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Xilaskarlıq missiyası
“Yaşıl enerji” potensialı 
real imkanlara çevrilir

Mehriban Əliyevanın 
göstəriși ilə daha bir təyyarə 

Türkiyəyə göndərildi

Prezidentin Mətbuat 
Xidmətinin məlumatı

Fevralın 15-də Ukrayna 
Prezidenti Volodimir 
Zelenski Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevə 
zəng edib.

Telefon danışığı əsnasında 
Ukrayna Prezidenti ölkəsinin 
ərazi bütövlüyü və suverenliyinə 
verdiyi dəstəyə və göstərilən 
humanitar yardımlara görə 
Prezident İlham Əliyevə 
təşəkkürünü bildirib.

Söhbət zamanı dövlət baş-
çıları beynəlxalq platformalar-
da əməkdaşlıq məsələsini də 
müzakirə ediblər.

“Etiraz aksiyası bizim 
qanuni hüququmuzdur”

“Șəfəq–Asiman” strukturu 
böyük perspektivlər vəd edir

Moskva göz yaşlarına 
inanmayacaq

İlk növbədə ona görə ki, xəyanət bağışlanmır
Ermənistan-Rusiya münasibətlərinin gərginləşdiyi bir dövrdə birincinin 
ikinciyə xəyanət etməsinə dair fi kirlər vüsət almaqdadır. Əslində, Kreml 
dairələri məsələ barədə 2018-ci ilin erməni inqilabından sonra düşünməyə 
başlayıblar. İnqilabdan ötən iki il müddətində, sanki, özləri özlərini 
aldadıblar. Necə deyərlər, “bəlkə qaytardılar”, yaxud “bəlkə də qayıtdılar” 
məntiqinə güc veriblər. 44 günlük müharibəni şərtləndirən amillərdən biri 
də Ermənistanın qayıtmaq istəməməsi, xəyanəti dərinləşdirməsi idi. 

“Təbriz buna inanmaz! 
İnansa, Təbriz deyil!”
İran rejiminin saxta etiraz 
aksiyasına sözardı

İranın Azərbaycana qarşı 
təxribatları davam edir. İrticaçı 
molla rejimi bu dəfə Cənubi 
Azərbaycan amilindən istifadə 
etməyə girişib. Amma onun 
bu cəhdi özünün mahiyyəti 
kimi saxta alınıb.  Məsələ 
burasındadır ki, bir qrup şəxs 
Təbrizdə Azərbaycan əleyhinə 
aksiya keçirib. Onlar ölkəmizə 
qarşı şüarlar səsləndiriblər. 
Həmin aksiyada “Xalq 
qəzeti” də əllərdə olub və 
nəşrin anti-İran təbliğatının 
dayandırılmasını tələb edən 
çağırışlar dilə gətirilib. 
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(ardı 6-cı səhifədə) (ardı 3-cü səhifədə)

Azərbaycan Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq 
Agentliklə sıx əməkdaşlıq edir

İran və Ermənistan isə potensial nüvə təhlükəsi mənbəyinə çevrilib 

S o n  za m a n l a r  d ü n y a d a  
baş verən proseslər, xüsusən, 
Rus�ya  Qərb və ABŞ  Ç�n 
münas�bətlər�ndə yaranan 
gərg�nl�klər, tez-tez müşah�də 
ed�lən qabarma-çək�lmələr, az 
qala, bütün ölkələrdə yen� su-
alların ortaya çıxmasına səbəb 
olur: Nüvə mühar�bəs� olacaq-
mı  Olacaqsa, dünyanı hansı 
fəlakətlər gözləy�r  Beynəlxalq 
�ct�ma�yyət bu dəhşətlər�n qarşı-
sını almaq üçün hansı addımları 
atmalıdır

Bu suallar dünyanın bütün 
ölkələr�n� və xalqlarını narahat etsə 
də, heç kəs konkret cavab verə b�l-
m�r. Üstəl�k, Ermən�standakı “Met-
samor” atom elektr�k stans�yası 
və dünya mütəxəss�slər�n� ölkəyə 
buraxmayan İranda əmmaməl� 
mühənd�slər�n yaratmaq �stəd�y� 
nüvə qurğuları təkcə reg�onda de-
y�l, hər yerdə potens�al r�sk mənbəy� 

k�m� qəbul ed�l�r. Yeganə təsəll�m�z 
odur k�, İk�nc� dünya mühar�bəs�ndən 
sonra yaranmış B�rləşm�ş M�llətlər 
Təşk�latının əsas strukturlarından 
olan Atom Enerj�s� üzrə Beynəlxalq 
Agentl�k nüvə təhlükələr�n�n qarşısı-
nın alınması məqsəd�lə b�r neçə mü-

hüm saz�ş və konvens�yanın �mza-
lanmasını təm�n etm�şd�r. Vəssalam. 

Xatırladaq k�, 1957-c� �ldə 
“Sülh nam�nə atom” təşk�latı k�m� 
təs�s ed�lən Atom Enerj�s� üzrə 
Beynəlxalq Agentl�k (AEBA) nüvə 
enerj�s�ndən sülh məqsədlər� �lə 

�st�fadə olunması sahəs�ndə elm� 
və texn�k� əməkdaşlıq üçün dünya-
nın hökumətlərarası forumu k�m� 
fəal�yyət göstər�r. 

ardı 6-cı səh�fədə

Dövlət�m�z qlobal nüvə təhlükəs�zl�y�nə mühüm 
əhəm�yyət ver�r və Beynəlxalq Nüvə Terrorçuluğu Aktlarının 
Aradan Qaldırılması Konvens�yası və Nüvə Mater�allarının 
F�z�k� Qorunması k�m� mühüm beynəlxalq saz�şlərə qoşul-
muşdur. Azərbaycan nüvə təhlükəs�zl�y�n� təm�n edən nor-
ma və standartların formalaşdırılması �ş�ndə Atom Enerj�s� 
üzrə Beynəlxalq Agentl�y�n oynadığı rolu vac�b hesab ed�r. 
Ölkəm�z nüvə təhlükəs�zl�y�n�n müxtəl�f aspektlər� �lə bağlı 
agentl�klə uğurlu əməkdaşlıq qurmuşdur.

İlham Ə İY V,
A ər ay an Res u l�kasının re �dent�

Serbiya Respublikasının Prezidenti 
Zati-aliləri cənab Aleksandar Vuçiçə

Hörmətl� cənab Prez�dent
Serb�ya Respubl�kasının m�ll� bayramı 

münas�bət�lə S�zə və S�z�n s�manızda bütün 
xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı 
adından ən səm�m� təbr�klər�m� və xoş arzula-
rımı yet�r�rəm. 

Azərbaycan �lə Serb�ya arasında 
münas�bətlər möhkəm dostluq, qarşılıqlı et�-
mad və anlaşma üzər�ndə qurulmuşdur. Sıx 
dövlətlərarası əlaqələr�m�z və gündən-günə 
yen� məzmunla zəng�nləşən əməkdaşlığımız 
böyük məmnunluq doğurur. 

Bu gün s�yas� əlaqələr�m�z�n yüksək 
səv�yyəs�, çoxsaylı qarşılıqlı səfərlər, �mzala-
nan sənədlər, həyata keç�r�lən b�rgə lay�hələr 
münas�bətlər�m�z�n gen�şlənməs�ndə və qar-
şılıqlı fəal�yyət�m�z�n dər�nləşməs�ndə mühüm 
rol oynayır. İk�tərəfl � müstəv�də olduğu k�m� 

ölkələr�m�z beynəlxalq təşk�latlar çərç�vəs�ndə 
də uğurla əməkdaşlıq ed�rlər.

Əm�nəm k�, Azərbaycan-Serb�ya stratej� 
tərəfdaşlığı, s�yas�, �qt�sad�-t�car�, energet�ka, 
nəql�yyat-log�st�ka, müdaf�ə və d�gər sahələrdə 
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımız b�rgə 
səylər�m�zlə bundan sonra da yüksələn xətlə 
�nk�şaf edəcəkd�r.

Belə b�r əlamətdar gündə S�zə möhkəm 
cansağlığı, xoşbəxtl�k, �şlər�n�zdə uğurlar, dost 
Serb�ya xalqına da�m əm�n-amanlıq və f�ravan-
lıq d�ləy�rəm.

Hörmətlə,
İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respubl�kasının Prez�dent�

Bakı şəhər�, 13 fevral 2023-cü �l

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva 
akademik Arif Paşayevin doğum günü ilə 

əlaqədar paylaşım edib
Azərbaycan Respublikasının Birinci 

vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva 
Azərbaycan elmi elitasının sayılıb-seçilən 
nümayəndələrindən biri olan akademik 
Arif Paşayevin doğum günü ilə əlaqədar 
rəsmi instaqram səhifəsində paylaşım 
edib.

AZƏRTAC paylaşımı təqd�m ed�r. “Böyük 
ürək sah�b�, nurlu, mehr�ban İnsan! Ad günün 
mübarək! Sənə möhkəm cansağlığı, güm-
rahlıq və gözəl əhval�-ruh�yyə arzulayıram! 
Sən gözəl ata və qayğıkeş babasan! Sənə 
sevg�m�z sonsuzdur! Ömrün uzun olsun! Uca 
Allah bütün val�deynlər� qorusun!”. 
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Mehriban Əliyevanın göstəriși ilə  

daha bir təyyarə Türkiyəyə göndərildi
Türkiyədə zəlzələdən zərər çəkənlərə 
dəstək məqsədilə Azərbaycanın birinci 
xanımı, Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti Mehriban Əliyevanın 
göstərişinə əsasən, Heydər Əliyev Fondu 
tərəfindən qardaş ölkəyə daha bir 
humanitar yardım göndərilib. 

Bu gün zəlzələ bölgəs�nə uçan 
təyyarədə çadırlar və qızdırıcılar dax�l 
olmaqla ümum�l�kdə 40 ton yardım yola 
salınıb. 

Xatırladaq k�, Heydər Əl�yev Fondu 
fac�ən�n �lk günündən qardaş ölkəyə öz 
dəstəy�n� göstər�b. B�r�nc� xanım Meh-
r�ban Əl�yevanın göstər�ş� �lə bundan 
əvvəl fevralın 9-da və 11-də fac�ədən 
zərər çəkm�ş şəxslər üçün müxtəl�f 

dərman preparatları, t�bb� ləvaz�mat və 
avadanlıqlar, �st� gey�mlər, qızdırıcısı 
olan çadırlar, generatorlar, �st�l�k rad�-
atorları, çöl üçün qızdırıcılar, d�zel ya-
nacaqlı kalor�ferlər, həmç�n�n axtarış-
x�lasetmə �şlər�nə dəstək məqsəd� �lə 
ləvaz�mat və avadanlıqlar göndər�l�b. 

Eyn� zamanda xatırladaq k�, Heydər 
Əl�yev Fondunun “Reg�onal İnk�şaf” İct�-
ma� B�rl�y�n�n dəstəy� �lə vətəndaşlardan 
toplanan �st� gey�m və avadanlıqlar da 
artıq Türk�yəyə yola salınıb. 

A ƏR A

N.K.Əliyevin Azərbaycan 
Rəssamlıq Akademiyasının rektoru 

təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respubl�kası Konst�tus�yasının 109-cu 
maddəs�n�n 32-c� bənd�n� rəhbər tutaraq qərara alıram:

1 .  Nat�q Kamal oğlu Əl�yev Azərbaycan Rəssamlıq Akade-
m�yasının rektoru təy�n ed�ls�n.

2. Bu Sərəncam �mzalandığı gündən qüvvəyə m�n�r.

İlham Ə İY V, 
A ər ay an Res u l�kasının re �dent�

Bakı şəhər�, 15 fevral 2023-cü �l

Ö.H.Eldarovun Azərbaycan Rəssamlıq 
Akademiyasının rektoru vəzifəsindən 

azad edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respubl�kası Konst�tus�yasının 109-cu 
maddəs�n�n 32-c� bənd�n� rəhbər tutaraq qərara alıram:

1 .  Ömər Həsən oğlu Eldarov Azərbaycan Rəssamlıq Aka-
dem�yasının rektoru vəz�fəs�ndən azad ed�ls�n.

2. Bu Sərəncam �mzalandığı gündən qüvvəyə m�n�r.

İlham Ə İY V, 
A ər ay an Res u l�kasının re �dent�

Bakı şəhər�, 15 fevral 2023-cü �l

Əli Əsədov Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov fevralın 15-də Dubay 
şəhərinə işgüzar səfəri çərçivəsində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Vitse-
prezidenti və Baş naziri, Dubayın Əmiri Şeyx Məhəmməd bin-Rəşid Əl-Maktumla 
görüşüb.

Naz�rlər Kab�net�n�n mətbuat 
x�dmət�ndən b�ld�r�blər k�, Baş naz�r 
Azərbaycan Respubl�kasının Prez�den -
t� İlham Əl�yev�n salamlarını B�rləşm�ş 
Ərəb Əm�rl�klər�n�n V�tse-prez�den -
t� və Baş naz�r�, Dubayın Əm�r� Şeyx 
Məhəmməd b�n-Rəş�d Əl-Maktuma 
çatdırıb.

Şeyx Məhəmməd b�n-Rəş�d Əl-
Maktum salamlara görə m�nnətdarlığını 
b�ld�rərək, onun da salamlarını 
Azərbaycan Prez�dent�nə çatdırmağı 
xah�ş ed�b.

Görüşdə Prez�dent İlham Əl�yev�n 
car� �l yanvarın 15-16-da BƏƏ-yə �ş-
güzar səfər�n�n �k� ölkə arasındakı 
münas�bətlər�n �nk�şafı baxımından 
rolu vurğulanıb.

Dubay şəhər�ndə keç�r�lən Dün-
ya Hökumət Samm�t�n�n əhəm�yyət� 
qeyd ed�l�b, Azərbaycanın tədb�rdə 
yüksək səv�yyədə təms�l olunmasından 
məmnunluq �fadə olunub.

Azərbaycanla B�rləşm�ş Ərəb 
Əm�rl�klər� arasında münas�bətlər�n 
həm �k�tərəfl� formatda, həm də 
beynəlxalq təs�satlar çərç�vəs�ndə �nk�-
şaf etd�y� d�qqətə çatdırılıb.

B�rgə həyata keç�r�lən və hər �k� 
ölkən�n maraqlarına cavab verən 
lay�hələr�n önəm� qeyd olunub.

Həmç�n�n Azərbaycanla B�rləşm�ş 
Ərəb Əm�rl�klər� arasında müxtəl�f 
sahələrdə əməkdaşlığın perspekt�vlər� 
müzak�rə ed�l�b. 

* * *
B�rləşm�ş Ərəb Əm�rl�klər�n�n Dubay 

şəhər�ndə keç�r�lən Dünya Hökumət 
Samm�t�ndə �şt�rak edən Azərbaycan 
Respubl�kasının Baş naz�r� Əl� Əsədov 
fevralın 15-də “Henley and Partners” 
ş�rkət�n�n sədr� Kr�s Kel�nlə görüşüb.

* * *
Azərbaycan Respubl�kasının 

Baş naz�r� Əl� Əsədov fevralın 15-də 
B�rləşm�ş Ərəb Əm�rl�klər�n�n Dubay 
şəhər�ndə keç�r�lən Dünya Hökumət 
Samm�t�n�n plenar �clasında �şt�rak 
ed�b.

Naz�rlər Kab�net�n�n mətbuat 
x�dmət�ndən b�ld�r�blər k�, �clasda çıxış 
edən Baş naz�r Azərbaycan Respubl� -
kasının bu gün müstəq�l və fəal xar�c� 
s�yasət yürütdüyünü, dünya m�qyasın-
da et�barlı tərəfdaş k�m� tanındığını b�l-
d�r�b. 

D�qqətə çatdırılıb k�, 44 günlük 
Vətən mühar�bəs�ndə Azərbaycan 30 
�l �şğal altında qalan öz əzəl� torpaq-
larını azad etd�. Beynəlxalq hüquqa, 
onun norma və pr�ns�plər�nə hər zaman 
böyük hörmətlə, məsul�yyətlə yanaşan 
Azərbaycan dövlət� bu gün reg�onda 
sülhün, sab�tl�y�n, əməkdaşlığın və 
dayanıqlı �nk�şafın bərqərar ed�lməs� 
�st�qamət�ndə səylə çalışır. 

Azərbaycanın hər zaman eht�-
yac �çər�s�ndə olan ölkələrlə həmrəy 
olduğu, onlara yardım göstərd�y� 
xüsus� vurğulanıb. “Xüsus�lə ötən 
dövr ərz�ndə COV D-lə bağlı 80-dən 
çox ölkəyə göstərd�y�m�z dəstək b�-
z�m beynəlxalq arenada həmrəyl�y�n 
möhkəmlənd�r�lməs�nə töhfəm�zd�r”, - 

deyə Baş naz�r b�ld�r�b.
Ə.Əsədov Türk�yən�n cənub-

şərq�ndə baş verm�ş dəhşətl� zəlzələ 
�lə bağlı b�r daha Azərbaycanın 
həmrəyl�y�n� �fadə ed�b.

Azərbaycanın Qoşulmama 
Hərəkatındakı uğurlu sədrl�y� barədə 
məlumat verən Ə.Əsədov üzv 

dövlətlər�n yekd�l razılığı �lə bu sədrl�y�n 
b�r �l uzadılmasının ölkən�n beynəlxalq 
arenada oynadığı rola ver�lən q�ymət 
k�m� dəyərlənd�r�b. 

İclas �şt�rakçılarına Azərbaycanda 
�qt�sad�yyatın şaxələnd�r�lməs�, b�znes 
və �nvest�s�ya müh�t�n�n daha da yaxşı-
laşdırılması, m�ll� �qt�sad�yyatın rəqabət 
qab�l�yyətl�y�n�n artırılması, əhal�n�n so-
s�al müdaf�əs�n�n təm�n ed�lməs�, �nsan -
ların yaşayış şəra�t�n�n yaxşılaşdırılma-
sı, yoxsulluq səv�yyəs�n�n əhəm�yyətl� 
dərəcədə azaldılması �st�qamət�ndə 
görülən �şlər barədə məlumat ver�l�b.

Keçən �l Ümum� Dax�l� Məhsulun 
əvvəlk� �llə müqay�sədə 4,6 fa�z artığı, 
xar�c� t�carət�n �ldən-�lə yüksəld�y�, eyn� 
zamanda, xar�c� borcun əhəm�yyətl� 
dərəcədə azaldığı d�qqətə çatdırılıb.

B�ld�r�l�b k�, �qt�sad�yyatın 
şaxələnd�r�lməs� və �xrac potens�alının 
yüksəld�lməs� �st�qamət�ndə tədb�rlər 
nət�cəs�ndə qeyr�-neft məhsullarının 
�xracı 12,3 fa�z yüksəl�b və dövlət 
büdcəs�n�n gəl�rlər�n�n 50 fa�z� qeyr�-
neft-qaz gəl�rlər� hesabına formalaşıb. 

Bütün ölkələr üçün ərzaq 
təhlükəs�zl�y� məsələs�n�n kəsk�n 
şək�ldə aktuallaşması fonunda 
Azərbaycanda əsas ərzaq məhsulları 
�lə dax�l� bazarın təch�zatının yax-
şılaşdırılması və özünütəm�nat 
səv�yyəs�n�n qorunması �st�qamət�ndə 
təx�rəsalınmaz tədb�rlər�n görüldüyü 
qeyd olunub.

Vurğulanıb k�, Azərbaycanın dövlət 
s�yasət�n�n mühüm tərk�b h�ssələr�ndən 
b�r� də əhal�n�n sos�al məsələlər�n�n 
həll�, onların dövlət orqanlarının 
x�dmətlər�nə əlçatanlığının təm�n 
ed�lməs� və vətəndaş məmnunluğunun 
daha da artırılmasıdır.

Bu baxımdan Azərbaycan Prez�-
dent�n�n təşəbbüsü �lə Vətəndaşlara 

X�dmət və Sos�al İnnovas�yalar üzrə 
Dövlət Agentl�y�n�n və Dayanıqlı və 
Operat�v Sos�al Təm�nat Agentl�y�n�n 
yaradılması dövlət və sos�al x�dmətlər 
sahəs�ndə keyf�yyətcə yen� mərhələ 
açan və şə aflıq, operat�vl�k, vətəndaş 
məmnunluğunu təm�n edən addım k�m� 
q�ymətlənd�r�l�b.

Ötən �llər ərz�ndə nəql�yyat �nf-
rastrukturuna böyük sərmayə yatı-
ran Azərbaycanın b�r sıra reg�onal 
və beynəlxalq nəql�yyat lay�hələr�n�n 
təşəbbüskarı və əsas �şt�rakçısı ol-
duğu d�qqətə çatdırılıb. Nəql�yyat 
dəhl�zlər�n�n kəs�şməs�ndə yerləşən 
Bakı Beynəlxalq Dən�z T�carət L�-
manının ölkən�n tranz�t �mkanlarının 
gen�şlənd�r�lməs�ndə həlled�c� və mü-
hüm rola mal�k olduğu vurğulanıb.

Azərbaycanın kosm�k sənaye və 
müas�r texnolog�yalar sahələr�ndə 
əldə etd�y� uğurlardan bəhs edən Baş 
naz�r 2023-cü �l�n oktyabr ayında Bakı 
şəhər�ndə 74-cü Beynəlxalq Astronav-
t�ka Konqres�n�n keç�r�ləcəy�n� b�ld�r�b, 
bu sahədə fəal�yyət göstərən bütün 
təşk�lat və qurumları tədb�rə dəvət ed�b.

Azərbaycanın, eyn� zaman-
da, b�r sıra vac�b enerj� lay�hələr�n�n 
təşəbbüskarı və �şt�rakçısı q�sm�ndə 
çıxış etd�y� b�ld�r�l�b, Cənub Qaz 

Dəhl�z� lay�həs�n�n Avropanın enerj� 
təhlükəs�zl�y�n�n təm�n ed�lməs� üçün 
mühüm əhəm�yyətə mal�k olduğu 
d�qqətə çatdırılıb.

Baş naz�r vurğulayıb k�, bununla 
bərabər, Azərbaycan elektr�k ener-
j�s� �xracatçısı k�m� də öz mövqey�n� 
möhkəmlənd�rməkdəd�r və ölkə çox 
böyük yaşıl enerj� potens�alına mal�kd�r. 

“Bu gün b�z xar�c� �nvestorlarla 
b�rl�kdə günəş və külək enerj�s�n�n �s-
tehsalı �lə bağlı lay�hələrə başlamışıq. 
Bunlardan b�r� – 230 MVt gücündə 
Qaradağ Günəş Elektr�k Stans�yası 
lay�həs� B�rləşm�ş Ərəb Əm�rl�klər�n�n 
“Masdar” ş�rkət� �lə b�rgə həyata keç�-
r�l�r. “Masdar” ş�rkət� bu sahədə b�z�m 
üçün əsas və güvən�lən tərəfdaşlardan 
b�r�d�r”, - deyə Baş naz�r b�ld�r�b. 

Ötən �l�n dekabr ayında Buxarestdə 
Azərbaycan, Gürcüstan, Rumın�ya 
və Macarıstan arasında �mzalanan 
yaşıl enerj�n�n �nk�şafı və ötürülməs� 
sahəs�ndə stratej� tərəfdaşlıq haqqında 
Saz�ş�n əhəm�yyət� vurğulanıb.

Postpandem�ya, postmünaq�şə və 
pol�kr�z�s dövrünün çağırışlarına toxu-
nan Ə.Əsədov növbət� on�ll�kdə ölkən�n 
sos�al-�qt�sad� �nk�şafının təm�n ed�lməs� 
məqsəd�lə Azərbaycan Prez�dent� 
tərəf�ndən “Azərbaycan 2030: sos�al-
�qt�sad� �nk�şafa da�r M�ll� Pr�or�tetlər”�n 
təsd�q ed�ld�y� d�qqətə çatdırılıb.

B�ld�r�l�b k�, 30 �l ərz�ndə �şğal al-
tında qalan Azərbaycan əraz�lər�n�n 
azad ed�lməs�, bu əraz�lər�n ölkən�n 
ümum� �qt�sad�yyatına re�nteqras�yası, 
yen� beynəlxalq və reg�onal nəql�yyat-
log�st�ka dəhl�zlər�n�n, xüsus�lə də re-
g�on üçün böyük əhəm�yyətə mal�k 
Zəngəzur dəhl�z�n�n �mkanlarından 
faydalanmaq Azərbaycanın �nk�şafına 
böyük təkan verəcək.

Azərbaycan könüllülərinin birinci xanım 
Mehriban Əliyevaya müraciəti

Azərbaycan könüllüləri birinci xanım, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 
Mehriban Əliyevaya müraciət qəbul ediblər.  

“Hörmətl� Mehr�ban xanım
Türk�yədə baş verm�ş dəhşətl� 

zəlzələn�n �lk anlarından b�z Azərbaycan 
könüllülər� xalqımızın b�rl�k, həmrəyl�k 
və qarşılıqlı yardım k�m� ən yaxşı 
xüsus�yyətlər�n� nümay�ş etd�rərək qar-
daş türk xalqının yanında olmasının şah�-
d� olduq. Yaşanan ağır fac�əyə möhtərəm 
cənab Prez�dent�n və S�z�n həssas 
münas�bət�n�z, yardımla bağlı verd�y�n�z 
göstər�şlər b�z gənclər� həds�z qürurlan -
dırmaqla yanaşı, öz �nsansevərl�y�m�z� 
nümay�ş etd�rməyə şəra�t yaratdı.

Zəlzələdən zərər çəkm�ş �nsanlara 
dəstək məqsəd�lə başladılan yardım kam-
pan�yasına qoşulan hər kəsə, o cümlədən 
bu �şdə əl�ndən gələn� əs�rgəməyən çox-
saylı könüllülərə təşəkkür etməy�n�z b�z� 
olduqca təs�rlənd�rd�. Bütün Azərbaycan 
xalqının səfərbər olduğu human�tar yar-
dım aks�yasına qoşularaq Türk�yə xalqı-
nın yanında olmağı öz mənəv� borcumuz 
hesab ed�r�k. Təb�� fəlakət�n fəsadlarının 
aradan qaldırılmasına Azərbaycan 
dövlət� və xalqı tərəf�ndən ver�lən dəstəyə 

öz töhfəm�z� vermək üçün gecə-gündüz 
demədən var gücümüzlə çalışırıq. B�z 
könüllülər bu xey�rxah əməllər�n �şt�rakçı-
sı olmaqdan qürur və şərəf duyuruq.

