar əldə edir və Avropada 
xüsusi hörmətə malikdir. Bu ölkədə 
külək enerjisi əldə edilir, hətta termal 
stansiyalar var. Azərbaycanın enerji 
sahəsində uğurlarının daha çox ola-
cağına inanıram. Azərbaycan inves-
tisiya üçün əlverişli ölkələrdən biridir. 
Bax, elə buna görə də Azərbaycan ilk 
və bəlkə də, yeganə hidrogen habına 
çevrilmək imkanına malikdir”.

Bütün bunlar bir daha onu göstə-
rir ki, Azərbaycan bərpaolunan enerji 
mənbələri üzrə yüksək potensia-
la malik olan ölkələrdəndir. Belə ki, 
respublikamızın iqtisadi cəhətdən 
əlverişli və texniki cəhətdən istifadə-
si mümkün bütün bərpa edilən enerji 
mənbələrinin potensialı 27 min  MVt, 
o cümlədən külək enerjisi üzrə 3 min 
MVt, günəş enerjisi üzrə 23 min MVt, 
bioenerji potensialı 380 MVt, dağ çay-
larının potensialı 520 MVt həcmində 
qiymətləndirilir.

Xəzər ofşor külək enerjisi baxı-
mından böyük potensialı ilə diqqət 
çəkir. Dənizin təkcə Azərbaycan sek-
torunda 157 min meqavat səviyyə-
sində enerji olduğu proqnozlaşdırılır. 

Bu, respublikamızdakı elektrik stan-
siyalarının ümumi gücündən 20 dəfə 
çoxdur. 

Yeri gəlmişkən, işğaldan azad 
edilən ərazilər də zəngin bərpaolunan 
enerji potensialı ilə diqqət çəkir. Bu 
bölgədə ümumi gücü 240 meqavat 
olan 37 kiçik su elektrik stansiyasının 
tikintisi və bərpasının nəzərdə tutul-
ması da bunun bariz ifadəsidir.  

Son zamanlar düşməndən təmiz-
lənən torpaqlarımızda ümumi gücü 
20 meqavat olan kiçik su elektrik 
stansiyası istifadəyə verilib, bu cür 7 
infrastrukturun isə qısa müddətdə isti-
mara buraxılacağı planlaşdırılıb.  

Hazırda Zəngilanda hər birinin 
gücü 10,5 meqavat olan 4 ədəd su 
elektrik stansiyasının və Laçın rayo-
nunda 3 elektrik stansiyasının bərpa-
sı işləri davam etdirilir.

Bütün bu sadalananlarla bərabər, 
artıq Cəbrayıl rayonunda 69 110 kilo-
vat gücə malik yarımstansiya istismar-
dadır. Eyni zamanda, 110 kilovat gücə 
malik üç yarımstansiyanın və 330 ki-
lovat gücə malik bir yarımstansiyanın 
tikintisi üzrə işlər davam edir və cari 
ilin sonunadək həmin infrastrukturların 
istifadəyə verilməsi gözlənilir.

Zəngilan rayonunda Oxçuçay 
çayında hər biri 10,5 meqavat gücə 
malik dörd, Laçın rayonunda isə 3 
SES-in yenidən qurulması işləri apa-
rılır. mumilikdə, regionda 19 SES-in 
təmir edilməsi nəzərdə tutulur. 

Kəlbəcər də 180 Mvt-lıq təmiz 
enerji potensialına malikdir və bu po-
tensialın gerçəkləşdirilməsi üçün ra-
yona investisiyaların cəlb olunması 
istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir.

Burada bir məqamı da xatırlatmaq 
istərdik. Azərbaycanda 2013-2019-cu 
illər ərzində külək enerjisi istehsalı 
131 dəfə, günəş enerjisi istehsalı isə 
55 dəfə artıb. Külək və günəş enerjisi 
istehsalının növbəti illərdə də artan 
templə davam edəcəyi proqnozlaş-
dırılıb.

Xatırlatmaq yerinə düşər ki, 
“Azərbaycan Respublikasının ener-
getika sektorunda islahatların sürət-
ləndirilməsi haqqında” Prezident 
İlham Əliyevin 2019-cu ildə imzala-
dığı Sərəncama uyğun olaraq, bər-
paolunan enerji mənbələrindən isti-
fadənin genişləndirilməsi məqsədilə 
9 beynəlxalq enerji şirkəti ilə əmək-
daşlıq əlaqələri yaradılaraq intensiv 
müzakirələr aparılıb. Ərəb ölkələrinə 
məxsus “AC A Po er” və “Masdar” 
şirkətləri təkliflərini təqdim edən 7 
şirkət arasında üç mərhələdən ibarət 
seçim prosesi nəticəsində müəyyən-
ləşdirilib. Bəhs olunan layihələrin 
icrasına artıq start verilib. Günəş və 
külək enerjisi stansiyalarının tikintisi-
nin investisiya təminatını bütünlüklə 
ərəb şirkətlərinin həyata keçirəcəyi 
qərara alınıb.

Onu da xatırladaq ki, BP şirkəti 
tərəfindən Cəbrayıl rayonunda 240 
meqavat gücündə günəş elektrik 
stansiyasının tikiləcəyi qərara alınıb. 
Artıq gələcək infrastrukturun yerləşə-
cəyi ərazilər minalardan tam təmizlə-
nib və sahəyə baxış keçirilib. 

aqif BA AM ,  
alq qəzeti

a i  
iqti a e e t

– Azərbaycan beynəlxalq “yaşıl 
enerji” bazarında vacib təchizatçı-
ya və oyunçuya çevrilmək ərəfə-
sindədir. Bu, ilk növbədə, ölkəmi-
zin “yaşıl hidrogen” ixrac etməklə 
bağlı qəti mövqeyi ilə əlaqədardır. 
Bununla bərabər, bərpaolunan 
enerji potensialının reallaşdırıln-
ması, “yaşıl enerji” sahəsində keçi-
din olduqca sürətlə gerçəkləşməsi 
də məqsədə doğru inamla atılan 
addımlar ölkəmizin yaxın gələcək-
də  bu istiqamətdə əldə edəcəyi 
uğurlardan xəbər verir.   

Yeri gəlmişkən, xatırladım ki, 
Azərbaycan  Avropanın enerji xə-
ritəsini neft və qaz boru kəmərlə-
rinin inşası ilə artıq dəyişib. Artıq 
“yaşıl enerji”nin ixracını təmin edə-
cək elektrik xətlərini reallaşdırmaq 
nəzərdə tutulub. X Qlobal Bakı 
Forumundan indiyədək Azərbay-
can bu istiqamətdə dünyanın bir 
neçə aparıcı enerji şirkəti ilə müqa-
vilə və anlaşma memorandumları 
imzalayıb.

Ötən ilin dekabrında Buxarest-
də Azərbaycan, Gürcüstan, Ma-
carıstan və Rumıniyanın Avropa 
Komissiyası sədrinin iştirakı ilə 
“yaşıl enerji”nin ötürülməsinə dair 
saziş imzalanıb. Həmin saziş əsa-
sında respublikamızdan Avropaya 
dənizdəki külək enerjisi stansiyala-
rından ötürmə xəttinin çəkiləcəyi, 
həmin xəttin bir hissəsinin Qara 
dənizin dibi ilə aparılacağı qərara 
alınıb. Bununla bağlı artıq ölkəmiz-
də texniki əsaslandırma prosesinin 
həyata keçirilməsinə başlanılıb.  

Yeri gəlmişkən, hökumətlə-
rarası saziş Azərbaycan və Ru-

mıniya arasında “yaşıl enerji”nin 
ötürülməsi məqsədilə Gürcüstan 
və Qara dənizdən keçəcək sualtı 
elektrik enerjisi kabelinin çəkilmə-
si layihəsinin reallaşdırılmasını 
nəzərdə tutur. Bu kabellə ötürülən 
elektrik enerjisinin daha sonra Ma-
carıstana və Avropaya nəqletmə 
sistemi vasitəsilə qitənin qalan his-
səsinə ixracı planlaşdırılır.

Həmin saziş dörd ölkənin–
Azərbaycan, Gürcüstan, Macarıs-
tan və Rumıniyanın milli və regio-
nal enerji təhlükəsizliyinin və Qara 
dəniz hövzəsində əlaqələrin güc-
ləndirilməsinə, enerji mənbələrinin 
şaxələndirilməsinə, Xəzər regionu-
nun bərpaolunan enerji potensialı-
nın istifadəsinə, habelə dövlətlərin 
milli enerji istehlakında alternativ 
enerjinin payının artırılmasına dair 
maraqları nəzərə alınmaqla hazır-
lanıb.

Onu da qeyd edək ki, Azərbay-
can 2030-cu ilədək enerji balan-
sında bərpaolunan enerji payının 
30 faizə yüksəldilməsini qarşıya 
mühüm vəzifə kimi qoyur. Bu, ölkə-
mizdə enerji təhlükəsizliyinin və 
dayanıqlı iqtisadi inkişafın güclən-
dirilməsi, habelə ekoloji vəziyyəti-
nin yaxşılaşdırılması baxımından 
olduqca mühüm önəm daşıyır.

Ekspert rəyi
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“Yașadığım ömürdən qürur duyuram”
Xalq yazıçısı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar Rzayevin 85 yaşı 
tamam olur. Həyatının əlamətdar günündə sevimli sənətkarımızla həmsöhbət 
olduq.

   e i i iz ai i iz  
 az z  ə ə i at a z  i  

i
– Konkret cavab vermək çətindir. Düz-

gün cavab verəcəksən, kimsə inciyəcək. 
Klassiklərdən deyim. Mən türk ədəbiyya-
tını da bizim ədəbiyyatımız sayıram. Bu 
baxımdan, klassiklərdən bir neçə böyük 
şairi mən çox qiymətləndirirəm. Bura 
Yunus İmrəni, Füzulini, Sabiri və Nazim 
Hikməti daxil edərdim. Bu 4 şair mənim 
üçün ən yüksək zirvədir. Ədəbiyyatşünas-
lardan isə təbii ki, bizim ən böyük ədəbiy-
yatşünasımız Firudin bəy Köçərlini qeyd 
edərdim.

 taq t  ili za i ələ i ə
i i  a taq t  ə ə i at  a 

əla ə l  iz  taql qla  e ə 
z

– Əvvəla, dil məsələsini dəqiqləşdirək. 
Hamımız türkcə, yəni Türkiyə türkcəsin-
də danışmamalıyıq. Məsələn, qazax niyə 
öz türkcəsini buraxıb Türkiyə türkcəsində 
danışmalıdır? Və yaxud, özbək, qırğız, 
azərbaycanlı həmçinin. Mən həmişə de-
yirəm ünsiyyət. Türkiyəlilər buna iletişim 
deyirlər, halbuki biz rabitə deyirik. Türkiyə 
həmişə yeganə müstəqil dövlət olsa da, 
onlarda elə sözlər var ki, türk dilinə aidiy-
yəti yoxdur. Məsələn “açar” sözünü hələ 
də qəbul etmirlər, “anahtar” deyirlər. Sürü-
cüyə şöfer deyirlər.

Niyə qatara tren deməliyik biz? 
Fransız, ingilis sözlərini niyə deməliyik? 
Amma ünsiyyət dili kimi bir azərbaycanlı 
bir qazaxla üzbəüz qaldıqda Türkiyə türk-
cəsini işlətmək olar.  Burada say çoxluğu 
da əsasdır, Türkiyə müstəqillik ənənəsi 

uzun olan qardaş ölkədir. Türk dövətləri 
içində öncül ölkədir. Bu baxımdan, türk di-
lini ünsiyyət vasitəsi kimi qəbul etmək olar 
– hər bir türk xalqının öz dilini, ləhcəsini 
yaşatmaq şərtilə. 

Bu problem hələ XX əsrin əvvəllərin-
də də olmasaydı, Cəlil Məmmədquluzadə 
“ Anamın kitabı” əsərini yazmazdı. Bildiyi-
niz kimi, orada üç qardaş biri ərəbcə, biri 
rusca, digəri isə osmanlıca danışır. Sonra 
Məşədi İbadda Rza bəy söz istəyəndə 
heç kim başa düşmür ki, nə deyir. Yəni bu 
fərq ötən əsrin əvvəllərində də olub, indi 
də var. Biz bir millətik, amma bir millətin  
ayrı ləhcələri də var. Bunu yalnız popu-
listlər iddia edə bilər ki, biz öz dilimizdən 
imtina edək və hansısa ləhcəni mənim-
səyək. 

 ə  taq ə ə i at z e ə
– Mənə elə gəlir ki, yaxınlaşırıq və nə 

qədər yaxınlaşsaq bir o qədər yaxşı olar. 
Mən birinci dəfə Türkiyəyə gedəndə bir 
nüsxə Azərbaycan kitabı görmədim ora-
da. Rusiyadan 3-cü dərəcəli romanlar 
tərcümə olunub satılırdı. Amma Azərbay-
candan nə Mirzə Fətəli,  nə Mirzə Cəlil, 
nə müasir ədəbiyyatımızdan heç kim yox 
idi. İndi tərcümələr olunub, sevindirici hal-
dır ki, proses inkişaf edir. Ortaq Türk ədə-
biyyat kitabında Mirzə Fətəli, Sabir, Mir-
zə Cəlil, Cavid və istedadlı müasirlərdən 
görmək istərdim.

 izi   ə ə i tla z a

– Təəssüf ki, çoxları Birinci və İkinci 
Fəxri xiyabanda uyuyur. Mənim ən yaşlı 
dostlarım Emin Sabitoğlu, Araz Dadaşza-
də idilər. Onlardan sonra ömürlük dostluq 

etdiklərimdən Yusif Səmədoğlu, Vaqif 
Səmədoğlu, Fikrət Qoca, Maqsud İbra-
himbəyov, Rüstəm İbrahimbəyov idilər.  

ox idi mənim dostlarım. Təəssüf ki, ək-
səriyyəti haqq dünyasına qovuşmuşlar.

