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Öz missiyasına xəyanət edən “sülhməramlılar”

Prezident İlham Əliyev:

Azərbaycanın Laçın 
yolunun Ermənistanla 
sərhədinin son nöqtəsində 
sərhəd-keçid məntəqəsi 
yaradılması labüddür.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

r ətli əna  rezi ent
Amerika xalqı adından Sizə və Azər-

baycan xalqına sevincli və firavan Nov-
ruz bayramı münasibətilə ən xoş arzula-
rımı yetirirəm.

Azərbaycan və Birləşmiş Ştatlar ötən 
il ərzində enerji təhlükəsizliyini təmin et-
mək və xalqlarımızın üzləşdiyi transmilli 
çağırışlara cavab vermək üçün bir araya 
gəliblər. Baharın gəlişi və yeni başlanğıc-
ları qeyd etdiyimiz bu ildə xalqlarımız ara-
sında dostluğu daha da dərinləşdirməyi 
həvəslə gözləyirəm. Birləşmiş Ştatlar 

bu yenilənmə və düşüncə mövsümündə 
Cənubi Qafqazda gələcək nəsillər üçün 
təhlükəsizliyi və çiçəklənməni təşviq edə-
cək Azərbaycanla Ermənistan arasında 
dayanıqlı sülhə olan dəstəyimizi bir daha 
təsdiq edir.
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Qarabağda çəmbər daralır – 
torpaq yolda “erməni tozu” yoxdur

Günün sözü
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Güneylilərin Brüsseldə “Azadlıq və ədalət yürüşü”

Kliniki Tibbi Mərkəzdə xidmət
ə ya a ayı ndi  an a  ələdə ol

Hayastan 180 dərəcəlik 
bucaq altında 

Qarabağ ermənilərinə növbəti təklif:
nicat yolu Bakıdadır!

Makron özünün bahalı 
qol saatını tamașaçılardan 

gizlətməyə cəhd edib  

Ölkəmizdə iqtisadi siyasət məzənnə prosesini tənzimləyir
ə ə  

Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antoni Blinken martın 21-də 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.

Telefon danışığı əsnasında Azərbay-
canın Laçın-Xankəndi yolu ətrafındakı və-
ziyyət müzakirə olunub. Dövlətimizin baş-
çısı qeyd edib ki, ötən il dekabrın 12-dən 
bu günədək Rusiya sülhməramlılarının və 
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin xətti 
ilə buradan 4 00-dən artıq nəqliyyat va-
sitəsinin, tibbi yardıma ehtiyacı olan şəxs-
lərin və onları müşayiət edənlərin keçidi 
təmin olunub. Buna görə də bu yolun, 
guya, blokadada olması barədə məlumat 
Ermənistanın yalançı təbliğatıdır.

Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb ki, 
Ermənistanın Laçın yoluna köməkçi yol-
dan istifadə edərək Rusiya sülhməramlı-
larının müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazilə-
rimizdə qanunsuz hərbi daşımalar, şəxsi 
heyətin rotasiyasını həyata keçirməsi, 
habelə Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
10 minə yaxın hərbçisinin hələ də Azər-
baycan ərazisində olması ciddi narahatlıq 
doğurur. Bu xüsusda dövlətimizin başçısı 
Azərbaycanın Laçın yolunun Ermənistan-
la sərhədinin son nöqtəsində sərhəd-ke-
çid məntəqəsinin yaradılmasının labüdlü-
yünü xüsusilə vurğulayıb.

Prezident İlham Əliyev son həftələr 
ərzində Ermənistan tərəfinin Avropa İtti-
faqının bu ölkədəki missiyasının yerləş-
məsindən sui-istifadə edərək vəziyyəti 
qəsdən gərginləşdirmək istiqamətində 
siyasət yürütdüyünü, Azərbaycan–Ermə-
nistan dövlət sərhədi boyu və Rusiya sül-
hməramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi 
Azərbaycan ərazilərində Ermənistan si-
lahlı qüvvələri və qanunsuz erməni hərbi 
birləşmələri tərəfindən atəşkəsin intensiv 
şəkildə pozulması hallarının müşahidə 
olunduğunu diqqətə çatdırıb. Azərbaycan 

Prezidenti bu xüsusda 2023-cü il martın 
5-də qeyri-qanuni erməni birləşmələrinin 
törətdikləri təxribat nəticəsində 2 hərbi 
qulluqçumuzun şəhid olmasını və Novruz 
bayramı günü - martın 20-də Azərbay-
can-Ermənistan dövlət sərhədinin Zəngi-
lan rayonu ərazisindən keçən hissəsində 
Ermənistanın növbəti təxribatı nəticəsin-
də Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluq-
çusunun yaralandığını qeyd edib.

Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, 
Azərbaycan sülh gündəliyinə tam sadiq-
dir, Ermənistanla münasibətlərin normal-
laşdırılmasına və tezliklə sülh müqaviləsi-
nin imzalanmasına hazırdır və son təklif 
və düzəlişlərinin olduğu sülh müqavilə-
sinin mətnini Ermənistan tərəfinə təqdim 
edib.

Dövlətimizin başçısı bildirib ki, ABŞ və 
şəxsən dövlət katibi Antoni Blinkenin bu 
istiqamətdə səylərini yüksək qiymətləndi-
rir.

Dövlət katibi Antoni Blinken bir daha 
vurğulayıb ki, ABŞ Azərbaycanla Ermə-
nistan arasında münasibətlərin normal-
laşdırılması və sülh müqaviləsinin imza-
lanması üçün səylərini bundan sonra da 
davam etdirəcək.

Dövlətimizin başçısı Münxendə ke-
çirilmiş görüşün davamı olaraq Azərbay-
canın Qarabağdan olan erməni sakinlərlə 
təmaslara hazır olduğunu və bu xüsusda 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyası tərəfindən reinteqrasiya 
üzrə təmasları davam etdirmək və infrast-
ruktur layihələrini müzakirə etmək üçün 
onların Bakıya dəvət edildiyini də xatırla-
dıb.
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Bakıda qardaşlıq və həmrəylik oyunu
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva stadionda oyuna baxıblar
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Azərbaycan Respublikasının 
 Prezidenti İlham Əliyev və birinci 
 xanım Mehriban Əliyeva stadionda 
oyuna baxıblar.

FIFA referisi Əliyar Ağayevin idarə 
etdiyi oyunda “Qalatasaray” koman-
dası erkən qolla hesabı açıb. Matçın 
4-cü dəqiqəsində İstanbul təmsilçisinin 
heyətində Bafetimbi Qomis fərqlənib. 
Görüşün 1 -cu dəqiqəsində “Qara-
bağ”ın oyunçusu Redon Cica hesabı 
bərabərləşdirib. “Qalatasaray” matçın 

-ci dəqiqəsində Mauro İkardinin 11 
metrlik cərimə zərbəsindən vurduğu 
qol sayəsində yenidən hesabda irəli 
çıxıb. Bu, oyunda sonuncu qol olub. 
Beləliklə, “Qarabağ” – “Qalatasaray” 
xeyriyyə matçı İstanbul təmsilçisinin 
qələbəsi ilə başa çatıb - 1:2.
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Bakıda qardaşlıq və həmrəylik oyunu
ə əli i ə i ə ə

“ Q a l a t a sa r a y”  f u t b o l  kl u b u n u n  p r e -
zidenti Dursun Özbək Prezident İlham 
Əliyevə üzərində komandanın oyunçula-
rının imzası olan formanı və digər xatirə 
hədiyyələrini təqdim etdi.

Bu oyun qardaş Türkiyədə baş ver-
miş “Əsrin fəlakəti”nin - güclü zəlzələnin 
fəsadlarının aradan qaldırılmasına yar-
dım məqsədilə təşkil olunub. Görüşdən 
əldə olunacaq bütün gəlirlər zəlzələdən 
əziyyət çəkənlərə yardım üçün Türkiyəyə 
göndəriləcək. Oyun üçün satışa çıxa-
rılmış 2 mindən çox biletin hamısının 
qısa müddətdə satılması bu qarşılaş-
maya göstərilən böyük maraqla yanaşı, 
Azərbaycan xalqının çətin gündə qardaş 
Türkiyə ilə sarsılmaz həmrəylik nümayiş 
etdirməsinin də əyani təsdiqidir.

A ƏR AC

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva 
Ramazan ayı münasibətilə paylaşım edib

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi instaqram 
hesabında Ramazan ayı ilə bağlı paylaşım edib.

Paylaşımda deyilir: “Müqəddəs Ra-
mazan ayının başlanması münasibə-
tilə bütün Azərbaycan xalqını və dünya 
müsəlmanlarını səmimi-qəlbdən təbrik 
edirəm  Qoy mübarək Ramazan ayı 
ürəklərdə saf duyğular və xoş niyyətlər 
oyatsın, hər bir ocağa ruzi-bərəkət, hər 
kəsin ailəsinə sağlıq, sevinc, səadət və 
əmin-amanlıq gətirsin  Uca Allah etdi-
yiniz duaları, tutduğunuz orucu qəbul 
etsin ”.
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Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva 
“Qarabağ” – “Qalatasaray” oyunundan 

videogörüntülər paylaşıb

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi instaqram 
hesabında "Qarabağ"-"Qalatasaray" oyunundan videogörüntülər paylaşıb.

Paylaşımda deyilir: “2 .03.2023. Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı əbədidir,  
sarsılmazdır ”. 

“İlham Əliyev. İnkişaf – məqsədimizdir” 
çoxcildliyinin 124-cü kitabı çapdan çıxıb

“İlham Əliyev. İnkişaf - 
məqsədimizdir” çoxcildliyinin 124-cü 
kitabı çapdan çıxıb. 

Çoxcildliyin yeni kitabında toplanmış 
materiallar 2022-ci ilin noyabr-dekabr 
aylarını əhatə edir. O dövrün ən mühüm 
hadisələrindən biri Prezident İlham Əliye-
vin dekabrın 24-də Qərbi Azərbaycandan 
olan bir qrup ziyalı ilə görüşü olub. Döv-
lətimizin başçısı görüşdə çıxışı zamanı 
Qərbi azərbaycanlıların doğma yurdları-
na qayıdışı məsələsini gündəmə gətirdi. 
Əminliklə bildirdi ki, gün gələcək Qərbi 
Azərbaycandan olan soydaşlarımız, on-
ların yaxınları, uşaqları, nəvələri də tarixi 
diyarımız olan Qərbi Azərbaycana qayıda-
caqlar. Qərbi azərbaycanlılar böyük coşqu 
və həvəslə öz doğma torpaqlarına qayıdıb 
orada yaşayacaqlar.

itat  Bunu deməyə əsas verən bir çox 
amillər var. Onlardan yəqin ki, ən önəmlisi 
xalqımızın tarixi yaddaşıdır. Bu gün Zən-
gilan rayonunun Ağalı kəndinin nümunəsi 
bunu deməyə əsas verir. Bu gün Zəngilan 
rayonunun Ağalı kəndində yaşayan insan-
ların böyük əksəriyyəti, eyni zamanda, 
uşaqlar, gənclər onlar üçün doğma olan 
o torpaqları heç vaxt görməmişlər. Torpaq 
həsrəti və Vətən sevgisi onları oraya get-
məyə vadar etdi. Onların arasında hətta 
Bakıdan, Sumqayıtdan gedənlər də az 
deyil. Yəni, bu, xalqımızın xüsusiyyətidir, 
torpaq həmişə çəkir. Əminəm ki, Qərbi 
azərbaycanlılar da bu fikirlə, bu arzu ilə 
yaşayırlar.

Yeni kitaba dövlətimizin başçısının di-
gər mühüm bir tədbirdə – ADA Universi-
tetində “Orta Dəhliz boyunca:  geosiyasət, 
təhlükəsizlik və iqtisadiyyat” mövzusunda 
beynəlxalq konfransda çıxışının və ona 
verilən suallara cavablarının mətnləri də 
daxil edilib. 

Dekabr ayı Prezident İlham Əliyevin 
bir neçə mühüm xarici səfəri ilə yadda qa-
lıb. Dövlətimizin başçısı dekabrın 14-də 
Azərbaycan Respublikası, Türkiyə Res-

publikası və Türkmənistan Dövlət Başçı-
larının Birinci Üçtərəfli Zirvə görüşündə iş-
tirak etmək üçün Türkmənistanda işgüzar 
səfərdə olub. Dekabrın 1 -də “Azərbay-
can Respublikası, Gürcüstan, Rumıniya 
və Macarıstan hökumətləri arasında “yaşıl 
enerji”nin inkişafı və ötürülməsi sahəsində 
strateji tərəfdaşlıq haqqında Saziş”in im-
zalanması mərasimi ilə bağlı Rumıniyaya 
işgüzar səfər edib. Dekabrın 2 -da isə 
Rusiyada MDB dövlət başçılarının iclasın-
da iştirak edib. Yeni nəşrdə həmin səfərlər 
barədə materiallar yer alıb.

Bu nəşrdə Prezident İlham Əliyevin 
ölkəmizə işgüzar səfərə gəlmiş Serbiya 
Respublikasının Prezidenti Aleksandar 
Vuçiç ilə görüşü haqqında informasiya, iki 
ölkənin liderlərinin mətbuata bəyanatlarla 
çıxışlarının mətnləri də verilib. 

Dövlətimizin başçısı dekabr ayında 
bölgələrdə də səfərdə olub. Şəki rayonun-
da Qaraməryəm-İsmayıllı-Şəki avtomobil 

yolunun Oğuz-Şəki hissəsinin yenidən 
qurulmasından sonra açılış mərasimində 
iştirak edib, Orta Zəyzid kəndində “Green 
Factory” MMC-nin quru meyvə istehsalı 
müəssisəsində yaradılmış şəraitlə, Hey-
dər Əliyev Fondu tərəfindən Şəki Xan 
Məscidi Kompleksində aparılmış bərpa 
işləri ilə, habelə Şəkidə Yuxarı Baş Dövlət 
Tarix-Memarlıq Qoruğu ərazisində aparı-
lan təmir-bərpa işləri ilə tanış olub, sənət-
karlarla, ustalarla söhbət edib. Prezidentin 
iştirakı ilə həmçinin Oğuz rayonunda kiçik 
su elektrik stansiyaları silsiləsinin açılışı 
olub, Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü 
ilə inşa edilmiş 100 yerlik körpələr evi-u-
şaq bağçası istifadəyə verilib. Dövlətimizin 
başçısı səhər çərçivəsində “Şəki-Oğuz” 
Aqroparkında qoz məhsulunun qərzəkdən 
təmizlənməsi, yuyulması və qurudulması 
zavodunun təməlini qoyub. Bütün bunlar 
haqqında informasiyalar 124-cü kitabda 
əksini tapıb.  

Yeni kitaba Prezident İlham Əliyevin 
Bakı Metropoliteninin “Xocasən” stansi-
yasının və “Xocasən” elektrik deposunun 
açılış mərasimində iştirakına, Bakı Ağ 
Şəhərin Mərkəzi Park Kvartalında görül-
müş işlərlə tanışlığına və Qarabağ Atları 
Kompleksinin təməlini qoymasına dair 
materiallar da daxil edilib. 

Oxucu bu kitabda Prezidentin Azər-
baycan könüllülərinin V Həmrəylik Foru-
munun iştirakçılarına, Azərbaycan Me-
marlarının XX Qurultayının iştirakçılarına, 
“Müasir idarəetməyə gedən yol: dayanıqlı 
və innovativ dövlət xidmətlərinə doğru” 
Beynəlxalq Forumun iştirakçılarına mü-
raciətlərinin, Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü, Yeni il münasibətilə 
Azərbaycan xalqına təbrikinin mətnləri ilə 
də tanış ola bilər. 

“Azərnəşr” tərəfindən buraxılan 124-
cü kitabın hazırlanmasında Azərbaycan 
Dövlət İnformasiya Agentliyinin AZƏR-
TAC  materiallarından istifadə olunub.

Ermənistan sülh prosesini əngəlləyir
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel martın 25-də Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.

Telefon danışığı əsnasında Şarl Mi-
şel 2023-cü il fevralın 1 -də Münxen 
Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində 
dövlətimizin başçısı ilə keçirdiyi görü-
şü məmnunluqla xatırlayıb, 2021-ci il  
dekabrın 14-dən 2022-ci il avqustun 
31-dək olan dövr ərzində üçtərəfli for-
matda keçirilmiş görüşlərdə müzakirə 
edilmiş müxtəlif məsələlərə toxunub.

Şarl Mişel Avropa İttifaqının regi-
onda davamlı sülhün və təhlükəsizliyin 
təmin olunması üçün səylərini bundan 
sonra da davam etdirəcəyini deyib. 
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti 
Azərbaycanın Laçın–Xankəndi yolu 
ətrafındakı məsələlərə toxunub və son 
günlərdə Ermənistanla Azərbaycanın 
dövlət sərhədində baş vermiş insident-
lərlə əlaqədar narahatlığını ifadə edib.

Prezident İlham Əliyev Azərbay-
canın Brüssel prosesini dəstəklədiyini 
bir daha vurğulayıb. Laçın–Xankən-
di yolu ətrafındakı vəziyyətə toxunan 
Azərbaycan Prezidenti qeyd edib ki, 
bu yolun, guya, bağlı olması ilə əlaqə-
dar Ermənistanın irəli sürdüyü iddialar 
tamamilə yalandır. Belə ki, 2022-ci il 
dekabrın 12-dən bu günədək Rusiya 
sülhməramlılarına və Beynəlxalq Qır-

mızı Xaç Komitəsinə məxsus 5 minə 
yaxın nəqliyyat vasitəsi, tibbi yardıma 
ehtiyacı olan şəxs və onları müşayiət 
edənlər bu yoldan keçiblər.

Dövlətimizin başçısı Rusiya sülh- 
məramlı qüvvələrinin müvəqqəti yer-
ləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərinə Er-
mənistan tərəfindən silah-sursat və 
şəxsi heyətin daşınması prosesinin 
hələ də həyata keçirildiyini bildirib.

Azərbaycan Prezidenti Ermənistan 
rəhbərliyinin təhlükəli və eskalasiyaya 
yönəlmiş rəsmi açıqlamalarına diqqət 
çəkib. Dövlətimizin başçısı qeyd edib 
ki, 2023-cü il martın 20-də Avropa İt-
tifaqı missiyasının yerləşdiyi Ermə-
nistan–Azərbaycan dövlət sərhədi 
istiqamətində Ermənistanın növbəti 
təxribatı zamanı Dövlət Sərhəd Xid-
mətinin hərbi qulluqçusu yaralanıb və 
martın 5-də Azərbaycanın Qarabağ 
bölgəsində qeyri-qanuni erməni hərbi 
birləşmələrinin törətdikləri təxribat za-
manı 2 hərbi qulluqçumuz şəhid olub.

Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb 
ki, bütün bunlar Ermənistanın apardığı 
təhlükəli siyasətin nəticəsidir.

rezide ti  ət at Xid əti

Azərbaycan–Misir dostluq və 
əməkdașlığı genișlənir

Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi martın 23-də 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.

Əbdülfəttah Əs-Sisi müqəddəs Ra-
mazan ayının başlanması münasibətilə 
dövlətimizin başçısına və Azərbaycan 
xalqına təbriklərini çatdırıb, Misirin hər 
iki xalqın maraqları naminə ölkəmizlə 
əməkdaşlığı genişləndirməkdə əzmli 
olduğunu vurğulayıb.

Telefon zənginə və təbriklərə görə 
təşəkkürünü bildirən Azərbaycan 
 Prezidenti də öz növbəsində Əbdülfət-

tah Əs-Sisini və Misir xalqını müqəd-
dəs Ramazan ayının başlanması mü-
nasibətilə təbrik edib.

Dövlətimizin başçısı da Azərbay-
canın Misirlə dostluğu və əməkdaşlığı 
genişləndirməkdə maraqlı olduğu-
nu bildirib, Misir dövlətinə və xalqına 
çiçəklənmə və inkişaf arzulayıb.

rezide ti  ət at Xid əti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyasının məlumatı

zər a an e pu lika   
rezi entinin ini tra i a  
art n ə X al  ə ərin ə ke

iril i  r n ə art n ə 
təq i  e il i  ə ətin a a  la
raq ara a n er əni i ti ai əti

nin n a ən ələrini reinteqra i a  
ə inin ara a a in ra truktur 

la i ələrinin i ra  ə ələlərinin 
zakirə i əq ə ilə aprel a n n 

irin i ə tə i ak  ə ərin ə r
n ke iril ə ini ir a a təkli  e ir

Yunanıstan Respublikasının Prezidenti  
Zati-aliləri xanım Katerina Sakellaropuluya

r ətli an  rezi ent
Yunanıstan Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizi 

və xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən 
təbrik edirəm. 

İnanıram ki, xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq Azər-
baycan-Yunanıstan əlaqələrinin inkişafı, əməkdaşlığımızın geniş-
lənməsi istiqamətində bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyik.

Belə bir xoş gündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlə-
rinizdə uğurlar, xalqınıza əmin-amanlıq və  firavanlıq arzulayıram. 

r ətlə

l a   
zər a an e pu lika n n rezi enti

ak  ə əri   art  il

Regional vəziyyət müzakirə olunub
zər a an e pu lika n n ari i 

i lər naziri e un a ra  ilə r
ki ə e pu lika n n ari i i lər naziri 

lu  a u lu ara n a tele n a
n  lu

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmə-
ti idarəsindən bildiriblər ki, telefon danışı-
ğı zamanı nazirlər Azərbaycanla Türkiyə 
arasında gündəlikdə duran ikitərəfli və 
çoxtərəfli əməkdaşlıq məsələlərini, habelə 
mövcud regional vəziyyəti müzakirə edib-
lər.

Tərəflər, həmçinin qarşılıqlı maraq do-
ğuran digər sahələr ətrafında fikir müba-
diləsi aparıblar.

***
art n ə zər a an e pu

lika n n ari i i lər naziri e un 
a ra la erika irlə i  tatla

r  lət kati inin r pa ə ra i a 
ə ələləri zrə k ək i i aren n

ri  ara n a tele n an  lu
Nazir Ceyhun Bayramov bölgədə 

mövcud olan ən son vəziyyət, o cümlədən 
Azərbaycanın suveren ərazilərinə şəxsi 
heyət və hərbi sursat daşımağa davam 
edən Ermənistanın son təxribatları və 
ölkəmiz tərəfindən bu təxribatlara qarşı 
güc tətbiq etmədən atılan addımlar barə-

də məlumat verib.
Söhbət zamanı Azərbaycan ərazilərin-

də qeyri-qanuni fəaliyyətin qarşısının alın-
ması məqsədilə Laçın yolunun başlanğı-
cında Azərbaycanla Ermənistan arasında 
sərhəd-keçid nəzarət məntəqəsinin yara-
dılmasının əhəmiyyəti bir daha qeyd olu-
nub. Nazir, həmçinin sülh sazişi üzrə da-
nışıqlara maneçilik törədən Ermənistanın 
qeyri-konstruktiv yanaşmalarını diqqətə 
çatdıraraq, Azərbaycanın sülh sazişi üzrə 
danışıqlara hər an başlamağa hazır oldu-
ğunu vurğulayıb.

 Xalq qəzeti



Laçın–Xankəndi yolunda ekofəallar şərəfli missiyalarını davam etdirirlər. 
Heç şübhəsiz ki, erməni mətbuatında yolun bağlı olması ilə bağlı yer alan 
saxta bilgilər Azərbaycanın əleyhinə hesablanmış növbəti avantüradır. Onların 
bu çirkin kampaniyalarına baxmayaraq, Xankəndi-Laçın yolunda sərbəst 
hərəkət edən hər bir nəqliyyat vasitəsinin maneəsiz keçidi yolun humanitar 
məqsədlər üçün açıq olmasına sübutdur.

Ekofəallar: Laçın yoluna 
nəzarət qanuni haqqımızdır

Novruz bayramı günlərində Xankən-
di-Laçın yolunda etiraz aksiyasının keçi-
rildiyi yerdə bayram tonqalı çatılıb. Bay-
ram simvolu sayılan səməninin təsviri 
quraşdırılıb. Eyni zamanda, aksiya işti-
rakçıları üçün Novruz süfrəsinin təam-
larından olan şəkərbura, paxlava, qoğal 
və digər şirniyyatlar hazırlanıb. Orada 
quraşdırılan bayram çadırında Azərbay-
canın milli mətbəxinin xörəkləri bişirilib.
Bununla yanaşı, ərazidə musiqi səhnəsi 
quraşdırılıb, tanınmış müğənnilərdən 
Hiss, Nuri Sərinləndirici, Jane və Röya 
Ayxanın ifasında mahnılar dinlənilib.

***
Ötən günlərdə Amerika Birləşmiş 

Ştatlarının Dövlət katibi Antoni Blinken 
Azərbaycan Prezidenti İlham  Əliyevə 
zəng edib. Telefon danışığı zamanı 
Azərbaycanın Laçın-Xankəndi yolu 
ətrafındakı vəziyyəti də müzakirə olu-
nub. Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, 
yolun, guya, blokadada olması barədə 
məlumat Ermənistanın yalançı təbliğatı-
dır. Azərbaycan Prezidenti onu da vur-
ğulayıb ki, Ermənistanın Laçın yoluna 
köməkçi yoldan istifadə edərək Rusiya 
sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdi-
rildiyi ərazilərimizdə qanunsuz hərbi da-
şımalar, şəxsi heyətin rotasiyasını həya-
ta keçirməsi, habelə Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin 10 minə yaxın hərbçisinin 
hələ də Azərbaycan ərazisində olması 
ciddi narahatlıq doğurur. Bu xüsusda 
dövlətimizin başçısı Azərbaycanın La-
çın yolunun Ermənistanla sərhədinin 
son nöqtəsində nəzarət-keçid məntəqə-
sinin yaradılmasının labüdlüyünü xüsu-
silə vurğulayıb.

Qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələ-
ri tərəfindən bəzi dağlıq və torpaq əra-
zilərdən keçməklə bir neçə marşrut üzrə 
yeni yolların çəkilməsi, həmçinin köhnə 
cığırların genişləndirilməsi üzrə işlər 
həyata keçirirdilər. Bu məqsədlə, hərbi, 
mühəndis və xüsusi texnikadan, habelə 
işçi qüvvəsi kimi müqavilə əsasında 
hərbi xidmətə cəlb olunmuş şəxslərdən 
və yerli sakinlərdən istifadə edilirdi.

Yaranmış vəziyyət nəzərə alınaraq, 
Laçın yolunun şimalındakı torpaq yol-
larından qeyri-qanuni fəaliyyətlər üçün 
istifadənin, eləcə də Ermənistan tərəfin-
dən silah-sursat daşımaqla vəziyyətin 
gərginləşməsinin və potensial təxribat-
ların törədilməsinin qarşısının alınma-
sı məqsədilə Azərbaycan Ordusunun 
bölmələri tərəfindən lokal zəruri nəzarət 
tədbirləri həyata keçirilib.

(ardı 4-cü səhifədə)
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ABŞ-ın demokratiya tərzi:  
sammit bölücülüyü və ikili yanaşma 
Məhz buna görə Azərbaycan Vaşinqtonun “parametrlərinə” uyğun ola bilməz

Məşhur ingilis siyasi xadimi və publisisti Edmund Bleyk deyirdi ki, 
demokratiya dünyada ən biabırçı şeydir. Təbii ki, o, fikrini müasiri olduğu XVIII 
əsrə nəzərən ifadə etmişdi. Üzərindən neçə əsr keçdikdən sonra demokratiya 
anlayışının özündə ehtiva etdiyi çalarlar dərinləşdi. Müvafiq surətdə demokratik 
baxışlar da inkişaf dövrünü yaşadı. 

Lakin XXI əsrdə də biz klassik demo-
katiyanın Bleykin baxışındakı “biabırçı-
lıq” motivinə kökləndiyini söyləyə bilərik. 
Biabırçılığı inkişafmı doğurdu, ya necə, 
demək çətindir. Ancaq bu motiv özünü 
ikili standartlarda, yanaşmalarda, ay-
rı-seçkilikdə göstərməkdədir. Biabırçılıq 
həm də demokratiyanın siyasi saxtakar-
lıq predmetinə çevrilməsi cəhdlərinin ya-
şanmasındadır.

 ABŞ-ın artıq ikinci dəfədir təşkil et-
məyi planlaşdırdığı Demokratiya sammiti 
barədə də eyni sözləri söyləmək müm-
kündür. Dünyada elə rəy formalaşdırılır 
ki, sanki, bu sammit siyasi kübarlığın 
rəmzidir və mövcud rəmz insan hüquq və 
azadlıqlarının qorunmasının prioritetliyini 
nəzərdə tutur. Əslində isə... 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan mar-
tın 30-da keçiriləcək Demokratiya sam-
mitinə dəvət olunmayıb. Əlbəttə, ölkəmiz 
toplantıya çağrılsaydı, bu yazı yazılmaya-
caqdı. Ona görə yox ki, ora dəvət hədəf 
kimi qiymətləndirilir və hədəfə çatdınsa, 
sakit dayanmalısan. O səbəbdən ki, sa-
dəcə, mövzuya diqqət yetirməyəcəkdik 
və sammiti Azərbaycanın maraq və mə-
nafelərinin qorunmasına yönələn növbəti 
tribuna kimi qiymətləndirəcəkdik. Tədbir 
gedişindəki ayrı-ayrı çatışmazlıqlardan 
söz açacaqdıq. Müsbət cəhətlərdən də, 
həmçinin. 

Bəli, indiki halda Azərbaycan sam-
mitə dəvət edilmiş 120 ölkənin sıra-
sında yoxdur. Ancaq Ermənistanın adı 
var. Maraqlıdır ki, Gürcüstana dəvət də 
yarımçıqdır. Ölkənin yalnız prezidenti 
dəvətlidir, halbuki, Gürcüstan parlamentli 
quruluşa malik olduğundan belə ayrı-seç-
kilik yolverilməzdir. Görünür, sammit təş-
kilatçılarının fikrincə, Prezident Salome 
Zurabişvili demokratdır, baş nazir İrakli 
Qaribaşvili isə anti-demokrat. Yəni, orta-
da belə bir absurd mənzərə var.

Ancaq ziddiyyətlər yalnız bunun-
la məhdudlaşmır. Vurğulanmalı başqa 
məqamlar var. Məsələn, builki sammitə 
səkkiz yeni ölkə dəvət edilib. Bu sırada 
elə ölkələrin adlarına rast gəlirik ki, de-
mokratiya sözü ilə onları yanaşı qoymaq 
olmaz.  

İlkin nəticəyə gəlirik ki, Demokratiya 
sammiti, orada hansı məsələlərin mü-
zakirəyə çıxarılmasından asılı olmaya-
raq, dünyanın, belə demək mümkünsə, 
özününkülərə və özündən olmayanlara 

bölünməsindən başqa bir şey deyil. Yəni, 
ayrı-seçkilik demokratiya adı altında apa-
rılır və ən pisi də elə budur. Yoxsa, Ermə-
nistan hara, demokratiya hara? Türkiyə 
də artıq ikinci dəfədir ki, sammitə dəvət 
almır. Necə dəvət alsın, axı, ölkə Prezi-
denti Rəcəb Tayyib Ərdoğan müstəqil si-
yasi xətt yürüdür və bu idarəçilik Qərbdə 
narazılıq doğurur. 

Əlbəttə, niyyətimiz yalnız Ermənis-
tanda və sammitə dəvət olunmuş han-
sısa digər ölkədə demokratiyanın səviy-
yəsinin Azərbaycandan qat-qat aşağı 
olduğunu vurğulamaq deyil. Görünən 
dağa nə bələdçi? Bunu həm də ona görə 
demək istəmirik ki, dünyada demokratik 
kimi qəbul edilmiş bir sıra dövlətlərdə 
bəşəri dəyərlər çox kobud şəkildə pozu-
lur, onlara qarşı son dərəcə ciddi etina-
sızlıq az qala normaya çevrilir. Məsələn, 
Fransanı götürək. Ölkədə hökumətin 
pensiya islahatlarına qarşı etiraz edən 
xalq kütlələrinə nə müddətdir amansız di-
van tutulur. ABŞ-ın özü də polis zorakılı-
ğının tüğyan etdiyi dövlətlərdəndir. Ölkə-
nin bir çox elə yerləri var ki, orada indi də 
insanların ağlara və qaralara bölünməsi 
yazılmamış qanunlarda əksini tapır və 
demokratiyanın rəhni sayılan qanunçu-
luq bu “ənənənin” qarşısında acizdir. 

Digər yandan, demokratiya həm 
də sabitlikdir. Sabitlik və əmin-amanlıq 
olmadan onu təsəvvürə gətirmək qey-
ri-mümkündür. Toplantıya dəvət almış 
bir sıra Afrika ölkələrində insanlar axşam 
düşəndən sonra küçələrdə rahat gəzə 
bilmirlər. Belə misalların sayını kifayət 
qədər artırmaq mümkündür. Sadəcə, 
buna lüzum görmürük.  

Bildirmək istədiyimiz budur ki, de-
mokratiya adı altında dünya dövlətləri 
arasında bölücülük etmək heç bir norma-
ya sığmır. Birincisi, demokratiya dəyər-
dir, o, mahiyyət etibarilə bölgü yaradan 
faktor rolunda çıxış etməməlidir. İkincisi, 
demokratiya adı altında tədbir keçirilirsə, 
bu, nəzəri baxımdan birləşdirici rol oyna-
malıdır. Çünki demokratiya bəşəri təbiət-
lidir. Prinsip etibarilə məqsəd onunla bağ-
lı hansısa faydalı mesaj vermək olmalıdır. 
Elə isə bu mesajı, hətta, demokratik kimi 
qarşılanmayan ölkələrin də qəbul və əxz 
etməsi vacib deyilmi? Əlbəttə, vacib-
dir. Aydındır ki, sammit təşkilatçılarının 
məqsədi bu vacibiyyəti nəzərə almaqdan 
çox-çox uzaqdır.