Hər zaman olduğu k�m�, fəal�yyət�m�zə 
göstərd�y�n�z d�qqətə, verd�y�n�z yüksək 
dəyərə görə S�zə səm�m�-qəlbdən 
m�nnətdarıq. Xalqımızın əsrlər boyu 
yaşatdığı xey�rxahlıq, fədakarlıq və 
təmənnasız kömək ənənələr�n� davam 
etd�rən Azərbaycan könüllülər� olaraq 
b�z bundan sonrakı fəal�yyət�m�zdə də 
vətənpərvərl�k və m�ll�-mənəv� dəyərlərə 
da�m sad�q qalacağımıza və daha böyük 
əzmlə çalışacağımıza söz ver�r�k”. 

Aİ-nin səfiri məlumatlandırılıb
Fevralın 15-də Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun 
Bayramov Avropa İttifaqının "Şərq tərəfdaşlığı" proqramı 
üzrə səfiri Kristina Yohannesson ilə görüşüb.

Xar�c� İşlər Naz�rl�y�n�n Mətbuat x�dmət� �darəs�ndən 
b�ld�r�blər k�, görüş zamanı Şərq Tərəfdaşlığının car� vəz�yyət�, 
xüsus�lə enerj� təhlükəs�zl�y� və alternat�v enerj� resursları-
nın �nk�şaf etd�r�lməs� dax�l olmaqla, b�r sıra �st�qamətlərdə 
Azərbaycan �lə Avropa İtt�faqı arasında əməkdaşlıq məsələlər�, 
bölgədə car� vəz�yyət müzak�rə olunub. Bununla yanaşı, İsve-
ç�n Avropa İtt�faqı Şurasına sədrl�y� dövründə pr�or�tetlər� və 
bu çərç�vədə həm İsveçlə, həm də Avropa İtt�faqı �lə ölkəm�z 
arasında əməkdaşlıq məsələlər�nə görüş zamanı d�qqət ye-
t�r�l�b.

Naz�r Ceyhun Bayramov Avropa İtt�faqı �lə bərabərhüquqlu 
tərəfdaşlıq və qarşılıqlı hörmət əsasında �k�tərəfl� və çoxtərəfl� 
formatlarda əməkdaşlığın �nk�şaf etd�r�lməs�ndə maraqlı oldu-
ğunu d�qqətə çatdırıb.

Eyn� zamanda, naz�r Azərbaycanın sülh gündəl�y�, 
Ermən�stan–Azərbaycan münas�bətlər�n�n normallaşma -
sı proses�, Laçın yolu ətrafındakı hazırkı vəz�yyət və bu 
çərç�vədə ölkəm�z�n leg�t�m tələblər� və təhlükəs�zl�k maraq-
ları barədə qarşı tərəf� məlumatlandırıb. Ermən�stanın sülh 
proses�nə və sülh saz�ş� üzrə danışıqlara yaratdığı maneələr 
d�qqətə çatdırılıb.

Görüşdə, həmç�n�n d�gər �k�tərəfl� və reg�onal aktual möv-
zular ətrafında f�k�r mübad�ləs� aparılıb.

Ədliyyə naziri vətəndaşlarla görüşüb
Fevralın 15-də ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov 

Yevlax rayonunda bölgə vətəndaşları ilə görüşüb. 
Ədl�yyə Naz�rl�y�n�n mətbuat x�dmət�ndən ver�lən məlumata 

görə, əvvəlcə ümumm�ll� l�der Heydər Əl�yev�n ab�dəs� z�yarət olu-
naraq önünə gül dəstələr� qoyulub, əz�z xat�rəs�nə dər�n eht�ram 
b�ld�r�l�b. 

Azərbaycan Prez�dent� İlham Əl�yev�n tapşırığına və 
bölgələrdə vətəndaşların qəbulu cədvəl�nə uyğun olaraq keç�r�lən 
qəbulda M�ngəçev�r şəhər�, Yevlax, Bərdə və d�gər rayonlar -
dan olan vətəndaşların ədl�yyə fəal�yyət� �lə bağlı mürac�ətlər� 
d�nlən�l�b, qaldırılan məsələlərə da�r naz�rl�y�n məsul �şç�lər�nə 
a�d�yyət� tapşırıqlar ver�l�b. Vətən mühar�bəs� �şt�rakçılarına və 
şəh�d a�lələr�nə xüsus� həssaslıqla yanaşılaraq qayğıları �lə ma-
raqlanılıb.

Bölgə sak�nlər� onlara göstər�lən d�qqət və qayğıya, yerlərdə 
mütəmad� qəbulların təşk�l�nə görə dövlət�m�z�n başçısına 
m�nnətdarlıqlarını �fadə ed�blər.

Səfər zamanı ədl�yyə naz�r� yerl� ədl�yyə orqanlarının fəal�yyət� 
və �ş şəra�t� �lə tanış olub, rayon məhkəməs�nə baş çək�b, ədl�yyə 
�şç�lər� və hak�mlərlə görüş keç�r�b.

Naz�r dövlət başçısının elan etd�y� 2023-cü �l “Heydər Əl�yev 
İl�”ndə 100 �ll�y�n� qeyd etd�y�m�z ümumm�ll� l�der Heydər Əl�yev�n 
xalqımız və dövlət�m�z qarşısında müstəsna x�dmətlər�ndən bəhs 
ed�b, əsasını qoyduğu mütərəqq� məhkəmə-hüquq �slahatlarını, 
Azərbaycan Prez�dent� İlham Əl�yev�n rəhbərl�y� �lə bu sahədə 
respubl�kamızın hərtərəfl� �nk�şafına uyğun həyata keç�r�lən 
tədb�rlər� qeyd ed�b. 

ə ən ər A MOV, alq qə et�
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“Etiraz aksiyası bizim 
qanuni hüququmuzdur”

“Xalq qəzeti” redaksiyasının yaxınlığında Nizami Kino Mərkəzi yerləşir. Hər gün yanından keçirəm, 
böyük hərflərlə yazılmış “1 bilet=1 ağac” sloqanı həmişə diqqətimi çəkir. Düzdür, mərkəzdə mütəmadi 
kino izləməsəm də, bir neçə dəfə bilet almışam. Ona görə ki, ekologiyamıza zərrə qədər olsa da, mənim 
də töhfəm olsun, yaşıllığa bir can da mən bəxş edim.

D�gər tərəfdən �sə ermən� separatçıla-
rının ekolog�yamıza qarşı qəddarlığı, təb�� 
sərvətlər�m�z�n talan ed�lməs� bu ölkən�n 
vətəndaşı olaraq b�z� narahat ed�r. Məhz Laçın-
Xankənd� yolunda et�raz edən gənclər�m�z�n 
də tələblər�ndən b�r� budur k�, yaşıllıqlarımızın 
məhv� dayandırılsın.

Ermən�lər�n təb�ətə qarşı vandal əməllər� 
Azərbaycanın rəsm� da�rələr�n� də həddən çox 
narahat ed�r. Bu məqsədlə, ədaləts�zl�k, təb�ət 
qətl�amçılığı dünya �ct�ma�yyət�nə çatdırılır. 
Belə k�, M�ll� Məcl�s�n Sədr� Sah�bə Qafarova 
Rus�ya Federas�yasına rəsm� 
səfər� çərç�vəs�ndə bu ölkən�n 
Federal Məcl�s� Federas�ya Şu-
rasının sədr� Valent�na Matv�yen-
ko �lə görüşündə son dövrlər La-
çın yolu ətrafında mövcud olan 
vəz�yyətlə bağlı gen�ş məlumat 
ver�b. Sədr vurğulayıb k�, 
Azərbaycan üçtərəfl� Bəyanata 
c�dd� r�ayət ed�r və sənəd üzrə 
bütün öhdəl�klər� tam yer�nə yet�-
r�b. Üçtərəfl� Bəyannamən�n 6-cı 
bənd�nə əsasən, Azərbaycan 
Laçın yolu boyunca hər �k� 
�st�qamətdə vətəndaşların, 
nəql�yyat vas�tələr�n�n və yüklər�n 
hərəkət�n�n təhlükəs�zl�y�nə 
təm�nat ver�r.

Bununla yanaşı, sp�ker Sah�bə Qafarova 
Ermən�stanın �k� �ldən artıqdır Laçın yolundan 
m�na, hərb� sursat, şəxs� heyət və talan ed�lm�ş 
təb�� sərvətlər�n daşınması üçün �st�fadə etd�-
y�n� d�qqətə çatdırıb. Rus�ya sülhməramlı kon-
t�ngent�n�n müvəqqət� yerləşd�y� Azərbaycan 
əraz�lər�ndə qeyr�-qanun� �qt�sad� fəal�yyətə, 
habelə təb�� sərvətlər�n �st�smarına və Laçın-
Xankənd� yolundan su�-�st�fadə hallarına qarşı 
Azərbaycan vətəndaşlarının et�raz aks�yaları 
b�z�m qanun� hüququmuzdur və et�razçıların 
haqlı tələblər�n�n yer�nə yet�r�lməs� zərur�d�r. 

Sah�bə xanım qeyd ed�b k�, Laçın yolunun, 
guya, Azərbaycan tərəf�ndən bağlanması, 
Azərbaycan torpaqlarında yaşayan ermən� 
sak�nlər�n�n blokadaya məruz qalmaları, hu-
man�tar böhran yaranması �lə bağlı Ermən�stan 
tərəf�n�n bəyanatları tamam�lə əsassızdır. La-
çın yolu boyunca hər gün onlarca nəql�yyat 
vas�tələr�n�n, sülhməramlı kont�ngent�n, 
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Kom�təs�n�n, ermən� 
təc�l� yardım maşınlarının hərəkət� qarşı tərəf�n 
əsassız �dd�alarını təkz�b ed�r. Beləl�klə, bütün 
bunlar sübut ed�r k�, Ermən�stan beynəlxalq 

�ct�ma�yyət� aldatmaq məqsəd�lə man�pulyas�ya 
�lə məşğuldur.

Azərbaycanlı ekofəalların Şuşa əraz�s�ndən 
keçən Laçın-Xankənd� yolunda d�nc et�raz aks�-
yası 67 gündür davam ed�r. Gün ərz�ndə Laçın-
Xankənd� yolunda maneəs�z hərəkət edən Ru-
s�ya sülhməramlılarına və BQXK-yə məxsus 
avtomob�llər�n sayı 90-a çatıb. 

Aks�ya �şt�rakçıları �lk gündən et�barən dünya 
�ct�ma�yyət�n� ekolog�yanı qorumağa çağırırlar.

R�zvan FİKRƏTOĞLU,  “Xalq qəzet�”

CƏMİYYƏT

Ekoaksiyanın gündəliyi Erməni pozuculuğu – 
sülhün Qriqoryan məntiqi 
və “Kremlyanlıq” 

Ermənistan Azərbaycanla sülh danışıqları müstəvisində manipulyasiyalar 
edir. Bu barədə indiyədək çox söz açılıb, müxtəlif fikirlər irəli sürülüb, 
arqumentlər səsləndirilib. Aşkar görünür ki, ölkə yekun nəticəyə gəlmək 
fikrindən uzaqdır. İrəvan Bakının indiyədək irəli sürdüyü təkliflərə müsbət 
reaksiya verməyib, özünü məğlub dövlət kimi aparmayıb. Beləliklə, 44 
günlük müharibə ilə Azərbaycan tərəfindən yaradılmış reallıqlara öz 
alternativlərinin olduğunu göstərib. Bu alternativlər nədən ibarətdir? 

Əlbəttə, İrəvan açıq şək�ldə 
bəyan etməsə də, yalnız ölkəm�z�n 
təkl�flər�nə dey�l, eyn� zamanda, 
Rus�yanın Qarabağ məsələs�ndə 
Azərbaycan-Ermən�stan münas�bət-
lər�n�n normallaşmasındakı mövqe-
y�nə qarşı çıxmaq yolu tutur. Nəy�n 
bahasına olursa-olsun, özünün 
tənz�mləmə m�ss�yasının davam-
lılığında maraqlı olan Moskva �sə 
ermən�lər�n nazı �lə oynamaqdan əl 
çəkm�r. 

* * *
Azərbaycan, Rus�ya və 

Ermən�stan l�derlər�n�n �mzala-
dıqları üştərəfl� bəyanatları yen� 
reallıq k�m� təqd�m edən və bu 
sənədlərə köklənən Kreml hazırda 
b�r müddət öncəyədək qarşı çıxdı-
ğı ATƏT-�n M�nsk qrupu formatına 
qayıtmaq f�kr�nə düşür. Ölü qrupun 
rus�yalı təms�lç�s� k�m� göstər�lən, 
əsl�ndə �sə, Rus�ya Xar�c� İşlər Na-
z�rl�y�n�n Azərbaycan-Ermən�stan 
münas�bətlər�n�n normallaşdırılması 
üzrə xüsus� nümayəndəs� vəz�fəs�n� 
daşıyan İqor Xoxayev�n Bakıya 
və İrəvana səfərlər� belə deməyə 
əsas ver�r. Bu, eyn� zamanda, ş�-
mal qonşumuzun qeyr�-ardıcıllığının 
nət�cəs�d�r. Belə görünür, Mosk-
va Qərb�n n�zamlama havasının 
arxasınca sürünməy� üstün tutur. 
Nəzərə alaq k�, hazırda ATƏT-�n 
M�nsk qrupunun d�rçəld�lməs�n�n 
təşəbbüskarı rolunda məhz Qərb 
çıxış etməkdəd�r. Rus�ya �sə necə 
deyərlər, Ermən�stanın ətəy�ndən 
bərk yapışıb, buraxmır. 

Maraqlıdır, İrəvan Moskvaya 
daha nə deməl�d�r k�, ölkə ermən� 
sevdasından daşınsın. Kreml 44 
günlük mühar�bədən �nd�yədək 
Qarabağ müstəv�s�ndə belə pr�n-
s�ps�z s�yasət yürütməm�şd�. Rus 
d�plomat�yası bununla 44 gün-
lük mühar�bən�n nət�cələr�n�n özü 
üçün mühüm əhəm�yyət daşıyan 
Ermən�stana təzy�q r�tor�kasını 

tamam�lə basdırdı. Görünür, İrəvan 
Moskva �lə məzələnməy� b�r kənara 
qoyub, Rus�yanın vas�təç�l�y�n� 
�stəməd�y�n�, arzulamadığını açıq 
şək�ldə bəyan etməl�d�r. 

Azərbaycan hörmət xat�r�nə 
Kreml�n, belə demək mümkünsə, 
pr�ns�ps�z vas�təç�l�k m�ss�yasına 
dözür. Prez�dent İlham Əl�yev�n 
Xoxayev� qəbul etməs� məhz bu-
nun nət�cəs�d�r. Amma ölkəm�z 
öz pr�ns�plər�ndə sad�qd�r və 
dövlət�m�z�n başçısı Xoxaye-
v� Rus�yanın Xar�c� İşlər Naz�r-
l�y�n�n Azərbaycan-Ermən�stan 
münas�bətlər�n�n normallaşdırıma-
sı üzrə xüsus� nümayəndəs� k�m� 
q�ymətlənd�r�r. Yən�, Azərbaycan 
onun ATƏT-�n M�nsk qurpunun rus�-
yalı həmsədr� obrazında görməd�y�n� 
nümay�ş etd�r�r. Ancaq dözümün də 
b�r hədd� var. 

* * *
Əlqərəz, Xoxayev�n 

Azərbaycana və Ermən�stana 
səfərlər�ndən sonra İrəvanın ha-
k�m s�yas� da�rələr�ndə akt�vləşmə 
mey�llər� də var. Hərçənd, b�rmənalı 
şək�ldə demək olmaz k�, bu akt�vl�y� 
körükləyən Xoxayev oldu. Proses�n 
yüksək fazası Qərb �lə bağlıdır. Yada 
salaq k�, Ermən�stanın xar�c� �şlər 
naz�r� b�r müddət öncə Alman�yada 
səfərdə olarkən, Bakı tərəf�ndən 
növbət� sülh təkl�flər�n�n dax�l oldu -
ğunu d�qqətə çatdırmışdı. Haqqında 
söz açdığımız akt�vləşmə də məhz 
bu xüsusdadır. B�r neçə gün əvvəl 
Ermən�stan parlament�n�n hak�m 
“Vətəndaş saz�ş�” part�yasından olan 
deputatı Sark�s Xəndəkyan Xoxaye-
v�n səfər�nə münas�bət b�ld�rərkən, 
dem�şd� k�, İrəvan Bakı tərəf�ndən 
təqd�m ed�lm�ş təkl�flər üzər�ndə �ş 
aparır və öz təkl�flər�n� də �rəl� sürüb 
sənəd� ger� göndərəcək. 

Göründüyü k�m�, Azərbaycanın 
�rəl� sürdüklər�nə alternat�v qoymaq 
mənt�q� ortadadır. Elə Ermən�stanın 

təhlükəs�zl�k şurasının kat�b� Ar-
men Qr�qoryanın söyləd�klər� də 
bu baxımdan d�qqət çəkməkdəd�r. 
Hərçənd, Qr�qoryanın ded�klər� 
daha gen�ş m�qyaslıdır. Yən�, bu-
rada söhbət yalnız Azərbaycan �lə 
müəyyən mənada, şərt d�l� �lə da-
nışmaq ps�xopatlığından getm�r, 
ümumən, vas�təç�l�k �nst�tutunun 
strukturuna dəy�ş�kl�k man�pulyas�-
yası əsas götürülür. 

Bəl�, A.Qr�qoryan b�ld�r�r k�, Qa-
rabağ �lə Bakı arasında danışıq-
lar beynəlxalq səv�yyəl� mexan�zm 
çərç�vəs�ndə aparılmalıdır və bu 
mexan�zm hazırda Ermən�stan və 
Azərbaycanın üzər�ndə çalışdı-
ğı sülh müqav�ləs�ndə qeyd olu-
na b�lər: “Ermən�stan Xankənd� 
�lə Bakı arasında beynəlxalq 
səv�yyədə təsd�qlənən mexan�zm 
çərç�vəs�ndə danışıqların aparılma-
sının tərəfdarıdır. Ermən�stan �sə 
bu mexan�zm nam�nə beynəlxalq 
tərəfdaşları �lə �şləməyə davam 
ed�r. Haqqında söhbət aparılan 
sülh müqav�ləs�ndə bu mexan�zm 
nəzərdən keç�r�lə b�lər. Bunlar d�gər 
beynəlxalq strukturlar və ya fərql� 
format ola b�lər. Konkret olmasa da, 
bu, müzak�rə mövzusudur, b�z bunu 
aydınlaşdırmaq üçün müzak�rən� 
davam etd�rməl�y�k”. 

* * *
Göründüyü k�m�, İrəvan Qara-

bağı tərəf k�m� sülh müqav�ləs�ndə 
göstərmək n�yyət�ndən çək�nm�r. 
Üstəl�k, Qr�qoryan sözlər�n�n hak�m 
“Vətəndaş saz�ş�” part�yasının 2022-
2026-cı �llər üçün strateg�yasında 
�rəl� sürülmüş Qarabağ ermən�lər�n�n 
hüquqları və təhlükəs�zl�y� 
məsələs�nə uyğunluğunu qabardır, 
bunu Ermən�stanın mövqey� k�m� 
göstər�r. 

Moskvanın Ermən�stanın 
Qərb�n reg�onda mövcudluğunu 
d�ktə etməyə məcbur qalması �lə 
bağlı f�k�rlər�n� rədd edən ermən� 
kat�b b�ld�r�b k�, Avropa İtt�faqının 
Azərbaycanla sərhəd�n Ermən�stan 

h�ssəs�ndə mülk� müşah�də m�ss�-
yasına da�r qərarı İrəvan özü ve-
r�b. Qr�qoryan bu yerdə Rus�yanın 
bostanına daş atmağı da yaddan 
çıxarmayıb. O b�ld�r�b k�, 2021-c� �l�n 
mayında və 2022-c� �l�n sentyabrın-
da Azərbaycan, guya, Ermən�stana 
təcavüzü ed�b və həm�n vaxt Rus�-
yanın hak�m rol oynadığı Kollekt�v 
Təhlükəs�zl�k Müqav�ləs� Təşk�latının 
zəmanətlər� �şləməy�b: “Ermən�stan 
bu təcrübən� nəzərə alaraq, Av-
ropa İtt�faqının mülk� m�ss�yasını 
müəyyən təhlükəs�zl�k təm�natları 
yaratmağa dəvət etd�”.

Bəl�, Qr�qoryanın söyləd�klər� də 
bər� başdan onu deməyə əsas ve-
r�r k�, Ermən�stanın Azərbaycanın 
təkl�flər�nə reaks�yası müsbət ol-
mayacaq. Əgər ölkə parlament�-
n�n deputatı Xəndəkyanın yuxa-
rıda d�qqətə çatdırdığımız f�k�rlər� 
İrəvanın sülh müqav�ləs� �lə bağ-
lı yen�dən man�pulyas�yaya yol 
verəcəy�n�n �şartısı �d�sə, ermən� baş 
kat�b�n b�ld�rd�klər� həm�n man�pulya-
s�yanın konkret hansı müstəv�də ola-
cağının təsd�q�d�r. Söhbət, əlbəttə, 
Qərb müstəv�s�ndən ged�r. 

Bütün bunlar b�r daha göstər�r 
k�, Ermən�stan sülh danışıqları �lə 
əlaqədar konstrukt�v mövqe tutma-
yacaq. Bütün bunlar həm də onun 
təsd�q�d�r k�, Xoxayev�n barəs�ndə 
söz açdığımız Rus�ya m�ss�yasının 
da hansısa b�r əhəm�yyət� qalmayıb. 
Ona görə k�, həm Bakı Xankənd� 
�lə danışıqlara getməyəcək, 
həm də Qr�qoryanın t�msalında 
Ermən�stan beynəlxalq səv�yyədə 
tanınan vas�təç�l�k ded�kdə, 
ölkən�n bu mənt�q� Moskvanın fərd� 
vas�təç�l�y�ndən üstün tutması real-
lığı var. Yən�, heç k�m təm�nat verə 
b�lməz k�, İrəvan özünün man�pulya-
s�ya s�yasət�nə daha nələr�sə əlavə 
etmək mənt�q�ndən uzaq duracaq. 

Ə.RÜSTƏMOV,  
“Xalq qəzet�”

Parlamentdə bələdiyyələrin illik 
fəaliyyəti müzakirə olunacaq

Dünən Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin növbəti iclası keçirildi. Komitə sədri 
Siyavuş Novruzov iclasda bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən 
orqanın illik  məruzəsinin müzakirə olunacağını bildirdi.

Kom�tə sədr� qeyd etd� k�, Ədl�yyə Na-
z�rl�y�n�n bələd�yyələr�n fəal�yyət�nə �nz�-
bat� nəzarət�n həyata keç�r�lməs� �lə bağlı 
2022-c� �l üzrə �ll�k məruzədə bələd�yyələr�n 
fəal�yyət�nə �nz�bat� nəzarətlə yanaşı, on-
lara metodoloj� yardım üzrə �l ərz�ndə 
həyata keç�r�lən məqsədyönlü �şlər, d�gər 
əhəm�yyətl� tədb�rlər barədə ətraflı məlumat 
ver�l�b. 

Sonra ədl�yyə naz�r�n�n müav�n� V�layət 
Zah�rov bələd�yyələr�n fəal�yyət�nə �nz�-
bat� nəzarət� həyata keç�rən orqanın �ll�k 
məruzəs�n� təqd�m etd�. D�qqətə çatdırdı k�, 
Ədl�yyə Naz�rl�y� tərəf�ndən bələd�yyələrlə �ş 
�k� əsas �st�qamət - bələd�yyələr�n fəal�yyət�nə 
�nz�bat� nəzarət və bələd�yyələrlə metodo-
loj� �ş və maar�flənd�rmə üzrə aparılıb. İlk 
dəfə olaraq, 2022-c� �ldə �nz�bat� nəzarət 
orqanına təqd�m olunan bələd�yyə aktları-
nın sayı 95 m�ndən çox olub. Ümum�l�kdə, 
həm aktlar, həm də mürac�ətlər üzrə �nz�-
bat� nəzarət �craatı zamanı 3800-ə yaxın 
aktın dəy�şd�r�lməs� və ya ləğv� məqsəd� �lə 
bələd�yyələrə təkl�flər ver�l�b. 

Naz�r müav�n� ded� k�, 2022-c� �ldə 
bələd�yyələr�n fəal�yyət�n�n qanunauyğun 
təşk�l�nə yardım tədb�rlər�n�n səmərəl�l�y�n�n 
artırılması da d�qqət mərkəz�ndə saxlanı-
lıb. Ötən �l ərz�ndə f�z�k� şəxslər�n torpaq və 
əmlak verg�s� üzrə yerl� büdcələrə 2021-c� 
�llə müqay�sədə 2 m�lyon manat çox vəsa�t 
dax�l olub. Son �k� �ldə bununla bağlı yerl� 
büdcələrə 6.5 m�lyon manata yaxın, yən� 
2020-c� �llə müqay�sədə 50 fa�z çox əlavə 
vəsa�t dax�l olub.

Qeyd ed�ld�  k�,  “Açıq hökumət�n 
təşv�q�nə da�r 2020-2022-c� �llər üçün 
M�ll� Fəal�yyət Planı”na uyğun olaraq 
“Bələd�yyələrlə �ş portalı”nın daha təkm�l, 
yen� vers�yası hazırlanıb. 

Müzak�rələr�n sonunda bələd�yyələr�n 
fəal�yyət�nə �nz�bat� nəzarət� həyata keç�rən 
orqanın �ll�k  məruzəs� M�ll� Məcl�s�n plenar 
�clasında baxılmaq üçün tövs�yə olunub.