 ə i at za ələ  ə  q  
ələ i  izi   ə e i i ə i
e i i tə ə ə i ə i

– midverici odur ki, bu həyatın bir 
qanunu var. Şübhəsiz ki, nəsillər dəyişir 
və ola bilməz ki, dəyişən  gələcək nəs-
lin içində istedadlı adamlar olmasın. Bu 
qeyri-mümkündür. Yəni var belə adamlar. 
Onlar daha da inkişaf edəcəklər. Boş qal-
mayacaq bu yerlər. Buna əminəm. Məyus 
edən tərəf odur ki, bu şöhrət ehtirası, tez 
tanınmaq azarı bəzən yaradıcılıqdan üs-
tün olur. Mənim üçün əsas o idi ki, imkan 
çərçivəsində yaza bilim və yazmışam. 
Bunun mənə şöhrət gətirəcəyi və ya gə-
tirməyəcəyi, inanın ki, heç vaxt məni dü-
şündürməyib. 

Mən cavanlarda da bunu görmək 
istəyirəm ki, deməyə sözü varsa, buyur-
sun. Bildiyini çatdıra bilmək üçün bütün 
gücünü sərf etsin, yazsın. Bunun qiyməti 
veriləcəkmi ? Əlbəttə, verilsə daha yaxşı 
olar. Verilməsə belə müəllifin özünə ən 
böyük təskinliyi bu olacaq ki, mən yaz-
dım, bacardım, ürəyimdən keçəni ərsəyə 
gətirdim. Cavanların bəzilərində bu var, 
bəzilərində isə yoxdur. Bizim nəslin də 
mühitində belə hallar var idi. Yəni istədi-
yim budur ki, yeni nəsil ədəbiyyatın özünə 
bağlı olsun, onun gətirdiyi dividentlərə 
yox. 

 iz    illi  z ə e i ə 
la a ə  ə a ət  ə i a la z
– Anladım ki, bəzən lazım olmayan 

işlərə daha çox vaxt ayırmışam. Bunu, 
təəssüf ki, insan gec başa düşür. Cavan-
lıqda adama elə gəlir ki, həyat sonsuzdur. 
Təsəvvür belə etmirsən ömrün sonunu. O 
gün yaxın dostum, yazıçımız Elçinlə keç-
miş günlər, düşüncələr barədə danışırdıq. 
Deyir,  biz vaxtilə təsəvvür etmirdik ki, sən 
85 yaşa çatacaqsan, mən də 80 yaşıma. 
Bizə elə gəlirdi ki, ən çox,  60 yaşayarıq. 
Allahın bir lütfüdür ki, bu yaşa gəlib çat-
mışıq. 

Nə isə eləmişik biz də. Yalandan de-
yim ki, heç bir şey etməmişəm? Gördü-
yüm işləri bilirəm, təbii ki, qürur duyuram. 
Amma düşünürəm ki, vaxt israfçılığı ol-
masaydı, daha böyük işlər görərdim. 

ələ ə al  
 a   “Xalq qəzeti”

 “Xalq qəzeti”nin kollektivi 
sevimli yazıçımız Anarı anadan 
olmasının 85 illiyi münasibətilə 
səmimi təbrik edir, çağdaş ədəbiy-
yatımızın liderinə uzun ömür, yeni 
yaradıcılıq uğurları arzulayır.

Səudiyyə Ərəbistanı Azərbaycanın dostudur
Xəbər verildiyi kimi, bu yaxınlarda bir qrup Azərbaycan jurnalisti Səudiyyə 

Ərəbistanında səfərdə olub, müxtəlif tədbirlərdə iştirak edib. Səfər zamanı iki ölkənin 
media qurumlarları və təmsilçiləri arasında əlaqələrin sistemli hal alması üçün razılıq 
əldə edilib.  İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv Dövlətlərin Jurnalistləri Assosiasiyasının 
sədri Fazil Abbasov qəzetimizə açıqlamasında bildirdi:

– Səudiyyə dövlətinin yaranması-
nın ildönümü münasibətilə təşkil olun-
muş silsilə tədbirlərdə, özəlliklə də ölkə 
jurnalistlərinin forumunda iştirak etmək 
üçün dəvət olunmuş dost ölkələrdən biri 
də Azərbaycan idi. Səudiyyə Ərəbistanı 
dövlətinin İnformasiya Nazirliyinin dəvəti, 
onun Bakıdakı fövqəladə və səlahiyyətli 
səfiri Həməd bin Abdullah bin Xudeyrin 
təşkilatçılığı ilə başda Mətbuat Şurası-
nın sədri Rəşad Məcid, səfirliyin Bakıda-
kı əməkdaşı Rasim Abdullayev olmaqla  
10 nəfərlik heyətlə Səudiyyə torpağının 
qonağı olduq. 

ox zəngin, maraqlı proqram təşkil 
olunmuşdu. Paytaxt Ər-Riyaddakı tarixi 
abidələri – milli muzey, qədim şəhər qala-
sı, milli kitabxana, Kral Abdulla tərəfindən 

salınmış şəhər içində şəhərcik olan möh-
təşəm biznes mərkəzi, dünyaca məşhur 
“Bulvar” istirahət mərkəzi ilə tanış olduq. 
Şəhərin küçələrində gəzərkən, ərəblərin 
ölkəmiz haqqında xoş sözlər söyləməsin-
dən qürur duyduq. 

Yubiley münasibətilə təqdim edilən, 
bədəvi ərəblər dönəmindən dövrümüzə-
dək Səudiyyə Ərəbistanının keçdiyi əf-
sanəvi yolu əks etdirən tamaşaya da 
baxdıq. Cahilliyə dövründə susuz səhra-
da yoxsul həyat sürmüş ərəblərin bu gün 
modern şəhərlər salıb, müasir binalarda 
yaşamasını əks etdirən tamaşanın sse-
narisi, rejissor işi, səs və işıq amilləri us-
talıqla icra olunmuşdu. 

İndi bu ölkədə duzlu okean suları-
nı şirinləşdirib borularla quru səhralarla 

vururlar. Şəhərlər yeniləşdirilir, bütün 
yaşayış məskənləri gecələr işığa qərq 
olur. Gəmilərlə xarici ölkələrdən torpaq 
daşınaraq səhrada parklar salınır. Səhra-
da əkilən taxıl ölkənin ehtiyacını ödəyir. 
Ölkədə böyük tikinti işləri aparılır. Yol ti-
kintisi, digər abadlıq işləri və kommunika-
siya yüksək səviyyədədir. 10–15 il öncə 
Səudiyyə Ərəbistanına səfərim zamanı 
gördüyüm Ciddə–Məkkə yolunun sağ və 
sol hissəsi quru səhra, daşlıq və təpələr-
dən ibarət idi. İndi isə həmin yerlərdə ya-
şayış və ticarət obyektləri tikilir, yaşıllıqlar 
salınır. 

la  e i i la   l ə ə zə
a a a a i ət ə  a a  azil 

əlli  lə i i  ə i ə ə i
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– Bunun da əsas səbəbi, onun Azər-
baycan torpaqlarını işğal etməsi, əsrin fa-

ciəsi olan Xocalı soyqırımını törətməsi və 
Azərbaycan müsəlmanlarına qarşı etdiyi 
təcavüzkarlıqlardır. Qoy oxucular özünü 
İslam dövləti adlandıran İranın və Səu-
diyyə Ərəbistanının bizə olan münasibə-
tinin fərqini bununla müqayisə etsinlər. 
Səudiyyə Ərəbistanında bizə göstərilən 
münasibət həm dövlət, həm də xalq sə-
viyyəsində yüksəkdir. Səudiyyə Ərəbis-

tanı Azərbaycanın dostudur, lakin onun 
düşməni ilə dost deyil.

Ölkəmizin tanınmasında kommunist 
dövlətinin liderlərindən olmuş ulu öndər 
Heydər Əliyevin ilk olaraq müqəddəs 
Məkkə şəhərini və burada yerləşən Kəbə 
evini ziyarət etməsi İslam dünyasında 
çox böyük rezonans doğurdu. Həmçinin, 
əvəzsiz dövlət başçısı, Müzəffər Ordu-
muzun Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin 
başçılığı ilə  44 gün davam edən  Qa-
rabağ savaşında qazandığımız qələbənin 
ölkəmizin tanınmasında çox güclü təsiri 
oldu. Qeyd edim ki, bu qələbə tək Azər-
baycanda deyil, son yüz ildə digər İslam 
ölkələrində “Səlib yürüşü” təşkil edənlər 
üzərində qələbə kimi də dəyərləndirilir. 

Sonda deyim ki, Səudiyyə Ərəbistanı 
da Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətin-
də prioritet ölkələrdən biridir. Tarix boyu 
ərəb dünyasında aparıcı qüvvə olmuş 
Qürreyşlərlə bizim ilkin İslam dönəmlərin-
dən şəxsi əlaqələrimiz olub. Bu münasi-
bətlər günümüzdə də davam edir.

az la  i a   
“Xalq qəzeti”

Anar–85  art eynəl al  aylar ünüdür

“Susuz həyat yoxdur” deyimini müasir dövrdə dünyanı bürümüş təbii fəlakətlər 
fonunda daha aydın dərk etmək olar. Bu gün – martın 14-ü Beynəlxalq Çaylar Günündə 
ekoloqların uca səslə bu mövzuda danışmaları, müxtəlif tədbirlər, aksiyalar vasitəsilə 
cəmiyyəti maarifləndirmələri təsadüfi deyil. Zəngin meşə ərazilərinə, su və təbii 
ehtiyatlara malik ölkəmiz üçün Beynəlxalq Hərəkat Günü kimi də qeyd edilən belə bir 
əlamətdar təqvim böyük əhəmiyyət daşıyır. 

Azərbaycanda Xəzər dənizi hövzə-
sinə aid olan çay şəbəkəsi 8 min 350-
dən çox çaydan ibarətdir ki, bunların da 
ikisinin uzunluğu 500 kilometrdən çoxdur. 
Əksər çayların uzunluğu isə 10 kilometr-
dən azdır. 

Yalnız Kür hövzəsinin çayları istisna 
olmaqla, digər qruplara aid çaylar sərbəst 

olaraq Xəzər dənizinə tökülür. aylarımız 
yağış, qar, buzlaq və yeraltı sularla qida-
lanır. Yüksək dağlıqdan başlayan, qar və 
buzlaqla qidalanan Qusarçay, Dəmirapa-
ran, Qudyalçay və s. kimi çaylar yazda 
və yayın əvvəllərində bol sulu olur. Orta 
dağlıqdan başlayan Lənkərançay, Ataçay 
yeraltı su, yağış və qismən qar suları, al-
çaq dağlıqdan başlayan Ceyrankeçməz, 
İncəçay ancaq yağış suları ilə qidalanır-
lar. Onlar azsulu olub yayda quruyurlar.

Ölkəmizdəki su ehtiyatlarının təqri-
bən 20 faizini işğaldan azad olunan əra-
zilər təşkil edir. 

Bölgənin ən gursulu çayları Araz ça-
yının qolları olan Bərgüşad və Həkəri he-
sab olunur. Öz başlanğıcını Bazarçay adı 
ilə Kəlbəcər rayonu ərazisindən götürən 
Bərgüşad çayı Ermənistan ərazisindən 

keçir və Qubadlıda Həkəri çayla birləşir, 
Zəngilanda Araz çayına tökülür. Bu çayın 
uzunluğu 158 kilometrdir. 

Laçın rayonu ərazisindən öz başlan-
ğıcını götürən Həkəri çayı isə Bərgüşad 
çayının qolu hesab edilir, uzunluğu 113 
kilometrdir. Zabux çayı Həkəri çayının ən 
böyük qoludur. 

Həkəri və Bərgüşad çaylarının üzə-
rində su anbarlarının tikilməsi ilə bağlı 
layihələr hazırlanması da xüsusi qeyd 
edilməlidir.  

Azərbaycanın işğaldan azad olun-
muş ərazilərində su hövzələrinin, atmos-
fer havasının çirklənməsi, biomüxtəlifliyin 
kəskin azalması, torpaqların eroziyaya 
uğraması və s. çatışmazlıqlar böyük eko-
loji problemlər yaradıb.  

Ölkəmizdə son illərdə ekoloji vəziyyə-
tin yaxşılaşdırılması istiqamətində atılan 
addımlar, həyata keçirilmiş layihələr ətraf 
mühitin komponentlərinin bərpasına öz 
töhfələrini verməkdədir. 

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

Su həyatdır, hər damlasının 
qədrini bilək!

azi   
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Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
tərəfindən respublikamızda istər daxi-
li, istərsə də transsərhəd çaylarda, 
mütəmadi olaraq monitorinqlər keçi-
rilir. Belə ki, daxili çaylarda keçirilən 
monitorinqlər ayda bir dəfə olmaqla 
bütün təbii su hövzələrimizi əhatə edir. 
Transsərhəd çaylarında isə ayın hər 
ongünlüyündə, yəni ayda 3 dəfə ol-
maqla təkrarlamaq intervalı ilə həyata 
keçirilir. 

Son dövrlərdə transsərhəd çayla-
rımızdan olan Oxçuçay mütəmadi ant-
ropogen təsirlərə məruz qalır. Azər-
baycan Oxçuçayın ekoloji böhranı və 
kritik vəziyyəti, onun ekosistemi üçün 
gözlənilən ekoloji risklər barədə mə-
lumatlandırma və çirklənmənin qarşı-
sının alınması məqsədilə beynəlxalq 
təşkilatlara müraciət edib.