Digər tərəfdən, Demokratiya sammiti, 
əslində, keçmişə qayıdışdır. XXI əsrdə 
belə bir tədbirin təşkili insanlığı, ən azın-
dan, "soyuq müharibə" illərinə qaytar-
maqdır, dünyanı yenidən qütbləşdirmək, 
daha doğrusu, saxlanılmaqda olan qütb-
ləşməni dərinləşdirmək cəhdidir. Bu isə 
qorxulu tendensiyalara yol açır. Əslində, 
hazırda dünya bu cəhdin Rusiya–Ukray-
na müharibəsi kimi qlobal təzahürü ilə 
baş-başa qalmaqdadır. Hər nə qədər Ru-
siya suveren Ukraynanın ərazisinə daxil 
olub işğalçılıq həyata keçirsə də, faktiki 
olaraq, müharibə maraq və mənafelər 
davası olmaqla, haqqında söz açdığı-
mız qütbləşmənin acı təzahür formasıdır. 
Bunun nəticəsidir ki, tərəflər demokrati-
yanı deyil, yalnız öz həqiqətlərini üstün 
tuturlar. Nəzərə alaq ki, Rusiya elə-belə-
dən Ukraynaya hücum çəkməmişdi. Öz 
haqqını əsas götürmüşdü. Deməli, çilili 
diktator Auqusto Pinaçet də “mən de-
mokratam, ancaq bu sözü özümün başa 
düşdüyüm kimi” deyərkən haqlı idi. 

Dünya faşizminin banilərindən olan 
Benito Mussolini isə deyirdi: Həqiqət bu-
dur ki, insanlar demokratiyadan beziblər. 
Fikrimizcə, o, müəyyən mənada, haq-
lı idi. Ona görə ki, bəşəriyyət xüsusən 
də XX əsrin əvvəllərində demokratiya 
adı altındakı təqdimatların Birinci dünya 
müharibəsi kimi insanlıq bəlasını doğur-
duğunu görmüş və bezmişdi. Nəticədə 
nasional-sosializm populyarlaşmış və 
İkinci dünya müharibəsi baş vermişdi. 
Görünən budur ki, hazırda məqsədli şə-
kildə insanlığı demokratiyadan bezdirmə 
prosesi gedir. Heç şübhəsiz, bu prosesin 
növbəti bəlaya yol açma ehtimalı böyük-
dür. Çünki bütün qeyri-ordinar hərəkət və 
davranışlar insanların iyrənməsi zamanı 
baş verir. 

Qərb, konkret olaraq ABŞ belə sam-
mitlər təşkil etməklə, guya, demokratiya 
təbliğatını apardığını göstərməklə, əslin-
də, dünyanı demokratiyadan bezdirmək-
dən başqa məqsəd güdmür. Bu yerdə 
XX əsr Amerika ictimai fikrinin görkəmli 
nümayəndəsi, filosof və publisist Noam 
Homski də haqlıdır. O deyirdi ki, demok-
ratiya naminə təbliğat totalitar hakimiy-
yətin qurulması üçün təhrikdir. Görünür, 
Birləşmiş Ştatlar administrasiyası da 
dünyada totalitarizmin qurulmasında ma-
raqlıdır. 

Bəli, ABŞ-da yaxşı anlayırlar ki, Azər-
baycan müstəqil siyasi xətt yürütdüyün-
dən, onu hər hansı çərçivəyə salmaq 
mümkünsüzdür. Belə olan halda, təbii ki, 
ölkəmiz Demokratiya sammitindən kə-
narda qalmalıdır və qalır da...

Ə.CAHANGİROĞLU, “Xalq qəzeti”

Qarabağda çəmbər daralır – torpaq yolda “erməni tozu” yoxdur
Azərbaycan Ordusunun 25 mart həmləsinə sözardı

Son bir neçə ayda Cənubi Qafqazda sülh gündəliyi xeyli aktivləşmişdi. 
Ancaq Ermənistan tərəfindən buna zidd addımların atılmasının şahidi 
olurduq. Təsəvvür edin, dünyanın müxtəlif siyasətçilərinin, bölgə ilə maraqlı 
dövlətlərin liderlərinin, beynəlxalq təşkilatların rəhbər şəxslərinin bəyanat və 
açıqlamalarında Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin ayrı-
ayrı detallarına dair fikir mübadilələri gedir, pozitiv notlar gündəmə gəlir, ilk 
baxışdan, sülhün çox yaxın olduğu gözlənilir, ancaq İrəvan rəsmiləri bəyanatlar 
verərək od püskürür, açıq-aydın şəkildə Bakının yaratdığı reallıqlarla 
barışmayacaqlarını vurğulayırdılar. 

Üstəlik, Qarabağdakı qondarma er-
məni rejiminin aktivləşdiyi hiss olunurdu. 
Separatçıların səsləndirdikləri fikirlərdən 
elə anlaşılırdı ki, sanki, 44 günlük mü-
haribə olmayıb, rüsvayçı məğlubiyyət 
baş verməyib, Azərbaycan, Rusiya və 
Ermənistan liderləri arasında 10 noyabr 
2020-ci il tarixli, kapitulyasiya aktına 
bənzər, üçtərəfli Bəyanat imzalanmayıb. 
Hərçənd, erməni siyasi dairələrinin hə-
min Bəyanatın ayrı-ayrı müddəaları ilə 
interpretasiyalara yol verdikləri, sənədi 
manipulyasiya predmetinə çevirdikləri də 
nəzərdən qaçmırdı.

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşin-
yan, xüsusən, ölkənin xarici işlər naziri 
Ararat Mirzoyan, təhlükəsizlik şurası-
nın sədri Armen Qriqoryan,  parlamentin 
 spikeri Alen Simonyan müxtəlif bey-

nəlxalq toplantılardakı çıxışlarında, ay-
rı-ayrı görüşlərində Azərbaycanı aqres-
siv davranışlarda ittiham edir, dünya 
ictimaiyyətində belə rəy formalaşdırırdı-
lar ki, sanki, beynəlxalq aləmin Bakının 
təcavüzkar hərəkətlərinə qarşı biganə 
qalmaması vacibdir. 

Mövcud xüsusda Avropa İttifaqının 
müşahidə missiyasının regiona gətiril-
məsi həyata keçirildi, eyni zamanda, 
Paşinyan administrasiyası BMT-nin də 
oxşar missiyasının Qarabağa cəlb edil-
məsi niyyətini ortaya qoydu. Həmçinin, 
Laçın-Xankəndi yolunun açıq olmasına 
baxmayaraq, İrəvan rəsmiləri yolun bağlı 
saxlanıldığına dair fikirləri dünyaya tiraj-
lamaqla Qarabağ ermənilərinin, guya, 
blokadada qaldıqları məntiqini inkişaf et-
dirməyə, beynəlxalq ictimaiyyəti cəfəngi-

yata inandırmağa qol çırmadılar.
Bəli, bütün bunlar dünya ictimaiyyə-

tində Ermənistanın silaha sarılmasının 
vacibliyi qənaətini yaratmaq, Azərbay-
cana qarşı istər hərbi, istərsə də mənəvi 
cəbhə formalaşdırmaq, özünə tərəfdar 
toplamaq məqsədinə hesablanmışdı. 
Əslində, alternativ yollarla – Xankən-
di-Xəlfəli-Turşsu torpaq yolu ilə qanun-
suz hərbi daşımaların reallaşdırılması da 
bundan xəbər verirdi.

***
Təbii ki, Azərbaycan dövlətinə və cə-

miyyətinə 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç-
tərəfli Bəyanata zidd olaraq, Qarabağda 
qanunsuz erməni hərbi birləşmələrinin 
mövcudluğu məlum idi. O da məlum idi 
ki, Ermənistan onları bölgədən çıxarmaq 
niyyətində deyil. Laçın-Xankəndi yolun-
dan hərbi təyinatlı yüklərin daşınmasının 
qeyri-mümkünlüyü şəraitində sözügedən 
torpaq yoldan hərbi məqsədlər naminə 
istifadə isə göstərdi ki, İrəvan özünün 
təcavüzkar, təxribatçı mövqeyində israr-
lıdır, heç bir halda sülh istəmir. 

Onu da nəzərə alaq ki, həm Azərbay-
can Prezidenti İlham Əliyev, həm də döv-
lətimizin rəsmiləri çıxışlarında Ermənis-
tanı tutduğu yoldan dönməyə, bölgədəki 
reallıqlara qarşı çıxmamağa çağırdılar, 
xəbərdarlıqlar etdilər. Son bir neçə ayda 
xəbərdarlıqların sayı artdı. Ancaq paralel 
olaraq Qarabağa erməni hərbi birləş-
mələri üçün silah-sursat daşınmasının 
miqyası da genişləndi.

Bununla yanaşı, atəşkəsin pozulması 
halları yaşandı. Konkret olaraq, martın 
20-də Zəngilan ərazisində azərbaycan-
lı hərbçinin yaralanması deməyə əsas 
verdi ki, İrəvan yalnız Qarabağda deyil, 
bütün sərhəd boyu Azərbaycana hər-
bi həmlələr etməyi planlaşdırır. Bakının 
bunu genişmiqyaslı təcavüzə hazırlıq 
kimi qiymətləndirməsi tam təbiidir. Daha 
bir məqama diqqət yetirək: qeyri-qanu-
ni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri Fü-
zuli rayonunun Yuxarı Veysəlli yaşayış 
məntəqəsi istiqamətində kənd təsərrü-
fatı işləri adı altında səngərin mühəndis 
cəhətdən hazırlanması məqsədilə qazın-
tılar aparmağa cəhd göstəriblər ki, bunun 
da qarşısı alınıb.  

***
Onu da düşünək ki, son zamanlar Er-

mənistan hakimiyyəti və ayrı-ayrı siyasi 

dairələri Azərbaycana qarşı hərbi ritori-
kanı gücləndiriblər və mövcud xüsusda, 
hətta, təhqiramiz fikirlər də gündəmə gə-
tirməkdədirlər. Belə nəticə hasil olur ki, 
İrəvan daxili ictimai rəyi sülhə deyil, yeni 
müharibəyə hazırlamaq yolu tutur, möv-
cud olan, aradan qalxmayan düşmənçilik 
münasibətlərini daha da körükləyir, köv-
rək sülh perspektivini əngəlləyir. Paşin-
yan administrasiyası belə yanaşması ilə 
Qarabağ ermənilərinin Azərbaycanın di-
gər bölgələrindəki qeyri millətlərdən olan 
sakinlər kimi, ölkəmizə inteqrasiyasına 
sədd çəkir. 

Əlbəttə, mövcud durumda Azərbay-
can seyrçi mövqedə qala bilməz. Nə də 
daimi şəkildə Ermənistanın sülh müqa-
viləsi bağlamağa hazır olacağını, bizim-
lə problemlərini həll etmək üçün özündə 
cəsarət tapacağını gözləməliyik. Eyni 
zamanda, Qarabağdakı Rusiya sülhmə-
ramlılarının da faktiki olaraq, fəaliyyətsiz-
liyinə, silah-sursat, mina və digər hərbi 
təyinatlı yüklərin daşınmasına qarşı çıx-
mamalarına, əksinə, buna şərait yarat-
malarına dözməli deyilik. Odur ki, Azər-
baycan Ordusunun Laçın dəhlizindən 
şimalda yerləşən yolları – Xankəndi–Ko-
salar–Mirzələr–Turşsu, habelə, Xankən-
di–Xəlfəli–Turşsu yolunu nəzarətə götür-
məsi tam qanunauyğundur.

*** 
Görünür, elə buna görə Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyev martın 25-də 
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl 
Mişellə telefon danışığı zamanı Rusi-
ya sülhməramlı qüvvələrinin müvəqqəti 
yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərinə Er-
mənistan tərəfindən silah-sursat və şəx-
si heyətin daşınması prosesinin həyata 
keçirildiyini diqqətə çatdırıb. Dövlətimizin 
başçısının bu fikri həm də Azərbaycan 
ordusunun əks həmləsinin məntiqiliyinin 
əsaslandırılmasıdır. 

Ölkəmizin liderinin 2023-cü il martın 
20-də Avropa İttifaqı missiyasının yerləş-
diyi Ermənistan–Azərbaycan dövlət sər-
hədi istiqamətində, Ermənistanın növbəti 
təxribatı zamanı Dövlət Sərhəd Xidmə-
tinin hərbi qulluqçusunun yaralandığını 
vurğulaması isə sözügedən missiyanın 
da İrəvanın təxribatçı niyyətinin qarşısı-
nı almadığını diqqətə çatdırmaqdır. Yəni, 
Ermənistanın əndazəyə sığmayan dav-
ranışlarına görə məsuliyyət daşıyan həm 

də Qərb dairələridir. 
Məlum olduğu kimi, Ş.Mişel martın 

25-də Ermənistanın baş naziri Nikol Pa-
şinyanla da telefon danışığı aparıb, onun 
cəfəngiyatlarına qulaq asıb. Cənab  İlham 
Əliyevlə telefon danışığında Aİ-nin Azər-
baycanla Ermənistan arasında sülhə nail 
olmağa kömək üçün güclü öhdəliyinin 
mövcudluğunu təsdiqləyən Ş.Mişel belə 
mövqe səsləndirərkən, Paşinyanın deyil, 
dövlətimizin başçısının bildirdiklərini dü-
şünməlidir. 

Aİ Şurasının Prezidenti nəzərə alma-
lıdır ki, Ermənistanın beynəlxalq hüquqla 
təsdiqlənmiş suveren Azərbaycan torpa-
ğı olan Qarabağda gərginlik yaratdığı, 
ümumən, Cənubi Qafqaz regionunda 
hərbi əməliyyatlar riskini artırdığı, sül-
hə maneçilik törətdiyi hazırkı durumda 
Prezident İlham Əliyevin Bakının, İrə-
van tərəfindən dalana dirənmiş, Brüssel 
prosesini dəstəklədiyini dilə gətirməsi 
sıradan məsələ deyil, bütövlükdə, Qərb 
vasitəçiliyinə böyük jestdir. Erməni ambi-
siyalarını və avantürizmini bu jestdən üs-
tün tutmaq isə Şarl Mişelin təmsil etdiyi 
cinahın seçimidir. 

Bəli, indi həm də seçim anıdır. Ya 
Ermənistana "dur" deyilməli, ya da ona 
"dur" deyilməsinə seyrçi mövqedə daya-
nılmalı, hər hansı riyakarlığa, Azərbayca-
na münasibətdə qarayaxma kampaniya-
larına, xaricdəki ermənipərəst qüvvələrin 
anti-Azərbaycan təbliğatlarına meydan 
verilməməlidir. Prinsipial yanaşma budur 
və belə də olmalıdır.

***
Bəli, Laçın yolunun şimalındakı tor-

paq yollarından qeyri-qanuni fəaliyyətlər 
üçün istifadənin, eləcə də Ermənistan 
tərəfindən silah-sursat daşımaqla, vəziy-
yətin gərginləşməsinin və potensial təx-
ribatların törədilməsinin qarşısının alın-
ması son dərəcə vacibdir. Azərbaycan 
ordusu bunu etdi. İrəvan nəticə çıxarma-
lıdır. Əgər nəticə çıxarmayacaqsa, bu, 
Cənubi Qafqazda yeni hərbi toqquşmalar 
yaratmaq niyyəti kimi qiymətləndiriləcək 
və ölkəmiz tərəfindən zəruri əks addımla-
rın atılması qaçılmaz reallığa çevriləcək-
dir. Buna cavabdehlik tamamilə Ermənis-
tanın siyasi rəhbərliyinin üzərindədir.

"Xalq qəzeti"nin  
analitik qrupu

Ekoaksiyanın gündəliyi



28 mart 2023-cü il, çərşənbə axşamı4
Hayastan 180 dərəcəlik bucaq altında 

Yaxud İrəvanın “xəstə hinduşka sindromu”na yoluxması
“Gəzdi Avropanı, İranı, Hindistanı, - doğma bildi Rusiyanı”. Bu epik improvizənin bizim 
məşhur aforizmə birbaşa dəxli olmasa da, fikrimizcə, son vaxtlar “yerində addımla”yan 
Ermənistan siyasi isteblişmentinin kəskin “geriyə dön”məsini özündə dəqiq ehtiva edir. 
Hayastanın baş naziri Nikol Paşinyanın gec-tez üzünü Şimala çevirəcəyini proqnozlaşdıran 
siyasi ekspertlər yanılmadılar. İrəvanın son bir həftədə sərgilədiyi bir-birinə zidd siyasi 
mövqeyi onun kənardan yönəldilən marionet dövlət olduğunun növbəti dəfə isbatıdır. 
Ermənistan XİN-in martın 18-də Azərbaycan əleyhinə verdiyi bəyanata məhz kənardan, 
konkret olaraq, Kremldən edilən siyasi təzyiqlərin nəticəsi kimi baxmaq daha düzgün olardı. 

eall  qə ul et  rə an                                                                                             
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin 

İrəvanın 1  mart 2023-cü il tarixli bəya-
natına cavabı kifayət qədər arqumentli 
və tutarlı oldu: r əni tan Xari i -
lər azirli inin ə anat  a il l aq-
la u lkənin i a i rə ərli inin n 
a tlar a a a kə kinlə ən rit rika  

tə a zkar a i ətli ə anatlar  -
u ilə zər a an n ərazi t l  
ə u erenli ini ir a a ə ə  alan 
ərəkətləri r əni tan n n əti ə ə 
l  n aran  tari i r ət ən 

i ti a ə et ək ni ətin ə l a n  
n a i  et irir                                                                                    

Ermənistanın Azərbaycanın bey-
nəlxalq qurumlarla əməkdaşlığına mü-
daxilə cəhdlərinin dərhal dayandırma-
lı olduğunun vurğulandığı bəyanatda 
beynəlxalq təşkilatların respublikamızın 
ərazisində fəaliyyətinin məhz Azərbay-
canın qanunvericiliyi çərçivəsində davam 
edəcəyi və ölkəmizin daxili işlərinə mü-
daxiləyə heç zaman imkan verilməyəcəyi 
bildirilib. Yəni, İrəvanın diqqətinə bir daha 
çatdırılır ki, o, reallığı qəbul etməli, utopik 
revanşist siyasətindən əl çəkməli, əks 
təqdirdə, bunun hansı aqibətlə sonucla-
nacağını beyninə yaxşı-yaxşı yeritməli-
dir.  Hayastanın baş naziri Nikol Paşin-
yanın T itterdə son paylaşımına diqqət 
yetirin: r əni tan ə zər a an 
ara n a l  qa ilə i a lana aq 

ə u  ən k ək ə i ə ə erilən 
rə i ə anatlara ə a lana aq  eni 
e kala i a l a a aq                                                                    

Ermənistan XİN-in Azərbaycan əley-
hinə yaydığı məlum bəyanatla Paşinya-
nın bu açıqlaması arasındakı vaxt fərqi 
cəmi 5 gündür. Baş nazirin ardınca xa-
rici işlər naziri Ararat Mirzoyan Misirin “Al 
Khair ne s” nəşrinə müsahibəsində nik-
bin notlu açıqlama verib: ak  ə rə an 
ara n a zakirələrin ərqli k p -
nentləri ar  irin i i  re i n a t n 
nəqli at k unika i alar n n a l-

a  ikin i i  ər ə in e arka i a  
ə ər ə lərin tə l kə izli inin tə in 

e il ə i  n  i ə l  azi i ir  
Kommunikasiya məsələsində mövqelə-
rin üst-üstə düşdüyünü deyən  Mirzoyan 
sülh müqaviləsi ilə bağlı danışıqların 
davam etdiyini vurğulayıb.  Doğrudan-
mı, İrəvanın avantürist siyasi ritorikadan 
yumşaq diplomatiyaya  keçməsi, ağlını 
başına toplaması üçün cəmi beş gün 
kifayət edib, yoxsa, bu, gözə külüfürmə, 
yaxud arxalandığı güclərdən aldığı növ-
bəti qulaqburmasının nəticəsidir? İkinci 
versiya daha ağlabatandır. Amma artıq 
dabbaqda gönünə bələd olduğumuz hay-
ların növbəti dəfə nala-mıxa vurması göz 
qabağındadır. Avropalı “tərəfdaşları”n-
dan, asiyalı “dost”larından əli tamamilə 
üzülən İrəvan indi mövqeyini 1 0 dərəcə 
dəyişərək Rusiyaya arxalandığını, sülh 
sazişindən boyun qaçırmadığını bəyan 
etməklə, yeni diplomatik riskin altına girir. 
Azərbaycana qarşı saxta ittihamlardan, 
sülhə aparan yolu əngəlləməyə hesab-
lanmış bəhanələrdən əl çəkdiyi görün-
tüsünü yaradan N.Paşinyan beynəlxalq 
ictimaiyyətə barışa hazır olması mesajını 
ötürməyi də unutmur. Hansı bucaqdan 
baxsaq da, onun sonuncu açıqlaması 
düşdüyü çarəsizlik uçurumundan çıxmaq 
üçün vurnuxmanın əlamətidir. Nikolun 
son açıqlamasında nə qədər səmimi ol-
masının üzə çıxması üçün uzağı bir həftə 
yetər. Düşünürük ki, Hayastan liderinin 
bu dəfə fərqli “cinahdan” endirilə biləcək 
diplomatik zərbənin qarşısında ağ bay-
raq qaldırmasına göstərdiyimiz müddət 
kifayətdir. İrəvanı qarşıda gözləyən və 
qəbul etməyə məcbur olacağı yeni real-
lığın çağırışı isə belədir: sən sadəcə sülh 
prosesini deyil, III Qarabağ savaşını da 
uduzacaqsan            

k a enə iki a l   
una iri i                                                                                                      

Əli həm okeanın o üzündən, həm də 
bu üzündən - Avropadan, böyük ümidlər 
bəslədiyi Asiyadan üzülən Paşinyan ha-
kimiyyətinin Şimala uzatdığı imdad əli, 
deyəsən, son ünvanda hələlik sıxılma-
yıb. Qarabağ münaqişəsinin yekun həlli 
mərhələsində, eləcə də bölgədə yenidən 
söz sahibi olmağı hədəfləyən Kremlin bu 
uzunömürlü problemi üçtərəfli formatda 
çözə biləcəyi daha inandırıcı görünmür. 
Çünki onun bölgədə sülh yaratmaq üçün 
müvəqqəti yerləşdirdiyi kontingentin 

zərinə ən əzi ə r unu erinə 

etir ə ə i l ə ə ər inli in art-
a na zə in ara r  Bununla bağlı 

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı 
bəyanatda aydın şəkildə o da qeyd olu-
nur ki, l əra l  k ntin entin -
əqqəti erlə i i zər a an ərazilə-

rin ə əali ət tərən qe ri qanuni 
er əni ila l  irlə ələri qanun uz 
əali ətlərini a a  et irir  

Sülhməramlı komandanlığın və Xo-
cavəndi yenə “Martuni” kimi yazan Ru-
siya Müdafiə Nazirliyinin aşkar görünən 
“sülhyaratmaz” davranışı ən azı Kremlin 
10 noyabr Bəyanatına atdığı öz imzası-
na hörmətsizliyidir. Bu cür ikibaşlı oyun-
çunun, məkrli vasitəçinin Bakı və İrəvan 
arasında ədalətli sülh müqaviləsinin ha-
zırlanmasına verəcəyi dəstəyin tərəfsiz 
və obyektiv olacağına kim  inanar?                                                                                                                                       

Əgər hər şeyi öz adı ilə çağırmalı ol-
saq, açıq şəkildə deyilməlidir ki, bu gün 
Cənubi Qafqaza sülhün və əmin-aman-
lığın gəlməsini istəməyən, bütün va-
sitələrdən istifadə etməklə bölgədə silahlı 
qarşıdurmanın yaranmasına çalışan, bu 
məqsədlə çeşidli təxribatlar törətməyə 
cəhdlər edən məhz rus-erməni ortaqlığı-
dır. 

Düzdür, Azərbaycanın əlində istər 
Rusiyaya, istərsə də Ermənistana qarşı 
istifadəyə tam yararlı əks-təsir vasitələri 
var və belə əşyayi-dəlillər kifayət qədər-
dir. Ən əsas sənəd-sübut isə 10 noyabr 
üçtərəfli Bəyanatı və onun Ermənistan 
ordusunun tör-töküntülərinin Azərbayca-
nın Qarabağ iqtisadi rayonundan çıxa-
rılmasını nəzərdə tutan 4-cü bəndidir. 
Hər şeydən göründüyü kimi, bu bənddə 
göstərilən şərti Azərbaycan Ordusu icra 
etməli olacaq. “Dəmir yumruq”lu ordu-
muzun bu vəzifənin öhdəsindən uğurla 
gələcəyinə isə heç kəs şübhə eləmir.       
Sülh sazişinə münasibətdə Rusiyanın 
mövqeyinin hansı siyasi maraq və mən-
tiqdən qaynaqlandığı aydındır. Bakının 
siyasi məntiqi isə onu deyir ki, əgər Kreml 
Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olma-
sında maraqlıdırsa, onda bu prosesdən 
kənara çəkilməlidir. Bu mənada Azərbay-

can üçün ABŞ-ın sülh prosesinə yönəlik 
mövqeyi daha sağlam və e ektlidir. Bakı 
Birləşmiş Ştatların və Qərbin bitərəf va-
sitəçilik missiyasını dəstəklədiyini gizlət-
mir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
bir müddət öncə açıqlamasında demişdi 
ki, sülh sazişinin mətninin hazırlanması 
prosesində müəyyən pozitiv irəliləyişlər 
mövcuddur. 

Xə ər arl q li iti t kən i
Son bir həftə ərzində istər Azər-

baycan XİN-in, istərsə də Müdafiə Na-
zirliyinin İrəvana və Moskvaya yönəlik 
bəyanat və xəbərdaqlıqlarına adekvat 
reaksiyanın şahidi olmadıq. Əgər xə-
bərdarlıq kara gəlmirsə, onda son sözü 
demək səlahiyyəti ordumuzun öhdəsinə 
buraxılmalıdır. Anlaqsızı başa salmaq 
məqamı yetişib və bu addımı atmaq 
üçün Bakının əlində kifayət qədər əsas 
və sübut toplanıb. Martın 24-də növbə-
ti dəfə Xankəndi-Xəlfəli-Turşsu torpaq 
yolu ilə Rusiya sülhməramlı kontingen-
tinə məxsus 1 ədəd "ZTR- 2A" döyüş 
maşını, ermənilərə məxsus 3 ədəd tentli 
"KamAZ" və üzərində yanacaq çəni olan 
1 ədəd "KamAZ" avtomobilinin hərəkə-
ti texniki müşahidə vasitələrimiz tərə-
findən qeydə alındı. Martın 25-də isə 
Azərbaycan MN Laçın yolunun şimalın-
dakı torpaq yolla Ermənistandan Rusiya 
sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti 
yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qey-
ri-qanuni erməni silahlı dəstələri üçün 
canlı qüvvə, silah-sursat, mina, eləcə də 
digər hərbi təyinatlı vasitələrin daşınma-
sının intensivləşdiyi barədə informasiya 
yaydı. Vəziyyətin gərginləşməsinin və 
potensial təxribatların törədilməsinin qar-
şısının alınması məqsədilə Azərbaycan 
Ordusunun bölmələri lokal zəruri nəzarət 
tədbirləri həyata keçirdi. Həm Xankən-
di-Xəlfəli-Turşsu marşrutu üzərində, həm 
də separatçıların ondan şimalda çəkdik-
ləri qanunsuz iki torpaq yolda ordumuzun 
nəzarət postları yaradıldı.                                                           

Həmin gün Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti İlham Əliyev Avropa 
İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişellə 
telefon danışığında Rusiya sülhməram-
lı qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdirildiyi 
Azərbaycan ərazilərinə Ermənistan tərə-
findən silah-sursat və şəxsi heyətin da-
şınması prosesinin hələ də həyata keçi-
rildiyini bildirib. Cənab Prezident İrəvanın 
təhlükəli və eskalasiyaya yönəlmiş rəsmi 
açıqlamalarına da diqqət çəkib. 

Artıq ox yaydan çıxıb. Yuxarıda yaz-
dığımız kimi, hay həyasızlığının cavabı-
nı növbəti “Qisas” əməliyyatı və “dəmir 
yumruq”la verməkdən başqa yol qalma-
yıb.   

ər ak a əl ə ələr
Rəsmi Bakı Xankəndi və ətraf böl-

gələrdə yaşayan erməni sakinlərlə danı-
şıqların məkanını dəyişməkdə qərarlıdır. 
Növbəti görüşün birbaşa, vasitəçisiz, 
ələlxüsus da Rusiya sülhməramlı qüv-
vələrinin qərargahında deyil, Bakıda təş-
kil etmək niyyətində olduğunu açıqlaması 
məhz siyasi qətiyyətin nümayişidir. Aydın 
məsələdir ki, nə Kreml, nə də rəsmi İrə-
van indiki mərhələdə hadisələrin bu məc-
rada inkişafından məmnundur. 

Bu “ayrılmaz ikiliy”in son vaxtlar Ba-
kının birmənalı və qətiyyətli çağırışlarına 
şərikli müqavimət göstərmək səyləri kə-
nar müşahidəçinin gözündən yayınmır. 
Elə Nikol Paşinyanın Vladimir Putinə 
ekstern telefon zəngi təsadüfi sayıla 
bilməz. V.Putin “Qarabağda yaranmış 
problemlərin rus sülhməramlıları ilə tə-
mas qurmaqla, konstruktiv şəkildə həll 
edilməsinin vacibliyini” vurğulayıb. 

10 noyabr 2020-ci il tarixli Bəyanat-
dan keçən iki il beş ayda dəfələrlə döv-
riyyəyə buraxılan bu köhnə və faydasız 
siyasi tezisi eşitməkdən yorulduq. Rəsmi 
Bakı Qarabağ iqtisadi rayonundakı er-
məni icmasına ikinci görüşü paytaxt Ba-
kıda keçirməyi təklif edib. Əgər ermənilər 
reintiqrasiya da daxil olmaqla, mövcud 
problemlərin həllində maraqlıdırlarsa, 
görüşə razılıq verməlidirlər. Yox, əgər 
onlar Bakı görüşündən imtina edərlərsə, 
onda Rusiya sülhməramlılarının himayə-
si altında dialoqu manipulyasiya etdik-
ləri öz təsdiqini tapacaq. Bundan sonra 
Azərbaycan beynəlxalq hüququn ölkələ-
rin suverenliyi və ərazi bütövlüyü prinsi-
pi çərçivəsində real əməli addım ataraq 
bölgəyə tam nəzarətini və hakimiyyətini 
həm də erməni əhalisinin hüquqlarının 
qorunması adı altında legitimləşdirəcək. 
Azərbaycan XİN-in İrəvanın 1  mart bə-
yanatına cavabında bu mövqe də aydın 
şəkildə ortaya qoyulub:

r əni tan tərə i anla al r ki  
zər a an e pu lika n n ətən-
a l  quqla ana  ir əlik ir  
unlar  qə ul e ən er əni akinlərin 
zər a an a a a a  n laz i 
ərait ara la aq

Uzaq və ən yaxın tariximiz bu aksi-
omu dəfələrlə qarşımıza çıxarıb: İstər 
qonşuluq münasibətlərində, istərsə də 
diplomatiyada haylardan nə desəniz göz-
ləmək olar. Əgər İrəvan 1 0 dərəcəlik 
“geriyə dön”mədən sonra bir daha 3 0 
dərəcə “yerində fırlanaraq” başlanğıc və-
ziyyətə qayıdarsa, onun aqibətinin “xəstə 
hinduşka sindromu” olacağını indidən 
təxmin etmək mümkündür. Bu sindromun 
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, sağalmaz 
xəstəliyə düçar olmuş hind toyuğunun, 
digərlərini yoluxdurmaması üçün başını 
üzüb atırlar... 

İ ra  Ə İRXANL ,  
“Xalq qəzeti”

a i  
illi ə li in eputat  p lit l q

Bakı həm Qarabağ ermənilərinin 
separatçı xuntasına, həm də Rusiya 
sülhməramlılarının komandanlığına 
dəfələrlə xəbərdarlıq etmişdi: Azər-
baycan öz ərazisinə Ermənistandan 
qanunsuz hərbi yüklərin daşınma-
sına yol verməyəcək  Amma onlar 
sözümüzü eşitmədilər və qanunsuz 
fəaliyyətlərini davam etdirdilər. Hətta 
onlara Qarabağa silah-sursat daşı-
yan hərbi kolonların video-görün-
tülərini belə təqdim etməyimizə bax-
mayaraq, yenə də adekvat reaksiya 
görmədik. Bu səbəbdən Azərbaycan 
həmin yollara və cığırlara nəzarəti 
özü təşkil etməyə məcbur oldu. İndi 
lap dəridən-qabıqdan çıxsalar da, 
harada istəyirlər hay-küy qaldırsalar 
da xeyri yoxdur. Azərbaycan Ordusu 
öz torpağımızda tutduğu mövqelər-
dən bir addım belə geri çəkilməyə-
cək. 

Biz hələ buna qədər Fərrux kən-
dində oxşar əməliyyat keçirmişdik və 
haylar bu faktı qəbul etməyə məcbur 
oldular. Daha sonra, ötən ilin yayın-
da Sarıbaba və digər yülsəklikləri nə-
zarətə götürdük və orada möhkəm-
ləndik. İndi də Azərbaycan tutduğu 
mövqelərdən geri çəkilməyəcək. İrə-
van bu barədə bəyanatlar verməyə, 
haralarasa yazmağa başlayıb. Bu, 
artıq onların və onları himayə edən 
xarici qüvvələrin öz işləridir. 

Bəli, Azərbaycan reallığı özü də-
yişir və bu reallıqla hamı hesablaş-
malı olacaq.          