Əl�q�smət BƏDƏLOV,  
“Xalq qəzet�”

əvvəl� 1-c� səh�fədə
Əlbəttə, b�zə qəzet�m�z�n Təbr�zdə oxunma -

sı barədə məlumatlar dax�l olur. Onu da b�l�r�k k�, 
nəşr�m�z bu qəd�m Azərbaycan yurdunda populyar -
lığa mal�kd�r. ünk� yalnız fars molla rej�m�n�n �fşa-
sı dey�l, ümumən, Cənub� Azərbaycan türklər�n�n 
mədən� həyatı, mə�şət�, elm�, İrandakı mövqey� �lə 
bağlı mater�allarımız oradakı sad�q oxucularımızın – 
soydaşlarımızın böyük marağına səbəb olur. 

Necə də marağında olmasın, axı mollalar 
türk d�l�n� yasaqlayırlar, �mkan verm�rlər k�, �nsan -
lar özlər�n�n adət-ənənələr�n�, tar�xlər�n� b�ls�nlər, 
soyköklər�nə bələdç�l�k ets�nlər. “Xalq qəzet�” başda 
olmaqla, ümumən, Azərbaycan med�ası �sə mövcud 
�st�qamətdə durmadan təbl�ğat aparır və bundan belə 
də aparacaq. 

Nəzərə alaq k�, bu təbl�ğat, eyn� zamanda, 
Azərbaycan Prez�dent� cənab İlham Əl�yev�n cənublu 
soydaşlarımızın hüquqlarının qorunmasına da�r 
f�k�rlər�ndən nəşət alır, q�dalanır. Məlum olduğu k�m�, 
cənab İlham Əl�yev İrandakı soydaşlarımızın ana 
d�l� müstəv�s�ndək� hüquqlarının pozulduğunu b�l-
d�r�b. Bəl�, m�llətə təcavüz onun d�l�nə təcavüzdən 
başlayır. İranın �rt�caçı molla rej�m� də məhz bunu 

gerçəkləşd�rməkdəd�r. Azərbaycan dövlət� �sə buna 
seyrç� qala b�lməz.

Əlqərəz, rej�m�n haqqında söz açdığımız Təbr�z 
aks�yasının başlaması �lə b�tməs� b�r olub. N�yə  
Ona görə k�, mollaların aks�yaya yığdıqları, təqr�bən, 
300-dək şəxs, əsasən də h�cablı qadınlar olub. Axı, 
səhər yuxudan oyanandan sonra, günün günorta 
çağı Təbr�zdə Azərbaycan əleyh�nə aks�ya nəd�, k�-
ç�k b�r toplantı keç�rmək, qət�yyən mümkün dey�l. 
Soydaşlarımızın belə b�r ant�-Azərbaycan n�yyət�n�n 
gerçəkləşməs�nə maneç�l�k törədəcəy� aşkardır. 
Ona görə də aks�ya səhər tezdən gerçəkləşd�r�l�b. 
Məqsəd bu olub k�, əhal� yuxudan ayılıb �ş�nə-gücünə 
getmək üçün küçələrə çıxanadək, tələm-tələs�k şək�l 
çəkd�r�ls�n, çək�l�ş aparılsın. Elə çək�l�şlər k�, orada 
aks�ya böyük �zd�ham olaraq göstər�ls�n. 

Ancaq qeyd etd�y�m�z k�m�, �şt�rakçıların vaxtında 
toplaşmaması, səhər havanın �şıqlanması anı �lə �n-
sanların küçəyə çıxdığı zaman arasındakı məsafən�n 
azlığı aks�yanın davamlılığını pozub. Təbr�z əhal�s� 
küçəyə çıxar-çıxmaz aks�yaçılar da qaçıb aradan çı-
xıblar. B�r sözlə, qorxublar. Nə�nk� qorxublar, lap belə 
üyüdüblər.

Əldə etd�y�m�z məlumatlara görə, aks�ya Təbr�z�n 
�ct�ma� rəy�ndə böyük et�raz doğurub. Bu, müəyyən 
mənada, yatmış vulkanın ayılması e ekt� ver�r. Yən�, 
əsl�ndə, molla rej�m�n�n əleyh�nə �şləy�r. İnsanlar belə 
b�r saxtakarlıqdan h�ddətlən�rlər. 

Onu da vurğulayaq k�, aylardan bər�d�r, İranda 
d�nc əhal�n�n hökumət əleyh�nə et�raz nümay�şlər� ke-
ç�r�l�r. Rej�m bu tədb�rlərə münas�bətdə olduqca sərt 
və qəddar davranır. Axı, �nsanların küçəyə çıxıb nə 
�sə səslənd�rməs� rej�m�n mah�yyət�nə tam kənar hal-
dır. Axı, �nsan am�l�ndən qorxur. Belə olan halda k�m 
�nana b�lər k�, İranda, özü də Təbr�zdə Azərbaycan 
dövlət�nə münas�bətdə hədyan f�k�rlər səslənd�rənlər 
küçəyə öz təşəbbüslər� �lə çıxıblar. Bunu edəcək han-
sısa səm�m� qruplaşmanın mövcudluğu mümkün de-
y�l. Özbaşına da k�mlər�nsə küçəyə çıxması mümkün-
süzdür. Deməl�, aks�ya rej�m tərəf�ndən tam şək�ldə 
planlaşdırılıb. 

Aks�yanın planlaşdırılmış mah�yyət�n� təsd�qləyən 
daha b�r cəhət �sə budur k�, İranın fars molla rej�m� 
hökumət əleyh�nə davamlı s�yas� nümay�ş ovqatı-
nın mövcudluğundan xəbərdardır. Buna görə, hətta, 
nəzər� baxımdan k�mlərsə Azərbaycan dövlət�nə et�-
raz fonunda hansısa f�k�rlər səslənd�rmək �stəsələr 
belə, bu təşəbbüsün sonradan yönünü dəy�şməs� r�s-
k� də var. Yən�, bu baxımdan da mollalar “kontrol”suz 
davranmaya b�lməzd�lər. 

Ancaq ded�y�m�z k�m�, İran hak�m�yyət�n�n 
Azərbaycana qarşı bütün demarşları nət�cəs�z qal-
dığı k�m�, bu saxta aks�ya n�yyət� də �flasa uğrayıb. 
Obrazlı desək, havanın tam açılması, Günəş�n doğ-
ması �lə saxtakarlıq n�yyət�n�n üzər�nə də �şıq saçılıb. 
Bəl�, gün gələcək o Günəş bətn�ndə daşıdığı Cənub� 
Azərbaycan �şığını doğacaq. O gün �sə uzaqda de-
y�l. Bu yerdə “�nşallah” dey�b sözümüzə Xalq şa�r�m�z 
Sab�r Rüstəmxanlının məşhur “İnansa, Təbr�z dey�l” 
şe�r�ndən b�r neçə m�sra �lə yekun vuraq:

�n adına �rt� a  Bu k�, yalan s  dey�l,
ə r�  una �nanma  İnansa, ə r�  dey�l

Bu yurd rk n t r a ı  İ lər� �tm�r hələ
Əkd�y�n ər t umu yər�  �tm�r hələ
F�kr�n asan�l�kdən ər�yə tm r hələ -
Anlamırsan m�llətlər n ndə kən�  dey�l

ə r�  sana �nanma , �nansa, ə r�  dey�l

AMİN

“Təbriz buna inanmaz! 
İnansa, Təbriz deyil!”



Bu il mayın 10-da ümummilli lider, müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
qurucusu, görkəmli siyasi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 100 ili tamam olur. Prezident İlham Əliyev 29 sentyabr 2022-ci il 
tarixli sərəncamı ilə Azərbaycanda 2023-cü ili “Heydər Əliyev İli” elan edib.

Bu sərəncam xalqımızın arzu 
və �stəklər�n� əks etd�rməklə yanaşı, 
həm də bütün ömrünü doğma xalqına 
həsr edən, Azərbaycanın müstəq�ll�y� 
və �nk�şafına m�s�ls�z töhfələr 
verən ulu öndər�n şəxs�yyət�nə, 
çoxşaxəl�, məhsuldar fəal�yyət�nə 
yüksək dəyər�n, böyük eht�ramın 
təzahürüdür.

Heydər Əl�yev �stər sovet 
dövründə, �stərsə də müstəq�ll�k 
�llər�ndə Azərbaycanda s�yas�, sos�-
al-�qt�sad� vəz�yyət�n kəsk�n, çoxsaylı 
problemlər�n mövcud olduğu şəra�tdə 
hak�m�yyətə gəl�b. Buna qədər �sə 
ulu öndər 1944-69-cu �llərdə dövlət 
təhlükəs�zl�y� orqanlarında müxtəl�f 
vəz�fələrdə çalışıb. 1964-cü �ldə 
Azərbaycan SSR Naz�rlər Sovet� ya-
nında Dövlət Təhlükəs�zl�y� Kom�təs� 
sədr�n�n müav�n�, 1967-c� �ldə �sə 
sədr� vəz�fəs�nə �rəl� çək�lən Heydər 
Əl�yev�n dövlət təhlükəs�zl�y� �şç�-
s� k�m� mühüm x�dmətlər� haqqında 
xeyl� məqalələr yazılıb, f�lmlər çək�l�b. 
Ona görə də bu məsələn�n üzər�ndə 
gen�ş dayanmadan �k� məqamı qeyd 
etmək �stərd�k. 

Bunlardan b�r�nc�s� Heydər 
Əl�yev�n təhlükəs�zl�k orqanlarında 
apardığı olduqca vac�b və əhəm�yyətl� 
m�ll�ləşd�rmə s�yasət� �d�. Bəll� olduğu 
k�m�, uzun müddət bu orqanlarda 
rəhbər vəz�fələrdə d�gər m�llətlərdən 
(rus, ermən�) olan �nsanlar təms�l olu-
nurdular. Bu �sə həm yerl� kadrların 
sıxışdırılması, həm də Azərbaycanın 
təhlükəs�zl�y� �lə bağlı b�r sıra mühüm 
məsələlərdə qeyr�-obyekt�v, yanlış, 
hətta m�ll� maraqlarımız baxımın-
dan z�yanlı qərarların ver�lməs�nə 
səbəb olurdu. Təhlükəs�zl�k orqan-
larında p�llə-p�llə �rəl�ləyən ulu öndər 
bütün bunları görürdü və təb�� k�, bu 
vəz�yyətlə barışa b�lməzd�. Məhz elə 
buna görə də Azərbaycan DTK-nın 
sədr müav�n� və sədr� olduğu �llərdə 
o, təhlükəs�zl�k orqanlarında m�ll� 
kadrların sayının artırılması, onların 
peşəkar dövlət təhlükəs�zl�y� �şç�lər� 
k�m� yet�şməs�, Azərbaycan əleyh�nə 
qərarların qəbulunda xüsus� rol oy-
nayan ermən�lər�n �sə vəz�fələrdən 
uzaqlaşdırılması məsələs�ndə c�dd� 
addımlar atıb. 

İk�nc� məqam təhlükəs�zl�k or-
qanlarında çalışdığı �llərdə ulu 
öndər�n 60-cı �llərdə Qarabağda 
yen�dən baş qaldıran separat�zm, 
ağır c�nayətlər törədən ermən� 
m�llətç�lər� �lə qət�yyətl� mübar�zəs� 
�lə bağlıdır. Məsələ burasındadır k�, 
1923-cü �ldə sovet hak�m�yyət�n�n 
yanlış qərarı nət�cəs�ndə Dağlıq 
Qarabağ Muxtar V�layət� yaradıl-
dıqdan sonra ermən�lər�n məqsəd� 
Qarabağı Azərbaycandan qoparıb 
Ermən�stana b�rləşd�rmək �d�. Ermən� 
m�llətç�lər� sovet dövründə zaman-

zaman fürsət düşdükcə bu məsələn� 
gündəmə gət�r�rd�lər. Ötən əsr�n 60-
cı �llər�ndə Qarabağda ermən� se-
parat�zm� yen�dən gen�ş şək�ldə baş 
qaldırdı. Xoşbəxtl�kdən bu zaman 
ulu öndər Heydər Əl�yev Azərbaycan 
DTK-ya rəhbərl�k ed�rd� və o, ermən� 
separat�zm�n�n qarşısının alınması 
məsələs�ndə olduqca mühüm rol oy-
nadı. 

1967-c� �l�n əvvəllər�ndən et�barən 
Qarabağda, xüsus�lə Xankənd� 
şəhər�ndə yaşayan ermən�lər hava-
darlarının dəstəy� və onların plan-
larına uyğun olaraq m�ll� ədavət� 
qızışdırmağa, öz məkrl� n�yyətlər�n� 
həyata keç�rmək üçün ən ç�rk�n 
əməllərə belə əl atmağa başladılar. 
Ermən�lər�n planlarına görə, Qara-
bağın dağlıq h�ssəs�, �lk növbədə 
Xankənd� azərbaycanlılardan 
təm�zlənməl� �d�. Bunun üçün də 
onlar m�ll� ədavət� qızışdırmaq 
məqsəd�lə b�r neçə ermən�n� öldü-
rüb günahı azərbaycanlıların üzər�nə 
atmaq ssenar�s� hazırlamışdılar. Bu 
ssenar� 1967-c� �ldə Xocavənddə 
həyata keç�r�ld�. Belə k�, rayonun Qa-
radağlı kənd�ndə azərbaycanlıların 
və ermən�lər�n b�rgə təhs�l aldıqla-
rı orta məktəbdə b�r ermən� uşa-
ğı "yoxa çıxarılır". Səhər�s� gün 
vəhş�cəs�nə qətlə yet�r�lm�ş uşağın 
mey�t� yol kənarından tapılır. Onu 
ermən�lər özlər� qətlə yet�rsələr də 
bu had�səyə görə məktəb�n d�rek-
toru Ərşad Məmmədov və daha �k� 
azərbaycanlı müəll�m həbs ed�l�r. 
Ardınca İrəvandan və Ermən�stanın 
d�gər rayonlarından Xankənd�nə av-
tobuslarla gət�r�lən ermən�lər uşağı 
azərbaycanlıların qətlə yet�rd�y�n� �d-
d�a ed�r və m�ll� ədavət� qızışdırırlar. 
Məhkəmən�n təy�n olunduğu gün 
bütün məsul �şç�lər Bakıya çağırılır. 
Məhkəmə ermən�lər�n təzy�q� altın-
da Ərşad Məmmədova ölüm hökmü 
çıxarır. Məhkəmən�n hökmündən 
sonra Ərşad Məmmədovun oldu-
ğu dustaqlar üçün nəzərdə tutu-
lan avtomob�l�n qarşısı ermən�lər 
tərəf�ndən kəs�l�r. Ermən�lər maşını 
avtomat s�lahla atəşə tuturlar. On-
lar Ərşad Məmmədovu və d�gər 
azərbaycanlıları maşından düşü-
rüb qətlə yet�r�rlər. Onlardan Ərşad 
Məmmədovun mey�t� qəddarcasına 
yandırılır. Bu məsələ �lə bağlı Bakı-
ya məruzə olunur. Ölkən�n rəhbər 
şəxslər� Qarabağa səfər ed�rlər. 
Həm�n ərəfədə Azərbaycan SSR 
Dövlət Təhlükəs�zl�k Kom�təs�n�n 
sədr� təy�n olunan Heydər Əl�yev də 
Xankənd�yə gəl�r. O, �st�ntaq qrupu-
nun yeganə azərbaycanlı üzvü olur. 
Buna baxmayaraq, Heydər Əl�yev�n 
təcrübəs� və qət�yyət� sayəs�ndə 
ermən� uşağı azərbaycanlıların 
dey�l, ermən�lər�n qətlə yet�rd�-

y� sübut olunur. Beləl�klə, Heydər 
Əl�yev�n peşəkarlığı, gərg�n əməy� 
nət�cəs�ndə c�nayət� təşk�l edən və 
törədənlər�n şəxs�yyət� müəyyən olu-
nur. Ümum�l�kdə bu qanlı c�nayətdə 
əl� olan 39 ermən� can�s�, o cümlədən 
ermən� məktəbl�s�n� vəhş�cəs�nə 
qətlə yet�rən Ed�k Baqdasaryan 
həbs olunurlar. Həm�n had�sələr vax-
tı bu c�nayətlərə rəvac verənlərdən 
b�r� – Dağlıq Qarabağ MV Part�ya 
Kom�təs�n�n b�r�nc� kat�b� Qurgen 
Melkumyan �sə sonralar - 1973-cü 
�ldə Heydər Əl�yev Azərbaycan KP 
MK-nın b�r�nc� kat�b� olduğu dövrdə 
vəz�fəs�ndən azad ed�l�r. 

Ulu öndər�n yüksək l�der-
l�k və təşk�latçılıq qab�l�yyət�, �t� 
ağlı, dər�n zəkası, qət�yyət� o, hələ 
dövlət təhlükəs�zl�y� orqanlarında 
çalışarkən, keçm�ş SSRİ rəhbərl�y�n�n 
d�qqət�n� cəlb etm�şd�. Məhz buna 
görə də 1969-cu �ldə Azərbaycan KP 
MK-nın b�r�nc� kat�b� vəz�fəs�nə k�m�n 
nam�zədl�y�n� �rəl� sürmək məsələs� 
gündəmə gələndə İtt�faq rəhbərl�y� 
Heydər Əl�yev�n nam�zədl�y� üzər�ndə 
dayandı.

Ümumm�ll� l�der Heydər Əl�yev�n 
1969-cu �ldə Azərbaycana rəhbərl�k 
etməyə başlaması bu sahədə bö-
yük təcrübə toplaması, f�tr� �steda-
dı, əzmkarlığı respubl�kanın qar-
şısında duran problemlər�n həll�nə 
böyük üm�dlər yaradırdı. Ulu öndərə 
qədər ölkəyə rəhbərl�k edən şəxslər 
Azərbaycanın m�ll� �nk�şaf strateg�-
yasını müəyyən edə b�lməm�şd�lər. 
Bu səbəbdən Azərbaycan keçm�ş 
SSRİ-n�n ger�də qalmış respubl�ka-
larından b�r� sayılırdı. 1960-cı �llər�n 
sonunda Azərbaycan �qt�sad�yyatı 
daha çox təb�� sərvətlərdən xammal 
k�m� �st�fadəyə əsaslanırdı. Əhal�n�n 
yaşayış səv�yyəs� d�gər müttəf�q 
respubl�kalarla müqay�sədə aşa-
ğı �d�. Azərbaycanda �darəç�l�y�n 
möhkəmlənd�r�lməs�, uzun �llər 
ərz�ndə yığılıb qalan sos�al-�qt�sa-
d� problemlər�n aradan qaldırılması, 
respubl�kanın mövcud �qt�sad� poten-
s�alından səmərəl� �st�fadə ed�lməs�, 
əhal�n�n güzəranının yaxşılaşdırılma-
sı günün tələb� �d�. 

Belə b�r şəra�tdə Azərbaycan 
KP MK-nın b�r�nc� kat�b� seç�lən 
Heydər Əl�yev respubl�kanı üzləşd�y� 
ağır vəz�yyətdən çıxarmaq üçün 
qət� addımlar atmağa başladı. O, 
Azərbaycanın uzunmüddətl� və 
hərtərəfl � �nk�şafını təm�n edən proq-
ramlar həyata keç�rd�. Dah� s�yasətç� 
�qt�sad�yyatın b�r sıra sahələr� – 
sənaye (o cümlədən neft sənayes�), 
kənd təsərrüfatı, t�k�nt�, eləcə də 
təhs�l, mədən�yyət və elm sahəs�ndə 
köklü dəy�ş�kl�klərə səbəb olan �n-
q�lab� �slahatlara başladı. O zaman 
ümumm�l� l�der�n hədəf� Azərbaycanı 
özü-özünü təm�n edən, elm�-texn�k� 
cəhətdən �nk�şaf etm�ş, müttəf�q res-
publ�kalar arasında ön sıralarda olan 
b�r respubl�kaya çev�rmək �d�. Bunun 
üçün o, yorulmadan, gecə-gündüz 
mübar�zə aparırdı. Məhz onun gərg�n 

və səmərəl� fəal�yyət� nət�cəs�ndə 
1969-82-c� �llər Azərbaycan tar�x�nə 
parlaq quruculuq �llər� k�m� dax�l oldu. 

Möhtərəm Prez�dent�m�z İlham 
Əl�yev�n ded�y� k�m�, Heydər Əl�yev 
həm sovet dövründə, həm müstəq�ll�k 
�llər�ndə Azərbaycanın �nk�şafı üçün 
çox böyük fədakarlıq göstərd�: 
"Təkcə onu demək k�fayətd�r k�, so-
vet dövründə – 1970-c� �llərdə, 1980-
c� �llər�n əvvəllər�ndə Azərbaycan 
Heydər Əl�yev�n rəhbərl�y� �lə ən 
ger�də qalmış respubl�kalardan 
b�r�ndən ən qabaqcıl respubl�kalar-
dan b�r�nə çevr�lm�şd�r. Məhz o �llərdə 
çox möhkəm sənaye potens�alı ya-
radılmışdır, �nfrastruktur lay�hələr� 
�cra ed�lm�şd�r. O lay�hələr k�, bu gün 
də müstəq�l Azərbaycana x�dmət 
göstər�r”.

Heydər Əl�yev Azərbaycana 
rəhbərl�k etd�y� həm�n �llərdə, doğru-
dan da, sənaye və kənd təsərrüfatının 
bütün sahələr�ndə yüksəl�ş baş verd�. 
Respubl�ka �qt�sad�yyatında mühüm 
dəy�ş�kl�klər həyata keç�r�ld�. Yen� və 
mütərəqq� sənaye müəss�sələr� ya-
radıldı. Elm�-texn�k� tərəqq�n�n son 
na�l�yyətlər�n�n, müas�r texnolog�yala-
rın �qt�sad�yyatın müxtəl�f sahələr�nə 
tətb�q� nət�cəs�ndə Azərbaycan keç-
m�ş SSRİ-də müttəf�q respubl�kalar 
arasında ön mövqelərə çıxdı. Həm�n 
dövrdə Heydər Əl�yev�n uzaqgörən 
s�yasət� və sər�ştəl� rəhbərl�y� 
nət�cəs�ndə Azərbaycan Sovet İtt�-
faqında kənd təsərrüfatı, eləcə də 
pambıqçılıq və üzümçülük sahəs�ndə 
�lk yerlərdən b�r�n� tutan respubl�ka-
lardan oldu. Eyn� zamanda 70-80-c� 
�llərdə Azərbaycanda yüzlərlə zavod, 
fabr�k, sənaye müəss�sələr�, təhs�l 
və mədən�yyət ocaqları yaradıldı. 
Bakıda, d�gər �r� şəhərlərdə, rayon 
mərkəzlər�ndə yen� və yaraşıqlı ya-
şayış b�naları, mehmanxanalar, 
mədən�yyət sarayları və s. �nşa olun-
du, yen� mag�stral və dəm�r yolları, su 
kəmərlər� çək�ld�.

Heydər Əl�yev�n rəhbərl�y� 
dövründə, eyn� zamanda, xalqımızın 
m�ll�-mənəv� həyatında, �ct�ma� f�k�rdə 
görünməm�ş d�rçəl�ş baş verd�. M�ll� 
şüurun oyanışı, m�ll� dəyərlər�m�z�n 
təbl�ğ�, Azərbaycan d�l�n�n mövqey�n�n 
güclənməs� məhz bu dövrə təsadüf 
ed�r. Bu �st�qamətdə görülən �şlər 
sonradan m�ll� dövlətç�l�k, müstəq�ll�k 
�deyalarının cəm�yyətdə hərəkətver�c� 
qüvvəyə çevr�lməs� üçün təməl rolu-
nu oynadı. 

Keçm�ş SSRİ rəhbərl�y�ndə təms�l 
olunduğu �llərdə də ulu öndər heç 
zaman doğma Vətən� və xalqından 
d�qqət və qayğısını əs�rgəməd�, �stər 
xoş, �stərsə də çət�n günlər�ndə onun 
ürəy� da�m Azərbaycanla döyündü. 

Sovet hak�m�yyət�n�n çökməs� 
ərəfəs�ndə keçm�ş SSRİ rəhbərl�y�n�n 
xalqımıza qarşı törətd�y� qanlı 20 Yan-
var had�sələr� zamanı b�z bunun canlı 
şah�d� olduq. Hər zaman xalqının ya-
nında olan ulu öndər bu had�sələrlə 
əlaqədar kəsk�n bəyanat verd�, SSRİ 
və respubl�ka rəhbərl�y�n� �tt�ham 
etd�, günahkarların cəzalandırılması 
tələb�n� �rəl� sürdü. 

Doğma Vətənə qayıtması və 
Naxçıvanda s�yas� fəal�yyət�n� bərpa 
etməs�, Azərbaycan parlament�ndək� 
tar�x� çıxışları, Naxçıvan Al� Məcl�s�n�n 
Sədr� k�m� üçrəngl� bayrağımızı başı-
nın üzər�nə qaldırması ulu öndər�n 
m�ll� müstəq�ll�k və dövlətç�l�k �deya-
larını gerçəkləşd�rməs�n�n başlanğıcı 
oldu.

1992-c� �l�n noyabrında b�r qrup 
z�yalı �lə Yen� Azərbaycan Part�yasını 
yaradan ulu öndər tezl�klə onu əsl xalq 
part�yasına çev�rməy� bacardı. Xalqın 
dəstəy�nə və tutduğu yolun doğruluğu-
na əm�n olan Heydər Əl�yev 1993-cü 
�l�n 15 �yununda Qurtuluş hərəkatını 
mənt�q� sonluğuna çatdırdı, xaosdan, 
hərc-mərcl�kdən s�yas� sab�tl�yə, �qt�sa-
d� yüksəl�şə aparan yolun əsasını qoy-
du. Hak�m�yyətdə olduğu 1993-2003-
cü �llərdə ulu öndər Azərbaycanın 
müstəq�ll�y�n� möhkəmlənd�rd�, güclü 
�qt�sad�yyat və qüdrətl� ordu yaratdı. 
Onun uzaqgörən s�yasət� nət�cəs�ndə 
Azərbaycan reg�onda l�der ölkəyə çev-
r�ld�, ölkəm�z�n beynəlxalq aləmdə nü-
fuzu xeyl� yüksəld�.

