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alqın qə eti

Bu terrorun da izi Tehranı nişan verir

Prezident İlham Əliyev:
Laçın şəhərinin bütün infrastrukturu yenidən 
qurulur. Minlərlə insan artıq bu ilin sonuna 
qədər Laçın şəhərində yaşayacaq və laçınlılar 
bu il öz doğma diyarına qayıdacaqlar.  
Biz azad edilmiş bütün torpaqlarda indi 
genişmiqyaslı quruculuq işləri aparırıq, bu 
işləri öz hesabımıza görürük və görəcəyik.

“Böyük Ermənistan” 
xülyasının tarixi üzqaralığı

ABŞ-ın Demokratiya sammiti ətrafında söz-söhbətlər bitmir. Əlbəttə, 
sözügedən tədbirin demokratiyanı bir norma kimi qoruyacağını söyləmək 
mümkünsüzdür. Ona görə ki, geniş anlamda götürsək, konkret bəşəri 
dəyərin özü mahiyyətcə, bilavasitə, hansısa toplantının mövzusu ola bilməz. 

Bir qədər ətrafl ı desək, konfrans-
lar, seminarlar və digər bu sayaq 
yığıncaqlar həmin dəyərin müxtəlif 
seqmentlərini vurğulamalıdır. Yəni, 
ayrı-ayrı tədbir mövzuları, ümumən, 
demokratik prinsiplərin möhkəmlən-
məsinə xidmət etməlidir. Məsələn, 
söz və ifadə azadlığı. Bununla bağlı 

toplantılar keçirilirsə, deməli, həm 
də demokratiyaya dəstək göstərilmiş 
olur. Ancaq yüksək səslə Demok-
ratiya sammiti təşkil olunursa, istər-
istəməz, şübhə doğurmağa başlayır. 
Belə çıxır, bəşəriyyətin neçə əsrdir 
gəldiyi yol faydasız olub, indi nə isə 
yenilik icad edilir. Əlbəttə, ilk baxış-
dan absurd mənzərə var. Əslində, 
məğz absurd mənzərənin mütərəqqi 
kimi təqdimatıdır. Problem də elə 
bundadır. 

Qısa desək, ABŞ-ın Demokra-
tiya sammiti keçirməkdə məqsədi 
dünyanı özününkülərə və özündən 
olmayanlara bölməkdir. Əlbəttə, belə 
bölgü şərtidir. Nəzərə alsaq ki, belə 
bir sammit ikinci dəfədir təşkil olunur, 
deməli, ideya yoxlanış mərhələsin-
dədir. Yəni, hələlik, layihə formasın-
dadır. Layihənin müəllifi isə Birləşmiş 
Ştatların prezidenti Co Baydendir. 
Görünür, Bayden, öz aləmində, dün-
yanı yenidən şəkilləndirməyi düşü-
nür. 

Qeyd etdiyimiz məqamı nəzərə 
alaraq, demək mümkündür ki, ABŞ 
Prezidenti hələ “Soyuq müharibə”nin 
bitmədiyini düşünür. Tutalım, o za-
man SSRİ mövcud idi və Qərb dün-
yası bütün resurslarını onunla mü-
barizəyə həsr etmişdi və qalib gəldi. 
Zəfərini demokratiyanın avtoritarizm 

üzərindəki qələbəsi kimi leqallaş-
dırdı. Nəzərə alaq ki, bu qələbə, ən 
əsası, ideya savaşındakı qələbə idi. 
İdeya baxımından demokratiya tərəf 
kimi çıxış edə bilər. Amma sual olu-
nur: İndi dünyada demokratiyanın nə 
olduğunu bilməyən qalıbmı? Hətta, 
təcrid duruma salınmış tək-tük məm-
ləkətlər də bu dəyərlərdən danışırlar. 
Əlbəttə, məsələ danışmaqda deyil, 
əməl etməkdədir. Bu baxımdan nə 
ABŞ, nə də Qərbin digər qabaqcıl 
sayılan ölkələrinin öyünməyə, böyük 
ölçüdə, haqqı yoxdur.  

(ardı -cü səhifədə)

Ekoloji fəallar cəmiyyətin 
iradəsini ifadə edirlər

Günün sözü

veb-sayt: alqqazet az

Vaxt daralır, Paşinyan! 
Çin Yaxın Şərqdə: 
aşkar və gizli məqamlar 

USAİD, bəlkə, getmək vaxtıdır?!

“Kitabı bağlanan” 
dəyərli kitablar müəllifi

Avropada dini və milli radikalizm 
təhlükəli miqyas alıb

Su təsərrüfatında optimal 
idarəçilik təmin edilir

Laçın doğma sakinlərini 
qəbul etməyə hazırlaşır

İran rejimi inqilabi 
şəraitdə seçim qarşısında
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Biz Qərbi Azərbaycana qayıdacağıq!

Azərbaycan – Çin: səmərəli əməkdaşlıq, 
uyğun fəlsəfə, uğurlu nəticələr 

Qlobal arenada Ç�n�n gördüyü 
�şlər beynəlxalq �ct�ma�yyət tərə-
f�ndən yüksək q�ymətlənd�r�lmə-
l�d�r. S�z bunu qlobal m�qyasda 
ed�rs�n�z. B�z �sə bunu daha çox 
reg�onal m�qyasda ed�r�k. Ancaq 
b�z�m fəlsəfəm�z eyn�d�r və uğur-
ludur. Baxın, Ç�n dünyada ən çox 
uğur qazanmış ölkələrdənd�r və 
dünyanın aparıcı �qt�sad�yyatla-
rındandır. S�z buna öz əməy�n�z, 
xalqınızın və ölkə rəhbərl�y�n�n 
müdr�kl�y� və nət�cəyönümlü səylə-
r�n�z sayəs�ndə na�l olmusunuz.

Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin inin 
  televiziya kanalına 

 müsahibəsindən
Davos, 1  yanvar -cü il
Azərbaycan  in dostluq və 

əməkdaşlıq münasibətləri haqqında 
yazı hazırlamaq üçün bəzi mənbələrə 
ba dım  əticədə  bu fikrə əldim ki, 

eydər Əliyev böyük siyasətçidir , 
eydər Əliyev tari i yaradan şə siy-

yətlərdəndir , lu öndərimiz əlli mil-
yonluq alqımızın heç zaman unuda 
bilməyəcəyi lideridir  kimi həqiqəti 
özündə əks etdirən ifadələrin hamı-
sından əvvəl eydər Əliyev oşbə t 
azərbaycanlıdır   kəlamını işlət-
mək lazımdır  ünki alq, dövlətçilik 
və cəmiyyətlə ba lı olan istənilən 
məsələdən söz açmaq istəyəndə, ilk 
növbədə, məhz ulu öndərimizin id-
mətlərinin hansısa möhtəşəm faktı  
ilə rastlaşırıq  

Onun istənilən addımı, sözün 
həqiqi mənasında, tarixi hadisə kimi 
qiymətləndirilməlidir. Maraqlıdır ki, 
bəzən onun özü də hansısa faktı məhz 
hadisə adlandırırdı. Məsələn, 1994-cü 

ilin martında  Çin Xalq Respublika-
sından Bakıya qayıdarkən Almatıda 
jurnalistlər qarşısında çıxış edən ulu 
öndər  səfərin yekunlarını belə dəyər-
ləndirmişdi: “Ümumən isə belə hesab 
edirəm ki, Çin Xalq Respublikasına 
səfərimiz böyük tarixi hadisədir. Çünki 
Çin ilə Azərbaycan arasında heç vaxt 
bu səviyyədə əlaqələr olmamışdır. 
Doğrudur, tarixən müəyyən əlaqələr, 
“Böyük İpək yolu” və s. olduğunu xatır-
layırıq. İndi isə, təkrar edirəm, dövlət-
lərarası sıx münasibətlərin yaranması 
böyük siyasi hadisədir. İlk növbədə, 

Azərbaycan Respublikası üçün böyük 
hadisədir.”

Fikrimcə, ulu öndərimiz həmin tarixi 
hadisədən keçən 29 il ərzində  Azər-
baycan – Çin münasibətlərinin nail ol-
duğu yüksək səviyyəni görmüş olsaydı, 
mütləq bu faktı da hadisə adlandırardı. 
Heydər Əliyev siyasətini uğurla davam 
etdirən Prezident İlham Əliyev təkcə 
Çinlə deyil, bütün ölkələrlə əməkdaşlıq 
və tərəfdaşlıq münasibətlərimizi, sö-
zün həqiqi mənasında, günün tələbləri, 
zamanın çağırışları səviyyəsinə qaldır-
mışdır. 

(ardı -cü səhifədə)

ABŞ-ın Demokratiya sammiti və ya 
iki canavarın nahar menyusu

 ir ə i  t t r  y  
k p r  ə əri ə 
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2 aprel 2023-cü il, bazar2 RƏSMİ
“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının 2023-cü il 7 mart tarixli 838-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan 
Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi 

tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş 
Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2000-ci il 30 avqust tarixli 393 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-
ci bəndlərini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan 
Respublikasının Vergi Məcəlləsində də-
yişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2023-cü il 7 mart tarixli 
838-VIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə 
minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun 
tətbiqini təmin etmək məqsədilə qərara 
alıram:

1 .  Müəyyən edilsin ki:
1.1. Azərbaycan Respublikası Vergi 

Məcəlləsinin 102.1.39-cu, 10 .1.32-ci və 
218-1.1.7-ci maddələrində nəzərdə tutul-
muş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti həyata keçirir

1.2. həmin Məcəllənin 102.1.39-cu, 
10 .1.32-ci və 218-1.1.7-ci maddələrin-
də “orqan qurum ” dedikdə Azərbaycan 
Respublikasının Medianın İnkişafı Agent-
liyi nəzərdə tutulur.

 Azərbaycan Respublikasının Nazir-
lər Kabineti “Azərbaycan Respublikasının 
Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
2023-cü il 7 mart tarixli 838-VIQD nömrə-
li Qanunundan irəli gələn məsələləri həll 
etsin.

 “Azərbaycan Respublikası Vergi 
Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə 
minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzim-

ləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun və bu Qanunla 
təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası 
Vergi Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2000-ci il 30 avqust tarixli 393 nömrəli 
Fərmanında Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2000,  8 
III kitab , maddə 1  2005,  12, mad-

də 1099  200 ,  5, maddə 400,  12, 
maddə 1034  2007,  4, maddə 323,  

 12, maddə 1225  2008,  11, maddə 
972  2009,  3, maddə 1 3,  4, maddə 
22 ,  10, maddə 780  2010,  7, mad-
də 10  2011,  7, maddə 31  2013,  

 7, maddə 805,  11, maddə 1324  
2014,  4, maddə 359,  5, maddə 
477,  9, maddə 1027,  10, mad-
də 1198,  11, maddələr 1390, 1420  
2015,  1, maddə 12,  12, maddə 
1454  201 ,  2 II kitab , maddələr 2 1, 
2 5,  3, maddə 450,  5, maddə 882,  

 , maddələr 1023, 1024, 1042, 10 5, 
 7, maddə 1257,  9, maddə 14 4, 
 11, maddə 1838,  12, maddə 2089  

2017,  5, maddələr 7 0, 811, 845,  
 7, maddə 1344,  8, maddə 1521  

2018,  9, maddələr 1830, 1843,  12 
I kitab , maddələr 2571, 2599  2019,  

 8, maddələr 139 , 1407  2020,  5, 
maddə 5 0,  11, maddə 135 ,  12  
I kitab , maddə 1504  2021,  1, maddə 35,  

 3, maddə 220,  4, maddə 323,    
I kitab , maddə 585,  12, maddələr 

1398, 1425  2022,  1, maddə 22,  12, 
maddə 145  Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin 2023-cü il 7 fevral tarixli 
2027 nömrəli Fərmanı  aşağıdakı dəyişik-
liklər edilsin:

3.1. 1.1-ci bəndə “102.1.37-ci,” 
sözlərindən sonra “102.1.39-cu,” söz-
ləri, “10 .1.31-ci,” sözlərindən sonra 
“10 .1.32-ci,” sözləri və “218-1.1.3-cü” 
sözlərindən sonra “, 218-1.1.7-ci” sözləri 
əlavə edilsin

3.2. 1.12-1-ci bəndə “İcbari” sözündən 
sonra “Tibbi” sözü əlavə edilsin

3.3. 1.50-ci bəndin sonunda nöqtə 
işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz olun-
sun və aşağıdakı məzmunda 1.51-ci bənd 
əlavə edilsin:

“1.51. həmin Məcəllənin 102.1.39-cu, 
10 .1.32-ci və 218-1.1.7-ci maddələrin-
də “orqan qurum ” dedikdə Azərbaycan 
Respublikasının Medianın İnkişafı Agent-
liyi nəzərdə tutulur.”.

 Bu Fərman 2023-cü il yanvarın 
1-dən tətbiq edilir.

İlham Ə İ V, 
 Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

akı şəhəri, 1 aprel -cü il

Ekoloji fəallar cəmiyyətin 
iradəsini ifadə edirlər

Dinc ekoloji aksiyanın davam etdiyi müddət ərzində, ümumilikdə, Rusiya 
sülhməramlıları və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə (BQXK) məxsus 5600-dən 
çox avtomobil Laçın–Xankəndi yolundan maneəsiz keçib. Yeni Laçın yolunun 
istifadəyə verilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Ordusu tərəfindən Laçın rayonunun 
Cağazur və Zabux kəndləri arasında yerləşən bir neçə yüksəklik, əsas və 
yardımçı yollar, eləcə də sərhədboyu geniş sahələr nəzarətə götürüldükdən 
sonra Laçın–Xankəndi yolundan keçən nəqliyyat vasitələrinin sayında artım 
müşahidə edilir.

Ermənilərin talançılığı tək Azərbay-
can üçün yox, bütövlükdə region üçün 
ekoloji təhlükədir. Ermənistana hava-
darlıq edən beynəlxalq təşkilatlar da 
bilməlidirlər ki, o ərazilərdəki meşələ-
ri, heyvanat aləmini, biomüxtəlifliyi bu 
gedişlə bərpa etmək çox çətin olacaq. 
Məsələn, ölkəmiz tərəfindən işğaldan 
azad edilmiş ərazilərə ceyranlar bu-

raxıldı, xeyli ağac əkildi. Bütün bunlar 
təbiətin bərpasıdır. Bəs ermənilər tə-
biətə ziyan vurmaqdan başqa nə edib-
lər? Oradakı çaylar zəhərlənib, meşələr 
qırılıb, nadir ağacların kökü kəsilib, bu-
laqlar, kəhrizlər quruyub və s.

Kəlbəcər, Zəngilan və digər yerlər-
də təbii sərvətlərimizin olduğu yataqlar 
istismar edilib. Həmin ərazilərimizdə 

olan qızıl, gümüş və digər əlvan metal-
lar qanunsuz şəkildə daşınıb. Bu işlər 
həyata keçirilərkən heç bir ekoloji nor-
mativə əməl edilməyib. Nəticədə həmin 
ərazilər çirkləndirilib. 44 günlük Qələbə-
mizdən sonrakı 2 il ərzində də Rusiya 
sülhməramlılarının yerləşdiyi ərazilərdə 
bu istismar davam etdirilib. Təbii sərvət-
lərimiz Laçın yolu və digər yollar vasitə-
silə qeyri-qanuni daşınıb. 

Əgər biz tərəfdən Ermənistan əra-
zisinə bir silah aparardıqsa, bədxahlar 
dünyada vay-şivən qoparardılar. Qəri-
bədir, öz sərhədlərindən bir quşun belə 
keçməsinə imkan vermək istəməyən 
dövlətlər, Azərbaycanın başına ağıl 
qoymaq istəyirlər. Özünüzə rəva bilmə-
diyinizi bizdən niyə tələb edirsiniz? La-
çın–Xankəndi yolunda keçirilən aksiya-
nın tələbləri həm ölkə qanunlarına, həm 
də beynəlxalq hüquq normalarına əsas-
lanır. Bu aksiyalar yalnız bir qrup ictimai 
fəalın deyil, bütövlükdə, Azərbaycan 
cəmiyyətinin iradəsini ifadə edir. Ölkə-
mizin hər qarışı üzərində suverenliyimiz 
bərqərar olmalıdır. 

Ötən gün Şuşada hava soyuq ke-
çib, qar yağıb. Havanın temperaturu-
nun aşağı düşməsinə, soyuq, şaxtalı 
və qarlı hava şəraitinin hökm sürməsinə 
baxmayaraq, ekokönüllülər etirazları-
nı yüksək əhvali-ruhiyyə ilə davam et-
dirirlər. Hazırda aksiya iştirakçılarının 
Laçın–Xankəndi yolunda fəallığı mü-
şahidə olunur. Artıq 112 gündür davam 
edən haqlı etirazlar onu deməyə əsas 
verir ki, heç bir kənar təzyiq aksiyanı 
dayandıra bilməz!

Etirazçılar hər zaman olduğu kimi, 
humanitar məqsədlərlə istifadə olunan 
avtomobillərin hərəkətinə maneə törət-
məyiblər. Dünən də humanitar təyinatlı 
avtomobillər Laçın–Xankəndi yolundan 
keçib. Həmin nəqliyyat vasitələrinin ara-
sında evakuasiya, tibbi yardım maşını, 
təminat-təchizat və minik avtomobilləri 
də olub.

Rizvan İ RƏ O ,   
alq qəzeti

Müdafiə naziri təxribatların 
qarşısının alınması  

barədə göstərişlər verib
Aprelin 1-də Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi 

ilə xidməti müşavirə keçirilib.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmə-
tindən bildirilib ki, müşavirədə nazir müa-
vinləri, qoşun növü komandanları, nazir-
liyin baş idarə, idarə və xidmət rəisləri, 
eləcə də videobağlantı vasitəsilə hərbi 
birlik və birləşmə komandirləri iştirak 
ediblər.

Əvvəlcə Azərbaycan xalqının ümum-
milli lideri Heydər Əliyevin və torpaqları-
mızın azadlığı, ərazi bütövlüyü uğrunda 
şəhid olan Vətən övladlarının, həmçinin 
31 Mart soyqırımı qurbanlarının xatirəsi 
bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Azərbaycan Respublikasının 
 Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan 
Ordusu qarşısında qoyduğu vəzifələri 
müşavirə iştirakçılarına çatdıran nazir hə-
yata keçirilən son əməliyyatların planlaş-
dırılmasına və icrasına cəlb olunan şəx-
si heyətə, xüsusilə birliklərin komando 
heyətinə göstərdikləri peşəkarlığa görə 
Ali Baş  Komandan adından təşəkkür 
edib, onların fəaliyyətinin yüksək qiymət-
ləndirildiyini bildirib. Qısa müddət ərzində 
icra olunan lokal əməliyyatların ordumu-
zun yüksək döyüş əzminin növbəti göstə-
ricisi olduğunu qeyd edib.

Azərbaycan Ordusunun uğurlu əmə-
liyyatlarını həzm edə bilməyənlər tərə-
findən səsləndirilən fikirləri şərh edən 
Müdafiə naziri heç kəsin bizimlə təhdid 
dilində danışa bilməyəcəyini vurğula-
yaraq terrorizmi və işğalçılıq siyasətini 
dəstəkləyən bəzi ölkələrin hərbçilərinin 
şər-böhtan xarakterli ittihamlarının qəbu-

ledilməz və cəfəngiyyat olduğunu bildirib.
Azərbaycan–Ermənistan şərti dövlət 

sərhədində və Qarabağ iqtisadi rayonun-
da mövcud əməliyyat şəraitini təhlil edən 
müdafiə naziri ehtimal olunan təxribatla-
rın qarşısının bundan sonra da qətiyyətlə 
alınması barədə müvafiq göstərişlər ve-
rib.

Müdafiə naziri qeyd edib ki, qarşı 
tərəfin, o cümlədən, qeyri-qanuni ermə-
ni silahlı birləşmələrinin bütün qanunsuz 
fəaliyyətləri bundan sonra da fasiləsiz nə-
zarətdə saxlanılmalı və Azərbaycan əra-
zilərində gələcəkdə bu kimi addımların 
atılmasına imkan verilməməlidir.

General-polkovnik Z.Həsənov real 
döyüş şəraitinə uyğun keçirilən təlim və 
məşqlərin intensivliyinin artırılmasının, 
həmçinin silahlanmada olan müasir silah 
və hərbi texnikanın e ektiv tətbiqi üsul-
larının təkmilləşdirilməsinin əhəmiyyətini 
xüsusi qeyd edib.

Müdafiə naziri təhlükəsizlik qaydaları-
na, eləcə də yanğın əleyhinə zəruri təd-
birlərə ciddi əməl edilməsinin vacibliyini 
bir daha xatırladıb.

Nazir şəxsi heyətə diqqət və qayğının 
artırılması, onların tibbi təminatının möv-
sümün tələblərinə uyğun ciddi nəzarətdə 
saxlanılması, xüsusilə də xidmətə yeni 
gələn gənc əsgərlərin adaptasiya pro-
sesinə həssaslıqla yanaşılması barədə 
komandir heyətinə tövsiyələrini çatdırıb.

Şəxsi heyətin xidməti-döyüş və sosi-
al-məişət şəraitinin daim yaxşılaşdırılma-
sının hərbi qulluqçuların mənəvi-psixoloji 
vəziyyətində, eləcə də döyüş ruhunun 
yüksək səviyyədə saxlanılmasında mü-
hüm rol oynadığını qeyd edən nazir bu 
istiqamətdə görülən işlərin planlı şəkildə 
davam etdirilməsinə dair əlavə göstəriş-
lər verib.

Sonda general-polkovnik Z.Həsənov 
azad edilmiş ərazilərdə, həmçinin yeni 
nəzarətə götürülən yüksəklik və mövqelə-
rimizdə mühəndis təminatı tədbirlərinin 
daha keyfiyyətli yerinə yetirilməsi barədə 
konkret tapşırıqlar verib.

A MOV, alq qəzeti

Ek ksiy  ə iyi

Meksika qəzeti Ermənistanın yalanlarını təkzib edib
 Meksikanın ən nüfuzlu mətbu orqanlarından olan “El Universal” qəzetində 

Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Məmməd Talıbovun “Ucadan danışan həmişə 
haqlı deyil” başlıqlı məqaləsi dərc edilib.
Bu barədə redaksiyamıza verilən 

məlumata görə, qəzetin fransız əsil-
li, əsasən, Azərbaycana qarşı qərəzli 
mövqeyi ilə seçilən müxbiri ean Me-
yerin böhtan xarakterli yazılarına cavab 
olan məqalədə Qarabağın Azərbayca-
nın tarixi xanlığı olduğu, rus işğalı ilə 
indiki Ermənistan ərazisi olan Qərbi 
Azərbaycanda və ölkəmizin Qarabağ 
bölgəsində demoqrafik dəyişikliklərin 
aparıldığı, yüz minlərlə azərbaycanlının 
İrəvan, Göyçə, Zəngəzur kimi bölgələr-
dən çıxarıldığı və bütün toponimlərin və 
bölgənin demoqrafiyasının dəyişdirildiyi 
qeyd edilir.

Məqalədə kommunist rejiminin Azər-
baycanın Türkiyə ilə birbaşa əlaqəsini 

kəsmək məqsədilə 1929-cu ildə Meğri 
rayonunu Ermənistana verdiyi vurğula-
nır. Yazıda Azərbaycanın on illər boyu 
Ermənistan hərbi təcavüzünün qurba-
nı olduğu, 1987-ci ilədək yüz illər boyu 
azərbaycanlıların hazırkı Ermənistan 
ərazilərindən qovularaq, mədəni irsinin 
məhv edildiyi, Qafqazın Xirosiması sa-
yılan Ağdam və digər işğal altında ol-
muş şəhər və kəndlərdə bir milyondan 
çox azərbaycanlının etnik təmizləməyə 
məruz qaldığı faktlarla açılıb göstərilir. 

 1992-ci ildə Xocalıda yüzlərlə dinc 
azərbaycanlının soyqırımına məruz qal-
ması və bu günədək taleyi məlum olma-
yan 4 mindən çox insanın itkin düşməsi, 
2020-ci ildə 44 günlük Vətən mühari-

bəsi zamanı Azərbaycanın sıx məs-
kunlaşmış ərazilərində yaşayan onlarla 
azərbaycanlının Ermənistan tərəfindən 
ballistik raket hücumlarının qurbanı ol-
ması da qeyd edilir.

Ermənistanın baş naziri və ovaxtkı 
müdafiə nazirinin “yeni ərazilər uğrunda 
yeni müharibə” hədələrinə baxmayaraq, 
Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şura-
sının 1993-cü il qətnamələrinin şərtlərini 
yerinə yetirərək, beynəlxalq ictimaiyyət, 
o cümlədən, Meksika tərəfindən tanı-
nan ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi də 
yazıda əksini tapıb. 

Məqalədə Ermənistandan fərqli ola-
raq Azərbaycanın multikultural ölkə ol-
duğu, burada 40-dan çox etnik qrupun, 
o cümlədən, ermənilərin sülh şəraitində, 
heç bir ayrı-seçkiliyə məruz qalmadan 
yaşadığı, Ermənistandan qovulan azər-
baycanlılardan fərqli olaraq, Azərbay-

canda yaşayan ermənilərin bu ölkənin 
vətəndaşları olduğu və hər bir azər-
baycanlı kimi ölkə qanunvericiliyinə və 
Konstitusiyasına tabe olduğu bildirilir.

Təkzib xarakterli materialda .Me-
yerin erməni iddialarına istinadən söy-
lədiyinin əksinə, Azərbaycanın Qarabağ 
bölgəsində yaşayan ermənilərin heç bir 
blokadaya məruz qalmadığı vurğulanır, 
bundan əlavə Ermənistanın Azərbay-
can ərazisinə silah və piyada əleyhinə 
mina gətirmək, habelə Azərbaycan əra-
zisindəki təbii sərvətləri qeyri-qanuni 
istismar edərək Ermənistan ərazisinə 
aparmaq məqsədilə gizli yollardan isti-
fadə etdiyi göstərilir.

“El Universal” qəzetinin 7 milyondan 
çox izləyicisi olan “T itter” hesabında 
paylaşılan məqaləyə 3 saat ərzində 
minlərlə baxış olub.

alq qəzeti

Prezidentin medianın 
inkişafına dəyərli töhfəsi

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyev 
Azərbaycan Respublikasının Ver-
i Məcəlləsində dəyişiklik edilmə-

si haqqında Azərbaycan Respub-
likasının anunu nu təsdiq edib  

eləliklə, media subyektlərinin 
(audiovizual media subyektləri is-
tisna olmaqla) öz fəaliyyətlərindən 
əldə etdikləri əlirlərin, reklam 

əlirlərinin, habelə onlara verilən 
müvafiq maddi yardımların əlir, 
mənfəət və sadələşdirilmiş ver-

ilərdən, onlar tərəfindən istehsal 
olunan media məhsullarının təq-
dim edilməsinin isə əlavə dəyər 
ver isindən  il müddətinə azad 
olunur

Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Respub-
likasının Medianın İnkişafı Agentliyinin 
İcraçı direktoru Əhməd İsmayılov APA-ya 
bildirib ki, bu qərar cənab İlham Əliyevin 
ölkə mediasına göstərdiyi diqqətin bariz 
nümunəsidir.

“İlk növbədə qeyd etməliyik ki, media 
subyektlərinin iqtisadi müstəqilliyinin güc-
ləndirilməsi, dövlət büdcəsindən, o cüm-
lədən, digər mənbələrdən maliyyələş-
dirilmələrinin azaldılması və müstəqil 
fəaliyyətlərinin təmin edilməsi məqsədilə 
reklam bazarının həcminin artırılması 
zəruridir. Dövlətin medianın inkişafı-
na dəstək strategiyasından bu sahəilə 
bağlı ayrı-ayrı vaxtlarda ƏDV-dən azad 

etmə təcrübəsi olmuşdur və bu, media-
nın iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşmasına 
öz müsbət təsirini göstərmişdir”, – deyə 
 Əhməd İsmayılov bildirib.

İcraçı direktor vurğulayıb ki, Azərbay-
can mediasının iqtisadi dayanıqlığının 
gücləndirilməsi, müstəqil, güclü, fəaliy-
yətini günümüzün tələbləri səviyyəsində 
qurmağı bacaran və xalqımızın milli ma-
raqlarını rəhbər tutan medianın inkişafı 
dövlət siyasətinin prioritetini təşkil edir.

“Azərbaycan Respublikasının 
 Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Azər-
baycan Respublikasının Vergi Məcəl-
ləsində dəyişiklik edilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu”-
nu təsdiq etməsi mediamızın iqtisadi 
müstəqilliyinin gücləndirilməsinə dəyərli 
töhfədir. Ölkəmizin media ictimaiyyəti 
adından diqqət və qayğısına görə dövlə-
timizin başçısına dərin minnətdarlığımızı 
bildiririk”, – deyə Əhməd İsmayılov bildi-
rib.
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Azərbaycan – Çin: səmərəli əməkdaşlıq, 
uyğun fəlsəfə, uğurlu nəticələr 

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Gündəlikdəki məsələ Azərbaycan– 
Çin dostluq və əməkdaşlıq münasibət-
ləri olduğuna görə öncə bu əlaqələrin 
tarixçəsinə nəzər salsaq, yerinə düşər. 
Beləliklə, Çin  Şərqi Asiya ölkələri içə-
risində Azərbaycanla əlaqələrə ən 
çox maraq göstərən dövlətdir. Onun 
Azərbaycan və Xəzər hövzəsinə ma-
rağı təbiidir. Ekspertlər yazırlar ki, son 
onilliklərdə görünməmiş sürətlə inkişaf 
edən Çin üçün əsas təhlükə xammal və 
ilk növbədə, enerji çatışmazlılğı hesab 
olunur. Bu baxımdan, Azərbaycan Çin 
üçün cəlbedici ölkələr sırasına daxildir. 
Bunu Bakıda da etiraf edirlər, Pekində 
də, dünyanın başqa ölkələrində də. 
Hamı bilir ki, Çin Qafqaz, Xəzər hövzə-
si və Mərkəzi Asiyadakı bir sıra qlobal 
layihələrə, xüsusilə TRASEKA layihəsi 
çərçivəsində reallaşdırılan Şərq-Qərb 
layihəsinə böyük maraq göstərir.

Ancaq Azərbaycan bu əməkdaşlıq 
prosesində təkcə iqtisadi məsələlərin 
deyil, ölkəmizin yeganə problemi olmuş 
keçmiş münaqişənin həllinin də daim 
gündəlikdə saxlanılmasını təmin et-
mişdir. Rəsmi materiallardan oxuyuruq 
ki, ulu öndər yuxarıda qeyd etdiyimiz  
səfərin ilkin yekunları ilə bağlı jurnalist-
lər üçün keçirdiyi  mətbuat konfransın-
da nəticələrdən  razılıqla bəhs etmiş, 
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi 
barəsində jurnalistləri ətraflı məlumat-
landıraraq, onun həll olunması üçün 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının bütün 
daimi üzvlərinin, o cümlədən də Çinin 
səylərini birləşdirməyin vacibliyini vur-
ğulamışdır.

Dünya liderlərinin “siyasət dahisi” 
adlandırdığı Heydər Əliyev sanki ölkə-
mizin bugünkü siyasi mənzərəsini və 
iqtisadi coğrafiyasını görürmüş kimi, 
həmin səfər çərçivəsində Pekindən 
sonra   Şanxay şəhərinə səfər edərək, 
sərbəst iqtisadi zona, Çin iqtisadi mo-
deli ilə tanış olmuşdu. Bu, o zaman idi 
ki, Azərbaycanda hələ sərbəst iqtisa-
di zonadan və ya mühüm TransXəzər 
nəqliyyat-logistika layihələrindən da-
nışmaq belə mümkün deyildi. Heydər 
Əliyev müdrikliyi həmin layihələrin də 
həyata vəsiqə almasını münkün etdi. 

Günün reallığıdır ki, Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev də Cin Xalq 
Respublikası ilə münasibətlərin inkişaf 
etdirilməsini daim diqqətdə saxlayır.  
Baxdığımız mənbələrdə oxuyuruq ki, 
Prezident İlham Əliyev 2005-ci il martın 
17-19-da  Çin Xalq Respublikasında rəs-
mi səfərdə olub. ÇXR-in Sədri Xu Szin-
tao  Azərbaycanın Cənubi Qafqazda li-
derlik mövqeyinin möhkəmlənməsindən 
məmnun olduğunu bildirib. Öz növbə-
sində İlham Əliyev Azərbaycanın Çinlə 
əlaqələrə xüsusi önəm verdiyini vurğu-
layaraq, Azərbaycan rəhbərliyinin Çinin 
işgüzar dairələrinin ölkə iqtisadiyyatının 
müxtəlif sahələrinə sərmayə qoymasına 
köməklik göstərəcəyini deyib.

Bundan sonra – 2008-ci il avqus-
tun 7-də  Azərbaycan  Prezidenti  İlham 
 Əliyev Pekində keçirilən XXIX Yay 
Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimin-
də iştirak etmək üçün Çində səfərdə 
olub. Dövlət başçımızın  2015-ci ilin de-
kabrında Çinə rəsmi səfəri zamanı isə 
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti 
və Çin Xalq Respublikası hökuməti 
arasında İpək Yolu İqtisadi Kəmərinin 
yaradılmasının birgə təşviqinə dair 
Anlaşma Memorandumu” imzalanıb. 
Bu barədə 2019-cu ilin aprelində Çinin 
“Sinxua” agentliyinə müsahibəsində 
Prezident İlham Əliyev belə deyib: “Mə-
nim 2015-ci ildə Çinə səfərim zamanı 
bir çox mühüm sənədlər imzalanmışdır. 
Bunların sırasında iki ölkə arasında im-
zalanmış “İpək Yolu İqtisadi Kəməri”nin 
yaradılmasının birgə təşviqinə dair An-
laşma Memorandumu da var idi. Azər-
baycan Çinin “Bir kəmər, bir yol” təşəb-
büsünü tam dəstəkləyir. Azərbaycan 
və Çin arasında nəqliyyat sahəsində 
əməkdaşlıq üçün çox yaxşı perspektiv-
lər var.”