Qonşu Ermənistan tərəfindən 
Azərbaycana daxil olan bu çay həmin 
ölkənin formalaşan mis-molibden sə-
nayesinin istehsalı nəticəsində forma-
laşan bütün növ sənaye suları, eyni 
zamanda çayətrafı fəaliyyət göstərən 
fermaların, həmçinin kənd təsərrüfatı 
sahələrinin tullantı sularının çirklən-
məsinə məruz qalır. Ölkəmizə daxil 
olduqdan sonra bu çayda aparılan 
monitorinqlər nəticəsində götürülmüş 
su nümunələrinin təhlili göstərir ki, ça-
yın tərkibindəki ağır metalların –mis, 
molibden, manqan, dəmir, sink, xrom 
və s. kimi ağır metalların miqdarının 
normadan dəfələrlə yüksək olması 
müşahidə olunur. Bu ekoloji terror ar-
tıq illərdir ki, davam edir.

Azərbaycanın işğaldan azad 
olunmuş ərazilərində keçirilən mo-
nitorinqlər ətraf mühitə təsirlərin qiy-

mətləndirilməsi və mövcud ekoloji və-
ziyyətin nəzarət altında saxlanılması 
məqsədilə aparılır. 

Bundan başqa, Xəzər dənizinə qo-
vuşan çaylarımızdan şimal bölgəsində 
Qudyalçayı çirklənməyə məruz qa-
lanlardan hesab etmək olar. Ətrafda 
yerləşən yaşayış evlərinin, kəndlərin, 
qəsəbələrin çirkab suları təəssüflər 
olsun ki, mərkəzləşdirilmiş kanalizasi-
ya şəbəkəsinin olmaması səbəbindən 
çaya axıdılır və çirkləndirilir. 

Sumqayıt şəhərində Sumqayıt-
çay bir çox sənaye müəssisələrinin 
ərazisindən keçir və həmin sənaye 
müəssisələrində formalaşan bütün 
növ sənaye, tullantı suları həm çayın, 
həm də Xəzər dənizinin çirklənməsinə 
səbəb olur. 

Cənub bölgəsində Lənkərançay, 
Girdəni kanalı, Kələdəhnə kollektoru 
qeyd etdiyim faktorlarla çirklənməyə 
məruz qalır ki, bu da Xəzər dənizinin 
su mühitinə mənfi təsir edir. 

Monitorinqlərin kompleks şəkil-
də təşkil olunmasını da xüsusi qeyd 
etməliyəm. Belə ki, proses zamanı 
atmosfer havasının keyfiyyət göstəri-
ciləri, eyni zamanda, həmin bölgədə 
radiasiya fonunun ölçülməsi işləri, tor-
pağın çirklənmə vəziyyətinin paralel 
olaraq öyrənilməsi həyata keçirilir. 

Ekspert rəyi

Xalq yazıçısı Anara Mətbuat Șurasının diplomu təqdim edildi
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq yazıçısı 

Anarın 85 yaşı tamam olur. Bu münasibətlə bir sıra media 
qurumlarının rəhbərləri – Azərbaycan Mətbuat Şurasının 
sədri Rəşad Məcid, “Xalq qəzeti”nin baş redaktoru Əflatun 
Amaşov, bayraqdar.info xəbər portalının baş redaktoru, 
MŞ-nin İdarə Heyətinin üzvü Azər Həsrət, aznews.az xəbər 
portalının baş redaktou Taleh Şahşuvarlı ədiblə görüşdülər. 

Görüşü giriş sözü ilə açan 
Mətbuat Şurasının sədri  
Rəşad Məcid yazıçı Anarın 
təkcə qələm nümayəndələri-
nin deyil, bütövlükdə cəmiy-
yətimizin dünyagörüşünün 
formalaşmasında mühüm rolu 
olduğundan bəhs edərək bil-
dirdi ki, ədəbiyyata, jurnalisti-
kaya müsbət münasibətin ya-
ranmasında onun böyük rolu 
olub. R.Məcid yazıçı Anarın 
yaradıcılığından bəhs edərək, 
xüsusilə son illərdə qələmə 
aldığı “Yaşamaq haqqı” trak-
tatının bədii dəyərini yüksək 
qiymətləndirdi.  

Sonra “Xalq qəzeti”nin baş 
redaktoru, Əməkdar jurnalist 
Əflatun Amaşov yazıçı Ana-
rın ziyalı etalonu olmasını, 

cəmiyyətimizin çatışmayan 
nöqtələrini öz əsərlərində, ya-
zılarında hər zaman diqqətdə 
saxladığını, milli şüurumuzun 
inkişafında onun xüsusi xid-
mətlərinin olduğunu, yazıçı 
Anarla hər bir azərbaycanlının 
fəxr etməli olduğunu vurğula-
dı.  

Əməkdar jurnalist Azər 
Həsrət bildirdi ki, yazıçı Anar 
ədəbiyyatımızın zirvəsində 
qərar tutan simalardandır. O, 
qeyd etdi ki,  Anarın təkcə 
“Dədə Qorqud” kinossenarisi 
ilə milli kimliyi ayaqda tutma-
sı, milli-ideoloji cəhətdən cə-
miyyətimizə öz tarixini, ədə-
biyyatımızı sevdirməsini heç 
kim unutmamalıdır. 

Daha sonra Xalq yazıçısı 

ingiz Abdullayev, jurnalist 
Taleh Şahsuvarlı fikirlərini 
bildirərək yazıçı Anarın fəa-
liyyətindən, yaradıcılıq uğur-
larından və müasir dövrün 
ədəbi-ictimai proseslərindən 
söhbət açdılar. 

Görüş əsnasında media 
qurumlarının rəhbərlərinə 
təşəkkürünü bildirən Xalq ya-
zıçısı Anar qeyd etdi ki, o həm 
də jurnalistdir, 19 il “Qobus-

tan” jurnalının redaktoru ol-
muşdur. Bundan əlavə, onun 
ilk daxil olduğu yaradıcı təşki-
latın da məhz urnalistlər İtti-
faqı olduğunu vurğuladı. 

Sonda yazıçıya 85 yaşının 
tamam olması münasibətilə 
Mətbuat Şurasının hazırladığı  
diplom təqdim edildi.  

“Xalq qəzeti”
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Fransa yenə də “fərqlənib”. Bu dəfə rəsmi Paris Korsika adasında 
fransız dilini rəsmi dövlət dili elan edib. Ermənistana böyük 
məhəbbət və qayğı göstərən, hər fürsətdə Azərbaycanı etnik 
qrupların hüquqlarına hörmətlə yanaşmağa çağıran Fransa 
rəhbərliyi öz vətəndaşlarına qarşı ayrı-seçkilik nümayiş etdirib. 
Fransanın bu qərarı nəinki Korsikada, hətta, bütün dünyada mənfi 
reaksiya doğurub. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının azlıqlar üzrə 
xüsusi məruzəçisi Fernand de Varennes Fransa Məhkəməsinin 
adadakı dövlət idarələrində Korsika dilinin istifadəsinin qanunsuz 
olduğuna dair qərarını pisləyib.  Ada sakinləri də mərkəzi 
hakimiyyəti korsikalıları xalq olaraq məhv etməyə cəhddə 
günahlandırırlar.

Fransanın etnik 
korsikalıları yox etmək 

siyasəti son həddə çatıb
Fransa Məhkəməsi Korsika ada-

sının dövlət müəssisələrində korsika 
dilindən istifadə olunmasını qadağan 
edib. Fransız hakimlər hesab edirlər 

ki, Korsika dilindən istifadə kons-
titusiyaya ziddir. Siyasi şərhçilərin 
sözlərinə görə, bu qərar Emmanuel 
Makron administrasiyasının Korsi-
kaya daha çox muxtariyyət verilməsi 
üçün yerli siyasətçilər ilə danışıqlar 
aparmasının nəticəsidir. Məlumat 
verilir ki, iddia adadakı mərkəzi hö-
kumətin ən yüksək vəzifəli şəxsi olan 
Korsika prefekti tərəfindən qaldırılıb. 
Qeyd edək ki, Y NESKO-nun mə-
dəniyyət agentliyi italyan dilinə bən-
zəyən və təxminən, 150 min insanın 
danışdığı Korsika dilini təhlükə altın-
da hesab edir. 

Mərkəzi hökumətin məlum qəra-
rı korsikalıların böyük narazılığına 
səbəb olub. Adada etirazların baş 
qaldırdığı bildirilir. Siyasi mütəxəs-
sislərin sözlərinə görə, Fransa insan 
haqları məsələsinə öz həqiqi, ikiüz-
lü münasibətini bir daha nümayiş 
etdirir. Bu, tipik ayrı-seçkilik və bey-
nəlxalq hüququn pozulması halıdır. 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının azlıq-
lar üzrə xüsusi məruzəçisi Fernand 
de Varennes Fransa Məhkəməsinin 
adadakı dövlət idarələrində korsika 
dilinin istifadəsinin qanunsuz oldu-
ğuna dair qərarını pisləyib: “Korsi-
kada yalnız fransız dilinin istifadə 
oluna biləcəyi qərarı ayrı-seçkilik və 
beynəlxalq hüququn pozulmasıdır. 

ünki ingilis dili, hətta, dövlət univer-
sitetlərində də tez-tez istifadə olunur, 
lakin Korsika dili qadağandır...”

Xatırladaq ki, bundan əvvəl 
Fransa Məhkəməsi adada dövlət 
qurumlarında Korsika dilinin istifa-
dəsinin qanunsuz olması barədə qə-
rar çıxarmışdı. Məhkəmə, həmçinin 
qeyd edib ki, “Korsika xalqı” anlayı-
şının mövcudluğu Fransa Konstitusi-
yasına ziddir. 

Korsika xüsusi koloritə malik, 
az öyrənilmiş bölgədir. Lakin onun 
füzunkar mənzərələrinin arxasında 
xalqın narazılığı gizlənir. 1970-ci illə-
rin ortalarından ada üçün daha böyük 
muxtariyyət axtaran korsikalı qruplar 
şiddətlə döyüşüb, Fransa işğalının 
simvolu sayılan polis məntəqələrini 
və inzibati binaları partladıblar. 2014-
cü ildə fəallar silahlarını yerə qoysa-
lar da, yerli əhalinin dil, mədəniyyət 
və kimliklərinə qarşı ayrı-seçkilikdən 
şikayətləndiyi üçün adada iğtişaşlar 
səngimir. Lakin onların tələblərinin 
heç biri, o cümlədən Korsika di-
linə rəsmi statusun verilməsi indiyə 
qədər Fransa hökuməti tərəfindən 
nəzərə alınmayıb. Əksinə, son qəra-
rı ilə rəsmi Paris etnik azlığın hüquq-
larını heçə saydığını göstərdi. 

1990-cı il Paris Xartiyasında “milli 
azlıqlara mənsub şəxslərin hüquq-
larına mumdünya İnsan Hüquqla-
rının bir hissəsi kimi tam riayət edil-

məlidir” deyildiyi halda, korsikalıların 
ictimai həyatda əsas azadlıqları hə-
yata keçirməsi çətindir. ünki Fransa 
hökuməti, demək olar ki, həmişə ada 

sakinlərinin istəklərinə kobud güclə 
cavab verir. Bu, gərginliyin və zorakı-
lığın artmasına səbəb olur. Sonuncu 
dəfə belə hadisələr 2022-ci ilin mar-
tında baş verib. Tənqidçilər tez-tez 
etirazçıların qeyri-qanuni saxlanma-
sına və Fransa hakimiyyətinin həb-
sxanalarda fiziki güc tətbiqinə, öldü-
rülməsinə və şikəst edilməsinə işarə 
edirlər. Adanın yerli sakinlərinin izti-
rabları 2022-ci il dekabrın sonunda 
azərbaycanlı deputatların Fransanı 
korsikalıların hüquqlarını dəfələrlə 
pozduğuna görə qınayanda bir daha 
qeyd olunub. 

Politoloqlar bildirirlər ki, Korsika-
nın müstəqilliyi uğrunda yüksələn 
azadlıq hərəkatı 300 min nəfərlik ada-
da Parisin mədəni və siyasi hökm- 
ranlığına qarşı yönəlib. Korsika iki 
əsrdən çox fransızlar tərəfindən 
idarə olunsa da, heç də fransız oldu-
ğunu hiss etmir. Korsikalıların italyan 
mədəniyyəti ilə əlaqəli öz dilləri var. 
Korsikalı siyasətçi, “Azad Korsika” 
partiyasının lideri an-Gi Talamoni 
deyir ki, adanın Fransaya mənsub 
olunması barədə tarix boyu rəsmi 
Parisin da xalqına qarşı ilhaqçı və 
imperiya mahiyyətli siyasət yürüdüb. 
İndiki şəraitdə belə, fransız imperi-
alizmi heç yana getməyib. İstənilən 
vicdanlı filoloq və ya etnoqraf deyə-
cək ki, korsikalılar fransız deyillər. 
an-Gi Talamoninin sözlərinə görə, 

burada nəyisə sübut etməyə ça-
lışmaq əbəsdir: “Siyasi xətt var, o, 
Fransa imperiyası və respublikası 
tarixində eyni-imperiya mahiyyətli 
olub. Bu siyasi xətt tanınmış korsi-
kalıları böyük fransızlar qismində 
birləşdirdi. Bonapartın nümunəsi 
hamıya məlumdur. Lakin bu xətt bi-
zim xalqı birləşdirmədi, onu adətlə-
rindən, ənənələrindən və dilindən 
məhrum etdi”.