Bu gün ümumm�ll� l�der Heydər 
Əl�yev�n ruhu şaddır. ünk� ulu 
öndər�n lay�ql� davamçısı, möhtərəm 
Prez�dent�m�z İlham Əl�yev onun 
atdığı təməllər üzər�ndə müstəq�l 
Azərbaycanı daha da �nk�şaf etd�r�b, 
Heydər Əl�yev�n vəs�yyətlər�n� yer�nə 
yet�rərək topraqlarımızı düşmən tap-
dağından azad ed�b, əraz� bütövlü-
yümüz bərpa olunub. Bu gün dövlət 
başçımız da, xalqımız da ulu öndər�n 
s�yas� kursuna, onun �deya və amal-
larına, azərbaycançılıq məfkurəs�nə 
sad�qd�r. 

Tof�q CAHANGİROV,
 professor, 

YAP İdarə Heyət�n�n üzvü

2023 – Heydər Əliyev İli

Xilaskarlıq 
missiyası

FHN: ağacəkmə aksiyası
Dünən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyi tərəfi ndən Ceyranbatan su 

anbarında “Heydər Əliyev İli” münasibətilə ağacəkmə aksiyası keçirilib.

Aks�yada Su Eht�yatları Dövlət 
Agentl�y� və naz�rl�y�n d�gər struktur 
bölmələr�n�n əməkdaşları �şt�rak ed�blər.

Tədb�rdə b�ld�r�l�b k�, Azərbaycan xal-
qının ümumm�ll� l�der� Heydər Əl�yev res-
publ�kaya rəhbərl�k etd�y� bütün dövrlərdə 
ölkəm�zdə ekoloj� sab�tl�y�n qorunması 
və ətraf müh�t�n mühaf�zəs� məsələlər�nə 
xüsus� d�qqətlə yanaşıb, paytaxt Bakı 
şəhər�ndə və reg�onlarda yaşıllaşdırma 
�şlər�nə, yen� yaşıllıq sahələr�n�n yara-
dılmasına xüsus� əhəm�yyət ver�b. Ulu 
öndər�n bu mütərəqq� yanaşması, eko-
log�yaya olan qayğı bu gün Azərbaycan 
Prez�dent�, Müzə  ər Al� Baş Komandan 
İlham Əl�yev tərəf�ndən uğurla davam 
etd�r�l�r.

Bu çərç�vədə FHN-�n Su Eht�yatları Dövlət 
Agentl�y� tərəf�ndən “Heydər Əl�yev�n 100 �ll�y� 
münas�bət�lə 10000 ağac əkək” aks�yası həyata 
keç�r�l�r. Bu münas�bətlə 10 m�ndən çox Eldar 
şamı və sərv ağacı t�nglər� yet�şd�r�l�b. Ceyran-
batan su anbarı əraz�s�ndə 20 hektara yaxın 
müvaf�q sahə hazırlanıb.

Yanvarın 31-dən başlayaraq, həm�n əraz�də 

mütəmad� olaraq ağac ək�lməs�nə başlanılıb və 
bu günə qədər artıq 2625 ağac ək�l�b. Bunların 
da 1930-u sərv, 695-� �sə Eldar şamıdır. Fevralın 
15-də daha 700 ağac ək�l�b.

Qeyd edək k�, mayadək davam edəcək ak-
s�ya çərç�vəs�ndə 10 m�n ağac ək�lməs� nəzərdə 
tutulur.

Q.QASIMOV, “Xalq qəzet�”

“Prokurorluğun dostu” mükafatları 
media qurumlarına təqdim olundu

Fevralın 15-də Baş Prokurorluqda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 29 
sentyabr 2022-ci il tarixli sərəncamı ilə 2023-cü ilin ölkəmizdə “Heydər Əliyev İli” elan edilməsi ilə bağlı 
Azərbaycan Prokurorluğu üzrə təsdiq edilmiş Tədbirlər Planına uyğun olaraq keçirilmiş “İlin ən yaxşı 
müstəntiqi” və “İlin ən yaxşı dövlət ittihamçısı” müsabiqələrinin qaliblərinə, həmçinin “Prokurorluğun 
dostu” təltifi nə layiq görülmüş media qurumlarının nümayəndələrinə mükafatların təqdim olunması ilə 
bağlı tədbir keçirilib.

Tədb�rdə çıxış edən Baş prokuror Kamran 
Əl�yev Azərbaycan Respubl�kasının Prez�dent� 
cənab İlham Əl�yev�n rəhbərl�y� və B�r�nc� v�tse-
prez�dent Mehr�ban xanım Əl�yevanın yaxından 
dəstəy� �lə uğurla həyata keç�r�lən dövlət gənclər 
s�yasət�n�n hər b�r dövlət təs�satında olduğu k�m� 
prokurorluq orqanlarında da pr�or�tet məsələlər 
sırasında yer tutduğunu b�ld�r�b.

Kadr korpusunun dövlətç�l�yə sədaqətl�, 
vətənpərvər, savadlı, dünyagörüşlü və yüksək 
mənəv� keyf�yyətlərə mal�k gənc hüquqşünas-
larla komplektləşd�r�lməs�, onların peşəkarlıq 
səv�yyəs�n�n yüksəld�lməs� �st�qamət�ndə komp-
leks �slahatların aparıldığını qeyd edən Baş 
prokuror qanunların �cra və tətb�q olunması-
na prokuror nəzarət�n�n güclənd�r�lməs�, �st�n-
taq və dövlət �tt�hamının müdaf�əs� sahəs�ndə 
səmərəl�l�y�n�n artırılması �lə bağlı həyata 
keç�r�lən tədb�rlərdən söz açıb.  

Daha sonra qeyd olunan müsab�qələr�n 
təşk�l� və keç�r�lmə qaydası barədə “İl�n ən yaxşı 
müstənt�q�” Müsab�qə kom�ss�yasının sədr�, Baş 
prokurorun b�r�nc� müav�n� Elç�n Məmmədov və 
“İl�n ən yaxşı dövlət �tt�hamçısı” Müsab�qə ko-
m�ss�yasının sədr�, Baş prokurorunun müav�n� 
Heydər Məmmədov çıxış edərək ətrafl ı məlumat 
ver�blər.

Müsab�qələr�n nət�cələr�nə əsasən “İl�n ən 
yaxşı müstənt�q�” seç�lm�ş Xaçmaz rayon pro-
kurorluğunun böyük müstənt�q� Fərrux Əz�ml� 
və “İl�n ən yaxşı dövlət �tt�hamçısı” seç�lm�ş Baş 
Prokurorluğun Dövlət �tt�hamının müdaf�əs� üzrə 
�darən�n Ağır c�nayətlər məhkəmələr�ndə dövlət 
�tt�hamının müdaf�əs� üzrə şöbəs�n�n prokuroru 
Müşf�q Rəh�mova Baş prokuror tərəf�ndən d�p-
lom və mükafatlar təqd�m olunub.

Məras�m zamanı, həmç�n�n, x�dmət� 
vəz�fələr�n�n �crasında fərqlənm�ş,  o cümlədən 
əvvəlk� �llərdən bağlı qalmış qeyr�-aşkar şəra�tdə 
törəd�lən qəsdən adam öldürmə c�nayətlər�n�n 
açılmasında peşəkarlıq göstərm�ş b�r qrup 
əməkdaşa həvəslənd�rmə qaydasında mükafat-
lar təqd�m ed�l�b.

Xüsus� vurğulanmışdır k�, ulu öndər “Heydər 
Əl�yev İl�” çərç�vəs�ndə mükafatlara lay�q görül-
müş əməkdaşlar öz məsul�yyət�n� dərk etməklə 
bundan sonra da x�dmət� fəal�yyətlər�ndə 
səmərəl�l�y�n yüksəld�lməs�nə və �ş�n daha e  ek-
t�v təşk�l�nə çalışacaqlar.

Bundan başqa, tədb�r çərç�vəs�ndə “Pro-
kurorluğun dostu” təlt�f�nə lay�q görülmüş me-

d�a qurumlarına mükafatların təqd�m ed�lməs� 
məras�m� keç�r�l�b.

D�qqətə çatdırılıb k�, prokurorluq orqanları 
tərəf�ndən cəm�yyətdə formalaşan yen� çağırış-
lara adekvat uyğunlaşma, o cümlədən vətəndaş 
məmnunluğunun və fəal�yyətdə aşkarlığın, 
hesabatlılığın və şə  afl ığın təm�n olunması 
məqsəd�lə kütləv� �nformas�ya vas�tələr� �lə �ş-
güzar əlaqələr�n möhkəmlənd�r�lməs� pr�or�tet 
vəz�fələrdən b�r� hesab ed�l�r.

Qeyd ed�l�b k�, həm�n tədb�rlər çərç�vəs�ndə 
2022-c� �l�n yekunlarına əsasən prokurorluq or-
qanlarının fəal�yyət� �lə bağlı aşkarlıq və hesa-
batlılığın �ct�ma�yyətə operat�v şək�ldə çatdırıl-
ması, prokurorluq orqanları �lə med�a arasında 
operat�v və səmərəl� kommun�kas�yanın qurul-
masında fərqlənən “Azərbaycan Telev�z�ya və 
Rad�o Ver�l�şlər�” QSC, “Xalq qəzet�” və “Lent.
az” xəbər saytı “Prokurorluğun dostu” mükafatı 
�lə təlt�f olunub.

Tədb�r zamanı “Prokurorluğun dostu” mü-
kafatı təqd�m olunmuş "Azərbaycan Telev�z�-
ya və Rad�o Ver�l�şlər�" QSC-n�n sədr� Rövşən 
Məmmədov, "Xalq qəzet�"n�n baş redaktoru 
Əfl atun Amaşov və “Lent.az” xəbər saytının 
baş redaktoru Haf�z Heydərov çıxış edərək 
göstər�lən d�qqətə görə m�nnətdarlıqlarını �fadə 
ed�b, prokurorluq orqanları �lə əməkdaşlıqdan 
məmnunluqlarını b�ld�r�blər.

Məras�m çərç�vəs�ndə, həmç�n�n, “İct�ma�” 
telev�z�yada yayımlanmaqla gen�ş tamaşaçı 
kütləs�n�n böyük marağına səbəb olmuş “Əqrəb 
mövsümü” çoxser�yalı bəd�� f�lm�n�n yaradıcı 
heyət� və aktyorları təlt�f ed�l�blər.

Tədb�rdə çıxış edən İct�ma� Telev�z�ya və 
Rad�o Yayımları Ş�rkət�n�n baş d�rektoru Balak�ş� 
Qasımov Baş Prokurorluğun dəstəy� �lə ərsəyə 
gəlm�ş “Əqrəb mövsümü”nün sos�al şəbəkələrdə 
müzak�rələrə səbəb olmasından və �zləy�c�lər�n 
rəğbət�ndən məmnunluğunu b�ld�rməklə f�lm�n 
son günlər telev�z�ya məkanında ən çox �zlənən 
ser�allar sırasında olmasını qeyd etm�şd�r.

B�ld�r�l�b k�, ser�alda çət�n və şərəfl � prokuror-
luq peşəs�n�n �ncə məqamlarının göstər�lməs� 
�ct�ma�yyət�n böyük marağına səbəb olub. 
Gənclər�n zərərl� vərd�şlərdən çək�nməs� və 
ümum�l�kdə cəm�yyət�n hüquq� maar�fl ənməs� 
baxımından bu k�m� lay�hələr�n gələcəkdə da-
vam etd�r�lməs� üçün qarşılıqlı əməkdaşlığın 
əhəm�yyət� vurğulanmışdır.

“Xalq qəzet�”
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“Yaşıl enerji” potensialı real imkanlara çevrilir 
Prezident İlham Əliyev fevralın 13-də Bakıda “Gülüstan” sarayında 

müstəqillik dövrünün 1280 MVt gücündə ən böyük İstilik Elektrik 
Stansiyasının təməlqoyma mərasimindəki çıxışında Azərbaycanın 
energetika sistemi barədə danışarkən erməni faşizmindən azad edilən 
torpaqlarda bərpa-yenidənqurma işlərinə, ilk növbədə, elektroenergetika 
sahəsindən başlandığını, artıq 10-dan çox yarımstansiyanın istismara 
verildiyini və eyni sayda su elektrik stansiyasının isə tikildiyini bildirib. 

Dövlət�m�z�n başçısı daha son-
ra �k� �l ərz�ndə Şərq� Zəngəzur 
bölgəs�ndə 50 meqavatdan çox ge-
neras�ya gücünün yaradılmasını və 
bu rəqəm�n car� �l�n sonuna qədər 
200 meqavata çatdırılacağını vurğu-
layıb. “Yən�, b�z ancaq azad ed�lm�ş 
torpaqlarda cəm� 3 �l ərz�ndə 200 
meqavatlıq enerj� gücü yaratmış 
olacağıq. Bütün stans�yalar ümu-
m� şəbəkəyə qoşulmuşdur. Şərq� 
Zəngəzurun və Qarabağın böyük 
h�droenerget�ka potens�alı �mkan 
verəcək k�, b�z o bölgələrdə 500 me-
qavata qədər generas�ya güclər� ya-
radaq. Yən�, bu sahə pr�or�tet olaraq 
qalır”, –deyə ölkə rəhbər� əlavə ed�b. 

Azərbaycan Prez�dent� n�tq�ndə, 
həmç�n�n enerj� növlər�n�n �nk�şafı 
üçün ölkəm�zdə çox böyük potens�-
al olduğunu, hazırda 470 meqavat-

lıq günəş və külək stans�yalarının 
�nşa ed�ld�y�n�, təqr�bən 240 meqa-
vat əlavə güc verəcək d�gər�n�n �sə 
t�k�nt�s�nə yaxın vaxtlarda başlanıla-
cağını d�qqətə çatdırıb. 

Yer� gəlm�şkən, məras�mdə o da 
xatırladılıb k�, bu gün xar�c� �nvestor-
larla �mzalanmış sənədlər əsasında 
25 q�qavata qədər günəş və külək 
elektr�k enerj�s� stans�yalarının �nşa-
sı nəzərdə tutulur. Onların da böyük 
h�ssəs� Xəzər dən�z�ndə, b�r neçəs� 
�sə quru sahələrdə gerçəkləşd�r�l�r. 
Göründüyü k�m�, bu, doğrudan da, 
çox böyük potens�aldır və təkcə 
Xəzər dən�z�n�n külək enerj�s� poten-
s�alı 157 q�qavata bərabərd�r.

Prez�dent İlham Əl�yev�n 2021-c� 
�l 2 fevral tar�xl� müvaf�q sərəncamı 
�lə təsd�qlənən “Azərbaycan 2030: 
sos�al-�qt�sad� �nk�şafa da�r M�l-

l� Pr�or�tetlər”dən b�r� olan “Təm�z 
ətraf müh�t və “yaşıl artım” ölkəs�”n�n 
müəyyənləşd�r�ld�y�n� nəzərə alaraq 
deyə b�lər�k k�, qarşıdakı dövrdə 
bərpaolunan enerj� mənbələr�ndən 
�st�fadəyə d�qqət getd�kcə artırılacaq. 
Pr�or�tet�n “yaşıl enerj� məkanı” adlı 
alt məqsəd�nə uyğun olaraq, eyn� za-
manda, elektromob�llərdən �st�fadə 
və enerj� səmərəl�l�y� məsələs�nə də 
mühüm önəm ver�ləcək. 

Göründüyü k�m�, bərpaolunan 
enerj� mənbələr�ndən �st�fadən�n 
gen�şlənd�r�lməs� dövlət�m�z�n başçı-
sı tərəf�ndən pr�or�tet vəz�fə k�m� �rəl� 
sürülüb və 2030-cu �lədək elektr�k 
enerj�s�n�n qoyuluş gücündə payının 
30 fa�zə çatdırılması mühüm vəz�fə 
k�m� müəyyənləşd�r�l�b. Bu sahədə 
�lk normat�v sənəd olan “Elektr�k 

enerj�s� �stehsalında bərpaolunan 
enerj� mənbələr�ndən �st�fadə haq-
qında” qanun lay�həs� hazırlanıb, 
müvaf�q prosedurlardan sonra 2021-
c� �l mayın 31-də Azərbaycanın M�ll� 
Məcl�s�ndə üçüncü oxunuşda qəbul 
ed�l�b. Qanunda sahən�n �nk�şafına 
özəl, o cümlədən xar�c� �nvest�s�yala -
rın cəlb� �st�qamət�ndə mexan�zmlər 
nəzərdə tutulub. 

Həm�n mexan�zmlərdən b�r� 
bərpaolunan enerj� hərraclarının 
təşk�l�d�r. Bu �st�qamətdə Avropa 
Yen�dənqurma və İnk�şaf Ban-
kının dəstəy� �lə “Azərbaycanda 
bərpaolunan enerj� hərraclarının 
keç�r�lməs�nə dəstək” lay�həs� real-
laşdırılır. Lay�hə çərç�vəs�ndə hərrac 
qaydaları �şlən�b hazırlanır.

Bütün bu dey�lənlərdən belə b�r 
qənaət has�l olur k�, Azərbaycan 

bərpaolunan enerj� mənbələr�ndən 
�st�fadən�n �nk�şaf etd�r�lməs� üzrə 
gen�ş potens�ala mal�k ölkələrdən 
b�r�d�r. Hazırda bərpaolunan enerj� 
mənbələr� üzrə respubl�kamızda 27 
m�n MVt həcm�ndə potens�al möv-
cuddur. 

Ölkəm�z�n müxtəl�f bölgələr�ndə 
ümum� gücü 66 MVt təşk�l edən 
külək, 40 MVt olan günəş, 38 MVt 
b�oenerj� elektr�k stans�yaları, 
həmç�n�n 32 MVt gücündə k�ç�k su 
elektr�k stans�yaları �st�smar olunur. 

V BAYRAMOV, alq qə et�

Vək�l HÜSEYNOV,
�qt�sadçı-ekspert 

Azərbaycan son �llərdə b�r 
sıra ölkələrlə “yaşıl k�mya”, “yaşıl 
enerj�”, “yaşıl enerj� zonası”, “ağıl-
lı şəhər”, “ağıllı kənd” konseps�-
yaları əsasında sıx əməkdaşlıq 
ed�r. Bu münas�bətlər dövlətlər�n 
s�yas� və �qt�sad� ortaq maraqlarını 
şərtlənd�r�r, eyn� zamanda, respub-
l�kamız üçün geos�yas� üstünlüklər 
qazandırır. ünk� Avropanın 
enerj� təhlükəs�zl�y�ndə rol almaq 
Azərbaycanın müstəq�l s�yas� 
xətt�n�n daha da güclənməs�nə 
önəml� təs�r göstər�r. 

Belə b�r şəra�t, daha konkret 
�fadə etsək, uğurlu enerj� s�yasət� 
Azərbaycanı Avropanın ener-
j� bazarında nüfuzlu �şt�rakçıya 
çev�r�r. İnd�yə k�m� əldə olunan 
uğurlu təcrübə –“yaşıl enerj�” 
potens�alının düzgün �st�fadəs� 
ölkəm�z�n cəlbed�c�l�y�n� daha da 
artırır. Bu �sə Azərbaycanın çox 
böyük “yaşıl enerj�” potens�alına 
mal�k olmasından xəbər ver�r. 

Ölkəm�z�n dən�zdə külək ener-
j�s�n�n potens�alı 157, quruda külək 
və günəş enerj�s�n�n potens�alı �sə 
27 q�qavatdır. Həmç�n�n Vətən 
mühar�bəs� zamanı �şğaldan azad 
ed�lən torpaqlarda enerj� potens�a-
lı 10 q�qavata yaxındır. Bu poten-
s�al yuxarıda vurğulandığı k�m�, 
“yaşıl enerj�” sahəs�ndə də uğurlu 
əməkdaşlığın davam etd�r�lməs�n� 
şərtlənd�r�r.

Bununla bağlı b�r qədər ətraflı 
bəhs etmək �stərd�m. Belə k�, 
Səud�yyə Ərəb�stanı Krallığının 
“AC A Po er” və B�rləşm�ş Ərəb 
Əm�rl�y�n�n “Masdar” ş�rkət� �lə qo-
yuluş güclər� müvaf�q olaraq 240 
MVt olan külək və 230 MVt gücündə 
günəş elektr�k stans�yalarının t�-
k�nt�s� �lə bağlı p�lot lay�hələr�n 

həyata keç�r�lməs�nə başlanılıb. 
Ş�rkətlərlə bu �st�qamətdə “İn-
vest�s�ya müqav�ləs�”, “Enerj� al-
qı-satqı müqav�ləs�” və “Ötürücü 
şəbəkəyə qoşulma müqav�ləs�” 
�mzalanıb. Bu sənədlər�n əsasında 
470 meqavatlıq stans�yaların 
təxm�nən 500 m�lyon ABŞ dolları 
məbləğ�ndə tam xar�c� �nvest�s�ya 
hesabına t�k�lməs� planlaşdırılır.

BP ş�rkət� �lə  Zəng�lan–Cəbrayıl 
zonasında 240 MVt gücündə 
günəş elektr�k stans�yasının t�k�nt�-
s� lay�həs�n�n q�ymətlənd�r�lməs� və 
həyata keç�r�lməs� fəal�yyət� üzrə 
əməkdaşlığa da�r �cra müqav�ləs� 
�mzalanıb. Eyn� zamanda, As�ya 
İnk�şaf Bankının dəstəy� �lə “Üzən 
günəş panellər�n�n �nk�şafına da�r 
b�l�klər�n mübad�ləs� və texn�k� 
yardım dəstəy�” lay�həs� həyata 
keç�r�l�b. Bu lay�hə çərç�vəs�ndə 
Azərbaycanda �lk dəfə Böyükşor 
gölü üzər�ndə 100 kVt gücündə 
p�lot üzən fotovolta�k s�stem�n qu-
raşdırılması nəzərdə tutulub.

İşğaldan azad olunmuş 
əraz�lərdə aparılan qurucu-
luq �şlər�ndə məhz “yaşıl enerj�” 
lay�hələr�nə üstünlük ver�l�r. Həm�n 
əraz�lərdə 4 m�n MVt-dan artıq 
günəş, 500 MVt-dək külək enerj�-
s� potens�alı mövcuddur. Eyn� za-
manda, Qarabağ Azərbaycanda 
yerl� su eht�yatlarının formalaşdığı 
əsas �qt�sad� rayonlardan b�r�d�r. 
Ölkəm�z�n yerl� su eht�yatlarının 
25 fa�z� bu əraz�də formalaşır. 
Reg�onun Tərtərçay, Həkər� k�m� 
əsas və d�gər k�ç�k çayları k�fayət 
qədər əhəm�yyətl� enerj� potens�a-
lına mal�kd�r.

Reg�ondakı d�gər mühüm ener-
j� obyektlər� “Xudafər�n” və “Qız 
Qalası” h�droqovşaqlarıdır. Qoyu-
luş gücü 200 MVt olan “Xudafər�n” 
və 80 MVt təşk�l edən “Qız Qalası” 
su elektr�k stans�yalarının �nşası-
nın 2-2,5 �l ərz�ndə yekunlaşdırıl-
ması nəzərdə tutulur.

Eyn� zamanda, �şğaldan azad 
ed�lm�ş əraz�lərdə “yaşıl enerj� 
zonası” konseps�yasının və Baş 
Planın hazırlanması məqsəd�lə 
Yapon�yanın bu sahədə �xt�saslaş-
mış TEPSCO ş�rkət� �lə müqav�lə 
�mzalanıb. Hazırda bu �st�qamətdə 
�şlər həyata keç�r�l�r.

Ekspert rəyi

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda karbohidrogenlərin işlənməsinə başlanılmasından 
73 il ötsə də, dərinliklərdə çıxarılması mümkün olan ehtiyatlar hələ çoxdur. Həmin ehtiyatların 
yerləşdiyi strukturlar isə uzun illər işlənmədən kənarda qalıb. Bu baxımdan mütəxəssislərin 
perspektivli hesab etdikləri bir çox strukturlarda kəşfiyyat işlərinin aparılmasına geniş 
zərurət var. Belə perspektivli sahələrdən biri də “Şəfəq-Asiman” strukturudur. Xatırladaq 
ki, “Şəfəq” və “Asiman” perspektiv strukturları 1961-ci ildə aparılmış seysmik kəşfiyyat 
işləri zamanı aşkar olunub. Əvvəllər D8 və D10 adlandırılan bu sahələr Bakı şəhərindən 125 
kilometr cənub-şərqdə yerləşir. Strukturun ümumi sahəsi 1100 kvadratkilometrdir. Burada 
dənizin dərinliyi 650 metrdən 800 metrə çatır. Strukturun ərazisində kollektorun dərinliyi isə 
təxminən 7 min metr təşkil edir.  

“Şəfəq–Asiman” strukturu  
böyük perspektivlər vəd edir

“Şəfəq-As�man” strukturu uzun müddət 
�şlənmədən kənarda qalsa da, mütəxəss�slər 
burada karboh�drogenlər�n bol olması 
qənaət�ndəd�rlər. Hətta geoloqların eht�mal-
larına görə, adıçək�lən strukturda güman olu-
nan qaz eht�yatları “Şahdən�z” yatağının eh-
t�yatları �lə müqay�sə ed�ləcək səv�yyədəd�r. 

Bu perspekt�vl� strukturun öyrən�lməs� 
sahəs�ndə �lk addım 2009-cu �ldə atılıb. 
Həm�n �l �yul ayının 13-də Prez�dent İlham 
Əl�yev və Böyük Br�tan�yanın keçm�ş Baş 
naz�r� Qordon Braunun �şt�rakı �lə SOCAR 
və BP arasında anlaşma memorandumu �m-
zalanıb. 2010-cu �l oktyabr ayının 7-də �sə 
SOCAR və BP ş�rkətlər� tərəf�ndən “Xəzər 
dən�z�n�n Azərbaycan sektorunda Şəfəq-
As�man dən�z blokunun kəşf�yyatı, �şlənməs� 
və has�latın pay bölgüsü” haqqında saz�şə 
�mza atılıb. Saz�ş�n müddət� 30 �l, tərəflər�n 
hər b�r�n�n �şt�rak payı �sə 50 fa�z müəyyən 
ed�l�b. Saz�ş�n şərtlər�nə uyğun olaraq BP 
ş�rkət� 2012-c� �ldə “Şəfəq-As�man” blokunda 
3D seysm�k ölçü �şlər�n� yer�nə yet�r�b. Əldə 
ed�lm�ş məlumatların emalı və �nterpreta -
s�yası əsasında saz�ş �şt�rakçıları struktur-
da qazılacaq �lk kəşf�yyat quyusunun yer�n� 
müəyyənləşd�r�blər. Nəhayət, 2020-c� �l yan-
varın 11-də burada �lk kəşf�yyat quyusunun 
qazılmasına başlanılıb. 

