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CƏNUB QAZ DƏHLİZİNİN 
genișləndirilməsi prioritet vəzifədir

Vəhșiləșmiș erməniliyin əbədi 
üzqaralığı – Xocalı soyqırımı

“Türkiyə 100 ilin ən böyük 
fəlakətinə qalib gələcək!”

Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev:

Biz imkan verə bilmərik 
ki, Qarabağ məsələsi 
hər hansı bir formada 
Azərbaycanla Ermənistan 
arasında imzalanacaq 
sazişə daxil edilsin. 
Bunu mən bu gün cənab 
Blinkenin iştirakı ilə 
keçirilmiş görüşdə də 
bildirmişəm. Biz istəyirik 
ki, sərhədlərimiz tarixi 
xəritələr əsasında 
delimitasiya olunsun.

GÜNÜN SÖZÜ

Dublyajda film də, çevrildiyi 
dil də qazanmalıdır

İran yeni etirazların 
ağușunda 

Prezidentin Münxen zəfəri –   
prinsipiallıq nümunəsi və 

Ermənistan üçün şans
Cənubi Qafqazda ədalətin diktəsi və Azərbaycanın 

yaratdığı reallıqla barışmaq zərurəti

Dünyanın siyasi elitası Münxendə toplaşıb. Müzakirələr hamını 
narahat edən məsələlər ətrafında aparılır. Rusiya–Ukrayna 

müharibəsi, İran və Çin mövzusu və digər qaynar regionlarda 
cərəyan edən hadisələrə dair fi kirlər səsləndirilir, müvafi q tövsiyələr 
verilir, atılacaq addımların konturları cızılır. Münhen konfransında 
Cənubi Qafqaz regionu da diqqət mərkəzində saxlanılan 
bölgələrdəndir. Toplantı çərçivəsində ABŞ-ın Dövlət katibi Entoni 
Blinkenin Azərbaycan və Ermənistan liderləri ilə görüşməsi isə 
regionun transatlantik birlik üçün də əhəmiyyətini təsdiqləyir.

Qeyd edək k�, ABŞ Dövlət kat�b�n�n �şt�rakı �lə üçtərəfl � görüşün keç�r�lməs� 
öncədən elan ed�lməm�şd�. Fevralın 17-də səhər saatlarında məlum oldu k�, 
cənab Bl�nken�n �şt�rakı �lə Azərbaycan və Ermən�stan l�derlər�n�n b�rgə görü-
şü keç�r�ləcək. Doğrudur, pol�toloqlar Münxendə Azərbaycan və Ermən�stan 
rəhbərlər�n�n görüşünün baş tutmasını �st�sna etm�rd�lər. Ancaq bu görüşün 
ABŞ-ın vas�təç�l�y� altında keç�r�ləcəy�nə da�r hər hansı b�r məlumat ver�lməm�şd�. 
İstən�lən halda belə görüşün baş tutması ondan xəbər ver�r k�, Qərb Cənub� 
Qafqaz reg�onunda cərəyan edən proseslərə marağını azaltmayıb, əks�nə, 
bölgən�n nəbz�n� tutmağa can atır. Əlbəttə, böyük dövlətlər�n müxtəl�f reg�onla-
rına marağının olması təb��d�r. Cənub� Qafqaz da yerləşd�y� coğraf� mövqey�nə 
görə dünyanın güc mərkəzlər�n�n d�qqət mərkəz�ndəd�r. 

(ardı -cü səh�fədə) 

Laçın–Xankəndi yolu xoș niyyətə açıqdır

Azərbaycanın Zəfərinə 
heç kəs kölgə sala bilməyəcək 
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Prezident İlham Əliyev İraq Kürdüstan 
Regionunun  bașçısı ilə görüșüb 

Fevralın 18-də Münxendə 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin İraq 
Kürdüstan Regionunun başçısı 
Neçirvan Bərzani ilə görüşü olub.  

Görüşə görə təşəkkürünü b�ld�rən 
Neç�rvan Bərzan� Azərbaycanla İra-
qın Kürdüstan Reg�onu arasında 
əlaqələr�n �nk�şaf etd�r�lməs� üçün 
böyük potens�alın olduğunu ded�. O, 
Prez�dent İlham Əl�yev�n rəhbərl�y� �lə 
Azərbaycanın əldə etd�y� na�l�yyətlər 
münas�bət�lə təbr�klər�n� çatdırdı, 
dövlət�m�z�n başçısının uzaqgörən 
s�yasət� nət�cəs�ndə ölkəm�z�n uğur-
la �nk�şaf etd�y�n� vurğuladı. 

İraqın Kürdüstan Reg�onu �lə 
Azərbaycan arasında ortaq tar�x� və 
mədən� əlaqələr�n olduğunu qeyd 
edən Neç�rvan Bərzan� d�qqətə çat-
dırdı k�, bu reg�onun Türk�yə �lə də 
çox sıx münas�bətlər� var və bu xü-
susda b�rgə əməkdaşlıq lay�hələr�nə 
baxıla b�lər. 

Azərbaycanla Türk�yə arasında 
qardaşlıq əlaqələr�n�n mövcud ol-
duğunu b�ld�rən dövlət�m�z�n başçısı 
bu çərç�vədə üçtərəfl � əməkdaşlıq 
mexan�zmlər�n�n perspekt�vdə 
nəzərdən keç�r�lə b�ləcəy�n� ded�. 

Neç�rvan Bərzan� İraqın Kür-
düstan Reg�onundan tur�stlər�n 
Azərbaycana səfər etd�klər�n� və bu 
səfərlərdən çox məmnun qaldıqları-

nı qeyd etd�. 
Dövlət�m�z�n başçısı, öz 

növbəs�ndə, b�ld�rd� k�, İraqın Kür-
düstan Reg�onu �lə �qt�sad�yyat, 
t�carət sahələr�ndə əlaqələr�n �nk�şaf 
etd�r�lməs� üçün böyük potens�al var. 

Ona görə də b�znes da�rələr� ara-
sında b�rbaşa əlaqələr�n qurulması, 
həmç�n�n b�znes şurası formasın-
da müxtəl�f təs�satların yaradılma-
sı məsələlər�n� nəzərdən keç�rmək 
olar. 

Prez�dent İlham Əl�yev Neç�rvan 
Bərzan�n� Azərbaycana səfərə dəvət 
etd�. 

Dəvət məmnunluqla qəbul olundu.

AZƏ TAC 

Prezident İlham Əliyevin ABŞ-nin 
Dövlət katibi və Ermənistanın baş 

naziri ilə birgə görüşü 
Fevralın 18-də 

Münxendə Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti İlham 
Əliyevin Amerika 
Birləşmiş Ştatlarının 
Dövlət katibi Antoni 
Blinken və Ermənistan 
Respublikasının baş 
naziri Nikol Paşinyan 
ilə birgə görüşü olub.

AZƏ TAC
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Almaniyaya səfəri
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Azərbaycan "Leonardo" şirkəti ilə 

əməkdaşlığa xüsusi önəm verir 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 18-də 
Münxendə İtaliyanın "Leonardo" şirkətinin baş icraçı direktoru Alessandro 
Profumo ilə görüşüb.

AZƏRTAC xəbər ver�r k�, görüşdə 
Prez�dent İlham Əl�yev Azərbaycan 
�lə İtal�ya arasında stratej� tərəfdaşlıq 
münas�bətlər�n�n olduğunu qeyd etd�, 
İtal�yaya dövlət və rəsm� səfərlər�n� 
məmnunluqla xatırladı.

İtal�yanın Avropa İtt�faqı məkanında 
ölkəm�z�n ən yaxın tərəfdaşı olduğu-
nu deyən dövlət�m�z�n başçısı son 
aylar ərz�ndə İtal�yanın üç naz�r�n�n 
Azərbaycana səfər�n�n əlaqələr�m�z�n 
�nk�şafının real göstər�c�s� olduğu-
nu vurğuladı, bu xüsusda ölkəm�z�n 
İtal�yanın aparıcı ş�rkətlər�ndən olan  
"Leonardo" ş�rkət� �lə əməkdaşlığa xü-

sus� önəm verd�y�n� qeyd etd�. 
Azərbaycan Prez�dent� 

müdaf�ə sənayes� sahəs�ndə möv-
cud olan əməkdaşlığın daha da 
gen�şlənd�r�lməs�n�n vac�bl�y�n� vurğu-
ladı. 

Prez�dent İlham Əl�yev İtal�ya �lə 
Azərbaycan arasında enerj� sahəs�ndə 
də əməkdaşlığın uğurla �nk�şaf etd�y�-
n� d�qqətə çatdırdı, "Ansaldo Energ�a" 
ş�rkət�n�n ölkəm�zdə 1280 MVt gücündə 
İst�l�k Elektr�k Stans�yasının �nşasında 
�şt�rakının bunun nümunəs� olduğunu 
qeyd etd�. 

Prez�dent İlham Əl�yev İtal�ya 

ş�rkətlər�n�n Azərbaycanın �şğaldan 
azad ed�lm�ş əraz�lər�ndə bərpa-
quruculuq �şlər�nə töhfə verd�y�n� vur-
ğuladı.

"Leonardo" ş�rkət�n�n baş �cra-
çı d�rektoru Alessandro Profumo 
Azərbaycan �lə İtal�ya arasında stra-
tej� tərəfdaşlıq münas�bətlər�ndən �rəl� 
gələrək, bu əməkdaşlığın �nk�şafına 
töhfə verməyə hazır olduğunu b�ld�rd�. 
O, Azərbaycan �lə müxtəl�f sahələrdə 
artıq əməkdaşlıq münas�bətlər�n�n 
mövcudluğunu və  müdaf�ə sənayes� 
sahəs�ndə əməkdaşlığın daha da 
gen�şlənd�r�lməs�ndə maraqlı olduqla-
rını ded�.

Alessandro Profumo Azərbaycan 
�lə təmasları bundan sonra da davam 
etd�rəcəklər�n� b�ld�rd�.

Avropa İnvestisiya Bankı “Yaşıl enerji” 
konsepsiyasını dəstəkləyir 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 18-də 
Münxendə Avropa İnvestisiya Bankının (EIB) prezidenti Verner Hoyer ilə görüşüb.

AZƏRTAC xəbər ver�r k�, 
dövlət�m�z�n başçısı Avropa İnvest�-
s�ya Bankı �lə Azərbaycan arasında 
əməkdaşlıqdan məmnunluğunu �fadə 
etd�, ölkəm�z�n Avropa İtt�faqı �lə çox sıx 
əlaqələr�n�n olduğunu b�ld�rd�.

Azərbaycan Prez�dent� Cənub Qaz 
Dəhl�z� lay�həs�n�n �crası proses�ndə 
Avropa İnvest�s�ya Bankının mal�yyə 
tərəfdaşı k�m� yaxından �şt�rakına görə 
təşəkkürünü �fadə etd�. 

Azərbaycanın �nk�şaf gündəl�y�ndə 
duran rəqəmsal transformas�ya, 
bərpaolunan enerj� resurslarının �nk�-
şafı və �xracı, nəql�yyat bağlantılarının 
gen�şlənd�r�lməs� konseps�yası haqqın-
da məlumat verən dövlət�m�z�n başçı-
sı Avropa İnvest�s�ya Bankının hər üç 
sahə üzrə ölkəm�z�n yaxın tərəfdaşı ola 
b�ləcəy�n� ded�. 

Prez�dent İlham Əl�yev Avropa Ko-
m�ss�yasının Prez�dent� Ursula Fon der 
Lyayen�n Azərbaycana səfər�n�, Avropa 
İtt�faqı Şurasının Prez�dent� Şarl M�şellə 
görüşlər�n� məmnunluqla xatırladı. 

Dövlət�m�z�n başçısı hazırda 
Azərbaycanın Avropa İtt�faqının enerj� 
təm�natında oynadığı rolu, Ursula Fon 

der Lyayen�n Azərbaycana səfər� za-
manı Stratej� Tərəfdaşlığa da�r Anlaş-
ma Memorandumunun �mzalandığını 
qeyd etd�. 

Azərbaycanın Avropanın enerj� ba-
zarına qaz �xracını artırdığını d�qqətə 
çatdıran Prez�dent İlham Əl�yev, 
həmç�n�n ölkəm�z�n Xəzər dən�z�n�n 
Azərbaycan sektorunda və quruda bö-
yük bərpaolunan enerj� potens�alına 
mal�k olduğunu vurğuladı. Dövlət�m�z�n 
başçısı bu xüsusda Azərbaycan, Gür-
cüstan, Rumın�ya və Macarıstan ara-
sında �mzalanmış Anlaşma Memoran-
dumunun əhəm�yyət�n� d�qqətə çatdırdı, 
hazırda beynəlxalq tərəfdaş ş�rkətlərlə 
25 q�qavatadək bərpaolunan enerj� �s-
tehsalı �lə bağlı müxtəl�f sənədlər�n �m-
zalandığını, bu �st�qamətdə �şlər�n apa-
rıldığını vurğuladı. 

Prez�dent İlham Əl�yev 
Azərbaycanın Orta Dəhl�z üzər�ndə 
yerləşən ölkə olaraq nəql�yyat-log�st�ka 
potens�alının daha da artırılması və 
azad t�carət zonasının yaradılması 
planları haqqında məlumat verərək, 
bu sahədə də əməkdaşlıq �mkanlarının 
böyük olduğunu d�qqətə çatdırdı, eyn� 

zamanda, ölkəm�zdə cəlbed�c� �nvest�-
s�ya müh�t�n�n yaradıldığını b�ld�rd�. 

Avropa İnvest�s�ya Bankının pre-
z�dent� Verner Hoyer Prez�dent İlham 
Əl�yev tərəf�ndən qeyd olunan stratej� 
xətt�n rəhbərl�k etd�y� mal�yyə quru-
munun mal�yyələşd�rmə strateg�yası, 
həmç�n�n Avropa İtt�faqının da qəbul 
etd�y� “EU Global Gateway” strateg�ya-
sında nəzərdə tutulmuş hədəflər �lə tam 
uyğunluq təşk�l etd�y�n� b�ld�rd� və bu 
sahələrdə Azərbaycanla əməkdaşlıqda 
maraqlı olduğunu vurğuladı. O, Avro-
pa İnvest�s�ya Bankının xüsus�lə “Ya-
şıl enerj�” konseps�yasını yaxından 
dəstəkləd�y�n� d�qqətə çatdırdı. 

Verner Hoyer Prez�dent İlham 
Əl�yev�n ölkən�n mal�yyə resursla-
rından müdr�kl�klə �st�fadə edərək 
Azərbaycanın uzunmüddətl� �nk�şa-
fına x�dmət göstərən lay�hələr�n �cra 
olunduğunu vurğuladı. O, həmç�n�n 
Azərbaycanın Avropa İtt�faqının ener-
j� təhlükəs�zl�y�n�n təm�n olunmasında 
oynadığı rola görə təşəkkürünü �fadə 
etd�. 

Görüşdə nümayəndə heyətlər� 
səv�yyəs�ndə təmasların davam 
etd�r�lməs� və qarşılıqlı maraq doğuran 
b�rgə lay�hələr�n müəyyənləşd�r�lməs� 
�lə bağlı razılıq əldə olundu.

Prezident İlham Əliyev  
ATƏT-in Baş katibi ilə görüşüb 

Fevralın 18-də Münxendə Azərbaycan Respubl�kası-
nın Prez�dent� İlham Əl�yev�n ATƏT-�n Baş kat�b� xanım  

Helqa Mar�a Şm�d �lə görüşü olub.
AZƏ TAC

Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Cənubi Qafqazda 
təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı plenar iclas keçirilib

Prezident İlham Əliyev iclasda iştirak edib 
Fevralın 18-də Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində "Dağları 

aşmaq? Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin qurulması" mövzusunda plenar iclas 
keçirilib.

Azərbaycan Respubl�kasının  
Prez�dent� İlham Əl�yev və b�r�nc� xa-
nım Mehr�ban Əl�yeva tədb�rdə �şt�rak 
ed�blər.

Münxen Təhlükəs�zl�k Konfransının 
sədr� Kr�stof Heusgen�n moderatorluq 
etd�y� plenar �clasda Gürcüstanın Baş 
naz�r� İrakl� Qar�başv�l�, Ermən�stan 
Respubl�kasının baş naz�r� N�kol Pa-
ş�nyan, ATƏT-�n Baş kat�b�, Münxen 
Təhlükəs�zl�k Konfransı Şurasının sədr 
müav�n� xanım Helqa Mar�a Şm�d də 
�şt�rak ed�blər. 

Moderator Kr�stof Heusgen: Ha-
mınızı salamlayıram. Burada olma-
ğınızdan məmnunuq. B�z�mlə burada 

Azərbaycan Prez�dent�, Ermən�stanın 
və Gürcüstanın baş naz�rlər�d�r. 
Əsl�ndə, mən bunu b�lm�rd�m, lak�n 
Azərbaycan Prez�dent� elə �nd�cə mənə 
ded� k�, bu, tar�x� görüşdür. Tar�xdə �lk 
dəfəd�r k�, üç ölkən�n rəhbərlər� görü-
şür və b�z bunu tar�x k�tabları �lə yoxla-
malıyıq. B�l�rəm k�, xar�c� �şlər naz�rlər� 
görüşüblər. ATƏT-�n Baş kat�b� Helqa 
Şm�d bunu b�l�r. Əgər o b�l�rsə, deməl�, 
beləd�r k�, var. B�r sözlə, burada b�z�mlə 
olduğunuza görə çox sağ olun. Hamı-
mıza məlumdur k�, bu konfrans Ru-
s�yanın Ukraynaya müdax�ləs�ndən 
b�r �l sonra baş tutur və ötən �l olduğu 
k�m�, həm�n mövzu bu konfransda da 

əsas olaraq qalacaq. S�z�n ölkələr�n�z 
b�rbaşa �şt�rak etm�r, lak�n Rus�yanın 
qonşularıdır. Mən�m b�r�nc� sualım: Ru-
s�yanın Ukraynaya qarşı müdax�ləs�, 
mühar�bəs� s�z�n ölkən�zə necə təs�r 
göstərd�. Əgər olarsa, S�zdən soruşum 
Prez�dent Əl�yev.

Azərbaycan Prez�dent� İlham 
Əl�yev: Demək �stərd�m k�, b�zə b�r-
başa təs�r� olmayıb, lak�n b�rmənalı 
olaraq ümum� geos�yas� vəz�yyət 
tamam�lə dəy�ş�b və ola b�ls�n, Rus�-
ya–Ukrayna mühar�bəs�ndən əvvəlk� 
vaxtlara qayıtmasın. Beləl�klə, b�z bəz� 
ənənəv� tərəfdaşlarla t�car� əməkdaşlıq 
sahəs�ndə müəyyən çət�nl�klər� görə 
b�lər�k. Eyn� zamanda, xüsusən də 
daşımalar lay�hələr�nə gəld�kdə, bəz� 
üstünlüklər də var.

(ardı 3-cü səh�fədə)

Prezident İlham Əliyev Münxendə 
televiziya kanallarına müsahibə verib 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 18-də 
Münxendə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət katibi Antoni Blinken və 
Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan ilə birgə görüşdən sonra 
televiziya kanallarına müsahibə verib. 

AZƏRTAC müsah�bən� təqd�m ed�r.
Prez�dent İlham Əl�yev: 

Salaməleyküm. 
Jurnal�stlər: Salam, cənab Prez�-

dent.
Jurnal�st: Yəq�n k�, görüş keç�r�ld�, 

necə keçd�?
Prez�dent İlham Əl�yev: Yaxşı 

keçd�, məncə, konstrukt�v keçd�. B�r 
çox məsələlər müzak�rə olundu, o 
cümlədən, Ermən�stanla Azərbaycan 
arasında sülh saz�ş�n�n �mzalanma-
sı, saz�ş�n �mzalanması üçün lazım 
olan şərtlər�n mövcudluğu. Əlbəttə k�, 
mən öz mövqey�m� b�r daha b�ld�rd�m. 
Əsas məsələ ondan �barətd�r k�, bu 
sülh müqav�ləs� beynəlxalq norma və 
pr�ns�plər əsasında tərt�b ed�lməl�d�r. 
Qarabağ haqqında hər hansısa 
müddəanın olması qəbuled�lməzd�r. 
Bu haqda da Azərbaycanın mövqe-
y� b�ld�r�ld�. B�z üç gün bundan qabaq 
Ermən�standan b�z�m təkl�flər�m�zə 
yen� cavab təkl�flər� aldıq. İnd� onları 
�ncələy�r�k. İlk baxışda Ermən�stanın 
mövqey�ndə tərəqq� var, ancaq k�fayət 
qədər dey�l. Yən�, əsas bu məsələ 
müzak�rə olundu. Laçın–Xankənd� yo-
lundakı vəz�yyət də, əlbəttə k�, müzak�rə 
ed�ld�. Mən b�r daha Azərbaycanın möv-
qey�n� b�ld�rd�m k�, hər hansı b�r bloka-
dadan söhbət gedə b�lməz. Dekabrın 
12-dən bu günə qədər 2500-dən çox 
yük maşını və Qırmızı Xaç Kom�təs�n�n 
maşınları keçm�şd�r və əgər bloka-
da var �d�sə, bu maşınlar necə keçə 
b�lərd�? Yən�, bu, Azərbaycana qarşı 
əsassız b�r �tt�hamdır, b�z bunu rədd ed�-

r�k və deyə b�lərəm k�, keç�rd�y�m bütün 
görüşlərdə bu mövqe anlayışla qarşıla-
nır. O cümlədən, Avropa İtt�faqı b�z�m 
mövqey�m�z� anlayır. B�z haqlı olaraq 
tələb ed�r�k k�, yataqlarımızın qanun-
suz �st�smarı dayandırılsın və buna na�l 
olunmayana qədər əm�nəm k�, b�z�m 
�ct�ma� fəallarımız öz şərəfl� m�ss�yasın-
dan əl çəkməyəcəklər. Bu gün də bunu 
çatdırmağa çalışdım. Eyn� zamanda 
b�ld�rd�m k�, yaxşı olar, Ermən�stan və 
Azərbaycan �k�tərəfl� qaydada nəzarət-
buraxılış məntəqələr�n� Ermən�stan-
Azərbaycan sərhəd�ndə yaratsınlar. 
B�z bu təkl�f� verm�şd�k, bu gün rəsmən 
verm�ş�k. Daha əvvəl bu təkl�f qeyr�-
rəsm� kanallar vas�təs�lə çatdırılmışdır. 
Ermən�stan tərəf�ndən hər hansı möv-
qe səslənd�r�lməd�. Yəq�n k�, onlara 
b�r qədər vaxt lazımdır bunu müzak�rə 
etmək üçün. 

Amma �lk�n təəssüratımız beləd�r k�, 
həm Avropada, həm Amer�kada b�z�m 
bu təkl�f�m�z mənt�ql� hesab olunur. Bu, 
hər �k� ölkə arasındakı əlaqələr�n nor-
mallaşmasında da, əlbəttə k�, önəml� 
am�ld�r. Çünk� b�z sərhədlər�n del�m�ta-
s�yası haqqında danışırıqsa, nəzarət-
buraxılış məntəqələr� olmadan bu, 
mümkün dey�l. B�z kommun�kas�yaların 
açılması haqqında danışırıqsa, əlbəttə 
k�, həm Zəngəzur dəhl�z�n�n hər �k� ba-
şında, eyn� zamanda, Laçın rayonu 
�lə Ermən�stan arasındakı sərhəddə 
nəzarət-buraxılış məntəqələr� yara-
dılmalıdır. Bu gün Dövlət kat�b� Bl�n-
ken�n �şt�rakı �lə keç�r�lən görüşdə 
mən bunu rəsmən təkl�f k�m� �rəl� sür-

düm. Ermən�stan tərəf�ndən cavab 
gözləyəcəy�k.

Jurnal�st: Cənab Prez�dent, Bakı 
vaxtı �lə 19:30-da panel müzak�rəs�n�n 
keç�r�ləcəy� gözlən�l�r. Gürcüstanın Baş 
naz�r� İrakl� Qar�başv�l� də məhz bu pa-
nel müzak�rəs�ndə �şt�rak edəcək. Tb�l�-
s� formatı gündəmə gələ b�lərm�? 

Prez�dent İlham Əl�yev: Ola b�lər. 
Çünk� bu, təb�� olar. B�z də bunu al-
qışlayırıq. Mən�m Gürcüstana etd�y�m 
səfər zamanı bu məsələ müzak�rə 
olundu. Ermən�stan tərəf� buna b�r 
qədər tərəddüdlə yanaşır. Ancaq he-
sab ed�rəm k�, bu, ədalətl� olardı. İlk�n 
var�antda Ermən�stan baş naz�r�n�n �ş-
t�rakı nəzərdə tutulmurdu. Çünk� mənə 
ver�lən �lk�n təkl�fdə onun adı yox �d�. 
Yəq�n dünən axşam belə qərara gəld� 
k�, o da �şt�rak ets�n. Hesab ed�rəm k�, 
bu, yaxşı haldır. Çünk�, nəhayət Cənub� 
Qafqazda üç ölkə arasında hər hansı 
b�r əməkdaşlıq başlana b�lər. 

Jurnal�st: İranla Azərbaycan ara-
sında münas�bətlər�n normallaşmasını 
necə görürsünüz? B�r�nc� addımı k�m 
atmalıdır?

Prez�dent İlham Əl�yev: B�z�m 
səf�rl�y�m�zə qarşı terror aktından 
xəbər�n�z var. Bu, Azərbaycan d�plo-
mat�k nümayəndəl�y�nə qarşı təşk�l 
olunmuş terror aktı �d�. Terrorçu 30-40 
dəq�qə ərz�ndə tərk-s�lah ed�lməm�şd�r 
və pol�s maşınları, təhlükəs�zl�k 
x�dmət�n�n �şç�lər� gəl�b-ged�rd�lər, 
amma onlar ona �k� dəfə səf�rl�y�n b�na-
sına dax�l olmağa, səf�rl�y�n mühaf�zə 
�şç�lər�ndən b�r�n� qətlə yet�rməyə, �k�-
s�n� �sə yaralamağa �mkan verd�lər. 
Terrorçunu əl�yalın tərk-s�lah etm�ş 
mühaf�zə �şç�lər�ndən b�r�n�n cəsarət� 
ola b�ls�n k�, onlarla azərbaycanlının 
həyatını x�las etd�. Çünk� d�plomatla-
rımzın a�lələr�, o cümlədən, uşaqları o 
b�nada yaşayırdılar. Buna görə b�z bu 
məsələ �lə bağlı dərhal və şə af �s-
t�ntaqın aparılmasını tələb ed�r�k. Bu 
terror had�səs�ndən sonra terrorçunun 
İran med�asına müsah�bə verməs� faktı 
onun İran �stebl�şment�n�n bəz� qolları 
tərəf�ndən göndər�lənlərdən b�r� oldu-
ğunu göstər�r. D�gər qər�bə məsələ o �d� 
k�, �k� gündən sonra o, əql� çatışmazlığı 
olan �nsan k�m� elan ed�ld�. Bu eksper-
t�zanı onlar dərhal necə keç�rə b�ld�lər?  
Bu, onu ədalət mühak�məs�ndən ya-
yındırmaq üçün atılmış b�r addım �d�. 
Buna görə İran hökumət� şə af �st�ntaq 
aparmalıdır, b�zə bu barədə məlumat 
ver�lməl�d�r, terrorçu cəzalandırılmalıdır. 
Lak�n ən vac�b� odur k�, terrorçunu 
göndərənlər, Azərbaycana qarşı bu 
qəddar aktı törətm�ş İran �stebl�şment�-
n�n nümayəndələr� ədalət mühak�məs� 
qarşısına çıxarılmalıdır. Yalnız bundan 
sonra b�z münas�bətlər�n hər hansı nor-
mallaşması haqqında danışa b�lər�k.
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(əvvəl� 2-c� səh�fədə)
Azərbaycan uzun �llər ərz�ndə müas�r daşı-

malar və log�st�ka �nfrastrukturunun yaradılma-
sına yatırımlar ed�b. İnd� �sə Mərkəz� As�yadan 
daşınan yüklər�n Azərbaycan vas�təs�lə Avropaya 
yönəld�lməs� əlavə �mkanlar açır. Lak�n b�ld�y�n�z 
k�m�, b�z�m öz mühar�bəm�z olub. 44 gün çəkm�ş 
mühar�bə �k� �ldən b�r az çox əvvəl baş verm�ş-
d�r. B�z mühar�bən�n nə olduğunu b�l�r�k. Onun 
xalqlar üçün nə dərəcədə dağıntılar və əz�yyətlər 
gət�rd�y�n� b�l�r�k. Buna görə, b�z təb�� k�, �stəy�r�k Av-
ras�yada sülh bərqərar olunsun. Hesab ed�rəm k�, 
Azərbaycan və Ermən�stan uzun müddət çəkm�ş 
toqquşmadan uzaqlaşmanı nümay�ş etd�rməl�, qar-
şılıqlı ədavət və düşmənç�l�yə son qoymalıdırlar. 
Hazırda b�z Ermən�stan �lə Azərbaycan arasında 
sülh saz�ş� üzər�ndə çalışırıq. Üm�d ed�r�k k�, b�z bu 
�ş� gec yox, tezl�klə tamamlayacağıq. Düşünürəm 
k�, bu, c�dd� tar�x� f�k�r ayrılığına mal�k olan ölkələr�n 
b�r araya gəlməs� və düşmənç�l�k səh�fəs�n�n bağ-
lanmasında yaxşı nümunə ola b�lər. Mən�m cava-
bım beləd�r.

Kr�stof Heusgen: Çox sağ olun. Buna ca-
vab vermək üçün Ermən�stanın baş naz�r�nə söz 
verməzdən əvvəl, mən Gürcüstana mürac�ət etmək 
�stərd�m. Gürcüstanın da Abxaz�ya və Cənub� Ose-
t�ya k�m� zəbt olunmuş əraz�lər� var. S�z�n ölkən�zə 
hazırda Rus�ya tərəf�ndən təs�r necəd�r? Cenevrə 
danışıqları nə yerdəd�r? Bu �st�qamətdə b�r şey baş 
ver�rm�? Bu had�sələr s�zə necə təs�r göstərd�?

Gürcüstanın Baş naz�r� İrakl� Qar�başv�l�: 
Çox sağ olun. Əvvəlcə, bu panel müzak�rəs�n� təşk�l 
etd�y�n�zə görə təşəkkür ed�rəm. Hesab ed�rəm, bu, 
çox yaxşı təşəbbüsdür və s�z�n də qeyd etd�y�n�z 
k�m� tar�x� görüşdür. Həq�qətən, bütün Cənub� Qaf-
qaz b�r araya toplaşıb. Hesab ed�rəm k�, bu, artıq 
böyük və uğurlu görüş hesab oluna b�lər və bu 
müzak�rən� təşk�l etd�y�n�zə görə təşəkkür ed�rəm. 

Ukraynadakı mühar�bəyə gəld�kdə, əlbəttə k�, 
bu, hamımız üçün böyük sınaqdır. Düşünürəm 
k�, İk�nc� Dünya mühar�bəs�ndən sonra Avro-
pa və ümum�yyətlə, dünya bu cür böyük sınaq-
la üzbəüz qalmamışdır. B�ld�y�n�z k�m�, 2008-c� 
�ldə b�z�m Rus�ya �lə mühar�bəm�z olub. Həm�n 
vaxtdan et�barən Rus�ya tar�x� əraz�lər�m�z� – Ab-
xaz�ya və Cənub� Oset�yanı �şğal altında saxla-
yır. Rus�ya əraz�lər�m�zdə �k� hərb� baza yaradıb. 
Həm�n vaxtdan et�barən b�z çoxsaylı problemlərlə, 
çət�nl�klərlə üzləşm�ş�k. Lak�n 2012-c� �ldə b�z 
hak�m�yyətə gəld�kdən sonra gərg�nl�y�n aradan 
qaldırılması üçün böyük səylər göstərm�ş�k. Bu-
nunla yanaşı, əlbəttə k�, b�z Avropaya �nteqras�ya 
yolunda çox fəal olmuşuq. Gürcüstan Assos�as�ya 
Saz�ş�nə �mza atıb. Bu, Avropa İtt�faqı �lə əhatəl� 
azad t�carət razılaşmasıdır. B�z v�zasız rej�mdən 
�st�fadə ed�r�k. tən �l �sə Avropa İtt�faqı Şurası 
b�zə Avropa perspekt�v�n�n ver�lməs� �lə əlaqədar 
tar�x� qərar qəbul etm�şd�r. Beləl�klə, Ukraynadakı 
mühar�bən�n Gürcüstana necə təs�r göstərməs� �lə 
əlaqədar s�z�n sualınıza cavab olaraq deməl�yəm 
k�, hazırda hamımız görürük k�, Rus�ya d�qqət�n� 
Ukraynaya yönəld�b. Dağıdıcı mühar�bə ged�r və 
deməl�yəm k�, b�z bu mühar�bən� dayandırmaq 
üçün əl�m�zdən gələn� etməl�y�k. Sülhün alternat�v� 
yoxdur. Deməl�yəm k�, Gürcüstan öz suverenl�y�n�n 
və əraz� bütövlüyünün bərpasına gəld�kdə, sülh 
yolu məsələlər�n�n çözülməs� s�yasət�n� həyata ke-
ç�r�b. B�z çox aydın şək�ldə bəyan etm�ş�k k�, Gür-
cüstan öz əraz� bütövlüyünün bərpası üçün d�nc 
plana mal�kd�r. Vas�təç�l�k proses�ndə fəal �şt�rak 
edən ATƏT-ə, Avropa İtt�faqına, ABŞ-yə və d�gər 
�şt�rakçılara təşəkkürümü b�ld�rmək �stəy�rəm. 

S�z Cenevrədək� beynəlxalq müzak�rələr� qeyd 
etd�n�z. Bu, hazırda b�z�m ruslarla mal�k olduğu-
muz yeganə platformadır. Bu səbəbdən, mən b�r 
daha təkrar etməl�yəm k�, bu mühar�bə dayandırıl-
malıdır. B�z mühar�bən� və onun ölkəm�zə təs�r�n� 
2008-c� �ldə görmüşük. Çox �nsan tələf oldu və b�z 
əraz�lər�m�z üzər�ndə nəzarət� tam �t�rd�k. Qeyd et-
d�m k�, Rus�yanın b�z�m əraz�lərdə hərb� bazaları 
var. Bu davam ed�r, dayanmır. Həmç�n�n b�ld�rmək 
�stəy�rəm k�, 2008-c� �ldək� mühar�bədən sonra 
Rus�yaya hər hansı sanks�yanın tətb�q ed�ld�y�n� 
görməd�k. Əks�nə, gördük k�, �şlər həm�şə olduğu 
k�m� davam etd�. Beləl�klə, demək olar k�, çox p�s 
s�qnal ver�ld�.

Yekunda düşünürəm k�, hazırda beynəlxalq 
�ct�ma�yyət �rəl�yə doğru necə getməy�m�zlə bağ-
lı qərar qəbul etməl�d�r. Çünk� əgər bu mühar�bə 
davam edərsə, daha çox dağıntılar olacaq, daha 
çox mülk� şəxslər məhv olacaq. Buna görə mən b�r 
daha təkrar etmək �stəy�rəm k�, b�z�m məramımız, 
məqsəd�m�z bu mühar�bən� dayandırmaq olmalıdır.

Kr�stof Heusgen: Bəl�, hesab ed�rəm k�, S�z 
tamam�lə haqlısınız, �nsan tələfatlarına son qo-
yulmalıdır. Lak�n �cazə ver�n, qısaca olaraq, S�-
z�n ölkən�zə qayıdaq. S�z 2008-c� �l� xatırladınız. 
Həm�n vaxt mən Kansler�n müşav�r� �şləy�rd�m və 
çox çət�n vəz�yyət yaranmışdı. Təfərrüatlara var-
maq �stəməzd�m, 2008-c� �lə qayıdaraq S�zdən 
soruşmaq �stərd�m.  Həm�n vaxt b�z Prez�dent 
Saakaşv�l� �lə �şləy�rd�k. B�z çox çət�n vəz�yyətdə 
olan Prez�dent Saakaşv�l�n�n narahatlıq doğu-
ran fotolarını görmüşük. İnsanlar, o cümlədən, 
jurnal�stlər onun həyatından narahatdırlar. O, 
çət�n vəz�yyətdəd�r. Məndə belə təəssürat var k�, 

bölgədə ağır vəz�yyət yarandıqda ölkən�z m�ll� 
b�rl�yə mürac�ət etd�. Kənardan baxan �nsan üçün 
ölkən�zdə hazırda həm�n b�rl�y�n olması şübhəl� 
görünür. Dey�m k�, Prez�dent Saakaşv�l� buraya - 
Münxen Təhlükəs�zl�k Konfransına gəl�rd�, burada 
tez-tez qonaq olurdu. Narahatlıq doğuran həm�n 
fotoları görəndə onun buraxılması mümkündürmü? 
O, Gürcüstandan kənarda, yən�, başqa ölkədək� 
xəstəxanada müal�cə ala b�lərm�?

Baş naz�r İrakl� Qar�başv�l�: B�r�nc�s�, sua-
la görə çox sağ olun. Hazırda özəl xəstəxanada 
olan Prez�dent Saakaşv�l�n�n səhhət� haqqında 
danışmaq və ya fərz�yyə �rəl� sürmək �stəm�rəm. 
İstəy�rəm k�, �nsanlar b�ls�nlər. O, �k� �l əvvəl, daha 
dəq�q desək, �l yarımdan çox müddət əvvəl, yən�, 
oktyabrın 1-də Gürcüstana qayıtdı. Onun qayıdı-
şının məqsəd� Gürcüstanda növbət� �nq�lab etmək, 
kütləv� qırğın törətmək və qan tökmək �d�. O, uğur 
qazana b�lməd� və həbsxanaya düşdü. O, özəl 
xəstəxanaya yerləşd�r�lməs� �lə bağlı mürac�ət 
etd�. Mən aud�tor�yanı bunun təfərrüatları �lə yor-
maq �stəməzd�m. Lak�n b�r halda k�, s�z �ct�ma�yyət 
qarşısında soruşdunuz, mən cavab verməl�yəm. 
Beləl�klə, o, artıq səkk�z aydan çoxdur k�, özəl 
xəstəxanadadır. Gürcüstan hökumət� ona d�gər 
məhbusların almadığı maks�mal dəstək və rahatlıq 
ver�b, eləcə də şəra�t yaradıb. S�z burada fotoları 
qeyd etd�n�z. Demək �stəy�rəm k�, cənab Saakaşv�l� 
bacarıqlı aktyordur. Gürcüstan hökumət� maks�mal 
dəstək vermək üçün hər şey� ed�b. Təkrar ed�rəm, 
b�z, hətta onun a�ləs�nə təkl�f etd�k k�, ona t�bb� 
yardım göstərmək üçün �stən�lən ölkən�n �stən�lən 
hək�m�n� Gürcüstana çağıra b�lər. Cavabım beləd�r. 
Mən, həmç�n�n b�ld�rmək �stəy�rəm, s�z yəq�n k�, 
cənab Saakaşv�l� və onun a�ləs� üçün �şləyən lob-
b� ş�rkət�n�n yaydığı çox sayda yalan məlumatları, 
dez�nformas�yanı oxumusunuz. Məsələn, s�zə b�r 
faktı b�ld�rmək �stəy�rəm. tən ay məlum olmuş-
dur k�, bütün dünyada hərtərəfl� med�a kampa-
n�yası üçün onun a�ləs� rəsmən b�r m�lyon dollar 
ödəy�b. Beləl�klə, “Facebook”da və ya d�gər so-
s�al şəbəkələrdə eş�td�y�n�z, yaxud gördüyünüz 
v�deolar, əsl�ndə, reallığı əks etd�rm�r. B�r sözlə, 
heç kəs qanundan üstün ola b�lməz. B�z Gürcüs-
tanda güclü demokrat�ya qururuq. B�z demokrat�k 
təs�satları qururuq və güclənd�r�r�k. Bu demokrat�-
yada, həmç�n�n beləd�r k�, heç kəs qanundan üstün 
olmalı dey�l. Məlumdur k�, Saakaşv�l� keçm�ş ban-
k�r Q�rqvl�an�n�n qətl�, parlament�n keçm�ş üzvünün 
ölümə qədər döyülməs� k�m� ağır c�nayətlər törəd�b.

B�r çox d�gər �şlər də var. Məsələn, özəl telev�-
z�ya kanalı olan “İmed�”n�n ələ keç�r�lməs�. Əlavə 
olaraq, o, başqa b�r c�nayət törətm�şd�r, qanunsuz 
olaraq dövlət sərhəd�n� keçm�şd�r. Yer� gəlm�şkən, 
bu məlumatı da dey�m k�, o, Ukraynadan, Odes-
sadan �nq�lab həyata keç�rmək məqsəd�lə Gür-
cüstana qayıtmaq üçün bərə �lə səyahət ed�b, 
konteyner yük maşınında, dondurucuda �k� gün 
keç�rm�şd�r. Had�sə belə olub. Bu paneldə bu şəxs 
haqqında danışıb s�z� bütün təfərrüatlarla yormaq 
�stəməzd�m. Amma cənab Heusgen, s�z bu sualı 
məndən soruşduğunuza görə onu cavablandırmaq 
�stəd�m.  

Kr�stof Heusgen: Mən bu məsələn� 
dər�nləşd�rmək �stəm�rəm, sadəcə, human�tar 
məqsədlər üçün mürac�ət etmək �stəy�rd�m. Baş 
naz�r Paş�nyan, Prez�dent Əl�yevə ünvanlan-
mış suala qayıtmaq �stəy�rəm. Rus�ya–Ukrayna 
mühar�bəs�n�n s�z�n ölkən�zə təs�r� necəd�r?  

Ermən�stanın baş naz�r� N�kol Paş�nyan: 
Təşəkkür ed�rəm. Mən də, həmç�n�n belə b�r for-
matda görüşün təşk�l�nə görə s�zə m�nnətdarlığımı 
�fadə etmək �stəy�rəm. Mən razıyam, ola b�ls�n k�, 
bu, həq�qətən də  tar�x� görüşdür. Lak�n �nd� yazılan 
tar�x�n məzmununu müəyyən etmək olduqca va-
c�bd�r. Çünk� b�zdə fərql� nət�cələr ola b�lər. Hesab 
ed�rəm k�, b�z nət�cələrə hədəflənməl�y�k və b�z�m 
yanaşmamız məhz beləd�r. 

S�z�n sualınıza gəd�kdə, b�l�rs�n�z qlobal qey-
r�-sab�tl�k b�z�m reg�onda vəz�yyət� daha da yax-
şı edə b�lməz. Çünk� b�l�rs�n�z, anlaşılandır k�, 
uzun müddət ərz�ndə beynəlxalq �ct�ma�yyət�n 
bütün d�qqət� Ukraynada baş verən münaq�şəyə 
cəmlən�b. Bu münaq�şə b�z�m reg�on üçün yen� 
r�sklər yaradır. Beynəlxalq b�rl�y�n d�qqət�n�n b�z�m 
reg�on üzər�ndə də saxlanılması çox vac�bd�r, çün-
k� f�kr�mcə, burada �darə olunmalı çoxlu r�sklər var. 
Bütün bu vəz�yyətlə bağlı b�z�m yanaşmamız nədən 
�barətd�r? B�z demokrat�k �slahatlar gündəl�y�m�zə 
sad�q qalmışıq. Çünk� b�z demokrat�k �slahatların, 
demokrat�k təs�satların �nk�şafının, qanunun al�l�-
y�n�n, �nsan haqlarının, müstəq�l məhkəmə s�ste-
m�n�n və sa�r məsələlər�n reg�onumuzda ümum� 
vəz�yyət� daha da yaxşılaşdıracağına �nanırıq. 
Hesab ed�rəm k�, b�z öz üzər�m�zə düşən vəz�fən� 
yer�nə yet�rsək, bu, bütün reg�on üçün faydalı olar.  

Kr�stof Heusgen: Çox sağ olun. İnd� �sə  
ATƏT-�n Baş kat�b� Helqa Şm�də sualımı ün-
vanlamaq �stəy�rəm. S�z�n doğma şəhər�n�zdə, 
Münxendə olmaq olduqca heyrətam�zd�r. ATƏT 
hər üç təşk�latın üzv olduğu b�r qurumdur. Yer� 
gəlm�şkən, Rus�ya hələ də bu təşk�latın üzvüdür. 
ATƏT hazırkı mərhələdə ölkələrə öz aralarında 
əməkdaşlıq aparmaq, vəz�yyət� sab�tləşd�rmək,  
təşk�latın yaşadığı çət�n vaxtlarda sərəncamında 
olan alətlərdən �st�fadə etmək və gərg�nl�y� azalt-
maq və əməkdaşlığı təşv�q etmək üçün nə k�m� 

köməkl�k göstərə b�lər?  
ATƏT-�n Baş kat�b�, Münxen Təhlükəs�zl�k 

Konfransı Şurasının sədr müav�n� xanım Helqa 
Mar�a Şm�d: Təşəkkür ed�rəm. Mən də bu gün bu 
görüşə qatılmaqdan məmnunluq h�ss� keç�r�rəm. 
Kr�stof, s�z�n sualınıza qayıtmazdan öncə �cazə ve-
r�n dey�m k�, b�z həm də Türk�yə və Sur�yada baş 
verm�ş dəhşətl� zəlzələn�n fəsadlarını müşah�də ed�-
r�k. Çıxışımın əvvəl�ndə hər üç tərəfə təşəkkürümü 
b�ld�rmək �stəy�rəm. Çünk� hər üçünüz həyatları x�-
las edən, çox çev�k dəstək göstərm�s�n�z. Xüsus�lə 
baş naz�r Paş�nyana təşəkkürümü �fadə etmək 
�stəy�rəm. B�l�rəm k�, b�r neçə gün bundan əvvəl s�-
z�n xar�c� �şlər naz�r�n�z Türk�yədə olmuş və türk�yəl� 
həmkarı �lə görüşmüşdür. Bu fac�ən�n fonunda b�z 
b�r-b�r�m�zlə �şləmək üçün yollar tapa b�lər�k. Hesab 
ed�rəm k�, bu, olduqca vac�bd�r. Lak�n  Ukraynaya 
qarşı mühar�bə məsələs�nə gəld�kdə, cənab Prez�-
dent, S�z�n ded�y�n�z k�m�, b�rbaşa heç b�r təs�r ol-
maya b�lər, lak�n b�z əm�nl�klə deyə b�lər�k k�, daha 
gen�ş reg�onda qeyr�-təhlükəs�zl�k çox c�dd� h�ss 
olunur. Hesab ed�rəm k�, �rəl� getmək üçün yeganə 
yol proseslər� saxlamaqdır, S�z�nlə razıyam. Lak�n 
d�aloqlar, reg�onal əməkdaşlıq da aparılmalıdır. 
Mən s�z�n qaldırdığınız suala gəl�rəm, ATƏT-�n re-
g�onal əməkdaşlığı, t�carət əlaqələr�n� və bağlılığı 
təşv�q etmək üçün mandatı var. Hesab ed�rəm k�, 
bu, çox vac�bd�r. Dayanıqlı sülhü, barışığı yarat-
maq çox çət�nd�r. Sərhədlər, �tk�n düşmüş şəxslər, 
həbs olunmuş �nsanlar, həmç�n�n m�nalarla bağlı 
həll ed�lməl� olan açıq məsələlər var. Buna görə 
əl�m�zdə olan bütün vas�tələrdən �st�fadə etmək 
çox vac�bd�r. Həm də et�madın qurulması tədb�rlər�, 
reg�onda m�naların təm�zlənməs� �lə bağlı human�-
tar səylər nəzərdə tutula b�lər. B�z artıq gənclərlə 
sıx �şləy�r�k. Gənclər gələcəy�n l�derlər�n� b�r ara-
ya gət�rmək üçün gələcəy�n maraqlı tərəflər�d�r. 
Hər üç ölkəyə gəld�kdə, bütün bu proseslərə 
qadınların cəlb ed�lməl� olduğunu desəm, s�z� 
təəccüblənd�rmərəm. Reg�onal əməkdaşlıq va-
c�bd�r. Həmç�n�n mən Brüssel�n təşəbbüsü �lə 
keç�r�lən d�aloqu dəstəkləy�rəm. Hesab ed�rəm k�, 
bu təşəbbüs çox konkret nət�cələrə və artıq razılaş-
dırılmış yol xər�tələr�n�n �crasına gət�r�b çıxara b�lər. 
Yekunda hər şey �nsanların üzər�ndə, gələcəkdə 
daha yaxşı həyata lay�q olan münaq�şədən əz�yyət 
çəkm�ş �nsanların üzər�ndə dayanır.  

Kr�stof Heusgen: Təşəkkür ed�rəm. Xanım 
Helqa, s�z baş naz�r Paş�nyanın Türk�yədə baş ver-
m�ş bu dəhşətl� zəlzələn�n fəsadlarını aradan qal-
dırmaq üçün kömək göstərd�y�n� qeyd etd�n�z. Baş 
verm�ş bu dəhşətl� zəlzələ fonunda s�z Türk�yə və 
Ermən�stan arasında b�z�m b�r çox on�ll�klər ərz�ndə 
gözləd�y�m�z münas�bətlər�n yaxşılaşdırılması üçün 
perspekt�vlər� görürsünüzmü? Müəyyən mərhələdə 
b�z blokadanın aradan qaldırılmasına yaxın �d�k. 
Bununla bağlı s�z�n mövqey�n�z necəd�r? Baş ver-
m�ş dəhşətl� təb�� fəlakətdən, human�tar fəlakətdən 
sonra bu münas�bətlərdə nəsə yaxşı b�r şey üzə 
çıxa b�lərm�?  

Baş naz�r N�kol Paş�nyan: Təşəkkür ed�rəm. 
B�l�rs�n�z Türk�yəyə human�tar yardımın və 
x�lased�c�lər�n göndər�lməs�n�n qərarı arxasında 
b�z�m yalnız human�tar xarakterl� mot�vas�yamız 
durur. Çünk� qonşuluğumuzda yaşayan m�lyonlar-
la �nsan bu had�sədən əz�yyət çək�rd�. Bu proses 
çərç�vəs�ndə b�z Türk�yə hökumət�ndən k�fayət 
qədər müsbət reaks�yanı müşah�də ed�r�k və bu 
addımın s�yas� nət�cələr� də olsa, daha yaxşı olar. 
Lak�n b�z�m �lk�n mot�vas�yamız sırf human�tar xa-
rakterl� �d� və bəyan etd�y�m�z k�m� b�z bacardığımız 
qədər human�tar dəstək göstərməyə hazırıq. 

S�yas� d�aloqa gəld�kdə, səm�m� desəm, 
zəlzələdən əvvəl b�z�m aramızda xüsus� elç�lər 
vas�təs�lə s�yas� d�aloq olmuşdur. İnanıram k�, real-
lıqda bu d�aloq olduqca vac�b �d�. Mən bu qərarların 
qəbul olunduğu ab-havanın yaradılmasını nəzərdə 
tuturam. Hesab ed�rəm k�, bu human�tar d�aloq, 
kommun�kas�ya vas�təs�lə konkret s�yas� qərarların 
qəbul olunması üçün �mkanlar daha yüksək ola 
b�lər. Xüsus�lə, s�z�n qeyd etd�y�n�z k�m� naz�r�-
m�z Türk�yəyə səfər etm�şd�r və orada bəz� s�ya-
s� xarakterl� təşk�lat� məsələlər qeyd olunmuşdur. 
B�z bu məsələdə �rəl�ləməyə hazırıq, çünk� b�z 
həq�qətən də �nanırıq k�,  Türk�yə �lə d�plomat�k 
münas�bətlər�n qurulması və sərhədlər�m�z�n açıl-
ması təkcə reg�onda vəz�yyət nöqtey�-nəzər�ndən 
yox, eyn� zamanda, beynəlxalq arenada vəz�yyət 
nöqtey�-nəzər�ndən də çox müsbət olacaqdır.

Kr�stof Heusgen: Gəl�n üm�d edək k�, belə 
də olacaq. İlk�n olaraq Türk�yən�n xar�c� �şlər 
naz�r� Çavuşoğlu buraya gəlmək �stəy�rd�, la-
k�n ölkədək� vəz�yyətə görə o, vətən�ndə qal-
maq məcbur�yyət�ndə qaldı. Gəl�n üm�d edək k�, 
bu vəz�yyət nəyəsə gət�r�b çıxaracaq, çünk� bu 
sərhəd çox uzun müddət �d� k�, bağlı �d�. Burada 
münas�bətlər�n yaxşılaşdırılması baş verməl�d�r. 
İcazə ver�n, �nd� əsas məsələyə d�qqət�m� yönəld�m. 
Bu məsələyə Prez�dent Əl�yev, əlbəttə k�, lap 
əvvəldə toxundu. Baş verm�ş mühar�bəyə. Artıq �k� 
�ld�r k�, mühar�bə b�t�b. B�z hələ də çox kr�t�k olan 
vəz�yyət� müşah�də ed�r�k. B�z buraya hər hansı 
danışıqları aparmaq üçün yığışmamışıq. Lak�n bu 
məsələyə xar�cdən beynəlxalq b�rl�k olaraq nəzər 
saldıqda, human�tar vəz�yyət b�z� narahat ed�r. 
Həm�şə və Türk�yədə olduğu k�m� b�z human�tar 
addımlara nəzər salırıq. B�z Laçın dəhl�z�n� görürük 

və o, xar�cdən sank� blokadaya salınmış k�m� görü-
nür. B�z� o məsələ maraqlandırır və bəlkə də baş 
naz�r Paş�nyan et�madın qurulması tədb�rlər�n�n 
görülməs� haqqında b�z� məlumatlandıra b�lər, 
vəz�yyət müəyyən mənada yaxşılaşsın. Sözsüz, 
b�z hamımız �stərd�k k�, – mən sonra Prez�dent 
Əl�yevə də dönəcəyəm, – k�ç�k addımlarla deska-
las�yaya na�l olaraq, bu münaq�şən�n həll�nə yaxın-
laşaq.  

Baş naz�r N�kol Paş�nyan: Təşəkkür ed�rəm. 
S�z haqlısınız. Laçın dəhl�z� artıq yetm�ş gündür k�, 
bağlıdır. İnd� əfsuslar olsun k�, Dağlıq Qarabağda 
human�tar böhran baş ver�r. Həmç�n�n enerj� böh-
ranı da baş ver�r, çünk� Dağlıq Qarabağa elektr�k 
enerj�s�n�n təch�zatı kəs�lm�şd�r. Qaz təch�zatı da 
kəs�lm�şd�r. B�z hesablamalar aparmışıq və son 
70 gün ərz�ndə qaz təch�zatı ən azından on dəfə 
kəs�lm�şd�r.  Bu problem həll olunmalıdır. B�z�m möv-
qey�m�z ondan �barətd�r k�, 2020-c� �l 9 noyabr tar�xl� 
üçtərəfl� Bəyannamədə Laçın dəhl�z� �lə əlaqədar 
çox dəq�q müddəalar var. Həm�n bəyannaməyə 
əsasən, Laçın dəhl�z�n�n �şlək vəz�yyətdə saxla-
nılması Azərbaycan və Rus�ya sülhməramlılarının 
öhdəl�y�d�r. Lak�n əfsuslar olsun k�, �nd� b�zdə 
vəz�yyət tamam�lə fərql�d�r. Mən beynəlxalq 
�ct�ma�yyət�n d�qqət� bu məsələyə yönəld�lməl�d�r 
deyərkən, Laçın dəhl�z�n� də nəzərdə tuturdum. 
Çünk� b�z qorxuruq k�, vəz�yyət�n bu cür davam 
etməs� Dağlıq Qarabağdakı ermən�lər üçün qarşı-
sıalınmaz human�tar fəsadlara gət�r�b çıxara b�lər.  

Kr�stof Heusgen: Prez�dent Əl�yev, ded�y�m 
k�m�, b�z burada razılaşmanın mah�yyət� barədə 
və yekun qənaətə gəlməklə bağlı danışıqlar apa-
ra b�lmər�k. Düşünürəm k�, Avropa İtt�faqı Şurası-
nın Prez�dent� S�z�nlə bunun üzər�ndə �şləy�r. B�z 
buna qarışmaq �stəm�r�k. Sualım sadəcə beləd�r. 
S�z ded�n�z k�, vəz�yyət� sab�tləşd�rmək üçün b�z 
fürsətdən �st�fadə etməl�y�k. S�z human�tar jest edə 
b�lərs�n�zm� k�, bu blokadaya son qoyulsun və baş 
naz�r�n �nd� ded�y� k�m�, Dağlıq Qarabağdakı �nsanlar 
çox ağır şəra�tdə yaşayırlar. S�z xoş n�yyət, et�madın 
güclənd�r�lməs� addımı k�m�, nə �sə edə b�lərs�n�zm� 
k�, hələ də öz həll�n� tapmamış daha mühüm 
məsələlərlə bağlı danışıqlarda uğur əldə olunsun.  

Prez�dent İlham Əl�yev: Amer�kalı və Avropa 
İtt�faqından olan tərəfdaşlarımızla üns�yyət za-
manı, habelə Dövlət kat�b� Bl�nken tərəf�ndən baş 
naz�r Paş�nyanla təşk�l ed�lm�ş bugünkü üçtərəfl� 
görüşdən mənə aydın oldu k�, b�z hamımız reg�-
onda vəz�yyətə �k� �st�qamətl� yanaşmanın zərur� 
olmasını başa düşürük. B�r�nc�s�, Azərbaycanla 
Ermən�stan arasında sülh danışıqları �st�qamət�, 
�k�nc�s�, Azərbaycanın Qarabağdakı ermən� əhal�s� 
�lə əlaqələr�. Sadəcə, məlumat üçün s�zə b�ld�r�m 
k�, Dağlıq Qarabağ (Naqorno Karabax) sözü artıq 
qüvvədən düşüb, əsl�ndə bu, rus sözüdür, “na-
qorno” dağlıq deməkd�r və Azərbaycanda Dağlıq 
Qarabağ k�m� �nz�bat� vah�d yoxdur. Ona görə də 
mən tərəfdaşlarımızdan xah�ş etmək �stərd�m k�, 
Azərbaycanın suverenl�y�nə və Konst�tus�yasına 
hörmət ets�nlər. Azərbaycanda ermən� əhal�n�n 
olduğu Qarabağ rayonu var. Beləl�klə, bu, �k� 
�st�qamətl� həll fakt�k� olaraq b�z�m Ermən�stanla 
danışıqlarımızı Qarabağdakı ermən�lərlə 
əlaqələr�m�z k�m� dax�l� məsələlər�m�zdən ayırır. 
Həmç�n�n b�z�m beynəlxalq tərəfdaşlarımızla razı-
laşdırılıb k�, Qarabağdakı ermən� azlığın hüquqları 
və təhlükəs�zl�y� �lə bağlı müzak�rələr aparılacaq. 
B�z bunu etməyə hazırıq, lak�n ermən� �cmasının 
Qarabağda doğulmuş və bütün ömrü boyu orada 
yaşamış nümayəndələr� �lə, Qarabağda Rus�yadan 
rəhbər mövqe tutmaq üçün �xrac ed�lm�ş (exported) 
şəxslə dey�l. Ola b�ls�n k�, “�xrac ed�lm�ş” düzgün 
�fadə dey�l, mən yəq�n k�, “g�zl� yolla keç�r�lm�ş” 
�fadəs�n� üstün tutardım. Çünk� heç k�m onun Qa-
rabağda necə peyda olduğunu, İrəvana qayıtma-
ğa, oradan Moskvaya və yen�dən İrəvana, sonra 
�sə Qarabağa qayıtmağa necə çalışdığını və buna 
na�l olduğunu b�lm�r. Təkcə bu fakt blokadanın ol-
madığını göstər�r. Blokadanın olmadığını göstərən 
�k�nc� fakt ondan �barətd�r k�, dekabrın 12-dən b�z�m 
vətəndaş cəm�yyət� fəallarımız keç�d məntəqəs�nə 
gələndən �nd�yədək 2500-dən çox nəql�yyat 
vas�təs�, o cümlədən, Rus�ya sülhməramlılarının 
və Qırmızı Xaçın təms�lç�lər�n�n yük avtomob�llər� 
keç�b. Qarabağdan demək olar k�, 100 pas�yent 
müal�cə üçün Qırmızı Xaç tərəf�ndən Ermən�stana 
aparılıb. Beləl�klə, yol açıq olduğu halda b�z bunu 
necə blokada adlandıra b�lər�k?! Əgər Qarabağ-
dakı ermən�lər bu yoldan �st�fadə etməyə çalışsa-
lar, əm�nəm k�, onları heç k�m dayandırmayacaq. 
Hazırkı vəz�yyət� başa düşmək vac�bd�r. Həmç�n�n 
hazırkı vəz�yyət� düzgün dəyərlənd�rmək üçün b�z 
b�r qədər tar�xə nəzər salmalıyıq. Demək olar k�, 
30 �l ərz�ndə b�z�m torpaqlarımız Ermən�stanın �ş-
ğalı altında olub. Baş naz�r Qar�başv�l� xatırlatdı k�, 
2008-c� �ldə Rus�ya–Gürcüstan mühar�bəs�ndən 
sonra Rus�yaya qarşı heç b�r sanks�ya tətb�q olun-
madı. Amma mən də deyə b�lərəm k�, Ermən�stan 
27 �l ərz�ndə Azərbaycan əraz�s�n�n 20 fa�z�n� �ş-
ğal altında saxladı, beynəlxalq hüququ pozdu, 
BMT Təhlükəs�zl�k Şurasının qətnamələr�nə əməl 
etməd� və ona qarşı heç b�r sanks�ya tətb�q olun-
madı. B�z hər zaman mühar�bən�n qarşısını al-
maq üçün Ermən�stana qarşı sanks�yaların tətb�q 
olunmasını �stəy�rd�k. B�z M�nsk qrupunun nət�cə 
əldə etməs�n� gözləy�rd�k, BMT Təhlükəs�zl�k 

Şurasının öz qətnamələr�nə hörmət etmələr�n� 
gözləy�rd�k. Lak�n b�z heç b�r hərəkət�n olmadığı-
nı gördük və ümum� f�k�r bundan �barət �d� k�, bu 
münaq�şə dondurulmuşdur. Beləl�klə, b�z onun 
dondurulmadığını sübut etd�k. B�z ləyaqət�m�z�, 
əraz� bütövlüyümüzü və ədalət� bərpa etmək, BMT 
Təhlükəs�zl�k Şurasının qətnamələr�n� �cra etmək 
üçün döyüşməl�, 3 m�n həyatı qurban verməl� ol-
duq. Ona görə də b�z, sadəcə, Qarabağda bu-
günkü vəz�yyət� və ya oradakı ermən� �cması �lə 
əlaqələr�m�z� kontekstdən çıxararaq 30 �ll�k �şğalı, 
L�van böyüklüyündə əraz�n�n tamam�lə xarabalıqlar 
�ç�ndə olduğunu unutmamalıyıq. Bu, yadplanetl�lər 
tərəf�ndən ed�lməy�b, gəl�b b�z�m torpağımızı �ş-
ğal etm�ş, b�r m�lyon azərbaycanlını ev�ndən 
d�dərg�n salmış, 67 məsc�ddən 65-n� dağıtmış, 
onları təhq�r etm�ş qonşularımız tərəf�ndən ed�l�b. 
B�z onları qovandan sonra �nd� onlar ədalət üçün 
yalvarırlar. Onlar – əraz�m�z� 30 �l ərz�ndə �şğal al-
tında saxlayanlar b�z� �şğalda günahlandırırlar. B�r 
məsələn� də unutmaq olmaz k�, baş naz�r�n �st�nad 
etd�y� 2020-c� �l noyabr tar�xl� üçtərəfl� Bəyanat, 
əsl�ndə, de-fakto Ermən�stan tərəf�ndən kap�tul-
yas�ya aktıdır. B�z mühar�bə apardıq, mühar�bən�n 
nət�cələr� beynəlxalq �ct�ma�yyət və Ermən�stan 
cəm�yyət� tərəf�ndən qəbul olunub. Bunun ən yaxşı 
göstər�c�s� Ermən�stan əhal�s�n�n baş naz�rə verd�-
y� yen� mandatdır və bu, sülh nam�nə mandat �d�. 
Ona görə də b�z gələcəyə baxmalıyıq. Düşünürəm 
k�, b�z gələcəyə və bu günə baxsaq, sess�yadan 
əvvəl müzak�rə etd�y�m�z k�m�, bu gün tar�x� gündür. 
Çünk� �lk dəfəd�r k�, müstəq�l dövlətlər�n 3 l�der� b�r 
araya gəl�b, – sovet dövründə belə hallar olub, – 
b�z bu fürsət� əldən verməməl�y�k.

Qarabağ  ermən�lər� Azərbaycan 
vətəndaşlarıdır, azlıqdır. Azərbaycan çoxm�llətl� 
ölkəd�r və Azərbaycanda bütün azlıqlar mədən�yyət, 
d�l, həmç�n�n təhlükəs�zl�k də dax�l olmaqla, eyn� 
hüquq və üstünlüklərdən faydalanırlar. B�z Qara-
bağdakı ermən� �cmasının nümayəndələr� �lə prak-
t�k� təmaslara başlamağa hazırıq. Bu gün Dövlət 
kat�b� Bl�nken�n qarşısında mən Ermən�standan 
olan həmkarıma bu barədə ded�m. Lak�n b�z bunu o 
zaman edə b�lər�k k�, Rus�ya vətəndaşı, c�nayətkar 
ol�qarx, Avropada ç�rkl� pulların yuyulmasında əl� 
olan şəxs – Vardanyan b�z�m əraz�m�z� tərk ets�n.    

Kr�stof Heusgen: Qeyd etd�y�m k�m�, b�z da-
nışıqları burada əvəz edə b�lmər�k, baş naz�r Pa-
ş�nyana Prez�dent Əl�yevdən eş�td�klər�nə reaks�ya 
vermək �mkanı yaratmaq �stərd�m. Sonra mən, 
əlbəttə k�, aud�tor�yaya, panel müzak�rən�n �şt�rak-
çılarına sual vermək üçün �mkan yaradacağam. 
Baş naz�r, buyurun.  

Baş naz�r N�kol Paş�nyan: Təşəkkür ed�rəm. 
Dağlıq Qarabağa gəl�ncə, Prez�dent üçtərəfl� 
Bəyanatı xatırlatdı. Həm�n üçtərəfl� Bəyanatda 
müddəa var, orada “Dağlıq Qarabağ” yazılıb və bu 
sənəd�n altında Azərbaycan Prez�dent�n�n �mzası 
var. Laçın dəhl�z� var k�, sərbəst şək�ldə �şlək ol-
malıdır, yer� gəlm�şkən, həm�n üçtərəfl� Bəyanata 
və Azərbaycan Prez�dent�n�n �mzasına əsasən, 
Azərbaycanın nəzarət�ndə dey�l. B�l�rs�n�z k�, bu 
yaxınlarda Dağlıq Qarabağdan olan ermən� uşaq-
lar avtobusla Laçın dəhl�z� vas�təs�lə səyahət 
etməyə çalışanda, onların qarşısı kəs�l�b, maskalı 
azərbaycanlı şəxslər avtobusa dax�l olublar. Uşaq-
lar qışqırıblar. Bu, Dağlıq Qarabağ ermən�lər�n�n 
Laçın dəhl�z�ndən sərbəst şək�ldə keçməs� üçün 
sonuncu cəhd� olub. 

Prez�dent  Əl�yev dağıdılmış məsc�dlər� 
qeyd etd�. Mən demək �stərd�m k�, 2017-c� �ldə 
Azərbaycanda yen� yollar t�kmək üçün b�r neçə 
məsc�d dağıdılıb. Prez�dent Əl�yev qeyd etd� 
k�, b�lm�rəm b�r neçə m�n məsc�d dağıdılıb. Yer� 
gəlm�şkən, sovet dövründə Azərbaycanda, 
təxm�nən, 1560 məsc�d dağıdılmışdı. Bu, Sovet İtt�-
faqı üçün ad� hal �d�. Sovet dövründə Ermən�standa 
k�lsələr, məsc�dlər dağıdılmışdı. B�l�rs�n�z, Dağ-
lıq Qarabağ ermən�lər� sovet dövrünün borcunu 
ödəməməl�d�rlər. B�l�rs�n�z, bu, çox mühümdür, bu, 
çox təhlükəl� söhbətd�r.      

Bəzən elə b�r təəssürat yaranır k�, Azərbaycan 
tərəf� bütün vəz�yyətə d�n� don gey�nd�rmək �stəy�r. 
Bu, çox təhlükəl�d�r. Münaq�şən�n heç b�r d�n� kon-
tekst� yoxdur. Buna sübut olaraq deyə b�lərəm k�, 
b�z�m ölkədə müsəlman �cması yaşayır, məsc�d 
fəal�yyət göstər�r. Budur reallıq. Azərbaycan 
tərəf�ndən səslənən �fadələr nə deməkd�r? “Ka-
p�tulyas�ya” və s. k�m� az qala təhq�ram�z sözlər 
nəyə lazımdır? Kənardan elə təəssürat yaranır k�, 
Azərbaycan özünü q�sas s�yasət�n� rəhbər tutmuş 
b�r ölkə k�m� göstərmək �stəy�r. Ola b�lər k�, elə bu-
dur Azərbaycanın yürütdüyü s�yasət. Amma dey�l-
d� k�, b�z�m çox mürəkkəb tar�x�m�z var. Lak�n b�z 
onu hansı məqsədlər üçün �st�fadə etmək �stəy�r�k? 
Qeyr�-tolerantlığı, n�frət�, reg�onumuzda təcavüzkar 
r�tor�kanı püskürtmək üçün, yoxsa tam fərql� olaraq 
bu platformanı vəz�yyət� yaxşılaşdırmaq məqsəd�lə 
�st�fadə etmək üçün? B�z hesab ed�r�k k�, bu platfor-
ma konstrukt�v məqsədlər üçün �st�fadə olunmalı-
dır. Əlbəttə, burada oturub uzun-uzadı düşmənç�l�k 
barədə danışa, m�sallar çəkə b�lər�k. Bəs o zaman 
b�z�m l�derl�y�m�z�n mənası nəd�r? Düşmənç�l�y� 
dər�nləşd�rmək, yoxsa öz �mkanlarımızı, nüfuzu-
muzu, mandatımızı �st�fadə etmək? 

(ardı -cü səh�fədə)
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Fəxr ed�rəm k�, mən və rəhbərl�k et-
d�y�m hökumət dağıdıcı, v�ran qoyan 
mühar�bədən sonra belə öz ölkəm�zdə 
dünya m�qyasında tanınan sərbəst, de-
mokrat�k, şə af və rəqabətə əsaslanan 
seçk�lər keç�rə b�ld�k. Ded�y�m k�m�, b�-
z�m nöqtey�-nəzərdən məsələn�n həll� 
demokrat�yadan, şə aflıqdan, d�aloqdan, 
bölgəm�zdək� bütün dövlətlərə qarşılıq-
lı hörmətdən keç�r. B�z bu �st�qamətdə 
�şləməyə hazırıq. Təşəkkür ed�rəm. 

Kr�stof Heusgen: Çox sağ olun. 
Mövzuya bundan daha dər�n enmək 
�mkanımız olmayacaqdır. Gümanımız 
o �d� k�, bəlkə bu, tərəflər arasında b�r-
b�r�nə et�bar səv�yyəs�n� artıra b�lər. Laçın 
dəhl�z� uşaqlar, səyahət etmək �stəyən 
�nsanlar tərəf�ndən human�tar yardımlar 
üçün �st�fadə olunsa, �nsanlar enerj�dən 
�st�fadə etmələr�nə baxmayaraq fərql� s�-
yas� baxışlardan əz�yyət çəkməz. Yən�, 
b�z bu kürsüdən öz çağırışımızı yalnız bu 
şək�ldə səslənd�rə b�lər�k. 

B�z�m b�r neçə dəq�qəm�z qalır. Sual-
larınızı verə b�lərs�n�z. Əvvəlcədən xah�ş 
ed�rəm k�, suallarınızı mümkün qədər 
qısa şək�ldə �fadə edəs�n�z. Buyurun.

Suallar: Çox sağ olun. Verəcəy�m 
sual ümum� mövzuya a�dd�r. Bu �sə baş 
naz�rlər və Prez�dent üçün cavablandır-
mağa daha münas�b olar. Sualım Rus�ya 
�lə bağlıdır. Ukraynadakı mühar�bə çoxla-
rımız üçün gözlən�lən �d�. S�z�n Rus�ya �lə 
bağlı f�k�rlər�n�z� öyrənmək �stərd�m. Çün-
k� hazırda qeyd olunur k�, Rus�yanın özü 
təhlükəs�zl�k baxımından sab�t ölkədən 
qeyr�-sab�t ölkəyə çevr�lməyə başlayır. Bu 
had�sələr b�r çox ölkələrə təs�r göstər�r. 

Ermən�stanın baş naz�r�nə sualım 
beləd�r: S�z b�r neçə dəfə qeyd etm�s�n�z 
k�, KTMT artıq səmərəl� b�r təşk�lat dey�l 
və ola b�lər k�, Ermən�stan təşk�latdan 
çıxsın. Bu �st�qamətdə Ermən�stanın 
perspekt�vlər� barədə daha ətraflı 
məlumat verə b�lərs�n�zm�?

Sonrakı sualım Gürcüstanın Baş 
naz�r�nə a�dd�r. S�zcə, Rus�ya Ukray-
nadakı uğursuzluqlar fonunda potens�al 
stratej� addımlar olaraq yaxınlığındakı 
asan hədəf sayılan Gürcüstan və Mol-
dova k�m� daha zə�f hesab etd�y� ölkələr 
üçün hər hansı b�r təhlükə yarada b�lərm�?

Azərbaycan Prez�dent�nə sual 
vermək �stərd�m: Sülh danışıqların-
da vas�təç� k�m� ABŞ-n�n çıxış etd�y�n� 
söyləm�şd�n�z. Görünən odur k�, Rus�-
ya Dağlıq Qarabağ münaq�şəs�n�n həll� 
proses�ndə öz rolunu �t�rm�şd�r. Bunu şərh 

edə b�lərs�n�zm�?
Kr�stof Heusgen: Bunlar yaxşı su-

allardır. Lak�n s�z suallarınızı hər üç �ş-
t�rakçıya ünvanladınız. Qeyr�-bərabər 
vəz�yyət alınır başqaları qarşısında. 
Amma b�z�m təşk�latdan olduğunuz üçün 
�cazə verməkdən başqa seç�m�m qalmır. 
Baş naz�r, buyurun.

 Baş naz�r N�kol Paş�nyan: B�z 
açıq və şə af şək�ldə �fadə etm�ş�k k�, 
KTMT �lə bağlı bəz� narahatlıqlarımız 
var. B�z bu məsələlər� tərəfdaşlarımız 
qarşısında qaldırmışıq, mövqey�m�z� �ct�-
ma� səv�yyədə �fadə etm�ş�k. Bu məsələ 
üzər�ndə �şləy�r�k. Narahatlıqlarımız oldu-
ğu k�m� qalmaqdadır. Amma bütün sual 

və məsələlər�n həll� �lə bağlı �şlər aparılır.
 Baş naz�r İrakl� Qar�başv�l�: Sua-

lınız üçün təşəkkür ed�rəm. S�z Rus�ya-
dan gələn təhlükələr barədə soruşdu-
nuz. Avropalı və amer�kalı dostlarımız, 
beynəlxalq tərəfdaşlarımızla söhbətlər 
zamanı hər kəs eyn� mövqedə olduğu-
nu b�ld�r�r. Bu mövqe ondan �barətd�r 
k�, hazırkı vəz�yyətdə Ukraynada nəy�n 
baş verə b�ləcəy� barədə konkret b�r 
şey demək mümkün dey�l. Əlbəttə, bu 
mühar�bən�n nət�cələr� Gürcüstan, Mol-
dova k�m� ölkələrə təs�r edəcək. Amma 
gəl�n açıq danışaq. Avropanın, hətta 
dünyanın təhlükəs�zl�k s�stem� baxımın-
dan Rus�yanın etmək �stəd�y� beynəlxalq 

n�zam-�nt�zamı, qaydalara əsaslanan 
n�zam-�nt�zamı dəy�şməkd�r. Bu baxım-
dan düşünürəm k�, mütəxəss�slər�n də 
b�zə b�ld�rd�y�nə görə, 2-3 aydan sonra 
vəz�yyət daha aydın olacaq. 

B�ld�y�n�z k�m�, Gürcüstan əraz�s�n�n 
20 fa�z� Rus�ya tərəf�ndən �şğal olun-
muşdur. B�z mühar�bən�n acısını 2008-c� 
�ldə çəkm�ş�k. 1990-cı �llər�n əvvəllər�ndə 
b�z�m ölkədə, belə demək mümkünsə, 
dolayı mühar�bə baş verm�şd�r. Bu 
mühar�bə zamanı Rus�ya Abxaz�ya və 
Oset�yadakı separatçıları dəstəkləm�şd�r. 
Demək �stəy�rəm k�, b�z�m bu məsələ 
�lə bağlı yaxşı təcrübəm�z var. Hazır-
da nəy�n baş verəcəy�n� demək çox 

çət�nd�r. Hesab ed�rəm k�, Ukraynadakı 
mühar�bədən sonra b�z�m, bölgən�n, Av-
ropanın və dünyanın harada olacağını 
zaman göstərəcək. Amma g�r�ş çıxışım-
da ded�y�m sözlər� b�r daha təkrar etmək 
�stəy�rəm: sülh danışıqlarının alternat�v� 
yoxdur! Çünk� nüvə s�lahının �st�fadəs� �lə 
bağlı söz-söhbətlər yenə gündəmdəd�r. 
Bu, təkcə Ukrayna, Avropa üçün yox, bü-
tün planet üçün dəhşətd�r. Bu səbəbdən 
b�z ABŞ, Ç�n, Rus�ya, Aİ k�m� böyük 
oyunçuların b�r araya gəl�b bu planet�n 
gələcəy� haqqında müzak�rələrə başla-
yacağını gözləməl�y�k. B�r daha təkrar 
ed�rəm k�, mühar�bə çıxış yolu dey�l. Gür-
cüstan k�ç�k b�r ölkəd�r. Əhal�m�z cəm� 4 

m�lyon nəfərd�r, öz problemlər�m�z var. 
Lak�n hak�m�yyətdə olduğumuz son on 
d�nc �l ərz�ndə b�z ölkədə sülh və sab�tl�-
y� bərqərar edə b�lm�ş�k. İnsanlara lazım 
olan da budur. B�zə sülh, sab�tl�k və f�ra-
vanlıq lazımdır. F�ravanlıq və sab�tl�yə �sə 
mühar�bə yolu �lə na�l olmaq mümkün de-
y�l. Təşəkkür ed�rəm. 

Prez�dent İlham Əl�yev: 
Azərbaycanla Ermən�stan arasında 
münas�bətlər�n normallaşdırılması �lə 
əlaqədar olaraq b�r neçə platformamız 
var. Onlardan b�r� Brüssel formatı ad-
landırdığımız platformadır. Dünən Av-
ropa İtt�faqı Şurasının Prez�dent� cənab 

Şarl M�şellə görüş zamanı b�z b�r daha 
Brüssel proses�nə sad�q olduğumuzu 
təsd�qləd�k. Bu gün �sə Dövlət kat�b� Bl�n-
ken tərəf�ndən təşk�l olunmuş üçtərəfl� 
görüş zamanı b�z, həmç�n�n Brüssel pro-
ses�n� və üçtərəfl� formatı müzak�rə etd�k. 
Hesab ed�rəm k�, bu formatın üçtərəfl� ol-
duğu, yən�, Aİ, Azərbaycan və Ermən�stan 
arasında olduğu barədə ümum� b�r an-
laşma vardır. Düzdür, keçm�ş M�nsk qru-
pundan müəyyən şeylər qalıb. Bu qrup 
artıq kənara çək�l�b, mövcud dey�l. Ola 
b�lər k�, yalnız kağız üzər�ndə mövcud ol-
sun. Ona görə də M�nsk qrupunun 28 �l 
ərz�ndə heç b�r nət�cəyə na�l ola b�lməyən 
keçm�ş həmsədrlər� vəz�yyətə hələ k�, 

n�sbətən təs�r edə b�l�rlər. Bu səbəbdən 
b�z ABŞ, Rus�ya və �nd� də Aİ tərəf�ndən 
təşk�l olunmuş platformada b�r araya 
gəlm�ş�k. Lak�n Fransa hökumət� b�rtərəfl� 
ermən�pərəst mövqe tutduğundan o, bu 
platformada artıq �şt�rak etm�r. Aydındır 
k�, vas�təç� olan tərəf tuta və bunu nüma-
y�ş etd�rə b�lməz. Bu, s�z�n sualınıza olan 
cavabımdır.

Bundan əlavə, demək �stərd�m k�, hər 
k�msə bu �k� ölkən�n razılığa gəlməs�nə 
kömək edərsə, çemp�on medalını qa-
zanacaqdır. O k� qaldı, sülh danışıqla-
rına b�z bu mövqey� başa düşə b�lər�k, 
lak�n b�z�m təcrübəm�z göstər�r k�, sülh 

danışıqları bəzən çox uzanır. B�z 28 
�l boyunca sülh danışıqları aparmışıq, 
təsəvvür ed�n, 1992-c� �ldən 2020-c� �lə 
qədər. Əgər b�z Qarabağ münaq�şəs�n� 
döyüş meydanında həll etməsəyd�k, bu 
sülh danışıqları daha 28 �l çəkəcəkd�. 
Belə b�r vəz�yyət Ermən�stanı  tam qane 
ed�rd�. Çünk� onlar vəz�yyət� dondur-
maq, torpaqlarımızı həm�şəl�k �şğal al-
tında saxlamaq  �stəy�rd�lər. Bu vəz�yyət, 
həmç�n�n Ermən�stanın dünyanın müxtəl�f 
bölgələr�ndək� dostlarını qane ed�rd�. La-
k�n bu, b�z� qane etm�rd�. Buna görə də b�z 
hazırlaşırdıq, səylər�m�z� səfərbər ed�rd�k, 
yen� nəs�l böyüdürdük. Cavan olduqları 
və Ermən�stan o torpaqları �şğal etd�kdə 

hələ anadan olmadıqları üçün heç za-
man görməd�klər� torpaqlara qayıdan və 
oraları �şğaldan azad edən b�r nəs�l ye-
t�şd�r�rd�k. Bu baxımdan bəl�, mən sülh 
danışıqlarının keç�r�lməs�n�n əleyh�nə 
dey�ləm. Lak�n s�z ədalət� güc vas�təs�lə 
bərpa etməl� olursunuz. Bu, s�z�n qanun� 
haqqınızdır. Bu haqqı s�zə BMT-n�n 51-c� 
fəsl� ver�r. B�z də bu haqqımızdan �st�fadə 
etd�k. B�z öz əraz�m�zdə döyüşmüşük. 
B�z�m apardığımız mühar�bə torpaqların 
azadlığı uğrunda mühar�bə �d�. Ona görə 
də o, ədalətl� mühar�bə �d�. Apardığımız 
mühar�bən�n məqsəd� torpaq �şğal etmək 
dey�ld�. Ona görə də b�r nəfər əsgər�m�z 
belə döyüş meydanını tərk etməd�. 
44 gün ərz�ndə şəhər və kəndlər�m�z 
“İsgəndər” raketlər� �lə atəşə tutulduğun-
da belə heç kəs döyüş meydanını tərk 
etməd�. Ermən�standa �sə fərar�lər�n sayı 
11 m�nə çatmışdı. N�yə? Ona görə yox 
k�, onlar döyüş meydanında uduzurdular. 
Ona görə k�, onların apardığı mühar�bə 
�şğalçı mühar�bə �d�. Ermən�standa do-
ğulmuş �nsanlar üçün Azərbaycana ge-
d�b onlara a�d olmayan torpaqdan ötrü 
mühar�bə etmək həvəs� yox �d�. B�z�m 
torpaqların azadlığı uğrunda apardığımız 
mühar�bən�n nət�cəs� əsas am�l�n həvəs 
olduğunu göstərd�. S�lah vac�bd�r, takt�ka 
da vac�bd�r, planlaşdırma çox vac�bd�r. 
Lak�n ən önəml� olan həvəsd�r. Azadlıq 
�stəyən xalqı �şğal etmək mümkün de-
y�l. Necə k�, b�z 28 �l gözləd�k, onlar da 
gözləyə b�lərlər. Lak�n gün gələcək, onlar 
öz torpaqlarına qayıdacaq, �şğalçını vu-
rub çıxaracaq və öz bayraqlarını onlara 
a�d olan bütün tar�x� b�nalara sancacaqlar.

Kr�stof Heusgen: Forumda �şt�rakı-
nıza görə hamınıza təşəkkür ed�rəm. B�z 
onsuz da bu günə qədər həll olunma-
mış məsələlər�n burada həll ed�ləcəy�n� 
gözləm�rd�k. S�z�n hər b�r�n�zə üzümü tu-
tub xah�ş etmək �stəy�rəm k�, azərbaycanlı 
və ya ermən� olmasından asılı olmaya-
raq, məsələlərə, sülh danışıqlarına b�r də 
human�tar yardım pr�zmasından yanaşa-
sınız. Üm�d ed�rəm k�, Avropa İtt�faqının 
rəhbərl�y� �lə keç�r�lən danışıqlar uğurlu 
olacaq. Təkl�f ed�rəm k�, b�r �l sonra b�z b�r 
daha burada görüşək və na�l�yyətlər�m�z� 
müzak�rə edək. İşt�rakınıza görə b�r daha 
təşəkkür ed�rəm. Xanım Helqa, s�zə də 
təşəkkür ed�rəm k�, tərəflər arasında et�-
madın yaradılması �st�qamət�ndə ATƏT 
çərç�vəs�ndə tədb�rlər�n�z� davam etd�r�r-
s�n�z. Təşəkkür ed�rəm. 

AZƏ TAC

Prezident İlham Əliyevin 
Münxendə Azərbaycan televiziya 

kanallarına müsahibəsi  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 18-də 

Münxendə "Dağları aşmaq? Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin qurulması" 
mövzusunda plenar iclasdan sonra Azərbaycan televiziya kanallarına müsahibə 
verib.

AZƏRTAC müsah�bən� təqd�m ed�r. 
– Cənab Prez�dent, Real Telev�-

z�yasının b�r sualı olacaq. Olarmı  
Cənub� Qafqazın təhlükəs�zl�y�ndən 
söhbət getd�, yən�, S�z 2020-c� �ldə də 
burada �şt�rak etm�şd�n�z və bu 2-3 �l 
ərz�ndə baş verənlər� nəzərə alsaq, 
S�z fakt�k� olaraq təhlükəs�zl�k baxı-
mından Cənub� Qafqazın xər�təs�n� 
təqd�m etd�n�z.         

–Əlbəttə, İk�nc� Qarabağ 
mühar�bəs�ndən sonra bölgəm�zdə də 
vəz�yyət tamam�lə dəy�şm�şd�r. Yen� re-
allıqlar ortaya çıxdı və əlbəttə, b�z hazır 
olmalıyıq k�, bu reallıqlarda öz mövqe-
y�m�z� daha da güclənd�rək. Bugünkü 
panel müzak�rəs� b�r daha onu göstərd� 
k�, bəz�lər� bu reallıqlarla barışmaq 
�stəm�rlər, amma məcbur olub barışa-
caqlar. Çünk� b�z real dünyada yaşa-
yırıq və bölgəm�zdə gedən proseslər, 
əlbəttə k�, yen� yanaşmaları tələb ed�r.                        

Şadam k�, Münxen Təhlükəs�zl�k 
Konfransı k�m� mötəbər beynəlxalq 
qurum da bu məsələyə xüsus� d�qqət 
yet�r�r. Yəq�n s�z görmüsünüz k�, �şt�-
rakçıların sayı da k�fayət qədər çox �d�, 
maraq da k�fayət qədər böyük �d�. Əgər 
bu müzak�rə daha b�r neçə saat davam 
etsəyd�, yəq�n k�, heç k�m bu toplantını 
tərk etməzd�. 

Azərbaycanın mövqey�nə gəld�kdə, 
b�z�m mövqey�m�z b�rmənalıdır, açıq-
dır. Mən bunu qapalı görüşlərdə də 
�fadə ed�rəm, rəsm� açıqlamalarım-
da da. Bu gün Dövlət kat�b� Bl�nken�n 
təşəbbüsü �lə keç�r�lm�ş tədb�rdə də 
�fadə etm�şəm, b�z haqqın, ədalət�n 
tərəfdarıyıq. Dax�l� �şlər�m�zə kənar 
qüvvələr�n qarışmasına heç vaxt �mkan 
verməm�ş�k və �mkan verməyəcəy�k. 
Qarabağ Azərbaycandır! Bunu mən 
mühar�bədən əvvəl dem�şəm. Bu gün 
bunu təkcə mən yox, bütün dünya 
nə�nk� dey�r və görür.        

O k� qaldı, Ermən�stan–Azərbaycan 
münas�bətlər�n�n normallaşmasına, 
yenə də burada da b�z�m mövqey�m�z 
tamam�lə mənt�ql�d�r. B�z �stəy�r�k k�, 
bu normallaşma tezl�klə baş vers�n, 

o ədavət dövrü arxada qalsın. Əgər 
Ermən�stan tərəf� özündə �radə və güc 
taparsa, əm�nəm k�, yaxın zamanlarda 
buna na�l olmaq mümkün olacaqdır. 

– Təşəkkür ed�r�k. Ermən�stan 
baş naz�r� tərəf�ndən yenə qeyr�-
obyekt�v f�k�rlər səslənd�r�ld�. Yən�, 
hələ də �k�nc� dəfə görüşdə, belə 
deyək, yenə öz amplualarındadır. Nə 
�stəy�rlər

– B�lm�rəm, bunu s�z daha yax-
şı şərh edə b�lərs�n�z. Əlbəttə, mən 
b�l�rəm k�, çoxlarınız “kokeyşn büro” 
haqqında bəz� f�k�rlər gözləy�rd�n�z, 
yaxşı k�, bu olmadı. Amma yenə də 
səm�m�yyət nöqtey�-nəzər�ndən hesab 
ed�rəm k�, daha da, necə deyərlər, dol-
ğun b�r mənzərə yarana b�lərd�.    

Çünk� b�l�rs�n�z, bu gün həq�qətlər� 
g�zlətmək, yaxud da k�, reallığı təhr�f 
etmək mümkün dey�l. B�z �nforma-
s�ya dünyası dövründə yaşayırıq. 
Hər kəs yaxşı b�l�r harada nə baş 
ver�r. Ona görə qeyr�-c�dd� və man�-
pulyat�v mah�yyət daşıyan açıqla-
malar, əlbəttə k�, c�dd� qəbul ed�lm�r. 
B�z�m mövqey�m�z b�rmənalıdır. B�z 
nəy� dey�r�ksə, b�r�nc�s�, həq�qətə 
əsaslanırıq. İk�nc�s�, mövqey�m�z� 
açıq b�ld�r�r�k. Beynəlxalq tərəfdaşlar 
da b�l�rlər k�, b�z nə �stəy�r�k. 

B�z �stəy�r�k k�, Qarabağ məsələs� 
beynəlxalq gündəl�kdən çıxsın. B�z �m-
kan verə b�lmər�k k�, Qarabağ məsələs� 
hər hansı b�r formada Azərbaycanla 
Ermən�stan arasında �mzalanacaq 
saz�şə dax�l ed�ls�n. Bunu mən bu gün 
cənab Bl�nken�n �şt�rakı �lə keç�r�lm�ş 
görüşdə də b�ld�rm�şəm. B�z �stəy�r�k k�, 
sərhədlər�m�z tar�x� xər�tələr əsasında 
del�m�tas�ya olunsun. Bunun da tar�x� 
mənt�q� var. B�z �stəy�r�k k�, Ermən�stan 
b�zə qarşı əraz� �dd�alarından əl çəks�n 
və normallaşma olsun.   

Ermən�stan nə �stəy�r? B�z bunu 
başa düşə b�lm�r�k. Gah dey�rlər k�, 
onlar Laçın–Xankənd� yolunda baş 
verən had�sələrə ümum�yyətlə heç b�r 
münas�bət b�ld�rməyəcəklər, bu, onlara 
a�d məsələ dey�l. Gah dey�rlər k�, on-

lar dırnaqarası “Dağlıq Qarabağ prob-
lem�” �lə məşğul olmaq �stəy�rlər. Ona 
görə onlar özlər� üçün bunu müəyyən 
etməl�d�rlər və düzgün tələ üz 
etməl�d�rlər, xar�c� tərəfdaşlara da öz 
mövqey�n�, – əgər o mövqe varsa, – 
çatdırmalıdırlar. 

– Cənab Prez�dent, b�r sual 
da xah�ş ed�r�k. Avropa İtt�faqı-
nın nümayəndələr� �lə görüşərkən 
Fransanın qərəzl� mövqey� �lə bağlı 
hər hansı b�r f�k�r səslənd�r�l�bsə, 
�stərd�k k�, bu haqda da eş�dək.  

– Bu haqda mən�m tərəf�mdən 
nə �sə demək bəlkə düzgün olmaz. 
Amma əlbəttə k�, bütün görüşlərdə bu 
məsələ gündəl�kdə �d�. Hesab ed�rəm 
k�, Azərbaycanın ədalətl� mövqey� də 
anlayışla qəbul ed�l�r.

– Cənab Prez�dent, üzr �stəy�rəm, 
b�r sual da verəcəyəm. Deməl�, bu-
rada ener � təhlükəs�zl�y� �lə bağlı 
panellər keç�r�l�r. Ümum�yyətlə, necə 
b�l�rs�n�z, Azərbaycanın son vaxt-
lar ener � təhlükəs�zl�y� təch�zatı �lə 
bağlı �rəl� sürdüyü məsələlər, Bol-
qarıstanda, Rumın�yada �mzalanan 
müqav�lələr, Avropa İtt�faqı �lə. Yən�, 
Azərbaycan burada fakt�k� olaraq 
hərəkətver�c� qüvvəd�r. B�r daha 
�stəyərd�k k�, S�zdən bu barədə b�r 
şərh eş�dək.  

– Bu təb��d�r. Yən�, bu, yəq�n ar-
tıq həq�qətd�r k�, əlavə şərhlərə də 
eht�yac yoxdur. Həm Davos Foru-
mu çərç�vəs�ndə, həm burada enerj� 
təhlükəs�zl�y� məsələlər� gündəl�y�n 
ön sıralarındadır. Əlbəttə k�, burada 
Azərbaycan yen� mənbən�n sah�b� 
k�m� və Avropanın enerj� təhlükəs�zl�y� 
üçün b�r çox �şlər görən ölkə k�m� bö-
yük hörmətlə qarşılanır. Deyə b�lərəm 
k�, b�r çox görüşlərdə b�z�m Avropanın 
enerj� təhlükəs�zl�y�nə verd�y�m�z töhfə 
qeyd olunur və mənə təşəkkürlər də 
çatdırılır. 

Burada həm Avropa, həm 
Azərbaycan ancaq qazanc əldə edə 
b�lərlər və fakt�k� olaraq b�z bunu ed�r�k. 
Şübhəs�z k�, enerj� d�plomat�yamız nə 
qədər uğurlu olarsa, ölkəm�z�n maraq-
ları b�r o qədər də daha güclü şək�ldə 
təm�n ed�ləcək. 

Jurnal�stlər: Çox sağ olun.  

Prezidentin Münxen zəfəri – 
prinsipiallıq nümunəsi və 

Ermənistan üçün şans
(əvvəl� 1-c� səh�fədə)

İk�nc� Qarabağ mühar�bəs�n�n başa 
çatmasından sonra yaranmış reallıqlar 
�sə böyük dövlətlər� bölgəyə yen� yanaş-
malarını formalaşdırmağa vadar ed�r. 
ABŞ Qərb dünyasının l�der� k�m� Cənub� 
Qafqazda münas�bətlər�n normalaşma-
sında marağını g�zlətm�r və dünyanın 
d�gər c�dd� problemlər�n�n müzak�rəs�n�n 
aparıldığı vaxtda Cənub� Qafqaz reg�o-
nundakı proseslərə d�qqət ayırır.

Görüşün nət�cələr� barədə hələ konk-
ret nəsə söyləmək tezd�r. Amma Prez�-
dent İlham Əl�yev�n yerl� telev�z�ya kanal-
larına müsah�bəs�ndə açıqladığı f�k�rlər 
belə deməyə əsas ver�r k�, dövlət�m�z�n 
başçısı ölkəm�z�n ədalətl� mövqey�n� 
b�r daha səslənd�r�b və reg�ona davam-
lı sülh gət�rəcək addımların atılmasını 
gözləy�r. Prez�dent b�ld�r�b k�, görüş yaxşı 
və konstrukt�v keç�b: “B�r çox məsələlər, 
o cümlədən Ermən�stan �lə Azərbaycan 
arasında sülh saz�ş�n�n �mzalanması 
üçün lazım olan şərtlər müzak�rə olundu”. 

Bundan başqa, Prez�dent İlham 
Əl�yev əlavə ed�b k�, əsas məsələ sülh 
müqav�ləs�n�n beynəlxalq norma və 
pr�ns�plər əsasında tərt�b ed�lməs�ndən 
�barətd�r. Dövlət�m�z�n başçısı xüsu-
s� vurğuladı k�, müqav�lədə Qarabağ 
haqqında hər hansı �dd�anın olması 
qəbuled�lməzd�r. Deməl�, Ermən�stanın 
�rəl� sürdüyü �dd�anın heç b�r gerçək 
nət�cəs�n�n olmayacağına təm�nat var. 
Ancaq, məsələ yalnız bu da dey�l. Cənab 
İlham Əl�yev b�ld�r�r: “B�z üç gün bundan 
qabaq Ermən�standan b�z�m təkl�flər�m�zə 
yen� cavab təkl�flər� aldıq. İnd� onla-
rı �ncələy�r�k. İlk baxışda Ermən�stanın 
mövqey�ndə tərəqq� var, ancaq k�fayət 
qədər dey�l. Yən�, əsas bu məsələ 
müzak�rə olundu”.

Prez�dent İlham Əl�yev Münxendə 
Zəngəzur dəhl�z� və Laçın yolu barədə də 
önəml� açıqlamalar ver�b. Məlumdur k�, 
Ermən�stan Zəngəzur dəhl�z�n�n açılma-
sına qarşıdır və üzər�nə düşən öhdəl�klər� 
yer�nə yet�rm�r. Rəsm� İrəvan Zəngəzuru 
“unudaraq” hər fürsətdə Laçın yolu 
ətrafında yaranmış vəz�yyət� “blokada” 
k�m� qələmə verməyə çalışır. Halbuk�, 
ermən� tərəf� gözəl b�l�r k�, Zəngəzur və 
Laçın yolunda hüquq� rej�m eyn� olmalı-
dır. Yən�, Azərbaycan üçtərəfl� Bəyanatın 
müddəalarının yer�nə yet�r�lməs�n� tələb 
ed�r. Dövlət başçımızın mətbuata açıqla-
masından belə qənaətə gəlmək olur k�, 
rəsm� İrəvan Azərbaycanın tələblər�ndə 
qət�yyətl� olduğunu və haqlı mövqey�ndən 
ger� çək�lməyəcəy�n� anlamağa başlayıb. 
Prez�dent İlham Əl�yev�n sözlər�nə görə, 

Zəngəzur dəhl�z�n�n hər �k� başında, La-
çın rayonu �lə Ermən�stan arasındakı 
sərhəddə nəzarət-buraxılış məntəqələr� 
yaradılmalıdır. Ancaq dövlət�m�z�n baş-
çısı bunu da b�ld�r�r: “Yəq�n k�, nəzarət-
buraxılış məntəqələr�n� �k�tərəfl� qayda-
da Ermən�stan–Azərbaycan sərhəd�ndə 
yaratmaq təkl�f�n� müzak�rə etmək üçün 
onlara b�r qədər vaxt lazımdır”.

Azərbaycan Prez�dent� xüsus� ola-
raq vurğulayıb k�, həm Avropada, həm 
Amer�kada Azərbaycanın təkl�f� mənt�ql� 
hesab olunur. Bu, ümumən, ölkəm�z�n 
baxışlarının dünya b�rl�y� tərəf�ndən 
məqbul q�ymətlənd�r�ld�y�nə da�r k�fayət 
qədər c�dd� mesajdır: “İlk�n təəssüratımız 
beləd�r k�, həm Avropada, həm Amer�ka-
da b�z�m bu təkl�f�m�z mənt�ql� hesab olu-
nur. Bu, hər �k� ölkə arasındakı əlaqələr�n 
normallaşmasında da əlbəttə k�, önəml� 
am�ld�r. Çünk� b�z sərhədlər�n del�m�ta-
s�yası haqqında danışırıqsa, nəzarət-
buraxılış məntəqələr� olmadan bu, müm-
kün dey�l”. 

Göründüyü k�m�, Ermən�stan tərəf� 
Azərbaycanın tələblər�n� öyrənmək 
üçün vaxt �stəy�b. Bu �sə o deməkd�r k�, 
Azərbaycan bu dəfə də Ermən�stana 
öz s�yas� �radəs�n� qəbul etd�rd� və 
göstərd� k�, reg�onda cərəyan edən 
proseslər�n axarına təs�r göstərən ölkə 
məhz Azərbaycandır və �nd� tar�x� şans 
yaranıb. Ermən�stan Azərbaycan �lə 
münas�bətlər�n� normalaşdırmaq üçün 
əməl� addımlar atmalıdır. ABŞ-ın Dövlət 
kat�b� Anton� Bl�nken də görüşün ye-
kununa da�r açıqlamasında b�ld�r�b k�, 
Azərbaycan və Ermən�stan 30 �ldən artıq 
davam edən münaq�şədən sonra davam-
lı sülhün bərqərar olması üçün həq�qətən 
tar�x� �mkanlara mal�kd�r. Cənab Bl�nken 
hesab ed�r k�, tərəflər�n özlər� yen�dən 
sülh proses�nə, o cümlədən, b�rbaşa da-
nışıqlar yolu �lə, eləcə də Aİ və b�z�mlə 

danışıqlara yönəl�blər. Amer�ka d�ploma-
t�yasının rəhbər�, həmç�n�n açıqlayıb k�, 
B�rləşm�ş Ştatlar bu səylər� dəstəkləmək 
üçün lazım olan hər şey� etməyə hazırdır. 

Bəl�, Prez�dent İlham Əl�yev 
Münxendə Azərbaycanın sülh �stəd�y�n� 
qlobal müzak�rə platformasında b�r 
daha d�qqətə çatdırdı. “Dağları aş-
maq? Cənub� Qafqazda təhlükəs�zl�y�n 
qurulması” mövzusunda keç�r�lən ple-
nar �clasda da dövlət başçımız vurğu-
ladı k�, Azərbaycan və Ermən�stanın 
düşmənç�l�yə son qoyulmasına keç�d� 
nümay�ş etd�rməs� zərur�d�r: “B�z hazır-
da Ermən�stan �lə Azərbaycan arasında 
sülh saz�ş� üzər�ndə �şləy�r�k. Üm�d ed�r�k 
k�, tezl�klə bu �ş� yekunlaşdıra b�ləcəy�k. 
Mən hesab ed�rəm k�, bu, c�dd� tar�x� f�k�r 
ayrılıqları olan ölkələr�n b�rgə toplaşmaq 
və düşmənç�l�k səh�fəs�n� çev�rmək üzrə 
yaxşı nümunə ola b�lər”.

İnd� növbə Ermən�stanındır. Rəsm� 
İrəvan anlamalıdır k�, reg�onda hərtərəfl� 
�nk�şafa aparan yol, məhz, Azərbaycan 
�lə münas�bətlər�n normalaşdırılmasın-
dan keç�r. Plenar �clasda N�kol Paş�nyan 
nə qədər çalışsa da, �şğalçı mah�yyət�n� 
g�zlədə b�lməd�. Prez�dent İlham Əl�yev 
bu dəfə də tutarlı arqumentlər� �lə ermən� 
baş naz�r�n� susdurdu. Həm�şə olduğu 
k�m�, ona növbət� s�yas� məğlub�yyət�n 
acısını yaşatdı. Bütün bunlardan 
Ermən�stan, bütövlükdə, ermən� 
cəm�yyət� dərs çıxarmalıdır. Zaman ud-
mağa yox, real sülh yoluna gəlmək, 
konstrukt�v yanaşmaq, Cənub� Qafqazın 
s�yas� və �qt�sad� düzən�ndə yer almaq 
şansını dəyərlənd�rmək Ermən�stanın x�-
las yoludur. Azərbaycan Münxendə həm 
də bu şansı verd�. 

əbuh� MƏMMƏ OV, 
“Xalq qəzet�”



SİYASƏT

Son günlər yenə də Ermənistandan cəfəng və tamamilə 
qəbuledilməz bəyanatlar gəlməkdədir. Məsələn, işğalçı ölkənin 
baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin toplantısında deyib ki, biz 
Azərbaycanla imzalanacaq sülh müqaviləsinin layihəsi üzrə 
apardığımız müzakirələrin növbəti mərhələsini də başa çatdırdıq. 
Guya, İrəvan bu müqavilənin imzalanmasına tam hazırdır. 

Ancaq göz qabağında olan 
məsələd�r k�, Ermən�stan rəhbərl�y� 
belə b�r müqav�lən�n �mzalanmasına 
hazır dey�l. Onlar, sadəcə olaraq, 
sözkəsənl�k məqsəd�lə müqav�lə 
lay�həs� hazırlayıblar və həm�n 
sənəd�n �mzalanmasını əngəlləmək 
üçün uğurlu saydıqları b�r 
f�tnəkarlıqdan �st�fadə ed�rlər. Belə k�, 
həm�n lay�hən� Azərbaycanla yana-
şı, ATƏT-�n keçm�ş M�nsk qrupunun 
həmsədrlər�nə də göndərd�klər�n�  
bəyan ed�rlər. Bu �sə b�rmənalı ola-
raq, müsbət nət�cən�n qarşısına kö-
tük d�y�rlətməkd�r. 

Əvvəla, onların hazırladıqla-
rı müqav�lə lay�həs�n�n obyekt�v 
və ədalətl� olacağına zərrə qədər 
də üm�d yoxdur. Hərgah həm�n 
sənəddə obyekt�vl�yə əsaslanan  
əlamətlər olsa belə, M�nsk qru-
punu da ortaya atdıqlarına görə 
Azərbaycan həm�n müqav�ləyə 
qət�yyən müsbət rəy verməyəcək. 
Çünk� məhz M�nsk qrupunun r�-
yakarlığı, �k�üzlüyü nət�cəs�ndə 
Azərbaycan əraz�lər�n�n 20 fa�z� 
otuz �l talan olunub, m�ll�, tar�x�  və 
təb�� sərvətlər�m�z qarət ed�l�b, �şğal 
altındakı  bütün əraz�lərdə yaşa-
yış məntəqələr�m�z v�ranəyə çev-
r�l�b. Həm�n M�nsk qrupu xortlayıb 
d�kəlsə belə, rəsm� Bakı ona necə 
�nana, et�mad göstərə b�lər? Bu, 
əsla mümkün dey�l. Məhz həm�n 
həq�qət� yaxşı b�ld�klər�nə görə, “B�z 

sülhə razıyıq. Ancaq M�nsk qrupu-
nun �şt�rakı �lə”  – deyərək,  dünya-
nın gözünə kül üfürməyə çalışırlar. 

Yer� gəlm�şkən, Azərbaycan 
Prez�dent� bu �l yanvarın 10-da yer-
l� telev�z�ya kanallarına müsah�bə 
verərkən dem�şd�r k�, ermən� tərəf� 
sülh  proses�n�  pozur. Dövlət baş-
çımızın f�kr�ncə,  sülhə na�l olmaq 
məsələs�nə   hak�m�yyət məsuldursa, 
o, öz hərəkətlər�nə görə cavab 
verməl�d�r. Yən�, xar�cdək� d�aspor 
təms�lç�lər�n�n göstər�ş� və ya başqa 
paytaxtlardan gələn əmr və tapşırıq-
lar ölkə rəhbərl�y�n�n qət�yyət�n� poz-
mamalıdır: “Hər ölkən�n, hər b�r l�de-
r�n öz çət�nl�klər� var, lak�n bununla 
spekulyas�ya etmək olmaz. Bu, 
necə deyərlər, ev�n dax�l� �ş�d�r. lkə 
rəhbərl�y� bu �ş� görməl� – �ct�ma�yyət� 
�nandırmalı, həq�qətən sülhə can 
atmaq üzər�ndə �şləməl�d�r. Bəs bu 
gündəl�k haradadır? Mühar�bədən 
sonra �k� �l ərz�ndə nə gördük? 
Ermən�stan görməl� olduğu �şlər�n 
heç b�r�n� görməy�b”. 

Hamının gözü qarşısındadır. 
N�kol Paş�nyan 2020-c� �l�n no-
yabrından bər�,  sadəcə  olaraq, 
xar�c� dövlətlər�n başçıları �lə hər 
b�r görüşdə xəbərç�l�k etməklə 
məşğuldur. Azərbaycan Prez�den-
t�n�n f�kr�ncə, sülh müqav�ləs� əsas 
pr�ns�plər� əks etd�rən sadə sənəd 
olmalıdır. Ermən�stan �sə məsələn� 
aylarla uzatmağa çalışıb və �nd� də 

heç kəs�n qəbul etməyəcəy� absurd 
b�r təkl�flə çıxış ed�rlər. 

Ekspertlər�n f�kr�ncə, Ermən�stan 
rəhbərl�y�  Praqada qeydə alın-
mış, sonra  Soç�də təsd�q ed�lm�ş 
məsələlər� əsas götürməl�d�r. Çünk� 
SSRİ-n�n çökməs�ndən sonra ya-
ranmış dövlətlər�n əraz� bütövlü-
yü və suverenl�y� məhz  Alma-Ata 
Bəyannaməs�ndə göstər�lm�şd�r və 
Ermən�stan da həm�n sənəd� �mza-
layıb. Həm�n sənəd açıq-aydın onu 
göstər�r k�, bütün tərəflər  Qarabağı 
Azərbaycanın tərk�b h�ssəs� k�m� ta-
nıyırlar. 

Əsl�ndə, Azərbaycan rəhbər-
l�y�ndə də, Cənub� Qafqazda sülhün 
bərpa olunmasına maraq göstərən 
s�yas� da�rələrdə də belə b�r �nam 
var �d� k�, 2022-c� �l�n sonunadək sülh 
müqav�ləs� �mzalana b�lər. Ancaq 
fakt göz qabağındadır. Ermən�stan 
özünü haradansa, k�mdənsə xəbər 
gözləy�rm�ş k�m� aparır.Ola b�ls�n 
k�, hansısa geos�yas� dəy�ş�kl�klər�,  
yaxud k�m�nsə ona vəd etd�-
y� nələr�sə gözləy�r. Ekspertlər�n 
f�kr�ncə, İrəvana  k�msə, nəy�sə 
vəd ed�b. K�m nə vəd ed�rsə-ets�n,  
Ermən�stan nə etmək �stəy�rsə-
�stəs�n. Azərbaycanın öz məqsəd 
və məramları var və nəy�n bahasına 
olursa-olsun, Prez�dent İlham Əl�yev 
bütün lay�hələr�n� sonadək �cra ed�r. 

Dövlət başçımız Ermən�stan 
rəhbərl�y�n�n şıltaqlıqlarına cavab 
olaraq dem�şd�r: “Sülh �stəm�rlər,– 
heç lazım da dey�l. Del�m�tas�ya-
nı �stəm�rlər – heç lazım da dey�l. 
Deməl�, sərhəd b�z�m lazım b�ld�y�-
m�z yerdən keçəcək. Lak�n mən ar-
tıq belə term�nlərdən �st�fadə etməyə 
məcburam. Sərhəd del�m�tas�ya 
ed�lməy�b, bəs k�m dey�r k�, sərhəd 

buradan dey�l, oradan keç�r. Mən 
hesab ed�rəm k�, buradan keç�r”. 

Yən�, Ermən�stan rəhbərl�y� han-
sısa h�mayədarının məsləhət� �lə sülh 
müqav�ləs�n� və ya sərhədlər�n del�-
m�tas�ya məsələs�n� düyünə salırsa, 
bu vəz�yyətdə ən çox uduzan İrəvan 
olacaq. Çünk�  bu məsələlər  b�zdən 
çox onları maraqlandırmalıdır. Ar-
tıq hamıya aydındır k�, Azərbaycan 
uzun müddət belə yaşaya b�lər, sülh 
müqav�ləs� olmasa belə. Heç lazım 
da dey�l. Amma sonra nə olacaq? 
Dövlət başçımız xəbərdarlıq ed�r k�, 
sonrasına baxarıq. 

F�kr�m�zcə, Ermən�stanın bu 
məsələlər�n həll�n�  aydan-aya, 
�ldən-�lə uzatmasının əsas məqsəd� 
Azərbaycanın şanlı Qələbəs�n�n 
üstünə kölgə salmaqdır. Demək 
�stəy�rlər k�,  Qələbə varsa, sülh 
müqav�ləs� də �mzalanmalıdır. Sülh 
müqav�ləs� yoxdursa, Qələbə də 
yoxdur. Bununla da vaxt qazanaraq 
revanş �dd�asına düşmək �stəy�rlər. 
Bu yekəxanalıq �sə Ermən�stana 
baha başa gələcək. 

Al� Baş Komandanımız İlham 
Əl�yev ötən �l – b�lavas�tə S�lah-
lı Qüvvələr Günü Kəlbəcərdək� 
hərbç�lər�m�zlə görüşərkən, 
Ermən�stan rəhbərl�y�nə açıq və 
konkret �smarıc göndərm�şd�:  
“Vətən mühar�bəs�ndə Ermən�stanı 
məğlub etməy�m�z onlar üçün dərs 
olmalıdır.  B�z göstərd�k k�, onlar 
Azərbaycan Ordusu qarşısında du-
ruş gət�rə b�lməzlər... Əgər yenə də 
Ermən�standa revanş�st qüvvələr 
baş qaldırsa, b�lməl�d�rlər k�, onları 
nələr gözləy�r”.

İtt�faq MİRZƏBƏYLİ, 
 “Xalq qəzet�”

Azərbaycanın Zəfərinə  
heç kəs kölgə sala bilməyəcək 

Onu da bildirməliyəm ki, Ermənistana istənilən silah verilərsə, 
onlara kömək etməyəcək və mən Ermənistan tərəfinə bir neçə dəfə 
bunu demişəm. Demişəm ki, buna əbəs yerə vəsait xərcləməyin. 
Çünki, birincisi, bu, sizə kömək etməyəcək, ikincisi, ölkənizdə olan 
revanşist qüvvələrdə hansısa bir illüziya yarada bilər. İllüziya ya-
rada bilər ki, siz revanş edə bilərsiniz. Edə bilməyəcəksiniz! Biz əgər 
görsək ki, bizim üçün hər hansı bir ciddi təhlükə varsa, bu təhlükəni 
dərhal dəf edəcəyik.

İlham ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respubl�kasının Prez�dent� 

Laçın–Xankəndi yolu  
xoș niyyətə açıqdır

Artıq bütün dünyaya məlumdur ki, Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxladığı 30 
il ərzində Ermənistan Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının yeraltı, yerüstü 
sərvətlərini barbarcasına talayıb, xarici şirkətləri qanunsuz şəkildə bölgəyə cəlb edib. Bu 
şirkətlər həm Ermənistana, həm də digər xarici ölkələrə məxsusdur.

Ermən� jurnal�st Vaqram Ağacanya-
nın araşdırmalarına görə, �şğal dövründə 
Ermən�stanın 30-dan çox ş�rkət� Qarabağ-
dakı qızıl və d�gər q�ymətl� metalların �st�s-
marını həyata keç�r�b. Belə ş�rkətlərdən b�r� 
 FDM-d�r. 2001-c� �ldə fəal�yyətə başlayan 
ş�rkət Azərbaycanın 16 tondan çox qızılını 
talayıb. Təkcə 2008-c� �ldə talanan qızılın 
həcm� 4 ton olub.

Xatırladaq k�, Azərbaycan Baş Proku-
rorluğunun hələ 2018-c� �ldə apardığı araş-
dırmalara görə, Ermən�standa və d�gər 
ölkələrdə hüquq� qeyd�yyatdan keçən "Vallex 
Group", "Base Metals", ACP, Lerna Metalur-
g�ay� İnst�tute, "Teghout" və d�gər ş�rkətlər, o 
cümlədən, Ermən�standan olan f�z�k� şəxslər 
qızıl has�latı b�znes�n�n təşk�l�ndə �şt�rak 
ed�blər.

Beynəlxalq Qızıl Xaç Kom�təs�n�n (BQXK) 
Bakı of�s�n�n İct�ma�yyətlə Əlaqələr Departa-
ment�n�n BQXK-nın Laçın yolu boyu həyata 
keç�rd�y� əməl�yyatlara da�r məlumat yayıb. 
Açıqlamada b�ld�r�l�b k�, BQXK keçən �l�n de-
kabr ayından et�barən Qarabağda yaşayan, 
t�bb� müdax�ləyə eht�yacı olan 99 ermən� 
xəstən� təxl�yə ed�b, xəstəxanalara dərman 
vas�tələr�, ərzaq və uşaq q�daları çatdırıb. 

Qeyd ed�l�b k�, BQXK bu dövr ərz�ndə La-
çın yolunda a�d�yyət� qurumların hər b�r� �lə ra-
zılaşdırılaraq neytral human�tar vas�təç� k�m� 
əməl�yyatlar həyata keç�r�r: “B�z bütün log�s-
t�k məsələlər� onlarla müzak�rə ed�r, nəql�yyat 
vas�tələr�m�zdə k�m� və nəy� daşıdığımız 
barədə onlara məlumat ver�r, əməl�yyatın 
həyata keç�r�lməs�n� razılaşdırırıq. BQXK 
bu neytral mövqeyə əməl etməsəyd� və ona 
sad�q qalmasaydı, bu əməl�yyatları həyata 
keç�rmək mümkün olmazdı. Tərəflərlə apar-
dığımız bu açıq və şə af d�aloq eht�yacı olan 

�nsanların köməy�nə yet�şməy�m�zə �mkan 
ver�r". Bu açqlama b�r daha göstər�r k�, hu-
man�tar məqsədl� maşınların keç�d� üçün La-
çın yolunda heç b�r məhdud�yyət yoxdur.

Xar�c� med�a aks�ya həq�qətlər�n� dünya 
�ct�ma�yyət�n�n d�qqət�nə çatdırmaqda davam 
ed�r. B�ld�r�l�r k�, sülhməramlılara məxsus 
nəql�yyat vas�tələr�n�n aks�ya əraz�s�ndən 
heç b�r maneə olmadan hərəkət etmələr� 
aks�yanın məramını b�r daha açıq-aşkar 
göstər�r. Azərbaycanlı ekofəallar �lk gündən 
olduğu k�m�, human�st pr�ns�plərə sad�qd�rlər. 
Ekoet�razçılar Azərbaycan tərəf�n�n haq-
lı tələblər�n�n yer�nə yet�r�lməs�n� �stəy�rlər. 
Fəallar b�ld�r�rlər k�, tələblər� Azərbaycan 
�ct�ma�yyət�n�n haqlı narazılığının �fadəs�d�r 
və vətəndaş cəm�yyət�n�n bu mövqey�nə 
hörmətlə yanaşılmalıdır. Ermən�stan 
mətbuatında yayılan və et�razçıların, guya, 
Laçın–Xankənd� yolunu bağladıqları və 
təm�nat avtomob�llər�n� buraxmadıqları �lə 
bağlı xəbərlər qarşı tərəf�n növbət� dez�nfor-
mas�yasıdır.

Həm�şə olduğu k�m�, ekoaks�ya-
nın  70-c� günündə də sülhməramlılara 
məxsus nəql�yyat vas�tələr�n�n əraz�dən 
maneəs�z hərəkət etmələr� b�r daha aks�ya-
nın məramının d�nc olduğunu nümay�ş et-
d�r�r. Azərbaycanlı ekofəallar et�razların �lk 
günündən human�st pr�ns�plərə sad�qd�rlər. 
Heç də s�yas� xarakter daşımayan bu aks�-
ya Qarabağ əraz�s�ndə faydalı qazıntı ya-
taqlarının qanunsuz �st�smarına qarşıdır. 
Gün ərz�ndə 80-ə yaxın avtomob�l aks�ya 
əraz�s�ndən sərbəst keç�b.

R�zvan FİKRƏTOĞLU,  
 “Xalq qəzet�”

İran yeni etirazların 
ağușunda 

İranda son günlər artmaqda olan narazılıqlar yeni etiraz dalğasının yaranmasına səbəb 
olub. “Gunaz.TV”nin verdiyi məlumata görə,  ölkədə aksiyalar yenidən artmağa başlayıb. İki 
gün əvvəl Tehrandan başlayan etiraz aksiyaları İranın onlarla şəhərinə yayılıb.

Məlumatda b�ld�r�l�r k�, Teh-
ran, İsfahan, 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. Kürdüs-
tan əyalət�n�n mərkəz� Sənəndəc 
şəhər�ndə et�razçılarla hökumət 
qüvvələr� arasında qarşıdurma 
olub, b�r neçə avtomob�l yandı-
rılıb. İnsan haqları müdaf�əç�lər� 
onlarla et�razçının hüquq-
mühaf�zə qüvvələr� tərəf�ndən 
həbs ed�ld�y�n�, b�r neçə nəfər�n 
yaralandığını b�ld�r�blər.

lkədə s�yas� məhbuslara qarşı edam 
hökmlər�n�n ver�lməs� də davam ed�r. Xu-
z�stan əyalət�n�n mərkəz� Əhvaz şəhər�n�n 
�nq�lab məhkəməs� tərəf�ndən Şeyban 
həbsxanasında saxlanılan və s�yas� məhbus 
hesab ed�lən altı ərəb barəs�ndə ölüm hök-
mü çıxarılıb. Bununla bağlı Əhvaz İnsan 
Hüquqları Təşk�latı xəbər yayıb. Edama 
məhkum ed�lənlər Əl� Məcdəm, Mo�n Xənfər�, 
Məhəmməd Rza Muqəddəm, Sey�d Salem 
Musəv�, Sey�d Adnan Musəv� və Həb�b De-
r�sd�r. 

Bundan başqa, Şeyban həbsxanasında 
saxlanılan daha altı ərəb əs�ll� İran vətəndaşı 
5-35 �l müddət�nə azadlıqdan məhrum olu-
nub.

Son günlərdə İranda ölüm hökmünün 
�crası �st�qamət�ndə də addımlar atılıb. B�r 
gün əvvəl Qərb� Azərbaycan əyalət�n�n 
mərkəz� Urmu və Neyşabur şəhərlər�n�n 
həbsxanalarında �k� məhkum edam ed�-
l�b. İnsan haqları təşk�latları Urmuda edam 
ed�lən şəxs�n Nücum� Murad�, Neyşaburda 
edam ed�lən�n �sə Pərv�z Frutən� olduğunu 
b�ld�r�blər. Onlar adam öldürməkdə günah-
landırılıblar. İran məhkəməs� və rəsm� dövlət 

med�ası edam hökmlər�n�n �crası barədə heç 
b�r açıqlama verməy�b.

İran beynəlxalq aləmdə həm də Ukray-
na əleyh�nə Rus�yaya PUA-lar verməkdə �t-
t�ham ed�l�r. Avropa Kom�ss�yasının rəhbər� 
Ursula von der Leyen b�ld�r�b k�, Aİ Ukray-
na “münaq�şəs�ndə �şt�rak edən" İranın �q-
t�sad� operatorlarına qarşı sanks�yalar təkl�f 
edəcək. “Reuters”�n məlumatına görə, Leyen 
İran təşk�latlarına, o cümlədən, İran İnq�labı 
Keş�kç�lər� Korpusu �lə əlaqəl� olan şəxslərə 
qarşı sanks�yalar təkl�f ed�b. Onun sözlər�nə 
görə, ümum� dəyər� 11 m�lyard avro olan 
 10-cu sanks�yalar paket� yen� t�carət qada-
ğalarını, dron, hel�kopter və raketlər də dax�l 
olmaqla texnolog�yaların �xracına nəzarət� 
hədəfə alacaq.

ABŞ Dövlət Departament�n�n sözçüsü 
Ned Prays �sə “Əl-Qa�də” l�derlər�ndən Seyf 
əl-Ədl�n İranda olması �lə bağlı BMT-n�n 
hesabatını təsd�qləy�b. Onun f�kr�ncə, bu, 
İranın terror�zm� dəstəkləməs�nə daha b�r 
nümunəd�r. 

Paşa ƏMİRCANOV,   
“Xalq qəzet�”

Ekoaksiyanın gündəliyiİqtisadi Şuranın 
növbədənkənar iclası olub

Fevralın 18-də Azərbaycan Respublikası İqtisadi 
Şurasının sədri, Baş nazir Əli Əsədovun rəhbərliyi ilə 
İqtisadi Şuranın növbədənkənar iclası keçirilib.

Naz�rlər Kab�net�n�n mətbuat x�dmət�ndən qəzet�m�zə b�ld�-
r�l�b k�, �clasda Azərbaycan Respubl�kası Prez�dent�n�n tapşı-
rıqlarından �rəl� gələn �qt�sad� s�yasət və d�gər car� məsələlər 
ətraflı müzak�rə olunub. 

İclasda gündəl�kdək� məsələlər üzrə Şura üzvlər�n�n rəy və 
təkl�flər� d�nlən�l�b.

İclasın yekununda müzak�rə olunan məsələlər barədə 
a�d�yyət� qurumlara müvaf�q tapşırıqlar ver�l�b. 

Qəzənfər QA IMOV, “Xalq qəzet�”

Hərbi attaşelər ADA 
Universitetində olublar

Müdafiə Nazirliyinin 2023-cü il üzrə tədbirlər planına 
əsasən Azərbaycan Respublikasında akkreditə olunmuş 
xarici dövlətlərin hərbi attaşelərinin ADA Universitetinə 
səfəri təşkil olunub.

Naz�rl�y�n mətbuat x�dmət�ndən b�ld�r�blər k�, burada ya-
radılan şəra�tlə tanışlıqdan sonra qonaqlara un�vers�tet�n 
tar�x�, �nk�şaf mərhələlər�, m�ss�yası, gündəl�k tədr�s proses�, 
təhs�l bazası, fəal�yyət �st�qamətlər�, eləcə də xar�c� ölkələr�n 
un�vers�tetlər� �lə əməkdaşlıq çərç�vəs�ndə həyata keç�r�lən 
proqramlarla bağlı br�f�nq təqd�m ed�l�b.

Tədb�rdə çıxış edənlər ADA-da tədr�s olunan fakültələr və 
�xt�saslar barədə danışıblar.

Hərb� attaşelər� maraqlandıran suallar un�vers�tet 
nümayəndələr� tərəf�ndən cavablandırılıb.

Qonaqlar z�yarət�n yüksək səv�yyədə təşk�l olunmasına 
görə ADA Un�vers�tet� və Müdaf�ə Naz�rl�y�n�n rəhbərl�y�nə 
təşəkkürlər�n� b�ld�r�blər.

Q.QA IMOV,  
“Xalq qəzet�”

Erməni siyasi 
psixozundakı iki “yenilik”

Paşinyanın müharibə istəyi və Zəngəzur dəhlizi 
Hazırda Ermənistan cəmiyyətindəki ab-hava onu göstərir ki, ölkə heç bir halda 

Azərbaycan ilə sülh müqaviləsi bağlamağa hazır deyil. Müqavilənin Ermənistanın 
Qarabağ üzərindəki hüquqlarını tamamilə itirəcəyini bəyan edən isterik durum 
yaradanlar həddən artıq çoxdur və onların ictimai rəyi kifayət qədər manipulyasiya 
etdikləri və dövlət siyasətinə təsir göstərdikləri aşkardır. 

Ancaq baş naz�r N�kol Paş�nyanın ko-
mandasının özü də had�sə və proseslərə 
poz�t�v münas�bət göstərm�rlər. Yən�, ermən� 
hak�m�yyət� ən azı müxal�fət qədər problem-
l�d�r və bunlar özünü yanaşmalarda göstər�r. 
Yanaşmaların �sə ps�xoz mah�yyət�n� b�r neçə 
m�salla əsaslandıracağıq. 

Mövzu Azərbaycan və Ermən�stan 
l�derlər�n�n Münxendə ABŞ Dövlət Departa-
ment�n�n rəhbər� Anton� Bl�nken �lə görüşü 
əsnasında aktualdır. Çünk� ermən� ps�xozu 
�stən�lən səv�yyəl� görüşlərdə əldə ed�lm�ş 
poz�t�v nət�cələr� b�r andaca heçə çev�rmək 
“potens�alındadır”.

B�rbaşa mövzuya keçməzdən öncə 
b�ld�rək k�, hazırda Ermən�standa həm 
hak�m�yyət, həm də �qt�dar aşağı-yuxa-
rı eyn� “düşüncən�n” sah�b�d�r. Söhbət sülh 
gündəl�y�ndən ged�rsə, tərəflərdən b�r�nc�s� 
nələr�sə əsaslandırmaqla, man�pulyas�ya 
ed�r, �k�nc�s� �sə sadəcə �nkar yolu tutur. Hər 
�k� qütb özü üçün saxta reallıq qurub onun 
ətrafında gəz�şməklə, sank�, varlıq sürdürür-
müş k�m� davranmaq yolu tutur. Əlbəttə, pa-
ş�nyançıların �ş� daha çət�nd�r. Onların hədəf� 
Azərbaycandırsa, müxal�fət�n hədəf� həm 
Azərbaycandır, həm də Paş�nyan �qt�darı.

Mövzumuza gəld�kdə, deyək k�, 
Ermən�stan müxal�fət� üçün hər şey asan-
dır. Məsələn, bu ərəfədə onlar Ermən�stanın 
Türk�yəyə human�tar yardım göstərməs�n� 
və hər �k� ölkə sərhəd�n�n human�tar yüklər, 
daha doğrusu Türk�yədək� zəlzələdən zərər 
görmüş �nsanlara yardım üçün açılmasını 
dəyərlənd�rərkən baş naz�r� hədəfə alırlar.  
B�ld�r�rlər k�, Paş�nyan human�tar Türk�yə-
Ermən�stan sərhəd�n�, An� körpüsündən ke-
ç�d seqment�n� Zəngəzur dəhl�z�, daha dəq�q 
desək, Naxçıvana yol üçün presedentə 
çev�rmək məqsəd� �lə qabardır. Beləcə o, 
Azərbaycanın �stəklər�n� yer�nə yet�rməkdə qı-
nanır. Fakt�k� olaraq, müxal�fət Azərbaycanla 
Türk�yən� eyn� ampulada görür. Bu, həm də 

o deməkd�r k�, �qt�dardan da eyn� yanaşma 
gözlən�l�r. Yən�, həm Azərbaycana, həm də 
Türk�yəyə qarşı barışmazlıq.

D�qqət yet�r�ləs� d�gər məqam �sə de-
d�y�m�z k�m�, Ermən�stan cəm�yyət�ndə b�r 
qayda olaraq, Azərbaycana münas�bətdə 
barışmaz mövqe tutanların səslər�n�n daha 
gur gəlməs�d�r. Belələr� �qt�darı ölkən�n m�ll� 
maraq və mənafelər�n� satmaqda günahlan-
dırırlar. Gəld�klər� qənaət budur k�, Bakı �lə 
sülh müqav�ləs� bağlamaq satqınlıqdır. Ol-
mazsa, olmaz demək. Pr�ns�pcə, Paş�nyan 
hak�m�yyət� də bu sayaq baxışları rəhbər 
tutub düşünür k�, sülh danışıqlarını uzat-
maq lazımdır və uzadır. Maraqlıdır k�, ermən� 
cəm�yyət�n�n hazırkı narazı qütbü Paş�nya-
nın sülh danışıqları �m�tas�yasına da fərql� 
görkəm ver�r.  

Məsələn, ermən� cəm�yyət�ndə belə 
b�r f�k�r də var k�, N�kol Paş�nyanın sülh 
müqav�ləs�ndən boyun qaçırmaqla, �m�tas�-
ya yolu tutması ölkən� Azərbaycan �lə yen� 
mühar�bəyə çəkmək �stəy�d�r. Onlar b�ld�r�rlər 
k�, mühar�bə olarsa, Azərbaycan bu dəfə 
ermən� ordusunu daha p�s əzəcək və artıq 
hərb� əməl�yyatlar Ermən�stan əraz�s�ndə 
gedəcək, beləl�klə ölkə varlığını dayandıra-
caq. Ən əsası �sə bu �şğal Rus�yanı bölgədən 
tamam�lə uzaqlaşdıracaqdır. 

Əlbəttə, Ermən�stan cəm�yyət�ndə çox-
saylı absurd �deyalar var. Münxen konfransı, 
Azərbaycan və Ermən�stan l�derlər�n�n görü-
şü əsnasında bu sayaq baxışlar daha çox 
gündəmdəd�r. Həm də ona görə k�, b�r qayda 
olaraq Münxen konfransı k�m� beynəlxalq tr�-
bunalarda Prez�dent İlham Əl�yev�n sər�ştəs� 
nət�cəs�ndə Azərbaycanın mövqey� daha da 
güclən�r. Buna qarşılıq ortaya qoyulan ancaq 
kortəb�� barışmazlıqdır. Nət�cə et�bar�lə dün-
yada sülh gündəl�y� �lə bağlı yaranmış n�kb�n-
l�k tonu sıradan çıxır.

Ə.CA AN İ O L , “Xalq qəzet�”
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Bir ailənin faciəsi
Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəli hadisələrdən biri kimi 

daxil olmuşdur. Azərbaycan xalqı və onun dövləti Xocalı soyqırımını heç vaxt unutmur və 
unutmayacaqdır. Erməni qəsbkarlarının insanlığa sığmayan qətllərinin, əsirlərə verdikləri 
amansız və ağlasığmaz işgəncələrinin ifşa olunması, beynəlxalq aləmdə Xocalı soyqırımının 
düzgün təbliğ edilməsi məqsədilə mütəmadi olaraq soyqırımı şahidlərindən, erməni 
əsirliyində olmuş həmvətənlərimizdən müsahibələr alınmalı, düşmənin xisləti, başımıza 
gətirilən müsibətlər gələcək nəsillərə çatdırılmalıdır. 

Həmsöhbət�m Xocalı soyqırımı şəh�d�, 
“İg�dl�yə görə” medalı �lə təlt�f ed�lm�ş  Z�yadxan 
Allahverd�yev�n həyat yoldaşı A�də Allahverd�-
yevadır. A�də H�lal qızı 1964-cü �l �yulun 5-də 
Ağdam rayonunun Q�yaslı kənd�ndə anadan 
olub. 1987-c� �ldə Xocalı sak�n� Z�yadxanla  a�lə 
həyatı qurub. Xocalıda xoşbəxt günlər yaşayan 
a�lən�n taley� 1992-c� �l fevral ayının 25-dən 26-
na keçən o müdh�ş gecədə tar-mar olub. Xocalı 
soyqırımı zamanı həyat yoldaşı şəh�d olan, qa-
yınatası, b�r qaynı, qaynının oğlu �tk�n düşən, �k� 
qaynı, qayınanası ermən� əs�rl�y�ndə olan A�də 
xanım o müs�bətl� günlər� belə xatırlayır: 

– Həyat yoldaşım Z�yadxan Xankənd�də 
sürücü �şləy�rd�. Ermən�lər dəfələrlə ona təzy�q 
göstərərək mane olurdular. Buna baxmaya-
raq, had�sələr�n ən qızğın vaxtlarınadək o, 
�ş�n� davam etd�rd�. B�r dəfə ermən� quldurları 
Z�yadxanın və başqa üç nəfər azərbaycanlının 
qarşısını kəsərək, üzərlər�nə benz�n tökərək 
yandırmaqla hədələy�blər.  

Z�yadxan Xocalı zünümüdaf�ə taboruna 
yazılmışdı. Vətənpərvər, torpağına bağlı, qorx-
maz �nsan �d�. Soyqırımı axşamı soyuqdan-
şaxtadan yer�yə b�lməyən, yorulub taqətdən 
düşən qocalara, uşaqlara kömək ed�b. 

Z�yadxanı son dəfə görən həmyerl�m�z 
dey�r k�, o, ayağından güllə yarası almışdı. 
Buna baxmayaraq, sonadək avtomatını yerə 
qoymadı. Döyüş zamanı Z�yadxanın yaxınlı-
ğında avtomat səslər� eş�td�m. Sonra onu görə 
b�lməd�m... 

Qayınlarım da torpaqlarımızın keş�y�ndə 
dayanıblar. Böyük qaynım M�rzə və k�ç�k qay-
nım Elşən ermən� s�lahlılarına əs�r düşüblər. 
18 gün ermən� z�ndanında �şgəncələr görüblər. 
M�rzən�n barmağını “sən bu barmaqlarla b�zə 
güllə atmısan” – deyərək, kəsm�şd�lər. Hər �k� 
qaynımın d�şlər�n� çəngəllə çək�b çıxartmışdı-
lar. 

A�də xanımın sözlər�n� 
sak�tcə d�nləmək çət�n �d�. O, 
özü də hər dəfə bu barədə da-
nışanda çox həyəcanlanır: 

– Qayınanam Məleykə 
Mövsüm qızı da b�r gün ermən� 
əs�rl�y�ndə olub. Məleykə xala 
əs�rl�k vaxtı oğullarının da 
əs�rlər�n arasında olduğunu 
öyrən�b. Onun gözlər�n�n qarşı-
sında çoxlu əs�r öldürdüklər�nə 
görə övladlarının salamat qa-
lacaqlarına �namı qalmayıb. 
Əs�rl�kdə �nsanların başına 
gət�r�lən müs�bətlər� görən ana 
şükür ed�b k�, yaxşı k�, mən�m 

gəl�nlər�m ermən� quldurlarına əs�r düşməy�b. 
Qayınlarım elə b�r vəz�yyətdə gəl�b çıxdı-

lar k�, onları tanımaq mümkün dey�ld�. Aldıq-
ları �şgəncələr�n yer�, mənəv� zərbələr� �nd� də 
qalmaqdadır. Z�yadxanın şəh�d olmasından 
qardaşları əs�rl�kdən azad olunduqdan sonra 
xəbər tutdular. Bu xəbər onlar üçün çəkd�klər� 
�şgəncələrdən dəhşətl� oldu. 

Qayınanam Məleykə xala, qayınatam Sa-
lah k�ş�, qaynım Novruz, Novruzun 18 yaşına 
çatmamış oğlu Mah�r camaatla b�rgə canla-
rını qurtarmaq üçün Kət�k meşəs�nə tərəf üz 
tutublar. Qayınatam Salah k�ş� İk�nc� Dünya 
mühar�bəs�ndə gözündən əl�l olmuşdu. O, 
camaatdan xeyl� arxada qaldığı üçün Mah�r 
nənəs�nə dey�b k�, mən babamı qoyub gedə 
b�lmərəm. B�r qədər sonra ermən�lər d�nc 
sak�nlər� gülləbaran ed�blər. Camaat pərən-
pərən olub.  

Söhbət əsnasında ürəy�ndə 30 �l�n ağrı-acı-
sını, �nt�zarını daşıyan A�də Allahverd�yeva göz 
yaşlarına qərq olaraq Vətən mühar�bəs�ndək� 
şanlı qələbəm�zlə şəh�dlər�m�z�n q�sasının 
alındığından qürurla danışdı. Qarabağa Bö-
yük Qayıdışımızla şəh�dlər�m�z�n ruhlarının 
daha da rahatlıq tapacağını qeyd edən A�də 
xanım ded� k�, həyat yoldaşının şəh�d olduğu 
yerə ged�b oranı z�yarət etmək �stəy�r... 

Bütün xocalılılar k�m�, A�də xanım da hazır-
da Rus�ya sülhməramlılarının nəzarət�ndə olan 
doğma yurd yerlər�nə mütləq dönəcəklər�nə 
əm�nd�rlər. O gün, əlbəttə, yaxındadır. 

Sonda xatırladaq k�, Azərbaycan Respub-
l�kası Prez�dent�n�n 1997-c� �l 25 fevral tar�xl� 
fərmanı �lə Allahverd�yev Z�yadxan Salah oğlu 
“İg�dl�yə görə” medalı �lə təlt�f ed�lm�şd�r. 

Qal�b BƏYMƏMMƏ O L ,  
“Xocalının səs�” qəzet�n�n redaktoru

Vəhşiləşmiş erməniliyin əbədi 
üzqaralığı – Xocalı soyqırımı

XX əsrin 2 dünya müharibəsi, nəhayət, siyasi 
hədəflərə silah, xam xəyallara zor gücünə çatmağın 
puçluğunu tarixə iri hərflərlə birdəfəlik yazdı. Lakin 
özgə torpağında yaradılmış oyuncaq dövlət olmağın 
“for-postluğunda” məst olmuş erməni toplumu “xalqlar 
həbsxanası” sayılan sovet imperiyasının çöküşünə 
barbarlıq dövrü təfəkkürü ilə yetişdi, dünyanın üz 
çevirdiyi “zor”u diriltmək eşqinə düşdü. 

“Ç�rkl� alət”  v�rusu   �lə   
sərsəmləşd�r�lm�ş, sürü 
ps�xolog�yasının daşıyı-
cısına çevr�lm�ş ermən�l�k 
beynəlxalq hüququn yetk�n 
uşağa da məlum yasaqları-
na məhəl qoymadan özünü 
Azərbaycanın ortasında zor 
gücünə �k�nc� ermən� dövlət� 
yaratmağın mümkünlüyünə 
�nandırdı. Bu quduz �nam 
tar�x�n vəhş�l�k və qan�çənl�k 
cəbbəxanasındakı bütün zor 
və amansızlıqları ermən�lər�n 
�xt�yarına buraxdı. 

Beləl�klə, 1988-c� �l�n 
fevralından başlayaraq 
haqsızlıq və qəddarlıqla s�-
lahlanmış dünya ermən�l�y� 
quruda, suda, havada d�nc 
azərbaycanlılara qən�m 
kəs�ld�, davamlı fac�ələr 
törətd�, nahaq qanlar axıtdı. 
Məqsəd Azərbaycan xalqını 
qorxu yolu �lə Qarabağdan 
əl çəkməyə məcbur etmək 
�d�. Bu amansız hücumla-
rın ən böyük qurbanı 1988-
c� �l�n 25–26 fevral gecəs� 
Azərbaycanın ən qəd�m ya-
şayış məskənlər�ndən b�r�-
n�n – 10 m�n nəfərl�k Xocalı 
şəhər�n�n əl�yalın əhal�s� oldu. 
B�r gecən�n �ç�ndə bütöv b�r 
şəhər oda qalandı, dağıdıl-
dı, yer üzündən s�l�nd�. Tək-
tük s�lahlılar �sə yer�ndəcə 
güllələnd�. Uşaqlar süngüyə 
çək�ld�, qocalar tonqallara 
atıldı, qadınlar �şgəncə və 
həqarətə məruz qaldı... 

S�v�l dünyanın �tlər�-
p�ş�klər� də əz�zləy�b başa çı-

xardığı b�r zamanda Xocalıda 
b�r geçən�n �ç�ndə 613 nəfər 
azərbaycanlı qətlə yet�r�ld�, 
1275 nəfər g�rov götürüldü, 
ermən�l�y�n kəşf� olan  ağla-
sığmaz �şgəncələrlə üzləşd�. 
Onlardan 150 nəfər�n ta-
ley� hələ də məlum dey�l. 
“Ermən�l�y�n Xocalı zəfər�” 
zamanı qətlə yet�r�lənlər�n 63 
nəfər� uşaq, 106 nəfər� qadın, 
70 nəfər� ahıl və qoca oldu. 8 
a�lə tamam�lə məhv ed�ld�, 25 
uşaq ata-anasını, 130 nəfər 
onlardan b�r�n� �t�rd�.

Beləcə, Xocalı soyqırı-
mı çağdaş tar�x�m�z�n qanı 
kəs�lməyən yarası k�m� 31 
�ld�r k�, xalqımızı �nləd�r, 
ermən�l�y�n zor sevg�s�n�, kor 
�namını b�rdəfəl�k yox etməyə 
səsləy�r. Azərbaycan  xal-

qının haqlı �nt�qam savaşı 
ermən�l�yə buvaxtadək �brətl� 
dərslər versə də, sürü ps�xo-
log�yalı toplumu yen�dən qu-
duzlaşdıranlar tapılır. Bu, dün-
yanın elə məkrl� mərkəzlər�d�r 
k�, Xocalı amansızlığını onlar 
həm�n gecə uzaqdan durb�nlə 
nəfəs kəsmədən, yatmadan 

�zləm�şd�lər. İzləm�şd�lər və 
bugünədək də susurlar... 

Haqq-ədalət�n �sə odda 
yanmaz, suda batmaz 
h�kmət�, gücü var. Bu gücün 
b�r qaynağı “zora zorla cavab 
vermək”d�rsə, başqa axarı da 
qan yaddaşından, ağrılı yara-
dan gəl�r. Xalqımız ağrılı Xo-
calı yaddaşını ayıq saxlamqla 
�k�qat, üçqat güclü olacaq.

Beləl�klə, fac�ən�n �ldö-
nümü günlər�ndə Xocalı 
yaddaşının canlı saxlancı 
olan �nsanların –  əs�r və g�-
rov düşmüş soydaşlarımızın 
tükürpəd�c� şəhadətlər�n�, 
ermən�l�y�n Xocalı üzqaralı-
ğının qanlı səh�fələr�n� oxu-
cularımıza təqd�m etməyə 
başlayırıq.

Danışır Xocalı şahidləri

Cənub Qaz Dəhlizinin 
genişləndirilməsi prioritet vəzifədir

Prezident İlham Əliyev Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində 
enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı “dəyirmi masa”da ölkəmizin Avropanın enerji 
təhlükəsizliyinə verdiyi töhfədən danışaraq bildirib ki, ötən il Azərbaycanın 
qaz təchizatının artırılması qısamüddətli perspektivdə Avropanın enerji 
təhlükəsizliyinə verilən töhfə kimi diqqət çəkib. Orta və uzunmüddətli 
perspektivdəki əsas məqsəd isə Azərbaycan tərəfindən irəli sürülən Cənub 
Qaz Dəhlizinin genişləndirilməsi olub. Dövlətimizin başçısı daha sonra 
2027-ci ilədək TAP-la qaz nəqlinin indiki 11 milyard kubmetrdən 20 milyard 
kubmetrə, TANAP-la isə 16 milyard kubmetrdən 31 milyard kubmetrə 
çatdırılmasının nəzərdə tutulduğunu bildirib.  

tən �l Bakıda Avropa Kom�ss�ya-
sının Prez�dent� Ursula Fon der Lya-
yen�n �şt�rakı �lə Azərbaycanla Avro-
pa İtt�faqı arasında enerj� sahəs�ndə 

Stratej� Tərəfdaşlığa da�r Anlaşma 
Memorandumunun �mzalandığını xa-
tırladan dövlət�m�z�n başçısı enerj� 
sahəs�ndə Azərbaycan–Avropa İtt�faqı 

əməkdaşlığının bu sənədə uyğun ola-
raq bundan sonra da gen�şlənəcəy�n� 
də vurğulayıb.  

Azərbaycanla Avropa İtt�faqı ara-
sında əməkdaşlıqda bərpaolunan 
enerj�n�n xüsus� rolunun olduğu-
nu deyən Prez�dent İlham Əl�yev 
ölkəm�z�n son dövrlər bu sahədə b�r 
sıra vac�b addımlar atdığını d�qqətə 
çatdırıb. lkə başçısı çıxışında 
Azərbaycanda bu �st�qamətdə artıq 
b�r sıra lay�hələr�n həyata keç�r�ld�y�n�, 
həmç�n�n 25 q�qavatadək enerj� �steh-
salı �lə bağlı müxtəl�f sənədlər �mza-
landığını da xatırladıb. 

Göründüyü k�m�, bütün bu fəal�yyət 
Azərbaycanın �stehsal etd�y� “yaşıl 
enerj�”n�n dax�l� �stehlakla yanaşı, 
Avropaya �xrac ed�lməs�nə də �m-
kan verəcəy�n�, bununla da orta və 
uzunmüddətl� perspekt�vdə Avropanın 
enerj� təhlükəs�zl�y�nə mühüm töhfə 
olacağını şərtlənd�r�b.  

Yer� gəlm�şkən, fevralın 3-də Ba-
kıda, Cənub Qaz Dəhl�z� Məşvərət 
Şurası çərç�vəs�ndə naz�rlər�n 9-cu �c-
lasında da bu barədə ətraflı danışılıb. 
İclasda adıçək�lən dəhl�z lay�həs�n�n 
�crasında müəyyən yubanmalar ol-
duğu, lak�n buna baxmayaraq, onun 
mümkün qədər tez başa çatdırıldı-
ğı, �nd� �sə Cənub Qaz Dəhl�z�n�n 
gen�şlənd�r�lməs�ndən danışıldığı de-
y�l�b.  

Xatırladaq k�, Cənub Qaz Dəhl�z� 
�k� �ldən b�r az çox vaxt əvvəl açılıb. 
Hazırda yuxarıda vurğulandığı k�m�, 
onun önəml� komponenlər�ndən b�r� 
olan TANAP-ın 16 m�lyard kubmetrdən 
31 m�lyard kubmetrə,  TAP-ın �sə 
11 m�lyard kubmetrdən 20 m�lyard 
kubmetrə qədər gen�şlənd�r�lməs� 
nəzərdən keç�r�l�r. Bu, alternat�v enerj� 
mənbəy�nə böyük eht�yac duyuldu-
ğundan, enerj� təch�zatının davam-
lı şaxələnd�r�lməs�n�n zərur�l�y�ndən 
xəbər ver�r. Azərbaycan buna hazır-
dır, bununla bağlı ölkəm�z uzun �ll�k 
təcrübəyə mal�kd�r.   

Burada onu da xatırladaq k�, qeyd 
ed�lən məsələlərlə bağlı son b�r �ldə b�r 
sıra mühüm tədb�rlər həyata keç�r�l�b. 
Məsələn, ötən �l�n �yulunda Bakıda 
Avropa Kom�ss�yasının rəhbər� xanım 
Ursula Fon der Lyayen və dövlət�m�z�n 
başçısı tərəf�ndən enerj� sahəs�ndə 
Stratej� Tərəfdaşlıq haqqında Memo-
randum �mzalanıb. Əsl�ndə, bu sənəd 
Cənub Qaz Dəhl�z�n�n fəal�yyət�n�n 
güclənd�r�lməs� �lə bağlı “yol xər�təs�” 
k�m� qəbul ed�l�b. 

Beləl�klə, hazırda Azərbaycanda 
Avropaya qaz �xracını 2027-c� �lə 
qədər �k� dəfə artırmaq planlaşdırılır 

və resursların buna �mkan verəcəy� 
b�ld�r�l�r. Şübhəs�z k�, bu məsələ də 
ölkələr�n qarşılıqlı s�yas� �radəs� var. Bu 
yüksək səv�yyədə özünü büruzə verən 
et�madla �fadə olunur və həll müəyyən 
qədər mürəkkəb texn�k� problemlər�n 
aradan qaldırılmasını şərtlənd�r�r.   

Cənub Qaz Dəhl�z�n�n fəal�yyət�n�n 
güclənd�r�lməs�ndən danışarkən mü-
hüm b�r had�sən� xatırlatmaq �stərd�m. 
Belə k�, Yunanıstanla Bolqarıstan ara-
sında �nterkonnektorun açılması bu 
dəhl�z� lay�həs�n�n  müəyyən dərəcədə 
şaxələnd�r�lməs� sayəs�ndə reallaşıb 
və nət�cədə Azərbaycan təb�� qazının 
Bolqarıstana təch�z�n� gerçəkləşd�r�b. 
Həmç�n�n �nterkonnektorlar vas�təs�lə 
belə b�r gen�şlənd�rmən�n qonşu 
ölkələrə də  əhəm�yyətl� töhfə verəcəy� 
əm�nl�y� formalaşıb.  

Ümum�yyətlə, ötən �l�n dekabr ayı 
enerj� təhlükəs�zl�y� üçün çox vac�b 
b�r tar�x olub. B�r�nc�s�, həm�n vaxt 
Azərbaycan və Rumın�ya arasında 
qaz təch�zatı haqqında saz�ş �mza-
lanıb və qaz təch�zatının bu yaxın-
larda reallaşacağı nəzərdə tutulub. 
Beləl�klə, Rumın�ya həm�n Cənub 
Qaz Dəhl�z�ndə �şt�rak edən ölkələr 
heyət�nə qoşulub. Bundan başqa, 
sözügedən tar�xdə Azərbaycan, Gür-
cüstan, Macarıstan və Rumın�ya ara-
sında “Yaşıl enerj�n�n �stehsalı və nəql� 
sahəs�ndə Saz�ş” �mzalanıb. Beləl�klə, 
göstər�lən səylər nət�cəs�ndə ölkəm�z 
üçün əlavə əməkdaşlıq �mkanı yara-
dılıb və bununla da, Avropanın enerj� 
təhlükəs�zl�y�ndə yen� b�r səh�fə açılıb.  

Bu məqamda car� �l�n yanvar ayın-
da Azərbaycan �lə Macarıstan arasın-
da qaz təch�zatı sahəs�ndə Anlaşma 
Memorandumunun �mzalanması �lə 
respubl�kamıza tərəfdaş olan ölkələr�n 
sayının artdığını da xatırladaq. Bütün 
bunlar �sə, �lk növbədə, cəlb ed�lm�ş 
ölkələrlə sıx s�yas� münas�bətlər, fəal 
əlaqələnd�rmə və Avropa Kom�ss�ya-
sı �lə Azərbaycanın bu təşəbbüslərə 
səmərəl� rəhbərl�y� sayəs�ndə müm-
kün olub. Bu, həmç�n�n Avropa İtt�faqı 
�lə Azərbaycan arasında başlanmış 
və rəsm� çərç�vəyə salınmış enerj� 
d�aloqu k�m� d�qqət çək�b. Həm�n d�a-
loq təb�� qazı, elektr�k enerj�s�n�, h�d-
rogen� və yaşıl h�drogen� əhatə ed�b. 
Dövlət�m�z�n başçısının vurğuladığı 
k�m�, belə b�r fəal�yyət ölkəm�z�n Av-
ropa �lə əməkdaşlığının çox nad�r 
və səmərəl� formatı olaraq böyük 
əhəm�yyət daşıyıb. 

Vaq�f BAY AMOV,  
“Xalq qəzet�”

E y y u b  KƏRİMLİ,
�qt�sadçı-ekspert

tən �l�n payızında açıqlanan 
Avropa İtt�faqının ümum� maraq 
lay�hələr�n�n “Beş�nc� S�yahısı”na 
dax�l ed�lən 20 qaz lay�həs�n�n 
üçü Azərbaycan qazı �lə bağlıdır. 
Bu, Yunanıstan–Bolqarıstan Qaz 
İnterkonnektorundan (IGB) əlavə, 
Rumın�ya–Macarıstan dəhl�z�ndə 
(ROHU BRUA) klaster�n tutumu-
nun artırılması lay�həs� və Bol-
qarıstan–Serb�ya �nterkonnekto-
rudur. Bu lay�hələr adları çək�lən    
ölkələrə Azərbaycan təb�� qazına 
çıxış �mkanı verəcək.   

Burada onu da xatırladım k�, 
2021-c� �ldə Azərbaycanın Avropa 
İtt�faqı bazarına təb�� qaz �xracı 8,2 
m�lyard kubmetr təşk�l ed�rd�sə, 
2022-c� �ldə bu rəqəm 11,3 m�l-
yard kubmetr olub. Car� �ldə �sə 
onun həcm� ən azı 11,6 m�lyard 
kubmetr olacaq. Eyn� zamanda, 
2023-cü �ldə Azərbaycandan �xrac 
ed�ləcək təb�� qazın ümum� həcm� 
�sə təxm�nən 24 m�lyard kubmetrə 
çatacaq. Müqay�sə üçün 2021-c� 
�ldə bu rəqəm 19 m�lyard kubmetr 
təşk�l ed�rd�. 

Hazırda Azərbaycan özünün 
qaz təch�zatının coğraf�yasını Av-
ropa bazarına qədər gen�şlənd�r�r. 
Bu, hamı üçün uduşlu vəz�yyətd�r. 
Çünk� Avropaya öz enerj� 
təhlükəs�zl�y�n�n qorunması üçün 
qaz lazımdır, Azərbaycanın �sə 
özünün nəhəng enerj� resursları 
üçün et�barlı bazara eht�yacı var.

BRUA qaz kəmər� Azərbaycan 
qazını Türk�yə və Yunanıstan 
vas�təs�lə Şərq� və gələcəkdə 
Qərb� Avropa ölkələr�nə çatdı-
racaq. Bolqarıstan–Serb�ya �n-
terkonnektorunun bu �l �st�smara 
ver�lməs� planlaşdırılır. O, Serb�-
yanı Cənub Qaz Dəhl�z� və d�gər 
mənbələrlə b�rləşd�rəcək.

Azərbaycan qazının Rumı-
n�yaya tədarükü car� �ldən baş-
laya b�lər. Bu IGB-n�n t�k�nt�s�n�n 
nə qədər tez başa çatmasından 
asılıdır. İnterkonnektor təhv�l 
ver�ld�kdən sonra BRUA boru 
kəmər�nə b�rləşd�r�ləcək. BRUA 

qaz kəmər� Rumın�ya–Bolqarıstan 
�nterkonnektoru �lə b�rl�kdə Cənub 
Qaz Dəhl�z�, Mərkəz� Avropa və 
Balkanları əlaqələnd�rən mühüm 
halqadır.

Rus�yanın s�masında b�r 
təch�zatçıdan tamam�lə asılı olan 
Serb�ya 2023-cü �l�n sentyabrından 
Azərbaycandan təb�� qaz almağa 
başlamağı planlaşdırır. Baş naz�-
r�n müav�n�, dağ-mədən və ener-
get�ka naz�r� Zorana M�xaylov�ç�n 
b�r qədər əvvəl b�ld�rd�y� k�m�, qaz 
tədarükünü Serb�yanı Bolqarıstan-
la b�rləşd�rəcək N�ş–D�m�trovqrad 
qaz kəmər� sayəs�ndə artırmaq 
mümkün olacaq. Onun başa çatdı-
rılması gələn �l planlaşdırılır.

Cənub Qaz Dəhl�z� artıq Av-
ropanın enerj� təhlükəs�zl�y�ndə 
mühüm rol oynayır. İtal�yada 
dəfələrlə qeyd olunub k�, ener-
j� q�ymətlər�n�n kəsk�n artması 
nət�cəs�ndə yaranmış böhrandan 
ölkən�n uğurla çıxmasına məhz 
Azərbaycan qazı kömək ed�b. 
Xatırladaq k�, Azərbaycan İtal�ya-
ya neft tədarükündə b�r�nc�, qaz 
tədarükündə �sə üçüncü yerdəd�r. 
Gələcəkdə Alban�ya, Monteneqro, 
Bosn�ya və Herseqov�na, həmç�n�n  
Xorvat�ya �stehlakçıları da TAP-ın 
ş�mal qoluna çevr�ləcək İon-Ad-
r�at�k boru kəmər� (2025-c� �ldə 
�st�fadəyə ver�lməl�d�r) vas�təs�lə 
Azərbaycan qazından �st�fadə edə 
b�ləcəklər.

Avropa İtt�faqı Bakıya böyük 
üm�dlərlə baxır. Azərbaycanın �sə 
Avropaya qaz nəql�n� artırmaq 
üçün k�fayət qədər eht�yatları var. 

lkəm�zdə təsd�qlənm�ş qaz eh-
t�yatları 2,6 tr�lyon kubmetr təşk�l 
ed�r k�, bu da k�fayət qədər böyük 
həcmd�r.

Türk dövlətlərində iqtisadi 
əməkdaşlığa dair təqdimat

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya 
Mərkəzinin meneceri (İİTKM) Ayhan Satıcı Qazaxıstanın 
paytaxtı Astana şəhərində keçirilən türk dövlətlərinin 
iqtisadi əməkdaşlığı və iqtisadi siyasət araşdırma 
mərkəzləri şəbəkəsinin seminarında çıxış edib.

İİTKM-dən aldığımız məlumata əsasən, sem�nar adıçək�lən 
şəbəkən�n yaradılması �mkanlarının müzak�rəs�nə həsr olunub.

A.Satıcı sem�narın �lk günündə “Azərbaycan Respubl�kası-
nın 2022-2026-cı �llərdə sos�al-�qt�sad� �nk�şaf Strateg�yası” və 
“Türk Dövlətlər� Təşk�latının �nteqras�yası üçün �qt�sad� zəm�n: 
Əməkdaşlıq və reg�onal dəyər zənc�r�n�n rolu” mövzularında 
təqd�matla çıxış ed�b.

Xatırladaq k�, �k� günlük sem�nar Türkd�ll� ölkələr�n rəsm� �q-
t�sad� s�yasət araşdırma mərkəzlər� arasında şəbəkə yaratmaq-
la əməkdaşlığı güclənd�rmək, b�rgə tədq�qatların aparılmasını 
təşv�q etmək və “Türk Dünyasına Baxış–2040” məqsədlər�nə uy-
ğun şək�ldə türk ölkələr�n�n �qt�sad� əlaqələr�n�n gen�şlənd�r�lməs� 
üsullarının müzak�rəs� olub. 

Sem�narda türk ölkələr�n�n rəsm� �qt�sad� s�yasət araşdırma 
mərkəzlər�n�n, Türk Akadem�yasının, Türk Dövlətlər� Təşk�latı 
Kat�bl�y�n�n və türk ölkələr�n�n Qazaxıstanın paytaxtı Astana-
dakı səf�rl�klər�n�n nümayəndələr�, eləcə də Azərbaycandan 
nümayəndə heyət� �şt�rak ed�b.

“Xalq qəzet�”

Ekspert rəyi

Elektrik enerjisi istehsalı artıb
Azərbaycan Energetika Nazirliyindən verilən məlumata əsasən, “Azərenerji” ASC bu ilin 

yanvar ayında elektrik enerjisinin istehsalını 190 milyon kVt/s,  yaxud 8,14 faiz artıraraq 2 
milyard 523,5 milyon kVt/s-a çatdırıb.

B�ld�r�l�r k�, elektr�k enerj�s� �stehsalı �st�l�k 
elektr�k stans�yalarında 203,8 m�lyon kVt s və 
ya 9,3 fa�z artaraq 2 m�lyard 460 m�lyon kVt s-a 
çatıb, su elektr�k stans�yalarında �sə 13,8 m�l-

yon kVt s yaxud 17,85 fa�z azalaraq 63,5 m�l-
yon kVt s-a düşüb.

“Azər�şıq” ASC üzrə külək elektr�k stans�-
yalarında elektr�k enerj�s� �stehsalı 0,08 m�lyon 
kVt s, yaxud 2,9 fa�z artaraq 4 m�lyon kVt s, 
müstəq�l elektr�k stans�yaları üzrə �sə 13,4 m�l-
yon kVt s, yaxud 7,5 fa�z artaraq 203,5 m�lyon 
kVt s təşk�l ed�b.

Qeyd edək k�, car� �l�n yanvar ayı ərz�ndə 
respubl�ka üzrə elektr�k enerj�s�n�n �stehsa-
lı 2022-c� �l�n müvaf�q dövrü �lə müqay�sədə 
195,9 m�lyon kVt s, yən� 7,7 fa�z artaraq 2 m�l-
yard 755,9 m�lyon kVt s olub.

tən ay ərz�ndə elektr�k enerj�s�n�n �dxalı 
10,8 m�lyon k�lovat-saat, �xracı �sə 512,6 m�lyon 
k�lovat-saat təşk�l ed�b.

“Xalq qəzet�”

Əsas kapitala 61,2 faiz çox vəsait yönəldilib 
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına 

görə, bu ilin yanvarında əsas kapitala 1 milyard 
91,7 milyon manat məbləğində, yaxud 2022-ci il 
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 61,2 faiz çox 
vəsait yönəldilib.

Həm�n dövrdə neft-qaz sektoruna yatırılmış 
�nvest�s�yaların həcm� 8,8 fa�z azalıb, qeyr�-
neft-qaz sektoruna yönəld�lən vəsa�t�n həcm� 
�sə 2,5 dəfə artıb.

İst�fadə olunmuş vəsa�t�n 506,2 m�lyon 
manatı və ya 46,4 fa�z� məhsul �stehsa-
lı sahələr�nə, 529 m�lyon manatı (48,4 fa�z�) 
x�dmət sahələr�nə, 56,5 m�lyon manatı (5,2 fa-
�z�) �sə yaşayış evlər�n�n t�k�nt�s�nə sərf olunub.

Dövlət Stat�st�ka Kom�təs�n�n məlumatında 
car� �l�n yanvar ayında əsas kap�tala yönəld�lm�ş 
vəsa�tlər�n  812,1 m�lyon manatını və ya 74,4 
fa�z�n� dax�l� vəsa�tlər�n təşk�l etd�y� b�ld�r�l�r. 

Əsas kap�tala yönəld�lm�ş vəsa�t�n ümum� 
dəyər�ndə müəss�sə və təşk�latların vəsa�tlər� 
41,2 fa�z, büdcə vəsa�tlər� 47,7 fa�z, əhal�n�n 
şəxs� vəsa�tlər� 6 fa�z, bank kred�tlər� 2,9 fa�z, 
d�gər vəsa�tlər �sə 2,2 fa�z təşk�l ed�b.

“Xalq qəzet�”



19 fevral 2023-cü �l, bazar 7

Dublyajda film də, çevrildiyi 
dil də qazanmalıdır

Orfoe �k orma
Aparılan mon tor nq n nət cəs  olaraq 

qeyd etmək lazımdır k , dublyajların 
səslənd r lməs ndə ayrı-ayrı səslərin, sözlərin, 
ifadələrin, qrammatik formaların yanlış tələffüzü, 
vurğunun yerində işlədilməməsi halları daha 
çox müşahidə olunur. Məsələn: Azərbaycan 
ədəb  d l n n orfoep ya qaydalarına əsasən, 
k nc  şəxs n cəm n  b ld rən  -sınız4 xəbərl k 
şək lç s  -sız4] k m  tələ üz olunur:

Ayıb dey l, k n z b rləş b qiybət eləy rs n z 
eləy rs z  (bəd  lm).

İnd  s z də bayramı gözləməl  olacaxsınız 
olacaxsız  (c zg  lm ).

S z b z m haraya getd y m z  b l rs n z 
b l rs z ? Bəs b z həm n o yerə çatdığımızı 

haradan b ləc y k b ləcəy x ? (c zg  lm ).
Bu nümunədə başqa b r fonet k had sən  
də müşah də ed r k. “B lmək” fe l  I şəxs n 
cəm ndə qət  gələcək zaman şək lç s  
(-acaq2) lə şlənd kdə b ləc y k  əvəz nə 
b ləcəy x  k m  yanlış tələ üz olunur. 

D gər nümunələrdə də bu halı görmək 
mümkündür:

Nə lazımdırsa, el yəc y k eləyəcəy x , 
sən n burada artıq qalmağına mkan 
verm yəc y k verməyəcəy x  (teleser al).

Qalacaq, qalmayacaq görəc y k 
görəcəy x  (teleser al).

Orfoep ya qaydalarına görə, Azərbaycan 
əl fbasında x  səs n  fadə edən ayrıca 
hərf olmadığı üçün həm n səs şərt  olaraq y 
sam t n n kar qarşılığı k m  qəbul ed lm şd r. 
Bu qəb ldən olan sözlərdən sonra sam tlə 
başlayan şək lç  və ya söz şlənd kdə k 
sam t  x  k m  tələ üz olunur:

Hem  gördüklər nə gördüx lər nə  
heyran qalmışdı (c zg  lm ).

Gedəy gedəx , gəzəy gəzəx , Bobo 
(bəd  lm).

Tezl ylə tezl x nən  səndən canımız 
qurtaracaq, tezl ylə tezl x nən  (teleser al).

Əyər həq qət  söyləməsən, öləcəysən 
öləcəx sən , cəsarətl  olmasan, öləcəysən 
öləcəx sən  və oyunu rədd eləsən, yenə 

öləcəysən öləcəx sən  (bəd  lm).
Ürəylər  ürəx lər  fəth eləy rsən. İng l s 

qızları qızdarı  sən  sevir (bəd  lm). Ver lən 
nümunən n d gər cümləs nə nəzər yet rək. 
Qaydaya əsasən, -lar2 şək lç s     -dar2], 
-rar2], -nar  k m  tələ üz olunur. Müşah də 

etd y m z nümunələrdə bu qaydaya r ayət 
olunmamışdır:

Qanatları qanatdarı , qanatlarını 
qanatdarını  tərpət və onu d md klə 
d md x lə  (c zg  lm ).

Burada görməl  yerlər yerrər , müxtəl f 
müxdəl f  şlər şdər  var (c zg  lm ).

Söz ortasında yanaşı gələn müxtəl�fc�nsl� 
kar sam�tlər�n �k�nc�s�, əsasən, c�ng�lt�l� 
tələ üz olunur. “Müxtəl�f” sözündə də “t” sa-
m�t� “d” sam�t�nə keç�r.

Haydı, �g�dlər �g�tdər , atlara atdara ! 
(teleser�al).

Baster� onun sevd�y� yerlərdə yerrərdə  
axtarağın axtarax  (c�zg� f�lm�). Bu 
nümunədək� “axtarağın” sözünün tələ üzü 
fonet�k d�alekt�zmd�r. Hətta belə nümunələr�n 
sayını artıra b�lər�k:

Hələl�k �sə papağımızı başımıza qoya-
ğın qoyax  (c�zg� f�lm�).

Bəlkə, elan verəy�n verəx  (c�zg� f�lm�).
Elə �sə başlıyağın başlıyax  (c�zg� f�l-

m�).
Zərf düzəldən -la2 şək lç s , həmç n n lə 

bağlayıcısı və qoşmasının şək lç ləşm ş -la2 
forması nan2] şəkl ndə vurğusuz tələ üz 

olunur. Eyn  zamanda lə bağlayıcısı və 
qoşması sa tlə b tən sözlərə qoşulduqda 
-ynan , -ynən  k m  tələ üz olunur:

Sən n dediylərini hərəkətlərlə 
hərəkətdərnən  göstərd m (bəd  lm).

B z onu tor lə tornan  tutacayığ (c zg  
lm ).

“Tutmaq” fe l nə I şəxs n cəm şək lç s  
qoşulduğuna görə “q” sam t  yazıda olduğu 
k m  tələ üzdə də “ğ” səs nə keç r.

Problem karanav rus karonav rus  
peyvənd  lə peyvənd ynən  bağlıdır 
(sənədl  lm).

Orfoep ya qaydalarının 3.13 bənd nə 
əsasən, “ karonav rus ” k m  tələ üz olunur.  

Atası təcüblə tə:ccübnən  cavab ver r 
(bəd  lm).

Ama amma  verəcəy n qərarla 
qərarnan  Sultan Q yasədd n uduzarkən 

qazanan sən olacaqsan (teleser al). 
Cümlədə ver lən “ama” sözünə d qqət m z  
yönəldək. Söz ortasında eyn c nsl  qoşa 
c ng lt l  (bb, cc, dd, ll, mm, nn, rr, vv, yy, zz) 
və qoşa kar ( , hh, ss, şş) sam tlər yazıldığı 
k m  tələ üz olunur:

Onu başa düşdük, ama amma  n yə? 
(teleser al).

Hətta nümunələr əsasında “onlar” 
əvəzl y n n yanlış tələ üzünü müşah də 
ed r k:

Olar onnar  qaladan sağ-salamat 
çıxmalıdırlar (teleser al).

Dordan doğrudan ? Onda onları 
onnarı  k m y y b yey b ? (c zg  lm ).

“Y y b” sözünün b r nc  hecasındakı 
sa t dəy ş lm r. Təkhecalı sözlər tələ üzdə 
olduğu k m  qalır.

Əgər mətn orfoep ya qaydalarına uyğun, 
müva q ntonas ya lə səslənd r lərsə 
və sözlərdə vurğu düzgün qoyularsa, 
kr n ahəngdarlığı onu d nləyəndə də 

xoş təəssürat yaradar. Lak n aşağıdakı 
nümunədə eyn  mətndə şəxs adının müxtəl f 
vurğu altında dey lməs  faktına rast gəl r k:

D antey Vaylder... B l rs n z, Deonta y 
D a ntey  lk dəfə zala gələndə və 

peşəkarlarla sparr nqə çıxanda dey rd lər 
k , bu oğlan, d yəsən deyəsən , qorxaqdır. 
Nakoutlar nakautdar  zamanı üzü gülən 
De ontayı D a ntey  görəndə həm şə 
ona d y rəm dey rəm  k , sükanı belə 
saxla. Bəz  nsanlar sən n vəhş  olduğunu 
deyir”. B z Deo ntayla D a nteynən  8-9 l 
döyüşmüşük (sənədl  lm).

Burada bir balaca anlaşı lmamazlıq 
anlaşılmazlı q  (anlaşılmazlıq) baş verd  

(c zg  lm ). Ver lən bu nümunədə sə k  
norma eyn  vaxtda pozulub. Vurğu yanlışlığı, 
eyn  zamanda leks k norma pozuntusu qulaq 
dəl r.

Günel HACIYEVA,  
Dövlət D�l Kom�ss�yası yanında 

Mon�tor�nq Mərkəz�n�n aparıcı 
mütəxəss�s� 

“Xalq qəzeti”nin Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitorinq Mərkəzi ilə birgə layihəsi

F�lmlər böyük �nformas�ya daşıyıcısı 
və ötürücüsüdür. Bəd�� f�lmlərlə yana-
şı, müxtəl�f sahələr üzrə lentə alınmış 
sənədl� f�lmlər�n də gen�ş tamaşaçı aud�-
tor�yası vardır. C�zg� f�lmlər� �sə uşaqla-
rın həyatında əvəzs�z yer tutur. Tərb�yəv� 
və öyrəd�c� əhəm�yyətə mal�k olan c�zg� 
f�lmlər� uşaqlara müxtəl�f �st�qamətlərdə 
bələdç�l�k ed�r. 

Azərbaycan k nematoqra yasında 
c zg  lmlər n n, bəd  və sənədl  lentlər n 
yerl  stehsalı yetər ncə olmadı ına görə 
əcnəb  lmlər n yayımına böyük tələbat 
yaranmışdır. Bu səbəbdən xar c  lmlər n 
Azərbaycan d l nə tərcüməs  çox vac b 
məsələyə çevr lm şd r. Baxımlı dublya  

lmlər n n ərsəyə gət r lməs  üçün b r 
çox normaya c dd  əməl ed lməl d r. 
Bu sahədə başlıca və pozulmaz tələb 
beləd r: dublya da lm də, çevr ld y  d l də 
qazanmalıdır.

mumm ll  l der eydər Əl yev n 
mzaladı ı “ övlət d l n n tətb q  ş n n 
təkm lləşd r lməs  haqqında” 2001-c  l 
18 yun tar xl  fərmanda əcnəb  ölkələrdə 
stehsal ed lm ş və Azərbaycanda nümay ş 

etd r lmək üçün alınmış k no və telev z ya 
məmulatının Azərbaycan d l nə dublya ı 
ş n n lazım  səv yyədə qurulması və ölkə 

əraz s ndə xar c  k no və tele lmlər n 
Azərbaycan d l ndə nümay ş etd r lməs  
məsələlər  qeyd olunmuşdur. Bundan 
sonra telev z ya kanallarında göstər lən 
xar c  lmlər n, demək olar k  hamısı 
Azərbaycan d l nə tərcümə ed l r. 

rez dent İlham Əl yev n mzaladı ı 
“Azərbaycan d l n n qloballaşma 
şəra t ndə zamanın tələblər nə uy un 
st fadəs nə və ölkədə d lç l y n nk şafına 

da r övlət roqramı” haqqında  
2013-cü l 9 aprel tar xl  sərəncamda 
sə elm , bəd  və publ s st k əsərlər n 

or naldan tərcüməs , eləcə də lmlər n 
dublya ı sahəs ndə qüsurların aradan 
qaldırılması k m  məsələlər öz əks n  
tapmışdır. 

övlət başçısının “Azərbaycan d l n n 
sa ı ının qorunması və dövlət d l ndən 
st fadən n daha da təkm lləşd r lməs  
lə ba lı tədb rlər haqqında” 2018-c  
l 1 noyabr tar xl  fərmanı lə dövlət 

d l n n tətb q nə nəzarət edən, kütləv  
nformas ya vas tələr ndə, nternet 

resurslarında və reklam daşıyıcılarında 
ədəb  d l normalarının qorunmasını təm n 
edən, dövlət büdcəs ndən mal yyələşən 
Azərbaycan espubl kasının övlət l 
Kom ss yası yanında Mon tor nq Mərkəz  
yaradılmışdır. Mon tor nq Mərkəz  ş fah  
və yazılı kütləv  nformas ya vas tələr ndə, 
eləcə də xar c  lmlər n dublya ı 
zamanı yol ver lən yanlışlıqların aradan 
qaldırılmasına nəzarət ed r. 

Mon tor nqə dövlət büdcəs  lə 
mal yyələşən telev z ya kanallarından 
AzTV, İTV, İdman TV, özəl kanallardan 

pace TV, ATV, Xəzər TV, A B, A B 2 , 
reg on kanallarından sə A B ünəş-
də yayımlanan dublya  lmlər  cəlb 
olunmuşdur. ublya ların mon tor nq  
lə ba lı faktların təhl l  zamanı qeydə 

aldı ımız orfoep k, leks k, qrammat k 
norma pozuntularının, yanlış fadələr n, 
tərcümə zamanı yol ver lən üslub  
xətaların tez-tez rast gəl nən səc yyəv  
nümunələr n  “Xalq qəzet ” lə b rgə 
gerçəkləşd rd y m z lay hə çərç vəs ndə  
oxuculara təqd m ed r k.

“Türkiyənin altıda biri – 11 vilayət və 14 milyona yaxın insan 2 həftədir 
ki, zəlzələnin faciəsini yaşayır.  Bu zəlzələ ölkəmizdə son 100 ilin ən böyük 
fəlakəti sayılır”. Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının sədr müavini, 
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) Ərzurum millət vəkili Kamil Aydın 
“Xalq qəzeti” üçün bu açıqlamasının davamında bildirdi: 

–Baş verm�ş güclü və �r�m�qyaslı 
zəlzələn�n həm səthə yaxınlığı, həm  
təs�r etd�y� coğraf�yanın böyüklüyü, 
həm ard-arda 7,7, 7,6  ballıq təkanlar 
yaratması çox dağıntılara yol açıb. 
B�r�nc� zəlzələn�n gecə saatlarında 
�nsanların yuxuda olduğu vaxtda 
baş verməs�, �k�nc�n�n �sə zədələnən 
evlər�n dağılmasına səbəb olması 
ölüm sayına çox təs�r ed�b. Zəlzələ 
şəh�dlər�m�z�n sayı 40 m�nə yaxınla-
şıb. Demək olar k�, daş üstündə daş 
qalmayıb. Zəlzələ əraz�s�ndək�  �n-
sanlarımız böyük b�r fəlakətə məruz 
qalıb. Kədər�m�z, üzüntümüz böyük-
dür.  “Allahdan gəld�”– dey�r�k, d�gər 
tərəfdən, yaralarımızı sarıyıb-sağalt-
maq üçün mübar�zəm�z� davam etd�-
r�r�k. Qardaş Azərbaycanın �lk gündən 
yanımızda olması böyük təsəll�m�z ol-
maqla, gücümüzə güc qatır.

M�llət vək�l� sonra ded� k�, 
vəz�yyətlə əlaqədar Türk�yə Böyük 
M�llət Məcl�s�ndə �lk gündə xüsus� 
�clas keç�r�l�b. Bundan başqa, MHP 
m�llət vək�llər� də b�r araya gələrək 
mövzu �lə bağlı məsləhətləşmələr 
aparıblar: 

–Parlamentdə m�llət vək�llər� 
fövqəladə gündəmlə bağlı b�r ara-
ya gəld�lər. Təb�� k�, ölkədək� bü-
tün qurum və quruluşlar fövqəladə 
vəz�yyət halında güclənd�r�lm�ş �ş 
rej�m� �lə fəal�yyətdəd�r.  Part�ya-
mızın sədr� Dövlət Baxçalı da �lk 
günlərdən fövqəladə toplantı keç�rd�. 
Yerl� �darəetmələrə cavabdeh olan 
sədr müav�n�m�z� bu �şə nəzarət üçün 
təhk�m etd�, m�llət vək�llər�n� bölgələrə 

göndərd�.  B�z bu had�sən� s�yasətdən 
kənar problem hesab etd�y�m�z üçün 
hazırda MHP m�llət vək�llər�m�z�n, 
demək olar k�, hamısı bölgələrdəd�r. 
Hatay, D�yarbək�r, Adıyaman, Şanlı-
urfa, Malatya, Qaz�antep, K�l�s, Kah-
ramanmaraş, Osman�yə,  Adanaya 
mütəmad� ged�b-gəl�r�k. Madd� vəsa�t 
toplamaq üçün yardım kampan�yası-
na başlamışıq, b�z də b�r aylıq maaşı-
mızı bağışlamışıq”. 

Kam�l Aydın �lk gündən 
Azərbaycandan gələn axtarış-
x�lasetmə qüvvələr�n�n bölgədə 
gecə-gündüz b�lməndən 
fədakarlıqla çalışdığını da vurğu-
ladı:

–Azərbaycanlı qardaşlarımız 
x�lasetmə �şlər�nə sürətlə start verd�lər, 
qeyrət və bacarıqlarını sonadək or-

taya qoydular. Bəz� yerlərdə artıq 
təx�rəsalınmaz �şlər tamamlanıb, 
əraz� dağıntılardan təm�zlənməyə 
başlanıb. Bu ağır günlər�m�zdə 
Türk�yəyə dünyanın hər yer�ndən 
dəstəklər gəld� və gəlməkdəd�r. Bu 
onun göstər�c�s�d�r k�, dünyada �n-
sanlıq, human�zm ölməy�b. Əlbəttə, 
Türk�yə human�st mövqey�n�n qarşılı-
ğını alır, dünyanın harasında b�r təb�� 
fəlakət, savaş olubsa, ölkəm�z öz 
dəstəy�n� göndər�b. 

Amma qardaş ölkəm�z 
Azərbaycanla dünyada alternat�v� ol-
mayan b�r əlaqələr�m�z mövcuddur. 
Türk�yə �lə Azərbaycan canb�r, qanb�r 
qardaş k�m� təmənnasız, qarşılıqsız 
b�r-b�r�nə dəstək ver�r. Bu dəfə də 
�lk gündən Prez�dent İlham Əl�yev�n 
göstər�ş� �lə Azərbaycandan ed�lən 
dəstək, davamlı gələn human�tar yar-
dımlar, ed�lən dəstəklər b�z� həddən 
artıq məmnun ed�r. Azərbaycanın 
b�z�m ağır günlər�m�z� öz fəlakət� 
k�m� düşünüb yardım əl� uzatma-
sı qardaşlığımızın mənəv� gücünü 
artırır. “Kədər paylaşıldıqca azalır” 
h�kmət�nə uyğun olaraq dərd�m�z 

ovunur, kədər�m�z, sıxıntımız azalır. 
Bu da b�zə dözüm və güc ver�r.

Asay�ş�n, təhlükəs�zl�y�n qorun-
ması, soyğunçuluq k�m� had�sələr�n 
qarşısının alınması üçün təc�l� qərar 
ver�ld� və dövlət tərəf�ndən tətb�q ed�l-
d�. Əks halda özbaşınalıq baş alıb 
gedə b�lərd�.

Zəlzələ �lə əlaqədar Türk�yədə 

dərslər�n onlayn keç�r�lməs� 
qərarına toxunan müsah�b�m�z 
boş olan tələbə yataqxanalarında 
müvəqqət� olaraq  zərərçəkənlər�n 
yerləşd�r�ld�y�n� b�ld�rd�: 

–Havaların bu aralar həddən artıq 
soyuq keçməs� zərərçəkənlər�m�z�n 
həyat şəra�t�n� daha da ağırlaşdırıb, 
bunun üçün də yerləşd�r�lmə mak-
s�mum sürətlənd�r�l�b. Baş verən 
təb�� fəlakət �lə əlaqədar üzüntülü 
günlər yaşasaq da həyatda qalanla-
rın təhlükəs�zl�y�nə nəzarət olunmalı, 
çət�n şərtlərdə də olsa onların ya-
şamlarını davam etmələr�nə yardım 
ed�lməl�d�r. 

Sonda Kam�l Aydın, bu çət�n 
günlər�n dəf ed�lməs�, daha güc-
lü b�r Türk�yən�n �nşası üçün 
bütün dövlət və qeyr�-dövlət 
təşk�latlarının b�rl�k-bərabərl�k ru-
hunda çalışdığını söyləd�: 

–Əzmlə çalışırıq və �nanırıq k�, bu 
ağır günlər tezl�klə arxada qalacaq. 

Müsah�bən� apardı: 
M.SULTANOVA

Ankara

Zəlzələnin 13-cü günü: zəruri işlər davam edir

Türkiyədə zəlzələ bölgəsində axtarış-xilasetmə əməliyyatları davam 
edir. Dəhşətli fəlakətin 13-cü günü dağıdıcı təsirə məruz qalan Hatayda 296 
saat sonra biri uşaq olmaqla, 3 nəfər dağıntılar altından sağ çıxarılıb. Xilas 
olunan şəxslər dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. 

Fövqəladə Hallar Naz�rl�y�n�n 
(FHN) çev�k x�lasetmə qüvvələr� 
qardaş ölkədə axtarış-x�lasetmə 
əməl�yyatlarını fas�ləs�z da-
vam etd�r�rlər. Naz�rl�y�n mətbuat 
x�dmət�ndən  qəzet�m�zə b�ld�r�l�b 
k�, FHN-�n x�lased�c�lər�n�n b�r qru-
pu zəlzələn�n c�dd� zərər vurdu-
ğu Türk�yən�n Hatay bölgəs�ndə 
ötən gündən axtarış-x�lasetmə 
əməl�yyatlarına başlayıb. 
Ümum�l�kdə, FHN-�n qüvvələr� bu 
vaxtadək həyata keç�rd�klər� axtarış-
x�lasetmə əməl�yyatları nət�cəs�ndə 
dağıntılar altından 53 nəfər� sağ, 
761 nəfər�n �sə cəsəd�n� çıxararaq 
a�d�yyət� üzrə təhv�l ver�blər.

Xatırladaq k�, Azərbaycandan 

qardaş ölkəyə 867 nəfərl�k x�lased�c� 
və t�bb� personal, 2 ədəd mob�l hos-
p�tal göndər�l�b. Hosp�tallarda ötən 
günlər ərz�ndə 167-s� uşaq olmaq-
la 930 nəfərə yüksək səv�yyəl� t�bb� 
x�dmət göstər�l�b. Hər cür müay�nə 

və müal�cə �mkanlarına mal�k mob�l 
səhra hosp�talları fəal�yyət�n� fas�ləs�z 
davam etd�r�r.

Azərbaycan könüllülər� �sə Kahra-

manmaraş və Hataydan sonra Adıya-
mana da gedərək fəal�yyət zonasını 
gen�şlənd�r�b, bu əraz�lərdə yerl� əhal�, 
habelə həssas vəz�yyətdək� uşaq-
lara dəstək üçün müxtəl�f x�dmətlər 
həyata keç�r�blər. tən gün ərz�ndə 

azərbaycanlı gənclər Kahramanma-
raşda müxtəl�f məntəqələrdə q�da, 
gey�m, dərman və d�gər yardımların 
boşaldılması, çeş�dlənməs�, paylan-
masını həyata keç�r�b, enerj� yükləmə 
mərkəz�ndə zərərçəkənlərə x�dmət 
göstər�blər.

Ədalət və İnk�şaf Part�yasının 
İdarə Heyət�n�n üzvü Emrullah Gür 
və N�ğde m�llət vək�l� Yavuz Ergün 
könüllülər�m�z�n düşərgəs�nə baş 
çək�b, onlara m�nnətdarlığını �fadə 
ed�blər.

Könüllülər�m�z Adıyamanda da yük 
maşınlarının boşaldılmasında �şt�rak 
ed�b, q�da, paltar, d�gər yardımın pay-
lanmasını həyata keç�r�blər. Şəhərdə 
salınmış düşərgədə onlar “uşaq və 
ana mərkəz�” k�m� fəal�yyət göstərəcək 
�k� çadır qurub, b�r çadır �sə sırf qa-
dınlara ps�xoloj� və d�gər x�dmətlər� 
göstərmək üçün hazırlanıb.

“Xalq qəzet�”

Heydər Əliyev və hüquqi islahatlar
“Heydər Əliyev İli – 2023” 

çərçivəsində Ədliyyə Nazirliyi və 
Bakı Dövlət Universitetinin hüquq 
fakültəsi ulu öndərin müstəqillik, 
dövlətçilik, qanunçuluq, məhkəmə 
və hüquq-mühafizə sahələrini əhatə 
edən genişmiqyaslı fəaliyyətinin 
öyrənilməsi və təbliği məqsədilə 
silsilə tədbirlər planı hazırlayıb.

BDU-nun hüquq fakültəs�ndə 
keç�r�lən �lk b�rgə tədb�r� açan 
fakültən�n dekanı Zaur Əl�yev 
Azərbaycan xalqının ümumm�ll� l�-
der�, müas�r Azərbaycan dövlət�n�n 
qurucusu Heydər Əl�yev�n x�laskarlıq 
və quruculuq m�ss�yası, o cümlədən 
ulu öndər�n rəhbərl�y� �lə həyata 
keç�r�lən hüquq� �slahatlar barədə 
məlumat verd�. Z. Əl�yev qeyd etd� 
k�, ümumm�ll� l�der Heydər Əl�yev�n 
yolunu davam etd�rən, vəs�yyətlər�n� 
gerçəkləşd�rən Müzə ər Al� Baş Ko-

mandan İlham Əl�yev�n rəhbərl�y� 
�lə şanlı Azərbaycan Ordusu Vətən 
mühar�bəs�ndə parlaq qələbə qaza-
naraq �şğal altındakı torpaqlarımızı 
azad etm�şd�r. Bununla Azərbaycanı 
bütöv görmək �stəyən ulu öndər�n ən 
böyük arzusu həyata keç�r�lm�şd�r.

 Ədl�yyə Naz�rl�y�n�n İnsan hü-
quqları və kommun�kas�ya �darəs�n�n 
rə�s� Aynur Sab�tova ümumm�ll� l�de-

r�n zəng�n �rs�n�n, dövlət�m�z və xalqı-
mız qarşısında m�s�ls�z x�dmətlər�n�n 
yen� nəslə aşılanması məqsəd�lə 
naz�rl�k tərəf�ndən “Heydər Əl�yev 
və Azərbaycan ədl�yyəs�” elektron 
məlumat platformasının yaradıldığını 
d�qqətə çatdırdı. 

Çıxışlarda ulu öndər�n �rs�n�n 
öyrən�lməs� və təbl�ğ�ndə respubl�ka-
mızın B�r�nc� v�tse-prez�dent� Mehr�ban 

xanım Əl�yevanın və rəhbər� olduğu 
Heydər Əl�yev Fondunun müstəsna 
x�dmətlər� d�qqətə çatdırıldı.

Sonda “Heydər Əl�yev və 
Azərbaycan ədl�yyəs�” elektron plat-
formasının təqd�matı keç�r�ld�. 

Züleyxa ƏLİYEVA,  
B -nun hüquq fakültəs�n�n 

tələbəs�

Birbașa bağlantı

“Türkiyə 100 ilin ən böyük 
fəlakətinə qalib gələcək!”
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atası 

ZAKİR MÜƏLLİMİN 
vəfatından kədərlənd�y�n� b�ld�r�r və dər�n hüznlə 

başsağlığı ver�r.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

 Fevralın 19-da
 Bakıda və Abşeron yarımada-

sında dəy�şkən buludlu olacağı, arab�r 
tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəy� 
gözlən�l�r. Gecə və səhər bəz� yerlərdə 
zə�f duman olacaq. Arab�r güclənən 
cənub küləy� əsəcək, axşam ş�mal-qərb 
küləy� �lə əvəz olunacaq. Gecə 2-5°, gün-
düz 10-15° �st� olacaq. Atmosfer təzy�q� 
763 mm c�və sütunundan 759 mm c�və 
sütununa enəcək, n�sb� rütubət 60-70 
fa�z olacaq. 
 Naxçıvan şəhər�, Culfa, Ordu-

bad, Sədərək, Şahbuz və Şərur ra-
yonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lak�n axşam yüksək dağlıq əraz�lərdə 
qar yağacağı eht�malı var. Arab�r duman 
olacaq. Qərb küləy� əsəcək. Gecə 8-13° 
şaxta, gündüz 5-10° �st� olacaq. Gecə 
yollar buz bağlayacaq.
 Xankənd�, Şuşa, Xoca-

lı, Xocavənd, Ağdam, həmç�n�n 
Daşkəsən–Gədəbəy rayonlarında

əsasən yağmursuz keçəcək. Arab�r du-
man olacaq. Qərb küləy� əsəcək, bəz� 
yerlərdə arab�r güclənəcək. Gecə 6-11° 
şaxta, gündüz 1° şaxtadan 4°-dək �st� 
olacaq. Gecə və səhər yollar buz bağla-
yacaq.
 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 
13-15° şaxta, gündüz 0-5° �st�, dağlıq 
əraz�lərdə 3°-dək şaxta olacaq. Gecə və 
səhər yollar buz bağlayacaq.
 Qazax, Gəncə, Goranboy, 

Tərtər, Füzul� rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Bəz� yerlərdə du-
man olacaq. Qərb küləy� əsəcək, bəz� 
yerlərdə arab�r güclənəcək. Gecə 4° 
şaxtadan 1°-dək �st�, gündüz 8-12° �st� 
olacaq. Gecə və səhər yollar buz bağla-
yacaq.
 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� yerlərdə arab�r 
güclənəcək. Gecə 3° şaxtadan 2°-dək 
�st�, gündüz 5-10° �st�, dağlarda gecə 
8-13° şaxta, gündüz 2° şaxtadan 3°-dək 
�st� 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, Sa-
atlı, Ş�rvan, Hacıqabul, Salyan, Neft-
çala rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Bəz� yerlərdə duman olacaq. 
Qərb küləy� əsəcək, bəz� yerlərdə arab�r 
güclənəcək. Gecə 3° şaxtadan 2°-dək 
�st�, gündüz 10-15° �st� olacaq. 
 Masallı, Yardımlı, Ler�k, 

Lənkəran, Astara rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Arab�r du-
man olacaq. Şərq küləy� əsəcək, arab�r 
güclənəcək. Gecə 2° şaxtadan 2°-dək 
�st�, gündüz 8-11° �st�, dağlarda gecə 0-3° 
şaxta, gündüz 5-8° �st�olacaq. Gecə və 
səhər dağlıq əraz�lərdə yollar buz bağ-
layacaq.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”  
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

öz gəmiləri üçün müxtəlif növ göstəricilərin 
(datçiklərin) satın alınması məqsədilə 

MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Müsab�qədə �şt�rak etmək 

�stəyən şəxslər www.asco.az 
səh�fəs�nə dax�l olmaqla elanlar 
bölməs�ndən əlavə sənədlər� 
və ətrafl ı məlumat əldə edə 
b�lərlər. Mürac�ət üçün son 
müddət 27 fevral 2023-cü �l saat 
17.00-dəkd�r.

Sənədlər Azərbaycan d�l�ndə, 
2 nüsxədə (əsl� və surət�) tərt�b 

olunmalıdır (xar�c� d�ldək� ten-
der təkl�fl ər� Azərbaycan d�l�nə 
tərcümə ed�lməl�d�r).

Göstər�lən vaxtdan gec 
təqd�m olunan zərfl ər açılmadan 
ger� qaytarılacaqdır.

Əlaqə telefonu – (012) 404-
37-00, dax�l� – 1164.

Ünvan – AZ1003. Bakı, 
M.Useynov küçəs� 2. 

Hava proqnozu

“Xalq qəzeti”nin kitab rəfi
Akademik Gövhər Baxşəliyevanın “Nizami Gəncəvinin etnik 

mənsubiyyəti” kitabı ingilis və fars dillərində işıq üzü görüb.

Müəll�f şa�r�n m�ll� k�ml�y� �lə 
bağlı təhr�fl ərə və tar�x� mədən� 
�rs�m�z�n qonşu xalqlar tərəf�ndən 
mən�msən�lməs� cəhdlər�nə cavab 
olaraq yazdığı və 2021-c� �ldə rus 
d�l�ndə nəşr etd�rd�y�  eyn�adlı k�ta-
bını gen�ş �ct�ma�yyətə çatdırmaq 
məqsəd�lə bu dəfə �ng�l�s və fars 
d�llər�nə tərcümədə nəşr etd�r�b.  

K�tabda N�zam�n�n öz 
əsərlər�ndən konkret faktlar 
əsasında şa�r�n Azərbaycan tür-
kü k�m� etn�k mənsub�yyət� sü-
buta yet�r�l�b və bu məsələn�n 
müxtəl�f aspektlər� gen�ş araşdı-
rılıb. Həmç�n�n XII əsrdə Gəncə 
əhal�s�n�n etn�k tərk�b�, N�zam�-
n�n harada və hansı a�lədə do-
ğulub boya-başa çatması, onun 
Azərbaycanla bağlılığı, türkə a�d 
hər şeyə məhəbbət və rəğbət�, türk 
sözlər�n� tez-tez �şlətməs� şa�r�n et-
n�k türk olmasına heç b�r şübhə 
yer� qoymur.

***
AMEA Nəs�m� adına D�lç�l�k 

İnst�tutu Term�nolog�ya şöbəs�n�n 
elm� �şç�s� Aytən Hüseynova-
Qəhrəmanlının “Müstəq�ll�k 

�llər�ndə beynəlm�ləl term�nlər�n 
�zahlı lüğət�” nəşr olunub.

K�tabda �qt�sad�yyat, �nforma-
s�ya telekommun�kas�ya, nano 
və b�otexnolog�ya, d�plomat�ya, 
səh�yyə, �ncəsənət, tur�zm, �dman 
və s. sahələrə a�d 1700-ə yaxın   

term�n və term�noloj� b�rləşmələr�n 
�zahı ver�l�b. K�tabın redaktorları 
f�lolog�ya elmlər� doktorları, pro-
fessorlar Nad�r Məmmədl� və Sa-
yalı Sadıqova, rəyç�lər f�lolog�ya 
elmlər� doktoru, professor İsmayıl 
Məmmədl� və f�lolog�ya üzrə fəlsəfə 
doktoru, dosent Vəfa Abdullayeva-
Nəb�yevadır.

Lüğət  l�nqv�st�ka mütəxəs-s�slər�, 
tələbələr, doktorantlar və gen�ş oxu-
cu kütləs� üçün nəzərdə tutulub.  

***
Tar�x elmlər� doktoru Nərg�z 

Əl�yevanın “Omon�mlər lüğət�”ndə 
Qafqaz və Azərbaycan” adlı k�tabı 
�şıq üzü görüb. Orta əsrlər ərəb coğ-
raf�yaşünası Yaqut əl-Həməv�n�n 
“Formasına görə müştərək, 
yer�nə görə fərqlənən adlar k�ta-
bı” əsasında hazırlanmış nəşr�n 
elm� redaktoru M�ll� Azərbaycan 
Tar�x� Muzey�n�n baş d�rektoru, 
akadem�k Na�lə Vəl�xanlıdır. K�-
tabda Orta əsrlər Azərbaycanında 
və Qafqazda müxtəl�f əraz�lərdə 
ver�lən eyn�adlı topon�mlər�n 
fərql� cəhətlər� göstər�l�b və 
dəq�qləşd�r�l�b. Həmç�n�n nəşrdə 
görkəml� şəxs�yyətlər�n eyn�adlı 
yerlərdən hansına mənsub olma-
sına a�d məlumatlar təqd�m ed�l�b. 

Hazırladı: Ə.ƏLİYEV, 
“Xalq qəzet�”

Milli Xalça Muzeyinin sərgi salonunda Xalq rəssamı Arif Hüseynovun 80 illik 
yubileyi münasibəti ilə onun əsərlərindən ibarət “Azərbaycan nağılı” adlı fərdi sərgisi 
açılıb. Muzeyin salonunda sərgilənən əsərlərlə tanışlıqdan sonra əmin olduq ki, 
rəssamın təxəyyülü nağıl qəhrəmanlarının, cadugərlərin, divlərin, hiyləgər vəzirlərin 
maraqlı obrazlarını tamamlayır. Sərgidə rəssamın 55 əsəri nümayiş olunurdu. Bu 
əsərlər 30 Azərbaycan klassik nağıllarından istifadə olunmaqla ərsəyə gətirilib. 

Xalq rəssamının nağıllar dünyası

Sərg� �k� h�ssədən–müas�r və klass�k 
Azərbaycan nağıllarına həsr olunmuş 
əsərlərdən �barət �d�. Sərg�də yazıçı Ana-
rın nəvəs� Muradın və Leyl� Salayevanın 
“D�lbər�n qaşıq səyahət�” adlı nağıllara 
həsr olunmuş əsərlər� d�qqət� cəlb ed�r-
d�. Burada Təbr�z m�n�atür məktəb�n�n 
ənənələr�ndən yaradıcı �st�fadə özünü 
açıq şək�ldə göstər�rd�. 

Sərg�də Azərbaycan M�ll� Xalça Mu-
zey�n�n d�rektoru Ş�r�n Məl�kova, M�ll� 
Məcl�s�n Mədən�yyət kom�təs�n�n sədr� 
Qən�rə Paşayeva, Xalq şa�r� Sab�r 
Rüstəmxanlı, Azərbaycan Rəssamlar 
İtt�faqının kat�b� Ağəl� İbrah�mov, Dövlət 
Rəsm Qalereyasının əməkdaşı Z�yarət 
Cabarova və d�gərlər� çıxış edərək Ar�f 
müəll�mə yen� yaradıcılıq uğurları arzu-
ladılar.

Sonra Ar�f Hüseynov z�yarətç�lərə 
təşəkkür etd�. B�ld�rd� k�, �nsan ömründə 

b�r uşaq vaxtı, b�r də yaşa dolanda nağıl 
oxuyur. Çünk� uşaq vaxtı oxunan nağıla 
başqa tərzdə, yaşlananda �sə daha çox 
təcrübə və ağılla yanaşırsan. “Mən bu 
mövzunu ona görə seçm�şəm k�, hamı-
mız uşaqlıqdan nağılları sevm�ş�k. Həm 
də nağıllar həm�şə yaxşı sonluqla qurta-
rır”, – deyə Xalq rəssamı b�ld�rd�. 

Qeyd edək k�, sərg� Azərbaycan 
Respubl�kası Mədən�yyət Naz�rl�y�, M�ll� 
Məcl�s�n Mədən�yyət Kom�təs�, M�ll� Xalça 
Muzey�, “Azərxalça” ASC və Rəssamlar 
İtt�faqının b�rgə təşk�latçılığı �lə açılıb.

...Sərg� salonundan ayrılsaq da, 
görkəml� rəssamın çəkd�y� rəsmlər�n sehr 
və caz�bəs� b�z� uzun müddət öz təs�r�ndə 
saxladı. 

Sərg� fevralın 24-dək davam edəcək. 

Elç�n ABBASOV, 
“Xalq qəzet�”

Muğam Mərkəzində 
duyğulu bir axșam...

O axşam işıqlı qəmlə süslənmiş “Bayatı Qacar” pərdə-pərdə ürəklərə nüfuz 
edir, fani dünyanın yalnız şənliklərdən ibarət olmadığını anladırdı. Digər muğamlar 
səsləndikcə yadımıza Seyid Əzim Şirvaninin beytini saldı: 

Ələ aldı qavalı ol düxtər, 
Oxudu çəm-xəm �lə b�r “Şüştər”...  
Bəl�, fevralın 17-də Beynəlxalq Mu-

ğam Mərkəz�ndə  “Muğam axşamları” 
lay�həs�n�n növbət� konsert�  d�nləy�c�lərə 
belə poet�k ruh aşıladı. Şa�r olan yetər�ncə 
duyğulandı, rəssam olan rənglər�n 
ahəng�ndə vurnuxdu, sevg�s�ndən ya-
rımayan kövrəld�, b�r sözlə, hər kəs öz 
nəs�b�n� aldı.

Mus�q� gecəs�ndə sözügedən mu-
ğamlarını BMM-n�n sol�stlər�  Əməkdar 
art�st Sev�nc Sarıyeva, xanəndələr 
Rəvanə Qurbanova, N�sbət Sədrayeva 
və Məmməd Nəcəfov təqd�m etd�lər. 
Qəlbəyatımlı səs sah�blər�n� tarzən 
Rövşən Qurbanov, kamança �façısı Cey-
hun Bayramov, kanon �façısı, Əməkdar 
art�st Təranə Əl�yeva, nağaraçı Am�l 
Mustafayev, ud �façısı Vas�f Yus�bl� 
lay�q�ncə müşay�ət  etd�lər. 

Tanınmış xanəndə Qəzənfər Ab-
basov “Şüştər” muğamını xüsus� 
məharətlə �fa edən tələbəs� Sev�nc Sarı-
yevanı və Rəvanə Qurbanovanı muğam 
səhnəs�ndə özünəməxsus şək�ldə təbr�k 

edərək bu klass�k ladda b�r zamanlar 
özünün də oxuduğunu xatırladı: “Bu mu-
ğam nad�r hallarda �fa olunur. Məşəd� 
Məmməd, Cabbar Qaryağdıoğlu və d�gər 
muğam b�l�c�lər� “Şüştər”�n möhürünü vu-
rublar.   80-c� �llərdə �sə dünyasını dəy�şən 
görkəml� muğam �façılarımız – Hacıbaba 
Hüseynov, Canəl� Əkbərov, daha sonra 
�sə Al�m Qasımov “Şüştər”ə yen� nəfəs 
ver�blər. Bugünkü �falar da gözəl �d�”.  

Beynəlxalq Muğam Mərkəz� 
Azərbaycan m�ll� mus�q�s�n�n təbl�ğ�nə 
həsr olunmuş b�r neçə lay�hə həyata ke-
ç�r�r k�, onlardan b�r� də haqqında danış-
dığımız “Muğam axşamları” lay�həs�d�r. 
Lay�hən�n rəhbər� BMM-�n d�rektoru, 
Xalq art�st� Murad Hüseynovdur. Muğam 
sənət�m�z�n fəlsəfəs�n� gələcək nəs�llərə 
çatdırmaq məqsəd�lə reallaşan lay�həyə 
tamaşaçılar böyük maraq göstər�r. “Mu-
ğam axşamları” lay�həs� 2017-c� �ldən 
həyata keç�r�l�r.

F�dan HÜQUQQIZI, 
Elşən AĞALAR (foto), 

“Xalq qəzet�”

Xoșməramlı yalan... 
Sumqayıtda yaşayan məktəb yoldaşım, həkim-yazıçı Hümbət Həsənoğlu həm də maraqlı sosial şəbəkə 

istifadəçisidir. Bu günlərdə onun “Facebook”da paylaşdığı “Bağım” adlı xatirə yazısının xeyli “layk” 
qazandığını nəzərə alaraq qəzetimizin oxucularına təqdim edirəm: 

“Bakıda �şləd�y�m vaxtlarda Alman�ya dövlət�n�n 
Azərbaycanda həyata keç�rd�y� lay�hə çərç�vəs�ndə b�r 
almanla tanış oldum. İlk gəl�ş� �d� onun Azərbaycana. 
Alman�yada b�r müddət yaşadığıma və d�l� də az-
çox b�ld�y�mə görə tez dostlaşdıq. Alman dostlarım 
qər�bç�l�kdə mənə çox dəstək olmuşdular, bu səbəbdən 
bura gəlm�ş almana d�qqət göstərmək �stəy�m �ç�mdən 
gəl�rd�.

Hər şeydə "alman hesabı" aparan almana d�qqət 
göstərmək elə də asan �ş dey�ld�. Ona hər hansı həd�yyə 
etmək cəhd�n� narahatlıqla qarşılayacağını da b�l�rd�m. 
F�k�r verd�m k�, dostum b�z�m meyvələrdən ağızdolusu 
danışır, onların çox ş�r�n və ləzzətl� olduğunu vurğulayır. 
İşləd�y�m qurum “N�zam�” metro stans�yasına yaxın �d� 
və metrodan b�r az aralı böyük meyvə dükanı vardı. Hər 
gün �şə getməm�ş yaxşı mövsüm� meyvələrdən seç�b al-
man dostumu qonaq etməyə başladım. 

İlk dəfə meyvən� gət�rəndə o, çıxarıb pul vermək 
�stəd�. Ded�m: “Helmut, bunlar mən�m öz bağımın 
məhsullarıdır. B�zdə öz bağının məhsullarına görə pul 
almırlar, adət�m�z beləd�r”. Razılaşdı.

İnd� təsəvvür ed�n, mən mövsümə uyğun meyvələr 

alıb gət�r�rəm, özü də necə meyvələr: g�las, ər�k, şafta-
lıdan tutmuş, alma, armud, nara qədər. Proqram b�r �lə 
hesablandığından mən alman dostuma bərəkətl� torpa-
ğımızın bütün meyvələr�n� daddıra b�ld�m. Hər dəfə də 
meyvə çeş�d�n� görən alman dey�rd� k�, onun ən böyük 
arzusu mən�m bağımı görməkd�r. B�r belə meyvən�n ye-
t�şd�y� bağa heyranlığını hər dəfə d�lə gət�r�rd�. Mən də 
Sumqayıtdan gəld�y�m� və bağımın da uzaqda olduğunu 

bəhanə gət�r�r, amma hər dəfə də söz ver�rd�m k�, onu 
mütləq bağıma aparacağam.

B�r payız günü səhər həm�n dükanın qabağında 
növbət� dəfə meyvə seçərkən mən� k�msə arxadan bərk 
qucaqladı. Dönüb gördüm k�, alman dostum Helmutdur. 
O mən� təkrar-təkrar qucaqlayaraq ded�: “Mən sən�n ba-
ğını, nəhayət k�, gördüm!” 

Bunu deyərkən o, ürəkdən güldü.
Sonradan mən Alman�yada onun ev�ndə qonaq 

olanda, öz a�lə üzvlər�nə mən�m Azərbaycandakı bağım 
haqqında sev�nclə və böyük məmnunluqla danışırdı”.

P.S. Göründüyü k�m�, sos�al şəbəkələrdə dostlarımı-
zın, bax, belə maraqlı paylaşımları olur.

Əl� NƏCƏFXANLI, “Xalq qəzet�”

Sosial şəbəkələrdən seçmələr

“Qaranlıq enerji” müəmması
“Qaranlıq enerji”nin kainatın genişlənməsinin hərəkətverici 

qüvvəsi olması fi kri ilk dəfə 1990-cı illərin sonunda irəli 
sürülmüşdü. Lakin alimlər bu fi kri  təsdiqləyən mənbə göstərə 
bilməmişdilər. 

Bu yaxınlarda nəşr olunan �k� məqalə qara dəl�klər�n kosmo-
sun gen�şlənməs�nə səbəb olan “qaranlıq enerj�” mənbəy� ola 
b�ləcəy�n� �dd�a ed�r, lak�n b�r çox astronomlar bununla razılaş-
mırlar.

Mütəxəss�slər�n f�kr�ncə, “qaranlıq enerj�”n� qaranlıq maddə 
�lə qarışdırmaq olmaz. Belə k�, bu, ka�natımızın gen�şlənməs�nə 
səbəb olan görünməz qüvvəyə ver�lən addır. D�gər tərəfdən, qa-
ranlıq maddən�n qalakt�kaların �çər�s�ndə kütlə k�m� hərəkət etd�y� 
düşünülür. Hər �k� qüvvə görünməzd�r  və hələl�k naməlumdur. 
Ancaq bu, tezl�klə dəy�şə b�lər.

Sözügedən məqalələr “The Astrophys�cal Journal” və “The 
Astrophys�cal Journal” Letters” jurnallarında dərc olunub. Al�mlər 
hesab ed�rlər k�, ka�nat gen�şlənd�kcə qara dəl�klər böyüyərsə, 
“qaranlıq enerj�” mənbəy� öz təsd�q�n� tapacaq.

Qara dəl�klər�n böyüməs� �lə ka�natın davam edən 
gen�şlənməs� arasındakı əlaqə –“qaranlıq enerj�”n�n yarandığı 
zaman harada saxlandığı �lə bağlıdır. Qeyd edək k�, əvvəllər b�r 
çox al�mlər “qaranlıq enerj�”n�n kosmosda yayıldığına və ka�natı-
mızın böyüməs�nə təkan verd�y�n� düşünürdü. Bununla belə, yen� 
elm� məqalələr �dd�a ed�r k�, qara dəl�klər�n özlər�ndə də “qaranlıq 
enerj�” ola b�lər.

Bəs qara dəl�klər qaranlıq enerj�n� necə yaradır? Bu, al�mlər�n 
məqalələr�ndə cavab verməyə çalışdıqları əsas sualdır. Yen� 
araşdırmalara görə, b�r ulduz  çöküb yox olduğu zaman “qaranlıq 
enerj�” yaranır. Beləl�klə, “qaranlıq enerj�” mənbəy�n� q�dalandıran 
və ka�natın daha da gen�şlənməs�nə töhfə verən bu çöküşlərd�r.

Səadət RZAYEVA, 
“Xalq qəzet�”

Məşqç�lərə sert�f�kat ver�l�b
Beynəlxalq Cüdo Federas�yasının (BCF) Akadem�yası-

nın məşqç� sert�f�kat proqramında �şt�rak edən məşqç�lərə 
sert�f�katlar təqd�m olunub. Tədb�rdə M�ll� Ol�mp�ya 
Kom�təs�n�n baş kat�b� Azər Əl�yev, v�tse-prez�dent Zemf�ra 
Meftahətd�nova, Azərbaycan Cüdo Federas�yasının (ACF) 
v�tse-prez�dent� Elnur Məmmədl� və BCF Akadem�yasının 
d�rektoru Env�k Qalea məşqç�lərə Beynəlxalq Ol�mp�ya 
Kom�təs�n�n �şt�rakçı sert�f�katlarını təqd�m ed�blər.

Federas�yanın mətbuat x�dmət�ndən aldığımız məlumatda 
b�ld�r�l�r k�, ACF-�n v�tse-prez�dent� Elnur Məmmədl� tərəf�ndən 
proqramın həyata keç�r�lməs�ndə göstər�lən dəstəyə görə M�l-
l� Ol�mp�ya Kom�təs�nə, BCF-�n Akadem�yasına və “Judo Club 
2012”-yə təşəkkür plaket� təqd�m olunub. 

Azərbaycan Cüdo Federas�yasının BCF-�n Akadem�yası 
�lə 2022-c� �l�n mart ayından başlayan əməkdaşlığı nət�cəs�ndə 
qeyd ed�lən proqrama 80-dən yuxarı cüdo məşqç�s� cəlb ed�l�b. 
Nəzər� �mtahanları uğurla başa vuran məşqç�lər əyan� surətdə 
�mtahan verərək müvaf�q sert�f�katı əldə etmək �mkanı qaza-
nıblar. 

Sem�nar və �mtahan BCF Akadem�yasının d�rektoru Env�k 
Qalea, Akadem�yanın proqram rəhbər� Dr. T�bor Kozsla, Aka-
dem�yanın �dman d�rektoru Dan�el Laskau və d�gər ekspertlər 
(ümum�l�kdə 10 ekspert) tərəf�ndən keç�r�l�r.

“Murov” l�derl�y� davam etd�r�r
K�ş� voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək L�qa-

sında növbət� oyunlar keç�r�l�b. Voleybol Mərkəz�ndə təşk�l 
olunan VIII turun �lk matçı “Neftç�” və “Xarıbülbül” koman-
daları arasında olub. Azərbaycan Voleybol Federas�ya-
sının məlumatına görə, �lk qarşılaşmada qal�b 3 h�ssədə 
müəyyən olunub. İlk h�ssədə 25:22 hesabı �lə qal�b gələn 
Şuşa klubu növbət� setlərdə də rəq�b�ndən daha yaxşı oy-
nayaraq qarşılaşmanın hesabını rəsm�ləşd�r�b – 3:0 (25:22, 
25:20, 25:18).

Turun son matçında �sə MOİK “Murov”la üz-üzə gəl�b. 
Oyun “Murov”un 25:13 hesablı üstünlüyü �lə başlayıb. Sonrakı 
setlərdə də 25:18 və 25:08 hesabları �lə qal�b gələn “Murov” 
matçı qələbə �lə başa vurub – 3:0. 

Beləl�klə, “Murov” 20 xalla turn�r cədvəl�ndə l�derl�y�n� da-
vam etd�r�r. 12 xala mal�k “Xarıbülbül” �k�nc�, 9 xalla “Neftç�” 
üçüncü yerdə qərarlaşıb. MOİK �sə 1 xalla sonuncudur.

Elç�n AĞAMİRZƏ, 
“Xalq qəzet�”

İdman xəbərləri


