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İran mühacirləri Münxen 
konfransından dəstək istədi

Mediaya əngəllər
sərt cəzalandırılacaq

Azərbaycan “Bir kəmər, 
bir yol”un fəal iştirakçısıdır 

Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev:

Ötən il Azərbaycanın qaz 
təchizatının artırılması 
qısamüddətli perspektivdə 
Avropanın enerji 
təhlükəsizliyinə verilən töhfə 
idi. Orta və uzunmüddətli 
perspektivdəki hədəf isə 
Azərbaycan tərəfindən irəli 
sürülən Cənub Qaz Dəhlizinin 
genişləndirilməsidir. 2027-
ci ilədək TAP-la qaz nəqlinin 
indiki 11 milyard kubmetrdən 
20 milyard kubmetrə, TANAP-
la isə 16 milyard kubmetrdən 
31 milyard kubmetrə 
çatdırılması nəzərdə tutulur.

GÜNÜN SÖZÜ

Qardaşlıq yardımları 
davamlıdır

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin çevik xilasetmə 
qüvvələri qardaş Türkiyədə baş vermiş güclü 
zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması 
və axtarış-xilasetmə əməliyyatlarını fasiləsiz 
davam etdirirlər.

X�lased�c�lər�m�z zəlzələdən c�dd� zərər görmüş 
Kahramanmaraş rayonu əraz�s�ndə həyata keç�rd�klər� 
axtarış-x�lasetmə əməl�yyatları nət�cəs�ndə dağıntılar al-
tından 53 nəfər� sağ, 741 nəfər�n �sə cəsəd�n� çıxarıblar.

Naz�rl�y�n mob�l səhra hosp�talları da zəlzələn�n c�dd� 
zərər vurduğu Kahramanmaraş rayonunda fəal�yyət�n� 
davam etd�r�r. Ötən günlər ərz�ndə 729 nəfərə yüksək 
səv�yyəl� t�bb� x�dmət göstər�l�b.

Türkiyədə zəlzələ baş verdi 
Bəs Ermənistanda?..

“Seysmik diplomatiya”:  
indi bütün yollar ... Ankaraya aparır

Türkiyə–Ermənistan münasibətlərinin normallaşması kontekstində 
diqqət yetirilməli olan bir sıra məsələlər var. Bu barədə söhbət açmazdan 
əvvəl bildirək ki, İrəvanın Ankaranın zəlzələ nəticəsində düşdüyü hazırkı 
vəziyyətə adekvat davrandığı gün kimi aydındır. Bu adekvatlığın bir adı var - 
“seysmik diplomatiya”. 

Türk�yədə zəlzələ olmasaydı, Ermən�stanın xar�c� �şlər naz�r� Ararat M�rzo-
yan Ankaraya səfər etməyəcəkd�. Ancaq bu, �lk baxışdan yaranan təəssüratdır. 
Çünk� ölkə rəsm�lər�n�n verd�klər� bəyanatlar, elə durumun təhl�l� də onu deməyə 
əsas ver�r k�, normallaşma çoxdan başlamışdı. Ancaq �nd� görünür k�, proses�n 
mühüm element� rolunda, məhz, Türk�yə–Ermən�stan quru sərhədlər�n�n açıl-
ması çıxış ed�r.  Həm də ona görə k�, Ermən�stan cəm�yyət�ndə, eləcə də s�yas� 
da�rələr�ndə məsələ �lə bağlı konsensus var. Yən�, hazırkı �qt�dardan narazı olan 
qüvvələr də sərhədlər�n açılmasına müqav�mət göstərm�rlər. 

Qarabağla bağlı “konstruktiv qeyri-müəyyənlik”

Köməksiz kəndin amansız qətliamı
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(ardı 6-cı səhifədə)

Azərbaycan alman şirkətlərinin birbaşa 
investisiyaları üçün cəlbedici məkandır 

Prezident İlham Əliyevin Almaniyaya səfəri
Münxendə Almaniyanın Şərqi Biznes 

Assosiasiyasının baş icraçı direktoru ilə görüş 
Azərbaycan Respubl�ka-

sının Prez�dent� İlham Əl�yev 
59-cu Münxen Təhlükəs�zl�k 
Konfransında �şt�rak etmək 
üçün Alman�ya Federat�v 
Respubl�kasında səfərdəd�r.

Fevralın 17-də dövlət�m�z�n baş-
çısı Münxendə Alman�yanın Şərq� 
B�znes Assos�as�yasının baş �craçı 
d�rektoru M�xael Harms �lə görüşüb.

Prez�dent İlham Əl�yev Alma-
n�ya ş�rkətlər�n�n Azərbaycanda 
fəal�yyət� üçün yaxşı şəra�t�n yara-
dıldığını, alman ş�rkətlər� �lə uğurlu 
təcrübəm�z�n olduğunu, ölkələr�m�z 
arasında sənaye, t�carət və �qt�-
sad�yyatın müxtəl�f sahələr� üzrə 
əməkdaşlıq əlaqələr�n�n mövcudlu-
ğunu qeyd etd�.  

Dövlət�m�z�n başçısı ötən �l 
Azərbaycanla Alman�ya arasında 
t�carət dövr�yyəs�n�n gen�şlənməs�n� 
yüksək q�ymətlənd�rd�, qarşılıqlı �x-
racın artmasını müsbət am�l k�m� 
dəyərlənd�rd�. 

ardı 2-c� səh�fədə
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Ölkəmiz Avropanın enerji 
təhlükəsizliyində vacib rol oynayır
Prezident İlham Əliyev Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində 

enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı dəyirmi masada iştirak edib  

Fevralın 17-də Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində “Boru arzuları: Gələcəyə uyğun 
enerji təhlükəsizliyi” mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib.
Ölkəm�z�n Avropanın enerj� təhlükəs�zl�y�nə 

verd�y� töhfədən danışan dövlət�m�z�n başçısı 
b�ld�rd� k�, ötən �l Azərbaycanın qaz təch�zatının 
artırılması qısamüddətl� perspekt�vdə Avro-
panın enerj� təhlükəs�zl�y�nə ver�lən töhfə �d�. 
Orta və uzunmüddətl� perspekt�vdək� hədəf 
�sə Azərbaycan tərəf�ndən �rəl� sürülən Cənub 
Qaz Dəhl�z�n�n gen�şlənd�r�lməs�d�r. Prez�dent 
İlham Əl�yev qeyd etd� k�, 2027-c� �lədək TAP-
la qaz nəql�n�n �nd�k� 11 m�lyard kubmetrdən 
20 m�lyard kubmetrə, TANAP-la �sə 16 m�lyard 
kubmetrdən 31 m�lyard kubmetrə çatdırılması 
nəzərdə tutulur. 

Ötən �l Bakıda Avropa Kom�ss�yasının 
Prez�dent� Ursula Fon der Lyayen�n �şt�ra-
kı �lə Azərbaycanla Avropa İtt�faqı arasında 
enerj� sahəs�ndə Stratej� Tərəfdaşlığa da�r 
Anlaşma Memorandumunun �mzalandığını 
xatırladan dövlət�m�z�n başçısı vurğuladı k�, 
enerj� sahəs�ndə Azərbaycan-Avropa İtt�faqı 
əməkdaşlığı bu sənədə uyğun olaraq bundan 
sonra da gen�şlənəcək. 

Azərbaycanla Avropa İtt�faqı arasında 
əməkdaşlıqda bərpaolunan enerj�n�n xüsus� ro-

lunun olduğunu deyən Prez�dent İlham Əl�yev 
ölkəm�z�n son dövrlər bu sahədə b�r sıra vac�b 
addımlar atdığını d�qqətə çatdırdı. Dövlət�m�z�n 
başçısı  qeyd etd� k�, Azərbaycanda bu 
�st�qamətdə artıq b�r sıra lay�hələr həyata ke-
ç�r�l�r, həmç�n�n 25 q�qavatadək enerj� �steh-
salı �lə bağlı müxtəl�f sənədlər �mzalanıb. Bu 
�sə Azərbaycanın �stehsal etd�y� yaşıl ener-
j�n�n dax�l� �stehlakla yanaşı, Avropaya �xrac 
ed�lməs�nə də �mkan verəcək k�, bu da orta və 
uzunmüddətl� perspekt�vdə Avropanın enerj� 
təhlükəs�zl�y�nə töhfə olacaq. Prez�dent İlham 
Əl�yev vurğuladı k�, Azərbaycan bundan sonra 
da Avropanın enerj� təhlükəs�zl�y�ndə vac�b rol 
oynamağa davam edəcək. 

Tədb�rdə d�gər çıxış edənlər Azərbaycanın 
ötən dövrdə, xüsus�lə keçən �l Avropanın enerj� 
təhlükəs�zl�y�nə verd�y� töhfən� xüsus� vurğu-
ladılar, Azərbaycanla bu sahədə əməkdaşlığı 
yüksək q�ymətlənd�rd�lər və onun davamlı ola-
cağına əm�nl�klər�n� b�ld�rd�lər. 

A ƏRTA  
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Münxendə Almaniyanın Şərqi Biznes  

Assosiasiyasının baş icraçı direktoru ilə görüş 

əvvəl� 1-c� səh�fədə

Prez�dent İlham Əl�yev Azərbaycanın 
Avropa İtt�faqının et�barlı tərəfdaşı oldu-
ğunu və Avropa İtt�faqı �lə ölkəm�z ara-
sında sıx münas�bətlər�n mövcudluğunu 
b�ld�rd�.

Görüşə görə təşəkkürünü b�ld�rən 
Alman�yanın Şərq� B�znes Assos�as�ya -
sının baş �craçı d�rektoru M�xael Harms 
dövlət�m�z�n başçısı �lə sonuncu görü-
şünü məmnunluqla xatırladı. B�ld�rd� 
k�, COVID-19 pandem�yasının törətd�y� 
fəsadlara baxmayaraq, Alman�ya �lə 
Azərbaycan arasında �qt�sad� əlaqələr�n 
�nk�şafında və t�carət dövr�yyəs�ndə 
əsaslı artım var. 

Prez�dent İlham Əl�yev Azərbaycanda 
müxtəl�f �st�qamətlərdə, o cümlədən 
verg� və gömrük sahələr�ndə həyata 
keç�r�lən �slahatlar barədə məlumat ver-
d�, ölkəm�z�n xar�c� sərmayədarlar üçün 
cəlbed�c� �nvest�s�ya məkanı olduğunu 
vurğuladı. Dövlət�m�z�n başçısı, eyn� 
zamanda, ölkəm�zdə azad t�carət zo-
nasının yaradılması �st�qamət�ndə atı-
lan addımlar, Azərbaycanın log�st�ka və 
nəql�yyat �mkanlarının artması barədə 
məlumat verd�. Bu xüsusda Alman�ya 
ş�rkətlər�n�n Azərbaycanda fəal�yyət� 
üçün gen�ş �mkanların mövcud olduğu -

nu d�qqətə çatdırdı, Alman�yanın Şərq� 
B�znes Assos�as�yasının tərk�b�nə da-
x�l olan ş�rkətlər� tanışlıq məqsəd�lə 
ölkəm�zə səfərə dəvət etd�. 

Azərbaycan Prez�dent� �şğaldan azad 
olunmuş əraz�lərdə bərpa-quruculuq 
�şlər�n�n həyata keç�r�lməs�ndə alman 
ş�rkətlər�n�n təms�lç�l�y� üçün gen�ş �m-
kanların olduğunu b�ld�rd�. 

Dövlət�m�z�n başçısı, eyn� zaman-
da, “Azərbaycan 2030: sos�al-�qt� -
sad� �nk�şafa da�r M�ll� Pr�or�tetlər” 
çərç�vəs�ndə Azərbaycan �qt�sad�yya -
tının �nk�şafı üçün stratej� pr�or�tetlər�n 
müəyyənləşd�r�ld�y�n� qeyd edərək, 
bu sahədə ölkələr�m�z arasında, o 
cümlədən alman ş�rkətlər� �lə əməkdaşlıq 
üçün gen�ş �mkanların olduğunu ded�. 

Prez�dent İlham Əl�yev, həmç�n�n 
Azərbaycanda bərpaolunan enerj� -
n�n �nk�şafı məqsəd�lə həyata keç�r�lən 
lay�hələr�, Avropa İtt�faqı �lə ölkəm�z 
arasında enerj� sahəs�ndə tərəfdaşlığı 
qeyd etd�, Avropa Kom�ss�yasının Pre-
z�dent� xanım Ursula Fon der Lyayen�n 
�şt�rakı �lə ötən �l Azərbaycan �lə Avropa 
İtt�faqı arasında enerj� sahəs�ndə �m-
zalanmış stratej� sənəd�n əhəm�yyət�n� 
b�ld�rd�. Dövlət�m�z�n başçısı ölkəm�z�n 
həm Xəzər dən�z�n�n Azərbaycan sek-
torunda, həm də quruda böyük həcmdə 

bərpaolunan enerj� potens�alına mal�k 
olduğunu qeyd etd�, Avropa İtt�faqı �lə 
tərəfdaşlıq çərç�vəs�ndə bu lay�hən�n 
�nk�şafı �st�qamət�ndə tədb�rlər�n həyata 
keç�r�ld�y�n� ded� və alman ş�rkətlər� �lə də 
bu sahədə əməkdaşlıq üçün böyük �m-
kanların olduğunu vurğuladı. Prez�dent 
İlham Əl�yev bu xüsusda Azərbaycan, 
Gürcüstan, Rumın�ya və Macarıstan 
arasında �mzalanmış dördtərəfl� memo-
randumun əhəm�yyət�n� qeyd etd�. 

Ətraflı məlumata görə 
m�nnətdarlığını b�ld�rən M�xael Harms 
Alman�ya ş�rkətlər�n�n Azərbaycanda 
məmnun�yyətlə fəal�yyət göstərd�y�n� 
vurğuladı, Azərbaycanın alman 
ş�rkətlər�n�n b�rbaşa �nvest�s�yaları üçün 
cəlbed�c� məkan olduğunu, ölkəm�z�n 
nəql�yyat-log�st�ka �mkanlarının daha da 
gen�şlənməs�n�n alman ş�rkətlər� üçün 
əlavə cəlbed�c�l�k yaratdığını ded�. O, al-
man ş�rkətlər� �lə b�rl�kdə məmnun�yyətlə 
Azərbaycana səfər etmək n�yyət�ndə ol-
duğunu d�qqətə çatdırdı.

M�xael Harms Alman�ya ş�rkətlər�n�n 
bərpaolunan enerj� sahəs�nə xüsus� ma-
raq göstərd�y�n� vurğuladı, bu sahədə 
də əməkdaşlıq üçün böyük �mkanların 
olduğunu b�ld�rd�.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı 
Șurasının Prezidenti ilə görüșü olub

Fevralın 17-də Münxendə 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin 
Avropa İttifaqı Şurasının 
Prezidenti Şarl Mişel ilə 
görüşü olub. 

Görüşdə Azərbaycanla 
Ermən�stan arasında 
münas�bətlər�n normallaşdırıl-
ması, sülh müqav�ləs� üzrə da-
nışıqlar və Brüssel sülh proses� 
ətrafında müzak�rələr aparıldı. 

Prez�dent İlham Əl�yev 
Azərbaycanın Brüssel sülh pro-
ses�n� dəstəkləd�y�n� qeyd etd�.

Şarl M�şel Avropa İtt�faqı-
nın Ermən�stanla Azərbaycan 
arasında münas�bətlər�n nor-
mallaşdırılmasında, sülh 
müqav�ləs� üzrə danışıqlarda, 
Cənub� Qafqazda sab�tl�y�n və 
təhlükəs�zl�y�n təm�n olunma-
sında səylər�n� bundan sonra da 
davam etd�rəcəy�n� b�ld�rd�. 

Söhbət zamanı, həmç�n�n  
Avropa İtt�faqının Ermən�s- 
tandakı m�ss�yasının fəal�yyət� 
barədə f�k�r mübad�ləs� aparıldı.

AZƏRTAC

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya 
Mərkəzinin Müșahidə Șurasının iclası

Fevralın 17-də Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədovun sədrliyi 
ilə keçirilən iclasın gündəliyində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2022-ci il iyulun 22-də “Azərbaycan Respublikasının 2022–2026-cı 
illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nın və 2022-ci il 16 noyabr 
tarixli “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə 
Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında 
sərəncamlarından Nazirlər Kabinetinə həvalə olunan tapşırıqların icrası, 
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin fəaliyyət planının 
əsas istiqamətləri və nəticələri, təşkilati–struktur məsələləri geniş müzakirə 
olunub.

Naz�rlər Kab�net�n�n mətbuat 
x�dmət�ndən b�ld�r�blər k�, �clasda İqt�sa-
d� İslahatların Təhl�l� və Kommun�kas�ya 
Mərkəz�n�n �craçı d�rektoru Vüsal Qasımlı-
nın təqd�matı d�nlən�l�b.

İclasın yekununda “Strateg�yada və Bö-
yük Qayıdışa da�r I Dövlət Proqramında” 
nəzərdə tutulmuş tədb�rlər�n �crasının mo-
n�tor�nq� və q�ymətlənd�r�lməs� �lə bağlı İqt�-
sad� İslahatların Təhl�l� və Kommun�kas�ya 
Mərkəz�nə müvaf�q tapşırıqlar ver�l�b.

RƏSMİ

Azərbaycanda müxtəlif dinlərin nümayəndələri 
üçün yaradılmıș șərait digər ölkələrə nümunədir

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 17-də Münxendə 
Avropa Ravvinləri Konfransının prezidenti Pinhas Qoldşmit ilə görüşüb.

AZƏRTAC xəbər ver�r k�, görüşdə 
dövlət�m�z�n başçısı tar�xən yəhud� �cma-
sının Azərbaycanda dostluq, mehr�ban -
lıq və qarşılıqlı anlaşma müh�t�ndə ya-
şadığını, d�n� �badətlər�n� sərbəst yer�nə 
yet�rd�y�n�, s�naqoqların fəal�yyət� üçün 
şəra�t�n yaradıldığını qeyd etd�. 

Azərbaycanın Quba rayonunda ya-
şayan yəhud� �cması haqqında danı-

şan Prez�dent İlham Əl�yev dövlət�m�z 
tərəf�ndən yəhud� �cmasına da�m dəstək 
göstər�ld�y�n�, onların yaşayış şəra�t�n�n 
yaxşılaşdırılması üçün mütəmad� ola-
raq tədb�rlər�n görüldüyünü vurğuladı. 
Dövlət�m�z�n başçısı bunun m�n�ll�klər 
boyu Azərbaycan xalqının həyat tərz� ol-
duğunu d�qqətə çatdırdı.

Avropa Ravv�nlər� Konfransının 
prez�dent� P�nhas Qoldşm�t 1997-
c� �ldə Azərbaycana səfər�n� və ulu 
öndər Heydər Əl�yev �lə görüşünü 
məmnunluqla xatırladı, ümumm�ll� l�derlə 
görüşün onda zəng�n təəssürat yaratdı-
ğını qeyd etd�. O, Azərbaycanın yəhud� 
�cmasının fəal�yyət�n� möhkəm təməllər 
üzər�ndə davam etd�rd�y�n� vurğuladı, on-
lara yaradılan şəra�tə, göstər�lən d�qqət 
və qayğıya görə dövlət�m�z�n başçısına 
m�nnətdarlığını b�ld�rd�. 

P�nhas Qoldşm�t Azərbaycanda 
müxtəl�f d�nlər�n nümayəndələr�, o 
cümlədən yəhud� �cması üçün yaradılmış 
şəra�t�n d�gər ölkələrə nümunə olduğunu 
ded�. O, Quba rayonuna səfər etd�y�n� və 
burada yəhud� �cmasının yaşayış şəra�t� 
�lə tanış olduğunu vurğuladı, orada 13 
s�naqoqun fəal�yyət göstərməs�n�n onda 
dər�n təəssürat yaratdığını ded�.

Avropa Ravv�nlər� Konfransının 
prez�dent� Azərbaycan �lə İsra�l ara-
sında əlaqələr�n hərtərəfl� �nk�şafının 
məmnunluq doğurduğunu, dünyanın 
müxtəl�f ölkələr�ndə yaşayan yəhud� �c-
malarının da bu əlaqələr�n �nk�şafına 

töhfə verd�y�n� qeyd etd�.
Prez�dent İlham Əl�yev Azərbaycan 

�lə İsra�l arasında tərəfdaşlıq və dostluq 
əlaqələr�n�n müxtəl�f sahələrdə uğurla 
�nk�şaf etd�y�n� vurğuladı. Dövlət�m�z�n 
başçısı Azərbaycanın İsra�ldə səf�rl�y�n�n 
açılmasının bu əlaqələr�n �nk�şafına bö-
yük töhfə verəcəy�nə əm�nl�y�n� �fadə 
etd�.

Görüşdə Avropa yəhud� �cmasının 
nümayəndələr�n�n Azərbaycana səfər 
etmək n�yyət�ndə olduqları vurğulandı.

Ölkələrimiz arasında münasibətlər  
dostluq və tərəfdașlıq xarakteri dașıyır

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin 
fevralın 17-də Münxendə 
İsrail Dövlətinin müdafiə 
naziri Yoav Qallant ilə görüşü 
olub.

AZƏRTAC xəbər ver�r k�, 
Prez�dent İlham Əl�yev Yoav 
Qallantı İsra�l�n müdaf�ə na-
z�r� vəz�fəs�nə təy�n olunması 
münas�bət�lə təbr�k etd�, onun-
la  Azərbaycanın müdaf�ə na-
z�r� arasında təmasların və 
telefon danışıqlarının olduğu -
nu məmnunluqla vurğuladı. 

Dövlət�m�z�n başçısı 
Azərbaycanla İsra�l arasında 

münas�bətlər�n dostluq və 
tərəfdaşlıq xarakter� daşıdı-
ğını, müxtəl�f sahələrdə, o 
cümlədən müdaf�ə və hərb�-

texn�k� sahədə əməkdaşlığın 
�nk�şaf etd�y�n� b�ld�rd�. 

Prez�dent İlham Əl�yev 
Azərbaycanın İsra�ldə 

səf�rl�y�n�n tezl�klə fəal�yyətə 
başlamasının əlaqələr�m�z�n 
�nk�şafına daha böyük töhfə 
verəcəy�nə əm�nl�y�n� �fadə 
etd�. 

Yoav Qallant İsra�l 
Dövlət�n�n rəhbərl�y�n�n sa-
lamlarını dövlət�m�z�n başçı-
sına çatdırdı. 

Prez�dent İlham Əl�yev sa-
lamlara görə m�nnətdarlığını 
b�ld�rd� və onun da salamlarını 
İsra�l Dövlət�n�n rəhbərl�y�nə 
çatdırmağı xah�ş etd�. 

Naz�r Yoav Qallant 
Azərbaycanla İsra�l arasın-
dakı əlaqələr�n �nk�şafın-
dan məmnunluğunu b�ld�rd�, 
vaxt�lə Azərbaycana səfər 
etməs�n� xatırladı, Quba 
şəhər�ndə yəhud� �cmasının 
yaşaması üçün yaradılmış 
şəra�t�n onda böyük təəssürat 

yaratdığını ded�. 
Görüşdə qarşılıqlı ma-

raq doğuran d�gər məsələlər 
ətrafında f�k�r mübad�ləs� 
aparıldı.
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A ərbaycan Res ubl�kası Na �rlər Kab�net�n�n ərarı
№ 47          Bakı şəhər�, 14 fevral 2023-cü �l
“Arx�v fondlarının tərk�b� və 

həcm� barədə məlumatların ver�lməs� 
Forması”nın və “M�ll� arx�v fondu 
sənədlər�ndən �st�fadə aydası”nın 
təsd�q ed�lməs� və “M�ll� arx�v fondu-
nun komplektləşd�r�lməs�, mühaf�zəs� 
və ondan �st�fadə aydaları haqqında 
Əsasnamən�n, Arx�vlər�n, arx�v fondları-
nın və sənəd kolleks�yalarının M�ll� arx�v 
fondunun tərk�b�nə dax�l ed�lməs�, bu 
tərk�bdən çıxarılması və ya məhv ed�lməs� 

aydasının, eyr�-dövlət arx�v fondları-
nın mühaf�zəs� üzrə aydaların, Aşkar 
ed�lm�ş və ya tapılmış arx�v sənədlər�n� 
aşkar edən və ya tapan şəxslər� müka -
fatlandırma aydasının, Dövlət arx�v fon-
dunun sənədlər�ndən �st�fadə aydaları-
nın və Beynəlxalq əməkdaşlıq məqsəd� 
�lə sənədlər�n və kolleks�yaların xar�cə 
müvəqqət� aparılması aydasının təsd�q 
ed�lməs� haqqında” Azərbaycan Respub-
l�kası az�rlər Kab�net�n�n 2000-c� �l 6 mart 
tar�xl�  32 nömrəl� ərarında dəy�ş�kl�k 
ed�lməs� barədə

“M�ll� arx�v fondu haqqında” Azərbaycan 
Respubl�kasının Qanununda dəy�ş�kl�k 
ed�lməs� barədə” Azərbaycan Respubl� -

kasının 2022-c� �l 29 �yun tar�xl� 574-VIQD 
nömrəl� Qanununun tətb�q� və “M�ll� arx�v 
fondu haqqında” Azərbaycan Respubl� -
kası Qanununun tətb�q ed�lməs� barədə” 
Azərbaycan Respubl�kası Prez�dent�n�n 
1999-cu �l 27 �yul tar�xl� 168 nömrəl� 
Fərmanında dəy�ş�kl�k ed�lməs� haq -
qında” Azərbaycan Respubl�kası  
Prez�dent�n�n 2022-c� �l 18 avqust tar�xl� 
1812 nömrəl� Fərmanının 2.1.4-cü və 2.1.5-
c� yarımbəndlər�n�n �crasını təm�n etmək 
məqsəd�lə Azərbaycan Respubl�kasının 
Naz�rlər Kab�net� qərara alır:

1. “Arx�v fondlarının tərk�b� və həcm� 
barədə məlumatların ver�lməs� Forması” 
təsd�q ed�ls�n (1 nömrəl� əlavə).