“Şəfəq-As�man” blokunda kəşf�yyat �şlər� 
SOCAR və BP ş�rkətlər�n�n b�rgə lay�həs� 
çərç�vəs�ndə həyata keç�r�l�r. Lay�hən�n ope-
ratoru �sə BP ş�rkət�d�r. Yataq üzrə Has�latın 
Pay Bölgüsü Saz�ş�n�n kəşf�yyat proqramı-
na uyğun olaraq qazma əməl�yyatı dən�z�n 
623 metr dər�nl�y�ndə aparılıb. İlk kəşf�yyat 
quyusu SOCAR-ın törəmə ş�rkət� olan “Cas-
p�an Dr�ll�ng Company” tərəf�ndən Heydər 
Əl�yev adına yarımdalma qazma qurğusu 
vas�təs� �lə yer�nə yet�r�l�b. Bütövlükdə �sə 
burada üç kəşf�yyat quyusunun qazılma-
sı nəzərdə tutulur k�, bu da nət�cə et�bar�lə 
Xəzər�n daha dər�n h�ssəs�ndə �lk təcrübə 
k�m� dəyərlənd�r�l�r. 

“Şəfəq-As�man” dən�z blokunda SAX01 
kəşf�yyat quyusunda qazma �şlər� 2021-c� 
�l�n mart ayında Fas�lə lay dəst�n�n 7189 metr 
dər�nl�y�ndə tamamlanıb. Quyunun keçd�-
y� lay dəstlər�ndə qaz-kondensat eht�yatları 
aşkar ed�l�b. Ötən müddətdə quyudan əldə 
ed�lm�ş bütün məlumatların təhl�l� başa çat-
dırılıb. Hazırda nət�cələr�n �nterpretas�yası 
davam ed�r. Bu �sə karboh�drogen eht�yat-
larını dəyərlənd�rmək və kəşf�yyat �şlər�n�n 
növbət� mərhələs�n� planlaşdırmaq baxımın-
dan olduqca vac�bd�r. Eyn� zamanda, yata-
ğın eht�yatlarını tam şək�ldə müəyyən etmək 
məqsəd�lə strukturun tağı �st�qamət�ndə 
əlavə b�r q�ymətlənd�r�c� yan lülən�n qazıl-
ması üçün müvaf�q texn�k� lay�hələnd�rmə 
�şlər�n�n aparılması nəzərdə tutulur.

“Şəfəq-As�man” strukturunda qazılmış �lk 
kəşf�yyat quyusundan əldə olunan nət�cələr� 
Azərbaycanın neft sənayes� üçün əlamətdar 
had�sə hesab edən Prez�dent İlham Əl�yev 
dey�b: “Bu gün b�z ənənəv� tərəfdaşımız 
olan BP �lə b�r neçə yen� lay�hə üzər�ndə 
çalışırıq. Bunlardan b�r� də “Şəfəq-As�man” 
perspekt�v qaz strukturudur k�, burada ar-
tıq �lk quyunun qazılması müsbət nət�cə �lə 
başa çatıb. Xəzər�n Azərbaycan sektorun-
da, dən�z�n dər�n h�ssəs�ndə yen� yataqda 
�lk qaz-kondensat təzahürü b�z�m təsd�q 
ed�lm�ş karboh�drogen eht�yatlarımızın art-
masına, və nət�cə et�barı �lə ölkəm�z�n və b�r 
çox ölkələr�n enerj� təhlükəs�zl�y�n�n təm�n 
ed�lməs�nə dəyərl� töfhə verəcək. Ölkəm�z�n 
təsd�q ed�lm�ş təb�� qaz eht�yatları Cənub 
Qaz Dəhl�z� və onun son həlqəs� olan TAP 
boru kəmər� üçün də əlavə resurs mənbəy� 
ola b�lər. Bu uğur münas�bət� �lə Azərbaycan 
xalqını, Azərbaycan neftç�lər�n�, BP və SO-
CAR ş�rkətlər�n� təbr�k ed�rəm”. 

Məlum olduğu k�m�, Xəzər dən�z�n�n 
Azərbaycan sektorunda yerləşən “Şahdən�z” 
və “Üm�d” yataqları ölkəm�z� dünyanın poten-
s�al qaz �xracatçısına çev�r�b. Elə �st�smarına 
hazırlıq görülən “Abşeron” yatağı və “Şəfəq-
As�man” strukturu da Azərbaycana və Avro-
padakı qaz alıcılarımıza böyük perspekt�vlər 
vəd ed�r. 

M YA B A Ə, alq qə et�

İlham Şaban, 
Neft Araşdırmaları  
Mərkəz�n�n rəhbər�

Xəzər dən�z�ndə geoloj�-tədq�qat 
�şlər�n�n aparılması həm�şə aktual 
olub. Geoloj�-kəşf�yyat �şlər�n�n apa-
rılması üçün �sə müəyyən əsaslar 
olmalıdır. Tutaq k�, yer�n dən�z 
səv�yyəs�ndən təxm�nən 7 m�n metr 
dər�nl�y�ndə həcm� olduqca böyük 
olan hansısa b�r çala var. Və əraz�n�n 
dər�nl�y� nəzərə alınaraq orada qaz 
halındakı karboh�drogenlər�n olma-
sı eht�mal ed�l�r. Belə təqd�rdə həm�n 
eht�malların araşdırılmasına zərurət 
yaranır. İlk�n geoloj�-kəşf�yyat �şlər� 
nət�cəs�ndə əldə ed�lən məlumatlar 
strukturun �mkanları haqqında 
müəyyən qənaətə gəlməyə əsas ver�r. 

Bu baxımdan “Şəfəq-As�man” 
Xəzər dən�z�ndə yerləşən çox böyük 
strukturlardan b�r�d�r. 2020-c� �ldən 
başlayaraq �nd�yədək burada yalnız 
b�r kəşf�yyat quyusu qazılıb. 2021-c� 
�ldə qazma �şlər� başa çatdırılan həm�n 
quyudan əldə ed�lən �lk�n məlumatlar 
burada karboh�drogenlər�n olmasını 
təsd�qləy�r. Yatağın açılması, onun 
kommers�ya rentabell�y� �lə bağlı 
dəq�q məlumatlar mövcud olmasa 
da, orada növbət� əməl�yyatlar zama-
nı təb�� qazın aşkarlanması eht�malı 
yüksəkd�r. Qeyd etd�y�m k�m�, hələl�k, 
b�r quyu qazılıb. Prakt�kada �sə beləd�r 
k�, strukturun potens�al eht�yatlarının 
dəq�qləşd�r�lməs� üçün bəzən b�r neçə 
kəşf�yyat quyusunun qazılması lazım 
gəl�r. Məsələn, “Abşeron” yatağı �lə 
bağlı �k� dəfə has�latın pay bölgüsü 
saz�ş� �mzalanıb. Bu da onunla bağ-
lı �d� k�, ötən əsr�n 90-cı �llər�n�n so-
nunda orda qazılmış quyularda hər 
hansı karboh�drogen eht�yatları aşkar 
ed�lməm�şd�. Amma mütəxəss�slər bu-
rada qaz eht�yatlarının k�fayət qədər 
olmasını �srarla b�ld�r�rd�lər. 

Nəhayət, has�latın pay bölgüsünə 
da�r �k�nc� saz�ş çərç�vəs�ndə həyata 
keç�r�lm�ş qazma əməl�yyatları 
üm�dlər� doğrultdu. 2011-c� �ldə “To-
tal” ş�rkət� burada böyük b�r qaz ya-
tağı aşkarladı. Bu baxımdan da, son 
dərəcə mürəkkəb quruluşa mal�k 
“Şəfəq-As�man”ın da eht�yatları-
nın dəq�qləşd�r�lməs� üçün qazma 
əməl�yyatlarının davam etd�r�lməs�nə 
eht�yac var. 

Yer� gəlm�şkən, “Şəfəq-As�man” 
strukturu mürəkkəb b�r coğraf� əraz�də 
yerləş�r. Burada dən�z�n dər�nl�y� bəz� 
əraz�lərdə 800 metrə çatır. Müqay�sə 
üçün deyək k�,  “Şahdən�z” və  “Abşe-
ron” yataqlarının yerləşd�y� əraz�lərdə 
suyun dər�nl�y� müvaf�q olaraq 550 
və  600 metr təşk�l ed�r. Ona görə də 
düşünürəm k�, bu cür mürəkkəb geo-
loj� və coğraf� quruluşa mal�k struktur-
da, heç olmasa, 3 quyu qazılmalıdır 
k�, orda real nət�cələr, potens�al �m-
kanlar dəq�qləşd�r�ls�n. 

Hazırda Xəzər dən�z�n�n Azər-
baycan sektorunda “Şahdən�z”dən 
sonra �k�nc� böyük qaz yatağı 350 
m�lyard kubmetrl�k eht�yata mal�k 
“Abşeron” sayılır.  Bununla belə, ge-
oloqlar “Şəfəq-As�man” strukturunun 
laylarında gen�ş qaz eht�yatlarının 
toplanması qənaət�ndəd�rlər. Bu da 
onun “Şahdən�z”dən sonra �k�nc� ən 
böyük qaz yatağı olması eht�malı-
nı artırır. Ona görə də gələcəkdə 
bu struktur, onun �mkanları b�r daha 
öyrən�ləcək. Bu məqsədlə orda yen� 
kəşf�yyat quyuları qazılacaq. Yalnız 
ondan sonra strukturun real �mkanları 
�lə bağlı dəq�q f�k�r söyləmək mümkün 
olacaq. Xəzər�n Azərbaycan sekto-
runda “Şahdən�z”dən sonra �k�nc� 
böyük qaz yatağının aşkarlanacağı 
�sə həm ölkəm�z, həm də Avropadakı 
alıcılarımız üçün sev�nd�r�c� b�r xəbər 
olacaq...

Ekspert rəyi

“Azərkosmos”: 10 ildə  
500 milyon manat gəlir 

Hazırda ölkəmiz “Azerspace-1” və “Azerspace-2” telekommunikasiya, “Azersky”  
müşahidə peykləri ilə kosmik ölkələr sırasında özünəməxsus yer tutur. Bu, respublikamızın 
qlobal səviyyədə iqtisadi və geosiyasi fəaliyyətlə bağlı əhəmiyyətini daha da  artırır. 

Xatırladaq k�, “Azərkosmos”un gəl�rlər� 
sab�t olaraq artmaqdadır. Adları çək�lən te-
lekommun�kas�ya qurumlarının kommers�-
ya fəal�yyət�nə başladığı ötən 10 �l ərz�ndə 
peyklər�n x�dmətlər�ndən 500 m�lyon manat 
gəl�r əldə ed�lməs� də bunun bar�z �fadəs�d�r.  

Xatırladaq k�, �şğaldan azad ed�lm�ş 
torpaqlarda mon�tor�nq və tədq�qatların 
aparılmasında da “Azərkosmos” mühüm 
rol oynayıb. Təhlükəs�zl�k və müdaf�ə 
sahəs�ndə gen�ş �st�fadə olunan “Azersky” – 
məsafədən müşah�də peyk�m�z�n �mkanları 
həm mühar�bədən əvvəl, həm də 44 gün-
lük Vətən savaşı günlər�ndə, o cümlədən 
post-mühar�bə dövründə ölkəm�zə böyük 
üstünlüklər qazandırıb. 

Hazırda  azad olunmuş əraz�lər�m�z�n 
ölkə �qt�sad�yyatına �nteqras�yasında, 
həm�n torpaqların �qt�sad� potens�alının 
müəyyənləşd�r�lməs�ndə “Azersky” peyk�n�n 
�mkanlarından səmərəl�  �st�fadə ed�l�r. Su eh-
t�yatlarının mon�tor�nq�, �ql�m dəy�ş�kl�klər�n�n 
su eht�yatlarına təs�r�n�n q�ymətlənd�r�lməs�, 
kənd təsərrüfatı əraz�lər�n�n mon�tor�nq�, po-
tens�al ək�n sahələr�n�n müəyyənləşd�r�lməs� 
zamanı adıçək�lən peyk�n təsv�rlər�ndən da-
vamlı şək�ldə �st�fadə olunur.

Qeyd edək k�, “Azersky” peyk�n�n dün-
yanın �stən�lən nöqtəs�n�n, o cümlədən 
�şğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın 
yüksək səv�yyəl� təsv�rlər�n� gündəl�k olaraq 
çəkmək �mkanı var. Şübhəs�z k�, orada baş 
verən �stən�lən qeyr�-qanun� fəal�yyət pey-
k�n təsv�rlər� vas�təs�lə mon�tor�nq ed�l�r və 
nət�cələr a�d�yyət� dövlət qurumları �lə bölü -
şülür. B�r sözlə, “Azersky” təsv�rlər�ndən, b�r 
növ, bu xüsusda əsaslı məlumat mənbəy� və 
fakt k�m� �st�fadə olunur. 

B�r məqamı da xatırlatmaq yer�nə düşərd� 
k�, 2019-cu �ldə “Azersky” vas�təs�lə çək�lən 
təsv�rlər əsasında vaxt�lə Ermən�stanın �şğalı 
altında olan əraz�lər�m�zdə �qt�sad�yyatımıza, 
tar�x� ab�dələr�m�zə və ekolog�yamıza dəyən 
z�yan barədə “Ermən�stanın �şğalı altında 
olan Azərbaycan əraz�lər�ndə qeyr�-qanun� 
fəal�yyətlər: Peykdən çək�lm�ş şək�llər, sübut-
lar” adlı hesabat dərc ed�l�b. Bu hesabat dün-
ya �ct�ma�yyət�nə haqq səs�m�z�n çatdırılması 
üçün olduqca vac�b b�r m�ss�ya k�m� d�qqət 
çək�b. Hesabat B�rləşm�ş M�llətlər Təşk�latına 
və d�gər beynəlxaq qurumlara təqd�m olu-
nub. 

alq qə et�

Vergi sahəsində vahid qanunvericilik bazasının yaradılması, 
vergi administrasiyasının modernləşdirilməsi, idarəetmə 
sisteminin təkmilləşdirilməsi, vergi ödəyicilərinə xidmətin 
keyfiyyətinin artırılması, səmərəli  vergi nəzarətinin 
qurulmasında rəqəmsallaşmanın genişləndirilməsi sayə-
sində vergi siyasətinin güclü və səmərəli mexanizmləri 
formalaşdırılıb. 

Bunun da nət�cəs�ndə 2022-c� �ldə �lk dəfə dövlət büdcəs�nə 
15,5 m�lyard manat həcm�ndə verg� dax�l olması təm�n ed�l�b. 
Bu �sə 2021-c� �l �lə müqay�sədə 82,2 fa�z çox olub. 

185 ölkə ilə ticarət  
əməliyyatları aparılıb

Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri 
2022-ci ildə dünyanın 185 ölkəsindəki tərəfdaşları ilə 
ticarət əməliyyatları həyata keçirib. Ötən müddətdə 121 
ölkəyə məhsul ixrac edilib, 173 ölkədən isə idxal olunub. 

Dövlət Stat�st�ka Kom�təs�n�n yaydığı məlumata görə, 
gömrük orqanlarında qeyd�yyatı aparılan, lak�n gömrük 
rəsm�ləşd�r�lməs� tam başa çatdırılmayan �xrac olunan xam 
neft və təb�� qazın stat�st�k q�ymətlənd�r�lm�ş dəyər� nəzərə 
alınmaqla 2022-c� �ldə ölkən�n xar�c� t�carət dövr�yyəs� 56 m�l-
yard 212,1 m�lyon ABŞ dollarına çatıb. T�carət dövr�yyəs�n�n 
41 m�lyard 672,2 m�lyon dollarını və ya 74,1 fa�z�n� �xrac, 
14 m�lyard 539,9 m�lyon dollarını (25,9 fa�z�n�) �sə �dxal 
məhsullarının dəyər� təşk�l ed�b. Bunun da nət�cəs�ndə �l-
l�k t�carət dövr�yyəs�ndə 27 m�lyard 132,3 m�lyon dollar 
məbləğ�ndə müsbət saldo yaranıb. 

2021-c� �llə müqay�sədə xar�c� t�carət dövr�yyəs� fakt�-
k� q�ymətlərlə 57,7 fa�z, real �fadədə 6,4 fa�z, o cümlədən 
�xrac 8,7 fa�z, �dxal �sə 1,7 fa�z artıb. Ötən �l qeyr�-neft-qaz 
məhsullarının �xracı əvvəlk� �llə müqay�sədə fakt�k� q�ymətlərlə 
12,3 fa�z, real �fadədə 4,2 fa�z artaraq 3 m�lyard 47,7 m�lyon 
dollar təşk�l ed�b.

Dövlət Gömrük Kom�təs�n�n məlumatına əsasən,  ölkən�n 
xar�c� t�carət dövr�yyəs�n�n 34,4 fa�z� İtal�yanın, 11,1 fa�z� 
Türk�yən�n, 7 fa�z� �sə Rus�yanın payına düşüb. 

alq qə et�

Vergi daxilolmaları 
82,2 faiz artıb 
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Moskva göz yaşlarına 
inanmayacaq

əvvəl� 1-c� səh�fədə
Baş naz�r N�kol Paş�nyan Qarabağ danışıq-

larını dalana d�rəməklə, həm də �çər�s�ndə Krem-
l�n olduğu proses� pozmuşdu, Moskvanın Qara-
bağ man�pulyas�yasında yer almaq n�yyət�ndən 
uzaqlığını nümay�ş etd�rm�şd�. Nət�cədə Rus�ya, 
obrazlı desək, �llərlə qoruduğu çaqqalı canavar 
�lə təkbətək buraxmışdı... 

Bəl�, Ermən�stan mühar�bədə acınacaq-
lı məğlub�yyətə uğradı. Rus�ya bu rüsvayçı-
lığın N.Paş�nyan hak�m�yyət� üçün dərs ola-
cağını düşündü. Təb��, xəyanət bağışlanmır 
və buna görə ermən� �qt�darının dax�l� am�llər 
üzər�ndə, xüsusən, mühar�bə məğlub�yyət�n�n 
dalğası �lə devr�lməs� planı �şə salındı. Lak�n 
Ermən�standakı ant�-rus təmayülü o qədər güclü 
çıxdı k�, plan nət�cə verməd�. Paş�nyan 2021-
c� �l�n növbədənkənar parlament seçk�lər�ndən 
qal�b ayrıldı və tədr�cən özünü bərpa etməyə 
başladı. Bərpa proses� Qarabağ müstəv�s�ndək� 
man�pulyas�yaların artımına temp verd�. 

***
Hazırda Ermən�stan hak�m�yyət�n�n man�pul-

yas�yalarında Rus�yaya yer yoxdur. İlk cümlədə 
haqqında söz açdığımız gərg�nl�k məhz bundan 
qaynaqlanır. Gərg�nl�k, habelə, Ermən�stan–Ru-
s�ya müttəf�ql�y�nə də kölgə salır. Artıq müttəf�ql�k 
b�r-b�r�nə ünvanlanmış qarşılıqlı sərt r�tor�ka-
lar �lə əvəzlən�b. Belə olan halda, onun yalnız 
kağız üzər�ndə qaldığını söyləyənlər də çoxa-
lır. Rus�yada bunu açıq şək�ldə d�lə gət�rənlər 
hələl�k tapılmasa da, Ermən�standa məsələyə 
k�fayət qədər soyuq baxış ortaya qoyulur. Bu 
baxışın müəll�flər�ndən b�r� Şavarş Köçəryandır. 
O Köçəryan k�, vaxt�lə ölkən�n xar�c� �şlər na-
z�r�n�n müav�n� olmuşdu. İnd� �sə s�yas� eks-
pert k�m� fəal�yyət göstərməkdəd�r və ermən� 
cəm�yyət�ndə k�fayət qədər populyar d�plomat 
olaraq tanınır. 

Beləl�klə, Ş.Köçəryan ölkə telekanalla-
rından b�r�ndə yayımlanmış ver�l�şdə b�ld�r�b: 
“Ermən�stan �lə Rus�ya arasında müttəf�ql�k an-
caq kağız üzər�ndə mövcuddur. Reallıqda �sə 
Ermən�stan hak�m�yyət� müttəf�qlərdən b�r� k�m� 
d�gər�n� reg�ondan qovmağa çalışır”.

Pol�toloq f�k�rlər�n� həm mövcud durumdan 
çıxış edərək d�lə gət�r�r, həm də Ermən�stan 
hak�m�yyət�n�n qərbpərəst mah�yyət�n� qabar-
dır. Məsələn�n �k�nc� tərəf�n�, yazımızın sonuna 
saxlayaraq, deyək k�, Ş.Köçəryan Moskvanın 
İrəvanın hərəkətlər�n� çox yaxşı gördüyünü və 
müttəf�q�n�n bu davranışından qəzəblənd�y�n� 
önə çək�r. Əlbəttə, qəzəb İrəvanın nan-
korluğunun vurğulanması üzər�nə fokusla-
nıb. Əvvəldə də b�ld�rd�y�m�z k�m�, Rus�yada 
düşünürlər k�, ermən�lər 2018-c� �l �nq�labını 
gerçəkləşd�rməklə, Moskvaya xəyanət ed�blər. 
Bu düşüncəyə mal�k Rus�ya �ct�ma� rəy�n�, 
qət�yyən, maraqlandırmır k�, ermən�lər �llərd�r 
ac-yalavac yaşayıblar, düşdüklər� durumdan 
bezmələr� və ruspərəstlər� dev�rmələr� labüd �d�. 
Ermən�lər �sə bu qənaətdəd�rlər k�, onları mütləq 
k�msə bəsləməl�d�r. Deməl�, 2018-c� �l �nq�labı 
ermən�lər�n, sadəcə, yaxşı yaşamaq �stəklər�n�n 
�fadəs� və bunu təm�n etməyən Rus�yaya 
qəzəb�n mənt�q� yekunu �d�. 

Ancaq onu da yaddan çıxarmayaq k�, �nq�-
lablar, eyn� zamanda, xalq qəzəb�n�n �darə olun-
ması, yönlənd�r�lməs� meydanıdır. Ermən�standa 
həm�n m�ss�yanı Qərb da�rələr� məharətlə həyata 
keç�rməy� bacardılar. Bu �darəç�l�k �sə həm 
də Rus�yanı bölgədən sıxışdırmaq mənt�q�nə 
köklənm�şd�. Elə Ş.Köçəryan da yuxarıda 
d�qqətə çatdırdığımız s�tatda məhz bunu dey�rd�.

***
“D�gər tərəfdən, Rus�yanın öz maraqları var, 

əks halda b�r dəq�qə belə düşünməz və belə b�r 
“müttəf�q�” (xəyanət etm�ş – red.) tərk edərd�. 
Bu maraqlara ölkən�n reg�onda mövcudluğu, 
�lk növbədə, hərb� mövcudluğu dax�ld�r”, - dey�r 
sab�q naz�r müav�n�. O haqlıdır, sadəcə, ermən� 
cəm�yyət�n�n, elə köçəryanların, sark�syanları və 
d�gər yanların problem� ondadır k�, onlar uzun 
müddət Moskvanın maraqlarının təm�natçısı 
rolunda çıxış etd�klər�n�n fərq�ndə olmayıb-
lar. Düşünməy�blər k�, Qarabağın, ümumən, 
Azərbaycan torpaqlarını �şğalda saxlamaqla-
rı Rus�yanın marağından �rəl� gəl�b, Kreml�n 
ermən� sevg�s�ndən yox. 

Bəl�, Köçəryan qeyd ed�r k�, hazırda Rus�-
yanın Qarabağda rus sülhməramlıları şəkl�ndə 
hərb� mövcudluğu var və ölkə üçün bunu sax-
lamaq vac�bd�r. Lak�n ermən� əhal�s� Qarabağı 
tərk etsə, sülhməramlıların mandatı mənasız 
olacaq: “Rus�ya Qarabağın statusunun qeyr�-
müəyyənl�y�n� bəyan edəndə, bu, heç də ona 
görə dey�l k�, Moskva bölgən�n müstəq�ll�y�n� ar-
zulayır. Əks�nə, belə f�k�rlər b�ld�rmək orada öz 
mövcudluğunu saxlamaq üçündür və buna görə 
Qarabağda ermən�lər olmalıdır”.

Bəl�, Moskva yaxşı anlayır k�, Bakı Qarabağ 
müstəv�s�ndə ger� addım atmayacaq. Deməl�, 
Qarabağda ermən� olmalıdır k�, Rus�yanın möv-
cudluğu həm davamını tapsın, həm də bölgə 
müstəv�s�ndək� man�pulyas�yalar �lə Ermən�stan 
�qt�darına təs�r göstərmək mümkünləşs�n. Axı, 
ruslar ermən� x�slət�nə bələdd�rlər, bu x�slət�n 
pataloj� xəstəl�k təzahüründən xəbərdardırlar. 
B�l�rlər k�, ermən�lər tar�xən qonşularının torpaq-
larına göz d�kən, tamahkarlıqlarını hansısa m�-
folog�ya üzər�ndə əsaslandıran olublar. Rus�ya 
oyununu bu k�m� mənf� stereot�plərə fokuslana-
raq qurur. 

Moskva onu da yaxşı anlayır k�, Ermən�stanın 
hazırkı rəhbərl�y� də ermən� xəstəl�y�ndən 
əz�yyət çək�r. Ancaq məsələ burasındadır k�, 
Paş�nyan �qt�darı həm�n xəstəl�y�n məqsədlər�n�n 
reallaşdırılması perspekt�v�n� daha Kremllə 
əlaqələnd�rmək �stəm�r. Ermən� xəstəl�y�, necə 
deyərlər, müas�rləşmək yolu tutur və n�catı 
Qərbdə görür. Ş.Köçəryan da növbət� f�k�rlər� �lə 
bu məqamı vurğulayır. 