Fransa beynəlxalq konvensiya-
ları pozaraq, korsikalıların hüquqla-
rını məhdudlaşdırır, onlara ana di-
lində danışmağı belə qadağan edir. 
Parisin bu qədər anti-demokratik 
davranışından fərqli olaraq, Azər-
baycanın öz ərazisində yaşayan 
bütün xalqlara münasibəti eynidir. 
Onların mədəni hüquqlarına, ana 
dilində danışmaq hüququna hörmət 
edir. Buna görə də, birmənalı şəkildə 
demək olar ki, Fransa etnik qrupların 
hüquqlarının təmin edilməsi məsələ-
sində Azərbaycanin təcrübəsini öy-
rənməlidir. Xaricdəki separatçıları 
hərtərəfli dəstəkləyən Paris titulsuz 
etnik qrupa mənsub vətəndaşlarının 
problemlərinə biganə yanaşır. Necə 
deyərlər, özünə rəva görmədiyini 
başqasına tövsiyə edir.

S.ELA ,  alq qəzeti

İran və öküzsayağı konservasiya
Tehranın qırıcı təyyarə “şousu” və  
erməni təəssübkeşliyinə sözardı

Ruslarda məsəl var, tərcüməsi 
təxminən belədir: öküzlük öküzü 
konservasiya olunmaq aqibətindən 
qorumur. İranın qırıcı təyyarə “şousu” 
da, obrazlı desək, öküzlükdür. Əlbəttə, 
ipə-sapa yatmamaq bu heyvanı 
kanservə çevrilmə perspektivindən 
sığortalamır. Əmmaməli öküzlərin 
bunu düşünməsi mütləqdir. Hərçənd, 
adı üstündədir – öküz necə düşünürsə 
– düşünsün elə öküz olaraq qalır.

İrana məxsus hərbi təyyarənin 
Azərbaycanla sərhəddəki manevrləri, 
heç şübhəsiz, Bakıya mesajdır. Hesab 
edirik ki, Azərbaycanın Müdafiə Nazir-
liyinin və Xarici İşlər Nazirliyinin yay-
dığı birgə bəyanatda bu mesajın anla-
şıldığına dair fikirlər var. Nəzərə alaq 
ki, qırıcı təyyarənin iki ölkə arasındakı 
dövlət sərhədindən 3-5 km məsafədə, 
bəzi hallarda isə sərhədin tam üstü ilə 
uçduğunun vurğulandığı sənəddə bu 
halın beynəlxalq qaydalara zidd olduğu, 
eyni zamanda, münasibətləri daha da 
gərginləşdirməyə xidmət etdiyi əksini 
tapmaqla yanaşı, kifayət qədər konkret 
ifadə də var: “...işğaldan azad edilmiş 
Azərbaycan ərazilərinin yaxınlığında 
yarım saatdan çox müddət ərzində hər-
bi təyyarənin uçuşu Azərbaycana qarşı 
təxribat və qeyri-dost davranışdır”. 

Qeyd edək ki, 2020-ci il oktyabrın 
22-də Zəngilanın Ağbənd qəsəbəsi-
nin azad edilməsi ilə Azərbaycanın və 
İranın 132 kilometrlik dövlət sərhədi 
tam nəzarətə götürülmüşdü. Prezident 
İlham Əliyev həmin gün özünün rəsmi 
T itter səhifəsində paylaşım etmiş və 
bu münasibətlə Azərbaycan və İran 
xalqını təbrik etmişdi. Deməli, hazırda, 
bir qədər əvvəl diqqət yetirdiyimiz sitat-
dakı “işğaldan azad edilmiş Azərbaycan 
əraziləri” fikri heç də təsadüfi deyil. Belə 
nəticəyə gəlirik ki, ölkəmiz Tehranı iş-
ğalçı olmamağa, 30 il müddətində tor-
paqlarımıza qəsb etmiş Ermənistanın 
yerini tutmamağa çağırır. Bu fikir İrana 
“təyyarə şousunun” yetərincə dərk edil-
məsi mesajının verilməsidir. Bəli, molla 
rejimi özünün erməni təəssübünü bir 
daha ortaya qoyur. Bir növ, Ermənis-
tan yoxdur, biz varıq, – demək istəyir. 
Əlbəttə, belə bir eyhamda olan ölkəni 
hərəkətləri qeyri-dost davranış kimi qiy-
mətləndirilməlidir və qiymətləndirilir də. 

* * *
İranın konkret olaraq məhz indi 

Azərbaycana əzələ nümayişi nə ilə bağ-
lıdır? Suala cavab verməzdən öncə bil-
dirək ki, bu il fevralın 8-də Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı növbəti dəfə hərbi 
təxribat həyata keçirməyi planlaşdırdı-
ğına dair məlumatlar yayılmışdı. Planın 
hazırlanması və həyata keçirilməsində 
İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu-

nun SEPAH  30 hərbçisindən ibarət 
təxribat qrupunun iştirak edəcəyi bildi-
rilmişdi. Trend İnformasiya Agentliyinə 
diplomatik mənbələrdən daxil olan mə-
lumatda o da deyilmişdi ki, SEPAH-ın 
əsasən etnik azərbaycanlılardan təşkil 
olunmuş və xüsusi təlim keçmiş diver-
siya qrupu Ermənistan-Azərbaycan sər-
hədinin bilavasitə yaxınlığında, Sünik 
rayonunda yerləşdirilir və burada Er-
mənistan Müdafiə Nazirliyinin kəşfiyyat 
idarəsi və Milli Təhlükəsizlik Xidməti ilə 
hazırlıq işləri aparır. Əməliyyat qrupu-
nun rəhbəri adı Azərbaycan hökumə-
tinə məlum olan SEPAH generalıdır. Bu 
şəxs uzun müddət Suriyada hərbi əmə-
liyyatların, təxribat və terror planlarının 
hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə 
rəhbərlik edib.

Daxil olan məlumatda o da bildiril-
mişdi ki, təxribat qrupu Laçın və Qubadlı 
rayonları istiqamətində ardıcıl iki hücum 
təşkil etməyi planlaşdırır. Azərbaycan 
Ordusunun postlarından birinə ilk hü-
cumu “düşmənin canlı qüvvəsini məhv 
etmək” vəzifəsi daşıyan Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin formasında olan bir 
qrup hərbçi həyata keçirməli imiş. Azər-
baycan Ordusunun əsgərləri formasın-
da olan ikinci qrup isə erməni postla-
rından birinə hücuma keçərək, oradakı 
bütün əsgərləri məhv edəcəkmiş. Eyni 
zamanda, erməni əsgərlərinin öldürül-
məsi səhnələri, eləcə də Azərbaycan di-
lində danışıq videosu çəkiləcəkmiş. Bu 
təxribatlara cavab olaraq Ermənistanın 
Sünik rayonu ərazisinə SEPAH-ın əlavə 
bölmələri cəlb olunmalı və Azərbaycan 
Ordusunun post və mövqelərinə hü-
cumlar həyata keçirilməli imiş.

* * *
Deməli, verdiyimiz suala cavab da 

məlumdur. Diqqət yetirək: Ermənistan 
son vaxtlar Azərbaycana qarşı xüsusilə 
fəallaşmaqdadır. İrəvan hərəkətləri ilə 
sülh istəmədiyini sübut edir, öhdəliklə-
rini yerinə yetirməyərək, Bakının səbr 
kasasını daşırır. 

İndiki durumda görünən mənzərə 
budur ki, Azərbaycan dövləti öz qanuni 
ərazilərində hüquqi hakimiyyətini bərpa 
etmək naminə anti-terror əməliyyatına 
başlamalıdır. Şübhəsiz, bu, Ermənista-
nı da aktiv hərbi əməliyyatların iştirak-
çısına çevirəcəkdir. İran isə ötən ildən 
Ermənistanın ərazi bütövlüyünün özü 
üçün “qırmızı xətt” olduğunu bəyan et-
mişdi. 

İndi isə Tehran İrəvanın anti-Azər-
baycan hərəkətlərinin qarşı tərəfin, yəni 
Bakının kəskin reaksiyasını doğuraca-
ğı qənaətindədir. Buna görə müharibə 
perspektivi üçün, belə demək müm-
künsə, öz tərəfini müəyyənləşdirdiyi-
ni ortaya qoyur. Bu dəfə daha konkret 
şəkildə. Mesaj aydındır – Ermənistana 
qarşı sərt hərəkətlər İranın da adekvat 
addımlarını doğuracaqdır. Qırıcı təy-
yarənin ölkəmizin sərhədlərində peyda 
olmasının anlamı bu idi. 

Nəzərə alaq ki, Tehranın siyasi da-
irələrində, hətta, Qarabağdakı separat-
çı rejimin mövcudluğunun İranın dövlət 
maraqları baxımından vacibliyinə dair fi-
kir və düşüncələr çox yayılıb. Məsələyə 
bu nöqteyi-nəzərdən yanaşsaq, Er-
mənistanın 44 günlük müharibədəki 
rüsvayçı məğlubiyyətinin İİR üçün fə-
lakət məntiqini qabardan elmi-tədqiqat 
mərkəzləri, siyasi şərhçilər və analitiklər 
də yetərincədir. Görünür, molla rejimi 
elə buna görə Qarabağdakı separaçılı-
ğın tam aradan qaldırılmasına yönələn 
hərəkətlərə münasibətdə əzələ nümayi-
şi göstərməkdədir.

Heç şübhəsiz, molla rejiminin bu sa-
yaq erməni təəssübkeşliyi Azərbaycanı 
tutduğu yoldan döndərə bilməyəcəkdir. 
Ölkəmiz Prezident İlham Əliyevin qətiy-
yəti və iradəsi ilə başladığımız işi uğurla 
başa çatdıracaqdır. Öküz xislətli molla-
lar isə qeyri-adekvat addımları, əzələ 
nümayişləri ilə, özlərinin konservasiya 
olunmaq perspektivlərini yaxınlaşdır-
maqdadırlar. 

. ST M , alq qəzeti

Ermənistan hakimiyyəti parlament 
terrorçusunu əfv etməyə hazırlaşır
Bu qanlı olay olmasaydı...

Ermənistan hakimiyyəti ölkədə 1999-cu il oktyabrın 
27-də baş vermiş parlament terrorunda təqsirli bilinərək 
azadlıqdan məhrum edilmiş Karen Hunanyanı əfv etməyə 
hazırlaşır. Bunu “Ayeli” (“Güzgü”) mətbuat klubunun 
rəhbəri Anjela Tovmasyan deyib.

A.Tovmosyan bildirib ki, 
1999-cu ildə parlamentin de-
putatı olmuş bir neçə şəxs 
Ermənistanın Ədliyyə Nazirli-
yinə məsələ ilə bağlı məktub 
ünvanlayıb. Məktubda hələ-
lik söhbətin K.Hunanyandan 
getdiyi bildirilir. Amma ola 
bilsin ki, Karenin iş ortağı Na-
iri Hunanyan da sonra əfvə 
düşsün. 

Xatırladaq ki, 1999-cu 
il oktyabrın 27-də Nairi Hu-
nanyan və onunla əlbir olan 
bir neçə şəxs qardaşı Ka-
ren Hunanyan, dayısı Vram 
Qalstyan, həmçinin Derenik 
Becanyan, Edik Qriqoryan 
və Aşot Knyazyan  Ermənis-
tan parlamentinə daxil olaraq 
baş nazir Vazgen Sarkisyanı 
güllələyiblər. Onlar, həmçi-
nin, Milli Assambleyanın spi-
keri Karen Dəmirçyanı, sədr 
müavinləri Yuri Baxşyanı və 
Ruben Miroyanı, əməliyyat 
məsələləri üzrə nazir Leo-
nard Petrosyanı, deputatlar 
Armenak Armenakyanı, Hen-
rix Abramyanı və Mikayel Ko-
tanyanı qətlə yetiriblər.

Qeyd edək ki, qətlə yeti-

rilənlərdən baş nazir Sarkis-
yan və spiker Dəmirçyanın 
islahata meyilli koalisiyası 
həmin ilin mayında keçirilən 
parlament seçkilərini səs çox-
luğu ilə qazanmış və praktiki 
olaraq 1998-ci ildə  prezident 
postuna yiyələnmiş Robert 
Koçaryanı siyasi səhnədən 
kənarlaşdırdılar. Onların fiziki 
cəhətdən məhvi isə ölkənin 
siyasi mənzərəsində ciddi də-
yişikliklərə səbəb oldu. 

Hadisənin şahidi olmuş 
jurnalistlərin dediyinə görə, 
silahlılar baş nazir Sarkisya-
na tərəf gedərək “yetərincə 
qanımızı içdin” deyə qışqıran-
da, Sarkisyan sakitcə cavab 
vermişdi: “Hər şey sizin və 
uşaqlarınızın gələcəyi üçün 
edilir” – deyə dillənmişdi. Bu, 
onun son sözləri olmuşdu.

İstintaq Köçəryanı Hu-
nanyanın silahlı qrupu ilə 
əlaqələndirən heç bir əhəmiy-
yətli dəlil tapmasa da, bir çox 
erməni siyasətçi və təhlilçi 
hesab edir ki, V.Sarkisyanın 
və digər aparıcı siyasətçilə-
rin qətlinin arxasında prezi-
dent Robert Köçəryan və Milli 

Təhlükəsizlik naziri Serj Sar-
kisyan sonradan prezident 
oldu  durur. 