Əlavə edək ki, Azərbaycanın Çinlə 
əməkdaşlığı siyasi və iqtisadi məzmun-
larla kifayətlənmir. Ölkələrimiz arasında 
hərbi sahədə də əməkdaşlıq mövcud-
dur. Belə ki, 2019-cu ilin yanvarında 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə 
naziri, general-polkovnik Zakir Həsəno-
vun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti 
Çin Xalq Respublikası  Dövlət Şurası-
nın üzvü, ÇXR-in Milli Müdafiə naziri, 
general-polkovnik Vey Fenxenin dəvəti 
ilə Pekinə rəsmi səfər etmiş, səfər çər-
çivəsində müdafiə nazirlikləri arasın-
da hərbi yardımın göstərilməsinə dair 
sənəd imzalanmışdır. Bununla da Azər-
baycan – Çin əlaqələrində hərbi sahə-
də yeni mərhələ başlanmışdır. Dövlət 
başçımızın  2019-cu ilin aprelində Çinə 

səfəri zamanı isə  iki ölkə şirkətləri ara-
sında ümumi dəyəri 821 milyon ABŞ 
dolları olan 10 sənəd imzalanmışdır.

Hazırda ölkəmizin Çində ticarət 
nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir. Bu-
nunla yanaşı, Urumçi, Luco və Şanxay-
da Azərbaycanın ticarət evləri açılıb. 
Azərbaycan Çinin müxtəlif bölgələrinə 
ticarət missiyaları təşkil edir. Çin şirkət-
ləri Azərbaycanda sənaye layihələrinin 
reallaşdırılmasında iştirak edirlər. Çi-
nin İKT şirkətləri də ölkəmizdə uğur-
la fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycanda 
120-dək Çin kapitallı şirkət qeydiyyata 
alınıb. 

Yeri gəlmişkən, dövlət başçımız 
Bakı–Pekin əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq 
münasibətlərinin yüksək səviyyədə ol-
duğunu dəfələrlə xatırlatmışdır. Elə bu 
ilin yanvarında cənab Prezidentin İs-
veçrənin Davos şəhərində Çinin CGTN 
televiziya kanalına verdiyi müsahibədə 
də həmin məmnunluq ifadə olunurdu: “ 
Bizim çox yaxşı münasibətlərimiz var. 
Çin və Azərbaycan yaxşı dostlardır. 
Mənim Sədr Si Cinpinlə dəfələrlə gö-
rüşmək imkanım olub. Sonuncu dəfə 
bir neçə ay bundan öncə bizim çox 
yaxşı görüşümüz olub... Biz keçən ilin 
payızında beynəlxalq tədbirlərin birində 
görüşdük. Bizim gələcək əməkdaşlı-
ğımız haqqında çox məhsuldar mü-
zakirələrimiz oldu. “Bir kəmər, bir yol” 
Sammiti çərçivəsində Pekində Sədr Si 
Cinpinlə görüşüm zamanı o məni Çinin 
böyük dostu adlandırdı...  Bu, mənim 
üçün böyük şərəf idi”.

Prezident həmin müsahibədə xa-
tırlatmışdır ki, əməkdaşlığımız üçün 
tərəfimizdən çox möhkəm platforma 
qurulub. 30 il ərzində davam edən si-
yasi münasibətlər artıq bizim yaxşı 
tərəfdaş və bir-birinə etibar edən dost-
lar olduğumuzu nümayiş etdirir. Bizim 
beynəlxalq təsisatlar çərçivəsində çox 
yaxşı əməkdaşlığımız var. Biz həmişə 
bir-birimizin ərazi bütövlüyünü və suve-
renliyini dəstəkləyirik. Biz çox möhkəm 
siyasi platforma qurmuşuq. İndi isə biz 
bunun üzərində iqtisadi əməkdaşlığımı-
zı qururuq.

 İlham Əliyevin fikrincə, bugünkü 
vəziyyətdə səmimi əməkdaşlıq və  sə-
daqətli dostluq çox mühümdür. Çünki 
yeni çağırışlar, yeni problemlər və yeni 
imkanlar var: “Biz daha çox Çin şirkəti-
ni Azərbaycanda görməyə ümid edirik. 
Onlardan bəziləri müxtəlif sahələrdə ar-
tıq kifayət qədər fəaldır. Biz Orta Dəh-
lizlə bağlı Sədr Si Cinpinin təşəbbüs-
lərini tam dəstəkləyirik. Azərbaycanda 
biz artıq öz ev tapşırığımızı yerinə ye-
tirmişik. Biz nəqliyyat infrastrukturunun 
bütün zəruri seqmentlərini qurmuşuq. 
Həmçinin biz enerji, kənd təsərrüfatı və 
yüksək texnologiyalar sahələrində də 
əməkdaşlıq etməyə ümid edirik. İnfor-
masiya texnologiyaları sektorunu təm-
sil edən bir çox Çin şirkətləri Azərbay-
canda uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərir. 
Beləliklə, bizim həqiqətən də, çoxşaxəli 
münasibətlərimiz var”.

Cənab Prezidentin Çin televizi-
yasına verdiyi müsahibəni nəzərdən 
keçirərəkən ulu öndərin 1994-cü ildə 
Çinə səfəri zamanı Şanxay azad iqti-
sadi zonasına da getdiyi barədə faktı 
xatırladım. Cənab Prezident çinlı həm-
karımızın bir sualını cavablandırarkən 
demişdir: “Biz indi Bakının yaxınlığında 
yerləşən Ələt bölgəsində azad iqtisadi 
zonanın açılmasının sonuncu mərhələ-
sindəyik. Ümid edirik ki, Çin şirkətləri 
bu fürsətlərə diqqət yetirəcəklər. Əlbət-
tə ki, Şərq və Qərb arasında, ənənəvi 
İpək yolu coğrafiyasında yerləşməyimiz 
bizim üçün çoxlu imkanlar yaradır. Biz, 
sadəcə, müvafiq şəkildə siyasətimizi 
planlaşdıraraq strukturlaşdırmalıyıq və 
xarici investorlar üçün hətta bundan da 
yaxşı şərait yaratmalıyıq”. 

Fikrimizcə, Ələt Azad İqtisadi Zona-
rının təməli məhz  ulu öndərin  Şanxaya 
səfəri zamanı qoyulmuşdu. 

İndi isə yazının sərlövhəsindəki “uy-
ğun fəlsəfə” ifadəsinə bir daha qayıdaq. 
Bəli, bizim ölkələrimizin siyasətində də, 
əməkdaşlıq əlaqələrində də, bəşəri 
dəyərlərə münasibətində də məmnun-
luq gətirən bir fəlsəfə uyğunluğu var. 
Biz bu fakta dəfələrlə şahidlik etmişik. 
Son dəfə isə qlobal problemə çevril-
miş koronavirus pandemiyasına qarşı 
mübarizə prosesində bunun şahidi ol-
duq. Bəzi imkanlı dövlətlər COVID-19 
əleyhinə olan peyvəndləri ehtiyacından 
qat-qat artıq aldığı dövrdə  “vaksin mil-
lətçiliyi”nə qarşı çıxan ölkələrin önündə 
Çin Xalq Respublikası və Azərbaycan 
Respublikası gedirdi. Məhz elə həmin 
bəşəri dəyərlərin uca tutulduğuna görə  
həm Pekinin, həm də Bakının dostları 
gündən-günə çoxalır. 

Çin lideri Azərbaycan Prezidentini 
öz ölkəsinin böyük dostu adlandırıb. Bu 
isə o deməkdir ki, həmin şəxsin timsa-
lında Azərbaycanın da böyük dostu var. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,   
“Xalq qəzeti” 

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Birləşmiş Ştatlar özü də insan hüquq 

və azadlıqlarının pozulduğu, söz azad-
lığının boğulduğu ölkələrdəndir. Bunu 
biz, təkcə, yayılan müxtəlif xəbərlərdən 
görmürük, ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilat-
lar reytinq cədvəllərində məsələyə yer 
verirlər. Əlbəttə, elə məqamlar var ki, 
onlar heç bir halda, reytinqlərə düşmür. 
Məsələn, həmin o ABŞ-da insanların ağ-
lara və qaralara bölünməsinin hələ də əx-
laqi və mənəvi kateqoriya olaraq saxla-
nıldığını, yazılmamış qanunların qayəsini 
təşkil etdiyini götürək. Problem olduqca 
ciddidir. Təsəvvür edin, Demokratiya 

sammiti keçirən ölkənin elə ştatları var ki, 
orada ağdərililər axşam hava qaralanda 
sonra qorxudan bayıra çıxa bilmirlər və 
ya əksinə, qorxan qaralardır. 

Əlbəttə, dünyanın başqa yerlərində 
də oxşar xoşagəlməz hallar var. Məqsə-
dimiz heç də bunu vurğulayıb bildirmək 
deyil ki, Bayden Administrasiyasının 
demokratiya adı altında hansısa təd-
bir düzənləməyə mənəvi haqqı yoxdur. 
Yəni, yalnız bunu söyləmirik. Məsələ on-
dadır ki, demokratik dəyərləri ilə öyunən 
toplumlar belə mənfi stereotipləri öz-
lərindən kənarlaşdırmağı bacarmayıb-
lar. Geniş yanaşsaq, onları birmənalı 
qaydada, qınamaq düzgün deyil. Çünki 
demokratiya özlüyündə bir yoldur və 
bu yolda bir çox məsələlərin həlli xeyli 
dərəcədə zamandan asılıdır. Görünür, 
zaman keçməlidir. Burada problem isə 
ondadır ki, zaman zərurətinin obyektivli-
yi ayrı-ayrı dövlətlərə münasibətdə fərqli 
qiymətləndirilir. İkili standartlar da məhz 
bu münasibətdən qaynaqlanır və nəticə 
etibarilə müəyyənləşdirici faktor rolunda 
çıxış edir. Nədir müəyyənləşən? Müəy-
yənləşən odur ki, Demokratiya sammiti, 
əslində, manipulyasiyaların yeni metod 
və formalarını müəyyənləşdirir. 

Məsələn, sammitə dəvət olunmuş 
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 
çıxışında Azərbaycana qarşı hədyanlar 
yağdırır və dünya ictimaiyyətini ölkəmizin 
timsalında qeyri-demokratik təmayüllərə 
qarşı mübarizəyə çağırır. Problem yalnız 
erməni baş nazirin öz ölkəsini beynəlxalq 
ictimaiyyətə demokratik qiyafədə göstər-
məsində, onun müdafiəsinin, bütövlükdə, 
demokratiyanı qorumaq kimi təqdim edib 
spekulyasiyaya yol verməsində də deyil. 
Bu halda başlıca məqam demokratiya-
nın beynəlxalq hüququ çeynəməsində, 
heçə saymasındadır. Axı, faktiki olaraq, 
hazırda Azərbaycanın qanuni ərazisin-
də avantürist iddialar gerçəkləşdirmək 
istəyən Ermənistandır. 30 ilə yaxın bu 
ampluada olub. Belə bir dövlətin De-
mokratiya sammitinə dəvət edilməsi bir 
yana, onun təmsilçisinin – Paşinyanın 
çərənləməsinə meydan tanınması nə 
dərəcədə doğrudur? Guya, Nikol özün-
dən əvvəlki erməni liderlər – Sarkisyan-

dan və Koçaryandan müsbət anlamda nə 
iləsə fərqlənir? Böyük ölçüdə yox! Ancaq, 
görünür, ABŞ-ın tərəf kimi gördüyü ölkə 
olduğundan, ağzına gələni danışmaq 
səlahiyyətindədir. Nəticə etibarilə, Ermə-
nistan da sanki “siyasi kübarlıq klubunda” 
iştirak etmək dividendi qazanır... 

Bəli, “siyasi kübarlıq”. Demokratiya 
sammitinə diqqət yetirərkən, onun qey-
ri-rəsmi egidasını təşkil edən bu ifadəni 
dırnaqda göstərməmək mümkünsüzdür. 
Özü də yalnız Ermənistana görə yox. 
Onlarca belə misal çəkmək, onlarca ide-
yasında demokratiyanın heç “d” hərfinin 
olmadığı ölkə göstərmək mümkündür ki, 
hamısı sammitə dəvətli idi. Ona görə ki, 

Birləşmiş Ştatlar onları tərəf kimi görmüş-
dü. Əvvəldə də vurğuladığımız kimi, bu 
sammit, orada hansı məsələlərin müza-
kirəyə çıxarılmasından asılı olmayaraq, 
dünyanın, belə demək mümkünsə, özü-
nünkülərə və özündən olmayanlara bö-
lünməsindən başqa bir şey deyil. Ən pisi 
isə budur ki, ayrı-seçkilik demokratiya adı 
altında aparılır. Azərbaycanı bir kənara 
qoyaq, Türkiyə də Ermənistan qədər de-
mokratik olmadı?

Demokratiya bəşəriyyəti birləşdirən 
dəyər olmalıdır. İndiki halda ondan bö-
lücü məqsədlərlə istifadəni görürük. 
Sammitin verdiyi mesaj da budur. Tədbir 
faydalı mesajlar verməyi hədəf seçirdisə, 
o zaman ora, hətta, demokratik kimi qar-
şılanmayan ölkələrin dəvət edilməsi də 
vacib idi. Dəvət edilməli idilər ki, öyrən-
sinlər, bilsinlər. İndiki halda, onlar özlə-
rinin təcrid olunduqlarını görüb daha da 
aqressivləşəcəklər. Deməli, vəziyyətin 
belə şəkil almasını istəyənlər var. Digər 
tərəfdən, Qərb, konkret olaraq ABŞ belə 
sammitlər təşkil etməklə, guya, demok-
ratiya təbliğatını apardığını göstərməklə, 
əslində, dünyanı demokratiyadan bezdir-
məkdən başqa məqsəd güdmür. Bu isə 
son dərəcə təhlükəli tendensiyadır. 

ABŞ demokratiyasının klassik sima-
larından olan Benjamin Franklinin obrazlı 
bir fikri var. O deyirdi ki, demokratiya iki 
canavar və bir quzunun nahar menyusu-
nu dəqiqləşdirmək üçün səs verməsidir. 
Azadlıq isə odur ki, yaxşı silahlanmış 
quzu səsvermənin nəticələrinə qarşı 
çıxır. Franklinin nəzərindəki demokra-
tiya iki canavarın quzunu yeməsi üçün 
apardığı məşvərətdir. Görünür, Amerika 
mütəfəkkiri azadlığı daha üstün sayır və 
quzunun malik olduğu güc statusunu ca-
navarların demokratiyasına qarşı qoyur. 
Elə təhlükə də bundan irəli gəlir. Çünki 
quzu silaha sarılırsa, deməli, demokra-
tiyanın hədəfi doğru deyil. İndiki halda 
ABŞ-ın Demokratiya sammiti də obrazlı 
söyləsək, canavarların quzuların azadlı-
ğına qəsd etməsi reallığından başqa heç 
bir perspektiv vəd etmir. O zaman, yaşa-
sın azadlıq!

Ə.CAHANGİROĞLU, “Xalq qəzeti”

ABŞ-ın Demokratiya sammiti və ya 
iki canavarın nahar menyusu

Zaur MƏMMƏDOV,  
Politoloq, Azərbaycan Res-

publikasının Prezidenti yanında 
Dövlət İdarəçilik Akademiyası-
nın müşaviri:

– “Azərbaycanın xarici siyasət 
konsepsiyasında balans prinsi-
pi gözlənilir və dünyanın bütün 
dövlətləri ilə bərabər tərəfdaşlıq 
əsasında münasibətlərin yaradıl-
ması və inkişaf etdirilməsi əsas 
yerlərdən birini tutur. Rəsmi Ba-
kının ötən müddət ərzində həya-
ta keçirdiyi siyasət də məhz bu 
faktı təsdiqləyir. İstər Qərb, istəsə 
Şərq ölkəri ilə yüksək səviyyədə 
əlaqələrin qurulması qarşılıqlı hör-
mətə əsaslanan praqmatik xarici 
siyasət kursuna malik Azərbayca-
nın əsas hədəflərindən biridir. Belə 
nümunəvi əlaqələrin qurulduğu 
olkələrdən biri də Çin Xalq Res-
publikasıdır. 

Bu gün Azərbaycan–Çin 
əlaqələri yüksələn xətt üzrə inkişaf 
edir və əməkdaşlığın inkişafında 
hər iki tərəf maraqlıdır. Çin hazır-
da nəinki böyük iqtisadi imkanlara 
malik ölkədir, o həm də siyasi təsir 
zonasını genişləndirən dövlət kimi 
tanınır. Məsələn, bu yaxınlarda 
Səudiyyə Ərəbistanı ilə İran ara-
sında münasibətlərin normallaş-
masında rəsmi Pekinin oynadığı 
rolu Çinin siyasi gücünün göstəri-
cisi kimi qiymətləndirmək olar. 

Çin həm də BMT Təhlükəsiz-
lik Şurasının beş daimi üzvündən 
biridir. Məlumdur ki, Fransa başda 
olmaqla bəzi ölkələr Ermənistan–
Azərbaycan münasibətlərinə dair 
reallığı əks etdirməyən məsələləri 
Təhlükəsizlik Şurası səviyəsində 
müzakirəsinə və müəyyən qərarla-
rın qəbul olunmasına çalışırlar. Bu 
baxımdan, Azərbaycan Təhlükə-
sizlik Şurasının üzvü olan Çinlə 
münasibətlərini inkişaf etdirməkdə 
maraqldır.

Bundan başqa, Rusiya–Uk-
rayna müharibəsindən sonra tran-
zit ölkə kimi Azərbaycanın çəkisi 
artır. Prezident İlham Əliyevin 
uzaqgörən siyasəti nəticəsində 
Azərbaycan tərəfdaşları ilə birlik-
də strateji Bakı–Tbilisi–Qars dəmir 
yolunun istismara verilməsinə nail 
oldu. Eyni zamanda, Ələt Dəniz Li-
manın inşası ölkəmizin tranzit po-
tensialını xeyli genişləndirir. Yəni, 
beynəlxalq yükdaşımanı həyata 
keçirmək üçün zəruri infrastruktur 
yaradılmışdır və Azərbaycanın in-
diki hadisələrə bir neçə il əvvəl ha-
zır olduğunu görürük. Ötən illərin 
statistikası göstərir ki, “İpək yolu” 
üzərindən yükdaşımaları artmışdır 
və bu da, təbii ki, Azərbaycan–Çin 
münasibətlərinə müsbət təsir edir.

Düşünürəm ki, qarşıdakı illər-
də də iqtisadi, siyasi, humanitar və 
mədəniyyət sahələrində Azərbay-
can–Çin əlaqələri inkişaf edəcək 
və əlaqələrimiz siyasi müstəvidə 
yeni mərhələyə qədəm qoyacaq”.

Ekspert rəyi

Azərbaycanın media 
təmsilçiləri Qazaxıstanda
Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şuranın sədri İsmət Səttarovun 

rəhbərlik etdiyi bir sıra dövlət qurumları rəhbərlərinin daxil olduğu nümayəndə 
heyəti Qazaxıstanda səfərdədir. Astana şəhərində bir sıra görüşlər keçirilib.

Audiovizual Şuradan redaksiyamıza 
verilən məlumatda bildirilir ki,  
Qazaxıstanın informasiya və ictimai 
inkişaf naziri Darxan Kıdırali ilə görüşdə 
iki ölkə arasında informasiya sahəsində 
əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi, media 
subyektlərinin qarşılıqlı əlaqələrinin 
inkişaf etdirilməsi məsələləri müzakirə 
olunub. Qeyd edilib ki, 2022-ci il 
avqustun  24-də Azərbaycanın Medianın 
İnkişafı Agentliyi ilə Qazaxıstanın 
İnformasiya və İctimai İnkişaf Nazirliyi 
arasında Anlaşma Memorandumu 
imzalanıb. 

Xatırladaq ki, sənəd informasi-
ya sahəsində ikitərəfli əlaqələrin for-
malaşdırılmasının mexanizmləri, 
 mediaməkanda milli maraqların qo-
runması və təşviq edilməsi, təcrübə 
mübadiləsinin genişləndirilməsi kimi 
məsələləri özündə ehtiva edir. Bu əmək-
daşlıqda məqsəd media və informasiya 
sahəsində tərəfdaşlığın gücləndirilməsi 
istiqamətində səmərəli addımlar atmaq, 
müvafiq qurumların qarşılıqlı təmasla-
rında mütəmadiliyi təmin etməkdir.

“Xalq qəzeti”
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Bu terrorun da izi Tehranı nişan verir
Milli Məclisin deputatı Fazil 

Mustafaya martın 28-də edilən 
sui-qəsdə cəhdin arxasında İranın 
dayandığı, demək olar, təsdiqlənib.

Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat kati-
bi Ayxan Hacızadə martın 31-də İran Xa-
rici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Nasir 
Kənani tərəfindən səslənmiş iddialara dair 
şərhində qeyd edib ki, Azərbaycan öz ərazi-
sindən üçüncü dövlətlərə qarşı istifadəyə heç 
zaman imkan verməyib: “Bunun əksinə, son 
zamanlar İran ərazisindən Azərbaycana qarşı 
təhdidlər səsləndirilir və təxribatlara yol veri-
lir. Nümunə olaraq, Azərbaycanın sərhədləri 
boyu İranın hərbi təlimlər, sərhəd üzərindən 
hərbi uçuşlar həyata keçirməsini, bu ölkənin 
vəzifəli şəxsləri tərəfindən anti-Azərbaycan 
bəyanatlarının verilməsini, SEPAH kimi təh-
lükəsizlik strukturunun hətta, uşaqları cəlb 
etməklə və Xudafərin körpüsünün yanında 
Azərbaycan əleyhinə təhdid dolu videoçarx-
lar çəkməsi və nümayişini, səfirliyimizə ter-
ror hücumunu, deputat Fazil Mustafaya qarşı 
həyata keçirilmiş terror aktının istintaqının 
ilkin izlərinin İrana dəlalət etməsini qeyd et-
mək olar”.

Ayxan Hacızadənin bu açıqlaması ilə rəs-
mi şəxsin dilindən məlum terror cinayətində 
İranın iştirakı ictimaiyyətə ilk dəfə bəyan 
edilib. Əslində, bu da gözlənilən idi. İranın 
terrorçu mahiyyətinə bələd olduğumuz-
dan hadisədən sonra bütün nəzərlər cənuba 
zillənmişdi. Fazil Mustafa özü də İrandan 
 şüb hələndiyini bildirib: “Versiya, təqribən o 
olar. Mənim başqa düşmənim yoxdur”.

***
Baş vermiş məlum sui-qəsdə cəhd hadisə-

si, eləcə də İranın Azərbaycana qarşı artıq se-
riya halını alan hərbi-diplomatik təxribatlarla 
bağlı Tehrandan açıq-aydın izahat gözlədi-
yimiz bir vaxtda, İran XİN-in mətbuat katibi 
dünən yenə də hətərən-pətərən açıqlaması ilə 
gündəmə gəlib. Nasir Kənani İsrail və Azər-
baycan arasında İran əleyhinə əldə olunan han-
sısa razılaşmadan (?) bəhs edir və Azərbaycan 
XİN-i yalan bəyanat yaymaqda suçlayır. O, 
“Twitter”də yazıb: “Biz Azərbaycan hökumə-
tindən İsrail (təbii ki, Kənani İsrail dövlətinin 
adını çəkmir, onu özünəməxsus şəkildə ifadə 
edir) Xarici işlər nazirinin İrana qarşı vahid 
cəbhə yaratmaqla bağlı Azərbaycanla razı-
laşmaya dair sözlərinə aydınlıq gətirməsini 
istədik. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin 
nümayəndəsi cavab verməkdən yayınaraq İra-
na qarşı yeni ittihamlar səsləndirib. Davamlı 
susqunluq Bakının strateji tərəfdaşının bəya-
natının təsdiqi deyilmi?”

Kənaninin bu açıqlaması sırf hallüsi-
nasiyanın (mövcud olmayan bəzi obyektlə-
ri görmək, eşitmək, qoxusunu hiss etmək, 
toxuna bilmək kimi səhv duyğuların beyin 
tərəfindən gərçəklik kimi qəbul edilməsi) tə-
zahürüdür. Bəzən hallüsinasiya ilə bağlı söh-
bətlər əyləncəli və gülməli gələ bilər. Lakin 
Kənanidə müşahidə olunan bu hallüsinasiya 
gülüş deyil, acı istehza doğurur. Fakt bundan 
ibarətdir ki, Azərbaycanla İsrail arasında hər 
hansı anti-İran cəbhəsi formalaşdırılmayıb. 
Azərbaycan öz ərazisindən üçüncü dövlətlərə 
qarşı istifadəyə heç zaman imkan verməyib. 
Bakı Tehranla münasibətlərin hər zaman 
yaxşı olmasına çalışıb. İndiki gərginliyin ya-
ranmasının səbəbkarı da 2021-сi ilin iyunun-
da Hərbçi Ruhanilər Assosiasiyası adlanan 
ənənəvi siyasi klerikal mühafizəkar təşkilatın 
namizədi kimi prezident seçilmiş İbrahim 
Rəisidir.

Digər tərəfdən, məlum olduğu kimi, 
Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov İsrail 
Xarici İşlər naziri ilə brifinq zamanı İrana 
qarşı hər hansı mövqe səsləndirməyib. Bu 
nöqteyi-nəzərdən Kənaninin açıqlaması 
növbəti anti-Azərbaycan addım kimi 
qiymətləndirilir.

Kənaninin Azərbaycandakı müsəlman 
qardaşlara İsrailin əsl niyyətlərindən xəbər-
dar olmağı tövsiyə etməsi isə iranlı diploma-
tın ölkəmizlə bağlı xoşagəlməz çağırışlarının 
artıq son həddə çatmasının təsdiqidir.

***
Məsələyə Azərbaycanın mövqeyi özü-

nü çox gözlətməyib. XİN-in mətbuat katibi 
Ayxan Hacızadə iranlı həmkarı Nasir Kəna-
niyə onun açıqlamasından az sonra cavab 
verib. Bu barədə “Twitter”də paylaşım edən 
Hacızadə yazıb: “Azərbaycana qarşı iddialar-
la bağlı mövqeyimizi açıqlamışıq. Əsas sual 
budur ki, nə üçün İran Xarici İşlər Nazirliyi 
normadan və mühakimələrdə rasionallıqdan 
sistematik yayınma modelinə sadiq qalır? 
Bu, açıq şəkildə qərəzli yanaşmadır. Həqiqəti 
bilmək istəyən hər kəs brifinqin videosunu 
izləyə bilər”.

***
Beləliklə, aprelin 1-i İranın Azərbaycana 

yönəlik daha bir əsassız ittihamı, könül bu-
landıran mövqeyinin sərgilənməsi ilə yadda 
qaldı. Necə ki, hay-fars qardaşlığı bütöv-
lükdə region üçün təhlükə olmaqda qalmaq-
dadır. Son 30 il ərzində İran faktiki olaraq, 
səssiz razılığı ilə Ermənistanın Azərbaycan 
ərazilərinin işğalına göz yumub. Qarabağ və 
Şərqi Zəngəzurun işğalına və bu ərazilərin 
talan edilməsinə, evlərdən sökülmüş daşla-
rın İran bazarlarında satılmasına, mövcud 
olmuş 67 məsciddən 65-nin dağıdılmasına 
və təhqir edilməsinə İran tərəfindən əhəmiy-
yət verilməməsi də yaddaşlardan silinməyib. 
Kənaninin həm martın 31-dəki, həm də ap-
relin 1-dəki açıqlaması da Azərbaycan–İran 
münasibətlərində böhran vəziyyətinin dərin-
ləşməsinə doğru növbəti addımdır. Ancaq 
molla rejiminin təhdidləri Azərbaycanı heç 
zaman qorxuda bilməz. İran ərazisindən Er-
mənistana göndərilən hərbi dəstəyə baxma-
yaraq, Azərbaycan Ordusu 2020-ci ildə iş-
ğalçı Ermənistan ordusunu darmadağın etdi. 
Əminliklə deyə bilərik ki, bundan sonra da 
Azərbaycana qarşı hər hansı təcavüzün və 
təxribatın qarşısı qətiyyətlə alınacaq. Nəyi, 
necə və nə vaxt etməyi çox yaxşı bilən Bakı 
bu təxribatlara tutarlı cavabını verib və verə-
cək.

ə a ət HƏMİ ,  
“Xalq qəzeti”

Aydın Quliyev,  
siyasi şərhçi:

– İranın xarici siyasətində əsas 
hədəflərindən biri, təəssüf ki, Azər-
baycan–İsrail münasibətlərinə düşmən 
donu geyindirmək və bu münasibətləri 
hər vasitə ilə pozmağa cəhd göstər-
məkdir. İranın artıq Azərbaycan–İsra-
il münasibətlərinə yanaşmasında bir 
fobiya formalaşıb. Bəllidir ki, Bakı 
– Təl-Əviv əlaqələri heç bir üçüncü 
ölkəyə, o cümlədən, İrana qarşı deyil. 
Amma Tehran artıq illərdir ki, bu mü-
nasibətlərdə hər atılan addımda özünə 
qarşı düşmənçilik motivləri və əlamət-
ləri görür. İranın bu siyasətinin heç bir 
perspektivi yoxdur. Tehran bununla 
Azərbaycan–İsrail münasibətlərini 
korlamaq və bu münasibətlərin region-
da sülhə, təhlükəsizliyə verə biləcəyi 
töhfələri sıradan çıxarmaq istəyir.

İranın istəklərindən  biri də Azər-
baycanın daxilində Bakı – Təl-Əviv 
münasibətlərinə olan yanaşmanı də-
yişməkdir. Ancaq Tehran mövcud is-
tiqamətdə nə qədər istəsə də, bu gün 
Azərbaycan–İsrail münasibətlərinə ya-
naşmada ölkə ictimiyyətinin mövqeyi 
dövlətin siyasəti ilə tam üst-üstə dü-
şür. İran kimi neçə dövlət hansı səviy-
yələrdə təbliğat aparsa da, Azərbaycan 
cəmiyyətinin Bakı – Təl-Əviv müna-
sibətlərinə olan həqiqi yanaşmasının 
əsaslarını sarsıda bilməz. Çünki Azər-
baycan cəmiyyəti yüksək siyasi şüura 
malik, dinin və siyasətin mahiyyətini 
yaxşı anlayan cəmiyyətdir. Belə bir 
cəmiyyət dövlətin mənafelərini kənara 
qoyub heç vaxt xaricdən hansısa döv-
lətin, o cümlədən, İranın siyasətinin is-
tiqamətinə uya bilməz. Bu, yalnız İra-
nın dünyadakı mövqeyinə ziyan vurur.

Ekspert rəyi

Hər bir dövlət beynəlxalq və milli hüquq çərçivəsində mövcud olan bütün vasitələrlə 
öz suverenliyini digər dövlətlərin mənfi təsirindən qorumağa çalışır. Çünki əks halda 
o, suveren hüquqlarının bu və ya digər hissəsini itirmək riski ilə üzləşir ki, bu hüquqi 
vəziyyət də dövlətin suveren hüquqlarının dəyişdirilməsinə gətirib çıxarır. Bunu gözəl 
bilən Qərb dövlətləri də qeyri-hökumət təşkilatları adı altında başqa dövlətlərə təsir 
göstərməyə, vətəndaş-dövlət münasibətlərini öz mənafelərinə uyğun formalaşdırmağa 
çalışırlar.

USAİD, bəlkə, getmək vaxtıdır?!
Son illərin təcrübəsi göstərdi ki, döv-

lətlər birbaşa təsir tədbirləri hərbi işğal, 
iqtisadi sanksiyalar və s. , habelə dolayı 
təsir tədbirləri ilə bir-birinin işlərinə mü-
daxilə edə bilirlər. Müasir dövrümüzdə 
bu cür dolayı təsir tədbirlərinin məcmusu 
“yumşaq güc” adlanır. Əlbəttə, xarici si-
yasət problemlərinin həlli üçün “yumşaq 
güc” alətlərindən, ilk növbədə, vətəndaş 
cəmiyyətinin imkanlarından, informasi-
ya-kommunikasiya, humanitar və digər 
metod və texnologiyalardan istifadə edil-
məsi, ənənəvi diplomatik metodlarla ya-
naşı, müasir beynəlxalq siyasətin tərkib 
hissəsidir. “Yumşaq güc” alətləri nəzərə 
alınmaqla xarici siyasət prioritetləri for-
malaşdırılır. Bunlar etimadın yaradılması, 
bütün dünya üçün ümumi olan təhdidlərlə 
mübarizə, iqtisadiyyat, ticarət, təhsil, mə-
dəniyyət, elm və texnologiya sahələrində 

əməkdaşlığın genişləndirilməsi, iqtisadi 
inkişaf yolunda maneələrin aradan qaldı-
rılmasıdır. 

Tədqiqatçıların fikrincə, praktikada 
müasir reallıqlarda “yumşaq güc” anlayı-
şının mahiyyəti hədəf dövlətlərlə birbaşa 
hərbi toqquşmaların risklərini və maliyyə 
xərclərini minimuma endirmək məqsə-
di ilə şərait və imkanların yaradılması 
üçün vasitələrdən istifadə etməkdir. Son 
zamanlar elmi ictimaiyyətdə belə bir fikir 
formalaşıb ki, qeyri-hökumət təşkilatları 
“yumşaq güc” alətlərindən biridir, sosial 
və humanitar kontekstin yayılması isə 
onların fəaliyyətinin ən populyar sahələ-
rindən birini əhatə edir. Bir tərəfdən qey-
ri-hökümət təşkilatları vətəndaş cəmiy-
yətinin mühüm tərkib hissəsidir, digər 
tərəfdən onların fəaliyyəti “yumşaq təsir” 
yollarındandır. Əgər bir dövlətdə fəaliyyət 
göstərən qeyri-kommersiya təşkilatı xa-
ricdən maliyyələşirsə, o zaman ondan bu 
dövlətə qarşı əlverişsiz qərarlar qəbul et-
mək üçün istifadə oluna bilər. Postsovet 
ölkələrində də məhz bu tendensiya mü-
şahidə edilir. Qərb dövlətləri öz maraqla-
rını qəbul etdirmək üçün qeyri-hökumət 
təşkilatlarından yararlanmağa çalışırlar. 
Belə təşkilatlar vətəndaş cəmiyyətinin 
inkişafına töhfə verməkdən daha çox, 
ölkənin daxili siyasi həyatına müdaxilələr 
etməklə məşğul olurlar.

Ötən müddət ərzində Azərbaycanda 
da eyni tendensiya müşahidə olunurdu. 
Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən ABŞ-ın və 
Avropanın bəzi beynəlxalq təşkilatları ic-
timai-siyasi prosesləri manipulyasiya et-
məyə çalışırdılar. Onlar Azərbaycan döv-
ləti ilə müəyyən sahələrdə əməkdaşlıq 
etsələr də, əsas “missiyalarını” unutmur-
dular. Belə ki, USAİD, NED, Fridrix Nau-
man, Marşall, İREX və digər beynəlxalq 
təşkilatlar özlərinə sadiq qeyri-hökumət 
təşkilatları, media qurumları yaratmaqla, 
radikal siyasi qüvvələrin dövlət əleyhinə 
fəaliyyətlərini dəstəkləyirdilər. Heç kimə 
sirr deyil ki, başda USAID olmaqla, ABŞ 
və Avropanın bir çox siyasi institutları cə-
miyyəti yanlış tərəfə istiqamətləndirib ic-
timai-siyasi proseslər üzərindən manipul-
yativ mühit formalaşdırmağa can atırlar. 
Əsas hədəflərinin Azərbaycanda “beşinci 
kolon” formalaşdırmaqdan ibarət olduğu 
bu təşkilatların xüsusi xidmət orqanlarına 
bağlılığı da məlumdur.

Artıq heç kəsə sirr deyil ki, bəzi bey-
nəlxalq təşkilatlar ABŞ-ın maraqları üzə-
rində qurulmuş xətt üzrə irəliləyir, qərar-
lar qəbul edir və ya Qərb dövlətlərinin 
müxtəlif adlar altında yardımlar ayırması 
hansısa gizli maraqlara söykənir. Belə 
təşkilatlardan biri də, ABŞ Beynəlxalq 

İnkişaf Agentliyidir USAİD . Bu agent-
liklə bağlı onun indiyədək Vaşinqtonun 
maraqlarına xidmət edən gizli işlərdə əli 
olduğunu sübut edən materiallar möv-
cuddur. Belə ki, USAİD-ın yüksək vəzifəli 
məmuru etiraf etmişdi ki, ABŞ-ın Mərkəzi 
Kəşfiyyat İdarəsi MKİ  onların əməliy-
yatlarına yardım göstərən üçüncü tərəf-
lərin pul vəsaitləri və müqavilələrlə təmin 
olunmasında USAİD-dən istifadə edir. Bu 
barədə İspaniyanın “Rebelion” qəzetin-
də Yeva Qolinqerin “Mərkəzi Kəşfiyyat 
İdarəsi USAİD-dən pərdələnmək üçün 
istifadə edir” adlı məqaləsində bildirilmiş-
di. Məqalədə uzun illər USAİD-də çalışan 
və regional proqramlarla işləyən məmura 
istinadən bildirilmişdi ki, MKİ bu təşkila-
tın adından müqavilələr bağlayır, özü isə 
mövcud prosesdən kənarda qalır. “Ne  
York Times” qəzetinin yazdığına görə, 

MKİ və Pentaqonun podratçı şirkəti olan 
“Development Alternatives, Inc” DAI  
təşkilatının əməkdaşı Kubada müxalifət 
qruplarına təbliğat materialları verərkən 
yaxalanmışdı. Qərb ekspertlərinin fikrin-
cə, USAİD-ın layihələri Mərkəzi Kəşfiyyat 
İdarəsinin əməliyyatları üçün sığınacaq 
rolunu oynayır. 

Amma bütün ifşalara baxmayaraq, 
adı sadalanan təşkilatlar “missiyaların-
dan” əl çəkməyi düşünmürlər. Hələ də 
MKİ-nin alt qolu kimi fəaliyyət göstərən 
USAİD fəal şəkildə başqa dövlətlərin iş-
lərinə müdaxilə etməyə çalışır. Təşkilatın 
2023–2025-ci illərdə müxtəlif ölkələrdə 
“vətəndaş cəmiyyəti” qurculuğuna 9,5 
milyard dollar vəsait ayırması dedikləri-
mizi təsdiqləyir. Bu günlərdə açıqlanmış 
“Demokratiya doktrinası” çərçivəsində bu 
vəsaitin müxtəlif ölkələrdə çevriliş plan-
larının reallaşdırılmasına yönəldiləcəyi 
şübhə doğurmur. Yeri gəlmişkən, hazırda 
USAİD-a ermənipərəst Samanta Pau-
er rəhbərlik edir. Bu, həmin qadındır ki, 
erməni yalanlarına “sədaqətini” sübuta 
yetirmək üçün sentyabrın 21-də dünyaya 
göz açmasına baxmayaraq, 24 apreli– 
qondarma soyqırımı “gününü” özünün 
doğuluş günü elan etmişdi. Xatırladaq 
ki, hələ 2015-ci ildə ölkənin BMT-dəki 
nümayəndəsi S.Pauer ABŞ-ın o vaxt-
kı vitse-prezidenti Co Baydenlə birlikdə 
Vaşinqtonda qondarma “soyqırımı”nın 
 100-cü ildönümünə həsr olunmuş mə-
rasiminə qatılmışdı. Ermənistanın sabiq 
quldur prezidenti Serj Sarkisyan da ora-
da olmuşdu. Buna görə belə qatı ermə-
nipərəst mövqe tutan qadını rəsmi İrəvan 
“dəyərli tərəfdaş” adlandırması təsadüfi 
deyil.

USAİD Azərbacyanda 1991-ci ildən 
fəaliyyət göstərir. Rəsmi saytlarında 
qeyd olunur ki, əsas missiyası zəif inki-
şaf etmiş, ehtiyacı olan ölkələrə dəstək 
göstərməkdir. SSRİ-nin dağılmasından 
sonra postsovet məkanında sosial-iqtisa-
di vəziyyət ağır olduğundan, bu təşkila-
tın fəaliyyət göstərməsi müəyyən suallar 
doğurmurdu. İndi vəziyyət tam başqa-
dır. Hazırda Azərbaycan başqa ölkələrə 
yardım göstərir. Pandemiya dövründə 
dünya bunun şahidi oldu. Belə olduğu 
halda məntiqli sual ortaya çıxır: USA-
İD-in ölkəmizdə faəliyyət göstərməsinə 
ehtiyac varmı? Missiyası zəiflərə kömək 
etməkdirsə, o zaman təşkilatın rəhbəri-
nin amerikalı vergiödəyicilərin pullarını 
çox sevdiyi zəif və yoxsul Ermənistana 
istiqamətləndirməsi daha məqsədəuy-
ğun olardı.

“Xalq qəzeti”

Vaxt daralır, Paşinyan! 
Hayastan bu il aprelin 1-dək Qarabağla Ermənistanı birləşdirən yolu 

inşa etməli, əvvəlki yol tamamilə Azərbaycanın nəzarətinə keçməli, Rusiya 
sülhməramlı kontingenti isə oradan çıxmalı idi. İndi İrəvanın və sülhməramlıların 
boynuna götürdükləri öhdəliyi yerinə yetirmələrinin məqamıdır.  

2020-ci il 10 noyabr tarixli üçtərəfli Bə-
yanatın 6-cı maddəsində göstərilir: “Dağlıq 
Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin 
edəcək və bununla belə Şuşa şəhərinə toxun-
mayacaq Laçın dəhlizi (5 km. enliyində) 
Rusiya sülhməramlı kontingentinin nəzarəti 
altında qalır. Tərəflərin razılığı əsasında növ-
bəti üç il ərzində Dağlıq Qarabağla Ermənis-
tan arasında əlaqəni təmin edən Laçın dəhlizi 
üzrə yeni hərəkət marşrutunun inşası planı 
müəyyən ediləcək və bununla da həmin mar-
şrutun mühafizəsi üçün Rusiya sülhməramlı 
kontingentinin gələcək yerdəyişməsi nəzərdə 
tutulur”.

Dövlətimizin başçısının tapşırığı ilə Qa-
rabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları-
nın  ərazisində icra olunan yol infrastrukturu 
layihələrindən biri də Laçın şəhərinə daxil 
olmadan yeni avtomobil yolunun çəkilişi idi. 
2021-ci ilin iyulunda tikintisinə start verilən, 
Laçın rayonunun 6 kəndindən keçən, uzunlu-
ğu 28 kilometr olan yeni yolun inşası bir ilə 
tamamlandı və 2022-cü il avqustun əvvəlin-
də təhvil verildi. Həmin vaxt Bakı və İrəvan 
arasında əldə olunmuş razılaşmaya əsasən, 
Ermənistan səkkiz ay ərzində öz ərazisindən 
keçəcək 11 kilometrlik yeni yolun çəkilişini 
başa çatdırmalı idi. Bunun ardınca əvvəl-
ki yol tamamilə Azərbaycanın nəzarətinə 
keçməli və Rusiya sülhməramlı kontingenti 
isə oradan çıxmalı idi. Ermənistan müdafiə 
nazirliyi bu öhdəliyin yerinə yetirildiyini, 
göstərilən yolu inşa etdiyini açıqlayıb. Amma 
Rusiya sülhməramlı kontingenti nədənsə, üç-
tərəfli Bəyanatın şərtinə əməl etməyə, köhnə 
yoldakı nəzarət postlarını götürməyə tələs-
mir. 

* * * 
Yeni Laçın yolunun istifadəyə verilməsi 

ilə əlaqədar rayonun Cağazur və Zabux kənd-
ləri arasında yerləşən bir neçə yüksəkliyi, 
əsas və yardımçı yolları, eləcə də sərhədboyu 
bir sıra əraziləri Azərbaycan Ordusu özünün 
nəzarətinə götürüb. 

Həllini gözləyən ikinci vacib məsələ Er-
mənistan ordusunun tör-töküntüsünün Qara-
bağdan hələ də çıxarılmamasıdır. 10 noyabr 
üçtərəfli Bəyanatın 4-cü maddəsini İrəvanın 
yadına salaq: “Rusiya Federasiyasının sülh-
məramlı kontingenti erməni silahlı qüvvələ-
rinin çıxarılması ilə paralel şəkildə yerləşdi-
rilir”.  

Hayların baş naziri isə üç gün bundan 
öncə kabinetin iclasında Qarabağda Ermə-
nistan ordusunun olmadığını, bölgəyə silah 
daşınmadığını həyasızcasına bəyan etdi və 
hətta beynəlxalq təşkilatların, Aİ mülki mis-
siyasının bu faktı yoxlaya biləcəyini irəli sür-
dü. Qarabağ iqtisadi rayonunda Ermənistan 
ordusunun marıqda dayandığını bizim kimi, 
burada sülhməramlılarını müvəqqəti yerləş-
dirmiş Kreml də yaxşı bilir. “Hayastan or-
dusunun” Azərbaycan ərazindəki “legion”u-
nun sayı da məlumdur: 10 min hərbçi. Bu 
faktı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 İlham Əliyev ABŞ Dövlət Departamentinin 
rəhbəri Entoni Blinkenlə telefon danışığında 
rəsmən bildirib. Yəni, gizlədilməsi mümkün 
olmayan bu reallıqdan beynəlxalq ictimaiy-
yətin də xəbəri var.   

* * * 
Yalanın hər rəngindən, çalarından fay-

dalanan Paşinyanı indi, hətta, yaxın müttə-
fiqləri belə sülhə aparan yola dəvət edir. O 
isə vaxtın getdikcə daraldığını, sonda ilgəyə 
dönüb onun boğazına keçəcəyini sanki gör-
mək və qəbul etmək istəmir. Axı, Qərbin və 
Şərqin arasında dəstəksiz qalmış baş nazirin 
son vaxtlar daxili problemləri də boğazına 
dirənib. Onun özünün və iqtidar partiyasının 
erməni ictimaiyyəti arasında reytinqi kəskin 
şəkildə aşağı düşməkdədir. Bəli, özü-özünü 
dalana dirəyənin vəziyyəti heç də qibtə edilə-
si deyil.        

İ a  BƏ İRXANL ,  
“Xalq qəzeti”

Fərhad MƏMMƏDOV,
politoloq: 
– Yeni yolla bağlı öhdəliyi Azərbay-

can il yarım ərzində tam həcmdə yerinə 
yetirdi. Ermənistan tərəfi isə öhdəsinə 
düşən və öz ərazisindən keçən 11 kilo-
metrlik yolu səkkiz ay ərzində tikib, ap-
relin 1-dək təhvil verməli idi. İndi onlar 
yeni Laçın yolundan istifadə etməlidir-
lər. Burada əsas məqam odur ki, həmin 
yolun bir neçə yerində bu və ya digər 
formada artıq Azərbaycanın nəzarət 
mexanizmi formalaşıb. Yəni, bu nəzarət 
Şuşa yaxınlığında ekoaksiya, eləcə də 
20/54 yüksəkliyi vasitəsi ilə həyata ke-
çirilir. O ki qaldı Ermənistanla şərti sər-
hədimizə, düşünürəm ki, bu proses də 
tezliklə öz həllini tapacaq. 

Bakının əsas məqsədi odur ki, Laçın 
yolu 2025-ci ilə qədər Rusiya sülhmə-
ramlılarının nəzarətində qalmaq şərtilə 
ancaq humanitar xarakterli daşımalar 
üçün istifadə edilsin. Bunun müddəti, 
iş rejimi məlumdur və Azərbaycan bu 
yoldan keçəcək yüklərin və insanların 
təhlükəsizliyinə zəmanət vermək öhdə-
liyini yerinə yetirəcək. Bunun üçün isə 
Azərbaycan sərhəddən ərazimizə bü-
tün giriş-çıxışlara nəzarət funksiyasına 
malik olmalıdır. Çünki 10 noyabrdan 
sonrakı iki il dörd ayda bu yoldan Qa-
rabağa silah-sürsatın, təbii ehtiyatları-
mızın kənara daşınması, eləcə də İran 
terrorçularının, Qərbin ermənipərəst, 
üzdəniraq siyasətçilərinin ərazimizə 
daxil olması üçün istifadə olunub. Belə 
faktlar kifayər qədərdir. Ona görə bütün 
bu problemləri kökündən həll etməkdən 
ötrü beynəlxalq hüquqa uyğun rəsmi 
qaydada nəzarət forması yaradılmalıdır. 
Azərbaycan isə öz üzərinə düşən öhdə-
likləri lazımi səviyyədə yerinə yetirəcək.          

Ekspert rəyi

Erməni terroru muzey fondlarında 
Hüseyn Cavidin ev-muzeyində 

“Erməni terroru muzey fondlarında” 
mövzusunda elmi sessiya keçirilib.
Muzeyin direktoru filologiya elmləri 

doktoru Gülbəniz Babaxanlı qeyd edib 
ki, 1918-ci ilin mart-aprel aylarında ermə-
nilər Bakı, Şamaxı, Quba qəzalarında, 
Qarabağ, Zəngəzur, Naxçıvan, Lənkəran 
və başqa bölgələrdə azərbaycanlılara 
qarşı amansız soyqırımı aktı törədiblər. 

G.Babaxanlı 1918-ci ilin mart ayın-
da ermənilərin törətdiyi qırğınlar zamanı 
görkəmli Azərbaycan şairi və dramaturqu 
Hüseyn Cavidin də ölüm təhlükəsi ilə üz-
ləşdiyini qeyd edib. Bildirilib ki, cəlladlar 
Hüseyn Cavidi və onunla bərabər “Təb-
riz” mehmanxanasında olan digər insan-
ları da ələ keçirib, onların əksəriyyətini 
güllələyiblər. Hüseyn Cavid isə təsadüf 
nəticəsində ölümün pəncəsindən xilas 
ola bilib.

Sonra mövzu ilə bağlı məruzələr din-
lənilib. Məruzəçilər muzeyin fondunda 
qorunan materiallar əsasında ermənilə-
rin xalqımıza qarşı törətdikləri soyqırı-
mından bəhs ediblər. Tədbir iştirakçıları 
ermənilərin xalqımıza qarşı həyata ke-
çirdikləri soyqırımı ilə bağlı təşkil edilən 
kitab və sənəd sərgisi ilə tanış olublar.

“Xalq qəzeti”
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Ağsuda “Heydər Əliyev və azərbaycançılıq 
məfkurəsi” mövzusunda konfrans keçirilib

Konfransda Milli Məclisin 
deputatı, akademik Ziyad 
Səmədzadə, professorlar Mahir 
Səbzəliyev, Qafar Cəbiyev, 
dosent Şaiq Əsgərov, Xarici İşlər 
Nazirliyinin şöbə müdiri Mətin 
Mirzə, Xalq artisti Əli Nuruzadə, 
rayon ağsaqqalları iştirak ediblər.

Qonaqlar əvvəlcə ulu öndərin abi-
dəsi önünə gül dəstələri düzərək xa-
tirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Sonra 

ümummilli liderin həyat və fəaliyyətini 
əks etdirən videoçarx nümayiş etdirilib.

Ağsu Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Rövşən Bağırov çıxışında bildi-
rib ki, 1993-cü ilin iyun ayının 15-də ulu 
öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda 
siyasi hakimiyyətə qayıdışı Azərbay-
can xalqının tarixində dönüş nöqtəsi 
oldu. Ordu quruculuğuna, iqtisadi in-
kişafa şərait yaradıldı, təhsilin, mədə-
niyyətin yüksəlişi təmin edildi. Məhz bu 
prinsiplərin fövqündə milli ideologiya-
mızın əsası olan azərbaycançılıq for-
malaşdı. Ulu öndərin memarı olduğu 
milli dövlətçilik ideologiyasında azər-
baycançılıq məfkurəsi ön plana çəkil-
mişdir.  

Digər çıxış edənlər Heydər Əliyevin 

siyasi kursundan, onun həyat və fəaliy-
yətindən geniş bəhs ediblər. Bildiriblər 
ki, ulu öndərin qurduğu və azərbay-
cançılıq ideologiyasına əsaslanan milli 
dövlətimiz cəmiyyətin hər bir üzvünü 
vahid ideya ətrafında birləşdirən, mə-
nafelərini qoruyan, müdafiə edən qürur 
mənbəyimizdir. Dövlətin qüdrəti onun 
iqtisadi potensialı və hərbi gücü ilə ya-
naşı, həm də xalqın birliyi, həmrəyliyi 
ilə ölçülür. 

Milli ideologiyamızın əsasını təşkil 
edən azərbaycançılıq məfkurəsi bu 
gün də uğurla davam etdirilməkdədir.

İlqa  HƏ ƏNO , 
 “Xalq qəzeti” i   

l ə i i

Heydər Əliyev və 
Azərbaycan səhiyyəsi

Bu il ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü ildönümü ilə 
əlamətdardır. Bunu nəzərə alaraq Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2023-cü ilin 
respublikamızda “Heydər Əliyev İli” elan edilməsi ulu öndərin əziz xatirəsinə 
xalqımızın ehtiramının ifadəsidir. 

Müasir Azərbaycanın bütöv bir in-
kişaf epoxası Heydər Əliyevin adi ilə 
bağlıdır. 19 9-cu ilin iyul ayından baş-
lanan bu şərəfli epoxa özündə müasir 
tariximizin qürur doğuran səhifələrini 
cəmləşdirmişdir. Sovetlər dövrü Azər-
baycanının iqtisadi baxımdan geridə 
olduğu bir vaxtda respublikamıza rəh-
bərliyə başlayan ulu öndər xalqımızı 
aydın gələcəyə, yüksək sosial rifaha 
aparan və eyni zamanda, gələcək 
müstəqilliyimizin iqtisadi bazasını təş-
kil edəcək tərəqqi yolunun əsasını qoy-
muşdur. 

Eyni missiyanı Heydər Əliyev 
müstəqilliyimizin ilk illərində də layiqin-
cə yerinə yetirmişdir. Lakin bu dəfə 
Heydər Əliyev həm də müstəqilliyimizi 
qorumuş, dövlətçiliyimizi itirilməkdən 
xilas etmişdir. Bu gün müstəqil respub-
likamızda bütün sahələrdə əldə olunan 
inkişafın təməli Heydər Əliyevin ikinci 
dəfə respubikamıza rəhbərliyə başla-
dıqdan sonra qoyulmuşdur. Ulu öndər 
həm də Azərbaycan səhiyyəsinin yük-
səlişinin banisidir.

Ümumiyyətlə, XX əsrin ikinci yarı-
sında Azərbaycan səhiyyəsində əldə 
edilmiş nailiyyətlər Heydər Əliyevin 
adı ilə bağlıdır. Hələ sovet hakimiyyəti 
illərində ulu öndərin sayəsində respub-
likamızda səhiyyənin hərtərəfli yenilən-
məsi üçün bütün mümkün tədbirlər hə-
yata keçirilmiş, vətəndaşlara göstərilən 
tibbi xidmətlərin səviyyəsində mühüm 
keyfiyyət dəyişiklikləri baş vermişdi. 
1970–1980–ci illərdə çoxsaylı səhiyyə 
obyektlərinin inşa edilməsi respubli-
kamızda səhiyyənin inkişafı barədə 
aydın təsəvvür yaradır. Ulu öndər o 
dövrkü fəaliyyəti barədə demişdir: 
“Mən Azərbaycana rəhbərlik etdiyim 
zaman, sonra SSRİ-nin rəhbərliyində 
olduğum illərdə daim səhiyyə ilə, tibb 
elmi ilə yaxın olmuşam, ona qayğı 
göstərmişəm və hesab edirəm ki, çox 
işlər görmüşəm. Mən o vaxt Sovetlər 
İttifaqının  Moskvada yerləşən ən bö-
yük, ən mötəbər tibb ocaqları, müəs-
sisələri ilə yaxından tanış idim, onların 
yaranmasında, inkişaf etməsində xid-
mətlər göstərirdim. Mənim o vaxt həm 
onkoloji, həm kardioloji, həm ürək cər-

rahiyyəsi, həm oftalmoloji mərkəzlərin, 
başqalarının yaranmasında, inkişaf et-
məsində çox səylərim olmuşdur. Mən 
bu gün böyük məmnuniyyətlə xatırla-
yıram ki, o vaxt SSRİ dövləti tərkibin-
də Azərbaycanın səhyyəsinə marağı, 
qayğını daha da artırırdım. Moskvada 
yerləşən o böyük tibb elmi mərkəzləri-
nin diqqətini Azərbaycana cəlb edirdim 
və Azərbaycana yardım etməyə çalı-
şırdım”.

Müsrəqil Azərbaycanın ilk illərində 
yaranmış dərin böhran səhiyyədən də 
yan ötməmişdi. Həmin dövrə qədər bö-
yük nailiyyətləri olan tibb sahəsi ölkə-
dəki yarıtmaz idarəçiliyin nəticəsi kimi 
iflic vəziyyətinə düşmüş, vətəndaşlara 
tibbi xidmətlə bağlı formalaşmış dəyər-
lər sistemi, demək olar ki, tamamilə 
dağılmışdı. 

Yalnız Heydər Əliyevin ölkə rəh-
bərliyinə gəlişindən sonra həyata ke-
çirilən sosial islahatlar səhiyyəni də 
əhatə etmiş, bu sahədəki tənəzzülə 
son qoyulmuş və tibb xidmətinin müa-
sir standartlar müstəvisinə keçirilməsi 
üçün əlverişdi şərait yaranmışdır. Xü-
susilə qeyd etməliyik ki, Heydər Əliyev 
insan amilini müəyyən edən məsələlər 
sırasında ölkə əhalisinin sağlamlağının 
qorunmasını və bu çərçivədə tibbi xid-
mətlərə əlçatanlığın təmin edilməsini 
xüsusi diqqət mərkəzində saxlayırdı. 
Ona görə bərbad vəziyyə düşmüş sə-
hiyyə sisteminin məhz bundan sonra 
səhmana salınmasına başlanılmışdır. 
Həmin dövrdən yeni, müasir standart-
lara uyğun səhiyyə obyektlərinin inşası 
start götürmüş, mövcud tibbi müəs-
sisələrinin yenidən qurulmasına başla-
nılmış, ambulator-poliklinika şəbəkələri 
genişləndirilmiş, ixtisaslaşmış müasir 
səhiyyə mərkəzləri istifadəyə verilmiş 
və tibb müəssisələrin maddi-texniki ba-
zası da möhkəmləndirilmişdir.

Ulu öndər tərəfindən səhiyyə siste-
mində islahatların təşkili və aparılması 
məqsədilə Hökumət Komissiyasının 
yaradılması da bu sahədəki addım-
ların səmərəliliyinə xidmət etmişdir. 
Bu islahatlar həm də Azərbaycanın 
sosial dövlətə çevrilməsi yolunda ilk 
mütərəqqi addımlar olmuşdur. 

Təbii ki, islahatların uğur qazanma-
sında, ümumiyyətlə isə hər bir sahənin 
inkişafında təkmil qanunvericilik ba-
zasının olması əsas şərtlərdən biridir. 
Bu baxımdan Heydər Əliyevin qanun-
vericilik təşəbbüsü ilə Milli Məclisdə 
qəbul edilən “Əhalinin sağlamlığının 
qorunması haqqında”, “Qan və onun 
komponentlərinin donorluğu haqqın-
da”, “Əczaçılıq fəaliyyəti haqqında”, 
“Tibbi sığorta haqqında”, “Xüsusi tibbi 
fəaliyyət haqqında”, “Özəl tibb fəaliy-
yəti haqqında”, “Sanitar-epidemioloji 
sağlamlıq haqqında” qanunlar kimi 
mükəmməl səhiyyə qanunvericiliyini 
formalaşdırmaqla yanaşı, islahatların 
da uğurlarını təmin etmişdir.

1998-ci ilin sentyabr ayında Azər-
baycan Tibb Universitetinin yeni təd-
ris binasının açılışı mərasimində ulu 
öndərin etdiyi çıxışda həm səhiyyə 
islahatları, həm də həkim peşəsi barə-
də dəyərli fikirləri hər zaman öz aktu-
allığını saxlayacaq. “Biz indi səhiyyə 
sahəsində böyük islahatlar aparırıq. 
Azərbaycanda gedən islahatlar səhiy-
yə sahəsinə də toxunubdur. Bu təbiidir. 
Mənim yaratdığım islahat komissiyası 
artıq islahatların layihələrini hazırlayıb-
dır. Biz onları həyata keçirəcəyik. 

Bu islahatların həyata keçirilmə-
si bəzi çətinliklər yaratsa da, gələcək 
üçün Azərbaycanda səhiyyəni daha 
da keyfiyyətli edəcək və insanlara xid-
mətin keyfiyyətini daha da artıracaqdır. 
Mən bu islahatlara inanıram və ümid-
varam ki, siz, səhiyyə işçiləri, hamınız 
birlikdə səhiyyə sahəsində islahatların 
aparılmasında fəal iştirak edəcəksiniz. 
Sizin peşəniz elə bir peşədir ki, hər bir 
insana lazımdır və dünyanın hər bir 
yerində lazımdır. Bu, sizin kimi adam-
lar üçün böyük xoşbəxtlikdir. Çünki siz 
hamıya, hər bir vətəndaşa, cəmiyyətə, 
dövlətə lazımsınız. Ona görə də sizin 
sahəniz çox dəyərli sahədir, xalq, cə-
miyyət, ölkə, dövlət üçün çox vacib 
sahədir”.

Ümummilli liderin rəhbərliyi ilə ha-
zırlanaraq qəbul edilən müsləqil Azər-
baycanın Konstitusiyasında hər kəsin 
sağlamlığını qorumaq və tibbi yardım 
almaq hüququ təsbit olunmuşdur. Ana 
qanunumuzda təsbit edilir ki, dövlət 
müxtəlif mülkiyyət növləri əsasında 
fəaliyyət göstərən səhiyyənin bütün 
növlərinin inkişafı üçün zəruri tədbirlər 
görür, sanitariya-epidemiologiya sala-
matlığına təminat verir, tibbi sığortanın 

müxtəlif növləri üçün imkanlar yaradır.
Məmnunluq hissi ilə qeyd eləməliyik 

ki, Heydər Əliyevin sosial siyasəti ötən 
20 ilə yaxın dövrdə Prezident  İlham 
Əliyev tərəfindən layiqincə davam etdi-
rilmişdir. Bu siyasətin ən böyük uğurla-
rından biri səhiyyəmizin keçdiyi sürətli 
inkişaf yoludur. Bu dövrdəki uğurlar o 
qədər əhatəlidir ki, onları bir məqalədə 
ətraflı ifadə etmək mümkün deyil. 

2004-cü ildən bəri respublikamızda 
750-dən çox tibb müəssisəsinin tikil-
məsi və ya əsaslı şəkildə təmir edil-
məsi səhiyyənin inkişafı ilə bağlı işlərin 
nə qədər möhtəşəm olduğunu göstərir. 
Bu müəssisələrin açılışında Prezident 
İlham Əliyevin şəxsən iştirakı isə gözəl 
ənənəyə çevrilimişdir. Ona görə qürur 
hissi ilə qeyd etməliyik ki, Azərbaycan 
səhiyyəsi özünün yeni inkişaf mərhələ-
sini yaşayır. Hazırda elə bir şəhərimiz 
yoxdur ki, orada müasir tibb müəssisə-
si olmasın. Bu səhiyyə ocaqlarında 
vətəndaşlarımıza ən müasir standart-
lar səviyyəsində tibbi xidmətlər göstə-
rilir. 

Bu dövrdə kadr hazırlığında da baş 
verən keyfiyyət dəyişiklikləri, tibbi per-
sonalın peşəkarlığının yüksəlməsi sə-
hiyyəmizin uğurlarından sayılmalıdır. 
2020-ci ilin mart ayında “Yeni klinika”-
nın açılışında Prezident İlham Əliyev 
bu barədə demişdir: Eyni zamanda, 
onu da bildirməliyəm ki, son illərdə hə-
kimlərin peşəkarlığı böyük dərəcədə 
artıb. İndi təsəvvür etmək olmur ki, 10-
15 il bundan əvvəl Azərbaycanda çox 
çətin əməliyyatların həyata keçirilməsi 
mümkünsüz idi. Bu gün isə bizim hə-
kimlərimiz ən çətin əməliyyatları apa-
rırlar, insanları həyata qaytarırlar, neçə 
ildir ki, açıq ürək, orqanların transplan-
tasiyası əməliyyatları keçirilir .

Səhiyyə müəssisələrinin maddi-tex-
niki bazasının möhkəmləndirilməsi, 

tibb işçilərinin ixtisas səviyyəsinin art-
ması nəticəsində indi əhalinin dövlət 
tibb müəssisələrinə etibarını daha da 
artırmışdır. Məhz belə tədbirlərin nəti-
cəsidir ki, ölkəmizdə müalicəsi müm-
kün olmayan bir çox mürəkkəb xəstə-
liklər bu gün klinikalarımızda müalicə 
edilir.

Əsas uğurlarımızdan biri də artıq 
iki ildir ki, icbari tibbi sığortanın tam 
tətbiqidir. Əhalinin sağlamlığının qo-
runmasına xidmət edən icbari tibbi sı-
ğorta sisteminin yaradılması bir daha 
təsdiq edir ki, dövlətin sosial siyasəti-
nin mərkəzində ilk növbədə insan amili 
dayanır. 

Səhiyyədə əldə edilən uğurlar-
da, bu sahədə dövlət proqramlarının 
reallaşdırılmasında, tibb ocaqlarının 
yenidən qurulmasında Birinci vit-
se-prezident Mehriban xanım Əliye-
vanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev 
Fondunun müstəsna xidmətləri var. 
“Diabetli uşaqlara ən yüksək qayğı”, 
“Talassemiyasız həyat naminə”, “Tibb 
müəssisələrinin yenidən qurulması və 
inşası” kimi layihələr respublikamızda 
vətəndaşların sağlamlığının qorun-
masına böyük töhfələr vermiş, ana və 
uşaqların sağlamlığına xidmət etmiş-
dir.

Bu gün Azərbaycan səhiyyəsi dina-
mik inkişaf yolundadır. Bu inkişaf isə 
təkcə ölkə daxilində deyil, beynəlxalq 
aləmdə də təqdir olunur, Azərbayca-
nın iqtisadi qüdrətinin və sosial-siyasi 
nüfuzunun göstəricisi kimi qəbul edilir. 
Vətəndaşların sağlamlığına göstərilən 
qayğı Azərbaycanın həm bugünkü, 
həm də gələcək nəsillərinin sağlamlığı-
nın təminatıdır.

M fiq MƏMMƏ Lİ,  
Milli Mə li i  e tat

Son vaxtlar Göygöl rayonunda 
maraqlı təşəbbüslər irəli sürülür, 
iməciliklər, ağacəkmə aksiyaları 
keçirilir və ən başlıcası sakinlər 
belə tədbirlərdə həvəslə iştirak 
edirlər. Rayon icra hakimiyyəti 
rəhbərliyinin bu cür xeyirxah 
işləri istiqamətləndirməsi, 
fərqlənənlərin işini 
qiymətləndirməsi, konkret 
köməklik göstərməsi bu sahədə 
ciddi dönüş yaradıb. Ayrı-ayrı 
əmək kollektivləri, hətta kəndlər 
sanki bir-biri ilə yarışa qoşulub. 

Bu günlərdə Göygöl Dövlət Aqrar 
İnkişaf Mərkəzi kollektivi  tərəfindən ra-
yonun Zod kəndində keçirilən ağacəkmə 
aksiyası buna əyani misaldır. Ümummilli 
lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 
100 illik yubileyi münasibətilə təşkil olu-
nan ağacəkmə aksiyasına təkcə kollek-
tiv, mütəxəssislər deyil, az qala, bütün 
kənd qoşulub. 