2. “M�ll� arx�v fondu sənədlər�ndən �st�fadə 
Qaydası” təsd�q ed�ls�n (2 nömrəl� əlavə).

3. “M�ll� arx�v fondunun komplekt- 
ləşd�r�lməs�, mühaf�zəs� və ondan �st�fadə 
Qaydaları haqqında Əsasnamən�n, Arx�vlər�n, 
arx�v fondlarının və sənəd kolleks�yalarının 
M�ll� arx�v fondunun tərk�b�nə dax�l ed�lməs�, 
bu tərk�bdən çıxarılması və ya məhv ed�lməs� 
Qaydasının, Qeyr�-dövlət arx�v fondlarının 
mühaf�zəs� üzrə Qaydaların, Aşkar ed�lm�ş və 
ya tapılmış arx�v sənədlər�n� aşkar edən və ya 

tapan şəxslər� mükafatlandırma Qaydasının, 
Dövlət arx�v fondunun sənədlər�ndən �st�fadə 
Qaydalarının və Beynəlxalq əməkdaşlıq 
məqsəd� �lə sənədlər�n və kolleks�yaların 
xar�cə müvəqqət� aparılması Qaydasının 
təsd�q ed�lməs� haqqında” Azərbaycan Res-
publ�kası Naz�rlər Kab�net�n�n 2000-c� �l 6 
mart tar�xl� 32 nömrəl� Qərarında (Azərbaycan 
Respubl�kasının Qanunver�c�l�k Toplusu, 
2000,  3 (II k�tab), maddə 221  2003,  6, 
maddə 342  2004,  4, maddə  2005,  1, 
maddə 49,  2, maddə 122  2006,  2, 
maddə 185,  10, maddə 903  2010,  3, 
maddə 263,  12, maddə 1123  2015,  

 10, maddə 1223  2016,  9, maddə 1585  
2018,  9, maddə 1949,  12, maddə 2732) 
aşağıdakı dəy�ş�kl�klər ed�ls�n:

3.1. adından, “Dövlət arx�v fondunun 
sənədlər�ndən �st�fadə Qaydalarının” sözlər� 
çıxarılsın

3.2. 1-c� h�ssən�n beş�nc� abzası ləğv ed�l -
s�n.

Əl� ƏSƏDOV, 
Azərbaycan Respubl�kasının  

Baş naz�r�

eyd  ərarlara ed lm ş əlavələr n tam mətn  lə .nk.gov.az və 
.xalqqazet .com saytlarında tanış ola b lərs n z.

Fevralın 17-də Münxen Təhlükəsizlik Konfransı öz işinə başladı. Konfransın 
əsas mövzusu Rusiya–Ukrayna müharibəsidir.  Forumda bir sıra dövlətlərin 
başçıları, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, işgüzar və elmi dairələrin 
nümayəndələri, eləcə də 96 ölkədən ekspertlər iştirak edirlər. Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev konfransda iştirak etmək üçün Almaniyada səfərdədir. 
Rusiya Federasiyası rəsmilərinin konfransa dəvət edilməməsi diqqətçəkən 
məqamlardan biri kimi müzakirə olunur.

ARAYIŞ. Münxen Konfransı 1962-c� 
�ldə alman publ�s�st Evald fon Kleyst 
tərəf�ndən NATO-ya üzv ölkələr�n “müdaf�ə 
�darələr�n�n nümayəndələr�n�n �clası” k�m� 
təs�s ed�l�b. 1999-cu �ldən Mərkəz� və Şərq� 
Avropa dövlətlər�ndən s�yasətç�lər və hərb� 
qulluqçular, b�znes nümayəndələr� konf-
ransda �şt�rak etməyə başlayıblar. Forum-
da ənənəv� olaraq təhlükəs�zl�k s�yasət� 
sahəs�ndə yen� təşəbbüslər� müzak�rə 
edən s�yasətç�lər�n çoxsaylı qeyr�-rəsm� və 
şəxs� görüşlər� keç�r�l�r. 

Təşk�latçılar Münxenə 45-ə yaxın 
dövlət və hökumət başçısının, 90-a yaxın 
naz�r�n gəl�ş�n� gözləy�rlər. Ən böyük xar�-
c� nümayəndə heyət�n�n ABŞ-dan gəld�y� 
b�ld�r�l�r.  ABŞ-ın v�tse-prez�dent� Kamala 
Harr�s özü �lə Dövlət Departament�ndən, 
Pentaqondan və Konqresdən rekord say-
da �şt�rakçı (30-dan çox senator) gət�r�b. 
Münxen Konfransının yen� sədr�, alman 
d�plomatı Kr�stof Heusgen�n sözlər�nə 
görə, bu, “Transatlant�k B�rl�y�n bar�z sü-
butudur”. 

İşt�rakçılar arasında Fransa Prez�-
dent� Emmanuel Makron, İtal�yanın Baş 
naz�r� Corca Melon�, Böyük Br�tan�ya 
hökumət�n�n başçısı R�ş� Sunak, Ç�n Kom-
mun�st Part�yası Mərkəz� Kom�təs�n�n Xar�-
c� İşlər Kom�ss�yası of�s�n�n rəhbər�, S�yas� 
Büronun üzvü Van I, Polşa və F�nland�ya 
prez�dentlər� Andrzej Duda və Saul� N��-
n�ste, NATO–nun baş kat�b� Yens Stolten-
berg, İraqın Baş naz�r� Məhəmməd əs-
Sudan və başqaları var. 

Avropa İtt�faqını (Aİ) Avropa Kom�ss�-
yasının rəhbər� Ursula Fon der Llyayen, 
Aİ-n�n xar�c� �şlər və təhlükəs�zl�k s�yasət� 
üzrə al� nümayəndəs� Josep Borrel, Av-
ropa İtt�faqı Şurasının rəhbər� Şarl M�şel 
təms�l ed�rlər. Ermən�stanın baş naz�r� N�-
kol Paş�nyan, Moldova Prez�dent� Maya 
Sandu da Münxendəd�r. Ukrayna �sə konf-
ransa böyük nümayəndə heyət� �lə qatılıb. 

Forumun əsas mövzusu Ukraynada -
kı mövcud vəz�yyət olacaq. Konfransın 
Ukrayna Prez�dent� Vlad�m�r Zelensk�n�n 
v�deomürac�ət� �lə başlaması buna əyan� 
sübutdur. Ukrayna l�der�ndən sonra Al-
man�ya Kansler� O.Şolts və Fransa Prez�-
dent� E.Makron çıxış ed�b. Eyn� zamanda, 
O.Şolts Ç�n Kommun�st Part�yası Mərkəz� 
Kom�təs�n�n Xar�c� İşlər Kom�ss�yası of�s�-
n�n rəhbər� Vanq Y� və ABŞ-ın v�tse-pre-
z�dent� Kamala Harr�slə �k�tərəfl� görüşlər 
keç�r�b. Alman�ya hökumət�n�n başçısı, 
həmç�n�n Fransa l�der� və Serb�ya Pre-
z�dent� Aleksandar Vuç�ç, E.Makron və 
A.Duda �lə “Veymar üçbucağı” formatında 
üçtərəfl� danışıqları planlaşdırılıb. Alma-

n�yalı pol�toloq Aleksandr Rar hesab ed�r 
k�, Qərb Münxendə Ukrayna ətrafında ya-
ranmış vəz�yyət� �lə bağlı öz b�rl�y�n� nüma-
y�ş etd�rməyə çalışacaq və təşk�latçıların 
məqsəd� də Alman�yanın Avropanın 
təhlükəs�zl�y� məsələlər�ndə ABŞ-ın əsl 
müttəf�q� olaraq qaldığını göstərməkd�r. 

Gündəl�y�n mövzuları arasında Yaxın 
Şərqdək� vəz�yyət, eləcə də H�nd-Sak�t 
okean reg�onu və İranın nüvə proqramı ola-
caq. Konfransda NATO-nun uzunmüddətl� 
perspekt�vdə vah�d mövqedən çıxış 
ed�b-etməyəcəy� mövzusu da d�qqət 
mərkəz�ndə olacaq. Mütəxəss�slər he-
sab ed�rlər k�, alyansın sürətlə dəy�şən 
yen�l�klərə uyğunlaşa b�lməs�, çev�kl�y� və 
mövcud təhlükəs�zl�k müh�t�n�n eht�yacları-
na cavab verməs� NATO-nun gələcəkdə nə 
qədər uğurlu olacağını müəyyən edəcək. 
İsveç və F�nland�yanın NATO-ya qoşul-
ması məsələs�, Ukraynanın NATO-ya üzv 
olmaq �stəy� də müzak�rə olunacaq. İyulda 
V�lnüsdə keç�r�ləcək NATO samm�t�ndə al-

yansın üzvlər�, çox güman k�, Ukraynanın 
formal prosedura çevr�lə b�ləcək əməl�yyat 
�nteqras�yasına d�qqət yet�rəcəklər. Fo-
rumda, həmç�n�n Türk�yə və Sur�yada baş 
verən güclü zəlzələn�n nət�cələr�n� nəzərə 
alaraq, bu ölkələr�n əhal�s�nə yardımın 
göstər�lməs� məsələlər� də müzak�rə olu-
nacaq. Konfrans çərç�vəs�ndə ümum�l�kdə 
19 nümay�ş�n keç�r�lməs� planlaşdırılır. 
Fevralın 18-də �k� böyük təqd�matın da 
keç�r�ləcəy� b�ld�r�l�r.

Rus�ya nümayəndə heyət�n�n konf-
ransa dəvət olunmaması da müzak�rə 
mövzusudur. Ukrayna münaq�şəs�nə görə 
Rus�ya rəsm�lər�n�n konfransın �ş�ndə �şt�-
rak etmələr� məqsədəuyğun sayılmayıb. 
Təşk�latçıların f�kr�ncə, dəvət olunduqla -
rı halda Münxen konfransı ruslar üçün 
təbl�ğat platformasına çevr�lə b�lərd�. Bu-
nunla belə, bu dəfə foruma rekord sayda 
rus�yalı müxal�fətç�n�n və fəalın dəvət olun -
duğu vurğulanır. 

Konfransda �şt�rak etmək üçün 
Azərbaycan Prez�dent� İlham Əl�yev də Al-
man�yadadır. Dövlət başçımız Münxendə 
Alman�yanın Şərq� B�znes Assos�as�ya -
sının baş �craçı d�rektoru �lə görüşüb.  
Prez�dent İlham Əl�yev görüşdə 
Azərbaycanda müxtəl�f �st�qamətlərdə, o 
cümlədən verg� və gömrük sahələr�ndə 
�slahatlar həyata keç�r�ld�y�n�, xar�c� 
sərmayədarlar üçün cəlbed�c� �nvest�s�-
ya məkanı yaradıldığını d�qqətə çatdırıb. 
Bundan başqa, ölkəm�zdə azad t�carət 
zonasının yaradılması �st�qamət�ndə atı-

lan addımlar, log�st�ka və nəql�yyat �m-
kanlarının artması barədə məlumat verən 
dövlət�m�z�n başçısı alman ş�rkətlər�n�n 
Azərbaycanda fəal�yyət� üçün gen�ş �m-
kanların olduğunu b�ld�r�b. Prez�dent 
İlham Əl�yev �şğaldan azad olunmuş 
əraz�lərdə bərpa-quruculuq �şlər�n�n 
həyata keç�r�lməs�ndə alman ş�rkətlər�n�n 
təms�lç�l�y� üçün gen�ş �mkanların olduğu -
nu da həmsöhbət�n�n d�qqət�nə çatdırıb. 

S�yas� müşah�dəç�lər�n f�kr�ncə, 
Azərbaycan Prez�dent� Münxenə 44 gün-
lük qal�b�yyətl� mühar�bən�n formalaşdırdı-
ğı yen� gündəmlə ged�r. Bu, Ermən�stanın 
�şğalı problem� �lə dey�l, onun nət�cələr�, 
reg�onun münaq�şədən sonra yen�dən qu-
rulması, ölkəm�z�n Avropa üçün rolunun 
əhəm�yyətl� dərəcədə artması �lə bağlı-
dır. Bu, əlbəttə k�, təhlükəs�zl�k mövzusu-
nu eht�va edən çox gen�ş b�r gündəmd�r. 
2020-c� �l�n fevralından sonrakı dövr 
ərz�ndə Azərbaycan sübut etd� k�, Av-
ropa üçün bərabərhüquqlu tərəfdaşdır.  
Prez�dent İlham Əl�yevlə N�kol Paş�n-
yan arasında forumdan kənar görüşü də 
keç�r�lə b�lər. 2020-c� �l  fevralın 15-də 
dövlət başçımızın Ermən�stan baş naz�r�n� 
faktlarla susdurması gen�ş müzak�rələrə 
səbəb olmuşdu. Çıxışında tar�x� faktlara 
�st�nad edən Azərbaycan Prez�dent� İlham 
Əl�yev Münxendə Ermən�stanın baş naz�r� 
N�kol Paş�nyanı gen�ş aud�tor�ya qarşısın-

da çıxılmaz vəz�yyətə salmışdı. 
Əlbəttə, Azərbaycan Prez�dent� təkcə 

Ermən�stan baş naz�r� �lə görüşmək üçün 
Münxenə getm�r. Rəsm� Bakının Av-
ropa strukturlarının nümayəndələr� �lə 
müzak�rə edəcəy� mühüm məsələlər var. 
Heç kəsə s�rr dey�l k�, enerj� təhlükəs�zl�y� 
bu gün Avropada c�dd� müzak�rə möv-
zusudur. Münxen Təhlükəs�zl�k Konf-
ransı çərç�vəs�ndə enerj� təhlükəs�zl�y� 
�lə bağlı keç�r�lən “dəy�rm� masa”da �ş-
t�rakçılarının da səslənd�rd�klər� f�k�rlər 
bunu deməyə əsas ver�r. Görüşdə �şt�rak 
edən Prez�dent İlham Əl�yev ölkəm�z�n 
Avropanın enerj� təhlükəs�zl�y�nə verd�-
y� dəstəkdən danışaraq b�ld�r�b k�, ötən �l 
Azərbaycanın qaz təch�zatının artırma-
sı qısamüddətl� perspekt�vdə Avropanın 
enerj� təhlükəs�zl�y�nə ver�lən töhfə �d�. Orta 
və uzunmüddətl� perspekt�vdək� hədəf �sə 
Azərbaycan tərəf�ndən �rəl� sürülən Cənub 
Qaz Dəhl�z�n�n gen�şlənd�r�lməs�d�r. Bun-
dan başqa, Prez�dent İlham Əl�yev qeyd 
ed�b k�, 2027-c� �lədək TAP-la qaz nəql�n�n 
�nd�k� 11 m�lyard kubmetrdən 20 m�l-
yard kubmetrə, TANAP-la �sə 16 m�lyard 
kubmetrdən 31 m�lyard kubmetrə çatdırıl-
ması nəzərdə tutulur.

B�r sözlə, Münxen konfransının 
keç�r�ləcəy� �k� gün ərz�ndə Azərbaycan-
Avropa münas�bətlər�, ölkəm�z�n ener-
j� təhlükəs�zl�y�nə verd�y� töhfə və 
perspekt�vlər d�qqət mərkəz�ndə olacaq. 

Səbuh� MƏMMƏDOV,  
“Xalq qəzet�”

Münxendə 59-cu Təhlükəsizlik Konfransı keçirilir

Ekspert rəyləri

Zür�yə QARAYEVA, 
pol�toloq

– Prez�dent İlham Əl�yev�n 
�nd�k� səfər�n� həm Alman�ya–
Azərbaycan münas�bətlər�n�n 
daha da �nk�şaf etd�r�lməs� 
və yen� perspekt�vlər�n ya -
radılması, eləcə də  Mün -
xen Təhlükəs�zl�k Konfran -
sında �şt�rakı baxımından 
yüksək q�ymətlənd�r�r.  Azərbaycanla Alman�ya arasındakı 
gen�ş əlaqələr XIX əsrdən başlayır. Müstəq�ll�k dövründə �sə 
əməkdaşlıq  d�nam�k �nk�şaf ed�r. Alman�ya Azərbaycanın 
Avropada əsas t�carət tərəfdaşlarından b�r� olan ölkəd�r. Bu 
mənada dövlət�m�z�n başçısının Münxendə Alman�yanın Şərq� 
B�znes Assos�as�yasının baş �craçı d�rektoru M�xael Harms �lə 
görüşündə daha çox �qt�sad� əlaqələr�n perspekt�vlər�ndən da -
nışması bu sahədə əməkdaşlığın yaxın gələcəkdə daha kons -
trukt�v məcrada �nk�şafına təkan verəcəy�n� düşünürəm.  

Bu gün dünyada bərpa olunan enerj� resurslarına bö -
yük eht�yac var. Mütəxəss�slər ənənəv� enerj� resurslarının 
gələcəy� barədə bədb�n proqnozlar səslənd�r�rlər. Nəzərə al -
saq k�, Azərbaycan həm də zəng�n “yaşıl enerj�” eht�yatlarına 
mal�kd�r və bu resursların �stehsalı və �xracatı �lə bağlı lay�hələr 
həyata keç�r�l�r, o zaman demək olar k�, ölkəm�z�n alternat�v 
enerj� təhlükəs�zl�y�n�n təm�natında da rolu artır. Ona görə 
də hesab ed�rəm k�, Münxendə cənab Prez�dent�n keç�rd�y�  
Azərbaycanın yaşıl enerj� də dax�l olmaqla potens�al �mkanla -
rının q�ymətlənd�r�lməs�, qarşı tərəfə çatdırılması Alman�ya �lə 
müvaf�q �st�qamətdə yen� lay�hələr�n �crası baxımından olduq -
ca önəml�d�r. 

Prez�dent İlham Əl�yev�n Münxenə səfər� olduqca 
əhəm�yyətl� hesab ed�rəm. Hazırda Qərb�n s�yas�-�qt�sad� el� -
tası Münhen konfransındadır və dövlət başçımızın belə mü -
hüm müzak�rə platformasına dəvət olunması Azərbaycanın 
beynəlxalq s�yas� s�stem�n vac�b aktoru olmasını təsd�qləy�r. 
Xatırladım k�, 2020-c� �ldə Münxen konfransında Prez�dent  
İlham Əl�yevlə Ermən�stanın baş naz�r� N�kol Paş�nyanla d� -
aloqu olmuşdu. O zaman Azərbaycan belə mühüm plat -
formalardan �st�fadə edərək, Qarabağ həq�qətlər�n� dünya 
�ct�ma�yyət�n�n d�qqət�nə çatdırmaqda maraqlı �d�. İnd� �sə 
düşünürəm k�, Ermən�stan belə debatın keç�r�lməs�nə maraq 
göstərə b�lər. Məlumdur k�, rəsm� İrəvan Laçın yolu ətrafında 
yaranmış vəz�yyətlə bağlı spekulyas�yalar ed�r. 

Burada Fransa am�l�n� də nəzərə almaq lazımdır. Rəsm� Pa-
r�s də belə görüşün keç�r�lməs�ndə maraqlı ola b�lər. Son dövrlər 
Fransa Cənub� Qafqazda güclənməs�nə yönəlm�ş addımlar at-
masının şah�d� oluruq. Fransanın jandermer�yasını mon�tor�nq 
adı altında Ermən�standa yerləşd�rmək cəhdlər�n� buna nümunə 
göstərə b�lər�k. Nəzərə alsaq k�, �nd�k� konfransda zəlzələyə 
görə Türk�yə l�der�, Ukrayna münaq�şəs�nə görə �sə Rus�ya 
rəhbərl�y� �şt�rak etməyəcək, o zaman belə b�r məqamda Fran-
sanın konfransda daha çox fəallaşmasını müşah�də edə b�lər�k. 
Bu baxımdan belə b�r mümkün görüşü b�z�m üçün əhəm�yyətl� 
edən məqamlar var və daha c�dd� nət�cələr� görüş keç�r�ld�kdən 
sonra dəyərlənd�rmək mümkündür.

Yeganə HACIYEVA, 
pol�toloq

Keçən Münhen  konfran -
sından sonra Avropa enerj� 
təhlükəs�zl�y� mövzusunda 
�mtahana çək�lm�ş,  q�tədə 
vətəndaşın sos�al eht�yac -
larına qədər hədələyən 
böhran artmışdır. Məhz 
bu aspektlər Avropanın 
enerj� təhlükəs�zl�y�ndə �craçı və təşəbbüskar  q�sm�ndə 
vac�b tərəfdaş olan Azərbaycana və onun Prez�dent�nə 
59-cu Münhen Təhlükəs�zl�k  Konfransında xüsus� d�qqət� 
şərtlənd�rm�şd�r.

Prez�dent İlham Əl�yev 59-cu  Münhen Təhlükəs�zl�k  
Konfransında  təkcə a�d olduğumuz reg�onda dey�l, qlobal 
səv�yyədə sülhün və sab�tl�y�n təm�n olunması üçün səylər�n 
və �mkanların səfərbər olunması yönündə c�dd� addımlar 
atan və d�ğərlər�n� də bu yöndə səfərbər edən təşəbbüslər�n 
müəll�f� k�m� çıxış ed�r. Bu strateg�ya Azərbaycanın xar�c� 
s�yasət konseps�yasının vac�b �st�qamətver�c� element�d�r. 

Azərbaycan Prez�dent� qlobal səv�yyədə güvənl� və et� -
barlı tərəfdaş k�m� Avropa B�rl�y�n�n enerj� təhlükəs�zl�y�ndə 
vac�b stratej� tərəfdaşı k�m� dəvət olunan və �şt�rakı d�qqət 
mərkəz�ndə olan az sayda dövlət başçılarından b�r�d�r. 

Prez�dent İlham Əl�yev konfransın əsas proqramı 
çərç�vəs�ndə keç�r�lən “Enerj� təhlükəs�zl�y�” mövzusunda 
dəy�rm� masada yen� çağırışların fonunda atılmalı olan va -
c�b addımlar haqqında Gürcüstanın Baş naz�r� İ.Qar�başv�l� 
�lə b�rgə “Cənub� Qafqazda təhlükəs�zl�k” mövzusunda panel 
müzak�rədə əsas nat�q k�m� çıxış edəcəkd�r.  

Azərbaycan geostratej� mövqey� �lə tar�xən Avropa �lə As� -
yanı, Yaxın Şərqlə hər �k� �st�qamətdə körpü rolunu oynayır, 
reg�on və Mərkəz� As�yanın 10-a yaxın ölkəs�nə Avropaya g� -
r�ş qapısı rolunu �cra ed�r. 

Avropa �lə Azərbaycan arasında hazırda aktual olan enerj� 
təhlükəs�zl�y�, yaşıl enerj�, Cənub� Qafqazda təhlükəs�zl�k k�m� 
mövzulardan, ənənəv� post-sovet ölkələrlə münas�bətlər�n 
qurulmasında məşvərətç� olmaqdan əlavə, “Qlobal Cənub”a 
dax�l olan Afr�ka və As�yanın üzləşd�y� müxtəl�f problemlər�nə 
fokuslanmış müzak�rələrdə də söz sah�b�d�r. Reg�onlar arası 
stratej� kommun�kas�yaların kəs�şməs�ndə yerləşən ölkəm�z 
Avropaya təb�� qaz və neft tədarükü �lə paralel yaşıl enerj� 
tədarükü �lə Aİ-n�n enerj� resurslarını şaxələnd�rmək səylər�nə 
töhfə ver�r. Bu �sə Azərbaycanın Avropa �lə mühüm və stratej� 
enerj� tərəfdaşı k�m� münas�bətlər�n yen� mərhələs�d�r.

Münhen Təhlükəs�zl�k Konfrasında vac�b müzak�rələrdən 
b�r� də “rəqəmsal təhlükəs�zl�k” mövzusuna həsr olunan 
panellərd�r.

Əsas məramı məhz sülh nam�nə d�aloq olan Münhen 
Təhlükəs�zl�k  Konfransında  �şt�rkaçılar arasında d�aloqa eh -
t�yac heç vaxt bu qədər böyük olmamışdır.

Dünən Almaniyanın Münxen şəhərində 
yaşayan iranlılar şəhərin mərkəzi 
küçələrində İran rejiminə qarşı kütləvi 
etiraz aksiyası keçiriblər. 

Xar�c� med�ada bu barədə yayılmış 
xəbərlərdə b�ld�r�l�r k�, aks�ya �şt�rak-
çıları “D�ktatora ölüm ”, “Xamene�yə 
ölüm ”, “Rədd olsun d�ktatura ”, “Qadın-
lara azadlıq ” k�m� şüarlar səslənd�r�blər. 
Qeyd ed�l�r k�, ötən �l�n sentyabrından 
İranda başlayan kütləv� aks�yaların artıq 
6 aydır həbslərə və edamlara baxma-

yaraq, davam etməs� bu ölkədə dax�l� 
vəz�yyət�n heç də ürəkaçan olmadığını 
deməyə əsas ver�r. 

Kütləv� aks�ya �şt�rakçılarına qarşı 
törəd�lən vəhş�l�k və qəddarlıq dünya 
�ct�ma�yyət�n� də narahat etməyə baş-
layıb. Münxendə �ranlı m�qrantların 
kütləv� aks�ya keç�rməs� təsadüf� de-
y�l. B�ld�y�m�z k�m�, bu gün burada  hər 
�l keç�r�lən Təhlükəs�zl�k Konfransı �şə 
başlayıb. Konfransda Avropa və As�ya 
dövlətlər�n�n l�derlər�, tanınmış �ct�ma�-
s�yas� xad�mlər, dünyanın aparıcı bey�n 
mərkəzlər�n�n rəhbərlər� �şt�rak ed�rlər. 
Aks�ya �şt�rakçılarının məqsəd� də dün-
yanın s�yas� el�tasının d�qqət�n� İranda 
baş verən haqsızlıqlara və qanunsuz -
luqlara cəlb etməkd�r.  