Onu da bildirək ki, Er-
mənistanın ilk prezidenti Le-
von Ter-Petrosyan dəfələrlə  
R.Köçəryanı və S.Sarkisyanı, 
bu şəxslərin cinayətkar-o-
liqarxik sistemini parlament 
hücumunda ittiham edib. 
2008-ci il prezident seçkiləri 
ərəfəsində o, açıq şəkildə bil-
dirmişdi ki, “əgər fevralın 19-
da Serj Sarkisyana səs ver-
səniz, Nairi Hunanyana səs 
verəcəksiniz. Serj Sarkisyanı 
seçənlər Karen Dəmirçyan və 
Vazgen Sarkisyanın ruhlarını 
alçaldacaqdır”.

2009-cu ildə Ter-Petrosya-
nın rəhbərlik etdiyi Erməni Milli 
Konqresi parlament terroru-
nun 10-cu ildönümü ilə əlaqə-
dar açıqlamasında Köçəryanı 
və Sarkisyanı bir daha sözü-
gedən terrorda günahlandırdı. 
Qurumun açıqlamasında deyi-

lirdi: “27 oktyabr terror yolu ilə 
iqtidarın zorla ələ keçirilməsi 
idi. Bununla da terrorizm re-
jimin iqtidara yapışmaq və 
özünü göstərmək üçün əsas 
vasitəsinə çevrildi”. 

Bir məqamı da xatırladaq 
ki, 2005-ci il aprel ayının son-
larında Rusiyanın sabiq məxfi 
xidmət agenti Aleksandr Lit-
vinenko Azərbaycan qəzeti 
olan “Realni Azerbaijan”a 
müsahibəsində Rusiya Silahlı 
Qüvvələri Baş Qərargahının 
Baş Kəşfiyyat İdarəsini Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsini həll 
edəcək sülh prosesini təxirə 
salmaq üçün Ermənistan par-
lamentində terror aktını təşkil 
etməkdə suçladı. 2013-cü ilin 
mart ayında isə Vazgen Sar-
kisyanın kiçik qardaşı Aram 
Sarkisyan da R.Köçəryan və 
S.Sarkisyanı məlum qanlı 
olayda təqsirli bildi. 

.AMİ
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İki müharibənin döyüșçüsü
Mirzə Musa oğlu Axundovun adı İkinci 
Qarabağ müharibəsində öz qanı ilə 
tarix yazan  Azərbaycanın igid oğulları 
sırasında iftixarla çəkilir.

Ömrünün 36-cı ilində Vətən torpa-
ğı uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucalan, 
böyük bir xalqın qürur yerinə çevrilən 
igid Mirzə Lənkəran rayonunun Gə-
giran kəndində anadan olmuşdu. O, 
halallıqla gün-güzəran keçirən, doğma 
yurduna bağli nəcib, xeyirxah insanlar-
dan görüb-götürməklə yetkinlik yaşına 
çatır.  

1991-ci ildə el-oba yığışıb Mirzəni 
ordu sıralarına yola salır. Canından 
çox sevdiyi Vətəninə ləyaqətlə xidmət 
edir. Mərdlik, qəhrəmanlıq göstərərək 
dəfələrlə erməni dığaların Qarabağ 
torpaqlarını ələ keçirmək  niyyətini 
ürəklərində qoyur. Yurdsevərliyi, Vətən 
torpağına əsl oğul məhəbbəti, dostlu-
ğa sədaqəti Mirzənin xətrini komandir-
lərin, əsgərlərin yanında həmişə əziz 
edir. Beləcə, o, hərbi xidmətini nöqsan-
sız, alnıaçıq başa vurur.

Köksündə hədsiz dərəcədə vətən-
sevər bir ürək çırpınan Mirzə əsgər-
likdən sonra halal zəhmətdən yapışır. 
Özünə yaxşı həyat qurmaqla bərabər, 
cəmiyyətə layiqli vətəndaş olmağa, in-
sanların işinə yarımağa səy göstərir. 
Və yaxşı əməlləri onu gözlərdə işığa, 
baxışlarda sevincə döndərir. ox keç-
mir, ürəyində qövr edən düşmənə nifrət 
hissi    Mirzəni yenidən hərbiyə çəkir. 
2004-cü ildə Azərbaycan Silahlı Qüv- 
vələrinin Zığ qəsəbəsində yerləşən 
“N” saylı hərbi hissəsində müddətdən 
artıq xidmətə başlayır. Əsas amalı da 
Vətəninin şərəfini uca tutmaq,  müba-
rizliklə dığalara qalib gəlib Azərbayca-
nın əzəli  torpaqlarını  azad etmək olur. 
Ağdamda, Tərtərdə xidməti zamanı 
erməni vandalların törətmək istədiyi fa-
ciələrinin qarşısını alır. 2016-cı ilin Ap-
rel döyüşlərində isə göstərdiyi  hünər, 
düşmənə vurduğu zərbələr bir daha 

Mirzənin necə yurdsevər,  torpağa bağ-
lı bir oğul olduğunu göstərir. İgid əsgər 
kimi ölüm-dirim anlarında Vətəni qoru-
mağı da bacarır.  Həmişə də halal tor-
paq naminə  son döyüşə atılmaq  üçün 
məqam gözləyir.  

Azərbaycan Ordusunun Hərbi Də-
niz Qüvvələrinin miçmanı Mirzə Axun-
dov 44 gün davam edən, şanlı zəfəri-
mizlə başa çatan Vətən müharibəsində 
erməni cəlladlardan qisasını ala bilir. 
Müharibə başlanan andan kamil bir 
hərbçi kimi döyüşə atılır. Mirzə 30 ilə 
yaxın düşmən tapdağına dönən ulu 
yurd yerimiz Qarabağın bir çox yük-
səkliklərinin və yaşayış məntəqələri-
nin alınmasında fədakarlıq göstərir. 
Düşmənin texnikasını, canlı qüvvəsini 
məhv edir.       Oktyabr ayının 2-də Ta-
lış istiqamətində gedən ağır döyüşlər-
də qəhrəmancasına şəhid olur. Şərəfli 
ölüm Vətənin qalib şəhidinə milyonla-
rın ürəyində əzəmətli abidə ucaldır.

Müqəddəs amalla vətənləşən Mirzə 
Axundov ölümündən sonra Suqovuşa-
nın, Laçının azadlığına görə və “Vətən 
uğrunda” medallarına layiq görülüb.

ə ə    
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Sumqayıtın Vətən müharibəsi şəhidləri

2020-ci ilin 27 sentyabrından başlanan və 44 gün davam edən Vətən 
müharibəsində Sumqayıt şəhəri də neçə-neçə oğlunu şəhid verib.

Sumqayıtın Vətən müharibəsində 
qurban verdiyi gənclər Mahir Muxtar 
oğlu Xələfli və Tərlan Rövşad oğlu 
Rzayev ilk şəhidlərdən sayılır.

Mahir Xələflinin ata-babası Qubadlı 
rayonunun Qiyaslı kəndindəndir. Özü 
isə 2001-ci ildə Sumqayıtda dünyaya 
gəlib. Hələ kiçik yaşlarından hər kəsin 
sevimlisi olan, qorxmaz, vətənpərvər 
Mahirin hərbi sahəyə böyük marağı 
olub. İyulun 9-da həqiqi hərbi xidmətə 
yolanıb və Gəncə şəhərində N saylı 
hərbi hissədə xidmətə başlayıb. Sonra 
Daşkəsəndə yerləşən hərbi hissələr-
dən birində hərbi xidmətini davam et-
dirib. 27 sentyabr ikinci Qarabağ mü-

haribəsi başlanan günü Mahir Xələfli 
döyüşlərə qatılır və Kəlbəcər rayonu is-
tiqamətində, Murovdağ uğrunda gedən 
döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb.

Dövlət başçısının sərəncamları ilə 
Mahir Xələfli ölümündən sonra “Vətən 
uğrunda”, “Hərbi xidmətlərə görə” və 
“Kəlbəcərin azad olunmasına görə” 
medallarına layiq görülüb. 

Mahir subay idi, qönçə-qönçə ar-
zuları vardı. Amma Vətən eşqini hər 
şeydən üstün tutaraq döyüşlərə atıldı 
və şəhadətə ucaldı. İlk sevgisi ilə bə-
rabər, arzularını da özü ilə cənnətə 
apardı. Atasının dedikləri: “Sentyabrın 
25-i gecə mənə zəng elədi, dedi “hər 

şey yaxşıdır, mənə görə narahat ol-
mayın, darıxmayın, mən darıxmıram”. 
Sentyabrın 27-si, saat 9-da məlumat 
gəldi ki, Mahir yaralanıb. Hərbi hissəyə 
getdik və bizə Şəhid olması xəbəri ve-
rildi... 

Vətən müharibəsinin  ən erkən şə-
hidlərindən biri də əsgər Tərlan Rza-
yevdir.

Tərlan Rzayev 2001-ci ildə Sumqa-
yıtda anadan olub. Orta təhsilini bu 
şəhərdəki 27 nömrəli orta məktəbdə 
alıb. 18 yaşı tamam olanda hərbi xid-
mətə yollanıb. Sentyabrın 27-də müha-
ribə başlayan gün 1 il 3 ay idi ki, hər-
bi xidmət edirdi. Ali Baş Komandanın 
hücum əmrindən dərhal sonra əsgər 
yoldaşları ilə irəliyə atılıb. Füzulinin 4 
kəndinin alınması uğrunda döyüşüblər. 
Əsgər yoldaşları mühasirəyə düşüb. İki 
saatlıq mühasirədən sonra Tərlangilə 
səddi yarmaq əmri verilib. Mühasirəni 
yarıb yoldaşlarını oradan çıxarıb. Elə 
bu vaxt ermənilər top atıblar, mərmisi 
Tərlana tuş gəlib və bunun da nəticə-
sində o, şəhid olub. 

Anası Simnarə xanım heç onun 
döyüşlərə qatıldığını bilməyib. Atası 
Rövşad kişi deyir: “Əsgərlikdən sonra 
gəlib kompüter üzrə oxumaq, sonra da 
yenidən hərbi sahəyə qayıtmaq istəyir-
di. Ancaq qismət olmadı, şəhidlik ya-
zıldı alnına. Allah bütün şəhidlərimizə 
rəhmət eləsin, qazilərimizə də şəfa 
versin ”  

Son damla  qanını belə Vətəndən 
əsirgəməyən Tərlan Rzayev ölümün-
dən sonra   “Vətən uğrunda” və “ Füzu-
linin azad olunmasına görə” medalları 
ilə təltif edilib. O da məzarıstanda ilk 
şəhid Mahir Xələfli ilə yanaşı uyuyur.  

  “Xalq qəzeti”

Qalib kimi șəhid oldular
Vətən müharibəsində igidliklə həlak olmuş iki şəhidin ailəsi öz əbədiyyət 
yolçularının doğum gününü qeyd etdilər. Bir qədər həzin, kövrək duyğularla, 
amma həm də qürur hissi ilə, fəxrlə. Çünki həmin igidlər az yaşasalar 
da, ailələrinin, el-obalarının, millətlərinin adına şərəf gətiriblər, ölməzlik 
qazanıblar. Həyat və döyüş yolları da, demək olar ki, eynidir. 

Tankçı baş gizir Vahid Abbas oğlu 
Alıyev 1989-cu ildə Daşkəsəndə do-
ğulub. Anası onun boyunu sevə-sevə 
böyütmüşdü ki, yurda düşmən çəpəri 
olsun, zamanı gələndə el-obasını qo-
rusun. 

Əsgərliyi 2007-ci ildə cəbhə bölgə-
sindəki hərbi hissələrdən birində keçib. 
Sonra  yenidən orduya qayıdıb, gizirlik 
kursunu bitirib və xidmətə göndərilib. 
Komandirlərin bütün  əmrlərinə məsu-
liyyətlə yanaşıb, təlimlərdə fəal iştirak 
edib, bilik və bacarığını gənc əsgərlərə 
böyük həvəslə öyrədib. Bilib ki, qisasın 
alınacağı, torpaqlarımızın işğaldan tə-
mizlənəcəyi gün tezliklə gələcək.    

İkinci Qarabağ müharibəsi başla-
nanda Vahid iki oğul balasını həyat 
yoldaşı Sona xanıma tapşıraraq dö-
yüşlərə yollanıb. “Dəmir at”ının çevik 
cövlanları ilə hücum tapşırıqlarının öh-
dəsindən məharətlə gəlib. Müharibə-
nin dördüncü günü Vahidin evə telefon 
zənglərinin arası kəsilib. Sentyabrın 
30-da onun ailəsinin qapısını  ölüm 
xəbəri döyüb. Məlum olub ki, Füzuli 
rayonunun Qaraxanbəyli kəndi uğrun-
da gedən savaşda şəhidlik zirvəsinə 
ucalıb. 

Hücum əmri veriləndə o, düşmənin 
müdafiə xəttini yaran ilk cəsur döyüşçü 
olub. Tankçılar heyəti ilə qarşıdakı yük-
səklikləri atəşə tutaraq düşmənə göz 
açmağa imkan verməyib. Son mərmi-
si və son nəfəsinədək döyüşüb. İgid 
tankçı “Azərbaycan Bayrağı” ordeni və 
medallarla təltif edilib.

...İbrahim Etibar oğlu İbrahimov Va-
hiddən üç il sonra, onunla eyni gündə 
Naxçıvan şəhərində anadan olub.18 
yaşında həqiqi hərbi xidmətə yollanıb 
və  Əlahiddə mumqoşun Ordusunun 
“N” saylı hərbi hissəsində olub. Sonra 
ailə həyatı qurub. 2020-ci ildə yenidən 
ordu sıralarına qayıdıb. 18 oktyabr-
da Xüsusi Təyinatlı Qoşunların əsgəri 
kimi Qarabağda aparılan hərbi əmə-
liyyatlara qatılıb.   Cəbrayıl, Zəngilan, 
Füzuli və Xocavənd uğrunda döyüşlər-
də daim öndə gedib, igidlik nümunələri 
göstərib. 