Eks  əyi

Məlum olduğu kimi, bir neçə gün öncə Ermənistan konstitusiya məhkəməsi Beynəlxalq 
Cinayət Məhkəməsinin Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin həbsinə dair orderini 
konstitusiyaya uyğun olaraq tanıyıb. Bu isə o deməkdir ki, Kreml rəhbəri Ermənistana daxil 
olacağı təqdirdə, həbslə üzləşəcək. Belə bir qərarın verilməsi, şübhəsiz, siyasi xarakterlidir 
və onun onsuz da gərgin olan Moskva–İrəvan münasibətlərini daha da gərginləşdirəcəyi 
birmənalıdır. Əslində, Ermənistan–Rusiya münasibətlərində qəribəlik də var. Bir tərəfdən, 
problemlər göz qabağındadır, iki dövlətin ayrı-ayrı rəsmi nümayəndələri, hətta, bir-biri 
haqqında qeyri-müəyyən bəyanatlar verirlər. Digər yandan, rəsmilərin görüşlərində 
diametral əks bəyanatlar eşidilir, tərəflər, sanki, ciddi fikir ayrılıqlarının olmadığını 
vurğulayır və müttəfiqliyə sadiqliklərinin nümayişinə çalışırlar. Ancaq onların qeyri-
müəyyən vəziyyəti uzun müddət saxlaya biləcəklərinə şübhələr də az deyil.

Putin İrəvana gəlsə, 
həbs olunacaqmı?

Ermənistan konstitusiya məhkəməsinin qərarı, 
yaxud Paşinyanın başından böyük qələti

Ziddiyyətlərin əyani təsdiqinin bir 
bucağını Ermənistanın üzv olduğu və 
Rusiyanın hakim rol oynadığı Kollektiv 
Təhlükəsizlik Təşkilatına münasibəti təş-
kil edir. İrəvan qurumun respublikadakı 
monitorinq missiyasına etinasız yana-
şır. Belə ki, baş nazir Nikol Paşinyan, 
ölkə parlamentinin sədri Alen Simonyan, 
eləcə də digər dövlət rəsmiləri dəfələrlə 
KTMT-ni, habelə, Qarabağdakı Rusiya 
sülhməramlılarını çox sərt tənqid edib-
lər. Yeri gəlmişkən bildirək ki, bir müddət 
əvvəl Ermənistan qurumun baş katibinin 
müavini kvotasından imtina edib. Martın 
14-də keçirdiyi mətbuat konfransında bu 
qərarı şərh edən N.Paşinyan “biz KT-
MT-dən çıxmırıq, KTMT Ermənistanı tərk 
edir” fikrini bir daha təkrarlayıb.

KTMT-nin Azərbaycanla sərhəddəki 
müşahidə missiyasına gəlincə, təşkila-
ta üzv dövlətlər ötən ilin noyabrındakı 
İrəvan sammiti zamanı Ermənistanın 
Bakının təcavüzü kimi qiymətləndirdiyi 
sentyabr hərbi toqquşmasını pisləmək-
dən imtina etdilər. Bundan sonra Paşin-
yan administrasiyası Avropa İttifaqının 
monitorinq missiyasını regiona çağırmaq 
qərarına gəldi. Ermənistan Aİ-nin missi-
yasının mülkiliyi üzərində dayansa da, 
Moskva bunu anti-Rusiya addımı kimi 
qiymətləndirdi və dəfələrlə İrəvanın qəra-
rına qarşı sərt mövqe səsləndirdi.

***
Amma diqqətçəkən məqam odur ki, 

Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat 
Mirzoyan martın 20-də Moskvaya səfəri 
zamanı Ermənistan hakimiyyətinin əv-
vəlki mövqeyinə zidd fikirlər səsləndirib. 
Məsələn, Mirzoyan Rusiyanın xarici iş-
lər naziri Sergey Lavrovla birgə mətbuat 
konfransında Ermənistanın KTMT missi-
yasını ölkədə yerləşdirməkdən imtinası 
məsələsini belə əsaslandırıb: “...Yəqin, 
sualın ifadəsi düzgün deyil. Çünki Er-
mənistan heç vaxt belə bir missiyadan 
əl çəkməyib. Üstəlik, bu qərar layihəsi 
müzakirə olunur, onun üzərində iş gedir. 
Bizim üçün əsas o idi ki, təəssüratımıza 
görə, KTMT-nin məsuliyyət zonası aydın 
deyil. Fikrimizcə, bu, bir qədər problemli-
dir. Amma bir daha deyirəm, qərar layihə-
si masa üzərindədir, iş davam edir”.

Lavrov Mirzoyanın fikirlərini dərhal 
dəstəkləyib: “Mən Mirzoyanın indicə de-
diklərindən, yəni, Ermənistanın KTMT 
missiyasının yerləşdirilməsi ilə bağlı qə-
rarı imzalamaqdan imtina etməməsindən 
məmnun olduğumu bildirmək istərdim. 
Bu, 2022-ci il noyabrın 23-də Mirzoyanın 
sədrliyi ilə İrəvanda, KTMT-nin sammiti 
ərəfəsində, saatlarla aparılan danışıqla-
rın mövzusu olub. Məsələ bütün nazir-
lər tərəfindən razılaşdırılıb. İndi kiçik bir 
şey var: dövlət və hökumət başçıları da 
öz imzalarını atsınlar. Bu ehtimal qalır. 
KTMT buna hazırdır. Biz bu hazırlığı bi-
lirik. Şadam ki, Ermənistan regionda təh-
lükəsizliyin təminatı maraqlarına cavab 

verən fürsətdən imtina etmədi”.
Maraqlıdır ki, həmin mətbuat 

 konfransı zamanı Rusiyanın XİN rəhbəri 
Paşinyanın “Dağlıq Qarabağ sakinlərinin 
təhlükəsizliyinin, hüquqlarının təmin edil-
məsi məsələləri həll edilməlidir” mövqe-
yini dəstəklədiyini də bəyan etmiş və 
Qarabağ ermənilərinin hüquq və azadlıq-
ları məsələsinin Bakı ilə İrəvan arasında 
imzalanacaq sazişdə əksini tapmalı oldu-
ğunu da dilə gətirmiş, hətta bildirmişdi ki, 
bunu etmək, göründüyü qədər də çətin 
deyil. 

Həmin vaxt çoxları Lavrovun bu fikir-
lərini Moskvanın danışıqlar prosesində 
mövqeyini dəyişməsi kimi qiymətləndir-
sə də, onun gətirdiyi misalları ya erməni 
tərəfinin Qarabağ münaqişəsinin həllinə 
yanaşmasını sıradan çıxarmaq cəhdi, ya 
da xəbərdarlıq niyyəti olaraq da dəyər-
ləndirənlər tapılmışdı. Belə ki, Qarabağ 
ermənilərinin hüquqlarından danışan Ru-
siya diplomatiyasının rəhbəri, nədənsə, 
Donbas üzrə Minsk razılaşmaları və Ko-
sovoda serblərin hüquqlarına dair razı-
laşma üzərində dayanmışdı. 

Bildiyimiz kimi, Minsk razılaşmaları 
Kiyev tərəfindən yerinə yetirilmədi və Ru-
siyanın Donbasda rusları qorumaq üçün 
Ukraynaya qarşı hərbi əməliyyatlara baş-
lamasına gətirdi. Eynilə Kosovo hakimiy-
yəti Belqrad və Priştina arasında Kosovo 
Serb Bələdiyyələri İcmasının yaradılma-
sına dair saziş üzrə öhdəliklərinə əməl 
etmədi. Yeri gəlmişkən, Minsk razılaşma-
larında və Kosovo üzrə sazişdə vasitəçi 
mövqeyində dayanmış Avropa ölkələri də 
Kiyevi və ya Priştinanı öz öhdəliklərini ye-
rinə yetirməyə, milli azlıqların hüquqlarını 
pozmamağa çağırmaq məqsədilə heç bir 
addım atmadılar. Belə bir durumda ermə-
ni hakim siyasilər də Lavrovun fikirlərini 
manipulyasiya kimi qiymətləndirdilər, onu 
ciddiyə almadılar. Əslində, haqlı idilər. 
Çünki, Kremlin burada da spekulyativ rol 
oynadığı məlumdur. 

***
Bəli, Ermənistan hakimiyyəti Rusi-

yaya inanmamaq yolu tutur və bu yol 
həm də Moskva ilə qarşıdurmaları də-
rinləşdirmək xəttidir. Mövcud anlamda 
Ermənistan K onstitusiya Məhkəməsinin, 
belə demək mümkünsə, Putinin həbsi-
ni dəstəkləyən qərarı heç də təəccüb 
doğurmamalıdır. İndi maraqlı vəziyyət 
yaranır. Ermənistanda mütəmadi olaraq 
Vladimir Putinin iştirakı ilə KTMT və ya 
Avrasiya İttifaqının üzvü olan ölkələrin 
liderlərinin sammitləri keçirilir. Belə çıxır 
ki, Rusiya Prezidenti İrəvana səfər etsə, 
həbslə üzləşəcək. Daha bir sual: bütün 
mövcud problemlərə baxmayaraq, Pu-
tinə, təhlükəsizlik, iqtisadiyyat, energe-
tika və sair məsələlərdə Rusiya ilə sıx 
bağlı olan Ermənistanda, arzuolunmaz 
qonaq olduğu deyiləcəkmi?

Ə.R Ə O , “Xalq qəzeti”

Ekofəallar: Laçın yoluna 
nəzarət qanuni haqqımızdır

ə əli  ə i ə ə
Ermənistanın Azərbaycan ərazisində-

ki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin 
üzvlərinin son günlər törətdikləri təxribat-
lar onu deməyə əsas verir ki, rəsmi İrə-
van sülh müqaviləsinin imzalanmasından 
boyun qaçırır. Ermənistanın eskalasiyaya 
can atması, habelə Azərbaycanın Qara-
bağ bölgəsinə qeyri-qanuni erməni silahlı 
dəstələri üçün canlı qüvvə, silah-sursat, 
mina, eləcə də digər hərbi təyinatlı va-
sitələrin daşınmasının intensivləşməsi 
onu göstərir ki, bu terror dövləti xislətin-
dən əl çəkənə oxşamır. Ekofəallar Laçın 
yolunda nəzarət-keçid məntəqəsinin ya-
radılmasını qanuni haqları hesab edirlər. 
Həmçinin Xankəndi-Xəlfəli-Turşsu torpaq 
yolu ilə qanunsuz hərbi daşımalar və Ru-
siya sülhməramlı kontingentinin onları 
müşayiət etməsi, mütəmadi baş verən bu 
kimi qeyri-qanuni fəaliyyətlər Laçın yolu-

nun Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin 
son nöqtəsində Azərbaycan tərəfindən 
sərhəd-keçid və nəzarət məntəqəsinin 
qurulmasını zərurətə çevirib.

Ermənistan mətbuatında Azərbayca-
nı üçtərəfli razılaşmanın bəndlərini poz-
maqda ittiham edən bu ölkənin “başbilən-
ləri” hər dəfə siyasi rəhbərliyinin necə 
simasız və ikiüzlü olduğunu göstərir. 
Rəsmi İrəvan təkcə Azərbaycanla Ermə-
nistan arasında müxtəlif platformalarda 
əldə edilən razılaşmalara qarşı çıxmır, 
sərhəddə atəşkəsi tez-tez pozur, təxribat-
lar törədir. Ermənistanın narahatlığının 
başqa bir səbəbi odur ki, Laçın yolu va-
sitəsilə Xankəndiyə və ətraf rayonlara si-
lah-sursat, hərbi texnika daşıya bilmirlər. 

Riz a  İ RƏ OĞLU,  
“Xalq qəzeti”

SİYASƏT
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Azərbaycan yazıçılarının X qurultayı 
keçirildi. Ölkə yazıçılarının ali məclisi 
iki cəhətdən yadda qaldı: ədəbiyya-
tımızın böyük dostu və  təəssübkeşi 
Heydər Əliyev qurultayda ilk dəfə 
müstəqil Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti kimi iştirak edirdi. Və təəssüf 
ki, X qurultay dövlət başçısının iştirakı 
ilə keçirilən sonuncu ümumrespublika 
ədəbi forumu oldu. Şübhəsiz, Heydər 
Əliyevin fiziki yoxluğu milyonlarla Azər-
baycan vətəndaşının həyatında kədərli 
izlər buraxdı. Amma böyük itkinin ağır-
lığını ən çox yaradıcı peşə sahiblərinin, 
ilk növbədə isə yazıçıların hiss etdiklə-
rini söyləsəm, yəqin ki, yanılmaram.

Ölkədə problemlərin başdan aşdığı 
dövrdə yazıçılarla bir yerdə onların ali 
məclisində olmağı özünə borc sayan 
Prezident səmimi nitqində demişdi: 
“Mən çox sevinirəm və çox xoşbəxtəm 
ki, ilk dəfə Azərbaycan yazıçılarının qu-
rultayında 2  il bundan əvvəl 1 1-ci 
ildə keçirilən VI qurultay nəzərdə tutu-
lur -V.Q  nitq söyləmişəm. O qurultayın 
iştirakçısı olmuşam və ondan sonrakı 
qurultaylarda da daim iştirak etmişəm 
və yazıçılarımızla, şairlərimizlə, mə-
dəniyyət xadimləri ilə bir yerdə olmu-
şam. Bu gün də sizinlə bir yerdəyəm. 
Bunun da səbəbi var. Birincisi, şəxsən 
mən ədəbiyyatı çox sevən adamam və 
gənc vaxtlarımdan, hətta uşaqlıqdan, 
məktəbdə ilk ədəbiyyat nümunələrini 
oxuyandan ədəbiyyatı sevmişəm. Bu 
gün sizə deyə bilərəm ki, şəxsən mə-
nim bir insan kimi formalaşmağımda, 
təhsilimdə, əxlaqımda, mənəviyyatım-
da ədəbiyyatın, mədəniyyətin çox bö-
yük rolu olmuşdur. Mən orta məktəbdə 
oxuyarkən Azərbaycan şairlərinin, ya-
zıçılarının bütün əsərlərini sevə-sevə 
oxumuşdum, onları bu gün də unut-
mamışam. Bəlkə bu əsərlərin bəzilə-
rini ondan sonra oxumamışam. Ancaq 
o illərdə - o uşaqlıq, gənclik illərində 
onlar mənə o qədər təsir edib ki, mən 
onları unutmamışam. Bu “oxumuşam”, 
“unutmamışam” sözləri sadə bir fikir 
deyil. Yəni onlar mənə təsir edib, mən 
onlardan bəhrələnmişəm, mənəvi qida 
almışam, ədəbiyyatla, mədəniyyətlə 
daim bağlı olmuşam. Mən 1 1-ci ildə 
Azərbaycan yazıçılarının qurultayın-
da ilk dəfə Azərbaycanın rəhbəri kimi 
iştirak edirdimsə, ondan əvvəlki qu-
rultaylarda da kənarda olmamışdım. 
O zaman mən Azərbaycanın rəhbəri 
deyildim, başqa vəzifələr tuturdum. 
Ancaq yazıçıların qurultayını daim izlə-
yirdim və imkan olanda gəlib salonda 
oturub yazıçıları dinləyirdim. Mən hər 
dəfə yazıçılarımızın görüşlərinə gedir-
dim və onlarla görüşməyi özüm üçün 
böyük bir hadisə hesab edirdim”.

Yazıçılarla görüşü “həyatının böyük 
hadisəsi” sayan və bunu açıq şəkildə 
etiraf edən siyasətçilər, dövlət başçıları 
çox azdır. Üstəlik, Heydər Əliyev kimi 
zəngin bilik ehtiyatına və geniş təhlil 
qabiliyyətinə, hərtərəfli informasiyaya, 

dərin intellektə malik olan, ən müxtəlif 
qaynaqlardan məlumat alan bir siyasət 
ustasının yazıçı şəxsiyyətini, yazıçı 
əməyini belə yüksək qiymətləndirməsi 
özü “hadisə” sayılmalıdır. XX əsrin son 
qərinəsindəki Azərbaycan yazıçıları-
nın, yaradıcı ziyalıların xoşbəxtliyi və 
uğurları həm də Heydər Əliyevin bö-
yük ədəbiyyat sevgisini, qədirbilənliyini 
daim gündəlik şəxsi həyatlarında və 
yaradıcılıqlarında hiss etmələri idi.

Eyni zamanda əmək prosesinə 
dərindən bələdlik və peşə sahibinə 
yüksək diqqət yalnız yazıçılar üçün 
nəzərdə tutulmuş bir reqaliya, üstünlük 
deyildi.

Doktorluq dissertasiyası üzərində-
ki işimlə bağlı arxiv və kitabxanalarda 
çalışmaq məqsədi ilə 1 -cı ildə Ka-
zana, uzunmüddətli elmi ezamiyyətə 
getmişdim. Şəhərin mərkəzindəki “Ta-
tarstan” otelində qalırdım. Otaq yol-
daşım o vaxtlar mehmanxanada yer 
tapmaq böyük problem olduğundan 
hətta pulun olsa da, təkbaşına otaq tut-
maq mümkün deyildi  savadlı, mədəni 
adam idi, Moskvada hansısa nazirlikdə 
işləyirdi. Mənim Azərbaycandan gəldi-
yimi biləndə “ ,   

 ” “Qulaq asın, sizin Əli-
yev möcüzələr yaradır”  – deyə həmin 
dövrdə SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin 
birinci müavini kimi Moskvada çalışan 
Heydər Əliyevin az vaxt ərzində işgü-
zar, prinsipial, zəngin bilik və təcrübəyə 
malik rəhbər işçi kimi böyük nüfuz qa-
zanmasından danışdı. Əksəriyyəti 
çıxışlarını kağızdan güclə oxuyan Si-
yasi Büro üzvləri arasında intellekti, 
enerjisi, liderlik keyfiyyətləri, insanlarla 
dil tapmaq bacarığı ilə qeyri-adi istisna 
təşkil etdiyini dedi. 

Həmsöhbətim danışırdı ki, özü 
ixtisasca yol tikintisi mütəxəssisidir. 
 Heydər Əliyevin bu sahə ilə əlaqədar 
keçirdiyi müşavirələri, çıxış və töv-
siyələrini izləyəndə həmkar olduqlarını 
düşünüb. Amma kino sahəsində çalı-
şan xanımı kinemotoqrafçıların qurul-
tayında Heydər Əliyevə qulaq asandan 
sonra əri ilə mübahisə etməyə başla-
yıb ki, səhvin var, heç şübhəsiz, yoldaş 
Əliyev ilk təhsilini kino üzrə alıb. Çünki 
kinonun problemlərini çox peşəkarca-
sına bilir. Memar dostları isə ərlə-ar-
vadın yanlışını düzəltməyə çalışaraq 
sovet memarları ilə görüşdə bu sahəyə 
yüksək səviyyəli bələdlik nümayiş et-
dirən Əliyevin şəksiz memar olduğunu 
deyib...

Və yəqin ki, onların üçünü də müəy-
yən dərəcədə haqlı saymaq mümkün-
dür.

Bir dəfə söhbət elə gətirdi ki, bu ta-
rixçəni Prezidentə danışası oldum. O, 
sona qədər qulaq asıb təqdiredici şə-
kildə başını tərpətdi. 

– Bəli, – dedi. – Azərbaycanda da, 
SSRİ-nin müxtəlif yerlərində də sadə 
insanlar mənə həmişə rəğbətlə yana-

şıblar. Çünki həyatım boyu devizim 
belə olub ki, gərək maraqlandığım, mə-
suliyyət daşıdığım hər işi bütün incə-
liklərinə qədər öyrənim. Öz peşəsinin 
həqiqi biliciləri olanlara da hər zaman 
böyük hörmət, ehtiram göstərməyə ça-
lışmışam. İstəmişəm ki, onlara sadəcə 
əmr verməyim, yol göstərməyim, həm 
də həmkar kimi davrana bilim. Ona 
görə də neftçi mənim neftçi, inşaatçı 
isə inşaatçı olduğumu düşünüb. Bay-
kal – Amur magistralının tikintisində 
bəzən ayaqlarımda uzunboğaz kirz 
çəkmələr, əynimdə kombinezon, ba-
şımda şlem saatlarla mütəxəssislərlə 
birlikdə ən çətin, keçilməz sahələri gə-
zib-dolaşmışam. 

Bu meyarla yanaşdıqda, birinci 
katib və prezident kimi Azərbaycana 
rəhbərlik etdiyi dövrlərdə ədəbiyyat və 
sənət adamları arasında da  Heydər 
Əliyevi “özününkü” hesab edənlər 
az deyildi və bu fikrə şərik çıxanları 
tam haqsız saymaq olmazdı... Şairlər 
onun şeir yazdığını, bəstəkarlar musiqi 
bəstələdiyini, rəssamlar gözəl tablo-
lar çəkdiyini güman edirdilər. Çünki 
bütün bu yaradıcılıq sahələri ilə bağlı 
elə peşəkar, işin içindən xəbər verən 
mülahizələr yürüdürdü ki, başqa cür 
düşünmək mümkün deyildi. Hələ xalq 
mahnılarını necə ürəkdən, ilhamla ifa-
də edirdi...

Şübhəsiz, Heydər Əliyevin müxtə-
lif sahələrdə geniş, əsaslı bilik sahibi 
kimi tanınması danılmaz faktdır. Yalnız 
Azərbaycan deyil, keçmiş Sovet İttifaqı 
miqyasında da ədəbiyyat və mədəniy-
yət məsələlərinə yaxından bələdliyi, 
yüksək diqqəti ilə seçilirdi. Keçmiş So-
vet İttifaqında müxtəlif millətlərdən olan 
qələm adamları, rəssamlar, bəstəkar-
lar arasında çoxlu dostları vardı. Sovet 
Azərbaycanına rəhbərlik etməyə baş-
layandan az sonra Heydər Əliyev Ba-
kını həqiqi mənada keçmiş SSRİ-nin 
ədəbiyyat və sənət paytaxtlarından bi-
rinə çevirdi. Həmin vaxta qədər əksər 
rus şair və yazıçıları, habelə onların 
müttəfiq respublikalardan olan həm-
karları “Qafqaz” deyəndə ilk növbədə 
“günəşli Gürcüstanı” və tarixi saxtalaş-
dırmaqla özünə “qədim Ermənistan” 
imici qazanan düşmən dövləti nəzərdə 
tuturdular. Heydər Əliyevin yorulmaz 
fəaliyyəti sayəsində ümumsovet ədə-
bi-mədəni elitası qısa müddət ərzində 
Qafqazı yalnız diribaş qonşuların deyil, 
tarix, mədəniyyət, ictimai fikir baxımın-
dan daha zəngin, humanist ənənələrə 
malik Azərbaycanın timsalında da tanı-
maq imkanı qazandı. 

Bu baxımdam 1 0-ci il 2 -31 
oktyabr tarixlərində Bakıda keçirilən 
beynəlxalq miqyaslı “Ədəbiyyatların 
dostluğu - xalqların dostluğudur” kon-
fransını ayrıca xatırlatmaq istərdim. 
Tək keçmiş SSRİ-dən deyil, dünyanın 
bir sıra ölkələrindən şair və yazıçıların 
iştirak etdiyi bu mühüm tədbirdə əsas 
məruzəçi Siyasi Büro üzvlüyünə na-
mizəd, Azərbaycan KP MK-nın birinci 
katibi Heydər Əliyev özü idi. Həm də 
o, ədəbiyyat və partiya məmurlarının 

hazırladığı hazır məruzəni üzündən 
oxumurdu. Xalqları və millətləri bir-bi-
rinə yaxınlaşdıran Sözün yüksək bor-
cu və amalı haqqında necə deyərlər, 
“sinədən” danışır, əzbərdən şeirlər 
deyir, kluarlardakı söhbətlər zamanı 
sovet və dünya ədəbiyyatı timsalında 
ədəbi prosesi necə həssaslıqla izlə-
diyini nümayiş etdirirdi. Təsadüfi deyil 
ki, bir çoxlarında, ilk növbədə isə xarici 
qonaqlarda elə təsəvvür yaranmışdı ki, 
Azərbaycanın birinci şəxsi şair, yaxud 
yazıçıdır...

Heydər Əliyevi ədəbi mühitdə ilk 
dəfə 1 1-ci ildə görüb yaxından mü-
şahidə etmək imkanı qazanmışdım. İn-
diki Şəhriyar adına klubda Azərbaycan 
yazıçılarının VII qurultayı keçirilirdi. O 
zaman EA Nizami adına Ədəbiyyat 
İnstitutunun aspirantı idim. İttifaqın 
üzvü deyildim, amma dəvətnamə tapıb 
getmişdim. Həmin dövrdə Bakıda hər 
kəsin heysiyyət və milli hisslərini təhqir 
edən bir şayiə dolaşırdı. Söhbət İraqın 
Kərbəla şəhərində dəfn olunmuş dahi 
şairimiz Məhəmməd Füzulinin məza-
rına sayğısızlıqdan gedirdi. Hamı bu 
barədə danışırdı. Məsələyə aydınlıq 
gətirən isə yox idi. İndi təəccüblənirəm 
ki, məgər şayiənin həqiqətə uyğun 
olub-olmadığını SSRİ-nin həmin ölkə-
dəki səfirliyi, yaxud məşhur DTK va-
sitəsi ilə dəqiqləşdirmək mümkün de-
yildimi? 

Doğrusu, billmirəm. Amma çayxa-
nalardan tutmuş elmi idarə və yara-
dıcılıq təşkilatlarına qədər hər yerdə 
danışırdılar ki, guya, magisrtal yol çə-
kilişi zamanı şairimizin məşhur İmam 
Hüseyn ziyarətgahı yaxınlığındakı mə-
zarı dağıdılıb, cənazəsinin qalıqları isə 
hansısa məscidin zirzəmisinə atılıb. 
1 4-cü ildə Füzulinin 500 illik yubile-

yi münasibəti ilə İraqda olanda bu şa-
yiənin əsassızlığına bir daha inandım. 
Həyatını İmam Hüseyn məqbərəsinin 
mücövrü - baxıcısı kimi başa vuran və 
məqbərənin kölgəsində torpağa tapşı-
rılmağı arzulayan şair binanın daxilin-
də, əsas giriş qapısından sağ tərəfdə 
dəfn edilib və məzarı indi də ziyarət-
gahdır .

Qurultayda çıxış edən tanınmış 
yazıçı və şairlərdən Mirzə İbrahimov, 
Süleyman Rüstəm, Bəxtiyar Vahazadə 
əslində sona qədər araşdırmadıqları, 
aydınlıq gətirilməsinə heç bir təşəb-
büs göstərmədikləri bu məsələdən çox 
əsəbi şəkildə bəhs etdilər, birinci ka-
tibdən kömək istədilər. Sonuncu natiq 
danışanda deyəsən, Heydər Əliyevin 
hövsələsi tamam tükəndi. Bəxtiyar 
müəllimin sözünü yarımçıq kəsib:

– Şairsiniz, alimsiniz, universitet 
professorusunuz, - dedi. - Bu yaxın-
larda sizi Akademiyanın müxbir üzvlü-
yünə də seçmişik. Kifayət qədər tanı-
nırsınız. Gərək birinci katibdən kömək 
istəməmişdən qabaq özünüzdən soru-
şaydınız: Mən öz tərəfimdən nə iş gör-
müşəm? İndiyə qədər hara, hansı bey-
nəlxalq təşkilata müraciət etmişəm? 
Kimə məktub yazmışam, teleqram 
vurmuşam? Siz Mirzə İbrahimov, Asiya 
və Afrika Ölkələri ilə Sovet Həmrəylik 
Komitəsinin sədrisiniz. Tez-tez dünya-
nın müxtəlif ölkələrində, müxtəlif yığın-
caq və konfranslarda olursunuz, böyük 
auditoriyalar qarşısında çıxış edirsiniz. 
Nə zaman dünya ictimaiyyətinin diqqə-
tini indi haqqında danışdığınız vanda-
lizm aktına yönəltdiniz, tanınmış yazıçı 
və şairləri, ictimai xadimləri köməyə 
çağırdınız? Niyə İraq prezidentinə, İraq 
elm və mədəniyyət xadimlərinə birba-
şa müraciət etmədiniz? Siz, Süleyman 
Rüstəm  Böyük vəzifəniz var. Azərbay-
can SSR Ali Sovetinin sədrisiniz. Niyə 

etiraz notası göndərmədiniz, xalqın sə-
sini çatdırmadınız? Yazıçılar İttifaqı ilə 
İraq konsulluğunun arası 500 addım-
dır. Nə vaxt konsulun yanına getdiniz, 
yaxasından yapışıb şairimizin xatirəsi-
nin təhqir olunması ilə bağlı cavab istə-
diniz? Olmaya qorxdunuz? Qorxma-
yın, Heydər Əliyev hər vəziyyətdə sizi 
müdafiə eləməyə hazırdır. Amma siz 
də əzizlərim, başa düşün: hər şey birin-
ci katibdən asılı deyil. Hər şeyi partiya, 
hökumət həll etmir. Elə məsələlər var 
ki, onu yazıçılar, alimlər, mədəniyyət 

xadimləri qaldırmalıdırlar. Füzulinin qır-
mızı sovet pasportu yoxdur ki, gedim 
yapışım İraq rəhbərliyinin yaxasından, 
deyim ki, niyə vətəndaşımın ruhuna, 
xatirəsinə hörmətsizlik edirsən? Qon-
şulara baxın, erməni həmkarlarınızdan 
nümunə götürün. Livanda ara qarışan 
kimi oradakı ermənilərin müdafiəsinə 
qalxdılar. SSRİ rəhbərliyini, dünyanı 
ayağa qaldırdılar. Son nəticədə istədik-
lərinə çatdılar. Bəs siz burada danış-
maqdan, məndən kömək istəməkdən 
başqa nə iş görübsünüz?

Təbii ki, yuxarıdakı sətirlərlə yarım 
saatdan çox çəkən məntiqli, kəskin, 
yanğı dolu monoloqun, sadəcə, ümumi 
ab-havasını yaratmağa çalışdım. Ya-
dımdadır ki, qurultaya Moskvanın nü-
mayəndəsi kimi SSRİ Yazıçılar İttifaqı-
nın katibi, köhnə bakılı Oleq Şestinski 
gəlmişdi. Deyəsən, rəyasət heyətində 
oturanlardan kimsə söhbətin nədən 
getdiyini izah edirdi. Çünki Heydər Əli-
yev sözünü qurtaranda Şestinski ye-
rindən sıçrayıb var gücü ilə əl çalmağa 
başladı. Ardınca bütün salon ayağa 
qalxdı. 

Bəlkə də bu çıxışın təsiri altında 
sonralar bir qədər qeyri-ardıcıl şəkildə 
də olsa, Heydər Əliyevin ədəbiyyata 
münasibəti, onun zəngin nəzəri irsində 
ədəbiyyat və mədəniyyət məsələlə-
rinin araşdırılması ilə məşğul oldum. 
1 0-cı illərin sonlarında ədəbi-mədə-
ni tədbirlər və sənət adamları ilə gö-
rüşlərdəki çıxış, məruzə, müsahibələri 
əsasında tərtib etdiyim 500 səhifəlik 
“Ədəbiyyatın yüksək borcu və ama-
lı” kitabı Milli Məclisin üzvü, Heydər 
 Əliyevin birinci katib kimi respublikaya 
rəhbərlik etdiyi dövrdə Naxçıvan MS-
SR-nın mədəniyyət naziri vəzifəsində 
çalışmış MM üzvü Fəttah Heydərovun 
müqəddiməsi ilə çapdan çıxdı. Yadım-
dadır ki, artıq nazir kimi rəhbərliyi altın-
da işlədiyim dövrdə bir dəfə bu toplu 
haqda haqda söhbət düşdü. Prezident 
kitabın sanbalına, əhatəli mündərica-
tına baxıb “Deyəsən, sovet vaxtı mən 
partiya-təsərrüfat işindən çox ədəbiy-
yat məsələləri ilə məşğul olmuşam”- 
deyə gülümsədi.

Yenə də 1 0-cı illərin ikinci yarı-
sında, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitu-
tunda kollektiv nəşr kimi düşünülmüş 
“Heydər Əliyev və Azərbaycan ədə-
biyyatı” kitabı çapa hazırlanırdı. Mənə 
Heydər Əliyevin klassik ədəbi irsə 
münasibəti ilə bağlı fəsil yazmaq tək-
lif olundu. Materialları toplamağa baş-
larkən ölkə başçısının bu istiqamətdə 
gördüyü işlərin genişliyi, ədəbi-siyasi 
tutumu, ən başlıcası isə gələcəyə he-
sablanması məni çox heyrətləndirdi. 
Hamının kommunist lideri saydığı bu 
insanın Azərbaycan xalqının klassik 
ədəbi-mədəni irsinə münasibətinin 
arxasında nə qədər incə və uzaqgörən 
milli, siyasi, tarixi, geopolitik motivlər 
dayanıbmış  Klassik ədəbi irsdən tarixi 
həqiqətləri gündəliyə gətirmək, mil-
li maraq və mənafelərimizi qorumaq, 
mənəvi üstünlüyümüzü ortaya qoymaq 
üçün necə yaradıcı şəkildə istifadə edi-
libmiş

2023 – HEYDƏR ƏLİYEV İLİ

“Mən ədəbiyyatı  
çox sevən adamam...” 

BDU-da “Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərimiz” mövzusunda mühazirə dinlənilib

Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Filologiya fakültəsində “Heydər Əliyev 
İli”nə həsr olunmuş silsilə tədbirlər çərçivəsində Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının Folklor İnstitutunun direktoru akademik Muxtar İmanov “Heydər 
Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərimiz” mövzusunda mühazirə oxuyub. Bu barədə 
BDU-dan məlumat verilib.

Fakültənin dekanı dosent Elçin 
Məmmədov ulu öndər Heydər 
Əliyevin zəngin siyasi fəaliyyəti, 
milli dövlətçiliyin gücləndirilməsi 
istiqamətində apardığı islahatlar, banisi 
olduğu azərbaycançılıq ideologiyası, 
Azərbaycan dili və ədəbiyyatının 
inkişafına verdiyi əvəzolunmaz töhfələr 
barədə danışıb.