Xatırladaq k�, ötən �l�n sentyabrında 
başlayan kütləv� aks�yalar İranın �r�l�-xır-
dalı bütün şəhərlər�ndə davam ed�r. B�r 
sıra şəhərlərdə aks�yalar �ğt�şaşlara çev-
r�l�b, banklar, �nz�bat� b�nalar dağıdılıb, 
pol�s və təc�l� t�bb� yardım avtomob�llər� 
yandırılıb. Aks�ya �şt�rakçılarını �ğt�şaş-
lara sövq edən əsas səbəb hökumət�n 
onları “terrorçu”, “xar�c� dövlətlər�n 
agentlər�” adlandırması və göstər�lən 

qəddarlıq olub. Bu günədək qarşıdur-
malarda 500-ə yaxın aks�ya �şt�rakçısı 
və təhlükəs�zl�k qüvvələr�n�n 50-dən çox 
əməkdaşı həlak olub. Həbs olunanların 
sayı 15 m�n� ötüb, 100-dən çox şəxs 
edam ed�l�b.

Yuxarıda dey�lənlər� nəzərə alaraq 
belə b�r qənaətə gəlmək olar k�, İran-
da davam edən kütləv� aks�yalar heç 

də təkcə qadın hüquqlarının müdaf�əs� 
və bu k�m� d�gər məsələlərlə bağlı de-
y�l, �nsanlar artıq bez�blər və rej�m�n 
dəy�şməs�n� �stəy�rlər.

Dünən İranın böyük şəhərlər�ndə 
də kütləv� aks�yalar davam ed�b və 
Münxen yürüşündək�nə bənzər şüarlar 
səslənd�r�l�b. 

Gunaz TV-n�n verd�y� məlumata 
görə,  ölkədə aks�yalar yen�dən art-
mağa başlayıb. Fevralın 16-dan 17-ə 
keçən gecə Tehrandan başlayan et�raz 
aks�yaları İranın onlarla şəhər�nə yayı-
lıb. Məlumatda b�ld�r�l�r k�, Tehran, İsfa-
han, Məşhəd, Kərəc, Təbr�z, Sənəndəc 
və başqa b�r neçə şəhərdə hökumət 
əleyh�nə nümay�şlər keç�r�l�b. Təbr�zdə 
baş tutmuş et�raz aks�yasında daha çox 
�nsan �şt�rak ed�b. 

Kürdüstan əyalət�n�n mərkəz� 

Sənəndəc şəhər�ndə et�razçılarla 
hökumət qüvvələr� arasında qarşıdurma 
olub, b�r neçə avtomob�l yandırılıb. İnsan 
haqları müdaf�əç�lər� onlarla et�razçının 
hüquq-mühaf�zə qüvvələr� tərəf�ndən 
həbs ed�ld�y�n�, b�r neçə nəfər�n yaralan -
dığını b�ld�r�blər.

“Xalq qəzet�”

İran mühacirləri Münxen 
konfransından dəstək istədi

SİYASƏT

Koordinasiya Șurasının növbəti iclası
Azərbaycan Respublikasının pulların leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sisteminin Avropa Şurasının ekspertlər 
Komitəsi (MONEYVAL) tərəfindən aparılacaq 5-ci raund qiymətləndirilməsinə 
hazırlığın təmin edilməsi və digər məsələlərin müzakirəsi məqsədilə Nazirlər 
Kabinetinin Qərarı ilə yaradılmış Koordinasiya Şurasının növbəti iclası keçirilib.

Mal�yyə Mon�tor�nq� X�dmət�ndən 
b�ld�r�l�b k�, Baş naz�r�n müav�n�  Əl� 
Əhmədov ötən dövr ərz�ndə pulların 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
mal�yyələşd�r�lməs�nə qarşı mübar�zə 
sahəs�ndə ölkəm�zdə həyata keç�r�lən 
tədb�rlər – m�ll� r�sk q�ymətlənd�r�lməs�n�n 
aparılması, müvaf�q sahədə yen� qa -
nunların qəbulu, habelə MONEYVAL 

Kom�təs�n�n 5-c� raund q�ymətlənd�rmə 
proses�nə son hazırlıq mərhələs�ndə həll� 
zərur� olan tədb�rlər barədə məlumat ve -
r�b. 

Mal�yyə Mon�tor�nq� X�dmət�n�n İdarə 
Heyət�n�n sədr� Zaur Fət�zadə ötən 
dövrdə görülmüş �şlərdən danışıb. 2023-
cü �l�n 1-15 mart tar�xlər�ndə MONEYVAL 
q�ymətlənd�r�c� m�ss�yasının ölkəm�zə 

səfər� �lə bağlı təşk�lat� �şlər�n vəz�yyət�, 
keç�r�lm�ş təl�mlər və aparılmış sınaq 
müsah�bələr barədə �şt�rakçılara məlumat 
ver�b, həmç�n�n q�ymətlənd�rmə üçün 
tələb olunan məlumatların və sənədlər�n 
MONEYVAL q�ymətlənd�r�c� m�ss�yasına 
tamlıqla təm�n ed�lməs�n�n vac�bl�y�n� �clas 
�şt�rakçılarının d�qqət�nə çatdırıb.

İclasda, həmç�n�n Koord�nas�ya Şu -
rasının 2022-c� �l �yunun 23-də təsd�q 
ed�lm�ş Tədb�rlər Planının �cra vəz�yyət� 
barədə �şt�rakçılara məlumat ver�l�b, Şura 
üzvlər� tərəf�ndən gündəl�kdə duran və 
d�gər məsələlərə da�r f�k�r mübad�ləs� apa -
rılıb.
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Nikolun Qarabağda “ekoloji fəlakət” məntiqi
Erməni baș nazir sülh danıșıqlarına getməmək üçün yeni bəhanə tapıb

Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan yenə də Laçın-Xankəndi yolu ilə bağlı 
ölkə siyasətini başına almış isteriyanı təkrarlayıb. Görünən budur ki, İrəvan 
mövcud müstəvidəki humanitar fəlakət ritorikasından daşınmaq niyyətində 

deyil. Əksinə, baş nazirin mövzunu gündəmə gətirməsi onu deməyə əsas 
verir ki, onun komandası məsələni Azərbaycan–Ermənistan münasibətlərinin 
tənzimlənməməsi üçün bir növ, bəhanə kimi göstərməkdə israrlıdır. 

Beləl�klə, N.Paş�nyan hökumət�n 
�clasındakı çıxışında b�ld�r�b k�, Laçın 
yolunun, guya, qanunsuz blokadası 
nət�cəs�ndə Qarabağdakı human�tar 
böhran dər�nləş�b. Buna səbəb �sə enerj� 
təm�natındakı problemlərd�r. Ermən� baş 
naz�r�n f�kr�ncə, vəz�yyət ekoloj� böhran 
yaradır: “Dünən, Laçın dəhl�z�n�n qey -
r�-qanun� blokadasının 66-cı günündə 
Azərbaycan Qarabağa təb�� qazın ver�l� -
ş�n� bərpa etsə də, �k� saat sonra yen�dən 
kəs�b”.

Ümumən, Ermən�standa Laçın-
Xankənd� yolu �lə əlaqədar duru -
ma münas�bət bundan �barətd�r k�, 
Azərbaycanın, guya, enerj� təm�natına 
törətd�y� maneələr nət�cəs�ndə �nsan -
lar öz mənz�llər�n�n qızdırılması və 
d�gər təsərrüfat eht�yacları üçün odun -
dan �st�fadə etməyə məcburdur, bunun 
üçün  meşələr qırılır və beləl�klə ekolo -
g�yaya z�yan dəy�r. Əsas uydurma mot�v 
�sə budur k�, guya, Qarabağda ermən� 
əhal�n�n sayının gündən-günə artma -
sı nət�cəs�ndə Azərbaycanın yaratdığı 
çət�nl�klər �nsanların həyatında daha çox 
h�ss ed�lməkdəd�r. 

Bəl�, Paş�nyan da eyn� tez�slər� 
təkrarlamaqdadır. Görünür, azərbaycanlı 
fəalların və qeyr�-hökumət təşk�latları 
təms�lç�lər�n�n Laçın-Xankənd� yolunda 
aks�ya keç�rərək, qaldırdıqları ekoloj� 

mot�vdən Ermən�stan özünə sərf edən 
�st�qamətdə “faydalanmaq” məqsəd� gü -
dür. Yən�, İrəvan da ekolog�yaya z�yan 
k�m� bəşər� məsələn� gündəmə daşıyır. 
Hərçənd, soyqırımı və etn�k təm�zləmə �d -
d�aları k�m� saxta məsələlərlə man�pulya -
s�ya da ermən� s�yasət�n�n gündəm�ndən 
düşməy�b. 

Qarabağda ermən� əhal�n�n sayının 
artdığına gəl�ncə, Paş�nyanın bunu necə 
müəyyənləşd�rməs� absurddur. Baş naz� -
r�n elə bu f�kr�nə söykənərək, demək olar 
k�, Qarabağda heç b�r böhran yoxdur. 
Böhran varsa, əhal� necə artır  Əlbəttə, 
artım da yoxdur, əks�nə, yerl� əhal� əraz�n� 
tərk etməkdəd�r. N�yə  Səbəb ondadır k�, 
Qarabağdakı separatçı rej�m onlara “göz 
ver�b �şıq verm�r”. 

Üstəl�k, yerl� əhal� rej�m�n, ümumən, 
destrukt�v fəal�yyət�n� görür. Azərbaycan 

tərəf� �lə aparılan texn�k� xarakterl� danı -
şıqlarda fəal rol oynamış qondarma rej� -
m�n təhlükəs�zl�k kat�b� V�tal� Balasanya -
nın vəz�fədən uzaqlaşdırıldığını b�l�rd�k. 
B�r neçə gün əvvəl �sə ona c�nayət �ş� 
açılıb. Belə olan halda əhal� nə etməl�d�r  
B�r sözçülər� var �d�, o da azadlıqdan 
məhrum ed�l�r. Əlbəttə, qeyr�-müəyyənl�k 
şəra�t�ndə ən yaxşı yol əraz�n� tərk 
etməkd�r. 

Paş�nyanın Qarabağda ermən� 
həyatının dözülməzl�y�n� qabartması 
Azərbaycana qarşı mənf� təbl�ğatdır, 
bu öz yer�ndə. Ancaq məsələn�n d�gər 
tərəf� də var – Rus�ya sülhməramlıları 
və Rus�ya faktoru. Ermən� baş na -
z�r həm sülhməramlıların fəal�yyət�n�n 
səmərəs�zl�y�n� göstərmək �stəy�r, həm 
də ümumən Qarabağdakı Rus�ya hərb� 
mövcudluğuna son qoymağı düşünür. B�r 
halda k�, ekoloj� durum p�sd�r, məlumdur 
k�, əhal� oranı tərk etməl�d�r. Ermən�lərs�z 
Qarabağda �sə Rus�yaya yer yoxdur. 
Yən�, obyekt�v sual yaranır: əhal� yoxdur -
sa, sülhməramlılar nə üçündür

Bəl�, görünən budur k�, Ermən�stan 
hak�m�yyət� Laçın-Xankənd� yolun -
dakı aks�yanı s�yas� man�pulyas�ya 
predmet�nə çev�rməkdə �srarlıdır. Rəsm� 
İrəvan mövcud �st�qamətdə ən müxtəl�f 
�st�qamətlərə �nd�yədək də baş vururdu, 
görünür, bundan sonra da öz “ampluası -
na” sad�q qalacaqdır. Bu k�m� “ged�şlərdə” 
ən başlıca məqsəd �sə sülh danışıqların -
dan yayınmaq, bölgədə yen� reallıqların 
formalaşması üçün vaxt qazanmaqdır. 

Ə.RÜSTƏMOV,  
“Xalq qəzet�”

Qarabağla bağlı  
“konstruktiv qeyri-müəyyənlik”

Ermənistan sülh istəmir. Ölkə 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli Bəyanatın bütün 
bəndlərini yerinə yetirməkdən qaçır. Bu, birmənalıdır. 44 günlük müharibədə biabırçı 
məğlubiyyətindən sonra Ermənistan, sadəcə, linç olub və Azərbaycanın regionda yaratdığı 
yeni siyasi və hərbi reallıqları qəbul etmək gücündə deyil. 

Amma bu ölkən�n ən yuxarı eşelon -
larında, yən� ən ağıllı başlarında yax-
şı �m�tas�ya qab�l�yyət� var. Məsələn, 
Ermən�stanın baş naz�r�ndə də, onun 
komandasındakı əksər şəxslərdə də, 
elə ermən� parlament�ndək� deputatla-
rın çoxunda da belə b�r f�k�r var k�, ölkə 
nə mühar�bən� uduzub, nə öhdəl�k 
götürüb, nə də k�msə ona qarşı tələb 
�rəl� sürə b�lər. Yən� Ermən�stan hələ 
özü-özünü �nandırmağa çalışır k�, qa-
l�b ölkəd�r və �stən�lən tərəfə şərtlər�n� 
d�ktə edə b�lər. Məsələn, Rus�yadan 
tələb edə b�lər k�, gəl�b Ermən�stanın 
əvəz�nə qonşularla mühar�bəyə g�rs�n, 
yaxud ölkən�n təhlükəs�zl�y�n� təm�n 
ets�n. Yox, əgər Rus�ya bunu etm�rsə, 
Qərb var, Fransa var. Yaxud İrəvanda 
hesab ed�rlər k�, Azərbaycana qarşı 
“Dağlıq Qarabağ”la bağlı �stəd�klər� 
tələb� �rəl� sürə b�lərlər. 

İnd� keçək detallara. Ermən�stan 
Təhlükəs�zl�k Şurasının kat�b� Ar-
men Qr�qoryan bu günlərdə belə b�r 
bəyanatla çıxış ed�b: “Ermən�stan 
və Azərbaycan arasında sülh 
müqav�ləs�n�n mətn�ndə Dağlıq Qara-
bağın adı çək�l�r, lak�n bu sənəd hələ 
yekun dey�l”. Bu f�kr� Armen Qr�qor-
yan “Azadlıq” rad�osunun ermən� bü-
rosunun suallarını cavablandırarkən 
səslənd�r�b.

Sənəd�n tezl�klə Bakıya təqd�m 
olunacağını b�ld�rən ermən� rəsm�s� 
dey�b k�, İrəvan Xankənd� və Bakı 
arasında şə af beynəlxalq mexan�zm 
çərç�vəs�ndə müzak�rələr�n aparılma-
sının tərəfdarıdır: “Ermən�stan bu me-
xan�zm�n baş tutması üçün beynəlxalq 
tərəfdaşlarla �şləməyə davam ed�r. 
Bakı �nd�yədək bu �deyanı rədd ed�b 
və bu məsələ �lə bağlı tərəflər arasın-
da hər hansı razılığın olub-olmadığı 
aydın dey�l... Bu mexan�zm həm�n 
beynəlxalq sənəddə, ətrafında danı-
şıqlar gedən sülh müqav�ləs�ndə qeyd 
oluna b�lər. Bu, başqa beynəlxalq 
strukturların çərç�vəs�ndə və ya 
başqa formatda da ola b�lər. Bu 
məsələdə dəq�ql�k yoxdur və hələ 
müzak�rə predmet�d�r. B�z buna aydın-
lıq gət�rmək üçün müzak�rən� davam 
etd�rməl�y�k. Bu, b�r daha göstər�r k�, 
Ermən�stan daha çox aydınlaşdırma-
nın tərəfdarıdır”. 

Təb�� k�, bu məsələdə Azərbaycanın 
mövqey� qət�d�r. Prez�dent İlham Əl�yev 

dəfələrlə qeyd ed�b k�, Azərbaycanda 
“Dağlıq Qarabağ” adlı əraz� vah�d� yox-
dur, Qarabağ �qt�sad� zonası var. Ona 
görə də Qr�qoryanın və onun ölkəs�n�n 
Qarabağ ermən�lər� �fadəs�n� sülh sa-
z�ş�n�n mətn�nə hansısa formada da-
x�l etmək səylər� əbəsd�r. Azərbaycan 
bununla razılaşmayacaq. Bundan 
əlavə, bu k�m� s�yas� oyunbazlıqla o, 
Ermən�stanın əsl�ndə sülh müqav�ləs� 
zəm�n�ndə �m�tas�ya etməyə çalışır. 
Əsl�ndə bu təxr�batdır. 

Armen Qr�qoryanın f�k�rlər�ndək� 
bu  “beynəlxalq tərəfdaşlar” k�md�r. 
Əlbəttə, Fransa, eləcə də ATƏT-�n 
M�nsk qrupu  Amma onlar 30 �l ərz�ndə 
münaq�şən�n həll�ndə b�rtərəfl�, 
ermən�pərəst mövqe tutduqları və 
sülh proses�n� lay�q�ncə başa çatdıra 
b�lməd�klər� üçün Azərbaycan tərəf�n�n 
et�madını �t�r�blər və b�rmənalı olaraq 
n�zamlama proses�nə yaxın buraxıl-
mırlar. Bundan sonra da buraxılmaya-
caqlar. 

Yox, əgər Qr�qoryan Qarabağda 
yaşayan ermən�lər�n hüquq və azad-
lıqları haqqında danışmaq �stəy�rsə, 
bu məsələ də Azərbaycanın dax�l� 
�ş� olaraq gündəl�kdəd�r. Ermən�stan 
rəhbərl�y�n�n, o cümlədən, Armen 
Qr�qoryanın necə düşünmələr�ndən 
asılı olmayaraq, Qarabağ ermən�lər� 
Azərbaycan vətəndaşıdırlar.

Ermən�stan �sə “böyük Ermən�stan” 
və “m�atsum” avantüraları �lə ha-
zırda sayı 20-30 m�n olan Qarabağ 
ermən�lər�n� 30 �ld�r ac saxlayır, hər cür 
hüquq və azadlıqdan məhrum ed�r. 

Pol�toloq Qab�l Hüseynl� də he-
sab ed�r k�, əsl�ndə ermən�lər Qa-
rabağda yaşayan ermən� əhal� 
�lə bağlı məsələlər�n Azərbaycan 
Konst�tus�yasına uyğun olaraq 
tənz�mlənməs�n� qəbul ed�rlər: “Amma 
�dd�a ed�rlər k�, guya sülh müqav�ləs�ndə 
orda yaşayan ermən�lər�n mədən� hü-
quqları, �nsan haqları barədə mütləq 
nələrsə öz əks�n� tapmalıdır. B�z bunu 
qəbul etm�r�k... Əsas məsələ yur�sd�k-
s�yadır. Azərbaycanın suverenl�y�n�n 
həm�n əraz�lər üzər�ndə yayılması 
məsələs�d�r k�, Ermən�stanın �nd�k� 
hökumət� bunu qəbul ed�r... Amma hər 
hansı statusdan söhbət gedə b�lməz”...   

Paşa ƏMİRCANOV,   
“Xalq qəzet�”

Ras�m MUSABƏYOV, 
 M�ll� Məcl�s�n deputatı

Ermən� tərəf� tək�d ed�r k�, 
Azərbaycan �lə �mzalanacaq 
sülh müqav�ləs�n�n mətn�ndə 
Dağlıq Qarabağda yaşayan 
ermən�lər�n taley�nə da�r han-
sısa b�r şək�ldə danışıqların 
davam etd�r�ld�y�, yaxud da 
hansısa beynəlxalq formatda bu məsələ əks olunsun. Qal�b�yyətlə başa 
çatmış Vətən mühar�bəs�ndən sonra aparılmış uzun danışıqlardan son-
ra onlar anladılar k�, b�zdən status məsələs� �lə bağlı güzəşt əldə etmək 
mümkün dey�l, ona görə də �nd� sülh müqav�ləs� ətrafında davam edən 
müzak�rələrdə əl yer� saxlamağa çalışırlar.

İnd� buna necəsə b�r don gey�nd�rmək �stəy�rlər. Yən� elə b�r �fadə 
tapmağa çalışırlar k�, Azərbaycan bununla bağlı məsələn�n qapandığını 
b�ld�rəndə onlar da Ermən�stan �ct�ma�yyət�nə hələ danışıqların davam 
etd�r�ld�y�n� deyə b�ls�nlər. Beynəlxalq d�plomat�yada belə b�r �fadə var: 
konstrukt�v qeyr�-müəyyənl�k. Ermən�standa �nd�, bax, bu şək�ldə b�r 
hoqqabazlığa əl atıblar. 

Azərbaycan �sə dəfələrlə bəyan ed�b k�, 2020-c� �l�n noyabrında baş 
verm�ş və şanlı qələbə �lə başa çatmış Vətən mühar�bəs�n�n nət�cəs� 
olaraq, Qarabağ münaq�şəs� öz həll�n� tapıb və Bakı bunu heç kəslə 
müzak�rə etmək n�yyət�ndə dey�l. Azərbaycan Prez�dent� İlham Əl�yev�n 
Rus�ya l�der� Vlad�m�r Put�nlə görüşündə �lk �fadəs� belə oldu k�, Qarabağ 
məsələs� qapanıb, Azərbaycan bu məsələn� daha heç kəslə müzak�rə 
etməyəcək. 

Bundan sonra k�m gəl�b bu məsələn� Azərbaycanla müzak�rə edə 
b�lər  Amma bütün hallarda danışıqlar ged�r, tərəflər öz �stəklər�n� 
səslənd�r�rlər. Bununla yanaşı, mən�m f�kr�mcə, bu məsələdə   
Azərbaycan heç kəsə güzəştə getməyəcək. 

Tural İSMAYILOV,   
pol�toloq

Ermən�stan Təhlükəs�zl�k 
Şurasının kat�b� Armen Qr�-
qoryan da, d�gər məmurlar 
k�m�, reallıq h�ss�n� �t�rən, 
ermən� cəm�yyət�n� yalan-
larla aldatmağa çalışan və 
bu yalanlar fonunda obyek-
t�v gerçəkl�y� �fadə etməyən 
s�yasətç�d�r. Onun növbət� 
açıqlamalarına baxanda da 

görünür k�, bununla o, Azərbaycan və Ermən�stan arasında formalaş-
ması mümkün olan sülh və et�mad müh�t�nə çox böyük zərbə vurur. 
Bu baxımdan, mən açıqlamanın k�fayət qədər yers�z olduğunu hesab 
ed�rəm. 

Azərbaycanın mövqey� beləd�r k�, Qarabağ məsələs�, ümum�yyətlə, 
mövcud dey�l. Armen Qr�qoryanın bu �fadən� �şlətməs� də, hesab 
ed�rəm k�, Ermən�stanın Azərbaycanın əraz� bütövlüyünə qarşı növbət� 
hörməts�zl�y�d�r. 

D�gər tərəfdən, təkcə bu kontekstdə dey�l, həm də başqa b�r məsələ 
var k�, Qarabağ ümum�yyətlə, Azərbaycan–Ermən�stan münas�bətlər�ndə 
pr�or�tet ola b�lməz. Qarabağın ermən� əhal�s� Azərbaycan Respub -
l�kası Konst�tus�yasının müddəaları �lə, d�gər vətəndaşlarımız k�m�, 
əraz�lər�m�zdə yaşaya b�lərlər. Azərbaycan–Ermən�stan danışıqları �sə 
�k� ölkə arasında gələcək sülh, et�mad və əməkdaşlığı eht�va edə b�lər. 

Ona görə də Qr�qoryan və Paş�nyan komandasındakı d�gər şəxslər�n 
yen�dən “Qarabağ” �fadəs�n� d�lə gət�rməyə, Azərbaycan-Ermən�stan 
arasındakı münas�bətlər�n gələcək ruhunda Qarabağ məsələs�n� b�r 
bənd k�m� dövr�yyəyə buraxmağa çalışması növbət� dəfə Ermən�stanın 
faş�st, �şğalçı və qəsbkar zehn�yyət�n� ortaya qoyur. Bu mövqe �k� ölkə 
arasında münas�bətlər�n �nk�şafına əngəl törədərək, əlaqələr�m�z�n son-
rakı taley�nə də neqat�v tendens�yalar qazandırır. 

Ekspert rəyləri

Hərbi prokurorluq: Erməni qatillər 
beynəlxalq axtarışdadır
A ərbaycan alqına qarşı törəd�lm�ş sül  və �nsanlıq əley �nə, eləcə də mü ar�bə, 
terrorçuluq c�nayətlər�n�n və d�gər c�nayətlər�n �st�ntaqının a arılması, onlara üquq� 
q�ymət ver�lməs�, əm�n c�nayətlər�n təşk�l� və törəd�lməs�ndə �şt�rak etm�ş şə slər�n 
müəyyənləşd�r�lərək qanunver�c�l�yə əsasən c�nayət məsul�yyət�nə cəlb ed�lməs�, abelə 
beynəl alq üquq normalarının kobud şək�ldə o ulması faktları �lə ba lı beynəl alq 
təşk�latlar qarşısında müvaf�q vəsatətlər qaldırılması məqsəd�lə 2003-cü �l dekabrın 
18-də Baş rokurorun, da �l� �şlər və m�ll� tə lükəs� l�k na �rlər�n�n va �d əmr� �lə 
b�rgə �st�ntaq-əməl�yyat qru u yaradılıb  200 -c� �l mayın -dən �sə əm�n c�nayət 
�ş�n�n �st�ntaqı ö  təşəbbüsü əsasında �bt�da� araşdırmaya rosessual rə bərl�k Baş 

rokurorun müav�n�, Hərb� rokuror, ədl�yyə general-leytenantı anlar Vəl�yevə 
əvalə ed�l�b  

Bu barədə açıqlamasında Hərbi proku-
rorunun böyük köməkçisi - Hərbi Proku-
rorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Firad 
Əliyev deyib.