İbrahim digər silahdaşları ilə Suqo-
vuşan istiqamətində gedən döyüşlərdə 
şəhid  komandirinin cənazəsini neyt-
ral zonadan çıxarmaq üçün düşmən 
üzərinə əks-hücuma keçərkən qəhrə-
mancasına şəhid olub. Dörd gün sonra 
doğma yurdu  Naxçıvanda dəfn edilib. 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 
təmin edilməsi uğrunda döyüş əmə-
liyyatlarında fərqləndiyi və hərbi hissə 
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icra-
sı zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə 
yetirdiyi üçün Prezident İlham Əliyevin 
2020-ci il 15 dekabr tarixli sərəncamı-
na əsasən, İbrahim İbrahimov ölümün-
dən sonra “Vətən uğrunda” və on gün 
sonrakı növbəti sərəncamla “Xocavən-
din azad olunmasına görə” medalları 
ilə təltif edilib. 

Manya Səxavətqızının müəllifli-
yi ilə hazırlanaraq çap edilmiş “Vətən 
fədailəri – Naxçıvan şəhidləri” kitabın-
da onun da haqqında təsirli sətirlər 
yer alıb. Bu yaxınlarda isə Naxçıvan 
Dövlət niversitetinin İdman Komplek-
sində şəhər ümumtəhsil məktəblərinin 
komandaları arasında şəhid İbrahim 
İbrahimovun xatirəsinə həsr olunmuş 
baskebol birinciliyi keçirilib. Bütün bun-
lar hər kəsə nikbinlik aşılasa da, əzizlə-
ri onun adı ilə fəxr etsələr də, özündən 
sonra övlad yadigarının qalmamasına 
təəsüflənirlər.

Bəli, Vahidlə İbrahim eyni gündə 
cismən anadan olublar. Amma hər iki-
sinin şəhidlik zirvəsinə ucaldıqları gün 
onların yeni doğum tarixi sayılır. Bu, 
heç bir təqvimə və şəhadətnaməyə 
sığmayan əbədi bir tarixdir.

li X    
“Xalq qəzeti”

Milyonların vətən nisgilinə son qoyan oğullarımızdan biri yevlaxlı Toğrul 
Məmməd oğlu Bərxudarovdur. Yaxından tanıyıram bu ailəni. 33 yaşı vardı 
Toğrulun. 2001-ci ildə Yevlax şəhər 9 saylı tam orta məktəbi bitirərək təhsilini 
Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseydə davam etdirmişdir. Rəhmətlik atası 
çox istəyirmiş ki, Toğrul hərbçi olsun, general olsun. O da atasının arzusunu 
həyata keçirmək üçün ömrünü qürurla hərb sənətinə həsr etmişdir. 2008-
ci ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini motoatıcı ixtisası 
üzrə bitirərək, elə həmin il Təlim-Tədris Mərkəzinə daxil olmuş və 2009-cu ildə 
buranı müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur. 

Bu sənətə sevdalanan gənc Toğrul 
2013-cü ilə qədər N  saylı hərbi his-
sədə, həmin ildən 2017-ci ilədək Hey-
dər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi 
Məktəbində motoatıcı taqım komandi-
ri, sonra bölük üzrə komandir-müəllim, 
başqa hərbi hissədə tabor komandiri-
nin müavini, həmin hərbi hissədə tabo-
run qərargah rəisi vəzifələrində xidmət 
etmişdir. 

Hər şey Bir canım var, o da vətə-
nimə qurban olsun  deyimilə başla-
yıb. Müharibənin ilk günündən ən ağır 
əməliyyatlara atılıb. Döyüş yoldaşları 
danışır ki, əsgərləri ruhlandırmaq üçün 
tankın üstündə ayaqüstə, dimdik gedir-
di, özünü sipər edirdi, həm əsgərlərinə, 
həm vətəninə. Sonuncu dəfə qardaşı 
Bəxtiyarla danışıb: Qardaş, mənə 
görə narahat olmayın, anamı da televi-
zora baxmağa qoyma, ha...  demişdi. 
Görəsən, niyə? rəyinə dammışdı ki, 
şəhid olacaq?  ox sevdiyi qardaşına 
bir də: Mənə bir şey olsa, uşaqlarım 
sənə əmanət  – deyə tapşırmışdı. 

Sentyabrın 29-da anası Güllü xa-
nımla danışıb, – hər şey çox əladır, 
ana, – deyərək, onu sakitləşdirib. Sa-
bahı gün Tərtər–Ağdərə istiqamətində 
gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına 
şəhid olub.

Hər dəfə Güllü xanımla görüşəndə 
onun  həzin axan göz yaşlarına dözə 
bilmirəm. Bir qədər toxdayıb, iftixarla 
danışır oğlundan: Toğrul əsgərlərini 
necə sevirdi, bir bilsəniz?  Öz balası, 
qardaşı kimi danışırdı onlar haqqın-
da .

Keçmiş əsgəri Kamran Babayev 
komandirini böyük hörmətlə xatırlayır: 
Mən tərxis olunanda cənab mayor 

kapitan rütbəsində idi, həm də bizim 
qərargahın rəisi. Kabinetini, sənədləri-
ni mənə etibar edirdi. Tərxis olduqdan 
sonra zəng edib hal-əhvalını soruşur-
dum. O da mənə gələcək işlərimdə 
uğurlar diləyir, tövsiyələr verirdi. Əsgər 
ikən atam rəhmətə getmişdi. Məni vağ-
zala qədər öz maşını ilə apardı. O, tək-
cə komandir deyil, bizə böyük qardaş 
idi. Tez-tez müharibədən danışardı:  
– Savaşın, qorxmayın, kaş ki, mən şə-
hid olam, şəhidlik uca zirvədir, – deyər-
di. Biz deyirdik ki, cənab mayor, siz ge-
neral olacaqsınız. Allah sizi qorusun

Vətənimin azadlığı və bütövlüyü 
uğrunda qəhrəmancasına şəhid olan 
Toğrulun əziz ruhu qarşısında baş əyir, 
qürur duyur və deyirəm:  Müzəffər Ali 
Baş Komandan İlham Əliyev göstərdi-
yin qəhrəmanlığa görə səni 3-cü dərə-
cəli Rəşadət  ordeni ilə təltif etmişdir, 

Toğrul  Qurtardığın vətən torpaqlarının 
hər dağında, daşında üçrəngli bayra-
ğımız dalğalanır, şəhidim. ox keçmə-
dən o yerlərdə çiçəklər açacaq, alaca 
gözlü ocaqlar yanacaq, evlər tikiləcək. 
Yurddaşlarımız o yerlərdə xoşbəxt ya-
şayacaqlar. 

Həkim və general görmək istədiyin 
övladların Əli ilə Güllü Bakının ən yaxşı 
liseyində təhsil alırlar, Toğrul. Arzuları-

nı, xəyallarını gerçəkləşdirmək üçün 
sədaqətli ömür-gün yoldaşın Zəhra xa-
nım onların üstündə yarpaq kimi titrə-
yir, sənin görmək istədiyin kimi, sənə 
layiq yetişdirir. 

Bakıda yaşadığınız ev çox gözəl 
təmir olunub, həyətində uşaqlar üçün 
geniş meydança yaradılıb, sənin mər-
mər lövhə üzərində barelyefin hazırla-
nıb. Yevlaxdakı evinizə də getmişdim. 
Şəhadətinin il mərasimi idi. Canından 
çox sevdiyin Güllü anan, əziz qardaşın 
Bəxtiyar da övladların üçün əllərindən 
gələn hər fədakarlığı edir ki, sən rahat 
yatasan... 

Hərbi xidmətlərə görə  və Suqo-
vuşanın azad olunmasına görə  me-
dalları ilə də təltif olunmuşdur. ğrunda 
canından keçdiyi Qarabağ Azərbay-
candır  

i ə   
“ ” qəzeti i  a  e a t

...Canını Vətənə 
sipər etdi

Vətən qurbanının xatirəsi anıldı
Torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü 
uğrunda şəhidlik zirvəsinə 
yüksələn Cavid Həsənovun 
xatirəsinə həsr olunan anım 
mərasimi keçirilib.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xid-

mətindən bildirilib ki, çıxış edənlər 
Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbər-
liyi ilə Azərbaycan Ordusunun qazan-
dığı tarixi qələbədən, igid oğullarımızın 
göstərdikləri qəhrəmanlıq və şücaət 
nümunələrindən söz açıblar. Tədbir 
iştirakçılarına C.Həsənovun ömür və 
döyüş yolundan bəhs edən videoçarx 
nümayiş etdirilib.

Şəhidin ailə üzvləri və yaxınları on-
lara göstərilən diqqət və qayğıya, elə-
cə də şəhidlərimizin xatirəsinin daim 

uca tutulduğuna görə razılıqlarını bil-
diriblər.

“Xalq qəzeti”

Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!
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Torpaq oyanır,  

həyat yenidən canlanır

Novruz bayramına qədər dörd çərşənbənin qeyd edilməsi həmişə xoş 
əhval-ruhiyyə yaşadır. Rəmzi məna daşıyan çərşənbələri də ulularımız 
bayram hesab etmişlər. Çünki torpağa nəfəs gəlir, təbiət, eləcə də, bütün 
canlılar oyanır.  

ərşənbələr sırasında bu gün 
qeyd etdiyimiz sonuncu – Torpaq 
çərşənbəsinə el arasında “İlaxır çər-
şənbə”, “Yer çərşənbəsi”, “ ərşənbə–
suri” də deyilir.  Torpaq çərşənbəsin-
də torpağa istilik gəlir və bütün təbiət 
oyanmağa başlayır. Bununla bağlı 
xalq arasında bir çox inanclar yaran-
mışdır. Dörd ünsürdən sonuncunun 
oyanması ilə Sel, Atəş, Yel və Torpaq 
daha böyük güc alır. İnsanlar yoxsul-
luq və qıtlıqdan, çətinlik və məhrumiy-
yətdən xilas olurlar. 

Bu inamla bağlı xalq arasında ya-
yılmış mifoloji təsəvvürə görə insan-
ların qıtlıqdan, yoxsulluqdan əziyyət 
çəkdiyi bir zamanda Sel, Atəş, Yel, 
Torpaq Xatunun yeraltı məbədinə qo-
naq gəlirlər. 

Axır çərşənbə mərasim, ayin, 
etiqad, oyun və şənliklərlə daha çox 
zəngindir. Bu çərşənbədə əvvəlki çər-
şənbələrdə icra olunan bütün ayinlər  
kütləvi xalq şənlikləri kimi qeyd olunur. 

ətlər, nanclar
ərşənbə axşamı ailədə könül 

açan sözlər danışıb, dava-dalaş et-
məzlər ki, qulaq falına çıxan şəxs 
xoşagəlməz ifadələr eşidib evinə 
ümidsiz dönməsin. Qədim el adət və 
inanclarına görə, ilaxır çərşənbədə 
uşağa beşik düzəldərlər, gün çıxma-
mış su üstündən hoppanar, tonqal 
yandırar, kəlin buynuzuna qırmızı 
bağlayarlar. Bu gündə qorxanların 
başından su töküb qorxuluğunu alar-
lar, ailə üzvlərinin sayına görə şam 
yandırar, onu yarımçıq söndürməzlər,  
evdən od, kibrit, neft, ağartı, un, çörək 

verməzlər. Axır çərşənbə gecəsi tez 
yatmazlar, evdə qazan asar, vəfat et-
miş yaxın adamları yada salar, onların 
adını çəkib “filankəslərin adına qazan 
asdım” – deyib qazana ət, düyü və 
digər ərzaqlardan tökərlər. ərşənbə 
günü ev-eşikdə ertədən lampa yandı-
rarlar.

İlaxır çərşənbədə həyət-baca-
da qalanan tonqalın üstündən atılıb 
ağrı-acılarının oda tökülməsini arzu 
edirlər: “ağırlığım-uğurluğum, qa-
dam-balam tonqalda yansın”, yaxud 
“ağırlığım odlara, tonqaldan mənimlə 
atılmayan yadlara”. Burada məqsəd 
qışdan qalan dərdin, ağrı-acının ada-
mın canından tökülməsi, insanın sağ-
lam ruhla, saf qəlblə bayrama qovuş-
maq istəyidir.

ü rəm  b l l n
Həmin gün səməni halvası hazır-

lanır, 7 növ xörək və ya şirniyyat bişi-
rilir. Bayram süfrəsində balığın olması 
bərəkət rəmzi hesab edilir. Bişmiş və 
ya qurudulmuş bütöv balığı süfrəyə 
gətirər, bir tərəfinə su, digər tərəfinə 
isə düyü qoyar, balığın gözünə baxıb, 
arzu tutarlar. Sonra balıqdan bir az 
yeyər və inanarlar ki, arzular tezlik-
lə çin olacaq. Süfrənin əsas bəzəyi 
al-əlvan boyadılmış şadlıq rəmzi olan 
yumurta, bir də baharın gəlişini əks 
etdirən səmənidir. Evimizin xeyir–
bərəkəti, bol ruzili, gur yanan ocaqlı 
olması diləyilə İlaxır çərşənbəmiz mü-
barək olsun

  ərifə B Şİ Q ,  
alq qəzeti

la ır ər ən əsi

“Gəncə Şərab-2” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

28 aprel 2023-cü il saat 10.00-da “Gən-
cə Şərab -2” ASC səhmdarlarının növbəti 
illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir. 