Sonra akademik Muxtar İmanov 
ulu öndər Heydər Əliyevin böyük 
xilaskarlıq rolundan, xalqımızın milli-
mənəvi dəyərləri və ədəbi-bədii 
nümunələrinin qorunması, tariximizin 
daha da dərindən öyrənilməsi, ana 
dilimizin cəmiyyətdəki nüfuzunun 
artırılması istiqamətində apardığı 
məqsədyönlü siyasətdən bəhs edib. 

Bildirilib ki, Azərbaycan dilinin dövlət 
dili səviyyəsinə yüksəldilməsi, mədəni 
və sosial-siyasi həyatda layiqli 
yer tutması ulu öndərin ana dilinin 
inkişafına göstərdiyi qayğı və diqqətin 
nəticəsində mümkün olub.

M.İmanov ümummilli lider Heydər 
Əliyevin ədəbiyyat və elm xadimləri 
ilə görüşləri zamanı dahi rəhbərin 
onlara ana dilimizin, ədəbi irsimizin, 
mədəniyyətimizin qorunması, 
zənginləşdirilməsi və təbliği ilə 
bağlı verdiyi tapşırıq və tövsiyələrin 
dövlətçiliyimizin və ideoloji düşüncənin 
inkişafı baxımından mühüm əhəmiyyət 
kəsb etdiyini diqqətə çatdırıb.

“Xalq qəzeti”

ila ət   
p r o f e s s o r
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Çətin və șərəfli yolla
Azərbaycan təhlükəsizlik xidməti  

yaradılmasının 104-cü ildönümünü qeyd edir 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin “Azərbaycan Respublikasının milli 

təhlükəsizlik orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı gününün təsis edilməsi 
haqqında” 23 mart 1997-ci il tarixli sərəncamı ilə martın 28-i respublikamızda 
dövlət təhlükəsizliyi orqanlarının peşə bayramı günü elan olunmuşdur. Ötən 
dövrdə təhlükəsizlik orqanlarının yaranma tarixi və fəaliyyəti ilə bağlı tədqiqatlar 
aparılmış, bu mövzuda kitablar, məqalələr nəşr olunmuşdur. Müsahibimiz 
Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarının və Birinci Qarabağ müharibəsinin 
veteranı, fəxri əməkdaş, istefada olan polkovnik Elşad Qoca oğlu İsayevdir. 

 h əti izə Azər a ca  təh-
lü əsizli  rqa ları ı  ara a ta-
ri i də  a la aq istərdi . iliri  

i, siz z  illər təhlü əsizli  rqa -
ları ızı  tari i arədə ara dır alar 
a ar ısı ız ə e ə- e ə əqalə i , 

ita ları  üəllifisi iz. İstərdi ,  
arədə fi irləri izi lü əsi iz...

– Şərəf və milli qürur tariximiz olan 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1 1 -
1 20  haqqında tanınmış alimlər, tarix-
çilər tərəfindən xeyli sayda kitab, elmi 
araşdırmalar çap edilmiş, böyük maraq 
kəsb edən sənədli filmlər çəkilmişdir. 
Elə bu gün də həmin istiqamətdə mü-
hüm işlər aparılır, elmi məqalələr yazılır. 

Ötən əsrin 0- 0-cı illərində bəzi qə-
zetlərdə az sayda, əsasən də, məlumat 
xarakterli məqalələr çap olunmuşdur. 
Bu səbəbdən 1 -cı ildə Milli Təh-
lükəsizlik Nazirliyində Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin təhlükəsizlik orqanları-
nın yaradılmasının və fəaliyyətinin daha 
geniş öyrənilməsi məqsədilə mütəxəs-
sislərdən və nazirliyin əməkdaşlarından 
ibarət işçi qrupu yaradılmışdı. Mən də 
həmin qrupun üzvü idim. Nazirliyin rəh-
bərliyi işçi qrupunun səmərəli fəaliyyəti 
üçün hər cür şərait yaratmışdı. Müxtə-
lif dövlət arxivlərində, eyni zamanda, 
nazirliyin arxivində geniş tədqiqat işləri 
aparıldı, respublika qəzetlərində, jurnal-
larda məqalələr dərc olundu, televiziya 
və radio verilişlərində çıxışlar edildi, 
kitablar yazıldı. Orqanın tarixini və fəa-
liyyətini müəyyən qədər öyrənə bildik. 
Həmin materiallar ölkə rəhbərliyinə təq-
dim edildi. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Heydər  Əliyev 1 -ci il mar-
tın 23-də Azərbaycan Respublikasının 
milli təhlükəsizlik orqanı əməkdaşlarının 
peşə bayramı gününün təsis edilməsi 
haqqında sərəncam imzaladı. Sərən-
camda göstərilirdi ki, 1 1 -cu ildə Azər-
baycan Demokratik Respublikası Hərbi 
Nazirliyinin Baş Qərargahının tərkibində 
ilk xüsusi xidmət orqanı olan kəşfiyyat 
və əks-kəşfiyyat bölməsinin yaradıldığı 
gün – 2  mart Azərbaycan Respubli-
kasının milli təhlükəsizlik orqanı əmək-
daşlarının peşə bayramı günü elan 
olunsun. Beləliklə, zəhmətimiz hədər 
getmədi. Nəticədə maraqlı eksponatları 
olan muzey yaradıldı, sonra bu muzey 
ulu öndərin adını daşıyan akademiya-
mızın Şöhrət muzeyi ilə birləşdirildi. 
Araşdırmalar bu gün də davam etdirilir. 
Ümumilikdə,  təhlükəsizlik orqanlarının 
fəaliyyətinin araşdırılması ilə əlaqədar 
altı kitabın müəllifiyəm. Bir neçə sənədli 
və çoxseriyalı televiziya filminin hazır-
lanmasında iştirak etmişəm. İki cildlik 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensik-
lopediyasında təhlükəsizlik orqanlarının 
fəaliyyətinə həsr olunmuş məlumatların 
müəlliflərindən biri də mənəm. 

 Azər a ca  Xalq Cü h ri əti-
i  təhlü əsizli  rqa ları ı  fəali -
əti də  s z a a ızı istərdi ... 

– 2  may 1 1 -ci ildə Azərbaycanın 
dövlət müstəqilliyi haqqında İstiqlal Bə-
yannaməsinin qəbulundan sonra qısa 
müddət ərzində parlament fəaliyyətə 
başlamış, yeni hökumət təşkil olun-
muşdu. Yeni hökumətin qarşısında 
çətin və mürəkkəb vəzifələr dururdu. 
İlk növbədə, ölkəni qoruya biləcək mil-
li ordu təşkil edilməli, neft şəhəri Bakı 
bolşevik-daşnak və digər qüvvələrdən 
təmizlənməli, dövlətin təhlükəsizliyi 
təmin olunmalı idi. Daxili və xarici təh-
didlərin, baş verə biləcək terror-təxribat 
aksiyalarının qarşısını almaq, pozucu 
qüvvələri zərərsizləşdirmək məqsədilə 
təhlükəsizlik orqanlarının yaradılması-
na böyük ehtiyac yaranmışdı. Keçmiş 
çar ordusunun generalları Səməd bəy 
Mehmandarovun Hərbi nazir, Əliağa 
Şıxlinskinin nazir müavini, Məmməd 
bəy Sulkeviçin Baş Qərargah rəisi və-
zifələrinə təyin olunması ölkədə gedən 
ordu quruculuğuna, eləcə də kəşfiyyat 
və əks-kəşfiyyat fəaliyyətinin formalaş-
dırılmasına xüsusi təkan vermişdi. 

Azərbaycan hökuməti ölkənin təh-
lükəsizliyinə birbaşa cavabdehlik da-
şıyan yeni qurumun - kəşfiyyat və 

əks-kəşfiyyat bölməsinin Hərbi Nazir-
liyin tərkibində yaradılmasını məqsə-
dəuyğun sayırdı. Ümumiyyətlə, Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyəti dönəmində 
ölkənin təhlükəsizlik orqanları üç mər-
hələdə fəaliyyət göstərmişdir. Birinci 
mərhələ 2  mart – 11 iyun 1 1 -cu ili 
əhatə edir. Bu mərhələdə kəşfiyyat və 
əks-kəşfiyyat bölməsi Baş Qərarga-
hın General-kvartirmeyster idarəsinin 
tərkibində yaradılmışdı. Bölmənin rəisi 
vəzifəsinə Əfrasiyab bəy Ağalarov tə-
yin olunmuşdu. Qeyd etmək lazımdır 
ki, xüsusi təhsil və bacarıq tələb edən 
sahədə peşəkar mütəxəssislər olmadı-
ğından bölmənin əməkdaşları keçmiş 
çar ordusunun hərbçiləri arasından se-
çilmişdi. 

Bölmənin əks-kəşfiyyatçıları, ilk 
növbədə, denikinçilərə, bolşevik və er-
məni casuslarına qarşı mübarizə apa-
rırdılar. Əldə olunmuş məlumatlar quru-
mun əməliyyat fəaliyyətini aydınlığı ilə 
göstərir. Özü də bu məlumatlar ölkənin 
müxtəlif ərazilərini, hərbi birləşmələrin 
dislokasiya yerlərini əhatə edirdi. Dövlət 
arxivində onlarca əməliyyat məlumatı, 
aylıq smeta xərcləri, uğurlu əməliyyat 
tədbirlərində iştirak etmiş əməkdaşların 
mükafatlandırılması barədə rəhbərliyin 
ünvanına yazılmış çoxsaylı raportlar 
da saxlanılır. Maliyyə hesabatına əlavə 
olunmuş arayış xarakterli sənəddən ay-
dın olur ki, kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat 
bölməsinin rəisi Əfrasiyab Ağalarovun 
rəhbərliyi ilə xüsusi əməliyyat nəticəsin-
də gənc ölkənin əleyhinə casusluq edən 
1  nəfərdən ibarət qrup ifşa olunmuş-
dur. Həbs edilənlər əsasən Azərbaycan 
Ordusunda xidmət edən denikinçi zabit-
lər idi. Axtarış zamanı Azərbaycanda ic-
timai-siyasi və iqtisadi vəziyyətlə bağlı, 
gizli bolşevik təşkilatının işi, Azərbay-
can Ordusunun durumu barədə Denikin 
qərargahına ünvanlanmış çoxlu sayda 
agentura məlumatları tapılmışdı. 

Ordu quruculuğu axarına düşdükcə 
kəşfiyyat məsələlərinə də xüsusi diqqət 
yetirilirdi. Lakin bu istiqamətdə də kadr 
qıtlığı, peşəkar zabitlərin olmaması özü-
nü göstərirdi. Hərbi topoqraf olan Məm-
məd bəy Əliyev Tiflisdə Azərbaycan 
diplomatik missiyasında hərbi attaşe 
vəzifəsinə təyinat almışdı. Hərbi attaşe 
kimi işini vicdanla yerinə yetirən Məm-
məd bəy kəşfiyyat işlərinə də cəlb edil-
mişdi. Əməliyyat-müşahidə işlərindən 
tutmuş, əməliyyat-kəşfiyyat məlumatla-
rının əldə edilməsinə qədər mürəkkəb 
tapşırıqlar yerinə yetirən polkovnik M.Ə-
liyevin əldə etdiyi məlumatların böyük 
əhəmiyyəti vardı. Ermənistan qoşunları 
barədə məlumatların toplanılması üçün 
də ona Gürcüstan Ordusunun Baş Qə-
rargahı ilə birlikdə gizli kəşfiyyat fəaliy-
yətini təşkil etmək tapşırılmışdı. 

1 1 -cu ilin mayında Denikinin or-
dusunun Petrovsk və Dərbəndi tutması, 
Azərbaycan və Gürcüstanın sərhədlə-
rinə doğru irəliləməsi Bakıda vəziyyəti 
daha da kəskinləşdirmişdi. Azərbaycan 
hökuməti dövlətin müdafiəsi ilə məş-
ğul olacaq yeni bir qurumun – Dövlət 
 Müdafiə Komitəsinin yaradılması barə-
də qərar qəbul etmiş və hərbi vəziyyət 
elan olunmuşdu. Ölkədə əks-kəşfiy-

yat funksiyasını yerinə yetirə biləcək 
müstəqil xüsusi xidmət orqanının yara-
dılmasına da ehtiyac vardı. Dəyişiklik 
nəticəsində kəşfiyyat fəaliyyəti Hərbi 
Nazirliyin tərkibində saxlanıldı. Həmçi-
nin 11 iyun 1 1 -cu ildə sırf əks-kəşfiy-
yat fəaliyyəti ilə məşğul olacaq yeni qu-
rum – Əks-inqilabla Mübarizə Təşkilatı 
yaradıldı. Bu təşkilatın fəaliyyəti ikinci 
mərhələni, 11 iyun 1 1  -  mart 1 20-
ci illəri əhatə edir. 

 e i təhlü əsizli  tə ilatı ı  
fəali əti də i əsas fərqlə dirici 
cəhətlərə a dı lıq ətirə ilərsi iz-

i
– Əks-inqilabla Mübarizə Təşkilatı 

hökuməti, Dövlət Müdafiə Komitəsini 
ən mühüm informasiyalarla təmin etmə-
li və ölkə ərazisində əks-kəşfiyyat işini 
həyata keçirməli idi. Yeni qurum öz fəa-
liyyətini “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə-
tinin əks-kəşfiyyat xidməti vəzifəlilərinin 
hüquq və vəzifələri haqqında” 22 mad-
dədən ibarət olan əsasnaməyə uyğun 
qurmuşdu. Bakıda təşkilatın  ərazi böl-
məsi yaradılmışdı. Bu bölmələrə Məm-
mədtağı Dadaşov, Seyfulla Əzimzadə, 
Məmməd Hacızadə, Qasım İsmayılov, 
Aleksandr Şengeliya, Qəmbər Tahirov, 
Əbdüləziz Tağıyev və İslam Əliyev rəh-
bərlik edirdilər. Senzura işlərinə Lavrenti 
Beriya, agentura işlərinə isə Aleksandr 
Qoberidze, sonra Allahverdi Sultanov 
cavabdeh idilər. 

Lakin qurumun fəaliyyətində ilk gün-
lərdən etibarən müəyyən problemlər 
yaranmağa başlamışdı. Belə ki, “Hüm-
mət”çi bolşeviklərin təzyiqi ilə məcburi 
olaraq əməkdaşların xidmətə qəbulun-
da partiya prinsipi əsas götürülürdü. 
Belə ki, həmin prinsipə əsasən təşkila-
tın əməkdaşlarının üçdə ikisi “Müsavat”, 
üçdə biri isə “Hümmət” partiyalarından 
olmalı idi. Eyni zamanda, təşkilatın 
rəhbərinin “Müsavat”dan, müavininin 
isə “Hümmət”dən təyin edilməsi nəzər-
də tutulmuşdu. Hökumətin və Dövlət 
Müdafiə Komitəsinin sədri Nəsib bəy 
Yusifbəylinin sərəncamı ilə “Müsavat” 
Partiyasının üzvü, millət vəkili Məm-
mədbağır bəy Şeyxzamanlı təşkilatın 
rəisi vəzifəsinə təyin olunmuşdu. Rəis 
müavini vəzifəsinə isə “Hümmət” Par-
tiyasının üzvü Mirfəttah Musəvi təyin 
edilmişdi. Onun öldürülməsindən sonra 
isə bu vəzifəni Mahmud bəy Səfikürdski 
icra etməyə başladı. 

Təşkilatın ilk rəisi M.Şeyxzaman-
lı 1 1 -cu ilin avqust aynın 20-də öz 
ərizəsinə əsasən vəzifədən azad edil-
mişdi. O, fəaliyyətini millət vəkili kimi 
parlamentin aqrar komissiyasında da-
vam etdirməyə başladı. Elə həmin gün 
onun qardaşı Nağı bəy Şeyxzamanlı 
şəxsi heyətə təqdim edilmişdi. 

Təşkilat fəaliyyət göstərdiyi müddət 
ərzində ölkə rəhbərliyini mühüm əhə-
miyyətli məlumatlarla təmin etməyə 
çalışırdı. Xeyli sayda uğurlu əməliyyat 
tədbirləri həyata keçirilmişdi. Erməni 
casuslarına qarşı aparılan əməliyyat 
işlərindən biri olduqca maraqlıdır. Bakı-
da erməni diplomatik missiyasının üzvü 
A.Sarkisovun casusluq fəaliyyəti müəy-
yənləşdirilmiş və o, respublikadan çıxa-
rılmışdı. 

Ancaq qurumun fəaliyyətində ciddi 
problemlər də vardı. “Hümmət”çi bolşe-
viklər gizlincə öz partiyalarının tapşırıq-
larını yerinə yetirir, faktiki olaraq ölkənin 
əleyhinə işləyirdilər. Ölkənin təhlükə-
sizliyinə birbaşa cavabdeh olan xüsusi 
xidmət orqanı kimi strateji qurumda iki, 
bir-birinə zidd ideoloji cəbhədə dayan-
mış əməkdaşların fəaliyyətinin nəticəsi 
nə ola bilərdi? Xidməti vəzifələrin yerinə 
yetirilməsi zamanı bəzən eyni təşkilatın 
nümayəndələri əqidələrinə görə üzbəüz 
gəlməyə məcbur olurdular. Göründüyü 
kimi, böyük ümidlərlə yaradılmış yeni 
təhlükəsizlik orqanı belə bir şəraitdə işi-
ni davam etdirirdi. 

Nazirlər Şurasının  mart 1 20-ci 
il tarixli iclasında Daxili işlər nazirinin 
çıxışı dinlənilmiş, təşkilatın əməkdaşları 
tərəfindən bolşevik Nikolay Çikalonun 
həbsi zamanı onun döyülməsi insiden-
ti şişirdilmiş və bolşeviklərin təzyiqi ilə 
Əks-inqilabla Mübarizə Təşkilatının fəa-
liyyəti dayandırılmışdır.

1 20-ci ilin mart ayında qeydə alın-
mış hadisələrlə, xüsusən Qarabağ 
bölgəsində ermənilərin silahlı qiyamı 
və Azərbaycan ərazisində bolşevik-
lərin fəaliyyətinin intensivləşməsi ilə 
Əks-inqilabla  Mübarizə Təşkilatının fəa-
liyyətinin dayandırılmasının arasındakı 

əlaqə də danılmazdır. Sonradan min-
lərlə dinc azərbaycanlını qətlə yetirən 
və zorakılığa məruz qoyan bolşeviklər 
öz tərəfdarları olan N.Çikalonun, guya, 
fiziki təzyiqlə üzləşməsi mövzusundakı 
spekulyasiyalarla ölkənin əks-kəşfiyyat 
qurumunun fəaliyyətini iflic edərək onun 
ləğvinə nail olmuş, ölkənin təhlükəsizlik 
sisteminə ciddi zərbə vurmuşlar. 

 Ə s-i qila la ü arizə ə ilatı 
fəali əti i da a dırdıqda  s ra  
f si a ı ha sı q r  hə ata e ir-

i dir  
– Qeyd etdiyiniz dövr təhlükəsizlik 

orqanlarının fəaliyyətinin üçüncü mər-
hələsini –  mart – 2  aprel 1 20-ci il 
tarixini əhatə edir. Azərbaycanın bolşe-
vik Rusiyası tərəfindən işğalına iki aya 
yaxın vaxt qalmış ölkədə əks-kəşfiyyat 
təminatını İnformasiya şöbəsi adlı qu-
rum yerinə yetirmişdir. Yeni qurum Na-
zirlər Şurasının sədrinə və Daxili işlər 
nazirinə tabe idi. Əks-inqilabla Müba-
rizə Təşkilatının texniki funksiyaları, o 
cümlədən təhqiqat, müşahidə, axtarış 
və s. İnformasiya şöbəsinə təhvil ve-
rilmişdi. Şöbəyə rəhbərlik Ələkbər xan 
Şahsuvarova tapşırılmışdı. Ələkbər 
xan əvvəlki sələflərindən fərqli olaraq 
ali təhsilli hüquqşünas idi. O, Moskva 
Dövlət Universitetini bitirmişdi. Qurum-
da azərbaycanlılarla yanaşı, Osmanlı 
türkləri, ukraynalılar, gürcülər və ruslar 
da xidmət edirdilər.

Ələkbər xan Şahsuvarov fəaliy-
yətinin ilk günlərindən artıq yaxınlaş-
maqda olan bolşevik təhlükəsinə qarşı 
yorulmadan və qətiyyətlə mübarizə 
aparmışdır. Az və çətin vaxtda bir sıra 
uğurlu əməliyyat tədbirləri həyata keçir-
mişdir. Bolşeviklərin gizlətdikləri partla-
yıcı maddələrin yerinin və Balaxanıda 
gizli iş aparan 22 nəfərin müəyyən edil-
məsi, məşhur bolşevik Çurayevin həbsi 
ustalıqla hazırlanmış xüsusi əməliyyat 
tədbirləri nəticəsində mümkün olmuşdu. 
Qurum fəaliyyətini bolşevik Rusiyasının 
Azərbaycanı işğalı nəticəsində dayan-
dırmaq məcburiyyətində qalmışdır. 

 əs təhlü əsizli  rqa ları ı  
rəh ərləri i  s ra ı aqi əti ecə l-

d r
– 2  aprel 1 20-ci ildə Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti bolşevik Rusiyası 
tərəfindən işğal edildikdən sonra res-
publikanın rəhbərlərinə, tanınmış ziya-
lılarına, dövlət xadimlərinə, hərbçilərə 
və təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaş-
larına qarşı əsl repressiya başlanmışdı. 
Müxtəlif vaxtlarda Azərbaycan təhlükə-
sizlik orqanlarına rəhbərlik etmiş Əfra-
siyab bəy Ağalarov, Məmmədbağır bəy 
Şeyxzamanlı və Ələkbər xan Şahsuva-
rov müstəqil Azərbaycan Respublikası-
na xidmət etdiklərinə görə sorğusuz-su-
alsız güllələnmiş, bu orqanlarda işləmiş 
onlarca əməkdaşın bir qismi həbs edil-
miş, bir qismi isə o cümlədən, Nağı bəy 
Şeyxzamanlı, Mahmud bəy Səfikürdski 
və digərləri mühacirətə getməyə məc-
bur olmuşlar. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
naminə çalışmış bu fədakar insanları 
unutmağa haqqımız yoxdur. Onların 
tarixi fəaliyyəti daha geniş araşdırılma-
lı və istiqlal tariximizdə öz layiqli yerini 
tutmalıdır. Hamımız onları tanımağa və 
tanıtdırmağa borcluyuq.

 lət əhlü əsizli i Xid əti i  
hazır ı fəali əti i ecə qi ətlə di-
rirsi iz

– Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti ölkə-
nin əsas təhlükəsizlik strukturlarından 
biridir. Milli və dövlət maraqlarını hə-
mişə üstün tutan qurumun gördüyü iş 
göz qabağındadır. Yüksək səviyyəli 
peşəkarlardan təşkil edilmiş DTX-nin 
şəxsi heyətinin fəaliyyəti cəmiyyət ara-
sında rəğbət doğurur. Xalqımız Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidmətinə, onun rəisi 
general-polkovnik Əli Nağıyevə xüsusi 
inam, etimad göstərir. Bu, təhlükəsiz-
lik orqanlarının veteranı kimi, məni də 
sevindirir. Uzun illər birlikdə çalışdığım, 
savadlarına, bacarıqlarına inandığım, 
vətənpərvər, gecə-gündüz Vətəni, xalqı 
göz bəbəyi kimi qoruyan çiyindaşları-
ma, fədakar insanlara fəaliyyətlərində 
davamlı uğurlar arzulayıram.

Əlbəttə ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xid-

mətinin son dövrlərdəki uğurlarından 
danışırıqsa, qurumun şəxsi heyətinin 
Vətən müharibəsində qazanılan Qələ-
bəyə verdiyi töhfələri xüsusi qeyd etmə-
liyik. Döyüş meydanında ardıcıl zəfər-
lər qazanan Azərbaycan Ordusunun 
mühüm kəşfiyyat məlumatları ilə təmin 
olunmasında, o cümlədən düşmənin 
terror-təxribat planlarının və niyyətlə-
rinin, kiberhücum cəhdlərinin və infor-
masiya mübarizəsi çərçivəsində həyata 
keçirdiyi fəaliyyətin qarşısının alınma-
sında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin 
müstəsna rolu vardır.

Bununla yanaşı, Dövlət Təhlükə-
sizliyi Xidmətinin xüsusi təyinatlılarının 
müharibə müddətində və ondan sonrakı 
dövrdə reallaşdırdığı uğurlu əməliyyat-
lar da bu qurumun fəaliyyətinin ictimaiy-
yətə bəlli olan kiçik bir hissəsidir. 

Göstərdikləri şücaətə görə müzə ər 
Ali Baş Komandan Prezident İlham Əli-
yevin müvafiq sərəncamları ilə Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidmətinin xeyli sayda 
əməkdaşının yüksək adlara, orden və 
medallara layiq görülmələri şəxsi heyətə 
olan etimadın əyani təzahürüdür. 

 lət əhlü əsizli i Xid əti -
də alı a  ə c ə ə da lara ələri 
t si ə edərdi iz

– Bu gün Dövlət Təhlükəsizliyi Xid-
mətində çox sayda gənc kadr çalışır. 
Təbiidir, əməkdaşlar müəyyən yaş həd-
dini keçdikdən sonra ehtiyata buraxılır. 
Onların yerinə daha savadlı, hazırlıqlı, 
xüsusi təhsil almış, bir neçə xarici dil 
bilən, müasir informasiya-kommunika-
siya texnologiyaları sahəsi üzrə zəruri 
biliklərə yiyələnmiş, Vətənini, dövlətini 
sevən gənclər gəlir. Biz bunu İkinci Qa-
rabağ müharibəsində də gördük. Bu, 
şəxsən məni sevindirir. Ancaq gənc-
lərə öz tövsiyəmi də demək istəyirəm. 
Xalqın təkidli tələbi ilə siyasi hakimiy-
yətə qayıdan ulu öndər Heydər Əliyev 
üç dəfə dövlət təhlükəsizliyi orqanları-
nın əməkdaşları ilə görüşmüşdür. 

İlk görüş 1 -ci il iyun ayının 2 -də 
milli təhlükəsizlik orqanları əməkdaşları-
nın peşə bayramı gününün təsisinə həsr 
edilmiş təntənəli mərasimdə olmuşdur. 
1 -cu il martın 2 -də Azərbaycan 
milli təhlükəsizlik orqanlarının yaradıl-
masının 0 illiyinə həsr edilmiş təntənəli 
yubiley tədbirində ikinci görüş olmuşdur. 
Sonuncu görüş isə 2000-ci il mayın 1 -
na təsadüf edir. Həmin gün Milli Təh-
lükəsizlik Nazirliyinin İdman-Sağlamlıq 
Kompleksinin istifadəyə verilməsi ilə 
bağlı nazirliyin əməkdaşları ilə görüş 
keçirilmişdir. Hər üç görüşdə ulu öndər 
geniş nitq söyləmişdir. Böyük önəm da-
şıyan bu tarixi nitqlərdə Heydər Əliyev 
təhlükəsizlik orqanlarının keçdiyi yol 
və qarşıda duran vəzifələr barədə da-
nışmışdır. Çox istərdim ki, gənc əmək-
daşlarımız bu tarixi nitqləri dərindən 
oxusunlar. Çünki həmin çıxışlarda son 
yüz ildə fəaliyyət göstərmiş təhlükəsizlik 
və dövlət orqanlarının işi, ictimai-siyasi 
vəziyyət böyük peşəkar tərəfindən təh-
lil edilir. Bu gün də aktual olan o tarixi 
çıxışlar sanki təhlükəsizlik orqanlarının 
əməkdaşları üçün tərtib olunmuş xüsusi 
proqramdır. Məncə, ulu öndər Heydər 
Əliyevin nitqləri hər bir təhlükəsizlik 
orqanı əməkdaşının stolüstü kitabı ol-
malı və dərindən öyrənilməlidir. 

  ü  Azər a ca  təhlü ə-
sizli  rqa ları ı  aradıl ası ı  

4-cü ild ü ü qe d l r. e ə 
a ra ı ilə əlaqədar tə ri ləri izi 

e it ə   lardı...
– Azərbaycan təhlükəsizlik orqanla-

rının bütün əməkdaşlarını, veteranlarını 
bu əlamətdar gün münasibətilə səmimi 
qəlbdən təbrik edir, hər birinə möhkəm 
cansağlığı və xoşbəxtlik arzulayır, Vətən 
yolunda çətin və məsuliyyətli fəaliyyət-
lərində müvə əqiyyətlər diləyirəm. Qə-
tiyyətlə inanıram ki, ulu öndərin təhlükə-
sizlik orqanlarında yaratdığı peşəkarlıq 
məktəbi gələcək nəsillər tərəfindən də 
uğurla davam etdirələcək, xalqımızın, 
dövlətimizin təhlükəsizliyi bundan sonra 
da etibarlı qorunacaqdır. 

Əziz həmkarlar, peşə bayramımız 
mübarək

üsahi ə i a ardı   
a irə A ULƏLİ A Ə

 a  ə lükəsi lik o anla ı ə əkda la ının ə ay a ı günüdü



Öz missiyasına xəyanət edən “sülhməramlılar”
2020-ci ilin 10 noyabr üçtərəfli Bəyanatına əsasən, erməni 
silahlılarının Qarabağdan çıxarılması, bölgədə sülh və 
təhlükəsizliyin təmini Rusiya sülhməramlı kontingentinə (RSK) 
tapşırılıb. Həmin tarixdən etibarən Qarabağda müvəqqəti 
yerləşdirilən sülhməramlı hərbi kontingenti öz missiyasının 
icrasına başlayıb. Təəssüf ki, ötən iki il yarımda onların bölgədəki 
mövcudluğu sülhə və təhlükəsizliyə nəzərəçarpacaq töhfə 
vermədi. Əksinə, bu dövrdə onların köməyi ilə separatçı hayların 
aktivləşməsi, atəşkəs rejimini tez-tez pozması, Ermənistandan 
Xankəndiyə silah-sursat daşınmasının artması müşahidə olundu.

44 günlük Vətən mühari-
bəsində darmadağın edilən 
erməni faşizminin təzahürləri-
nin müharibədən sonra bölgə-
dəki mövcudluğu, hər şeydən 
öncə, RSK-nın öz missiyasına 
xəyanət etməsi ilə bağlıdır. 
2020-ci ilin 10 noyabrından 
etibarən Qarabağda yeləşən 
sülhməramlılar erməni sepa-
ratçılarının tərk-silah edilərək 
bölgədən çıxarılmasında heç 
bir addım atmadı. RSK-nın er-
məni separatçılarına loyal mü-
nasibəti onların öz təxribatları-
nı rahat və təhlükəsiz şəkildə 
davam etdirməsinə imkan ver-
di. Nəticədə, son iki ildə Qara-
bağın qanunsuz erməni silahlı-
larından təmizlənməsi öhdəliyi 
yerinə yetirilmədi. Məhz RSK-
nın  fəaliyyətsizliyi səbəbindən 
10 noyabr Bəyanatının 4-cü 
bəndi yerinə yetirilmədi. “Ru-
siya Federasiyasının sülhmə-
ramlı kontingenti erməni silahlı 
qüvvələrinin çıxarılması ilə pa-
ralel şəkildə yerləşdirilir”, – de-
yilən həmin bənd bugünədək 
icrasını gözləyir.  

 aratçılara 
mə  r

Azərbaycan Respublika-
sı Müdafiə Nazirliyinin ortaya 
qoyduğu foto-video faktlar 
sübut edir ki, bir çox hallarda 
erməni separatçıları Xankən-
diyə silah-sursatı məhz RSK-
nın müşayiəti ilə aparırlar. 
Nümunə üçün Müdafiə Nazir-
liyinin 24 mart tarixli məluma-

tına nəzər salmaq kifayətdir. 
Məlumatda qeyd olunur ki, 
martın 24-də  Xankəndi-Xəl-
fəli-Turşsu torpaq yolu ilə qa-
nunsuz hərbi daşımaları icra 
edən kolonun hərəkəti müəy-
yən edilib. Hərbi kolon Rusi-
ya sülhməramlı kontingentinə 
məxsus 1 ədəd ZTR- 2A dö-
yüş maşını, ermənilərə məx-
sus 3 ədəd tentli KamAZ və 
üzərində yanacaq çəni olan 1 

ədəd KamAZ avtomobilindən 
ibarət olub. Bu və bu qəbildən 
olan digər faktlar da göstə-
rir ki, Rusiya sülhməramlıları 
nəinki bölgədəki separatçıları 
tərk-silah etmir, əksinə, onla-
rın silahlanmasına, hərbi ləva-
zimatlarla təmin olunmasına 
yardım göstərir. 

Yəni, yeni müharibə və 
qarşıdurmaya aparan silahlan-
ma prosesi RSK-nın modera-
torluğu altında həyata keçirilir. 
Bu isə Rusiya hərbçilərinin sül-
hməramlı deyil, erməni sepa-
ratçılarının himayədarı rolunda 
çıxış etdiyini göstərir. 

Habelə, məlum faktlar 

göstərir ki, sülhməramlıların 
bölgədə olması sülhdən daha 
çox qarşıdurmaya xidmət edir. 
Bu isə RSK-nın Qarabağda 
mövcudluğu məsələsinə yeni-
dən baxmağı zəruri edir.

l n ü nün ə  
talanan ər ət m  
RSK sərvətlərimizin er-

məni separatçıları tərəfindən 
talanmasına da göz yumur. 
Hayların “Qızılbulaq” qızıl və 
“Dəmirli” mis-molibden ya-
taqlarındakı sərvətimizin ta-
lanması ilə bağlı məlumatlar 
hələ ötən ilin sonunda RSK-
nın komandanı general-mayor 
Andrey Volkovun diqqətinə 
çatdırıldı. Təəssüflər olsun ki, 
Volkovun bu  barədə məlumat-

landırılması da erməni talanla-
rının qarşısını almadı. Əksinə, 
etirazçılara qarşı BTR gön-
dərən Volkovun Azərbaycan 
vətəndaşları qarşısına çıxar-
dığı polkovnik rütbəli hərbçi də 
aksiyaçıların suallarına cavab 
verə bilmədi. 

Ekoetirazçılarla təmasdan 
qaçan general separatçılarla 
rahat görüşür, onların istək- 
arzusunu diqqətlə dinləyir və 
köməyini əsirgəmir. Bu, azmış 
kimi, general Volkov martın əv-
vəllərində separatçıların “döv-
lət naziri” Qurgen Nersisyanla 

birlikdə Xocalı hava limanında 
bəzi obyektlərin açılışını izlə-
yib. Bir sözlə, Andrey Volkov 
fəaliyyəti ilə sübut edib ki, 
onun məqsədi bölgədə sülh və 
təhlükəsizliyi təmin etmək yox, 
separatçıların Qarabağ iqtisadi 
rayonunda möhkəmlənməsinə 
yardım etməkdir. 

-nın çət r  altın a 
r lan t amlar, 

çə lən llar 
Rusiya sülhməralıları-

nın daha bir “missiyası” yeni 
səngər və istehkamların qa-
zılması, gizli yolların çəkilmə-
sində separatçılara yardım 
göstərmək imiş. 

Xatırladaq ki, ötən ilin de-
kabr ayından etibarən eko-
aksiyaçıların Laçın-Xankəndi 
yolunu separatçıların üzünə 
bağlaması, erməni silahlı-
larını Xankəndiyə aparan 
yeni yolların axtarışına məc-
bur edib. Bu məqsədlə on-
lar Xankəndi-Xəlfəli-Turşsu 
və bu marşrutun şimalından 
keçən Xankəndi-Kosalar-Mir-
zələr-Turşsu yollarında in-
şaat işlərini həyata keçirib. 
Bütün bunlar RSK-nın işti-
rakı ilə baş verib. Prosesin 
doğurduğu təhdid və təhlükə 
Bakını adekvat tədbirlər gör-
mək məcburiyyətində qoydu 
və Azərbaycan Ordusu lokal 
nəzarət tədbirlərini həyata 
keçirdi. 

10 noyabr Bəyanatından 
bugünədək separatçılar RSK-
dan özlərinin terror və təxri-
batçılıq planlarını həyata ke-
çirmək üçün istifadə ediblər. 

Azərbaycan ictimaiyyə-
tinin sülhməramlılara inamı 
tükənib. 

e ur   
Xalq qəzeti

ansadan ə s si ola a  al  ə i  ü ün

Tehran – Ər-Riyad yaxınlașmasında 
Pekinin maraqları

İqtisadi diplomatiya yolu ilə dünya siyasətində xüsusi 
çəkisini durmadan artıran Çin Xalq Respublikası Yaxın Şərqin 
iki ölkəsini – İran və Səudiyyə Ərəbistanını barışdırmaq 
istəyir.

Rəsmi Pekinin bu istiqamət-
dəki səyləri artıq nəticə verib: 
Tehran və Səudiyyə Ərəbistanı iki 
ay ərzində diplomatik əlaqələrin 
bərpası və səfirliklərin açılması 
barədə razılığa gəliblər. Bununla 
bağlı martın 10-da yayılan məlu-
mata görə, saziş İranın Ali Milli 
Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri 
ilə onun səudiyyəli həmkarı ara-
sında Pekində keçirilən danışıqlar 
zamanı imzalanıb. Yayılan məlu-
matda qeyd olunur ki, gələcəkdə 
iki dövlətin xarici işlər nazirləri 
sazişin icrasını müzakirə etmək 
niyyətindədirlər.

Bundan sonra Səudiyyə Ərə-
bistanı Kralı Salman bin Əb-
düləziz Al Səud İran Prezidentini 
ölkəsinə səfərə dəvət edib. Martın 
19-da İran Prezidentinin siyasi 
məsələlər üzrə müavini Məhəm-
məd Cəmşidi “Twitter” hesabın-
da yazıb ki, Səudiyyə Ərəbistanı 
Kralı İran Prezidentini rəsmi ola-
raq Ər-Riyada səfərə dəvət edib 
və İbrahim Rəisi onun dəvətini 
qəbul edib.

Bu istiqamətdə son hadisə 
martın 26-da İran və Səudiyyə 
Ərəbistanının xarici işlər nazirləri 
arasında telefon danışığının baş 
tutması olub. İran XİN-in bunun-
la bağlı yaydığı məlumatda bildi-
rilib ki, iranlı nazir Hüseyn Əmir 
Abdullahian və şahzadə Faysal 
bin Fərhan Al Səud iki ölkə ara-
sında münasibətlərin normal-
laşdırılmasını müzakirə ediblər. 
Nazirlər tezliklə görüşmək barə-
də razılığa gəliblər. Daha əvvəl 
Abdullahian deyib ki, o, şahzadə 
Faysalla neytral ərazidə görüşmə-
yi planlaşdırır.

***
Göründüyü kimi, Çinin səy-

ləri nəticəsində Tehranla Ər-Ri-
yad arasında buzlar yavaş-yavaş 
əriməyə başlayıb. Münasibətlə-

rin normallaşmasında Pekinin də 
marağı az deyil. Çin dünyanın 
ən böyük enerji istehlakçıların-
dan biridir. Asiya nəhəngi gün-
də on milyon bareldən çox neft 
idxal edir. Səudiyyə Ərəbistanı 
isə dünyanın ən böyük neft ixra-
catçısıdır (gündəlik 7,37 milyon 
barel). Səudiyyə Ərəbistanının 
2022-ci ildə Çinə ixracının ümu-
mi dəyəri təxminən 10 milyard 
ABŞ dolları təşkil edib ki, bunun 
da böyük hissəsi enerji resursla-
rının payına düşüb. Krallığın isə 
Çindən idxalının dəyəri 7 milyard 
dollara yaxın olub. 2022-ci ildə 
İran və Çin arasında idxal-ixrac 
əməliyyatlarının ümumi dəyəri 
14,8 milyard dollar təşkil edib. 
Səudiyyə Ərəbistanı Ərəb Döv-
lətləri Liqası ölkələrinə, əsasən də 
Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının bü-
tün dövlətlərinə və onların iqtisa-
diyyatına təsir göstərmək gücünə 
malikdir. İranın təsir dairəsinə isə 
yalnız Suriya və İraqın bir hissəsi 
daxildir.

İrandan fərqli olaraq Səudiy-
yə Ərəbistanına hər hansı bey-
nəlxalq sanksiya tətbiq edilmir. 
Nəticədə, Ər-Riyad Çinlə asan-
lıqla ticarət edir. Amma İrana tət-
biq edilən beynəlxalq sanksiyalar 
Tehranla Çin arasında ticarəti çə-
tinləşdirir. Sirr deyil ki, Səudiyyə 
Ərəbistanı hazırda ABŞ-ın bölgə-
dəki əsas müttəfiqlərindən biridir. 
Geniş perspektivdə Çin Krallıqla 
İranın münasibətlərini yaxşılaş-
dırmaqla Tehrana tətbiq olunan 
sanksiyaların yumşaldılmasını, 
bundan sonra isə İranla ticarətin 
asanlaşmasını nəzərdə tuta bilər. 
Eyni zamanda iki ölkə arasında 
münasibətlərin normallaşmasında 
Rusiya da maraqlı görünür. Elə 
Hüseyn Əmir Abdullahianla Fay-
sal bin Fərhan Al Səud arasında 
telefon danışığının Çin lideri Si 

Cinpinin Moskvaya 20-22 mart 
tarixlərində baş tutan səfərindən 
sonra həyata keçirilməsi diqqət-
dən yayınmır.

***
Bu arada Qərb mətbuatı İran-

la İsrail arasında məxfi danışıqla-
rın başlandığına dair sensasiyalı 
məlumat da yayıb. Bildirilir ki, 
danışıqlar yenə Çinin vasitəçiliyi 
ilə Honkonqda keçirilir. Görüşün 
təşəbbüskarı kimi Pekin çıxış etsə 
də, bu işdə Rusiyanın da maraq-
ları yox deyil. Pekin İsraillə İranı 
qarşıdurmadan çəkindirmək istə-
yir. İranın həm Rusiya, həm də 
Çinlə sıx əlaqələri var. İsrail Çin 
və Rusiya ilə İran qədər tərəfdaş 
olmasa da, Moskva və Pekinlə 
dialoqu mövcuddur. Ona görə 
də Çin və Rusiya İsraillə İranı 
qarşıdurmadan çəkindirmək istə-
yirlər. Bunun başlıca şərti İran 
nümayəndə heyətini nüvə silahı 

əldə etməyi düşünmədikləri barə-
də Tel-Əvivi inandırmaqdır. Bu 
alınmasa, danışıqlar nəticə ver-
məyəcək.

Tehranın İsraillə belə yarıgiz-
li, yarıaçıq danışıqlara getməsinin 
səbəblərindən biri də İranın daxi-
lində yaranan və gündən-günə də-
rinləşən böhranla bağlı ola bilər.

Beləliklə, artıq təkcə nəhəng 
aktorların deyil, ikinci dərəcə-
li oyunçuların da dəyişdiyi yeni 
dünya düzəni ilə üz-üzəyik. 
Dünənki düşmənlərin bu gün 
dostlaşması, bugünkü dostların 
isə düşmənə çevrilməsi artıq heç 
kəsi təəccübləndirmir. Vaxtilə 
Böyük Britaniyanın Baş naziri 
olmuş Uinston Çörçillin dediyi 
kimi, siyasətdə daimi dostlar ol-
mur, daimi maraqlar olur.

əxa ət ,  
al  ə t
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İranla Səudiyyə Ərəbis-
tanı arasında yaxınlaşma-
nın əldə olunması Pekinin 
diplomatiyası sayəsində 
mümkün olub. Kənar müşa-
hidəçilər, ekspertlər hazırkı 
prosesi məhz Çin diploma-
tiyasının uğuru kimi qiy-
mətləndirirlər. Çin daha çox 
iqtisadi, geoiqtisadi rıçaq-
lara malik olmaq yönündə 
strateji addımlar atır və “Bir 
kəmər, bir yol” layihəsində 
iştirak edən ölkələrlə inves-
tisiya əməkdaşlığını davam 
etdirir. Çinin Ticarət Nazirli-
yinin fevral ayında yaydığı 
məlumata görə, 2022-ci ildə 
xaricə birbaşa investisiya 
0,  faiz artaraq 14 ,5 mil-
yard dollar təşkil edib. Pe-
kin bununla həmin ölkələr-
də həm də maraq dairəsini 
təmin etmiş olur.

Lakin rəsmi Pekin tərə-
findən məhz barışdırıcı 
addımların atılması yeni 

və ciddi bir hadisədir. Bu, 
eyni zamanda, qütbləşməni 
ciddi şəkildə dərinləşdirir. 
Çünki Səudiyyə Ərəbista-
nı Yaxın Şərq bölgəsində 
Qərbin əsas dayağıdır. Ha-
zırkı durumda bir geosiyasi 
üçbucaq formalaşıb. Yəni, 
İran, Rusiya və Çin arasın-
da əməkdaşlıq müşahidə 
olunur. Bu gün Səudiyyə 
Ərəbistanının da müəyyən 
formada Qərbin orbitindən 
çıxaraq bu geosiyasi üçbu-
cağın təsiri altına düşməsi 
çox ciddi məsələdir. Çünki 
Krallıq dünyanın neft ixra-
catında önəmli yerdədir.

Digər tərəfdən, Çin bu-
nunla özünü dünya siyasə-
tində də mühüm geosiyasi 
aktor kimi sübut edir və bö-
yük coğrafiyalarda maraq-
ların təminatçısı qismində 
görür. Düşünürəm ki, indiki 
durumda Çinin məhz sülh 
və təhlükəsizlik yönündə at-
dığı addımlar Qərb tərəfin-
dən də ciddi təhlil ediləcək. 
Qarşıdakı dönəmdə Qərbin 
əsas rəqibi kimi Çin faktoru 
meydana çıxacaq. Pekin də 
məhz bu təhdidləri nəzərə 
alaraq ətrafında koalisiya 
yaratmaq niyyətindədir. Si 
Cinpinin Vladimir Putin-
lə görüşündə də biz Çinin 
məhz dünya liderliyinə id-
dialı olduğunun müəyyən 
işartılarını müşahidə etdik.

Fransız ətiri və zibilli Paris

Hər böyük və köhnə Avropa 
şəhərinin onu başqa şəhərlərdən 
seçdirən öz gözəllikləri, şöhrətinə 
şöhrət qatan məxsusi əlamətləri 
var. 

Şəhərlər şəhəri Parisi Luvrundan və Ey-
felindən də, dillər əzbəri şanson nəğmələrin-
dən də, dəbli geyimlər və məhəbbət vitrini 
küçə və meydanlarından da, hərəsinin öz 
tarixçəsi olan həmişə dolu kafelərindən də 
daha artıq məşhurlaşdıran və həmişə cazibəli 
edən ətirləri olub. 

Hətta Fransanın ən sevimli şərablarının 
da şöhrətdə Fransanın çoxdan dünyanı fəth 
etmiş adıbəlli ətirlərinə üstün gəlməyə gücü 
çatmayıb.

Bir-birindən lətif, biri digərindən zərif 
olan köhnə və köhnəlməz fransız ətirləri   elə 
Parisin rəmzləri kimidir.

Bu gün xoş rayihələr şəhəri Parisin 
küçələri üfunətə bürünüb. 

Günlərlə daşınmadığından küçələrdə 
qalaqlanmış zibil təpələri hər gün eninə-uzu-
nuna böyüyür, daha bu qoxulardan burnunu 
tutub keçməklə də canını qurtara bilmirsən. 
Siçovulların bayramıdır.

Göyçək Parisi, şıq Parisi, şux Parisi, ətirli 
Parisi üfunətə bürünmüş görmək acınacaqlı-
dır.

Üzdə olan səbəb budur ki, zibildaşıyanlar 
neçə gündür etiraz tətilləri edirlər və şəhəri 
bürümüş natəmizlik də, ürəkbulandıran iy-
qoxu da bundandır.

Amma bu, sadəcə, üstdən nəzər salanda 
belədir. Bütün həngamənin əsl səbəbi döv-
lətin apardığı siyasətin zibilləridir, həmin 
kələ-kötür siyasətin saçdığı üfunətdir. 

Bu küçələrdəki zibilləri sabah bir üsul 
tapıb daşıtdırmaq olarsa da, yanlış siyasətin 
zibillərini belə asanlıqla yığıb-yığışdırmaq, 
onun üfunətindən əlüstü qurtulmaq müm-
künsüzdür.

Di gəl, bu zibillərin ardındakı əsas zibil-
ləri də, bu üfunətin altındakı daha bəd qoxu-
ları da ya hiss etmirlər, ya görməzliyə vu-
rurlar, ya da bəlkə elə bildikləri bu qədərdir, 
elə zənn edirlər, zibilçilərin ipini dartsalar, 
üfunətin də kökü kəsiləcək.

Kəsilməyəcək, bu gedişlə durmadan ar-
tacaq! 

Bu zibili yığışdıracaqsan, başqa zibil 
toplanacaq, bu qoxunu qovacaqsan, başqa iy 
gələcək. 

Çürümə dövlətin siyasətindən gəlir!
Həyatda da, siyasətdə də hətərən-pətərən-

liyin, gah nala, gah mıxa vurmağın sonunda 
həmişə qaxsıma və zibil var. 

Bir yandan dünyanın bölücülükdən dad 
döydüyü bir dönəmdə səndən min kilometr-
lərlə aralıdakı Cənubi Qafqazda separatizmi 
açıqca dəstəkləyən, o biri yandan öz ölkə-
sində haqqı ilə müstəqillik istəyəni sepa-
ratizmdə suçlayan Fransanın axır illərdəki 
dövlət siyasətinin ən fəsadlı və başına çox 
bəlalar gətirəcək tərəfi isə mütəmadi olaraq 
öz vətəndaşlarına dildə bir söz deyib, əməldə 
başqa cür davranmasıdır.

Sən müstəqilliyin şirin dadına lap çoxdan 
aşina olan və illərlə istiqlal içində yaşamış 
Korsikanın dilini kəsmək istəyəcəksən, bu si-
yasət zibili mütləq özünü göstərəcək (bunca 
uzaqdakı korsikalıların fransız dili ilə yana-
şı, onların doğma dili korsunun da hüququ-
nun tanınmasına Fransa hökumətinin inadla 
“yox” deməsinə  azərbaycanlıların eyni həs-
sas və narazı münasibəti təbiidir. Çünki sayı 
artıq 40 milyonu aşan güneyli soydaşlarımı-
zın miqdarca İranda mütləq milli çoxluq ol-
duğu halda, hətta ibtidai məktəbin açılmasına 
belə dövlətin icazə verməməsi bizi dünyanın 
istənilən guşəsində dil haqları aşağılanan hər 
xalqla həmrəy edir).

Sən küçələrdəki məişət tullantıları kisələ-
rindən dikələn zibil təpələri ilə törətdiyin si-
yasət zibili arasında fərqi görməyəcəksən, 
onda sənin özünün müəllifi olduğun zibil də 
özünü heç gözləmədiyin bir başqa şəkildə 
göstərəcək.

Zora əl atırlar, zibildaşıyanlara qarşı zi-
bili daşımaqdan imtinaya görə qanunla çox 
yüksək cərimələr müəyyənləşdirmək üçün 
əlləşirlər. 

Bu da daha bir siyasət (ya siyasətsizlik) 
zibili!

Düyünün belə bəsit və qaba üsulla açı-
lacağını düşünmək qədər uzaqgörməzlik var 
olduqca üfunət kəsilən deyil.

Dünyanın gözü qarşısında qırmızı-qırmı-
zı ağa “qara” deyirsən, 30 ilə yaxın müddətdə 
əl altından ayağının altını qazımaq istədiyin 
Azərbaycana qarşı indi nümayişkaranə şə-
kildə erməniçilik edirsən və sadəlövhlüklə 
üfunətin səbəbini küçələrdəki daşan zibil qu-
tularında arayırsan.

Bunlar, tutalım, Korsikanı və korsikalı-
ları yaxşı tanımır, tutalım, Azərbaycana və 
azərbaycanlılara yaxşı bələd deyillər, bəs 
fransız xalqı?

Heç onu da tanımırlar! 
Daha dəqiqi, onu heç tanımırlar!
Bu xalqın inqilabçı ruhu haqqında 

həqiqətləri unutmuş olmasaydılar, çiy idarə-
çilik siyasətləri ilə zibil təpələrinin sayını ar-
tırmaqda davam etməzdilər.

Bütün başqa qığılcımlardan savayı 
ənənəvi olaraq ictimai təminat baxımından 
ərköyünləşdirilmiş fransızların hansısa im-
tiyazlarını məhdudlaşdırmağın həmişə bir 
çıxacağı, vəd etdiyi təhlükələr var.

Bu, dünən böyük inqilablar etmiş fransız 
xalqıdır. 

Bu gün küçələrdə olanlar o babaların 
nəvələridir.

O köhnə inqilabları edənlərin əlində bir 
təzə inqilab da xəyal deyil.

Çünki zibillər daşınılmaz qədər çoxalan-
da, siyasətin kəsif qoxuları nəfəsləri daral-
danda daha o zibilləri zibildaşıyanlara zorla 
daşıtdırmaqla  məsələni həll etmək olmur, 
belə üfunəti inqilabın küləkləri qovub apara 
bilir.

Bugünkü koordinatlar fərqlidirsə də, 
dalğa həmin dalğadır – 2019-da həmkarlar 
təşkilatı xətti ilə Parisdə başlanıb, asta-asta 
çevrəsini genişləndirən “sarı gödəkçəlilər”in 
hərəkatı, indiki zibil kisələrindən fərqli ola-
raq, şəhər boyu yandırılan maşın təkərləri və 
əzik-üzük edilən avtomobillər, qırılan mağa-
za vitrinləri və belə-belə başıpozuqluqlarla 
yadda qalmışdı. 

O çağlar da Strasburqa, Parisə səfərlə-
rim olmuşdu. Adətən, mən Parisdə Fobur 
Sant Onore küçəsindəki, Prezident sarayının 
30-40 metrliyində yerləşən Castiglione ho-
telində qalıram. Ovaxtkı iğtişaşlar zamanı 
küçənin bütün giriş-çıxışlarını bağlamışdılar 
və iki gün mehmanxana otağına qapılıb qal-
mağa məcbur olanda niyə buranı seçdiyimə 
keçirdiyim peşmanlıq da unudulan deyil. 
Hərçənd şəhərin digər hissələri o günlərdə 
daha ciddi mühafizə olunan bu tərəflərə nis-
bətən bəlkə bir az da yöndəmsiz və sərbəst 
get-gəl üçün daha riskli idi.  

Araya pandemiya girərək ehtirasları sən-
gitməsəydi, Allah bilir, o həyəcanlı gedişat 
hara aparıb çıxaracaqdı.

İndi baş verənlərin də bir başı elə həmin 
əski vur-çatlasınların baisi həmkarlara bağlı-
dır. Həm də yeni dalğadakı diqqət yetirilməli 
bir vacib özəllik də elə keçənsəfərki dalğa-
dakı kimidir – hədəf hökumət olsa da, sadə 
camaat daha çox əziyyət çəkir və hərəkatçıla-
rın da məqsədi elə budur ki, əhaliyə belə və-
ziyyətə düşmələrinin səbəbinin pis idarəçilik 
olması fikrini aşılasınlar, beləliklə də, axına 
daha çox kütləni cəlb etsinlər. 

Odur ki, bu gün sıralanan zibil kisələrinə 
baxa-baxa uzaqda olmayan dünənki oxşar 
dalğaları da unutmamaq gərəkdir. Bu gün 
Paris küçələrindən qopan tünd iylər elə 4 il 
əvvəl çatılan küçə tonqallarından qalxaraq 
göz göynədən, hisi-qurumu  binalara çökən 
qara tüstünün əks-sədasıdır... 

...2023-cü il martın 23-də Parisin küçələ-
rindən keçirdim. Adətən, bayram ovqatlı, 
turistlərlə dolu küçələr narahat idi, gərginlik 
hər addımda sezilirdi, kafelər işini yekunlaş-
dıraraq qapanırdı. Rəsmən xəbərdarlıq edil-
miş mağazalar da etiraz yürüşlərinə çıxanlar-
dan ehtiyatlanaraq tələm-tələsik bağlanırdı. 

Polis qüvvələrini daşıyan maşınların 
mərkəzdə get-gedə artması və qaldırdıqları 
həyəcan siqnalları da təşvişi çoxaldırdı. 

Opera tərəfdə lap qələbəlik idi...
Axşamın gec saatlarında bəlli oldu ki, 

paytaxt Parisdə həmin gün 100 mindən artıq 
etirazçı küçələrdə imiş. Dinc başlanan küçə 
yürüşləri nümayişçilərin dağıdılması üçün 
cəlb edilmiş çoxsaylı polis qüvvələrinin re-
zin dəyənəkləri işə salmasından, həm də ifrat 
kəskin hərəkətlərindən sonra bərk qızışaraq 
qarşıdurmaya çevrilib. Yanğınlar da törədib-
lər – neçə vaxtdan bəri daşınmayıb küçələr-
də qatarlanan zibil tayalarına od vurublar, 
vitrinləri də qırıblar,  polisə daş-kəsək, şüşə 
qablar da tolazlayıblar, Molotov kokteylləri 
də atıblar, fişənglər də partladıblar və şiddət-
lənən toqquşmalarda polis zoru artırıb, rezin 
dəyənəklərlə kifayətlənməyərək gözyaşardı-
cı qazdan da istifadə edib.

Xəbərlərə görə, ölkə üzrə etirazçıların 
sayı isə 1 milyonu aşır. Bu 1 milyon hələ ki, 
təqaüd yaşının artırılmasına qarşı səsini qal-
dıranlardır. Sabahkı yeni milyonların başqa 
tələbləri ola bilər və olacaq da. Ölkə rəhbər-
liyi, iqtisadiyyata ciddi ziyan vurmasını sə-
bəb gətirərək tətillərin qarşısını almaq haqqı 
verən yeni qanun qəbul etmək istəyir. Kim 
bilir, bəlkə təzə etiraz dalğasının coşması və 
indiki asi milyon nəfərə yeni barışmazların 
qoşulması elə bu təşəbbüsə əks getməklə 
bağlı olacaq?!

Ana Yasanın verdiyi özünüifadə haq-
larının hər bir məhdudlaşdırılmasına qarşı 
demokratik dəyərlərdən ürəyincə istifadəyə 
adətkərdə olan (bu yerdə daşıdığı bütün 
məna çalarlarıyla “alışqan olan” deyimi daha 
yerinə düşür) fransız cəmiyyətinin dözüm-
süzlüyü artıq açıq-aşkar görünür, mövcud iq-
tidarın bu sahədəki sərt tərpənişlərinə xalqın 
xoşluqla tabe olmayacağı da artıq göz qaba-
ğındadır. 

Əməlli-başlı gərginlik yaşanır, amma 
indi cərəyan edənlər, belə hiss olunur ki, hələ 
mehdir. 

Siyasət zibilləri artdıqca o üfunəti qova-
sı küləyin qalxması da uzaq görünmür. Nəyi 
hansı səmtə qovacağını irəlicədən bilməyin 
müşkül olduğu qəfil qalxan inqilab küləyisə 
həmişə xətalıdır...

...Mən Parisi çox sevirəm. Son 30 ildə 
dönə-dönə qonağı olduğum və mənə doğma-
laşmış bu əziz şəhərin küçələrindən də, bu 
ölkənin siyasətindən də (həm öz vətəndaşına, 
həm də bizə qarşı yanlış siyasətindən!) zibil-
lərin və üfunətin tezliklə itməsini, ətirlərin 
qayıtmasını arzulayıram!..
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Kliniki Tibbi Mərkəzdə xidmət  
ə ya a ayı ndi  an a  ələdə ol

Azərbaycanda bütün sahələrdə olduğu kimi, səhiyyə, tibb sahəsində də islahatlar 
aparılmaqdadır. İslahatların konkret müsbət nəticələri, əlbəttə, var və bu barədə çox 
yazmışıq. Yazımız da islahatlara dəstək məqsədilə qələmə alınıb. Hər halda ümid edirik 
ki, qaldırdığımız məsələ məhz belə, səmimi niyyət ifadəsi kimi qarşılanacaq. 

Bəli, ümid edirik ki, hamımızın “Se-
maşko” kimi tanıdığı Kliniki Tibbi Mərkəz-
də gördüklərimiz keçmişə qovuşacaq. 
Axı, ASAN xidmətin timsalında bir çox 
mənfiliklərin keçmişdə qaldığının şahidi-
yik. Niyə tibbimiz, səhiyyəmiz müasirləşib 
asanlaşmasın ki? Asanlaşacaq, ancaq, 
hələlik, “Semaşko”dayıq. Yəni, keçmişdə. 

Əlqərəz, “Semaşko”nun 3-cü korpu-
sunda bizi sıx növbə qarşılayır. Pulsuz 
həkim qəbulundan, tibbi yoxlanışdan keç-
mək istəyənlərin növbəsi. Bəli, pulsuz. 
Başa düşülməsi üçün belə yazırıq. Bilə-
siniz ki, Azərbaycanda icbari tibbi soğorta 
tətbiq edilməkdədir. Bunun nəticəsində 
vətəndaşlarımız bəzi xəstəxanalarda 
nəinki həkim qəbulundan, o cümlədən, 
müxtəlif tibbi avadanlıqlardan pulsuz isti-
fadə edə bilərlər. Növbə də buna görə idi. 

Ancaq qəbul masasında əyləşən xa-
nımın sifətindəki emosiya növbədəkilərin 
ümidlərinin daşa dəyməsinin ilk nişanəsi-
dir. Xanım əsəbidir. Sanki, insanlar ona 
borcludur. Nə isə, vətəndaşlar xanıma 
şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edir və han-
sı həkimin yanına getmək istədiklərini 
bildirirlər. Xanım isə komputerdə, çox 
güman, şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini 
daxil edib, xidmətin tibbi sığorta hesabına 
gerçəkləşəcəyini rəsmiləşdirdikdən sonra 
vətəndaşlara bunu təsdiqləyən müvafiq 
qəbzi verir. 

Elə bu an iki nəfər gəlir və onlardan 
biri öz yanındakını göstərərək onun du-
rumunun pis olduğunu, növbədə daya-
na bilməyəcəyini bildirir. Təbii, həmin 
şəxsin dedikləri hər hansı əhəmiyyət 
daşımır. Heç kəs növbəyə kənar mü-
daxiləni istəmir. Elə bu an dövriyyəyə 
insanlıq məsələləri girir: müsəlmanıq, ye-
zid deyilik, erməni bizdən yaxşıdır, xəstə 
adamdır, dayana bilmir, filan. Təsəvvür 
edirsinizmi ittihamın miqyasını? Həssas 
nöqtələrə aramsız mənəvi yaylım atəşləri 
açılır. Sanki, ora gələnlər sağlamlardır...

Bəli, adam haqlıdır, müsəlmanıq, 
azərbaycanlıyıq və nəhayət, insanıq. İn-
sanpərvərlik, insansevərlik gözəl dəyər-
lərdir. Amma niyəsə “Semaşko”nun, yəni 
Kliniki Tibbi Mərkəzin rəhbərliyi insanları, 
indiki halda xəstələri sevmir. Sevsəydi, 
qəbulda uzun növbənin yaranmasına 
yol verməzdi, masa arxasında bir əmək-
daş deyil, bir neçəsi əyləşərdi. Hərçənd, 
qalxmış hay-küydən sonra biz həmin 
əməkdaşın gəlib yerində oturduğunu, işə 
başladığını və növbənin, nisbətən, sey-
rəldiyini gördük. 

Ancaq gərginlik azalmadı. Növbəsi 
çatmış bir şəxsin səsi ətrafı bürüdü. Təx-
minən belə: bir saatdır burdayam, necə 
yəni şəkər həkimi endokrinoloq  üçün 
başqa binaya getməliyəm? Burada qar-
şılıqlı ittihamlar başladı – soruşaydınız, 
soruşmamısınız, günah özünüzdədir. 

Söhbətimizin bu yerində nəyə görə 
əvvəldə tibb xidmətinin asanlaşmasının 
vacibliyini vurğuladığımıza aydınlıq gə-
tirək. Yəqin, çoxlarımız ASAN xidmətə 
daxil olanda qapıda hansı xidmətdən 
istifadə etmək üçün gəldiyimizi soruşan-
ları görmüsünüz. Bu, nəzakətli davranış 
nümunəsi olmaqla yanaşı, eyni zaman-
da, insan faktorunun nəzərə alınmasıdır, 
məsuliyyətdir və nəhayət, insanpərvərlik-
dir, insansevərlikdir. Xalq dilində desək, 
müsəlmanlıqdır. Nəticəyə gəlirik ki, iki 
halda Kliniki Tibbi Mərkəzdə insanlıqdan 
uzaq davranışın şahidi olduq. Uzun növ-
bənin yaranması və bu qeyd etdiyimiz. 
Amma mərkəzdə işə məsuliyyətsiz ya-
naşmanın göstəriciləri kimi qiymətləndir-
diyimiz hallar yalnız bunlar deyildi. 

Pulsuz endokrinoloq axtarışında olan 
xanımın hay-küyündən məlum oldu ki, 
biz də 3-cü korpusa deyil, 1-ci korpusa üz 
tutmalıymışıq. Ora çatanda isə daha uzun 
növbə ilə üzləşdik. Bir saat gözlədikdən 
sonra, nəhayət, mübarək qəbzimizi götü-
rüb yollandıq həkimin qəbuluna. Həkimə 
dərdimizi danışdıq. O da bizi analiz üçün 
göndərdi. Yenə gəldik, bayaq olduğumuz 
izdihama. Düşündük ki, artıq növbə tutma-
ğa ehtiyac yoxdur. Kənardan bizə qəbzi 
verən əməkdaş xanıma yaxınlaşmışdıq ki, 
növbədəkilərdən birinin ittihamvari sualı ilə 
üzləşdik - niyə növbə tutmursunuz? 

Adam haqlıdır, amma biz də haq-
lıyıq. Sözümüz ondadır ki, nəyə görə 
haqlı olduğumuzu sübuta yetirmək üçün 
çənə-boğaz olmalıyıq? Olmazdı ki, əgər, 
qan analizi vermək istəyiriksə və bunun 
üçün də yeni qəbz almaq lazımdırsa, onu 
başqa yerdən əldə edək? Yaxşı olardı 
ki, bunun da ayrıca xidməti, indiki halda 
növbəsi təşkil olunsun. Təsəvvür edin, 
sağlamlığının qayğısına qalmaq istəyən 
insanların bir-biri ilə mübahisədən əsəb-

ləri pozulur. Bu da pulsuz tibbi xidmətin 
xeyiri. 

Nə isə, getdik analizimizi də verdik. 
Məlum oldu ki, sadə qan analizlərinin  
qlükozanın, ALT, AST, xolestrinin müəy-

yənləşməsi  cavabı bir həftədən sonra 
çıxacaq. Daha dəqiq desək, martın 1 -
da verilən analizin cavabını martın 25-də 
almalıyıq. Bundan sonra həkim müalicə 
yazacaq. 

Ortaya Novruz bayramı düşürdü. 
Amma məlum oldu ki, heç bayram ol-
masaydı belə, yenə bir həftə gözləməli 
idik. Adamın ağlına min cür fikir gəlir. 
Məsələn, bir həftəyə qan öz xassəsini 
dəyişməyəcək ki? Digər tərəfdən, sual 
olunur: sağlamlıq elə şeydir ki, gözləmir. 
Nəyə görə sadə qan müayinəsinin 5-  
saata hazır ola bilən  cavabı bir həftədən 
sonra çıxmalıdır? Deyilənə görə, günah 
reaktivlərdədir, onlar bir-iki nəfərin yox-
lanması üçün “istifadə olunmanı xoşla-
mırlar”, “deyirlər” ki, çoxlu qan yığılsın ki, 
hərəkətə keçək... 

Qan analizinin cavabını alacağımız 
yerə yaxınlaşdıq. Diqqətimizi bir mənzərə 
çəkdi. Gördük ki, orada oturan xanım 
vətəndaşdan mobil telefonunu alıb qarşı-
sındakı kompüterin ekranının şəklini çə-
kir. Sən demə, vətəndaşa analizin cavabı 
bu qaydada verilir ki, o da aparıb həkimə 
göstərsin. O da məlum oldu ki, printerin 
katricinin boyası bitib, buna görə cavabı 
çap edib vermək mümkünsüzdür. Şəkil 
çəkən mərkəz əməkdaşını dilə tutanda 
o da gəldiyimiz qənaəti təsdiqlədi. Əv-
vəl elə bildik ki, boya elə indilərdə bitib. 
Amma bir həftə sonra, yəni martın 25-
də analizin cavabını götürməyə gələndə 
yenə eyni halla rastlaşdıq. Sonra məlum 
oldu ki, bir aydır vətəndaşlara analiz ca-
vabları bu qaydada verilir. Sual yaranır: 
kiminsə mobil telefonunda şəkil çəkmək 
funksiyası yoxdursa, nə etməlidir? Yadı-
mıza bir el misalı düşdü - havayı pendir 
ancaq tələdə olur. Bu da pulsuz tibbi xid-
mət... 

Çox güman, yazını oxuyan Kliniki 
Tibbi Mərkəzin rəhbərliyi deyəcək ki, ya 
bu hal olmayıb, ya da anidən baş verib. 
Əlbəttə, demək istəmirik ki, mərkəzin 
rəhbərliyi printer ala bilmir, yaxud alır, 
ancaq kağız üzərində. Amma nə olsun, 
vətəndaşlar deyir. Hələ bir az da kobud 
formada. Təxminən belə: katricin pulunu 
da basıb yeyirlər.

Şayiələrdən söz düşmüşkən, 
söz-söhbətlər gəzir ki, pulsuz tibbi xid-
mətdə, belə demək mümkünsə, yerin 
dolması məsələsi də var. Yəni, günlük 
limit doldusa, xəstə qəbulu həyata keçi-
rilmir. Məsələn, Goranboy Rayon Mərkə-
zi Xəstəxanasında növbəyə durmuş bir 
vətəndaşımız deyir ki, səhər saat 11 olan 
kimi ona xəstə qəbulunun dayandırıldığı-
nı bildiriblər. Söhbət pulsuz xəstə qəbu-
lundan gedir. 

Jurnalist marağımız üstün gəldiyindən 
Kliniki Tibbi Mərkəzdə olarkən bu məsələ 
ilə də maraqlandıq. Oradakı bir əməkdaş 
da goranboylu vətəndaşımızın söylədiyini 
təsdiqlədi, amma, sağ olsun, çıxış yolunu 
da göstərdi - həyasızlıq salın, deyin ki, 
sabah gəlməyə vaxtım yoxdur, başqa cür 
mümkün deyil. 

Yəqin, oxucularımızın müəyyən his-
səsi yazımıza diqqət yetirəndə, ən azı 
üç məqamda, belə demək mümkünsə, 
həyasızlıq salmaqla işi yoluna qoyma-
ğın mümkünlüyü qənaətinə gəldi. An-
caq həyasızlıq da əsəbdir axı. Nəhayət, 
xəstəxanaya sağlam olmaq üçün gedirik. 
Yeni xəstəlikmi tapaq? 

Ümumiləşdirmə apararaq deyək ki, 
söylədiklərimiz icbari tibbi sığorta sahə-
sindəki problemlərin çox kiçik bir hissə-
sidir. Məsələn, ondan danışa bilərdik ki, 
vətəndaşlara pulsuz tibbi xidmət göstərən 
xəstəxanalarda müayinə avadanlıqları 
lazımi səviyyədə deyil, onların bəzilə-
ri, ümumiyyətlə, yoxdur və insanlarımız 
məcbur qalıb özəl tibb müəssisələrinə üz 
tutmalı, pul xərcləməli olurlar. 

Amma bu barədə ətraflı yazmır, söy-
lədiklərimizlə kifayətlənirik. Sonda bir tək-
lifimiz də var. Yaxşı olar ki, hər kəs tibbi 
sığortanın verdiyi imkanlardan özünün 
münasib bildiyi tibb müəssisəsində fay-
dalansın. Belə olarsa, uzun növbələr ya-
ranmaz, həm də vətəndaşın seçim etmək 
imkanı olar. Kliniki Tibbi Mərkəzdə gördük-
lərimizdən isə belə qənaət formalaşır ki, 
hazırkı vəziyyətdə vətəndaşların yalnız bir 
seçimləri var - əsəbləşmək. Daha doğru-
su, onlara yalnız əsəb təklif olunur. Hə bir 
də vaxt itkisi...

R.A İN
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1. ə əm al in işa  ə nə li at na iri  

Rəşad Nəb yev
a talan Naftalan, Gəncə, M ngəçev r, Yevlax, 

Göygöl, Samux, Goranboy, Xocalı 
04

2. aş r r r
Kamran Əl yev 

cabə i Ağcabəd , Ağdam, Beyləqan, Füzul , 
Xocavənd, Laçın
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3. aç ınların ə əcb ri ç ünlərin şləri ü rə lət 
mitə inin ə ri  

Rövşən Rzayev 

amaxı Şamaxı, Ağsu, Qobustan 07

4. ərba can t m bil lları lət ntli inin ə ri 
Saleh Məmmədov 

l Göygöl, Daşkəsən 07

5. əri a  t alat irli inin baş ir t r  
Ruslan Əl yev 

ən əran Lənkəran, Astara, Ler k 10

6. li ə na iri 
F krət Məmmədov 

abiraba Sab rabad, Saatlı, İm şl 1 1

7. lət ə ər alma ə rxit t ra mitə inin ə ri 
Anar Qul yev 

a allı Masallı, Yardımlı 1 1

8. ən  tə ərrü atı na iri 
İnam Kər mov 

acı ab l Hacıqabul, Ş rvan 13

9. ə ərbərli  ə ərbi i mətə a ırış ü rə lət 
i mətinin rəi i 

Arzu Rəh mov 

ən əran Lənkəran, Astara, Ler k, Masallı, 
Cəl labad, Yardımlı

13

10. ərişı  -nin ə ri 
Vüqar Əhmədov 

ala ən Balakən, Zaqatala 13

1 1 . n r ti a na iri 
Pərv z Şahbazov 

amaxı Şamaxı, Ağsu, İsmayıllı, Qobustan 14

12. mə  ə ə alinin ial mü a ə i na iri 
Sah l Babayev 

ür əmir Kürdəm r, Hacıqabul 14

13. ilə, a ın ə şa  r bl mləri ü rə lət 
mitə inin ə ri 

Bahar Muradova 

in əç ir M ngəçev r, Yevlax 14

14. ər  -nin ə rinin əla i ətlərini  
icra ən 
Köçərl  Həsənov 

a talan Naftalan, Goranboy, Xocalı 14

15. axili işlər na iri 
V layət Eyvazov 

abiraba Sab rabad, Saatlı, İm şl , Beyləqan, 
Füzul , Xocavənd

19

16. ənclər ə i man na iri 
Fər d Qayıbov 

ba Quba, Qusar 19

17. li ə əmənin ə rinin müa ini  
Ç ng z Əsgərov

Oğuz, Şək 20

18. əla ə allar na iri 
Kəmalədd n Heydərov 

m a ıt Sumqayıt, Qubadlı 20

19. lət mrü  mitə inin ə ri Şah n Bağırov ça Göyçay, Ağdaş 20
20. ini r mlarla ş ü rə lət mitə inin ə ri 

Mübar z Qurbanlı 
ə i Şək , Oğuz, Qəbələ 25

21. əri tili təc i at  -nin ə rinin ə i ə ini 
mü ə əti icra ən 
İlham M rzəl yev 

ma ıllı İsmayıllı, Qəbələ 25

22. l i a ə təbii ər ətlər na iri  
Muxtar Babayev 

Oğuz, Qəbələ 28

23. lm ə tə il na iri 
Em n Əmrullayev 

ar Qusar, Quba, Xaçmaz, Şabran, 
S yəzən

28

24. ti a i at na iri 
M kayıl Cabbarov 

m a ıt Sumqayıt, Abşeron 28

25. ə əni ət na iri ə i ə ini mü ə əti icra ən 
Ad l Kər ml  

b tan Qobustan, Şamaxı, Ağsu 28

26. cbari ibbi ı rta ü rə lət ntli inin ə ri 
Zaur Əl yev 

lə an Beyləqan, Füzul , Xocavənd 28

27. i a ə lü ə i li i ntli inin ə ri  
Qoşqar Təhməzl  

l Göygöl, Naftalan, Daşkəsən,
Goranboy, Xocalı

28

28. ərba can li ra i a ə  ə ərrü atı   
-nin ə ri 

Zaur M kayılov 

Tovuz, Ağstafa, Qazax 28

 Vətəndaşların qəbulu müəyyən edilmiş günlərdə saat 10:00-da başlayır. 

Qarabağ ermənilərinə növbəti təklif: 
nicat yolu Bakıdadır!

Dünən Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası Qarabağın erməni 
ictimaiyyətinin nümayəndələrinə ikinci dəfə müraciət etdi. Martın 13-dəki birinci 
müraciət kimi, ikinci də xoş məramın ifadəsidir. İndi sual yaranır: bu mərama 
qarşılıq olacaqmı? Yəni, Qarabağ ermənilərindən kimsə Bakıya gələcəkmi? 
Nəzərə alaq ki, PA müraciətində görüşün gündəliyini də açıqlayır: reinteqrasiya, 
həmçinin Qarabağda infrastruktur layihələrinin icrası məsələlərinin müzakirəsi. 
Yeri gəlmişkən, PA görüş vaxtını da müəyyənləşdirir – aprelin birinci həftəsi. 

Bəli, Azərbaycan ictimaiyyəti yenə 
qarşı tərəfdən müsbət reaksiya gözləyir. 
Yeri gəlmişkən, martın 1-də Xocalı şəhə-
rində keçirilmiş ilk görüşdən sonra Ermə-
nistandan bununla bağlı pozitiv olmayan 
siqnallar gəldi. Separatçı rejimdən də 
bildirdilər ki, heç bir halda, Azərbaycanın 
tərkibində olmaq məsələsi müzakirəyə 
çıxarıla bilməz. 

Əlbəttə, bütün bunlar Ermənistan, 
eləcə də Qarabağdakı separatçı rejim 
daxilində kütləvi psixozun hökm sürdüyü-
nün göstəricisi idi. Mövcud durum yenə 
də aktuallığını saxlamaqdadır. Ancaq 
vurğulanmalı vacib məqam da var. PA 
növbəti görüş təklifini boş yerə irəli sür-
mür. Qarabağda separatçılıq üçün çəm-
bər daralmaqdadır və bunu  edən Azər-
baycandır. 

Ordumuz martın 25-də bir həmlə ilə 
Laçın dəhlizindən şimalda yerləşən yolla-
rı – Xankəndi–Kosalar – Mirzələr-Turşsu, 
habelə, Xankəndi-Xəlfəli-Turşsu yollarını  
nəzarətə götürub. Beləliklə, ,həmin torpaq 
yollardan qeyri-qanuni fəaliyyətlər üçün is-
tifadənin, eləcə də Ermənistan tərəfindən 
silah-sursat daşımaqla vəziyyətin gərgin-
ləşməsinin və potensial təxribatların törə-
dilməsinin qarşısı alınıb. Bakı isə hazırda 
növbəti görüş təklifi ilə Qarabağ ermənilə-

rini separatçılardan ayrı tutmaq niyyətini 
ortaya qoyur. Əslində, təklifin mütərəqqi 
mahiyyəti və xoş məramı da məhz budur. 

Bəs, Bakının ikinci görüş təklifinə 
reaksiyalar necədir? Ermənistan və Qa-
rabağdakı separatçı rejim baş verənlər-
dən nəticə çıxarırmı? Təəssüf ki, yox  
Ermənistanın media vasitələri yenə də 
separatçı rejimin nümayəndələrinin “da-
nışıqlar üçün beynəlxalq mexanizmlər 
olmalıdır” kimi sarsaqlamalarını tirajla-
maqdadırlar. Elə ölkənin ayrı-ayrı siya-
siləri də eyni mövqeyi bölüşməkdədirlər. 
Yenə belə təəssürat yaranır ki, Ermənis-
tan daxilindəki müəyyən qüvvələr prose-
si satqınlıq kimi qiymətləndirdiklərindən, 
istənilən nəticə hasil olmur. 

Bəli, Bakı Ermənistanın siyasi rəh-
bərliyində təmsil olunanlardan və sepa-
ratçılardan fərqli olaraq, Qarabağ ermə-
nilərinin taleyini düşünür. İstəmir ki, onlar 
siyasi oyunbazlığın girovuna çevrilsinlər 
və bunun nəticəsində bölgəni tərk etmək 
məcburiyyətində qalsınlar. Bu istək səmi-
midir, ancaq ona adekvat münasibət də 
şərtdir. Bu adekvatlıq Qarabağ ermənilə-
rinin öz evlərində rahat yaşamalarının, 
bir növ, təminatıdır. Deməli, onlar seçim 
etməlidirlər. Ermənistan hakimiyyətinin, 
dünya erməniliyinin və onun xaricdəki 

havadarlarının ambisiyalarında iştirak-
dan uzaq durmalıdırlar, qısası, qərar ver-
məlidirlər. 

Azərbaycan hakimiyyəti və cəmiyyəti 
anlayır ki, vaxtilə olub-keçənlərə rəğmən, 
ermənilərin doğulduqları, həyatlarını 
bağladıqları bölgədə yaşamaları vacibdir. 
Cəmiyyətimiz ümid edir ki, onlar özlərinin 
nümunəvi davranışları ilə bizə keçmişin 
acı xatirələrini bir kənara qoyub irəliyə 
doğru baxmağa kömək edəcək, səmimiy-
yət göstərəcəklər. Səmimiyyətin nümayiş 
meydanı isə Bakıdır. 

Qarabağ erməniləri təklifin prinsipial 
tərəflərini də nəzərdən keçirməlidirlər. 
Qarabağda erməni separatizmi üçün 
çəmbər daralırsa, deməli, bunu nəzərə 
almadan addım atmaq onları separatçıya 
çevirəcəkdir. Bu isə o deməkdir ki, bölgə-
ni tərk etməyə məcbur qalacaqlar. Çünki 
Azərbaycan hakimiyyəti separatçılığın 
kökünü kəsməkdə israrlıdır və buna qarşı 
hər hansı alternativ ola bilməz. 

Digər tərəfdən, Qarabağ erməniləri-
nin ayrıca nümayişkəranə şəkildə fəallıq 
göstərmələri vacibdir. Çünki Ermənistan 
hakimiyyətini onların taleyi maraqlan-
dırmadığından və rəsmi İrəvan Bakıya 
qarşı avantürist iddialara düşdüyündən, 
məqsədli şəkildə Qarabağ ermənilərini 
də qətlə yetirtdirib günahı Azərbaycanın 
boynuna atmaq planını işə sala bilər. Ta-
rix göstərir ki, dünya erməniliyi dəfələrlə 
belə bir mənfur planı həyata keçirib. 44 
günlük müharibə zamanı Azərbaycan 
Ordusu Şuşanı işğaldan azad etdikdən 
sonra da eyni “davranışı” Xankəndidə 
gerçəkləşdirmək, məsələni Azərbay-
canın soyqırımı kimi qiymətləndirmək 
istəyirdilər. 10 noyabr 2020-ci il tarixli 
üçtərəfli Bəyanat Qarabağ ermənilərinin, 
necə deyərlər, qanının arasına girdi. 

Onu da nəzərə alaq ki, indiki durum-
da ermənilərsiz Qarabağ Ermənistan 
hakimiyyəti üçün gələcəkdə Azərbayca-
na qarşı ərazi iddiası irəli sürmək üçün 
rıçaqdır. Bu düşüncə tipik erməni xəstə-
liyindən irəli gəlir. Qarabağ erməniləri bu 
xəstəliyə qarşı çıxmalı, yollarını Bakıya 
salmalıdırlar. Başqa cür mümkün deyil. 
Digər xilas yolu da yoxdur. Nicat Bakıda-
dır. 

R.Ə Ə , “Xalq qəzeti” 

AKTUAL
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“Azadlıq və ədalət yürüșü”

Xəbər verildiyi kimi, martın 25-də Avropada yaşayan Güney Azərbaycan əsilli 
soydaşlarımızın Belçikanın paytaxtı Brüsseldə, Avropa Parlamentinin binası 
qarşısında “Azadlıq və ədalət marşı” adlı izdihamlı mitinqi keçirilib. “Azadlıq! 
Ədalət! Milli Hökumət!” devizi ilə təşkil edilmiş aksiyada Fransa, Almaniya, 
Böyük Britaniya, Skandinaviya ölkələri, Benilüks və digər dövlətlərdən gəlmiş 
güneyli diaspor fəalları  iştirak ediblər.

Mitinqə otay-butay Azərbaycandan, 
türk ölkələrindən, Avropadan minlərlə 
soydaşımız da qatılıb. Aksiyada əsas 
çağırışla yanaşı, “Qadın, kişi əl-ələ, 
zülmün başın əzməyə”, “Azərbay-
can var olsun, istəməyən kor olsun”, 
“Azərbaycan oyaqdır, varlığına dayaq-
dır”, “Azərbaycan öz yolunu tapıbdır, 
səltənəti-vilayəti atıbdır” kimi şüarlar 
da səsləndirilib. Güllü Muradova milli 
bütövlük himnimizi səsləndirib, “Azər-
baycan, sənsən mənim” mahnısı ifa 
olunub. 

Mitinqdə çıxış edən diaspor fəal-
ları molla rejimindən bu ölkənin 35 
milyonluq türk əhalisinin hüquqlarına 
hörmətlə yanaşmağı, İran mediasında 
otay-butay Azərbaycana qarşı informa-
siya hücumlarını dayandırmağı, eləcə 
də zindanlarda əzab çəkən minlərlə 
soydaşımızın azadlığa buraxılmasını 
tələb ediblər. Aksiyada Azərbaycan 
Prezidenti İham Əliyevin Türk Dövlət-
ləri Başçılarının Səmərqənd Zirvə Gö-
rüşündə və sonrakı beynəlxalq məc-
lislərdə İranda yaşayan türklərin insan 
haqlarının təmin edilməsinin vacibliyini 
yüksək səviyyədə gündəmə gətirməsi 
minnətdarlıqla qeyd olunub, bu milli-si-
yasi dəstəyin tarixi önəmi vurğulanıb.

Sonda Güney türklərinin Brüssel 
mitinqinin iştirakçıları adından səslən-
dirilən   bəyanatda dünya ictimaiyyə-
tinə soydaşlarımızın milli haqlarının 
müdafiəsinə dəstək vermək çağırışı 
edilib. Yerli və xarici media aksiyanı 
geniş işıqlandırıb.

r el itinqinin tə kilat la-
r n an iri  e ə a a an illi 
əal ulla ir a i i a an ir 

re ak i a zla tele n a lant n-
a ak i an n tə kili ə e i i arə ə 
il ir i

–Əvvəla, bildirim ki, İranda ötən ilin 
payızından başlamış kütləvi iğtişaşlar-
dan sonra hakim molla rejiminin ölkədə 
yaşayan türklərə qarşı ayrı-seçkilik si-
yasəti, azadlıqsevər insanlara yönəlik 
cəza tədbirləri son həddə çatıb. Milli 
haqqını dilinə gətirən hər bir soyda-
şımızın həyatı təhlükədədir. Ölkənin, 
xüsusən soydaşlarımızın yaşadığı böl-
gələrin başı üstündə dar ağacı kabusu 
dolaşır, zindanlarda işgəncələr ərşə 
dirənib. Biz Avropada yaşayan azər-
baycanlılar bütün bunları nəfəs çək-
mədən, qəlb ağrısı və dərin narahat-
lıqla izləyirik. Savaş meydanına atılmış 
soydaşlarımıza mənəvi-siyasi dəstək 

göstərmək üçün bütün vasitələrdən is-
tifadə edirik.

Budəfəki aksiyanı da Qərbin və 
dünyanın güc mərkəzlərindən biri olan 
Avropa İttifaqının diqqətini İranda baş 
verən dəhşətli repressiyalara yönəlt-
mək, molla rejiminin tüğyan edən irti-
casına təsir göstərmək üçün bu quru-
mun parlamenti qarşısında keçirməyi 
qərara aldıq. Demək olar ki, qitədə ya-
şayan əsas diaspor qurumlarının təm-
silçiləri çağırışımıza səs verib Brüsselə 
toplaşmışdılar. Aksiya yüksək siyasi 
fəallıqla, yurdsevərlik əhvalı ilə keçdi. 
Mitinqdə dünyada, eləcə də İranda 
yaşayan soydaşlarımızın milli haqları-
nı ən yüksək səviyyədə müdafiə edən 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
bizim haqq savaşımıza verdiyi dəstək 
çox yüksək dəyərləndirildi. 

Biz çıxışlar edərək azad dünyanın 
ictimai rəyinə çatdırdıq ki, yüz ildən 
bəri İranı idarə edən şovinist və faşist 
hökumətlər qeyri-fars millətlərə qarşı 
müstəmləkəçilik və istismar siyasətini 
ən ifrat şəkildə həyata keçiriblər. Bu bir 
əsrdə İranda zülm altındakı xalqların 
tarixi və təbii sərvətləri talan edilib, si-
yasi hüquqları tapdalanıb. Onların baş-
latdıqları azadlıq  hərəkatları ən şiddət-
li repressiyalara məruz qalıb.

Çıxışlarda vurğulandı ki, Pəhləvi 
rejimi zülm altındakı xalqlara, xüsusən 
də Azərbaycan türklərinə və İranın di-
gər türk toplumlarına ən ağır təzyiqlər 
göstərmişdir. Azərbaycanın tarixi abi-
dələri sistemli şəkildə məhv edilmiş, 
xalqımızın milli varlığı heçə endirilmiş-
dir. Azərbaycan türk milləti azadlıq və 
ədalətə qovuşmaq ümidi ilə Pəhləvi 
rejiminin devrilməsində mühüm rol oy-
namışdır. Təəssüf ki, İslam Respub-
likası rejimi dövründə vəziyyət nəinki 
düzəlmədi, hətta milli ayrı-seçkiliyə irqi 

faşizm də əlavə olundu.
İnqilabdan sonra davamlı ola-

raq milli hüquqları uğrunda mübarizə 
aparan Azərbaycan türkləri Məşrutə 
Anayasasının mütərəqqi Əyalət və Vi-
layət Əncümənləri qanununun həyata 
keçirilməsini, inqilabın elan etdiyi ana 
dilindən istifadə hüququnun gerçəkləş-
məsini tələb etsə də, molla rejimi şah 
diktaturasından da kəskin dərəcədə 
xalqımıza qənim kəsildi, milli haqları-
mızı tanımadı. Haqqını istəyənin nəsibi 
dar ağacı, zindan, ölkəni tərk etmək, 
sürgün oldu. 

la  e pu lika  re i inin 
art q i a  ə inə at n  ə ra-
n n təli  l ələrin ə a a an 

alqlar n a lar an əri a a  e ən 
in an aqlar  a a na  ə əl q -

ul a n  qe  e ən a i i iz 
a a nra il ir

–Son aylardakı etirazlarda Güney 
azərbaycanlıları və digər türk toplum-
ları, Qaşqay türkləri Tehrandan tutmuş 
Qəzvin, Zəncan və Təbrizə qədər yüz-
lərlə övladını bu cinayətkar rejimə qar-
şı mübarizədə qurban veriblər. Bu gün 
İranda bütün məzlum xalqlar öz pozul-
muş hüquqlarını ümumbəşəri qanunlar 
və hüquqlar çərçivəsində bərpa etmək, 
azad və ədalətli şəraitdə fərdi və milli 
həyatlarını davam etdirmək əzmində-
dirlər. Onlar bu yolda ağır itkilərlə, fa-
ciələrlə üzləşirlər, lakin geri çəkilmirlər.

Bu gün azadlıqsevər dünya İranda 
gedən mübarizəni böyük ümidlərlə izlə-
yir. Təəssüf ki, bu savaşa ayrı-seçkilik 
və ikili standartlar baxımından qiymət 
verənlər də var. İranda molla rejiminin 
ruporu olan və xaricdəki farsdilli media-
nın Güney Azərbaycan türklərinin haqq 
istəyini aşağılaması, saya salmaması 
isə sivil dünyaya, bəşəri tərəqqiyə qar-
şı dayanmaqdır.

Son aylarda beynəlxalq aləmdə, o 
cümlədən Türk Dövlətləri Təşkilatı çər-
çivəsində Cənubi Azərbaycan xalqına 
edilən zülmə qarşı çıxan  yeganə döv-
lət xadimi Prezident İlham Əliyev olub. 
Biz aksiyada dünya azərbaycanlıları-
nın lideri olan möhtərəm Prezidentə 
dönə-dönə minnətdarlığımızı bildirdik, 
ondan  bu təsirli dəstəyini davam etdir- 
məsini xahiş etdik.

Bu mitinqin əsas məqsədi İran döv-
lətinin repressiv, antiazərbaycan, anti-
türk siyasətini, yurd içində Azərbaycan 
türklərini, qaşqay və Xorasan türklərini, 
türkmən qardaşlarımızı, ümumiyyətlə, 
bütün türk toplumlarını hər mənada 
təzyiq altına almasına etiraz etmək idi. 
Eləcə də İranın Şimali Azərbaycana 
qarşı təhdidkar, düşməncə siyasətinə 
etiraz məqsədi daşıyırdı. İran açıq şə-
kildə Azərbaycanı müharibə ilə təhdid 
edir, Ermənistanı öz qırmızı xətti elan 
edib. Azərbaycan–Türkiyə birliyinin 
qarşısında strateji İran–Ermənistan 
birliyi qurub. Bunların hamısı bizim eti-
razlarımıza səbəb olub. Güney Azər-
baycan türkləri olaraq bunları qəbul 
edə bilmərik.

Biz Avropanın paytaxtı sayılan 
Brüsselə Güney Azərbaycan şəhərləri-
nin küçələrində “Azadlıq, Ədalət, Milli 
Hökumət” şüarını davamlı olaraq səs-
ləndirən, molla rejimini qorxuya salan 
soydaşlarımızın haqq səsini dünyaya 
çatdırmaq üçün toplaşmışdıq. Bu gün 
İranda bütün məzlum xalqların bir sıra 
ortaq məqsədləri və tələbləri olsa da, 
hər bir xalqın da öz tələbləri var. Biz 
Güney Azərbaycan türklərinin başlıca 
tələblərini qəbul etdiyimiz bəyanatda 
ümimiləşdirib  dünyaya elan etdik.

Hazırladı   
ahir A NOĞLU, “Xalq qəzeti”

Güney Azərbaycan diasporu fəallarının Brüssel bəyanatı
–Biz bütün dünya ölkələrindən İran 

İslam Respublikası rejiminin legitimliyini 
rədd etməsini, İslam Respublikası rejimi 
ilə siyasi və iqtisadi əlaqələrini dayandır-
masını tələb edirik

–Biz İranın orta əsr zehniyyətli və 
şovinist rejiminin nüvə və kütləvi qırğın 
silahları əldə etmək cəhdlərini pisləyir, 
bunu təkcə demokratik dünya və qonşu 
ölkələr üçün deyil, hətta İranda yaşayan 
xalqların varlığı üçün potensial təhlükə 
hesab edirik. Ona görə də biz dünya 
dövlətlərindən İran rejimi ilə razılaşma 
siyasəti aparmaqdan vaz keçib ciddi qa-
baqlayıcı tədbirlər görmələrini tələb edi-
rik

–İran rejimi ölkədə dinc etirazlar za-
manı minlərlə günahsız insanı həbs edib, 
aksiya iştirakçılarına qarşı şiddətli rep-
ressiya sərgiləyib. Biz beynəlxalq ictima-
iyyətdən və insan haqları təşkilatlarından 
İranda həbsdə olanların azad edilməsi 
üçün molla rejiminə qarşı təzyiq göstər-
məyi, bu istiqamətdə lazımi addımlar at-
mağı tələb edirik

–İran rejimi davamlı olaraq qonşu 
ölkələrdə terror aktları törədir və ölkə 
daxilindəki xarici vətəndaşlara qarşı 
adam oğurluğu cinayəti və terror aktları 
həyata keçirir. Azərbaycanın Tehrandakı 

səfirliyinə silahlı hücum da bunun ən son 
nümunələrindən biridir. Biz bütün dünya 
ölkələrindən bu məsələyə ciddi yanaş-
mağı, İran rejiminin əsas hərbi və iqtisadi 
qolu olan SEPAH-ı terror təşkilatları siya-
hısına salmağı tələb edirik. Qeyd edək ki, 
İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu – 
SEPAH yaxın Şərqdə və hətta dünyada 
terrorun yayılmasında əsas məsul təşki-
latdır

–Biz İran rejiminin Azərbaycan Res-
publikasına qarşı aqressiv ritorikasını 
və təhdidlərini pisləyir, bütün gücümüzlə 
Azərbaycan dövlətinin yanında olduğu-
muzu bildiririk

–Biz İran rejiminin rəsmi Moskvanın 
Ukraynaya qarşı müharibəsinə dəstək 
verməsini və Rusiyaya hərbi yardımını 
pisləyir, Ukraynanın ərazi bütövlüyünü 
dəstəkləyirik

–İran rejimi bilərəkdən qadın və qızla-
ra qarşı ən qəddar və vəhşi cinayətlərə əl 
atır, onlara qarşı kimyəvi hücumlar təşkil 
edir. Biz azad dünyadan İran rejiminin bu 
orta əsr vəhşiliyinə biganə qalmamasını 
və etiraz səsini yüksəltməsini istəyirik

–Biz dünya ölkələrindən İran top-
lumunun plüral və çoxmillətli olduğunu 
qəbul etmələrini, bu ölkə vətəndaşları 
ilə münasibətlərdə bu məsələni nəzərə 

almalarını istəyirik. İran coğrafiyası çox-
millətli və çoxmədəniyyətli ölkə olduğuna 
görə burada yaşayan bütün xalqların dil-
lərinin rəsmi olmasını tələb edirik. “Tək 
millət, tək dil, tək vətən” ideologiyasının 
əleyhinəyik

–Biz İran rejiminin qeyri-fars millətlə-
rin və xüsusilə Azərbaycan, qaşqay, türk-
mən, Xorasan və digər türklərin assimil-
yasiyası istiqamətində müstəmləkəçilik 

siyasətini davam etdirməsini pisləyirik
–İranda müstəmləkəçiliyə məruz 

qalan xalqların beynəlxalq qanunlar və 
hüquq çərçivəsində öz müqəddəratlarını 
təyinetmə tələbləri var. “Azadlıq, Ədalət, 
Milli Hökumət” şüarı bu gün Cənubi Azər-
baycanda, qaşqaylarda, türkmənlərdə ən 
çox eşidilən və əslində, tələblərimizi ye-
kunlaşdıran şüardır. Dünyanın azadlıq-
sevər insanlarından biz türklərin qanuni 

tələblərinə əməl edilməsi uğrunda müba-
rizəsinə dəstək vermələrini istəyirik

–İran rejimi təbiət və ətraf mühitin 
qatilidir. Bu rejim bütün İranda təbiəti və 
ətraf mühiti məhv edib. Urmiyə gölünün 
qəsdən qurudulması Cənubi Azərbay-
canda genişmiqyaslı ekoloji fəlakətə 
çevrilib, on milyonlarla insanın həyatına 
təhlükə yaradıb, ətrafdakı bütün canlıla-
ra və ekologiyaya ciddi ziyan vurur. Biz 
beynəlxalq ictimaiyyətin Urmiyə gölünü 
xilas etmək üçün İran rejiminə təcili təz-
yiq göstərməsini istəyirik

–Son etirazlar zamanı Cənubi Azər-
baycanda və İranın digər türk bölgələ-
rində xüsusilə qaşqay türkləri arasında 
çox sayda gəncimiz şəhid olub, yüzlərlə 
insan yaralanıb və minlərlə soydaşımız 
qanunsuz həbs edilib. Bunların hamısı 
İranın daxili və xarici müxalifət qüvvələ-
ri, media qurumları tərəfindən boykot 
olunmayıb, geniş şəkildə gündəmə gə-
tirilməyib. Biz Azərbaycan türklərinə və 
İranda yaşayan digər türklərə qarşı belə 
ayrı-seçkilik siyasətini pisləyir və bunu 
şiddətlə qınayırıq.

Yaşasın azadlıq və ədalət  Məhv ol-
sun orta əsr zehniyyətli İran İslam Res-
publikası

İkili İran–ABŞ vətəndaşlığı daşıyan Siyamək Namazi 2015-ci ildən 
Tehranda həbsdədir. O, bu ölkəyə səfər edərkən həbs olunub.  Məhbus CNN-in 
əməkdaşı Kristian Amanpur ilə telefonla danışarkən Ağ Evin onun vəziyyətinin 
nə qədər ağır olduğunu qiymətləndirməməsindən dərin narahatlığını bildirib.

“Evin”dən Baydenə müraciət

Namazi ABŞ P rezidenti Co Baydenə 
müraciətində “günahsız amerikalıların 
azadlığını siyasətdən üstün tutmağı” və 
onun azadlığa buraxılması üçün səylə-
ri gücləndirməyi xahiş edib. Səsi arabir 
boğulan Namazi deyib ki, mənim bu riski 
nəzərə alıb CNN-ə dünyanın ən qəddar 
həbsxanalarından olan “Evin”dən əlaqə 
yaratmağım özü sizə vəziyyətimin nə qə-
dər ağır olduğunun göstəricisidir.

51 yaşlı Namazi İranda həbsdə yatan 
ikili vətəndaşlığı olan 3 nəfərdən ən stajlı-
sıdır. Digər iki məhbus isə iş adamı Emad 
Sharghi və  yaşlı ekoloq Morad Tah-
bazdır. Hər ikisi 201 -ci ildə həbs edilib. 
BMT Namazinin əsassız olaraq tutuldu-
ğunu bildirib. O, “düşmən” dövlətlə əlaqə 
saxlamaqda günahlandırılır. ABŞ isə İranı 

ölkəyə səfər edən xarici vətəndaşları “gi-
rov” götürməkdə ittiham edir.

Keçən ilin iyununda “The Ne  York 
Times” qəzeti Namazinin rəy yazısı-
nı dərc edib və Baydenin İrandakı ABŞ 
məhbuslarını xilas etmək təklifinin uğur-
suzluqla nəticələndiyini yazıb. Namazi bu 
ilin yanvar ayında  günlük aclıq aksiyası 
keçirib və Baydenə yazdığı açıq məktu-
bunda onları evə gətirmək vədini yerinə 
yetirməyə çağırıb. 

Ağ Ev sözçüsü İranın ABŞ məhbus-
larını həbs etməsini pisləyib və bunun 
qeyri-insani və beynəlxalq normalara 
zidd olduğunu deyib. Sözçü ABŞ-ın 
xaricdə haqsız yerə həbs edilən ABŞ 
vətəndaşlarının azadlığının təmin edil-
məsinə sadiq olduğunu və Namazinin 
ailəsi ilə müntəzəm əlaqə saxladığını 
bildirib.

ABŞ və digər Qərb ölkələri mütəmadi 
olaraq Tehranı ikili vətəndaşları Qərblə 
danışıqlarda siyasi üsul kimi saxlamaq-
da ittiham edirlər. Tehran və Vaşinqton 
arasında olan danışıq qrupları isə bir ilə 
yaxındır ki, toplanmır. İranda davam edən 
iğtişaşlar danışıqlara sarsıdıcı zərbə vu-
rub.

Hüse  RƏHİ A Ə

CƏNUBİ AZƏRBAYCAN

Kanada SEPAH-ı ölkədən çıxarır
Kanadada İran İslam Keşikçiləri 

Ordusuna bağlı olanların ölkədən 
çıxarılması uğrunda hərəkat başlanıb. 
Mühafizəkarlar Partiyasının lideri 
Pyer Pualyevr  “İran İnternational”a 
müsahibəsində bildirib:

–Biz Kanadadan SEPAH-ın çıxarıl-
masını təmin edəcəyik. Biz polis, kəşfiy-
yat və digər təhlükəsizlik qurumlarının 
köməyi ilə SEPAH-la əlaqəli insanları 
müəyyən edərək Kanada torpaqlarından 
deportasiya olunmalarını təmin edəcəyik. 
Biz SEPAH-a hər hansı yardımı cinayət 
hesab edirik. SEPAH agentləri terrorçu-
ları dəstəkləyir və Kanada vətəndaşlarını 
təhdid və təqib edir.

Beləliklə daha bir ölkə SEPAH-ın 
əl-qolunu yığışdırmaq və ondan canını 
qurtarmaq niyyətindədir.

Xatırladaq ki, Kanada bundan əvvəl 
SEPAH-ın komandanı general-mayor 
Hüseyn Salamiyə sanksiya tətbiq edib. 
Bu barədə Kanadanın xarici işlər naziri 

Melani Colinin bəyanatında bildirilib ki, 
SEPAH-ın Qüds qüvvələrinin komandanı 
general İsmayıl Qaani də sanksiyaya mə-
ruz qalıb. Bundan başqa, sanksiya tətbiq 
edilənlər arasında İranın əxlaq polisi və 
onun rəhbəri, eyni zamanda, İranın kəş-
fiyyat naziri ETTELAAT  Seyid İsmayıl 
Xətib və onun rəhbərlik etdiyi qurum da 
var.

Ümumilikdə, sanksiyalar 25 fiziki və  
hüquqi şəxsi əhatə edir.

Rəh a  GƏNCƏLİ

Əfqan qaçqınlar ağır durumda
Tehran rejimi böhrandan çıxış yollarını aramaq, qaçqınların və müxaliflərin 

hakimiyyətlə münasibətlərini tənzimləmək əvəzinə, özünə oxşar rejimlərlə 
əlaqələri möhkəmləndirir. Nəticədə xarici siyasətdə də boşluq yaranır. 

İranın Ukraynaya qarşı siyasəti də 
buna oxşardır, ikili standartlara söykənir. 
Bu da “güclünün yanında olmaq” meylin-
dən irəli gəlir. Əfqanıstana münasibət də 
belədir. Bir tərəfdən, ölkədən sığınacaq 
almış əfqanlar gözümçıxdıya salınır, on-
lar qeyri-insani davranışlarla üzləşir, digər 
tərəfdən, “Taliban”la Səudiyyə Ərəbistanı 
arasındakı nifaq qızışdırılır.

Gələk bir daha əfqan qaçqınlarına 
və bu şəxslərin başlarına açılan əməl-
lərə. Onların günü göy əskiyə bükülüb, 
hara gəldi atılırlar. Çəkilən videolarda və 

sənədlərdə bunlardan ətraflı söz açı-
lır. Çox qəribədir ki, İranda anadan 
olan əfqanlar belə, bu ölkədən rəsmi 
sığınacaq üçün sənəd ala bilmirlər. 
Onlar haqlı olaraq sual verirlər ki, 
məgər bura müsəlman ölkəsi deyil, 
onları niyə bu hüquqdan məhrum 
ediblər? Üstəlik, əfqan qaçqınlar təh-
sil hüququndan da məhrumdurlar.

Bu qadağa bilavasitə aşağılardan 
gəlib yuxarılar tərəfindən müdafiə 
olunur. Məsələn, Elmi Tədqiqat və 
Texnologiya Nazirliyinin beynəlxalq 
tələbə işləri üzrə baş direktoru Cəfər 

Rəzzaqi universitetlərin tədris işləri üzrə 
prorektorlarına yazdığı məktubunda 
əfqanların ali məktəblərə qəbulunu da-
yandırmağa göstəriş verib.

Hazırda minlərlə əfqan İranda zəlil 
halında saxlanılır. Həbslərdə olanların 
sayı kifayət qədərdir. “Taliban” hökuməti-
nin baş prokuroru Şəmsəddin Şəriəti bu 
insanların zorla geri qaytarılması barədə 
müzakirələr aparıb. Məsələnin İrandakı 
maraqlara uyğun həll ediləcəyi gözlənilir.

“Xalq qəzeti”



Ölkəmizdə iqtisadi siyasət məzənnə prosesini tənzimləyir
ABŞ-ın mərkəzi bankı kimi 

fəaliyyət göstərən Federal Ehtiyat 
Sistemi (FED) tərəfindən yayılan 
press-relizdə uçot dərəcəsinin 25 baza 
bəndi qədər artırılması, başqa sözlə, 
4,75-5 faizə qaldırılması bildirilib. 
Xatırladaq ki, son faiz göstəricisi ilə 
bağlı uçot dərəcəsi 2006-ci ildən bəri 
ən yüksək səviyyəyə yüksəlib. Yeri 
gəlmişkən, FED bu qərarını ABŞ-da 
inflyasiya səviyyəsinin gözləniləndən 
daha yüksək olması ilə əlaqələndirib.
Ekspertlər tərəfindən belə bir vəziy-

yətin respublikamızda manatın məzən-
nəsinə edəcəyi təsir barədə fikir söy-
lənilərkən  əvvəlcə diqqət Azərbaycan 
Mərkəzi Bankının AMB  hesabatına 
yönəldilib. Eyni zamanda, cari il fevralın 
1-nə milli valyutanın – manatın dövret-
mə sürətinin 4,02 bənd təşkil etdiyi, hə-
min rəqəmin 2023-cü ilin yanvarın 1-i ilə 
müqayisədə 0,51 bənd, 2022-ci ilin fevra-
lın 1-nə nisbətən isə 0,  bənd az olduğu 
bildirilib. Bu cür şəraitdə manatın dövret-
mə sürətinin aşağı düşməsi isə texniki 
məsələ kimi qiymətləndirilib. 

Mütəxəssislərin fikirlərində, eyni za-
manda, manatın dövretmə sürətinin daha 
çox iqtisadi aktivliklə bağlı olduğu da qeyd 
edilib. Bu məqamın özünü daha çox  ma-
liyyə bazarlarının inkişaf sürətində, turizm 
və kənd təsərrüfatında mövsümi fəallığın 
artıb-azalmasında, həmçinin pul kütləsi-
nin həcmi, istehsal, idxal-ixrac məsələlə-
rində büruzə verdiyi də diqqətə çatdırılıb. 

Onu da deyək ki, hökumət yaranan 
bu cür vəziyyəti daim diqqətdə saxlayır,   
manatın dövretmə sürətinin aşağı düş-
məsinin iqtisadiyyat üçün müsbət amil ol-
madığını nəzərə alaraq müəyyən tədbir-
lərin gerçəkləşdirilməsinə mühüm önəm 
verir. Təbii ki, belə halda devalvasiyanın 
baş verməsi isə real görünmür. 

Xatırladaq ki, 2015-ci ildə neftin qiy-
mətinin düşməsi nəticəsində manatın 
dövretmə sürətinin kəskin azalması və 
bunun devalvasiya ilə nəticələnməsi 
əsas etibarı ilə tədiyə və ticarət balansın-
dakı mənfi saldonun meydana çıxmasın-
dan irəli gəlmişdi.  

Ekspertlərin fikrincə, hazırda Azər-
baycan manatında dövretmənin sürətin-
də  cüzi azalma müşahidə edilir. Azalmanı 
şərtləndirən amil isə daha çox  inflyasiya-
nın artması ilə əlaqədardır. Başqa sözlə, 
inflyasiya yüksəldikcə manatın dövretmə 

sürəti də güclənir. 
Bu məsələ ilə bağlı bildirək ki, Azər-

baycanda 2022-ci ildə orta illik inflyasi-
ya 13,  faiz təşkil edib. Xüsusilə ərzaq 
qiymətləri idxal vasitəsilə daxili ərzaq 
inflyasiyasına ciddi təsir göstərib. Buna 
baxmayaraq, yüksək neft qiymətləri şə-
raitində tədiyə balansının profisitli ol-
ması, valyuta bazarında tarazlıq, qəbul 
edilən makro-fiskal çərçivə parametrləri 
və monetar şərait inflyasiya təzyiqlərini 
nisbətən məhdudlaşdırıb. Antiinflyasi-
ya tədbirlərinin gücləndirilməsi ilə bağlı 
təxirəsalınmaz tədbirlər haqqında Nazir-
lər Kabinetinin 2022-ci il 21 fevral tarixli 
sərəncamına əsasən, müvafiq Tədbirlər 
Planı təsdiqlənib və hesabat ili ərzində 

aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən gö-
rülən tədbirlər inflyasiya prosesinə azal-
dıcı təsir göstərib.

Yeri gəlmişkən, onu da xatırladaq ki, 
ticarət balansı müsbət olan zaman deval-
vasiya təhlükəsi yaranmır. Bu məsələdə 
neftin qiymətinin kəskin çöküşü ehtimalı 
da çox azdır. Beləliklə, bank mütəxəssis-
lərinin bildirdikləri kimi, hazırda ölkədə 
istər strateji valyuta ehtiyatları, Mərkəzi 
Bankın potensial maliyyə imkanları, həm-
çinin ticarət balansında müsbət saldo və 
nəhayət, neftin hazırkı qiymətlərinin möv-
cudluğu devalvasiya ilə üzləşilməyəcəyi 
barədə əminlik yaradır. 

Burada bir məqamı isə xüsusi xa-
tırlatmaq istərdik. Belə ki, cari il dünya 

bazarında neft 14 faizədək ucuzlaşaraq 
2021-ci ildən bəri ən aşağı səviyyəyə 
düşüb. “Brent” markalı neftin qiyməti 

4- 5 dollar barel arasında dəyişməyə 
başlayıb. Bununla belə, artıq “qara qı-
zıl”ın qiymətində ucuzlaşmanın ilin ikinci 
yarısında dayanacağı, qiymət artımının 
yenidən müşahidə olunacağı da proq-
nozlaşdırılıb. 

O da bildirilir ki, neft ötən ilin sonun-
dan bir sıra amillərin təsiri altında təzyiqlə 
üzləşib. Qiymətlərin düşməsi Qərbin 
Rusiyanın neft məhsulları üçün qiymət 
tavanını müəyyənləşdirdikdən sonra 
başlayıb. Neftin qiymətinə ABŞ Mərkəzi 
Bankının faiz artımı da ciddi təsir göstə-
rib. Belə ki, bu bankın monetar siyasəti-

nin sərtləşdirilməsi ABŞ milli valyutasının 
möhkəmlənməsinə və nəticədə neftin 
qiymətinin aşağı düşməsinə gətirib çıxa-
rıb. Təbii ki, bu məsələdə dün.ya bazarla-
rında neftin dollarla satılması da həlledici 
rol oynayıb.  

Neft amilindən asılılığa gəldikdə isə, 
ölkəmizlə bağlı onu deyə bilərik ki, son 
illərdə qeyri-neft sektorunun inkişafı 
diqqətdə saxlanılır. Bu istiqamətdə həya-
ta keçirilən tədbirlər nəticəsində mühüm 
uğurlar əldə edilir. Şübhəsiz ki, alternativ 
enerji potensialının sürətlə gerçəkləşdiril-
məsi də ölkəmizi qlobal maliyyə böhranı 
ilə üzləşmək təhlükəsindən qoruyur. 

aqi   Xalq qəzeti

Azərbaycan “yaşıl” ixracatda tranzit ölkə ola bilər

Son illər  “yaşıl enerji”yə keçid 
kimi xarakterizə olunan qlobal enerji 
siyasəti öz aktuallığını getdikcə artırır. 
Azərbaycanı özünün enerji sahəsində 
fəal tərəfdaşı hesab edən Avropa 
İttifaqı ölkələri yaxın perspektivdə 
mədən yanacağından tədricən “yaşıl 
enerji”yə keçməyi planlaşdırırlar. Bu 
məqsədlə ən müasir texnologiyaların 
tətbiqi ilə mövcud potensial hərəkətə 
gətirilir, alternativ və bərpaolunan 
enerji istehsalı artırılır. 

Yeraltı enerji ehtiyatları ilə zəngin 
olan Azərbaycanın da alternativ və 
bərpaolunan enerji sahəsində potensi-
alı yüksəkdir. Avropa İttifaqı ölkələrinin 
enerji təhlükəsizliyinin təminatında mü-
hüm rol oynayan Xəzər regionu, həm 
də “yaşıl enerji” ehtiyatlarının zəngin-
liyi ilə seçilir. Belə ki, Xəzər dənizinin 
külək enerjisi potensialı 15  qiqavat 
həcmində qiymətləndirilir. Bununla 
yanaşı, ölkəmizin quruda 2  qiqavat 
külək enejisi potensialı mövcuddur. 
Eyni zamanda, Azərbaycanın işğaldan 
azad olunmuş əraziləri də zəngin alter-
nativ və bərpaolunan enerji ehtiyatları-
na malikdir. Təsadüfi deyil ki, Prezident 
İlham Əliyev düşməndən geri alınan 
torpaqlarımızda 10 min kvadratkilo-
metr ərazini “yaşıl enerji” zonası elan 
edib. Bütövlükdə isə, Azərbaycanda 
200 qiqavat həcmində  alternativ və 
bərpaolunan enerji potensialı mövcud-
dur. Bu da ölkəmizin dünyanın prioritet 
elan etdiyi “yaşıl keçid” platformasının 
fəal iştirakçısına çevrilməsinə imkan 
yaradır. 

Artıq Azərbaycanda alternativ və 
bərpaolunan enerji sahəsində mühüm 
layihələr həyata keçirilir. Elə “Azərbay-

can 2030”: sosial-iqtisadi inkişafa dair 
Milli Prioritetlər”də də ölkəmizdə “yaşıl 
enerji” istehsalının genişləndirilməsi 
məsələsi əhəmiyyətli yer alıb. Belə ki, 
Azərbaycanın ümumi enerji istehsalı 
gücündə bərpaolunan enerjinin payını 
2025-ci ildə 24 faizə, 2030-cu ildə isə 
30 faizə çatdırılması nəzərdə tutulur. 

Azərbaycanın “yaşıl enerji” poten-
sialı, ölkədə yaradılmış əlverişli biznes 
mühiti xarici investorların da bu sahəyə 
marağını getdikcə artırır. Təkcə onu 
qeyd etmək kifayətdir ki, hazırda Səu-
diyyə Ərəbistanı Krallığının “AC A 
Po er” şirkəti tərəfindən 240 MVt gü-
cündə “Xızı-Abşeron” Külək-Elektrik 
Stansiyasının tikintisi sürətlə davam 
etdirilir. Bundan əlavə, Birləşmiş Ərəb 
Əmirliklərinin “Masdar” şirkəti “Qa-
radağ” Günəş Elektrik Stansiyasının 
tikintisinə başlayıb. Bu stansiyaların 
işə düşməsi nəticəsində ildə təxminən, 

1,4 milyard kilovat-saat elektrik ener-
jisinin istehsalı ilə yanaşı, 300 milyon 
kubmetrdən çox təbii qaza qənaət 
ediləcək. Eyni zamanda, 00 min tona 
yaxın karbon qazı tullantısının atmos-
ferə atılmasının qarşısı alınacaq. 

Məlum olduğu kimi, Avropa İtti-
faqı ölkələri yaxın gələcəkdə karbon 
yanacaq növlərini “yaşıl enerji” ilə 
əvəz etməyi planlaşdırırlar. Qeyd et-
diyimiz kimi, bu sahədə zəngin po-
tensiala malik ölkələrdən biri də Azər-
baycandır. Demək, ölkəmiz “yaşıl” 
potensialını hərəkətə gətirmək üçün 
müasir stansiyaların inşası ilə yana-
şı, ixrac  infrastrukturunun yaradılması 
sahəsində də zəruri tədbirlər həyata 
keçirməlidir. Artıq bu sahədə lazımi 
hüquqi baza yaradılır, müvafiq anlaşma 
sənədləri imzalanır. Elə Azərbaycanın 
“yaşıl enerji” potensialının Avropa üçün 
yeni imkanlar açacağını bildirən Prezi-
dent İlham Əliyev də son illər keçirilən 
bir sıra yerli və beynəlxalq səviyyəli 
tədbirlərdə bu vacib məsələyə dəfələr-
lə münasibət bildirib, ölkəmizin mövcud 
imkanlarından bəhs edib. Ötən ilin de-
kabr ayında Buxarestdə Gürcüstandan 
Rumıniyaya qədər uzanacaq 4 qiqavat 
gücündə sualtı kabelin inşası ilə bağ-
lı əldə olunmuş  razılaşma bu sahədə 
atılmış ilkin addım kimi diqqət çəkir. 
Hazırda layihə texniki-iqtisadi əsas-
landırma mərhələsindədir. Layihənin 
maliyyələşdirilməsində isə Avropanın 
aparıcı maliyyə institutlarının yaxından 
iştirakına ümidlər böyükdür. 

Yeri gəlmişkən, beynəlxalq enerji 
və nəqliyyat dəhlizlərinin keçdiyi Azər-
baycanın, həm də gələcəkdə “yaşıl 
enerji” ixracı üçün tranzit ölkəyə çev-
rilməsi imkanı olduqca yüksəkdir. Bu 
baxımdan Xəzərin o tayında yerləşən 
Türkmənistanın alternativ və bərpao-
lunan enerji ehtiyatlarının nəqli üçün 
ölkəmizin ərazisi ən etibarlı marşrut 
hesab oluna bilər. Ekspertlər hesab 
edirlər ki, əhalisi  milyondan bir qədər 
çox olan Türkmənistan ərazisinin 0 
faizinin səhralıq və çöllüklərdən ibarət 
olması buranı günəş panellərinin qu-
raşdırılması üçün ideal bir məkana 
çevirir. Belə ki, bu ölkənin “yaşıl” ehti-
yatlarını Xəzər dənizinin dibi ilə sualtı 
kabel çəkilməklə Avropaya nəql etmək 
olar. 

Göründüyü kimi, bu gün uğurlu 
enerji siyasəti həyata keçirən Azərbay-
can Avropanın enerji bazarında əsas 
təchizatçı kimi tanınır. Ötən müddətdə 
əldə olunan yüksək təcrübə ölkəmizin 
yaxın gələcəkdə “yaşıl enerji” sahəsin-
də də əsas tərəfdaşa çevrilməsinə im-
kan yaradacaq. 

ir a r   
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l a    
e t ra r alar  ərkəzinin 

rə əri
2022-ci ilin yekunlarına görə, beş 

Xəzəryanı ölkənin arasında alternativ 
və bərpaolunan enerji istehsalı sahə-
sində ən yaxşı nəticə Rusiya Federa-
siyasına məxsusdur. Belə ki, ötən il bu 
ölkədə küləkdən və günəş panellərin-
dən 5,4 milyard kilovat-saat elektrik 
enerjisi hasil edilib. Qazaxıstanda bu 
göstərici 5,1 milyard kilovat-saat təşkil 
edib. “Yaşıl enerji” istehsalında üçüncü 
olan İrandan sonrakı yeri tutan Azər-
baycanda isə 3 ildir ki, 150 milyon ki-
lovat-saat təmiz enerji istehsal olunur.  

Bu sahədə sonuncu yerdə qərar-
laşan Türkmənistanın “yaşıl keçidə” 
qoşulması, Xəzər dənizinin dibi ilə 
sualtı kabelin çəkilməsi Azərbaycan 
üçün çox faydalı olardı. Aşqabad “ya-
şıl enerji”sini Avropaya satmaq ideya-
sından uzaq olsa belə, Xəzərin sağ və 
sol sahillərini birləşdirən elektrik nəqli 
infrastrukturu yaradılsa, bizim elektriki 
qazdan almağa ehtiyacımız qalmazdı. 
Türkmənistan hətta “yaşıl enerji” ol-
masa da, qazı elektrikə çevirib Azər-
baycana sata bilərdi. Bunun özü də 
Azərbaycanın ekologiyasının yaxşı-
laşdırılması, karbon izinin itirilməsi ilə 
bağlı atılan böyük addım olardı.

Məlum olduğu kimi, Xəzərin o tayı 
dünya bazarından təcrid olunmuş bir 
bölgədir. Türkmənistanın o qədər qazı 
var ki, digər işlərə elə də ehtiyacı yox-
dur. Amma buna ehtiyacı olan Özbə-
kistan istər Yaponiya, istər Cənubi Ko-
reya, istərsə də Çin və Avropa, onların 
maliyyə qurumları ilə bu istiqamətdə 

addımlar atır. Çünki bunlar ehtiyacdan 
doğan addımlardır. Amma qaz ehtiyat-
ları trilyonlarla kubmetr olan Türkmə-
nistan, özünün açıqladığı rəqəmlərə 
görə, 201 -cı ildən bəri “mavi yana-
caq” ixracını artıra bilmir. Qazın elekt-
rikə çevrilməsi onlara alternativ enerji-
dən üç dəfə ucuz başa gəlir. Alternativ 
enerjiyə ehtiyac duymaması, Qərbdəki 
potensial tərəfdaşları ilə əlaqələrinin 
zəifliyi, 2050-ci ilə qədər karbon izinin 
sıfıra endirilməsi ilə bağlı Paris sazi-
şinə qoşulmaması kimi məsələlər isə 
Türkmənistanın enerji keçidindəki si-
yasətini ləngidir. 

Qeyd olunduğu kimi, 2030-cu ilə 
qədər “yaşıl enerji”nin ümumi elekt-
rik balansında payının artırılmasını 
hədəfləyən Azərbaycan günəş və 
küləyin hesabına ənənəvi enerjinin 
payını 30 faiz azaltmaq istəyir. Amma 
Türkmənistan hökumətinin məhz bu 
sahəni hədəfləyib irəli getməsi ilə 
bağlı hansısa açıqlamasını, planla-
rını, hələ ki, görməmişik. Əgər Türk-
mənistan alternativ və bərpaolunan 
enerji potensialını hərəkətə gətirməyə 
başlasa, “yaşıl enerji”nin Avropaya 
çatdırılması üçün Xəzər dənizinin dibi 
ilə sualtı kabel xəttinin çəkilməsi çox 
unikal bir iş olardı. 

Ekspert rəyi

qar   
illi ə li in eputat    
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ABŞ-da illik  faiz inflyasiya dərə-

cəsi qeydə alınıb. İnflyasiyanın əvvəlki 
ilə nisbətən səngiməsi müşahidə olun-
sa da, bu, Federal Ehtiyat Sisteminin 
hədəflədiyi 2 faizlik intervaldan hələ də 
xeyli uzaqdır. Bununla yanaşı, adıçə-
kilən təşkilatın ardıcıl dərəcə artımları 
kredit bazarına və eləcə də bank sek-
toruna neqativ təsir göstərməkdədir. 
Amma həmin sistem istehlak qiymət-
ləri sabitləşənədək hazırkı siyasətini 
davam etdirmək niyyətindədir. 

Son artımla ABŞ-da borclanma fai-
zinin yenidən yüksələcəyi gözlənilir və 
bütövlükdə son bir ildə Birləşmış Ştat-
larda kredit faizlərində kəskin artımlar 
müşahidə olunur. Belə ki, bu dövrdə 
avtomobil kreditləri üzrə faizlər 3,  
faizdən ,4  faizə, kredit kartları üzrə 
illik faiz dərəcəsi APR  1  faizdən 20 
faizə, tələbə kreditləri isə 3, 3 faizdən 
4,  faizədək yüksəlib. 

Göründüyü kimi, istehlak bazarında 
sabitliyə nail olmağı hədəfləyən Fede-
ral Ehtiyat Sisteminin uçot dərəcəsi ilə 
bağlı qərarları ölkənin maliyyə sektoru 
üçün hiss edilən çətinliklər yaradıb. 
Nəticədə ABŞ üçün heç də xarakterik 
olmayan yüksək faizlər fonunda bank 
sektorunda da volatillik artır. Bu, gələ-
cəkdə sektorda toksit aktivlərin həcmi-
nin artmasına gətirib çıxara bilər.

Dolların qlobal bazarlarda möh-
kəmlənməsi regional valyutalara ən azı 
psixoloji təsir edir. Azərbaycan Mərkəzi 
Bankının ilin əvvəlində təşkil etdiyi hər-
raclarda dollara tələb aşağı idisə, artıq 
xarici valyuta alıcılarının sayı artmaq-
dadır. Aydındır ki, manatın məzənnə-
sinə təsir göstərən əsas iqtisadi amil-
lər ölkəyə daxil olan valyutanın həcmi, 
eyni zamanda, Dövlət Neft Fondu 
tərəfindən hərraca çıxarılan valyuta-
nın məbləğidir. Valyutaya olan tələbin 
əhəmiyyətli hissəsi Dövlət Neft Fondu 
tərəfindən ödənilir. Bu baxımdan Neft 
Fondunun hərraca çıxardığı vəsaitlərin 
həcmi dollara olan tələbin ödənilməsin-
də çox önəmlidir.

Xatırladaq ki, Azərbaycanda hələ 
də üzən məzənnə rejiminə keçilməyib. 
Mərkəzi Bank prosesə birbaşa inter-
vensiya etmək imkanlarını qoruyub 
saxlayır. Ona görə də növbəti aylarda  
manatın məzənnəsinin necə dəyişməsi 
birbaşa Azərbaycan Mərkəzi Bankının 
mövqeyindən asılı olacaq.Fevralda BTC kəməri ilə  

4,6 milyon tondan çox neft daşınıb
Dövlət Statistika Komitəsinin 
məlumatına görə, keçən ay 
Azərbaycandakı magistral neft 
kəmərləri ilə 6 milyon 48,1 min ton 
neft nəql olunub.

Nəqletmənin ,5 faizi Bakı–Tbi-
lisi–Ceyhan BTC  əsas ixrac neft 
boru kəməri ilə həyata keçirilib. Bü-
tövlükdə isə, cari ilin yanvar-fevral 
ayları ərzində bu kəmərlə 4 milyon 
2 ,  min ton neft nəql edilib.

Hesabat dövründə BTC ilə 2 ,  
min ton tranzit nefti də ötürülüb.

Xalq qəzeti
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Aqrar sektorda artım 
3 faizdən çox olub
Bu ilin yanvar-fevral aylarında 

Azərbaycanda 895,6 milyon manat 
dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulları 
istehsal edilib. Dövlət Statistika Komitəsi 
xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə 
müqayisədə 3,3 faiz çoxdur.

Məlumatda, həmçinin bildirilir ki, 
son bir ildə ölkədə istehsal edilmiş bit-
kiçilik məhsullarının dəyəri 1,  faiz ar-
taraq 4 ,4 milyon manat, heyvandarlıq 
məhsullarının dəyəri isə 3,4 faiz arta-
raq 4 ,2 milyon manat təşkil edib.

Martın 1-nə qədər Azərbaycanın 
əksər rayonlarında yazlıq bitkilərin əki-
ninə başlanılıb. 54,  min hektar sahə-
də yazlıq bitkilər, o cümlədən ,  min 
hektar sahədə dənli və dənli paxlalı bit-
kilər qarğıdalı daxil olmaqla , 14,  min 
hektar sahədə kartof, 11,1 min hektar 
sahədə tərəvəz, 1 ,  min hektar sahə-
də yemlik bitkilər, 0,3 min hektar sahə-
də texniki bitkilər əkilib. Təsərrüfatlarda 
yanvar-fevral aylarında 3 ,5 min ton və 
yaxud keçən ilin müvafiq dövrünə nis-
bətən 0,  faiz çox tərəvəz məhsulları 
istehsal edilib.

Yanvar-fevral aylarında quş əti də 
daxil olmaqla diri çəkidə 0,4 min ton 
ət, 322,3 min ton süd, 355,  milyon 
ədəd yumurta istehsal olunub.

Xalq qəzeti

Sığorta bazarında 
canlanma 

e ral a ı da Azər a ca  sı rta 
azarı üzrə ı ı ları  həc i 4 faiz ar-

taraq  il   i  a ata atı .

Bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Ban-
kından bildirilib. Qeyd edilib ki, bu dövrdə 
sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri 
ödənişlərin həcmi isə ötən ilin eyni döv-
rünə nisbətən 1 faiz artaraq 0 milyon 
514 min manata bərabər olub.

Ödənişlərin yığımlara nisbətən kəs-
kin artması sığorta bazarının zərərliliyini 
artırıb. Belə ki, ötən il toplanmış hər 100 
manat sığorta haqqının 21,  manatı ödə-
nişə yönəldilibsə, cari ilin fevral ayında 
bu rəqəm 32 manat təşkil edib.

Xalq qəzeti
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Afinada tarix yazmış 
azərbaycanlı hakim

Olimpiyaqabağı il olan 2023-cü ilin start ayları hiss edilmədən finişə 
çatmışdır. Paris Olimpiadası – 2024-ə lisenziya xarakterli yarışlarla 
zəngin olan belə bir mühüm ildə Azərbaycanda boksun inkişafında, 

təbliğində və uğurlarında böyük xidmətləri olmuş görkəmli mütəxəssis, 
2012-ci ildə 64 yaşında qəfil ölümlə üzləşib, məşhurluğunun getdikcə 
artdığı bir vaxtda həyatla vidalaşmış beynəlxalq dərəcəli hakim Niftalı 
Quliyev də çox olimpiya həyəcanı və sevinci yaşamışdı.

Azərbaycan boks məktəbinin ən 
layiqli yetirmələrindən biri kimi tanın-
mış Niftalı müəllim əsl idman adamı 
idi, beynəlxalq idman dairələrində 
yaxşı nüfuz qazanmışdı. Xüsusən 
də rinqdə yüksək səviyyəli hakimliyi 
ilə bu ağır, böyük cəsarət və mərdlik 
tələb edən idman növünün pərəstiş-
karları və mütəxəssislərinin diqqətini 
özünə cəlb etməyi bacarmışdı. 

İdmanda yoluna Sumqayıtda baş-
layan N. Quliyevin hakimliyinin zirvəsi 
2004-cü ildə Afinada keçirilmiş XXVlll 
Yay Olimpiya Oyunları oldu. Həmin il 
həmvətənimizə hər hansı bir başqa 
ölkədə, şəhərdə yox, müasir Olimpiya 
oyunlarının vətəni Yunanıstanın baş 
şəhərində Olimpiadanın boks yarış-
larında hakimlik etmək kimi yüksək 
etimad göstərilmişdi. Bununla da o, 
olimpiya rinqində görüşləri idarə edən 
ilk təmsilçimiz olub, tarix yazdı. Olim-
piya oyunlarının boks yarışlarında ilk 
azərbaycanlı hakim olmaq böyük xoş-
bəxtlik idi  

Afinadan Bakıya Olimpiadanın ən 
yaxşı hakimlərindən biri kimi qayı-
dan Niftalı müəllim, üstəlik də, uzaq 
ölkədə ikiqat sevinc hissi keçirmişdi. 
Onun iki həmyerlisi Ağası Məmmədov 
və Fuad Aslanov Olimpiadanın bü-
rünc mükafatçıları olmuşdular. Buna 
qədər ölkəmizin dəri əlcək ustaları 
 Olimpiya oyunlarında yalnız bir bü-
rünc  medal qazana bilmişdilər. Avst-
raliyanın  Sidney şəhərində keçirilmiş 
Olimpiada – 2000-də Vüqar Ələk-
bərov  fərqlənmişdi. İndi isə Azərbay-
can birdən-birə iki  medala və olimpiya 
rinqində hakim rolunda ilk nümayən-
dəmizin uğuruna sevinmişdi.

Olimpiadadan bir il sonra azərbay-
canlı hakimin Çin Xalq Respublikası-
nın paytaxtı Pekində keçirilən dünya 
çempionatı görüşlərini idarə etmiş 4 
nəfər arasında ən yaxşı hakim seçil-
məsi isə onun yüksək peşəkarlığının 
Beynəlxalq Boks Federasiyasında 
yekdilliklə etirafı idi. Sonralar neçə-

neçə mötəbər turnirdə, Avropa çempi-
onatında da dəqiq hakimliyinə, obyek-
tivliyinə heç bir şübhə yeri qoymadı.

Artıq 11 ildir ki, əbədiyyətə qovuş-
muş Niftalı Quliyev həyatı Azərbaycan 
çempionu, SSRİ idman ustası, res-
publikamızın Əməkdar bədən tərbiyə-
si və idman xadimi, Fəxri bədən tər-
biyəsi və idman işçisi, pedaqoji elmlər 
namizədi kimi tərk etmişdir.

Unudulmaz hakimimiz haqqında 
yazıya həmkarım Ceyran Fikrətqızı-
nın 200 -ci ildə “Şuşa” nəşriyyatında 
çap olunmuş və N. Quliyevin 0 illiyinə 
həsr edilmiş “Mənalı ömrün akkord-
ları” kitabından bir məqamı da əlavə 
etmək yerinə düşər. Geniş həcmli ki-
tabda dünya boksunda ən hörmətli 
mütəxəssislərdən biri, uzun illər ərzin-
də Azərbaycan Boks Federasiyasına 
rəhbərlik etmiş, Milli Olimpiya Komitə-
sinin baş katibi kimi də çox səmərəli 
fəaliyyət göstərmiş akademik Ağacan 
Abiyevin qələmindən çıxmış qeydlər-
də belə bir fikir də ifadə olunub: “O, 
həm alim, həm məşqçi, həm də bey-
nəlxalq dərəcəli hakim kimi özünü 
doğrultmuşdur”. 

P . S .  Deyəsən, 2005-ci, bəlkə də 
200 -cı il idi. Azərbaycan İdman Jur-
nalistləri Assosiasiyası ənənə üzrə 
respublikamızda ilin ən yaxşı idman-
çılarını, mütəxəssislərini, jurnalistlərini 
“Avropa” hotelinə – qaliblərin mükafat-
landırılması mərasiminə dəvət etmiş-
di. Tədbirdə assosiasiyanın prezidenti 
Eldar İsmayılov N. Quliyevin ilin ən 
yaxşı hakimi seçildiyini elan etdikdə 
iştirakçılar onun növbəti uğuruna öz 
uğurları kimi sevinib alqışlarını əsir-
gəmədilər. 

Onda hamımız bir daha əmin ol-
duq ki, Niftalı Quliyevin idman ictima-
iyyətimiz arasında hörməti, həqiqətən, 
çox böyükdür.

Ruhu şad olsun

O q t a y  B A Y R A M O V ,    
Ə ə dar r alist

Prezident Emmanuel Makron çoxdandır iri kapital sahiblərinə söz verib ki, 
ölkədə hakimiyyətə gələn kimi təqaüd yaşını artıracaq. Dövlət başçısı iqtidarda 
olduğu birinci dönəmdə bu qeyri-populyar addımı “uğurla” həyata keçirib. 
Prezident ikinci dönəmdə də bu “missiya”nı davam etdirmək əzmindədir. 

Dövlət başçısı son vaxtlar çıxışların-
da tez-tez qeyd edir ki, ölkədə pensiya 
yaşını  iki il artırmaqla, yəni 2-dən 4-ə 
qaldırmaqla büdcədə böyük vəsaitə qə-
naət etmək olar. Onun əsas arqumenti 
budur ki, Qərbi Avropa dövlətləri arasın-
da ən aşağı pensiya yaşı Fransadadır və 
bu “səhvi” mütləq “düzəltmək” lazımdır.

Guya Fransa sosial xərclərlə bağ-
lı özünün “yükü”nü azaltmaqla məm-
ləkətin  makroiqtisadi vəziyyəti dərhal 

 yaxşılaşacaq, nəticədə “Xoruzlar  ölkəsi” 
dünyada sayılıb-seçilən bir dövlətə çev-
riləcək. Makron açıq-aşkar bildirir ki, 
Fransa vətəndaşı cəmi iki il təqaüdə gec 
çıxsa, bütün dünya Fransanın qüdrəti 
qarşısında baş əyəcək.    

Dövlət başçısının bu niyyəti Fransa 
ictimaiyyətinin, eləcə də bu ölkənin aparı-
cı həmkarlar təşkilatlarının kəskin etirazı 
və təpkisi ilə qarşılanıb. Əslində, bu, göz-
lənilən idi. Hər kəs başa düşür ki, pensiya 
islahatları yüz minlərlə sadə vətəndaşın 
sosial hüquqlarını pozmaq hesabına ölkə 
büdcəsini doldurmağa yönəldilib. Həmin 
vəsait isə son nəticədə onun iri burjua-
ziyanın daim artan iştahına yem olacaq. 

Fransa vətəndaşları Makronun bəd 
niyyətindən xəbər tutan andan, yəni hələ 
ötən ilin sonundan prezidentin pensiya 
siyasətinə qarşı kütləvi etiraz aksiyaları-
na başlayıblar. İri həmkarlar təşkilatları-
nın dəstəklədiyi bu dinc aksiyalar ölkənin 
böyük şəhərlərini əhatə edib. Hər dəfə 
bu aksiyalarda yüz minlərlə sakin iştirak 
edir. Etirazçıların sayı artır ki, azalmır.  

Etiraz aksiyalarına çıxanlar hesab 
edirlər ki, hökumət əhalinin real gəlirlərini 
azaltmaq əvəzinə, korrupsiyanın qarşısı-
nı almalı, bütün sahələrdə izafi xərcləri, 
xüsusilə hərbi xərcləri azaltmalıdır. Bəzi 
mənbələr qeyd edirlər ki, Yelisey sara-
yının hazırkı sahibi “lüzumsuz təntənəli 
məclislər” təşkil etməklə, hətta, “Günəş 
kralı” XIV Lüdoviki geridə qoyub.   

Fransa mediası, həmçinin qeyd edir 
ki, Makron iqtidarı dünyanın müxtəlif 
ölkələrində, o cümlədən Suriya, Liviya, 
Yəmən  və başqa dövlətlərdə cəlb olun-
duğu hibrid, “proksi” müharibələrdə işti-
rakına son qoymalı, ölkənin maliyyə və-
saitlərini münaqişə bölgələrinə “sel kimi” 
axıtmamalıdır. Bu, o deməkdir Makron 
Fransanın super güc olduğu ilə bağlı id-
dialarından əl çəkməlidir. Prezidentin isə 
hələlik belə bir planı yoxdur. 

Yelisey sarayının rəhbəri onu da yax-
şı başa düşür ki, təşəbbüsündə bulundu-
ğu qeyri-populyar pensiya islahatları he-
sabına ölkəsinin gündən-günə pisləşən 
makroiqtisadi vəziyyətini düzəltmək gü-
cündə deyil. Lakin Makron “oyun qayda-
ları”nı yaxşı bilir. Bilir ki, onu hakimiyyətə 
gətirən “dərin dövlət”in tələblərini yerinə 
yetirməyə bilməz. Fransa xalqının başı-
nı tovlamaq olar, amma “dünyanı idarə 
edənlər” belə zarafatları sevmirlər. 

Fransa Prezidenti xalqın bu və başqa 
haqlı irad və tələblərinə heç cür məntiqi 

cavab tapa bilmədiyi üçün məkrli yollar 
axtarmağa başlayıb. Məlumdur ki, pen-
siya islahatları ilə bağlı qanun layihəsi 
əvvəlcə Fransa parlamentinin aşağı pa-
latası – Milli Assambleyada müzakirə 
olunmalıdır. Burada isə iqtidar səs çox-
luğuna malik deyil və ciddi müzakirələrin 
onun üçün başağrısına çevriləcəyi istisna 
edilmir. 

Makron belə bir çətin məqamda “fənd 
işlədib” fövqəladə hallarda ona verilən sə-

lahiyyətlərdən və qanunvericilikdəki boş-
luqlardan istifadə edərək bir müddət əvvəl 
qanun layihəsinin parlamentdə müzakirə-
sinin başa çatmasını gözləmədən təsdiq 
edib. Bununla da, prezident yanan alovun 
üzərinə sanki benzin töküb. İndi təkcə 
ölkə ictimaiyyəti deyil, Fransa parlamenti 
də dövlət başçısından narazı qalıb. 

Prezidentin haqqında söz açdığımız 
addımından sonra əhali yenidən küçələrə 
axışıb. Ötən həftənin cümə axşamı etiraz 
aksiyalarında yarım milyona yaxın insan 

iştirak edib. Təkcə Parisdə 120 min adam 
dövlətin pensiya siyasətinə kəskin etira-
zını bildirib. Aksiya iştirakçıları şəhərin 
mərkəzi küçələrində mağazaların vitrin-
lərini sındırıb, maşınları yandırıblar. Polis 
etirazçıları dağıtmaq üçün gözyaşardıcı 
qazdan istifadə etməli olub. 

Fransa Daxili İşlər Nazirliyinin məlu-
matına görə, cümə axşamı keçirilən ak-
siyalarda ölkə üzrə 4 5 insan saxlanılıb, 
441 polis isə xəsarət alıb. Ölkənin böyük 
şəhərlərindən biri olan Bordoda etirazçı-
lar, hətta, yerli bələdiyyə binasına hücum 
edərək ona od vurublar. Lakin təhlüklə-
sizlik xidməti orqanları yanğının geniş-
lənməsinin qarşısını ala biliblər. 

Cümə günü Böyük Britaniyanın Kralı 
III Karl Fransaya rəsmi səfər etməli idi. 
Parislilər hörmətli qonağın qarşısında 
Makronu gözdən salmaq məqsədilə hə-
min gün etiraz aksiyası keçirəcəkləri ilə 
hədələyiblər. Fransa prezidenti məcbur 
olaraq Böyük Britaniya Kralına zəng edib 
səfəri təxirə salmasını xahiş edib. Kral 
lütfkarcasına səfərini yayın əvvəllərinə 
kimi ertələyib. 

İki gün əvvəl isə Makron ölkədə pen-
siya islahatları ilə bağlı populyar televizi-
ya kanallarının birinə müsahibə verib və 
özünün “daşdan keçən” arqumentlərini 
bir daha səsləndirib. Bu zaman gözlənil-
məz bir məqam üzə çıxıb. Müsahibə za-
manı prezidentin hardansa yadına düşüb 
ki, pensiyaya çıxmaq ümidlərini gözlərin-
də qoyduğu on minlərlə sadə insan onun 
bahalı qol saatına baxıb bundan pəjmür-
də ola bilərlər.  

Makron canlı yayımdaca əllərini sto-
lun altına salaraq qol saatını tələsik çıxa-
rıb və yenidən əllərini şəstlə stolun üzə-
rinə qoyanda hamı görüb ki, prezidentin 
qolunda artıq saatı yoxdur. Tamaşaçılar 
əvvəlcə buna təəccüb ediblər, sonra 

başa düşüblər ki, dövlət başçısı bu dəfə 
artıq fokusçu kimi sanki gözbağlayıcı ro-
lunda çıxış edir. 

Məsələ böyüyüb, sosial şəbəkələr 
buna geniş mənfi reaksiya verib Makro-
nun onsuz da aşağı olan reytinqi bir anın 
içində daha da enib. Milli Assambleyanın 
solçu “Qalib  Fransa partiyası”ndan olan 
deputatı Klemans Quett bu fokusa görə 
dövlət  başçısını riyakarlarda günahlan-
dırıb. Xanım siyasətçi deyib ki, “Zənginlə-
rin prezidenti”nin Makron nəzərdə tutu-
lur  ləqəbi həqiqətən əyani şəkildə özünü 
doğruldub”.  

Bu arada sosial şəbəkələrdə prezi-
dentin əhalidən gizlətməyə çalışdığı qol 
saatının  min dollar olduğu barədə mə-
lumatlar yayılıb. Lakin Yelisey sarayında 
bunu təkzib etməyə çalışıblar. Onların 
sözlərinə görə, bu markadan olan saatla-
rı hazırda 2400 avroya almaq mümkün-
dür. İqtidar rəsmisi onu da bildirib ki, pre-
zident artıq  aydır ki, bu qol saatını taxır. 
Düz deyirlər, səhv deyirlər, özləri, bir da 
allahları bilər. 

Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Xarici 
İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan 
Hacızadə Fransada etiraz aksiyaları ilə 
bağlı yerli mətbuatın sualını  cavablan-
dırarkən qeyd edib ki, Makronun qərarı 
ilə əlaqədar əhalinin etirazlarına qarşı 
hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaş-
ları tərəfindən Fransada həddindən artıq 

və qeyri-proporsional güc tətbiq edilir, 
bəzi hallarda etirazçılara qarşı qeyri-in-
sani davranışlara yol verilir. XİN rəsmisi 
Fransa hökumətini ölkədə fikir və sərbəst 
toplaşma azadlığı, dinc etiraz hüququ 
kimi konstitusion hüquqlara hörmət et-
məyə çağırıb. Yeri gəlmişkən, Fransada 
etirazçılara qarşı hüquq-mühafizə orqan-
ları tərəfindən geniş şəkildə güc tətbiq 
olunması Avropa Şurası, “Amnesty In-
ternational” və bir çox digər beynəlxalq 
insan hüquqları təşkilatları tərəfindən də 
pislənilib.

Sonda Makrona xalqımızın bir 
zərb-məsəlini xatırlatmaq istəyirik: 
“Başqasının gözündə tük axtaranlar, 
nədənsə öz gözlərindəki tiri görmürlər”. 
Görmək lazımdır, hörmətli Fransa prezi-
denti. Başqa dövlətləri insan hüquqlarını 
pozmaqda suçlamaq əvəzinə, lütfən öz 
ölkənizdə insanların təməl hüquqlarına 
hörmət edin

ə ai    
Xalq qəzeti  

Tarixin və xatirələrin əbədi sakini haqqında kitab
“Pərvanə ömrü” Azərbaycan ictimaiyyətinin istedadlı 

təhsil təşkilatçısı kimi tanıdığı Nazim Əkbərovun 
trilogiyasının birinci kitabıdır. Nəfis tərtibatla çap olunmuş 
kitab XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində yaşamış məşhur 
sahibkar, mesenat  Hacı Zeynalabdin Tağıyevdən və onu 
əhatə edən mühitdən,  yaxın ətrafından bəhs edir. 

Maraqla oxunan əsərin 
qəhrəmanı bütün həyatını 
təkcə mənsub olduğu xalqın 
deyil, millətindən, dinindən, 
irqindən asılı olmayaraq hər 
bir insan oğlunun rifahına, 
qurtuluşuna, səadətinə həsr 
etmişdir. Bu amalı yolun-
da çox böyük fədakarlıqlara 
qatlaşmış, klassik ifadə ilə 
desək, özünü oda-közə vur-
muşdur. Buradan da  roma-
nın adı üzə çıxır – Pərvanə 
ömrü. 

Romanda tarixi şəxsiy-
yət olan Hacı Zeynalabdi-
nin, onun müasirlərinin xalq, 
vətən eşqini pərvanənin 
şama olan eşqi kimi dəyər-
ləndirməyə çalışan müəllif 
bu eşqi bütün ömrü boyu da-

şıyan fədakar bir qəhrəman 
obrazı yaradıb. Əsərdə onun 
və məsləkdaşlarının keçdiyi 
yolun nə qədər çətin olduğu-
nu göstərən müəllif xələflər-
lə sələflərin arasında əlaqə 
qurmağa cəhd edir, bütün 
bunların isə oda yanmadan 
mümkün olmadığını göstər-
mək istəyir.  

Maraq doğuran başqa 
bir fakt isə budur ki, roman-
da millətinin inkişafı yolunda 
bütün çətinlikləri dəf etməyə 
çalışan, saysız-hesabsız 
basqılar önündə müqəddəs 
ideallarından bir an belə ya-
yınmayan Hacı Zeynalabdin 
yalnız böyük sərvət sahibi 
kimi deyil, daha çox maa-
rifpərvər və xeyriyyəçi şəxsiy-

yət kimi təqdim olunur. Buna 
görə də  “el atası” kimi möh-
təşəm bir titula sahib olan 
Hacı hələ sağlığında xalqın 
yaddaş tarixinə həkk olun-
muşdur. Bakıda ilk teatr bi-
nasının tikintisi, at-dəmir yo-
lunun konka  işə salınması, 
şəhərin mərkəzində Ticarət 
evi - Tağıyev pasajı fəaliyyəti, 
Bakıya içməli suyun çəkilmə-
si layihəsinin hazırlanması və 
həyata keçirilməsi kimi savab 
işlər Hacı Zeynalabdinin xe-
yirxah əməllərinin az bir his-
səsidir. 

Bu mövzuda birinci ki-
tabını nəşr etdirən müəllif 
trilogiyasında bu kimi amil-
lərə diqqət çəkməyi planlaş-
dırır. Altı cildlik tarixi roman 
haqqında  “Həcmi çox böyük-
dür, kimdir bu qədər böyük 
həcmdə kitabı oxuyan? – su-
alına da obrazlı cavab verir: 
vaxtı ilə Hacıya özünü  həlak 
eləmə, nəyinə lazımdır?- kimi 
sualları ünvanlayanlar çox ol-

muşdu. Amma  Hacı Zeyna-
labdin Tağıyev bu cür sözlər 
önündə ilişib qalsaydı, pər-
vanə olardımı? Ona görə də 
onun həyatını, keçdiyi yolları 
tanıtmaq üçün cild-cild ro-
manlar kifayət deyil, on min-
lərlə kitab yazılsa belə, yenə 
azdır. 

Biz də öz növbəmizdə bu 
müqəddəs və xeyirxah işində 
müəllifə uğurlar arzu edirik.

Na iq ƏH Ə O ,   
“Xalq qəzeti”

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

“ASCO”nun tabeliyindəki idarələrə tələb olunan yaylı 
döşəklərin satın alınması məqsədilə 

MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 

şəxslər .asco.az səhifəsinə daxil ol-
maqla elanlar bölməsindən əlavə sənəd-
ləri və ətraflı məlumat əldə edə bilər-
lər. Müraciət üçün son müddət  aprel 
 2023-cü il saat 1 .00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə əsli və surəti  tərtib olunmalıdır 

xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir .

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Əlaqə telefonu – 012  404-3 -00, 
daxili: 12 3.

Ünvan – Bakı şəhəri, Mikayıl  Useynov 
küçəsi 2.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”  
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

tabeliyindəki idarələrə mexaniki alətlərin satın alınması məqsədilə 

MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 

şəxslər .asco.az səhifəsinə daxil ol-
maqla elanlar bölməsindən əlavə sənəd-
ləri və ətraflı məlumat əldə edə bilər-
lər. Müraciət üçün son müddət 5 aprel 
 2023-cü il saat 1 .00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə əsli və surəti  tərtib olunmalıdır 

xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir .

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Əlaqə telefonu – 012  404-3 -00, 
daxili: 1053.

Ünvan – Bakı şəhəri, Neftçilər 
 prospekti 2.

Unudulmaz simalar

Makron özünün bahalı qol saatını 
tamașaçılardan gizlətməyə cəhd edib  

Dövlət başçısının hoqqabazlığı ikrah doğurub
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 9 artı  -də
 9 ak a ə er n ar a a

n a dəyişkən buludlu olacağı, arabir 
tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi 
gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə yağış 
yağacağı ehtimalı var. Arabir güclənən 
şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz cə-
nub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 

-11 , gündüz 1 -21  isti olacaq. Atmos-
fer təzyiqi 5  mm civə sütunu, nisbi rü-
tubət 5- 5 faiz olacaq. 

 9 a an ə əri  ul a  r
u a  ə ərək  a uz ə ərur ra

nlar n a əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə çiskinli 
yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlər-
də duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. 
Gecə 4- , gündüz 1 -22  isti olacaq. 

 9 Xankən i  u a  X al  
X a ən  a  ə inin a
kə ən ə ə ə  ra nlar n a bəzi 
yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, səhər 
tədricən kəsiləcəyi, gündüz əsasən yağ-
mursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsə-
cək. Gecə 1- , gündüz -11  isti olacaq. 

 9 ərqi ən əzur  ə ra l  əl
ə ər  u a l  a n  ən ilan ra n

lar n a bəzi yerlərdə arabir yağıntılı ola-
cağı, səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 

Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb külə-
yi əsəcək. Gecə 0-5 , gündüz -11  isti 
olacaq. 

 9 aza  ən ə  ran  
ərtər  zuli ra nlar n a əsasən 

yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə du-
man olacaq. Mülayim qərb küləyi əsə-
cək. Gecə -11 , gündüz 1 -23  isti 
olacaq. 

 9 alakən  aqatala  a  əki  
uz  ə ələ  a ll  u  a a  

i əzən  a ran  X z  u a  Xa az  
u ar ra nlar n a əsasən yağmursuz 

keçəcək. Lakin gecə və səhər bəzi şərq 
rayonlarında yağıntılı olacağı gözlənilir. 
Bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim 
qərb küləyi əsəcək. Gecə 5-10 , gündüz 
1 -21  isti, dağlarda gecə 1  şaxtadan 
4 -dək isti, gündüz 4-  isti olacaq. 

 9 in ə e ir  e la  a  
a  r ə ir  i li  a ə i  

e ləqan  a ira a  ilə u ar  a
atl  ir an  a qa ul  al an  e t

ala ra nlar n a əsasən yağmursuz 
keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. 
Mülayim qərb küləyi əsəcək. Gecə -11 , 
gündüz 1 -23  isti olacaq. 

 9 a all  ar l  erik  ənkə
ran  tara ra nlar n a bəzi yerlərdə 
arabir yağış yağacağı, gündüz tədricən 
kəsiləcəyi gözlənilir. Arabir duman ola-
caq. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. 
Gecə -12 , gündüz 1 -22 , dağlarda 
gecə -10 , gündüz 14-1  isti olacaq. 

28 mart 2023-cü il, çərşənbə axşamı12

“Xalq qəzeti”nin kollektivi iş yol-
daşları Hamlet Qasımova qardaşı

 
vəfatından kədərləndiyini bildirir 

və dərin hüznlə başsağlığı verir.

“Xalq qəzeti”nin kollektivi qələm 
dostları 

 
vəfatından kədərləndiyini bildirir, 

mərhumun ailəsinə və yaxınlarına 
dərin hüznlə başsağlığı verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

“Xalq qəzeti”nin reklam və elan xidməti: 493-82-21
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Ukraynada vəziyyət gərgin olaraq qalır. Rusiya qüvvələri xüsusi 
hərbi əməliyyat çərçivəsində müxtəlif istiqamətlərdə hücumları 
davam etdirir. RF Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patruşev 
bəyan edib ki, ölkəsinin “istənilən rəqibi məhv etməyə qadir olan 
unikal silahı mövcuddur”. Məlumatı UNİAN verib. 

Rusiya unikal silaha malikdir?
Patruşevin sözlərinə görə, bu 

silahdan  “RF-nin mövcudluğu üçün 
təhlükə olanda” istifadə ediləcək: 
“Rusiya istənilən düşməni, o cümlə-
dən ABŞ-ı məhv etməyə qadir unikal 
silaha malikdir”. 

Patruşev bildirib ki, NATO Uk-
raynada böyük hərbi düşərgə salıb, 
Kiyevə silah və sursat göndərir, təlim 
keçir”, Qərb Rusiya məğlub olana 
qədər münaqişəni dayandırmaq niy-
yətində deyil.

Ukraynada isə hesab edirlər ki, 
Rusiya döyüş meydanında uğursuz-
luğa düşdükcə dünyanı nüvə silahı 
ilə hədələyir. Prezident Vladimir Pu-
tin də iyulun 1-nə qədər Belarusda 
nüvə silahı yerləşdirməyə hazırlaş-

dığını bəyan edib. Bununla əlaqədar 
Ukrayna Təhlükəsizlik Şurasının ic-
lası çağırılıb. 

Eyni zamanda, Almaniya və bir 
sıra Avropa ölkələri RF-ni nüvə ilə 
hədələməkdə ittiham edib, Avropa 
İttifaqı diplomatiyasının başçısı Jozef 
Borrel isə Moskvaya qarşı yeni məh-
dudiyyətlərin tətbiq ediləcəyini bildirib. 

Rusiya tərəfi də Ukraynanı ölkə 
ərazisinə hərbi müdaxilədə ittiham 
edir. Müdafiə Nazirliyinin məlumatın-

da bildirilir ki, Tula vilayətində radio-
elektron mübarizə vasitəsinin köməyi 
ilə Ukraynaya məxsus Tu-141 “Strij” 
PUA-sı vurulub. Zərbə nəticəsində 
aparatın naviqasiya sistemi sıradan 
çıxarılıb və o, Kireyevsk yaşayış 
məntəqəsinə düşüb. Məlumata görə, 
PUA-nın vurulması nəticəsində üç 
nəfər yaralanıb, bir neçə çoxmənzilli 
bina və şəxsi ev zədələnib.

Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş 
Qərargahından bildirilib ki, əsas 
döyüşlər hələ də Baxmut ətrafında 
gedir. Bu istiqamətdə vəziyyət sabit 
ağırdır. Quru Qoşunlarının komanda-
nı Aleksandr Sırski bildirib ki, döyüş-
lər intensiv fazaya daxil olub. Rəqib 
çoxlu insan, silah-sursat və hərbi 

texnika itkisi verir. Ancaq hücumu 
davam etdirir.

UNİAN-ın məlumatına görə, 
Uqledarın şiddətli atəşə tutulması-
nı həyata keçirən general Rüstəm 
Muradov isə RF “Şərq” qoşun qrup-
laşmasının komandanı vəzifəsindən 
azad edilib. O, əsgərləri mina sahə-
sinə buraxmaqda və kütləvi ölüm 
hallarında ittiham olunur.  

 Xalq qəzeti

Hava proqnozu

 

E - elmlə 
e - təhsilin 

inteqrasiyası 

Son illər ölkəmizdə müasir informasiya 
texnologiyalarının tətbi-qinin bir 
çox  istiqamətlərində davamlı işlər 
görülür. Təqdirəlayiq haldır ki, 
AMEA İnformasiya Texnologiyaları 
İnstitutunda da elektron elm və 
elmmetriya problemləri ilə bağlı 
tədqiqatlar davam etdirilir.

İnstitutdan mediaya bildirilib ki, bu is-
tiqamətdə cari ildə “E-elm və e-təhsilin in-
teqrasiyasının elmi-metodoloji və praktiki 
problemlərinin tədqiqi” mövzusu üzrə təd-
qiqatların aparılması nəzərdə tutulur. 

Xəbərdə, həmçinin bildirilir ki, mövzu 
üzrə e-elm və e-təhsilin inteqrasiyası sahə-
sində mövcud vəziyyətin araşdırılması və 
xarakterik problemlərin müəyyənləşdirilmə-
si, eləcə də sənaye 4.0 platformasında e-elm 
və e-təhsilin inteqrasiyasının konseptual və 
arxitektur-texnoloji prinsiplərinin işlənməsi 
planlaşdırılıb.

Xalq qəzeti  

Moskva dördtərəfli  
görüșə hazırlașır

s ada R si a, ri a, ür i ə ə İra  
arici i lər azirləri i  üa i ləri sə i əsi də 

d rdtərə i əsləhətlə ələri  e iril əsi ə 
hazırlıq rülür. G rü   il a reli  ə əli də 

a  t ta ilər. əl atı A  a ı . 
RF XİN başçısının müavini Mixail Boqdanov da 

görüş üçün hazırlıq işlərinin aparıldığını təsdiqlə-
yib: “Düşünürəm ki, aprelin əvvəlində Moskvada 
görüş olacaq. Bu, nazirlərin görüşünün hazırlanma-
sı üçün məsləhətləşmə xarakteri daşıyır”.

Xatırladaq ki, Rusiya, Suriya və Türkiyə XİN 
rəhbərlərinin görüşünə çoxdan hazırlıq görülür. 
Məqsəd Ankara və Dəməşq arasında fikir ayrılıq-
larını aradan qaldırmaqdır. Görüş fevralın əvvəlin-
də keçirilə bilərdi. Lakin sonra Türkiyə Prezidenti 
 Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib ki, İran da dördtərəfli 
danışıqlara qoşula bilər.

Türkmənistanda parlament 
seçkiləri başa çatıb 

artı  -da -ci a ırı  ür ə ista  ar-
la e ti ə, eləcə də ila ət, ra , əhər alq 

raları ə erli zü üidarə rqa ları a se -
ilər e irili . e ilərdə e rat arti ası, 
ür ə ista  ə a e ilər ə ahi arlar ar-

ti ası, Aqrar arti a ə ətə da ları  tə ə üs 
qr ları i tira  edi lər. ili də, arla e t-
də i  erə de tatlar se ili . e də alı ı  

a izədləri  sa ı isə  əfər l . əl atı 
“İz esti a.r ” eri .

Rəsmi məlumatlara görə, əhalisi ,2 milyon 
nəfər olan Türkmənistanda 3 milyon 4  min 4 5 
seçici qeydə alınıb.

Səsvermədə Prezident Sərdar Berdiməhəm-
mədov da iştirak edib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, 
seçkilər yüksək səviyyədə təşkil edilib və alternativ 
əsasda keçirilib. Seçki prosesinin mədəniyyət təd-
birləri ilə müşayiət olunması onun səviyyəsini və 
əhəmiyyətini daha da artırıb. 

İsraildə məhkəmə  
islahatı dayandırıldı

İsraildə a  aziri e a i  Neta ah -
 tə lif etdi i əh ə ə islahatları a qar ı 

 həftədə  əri da a  edə  ütlə i etirazlar 
lislə t qq alar aradı . ü ə  üdafiə 

aziri a  ala tı  istefa a dəril əsi isə 
etiraz a si aları ı daha da üclə diri . lis-
lər ü a i ilərə qar ı z a ardıcı qaz ə s  

ır aqları da  istifadə et əli l lar. əl atı 
A  eri . 

Bildirilir ki, ölkədə tətillər çərçivəsində uşaq bağ-
çaları, məktəblər və ticarət mərkəzlərinin fəaliyyəti 
dayandırılıb. Eyni zamanda, Ben Qurion beynəlxalq 
aeroportu uçuşlara müvəqqəti ara verib. 

Nəhayət, dünən Netanyahu məhkəmə islahat-
larını dayandırmaq niyyətində olduğunu bildirib. 
Bu barədə o, fraksiya liderləri ilə görüşdən sonra 
qərar qəbul edib. “Radio Kan”ın məlumatına görə, 
İsrail Prezidenti İshaq Hersoq mitinqlərə görə ölkə-
nin təhlükəsizliyinin və iqtisadiyyatının təhdid altına 
düşdüyünü bəyan edərək Baş naziri islahatları da-
yandırmağa çağırıb. 

a a  Xalq qəzeti

BEYNƏLXALQ HƏYAT

“Cəfərin yadigarı” 
Sumqayıtdan olan qələm dostum,  Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, “Turan” 

Ədəbi Məclisinin sədri Rəfiqə Şəms həm də fəal sosial şəbəkə istifadəçisidir.  
Tez-tez maraqlı statuslarla çıxış edir. Bugünlərdə “Facebook”da onun  Cəfər 
Cabbarlı ailəsi haqqında qeydlərini oxudum. Martın 20-nin böyük dramaturq 
Cəfər Cabbarlının dünyaya gəldiyi gün olduğunu xatırladır və onun ailəsi ilə 
qohumluğundan bəhs edirdi. Həmin xatirəni təqdim edirəm:

“Azərbaycan ədəbiyyatının az-
manı, dünya şöhrətli ziyalı, yazıçı, 
dramaturq, şair, filosof yaşamı ilə 
böyük qadağalar, repressiyalardan 
keçib sonda çat-çat olmuş ürəyini 
ölümə təslim edən Cəfər Cabbarlı-
nın doğum günüdür. Onun haqqın-
da nə qədər danışılsa da, söz “da-
lana dirənməyəcək”. Mən isə Cəfər 
baba haqqında uşaqlıq yaddaşı-
mın bir küncündə iz buraxan bəzi 
məqamlardan söz açmaqla ruhunu 
şad etmək istəyirəm. 

Altı-yeddi yaşım var idi. Cəfər 
baba 2  il idi ki, dünyasını dəyiş-
mişdi, amma nənəm Umunisə xa-
nımla Cabbarlı ailəsinin əlaqəsi bir 
az da sıxlaşmışdı. Yaxın qohumluq 
münasibətləri olduğu səbəbi ilə 
hamımızın “Sonabacı” adı ilə ça-
ğırdığımız “Cəfərin yadigarı” tez-
tez nənəmin evinə qonaq gələrdi. 
Nənəmə “Ay Püstəbacı, dur, gedey 
bir az kuşəppeyi yığaq, kitəb bişi-
reg”, - deyərdi. Biləcəridəki evimi-
zin yanında kiçik bir təpəcik var idi. 
Ora qalxıb az sonra qucağı dolu 
qayıdardılar. 

Həmin günlər bütün qohum-
lar bu ocağa yığışardı. Axşamüstü 
Cəfər babanın oğlu Aydın həyat 
yoldaşı Fatma xanımla bərabər 
Sonabacını aparmaq üçün bura 

gələr, onlar da məclisə qoşulardı-
lar. Aydın həmişə tələsərdi. Tez-tez 
qol saatına baxmaq vərdişi var idi. 
1 -cı ildə nənəm dünyasını də-
yişdi. Mənə onun şəkil albomundan 
cabbarlılar ailəsinə aid bu şəkil də 
yadigar qaldı: Cəfər Cabbarlı, həyat 
yoldaşı Sona xanım, oğlu Aydın, 
qızı Gülarə birlikdə çəkilmişdilər. 
Şəkli göz bəbəyi kimi qoruyuram”.

Bəli, əziz oxucu  Sosial şə-
bəkədə, bax, beləcə həzin, kövrək 
xatirələr də olur.

li X   
Xalq qəzeti

 SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN SEÇMƏLƏR