Köçəryan b�ld�r�r k�, Ermən�standa xar�c� 
s�yasət kursunu dəy�şd�rməy� qarşısına məqsəd 
qoymuş �nsanlar hak�m�yyətdəd�rlər. Onun 
sözlər�nə görə, Qarabağ münaq�şəs� və Rus�-
yanın hərb� mövcudluğu kursun dəy�şməs�nə 
maneəç�l�k törəd�rd�. Ona görə hak�m komanda 
�lk addım k�m� Qarabağ “yükündən” x�las olmaq 
�stəd�. Köçəryanın f�kr�ncə, bu məqsədə çatma-
ğın ən et�barlı yolu “planlı mühar�bə və planlı 
məğlub�yyət �d�”. Rus�ya �sə “öz maraqlarına 
əsaslanaraq, Qarabağın tam azad ed�lməs�n�n 
qarşısını aldı”. 

Bu yerdə 2020-c� �l�n 10 noyabr üçtərəfl� 
Bəyanatının heç mürəkkəb� qurumamış Rus�ya 
sülhməramlılarının Qarabağa yerləşd�r�lməs�nə 
və proses� ölkən�n Xar�c� İşlər Naz�rl�y�n�n rəsm� 
nümayəndəs� Mar�ya Zaxarovanın necə böyük 
sev�nclə qarşılamasına d�qqət yet�rək. Xanım 
Zaxarova özünün sos�al şəbəkə hesabında rus�-
yalı hərbç�lər�n kolonunun hərəkət�n� əks etd�rən 
fotoları paylaşmış və məsələn� ölkən�n maraq-
ları kontekst�ndən, b�r növ, pafosa m�nd�rm�şd�. 
Yəq�n XİN rəsm�s� hesab etm�şd� k�, Paş�nyan, 
necə deyərlər, qorxub rus təbəəl�y�n� qəbul 
edəcək. 

Bəl�, Kreml 10 noyabr kap�tulyas�yasın-
dan sonra Qarabağa sülhməramlı kont�ngent 
yerləşd�rməyə na�l olmaqla hesab etd� k�, bu-
nunla Paş�nyan rej�m�nə təs�r göstərəcək. Mosk-
va fakt�k� olaraq, bölgən� Rus�ya maraqlarının 
plasdarmına çev�rməy� düşündü və yenə ermən� 
xəstəl�y� üzər�nə oyun oynamaq qərarına gəld�. 

***
Ermən�stan �qt�darı �sə hazırda oyununu Qa-

rabağdakı Rus�ya mövcudluğunun səmərəs�zl�y� 
üzər�ndə qurmaqla məşğuldur. Deməl�, 
Ş.Koçaryanın f�kr�ndə həm həq�qət var, həm də 
doğru sayılmayacaq məqamlar. Həq�qət odur 
k�, İrəvan Cənub� Qafqazdakı Rus�ya faktoruna 
zərbə vurmaq üçün Qarabağ müstəv�s�ndə Ru-
s�yanı heçə sayır. Yən�, Paş�nyanın bölgən� təhv�l 
verməs� məsələs�ndən söhbət gedə b�lməz. 
“Qarabağ Ermən�standır” şüarını gerçəkl�yə 
çev�rmək yolu tutanda da N�kol “Rus�yasız 
Cənub� Qafqaz” formulunu gerçəkləşd�rmək 
�stəy�rd�, �nd� də eyn� ampluadadır. Amma o 
zaman Paş�nyana mühar�bən�n ölkəs� üçün 
rüsvayçılığa çevr�lm�ş nət�cələr� mane olmuş-
du. Bundan �sə Moskva faydalanmış və Qara-
bağda hərb� mövcud�yyət hüququ qazanmışdı. 
Beləl�klə, Ermən�stan hak�m�yyət�nə öz varlığını 
göstərm�şd�. 

Ancaq göründüyü k�m�, mühar�bədək� uğur-
suzluq Paş�nyana oyunlarını davam etd�rməyə 
əngəl törətm�r. Ermən�stan �qt�darı fəal�yyət� �lə 
Qarabağ mövcud�yyət� qalasını Rus�ya üçün 
tələyə çev�rməkdəd�r. Köçəryanın təb�r�ncə 
desək, Kreml Qarabağın təsl�m olmasının özü-
nün həm hərb�, həm də s�yas� mövcudluq �mkan-
larının �t�r�lməs� �lə nət�cələnəcəy�n� başa düşür. 
Deməl�, oyun dər�nd�r və bu keçm�ş XİN rəhbər�n� 
narahat ed�r. Ona görə də ölkəs�n�n təcrübə 
dovşanına çevr�ld�y� qənaət�nə gəl�r. Bu yerdə 
növbə pol�toloqun Ermən�stan hak�m�yyət�n�n 
qərbpərəst mah�yyət�n� qabartmasına çatır. 
Yən�, söhbət�m�z�n əvvəl�ndə yarımçıq qoyduğu-
muz mətləb�n təhl�l�nə. 

***
Ş.Köçəryan dey�r k�, ölkədə baş verən 

proseslər xar�c� qüvvələr�n “əməy�n�n” 
nət�cəs�d�r. Onun sözlər�nə görə, Ermən�stan 
“total�tar təfəkkürlü rad�kal l�beralların” sınaq 
meydanına çevr�l�b. Bu qüvvələr “ölkən�n öz 
kollekt�v k�ml�y�ndən: d�n�, m�ll�, c�ns�, tar�x� və s. 
azad ed�lməs�nə” çalışırlar: “Bu gün b�z bütün 
bu proseslər�n şah�d�y�k. Ermən�stan, sadəcə 
olaraq, təcrübə dovşanına çevr�l�b. Bu qüvvələr 
bütün dünyanı belə görürlər”.

Əlbəttə, Köçəryan konspr�at�v�zmə mey�l ed�r. 
O, daha çox ölkə �qt�darına bəsləd�y� ant�pat�ya-
ya, b�r növ, �ct�ma� və mənəv� l�bas gey�nd�rməyə 
çalışır. Ancaq d�plomat haqlı vurğulayır k�, hazır-
da Ermən�standa baş verənlər xar�c� qüvvələr�n 
təs�r�n�n nət�cəs�d�r. O qüvvələr�n k�, N�kol Paş�n-
yanı jurnal�stl�kdən baş naz�rl�yə qaldırıblar. 

Nəzərə alaq k�, o qüvvələr hazırda Ru-
s�yanı Cənub� Qafqazdan s�lməyə çalışır-
lar. Bu prosesdə �şə salınan Qarabağ kar-
tıdır. Ermən�stanın həyasızlığa söykənm�ş 
həds�zl�y�n�n doğurduğu 44 günlük mühar�bə 
də buna görə �d�. Köçəryanın təb�r�ncə desək, 
o zaman Paş�nyan total�tar təfəkkürlü rad�kal 
l�berallığını �şə salmışdı, �nd� də eyn� yolu b�r 
qədər fərql� formada ged�r, Azərbaycanın sülh 
təkl�flər�nə et�nasız yanaşır, bölgədə yen� reallıq-
lar formalaşdırmaq yolu tutur. 

Tar�x �sə təkrarlanmağı “sev�r”. Ermən�stan 
�qt�darı yen� mühar�bə perspekt�v�n� doğurur. 
Rus�yanın ölkən� Azərbaycanın əl�ndən ala 
b�lməyəcəy� perspekt�v�. Nəzərə alaq k�, Moskva 
daha göz yaşlarına �nanmayacaq. Həm də ona 
görə k�, xəyanət bağışlanmır. Onu aradan qaldır-
maq üçün şans ver�l�r. Ötən müddət göstərd� k�, 
İrəvan məsələyə şans pr�zmasından yanaşmaq-
dan çox uzaqdır. 

Ə.CAHANGİROĞLU, “Xalq qəzet�”

Azərbaycan Atom Enerjisi üzrə  
Beynəlxalq Agentliklə sıx əməkdaşlıq edir

əvvəl� 1-c� səh�fədə
N�zamnaməyə görə, onun baş-

lıca məqsədlər� “dünyada atom 
enerj�s�ndən sülh, səh�yyə və �nk�-
şaf nam�nə �st�fadə ed�lməs�n� ar-
tırmaq və proses� tezləşd�rmək” və 
“onun tərəf�ndən, onun tələb� �lə, 
onun təl�matı və ya nəzarət� altında 
göstər�lən yardımdan hər hansı b�r 
hərb� məqsəd üçün �st�fadə olunma-
sı hallarının qarşısının alınmasını 
təm�n etməkd�r”.

Əlavə edək k�, AEBA-nın bu 
məqsədlərlə yanaşı, nüvə texnolo-
g�yalarının və yüksək texnolog�yala-
rın ötürülməs�nə, nüvə enerj�s�ndən 
�st�fadə sahəs�ndə et�barlı və 
təhlükəs�z beynəlxalq qaydaların 
yaradılmasına dəstək, nüvə mate-
r�allarından və nüvə texnolog�yala-
rından sülh məqsədlər� üçün �st�fadə 
ed�lməs� barədə məlumatları yay-
maq dax�ld�r. Rəsm� məlumatlarda 
göstər�l�r k�, 2021-c� �l�n may ayınadək 
173 dövlət AEBA-nın üzvü �d�. 

Azərbaycan dövlət� 2000-
c� �l mayın 24-də AEBA-nın baş 
kat�b�nə üzvlük ər�zəs� verm�ş və 
ölkəm�z�n AEBA-nın Şərq� Avro-
pa qrupuna dax�l olunması xah�ş 
ed�lm�şd�r. Həm�n �l�n �yun ayında 
Azərbaycanın xah�ş� qərarver�c� və 
s�yas� orqan olan Müd�rlər Şurası-
nın �clasında təsd�q ed�lm�ş və Baş 
Konfransda qəbul ed�lm�şd�r. Yen� 
əsr�n �lk �l�ndən �sə ölkəm�z AEBA-
nın tamhüquqlu üzvü olmuşdur. 
Eləcə də, Azərbaycan 2009-2011-
c� �llər və 2018-2020-c� �llər üzrə 
AEBA-nın Müd�rlər Şurasına üzv 
qəbul ed�lm�şd�r. Bütün beynəlxalq 
təşk�latlarla əməkdaşlıqda mühüm 
təşəbbüslərlə çıxış edən Prez�dent 
İlham Əl�yev 2007-c� �l�n sentyab-
rında Azərbaycanla AEBA arasın-
da əməkdaşlıq üzrə Dövlət Ko-
m�ss�yasının təs�s ed�lməs� barədə 
sərəncam �mzalamış və müvaf�q 
addımlar atılmışdır. 

Bunlardan başqa, prez�dent 
sərəncamı �lə Nüvə və Rad�olo -

j� Fəal�yyət�n Tənz�mlənməs� üzrə 
Dövlət Agentl�y� və Rab�tə və Yüksək 
Texnolog�yalar Naz�rl�y� tabel�y�ndə 
“M�ll� Nüvə Tədq�qatları Mərkəz�” 
Qapalı Səhmdar Cəm�yyət� yara-
dılmışdır. 2019-cu �l oktyabr ayının 
25-26-da Bakı şəhər�ndə keç�r�lm�ş 
Qoşulmama Hərəkatının Z�rvə top-
lantısında �şt�rak etmək məqsəd�lə 
AEBA-nın baş kat�b� Rafael Mar�a 
Qross� və baş kat�b�n müav�n� Kornel 
Feruta ölkəm�zə səfər etm�şlər. 

Rəsm� məlumatlardan oxuyu-
ruq k�, Azərbaycan Respubl�kası 
AEBA çərç�vəs�ndə “Nüvə Mater�-
allarının F�z�k� Mühaf�zəs� haqqın-
da” və “Nüvə Terror�zm� fəal�yyət�nə 
qarşı Beynəlxalq Konvens�ya”lara, 
eləcə də, “Rad�oakt�v Mənbələr�n 
Təhlükəs�zl�y� üzrə Davranış 
Məcəlləs�n�n” və “Rad�oakt�v 
Mənbələr�n İxracı və İdxalı Qaydala -
rının” �crası barədə qərarlara qoşul-
muşdur. 

Bu zaman b�r məsələn� də 
xüsus�lə vurğulamaq zərurət� var. 
Belə k�, Azərbaycan tərəf� “Nüvə 
terrorçuluğu əməllər� �lə mübar�zə 
haqqında” Beynəlxalq Konvens�ya-
nın təsd�q ed�lməs� barədə sənəd� 
�mzalayarkən, öz hüquqlarından 
�st�fadə edərək �mzalanma zamanı 
qeyd- şərt �rəl� sürmüş və bəyanat 

verm�şd�. Qeyd-şərt ondan �barət �d� 
k�, "Azərbaycan Respubl�kası 23-cü 
maddən�n 2-c� bənd�nə uyğun ola-
raq bəyan ed�r k�, o, Konvens�yanın 
23-cü maddəs�n�n 1-c� bənd�n� özü 
üçün məcbur� hesab etm�r".

Həm�n maddən�n b�r�nc� 
bənd�ndə dey�l�r: “Hazırkı Konvens�-
yanın tətb�q�nə və şərh�nə da�r �k� və 
daha ya çox �şt�rakçı dövlətlər ara-
sında yaranan mübah�sə ağlabatan 
müddət ərz�ndə danışıqlar vas�təs�lə 
həll oluna b�lməd�kdə, həm�n 
mübah�sə �şt�rakçı dövlətlərdən 
b�r�n�n xah�ş� �lə arb�traja təqd�m 
ed�l�r. Arb�traja mürac�ət ed�ld� -
y� gündən et�barən altı ay ərz�ndə 
tərəflər arb�trajın təşk�l ed�lməs� 
barədə razılığa gələ b�lməd�kdə, 
�şt�rakçı-dövlətlərdən hər han-
sı b�r� Beynəlxalq Məhkəmən�n 
N�zamnaməs�nə uyğun olaraq, 
mürac�ət etməklə, mübah�sən� 
həm�n məhkəməyə verə b�lər”. 

Azərbaycan tərəf� Ermən�stan 
rəhbərl�y�n�n heç b�r beynəlxalq hü-
quqa əməl etmək qab�l�yyət�ndə 
olmadığını və dünyanın b�r çox 
s�yasətç�lər�n�n �k�l� standartlardan 
əl çəkə b�lməd�y�n� əsas götürərək, 
münaq�şən�n məhkəmə yolu 
�lə həll ed�lməs� barədə öhdəl�k 
götürməm�şd�. Elə b�r öhdəl�y�m�z 

olsaydı, 44 günlük mühar�bə də ol-
mayacaqdı. 

Həm�n konvens�yanın �mzalan -
ması zamanı yaydığımız bəyanat 
�sə belə �d�: "Azərbaycan Respub-
l�kası bəyan ed�r k�, o, Ermən�stan 
Respubl�kası tərəf�ndən �şğal olun -
muş əraz�lər�ndə konvens�yanın 
müddəalarının həyata keç�r�lməs�nə 
həm�n əraz�lər �şğaldan azad oluna -
na qədər təm�nat vermək �qt�darın-
da dey�ld�r”. ünk� ermən�lər �şğal 
etd�klər� əraz�lər�m�zdən narkot�carət 
və s�lah qaçaqmalçılığı üçün �st�fadə 
ed�rd�lər. Nüvə s�lahı �stehsal etmək 
üçün dər�dən- qabıqdan çıxan İranın 
�sə həm�n əraz�lərdə nüvə tullan -
tılarını basdırması və ya nüvə ma-
ter�allarının alış-ver�ş� üçün �st�fadə 
etməs� tamam�lə mümkün �d�. 

Xatırladaq k�, Azərbaycan Pre-
z�dent� İlham Əl�yev hələ on �l əvvəl 
Seulda keç�r�lən Nüvə Təhlükəs�zl�y� 
Samm�t�n�n b�r�nc� plenar �clasındakı 
çıxışında reg�onumuzdakı potens�al 
nüvə təhlükəs�ndən danışarkən de-
m�şd� k�, Avropa İtt�faqı Şərq� Avropa 
və keçm�ş Sovet İtt�faqında t�k�lm�ş 
66 sovet reaktoru arasında “Metsa-
mor” reaktorunu “ən köhnəlm�ş və 
ən et�barsız” hesab etm�şd�r. He-
sabatda “Metsamor” “bütöv reg�on 
üçün təhlükə” adlandırılır.

Bundan başqa, bütün 
beynəlxalq tr�bunalardan təkl�f və 
ya təşəbbüslərlə çıxış edən dövlət 
başçımız Seulda dem�şd�: “B�z nüvə 
enerj�s� qurğusunu t�kməy� arzulayan 
tərəfə səlah�yyətlər� verəcək reg�o -
nal nüvə təhlükəs�zl�y�n� və et�bar-
lılığını müəyyənləşd�rən rej�mlər�n 
tətb�q ed�lməs�n� təkl�f ed�r�k. Bu hal-
da öz qonşularından razılığın alın-
ması, həm�n sahələr�n et�barlılığı və 
təhlükəs�zl�y� barədə məlumatların 
şə af şək�ldə mübad�ləs�, yoxlama-
ların qəbulu və r�sklərə görə kom-
pensas�yanın ödən�lməs� k�m� pro-
sedurlar nəzərdə tutula b�lər”.

İtt�faq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzet�”

Dünya beşdən 
böyükdür

Bu fikri deyərkən BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi beş üzvünü nəzərdə 
tutan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bəşəriyyətin taleyini İkinci 
dünya müharibəsində qalib gəlmiş müttəfiq beş dövlətin mərhəmətinə 
buraxmağın yanlış olduğunu açıq mətnlə bəyan edib.

 BMT-n�n nüfuzu n�yə bu 
qədər aşağı düşüb  

 Təhlükəs�zl�k Şurasında 
üzvlər�n sayı n�yə artırılmır

 “Da�m� beşl�k” veto hüqu-
qundan n�yə su�-�st�fadə ed�r

Bu və buna bənzər suallar BMT-
n�n üzvü olan dövlətlər� düşün-
dürür. Baş Assambleya, Kat�bl�k, 
Təhlükəs�zl�k Şurası, Beynəlxalq 
Ədalət Məhkəməs�, Qəyyumluq 
Şurası, İct�ma� və İqt�sad� Şura k�m� 
6 qurumdan �barət yetm�ş səkk�z 
yaşlı beynəlxalq təşk�latı qocalmış, 
əsaslı təm�rə eht�yac duyan ara-
baya bənzədən bəz� beynəlxalq 
ekspertlər onun fəal�yyət�ndə adına 
və nüfuzuna başucalığı gət�rməyən 
halların az olmadığını d�lə gət�r�rlər. 
Xüsus�lə, ötən əsr�n 90-cı �llər�ndən 
sonra planetdə yaranmış yen� tar�-
x�-coğraf�, s�yas�-hüquq� mənzərə 
BMT-də �slahatları zərurətə çev�r-
d�. Amma o da danılmaz faktdır k�, 
planet�n ən böyük təşk�latı on �llərd�r 
k�, hegemon dövlətlər�n hərb�-s�yas� 
�nh�sarındadır. Təhlükəs�zl�k Şurası-
nın “da�m� beşl�y�” �sə �stən�lən qərarı 
qəbul etd�rmək, ya da hansısa qərar 
və ya qətnaməyə veto qoymaq �qt�-
darındadır. Və bu zaman beynəlxalq 
hüququn d�gər subyektlər�, BMT-n�n 
üzvü olan müstəq�l dövlətlər�n rəy�, 
mövqey� qulaqardına vurulur. B�z 
bunu öz təcrübəm�zdən yaxşı b�-
l�r�k. Azərbaycan Respubl�kasının 
Prez�dent� İlham Əl�yev BMT TŞ-nı 
gen�şlənd�rmək, yen� heyətə İslam 
Əməkdaşlıq Təşk�latı və Qoşulma-
ma Hərəkatını dax�l etməklə bağlı 
təkl�f �rəl� sürərkən, həm də bu nü-
ansları nəzərdə tutur.  

BMT- ə � la a ları 
a ılma  e ə  ə ə lər
Türk�yə Prez�dent� Rəcəb Tayy�b 

Ərdoğan 2013-cü �ldə BMT Baş As-
sambleyasının Nyu-Yorkda keç�r�lən 
74-cü sess�yasında çıxışı zamanı 
“dünya beşdən böyükdür” dem�şd�. 
Bu dey�m az sonra s�yasətç�lər�n, 

beynəlxalq hüquq mütəxəss�slər�n�n 
tez�s�nə çevr�ld�. 

Türk�yə l�der� bununla həm də 
böyük güclərə öz mesajını çatdırır-
dı. O zaman BMT-n�n Baş kat�b� Pan 
G� Mun Təhlükəs�zl�k Şurasında və 
d�gər orqanlarda �slahatlarla bağlı 
vəz�yyət�n mürəkkəb olduğunu et�-
raf etm�şd�. Dünyanın s�yas� coğra-
f�yasının k�fayət qədər korrekteyə 
məruz qaldığı müas�r dövrdə �nk�-
şaf etm�ş ölkələr�n b�r çoxu BMT 
Təhlükəs�zl�k Şurası üzvlüyünə haq-
lı olaraq �dd�alıdır. Həm�n “20-lər”dən 
Alman�ya, Yapon�ya, Braz�l�ya, eləcə 
də qardaş Türk�yə k�m� nəhənglər 
n�yə bu statusa mal�k olmasın  Elə 
Cənub� Amer�ka, Avropa, As�ya, Af-
r�ka q�tələr�ndə yüksək templə �nk�-
şaf edən ölkələr var k�, BMT TŞ-da 
təms�l olunmağa haqqı çatır. İslahat-
ların əleyh�nə çıxanlar Təhlükəs�zl�k 
Şurasının 5 da�m� üzvünün yanında 
yer alan dövlətlərd�r. Onlar ənənəv� 
mövqelər�n� və təs�r �mkanlarını 
əldən vermək �stəm�rlər. Düzdür, 
�slahat üçün, �lk növbədə, BMT-n�n 
N�zamnaməs�n�n dəy�şd�r�lməs� pro-
seduru var və bu, asan məsələ de-
y�l. Həm�n prosedur qaydaları k�fayət 
qədər  mürəkkəbd�r. N�zamnamən�n 
XV  fəsl�ndə ona dəy�ş�kl�klər 
ed�lməs�n�n �k� alternat�v proseduru 
nəzərdə tutulur: b�r�nc�s�, Baş As-
sambleya tərəf�ndən, �k�nc�s� �sə ona 
yen�dən baxılması üzrə konfrans 
vas�təs�lə. Amma heç b�r düzəl�ş, ya-
xud dəy�ş�kl�k Təhlükəs�zl�k Şurası-
nın beş da�m� üzvünün razılığı olma-
dan mümkün dey�l. Həm�n “beşl�y”�n 
�sə öz marağına, mənafey�nə toxu-
nan �stən�lən məsələyə veto qoy-
maq hüququ var. Belə olan halda 
ortaya mənt�q� və təb�� sual çıxır:

Ve  ü  
ü � �rm�  

Söhbət son qərarın qəbul 
ed�lməs�nə veto hüququna BMT 
TŞ-nın 5 da�m� üzvünün (ABŞ, 
Rus�ya, Fransa, Böyük Br�tan�-

ya və �n) mal�k olmasından ge-
d�r. Son vaxtlar veto hüququ BMT 
üzvü olan dövlətlər�n böyük q�sm� 
tərəf�ndən haqlı yerə tənq�d olunur. 
B�r sıra ölkələr belə hesab ed�r k�, 
“da�m� beşl�y”�n üzvlər� özlər�n�n də 
�ç�ndə olduqları münaq�şələrlə bağ-
lı səsverməyə çıxarılan qətnaməyə 
veto qoymaq hüququndan məhrum 
ed�lməl�d�r. İrəl� sürülən başqa b�r 
təkl�fə görə, veto BMT Təhlükəs�zl�k 
Şurasının b�r yox, �k� da�m� üzvü 
tərəf�ndən qoyulduğu təqd�rdə 
qüvvəyə m�nm�ş sayılmalıdır.

BMT TŞ-n�n bəz� da�m� 
nümayəndələr� bu qənaətdəd�r 
k�, veto hüququna yen�dən baxı-
la b�lməz, çünk� o, İk�nc� dünya 
mühar�bəs�ndə qələbədən sonrakı 
tar�x� şəra�tdə formalaşan beynəlxalq 
təhlükəs�zl�k s�stem�n�n əsasıdır. Bu-
radan belə b�r əca�b nət�cə has�l olur 
k�, TŞ-da veto təs�satını yen�ləmək 
üçün dünya mühar�bəs�nə bərabər 
yen� b�r tar�x� şəra�t yet�şməl�d�r. Bu 
formulun özü belə absurddur! 

NATO-  mav� 
ə �l əl�lər�

Planet�n münaq�şə ocaqlarında 
sülhü bərpa etmək, döyüşən tərəflər 
arasında “bufer zonası” yaratmaq 
üçün artıq BMT Təhlükəs�zl�k Şu-
rasının �cazəs� tələb olunmur. Bu 
m�ss�yanı NATO yüksək səv�yyədə 
“yer�nə yet�r�r”. Ş�mal� Atlant�ka  
alyansının 50 �ll�y�ndə qəbul ed�lən 
yen� stratej� konseps�yaya görə, 
hərb� b�rl�k ənənəv� məsul�yyət zo-
nasının hüdudlarından kənara nü-
fuz etmək, kütləv� qırğın s�lahları-
nın yayılmasına qarşı əks tədb�rlər 
görmək, beynəlxalq terror�zmlə 
mübar�zə aparmaq  k�m� m�ss�ya-
nı da öz üzər�nə götürür. Ən əsası, 

konseps�ya NATO-ya BMT TŞ-
nın qərarı olmadan, özünün hərb� 
qüvvələr�ndən �st�fadə hüququ ve-
r�rd�. TŞ-da hərb�-s�yas� və stratej�-
təhlükəs�zl�k məsələlər� �lə bağlı 
qərarların qəbulunda �k�l� standart-
lara yol ver�ld�y� bu günün reallığı 
dey�l. 