Gündəlikdəki məsələlər:
1. Cəmiyyətin 2022-ci ildəki fəaliyyəti 

haqqında illik hesabatı.
2. Cəmiyyətin mühasibat balansının 

təsdiqi.
3. Mənfəətin bölüşdürülməsi, dividend-

lərin ödənilməsi qaydasının müəyyən edil-
məsi və müddəti.

Səhmdarların növbəti illik ümumi yığın-
cağının gündəliyinin materialları ilə müəs-
sisənin mühasibatlığında tanış olmaq müm-
kündür.

Əlaqə telefonu- 022 -255-07-01.
Səhmdarların növbəti illik ümumi yığın-

cağı Gəncə şəhəri, Zaur İsmayılov küçəsi 
86 Kənar küçəsi 3  nömrəli ünvanda, “Gən-
cə Şərab -2” ASC-nin inzibati binasında ke-
çiriləçəkdir.

İdarə heyəti 

B İ L D İ R İ Ş
Azərbaycan Respublikasının Təhsil 

İnstitutu VÖEN:1400488431  Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında 
bir sıra dövlət orqanlarının strukturunun 

optimallaşdırılması və idarə edilməsinin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər 
haqqında” 17 yanvar 2019-cu il tarixli, 
479 nömrəli fərmanına əsasən birləşmə 
formasında yenidən təşkil olunduğunu 
elan edir.

Azərbaycan espublikasının 
Təhsil İnstitutu

“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı”  
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

çəpəryanı ərazilərin bərkidilməsi və metal keçidin 
tikintisi işlərinin (xidmətlərinin) satın alınması məqsədilə 

MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər 
.portofbaku.com səhifəsinə daxil olmaq-

la elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və ət-
raflı məlumatı əldə edə bilərlər. Zərflərin təq-
dim edilməsi üçün son tarix 18 aprel 2023-cü 
il saat 17.00-dəkdir. Göstərilən vaxtdan gec 

təqdim olunan zərflər açılmadan geri qayta-
rılacaqdır. 

Əlaqə telefonu- 994 12 599 00 03 daxili 
3704 .

nvan- AZ1010. Bakı şəhəri, Nəsimi ra-
yonu, .Hacıbəyov küçəsi 140. 

Azərbaycan şahmatının “qrossmeyster beşliyi”
Onlar beş nəfərdir. Beşi də ölkəmizdə yaxşı nüfuz sahibidir, demək olar, 

hamıya tanışdır. Aralarında yaş fərqi çox deyil. Ən yaşlısı ən kiçiyindən yeddi 
yaş böyükdür. Ən azı iyirmi beş ildir bir yerdədirlər, eyni  məqsədə xidmət edir, 
doğma vətəndə şahmatın uğurları üçün düşünür, çalışır və bu işin öhdəsindən 
gəlməyi bacarırlar. Əzmkarlıqlarına, möhkəm iradələrinə mükafat olaraq fəxrlə 
qrossmeyster adı daşıyırlar, uzun illərdir milli komandamızın şərəfini layiqincə 
qoruyurlar. Ən başlıcası isə beşi də bahar oğludur, yəni hamısı ilin ən mülayim, 
həmişə hər birimizin sevinclə, təbəssümlə gözlədiyimiz və qarşıladığımız bahar 
fəslində dünyaya göz açıb.

 Əgər Azərbaycanda kişi şahmatı-
nın bu qızıl beşliyindən hər hansı biri 
ilin başqa fəslində doğulmuş olsaydı, 
bəlkə də, indi oxuduğunuz sətrlər öz 
mənasını müəyyən dərəcədə itirərdi və 
ya bu gün qəzet səhifəsinə çıxarılmaz-
dı. Amma, təkrar edək, beşi də bahar 

oğullarıdır – kimisi martda, kimisi də 
apreldə və mayda doğulub. 

Aralarında ən yaşlısı beynəlxalq 
şahmat dairələrində ilk dəfə kiminsə, 
nə vaxtsa çox dəqiq işlətdiyi Şah  
ləqəbi ilə tanınan Şəhriyar Məmməd-
yarov aprelin 12-də 1985-ci il , Teymur 

Rəcəbov martın 12-də 1987 , Rauf 
Məmmədov aprelin 26-da  1988 , Qə-
dir Hüseynov mayın 21-də 1986 , nə-
hayət, beşliyin sonbeşiyi  Eltac Səfərli 
mayın 18-də 1992  həyata biz gəldik  
demişlər.

ox səmimi və mübariz komanda-
dır. Millimizin indiyə qədər əldə etdiyi 
uğurlarda, xüsusən də üç Avropa çem-
pionatında – Novi Sad-2009 Serbiya , 
Varşava-2013 Polşa  və Krit ada-
sı-2017 Yunanıstan  qızıl medallar qa-
zanmasında hər birinin xidməti böyük 
olmuşdur. Deməli, parlaq zəka sahib-
ləri olduqlarını tam sübuta yetirmişlər.

Yenə elimizə-obamıza bahar gə-
lib. Həyat daha fəallıqla davam edir. 
Avropa çempionatlarının üçqat qızıl 
komandasının üzvlərini qarşıda yeni 
sınaqlar gözləyir. Beynəlxalq Şahmat 
Federasiyasının 2023-cü ilin yarışlar 
təqvimində nəzərdə tutulan ən məsul 
turnirlərdən biri iyulun sonu–avqustun 
əvvəlində Bakının ev sahibliyi edəcəyi 
və planetin bir-birindən məşhur qross-
meysterlərini paytaxtımıza toplayacaq 
Dünya kuboku yarışı olacaq. Beşlik bu 
turnirdə geniş təmsil olunmaq, doğma 
divarlar  arasında yüksək yerlər uğrun-
da layiqincə mübarizə aparmaq əzmin-
dədir. Dostlara uğurlar arzulayaq

qtay BA AM , 
məkdar urnalist

Avropa çempionatı başa çatır
Serbiyanın Vrnyaçka Banya 

şəhərində kişi şahmatçılar arasında 
keçirilən şəxsi Avropa çempionatı 
bu gün başa çatır. Artıq çempionatda 
on tur geridə qalıb. Gərgin mübarizə 
şəraitində keçən yarışın onuncu 
turunda maraqlı anlar yaşanıb. 

Belə ki, onuncu turun nəticələrinə 
əsasən, FİDE bayrağı altında çıxış 
edən rusiyalı şahmatçı Aleksey Sara-
na liderliyi ələ keçirib. Onuncu turda 
Aleksey Sarana həmyerlisi Andrey 
Esipenko ilə heç-heç edib.  Hazırda 
onun hesabında 8 xalı var. İkinci yerdə 
rumıniyalı Kiril Şevçenko qərarlaşıb. 
On turdan sonra K.Şevçenko da 8 xal 
toplayıb. Doqquzuncu turda Aleksey 
Saranaya məğlub olaraq liderliyi əldən 
verən ukraynalı Anton Korobov onun-
cu turda isə heç-heçə edib.  Hazırda 
Anton Korobov 7,5 xalla ilk üçlüyü ta-
mamlayır.

Azərbaycanlı qrossmeyster Aydın 
Süleymanlı doqquzuncu turda ermə-
ni Şant Sarksyanla heç-heçə edib. 
Onuncu turda isə həmyerlimiz bolqar 
şahmatçı İvan eparino ilə sülh bağ-
layıb. Onun hesabında 6,5 xal var. 
Digər təmsilçimiz Məhəmməd Murad-
lı isə türkiyəli Ərdoğmuş Yavuz Kaan 
üzərində qələbəyə sevinən tərəf olub. 
Məhəmməd Muradlının da aktivində 
6,5 xal mövcuddur. 

Turu qalib başa vuran şahmatçıları-
mızdan biri də lvi Sadıqovdur. O, çer-
noqoriyalı Stefan Tadiç üzərində qələ-
bə qazanıb. lvi Sadıqov 6 xal toplayıb. 

Həmyerlimiz Xəzər Babazadə də 

onuncu turda Niderland təmsilçisi Van 
Dael Sien üzərində qələbə əldə edib. 
Babazadənin aktivində 5,5  xalı var. 

Serbiyada Azərbaycan şahmatçı-
larının daha bir dueli isə Abdulla Qə-
dimbəyli və Eltac Səfərli arasında baş 
tutub. Görüş sülhlə yekunlaşıb. Şah-
matçılarımız hərəyə yarım xal qaza-
nıblar. Onların hər ikisi 6,5 xal toplayıb.

Doqquzuncu turda monteneqrolu 
şahmatçı Cukic Nikolaya qalib gələn  
Azərbaycan şahmatçısı Misrətdin İs-
gəndərov 6,5 xal  onuncu turda ispa-
niyalı Santos Latasaya məğlub olub. 

Doqquzuncu turda ispaniyalı San-
tos Latasa ilə heç-heçə edən həmyer-
limiz Namiq Quliyev isə onuncu turu 

məğlub başa vurub. O, exiyanı təmsil 
edən vyetnamlı Nquen Tay Day Vana 
uduzub. Onun hesabında 6,5 xalı var. 

Onuncu turda Əhməd Xaqan 4,5 
xal , Vüqar Rəsulov 5,5 xal , lviyyə 
Fətəliyeva 4,5 xal  və Nicat Abasov 
da 6,5 xal  oyundan məğlub ayrılıblar. 

mumiyyətlə, on tur ərzində çempio-
natda təmsilçilərimiz arasında ən yaxşı 
nəticə Nicat Abasova məxsusdur.

Qeyd edək ki, ümumi mükafat fon-
du 100 min avro olan çempionatda ən 
yaxşı nəticə göstərən 23 şahmatçı bu il 
yayda Bakıda keçiriləcək dünya kubo-
kuna vəsiqə əldə edəcək.

Elçin ABBAS ,  
alq qəzeti

Gimnastikamıza qızıl medal qazandıran Dünya yarışı
Azərbaycan daha bir bir nüfuzlu 

turnirə – kişi və qadın idman 
gimnastikası üzrə Dünya Kuboku yarışına 
böyük uğurla ev sahibliyi etdi. 

Milli Gimnastika Arenasında baş 
tutan və ölkəmizdə gimnastika növləri 
üzrə keçirilən sayca ikinci beynəlxalq 
turnir bir sıra hadisələrlə əlamətdar 
oldu. Belə ki, bu növ üzrə ölkəmizdə 
təşkil olunan dünya kuboku yarışları 
tarixində iştirakçı ölkə sayına görə re-
kord göstərici 48 ölkə, 173 idmançı  
qeydə alındı.  

Digər tərəfdən yığma komanda-
mızın üzvləri bu turnirdə iştirak edən 

dünya şöhrətli gimnastika ulduzları ilə 
əzmkarcasına mübarizə apardılar ki, 
bu da komandamızın yüksək hazırlıq 
səviyyəsindən xəbər verirdi. 

Yığmamızın üzvlərindən ən yaxşı 

nəticəyə isə Nikita Simonov imza 
atdı. Təsnifat mərhələsində çıxışı ilə 
fərqlənərək hakimlərdən ən yüksək 
xal almağı bacaran atletimiz həlledici 
mərhələdə də bütün rəqiblərindən üs-

tünlüyünü nümayiş etdirdi. N.Simonov 
fəxri kürsünün birinci pilləsinə yüksəl-
məklə Azərbaycan bayrağını qaldırıb, 
himnimizi səsləndirdi. Qeyd edək ki, o 
Dohadakı Dünya Kuboku yarışında isə 
üçüncü yeri tutub.  

Komandamızın digər üzvləri də 
özünəinamlı çıxışları ilə yadda qaldılar. 
Belə ki, daha iki gimnastımızın bu nü-
fuzlu yarışın final mərhələsinə vəsiqə 
qazanması yaxşı nəticə hesab oluna 
bilər. Həlledici mərhələdə İvan Tixonov 
turnikdə 8-ci oldu. Bu ildən böyüklərin 
yarışında gücünü sınayan Nazənin 
Teymurova da sərbəst hərəkətlərin ic-
rasında eyni nəticə göstərdi.  

Bununla da komandamız Dünya 
Kuboku yarışını bir qızıl medalla başa 
vurdu.

L.Q BA A

SƏRBƏST
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a dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutula-
cağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 
Şimal-qərb küləyinin güclənəcəyi gözlənilir. 
Gecə 6-8 , gündüz 11 -dək isti olacaq. At-
mosfer təzyiqi 763 mm civə sütunundan 768 
mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət 
60-70 faiz olacaq. 
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əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. 
Gecə 2-7 , gündüz 15-20  isti olacaq. 
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keçəcək. Bəzi yerlərdə arabir duman ola-

caq. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə ara-
bir güclənəcək. Gecə 1-6 , gündüz 8-13  isti 
olacaq. 

 ə qi ə əz  ə a l  əl ə
ə  a l  a  ə ila  a la
a əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yer-

lərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb 
küləyi əsəcək. Gecə 1-6  , gündüz 8-13  isti 
olacaq. 

 aza  ə ə  a  ə tə  
z li a la a əsasən yağmursuz 

keçəcək. Lakin səhər bəzi yerlərdə duman, 
çiskin olacaq. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yer-
lərdə arabir güclənəcək. Gecə 5-10 , gün-
düz 14-19  isti olacaq. 
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keçəcək. Lakin bəzi şərq rayonlarında yağış 

yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 5-10 , gündüz 12-
17  isti, dağlarda gecə 1  şaxtadan 4 -dək 
isti, gündüz 5-9  isti olacaq. 
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la a əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi 
yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. 
Gecə 6-10 , gündüz 15-20  isti olacaq. 

 a all  a l  e i  ə ə a  
ta a a la a əsasən yağmursuz 

keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə az ya-
ğış yağacağı ehtimalı var. Arabir duman ola-
caq. Şimal-şərq küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 7-10 , gündüz 13-
18 , dağlarda gecə 7-10 , gündüz 13-16  
isti olacaq. 