Bu aksiyada yerli şərait üçün əlverişli 

olan müxtəlif növ ağac tingləri əkilib. 100 
nəfər kənd təsərrüfatı mütəxəssisinin iş-
tirakı ilə əkilən hər bir ağacın küləkdən 
qorunması və normal böyüməsi üçün 
mineral gübrələrdən və digər lazımi va-
sitələrdən istifadə edilib, suvarma işləri 
görülüb. Ümumilikdə isə 3500 ədəd ağac 
əkilib.

Qeyd edək ki, ölkə Prezidentinin 
təşəbbüsü ilə son illərdə respublikamız-
da ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji təh-
lükəsizliyin təmin edilməsi istiqamətində 
genişmiqyaslı və ardıcıl tədbirlər görülür, 
müasir parklar, yeni yaşıllıq zolaqları salı-

nır, ekoloji siyasət uğurla həyata keçirilir. 
Göygöl Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin 
kollektivinin də könüllü olaraq ağacəkmə 
kampaniyasında fəal iştirak etməsi və bu 
təşəbbüsə yüzlərlə kənd sakininin qoşul-
ması onu göstərir ki, Göygöl rayonunda 
da ətraf mühitin qorunması və yaşıllıq-
ların artırılması ən vacib məsələlərdən 
biridir. 

Hamlet QASIMOV,   
alq qəzeti nin  
böl ə mü biri  

öy öl rayonu

Pakistanda Heydər Əliyevin ömür yoluna həsr olunmuş sərgi

Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyinin təşkilatçılığı  
ilə bu ölkənin aparıcı ali təhsil ocaqlarından olan Allama 
İqbal Universitetində Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə 
həsr edilmiş fotosərgi keçirilib. 

Fotosərgidə Azərbayca-
nın Pakistandakı səfiri Xəzər 
Fərhadov, Allama İqbal Uni-
versitetinin rektoru Nəsir 
Mahmud, universitetin pro-
fessor-müəllim, tələbə heyəti 
və jurnalistlər iştirak ediblər. 

Ekspozisiyada Azərbaycan 
xalqının ümummilli lideri 
 Heydər Əliyevin zəngin həyat 
və fəaliyyətinin müxtəlif dövr-
lərini, eləcə də Pakistana rəs-
mi səfərini əks etdirən fotolar 
nümayiş olunub.

Fotosərgiyə baxışdan 
sonra Azərbaycanın Pakis-
tandakı səfiri Xəzər Fərha-
dov “Azərbaycan–Pakistan 
əlaqələrinin inkişafının təmə-
linin qoyulmasında Heydər 
Əliyevin rolu” mövzusunda 
mühazirə oxuyub.  Diplomat 
Heydər Əliyevin fəaliyyəti 
nəticəsində ölkənin iqtisa-
diyyatında, sənaye və kənd 
təsərrüfatında, mədəniyyət 
və təhsil sahələrində böyük 
uğurlar əldə edildiyini, çox-
saylı sənaye müəssisələrinin, 
mədəniyyət və təhsil ocaq-
larının, tibb müəssisələrinin 
inşa olunduğunu, yeni yaşa-
yış massivlərinin salındığını, 
yolların, habelə ucqar rayon-
lara qaz və su xətlərinin çəkil-
diyini vurğulayıb. 

Səfir ulu öndərin Azərbay-
cana rəhbərlik etdiyi o illərdə 
bugünkü dövlət müstəqilli-
yimizin möhkəm təməlinin 
qoyulduğunu, azərbaycan-
çılıq ideologiyasının yüksəl-
məyə başladığını, kadrların 

 milliləşdirilməsi istiqamətində  
mühüm işlərin görüldüyünü, 
eləcə də yüzlərlə azərbaycan-
lı gəncin SSRİ-nin qabaqcıl 
ali məktəblərində təhsil al-
mağa göndərildiyini diqqətə 
çatdırıb. O, Heydər  Əliyevin 
müstəqilliyimizin ən ağır 
dönəmində 1993-cü ilin iyun 
ayında xalqın tələbi ilə siyasi 
hakimiyyətə qayıdaraq,  ölkə-
də xaos və anarxiyanı, iqtisa-
di və siyasi böhranı aradan 
qaldırdığını Azərbaycanın 
müstəqilliyini möhkəmləndir-
diyini bildirib. 

X.Fərhadov əsası Heydər 
Əliyev tərəfindən qoyulmuş 
Azərbaycan–Pakistan müna-
sibətlərinə Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyev tərəfindən də 
xüsusi əhəmiyyət verildiyini 
qeyd edib.

 Səfir iştirakçıların çoxsay-
lı suallarını da cavablandırıb.

ulu Ə ƏR İ, 

İslamabad

Kənddə yubiley aksiyası
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İran rejimi inqilabi  
şəraitdə seçim qarşısında

Ölkədə davam edən ciddi inqilabi durumda hakim molla rejimi başlıca olaraq 
nədən qorxur? Bu sualı verdiyimiz məmurlar, siyasətçilər, ilk növbədə, iqtisadi 
böhran amilini önə çəkirlər. Ölkəni davamlı tətillərin bürüdüyü bir vəziyyətdə 
onlar “etirazlar” kəlməsini də tez-tez dilə gətirirlər. 

Göründüyü kimi, artıq İranda məmur-
lar və siyası dairələr də dərin iqtisadi və 
siyasi böhranın olmasını etiraf etməyə 
başlayıblar. Təbii ki, bunun səbəbi son 
8 ayda ölkədə davam edən kütləvi eti-
razlardır. Çarə axtarışında olan rəsmilər 
2 cəbhəyə bölünüblər: keçmişdəki kimi 
dar ağaclarını çoxaltmağı təklif edənlər 
və islahatların vacibliyini vurğulayanlar. 
İkincilərin sayı o qədər də çox deyil.

Əvvəlki seçkilərdə İran prezedent-
liyinə namizədlərdən biri olmuş doktor 
Həddad Adil kimi adamlar qütbləşmənin 
qarşısını almağı tövsiyə edirlər. Qalibaf 
kimi parlament təmsilçiləri iqtisadiyyatı 
inkişaf etdirmək üçün yollar axtarırlar. La-
kin hər iki qanad bu mövqeyi ilə keçmiş-
dəki kimi xalqı aldadır. Yəni rejimin 43 il-
lik mövcudluğu ərzində müxtəlifçi sayılan 
islahatçılar və başqaları irəli sürdükləri 
təkliflərə əməl etməyiblər. 

Belələri xalqın həyatını yaxşılaşdır-
maq əvəzinə, ölkəni şah rejimindən də 
bərbad bir vəziyyətə gətirib çıxarıblar. 
İnqilabdan sonra hakimiyətə gəlmiş döv-
lət rəhbərlərindən heç biri real plan orta-
ya qoymayıb. Nəticədə, iqtisadi vəziyyət 
gündən-günə pisləşməkdədir. Ötən illərlə 
müqayisədə milli valyutanın dəyəri xeyli 
aşağı düşüb. İnqilab vaxtı bir dolların qiy-
məti  tümən idisə, indi 55 min tüməndir. 

İran iqtisadiyyatı Qacarlar dövründən 
bugünkü rejimədək enişli yol keçib. Ha-
zırkı durumu Qacarlar dövrü ilə müqa-
yisə edəndə onun necə gerilədiyini aydın 
görmək olar. 1925-ci ilə qədər İran iqtisa-
diyyatı təbii yüksəlişlə irəli gedirdi. Ölkə 
feodalizmdən sərmayədar dövrünə qə-
dəm qoymuşdu. Bu dövrdə istehsalat və 
banklar öz təbii axarında irəliləyirdi. Bu 
inkişafın nəticəsində Məşrutə inqilabı qa-
nun və ədalətin gücü ilə dövlətin, səltənə-
tin qüdrətini azaldaraq xalqın hüququnu 
yüksəltmişdi. 

Məşrutə qanunu, demək olar ki, Orta 
Şərqdə, xüsusən, az sonra İran adlan-
dırılan ölkədə – Qacar imperiyasında 
normal qayda-qanun yaratmışdı. Lakin 
1925-ci ildə çevriliş vasitəsilə hakimiy-
yətə gətirilmiş, fars şovinizminə, panfar-
sizmə, irqçiliyə yoluxmuş Pəhləvi tayfası 
təbii inkişaf prosesini dayandırdı. Bundan 
sonra Məşrutə dövründə cəmiyyətdə ya-
radılmış ictimailəşmə və sosial həyatdan 
heç nə qalmadı. Ədalət, azadlıq, parti-
yaların formalaşması, məclisin rolu, se-
çib-seçilmə, insanlar arasında bərabər-

lik, qanunun aliliyi kimi yaxşı nə var idisə, 
sona çatdı. 

Bütün məsələləri diktatorluqla həll 
etməyə başladılar. Bu müddət 57 il da-
vam etdi. 1979-cu isə ildə İslam inqilabı 
baş verdi. Molla rejimi xalqa nefti, qazı 
milliləşdirmək kimi vədlər verdi. Lakin 

bu vədlərə əməl olunmadı. Mollalar iq-
tisadiyyatı özlərinin dar və mühafizəkar 
düşüncələri əsasında idarə etməyə baş-
ladılar. Bununla da ölkəni daha da geri 
saldılar.

İqtisadi durumun pisləşməsinə, bir 
tərəfdən, sanksiyalar təsir göstərdi, digər 
tərəfdən, molla rejiminin siyasi iddiaları 
geriliyə səbəb oldu.

Rejimin İslam inqilabını başqa 
ölkələrə və dünyaya yaymaqla bağlı iddi-
aları məmləkəti sanksiyalara məruz qoy-
du. Şah zamanında qurulan zavodların 
vəsaitləri xaricdən gəlirdi. Qərblə müna-
sibətlər pisləşdiyi üçün sərmayələr gön-
dərilmədi. Metallurgiya və maşınqayırma 
sənayesi zavodları bir-birinin ardınca 
sıradan çıxdı. Eyni zamanda, savadsız 
idarəetmə kənd təsərrüfatına böyük zi-
yan vurdu, İranda ekosistemi dəyişdirdi. 
Çaylar, göllər quruduldu,ekoloji böhran 
yarandı. Əsasən, farslar yaşayan yerlərə 
diqqət yetirildi. Azərbaycanı, Kürdüstanı, 
İran Ərəbistanı və Türkmənistanı, Bəlu-
cistanı tamamilə inkişafdan geri qoydu-
lar.

Gəlin, İranın 35 il öncəki bugünkü gə-
lirlərini müqayisə edək. 35 il bundan əv-
vəl ölkənin 7 milyard dollar xalis gəliri var 
idi. Bunun 3 milyardı müharibəyə gedirdi. 
4 milyardı da ərzaq, talon xərclərinə sərf 
olunurdu. Ancaq bu gün İranın 80 milyard 
dollar gəliri olsa da, ölkənin gələcəyi qa-
ranlıq uçurum vəziyyətindədir. Əhmədi-
nejad hakimiyyətə gələn zaman bankla-
rın borcu 12 trilyon tümən idi. 8 il sonra 
isə 2 0 trilyon tümənə çatdı. 

Bu pul hara getdi? Bu vəsaiti Əhmə-
dinejad öz ətrafındakılara və fars mühi-
tinə xərclədi, məmləkəti iflasa uğratdı. 
Nəticədə, əmələ gəlmiş böhrandan çıx-
maq üçün xalqa mənsub olan 7  ton 
qızılı əridib banklara verdilər. Banklar 
da bunları baha qiymətə satmaqla pul 
qazandılar. Beləcə, valyutanın və qızılın 
qiymətinin qalxması ilə yanaşı, ərzaq da, 

digər məhsullar da bahalaşdı.
Son aylarda isə kütləvi siyasi aksi-

yalar İranda iqtisadi böhranın dərinləş-
məsinə böyük təsir göstərib. Yəni, bu 
müddət ərzində neft, qaz və neft-kimya 
sənayesində çalışan işçilər iş yerlərini 
itiriblər. Bir çox sosial təbəqələr, o cüm-
lədən, müəllimlər, tələbələr, fəhlələr, 
kəndlilər, məktəb şagirdləri tətil edərək 
mübarizəyə qatılıblar. Bir sözlə, kənd 
təssərrüfatı, idxal-ixrac məsələləri ağır 
durumdadır. Bu isə bütün məmləkətdə 
iqtisadiyatın büdrəməsinə gətirib çatdı-

racaq. Vəziyyətin iqtisadi nəticələri daha 
ağır olacaq. 

Yəni İranda bugünkündən daha yük-
sək qıtlıq ola bilər. Ərzaq istehsalı yox-
dursa, ölkəyə mallar daxil olmursa, qiy-
mətlərin qalxması qaçılmazdır. Belə bir 
halda dövlət işçilərin, müəllimlərin, fəh-
lələrin pulunu vermək üçün boş-boşuna 
pul çap edəcək. İxrac-idxal olmayan yer-
də pul artıqlığı yüksək inflyasiyaya gətirib 
çıxaracaq. Pulun dəyəri endikcə, malla-
rın qiymətləri qalxacaq.

Vəziyyəti təsvir etdiyimiz kimi, infl-
yasiyanın qarşısının alınması yolların-
dan da danışmalıyıq. Bu bəlanın qar-
şısını edam, zindan, küçələrdə qətllər 
törətməklə kəsmək olmayacaq. İqtisadi 
tədbirlər həyata keçirilməlidir. Etirazla-
rın daha da güclənməsi vətəndaş mü-
haribəsinə gətirib çıxara bilər. Rejimin 
yaxın çevrəsi də bundan qorxur. Bəziləri 
asıb-kəsməklə iqtisadi böhranın dərin-
ləşməsinin qarşısını ala biləcəklərini dü-
şünür. Bəziləri isə istehsalın artmasının 
tərəfdarı kimi çıxış edirlər. 

Keçən il İran parlamentinin spikeri 
Məhəmməd Bağır Qalibaf 7–8 bəndlik bir 
plan hazırlamışdı. Amma indiyədək bun-
ların heç biri həyata keçirilməyib. İranda 
qanun əvəzinə, fitvalar işləyir. Bu isə in-
sanları mövhumata sürükləyir. Cəmiyyəti 
səbirli olmağa səsləyib vədlər verirlər. 
Ancaq real təkliflər yoxdur. Molla liderlər 
milləti cəhənnəmlə qorxudub dini də göz-
dən salırlar.

İranda yaşayan xalqlar bütün bu bə-
lalardan canlarını qurtarmaq üçün baş-
larına çarə qılmalıdırlar. İnsanlar müqəd-
dəratlarını əllərinə alıb, özlərini idarə 
etməyə çalışmalıdırlar.

A lla Ə i   
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İsveç

“Böyük Ermənistan” xülyasının tarixi üzqaralığı
“Böyük Ermənistan” xülyası ilə yaşayan, uydurduqları bu mifə inanaraq, 

onun gerçəkləşməsi naminə hər cür vasitəyə əl atmaqdan çəkinməyən erməni 
şovinistləri öz havadarlarının da böyük qayğı və dəstəyi ilə xalqımıza qarşı 
daim terror, kütləvi qırğın, deportasiya və etnik təmizləmə kimi çirkin siyasət 
həyata keçirmişlər.

31 Mart Soyqırımı məhz bu çirkin si-
yasətin davamı, xalqımıza qarşı törədilən 
növbəti qəddarlığın göstəricisidir. Bəşər 
tarixinin ən qanlı səhifələrindən biri olan 
mart soyqırımı təkcə Bakıda deyil, Şa-
maxıda, Qubada, Xaçmazda, Lənkəran-
da, Qarabağda, Naxçıvanda və digər 
bölgələrimizdə də amansızlıqla törədil-
mişdir. Qoca, qadın, uşaq demədən on 
minlərlə günahsız soydaşımızın kütləvi 
qətli xalqımızın qan yaddaşında silinməz 
izlər buraxmışdır. Bu qırğınlar tarixə “Bö-
yük Ermənistan” xülyasının üzqaralığı 
kimi yazılmışdır.

Tarixi faktlara əsasən, 1918-ci ilin 
mart–aprel aylarında Stepan Şaumyanın 
rəhbərlik etdiyi Bakı Sovetinin mandatı 
altında fəaliyyət göstərən erməni daş-
nak-rus bolşevik silahlı dəstələri tərəfin-
dən Azərbaycan xalqını xüsusi qəddar-
lığı ilə seçilən kütləvi qırğınlara məruz 
qoymuşdur.

Silahlı quldur dəstələri öncədən 
planlaşdırılmış şəkildə ilk addım olaraq 
azərbaycanlılara məxsus mülklərə, ma-
ğazalara hücumlar təşkil edir, soyğunçu-
luqla məşğul olur, əhalinin heysiyyatına 
toxunacaq, onlarda haqlı narazılıq və 
qəzəb doğuracaq bir sıra çirkin əməllər 
törədirdilər. Əsas məqsəd isə talançılıq 
və soyğunçuluq edən quldur dəstələrinin 
cəzasızlığını görən yerli əhalini etirazla-
ra, özünümüdafiəyə məcbur etmək və 
beləliklə, yaxın gələcəkdə baş verəcək 
qətliamlara “Vətəndaş müharibəsi” siyasi 
donu geyindirmək idi. 

Martın 31-də səhərə yaxın bütün er-
məni hərbi dəstələrinin başçıları qətliam-
dan öncə yaratdıqları daşnak-bolşevik 

hərbi-siyasi orqanı olan İnqilabi Müda-
fiə Komitəsinin qərargahına yığılaraq, 
təlimatlandırıldıqdan sonra müsəlman 
məhəllələrinə göndərilirdilər. Beləliklə, 
plana uyğun olaraq, yüksək hazırlıqlı si-
lahlı erməni yaraqlıları məhəllələrə qə-
fil basqınlar etməklə insanların evlərinə 
soxulur, sakinləri xəncər və süngü ilə doğ-
rayır, evləri talan edərək yandırır, uşaqları 
yandırdıqları evlərin içinə atır, südəmər 
çağaları isə süngülərə keçirirdilər. 

Rəsmi mənbələrə əsasən, 1918-
ci ilin 30 mart – 3 aprel tarixləri ərzində 
 davam edən qırğınlar zamanı on minlərlə 
soydaşımız məhz etnik və dini mənsubiy-
yətinə görə qətlə yetirilmişdi. Dənizdən 
və qurudan atılan top atəşləri nəticəsində 
xalqımızın milli-mədəni irsinə məxsus ta-
rixi abidələr, dini inanc yerləri dağıdılmış 
və ya ciddi ziyan görmüşdü. İctimai və 
şəxsi binalar talan edilmiş, od vurularaq 
yandırılmışdı.

O zaman yaradılan Fövqəladə İstin-
taq Komissiyasının sənədlərinə əsasən, 
hadisə şahidlərinin ifadələrinə görə, üç 
gün davam edən kütləvi qırğın nəticəsin-
də təkcə Bakı şəhərində erməni silahlı-
ları tərəfindən, təxmini hesablamalara 
görə, 15 min dinc sakin vəhşicəsinə qətlə 
yetirilmişdi. Tarixi statistik göstəricilərə 
əsasən, Birinci Dünya müharibəsindən 
əvvəl Bakı əhalisinin ümumi sayının 200 
min nəfər olduğunu nəzərə alsaq, Mart 
soyqırımı zamanı yerli sakinlərin onda 
birinin qətlə yetirildiyi aydın olir. 

Bakı qırğınından sonra erməni qul-
durları bu çirkin əməllərini bölgələrdə 
də həyata keçirməyə başladılar. 2 min 
nəfərdən ibarət ya şı silahlandırılmış 

erməni quldur ordusu Şama ıda sovet 
hakimiyyəti qurmaq adı altında, 58 kənd-
də 1 53-ü qadın və 9 5-i uşaq olmaqla, 
ümumilikdə 7 mindən çox dinc sakini qət-
lə yetirmiş, Şamaxı şəhərini isə yandıra-
raq yerlə-yeksan etmişdi.

1918-ci il may ayının 1-də isə Qubada 
sovet hakimiyyətinin qurulması adı al-tın-
da daşnak Hamazaspın komandanlığı 
ilə 3 min nəfərlik erməni quldur ordusu 3 
istiqamətdən şəhərə hücuma keçmişdi. 
Toplardan, pulemyotlardan və tüfənglər-
dən atəş açaraq Quba əhalisini, o cüm-
lədən, burada əsrlərdir yanaşı, mehriban 
yaşayan etnik qrupların nümayəndələrini 
də vəhşicəsinə qətlə yetirmişdilər. Ermə-
ni-daşnak, rus-bolşevik quldurları tərə-
findən Quba qəzasında 1 7 kənd talan 
edilərək yandırılmış, 1  min nəfərə yaxın 
sakin isə xüsusi qəddarlıqla, kütləvi şəkil-
də qətlə yetirilmişdir.

Həmçinin erməni daşnak-rus bolşe-
vik silahlı dəstələri tərəfindən Cavanşir 
qəzasının 28 kəndi, Cəbrayıl qəzasının 

17 kəndi əhalisi ilə birgə tamamilə məhv 
edilərək, yer üzündən silinmişdir. Gümrü 
yaxınlığında əsasən qadınlardan, uşaq-
lardan və qocalardan ibarət 3 min nəfər-
lik azərbaycanlı köçü pusquya salınaraq 
son nəfərədək qətlə yetirilmişdi. Erməni 
silahlı dəstələri Naxçıvan qəzasında bir 
neçə kəndi, Zəngəzur qəzasında isə 115 
kəndi yandıraraq, 3 min 257 kişi, 2 min 
27  qadın və 2 min 19  uşaq olmaqla 
əliyalın, günahsız dinc əhalini qətlə ye-
tirmişdi-lər. Ümumilikdə isə Zəngəzur qə-
zası üzrə 10 min 8 azərbaycanlı öldü-
rülmüş və ya ömürlük şikəst edilmiş, 50 
mindən çox azərbaycanlı isə öz ata-baba 
yurd-yuvalarından didərgin salınmışdı.

Erməni daşnak-rus və bolşevik silah-
lı dəstələri daha sonra Qarabağa yürüş 
etmiş, Qarabağın dağlıq hissəsində yer-
ləşən 150 kəndi yağmalayaraq dağıtmış, 
əliyalın, dinc sakinlərini qətlə yetirmiş-
dilər.

Təəssüflər olsun ki, sovet haki-
miyyəti dövründə də xalqımıza qarşı  

etnik təmizləmə siyasəti davam etdiril-
mişdir. Belə ki, 1947–1953-cü illərdə yüz 
minlərlə  soyadışımız öz tarixi yurd-yuva-
larından – Qərbi Azərbaycandan zorla 
didərgin salınmışlar. Tarixi torparlarımız-
dan olan Zəngəzur mahalı isə 1923-cü 
ildə Azərbaycandan qopardılaraq, Ermə-
nistana birləşdirilmişdir.

Beynəlxalq hüquqa görə, soyqırım 
sülh və insanlıq əleyhinə yönələn əməl-
dir və ən ağır cinayət hesab olunur. Bu 
barədə Birləşmiş Millətər Təşkilatının 
Baş Məclisinin 1948-ci il dekabrın 9-da 
2 0 III  saylı qətnaməsi qəbul edilmiş 
və 1951-ci il yanvarın 12-dən qüvvəyə 
minmiş “Soyqırım cinayətinin qarşısının 
alınması və cəzalandırılması” Konvensi-
yasında soyqırım cinayətinin hüquqi əsa-
sı təsbit olunmuşdur. Bu mənada, məlum 
Konvensiyada təsbit edilmiş soyqırım 
ci-nayətini əks etdirən bütün əməllər istər 
31 mart 1918-ci il tarixdə törədilmiş mart 
soyqırımı, istərsə də 1992-ci il 2  fevral-
da törədilmiş Xocalı soyqırımı zamanı er-
mənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı 
tətbiq olunmuşdur.

Mart soyqırımına ən layiqli qiyməti 
isə xalqımızın ümummilli lideri Heydər 
Əliyev vermişdir. Ulu öndərin imzaladığı 
2  mart 1998-ci il tarixli fərmanla 31 Mart 
Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü kimi 
qeyd edilməyə başlanmışdır. Beləliklə, 
o gündən başlayaraq xalqımızın ermə-
ni cəlladları tərəfindən soyqırıma məruz 
qalması təkzibolunmaz faktlarla bütün 
dünyaya bəyan edilməyə başlanıldı. Bu 
gün biz azərbaycanlılar öz haqlı mövqe-
yini qoruyan, tarixi həqiqətləri dünyaya 
bəyan edən, düşmən üzərində siyasi, 
iqtisadi və hərbi cəhətdən üstünlük qa-
zanan, müstəqil və azad ölkənin vətən-
daşlarıyıq.

C q  MƏMMƏ O , 
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Tariximizin qanlı soyqırımı dərsləri
31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü münasibətilə ölkəmizdə keçirilmiş 

çoxsaylı tədbirlər barədə redaksiyamıza daxil olmuş materialların bir neçəsini 
təqdim edirik.

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat 
niversitetinin tələbələri uba oyqı-

rımı Memorial ompleksini ziyarət 
ediblər  Onlar kompleksi əzərək 
soyqırımı haqqında stendlərlə tanış 
olublar  

Ziyarət zamanı AzMİU tələbələrinə 
Quba, Cavad, Göyçay, Şamaxı və Bakı 
qəzalarında ermənilərin törətdikləri vəh-
şiliklər barədə ətraflı məlumat verilib. 
Bildirilib ki, kompleksdə XX əsrin əv-
vəllərində Quba şəhərinin müxtəlif əra-
zilərinin görüntüləri, o zaman burada 
aparılan tikinti-quruculuq işləri, əhalinin 
həyat tərzi haqqında fotolar var. Burada 
quraşdırılmış sensor ekranlı monitordakı 
xüsusi xəritədə ermənilərin ötən əsrdə 
xalqımıza qarşı respublikamızın müxtəlif 
bölgələrində həyata keçirdikləri soyqırı-
mı aktları barədə bir neçə dildə məlumat 
əldə etmək mümkündür.

* * *
AM A-nın Məhəmməd üzuli adı-

na Əlyazmalar İnstitutunda 1 1 -ci 
ilin Mart soyqırımı ar iv materialların-
da  mövzusunda elmi sessiya keçiri-
lib

Məclisi açan Əlyazmalar İnstitutunun 
baş direktoru akademik Teymur Kərimli 
Azərbaycan xalqının son iki əsrdə ermə-
ni terrorizminə, abidələrimizin, kitabxa-
nalarımızın erməni vandalizminə məruz 
qaldığını, bildirib, “erməni xəstəliyi” və 
riyakarlığından bəhs edib. 

Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsinin mü-
diri dosent Nailə Səmədova, elmi katib 
dosent Əzizağa Nəcəfzadə, doktorant 
Vüqar Hacıyev məruzə ilə çıxış ediblər.  
Sonda Əlyazmalar İnstitutunun Kitabxa-
na və biblioqrafiyaşünaslıq şöbəsinin 
“Ermənilərin xalqımıza qarşı törətdiyi 
soyqırımları mənbələrdə” mövzusunda 
hazırladığı kitab sərgisinə baxış keçirilib.

AM A-nın olklor İnstitutunda isə 
oyqırımları alq yaddaşında  möv-

zusunda elmi sessiya keçirilib

 İnstitutun baş direktoru akademik 
Muxtar İmanov bildirib ki, bəşər tarixi-
nin ən qanlı cinayətlərindən olan erməni 
soyqırımları nəticəsində minlərlə soyda-
şımız qətlə yetirilib, maddi-mədəniyyət 
abidələrimiz məhv edilib, arxivlər, “Kas-
pi”, “Açıq söz” kimi qəzetlərin redaksiya-
ları, İsmailiyyə  binası yandırılıb. 

Professorlar Almaz Həsənqızı, 
Əfzələddin Əsgərov, dosent Qalib Sayı-
lov, elmi işçi Nizami Adışirinov məruzələ-
rində xalqımıza qarşı aparılan soyqırımı 
dəhşətlərinin Azərbaycan xalqının yad-
daşına əbədi həkk olunduğunu vurğula-
yıblar.

* * *
akı Dövlət niversitetində 1 

Mart  Azərbaycanlıların oyqırımı ü-
nünə həsr olunmuş  əsrin qanlı 
səhifəsi  mövzusunda tədbir keçirilib

Professor və müəllimlərin, tələbələ-
rin iştirak etdikləri tədbirdə çıxış edənlər 
1918-ci ilin mart-aprel aylarında Bakı So-
veti və daşnak erməni silahlı quldurları 
tərəfindən Bakı, Şamaxı, Quba, Xaçmaz, 
Lənkəran, Hacıqabul, Salyan, Zəngəzur, 
Qarabağ və digər şəhər və bölgələrdə 
xalqımıza qarşı törədilmiş soyqırımının 
dəhşətlərindən danışıblar. Bildirilib ki, 
azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilmiş 
həmin soyqırımı nəticəsində 50 minədək 
günahsız insan öldürülüb. Bədnam düş-
mən öz çirkin məqsədlərini həyata ke-
çirmək üçün həm də kəndləri, şəhərləri 
yandırıb, viran qoyub.
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Azərbaycan tranzit ölkə kimi 
mövqeyini yaxșılașdırır

Azərbaycanın ərazisindən keçən beynəlxalq səviyyəli nəqliyyat dəhlizləri 
ölkəmizin geosiyasi əhəmiyyətini getdikcə artırır. İndi Şərqdən Qərbə, Şimaldan 
Cənuba və ya əks istiqamətə daşınan yüklərin sürətlə, həm də tam təhlükəsiz 
şəkildə mənzil başına çatdırılması üçün ölkəmizin ərazisi ən etibarlı marşrut 
hesab olunur. Bunun da nəticəsidir ki, son illər Azərbaycan tranzit ölkə kimi 
mövqeyini getdikcə yaxşılaşdırır. 
Rəsmi statistikaya görə, 2022-ci ildə 

Avropa–Qafqaz–Asiya nəqliyyat dəhli-
zinin Azərbaycan hissəsində daşınmış 
yüklərin həcmi 51 milyon 420,  min 
ton, yük dövriyyəsi isə 12 milyard 48,9 
milyon ton-kilometr təşkil edib. Bu da 
əvvəlki illə müqayisədə müvafiq olaraq 
29,8 faiz və 31,9 faiz artım deməkdir. 
Yeri gəlmişkən, yüklərin 27 milyon 9 ,8 
min tonu və ya 54,4 faizi avtomobil, 1  
milyon 841,2 min tonu və ya 32,7 faizi 
dəmir yolu,  milyon 12,  min tonu və 
ya 12,9 faizi dəniz nəqliyyatı ilə daşınıb. 
Bütövlükdə isə, ötən il ölkəmizin ərazisi 

ilə daşınan tranzit yüklərin həcmində 75 
faizlik artım qeydə alınıb.

Azərbaycan Respublikası  Cənub–
Qərbi Asiyadan və Yaxın Şərqdən Şi-
mal–Cənub nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə 
beynəlxalq yüklərin daşınması üçün də 
son dərəcə əlverişli məkan sayılır. Bu 
da ondan irəli gəlir ki, artıq regionun 
mühüm beynəlxalq nəqliyyat və logisti-
ka mərkəzinə çevrilən ölkəmiz son illər 
nəqliyyat infrastrukturunun bütün zəruri 
seqmentlərini qurmağa nail olub. Ötən 
müddətdə Azərbaycanın dünya stan-
dartlarına cavab verən magistral avto-
mobil və dəmir yolları, yol ötürücüləri 
və körpüləri beynəlxalq yük və sərnişin 
daşımaları üçün əlverişli vəziyyətə gəti-
rilib. Elə bunun nəticəsidir ki, ölkəmizin 
ərazisindən keçən bütün nəqliyyat qov-
şqaqları kimi Şimal-Cənub dəhlizi üzrə 
də yük axını ikiqat artıb. 

Yeri gəlmişkən, bu ilin yanvar ayının 
10-da Prezident İlham Əliyev yerli tele-
veziya kanallarına müsahibəsi zamanı 
ölkəmizin nəqliyyat sahəsində icra etdi-
yi layihələrdən bəhs edərkən Azərbay-
can ərazisində həm Orta Dəhlizlə, həm 
də Şimal–Cənub dəhlizi ilə bağlı bütün 
əsas işlərin yekunlaşdığını bildirərək 
deyib: “Biz hesab edirik ki, təkcə Şi-
mal–Cənub nəqliyyat dəhlizi ilə Azər-
baycan ərazisindən mərhələli qaydada 
15 milyon tondan 30 milyon tona qədər 
yük daşına bilər. Yəni, bu, çox böyük 
rəqəmdir. Hazırda Azərbaycanın bütün 
tranzit imkanları bunun kiçik bir faizi-
ni təşkil edir. Ona görə Şimal–Cənub 
nəqliyyat dəhlizi Orta Dəhlizlə rəqabət 
 apara biləcək layihədir”.

Rusiya mediasında yayılan xəbərə 
görə, 2023-cü ilin yanvar–fevral ayla-
rında Hindistan, İran və Azərbaycandan 
yük daşımalarının həcmində əvvəlki ilin 
eyni dövrü ilə müqayisədə 0 faizlik ar-
tım qeydə alınıb. Hindistandan və Azər-
baycandan yük axını 27 faiz, Hindistan, 
İran və Azərbaycandan “RusIranEkspo” 
ilə daşımalar ikiqat, “Prime Shipping 
Agency” BƏƏ  ilə daşımalar isə 20 faiz 
artıb.

Xatırladaq ki, beynəlxalq Şima–Cə-
nub nəqliyyat dəhlizinin təməli 2000-ci 

il sentyabr ayının 12-də Rusiya, İran 
və Hindistan arasında imzalanmış hö-
kumətlərarası Saziş əsasında qoyulub. 
Azərbaycan bu Sazişə 2005-ci ildə qo-
şulub. Ümumilikdə isə sözügedən sa-
zişi 13 ölkə ratifikasiya edib. Dəhlizin 
yaradılmasında məqsəd Hindistandan 
Rusiyaya, eləcə də Şimali və Qərbi Av-
ropaya gedən yüklərin çatdırılma müd-
dətini azaltmaqdan ibarətdir. Şimal–
Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi 7,2 
min kilometr uzunluğunda multimodal 
marşrutdur. Adıçəkilən dəhliz Avropanı, 
Fars körfəzi və Hind okeanı ölkələrini 
Süveyş kanalı vasitəsilə birləşdirən də-
niz yoluna alternativdir. 2030-cu ilədək 
Şimal-Cənub dəhlizi ilə yük daşıma-
larının həcminin hazırkı illik 17 milyon 
tondan 32 milyonadək, yəni təqribən iki 
dəfəyə yaxın artacağı gözlənilir. 

Yeri gəlmişkən, ötən ay yenidənqur-
madan sonra istifadəyə verilən “Xa-
noba” gömrük postu Şimal–Cənub 
nəqliyyat dəhlizində yük və minik ma-
şınlarının intensiv hərəkətinə təkan 
verəcək. Bununla da, Hindistan və Pa-
kistandan yüklərin İran və Azərbaycan 
ərazisindən keçərək Rusiyaya maneə-
siz və e ektiv hərəkəti təmin ediləcək. 
Belə ki, məntəqənin istismara verilməsi 
ilə sərhəddən sutka ərzində 300-dək 
yük və 1000-dək  minik avtomobili keçə 
biləcək. Bu da Azərbaycanla Rusiya 
arasında əmtəə dövriyyəsini artırmağa 
imkan yaradacaq. 

Mirba ır A ZADƏ,  
alq qəzeti

Su təsərrüfatında optimal 
idarəçilik təmin edilir

Prezident İlham Əliyevin 
su ehtiyatları, su təsərrüfatı və 
meliorasiya sahələrində idarəetməni 
təkmilləşdirmək, su ehtiyatlarından 
səmərəli istifadə etmək, torpaqların 
meliorasiyası və irriqasiyası 
işlərinin təşkilini yaxşılaşdırmaq 
məqsədi daşıyan 30 mart   
2023-cü il tarixli fərmanı ilə Fövqəladə 
Hallar Nazirliyinin Su Ehtiyatları 
Dövlət Agentliyinin əsasında 
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları 
Agentliyi yaradılıb. Həmin fərmanla 
“Azərsu”, həmçinin Meliorasiya və Su 
Təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyətləri 
əmlakları ilə birlikdə yeni təsis olunan 
qurumun tabeliyinə verilib.  

Fərmanla adıçəkilən agentlik ölkədə 
su və su təsərrüfatı obyektlərinin, hidro-
texniki qurğuların, su təchizatı sistemlə-
rinin monitorinqini aparan, bu sahələrdə 
vahid dövlət siyasətini, eyni zamanda, 
tənzimlənməni həyata keçirən mərkəzi 
icra hakimiyyəti orqanı kimi müəyyənləş-
dirilib.   

Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi suyun 
mənbədən götürülməsi, emalı, nəqli və 
təchizatı sahəsində fəaliyyətin təşkilini tə-
min edəcək, dövlət mülkiyyətindəki meli-
orasiya–irriqasiya sistemlərinin, içməli su 
təchizatı, yağış, habelə tullantı sularının 
emalı və axıdılması qurğularının istis-
marını, eləcə də bu sahələrdə müəyyən 
xidmətlər göstərilməsini təşkil edən ob-
yektlərin texniki vəziyyətinə müntəzəm 
nəzarəti reallaşdıracaq. 

Mütəxəssislərin fikrincə, yuxarıda ad-
ları çəkilən su təsərrüfatı ilə məşğul olan 
qurumların birləşdirilməsi bir mərkəzdən 
idarəolunmanın  səmərəliliyinin artırılma-
sı istiqamətində atılan mühüm addımdır. 
Digər tərəfdən, bu, suya olan tələbatın 
tam ödənilməsinə ciddi ehtiyac duyuldu-
ğu indiki vaxtda böyük əhəmiyyətə malik 
qərardır. 

Burada önəmli bir məqamı da xatırlat-
maq istərdik. Sirr deyil ki, istər “Azərsu”, 
istərsə də Meliorasiya və Su Təsərrüfatı 
açıq səhmdar cəmiyyətlərində indiyədək 
təkrarlanan çox sayda inzibati fəaliyyət 
sahələri olub ki, yeni agentliyin qurulması 
ilə həmin istiqamətlərin birgə işi reallaşa-
caq, kadrlardan düzgün və səmərəli isti-
fadə üçün əlverişli şərait yaranacaq. Bu-
nunla da dövlət vəsaitlərinə ciddi qənaət 
ediləcək. 

Ölkənin su təsərrüfatı və meliorasiya 
sahələrində yeni idarəetməyə keçilməsi 
yuxarıda vurğulandığı kimi, su ehtiyatla-
rından səmərəli istifadəni gerçəkləşdir-
mək, torpaqların meliorasiya və irriqasiya 
vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi da-
şıyır. Çünki Azərbaycanın su potensialı 
əvvəllər olduğu kimi, bu gün də ciddi na-
rahatlıq yaradır, suya ciddi şəkildə qənaət 

edilməsi zərurəti doğurur. 
Yeri gəlmişkən, hesablamalara 

əsasən, respublikamızın su ehtiyatları 
Cənubi Qafqazın digər ölkələri ilə müqa-
yisədə məhduddur və bütöv regiondakı 
su ehtiyatının yalnız 15 faizini əhatə edir. 
Qafqazda cəmi 310 milyard kubmetr su 
ehtiyatı var ki, bunun da Azərbaycan üzrə 
adambaşına düşən payı qonşu dövlətlərlə 
müqayisədə ən aşağı səviyyədədir. Bu, 
ilk növbədə, ölkəmizdəki su mənbələrinin 
fərqli yerləşmə coğrafiyası ilə əlaqədardır. 

Azərbaycanın qiymətləndirilən su ehti-
yatı 30,9 milyard kubmetrdir. Bunun 33 fa-
izi yerli daxili sulardır,  faizi isə transsər-
həd çayların hesabına formalaşır. Əsas 
su mənbələri olan Araz və Kür çaylarının 
qonşu dövlətlər tərəfindən çirkləndirilməsi 
də vəziyyəti ağırlaşdırır. Son illərdə ya-
ğıntıların azalması, orta illik temperaturun 
yüksəlməsi də su ehtiyatlarının azalması-

na, quraqlığa səbəb olur və bütün bunlar 
ölkədə əhalinin içməli su təchizatına, eyni 
zamanda, aqrar sektorun suvarma suyu 
ilə təminatına mənfi təsir göstərir. 

Ölkənin su təsərrüfatı və meliorasiya 
sahələrində mövcud çatışmazlıq dövlət 
başçımızı daim narahat edib. Məsələn, 
martın 13-də Berlində Prezident İlham 
Əliyev Almaniyanın aparıcı şirkətlərinin 
rəhbərləri ilə görüşündə bu vəziyyətə 
toxunaraq deyib: “Bu yaxınlara qədər biz-
də bu sahədə çox xaotik vəziyyət var idi. 
Xüsusilə də bizim su anbarlarımızda say-
ğacların olmaması və fermerlər arasında 
su bölgüsünün ədalətsiz olması. Bu sahə-
də keyfiyyətsiz idarəçilik və pozuntular var 
idi. İndi isə biz bu işlə məşğul olan xüsusi 
hökumət komissiyası yaratmışıq. Anbar-
ların monitorinqi gündəlik həyata keçirilir. 
Bu, ilk məsələ idi. İndi isə biz sudan istifa-
dədə müasir texnologiya tətbiq etməliyik, 
çünki dediyim kimi, bizdə quraqlıq müşa-
hidə olunur. Son 5-  ildir ki, bizdə quraqlıq 
müşahidə edilir. Əvvəllər belə olmayıb, bir 

il vəziyyət yaxşı olurdu, növbəti il isə yox. 
İndi isə proses dayanmadan davam edir 
və çaylarımızda suyun səviyyəsi dayan-
madan azalır”.

Dövlətimizin başçısı söhbətində, eyni 
zamanda ərzaq təhlükəsizliyində suyun 
mühüm rol oynaması, müasir sistemlə-
rin yaradılması ilə suya qənaət edilmə-
si     barədə də fikirlərini diqqətə çatdırıb. 
Prezident İlham Əliyev, həmçinin ölkədə 
su ehtiyatlarının idarə olunması ilə bağlı 
strategiya hazırlanacağının əhəmiyyətini 
də diqqətə çatdırıb. 

Dövlətimizin başçısının müvafiq fər-
manı ilə Su Ehtiyatları Agentliyinin yara-
dılması da məhz həmin strategiyanın real-
laşdırılması istiqamətində həyata keçirilən 
önəmli layihələrdən biridir. 

Vaqif A RAMOV, alq qəzeti

“Azərkosmos”un xidmətlərindən 
39 ölkə yararlanıb

Cari ilin yanvar–fevral aylarında Azərbaycan 
Respublikasının Kosmik Agentliyi (“Azərkosmos”) dünyanın 
39 ölkəsinə 3,6 milyon ABŞ dolları dəyərində xidmət (peyk 
telekommunikasiya xidmətləri və optik peyk xidmətləri) 
ixrac edib.

Bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkə-
zinin təqdim etdiyi “İxrac icmalı”nın mart sayında məlumat verilir. 
Məlumatda bildirilir ki, “Azərkosmos”un xidmət ixracından əldə etdiyi 
gəlir ümumi gəlirlərinin 80 faizinə bərabər olub.

2023-cü ilin fevral ayında isə “Azərkosmos” dünyanın 39 ölkə-
sinə 1,8 milyon ABŞ dolları dəyərində xidmət ixrac edib. Bu ilin iki 
ayı ərzində peyk telekommunikasiya və optik peyk xidmətlərinin ix-
racının ilk beşliyində isə 813,3 min ABŞ dolları ilə Birləşmiş Kral-
lıq, 98,3 min ABŞ dolları ilə Lüksemburq, 534,1 min ABŞ dolları ilə 
Fransa, 294,8 min ABŞ dolları ilə BƏƏ və 1 9,4 min ABŞ dolları ilə 
Almaniya qərarlaşıb.

alq qəzeti

yyub ƏRİM İ,    
 iqtisadçı-ekspert:

– Prezident İlham Əliyev su ehti-
yatları, su təsərrüfatı və meliorasiya 
sahələrində idarəetməni təkmilləşdir-
mək, su ehtiyatlarından səmərəli isti-
fadə etmək, torpaqların meliorasiya və 
irriqasiyasının təşkilini yaxşılaşdırmaq 
məqsədi ilə imzaladığı müvafiq fərman 
günümüzün aktual tələbi ilə bağlıdır. 
Belə ki, artıq uzun müddətdir ki, həm 
dünyada, həm də ölkəmizdə su eh-
tiyatlarının, xüsusilə də içməli suyun 
çatışmazlığı ilə bağlı, necə deyərlər, 
həyəcan təbili çalınır. Bu baxımdan 
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Su Eh-
tiyatları Dövlət Agentliyinin əsasında 
Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi yaradıl-
ması,  “Azərsu”, həmçinin Meliorasiya 
və Su Təsərrüfatı açıq səhmdar cə-
miyyətlərinin əmlakları ilə birlikdə yeni 
təsis olunan agentliyin tabeliyinə veril-
məsi çox müsbət bir addımdır. 

Düşünürəm ki, dövlətimizin başçısı 
belə bir fərman imzalamaqla respubli-
kamızın su təsərrüfatı və meliorasiya 
sistemlərində yeni idarəetmə mərhələ-
si başlanır, bu sahədə menecment fəa-
liyyətinin səmərəliliyinin əsası qoyulur, 
torpaqların şoranlaşmasının qarşısının 
alınmasına münbit zəmin yaranır. Yeni 
agentliyin yaradılması ilə, eyni zaman-
da, yuxarıda adlarını çəkdiyim hər üç 
strateji təşkilatın vahid mərkəzdən 
idarəsi optimallaşdırılır, tabe müəs-
sisələrdə şə af idarəetmə imkanları 
şərtləndirilir.

Onu da qeyd edim ki, uzun illərdir 
həmin səhmdar cəmiyyətlər dövlət do-
tasiyası ilə fəaliyyət göstəriblər. Ölkə 
rəhbərinin son dövrlər qarşıya qoyduğu 
vəzifələrdən biri isə o qurumların büd-
cədən asılılığını azaltmaq, özünümaliy-
yələşdirmə prinsipi ilə fəaliyyət göstər-

mələrini gerçəkləşdirmək  olub. 
Bu baxımdan inanıram ki, yeni təsi-

sat həm respublikamızın su təsərrüfatı-
nın inkişaf etdirilməsinə, müasir texno-
logiyaların tətbiqinin reallaşdırılmasına, 
əlavə investisiyalarln cəlb olunmasına, 
xətlərin yenilənməsinə, xidmətlərin 
keyfiyyətinin artırılmasına, həmçinin 
su ehtiyatlarının daha da artmasına, 
insanlara keyfiyyətli və böyük su həcm-
lərinin çatdırılmasına  həm öz töhfəsini 
verəcək, həm də özünümaliyyələşdir-
mə prinsipi ilə mühüm uğurlar qaza-
nacaq. Eyni zamanda bu sahədə keç-
mişdə yol verilən neqativ halları aradan 
qaldıracaq. Bununla da əhalinin və 
kənd təsərrüfatının su təchizatı ilə zə-
ruri ehtiyacını qarşılayacaq. 

Sonda onu da deyim ki, Prezident 
İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi 
bütün dönəmlərdə idarəetmə fəaliy-
yətində islahatlar sistemli və ardıcıl 
xarakter daşıyıb. Dövlətimizin başçısı 
ölkədə idarəetmənin daha çevik mexa-
nizmlərinin təşkili ilə bağlı məsələni 
daim diqqətdə saxlayıb. Bu məqsədlə 
də respublikada həm yeni nazirliklər 
yaradılıb, ayrı-ayrı nazirliklərin təkrar-
lığı aradan qaldırılıb, birləşmə prosesi 
gedib, həm də bəziləri ləğv edilib. Bir 
sözlə, dövlət başçısı hər zaman çevik 
idarəetmə mexanizminə xüsusi önəm 
verib. 

Ekspert rəyi

əbriz ADİ AROV,   
lm və əhsil azirliyi 

İqtisadiyyat İnstitutunun  
aparıcı elmi işçisi, dosent:

– Avrasiya nəqliyyat marşrutları-
nın əksəriyyəti ilə birləşən Şimal-Cə-
nub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi 
iştirakçı ölkələrin xarici ticarətinin ye-
nidən istiqamətləndirilməsində, elə-
cə də yeni logistikanın formalaşma-
sında mühüm rol oynayır. Təkcə onu 
qeyd etmək kifayətdir  ki, 2022-ci ilin 
əvvəlindən Rusiya mallarının Azər-
baycandan keçən nəqliyyat dəhlizləri 
ilə tranzit daşınması 98 faiz artıb. 

Statistik mənbələrə əsasən, Ru-
siya Federasiyası ilə Hindistan, İran 
və Azərbaycan Respublikası üzrə 
2023-cü ilin  yanvar–fevral aylarında 
idxal və ixrac əməliyyatlarının həcmi 
əvvəlki ilin müvafiq dövrünün səviy-
yəsini 1,  dəfə üstələyib. Hesabat 
dövründə Azərbaycan Respublika-
sının Rusiya ilə ticarət dövriyyəsi 
isə 2022-ci ilin ilk iki ayı müqayisədə 
30,  faiz artaraq 800 milyon 11 min 
ABŞ dolları təşkil edib ki, bunun da 
535 milyon 588 min 980 dollarını 

idxal əməliyyatları təşkil edib. Cari 
ilin yanvar-fevral aylarında İranla 
Azərbaycan arasındakı ticarət döv-
riyyəsi isə 129 milyon 230 min 250 
dollar olub ki, bu da əvvəlki ilin eyni 
dövrünə nisbətən 11,7 faiz artım 
deməkdir. 

Bu ilin ilk iki ayında Azərbaycanla 
Hindistan arasındakı ticarət dövriy-
yəsi 348 milyon 835 min 130 dollar 
təşkil edib. Bunun da 289 milyon 17 
min dolları ixracın payına düşür. İki 
ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin 
həcmi isə 2,5 dəfə artıb. 

Ticarət əlaqələrinin inkişafı göstə-
rir ki, Azərbaycan və Rusiya Avrasiya-
nın mərkəzində və Xəzər regionunda 
əlverişli coğrafi mövqeyindən tam 
istifadə etməklə nəqliyyat-tranzit po-
tensialını ilbəil artırırlar. Bu da Şimal–
Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi 
çərçivəsində ən müasir avtomobil və 
dəmir yolları, eləcə də dəniz infrast-
rukturunun yaradılması ilə bağlıdır. 

Məlumat üçün bildirmək istəyirəm 
ki, Şimal–Cənub beynəlxalq nəqliyyat 
dəhlizi Rusiyanın Sankt-Peterburq 
şəhərini İran və Hindistan limanları 
ilə birləşdirə bilən 7,2 min kilometrlik 
multimodal marşrutdur. Süveyş ka-
nalı vasitəsilə Avropanı, Fars körfəzi 
ölkələrini və Hind okeanını birləş-
dirən dəniz yoluna alternativ yol ol-
maqla Şimal–Cənub nəqliyyat dəhli-
zinin qərb qolu Azərbaycandan, şərq 
qolu Qazaxıstan və Türkmənistan-
dan keçir. Bundan əlavə, Rusiyadan 
Xəzər dənizi vasitəsilə İrana birbaşa 
dəniz daşımaları mümkündür. Bütün 
bunlar Şimal-Cənub beynəlxalq nəq-
liyyat dəhlizinin iqtisadi əhəmiyyətini 
getdikcə artırır. 

Ekspert rəyi

İqtisadiyyata kredit 
qoyuluşları çoxalıb

2023-ci il martın ayının 1-nə Azərbaycan 
iqtisadiyyatına kredit qoyuluşları 19 milyard 
757,4 milyon manat təşkil edib. Azərbaycan 
Mərkəzi Bankından verilən məlumata görə, bu, 
fevral ayının 1-nə olan göstərici ilə müqayisədə 
0,4 faiz çoxdur.

Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə isə ölkə iqti-
sadiyyatına kredit qoyuluşları 15,2 faiz və ya 2 mil-
yard 30,9 milyon manat artıb. Xatırladaq ki, 2022-ci 
ilin martın ayının 1-nə kredit qoyuluşlarının həcmi 17 
milyard 12 ,5 milyon manat təşkil edib.

alq qəzeti
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Laçın doğma sakinlərini 
qəbul etməyə hazırlaşır

lkə Prezidenti  İlham Əliyev martın -də Məsim Məmmədovu 
Prezidentin ərqi Zən əzur iqtisadi rayonuna da il olan açın 
rayonunda üsusi nümayəndəsi təyin olunması ilə əlaqədar qəbul 
edərkən iş al dövründə ermənilər tərəfindən açında qanunsuz 
məskunlaşma siyasəti aparıldı ını, aricdə yaşamış ermənilərin həm 

açın şəhərinə, həm də bir neçə kəndə ətirilərək yerləşdirildiklərini və 
bunun bütün beynəl alq konvensiyalara örə hərbi cinayət sayıldı ını 
vur uladı  Dövlətimizin başçısı rmənistanın bu hərbi cinayətə örə 
hələ də məsuliyyətə cəlb edilməməsini təəssü ə bildirdi   

Yeri gəlmişkən, Vətən müharibəsi 
erməni vəhşiliyini bütün dünyaya nüma-
yiş etdirdi. Belə ki, Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin 30 ilə yaxın müddətdə işğal 
altında saxladığı Qarabağın dağlıq böl-
gəsi və onun ətrafındakı rayonlar şanlı 
Azərbaycan Ordusu tərəfindən yağılar-
dan qarış-qarış təmizləndikcə xalqımıza 
məxsus tarixi və mədəniyyət abidələrinin 
vandalizmə məruz qaldığı, yerlə-yeksan 
edildiyi, bir qisminə isə toxunulmadığı, 
saxtalaşdırılaraq erməniləşdirildiyi aşkar-
landı. Düşmənin ən çox dağıtdığı mədəni 
irs nümunələri sırasında isə İslam dini 
abidələri – məscidlər, türbələr və digər 
inanc yerləri daha çox diqqət çəkdi.

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
Laçın rayonu bu gün yenidən bərpa edilir. 
Yaşayış sahəsinin həm təhlükəsizliyinin 
qorunması, həm də ora keçmiş məcburi 
köçkünlərin tezliklə qaytarılması qarşıda 
duran əsas vəzifələrdən biridir. 

Laçında tikinti-quruculuq, yeni-
dənqurma prosesi uğurla həyata keçiri-
lir. Ölkə rəhbəri hər bir layihənin icrasını 
xüsusi diqqətində saxlayır. Dövlətimizin 
başçısı tərəfindən imzalanan  “Laçın 
şəhəri, 2 nömrəli tam orta məktəb bina-
sının layihələndirilməsi, əsaslı təmiri və 
bərpası ilə bağlı tədbirlər haqqında”, “La-
çın rayonu, Zabux kənd tam orta məktəb 
binasının layihələndirilməsi, əsaslı təmiri 
və bərpası ilə bağlı tədbirlər haqqında”, 
“Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil 
olan Laçın rayonunun işğaldan azad 
olunmuş Zabux və Sus kəndlərinin la-
yihələndirilməsi və tikintisi işləri ilə bağlı 
tədbirlər haqqında” sərəncamlar da  bu-
nun bariz ifadəsidir.   

Prezident İlham Əliyev daha sonra 
deyib: “Müharibə başa çatan kimi Laçın 
rayonunun yenidən qurulması ilə bağlı iş-
lərə start verilmişdir. Amma Laçın şəhəri-
nin yenidən qurulması keçən ilin avqus-
tun 2 -dan bu yana icra edilir. Sizə və 
Azərbaycan ictimaiyyətinə bildirmək istə-
yirəm ki, birinci mərhələdə Laçın şəhərin-
də 500-ə yaxın fərdi ev inşa edilir və ya 
ermənilər tərəfindən dağıdılmış evlər ye-
nidən bərpa olunur. Çoxmərtəbəli səkkiz 
yaşayış binası yenidən qurulur, ya da ki, 
tamamilə əsaslı təmir olunur və 30-dan 
çox ictimai bina inşa edilir. Mənim göstə-
rişimlə bütün bu işləri biz bu ilin sonuna 
qədər başa çatdırmalıyıq, bu, sadəcə, 

birinci mərhələ olacaq. Bu evlərin sayı 
göstərir ki, minlərlə insan artıq bu ilin so-
nuna qədər Laçın şəhərində yaşayacaq 
və laçınlılar bu il öz doğma diyarına qa-
yıdacaqlar.

Eyni zamanda, Laçın şəhərində 
 Heydər Əliyev Fondunun xətti ilə məscid 
inşa ediləcək. Məscidin təməlini də mən 
Laçında olarkən özüm şəxsən qoydum 
və çox gözəl yerdə bizim dini məbədimiz 

yaxın gələcəkdə inşa ediləcəkdir”. 
Laçında indiyədək çoxsayda mədəni 

irs nümunələri ilə yanaşı, infrastruktur 
obyekti də bərpa edilib. Rayonda gene-
rasiya gücü 8 meqavat olan Güləbird Su 
Elektrik Stansiyası işə salınıb. Bu stansi-
ya təxminən 7 min nəfər əhalinin elektrik 
enerjisi ilə təminatı üçün nəzərdə tutulub. 
Burada istehsal olunan elektrik enerjisi-
nin Qubadlı rayonunun Xanlıq kəndini, 
Laçın rayonunun cənub hissəsini və əra-
zidə yerləşən digər infrastruktur layihələ-
rini təmin etməsi planlaşdırılıb.  

Onu da xatırladaq ki, 2021 və 2022-
ci illərdə təxirəsalınmaz tədbirlər çərçi-
vəsində “Azərsu” ASC tərəfindən Laçın 
rayonu ərazisində müxtəlif diametrli bo-
rularla ümumilikdə 13 kilometr uzunlu-
ğunda su xətləri çəkilib, ərazidə fəaliyyət 
göstərən obyektlər dayanıqlı içməli su ilə 
təmin olunub. Eyni zamanda, zərurət ya-
randıqda maşınlarla suyun daşınmasını 
təmin etmək üçün üç nöqtədə sudoldu-
rucu qüllələr quraşdırılıb. Ötən müddətdə 
Kəlbəcər Sukanal Sahəsi tərəfindən La-

çın rayonuna da xidmət göstərilib.
Hazırda rayonun Ermənistanla sər-

həd istiqamətləri üzrə bütün mühən-
dis-istehkam işləri, demək olar ki, başa 
çatmaq üzrədir. Laçın və Kəlbəcər ra-
yonlarında 100 kilometrlərlə kəndlərara-
sı, eyni zamanda, hərbi mövqelərə ge-
dən yollar salınıb. Dövlətimizin başçısı 
bu məqamla bağlı deyib: “Beləliklə, bu 
gün biz Azərbaycan–Ermənistan sərhədi 
istiqamətində çox əlverişli mövqelərə sa-
hib olmuşuq və bu mövqelərdə özümüzü 
gücləndiririk, bu mövqelərdə qalacağıq. 
Əlbəttə ki, Laçın rayonunun təhlükəsizliyi 
ilə bağlı başqa addımlar da atılır, tədbir-
lər görülür və bu tədbirlər imkan verir ki, 
oraya qayıdacaq soydaşlarımız rahat, 
təhlükəsizlik şəraitində yaşasınlar”.

Prezident İlham Əliyevin sərəncamı-
na əsasən tikilən Kəlbəcər-Laçın avto-

mobil yolunun uzunluğu 72,8 kilometrdir. 
Birinci və ikinci texniki dərəcəyə uyğun ti-
kiləcək yolun hərəkət hissəsinin eni 9-1  
metr olacaq. Yol üzərində 3 tunelin tikinti-
si aparılacaq. Tunellərin ümumi uzunluğu 
9450 metr təşkil edəcək.

Laçının Qorçu kəndində inşası hə-
yata keçirilən beynəlxalq hava limanı la-
yihəsi isə əsl memarlıq möcüzəsidir. Yeri 
gəlmişkən, həmin aeroportun 2025-ci 
ildə istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə, 
o cümlədən Laçında hava limanının 
inşası bölgənin beynəlxalq statusunu 
artıracaqdır. Rayonun Qorçu kəndinin 
ərazisində inşa ediləcək hava limanı bir 
neçə mühüm amili özündə ehtiva edir. 
Burada  aeroportun tikilməsi, ümumilikdə, 
bölgənin sosial-iqtisadi inkişafına təkan 
verəcək, turizm potensialının artırılması-
nı şərtləndirəcək və logistik mərkəzlərin 
yaradılmasına töhfə verəcək. 

aqif BAYRAMO ,  
“Xalq qəzeti”

Zəfərimizin ilk anonsu
Böyük Qələbənin təməlini qoyanlardan biri də Milli Qəhrəman Şükür Həmidov olub

Düz  il öncə  1 -cı il aprelin əvvəlində araba da 
rmənistan ordusunun növbəti tə ribatının nəticəsi olaraq 

başlanmış və  ün davam etmiş döyüşlərin zəfər tari imizdə 
üsusi yeri var  Ordumuzun qüdrətinə inamımızı daha da artıran bu 

döyüşlərlə dünyaya östərdik ki, biz torpaqlarımızı öz ücümüzə 
iş aldan tamamilə azad etməyə qadirik və ə ər ermənilər müvafiq 
beynəl alq qətnamələrə dinc yolla, qeyd-şərtsiz əməl etməsələr, 
elə də olacaq  Mübali əsiz deyə bilərik ki,  Aprel döyüşləri dörd il 
sonra qazanılan ələbənin önəmli bir anonsu oldu   

Azərbaycan Prezidenti, müzə ər Ali 
Baş Komandan İlham Əliyev həmin ta-
rixi günləri son dərəcə dəqiq xarakterizə 
edib: “Aprel döyüşləri Azərbaycanın şanlı 
hərbi qələbəsidir, dövlətimizin, xalqımı-
zın, ordumuzun gücünü göstərən qələ-
bədir. Aprel döyüşləri nəticəsində Füzuli, 
Cəbrayıl və Ağdərə rayonlarının işğaldan 
azad edilmiş ərazilərində bu gün Azər-
baycan bayrağı dalğalanır. Bu döyüş-
lər onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı və 
dövləti heç vaxt işğalla barışmayacaq, öz 
ərazi bütövlüyünü nəyin bahasına olur-
sa-olsun bərpa edəcəkdir”. 

Cəmi bir neçə güç çəkən Aprel dö-
yüşləri zamanı Silahlı Qüvvələrimiz 
Tərtərin Talış kəndi ətrafındakı yüksək-
likləri, Cəbrayılın Lələtəpə yüksəkliyini 
işğaldan azad edib, bununla da ermə-
nilərin hədəfindən çıxan Cocuq Mərcanlı 
kəndində böyük abadlıq işləri görməyə 
imkan yaranıb. Başqa sözlə desək, Co-
cuq Mərcanlıya köçlə Qarabağa Böyük 
Qayıdışın startı verilib. Vətənpərvər oğul-
larımız Aprel döyüşlərinin nəticəsində 
2 min hektardan çox ərazimizi işğaldan 
azad edib, strateji əhəmiyyətə malik bir 
çox yüksəklikləri və yolları nəzarət altına 
alıblar. Düşmənin xeyli sayda hərbi texni-
kası və canlı qüvvəsi məhv edilib.  

Xalqımızı və ordumuzu daha böyük 
zəfərə səfərbər edən Aprel döyüşləri igid 
oğullarımızın mübarizə əzmini daha da 
gücləndirdi. Bir çox hərbçilərimiz Vətən 
naminə fədakarlıqları və qəhrəmanlıqları 

ilə dünyaya onu da sübut etdilər ki, Ermə-
nistan ordusunun gücü barədə qondarı-
lanlar mifdən başqa bir şey deyilmiş. Elə 
keçilməz xətt kimi qələmə verilən “Ohan-
yan səddi nə də ilk çatlar məhz Aprel 
döyüşləri zamanı düşdü və 2020-ci ilin 
sentyabr ayında başlanan Vətən müha-
ribəsində qat-qat beton istehkamlardan 
ibarət olan bu sədd öz mövcudluğunu 
tamamilə itirmiş oldu...  

Aprel döyüşlərinin parlaq simaların-
dan biri də həmin ayın 1-də doğum günü 
qeyd edilən əfsanəvi komandir Şükür 
Həmidovdur. Məhz onun rəhbərlik etdiyi 
“N” saylı Horadiz hərbi hissəsinin uğurlu 
əməliyyatları sayəsində “Ohanyan səddi” 
cəmi 18 dəqiqəyə yarılıb və “Lələtəpə” 
yüksəkliyi azad edilib. Prezident İlham 
Əliyevin 20 aprel 201 -cı il tarixli sərən-
camına əsasən, Aprel döyüşlərində misil-
siz hünəri ilə seçilmiş hərbi hissə koman-
diri Şükür Həmidova Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı adı verilmişdir. 

...Yaşadığım Sumqayıt şəhərində 
onun ata evinin yanındakı yaraşıqlı abi-
də-lövhəsinin yanından hər keçəndə 
ayaq saxlayır, ruhuna dualar oxuyuram. 
Qürurla xatırlayıram ki, 201 -cı ildə yük-
sək fəxri ada və vaxtından əvvəl polko-
vnik rütbəsinə layiq görülmüş qəhrəma-
nımız 2020-ci ildə artıq İkinci Qarabağ 
müharibəsinin döyüş meydanlarında 
cövlan edib. Həqiqi qəhrəman adını bir 
daha doğrultmaq şansını əldən vermə-
yib. 

Oktyabrın 20-də doğma Qubadlı 
rayonu istiqamətində döyüşlərdə rəşa-
dət göstərən 2-ci Ordu Korpusunun ko-
mandir müavini Şükür Həmidov həm də 
tezliklə anadan olduğu Armudlu kəndinə 
girmək arzusunda idi. Bir gün sonra ordu 
bölmələrimiz Qubadlının 12-dən çox ya-
şayış məntəqəsini aldı. Amma oktyabrın 
22-də səhər saatlarında qonşu Manmud-
lu kəndi istiqamətində – ön xətdə həlak 
oldu. 

Aprel döyüşlərini xatırladığımız an-
larda ölməz Şükür Həmidov dərhal yada 
düşür. Milli Qəhrəman ölümündən sonra 
“Zəfər” ordeni, “Vətən uğrunda”, “Cəb-
rayılın azad olunmasına görə”, “Füzuli-
nin azad olunmasına görə”, “Qubadlının 
azad olunmasına görə” medalları ilə təl-
tif edilib. Fəxr edirik ki, qəhrəman Şükür 
Həmidov da, onun şəhadətə qovuşmuş 
89 silahdaşı da təməli Aprel döyüşləri ilə 
qoyulan Zəfər yürüşünün və misilsiz qəh-
rəmanlığın simvoluna çevriliblər. 

Əli NƏCƏ XANL ,  
“Xalq qəzeti” 

pre  y əri ə   i  t r

ər ün payta tdan və böl ələrdən redaksiyamıza məktublar 
əlir  Vətəndaşlar narazı qaldıqları məsələlərlə ba lı müraciətlər 

edir, problemlərinin həllinə çarə arayırlar  Aldı ımız məktubların 
bəziləri təhqiqata öndərilir, bəziləri isə qəzetdə dərc olunur  

ənqidi yazılara aidiyyəti orqanlardan aldı ımız cavablar  
şikayətlərə diqqətlə yanaşıldı ını, alq qəzeti nin məhz alqın 
tribunası oldu unu östərir  

Mədəniyyət evi  
siyahıya salınıb

Şəmkir rayonunun Kür qəsəbəsin-
dəki Mədəniyyət evinin ciddi təmirə eh-
tiyacı olması ilə bağlı qəzetimizdə veril-
miş tənqidi məqaləni iki ünvana– Şəmkir 
Rayon İcra Hakimiyyətinə və Mədəniyyət 
Nazirliyinə göndərmişdik. Fevralın 1-də 
göndərdiyimiz  məktubla bağlı  Mədə-
niyyət Nazirliyi cavab göndərib. Aparat 
rəhbəri Xanlar Ağalarov bildirir ki, na-
zirliyin strukturuna daxil olan regional 
mədəniyyət idarələrinin yenidən təşkili, 
mədəniyyət müəssisələrinin təkmilləş-
dirilməsi və səmərəliliyinin artırılması 
məqsədilə kompleks islahatlar aparılır. 
2023– 202 -cı illər ərzində tikintisi nəzər-
də tutulmuş layihələrin siyahısında Kür 
qəsəbə Mədəniyyət evinin əsaslı təmiri 
də nəzərdə tutulub. Şəmkir Rayon İcra 
Hakimiyyətinin indiyədək susqunluğunu 
isə başa düşə bilmirik.

mid qalıb fiziki və  
hüquqi şə slərə

Qəzetin 23 fevral 2023-cü il tarixli 
nömrəsində dərc edilmiş “Lerik cama-
atının avtobus dərdi” sərlövhəli replikada 
rayonun kəndlərinə getmək üçün marşrut 

olmadığından bəhs edilirdi. Məsələyə 
münasibət bildirmək və tədbir görülmək 
üçün məqaləni rayon icra hakimiyyətinə 
göndərmişdik. 

Lerik Rayon İcra Hakimiyyətinin baş-
çısı Əkbər Abbasovdan aldığımız cavab-
da bildirilir ki, 2011-ci ildən kənddaxili 
yolların 20 km-dən çox hissəsinə büdcə 
vəsaiti hesablna asfalt döşənib. Daxili 
imkanlar hesabına kəndarası avtomobil 
yollarıında təmir işləri aparılıb və hər növ 
maşınların hərəkətinə şərait yaradılıb. 
Bakı və Sumqayıta 100-dən çox mikroav-
tobus sərnişin daşısa da, kəndlərə mar-
şrut avtobusları işləmir. Bununla bağlı ra-
yonda yaşayan sahibkarlara marşrut xətti 
açmaları üçün avtobuslar alınması təklif 
edilsə də, RİH-nə müraciət edən olma-
yıb. Sahibkarlardan müraciət daxil olsa, 
qanuna müfafiq kömək göstəriləcək. 

irkətə müraciət edilib
Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Depar-

tamentinin sektor müdiri Mübariz Atayev 
istehlakçıların haqlı şikayətlərinə cavab 
verib. Bildirib ki, Xırdalan şəhərindəki 
“Bazarstore” marketdə saxlama kamera-
larının kilidlənməməsi ilə bağlı “Azərsun 
Holdinq”in rəhbərliyinə müraciət edilib. 
Yaxın günlərdə qüsur aradan qaldırıla-
caq.

“Xalq qəzeti”

Sənaye parkı Qarabağın 
dirçəlişinə mühüm töhfə verəcək

İş aldan azad olunmuş ərazilərimizdə aparılan quruculuq işləri 
araba ın iqtisadi dirçəlişi ilə davam edir  Re ionun iqtisadi 

resursları, təbii ehtiyatları, ener i mənbələri, yeraltı filiz yataqları, 
termal suları, tikinti materialları üçün ammal bazası, nəqliyyat-
tranzit, turizm potensialı buna imkan verir  

Düşməndən təmizlənən yaşayış 
sahələrinə investor marağı da getdikcə 
artır. Bu isə müasir istehsal, ticarət və 
xidmət infrastrukturunun yaradılmasını, 
innovativ texnologiyaların tətbiqini, böl-
gənin potensialının səmərəli reallaşdırıl-
masını təmin edir. 

Ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi 
siyasət sənaye sektorunun, xüsusilə də 
qeyri-neft sahəsinin sürətli inkişafına tə-
kan verir. Bu baxımdan sənaye zonala-
rının yaradılması xüsusi önəm kəsb edir. 
Ağdam Sənaye Parkının qurulması da 
məhz bu məqsədə xidmət edir. 

İndiyədək bu sənaye parkında 14 sa-
hibkarlıq subyekti rezident, 5 sahibkarlıq 
subyekti isə qeyri-rezident kimi qeydiyya-
ta alınıb. Qeyri-rezident olan sahibkarlıq 
subyektinin 4-ü  tikinti sektoru ilə bağlıdır. 
Onların bəzisi artıq məhsul istehsalını 
həyata keçirir.  

“Yüksəl Beton” QSC Sənaye Parkı-
nın ərazisində beton istehsalı müəssisəsi 
inşa edilib, məhsulun topdan və pərakən-
də satışına başlanılıb. Şirkətin istehsal 
etdiyi beton məhsulu Ağdam Sənaye 
Parkı ilə yanaşı, rayonda aparılan tikin-
ti-quraşdırma işlərində də istifadə olunur. 

Beton istehsalının topdan və pə-
rakəndə satışı ilə məşğul olan daha bir 
qeyri-rezident sahibkarlıq subyekti “PMD 
Projects“ MMC-dir. Bu şirkət Ağdam 
şəhərində inşa olunan “Park Forest Otel 
Ağdam” mehmanxanasının tikintisini də 
həyata keçirir. 2,1  hektar ərazidə inşa 
edilən “Park Forest Otel Ağdam” meh-
manxanası 110 nömrədən ibarət olacaq. 

Mehmanxananın ərazisində əsas bina ilə 
yanaşı, konfrans mərkəzi, açıq havada 
üzgüçülük hovuzu, uşaq oyun meydan-
çası, gəzinti yolları və istirahət zonaları 
yaradılacaq. Tikinti işlərinin 2024-cü ilin 
dekabrında başa çatdırılması nəzərdə 
tutulub. Mehmanxana inşası isə füsunkar 
təbiəti ilə seçilən, saf havası, tarixi abi-
dələri ilə tanınan bu diyarın turizm poten-
sialının inkişafına mühüm töhfə verəcək. 
Bu, həm də işğaldan azad edilən ərazilə-
rimizdə, o cümlədən Ağdam rayonunda 
sosial layihələrin davamlı şəkildə həyata 
keçirilməsinin növbəti göstəricisidir.

Ağdam Sənaye Parkında daha iki 
qeyri-rezident sahibkarlıq subyekti–“Kon-
takt Kaspi” MMC və “Mirinşaat” MMC də 
tikinti sektoru ilə bağlıdır. Onlardan birin-
cisi beton istehsalı müəssisəsi inşa edə-
cək, ikincisi isə parkın ərazisində “Tikinti 
materiallarının bazası” layihəsini həyata 
keçirəcək. 

Qeyd edim ki, qeyri-rezident sahib-
karlıq subyektlərindən biri yanacaq sek-
toru ilə bağlıdır və ilk qeydiyyatdan keçib. 
Bu, “Azpetrol” MMC-dir.

Beləliklə, Ağdamda yeni yaradılan 
müəssisələr yerli istehsalın artımına 
təkan verməklə bölgənin resurslarının 
dövriyyəyə cəlb edilməsinə, Qarabağın 
dirçəlişinə, bütövlükdə isə ölkəmizdə 
qeyri-neft sənayesinin inkişafına mühüm 
töhfə verəcək.

a  Ə ƏN İY , 
“Xalq qəzeti” i   
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İcra hakimiyyətində tədbir
əlbəcər Rayon İcra akimiyyəti 

rayonun erməni qəsbkarları tərəfin-
dən iş al olunmasının -cu ildönü-
mü ilə əlaqədar tədbir keçirib  İdarə, 
müəssisə rəhbərləri və rayon ictima-
iyyəti nümayəndələrinin iştirak etdiyi 
tədbir ümummilli lider eydər Əliye-
vin və torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü 
u runda şəhid olan Vətən övladlarının 
əziz atirəsinin bir dəqiqəlik sükutla 
yad edilməsi ilə başlayıb  onra əl-
bəcərin iş alından və bu ünündən 
bəhs edən sənədli filmə ba ılıb

Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Azər Qocayev, YAP Kəlbəcər 
Rayon Təşkilatının sədri Həbib Misirov, 
Vətən müharibəsi şəhidinin atası Elxan 
Bayramov, rayon ağsaqqalı Musa Əziz 

və şair, yazıçı, pedaqoq Elşən Əzim 
rayonun işğaldan əvvəlki və hazırkı və-
ziyyətini geniş şəkildə təhlil edərək bildi-
riblər ki, kəlbəcərlilər hər zaman Ali Baş 
Komandanın qətiyyətinə və iradəsinə 
inanaraq doğma torpaqlarına qayıda-
caqlarına heç vaxt şübhə etməyiblər.Və 
şükürlər olsun ki, biz “Dəmir yumruğ”un 
nəticəsində doğma Kəlbəcərimizə qayıt-
mışıq. Buna görə də hər bir kəlbəcərli 
Prezident İlham Əliyevə və Müzə ər Or-
dumuza minnətdardır. 

Rayon sakinləri bundan sonra da bir 
yumruq kimi Ali Baş Komandanın ətrafın-
da sıx birləşəcəklərini, Kəlbəcərin yeni-
dən qurulmasında var gücləri ilə çalışa-
caqlarını bildiriblər.

Ha let A MO ,  
“Xalq qəzeti” i  l ə i i

ə ə əri  i   i i 

AKTUAL

alq qə eti nə ava  verirlər



Biz  Qərbi  Azərbaycana  qayıdacağıq!

Xəbər verdiyimiz kimi, ötən günlərdə “Xalq qəzeti” redaksiyasında Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun rəhbərliyi və bu elm ocağında yeni yaradılmış 
Qərbi Azərbaycan tarixi şöbəsinin əməkdaşları ilə Qərbi Azərbaycana Qayıdış ümummilli 
hərəkatının elmi-tarixi təminatı mövzusunda Dəyirmi masa keçirildi. 

Aktual müzakirədə səslənən elmi açıq-
lamaların, bildirilən dəyərli mülahizələrin, 
qaldırılan önəmli məsələlərin bir hissəsini 
qəzetimizin 29 mart 2023-cü il tarixli sa-
yında dərc etmişik. Diskussiya materialla-
rının ardını oxucularımıza təqdim edirik.

AM A a i  İ tit t  a  i e -
t , fe  ə i   i a i  
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–Erməni müəlliflərinin iddiasına görə, 
“Şərqi Ermənistan” indiki Ermənistan Res-
publikasının ərazisidir, “Qərbi Ermənis-
tan” isə Anadolunun  vilayətidir. Ancaq 
bunlar boş xəyal və saxta iddialardır. Cə-
nubi Qafqazda isə ümumiyyətlə, tarixən 
erməni olmayıb. Ümumiyyətlə, ermənilər 
Qafqazın yerli əhalisi deyil və bunun tarixi 
əsasları var. Ermənilər tarix boyu başımı-
za bu qədər faciələr gətiriblər, amma yenə 
də bizim onlarla mübarizə sahəsində milli 
ideologiyamız mövcud deyil. Bunun bir sə-
bəbi bizim tolerant xalq, multikultural ölkə 
olmağımızdırsa, bir səbəbi də düşmənin 
təbliğat hücumlarını lazımi səviyyədə ca-
vablandırmamağımızdır. 

Azərbaycan Ordusunun II Qarabağ sa-
vaşında erməni işğalına son qoyması ilə 
bağlı tarixi rəşadəti biz tarixçi alimlər üçün 
örnəkdir. Qəhrəman oğullarımız Qarbağı 
döyüş meydanında qaytardığı kimi, biz də 
soydaşlarımızın Qərbi Azərbaycana qayı-
dışını – tarixi həqiqəti dünyaya qəbul et-
dirməklə, saxta erməni tarixçiliyini məğlub 
etməklə təmin etməliyik.

Deyirik ki, 1828–29-cu illərdə ermə-
nilər İrandan köçürülüblər. Amma unu-
duruq ki, bu ərazilər də Azərbaycan tor-
paqları idi, ermənilər isə bu taya Cənubi 
Azərbaycandan gətiriliblər. Bəs ermənilər 
Cənubi Azərbaycana haradan köçürül-
müşdülər? Bu məsələlər gedib çıxır Şah 
Abbasa. 23-cü ildə Şah Abbasın köçü-
rülmə siyasəti olub. Söhbət 200–300 min 
nəfərin köçürülməsindən gedir. Bu qədər 
erməni haradan gəlib Cənubi Azərbaycan 
ərazilərinə? Ermənilər Aralıq dənizi sahili 
xalqıdır və “Ermənistan” adlı yer adına ilk 
dəfə Dəclə və Fərat sahillərində rast gə-
linib. 

Eramızın IV əsrinin ortalarında Sa-
sanilərlə Bizans arasında müqavilə var, 
o müqavilə ilə Ermənistan bölüşdürülüb. 
Bu zaman Sasanilər ərazisində yaşa-
yan ermənilər Bizans ərazisinə keçməyə 
başlayıblar. Bundan sonra ermənilərdən 
“maşa” kimi istifadə olunmağa başlanıb. 
Azərbaycanın tarixi ərazilərinə ilk ermə-
ni köçü də o vaxtdan başlayıb. Ona görə 
də biz ermənilərin köçürülməsi tarixini  
1828 – 29-cu illərlə bağlasaq, bu, tama-
milə yanlış olar.

Ermənilər miqrasiyaya meyilli toplum-
dur. Statistikaya görə, ermənilər 80-dən 
çox ölkədə yaşayırlar. Biz ermənilərin 
formalaşmasına və dünyaya yayılmasına 
ötəri yanaşmamalıyıq, tarixi həqiqəti or-
taya qoymalıyıq. Bir həqiqət odur ki, Qa-
rabağın dağlıq hissəsində yaşayan ermə-
nilər albanlar olublar. Azərbaycanda İslam 
yayılanda ərəblər dağlıq hissəyə çıxmağa 
meyilli olmadılar, onlar xristian olaraq qal-
dılar və sonralar albanların erməniləşməsi 
prosesi getdi. Bunlara dönmüş ermənilər 
deyilir. Qarabağ erməniləri ilə Ermənistan 
erməniləri genetik baxımdan bir-birindən 
fərqlənirlər. 

Azərbaycanda olan ermənilərə bax-
dıqda, burada iki mərhələ olub: əvvəla, 
Dağlıq Qarabağdakı xristian albanlar 
qriqoryanlaşıb, daha sonra isə tədricən 
erməniləşiblər  ikincisi, rusların köçürməsi 
prosesində Azərbaycanda gəlmə ermə-
nilər peyda olublar. 300 mindən çox ermə-
ni Cənubi Qafqaza və Azərbaycana köçü-
rülüb. Bunlardan da önəmlisi odur ki, çar 
Rusiyası XIX əsrin əvvəllərində Ermənis-
tanı deyil, Azərbaycan feodal dövləti olan 
İrəvan xanlığını və tarixi Göyçə mahalını 
işğal edib.

R i a  ə i Azə a a  ə a-
zilə i i  i al  ə ələ i ə a i  İ ti-
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l q əti i
–XVII əsrin sonu–XVII əsrin əvvəllə-

rində Azərbaycan Səfəvilər dövləti dərin 
iqtisadi və siyasi böhran keçirirdi. Mərkəzi 
dövlət zəiflədi, ölkədə narazılıq, üsyanlar 
və qiyamlar başladı. Bundan istifadə edən 
Rusiya və Osmanlı Türkiyəsi Azərbaycana 
müdaxilə etdilər, nəticədə, Azərbaycan bu 
iki dövlət arasında bölüşdürüldü. Xəzər-
sahili ərazilər Rusiyanın, digər ərazilər isə 
Osmanlı Türkiyəsinə müvəqqəti də olsa 
ilhaq edildi. Lakin XVIII əsrin 20-ci illərin 
sonunda Nadir şah Əfşar tarix səhnəsinə 
çıxması ilə Səfəvilər dövlətinə məxsus iti-
rilmiş torpaqları geri qaytardı və regionda 
sabitlik yaratdı. 

Sonradan öz imperiyasını yaratmış 
Nadir şah böyük hədəflər üçün xarici si-
yasət yeritdi, düşmən imperiyaların plan-
larını pozdu. Lakin 1747-ci ildə Nadir 
şah Əfşar sui-qəsd nəticəsində həlak 
olduqdan sonra onun imperiyası dağıldı. 
Azərbaycanda 20-yə qədər müstəqil və 
yarımmüstəqil xanlıqlar – kiçik dövlət qu-
rumları yarandı. Belə xanlıqlardan biri İrə-
van xalığı idi. İrəvan xanlığı Azərbaycanın 
şimal-qərbində yaranmışdı. 

İrəvan xanlığı inzibati-ərazi bölgüsü 
baxımından mahallara, mahallar isə kənd-
lərə bölünmüşdü. 

İrəvan xanlığında hakimiyyət xana 
və yaxud sərdara məxsus idi. Xanın ya-
nında məsləhətçi şura – “Divan” da fəa-
liyyət göstərirdi. Divanda mühüm, dövlət 
əhəmiyyətli məsələlər müzakirə olunurdu. 
Burada müharibə, sülh, vergi yığılma-
sı və qatı cinayətlər kimi bu və ya digər 
məsələlər həll edilirdi. İrəvan xanlığının 
xarici siyasətində Osmanlı Türkiyəsi, Ru-
siya, Qacar dövləti, Kartli-Kaxetiya çar-
lığı və Azərbaycanın ayrı-ayrı xanlıqları 
əsas yeri tuturdu. İrəvan xanlığı 17 9-cu 

il və 1779-cu illərdə müharibələr apa-
rıb. Rusiyanın I İrəvan yürüşü 1804-cü 
ilin iyun-sentyabrında, II İrəvan yürüşü 
 1808-ci ilin sentyabr–noyabrında, III İrə-
van yürüşü 1811-ci ilin noyabrı–1813 
martında, IV İrəvan yürüşü isə 1827-ci ilin 
aprel-oktyabrında olmuşdu.

İrəvan xanlığında rus işğalına qədər 
əhalinin əsas etnik tərkibini Azərbaycan 
türkləri təşkil etmişdilər. Məşhur Azərbay-
can səyyahı H.Z.Şirvanlı “Bustan-üs-sə-
yahət” əsərində yazırdı ki, İrəvan Arran 
mülkündədir: “Azərbaycana məxsusdur... 
Əhalisi türkdilli və şiə məzhəbindədir. 
Azacıq isəvi də vardır.” Rus hərb tarixçisi  
N.Dubrovin də “bütün İrəvan xanlığın-
da əhali arasında Azərbaycan türklərinin 
çoxluq təşkil etdiyini” təsdiq edirdi. N.N.
Şavrov isə köçürmə məsələsinin Cənubi 
Qafqazda demoqrafik vəziyyətə təsirini 
təsvir etməklə yanaşı, konkret rəqəmlər 
göstərirdi: “Biz Cənubi Qafqaza İrandan 
40 mindən çox, Türkiyədən isə 84 min er-
məni köçürmüşük... İndi Cənubi Qafqazda 
yaşayan 1,3 milyon erməninin 1 milyon-
dan çoxu diyarın köklü sakinləri olmayıb, 

bizim tərəfimizdən burada  məskunlaşdı-
rılmışdı”. 

Çarizm 1828-ci il fevralın 10-da Türk-
mənçay müqaviləsindən sonra İrəvan və 
Naxçıvan xanlıqlarını rəsmən öz tərkibinə 
ilhaq etdikdən sonra Osmanlı imperiyası 
və Qacar səltənəti ilə sərhəd ərazilərində 
bufer zona yaratmaq üçün birinci addımı 
bölgə əhalisinin etnik mənzərəsini dəyiş-
mək olmuşdur. 1828–1832-ci illər kame-
ral siyahıyaalınmaya görə, keçmiş İrəvan 
xanlığında 14 min 205 ailə yaşamışdı. 
Bunlardan etnik tərkibinə görə 9 min  74 -sı 
Azərbaycan türk ailəsi və yaxud 53 min 
409 nəfər , 3 min 452-si erməni ailəsi və 
yaxud 19 min 878 nəfər , 847-si kürd ailə-
si və yaxud 4 min 217 nəfər , 0-ı qaraçı 
ailəsi və yaxud 257 nəfər  idi. Ümumiy-
yətlə, bütün xanlığın əhalisi 77 min 7 1 
nəfərdən ibarət olmuşdu. İrəvan quber-
niyasına köçürülənlər arasında ermənilər 
çoxluq təşkil etmişdilər. Onların İrəvan 
quberniyasına köçürülməsi bəhs etdiyimiz 
dövr ərzində daimi davam etdirilmişdir. 

ə i Azə a a  ta i i ə i i  
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–Çar Rusiyası hökuməti işğal etdiyi 
Qərbi Azərbaycan ərazisində inzibati dəyi-
şikliklər edərək qondarma “erməni vilayə-
ti” adlanan ərazi yaratdı və ermənilərin 
xaricdən bu bölgəyə kütləvi köçürülməsi-
ni təşkil etdi. Bu köcürmələr ermənilərin 
bölgədə süni surətdə çoxalması ilə nəti-
cələndi ki, bu səbəbdən yüz minlərlə Azər-
baycan türkü öz doğma yurd-yuvasından 
didərgin salındı. Ermənilər bu ərazilərə 
gəlib yerləşdikdən sonra öz cinayətkar 
əməllərini törətmək üçün təşkilatlanmağa 
başlayaraq, münasib zamanın gəlməsini 
gözləməyə başladılar. 

İlk belə məqam çar Rusiyasında baş 
verən 1905–1907-ci illər inqilabı oldu. 
Bu dövr bölgədə baş verən inqilabın hö-
kumət əleyhinə güclənməsinin qarşısın 
almaq üçün çar hökuməti regionda etnik 
münaqişənin baş verməsində maraqlı 
oldu. Çar hökuməti 1905-ci ildə baş verən 
inqilabın hökumətə qarşı olan etirazını 
azaltmaq məqsədilə 1905–190 -cı illər-
də ermənilərin bölgədə tötətdikləri bəşəri 

cinayətlərə göz yummaqla bir növ buna 
dəstək verdi. 

Ermənilər tərəfindən törədilmiş bu ci-
nayətlərlə bağlı arxiv sənədlərində olan 
materiallarda minlərlə azərbaycanlı əha-
linin öldürülməsi ilə bağlı çoxlu məlumat-
lara rast gəlmək olur. Ermənilər tərəfin-
dən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş bu 
qırğınlar nəticəsində həm də on minlərlə 
azərbaycanlı bu əraziləri tərk etmək məc-
buriyyətində qalmışdır. Bu hadisələrdən 
sonra ermənilər bir müddət gözləmə 
mövqeyi tutaraq növbəti cinayətlərə ha-
zırlıq görməyə başladılar. Birinci Dünya 
müharibəsinin başlanması ilə ermənilər 
yenə də öz cinayətlərini törətmək üçün 
məqamın yetişdiyini düşünərək hərəkətə 
keçdilər. 

Nəhayət, XIX əsrin birinci yarısında 
başlayan bu prosses XX əsrin əvvəllə-
rində imperiyanın apardığı siyasət nəti-
cəsində Qərbi Azərbaycan ərazisinin bir 
hissəsində 1918-ci ildə Ararat Ermənis-
tan  Respublikası elan edildi. Hansı ki, bu 
respublika elan ediləndə heç onun pay-
taxtı da olmamışdır. 1918–1920-ci illərdə 

yenə də ermənilər terror dəstələri yara-
daraq Azərbaycan türklərinə qarşı bəşəri 
cinayətlər törətdilər. Bu illər ərzində yüz 
minlərlə azərbaycanlı ermənilərin yaratdı-
ğı terror dəstələri tərəfindən qətlə yetirildi, 
yüz minlərlə azərbaycanlı bölgəni tərk et-
mək məcburiyyətində qaldı.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Tarix 
arxivində olan sənədlərdə təkcə Zəngəzur 
ərazisində 10 min 8 nəfər qətlə yetirilmiş, 
50 mindən çox əhali isə canlarını qurtar-
maq üçün öz doğma yurdunu tərk edərək 
qaçqın kimi ayrı-ayrı bölgələrə getmişlər. 
1920-ci ildə regionda bolşeviklərin haki-
miyyətə gəlməsi ilə bu prosesslər başqa 
bir istiqamətdə cərəyan etməyə başladı. 
Bolşevik-daşnak birləşmələri minlərlə qa-
baqcıl insanları güllələyərək məhv etdilər. 
Cənubi Qafqazda azərbaycanlılara qarşı 
bolşevik hökuməti tərəfindən formalaşmış 
bu mənfi münasibət sonradan dövlət sə-
viyyəsində Azərbaycan türklərinin bu böl-
gədən etnik təmizlənməsinə yönəldildi. 

II Dünya müharibəsindən sonra, 
 1947-ci ildə SSRİ Nazirlər Kabineti tərə-
findən Azərbaycan türklərinin bu bölgədən 
köçürülməsi ilə bağlı qərar qəbul edildi və 
bu qərarın nəticəsi kimi, 1948-ci ildə 10 
min, 1949-cu ildə 40 min, 1950-ci ildə isə 
50 min nəfərin köçürülməsini nəzərdə tu-
tan qərar qəbul edildi. Bu qərar nəticəsin-
də on minlərlə soydaşımız bölgədən köçü-
rüldü, minlərlə Azərbaycan türkü yollarda 
məhv edildi. Ancaq bu basqılara baxma-
yaraq, minlərlə azərbaycanlı öz ata-baba 
yurdunu tərk etməkdən imtina etdi. 

Qərbi Azərbaycandan soydaşlarımı-
zın etnik təmizləməyə məruz qaldığı son 
hadisələr sovet imperiyasının çökməsi ilə 
baş verdi. 1988-ci ildə başlayan bu etnik 
təmizləmə siyasəti nəticəsində 1991-ci 
ildə son azərbaycan türkü bu günkü Ermə-
nistan Qərbi Azərbaycan  ərazisindən zor 
gücünə çıxarıldı. 1988–1991-ci illərdə son 
etnik təmizləmə zamanı 200 minə qədər 
Azərbaycan türkü öz ata-baba yurdunu 
tərk etdi. Bununla Qərbi Azərbaycan azər-
baycanlısız məkana çevrildi.

Professor Kərim Şükürov bildirdi ki, 
hazırda Tarix İnstitutunun əməkdaşları – 
aparıcı elmi işçi, tarix üzrə fəlsəfə dokto-
ru, dosent Elmar Məhərrəmov və xəritə 
çəkilişi üzrə mütəxəssis Yaşar Bəhramov 
Qərbi Azərbaycanın türk yurdu olduğunun 
tarixi möhürü olan İrəvan xanlığının xə-
ritəsini hazırlayırlar. Onlar artıq xanlığın 
xarici sərhədlərini tam dəqiqləşdiriblər və 
indi xanlığa daxil olan mahallar arasındakı 
sərhədlər üzərində işləyirlər.

B  a ə ə əl at e ə  l a  
Mə ə ə  e i

– İrəvan xanlığı Səfəvilər imperiya-
sı dövründə mövcud olmuş Çuxur-Səəd 
bəylərbəyiliyinin bir hissəsində forma-
laşmışdır. Bu kiçik feodal dövləti 15 ma-
haldan və ondan asılı vəziyyətdə olan 1 
sultanlıqdan – Şörəyil sultanlığından və 
Pəmbək əyalətindən ibarət olmuşdur. Bu 
mahallarda 831 kənd qeydə alınmışdır.

Müxtəlif ölkələrdən olan mütəxəssis-
lər İrəvan xanlığının ərazisini çəkdikləri 
xəritələrdə təsvir etməyə çalışmışlar. La-
kin o dövrlərdə lazımi səviyyədə texniki 
avadanlığın olmaması üzündən çəkilən 
xəritələr çox kiçik – kitab vərəqinin yarısı 
boyda, nisbi idi və təbii ki, mövcud variant-
lar da bir-birindən fərqlənirdi.

Bunlardan ingiliscə “ ikipedia” say-
tında “Erivan Khanate” səhifəsində, təx-
minən, 1800-cü ildə çəkilməsi iddia edilən 
Naxçıvan və İrəvan xanlıqları xəritəsini 
göstərmək olar. Amma qeyd etmək lazım-
dır ki, bu xəritə elektronlaşdırılan zaman 
onun üzərində, təbii ki, ermənilər tərə-
findən düzəlişlər edilmiş, xəritə üzərində 
“Persian Empire” yazılmış, Göyçə gölü  
“L. Sevan” kimi verilmiş, habelə Qarabağ 
xanlığının qərbində isə saxta erməni topo-
nimləri əlavə edilmişdir. 

İrəvan xanlığının geniş yayılmış xə-
ritələrindən biri 1902-ci ildə Tiflisdə çap 
olunmuş və Rusiyanın 1809-cu ildən 
1817-ci ilə qədər Cənubi Qafqazda apar-
dığı hərbi əməliyyatları əks etdirən xə-
ritədən çıxarılmış fraqmentdir. Xəritədə 
xanlığın yalnız təxmini sərhədləri və adı 
göstərilir. Mahallar haqda isə heç bir mə-
lumat yoxdur.

Yararlandığımız xəritələrdən biri də 
188 -ci ildə Y.Kondratenko tərəfindən 
tərtib edilmiş və 188 -cı ildə Tiflisdə çap 
olunmuş İrəvan quberniyasının etnoqrafik 

xəritəsidir. Rusiya tərəfindən ermənilərin 
ayrı-ayrı vaxtlarda müxtəlif ərazilərə köçü-
rülməsi nəticəsində elə təsəvvür yaranır 
ki, guya, ermənilər burada çoxdan, özü də 
müxtəlif mahallarda yaşayırmışlar. Bu xə-
ritədə mahallar deyil, qəza bölgüləri təsvir 
olunmuşdur. 

Diqqəti çəkən xəritələrdən biri də Ru-
siyanın 1809-cu ildən 1817-ci ilə qədər 
Cənubi Qafqazda apardığı hərbi əmə-
liyyatları əks etdirən başqa bir xəritədir. 
Xəritənin çap ili dəqiq məlum deyil. La-
kin təxmini sərhədlər göstərilir. Daha çox 
diqqəti çəkən xəritələrdən biri də Rusiyalı 
mütəxəssislər tərəfindən çəkilmiş xəritə-
dir. Burada sərhədlər dəqiq olmasa da, 
ermənilərin xeyrinə saxtakarlıq o qədər də 
nəzərə çarpmır.

Bəhrələndiyimiz daha bir xəritə isə 
Qafqaz hərbi dairəsinin Hərbi-topoqrafik 
şöbəsi tərəfindən 1903-cü ildə tərtib olun-
muş və 1914-cü ildə çap olunmuş “Qafqaz 
diyarının xəritəsi”dir. Xəritədə şəhər və 
kənd adları çox aydın şəkildə verilib. Lakin 
bəzi adlarda təhriflər mövcuddur. 

İstifadə olunan daha bir xəritə Qafqaz 
Statistika Komitəsinin baş redaktoru 
Zeydlisin çəkdiyi “Qafqazın etnoqrafik xə-
ritəsi”dir. Burada da həm toponimlər, həm 
də məskunlaşmış əhalinin milli mənsubiy-
yəti nisbətən aydın verilib.

Bu gün burada təqdim olunan xəritə 
isə bizim tərəfimizdən çəkilib və yuxarıda 
qeyd edildiyi kimi, indi mahallararası sər-
hədlərdə dəqiqləşdirmə aparılır. 

ə i Azə a a  ə i i  ə -
ə a l q tə ə i i a a a R tə-

a e ə i a ta a l qla  if a 
et ə ə ta i i qa aqla  ə i ə 
t

–Tarixdə hiylə və yalan ilə diqqətçəkən 
ermənilər 200 ilə yaxındır ki, Qərbi Azər-
baycan tarixini saxtalaşdırmaqla, türk 
mənşəli toponimləri dəyişdirib erməniləş-
dirməklə məşğul olurlar. Bundan məqsəd 
isə onların türklərə aid torpaqları ələ keçir-
mək, soydaşlarımızı öz yurdlarından qov-
maq olub. Düşmən bu işə əvvəlcə topo-
nimlərimizin adlarının erməniləşdirilməsi 
ilə başlayıb. 

Bu saxtakarlığı ifşa edən arxiv mate-
rialları kifayət qədərdir. İnstitutumuzda bu 
məsələ daim diqqətdə saxlanılır. Məsələn, 
erməni iddialarını alt-üst edən coğrafi xə-
ritələr bədnam qonşularımızın əsassız 
istəklərinə cavab vermək məsələsində xü-
susi önəm daşıyır. Həmin xəritələrə baxan 
hər kəs görür ki, indiki Ermənistanın bütün 
toponimləri Azərbaycan–türk mənşəlidir.

Bunlar ölkə Prezidentinin sərəncamı 
ilə nəşr olunan “Cənubi Qafqaz. 1903-cü 
il” xəritəsində də öz ifadəsini tapıb. Bu 
xəritəyə nəzər saldıqda indiki Ermənistan 
ərazisində erməni mənşəli tək-tük yaşayış 
məntəqələrinə rast gəlinir. Dağ, çay, çöl, 
meşə, düzəngah, el-oba adlarının 99 faizi 
tamamilə türk mənşəlidir. Onu da xatırla-
dım ki, dağ, çay adları yaşayış məntəqələ-
rindən daha əvvəl yaranıb. Bu isə deməyə 
əsas verir ki, babalarımız Qərbi Azərbay-
can ərazilərində daha erkən dövrlərdə 
yurd salıblar. 

ə i  a  la a t  Nailə Mə -
ə a a əti tə qiqqatla   

zə i ə ələ i  t la a  a-
a  et i i i il i i  

–Tarixi yaddaşımızın bərpasına və qo-
runaraq gələcək nəsillərə çatdırılmasına 
hər zaman böyük önəm verən Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev ötən il dekabrın 
24-də Qərbi Azərbaycan İcmasının inzibati 
binasında yaradılan şəraitlə tanış olarkən 
deyib: “Qərbi Azərbaycan bizim tarixi tor-
pağımızdır, bunu bir çox tarixi sənədlər 
təsdiqləyir, tarixi xəritələr təsdiqləyir, bizim 
tariximiz təsdiqləyir. Ancaq əfsuslar olsun 
ki, ermənilər Qarabağdakı kimi, Qərbi 
Azərbaycanda da bizim bütün tarixi, dini 
abidələrimizi yerlə-yeksan ediblər, dağı-
dıblar, azərbaycanlıların tarixi irsini silmək 
istəyiblər, ancaq buna nail ola bilməyiblər”.

Dövlətimizin başçısının çıxışında vur-
ğuladığı həmin sənədlərin, xəritələrin sax-
lanılması, qorunması, onların əsasında 
elmi-tədqiqat işləri aparılması bu gün qar-
şıda duran prioritet istiqamətlərdən biridir. 

 Dəyirmi masada qərara alındı ki, 
AM A ari  İnstitutunda yaradılmış 

ərbi Azərbaycan tari i şöbəsində apa-
rılan araşdırma və tədqiqat materialları 
bundan sonra da davamlı olaraq alq 
qəzeti nin o ucularına çatdırılacaq

“ ə i i a a”  ate ialla  a a “Xalq qəzeti” i  ə ə a la   
a i  AY NOĞLU, aqif BAYRAMO ,  l ə  AĞALAR f t  az la la .
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Ərdoğan seçiciləri  
düzgün qərar verməyə çağırıb
Dünən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan xalqa müraciət edərək 

qarşıdakı seçkilərdə düzgün qərar verməyə çağırıb. Onun sözlərinə görə, 
türk xalqı mayın 14-də özünün gələcəyini qorumağı bacarmalıdır. Məlumatı 
“Anadolu” verib. 

Dövlət başçısı bildirib ki, terrorçu-
larla əlbir olan müxalifət Türkiyənin 
gələcəyini məhv edə bilər. Ərdoğan 
“Altılı masa” müxalifət blokunu nəzər-
də tutaraq deyib: “Yeddi-səkkiz nəfəri 

idarə edə bilməyənlərdən 85 milyonluq 
vətəndaşı olan Türkiyəni idarə edəcək-
lərini gözləmək olmaz. Terrorçularla 
əl-ələ verənlərin ölkəmə verəcəyi heç 
nə yoxdur. Ölkəmizin nə müzakirələrə 
sərf etməyə vaxtı var, nə də kimisə 
gözləməyə səbri. Biz Türkiyəni və 
zəlzələ bölgəsindəki şəhərləri daim 
dava-dalaşda olan, bir-birinə quyu qa-
zan, görmə qabiliyyəti olmayan “qumar 
masası”nın rəhminə buraxa bilmərik. 
İnanıram ki, siz düzgün qərar verəcək-
siniz”. 

Dünən Prezident Ərdoğan həm 
də Finlandiyanın NATO-ya üzvlüyü ilə 
bağlı protokolu imzalayıb.

Ukrayna: Xerson atəş altında 
Dünən Moldova Prezidenti Mayya Sandunun Ukraynaya səfəri başa 

çatıb. O, Ukraynanın dövlət başçısı, Slovakiya, Sloveniya və Xorvatiyanın 
baş nazirləri Eduard Heger, Robert Qlob və Andrey Plenkoviçlə birlikdə 
Rusiya ordusunun qətliam törətdiyi Buça şəhərinə baş çəkib. Məlumatı 
UNİAN yayıb.

Sandu özünün “fasebook” 
hesabında bildirib ki, Prezident 
Volodimir Zelenski ilə enerji təh-
lükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq 
və Avropa İttifaqına inteqrasiya-
da birgə fəaliyyət kimi məsələləri 
müzakirə ediblər. Eyni zamanda 
ölkəsinin Ukraynaya daimi dəstə-
yini ifadə edib. 

Ukraynanın cənub-şərqində 
dünən də gərgin bir gün yaşanıb. 
Rusiya ordusu Baxmut istiqamə-
tində hücumları davam etdirsə 
də, intensivlik azalıb. Rus qoşunları 
əsasən Xerson vilayətini 54 dəfə atəşə 
tutub, əraziyə ağır artilleriya, aviasi-
ya və “Qrad”lardan 439 mərmi atılıb. 
Vilayətin hərbi administrasiyasının 

 başçısı Aleksandr Prokudinin sözlərinə 
görə, mərmilər yaşayış məhəllələrinə, 
fərdi evlərə və çoxmənzilli binalara dü-
şüb. Hücum nəticəsində 3 mülki şəxs 
həlak olub, 2 nəfər yaralanıb.

NATO-nun yeni rəhbəri kim olacaq? 
NATO-nun hazırkı baş katibi Yens Stoltenberqin səlahiyyət müddəti bu 

ilin sentyabrında başa çatır. Növbəti müddətdə alyansa rəhbərlik uğrunda 
mübarizə başlanıb. Son məlumatlara görə, Avropa Komissiyasının rəhbəri 
Ursula fon der Lyayen də namizədlər arasındadır. Məlumatı TASS verib. 

Bəzi məlumatlara görə, bir sıra 
NATO ölkələri Ursula fon der Lyaye-
nin oktyabr ayından alyansa rəhbərliyə 
başlamasını istəyir. Ammma məsələ 
bundadır ki, onun Avropa Komissiyası-
nın sədri postundakı səlahiyyət müddə-
ti 2024-cü ildə bitəcək.

Ekspertlərin fikrincə, bu təyinat 
çox böyük ehtimalla, ilk növbədə, 
böyük Britaniyanın müqaviməti 
ilə üzləşəcək. London artıq üzv 
ölkələrin diqqətini 2013–2019-cu 
illərdə Almaniyanın müdafiə naziri 
işlədiyi dövrlərdə Lyayenin uğurlu 
olmayan fəaliyyətinə yönəltməyə 
çalışır.

Alyansın baş katibi postuna 
namizədlər arasında Estoniyanın 
Baş naziri Kaya Kallasın, Kanada 

Baş nazirinin müavini və maliyyə naziri 
Xristia Frilandın və Böyük Britaniyanın 
müdafiə naziri Ben Uollesin də adları 
çəkilir. Baş katib alyansın bütün 30 üzv 
ölkəsinin konsensusu əsasında təyin 
olunur.

İranda inflyasiya rekord həddə çatıb 
İranda sosial-iqtisadi vəziyyət get-gedə pisləşməkdədir. Ölkədə 

inflyasiya təhlükəli həddə çatıb. Dünən Tehran bazarında ABŞ dollarının 
məzənnəsi 55 min tüməni keçib. Məlumatı “Lenta.ru” verib. 

İranlı iqtisadçı ekspertlər ölkədəki 
iqtisadi durumun dəhşətli vəziyyətdə 
olduğunu bildirirlər. Onların fikrincə, bu 
ilin sonuna qədər ölkədə inflyasiyanın 
həcmi 40-50 faiz həddinə çatacaq. 

Ölkə büdcəsindəki kəsir də iqtisad-
çıları ciddi şəkildə narahat edir. İran 
parlamentinin üzvü Cəlal Mahmudzadə 
bildirib ki, İran hökumətinin yeni il üçün 
təklif etdiyi büdcə reallıqdan uzaqdır və 
400 trilyon tümənə yaxın büdcə kəsiri 
olacaq: “Hökumət alternativ mənbə 
tapmasa, büdcə kəsirini xalqın cibin-
dən götürməli olacaq. Bu isə kəskin 
inflyasiya və bahalıqla nəticələnəcək”. 

ABŞ-da Putinin yeni 
konsepsiyasına münasibət 

ABŞ-ın Müharibə Araşdırmaları İnstitutu Rusiya Prezidenti Vladimir 
Putinin martın 31-də təsdiq etdiyi xarici siyasət konsepsiyası ilə bağlı 
hesabat hazırlayıb. Sənəddə bildirilir ki, Kremlin bu konsepsiyası Qərbə 
qarşı yeni blok yaratmaq, çoxqütblü dünya nizamı qurmaq, eyni zamanda 
ABŞ-ın hökmranlığına son qoymaq məqsədi daşıyır. Məlumatı UNİAN yayıb. 

Sənəddə bəşəriyyətin əksəriyyəti-
nin Rusiya ilə konstruktiv münasibətdə 

maraqlı olduğu iddia edilir. ABŞ insti-
tutu hesab edir ki, Kreml bloklara daxil 
olmayan ölkələrlə anti-Qərb bloku ya-
ratmaq cəhdlərini dəstəkləyəcək. Lakin 
Rusiyanın iqtisadi qüdrətinin azalması 
və Ukraynada hərbi potensialının zəif-
ləməsi buna imkan verməyəcək. 

İnstitutun fikrincə, Çin lideri Si Cin-
pinin Moskvaya səfəri zamanı da Pu-
tinin anti-Qərb bloku yaratmaq təklifi 
birmənalı qarşılanmayıb.

azırladı:  
Paşa ƏMİR A OV,  

 alq qəzeti

Planetimizdə yeni dünya düzəni 
uğrunda mücadilə həlledici mərhələyə 
daxil olub. Onu hərə bir cür təsəvvür 
edir. Təhlilçilər ən yaxın illər ərzində 
dövlətlər arasında siyasi, iqtisadi, hərbi 
münasibətlərin birqütblü, ikiqüqütblü, 
yaxud çoxqütblü güc mərkəzləri 
tərəfindən idarə olunacağı barədə çox 
sayda ehtimal və fərziyyələr irəli sürürlər. 

Dünyada yeni güc və təsir konfiqu-
rasiyaları yaranır. Bizim üçün hansı 
variant daha əlverişlidir? Yeni dünya 
düzəni Cənubi Qafqaza nələr vəd edir? 
Bu taleyüklü suallara dəqiq, aydın ca-
vablar tapılmalıdır. Zaman isə gözləmir. 
Təbii ki, hamı kimi biz də öz evimizin 
qibləsini yaxşı bilirik və öz maraqları-
mıza uyğun seçim etməli olacağıq.  

Görünən budur ki, dünyanın super 
gücləri arasında artıq “püşk atılıb” və 
gözlənildiyi kimi, “ağır çəkili” oyunçular 
hazırda meydandadır. Birləşmiş Ştatlar 
hələ də fövqəlgüc olduğunu iddia edir. 
Rəsmi Vaşinqtonun mövqeyi və niy-
yəti bəllidir: Ağ ev birqütblü dünyanın 
qorunub saxlanmasını istəyir və özünə 
rəqib görmək və tanımaq barədə dü-
şünmür. 

Amma, necə deyərlər, sən saydığı-
nı say, gör fələk nə sayır. ABŞ dünya 
liderliyi uğrunda sərt marafonda ona 
çatmağa və hətta ötüb keçməyə çalı-
şan Çinin nəfəsini öz kürəyində hiss 
etməyə və bundan ciddi narahat olma-
ğa başlayıb. Buna görə də rəsmi Va-
şinqton son ilyarımda artıq ikinci dəfə 
demokratiya sammiti təşkil etməklə, öz 
dost və tərəfdaşlarını ətrafına yığmağa 
cəhd edir.  

Sirr deyil ki, bu gün planetimizin çox 
yerində hibrid müharibələr gedir. Həll-
edici an, sınma nöqtəsi, ilk növbədə, 
Rusiya–Ukrayna müharibəsinin nəticə-
sindən asılıdır. Ağır zorakılıqlarla mü-
şayiət olunan bu amansız silahlı qar-
şıdurmada kim üstün olacaq: kollektiv 
Qərb, yoxsa Rusiya? Dəqiq cavab ver-
mək çətindir. Rusiya müharibəni udsa 
belə, bu, sadəcə Pirr qələbəsi olacaq!  

Pekinə gücdən, taqətdən düşmüş, 
lakin hələ də öz ayaqları üzərində du-
ran Rusiya sərf eləyir. Çin hazırda və-
ziyyətin kritik nöqtəyə çatdığını hiss 
edir və Rusiyaya “ikinci nəfəs” ver-
məyə cəhd edir. Eyni zamanda Pekin 
Moskva ilə müqayisədə özünün domi-
nant mövqedə olduğunu aşkar büruzə 
verməkdən çəkinmir.

Maraqlıdır ki, rəsmi Pekin bu vaxta 
qədər dünya liderliyi uğrunda müba-
rizədə iddialarını müəyyən qədər giz-
lətməyə, pərdələməyə çalışırdı. “Sarı 
əjdaha” vaxt itirmədən güc toplayırdı. 
İndi vəziyyət dəyişib və reallığa uyğun 

adekvat qərarlar qəbul etmək məqamı-
dır. 

Pekin bu illər ərzində bir an belə 
yaddan çıxarmayıb ki, ABŞ başda 
olmaqla,  Qərb bütün  qüvvələrini 
səfərbər edib onun üzərinə yeriyəcək. 
Sadəcə, Rusiya Ukraynaya gözlənil-
mədən hücum etməklə əsas zərbə qü-
vvəsini öz üzərinə götürdü. Bu, Pekin 
üçün göydəndüşmə bir şans idi və für-
səti əldən vermədi. Ən azı, diplomatik 
sahədə Çin irəli çıxmağa başlayıb. 

Bəli, rəsmi Pekin Rusiyanın regi-
onda nüfuzunun kəskin azaldığının 
fərqindədir və yaranmış siyasi vaku-
umdan maksimum bəhrələnməyə çalı-
şır. Çinin bu günlərdə əldə etdiyi böyük 
diplomatik uğur da məhz bundan qay-
naqlanır. 

Belə ki, Rusiyanın patronajlığını 
itirməkdə olan İran öz yeni himayədarı 
Pekinin ətəyindən bərk yapışmalı olub. 
Tehranın seçim imkanları çox tükənib. 
Başqa əlacı da yoxdur. Hələlik, dün-
yadakı real güc mərkəzlərindən yalnız 
Pekinin onun dadına çatacağına ümid 
edir. 

O biri tərəfdən Səudiyyə Ərəbista-
nının vəliəhdi Məhəmməd ibn Salman 
Qərbin “The ashington post” qəzeti-
nin müxbiri Camal Qaşıqçının Türkiyə-
də vəhşicəsinə qətlinin ona bağışlama-
yacağını yaxşı dərk edir. Deyilənlərə 
görə, məhz bu amil  vəliəhdin Çinin 
İranla barışmaq təklifini qəbul etmə-
sinə səbəb olub. 

Lakin İranla Səudiyyənin ulduzları-
nın tam barışacağını demək çətindir. 
ABŞ  var gücü ilə bu süni izdivacın 
davam etməsinə mane olmağa çalışa-
caq. Ağ ev Səudiyyə Ərəbistanını öz 
tərəfinə çəkməklə Çinin onun bostanı-
na daş atdığını dərk edir və Ər-Riyadın 
bu dönüklüyünü cavabsız qoymamağa 
cəhd edir.  

Bu arada Pekinin daha bir böyük 
diplomatik təşəbbüsdə bulunduğu 
məlum olub. Belə ki, Çin indi iki qatı 
düşməni – İran və İsraili barışdırmaq 
fikrinə düşüb. Bu barədə rəsmi məlu-
matlar, demək olar ki, yoxdur. Bunun-
la bərabər, bugünlərdə Qərb mətbuatı 
İranla İsrail arasında məxfi danışıqların 
başlandığına dair sensasiya xarakterli 
məlumat yayıb. 

Bir çox mənbələrdə gizli danışıqla-
rın Çinin vasitəçiliyi ilə Honkonq şəhə-
rində keçirildiyi iddia olunur. Əksər po-
litoloqlar Çinin vasitəçiliyilə başlanan 
İsrail–İran danışıqlarının uğurla başa 
çatacağına inanmır. Məsələ ondadır 
ki, İsrail ilə İran arasında gərginlik və 
düşmənçilik münasibətləri çox dərindir. 
Bunun üçün İranın uranın zənginləşdi-
rilməsi və atom bombası əldə etmək 
iddialarından əl çəkməsi tələb olunur. 
Bu, ağlabatan görünmür.   

Bir daha qeyd etməyə dəyər ki, İs-
rail–İran münasibətlərinin normallaş-
ması Səudiyyə Ərəbistanı–İran müna-
sibətlərinin nizamlanması qədər asan 
olmayacaq. Bu baxımdan prosesə dair 
nikbin fikir irəli sürənlərin sayı çox az-
dır. Görüşün təşəbbüskarı kimi Pekin 
çıxış etsə də, bu işdə Rusiyanın da 
maraqları hiss olunur. Təbii ki, rəsmi 
Moskava da bu barədə susur.  

Oxucular haqlı olaraq soruşa bilər: 
Çinin Yaxın Şərqdə fəallaşması Cənu-
bi Qafqazdakı proseslərə nə dərəcə-
də təsir göstərə bilər? Daha konkret 
desək, rəsmi Pekin Qarabağ problemi-
nin həllində kimin tərəfində duracaq? 

Çin “Bir kəmər, bir yol” layihəsinin 
mümkün qədər tez reallaşmasında 
maraqlıdır və “Zəngəzur dəhlizi”nin 
açılmasını arzulayır. Azərbaycandan 
fərqli olaraq Ermənistan bu dəhlizin 
açılmasına hər vasitə ilə maneə olma-
ğa çalışır. Fikrimcə, bu, bir qədər əvvəl 
səsləndirdiyimiz suala cavab kimi də 
qiymətləndirilə bilər. 

Bununla bərabər, Azərbaycana Çi-
nin can atdığı ikiqütblü dünya konfiqu-
rasiyası sərf eləmir. Bakı  üçün qardaş 
Türkiyənin güclü olduğu və müstəqil 
türk dövlətlərinin yer aldığı güc mərkə-
zində olmaq əlverişlidir. Yalnız bu 
halda biz özümüzün və dostlarımızın 
həyati maraqlarını qoruya bilərik. Bir 
sözlə, “dünya beşdən böyükdür!” və 
real güc mərkəzlərindən biri məhz Tu-
ran olmalıdır. 

Zaman hər şeyi sonda öz yerinə 
qoyacaq. Biz bütün hallarda haqq və 
ədalətinin dominant olduğu dünyada 
yaşamaq istəyirik. Ümid edirik ki, məhz 
belə də olacaq!  

Mə ai  AB ULLAY ,  
“Xalq qəzeti” 

Avropada dini və milli radikalizm 
təhlükəli miqyas alıb

Bu il martın 24-də Danimarkada “Patrioterne Gar Live” 
adı ilə fəaliyyət göstərən qatı radikal dəstənin üzvləri 
Türkiyənin Kopenhagendəki səfirliyi önündə müsəlman 
dini əleyhinə plakatlar fonunda müqəddəs “Quran”ın 
bir nüsxəsini və türk milli bayrağını yandırıblar. Aksiya 
adıçəkilən qrupun “Facebook” səhifəsi vasitəsilə canlı 
yayımlanıb. 

Bu məlun olay Türkiyə 
hökuməti və ictimaiyyə-
ti, eləcə də dünyanın bir 
çox müsəlman ölkələri, o 
cümlədən Qətər, Səudiyyə 
Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb 
Əmirliyi, İordaniya, Mərakeş 
və Pakistan rəsmiləri, onla-
rın milyonlarla əhalisi tərə-
findən qətiyyətlə pislənilib. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 
son vaxtlar Avroapdakı qatı 
millətçi qruplar söz və ifadə 
azadlığı bəhanəsi altında 
qitədə yaşayan müsəlman-
lara qarşı tez-tez zorakılıq 
aktlarına əl atırlar. Danimar-
kadakı insident də məhz bu 
qəbildən olan növbəti mə-
şum olaydır. 

Son vaxtlar bir çox 
müsəlman ölkələri, xüsusilə, 
Türkiyə “Köhnə  qitə”dəki 
qatı dini və milli radikalların 
hədəfinə tuş gəlir. Bunun 

əsas səbəbi isə odur ki, rəs-
mi Ankara Avropanın bir çox 
ölkələrdə, xüsusilə İsveç-
də terrorçu qruplaşmaların 
üzvləri və tərəfdarlarının sı-
ğınacaq almalarını pisləyən 
bəyanatlar səsləndirir və 
buna son qoyulmasını tələb 
edir.  

Bu ilin yanvarında ikili 
Danimarka–İsveç vətən-
daşlığı olan mühafizəkar 
siyasətçi Rasmus Paludan 
“Quran”ı iki dəfə, əvvəlcə 
Stokholmda Türkiyə səfir-
liyi qarşısında, sonra isə 
Danimarka şəhərlərinin bi-
rində müsəlman məscidi 
önündə yandırıb. Onun bu 
bədnam davranışı haqlı ola-
raq müsəlman dünyasında 
qəzəb və hiddət doğurub.    

Türkiyə hökuməti, öz 
növbəsində, bir daha Dani-
markada müqəddəs  Qurana 

və türk bayrağına qarşı növ-
bəti xain hücumları qətiy-
yətlə pisləyib. Qardaş ölkə 
XİN-in dünən yaydığı bə-
yanatda qeyd olunur ki, Ko-
penhagendə Qurana və türk 
bayrağına növbəti dəfə heç 
bir əndazəyə sığmayan dini 
dözümsüzlük və hörmətsiz-
lik nümayiş etdirilib ki, bu da  
yolverilməzdir.   

Yeri gəlmişkən, bu 
məsələ ilə əlaqədar Dani-
markanın Ankaradakı səfiri 
Denni Annan Türkiyə XİN-ə 
çağırılıb və onun nəzərinə 
çatdırılıb ki, Ankara və ölkə 
ictimaiyyəti bu qanuna və 
mənəviyyata zidd aktı qətiy-
yətlə pisləyir və buna kəskin 
etiraz edir. 

Bəyanatda, həmçinin 
qeyd olunur ki, Danimarka 
hakimiyyəti ən qısa müddət 
ərzində sözügedən cinayəti 
törədənlərə qarşı ciddi təd-
birlər görməli və bununla 
da yeni təxribatların təkrar 
olunmasının qarşısı alınma-
lıdır. 

Türkiyə XİN-in bəyana-
tında deyilir: “Söz və ifadə 
azadlığı” devizi altında belə 
mənfur hərəkətlərə əl at-
maq heç bir ölkəyə hörmət 
gətirmir. Yalnız özbaşınalıq 
və cəzasızlıq şəraitində bu 
cür təxribatlar üçün “mün-
bit şərait” yaranır. Görünən 
budur ki, Danimarkada belə 
antihumanist aktlarla müba-
rizədə siyasi iradə nümayiş 
etdirilmir, təxribatçılar adek-
vat hüquqi və inzabati təd-
birlərlə cəzalandırılmırlar.

Sənəddə sonra vurğula-
nır ki, “qitədə islamofobiya, 

ksenofobiya, milli ayrı-seçki-
lik və rasizm geniş yayılaraq 
güclənmir. Belə hadisələr 
dünyada tolerantlığa, sivil 
birgəyayış normalarına və 
demokratik dəyərlərə ciddi 
zərbə vurur”.  

Türkiyənin Müdafiə nazi-
ri Hulusi Akar da Danimar-
kada Qurana və türk bayra-
ğına qarşı törədilən təxribatı 
kəskin pisləyib. Bu il fevralın 

-da dəhşətli zəlzələdən ən 
çox ziyan çəkən bölgələr-
dən biri olan Hataya Türkiyə 
Silahlı Qüvvələri Baş Qərar-
gah rəisi Yaşar Gülən ilə bir-
gə səfər edən nazir həmin 
hadisə ilə bağlı mövqeyini 
belə açıqlayıb: 

“Hesab edirəm ki, yal-
nız qəlbləri çılğın qəzəb 
və nifrət içində olanlar, adi 
insani hissləri unudanlar 
belə vəhşiliyə əl ata bilərlər. 
Radikal və dini dözümsüzlü-
yə göz yuman rəsmilər isə 
cinayətkarların ortaq yol-
daşları hesab olunmalıdır. 
Onlar belə hallara biganə 
qalmaqla, faktiki olaraq təx-
ribatçıları yeni ağır cinayət-
lərə sövq edirlər və bununla 
da islamofobiyaya rəvac ve-
rirlər”.  

Hulusi Akar sonda vur-
ğulayıb ki, Avropada dini 
radikalların müsəlmanlara 
qarşı düşmənçilik və barbar 
düşüncəsi qitədə sivil və 
demokratik dəyərlərin aşın-
masına və dağılmasına sə-
bəb olur. Avropa bu barədə 
düşünməli və düzgün qərar 
qəbul etməlidir. 

M.HAC XANL ,  
“Xalq qəzeti” 

Çin Yaxın Şərqdə:  
aşkar və gizli məqamlar 
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Dahilər də autizmdən əziyyət çəkiblər
Uşaqları bu bəladan xilas etməliyik

BMT-nin qərarı ilə autistlər üçün məxsusi günün təsis edilməsi bu xəstəlikdən 
əziyyət çəkənlərə kömək etmək, onların həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaq 
baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. 

Əsasən 3 yaşadək uşaqlarda mü-
şahidə olunan autizm xəstəliyi beynin 
inkişafına təsir etdiyi üçün məhdud 
davranışlara gətirib çıxarır. Belə uşaq-
ların sağlamlığının bərpası üçün han-
sı vasitələrdən istifadə etmək daha 
məqsədəuyğundur? Bu suallar bütün 
dünyanı düşündürən əsas məsələlər-
dəndir. Çünki autizmli insanların digər-
lərinə nisbətən daha çox uğur əldə edə 
bilmələrinə dair xeyli təcrübə mövcud-
dur.  

Albert Eynşteyn, Nikola Tesla, To-
mas Edison, Lüdviq van Bethoven, 
həmçinin Microsoft” şirkətinin yaradı-
cısı Bill Qeytsin və başqalrının bir vaxt-
lar autizm xəstəliyindən əziyyət çək-
məsi heç kimə sirr deyil. Dünyanın ən 
istedadlı idmançısı, dəfələrlə Olimpiya 
çempionu Maykl Felps də kiçik yaşla-
rından autizm xəstəsi olub. 

Övladlarının autizm xəstəsi olduğu-
nu müşahidə edən valideynlər onların 
sağlamlığının bərpası üçün bütün va-
sitələrdən istifadə etməlidirlər. 

Uşaq autizmi 3 yaşa qədər inkişaf-
da ləngimələr, stereotip hərəkətlər, ün-
siyyətdə problemlərdə özünü büruzə 
verir. Valideynlər uşaqlarda bu əlamət-
ləri hiss etdikdə diqqətli olmalı, onları 
daha erkən yaşlarda bərpa prosesinə 
cəlb etməlidirlər. 

Autizmli uşaqların bərpasında ən 
e ektli vasitələrdən biri idman və fiziki 
hazırlığın inkişafı ilə bağlıdır ki, Azər-
baycanda bir sıra qurumların əlaqəli 
şəkildə fəaliyyəti bu yöndə müsbət nəti-
cələr verir. Xəstəliyin dərəcəsindən ası-
lı olaraq, həmin xəstələrin əksəriyyəti 

cəmiyyətə tam inteqrasiya ola, hətta 
hər hansı sahənin mahir bilicisi olmaqla 
inkişafımıza öz töhfələrini verə bilərlər. 

“Osmanlı” Xüsusi Yaşam Mərkəzi-
nin rəhbəri İlham Osmanlının dedikləri:

– Bu gün hamı bilməlidir ki, 
başda autizm olmaqla bir sıra inkişaf 
pozuntularında istifadə olunan idman 
terapiyası uşaqların fiziki problemləri-
nin bərpasında – aşağı əzələ tonusu, 
tənə üs problemləri digər hallarda ge-
niş istifadə edilir. Fiziki terapiya növü 
idmanın terapevtik istifadəsinə əsas-
landığı üçün təkmilləşdirilmiş xüsusi 
proqramların tətbiqi ilə müsbət nəticə 
almaq olar. Həm yaş qrupuna, həm 
də pozuntunun növünə görə fərqlənən 
belə terapiya proqramları uşaqların 
gündəlik funksionallığını artırır. Bunun-
la da onlar sərbəst şəkildə idman baca-
rıqlarına yiyələnə bilirlər. 

Rəhbəri olduğum “Osmanlı” Xüsusi 
Yaşam Mərkəzi 2019-cu ildə yaradılıb 
və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslə-
rin reabilitasiyasını həyata keçirir. Ümu-
milikdə isə 10 ildən çoxdur ki, əsasən, 
autizmli və daun sindromlu, əqli im-
kanları məhdud olan uşaq, yeniyetmə 
və gənclərə yardım məqsədilə mühüm 
tədbirlər görürük. Əsasən, idmanla rea-
bilitasiya həyata keçirir, onlara müxtəlif 
idman növlərinin sirlərini aşılayırıq. Şa-
girdlərimiz velosiped, stolüstü tennis, 
üzgüçülük, boççia, atletika və digər 
xüsusi bacarıqları inkişaf etdirən idman 
növləri ilə həvəslə məşğul olurlar. Bu-
nunla yanaşı, psixoloji, loqopedik, pe-
daqoji, sosial və özünəxidmət yönümlü 
təlimlər də əsas rol oynayır. Uşaqlar 

üçün fərdi inkişaf planı əsasında quru-
lan sistemdə əsas proqram günlük ya-
şam sistemidir.

Mərkəzimiz Bakıda yerləşir, amma 
regionlarımızda da nəzəri və praktiki 
seminarlar, müxtəlif layihələr həya-
ta keçiririk. Cəlilabad, İmişli, Gəncə, 
Tovuz, Şamaxı, İsmayıllıda autizmlə 
bağlı seminarlar təşkil etmişik. Son illər 
ailələrin bu problemi daha tez çözməyə 
başlamaları bizi sevindirir. Əvvəlki illər-
də 3–5 yaşlarında uşaqlar üçün müra-
ciət edirdilərsə, indi 1,5 – 2 yaşlı uşaq-
lar üçün müraciət olunur. 

Ümumiyyətlə, 2 yaşdan 25 yaşadək 
uşaqların reabilitasiyası ilə məşğul olu-
ruq. Uşaqların fiziki hazırlıqla sağlam 
həyata qovuşa biləcəkləri ilə bağlı vali-
deynləri təlimatlandırmağa çalışırıq. Bu 
sahədə geniş təbliğat işi hər bir autizmli 
uşağın həyatında böyük rol oynayır.   

Müxtəlif idman növləri ilə Azər-
baycan Xüsusi Olimpiya Komitəsi və 
Azərbaycan Autizm Assosiasiyası 
tərəfindən mütəmadi olaraq keçirilən 
yarışlarda uğurla təmsil olunuruq. Ay 
ərzində 50-yə yaxın uşağa reabilitasiya 
xidməti göstərir, xüsusi təlimlər keçirik. 

Hazırda Türk dövlətlərinin  Autizm 
Federasiyası qurulmaqdadır. Mərkə-
zin təmsilçiləri Türkiyədə keçirilən 
beynəlxalq və ölkədaxili yarışlarda 
çıxış edirlər. Stolüstü tennis və atleti-
ka yarışlarında artıq çoxlu uğurlarımız 
var. İdmanla verilən təlimlər vasitəsilə 
uşaqlarda tez bir zamanda diqqətin, 
göz kontaktının, hərəki qabiliyyətlərin, 
koordinasiyaların, təxəyyül və təfəkkür 
bacarıqlarının inkişafında müsbət nə-
ticələr almaq mümkündür. Ona görə 
də valideynlərə tövsiyəmiz budur ki, 
autizmli uşaqların bərpa prosesində 
idmanla reabilitasiyasına xüsusi önəm 
versinlər.

L e y l a  Q U R B A N O V A ,   
“Xalq qəzeti” 

 pre  y  ti  ə t r  r

Dərin fəlsəfi düşüncəsi ilə hər kəsi heyran qoyan, Azərbaycan və rus dilləri 
ilə bərabər, fars dilini də əla bilən Heydər Hüseynov  xalqımızın elm kəhkəşanının 
ən parlaq ulduzlarından olub. 1908-ci il aprelin 3-də İrəvanda doğulub və   
1950-ci il avqustun 15-də Bakıdakı bağ evində həyatına intiharla son qoyub. 
Cəmi 42 il yaşasa da, bir əsrə sığmayan sanballı işlər görüb.

“Kitabı bağlanan” 
dəyərli kitablar müəllifi

Tarix və fəlsəfə elminin inkişafına bö-
yük töhfələr vermiş Heydər Hüseynov 
Azərbaycanda elmi tərcümə məktəbinin 
əsasını qoyub, ilk “Azərbaycanca-rusca” 
və “Rusca-azərbaycanca” lüğətin redak-
toru olub. Buna görə 1948-ci ildə ilk dəfə 
Stalin mükafatı alıb. Bundan iki il sonra 
isə Azərbaycan KP MK yanında Partiya 
Tarixi İnstitutunun direktoru olan görkən-
li alim XIX əsrdə Azərbaycan fəlsəfi və 
ictimai-siyasi fikrinin tarixi haqqında  fun-
damental əsər yazıb və növbəti dəfə Sta-
lin mükafatına layiq görülüb. Dahi filosof 

Azərbaycanda bu sahənin banisi Bəh-
mənyarın iki traktatını aşkara çıxarıb tə-
dqiqat obyektinə çevirməklə sırf elmi-fəl-
səfi irsimizin varlığını elan edib. Nizami, 
Füzuli, A.Bakıxanov, Mirzə Kazım bəy, 
M.F.Axundov, H.Zərdabi haqqında ciddi 
tədqiqat işi aparıb və 100-dən çox elmi 
məqalə yazıb.  

Heydər Hüseynovun yaradıcılığında 
mühüm yer tutan XIX əsr Azərbaycan 
ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən  adlı kita-
bı rus dilində yazılmış, əsər iki dəfə çap 
edilmişdir. Kitabın redaktoru akademik 
Aleksandr Makovelski Heydər Hüsey-
novun bu çalışmasını XIX əsrdə Azər-
baycan fəlsəfəsinin inkişafının sistemli 
şərhinin ilk təcrübəsi  kimi dəyərləndirib 
və yüksək səviyyədə təqdir edib.    

...Lakin alimin öz xalqının tarixən 
yüksək elmi-fəlsəfi təfəkkürə malik ol-
duğunu aşkar söyləməsi imperiya ağa-
larının zəhmindən qorxan kölələrə xoş 
gəlməyib. O, Sov.İKP sıralarından çıxa-
rılıb və Elmlər Akademiyasındakı və-
zifələrindən azad edilib. Dövlət orqanları 
və bəzi həmkarları tərəfindən əsassız 
təqiblərə məruz qalmasından sarsılan   
filosof elmi yaradıcılığının triumf dövrün-
də – 1950-ci ildə damarlarını kəsməklə 
özünə qəsd edib.

Ədəbiyyatşünas, diplomat Vilayət 
Quliyevin bu barədə fikrini xatırladırıq: 
“Elmi fikrə hələ çox böyük töhfələr verə 
biləcək akademik yaradıcılığının ən ve-
rimli çağında ehtiyatsızlıq və təcrübəsiz-
likdən doğan adi təsadüfün qurbanı oldu. 
Respublikanın sahibi nin – Mir Cəfər 

Bağırovun və Moskva ideoloqlarının 
tarixi şəxsiyyətlərə münasibətdə əsas-
landıqları şablondan kənara çıxması 
Heydər Hüseynovun yalnız Azərbaycan 
deyil, az qala, bütün SSRİ miqyasında 
növbəti xalq düşməni kimi ittiham edil-
məsinə gətirib çıxardı. Səbəb müəllifin   
XIX əsrdə Azərbaycanda ictimai-siyasi 

fikir tarxindən  monoqrafiyasında  Mirzə 
Kazımbəyin Müridizm və Şamil  əsə-
rindən, eləcə də dağlı qəhrəmanı Şeyx 
Şamilin şəxsiyyət, mübarizə və idealla-
rından bəhs etməsi, onu qəhrəman və 
qəhrəmanların yaradıcısı  adlandırma-
sı idi. Bədbəxtlikdən bu, elə vaxt idi ki, 
müridizm mürtəce hərəkat, Şeyx Şamil 
isə ingilis və türk casusu  kimi qələmə 
verilirdi”.

Beləcə, qısa müddətdə tutduğu bü-
tün vəzifələrdən azad edilən alim faktiki 
ev dustağına çevrilmişdi. Onun sima-
sında yeni xalq düşməninin obrazının 
yaradıldığı artıq heç kəsə sirr deyildi. 
Ətrafındakı halqanın gündən-günə da-
raldığını görən H.Hüseynov özünə qəsd 
edir. Çox güman ki, repressiya olunaca-
ğı təqdirdə ailəsinin və dostlarının  acı 
aqibət yaşamaması üçün o, bu addımı 
atıb. 

Taleyi faciəli sonluqla bitmiş görkəm-
li filosof-alim az yaşayıb, amma zən-
gin tərcümeyi-hala sahib olub. O, 
193 –1940-cı illərdə keçmiş SSRİ EA 
Azərbaycan Filialının Ensiklopediya 
və Lüğətlər İnstitutuna rəhbərlik edib, 
1939– 1945-ci illərdə isə filialın sədr 
müavini olub. Azərbaycanda müstəqil 
Elmlər Akademiyasının təşkilindən 
1945  sonra ilk 15 həqiqi üzv-akademik 

sırasında yer alan Heydər Hüseynov 
həmin dövrdən  1950-ci ilin fevral ayına 
qədər həm  EA-nın vitse-prezidenti, həm 
də Azərbaycan KP MK yanında Parti-
ya Tarixi İnstitutunun direktoru və Bakı 
Dövlət Universitetinin fəlsəfə kafedrası-
nın müdiri kimi geniş elmi-pedaqoji və 
ictimai fəaliyyət göstərib.

Sular durulandan sonra Heydər Hü-
seynov layiqli qiymətini alıb. Yaradıcılığı 
Amerikada belə tədqiq olunub.  1997-ci 
ildə isə qızı Sara xanım Dağıstanda 
“Şeyx Şamil” mükafatına layiq görülüb.  

Haz la   
Ə.ƏLİY ,  
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Böyüyən nəslin mənəvi qidası
Uşaqlar üçün gözəl nağıl–əsərlər 

yaratmış Hans Xristian Andersen 
aprelin 2-də anadan olub. Məhz onun 
ad gününün Beynəlxalq Uşaq Kitab 
Günü kimi qeyd olunmasını isə alman 
yazıçısı Yella Lepman təklif edib və 66 
il öncədən başlayaraq, Uşaq Kitabları 
üzrə Beynəlxaq Şuranın təşəbbüsü 
və qərarıyla 2 aprel bütün dünyada 
həmin adla qeyd olunmağa başlayıb.

Tarixi XV əsrə gedib çıxan uşaq kitab-
larının çapı bu gün nəşriyyat sistemində 
daha geniş vüsət alıb. Antik yunan müəlli-
fi Ezopun mahnılarının yazılı kitab şəklin-
də çapından, daha sonra çex maarifçisi 
və pedaqoqu Komenskinin uşaqlar üçün   
rəsmlərdən ibarət kitab nəşr etməsindən 
üzübəri böyüyən nəslin yazılı ədəbiyyatla 
ünsiyyəti başlayıb.

Yazılaraq kitablara köçürülən xalq 
nağılları, ümumiyyətlə, folklor nümunələ-
ri uşaq ədəbiyyatının bünövrəsini təşkil 
edir. Bu yerdə Şərqdə Min bir gecə , 
Ələddin , Əlibaba və qırx quldur , Sin-

dibadın yeddi səyahəti  nağılları yada 
düşür. Qərbdə uşaqlar üçün kitab yaz-
maq tendensiyası Qrim qardaşlarının 
nağılları ilə güclənib. 184 -cı ildən başla-
yaraq, Andersonun qələmə aldığı nağıl-
ları da uşaqların bu gün daha çox sevib  
oxuduğu kitablardır. Əlbəttə, müəlliflərin 
və kitabların adını saymaqla bitməz. Bu 
baxımdan XIX əsri uşaq ədəbiyyatının 
qızıl əsri  sayanlar da çoxdur. 

Azərbaycanda peşəkar uşaq ədəbiy-
yatının inkişafı öz mənbəyini XX əsrin 
əvvəllərindən götürür. Həmin vaxtdan 
başlayaraq ölkənin maarif və mədəniyyət 
sahəsində ciddi canlanma əmələ gəlib: 
bir sıra maarif ocaqları, xeyriyyə cəmiy-
yətləri, nəşriyyatlar, kitabxanalar yaradı-
lıb. Bu sahədə cəsarətli addımlar atan 
Nəriman Nərimanov və Soltan Məcid Qə-
nizadə birlikdə “Sovqat” adlı şəkilli uşaq 
jurnalı və “Məktəb” elmi-pedaqoji aylıq 
jurnalını nəşr etmək istəyi buna sübut-
dur.    Rəşid bəy Əfəndiyev “Uşaq bağça-
sı” kitabında orijinal və tərcümə əsərləri, 
coğrafiyaya, tarixi hadisələrə və kainatın 
quruluşuna dair maraqlı materiallar verib. 
Həmçinin Abdulla Şaiqin “Uşaq gözlüyü”, 
“Gülzar”, İrəvan müəllimlərinin hazırlayıb 
Tiflisdə çap etdirdikləri iki hissədən ibarət 
“Ana dili” və b. vəsaitlərdə də yeni məz-

munlu uşaq ədəbiyyatından nümunələr 
toplanmışdı. Süleyman Sani Axundov 
“Məktəb” jurnalı üçün “Qorxulu nağıl-
lar”ını yazıb. Həmin dövrdə ölkənin hər 
tərəfində dövri-mətbuat parlamağa baş-
lamışdı. Amma ilk uşaq nəşr nümunəmiz 
t nınmış m rif dimi Əlisgəndər Cəfər-
z dənin  “Dəbist n” jurn lı sayılır. Ardınca 
“Rəhbər”, “Məktəb” kimi  jurnallar çıxıb.  

İlk çağlarda Mirzə Ələkbər Sabir, Cə-
lil Məmmədquluzadə, Əbdürrəhim bəy 
Haqverdiyev, Cəfər Cabbarlı və digərlə-
rinin yaradıcılığı ilə təşəkkül tapan uşaq 
ədəbiyyatımız daha sonra növbəti nəsil 
yazıçıların əsərləri ilə daha da genişlə-
nib. Çoxsaylı və gözəl, yaddaqalan şeir, 
təmsil və mənzum hekayələr qələmə alı-
nıb və çap edilib...

Bu gün uşaq nəşrləri qalereyamız 
xüsusilə zəngindir. Təkcə “Göyərçin” 
jurnalı 5 ildir ki, uşaqların maariflən-
məsi və tərbiyəsinə, dünyagörüşünün 
inkişafına sədaqətlə xidmət edir. Hazırda 
“ Əlifba”dan sonra ikinci dərsliyimiz adla-
nan bu jurnalın baş redaktoru, Əməkdar 
mədəniyyət işçisi, filologiya elmləri dok-
toru, professor Rafiq Yusifoğlu bizimlə 
söhbətində “Göyərçin”in Azərbaycan 

göylərində inamla qanad çaldığını söylə-
di. “Bir-birini əvəz edən nəsillərin tərbiyə-
sində bu jurnal çox işlər görüb. Sehirli 
qanadlarında evlərə nağıl, şeir, hekayə, 
tapmaca, əyləncə, maraqlı rəsmlər apa-
ran “Göyərçin” dövlətimizin himayəsi ilə 
öz “uçuş”larını indi daha inamla davam 
etdirir. Mirzə İbrahimov, Süleyman Rə-
himov, Mehdi Hüseyn, Əli Vəliyev, Rə-
sul Rza, Süleyman Rüstəm,  Məmməd 
Rahim, Əhməd Cəmil, İlyas Əfəndiyev, 
Mirvarid Dilbazi, Əzizə Cəfərzadə, Hü-
seyn Abbaszadə, İsmayıl Şıxlı, Bayraqm 
Bayramov, Qılman İlkin, Gülhüseyn Hü-
seynoğlu, Balaş Azxəroğlu, Bəxtiyar Va-
habzadə, Nəbi Xəzri, Qasım Qasımzadə, 
Salam Qədirzadə, Nəriman Həsənza-
də, Əli Kərim, Məmməd Araz, Xəlil Rza 
Ulutürk, Anar, Elçin, Əlibala Hacızadə, 
Vaqif İbrahim, Mövlud Süleymanlı və di-
gər qələm sahiblərimiz hər zaman məhz 
“Göyərçin” üçün də əsərlər yazaraq 
uşaqların xidmətində durublar”.

Əlavə edək ki, bu gün də yüzlərlə  
şair və yazıçımız uşaq ədəbiyyatı inciləri 
yaradırlar.

“Xalq qəzeti” 
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“Köhnə kənddən  
yeni xatirələr”

Rüfət Rüstəmovun “Köhnə kənddən yeni xatirələr” kitabı  “Elm və təhsil” 
nəşriyyatında təzəcə çap olunub. “Bu dağlardan bir Cahangir keçdi” (2018), 
“Milli qəhrəmanın tale romanı” (2022) kimi əsərləri ilə gündəmə gələn müəllif 
özünün keçdiyi böyük bir həyat yolu ilə də fərqli bir ziyalıdır.  Hələ sovetlər 
dönəmində Türkiyə adını çoxlarının çəkə bilmədiyi bir zamanda, bu qardaş 
ölkədə çalışan mütəxəssislər sırasında olması onun zəngin həyat təcrübəsinə 
yiyələnməsində xüsusi önəm daşımışdır. 

Kitab iki hissədən – hekayələr və 
İkinci Qarabağ müharibəsinin başlandı-
ğı vaxtlarda dövri mətbuatda dərc edilən 
publisistik məqalələrdən ibarətdir. Əslin-
də, toplu hər kəsin yaşadığı, şahidlik etdi-
yi həyatımızın bir parçası olmaqla günü-
müzün reallıqlarını vətənpərvər bir ruhda 
əks etdirən nümunədir. 

Rüfət müəllimin hekayələrinin “Qon-
şumun həyat hekayələri”, “Papaq əhva-
latı”, “Köhnə kənddən təzə xatirələr”, 
“Qaz qonaqlığı”, “Koronavirus  təhlükə-
si və mənim həkimliyim”, “Haram tikə”, 
“Mənim adım”, “İçki əhvalatı”, “Ayı əhva-
latı”, “Yuxu” və s.  qəhrəmanları, burada 
rastlaşdığımız adamlar bizdən uzaqlar-
da deyil, əksinə, onların hiss və duyğu-
ları da bu günümüzlə, hətta ola bilsin, 
hər birimizlə bağlıdır. Ona görə də onları 
oxuduqca  hər kəs özünün həyatının, ya 
da taleyinin bir parçasını tapır bu əsər-
lərdə.  

Kitabda  Rüfət müəllimin son dövr-
lərdə mətbuatda yayımlanan publisistik 
yazıları da “Türk dünyasına zəfər sevin-
ci yaşadan Ali Baş Komandan”, “Dəmir  
yumruq” Azərbaycan həqiqətlərinə Zəfər 
yolu açdı”, “Zəfər günün mübarək, qalib 
Azərbaycan xalqı”, “Soçidə Azərbayca-
nın milli maraqları hərtərəfli qorundu” və 
s.  yer alır. Müəllifin  publisistikasında 
da  mübarizə ruhu özünü təsdiqləyir və 
burada da Vətən, torpaq, xalq anlamı ön 
planda dayanır.

Nəfis tərtibatlı kitabı vərəqlədikcə, 
bugünümüzün və dünənimizin həqiqətləri 
ilə baş-başa dayanırıq. Ona görə də ta-
nınmış alim, türkologiya elminin nüfuzlu 
nümayəndəsi, BDU-nun Türk filologiya-
sı kafedrasının müdiri, filologiya elmləri 
doktoru, professor, yazıçı-publisist Rüfət 
Rüstəmovun hekayə və publisistik yazı-
larını ictimaiyyət üçün dəyərli töhfə, milli 
kitabxanamızı  zənginləşdirən nəşrlər sı-
rasına aid etməkdən çəkinmirik. 
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 qəpik

 9 A eli  ə
 9 akıda və Abşeron yarımada-

sında arabir yağıntılı olacağı, bəzi yer-
lərdə intensivləşəcəyi gözlənilir. Gecə və 
səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Müla-
yim şimal-qərb küləyi əsəcək. Gecə 3-5 , 
gündüz 7-9  isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 
7 1 mm civə sütunundan 758 mm civə 
sütununa enəcək, nisbi rütubət 80-90 
faiz olacaq. 

 9 a çıvan şəhəri, ulfa, Or-
dubad, ədərək, ahbuz və ərur ra-
yonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı 
olacağı, qar yağacağı, səhər tədricən 
kəsiləcəyi, gündüz əsasən yağmursuz 
keçəcəyi gözlənilir. Arabir duman ola-
caq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Gecə 
4  şaxtadan 1 -dək isti, gündüz 10-15  
isti olacaq. 

 9 ankəndi, uşa, ocalı, 
ocavənd, A dam, həmçinin Daş-

kəsən- ədəbəy rayonlarında bəzi yer-
lərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağa-
cağı, səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 
Bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim 
qərb küləyi əsəcək. Gecə 3-8  şaxta, 
gündüz 2  şaxtadan 3 -dək isti olacaq. 

 9 ərqi Zən əzur: əbrayıl, 
əlbəcər, ubadlı, açın, Zən ilan 

rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağın-
tılı olacağı, qar yağacağı, səhər tədricən 
kəsiləcəyi, gündüz əsasən yağmursuz 
keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman 
olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. 

Gecə 3-8  şaxta, gündüz 3  şaxtadan 
2 -dək isti olacaq. 

 9 aza , əncə, oranboy, 
ərtər, üzuli rayonlarında əsasən 

yağmursuz keçəcək. Lakin gecə bəzi 
dağlıq ərazilərdə yağıntılı olacağı, qar 
yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman 
olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. 
Gecə 2-5 , gündüz 10-15  isti olacaq. 

 9 alakən, Zaqatala, a , əki, 
O uz, əbələ, İsmayıllı, A su, a-
ma ı, iyəzən, abran, ızı, uba, 

açmaz, usar rayonlarında bəzi yer-
lərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağa-
cağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv 
olacağı ehtimalı var. Gündüz qərb rayon-
larından başlayaraq yağıntılar tədricən 
kəsiləcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. 
Mülayim qərb küləyi əsəcək. Gecə 2  
şaxtadan 3 -dək isti, gündüz 7-12  isti, 
dağlarda gecə 5-10 , gündüz 0-5  şaxta 
olacaq. 

 9 Min əçevir, evla , öyçay, 
A daş, ürdəmir, İmişli, A cabədi, 

eyləqan, abirabad, iləsuvar, aat-
lı, irvan, acıqabul, alyan, eftçala 
rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış 
yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman 
olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. 
Gecə 4-7 , gündüz 12-1  isti olacaq. 

 9 Masallı, ardımlı, erik, 
ənkəran, Astara rayonlarında bəzi 

yerlərdə arabir yağış, dağlıq ərazilərdə 
qar yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcə-
yi gözlənilir. Arabir duman olacaq. Müla-
yim şimal-şərq küləyi əsəcək. Gecə 4- , 
gündüz 12-15  isti, dağlarda gecə 2-4  
şaxta, gündüz 3-  isti olacaq.

Faiq Həsənov: Özbəkistan 
turniri yüksək səviyyədə keçdi

Özbəkistanın Daşkənd şəhərində Rüstəm Kasımjanov kuboku uğrunda 
dünyanın tanınmış şahmatçılarının iştirakı ilə keçirilən yarışda iştirak edən 
Azərbaycan nümayəndə heyəti Vətənə qayıdıb. 

Yarışda turnirin baş hakimi olmuş 
Azərbaycan Şahmat Federasiyasının 
birinci vitse-prezidenti Faiq Həsənov 
yarışla bağlı fikirlərini eksklüziv olaraq 
“Xalq qəzeti” ilə bölüşdü. 

F.Həsənov Azərbaycan qros-
smeysteri Şəhriyar Məmmədyarov, 
eləcə də blits üzrə dünya çempionu 
Nodirbek Abdusattarov və digər ta-
nınmış şahmatçıların qatıldıqları bu 

yarışın ilk dəfə təşkil edildiyini bildirdi. 
Qeyd etdi ki, oyunlar gərgin mübarizə 
şəraitində keçdi: “Yarış yüksək səviy-
yədə keçirildi. Rüstəm Qasımjanov 
Özbəkistanın görkəmli zəka ustala-
rından biridir. O, 2004-cü ildə keçirilən 
dünya çempionatında qalib olanda 
Teymur Rəcəbov da bürünc medal 
qazanmışdı. Şəhriyar Məmmədyaro-
vun da mübarizə apardığı həmin ya-
rışda hakimlərdən biri də mən idim. 

Rüstəm Qasımjanov hazırda Öz-
bəkistanda yeni şahmatçı nəsli yetiş-
məsində çox böyük rol oynayır. Keçən 
il Hindistanda keçirilən olimpiadada 
gözlənilmədən gənc Özbəkistan yığ-

ması qalib oldu. Şahmatçı-
lar arasında böyük hörməti 
var. Azərbaycanda tez-tez 
olur. Keçən il Şuşada keçi-
rilən ilk beynəlxalq turnirdə 
iştirak etmişdi. Bu il Bakıda 
keçiriləcək dünya kuboku-
na Özbəkistan yığmasının 
heyətində məşqçi kimi qa-
tılacaq”. 

Federasiya rəsmisi 
Daşkənddə ümummilli 
 lider Heydər Əliyevin xa-
tirəsini andıqlarını da bil-

dirdi: “Azərbaycanda idmanın, o cüm-
lədən şahmatın inkişafında ulu öndər 
Heydər Əliyevin xidmətləri əvəzsizdir. 
Daşkənddə olarkən Azərbaycanın 
Özbəkistandakı səfirliyinin nümayən-
dəsi ilə birgə ümummilli liderimizin 
şəhərin mərkəzindəki büstünü ziyarət 
etdik, önünə tər gül dəstələri düz-
dük. Müstəqil dövlətimizin qurucusu 
 Heydər Əliyev hər bir kəsin qəlbində 
əbədi yaşayacaq.

Böyük öndərimiz daim hörmət və 
məhəbbətlə anılacaq”.

R A OVA,  
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Hava proqnozu
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Qanı dərmansız da 
durultmaq olar

Son illərin “dəbdə” olan xəstəliklərindən biri 
də qanda trombların yaranmasıdır. Damarlarda 
tromblaşma, yaxud qan laxtalanması müxtəlif 
səbəblərdən baş verə bilər. Lakin bunun aradan 
qaldırılması üçün bir sıra alternativ yollar da 
var.

Qanda laxtalanma həddindən artıq olanda, bu-
nunla mübarizə üçün həkimlər, ilk növbədə, aspirin 
məsləhət görürlər. Onun əsas komponenti asetilsa-
lisil turşusudur. Salisilatlar güclü iltihab əleyhinə xü-
susiyyətlərə malik olduğundan, onun qanı durultmaq 
kimi xüsusiyyəti var.

Mütəxəssis - fleboloqlar damar problemi ilə 
məşğul olanlar  bildirirlər ki, bəzi təbii məhsullarda 
da bu turşu var. Ona görə həmin təbii məhsulların 
qanı durultmaq üçün faydalı alternativ olduğunu de-
yirlər.

Moruq: - Tərkibində təbii asetilsalisil turşusu 
var. Eynilə aspirində olduğu kimi, uzun müddətdir ki, 
özünü durulaşdırıcı agent kimi təsdiqləyir.

ətan ya ı: - Sadəcə olaraq, çoxlu doymamış 
yağ turşularının və E vitamininin tərkibində miqdarı-
na görə çempiondur. Bu da damarların elastik olma-
sına imkan verir və xolesterol lövhələrinin məhvinə 
kömək edir.

a lı balıq: - Tərkibində əsasən amin turşuları 
çoxdur. Bu turşular aterosklerotik formasiyaları güc-
ləndirən tromboksan səviyyəsini azaldır.

arımsaq: - Güclü antioksidantdır, qan laxtaları-
nın rezorbsiyasını təşviq edir, iltihabı azaldır.

Pomidor: - Onların tərkibindəki likopen xoles-
terol səviyyəsini normallaşdırır və qan damarlarının 
divarlarını gücləndirir.

urma: - Bu meyvənin tərkibindəki flavonoidlər 
və antioksidantlar qanı seyrəltmək və xolesterolu 
azaltmaq üçün əladır.

Zəncəfil, sarıkök və darçın: - Kumarin ehtiva 
edən üç böyük ədviyyatdır. Laxtalanmanın qarşısını 
alan və aydın antioksidant təsir göstərən bir mad-
dədir.

al: - Daimi istifadə olunanda qan və qan da-
marlarına aydın təsir göstərir.

Vitamin : - Kələm, o cümlədən duzlu kələmdə, 
eyni zamanda, bütün sitrus meyvələrində çoxlu C 
vitamini var. Bu, qan və damarların keyfiyyətini yax-
şılaşdırır.

Qeyd edək ki, həmçinin alma, kivi, qarpız, ərik 
qurusu, xurma, bibər, turp, badam və qara çay da 
qanın durulması üçün mükəmməldir.

Nə yesən çox 
yaşayarsan?

Uzun ömrün sirlərindən biri də sağlam 
qidalanmadır.  Şübhə yoxdur ki, təbii ərzaqlardan 
ən çox tərəvəzlər sağlam qidanın əsasını 
təşkil edir, lakin onların miqdarı və müxtəlifliyi 
məsələsi mühümdür. Çox yaşamaq üçün 
orqanizmə qəbul edilən meyvə və tərəvəzlərin 
müxtəlifliyinə daha çox diqqət etmək lazımdır. 
Həkimlər bağırsağın sağlamlığının, immunitetin 
və əhvali-ruhiyyənin yaxşılaşdırılması üçün 
həftə ərzində azı 30 müxtəlif bitki əsaslı ərzaq 
qəbul etməyi məsləhət görür.

Sağlam qidalanma – xəstəliklərlə mübarizə 
aparmaq və insan həyatını uzatmaq üçün əlimizdə 
olan ən yaxşı vasitədir. Bu məsələdə qızıl qayda on-
dan ibarətdir ki, hər həftə rasiona təbii ərzaqlar daxil 
edilsin. Qidada qəbul edilən duzu azaltmaq, doymuş 
yağların qəbuluna nəzarət etmək və alkoqolun töv-
siyə olunan hədd çərçivəsində qəbulu da çox əhə-
miyyətlidir.

Bitki əsaslı qida antioksidantlarla zəngindir, bu 
maddələr oksidləşdirici stresin qarşısını almağa im-
kan verir. Meyvə, tərəvəz, paxlalılar, dənli bitkilər, 
qoz-fındıq kimi bitki əsaslı ərzaqlar qiymətli vitamin-
lər, minerallar, həll olunan lifli maddələr qarışığı və 
faydalı bitki əsaslı birləşmələrlə zəngindir.

Əhalinin hər həftə rasiona balıq əlavə etməsi də 
tövsiyə olunan miqdara uyğun deyil. Ağ və yağlı ba-
lıq əla zülal mənbəyidir və A, D kimi çoxlu müxtəlif 
vitaminlərlə, eləcə də kalsium, sink, dəmir və yod 
kimi minerallarla zəngindir. Çoxumuz bu maddələri 
lazımi qədər qəbul etmirik.

Yağlı balıq da qızılbalıq, skumbriya, alabalıq, 
sardina  Omeqa-3 yağları adlandırılan uzunzəncir-
li yarıdoymamış yağlarla zəngindir. Bu maddələr 
ürəyin normal fəaliyyətini və normal qan təzyiqini 
dəstəkləyir, - deyə doktor vurğulayır.

Zərifə Ə İR Z , alq qəzeti

Sağlamlıq guşəsi

Müalicəvi “səs vannası”...
“Səs vannası” orqanizmi səs vasitəsilə sağaltmaq məqsədi 

daşıyır. Bir çox mədəniyyətlərdə öz yeri olan bu təcrübə iştirakçıların 
səs dalğalarında “yuyunduğu” meditativ təcrübədir. Bu dalğalar 
müxtəlif mənbələr, o cümlədən zərb alətləri, zənglər, cingiltilər və 
hətta insan səsi kimi müalicəvi alətlər tərəfindən yaradılır. 

Yoqa zamanı  iştirakçılar  “şava-
sana” kimi tanınan pozadan istifadə 
edirlər.  “Səs  vannası”nın ümumi 
məqsədi iştirakçıların enerji sahələ-
rində dissonansı aradan qaldırmaq, 
səslər vasitəsilə dinləyicidə harmo-
niya vəziyyəti yaratmaqdır. Bu za-

man artan rifah hissi, geniş şüur və 
daxili görmə təcrübəsi təmin olunur. 
Bəzi şəfa verən səs praktikləri iddia 
edirlər ki, bədəni istirahət etməyə 
kömək etməklə yanaşı, “səs vanna-
sı” potensial olaraq fiziki sağalmanı 
təşviq edə bilər.

Hamilə qadınlar, reabilitasiya 
keçənlər, xəstəlikdən sonra travma 
keçirən yaşlı və ya gənc insanlar 
üçün səs vannaları çox faydalıdır. 
Səsli müalicənin ən yaxşı tərəfi 
odur ki, yatarkən ətrafınızdakı səs-
ləri dinləməkdən başqa heç nə et-
mirsiniz.

əadət RZA VA,  
alq qəzeti

a ıda eynəl alq  
ah at Festivalı 

a ta t Ba  a a i  tə ə  a
a e  a i li i e ə ə . Belə i, Gə lə  
ə İ a  Nazi li i ə Azə a a  a
at e e a i a  i ə tə ilat

l  ə a a “Ba  O e  ” Be
əl alq a at e ti al  e i ilə ə .

Federasiyanın məlumatına görə, 
ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunan 
mötəbər turnir “Baku Crystal Hall”da ola-
caq.

Festivalda şahmatçılar üç qrupda  
A, B və C  mübarizə aparacaqlar. Hər üç 

qrupda yarış İsveçrə sistemi üzrə 9 turdan 
ibarət olacaq.

Qeyd edək ki, turnirin ümumi mükafat 
fondu 55 min ABŞ dolları təşkil edir. Yarı-
şın “A” qrupunun qalibi olan şahmatçı 12 
min ABŞ dolları və xüsusi hazırlanan ku-
boku qazanacaq. Festivalın “C” turnirində  
hər yaş qrupunda U08, U10, U12  qalib 
olan Azərbaycanı təmsil edən şahmatçı-
lar  Rumıniyada keçiriləcək yeniyetmələ-
rin Avropa çempionatında iştirak hüququ 
qazanacaq.

Yarışda ilk tur mayın 4-də saat 
14- 30-da başlayacaq. Festivala mayın 
12-də yekun vurulacaq.

ə ərdə qələ ə
Mi li e e  Liqa a XX  t  

ta t t .  il  at a “
a z” ə “ qa t” l la  z
zə əli lə .  z ə ə  ta i a 
e i ilə  qa la a q aqla  e
i ə a a at .

Qeyd edək ki, gərgin mübarizə şəra-
itində keçən birinci hissənin 7-ci dəqiqə-
sində Natan Oduva komandasını he-
sabda irəli çıxarıb. Lakin 11-ci dəqiqədə 
“Sumqayıt” klubu Kamran Əliyevin qolu 

ilə hesabı bərabərləşdirib. Oyuna qələbə 
ruhunda köklənən Tovuz təmsilçisi 33-cü 
dəqiqədə Runi Evanın qolu ilə yenidən 
hesabda önə keçib. Beləliklə, birinci hissə 
meydan  sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi 
ilə başa çatıb.

Lakin fasilədən sonra hesab qonaq-
ların xeyrinə dəyişməyə başlayıb. 58-ci 
dəqiqədə “Sumqayıt”ın heyətində Dieqo 
Karioka 11 metrlik cərimə zərbəsini dəqiq 
yerinə yetirib. Hesab “2:2” olub. Bundan 
on dəqiqə sonra isə Kamran Əliyev ye-
nidən dubl edib. Onun vurduğu qol qalibi 
müəyyənləşdirib.

Bu matçdan sonra 28 xalı olan  “Tu-
ran-Tovuz” turnir cədvəlində altıncı yerdə-
dir. 24 xal toplayan “Sumqayıt” isə yeddin-
ci pillədə qərarlaşıb. 

v əti oyunların va tı açıqlandı
Azə a a  le l e e a i a
 əl at a ə, i i ə qa  

le l la  a a a Azə a a  e
i atla a a fi al ə ələ i i  

əti la  a t  əqiqlə i .
Qadınların Yüksək Liqasında ikinci 

qarşılaşmalar aprelin 5-də keçiriləcək. 
Həmin gün saat 1 :00-da “Murov” “Ab-
şeron”u, 18:00-da isə UNEC “Azərreyl”i 
sınağa çəkəcək. 

Aprelin -da isə kişi voleybolçuların 
Yüksək Liqasında ikinci görüşlər baş tu-
tacaq. Kişilərin yarışında saat 1 :00-da  
“Neftçi” “Xarıbülbül”lə qarşılaşacaq. Saat 

18:00-da isə MOİK – “Muro” matçı oyna-
nılacaq.

Qeyd edək ki, Yüksək  Liqada qadın-
lar arasında yarımfinalın 1-ci oyunlarında 
“Abşeron” – “Murov” 1:3 ,  “Azərreyl” – 
UNEC  3:0  hesabları qeydə alınıb. 

Yüksək Liqa kişilərin yarışında 
“Murov” – MOİK oyununda meydan sa-
hibləri 3:0 hesablı qələbə qazanıblar. 
“Xarıbülbül” – “Neftçi” 3:1  matçı isə 3:1 
hesabı ilə bitib.

Qeyd edək ki, yarımfinal mərhələsi iki 
qələbəyə, final mərhələsi isə üç qələbəyə 
kimi oynanılacaq.

lçin A AMİRZƏ,  
alq qəzeti

İDMAN XƏBƏRLƏRİ

Aprelin ilk günündə 
dağlara qar yağıb

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən qəzetimizə bildirilib ki, 
ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti davam edib, yağıntılı olub, 
arabir intensivləşib, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağıb, qərb 
küləyi ayrı-ayrı rayonlarda arabir güclənib. 

Qar örtüyünün hündürlüyü Şahdağda Qusar  22, Lerik, Qrızda 15, 
İsmayıllı, Qusarda 12, Altıağac, Xaltanda 10, Yardımlıda 9, Gədəbəy, Şa-
maxı, Ordubadda 8, Qəbələdə 5, Daşkəsən, Göygöl, Qobustanda 4, Qu-
bada 3, Naxçıvanda 2, Şahbuzda 1 santimetr olub.

Yağıntının miqdarı Lənkəranda 51, Astarada 39,  Lerikdə 2 , İsmayıl-
lı, Yardımlıda 1 , Qəbələ, Oğuzda 15, Şahdağ, Balakən, Kürdəmirdə 14, 
Zaqatalada 13, Ordubadda 12, Sədərək, Şərur, Qobustanda 12, Şamaxı, 
Qrızda 11, Zərdabda 10 millimetr  təşkil edib.

Şimal-qərb küləyinin sürəti arabir Ordubadda 22, Şahbuzda 18, Nax-
çıvan, Şirvan, Biləsuvarda 1 , Culfada 15, Bakıda və Abşeron yarımada-
sında isə 32 metrsaniyəyə çatıb. Neft daşları stansiyasının məlumatına 

əsasən, dalğanın hündürlüyü 5 metr təşkil edib.
Havanın minimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 4 

dərəcəyədək isti, Naxçıvanda 4 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyədək isti,  dağ-
lıq rayonlarda 5-10 dərəcə şaxta, Aran rayonlarında 5 dərəcəyədək isti 
olub.

“Xalq qəzeti”


