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Təsisçi  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Işlər Idarəsi ə qəzetin redaksiya eyəti1 1 -cu ildən çıxır

Xalqın qəzeti!

Yenə terror, yenə “Kalaşnikov”

Prezident İlham Əliyev:
Biz Laçını həm döyüș meydanında, həm 
siyasi yollarla qaytardıq. Biz faktiki 
olaraq Laçın rayonunun cənub hissəsini 
döyüșərək, vurușaraq azad etdik. Laçın 
rayonunun digər hissəsi – ən böyük hissə 
artıq siyasi yollarla azad edilmișdir. Bu, 
bizim böyük tarixi Zəfərimizdir.

Azərbaycanın sosial dövlət 
modelinin banisi – Heydər Əliyev

“Fazil Mustafa cinayəti”: İran izi və 
Azərbaycana mesaj məntiqi

Günün sözü

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

Bakıda 
nur saçmış 

Təbriz 
çırağı

İrəvanın növbəti siyasi 
avantürası: bu dəfə Putinə qarșı

İranlı məhbuslar beynəlxalq 
aləmdən dəstək gözləyirlər

Avropa benzin və dizellə 
işləyən avtomobillərlə vidalaşır

Ermənilərin qəsdi azərbaycanlıları 
son nəfərinədək öldürmək idi

Rusiyadan Ermənistana çağırış: 
Zərərli müzakirələr dayansın!
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Azərbaycan–İsrail münasibətləri 
yeni mərhələyə qədəm qoyur

Tel-Əvivdə səfirliyimizin fəaliyyətə başlaması qarşıda yeni üfüqlər açır 

Söhbət Azərbaycanın mühüm 
dostu və sədaqətli tərəfdaşı olan 
bir dövlətlə münasibətlərin yük-
sək səviyyəsindən gedir. Belə bir 
yazının əvvəlində iki həmkarımızın 
bu məsələ ilə bağlı söylədiyi arqu-
mentlərin xatırladılmasını kimsə 
məqsədəuyğun saymaya bilər. 
Ancaq söhbət uzun illər ölkəmizdə 
yaşamış yəhudilərin Bakıya, Azər-
baycana bağlılığından getdiyinə 
görə mən həmuin arqumentlərin 
məhz girişdə verilməsini istədim. 

Birinci arqument. Qubadakı Qırmızı 
qəsəbədə doğulub böyümüş, uzun illər 
Bakının Keşlə qəsəbəsində  bizim həm-

karımızla qonşuluqda yaşamış, müstəqil-
liyin ilk illərində ölkəmizdə yaranmış xaos 
və anarxiyadan ehtiyatlanaraq ABŞ-a 
köçmüş Niftalı (Mişa) Niftalıyev adlı yə-
hudi ömrünün son anlarında əzizlərinə 
deyibmiş ki, məni Nyu-Yorkda yox, Bakı-
da dəfn edərsiniz: “Qoy Bakıdan ayrı ya-
şadığım illərin ağrı-acısından xilas olum”. 

İkinci arqument. Həmkarlarımızdan 
biri danışır ki, İsrailin Hayfa şəhərindəki 
Bakı küçəsinin əsas sakinləri Azərbay-
candan köçmüş yəhudilərdir. Onlar öz 
evlərində və iş yerlərində yəhudi dilin-
də danışsalar da, Bakı küçəsində gö-

rüşərkən Azərbaycan dilində danışırlar. 
Fikrimizcə, bu iki fakt təkcə həmin 

dost xalqın təmsilçilərinin bizə, Vətəni-
mizə olan sədaqətinin göstəricisi deyil. 
Bu faktlar, eləcə də, azərbaycanlıların 
ölkədə yaşayan digər xalqlara münasibə-
tinin də güzgüsüdür. Çox təəssüf ki, hə-
mişə belə olmur. Biz yaxın qonşularımız 
olan fars şovinistlərinə də, hay sürüsünə 
də həmişə hörmət və ehtiramla yanaşmı-
şıq. Təəssüf ki, qarşılığında heç də ano-
loq olmayan münasibətlər görmüşük.

(ardı 3-cü səhifədə)

Terror aktını törətmiş şəxslər 
cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım 
Mehriban Əliyevanın tapşırığına əsasən, Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov 
martın 28-də yaşadığı evin qarşısında terror aktına məruz qalmış Milli 
Məclisin deputatı Fazil Mustafanı bu gün müalicə olunduğu xəstəxanada 
ziyarət edib, onun ailə üzvləri ilə görüşüb.
Millət vəkilinə dövlətimizin başçısının 

və birinci xanımın şəfa diləklərini çatdı-
ran Anar Ələkbərov bildirib ki, Prezident 
İlham Əliyev onun tezliklə sağalması 
üçün tibb personalı tərəfindən bütün zə-
ruri tədbirlərin görülməsi ilə bağlı müva-
fiq tapşırıqlarını verib. Diqqətə çatdırılıb 
ki, xain terror aktını törətmiş şəxsin və ya 
şəxslərin müəyyən edilərək cinayət mə-
suliyyətinə cəlb olunması istiqamətində 
təxirəsalınmaz əməliyyat-istintaq təd-
birlərinin aparılması ilə bağlı Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən hüquq-mühafizə 
orqanlarına göstəriş verilib.

Milli Məclisin deputatı Fazil Musta-
fa Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyevə və birinci xanım 
Mehriban Əliyevaya göstərilən diqqət 
və qayğıya görə dərin minnətdarlığını 
bildirib, hadisənin onu sarsıtmadığı-
nı vurğulayaraq, həmişə olduğu kimi 
bundan sonra da dövlətçilik ideya-
larına sadiq qalacağını və heç nəyin 
onu bu yoldan çəkindirə bilməyəcəyini 
deyib.

Prezidentin Mətbuat Xidməti

ər ay an srail əla ələri xal larımı  arasında 
tarixən m d olm ş sıx dostl  ə arşılı lı rmət 
ənənələrinə əsaslanır. əmn nl la eyd etmə  istə-
yirəm i  tən  ildə siyasi  i tisadi  ər i-texni i  sə iy-
yə  mədəni ə arşılı lı mara  do ran digər sa ələrdə 
əmə daşlı ımı  yü sələn xətt ü rə in işa  edi  dostl  
əla ələrimi  da a da m əmləni . ər ay anda əsr-
lərdən əri me ri anlı  əmin-amanlı  ə armoniya 
şəraitində yaşayan yə di i ması  əm sraildə  əm də 
dünyanın digər l ələrində məs nlaşmış yə di əsil-
li əm ətənlərimi  d lətlərarası münasi ətlərimi in 
m əmlənməsinə  t ələrini ermə dədirlər. 

 Prezident İlham Əliyevin 
Azərbaycanla İsrail Dövləti arasında diplomatik 

 münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi münasibətilə İsrail 
Prezidenti İshak Hersoqa təbrik məktubundan

Bakı, 8 aprel 2022-ci il
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Laçın tezliklə öz 
doğmalarını qarşılayacaq

REPLIKA
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Manatın möhkəmlənməsi infl yasiya amillərini neytrallașdırır

Yasamalda bir göl vardı...
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30 mart 2023-cü il, cümə axşamı2 RƏSMİ
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin 

buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında 
“bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi haqqında” 2008-ci il 11 noyabr tarixli 12 nömrəli, 
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında Əsasnamənin və 

Komitənin strukturunun təsdiq edilməsi barədə” 2012-ci il 4 iyun tarixli 646 nömrəli, 
“Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat sahəsində idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 2018-ci il 12 yanvar tarixli 1785 

nömrəli və “AYNA” informasiya sistemi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” 
2022-ci il 30 dekabr tarixli 1956 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konsti-

tusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan 
Respublikasının Gömrük Məcəlləsində 
dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbay-
can Respublikasının 2023-cü il 24 fev-
ral tarixli 828-V QD nömrəli Qanununun 
icrası ilə əlaqədar qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikası dövlət 
sərhədinin buraxılış məntəqələrindən 
keçirilən malların və nəqliyyat vasitələ-
rinin yoxlanılmasında “bir pəncərə” prin-
sipinin tətbiqi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 
11 noyabr tarixli 12 nömrəli Fərmanının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2008,  11, maddə 
968  2009,  2, maddə 68  2017,  8, 
maddə 1521  2018,  5, maddə 905  
2019,  6, maddə 1031  2022,  5, 
maddə 470  Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2023-cü il 20 fevral tarix-
li 2037 nömrəli Fərmanı) 4.3-cü bəndi 
ləğv edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2012-ci il 4 iyun tarixli 646 
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respub-

likasının Qanunvericilik Toplusu, 2012, 
 6, maddə 540  2013,  12, maddə 

1552  2014,  1, maddə 14  2015, 
 6, maddə 699  2016,  9, mad-

də 1487,  10, maddə 1626  2017,  
 12 (  kitab), maddə 2333  2018,  
 7 (  kitab), maddə 1487  2019,  6, 

maddə 1031  2020,  2, maddə 97,  
 6, maddə 702  2022,  7, maddə 

742,  8, maddə 871,  11, maddə 
1268  Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2023-cü il 20 fevral tarixli 
2037 nömrəli Fərmanı) ilə təsdiq edil-
miş “Azərbaycan Respublikasının Döv-
lət Gömrük Komitəsi haqqında Əsas-
namə”nin 3.1.28-ci yarımbəndi ləğv 
edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2018-ci il 12 yanvar tarixli 1785 
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, 

 1, maddə 41  2019,  1, maddə 95, 
 6, maddə 1027,  11, maddə 1702, 
 12, maddə 1929  2020,  3, mad-

də 231,  4, maddə 407,  8, maddə 
1044  2021,  6 (  kitab), maddə 593, 

 12, maddələr 1356, 1430  2022,  

 5, maddə 459,  11, maddə 1264) 
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Res-
publikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəq-
liyyat Nazirliyi haqqında Əsasnamə”-
nin 3.0.14-cü yarımbəndindən “(xarici 
dövlətlərdə qeydiyyatda olan nəqliyyat 
vasitələrinə “İcazə” blanklarının dövlət 
sərhədinin buraxılış məntəqələrində 
verildiyi hallar istisna olmaqla)” sözləri 
çıxarılsın.

4. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2022-ci il 30 dekabr tarixli 
1956 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“AYNA” informasiya sistemi haqqın-
da Əsasnamə”nin 5.1.9-cu yarımbən-
dindən “(xarici dövlətlərdə qeydiyyat-
da olan nəqliyyat vasitələrinə “İcazə” 
blanklarının dövlət sərhədinin buraxılış 
məntəqələrində verildiyi hallar istisna 
olmaqla)” sözləri çıxarılsın.

5. Bu Fərman 2023-cü il martın 
1-dən tətbiq edilir.

İlham ƏLİYEV, 
 Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 mart 2023-cü il

2023 Formula 1 Azərbaycan Qran Pri yarışının təşkili 
və keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasına 
gələcək əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər 

üçün viza prosedurlarının sadələşdirilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitu-

siyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bən-
dini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Müəyyən edilsin ki, 2023 Formula 
1 Azərbaycan Qran Pri yarışı ilə əlaqə-
dar Azərbaycan Respublikasına gələn 
və bu Sərəncamın 2-ci hissəsində qeyd 
edilən sənədlərdən hər hansı birini təq-
dim edən əcnəbilər və vətəndaşlığı ol-
mayan şəxslər 2023-cü il aprelin 1-dən 
mayın 15-dək Azərbaycan Respublika-
sının beynəlxalq hava limanlarında viza 
ala bilərlər.

2. Aşağıdakı sənədlərdən biri viza 
verilməsi üçün əsas hesab edilsin:

2.1. Formula 1 yarışlarının bey-
nəlxalq təşkilatçıları olan “Formula One 
Management Limited” Şirkətinin və 
Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının 
müvafiq qaydalarına uyğun olaraq akk-
reditasiyadan keçməni təsdiq edən ak-
kreditasiya kartı və ya akkreditasiyadan 
keçməni təsdiq edən digər sənəd

2.2. Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat 
Şirkətində akkreditasiyadan keçməni 
təsdiq edən akkreditasiya kartı

2.3. 2023 Formula 1 Azərbaycan 
Qran Pri yarışına bilet, o cümlədən 
elektron bilet və ya biletin əldə olunma-
sını təsdiq edən sənəd.

3. Azərbaycan Respublikasının Xa-
rici İşlər Nazirliyi:

3.1. 2023 Formula 1 Azərbaycan 
Qran Pri yarışı ilə əlaqədar Azərbay-

can Respublikasına gələn əcnəbilər 
və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün 
viza prosedurlarının sadələşdirilməsi 
barədə “Formula One Management Li-
mited” Şirkətinə, Beynəlxalq Avtomobil 
Federasiyasına və xarici ölkələrin mü-
vafiq orqanlarına məlumat versin

3.2. 2023 Formula 1 Azərbaycan 
Qran Pri yarışı ilə əlaqədar Azərbay-
can Respublikasına gələn əcnəbilər 
və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün 
viza prosedurlarının sadələşdirilməsi, 
habelə əcnəbilərin və vətəndaşlığı ol-
mayan şəxslərin “ASAN Viza” sistemi 
vasitəsilə elektron viza almaq imka-
nı barədə məlumatın Nazirliyin, eləcə 
də Azərbaycan Respublikasının xarici 
ölkələrdəki səfirliklərinin və konsulluq-
larının internet informasiya ehtiyatların-
da yerləşdirilməsini təmin etsin.

4. Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Miqrasiya Xidməti Azərbaycan 
Respublikasına uçuşlar həyata keçirən 
aviasiya şirkətlərinə 2023 Formula 1 
Azərbaycan Qran Pri yarışı ilə əlaqə-
dar Azərbaycan Respublikasına gələn 
əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslər üçün viza prosedurlarının sa-
dələşdirilməsi barədə məlumat versin.

İlham ƏLİYEV, 
 Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 mart 2023-cü il

Ağsu rayonunun Ağsu–Kürdəmir–Bəhrəmtəpə  
(19 km)–Ərəbmehdibəy–Dədəli–Qasımbəyli–
Xəlilli–Mustafalı–Göydəlləkli–Təklə–Dəlilər–
Qaraqoyunlu–Kəndoba avtomobil yolunun  
tikintisi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram:

1 .  On min nəfər əhalinin yaşa-
dığı 12 yaşayış məntəqəsini birləş-
dirən Ağsu Kürdəmir Bəhrəmtəpə (19 
km) Ərəbmehdibəy Dədəli Qasım-
bəyli Xəli l l i Mustafalı Göydəlləkli
Təklə Dəlilər Qaraqoyunlu Kəndoba 
avtomobil yolunun tikintisinin başa çatdı-
rılması məqsədilə “Azərbaycan Respub-
likasının 2023-cü il dövlət büdcəsində 
dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya 
xərcləri) üçün nəzərdə tutulan vəsaitin 
bölgüsü”nün 1.31.3-cü yarımbəndinə uy-

ğun olaraq, Azərbaycan Avtomobil Yolları 
Dövlət Agentliyinə 7,8 milyon (yeddi mil-
yon səkkiz yüz min) manat ayrılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının Maliy-
yə Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsin-
də göstərilən məbləğdə maliyyələşməni 
təmin etsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının Nazir-
lər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn 
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV, 
 Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 mart 2023-cü il

Baş nazir Boris Titov ilə görüşüb
Martın 29-da Azərbaycan 

Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov 
Rusiya Federasiyasının Prezidenti 
yanında sahibkarların hüquqlarının 
müdafiəsi üzrə müvəkkil Boris Titov ilə 
görüşüb. 
Nazirlər Kabinetinin mətbu-

at xidmətindən bildiriblər ki, görüşdə 
 Azərbaycan-Rusiya qarşılıqlı münasibət-
lərinin hərtərəfli inkişaf etməsi qeyd olu-
nub. 

Azərbaycanda əlverişli investisiya 
mühitinin mövcudluğu müsbət qiymətlən-
dirilib, Rusiya biznesinin ölkəmizdə geniş 
təmsil olunmasından məmnunluq bildirilib. 

Tərəflər iki ölkənin işgüzar dairələri 

arasında əlaqələrin genişləndirilməsinin 
və qarşılıqlı işgüzar missiyaların davam 
etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. 

Görüşdə, həmçinin ticari-iqtisadi, in-

vestisiya və qarşılıqlı maraq doğuran di-
gər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdi-
rilməsi perspektivləri də müzakirə olunub.

“Xalq qəzeti”

Əli Əsədov ilə Türkiyənin vitse-prezidenti  
Fuat Oktay arasında telefon danışığı olub

Martın 28-də Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov ilə Türkiyə 
Respublikasının vitse-prezidenti Fuat Oktay arasında telefon danışığı olub.

Nazirlər Kabinetinin mətbuat xid-
mətindən bildiriblər ki, telefon danışığı 
zamanı iki ölkə arasında qardaşlıq və 
müttəfiqlik əlaqələrinin bütün sahələrdə 
uğurlu inkişafından məmnunluq ifadə 
edilib.

Dövlət başçılarının tapşırıqlarının 

icrası məqsədilə Azərbaycan Respub-
likası ilə Türkiyə Respublikası arasında 
iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumət-
lərarası Komissiya çərçivəsində həyata 
keçirilən işlərin gedişi barədə fikir müba-
diləsi aparılıb.

Eyni zamanda, Azərbaycan-Türkiyə 

qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığının müxtəlif 
sahələrdə perspektivləri müzakirə olu-
nub.

F.Oktay Türkiyənin cənub-şərqində 
baş vermiş güclü zəlzələnin nəticələrinin 
aradan qaldırılması istiqamətində gö-
rülən işlər və bərpa-quruculuq tədbirləri 
barədə məlumat verib.

“Xalq qəzeti”

Martın 29-da İsraildə Azərbaycan 
səfirliyinin rəsmi açılış mərasimi 
keçirilib. Təntənəli açılışda 
Azərbaycan və İsrailin xarici işlər 
nazirləri Ceyhun Bayramov və Eli 
Kohen, həmçinin hər iki ölkənin 
parlament, ictimaiyyət və incəsənət 
nümayəndələri iştirak ediblər.

Azərbaycan XİN-dən redaksiyamıza 
verilən məlumatda bildirilir ki, mərasim 
hər iki ölkənin Dövlət himnlərinin səslən-
məsi ilə başlayıb. Çıxış edən nazir Cey-
hun Bayramov səfirliyin açılışını iki ölkə 
münasibətlərinin inkişafına yeni təkan 
verəcəyini vurğulayıb. Diplomat Azər-
baycan İsrail əməkdaşlığının müxtəlif 
istiqamətlərindən danışıb, perspektiv im-
kanları qeyd edib. O deyib ki, Azərbay-
canın yəhudi icması cəmiyyətimizin in-
kişafına öz töhfəsini verir. Nazir səfirliyin 
açılışından sonra İsraildəki Azərbaycan 
diasporunun fəaliyyətinin də aktivləşəcə-
yinə əmin olduğunu söyləyib.

Mərasimi tarixi hadisə adlandıran na-
zir Eli Kohen 30 illik əməkdaşlıq müddə-
tində səfirliyin açılışının strate i əlaqələrin 
dərinliyindən xəbər verdiyini vurğulayıb. 
Azərbaycanı İsrailin strate i tərəfdaşı ad-
landıran nazir iki ölkənin müxtəlif sahələr-
də sıx əməkdaşlıq etdiyini bildirib. O, mü-
nasibətlərimizin bundan sonra daha da 
dərinləşəcəyinə əminliyini ifadə edib.

Sonra nazirlər səfirliyin adı olan lövhə-
ni təqdim ediblər.

***
Həmin gün İsrailin Baş naziri Benya-

min Netanyahu Təl-Əvivdə Azərbaycanın 
xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla gö-
rüşüb və onu səfirliyin açılması münasi-
bətilə təbrik edib.

Tərəflər Azərbaycan və İsrail arasında 
ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq, eləcə 
də regiondakı vəziyyət ətrafında fikir mü-
badiləsi aparıblar.

 ***
Martın 29-da Azərbaycan Respublika-

sının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 
rəsmi səfəri çərçivəsində İsrail Dövlətinin 
xarici işlər naziri Eli Kohen ilə görüşüb.

Söhbət zamanı Azərbaycan Respub-
likası ilə İsrail Dövləti arasında ikitərəfli 
və çoxtərəfli formatlarda əməkdaşlıqdan 
məmnunluq ifadə olunaraq, siyasi, iqtisa-
di, ticarət, o cümlədən energetika, təhsil, 
yüksək texnologiyalar, hərbi-texniki və 
humanitar sahələrdə əməkdaşlığın inki-
şaf etdirilməsi məsələləri ətrafında müza-
kirələr aparılıb.

 Azərbaycan Respublikası ilə İsrail 
Dövləti arasında tarixi dostluğa, əmək-
daşlığa söykənən əlaqələrin mövcud 
olduğunu qeyd edən nazir Ceyhun Bay-
ramov iki ölkə arasında intensiv qarşılıqlı 
səfərlərin münasibətlərin daha da inki-
şafına müsbət təkan verdiyini vurğula-
yıb. Bu ilin yanvarında Bakıda keçirilən 

Xarici İşlər Nazirliklərimiz arasında illik 
Strate i Dialoqla yanaşı, İsrailin Avrasiya 
ölkələrindəki səfirlərinin İsrail Xarici İşlər 
Nazirliyinin mərkəzi aparatının yüksək 
vəzifəli məmurlarının iştirakı ilə Bakı-
da xidməti müşavirəsinin keçirilməsinin 
möhkəm dostluq və tərəfdaşlığımızın 
göstəricisi olduğunu bildirib. Azərbayca-
nın İsraildə səfirliyinin açılmasının strate i 
müttəfiqlik əlaqələrinin gücləndirilməsinə 
töhfə verəcəyi vurğulanıb.

Görüşdə Ceyhun Bayramov həmkarını 
bölgədə post-münaqişə dövründə ölkəmi-
zin sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlığın qu-
rulması istiqamətində təşəbbüsləri barədə 
məlumatlandırıb. Bu səylərə baxmayaraq, 
Ermənistanın davamlı təxribatlar törətdi-
yi və prosesə xələl gətirdiyini qeyd edib. 
Həmçinin, nazir işğaldan azad olunmuş 
ərazilərin minalardan təmizlənməsi, geniş-
miqyaslı bərpa və quruculuq işləri barədə 
məlumat verib, İsrail şirkətlərinin bu pro-
sesdə iştirakını məmnunluqla qeyd edib.

İsrail Dövlətinin xarici işlər naziri Eli 
Kohen ölkəsinin Azərbaycanla hərtərəf-
li əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu qeyd 
edib.

Tərəflər strate i xarakter daşıyan 
ikitərəfli münasibətlərin bütün spektrləri, 
habelə beynəlxalq və regional məsələlər 
üzrə müxtəlif səviyyələrdə siyasi dialoqun 
bundan sonra da fəal surətdə inkişaf et-
dirilməsinə hazır olduqlarını ifadə ediblər.

Görüş zamanı, həmçinin qarşılıqlı 
maraq doğuran digər məsələlərə dair fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Daha sonra, nazirlər mətbuat konfran-
sında bəyanatla çıxış ediblər.

***
Azərbaycan Respublikasının xarici iş-

lər naziri Ceyhun Bayramov həmin gün İs-
rail Dövlətinin müdafiə naziri Yoav Qallant 
ilə də görüşüb.

Görüşdə, iki ölkə arasında müdafiə, 
hərbi-texniki və digər aidiyyəti sahələr 
üzrə əməkdaşlıq, o cümlədən regional və 
beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri müza-
kirə olunub.

Nazir Bayramov Azərbaycan və İsrail 
arasında müdafiə sahəsində münasibət-
lərin mövcud əməkdaşlıq gündəliyində 
müstəsna rolunu diqqətə çatdırıb. 

17 fevral 2023-cü il tarixində Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti İlham Əli-
yevin Münhen Təhlükəsizlik Konfransın-
da iştirakı çərçivəsində İsrail Dövlətinin 
müdafiə naziri ilə keçirdiyi görüşə istinad 
edən nazir Ceyhun Bayramov sıx təmas-
ların, o cümlədən qarşılıqlı səfərlərin mü-
nasibətlərin inkişafına mühüm töhfə ver-
diyini bildirib.

Nazir Bayramov, həmçinin post-mü-
naqişə dövründə bölgədə mövcud və-
ziyyət, Azərbaycanın regionda sülh və 
təhlükəsizliyin bərqərar edilməsi is-
tiqamətində sülh və quruculuq səyləri 
barədə qarşı tərəfi məlumatlandırıb. 

Nazir Yoav Qallant, iki ölkənin mü-
dafiə, hərbi-texniki sahədə uğurlu əmək-
daşlıq təcrübəsinə istinad edərək, bu 
xüsusda, əməkdaşlığın daha da geniş-
ləndirilməsi üçün mövcud potensialdan 
istifadənin vacibliyini qeyd edib. Qarşılıqlı 
təmasların davam etdirilməsinin əhəmiy-
yətli olduğu bildirilib.

Görüşdə, həmçinin qarşılıqlı maraq 
doğuran digər məsələlər ətrafında fikir 
mübadiləsi aparılıb.

“Xalq qəzeti”

İsraildə Azərbaycan səfirliyinin açılması  
münasibətlərin inkișafına təkan verəcək tarixi hadisədir

Hər hansı bir dövlətlə yaxın əlaqələrimiz  
digər ölkələri narahat etməməlidir

Azərbaycan xarici siyasətində bütün ölkələrlə dost və tərəfdaşlıq əlaqələrinin 
inkişafını təşviq edib. 
Bu sözləri xarici işləri naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycanın İsraildə səfirliyinin 

açılış mərasimi zamanı urnalistlərə açıqlamasında deyib. 
O bildirib ki, Azərbaycanın hər hansı bir dövlətlə yaxın əlaqələrin qurulması və in-

kişafı digər ölkələri narahat etməməlidir. “Bu, ilk növbədə, həmin ölkələrin inkişafına, 
bölgəmizdə sülhə, sabitliyə xidmət edir”, - deyə o bildirib.



Azərbaycan – İsrail münasibətləri 
yeni mərhələyə qədəm qoyur

(əvvəli 1-ci səhifədə)
... Bəli, Azərbaycanın Xarici işlər na-

ziri Ceyhun Bayramov və parlamenta-
rilərimiz martın son günlərində İsraildə 
səfərdə oldular. Rəsmi məlumatlarda 
qeyd edildiyi kimi, həmin ölkədə Azər-
baycanın səfirliyinin açılışı oldu. Yeri gəl-
mişkən, Azərbaycanın İsraildə səfirliyinin 
açılması məsələsi gündəliyə gələndə bü-
tün həmkarlarım kimi mən də elə bilirdim 
ki, bu tarixi fakta Bakı və Tel - Əvivdən 
gələn münasibətlərlə tanış olacağıq. An-
caq bu iki paytaxtdan əvvəl Tehran və 
İrəvandan gələn münasibətlərə şahidlik 
etməli olduq. Tehran rəsmiləri bu faktdan 
necə həyəcanlandılarsa bilmirəm, amma 
fakta münasibətlərində açıq şəkildə 
çaşqınlıq görünürdü: “Azərbaycan İranın 
düşmənini qulağımızın dibinə gətirir”. Bu, 
nə deməkdir, biz İsraildə səfirlik açırıq, 
İranla sərhəddə yox. İrəvandan gələn 
münasibət isə daha absurd idi: “Əliyev 
hökuməti Ermənistanın digər ərazilərini 
də ələ keçirmək üçün İsrail silahlarına sa-
hib çıxır.” Məntiqsizlikdir, deyilmi  Məgər 
Tel-Əvivdə səfirliyimiz olmayanda İsrail-
dən silah ala bilmirdik

Məsələyə Tel-Əvivdən gələn müna-
sibətə də nəzər salaq. İsrailin Xarici İşlər 
Nazirliyinin ötən il noyabrın 18-də yaydığı 
məlumatda Azərbaycan rəhbərliyinin hə-
min addımı “tarixi qərar” adlandırılırdı: “Bu 
gün Azərbaycan parlamenti Azərbaycanın 
İsraildə, Təl-Əvivdə səfirliyinin açılması ilə 
bağlı tarixi qərar qəbul edib. Bu, əhalisinin 
əksəriyyətinin şiə olduğu müsəlman ölkə-
sinin İsraildə ilk səfirliyi olacaq.”

Məsələyə Bakının münasibətinə gə-
lincə isə dövlət başçımızın ötən il dekab-
rın 22-də Benyamin Netanyahuya İsral 
Dövlətinin Baş naziri kimi fəaliyyətə baş-
laması münasibətilə göndərdiyi təbrikə 
nəzər salmaq kifayətdir: “ midvaram ki, 
səfirliyimizin açılması Azərbaycan  İsrail 
münasibətlərinin inkişafına töhfə verə-

cəkdir. Əminəm ki, dost xalqlarımızın 
mənafelərinə uyğun olaraq, ölkələrimiz 
arasında əlaqələrin dərinləşdirilməsi, 
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımızın daha 
da genişləndirilməsi istiqamətində birgə 
səylərimizi bundan sonra da uğurla da-
vam etdirəcəyik”.

Bu günlərdə isə Azərbaycan Xari-
ci İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda 
bildirilirdi ki, Ceyhun Bayramovun tarixi 
səfərindən sonra İsraillə əməkdaşlığımız 
daha da genişlənəcək. Əlavə edilirdi ki, 
martın 29-da İsraildə Azərbaycanın sə-
firliyi açılacaq. Bu məqsədlə Azərbayca-
nın Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 
və Milli Məclisin bir qrup deputatı İsrail-
də səfərdədir. Yeri gəlmişkən, Prezident 
 İlham Əliyevin bu il yanvarın 11-də im-
zaladığı sərəncamla Muxtar Məmmədov 
Azərbaycanın İsraildəki fövqəladə və 
səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Səfir ötən 
bazar günü etimadnaməsini İsrail Prezi-
denti İshak Hersoqa təqdim edib.

lkələrarası münasibətlərin son otuz 
illik səhifələrinə nəzər salarkən görürük 
ki, İsrail Dövləti 1992-ci il aprelin 7-də 
Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyıb. Bu 
illər ərzində Azərbaycan və İsrail dövlət-
lərinin siyasi, iqtisadi, mədəni və hərbi 
sahələrdə sıx əlaqələri yaranıb. 1993-
cü ildə İsrailin Azərbaycanda səfirliyi 
açılıb. Ekspertlər əmindirlər ki, “Likud” 
Partiyasının lideri Benyamin Netanyahu-
nun yenidən İsrailin Baş naziri seçilməsi 
ölkələrimiz arasında əlaqələrin daha da 
yüksəlməsinə təkan verəcək. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
ötən il dekabrın 29-da Benyamin Netan-
yahunu İsral Dövlətinin Baş naziri kimi 
fəaliyyətə başlaması münasibətilə təbri-
kində deyilir ki, ötən otuzillik dövr ərzində 
qarşılıqlı etimad və dəstək kimi möhkəm 
təməllər üzərində qurulmuş dövlətlər-
arası əlaqələrimizin yüksələn xətt üzrə 
inkişaf edərək hazırkı səviyyəyə çatması 
məmnunluq doğurur. 

Bəli, bu gün Azərbaycan və İsrail ara-
sında dostluq və əməkdaşlıq strate i əhə-
miyyət kəsb edir. 44 günlük Vətən mü-
haribəsində İsrail Azərbaycanın ədalətli 
mövqeyini dəstəklədi. lkələrimiz ara-
sında hərbi sahədə də yaxşı əlaqələr var. 
İnanırıq ki, iki dövlətin dostluq və əmək-
daşlığı bundan sonra daha da dərinləşə-
cək və güclənəcək.

Sonda başqa bir faktı da yada salaq. 
Belə ki, bir neçə il əvvəl ABŞ-ın nüfuzlu 
“Ne s Blaze” nəşrində urnalist və pub-
lisist Nurit Qrinqerin “Azərbaycan İsra-
il: unikal tərəfdaşlıq və dostluq” başlıqlı 
məqaləsi dərc edilmişdi. Müəllif İsrail 
rəsmilərinin Bakıya, Azərbaycan rəsmilə-
rinin isə Tel-Əvivə səfərlərindən bəhs 
edir, eləcə də İsraillə Azərbaycan arasın-
da olan iqtisadi, hərbi, mədəni və turizm 
əməkdaşlığından bəhs edirdi. Məqalədə 
qeyd edilirdi ki, Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmi-
zin İsrail ilə dostluğu müxtəlif sahələrdə 
genişlənib. Keçmiş münaqişəyə toxunan 
müəllif xatırladırdı ki, İsrail Bakının haqlı 
mövqeyini dəstəkləyir və Azərbaycanla 
hərbi sahədə əməkdaşlıq edir. 

Azərbaycan  İsrail dostluq və əmək-
daşlığının yeni səhifələri, münasibətlər-
dəki son faktlar barədə olan bu sətirləri 
üç il əvvəl ABŞ mətbuatında verilmiş ya-
zının arqumentləri ilə tamamlamağımız 
təsadüfi deyi. Belə ki, cənab Nurit Qrinqe-
rin məqaləsində yazılır: “ Bu dostluq mü-
nasibətlərinə təsir göstərən faktlardan 
biri də yəhudilərin Azərbaycanda 2000 
ildən artıq müddətə yaşaması və burada 
indiyədək antisemitizm və ayrı-seçkiliyin 
olmamasıdır”. İsrail rəsmilərindən birinin 
çıxışında isə bildirilirdi ki, yəhudilər Azər-
baycanda 2500 ildən çoxdur ki, heç bir 
problemsiz, qarşıdurmasız, dost və qar-
daşcasına yaşayırlar. 

Təbii ki, yəhudilərin burada iyirmi, 
ya da iyirmi beş əsr yaşadığını sübut et-
məyə İsrailin də ehtiyacı yoxdur, bizim 
də. Ancaq görünür Tehranın buna ehtiya-
cı var. Fars şovinistləri “İsraili qulağımızın 
dibinə gətirməyin”  deyirlərsə, deməli, 
yəhudilərin bu ərazidə min illərdən bəri 
yaşadıqlarını ya bilmir, ya da bilərəkdən 
danmaq istəyirlər. Nə istəyirlər, istəsinlər. 
Azərbaycan istənilən dövlətlə əməkdaş-
lıqda müstəqildir və tərəfdaşlarını özü se-
çir. İran və Ermənistan da sivil qonşuluq 
münasibətləri çərçivəsində münasibət 
qurmağı öyrənsələr, onlarla da dostluq 
edə bilərik. Təəssüf ki, bu qonşularımız 
hələ özlərinin sivil dövlətini qura bilmirlər. 

İttifaq MİRZƏBƏY İ,  
“Xalq qəzeti”

Ermənistanın üzvü olduğu və Rusiyanın hakim rol oynadığı Kollektiv Təhlükəsizlik 
Müqaviləsi Təşkilatına (KTMT) qarşı demarşları Kremlin siyasi dairələri 
tərəfindən təmkinlə qarşılansa da, ara-sıra ümumi dözüm ab-havasına zidd 
sayıla biləcək təmayüllər nəzərə çarpır. Başqa cür mümkün deyil. Çünki İrəvan 
rəsmiləri əllərinə düşən hər fürsətdə KTMT-ni aşağılamaq yolu tuturlar. Özü 
də hərəkətlərini kifayət qədər geniş şəkildə ictimailəşdirirlər. Sanki, kimlərsə 
onlardan belə davranmağı gözləyir. Ermənistan hakimiyyəti isə bu gözləntinin 
qarşılığında özünün sərt fikirləri ilə, bir növ, hesabat verir. Təbii, rəsmi İrəvanın 
hesabat ünvanı Qərb, daha doğrusu, Qərbdəki təəssübkeşləridir. Nikol Paşinyan 
administrasiyası Rusiyaya münasibətdə əks mövqedə dayandığını nümayişə 
çıxarmaqla, Qərbə özünü qəhrəman kimi göstərməyə çalışır.

Rusiyadan Ermənistana çağırış: 
Zərərli müzakirələr dayansın!

Moskva İrəvanın anti-KTMT  
mövqeyindən daşınmasını tələb edir 

Nə isə, mətləbə keçək. Qeyd etdi-
yimiz kimi, Rusiyada da Ermənistanın 
anti-KTMT təmayülünə qarşı etirazlar 
eşidilməkdədir. Bu mənada ölkənin 
Xarici işlər nazirinin müavini Mixail 
Qaluzinin yerli telekanallardan birinə 
müsahibəsində səsləndirdiyi fikirlər 
maraq doğurmaqdadır. Qaluzinin söz-
lərinə görə, Moskva gözləyir ki, İrəvan 
KTMT-nin digər üzvləri ilə qarşılıqlı 
fəaliyyətin xarakteri ilə bağlı zərərli 
müzakirələri dayandıracaq və mövcud 
istiqamətdə yaranan məsələlər kons-
truktiv şəkildə həllini tapacaq: “ mid 
edirik ki, “kim, haradan gəlir” mövzu-
sunda zərərli müzakirələr dayandırı-
lacaq və KTMT çərçivəsində İrəvanla 
qarşılıqlı fəaliyyətin bütün məsələləri, o 
cümlədən, təşkilatın Ermənistan ərazi-
sində müşahidə missiyasının yerləşdi-
rilməsi konstruktiv həll olunacaq”.

Bəli, məlumdur ki, Ermənistanın 
baş naziri N.Paşinyan, ölkə parlamen-
tinin sədri Alen Simonyan, eləcə də di-
gər dövlət rəsmiləri dəfələrlə KTMT-ni 
sərt tənqid ediblər. İrəvan qurumun 
baş katibinin müavini kvotasından im-

tina edib. Martın 14-də keçirdiyi mət-
buat konfransında bu qərarı şərh edən 
N.Paşinyan “biz KTMT-dən çıxmırıq, 
KTMT Ermənistanı tərk edir” fikrini bir 
daha təkrarlayıb.

Qaluzinin haqqında söz açdığı KT-
MT-nin Azərbaycanla Ermənistanın 
sərhədindəki müşahidə missiyasına 
gəlincə, təşkilata üzv dövlətlər ötən 
ilin noyabrında İrəvan sammiti zama-
nı Ermənistanın, Bakının təcavüzü 
kimi qiymətləndirdiyi, sentyabr hər-
bi toqquşmasını pisləməkdən imtina 
etdilər. Bundan sonra Paşinyan ad-
ministrasiyası Avropa İttifaqının mo-
nitorinq missiyasını Cənubi Qafqaza 
çağırmaq qərarına gəldi. Bu addımın 
Rusiya tərəfindən sərt qarşılandığı da 
məlumdur. 

Amma diqqətçəkən məqam odur 
ki, Ermənistanın xarici işlər naziri Ara-
rat Mirzoyan martın 20-də Moskvaya 
səfəri zamanı, Ermənistan hakimiyyəti-
nin əvvəlki mövqeyinə zidd fikirlər səs-
ləndirib. Məsələn, Mirzoyan Rusiyanın 
xarici işlər naziri Sergey Lavrovla birgə 
mətbuat konfransında Ermənistanın 
KTMT missiyasından imtina etmədiyini 
deyib: “...Yəqin, sualın ifadəsi düzgün 
deyil. Çünki Ermənistan heç vaxt belə 
bir missiyadan əlini üzməyib. stə-
lik, bu qərar layihəsi müzakirə olunur, 
onun üzərində iş gedir. Bizim üçün 
əsas o idi ki, təəssüratımıza görə, KT-
MT-nin məsuliyyət zonası aydın deyil. 
Fikrimizcə, bu, bir qədər problemlidir. 
Amma bir daha deyirəm, qərar layihəsi 
masa üzərindədir, iş davam edir”.

Lavrov həmin mətbuat konfran-
sında Mirzoyanın boynuna nəyisə qo-
yurmuş kimi, onun fikirlərinə dəstək 
nümayiş etdirib: “Mən Mirzoyanın in-
dicə dediklərindən, yəni, Ermənistanın 
KTMT missiyasının yerləşdirilməsi ilə 
bağlı qərarı imzalamaqdan imtina et-
məməsindən məmnun olduğumu bil-
dirmək istərdim. Bu, 2022-ci il noyabrın 
23-də Mirzoyanın sədrliyi ilə İrəvanda, 
KTMT-nin sammiti ərəfəsində, saatlar-
la aparılan danışıqların mövzusu olub. 
Məsələ bütün nazirlər tərəfindən razı-
laşdırılıb. İndi kiçik bir şey var: dövlət 
və hökumət başçıları da öz imzalarını 
atsınlar. Bu ehtimal qalır. KTMT buna 
hazırdır. Biz bu hazırlığı bilirik. Şadam 
ki, Ermənistan regionda təhlükəsizliyin 
təminatı maraqlarına cavab verən für-
sətdən imtina etmədi”.

Ancaq görünən budur ki, Lavrov 
Mirzoyanın boynuna nə isə qoya bil-
mədi. Daha doğrusu, birinci vəziyyəti 
ölkəsinin xeyrinə dəyişməyi bacarma-
dı. Çünki Ermənistanda Rusiyaya inam 
yoxdur. İrəvanın hakim siyasi dairələri 
Lavrovun fikirlərinə nəzər salıb hesab 
etdilər ki, Moskvanın gətirdiyi arqu-

mentlər qənaətbəxş sayıla bilməz. On-
ların söylədiklərinə görə, Rusiya XİN 
rəhbərinin Donbas və Kosovonı Qara-
bağ münaqişəsinin həllində presedent 
kimi götürməsi mənasızdır. Çünki hə-
min məsələlər beynəlxalq birlik tərəfin-
dən dəstək qazanmayıb. 

Əlbəttə, qeyd etdiklərimiz Ermənis-
tanın KTMT müstəvisindəki anti-Rusi-
ya ritorikasının davamlı olacağından 
xəbər verirdi və oldu da. Bu ritorikanın 
kifayət qədər güclü mahiyyət daşıdığı-
nı nəzərə alsaq, hazırda Qaluzinin bil-
dirdikləri dərin quyuya daş atmaqdan 
başqa bir şey deyil. 

Məsələn, Rusiya XİN başçısının 
müavini deyir ki, erməni tərəfinin bütün 
narahatlıqları KTMT-də mövcud olan 
qarşılıqlı fəaliyyət formatları çərçivə-
sində  Daimi Şuranın iclaslarından 
tutmuş, ən yüksək orqan olan Kollektiv 
Təhlükəsizlik Şurasına qədər müzakirə 
olunur. 

Heç şübhəsiz, bunu dinləyən Pa-
şinyan və ya Simonyan, ya da qeyrisi 
bircə kəlmə deyəcək: Hə, nə olsun  
Paşinyanın istəyi budur ki, KTMT Azər-

baycanla hərbi toqquşmaya getsin. 
İrəvan Bakını öz təhlükəsizliyinə təhdid 
qismində gördüyünü açıqlayır. Qaluzin 
isə bildirir: “Biz öz tərəfimizdən Ermə-
nistanın təhlükəsizliyinin təmin edil-
məsi, onun maraqları naminə Ermə-
nistan-Azərbaycan sərhədində KTMT 
missiyasının yerləşdirilməsi planlarını, 
habelə KTMT kollektivinin müvafiq qə-
rar layihəsində nəzərdə tutulmuş digər 
yardım tədbirlərini həyata keçirməyə 
hazır olduğumuzu təsdiqləyirik”.

Əlbəttə, Paşinyanın KTMT-ni Azər-
baycana qarşı qoymaq cəhdləri mani-
pulyasiyadır. Məlumdur ki, birincisi, er-
məni baş nazir qurumda təmsil olunan 
dövlətlərin hər birininin Azərbaycanla 
kifayət qədər möhkəm əməkdaşılığı-
nın olduğunu gözəl anlayır. İkincisi isə 
hətta nəzəri baxımdan düşünsək ki, 
KTMT hərbi planda Azərbaycana qarşı 
çıxır, İrəvanın daha hansısa bəhanələr 
tapmayacağına təminat yoxdur. Həm 
də buna görə Rusiya rəsmiləri hazırda 
ehtiyatlıdırlar. Onlar yaxşı başa düşür-
lər ki, Paşinyan kimi avantüristə görə 
Azərbaycanla münasibətləri kəskinləş-
dirməyə dəyməz. Onsuz da hazırda 
Qarabağdakı Rusiya sülhməramlıları-
nın erməni təəssübkeşliyi səbəbindən, 
Bakıdan Moskvaya qarşı xoş olmayan 
fikirlər eşidilməkdədir. Hazırkı məqam-
da prosesə KTMT-nin qoşulması isə 
erməni ambisiyalarına tam dəstəkdir 
ki, bunu Rusiya istəsə də, qurumdakı 
digər üzvlərin məsələyə qarşı çıxacaq-
ları birmənalıdır. Belə olan halda Kreml 
nəyə görə KTMT daxilində ziddiyyətlə-
rin yaranmasını istəsin ki  Onsuz da 
problemləri yetərincədir. 

Qaluzin isə Ermənistanı anti-KT-
MT mövqeyindən daşındırmağa çalış-
maqla, belə demək mümkünsə, İrəva-
nın başının altına yastıq qoymağı da 
unutmur. Məsələn, o deyir ki, KTMT 
quruma üzv ölkələrin liderlərinin ötən-
ilki görüşləri zamanı qəbul olunmuş 
qərarların icrası üçün intensiv prosesə 
başlayıb. “Əsasən, Ermənistanın sədr-
liyi sayəsində KTMT-nin kollektiv təh-
lükəsizliyimizə qarşı çağırış və təhdid-
ləri dəf etmək imkanlarının artırılması 
naminə çox işlər görülüb. Mən vurğula-
maq istərdim ki, əldə olunan nəticələr 
koordinasiyalı, səmərəli və maraqlı 
iş aparılmadan mümkün olmazdı”,  
deyən Rusiya XİN rəsmisi hansısa 
konkretləşdirmə aparmır. Ancaq, hətta, 
bunu etsə belə, hazırda məsələnin Er-
mənistan hakimiyyətini maraqlandırdı-
ğını söyləmək mümkünsüzdür. Çünki 
bu hakimiyyət, tamamilə, Qərbə yıxılıb 
və proses hər ötən gün bir qədər də 
dərinləşməkdədir. 

Ə.R STƏMOV, “Xalq qəzeti”

Fransızsayağı ədalət budurmu?
Paris terrorçuları himayə edir
Fransa “unikal” ölkədir. Dünyanın müxtəlif ölkələrini insan hüquq və 
azadlıqlarına əməl etməyə, cinayətlərə göz yummamağa, hər zaman ədalətin 
yanında olmağa çağıran fransızlar bir çox hallarda bunun tam əksinə hərəkət 
edirlər. Afrikanın savannalarında “terrorist” ovuna çıxan fransızlar, nədənsə, 
terrorçulara qucaq açırlar. Bu günlərdə Fransa Ali Məhkəməsinin qəbul etdiyi 
qərar da belə deməyə əsas verir.

“Associated Press” xəbər verir ki, 
ötən çərşənbə axşamı Fransanın Ali 
Məhkəməsi 1970 və 1980-ci illərdə İtali-
yada törətdikləri cinayətə görə məhkum 
edilmiş ikisi qadın, səkkizi kişi olmaqla on 
keçmiş ifrat solçu döyüşçünün  terrorçu-
nun ekstradisiyasına qarşı qərar çıxarıb. 
Həmin canilər bir generalı öldürdüklərinə 
və iki hakimi qaçırdıqlarına görə İtaliyada 
mühakimə edilmişdilər. Məlumata görə, 
sözügedən terrorçular məhkum olunduq-
dan sonra İtaliyadan Fransaya qaçıblar. 
Onların indi 62-79 yaşları var və ötən 
müddət ərzində Fransada sərbəst yaşa-
yıblar. 

Sağlam məntiq belə düşünməyə 
əsas verir ki, Avropa Birliyinin təsisçilərin-
dən biri olan Fransa beynəlxalq qanun-
vericiliyi əsas götürərək caniləri İtaliyaya 
təhvil verməlidir. Ancaq Paris Məhkəməsi 
bu dəfə də onların ekstradisiyasına qarşı 
qərar çıxarıb. Doğrudur, ötən il bu qərar-
dan şikayət verilsə də, Fransa Ali Məh-
kəməsinin çərşənbə axşamı çıxardığı qə-
rar onilliklər boyu davam edən məhkəmə 
işində Fransanın son hüquqi qərarı olub. 

Siyasi müşahidəçilər bildirirlər ki, 
Fransa hakimiyyətinin italyan terror-
çuların təhvil verilməsinə müqavimət 
göstərməsi uzun müddət Paris və Roma 
arasında kəskin problemə çevrilib. Belə 
ki, ötən müddət ərzində İtaliya Fransa-
da olduğu güman edilən təxminən 200 
məhkum keçmiş döyüşçünün ekstradisi-
yasını tələb edib. 1980-ci illərin o vaxtkı 
Prezidenti Fransua Mitteranın adını da-
şıyan “Mitteran doktrinası” kimi tanınan 
siyasətə əsasən, Fransa İtaliyanın ifrat 
solçu fəallarının “qanlı cinayətlər” törət-
diklərini təsdiqləyən sübutlar olmadığı 
təqdirdə onları ekstradisiya etməkdən 
boyun qaçırıb. 

Əlbəttə ki, fransızların bu addımı 
İtaliya hökumətinin narazılığına səbəb 

olub və italyanlar Fransanın irəli sürdüyü 
meyarları qeyri-müəyyənlik kimi qiymət-
ləndirirlər. Rəsmi Roma bildirir ki, “Mit-
teran doktrinası” İtaliyanın demokratik 
azadlıqlara Fransadan daha az hörmət 
etdiyi barədə yanlış təsəvvürə əsasla-
nır. Bununla belə, Fransa Ali Məhkəməsi 
tərəfindən rədd edilən ekstradisiya tələb-
lərinə məruz qalan 10 nəfərin əksəriyyəti 
2021-ci ilin aprelində Fransadakı evlə-
rində həbs edilib. Həmin həbsi İtaliya 
hökuməti tarixi hadisə adlandırmışdı. O 
vaxtdan bəri onlar Fransa məhkəməsinin 
nəzarəti altında saxlanılırlar. 

Qərb mətbuatı yazır ki, Fransada 
sərbəst yaşayan həmin italyanların bə-
ziləri 1970-1980-ci illərdə qətl və adam 
oğurluğu ilə məşğul olan “Qırmızı briqa-
da” qruplaşması ilə əlaqəlidirlər. Fransa 
Ali Məhkəməsi, həmçinin ingilis dilindən 
tərcümədə “Mübarizə davam edir” məna-
sını verən ifrat solçu “Lotta Continua”dan 
olan yaraqlı Giorgio Petrostefaninin eks-
tradisiya edilməsinə qarşı çıxıb. Bundan 
başqa, uzun müddət İtaliyada qanlı terror 
aktları törədən “Qırmızı briqada” terror 
təşkilatının digər üzvü Marina Petrella 
15 il Fransada sərbəst yaşadıqdan son-
ra Romanın tələbi ilə 2007-ci ildə Paris 
yaxınlığında həbs edilmişdi. O, 1972-ci 
ildə Milanın polis rəisi Luici Kalabresi-
nin qətlində təqsirli bilinərək 22 il müd-
dətinə azadlıqdan məhrum olunmuşdu. 
Əfv etmək hüququ olmayan Fransanın 
sabiq Prezidenti N.Sarkozi 2008-ci ildə 
G8 sammitində İtaliyanın sabiq Baş na-
ziri Silvio Berluskoniyə Petrelanın əfv 
olunmaq şərti ilə İtaliyaya ekstradisiya 
ediləcəyini bildirmişdi. Yəni, Petrelanı 
qeyd-şərtsiz ekstradisiya etməyə məcbur 
olan Fransa Prezidenti İtaliyanın Baş na-
zirindən onun əfv zəmanətini almışdı.

Əslində, bu, Fransanın atdığı ilk 
belə addım deyil. Beşinçi Respublika-

nın yaxın tarixində belə nümunələr az 
deyil. Varuzan Karapetyan 1985-ci ildə 
Parisdə münsiflər heyəti tərəfindən təq-
sirli bilinərək 1983-cü il iyulun 15-də Orli 
Hava Limanında törədilən terror aktına 
görə ömürlük həbs cəzasına məhkum 
edilmişdi. Erməni mənbələrinin məluma-
tına görə, Ermənistanın sabiq preziden-
ti Robert Köçəryanın müraciətindən və 
ASALA-nın 2001-ci il aprelin 24-də ye-
nidən terror aksiyalarına başlamaq təh-
didlərindən sonra Ermənistan vətəndaşı 
olmadığı üçün V.Karapetyan bu ölkəyə 
ekstradisiya edilmiş və quldur R.Köçər-
yanın qərarı ilə əfv olunmuşdu. Terrorçu 
V.Karapetyan sabiq baş nazir Andronik 
Markaryan səviyyəsində qəbul edilmiş 
və ictimaiyyətə “qəhrəman” kimi təqdim 
olunmuşdu. V.Karapetyanın törətdiyi 
cinayətin iştirakçısı olan digər terrorçu 
Suren Nayriyan da 1994-cü ildə azadlığa 
çıxandan sonra Ermənistana qayıtmışdı.

Qatı terrorçu, ASALA-nın üzvü Monte 
Melkonyan 1981-ci ildə Türkiyənin Pa-
risdəki səfirliyinin ələ keçirilməsi əmə-
liyyatını planlaşdırdığına və kömək et-
diyinə görə həbs olunsa da, elə həmin 
il azadlığa buraxılmışdı. 1985-ci ildə o, 
Parisdə terror fəaliyyətinə və qanunsuz 
silah saxladığına görə 6 il müddətinə 
azadlıqdan məhrum edilsə də, 1989-cu 
ildə azad olunmuşdu. Fransızlar onun ci-
nayətlərinə göz yumaraq, terrorçunu sər-
bəst buraxmışdılar. Bununla da, Fransa 
“Femidası” sonrakı cinayətlərin əsasını 
qoymağa ona şərait yaratmışdı. Çünki 
terrorçu M.Melkonyan Birinci Qarabağ 
müharibəsində Ermənistan ordusunun 
silahlı birləşmələrindən birinə komandan-
lıq edərək, Azərbaycanın mülki əhalisinə 
qarşı qəddarlıq etmişdi. 

Bu da son deyil. 1981-ci ildə Vazgen 
Sislyan Türkiyənin Parisdəki səfirliyinə 
qarşı törədilən Van əməliyyatının təşki-
latçısı kimi həbs olunsa da, 1986-cı ildə 
o və hücumun digər iki iştirakçısı Hakob 
Culfayan və Gevorq Gezalyan ilə birlikdə 
azadlığa buraxılmışdı. Hər üçü əvvəlcə 
Livana, sonra isə Ermənistanda daimi 
iqamətgahına yollanmışdılar. Vazgen 
Sislyan və Gevorq Gezalyan Ermənistan 
ordusunun tərkibində 1992-ci ildə Qa-
rabağ müharibəsində iştirak etmişdilər. 
G.Gezalyan “Metsn Murad” dəstəsinin 
komandiri, Vazgen Sislyan isə “Qarabağ 
müharibəsi qəhrəmanı” olmuşdu.

S.E AY, “Xalq qəzeti”
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Laçın yolu 109 gündür ki,   
ictimai nəzarətə götürülüb
Azərbaycan Müdafiə və Xarici İşlər nazirlikləri ermənilərin separatçı meyillərini təhlil edərək bu 
nəticəyə gəlib ki, Laçın–Xankəndi yolunda nəzarət-buraxılış məntəqəsinin qurulması labüddür. 
Prezident İlham Əliyev də bu məsələni bir neçə dəfə səsləndirib. Həmçinin ekoaksiyaçıların da 
vacib tələblərindən biri budur.

Milli Məclisin deputatı Cəbi Quliyev 
məsələyə münasibət bildirərkən dedi ki, 
Azərbaycan sərhədlərinə nəzarət etmək 
iqtidarındadır. Biz heç zaman imkan ver-
mərik ki, təbii sərvətlərimiz hansısa yolla 
daşınsın. Ermənilər işğal dövründə etdik-
ləri hərəkətləri yenidən təkrarlayırlar və 
düşünürlər ki, cəzasız qalacaqlar. Lakin 
bu, mümkün deyil: “Azərbaycan tərəfinin 
çoxsaylı müraciətlərinə və bu xüsusda 
aparılmış müzakirələrə baxmayaraq, si-
lah-sursat və digər hərbi təyinatlı vasitələ-
rin daşınmasının qarşısının alınması üçün 
bu günədək heç bir zəruri tədbir görülmə-
mişdir. Həyata keçirilən əməliyyatlar düş-
mənin ekolo i terrorunun qarşısının alın-
masında mühüm rol oynayacaq”,  deyə 
deputat vurğuladı.

Bir müddət əvvəl “Arsax”ın qondarma 
dövlət naziri Ruben Vardanyan Azərbay-
canın təkidi ilə istefa verməli oldu. Tələblə-
rinin tam yerinə yetirilməməsi səbəbindən 
aksiyaçılar etirazlarına ara vermədilər. 
Beynəlxalq təzyiqlərə baxmayaraq eko-
loqlar geri çəkilmir, 109 gündür ki, vətən-
daş mövqelərini nümayiş etdirirlər. Eyni 
zamanda, Azərbaycan Qarabağın erməni 

sakinləri ilə danışıqlara hazır olduğunu 
dəfələrlə bəyan edib və bu istiqamət-
də əməli addımlar da atıb. Bütün bunlar 
yolda Azərbaycan dövlətinin nəzarətinin 
olmasının labüdlüyünü göstərir. Nə Ermə-
nistan hakimiyyəti, nə də separatçılar La-
çın yolunda nəzarət-buraxılış məntəqəsi 
yaratmağımıza mane ola bilməyəcəklər.

* * *
Dünən Şuşada günəşli hava şəraiti 

müşahidə olunub. Hazırda aksiya iştirak-
çılarının Laçın Xankəndi yolunda fəallığı 
müşahidə olunur. Ərazidə hüquq-müha-
fizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən 
bütün təhlükəsizlik tədbirləri yüksək sə-
viyyədə təşkil olunub. Ekofəallar tələb-
lərində qəti olduqlarını nümayiş etdirir-
lər. Laçın Xankəndi yolunda, aksiyanın 
keçirildiyi ərazidən humanitar təyinatlı 
nəqliyyat vasitələri sırasında evakuasiya, 
tibbi yardım, təminat, təchizat və minik 
avtomobilləri də maneəsiz hərəkət edib. 
Bütün bunlar Laçın Xankəndi yolundan 
humanitar məqsədli keçid üçün heç bir 
məhdudiyyətin olmadığını göstərir.

Rizvan FİKRƏTO U,  
“Xalq qəzeti”
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Azərbaycan tarixində 2020-ci il möhtəşəm uğurla yadda qaldı, Silahlı 
Qüvvələrimiz 44 gün ərzində düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirərək parlaq 
qələbə qazandı, torpaqlarımızı yağı tapdağından azad etdi. Bu məğlubiyyət 
nəticəsində işğalçı Ermənistan məcbur olub kapitulyasiya aktına imza atdı və 3 
rayonumuz bir güllə belə atılmadan, bir şəhid belə verilmədən siyasi yolla geri 
qaytarıldı. Beləliklə, Ermənistanın 30 il çəkən işğalçılıq siyasətinə son qoyuldu, 
torpaqlarımızı işğalçıdan təmizləmək missisiyası şərəflə yerinə yetirildi. 

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev mar-
tın 18-də Məsim Məmmədovu Prezidentin 
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil 
olan Laçın rayonunda xüsusi nümayən-
dəsi təyin olunması ilə əlaqədar qəbul 
edərkən bütün bunlar barədə ətraflı da-
nışaraq Şuşanın işğalından bir neçə gün 
sonra Laçın rayonunun da ələ keçirildiyini 
qeyd etdi: “Bu, ölkəmiz üçün böyük faciə 
idi, laçınlılar üçün böyük faciə idi və bu, 
AXC-Müsavat xəyanətkar cütlüyünün 
növbəti çirkin xəyanəti idi. AXC-Müsavat 
cütlüyü hakimiyyətə can atırdı, istənilən 
yollarla hakimiyyəti zəbt etməyə çalışır-
dı və torpaqların Ermənistana verilməsi, 
satılması faktiki olaraq onların bu çirkin 
niyyətə çatmaları üçün bir fürsət idi. Onlar 
bunu belə qiymətləndirirdilər - hesab edir-
dilər ki, əgər Azərbaycan xalqı böyük bir 
sarsıntı keçirərsə, onlar üçün əlavə şans-
lar yaranacaq. Əfsuslar olsun ki, belə də 
oldu...”. 

Dövlətimizin başçısı daha sonra sözlə-
rinə əlavə edərək, Şuşanın, ondan sonra 
Laçının işğal altına düşməsinin Azərbay-
canda çox ciddi siyasi böhrana səbəb 
olduğunu, belə bir fürsətdən yararlanan 
AXC-Müsavat xəyanətkar cütlüyünün 
hakimiyyəti qanunsuz yollarla ələ keçirdi-
yini, bunun isə daha böyük faciələrə yol 
açdığını xatırlatdı. Prezident İlham Əli-
yev, həmçinin vurğulanan hadisədən bir 
il keçməmiş 1993-cü ilin aprelində Kəlbə-
cərin işğal altına düşdüyünü və beləliklə, 
ovaxtkı  keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar 
Vilayətinin ərazisi ilə Ermənistan arasında 
coğrafi bağlantı yaradıldığını, nəhayət, 
mövcud şəraitin Birinci Qarabağ müha-
ribəsindəki məğlubiyyəti şərtləndirdiyini 
qeyd etdi. 

Lakin ölkə Prezidenti, Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Laçın həm 
döyüş meydanında, həm də siyasi yollar-
la qaytarıldı. İkinci Qarabağ müharibəsi 
dövründə rayonun işğaldan azad edilməsi 
əsas vəzifələrdən biri idi və ordumuz fak-
tiki olaraq Laçın rayonunun cənub hissə-
sini qəhrəmanlıqla düşməndən təmizlədi. 
Silahlı Qüvvələrimiz tərəfindən Güləbird 
və digər bir neçə kənd döyüş meydanın-
da azad edilərək Laçın-Xankəndi yoluna 
çıxıldı. Məhz bu əməliyyat, eyni zaman-
da, Şuşa şəhərinin erməni işğalçıların-
dan azad edilməsi Ermənistan dövlətinin 
kapitulyasiyasına gətirib çıxardır. Vaxtilə 
“Qarabağ Ermənistandır” deyən Ermənis-
tan rəhbərliyi öz məğlubiyyətini qəbul et-
məyə məcbur oldu və 2020-ci il noyabrın 
10-da kapitulyasiya aktı işğalçı tərəfindən 
imzalandı. Laçın rayonunun digər hissəsi 
isə siyasi yolla azad olundu. Dövlətimizin 
başçısının vurğuladığı kimi, bu, Azərbay-
canın böyük tarixi Zəfəri idi.  

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev sö-
zügedən çıxışında xalqımızın Vətən mü-
haribəsi günlərində, həmçinin hazırda 
milli vəhdət, vahid ideya uğrunda birləşdi-
yini də diqqətə çatdırdı. lkə rəhbəri, eyni 
zamanda, Laçının ölkəmizin ən böyük ra-
yonlarından biri kimi çox böyük potensiala 
malik olduğunu, bu coğrafiyaya qayıda-
caq keçmiş məcburi köçkünlərin bundan 
sonra belə bir yaşayış məskənində  rahat 
yaşayacaqlarını əminliklə vurğuladı: “La-
çın rayonu 28 il işğal altında idi və bu iş-
ğal dövründə rayonun, demək olar ki, bü-
tün infrastrukturu Ermənistan tərəfindən 
məhv edilmişdir, ətraf mühitə böyük ziyan 
vurulmuşdur. Bütövlükdə bizim meşə fon-
dumuzun qanunsuz istismarı nəticəsində 

60 min hektar meşə ermənilər tərəfindən 
məhv edilib, kəsilib, talanıb, satılıb. Onun 
böyük hissəsi Laçın rayonunda olan meşə 
fondudur”.

Burada bir məsələni də xatırlatmaq 
istərdik. Belə ki, Vətən müharibəsindən 
sonra Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 
gerçəkləşdirilən genişmiqyaslı tikinti, bər-
pa-quruculuq layihələri sırasında Ermə-
nistanı Xankəndi ilə birləşdirən 32 kilometr 
uzunluğunda olan yeni alternativ yol cəmi 
bir il ərzində inşa edildi və Rusiya sülh-
məramlılarının həmin yol ətrafında qərar-

laşması reallaşdı. Təbii ki, Laçın şəhəri, 
Zabux və Sus kəndlərindən qanunsuz 
məskunlaşdırılan ermənilər də həmin ya-
şayış məntəqələrindən tamamilə çıxarıldı. 

Dövlətimizin başçısı çıxışlarının bi-
rində  ermənilərin yuxarıda adı çəkilən o 
ərazilərdə yaşamalarının hərbi cinayət 
olduğunu, Cenevrə konversiyalarının qay-
daları ilə ziddiyyət təşkil etdiyini vurğula-
yıb: “İşğalçı ölkə işğal edilmiş torpaqlarda 
qanunsuz məskunlaşma apara bilməz. 
Bu, hərbi cinayətdir. Laçın şəhərinin, Sus, 
Zabux kəndlərinin camaatı yaxın zaman-
larda öz doğma yerlərinə qayıdacaq”.

Dövlətimizin başçısının çıxışında bildi-
rildiyi kimi, artıq iki ildən çoxdur ki, Laçı-
nın yenidən bərpası ilə bağlı işlər aparılır. 
Rayonda beynəlxalq hava limanı inşa edi-
lir. Aeroportun gələn ilin sonunda, ya da 
2025-ci ilin əvvəllərində istismara verilə-
cəyi nəzərdə tutulur.

Hazırda  Kəlbəcər-Laçın yolunun yeni-
dən qurulması prosesi də sürətlə aparılır. 
Kəlbəcər və Laçın rayonlarında ən çox tu-
nellər məhz o bölgədədir. Beləliklə, Göy-
göl rayonundan da Şərqi Zəngəzura yol 
açılır. Eyni zamanda, Qubadlı-Laçın yolu 
da sürətlə inşa edilir.

Laçın şəhərinin yenidən qurulması 
keçən ilin avqustun 26-dan reallaşdırılır. 
Birinci mərhələdə burada 500-ə yaxın fər-
di ev inşa edilir və ya ermənilər tərəfindən 
dağıdılmış evlər yenidən bərpa olunur. 
Çoxmərtəbəli səkkiz yaşayış binası yeni-
dən qurulur, ya da ki, tamamilə əsaslı tə-
mir olunur və 30-dan çox ictimai bina tikilir. 

Bütün bunlarla yanaşı, Zabux və Sus 
kəndlərinin tamamilə yenidən qurulması 
prosesinə start verilib. Zabux kəndində 
1000-dən çox, Sus kəndində isə 300-dən 
çox sakin yerləşdiriləcəyi nəzərdə tutulub. 
Güləbird və Qorçu kəndlərinin Baş planı 
da təsdiqlənib.  Birinci mərhələdə Gülə-
bird kəndində 2400, Qorçu kəndində isə 
1300 insanın yerləşdirilməsi planlaşdırılıb.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Laçın tezliklə öz 
doğmalarını qarşılayacaq
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Ermənilərin qəsdi azərbaycanlıları  
son nə ərinədək öldürmək idi

XX əsrin əvvəllərində bolşeviklərin birbaşa dəstəyilə erməni-daşnak quldur 
birləşmələri Bakıda və ölkənin bölgələrində etnik zəmində dəhşətli 

qətliamlar, soyqırımılar həyata keçiriblər. Bu qanlı olaylardan 105 il keçməsinə 
baxmayaraq, daşnakların xalqımıza qarşı törətdikləri ağır zorakılıqlar insanları 
dəhşətə gətirir. 

Tarixdə milli zəmində çox sayda soyqı-
rımlar olub. Lakin XX əsrin əvvəllərində 
daşnakların Azərbaycan torpağında icra 
etdikləri qətliamın miqyası və bu qanlı 
hadisələr zamanı nümayiş etdirilən ağla-
sığmaz qəddarlığın dərəcəsi dərin nifrət 
və ikrah hissi doğurmaya bilməz. Rəsmi 
mənbələrə əsasən, bu soyqırımının nəti-
cəsində on minlərlə azərbaycanlı aman-
sızcasına öldürülmüş və  itkin düşmüşdür.

Bakı Soveti və daşnak erməni silahlı 
dəstələri 1918-ci ilin 30 mart və 3 aprel 
tarixləri arasında Bakı şəhərində və Bakı 
quberniyasının müxtəlif bölgələrində, elə-
cə də Şamaxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, 
Hacıqabul, Salyan, Zəngəzur, Qarabağ, 
Naxçıvan və digər ərazilərdə azərbaycan-
lıları kütləvi şəkildə vəhşicəsinə qətlə ye-
tirərkən qadın, uşaq və ahıllara belə aman 
verməmişlər. 

Bu barədə çox sayda tarixi mənbələr 
mövcuddur. Onlardan bir neçəsini xatırlat-
maq istərdik. Həmin dəhşətli günlərin şahi-
di olmuş Kulner familiyalı bir alman 1925-
ci ildə Bakı hadisələri barədə yazmışdır: 
“Ermənilər müsəlman (azərbaycanlı) 
məhəllələrinə soxularaq hər kəsi öldürür, 
qılıncla parçalayır, süngü ilə dəlmə-deşik 
edirdilər. Qırğından bir neçə gün sonra bir 
çuxurdan çıxarılan 87 azərbaycanlı cəsə-
dinin qulaqları, burunları kəsilmiş, qarınla-
rı yırtılmış, cinsiyyət orqanları doğranmış-
dı. Ermənilər uşaqlara acımadıqları kimi, 

yaşlılara da rəhm etməmişdilər.” 
Mənbə sonra qeyd edib ki, o, gənc qa-

dınların diri-diri divara mıxlandığının, er-
mənilərin hücumundan sığınmağa çalışan 
iki min nəfərin yerləşdiyi şəhər xəstəxana-
sının yandırıldığı barədə ayrı-ayrı insanla-
rın canlı söhbətlərini şəxsən eşidib və bir 
çox hadisələrin şahidi olub. 

Daşnaklar təkcə müasir Azərbay-
can ərazisində deyil, tarixi Azərbaycan 
torpaqları olan İrəvan quberniyası, Şə-
rur-Dərələyəz, Sürməli və digər ərazilərdə 
də dəhşətli qətliamlara “imza atmışlar”. 
Azərbaycanlıların kütləvi qırğınının “fəal” 
iştirakçılarından biri olmuş erməni zabiti 
Ovanes Apresyanın xatirələri əsasında 
amerikalı alim-publisist Leonard Rams- 
den Hartvill “İnsanlar belə imişlər” adlı 
kitab yazmışdır. Ovanes Apresyan kita-
bın müəllifi ilə söhbəti zamanı ermənilə-
rin, ingilislərin və rusların yardımı ilə öz 
məqsədlərinə çatdıqlarını qeyd edərək, 
təkcə Bakıda Mart qırğınları zamanı iyirmi 
beş min azərbaycanlının qətlə yetirildiyini 
bildirmişdir.

 1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş 
Azərbaycan Demokratik Respublikası hö-
kumətinin, Fövqəladə İstintaq Komissiya-
sının materiallarında göstərilir ki, erməni 
silahlı dəstələri Zəngəzur qəzasında 115 
azərbaycanlı kəndini məhv etmiş, 3257 
kişi, 2276 qadın və 2196 uşağı öldürmüş-
dülər. Bütövlükdə, bu qəza üzrə on min 

altmış səkkiz azərbaycanlı qətlə yetirilmiş 
və ya şikəst edilmiş, 50 min azərbaycanlı 
qaçqın düşmüşdür. Bundan başqa, İrə-
van quberniyasının 199 kəndində yaşa-
yan 135 min azərbaycanlı məhv edilmiş, 
kəndlər isə yerlə-yeksan edilmişdir. Bu 
hadisələri bu gün göz önünə gətirmək 
belə çətindir  

Ermənistandakı millətçi qüvvələr Azər-
baycan xalqına qarşı törətdikləri vəhşilik-
ləri sovet dövründə də davam etdirmişlər. 
Məlumdur ki, Qərbi Azərbaycanda ya-
şayan soydaşlarımız 1940-cı və 1970-ci 
illərin sonlarında vəhşicəsinə öz doğma 
dədə-baba yurdlarından qovularaq ağır  
deportasiyalara məruz qalmışlar.  

Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyini 
bərpa etdikdən bir neçə il sonra 1918-ci 
ilin mart hadisələri yenidən geniş araşdı-
rılmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyev Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti kimi 
26 mart 1998-ci il tarixdə 31 martın Azər-
baycanlıların Soyqırımı Günü kimi qeyd 
olunması barədə sərəncam imzalamışdır. 

Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı 
erməni qaniçənləri əzəli və əbədi torpaq-
larımız olan Qarabağın Qaradağlı, Xocalı, 
Ağdaban, Ballıqaya, Başlıbel və s. yaşa-
yış məntəqələrində soydaşlarımıza qarşı 
dəhşətli qırğınlar və qətliamlar törədiblər. 
İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə də 
Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhənin tə-
mas xəttindən on kilometrlərlə kənarda 
yerləşən Tovuz, Gəncə, Tərtər, Bərdə, 
Mingəçevir şəhərinin dinc əhalisini raket 
zərbələrinə məruz qoymuşlar. 

Yüz ildən artıq zaman kəsiyində Ermə-
nistan tərəfindən xalqımıza qarşı davam 
etmiş soyqırımı siyasətinə 2020-ci ilin 
payızında 44 günlük şanlı Vətən müha-
ribəsindəki parlaq tarixi qələbəmizlə son 
qoyulmuşdur. 

Yenilməz Azərbaycan Ordusu müzəf-
fər Ali Baş Komandan, Prezident  İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə qatı düşməni doğma 
torpaqlarımızdan qovaraq ölkəmizin ərazi 
bütövlüyünü təmin etmişdir. Lakin xalqı-
mız 1918-ci il Mart soyqırımı qurbanlarını 
unutmur, onların xatirəsini daim ehtiramla 
yad edir. 

M.QARAÇAYLI, “Xalq qəzeti”
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Naxçıvan Azərbaycanın qədim, maddi və mənəvi dəyərləri ilə 
zəngin olan ərazilərindəndir. Bu qədim yurd yeri Azərbaycan 
tarixinə millilik və ululuq simvolu kimi daxil olmuşdur. Naxçıvan 
yaranışı günündən mədəniyyət, sənət, ədəbiyyat beşiyi olub və 
dünya mədəniyyətinə onlarca qüdrətli sənətkar bəxş edib. 

Naxçıvan tarixinin möh-
təşəm sütunlarından biri də 
Naxçıvan musiqi mədəniyyəti 
tarixidir. Bu musiqi mədəniy-
yəti Naxçıvanın özünün tarixi 
qədər qədimdir. Bu qədim di-
yarın mədəniyyəti, eləcə də 
onun bir qolu olan musiqi mə-
dəniyyəti heç bir dövrdə ictimai 
inkişafdan geri qalmamış, Azər-
baycanın yüksək inkişaf etmiş 
mədəniyyət mərkəzlərindən 
birinə çevrilmişdir. Naxçıvan di-
yarında ta qədimdən həm xalq 
musiqisi, həm də klassik musiqi 
yanaşı şəkildə yayılmışdır. Mu-
siqi mədəniyyətinin inkişafında 
xalq mahnı və rəqslərinin, aşıq 
və muğam sənətinin mühüm 
rolu olmuşdur. 

XX əsrin 30-cu illərində 
Naxçıvanda professional bəstə-
karlıq sənəti sürətlə inkişaf 
etməyə başlayır. 1937-ci ildə 
dahi bəstəkar zeyir Hacıbəy-
linin Naxçıvana gəlişi, 1942-ci 
ildə bu diyarda Tofiq Quliyevin 
rəhbərlik etdiyi caz orkestrinin 
fəaliyyət göstərməsi, 1959-cu 
ildə Naxçıvan Dövlət konsert 
briqadasının yaranması, mütə-
madi olaraq zəmanəmizin məş-
hur diri oru Niyazinin, görkəmli 
müğənnilərdən Bülbülün, Rəşid 
Behbudovun, Lütfiyar İmano-
vun və başqa musiqiçilərin qə-
dim şəhərlə yaradıcılıq əlaqələ-
ri istər bəstəkarlıq, istərsə də 

ifaçılıq sənətinin yüksəlməsinə 
təsir göstərməyə bilməzdi.

Musiqi mədəniyyətinin digər 
əsas inkişaf mərhələsi  musiqi 
təhsili  və peşəkar musiqi kol-
lektivlərinin yaranması ilə bağlı 
olmuşdur. Bütün bunların bariz 
nümunəsi kimi, zəmanəmizin 
böyük siyasi xadimi, ümum-
milli liderimiz Heydər Əliyevin 
1999-cu ildə Naxçıvan Muxtar 
Respublilasının yaranmasının 
75 illiyi münasibətilə keçirilən 
təntənəli gecədə naxçıvanlı 
sənətçilərinin istedadına, ba-
carığına yüksək qiymət verərək 
dediyi sözləri xatırlatmaq yerinə 
düşərdi: “Naxçıvanda mədəniy-
yət xeyli inkişaf edib, tərəqqi yo-
luna çıxıb. Bu torpağın istedadlı 
gəncləri çoxdur. Onlar milli mə-
dəniyyəti və milli ruhu gözəl qo-
ruyurlar”. 

Bildiyimiz kimi, ümummil-
li liderimiz Heydər Əliyevin 
respublikaya rəhbərlik etdiyi 
 dövrdə başqa sənət sahələri ilə 
yanaşı, Azərbaycan bəstəkarlıq 
məktəbinin və musiqişünaslığı-
nın inkişafına böyük diqqət və 
qayğı göstərmişdir. Ulu öndər 
Bəstəkarlar İttifaqının və onun 
üzvlərinin yaradıcılıq fəaliyyəti 
ilə daim maraqlanmış, onların 
uğurlarına və nailiyyətlərinə 
yüksək qiymət vermişdir. Elə-
cə də, Azərbaycan Bəstəkarlar 
İttifaqının inkişafını, bölgələrdə 

onun təşkilatlarının yaradılma-
sına yüksək qayğı göstərmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Bəstəkarlar Təşkilatı da 
ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 
təşəbbüsü və qayğısı ilə yara-
dılan yaradıcılıq qurumların-
dandır. mumiyyətlə, muxtar 
respublikada musiqi sənətinin 
inkişafının son 45 ili Heydər Əli-
yevin adı ilə bağlıdır. Məhz ulu 
öndərin sayəsində 1978-ci ildə 
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı-
nın Naxçıvan Təşkilatı yaradıl-
mışdır. Hələ 1976-cı ildə ulu 
öndərimizin tapşırığı ilə Naxçı-
vanda Bəstəkarlar Təşkilatının 
yaranması ilə əlaqədar SSRİ 
Xalq artisti, Azərbaycan Bəstə-
karlar İttifaqının katibi Rauf 
Hacıyev Naxçıvanda olmuş və 
burada Naxçıvan bəstəkarları-
nın əsərlərindən ibarət konsert-
də iştirak etmişdir. Konsertdə 
hər bir bəstəkarın yaradıcılığı 
haqqında söhbət getmiş və 
əsərləri səslənmişdir. 

Konsertin bədii rəhbəri Na-
zim Quliyev, diri oru Arif Məhər-
rəmov olmuşdur. Bu konser-
tin ərsəyə gəlməsində əsas 
məqsəd Naxçıvanda bəstəkar-
lıq sənətinin də inkişaf etdiyini 
respubika rəhbərliyinə çatdır-
maq və bu bölgədə Bəstəkar-
lar İttifaqının bölməsinin ya-
radılmasının zəruri olduğunu 
göstərmək idi. 

On səkkiz musiqi nömrəsin-
dən ibarət böyük  konsertdən 
sonra Rauf Hacıyev bəstəkar-
larla görüşdə hər bir əsəri geniş 
təhlil etmiş, bəziləri haqqında 
müsbət fikirlər söyləmiş, gənc-

lərdən bir neçəsinə Azərbay-
can Dövlət Konservatoriyasının 
bəstəkarlıq şöbəsində təhsillə-
rini davam etdirməyi məsləhət 
görmüşdür. Beləliklə, 1978-ci 
ilin sentyabr ayında ulu öndə-
rimizin göstərişi ilə Naxçıvanda 
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı-
nın Naxçıvan Təşkilatı yaradıl-
dı. Görkəmli bəstəkar, Əmək-
dar incəsənət xadimi Ramiz 
Mirişli təşkilatın sədri, Məmməd 
Ələkbərov isə məsul katib təyin 
olundular. Bəstəkar Ramiz Mi-
rişli təqribən 20 il bu təşkilata 
rəhbərlik etdi.

Onu da qeyd edək ki, 1978-
ci il Naxçıvan bəstəkarlıq sənə-
tinin inkişafında məhsuldar il-
lərdən birinə çevrildi. Naxçıvan 
Bəstəkarlar Təşkilatının yara-
dılmasından sonra yeni-yeni 
əsərlər ərsəyə gəldi. Məmməd 
Ələkbərovun, Rəşid Məmmə-
dovun, Məmməd Məmmədo-
vun, Əkrəm Məmmədovun, 
Səidə Məmmədovanın, Elxan 
Muradovun, Azər Abbaso-
vun, Ramiz Mirişlinin, Nəriman 
Məmmədovun yaradıcılıqları-
nın çiçəklənməsi məhz bu döv-
rə təsadüf edir. 

1998-ci ildən 2000-ci ilə 
qədər bölməyə bəstəkar Na-
zim Quliyev rəhbərlik etmişdir. 
Qeyd edək ki, 1994-cü ildə 
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı-
nın Naxçıvan Təşkilatına məsul 
katib təyin olunan Nazim Quli-
yevin bu qurumun fəaliyyətində 
xidmətləri danılmazdır. 2000-ci 
ildə isə Nazim Quliyevin Bakıya 
köçməsi ilə əlaqədar Naxçıvan 
təşkilatının rəhbərliyi Şəmsəd-
din Qasımova həvalə edilmiş-
dir. 2016-cı ilə qədər təşkilatın 
sədri Ş.Qasımov, məsul katibi 
K.Əhmədov olmuşdur.  2016-cı 
ildən isə bu vəzifədə bəstəkar 
Yaşar Xəlilov işləyir.

Naxçıvan Bəstəkarlar Təş-
kilatı uzun illərdir ki, müntəzəm 

olaraq muxtar respublikanın ic-
timai-mədəni həyatında yaxın-
dan iştirak edir, musiqi mədə-
niyyətimizin zənginləşməsi və 
inkişafı yolunda geniş fəaliyyət 
göstərir. Təşkilatın məqsədi 
xalqın mənəvi zənginləşməsinə 
xidmət göstərən Azərbaycan 
musiqi mədəniyyətini inkişaf et-
dirməkdən, musiqi irsinin qey-
dinə qalmaqdan, Azərbaycan 
bəstəkarlarının əsərlərini ölkə-
mizdə və onun hüdudlarından 
kənarda təbliğ etməkdən ibarət-
dir. Bunun üçün təşkilat öz fəa-
liyyətində Azərbaycanın və elə-
cə də Naxçıvan diyarının musiqi 
sənətinin yaradıcılıq çoxcəhətli-
liyini, milli musiqi klassikasının 
və dünya musiqi mədəniyyə-
tinin ən yaxşı ənənələrinin qo-
runub saxlanması və yeniləş-
dirilməsi prinsiplərini əsas kimi 
qəbul etmişdir. Bu məqsədlə 
təşkilat üzvləri ayrı-ayrılıqda öz 
öhdələrinə düşən vəzifələri də-
rindən dərk edərək musiqi mə-
dəniyyətimizin inkişafı naminə 
öz yaradıcılıq potensiallarını 
daha da artırırlar.

Təşkilatda tez-tez konfrans-
lar, hesabat konsertləri keçiri-
lir. Bu tədbirlərdə Azərbaycan 
Bəstəkarlar İttifaqının sədr və 
üzvləri də iştirak edir, konsertdə 
ifa olunan əsərlərin müzakirəsi-
ni keçirir, məsləhət və təklifləri-
ni, tövsiyələrini söyləyirlər.

2008-ci il iyul ayının 29-da 
isə Naxçıvan Bəstəkarlar Təş-
kilatının 30 illik yubileyi təntənə 
ilə qeyd olunmuşdur. Bu möh-
təşəm tədbirdə iştirak etmək 
üçün Azərbaycan Bəstəkarlar 
İttifaqının sədri, Azərbaysan 
Respublikasının Xalq artisti, 
professor, “Şərəf” və “Şöhrət” 
ordenli, UNESCO-nun “Dün-
yanın artisti” fəxri adına layiq 
görülmüş Firəngiz xanım Əli-
zadə, Azərbaycan Bəstəkar-
lar İttifaqının katibi, professor 

Ramiz Zöhrabov, Azərbaycan 
Bəstəkarlar İttifaqının məsul 
katibi Lalə xanım Hüseynova, 
Azərbaycan  Respublikasının 
Əməkdar incəsənət xadimi, ki-
no-re issor  Cahangir Zeynallı 
da dəvət olunmuşdular.

Azərbaycan Bəstəkarlar İt-
tifaqının sədri Firəngiz xanım 
Əlizadə yubiley münasibətilə 
musiqiçiləri təbrik etmiş, eyni 
zamanda, Naxçıvanda gedən 
böyük quruculuq işlərindən da-
nışaraq demişdir:  “Bizim Azər-
baycanın bir çox bölgələrində 
təşkilatlarımız fəaliyyət göstərir. 
Lakin Naxçıvan təşkilatı ən fəal, 
öndə gedən qurumlarımızdan-
dır. Biz həmişə Naxçıvan mu-
siqiçilərini çox böyük məhəb-
bətlə qarşılamışıq və onların 
əsərlərinə, musiqişünaslarının 
isə yazdıqları kitablara böyük 
diqqət yetirmişik”. 

Yubiley münasibətilə mənim  
“Naxçıvan Muxtar Respublika-
sı Bəstəkarlar Təşkilatının 30 
ildə keçdiyi yaradıcılıq yolu” 
adlı monoqrafiyam da işıq üzü 
görmüşdür. Burada Naxçıvan 
MR-da musiqi mühitinin təşək-
külündə, formalaşmasında, 
inkişafında, təkmilləşməsində 
böyük rol oynayan  təşkilatın 30 
ildə keçdiyi yola nəzər salınmış, 
ayrı-ayrı professional musiqi-
çilərin yaradıcılıq fəaliyyətləri 
işıqlandırılmışdır.  

Artıq təşkilatın yaranma-
sından 45 il ötür. Bu gün də 
Naxçıvan Bəstəkarlar Təşkilatı 
böyük qayğı ilə əhatə olunur, 
bəstəkar və musiqişünasların 
yaradıcılığının inkişafına lazı-
mi şərait yaradılır. mummilli 
liderimiz Heydər Əliyev tərə-
findən əsası qoyulan bu qayğı 
və diqqətin nəticəsidir ki, tarixi 
baxımdan şərəfli bir yol keçmiş 
Naxçıvan Muxtar Respublikası-
nın Bəstəkarlar Təşkilatı və on-
ların üzvləri öz üzərlərinə düşən 
vəzifələri layiqincə yerinə yetirir 
və musiqi mədəniyyətimizin in-
kişafı naminə qüvvələrini əsir-
gəməyərək Azərbaycan mu-
siqisini zənginləşdirir, xalqımıza 
yeni-yeni töhfələr bəxş edirlər. 

Jalə U AMOVA,  
Azərbaycan Milli 

Konservatoriyasının 
dosenti, sənətşünaslıq üzrə 

fəlsəfə doktoru

Ulu öndər və Naxçıvanın musiqi mədəniyyəti
ər ay anın ədim ə əngin tarixə   mədəniyyətə ə 

oxəsirli  d lət ili  ənənələrinə mali  olan ax ı an diyarı 
mürə ə  ə ətin in işa  yol  e mişdir. rta əsrlərdə ər in 
iri elm  mədəniyyət  ti arət ə sənət arlı  mər ə lərindən 

iri imi ş rət a anmış ax ı an dünya si ili asiyasına 
dəyərli t ələr ermişdir. ax ı anlıların  əda arlı ı   
işgü arlı ı esa ına ax ı an yaşayır  in işa  edir  ax ı-

anda r l  işləri gedir.
Heydər ƏLİYEV, 
Ümummilli lider

Xilaskarlıq missiyası
Fenomenal şəxsiyyət, çağdaş Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi, 
ümummilli lider Heydər Əliyev xalqını canından artıq sevirdi. Buna görə 
hər bir azərbaycanlı öz xilaskarını daim ehtiramla yad edir, ruhuna 
dualar oxuyur. Ulu öndərin 100 illik yubileyinin qeyd edilməsi də onun 
nəsillərə örnək həyat yoluna, misilsiz xidmətlərinə ümumxalq ehtiramının 
təcəssümüdür.

Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı 
qarşısındakı müqayisəyəgəlməz fəa-
liyyəti 1969-1982-ci illərdən  dahi li-
derin keçmiş Sovet İttifaqı dönəmində 
respublikamıza rəhbərlik etdiyi vaxt-
lardan başlayır. Heydər Əliyevədək 
zəngin yerüstü və yeraltı sərvətləri ilə 
mərkəzi hakimiyyətin diqqətini çəkən 
respublikamızın adı imperiya ucqar-
larından biri kimi çəkilirdi. 1969-cu il 
iyulun 14-də onun hakimiyyətə gəl-
məsi ilə Azərbaycanın tarixində sürət-
li inkişaf dövrü başlandı. mummilli 
liderin təşəbbüsü ilə mühüm sənaye 
müəssisələri Azərbaycanın şəhərlərin-
də inşa edildi, təsərrüfat, elm və təhsil 
sahələrində qətiyyətli islahatlar həya-
ta keçirildi. Beləcə, ölkəmizin gələcək 
müstəqilliyi üçün etibarlı zəmin forma-
laşmağa başladı. 

Heydər Əliyevin ikinci hakimiyyət 
dövrü dövlət müstəqilliyimizə qovuş-
duğumuz mərhələnin çox çətin, mürək-
kəb və ziddiyyətli illərinə təsadüf etdi. 
1990-cı illərin əvvəlləri Azərbaycanın 
tarixinə ağır faciələrin yaşandığı za-
man kəsiyi kimi həkk olub: ölkəmi-
zin ərazisinin 20 faizi işğal edilmiş, 1 
milyondan çox vətəndaşı öz doğma 
yurd-yuvasından didərgin düşərək 
qaçqın və məcburi köçkün həyatı yaşa-
mağa məhkum duruma düşmüşdü. O 
illər Heydər Əliyev üçün xüsusilə çətin 
keçmişdi. Lakin böyük şəxsiyyət qey-
ri-adi iradəsi, uzaqgörənliyi, məharəti 
ilə mərhumiyyətlərə və çətinliklərə sinə 
gərməyi bacarmışdı. 

Avtoritar Sovet re iminin qəddarlığı 
sayəsində Azərbaycanda baş vermiş 

20 Yanvar faciəsindən sonra doğuldu-
ğu Naxçıvana qayıtmış ulu öndər xalqın 
iradəsi ilə Naxçıvan Ali Məclisinə rəh-
bərlik etməyə başlamışdı. 17 noyabr 
1990-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisinin birinci sessiyası 
keçiriləndə Heydər Əliyevin təşəbbüsü 
ilə ilk dəfə olaraq üçrəngli bayrağımız 
dalğalandı. Məhz bu hadisə müstəqillik 
uğrunda mübarizə tariximizin ən parlaq 
səhifəsinə çevrilmişdi. Bu, azərbay-
cançılıq ideologiyasının ilk təntənə anı 
idi. Bu, həm də üçrəngli, ay-ulduzlu 
bayrağımıza, milli-mental dəyərləri-
mizə sədaqətini ifadə edən Heydər Əli-
yevin özünü təhlükə qarşısında qoya-
raq xalqına xidmət etməyi hər şeydən 
üstün tutmasının, bu yolda hər hansı 
çətinlikdən, qadağadan qorxmadığının 
bəyan edilməsi idi. Yalnız doğma yur-
duna sonsuz sədaqəti, məhəbbəti olan 
liderlər belə qətiyyətli addımlar atmağa 
qadirdirlər.

XX əsrin sonlarında müstəqilliyini 
bərpa etmiş Azərbaycanda dövlətçiliyi 
qoruyub saxlamaq üçün ölkə rəhbər-
liyinə təcrübəli, qətiyyətli siyasi liderin 
gətirilməsi böyük sosial sifarişə, mənə-
vi tələbata çevrilməkdə idi. Məhz belə 
bir dövrdə xalq-lider vəhdəti öz sözünü 
dedi. Heydər Əliyev milyonlarla insa-
nın arzularını ifadə edərək 1993-cü ilin 
iyun ayında Bakıya gəldi. Nəticə etiba-
rilə Azərbaycanda siyasi hakimiyyəti-
nin tamamilə fərqli, həlledici bir mər-
hələsi start götürdü. 

Heydər Əliyev üzərinə götürdü-
yü məsuliyyətli işin öhdəsindən bö-
yük ustalıqla gəlməyə müvə əq oldu. 

Prezident kimi fəaliyyətə başladığı ilk 
gündən xalqa arxalandı. Xalq da ona 
dəstək verdi, ətrafında həmrəylik nü-
mayiş etdirdi. Ulu öndər Vətənimizin 
təhlükədə olduğunu izah edərək hər 
kəsə özünəinam hissini aşıladı. Onun 
çağırışından ruhlanan yüzlərlə, minlər-
lə gəncimiz silaha sarılıb müharibəyə 
yola düşdü. Hər kəs qəti şəkildə əmin 
oldu ki, dövlətin sükanı etibarlı əllərdə-
dir, ordu müdrik sərkərdənin koman-
danlığı ilə idarə olunur.

Ulu öndərin müstəqillik dövründə 
həyata keçirdiyi mühüm islahatlar sı-
rasında ordu quruculuğu vacib halqanı 
təşkil etdi. Təsadüfi deyil ki, 1994-cü 
ildə cəbhədəki ilk uğurlu əməliyyatın 
müəllifi, məhz, ulu öndər idi. Həmin 
dövrdə dahi lider cəbhə xəttindəki hər-
bi hissələrə, təlim meydanlarına gedən 
əsgər və zabitlərlə daimi təmasda olur, 
müxtəlif görüşlər keçirir, onları müqəd-
dəs amal  gənc müstəqil Azərbayca-
nın ərazi bütövlüyünün qorunması na-
minə mübarizəyə ruhlandırırdı. Heydər 
Əliyev zabitlərə, kursantlara xitabən 
deyirdi: Sizlərə baxanda sonsuz fərəh 
hissi duyuram ki, mən Azərbaycanda 
belə bir məktəb yaratdım və bu məktə-
bin yetirmələri mənə doğma övladlarım 
qədər əzizdir .

Ulu öndər Heydər Əliyevin dövlət-
çilik xəttində varislik prinsipi başlıca 
yeri tutur. Bu prinsip, eyni zamanda, 
Azərbaycanın müstəqilliyinin əbədilik 
təminatıdır. Mövcud anlamda ümum-
milli liderin 2003-cü il oktyabrın 1-də 
Azərbaycan xalqına müraciəti müstəs-
na əhəmiyyət daşımaqdadır. Böyük 
şəxsiyyət həmin müraciətində özünün 
siyasi varisi İlham Əliyevi nəzərdə tuta-
raq bildirmişdi: Mən ona özüm qədər 
inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər 
bəsləyirəm. İnanıram ki, mənim axıra 
çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri 
xalqın köməyi və dəstəyi ilə İlham Əli-
yev başa çatdıra biləcək . 

Bəli, cənab İlham Əliyevin 2003-cü 
il oktyabrın 15-də keçirilmiş prezident 
seçkilərindəki möhtəşəm qələbəsi 
xalq Heydər Əliyev vəhdətinin bütün 
anti-Azərbaycan qüvvələrə qarşı 
misilsiz demarşı idi. Tariximiz həmin 
vaxtadək siyasi varisliyin belə qürurlu 
və fəxarət dolu səhnəsinə şahidlik 
etməmişdi. Bu şahidlikdə gələcək 
uğurlarımız, Azərbaycanın müstəqillik 
dayaqlarının möhkəmləndirilməsi 
hədəfi var idi. 

Heydər Əliyev siyasi kursunun 
layiqli davamçısı Prezident İlham 
Əliyevin sayəsində ölkəmizdə etibarlı 
siyasi sabitlik, davamlı iqtisadi inkişaf 
təmin edildi. İqtisadi uğurlar həyatın 
bütün sahələrinə müsbət təsirlərini 
göstərməyə başladı. Nəzərə alsaq ki, 
torpaqlarımız işğal altında qalmışdı, 
ən mühüm təsirin ordu quruculuğunda 

hiss edilməsi labüd idi. Təsadüfi deyil 
ki, cənab İlham Əliyev ordumuzun 
hərbi qüdrətinin artırılmasını prioritet 
vəzifəyə çevirdi. Paralel olaraq, milli 
vətənpərvərlik təbliğatını gücləndirdi. 

Mövcud istiqamətlərdəki məqsəd-
yönlü dövlət siyasətinin nəticəsidir 
ki, hazırda ordumuz nəinki regionun, 
bütövlükdə dünyanın ən qüdrətliləri 
sırasındadır. Belə bir ordu Qarabağın 
işğalda qalması ilə barışa bilməzdi və 
barışmadı da. Qətiyyətlə söyləyə bilərik 
ki, 44 günlük müharibədəki Zəfərimiz, 
həm də ulu öndər Heydər Əliyevin 
Qarabağ savaşının məntiqi sonluq 
nöqtəsi kimi tariximizdə yaşayacaqdır.  

Çiçək ARAYEVA,  
ADPU-nun nəzdində Azərbaycan 

Dövlət  Pedaqoji Kollecinin 
müəllimi
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“Yaşıl hidrogen” istehsalı 
layihəsi hazırlanır

Türkiyənin “Anadolu” agentliyinin məlumatına görə, “SOCAR Türkiyə 
Ar-Ge ve İnovasyon A.Ș.” șirkəti Sabancı Universiteti ilə əməkdașlıq 
çərçivəsində bərpa olunan enerji istehsalı üçün vacib olan hidrogen (H2) 
əsaslı texnologiyalara diqqət yetirir. Tərəflər bu məqsədlə sudan “yașıl 
hidrogen” istehsalı üçün tərkibində yeni nəsil katalizatorlar olan unikal 
elektrodlar hazırlamağı qarșıya mühüm vəzifə kimi qoyub.

tən ilin noyabr ayında Sabancı 
Universiteti ilə əməkdaşlığa başlayan 
“SOCAR Türkiyə Ar-Ge ve İnovasyon 
A.Ş.” “Bipolar Membranlı Elektroli-
zörler ile H2 retimi İçin zgün Anot 
Geliştirilmesi” (Bipolyar membran 
elektrolizlərindən istifadə etməklə 
hidrogen istehsalı üçün unikal anod-
ların hazırlanması) adlı elmi-tədqiqat 
layihəsinə start verib. Bundan əlavə, 
layihə çərçivəsində elektrolizlərin 
maya dəyərinin aşağı salınması, 
səmərəliliyinin və istismar müddətinin 
artırılması nəzərdə tutulub.

Avropa İttifaqının 2050-ci ilə qə-
dər xalis istixana qazı emissiyalarını 
sıfıra endirmək və onun karbon iz-
lərini minimuma endirmək məqsəd-
lərinə uyğun olaraq təmiz ener i is-

tehsalı texnologiyalarına ehtiyac var. 
Bu məqsədlə ən perspektivli yana-
caq hidrogen hesab edilir. “SOCAR 
Türkiyə” və Sabancı Universiteti ilə 
əməkdaşlıq çərçivəsində başlanan 
tədqiqatlar bu sahəyə töhfə vermək 
məqsədi daşıyır.

İstehlakçılara 8,2 milyard 
manatlıq məhsul satılıb

2023-cü ilin yanvar–fevral aylarında ölkənin pərakəndə ticarət şəbəkəsində 
istehlakçılara 8,2 milyard manatlıq, o cümlədən 4,6 milyard manatlıq ərzaq 
məhsulları, içkilər və tütün məmulatları və 3,6 milyard manatlıq qeyri-ərzaq 
malları satılıb.

Dövlət Statistika Komitəsinin mə-
lumatına görə, əvvəlki ilin ilk iki ayı ilə 
müqayisədə pərakəndə ticarət döv-
riyyəsi real ifadədə 2,8 faiz, o cümlə-
dən ərzaq məhsulları, içkilər və tütün 
məmulatları üzrə 2,2 faiz, qeyri-ərzaq 
malları üzrə isə 3,5 faiz artıb.

Xatırladaq ki, cari ilin yanvar-fev-
ral aylarında alıcıların pərakəndə ti-
carət şəbəkəsində aldıqları mallara 
xərclədiyi vəsaitin 50,8 faizi ərzaq 
məhsullarının, 5,4 faizi içkilər və tütün 

məmulatlarının, 14,8 faizi toxuculuq 
məhsulları, geyim və ayaqqabıların, 
5 faizi avtomobil benzini və dizel ya-
nacağının, 4,6 faizi elektrik malları və 
mebellərin, 2,6 faizi əczaçılıq məh-
sulları və tibbi ləvazimatların, 1 faizi 
kompüterlər, telekommunikasiya ava-
danlıqları və çap məhsullarının, 15,8 
faizi isə digər qeyri-ərzaq mallarının 
alınmasına sərf olunub.

“Xalq qəzeti”

Avropa İttifaqı Şurası avto-
mobillərin karbon emissiyalarını 
azaltmaq üçün yeni hədə əri təs-
diqləyib. Bu barədə qurumun çər-
şənbə axşamı dərc olunmuş qə-
rarında bildirilir. Sənədə əsasən, 
Avropa İttifaqı Şurası yeni av-
tomobillər və mikroavtobuslar 
üçün daha sərt karbon emissiyası 
standartları haqqında qaydanı təs-
diqləyib. 

“Yeni qayda bütün nəqliyyat növ-
ləri arasında emissiyaların ən yüksək 
nisbətini təşkil edən avtomobil nəqliy-
yatı emissiyalarını azaltmağa yönəlib. 
Bu, həm də yenilikçi yanaşma təqdim 
etməklə sıfır emissiyalı avtomobil sə-
nayesi üçün də təkan olacaq”,  deyə 
sənəddə qeyd olunur. Qərara görə, 
2030-2034-cü illərdə yeni minik avto-
mobillərinin karbon emissiyaları 2021-
ci ilə nisbətən 55 faiz, 2035-ci ildən 
sonra isə 100 faiz azaldılmalıdır. Bu isə 
benzin və ya dizellə işləyən daxiliyan-
ma mühərriki olan yeni avtomobillərin 
satışına birbaşa qadağa qoyulması 
deməkdir.

Yeni qaydaların məqsədi avtomobil 
nəqliyyatından atmosferə atılan emis-
siyaların azaldılmasıdır. Məlum olduğu 
kimi, hazırda emissiyaların ən yüksək 
payı məhz karbon tərkibli yanacaqla iş-
ləyən nəqliyyata aiddir. Yeni qanunve-
riciliyin mühüm elementi Avropa İttifaqı 
ölkələrində hidrogen kimi “karbonsuz 
yanacaq”la işləyən avtomobillərin qey-
diyyata alınması qaydalarının yaradıl-
ması olacaq. Belə avtomobillərin satışı 
2035-ci ildən sonra elektromobillərlə 
yanaşı davam edə bilər.

Xatırladaq ki, karbon emissiyalı 
avtomobillərdən istifadənin tədricən 
dayandırılması ilə bağlı məsələlər 
dünyanın bir sıra inkişaf etmiş ölkələ-

rində zaman-zaman irəli sürülsə də, 
bu barədə ortada konkret bir sənəd 
yox idi. Nəhayət, 2022-ci ilin oktyabr 
ayında Avropa Bilriyi ölkələri və Avro-
pa Parlamenti arasında “köhnə qitə”də 
benzin və dizellə işləyən nəqliyyat va-
sitələrinin satışının qadağan edilməsi 
ilə bağlı sövdələşmə əldə olunmuşdu.  
Bu razılaşmanın əldə edilməsi iqlim 
böhranı ilə mübarizədə önəmli addım 
kimi dəyərləndirilirdi. Cari ilin fevral 
ayında isə Avropa Parlamenti Avropa 
Komissiyasının təklifini səs çoxluğu ilə 
qəbul edərək və 2035-ci ildən başlaya-
raq benzin və dizellə işləyən avtomo-
billərin satışına qadağa qoyulmasını 
təsdiqləyib. 

Bəs, Azərbaycanda bu sahədə və-
ziyyət necədir  Hər şeydən əvvəl qeyd 
etmək lazımdır ki, dizellə işləyən avto-
mobillər yanacağa və büdcəyə  qənaət 
baxımından daha sərfəli olduğu üçün 
bütün dünyada olduğu kimi, Azərbay-
canda da belə avtomobillərə maraq 
hələ də yüksəkdir. Təkcə onu qeyd 

etmək kifayətdir ki, 2021-ci ildə Azər-
baycana gətirilən müxtəlif təyinatlı av-
tomobillərin sayı 1 milyon 566 min 743 
ədəd təşkil etdiyi halda, 2022-ci ildə 
bu rəqəm 1 milyon 349 min 307 ədəd 
olub. Artım tendensiyası cari ilin ilk 
ayında da  davam edib. Dövlət Statisti-
ka Komitəsinin məlumatına görə 2023-
cü ilin yanvar ayında ölkəmizə 102 mil-
yon 620 min 56  ABŞ dolları dəyərində 
6881 ədəd müxtəlif təyinatlı avtomobil 
idxal olunub. Bu avtomobillərin 933-ü 
hibrid, yəni daxiliyanma mühərriklə ya-
naşı, elektrik mühərriki ilə də hərəkətə 
gətirilən nəqliyyat vasitələri, 119-u isə 
yalnız elektrik mühərriki ilə hərəkətə 
gətirilən nəqliyyat vasitələridir. Bu da 
ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 
müvafiq olaraq 50,4 faiz və 21,4 faiz 
çoxdur. Göründüyü kimi, bütün dünya-
da olduğu kimi, ölkəmizdə də ekolo i 
cəhətdən təmiz avtomobillərə maraq 
gedikcə artır. 

Mirbağır YA UBZADƏ,  
“Xalq qəzeti”

Avropa benzin və dizellə 
işləyən avtomobillərlə vidalaşır

Eldəniz CƏFƏROV,  
avtomobil nəqliyyatı üzrə ekspert

Avropa İttifaqı Şurasının yeni qə-
rarı ilə 2035-ci ilədək Avropa İttifaqı 
ölkələrində daxiliyanma və benzin mü-
hərrikli avtomobillərin istifadəsi yasaq 
ediləcək. Əslində, bu qərar gözlənilən 
idi. Çünki hələ bir neçə il bundan əvvəl 
Avropa İttifaqı ölkələrinin bəzi şəhər-
lərində benzin və dizel mühərrikli av-
tomobillərin istifadəsi qadağan edil-
mişdi. Misal üçün deyim ki, hazırda 
Norveçdə avtomobil parkının təqribən 
70 faizi elektromobillərdən ibarətdir. 
Yaxın gələcəkdə isə  Avropa İttifaqın-
da tamamilə ekolo i cəhətdən təmiz 
nəqliyyat vasitələrinə keçid olacaq. 

Azərbaycan da Avropanın, sivil 
dünyanın bir parçası olaraq bu təşəb-
büslərə qoşulub. Artıq ölkəmizdə 
vətəndaşların ekolo i cəhətdən təmiz 
nəqliyyat vasitələrinə marağının ar-
tırılması üçün bir sıra addımlar atılır. 
Konkret olaraq deyə bilərəm ki, Na-
zirlər Kabineti yanında Biznes Mühiti 
və Beynəlxalq Reytinqlər üzrə Komis-
siyanın alt qruplarında  ekolo i təmiz 
nəqliyyat vasitələrinin ölkəmizə idxalı 
və vətəndaşlar tərəfindən ölkə daxi-
lində istifadəsini stimullaşdırmaq üçün 
müxtəlif həvəsləndirici addımlar atılır. 
İlk növbədə, qeyd etmək lazımdır ki, 
komissiya tərəfindən 2021-ci ilin de-
kabr ayında bu istiqamətdə yol xəritə-
si hazırlanıb. Yol xəritəsinə əsasən, 
2022-ci ildən ölkəmizə idxal olunan 
yeni ekolo i təmiz nəqliyyat vasitələri 
gömrük rüsumundan və əlavə dəyər 
vergisindən azad edilib.

İdxal olunan yeni elektromobillərə 
isə, ümumiyyətlə, heç bir gömrük rü-
sumunun tətbiq edilməməsi qərara 
alınıb. Bu da həm sahibkarlar, həm 
də vətəndaşlar üçün bir fürsət kimi 
dəyərləndirilməlidir. Belə ki, sahibkar-
lar yeni növ nəqliyyat vasitələrini alıb 
heç bir rüsum ödəmədən ölkəyə gətirə 
və daxili bazarda sata bilirlər. Eyni za-
manda, vətəndaşlar da belə maşınları 
daha münasib qiymətə əldə etmək im-
kanı qazanırlar. 

Komissiyanın stimullaşdırıcı ad-
dımlardan biri də o oldu ki, ötən ilin 
sentyabr ayında Mərkəzi Bankın 
təşəbbüsü ilə Banklar Assosiasiyası 
sahibkarlar və müstəqil ekspertlərin iş-
tirakı ilə geniş tərkibli bir toplantı keçir-
di. Toplantıda qəbul edilən yeni qərara 
görə, ölkə daxilində istifadə olunan 
ekolo i təmiz nəqliyyat vasitələri üçün 
kredit şərtləri sadələşdirildi. Belə ki, 
bu gün hibrid avtomobil almaq istəyən 

vətəndaş həmin avtomobilin dəyərinin 
cəmi 20 faizini ödəməklə yerdə qalan 
məbləği illik 10 faiz olmaqla ödəyə 
bilir. Elektrik mühərrikli avtomobil al-
maq istəyən şəxs isə cəmi 10 faiz ilkin 
ödəniş etməklə illik 10 faizlik güzəşt-
li şərtlərlə həmin avtomobilləri əldə 
edə bilir. Yeri gəlmişkən, indiyədək 
ölkəmizdə hibrid avtomobillər popul-
yar olsa da, elektromobillərə maraq o 
qədər də yüksək olmayıb. Bunun da 
bir sıra səbəbləri var idi. Hər şeydən 
əvvəl, həmin maşınlar baha olduğun-
dan vətəndaşlar üçün əlçatan deyildi. 
Bu səbəbdən də dövlət tərəfindən 
müəyyən güzəştlər tətbiq olunmağa 
başlanıldı.  

Yeri gəlmişkən, ölkəmizə gətirilən 
elektromobillərin sayı artdıqca bu növ 
avtomobillərin əsas infrastrukturu sa-
yılan elektrikdoldurma məntəqələrinin 
də sayının çoxalmasının şahidi olu-
ruq. Bu gün həmin məntəqələrin sayı 
elə bu növ avtomobillərin sayı ilə düz 
mütənasibdir. Belə ki, ötən ilin statis-
tikasına görə, Azərbaycanda təqribən 
40-a yaxın elektrikdoldurma məntəqə-
si mövcud olub. Onların da əksəriy-
yəti Bakı şəhərində və Abşeronda 
cəmləşmişdi. Artıq dövlət tərəfindən 
belə məntəqələrin sayını artırmaq 
üçün praktiki işlər həyata keçirilir. Artıq 
elektrikdoldurma məntəqələrinin yara-
dılmasında istifadə olunan müəyyən 
avadanlıq və cihazlar da idxal rüsu-
mundan azad edilib. Bu da sahibkarla-
ra belə məntəqələrin sayını artırmağa 
imkan yaradır. Yəni dövlət bu sahədə 
monopolist kimi çıxış etmir, özəl sek-
toru bura cəlb etməklə şərait yaradır 
ki, sahibkarlar da bu fürsətdən yarar-
lansınlar. Həm qazanc əldə etsinlər, 
həm də elektromobillər üçün infrast-
rukturun yaradılmasında yaxından 
iştirak etsinlər. Bunun üçün qanun-
vericilikdə də müəyyən dəyişikliklər 
ediləcəyi gözlənilir. Bu zaman elektrik 
ener isinin münasib qiymətə alınıb 
vətəndaşlara da əlverişli qiymətlərlə 
satışı təmin ediləcək. Düşünürəm ki, 
bu ilin sonunadək ölkəmizdə elektrik-
doldurma məntəqələrinin sayı ən azı 
100-ə çatacaq.

kspert rəyi

Manatın möhkəmlənməsi 
inflyasiya amillərini neytrallaşdırır

Azərbaycan Mərkəzi Bankının İdarə 
Heyətinin qərarı ilə uçot dərəcəsi 8,75 
faizə, faiz dəhlizinin aşağı həddi 7 faizə, 
faiz dəhlizinin yuxarı həddi isə 9,75 faizə 
qaldırılıb. Bu qərar daxili və xarici mühitdə 
qiymət səviyyəsinə azaldıcı və artırıcı 
təsir göstərən amillərin dinamikası nəzərə 
alınmaqla verilib.

Yeri gəlmişkən, son vaxtlar belə bir 
prosesi beynəlxalq maliyyə institutla-
rı, həmçinin inkişaf edən ölkələr xüsu-
si diqqətdə saxlayıb. Məsələn, 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 bildiri-
lib. Xatırladaq ki, son faiz göstəricisi ilə 
bağlı uçot dərəcəsi 2006-cı ildən bəri ən 
yüksək səviyyəyə yüksəlib. Yeri gəlmiş-
kən, FED bu qərarını ABŞ-da inflyasiya 
səviyyəsinin gözləniləndən daha yüksək 
olması ilə əlaqələndirib. 

ABŞ-da illik 6 faiz inflyasiya dərəcə-
si qeydə alınıb. İnflyasiyanın əvvəlki ilə 
nisbətən səngiməsi müşahidə olunsa da, 
bu, Federal Ehtiyat Sisteminin hədəflədi-
yi 2 faizlik intervaldan hələ də xeyli uzaq-
dır. Bununla yanaşı, adıçəkilən təşkilatın 
ardıcıl dərəcə artımları kredit bazarına 
və eləcə də bank sektoruna neqativ tə-
sir göstərməkdədir. Amma həmin sistem 
istehlak qiymətləri sabitləşənədək hazırkı 
siyasətini davam etdirmək niyyətindədir.

Azərbaycana gəldikdə deyə bilərik ki, 
manatın nominal e ektiv məzənnəsinin 
möhkəmlənməkdə davam etməsi inflya-
siyanın xarici xərc amillərini neytrallaşdı-
rıb. tən ildəki 8,4 faizlik möhkəmlənmə-
nin ardınca bu ilin ilk 2 ayında manatın 
nominal e ektiv məzənnəsi 2,2 faiz möh-
kəmlənib. Mərkəzi Bank tərəfindən mo-
netar şəraitin adekvat tənzimlənməsi də 
inflyasiyanın daxili tələb amillərini məh-
dudlaşdırıb. Qeyd olunan amillərin təsiri 
altında cari ilin fevralında illik inflyasiya 
14,1 faiz təşkil edib. Bu isə son bir ildə 
müşahidə edilən pik səviyyə (2022-ci ilin 
sentyabrında 15,6 faiz) ilə müqayisədə 
1,5 faiz bəndi az olub.

Əslində, bütün bu qeyd edilənlər dün-
yada ciddi narahatlıq doğuran maliyyə 
böhranının mövcudluğu ilə sıx bağlıdır. 
Bu böhranın yaranma səbəbi nə ilə bağ-
lıdır  İqtisad elmləri doktoru, profes-
sor Fikrət Yusifovun sözlərinə görə, 
2007-2008-ci illərin maliyyə böhranı 
ABŞ-da ipoteka böhranı ilə başlayıb və 
bu, bankların iflası və səhmlərin qiymət-
lərinin düşməsi ilə müşayiət olunub. Belə 
bir şərait sonradan qlobal iqtisadi böhra-
na çevrilib. 

Bir qrup mütəxəssis böhranın 2013-
cü ildə bitdiyini israr etsələr də, əslində 
həmin şərait indiyədək hökm sürür. Ha-

zıda Amerikanın bank sisteminin, necə 
deyərlər, silkələnməsi və dünyanın 
nəhəng informasiya texnologiyaları kom-
paniyaları ilə iş birliyində olan Silicon Val-
ley Bankın özünü müflis elan etməsi də 
bunun bariz ifadəsidir. 

Əgər biz son yüz ildə dünyada baş 
vermis iqtisadi böhranların səbəbləri-
ni araşdırsaq, bütün bu böhranların öz 
başlanğıcını ölkələrin bank sektorundan 
götürdüyünün şahidi olarıq. İqtisadi böh-
ranların yaranmasında bank sektorunun 
aparıcı rolu çox ciddi və geniş bir möv-
zudur. 

İqtisadiyyatı tam bazar prinsipləri 
əsasında fəaliyyət göstərən ölkələrdə
təbii ki, ilk növbədə, iqtisadi cəhətdən in-
kişaf etmiş dövlətlərdə bank sektorunun 
fəaliyyəti hökumətlərin nəzarətindən tam 
kənardadır. Onlar tam müstəqil siyasət 
yürüdür və şübhəsiz ki, bu zaman ölkə 
iqtisadiyyatının inkişaf meylləri nəzərə 
alınır. Lakin on illər boyu aparılan araş-
dırmalar göstərir ki, dünyanın aparıcı 
ölkələrində bank sektorunun bu qədər 
sərbəstliyi son nəticədə maliyə və bunun 
ardınca iqtisadi təlatümlərə gətirib çıxarır. 
Bəs bu, necə baş verir  Bu, ilk növbədə, 
bank sektorunun maraqlarının ölkənin 
iqtisadi mənafeyindən üstün tutulduğu 
zaman nəzərə çarpır. Elə 2007-2008-ci 
illərdə ABŞ-ın bank sektorunda baş ver-
mis ipoteka böhranı da məhz bunun bariz 
ifadəsidir.  

Silicon Valley Bankda diqqətçəkən 
problemlər də bu maliyyə qurumunun 
cəlb etdiyi vəsaitlərlə verdiyi kreditlərin 
arasında zaman baxımından böyük mə-
safənin yaranması nəticəsində baş verib. 
Bir sözlə, bank özünü doğrultmaq şansı 
az olan startap layihələri uzunmüddət 
üçün kreditləşdirməklə belə bir acına-
caqlı duruma gəlib çatıb. Deməli, burada 

daxili nəzarət bankın maliyyə durumunun 
getdikcə pisləşdiyini görə bilməyib və ya 
görmək istəməyib. 

Buradan belə bir qənaət hasil olur ki, 
bank sektorunun fəaliyyəti üzərində hö-
kumətlərin nəzarətinin olması xüsusi və 
vacib bir məsələdir. Bankın öz vəsaitləri 
olmur. Maliyyə qurumu ya əhalidən, ya 
da başqa mənbələrdən vəsait cəlb et-
məklə onları ehtiyacı olan tərəflərə ötü-
rür. 

Bu səbəbdən də, bank fəaliyyəti üzə-
rində xüsusi dövlət nəzarəti olmalıdır. 
Belə bir mövzu ətrafında on illərdir ki, 
diskussiyalar aparılır, lakin hər dəfə bank 
sektoru bu məsələdə öz “müstəqilliyini” 
qoruyub saxlaya bilir. Bu, bir növ, ABŞ-da 
indiyə qədər mövcud olmuş hökumətlə-
rin ölkənin silah mafiyasının öhdəsindən 
gələ bilməməsinə bənzəyən bir məsələ-
dir. Deməli, bankların məsuliyyətsizliyi 
nəticəsində baş vermis böhranın bədəlini 
dövlət ödəyirsə, maliyyə qurumu da onla-
rın fəaliyyətinə gerçək bir nəzarət mexa-
nizmi müəyyənləşdirməlidir.   

Yeri gəlmişkən, aktivlərinin həcminə 
görə, ABŞ-da 16-cı bank olan Silicon Val-
ley Bankın çökməsi sıradan bir məsələ 
deyil. Bankın cari ilin əvvəlinə aktivlərinin 
həcmi 209 milyard dollar, depozitlərinin 
həcmi isə 175,4 milyard dollardır. 

ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi Silicon 
Valley Banka dəstək verəcəyini bəyan 
edib. ABŞ administrasiyası da bu is-
tiqamətdə zəruri addımlar atacağını bildi-
rib. Məsələnin ciddiliyi onları bu addımları 
atmağa gətirib çıxarıb. Beləliklə, böhran 
dərinləşərək ölkənin bank sektoruna və 
beynəlxalq maliyyə sisteminə ciddi fə-
sadlar yaşatmaq təhlükəsi yaradıb. 

Vaqif BAYRAMOV,   
“Xalq qəzeti”  
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Xalqa sıx bağlılıq, daim əhalinin firavanlığını aparılan siyasətin əsas 
hədəflərindən biri kimi müəyyən etmək və bu məqsəd naminə bütün imkanları 
səfərbər etmək ümummilli lider Heydər Əliyevin dövlətçilik fəaliyyətinin əsas 
xüsusiyyətlərindən biri olmuşdur. Siyasi müdrikliyi və zəngin dövlətçilik 
təcrübəsi, əzm və qətiyyəti ilə müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulması və 
inkişaf yoluna çıxarılması kimi mühüm və müqəddəs tarixi missiyanı yüksək 
səviyyədə həyata keçirən ulu öndər, eyni zamanda, Azərbaycanın sosial 
dövlət modelinin, ölkənin sosial inkişaf strategiyasının mühüm əsaslarını 
formalaşdırıb.

Əmək və Əhalinin Sosial Müda-
fiəsi nazirinin müavini Hidayət Ab-
dullayevdən ümummilli lider Heydər 
Əliyevin sosial siyasəti, xüsusilə, 
həssas qruplara göstərdiyi qayğı 
ilə bağlı müsahibə aldıq. Müsahibim 
öncə müstəqilliyin əldə edildiyi o tə-
latümlü ilk illərə qayıtdı:

 Azərbaycan 1991-ci ildə dövlət 
müstəqilliyini bərpa etməsinə baxma-
yaraq, həmin dövrdə respublikada xa-
rici təzyiqlər və daxili çəkişmələr, bütün 
sahələrdə getdikcə dərinləşən böhran, 
kəskin xarakter alan sosial-iqtisadi 
tənəzzül respublikanı nəinki dövlətçili-
yini itirmək, hətta, dünyanın siyasi xə-
ritəsindən silinmək təhlükəsi ilə qarşı-
laşdırmışdı. lkənin hər yerində, eyni 
zamanda, sosial sahədə ağır vəziyyət 
yaranmış, işsizlik və yoxsulluq getdik-
cə kəskin şəkil almış və əhalinin güzə-
ranı gündən-günə ağırlaşmaqda idi. 

Belə bir vaxtda, xalqın təkidli tələ-
bi ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin 
1993-cü ilin iyununda Azərbayca-
nın rəhbərliyinə qayıdışı nəticəsində 
ölkəmizin müqəddəratı tənəzzüldən 
tərəqqiyə keçid aldı. lkənin üz-üzə 
qaldığı təhlükələr aradan qaldırıldı, 
böhranın, xaos və anarxiyanın qarşısı 
alındı, mənəvi-psixolo i gərginliyə son 
qoyuldu, ictimai-siyasi sabitlik əldə 
edildi. Sosialyönümlü iqtisadi islahat-
ların həyata keçirilməsi, 1994-cü ilin 
sentyabrın 20-də “Əsrin müqaviləsi”nin 
imzalanması, uğurla aparılan torpaq is-
lahatları və s. kimi mühüm addımlar iq-
tisadi inkişafa güclü zəmin yaratmaqla, 
xalqın rifahının yaxşılaşdırılmasında 
mühüm irəliləyişlərə imkan verdi.

 Həmin vaxt ümummilli li-
der tərəfindən bir-birinin ardınca 
ölkənin sosial müdafiə sisteminin 
qurulması, həmçinin əhalinin so-
sial müdafiəsinin gücləndirilməsi 
məqsədilə bir sıra fərman və sərən-
camlar imzalandı.

 Elədir. “Bazar iqtisadiyyatı prin-
siplərini tətbiq edərək, sərbəst iqtisa-
diyyata geniş yol verərək və onu əsas 
yol hesab edərək, bunların hamısını 
əhalinin bütün təbəqələrinin rifah ha-
lının, sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırıl-
masına yönəltməliyik”  deyən Heydər 
Əliyevin dövlətçilik fəaliyyətinin ana 
xəttini xalqın rifahının təmin olunması, 
sosial müdafiə sisteminin gücləndiril-
məsi təşkil edib. Bunun nəticəsi olaraq 
elə 1993-cü ilin noyabr ayında “Əhali-
nin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 
sahəsində əlavə tədbirlər haqqında”, 
“İşləməyən pensiyaçılara kompensa-
siya verilməsi haqqında” fərmanlar, 
sentyabr ayında “Şəhid adının əbə-
diləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən 
güzəştlər haqqında” Qanun, dekabr 
ayında “Azərbaycan Respublikasının 

azadlığı, istiqlaliyyəti, suverenliyi və 
ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanla-
rın ailələrinə birdəfəlik maliyyə yardı-
mı verilməsi haqqında” sərəncam və 
s. qanunvericilik aktları imzalandı. Bu 
sənədlər müstəqil ölkənin sosial müda-
fiə sisteminin qurulması, eyni zaman-
da, pensiyaçıların, şəhid ailələrinin, 
müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxs-
lərin sosial təminatının yaxşılaşdırıl-
ması istiqamətində artıq ilk addımların 
atılmasına imkan verdi. 

Sonralar ümummilli lider Heydər 
Əliyev tərəfindən əhalinin rifah halı-
nın yaxşılaşdırılmasına, əməkhaqqı, 
pensiya və digər sosial ödənişlərin ar-
tırılmasına, həmçinin yeni sosial ödə-
niş növlərinin təsis edilməsinə, sosial 
təminat sisteminin əhatə dairəsinin 
genişlənməsinə xidmət edən mühüm 
sənədlər imzalandı. Onun tapşırıqla-
rı əsasında ahıl vətəndaşların, əlilliyi 
olan şəxslərin, valideynlərini itirmiş və 
valideyn himayəsindən məhrum olmuş 
uşaqların sosial müdafiəsinin güclən-
dirilməsi üçün ardıcıl addımlar atıldı. 

mumilikdə, 1995 2003-cü illər ərzin-
də respublikamızda pensiya və müa-
vinətlərin orta aylıq məbləğində 8 dəfə, 
orta aylıq əməkhaqqında 6 dəfədən 
çox artım baş verdi.

Ulu öndərin rəhbərliyi ilə hazırlana-
raq 1995-ci ilin 12 noyabrında referen-
dum yolu ilə qəbul olunan, demokratik 
dəyərləri özündə əhatə edən müstəqil 
Azərbaycanın ilk milli Konstitusiyasın-
da da xalqın rifahının yüksəldilməsi 
dövlətin məqsədi kimi təsbit olunub. 
Əsas Qanunun 16-cı maddəsinin 1-ci 

bəndində bəyan olunub: “Azərbaycan 
dövləti xalqın və hər bir vətəndaşın 
rifahının yüksəldilməsi, onun sosial 
müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsinin 
qayğısına qalır”.

 lkəmizdə əmək, məşğulluq, 
sosial müdafiə sahəsində qanunve-
ricilik bazası formalaşdıqdan sonra, 
nəticə etibarilə sosial dövlət qu-
ruculuğunu təmin edən, həmçinin 
həssas qruplarla bağlı hansı mü-
hüm addımlar atıldı

 mummilli lider Heydər  Əliyevin 
1993 2003-cü illərdə imzaladığı 60-
dan çox sənəd sosial müdafiə sis-
teminin güclənməsinə, həssas əhali 
qruplarına dövlət qayğısının artırılma-
sına, əmək və məşğulluq sahələrinin 
inkişafına xidmət edib. Bu dövrdə MDB 
məkanında ilk dəfə olaraq Azərbay-
canda yeni sosial-iqtisadi münasibətlər 
dövrünə uyğun Əmək Məcəlləsi, məş-
ğulluq və əmək miqrasiyası haqqında 
qanunlar, əlilliyin qarsısının alınması 
və reabilitasiyası üzrə ilk Dövlət Proq-
ramı, Pensiya İslahatı Konsepsiyası, 
Demoqrafik İnkişaf Konsepsiyası ha-
zırlanaraq təsdiq edildi. Əmək qanun-
vericiliyinə dövlət nəzarətini həyata 
keçirən dövlət qurumu  hazırki Dövlət 
Əmək Müfəttişliyi Xidməti yaradıldı. 

Əhalinin həssas qruplarının  şə-
hid ailələrinin, ölkəmizin ərazi bütöv-
lüyünün, müstəqilliyinin, konstitusiya 
quruluşunun müdafiəsi, 1990-cı ilin 20 
yanvar hadisələri, Çernobıl AES-də 
qəzanın ləğvi, hərbi xidmət vəzifələri-
nin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar əlilliyi 
müəyyən edilmiş şəxslərin, digər sə-
bəblərlə əlaqədar əlil olanların, aztə-

minatlı ailələrin yanında olmaq, onların 
qayğı ilə əhatə olunmasını, problemlə-
rinin həllini, onlara daim sosial dəstək 
göstərilməsini təmin etmək ulu öndəri-
miz Heydər Əliyevin fəaliyyətində mü-
hüm yer tutub. 

1993-cü ildə respublika rəhbərli-
yinə qayıdışından sonra onun elə ilk 
vaxtlarda imzaladığı, sosial sahəyə aid 
qanunvericilik aktlarının əsas məqsədi 
də məhz həmin həssas əhali qrupla-
rının sosial müdafiəsinin gücləndiril-
məsi, onlara qayğının artırılması idi. 
1994-cü ilin dekabr ayında tədbirlərin 
birində ulu öndərimiz demişdi: “Dövlət 
həm şəhid ailələrinə, həm də şəhidlə-
rin balalarına daim qayğı göstərib və 
qayğı göstərəcəkdir. Buna əmin ola 
bilərsiniz. Biz şəhid ailələrini, şəhid ba-
lalarını heç vaxt yalqız qoymayacağıq. 
Buna tam arxayın ola bilərsiniz”. Bu 
sözlər real həyatda öz əməli təsdiqini 
tapdı, şəhid ailələrinə dövlətin qayğısı 
ildən-ilə artdı. Aparılan sosial islahat-
larda da mühüm istiqamət kimi şəhid 
ailələrinə yönələn sosial ödənişlərin 
artırılması təmin edildi. 

 Ulu öndərin təşəbbüsü və tap-
şırığı ilə başlanan şəhid ailələri və 
müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan 
insanların mənzillə və fərdi evlərlə 
təminatı, həm də həyata keçirilən 

 reabilitasiya proqramları barədə mə-
lumat verədiniz.

 Azərbaycanın sosial müdafiə 
sahəsində mühüm sosial proqramla-
rından biri də şəhid ailələri və müha-
ribə ilə əlaqədar əlilliyi olan insanların 
mənzillə və fərdi evlərlə təminatı proq-
ramıdır ki, bu proqrama da məhz ötən 
əsrin 90-cı illərində ümummilli lider 
Heydər Əliyevin təşəbbüsü və tapşırığı 
ilə başlanıb. 1997-ci ilin noyabr ayında 
ulu öndərin iştirakı ilə Bakının Binəqədi 
rayonunda çoxmənzilli yaşayış binası 
şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqə-
dar əlilliyi olanların istifadəsinə verildi. 
Həmin tədbirdə çıxış edən ümummilli 
lider Heydər Əliyev “Biz sosial cəhət-
dən köməyə ehtiyacı olan insanların 
yaşayışını nəzarət altında saxlamalı-

yıq, onların hər birinin sosial təminatını 
gündən-günə yaxşılaşdırmağa çalış-
malıyıq”  deyə bəyan etmişdi. 

Eləcə də onun tapşırığı ilə digər 
mühüm sosial proqram  müharibə və 
digər xüsusi səbəblərlə əlaqədar əlilliyi 
olanların minik avtomobilləri ilə təmi-
natı işlərinə başlanaraq ildən-ilə geniş 
miqyas alıb, habelə əlilliyi olan şəxslər 
üçün tibbi-sosial reabilitasiya siste-
minin inkişaf etdirilməsi üçün mühüm 
tədbirlər həyata keçirilib. Hələ 1995-
ci ilin yanvar ayında Respublika Pro-
tez-Ortopedik Bərpa Mərkəzinin kol-
lektivi ilə görüşündə ulu öndər bəyan 
etmişdi ki, torpaqlarımızı qoruyarkən 

yaralanmış, müharibə ilə əlaqədar, 
habelə digər səbəblərdən əlilliyi olan 
insanlar cəmiyyətimizin, dövlətimizin 
xüsusi qayğısı altında olmalıdırlar. “Biz 
bu qayğının dövlət tərəfindən daim 
təmin olunmasına çalışırıq”,  deyən 
ümummilli lider Heydər Əliyev bu ka-
teqoriyadan olan insanların fiziki məh-
dudiyyətlərini aradan qaldırmağın, 
onların reabilitasiyasının, eləcə də 
onların maddi təminatının, onlar üçün 
bərpa, müalicə mərkəzləri yaratmağın 
xüsusi vəzifələrdən olduğunu bildir-
mişdi. Onun müəyyən etdiyi vəzifələrə 
uyğun olaraq əlilliyi olan şəxslərin tib-
bi-sosial reabilitasiyası və cəmiyyətə 
fəal inteqrasiyası məqsədilə geniş 
miqyaslı tədbirlərə başlanılmaqla, xü-
susilə, bölgələrdə əlilliyi olan şəxslər 
üçün yeni bərpa-müalicə müəssisələri 
yaradılması təmin edildi. 

Əlilliyi olan şəxslərin istedad və 
qabiliyyətlərinin aşkara çıxarılaraq 
dəstəklənməsinə, onların yaradıcılıq 
imkanlarının cəmiyyətə tanıdılmasına 
da ulu öndər xüsusi qayğı göstərib və 
həmin şəxslərlə bağlı keçirilən tədbir-
lərdə, habelə yaradıcılıq sərgi müsa-
biqələrində şəxsən iştirak edib ki, bu 
da həssas qruplara yüksək səviyyədə 
xüsusi diqqət və qayğısının daha bir 
təzahürü idi. 1998-ci ilin noyabr ayında 

Əlilliyi olan şəxslərin  mumrespublika 
Yaradıcılıq Sərgi-müsabiqəsinin açılışı 
zamanı ümummilli liderimiz “Azərbay-
can dövləti, Azərbaycan hökuməti, 
Azərbaycanın bütün dövlət xidmət 
orqanları əlillərə, xüsusən döyüşlərdə 
əlil olmuş insanlara bundan sonra da 
bütün qayğıları göstərəcəklər”  deyə 
bəyan etmişdi.

 Heydər Əliyevin başladığı 
hərtərə i, o cümlədən sosial siyasət 
bu gün onun siyasi varisi, möh-
tərəm Prezidentimiz İlham Əliyev 

tərəfindən uğurla davam etdirilir. Bu 
barədə nə deyə bilərsiniz

 Ulu öndərin müdrik və uzaqgörən 
siyasəti, uğurlu sosial inkişaf strategi-
yası 2003-cü ildən Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyev tərəfindən yüksək səviyyədə 
davam etdirilməklə ölkəmizin dinamik 
və hərtərəfli inkişafına nail olunub, 
eyni zamanda sosial sahədə mühüm 
uğurlar əldə olunub. Azərbaycanın ən 
böyük tarixi qələbəsi kimi 2020-ci ildə 
Prezident, Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli ordu-
muz 44 günlük Vətən müharibəsində 
möhtəşəm Zəfər əldə edib, 30 ilə yaxın 
Ermənistanın işğalı altında qalmış doğ-
ma torpaqlarımız azadlığına qovuşub 
və bu gün həmin torpaqlarda böyük 
quruculuq işləri aparılır. 

“Bizim siyasətimizin mərkəzində 
Azərbaycan vətəndaşı, onun rahatlığı, 
sağlamlığı və təhlükəsizliyi dayanır”  
deyən dövlət başçısının sosial sahəyə 
xüsusi qayğısı nəticəsində ölkəmiz-
də sosial müdafiə və aktiv məşğulluq 
proqramları ildən-ilə genişləndirilib, 
müasir və dayanıqlı sosial müdafiə sis-
teminin qurulması təmin edilib, sosial 
ödənişlərdə artımlar davamlı xarakter 
alıb. Son beş ildə cənab Prezidentin 
tapşırığı ilə Azərbaycanda 4 sosial 
islahat paketi həyata keçirilib ki, bu 
islahatlar nəticəsində həmin dövrdə 
minimum əməkhaqqında 2,7 dəfə, orta 
aylıq əməkhaqqında 55 faiz, median 
əməkhaqqında iki dəfə, əməkhaqqı 
fondunda 2,5 dəfə, minimum pensi-
yada 2,5 dəfə, orta aylıq pensiyada 
2 dəfə, sosial müavinət və təqaüdlər 
üzrə ödənilən illik vəsaitdə 5 dəfə ar-
tım baş verib. Əvvəlki 3 islahat pake-
tinin illik maliyyə dəyəri ümumilikdə 6 
milyard manat, 2023-cü ilin əvvəlindən 
icra olunan 4-cü sosial islahat paketi 
üçün də əlavə olaraq illik 750 milyon 
manat ayrılıb.

Vətən müharibəsindən sonra döv-
lət başçısının göstərişi ilə Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
tərəfindən şəhid ailələri və müharibə 
iştirakçıları ilə bağlı icra olunan geniş-
miqyaslı sosial dəstək paketi artıq 123 
min şəxsi əhatə edərək onlara dəstək 
yönümlü 276 min xidmət göstərilib. 
Şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar 
əlilliyi olan insanların mənzillə və fərdi 
evlərlə təminatı proqramı 5 dəfə geniş-
lənib. Bu ilin yanvar ayında yerli teleka-
nallara müsahibəsində Prezident İlham 
Əliyev bildirib: “Keçən il bu istiqamətdə 
də önəmli addımlar atılmışdır, bu ka-
teqoriyadan olan 1500 ailəyə dövlət 
tərəfindən mənzillər verildi. 2021-ci 
ildə isə 3 min mənzil verildi. Bu il də 
ən azı 1500 mənzil veriləcək. Beləliklə, 
hələ növbədə duran bu kateqoriyadan 
olan insanların hamısına dövlət tərəfin-
dən mənzillər veriləcək. Məlumat üçün 
deyə bilərəm ki, bu günə qədər 13 min 
ailə bu imkanlardan faydalanıb. Bu da 
müharibə yaşamış ölkələr arasında, 
belə demək mümkündürsə, bir bizim 

yeniliyimizdir. Çünki bir çox ölkələrdə 
belə praktika yoxdur. Biz bunu nə üçün 
edirik  Çünki bu, o ailələr qarşısında 
bizim mənəvi borcumuzdur və bu bor-
cu imkan daxilində yerinə yetirməyə 
çalışırıq”. 

 Postmüharibə dövründə müharibə 
ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin avto-
mobillə təminatı işləri də uğurla davam 
edərək onlara 324, ümumən ötən döv-
rdə isə 7500-dən çox avtomobil təqdim 
edilib. Həmçinin son illər ölkəmizdə re-
abilitasiya mərkəzləri müasir tələblərə 

uyğun qurulmaqla, Qəbələdə də Uşaq 
Reabilitasiya Mərkəzi açılıb. mumilik-
də reabilitasiya xidmətlərinin keyfiyyəti 
yüksəldilməklə, reabilitasiya potensia-
lının dəfələrlə artırılması təmin olunub. 
Son bir ildə də nazirliyin reabilitasiya 
müəssisələrində əvvəlki ilə nisbətən 
5,4 dəfə çox olmaqla 50 min 400 şəxs 
reabilitasiya xidmətləri, həmçinin əlilliyi 
olan şəxslər əvvəlki ilə nisbətən 40 faiz 
çox olmaqla 66 min 300 reabilitasiya 
vasitəsi ilə təmin olunublar. 2020-ci ilin 
dekabr ayından müharibə ilə əlaqədar 
əlilliyi olan insanların yüksək texno-
logiyalı müasir protezlərlə təminatına 
başlanıb və 406 hərbçi 423 yüksək 
texnologiyalı son nəsil protezlərlə tə-
min edilib.

  Sosial sahədə tətbiq edilən ye-
niliklər...

 Prezidentin uğurlu sosial islahat-
lar proqramının nailiyyətlərindən biri 
kimi, 2019-cu ilin may ayında DOST 
Agentliyi və bundan sonrakı dövrdə 
Bakı şəhərində və Abşeron rayonun-
da 6 DOST mərkəzi açılıb. Birinci vit-
se-prezident Mehriban xanım Əliyeva-
nın təşəbbüsü olan, bu gün beynəlxalq 
səviyyədə də qabaqcıl təcrübə kimi 
yüksək dəyərləndirilərək xüsusi müka-
fatlarla təltif edilən və digər ölkələrdə 
tətbiqi təşviq olunan DOST konsepsi-
yası sosial sahələr üzrə 154 xidmətin 
“bir pəncərə”dən, operativ, şə af, müa-
sir, innovativ əsasda təqdim olunması-
nı təmin edir. İndiyədək artıq 1,3 milyon 
vətəndaş DOST xidmətlərindən yarar-
lanıb və məmnunluq səviyyəsi 98,5 
faiz təşkil edir.

Mehriban xanım Əliyevanın təşəb-
büsü ilə yaradılan və 2021-ci ildə açı-
lışı olan DOST İnklüziv İnkişaf və Ya-
radıcılıq Mərkəzi isə ölkəmizdə şəhid 
ailələri üzvlərinin, əlilliyi olan şəxslərin, 
habelə müharibə ilə əlaqədar əlilliyi 
müəyyən edilmiş şəxslərin və digər 
həssas qrupların yaradıcı potensialı-
nın inkişafına dəstək sahəsində fəal 
siyasətin aparıldığını təcəssüm etdirir. 
Bu mərkəz Cənubi Qafqazda ilk dəfə 
olaraq kifayət qədər əhatəli, çoxşaxəli 
fəaliyyət istiqamətlərini özündə birləş-
dirən, həssas qrupların istedad və qa-
biliyyətlərinin təkmilləşdirilməsi işləri 
aparılan ən böyük məkanıdır. 

Son illərin mühüm sosial nailiyyət-
lərindən biri də dövlət sosial xidmətlə-
ri sahəsində e-texnologiyaların geniş 
tətbiqidir. Nazirlik tərəfindən əhaliyə 
göstərilən 153 xidmətdən 140-dan 
çoxunun elektronlaşdırılması, 51 pro-
aktiv xidmətin yaradılması təmin edilib. 

İşğaldan azad edilən bölgələrimizin 
DOST xidmətləri ilə əhatə olunması 
istiqamətində ilk addım kimi 2022-ci 
ilin may ayında Zəngilan rayonunun 
Ağalı kəndində “Smart DOST” xidmət 
məntəqəsi açılıb. “Azərbaycan Res-
publikasının işğaldan azad edilmiş 
ərazilərinə Böyük Qayıdışa dair  Döv-
lət Proqramı”nın Tədbirlər Planı üzrə 
2023 2026-cı illərdə Cəbrayıl rayonun-
da Regional DOST mərkəzinin, Peşə 
Hazırlığı Mərkəzinin, Ağdam, Füzuli, 
Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcər, Laçın və 
Şuşada DOST filiallarının, Kəlbəcərdə 
Reabilitasiya Mərkəzinin yaradılması 
nəzərdə tutulub. Eyni zamanda geniş 
miqyaslı aktiv məşğulluq proqramları-
nın işğaldan azad edilmiş ərazilərimizi 
də əhatə etməsi planlaşdırılıb və bu 
istiqamətdə məqsədyönlü işlər aparılır. 
Zəngilanın Ağalı kəndinin sakinlərin-
dən 100 şəxs aktiv məşğulluq proq-
ramları, habelə 10 sakin özünüməşğul-
luq proqramı ilə əhatə olunub.

mumilikdə ulu öndər Heydər Əli-
yev tərəfindən əsası qoyulmuş və 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən yük-
sək səviyyədə davam etdirilən sosial 
inkişaf strategiyası ölkəmizdə əmək, 
məşğulluq, sosial müdafiə sahələrində 
qarşıdakı dövrdə də yeni-yeni uğurlar 
qazandıracaq.

Müsahibəni aldı: 
Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

Azərbaycanın sosial dövlət 
modelinin banisi – Heydər Əliyev

Sosial təminat sistemi gündən-günə yaxşılaşdırılmalıdır.
Heydər ƏLİYEV, 
Ümummilli lider
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Rusiya-Ukrayna savaşı: 
döyüşlərin 400-cü günü 

Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlanmasından 400 gün keçir. Bu 
qanlı savaşın hər anı, hər dəqiqəsi, hər günü münlərlə ailəyə ağır 
kədər, məyusluq və fəlakət gətirir. Ukrayna torpağında ölüm, itki və 
zorakılıqların nə vaxt bitəcəyi heç kəsə məlum deyil. Ukrayna xalqı 
sınmayıb, ayaqdadır, vuruşur!

Bu, miqyasına və xarakterinə görə, 
qəddar və dağıdıcı bir müharibədir. 
2022-ci ilin fevralın 24-də başlandığı 
andan və qəddarcasına davam etdi-
rildiyi bir il bir ay ərzində Ukraynanın 
yüzlərlə şəhəri, minlərlə kəndi, yaşayış 
məntəqəsi yerlə-yeksan olub. Bu ölkə-
nin yüz minlərlə, hətta milyonlarla saki-
ni doğma torpağında köçkünə çevrilib, 
onların böyük bir qismi qaçqın yaxın və 
uzaq ölkələrə sığınıblar. 

Ukraynanın şəhər və kəndlərinin, 
körpələr evləri, uşaq bağçaları, məktəb 
və xəstəxanalarının, zavod və müəs-
sisələrinin, sosial və sənaye infrast-
rukturunun ən müasir top və artilleriya 
zərbələri ilə amansız şəkildə bomba-
lanması davam edir. Demək olar ki, 
ölkənin bütün ərazisi cəbhənin təmas 
xəttinə çevrilib. Hər iki tərəfdən gün ər-
zində yüzlərlə hərbçi qətlə yetirilir. Hə-
lak olanların arasında minlərlə qadın, 
uşaq və ahıllar var. 

Sivil dünya, mütərəqqi bəşəriyyət 
bu ağır savaşın tezliklə bitməsini ar-
zulayır. Döyüşlər isə nəinki ara vermir, 
əksinə günbəgün kəskinləşir. Dünən, 
yəni müharibənin 399-cu günü Ru-
siya silahlı qüvvələri cəbhənin bütün 
istiqamətlərində hücuma keçiblər. Hü-
cum əməliyyatlarına böyük həcmdə 
canlı qüvvə və texnika cəlb edib. 

Ukraynanın UNİAN informasiya 
agentliyinin bu ölkənin rəsmilərinə is-
tinadla verdiyi son məlumata görə, 
Ukrayna Ordusunun fədakar əsgər 
və zabitləri Vətənin hər qarışı uğrun-
da rəqibə ciddi müqavimət göstərir və 
onun irəliləməsinin qarşısını almağa 

çalışırlar. Bəzi müstəqil mənbələr qüv- 
vələrin qeyri-bərabər olduğunu, rusla-
rın texnika və əsgəri baxımdan qarşı 
tərəfi üstələdiyini vurğulayırlar. 

Dünən ən ağır döyüşlər Donetsk 
vilayətində yerləşən Baxmut şəhəri 
uğrunda gedib. Əslində Rusiya Ordu-
su bu şəhəri yeddi aydır ki, ağır mü-
hasirədə saxlayır. Buradakı amansız 
döyüşlərə Rusiyanın “Vaqner” terror 
qrupunun rəhbəri Yevgeni Priqo in rəh-
bərlik edir. O, bu şəhəri nəyin bahasına 
olursa-olsun ələ keçirməyə və bu yolla 
Kreml qarşısında əlavə xal qazanmağa 
can atır. 

Baxmutdan isə əvvəlki kimi, təzadlı 
xəbərlər gəlməkdə davam edir. Martın 
29-da şəhərin ərazisinin artıq üçdə iki-
sinin rusların nəzarətinə keçdiyi barə-
də məlumatlar yayılıb. Ukrayna Prezi-
denti Volodimir Zelenski iki gün qabaq 
Birləşmiş Ştatların məşhur “The Asso-
ciated Press” agentliyinin müxbirinə 
verdiyi eksklüziv müsahibədə bildirib 
ki. Rusiya Prezidenti “Vladimir Putin 
Baxmutda qələbə qazanaraq onu öz 
həmvətənlərinə, İran və Çinə baha qiy-
mətə “satmaq” niyyətindədir”. 

Ukraynanın dövlət başçısı sonra 
deyib: “Rusların lideri “harada bir qan 
qoxusu hiss edərsə, bunu ukraynalıla-
rın zəifliyi kimi dəyərləndirib cəbhədə 
təzyiqləri daha da artıracaq”. V.Ze-
lenski Qərb ictimaiyyətinə bir daha 
xəbərdarlıq edib ki, “bizim cəmiyyət, 
həqiqətən, yorulub. Vətəndaşlarımız 
məni güzəştə getməyə məcbur edə 
bilərlər”. 

Rusiya-Ukrayna cəbhəsində bu 

gün təkcə silahlar “danışmır”. Rusiya 
son günlər Ukraynaya qarşı informasi-
ya müharibəsini daha da gücləndirib və 
psixolo i təzyiqləri artırıb. Ukraynanın 
müdafiə nazirinin müavini Anna Malyar 
vurğulayıb ki, “düşmən ukraynalıların 
və hərbçilərin Baxmutun müdafiəsinin  
komandanlığına olan inamlarını sarsıt-
mağa cəhd edirlər”. 

Dünən Rusiya Ordusu, həmçinin 
paytaxt Kiyev və ətraf ərazilərə növ-
bəti dəfə İran istehsalı olan dronlarla 
hücumlar təşkil edib. Lakin Ukrayna 
rəsmilərinin verdiyi məlumata görə, 
bu ölkənin hava hücumundan müdafiə 
qüvvələri dronların, demək olar ki, ha-
mısını sıradan çıxarıb. Bu zaman canlı 
itkilər barədə məlumat verilməyib. 

Ən son xəbərlərə görə, dünən pay-
taxt Kiyevlə yanaşı, Ukraynanın Çer-
niqov, Sumi, Dnepropetrovsk, Zaporo-
ye və Luqansk vilayətlərində də hava 
hücumu barədə əhaliyə xəbərdarlıqlar 
edilib. Daha sonra bu qəbildən olan 
təhlükələr Xerson, Jitomir və Kirovoq-
rad rayonlarına da şamil edilib. “Ukray-
nanın bütün ərazisində növbəti raket 
və hava zərbələrinin endirilməsi ehti-
malı yüksək olaraq qalır”,  deyə Baş 
Qərargah xəbərdarlıq edib.

Göründüyü kimi, iki qonşu, slavyan 
ölkəsi arasında müharibə indi özünün 
ən qanlı fazasına daxil olub. Ekspert-
lər yaxın günlər ərzində Ukraynanın 
əks-hücuma keçərək işğal altında olan 
ərazilərinin xeyli hissəsini geri qaytara-
cağına ümid etdiklərini bildirirlər. Hələ 
ki, hücum edən tərəf Rusiyadır. 

Rusiya-Ukrayna müharibəsi dün-
yada böyük güclərin və qüvvələrin 
mövqeyini və nisbətini müəyyən edib. 
ABŞ başda olmaqla Qərb dövlətlə-
ri işğala məruz qalan tərəfi birmənalı 
olaraq dəstəkləyir, ona özündən xeyli 
güclü rəqibinə müqavimət göstərməsi 
üçün maliyyə və hərbi yardımlar göstə-
rir. Bildiyiniz kimi, son bir il ərzində Ru-
siyaya qarşı çox sayda maliyyə sank-
siyaları tətbiq olunub və olunmaqda 
davam edilir. 

Qeyd edək ki, müharibənin bu qə-
dər uzanacağını və bu qədər dağıdıcı 
xarakter alacağını çoxları gözləmirdi. 
Rusiya bu savaşı “operativ hərbi əmə-
liyyat” adlandırmışdı və “ən uzağı bir 
həftəyə” paytaxt Kiyevi nəzarət altına 
alacağını düşünürdü. Göründüyü kimi, 
bu, mümkün olmadı, çünki qəhrəman, 
vətənpərvər Ukrayna xalqı bu qanlı-qa-
dalı dörd yüz gündə bütün dünyanı 
heyrətə gətirəcək qədər dözüm, cə-
sarət və qətiyyət nümayiş etdirir.

M. HAC IX ANLI,  
“Xalq qəzeti”  

Nikol Paşinyanın “məxməri inqilab”la hakimiyyətə gəlişindən sonra 
Rusiya-Ermənistan münasibətlərində əsən şimal küləyi səngimək bilmir. 
Halbuki, bu vaxtadək Ermənistan Rusiyanın Cənubi Qafqazda əsas 
müttəfiqi hesab olunur, beynəlxalq məsələlərin əksəriyyətində Rusiya və 
Ermənistanın mövqeləri üst-üstə düşür və ya yaxın idi. 

İrəvanın növbəti siyasi 
avantürası: bu dəfə Putinə qarșı

Son vaxtlara qədər hər şey tərəf-
lərin maraqlarına uyğun şəkildə da-
vam edirdi. Ermənistan Rusiyanın 
Avrasiya İqtisadi İttifaqının möhkəm-
lənməsinə yönəlmiş yanaşmalarını 
bölüşürdü. İrəvanın KTMT formatın-
da əməkdaşlığı, Ermənistan tərəfinin 
fikrincə, onun milli təhlükəsizliyinin 
vacib elementi hesab olunurdu. Döv-
lətlərarası münasibətləri müəyyən 
edən müqavilə və sazişlər arasın-
da 29 avqust 1997-ci il tarixli “Dost-
luq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım 
Müqaviləsi” və Ermənistan ərazisin-
də Rusiya hərbi kontingentinin ol-
masını tənzimləyən bir sıra sənədlər 
var. Buna baxmayaraq qərbyönümlü 
Paşinyan iqtidarı dövründə Ermənis-
tanda Rusiya əleyhinə addımların 
atıldığını görürdük.

*  *  *  
Bu istiqamətdə sonuncu hadisə 

Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsi-
nin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi-
nin Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin 
həbsi barədə qərarını konstitusiyaya 
uyğun hesab etməsi olub. Bu məsələ 
Rusiyada etirazla qarşılanıb. Krem-
lin sözçüsü Dmitri Peskov təfərrüata 
varmadan Ermənistan hakimiyyəti-
nin məlum qərarının rəsmi İrəvanla 
müzakirə ediləcəyini açıqlasa da, 
ekspertlər Ermənistanın bu addımını 
Rusiya üçün təhqiredici və xəyanət 
hesab edirlər. Bu hadisə Rusiyanın 
siyasi dairələrində təhqiredici hal 
kimi qəbul olunub. Məsələn, Rusiya 
Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun direk-
toru, politoloq Sergey Markov deyib: 
“Bu, o anlama gəlir ki, Ermənistan 
artıq Rusiyadan uzaqlaşmaqda çox 
dərinə gedib. Daha dəqiq desək, bu, 
Ermənistanın Rusiyaya xəyanətinin 
göstəricisidir. Rusiya dəfələrlə Er-
mənistanı və erməni xalqını müxtəlif 
vəziyyətlərdə və müxtəlif dövrlərdə 
xilas edib. Ona görə də, Ermənista-

nın Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi-
nin qərarlarını tanıması birbaşa xə-
yanətdir”.

Cənab Markov öz qənaətində 
haqlıdır. Rusiya Ermənistanı dəfələrlə 
ən çətin dövrlərdə himayə edib. Necə 
deyərlər, onun üzünə bütün bağlı qa-
pıları açıb. Elə indiki Ermənistan döv-
lətinin mövcudluğu, sovet dövründə 
ərazilərinin genişlənməsi də birbaşa 
Moskvanın xidmətidir. Haylar isə Ru-
siyanın onlara etdiyi yaxşılıqları çox 
tez unudaraq, fürsət yaranan kimi 
şimallı müttəfiqlərinə arxadan zər-
bə vurmağa çalışıblar. Onların əsas 
narazılığı Rusiyanın guya 44 günlük 
Vətən müharibəsi dövründə Azərbay-
canı dayandırmaması ( ) ilə bağlıdır. 
Ancaq haylar nədənsə unudurlar ki, 
İrəvana silah dolu təyyarələr məhz 
Rusiyadan daşınırdı.

*  *  *
Bundan əlavə bu addım rəsmi 

İrəvanın Rusiya rəhbərliyinə, şəxsən 
Vladimir Putinə qarşı siyasi avantüra-
sı kimi qəbul olunmalıdır.

Onu da qeyd edək ki, Beynəlxalq 
Cinayət Məhkəməsi 1998-ci il Roma 
Nizamnaməsinə əsasən təşkil olu-
nub və 123 ölkə tərəfindən imzala-
nıb. Avropa İttifaqının 27 üzvünün 
hamısı nizamnaməni qəbul edib. 
Fəqət məhkəmənin yurisdiksiyası 
Rusiya, eləcə də ABŞ və Çin tərəfin-
dən tanınmayıb. Roma Statutunun 
63-cü maddəsinə əsasən, qiyabi 
məhkəmə prosesi mümkün deyil. Or-
derlərin icrası Roma Statutunun üzvü 
olan dövlətlərin üzərinə düşür. Ermə-
nistan 1999-cu ildə Roma Statutunu 
imzalayıb, lakin BCM-nin nizamnamə 
sazişlərini son günlərədək ratifikasi-
ya etməmişdi. 

Səxavət HƏMİD,  
“Xalq qəzeti”

Bu günlərdə Türkiyənin paytaxtı Ankarada Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) 
Fövqəladə Zirvə toplantısı keçirildi. Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkat Partiyası 
(MHP) sədrinin müavini, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) Ərzurumdan 
millət vəkili, qardaş ölkəni Avropa Parlamentinin Parlament Assambleyasında 
təmsil edən Kamil Aydın “Xalq qəzeti”nə müsahibəsində həm TDT-nin son 
toplantısını, həm də Avropa Şurasının Azərbaycan əleyhinə qəbul etdiyi qərəzli 
qətnaməni şərh etdi. 

 Kamil bəy, Türk Dövlətləri Təş-
kilatının (TDT) Fövqəladə Zirvə top-
lantısı Ankarada Prezident Administ-
rasiyasında baş tutdu. Bu görüşü 
necə dəyərləndirirsiniz

 Bəli, martın 16-da keçirilən tədbir 5 
üzv, 3 müşahidəçi türk dövlətinin iştira-
kı ilə baş tutdu. Əslində, bu toplantının 
Şuşada keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu 
və indiki şəraitdə çox əhəmiyyət kəsb 
edirdi. Amma Azərbaycan Prezidenti 
cənab  İlham Əliyev humanizm nümayiş 
etdirərək, fevralın 6-da Türkiyədə baş 
verən güclü zəlzələdən sonra həmin gö-
rüşün Ankarada keçirilməsi təklifini irəli 
sürdü. 

“Əsrin fəlakəti” kimi dəyərləndirilən 
bu zəlzələnin ağır nəticələri 3 Hollan-
diya qədər bir ərazini əhatə etdi, 20 
milyon insanın həyatına təsirini göstər-
di, 50 min insanımızın həyatına son 
qoydu, 100 min insanımızı yaraladı, 
11 bölgəmizdə fəlakətli dağıntılara yol 
açdı. Odur ki, cənab İlham Əliyevin bu 
baxımdan daha bir humanist addımı 
Türkiyədə dövlət və cəmiyyət tərəfin-
dən yüksək qiymətləndirilir. Onsuz da 
Azərbaycan ilk gündən qardaş köməyi-
ni göstərdi və hələ də bu dəstək davam 
edir. Eləcə də, bütün Türk dünyasından 
dəstək var.

Zirvə toplantısında bir çox qərarla-
ra imza atıldı. Bu günə qədər keçirilən 
zirvə toplantılarında verilən qərarlar bir 

sonrakı zirvədə təkmilləşdirilərək təsdiq 
olunub, icra prosesinə daxil edilir. Sö-
zügedən toplantıda da “Türk dünyası-
na baxış 2040” sənədinə və 8-ci Zirvə 
görüşünün müvafiq bəndinə uyğun ola-
raq, bundan sonra yaşanacaq təbii fə-
lakətlərlə bağlı həm ikitərəfli əlaqələrlə, 
həm də TDT nəzdində əməkdaşlığın və 
birlikdə mübarizənin aparılmasına dair 
təşkilatın mülki müdafiə mexanizmi-
nin qurulması ilə əlaqədar qərar qəbul 
olundu. Belə bir dəstək həm də təkcə 
TDT nəzdində deyil, dünyanın harasın-
da bir təbii fəlakət olursa, birlikdə verilə-
cək ki, bu da çox humanist bir qərardır. 

Ən vacib qərarlardan biri daha ön-
cəki görüşlərdə də əhəmiyyəti xüsusilə 
vurğulanan ticarət, nəqliyyat, strate i, 
mədəni və iqtisadi əməkdaşlığın gün-
dən-günə genişləndirilməsi üçün lazım 
olan addımların atılması və bu baxım-
dan Türk İnvestisiya Fondunun yaradıl-
ması oldu. 

UNESCO-nun uzaqgörənliyi ilə 
BMT nəzdində Dünya türk dili gününün 
keçirilməsinə TDT-nin tam dəstək ver-
məsi qərarı çox təqdirəlayiq bir addım-
dır. 

Müşahidəçi dövlətlərin TDT-nin 
fəaliyyətlərinə aktiv cəlb olunması da 
qiymətləndirildi ki, bu da çox önəmli 
məsələlərdən biridir. 

Müqəddəs kitabımız “Qurani Kə-
rim” başda olmaq üzrə bütün mənəvi 

dəyərlərimizə edilən hücumlara qarşı 
birgə mübarizə, Azərbaycanın İrandakı 
səfirliyində törədilən terror aktının qı-
nanması və günahkarın tezliklə tapılıb 
məsuliyyətə cəlb edilməsi çağırışı da 
TDT-nin əməkdaşlığının möhkəmləndi-
yini bir daha sübut etdi. Bundan başqa, 
Türk dünyası onsuz da Azərbaycanla 
eyni mövqe nümayiş etdirməkdədir. 
TDT vahid güclə, vahid səslə Azərbay-
canın yanında olduğunu sübut etdi.

 Yeri gəlmişkən, martın 15-də 
Avropa Parlamenti Azərbaycan əley-
hinə qərəzli qətnamə qəbul etdi. Bu 
barədə fikrinizi bilmək maraqlı olardı.

 Mən Avropada Təhlükəsizlik və 
Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament 
Assambleyası (ATƏT PA), Avropa Şu-
rası Parlament Assambleyası (AŞPA) 
və NATO Parlament Assambleyasın-
nın (NATO PA) iclaslarında Türkiyə 
nümayəndə heyətinin üzvü olaraq öz 
ölkəmizlə bərabər, qardaş Azərbay-
canın problemlərini də dilə gətirirəm. 
Avropa Parlamentinin üzv dövlətləri, 
təəssüf ki, yenə də cəfəngiyyat dolu bir 

qətnaməyə imza atdılar. Əminliklə deyə 
bilərəm ki, Avropa Parlamentinin Azər-
baycan əleyhinə qəbul etdiyi qərəzli 
qətnamə köhnə “bayatıdır” və etibar-
sızdır.

705 nəfərlik tərkibdə olan bu qu-
rumun üzvlərinin əksəriyyəti ermə-
nipərəstlərdən təşkil olunduğuna görə, 
Avropa Parlamentindən belə bir qət-
namənin verilməsi zatən gözlənilən 
idi. İndiyədək Avropa Parlamentindən 
İslam və Türk dünyasının xeyrinə bir 
qətnamə qəbul edildiyinə şahid olma-
dım. Görünür, xüsusilə də 2020-ci ilin 
noyabrında Azərbaycanın öz əzəli və 
əbədi Qarabağ torpaqlarını işğaldan 
azad etməsi Avropa Parlamentini çox 
narahat edib. 

Qətnaməyə baxdıqda da mənasız 
və yersiz tələblərin irəli sürüldüyünü 
görə bilərik. Ortaya qoyulan iddialara 
görə, guya, Qarabağda yaşayan ermə-
nilərin təhsil almalarına mane olunur, 
səhiyyə xidmətləri göstərilmir, onların 
səyahət etmələrinə məhdudiyyət yara-
dılır, təbii qazın verilməsi çətinləşdirilir 
və sair. O bölgədə onsuzda çox say-
da erməni də yaşamır. Digər tərəfdən, 
Azərbaycan vətəndaşı olan ermənilər 
bu ölkənin vətəndaşları ilə eyni hüququ 
daşıyırlar. Əslində, bütün bunlar bə-
hanədir, bölgədə qarışıqlıq yaratmaq-
dır. Maraqlıdır, Avropa Parlamenti bu 
yersiz iddiaları gündəmə gətirəndə nə 
üçün Ermənistanın bölgəni necə mina-
lamasından bəhs etmir

 Həm də o bölgədə illərdir heç 
bir mədən qazıntıları aparılmadığı 
halda birdən-birə qanunsuz işlərə 
başlandı. Sizcə, buna səbəb nədir  

 Çünki bölgədəki qanunsuz mədən 
qazıntıları Qərbyönümlü Ermənistan 

tərəfindən aparılır və bu da işğal pro-
sesinin yenidən başlanması cəhdləridir. 
Ancaq regionda İlham Əliyev kimi bir 
lider və öz hüquqlarını qoruya biləcək 
Azərbaycanın olması bütün bu cəhdlərin 
reallaşmasına mane olur. Ermənistanın 
bəhanəsi ondan ibarətdir ki, bölgəyə nə-
zarət edən Rusiya sülhməramlıları guya, 
keçidə düzgün şəkildə nəzarət edə bil-
mirlər. Biz o yerlərə dəfələrlə getdik. 
Keçid marşrutu rahat bir şəkildə təmin 
olunur. Amma hər zaman olduğu kimi, 
Ermənistanın məqsədi burada “üzüm 
yemək deyil, bağban olmaq”dır. Əslində 
isə ermənilər 100 ildir davamlı olaraq 
eyni uydurmalar, ittihamlarla çıxış edir.

Azərbaycan, haqlı olaraq, təmkinlə, 
sivil qaydada mübarizəsi ilə xam torpaq-
larının elmə, ekologiyaya, sağlamlığa 
zidd şəkildə istismarına etiraz edir. Digər 
tərəfdən, Ermənistan qazıntı aparmaq 
adı ilə üçtərəfli anlaşmalara və normal-
laşma prosesinə zidd bir şəkildə yenidən 
minalanma təşəbbüsləri ortaya qoymaq-
la sülhpərvər iradənin tamamilə əksinə 
davranır. 

Ona görə də Avropa Parlamenti er-
məni diasporunun fitvasına uyub Laçın 
dəhlizində böhran vəziyyəti yaratmaq-
dansa, problemin həllini region ölkələ-
rinin ixtiyarına verməlidir. Yəni, bu 
məsələnin həlli Azərbaycan Ermənis-
tan ikitərəfli danışıqları ilə mümkündür. 
Əgər bu danışıqlar da baş tutmasa, o 
zaman eyni coğrafiyanı paylaşan Gür-
cüstan və Türkiyə bu prosesə cəlb edilə 
bilər. Ona görə də, Avropa Parlamenti-
nin qəbul etdiyi qətnamə tamamilə eti-
barsızdır.

M. SULT ANOVA, 
Ankara

Laçın yolu siyasi oyun meydanı deyil
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“Fazil Mustafa cinayəti”: İran izi və Azərbaycana mesaj məntiqi
Deputata qarşı terror aktına sözardı 

Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafaya silahlı hücum, heç şübhəsiz, terror 
aktıdır. Hadisə ilə bağlı müxtəlif versiyalar gündəmdədir. Azərbaycan 
ictimaiyyəti burada İran izi axtarır. Bu axtarış təbiidir. Çünki son zamanlar 
İran İslam Respublikasının müxtəlif dairələrindən ölkəmizə qarşı təhdidlər 
səslənməkdədir. 

İstər İranın ayrı-ayrı siyasilərinin, 
istərsə də dini təşkilatlarının təmsil-
çilərinin fikirlərində Azərbaycana qarşı 
hədə-qorxu motivi açıq-aydın görünür. 
Yada salaq ki, İranın “Hüseynuyun” təşki-
latı “Xalq qəzeti”nin rəhbərliyini də təhdid 
etmiş, media azadlığına basqı niyyətini 
ortaya qoymuşdu. Məlum olmuşdu ki, 
qəzetimizdəki İranla bağlı yazılar Tehran 
re imini və onun ölkəmizdəki qulbeçələri-
ni ciddi narahat etməkdədir... 

Şübhəsiz, Fazil bəyin çıxışları da İra-
nı və iranpərəstləri əndişəyə salır. Çünki 
o, həm deputat kimi, həm də publisistik 
yanaşmaları ilə fars re iminin ölkəmizdə 
qurduğu dini şəbəkənin maraqlarına və 
dayaqlarına ziyan vurmaqdadır. F.Mus-
tafa mollaların ölkəmizdə səpdiyi cəhalət 
toxumlarının ayrı-ayrı cücərtilərinin hədə-
fində olduğundan, Azərbaycan Respubli-
kasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti ona 
qarşı sui-qəsdlə bağlı Cinayət Məcəllə-
sinin 277-ci, yəni dövlət xadiminin və ya 
ictimai xadimin xidməti və ya siyasi fəa-
liyyətinə son qoymaq və ya bu fəaliyyətə 
görə qisas almaq məqsədilə onun həya-
tına sui-qəsd etmə maddəsi ilə cinayət işi 
başladıb. Təbii ki, cinayət işində həmin 
məcəllənin 228.2.1-ci (qabaqcadan əlbir 
olan bir qrup şəxs tərəfindən qanunsuz 
olaraq odlu silah, onun komplekt hissələ-
rini, döyüş sursatı əldə etmə, saxlama, 
daşıma və gəzdirmə) maddəsi də əsas 
götürülüb. 

* * *
“Fazil Mustafa cinayəti”ndə Azər-

baycan ictimaiyyətinin nəzərlərinin İrana 
yönəlməsinin birbaşa, açıq səbəbləri də 
var. Bu baxımdan, ilk növbədə yanvarın 
27-də Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə 
edilmiş terror aktı üzərində dayanmaq 
lazımdır. Məlum olduğu kimi, həmin gün 
“Kalaşnikov” avtomatı ilə silahlanmış İran 
vətəndaşı Yasin Hüseynzadə səfirliyin bi-
nasına daxil olaraq, mühafizə xidmətinin 
rəisi Orxan Əsgərovu qətlə yetirmiş, xid-
mətin digər əməkdaşlarını yaralamışdı... 

Əlbəttə, o zaman düşünülə bilərdi ki, 
hansısa üçüncü qüvvə terror aktı gerçək-
ləşdirməklə, Azərbaycan-İran münasi-
bətlərindəki gərginliyi daha da artırmağı 
düşünür. Nəzərə alaq ki, səfirliyə hücum 
Azərbaycan ərazisinə hücumdur. Lakin 

İran hakimiyyəti hadisəyə göstərdiyi mü-
nasibəti ilə sübuta yetirdi ki, başqa şüb-
hələr üçün əsas yoxdur. Rəsmi Tehran 
27 yanvar terrorunu nəinki araşdırmadı, 
üstəlik, terrorçunu kultlaşdırdı, cinayət 
məsuliyyətinə cəlb etmədi. Adını qoy-
du ki, adamın psixolo i problemləri var. 
Deməli, psixolo i problemləri olan şəxs 
avtomat silah əldə edə və səfirliyə daxil 
olmaq üçün ən münasib vaxtı hesablaya 
bilər  Hər halda, buna inanan, qətiyyən 
olmadı və olmayacaq da... 

İkinci məqama diqqət yetirək. İran bir 
müddət əvvəl respublikamıza qarşı güc 
nümayiş etdirdi. Hələ biz ölkənin Azər-
baycanla sərhəddə hərbi təlim keçirməsi-
ni bir kənara qoyuruq. İslam respublikası-
na məxsus qırıcı təyyarənin Azərbaycan 
sərhədini pozmasından danışırıq. lkə-
miz buna sərt münasibətini bildirdi, İra-
nın Bakıdakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə 
çağrıldı, ona etiraz notası təqdim olundu. 
Diqqət yetirək, ortada Tehranın hadisə ilə 
bağlı hər hansı izahı yoxdur. Yəni, İran 
qırıcı təyyarənin səhvən hava sərhədini 
pozduğunu belə bildirmədi. Deməli, re im 
etdiyini danmır və konfrantasiyalara get-
məkdə haqlı olduğunu göstərir. 

* * *
Fazil Mustafaya qarşı hücum da av-

tomat silahla törədilib. Tehranda səfirli-
yimizdəki terror aktında da bu silahdan 
istifadə edilmişdi. stəlik, martın 4-də 
Bakının Xətai rayonunda hipermarketə 
hücum da avtomatla olmuşdu. Həmin 
günün axşamı hüquq-mühafizə orqan-
larımızın əməkdaşları hadisədə şübhəli 
bilinən şəxsi Fəvvarələr meydanı yaxın-
lığında zərərsizləşdirmək istəyərkən də 
müqavimət “Kalaşnikov”la göstərilmişdi. 

Əlbəttə, bu silah dünyada kifayət qə-
dər yayıldığından, sırf ona nəzərən hər 
hansı ehtimallar üzərində dayanmaq 
istəməzdik. Məsələ məhz avtomat sila-
hın işə salınmasındadır. Halbuki, daxili 
məqsədlər üçün tapança da ola bilərdi, 
soyuq silah da. Sual olunur: nəyə görə 
pul əldə etmək istəyən şəxslər günün-gü-
norta çağı, bilə-bilə ki ətraf kameradır, 
avtomat silahla hücum çəkirlər  Yəni, 
ələ keçəcəklərini düşünmürlər  Hər hal-
da, məqsədi pul əldə etmək olan şəxs 
hadisəni daha səssiz gerçəkləşdirmək 

istəyər. Ancaq, görünür, səs-küy salmaq, 
vahimə yaratmaq lazım imiş. Belədə 
ordu silahlanmasına aid silahdan istifadə 
daha “münasibdir”. Deməli, məqsəd İran-
dakı bəzi dairələrin “hücum edib Bakını 
tutarıq” mesa ını ünvanına çatdırmaqdır. 

Fazil bəyə gəldikdə də eyni mesa  
gündəmdədir. Əlbəttə, deputat hadisə 
nəticəsində həyatını itirə bilərdi. Nəzərə 
alaq ki, F.Mustafa dinin ölkəmizdəki, belə 
demək mümkünsə, İrançı kəsimi tərə-
findən mənfi qarşılanan adamdır. Sosial 
şəbəkələrdə ona qarşı dəfələrlə nalayiq 
sözlər işlədildiyi də aşkardır. Yəni, hədəf 
kimi onun seçilməsində məntiq var. An-
caq görünən budur ki, başlıca məram 
onu fiziki cəhətdən məhv etmək olmayıb, 
qorxutmaq istəyiblər. 

Bəli, “Fazil Mustafa cinayəti” əvvəlki 
“ssenarinin”, bir növ, davamıdır. Daha 
böyük mesa  isə budur  baxın, Azərbay-
canın hər yerində, hər kəsə qarşı terror 
aktı gerçəkləşdirə bilərik, ölkəni qarışdır-
mağı bacarırıq, müharibə avtomat silahla 
aparılırsa, o silahla Bakı küçələrində gə-
zirik. Bəlkə, hələ bu da var  Azərbaycan 
bizim əli avtomatlılarımızla doludur. 

Baxın, hüquq-mühafizə orqanları-
mız son günlər İrana casusluq edən şə-
bəkələri ifşa edirlər. Yəni, həm də poten-
sial əli avtomatlılar üzə çıxarılır. Görünür, 
sayları az deyil. İllərdir, ölkəmizdə din adı 
altında yurd-yuva salıblar, özlərinə ba-
şıpozuq tərəfdarlar toplayıblar. Azərbay-
cana qarşı daxili düşmənlər yetişdiriblər. 
İranın ali dini rəhbərini, az qala, peyğəm-
bər səviyyəsinə ucaldan, başları müstəqil 
dövlət kimi varlığımızı inkar edən, onu 
İranın əyaləti kimi görən xəstələr bəslə-
yiblər. 

* * *
Bəli, bu xəstələr Azərbaycanın 

müstəqilliyini və suverenliyini qəbul et-
mirlər. Onun uğurlarına qısqanclıqla 
yanaşırlar. Belələri 44 günlük müharibə 
zamanı xalqın mübarizlik ruhuna qənim 
kəsilmişdilər. Həmin vaxt Qərbin ölkəmiz-
dəki, özlərinin pozğun, kafir kimi qiymət-
ləndirdikləri, saxta pasifistləri ilə əl-ələ 
verib müharibəyə qarşı çıxır, Azərbay-
canın haqq davasına kölgə salmaq yolu 
tuturdular. 

İndi də eyni yoldadırlar və yenə İranla 
birgə digər anti-Azərbaycançı  qüvvələr 
aktivləşiblər. Fazil Mustafaya qarşı qəs-
din martın 28-də gerçəkləşməsi adi 
məsələ sayılmamalıdır. Məlum olduğu 
kimi, həmin gün İsrail Prezidenti Azər-
baycanın bu ölkədəki səfirinin etimad-
naməsini qəbul etmişdi. Beləliklə, Tel- 
Əvivdə səfirliyimizin fəaliyyətə başlaması 

tam şəkildə rəsmiləşmişdi. 
Digər tərəfdən, diqqət yetirək ki, Er-

mənistan son vaxtlar sülh prosesinə 
xələl gətirən hərəkətlərə yol verməkdə-
dir. Açıq-aydın görünür ki, ölkə Azərbay-
cana qarşı təxribatlarını davam etdirmək 
niyyətindən daşınmır. Ordu buna qarşı 
olaraq Qarabağda aktivləşib, bölgədəki 
separatçılığı, tamamilə, boğmaq üçün 
yeni mövqelər əldə edib. İrəvanın hazır-
kı azğınlığı fonunda, genişmiqyaslı hərbi 
əməliyyatların başlanması riski yaranıb. 
Bakı bunu etməyə, sadəcə, məcburdur. 
Deməli, ölkəmizə qarşı çıxmaq istəyən-
lərin tapılması da mümkündür. Bu sırada 
Qərb dövlətləri ilə yanaşı, İran da var. 
Tehranın agentura şəbəkəsi daha güclü 
olduğundan, hərəkətə keçmək imkanı da 
genişdir. 

Belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, 
hazırkı durumda İran hakimiyyətinin Qər-
bin bəzi anti-Azərbaycançı dairələri ilə 
birləşmə ehtimalı böyükdür. Bunu düşün-
mək üçün sadə bir əsas gətirək. Baxın, 
Avropa İttifaqının Azərbaycan-Ermə-
nistan sərhədinin Ermənistan tərəfində, 
tərkibində əli silahlıların da olduğu, mülki 
missiyası fəaliyyətə başlayır, İran rəs-
miləri bəyanat verirlər ki, belə bir missi-
yanın mövcudluğu Tehranın maraqlarına 
zidd deyil. Halbuki, başqa vaxt olsaydı, 
heç bir halda məsələyə razılıq verməz-
dilər və həm də öz sərhədləri yaxınlığın-
dakı xariciləri təhdid kimi görərdilər. İndi 
görmür və üstəlik bildirirlər ki, Ermənis-
tanın ərazi bütövlüyü İran üçün “qırmızı 
xətt”dir. 

Deməli, həmin “xəttin” müdafiəsi 
üçün hərəkət vacibdir. Son günlər İran 
qoşunlarının sərhəddə cəmləşməsi ilə 
bağlı məlumatlar yayılmaqdadır. Müvafiq 
olaraq, Bakıdakı şəbəkənin də aktivləş-
məsi mümkündür. Deməli, “Fazil Mustafa 
cinayəti”nə bir də bu rakusdan yanaşmaq 

zərurəti var. Hücum obyekti kimi Fazil 
bəyin seçilməsində təbiilik olsa da, belə 
seçim həm də mesa ın tam açıq formada 
verilməməsi, müəyyən qədər pərdələn-
məsidir. Nəzərə alaq ki, deputata onun 
səsləndirdiyi fikirlərə görə sui-qəsdin 
törədildiyi, guya, hansısa radikal dindarın 
əsəbiləşib silaha əl atdığı görüntüsü də 
“lazımdır”. Ona görə lazımdır ki, diqqət 
əsas məsələdən yayınsın. Beləliklə, 
anti-İran çıxışları edən fərdi şəxsləri də 
qorxutmaq hədəfi yaranır. Şübhəsiz, bir 
qədər əvvəl vurğuladıqlarımızla Azərbay-
can dövlətinin də öz mesa  payını götür-
düyünü hesablayırlar. Dövlətə mesa dan 
söz düşmüşkən, “Fazil Mustafa cinayəti” 
martın 28-də Azərbaycanın dövlət təh-
lükəsizliyi orqanlarının peşə bayramı gü-
nündə törədilib. 

* * *
Bəli, sonda bir daha bildirək ki, Fazil 

Mustafaya qarşı silahlı hücum planlaş-
dırılmış terror aktıdır. Qeyd etdiklərimizi 
nəzərə alaraq, bu terrorda üç hədəfin 
olduğunu müəyyənləşdirdik. 1. Deputat 
Fazil Mustafanı özü. Onu qorxutmaq.  
2. İran əleyhinə danışanları, sərt mövqe 
tutanları qorxutmaq və onları susdurmaq. 
3. Azərbaycan dövlətini qorxutmaq və 
onun beynəlxalq müstəvidəki fəaliyyətini 
əngəlləmək, Qarabağ və Ermənistanla 
münasibətlər müstəvisindəki qətiyyətini 
zəiflətmək. 

Təbii ki, vurğuladıqlarımız, müəyyən 
mənada, Azərbaycan ictimai rəyinin gəl-
diyi qənaətdir, eyni zamanda son vaxtlar 
baş vermiş proseslərə nəzərən təhlilləri-
miz sonrası meydana çıxan düşüncələri-
mizdir. Ən doğru nəticə hüquq-mühafizə 
orqanlarımızın araşdırmaları sonrası aş-
kara çıxarılacaqdır. 

“Xalq qəzeti”nin analitik qrupu 

Yenə terror, yenə “Kalaşnikov”
Martın 28-də Azərbaycanda ciddi rezonans doğuran cinayət hadisəsi törədilib. 
Hədəf Konstitusiyaya əsasən toxunulmazlıq statusuna malik şəxs – Milli 
Məclisin deputatı Fazil Mustafa olub. Fazil Mustafa Sabunçu rayonu, Zabrat 
qəsəbəsində yaşadığı evin qarşısında maşından düşərkən naməlum şəxs 
və ya şəxslər tərəfindən edilən sui-qəsd nəticəsində çiyin nahiyəsindən və 
ayağından güllə yarası alıb. O, dərhal Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib.

* * *
Hələlik cinayət hadisəsinin kim və 

kimlər tərəfindən törədildiyi açıqlan-
mayıb. Amma diqqət çəkən bir maraqlı 
məqam var. İranın İslam İnqilabı Ke-
şikçiləri Korpusunun (SEPAH) “Teleq-
ram-kanal”ı martın 28-də saat 23:08-
də Fazil Mustafanın “qətlə yetirilməsi” 
barədə məlumat yayıb. Məlumatda de-
yilib: “Anti-iran və İslam bəyanatları ilə 
tanınan Azərbaycan Milli Məclisinin de-
putatı Fazil Qəzənfəroğlu (Mustafa) öl-
dürülüb”.

Bu məlumat sui-qəsd cəhdindən 
cəmi yarım saat sonra internetdə peyda 
olub. Həmin vaxt Azərbaycan KİV-ində 
hələ hadisə barədə məlumat yox idi. 
Həmin an Fazil Mustafanın vəziyyəti ilə 
bağlı da heç nə məlum deyildi. Hesab 
edilir ki, SEPAH-ın “Teleqram-kanal”ın-
da bu tezliklə belə bir məlumatın yayım-
lanması İran xüsusi xidmət orqanlarının 
və agenturasının bu sui-qəsd cəhdində 
iştirakının dolayı sübutudur.

Yayılan məlumatda cinayət hadisə-
sinin “Kalaşnikov” avtomat silahından 
atəş açılaraq törədildiyi də qeyd olunur. 
Maraqlıdır ki, Azərbaycanın İrandakı sə-
firliyinə qarşı yanvarın 27-də törədilən 
terror aktı da məhz bu tipli silahdan isti-
fadə edilməklə həyata keçirilmişdi. Kim 
bilir, bəlkə də, cinayətin eyni markalı si-
lahla törədilməsi oxşar dəst-xəttdən xə-
bər verir  Hələlik bunlar yalnız versiya-
lardır. Cinayət işi üzrə başlanan istintaq 
yəqin ki, bütün bu məqamlara aydınlıq 
gətirəcək.

* * *
Hadisənin baş verməsindən az son-

ra Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin yay-
dığı məlumatda deyilir: “28 mart 2023-
cü il tarixdə saat 21:51-də Azərbaycan 
Respublikası Milli Məclisinin deputatı 
Mustafa Fazil Qəzənfər oğluna yaşadı-
ğı evin qarşısında  Bakı şəhəri, Sabun-
çu rayonu, Zabrat-1 qəsəbəsi, Babək 
küçəsi ev 2 “Z” ünvanında “Kalaşnikov” 
konstruksiyalı avtomat silahından atəş 
açılaraq terror aktı törədilib. Terror aktı 
nəticəsində Fazil Mustafa bədənin sağ 
çiyin qurşağını və sağ budun aşağı 

üçdə birini dəlib keçən güllə yarası alıb. 
Ona zəruri tibbi xidmətlər göstərilir və 
vəziyyəti stabil olaraq qiymətləndirilir. 
Həyati təhlükəsi yoxdur.

Faktla bağlı Azərbaycan Respubli-
kası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İs-
tintaq Baş İdarəsində Cinayət Məcəllə-
sinin 277 (dövlət xadiminin və ya ictimai 
xadimin xidməti və ya siyasi fəaliyyətinə 
son qoymaq və ya bu fəaliyyətə görə 
qisas almaq məqsədilə onun həyatına 
sui-qəsd etmə) və 228.2.1-ci (qabaq-
cadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfin-
dən qanunsuz olaraq odlu silah, onun 
komplekt hissələrini, döyüş sursatı əldə 
etmə, saxlama, daşıma və gəzdirmə) 
maddələri ilə cinayət işi başlanılıb.

Terror aktını törətmiş şəxsin və ci-
nayət hadisəsi ilə əlaqəsi olan digər 
şəxslərin müəyyən olunaraq cinayət 
məsuliyyətinə cəlb olunması istiqamə-
tində kompleks təxirəsalınmaz əməliy-
yat-istintaq tədbirləri həyata keçirilir. İc-
timaiyyətə əlavə məlumat veriləcəkdir”.

* * *
Hadisədən az sonra baş prokurorun 

birinci müavini,  dərəcəli dövlət əd-
liyyə müşaviri Elçin Məmmədov, Bakı 
şəhər prokuroru Elşən Abbasov və is-
tintaq-əməliyyat qrupu hadisə yerində 
olublar.

* * *
Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xid-

mətinin şöbə rəisi, polis polkovnik-ley-
tenantı Elşad Hacıyev Fazil Mustafanın 
paytaxtın Sabunçu rayonunda yaşadığı 
evin qarşısında odlu silahdan açılmış 
atəş nəticəsində xəsarət alması faktı ilə 
bağlı əhaliyə müraciət edib.

Müraciətdə deyilir: “Fazil Mustafa-
ya qarşı törədilən cinayət faktı ilə bağ-
lı rəsmi olaraq təsdiq olunmayan və 
dəqiqləşdirilməyən məlumatları yay-
mayın. Cinayəti törətməkdə şübhəli bi-
linən şəxsin, yaxud şəxslərin tutulması 
istiqamətində tədbirlər görülür”.

Milli Məclisin Regional məsələlər 
komitəsinin sədri, deputat Siyavuş Nov-
ruzov bildirib ki, hüquq-mühafizə orqan-
ları müvafiq tədbirlər həyata keçirirlər. 
Cinayətkarların, sifarişçilərin və icraçı-

ların müəyyən edilərək hüquqi məsu-
liyyətə cəlb olunacağına və layiqli şəkil-
də cəzalandırılacağına şübhə yoxdur: 
“Azərbaycan müstəqil siyasət həyata 
keçirən güclü dövlətdir. Heç bir qüvvə 
qeyri-qanuni və cinayət tərkibli əməl-
lərlə dövlətin prinsipial siyasətinə təsir 
göstərə bilməz. Prezident, müzə ər Ali 
Baş Komandan İlham Əliyevin qeyd et-
diyi kimi, heç kim bizim iradəmizə təsir 
edə, bizi yolumuzdan döndərə bilməz ”.

Milli Məclisin deputatı Zahid Orucun 
sözlərinə görə, bu sui-qəsdin təbii ki, si-
yasi səbəbləri var.

“Mənim düşüncəmə görə, bu, bir 
mesa dır. Bu mesa ı verənlər layiq ol-
duqları cavabı alacaqlar”. Bunu urna-
listlərə açıqlamasında Milli Məclisin de-
putatı Qənirə Paşayeva deyib. Deputat 
hüquq-mühafizə orqanlarının tezliklə 
cinayətkarı tapacağını vurğulayıb.

Böyük Britaniyanın Azərbaycanda-
kı səfiri Fergus Auld Fazil Mustafaya 
qarşı terror aktı ilə bağlı Tvitterdə pay-
laşım edib: “Dünən axşam ona qarşı 
baş verən silahlı hücum məni çox kə-
dərləndirdi. Bu hadisəni şiddətli şəkildə 
qınayır və onun tezliklə sağalmasını 
arzulayıram”.

* * *
“ tən gün yaşadığı evin qarşısında 

güllə yarası alan Fazil Mustafa müa-
licə aldığı tibb müəssisəsində ikinci 
dəfə əməliyyat olunub”. Bunu deputatın 
köməkçisi Ə dər Əliyev deyib. O bildi-
rib ki, Fazil Mustafanın çiynindən aldığı 
yara ciddi olduğundan ikinci dəfə əmə-
liyyat edilib: “Hazırda onun səhhəti qay-
dasındadır”.

“Fazil Mustafaya tibb personalı tərə-
findən bütün zəruri xidmətlər göstəri-
lib, hazırda müalicəsi davam edir”. Bu 
barədə isə TƏBİB-dən bildirilib. Qeyd 
edilib ki, o, hazırda həkim müşahidəsi 
altındadır.

Səxavət HƏMİD,  
“Xalq qəzeti”

Ordubadda “Azərbaycan–Türkiyə ipək bağı”
Martın 29-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə 
Türkiyə Respublikasının Kənd Təsərrüfatı və Meşə Nazirliyinin əməkdaşlığı 
çərçivəsində Ordubad rayonunun Əylis Düzü adlanan ərazisində Ümummilli 
Lider Heydər Əliyevin 100 illiyi münasibətilə “Azərbaycan–Türkiyə ipək bağı” 
salınıb.

Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında Azər-
baycan Respublikası 
Prezidentinin səlahiy-
yətli nümayəndəsi Fuad 
Nəcəfli, dövlət və hö-
kumət nümayəndələri, 
Türkiyə Respublikasının 
Naxçıvandakı baş kon-
sulu Asip Kaya, Nax-
çıvan Dövlət Universi-
tetində təhsil alan türk 
tələbələr, eyni zamanda, 
rayonda vaxtilə bara-
maçılıqla məşğul olan 
sakinlər Əylis Düzündə 1,2 hektar ərazidə 
yeni salınan bağda Türkiyədən gətirilmiş 
600-dən çox tut tingi əkiblər.

Səlahiyyətli nümayəndə rayonda vax-
tilə baramaçılıqla məşğul olan sakinlərlə 
söhbət edib, xatirə şəkli çəkdirilib.

Tut tinglərinin əkilməsində məqsəd 
gələcəkdə muxtar respublikada barama-
çılığın inkişaf etdirilməsinə töhfə vermək-
dir.

Səbuhi HƏSƏNOV, “Xalq qəzeti”

FHN yanğın-taktiki təlim keçirib
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin təşkilatçılığı və 
Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin iştirakı ilə Bakı şəhəri, Səbail rayonunda yerləşən 
Bakı Televiziya Qülləsinin ərazisində “Baş vermiş yanğın hadisəsinin söndürülməsinin 
və insanların təxliyyəsinin düzgün təşkili” mövzusunda yanğın-taktiki təlim keçirilib.

Təlimin keçirilməsində əsas məqsəd 
inzibati binalarda yanğın baş verdikdə 
əraziyə cəlb olunan yanğın-xilasetmə 
qüvvələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin daha 
da təkmilləşdirilməsi, bu kimi obyektlər-
də mümkün yanğınların söndürülməsi və 
xilasetmə üzrə şəxsi heyətin peşəkar ba-

carıqlarının gücləndirilməsi, habelə 
obyektin aidiyyəti heyətinin yanğınlar 
zamanı ilkin davranış qaydaları barə-
də biliklərinin artırılması olub.

Təlim zamanı baş vermiş şərti 
yanğın yerinə operativ çatan FHN-in 
Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmə-
tinin yanğından mühafizə bölmələri 
obyektin qüvvələri ilə qarşılıqlı fəa-
liyyətdə işçilərin “təhlükəli ərazidən” 
təxliyə edilməsi, “yanğın” yerində 
çevik kəşfiyyatın aparılması və “yan-
ğının söndürülməsi” əməliyyatını ye-
rinə yetiriblər.

Uğurla icra olunan təlimdən son-
ra yanğından mühafizə bölmələrinin 
“yanğının söndürülməsi” zamanı fəa-

liyyəti müzakirə olunub, müvafiq tapşırıq-
lar verilib.

Təlimə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
10 ədəd texnikası və 60 nəfərdən çox 
şəxsi heyəti cəlb olunub.

. AS MOV, “Xalq qəzeti”



İran mediasından gözlənilməz çağırış
“Sağ qalmağınızı, ötənilki hadisələrin təkrarlanmamasını istəyirsinizsə, 

siyasətinizi dəyişin”.

İranda çıxan hakimiyyətə yaxın  
“Cümhur-e İslami” qəzeti martın 21-də 
başlayan Yeni illə bağlı məqaləsində 
hakim molla re imi nümayəndələrinə 
müraciətlə bağlı səsləndirdiyi bu ça-
ğırış bu ölkədə və beynəlxalq aləmdə 
geniş əks-səda doğurub. 

Siyasi müşahidəçilər bu açıq və 
cəsarətli çağırışın arxasında ciddi 

müxalif qüvvənin dayandığını güman 
edirlər. Xarici aləmdə belə düşünürlər 
ki, hakimiyyətin yuxarı eşalonunda 
ölkədə yaranmış çıxılmaz vəziyyətdən 
yollar axtaran sağlam düşüncəli in-
sanlar artıq hərəkətə gəlir və səslərini 
duydurmağa çalışırlar.

Hüseyn RƏHİMZADƏ

İranlı məhbuslar beynəlxalq 
aləmdən dəstək gözləyirlər 

Son vaxtlar İran mövcud rejimə qarşı xalq etirazları ilə dünyanın diqqət 
mərkəzindədir. Ölkədə narazı kütlələr etiraz aksiyalarını artıq 6 aya qədərdir ki, 
davam etdirir. Aksiyalarda əsasən hökumət əleyhinə şüarlar səsləndirilir, hakim 
rejimin istefası tələb olunur. 

Gunaz.TV-nin verdiyi son məlumat-
lara görə, ölkənin ayrı-ayrı bölgələrində 
gedən aksiyalara martın 28-də Güney 
Azərbaycanın Təbriz, Urmiya, Zəncan, 
Ərdəbil və Həmədan şəhərlərində ça-
lışan müəllimlər də qoşulublar. Aksi-
yalar Təhsil Nazirliyinin yerli idarələri 
qarşısında keçirilib. Tədbirə toplaşan 
azərbaycanlı müəllimlər əmək haqla-
rının ödənilməməsinə, inflyasiya artımı 
ilə maaşlarının uyğun olmamasına, qa-
nunla nəzərdə tutulmuş başqa hüquq-
larının tapdanmasına etiraz ediblər. 
Təbrizli müəllimlər yerli təhsil idarə-
sinin qarşısına “Bu bina müəllimlərin 
əmək haqlarını ödəmək üçün satılır” 
məzmunlu banner asıblar.

lkədə təqaüdçülər, şirkət işçilə-
ri və əhalinin digər kateqoriyaları da 
mütəmadi olaraq etiraz aksiyaları təşkil 
edirlər. Bu günlərdə Əhvaz şəhərində 
də belə bir aksiya baş tutub. “Azad İran” 
telegram kanalının məlumatına görə, 
təqaüdçülər Sosial Təminat İdarəsinin 
qarşısında toplaşaraq, qanuni haqla-
rını tələb ediblər. Onlar hökumətdən 
vətəndaşların sosial tələblərinə adek-
vat cavab verməyi tələb ediblər. 

mumiyyətlə, etiraz aksiyalarında 
əsas tələb İran hakimiyyətinin istefası-
dır. Bu fikir güneyli hüquq müdafiəçisi 
və siyasi məhbus Nərgiz Məhəmmə-
dinin İnsan Hüquqları Müdafiəçiləri 
Təşkilatının təşəbbüsü ilə Cenevrədə 
keçirilən İnsan Hüquqları Şurasının ic-
lasına ünvanladığı müraciətdə xüsusilə 
vurğulanıb. Onun məktubunda deyilir: 
“Biz hökumətdən amnistiya istəmirik. 
Fikrimizcə, İslam Respublikasının ha-
kimiyyətinə son qoyulmalıdır və bu 
yöndə sizdən dəstək və yardım gözlə-
yirik”.

Məktubunda İranın dini rəhbəri Əli 
Xameneyinin son əfv fərmanına toxu-
nan N.Məhəmmədi bunu humanizm 
nümunəsi kimi deyil, Qərb və bey-
nəlxalq ictimaiyyəti, insan haqları təş-
kilatlarını aldatmaq üçün atılmış addım 
kimi dəyərləndirib: “Avtoritar dini hö-
kumətin antifeminist siyasəti güclənib 

və tələbə qızların ardıcıl zəhərlənməsi, 
məhbus qadınlara qarşı zorakılıqların 
artması zülmün davam etdiyini göstə-
rir”. 

Qeyd edək ki, əslən Güney Azər-
baycanın Zəncan şəhərindən olan, 
İran İnsan Haqlarının Müdafiəsi Birli-
yinin sədr müavini Nərgiz Məhəmmədi 
hazırda Tehranın Evin zindanında sax-
lanılır. O, 10 il 8 ay həbs, 154 şallaq 
cəzasına məhkum edilib.

İranda son hadisələr zamanı hö-
kumətin atdığı repressiv addımlar bey-
nəlxalq təşkilatlar tərəfindən də pislən-
məkdədir. Beynəlxalq Əfv Təşkilatının 
yaydığı son hesabatda bildirilir ki, Teh-
ran re imi İran xalqlarının misli görün-
məmiş son qiyamı zamanı insanlara 
qarşı dəhşətli repressiyalara əl atıb, 
etirazçıları susdurmaq üçün döyüş 
silahlarından istifadə edib. Sənəddə 
həm də İrandakı etirazlarla bağlı Bir-
ləşmiş Millətlər Təşkilatı İnsan Haqla-
rı Şurasının faktaraşdırıcı komitəsinin 
yaradılmasından məmnunluq ifadə 
edilib.

Bütün bunlara baxmayaraq, Tehran 
re imi etirazların amansızcasına yatırıl-
ması üçün tədbirləri gücləndirməkdə-
dir. Bunu İran Polis Qüvvələrinin xüsusi 
təyinatlı bölməsinin komandanı Həsən 
Kərəminin bəyanatından da görmək 
olur. Onun sözlərinə görə, beynəlxalq 
ictimaiyyət, dünya dövlətləri ölkədə 
baş verənlərə qarışmamalıdır. İran hö-
kuməti isə 6 aylıq etiraz aksiyalarından 
sonra paytaxtda polis qüvvələrinin sa-
yının artırılması ilə bağlı yeni proqram 
həyata keçirmək niyyətindədir. 

Kərəmi son etiraz nümayişlərinə 
toxunaraq, növbəti aksiyaların qarşı-
sının vaxtında alınması üçün Tehranın 
400 nöqtəsində polis güclərinin ikiqat 
artırılmasının vacibliyini bildirib.

Xatırladaq ki, İranda baş verən eti-
raz aksiyaları zamanı 71-i uşaq olmaq-
la 500-dən çox vətəndaş öldürülüb, 18 
mindən çox etirazçı həbs edilib. 

P.ƏMİRCANOV, 
 “Xaıq qəzeti”

Bakıda nur saçmıș Təbriz çırağı
Əsəd Rza Yəqubi otay-butay Azərbaycanda geniş tanınan görkəmli alim, 

pedaqoq, dilçi və ən əsası isə səmimi, mehriban insan idi. Azərbaycan Demokrat 
Firqəsinin Təbrizdən ilk üzvlərindən biri olmuş soydaşımız Bakıda da  mənalı 
ömür yaşamışdı. 

90 il ömür sürsə də, təəssüf ki, onun-
la gec tanış olmuşduq, Bakının Saat 
meydanının yanındakı evində görüş-
müşdük. 100 illik yubileyini isə dünyasını 
dəyişəndən sonra, ötən il onsuz qeyd 
etdik. Professor Əsəd Rza Yəqubi Milli 
Hökumətin süqutundan sonra butay-
dakı ictimai-mədəni fəaliyyətinin böyük 
hissəsini Azərbaycan Dillər və Pedaqo-
i universitetlərində kadr hazırlığına və 
elmi işə həsr etmişdi. Respublika Təhsil 
şurasının keçmiş sədri professor Ə dər 
Ağayev yaxın dostu  Əsəd Rzanın 90 illik 
yubileyi münasibətilə “Təhsil və zaman” 
qəzetinin 14 iyul 2012-ci il tarixli sayında 
dərc etdirdiyi “Görkəmli pedaqoq alim” 
başlıqlı məqalədə yazmışdı:

“Mən onu ötən əsrin 70-ci illərindən 
tanıyıram. Uca boyu, səliqəliyi, şıq ge-
yimi və yüksək davranış mədəniyyəti ilə 
onu tanıyan ziyalıların rəğbət və hörmə-
tini qazanmışdı. Digər tərəfdən, o, cid-
di alim səriştəliliyi ilə tədqiqatlar aparır, 
Azərbaycanda təhsilin və pedaqo i fik-
rin inkişafı tarixinə dair dəyərli əsərlərin 
müəllifi kimi tanınırdı. Onun bir çox elm 
sahələrinə bələdçiliyi, Azərbaycan, türk, 
fars, fransız, ingilis, rus dillərində olan 
mənbələrə istinad etməsi və bu dillərdə 
əsərlər yazması bir çoxlarını heyrətlən-
dirirdi. O, həm də yüksək mədəniyyət-
lə elmi əsərlərə qarşı prinsipial mövqe 
nümayiş etdirirdi, haqlı tənqidi fikirlərini 
söyləməkdən çəkinmirdi. Bu ziyalı alim 
bu gün 90 yaşlı professor Əsəd Rza 
Yəqubidir. 

O, indiki Azərbaycan Dövlət Pedaqo-
i Universitetində çalışırdı. Mən və digər 
tanıyanlar Əsəd müəllimlə görüşdən, 
söhbətlərindən məmnun qalardıq. O, 
elmdə tapdanmış yolla getməyi sevmir, 
hər elmi məqaləsində, tədqiqatında iş-
lənməmiş mövzuları əhatə edirdi. Ya-
şıdları arasında ərəb-farsdilli mənbələrə 
müraciət edən, orta əsrlər dövrünün 
materiallarını ori inal əlyazmasından 
oxuyan, bir neçə xarici dildə əsərlər ya-
zan yeganə pedaqoq-alim, metodist idi. 
Əsəd Mirzə Rza oğlu Yəqubi mükəmməl 
məktəb təhsili və marağını təmin edən 
özünütəhsil yolu ilə fenomen alim-tə-
dqiqatçı səviyyəsinə qalxmışdı. O da bir 
çoxları kimi sadə və mübarizə dolu həyat 
yolu keçmiş, dözümü, inadlı səyi nəticə-
sində uğurlara nail olmuşdu. 

Mən ötən əsrin 70-ci illərində “Azər-
baycan məktəbi” urnalının baş redak-
toru işlərkən bu mübariz şəxsiyyəti tanı-
dıqdan sonra onun ilk ciddi tədqiqatları 
ilə maraqlandım. Doktor Tağı Əraninin 
fəaliyyətini və pedaqo i ideyalarını əks 

etdirən tədqiqat əsəri məndə böyük 
təəsssürat oyatdı. Tağı Ərani (1902-
1940) azadlıq uğrunda mübariz, fəal icti-
mai xadim, kimyaçı, riyaziyyatçı, həkim, 
bir çox dilləri bilən və həmin dillərdə tə-
dqiqatlar aparan şərqşünas alim kimi ya-
şadığı qısa ömründə böyük elmi-nəzə-
ri və praktik əhəmiyyətli işlər görmüş 
vətənpərvər ziyalı olmuşdur”. 

Ə dər Ağayev məqalədə Əsəd Mirzə 
Rza oğlunun bioqrafiyasından söhbət 
açarkən göstərmişdi ki, klassik bir ziya-
lı olan Yəqubinin 1922-ci ildə İrandakı 
Astara şəhərində anadan olmuş, Həkim 
Nizami adına natamam orta məktəbdə 
təhsilə başlamışdır. 1944-cü ildə Tehran-
da “Əlborz” adlı 12 illik məktəbdən sonra 
Tehran Universitetinin Baytarlıq İnstitu-
tuna daxil olmuşdur. 1946-1947-ci illərdə 
mərkəzi qəzet redaksiyalarında əmək-
daşlıq etmiş, tərcüməçilik fəaliyyəti də 
göstərmişdir. O zaman onun publisistik 
məqalələri, Azərbaycan dilindən fars di-
linə çevirdiyi kitabçalar Tehranda “Xəzər” 
imzası ilə nəşr edilmişdir. 

Məlum hadisələrdən sonra sovet 
Azərbaycanına mühacirət edən Əsəd 
Yəqubi Bakıda Azərbaycan Dövlət Pe-
daqo i Xarici Dillər İnstitutuna daxil olmuş 
və oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş-
dir. Bir müddət Bakıdakı orta məktəb-
lərdə müəllim kimi fəaliyyət göstərmiş, 
ADPİ-nin pedaqogika-psixologiya kafed-
rasında elmi-tədqiqat və tədris işlərinə 
qoşulmuşdur. O, 1961-ci ildə ADPİ-də 
xarici dillər kafedrasını təşkil etmiş və 
uzun müddət onun rəhbəri olmuşdur.

1988-ci ildə Qərbi Avropa və Yaxın 
Şərq dillərinin öyrənilməsi və həmin dillər 

üzrə tərcümə işinin təşkili üçün “Poliqlot” 
Elmi-Texniki Cəmiyyət adlı respublikada 
ilk özəl tərcümə və tədris müəssisəsini 
təsis edən dilçi alim respublikanın ali 
məktəblərinin humanitar fakültələri üçün 
fars, fransız dilləri və əski Azərbaycan 
əlifbasl üzrə (ərəb əlifbası) Təhsil Na-
zirliyi tərəfindən təsdiqlənmiş ilk tədris 
proqramları, dərsliklər və dərs vəsaitlə-
rinin də müəllifi olmuşdur. 

Məqalə müəllifi Əsəd Rzanın tə-
lim-tərbiyə mədəniyyəti və təhsil tarixinə 
dair mühüm əsərlərini belə sıralamışdır: 
“Azərbaycanda ən qədim maarif ocaqla-
rı və təlim-tərbiyə işi mədəniyyətinin ün-
sürlərinin ilkin nümunələri haqqında bir 
neçə söz”, “Qədim Azərbaycanda maarif 
və təhsil tarixindən”, “Azərbaycanda qə-
dim məktəb tarixinə dair bəzi qeydlər (V  
əsrə qədər)”, “Azərbaycanda ilk akade-
miya (X  əsr)”, “Azərbaycanda ilk elmi 
müəssisələrin meydana gəlməsi”, “Mək-
təb istilahının mənşəyi haqqında”, “Şa-
maxı akademiyası (XV  əsr)”, “Cənubi 
Azərbaycanda ictimai-pedaqo i hərəka-
ta dair (1890-1911)”, “Orfoqrafiyamızın 
təşəkkül tarixinə aid bir neçə söz (X-X  
əsrlər)”, “Ərəb-fars əlifbası ilə oxu ta-
rixindən”, “Rusiyada fars dili tədrisi me-
todikası inkişafı tarixindən (1800-1850)”  
Pedaqo i fikir tarixinə dair “Fəzlullah Rə-
şidəddin (1240-1318)”, “Qasım Ənvar 
şəxsiyyətin təşəkkülü haqqında”.

Professor Yəqubi İmadəddin Nəsimi-
nin, Şah İsmayıl Xətainin, Məhəmməd 
Füzulinin, Saib Təbrizinin, Qövsi Təbrizi-
nin, Mirmöhsüm Nəvvabın, Mirzə Həsən 
Rüşdiyyənin və digər görkəmli maarif 
xadimlərinin əsərlərində təlim-tərbiyə 
məsələlərinə aid məqalələrin də müəl-
lifi olmuşdur. O, həmçinin Mirzə Fətəli 
Axundovun “Əlifba-ye cədid” dərsliyinə 
aid elmi axtarışlarının nəticələrini də ay-
rı-ayrı məqalələrdə ümumiləşdirmişdir. 
Alimin tənqidi-metodiki məqalələri də 
mətbuatda dərc edilərək, böyük rezo-
nans doğurmuşdur.

Əsəd Yəqubinin əsərləri Bakıda və 
Moskvada nəşr olunan elmi urnallarda 
dərc edilmiş, xarici ölkələrdə də alimlə-
rin diqqətini cəlb etmişdir. Onun 2005-
ci ildə işıq üzü görmüş “Azərbaycanda 
təlim-tərbiyə mədəniyyəti, təhsil və pe-
daqo i fikir tarixi” adlı monumental kitabı 
pedaqogika elmi xəzinəsinə daxil olan 
dəyərli araşdırma nəticələri toplusudur.

Bütöv Azərbaycanın unudulmaz 
ziyalısı, fədakar elm və təhsil xadimi 
olmuş Əsəd Rza Yəqubinin 10 aprel 
1985-ci ildə “Xalq qəzeti”ndə (keçmiş 
“Kommunist”) dərc edilmiş “Şamaxı 
akademiyası (XVII əsr)” sərlövhəli 
məqaləsini oxucularımıza təqdim edi-
rik.

   Hazırladı:  
 Kamal Nikbin

XVII əsrin məşhur türk alimi və səyyahı Övliya Çələbinin “Səyahətnamə”sindən 
məlum olur ki, hicri 1050-ci ildə (1640–1641) Şamaxıda 40 ibtidai məktəb 
və 7 mədrəsə olmuşdur. Çələbi bu məlumatı Avropa səfərindən qayıdarkən 
Şamaxıda olduğu vaxt öyrənmişdir. 

1636-cı ilin axırları  1637-ci ilin əv-
vəllərində Azərbaycanda olmuş alman 
alimi və səyyahı Adam Olearinin (Ole-
aryus) “Səyahətnamə”sində də Şamaxı-
nın məktəb təhsilindən bəhs edilir. 1727-
ci ildə Amsterdamda fransız dilində nəşr 
edilmiş həmin “Səyahətnamə”də müəllif 
Şamaxıda gördüyü bir mədrəsədən söh-
bət açmışdır. Burada oxuyuruq: “Fevra-
lın 5-də bazarın yanında yerləşən böyük 
bir saraya daxil olduq. Bina gözəl, kol-
leclər kimi bir çox qalereyadan və otaq-
dan ibarət idi. Biz orada orta yaşlı xeyli 

adam gördük. Onların bəziləri əlində ki-
tab gəzirdi, qalanları isə oturmuşdu. y-
rəndik ki, mədrəsə adlandırılan bu bina 
məktəb və ya kollecdir”.

Məlumdur ki, keçmişdə ibtidai mək-
təb və mədrəsələr, adətən, məscidlərdə 
yerləşərdi. Elm ocaqları və yüksək tipli 
mədrəsədlər üçün xüsusi binalar tikilər-
di. “Səyahətnamə”də göstərilən təhsil 
ocağının bir çox qalereyası və otağı olan 
müstəqil binada yerləşməsi, müdavimlə-
rin əsasən orta yaşlılardan ibarət olması 
onun yüksək tipli mədrəsə və ya Adam 

Olearinin ifadəsi ilə desək, “Akademiya” 
olduğunu bildirir. Bu haqda o, belə ya-
zır: “Onların (azərbaycanlıların  Ə.Y.) 
elmləri və incəsənəti öyrətmək üçün 
mədrəsə adlandırdıqları kollec və aka-
demiyaları var. Orada tədris ilə məşğul 
olanları müdərris adlandırırlar”. 

Məşhur şərqşünas Fransua Bernal 
Şarmua bu tip mədrəsələrin müdər-
rislərini professora, müdavimlərini isə 
aspiranta və elmlər namizədinə müva-
fiq hesab etmişdir. Çox maraqlıdır ki,  
A.Oleari həmin təhsil müəssisəsində 
kütləvi mühazirələr oxunduğunu gör-
müşdür. O, burada tədris olunan riya-
ziyyat, astrologiya və sair elmlər üzrə 
tələbə və müəllimlərin ümumi bilik sə-
viyyəsini yoxlamaq üçün onlarla xeyli 
söhbət etmişdir. 1637-ci il fevralın 5-də 
baş çəkdiyi təhsil ocağına ertəsi gün 
A.Oleari bir “gözəl qlobus” aparmışdır. 

“Səyahətnamə”dəki qeydlər göstərir 
ki, təhsil dairələrini maraqlandıran əsas 
bilik sahələri əxlaq, poeziya, hesab, 
həndəsə, fizika, astronomiya, astrologi-
ya, təbabət, fiqh və fəlsəfə olmuşdur. 
A.Oleari Şamaxının məhəllə məscidlə-
rində yerləşən məktəblərlə də tanış ol-
duğunu bildirir. Onun bu barədə qeydləri 
məktəb təhsili tariximizin öyrənilməsi 
baxımından çox qiymətlidir. 

Göstərdiyimiz faktlar hələ XV  əsrdə 
Şamaxıda elm və təhsilin yaxşı inkişaf 
etməsi barədə təsəvvür yaradır. Təsa-
düfi deyil ki, “Səyahətnamə”də Şamaxı 
mədrəsələri kollec və akademiyası ilə 
bərabər sayılan şəhərlər sırasına daxil 
edilmişdi. Fikrimizcə, A.Olearinin Şa-
maxıda gördüyü xüsusi sarayda yer-
ləşmiş mədrəsə vaxtilə akademiya tipli 
emi-pedaqo i bir mərkəz olmuşdur.

Əsəd Rza YƏQUBİ, 
 professor

Ana dilində kitablar ərdəbilli 
uşaqlara Novruz hədiyyəsi oldu

Ərdəbilli sənətçi və yazıçı Hüseyn Həsənnejad dogma şəhərində və 
ətraf kəndlərdə xeyriyyə tədbirləri keçirməsi ilə tanınır. O, artıq uşaqların 
da sevimlisinə çevrilib. Hüseyn builki Novruz bayramı günlərində anası ilə 
birlikdə Ərdəbil kəndlərində uşaqlara Azərbaycan dilində kitablar paylayıb.

Əvəllər də güneyli sənətçi oxşar 
mədəni aksiyaları ilə yadda qalıb. 
Güney Azərbaycanın kəndlərində 
yaşayan uşaqlarda doğma dilimizə 
rəğbət yaratmaq istəyən Hüseyn da-
vamlı olaraq onlara ana dilində kitab-
lar paylayır. Xatırladaq ki, soydaşımız 
bundan əvvəl Xoyda baş vermiş zəl-
zələdən zərər çəkən uşaqlara dəstək 
üçün əsərlərini satıb onlara yardım 
etmişdir.

Hüseyn aksiya ilə bağlı bildirib: 
“Ana dilimizdə kitablar yaymağımız 
xəstə anamın əhvalını yaxşılaşdırır. 
O istəyir ki, Güneydəki bütün uşaqlar 
onun bizə öyrətdiyi dogma dilimizdə 
oxuyub-yazmağı bacarsınlar. Novruz 
bayramı günlərində keçirdiyimiz bu 
aksiya hamımız üçün ikiqat sevincli 
oldu”.

Rəhman GƏNCƏLİ
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Yasamalda bir göl vardı...
ndi zibilxanaya çevrilib

Səkkiz il bundan qabaq, elə bu günlər mətbuatda belə bir xəbər yayıldı ki, bəs 
deməzsənmi,  Bakı Şəhər İcra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov Yasamal RİH 
başçısı İbrahim Mehdiyevə töhmət verib. Jurnalistlər də rayon rəhbərindən bu məsələyə 
münasibət bildirməsini soruşduqda: “Bilmirəm, mənə töhmət verilməsindən xəbərim 
yoxdur”, – demişdi. Arxasınca da: “Veribsə, düz eləyib. Mən hazırda həmin gölə tökülən 
torpağın yığışdırılması işinin görüldüyü ərazidəyəm. Həmin şirkət rəhbərliyi də buradadır. 
Ancaq mənə töhmət verilməsindən xəbərim yoxdur.  Verilibsə də, bunu normal qəbul 
etmək lazımdır. Hacıbala müəllim mənim müdirimdir, onun mənə töhmət verməyə ixtiyarı 
var. Yəqin, təqsirim var ki, töhmət verir. Başqa nə deyim, indi də göl ərazisində aparılan 
işin başındayam”– deyə əlavə etmişdi.

O zaman icra başçısı “Lake Resi-
dence” MMC-nin qanunsuz tikinti işləri 
apardığına və gölü tikinti materialları qı-
rıntıları ilə doldurduğuna görə cəzalan-
dırılması məsələsinə də toxunmuşdu: 
“Tikinti işlərini saxlatmışıq, qanun çərçi-
vəsində də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 
tərəfindən müvafiq tədbirlər görüləcək. 
O şirkətə görə  mənə də söz gəldi. Mə-
nim o şirkət rəhbərliyi ilə heç bir tanışlı-
ğım yoxdur”.

Xatırladaq ki, Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin müvafiq tapşırığına 
əsasən, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 
tərəfindən aparılan araşdırma zamanı 
müəyyən edilmişdi ki, “Lake Residence” 
MMC tərəfindən müvafiq icazə sənə-
di alınmadan Yasamal rayonu, 593-cü 
məhəllə, Genaral Akim Abbasov küçəsi, 
25 saylı ünvanda qanunsuz olaraq tikinti 
işlərinin aparılmasına başlanılıb və hə-
min ərazidəki gölün bir hissəsinin doldu-
rulması həyata keçirilib.

O zaman dedilər ki, buna görə şirkə-
tin rəhbərliyinə xəbərdarlıq edilib, orada 
aparılan qanunsuz tikinti işlərinin ləğv 
edilməsi, gölün doldurulmuş hissəsinin 
təmizlənməsi və ətrafda əhalinin isti-
rahətinin təşkili üçün yüksək səviyyədə 
abadlaşdırma işlərinin öz vəsaiti hesabı-
na həyata keçirilməsi həmin cəmiyyətə 
tapşırılıb.

İndi aradan düz 8 il keçib. Nə dəyi-
şib  Heç nə  Əksinə, əhalinin gur olduğu 

bu yerlər o vaxtdan xarabalıq kimi də 
qalıb. Ətrafda antisanitariya hökm sürür. 
Bəlkə bunlara dözmək olardı. Məsələ 
burasındadır ki, baxımsızlıqdan, kənar 
müdaxilələrdən göl qurumağa başlayıb, 
suyun səviyyəsi bir neçə metr aşağı dü-
şüb, acınacaqlı vəziyyət yaranıb. Gölün 
8 il qabaq çəkilmiş şəkilləri ilə, indi ki 
vəziyyətini müqayisə etsəniz, özünüz 
görəcəksiniz.

Ətrafda yaşayan minlərlə insanın isti-

rahəti üçün şərait yaratmaq, ekologiyanı 
qorumaq əvəzinə laqeydlik hökm sürür. 
Töhmət alıb, sonradan da işdən çıxarı-
lan sabiq RİH başçısı heç olmasa, gölün 
kənarına gəlib, onun qurudulan hissəsi-
ni bir qədər təmizlətdirə bilmişdi. Amma 
təəssüf edirik ki, Yasamal rayonunun 
indiki rəhbərliyi, ümumiyyətlə, özünü 
bu işlərdən bixəbər kimi aparır, heç bir 
tədbir görmür, bununla bağlı daxil olan 
şikayətləri də qulaqardına vurur. Ərazi 
isə elə xarabalıq olaraq qalır. 

Hər gün buradan minlərlə şəhər 
sakini, nəqliyyat vasitələri keçir. Hətta 
yaxınlıqda mehmanxana da var. Yəni 
xarici qonaqlar da bu mənzərəni görür-
lər. Bircə səlahiyyətlilərdən başqa. O bir 
rus mahnısında deyildiyi kimi “heç nə 
bilmirəm, heç nə görmürəm...”  Nə isə  
Görünür, növbəti töhmətin vaxtı çatıb. 

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin müxbiri

REPLIKA

“MOSKVİÇTEXXİDMƏT” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

“Moskviçtexxidmət” ASC səhmdar-
larının növbəti illik ümumi yığıncağı 
20 may 2023-cü il saat 10.00-da Bakı 
şəhəri, Sumqayıt şossesi 4 nömrəli ün-
vanda keçiriləcəkdir.

mumi yığıncağın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin 2022-ci ilə aid ma-

liyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin yekunları 

haqqında.
2. Dividendlərin verilməsi haqqında.
3. Digər məsələlər.

mumi yığıncağın gündəliyinə aid 
məsələlərlə bağlı cəmiyyətə müraciət 
etmək olar.

Telefon- +99450-646-06-76.

“Kapital Bank” ASC  
səhmdarlarının nəzərinə!

“Kapital Bank” ASC-nin (bundan sonra 
bank) 26 aprel 2023-cü il saat 11.00-da, Bakı 
şəhəri, Badamdar qəsəbəsi, Mikayıl Müşfiq 
küçəsi 2E nömrəli ünvanda yerləşən ofisində 
(3-cü mərtəbə, iclas zalı) keçirilməsi nəzərdə 
tutulan səhmdarlarının növbədənkənar ümu-
mi yığıncağı təxirə salınmışdır. 

Səhmdarların növbədənkənar ümumi 
yığıncağı 4 may 2023-cü il saat 11.00-da, 
bankın Mikayıl Müşfiq küçəsi 2E nömrəli ün-
vanda yerləşən ofisində (3-cü mərtəbə, iclas 
zalı) keçiriləcəkdir.

Səhmdarların növbədənkənar ümumi yı-

ğıncağının gündəliyinə aşağıdakı məsələlər 
daxil edilmişdir:

. “Kapital Bank” ASC-nin müşahidə şu-
rasının üzvlərinin seçilməsi məsələsi haqqın-
da.

. “Kapital Bank” ASC-nin müşahidə şu-
rasının əsasnaməsinin yenilənməsi məsələsi 
haqqında.

. Digər məsələlər.
Səhmdarlar ümumi yığıncağın gündəli-

yinin materialları ilə 2023-cü il mayın 4-dək 
https: kapitalbank.az sehmdarlarin-yiginca-
gi linki vasitəsilə tanış ola bilərlər.

Görkəmli müəllim, peşəkar musiqi 
təşkilatçısı və ustad tarzən

Ötən il onun 130 illiyini qeyd etdik, bu günlərdə isə vəfatının 50 ili tamam olur
Bakıxanovlar şəcərəsinin Azərbaycanın elm tarixindəki, hərb sənətindəki və 

mədəni həyatındakı xidmətləri barədə ayrıca söz açmağa ehtiyac yoxdur. Çünki ölkə 
əhalisinin, demək olar ki, böyük əksəriyyəti bu nəslin görkəmli nümayəndələrini tanıyır. 
Elə Əməkdar incəsənət xadimi, Əməkdar müəllim, Xalq artisti, görkəmli tarzən Əhməd 
Bakıxanovun adı da, yaradıcılığı da milyonlarla soydaşımızın yaddaşında yaşayır.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
ötən il oktyabrın 21-də Əhməd Bakıxa-
novun 130 illiyinin qeyd edilməsi haqqın-
da Sərəncamında deyilir ki, bu sənətkar 
daim axtarışlarla dolu geniş və çoxşaxə-
li yaradıcılığı ilə Azərbaycanın musiqi 
sənəti xəzinəsinə dəyərli töhfələr vermiş-
dir. Muğam aləminin mükəmməl bilicisi 
olan və tar ifaçılığının sirlərinə dərindən 
yiyələnən, yüksək istedada malik sənət-
kar xalqımızın bu misilsiz mədəni irsini 
bütün fəaliyyəti boyu klassik ənənələrə 
sədaqətlə qoruyub yaşatmışdır. 

Sənət adamlarımız isə böyük qədir-
bilənliklə xatırladırlar ki, onun ifa etdiyi 
muğamlar, eləcə də bəstələdiyi mahnı, 
rəng və təsniflər parlaq sənət nümunələri 
kimi musiqimizin qızıl fondunda layiqli yer 
tutur. Əhməd Bakıxanovun təşkilatçısı və 
uzun illər ərzində rəhbəri olduğu xalq 
çalğı alətləri ansamblı zəngin repertuarı 
ilə seçilmiş və ölkənin mədəni həyatın-

da yaxından iştirak etmişdir. Musiqi sal-
naməmizə mühüm səhifələr yazmış tar 
ifaçılarının bütöv bir nəsli məhz Əhməd 
Bakıxanovun yetirmələridir.

Maraqlı məqamlardan biri də odur ki, 
tar ifaçılığını Əhməd Bakıxanovdan öy-
rənmiş sənət adamlarından təxminən on 
nəfərin adı sonralar tanınmış bəstəkar 
kimi mədəniyyət tariximizə yazılmışdır. 
Bu isə mərhum sənətkarın özünün də 
fitrətində olan yaradıcılıq imkanlarının 
yetirmələrinə ötürülməsinin göstəricisidir. 
Vaxtilə onun rəhbərlik etdiyi ansamblda 
solist kimi çalışan sənət adamları qeyd 
edirlər ki, əksər muğam şöbələri arasın-
dakı rəng və dəramədləri məhz Əhməd 
müəllimin özü yaratmışdı. 

Bu gün, Bakıdakı Beynəlxalq Muğam 
Mərkəzində ustad sənətkarın vəfatının 
50-ci ildönümünə həsr edilmiş tədbir ke-
çiriləcək. Tamaşaçılar Əhməd Bakıxano-
vun yaratdığı, Xalq artisti Möhlət Müslü-

movun rəhbərlik etdiyi Xalq Çalğı Alətləri 
ansamblının müşayəti ilə milli musiqimi-
zin bir çox nümunələrini dinləyəcək, xa-
tirələrlə tanış olacaqlar. 

İ. QAÇAYEV,  
“Xalq qəzeti”

“Paket işğalı”ndan 
qurtula bilərikmi? 

Baharın gəlişi ilə ruhumuz, sanki, təzələnib... Ağırlığımızı-uğurluğumuzu da 
odda yandırdıq... Amma bir şey heç ürəyimi açmadı. Tonqalın alışdırılması 
üçün altına yığılmış sellofan paketlərin zəhərli tüstüsü burula-burula göyə 
qalxırdı. Novruzun əlamətlərinə inandığım üçün, “Yeni ilə zərərli, zəhərli və 
insan həyatı, bütövlükdə, dünyamızın təmizliyi üçün ciddi təhlükə olan tüstünü 
udmaqla başladıq”, – deyə düşündüm.

Bahar tonqalından sonra isə 
mer-meyvədən, göy-göyərtidən, tərəvəz-
dən tutmuş içkiyə qədər  yeməli nə var 
idisə hamısını plastik qablardan, polieti-
len torbalarından çıxarıb süfrəyə düzdük. 
Elə bişirdiyimiz əti, toyuğu, balığı, digər 
qidaları da artıq illərdir zərərindən ağız-
dolusu danışdığımız sellofan paketlərdə 
alıb gətirmişdik.  

“Novruz axşamı bayram süfrəsi arxa-
sında qanqaraçılıq eləməzlər”,  deyə 
öz-özümə düşünsəm də, suallar məni 
rahat buraxmırdı: “Yeni ilin başlanğıcı 
kimi qeyd etdiyimiz Novruz bayramından 
sonra bəlkə “plastik terror”la birdəfəlik 
vidalaşa bilərik. Bəlkə elə bunu hər kəs 
özündən başlasın  Bəs görəsən bu, tək-
cə bizim iradəmizdən asılıdır ”

Onu da qeyd edək ki, artıq ötən ay-
dan mağazalarda polietilen torbaların 
pulla satılması qərara alınıb. 

“Bazarstore”, “Bravo”, “Araz” kimi iri 
marketlərdə, eləcə də digər ərzaq mağa-
zalarında bu məhsullar müştərilərə pulla 
satılsa da, bazarlarda, eləcə də təsərrü-
fat və geyim dükanlarında ölüm saçan bu 
paketlərin istifadəsi əvvəlki kimi qalır. 

“Araz”da müştərilərlə həmsöhbət 
olub, paketlərin pulla satılmasına müna-
sibətlərini öyrənmək istədik. Şəhər saki-
ni Azad Məmmədov “Polietilen torbalar 
pulla satıldıqdan sonra ümumilikdə on-
dan istifadənin həcmi azalsa da, bu yolla 
problemi çözmək mümkün deyil”,  dedi. 

Bayram günlərində Bakıya gəzməyə 
gəlmiş Rasimə Qulamova plastik kütlə-
dən hazırlanmış məhsulların sağlamlığı-

mıza ziyan vurması, bir çox xəstəliklər 
yaratması ilə bağlı yetərincə məlumatlı 
olduğunu bildirdi: “Bu mövzu ilə bağlı 
olduqca məlumatlıyam. Amma nə olsun. 
Tutaq ki, mağazaya parçadan tikilmiş 
torba ilə gəldim. Demək olar ki, bütün 
qida məhsullarının qablaşdırılmasında 
plastik kütlədən olan tutumlardan istifa-
də olunur. “Paket işğalı”ndan qurtulmaq 
məgər tək bizim iradəmizdən asılıdır ”. 

“Bravo”da həmsöhbət olduğumuz 
Səlminaz Qədirova isə dedi: “Parça tor-
balara hələ öyrəşə bilmirik. Paketlər üçün 
əlavə ödəniş etməyimiz ürəyimizdən de-
yil”.

Digər müştəri İman Xəlilov isə qida 
məhsullarının ekolo i təmiz olan torba-
larda daşınmasının, həm özümüz üçün, 
həm də ekologiyanın çirklənməməsi üçün 
faydalı olduğunu vurğuladı: “Bununla 
belə alternativ vasitələrdən istifadə etmə-
liyik. Müştərilər üçün ucuz qiymətə ekolo i 
təmiz torbaların istehsalına başlanılmalı-
dır. Eyni zamanda, mümkün qədər qida 
məhsullarının qablaşdırılmasında da po-
lietilen paketlərdən imtina edilməlidir”. 

Əslində, sosial şəbəkələrdə də pa-
ketlərin pulla satılmasına münasibət bir-
mənalı deyil. mid edirik ki, Novruzun 
gəlişi ilə qədəm qoyduğumuz yeni ildə 
sağlamlığımız, ümumilikdə bütün dünya 
üçün təhlükə mənbələrindən biri olan 
“plastik terror”la mübarizə öz səmərəsini 
verəcək. 

Leyla QURBANOVA, 
“Xalq qəzeti”

Elman CƏFƏRLİ,  
“Yaşıl Dünya” Ekolo i Maari ən-
dirmə İctimai Birliyinin sədri

Fevralın 3-dən supermarket-
lərdə sellofan torbalar müştərilərə 
pulla satılır. Müştərilər kiçik torba-
lar üçün 3 qəpik, böyük torbalar 5 
qəpik ödəməlidir. Bu ideya çoxdan 
var idi. Ekoloqlar, qida uzmanları, 
həkimlər həyəcan təbili çalırdılar 
ki, polietilen torbalardan, plastik 
qablardan istifadə qadağan olun-
malıdır. Çünki plastik butulkalar, 
sellofan torbalar istifadə olunduq-
dan sonra ətraf mühiti çirkləndirən 
əsas tullantılardan sayılır. Bəzən 
küləkli havada uçan sellofan tor-
balar ağaclara, elektrik dirəklə-
rinə yapışır, arzuolunmaz görüntü 
yaradırlar. Bundan başqa, torpaq 
altında uzun illər çürümür, yandı-
rıldıqda isə atmosferə zərərli mad-
dələrin atılmasına gətirib çıxarır. 
Doğrudur, bununla bağlı maa-
rifləndirici tədbirlər görülməli idi. 
Amma iri marketlər öncədən xə-
bərdarlıq etmiş, vaxt qoymuşdu. 
İnanmıram ki, marketlər sellofan 
satışından gələn 3 və ya 5 qəpik-
dən varlanmağı düşünsünlər. Bu, 
əslində çəkindirici vasitədir və ke-
çid mərhələsidir. Bir müddət sonra 
sellofan torbalar istifadədən tama-
milə çıxarılmalıdır. 

Avropanın bir sıra ölkələrin-
də polietilen torbalardan istifadə 
qadağan olunub. Dünyanın bir 
sıra ölkələrində artıq yeməklərin, 
xüsusilə də isti yeməklərin plas-
tik qablarda verilməsindən də 
tam imtina olunub. Bu ölkələrdə 
yeməklər karton qablarda verilir. 
Fikrimcə, iri super və ya hiper-
marketlər istehsal müəssisələrinə 
kətan, kağız, kartondan hazırlan-
mış torbalar sifariş etməli, onların 
ucuz qiymətə satışı təşkil edilmə-
lidir. Çox yaxın müddətdə sellofan 
torbalardan, plastik qablardan 
istifadə tamamilə qadağan olun-
malıdır.

Şübhəsiz, bu işlər kompleks 
şəkildə görülməlidir.

Qazax rayonunun 3 kəndinin 
içməli su təchizatı yaxşılaşdırılır

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təsdiqlədiyi 
regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramına uyğun olaraq Qazax 
rayonunun sərhədyanı bölgəsində yerləşən 3 kəndinin içməli su təchizatı 
yaxşılaşdırılır.

Dövlət investisiyası hesabına həya-
ta keçirilən layihə Qaymaqlı, Aslanbəy-
li və Kəmərli kəndlərini əhatə edir. Bu 
kəndlərdə indiyədək su təchizatı sis-
temləri mövcud olmayıb. Sakinlər suya 
olan tələbatlarını uzaq məsafədən daşı-
maqla ödəyiblər.

Təsdiqlənmiş layihəyə uyğun ola-

raq Qaymaqlı, Aslanbəyli və Kəmərli 
kəndlərinə içməli su 4 yeni subartezian 
quyusundan veriləcək. Layihə çərçivə-
sində nasos stansiyaları və su anbarla-
rının inşası da nəzərdə tutulub. Hazırda 
quyulararası, magistral və şəbəkə su 
xətlərinin, həmçinin anbarların tikintisi 
davam etdirilir. Layihə çərçivəsində 14 

kilometr magistral, 76 kilometr şəbəkə 
su xətlərinin inşası nəzərdə tutulur. İn-
diyədək magistral su xəttinin 2 kilometr-
lik, içməli su şəbəkəsinin isə 53 kilo-
metrlik hissəsi inşa olunub. Qaymaqlı, 
Aslanbəyli və Kəmərli kəndlərində əha-
linin ümumi istifadəsi üçün 496 ədəd 
bulaq quraşdırılacaq.

Xatırladaq ki, layihə üzrə tikinti-qu-
raşdırma işlərinin 2023-cü ilin yay ayla-
rında başa çatdırılması nəzərdə tutulur. 
Yeni yaradılan infrastruktur Qazax rayo-
nunun 3 kəndində 10 minədək sakinin 
içməli su təchizatını yaxşılaşdıracaq. 
Qeyd edək ki, hazırda Qazax rayonu ilə 
yanaşı, Tovuz, Ağstafa və Neftçala ra-
yonlarının kənd və qəsəbələrində içməli 
su layihələri həyata keçirilir.

“Xalq qəzeti”

Ekspert rəyiünün problemi
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40 qəpik

 9 Martın 30-da
 9 Bakıda və Abşeron yarımada-

sında dəyişkən buludlu olacağı, arabir 
tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi 
gözlənilir. Lakin gecəyə doğru bəzi yer-
lərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə 
və səhər saatlarında duman olacaq. Güc-
lü şimal-qərb küləyi əsəcək. Gecə 8-12°, 
gündüz 15-18° isti olacaq. Atmosfer təz-
yiqi 753 mm civə sütunundan 761 mm 
civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət 
65-75 faiz olacaq. 

 9 Naxçıvan şəhəri, Culfa, Or-
dubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur ra-
yonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı 
olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı 
yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxa-
cağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Arabir 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, bəzi 
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 5-10°, 
gündüz 16-20° isti olacaq. 

 9 Xankəndi, Şuşa, Xocalı, 
Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daş-
kəsən-Gədəbəy rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Lakin gündüzdən 
başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağıntılı 
olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı 
yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxaca-
ğı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yer-
lərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 
bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 
3-8°, gündüz 8-13° isti olacaq. 

 9 Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəl-
bəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan ra-
yonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı 
olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı 
yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxaca-
ğı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yer-
lərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 

bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 
3-8°, gündüz 9-14°, dağlıq ərazilərdə 2°-
dək isti olacaq. 

 9 Qazax, Gəncə, Goranboy, 
Tərtər, Füzuli rayonlarında bəzi yerlər-
də arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı 
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv ola-
cağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi 
ehtimalı var Qərb küləyi əsəcək, bəzi 
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 6-11°, 
gündüz 13-18° isti olacaq. 

 9 Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, 
Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, 
Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, 
Qusar rayonlarında bəzi yerlərdə arabir 
yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. 
Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şim-
şək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. 
Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. 
Gecə 5-10°, gündüz 13-18° isti, dağlarda 
gecə və gündüz 3-8° isti olacaq. 

 9 Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, 
Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saat-
lı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçə-
cək. Lakin axşama doğru bəzi yerlərdə 
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yer-
lərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 
bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 
7-11°, gündüz 17-22° isti olacaq. 

 9 Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkə-
ran, Astara rayonlarında əsasən yağmur-
suz keçəcək. Lakin axşam bəzi dağlıq 
ərazilərdə arabir yağıntılı olacağı göz-
lənilir. Arabir duman olacaq. Şimal-şərq 
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 8-11°, gündüz 17-22°, 
dağlarda gecə 7-11°, gündüz 15-18° isti 
olacaq.

30 mart 2023-cü il, cümə axşamı12

İlham Mədətov Bakının Qaradağ 
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Süleyman Mikayılova qardaşı 

BAĞIR MİKAYILOVUN

 vəfatından kədərləndiyini bildirir 
və dərin hüznlə başsağlığı verir.
                                                                          

Bakının Yasamal Rayon Məh-
kəməsinin kollektivi Şirvan Apellyasi-
ya Məhkəməsinin sədri Vəli Abdulla-
yevə qardaşı

MUSTAFA MÜƏLLİMİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir 
və dərin hüznlə başsağlığı verir.
                                                                       

Şirvan şəhərindən İlqar Abbasov 
Bakının Qaradağ Rayon İcra Haki-
miyyətinin başçısı Süleyman Mikayı-
lova qardaşı 

BAĞIR MİKAYILOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir 
və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Şirvan şəhərindən İlqar Abbasov 
Abid Şərifova oğlu

ELÇİN ŞƏRİFOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir 
və dərin hüznlə başsağlığı verir.
                                                                            

Şirvan şəhərindən İlqar Abbasov 
Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin 
sədri Vəli Abdullayevə qardaşı

MUSTAFA ABDULLAYEVİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir 
və dərin hüznlə başsağlığı verir.
                                                                          

Ağsu Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Rövşən Bağırov və RİH baş-
çısı Aparatının kollektivi

ƏRƏSTUN CAVADOVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildi-
rir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

“Xalq qəzeti”nin reklam və elan xidməti: 493-82-21

2023-cü il üçün abunə 
yazılışı kampaniyasını 

davam etdirir!
Abunə respublikanın bütün poçt şöbələri və mətbu-

at yayımı ilə məşğul olan firmalar tərəfindən aparılır.

Qəzetə abunə yazılmaq üçün aşağıda göstərilən 
mətbuatyayımı qurumlarına müraciət etmək olar. 

1. “Azərpoçt” MMC (012)-598-49-55, (051)-225-02-13.
2. “Qaya” firması (012)-566-77-80, (050)-214-40-53.
3. “Azərmətbuatyayımı” ASC (012)-440-16-26.
4. “SƏMA-M” MMC (012)-594-02-52, (050)-333-69-69.
5. “ZİYA” LTD (012)-497-76-96, (050)-306-77-44.
6. “PRESSİNFORM” MMC (012)-598-49-52, (050) -456-08-35.

1 illik – 124.80 (yüz iyirmi dörd manat səksən qəpik) manat.

6 aylıq – 62.40 (altmış iki manat qırx qəpik) manat. 

3 aylıq – 31.20 (otuz bir manat iyirmi qəpik) manat. 

OXUCULARIN NƏZƏRINƏ!
“Xalq qəzeti”

Hörmətli abunəçilər!

Abunə yazılışı ilə əlaqədar hər hansı bir 
problemlə rastlaşsanız (012)-498-85-29 nömrəli 

telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Hörmətli oxucular!
ABUNƏ YAZILMAĞA TƏLƏSIN!

Parisdə görüş
Azərbaycan Basketbol Federasi-

yasının prezidenti Emin Əmrullayev, 
Fransaya səfəri zamanı Fransa Bas-
ketbol Federasiyasının prezidenti 
Jan-Piyer Siyuta ilə görüş keçirib. 

Azərbaycan Basketbol Federasiya-
sının mətbuat xidmətindən aldığımız 
məlumata görə, Parisdə keçirilən görüş 
zamanı iki ölkə arasında basketbol üzrə 
təcrübə mübadiləsinin aparılması və qar-
şıdakı planlar barəsində söhbət baş tu-
tub. Görüşün sonunda tərəflər bir-birinə 
simvolik milli hədiyyələr verib, xatirə şə-
killəri çəkdiriblər. 

Qeyd edilib ki, may ayında Almaniya-
nın Münxen şəhərində keçiriləcək seç-
kilərdə FİBA-nın Avropa üzrə prezident-
liyinə iki namizəddən biri məhz cənab 
Jan-Piyer Siyutadır.

Dürresdə yeni rekord
Albaniyanın Dürres şəhərində ke-

çirilən yeniyetmələr arasında ağır at-
letika üzrə dünya birinciliyinə davam 
edir. 60-dan çox ölkədən 322 (166 kişi 
+ 156 qadın) atletin qatıldığı yarışda 

Azərbaycan atletləri də qüvvələrini sı-
nayırlar.

Dürresdə körpücük üzərinə sonuncu 
olaraq təmsilçilərimizdən Ravin Alməm-
mədov çıxıb. Qazaxın “Göyəzən” Ağır 
Atletika Klubunun təmsilçisi 73 kq çəki 
dərəcəsində mübarizə aparıb.

O, birdən qaldırma hərəkətində 136 
kq-ı ram edib və bu hərəkətdən dünya 
birinciliyinin gümüş medalına sahib çıxıb.

Ravin təkanla qaldırma hərəkətində 
isə 167 kq-ı ram edib. O, bu hərəkətdə 
də gümüş medal qazanıb.

Alməmmədov bu çəkidə təkanla 
qaldırma hərəkətində türkiyəli Karaca 
Yaşara aid 163 kq-lıq Avropa rekordunu 
yeniləyib. Bununla yanaşı, 167 kq-ı ram 
etməklə atletimiz bu hərəkətin toplamın-
da rumıniyalı Yonut Donoseyə aid 300 
kq-lıq rekordu da geridə qoyub.

Toplam 303 kq (136+167) nəticə 
göstərən yekun sıralamada dünya birin-
ciliyinin gümüş medalçısı adını qazanıb.

Elçin AĞAMİRZƏ, 
 “Xalq qəzeti”

Hava proqnozu
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Maskın  
beyin oyunları

İş adamı İlon Maska məxsus “Neura-
link” şirkəti uzun müddətdir ki, iflic və kor-
luq kimi xəstəliklərin müalicəsi məqsədilə 
beyin implantları hazırlayır. Hazırda şirkət 
bunun üçün yeni tərəfdaşlar axtarır. Hət-
ta Mask beyin çiplərinin insanlar üzərində 
sınaqları həyata keçirmək üçün nevroloji 
xəstəliklərin müalicəsi və tədqiqat təşkilatı 
olan “Barrow” Nevrologiya İnstitutu ilə da-
nışıqlar aparır. 

Qeyd edək ki, ABŞ-ın Ərzaq və Dərman 
İdarəsi (FDA) “Neuralink” şirkətinin müraciətini 
rədd edib. Bu addım Maskın planlarına böyük 
zərbə olsa da, o, FDA-nı çiplərin təhlükəsiz-
liyinə inandırmağa çalışır. İddia edir ki, imp-
lantların yerləşdirilməsi nəticəsində gələcəkdə 
korluq və depressiya kimi xəstəliklərin “Neu-
ralink” tərəfindən müalicəsi mümkün ola bilər. 
Məlumata görə, iş adamı digər mərkəzlərlə də 
ortaqlıq haqqında müzakirələr aparır.

Xatırladaq ki, heyvanların müdafiəsi ilə 
bağlı ABŞ-ın Kənd Təsərrüfatı Departamenti 
keçən il “Neuralink” şirkətini araşdırmağa baş-
lamışdı. Belə ki, bu ilin əvvəlində “Neuralink” 
texnologiyası çərçivəsində 23 meymun üzərin-
də təhlükəli təhqiqatlar aparılıb. Mediaya sızan 
məlumatlara görə, şirkətin testləri nəticəsində 
23 meymundan 15-i ölüb. Bir müddət sonra 
şirkət özü də beyin çipi texnologiyasını sınaq-
dan keçirərkən 8 meymunun öldüyünü etiraf 
edib.

Aytən NƏCƏFOVA, “Xalq qəzeti”

Türkiyə Fransanın terrorçulara 
dəstəyini pisləyib

Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi PKK-nın Suri-
ya qanadı olan YPG döyüşçülərinin Fransa Sena-
tına çağırılmasını qəti şəkildə pisləyib. Bu barədə 
“Anadolu” məlumat verib.

Nazirliyin bəyanatında deyilir ki, Fransanın YPG 
terrorçularını özünün qanunverici orqanına dəvət et-
məsi bu Avropa ölkəsinin parlamentinə hörməti sıfıra 
endirir: “Fransa tərəfinin hərəkəti NATO çərçivəsin-
də müttəfiqlik ruhuna, eləcə də terrorizmlə mübarizə  
üzrə addımlara ziddir. Bu cür adddımlardan asılı ol-
mayaraq, Türkiyə terrorizmin hər cür təzahürünə qarşı 
dayanmadan mübarizəni davam etdirəcək”.

Bundan başqa, Fransanın Ankaradakı səfiri Erve 
Marqo da Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb.

Zelenski Si Cinpinlə  
görüşə hazırdır 

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski “Asso-
ciated Press” agentliyinə müsahibəsində ÇXR-in 
Sədri Si Cinpini Kiyevdə qəbul etməyə hazır oldu-
ğunu bildirib. Məlumatı “İnterfaks.ru” verib. 

Məlumata görə, Vo-
lodimir Zelenski artıq 
Si Cinpinə səfər üçün 
dəvət göndərib. Bir 
müddət öncə Ukrayna 
prezidenti ofisinin rəh-
bəri Mixaylo Podolyak 
iki lider arasında telefon 
söhbətinin planlaşdırıl-
dığını, lakin onun təşki-
lində müəyyən çətinlik-
lərin olduğunu bildirmişdi. 

Çin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi 
Mao Nin isə Si Cinpinlə Zelenski arasında mümkün 
telefon danışığı barədə hökumətin hələlik hər hansı 
informasiya təqdim edə bilmədiyini vurğulayıb.

Ukrayna Prezidenti Baxmutun müdafiəsi ilə bağlı 
da danışaraq deyib ki, bu, Ukrayna üçün hərbi və siya-
si baxımdan vacibdir. Çünki şəhərin itirilməsi kompro-
mislər tapmaq üçün təzyiqə səbəb ola bilər.

Bayden Netanyahunu 
istefaya çağırıb  

ABŞ Prezidenti Co Bayden bildirib ki, İsrailin 
Baş naziri Benyamin Netanyahunun ölkədəki eti-
razlar fonunda istefa verəcəyinə ümid edir.

 “Hazırda hüquqi inqilab ətrafındakı vəziyyət məni 
dərindən narahat edir. İsrail bu yolla davam edə bil-
məz və mən bunu artıq vurğulamışam”, - deyə Bay-
den əlavə edib.

ABŞ Prezidenti qeyd edib ki, Netanyahu məhkəmə 
islahatlarından imtina etməyənə qədər onu Vaşinqto-
na dəvət etməyəcək.

Netanyahu isə ABŞ-ı İsrailin daxili işlərinə qarış-
mamağa çağırıb. 

Fransızlar Makronu yaxşı 
prezident hesab etmirlər 
Fransada keçirilmiş rəy sorğusu nəticəsin-

də məlum olub ki, fransızların 70 faizi Emmanuel 
Makronun yaxşı prezident olmadığı qənaətindədir. 
Bunu “Odoxa” sosial sorğu institute bəyan edib. 
Məlumatı “İzvestiya.ru” yayıb. 

Sorğunun nə-
ticələrinə görə, 
son bir ay ərzində 
Fransa preziden-
tinin populyarlıq 
reytinqi kəskin 
şəkildə aşağı dü-
şüb. “Emmanuel 
Makron yaxşı pre-
zidentdirmi” sua-
lına respondentlərin 70 faizi “yox” cavabı verib. Rəyi 
soruşulanların 71 faizi isə pensiya islahatı ilə bağlı 
referendumun keçirilməsinin tərəfdarıdır.

“Odoxa”nın apardığı sosial sorğu göstərir ki, pen-
siya islahatının əleyhinə olan solçular respondentlərin 
daha çox rəğbətini qazanıblar. Sorğuda iştirak edənlə-
rin 71 faizi pensiya ilə bağlı ümumi təşəbbüs referen-
dumunun tərəfdarı olduğunu, 67 faizi isə yaş həddinin 
artırılmasının əleyhinə səs verəcəyini bildirib.

 Makron isə etirazlara baxmayaraq, bildirib ki, nə 
pensiyalarla bağlı referendumu, nə də parlamentin 
buraxılmasını nəzərdə tutur və onun istefa ehtimalı 
yoxdur.

Paşa ƏMİRCANOV,  “Xalq qəzeti”

Son saatda

Süni intellekt erası başlayıb
“Microsoft” şirkətinin təsisçisi Bill Qeyts gələcəkdə süni intellektin istifadəsi 

ilə bağlı esse dərc edib. Onun fikrincə, süni intellektin inkişafı mikroprosessorun, 
fərdi kompüterin, internetin və mobil telefonun yaradılması qədər vacibdir.

Qeyts etiraf edir ki, süni intellekt 
yaratmağın riskləri böyükdür. Belə ki, 
bir tərəfdən, insanlar ondan sui-istifadə 
etməyə başlaya bilərlər, digər tərəfdən 
isə, belə texnologiya təkmilləşdikcə 
“öz məqsədini özü təyin edə biləcək” 
güclü süni intellektin meydana çıxma-
sı mümkündür. “Bununla belə, süni 
intellekt təkcə əmək məhsuldarlığının 
artırılması vasitəsi kimi istifadə oluna 
bilməz: o, müxtəlif sahələrdə: iş yerin-
də, səhiyyədə və təhsildə qlobal bəra-
bərsizlikləri aradan qaldırmağa kömək 
edə bilər”.

Süni intellekt səhiyyədə tibb 
mütəxəssislərini hesabat vermək, sı-
ğorta anketlərini doldurmaq və s. kimi 
uzun vaxt aparan sənəd işlərindən 
azad edəcək. Bu, həkim kadrlarının 
çatışmazlığı ilə üzləşən yoxsul ölkələr 
üçün xüsusilə vacibdir: bəzi funksi-
yaların süni intellektə həvalə edilməsi 
mütəxəssislərə xəstələrlə birbaşa ün-
siyyətə daha çox vaxt ayırmağa imkan 
verəcək. Süni intellekt tibb müəssisələ-
rindən uzaqda yaşayan xəstələrin müa-
licəsində də xidmət göstərə bilər. Yeni 
texnologiya artıq tibbdə məlumatların 
təhlili və dərmanların hazırlanması 
üçün istifadə olunur. Növbəti mərhələ-
də süni intellekt dərmanların yan təsir-

lərini proqnozlaşdırmaq və doza səviy-
yələrini hesablamaqla məşğul olacaq.

Süni intellekt həmçinin kənd təsər-
rüfatında istifadə oluna bilər ki, bu da 
yerli iqlimə uyğun məhsulların və hey-
vandarlıq üçün vaksinlərin inkişafına 
kömək edir. Qlobal istiləşmə həyat 
səviyyəsindəki qeyri-bərabərliyi artır-
dığı üçün problem aktualdır: “Fərqli 
hava və iqlim dəyişikliyi aşağı gəlirli 
ölkələrdə yaşayan fermerlərə daha çox 
təzyiq göstərir” – deyə Qeyts bildirib.

Qeytsin fikrincə, yaxın 5-10 ildə 
süni intellekt nəinki sadaladığımız 
sahələrə təsir göstərəcək, eyni zaman-
da, tələbələr və müəllimlər də yeni tex-
nologiyalara yiyələnməli olacaqlar. 

Səadət RZAYEVA,  
“Xalq qəzeti”