O bildirib ki, bundan sonra cinayət işi-
nin ibtidai araşdırılması əvvəlki illərdən 
fərqli olaraq, vahid istintaq-əməliyyat pla-
nına əsasən, ölkəmizin tərəfdar çıxdığı 
beynəlxalq müqavilələrə, beynəlxalq hü-
quq normalarına, eləcə də Azərbaycan Res-
publikası Cinayət Məcəlləsinin, Cinayət-
Prosessual Məcəlləsinin tələblərinə tam 
uyğun və baş vermiş cinayət hadisələrinin 
hər birinin mahiyyəti üzrə aparılıb. Cinayət 
işi üzrə sülh və insanlıq əleyhinə, habelə 
müharibə və digər cinayətləri törətmiş 
şəxslərin - Xocalı, Qaradağlı, Bağanıs-Ay-
rım, Meşəli, Kərkicahan soyqırımları, əsir 
və girov götürülmüş şəxslərə qarşı işgəncə, 
terrorçuluq cinayətləri və digər epizod-
lar üzrə qərarlar qəbul olunub. Onların 
barələrində məhkəmə qərarlarına əsasən 
həbs qətimkan tədbiri seçilib və axtarışla-
rının təmin edilməsi üçün sənədlər İnter-
polun Azərbaycan Respublikasındakı Milli 
Bürosuna və Daxili İşlər Nazirliyinin Baş 
Cinayət Axtarış İdarəsinə göndərilib. 

Aparılmış istintaqla müəyyənləşdirilib 
ki, erməni silahlı birləşmələrinin üzvləri 
1992-ci il fevralın 14-dən başlayaraq 17-si 

də daxil olan müddətdə Xocavənd rayonu-
nun Qaradağlı kənd sakinlərindən 67 nəfəri 
qəsdən öldürməklə həyatdan məhrum edib, 
2 nəfərə müxtəlif bədən xəsarətləri yetirib, 
49 nəfəri isə girov götürüblər. 

Cinayət işinin istintaqı zamanı konkret 
olaraq Qaradağlı epizodu üzrə 12 şəxs həbs 
qətimkan tədbiri seçilməklə beynəlxalq ax-
tarışa verilib. 

alq qə et�

Köməksiz kəndin amansız qətliamı
Dünyanı silkələyən ağır Qaradağlı qətliamından 31 il ötür. Qanlı faciənin şahidləri bu gün də 
həmin dəhşətli anları nəinki unuda bilmirlər, onunla yaşamaqda davam edirlər. Onlardan biri, kənd 
sakini Vidadi Hüseynovla görüşümüzdə də bunu hiss etdik.

Həm�n günlər� xatırlayarkən “İnsanlığa 
sığmayan vəhş�l�k və qəddarlıqla törəd�ld� 
Qaradağlı qətl�amı...�nsanlar d�r�-d�r� yandırı-
lırdı. Əllər�-ayaqları kəs�l�b küçəyə atılan k�m, 
yaralı halda torpağa basdırılan k�m, uşaqla -
rının gözü qarşısında �şgəncə �lə öldürülən 
k�m... Ermən� vəhş�lər� Qaradağlı fac�əs�ndən 
b�r neçə gün sonra Xocalı qətl�amını 
törətd�lər”, – dey�r və susqun halda gözlər�n� 
tavana z�lləy�r. 

İllər�n kədərl� naxışlarını vurduğu s�ması 
tutqundur, gözlər� eləcə nəml� qalıb. Həm�n 
günlər� təfs�latı �lə xatırlamasını �stəy�r�k. 
O �sə “Heç unuda b�l�rəm k�...düşünürəm o 
qanlı had�sən�n şah�d� olanlardan heç b�r� bu 
dəhşət� b�r dəq�qə olsun belə yaddan çıxara 
b�lməz”.

“Əsl�ndə, qətl�amdan b�r neçə �l qabaq 

kəndç�lər�m�zə qarşı məqsədl� və açıq qanlı 
terror başlamışdı. Bakıdan kənd�m�zə ceh�z 
gət�rən yük maşınının �çər�s�ndə olan 3 nəfər� 
öldürüb s�nələr�nə xaç n�şanı çəkm�şd�lər. 
Sonradan – kolxoz sədr�n�n, kənd�m�z�n 
sak�n� olan təxm�nən 80 yaşlarında ço-
banın, eyn� zamanda, yas məras�m�ndən 
qayıdarkən əksər�yyət� qadınlar olan 7 
nəfər�n vəhş�cəs�nə öldürülməs�ndən, ferma-
da 6 nəfər�n d�r�-d�r� yandırılmasından başa 
düşdük k�, çox təhlükəl� və qəddar düşmənlə 
üz-üzəy�k”, – deyə o davam ed�r: “Fevralın 
12-dən ermən�lər Rus�ya, Sur�ya və d�gər 
ölkələrdən gələn əsgərlər�n köməy� �lə kəndə 
açıq hücumlar ed�r, qarşılarına çıxan uşaq, 
qadın, qoca demədən k�m� ələ keç�r�rd�lərsə, 
amansız �şgəncə �lə öldürürdülər. Üç-dörd 
gün ərz�ndə artıq kənd�m�z təpədən-dırnağa 
qədər s�lahlanmış ermən� ordusu tərəf�ndən 
tam mühas�rəyə alınmışdı. Vəz�yyət�n p�s ol-
duğunu görüb qocaları, qadınları və uşaqları 
kənddən çıxarmaq �stəsək də mümkün olmur-
du. K�m� görürdülər aman verm�rd�lər. Başa 
düşürdük k�, artıq hamımızı öldürəcəklər. 
Fevralın 17-də vəz�yyət p�s olaraq qalırdı. 
Özümüz üçün yox qocalar, qadınlar, b�r də 
uşaqlar üçün çox qorxurduq. B�zə dem�şd�lər 
k�, həm�n gün Gəncədən vertolyot köməyə 
gələcək. Havadan ölüm qoxusu gəl�rd�”. 

Göndərd�lərm�, – sualına köksünü ötürüb 
cavab ver�r: “Göndərd�lər, amma fevralın 18-
də. Kənd�m�z artıq bomboş �d�, düşmənlər 
tərəf�ndən �şğal olunmuşdu. Tələm-tələs�k �k� 
şəh�d mey�t� götürüb, ger� qayıtmışdı”. 

V�dad� Hüseynov kədərlə söhbət�nə da-
vam ed�r: “Öz-özümə sual ver�rəm. Əgər 
s�lah-sursat ver�lsəyd�, ermən�lər torpaqla -
rımızı �şğal edə b�lərd�lərm�  Ermən�lər�n 
çox qorxaq və namərd olduğunu hamı b�-
l�r. Həm�n �llər �sə ölkəm�zdək� vəz�yyətdən 

�st�fadə ed�b özlər�n� az qala qəhrəman k�m� 
h�ss ed�rd�lər. Fevralın 12-dən kənd�m�z �ş-
ğal olunan günədək – yən� fevralın 17-dək 
gedən qeyr�-bərabər döyüşlərdə ermən� or-
dusu 30 nəfər �tk� versə də, b�zdən çəm� 7 
nəfər öldürə b�lm�şd�lər. B�z kənd� müdaf�ə 
edənlər�n əksər�yyət� ov tüfənglər� �lə s�lah -
lanmışdıq. Ermən�lər �sə tankdan tutmuş 
bütün hərb� sursatlara mal�k �d�lər. Kənd�m�z 
�şğal olunan gün �sə s�lahlarımız demək olar 
k�, tam qurtarmışdı. Ona görə də kənd�m�z� 
ələ keç�rd�lər”.  

V.Hüseynovun sözlər�nə görə, kənd �ş-
ğal olunduqdan sonra sak�nlər ermən�lər 
tərəf�ndən maşınlara doldurulublar: “Çox so-
yuq və şaxtalı günlərdən b�r� �d�. Yaralılar çox 
�d� və dəhşətl� ağrılar �ç�ndə qovrulurdular. 
Onları oradaca saxlayıb sak�nlər� döyə-döyə 
maşınlara doldurdular. Anam da, qardaşım 
da maşında �d�lər. Anamla b�r yaşlı qadın da 
var �d�. Adı Z�vər �d�. Onun üzüyünü götürmək 
üçün barmağını kəsm�şd�lər. Sonra �sə 
�şgəncə �lə öldürmüşdülər. Xankənd�nə doğ-
ru b�r neçə k�lometr gedəndən sonra “Bəyl�k 
bağı” dey�lən yerdə maşınları saxladılar və 
aramızdan 10 nəfər�n düşməs�n� əmr etd�lər. 
Düşdük və kəndç�lər�m�zdən b�r� c�b�ndə ha-
zır saxladığı qumbaranı əl�ndə s�lah olan 
cərgə �lə düzülmüş ermən�lər�n üstünə atdı. 
Ermən�lər bu had�sədən lap quduzlaşıb 
amansızcasına �nsanları güllələməyə başla -
dılar. Artıq mən də yaralı �d�m və özümü ya-
xınlıqdakı xəndəyə atdım. Ağrıdan huşumu 
�t�r�rd�m, ayılanda baxdım k�, hava qaranlıq -
laşıb və heç k�m gözə dəym�r. 

Ger� dönüb kənd�m�zə tərəf baxdım...Ger� 
qayıtmağın heç b�r mənası yox �d�. Özümü 
k�msəs�z, müdaf�əs�z balaca b�r uşaq k�m� 
h�ss etd�m”.

Yaralı vəz�yyətdə dağlıq əraz�lər� keçərək 
m�n b�r çət�nl�klə Ağdama gəld�y�n� dey�r: 
“Sonra öyrənd�m k�, həm�n gün 36 nəfər 
kənd sak�n�n� vəhş�cəs�nə öldürərək xüsus� 
qazılmış quyuda basdırıblar. Anam 12, qar-
daşım �sə 45 gün g�rovluqda qaldı. 

O zamandan bu günə qədər ermən� az-
ğınlığına, vəhş�l�y�nə qarşı dünya ədalət 
məhkəməs�n�n qurulmasını gözləy�r�k. Dün-
ya elə b�l kordur. Bu qədər müs�bət� görmür, 
eş�tm�r. B�z ədalət �stəy�r�k. İnsanlığa qarşı 
dəhşətl� c�nayətlər törədən ermən�lər hələ də 
cəzalandırılmır”. 

Elə xalqımızın da ən böyük arzusu budur. 
Əsrlərcə azərbaycanlılara qarşı soyqırımı 
törətm�ş ermən�lər lay�ql� cəzalarını alacaq -
lar. Əm�n�k k�, o gün uzaqda dey�l.

Leyla QURBANOVA  

Qaradağlı soyqırımında 
57 nəfər qətlə yetirilib

Azərbaycan Respublikası Əsir və itkin 
düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla 
əlaqədar Dövlət Komissiyasından bildiri-
lib ki, 1992-ci il fevralın 17-də milliyyətcə 
erməni beynəlxalq terrorçu, ASALA ter-
ror təşkilatının lideri Monte Melkonyanın 
rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikası-
nın Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndi 
işğal edilərkən dinc əhaliyə qarşı amansız 
soyqırımı həyata keçirilib.

İşğal zamanı kənddə olan 116 nəfərdən 
57 nəfər qətlə yetirilib. Kənd sakinlərinin 
qətlində Ermənistan hərbçiləri ilə yanaşı 
mülki ermənilər, o cümlədən Qaradağlı 
kəndinə yaxın kəndlərin erməni sakinləri 
də yaxından iştirak ediblər

Əsir-girov götürülmüş kənd sakinləri 
amansız işgəncələrə məruz qalıb, onlara 
qarşı aşkar soyqırımı həyata keçirilmiş, 
etnik təmizləmə aparılıb.

Soyqırımı zamanı qətlə yetirilmiş 
57 nəfərdən 27 nəfərin cəsədi sonra-
dan Azərbaycan tərəfinə qaytarılsa da, 
30 nəfərin meyiti təhvil verilməyib. 
Bununla yanaşı, girov götürüldükdən 
sonra əvvəlcə işğal edilmiş Xankəndi 
şəhərinə, oradan isə naməlum istiqamətə 
aparılmış 9 nəfərin də sonrakı taleyi 
barədə məlumatlar gizlədilib. Hazırda 
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş 
vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissi-
yasında Xocavənd rayonunun Qaradağlı 
kəndi işğalı zamanı 39 nəfər itkin düşmüş 
şəxs kimi axtarışdadır. Onlardan 33 nəfər 
kişi, 5 nəfər uşaq (oğlan), 1 nəfər isə qa-
dındır.

Əsir-girov götürülmüş 50 nəfər (47 
mülki, 2 hərbçi, 1 polis əməkdaşı) isə son-
radan azad olunub.

SİYASƏT
Qaradağlı qətliamından 31 il ötür
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Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin 
(BƏƏ) Dubay şəhərində keçirilən Dünya Hökumət Sammitinin 
plenar iclasındakı çıxışında  ölkəmizin elektrik enerjisi ixracatçısı 

kimi öz mövqeyini getdikcə möhkəmləndirdiyini və bu istiqamətdə 
mühüm uğurlar əldə etmək üçün zəngin “yaşıl enerji” potensialına malik 
olduğunu diqqətə çatdırıb. Baş nazir daha sonra deyib: “Bu gün biz xarici 
investorlarla birlikdə günəş və külək enerjisinin istehsalı ilə bağlı layihələrə 
başlamışıq. Bunlardan biri – 230 MVt gücündə Qaradağ Günəş Elektrik 
Stansiyası layihəsi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin “Masdar” şirkəti ilə birgə 
həyata keçirilir. “Masdar” şirkəti bu sahədə bizim üçün əsas və güvənilən 
tərəfdaşlardan biridir”.

Ə.Əsədov, eyn� zamanda, 
Azərbaycanın b�r sıra vac�b enerj� 
lay�hələr�n�n təşəbbüskarı və �şt�-
rakçısı q�sm�ndə çıxış etd�y�n� b�ld� -
r�b, Cənub Qaz Dəhl�z� lay�həs�n�n 
Avropanın enerj� təhlükəs�zl�y�n�n 
gerçəkləşməs� üçün mühüm 
əhəm�yyətə mal�k olduğunu d�qqətə 
çatdırıb.

Azərbaycanın Baş naz�r�n�n bu 
f�k�rlər� �lə bağlı əvvəlcə onu qeyd 
edək k�, respubl�kamızla BƏƏ ara-
sında münas�bətlər hazırda ən 
yüksək səv�yyədəd�r və getd�kcə 
�nk�şaf ed�r. Ötən �l�n dekabrında 
Fransa və Ermən�stan tərəf�ndən 
BMT Təhlükəs�zl�k Şurasında 
ölkəm�zə qarşı yönəld�lən kampan� -
yanın davamı k�m� ant�Azərbaycan 
qətnaməs�nə BƏƏ-n�n sərt şək�ldə 
et�raz etməs� bunun bar�z �fadəs�d�r. 
Adıçək�lən dost ölkən�n belə haq-
lı, obyekt�v münas�bət� Azərbaycan 
üçün mühüm önəm daşıyır.

Yer� gəlm�şkən, respubl�kamız-
la BƏƏ arasındakı münas�bətlər�n 
�nk�şafında �qt�sad� əməkdaşlıq hər 
zaman əhəm�yyətl� rol oynayıb. Bu, 

�lk növbədə, ölkələr�m�z arasında 
t�carət dövr�yyəs�n�n həcm�ndə ar-
tımın davamlı şək�ldə olmasında 
özünü qabarıq büruzə ver�b. Belə 
k�, 2021-c� �ldə Azərbaycanın BƏƏ 
�lə t�carət dövr�yyəs�n�n həcm� 50,42 
m�lyon ABŞ dolları təşk�l ed�b. Keçən 
�l�n yanvar-noyabr aylarında �sə 

həm�n göstər�c� 94,62 m�lyon ABŞ 
dollarına çatıb, xar�c� t�carət saldosu 
�sə müsbət 36,60 m�lyon ABŞ dol-
ları olub. 2021-c� �l�n müvaf�q dövrü 
�lə müqay�sədə, hesabat �l�n�n yan-
var-noyabr aylarında BƏƏ �lə t�carət 
dövr�yyəs� 2,34 dəfə, o cümlədən �x-
rac 5,17 dəfə, �dxal �sə 4,49 fa�z artıb.

Eyn� zamanda, �k� ölkə arasında 
tur�zm əlaqələr� də gen�şlən�b. 2021-
c� �ldə Azərbaycan Respubl�kasına 
17 m�nə yaxın BƏƏ vətəndaşı gəl�b. 
2022-c� �ldə �sə  Azərbaycana gələn 
BƏƏ vətəndaşlarının sayı 2 dəfədən 
çox artıb.

Burada onu da xatırladaq k�, hər 
�k� ölkə hökumətlər� arasında �qt�-
sad�, t�carət və texn�k� əməkdaşlıq 
üzrə b�rgə Hökumətlərarası Ko-
m�ss�ya yaradılıb. Bu kom�ss�yanın 
�nd�yədək keç�r�lən �claslarında �m-

zalanan yekun protokollarda �k�tərəfl� 
�qt�sad� əlaqələr, �nvest�s�ya, t�carət, 
“yaşıl enerj�”, kənd təsərrüfatı, q�da 
təhlükəs�zl�y�, �nnovas�ya, log�st�ka, 
tur�zm, səh�yyə, elm sahələr�ndə 
əməkdaşlığın güclənd�r�lməs� və 
qarşılıqlı �nvest�s�yaların təşv�q� k�m� 
məsələlər önə çək�l�b.  

Qeyd edək k�, 2017-c� �ldən 
bər� Dubay şəhər�ndə ölkəm�z�n 
T�carət nümayəndəl�y�, 2019-cu 
�ldən �sə yerl� məhsulların BƏƏ və 
Körfəz dövlətlər�ndə  satışını təşk�l 
etmək və “Made �n Azerba�jan” 
brend�n�n bu ölkə bazarında daha 
çox tanıdılması üçün “Azərbaycan 
t�carət ev�” fəal�yyət göstər�r. 
Hazırda respubl�kamızda 360 
BƏƏ �nvest�s�yalı kommers�ya 
qurumunun �ş� uğurlu göstər�c�lərlə 
d�qqət çək�r.  

Azərbaycanın Baş naz�r� Əl� 
Əsədovun Dubay şəhər�ndə 
keç�r�lən Dünya Hökumət Samm�-
t�n�n plenar �clasındakı çıxışında 
dost ölkə �lə b�rgə elektr�k ener-
j�s� lay�həs�n�n reallaşdırılmasına 
gəl�ncə �sə, onu qeyd edək k�, 2021-
c� �l�n aprel ayında Azərbaycan Ener-
get�ka Naz�rl�y� və “Azərenerj�” ASC 
�lə BƏƏ-n�n “Masdar” ş�rkət� arasın-
da 230 MVt gücündə günəş elektr�k 
stans�yası lay�həs� üzrə “İnvest�s�-
ya müqav�ləs�”, “Enerj� alqı-satqı 
müqav�ləs�” və “Ötürücü şəbəkəyə 
qoşulma müqav�ləs�” �mzalanıb. İl-
k�n hesablamalara əsasən, stans�-
ya tərəf�ndən �ll�k 500 m�lyon kVt st 
elektr�k enerj�s� �stehsal olunacağı 
nəzərdə tutulub. 

Yer� gəlm�şkən, ötən �l mar-
tın 15-də Bakıda “Masdar” ş�rkət� 
tərəf�ndən ölkəm�zdə �nşa ed�lən 
230 MVt gücündə Qaradağ Günəş 
Elektr�k Stans�yasının təməlqoyma 
məras�m� keç�r�l�b. 

Sonda qeyd edək k�, 
Azərbaycanın Energet�ka Naz�rl�y� �lə 
BƏƏ-n�n “Masdar” ş�rkət� arasında 
“Azərbaycan Respubl�kasında quru-
da sənaye m�qyaslı 1 QVt gücündə 
günəş və 1 QVt gücündə külək ener-
j�s� lay�hələr�n�n q�ymətlənd�r�lməs�, 
�nk�şafı və həyata keç�r�lməs� �lə 
bağlı �cra müqav�ləs�” və “Dən�zdə 
2 QVt gücündə �nteqras�ya ed�lm�ş 
külək və yaşıl h�drogen lay�hələr�n�n 
q�ymətlənd�r�lməs�, �nk�şafı və həyata 
keç�r�lməs� �lə bağlı �cra müqav�ləs�” 
�mzalanıb.

aq�f BAYRAMO ,  
“ alq qəzet�”

“Yaşıl enerji” əməkdaşlığında 
güvənilən tərəfdaş    

Hüseynqulu QULİYEV,
Azərbaycan Texn�k�  
Un�vers�tet�n�n dosent�,  
texn�ka üzrə fəlsəfə doktoru

Azərbaycanla B�rləşm�ş Ərəb 
Əm�rl�klər� (BƏƏ) arasında d�p-
lomat�k münas�bətlər yaranan 
vaxtdan �nd�yədək uğurlu b�r yol 
keç�l�b. Ötən dövr ərz�ndə hər  
�k� ölkə arasında �qt�sad�yyat, 
t�carət, sərmayələr�n qoyulması 
və d�gər sahələrdə əməkdaşlıq 
yüksək səv�yyədə �nk�şaf ed�b, 
t�carət dövr�yyəs� yüksələn xətlə 
gerçəkləşd�r�l�b.     

Qeyd ed�m k�, Azərbaycanın 
əzəl�-əbəd� əraz�s� olan Qarabağ 
və Şərq� Zəngəzur �qt�sad� ra-
yonları �şğaldan azad ed�ld�kdən 
sonra bu torpaqlardakı yaşayış 
sahələr�ndə gen�şm�qyaslı bərpa 
və quruculuq �şlər� aparılmasında 
dost BƏƏ ş�rkətlər�n�n də �şt�ra-
kı dəstəklən�b. Ələt Azad İqt�sa-
d� Zonasında həyata keç�r�l�əcək 
lay�hələr�n �crası da bu ölkən�n 
b�znes da�rələr�n�n d�qqət�n� çək�b.   

Yer� gəlm�şkən, İqt�sad� Zona-
ların İnk�şafı Agentl�y�n�n (İZİA) 

�darəç�l�y�ndə olan Sumqayıt 
K�mya Sənaye Parkında BƏƏ-
n�n “SENSEMI DMCC” ş�rkət� 
qeyd�yyata alınıb. BƏƏ kap�tal -
lı bu ş�rkət�n�n Azərbaycandakı 
nümayəndəl�y� tərəf�ndən 
adıçək�lən parkın 1 hektar 
əraz�s�ndə elektr�k avtomat və say-
ğac �stehsalını həyata keç�rəcək 
müəss�sən�n �nşası nəzərdə tutu-
lub. İnvest�s�ya dəyər� 26 m�lyon 
manatdan çox olan zavodda 83 
nəfər�n da�m� �şlə təm�n ed�ləcəy�,   
burada buraxılan məhsulların da-
x�l� bazara satılması �lə yanaşı, �x-
racı da planlaşdırılıb.

İk� ölkə arasında energet�ka 
sahəs�ndə də əməkdaşlıq uğur-
la �nk�şaf ed�r. SOCAR �lə BƏƏ-
n�n “Masdar” ş�rkət� arasında 
Azərbaycanda ümum�l�kdə 4 QVt 
gücündə dən�zdə külək və h�dro -
gen lay�hələr�n�n, Günəş fotovol-
ta�k və quruda külək lay�hələr�n�n 
�şlənməs�nə da�r b�rgə �şlənmə 
saz�şlər�n�n �mzalanması da bu-
nun bar�z �fadəs�d�r.  

Həm�n saz�şlər Azərbaycan 
Respubl�kası �lə BƏƏ arasında 
əməkdaşlıq əlaqələr�n�n daha 

da güclənd�r�lməs�nə, habelə 
respubl�kamızda �st�xana qazı 
em�ss�yalarının azaldılmasına, 
bərpaolunan enerj� mənbələr�n�n 
və ölkəm�z�n davamlı �qt�sad� �nk�-
şafına töhfə verəcək.

Bərpaolunan enerj� sahəs�ndə 
dost ölkən�n ən böyük ş�rkət� olan 
“Masdar” hazırda Azərbaycanda 
230 MVt gücündə Qaradağ Günəş 
Elektr�k Stans�yası lay�həs�n� �cra 
ed�r. Stans�yanın hər �l yarım m�l-
yard k�lovat-saat elektr�k enerj� -
s� �stehsal etməyə və atmosferə 
atılan tullantıların �ldə 200 m�n 
tondan çox azaldılmasına �mkan 
yaradacağı  gözlən�l�r. 

Ekspert rəyi

Azərbaycan “Bir kəmər,  
bir yol”un fəal iştirakçısıdır 

Zəngin karbohidrogen ehtiyatları hesabına beynəlxalq əməkdaşlıq məkanına çevrilən 
Azərbaycan Respublikası uzun illərdir ki, bir sıra qlobal enerji və nəqliyyat layihələrinin əsas 
təşəbbüskarı və iştirakçısı kimi tanınır. Avropanın enerji xəritəsinin zənginlədirilməsinə mühüm 
töhfələr verən Azərbaycan, həm də ölkələrin inkişafına, xalqların rifahının yaxşılaşdırılmasına 
yönəlmiş istənilən təşəbbüsü dəstəkləyir, onun reallığa çevrilməsində yaxından iştirak edir. 

Xalqımızın ümumm�ll� l�der� Heydər Əl�yev�n 
təşəbbüsü �lə d�rçəld�lən tar�x� İpək Yolunun 
üstündə yerləşən Azərbaycan Respubl�kası 
ötən �llər ərz�ndə Şərqlə Qərb, Ş�malla Cənub 
arasında et�barlı körpü rolunu oynayan müas�r 
nəql�yyat dəhl�zlər�n�n yaradılmasına mühüm 
töhfələr ver�b. Bu da ölkəm�z�n beynəlxalq 
nəql�yyat-log�st�ka mərkəz� k�m� əhəm�yyət�n� 
xeyl� artırıb. 