14 mart 2023-cü il, çərşənbə axşamı16

“WhatsApp”dan 
yeni funksiya...
“WhatsApp” qruplar üçün 

iştirakçıları təsdiqləmək 
funksiyası üzərində işləyir. Belə ki, 
yeni funksiya ilə adminlər qruplara 
yeni üzv gələndə onu təsdiq 
edəcəklər. Bununla da,  yalnız 
admin tərəfi ndən təsdiq edilmiş 
üzvlər qrupa qoşula biləcəklər.

Qeyd edək ki, qrupa iştirakçı li-
mitinin 1024 nəfər olması bəzən 
arzuolunmaz şəxslərin də qrupa qo-
şulmasına səbəb ola bilir. Yeni funk-
siya sayəsində bu problemin qarşısı 
almaq mümkün olacaq.

Təsdiqlənməmiş yeni qrup üzv-
ləri “ hatsApp” qrupunun məlumat 
bölməsində gözlənilən iştirakçılar 
kimi görünəcəklər. Məhz bu yolla 
qrup adminləri qoşulmaq istəyən 
şəxsləri nəzərdən keçirdikdən sonra 
təsdiq edə biləcəklər.

Hazırda sınaq mərhələsində 
olan yeni funksiya yaxın vaxtlarda 
hər kəsin istifadəsinə veriləcək.

tə   
“Xalq qəzeti”
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Azərbaycan İnşaat və Memarlıq 
Elmi-Tədqiqat İnstitutunun rəhbərliyi 
və kollektivi institutun əməkdaşı Aytən 
Zeynalovaya qardaşı

  

vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini 
bildirir və dərin hüznlə başsağlığı 
verirlər. 
                                                                           

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyasının rektorluğu, professor-
müəllim heyəti və Həmkarlar İttifaqı 
Komitəsi intellektual sistemlərin idarə 
olunması kafedrasının baş müəllimi 
Sürəyya inaniyə həyat yoldaşı 

 

vəfatından kədərləndiklərini bildirir 
və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyasının rektorluğu, professor-
müəllim heyəti və Həmkarlar 
İttifaqı Komitəsi Dövlət İdarəçilik 
Akademiyasının tarix kafedrasının 
professoru, tarix elmləri doktoru, 
Əməkdar müəllim

 

vəfatından kədərləndiklərini bildirir, 
mərhumun ailəsinə və yaxınlarına 
dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
                                                                           

“Azərsu” ASC-nin kollektivi Xəzər 
Rayon Sukanal İdarəsinin rəisi Mübariz 
Nəsirova anası 

 X

 vəfatından kədərləndiyini bildirir və 
dərin hüznlə başsağlığı verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

“Xalq qəzeti”nin reklam və elan xidməti: 493-82-21
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Türkiyə: zəlzələdə 
6,6 min xarici həlak olub

Türkiyədə episentri Kahramanmaraşda olan dağıdıcı zəl-
zələ nəticəsində həlak olanların sayı   nəfərə çatıb. Bu 
barədə dünən Malatyada mətbuat konfransı keçirən Türkiyə-
nin da ili işlər naziri Süleyman Soylu bəyan edib.

Onun sözlərinə görə, ölən-
lərdən 6 600 nəfəri xaricilər və 
onların əsas hissəsi isə suriya-
lılardır. 1615 nəfərin şəxsiyyəti 
müəyyənləşdirilir. 

Qeyd edək ki, Türkiyədə 

zəlzələr davam edir. Dünən 
Hatay vilayətində 4,4 maqnitu-
dalı zəlzələ baş verib. Təkan-
lar səhər saat 05.23-də qeydə 
alınıb. Zəlzələnin ocağı 11,52 
kilometr dərinlikdə olub. 

Si Cinpin Putin və Zelenski ilə danışacaq 
ünən kraynada hərbi vəziyyət gərgin olub. ünorta 

saatlarında vilayətlərin əksəriyyətində usiya aviasiyasının 
aktivliyi ilə bağlı hava həyəcanı elan olunub. BK- krayna-
nın verdiyi məlumata görə, arkov ətrafındakı Engels aerod-
romundan qal mış usiya bombardmançı təyyarələrindən 
qanadlı raketlər bura ılıb. 

krayna Quru Qoşunlarının 
komandanı, general-polkov-
nik Aleksandr Sırski Baxmutda 
vəziyyətin ağır olduğunu bildi-
rib. Onun sözlərinə görə, Ru-

siyanın “Vaqner” qrupu müda-
fiəni yarıb şəhərin mərkəzinə 
girməyə çalışır.

Dünən həm də in lideri Si 
Cinpinin krayna Prezidenti 
Volodimir Zelenski ilə onlayn 
görüş keçirəcəyi barədə mə-
lumat yayılıb. “The all Street 
ournal” bildirib ki, gələn həftə 
XR sədrinin Moskvaya səfəri 

və Prezident Vladimir Pitinlə 
görüşü nəzərdə tutulur. Bun-
dan sonra o, Zelenski ilə danı-
şacaq. 

Moskvada Suriya ilə bağlı görüş olacaq
Martın - -da Moskvada Türkiyə, usiya, İran və Suriya 

re imi arici işlər nazirlərinin müavinləri səviyyəsində Suri-
ya nizamlaması üzrə beynəl alq görüş keçiriləcək. Məlumatı 
Türkiyənin Anadolu  agentliyi yayıb. 

Diplomatik mənbələrdən 
verilən məlumata görə, Türkiyə 
nümayəndə heyətinə XİN baş-
çısının müavini Burak Akçapar 
rəhbərlik edəcək. Danışıqlar-
da Rusiyanı RF Prezidentinin 
Yaxın Şərq və Afrika ölkələri 
üzrə xüsusi nümayəndəsi, XİN 

başçısının müavini Mixail Boq-
danov, İranı isə XİN-in siyasi 
məsələlər üzrə müşaviri Əli 
Əsgər Hacı təmsil edəcək. 

Suriya tərəfindən görüşdə 
ölkənin xarici işlər nazirinin 
müavini Ayman Susanın iştirak 
edəcəyi gözlənilir. 

Oskar mükafatları təqdim olunub
ünən -ci skar  mükafatlarının təqdimetmə mərasi-

mi keçirilib. İlin ən ya şı filmi  nominasiyası üzrə ər şey 
hər yerdə və dərhal  filmi seçilib.

Mişel Yeo bu filmdəki ro-
luna görə “Ən yaxşı aktrisa” 
nominasiyası üzrə “Oskar” 
mükafatını qazanıb. “Kit” “The 

hale”  filmindəki roluna görə 
Brendan Freyzer “İlin ən yaxşı 
aktyoru” seçilib. 

“Ən yaxşı rejissor” nomina-
siyasına Dan Kvan və Daniel 
Şeynert layiq görülüblər. Ke 
Huy Quan və amie Lee Curtis 
“Ən yaxşı köməkçi aktyor” no-
minasiyasının qalibləri olublar.

Kanadalı rejissor Daniel 
Roerin “Navalnı” filmi “Ən yax-
şı sənədli film” nominasiyasın-
da mükafata layiq görülüb. Ən 
yaxşı cizgi filmi “Pinokkio Gil-
yermo del Toro” seçilib.
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Yuxu sağlamlığı qoruyur və bərpa edir
Gecələr yaxşı yatmağın faydaları çoxumuza məlumdur. 

“Gözəllik yuxusu” ifadəsinin əbəs yerə olmadığı elmi şəkildə 
sübut edilmişdir. Mançester Universiteti tərəfi ndən aparılan 
araşdırmaya görə, bədənimizin təbii yuxu ehtiyacına cavab 
verdiyimiz zaman, kollagen ifrazı artır və eyni zamanda, 
əzələ bərpası baş verir. Bu, həm də daha gözəl bir görünüş 
əldə etməyimizə kömək edir.

Nəzərinizə çatdı-
raq ki, kollagen insan 
orqanizminin fəaliyyəti 
üçün çox mühüm rol 
oynayır. Sümüklərin, 
qığırdaqların, əzələlə-
rin, vətər və bağların 
tərkibinə daxil olan 
kollagen məhz onla-
rın möhkəmliyini qoruyur. Başqa sözlə desək, kollagen  
bütün orqanlar üçün birləşdirici toxuma rolunu oynayan, 
xüsusi yapışdırıcı zülaldır.

z əzələlərinə dəstək verərək  təbii toxumanı təmin 
edən kollagenin miqdarı 25 yaşdan başlayaraq tədricən 
azalmağa başlayır. Bu zaman dəridə quruluq və sallan-
malar yaranır. Bu günə qədər kollagenin azalmasının 
səbəbləri arasında düzgün olmayan qidalanma, şəkərli 
qidaların həddindən artıq qəbulu, siqaret və çirkli hava 
şəraitinin olduğu məlumdur.

Kollagen bədənin birləşdirici toxumasının bütövlüyü-
nü, elastikliyini və gücünü təmin edir. Orqanizmin yuxu 
saatı isə kollagenin istehsalında bərpaedici rol oynayır. 
Bu rolu dəstəkləmək üçün etməli olduğumuz  tək şey 
yuxumuzu pozacaq səbəblərdən uzaq olmaq və orqaniz-
min ehtiyaclarına cavab verməkdir.

Araşdırmalar göstərir ki, yuxu,  “mühərriki yağlamaq” 
kimi dəriyə qulluğu təmin edir. Sözügedən araşdırmaya 
görə, yuxu saatımıza diqqət etdiyimiz zaman orqanizm 
özünüqoruma və bərpa etmək qabiliyyətini nümayiş et-
dirə bilər.
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ü ç larımı  
a r b ə b r nc  l blar 

ər ay an üdo ederasiyaının ət
at id ətindən aldı ı ı  əl ata g rə  

or atiyanın payta tı a re  ə ərində ke i
rilən yeniyet ələr arasında ropa ok  
t rnirində üdo ları ı   ı ıl   gü ü  ə 
 ürün  edal a anı  

Qeyd olunur ki, Azərbaycan yarışda 50 
nəfərdən ibarət heyətlə təmsil olunub. Turnirin 
ilk günündə Azərbaycan cüdoçuları 1 qızıl və 
4 bürünc medal əldə edib.  İkinci gündə isə oğ-
lanların yarışında -73 kiloqram çəki dərəcəsin-
də Süleyman ükürov finalda polşalı idmançı 

imon Brzuszczynskini məğlub edərək qızıl 
medal qazanıb. -81 kiloqram çəkidə Aslan 

Kotsoyev final görüşündə üksemburq təmsil-
çisi Miça Velterə qalib gələrək komandamızın 
aktivinə üçüncü qızıl medalı yazdırıb. 90 ki-
loqramda Ramazan Əhmədov turnirin gümüş 
medalçısı olub. -81 kiloqram çəkidə mübarizə 
aparan cüdoçu Hüseyn Eyvazlı yarışı 5-ci yer-
də tamamlayıb.

Azərbaycan yığması yarışda medal əyarı-
na görə ümumi hesabda və oğlanlar arasında 
birinci yeri tutub.

 t r  nət cələr bəll r 
ə tə son  isli re yer i asında 
 t ra yek n r l  tən t rlarda ol

d  ki i   t r da gərgin ü ari ə ərai
tində ke i  

Turun ilk qarşılaşması Gəncə şəhər sta-
dionunda “Kəpəz” komandası “ irəni” qəbul 
edib. Qarşlıqlı hücumlar şəraitində keçən matç 
1:1 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb. Bu görüş-
dən sonra 37 xal toplayan “ irə” komandası 
turnir cədvəlində dördüncü pillədə qərarlaşıb. 
21 xala malik “Kəpəz” isə səkkizinci yerdədi. 
Turun ikinci qarşılaşmasında “Bank Respubli-
ka Arenada” “Sabah” və “Sumqayıt” klubları 

qarşılaşıblar. Matç meydan sahiblərinin 4:0 
hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bu qələbədən 
sonra çempionluğa iddialı “Sabah” klubu xal-
larının sayını 59-a çatdıraraq ikinci pillədə-
ki mövqeyini bir qədər də möhkəmləndirib. 
“Sumqayıt” klubu isə 21 xalla yeddinci sıra-
dadır. 

lkə çempionatının digər bir qarşılaşma-
sı “Turan Tovuz” və “Qəbələ” komandaları 
arasında baş tutub. Tovuz  şəhər stadionun-
da keçirilən oyun sülhlə başa çatıb 1:1. Bu 
heç-heçədən sonra 33 xalı olan “Qəbələ” ilk 
beşlikdə qərarlaşıb. “Turan Tovuz” komandası 
isə 27 xalla altıncı yerdədir.  

Turun digər qarşılaşması lider “Qarabağ”-
la “Səbail” klubu arasında olub. “Azersun 
Arena”da keçirilən həmin görüşdə Ağdam 
təmsilçi 3:0 hesablı qələbə qazanıb.  ç xalı 
hesabına üç cavabsız qolla yazdıran “Qara-
bağ” klubu 68  xal toplayıb. 17 xalı olan “Sə-
bail” isə autsayder. 

Qeyd edək ki, tura “ amaxı”-“Neftçi” 
görüşü ilə yekun vurulub. amaxı şəhər sta-
dionunda keçirilən matç qonaqların minimal 
hesablı (0:1) qələbəsi ilə başa çatıb. Hazırda 
“Neftçi” 55 xalla üçüncü pillədədir. 20 xalı 
olan “ amaxı” isə  doqquzuncu yerdədir. 
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İdman xəbərləri