TŞ- ı  l ür ü ü  
r  ə amə � 

A ər a ca  �r�l �
Azərbaycan BMT TŞ tərəf�ndən 

uzun müddət ögey yanaşma �lə 
üzləşd�. Söhbət ölkəm�z�n 30 �lə ya-
xın �şğal altında qalmış əraz�lər�ndən 
Ermən�stan s�lahlı qüvvələr�n�n 
dərhal və qeyd-şərts�z çıxarılmasını 
nəzərdə tutan 822, 853, 874 və 884 
saylı dörd qətnamən�n �crasından 
ged�r. Əlbəttə, bəhs olunan arzuo-
lunmaz hal, eyn� zamanda, B�rləşm�ş 
M�llətlər Təşk�latının nüfuzuna, repu-
tas�yasına zərbə, beynəlxalq hüquq 
normalarına hörməts�zl�k �d�. Vaxt 
keçd�, �l dolandı, Azərbaycan bu ta-
r�x� ədaləts�zl�y� öz �radəs� və gücü 
�lə aradan qaldırdı. Özü də həm d�p-
lomat�k, həm də hərb� müstəv�də! 
Prez�dent İlham Əl�yev�n ded�y� k�m�, 
“Azərbaycan BMT Təhlükəs�zl�k 
Şurasının qətnamələr�n�n �crasını 
özü təm�n etd�. Bu, yəq�n k�, BMT-
n�n yarandığı vaxtdan bu günədək 
yaşanan �lk haldır”. Bununla da 
Azərbaycan Türk�yən�n ardınca 
dünyanın “beşdən böyük” olduğu-
nu sübuta yet�rd�! Sübuta eht�yacı 
olmayan d�gər b�r həq�qət də budur 
k�, �slahatlar b�r az da ləng�d�lsə, 
ümum�yyətlə, BMT-n�n özünün möv-
cudluğu ən yüksək tr�bunalarda 
müzak�rə mövzusuna çevr�ləcək.

İmran BƏDİRXANLI,  
“Xalq qəzet�”
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Kahramanmaraşla birbaşa bağlantı

Dünyanın ən ünlü seysmologiya mərkəzlərinin “Əsrin fəlakəti” adlandırdığı zəlzələ qardaş 
Türkiyənin 10 vilayətini yerlə-yeksan etdi, 35 mindən çox insanın həyatına son qoydu. 
Hələ sayı dəqiqləşməyən  neçə-neçə insanın dağıntılar altında qalması isə ayrılıqda 
böyük və dəhşətli faciədir. Təəsüf ki, mütəxəssislər tələfatın həddən artıq çox olacağı 
ilə bağlı olduqca pessimist və ürəkləri üzən proqnozlar verməkdədirlər.  Bu ağır gündə 
dünyanın əksər ölkələri Türkiyədən köməyini əsirgəmir. Dağıntı zonasında 77 ölkədən 
9 401 mütəxəssis çalışır. Azərbaycanda da qısa müddətdə yardım aksiyası böyük bir 
hərəkata çevrildi, qardaş ölkəyə davamlı olaraq həkimlər, xilasedicilər, könüllülər, 
eləcə də Prezident İlham Əliyevin bilavasitə tapşırığı ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
çevik xilasetmə qüvvələri Türkiyəyə ezam edildi. Eyni zamanda birinci xanım Mehriban 
Əliyevanın göstərişi ilə Heydər Əliyev Fondu  zəlzələ bölgəsinə 36 ton humanitar yardım 
göndərdi. Bakıda, Gəncədə, Naxçıvanda Türkiyəyə yardım məqsədilə toplama məntəqələri 
yaradıldı. Azərbaycan vətəndaşları könüllü olaraq yardım edirlər. Azərbaycanlı sahibkarlar 
da "Qardaş Köməyi" platforması vasitəsilə öz yardımlarını Türkiyəyə çatdırırlar. Bir sözlə, 
bütün Azərbaycan bu ağır günlərdə Türkiyə ilə bir ürək, bir can olmaqdadırlar. 

Hazırda Türk�yədə olan Fövqəladə 
Hallar Naz�rl�y�n�n çev�k x�lasetmə qüv- 
vələr� əməl�yyatlarını davam etd�r�rlər. Na-
z�rl�y�n had�sə yer�ndə olan əməkdaşı Eh-
t�ram Xəl�lov müsah�b�m�zd�r: 

– Türk�yəyə ezam olunmuş x�las- 
ed�c�lər�m�z hazırda qardaş ölkədə baş verm�ş 
güclü zəlzələn�n fəsadlarının aradan qaldırıl-
ması üçün axtarış-x�lasetmə əməl�yyatlarını  
fas�ləs�z davam etd�r�rlər. Kahramanmaraş 
rayonu əraz�s�ndə həyata keç�r�lən axtarış-
x�lasetmə əməl�yyatları nət�cəs�ndə dağıntılar 
altından 53 nəfər�n sağ, 691 nəfər�n �sə cəsəd� 
çıxarılaraq a�d�yyət� təşk�latlara  təhv�l ver�l�b. 
Axtarış-x�lasetmə əməl�yyatları xüsus� texn�k� 
vas�tələr�n tətb�q ed�lməs� �lə davam etd�r�l�r. 
Şəxs� heyətlə b�rl�kdə 8 baş xüsus� təl�m gör-
müş �tlər də x�lasetmə əməl�yyatlarına cəlb 
ed�l�b. 

 B�ld�y�m�z qədər təb�� fəlakət�n �lk 
günlər�ndən köməyə gələn  azərbaycanlı 
x�lased�c�lər zəlzələn�n ən çox z�yan ver-
d�y� bölgələrdən olan Kahramanmaraşda 
axtarış x�lasetmə əməl�yyatlarına qoşul-
muşlar.  

– Prez�dent İlham Əl�yev�n tapşırığına 
uyğun olaraq, zəlzələn�n �lk günü - fevra-
lın 6-da Fövqəladə Hallar Naz�rl�y�n�n 420, 
fevralın 8-də �sə  daha 227 nəfərdən �barət 
çev�k x�lasetmə qüvvələr� qardaş ölkəyə 
göndər�ld�. FHN-�n Xüsus� R�skl� X�lasetmə 
X�dmət�, Dövlət Yanğından Mühaf�zə X�dmət�, 
Mülk� Müdaf�ə Qoşunları və Bakı Reg�o-
nal Mərkəz�n�n müvaf�q şəxs� heyətlər�ndən 
�barət olan  atxtarış-x�lasetmə əməl�yyatları 
bu saatlarda da, gecə-gündüz b�lmədən, 
növbəl�l�k s�stem� �lə �şlər�n� davam etd�r�rlər. 
B�r sözlə, Fövqəladə Hallar Naz�rl�y�n�n cev�k 
x�lasetmə qüvvələr� zəlzələn�n baş verd�y� �lk 
gündən qardaş Türk�yədə zəlzələ bölgəs�ndə 
– Kahramanmaraşdadırlar. Axtarış- x�lasetmə 
əməl�yyatlarında  x�lasetmə və t�bb personal 
�lə b�rl�kdə 760 nəfər �şt�rak ed�r. 

– Naz�rl�y�n göndərd�y� yardımlar 
zəlzələ bölgəs�nə çatıbmı

– Türk�yən�n zəlzələ bölgəs�nə 10 təyyarə 
və 39 yük avtomob�l� dax�l olduğu 3 avtomo-

b�l karvanı yola salınıb. X�lased�c�lər�n, eyn� 
zamanda, human�tar yardımların yola salın-
dığı təyyarədə yaralılara operat�v t�bb� x�dmət 
göstər�lməs� üçün lazım� t�bb� avadanlıqlarla 
təhc�z ed�lm�ş 2 mob�l xəstəxana-hosp�tal da 
olub. Bunlardan əlavə mob�l səhra hosp�talı 
və 41 nəfərdən �barət peşəkar t�bb� və qey-
r�-t�bb� heyət, �nsanların yerləşd�r�lməs� üçün 
çadırlar, adyal və qızdırıcılar, habelə mob�l 
səhra hosp�talı üçün 3 ədəd konteyner də 
zəlzələ bölgəs�nə gət�r�l�b. Fövqəladə Hal-
lar Naz�rl�y�n�n növbət� human�tar yardımını 
gət�rən 9 yük avtomob�l�ndən �barət üçüncü 
karvan fevralın 14-də  qardaş ölkəyə çatdı.

 Mob�l səhra hosp�tallarının adını 
çəkd�n�z, onların fəal�yyət� haqqında nə 
deyərd�n�z  

– Mob�l səhra hosp�talları zəlzələn�n c�d-
d� zərər vurduğu Kahramanmaraş rayonun-
da qurulub. Türk�yə Respubl�kası səh�yyə 
naz�r�n�n müav�n� Tolqa Tolunay və Müdaf�ə 
Naz�rl�y� T�bb x�dmət� rə�s�n�n müav�n� ge-
neral-mayor Durmuş Aydem�r FHN-�n mob�l 
səhra hosp�talında oldular, burada yaradıl-
mış şəra�tlə, həmç�n�n hosp�talda müal�cə 
olunan yaralı və xəstələr�n vəz�yyətlər� �lə 
maraqlandılar. Hər �k� yüksək rütbəl� məmur 
hosp�tallarda yaradılmış şəra�t� yüksək 

q�ymətlənd�rd�lər, göstər�lən dəstəyə görə 
Azərbaycan dövlət�nə təşəkkür etd�lər. Yer� 
gəlm�şkən, xatırladım k�, mob�l hosp�tallar-
da 512 nəfərə yüksək səv�yyəl� t�bb� x�dmət 
göstər�l�b.

 Zəlzələ bölgəs�ndə z�yan çəkən �n-
sanların yerləşd�r�lməs� üçün çadırlar, ad-
yal və qızdırıcılar da gət�r�ld�y�n� ded�n�z. 

– Kahramanmaraş rayonunda zəlzələdən 
z�yan çəkm�ş �nsanların yerləşd�r�lməs� üçün 
çadırlar qurulub və bu çadırlarda yaşayış 
üçün lazım� şəra�t yaradılıb. Burada yaşayan 
�nsanlar yataq dəstlər�, adyal və qızdırıcılarla 
təm�n olunub, mob�l səhra mətbəx� qurula-
raq q�da təm�natı təşk�l ed�l�b, uşaqlar üçün 
oyun guşəs� yaradılıb. Bu gün də orada ol-
duq, �nsanların şəra�t� �lə maraqlandıq. a-
dırlarda yaşayan �nsanlar göstər�lən dəstəyə 
və yaradılan şəra�tə görə, Azərbaycan Res-
publ�kasının Prez�dent� cənab İlham Əl�yevə 
təşəkkürlər�n� b�ld�r�rlər.

 İnd� vəz�yyət necəd�r, zəlzələ 
bölgəs�ndə bu gün nələr baş ver�r

– Zəlzələlərdən sonra 10 v�layətdə həyat, 
demək olar k�, dayanıb, �nşanlar təşv�ş 
�çər�s�ndəd�rlər. Adamların ps�xoloj� duru-
mundakı vəz�yyət� söyləmək çox cət�nd�r. Bu 
və bu k�m� am�llər� nəzərə alaraq naz�rl�y�n 
xətt� �lə zəlzələ bölgəs�nə f�z�k� və mənəv� 
sarsıntı keç�rən �nsanların yanında olmaq 
və onlara mənəv� dəstək vermək məqsəd�lə 
göndər�lm�ş FHN-�n ps�xoloqları Kahraman-
maraşda zərər çəkm�ş �nsanlara həm də  ps�-
xoloj� yardım ed�rlər. 

İnd�k� vəz�yyətlə bağlı onu da əlavə etmək 
�stərd�m k�, had�sələr�n ged�ş�n� Kahraman-
maraş rayonu əraz�s�ndə təşk�l ed�lm�ş FHN-

�n x�lasetmə qüvvələr�n�n qərargahı d�qqətlə 
�zləməkdəd�r. B�r gün əvvəl də  fövqəladə hal-
lar naz�r�n�n müav�n� general-leytenant Et�bar 
M�rzəyev�n �şt�rakı �lə növbət� toplantı keç�r�ld�. 
Toplantıda hazırkı əməl�yyat şəra�t�, əldə ed�l-
m�ş nət�cələr müzak�rə ed�ld�. Həmç�n�n atıla-
caq növbət� addımlar, o cümlədən göndər�lən 
human�tar yardımların məntəqələrə çatdı-
rılması və təhv�l ver�lməs� məsələlər�nə da�r  
müvaf�q tapşırıqlar ver�ld�. 

 Hazırda Azərbaycanda da zəlzələ 
bölgəs�ndən gələn xəbərlər həyəcanla 
gözlən�l�r:

– Türk�yən�n qarşılaşdığı bütün çət�n 
məqamlarda ona hər cür dəstək və yar-
dım göstərən Azərbaycan bu dar gündə 
də qardaşının yanındadır. Gecə-gündüz 
calışırıq, axtarış-x�lasetmə �şlər� növbəl�l�k 
əsasında sutkanın 24 saatında davam etd�-
r�l�r. X�lased�c�lər�m�z Türk�yə və Belarusdan 
olan həmkarları �lə b�rgə həyata keç�rd�klər�, 
xüsus�lə mürəkkəb x�lasetmə əməl�yyatı 
nət�cəs�ndə Kahramanmaraşda dağıntılar 
altında 198 saat qalmış 2 qardaş – 17 yaşlı 
Muhammed Enes və 21 yaşlı Abdulbak� sağ-
salamat x�las ed�blər. Hər dəfə bu cür xoş 
had�sələrlə üzləşd�kcə sank� yen�dən doğul-
muş oluruq. Dağıntılar altında qalanların x�la-
sı üçün bütün �mkan və qüvvələr�m�z� səfərbər 
etməklə həm v�cdan, həm də vəz�fə borcumu-
zu yer�nə yet�rməkdəy�k. Azərbaycan sona 
qədər Türk�yən�n yanındadır. Əm�nəm k�, �k� 
qardaş ölkə bu sınaqdan da üzüağ çıxacaq. 

Nam�q QƏDİMOĞLU,
“Xalq qəzet�”

M� ə ev�r
Türk�yədə baş verm�ş zəlzələdən zərərçəkən 

�nsanlara dəstək məqsəd�lə ölkəm�zdə həyata 
keç�r�lən human�tar yardım kampan�yasında 
M�ngəçev�r şəhər� də fəal �şt�rak ed�r. 

Şəhər�n müxtəl�f əraz�lər�ndə yardımların 
toplanması üçün xüsus� məntəqələr yaradılıb.  

Had�sə baş verən �lk gündən vətəndaşlar 
tərəf�ndən könüllü şək�ldə gət�r�lən müxtəl�f növ 
zərur� yardımlar təy�n olunmuş məntəqələrdə 
çeş�dlən�b və qablaşdırılaraq təy�n olunmuş ün-
vanlara göndər�l�r.

Şəhər �cra hak�m�yyət� tərəf�ndən �nsanların 
müvəqqət� yaşaması üçün 5 ədəd konteyner 
evlər s�far�ş olunaraq hazırlanmış və zəlzələdən 
zərər çəkm�ş bölgələrə yola salınmışdır.

A ca ə � 
Zəlzələdən zərərçəkənlərə human�tar yar-

dım kampan�yasına ölkəm�z�n d�gər bölgələr� 
k�m�, Ağcabəd� rayonu da qoşulub.

Rayondan zəlzələ bölgəs�nə enerj� təm�natı 
məqsəd�lə 7 ədəd generator, uşaqlar üçün 100 

ədəd �st� gey�m, 250 ədəd açılıb-yığılan çarpayı, 
100 ədəd qızdırıcı c�haz göndər�l�b.

ra
Azərbaycan tərəf�ndən Türk�yəyə ed�lən yar-

dımlara dəstək olaraq rayon öz borcunu yer�nə 
yet�rərək modul t�pl� beş ev s�far�ş ed�b. Bu yar-
dımlar davamlı olacaq. 

Kür əm�r
Rayonda zəlzələdən zərər çəkən bölgə üçün 

modul t�pl� dörd ev hazırlanıb. Hər b�r�ndə 14 
nəfər olmaqla 60-a yaxın �nsan müvəqqət� ola-
raq bu evlərdə rahat şək�ldə yaşaya b�ləcək.

Rayonun şəh�d a�lələr� və qaz�lər� də yar-
dımlarda �şt�rak ed�rlər. Onlar zəlzələdən zərər 
çəkm�ş bacı-qardaşlarımıza könüllü olaraq öz 
yardımlarını əs�rgəm�rlər. 

Tər ər
Qardaş Türk�yədə baş verən zəlzələ Tərtər 

sak�nlər�n� də dər�ndən sarsıdıb. 

Rayon sak�nlər� b�rl�k nümay�ş etd�rərək �st� 
gey�mlər, yataq dəstlər� və ərzaq toplayaraq 
20 ton məhsulu b�r neçə gün əvvəl Türk�yən�n 
Gəncə şəhər�ndə yerləşən konsulluğuna təhv�l 
ver�blər. 

a 
Rayondakı Azərbaycan–Türk�yə Qardaşlıq 

parkından yardımla dolu �k� yük avtomob�l� �lə 
generatorlar, çadır, yataq ləvaz�matları, zərur� 
g�g�yen�k vas�tələr, elektr�k qızdırıcıları və başqa 
avadanlıqlar qardaş ölkəyə yola salınıb.

Mü af�ə Na �rl� �
Azərbaycan Ordusunun hərb� qulluqçula-

rı və onların a�lə üzvlər� Türk�yədə baş verm�ş 
zəlzələdən zərərçəkənlərə dəstək məqsəd�lə 
Müdaf�ə Naz�rl�y�n�n müvaf�q hərb� h�ssələr�ndə 
yaradılmış toplama məntəqələr�nə yardım 
gət�rməyə davam ed�rlər.

Könüllü şək�ldə gət�r�lən gey�m, ərzaq 
məhsulları və d�gər zərur� əşyalar təy�n olunmuş 
məntəqələrdə toplanıb, çeş�dlənərək bağlama-
lara yığıldıqdan sonra yük avtomob�l� vas�təs�lə 
Türk�yəyə yola salınıb.

Ba ı D vlə  U �ver � e �
Bakı Dövlət Un�vers�tet� (BDU) qardaş 

Türk�yədə baş verm�ş zəlzələdən zərərçəkənlərə 
human�tar yardım göndərəcək. Bu barədə BDU-
nun Elm� Şurasının �clasında qərar qəbul olunub.

Xatırladaq k�, “BDU könüllülər�” təşk�latının 
üzvlər� fevralın 8-dən Heydər Əl�yev Fondunun 
təşəbbüsü �lə Türk�yədə zəlzələdən zərər çəkən 
vətəndaşlara yardım məqsəd�lə Əl Oyunları 
Sarayında təşk�l olunan kampan�yada �şt�rak 
ed�rlər.

ə ər U �ver � e �  
Türk�yədə dəhşətl� zəlzələ �lə əlaqədar ola-

raq Xəzər Un�vers�tet�ndə yardım kampan�yası-
na başlanılıb. 

Un�vers�tet  “Sən�nləyəm Türk�yə” kampa-
n�yası çərç�vəs�ndə bu ölkəyə 20 m�n manat 
həcm�ndə mal�yyə yardımı göstər�b. 

Hazırda yardım kampan�yası davam ed�r.

 A ər am ı  A K  MM
“Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleks�” 

MMC-dən b�ld�r�l�b k�, “Sən�nləyəm, Türk�yəm!” 
aks�yası çərç�vəs�ndə “Azərbaycan Sənaye Kor-
poras�yası” ASC-n�n törəmə müəss�səs� olan 
“Azərpambıq ASK” MMC-n�n bütün struktur 
bölmələr�ndə, o cümlədən Ağcabəd�, Ağdam, 
Bərdə, Beyləqan, B�ləsuvar, Goranboy, İm�şl�, 
Saatlı, Sab�rabad, Ş�rvan, Tərtər, Ucar, Sal-
yan rayonlarında yerləşən zavod və tədarük 
məntəqələr�ndə çalışan əməkdaşların şəxs� 
vəsa�t� �lə toplanan 41 m�n manat Türk�yə Dax�l� 
İşlər Naz�rl�y�n�n Təb�� Fəlakət və Fövqəladə Hal-
lar Agentl�y�n�n hesabına köçürülüb.

ü ə  Tex l � alar ar ı 
Elm və Təhs�l Naz�rl�y�n�n Yüksək Texnolog�-

yalar Parkı və onun rez�dentlər� “Z�raat Bank”da 
təb�� fəlakətlə bağlı Türk�yən�n Dax�l� İşlər Naz�r-
l�y�n�n Təb�� Fəlakət və Fövqəladə Hallar Agentl�-
y�n�n (AFAD) rəsm� fonduna �anə ed�blər.

Bundan başqa, zərər görmüş əraz�yə 
ərzaq yardımı, “Ağ Naftalan yağı”, şəxs� g�g�-
yen�k vas�tələr, dərman preparatları və d�gər 
ləvaz�matlar göndər�l�b.

“Xalq qəzet�” 

Kömək marafonu davam edir

Azərbaycan sona qədər 
Türkiyənin yanında olacaq

Kahramanmaraşlılar yaradılan şəraitə görə  
Prezident İlham Əliyevə təşəkkürlərini bildirirlər

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Türkiyədə 
baş vermiş güclü zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılmasına dəstək 
məqsədilə ötən günlərdə Fövqəladə Hallar Nazirliyi qardaş ölkəyə çoxlu 
çadır çatdırıb.

Naz�rl�y�n mətbuat x�dmət�ndən  
redaks�yamıza  b�ld�r�l�b k�, Kahraman-
maraşda zəlzələdən z�yan çəkm�ş �nsan-
ların yerləşd�r�lməs� üçün FHN tərəf�ndən 
qurulan çadırlarda yaşayış üçün lazım� 
şəra�t yaradılıb. Burada yaşayan �n-
sanlar üçün naz�rl�k tərəf�ndən mob�l 
səhra mətbəx� qurularaq q�da təm�natı 

təşk�l ed�l�b, uşaqlar üçün oyun guşəs�  
yaradılıb.

adırlarda yaşayan �nsanlar 
göstər�lən dəstəyə və yaradılan şəra�tə 
görə Azərbaycan Prez�dent� İlham 
Əl�yevə təşəkkürlər�n� b�ld�r�rlər.

“Xalq qəzet�”
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“Xalq qəzet�”n�n baş redaktoru Əfl atun Amaşov və 
kollekt�v� “Azərsu” ASC-n�n sədr müav�n� Köçərl� Həsənova 
bacısı 

TURA XANIMIN

vəfatından kədərlənd�klər�n� b�ld�r�r və dər�n hüznlə 
başsağlığı ver�rlər. 
                                                                                                              

“Azərsu” ASC-n�n kollekt�v� səhmdar cəm�yyət�n sədr 
müav�n� Köçərl� Həsənova bacısı 

TURA XANIMIN

vəfatından kədərlənd�y�n� b�ld�r�r və dər�n hüznlə 
başsağlığı ver�r.
                                                                                                              

Bakının 33 nömrəl� şəhər pol�kl�n�kasının baş hək�m� 
Naz�m İldırımzadə Suraxanı T�bb Mərkəz�n�n d�rektoru

AZƏR MƏMMƏDOVUN

vəfatından kədərlənd�y�n� b�ld�r�r, mərhumun a�ləs�nə və 
yaxınlarına dər�n hüznlə başsağlığı ver�r.
                                                                                                              

Azərbaycan Respubl�kası Hərb� Prokurorluğunun 
rəhbərl�y� və kollekt�v� �ş yoldaşları Şah�n Zamanova anası 

BALAXANIM ZAMANOVANIN 

vəfatından kədərlənd�klər�n� b�ld�r�r və dər�n hüznlə 
başsağlığı ver�rlər. 
                                                                                                              

Azərbaycan Teatr Xad�mlər� İtt�faqının kollekt�v� 
Akadem�k M�ll� Dram Teatrının truppa müd�r� Elnur 
Məmmədova qardaşı

BƏHRAM MƏMMƏDOVUN
vəfatından kədərlənd�y�n� b�ld�r�r və dər�n hüznlə 

başsağlığı ver�r.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

 Fevralın 16-da
 Bakıda və Abşeron yarımadasın-

da dəy�şkən buludlu olacağı, arab�r tutula-
cağı, əsasən yağmursuz keçəcəy� gözlən�l�r. 
Mülay�m ş�mal-qərb küləy� əsəcək, arab�r 
güclənəcək. Gecə 1-3°, gündüz 4-6° �st� 
olacaq. Atmosfer təzy�q� 763 mm c�və sütu-
nundan 770 mm c�və sütununa yüksələcək, 
n�sb� rütubət 60-70 fa�z olacaq. 

 Naxçıvan şəhər�, Culfa, Ordubad, 
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
bəz� yerlərdə arab�r qar yağacağı, axşama 
doğru tədr�cən kəs�ləcəy� gözlən�l�r. Arab�r 
duman olacaq. Qərb küləy� əsəcək. Gecə 
7-12° şaxta, gündüz 2° şaxtadan 3°-dək �st� 
olacaq. Gecə yollar buz bağlayacaq.

 Xankənd�, Şuşa, Xocalı, 
Xocavənd, Ağdam, həmç�n�n Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında bəz� yerlərdə ara-
b�r qar yağacağı gözlən�l�r. Arab�r duman 
olacaq. Qərb küləy� əsəcək, bəz� yerlərdə 

arab�r güclənəcək. Gecə 5-10°, gündüz 
0-5° şaxta olacaq. Gecə və səhər yollar buz 
bağlayacaq.

 Şərq� Zəngəzur: Cəbrayıl, 
Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəng�lan ra-
yonlarında bəz� yerlərdə arab�r qar yağa-
cağı gözlən�l�r. Arab�r duman olacaq. Qərb 
küləy� əsəcək. Gecə 3-8°, dağlıq əraz�lərdə 
13° -dək şaxta, gündüz 3° şaxtadan 2°-dək 
�st� olacaq. Gecə və səhər yollar buz bağ-
layacaq.

 Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Füzul� rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lak�n axşam bəz� yerlərdə arab�r 
yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlən�l�r. 
Bəz� yerlərdə duman olacaq. Qərb küləy� 
əsəcək, bəz� yerlərdə arab�r güclənəcək. 
Gecə 1-6° şaxta, gündüz 6-10° �st� olacaq. 
Gecə və səhər yollar buz bağlayacaq.