Son �llər Azərbaycan Avras�ya məkanında 
gen�ş əks-səda doğuran “B�r kəmər, b�r yol” 
adlı nəc�b təşəbbüsün də qızğın tərəfdarı və 
əsas �şt�rakçısı rolunda çıxış ed�r. Xatırladaq 
k�, “B�r kəmər, b�r yol” adlı yen�  �qt�sad� �nk�şaf 
strateg�yası 10 �l əvvəl, 2013-cü �ldə Ç�n Xalq 
Respubl�kası tərəf�ndən �rəl� sürülüb. Strateg�ya 
özündə �k� əsas �nk�şaf �st�qamət�n� “İpək Yolu 
�qt�sad� kəmər�” və “Dən�z İpək Yolu” lay�hələr�n� 
b�rləşd�r�r. “B�r kəmər, b�r yol”un əsas məqsəd� 

malların Şərqdən Qərbə güzəştl� şərtlərlə b�r-
başa daşınması üçün t�carət dəhl�z�n�n yaradıl-
masıdır. 

Məlum olduğu k�m�, ölkəm�z Ç�nlə qəd�m 
t�carət əlaqələr�nə mal�kd�r. Əsrlər boyu 
Ç�ndən Avropa ölkələr�nə göndər�lən mallar 
məhz Azərbaycan əraz�s�ndən daşınıb. Elə bu 
səbəbdən də Azərbaycan Ç�n�n �rəl� sürdüyü 
“B�r kəmər, b�r yol” təşəbbüsünə Qafqaz reg�o -
nunda dəstək verən �lk ölkə olub. Xatırladaq k�, 
Azərbaycan Prez�dent� İlham Əl�yev�n 2015-c� 
�l�n dekabrında Ç�nə rəsm� səfər� çərç�vəs�ndə 
“Azərbaycan Respubl�kası Hökumət� və Ç�n 
Xalq Respubl�kası hökumət� arasında İpək 

Yolu �qt�sad� kəmər�n�n yaradılmasının b�rgə 
təşv�q�nə da�r Anlaşma Memorandumu” �mza-
lanıb. 

İnd� uzaq Ç�ndən başlanaraq Avropayadək 
gen�ş b�r əraz�n� əhatə edən “B�r kəmər, b�r 
yol” təşəbbüsünə qoşulan bütün ölkələr yol-
nəql�yyat �nfrastrukturunun �mkanlarının yaxşı-
laşdırılmasına səy göstər�rlər. Ötən müddətdə 
Azərbaycan özünün mal�yyə resursları hesabı-
na bu sahədə əhəm�yyətl� �şlər görə b�l�b. Artıq 
ölkə əraz�s�ndə həm Orta Dəhl�zlə bağlı, həm 
Ş�mal–Cənub nəql�yyat dəhl�z� �lə bağlı bütün 
əsas �şlər yekunlaşıb. Hazırda dəm�r yolunun 
b�r h�ssəs�n�n modernləşd�r�r�lməs� həyata keç�-
r�l�r. Yaxın vaxtlarda �sə Bakı–Yalama xətt�, daha 
sonra �sə Ələt–Astara xətt� modernləşd�r�ləcək. 
Bu da Ş�mal–Cənub nəql�yyat dəhl�z� �lə 
Azərbaycan əraz�s�ndən �l ərz�ndə 30 m�l-
yon tona qədər yük daşımağa �mkan yarada -

caq. Bununla yanaşı, artıq Bakı–Tb�l�s�–Qars 
dəm�r yolunun gen�şlənd�r�lməs� �st�qamət�ndə 
mühüm �şlər görülür. Bu məqsədlə dövlət 
büdcəs�ndən 100 m�lyon dollardan çox vəsa�t�n 
ayrılması nəzərdə tutulur. Bununla da, dəm�r 
yolunun ötürmə qab�l�yyət� 1 m�lyon tondan 5 
m�lyon tona çatdırılacaq.

Göründüyü k�m�, “B�r kəmər, b�r yol” 
lay�həs� Azərbaycanın tranz�t ölkə k�m� rolunu 
güclənd�rməklə yanaşı, ölkədə qeyr�-neft sekto-
runun �nk�şafına və büdcə gəl�rlər�n�n artmasına 
müsbət təs�r�n� göstərəcək.

M�rba ır YA B ADƏ, “ alq qəzet�”

Rauf AĞAMİRZƏYEV,  
nəql�yyat üzrə ekspert

Orta Dəhl�zdə (Transxəzər Beynəlxalq 
Nəql�yyat Marşrutu) yükdaşımanı 
sürətlənd�rmək üçün b�r sıra �st�qamətlərdə 
“dar boğazları” aradan qaldırmaq lazımdır. 
Bu çət�nl�klər əsasən Qazaxıstan və Gür-
cüstanda müşah�də ed�l�r.

Orta Dəhl�z getd�kcə özünü Rus�yadan 
keçən marşrutlara alternat�v olaraq təsd�q 
ed�r. Buna baxmayaraq, Orta Dəhl�z�n fərql� 
seqmentlər�ndə “dar boğazlar” var. Qazaxıs-
tan Orta Dəhl�z�n fəal �şt�rakçılarından  b�r�-
d�r. Ötən �l bu marşrutla Qazaxıstanın daşı-
dığı yüklər�n həcm� 2021-c� �llə müqay�sədə 
2,5 dəfə artaraq 1,5 m�lyon tona çatıb. 
Qeyd etmək lazımdır k�, Qazaxıstan Al-
matı �st�qamət�ndə üçüncü sərhəd-keç�d 
məntəqəs�n� qurur. Amma bu ölkən�n l�man 
�nfrastrukturu böyük yüklər�n ötürülməs� 
gücündə dey�l, onun çeş�dl� məhsullar üzrə 
artırılmasına və gen�şlənməs�nə eht�yac var. 
Qazaxıstanın əsas marağı neft�n, kömürün, 
uranın ötürülməs� �lə bağlıdır. Lak�n Ç�n�n 
“B�r kəmər, b�r yol” konseps�yası dünyada 
konteyner yüklər�n artırılmasını hədəfləy�b. 
Həm�n konteksdə bunları nəzərə alaraq 
həm Aktau, həm də Kurık l�manlarında 
gen�şlənmə �şlər� aparılmalıdır.

Azərbaycan tərəf�nə gəl�ncə �sə, onu 
qeyd ed�m k�, bu �l ərz�ndə Bakı L�manı-
nın �k�nc� fazasının t�k�nt�s� �lə bağlı �şlərə 
başlanacaq. Dəm�r yolunda �sə dəy�şən 
cərəyan s�stem�nə keç�dlə bağlı Ucar-Ba-
kı �st�qamət�ndə görülən �şlər tamamlan-
maqdadır. Eyn� zamanda, dəm�r yolunun 
hərəkət tərk�b� yen�lənməl�d�r. Azərbaycan 
həmç�n�n alternat�v yollar �st�qamət�ndə də 
�şlər görməl�d�r.

Orta Dəhl�z�n d�gər vac�b ölkələr�ndən 
b�r� Gürcüstandır. Bəzən Azərbaycandan 
göndər�lən yüklər�n Gürcüstan l�manında 
qalmasını müşah�də ed�r�k. Hazırda Gür-
cüstan üçün əsas gündəmdə olan məsələ 
Qafqaza g�r�ş və Qafqazdan çıxış nöqtəs� 
olan Qara Dən�z�n şərq sah�llər�ndən dər�n 
sulu Anakl�ya l�manının t�k�nt�s�d�r. L�man 
100 m�lyon ton yük və 1 m�lyona qədər kon-
teyner�n qəbulunu həyata keç�rə b�lər. Bu 

l�mana "Panamax" t�pl� gəm�lər�n yan alma-
sına şəra�t yaradılacaq.

Gürcüstan Şərq-Qərb dəhl�z� üzrə av-
tomob�l yollarının, dəm�r yollarının moder-
n�z�yasının 2024-cü �ldə tamamlanmasını 
gözləy�r.

Bakı-Tb�l�s�-Qars dəm�r yolu xətt� Orta 
Dəhl�z�n vac�b elementlər�ndən b�r�d�r. Bu 
marşrutun gen�şlənd�r�lməs� üzrə də �şlər 
ged�r. Dəhl�z�n Türk�yə h�ssəs�ndə görülən 
�şlərlə bağlı �sə onun b�ld�r�m k�, Türk�yə 
dəm�r yollarının gen�şlənd�r�lməs� lay�həs�n� 
elan ed�b. Bu gen�ş lay�həd�r. 30 �l ərz�ndə 
Türk�yən�n �nfrastrukturuna 190 m�lyard 
ABŞ dolları yatırım ed�ləcəy� gözlən�l�r. Bu 
məbləğ�n hər �l 63 fa�z� dəm�r yoluna yatırıla-
caq. Çünk� dəm�r yolunun potens�alı böyük-
dür, lak�n ötürücülük qab�l�yyət� potens�alın -
dan dəfələrlə aşağıdır. Yən�, Tük�yədə əsas 
yük avtomob�l yolları �lə daşınır, ona görə 
də bu �şlər görülməl�d�r. Lak�n dəm�r yolla -
rı �lə daha çox yük daşına b�lər. Türk�yən�n 
hədəf� budur k�, Əd�rnədən (Türk�yə Bol-
qarıstan sərhəd�ndən) Kartsax�yədək 
(Türk�yə-Gürcüstan sərhəd�nə) dəm�r yolu 
�lə olan 1800 k�lometr məsafən� 12 saata 
qət ed�ls�n.

Orta Dəhl�z�n cənub h�ssəs�n�n Ç�n-
Qırğızıstan-Özbək�stan dəm�r yolunda bu 
�l�n �k�nc� yarısında t�k�nt�yə başlanacaq. Bu 
�st�qamətdə 2023-cü �l �yunun 1-dək texn�k�-
�qt�sad� əsaslandırmanın yekunlaşdırılması 
�lə bağlı vaxt qoyulub. T�k�nt� �şlər� �sə yaxın 
5 �l ərz�ndə yekunlaşacaq.

Ekspert rəyi

Yük daşımaları  
30 faiz artıb

Dövlət Statistika Komitəsinin 
məlumatına əsasən, 2022-ci ildə 
Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin 
(TRACECA) Azərbaycan hissəsində 
daşınmış yüklərin həcmi 51 420,6 min 
ton, yük dövriyyəsi isə 12 648,9 milyon 
ton-km olub.

Məlumata görə, bu göstər�c�lər 2021-c� �llə 
müqay�sədə müvaf�q olaraq 29,8 fa�z və 31,9 
fa�z çoxdur.

Ötən �l yüklər�n 27 966,8 m�n tonu və yaxud 
54,4 fa�z� avtomob�l nəql�yyatı, 16 841,2 m�n 
tonu və yaxud 32,7 fa�z� dəm�r yolu nəql�yyatı, 
6 612,6 m�n tonu və yaxud 12,9 fa�z� �sə dən�z 
nəql�yyatı �lə daşınıb.

Dəhl�z vas�təs�lə daşınmış yüklər�n 26,5 fa�-
z�n� və yaxud 13 634,6 m�n tonunu tranz�t yüklər 
təşk�l ed�b.

Sənaye partlayıcıları 
zavodunun inşasına başlanılıb

“AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin (QSC) 
törəmə şirkəti olan “AzerBlast” Məhdud Məsuliyyətli 
Cəmiyyəti (MMC) tərəfindən Gəncə şəhərində ölkəmizdə 
ilk dəfə olaraq sənaye əhəmiyyətli partlayıcı maddələr 
istehsal edəcək zavodun inşasına başlanılıb.

Ümum� sahəs� 5 m�n 
665 kvadratmetr olan 
�stehsal müəss�səs� re -
g�onların sos�al-�qt�sad� 
�nk�şafına da�r dövlət 
s�yasət�nə uyğun ola -
raq Kəpəz rayonun -
da, 15 hektar əraz�də 
�nşa ed�lməkdəd�r. İl -
l�k �stehsal gücü 31 
m�n ton həcm�ndə 
q�ymətlənd�r�lən zavo -
dun �nşasının car� �l�n 
sonunadək �st�fadəyə 
ver�lməs� nəzərdə tutu -
lub. Müas�r �stehsalat 
texnolog�yaları əsasında 
qurulacaq müəss�sədə, 
xüsus�lə dağ-mədən və �nşaat sənayes�ndə �st�fadə olunan part -
layıcı növlər� H-ANFO, ANFO-nun �stehsalı həyata keç�r�ləcəkd�r. 
İlk�n mərhələdə ölkə üzrə car� tələbata uyğun olaraq aylıq 500 
ton, �ll�k 6 000 ton partlayıcı maddən�n �stehsalı planlaşdırılır. 
Növbət� �llər üzrə artan tələbata uyğun �stehsal həcm�n�n də 
artırılması, sonrakı mərhələdə �sə məhsulların xar�c� bazarlara 
çıxarılması �lə ölkəm�z�n qeyr�-neft �xracatına töhfə ver�lməs� b�r 
vəz�fə k�m� müəyyənləşd�r�l�b.

Qeyd edək k�, “AzerBlast” MMC dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı 
model� əsasında təs�s ed�lərək, 2021-c� �l martın 9-da dövlət qey-
d�yyatına alınıb. MMC “AzerGold” QSC-n�n sənaye əhəm�yyətl� 
partlayıcı maddələr�n �stehsalı üzrə �xt�saslaşmış törəmə 
cəm�yyət�d�r. Ş�rkət�n ümum� paylarının 51 fa�z� “AzerGold” QSC-
yə, 49 fa�z� “DM Serv�s” MMC-yə məxsusdur.

R.ABİŞO ,  
“ alq qəzet�”

Neft və neft məhsullarının ixracı artıb
Azərbaycanın xarici ticarət 

əlaqələrində əsas yeri neft-qaz və neft 
məhsulları tutur.  Əvvəlki dövrlərdə 
olduğu kimi, 2023-cü ilin yanvar ayında 
da ixracın strukturunda xam neft, təbii 
qaz və neft-qaz məhsulları üstünlük 
təşkil edib. Dövlət Gömrük Komitəsinin 
məlumatına görə, cari ilin ilk ayında 
Azərbaycandan dünyanın 12 ölkəsinə 
ümumi dəyəri 1 milyard 397 milyon 
747,32 min ABŞ dolları  təşkil edən 2 
milyon 246 min 118,56 ton neft ixrac 
olunub. 

Neft �xrac etd�y�m�z ölkələr sırasında �lk 
yerdə, həm�şə olduğu k�m�, İtal�ya qərar tutub. 
Ötən ay bu ölkəyə  538 m�lyon 333,86 m�n 
dollar dəyər�ndə 848 m�n 983,07 ton neft �xrac 
ed�l�b. Hesabat dövründə Azərbaycanın ümum� 
neft �xracında �k�nc� yer İsra�lə məxsus olub. Bu 
ölkəyə 237 m�lyon 65,03 m�n dollar dəyər�ndə 
381 m�n 940,3 ton neft göndər�l�b. Neft �xrac et-
d�y�m�z ölkələr�n sırasında �lk üçlüyü Alman�ya 
tamamlayıb. Yanvar ayında bu ölkəyə 91 m�l-
yon 719,7 m�n dollar dəyər�ndə 145 m�n 940,95 
ton neft �xrac ed�l�b. Neft�m�z�n d�gər alıcıları �sə 
H�nd�stan, Vyetnam, Çex�ya, İrland�ya, Rumın�-
ya, Avstr�ya, Yunanıstan, Türk�yə və İspan�ya 
olub.

Yanvar ayında Azərbaycan neft 
məhsullarının �xracını da kəsk�n artırıb. Dövlət 
Gömrük Kom�təs�n�n dərc etd�y� hesabata 
əsasən, ötən ay ölkəm�zdən xar�cə 68 m�n 
643,99 ton neft məhsulları �xrac olunub k�, bu da 
əvvəlk� �l�n eyn� dövrü �lə müqay�sədə 89,2 fa�z 
çoxdur. İxraca yönəld�lm�ş neft məhsullarının 
dəyər�  45 m�lyon 932,39 m�n ABŞ dolları təşk�l 
ed�b. Bu �sə 2022-c� �l�n müvaf�q dövrünün 
göstər�c�s� �lə müqay�sədə 2,7 dəfəyə yaxın ar-
tım deməkd�r.  

Xatırladaq k�, 2022-c� �ldə Azərbaycan 527 
m�lyon 355,16 m�n ABŞ dolları dəyər�ndə 770 
m�n 815,85 ton neft məhsulları �xrac etm�şd�.

“ alq qəzet�”

İqtisadi artım proqnozları açıqlanıb
Avropa Yen�dənqurma və İnk�şaf Bankı 

EBRD  bu �l Azərbaycanda real ümum� da-
x�l� məhsulun ÜDM  ötən �llə müqay�sədə 
2,5 fa�z artacağını proqnozlaşdırıb.

Bu,  EBRD-n�n “Reg�onal �qt�sa-
d� perspekt�vlər” hesabatında vurğulanıb. 
Sənəddə, həmç�n�n  gələn �l Azərbaycanda real 
�qt�sad� artımın 2,7 fa�z hədd�ndə gözlən�ld�y� də 
qeyd ed�l�b.  

Yer� gəlm�şkən, EBRD Azərbaycanın da da-
x�l olduğu Şərq� Avropa və Qafqaz reg�onunun 
�qt�sad�yyatının bu �l 1,6 fa�z, gələn �l �sə 3,2 fa�z 
böyüyəcəy�n� proqnozlaşdırıb.   

Bundan başqa, EBRD fəal�yyət göstərd�y� 
reg�onlarda �qt�sad� artımla bağlı gözlənt�s�n� 
sentyabr ayındakı hesabatla müqay�sədə 0,9 
fa�z bənd� azaldaraq 3 fa�zdən 2,1 fa�zə end�r�b. 
Kred�t təşk�latı gələn �l �sə reg�onlarında �qt�sad� 
artımın 3,3 fa�zə qədər yüksələcəy�n�  b�ld�r�b.   



18 fevral 2023-cü �l, şənbə6
Türkiyədə zəlzələ baş verdi  

Bəs Ermənistanda?..
əvvəl� 1-c� səh�fədə

Belə görünür k�, ermən�lər məsələn� 
�k�tərəfl� münas�bətlər�n normallaşma-
sının tərk�b h�ssəs� şəkl�ndə görmürlər. 
Hələ İrəvanda müəyyən azğınlaşmış 
kəs�m var k�, sərhəd�n Avropa İtt�faqı 
tərəf�ndən Türk�yəyə təzy�q vas�təs�lə 
açdırılması �deyasını �rəl� sürür. “Ən 
yaxşı türk, ölü türkdür” mənt�q� də öz 
yer�ndə. 

Görünür, pr�ns�p beləd�r – normal-
laşma olmasa da, sərhədlər açılmalıdır. 
Hərçənd, Ermən�stan hak�m�yyət�n�n 
məsələyə olduqca eht�yatlı yanaşdığı 
da aşkardır. “Seysm�k d�plomat�ya”ya 
sad�ql�k nümay�ş etd�rən rəsm� İrəvan 
Türk�yəyə göstərd�y� human�tar yardım 
üzər�nə köklənərək, �st� bəyanatlar ver�r.  
Sank�, Azərbaycan-Türk�yə tandem�n�n 
44 günlük mühar�bədə ermən�lərə qan 
uddurduğuna da�r b�r neçə ay əvvələ 
qədərk� mənt�q sıradan çıxıb. Bu xü-
susda ermən�pərəst da�rələr�n əl� �lə 
hərəkətə gət�r�lm�ş Fransanın “Char-
l�e Hebdo” dərg�s�n�n, yanvar ayındakı 
�lk sayında yayımladığı, Türk�yən�n və 
Azərbaycanın Qarabağda ermən� soy-
qırımı reallaşdırmaq �stəd�klər�nə da�r 
məqaləs� də unudulub. 

Üstəl�k, Ermən�standa müxal�-
flərdən və beş-altı m�ll�tar�st al�m 
töküntüsündən başqa tar�x� qondarma 
“ermən� soyqırımı”nı yada salan yox-
dur. Halbuk�, bu məsələ İrəvanın rəsm� 
kursunun başlıca halqasını təşk�l ed�r. 
Yən�, necə oldu k�, bütün bunlar unu-
duldu  Türk�yədə zəlzələ baş verd�, 
bəs, Ermən�standa  Orada da zəlzələ 
oldu

Şübhəs�z, Ermən�stan hak�m�y-
yət�n�n Türk�yə kursu ölkədə Avropa İtt�-
faqının t�msalında Qərb�n artan təs�r�n�n 
nət�cəs�d�r. Qərb�n bəz� da�rələr� 
İrəvanın reg�onal maraqlarının qorun-
masının yolunu Ankarada görməyə 
başlayıblar. Yoxsa, başqa problemlər 
aradan qalxmamış, vurğu Ermən�stanın 
Türk�yə �lə sərhədlər�n açılması üzər�nə 
n�yə qoyulsun  

Nəzərə alaq k�, Türk�yə-Ermən�stan 
sərhədlər�n�n açılması �k�tərəfl� 
əlaqələr�n normallaşmasında vac�b seq-
ment olmaqla yanaşı, həm də Qərb�n 
Türk�yəyə Ermən�stan müstəv�s�ndə 
təzy�q rıçaqlarının b�r�n� �t�rməs� anla-
mı daşıyır. Söhbət “ermən� soyqırımı” 
müstəv�s�ndək� təzy�qdən ged�r. Axı, 
zaman-zaman məsələ qaldırılıb. Unut-
mayaq k�, sərhədlər�n bağlı saxlanıl-
masının ortaya çıxardığı Ermən�stanın 
blokadası r�tor�kası da bu təzy�q�n baş-
lıca komponent� �d�. Görünür, Qərbdə 
nəyəsə na�l olmaq üçün nədənsə �mt�-
nanın zərur�l�y�n� anlayırlar. Ancaq bunu 
Ermən�stana anlada b�ləcəklərm�, ya-
xud anlatmaq �stəy�rlərm�  Məsələ çox 
qəl�zd�r. Axı, Ermən�stan hak�m�yyət� 
saxta “soyqırımı” mənt�q�ndən �mt�na 
etməy�b. Ancaq �nd�k� məqamda Anka-

ranı əsəbləşd�rmək olmaz. Sərhədlər 
açılıb �şlər qaydasına düşəndən sonra 
“soyqırımı” �dd�asına da qaldığı yerdən 
davamı şübhəs�zd�r. Özü də daha fərql� 
və azğın formada...  

Türk�yə hak�m�yyət� onsuz da 
həm�şə bölgədə vəz�yyət�n nor-
mallaşmasının tərəfdarı k�m� çıxış 
etməkdəd�r. Ölkə böyükdür, böyüklü-
yünü və ağırlığını ortaya qoymaq üçün 
Ermən�standan gələn �lıq bəyanatlara 
qarşılıq verməl�d�r və ver�r də. Əlbəttə, 
Ankaranın konseptual məsələlər� 
kənara qoymayacağı, r�sklər� hesabla -
yacağı da bəll�d�r. Məsələn� necə, hansı 
formada reallaşdıracaq, söhbət�m�z bu 
barədə dey�l. Əsas d�qqət yönəltmək 
�stəd�y�m�z məqam Ermən�stanın n�yyət� 
�lə bağlıdır. 

***
Ermən�stan Azərbaycanın 

Zəngəzur dəhl�z� �deyasının reallaş-
masına müqav�mət göstər�r. Hazırkı 
s�tuas�yada bu �deyaya qarşı çıxanların 
vah�d cəbhədə b�rləşd�klər� də aşkardır. 
B�rbaşa deyək, Avropa İtt�faqını reg�on-
da hərəkətə gət�rən Fransadır. 

Bolşev�zm�n l�der� Len�n “bütün dün-
yanın proletarları, b�rləş�n ” dey�rd�. İnd� 
belə təəssürat var k�, dünyanın bütün  
ermən�pərəstlər� b�rləş�blər. B�rləş�blər 
k�, 44 günlük mühar�bədə məğlub�yyətə 
uğramış Ermən�stanın Cənub� Qaf-
qazda �t�rd�y� mövqey� bərpa ets�nlər. 
Bununla həm də Azərbaycanın, necə 
deyərlər, xodunu alsınlar. Yən�, Bakının 
mühar�bədək� qal�b�yyət �lə reg�onda 
əldə etd�y� üstünlüyü m�n�mallaşdırsın-
lar. Görünür, Fransa Qərb�n müəyyən 
da�rələr�n� bunun vac�bl�y�nə �nandırma-
ğı bacarıb. 

***
D�qqət yet�rək, İran da Zəngəzur 

dəhl�z� �deyasına qarşı çıxır. Üstəl�k, 
Tehran Fransanın köməy� �lə bölgəyə 
gət�r�lm�ş Aİ-n�n mülk� m�ss�yasına, o 
cümlədən, fransız jandarmlarına et�raz 
etm�r. Başqa vaxt olsa, ölkə bununla ra-
zılaşardımı  Əsla  Yada salaq k�, uzun 
�llər Rus�ya Azərbaycana Qarabağ 
münaq�şəs�n� həll etmək müqab�l�ndə 
İran �lə sərhəd�n qorunmasının rus 
hərbç�lər�nə ver�lməs�n� təkl�f ed�b. 
Ölkəm�z razılaşmayıb və məsələ qeyr�-
rəsm� olsa da, Tehranın Bakıya müsbət 
münas�bət�n�n b�r seqment� rolunda çı-
xış ed�b. İnd� necə oldu k�, həm�n İran 
Fransa ordusunun öz sərhəd�nə yaxın 
yerləşməs� reallığı �lə barışır  

Bəl�, Ermən�stan-Fransa-İran üç-
bucağı �ş başındadır. Zəngəzur dəhl�z� 
İranın maraqlarına z�dd�r. Azərbaycanın 
d�gər əraz�lər�n� Naxçıvan �lə b�rləşd�rən 
yolun açıq olması, üstəl�k, həm�n yolun 
Azərbaycana a�d xüsus� statusunun 
vurğulanması İranın tranz�t və narkot-
raf�k əhəm�yyət�n� heçə end�r�r. Onu da 
nəzərə alaq k�, bu yol həm də böyük 
Turan yoludur. Deməl�, yuxarıdakı üç-
bucaq üçün ortaq maraqlar var. Daha 
doğrusu, ortaq qorxu stereot�p�.

***
Burada əsas ağırlıq Türk�yən�n 

üzər�ndəd�r. Təsəvvür ed�n, Zəngəzur 
dəhl�z� yoxdur, ancaq Türk�yə-
Ermən�stan sərhəd� açılıb, sərhəddək� 
An� körpüsü yüksək standartlı daşı-
maların həyata keç�r�ld�y� mərkəzd�r. 
Pr�ns�pcə, Ankara Şərqdən Qərbə çıxış 
nöqtəs� q�sm�ndə yenə qazanır. İran da 
əvvəlk� tranz�t�n� saxlamaqla qazanır, 
Ermən�stanın və İranın �sə Qərbə çıxışı 
yaranır. Mövcud durumda Azərbaycan 
�lk baxışdan �t�rm�r. Ancaq �lk baxışdan. 
Daha doğrusu, Azərbaycan �t�r�rsə, 
bölgədə hər b�r tərəf �t�r�r. Yən�, məsələ 
pr�ns�p halına gəlsə, belə olacaq. 
Hələl�k, Bakı mövqey�n� b�ld�rm�r və 
səbr �lə had�sələr� davamını �zləy�r...

Düşünün k�, An� körpüsü açılır, yüklər 
İran, Ermən�stan marşrutu üzrə Türk�yə 
üzər�ndən Şərqdən Qərbə doğru daşı-
nır. Azərbaycan �lə Ermən�stan arasında 
�sə münas�bətlər normallaşmayıb, yenə 
də İrəvanın Qarabağ �dd�ası davam ed�r, 
üstəl�k, Zəngəzur dəhl�z� açılmayıb, Ba-
kının Qərbə açılımı �sə əvvəlk� qaydada 
Gürcüstan üzər�ndənd�r. 

Belə b�r durumda Azərbaycan heç 
də fakt qarşısında qalmır. Şübhəs�z, 
k�mlərsə Xəzər üzər�ndən daşınmalar-
dakı səmərəl�l�y� və d�nam�kanı �t�rəcək. 
Nəyə görə  Ona görə k�, Ermən�stanın 
maraqları var  Hələ İranı dem�r�k. Hal-
buk� İran da, Ermən�stan da Zəngəzur 
dəhl�z�nə qoşulmaqla, Orta dəhl�z �de-
yasında �şt�rak �mkanı qazana b�lərlər. 
Razı dey�llər, məlumdur n�yə  İran öz 
tranz�t�n� �t�rmək �stəm�r, eyn� zamanda, 
türk dünyasının bütövləşməs�n� arzu-
lamır, Ermən�stan �sə ümum�ləşd�rmə 
aparsaq, xəstəd�r, c�dd� müal�cəyə eh-
t�yacı var. 

***
B�lavas�tə, Azərbaycan am�l� üzər�nə 

gələk. Ölkəm�z 44 günlük mühar�bə �lə 
nə�nk� öz torpaqlarını �şğaldan qurtardı, 
eyn� zamanda, dünya ermən�l�y�nə ağır 
və sarsıdıcı zərbə vurdu. Beynəlxalq 
aləm dünya ermən�l�y�n�n mühar�bə 
müstəv�s�ndək� hay-küyü �lə onun �dd� -
alarının necə bəs�t xarakter daşıdığını 
da gördü. 

Onu da nəzərə alaq k�, Qafqazda-
kı ermən�l�k bütün dövrlərdə bölgədə 
normal əməkdaşlıq müh�t�n�n forma-
laşmasına maneç�l�k törədən fak-
tor rolunda çıxış ed�b. Ermən�lər�n 
bölgəyə yerləşd�r�lməs�n�n mah�yyət� 
buna söykən�b. Mövcud xüsusdan çı-
xış edərək deyə b�lər�k k�, otuz �lə ya-
xın müddət ərz�ndə davam etm�ş �şğal, 
yalnız Azərbaycana z�yan vurmadı, 
ümumən, reg�onun �nk�şafını ləng�td�. 
Azərbaycan �sə Vətən mühar�bəs�ndək� 
zəfər� �lə yen� reallıqlar formalaşdır-
dı. Elə b�r reallıqlar k�, pr�ns�p et�bar�lə 
Ermən�stan yalnız məğlub tərəf k�m� 
həm�n reallıqlarda təms�lç�l�k hüququna 
mal�kd�r. Ermən�lər də necəsə yaşama-
lıdırlar. 

Ancaq mühar�bədən sonrakı 
müddət, xüsusən, �nd� baş verənlər 
göstər�r k�, Ermən�stan d�nc yaşamaq 
n�yyət�ndən uzaqdır. Yən�, ölkə �dd�la -
rından əl çəkm�r. Təsəvvür ed�n, hazır-
da İrəvan həm�n �dd�alar �lə b�rl�kdə An� 
körpüsündən keç�b Qərbə ayaq açmaq 
n�yyət�ndəd�r. 

***
Bəl�, Ermən�stan nə Qarabağ 

avantürasından uzaqlaşıb, nə saxta 
“ermən� soyqırımı” �dd�larından, nə də 
Türk�yəyə əraz� �dd�alarından. Ermən� 
separat�zm�n�n XIX əsr�n sonu – XX 
əsr�n əvvəllər�ndə Osmanlı �mper�ya-
sı dax�l�ndə törətd�klər� f�tnə-fəsadlar 
çox da uzaq olmayan tar�xd�r. İnd�k� 
məqamda An� körpüsü məhz həm�n ta-
r�x�n ç�çəklənməs� fazasıdır. 

Bəl�, 1993-cü �ldə Türk�yə-
Ermən�stan sərhəd�n�n bağlanması 
qərarı yalnız Azərbaycan �lə həmrəyl�k 
məsələs� dey�ld�, həm də Türk�yən� 
gələcək təhlükələrdən sığortala-
yan am�l �d�. Axı, Qarabağdan sonra 
ermən� �dd�alarının Türk�yə əraz�s�nə 
keçməyəcəy�nə heç b�r təm�nat yox 
�d�. Əgər, 30 �lə yaxın müddətdə 
Azərbaycan Qarabağ müstəv�s�ndə 
s�yas�-d�plomat�k mübar�zə aparmayıb 
�şğal reallığını qəbul ed�b onun leqal-
laşması �lə razılaşsaydı, �mkan tanısa 
�d�, şübhəs�z, bu, baş verəcəkd�. Rus�-
ya qoşunları Ermən�stanın Türk�yə �lə 
sərhəd�n� yalnız Türk�yən�n t�msalında 
NATO təhlükəs�ndən qorumurdular. On-
lar həm də tar�x� �mper�ya təfəkkürünün 
ermən� �dd�alarına köklənərək varlığı-
nı sürdürmək əzm�n�n �fadəç�s� olaraq 
orada dayanmışdılar və bu gün də 
dayanırlar. Yən�, Rus�ya dəy�şməy�b. 
Moskva həm�şək� k�m�, Qarabağdakı 
separat�zm� də körükləməkdəd�r. 

Dəy�şən Ermən�standır. Ölkə �nd� öz 
avantürasını Qərb mus�q�s�n�n notlarına 
kökləy�b. Məhz buna görə Azərbaycan-
Ermən�stan münas�bətlər�n�n, ermən� 
avantür�zm�n�n tam tərks�lah ed�lməs� 
�lə tənz�mlənməs� Cənub� Qafqaz-
dakı dayanıqlı sülhün və perspekt�v 
əməkdaşlığın vac�b faktoru rolunda çı-
xış etməkdəd�r. O əməkdaşlıq k�, onda 
Türk�yə də maraqlıdır. Bu, həm də 44 
günlük mühar�bə �lə başlanılmış �ş�n da-
vamı baxımından son dərəcə vac�bd�r.  

Gündəmdək� mövzunun Türk�yə-
Ermən�stan normallaşması olduğunu 
nəzərə alsaq, qeyd etd�klər�m�z�n fo-
nunda hazırda, obrazlı desək, bütün 
yollar Ankaraya aparır. Onu da düşünək 
k�, b�r vaxtlar o yollar Moskvaya aparır-
dı. Deməl�, həlled�c� pr�ns�p�al qərarı 
da, şübhəs�z, Türk�yə verəcəkd�r. Bu 
qərarın ədalətl� və düşünülmüş olaca-
ğına �nanırıq. 

Ə. A A İRO L ,  
“ alq qəzet�”

Qarabağ Azərbaycandır, karvansara deyil!
2020-ci ilin 10 noyabr Bəyanatı ilə üzərinə konkret öhdəliklər götürən 
Ermənistan, iki ildən çoxdur ki, müxtəlif bəhanələrlə sülh sazişini 
imzalamaqdan yayınmaqdadır. Bugünlərdə rəsmi İrəvan sülh sazişinin 
imzalanmasının qarşısını almaq üçün yeni təxribata əl atıb. Belə ki, 
Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan bildirib ki, 
Azərbaycanla sülh sazişi layihəsinə “Qarabağda yaşayan ermənilərin 
hüquq və təhlükəsizliyinin müzakirəsi məqsədilə beynəlxalq mexanizm 
yaradılması” barədə müddəa daxil edilməlidir. Qriqoryan bunu “ermənilərin 
hüquq və təhlükəsizliyi” ilə bağlı İrəvanın duyduğu narahatlıqla izah edib.

 Əsl�ndə �sə Qr�qoryanın bu 
təkl�f�, sadəcə olaraq sülh prose-
s�n� əngəlləmək, Ermən�stana m�-
l�tar�st s�yasət�n� davam etd�rmək 
üçün daha çox vaxt qazandırmaq 
məqsəd�lə �rəl� sürüldüyü b�rmənalıdır. 
Bu təkl�f�n özü b�r daha sübut ed�r 
k�, Ermən�stan sülh saz�ş� �mzala-
maqda maraqlı dey�l və bununla 44 
günlük Vətən mühar�bəs�ndən son-
ra formalaşan yen� reallıqların nə 
vaxtsa dəy�şə b�ləcəy�nə üm�d ed�r. 
Halbuk�, Ermən�stanın qəbul ed�b-
etməməs�ndən asılı olmayaraq, 44 
günlük Vətən mühar�bəs�n�n reg�onda 
yaratdığı reallıqların dünyada qəbul 
ed�lməs� göz önündəd�r. İşğaldan azad 
ed�lən əraz�lərdə beynəlxalq ş�rkətlər�n 
də �şt�rakı �lə həyata keç�r�lən gen�ş 
bərpa və yen�dənqurma proses�, bu 
torpaqlarda gerçəkləşən reg�onal 
lay�hələr bunun ən böyük �sbatıdır.

�yas� və d� lomat�k 
ə laqdan u aq təkl�f

Bununla yanaşı, Armen Qr�qor-
yanın �rəl� sürdüyü təkl�f, həm də 
rəsm� İrəvanın s�yas�-d�plomat�k 
əxlaqdan tamam�lə məhrum olduğunu 
göstər�r. Belə k�, Qarabağda yaşayan 
ermən�lər�n hüquq və təhlükəs�zl�y�n�n 
təm�n� üçün beynəlxalq mexan�zm 
yaradılmasını təkl�f edən Qr�qoryan, 

Qarabağın Azərbaycan torpağı ol-
ması həq�qət�n� “unudur”. Görünür, 
30 �l ərz�ndə Qarabağda terrorçu 
yet�şd�rməkdən tutmuş narkot�k la-
borator�yaları yaratmağa qədər hər 
cür oyundan çıxan İrəvan, bu gün də 
Qarabağda �stəd�y�n� edə b�ləcəy�n� 
düşünür. Halbuk�, artıq Qarabağ və 
ətraf əraz�lər üzər�ndə Azərbaycan 
dövlət�n�n fakt�k� və qət�yyətl� nəzarət� 
mövcuddur və bu torpaqlarla bağlı 
hər hansı b�r təkl�f�n reallaşması yal-
nız rəsm� Bakının �cazəs� �lə mümkün 
ola b�lər. Belə olan halda, Qr�qorya-
nın Qarabağ, orada məskunlaşan 
�nsanlar və onların təhlükəs�zl�y� �lə 
bağlı hansısa təkl�f verməs�, xüsus�lə 
də Azərbaycan torpaqlarının ayrıl-
maz tərk�b h�ssəs� olan bu əraz�də 
beynəlxalq nəzarət mexan�zm�n�n 
yaradılması �lə bağlı f�k�r söyləməs� 
s�yas� əxlaqsızlıq və həyasızlıqdır. 
Bu, Ermən�stanın s�yas� və d�plomat�k 
əxlaqdan məhrum olduğunu göstər�r. 
Qr�qoryanın məlum təkl�f� onu sübut 
ed�r k�, Ermən�stan hər zaman olduğu 
k�m�, bu gün də qonşu dövlətlər�n əraz� 
bütövlüyünə, sərhədlər�nə hörmət 
etmək mədən�yyət�ndən uzaqdır. 
İrəvan qonşu dövlətlər�n dax�l� �ş�nə 
qarışmağı, onları mütəmad� surətdə 
təxr�bata çəkməy� öz dövlət s�yasət�n�n 
mühüm tərk�b h�ssəs� hesab ed�r. Baş-
qa sözlə desək, təxr�bat, bundan əvvəl 

olduğu k�m�, bu gün də Ermən�stan 
hak�m�yyət�n�n əsas məqsəd� və 
məşğul�yyət vas�təs�d�r.

Ən böyük qarant 
A ərbaycandır

Təb�� k�, Azərbaycanın harasın-
da məskunlaşmasından asılı ol-
mayaraq, ölkəm�zdə yaşayan hər 
kəs k�m� ermən�lər�n də hüquq və 
təhlükəs�zl�y�n�n dövlət�m�z tərəf�ndən 
qorunacağı Ermən�stana da yaxşı 
bəll�d�r. Bugünün özündə ölkəm�zdə 
m�nlərlə ermən�n�n yaşaması, yüzlərlə 
ermən�n�n yaşamaq və �şləmək üçün 
ölkəm�zə mürac�ət etməs� faktı bu 
həq�qət�n ən böyük �sbatıdır. İrəvanın 
bu həq�qət� b�ld�y� halda, belə b�r təkl�f 
səslənd�rməs� onun sülh proses�ndə 
səm�m� olmadığını göstər�r. 

Azərbaycan dövlət� sərhədlər� 
dax�l�ndək� hər b�r vətəndaşlarının 
hüquq və təhlükəs�zl�y�n�n ən böyük 
qarantıdır. Bu baxımdan Qarabağ 
da Azərbaycan əraz�s�n�n b�r parça-
sı k�m� hər hansı �st�sna təşk�l etm�r. 
Belə olan halda Qarabağda hansısa 
beynəlxalq mexan�zm�n yaradılması 
yolver�lməzd�r və buna heç b�r eht�yac 
yoxdur. 

Qarabağdakı azərbaycanlılarla 
yanaşı, orada yaşayacaq hər b�r 
ermən�n�n də təhlükəs�zl�y�n�n ən bö-
yük qarantı Azərbaycan dövlət�d�r. 
Əgər İrəvan nə olursa-olsun hansı-
sa beynəlxalq mexan�zm yaratmaq 
�stəy�rsə, bunu öz  əraz�s�ndə yarat-
ması daha məqsədəuyğun olardı.

ar�cdək� ermən� 
avadarlarını araba a 

gət�rmək üçün u ursu  cə d
Ermən�stanın Təhlükəs�zl�k Şu-

rası kat�b�n�n Qarabağda beynəlxalq 

nəzarət mexan�zm�n�n yaradılması 
və bu təkl�f�n sülh saz�ş�nə salınma-
sı təkl�f�, həm də xar�cdək� ermən� 
havadarlarını Qarabağa gət�rmək 
məqsəd�n� daşıyır. İrəvan çalışır k�, 
hansı formada və ya hansı ad altında 
olursa-olsun, ermən�pərəst qüvvələr�n 
reg�ona gəl�ş�nə na�l olsun. Məqsəd 
İrəvanın müstəq�l şək�ldə həyata keç�rə 
b�lməd�y� təxr�batları ermən�pərəst 
qüvvələr�n əl� �lə gerçəkləşd�rmək, 
Azərbaycan əraz�s�n�n ayrılmaz tərk�b 
h�ssəs� olan Qarabağı beynəlxalq 
qüvvələr�n müzak�rə və mübar�zə 
meydanına çev�rməkd�r. 

Maraqlıdır k�, 30 �l ərz�ndə Qaraba-
ğı �şğalda saxlayan və burada �nsan 
alver�ndən tutmuş narkot�k qaçaq-
malçılığına qədər hər cür c�nayətlə 
məşğul olan Ermən�stan, �nd�yədək 
heç b�r beynəlxalq müşah�dəç�n� bu 
əraz�lərə buraxmayıb. O vaxt Qara-
bağda hansısa beynəlxalq nəzarət 
mexan�zm�n�n yaradılması, bu əraz�də 
beynəlxalq təşk�latların nəzarət�n�n 
təm�n ed�lməs� f�kr� rəsm� İrəvanın ya-
dına da düşmürdü. Lak�n 44 günlük 
Vətən mühar�bəs�ndə məğlub olandan 
və �şğaldakı torpaqları �t�rəndən sonra 
Ermən�stan beynəlxalq hüquq və qlo-
bal şə aflıq pr�ns�plər�n�n “vurğununa” 
çevr�l�b. 

Təb��, Ermən�stan dövlət�n�n 
məqsəd və məramı b�zə tamam�lə 
aydındır və Azərbaycan dövlət� 
əsla rəsm� İrəvanın bu təkl�f�nə “hə” 
deməyəcək. 

Qarabağ beynəlxalq 
avantür�stlər�n, ermən� havadarlarının 
oylaq yer�, yaxud hər gəl�b-gedənə 
açıq olan karvansara dey�l. Qarabağ 
Azərbaycandır və Qarabağda söz 
sah�b� hüququ yalnız Azərbaycan 
dövlət�nə mal�kd�r. Burada yaşayan hər 
kəs�n üzər�nə düşən yeganə öhdəl�k 
Azərbaycan dövlət�n�n qərarlarına 
hörmət etməkd�r. 

Seymur ƏLİY

Diqqət: yeni erməni təxribatı hazırlanır

Ermənilərin böhtan  
və yalanları tükənmir

Laçın-Xankəndi yolu Şuşadan, başıqarlı Kirs dağının ətəklərindən keçir. Kiçik çillənin şaxtalı 
günlərində aksiya iştirakçıları Qarabağdakı faydalı qazıntı, xüsusilə "Qızılbulaq" qızıl və 
"Dəmirli" mis-molibden yataqlarının qanunsuz istismarına etirazlarını bildirirlər.

B�r neçə gün öncə Azərbaycanın Rus İc-
masının 30 nəfərdən çox nümayəndə heyət� 
azərbaycanlı ekoloqların haqlı tələblər�n� bü-
tün dünyaya çatdırmaq üçün Laçın-Xankənd� 
yolunda olub. K�m�n haqlı, k�m�n haqsız ol-
duğunu görən Azərbaycanın Rus İcmasının 
nümayəndəs�, 79 yaşlı İvan Maks�mov�ç Jva-
nenko da ekoloj� terrora et�raz edənlərdənd�r. 
O, mətbuata açıqlamasında ermən�lər�n ekolo -
g�yamıza vandal münas�bət�n� p�sləm�şd�. 

Rus İcmasının aks�yada �şt�rak edən d�gər 
b�r üzvü Anar Süleymanov da qəzet�m�zə 
açıqlamasında faydalı qazıntılarımızın 
mən�msən�lməs�n� qınayır, ermən� f�tnəkarlığını 
p�sləy�r: Dayım Dm�tr� Solntsev II Qarabağ 
mühar�bəs�ndə Qubadlı uğurunda gedən 
döyüşlərdə şəh�d olub. Dayım k�m� mən də 
Vətən�m� sev�r və ona bağlıyam. Aks�ya-
da �şt�rakım həm də onun ruhuna hörmətd�r. 
B�r gənc olaraq faydalı qazıntılarımızın 
mən�msən�lməs�nə qarşıyam. M�ll� sərvət�m�z 

xalqımıza məxsusdur və yalnız xalqımızın 
�nk�şafı, Azərbaycanımızın ç�çəklənməs�nə 
yönəlməl�d�r. Aks�ya d�nc məqsədl�d�r, b�z təb�� 
sərvətlər�m�z�n talanmasına qarşıyıq. Huma-
n�tar təy�natlı avtomob�llər əraz�dən maneəs�z 
keç�r. Bu fakt Vətən�m�z�n necə mult�kultural ol-
duğunun b�r daha sübut ed�r”.

Aks�ya �şt�rakçılarının haqlı tələblər�nə dünya 
ölkələr�n�n z�yalı şəxslər� də tərəfdardırlar. Belə 
k�, sos�al şəbəkərlər�n Gürcüstan seqment�ndə 
ermən�lər�n əraz� �dd�aları gülüşlə qarşılanır, 
ekolog�yaya vurduqları z�yan p�slən�l�r. Gürcü 
pol�toloq Quram Marxul�ya yazır: “Mən Gürcüs-
tan vətəndaşı olaraq, Azərbaycan əraz�lər�ndə 
olan vəz�yyətdən çox narahatam. Bu gün 
Laçın-Xankənd� yolunda ekoloj� fəalların keç�r-
d�y� aks�ya haqlıdır. Bu əraz�lər Azərbaycanındır 
və buradakı təb�� sərvətlər�  ermən�lər  və on-
ların d�gər dövlətlərdə b�zneslə məşğul olan 
şər�klər� mən�msəyə b�lməzlər. Mən aks�yanı 
dəstəkləy�rəm və tələblər� yer�nə yet�r�lənə k�m� 
davam etməs�n�n tərəfdarıyam”.

İsveçrən�n Davos şəhər�ndən də  
azərbaycanlı ekoloqlara dəstək nümay�ş etd�r�-
l�b. Küçəboyu nümay�şç�lər "Azərbaycanın təb�� 
sərvətlər�n�n qeyr�-qanun� �st�smarını dayandı -
rın ", "Azərbaycan əraz�lər�ndə  ekoloj� terro-
run törəd�lməs�nə son qoyulsun " k�m� şüarlar 
səslənd�r�blər. 

Görünən odur k�, �stər ölkəm�zdə, �stərsə də 
xar�c� dövlətlərdə  Azərbaycan xalqının haqlı 
tələblər�n�n carçısına çevr�lən aks�ya �şt�rakçıla-
rının mövqey�n� dəstəkləyənlər�n sayı gündən-
günə artmaqdadır. 

Xatırladaq k�, et�raz aks�yası 69 gündür 
davam ed�r. Hazırda şaxtalı hava şəra�t� hökm 
sürür və havanın temperaturu mənf� 8 dərəcən� 
göstər�r. Buna baxmayaraq, aks�ya �şt�rakçıları 
yüksək fəallıq nümay�ş etd�r�r və tələblər�n� �rəl� 
sürürlər. Ekofəallar və gənc könüllülər dəy�şməz 
şüarları �lə Azərbaycan cəm�yyət�n�n haqlı na-
razılığını d�lə gət�r�r, ekoloj� terrora son qoyul -
masını, faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz 

�st�smarının dayandırılmasını tələb ed�rlər. Et�-
razçılar aks�yanın keç�r�ld�y� �lk gündən et�barən 
dünya �ct�ma�yyət�n� ekolog�yanı qorumağa ça-
ğırırlar. Aks�ya �şt�rakçılarının təhlükəs�zl�y�n� 
əraz�yə cəlb ed�lm�ş Azərbaycan Dax�l� İşlər Na-
z�rl�y� Dax�l� Qoşunlarının hərbç�lər� və pol�slər 
yüksək səv�yyədə təm�n ed�rlər.

Yolda həm Xankənd�, həm də Laçın 
�st�qamət�nə maneəs�z hərəkət edən Rus�ya 
sülhməramlılarına və Beynəlxalq Qızıl Xaç 
Kom�təs�nə məxsus avtomob�llər�n ümum� sayı 
90-a çatıb. Bu �sə aks�yanın keç�r�lməs�nə bax-
mayaraq, yolun human�tar məqsədlər üçün 
açıq olduğunun bar�z nümunəs�d�r. Et�razçıla-
rın, guya, Laçın-Xankənd� yolunu bağladıqları 
və təm�nat avtomob�llər�n� buraxmadıqları �lə 
bağlı Ermən�stan mətbuatında yayılan xəbərlər 
növbət� dez�nformas�yadır.

R�zvan FİKRƏTOĞLU,    
“Xalq qəzet�”

Ekoaksiyanın gündəliyi

Ali Məhkəmənin sədrinin  
Șirvan șəhərində qəbulu

Fevralın 17-də Ali 
Məhkəmənin sədri Ramiz 
Rzayev Şirvan şəhərində 
Şirvan, Hacıqabul və Salyan 
rayonlarından, eləcə də digər 
bölgələrdən olan vətəndaşları 
qəbul edib.

R.Rzayev qəbulda �şt�-
rak edən şəh�d a�lələr�n�n və 
Vətən mühar�bəs� �şt�rakçıla-
rının qayğıları �lə maraqlanıb. 
Hər b�r vətəndaş d�qqətlə 
d�nlən�lərək məhkəmələr�n 
fəal�yyət� barədə onların 
mürac�ətlər�nə baxılıb, qaldı-
rılan məsələlər�n bəz�lər�n�n 
yer�ndə həll� �lə bağlı 
tədb�rlər görülüb. D�gərlər� 
�sə araşdırılması və onların 
qanunauyğun şək�ldə həll 
ed�lməs� üçün Al� Məhkəmə 
Aparatının qəbulda �şt�rak 
edən məsul �şç�lər�nə müva-
f�q tapşırıqlar ver�l�b.

Səfər çərç�vəs�ndə Al� 
Məhkəmən�n sədr� Ş�rvan 
Apellyas�ya Məhkəməs�n�n 
�nz�bat� b�nası, hak�mlər�n 
fəal�yyət� və �ş şəra�t� �lə ta-
nış olub, Ş�rvan Apellyas�ya 
Məhkəməs�, Ş�rvan İnz�bat� 
Məhkəməs�, Ş�rvan Kom-
mers�ya Məhkəməs�, Ş�rvan, 

Salyan və Hacıqabul rayon 
məhkəmələr�n�n hak�mlər�n�n 
�şt�rakı �lə müşav�rə keç�r�b.

Sonra Ş�rvan Apellyas�ya 
Məhkəməs�n�n 2022-c� �ldə 
ədalət mühak�məs�n�n və gö-
rülmüş �şlər�n təhl�l� müzak�rə 
olunub.

SİYASƏT
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Mediaya əngəllər sərt cəzalandırılacaq
Dünən Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə 
Milli Məclisin yaz sessiyasının növbəti  
plenar iclası keçirildi. Parlament 
rəhbərinin  təklifi  ilə Türkiyədə təbii 
fəlakət səbəbindən dünyasını dəyişmiş 
insanların  xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla 
yad edildi. 

Sonra S.Qafarova plenar �clasın 
gündəl�y�nə 31 məsələn�n dax�l ed�ld�y� 
barədə məlumat verd�. 

İclasda müzak�rəyə çıxarılan İnz�-
bat� Xətalar Məcəlləs�nə təkl�f ed�lən 
dəy�ş�kl�kdə med�a haqqında qanunve-
r�c�l�y�n pozulmasına görə cər�mələr�n  
artırılması da  əks�n� tapıb. Dəy�ş�kl�yə 
əsasən, med�a məhsullarının qanun-
la müəyyən ed�lm�ş qaydada yayımına 
mane olmağa görə f�z�k� şəxslər �k� yüz 
manatdan üç yüz manatadək məbləğdə 
cər�mə ed�ləcəklər. 

Eyn� zamanda, qanun lay�həs�nə 
əsasən, jurnal�stlər�n peşəkar fəal�yyət�nə 
qanunsuz müdax�lə ed�lməs�nə görə, 
üç yüz manatdan altı yüz manatadək 

məbləğdə cər�mə müəyyənləş�r. 
Həmç�n�n məcəlləyə təkl�f ed�lən d�gər 
dəy�ş�kl�klə qanunla müəyyən ed�lm�ş 
müddətdə onların sorğusuna cavab 

ver�lməməs�nə görə üç yüz manatdan 
beş yüz manatadək məbləğdə cər�mə 
tətb�q ed�lməs� təkl�f ed�l�r. 

Azərbaycan Respubl�kasının Verg� 
Məcəlləs�ndə dəy�ş�kl�k ed�lməs� haq-
qında Azərbaycan Respubl�kası qa-
nununun lay�həs�n�n müzak�rəs�ndən 
sonra  M�ll� Məcl�s Azərbaycanda med�a 
subyektlər�n�n əldə etd�klər� gəl�rlər�n 
verg�dən azad olunması məsələs�n� 
b�r�nc�  oxunuşda qəbul etd�. Qanun 
lay�həs�nə əsasən, med�a subyektlər�n�n 
kütləv� �nformas�yanın dərc olunma-
sı və (və ya) yayımlanması olan f�z�k� 
(jurnal�stlər �st�sna olmaqla) və ya hüqu-
q� şəxslər�n) öz fəal�yyətlər� nət�cəs�ndə 
əldə etd�klər� gəl�rlər�n, o cümlədən 
reklam gəl�rlər�n�n gəl�r verg�s�ndən, 
mənfəət verg�s�ndən və sadələşd�r�lm�ş 
verg�dən azad ed�lməs� təkl�f ed�l�r. 
Məcəlləyə dəy�ş�kl�k lay�həs� qəbul 
ed�ləcəy� təqd�rdə 2023-cü �l yanvarın 
1-dən tətb�q olunmaqla 3 �l müddət�ndə 
qüvvədə olacaq və bu qanun  aud�ov�-
zual med�a subyektlər�nə şam�l olunma-
yacaq.

Sonra gündəl�kdək� d�gər məsələlər 
də müzak�rə olunaraq müvaf�q qərar 
qəbul ed�ld�.  

Bununla da M�ll� Məcl�s�n yaz sess�-
yasının növbət� plenar �clası  başa çatdı.

Əl�q�smət  BƏDƏLO , 
“ alq qəzet�”

Milli Məclisin iclasında

Müşf�q ƏLƏSGƏRLİ, 
med�a ekspert�

Beynəlxalq təcrübəyə görə, 
müstəq�l KİV-�n gəl�rlər�n�n ən azı  75 
fa�z� reklam və elanlardan formalaş-
malıdır. D�gər 25 fa�z� �sə satış, yayım 
və sa�r t�pl� gəl�rlər təşk�l ed�r. Təəssüf 
k�,  �nd�yədək  Azərbaycanda vəz�yyət 
fərql�d�r. KİV-�n reklam gəl�rlər� 
çox aşağı olub. Bunun da fərql� 
səbəblər� vardır. Med�a subyektlər�n�n  
gəl�rlər�n�n, o cümlədən reklam 
gəl�rlər�n�n  verg�dən azad ed�lməs� 
təkl�f�n�n parlamentdə müzak�rəyə çı-
xarılması müsbət addımdır. Bu addım 
Azərbaycanda müstəq�l və peşəkar 

KİV-�n �nk�şafına c�dd� dəstək olacaq. 
İnd�k� mərhələdə onların bu cür proq-
ramlara c�dd� eht�yacı var. 

Ədaləts�z rəqabət müh�t�ndə 
peşəkar KİV-�n dayanıqlığını artırmaq 
üçün təkl�f ed�lən var�antlardan b�r� 
də verg� güzəştlər�n�n tətb�q olunma-
sı �d�. M�ll� Məcl�s�n İqt�sad� s�yasət, 
sənaye və sah�bkarlıq kom�təs�n�n 
�clasında müzak�rə ed�lən Verg� 
Məcəlləs�nə dəy�ş�kl�klər və KİV-ə 
verg� güzəştlər�n�n tətb�q�  məsələs�  
bu kontekstdə c�dd� �rəl�ləy�şd�r. Bu-
rada söhbət, ümum�l�kdə 10 m�lyon 
manatlıq dövr�yyə vəsa�t�ndən ged�r. 
Bu vəsa�t xüsus�lə çap med�ası üçün 
c�dd� mal�yyə mənbəy� rolunu oynaya-
caq. 

Et�raf edək k�, med�a müh�t�ndək� 
xaot�kl�k, qeyr�-şə  afl ıq �nk�şaf üçün 
tərt�b olunan proqramların e  ekt�nə 
təs�r ed�b. 2022-c� �ldə qüvvəyə 
m�nm�ş  “Med�a haqqında” Qanun, 
həmç�n�n, yen�cə tətb�q�nə başlanılan 
Med�a Reyestr� proqramı bu xaot�kl�y�, 
qeyr�-şə  afl ığı aradan qaldırır. Med�a 
müh�t� şə  afl aşdıqca, dövlət�n KİV-�n 
�nk�şafına yönəl�k proqramları da ef-
fekt�v olacaq.  

Ekspert rəyi

Ulu öndərin tarixləşən ömür yolu
Azərbaycanda ilk Heydər Əliyev Muzeyi 
24 il əvvəl fevralın 18-də Naxçıvanda 
açılmışdır. Ölməz rəhbəri Azərbaycana 
bəxş etmiş qədim diyarda Heydər Əliyev 
Muzeyinin yaradılması ideyası ulu 
öndərin siyasi irsinin qorunub, öyrənilib 
gələcək nəsillərə çatdırılması zərurətdən 
irəli gəlmişdir. 

Heydər Əl�yev Muzey�n�n d�rektoru,
Əməkdar mədən�yyət �şç�s� Ram�l 
Orucəl�yev qəzet�m�zə qısa açıqlamasın-
da b�ld�rd� k�, bu bənzərs�z məfkurə ocağı 
ümumm�ll� l�der�n sağlığında Azərbaycanda 
yaradılmış �lk muzeyd�r. Ulu öndər Heydər 
Əl�yev 1999-cu �l�n oktyabr ayında Naxçı-
vana səfər� zamanı özü bu muzey� z�yarət 
etm�şd�r. 

2005–2006-cı �llərdə yen�dən quru-
lan muzey�n 2006-cı �l  dekabrın 20-də 
Prez�dent İlham Əl�yev�n �şt�rakı �lə təntənəl� 
açılış məras�m� keç�r�lm�şd�r. 

Naxçıvanda Heydər Əl�yev Muzey� 
dünya tar�x�n�n dah� şəxs�yyətlər�ndən b�r�, 

Azərbaycanın böyük s�yas� və dövlət xad�-
m�, dünya azərbaycanlılarının ümumm�ll� 
l�der�, müas�r Azərbaycan dövlət�n�n quru-
cusu Heydər Əl�rza oğlu Əl�yev�n həyatı 
və �ct�ma�-s�yas� fəal�yyət�nə da�r mater�al-
ların toplanmasını, komplektləşd�r�lməs�n�, 
mühaf�zəs�n�, öyrən�lməs�n�, kütləv� nü-
may�ş� və təbl�ğ�n� həyata keç�rən muxtar 
respubl�ka əhəm�yyətl� mədən�yyət və elm� 
tədq�qat müəss�səs�d�r.

Qeyd edək k�. Muzey 577 kvadrat-
metrl�k ekspoz�s�ya zalından və k�tab-
xanadan, 83 kvadratmetrl�k muzey fon-

dundan �barətd�r. 420 ədəd eksponatla 
fəal�yyətə başlayan Heydər Əl�yev Muze-
y� nümunələr�n zəng�nl�y� və or�j�nallığı �lə 
fərqlən�r. Hazırda muzey fondunda ümum-
m�ll� l�der�m�z�n həyat və fəal�yyət�n� özündə 
əks etd�rən 5  m�n 413 eksponat toplanmış 
və bunların 3 m�ndən çoxu ekspoz�s�yada 
və k�tabxanada nümay�ş etd�r�l�r. 

Muzey haqqına gen�ş mater�alı 
qəzet�m�z�n yaxın nömrələr�ndə oxucuları-
mıza təqd�m edəcəy�k.

“ alq qəzet�” 

Adıyaman yaman günə düşüb...
Zəlzələ bölgəsindən müxbirimiz xəbər verir 

Qardaş ölkədə baş vermiş dəhşətli zəlzələnin dağıntılarına 
məruz qalan 10 vilayət arasında ən çox zərərçəkənlərdən biri də 
Adıyamandır.  Azərbaycandan göndərilən xilasedicilər qrupunun 
çalışdığı və davamlı yardımların yönəldiyi bu bölgədə ümumi 
durumla tanış olmaq üçün  Adıyamana gəldik. Adı kimi özü də yaman 
günə düşmüş şəhərdə ilk anlardan mərkəzi küçələrin darmadağın 
olduğunu görmək, acı tüstü qoxuyan fəlakətli mənzərəsi ilə üz-üzə 
qalmaq insana sarsıdıcı təsir bağışlayır.

7,7 bal gücündək� �lk zəlzələdən sar-
sılan evlər, �k�nc� dəfə baş verən 7,6 bal 
gücündək� zəlzələdən sonra yerlə b�r olub. 
Adıyamanın mərkəz�ndək� bütün t�k�l�lər 
zəlzələn�n təs�r�nə məruz qaldığına və 
evlərə g�rmək qadağan olunub. Çox sayda 
�nsan uçan b�naların altında qalıb. Sağ qa-
lanlarının b�r h�ssəs� təhlükəs�z bölgələrə 
ged�b. Doğmalrının naməlum aq�bət�ndən 
xəbər b�lmək �stəyənlər çadırlarda dalda-
lanıb, ya da küçələrdə qalanan ocaqlar 
ətrafındadır. Zəlzələn�n fəlakət� azmış 
k�m�, hava da sərt keç�r. Gecələr �sə daha 
soyuq olur. Çadırlarda soba dəm qazı ya-
ratdığından zəhərlənənlər olub, ona görə 
əksər�yyət soyuq çadırlarda qalmalı olur.

Şəhər mərkəz�n�n daha çox dağıntıya 

məruz qalması onun düzənl�k sahədə, 
boş süxurlar üzər�ndə �nşa ed�lməs�lə 
əlaqələnd�r�l�r. B�naların da b�r çoxu düz-
gün t�k�lməy�b. Hələl�k dövlət təşk�latları 
güclənd�r�lm�ş �ş rej�m� �lə çalışır, 
təx�rəsalınmaz əməl�yyatları davam etd�-
r�r. Yerl� və dünyanın başqa ölkələr�ndən 
gələn qüvvələr də Adıyamanı dağıntılar 
altından x�las etməyə, şəhərdə qalmış �n-
sanlara hər �şdə yardımçı olmağa çalışır. 
Şəhərdə fəal�yyət göstərən b�r kafe, k�ç�k 
b�r dükan belə qalmadığına görə, zəlzələ 
bölgəs�ndə, əsasən, pul �şləm�r. Əvəz�ndə 
şəhərə k�fayət qədər human�tar yardımlar 
göndər�l�r. Azərbaycandan da TIR-larla 
human�tar yardımlar göndər�ld�y�n�n şah�d� 
olduq.

Türk�yə Azərbaycan İş Adamları 
və Sənayeç�lər B�rl�y�n�n TÜİB  sədr� 
Hüseyn Büyükfırat b�zə b�ld�rd�:

– Azərbaycandan gələn yardımlar 
ölkən�z�n Ankaradakı səf�rl�y�n�n nəzarət� 
�lə tənz�mlən�r. Bu şəhər Hatay və Kah-
ramanmaraş k�m� böyük dağıntıya məruz 
qaldığı üçün dəstəyə eht�yacı da çoxdur. 
Ona görə də  human�tar yardımların bu-
rada düzgün yönlənd�r�lməs� önəml�d�r. 
Bu məqsədlə də göndər�lən yardımların 
düzgün koord�nas�ya olunması üçün adı-

yaman Gəncl�k Mərkəz�n�n 
əraz�s�ndə azərbaycanlı �ş 
adamları və qeyr�-hökumət 
təşk�latları tərəf�ndən 
göndər�lən konteynerlər 
yerləşd�r�l�b. Orada 
Azərbaycandan gedən 
könüllülər�n gecələməs� 
üçün çadırlar da quraş-
dırılıb. Belə mərkəzlər 
zəlzələdən zərərçəkən 
d�gər v�layətlərdə də qurula 
b�lər.

Adıyaman Un�vers�ten�n rektoru, 
professor Mehmet Turqut �sə ded�:

– Türk�yə ağır günlər�ndə �lk dəstəy� 
Azərbaycandan görüb. İnd�k� fəlakətl� 

günlərdə �sə qardaş dəstəy�n� daha çox 
h�ss ed�r�k. Mən Azərbaycanla Türk�yən� 
b�r canda axan �k� qan damarı hesab 
ed�rəm. Azərbaycanın �şğal altında qalan 
torpaqlarının azad ed�lməs�nə b�z Türk�yə 
olaraq dəstək verd�y�m�z k�m�, b�z�m bu 
ağır günümüzdə də Azərbaycan qar-
daş dövlət və xalq olaraq yanımızdadır. 
Davamlı dəstəklər�nə görə, Azərbaycan 
xalqına və səxavətl�, mərd, cəsur İlham 
Əl�yevə çox təşəkkür ed�r�k.

B�z�m un�vers�tet�n 16 m�n tələbəs�ndən 

85-� zəlzələ qurbanıdır. Azərbaycandan 
7-8 tələbəm�z var, çox şükür, onların, 
eləcə də 3 azərbaycanlı müəll�m�m�z�n adı 
bu s�yahıda yoxdur. 

Qeyd edək k�, adıyamanlılar nə 
qədər ağır �tk� �çər�s�ndə olsalar da, �s-
t�qanlı, mehr�ban və qonaqpərvər �n-
sanlardırlar.  Başda azərbaycanlılar ol-
maqla onlara ed�lən dəstəklərə böyük 
şükranlıqla təşəkkür ed�rlər, – deyə ayrıca 
m�nnətdarlıq etd�lər. Adıyamanda Ağdam, 
Xaçmaz və Azərbaycanın qeyr�-hökumət 
təşk�latlarından gələn yardımın TIR-lardan 
boşaldılması üçün növbəyə durduğuna 
şah�d olduq. 

Azərbaycandan gedən könüllülər 
arasında soydaşımız Sərvər Bəş�rl� 
də var. Onun Türk�yədə zəlzələdən 
zərərçəkənlərə dəstək üçün köhnə 
avtomob�l�nə ev�ndə, qohum-qonşuda 
hər nə varsa yükləy�b yola çıxmasını əks 
etd�rən şək�llər onu Türk�yədə də məşhur 
ed�b. Evs�zl�y�n necə ağır b�r yük olduğu-
nu anladığı üçün türk qardaşlarına əl�ndən 

gələn, bacardığı hər köməy� axıradək 
göstərəcəy�n� dey�r.

Adıyamanda gördüyümüz mənzərə 
b�zdə belə təəssürat yaratdı k�, �k� qar-
daş ölkə �nsanlarının həmrəyl�k ruhu, türk 
dünyasının dəstəy� və bu dövlət�n qüdrət� 
Türk�yən� yaşadığı ağır fəlakətdən  tezl�klə 
x�las edəcək.

 M.S LTA O A,
    Adıyaman

“Heydər Əliyev və media”
Yeni Azərbaycan Partiyası Zaqatala rayon təşkilatının, 
RİH-in və Heydər Əliyev Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə 
“Heydər Əliyev İli” ilə əlaqədar konfrans keçirilmişdir.

Tədb�r �şt�rakçıları ümum-
m�ll� l�der�n ab�dəs�n�, Zəfər 
Kompleks�n� və Şəh�dlər X�-
yabanını z�yarət edərək gül 
dəstələr� düzüblər.

Dövlət H�mn� 
səslənd�r�ld�kdən sonra 
ulu öndər Heydər Əl�yev�n, 
Azərbaycanın müstəq�ll�y� 
və torpaqlarımızın azadlığı 
uğrunda canlarından keçən 
şəh�dlər�n, Türk�yədə zəlzələ 
nət�cəs�ndə həlak olan qardaş 
və bacılarımızın xat�rəs� b�r 
dəq�qəl�k sükutla yad ed�l�b.

“Heydər Əl�yev və med�a” 
adlanan tədb�rdə YAP Zaqa-
tala rayon təşk�latının sədr� 
Hab�l Qurbanov b�ld�r�b k�, 
Heydər Əl�yev s�yas� məktəb� 
da�m öyrənmək üçün zəng�n  
mənbəd�r. Dah� şəxs�yyət hər 
zaman m�ll�-mənəv� dəyərlər�n 

qorunmasına xüsus� d�qqət ye-
t�r�b.

KİV nümayəndələr� İlqar 
Musaoğlu, İbrah�m İbrah�mov, 
Əlman�z Ələkbərov çıxışlarında 
qeyd ed�blər k�, Azərbaycanda 
zamanın nəbz�n� tutan sağlam 
mətbuatın formalaşmasın-
da ümumm�ll� l�der�n əvəzs�z 
x�dmətlər� olub. Heydər Əl�yev 
və Azərbaycan mətbuatı əbəd� 
b�r mövzudur. Ulu öndər hər 
zaman mətbuatın önəm�n� 
yüksək dəyərlənd�r�b və 
peşəkar, obyekt�v jurnal�st�ka-
ya xoş münas�bət bəsləy�b. 
Ölkədə mətbuat üzər�ndən 
senzuranın ləğv�, redaks�ya-
ların nəşr�yyat  borclarının   
s�l�nməs� və s. məhz ümumm�ll� 
l�der�n göstər�şlər� �lə reallaş-
mışdır.    

Part�ya veteranı Tah�r 
Məmmədov çıxışında b�ld�r�b k�, 

ulu öndər rəhbər �şləd�y� dövrdə 
KİV nümayəndələr�nə açıq 
və əlçatan olmuşdur. Heydər 
Əl�yev �lk olaraq Azərbaycanda 
İKT-n�n təm�n olunmasına 
köməkl�k göstərm�şd�r.

RİHB-nın müav�n�, �ct�ma�-
s�yas� və human�tar məsələlər 
şöbəs�n�n müd�r� Vəfa Süley-
manova dünya şöhrətl� böyük 
�ct�ma�-s�yas� xad�m Heydər 
Əl�yev� çoxəsrl�k dövlətç�l�k 
tar�x�m�zdə yen� parlaq səh�fə 
açan nad�r, bənzərs�z şəxs�yyət 
k�m� xarakter�zə ed�b. O b�ld�r�b 

k�, dah� şəxs�yyət �nsanların va-
h�d məqsədə yönəld�lməs�ndə 
mətbuatın, �nformas�yanın 
səfərbəred�c� rolunu hamıdan 
yaxşı görürdü. Buna görə də 
mətbuata və jurnal�stlərə xüsu-
s� həssaslıqla yanaşırdı.

Sonda b�r qrup mətbuat 
nümayəndəs�nə fəxr� fərmanlar 
və həd�yyələr təqd�m ed�l�b.

İlqar HƏSƏNOV, 
“Xalq qəzet�”n�n 

bölgə müxb�r�

Yardım aksiyası 
davam edir
aatlı

Rayon yardım kampan�yasına qoşu-
laraq 2 ton ərzaq məhsulları, 800 ədəd 
gey�m dəst�, 10 elektr�k qızdırıcısı, 8 m�n 
ədəd müxtəl�f növ t�bb� ləvaz�matlar və 
dərman preparatları Hacıqabul rayonun-
dan TIR vas�təs�lə qardaş Türk�yə Res-
publ�kasının Kahramanmaraş şəhər�nə 
yola salıb.

Bundan əlavə, yardım kampan�yası 
çərç�vəs�ndə Saatlı rayonundan 3 k�ç�ktu-
tumlu yük maşını və 1 ədəd TIR vas�təs�lə 
müxtəl�f ləvaz�matlar Heydər Əl�yev Fon-
du tərəf�ndən təşk�l ed�lən yardım kam-
pan�yası üçün Bakı İdman Sarayındakı 
yardım toplama məntəqəs�nə göndər�l�b.

Tərtər  
Had�sə baş verən �lk gündən 

tərtərl�lər yardım toplama məntəqəs�nə 
axın ed�rlər, böyük fəallıq müşah�də 
olunur. Vətəndaşlar tərəf�ndən könüllü 
şək�ldə toplanan yardımlar təy�n olun-
muş məntəqələrdə çeş�dlən�b və xüsu-
s� ayrılmış nəql�yyat vas�təs�lə Gəncə 
şəhər�ndə yerləşən Türk�yə Konsulluğuna 
təhv�l ver�l�b. Göndər�lən yardımlar qardaş 
ölkən�n Adıyaman şəhər�nə çatdırılaraq 
zəlzələdən zərərçəkənlərə paylanılıb.

Ler�k  
Aks�yaya Ler�k şəhər� və rayo-

nun bütün kəndlər� qoşulub. Gürdəsər 
kənd�n�n sak�nlər� xeyr�yyə tədb�rlər�ndə 
həm�şə olduğu k�m�, yenə də öncüldür. 
Kənddə fəal�yyət göstərən İct�ma� B�r-
l�y�n təşəbbüsü �lə zəlzələ bölgəs�nə 
göndər�lmək üçün 5 m�n manatlıq ərzaq 

məhsulları toplanıb. Sak�nlər könüllü 
şək�ldə evlər�ndən yorğan-döşək, �st� 
paltar, qızdırıcı avadanlıqlar və müxtəl�f 
mə�şət əşyaları gət�r�b məntəqəyə təhv�l 
ver�blər.

Türk�yədə baş verm�ş və çoxsaylı �n-
san tələfatına səbəb olmuş zəlzələ qur-
banlarına dəstək məqsəd�lə Azərbaycanın 
şəhər, rayon �cra hak�m�yyətlər� tərəf�ndən 
hər gün qardaş ölkəyə human�tar yar-
dımlar göndər�l�r. Hazırda fəlakət zona-
sında evs�z-eş�ks�z qalmış �nsanların �st� 
sığınacaqlarla təm�n ed�lməs� ən vac�b 
məsələlərdən b�r�d�r.

***

Ağstafa, İm�şl�, Zaqatala rayon �cra 
hak�m�yyətlər� tərəf�ndən Bakı şəhər�ndə 
s�far�ş olunmuş modul t�pl� 90 müas�r ev 
hazırlanaraq mərhələl� şək�ldə Türk�yəyə 
göndər�l�r.

Qısa müddətdə və yüksək keyf�yyətlə 
hazırlanmış 1 və 2 otaqlı belə evlərdə 10-
12 nəfər�n yaşaması üçün zərur� şəra�t 
yaradılıb.

Fevralın 13-dən et�barən modul 
t�pl� 26 ev a�d�yyət� şəhər, rayon �cra 
hak�m�yyətlər� tərəf�ndən yola salınıb. Ş�r-
van şəhər, Abşeron, Ağstafa, İm�şl�, Zaqa-
tala, Goranboy, Cəl�labad və Tərtər rayon 
�cra hak�m�yyətlər�n�n s�far�ş� �lə hazırlan-
mış daha 22 ev �sə bu gün qardaş ölkəyə 
göndər�l�b.

Həftən�n sonunadək yerl� �cra 
hak�m�yyət� orqanları tərəf�ndən modul 
t�pl� daha 43 müas�r ev�n təb�� fəlakət 
bölgələr�nə göndər�lməs� nəzərdə tutulur.

“ alq qəzet�”

Türkiyədən reportaj2023 – Heydər Əliyev İli
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40 qəp�k

Azərbaycan Tur�zm və Menecment Un�vers�tet�n�n 
rektorluğu, professor-müəll�m heyət� və Həmkarlar İtt�faqı 
təşk�latı un�vers�tet�n tur�zm b�znes� kafedrasının baş müəll�m� 
Aynur Hüseynzadəyə atası

İLQAR HÜSEYNOVUN 
vəfatından kədərlənd�klər�n� b�ld�r�r və dər�n hüznlə 

başsağlığı ver�rlər.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

 Fevralın 18-də
 Bakıda və Abşeron yarımadasın-

da dəy�şkən buludlu olacağı, arab�r tutula-
cağı, əsasən yağmursuz keçəcəy� gözlən�l�r. 
Arab�r güclənən cənub küləy� əsəcək. Gecə 
0-3°, gündüz 6-10° �st� olacaq. Atmosfer 
təzy�q� 770 mm c�və sütunundan 766 mm 
c�və sütununa enəcək, n�sb� rütubət 60-70 
fa�z olacaq. 

 Naxçıvan şəhər�, Culfa, Ordubad, 
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Arab�r duman 
olacaq. Qərb küləy� əsəcək. Gecə 9-14° 
şaxta, gündüz 4-9° �st� olacaq. Gecə yollar 
buz bağlayacaq.

 Xankənd�, Şuşa, Xocalı, 
Xocavənd, Ağdam, həmç�n�n Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Arab�r duman olacaq. Qərb küləy� 

əsəcək, bəz� yerlərdə arab�r güclənəcək. 
Gecə 6-11° şaxta, gündüz 2° şaxtadan 3°-
dək �st� olacaq. Gecə və səhər yollar buz 
bağlayacaq.

 Şərq� Zəngəzur: Cəbrayıl, 
Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəng�lan ra-
yonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Arab�r duman olacaq. Qərb küləy� əsəcək 
Gecə 6-11°, dağlıq əraz�lərdə 15°-dək şax-
ta, gündüz 3° şaxtadan 2°-dək �st� olacaq. 
Gecə və səhər yollar buz bağlayacaq.

 Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Füzul� rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Bəz� yerlərdə duman olacaq. 
Qərb küləy� əsəcək, bəz� yerlərdə arab�r 
güclənəcək. Gecə 0-5° şaxta, gündüz 8-13° 
�st� olacaq. Gecə və səhər yollar buz bağ-
layacaq.

 Balakən, Zaqatala, Qax, Şək�, 
Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, 
S�yəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, 
Qusar rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Bəz� yerlərdə duman olacaq. Qərb 

küləy� əsəcək, bəz� şərq rayonlarında arab�r 
güclənəcək. Gecə 1-6° şaxta, gündüz 5-10° 
�st�, dağlarda gecə 10-15°, gündüz 0-5° 
şaxta olacaq. Gecə və səhər bəz� dağlıq 
əraz�lərdə yollar buz bağlayacaq.

 M�ngəçev�r, Yevlax, Göyçay, 
Ağdaş, Kürdəm�r, İm�şl�, Ağcabəd�, 
Beyləqan, Sab�rabad, B�ləsuvar, Saatlı, 
Ş�rvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala ra-
yonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Bəz� yerlərdə duman olacaq. Qərb küləy� 
əsəcək, bəz� yerlərdə arab�r güclənəcək. 
Gecə 3° şaxtadan 2°-dək �st�, gündüz 9-14° 
�st� olacaq. 

 Masallı, Yardımlı, Ler�k, Lənkəran, 
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Arab�r duman olacaq. Şərq küləy� 
əsəcək. Gecə 2° şaxtadan 2°-dək �st�, gün-
düz 8-11° �st�, dağlarda gecə 3-5° şaxta, 
gündüz 1° şaxtadan 3°-dək �st� olacaq. 
Gecə və səhər dağlıq əraz�lərdə yollar buz 
bağlayacaq.

Sığorta sektorunda 
ləğv edilmiș lisenziyalar 

barədə məlumat
“Sığorta fəal�yyət� haqqında” Azərbaycan Respubl�kası Qanu-

nunun 107.1.1-c� maddəs�nə müvaf�q olaraq könüllü mürac�ətlər 
əsasında Azərbaycan Respubl�kası Mərkəz� Bankı �darə heyət�n�n 
15 fevral 2023-cü �l tar�xl� qərarı �lə s�yahıda adları  göstər�lən (s�yahı 
əlavə olunur) 8 nəfər fi ziki şəxsə sığorta agenti fəaliyyətinə verilmiş 
lisenziyalar ləğv edilmişdir.

“Sığorta fəal�yyət� haqqında” Azərbaycan Respubl�kası Qa-
nununun 107.1.1-c� maddəs�nə əsasən ləğv olunan l�senz�ya-
ların

SİYAHISI
 № L�senz�ya sah�blər�n�n adları L�senz�yanın 

ver�lmə tar�x�
L�sen-
z�yanın 
nömrəs�

VÖEN

1 Abdullayeva Aysel İsmayıl qızı 07.08.2015 080684 1403141212
2 Ələkbərov Murad N�yaz oğlu 21.05.2014 080578 1802314282
3 Əl�zadə Sərdar Şak�r oğlu 11.04.2013 000920 2302195852
4 Fərəcov Teymur Rauf oğlu 16.11.2009 000291 1302066292
5 İbrah�mov Raf�z Ram�z oğlu 27.08.2010 000359 3400342872
6 Kər�mova Səb�nə V�dad� qızı 05.10.2018 SA-0079 1005373462
7 M�rzəyeva Nərg�z Feyzulla qızı 08.05.2012 000646 1801684352

8 Yus�fova Günay Rəfa�l qızı 29.12.2020 SA-0207 1005876642

Hava proqnozu

Rusiya hərbi gəmisi ABȘ-a yön alıb
Rusiya ilə Qərb arasında Ukrayna ətrafındakı vəziyyətlə bağlı münasibətlər 

hər keçən gün daha da gərginləşir. Ukrayna Prezidenti Rusiyanın genişmiqyaslı 
hücumlarının artıq başlandığını bəyan edib. Qərbin Kiyevə yardımları artır və bu 
sıraya ən müasir tanklar, texnikalar daxildir.

Bu günlərdə Fransa �lk AMX-10RC 
tanklarını Ukraynaya təhv�l ver�b. “For-
ces Operat�ons” nəşr� məlumat yayıb k�, 
Ukraynadan olan hərbç�lər də bunun-
la bağlı təl�m� başa vurublar. B�r qədər 
əvvəl �sə Alman�ya Kansler� Olaf Şolts 
Ukraynaya "Leopard" tanklarının çat-
dırılmasına �cazə ver�b. ABŞ və Böyük 
Br�tan�ya da K�yevə ağır texn�kaların 
göndər�ləcəy� barədə vədlər ver�blər.

Rus�ya da Qərbə qarşı addımlarını 
sərtləşd�rməkdəd�r. B�r tərəfdən, Uk-
raynaya qarşı təzy�qlər güclən�r, d�gər 
tərəfdən, Qərb �st�qamət�ndə Rus�yanın 
ən müas�r s�lahları �şə düşməkdəd�r. 
Dünən yayılmış məlumata görə, Ru-
s�yanın h�persəsl� nüvə raketlər� �lə 
s�lahlanmış “Adm�ral Qorşkov” hərb� 
gəm�s� saatda 7000 m�l sürətlə ABŞ 
�st�qamər�ndə üzməkdəd�r və tezl�klə 
zərbə məsafəs�nə çatacaq. Böyük Br�ta-
n�yanın “The Sun” nəşr� b�ld�r�b k�, “gəm� 
Atlant�k okeanının neytral sularında, ef-
fekt�v yaylım atəş� məsafəs�ndə  radar-
larda qeydə alınıb”. Ancaq RF Müdaf�ə 
Naz�rl�y� buna münas�bət b�ld�rməy�b.

Məlumata görə, Rus�ya gəm�s�n�n 
əsas s�lahı nüvə başlıqları daşıya b�lən 
“qarşısı alınmaz” h�persəsl� “S�rkon” 
raketlər�d�r. Onların atəş məsafəs� 1000 
k�lometr təşk�l ed�r. Rus�ya KİV-�n yazdı-
ğına görə, gəm� ABŞ �st�qamət�ndə �m�c 
m�ss�yası �lə hərəkət ed�r. O, Dünya oke-
anının stratej� əhəm�yyətl� rayonlarında 
RF bayrağını nümay�ş etd�rəcək.

Yaranmış gərg�n vəz�yyətlə bağ-
lı fevralın 20-21-də Rus�ya Prez�den-
t� Vlad�m�r Put�n�n Federal Məcl�sə 
mürac�ət� gözlən�l�r. Rus�yanın Xar�c� 
İşlər Naz�rl�y� də bəyan ed�b k�, Ukray-
na S�lahlı Qüvvələr�n� rus ordusunun 
hərəkət� �lə bağlı kəşf�yyat məlumatları 
�lə təm�n edən, Rus�ya qüvvələr�nə qarşı 
zərbələrdə �st�fadə ed�lən Qərb kosm�k 

stans�yaları Rus�ya ordusu üçün qanun� 
hərb� hədəfd�r.

Artıq Rus�yanın görkəml� �ct�ma� 
xad�mlər�n�n də Qərbə qarşı qət� addım-
lar atmaqla bağlı çağırışları səslən�r. 
Bu günlərdə tanınmış pol�toloq Sergey 
Markov b�ld�r�b: “Əlbəttə, Xar�c� İşlər Na-
z�rl�y� bütün bunları çox yumşaq ded�. 
Amma əsas məsələ başqadır - Rus�ya-
nın sözlər�nə heç k�m əhəm�yyət verm�r. 
Buna görə yalnız b�rbaşa fəal�yyət va-
c�bd�r. “Rus�yanın qırmızı xətlər�” özünü 
məhz hərəkəts�zl�yə görə gözdən salıb. 
Ancaq S�lahlı Qüvvələr�m�z Ukrayna 
raketlər�n� rus ordusuna yönəltməyə 
kömək edən peyk� vursa, onda VSU (Uk-
rayna S�lahlı Qüvvələr�) VAU olacaq”.

Markov onu da qeyd ed�b k�, ar-
tıq Rus�yada hərb� vəz�yyət tətb�q 
ed�lməs�n�n vaxtı çatıb. Fevralın 22-də 
Rus�ya Dövlət Duması və Federas�ya 
Şurasının bununla bağlı fövqəladə �c-
lası keç�rəcək: “Ölkə parlament�n�n hər 
�k� palatasının fövqəladə �clası dövlət 
başçısı Vlad�m�r Put�n�n Federal Məcl�sə 
mürac�ət�ndən sonrakı günə təy�n ed�l�b. 
Görünür k�, prez�dent�n mesajında yen� 
qanunların təc�l� qəbulunu tələb edəcək 
təkl�fl ər var”.

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzet�”

“Bir gecənin nağılı” 
Türkiyəyə yardıma çağırır

Gənc prodüser Turan Etibaroğlu “Facebook”da və digər sosial 
şəbəkələrdə fəal vətəndaş mövqeyi ilə seçilən istedadlı gənclərdəndir. 
Onun iki gün əvvəl paytaxt teatrlarının birində verilən bir xeyriyyə 
tamamaşı barədə paylaşımı diqqətimi cəlb etdi. Orada yazılır: 

“Türk�yədə baş verən 
zəlzələdən zərər görmüş 
a�lələrə yardım məqsəd�lə 
fevralın 14-də müstəq�l 
“M.Teatr”ın (“Mən�m 
teatrım”-T.E) səhnəs�ndə 
tanınmış yazıçı Rövşən 
Ağayev�n “B�r gecən�n 
nağılı” əsər� əsasında ha-
zırlanmış eyn�adlı tamaşa 
növbət� dəfə oynanılıb. 

Qeyd edək k�, melodrama janrında hazırlanan tamaşada 
əsas rolları gənc �stedadlı aktyorlar Aydan Həsənzadə və Ca-
v�d Baba �fa ed�blər. Tamaşanın quruluşçu rej�ssoru Xalq art�st� 
V�dad� Həsənov, rej�ssoru Z�ya Ağa, mus�q� tərt�batçısı Am�d Qa-
sımov, rej�ssor ass�stent� Səb�nə Süleymanovadır. 

Böyük uğurla keçən tamaşanın quruluşçu rej�ssoru b�ld�rd� k�, 
Türk�yədə baş verən dəhşətl� zəlzələ bütün dünyanı şoka salıb. 
Bu fəlakət hamı k�m�, “M.Teatr”ın kollekt�v�n� də çox təs�rlənd�r�b. 
Teatrın yaradıcı və texn�k� �şç�lər� yekd�l surətdə qərara gəl�blər 
k�, zəlzələdən zərər çəkən a�lələrə yardım məqsəd�lə xeyr�yyə 
tamaşası təşk�l ets�nlər. V�dad� müəll�m həmç�n�n qeyd etd� k�, 
tamaşadan toplanan vəsa�t qardaş ölkədə zəlzələdən zərər 
çəkən �nsanlara yardım olaraq göndər�ləcək. 

Tamaşada əsas rolları �fa edən Aydan Həsənzadə və Cav�d 
Baba �lə söhbət etd�k. Hər �k�s� b�ld�rd�lər k�, xeyr�yyə tamaşası-
nı xüsus� b�r həvəslə və şövqlə oynayıblar. Bununla da, onlar 
qardaş ölkədə fəlakətlə üzləşən �nsanlarla öz həmrəyl�klər�n� 
b�ld�rmək �stəy�blər. Aydan xanım vurğuladı k�, hər b�r�m�z�n 
qəlb�n� sızladan bu had�sə b�r daha sübut etd� k�, Azərbaycan və 
Türk�yə xalqlarının qardaşlığı əbəd�d�r. Bu gün bütün türk xalq-
lalrı qardaş ölkən�n yanındadır. 

Məlumat üçün b�ld�rək k�, “M.Teatr” son �llər paytaxtı-
mızda yaranan və uğurla fəal�yyət göstərən müstəq�l teatr 
kollekt�vlərr�ndən b�r�d�r. Teatr “Qanun” nəşr�yyatının b�nasının 
üçüncü mərtəbəs�ndə fəal�yyət göstər�r. 

P.S. Turan Et�baroğlunun paylaşımını �zləyən sos�al şəbəkə 
b�r çox �zləy�c�lər� “M.Teatr”ın bu xey�rxah addımını b�rmənalı 
olaraq alqışladıqlarını və başqa yaradıcı kollekt�vlər�n də bu 
təşəbbüsə qoşulacaqlarına üm�d etd�klər�n� b�ld�r�blər. 

Təqd�m etd�: M.HACIXANLI, “Xalq qəzet�” 

Beynəlxalq həyat

Sosial şəbəkələrdən seçmələr
Təl-Əv�vdə gümüş medal

İsra�l�n Təl-Əv�v şəhər�ndə 
keç�r�lən “Böyük dəb�lqə” 
turn�r�ndə Azərbaycan cüdoçu-
su Orxan Səfərov gümüş medal 
qazanıb. 

Turn�r�n �lk günündə tatam� 
üzər�nə çıxan Orxan Səfərov f�nala 
gedən yolda ardıcıl olaraq Hoak�n 
Tovalyar� (Argent�na), Dav�d Qar-
s�ya (İspan�ya) və Den�slav İva-
novdan (Bolqarıstan) üstün olub. 
66 kq çək�də mübar�zə aparan �d-
mançımız yarımf�nalda gürcüstanlı 
�dmançı Laşa Nad�radzen� məğlub 
etsə də, f�nal görüşündə onun 
həmyerl�s� Vaja Marqvelaşv�l�yə 
məğlub olaraq gümüş medalla 
k�fayətlən�b.

Xatırladaq k�, Azərbaycan m�ll� 
komandası turn�rdə 10 cüdoçu �lə 
təms�l olunur.

Qeyd edək k�, 3 gün davam 
edəcək yarışda 52 ölkədən 398 �d-
mançı �şt�rak ed�r.

Müqav�lə yen�lən�b 
M�sl� Premyer L�qası 

təms�lç�s� “Şamaxı” klubu-
nun qapıçısı Rəşad Əz�zl�n�n 

müqav�lə müddət� artırılıb. B�l-
d�r�l�r k�,  29 yaşlı  qolk�perlə 
yen� müqav�lə �mzalanıb. Yen� 
müqav�lən�n müddət�  �l yarım 
təşk�l ed�r.

Qeyd edək k�, “Şamaxı” daha 
əvvəl Rövşən Şahmuradov, Fuad 
Bayramov, Rəhman Daşdəm�rov 
və Bahadur Həz�yevlə müqav�lə 
yen�ləy�b, Em�l Qasımov, Em�n 
Zamanov, Zah�d Mərdanov, Əl� 
Səmədov, Abdulla Sey�dəhmədov 
və Ram�n Əhmədovu heyət�nə qa-
tıb.

Hak�mlər müəyyənləş�b

Futzal üzrə dünya çemp�o-
natının əsas mərhələs�n�n 6-cı 
qrupunda keç�r�ləcək Polşa 
– Azərbaycan görüşünə təy�n 
ed�lən hak�mlər müəyyənləş�b. 
Bu barədə Azərbaycan Futzal 
Federas�yası məlumat yayıb.

Martın yedd�s�ndə Koszal�n �d-
man zalında keç�r�ləcək oyunu Es-
ton�ya və Latv�yadan olan hak�mlər 
br�qadası �darə edəcəklər.

Oyunun baş hak�m� eston�-

yalı Yaqnar Yakobson olacaq. 
Ona latv�yalı İnqus Pur�ns və 
həmyerl�s� Qr�qor� Oşomkov kömək 
edəcəklər. Matçın hak�m-�nspek-
toru S�lvo Borosak (Sloven�ya), 
UEFA nümayəndəs� Joao Roça 
(Portuqal�ya) olacaqlar.

K�kboksçular 
mötəbər yarışlarda 

Azərbaycan K�kboks�nq 
Federas�yası �dmançılarının 
2023-cü �ldə �şt�rak edəcəy� 
beynəlxalq yarışlardan bəz�lər� 
təsd�qlən�b. Federas�yanın 
mətbuat x�dmət�n�n məlumatına 
görə, Azərbaycan k�kboksçuları 
bu �l 5 mötəbər yarışda �şt�rak 
edəcək.

B�ld�r�l�r k�, k�kboksçularımız  
mayın 18-dən 21-dək Türk�yən�n 
İstanbul şəhər�ndə təşk�l olunacaq 
VIII Türk Açıq WAKO Dünya Kubo-
kunda, �yunun 30-dan  �yulun 2-dək 
Polşanın Mavopolska bölgəs�n�n 
Krakuv şəhər�ndə təşk�l oluna-
caq III Avropa Oyunlarında �şt�rak 
edəcəklər. Bundan başqa, �dman-
çılarımız avqustun 25-dən sentyab-
rın 3-dək İstanbulda təşk�l ed�ləcək 
Yen�yetmə və gənclər�n Avropa 
çemp�onatında,  oktyabrın 23-dən 
28-dək Səud�yyə Ərəb�stanın Ər-
R�yad şəhər�ndə keç�r�ləcək III 
Ümumdünya Döyüş Oyunlarında 
�şt�rak edəcəklər. Həmç�n�n noyab-
rın 17-dən 26-nadək Portuqal�ya-
nın L�ssabon şəhər�ndə Böyüklər�n 
dünya çemp�onatında ölkəm�z� 
təms�l edəcəklər. 

Elç�n AĞAMİRZƏ, 
“Xalq qəzet�”

İdman xəbərləri

Pakistanın Baș naziri zəlzələ bölgəsində 
Türkiyədə səfərdə 

olan Pakistanın Baş 
naziri Şahbaz Şərif 
zəlzələ ilə bağlı 
vəziyyətlə tanış olmaq 
üçün Adıyamana gedib. 
Məlumatı “Anadolu” 
agentliyi yayıb.

Xəbərdə sonra dey�l�r 
k�, Şahbaz Şər�f Adıyaman 
Un�vers�tet�ndə Türk�yən�n 
nəql�yyat və �nfrastruktur 
naz�r� Ad�l Kara�sma�loğlu və t�carət 
naz�r� Mehmet Muşla b�rgə mətbuat 
konfransında �şt�rak ed�b. O, 
Türk�yən�n bu fəlakət�n öhdəs�ndən 
gələcəy�n� vurğulayıb.

Pak�stanın Baş naz�r� axtarış-
x�lasetmə tədb�rlər�ndə �şt�rak edən 
Pak�stan heyət�n�n fəal�yyət�n� də 
yüksək dəyərlənd�r�b.

“Xalq qəzet�” 

Özbəkistanda Babur şah konfransı
Özbəkistanın Əndican şəhərindəki Babur adına Beynəlxalq Fondun təşəbbüsü ilə görkəmli 
dövlət xadimi, şair, yazıçı, tarixçi, coğrafi yaşünas, etnoqraf Zəhirəddin Məhəmməd Baburun 
540 illiyi ilə bağlı “Bəşəriyyətin mədəni-mənəvi inkişafında Zəhirəddin Məhəmməd Baburun 
yeri” mövzusunda elmi-əməli konfrans keçirilib.

Tədb�rdə Özbək�standan baş-
qa Amer�ka B�rləşm�ş Ştatları, H�n-
d�stan, İran, Türk�yə, Qazaxıstan, 
Qırğızıstan və d�gər ölkələrdən 
gələn baburşünas al�mlər, Şərq 
ədəb�yyatının tədq�qatçıları, 
şa�r və yazıçılar �şt�rak ed�blər. 
Ölkəm�zdən bu konfransa Bakı 
Dövlət Un�vers�tet� Türkolog�ya ka-
fedrasının müd�r�, f�lolog�ya elmlər� 
doktoru, professor, Babur adına 
Beynəlxalq mükafatın laureatı Ra-
m�z Əskər dəvət olunub.

Tədb�rdə “Babur rüba�lər�ndək� 
poet�k vas�tələr”, “Baburnamə” 
əsər�n�n açılmayan səh�fələr�”, 

“Zəh�rədd�n Məhəmməd Babur” ens�kloped�-
yasının özbək d�l�ndə üçüncü nəşr� və bunun 
rus və �ng�l�s d�llər�nə tərcüməs�”, “Babur M�rzə 
yaradıcılığının Türk dünyasında öyrən�lməs�”, 
“Zəh�rədd�n Məhəmməd Babur human�st 
hökmdar və mah�r sərkərdə”, “Baburnamə”n�n 
d�l xüsus�yyətlər�”, “Babur adına Beynəlxalq 
Fondun 2022-c� �ldə Zəh�rədd�n Məhəmməd 
Baburun yaradıcılığı �lə bağlı həyata keç�rd�y� 
lay�hələr və gələcəkdə görüləcək �şlər” və d�gər 

mövzularda məruzələr d�nlən�l�b.
Məruzələrdə b�ld�r�l�b k�, Bö-

yük Moğol İmper�yasının  qurucu-
su və �lk hökmdarı olan Baburun  
Çağatay türkcəs�ndə  yazdığı və 
həyatından xronoloj� olaraq bəhs 
etd�y� “Baburnamə” əsər� Türk 
ədəb�yyatı tar�x�ndə önəml� yer tu-
tur. Xətt� – Babur dey�lən yazı s�s-
tem�n� təkm�lləşd�rən Babur eyn� 
zamanda Çağatay türkcəs�ndə ya-
zılmış ədəb�yyatın  Əl�ş�r Nəva�dən  
sonra ən böyük şa�r� hesab olunur.

Ram�z Əskər konfransda “Türk 
dünyasının nad�r şəxs�yyət� Ba-
bur” mövzusunda məruzə ed�b 

və maraqla qarşılanıb. O, görkəml� dövlət 
xad�m� Zəh�rədd�n Məhəmməd Baburu şa�r, 
yazıçı, tar�xç�, coğraf�yaşünas, etnoqraf k�m� 
təhl�l ed�b, Baburun türk, �slam, Şərq və dün-
ya ədəb�yyatındakı yer� və mövqey� haqqında 
söhbət açıb.

Qulu KƏNGƏRLİ,
Daşkənd

“Xocalının yaralı ruhları”nın 
Brüssel harayı

Ölkəmizin Belçika 
Krallığındakı səfi rliyi 
Brüsseldə dünyaşöhrətli 
foto-jurnalist Reza 
Deqatinin “Xocalı: 
Yaralı ruhlar” adlı foto-
sərgisini keçirib.

AZƏRTAC xəbər ver�r 
k�, səf�r Vaq�f Sadıqov çıxış 
edərək, Xocalı soyqırımı haqqında ətrafl ı məlumat ver�b.

Reza Deqat� çıxışında b�r vaxtlar əsas sənət� olan memarlığı atıb 
foto-jurnal�st�ka �lə məşğul olmasının məhz �nsanlığa qarşı sevg�s�ndən 
�rəl� gəld�y�n� söyləy�b, həq�qətlər�n mədən�yyət və sənət vas�təs�lə ya-
yılmasının ən qüvvətl� vas�tə olduğuna �nandığını qeyd ed�b. O, �nsan-
ların ölümünə, b�naların, tar�x� ab�dələr�n, həyat� �nfrastrukturun dağıl-
masına səbəb olan mühar�bələr�n, təb�� fəlakətlər�n, böhranların sağ 

qalan �nsanların yaddaşlarında sağalmayan yaralar açdığını b�ld�r�b.
Tədb�r çərç�vəs�ndə ölməz bəstəkarımız F�krət Əm�rovun 

nəvəs�, �stedadlı p�anoçu-bəstəkar Nəzr�n Əfənd�yevanın Belç�ka-
da yaratdığı “Tr�o Manestr�” üçlüyünün �fasında Xocalı fac�əs�n�n 
qurbanlarının xat�rəs�nə həsr olunmuş konsert keç�r�l�b. P�anoda 
Nəzr�n Əfənd�yevanın, skr�pkada Mar�-Karmen Suarez�n və fl eyta-
da Astr�d Gallez�n �fasında Azərbaycan xalq mahnıları, F.Əm�rovun, 
A.Rozmanın, K.Azed�anın, L.E�naud�n�n, V.Azaraşv�l�n�n bəstələr� və 
N. Əfənd�yevanın “613 xat�rəs�nə” və xüsus�lə bu tədb�r üçün ərsəyə 
gət�rd�y� “Azərbaycan m�n�atürlər�” kompoz�s�yaları səslənd�r�l�b.

Açılış məras�m�nə qatılan d�plomat�k korpusun nümayəndələr�, 
Avropa İtt�faqının rəsm�lər�, Belç�kanın mədən�yyət, mətbuat və aka-
dem�k da�rələr�n�n nümayəndələr� və d�gərlər� sərg�yə böyük maraq 
göstərərək, hər b�r fotoşək�l haqqında məlumat alıblar.