 Balakən, Zaqatala, Qax, Şək�, 
Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, 
S�yəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, 
Qusar rayonlarında bəz� yerlərdə arab�r 

yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlən�l�r. 
Bəz� yerlərdə duman olacaq. Qərb küləy� 
əsəcək. Gecə 3-8° şaxta, gündüz 3-7° 
�st�, dağlarda gecə 8-13°, gündüz 0-5° 
şaxta olacaq. Gecə və səhər bəz� dağlıq 
əraz�lərdə yollar buz bağlayacaq.

 M�ngəçev�r, Yevlax, Göyçay, 
Ağdaş, Kürdəm�r, İm�şl�, Ağcabəd�, 
Beyləqan, Sab�rabad, B�ləsuvar, Saatlı, 
Ş�rvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala ra-
yonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lak�n gündüz bəz� yerlərdə arab�r yağın-
tılı olacağı, sulu qar yağacağı gözlən�l�r. 
Bəz� yerlərdə duman olacaq. Qərb küləy� 
əsəcək. Gecə 4° şaxtadan 1°-dək �st�, gün-
düz 7-11° �st� olacaq. 

 Masallı, Yardımlı, Ler�k, Lənkəran, 
Astara rayonlarında bəz� yerlərdə arab�r 
yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənl�r. 
Arab�r duman olacaq. Şərq küləy� əsəcək. 
Gecə 3° şaxtadan 2°-dək �st�, gündüz 3-6° 
�st�, dağlarda gecə 3-6°, gündüz 0-3° şax-
ta olacaq. Gecə və səhər dağlıq əraz�lərdə 
yollar buz bağlayacaq.

Türkiyə “F-35”-siz də ötüșəcək...
ABŞ Senatının Türkiyəni “F-35” proqramından çıxarması 

qardaş ölkənin 5-ci nəsil döyüş təyyarələrinə yiyələnməsini 
qismən əngəlləsə də, rəsmi Ankara yeni qırıcılara sahib olmaq 
üçün diqqətini bu dəfə İngiltərə, Almaniya, İspaniya və İtaliyanın 
birgə layihəsi olan “Eurofi ghter” proqramına yönəldib.

Yaxın günlərdə İng�ltərən�n “BAE Systems” ş�rkət�n�n ge-
n�ş nümayəndə heyət�n�n Türk�yən�n “TUSAŞ” ş�rkət�ndə bu 
mövzuda danışıqlar aparıb. “Eurof�ghter” döyüş təyyarələr� 
�lə müzak�rələr aparılıb. Mətbuata sızan məlumatlara görə, 
Türk�yə “Eurof�ghter”�n “Tranche-1” vers�yalarını satın alaraq, 
onları daha mükəmməl sayılan “Tranche-3”ə modern�zas�ya 
edəcəklər. 

Qeyd edək k�, “Eurof�ghter Typhoon” çoxməqsədl�, yüksək 
manevr �mkanlarına mal�k döyüş təyyarəs�d�r. Onun “F-35”-dən 
əsas fərq� �k� mühərr�kə, daha yüksək sürətə və delta qanadlara 
sah�b olmasıdır.

Elşən AĞALAR,  “Xalq qəzet�”

Ərəb qadın kosmosa uçacaq
Səudiyyə Ərəbistanı ölkə tarixində ilk dəfə olaraq 
kosmosa qadın-astronavt göndərməyi planlaşdırdığını 
bildirib. 

2023-cü �ldə ölkələr�n 
kosmosa astronavt 
göndərmək səylər�n�n da-
vam etd�y� vaxtda  b�r çox 
kosm�k m�ss�yalar həyata 
keç�r�ləcək. Bu çərç�vədə 
Səud�yyə Ərəb�stanı da 
önümüzdək� aylarda kos-
mosa göndərməy� plan-
laşdırdığı �lk qadın astro-
navtın k�ml�y�n� açıqlayıb.

“France-24” xəbərlər 
telekanalında yer alan 
məlumata görə, astro-
navtlar Rayyane Bernav� və Əl� Əl-Karn� 2023-cü �l�n �k�nc� 
yarısında İlon Maskın  “AX-2” kosm�k gəm�s� �lə kosmosa 
səyahət edəcək.

Qeyd edək k�, astronavtların tədq�qat üçün stans�yaya 
göndər�ləcəy� kosm�k gəm� ABŞ-dan yola düşəcək. 

Xatırladaq k�, Səud�yyə Ərəb�stanının Kosm�k Agentl�y� 
ötən �l�n sentyabrında “V�s�on 2030” çərç�vəs�ndə kosmosa 
da�r proqramın �şə salındığını açıqlamışdı. Bununla da kos-
m�k sənaye sektorundan bəhrələnmək və bu sahədək� araş-
dırmalara töhfə vermək məqsəd� daşıdığını vurğulamışdı.

Aytən NƏCƏFOVA,  “Xalq qəzet�”

Hava proqnozu

Rusiya Qərbin diqtəsini qəbul etmir
Rusiyanın yenilənmiş xarici siyasət konsepsiyasında Qərbin dünyada 

dominantlığına son qoyulmasına ayrıca diqqət yetirilir. Bu barədə dünən Rusiyanın 
Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov Dövlət Dumasının iclasında çıxışı zamanı bəyan 
edib. Xəbəri “İzvestiya.ru” verib. 

Lavrov dey�b: “B�z�m yen�ləşən xa-
r�c� s�yasət konseps�yasında söhbət 
artıq beynəlxalq həyat çərç�vələr�n�n 
formalaşdırılması zamanı Qərb�n 
eqo�st maraqlarına son qoymağın, 
bundan sonra bütün dövlətlər�n suve-
ren bərabərl�y� pr�ns�p�n� rəhbər tutan 
BMT N�zamnaməs�n�n tələb etd�y� 
k�m�, maraqları ədalətl�, un�versal ba-
lans əsasında müəyyənləşd�rməy�n 
vac�bl�y�ndən gedəcək”. 

Naz�r�n sözlər�nə görə, bəz� 
dövlətlər Rus�yanın �nk�şafına mane 
olmağa və ölkən� dağıtmağa çalı-
şırlar: “Bu zaman anqlosakslar və 
onlara sözsüz tabe olan kollekt�v 
Qərb özünün bütün dünyada ha-
k�ml�y�n� qoruyub saxlamaq nam�nə 
bəşər�yyət�n �nk�şaf şərtlər�nə bun-
dan sonra da nəzarət etmək üçün 
hədələrə, şantaja, hətta müstəq�l m�ll� 

or�entas�yalı s�yasət həyata keç�rənlər� 
cəzalandırmaq üçün oğurluğa belə əl 
ataraq, nəy�n bahasına olursa-olsun, 
dünya �şlər�ndə �radələr�n� yer�tməyə 
çalışır”. 

B�r qədər əvvəl Lavrov dem�şd� 
k�, yen� konseps�yada ölkən�n dax�l� 
�nk�şafı üçün münas�b xar�c� şəra�t ya-
radılması vəz�fəs� də nəzərdə tutulur. 
Prez�dent Vlad�m�r Put�n naz�rl�k qarşı-
sında məhz bu vəz�fən� qoyub. 

Roma papasının Putinə təklifi
Roma papası Fransisk Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşərək Avropada 

Rusiya və Qərb arasında yaranmış qarşıdurmanın sülh yolu ilə nizamlanması ilə 
bağlı planını müzakirə etmək istəyir. Bu barədə Dünya Möminlər Birliyinin rəhbəri 
Leonid Sevastyanov deyib. Məlumatı RİA “Novosti” yayıb.

“Papanın Rus�ya və Qərb ara-
sında qarşıdurmanın sülh yolu �lə n�-
zamlanmasına da�r planı var. O, Ru-

s�ya rəhbərl�y� �lə danışıqlar aparmaq 
�stəy�n�, Moskvaya gəlməyə hazır ol-
duğunu təsd�qləy�b”, – deyə Sevastya-
nov b�ld�r�b. 

O, hətta pont�f�k�n məktubundan s�-
tat gət�r�b: “Necə də Moskvaya getmək 
və Avropada münaq�şən�n sülh yolu �lə 
n�zamlanması planı haqqında danış-
maq �stərd�m”. 

Paşa ƏMİRCANOV, 
 “Xalq qəzet�”

Beynəlxalq həyat

“YouTube” șirkətinin yeni məhsulu
“YouTube” platfomasında hər hansı videoda  müəllifə məxsus olmayan 

musiqidən istifadə etdikdə, videoların bütün reklam gəlirləri musiqinin lisenziya 
sahibinə ödənilirdi. Bu isə, həmin videolarda musiqilərin istifadəsinə mane 
olur və nəticədə istehsalçılar, sənətçilər, mahnı müəllifl əri çətin vəziyyətdə 
qalırdılar. Bütün bunların qarşısının alınması üçün şirkət yeni resursunu–
“Creator Music”i təqdim edib. Xəbəri “webrazzi.com” saytı verib.
“Creator Mus�c”-�n �st�fadəyə ver�l-

məs� populyar mus�q�n�n l�senz�yalaş-
dırılması proses�n� sadələşd�rməyə 
yönəl�b. Belə k�, kataloqdakı mahnılar 
əvvəlcədən l�senz�yalaşdırılacaq, bu da 
�st�fadəç�lərə heç b�r fas�lə olmadan pul 
qazanmağa �mkan verəcək.  Həmç�n�n, 
�st�fadəç�lər mahnıları özlər� üçün  təy�n 
etd�klər� büdcə əsasında axtarıb, ödən�ş 

etd�kdən sonra �sə onu kolleks�yasına 
əlavə edə b�ləcəklər.  

Ş�rkət�n verd�y� açıqlamaya görə, 
platforma yaxın həftələrdə ABŞ-dakı �s-
tehsalçıların �st�fadəs�nə ver�ləcək. “Cre-
ator Mus�c”�n kənar ölkələrdə nə vaxt 
�st�fadəyə ver�ləcəy� �sə hələl�k məlum 
dey�l. 

Əfsanə ƏHƏDLİ, “Xalq qəzet�”

Azərbaycanın futbol ictimaiyyətinin, əslində isə, hamımızın, bütün 
xalqımızın xoş bir həyəcan və ümidlə gözlədiyi çətin sınaq anı 
çatmışdır. Ölkə çempionumuz Ağdamın "Qarabağ" komandası bu 
gün UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsində ilk addımını 
atacaq. Saat 21.45-də Tofi q Bəhramov adına Respublika Stadionunda 
tamaşaçılarla ağzınadək dolu tribunalar qarşısında starta çıxacaq 
oyunu isveçli hakimlər briqadası idarə edəcək. Baş hakim rolunda 
ədaləti Məhəmməd Al-Hakim qoruyacaq.

Bu axșam yenə 
“Qarabağ”la nəfəs alacağıq

Rəq�b ötən payızda Qətərdə ke-
ç�r�lm�ş dünya çemp�onatının �şt�rak-
çısı, deməl�, yaxşı futbol ənənələr� 
�lə tanınan Belç�kanın Gent şəhər�n�n 
eyn�adlı komandasıdır. Amma b�z�m 
çemp�onun da Avropada nüfuzunun 
getd�kcə artdığı heç k�mə s�rr dey�l. 
B�r də k�, oyuna b�letlər tam satılmış-
dır. Bu �sə o deməkd�r k�, bu axşam 
"Qarabağ"a sad�q azarkeşlər, eləcə 
də, telev�zor ekranları qarşısında m�l-
yonlarla futbol pərəst�şkarımız bütün 
90 dəq�qə ərz�ndə Azərbaycan çem-
p�onu �lə b�rl�kdə hücum edəcək və 
b�rl�kdə müdaf�ə olunacaq.

Bundan əlavə, Qurban Qurba-
novun səm�m� və mübar�z koman-
dasının üstün olduğu b�r göstər�c� də 
var. Beynəlxalq Futbol Tar�x� və Sta-
t�st�kaları Federas�yası bu günlərdə 
klubların növbət� dünya reyt�nq�n� 
açıqlamışdır. Ötən ayla müqay�sədə 
doqquz p�llə �rəl�ləyən " Qarabağ" 
hazırda 143 xalla 69-cu mövqedəd�r. 
"Gent" (117 xal) �sə 109-cu yer� tutur.

Şübhəs�z, Ağdam klubunun qa-
pıçısı Şahrudd�n Məhəmmədəl�yev�n 
ağır zədə səbəb�ndən b�r müddət 
oyunlardan kənar qalması, Kad� 
Borges�n "Krasnodar"a keç�b Ru-
s�ya çemp�onatında oynamağı 
qərara alması, Kvabena Ovusu-
nun "Ferentsvaroş"da (Macarıs-
tan) oynamaq �stəy� "Qarabağ"ın 

düşərgəs�ndə vəz�yyət� b�r qədər 
mürəkkəbləşd�rm�şd�r. Ancaq nə 
etmək olar, həyat k�m� futbolda da 
gözlən�lməz hallar yen�l�k dey�l. D�gər 
tərəfdən də çət�nl�klər b�z�m çemp�o-
nu qorxutmur, əks�nə, komandanın 
bütün qüvvələr�n� səfərbərl�yə alaraq, 
�k�qat fəallıqla mübar�zə aparacağı 
gün k�m� aydındır.

Üm�dlər�m�z� artıran başqa b�r 
məqam da var. Azərbaycanın m�l-
l� çemp�onatında 22 görüşdə hələ 
b�r dəfə də məğlub�yyət acısı dad-
mayan (18 qələbə, 4 heç-heçə, 58 
xal) "Qarabağ"ın hücumçuları Musa 
Qurbanlı və Ram�l Şeydayev sərrast 
zərbələr� sayəs�ndə M�sl� Premyer L�-

qasında ən çox top vuran oyunçula-
rın s�yahısına �namla başçılıq ed�rlər. 
Komandanın hesabında olan 56 qol-
dan yarıdan çoxu onların �k�s�n�n pa-
yına düşür. Musa artıq 16, Ram�l də 
15 qolun müəll�f�d�rlər. Bu �sə çox şey 
deməkd�r.

Oturub düşünəndə, rəq�blər�n �m-
kanlarını hərtərəfl � götür-qoy edəndə 
belə b�r qənaətə gəl�rsən k�, bu 
dəq�qələrdə "Gent" və onunla b�rl�kdə 
Bakıya gəlm�ş 50 nəfərə qədər belç�-
kalı azarkeş "Qarabağ"dan və onun 
pərəst�şkarlarından heç də az nara-
hatlıq keç�rm�r. Qüvvələr təxm�nən, 
bərabərd�r və k�m�n üm�dlər�n�n doğ-

rulacağını, fevralın 23-də Belç�kada 
keç�r�ləcək cavab görüşündə k�m�n 
meydana daha yaxşı əhvalla çıxaca-
ğını yalnız hak�m�n f�nal �şarəs�ndən 
sonra b�ləcəy�k.

Hələl�k �sə top meydanın 
mərkəz�ndəd�r. B�r azdan azarkeşlər 
əzəmətl� "Qarabağ", "Qarabağ" n�-
daları �lə stad�onun tr�bunalarına və 
teleekran qarşısına tələsəcəklər.

B�z də öz növbəm�zdə "Xalq 
qəzet�" olaraq xalqın sev�ml� koman-
dasına  "Uğurlar, "Qarabağ" dey�r�k!

Oqtay BAYRAMOV, 
Əməkdar jurnal�st

Alim təfəkkürlü Qarabağ qazisi
Onun alın yazısı...

İlk dəfə onun adını milli-azadlıq hərəkatının öncülləri sırasında eşitmişdim. Yaxşı deyiblər, “igidin adını 
eşit, üzünü görmə”... Eyni kənddən olsaq da, haqqında çox eşitsəm də, onu şəxsən tanımırdım. Amma 
vəfatından bir neçə ay əvvəl görüşüb söhbət etdik. Hər cür şöhrətdən, sərvətdən uzaq duran, içi və çölü 
işıqla dolu olan bir şəxsiyyəti qarşımda görürdüm. Ağır xəstəliklə çarpışsa da, özünəməxsus məğrurluğunu 
qoruyub saxlayırdı. Müharibə ilə bağlı xatirələrini danışanda adam özünü döyüş səngərlərində hiss edirdi. 
Onun ovqatı, düşüncəsi qarşısındakı insana da sirayət edirdi. Hər sözündən, söhbətindən sanki barıt qoxusu 
gəlirdi. Bu da səbəbsiz deyildi. Çünki qanlı-qadalı müharibənin içindən keçib gəlmişdi. Şərəfl i və əzablı 
ömür onun alnına yazılmışdı. Elə əzab-əziyyətlərə də inamla, qətiyyətlə dözürdü.

...Rəş�d Əl�yev 1954-cü �ldə Borçalının 
Faxralı kənd�ndə doğulub boya-başa çatmış-
dı. Orta məktəb� b�t�rd�kdən sonra Bakı Dövlət 
Un�vers�tet�n�n (Azərbaycan Dövlət Un�vers�tet�) 
f�z�ka fakültəs�n�n axşam şöbəs�nə qəbul olub. 
Tələbə yoldaşları arasında b�l�k və bacarığı-
na görə fərqlənən Rəş�d elm�-tədq�qat �şlər�nə 
cəlb ed�l�b və təcrübə keçməklə f�z�ka elm�n�n 
s�rlər�nə dər�ndən y�yələnməyə başlayıb. Axşam 
şöbəs�ndə oxuduğuna görə, sovet ordusu sırala-
rında əsgər� x�dmətə çağırılıb. Əsgərl�kdən son-
ra təhs�l�n� davam etd�r�b və 1979-cu �ldə un�ver-
s�tet�n f�z�ka fakültəs�n�n tam kursunu b�t�rərək, 
orada əmək fəal�yyət�nə başlayıb.

BDU-da 35 �ldən artıq çalışıb. İş�n�n 
öhdəs�ndən v�cdanla gəl�b. Baş laborantlıq-
dan aparıcı mühənd�s vəz�fəs�nə yüksəl�b. F�-
z�ka Problemlər� Elm�-Tədq�qat İnst�tutunun 
“B�oloj� s�stemlər f�z�kası” laborator�yasında 
aparıcı mühənd�s vəz�fəs�ndə özünü yüksək 
�xt�saslı mütəxəss�s k�m� tanıdıb. B�r çox elm� 
məqalələr�n, �xt�raların, səmərələşd�r�c� təkl�fl ər�n 
müəll�f� �d�. Müas�r texn�ka və texnolog�yanı 
mükəmməl b�l�rd�. Eksper�mentlər�n �ncəl�klər�n� 
dər�ndən duyurdu. BDU-nun nəzd�ndək� həm�n 
�nst�tutda, AMEA-nın Genet�k Eht�yatlar və d�gər 

�nst�tutlarındakı ən mürəkkəb rentgen, lazer, 
opt�k qurğuların sazlanmasında, “LAZER” El-
m�-texn�k� Mərkəz�ndə �şlən�b hazırlanmış xü-
sus� təy�natlı texn�kanın N saylı hərb� h�ssədə 
sınaqlarının keç�r�lməs�ndə yaxından �şt�rak etd�. 
BDU-dakı elm� fəal�yyət� �lə yanaşı, respubl�kada 
gəm� təm�r� üzrə də əhəm�yyətl� �şlər gördü. 

Rəş�d müəll�m�n qaynar qəlb� dopdolu �d�. 
Söhbət edəndə b�r vətəndaş–z�yalı k�m� nara-
hatlığını və ürəy�ndə nələr düşündüyünü, nələr 
çəkd�y�n� hər sözündən duymaq olurdu. O, B�-
r�nc� Qarabağ mühar�bəs�n�n �şt�rakçısı �d�. Elm 
adamı k�m� orduda da b�l�y�n� və təcrübəs�n� 
əs�rgəm�rd�. Yüksək �ntellekt� �lə zab�tlər arasın-
da yaxşı tanınırdı. Əslən Borçalıdan olsa da, 
Azərbaycanın hər qarış torpağına bələd �d� və 
ürəkdən sev�rd�. Vətən, torpaq sevg�s� onun ca-
nında, qanında yurd salmışdı. Həyatın hər cür 
sınağını və savaşını böyük �radə və yüksək �de-
allarla qarşılayırdı.

O, 1992-c� �l�n may ayında d�ssertas�ya �ş� 
üzər�ndə çalışmalarını dayandırdı. Vətən�n 
müdaf�əs� üçün könüllü cəbhəyə yollandı. Ağ-
dam, Ağdərə, Qubadlı, Tərtər və Murov uğ-
runda gedən qanlı döyüşlərdə �şt�rak etd�. 
Orduda öz təy�natına uyğun çox �şlər gördü. 

Xüsus� Təy�natlı batalyonun bütün rab�tə s�ste-
m�n� yen�dən qurmuşdu və mülk� şəxs k�m� rab�tə 
rə�s� vəz�fəs�n� yer�nə yet�r�rd�. M�ll� Orduda 7 �ll�k 
x�dmətdən sonra səhhət�nə görə tərx�s ed�ld�. 
Döyüş səngərlər�ndən keç�b, B�r�nc� Qarabağ 
mühar�bəs� veteranı və eht�yatda olan zab�t k�m� 
�ş�n�n başına qayıtdı. 

Rəş�d Əl�yev L�tvada b�r neçə aylıq 
ezam�yyətdə oldu və oradan �xt�ra paten-
t� �lə qayıtdı. 2007-c� �ldə �sə İran tərəf�ndən 
ed�lən elm� əməkdaşlıq təkl�f� aldı. BDU-nun 
rəhbərl�y�n�n razılığı �lə İranın “Sazan Elec-
ton�cs İndustry” ş�rkət�ndə mühüm �şlər gör-
dü. Səhra şəra�t�ndə laborator�ya qurduğuna 
görə İran ş�rkət�n�n rəhbərl�y� Rəş�d Əl�yev k�m� 
yüksək səv�yyəl� mütəxəss�s� əldən buraxmaq 
�stəm�rd�. Ona dəfələrlə İranda qalıb �şləmək, 
İran vətəndaşlığını qəbul etmək təkl�f olunsa da, 
canından artıq sevd�y� Vətənə qayıtmağı hər cür 
ş�rn�klənd�r�c� təkl�fdən üstün tutdu. İran tərəf�n�n 
məkrl� n�yyət�n� anlayıb onlara tutarlı cavab ver-
d� və təkl�fl ər�n� qət�yyətlə rədd etd�. İran rej�m� 
başqa yola əl atdı. Rəş�d müəll�m� şərləy�b g�-
rov götürdülər, 1 �l 10 ay həbsdə saxladılar. O, 
sınmayan �radəs� �lə İran tərəf�n hər cür təzy�q 
və təhd�dlər�nə qal�b gəld� və g�rovluqdan qur-
tuldu. Onun hüquqlarının müdaf�ə olunması 
üçün Azərbaycan al�mlər�ndən �barət Müdaf�ə 
Kom�təs� yaradıldı, hüquq müdaf�əç�lər�n�n və 
M�ll� Məcl�s�n deputatlarının �şt�rakı �lə dəfələrlə 
mətbuat konfransı, İranın Azərbaycandakı 
səf�rl�y�n�n qarşısında m�t�nqlər keç�r�ld�. 
Ölkəm�z�n rəsm� dövlət qurumları, Azərbaycanın 
İrandakı səf�rl�y�n�n, Xar�c� İşlər və Ədl�yyə 
naz�rl�klər�n�n əməkdaşları, Rəş�d müəll�m�n dö-
yüş dostları ona dəstək oldu. Nəhayət o, İran 
rej�m�n�n əl�ndən qurtula b�ld�.

Rəş�d Əl�yev Vətən�n azadlığı yolunda qur-
ban gedən şəh�dlər qarşısında özünü borclu b�-

l�rd�. Hər b�r gənc Azərbaycan övladını öz əməy�, 
yüksək təhs�l� �lə ana Vətən�n ç�çəklənməs�nə, 
güc və qüdrət�n�n artmasına x�dmət etməyə 
çağırırdı. Gənc nəsl�n mühənd�s b�l�klər�nə 
y�yələnməs�nə xüsus� önəm ver�r və gələcəkdə 
yen�-yen� �xt�raların məhz Azərbaycanda yaran-
masına üm�d bəsləy�rd�. Özü də bu proseslərdən 
kənarda qalmırdı. Əvəzç�l�k üzrə �şləd�y� 
Azərbaycan Texn�k� Un�vers�tet�ndə neçə-neçə 
mag�str yet�şd�rd�. Təəssüf k�, səhhət�ndə ya-
ranmış problemlər ümdə arzularını həyata 
keç�rməyə �mkan verməd�. Amansız ölüm onu 
doğmalarından ayırdı. Alın yazısına görə, f�-
z�k� ömrü bura qədərm�ş... Nə yaxşı k�, Rəş�d 
müəll�m�n mənəv� ömrünü zaman ölçüsünə uy-
ğun qəlb�ndə yaşadan �nsanlar var.

İnd� Rəş�d müəll�m öz a�ləs�, doğmaları �lə 
yanaşı, yurddaşlarının, cəbhə yoldaşlarının 
– qaz�lər�n və mühar�bə veteranlarının, d�gər 
dostlarının qəlb�ndə yaşayır. Hər ürəkdə qaz� 
Rəş�d Əl�yev�n öz yurdu, öz yuvası var... Artıq 
qırx gündür, onun haqqındakı ölümsüz xat�rələr 
ürəkdən-ürəyə yol açır...

Həz� HƏSƏNLİ, 
şa�r - publ�s�st

Qəhrəmanlarımız

“Qaradağ Tikinti Materialları” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

2 aprel 2023-cü �l saat 11.00-da “Qaradağ T�k�nt� Ma-
ter�alları” Açıq Səhmdar Cəm�yyət�n�n növbət� �ll�k ümum� 
yığıncağı keç�r�ləcəkd�r.

Gündəl�kdək� məsələlələr: 
1. Səhmdar cəm�yyət�n 2022-c� �l�n mal�yyə -təsərrüfat 

fəal�yyət�n�n yekunların�n müzak�rəs� və təsd�qı.
2. Səhmdar cəm�yyət�n fəal�yyət�n�n gen�şlənd�r�lməs� 

məqsəd�lə gələcəkdə görüləcək �şlər barədə müzak�rələr�n 
aparılması.

Ünvan- Bakı şəhər�, Qaradağ rayonu, Qaradağ stan-
s�yası.

İdarə heyət�


